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 محاسن الخيل في شعر ابن حمديس الصقّلي

 ــ كلية التربية زلطن ــ جامعة الزاوية علي محمد بن صالح :أ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : توطئة
، فالشعر على تبااين  والفرس صة للفارسفي األدب األندلسي مكانة مخصو

أهال األنادلو ورااوا     ألنَّ ؛مراحله منح الخيل مجااًل فسيحًا بين موضاوعاته وفنوناه  

الخياو    شارا   و علاى تربياة  يتنافسون  الذين كانواعن أجدادهم المشارقة، الفروسية 

اا فأحبوها وعناوا بااا وبتربيتااا وصايانتاا واساتنتائ كراومااا وتروي ا       " األصيلة،

فلم يكادوا يتركاون   ،وقد دارت أوصافام لاا في شعرهم الجاهلي. للحروب والسباق

ع ًوا من أع اواا إال وصفوه، وال خصلة وال عيًبا إال ذكروه، وفي معلقة امار   

".القيو صورة من وصفام لخيلام
(1)

 

ماان هنااا كاناال للخياال مكانااة خاصااة فااي شااعر اباان حمااديو الصااقلي، فاااو   

وُحبَّاُه للفروساية ورااه     ،ب الفرس، وشاعر عرباي األروماة  فارس متمرس في ركو

عن أجداده األزد وهم مان قباوال العارب، ووصاخ الخيال قاديم فاي الشاعر العرباي،          

وذو مساحة أندلساية عناد األندلسايين هبعااوه بطبااعام، وربطاوا بيناه وباين ذواتااام،         

وكاان فاي    وهبيعتام، فاشتار من بينام ابن حمديو الذي يعد مان وصَّاافي الخياو ،   

"كاال وصااخ يااأتي بااالطريخ المسااتطر 
(2)

وقااد تناولااله هااذه الدراسااة المتواضااعة  

محاساان الخياال، وأوصااافاا فااي ديااوان اباان حمااديو  )
(3) 

بتحقيااا الاادكتور  (الصااقلي

 .لبنان/م بدار صادر بيروت0691إحسان عبَّاس المنشور عام

 :ابن حمديس بين الفارس والفرس -أواًل
ن أهم الشعرا  الاذين وفادوا علاى األنادلو، فقاد      كان ابن حمديو الصقلي م

كانل والدته بصقلية
(4)

م، ونشاأته باين مرابعااا الجميلاة وكانال      0111/هـ444عام  

ُأصااوله أزديااة عربيااة، وُأساارته ماان بااين اأُلساار المحافاااة علااى انتماواااا وعروبتاااا 

بحسب ما ت مَّنته األخبار التاريخية واألدبية
(5)

. 

األندلو واستقراره في حاضارة العبَّااديين بمديناة أشابيلية     إالَّ أّن رحلته إلى 

ب الفاااتن بلااام تكااان ألجااال التجاااوا  والمتعاااة، بااال كاااان األمااار مفروضاااًا علياااه بسااا   

والخصااومات الشاااوعة فااي صااقلية، وكااارة الدساااوو والمحاان الطاروااة عاان تشاارذم    

 .األهالي، وتبُّد   األحوا  آنذاك

بلغة خبر أميرها وشاعرها المعتمد  شبيلية بعد أنألكن هذا الشاعر قدم إلى 

باان عّباااد
(6)

عاان   ف ااًابَّااه للع لاام واألدب، وقرضااه للشااعر الااذي اشااتار بحنكتااه وُح 

.شغخ زوجته بعمل الشعر ونقده
(7)
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زون فاي ح ارته، ولاام    أمَّا َمجالسه فعامرة باألدبا   والشُّعرا   والُكتَّاب، فاام المبارَّ  

قامة عناد  د ابن حمديو غايته وغرضه، فقرَّر اإلمكانة خاصَّة بين حاشيته، لاذا وج

من مدحه، والاناا  علياه وبخاصَّاةع بعاد أنه      منه، واالكاار هذا األمير الشَّاعر، والدنّو

من األمير، وخاصَّته في القصر والتشجيَع والقبوَ  لقي الترحيَب
(8)

ولذا تفّرغ ابان   ؛

ه وشعره يصدران عن انتماا    حمديو لمدح المعتمد بن عبَّاد في اشبيلية وكان مديح

يعُربااي وكبريااا   أصاايلة، وكاارم ه باااه ال ناياار لااه، ولمااا كاناال الفروسااية إحااد         

السامات المنباقاة عان العروباة واإلساام، كااان حاب وتعصاب شااعرنا أُلمَّتاه ود ينااه          

ساكنًا في نفسه، أبال قريحتاه إاّل أن تجاود بااذا الحاب فاي قصااوده، فكاان ذلا  أحاد           

اوااه الشااعري، فاشااتد نبوغااه فيااه بساابب العاقااة الودي ااة التااي ربطتااه    أجااود منااابع ار

مماا جعال شاعره مجاااًل لةشاادة باالَفرس والفاارس،         ؛بالشعر والخيل في وقل واحد

فاوَّق فاي وصاخ الفارس     ّت"ولذا كان له سابا الاـ   ؛فوصفاما بأحسن األوصا  والقيم

"وكانل له هريقته في تفصيل أوصافاا ومحاسناا
(9)

حسابه أنه يبلا    أن فيماا  وال أظا  

شاااعر مبلاا  اباان حمااديو فااي التعاماال مااع هااذا الفاان المتعلااا بالانااا   علااى الفااوارس  

:وإهراوام، فمن قوله في هذا الم مار
 (10)

 

بــــــااـأرن نبـــــااـات العــــااـز فياااا   

 فــــــوارس

تصاااااو  المناياااااا فاااااي الحاااااروب إذا     

 صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالوا

 

 تاللاااااااام، والااااااارُّوه يشاااااااوي أواره 

 

 وابااااااااال فيااااااااااا ل سااااااااانة ذّباااااااااا ُ  ذ   

 

 إذا أهفاااأ الااادجن الكواكاااب اسااارجوا    

 

وجوهاًا بااا تاادي المساالم ضاّا         
(11)

 

 

 هريااارة  فمااان كااال قااارم فاااي الناااد     

 

إذا ما احتبى قيل من المجاد أو قاا     
(12)

 

 

 شااااجاه يصاااايد القاااارن حتااااى كأنَّااااه    

 

 .إذا مااااا كساااااه الاااارمح أحقااااب ذّيااااا      

 

يتَّصاافون بصاافات عريقااة تاارتبم بمنبااتام    فالفرسااان فااي القطعااة السَّااابقة     

الشريخ وموهنام العزيز فام أبطا  الوغى ورجا  الشداود في الميدان حين تلتاب 

المعااارك، وترتفااع األساانَّة، وكاارام القااوم والسااادة بياانام فااي مواقااخ المجااد واإلبااا     

 .يعتزون بشجاعتام ونبلام وكرم هباعام العربية األصيلة

شبيلي الرتباهه بحب اه الفروساية،   بار قادة الجيش األوقد كان إعجابه بأحد ك

:رااه قاوًا توفّي اوتفوقه في ركوب الخيل ولم
 (13)

 

