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   العربية:اللغة الملخص ب
  العبري   والشعر  عباد   بن   للمعتمد   األندلسي  العربي  الشعر  بين  البحث   هذا  يقارن 
 عاش   ،كليهما  عند   الشعري   الغرض   في  المؤثرات   زاوية  من  عزرا،  بن  لموسى  األندلسي
  كالهما   وَنِعم  الطوائف،  ملوك  فترة  في  األندلس  في  عزرا  بن  وموسى  عباد   بن  المعتمد 
 ،والفخر  والمدح  الطبيعة  ووصف  والخمر   الغزل  في  الشعر  ونظما   وملّذاتها،  الحياة  بُمتع
 عشر  الحادي   القرن   أواخر   في  األندلس   على  المرابطين  سيطرة  عقب   أحوالهما  تغيرت   ثم

 الممالك   إلى  عزرا  بن  موسى  وَرَحل  السجن،  في  عباد   بن  المعتمد   فُوِضع  الميالدي،
ل  وحدث   ابيريا،  جزيرة  شبه  في  الشمالية   الشاعرين؛   كال  عند   الشعري   الغرض   في  تحوُّ
  ،والزهد   والرثاء  الماضي  إلى  والحنين   الشكوى   إلى  تميل  القصائد   مضامين  وأصبحت 

 في  المؤثرات   خالل  من  الشاعرين   كال  بين  بالمقارنة  الدراسة  تقوم  ذلك  على  وبناء
 .األندلس المرابطين دخول وبعد  قبل الشعري  الغرض 

  بن   المعتمد   ،األندلسي  العبري   الشعر  ،األندلسي  العربي  الشعر  :المفتاحية  الكلمات
    .راز ع  بن  موسى ،عباد 
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مةال  : ُمقد ِّ

م( والشاعر موسى بن عزرا  1095-1040المعتمد بن عباد )  تتشابه حياة الشاعر
العي1055-1140) ورغد  المكانة،  علو  في  كما  التفاصيل،  من  كثيٍر  في  في م(  ش 

الطوائف ملوك  أندلس  ملًكا   ،موطنهما  ثم  الملك،  والده  كنف  في  أميًرا  عاش  فالمعتمد 
وكذلك   ونظمه،  بالقريض  عنه شغفه  وُعِرف  ونعيمها،  الحياة  بملذات  متمتًعا  إلشبيلية، 
الحكم،  دائرة  بقربها من  المعروفة  الثرية،  ابن عزرا عاش في غرناطة في كنف أسرته 

به من راحة في العيش،   ونال لقب "صاحب الشرطة"، وتشهد أشعاره العبرية بما حظي
 وصحبة الشعراء وِعلية القوم.

باألندلس  الميالدي عصفت  عشر  الحادي  القرن  من  التاسع  العقد  ينتهي  أن  وقبل 
جسام ألقت بظاللها على حياة الرجلين؛ مما قلبها رأسا على عقب، والقصد هنا   أحداث 

المرابطين األندلس، وبسط سيطرتهم على ممالكها _المتناحرة  _، وكانت إشبيلية  دخول 
على رأس أهداف المرابطين وأهمها، وبدأت المدن والممالك األندلسية تتهاوى الواحدة تلو  
األخرى، طاعة أو تطويًعا، وكان نصيب مملكة ابن عباد التطويع حرًبا؛ نتج عن ذلك 

أما موسى بن عزرا    ،وأسرته مع سجنه بأغمات في المغرب مقتل اثنين من أبنائه ونفيه  
ناطي فالقى ما يشبه مصير ابن عباد، فبعد سيطرة المرابطين على غرناطة وغيرها  الغر 

من ربوع األندلس، نزح عن غرناطة كثير من اليهود؛ خشية َجور سلطة المرابطين التي  
عرفت في مراحلها اأُلولى بنفوذ الفقهاء وتشددهم، وعلى ذلك نزحت أسرة ابن عزرا إلى 

الجزي بشبه  الشمالية  وحيًدا الممالك  سنين  بضع  غرناطة  في  هو  وبقي  اإليبيرية،  رة 
بين ممالك قشتالة    إلى أن ارتحل إلى الشمال متنقاًل   مغترًبا، بعدما فقد مكانته وثروته،

 وأراجون ونافارا.

بناًء على هذه األحداث ومؤثراتها في تحول حياة ابن عباد وابن عزرا، برز تحول 
آخر في أغراض الشعر وموضوعاته عندهما، فبعدما كان شعرهما يعكس مؤثرات حياة  
ووصف  والخمر  كالغزل  الحياة،  هذه  مع  تتالقى  وأغراض  بمضامين  والمرح  َعة  الدَّ
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ات حياة الغربة والتَرح إلى مضامين وأغراض الطبيعة والفخر والمدح، تحول بفعل مؤثر 
و  الشكوى  نحو  الحياة،  هذه  مؤثرات  يعكس  بما  البوح  إلى  تنزع  والرثاء  أخرى  الحنين 

عن مؤثرات أخرى ثانوية ترتبط بأحداث ومواقف عابرة ألقت بظاللها   والزهد، هذا فضاًل 
 على أغراض الشعر وأفكاره عند الرجلين. 

ر الشعر أصدقه، تمثل هذه المؤثرات _بما تسعه من صدق من منطلق القول بأنَّ خي
المقارن  المنهج  ومن خالل  وابن عزرا،  عباد  ابن  عند  الشعر  لمسار  وواقعية_ عصًبا 
أحاول رصد أوجه االتفاق واالختالف بين المؤثرات في الغرض الشعري عند المعتمد بن  

التالية التساؤالت  الشاعرين  عباد وموسى بن عزرا؛ سعًيا لإلجابة عن  ؛ ما موقف كال 
أوجه  وما  عندهما؟  الشعر  أغراض  في  أثرت  التي  المشتركة  واألحداث  المؤثرات  من 
التشابه واالختالف في األغراض والمضامين الشعرية بينهما؟ وهل تأثر أحدهما باآلخر؟  

 وإلى أي مدى توافقت أشعارهما مع القصيدة المشرقية أو األندلسية؟  

الدراسات بالمقارنة بين الشعر العبري األندلسي والشعر العربي،   لقد ُعنيت العديد من
ونشد بعض الباحثين ضالتهم عند موسى بن عزرا والشعر العربي األندلسي، وكان آري 

، ومؤخًرا (1) نجليزيةثين في عدد من دراساته باللغة اإل سخيبرز قد فتح الباب أمام الباح
للحني  للدكتوراه  أطروحته  حبيب  عنان  العربي خصص  الشعر  في  المشرقية  والتقاليد  ن 

األندلس في  العربية  (2) والعبري  للتأثيرات  دراسة  دانا  يوسف  حّبر  العبرية  اللغة  وفي   ،
بين األدبين    فيفا يشاي في أطروحتها للدكتوراه ، وقارنت حا(3) والصوفية على ابن عزرا

الَغَزل خالل  من  األندلس  في  والعربي  هللا  ،(4) العبري  عبد  دراسته  وخصص  طربيه   
 ، وعلى صعيد الدراسات (5) للماجستير لوصف الطبيعة بين ابن خفاجة وموسى بن عزرا

في  اإلسالمي  التصوف  لمحات  بدراسة  عزرا  بن  موسى  سكر  إكرام  خّصت  العربية 
 .(7) ودرس توفيق على توفيق القيم الوعظية في شعره (6) شعره
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فإن   العربي  والشعر  عزرا  بن  موسى  بين  المقارنة  تناولت  التي  الدراسات  تعدد  مع 
أحًدا من الباحثين لم يخصص دراسة للمقارنة بينه وبين المعتمد بن عباد، وكان يوسف 
طوبي قد لفت أنظار الباحثين إلى وجود نقاط تالٍق بين أشعار األسر للمعتمد بن عباد  

، األمر (8)را، وتوقع تأثر موسى بن عزرا بالمعتمد بن عباد وأشعار الغربة لموسى بن عز 
بينهما، ولّما كان دخول المرابطين   الذي وّلد لدّي حافز البحث عن نقاط اتفاق وتالق 
األندلس نقطة تحول في أغراض الشعر عند كليهما؛ آثرت طرق باب المقارنة من جهة 

 المؤثرات في الغرض الشعري.

ب إلى األخذ  البلغاء" في حديثه أميل هنا  "منهاج  القرطاجني في كتابِه  أقّره حازم  ما 
ثالث  في  عنده  الشعر  أن طرق  من  الشعرية  باألغراض  وعالقتها  المعاني  أهمية  عن 
جهات: إما أن تكون مفرحة محضة، يذكر فيها لقاء األحبة في حال وجوده، واجتالء 

جالس األنس ، وإما أن تكون وما ناسبهما، والتنعم بمواطن السرور، وم الروض والماء
مفجعة، يذكر فيها التفرق والتوحش وما ناسب ذلك، وبالجملة أضداد المعاني المفرحة 
ويتألم  لتخيلها،  فيلتذ  انصرمت،  قد  مستطابات  فيها  تذكر  أن  وإما  المنعمة، 

قد وجدت عند المعتمد بن عباد وموسى بن عزرا،    والحق أن الجهات الثالث ، (9) لفقدها
األول جاءت أشعارهما في الغزل والخمر والمدح ووصف الطبيعة وأكثرها ُنظم في فعلى  

حياة الدعة والمرح، وعلى الثاني والثالث جاءت أشعار عهد الغربة والترح في الشكوى  
حقيقي   واقع  عن  التعبير  إلى  أشعارهما  تميل  وباتت  والرثاء،  والزهد  ظاهًرا  والحنين 

 وباطًنا. 

اتبا  ارتأيت  ذلك  االتفاق وعلى  أوجه  رصد  من  يمكني  الذي  المقارن  المنهج  ع 
من الشاعرين  بين  الشعري    واالختالف  الغرض  في  المؤثرات  الشعري خالل  وانتاجهما 

الموضوعية والفنية واللغوية، وقد قسمت مضمون دراستي إلى   واتجاهاتهالكم  من حيث  
لمحور األول: عهد عهدين، وفق المؤثرات الرئيسة في الغرض الشعري عند الشاعرين: ا
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الدعة والمرح، والمحور الثاني: عهد الغربة والترح، ثم أتبعت ذلك بخاتمة أوجزت فيها  
 نتائج الدراسة. 

 :المحور األول: عهد الدعة والمرح

ندلس ملوك الطوائف بنعيم الحياة وملذاتها، وراحة الدنيا أ لقد هنأ كال الشاعرين في   
 وهيبتها؛ فقضى المعتمد بن عباد صباه وشبابه أميًرا في كنفوإقبالها، ونفوذ السلطة  

ونشأ موسى بن عزرا في أسرة مقربة من دائرة الحكم في   ،والده، ثم ملًكا لمملكة إشبيلية
الشرطةممل لقب صاحب  ونال  غرناطة،  والمرح   ،كة  الدعة  حياة  انعكست  ذلك  وعلى 

، وغلبت على أشعارهما أغراض على أشعارهما، وباتت القصائد تغص بالهناءة والسرور
 الغزل والخمر والمديح والفخر والوصف، وذلك على النحو التالي: 

 : )أ( غزل وخمر

ومثله كذلك   ،ُيعد الغزل غرًضا شعرًيا له مقوماته وأسسه في الشعر على مر عصوره
غرض الخمر، وهناك من الشعراء من يمزج بين العزل والخمر في شعره، وهذا ما فعله 

ديوانه إلى دمج    ي  جامعَ   اد بن عباد في أكثر قصائده الغزلية، ولعل هذا ما دعالمعتم
، وعلى غراره جمع ابن عزرا بينهما في كثير من  (10) أشعار الغزل والخمر في باب واحد 

نجد العديد من قصائد ديوانه يسبقها تصدير عربي بجملة "ومن باب الغزل ف  ،قصائده
 .  (11)والخمريات"

قطعة  بلغلقد   ستين  من  أكثر  عباد  بن  المعتمد  عند  والخمر  الغزل  بين   ،شعر  ما 
، (12) قصيدة ومقطوعة، عبر من خاللها عن حبه وتعلقه بجواريه وزوجه اعتماد الرميكية

بين نسيب عفيف وآخر ماجن، إلى جانب مواقف أخرى    وتباينت أنواع الغزل عنده ما
والسم األنس  مجالس  مثل  شعره،  خالل  من  و سجلها  وأحداث   مراسالتهر  الندماء،  مع 

 إلى يومنا. ةأخرى كان للشعر فيها يد عليا ما تزال خالد 



 2022 يناير (األول)الجزء  54 العدد                      بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 454 - 

العفيف  الغزل  سمات  من  للقائها  والتلهف  المحبوبة  من  القرب  وطلب  التودد  وكان 
الفراق   يجهده  التي حافظ عليها ابن عباد في غزلياته، فتراه في عشقه الفتى الصّب الذي

 ته من البعاد: بوبته ورضاها عنه، كقوله يصف علّ يضنيه الشوق إلى محو 
 (13)َعليلُ  َفَشوقي َصحيٌح َوِجسمي              َلَقلبي ِلُبعدك َعّني َعليلُ   

 إلفه: ب ويشكو الفراق ويدعو ربه أن يجمعه 
باباِتِه      َِِ ِِكو صِِِِِِِِِ ٍق َيشِِِِِِِِِ ِِِ ن عاشِِِِِِِِِ ِِِ ِِ  مِِِِِِِِِ ِِِِإلِِِِِِِِِ ِِِبٍّ هائِ ِى َمحِِِِِِِِِ ٍِِِم ِمثلِ ِِِِِِِِِِِ  هِ ِِِِِِِِِِِ

 آُن ِإلِِِِِِِِِِِى َوصِِِِِِِِِِِِلهِ ِّراُن َظمِِِِِِِِِِِِِه         حَِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِإلفِ بٌّ ِإلِِِِِِِِِِِى ِِكالُهمِِِِِِِِِِِا صَِِِِِِِِِِِ 
ذا      ذا بِِِِِِِ ل َجمَِِِِِِِع هَِِِِِِ  (14)هِ َِل ِإلِِِِِِى َشكلِِِِِِِِ ِّرب الَشكَِِِِِِِوقَِِِِِِِ     يِِِِِِا َرّب َعجِِِِِِّ

 

 ويقول في حب زوجه اعتماد:
 ال الَقلُب ضاَق ِبِه َوال ُهَو راِحلُ     ُحّب اعِتماٍد في الَجواِنِح ساِكنُ 

 (15)ٍد       َأَو َلم ُيَرّوعِك الَهزبُر الباِسلُ ُِمَحم ؤادَ ِِت فُ ًِة َسَلبَ ِيا َظبيَ 
لو  التتويج  إلى  الترتيب مطالع  ييلجأ  اسمها على  بأحرف  أبيات مقطوعة رائعة، زين 
 بأن دّبج اسمها أيًضا في البيت األخير من المقطوعة:  ذلكأمعن في قد و 

ِِِن نِِص عَِِِِ َِِِِِِة الَشخِِِِِِِأَغاِئبَ  ميِم الفُ َِِِِِِِوحاِض اِظري            ِِِِِِِ َِِِرًة فِِِِي صَِِِِ  ؤادِ ِِِ
َِِِعَليِِِِك السَ  ِِِدِر الُشجِِِِِِِِالُم ِبقَ ِِ ؤوِن َوقَ     ون         ِِِِِِ َِِِوَدمِِِع الشُِِِ ِِِِِ  ادِ ِدِر الُسهِ

 ادِ َِِِِِِل القيِِِِِِِرامي            َوصِِِِاَدفِت وّدي َسهَِِِِِِِب المَ ِِِِِِّني َصعِِت مِِِِِ ِِِِِِِِتملك
رادَي ُلقي ُِِ ِِِمِ لِّ حِِِِِِِِ ُِِ ِِِاِك فِِِي كِ َِِِفي     ن        يِِِِِِ َِِِلي اِِ ي أَعطِِِى مُِِِ ِِ ِِّ  راديَِت َأنِ
ِِي عَِِِِِِ  ِِِلى العهَِأقيمِِِ َِِِوال َتسَتحي ا         ِِِِِِِِِِِِِِا َبيَننِِِِِِِِِِِد مِِِِِ  ادِ ِِِِِِِِوِل الِبعِِِِِِِِلي ِلطِِِِ

 (16)ادِ ِِِِِتمُِت فيِه ُحروَف ِاعَِوأّلف     دَسسُت ِاسَمِك الُحلَو في طّي ِشعري    
في   بيتين،  و الغزل  بين  جمع  الويبدع  من  قصيرة  مقطوعة  في   فيها   ظهرتالخمر 

شاعريته وسرعة بديهته، وذلك وقتما "ناولته إحدى جواريه كأس بلور مترعة خمًرا، ولمع 
 :(17) البرق فارتاعت، فقال"
مِ  البَ ِِِِِِريَعت  َوف ِِِِ َِن  َكفِّهِِ رِق  القَ ِِِبَ   ا   ِِِي  ِمَن  َلمّ ِهِرٌق   اعُ َِِِِِوِة 
 (18) اعُ ِِوار َترتَِِف ِمَن اأَلنَِكي       عري َوهَي َشمُس الُضحى    يا َليَت شِ 



 هيثم محمود شرقاوي . د       عزرا بن وموسى عباد بن المعتمد عند الشعري   الغرض في المؤثرات   

- 455 - 

إحدى جواريه، من خالل أتى   وبرع في وصف جمال  فقد  المؤكد،  المتعدد   التشبيه 
الظبيةب كجيد  ِجيدها  فجعل  واحد،  بيت  في  تشبيهات  الغزالة  هاوعين  ،أربعة   ، كعين 

 الغصن وليونته:   نحولوخصرها في  ،ورائحتها كرائحة الرياض العالية
 (19) َوَروُض الُربا َعرًفا، َوُغصن النَّقا َقّدا    ، َوالَغزاَلُة ُمقَلًة اهَي الَظبُي جيدً 

في   كان  عندما  األنس  ليالي  يصف  كقوله  مرة،  غير  في  الجريء  الغزل  باب  وطرق 
 ِشلب: 

َصَبة ُجنَحها             َأنَعمُ  ِبتُّ  َقد  َليَلةٍ  َوَكم  الَخصرِ  ُمجِدَبة فاأَلردا ِبُمخ 
 (20) الثَّغرِ  ِمن َوحينا حينا كأِسها َفِمن    ِبَلحظها         الُمدام ُتسقيني َوباَتت، 

 كقوله في غالم اسمه سيف:  ،أيًضا ةوتغزل في الغلمان في غير مر 
يَت َسيِسُ   ذانِ ِِِِِِِِِِ لوٌل َوهَ ِلَي َمسِِِِِِذا ِلَقتِِِِِِِهَ     مممتيفاِن َك سَ ِِِِي َعيَنيِِا وففًِ ِِمِّ

 (21) حسان إ ال َيبَتغي ِمنَك َتسريًحا بِ   ت    ىِ هَر ِِِِِ ِِِ ِِِروٍف َأسيِِِ ك ِبَمعِِِِِِيا َسيُف َأمسِ 
 

الثاني من كتابه فقد  أيًضا عند موسى بن عزرا،    وللغزل حظ وافر  الباب  خصص 
وجعل عنوانه "في المجالس واألزمان ومحاسن    ،للخمر والغزل   (22) الرياض/الَعناق""ُزهر  

، وضمنه ستين مقطوعة قصيرة على نظام الجناس، هذا إلى جانب (23) القيان والغلمان"
والق ديوانهالموشحات  شملها  التي  المتنوعة  الخمر   ،صائد  بين  أيًضا  ابن عزرا  ويجمع 

وآخر صريًحا ماجًنا،    ،اه ضمن غزلياته غزاًل عذرًيا عفيفً ، كما أنةكثير أحيان  والغزل في  
 وغصت أشعاره بالصور واألفكار المألوفة في الشعر العربي والعبري. 

كان التودد إلى المحبوبة والتعبير عن لوعة الهجر والفراق من المعاني التي طرقها 
 : بقوله ابن عزرا في أشعاره؛ فيتودد إلى محبوبته ويلومها على الهجر

ב, ְצִביָּה, זֶּה-ַמה ֲעֵלי     ל  /   שָּ ה-ַעל? ִתְשְנִאי ֵלב-ְבכָּ  ?מָּ
ל ְוֵאיְך: ֱהִשיַבְתִני     ֱאַהב ְזֵקנָּה  /    -ִמכָּ ה תֶּ  ?ַעְלמָּ

ِِالَم يِِِا ِِين  عِ ن شِِِاب شعررأسِِِه؟ظبيِِِة تبغضِ َِِ  عِِِالَم؟ مِِِن أعمِِِاق قلبِِِك مِ
ِِابتني: وكيِِِِِِِِِِِِِِِِِف  ِِبية أجِِِِِِِِِِِِِِِ ِِقه صِِِِِِِِِِِِِِِ ِِن تعشِِِِِِِِِِِِِِِ ِِينمِِِِِِِِِِِِِِِ ِِائز؟ بِِِِِِِِِِِِِِِ  العجِِِِِِِِِِِِِِِ
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 :، فقالجراء الفراقمن وأصابه السقم ونحول الجسد 
 (24)ְכָמְתָניו ַשְבִתי ֲעֵדי ְוַדּלֹוִתי           לנּודֹו ְוֶנְחֵליִתי ְוִנְהֵייִתי

 نحياًل  خصرتيهلفراق حبيبي أضحيت علياًل وأصابني الوهن حتى صرت مثل 
افتتاحيات قصائد لها أغراض  حيان يجعل ابن عزرا الغزل والخمر في  وفي بعض األ 

التي جعل   التهبت النيران وتألألت()  "אוריו  קדחו   אשأخرى؛ ومن أمثلة ذلك قصيدته "
طبيعة  ما يحيط به  و   ،لها افتتاحية مطولة من واحد وعشرين بيًتا لوصف مجلس الشراب 

 ְושֹוָשִנים  ֻשָבִציםמְ   ֲערּוגֹוָתיו"،  الحديقة مزدانة باإلبريسم"  ֶמִשי   ָכְתנֹות  ְמֻלָבשخالبة؛ "
النوريات "  ְיצּוָעיו والرياحين  "  ֲהַדִסים  ְלִזְמָרתֹו  ָיתּור  ְותֹור"،  الرياض مزركشة بصنوف 

القمرية "قد  و   ،تردد سجع  كالنجوم  يسطع  الذي  بالعقيق  الخمر  كأس  ַהם  ְוכֹוסشبه  ,  שֹׁ
اليا"،  ְככֹוָכב  ָעָלה  ֲאֶשר مثل  بداخله  الخمر  تبدو  ساٍق  بيد    ּוֵמי   ַמְשֶקה  ְבַידقوت"وهو 
ֶדם على  "،  ְבֵמָעיו  אֹׁ دموعه  تجمدت  الذي  بالعاشق  الكأس  داخل  الخمر  منظر  ويشبه 

/   ְדָמָעיו   ֵמיֵמי  ָקְפאּו  ְכחֹוֶשקخديه في الوقت الذي تتقد فيه ضلوعه من جراء الحب "
 . (25)"ְצָלָעיו ֵבין ְוָהֵאש  – ֶלְחיֹו ֲעֵלי

أن  بالضرورة  وليس  والغزل،  الحب  في  ينظم  الشعراء  من  كغيره  عزرا  بن  وموسى 
ُنسبت   وقد  حبه،  في  واقعًيا  نفاها  ليكون  يلين  دافيد  لكن  أخيه،  ابنة  مع  قصة حب  ه 

 "المحاضرة والمذاكرة"أشار ابن عزرا في كتابه    من ناحية أخرى   ،(26) سطورةألونعتها با 
، وعلى ذلك (27) ينظم العاشق في غيره  كما قد غزل  إلى أن غير العاشق قد ينظم في ال

والخمريات   الغزل  بن عزرا في  كتبه موسى  ما  إلى  النظر  أنهيمكن  في األصل   على 
هم من التشبيب والنسيب في غير أغراض و شعراء عصره وسابق  عليه  حفاظ على ما درج

 الغزل والخمر. 

ذلك موشحة كاملة،   وطرق ابن عزرا باب الغزل الصريح في غير مرة، ومن أمثلة
 :قالت عنها حافيفا يشايحتى    ،الصريحة  شارات واألوصافصرح فيها بالعديد من اإل
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افتتحها   فقد ،  (28) ينها مدبجة بأوصاف ماجنة غير معهودة في الشعر العبري األندلسإ
  بقوله:

ה ְיַפת ּוְשַפת    ֲחֹבק ַלִיל ֹתַאר-ְיַפת  ַדֵדי ם ַמְראֶּ  (29)ְנֹשק ֹיומָּ
 نهاًرا  شفتي بهية الطلعة  لِقبِّ و  ، الحسناء ليال دينه  عانق            

التي  موشحته  خالل  من  الغلمان  في  يتغزل  نجده  أيًضا  الصريح  بالغزل  وارتباًطا 
بقوله ִבי  ַתְאַות  ":يفتتحها  ר/    ֵעיִני  ּוַמְחַמד  ְלבָּ )مناي وقرة (  30)" ִביִמיִני  ְוכֹוס  ְלִצִדי   ֹעפֶּ

حول رجل   قصصي(، وقد نظمها بأسلوب  في يمينيوكأس خمر    ،عيني غالم بجواري 
لكنه يعود في النهاية ويرفض االنصياع    ،في البداية  الغالم  يوافقهو   ،غوي غالًما عفيًفايُ 

 .(31)لشهواته

الجريء، و  التصريح  ذلك  ندم في شيخوخته على   عزا ويبدو أن موسى بن عزرا قد 
كتابه   في  وقال  الصبا،  فترة  إلى  والمذاكرةالمح"ذلك  والممازحة "اضرة  المهاترة  "وأما   :

القليل المستحسن إلى الكث  ما دنت بها وال ولعت   ،ر المستهجن، فقليليالخارجتان عن 
اللهم   المالهي  إال  إ بذكرها،  وبعض  الغزلي  كالشعر  الصبوة،  ميدان  في  هفوة  كانت  ن 

فجزي خيرً   ... ذكرهاوالموشحات  فأعرض عن  إليه  بست   ، ا من سقطت  نا أو   ، رهاوعني 
وأتوب  ا منها،  هللا  عنهاإستغفر  اإل  ،ليه  مع  صغيرة  ال  قيل:  مع فقد  كبيرة  وال  صرار 
 (32) وقيل: التائب عن الذنب كمن ال ذنب له" ،الستغفارا

أشعار الغزل والخمر بين  في  هذا وقد كشفت العديد من المعطيات مالمح التقارب  
الجانب  بن عزرا؛ وفي هذا  بن عباد وموسى  القول  المعتمد  نهما حافظا على  إ  :يمكن 
ر المحبوبة بأوصاف اتفقا في ذك  الصور واألفكار الشعرية المألوفة في هذ الباب، وقد 

معروفة وظبية    :مثل  ،مألوفة  وظبي  وشادنو أغن  عزرا     ،رشأ  ابن    ظبي צביوعند 
الحسنחן  יעלתو  حسناءתואר   יפתو  غفراءעפרה و   غفرעפר و  ظبيةצביהو  ، ذات 

نحو تشبيه جمال   ،على ذات التشبيهات المألوفة لوصف جمال المحبوبةوحافظا أيًضا  
بالورود،   الوجنتين  بالتفاح، وتشبيه  النهود  النجوم، وتشبيه  أو  القمر  أو  بالشمس  وجهها 
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النحيف بالغصن  القد  المألوفة.  ،وتشبيه  التشبيهات  من  ذلك  كال   وغير  كان  وإن 
الماجن    الغزل  إنهما التقيا أيًضا عند باب ف  ،الشاعرين قد التقيا عند باب الغزل العذري 

 كما تبين.  