 فينااااااح عليااااا  مناااااه الصاااااايُل كم جواد بكاك غير صبور

 

 وحسااام أهااا  فااي الجفاان نوماااً 

 

 .لاااام ينباااااه بااااالقراه الصااااليلُ   
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 نااادرة، فااي هااذين البيتااين وصااخ دقيااا لمحامااد القاوااد الفاارد وأوصااافه ال        

فابن حمديو بكاى فروسايته وشاجاعته وت احياته فاي الميادان، إالَّ أنَّ هاذا الشااعر         

لذل  يتشاوق إليااا وياذكرها     ؛ماوم بصقلية مسقم رأسه وموهنه الساكن في أعماقه

:كلما سنحل الفرصة، وها هو يقو 
 (14)

 

 ونحن بنو الاغر الذين اغورهم

 

 إذا عبسل حرب لام تتبسُم

 

 ش اللاام وصدرهلنا عجز الجي

 

 بحيث صدور السمر فينا تحطم

 

 ي اعخ إنه عدَّ الفوارس عدنا

 

 .كأنَّ الشجاه الفرد فينا عرمرم

 

فالذكر  مازالل في صدره، وصقلية الناوية ال يمكن نسياناا، فااي ملامتاه   

وينبوه شاعريته، وهو حين ذكرها قرن حديااه عنااا باذكر محاماد قوماه وهبااعام       

حااد مواقفااه  أأمَّااا شاااامة الفرسااان وإقاادامام فيستعرضاااا فااي    . درةوفروساايتام النااا 

:في الف ا   وهو بين أقرانه من الفوارس فقا  المايبة حين لمعل له ناٌر
 (15)

 

 من كل حاب باالحروب حياتاه   

 

 مشاااااااغوفة بمنياااااااة األقاااااااران   

 

 فاي ماتن كاال أقاب تحساب أنَّااهَ    

 

باارق يصاارفه بااوحي عنااان 
(16)

 

 

 فإذا ت ارمل الكريااة واتقاى   

 

 لفحاتاااااا الفرسااااان بالفرسااااان   

 

 وانااى الجااريح عنانااه، فكأنَّمااا  

 

 خلعاال عليااه معاااهخ النشااوان 

 

 قاادوا الاادروه بق اابه فكااأنَّام   

 

 صاابُّوا باااا خلجااًا علااى غاادران

 

من هنا أشاد بالفرسان البواسل، وذكار باأنَّ كال بطال مانام أتاى علاى جاواد         

يدفعااه إلاى اإلسااراه نحااو   أصايل ال يبااار  فاي جريااه وسارعته، وكااان ُحبَّااُه للماوت     

ه قتاايًا بساايفه، وتلاا  هااي أوصااا    االخصاام أرد يالمياادان بنشااوة المبااتاا، فااإذا لقاا  

األبطاا  الناابا  وكااأنَّام فااي نااار الشاااعر روافاد متدافعااة فتحاال علااى غاادران مياااه   

 .فحرَّكتاا، وغطَّتاا بتيارها الشديد

وب الخياال ماان  وعلااى أيَّااة حااا ع فماادح الفرسااان والتنويااه بالفروسااية وركاا    

موضوعات الش عر المام ة عناد ابان حماديو ومعاصاريه مان شاعرا  الطواواخ فاي         

فاذل  ألنَّاه كاان     ؛باد األندلو، وإن أكار هذا الشاعر مان ذ كار الفروساية والفرساان    

ماهرًا في ركوب الخيل ومقل دًا ألجداده في هذا الم امار، أمَّاا وصاخ ابان حماديو      

 :ألصيلة، فقد جاَ  في ديوانه على جانبين وهماللفرس، وتنوياه بالخيو  ا

 .وصف الفرس في قصائد وقطع أبيات مستقلِّة -األوُل
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 .وصفه في سياق المديح والفخر -الثاني

فأمَّااا النااوه األو ، وهااو اشااتما  الااديوان علااى قصاااود ومقطوعااات خاصااة 

 :بالفرس كما هو مبّين في الجدو  التالي

 القصيدة الشعرية م.ر
عدددددددددددد  

 بياتاأل

الغرض 

 الشعري
 الصفحة

 العقاب فيكخوا( أربع)وذي  
01 

وصاااااااااااخ 

 الجواد
40 

 وأشقر من خيل الدنان ركبته 
4 

وصاااااااااااخ 

 الجواد
019 

وماااانغمو فااااي صاااابغة اللياااال    

 يتمطَّى
8 

وصاااااااااااخ 

 فرس أدهم
034 

 .ومنقطع بالسبا في كل حلبة 
3 

وصاااااااااااخ 

 فرس
044 

ومجاااااارر فااااااي األرن ذياااااال  

 عسيبه
3 

وصاااااااااااخ 

 الجواد
326 

 .رة بذ الخيو  بسبقااوهاو 
4 

وصاااااااااااخ 

 فرس
326 

 .جا ت  أوالد الوجيه والحا 
24 

وصاااااااااااخ 

 خيل ماداة
331 

 .ومديد الخطى كأنَّ  منه 
3 

وصاااااااااااخ 

 فرس
410 

 .أدهم كالاام تشرق فيه 
2 

وصاااااااااااخ 

 فرس أدهم
464 

ال ذنب للطار  فاي معاداه ياوم      

 كبا
02 

فااااي كبااااوة  

 الجواد
104 

شعر ابن حمديو وتعدَّدت محاسانه  وقد تنوَّعل أوصا  الفرس الحسن في 

، وقدراتااه فااي العاادو والحركااة بااين الخيااو  األخاار ، لكاان وصاافه للخياال    الجساايمة

ارتبم عنده بمحامد إنسانية ومامح هبيعية مختلفة، فاو حاين يصاخ فرساًا يحااو      

 .وصخ راكباا فينعته بأوصا  الفرسان، وبالدرجة التي يراها ماومة له
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ن والخياو  حي ازًا باين الماداوح هاو أماٌر مقاروٌن باعتقااده         إالَّ أنَّ منح الفرساا 

الذاتي، وغرضه في ربم ممدوحه بمحاسن القوم، ومحامدهم العريقة وعلى رأسااا  

 .الفروسية وركوب الخيل

وإلى جانب ذل  وصخ ابن حمديو الخيل بألواناا، واحتذ  في هذا العمال  

لام  فعلاى سابيل المااا   كاان     حذو أجداده العرب الذين كاانوا يادققون فاي نعال خياو     

الفرس خالص الحمرة وعرفه وذيله أسودان قيل فياه أورد والجماع   "العرب ينعتون 

و راد واألناى وردة، فإن خالم حمرته سواد فاو كميل الذكر واألناى فيه سوا  فإن 

صفل حمرتاه شاي ا قلايا قيال كميال مادمي، فاإن كاان صاافيا قليال الحمارة وعرفاه             

يل أشقر فاإن كاان أحمار وذيلاه وعرفاه كاذل  قيال أمغار، فاإن خاالم           وذيله أشقران ق

شقرة األشقر أو الكميل شعرة بي ا  قيل صانابي أخاذا مان الصاناب وهاو الخارد        

بالزبيب، فإن كانل حمرته كصدأ الحديد قيل أصدأ، فإن زاد فيه السواد شاي ا يسايرا   

الصااة تشاابه لااون قياال أجااأي واالساام الجاابوة الرابااع الصاافرة، فااإن كاناال صاافرته خ 

بان ماااوان إلااى البيااان قياال أصاافر خااالص فااإن كانااا    االااذهب وعرفااه وذيلااه أصاا 

أبي ين قيل أصفر فاضح، فإن كانا أسودين قيل أصفر مطر  وهاو الاذي يسامونه    

في زماننا الحبشي، فإن كان أصفر ممتزجاا ببياان قيال أشااب سوساني، فاإن كاان        

"في أكارعه خطوط سود قيل موشي
 (17)

 .وهكذا 

ومن هنا أتل نعوته متصلة باللون الخاص باالفرس، وكاان تقسايم الخياو  بُحسان         

 :ألواناا كما يلي

وهو األسو  من الخيل -األ هم -0
 
فرس عنترة العبسي: ومناا 

(18)
األدهام   

:الذي يقو  فيه
(19)

 

 أشطان ب ر في لبان األدهم ... يدعون عنترة والرماح كأناا  

:وفيه يقول شاعرنا
 (20)

 
ومااااااانغمو فاااااااي صااااااابغة  تمطَّاااااااى

  الليـــــــــــــــــل

 

 إلاااااى آجااااال األسااااااد قياااااد األواباااااد       

 

 يخااااااااتم يمنااااااااااه قبيعااااااااة صاااااااااارم  

 

لما قد هغى من سنبل الاام حاصاد   
(21)

 

 

 يكاار فكاام جساام علااى األرن ساااقم   

 

 .صااريع وكاام روح إلااى الجااو صاااعد    

 

  فاألدهم يتخيَّله ابان حماديو مانغمو فاي ظاام الليال ويركاب إلاى األبطاا         

ألجل قب اا، ويكار فاا ياده شاي ًا أماماه حتاى أنَّ كال خصاوم ه يساقطون صارعى           

 .على األرن وتصعد أرواحام إلى السما  

ويقو  عنه ابن خفاجة
(22)

:
 (23 )

 

 وأدهااام لاااوال أنُّاااه راق صاااورة

 

.لماااا عرفتاااه العاااين فاااي ليلاااة الاجااار   
 
 

 

:وفي موضع آخر يصخ هذا اللون من ألوان الخيل فيقو 
 (24)
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 م كااااالاام تشاااارق فيااااه أدهاااا

 

 شاااااااعرات منيااااااارة للعياااااااون   

 

 كالذي يخ ب المشيب ويبقى

 

 .شااااهدات باااان نفاااي الاناااون  

 

وفي هذين البيتين يصاخ الشَّااعُر الفارس فيشاب ُه لاون األدهام باالاام الاذي         

تشارق فيااه شاعرات باايه تنياره ل بصااار، وهاو ي ااع مشااباة تمايليااة مركَّباة ماان       

ه، ومشايب الارأس المخ َّاب وفياه بقياة مان شايب         فرسه األدهام وفياه شاعرات باي    

 .ملحوظ

وهددو الفددرس الددبي تشددوح بيا دده حمددرة : األشددقر  -6
 

وفيااه يقااو  اباان   

:حمديو
 (25)

 

 وأشااقر مااان خيااال الااادنان ركبتاااه       

 

فأصبح بي فاي غاياة الساكر يجماحُ    
(26)

 

 

 فألجمته باالمزئ حتاى وجدتاه   

 

 بمااا شااح ماان حساان الرياضااة يساامحُ      

 

آخاار ماان ألااوان الخياال وهااو األشااقروهنااا يكشااخ عاان لااون 
 (27)

ويااذكر أنَّااه  

 .ركبه، ولكنَّه جموح فألجمه بالمزئ حتى وجده ينقاد إليه بعد لحاة عنفوان

ةوعندما مدح ناصر الدولاة مبشار بان ساليمان صااحب ميورقا      
 (28)

وصاخ   

خيواًل أتته هدية من أحد الوجاا  ، فذكر من بيناا األشقر وقا  عنه
 (29)

: 

 قميص بشاقرةع ومزعفر لون ال

 

 كالريح تعصخ فاي التاااب الباارق         

 

فالجواد األشقُر محبوب عند العامَّة، ويستلطفه الخواص لما يبادو فياه مان      

 .تناسا اللون والبدن

وفي قصاود المديح بالديوان تبدو أوصا  األشاقر عناد ابان حماديو لتعلقاه      

:باذا اللون، فيقو  في مال هذا المعنى
 (30)

 

 راوااااا كسااااميهماااان كاااال ورد 

 

 فتخاااا  مااان شااافا لاااه سااارباالً  

 

 أو أشقر كالصابح يعقال رادعااً   

 

 .هيااااا الفاااااة وجاباااااا الااااذياال

 

فااابن حمااديو رصااد الااورد المشااابه للااون الشاافا ااام ذكاار األشااقر فشاابَّاُه       

 .بالُصبح، وهو ينحو منحى االنسياح في األرن

ه بالصد ح  وهو الفرس المناظر للفرس األ هدم  ويثثدر رهدرت وتشد يه    :األشهب -3

عند العرح
 (31)

:وفي وصفه يقو  ابن حمديو 
 (32)

 

 شخص المرياد بمحارق مشابوب           أو أ شاااااب مااااال الشااااااب ورجحااااه   
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 ال فااااارق ماااااا باااااين الصاااااباح وبيناااااه

 

 إالَّ بعاااااادهوع منااااااه أو تقريااااااب  

 

:وفي موضع آخر من شعره يصفه فيقو  
 (33)

 

 أو مشااااااااابه لاااااااااون الش ااااااااافاه فكلَّماااااااااا

 

 أحااااااااال رشااااااقتُه بنااااااار العيااااااون      

 

إالَّ أنَّ تشاابيه األشاااب بلعااو الش اافاه أتااى عنااد اباان حمااديو علااى ساابيل الطرافااة        

والتميياز، فالخياال فاي ناااره  تتفاضاال فاي ألواناااا مالمااا تتفاضال بأبااداناا وُأصااولاا     

العريقة،ولذا فاي مقرونة باالمنار والسارعة، ولااذا كاان الشااعر ماتمَّاًا فاي أغلاب         

يحرصون على انتقا   الخياو    -َحكَّامًا ووجاا  وعامة-العرب مداوحه بذكرها؛ ألنَّ 

 .األصيلة السريعة التي تتفوَُّق في العدو، و يسّر جما  منارها ورشاقة أبداناا

يمياال لونااه إلااى الصُّاافرة وفااي وصاافه تبايناال       "وهااو الفاارس الااذي   : األصددفر -4

"األشعار، واألرا  بين الماتمين بالخيل في القديم والحديث
 (34)

. 