بينهما التعبير عن المعاناة من جراء الفراق ولوعة االشتياق   يومن أبرز نقاط التالق 
ما عزم أن يرسل حظاياه من قرطبة إلى د والتعلق، وقد طرق هذا المعنى ابن عباد عن

 شبيلية، فخرج لوداعهم من أول الليل إلى الصباح:إ
ِِِراَم َوراَم َأن َيَتَكتَّمَِِِِِِِِِِِِِِِِِ  الغدارىَ  ِِى ِلس     ا   ِِِِِِِِ َِِِوَأبِِِِِِ ِِِاُن ُدموعِ ِِِِِِِِ ِِِِه َفَتَكلَّمِِِِِِِِ  اِِِِِِِِِِ
َِِِرَحل َِِدُه َفَأذاعَ ِِِِِِِِِِِِ ِِى َوجِ ِِوا َوَأخفِ ِِا      ُه   ِِِِِِِِ ِِّرحا َومجمجمِ جون ُمصِ ُِِ ِِاُء الشِ  مِ

ِِ ِِاَيَرُتُهم َوالَليِِِِِ ُِِ َِوسِِِِِ ٌِِل َثوبِِِِِ ى تَ       ُه  ُِل ُغفِِِِِ ِِّ َِِِحتِِِِِ ِِِراءى ِللَنواظِ ِِِِِِِ ِِِِر َمعلمِِِِِِ  اِِِِِِِ
 (33)اَِِك األُنُجمِاِح ِتلِِمني َيُد االصب    ّلبت     َِِِِِِِِِوتس امَّ محّيرً ُِِِِِِِِِت ثَ َِِِِِِِِِِِِِِفَوقف

 

األ    رحيل  يتناول  عزرا  بن  موسى  نجد  بصورة  وكذلك  قصائده  إحدى  في  حباب 
لزمان من خالل ذكر البرق الذي  إلى اشارة مقتضبة  مشابهة، ويتفق مع ابن عباد في إ

 يرتبط بالليل، غير أنه يفوق ابن عباد بكاًء وشجًنا، ويشير إلى تأثر قلبه وأحشائه: 
 (34)ָטֲענּו ְבִעיָרם בתֹוַחְלִתי ֵאיָכה /ָצֲענּו ְבַנְפִשי דֹוַדי ִאם־ָאֳהֵלי

ֲהַבי ְוֶחְבַרת ְוִשְמָחִתי ִשְבִרי  לֹׁא־ַיֲחנּו ְוַאְך ִיְסעּו ְליֹום ִמּיֹום /אֹׁ
ְשִקים ֲעֵלי ַצר־ִלי  ִיָשֲענּו ַעל־ַהֳדִמי ְכֵאב ּוְביֹום /ִיְבְטחּו ְבִדְמָעה חֹׁ

 קֹונֲנּו ַהֲהַדִסים ְבַעְנֵפי יֹוִנים /ְוקֹול ְלִהְתנֹוֵדד ְיִנֵדמֹו ָבָרק
ֶרב /ְוַעל ֵמֶהם ִכי־ִנְפְרדּו ִיָנֲחמּו  ִיְתאֹונֲנּו ְבִחיל ָחל ְבִסָפם חֹׁ

 חֹונֲנּו ְיֵמי־ַעד ְמעֹוֵניֶהם ַעְפרֹות /ְוֶאת־ ְבָרְבֵעיֶהם ַיַחד ִהְתַאְבקּו
ד ְוִכְליֹוַתי ֶאְהֶמה /ַבֲעָדם ְלָבִבי ְוִיְתַחֵמץ ֶאְבֶכה  (35)ִיְשתֹונֲנּו ְמאֹׁ
 (36)ִהְתרֹונֲנּו ָצֳהָלה יֵסיַבֲעסִ  ֶהם /ְיֵמי־ נּוָדם ֲעֵלי ֵעיַני ְדֵמי ֶאְשֶתה

 ؟فكيِِِف حملِِِوا بعيِِِرهم ولِِِم يبِِِالوا برجِِِائي ،ظعنِِِت قوافِِِل أحبِِِائي ونفسِِِي معهِِِم
ا أملِِِِِِِِِِِِِي وفرحتِِِِِِِِِِِِِي فِِِِِِِِِِِِِي صِِِِِِِِِِِِِحبة أحبِِِِِِِِِِِِِة يرحلِِِِِِِِِِِِِون  ًِِ  توقِِِِِِِِِِِِِف بِِِِِِِِِِِِِالدومِِِِِِِِِِِ
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ِِ  ِم يِِِِِِِِوم األسِِِِِِِِىو يِِِِِِِِا أسِِِِِِِِفي علِِِِِِِِى عاشِِِِِِِِقين ركنِِِِِِِِوا للِِِِِِِِدموع ويلجِِِِِِِِأون للوجِِِِِِ
ِِام علِِِِِِِِِى األغصِِِِِِِِِان للبكِِِِِِِِِاء ،يِِِِِِِِِدفعهم البِِِِِِِِِرق ليرثِِِِِِِِِوا حِِِِِِِِِالي  ونِِِِِِِِِواح الحمِِِِِِِ

 شِِِِِِِِِِِِِِجًنا تفجِِِِِِِِِِِِِِعوعلِِِِِِِِِِِِِِى خِِِِِِِِِِِِِِراب عشِِِِِِِِِِِِِِه ي ،الحمِِِِِِِِِِِِِِام لفِِِِِِِِِِِِِِراقهم يواسِِِِِِِِِِِِِِيني
ِِتهم و  ِِا حتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِى انجلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِى بقِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيوالغبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِار غطِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِى أجنحِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  أيامِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 علِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيهم وتتقطِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِع أحشِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِائي فِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِؤادي  حتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرق أبكِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِي وي
 ادةِور السعِِيوم كانوا يصدحون بخمليت شعري  ،أتجرع دماء عيني على رحيلهم

 آخر ويشير إلى استحالة الحياة مع الفراق:   ويبدع ابن عزرا في موضع
ֵכן יהי ּוַמֲחִציתֹו / ְבֶאֶרץ ִלִבי ַמֲחִצית ֲהִיְחֶיה  (37)ְבַאְפסֹו שֹׁ
תֹו ֵאין ְבעֹוָלם/  ּוִבְלתֹו ָפָניו ְבִלי ִיְחֶיה ְוֵאיְך  (38)ְוַאְפסֹו ְלַהְחיֹׁ

ِِأرض ونصِِِِِِِِِفه اآلخِِِِِِِِِر يسِِِِِِِِِكن أقصِِِِِِِِِاها ِِل يحيِِِِِِِِِا نصِِِِِِِِِف قلبِِِِِِِِِي بِِِِِِ  هِِِِِِ
ِِهوكيِِِف  ِِن دون أن يِِِرى وجهِ ِِا مِ ِِدم ؟يحيِ ِِدنيا عِ ِِي الِ ِِاة فِ ِِه الحيِ  ومِِِن دونِ

 

هناوتجدر اإل فالفكرة مشهورة من    إلى  شارة  المعنى؛  هذا  ابن عزرا مسبوق في  أن 
 قول صقر قريش عبد الرحمن الداخل إلى أخته بالشام: 

ِِِر مِِِِِن بعضِِِِِي السِِِِِالم لبعضِِِِِي ُِِِم أرضِِِِِِي        أقِِِ ُِِِب الميمِِِ  أيهِِِِِا الراكِِِ
 (39) ِِِأرض ِِِِِِِِِِِه بِِِِِِِِِِِِكيِِِِِِؤادي ومِالِِِِِِِِِِِِِبِأرٍض       وفِ إن جسِمي كمِا علمِت  

 
   :وصف الطبيعة)ب( 

األندلسي   للشعر  المميزة  السمات  من  الطبيعة  وصف  والعبري    –ُيعد  ، –العربي 
األ  الجزيرة  لشبه  والمناخية  الجغرافية  الطبيعة  تغني  وكانت  وراء  األول  الدافع  يبيرية 
، والمزج بين كل هذا والطبيعة بها الشعراء بسهولها ومرتفعاتها ورياضها ومياهها وتعلقهم

 وسطوع البرق وغيرها.   ،وهطول األمطار ،الليلوصور  العلوية للنجوم والكواكب 

الوصفرَ وَ  باب  تحت  المجموع  ديوانه  في  عباد  بن  للمعتمد  قصيرة؛    ،د  قطع  أربع 
فّوارة والثالثة في وصف  والثانية في وصف مجٍن،   ، األولى في وصف مجلس شراب، 
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أنهما لم يعثرا له على كثير   إلى  وقد أشار جامعا الديوان  ،(40) واألخيرة في وصف شمعة
الطبيعة   الشعر في  بن (41) من  المعتمد  أشعار  أن كثيًرا من  إلى  اإلشارة  تجدر  ، وهنا 

ل إلينا، فقد ذكر ابن بسام في ذخيرته أن خصص كتابا للمعتمد بن عباد   عباد لم يص
بعنوان "االعتماد على ما صّح من شعر المعتمد بن عباد" وأنه جمع أشعار المعتمد بن  

 ، وما يزال هذا المؤلف مفقوًدا إلى يومنا. (42)عباد وأشار إلى أنها أكثر من أن ُتعد 

ألمر والده، والحق أنه حاكى صنعة المجن    أبدع ابن عباد في وصف المجن تلبية
تصوير وأحسَن  ووفى  نظًما  في    ،جماله  المقطوعة  تصدير  في  القصر" جاء   " خريدة 

   وغيرهم ما نصه: "الحلة السيراء"و  "نفح الطيب "و
وأمره أبوه المعتضد أن يصف مجًنا الزوردّي اللون، مطوًقا بالذهب، في وسِطه مسِامير 

 فقال:وفيه كواكب فضة،  ة،مذهب

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمجَ  ِِِنٌّ َحكِِِِِِِِِى صِِِِِِِ ِِِِلَتقُص    ماءِاِنُعوُه السِِِِِِِ واُل الرمَِِِِِِِِِِِر َعنِِِِِِِِِ ُِِِه طِِِِِِِِِِ  اح  ِِِِِِِِ
ا     َكواكِ   احِ ُِِِِِِِِِِِه ِبالَنجَِِِِِِِِِِِب َتقضِِِِِِِِِي لَ ِِِِِِِِِِِِوقِِِِِِِِِد صِِِِِِِِِّوروا فيِِِِِِِِِه شِِِِِِِِِبه الُثَريِِِِِِِِِّ

قَِِِِِِوقَ  باحِ   اِر    َِِِِِِِِِِِِِِِِِذوِب النُّضِِِِِوُه بِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِد َطوَّ  (43)َكما َجلََّل األُفق َضوُء الصَِّ
 

الوصف،   في  وبراعته  عباد  ابن  تظهر شاعرية  ومظهره فقد  وهنا  المجن  قيمة  وّفى 
وجعله أيًضا في مرتبة    ،الجمالي؛ إذ أشار إلى لونه الالزوردي وهو يشبه لون السماء

الثريا وأشار إلى السماء علًوا وبعًدا عن إصابة الرماح. وشبه المسامير الفضية بكواكب  
النجاح في  أيًضا  تطويق    ،فائدتها  إلى  أشار  الثالث  البيت  وفي  الهجوم،  صد  والقصد 

وبين أنه ذهب خالص مستعمال كلمة النُّضار التي تعني الخالص من    ،المجن بالذهب 
 الشيء، وشبه سطوعه ولمعانه بضوء الصباح في األفق. 

 : بقوله ارة ويبدع أيًضا في وصف فوَّ 
 ، َوكاَن َعِن الَنواِظر ُمغَمَداالَّت َلنا ِمن ماِئها     َسيفً ما سَ َوَلُربَّ 

يًّا، َفذاَبت َصفَحٌة    ِمن    (44)داِاَن ُمَهنَّ َِدت َلكِو َجمُِه، َولَ َِِطَبعتُه ُلجِّ
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 -كما أشرت آنًفا  -ندرة أشعار وصف الطبيعة التي وردت في الديوان المجموع  ومع
شعراء فإن   مخالفة  أو  الطبيعة  وصف  عن  عباد  بن  المعتمد  عزوف  يعني  ال  هذا 

وال أدل على ذلك من    ،ضياع كثير من أشعاره  ىألندلس، لكن يمكن أن نعزو ذلك إلا
مميزة    أن مالمح  تحمل  األخرى  أشعاره  من  سيما  العديد  وال  عنده،  الطبيعة  لوصف 

ه على  والّ   حينخمرياته وغزلياته، ومن أمثلة ذلك ما جاء في كتابه إلى وزيره ابن عمار  
 ره بعهده بها عندما كان هو والًيا عليها من قبل أبيه المعتضد:ذكِّ يُ  ،ِشلب 

ِِِِِِِِِِِّد الَنهٍِِِِِِِِِل ِبسُ َِِِِِِِِِِوَلي  درِ ِِِِِِِِف البَ َِل ُمنَعطَِِِِِ ِثِِِِِواٍر مِ ِذات سِِِِِِ ِبِِِِِِ  ُه  ِِِِِِِِوًا َقَطعتُ ِر َلهِِِ
رِ  ٍم َِِِِِِنَضت ُبرَدها َعن ُغصِن بان ُمَنعَّ  ن الزَّهِ   (45)َنضيٍر َكما ِانَشّق الِكمِاُم عَِ

 

 :  حدى غزلياته يصف الطبيعةإ وقوله في
ِِادُن اأَلحَِِِِِِورُ     .  ................................... ِه َوالشِِِِ ِِي َدوحِِِِِِِ  فِِِِ

َِِ َوالَكوك ُِِِب الَوقّ ِِِِِِِِِِِِِ ِِاد َتحِِِِِِِِ ُِِدجى    ِِِِِِِِِ ِِ َت الِِِِِِِ ِِِه َوالَقمَ ِفِِِِِِِ ِِِي ُأفقِِِِِِِ ُِِِر اأَلزهَ ِِِِِِِِ  رُ ِِِِِِِِ
رُ    دى    َِِِِِِِ بَّ النِِِِِِِّواح غَ َِِِِِِِِِِِِِِ ُس الفِرجِِِِِ َِِِِِِِوالنَ   (46)فِِِِي َروضِِِِِه َوالَمنَِِِِدُل اأَلذفَِِِِ

 

 الطبيعة: ويمزج بين وصف جمال غالم وأوصاف من 
ذار ُه الُحسُِِِِِِِِِِِِِِِِِن بالعَِِِِِِِِِِِِِِِِِ َم لَِِِِِِِِِِِِِِِِِ رَن الَليُِِِِِِِِِِِِِِِِِل ِبالَنهِِِِِِِِِِِِِِِِِارِ         تَِِِِِِِِِِِِِِِِِ  َواقتَِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ّدى    ُر فِِِِِِِِِِِِي َأبَِِِِِِِِِِِِيَض َتبَِِِِِِِِِِِِ َك آسِِِِِِِِِِِِي َوذا َبهِِِِِِِِِِِِاري       َأخضَِِِِِِِِِِِِ  (47)َذلِِِِِِِِِِِِِ

 

أما موسى ابن عزرا فقد أغرق أشعاره بالطبيعة وصورها، ويبدو أنه لم يترك تصويًرا 
ألَ  إال  غير    مّ للطبيعة  أشعاره،  به  ووّشى  أيًّ به  يخصص  لم  لغرض   اأنه  قصائده  من 

كاملة   قصائد  له  ليس  عزرا  بن  موسى  أن  باجيس  دان  أكد  إذ  الطبيعة؛  في وصف 
، (48) لخمريات متضمًنا في اوصف الطبيعة، وأن وصف الطبيعة يأتي عنده في الغالب  

في  عنده  حاضر  الطبيعة  وصف  أن  أشعاره  مضامين  خالل  من  يتضح  ذلك  ومع 
والمديح والفخر، ويعد وصف الحدائق والزهور عالمة بارزة في أغراض أخرى كالغزل  

فضاًل مل على وصف الحديقة  ت كثير من قصائده، وعد باجيس خمس عشرة قصيدة تش 
 .  (49) اثنتى عشرة افتتاحية عن
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"  مقطوعتهوتعد   ְתנֹותالمعروفة  مزركشة(  "ַפִסים  כָּ ابن   )مالبس  نظم  ما  أروع  من 
ضمنها العديد من الصور والمضامين الشعرية، وأبدع ابن  عزرا في وصف الطبيعة؛ إذ  

تعد خمرية عند معظم الباحثين،  و عزرا في اختيار األلفاظ واألساليب البالغية بعناية،  
"من باب ، حيث جاء فيه  ا من التصدير العربي للقصيدة في الديوانوهذا ما ُيفهم ضمنً 

، ومع ذلك تبدو كأنها ُنظمت (50)الغزل والخمريات قوله في وصف الربيع وظهورالورد "
 السوسن من بين الورود:  فضيلوت ،في وصف الربيع
 ,ִדְשאֹו ִמֵדי / ִרְקָמה ּוְכסּות/  ַהָגן ָלַבש / ַפִסים ָכְתנֹות
 .ִפְלאֹו ְרָאההֶ / ַעִין-ּוְלָכל/  ֵעץ-ָכל ָעָטה /ַתְשֵבץ ּוְמִעיל

 ,בֹואֹו ִלְקַראת/  שֵֹׁחק ָיָצא/  ֻחַדש ִלְזָמן/  ָחָדש ִציץ-ָכל
 .ִכְסאֹו הּוָרם/  ָעל-ִכי ֶמֶלְך/  ָעַבר שֹוָשן/  ִלְפֵניֶהם ַאְך

 ִכְלאֹו ִבְגֵדי /  ֵאת ַוְיַשֶנה/   ָעָליו ִמְשָמר  /  ִמֵבין ָיָצא
 (51)ֶחְטאֹו ִיּׂשא/  ַההּוא ָהִאיש/  ָעָליו ֵיינֹו/  ִיְשֶתה-לֹׁא ִמי

ة ًِِ ِِتان مالبِِِِِِِِِِِس مزركشِِِِِِِِِ ِِدى الُبسِِِِِِِِِ ِِىوا ،ارتِِِِِِِِِ ِِب ردا كتسِِِِِِِِِ ى ءالعشِِِِِِِِِ ِِّ  موشِِِِِِِِِ
 وبِِِِِِِدت لألعِِِِِِين فِِِِِِِي كامِِِِِِل زينتهِِِِِِِا ،وغطاهِِِِِِِا الِِِِِِديباج وازدانِِِِِِت األشِِِِِِجار

ِِتقبال فصِِِِِِِل  الربيِِِِِِِع  اوخِِِِِِِرج ضِِِِِِِاحكً  مزهًِِِِِِِرا، د يِِِِِِِرالجد و  تفِِِِِِِتح النُّ   فِِِِِِِي اسِِِِِ
 علِِِِِِِِِِِِِِِى عِِِِِِِِِِِِِِِرش مملكتِِِِِِِِِِِِِِِه ملِِِِِِِِِِِِِِِكٌ ومِِِِِِِِِِِِِِِر أمامِِِِِِِِِِِِِِِه السوسِِِِِِِِِِِِِِِن، كأنِِِِِِِِِِِِِِِه 

 تخلِِِِِِِِِِِِِِِص مِِِِِِِِِِِِِِِن محبسِِِِِِِِِِِِِِِه بِِِِِِِِِِِِِِِين األعِِِِِِِِِِِِِِِالي، وغيِِِِِِِِِِِِِِِر ثيِِِِِِِِِِِِِِِاب سِِِِِِِِِِِِِِِجنه
 هئتِِِِِِِِِِِِِيشِِِِِِِِِِِِِرب الخمِِِِِِِِِِِِِر علِِِِِِِِِِِِِى نخِِِِِِِِِِِِِب تحريِِِِِِِِِِِِِره فليحمِِِِِِِِِِِِِل خطي مِِِِِِِِِِِِِن ال

 

جمال لتحتفظ بمكانتها بين محبي الشعر والباحثين، ليس فقط  مقطوعة  ما تزال هذه ال
ت ذات مغاز شاراإنها  يتعبيراتها وجزالة ألفاظها وتناسق معانيها، وإنما أيًضا بسبب تضم 

" التعبير  يشير  إذ  اليهودية؛  في  مكانتها  لها  ְתנֹותدينية  يوسف  ַפִסים  כָּ إلى  عليه  -" 
)تكوين: ( 52) "تُّوِنيَّة ديباج  "ַפַסים  ְכֹתנֶּת"ه  و عندما أعد له أب  ،في القصة التناخية   -السالم
ת  ַוְיַשנֶּהاألخير "قبل    يشير عجز البيت  ، وبإسلوب بالغي فيه تلميح وإشارة(3/ 37 /  אֶּ
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من    ִכְלאֹו  ִבְגֵדי وخروجه  يهوذا  ملك  َيُهوَياِكين  سبي  قصة  إلى   سجنه"  ثياب  وغّير 
ה-לֹא  ִמי(، ويشير البيت األخير "25/29:  2السجن البابلي )ملوك יו  ֵיינֹו/    ִיְשתֶּ לָּ /    עָּ

ִאיש ְטאֹו  ִיּׂשא /    ַההּוא  הָּ مثل َمن لم   ،تهئ خطي  " إلى أن َمن ال يشرب الخمر فليحملחֶּ
 .(53)  (9/13يقدم قربان الفصح في وقته )عدد: 

الثالث من   شعاره نجد موسى بن عزرا قد خّص أوبعيًدا عن ديوان   بالباب  الطبيعة 
والبساتين وسجع الحمام في األفانين"، وضمنه    ه ناق؛ إذ جعل عنوانه "في المياكتابه العَ 

األوصاف الخالبة للطبيعة وعناصرها    وعشرين مقطوعة مجنسة، طرزها بصنوف  اخمسً 
 وكائناتها، نحو: 
 ְוִצְלַצל ְבִצנֹות ְתשיֵמם ָנא ְוַאל ְלַמָצע ָלְך ִתָנה ְוָרִדים ֲערּוגֹות

גּור ִסיס ְוקֹול ִלים קֹול ִמְנִעים ְלָך טֹוב ְוֹתר ְויֹונָּה ְועָּ  (54)ְוִצְלַצל ְנבָּ
ِِِعها اجِِِِِِِِعل فراشِِِِِِِك مِِِِِِِن خمائِِِِِِِل الِِِِِِِورود، وال ِِِريات  السِِِِِِِِالل فِِِِِِِي تضِِِِِ  والزهِِِِِ

 (55)والصِنوج الُجنِك أعذب مِن نغمِةوالحمام والشفنين   والغرنيق  السنونوسقسقة  و 
 

 ويستعمل أوصاف الطبيعة في وصف مفاتن المحبوبة: 
ֶשר ְנִתיב ִלִבי ֱאֵלי ֶנְחָמד ְלדֹוד  אֹוֶרה ֲאִני יֹׁ
ן ְקֹטף ה ְלִחי שֹושָּ ְפרָּ ה ֱהֵיה ֵלב-ְוִרּמֹון עָּ  (56)אֹורֶּ

ه" ِِّ ِِا أدلِِِِِِِِِِِِ ِِتقيم أنِِِِِِِِِِِِ ِِق مسِِِِِِِِِِِِ ِِي طريِِِِِِِِِِِِ ِِتهيه قلبِِِِِِِِِِِِ  لحبيِِِِِِِِِِِِِِب يشِِِِِِِِِِِِ
 (57)"أن يقطف السوسن من خد الكشفة ورمان صدرها يكون جانًيا

عزرا  بن  وموسى  عباد  بن  المعتمد  بين  الطبيعة  وصف  أشعار  مقارنة  خالل  من 
يأتي على رأسها عدم وجود قصائد كاملة   ،يظهر تشابه جلي بينهما في عديد من النقاط

الطبيعة،  مخ لوصف  أخرى فقد  صصة  أغراض  في  متضمًنا  عندهما  كالخمر   ،جاء 
وات والمديح،  كذلكوالغزل  الغرض    فقا  لخدمة  وتوظيفها  محددة  شعرية  َطرق صور  في 

مثل الحيوانات والطيور والنباتات، أم   ،والقافية، سواء أكانت هذه الصور للطبيعة الحية
 حقل واألمطار. وكالهما لجأ إلى    همثل األجرام السماوية والميا  ،كانت للطبيعة الصامتة
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ب  يتعلق  المحبوبةداللي  مفاتن  لوصف  والتفاح    ،الحدائق  للوجنتين  الورود  تحديد  نحو 
في ورود للوجنتين  جعل الحيث    ،، وكذلك األمر عند ابن عزرا(58)للنهدين عند ابن عباد 

 .  (59) وكذلك اتفاقهما في الولع بالطيور وأسمائها  ،جعل الرمان للنهدين  حين

لهما من صور ومضامين متشابهة  أيًضا ما اجتمع  بينهما  التوافق  أبرز صور  من 
دعاني   الذي  األمر  منهما،  كل  عند  واحدة  قصيدة  أنفي  تلك   إلى  تحليل  في  أسهب 

االختالف بينهما؛ إذ  و ن أهمية في تقصي مواضع االتفاق  لما لها م  ؛الصور والمضامين
في  وذلك  وغيرها،  والنجوم  والصباح  والقمر  لليل  متشابهة  صور  لهما  اجتمعت 

ال نورها"  يسطع  الراح  شربت  "قصيدة"ولقد  وقصيدة  عباد   ֵמרּוץ   ְנדֹוד  ֵליל  ְגדּוֵדיبن 
 بن عزرا.  " الְיֵגִעים

 في هذا يقول ابن عباد:
 الَم ِرداءَ ِِِِِِِِِِِِ دَّ الظَ ِِِِِِِ ُِِل َقد مَ ِِِِِِِِ وُرها       َوالَليِِِِ َطُع نُ ُِِِِت الراَح َيسِِِِ بَوَلَقد َشر 
 اءَ ِِِِِِِِ ِِِِِِ ًِة َوَبهِِِِ جَ ِِاهى َبهِِِا َتنِِكِِِِِِِِِِِِِِه        َملِ ِِِدُر في َجوزائِ ِ ِِِِِِّدى البَ َِِِِِحّتى َتب

 وزاءَ ُِِِِِِِِِِِِِِه الجَ ِِِِِِِِِِِ َة َفوقَ ِِِِِِِ ِه        َجَعَل المَظلَّ ِِِِِِِِِِِِ ِِِي َغربِ ِِزُّها فَِِِِِِِِأراَد َتنَ ا ِِِِِِِِِِِ َلمّ 
 ألالءَ َِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِل الِ ِِِ ِِ مَ َِتكِِِِِِِاسِألالؤها ف  ُه      ِِِِجوِم َيُحفُّ ِِِِِ ُر النُ َِِِوَتناَهَضت ُزه

 واءَ ِ ِِِِِِِِِه لِ َِِِِِِِِِِِِِِرّياها َعَليِِِِِِِِِ ِِِ ت ثُ ِِِِِِ ُِرِفعَ   ُه      ِِب َحولَ َِِوَترى الَكواِكَب كالَمواكِ 
 اءَ ِِِِِِِِِِ نا َوَسنِِِِِ َعت سَ َِِِِب َجمَ ِوَكواعِ    َب     ُِه في اأَلرِض َبيَن َمواكِ َِوَحَكيتُ 

 اءَ َِِِِِمألت َلنا َهذي الُكؤوَس ِضي         اًِِ ُدروُع َحناِدسِِِلَك الِِإن َنَشَرت  تِ 
 (60)اءَ ــــريِك ِغنـلَم تَأُل تِلَك َعلى التَ     ٍر      ــــــي َمزهَ ـِذِه فــغَنَّت هَ ــَوإِذا تَ    

 ֵליל   ְגדּוֵדיتلك الصور الشعرية المتعددة نرى ابن عزرا أيًضا جسدها في قصيدته "
السير(  "ְיֵגִעים  ֵמרּוץ  ְנדֹוד  من  كّلت  النوى  ليل  أن  ؛  )عساكر  القصيدة ومع  غرض 

نه ضمنها بعض الصور الشعرية التي تتشابه مع قصيدة المعتمد بن  فإالرئيس المدح  
 يفتتح القصيدة بقوله:حيث  ،عباد، مثل وصف الطبيعة ومجالس الشراب والغزل

ת, ַשַחק ֲעֵלי   /  ְיֵגִעים ֵמרּוץ ְנדֹוד ֵליל ְגדּוֵדי כֶּ  (61)ְיֵעִפים ּוִמלֶּ
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 السير من سريعا وكدت  فكّلت  السماء في النوى  ليل عساكر تجول
يبدو نور الصباح، وهذا يشبه قول ابن    بينماهنا تظهر بوضوح صورة الليل الممزق  

  ، وكأن (62) في موضع آخر "الصبح قد مزق ثوب الدجى / فمزق الهم بكفي مها"  عباد 
بقوله:   يكمل الصورة  ף  ַמְשְמרֹות  ֲחַשְבִתים"ابن عزرا  סֶּ ִקיעַ /    ְנטּוִעים  כֶּ  ְוַחלֹוִנים  ְברָּ

ريَّات صافية. السماء مغروسة فيظننتها أهداب لجين  (63)"ְשקּוִפים   وَقم 

الكواكب وتشاهده وكأنها تغار   به  ويصور ابن عزرا القمَر في سهره كالعاشق تحيط
ה/    ְכחֹוֵשק  ֵשנָּה  ְנדּוד   ְוַהַסַהר" منه   )والبدر سهران    (64)"ְכצֹוִפים  אֹותֹו   שֹוְמִרים  ְוֵהּמָּ

الَبدُر في   به  وهم يحيطون   ،كعاشق َتبّدى  "َحّتى  ابن عباد:  قول  يشبه  هذا  كالعوازل(، 
بين ابن عباد أيًضا مكانة القمر بين الكواكب: وي   (65)َجوزاِئِه/َمِلكا َتناهى َبهَجًة َوَبهاَء"