:أمَّا ابن حمديو فقد كرر ذكره في قصاود ديوانه، ومن ذل  قوله
 (35)

 

بسااواد عاار  ماان سااواد عساايب      أو أصفر مال الباار مغّير
(36)

 

 

وهاو   –وفي هذا البيل شبَّه ابن حماديو الصاقلي الفارس األصافر بالبااار       

ماان جاااة اللااون، فاإلعجاااب باااذا الجااواد مصاادره     -باااار الكااركم الشااديد الصاافرة  

اإلعجاب بلونه وتوافا اللون مع سواد العر  جعل الصورة البيانية مايارة فاي هاذا    

الوصااخ، كمااا أنَّااُه ياار  جمااا  اللااون فااي جمااا  الحركااة والعاادو، فاألصاافر حااين      

يركه مسرعًا ياير من حوله األناار لما يبدو في شكله من هرافة وجودة أدا  في 

:الجري، ولاذا قا  في وصفه
 (37)

 

 راكااااه فااااي عاااادوه  أو كاااال أصاااافر  

 

 لااااّا المنيااااة معطااااب بااااالوارد    

 

 فااااللون األصااافر مااان ألاااوان الخيااال الشااااوعة عناااد األندلسااايين، ووصاااخ     

ألنَّ  ؛اباان حمااديو لاااذا الفاارس كااان مقرونااًا فااي البياال السااابا برك ااه فااي العاادو   

 .السرعة من مقومات الجواد العربي األصيل منذ العصور القديمة

أو فاي مقادم رأساه أو مابّخره بياان بحساب        وهو كل فرس فاي ذنباه  : األشعل  -5

آرا  األقدمين وأهل اللغة
 (38)

:وفي وصفه قا  ابن حمديو  
 (39)

. 

 أو أشاااااعلع كالساااااي د ساااااابحاً 

 

فحسااابته بااااأليطلين غااازااًل
(40)

 

 

وفي هذا البيال توصايخ مخصاوص للفارس األشاعل بلا  حادَّ التخيُّال حتاى          

قديره، وقد تباينل مامح التصاوير  كأنَّه أصبح غزااًل عند عدوه في نار الشاعر وت
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عنااد اباان حمااديو، فصااورة الجااواد األشااعل تلوَّناال بلااون الحركااة والباادن والصاافة    

النوعية المرتبطة بأصل الفرس وتكويناه العاام، فااو يصافه فاي موقاخ آخار فيقاو          

:عنه
 (41)

 

 أو َأشااااعل للااااون فيااااه شااااعلة

 

 .تاااااذكي باااااريح مناااااه ذات هباااااوب    

 

ألنَّ البيان يذكي فيه بريا مايار لاهتماام فكأنَّاُه     ؛فلون الفرس يبدو مختلفًا

 .يزيد فيه من الغرابة حتى ياار مال الريح المنذرة بالابوب

:إالَّ أنَّ الشاعر في البيل الذي يلي البيل السابا يصخ سرعة األشعل فيقو   
 (42)

 

 وكأنَّااُه ماارداة صااخر حطَّااهُ  

 

ماان علااو ساايلع مااائع فااي تصااويب    
(43)

 

 

ه ابن حماديو سارعة الجاواد األشاعل بسارعة الصاخر الملقاى مان         وهنا شبَّ

علااو سااحيا بساابب الساايَّل الااذي جرفااه ماان الجباال إلااى القاااه فسااقم بساارعة مفاج ااة  

 .بات جاه محدد مدفوه بالما   الجار 

.لون َأحمر َي هر ُب إلى ُصفرة َحَسنه في كل شي  " -الور  -2
 

"
(44)

وأهلا على 

 وفياااااااه يقاااااااو    ى صُّااااااافر،كااااااال فااااااارس أحمااااااار يميااااااال احماااااااراره إلااااااا   

ميورقة أمير خيو  ومدحًاابن حمديو ناعتًا 
 (45)

: 

 وصااااواهل مااااال العواساااال عاااادوها   

 

أباااادًا لحاااارب عاااادوك المحااااروب  
(46)

 

 

 مااااان كااااال ورد ماااااا يشااااااكل لوناااااه   

 

 .إالَّ تاااااااااااورد وجناااااااااااة المحباااااااااااوب 

 

ففي البيتين السابقين شبه الشاعر انطاقة وصولة خيل األمير وعادوها فاي   

نحل في خّفته وسرعته، وهو يجمع رحيقه من الزهور وهوافه بين ميدان الوغي بال

الحقو  والبساتين، وعلى رأساا الفرس الورد المحاكي للون وجنة الحبيب الماوردة  

 .من حيا   وخجل

ويقااو  فااي ماادح أحااد األماارا  المغاربااة
(47)

ونعاال خيلااه ووصاافه لاااا علااى  

:سبيل اإلكبار والتعايم
 (48)

 

 يااااااااادهوكااااااااأنَّ أجيااااااااادًا  حباااااااااك ج

 

فسااكوتان ماان الجااا  جاااال        
(49)

 

 

 ماااااااان كاااااااال وردع راوااااااااا كساااااااامّيه

 

 فتخااا  مااان شااافا لاااه سااارباالً 

 

وفي البيتين السَّابقين وصخ ابن حمديو خيل ممدوحه بأحسن األوصاا ،  

ورصد الفرس الورد، فااو كسامّيه ربماا يقصاد راكباه ومالكاه، اام إنَّاُه يبادو للنااظر           

 .رته حمرة الشفاوكأنَُّه يلبو اوبًا تشبه حم
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غير أنَّ ابن حمديو الصقلي ذكر حشدًا من ألوان الخيو  العربياة األصايلة   

التي رصادها الوصاخ، وشااعل باين األقادمين فاي أشاعارهم وأخباارهم، فكاان مان           

 .أشار  شعرا   العربية المتأخ رين في ميدان الخيل وصفاتاا

 :الفروسية في نظر ابن حمديس -ثانيًا
حمديو مقود الفرس، فشغل نفسه بأوصا  الخيل، وأسااليب  لقد امتل  ابن 

مان شاعره مجاااًل فسايحًا الساتعران تلا         ن، وخصَّاص الفروسية، ومحاماد الفرساا  

الجوانب ولكشخ الس مات الفارقة، وأوجه التمييز باين الفرساان والخياو ، وهراواا     

العربااي يحتاال الفاارُس فااي حياااة "لااذا  ؛العاادو والحاارب ومامااح التفااوق فااي المياادان 

"مكانة خاصة منذ أقدم العصور، فاو له صديا، وأليخ زمن حربه وسالمه 
(50)

 ولاه   

مرتبة سامية في النفو، ألنَّاه وسايلُة التواصال والترفياه ف اًا عان أهميتاه         -أي ًا–

ولاذا السبب عني قادامى العلماا  باالفرس والفروساية      ؛الكبر  أانا  اشتعا  الحرب

فوضاع ابان الكلباي كتااب أنسااب الخيال، وألاخ أباو         وكتبوا عناا مبلفات مبساوهة،  

عبيدة كتاب الخيل، والبن ُجزّي دراسات خاصَّة باذا الحياوان الماام فاي كال زماان      

ومكان
(51)

.  

ماان هنااا كااان رصااد اباان حمااديو الصااقلي لمامااح الفروسااية وبطااوالت         

:الفرسان األندلسيين في ميادين القتا  مع األسبان والفرنجة، ومن ذل  قوله
 (52)

 

 يحّاااااااون للايجااااااا   جااااااردًا ساااااااهبًا

 

وين ون في البيادا   باذاًل صاادما   
(53)

 

 

 إذا هعنااااااااوا بالساااااااامارية خلااااااااتام  

 

 ضاااااراغم تغاااااري باااااالقلوب أراقماااااا  

 

لكاان وصاافه لبطااوالت الفرسااان، ومااواقفام النااادرة كااان فااي إهااار المااديح    

نه باال تعاادَّدت فرسااا ،والانااا  ، فاااو لاام يقصاار وصااخ الفروسااية علااى مماادوح بعينااه 

 .وأبطاله، وكان تعايمه ألول   الفرسان جانبًا من جوانب اإلهرا   والمدح والتنويه

وقد تناو  ابن حمديو موضوه الفروسية في صاور متنو عاة مان الوصاخ     

والتمجيد، فاستعرن مشاهد الكر  والفر  في الميدان، ومامح الحركة المدهشاة عناد   

لقااا   العاادو، وتوقااخ فااي مواضااع بطوليااة مشاايدًا بحنكااة المغااامرين الفرسااان أانااا      

:حد المواقخأالتحام الُجند في المعركة، فقا  في 
 (54)

 

 وبيااد تاار  ذات السااناب  فااي الساار     

 

مسلمة فياا لاذات المناسام  
(55)

 

 

 بااااا مااان قبيااال اإلناااو جناااان ماماااه     

 

 صعالي  إالَّ من قفا وصوارم

 

 كاااأنَّ الريااااح الااااوئ راضاااوا شااادادها

 

 .أما ركبوا وهي لاين الشاكاوم  
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فالفرسان األبطا  يتَّصافون بالشاجاعة واإلقادام وكارم الطبااه وال يرهباون       

 .فكأنَّام جن مرسل أانا  المقارعة الميدانية ولقا  األقران ىحين يشتد الوغ شي ًا

إالَّ أنَّ وصفه للفرساان يرتكاز علاى ماد  إقادامام فاي الميادان، وت احيتام         

عند اللقا ، ومن ذل  قوله 
(56)

 

 وخيااااااال عليااااااااا كااااااال رام بنفساااااااه

 

 ر ضاك إذا ما كنل بالموت راضيا     

 

 جاال وقااد لبسااوا الغاادران وهااي تموَّ   

 

 دروعااًا وسااّلوا المرهفااات ساااواقيا        

 

فااالجرأة ومقارعااة الخصااوم ماان ساامات الفرسااان الااذين ياابارون الت ااحية  

 .ألجل النصر، ورفع الاامة، وعلو المقام بين الناس

أمَّااا وصاافه للخياال فإنَّااه ياااتم بالباادن واللااون، فااالفرس األقااب أي ال َّااامُر      

ه وحديااه، فااو مان الخياو  المف َّالة  عناده       البطن والدقيا الخصر كان محل اهتمام

:وفيه يقو 
 (57)

 

 وأقاااااّب كاليعساااااوب تركاااااب متناااااه   

 

 فركاااوب ماااتن البحااار دون ركوباااه     

 

 ماااااااتقمص لوناااااااًا كاااااااأنَّ ساااااااواده     

 

غمو الغراب الجون في غربيبه  
(58)

 

 

 يرميااااااااا  أو  وهلاااااااااة بنشااااااااااهه   

 

 كالماااا   فااااه الخااااتم عاااان أنبوبااااه     

 

 ع اااااااهبقاااااااديم سااااااابا يساااااااتقل بب   

 

 وكريم عرق فاي الماد  يجاري باه        

 

 وبااااااأربع جا تاااااا  فااااااي تركيباااااااا   

 

 باااااالطبع مفرغاااااة علاااااى تركيباااااه      

 

 فكااااااااأنَّ حاااااااادة هرفااااااااه وفااااااااباده   

 

 ماااان أذنااااه نقلاااال إلااااى عرقوبااااه        

 

 لقى على األرن العري ة أرضاه أ  

 

 ااااام اشااااتكى ضاااايقًا لاااااا بواوبااااه        

 

 وجاار  ففااات الباارق ساابقًا وانتاااى     

 

  هقباااال خطفتااااه إلااااى مطلوباااا  ماااان     

 

فااابن حمااديو يشاايد بااالجواد ال َّااامر الاابطن، فاااو سااريع العاادو والحركااة،  

لذل  يتفوَُّق في عدوه على جميع  ؛وفيه من ماحة البدن وقوة الجري لطاوخ عجيبة

بل يتجااوزه فاي السارعة والحركاة، حاين يكاون        ،الخيو ، ويشبه في سرعته البرق

 .فسةفي حلبة الس باق والمنا

على أنَّ هبيعة الفروساية العربياة تحكمااا تقالياد البي اة، وأعرافااا السَّااودة،        

فالفااارس ماان أشااجع الرجااا  وأجااودهم أخاقااًا وأدبااًا وكرمااًا، ف ااًا عاان تفوقااه فااي  



 علي محمد بن صالح .أ                              محاسن الخيل في شعر ابن حمديس الصقّلي

 625                                            م6102و ـامس     يوليـدد الخـة     العـات التربيـة كليـمجل

فالفارس مان أعياان القاوم ومقاماه معلاوم باين النَّااس، وهاو صااحب          "ركوب الخيل 

"بح وره، ومشورته الرأي والعقد فا يبرم أمر عايم إالَّ
 (59)

. 

من هنا تنوَّعل أوصا  الفرسان ومااهر الفروسية في شعر ابن حمديو، 

بال كاان وصافه متبايناًا متعاددًا       ؛فلم يقصر شعره على جانب محدد أو فارس بعينه"

بحيااث أحاااط بالفرسااان فااي المعااارك والحلبااات المعاادَّة للسااباق، وكااان متعص اابًا فااي   

"وقومااه، فالخياال مرتبطااة بااالعرب منااذ القااديم  تمجيااد الفااوارس ماان أهلااه،
(60)

وفااي  

الهَخيهاُل َمعهُقاوهٌد ب َنَواص ايهَاا الهَخيهاُر إ َلاى      } :قولاه  -صلى اهلل عليه وسلم-حديث رسو  اهلل

{َيوهم  الهق َياَمة 
(61)

 

وفااي وصااخ اباان حمااديو لجاارأة الفرسااان وفروساايتام التااي تبلااورت فااي     

والفاارس هاو الاذي يطاوي     . لاام الفار والكار    يادور أمار الفروساية   " نفوسام إذ كاان  

"الجيش هي السجل، ويفرقام فرق الشَّعر
(62)

:يقو  ابن حمديو.
 (63)

. 