ِلواء َعَليِه  ُثَرّياها  ُرِفَعت  َحوَلُه/  كالَمواِكب  الَكواِكَب  ابن عباد (66) ""َوَترى  استعمل  وهنا   ،
كلمة ثريَّا وهي كناية عن كثرة الكواكب بعدما شبهها بالمواكب، وعلى غراره أيًضا نجد 

ֵכןكثرة الكواكب بقوله :"  ابن عزرا في عجز البيت التالي يظهر ִעים  ְואָּ  "، ַמֲאִליִפים   ִלְרגָּ
برودي حاييم  الديوان  شارح  الكواكب   ويعلق  كثرة  إلى  باإلشارة  التعظيم  هنا  القصد   أن 

 . باآلالف اوأنه

 ،بيات سواد الليل وظالمهأفي ثالثة    صفثم ينتقل ابن عزرا إلى مجلس الشراب في
 كؤوس الخمر يسطع نورها: و 

 ,ֶנֱאָסִפים ְקצֹוָתיו ֶאת ְוָהיּו/  ְוצּופֹו רֹׁאשֹו ִהְתָעְרבּו ְבֵליל
 (67), ְרָשִפים – ְוַהָבָרק, ְכנֹוֵפחַ /  ְורּוחַ , ֶפָחם ְכֵעין ֵעינֹו ְבֵליל
 (68), ְצרּוִפים ָזָהב ְבֵמי ְמֻמָּלִאים, / ְגִביִעים אֹוֵרי ִבְלֲעֵדי – אֹור ְוֵאין

ِِهفِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِي ليِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِل  ِِه ولذتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ُرب أولِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َِِ ِِه ،غِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  وُجمعِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِت أطرافِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 والبِِِِِِرق كالشِِِِِِرر ،والِِِِِِريح كنِِِِِِاف  الكيِِِِِِر ،فِِِِِِي ليٍِِِِِِل عينِِِِِِه كعِِِِِِين الفحِِِِِِم

 الخِِِِالص  بمِِِِاء الِِِِذهب  ةضِِِِياء سِِِِوى ضِِِِياء كِِِِؤوس مملِِِِوء لِِِِيس هنِِِِاكو 
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بن عباد ُوفِّق في التعبير عن الصورة نفسها من خالل بيت الحظ هنا أن المعتمد  يُ 
وَ  الذكر:  سالفة  قصيدته  به  صدر  َمدَّ  واحد  َقد  َوالَليُل  ُنوُرها/  َيسَطُع  الراَح  َشربُت  َلَقد 

خفاقه في التوصل إأن شارح الديوان عبر عن  إلى  ، وتجدر اإلشارة هنا  (69) الَظالَم ِرداَء"
ְרבּו  ְבֵלילفهم القصد من قول ابن عزرا  إلى   كيف يصف   :، متسائاًل וצּופֹו  רֹאשֹו  ִהְתעָּ

األمر الذي دعاه للشك في صحة كلمة   ؟خل أولها مع لذتها ابن عزرا هذه الليلة بأنها تدا 
ويرى أن األرجح أن تكون بالسين)سام ( بدال من ال صاد   ،بمعنى شهد أو عسل  צּופֹו

أي    סֹופֹו)تسادي(   وآخره  أوله  امتزج  الليل  أن  المقصود  المعنى  من  أليصبح  الليلة  ن 
ن  ي ن الشاربإ"  بقوله:هذه الليلة  قصر  بالليالي القصيرة، ثم يعود ويعبر عن عدم قناعته  

بعناية" الشراب  ليالي  في (70) يختارون  يوفق  لم  برودي  أن  أرى  الخصوص  هذا  وفي   ،
وت  في قصيدة بيله  أو تحليله  النظر  إعادة  أن  وفي ظني  الديوان،  نسخة  وجود خطأ في 

المعتمد وفهم المغزى من تصوير الغروب قد يفسر القصد في قصيدة ابن عزرا، يشير  
الخافت  بضوئه  السماء  يزين  الذي  مظهره  وجمال  القمر  غروب  بداية  إلى  عباد   ،ابن 

استكمل ألال بآللئها حتى  تحفه  حوله  في ءوالنجوم  َتَنزُّها  َأراَد  َلّما   " البدر  بقوله عن  ه 
فِاستَ  ألالؤها  َيُحفُُّه  الُنجوِم  ُزهُر  َوَتناَهَضت  الَجوزاَء/  َفوَقُه  المَظلََّة  َجَعَل  كَمَل َغرِبِه  

)  ،(71) الألالَء" الجذر  استعماله  عند  ابن عزرا  يكون  قد  أخرى  ناحية  كان  ב.ר.עمن   )
للضرورة الشعرية،   התערבبمعنى َغُرَب وأتى بها في صورة    ערבيقصد داللة الصيغة  

وليس  القمر  غروب  هنا  المقصود  بأن  عزرا  ابن  قول  من  القصد  ُيفهم  قد  ذلك  وعلى 
لك أنه أت َبع وصف الغروب بأنه ال يوجد أي نور سوى نور غروب الليل، والدليل على ذ 

 أنوار الكؤوس .  محله وحلت  ،كؤوس الخمر، ولعله هنا يقصد أن ضياء القمر قد ذهب 

تَ ن  إذَ  فروق  ،  بعض  يبدأ اظهر  ابن عباد  فعند  وابن عزرا؛  ابن عباد  بين  لمشهدين 
بنُ  الرّ المشهد  بور  القمر  يتبدى  ثم  الليل،  يفك ظلمة  الذي  يغرب اح،  ثم  بهائه وضيائه، 

ويخفت ضيا تحل  ؤ القمر  ثم  بعد   مكانهه،  فيما  قوله  الكؤوس حسب  َلنا    :أنوار  "َمألت 
 .(72) َهذي الُكؤوَس ِضياَء"
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وفي المقابل يظهر المشهد عند ابن عزرا بأن القمر كان حاضًرا منذ البداية، وكأنه 
ه، ويظهر سواد الليل ؤ اعاشق سهران في ليلة ظلماء، وبعدما يغرب القمر أو يخفت ضي

 الذي شبهه بالفحم، تحل محله أنوار كؤوس الخمر.

على ذلك يظهر التشابه بين القصيدتين، غير أن المالحظ أن الصورة الشعرية عند 
عدد   كانت موجزة من حيث  عباد  و أابن  القصيدة  حين   كذلك  مضامينها  فيبيات    في 

وصل عدد أبيات القصيدة إلى أربع وخمسين  ، فقد  كانت الصورة أرحب عند ابن عزرا
كثيرً كما  بيًتا،   واألفكار  اضمنها  الصور  الخمر  ،من  لساقي  وصفه  منها  ألنه    ؛نذكر 

بقايا مدونة من قصيدة أخرى، وجاء في قول  يتشابه مع وصف ابن عباد للساقي في 
 ابن عزرا: 

ה ר ְרֵפה ְוַהַּמְשקֶּ ֵכן – ֹאמֶּ יו/  ְואָּ רָּ  (73) ְטרּוִפים ַחִיל ְבֵני ְבִמְדבָּ
 انِِلشجعباه بحديثه يفتك ِِلكن ،ل كالظبيِِِغ جميِِِاقي ألثِِِِوالس

 وهذا يشبه وصف مفاتن الساقي عند ابن عباد في قوله:
 بِ ِِاَم ِلَيسقي َفجاَء ِبالَعجَ ِِق    ج     ٍِف َغنِِوُربَّ ساٍق ُمَهفهَ 

 (74)في جاِمد الماِء ذاِئَب الَذَهبِ    َمِتِه  َأبَدى َلنا ِمن َلطيِف ِحك   
 يقول ابن عباد:من أوجه التشابه بينهما أيًضا اإللغاز في الشمعة؛ 

 اسِ ِِدي الُعدم َعن النَِِنفَي يَ    في َظالم الُدجى   َِِوَشمَعٌة َتن
 رأسِ ِِِِِِع ِلل َِِِِِِِحياَتها في الَقط   َقد َجَعل الَرحمان ِمن ُلطِفِه   

 ساَهرُتها َوالكأُس َيسعى ِبها      َمن ريُقُه َأشهى ِمَن الكأسِ 
 (75)يِّر َأنفاسِِِِن حَ ِِِِِِِِِرُّها مِ ِِِِه      َوحَ ِِضياُؤها ال َشكَّ ِمن َوجهِ   

ابن   أثر  مقتفًيا  مختلفتين  مقطوعتين  خالل  من  عزرا  ابن  أيًضا  الشمعة  في  ويلغز 
حداهما يصفها بأنها  إوفي  ؛  أنها تحيا بعد قطع رأسهاعباد وال سيما في وصف الشمعة ب

 : تمرض وأما إذا ما قطع انسان رأسها تقر أنها تحيا بعد المرض 
ז  ְוִאם, ִתְתַחל  (76) !ִחָּיּה ֵמֶהֳחִלי ֲהִכי: ָתִעיד, / רֹׁאָשּה ֱאנֹוש ָיגֹׁ
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 نها تحيا من بعد المرض تقر: إ تمرض، وإذا جّز انسان رأسها،
 : نسان رأسها تحيا وتستمرإوفي األخرى يصفها وكأنها قاربت الموت وعندما يقطع 

 (77) .ֲארּוָכה ֵמֵאין ְתִחי רֹׁאָשּה ֱאנֹוש/  ְבָהֵתז  – נֹוָטה ְתִהי ָלמּות ְוִאם
 ِدمِِها تحيِا من العِِِان رأسِِِِع االنسِِِِِِِوت عندما يقطِِِِِِِِِِوإن شارفت الم

 :ومدح وهجاءفخر  )ج( 

أن   عام؛   البون معلوم  بشكل  الشعر  في  والهجاء  والمدح  الفخر  أغراض  بين  متسع 
وهو الجانب الشخصي للنظم في   ،ومع ذلك آثرت دمجهم مًعا التفاقهم في عامل رئيس
من   ،ظم لغيره في المدح والهجاء ن هذه األغراض، فالشاعر ينظم لشخصه في الفخر، وي

ترتبط هذه األ  المعتمد بن  ناحية أخرى،  بمؤثر مشترك واحد عند  غراض على األغلب 
 عباد وموسى بن عزرا؛ وهو مؤثر حياة الدعة والمرح. 

حياة  في  نظمها  قطع شعرية  ثالث  عباد  بن  المعتمد  ديوان  جامعا  أورد  الفخر  في 
والمُ  باالنتصار اإلمارة  الثانية  في  ويفخر  وكرمه،  وبجوده  بنفسه  األولى  في  يفخر  لك؛ 
القطعة الثالثة، والتي    منفي بيت    املك قرطبة على إثره، ونلمح له فخرً نال  و الذي حققه  

والكتاب خّص  الوزراء  بعض  إلى  ُعزي  دولته  صدر  في  إليه  ُرفع  شعر  على  للرد  ها 
 ُيعّرض بأبي الوليد بن زيدون.

 وكان ما قاله بعد أن استولى على قرطبة من أجمل ما قاله في الفخر:
 ة الدولِ َِِهِيِهِاَت، جِاَءتُِكُِم مهدي     اأَلصَِيِد الَبَطِِِِِل   َمن ِللُملِوك ِبشِأو 

 َخَِطِبُت ُقرطبَِِة الَحسناء، ِإذ َمَنَعت      من جاَء َيخُطُبها بالبيض َواأَلَسلِ 
 (78)م الَوَجِلِ ِِِِلوك ِبِه في َمأتَ ِِِّل المُ ِِعِرُس الُملوِك َلنا في َقصِرها ُعُرٌس     كُ  

في في المدح نظم ابن عباد مجموعة من القطع الشعرية معظمها في أبيه وبعضها  
  ، ح وغيرهمأبنائه وفي شخصيات أخرى مثل ابن عمار وابن زيدون والمعتصم بن صماد 
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األسلوب  جزالة  عليه  يغلب  أنه  مدحه  في  األلفاظ،و   ،والمالحظ  في   تواضع وال  رقة 
 .تكبر أو عالٍ مخاطبة أصحابه؛ إذا ال ُيلمح من أسلوبه ت

 قال في أبيه:    
 ك  ِِِ ًِة لذلِ َِِِفَتغيُب ُمسِرَعِ       اِلكَِِِِجُل ِمن جمِالَشمُس َتخ               

 ك  ِِِن َنوالِ َِب، ِلما َيراهُ مِ      و    ِِِِِِِجُل َأن ُيصَِِوالَغيُث َيخ
 (79) ك  ِِالِِِِن َكمُِيَتمََّم مِ َحّتى          ا ًِِِ ِِِِِ ع ناِقصِِِِِِِِِِدُر َيطلِِِِ ِِِِ َوالبَ    

 وقال في الوزير ابن زيدون: 
 وِردا ِِِِِِِِِِ ُد المَ ِِِِِه، َأحمَ ِِِِألروى بِ      َلَك الِعلم َمهما َأِرد بحَرُه     
 (80)ُت، طّرا، فصرَت ِبها ُمفَردا  را       ِِِِِِأثُ ِعت المَِك َتجمَِِوفي     

باب التهكم، كان قد نظمها على وأورد جامعا الديوان قطعة وحيدة البن عباد تحت  
مغرًيا بهم وخاطًبا لنفسه   ، إثر سماعه قصيدة طويلة قرضها ابن عّمار في أمراء بلنسية

؛ األمر الذي أثار حفيظة المعتمد بن عباد واضطره إلى التعريض هاالستيالء على بلنسي
هجا(81)   عمار بابن   في  والمالحظ  أنه  ئ،  يتضمنه  فجورً   اُفحشً   ال  أو  القول  في   افي 

 كانت مقطوعته تميل إلى العتاب وكشف األمور على حقيقتها. بل الخصام، 

أما موسى بن عزرا فقد كان ُمقاًل في الفخر كغيره من شعراء يهود األندلس؛ إذ يشير 
لفخر في الشعر العبري القروسطي، وأن في اإسرائيل لفين إلى ندرة وجود قصائد كاملة  

، وأما قصائده الكاملة في الفخر (82) لفخر كانت بين أشعار أغراض أخرى معظم مالمح ا
بقصيدتين باجيس  دان  حددها  أبيات (83) فقد  ثالثة  من  قصيرة  مقطوعة  إحداهما   ، (84 ) 

العديد من سجاياه ومحاسنه   فيها على  بيًتا، طاف  أربعين  واألخرى قصيدة طويلة من 
 قوله:  ، نحو(85) وختم أواخر أبياتها متفاخًرا بنظمه

 (86) ּוִמּלֹות ִשיר פִניֵני ַיִכיר ֱאנֹוש          ְוַאֵּיה ֶכֶתם-ֲחִלי ְוִשירֹוַתי
 ؟وِشعري ُحلي إبريٍز، ومن ذا الذي يحسن معرفة جواهر النظم وألفاظه
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ثالثين قصيدة، مدح فيها األصدقاء واألعيان    ، فقد بلغأفرط ابن عزرا في المدح  قد ل
شاعريته ل، وما من شك أن ما نظمه ابن عزرا في المدح يشهد  (87)  أهل البذل والعطاءو 

يخص  فيما  سيما  وال  واألندلسي،  العباسي  الشعر  سمات  بين  المزج  على  وقدرته 
الممدوحة(88) االفتتاحيات  الشخصيات  أيًضا  تعددت  عنده  المدح  قصائد  تعدد  ومع   ، ،

وتباينت ما بين أصدقاء وأقارب وأسخياء ومعارف، األمر الذي وسم العديد من مدائحه 
التي ُتعد من أجمل   )بنات الّدهر(  "ימים ילדיخوانيات، وذلك على غرار قصيدته "باإل

وفيها يمدح الشاعر يهودا هليفي، رًدا على قصيدته في مدح موسى   ،قصائده في المدح
من وكان هليفي في السادسة عشرة    ،قمة الشعر العبري وقتئذ بن عزرا الذي كان يعتلي  

األوصاف التي قالها في من    من جميل وقد جمع له باجيس ما ال ُيحصى    ،(89)   عمره 
بن    ،(90) يمدحهم يوسف  والرابي  أفون  الرابي  مدح  في  نظمها  قصيدة  مع  هنا  ونقف 

 مجنون حسبما ورد في الديوان:
 פקאל   אלפראק וישכו ימחהמא  מֹגנון בן יוסף רבי ואלי אבון רבי אלי ולה

 ַאֵחינּו ָשלֹום ָּלנּו ָנְשָאה אֹו         רּוֵחנּו ָנְשָבה ַהֲהַדִסים ֵבין
ֹוֵסף ָאבּון ְפֵני-ַעל אֹו  רּוֵחנּו שֹוֲבָבה מֹות ַאֲחֵרי ִכי     ָעְבָרה ְויֹׁ

 ִנְכֵחנּו ְלֵעת ֵמֵעת ִיְתַיְצבו      ָתֳאָרם ְוהֹוֵדי ָפנּו ֲאֶשר ָפִנים
ְכֵני ְוֵהָמה ְלַמְרֵאיֶהם ִנְתַאב  (91)ּוִבְנָתֵחינּו ְצָלֵעינּו ַחְדֵרי     שֹׁ

 بقوله:وله إلى رابي أفون وإلى رابي يوسف بن مجنون يمدحهما ويشكو الفراق        
 أخوينِِا؟ مِِن سِِالما لنِِا أشِِجار اآلس، فهِِل حملِِت  بِِين النسِِيم ريِِاح هبِِت  

ِِون ويوسِِِِِِِف، ِِى أفِِِِِ ِِا أم مِِِِِِِرت علِِِِِ ِِا أرواحنِِِِِ ِِادت إلينِِِِِ ِِوت  فأعِِِِِ ِِد المِِِِِ  بعِِِِِ
ِِابوا ِِين، عِِِِِِِِِِن غِِِِِِِِ ِِا العِِِِِِِِ ِِنهما زال ومِِِِِِِِ ِِا حسِِِِِِِِ ِِا يمِِِِِِِِِِأل وجمالهمِِِِِِِِ   ناظرينِِِِِِِِ

 لِِِِِِِِِِِِِِِرؤيتهم، وهِِِِِِِِِِِِِِِم يسِِِِِِِِِِِِِِِكنون بِِِِِِِِِِِِِِِين ضِِِِِِِِِِِِِِِلوعنا وجوارحنِِِِِِِِِِِِِِِانشِِِِِِِِِِِِِِِتاق 
 

ُعثر له على قطعة وحيدة من خمسة أبيات نظمها في هجاء ابن فقد  في الهجاء  ا  أمّ 
الجامعة"بسبب مؤلفه    ؛الحريزي  الجهل   "،شرح سفر  بأنه وليد  إياه  نعته  فيها  وأبرز ما 

لم (92)"ִסְכלּות  ְיִליד" أنه  إلى  والمذاكرة  المحاضرة  كتابه  ابن عزرا في  أشار  وقد  هذا   ،
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"يط بقوله:  وذلك  قط،  الهجاء  باب  الهجارق  في شخص   ءوأما  لساني  على  فما جرى 
 . (93) ذ الهدم أيسر من البنيان"إ  ؛مكانغاية اإلفي ن كان الكالم في هذا الشأن إو  ،معين

بين  والهجاء  والمدح  الفخر  ألغراض  الشخصية  النزعات  مالمح  على  وبناء 
ظ أنهما هذا ويالح ،حت مؤثرات حياة الدعة واالستقرارت اقد وقع ماالشاعرين، يتضح أنه

ن وإن كان موسى بن عزرا   ،المدح  مكثران في غرض في غرضي الفخر والهجاء،    ُمِقالَّ
 ا وتصويًرا.قد فاق ابن عباد عددً 

   :عهد الغربة والترحالمحور الثاني: 

ل عهد الغربة والترح نقطة فاصلة في حياة المعتمد بن عباد وموسى بن عزرا، مثّ    
على   مؤثراته  الغرض وانعكست  في  ملحوظ  تحول  إلى  أدى  الذي  األمر  أشعارهما، 

عهد   جاءت أشعار  فبعد الغزل والفخر والمدح والهجاء في حياة الدعة والنعيم،  الشعري،
الشكوى والتفرق والتوحش والحنين إلى الماضي والرثاء والزهد؛ إذ  مليئة ب   الغربة والترح

الجانب النفسي للشاعرين، وأضحت   يفمباشر    ل األحوال أثركان لمعاناة الغربة وتبدُّ 
 األشعار تعكس واقًعا مريًرا يغلفه الصدق الفني وبراعة تصوير التجربة الشخصية.  

 ر ابن عباد عن مرارة الغربة في غير مرة من أشعاره، نحو قوله:هذا، وقد عبّ      
ِِامُ       در ذاَك ُأسِِ وال الغَِِِِ ِِا ُكنُِِِِت لَِِِِ ٍة     َومِِ َِِ ِِاُم الِِِِذلَّ فِِِِي َأرِض ُغربِِ  (94)َوَأبقِِِِى َأسِِ

 

وانكسار  ذل  فترة  بأنها  الغربة  في  معاناته  عباد  ابن  يصف  البيت  هذا  خالل   ،من 
على  بان انتصار المرابطين عليه، وترتب  إويحيل هذا الذل إلى الغدر الذي تعرض له  

وفي موضع آخر يشير ابن عباد صراحة إلى أسره في   ،ذلك أسره وتغريبه إلى المغرب 
   مهيض الجناح: لمت به، حتى أصبح ذليالأالغربة وحالة الفقر التي 

 (95) احِ ُِِِض الَجنِِِاُح الِحمِى َمهيٍِر        ُمسَتبٍِِر َوَفقُِِن أسِوَم َرهِِا اليَ َِِوَأن
 

واحد،   بيت  الغربة واألسر في  ابن عباد حالتي  يقرن  القول في مرة أخرى  ويصدق 
 المعاناة ومذلة النفس، حتى ُيبكى عليه في السر والعلن:  التعبير عن مرارة
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 (96)َغريب ِبَأرِض المغربيِن َأسيُر      َسَيبكي َعَليِه ِمنَبٌر َوَسريرٌ 
حالته النفسية في ترح الغربة، بين إلى  من خالل هذه األبيات يشير ابن عباد مباشرة  

ر ر، وانكسار وضعف، وأخيًرا حاله القاسي الذي تجسد في البكاء وفق  ذل وتغريب، وأس 
 عليه سًرا وعالنيًة. 

فراج  ومع كل ذلك، لم يثبت أن المعتمد بن عباد قد ركن أو استعطف المرابطين لإل
اليوسي "حدثني بعض األصحاب أنَّ ملك  الحسن  ذلك ما قد ذكره  عنه، وأبرز شواهد 

 :ن اعتقله بمدينة أغمات بقول اآلخرمراكش كتب إلى المعتمد بن عباد حي
 حسِِنت ظنِِك باأليِِام إذ حسِِنت        ولِِم تخِِف سِِوء مِِا يِِأتي بِِه القِِدرُ 

 درُ ِِِدث الكِِِِِِِِفو الليالي يحِِد صِِوعن    وساعدتك الليالي فاغتررت بها     
 :فأجابه المعتمد من سجنه

 درُ ِِِِِِِِإاّل مِِن لِِه القال ينكِِر الِِدهر     دهر عيرنِِا لِِمِِن ذا الِِذي بصِِروف ا 
ِِاتيِِِي البسِِِِِِِوف  ِِِِِِِِِِنن أفِِِِِ ِِِلِِِِِيس يقطِِِِِف إاّل الِِِِِورد والزهو  ٌة      ِاٌن منوعِِِ  رُ ِِِِِ
 (97)ف إاّل الشمس والقمُر"ِِليس يخسو   دٌد  ِِِِِِِالها عِِِجوٌم مِِِِاء نِوفي السم  

عباد، وأغرق في التعبير   أما موسى بن عزرا، فلم ُيغرد بعيًدا عن سرب صنوه ابن  
هجرات جماعية    في أشعاره، والتي ُتستنبط منها إشارات إلى   عن مرارة الغربة والمعاناة

المرابطين  دخول  عقب  وأحبائه،  (98) يهودية  أسرته  شمل  فتفرق  صورة ،  أشعاره  وباتت 
وعدم   معاناته  مدى  تعكس  القاتمة  قبولهسوداء،  الجديدة  الحياة  دائم  ؛  تلك  عزرا  فابن 

 التمرد على واقعه المرير وحاله القاسي، وأبلغ شاهد على هذا قوله: 
 ?ָמנֹוחַ  ָמְצאּו לֹׁא ְועֹוד, ַרְגַלי/  ָשלֹוחַ  ֻשְּלחּו ְבָגלּות ָאן ַעד

ף/  ַאֲחַרי ְפִריָדה ֶחֶרב ְזָמן ֵהִריק חַ לִ  – ַהְנדֹוד ְוַגְרֶזן, ִלְרדֹׁ  (99)ְנדֹׁ
 موطًنا؟ل لم تجد لها افما تز  ،إلى متى ُتدفع قدماي دفًعا إلى الغربة

 استل الزمان سيف الفراق ليالحقني، وطبرزين الترحال ليقصيني
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بيته باالستفهام   ابن عزرا  ן  ַעד يبدأ هنا  يبدو طول فترة   אָּ فيما  )إلى متى( مستنكًرا 
التي صورها من   المستمرة  تز الغربة ومعاناته  قدمه ال  بأن  تعبيره  لها اخالل  تجد  لم  ل 

البالغية    ،راحة أساليبه  مستعماًل  القاسي  حاله  عن  للتعبير  فيوظفه  الثاني  البيت  أما 
سيًفا   يستل  الذي  بالرجل  للزمان  تشبيهه  في  المكنية  االستعارة  تظهر  إذ  المعروفة؛ 

كناية    ابأن له طبرزينً والترحال    ا وطبرزيًنا ليالحقه ويقصيه، ويصور الفراق بأن له سيفً 
            عن مرارة هذه المعاناة وقسوتها عليه.