 فكأنَّام في السَّابغات صوارم

 

 والسَّااابغات لااام ماان األغماااد   

 

 ُأسااد علاايام ماان جلااود أراقاام  

 

 .قمااص أزرتاااا عيااون جااراد  

 

ن الاااك فيساعى   فالفوارس في سااحة الاوغى ال يااابون الماوت وال يخاافو     

بام القدر إلى النصر أو الشاادة فام أسُد ضوار وجلودهم وأبادانام قوياة ماال جلاود     

 .األفاعي القاتلة، وشجاعتام تفوق الخيا 

أمَّا التمتع بركوب الخيال عناد المنافساة فاي مياادين الرياضاة والس اباق، فقاد         

أصحاباا ضرًبا في نفوس "من اهتمامات ابن حمديو حيث ير   أخَر ًاكان موضع

ماان التسااامي واإلحساااس بااالمرو ة الكاملااة؛ فااإذا هاام يتغنااون داوًمااا بمجموعااة ماان     

الف ااااول والخصاااا  الحميااادة، وإذا قااارأَت عااانام فساااتراهم يتحاااداون عااان كااارمام  

الفيان، ووفاوام وحلمام وأنفتام وعزتام وصبرهم على الشاداود، وتحمال المشااق    

.لجاااراوحفاااام للعاااد وحمايااة  
(64)

لاا  خصااا  توارااااا العاارب ماان العصاار   كاال ذ 

:الجاهلي فاي ماالة فيام منذ ذل  الوقل ولذا يقو 
 (65)

 

 ركااااااب لاااااااااباااااااكر إلااااااى اللااااااّذات و

 

 ساااوابا اللااااو ذات الماااراح   

 

 مااان قبااال أنه ترشاااخ شااامو ال اااحى 

 

 ريااا الغااوادي ماان اغااور األقاااح        

 

وفااي هااذه اللمحااة الطريقااة كشااخ الشَّاااُعر عاان أهميااة الخياال فااي وقاال            

الس ااالم، فااااي وسااايلة تواصااال باااين النااااس، وأداة متعاااة وسااارور فاااي كااال وقااال،       

كمااا أنَّ ركوباااا فااي أوقااات الساالم ال يقااّل أهميااة عاان ركوباااا فااي زماان الحاارب،         

لااااذل  كاناااال ماااان أكااااار الحيوانااااات المحبوبااااة لااااد  الخااااواص والعااااوام، فاااااي      

وفاااي الحقيقاااة الوسااايلة المالاااى للركاااوب، والتنقُّااال، والسااافر إلاااى المنااااها الناوياااة،  

 لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام يكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  
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ابااان حماااديو الصاااقلي الشااااعر األندلساااي الوحياااد الاااذي خصَّاااص، مجاااااًل رحباااًا      

باااال كااااارت األشااااعار والطُّاااار  فااااي وصااااخ   ،للفاااارس والفروسااااية فااااي ديوانااااه 

لمااا تتمتَّااع بااه الخياال ماان مكانااة مخصوصااة عنااد األندلساايين        ؛الخيااو  والفرسااان 

 .في ذل  العاد

اين عند العرب جميعًا، وذل  التبااين مصادره   إنَّ الخيل تتب: وُخاصة القو 

تنافو مستمر على شراواا، وحيازتااا واساتعمالاا فاي وقال الحارب والس الم، وهاي        

متعااددة األصااو  واألنااواه واأللااوان، إالَّ أنَّ أهاال األناادلو حر صااوا علااى تاادريباا     

 وإعدادها بأساليب مستحداة في ظال التطاور والتمادن، فقاد أصابحل للخياو  مرتباة       

ألنَّاااا ذات أهميااة قصااو  فااي الحياااة اليوميااة فاااي مصاادر متعااة ورياضااة     ؛جدياادة

 .وترفيه

 :اّتخار الفروسية ورهوح الخيل وسيلة مدح وإعجاح -ثالثًا
استخدم أهل األندلو الخيل في حاروبام وحل اام وترحاالام، وكاانوا يتقناون      

وسايلة ماديح   في وصفاا ووصخ أصحاباا؛ لذل  جعلاوا ركوبااا وإجاادة الفروساية     

الركوب يعّلام الفاارس والفارس معاا، فااو يابار القاوة فاي المركاوب          "وإهرا ؛ ألّن 

"وراكبااه
(66)

شاااعرنا اباان حمااديو يقااخ عنااد صاااحب ميورقااة مبشاار باان ولااذا نجااد  

:سليمان مادحًا معجبًا بفرسه وفروسيته فيقو 
 (67)

. 

 وتااراُه يااد باار كااالاليم بردفااه

 

عجبااًا ويقباال كانتصاااب الباشااا    
(68)

 

 

 وكأنَّاااه وكاااأن هلعاااة مب شااار  

 

 شاااافا تااااألَّا فيااااه مطلااااع شااااارق         

 

وأحساب أن ابان حمااديو وصَّااٌ  مبااده وشااعر مفلاا ُمجيااد يعار  ساابيل       

الوصخ والمديح ويبل  غايته في القو  الجميل مبدعًا با اشتباه؛ ولاذا ينادر شابياه   

ه رفياع القادر، ونقاي    أنه يقع فيه وفي قولاه عياب أو زلال؛ ألنَّا     فمن اليسير ،في عمله

مجاراته في صنعته وعمله، كما أنَّه موهوب في هذا اللون مان  من الصعب اللسان ف

الشااعر، فالخياال اسااتحوذت علااى شاااعريته وشااعره، وجعلتااه يخصااص فااي ديوانااه     

مجااًل رحبًا للخيل، وأوصافاا وألواناا، ويكشخ عن إعجابه بالفرساان والفروساية،   

:دهومن ذل  قوله في إحد  قصاو
(69)

 

 نمتااه إلااى عااز  العروبااة غااّرة 

 

 فتنااان الخااالا   افأرتااه فااي الخلااا        

 

 وكاأنَّ هااذا الفحال قااّد بسااوهه  

 

 شااااافا تااااابلا فاااااوق الباااااارق  

 

ففااي الاانص السااابا التقااى الوصااخ والماادح معااًا فااي داواارة فنيااة ألقااى  فياااا  

ل تفاصايله  الجما  رحلة وتل  عبقرية المبده التي تنقل المتلقي إلاى أفاا المشااد بكا    

 .با قصور
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أمَّاااا الفرساااان فاااإنام خياااار النَّااااس ويتَّصااافون بمحاسااان األخااااق ومكاااارم  

 .الصفات والف اول ف ًا عن الشجاعة واإلقدام والشاامة واإلياار

ماان هنااا كانااال الفروسااية ماان ف ااااول الحياااة وقاايم الرجولاااة، لاايو عناااد        

تااى يومنااا هااذا، فالفرسااان  باال عنااد كاال األماام منااذ بدايااة الخليقااة ح  ،األندلساايين فقاام

األندلسيون متفوقون عن غيرهم النفرادهم باذه الخصلة الكريمة التاي ورواااا عان    

المشارقة اهتّموا بالخيل اهتماماًا فاوقاًا، فااي زيناة الفاارس      : "ألنَّ ؛األجداد المشارقة

يمتطياا في نزهتاه وصايده، وتكاون حصانه فاي الغازوات والغاارات، وسااحه فاي          

وصافًا دقيقاًا    ر ، وكان لكل فرس اسم خاص به، ونسب معارو ، فوصافوه  الفالكر  و

"ال يقااّل عاان وصااخ الناقااة
(70)

وفااي الختااام ساايال الفااارس والفاارس لامااا المكانااة   .