"وكتب من  العربية:  باللغة  التي جاء في تصديرها  الغربة في قصيدته  تتجلى مرارة 
 : حد كبار إخوانه"أقشتالة بعد طول المقام بها إلى 

ר ַאִסיר  ב ַכִסיר           ַיְרִתיחַ  ְיקֹוד ִלֹבו ֲאשֶּ ה ְועָּ  ַיְטִריחַ  ְבִרי ִדְמעָּ
ה  ֵקל ִדמָּ תֹו ְלהָּ ם ֲהִכי יָֹּוִסיף           ְוַאְך בֹו  ַמֲחלָּ  ַמְצִמיחַ  ְיבּול גֶּשֶּ

ן ר ִכְבשָּ נָּיו ְמאֹור-ַעל יָּד         -ִמְבִלי ְוזַָּרק יְֶּעֵשן ֲאשֶּ  ִפיחַ  ּוִמְצחֹו פָּ
ִרים ִיתמֹוֲגגּו  ַיְצִריחַ  ְבֵעת ַיִּמים ְשאֹון ִישֹתק         ֹוְכמ ִדְמעֹו ְבֹחם הָּ

ֶעה ֱאדֹום  ְבְשֶדה ֵרש    ְוֵאין ִמְרֶעה בִלי תֹׁ ֵבד ְכֶשה דֹׁ  ִהִדיחַ  ֲאִרי אֹׁ
יו לָּ יו           יֱֶּהמּו ְכיֹונים ַעִיש-ְבנֹות עָּ ר-ְכמֹו ֵאלָּ  ַיְקִריחַ  ְכִסיל נֶּשֶּ

ן-יָּד ה בֹו ַהְזמָּ ַרע יְָּצאָּ ב ְבַאף ֹאתֹו            ֲעֵדי לָּ  ִהְבִריחַ  ִמַּמֲערָּ
ן-ַעד ן       -ְוַעד ֵתֵבל-פֵני ֹמֵדד ְיִהי אָּ ה לֹא אָּ  (100)ּוְמזיחַ  ֲחגֹור לֹו ְיַרפֶּ

ِِذي األسِِِِِِِير  ِِدمع سِِِِِِِحائب  تنهكِِِِِِِه كالقِِِِِِِدر، قلبِِِِِِِه يغلِِِِِِِي الِِِِِ  يسِِِِِِِكبها التِِِِِِِي الِِِِِ
ِِه ،يحسِِِِِِِب أنِِِِِِِه يسِِِِِِِكِّن آالمِِِِِِِه، لكنِِِِِِِه يضِِِِِِِاعفها   فِِِِِِِالمطر علِِِِِِِى الحِِِِِِِبِّ ينبتِِِِِ
ِِه  د جبينِِِِِِ ِِوٍر سِِِِِِِِوَّ ِِه مِِِِِِِِن دون سِِِِِِِِبب   ،وكِِِِِِِِأن دخِِِِِِِِان تنِِِِِِ  وأطفِِِِِِِِأ ضِِِِِِِِياء وجهِِِِِِ

  صِِِِِِراخه عنِِِِِِد  البحِِِِِِار هِِِِِِدير يسِِِِِِكن كمِِِِِِا الحِِِِِِّرى  دموعِِِِِِه فِِِِِِي الجبِِِِِِال تِِِِِِذوب 
 وأسد يالحقه ،يعاني التيه في حقول النصارى بال مرج، مثل حمل ضال بال مرشد 

هيل ،ح عليِِِِِِِه بنِِِِِِِات نعِِِِِِِش مثِِِِِِِل الحمِِِِِِِامتنِِِِِِِو   مثِِِِِِِل نسِِِِِِِر أصِِِِِِِلع ويجِِِِِِِدب سُِِِِِِِ
 الهِِِِِِِِروب مِِِِِِِِن الغِِِِِِِِرب إلِِِِِِِِى حِنقِِِِِِِِت عليِِِِِِِِه خطِِِِِِِِوب الزمِِِِِِِِان، حتِِِِِِِِى اضِِِِِِِِطر 

 وإلِِِِِى متِِِِِى ال ينفِِِِِك عنِِِِِه حِِِِِزام  الترحِِِِِال ؟ ؟إلِِِِِى متِِِِِى تمسِِِِِح  قِِِِِدماه  األرض 
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مثال  تُ  خير  األبيات  هذه  اعد  عند  على  الشعرية  األغراض  على  طرأ  الذي  لتحول 
الغربة وأثرها   الغربة والترح؛ فهو يبدع في التعبير عن مرارة  موسى بن عزرا في عهد 

أوالً   فيالنفسي   أشعاره  حاله  على  ثم  مطلع   ،ثانًيا  ومن  في  نفسه  عزرا  ابن  يصف 
والتي    ،ها عيناهقلبه مثل القدر مع غزارة الدموع التي تزرف  يغلي القصيدة باألسير الذي  

اللهيب إال أنها تزيده وهو يشبه ذلك بأن مياه األمطار تساعد على    ئ أن تطف  كان عليها
إنبات البذور ال العكس، ثم يستمر في تصوير مؤثرات الغربة على حاله؛ ومنها سواد  

اخه الذي يعلو هدير جبينه ووجهه، وحرارة دموعه التي تذيب ثلوج الجبال، وصوت صر 
ينتقل ابن عزرا في البيت الخامس إلى صورة أخرى يعبر بها معاناة  ثم    ،حارأمواج الب

مهمين بعدين  تحمل  مهمة  رسالة  توجيه  في  وينجح  واآلخر   ،الغربة  نفسي  أحدهما 
أما البعد النفسي فيتمثل في نعته نفسه بالتائه، ويشير صراحة إلى مكان التيه    ،مكاني

التحقيرأبأسلوب   إلى  إل  ؛قرب  يشير  بشمال  ألنه  النصرانية  الممالك  بقولهإى   : سبانيا 
ה) مروجֱאדֹום   ְשדֶּ بها  يوجد  ال  التي  النصارى  حقول  فيها    ،(  يتيه  الحمل وهو  مثل 

أسد  يطارده  الذي  أدت    ، الضال  المآسي  هذه  تعبيره  -كل  النجوم    -  حسب  إلى حزن 
 ، (  ويقصد بها نجوم بنات نعشַעִיש-ְבנֹותوتعاطفها معه؛ منها النجوم المعروفة باسم )

حُ  ويشبه  حاله،  على  يحزن  الذي  بالحمام  )ال  زن ويشبهها  ُسهيل  مثل ְכִסילنجم  بأنه   )
البيتين األخيرين    ،عالنسر األصل ابن عزرا صراحة في  الزمان  إلى  ويشير  أن خطوب 

أن يهرب من موطنه غرناطة، وفي إلى  سبب في كل معاناته، وبسببها اضطر  هي ال
   ل عن موعد نهاية كل هذه اآلالم والمعاناة. ءالنهاية يتسا

الحظ هنا العديد من عناصر التشابه بين المعتمد ابن عباد وموسى بن عزرا في يُ 
ل الغربة السبب تصوير معاناة الغربة وأثرها السلبي على النفس والجسد؛ فكالهما يجع

لكن األمر الجدير بالمالحظة هنا اقتران الغربة   ،ي اآلالم والمعاناة والذل والفقرالرئيس ف
جليًّ  ذلك  وقد ظهر  الشاعرين،  عند  أسٍر باألسر  َرهُن  الَيوَم  "َوَأنا  عباد:  ابن  قول  في  ا 
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َأسيُر"  ... َوَفقرٍ  المغربيِن  نعت  (101) ِبَأرِض  فقد  عزار  بن  موسى  أما  باألسير ،  نفسه 
ר  ַאִסירصراحة "  ؛وتعد حالة األسر حقيقة عند ابن عباد   ،(102) "ַיְרִתיחַ   ְיקֹוד  ִלֹבו  ֲאשֶּ

بن عزرا؛ فربما أراد الكنها تبقى موضع شك عند    ألنه ُسجن بأغمات بعد انتهاء ملكه،
في و   (103) بيهرَ ه حاله في الغربة بحال األسير حسبما يرى عبد هللا طَ ابن عزرا أن يشبّ 

 .(104)  المقابل يقر حاييم شيرمان بأن ابن عزرا ُسِجن فترة في غربته

تُ اعتمادً  التي  الصور  هذه  تحوّ ا على  وابن ثبت  ابن عباد  عند  الشعرية  األغراض  ل 
عزرا تنحو الدراسة إلى تتبع هذا التحول واتخاذ الصور واألغراض الشعرية مرجًعا لبحث 

 الشاعرين على النحو التالي:أوجه االتفاق واالختالف بين 

 الشكوى  )أ(

يضيق به صدره وعقله،   عمايلجأ الشاعر أحيانا إلى الشكوى ليعبر من خاللها      
 وال سيما إذا ما كان ينتاب الشاعر شعور بتعرضه للظلم أو تقلب األحوال بسبب مؤثرٍ 

ب األحوال وال شك أن المصير الذي القاه كال الشاعرين بعد تقل  ،ما مادي أو معنوي 
كان له الدافع األكبر في االتجاه نحو الشكوى وتصوير حالة الحزن والمعاناة، ولعل هذا 
ما أوجد مشاعر األنين والتظلم في كثير من الصور الشعرية عند كال الشاعرين، وبدت 
التعدد تعددت أيًضا   تلك الصور متعددة المظاهر والمرامي والتصوير، وعلى قدر هذا 

والم لاألفكار  وأكثرها شيوًعا  األفكار  تلك  أبرز  نأخذ  وهنا  االتفاق  ن ضامين،  بين مالمح 
بينها من ناحية، وبين المؤثرات في الغرض الشعري  سواء أكانت مؤثرات   ،واالختالف 

أم كانت مؤثرات  المرابطين على معظم األندلس،  إثر سيطرة  التحول على  رئيسة مثل 
تلت المؤثر الرئيس كتعرض الشاعر لموقف ثانوية  مثل بعض األحداث الثانوية التي  

 أو حادث معين من ناحية أخرى، وذلك على النحو التالي:
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 :الشكوى من الغربة والقدح في أهلها

للشكوى  ال    وافرنصيب    كان  وقد  في غربته وسجنه،  عباد  بن  المعتمد  أشعار  من 
 مع اختالف إن الشكوى شكلت عصًبا لمعظم قصائده،    :ُتجاَفى الموضوعية إذا ما قلت 

واألغراض،   تارة  فالموضوعات  علًنا  حاضرة  المعاناة  عن  والتعبير  الشكوى  نبرة  ظلت 
أرض الغربة بعدما حط  لقد سجل ابن عباد شكواه األولى مباشرة ب  ، خرى أوضمًنا تارات  

فبينما   المغرب،  بشعر هو  في  الحصري  الشاعر  إليه  توجه  أغمات  إلى  طريقه  في 
فأكرمه المعتمد بستة وثالثين مثقااًل لم يكن عنده سواها، وتسامع الشعراء بذلك    ،يمدحه

ناحية العطايا مقابل مدحه كما عرف عنه   ؛(105)فقصدوه من كل  بغية الحصول على 
 شبيلية، فكان رده:إا كان ملك  في الماضي وقتم

َة كلهِِِِِِِِِِِِِِم َوالَمغِِِِِِِِِِِِِِِرِب   عراُء َطنجَِِِِِِِِِِِِِِ  شُِِِِِِِِِِِِِِ
هُ  َن اأَلسِِِِِِِِِِير َوِإنَِِِِِِِِِِّ  سِِِِِِِِِِألوا العسِِِِِِِِِِيَر مِِِِِِِِِِِ
ِِةٌ  زٌَّة َلخيمِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِ ِِاُء َوعِِِِِِِِِِِِِِِِِ وال الَحيِِِِِِِِِِِِِِِِِ َِِ  لِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِِِِزل َوِإن ِدى ُيجِِِِِ َِِ ِِِل النِِِ ِِِد كِِِِِاَن ِإن سئِِِِ  َقِِِِ

 

ذَهبِ   َد مَِِِِِِِِِِِِ ن اإلغِِِِِِِِِِِِراب َأبعَِِِِِِِِِِِِ  َذَهبِِِِِِِِِِِِوا مِِِِِِِِِِِِِ
نُهم  ِِِ قُّ مِِِِِِِِِِِِِِِِ َِِ ؤالهم ألحِِِِِِِِِِِِِِِِ ُِِ بِ ِبسِِِِِِِِِِِِِِِِ َِِ  فِاعجِِِِِِِِِِِِِِِِ

بِ  يَّ الَحشِِِِِِِِِِِِا لحكِِِِِِِِِِِِاهُم فِِِِِِِِِِِِي الَمطلِِِِِِِِِِِِِ  طَِِِِِِِِِِِِ
ِِِبِ  ِب َيرَكِِِِِِ َِِ ِِه ِاركِِِ ِِِ ِِِريُح ِببابِِِ ِِِادى الَصِِِِ  (106)نِِِ

 

 

حادث عابر أثار في نفسه ما آل إليه حاله   حكايةخالل هذه األبيات يحكي المعتمد  
شعراء وهم    ،ه لجانب من سكان بلد الغربةئفي المنفى، وفي الوقت نفسه يسدد سهم هجا 

أن يتذكر   إلى  مما دعاه  ؛سؤالهم هذا أجج نيران المحنة في قلبهفرابة سؤالهم،  غ لطنجة  
بأنه أحق منهم بالسؤال  ؛األسر والذل ه  ؤ وأن الذي منعه من ذلك حيا  ،ليعبر عن ذلك 

 وعزة نفسه، وعلى الفور يقارن هذا الذل واالنكسار بكرمه وعطائه في الماضي. 

بن عباد، فالشكوى لم تفارق أشعاره الم يكن موسى بن عزرا أسعد حًظا من صنوه  
بين   ويقارن  والشكوى  التظلم  إلى  كثيًرا  يلجأ  عباد  ابن  غرار  وعلى  أيًضا،  الغربة  في 
ونبذه  الغربة  تعبيره عن معانانته في  ذلك  أمثلة  الحزين، ومن  السعيد وحاضره  ماضيه 

 أهلها: 



 هيثم محمود شرقاوي . د       عزرا بن وموسى عباد بن المعتمد عند الشعري   الغرض في المؤثرات   
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 ָשָני ַצֲעֵדי ְוָצדּו ַכֵצל    /      ָפנּו ַהַשֲחרּות ְיֵמי ַאַחר
ד ָקָרא  ָאְזָני ָצֲללּו ּוְלַשֲאַננֹו    /      קּוָמה ַהַשֲאָנן ְנדֹׁ
ִתי ְזָמן ָנְחה  ְוַרְעיֹוָני ֵרַעי ִנְבֲהלּו ָבּה   /     ֶאֶרץ-ֱאֵלי אֹׁ
 (107)ָפָני ָנְפלּו ְפֵניֶהם ִמשּור  /    ֶפה ְוִעְמֵקי ָשָפה ַלֲעֵגי ַעם

 ِِّ ِِِا ولِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِابعدمِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِام الصبِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِري ت خُ طِِِِِِِِِِِِِِِِِأوتبا ،ت أيِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِى عمِِِِِِِِِِِِِِِ  طِِِِِِِِِِِِِِِ
ت م أيهِِِِِِِِا اآلمِِِِِِِِن، ومِِِِِِِِن ضِِِِِِِِجيجه دعِِِِِِِِاني الظعِِِِِِِِن أن قُِِِِِِِِ   أذنِِِِِِِِاي طنِِِِِِِِّ

ِِواطري  ِِاري وخِِِِِِِِِِِِ ِِا أفكِِِِِِِِِِِِ ِِد فيهِِِِِِِِِِِِ ٍِِد ترتعِِِِِِِِِِِِ ِِى بلِِِِِِِِِِِِ ِِدهر إلِِِِِِِِِِِِ ِِادني الِِِِِِِِِِِِ  قِِِِِِِِِِِِ
ن تتلعِِِِِِِِِثم ألسنتهِِِِِِِِِِم بإبهِِِِِِِِِِامٍ  ِا رأيتهِِِِِِِِِِِِم   ،بيِِِِِِِِِِن مَِِِِِِِِِ  كفهِِِِِِِِِِِِر وجهِِِِِِِِِيالمَِِِِِِِِِِّ

 

هنا  يُ  فيمقتهم  الحظ  أفعالهم؛  من  والتظلم  المنفى  أهل  َمق ت  في  الشاعرين  اتفاق 
لغتهم    ؛المعتمد  بسبب  عزرا  ابن  ويمقتهم  أسير،  من  العسير  طلبهم  في  ألّحوا  ألنهم 

 الغريبة عليه وجهلهم مكانة الشعر حسبما يتضح من شواهد أخرى.  

التنقُّص من أهل الغربة والفحش ن أيًضا في هذا الجانب في  ا هذا، وقد اتفق الشاعر 
في التقول عليهم؛ إذ يمقتهم ابن عباد ويعبر عن سخطه على بعض الخدم في سجنه  

بالحمير الشاعر  أل  ؛وينعتهم  منعوا  حمديسانهم  وعن  بن  زيارته،  المعتمد د من  علم  ما 
 بمجيئه ورجوعه كتب إليه معتذًرا:

ذ     َِِ ِِّل ُمهِِِ ّدام كِِِ ُِِ ُت مِِِِِن الخِِِ ِدم  َِِ ِِهِ   عِِِ ِِيُر إليِِِ ِر   أشِِِ  ِِ ِِالخفيِّ مِِِِِن األمِِِ  بِِِ
ِِِولِِم يبَِِق إال ك    ِِِّل أدكِِِِ َِِن ألكِِِِ  فِِال آذٌن فِِي اإلذن يبِِرأ مِِن عسِِر  ٍِن    ِِ
ِِِِِِحمِِاٌر إذا يمشِِي ونسٌِِر مح    اِر وللنسِِ لق   ِِ دا للِحمَِِ  (108)رِإذا طِِاَر، ُبعِِ 

 

اليهود  تقبله بعض  ابن عزرا عن عدم  يعبر  أيًضا  وألفاظ مشابهة  وبصورة مشابهة 
بالبخالء الذي ويصفهم  النصارى  جيرانهم  يشبهون  يراهم  فهو  غربته،  في  قابلهم  ن 

 وينعتهم بالحمير بسبب صالفتهم وجهلهم، وذلك في غير مرة نحو قوله: ،والمنافقين
חַ  ָחְרצּו ְכָלִבים קֹול-ֶאל    ָהֱאנֹוש ְיַדֶמה ַאְרֵיה ַשֲאַגת ֵאיְך  ִלְנבֹׁ
ח ַאֲחָריו ְיעֹוֵפף ֶנֶשר      ְוִאם ַהסּוס ַאֲחֵרי ֲהָירּוץ ַעִיר  (109)ֶאְפרֹׁ
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ِِر األ ِِان زئيِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِبِّه إنسِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِاح الكِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالب كيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِف ُيشِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِد بنبِِِِِِِِِِِِِِِِِ  ؟سِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِِش بالخيِِِِِِِِِِِِل ِِل يلحِِِِِِِِِِِِق الجحِِِِِِِِِ ِِر   ؟وهِِِِِِِِِ ِِل يحلِِِِِِِِِِِِق الفِِِِِِِِِ  ؟النسِِِِِِِِِِِِِِركوهِِِِِِِِِ

 

 وقوله أيًضا:
 ּוַמְשִכים  ְבֵעיֵניֶהם  ְמיָֻזִנים      ְוסּוִסים ֶמֶתג-ִמְבִלי ֲעָיִרים

 (110)ְוֻתִכים קֹוִפים ֲעַדת-ִעם ְוַשַחל   ְפָרִאים ֵבין ְכֶגֶבר ִעָמם ֲאִני
ِِام ِِال لجِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِة  ،جحِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِوش بِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِول بدينِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِابقوخيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  تتسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِامإنسِِِِِِِِِان بِِِِِِِِِين كنِِِِِِِِِا بيِِِِِِِِِنهم أو   ، وضِِِِِِِِِرغام بِِِِِِِِِين قِِِِِِِِِردة وببغِِِِِِِِِاوات أنعِِِِِِِ
 

 الشكوى من معاناة أعضاء الجسم:   

ما   معاناة غالًبا  أو  ما  اإلنسان لضائقة  أن تعرض  النفس  يال شك  أثًرا في  و أترك 
لغربة في هما مًعا، وقد تكشف في السابق مدى تأثير معاناة عهد المحنة وايالجسد أو كل

الشاعرين كال  عند  بل   ، النفس  ومؤثراتها،  األحداث  هذه  عن  بمنأى  الجسد  يكن  لم 
 لمعاناة.تحملت معظم أعضائه نصيبها من ا

أكثر    برعَ  على  أثرها  وأبرز  جسده  أعضاء  معاناة  تصوير  في  عباد  بن  المعتمد 
ت فالعين  والقلب،  العين  وهما  مكانة،  الغيوم، ذ األعضاء  أمطار  من  أكثر  الدموع  رف 

 والقلب يلتهب وناره تغلب نار البرق:
يُم َعينِِِِِي َأقِِِِِوى ِمنِِِِِك َتهتانِِِِِا  يِِِِِا غَِِِِِ

َك َتخبِِِِِِِِو ِإثَِِِِِِِِر   َوقِِِِِِِِِدتهاَونِِِِِِِِاُر َبرقِِِِِِِِِ
 ِِاُِِِِم الَقلِِِب َأصُلُهمِِِِِِِناٌر َومِاٌء َصميِِ

 َأبكِِِِِِِي ِلُحزنِِِِِِِي َومِِِِِِِا ُحّملَِِِِِِِت َأحزانِِِِِِِا 
ِِا َِِدهَر ُبركانِِِِِِ ِِى الِِِِِِ ِِي َتبقِِِِِِ ِِاُر َقلبِِِِِِ  َونِِِِِِ

 (111)اِِِِِِا َوطوفانَِِِِمتى َحوى القلُب نيران

يكشف ابن عباد أثر المحنة على أعضاء جسده عندما هاجمه جنود المرابطين في 
ب وأهلهشبيلية،  إقصره  نفسه  عن  مدافًعا  بالخضوع    ،وخرج  وزراؤه  عليه  أشار  كان  وقد 

 واالستعطاف، وقال:
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ُِِدموعُ  كِت الِِِِِِِِِِِِِِِ ا َتماسَِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِّ  لمِِِِِِِِِِِِِِِ
ن َطعِِِِِِِِِِِم الُخضِِِِِِِِِِِو ذُّ مِِِِِِِِِِِِ  َوَألَِِِِِِِِِِِ
ِِِه َِِِن ُضِِلوِعِِِِِِِِِِِِِِِِِ ُِِِب َبيِِِِِِِِِِِِِِ  الَقلِِِِِِِِِِِِِِ

 

ديعُ   َه الَقلُِِِِِِِِِِِِِِِِِِب الصَِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  َوتنبِِِِِِِِِِِِِِِِِِّ
مُّ الَنقيِِِِِِِِِعُ   ِع َعلِِِِِِِِِى َفمِِِِِِِِِي السَِِِِِِِِِ

 (112)لِِِِوعُ َلم ُتسِلِِِِِم الَقلَِب الُض   

لقد تعرض ابن عباد في محبسه لنوع من التضييق بعد ثورة ابنه عبد الجبار في  
األندلس، وقيدت قدماه على إثر هذه الثورة، األمر الذي زاد من معاناته، فازدادت نبرة  

ليعقد مقارنة بين ماضيه السعيد وحاضره البائس الحزين، ويشّبه تأثير القيد في   ؛الشكوى 
  ساَقيِه ِبعّض األسود نحو قوله:

يستعطفه  في قيده  يخاطب  يشكو قسوة   موضع آخر  ثم  والرحمة،  الشفقة  منه  طالًبا 
القيد على ساقيه، ويكشف عن ألمه من شدة القيد وتوغله في لحم ساقيه حتى كاد أن 

 يهشم العظام.  

ثر بكائه بعدما شاهده ابنه إابن عباد هذه األبيات ضمن مقطوعة نظمها على    نَظمَ 
أبو هاشم "والقيود قد عّضت بساقيه عض األسود، والتوت عليه التواء األساور السود،  

 .(115) إعمال قدم"وهو ال يطيق 

فكار الشعرية التي تجسد بكثير من الصور واأل هر ا موسى بن عزرا فقد زخرت أشعاأمّ 
دموعه وحسرات  والمعاناة على أعضاء جسده، وبرع في تصوير غزارة  الغربة  مؤثرات 

ِِودِ  ِِلِّ الُبنِِِ ِِزِّ ظِِِ ن عِِِ ِِِ لُت مِِِ ِِدَّ  َتبِِِ
نانًا َذليقِِِِِِِِاً   َوكِِِِِِِِاَن َحديِِِِِِِِدي سِِِِِِِِِ

 ِِِِاِِِِِِِِِِِِذاَك َوذا َأدَهمِِ  ِِارَ ِد صَِِِِِِِفقَ 

ِِودِ    ل الُقيِِِِِِِِِِِِ َِِ ِِِد َوِثقِِِِِِِِِِِِ ُِِذلِّ الَحديِِِِِِِِِِِِ  بِِِِِِِِِِِِ
ًبا دَ  قيل الَحديِِِِِِِِِِدِ َوَعضِِِِِِِِِِ   قيقًِِِِِِِِِِا صَِِِِِِِِِِ

 ( 113)  ودِ َِِِِِِِِيُعِضُّ ِبسِاقيَّ َعِضَّ اأُلسِ

ِِي ُمسِِِِِِِِِلما ِِدي َأمِِِِِِِِِا َتعلمنِِِِِِ  َقيِِِِِِ
د  َك َوالَلحُِِِِِِم قَِِِِِِ راٌب لَِِِِِِ  َدمِِِِِِي شَِِِِِِ

 ِِمٍ َِِِِِِِِِك َأبو هِاشُِِِِِِِِِِِِِِِِرني فيُِِِِِيبِص 

ِِِفَق َأو   َِِت َأن ُتشِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِاَأَبيِِِِِِِِِِِِِِِِِ  َترَحمِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِِا ِِم اأَلعُظمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ُِِه ال َتهشِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  َأَكلتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

مُِِِِِِِِِِِب َقَِِِِِِِِفَينَِثني َوالَقل  (  114)ِِِِِاِِِِِِِِِِِِِِِِد ُهشِّ
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الحسرة والشعور و قلبه وجوارحه، وبقدر مكانة القلب والعين عنده برز تأثرهما بالمعاناة  
 بالظلم الذي طغى على معظم قصائده في الغربة. 

 : حبائهأه لفراق ؤ يبكي وتتأثر أعضافهو 
ד ְוִכְליֹוַתי ֶאְהֶמה /ַבֲעָדם  ְלָבִבי ְוִיְתַחֵמץ ֶאְבֶכה  (116) ִיְשתֹונֲנּו ְמאֹׁ
 (117) ִהְתרֹונֲנּו  ָצֳהָלה ַבֲעִסיֵסי ֶהם /ְיֵמי־ נּוָדם  ֲעֵלי ֵעיַני ְדֵמי ֶאְשֶתה

ا  علِِِِِِِِِِِِِيهم، أهِِِِِِِِِِِِِيم وأحشِِِِِِِِِِِِِائي مكلومِِِِِِِِِِِِِة  أبكِِِِِِِِِِِِي ويعتصِِِِِِِِِِِِِر فِِِِِِِِِِِِِؤادي  ألمًِِِِِِِِِِِِِ
 السعادة بخمور يصدحون  كانوا يوم شعري  ليت  رحيلهم، على عيني دماء أتجرع

 : يقول  ومرة أخرى  
 (118)ֲחִזיִזים ּוִבְקָרִבים ָבָרק ְכמֹו    ְוֵלָבב ָמָטר ְכמֹו ְוֵעיַנִים
 ررِِِِِِكالشوف  ِِِوالج ،ب كالبرق ِوقل ،رِِل المطِِن مثانِِِوعي

 ومرة أخرى: 
ד ִלִבי / תֹוְך ְוֶאְמָצא ְבִדְמעֹוַתי ֶאְשֶחה  ְכַלֶהֶבת ֵיַקד ְיקֹׁ

ֶרְך ֵליל תֹוְך  (119)ְכַלֶהֶבת ְבָקֵצהּו ַשַחר  /  ָאֵכן ֲחִנית ֵעץ ֶכאֹׁ
 ب ِِِل اللهِِِمثاًرا تّتِقد ِِِِِِِِِؤاد نِِِِِِد في الفِِِزيرة وأجِِِوع الغِِِِأذرف الدم

 رأس الرمح رمِِِح، والصبح في آخره مثلالفي ليِل طويِل كعصِا 
توهُ  عنده  فالعين  مًعا؛  وقلبه  عينيه  على  المعاناة  تأثير  يظهر  وهو ذ نا  الدموع  رف 

ويستمر  بداخله،  اشتعلت  ناًرا  وكأن  قلبه  يجد  المقابل  وفي  غزارتها،  من  فيها  يسبح 
متجها   الثاني  البيت  في  المعاناة  طويل  إتصوير  عنده  فالليل  النفسي،  الجانب  حد لى 

 ، ي أن ينتظر نور الصباح، لكنه هنا يشبه طول الليل بعصا الرمح ، ومن الطبعالَمَلل
لهيب ويشبّ  مثل  مشتعلة  أيًضا  لكنها  الرمح،  نهاية  في  المعدنية  بالقطعة  الصبح  ه 
 .(120)قلبه

 أعضائه:   فيويشكو من ُحمَّى أصابته في الغربة ويصف تأثيرها 
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ֶלה ֲאִני ֶלה ְבֵלב גֹׁ ֶלה חֹׁ  (121)ִמי-ְוֶאל ֶאְבַרח ְוָאן ֶאְצַרח ְלִמי /  ְואֹׁ
ַכל/  ְלָבִבי ַדם ֶפה-ִמְבִלי ְוִתְמֶצה  (122)ְלחּוִמי-ֶאת ֵשן-ִמְבִלי ְותֹׁ
 ؟وإلى َمن ؟أهرب  ىوأنّ  ؟ندب حالي، بمن أستغيث أ وقلبي عليل ،غريبٌ 

 وتِِِِِِِِِِِِنهش لحمِِِِِِِِِِِِي بِِِِِِِِِِِِال أنيِِِِِِِِِِِِِابِ  ،تمِِِِِِِِِِِِِص دمِِِِِِِِِِِِاء قلبِِِِِِِِِِِِي بِِِِِِِِِِِِال فِِِِِِِِِِِِمٍ 
 

مالمح التشابه بين ابن عزرا وابن عباد في فكرة تأثر في هذا الجانب تظهر بعض  
أعضاء الجسم من المؤثر العام المتمثل في حالة الغربة، والتأثر من جراء مؤثرات ثانوية  

ويشابهه تأثير الُحمى في الغربة عند    ،مثل التأثير المادي والمعنوي للقيد على ابن عباد 
ر التأثر؛ فالقيد عند المعتمد يعض على ابن عزرا، ويبرز التشابه هنا في براعة تصوي

عند   الحال  وكذلك  العظم،  يهشم  وكاد  اللحم  ويأكل  الدم  ويشرب  األسود  عض  قدميه 
شارة هنا إلى تصوير آخر البن  ُحمى ابن عزرا فهي تمص الدم وتأكل اللحم، وتجدر اإل 

حب، لكنه في هذه المرة من جراء ال  ،عزرا يشير فيه إلى مص دمائه وتيبس م  عظمه
ל  ַגם/  ַעְצִמי  ֹמחַ /  יֵָּבש-ִכי ַעד":  يقول ִמי-כָּ ה ֹתם-ַעד /  דָּ צָּ  .(123) "מָּ