ولتازا  قيماة الخياو  األصايلة محافااة علاى مساتواها        الرفيعة في كل بلدان العاالم،  

  وأارياا  العاالم يملكاون    وقيمتاا الباهاة حتى عصرنا هذا، فكاير من حكاام وأمارا  

فااخرون بااا فاي ماا     تيويعتازون و  وتأصايلاا  أجود الساالت ويحافاون على نسلاا

 أساو  على ،السباق حلباتو والعيادات البيطرية اإلسطبات لاا جازت لذل  ؛بينام

 وأ الجمعيات وأالمنامات  وأ على مستو  الدو ً  اوتقنية تناسب العصر سوعلمية 

 .األفراد 

 :الدراسة نتائج
 مالماا  األندلسايين  نفاوس  في مرموقة بمكانة حايلالخيل  نبينل الدراسة أ  -0

 المشارق  من أتوا األندلو فأهل ،بغريب ليو وهو ،البعيد الماضي في كانل

 عناادهم تنقاال وساااول هناااك تكاان لاام إذ ،واإلباال جيااادال ظاااور علااى العربااي

 الفارس  عان  يغفلاوا  لام ف الفتح، بعد باألندلو وأقاموا ،الوقل ذل  في غيرهما

 .والراحااة السالم  و الحارب  زمان  فاي  علياه  يعتماد  ولاذا  عنادهم،  األساره  وفاا 

 معااام لنااا أوضااح فقااد جااد ، ماااار بالخياال وعنااايتام اهتمااامام كااان ولااذل 

 والمزاياا  ا ،صا األو ذات الخياو   اختيار في للخيل ينالمرب  دور المبرخين

 المتصلة الجوانب كل معرفةو الفرس، تغذية على الحفاظ عن ف ًا الرفيعة

 المناسابات  فاي  وركوباه  وتنشايطه،  وتدريباه  األماران،  من وصونه بحفاه

 ،ًايصاح   ًاونشااه  ،رياضاةً  الفروساية  تجعال  المسااول  وتل  ة،والخاصَّ ةالعامَّ

 للفاارس، جعلااوا جميعااًا اماإلساا فأهاال ؛  والحاارب الساالم، فااي مااام وعمااًا

 فاي  وفرساه  للفاارس  الفاعلاة  هميةل  حياتام في مخصوصة مرتبة والفارس

  .الوقل هو  المجتمع

الفاارس والفروسااية موضااوه شااعري مخصااوص األهميااة والقيمااة فااي أدبنااا   -2

ة ولاذا السابب شااه وجاوده    العربي القديم وفي تراث األندلو األدبي بخاصَّ

 .في دواوين الشعر األندلسي بصورة مايرة لاهتمام

 األندلساايين يعااد أبااره الشااعرا  الصااقلي حمااديواباان أظااارت الدراسااة أن   -3

وهو مبده في وصخ الفرس  ،الذين اهتموا بالفرس والفروسية في أشعارهم
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قه باا حتى أنَّه وقخ عند والفارس بدرجة رفيعة تكشخ عن ُحب ه  للخيل وتعلُّ

 .وأجاَد في هذا المجا  باقتدار ،أوصا  الفرس والفارس

 ،وعملاااا فااي الحاارب والساالم لفروسااية ل ًاأبعااادو ًارصاادأوضااحل الدراسااة   -4

زا  وخاون  وذكر محاسن الفرسان وأدوارهم السَّامية في الميدان خا  الن ا 

، فااي تتفااوت فاي أشاكالاا وأوصاافاا، وحركتااا وسارعتاا،        ىالوغ معارك

ف ااًا عاان قوتاااا وقاادراتاا الفنيااة عنااد خااون المعااامع الحربيااة أانااا  لقااا    

 .العدو

عند النَّار في وصخ الفرس والفارس لد   تبين من خا  هذه الدراسة أنه  -1

ابن حماديو، تت اح براعاة هاذا الشااعر الرفياع فاي ضابم قادرات الفاارس           

محم اإلعجاب والانا ، فاو موصو  بخفاةع فاي    هالمقتدر الذي يقع بين رفاق

حركته ونشاهه، وركوبه، ومجيد في توجيه فرسه ودفعه نحو الميدان، وفي 

ة بلوازم المناورة، والتعامل مع الفارس فاي كال    الوقل ذاته عنده معرفة وافي

الاوهيو،   يالمواقخ، ف ًا عن شجاعته وإقدامه با رهبة أو فزه عند حم

وتلا  الف اايلُة تقتاارن بامَّااةع عاليااة، تتجاااوز مسااتو  المقاتاال أو الماادافع إلااى  

كاير ممن يمارساون الفروساية    درجة اإلقدام الخيالي األسطوري النادر عند

 .السلمفي الحرب و

 لمعااني ا علاى  الدالاة  الواضحة باأللفاظ الراقية ّن شعر ابن حمديو اتصخإ  -9

    .فاو ذو عبارات محكمة المبنى ماذبة المعنىواألسلوب المحكم  القريبة
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 : امشالهـو 
 

م، 0691، 01دار المعر  مصر، ط  خ األدب العربي العصر الجاهلييتارشوقي ضيخ، ( )

399 .  

، وكشااخ الانااون لحاااجي 38، وبااداوع البدايااة ص 230-01/226بتحقيااا إحسااان عباااس جااـ

 .466خليقة 

دار " " عصاار ملااوك الطواوااخ"سااعد إسااماعيل شاالبي، البي ااة األندلسااية وأارهااا فااي الشااعر   (2) 

 .046م ،   0648.مصر -نا ة مصر للطبع والنشر

م، في باليرمو بإيطاليا ام حققه إحساان  0883صدرت هبعة الديوان األولى بدون تحقيا عام ( 3)

هـ  ، ام أعيد هبعه في روما عام 0289م معتمدًا على الطبعة القاهرية عام 0691عباس عام 

أماا  . م بطارابلو 0640م، ، كما قام علي مصاطفى المصاراتي بإعاداد دراساة لاه عاام       0864

مقدمة الاديوان، نفاح الطياب    : ترجمة حياته فمباواة في الكتب األدبية، ينار على سبيل الماا 

 .للمقري

كانل ( تونو)صقلية جزيرة في البحر المتوسم قريبة من الساحل المقابل للساحل أفريقية ( 4)

ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار الفكر : ينار. تحل حكماا العرب فترة من الزمن

 .   409/ 3ت، الط ، الت، بيرو

إحسااان عباااس، نشاار دار صااادر، بيااروت،    : اباان حمااد يااو الصااقلي، الااديوان، نااح    : ينااار (5)

 . 3المقدمة، ص( م0691/ط)

م محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي، أبو القاسم،  0141المعتمد ابن عباد ولد عام ( 6)

اما، وأحد أفراد الدهر شجاعة وحزما المعتمد على اهلل حاكم أشبيلية وقرهبة وما حول

دار العلم للمايين، خير الدين الزركلي، األعام، . م  0161وضبطا ل مور، توفي عام 

 .080/  9 . بيروت

 . وما بعدها 3، إحسان عباس: ابن حمد يو الصقلي، الديوان، نح: ينار( 7)

 .8-1المصدر نفسه، ص: ينار (8)