 : الشكوى ورمزية الطيور

كر الطيور من السمات البارزة في أشعار الغربة عند المعتمد بن عباد وموسى ُيعد ذِ 
؛ إذ أن الطير رمز الحرية التي افتقدها كل همايرمزية الطير عند كل  برزت بن عزرا إذ  

بالسجن أو الغربة التجديد منهما  تقليد معروف في الشعر العربي والعبري، لكن  ، وهذا 
 دلوه وطّوع الرمز لخدمة غرضه على ما سيتبين. قد أدلى ب يهماهنا أن كل

يدينا ما هو إاّل أكما أشير آنًفا، فإن أشعار المعتمد بن عباد لم تصلنا كلها، وما ب
وكان   األندلسي،  العربي  التراث  بعض مصادر  الباحثون من  التقطه  فيض  من  غيض 

اد إلى سرب من  فيها ابن عب  يمما سجله الفتح بن خاقان في قالئده مقطوعة شعرية يبك
طيور القطا، صدرها ابن خاقان بقطعة من النثر المسجوع يحكي من خاللها الموقف 

 الذي دعا ابن عباد إلى نظم هذه القطعة، بقوله: 
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رُب قطِِا لِِم يعلِِق لهِِا َجنِِاح، وال تعلِِق بهِِا مِِن األيِِام  "ومِِّر عليِِه فِِي موضِِع اعتقالِِه سِِِ
ُجنِِِاح، وال عاقهِِِا عِِِن أفراخهِِِا األشِِِراك، وال أعوزهِِِا البشِِِام وال األراك، وهِِِي تمِِِرح فِِِي 
الجو، وتسرح في مواقع النو، فتنكد مما هو فيِه مِن الوثِاق، ومِا دون أحبتِه مِن الرقبِاء 

يه من كبله، ويعانيه من وجده وخبله، وفكر فِي بناتِه وافتقِارهن إلِى واألغالق، وما يقاس
  (124)نعيم عهدنه، وحبور حضرنه وشهدنه"

هذه المقطوعة، فكان مرور   ت فيهنظم  الذي   موقفالمن خالل هذا التصدير يتبين  
وكأنه   وحالها،  حاله  بين  مقارنة  ليعقد  عباد،  ابن  مشاعر  لتحريك  الدافع  القطا  طيور 

قيود يغبطها   دون  ودعة،  مرح  في  وحياتها  عائق،    ،حريتها  أفراخها  يعوقها عن  ال  بل 
على عكسه تماًما فهو المكبل بالقيود، والمعزول عن أهله وأبنائه بجدار السجن، يقول 

 ابن عباد: 
َن بي   ِِ َبكيُت ِإلى سرِب الَقَطا ِإذ مَ    لُ ِِِِِِِِِتِب ِ َوال كَ وُق ٌِِِِِِِِن َيعِِِِِِ ال ِسج واِرَح،ِِِِِسَ   َرر 
 لُ ِِِِِِِِِِِكِِِا شَ ِِلي َلهِِِِِإّن َشك اًِِ ِِِِن َحنينِِِِتِِاَدًة     َوَلكِ ِِِِِِِِِِِ َحس -يذُ ِِِعَِِوَللَاُ الم -ُك ِِِِم تَ َِِولَ 

 لُ ِِِِِِِِِ ِِِِِِِا ُثكِِِِِهمِِِِِاَي ُيبكيِِ ٌِِع، َوال َعينَِِِِوجي    فأسرح، ال شملي َصديٌع، وال الَحشا  
 لُ ِِِِِِِِِِِِِِا أَهَِِِد من أَهِلهِِِِِِوال ذاَق ِمنها الُبع  ا    ِِِِِِ يُعهِِرِّق َجمَِ م ُيفِِِِِِا َأن لَ ًِِِِِِا َلهَِِِِِهنيئ
 ِإذا اهَتزَّ باُب الّسجِن َأو َصلَصَل الُقفلُ     ا ِِِِِِِِِ ُِِر ُقلوُبهِِِِلي َتطيِِِِت ِمثِِ م َتبَِِِوَأن لَ 
 لُ ِِِق ِمن َقبِِِلَِ ِة الخَِِ بلِِذي في جِ َِِوَصفُت الَّ    ا ِِِِِِِِِِِ َِِِتريني، َوِإنَّمِِِِا َيعِِّ ا ذاَك ِممَِِِِِِِِِِِِِوم

ٌق    ِسواَي ِِِِِِِ ِِِاِم َتشِِِِِِِِِِِِِِ ِا الِحمِِِلَنفسي ِإلى ُلقي  لُ ِِِِِِِِِ ِاِقِه َحجِِِِِِِيَش في سِِِِِِِِِِ ُيِحبُّ العَ وُّ
 (125) لُّ ِِِِِِاُء َوالظِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِا المِِِِ َفِإنَّ ِفراخي خاَنه   ا   ِِِِِِِِ ا في ِفراِخهَِِِِِِِِم َللَاُ الَقطَِِِِِأال َعَص 

القط طيور  حال  بين  يقارن  وهو  المقطوعة،  هذه  في  عّباد  ابن  أبدع  وحاله، لقد  ا 
ذلك   لكنه مع  القطا وهو محروم منها،  بها  تتمتع  التي  المزايا  ،  ليس حاسداويذكر كل 

" َحساَدةً   -َوَللَاُ المعيذُ   -بأنه ال يحسدها، بقوله"َوَلم َتُك    يولعله أراد أن يثبت ذلك للمتلق
لقد طرق ابن عباد صورة مشابهة، لكنها هذه المرة    ،بل رجاًء أن يصبح حاله كحالها
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إلى قمرية نائحة، يوازن بين حاله وحالها، فهما يتفقان في البكاء، فهي تبكي على حالها 
أمامها عشًّ  وتنظر  الدهر،  أفسده  ابن    االذي  بالدعة واالستقرار، وكأن  ينعمان  لطائرين 

النائحة وكالهما يتطلعان إلى حياة    ن حاله يشبه حال هذه القمريةإ  :عباد أراد أن يقول
 الدعة مثل الطائرين، ومما جاء في هذه القصيدة قوله:

 َمساًء َوَقد َأخنى َعلى ِإلفها الَدهرُ   ُر   ِِت َأن رأت ِإلَفين َضمُهما َوكَِبكَ 
 رُّ ِِِِِِِِ ِه سِ َِِيبوُح بِ  ارفً َِوما َنطَقت حَ   َوناَحت َفباَحت َوِاسَتراَحت ِبسّرها     

 (126) رُ ِِِِِ ُِِم ُكثِِِِِِِدهُ ِديِِكي ألاّلٍف عِِدِه       َوَأبُِِر َفقِا َغيَِلم ُيشِجه اَبَكت واِحدً    
يه من خالل العديد من الصور عللقد سار موسى بن عزرا على المنوال نفسه، وزاد  

وتصدر  الخصوص،  وجه  على  والشكوى  عام  بشكل  الغربة  أشعار  في  الطير  لرمزية 
، وبعض (127) الحمام المشهد عنده في غير مرة من خالل مقطوعتين في كتابه الَعناق

ן  ְוַתְלַתֵלי  ַשְבִתיالصور األخرى في الديوان، ففي قصيدته " בּו  לֹא  ְזמָּ )شاب شعر   "שָּ
ه إلى البكاء والنواح على  ءخوانه وأحباإيدعو    رأسي وصروف الدهر لم يصبها الشيب(

 ֹהמֹות ويشبه صوت بكائهن بسجع الحمام "  ،د بكاء بعض النساءثم يصور مشه  ،فراقه
للندب هديل  ، وبذا جعل "صوت  (128))يندبن كهديل الحمام(  "יֹוִנים  ֲהמֹות الحمام رمًزا 

قصيدته (129) والعويل" في  تظهر  عنده  الطير  ورمزية  الشكوى  صور  أبرز  أن  غير   .
ן المشهورة " ִמיר  ְברֹאש ,  יֹונָּה-ּובֶּ ، والتي جاء )وَذَكر حمام فوق الغصن عشه("ְמַקֵנן  אָּ

 :فيها ، وقوله(130) في تصديرها باللغة العربية "قال وقد سمع سجع حمامة على غصن"
ֶשם-ְבַגן/  ְמַקֵנן ָאִמיר ְברֹׁאש יֹוָנה-ּוֶבן  ְיקֹוֵנן ֶזה-ַמה ֲעֵלי, בֹׁ

 ְמגֹוֵנן רֹׁאשֹו ֲעֵלי ָתָמר ְוֵצל/  ְלֻמלֹו ְיַכֵזבּו לֹׁא ֲאִפיָקיו
ָחיו  .ְיַשֵנן ִפיהּו ְזִמיר ָלֶהם ְוהּוא/  ְלָפָניו ְיַרֵננּו ְוֶאְפרֹׁ

 ְמכֹוֵנן ַטְרָפם ְוֵאין ְלֵמָרחֹוק/  ּוָבָניו נֹוֵדד ְבֵכה גֹוָזל ְבֵכה
 ּוְמעֹוֵנן אֹוב ְלַבד ִיְשַאל-ְולֹׁא/  ְפֵניֶהם ִיְרֶאה ֲאֶשר ִיְרֶאה-ְולֹׁא
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 ,ְוַרֵנן ִגיַלת ְתַשו ֶנְגדֹו-ְוַאל/  ְלנֹודֹו ְוִהְתנֹוֵדד ָעָליו ְנֵהה
 (131) .ְיחֹוֵנן ַאְרָצם ַוֲעַפר ֲאֵליֶהם/  ְוָיעּוף ֲאָבֶריָך לֹו-ְוָהָבה

َِِ وذَ  ِِوح؟كِِِِِ ِِالَم ينِِِِِ ِِه، عِِِِِ ِِن عشِِِِِ ِِوق الغصِِِِِ ِِة الطيِِِِِِِب فِِِِِ ِِام فِِِِِِِي روضِِِِِ  ر حمِِِِِ
 هوالجِِِِِِِِِِِِِداول ال تجِِِِِِِِِِِِِف مِِِِِِِِِِِِِِن حولِِِِِِِِِِِِِه، وظِِِِِِِِِِِِِل النخِِِِِِِِِِِِِِل يحمِِِِِِِِِِِِِي عشِِِِِِِِِِِِِِ

ِِه ِِرد أمامِِِِِِِِِِِِِِِ ِِغاره تغِِِِِِِِِِِِِِِ ِِه ،وصِِِِِِِِِِِِِِِ ِِن فيِِِِِِِِِِِِِِِ ِِدو مِِِِِِِِِِِِِِِ ِِنهم الشِِِِِِِِِِِِِِِ ِِو يلقِِِِِِِِِِِِِِِ  وهِِِِِِِِِِِِِِِ
ِِال بعيِِِِِِِِد عِِِِِِِِن أبنائِِِِِِِِه ِِا الجِِِِِِِِوزل علِِِِِِِِى رحِِِِِِ ِِم راع ،فلتبِِِِِِِِك أيهِِِِِِ  ولِِِِِِِِيس لهِِِِِِ

 رةِِِِالسح أبواب  وى ِِِِِِهم سِِعن للسؤال سبيال يملك فلم ير من َحِظَي برؤيتهم، وال
ِِه ،فلتُِِِِِِِِِِِِِِنح عليِِِِِِِِِِِِِِه  ولتحِِِِِِِِِِِِِِزن علِِِِِِِِِِِِِِى تغربِِِِِِِِِِِِِِه، وال تغِِِِِِِِِِِِِِرد فرحِِِِِِِِِِِِِِا أمامِِِِِِِِِِِِ

 ويقبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِل تِِِِِِِِِِِِِِِِِِِراب أرضِِِِِِِِِِِِِِِِِِِهم ،ليطيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِر إلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيهم ؛وأعِِِِِِِِِِِِِِِِِِِره جناحيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِك
 

توظيف  وابن عزرا في  ابن عباد  بين  التقارب  الشواهد مدى  هذه  يتضح من خالل 
صورة الطير مع غرض الشكوى، ومن أبرز مالمح التقارب تصوير البكاء؛ فابن عباد  

و  القطا  إلى سرب  األولى  في  حاله يبكي  إلى  مشيًرا  الثانية  في  الباكية  القمرية  يصور 
قصيدته" في  عزرا  بن  موسى  وكذلك  ן  الباكي،  ينوح، יֹונָּה-ּובֶּ الحمام  ذكر  يجعل   "

ثم  ويتعجب من حاله متسائاًل  بالهناء وصغاره تغرد أمامه،  ينعم   عن سبب حزنه وهو 
ومن    ،الشاعر نفسهوهو  يطلب من ذكر الحمام أن يبكي على الرحال البعيد عن أبنائه  

عباد  ابن  فيعقد  نفسه؛  الشاعر  وحال  الطائر  حال  بين  المقارنة  أيًضا  االتفاق  مالمح 
تنعم   التي  القطا  طيور  وحال  األسر  في  حاله  بين  أفراخها بمقارنة  من  والقرب  الحرية 

حال ب على عكسه تماًما، وفي الثانية جعل نفسه مع القمرية النائحة مقارًنا حاله وحالها  
نئين، وكذلك فعل ابن عزرا في مقارنة حاله القاسي بحال ذكر االعش الذي جمع إلفين ه 

الغصن الهانئ  في عشه فوق  النخيل يحميه  ،الحمام  تحته  ،وظل    ، والمياه تجري من 
أبنائه ال يمكنه   بعيد عن  الغربة رحال  بينما هو في  أمام عينيه تغرد وتشدو،  وصغاره 

الصورة سواًدا ويزيد  أبنا  رؤيتهم،  يستطيع حتى رؤية من يرى  ليسأل عنهم، ءبأنه ال  ه 
لحالهو  ويحزن  يبكي  أن  الحمام  ذكر  من  يطلب  النهاية  يع   ،في  جناحيهيوأن  لكي   ؛ ره 

 يطير إلى أبنائه. 
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غرد   فقد تبقى صورة أخيرة للطير عند ابن عباد، لكنها في هذه المرة تخالف العادة،  
وأورد العربي،  الشعر  سرب  خارج  عباد  بالغراب   ابن  التفاؤل  نعيب   ؛صورة  وافق  إذ 

من   ُترّوع  لن  بأن  وَيعد  لها  يدعو  ذلك  وعلى  نسائه،  بعض  بقدوم  بشارة طيبة  الغربان 
 قوسه، ويشير إلى أنه ال يتطير منها، ومما جاء في هذه المقطوعة قوله:

 رِ ِجِِن الشَ ًِا مِ َن الَليِالي، َوأفِنِانًِِة   ِمَِِِِن َطِيبِاَت ال تعَِدم  ِِِغِربِاَن أَغِمِ
 ني    ُمِِخِِبِّراٍت ِبِه َعِِن َأطَِِيِِِب الخِبِرِ ِِجبُ ِأل ُيعِي بالفِِنَّ لِِِا نِعِب ِتَُِِِكِم

 َأاّل ُيَِروَّعَِن ِمِن َقِوسِي َوال َوتَِري     َعِليَّ ِإن َصِّدق الَرحِمُِن مِا َزعِمَ 
 (132) َِورِ ِِِِِِِِِِِِِِ ِاُن ِبِالعَ ِ ِِيََّرِت الِغِِربِِِِِِِِِا     َوال تَِِطَ ِِِِِِِِِِِِِفَّرُت واقَِِعهَِِِوَللَاِ، َوهللِا، ال ن       

تصوير الغراب عند ابن عزرا، فقد في  في المقابل، يتضح مدى التباين واالختالف  
تعدد تصوير الغراب في أشعاره، لكنه جاء مغايًرا البن عباد؛ إذ حافظ ابن عزرا على  
الصورة النمطية للغراب في الشعر العربي والعبري على أنه نذير شؤم وتطيُّر، فيجعله 

للفراق العربي  (133) صورة  المخيل  في  البين  غراب  وتشبيه  (134) بداللة  للشعر  ، 
الفراق(135) األسود  ليل  يمثل  الذي  الليل  لسواد  وتشبيه  كتابه  (136) ،  في  األمر  وكذلك   ،

 الَعناق، نحو قوله:
 (137)עֹוֵרב ָקָרא/  ִלְנדֹוד ָהֵעת/  דֹוד-ָכל ִמֵּלב/  ִגיל-ָכל ָעַרב
 من قلب الحبيب، فنعق الغراب وقت الفراق كل فرحة غابت 

 :لى الماضيإالحنين )ب(  

كان غرض الحنين أحد األبواب المعروفة التي طرقها كال الشاعرين، فالنفس تميل 
دائًما إلى تذكر الرخاء وقت الشدة، وأي شدة ألمت بالمعتمد بن عباد، إنه تبدل األحوال 

 ،نعيم والهناء إلى الغربة والشقاءمن ال  ،األسرًسا على عقب، من الملك إلى  وانقالبها رأ
غلف العديد من شعره بالحنين إلى الماضي، نحو قوله يتذكر نعيمه وقصوره    وعلى ذلك

 شبيلية ويكنيها هنا بحمص: إأيام عّزه في 
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 رُ ٌِِِِِة َوَغديَِِِأمامي َوَخلفي َروَض   ًة    ِِِِِِِلَ ِِّن َليِل َأبيتِِِِِِِِِِ ري هَ َِِِِت ِشعِِِِِِا َليَِِفي
يتِِِِِِبُمنِبتَ   ورُ ِِِِِِِِ ِِِرنُّ ُطيِِِِِاٌن َأو تَ ِِِِِي قيَِغنّ ِال      تُ ِِِِِِِِِِِِِة العُ ِِِِِِِِِِِِِوروثِِِِِِِ ِوِن مِِة الزَّ

امي ال  رُ ِِِِِِا َوُنشيَِونِِِا َنحُِِِِِر الُثَريّ ِِِِِِِِ ُِتشي  ا    ِِِِِِِِِِِِِِِِِاَدُه الَحيِِِِذَُّرا جِِِبزاِهِرها السَّ
بُّ الُمحِ ُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِد ُسع ِِِِِِِِي َوسعِا الزَّاهَِِِِِويلُحُظن  بُّ َغيورُ ِِوِدِه     غيوَريِن َوالصَّ

 رُ ُِِِه َيسيِِِِِاَء اإِللَ ِِِِِ ا شِِِأال ُكلُّ م   ُه   ِِ ًِِِِِِِِِِِِِِِِِِرا َمنالُ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ًِرا َأم َيسيِِراهُ َعسيِِِِِِِِِِِتُ 
 (138)ورُ ِِِِِور ُقبِِِِِِِا ِللنُّشِّ َك ِمنِِ الُِِِِِِِِِِهن   َقضى َللَاُ في ِحمَص الِحماَم َوُبعِثَرت       

األ  مقارنة  الى  عباد  ابن  يميل  ما  البكاء، كثيًرا  بنبرة  الماضي  عن  والحديث  حوال، 
 قوله:في ومن أمثلة ذلك تذكره قصوره وتصويرها تبكي 

َِِبكى الُمباَرُك في ِإثِر ابِن َعبّ   ادِ ِزالٍن َوآسِِر غِ ِِِِثإَبكى َعلى     اِد    ِ
 لرائح الغاديا اِِِبِمثِل َنوِء الثَُّريَّ   ا      ِِِِِت َكواِكُبهَِِرّياُه ال ُغمِِت ثُ َِِِِ َبك

 ُر، َوالتاُج، ُكلٌّ ُذلُُّه باديَِِِوالّنه     َبكَى الَوحيُد، َبكى الزاهي َوُقبَّته   
َة الَبحِر ُدومي ذاَت ِإزَبادِ ِِِِِ اِء َعلى َأبنائِ ِِِِماُء الَسم       (139) ِه ِدَرٌر        يا ُلجَّ

المبارك   يتذكر قصوره  المقطوعة،  هذه  والتاج،   ةفي  النهر  ويتذكر  والزاهي،  والثريا 
بكا في  ذلك  كل  ثم    ئه ويظهر  حاله،  ماء في  على  ببني  المعروفة  أسرته  نسب  ذكر 

 السماء.

تأتي  ما  فكثيًرا  عباد،  ابن  عند  والحاضر  الماضي  بين  المقارنة  تعددت صور  لقد 
ابنه   على  عتابه  موقف  نحو  محدد،  موقف  أو  حادث  إثر  على  عنده  المقارنة  صور 
الرشيد في طريقه من ِمكناَسة إلى أغمات، فكتب إليه الرشيد يستعطفه بنظمه الذي بدأه  

السَّ  وربَّ  النَّدى  َحليَف  "يا  إلى بقوله:  فيها  مال  بمقطوعة  عباد  ابن  عليه  فرد  ماح"، 
 زاز بشيمه وخصاله وقتما كان األمر بيده:تماضيه بنبرة فخر واع 

 وِس َواأَلرواحِ َِِِِب الُنفَِِِِِِوَحبي    ُكنُت ِحلَف الَندى وربَّ الَسماِح   
 َيوَم الِكفاحِ ا       ولقبض اأَلرواِح ِِِِوَم الَعطايِِِِِِذل يَ ِِِميني ِللبَ ِِإذ يَ 
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 َوِشمالي َلَقبِض ُكلِّ عناٍن          ُيقِحُم الَخيَل في َمجال الِرماحِ 
 (140) ُمسَتباُح الِحمى َمهيُض الَجناحِ     ٍر    ٍِِِِِِر َوَفقَِِِوَأنا الَيوَم َرهُن أس     
أو    ههذا النهج كثيًرا في أشعار الغربة عند ابن عباد؛ فكلما مر بموقف لم يرق  رَ تكرّ 

لخطوب بشدة، لجأ إلى المقارنة بين حال العسر وحال اليسر في الماضي، حنقت عليه ا
أنه  من  المراكشي  الواحد  عبد  ذكره  ما  ذلك  ضمن  ومن  الحنين،  بمشاعر  ذلك  مغلفا 

أنَّ  من "بلغ بأغمات،  هللا  على  المعتمد  أن    حال  إلى  ألجئت  بناته  وأكرم  حظياته  آثر 
وتصلح به ما ظهر من اختاللها؛   ،امن الناس تسد بأجرته بعض حاله  غزالً تستدعى  

فأدخل عليها فيما أدخل غزل لبنت عريف شرطة أبيها، كان بين يديه يزع  الناس يوم  
اليوم" ذلك  إال  يراه  لم يكن  أبو  (141)بروزه   الوزير  أن مرضت زوجته وكان  ، وصادف 

تاشفين لعالجه، فكتب  بن  المسلمين يوسف  أمير  استدعاه  العالء بن زهر بمراكش قد 
ومطالعة  إ في عالج زوجته  راغًبا  المعتمد  مجيًبا  أليه  الوزير  إليه  فكتب  بنفسه،  حوالها 

طلبه ودعا له بالبقاء، فكتب إليه المعتمد عن البقاء مع األسر، ويعود يذكر واقعة الغزل 
 وماذا كان يفعل ذلك العريف:  ،ويسترجع أيام ملكه

 اءُ ِِِِِِوَل به البقِِيطٌر أن ِِِِأسي     دعا لي بالبقاِء، وكيف يهوى   
 . . . . . . . .  .                 . . . . . . . .  . 

 َعواِرَي، قد أضرَّ بها الَحفاءُ      أأرغُب أن أعيَش أرى بناتي    
 داءُ ِِِِِِِِِه _إذا أبُدو_ النّ ِِِِراتبِم    َخوادَم بنِت من قد كان أعلى    
 اءُ ِِِِِِِصَّ الِفنُِِِِِِِِِم إذا غَ ِِِِِِِِوكفُّه    وطرُد الّناس بين يَدي  ممرِّي    

 (142) وركٌض عن يمين أو شماٍل         لنظم الجيش إن ُرفع اللواءُ     
الماض إلى  الحنين  التعبير عن  تتعدد صور  في شعر موسى بن   يبصورة مشابهة 

عبد هللا طربي يؤكد  الصدد  هذا  وفي  وبين    هعزرا،  البائس  الواقع  بين  المقابلة  فكرة  أن 
المتكرر  األفكار  من  الموسر  عزرا  ةالماضي  بن  موسى  شعر  خالل (143) في  ومن   ،
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يعبر   إلى موطنه غرناطة، على غرار قوله في االمقارنة غالًبا ما  بن عزرا عن حنينه 
 ":  גלותב אן עדقصيدته "

 ָצֹלחַ  ִיְצְלחּו ְדָרַכי ִרמֹון /   ֲהַדר-ֶאל ֱאֹלִהים ְיִשיֵבִני עֹוד-ִאם
ִניר ּוְבֵמי  ָדֹלח ִנְדְלחּו ֲעָדִנים ַנְחֵלי   /  ְביֹום ַצחּו ֲאֶשר ֶאְרֶוה שְֹׁ
ח ִנְשְטחּו ִלי ְזָמן ֶלְחֵיי     /   ּוֵמי ַחֵּיי ָנֲעמּו ָבּה-ֲאֶשר ֶאֶרץ  (144)ָשטֹׁ
 دني الِِِِِِرب إلِِِِِِى بهِِِِِِاء الرمانة)غرناطِِِِِِة( أكِِِِِِن فِِِِِِي أفضِِِِِِل حِِِِِِاليِِِِِِإن يع

 نهار األذب  ِِِِِِأع هاِِِِِرت فيه ميِِِة، في زمٍن تعكِِِوأرتوي بمياه نهر ِشنيل العذب
ِِأمري  ِِأتمر بِِِِِِ ِِدهر يِِِِِِ ِِان الِِِِِِ ِِاتي، وكِِِِِِ ِِه حيِِِِِِ ِِذي هنئِِِِِِِِت بِِِِِِ ِِد الِِِِِِ  فِِِِِِِِي البلِِِِِِ

 

عتمد بن عباد أشعار الحنين بين المفي  العديد من النماذج على التقارب الجلي    شهدُ تَ 
وموسى بن عزرا؛ ويعد تكرار المقارنة بين الماضي السعيد والحاضر الحزين من مالمح  
بالعيد،  وربطها  المقارنة  فكرة  طرق  في  بينهما  اتفاق  شبه  لوحظ  وقد  البارزة،  التقارب 

 المعتمد بن عباد: يقول والحاضر،شرة للمقارنة بين الماضي واتخاذ األعياد نقطة مبا
 

 فيما َمضى ُكنَت ِباأَلعياِد َمسرورا       َفساَءَك العيُد في أَغماَت َمأسورا 
 ا ًة        َيغِزلَن ِللناِس ما َيمِلكَن َقطميرً ِِِِِِِِِِِاِر جاِئعَ َِِترى َبناتَك في اأَلطم

 را ِِِِِِِِِِِِراٍت َمكاسيَِِِأبصاُرُهنَّ َحس ًة       ِِِِِِِِِِِِِعَ ِِِِم خاشِ َِِِوَك ِللَتسليَِِِِِِبَرزَن َنح
 افورا َِِِِِِِِِِِِِِوك اأ ِمسكً َِكَأنَّها َلم َتط    ٌة    ِِين َواأَلقداُم حافيَ َِِِِِِِِيطأَن في الط

 رُه       َوَليَس ِإاّل َمَع اأَلنفاِس َممطورا ِِِِِِِِِِِال َخدَّ ِإاّل َتشّكى الَجدَب ظاهِ 
 را ِِِِِاِد َتفطيِِِِِاَن ِفطُرَك ِلألكبِِِِِِِيِد ال عاَدت ِإساَءُتُه      َفكَأفَطرَت في الع

 ورا ًِِِِِِِا َومأمُِِِر َمنهيّ َِِِِرّدَك الَدهِِِفَ    رُه ُممَتِثاًل    ِِِِِِِِاَن َدهُرَك ِإن تأمُ َِِِِِِقد ك
 (145) ِه        َفِإنَّما باَت ِباأَلحالِم َمغروراَِِمن باَت َبعَدَك في ُملٍك ُيسرُّ بِ 

 يقول موسى بن عزرا: في المقابل 
 ,ָחְרִפי ְיֵמי ֶאת ְנדֹוַדי ִביֵמי/  ִלִבי ֲעֵלי ַאַעל ֲאֶשר ָהֵעת
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 – ְוַשְרַעִפי ָעַלי ִיָבֲהלּו/  ְוַרְעיֹוַני ְמִזמֹוַתי ִיְתעּו
 ,ִפי ַעל ַמֲעָשיו ָכל ְוֶאת, אֹוִתי/  עֹוֵבד ְכֵבן ָהָיה ֲאֶשר, ּוְזָמן
ר ִחִכי ְדַבש ָהָיה/  ִפיֶהם ֲאֶשר – ִאִמי ְבֵני ִעִמי  ,ַאִפי ּומֹׁ
 ,ִסִפי ֱאֵלי ְיִדידֹוָתם ִסֵפי/  ָנְתנּו ֲאֶשר – ְסִביבֹוַתי ֵרַעי
 –, ִפי ְלִאְמֵרי ַכַטל ַוִּיֲחלּו/  סֹוִדי ְמֵתי ִלי ַיֲאִזינּו ֵעת
 !ַאְכִפי ְזָמן ַעל ְוָכַבד, ִחָנם/  ָיִמים תֹוְלדֹות ִבי ָאְנפּו ַעד

ֹׁאת עֹוֲלָלה ְלַנְפִשי ֵעיִני  ?ָעְרִפי ְקִשי ִעם ֲחָטַאי ִאם אֹו/  ָכז
 .ֻתִפי ְמקֹום – ִמְסֵפד ְוקֹול ִקיִנים, / ַיַחד ֶנְהְפכּו ְלֵאֶבל ַחַגי
 ,ַגִפי ְלַבד ִאָשה ְוַעד ֵמִאיש/  ֵביִתי ְכבֹוד ִמָכל ֶאֱחֶזה לֹׁא
 .ַכִפי ְוַעל ִלִבי ֲעֵלי ֵהָמה/  ְוַכחֹוָתם – ְמיָֻדַעי ָנדּו
 ?ִנְשִפי כֹוְכֵבי ְוָחְשכּו ִבְלָתם/  ֶאְרֶאה ְוֵאיְך – ֵעיַני ְמאֹור ָהיּו
 ?ַאִפי ַהְזָמן ַעל ֲחרֹות, ַאַחי, / ּיֹוִעיל ּוַמה, אֹוִחיל ֲאִני – ֵמַעי

ם ְמיָֻדַעי מֹות ַעל/  ֶאּלֹון ְוֵאיְך – שֹוֶבה ְיִהי ַנְפִשי  (146) ?ַכְסִפי ְותֹׁ
ِِبا ِِالي ذكِِِِِِِِرى أيِِِِِِِِام الصِِِِِِ  وأنِِِِِِِِا فِِِِِِِِي غربتِِِِِِِِي ،حينمِِِِِِِِا تخطِِِِِِِِر علِِِِِِِِى بِِِِِِ

 يضِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِطرب حِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالي وخِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاطري، وترتعِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِد أفكِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاري 
ِِي ويمتثِِِِِِِِِِِِل ألمِِِِِِِِِِِِري  ِِان يطيعنِِِِِِِِِِ ِِذي كِِِِِِِِِِ ِِي ،والِِِِِِِِِِِِدهر الِِِِِِِِِِ ِِه ابنِِِِِِِِِِ  وكأنِِِِِِِِِِ

ِِوتي ِِي إخِِِِِِِِِ ِِهد لحلقِِِِِِِِِِِي ،ومعِِِِِِِِِ ِِمتهم شِِِِِِِِِ ِِر ألنفِِِِِِِِِِِي ،وبسِِِِِِِِِ ِِة مِِِِِِِِِ  ورائحِِِِِِِِِ
 مِِِِِِِن حبِِِِِِِل وريِِِِِِِديإلِِِِِِِي حِِِِِِِولي خالنِِِِِِِي الِِِِِِِذين جعلِِِِِِِوا مِِِِِِِودتهم أقِِِِِِِرب 

ِِديثي ِِل لحِِِِِ ِِون كالطِِِِِ ِِانوا يتوقِِِِِ ِِالي، وكِِِِِ ِِّي رجِِِِِ ِِغى إلِِِِِ ِِان يصِِِِِ ِِا كِِِِِ  حينمِِِِِ
 حتِِِِِِى حنقِِِِِِت علِِِِِِي الخطِِِِِِوب بِِِِِِال سِِِِِِبب، وثقِِِِِِل علِِِِِِى الِِِِِِدهر كِِِِِِاهلي!
 فهِِِِِل جنِِِِِت عينِِِِِي علِِِِِى نفسِِِِِي لهِِِِِذا الحِِِِِد، أم أنهِِِِِا ذنِِِِِوبي وخطايِِِِِاي؟

ِِت أ  ِِت المراتحولِِِ ِِراح، وحلِِِ ِِى أتِِِ ِِعيِِِِِادي إلِِِ ِِيثِِِ ِِديال ألفراحِِِ ِِازي بِِِ  ي والتعِِِ
 أو نسِِِِِِِِِِِِاء، وبقيِِِِِِِِِِِِت وحِِِِِِِِِِِِدي ، رجِِِِِِِِِِِِاالً أهلِِِِِِِِِِِِي ةولِِِِِِِِِِِِم أَر مِِِِِِِِِِِِن مكانِِِِِِِِِِِِ

ِِابي وبقِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِي أثِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرهم  ي فِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيرحِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِل أحبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِّ  قلبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِي وكفِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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ت نجِِِِِِوم ليلِِِِِِي؟  لقِِِِِِد كِِِِِِانوا نِِِِِِور عينِِِِِِي، وكيِِِِِِف أرى بِِِِِِدونهما وقِِِِِِد أَفلَِِِِِِ
ِِدهر ِِى الِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِد سِِِِِِِِِِِِِِِِِِخطي علِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِاذا يفيِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِائي، ومِِِِِِِِِِِِِِِِ  أرقِِِِِِِِِِِِِِِِِِب أحشِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِة لِِِه ِِياع ثروتِِِي؟فك ؟وروحِِِي مرهونِ ِِوت أحبِِِابي وضِ ِِف أتِِِذمر علِِِى مِ  يِ
 

االتفاق هنا جلي بين القصيدتين، والعناصر والشواهد عديدة متباينة، وأول عناصر  
كال  وقع  فقد  والحنين؛  للشكوى  الشاعر  نفس  حرك  الذي  الثانوي  المؤثر  هو  االتفاق 

لمؤثر الرئيس ، وجرى تناوله في إطار ا"يوم العيد "الشاعرين تحت تأثير المؤثر الثانوي  
حة إلى يوم العيد في افتتاحية قصيدته، يشارة صر حالة الذل والغربة، فجعل ابن عباد اإل

" بكلمة  نفسها  المناسبة  إلى  عزرا  ابن  ֵעתوأشار  بها  הָּ الوقت، وصرح  في  تعني  التي   "
  ويلجأ كالهما إلى المقارنة؛ فيقارن ابن عباد بين   ،" أعياديַחַגיلفًظا في البيت التاسع "

عياد في الماضي وترحه في عيد األسر بأغمات، ويقارن أيًضا بين حال بناته  فرحه باأل 
  ، وبين الماضي السعيد   ،وهن في المالبس الرثة حافيات األقدام  ،في عهد الغربة والترح

الطين   بيوم  المقارنة  خصيًص الويخص  بصنعه  أمر  المسك ذي  من  وأهله  لزوجه  ا 
ويقارن موسى بن عزرا كذلك عيده في الماضي الذي كان أفراًحا    ،ن فيهأواألطايب ليط 

أهله   معه  كان  عنما  والفرح  الدعة  عهد  ويتذكر  أتراح،  إلى  الغربة  عهد  في  وتحول 
ويقارن ذلك بما حدث في عهد الغربة والترح الذي فقد ماله   ،وأصحابه وسعادته معهم

 عن كل أهله وأحبائه.  اي بعيدً فيه وبق 

اتفق الشاعران أيًضا من خالل القصيدتين في التعبير عن فكرة تغير خطوب الدهر، 
وكانت المقارنة هنا بين الدهر الذي كان يأتمر بأمر الشاعر وبين التحول الذي جعل 
َقد  الشاعر نفسه يمتثل للدهر، ويظهر هذا المعنى في قول ابن عباد في البيت السابع:"

ُممَتِثالً  تأُمرُه  ِإن  َدهُرَك  في   ....كاَن  نفسه  المعنى  ويظهر  َومأمورا"  َمنهّيًا  الَدهُر  َفَرّدَك 
" الثالث  البيت  في  عزرا  ابن  ןقصيدة  ר,  ּוְזמָּ יָּה  ֲאשֶּ ת ,  אֹוִתי/    עֹוֵבד   ְכֵבן  הָּ ל   ְואֶּ   כָּ

יו وختمها بالتعبير عن    وقد اتفق الشاعران أيًضا في االنتهاء من القصيدة  ،"ִפי ַעל  ַמֲעשָּ
بقضاء هللا واالمتثال لحكمه؛ فيعبر عن ذلك ابن عباد بحكمة إلى الملوك مفادها   االرض
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ن من لم يتعظ بما حدث له وظل مسرورا بملكه فإنه يعد مغروًرا باألحالم، وراح ابن  أ
قادم ألن األسوأ   ؛من الحنق على الدهر وال قيمة للتذمر  ةعزرا يختم قصيدته بأنه ال فائد 
 من الدهر المحالة؛ وهو الموت. 

 : الزهد)ج( 

ر في غ األثر في تحوله إلى الزهد أواخر أيامه، والتفكّ حنة المعتمد بن عباد بالِ كان لمِ 
وتشهد العديد من أشعاره أنه اتجه    ،نها دار فناءأبات يدرك حقيقة الدنيا ب فقد    ،قدرة هللا

إلى سالم نفسي ورضا بقضاء هللا، يغلفه يقين بأن عجلة الزمان لن تعود إلى الوراء، 
 فمال إلى التأمل والمراجعة واستخالص الحكم والعبر. 

بقضاء هللا قد رافقته مع بداية المعركة   ان مالمح االستسالم والرضإ  يمكن القول
و  فيها ملكه  فقد  البدايات هجاهالتي  وتشير  الواقع حينها  إلى   ،  تمرد على  قد  وآثر   ،أنه 
بكر   ا ، ويظهر ذلك من افتتاحية قصيدته التي خاطب فيها منجمه أباعدم الخنوع والرض

لبث   ، لكنه ما(147) كل ما َتعد"  ا دت أم بنجومك الرمد/ قد عاد ضدً "أرم:  الخوالني بقوله
 وكأنه زاهد في ملكه مقر بحتمية الموت:  ،أن أقر بالخنوع لقدر الخالق

 (148)والموت ال يبقى له أحد د ك ال يبقى على أحل  المُ        
قد صحبته أيًضا مع بداية رحلة الغربة   بقضاء هللا  ايبدو أن مالمح االستسالم والرض

حينما   المعتمد ب  حط واألسر،  ُخلع  لما  أنه  الطيب  نفح  في  فحسبما ورد  المنفى؛  أرض 
 وُسجن بأغمات قالت له زوجه اعتماد: يا سيدي لقد ُهنَّا ُهَنا فأنشد:

ت َلقِِِِِِِِِِ  اِاُهنَِِِِِِِِِِِن جِِِِِِِِِِِِِِوالَي َأيِِِِِِِِِِِِِمَ     ا   ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِا ُهنِِِِِِِِِِِِِِِد ُهنّ َِ قالَِِِِِِِِِِ
ُِِِِِقل ُِِِِِِِِت َلهِِِِِِِِِِ ِِِِِا ِإلِِِِِِِِى ُهنِِِِِِِ ِِِا ِِِِيََّرنَِِِِِص     ا   ِِِِِِِِِِِ ُِِهنِِِِِِِإلَ ِِِِِِِ  (149)ِاِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

 وقال:
 اِِِت َأوطانِِِِِا         َوَعزِّ َنفِسَك ِإن فاَرقِِِِِِِاَك ما كانَ ِِقَنع ِبَحِظك في ُدنياِ 

تُه سوُد ُخطوب الَدهر ُسلطاناَِِِِِِك قَ َِِت ِبُسلطاِن شبيهَِأما َسِمع  د        َبزَّ
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ن َعلى الُكرِه َوِارُقب ِإثَرُه َفرجًا      (150)اُِِِِه ُغفرانِِِم ِمنَِِِوِاسَتغِفر َللَاَ َتغنَ    َوطِّ
الرضا والقنوع بما حدث له، فهو يجنح إلى االقتناع بحظه   إلى  شيرفي حاله تلك، يُ 

من الدنيا، ومع ذلك يعزي نفسه ويصبرها بأن غيره قد فقد سلطانه بفعل خطوب الدهر 
"سوُد ُخطوب الَدهر"، فكثيرا ما يلوم المعتمد بن عباد على    التي صورها باللون األسود 

المجن له ظهر  قلب  بأنه  نحو  أو   ،الدهر  بالتقلب  فيتهمه  له،  أمان  نه مخادع غدار ال 
 قوله:

 َمن َيصَحِب الَدهر َلم َيعَدم َتَقلَُّبُه      َوالَشوُك َينُبُت فيِه الَورُد واآلُس 
 (151) ُه       َفَقلَّما َجرحت ِإاّل ِانَثَنت تاسو ِِِِلو لي َحواِدثِِِِِِِِِا َوَتحِِِِِِِينَيُمّر ح  

 : ، كقولهيذمه  ى ومرة أخر 
 (152)ُقبَِّح الَدهُر َفماذا َصَنعا    ُكلَّما أَعطى َنفيسا َنَزعا              

وأبلغ معاني الزهد عنده ما نظمه في مقطوعة قصيرة من ثالثة أبيات، أجمل فيها ما 
رة ال داعي للتمسك بها، يالدنيا؛ فهي في نظره دنّية حقاعتباره ب استخلصه في حياته من  

ألن أولها رجاء من سراب وآخرها رداء من    ؛بها  لزهد فيها وعدم االغترارإلى ابل يدعو  
 : ، يقولتراب 

البِ        َة ال ُتواتيِا الَدنيَّ َِأرى الُدني    َفَأجِمل  في التَّصرُّف َوالطِّ
ُررَك ِمنها ُحسُن ُبرٍد       َلُه َعَلماِن ِمن َذهِب الذِّهابِ    َوال َيغ 

 (153) َوآخُرها ِرداٌء ِمن ُترابِ  اٍب      رِ ِِِِِِِِِِِاٌء ِمن سَ ِِا َرجَِفأّوُله
اب، وطرق أن النهاية هي الموت الذي عبر عنه بأنه رداء من تر   أخيًرادرك  أأي أنه  

مرة   غير  في  نفسه  نفسه    فيالمعنى  تعزيته  غرار  على  الغربة،  بأن    وتسليتها أشعار 
 الموت سيطول الجميع:

 (154)سُيسِلي الّنفَس عّمن فات علمي      بأّن الكلَّ يدركُه الَفناءُ 
وأدرك أيًضا موسى بن عزرا حقيقة الدنيا في شيخوخته في الغربة، وأعرب عن ندمه 

الغزل وبعض   في زل الجريء كما تقدم ذكره، وأوضح أن بعض أشعاره  عن أشعار الغ
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إشارة  في  نبذها ودعا إلى تركها  أنه  المالهي والموشحات ُتعد هفوة في ميدان الصبوة، و 
ا من "... فجزي خيرً   :إلى وازع ديني تملكه وقض مضجعه؛ إذ صرح بذلك عالنية بقوله

  ، ليه عنهاإاستغفر هللا منها، وأتوب    نا أسقطت إليه فأعرض عن ذكرها وعني بسترها و 
صرار وال كبيرة مع االستغفار. وقيل: التائب عن الذنب كمن  فقد قيل: ال صغيرة مع اإل 

 (155) ال ذنب له"

أكثرَ  منه    لقد  إشارة  في  أيامه،  أواخر  في  الموت  ذكر  يقينه ابن عزرا من  نه  أ  إلى 
الدنيا،  نهاية المطاف، والحقيقة التي يغفل عنها الناس، وطفق يع لن أنه زاهد في هذه 

 نتظر ال محالة، نحو قوله:موأنه القادم ال ،وراح يذكر الناس بحقيقة الموت 
ר  (156)ָלקּוחַ  הּוא ַלָמֶות ִכי/  ַחָּייו ִביֵמי ֶגֶבר ִיְזכֹׁ

 فليذكر اإلنسان في حياته أنه سوف ُيساق إلى الموت.
إلى الزهد، وأبرز   لهوالشواهد التي تشير إلى مييغّص ديوانه بكثير من النماذج  أيًضا  

شارات التي حملتها العناوين العربية لبعض القصائد، فحملت من اإل  ما ورد دالئل ذلك  
، وضّمن التصريح بذم الدنيا (157) و الشكوى من الدهرأخمس قصائد التصريح بالتظلم  

قصائد  ست  عناوين  عنا(158) في  في  الزهد  إلى  صراحة  أشار  حين  في  بعض و ،  ين 
و"وقال يعزي    (160)"وقال يتزهد ويشكو الدهر"و  (159)القصائد نحو، "وله في معاني الزهد"

، وجعل (162)و"ومن باب ذم الدنيا وذويها والحض على التزهد فيها"  (161) النفس ويتزهد"
الباب الثامن من كتابه العناق بعنوان "في التزهد والتقوى وذكر الموت والبلوى" وضمنه  

 ن مقطوعة قصيرة مجنسة. وسبعي است
ל ֱאֹמר                  ן ַמֲאִמין-אֶּ ה ִבְזמָּ ה ֹאתֹו ֲהִכי ִלְקחֹו ְבצּוף / ְמַפתֶּ  (163)ְיַרּמֶּ
 بكالمه المعسول. هإنه سوف يخدع :قل لمن يثق في الدهر المخادع            
 תבל   מדברי  כלن أوضح معاني الزهد عنده ما جاء في مقطوعة من ستة أبيات "مِ 

فيها بالعديد من  "؛ إذ أمعن ابن عزرا في التحقير من الدنيا والحض على التزهد  לבניה
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مستترة، األمر الذي دعا ماشا يتسحاقي أن تعدها نموذًجا لألسلوب وال  المعاني الظاهرة
 ما جاء فيها قوله:م، و (164)المجازي عند موسى بن عزرا

ל נֶּיה ֵתֵבל ִמְדְבֵרי-כָּ זָּב             ְלבָּ י כָּ יהָּ  הָּ ְודֹודֶּ  ְלדֹודֶּ
ִדים הֹונָּּה ם נְָּתנָּה ְמצָּ הֶּ יהָּ  ַוֲעֵלי            לָּ דֶּ יהָּ  ְמצָּ  ְמצֹודֶּ
א ל ַחִיים ְכֵעץ ֵתרָּ סֹון ִמְגְדנֹות ַאְך         ֹחזֶּה-ְלכָּ יהָּ  אָּ דֶּ  (165)ְמגָּ
 كِِِِِِِِِِِِِِِِِِل كِِِِِِِِِِِِِِِِِِالم الِِِِِِِِِِِِِِِِِِدنيا المعسِِِِِِِِِِِِِِِِِِول ألبنائهِِِِِِِِِِِِِِِِِِا ومحبيهِِِِِِِِِِِِِِِِِِا كِِِِِِِِِِِِِِِِِِذبٌ 

ِِا كالحصِِِِِِِِِِون  ِِتهم ثروتهِِِِِِِِ ِِراكها ،أعطِِِِِِِِ ِِعت شِِِِِِِِ ِِوق الحصِِِِِِِِِِون وضِِِِِِِِ  وفِِِِِِِِ
ِِا ِِر إليهِِِ ِِن ينظِِِ ِِل مِِِ ِِاة لكِِِ ِِل شِِِِِجرة الحيِِِ ِِدو مثِِِ ِِا. ،تبِِِ ِِا ثمارهِِِ ِِن الباليِِِ  لكِِِ

 

الحظ هنا تقاطع هذه المقطوعة مع مقطوعة المعتمد بن عباد "أرى الدنيا الدنية ال  يُ 
بالدنية   فوصفت  سيئة،  صورة  في  وإظهارها  الدنيا  من  التحقير  حيث  من  ُتواتي"، 

عبا ابن  عند  والمخادعة  والمخادعة  بالكاذبة  ووصفت  ابن  أد،  عند  وتبّدى    ،عزرايضا 
عباد  ابن  ضمن  فبينما  الدينية؛  الخلفية  خالل  من  بالدنيا  التمثيل  في  الجلي  التشابه 

أولها   بأن  الدنيا  تمثيل  من سراب "مقطوعته  القرآن    "رجاء  في  الدنيا  تمثيل  غرار  على 
ا الرمز الديني لشجرة الحياة، وأسقطه ،اقتفى ابن عزر (166)الكريم بالماء في موضوع الزهد 

 على دنيا مقطوعته التي تطرح ثماًرا من الباليا.  

تجدر اإلشارة هنا إلى كثرة أشعار الزهد عند ابن عزرا مقارنة بابن عباد، فإلى جانب 
القطع الزهدية التي جمعت في ديوان الشعر الدنيوي البن عزرا، هناك العديد من مالمح  

الديني  الزهد   الشعر  ديوان  أيًضا  بها  الخالق يغص  إلى  والتقرب  االستغفار  إلى  والميل 
منها بات يعرف ابن عزرا المستغفر   كنهلموسى بن عزرا، وبسبب كثرة هذه النماذج وتم

 ا ومع قلة أشعار الزهد عند ابن عباد فإن هناك كثيرً   ،(167)"סלחן" أو "סלחو التائب "أ
كيد على أن أالتفي  ال سيما  و   ،د على تقاطعه مع ابن عزرامن الصور واألفكار التي تشه

 وذكر الموت بأنه الحقيقية الحتمية المنتظرة. ،الدنيا دار فناء
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 : )د( الرثاء

هنا  فالشاعر  معانيه؛  وصدق  حقيقة صوره  في  الشعر  أغراض  معظم  الرثاء  يتقّدم 
نا  بعمق  عواطفه  عن  يرثيهُيعبر  من  بفقد  وتأثره  حاله  من  الصلة   ،بع  لصيق  والرثاء 

بالقصيدة العربية على مّر عصورها، ومن خالل المرثية يأتي الشاعر على ذكر مناقب 
ومآثره الُمَبرِّد  ؛  الفقيد  استحسنه  ما  وهذا  المدح،  غرض  في  يسير  "فأحسن  مما  بقوله: 

ا، والمدح ألنه يجمع التوّجع الموجع تفرجً   ؛بتفّجع، واشتكاًء بفضيلة  االشعر ما خلط مدحً 
اعتذارً  المرثي  االبارع  باستحقاق  التفّجع  إفراط  صحيح    ،من  بكالٍم  ذلك  نظم  وقع  وإذا 

 (168) ".ولهجة معربة ونظم غير متفاوت فهو الغاية من كالم المخلوقين

تأثّ  الشاعرين بموت األحبة وعبّ لقد  الحزن ر كال   را من خالل مراثيهما عن مشاعر 
وما من شك أن تواُفق الفقد   ،د األهل واألحبةق  األسى التي انتابتهما بعد سماع أخبار فَ و 

 . أنفسهمامع حالة الغربة والترح التي كانا عليها قد ألقى بمزيد من الحزن في 

األخير  يخوض معركته  عباد  بن  المعتمد  كان  ب  ةبينما  ملكه  الدفاع عن  شبيلية إفي 
ن بقرطبة، فبلغت المحنة منه مبلًغا، لكنه واصل القتال حتى  تلقى خبر مقتل ابنه المأمو 

ب أسيًرا  المرابطين أوقع  ابن  ،يدي  ما اوكان  باهلل  والمعتد  باهلل  الراضي  متمسكين    ه  زاال 
فُأجبره المرابط إليهما طالًبا منهما االستسالمو بحصنين في ُرندة ومارتلة،   ؛ ن أن يكتب 

فاستسل ذلك،  على  رهن  وأمهما  مصيره  القائد ألن  عليه  قبض  نزوله  وعند  المعتد  م 
جميع   استئصال  بعد  وآله  بالمعتمد  وذهبوا  غيلة،  ُقتل  فقد  الراضي  أما  إليه،  الواصل 

، ثم ُنقل إلى دار أسره بأغمات، وهكذا قضى المعتمد (169)أحواله، وعبروا به إلى طنجة
وعد  ابنيه  وموت  الملك  ضياع  بين  لها  يرثى  حال  في  الفترة  هذه  عباد  معرفته بن  م 

 بنائه. أمصير بعض 
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مون والراضي من خالل ثالث قصائد، وكان قد فقد أثى المعتمد بن عباد ابنيه المرَ 
بقرطبة ابن كماشة  فتنة  باسم  المعروفة  الفتنة  أحداث  ملكه في  أيام  الدولة    ، ابنه سراج 

قصيرة بمقطوعة  مراثيه  ،وخصه  فتئ    وغصت  ما  الذي  االنكسار  بمشاعر  أبنائه  في 
حاله تصور  التي  والتعبيرات  األلفاظ  من  العديد  خالل  من  واألسى    ،يبديه  البكاء  مثل 

 والحزن الذي خيم عليه وعلى زوجه وبناته، نحو قوله: 
 (170)َمعي اأَلَخوات الهاِلكات َعَليُكما       َوأّمكما الَثكلى الُمَضّرمة الَصدرِ 

 (171) َوَتصبر في اأَلحيان ُشّحًا َعلى اأَلجرِ   ا        ِِِِِِِِِِِِِِِِِالِذكرى َفَتفَزُع ِللُبك ُتَذِلُلها      
 مهما مرة ثانية: أخرى يشير إلى حزن أوفي قصيدة 

عٍة                َعَليُكما َأَبدًا َمثنى َووحدانا  (172) ِمّني الَسالُم ومن أمٍّ ُمفجَّ
والتعبير  يُ  البكاء  كثرة  ابن عباد  باستعمال كلمات من  الحظ في مراثي  مباشرة  عنه 

 الفعل "بكى" نحو قوله في إحدى قصائده:  
 ال َسبيَل ِإلى الَصبِر   َسَأبكي َوَأبكي ما َتطاَول ِمن ُعمري   اَيُقولوَن َصبرً 

 (173) َمدى الدهر َفلَيبِك الَغمام ُمصاَبُه    ِبصنَويِه ُيعَذر في الُبكاِء َمدى الدهرِ      
ى حينما وازن بين حاله وحال قمرية وحيدة تبكي حالها وغلبه البكاء في قصيدة أخر 

 الذي أفسده الدهر وأمامها عش يجمع طائرين: 
 رُ ِِِِِِِِِِالَدها ِِد َأخنى َعلى ِإلفهِِاًء َوقَ ُِِِِِِر     َمسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِا َوكِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمِِهُ ِن َضمِِِت َأن رأت ِإلَفيَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبكَ    
 رُ ِِِا القطِِِر َمهما َهمِِِا القطُِِِر َعنهِّ َرًة     ُيقصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلُت َعبًِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِا َوَأسبِِِِِِِِِِِِِِِرق َدمعِِِِِِِِِت َلم تُ َِِِِِبكَ    
ت َحرفًِِِِِِِِِ    ّرها  ِِِِِِِِِِِِسَتراَحت بِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِت َوِاسِِِِِِِِِِِِِِِت َفباحَ َِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َوناح   رُّ  اَومِِِِِِِِِا َنطقَِِِِِِِِِ ِه سِِِِِِِِِِ  َيبِِِِِِِِِوُح بِِِِِِِِِِ
 رُ َِِِِوَكم َصخَرٍة في اأَلرِض َيجري ِبها َنه  َرٌة   ُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِب َصخِلِِِِِِِِِِِِِِِِِكي َأِم القَ ِِِِِِِِِِِِِالَي ال َأبَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِفم   
دً    ت واحِِِِِِِِِِِِِِِِ م ُيشِِِِِِِِِِِِِِِِجها َغيُِِِِِِِِِِِِِِِر فَ  اَبكَِِِِِِِِِِِِِِِ ي ألاّلٍف عديِِِِِِِِِِِِِِِدُهُم ُكثِِِِِِِِِِِِِِِرُ    ِدِه قِِِِِِِِِِِِِِِ لَِِِِِِِِِِِِِِِ  (174)َوَأبكِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

أربع خالل  من  ى  ك  ب  الجذر  باستعمال  بالبكاء  المعتمد صرح  أن  هنا   ةُيالحظ 
ن ختم المقطوعة بطلبه  أبيات، ناهيك ع  ةتسع  عددها  أبيات من أبيات المقطوعة البالغ

 ن تشاركه البكاء والحزن: أمن النجوم الزهر 
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 (175) ِلِمثِلِهما فلَتحَزِن اأَلنُجُم الزهرُ       َفقل ِللُنجوِم الزهِر تبكيِهما معي            
 واستمر في بكائه في الثالثة أيًضا: 

 (177)أبكي لحزن وما حملَت أحزانا      عيني أقوى منَك َتهتانا (176)يا غيم
 (178)ا       لدى التذكر نسوانا وولداناِِِفِِِيرنا أسِِِبكي غِِكي ونِِكي وتبِِِأب

اعتمد ابن عباد على تصوير األجرام السماوية في رثائه من خالل المدح، فيصف 
واحدً  هويا  قد  بكوكبين  اآلخرابنيه  تلو  م  ،ا  فقد  فيما  فجيعته  عن  يعبر  عن  ثم  تسائال 

 الصبر بعد فقد الكواكب: 
 ( 179) َهوى الَكوَكباِن الَفتُح ُثمَّ َشقيُقُه    َيزيُد َفَهل َبعَد الَكواِكب ِمن َصبرِ 

ينظران   انهمأوالدليل    ،وتارة أخرى يصورهما بنجمين مرتفعين في أعلى مراتب النجوم
 نهما أعلى منه مرتبة: أ إلى الكوكب المعروف باسم كيوان بنظرة تدل على 

 (180) َلَقد َهوى ِبُكما ِنجماِن ما َرميا         ِإاّل ِمن الُعلوِّ ِباألَلحاِظ كيوانا
أبنائه صراحة، ويبدع في اشتقاق  من المالحظ في مراثي ابن عباد أنه يكرر ذكر 

 م مع أجواء الحزن واألسى: ءتال المعاني من األسماء بما ي 
 رِ ِِِِِبَِِد الَكواِكب ِمن َص َِهوى الَكوَكباِن الَفتُح ُثمَّ َشقيُقُه          َيزيُد َفَهل َبع

 ري ِِِِِِِِِِِِد زاَد في َأجِِِِ ِد َللَاُ قَ َِِِأَفتٌح َلَقد َفتَّحَت لي باَب َرحَمٍة          َكما ِبَيزي
  ...................                    ............... 