حمااد يااو الصااقلي، نشاار مكتبااة الفكاار، هاارابلو، ليبيااا        علااي مصااطفى المصااراتي، اباان     (9)

 .62، ص(م0640/ط)

 . 316ابن حمد يو الصقلي، الديوان ص (10)

 . د ئ ن: ظل الغمام اللسان مادة= الدَّجن( 11)

  .ق رم: السابا مادة. شّدة الشاوة إ لى اللحم= الَقَرُم( 12)

 .411، ص. 316ابن حمد يو الصقلي، الديوان ص( 13)

 .411ر نفسه، صالمصد (14)

 .468المصدر نفسه، ص: ينار (15)

 .  ق ب : اللسان مادة. د قَُّة الَخصهر وُضُموُر الَبطهن وُلحوقه َقبَّ َيَقبُّ َقَببًا وهو َأَقبُّ= أقب( 16)

يوسخ الطويل دار الفكر دمشا، : القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا ، تحأحمد ( 17)

 .اوما بعده 08/  2م، 0684، 0ط

هو عنترة بن شداد شاعر وفارس جاهلي شجاه، من قبيلة عبو وإلياا ينتسب، كان عبدًا ( 18)

ألبيه شداد انتزه حريته في أحدي الغزوات على قبيلته حين رفه ملقاة الغزاة، ألنه عبد 

وهو وأحد من أشار أصحاب المعلقات (   كر فأنل حر)فقا  له أبيه قولته المشاورة 

لزوزني، شرح المعلقات السبع، دار مكتبة الحياة، بيروت، الط ، عبد اهلل ا: ينار

 . 221الت،

 .211المصدر السابا، ( 19)
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جمعااة شاايخة، الفااتن والحااروب وأارهااا فااي الشااعر األندلسااي، المطبعااة المغاربيااة،    : ينااار (20)

 .031، ص(0664/ط)تونو 

 .ق ب ه: اللسان مادة. التي على رأهس قاوم السيخ= الَقب يعُة(  21)

هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الّله بن خفاجة األندلسي شاعر غز  ومن الكتاب البلغا  (  22)

ابن خلكان، وفيات : م ينار0038م وتوفي عام 0118من جزيرة شقر ببلنسية ولد عام 

 .34/  0م، 0640األعيان وأنبا  الزمان،  تح إحسان عباس، دار صادر، بيروت 

/  0)عبد الّله بن خفاجة األندلسي الشاعر وفيات األعيان وأنبا  الزمان  إبراهيم بن أبي الفتح بن

34) 

 .031/ 3جمعه شيخه، الفتن والحروب، : ينار (23)

 .464المصدر نفسه، ص (24)

 .034المصدر سابا، ص: ينار (25)

 . د ن ن: ينار اللسان مادة. تفخم في ركبة الفرس وهي ميزة وليو عيب= الدنان ( 26)

 .019د يو، الديوان، ابن حم (27)

جزيرة في شرقي األندلو بالقرب مناا جزيرة يقا  لاا منورقة بالنون، وقد حكماا مبشر ( 28)

على -ينار . بن سليمان في عاد ملوك الطواوخ نقًا عن أشارت بعه المصادر لذل 

ة ، و أبو الحسن الشنتريني، الذخير 249/  1ياقوت الحموي، معجم البلدان : -سبيل الماا 

 .410/ 4م، 0680، 0في محاسن أهل الجزيرة، الدار العربية للكتاب ليبيا تونو، ط

 .330ابن حمد يو، الديوان، ، (29)

 .361المصدر نفسه،  (30)

 .11،  2113ينار مجلة الجسرة القطرية، العدد الخامو عشر،  (31)

 .90ابن حمد يو، الديوان،  (32)

 .361المصدر نفسه، ص (33)

 .19، ص2113لجسرة القطرية، العدد الخامو عشر، مجلة ا: ينار (34)

 .90ابن حمد يو، الديوان،  (35)

 .ه س ب: اللسان مادة:ينار. الَعسهُب َهرهُق الَفحهل ( 36)

 .039ابن حمد يو، الديوان،  (37)

 .042/  3جمعة شيخة، الفتن والحروب وأارها في الشعر األندلسي، ـ: ينار (38)

 .361ابن حمد يو، الديوان ،  (39)

 .أ ط  : اللسان مادة. اأَليهَطل ُمنهَقَطع اأَلضاه من الَحَجبة وقيل الُقُرُب وقيل الخاصرُة كلاا( 40)

 .042، ص3جمعة شيخة، الفتن وأارها في الشعر األندلسي، ئ: ينار (41)

 .012الديوان،  (42)

 .المرداة يقصد باا تردي الصخرة الشديدة العايمة الصما  من علو( 43)

 .و ر د: للسان مادةا(    44)

 .90, ابن حمد يو، الديوان (45)

 .  يقصد النحل ألناا الكاون الوحيد الذي يجمع العسل= العواسل( 46)

 األمير هو أبو الحسن بن يحي المصدر السابا ص ن    ( 47)

  .361 المصدر السابا،(   48)

 ئ ي د: اللسان مادة .اسم جبل بمكَّة: أجياد(  49)

  .3/024تن والحروب في الشعر األندلسي،  جمعة شيخه، الف (50)

 .296ينار، معجم المبلفين لرضا كحالة،   (51)

 .429ابن حمد يو، الديوان،   (52)
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 .ص   د م : اللسان مادة. الصُّاد ُم الشديد الحافر  ( 53)

 .441ابن حمد يو، الديوان،   (54)

 .   ن س م: اللسان مادة : ينار. خفا  اإلبل –المناسم ( 55)

 .239ابن زمرك،  (56)

 .00ابن حمد يو، الديوان،  (57)

 . ئ و ن: اأَلسهَوُد الَيحهُموميُّ اللسان مادة   (58)

 .063،  (م0668/ط)سايل وافي، الفارس والفروسية عند العرب، دار الزهرا ، مصر  (59)

 .230المصدر نفسه، ص (60)

: والترمذي, (0843)اإلمارة : مسلمو, (2811)الجااد والسير : البخاري =ُمتََّفٌا َعَليهه (  61)

( 2311)التجارات : وابن ماجة, (3149, 3141)الخيل : والنساوي, (0964)الجااد 

 (.2429)الجااد : والدارمي, (4/349, 4/341)وأحمد , (2489)والجااد 

 .214الرساول للجاحظ   المكتبة الشاملة، ( 62)

 .021ابن حمد يو، الديوان،  (63)

 . 340،   ريخ األدب العربي العصر الجاهليتاشوقي ضيخ، ( 64)

 .  86ابن حمد يو، الديوان،  (65)

 .026، 0الفروسية ، دار األندلو السعودية، ط ،  محمد الزرعي (66)

 .014ابن حمد يو، الديوان، (67)

اسم هاور َأعجمي معّرب السابا = ظ   م، الباشا: اللسان مادة. الذَكُر من النعام = الاَّل يُم( 68)

 .ب ش ق: دةما

 . 61، ابن حمد يو، الديوان ( 69)

 .028/  3جمعة شيخه، الفتن والحروب في الشعر األندلسي، ـ:ينار  (70)

 