 َأبا خاِلٍد َأوَرثَتني الَبثَّ خاِلدًا           َأبا الَنصِر ُمذ ُوّدعَت َودَّعني َنصري 
 (181) ِروَِوَقبلُكما ما َأوَدَع الَقلَب َحسَرًة        ُتَجّدُد طوَل الَدهِر ثكُل َأبي َعم
النصر أبو  وكنيته  المأمون  أبنائه  بأسماء  يصّرح  القصيدة  هذه  وهو   ،في  والراضي 

 ، ي قتل أيام ملكه وكنيته أبو عمرويزيد وكنيته أبو خالد، ثم يذكر ابنه سراج الدولة الذ 
ليشتق   ؛سماء ابنيه الفتح ويزيد مرة أخرى ويعرج إلى الجناسأخرى يعيد  وفي قصيدة أ

أفعاال اسميهما  نفسه   من  فيصبر  عليه؛  ذلك  وتأثير  عاشها  التي  الحزن  حالة  تناسب 
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بشهادة ابنه الفتح بأنها فتحت له باب الفرح باألمل في االستشهاد ولقائه، أما ابنه يزيد 
 نه زاد القلب نيراًنا: أفاعة كما فيصوره بأنه زاد له الرجاء في الش

 ا ِِِِِِِِِزاَد الَقلَب نيرانُِِِد فَ ِِِِِِِ وى َيزيِِِِِِثَ   ُه       ُِِِِِِِِِِرمُت َسلَوتما َبكيُت َفتحًا َفِإذ 
 اِ باَب الَطماَعة في ُلقياَك ُجذالن       يا َفتُح َقد فتَحت ِتلَك الشهاَدُة لي  

 اِِِان ِإحسانِِحسا         َأن َيشَفَع َللَاُ ِباإلِِِِِِِِِِِِِِِِِا ِبُكمِِِِِد زاَد الَرجَِِِِِِِويا َزيُد َلقَ 
 (182)نواِِِِِ رانًا َوِرضِِِِا َللَاُ ُغفِِِاُكمُِِِه         لقَِِِِِِِِِِِِِِح َتتبعُ ِكَما شفعَت َأخاَك الَفت  

كبيرً  مبلًغا  الرثاء عنده  بلغ  فقد  بن عزرا  التي اأما موسى  القصائد  ، من حيث عدد 
بيات ربعين مرثية، أيًضا من حيث طول بعض القصائد؛ فقد وصل عدد األأتربو على  

مراثيه   بعض  بيًتاإفي  ستين  من  أكثر  في (183) لى  رثاهم  من  عدد  حيث  من  وكذلك   ،
أبنا فقد رثى  خوته واألصدقاء واألعيان وكبار رجال العصر إبناء  أو خوته  إه و ءأشعاره؛ 

 وذويهم.

 امقطوعة في رثاء ابنه يعقوب، ثمان مقطوعات أورده   ة نظم ابن عزرا إحدى عشر 
في كتابه    مؤخرا دوڤ ياردين  اخرى أثبته أوثالث مقطوعات    ،حاييم برودي في الديوان

ה  ְשפֹוֵני للتساؤل؛  (184) ִשירָּ المثير  بقصرها  المقطوعات  وتتميز  يتجاوزإ،  ال  عدد   ذ 
يعقوب وهو في  إلى وفاة  ذلك  ح يوسف طوبي أن مرد  البيتين، ويرجِّ المقطوعة  أبيات 

تتصدر المقطوعة   ،(185)سن الطفولة قبل أن تكون له شخصية ذات أثر في نفس والده
العربية تنص على:"وله مقطوعات ر  باللغة  له"، األولى جملة  ابًنا صغيًرا توفى  بها  ثى 

وسبق المقطوعات التالية لها جملة "وله أيًضا" لكن برودي محقق الديوان كرر العبارة  
، ويالحظ أن موسى بن عزرا (186) األولى عند كل مقطوعة وأضاف تحديدا لنوع القافية

 صّرح باسم ابنه يعقوب علنا في أربع مقطوعات، نحو قوله في إحداها: 

 פקאל  אלכאף קאפיה עלי לה  תופי צגירא  אבנא ורתי
ב ַבֲחזֹות ְלָבִבי ָיָצא עֹות-ַעל ֵמת      ַיֲעקֹׁ ְשָאיו ִזרֹׁ  ָרָכב נֹׁ
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 (188)כוָכב ָקְרבּו ְבָעָפר ִאיִשים    ֵתֵבל ֲעֵלי ִבְלָתם (187)ֶנֱחזּו לֹׁא
 : ورثى ابًنا صغيًرا له توّفى على قافية الكاف فقال    

 ه ميًتاِِِاق حامليِِِِوب على أعنِِة يِعقِِِرؤيِِد  ِِِانخلِع الفؤاد عن
 فليس على وجه البسيطة مثلهم، يدفنون كوكبا تحت التراب 

 وفي الثانية: 
ב ֵשם דֹו      ֶנַטע ְוַאְך ָאַבד  ַיֲעקֹׁ ֹוַתי שֹׁ ד ְבִכְליֹׁ  ִיְדֶגה ְמאֹׁ

תֹו ֶנַטע     ִכי ְויֹוֵסף ְלַהְכִחידֹו ֶאְבֶכה ד ְבַהְשקֹׁ ֶגה ְמאֹׁ  (189)ִישְֹׁ
 فاجعته كشجرة ما تزال تنمو في أحشائي لكن ،الوجود  عناسم يعقوب  زال
ِِابكِِِِِِي ألأ ِِا تكبِِِِِِر ،قضِِِِِِي عليهِِِِ ِِو؛ لكنهِِِِ ِِقيتها تنمِِِِ ِِا سِِِِ  ألن الشِِِِِِجرة كلمِِِِ
 

 وفي الثالثة: 
ב /ִנְפַקד בֹו יֹום  הּוָמר ֵאֶבל /ֶאל ִכנֹוִרי /קֹול ָאז  ַיְעקֹׁ

ֶפל ִיַקח /ַההּוא ַהּיֹום ֹׁאַבד /אֹׁ  (190)ָוָמר ָהַרע /יֹום ַגם־י
 اصوت عودي نواح يوم أن ٌفقد يعقوب، حينها صار

 ليته هلك ذلك اليوم المشئوم ،ذلك اليوم ال رده هللا 
 وفي الرابعة: 

 ְלִהְתַוַכח הּוא ְיָמֵאן ָאֵכן,       ֶיִהֶמה ְלַבל ִלִבי ֲעֵלי ֶאּלֹון
ב     ִאם, ִלי ַיֲעֶנה, יְיִמינִ  ִתְשַכח  (191)ֶאְשַכח ֲאִני ַחַּיי ְיֵמי ַיְעקֹׁ

 لكنه يرفض أن يلبي رجائي  ،قلبي أال يحزن   جادلأ
 ويجيبني: تنسى يميني إذا نسيت يعقوب مدى عمري 

 حداها عن بالغ حزنه على ابنه: إر في ويعبّ 
ם ִיְגרּו ְדָמַעי  ְקָרִעים ָעָשר ְשֵנים ִנְקַרע ֲאֶשר             ְלָבִבי ֵמחֹׁ
ק  (192)ַשֲעשּוִעים ְוֶיֶלד ַיִקיר ְלֵבן     ְלַבכֹות ָתִמיד ֳדִמי ֵמֵאין ְוחֹׁ

 لى اثنتى عشرة قطعةإأذرف دموعي من نار قلبي الذي انفطر 
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 على ابن عزيز صغير السن، وحق أن أبكى دوًما بال توقف
 وقوله: 

ד ֵאיְך ֶפש ַאֲחָריו ְימֹוַתי ֵתֵבל         ַעל ְוֶאְמָצא ִלִבי ַיֲעמֹׁ  נֹׁ
 (193)ָנֶפש ַתֲאַות ְוִזְכרֹו ּוְשמֹו      ָפָניו ְבִלי ַמְבִליג ֱאִהי ֵאיְך אֹו

 ؟اِِِِِِِِِِة في الدنيِِِِِِِِِِِِِِِِِد بعده راحِِِِِِِِِِِِِِِد قلبي وأجِِِِِِِِِِِِكيف يصم
 ومشتهى نفسي؟قرة عيني  هوو  ،فكيف أتماسك بال رؤيته

 : ، فيقولويبدع في التعبير عن مرارة الفقد ويصور الدنيا بالخاتم الضيق وكأنها سجن
 ְמגּוָרי ֵבית ְבֵעיַני ְוַכֶכֶלא    ְלָפִני ַצר ְכחֹוָתם ֵתֵבל ֱאֶמת
 (194)ְמגּוָרי ָחלּו ְבִני ְלמֹוֶתָך      ְלַמַען ָלַעד ְזָמן ִאיָרא-ולֹׁא
ِِيقأرى  ِِل السِِِِِِجن ،الِِِِِِدنيا أمِِِِِِامي كخِِِِِِاتم ضِِِِ ِِا مثِِِِ ِِامتي فيهِِِِ  وإقِِِِ

 لكن موتك يابني أصابني بالهلعفي حياتي، ولم أكن أعرف الخوف 
ُيكثر موسى بن عزرا من تصوير األجرام السماوية في شعره، ويوظف حضورها في 

واضح بشكل  لحزنه  ؛مراثيه  تحزن  وكأنها  الكواكب  ُيصور  من    ،إذ  مثله على  وتنتحب 
حداهما  إُيالحظ في هذا الجانب أن حضور الكواكب عنده يأتي على طريقتين؛  و   ،فقدهم

اإل خالل  عامإشارة  من  بشكل  الكواكب  كواكب   ،لى  نجوم/  لفظة  استعمال  مثل 
-ְבנֹות  /עָּש، والثانية عن طريق ذكر أسماء كواكب محددة، مثل بنات نعش""כוכבים"

הوالثريا " "ַעִיש  :بقوله بارو "، نحو رثائه الرابي ִכימָּ
ְסלּו ם ַקו ְכִסיִלים כָּ עּו     ְכמֹו ֲהִליכֹותָּ ר ְשֵנים תָּ שָּ ִים עָּ תָּ  (195)ְוִשְבעָּ

ה ה ַוַתֲעטֶּ ִים ּצִעיף ַעִיש-ְבנֹות ַאֵפי        ְוַעל ַזַעף-ְמִעיל ִכימָּ  (196)ַעְרבָּ
 وضلت الكواكب السبعة منازلها االثنى عشر.، لقد انحرفت الكواكب عن مسارها
ا ًِِ ِِا رداًء عبوسِِِِِِِِِ  وانتقبِِِِِِِِِِِت بنِِِِِِِِِِِات نعِِِِِِِِِِِش بنقِِِِِِِِِِِاب الظِِِِِِِِِِِالم، والتحفِِِِِِِِِِِت الثريِِِِِِِِِ

 

بأنه والنجوم  والقمر  الشمس  ويصور  يوسف  أخيه  على  حزنه  يبرز  أخرى  قد    ا ومرة 
 على مشاركته حزنه:  عت اجتم
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 (197)ְוַחָמה רַסהַ  ִהְתנֹוֲדדּו ְוִלי    ְשָחקים כֹוְכֵבי ָסְפדּו ְוָעַלי
 رِِِِمِِقِِِس والِِِزني الشمِِِِويرتاع لح،  اءِِِِِِِوتندبني كواكب العلي 

بهذا البيت عند حديثه عن تشابه تصوير مشاركة الكون   زلقد استشهد آريه سخيَبر 
ناحية من  بن عزرا  عند موسى  األندلسية  العبرية  المرثية  في  في حزنه  في و   ،الشاعر 

، وكالهما َوَزر للمعتمد (198) من ناحية أخرى   العربية لدى ابن عمار وابن زيدون المرثية  
ودارت بينهما العديد من المراسالت الشعرية التي    ،وكانا من أقرب أصدقائه  ،بن عباد 

 حد التكافؤ. يبلغ تشي بتشابه شعري بينهما 

لقد نّوع موسى بن عزرا من أساليب التأبين والحداد في مراثيه، وكان المدح من أبرز  
مرارة الفقد   يستحضراألساليب في هذا الجانب، فمن خالل ذكر محاسن الميت ومكانته  

بي الفرج  نه يصور الميت بأنه في مرتبة الكواكب، نحو تعزيته ألإحتى    ،والتفجع والحزن 
 أمه؛ إذ يجعلها في مرتبة بنات نعش والثريا. يوشيا بن بّزاز في وفاة

ה ַעִיש ְבלּו ְוִכימָּ ה       ִהיא ִכי אָּ ְיתָּ ם ְלַבד הָּ הֶּ  (199)ְשִליִשיָּה לָּ

   نهِِِِِِِِِِِِِِِِِِِا كانِِِِِِِِِِِِِِِِِِِت ثِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالثتهمأل ، تنِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدبها نعِِِِِِِِِِِِِِِِِِِش والثريِِِِِِِِِِِِِِِِِِِا
 

 ومرة أخرى ُيظهر فقيده في مرتبة أعلى من مرتبة بنات نعش: 
תֹו עָּש ֲעִלי ַתַעל ל ַמֲעלָּ יו ּוַמֲעַלת ַחיָּיו        ְיִמי-כָּ ת צֹוֲררָּ דֶּ  יֹורֶּ

 .وتظل منزلة أعدائه أسفل منه طوال عمره، منزلته تسمو على بني نعش
تبدَّى غرض الرثاء عند المعتمد بن عباد وموسى بن عزرا وكأنه ضالة اهتديا  لقد 

األحبة،   لفقد  العميق  الحزن  عن  خالله  من  يعبران  طفقا  ومتنفًسا  زاد إليها،  ما  ولعل 
وهما في حالة يرثى  إليهما الطين ِبلة عند كليهما أن معظم أنباء موت األحبة قد وصلت 

عّمق   حزًنا  القلب  في  فولد  النفس،  رثاء  مع  األحبة  رثاء  ترافق  الحالة  هذه  في  لها، 
مضامين الرثاء وصوره الشعرية، فجاءت الصور الشعرية عند كليهما غاّصة بمشاعر  
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ن كانت مقارنة عدد المراثي بين ابن عباد وابن عزرا تأتي في صالح  إو   ،ألسىالشجن وا
ن أوأغلب الظن    ،والدهأإال التي كتبها في    نه لم يصلنا من مراثي ابن عباد أل  ؛ابن عزرا

صدقائه، فإن مقارنة أبعض  في  وربما    ،له مراثي أخرى على أقل تقدير كتبها في والده
تف الشعرية  والصور  المرثيات  كبيرمضامين  تشابه  عن  والصور   صح  المعاني  في 

   بين الشاعرين. الشعرية

كان البكاء من أصدق الصور الفنية التي نلمس من خاللها اتفاًقا معنوًيا وداللًيا عند 
كليهما، فالشاعر في هذه الحالة ُيعبر عن حزنه من خالل الدموع التي جاءت صورها  

غزارة الدموع وتشبيهها بالمطر؛ كقول متنوعة ومتضمنة في معظم المراثي، مثل تصوير 
التفضيل ويجعل عينه أقوى من   َتهتانا" فيلجأ إلى  يا غيم عيني أقوى منَك  ابن عباد:" 

ليوافق غزارة    ؛شارة إلى التهتان الذي يدل على استمرار المطرالغيم، ويتبع التفضيل اإل
بالغيم" للعينين  عزرا  بن  موسى  تشبيه  مع  يتشابه  وهذا   ַבְבִכי   ֲענִָּנים  ֵניֵעי الدموع، 

סּו "(200) "ִנְמאָּ آخر  موضع  في  بالمطر  ويشبهها  ר  ְכמֹו   ְוֵעיַנִים،  טָּ ضافة  وباإل  ،(201) "מָּ
اإل كانت  الدموع  غزارة  بعض إلى  في  االتفاق  صور  من  أيًضا  استمرارها  إلى  شارة 

َوَأبكي ما المواضع؛ فالمعتمد بن عباد يقرر أنه سوف يبكى ما تطاول من عمره "َسَأبكي 
" أخرى  ومرة  ُعمري"  ِمن  ابن عزرا على خطاه   َتطاَول  ويسير   ،" ونبكي  وتبكي  أبكي 
ִמי ֵמֵאין ְוֹחקويعلن أنه سوف يبكي بال توقف " ִמיד דֳּ  .(202) "ְלַבכֹות  תָּ

الشاعر  اتفق  وأثرها  ا لقد  الغزيرة  الدموع  فعل  تصوير  في  القلب   فين  نيران  لهيب 
جراء تساقط مياه الدموع، لقد وازن من  رض أن تخبو وتنطفئ  وحرارتها، والتي من المفت

بين هذه الصورة   المطر؛ و ابن عباد  البرق والرعد مع  تتمثل في عالقة  صورة مشابهة 
 نيران البرق:  ئفبعد نزول المطر تخبو وتنطف

 يا َغيُم َعيني َأقوى ِمنك َتهتانا     َأبكي ِلُحزني َوما ُحّملَت َأحزانا
 (203)َر ُبركاناِِِاُر َقلبي َتبقى الَدهَِِون  ا    َِر َوقِدتهِ َتخبو ِإثاُر َبرِقكَ َِِِِِون
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 ويوافقه ابن عزرا:  
 ִהְגִדילּו ַלֲעשֹות יֹום תֹוְלדֹות ִכי     יֹוִעילּו ְבִכי-ֵמי ְואּוַלי ֶאְבֶכה
 (204)ַיְעִפילּו ַלֲעלֹות ְוֵהָמה ִקְרִבי     ַלֲהבֹות ְלהֹוִריד ִדְמִעי ְבֵמי ָאִריד

ِِدي ِِاء يجِِِِِِِِِِِِ ِِل البكِِِِِِِِِِِِ ِِي لعِِِِِِِِِِِِ ِِت ؛ أبكِِِِِِِِِِِِ ِِان تراكمِِِِِِِِِِِِ ِِوب الزمِِِِِِِِِِِِ  ألن خطِِِِِِِِِِِِ
ِِد لهيبِِِِِِِِِِِِِِِِِِي ؛أسِِِِِِِِِِِِِِِِِِكب دمِِِِِِِِِِِِِِِِِِوعي ا، ألخمِِِِِِِِِِِِِِِِ ًِِ ِِده لهبِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِا تزيِِِِِِِِِِِِِِِِ  لكنهِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

الصور  واستلهام  األفالك،  عالم  إلى  اللجوء  أيًضا  بينهما  االلتقاء  صور  أبرز  من 
  المالئمة لغرض الرثاء، نحو أنسنة الكواكب واستنطاق مشاعرها وكأنها تشارك الشاعر 
الدارجة  حزنه، وتعد فكرة تضامن الكون مع الشاعر وكأنه يشاركه الحزن من األفكار 

العربية،   المرثية  آري سخييَبر   فقد في  أن    ىحد إ  زعّدها  كيف  ُتظهر  التي  الركائز  أهم 
العربي الرثائي  للشعر  مدين  األندلسي  العبري  الرثائي  أنا (205) ؟الشعر  هنا  ويالحظ   ،

الفكرة نفسها وراح يطلب البكاء من النجوم  والغمام، في المقابل أفرط المعتمد تخطى  
وارتباًطا بحضور صور األجرام السماوية فقد اتفق    ،عزرا في تكرار الفكرة في مراثيه  ابن

ن في نعت الميت بالنجوم والكواكب تارة، وتارة أخرى بجعله في مرتبة الكواكب ا الشاعر 
تحت  ُيدفن  نجم  بأنه  الميت  تصوير  بفكرة  عزرا  ابن  وانفرد  مرتبة،  منها  أعلى  وأحياًنا 
التراب، وفكرة نعت الميت بالجبل، وكال الفكرتين من سمات المرثية العربية التي انتقلت 

حسب  العبرية  المرثية  عند (206) رتسهابي  إلى  واحدة  مرة  طريقها  األخيرة  وجدت  وقد   ،
المعتمد في قصيدته التي كتبها في رثاء نفسه، بقوله "َوَلم َأُكن َقبَل ذاَك الَنعِش أَعَلُمُه / 

 . (207)َأنَّ الِجبال َتهادى َفوَق أَعواِد"

ا المرثية  في  المعهودة  األفكار  بعض  توارد  أيًضا  بينهما  االلتقاء  لعربية؛ من صور 
عباد:  ابن  المعتمد  قول  نحو  بعدها،  خوف  ال  بأن  المصيبة  تعظيم  فكرة  مثل 

مرات (208) ُضرَّا" أرَهبُ  فكيف ُضرَّا "متُّ  خمس  المعنى  هذه  طرق  فقط  عزرا  ابن  أما   ،
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ן  ֵמַאף  ַאל־ְתְפֲחִדי  ق"اسحإ، كقوله في رثاء أخيه  (209) حسب تأكيد دان باجيس ַעד   ְזמָּ  לָּ
فأبًدا  ،  تجزعي من َحَنق الدهر  الّ رجاًء أ  ،نفس  )يا  (210) "ֵתֵבל  ֵמֲחרֹון  ןְתגּוִרי  ַאל־נָּא  /

  ن بي   اظاهري   اختالفاثمة    أنشارة هنا إلى  الدنيا(، وتجدر اإل  ضرثانية من  تخشي  لن  
الشاعرين، فبينما وظف ابن عزرا الفكرة واستعملها في مراثيه، لم تأت الفكرة في إحدى 

  ا بل في مصراع البيت األخير من مقطوعة قصيرة راجع بها شاعره أب   ،مراثي ابن عباد 
فيها يمدحه  األبيات  من  مجموعة  عباد  ابن  إلى  كتب  قد  الداني  وكان  الداني،   ، بكر 

شمائله األ  ،ويذكر  بإحياء  عنه  التخفيف  إلى  العود ويسعى  في  لكن    ةمل  ملكه،  إلى 
زن عميق يتوافق مع حاله المالحظ أن مراجعة ابن عباد جاءت مقتضبة تكشف عن ح

ولكل   ،وما من شك أنها حال تفجع ورثاء  ،بعد ضياع ملكه وفقد أبنائه وتشريد عائلته
هذا ُيفهم ضمًنا توافق الفكرة أيًضا مع جذورها الممتدة في المرثية العربية قبل ابن عباد  

يت أبي وابن عزرا؛ إذا يعلق ابن بسام في ذخيرته "وهذا المصراع األخير، كأنه إلى ب 
يشير  البلل" :الطيب  من  خوفي  فما  الغريق  الفكرة (211) أنا  أن  رتسهابي  يهودا  ويؤكد   ،

ويستشهد بورودها في أبيات ألبي نواس وابن المقفع وأبي   ،متأصلة في الشعر العربي
 ن في هذه الفكرة. اأنهما مسبوق في للشك ، مما ال يدع مجاال(212) تمام وغيرهما

م االشتقاق من جذور االس في  وأحياًنا    ،في التصريح باسم الفقيد اتفق الشاعران أيًضا  
إنه نجح  فومع قلة مرثيات ابن عباد التي وصلت إلينا    ،بما يتوافق مع البحور والقوافي

 : م عشر مرات في قصيدته التي يفتتحها بقولهه قحام أسماء أبنائه والتوليد من أسمائإفي  
ار والتوليد من االسم في البيت الثامن: َأَفتٌح َلَقد يقولون صبًرا، وتتجلى براعته في التكر 

، وكذلك التكرار والتوليد من  (213)َفتَّحَت لي باَب َرحَمٍة / َكما ِبَيزيِد َللَاُ َقد زاَد في َأجري"
عشر: السابع  البيت  في  ُوّدعَت   الكنية  ُمذ  الَنصِر  َأبا   / خاِلدًا  الَبثَّ  َأوَرثَتني  خاِلٍد  َأبا 

التصريح بأسماء (214) َودَّعني َنصري" أكَثر موسى بن عزرا من  نفسها  الشاكلة  . وعلى 
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التصريح باسم ابنه يعقوب في أربٍع من مقطوعاته القصيرة، كما   ومن ذلكمن يرثيهم،  
راهيم ابن أخته، و في تعزيته ألبي عمر يوسف بن قمنيئيل في وفاة أخيه  إب صّرح باسم  

 .(215) شموئيل

د المعتمد بن عباد برثاء النفس من أبرز مالمح االختالف في غرض  لقد كان تفرُّ 
الرثاء بينه وبين موسى بن عزرا، وجاء رثاء النفس عند الُمعتمد في قصيدة وحيدة رثى 
ابن   ِبَأشالء  َظَفرَت  َحّقًا  الغادي  الراِئُح  َسقاَك  الَغريب  "َقبَر  مطلعها  في  جاء  نفسه  بها 

بسام    (216) َعّباِد" ابن  قبرهوذكر  على  تثبت  بأن  أوصى  المعتمد  تزال    ،(217) أن  وما 
في المقابل    ،بضريح المعتمد بن عباد بأغمات في المغرب   القصيدة مكتوبة على جدار

لنفسه   قاله رثاًء  يثبت البن عزرا ما  العديد    ،(218)لم  التي  من  وهناك   ُرصدت الشواهد 
 وتعبيرات كالتي تأتي في الرثاء.ويشكو حاله بألفاظ فيها البن عزرا يتذمر 

 

 نتائج:

لقد خلصت الدراسة إلى اتفاق المعتمد ابن عباد وموسى بن عزرا في نظم الشعر 
هذه  رأس  على  جاء  الشعري؛  الغرض  في  مؤثرات  بفعل  عليها  ُجبال  أغراض  وفق 
في  واجتماعي  تحول سياسي  عليه من  ترتب  وما  األندلس  المرابطين  دخول  المؤثرات 

ا و  لجزيرة األيبيرية، وتحول في الغرض الشعري عند كليهما، لتنحو األغراض نحشبه 
ثانوية وافقاها مًعا في حياة    الشكوى والحنين والرثاء والزهد، ناهيك عن مؤثرات أخرى 
وتبين من خالل المقارنة وجود العديد   ملوك الطوائف،  السلطة والدعة والمرح في أندلس

لى جانب بعض أوجه االختالف، ويمكن حصرما توصلت من نقاط االلتقاء والتشابه إ
 إليه الدراسة من نتائج فيما يلي: 

المعتمد بن عباد   .1 بين  الشعرية  القطع  تفاوت ملحوظ في عدد  الدراسة عن  كشفت 
وموسى بن عزرا؛ إذ تفوق ابن عزرا عددا في معظم األغراض، ولعل ذلك يرجع 
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سبما ذكر ابن بسام أنها أكثر من أن  إلى فقد كثير من أشعار المعتمد بن عباد، فح
ُتعد، وأنه جمع أشعار ابن عباد في كتاب جعل عنوانه "االعتماد على ما صّح من 
شعر المعتمد بن عباد"، وإلى اآلن لم ُيعثر على شيء من هذا الكتاب، والديوان  
ُجمعت مؤخًرا من  التي  والقطع  القصائد  إال مجموعة من  ما هو  أيدينا  بين  الذي 

 المصادر.  بطون 

جاء النظم عند الشاعرين متنوعا بين القصائد والمقطوعات، وإن كان ابن عزرا قد  .2
تميز عن ابن عباد في الموشحات ومقطوعات التجنيس في كتابه العناق، وتميز 
عنه المعتمد بن عباد في نظام المعميات من خالل الطيور، لكنهما اتفقا في نظام 

 التتويج باألسماء. 

العديد  .3 الغزل    برزت  مثل  والخمر،  العزل  في  الشاعرين  بين  التشابه  مالمح  من 
في   والتغزل  والجريء،  الساقيالعفيف  ووصف  والخمريات،  تبين    ،الغلمان،  كما 
" مقطوعة  بين  الجلي  ץ  ִלִבי  ַמֲחִצית  ֲהִיְחיֶּהالتشابه  רֶּ سابق  "  ְבאֶּ وقول  البن عزرا 

 لعبد الرحمن الداخل. 

كانت إسهامات كال الشاعرين قليلة في وصف الطبيعة، واتفقا في طرق العديد من   .4
األفكار والصور الشعرية المألوفة، نحو وصف مجالس الشرب، وتصوير األجرام  

  ְנדֹוד  ֵליל ְגדּוֵדיالسماوية في  "ولقد شربت الراح يسطع نورها" للمعتمد بن عباد  و"
عزرا،  ְיֵגִעים  ֵמרּוץ بن  لموسى  في "  التباين  مثل  االختالفات،  بعض  وجود  مع 

تصوير القمر، والتباين أيًضا في عدد األبيات الذي كان في صالح بن عزرا. كما  
 أنهما تشابها في اإللغاز في الشمعة.

كان  .5 وإن  المديح،  في  أسهبا  لكنهما  والهجاء،  الفخر  من  الشاعرين  كال  يكثر  لم 
 يًرا. موسى بن عزرا قد فاق ابن عباد عددا وتصو 
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في عهد الغربة والترح اقتربت نقاط التشابه واالتفاق بين الشاعرين، وكشفت الدراسة  .6
والتالقي االتفاق  مواضع  من  كثير  العريضة،   ،عن  الخطوط  في  ذلك  أكان  سواء 

التفاصيل،   دقائق  في  أم  النفسي،  والحضور  والمضامين  الشعرية  األغراض  نحو 
إلى الماضي، هذا باإلضافة    الحنين الشكوى و و   البكاء والعتاب والرثاء و   الغربة  نحو 

اقتفاء  ترجيح  إلى  الميل  إلى  تدعو  التي  الشعرية  واألفكار  الصور  العديد من  إلى 
 موسى بن عزرا أثر المعتمد بن عباد في هذا الجانب.

لقد جانب التشابه معظم أشعار الشكوى بين الشاعرين، وبرز االتفاق في العناصر   .7
ينهما، مثل الشكوى من الغربة والقدح في أهلها، وتصوير  الرئيسة لشعر الشكوى ب 

 معاناة أعضاء الجسم، وكذلك االعتماد على رمزية الطيور في غير مرة. 

كشفت الدراسة عن تباين بين الشاعرين في التطير من الغراب، فبينما حافظ ابن   .8
شؤم  عزرا على الصورة النمطية للغراب في الشعر العربي والعبري على أنه نذير  

 وتطيُّر، أورد ابن عباد صورة للتفاؤل بالغربان. 

ل الحنين إلى الماضي نقطة التقاء جلية بين الشاعرين، وتبين التشابه والتوافق مثَّ  .9
الدعة  حياة  في  السعيد  الماضي  بين  للمقارنة  فاصلة  نقطة  األعياد  اتخاذ  في 

والحا والترحوالمرح،  الغربة  حياة  في  الحزين  اال  ،ضر  جانب  إلى  في هذا  تفاق 
وحنقه   وتقلبه  الماضي،  في  الشاعرين  ألوامر  وانصياعه  الدهر  حال  بين  المقارنة 

 عليهما في الحاضر.

جرّ   .10 التأمل من  إلى  الشاعرين  كال  لجأ  والترح  الغربة  حياة  في  األحوال  تبّدل  اء 
من  كثير  سطح  على  تطفو  الزهد  مالمح  وأضحت  الدنيا،  حقيقة  في  والتفكير 
والدهر  الدنيا  من  التحقير  مثل  األفكار  بعض  في  التشابه  وجانبهما  أشعارهما، 

 والتذكير بالموت.
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كال الشاعرين من فقد األحبة، وتوافق عندهما  جاء غرض الرثاء معبرا عن معاناة   .11
وكانت مراثي    ،لمعاناة من الوضع الحالي لكليهماالتعبير والمزج بين مرارة الفقد وا

فقط   أبنائه  على  أوقفها  عميقة  قليلة  عباد  من شعره_،   –ابن  إلينا  حسبما وصل 
عدًدا؛ عباد  ابن  مراثي  تفوق  لكنها  أيًضا  عميقة  عزرا  ابن  مراثي  رثى   وكانت  إذ 

واتفق كال الشاعرين في التصريح باسم    ،اء واإلخوة واألصدقاء وبعض ذويهماألبن 
مثل   الشعرية،  الصور  بعض  عندهما  وتشابهت  االسم،  من  التوليد  وأحيانا  الميت 
تصوير الدموع الغزيرة وتأثيرها على أعضاء الجسم، وتصوير الكواكب وحزنها على 

 اكب. الفقيد، وجعل الميت في مرتبة الكو 

خالل   .12 من  النفس  رثاء  في  عزرا  بن  موسى  عن  تفرد  عباد  بن  المعتمد  أن  تبين 
 ثبت على قبره. قصيدته التي أوصى أن تُ 
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  הוצאת,  בראדי  חיים  ידי  על  לאור  יוצאים,  ראשון  ספר,  החל  שירי,  עזרא  אבן  משה  (11)

 . קנ' עמ, תרצ״ה, ברלין , שוקן
ُتعد قصة حب المعتمد بن عباد وزوجه اعتماد الرميكية من قصص الحب المشهورة التي ُسجلت   (12)

في التاريخ ضمن القصص التي يزخر بها التراث العربي مثل: قيس وليلى، عنترة وعبلة، كثير وعزة،  
المستكفي بنت  ووالدة  زيدون  ابن  وبثينة،  بداي  ،جميل  ألن  العربي؛  بالشعر  حبهما  قصة  ة  وترتبط 

المعتمد بن عباد مع صديقه ابن عمار في نزهة   فبينما كان  الشعر؛  التعارف كانت بسبب بيت من 
على شاطئ نهر الوادي الكبير، نظر إلى مياه النهر وأنشد صدر بيته المعروف "صنع الريح من الماء 

بسرعة،   قريحته  تعنه  لم  عمار  ابن  لكن  البيت،  بعجز  يجيز  أن  عمار  ابن  من  وطلب  فبادرت َزَرد" 
ببديهتها   فأعجب  جمد"  لو  لقتال  درٍع  "أيُّ  وأجازت  النهر  ضفة  على  المالبس  تغسل  كانت  جارية 

ومن ولع ابن عباد باعتماد   ،وشاعريتها وعرف أنها جارية لرميك بن حجاج فاشتراها لنفسه وتزوجها
باهلل المؤيَّد  ولقبه  محمد  اسمه  كان  حين  في  اسمها  من  "المعتمد"  ُكنيته  اتخذ  قصة أنه  وأضحت   ،

حبهما وامتثاله لها ترددها األلسن ألجيال؛ ومن أشهر المواقف التي ما تزال تشهد على ذلك امتثاله 
ما رأت بعض الفالحات وهن يطأن الطين حافيات، فطلبت منه أن يصنع لها طيًنا؛ فأمر أن  دلها عن

الورد لتطأه مع جواريها، ومن بعد هذ الحادثة عرف ذاك اليوم ُيصنع لها طين من األطايب وماء  ه 
وقد صحبته اعتماد في أسره في أغمات ومن أشهر ما قااله هناك عن األسر يوم أن   ،بيوم الطين

 ".إَِّلُهنا َصيََّرنا.ا ُهن ُهن ا ُهنا َموالَي َأيَن جاُهنا"، فرد عليها في جناس: "إِّلى قالت له: "َلَقد
 .24المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (13)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (14)
 .23 نفسه، صالمصدر  (15)
وُيعد نظام التتويج الذي استعمله ابن عباد في مقطوعة "أغائبة الشخص   .8المصدر نفسه، ص    (16)

بن عن ناظري" من صور االتفاق مع ابن عزرا، وهو نظام دارج في الشعر العبري واستعمله موسى  
، بحيث بدأ كل سلسلة شعرية بحرف من حروف  "עלילה נורא אלعزرا في الشعر الديني في قصيدة "

وذلك على غرار الشعراء اليهود في التتويج باالسم   ،"חזקيتبعه الدعاء المعروف باسم "  משהاسمه  
" بالدعاء  ""  חזק ثم  مثل  شعرية  سلسلة  كل  في  باالسم  االكتفاء  لبراط،  "  יקרא  דרורأو  بن  لدوناش 

التتويج   ظاهرة  أن  مليتس  عمرام  يرجح  العبرية  في  التتويج  نظام  استعمال  تاريخ  وحول 
ومراثي  (  אקרוסטיכון) واألمثال  المزامير  في  التناخ  في  الشواهد  بعض  خالل  من  القدم  في  ضاربة 
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الحرو  بترتيب  التتويج  القديمة من خالل  الدينية  في األناشيد  أيًضا  العبرية؛  إرميا، وبرزت   עמרם ف 
 . 250-262, 1991, ג חוברת, מקרא בית  עת-כתב,  במקרא אקרוסטיכון, מליץ

األبار  (17) وضع   ابن  والمغرب(،  األندلس  أعيان  من  الشعراء  تراجم  )في  السيراء  الحلة  القضاعي، 
 .208، ص 2008حواشيه وعلق عليه: علي إبراهيم محمود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .21المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (18)
 .7المصدر نفسه، ص  (19)
 .12المصدر نفسه، ص (20)
 .27المصدر نفسه، ص  (21)
مقطوعة   הענק  (22) وألف   مائتين  من  أكثر  ضمنه  الذي  عزرا  بن  موسى  لكتاب  العبري  االسم  هو 

شعرية قصيرة على نظام التجنيس، وطافت شهرته اآلفاق في عصره ومن بعده لقرون طويلة، وعلى 
 -1165غراره ألف بعض الشعراء اليهود مؤلفات حملت االسم نفسه، مثل يهودا الحريزي )طليطلة  

للقرن  م1225حلب   الثاني  النصف  من  )مصر  تنحوم  بن  ويوسف  القرن    13(  بداية  م( 14وحتى 
)طليطلة   العافية  أبو  من  1306-1247وطادروس  الثاني  النصف  في  )اليمن  الضاهري  ويحيى  م( 

تعني في العربية العِّقد أو القالدة، ويبدو أن موسى    ענק  م(. وكلمة17وحتى بداية القرن   16القرن  
االسم محاكاًة ألسماء مؤلفات مشهورة في العربية مثل العقد الفريد البن عبد ربه   بن عزرا اختار هذا

والقالئد البن قتيبة وغيرهما، وعلى ذلك ُيعر ِّب بعض الباحثين اسم الكتاب إلى العقد أو القالدة، وأميل  
ي اختاره موسى  إلى ذكر الكتاب بأحد االسمين "ُزهر الرياض" أو "الَعناق"؛  فزهر الرياض هو االسم الذ

بن عزرا نفسه وذكره في افتتاحية الكتاب حسبما جاء في مخطوطة الكتاب "كتاب ُزهر الرياض تأليف  
انظر:   غرناطة"  مدينة  من  عزرا  بن  موسى  هارون  أبي  الشرطة   שירי,  עזרא  אבן  משהصاحب 

المحاضرة   רצז   'עמ,  ראשון  ספר,  החל كتابه  في  أيًضا  عزرا  ابن  ذكره  فقد  "الَعناق"  اسم  أما   ،
المنطبقة  األلفاظ  فيه من هذه  تأليف  المجانسة  المعنى من[  ]هذا  في  يقول:"و]لي[  والمذاكرة، حيث 
أيام   أبواب في وجوه شتى، جمعته  نيف عن األلف ومائتي بيت مجنسة األعجاز مبوب على عشرة 

 Ezra, Ibn. Moses. Kitāb جود بأيدي الناس يسمونه الَعناق " انظر:"الشباب والفراغ، وهو مو 

al-Muḥāḍara wa-l-mudhākara, Edited and translated into Spanish by 

Montserrat Abumalham Mas 2 (1975): 1985-1986. P. 260. ;  אבן משה 
  מבוא  עם  לעברית  מתורגם ,(ואלמדאכרה  אלמחאצרה  כתאב)   ישראל   שירת  ספר ,עזרא
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، ويبدو أن االسم قد  קעא  'עמ ,ד"תרפ ,שטיבל.  י.  א:  ליפסיה ,הלפר   ציון-בן  מאת  והערות
  שרח شاع كذلك فيما بعد؛ حيث ُعرف شرح الكتاب بالعربية أللعازار بن خلفون باسم شرح العناق "

, תרבות  :עזרא אבן  משה  של'  ענק' ה  לספר  יהודי-ערבי  תרגום,  ניר  אורית  "، انظر:אלענאק
 אוניברסיטת ,  לפילוסופיה  דוקטור  התואר  קבלת  לשם  חיבור,  לשון  ובעיות  מילים  אוצר

إذ    תרשיש، وتجدر الشارة إلى أن الكتاب ُعرف في العبرية أيًضا باسم  3  'עמ,  2015,  אביב-תל
الرقم   إلى  االسم  هذا  أحرف  لمجموع  العددية  القيمة  لمجموع   1210تشير  الموافق  العدد  وهو 

مقطوعات الكتاب، وقد أشار إلى هذا القصد أيًضا موسى بن عزرا في المقطوعة الثامنة واألربعين من  
اسم   أن  طوبي  يوسف  وأشار  الكتاب،  في  العاشر  باس    תרשישالباب  شبتاي  مرة  أول  استعمله 

انظر:  1718-1641) للمزيد    בין:  הענק  ספר  הוא(  הגן  פרחי' )אלריאץ  זהר,  טובי  יוסף(، 
 והוקרה   ידידות  מתנת,  דבורה  שירת (,  עורכת)  ישי  חביבה:  בתוך.  לדמיון  מציאות

مهمة    .166-133'  עמ,  ט"תשע  שבע  באר,  ברגמן  דבורה  לפרופסור دراسة  صدرت  مؤخًرا 
دوتان لشرح   ألهرون  مختصرة  أخرى  ومواد  خلفون  البن  الَعناق  لشرح  تحقيًقا  تتضمن  بصل  وناصر 

على  تحصلت  لكني  الدراسة،  منها  لتفيد  إليها  الوصول  في  التوفيق  يحالفني  ولم  الجناس،  ألفاظ 
بأحرف  عربية  ترجمة  عن  عبارة  آخر  لمؤلف  تحقيًقا  تتضمن  وهي  نير  ألوريت  الدكتوراه  أطروحة 

الترجمة  عبرية لمقطوعات ك بين  المواضع  أنها وازنت في كثير من  للباحثة  ابن عزرا، ويحسب  تاب 
العربية والمواد التي ُنشرت بواسطة دوتان وبصل، كل هذا يفتح الباب أمام دراسات جديدة للتنقيب في 
القريب بعد الحصول  التبكير بدراسة جديدة في  خبايا مجنسات موسى بن عزرا، وآمل أن أوفق في 

 نشرة دوتان وبصل.  على مواد
 .28' עמ, ברלין, גינצבורג דוד מהדורת. התרשיש הוא הענק ספר, עזרא אבן משה (23)
 .שנח' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (24)
 ע״ש   לאור  ההוצאה,  אביב-תל  אוניברסיטת ,  שירים  עזרא  אבן  משא ,  ישי  חביבה  (25)

 .76-74'עמ, 2010,רובין חיים
لقد ُنسبت إلى موسى بن عزرا قصة حب مع ابنة أخيه، وذهب بعض الباحثين إلى أنه سعى    (26)

للزواج منها ولكن أخاه رفض وبسببها هجر موطنه غرناطًة، وظل غريًبا وحيًدا يشكو فراقها، وكان 
لها  أو  السبب وراء هذا التفسير أن موسى بن عزرا كتب مرثية في ابنة أخيه هذه وضمنها إشارات 
هذه  ونفى  برودي  جاء  لكن  بنيرانها،  اكتوى  التي  الحب  لمشاعر  تنفيس  أنها  على  الباحثين  بعض 
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انظر:   أباطيلها.  وفند  باألسطورة  ليفين  نعتها  بعده  ومن    עזרא-בן  משה,  ילין דודالفرضية، 
 .:  322,321' עמ(, 1936)  ד'/ג חוברת ,תרביץ(, שלו" החל שירי" להופעת) ושירתו

رات أبو َملَهم من نسخة المخطوط ما نصه "وقد يتغزل غير العاشق وينغي العاشق"،    (27) لقد نقلت ُمنتسِّ
؛ وقد    .Moses Ibn Ezra.. "Kitāb al-Muḥāḍara wa-l-mudhākara. P. 292 انظر:

ر-راجعُت النص في نسخة من مخطوطة أوكسفورد ، 1974رقم    بودليان من مجموعة أدولف نويباوِّ
العاشق وينغـ...  العاشق  غير  يتغزل  "وقد  وجاء 

"،انظر: 
https://www.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH000045540/NLI#$FL7

ا وترجمه إلى العبرية بما يفيد أن غير العاشق قد يكتب وقد فهم هيلَبر مقصد ابن عزر   9916991
انظر:   أخرى،  أشعاًرا  العاشق  ينظم  حين  في  الغزل    ישראל   שירת  ספר , עזרא אבן  משהفي 

 קצג  'עמ ,ואלמדאכרה אלמחאצרה  כתאב)
 .40' עמ, שירים עזרא  אבן משא, ישי חביבה (28)
 . רסג' עמ ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה( 29)
 .רסא' עמ, שם (30)
وتجدر الشارة هنا إلى أن حاييم برودي قد وضح أن مقصد ابن عزرا فتاة وليس فتى، والنعت   (31)

باجيس  دان  ه  عد  المقابل  في  المذكر،  وليس  المؤنث  يقصد  كان  عزرا  ابن  وأن  لظبي،  وليس  لظبية 
راء العرب، وبرر ذلك بأن تغزاًل ماجًنا في غالم، ومال إلى تبرئة موسى بن عزرا بأنه كان يقلد الشع

, החל שירי עזרא אבן משה, בראדי חיים  ، أنظر:وطء الغلمان لم يكن منتشًرا بين يهود األندلس
,  תשל״ח,  ירושלים,  שוכן  מכון  הוצאת,  פגיס  דן  מפתח  וחבר  לדפוס  התקין,  שלישי  ספר
ه دان باجيس  .6'  עמ تغزاًل ماجًنا في غالم، ومال إلى تبرئة موسى بن عزرا بأنه كان   في المقابل عد 

,  פגיס  דן:  يقلد الشعراء العرب، وبرر ذلك بأن وطء الغلمان لم يكن منتشًرا بين يهود األندلس، أنظر
, בע״מ  ירושלים  כתר  הוצאה  בית,  ואיטליה  ספרד:  העברית  החול-בשירת  ומסורת  חידוש
 . 167,166' עמ, 1976

 )32( Moses Ibn Ezra. "Kitāb al-Muḥāḍara wa-l-mudhākara. P. 117 
 .26المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (33)

https://www.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH000045540/NLI#$FL79916991
https://www.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH000045540/NLI#$FL79916991
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كثيًرا ما يلجأ موسى بن عزرا إلى استعارات من البيئة الصحراوية مثل الظعن في الصحاري وقوافل    (34)

الجمال والبعير والسير في الركب ونار الترحال وغيرها من دالالت السفر والتنقل، مع أنه لم يعهد هذه 
إلى خلفيته الثقافية،   األجواء في موطنه غرناطة أو حتى في غربته في الممالك النصرانية، ويرجع ذلك

وما من شك في أن تصوير البيئة الصحراوية يشيع في   ،وبالطبع يعد الشعر العربي على رأس روافدها
الشعر العربي، في المشرق والمغرب، قبل السالم وبعده؛ وهناك معان معروفة في الشعر العربي كان 

ق والفراق بين الخالن والترحال والحنين  حضور البيئة الصحراوية أحد ركائزها، مثل الفراق بين العشا
 .45,44' עמ, האהבה בספרות דגמים, ישי חביבה إلى األوطان وغيرها. للمزيد ُينظر:

י כא  עג תהילים( 35) ץ, כִּ ְתַחמֵּ י יִּ ְליֹוַתי; ְלָבבִּ (.ֶאְשּתֹוָנן, ְוכִּ  . )ألنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي 
 . קמז' עמ ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה( 36)
يعبر الشاعر هنا عن معاناته متسائاًل: هل يعيش ونصف قلبه بداخله ونصفه اآلخر في بلد      (37)

  ַאְפסֹו مضافة إلى الضمير في صورة المذكر    ֶאֶפסأخرى؟ قاصًدا صديقه، وقد استعمل الشاعر لفظة  
المؤنث صورة  في  ضمير  إلى  تضاف  أن  القياس  لفظة    ַאְפָסה  وكان  العبرية   ֶאֶרץألن  في  أرض 

التجنيس،  ،مؤنث لضرورة  هنا  القياس  خالف  الشاعر  أن  إلى  هللا  عبد  شاؤول    בן   שאול   ويشير 
 משה  ר  של  התרשיש  לספר  מספיק  פירוש  כולל  ספר)  התרשיש  משבצת  יוסף  עבדאללה

 . 197' עמ, 1926,ווינא, קרוים שמואל לדפוס הכינו( עזרא אבן
جاءت ترجمة المقطوعة في الترجمة    .שסו'  עמ,  ראשון  ספר,  החל  שירי,  עזרא  אבן  משה  (38)

العربية لكتاب الَعناق في طبعة أوريت نير كالتالي:"هل يحيا نصف قلبي في أرض ونصفه اآلخر يكون 
وكيف يمكن أن يثبت بغير وجهه وغيره في العالم ليس يقدر أن يعيش بعدمه"،    -ساكًنا في قطرها  

 .342' עמ, עזרא אבן משה של' ענק'ה לספר יהודי-ערבי תרגום, ניר אורית
ابن   (39)  الدين  لسان  وزيرها  وذكر  الرطيب،  األندلس  غصن  من  الطيب  نفح  التلمساني،  المقري 

م بيروت،  3الخطيب،  العربي،  الكتاب  دار  ص1968،  أن  38  م،  رتسهابي  يهودا  أثبت  وقد  هذا   .
الخيالني وابن عبد ربه وابن   لهم، مثل  العربي عند آخرين، وأورد شواهد  الشعر  في  الفكرة متأصلة 

غيرهم، وأردف بأن الفكرة وجدت طريقها إلى الشعر العبري عند يهودا الالوي في قصيدتين، خاقان و 
وأشار إلى أنهما تستندان إلى فكرة مستقاة من الشعر العربي األندلسي، ومع أن رتسهابي متمرس في 

إلى هذا فإنه لم يشر  العربية  العبري األندلسي مع نظائره  الشعر  المعنى    مقابلة الصور واألفكار في 
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إلى:   الرجوع   הוצאת,  ישראל  בספרות  שאולים  מוטיבים,  רצהבי  יהודהعند ابن عزرا، يمكن 
 .30,29' עמ, תשס״ז, אילן-בר אוניברסיטת

 . 30-28المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (40)
 .22المصدر نفسه، ص (41)
الجزيرة، قنظر:  ا  (42) أهل  الذخيرة في محاسن  الشنتريني،  بيروت، ،  1م،  2ابن بسام  الثقافة،  دار 

 .81م، ص 1997
 .29المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (43)
 .29المصدر نفسه، ص  (44)
 .12المصدر نفسه، ص  (45)
 .16المصدر نفسه، ص  (46)
 .17المصدر نفسه، ص  (47)
' עמ, 1970, ירושלים, ובני־דורו עזרא אבן למשה השיר ותורת החול שירת ,פגיס דן (48)

255. 
 .שם, שם (49)
 .ז' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (50)
 .שם, שם (51)
المقدس "قميص ملون" وورد في تفسير   ַפַסים  ְכֹתנֶותالتعبير    (52) النسخة العربية للكتاب  ورد في 

 سعاديا الفيومي "تونية ديباج" أنظر: 
                                                                                                                                                 

https://www.sefaria.org/Tafsir_Rasag%2C_Genesis.34.25?lang=bi&with=

all&lang2=en 
الزهراني،    الكريم  عبد  انظر:  المغربي،  للوزير  القرآن  تفسير  في  ورد  ما  مع  أيًضا  التعبير  وتوافق 

)ت:   المغربي  بالوزير  المعروف  علي  بن  للحسين  العظيم  القرآن  تفسير  في  هـ(، 418المصابيح 
 ,Erpenius.؛ وانظر أيًضا:  587م، ص  2000وحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى،  أطر 

Thomas, ed. Pentateuchus Mosis, arabicè. J. Maire. p. 82..    وذكر رجب إبراهيم أن
بة، وأصلها في اليونانية:   أي قميص، وكانت   Tunic، ومعناها بالنجليزية  khitonالتُّونِّيَّة كلمة ُمعرَّ

https://www.sefaria.org/Tafsir_Rasag%2C_Genesis.34.25?lang=bi&with=all&lang2=en
https://www.sefaria.org/Tafsir_Rasag%2C_Genesis.34.25?lang=bi&with=all&lang2=en
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لتونية من مالبس رجال الكنيسة القبطية في مصر في العصر الفاطمي وكانت عبارة عن رداء طويل  ا
عبد  رجب  انظر:  الصليب،  عالمة  شكل  في  الحرير  من  بخيوط  أو  بالجواهر  محلى  القدم  إلى  يصل 
الجاهلية  الموثقة من  المعاجم والنصوص  المالبس في ضوء  العربي ألسماء  المعجم  ابراهيم،  الجواد 

 .98م، ص 2002حتى العصر الحديث، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 
 .41' עמ, שירים עזרא  אבן משא, ישי חביבה (53)
 .שמ' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (54)
عزرا،    (55)  بن  لموسى  الَعناق  كتاب  معاني  ومختصر  العربي  الشرح  عن  بتصرف  نظر: االترجمة 

السنونو .  264,263'  עמ,  עזרא  אבן  משה  של'  ענק'ה  לספר  יהודי-ערבי  תרגום,  ניר  אורית
 أسماء طيور، والجنك والصنج من آالت الموسيقى. والغرنيق والشفنين

 .שמד' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (56)
 .275' עמ, עזרא אבן  משה של' ענק'ה לספר יהודי-ערבי תרגום, ניר אורית (57)
/ فعضَّ به ُتفاحة واجتنى َوردا" الديوان ص   نحو قول ابن عباد: "أباح لِّطيفي طيُفها الخدَّ والنَّهَدا  (58)

" الديوان ص  7 ك" الديوان  8؛ وقوله: "واجتني الورَد من الخد  ة الورد ورد الربيع ال ورد خد  ؛ وقوله"كُمد 
"10ص   عزرا:  بن  موسى  وقول  י  שֹוָשן  ְקֹטף؛  מֹון  ָעְפָרה  ְלחִּ ב-ְורִּ ֵּיה  לֵּ يقطف   אֹוֶרה  ֱה أن 

ورما  الكشفة  خد  من  جانًيا"السوسن  يكون  صدرها    לספר  יהודי-ערבי  תרגום,  ניר  אורית  ن 
 . 275' עמ,  עזרא  אבן משה של' ענק'ה

تلك   (59) ذلك  على  دليل  وخير  وأسمائها،  بالطيور  عباد  بن  المعتمد  شغف  إلى  الشارة  تجدر  وهنا 
التي دارت بينه وبين وزيره ابن زيدون، فكان أحدهما يرسل إلى اآلخر قصيدة يشير بها إلى   المعم يات

ولذلك يسمى البيت   ،بيت أو بيتين من الشعر رامًزا إلى كل حرف من حروفه باسم طير من الطيور
ص   عباد  بن  المعتمد  ديوان  النسر 86-77بالمطير،  وغدا   / أطيارك  صقر  "وسألنا  قوله:  منها  ؛ 

ص   الديوان،  عباد،  بن  المعتمد  ألسماء  83خطيًبا"،  موجزة  تعريفات  الديون  جامعا  قدم  وقد  هذا،  ؛ 
وكذلك ولع موسى   ،121-119الطيور الواردة في أشعاره وعددها ستة وعشرون، انظر الديوان، ص 

  אבן משה, בראדי חייםبن عزرا بالطيور وأسمائها فقد عد له دان بجيس أربعة عشر اسما، راجع: 
في   ؛343'  עמ,  שלישי  ספר,  החל  שירי  עזרא للطيور  اسًما  عشر  اثنى  نير  أوريت  له  وعد ت 

-98'  עמ,  עזרא  אבן   משה  של'  ענק'ה  לספר  יהודי-ערבי  תרגום,  ניר  אוריתكتابه الَعناق،  
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יס  ְוקֹול؛ منها قوله على سبيل المثال: "96 وصوت السنونية والغرنيق والحمام   ְוֹתר  ְויֹוָנה  ְוָעגּור  סִּ
 .264' עמ, שם والشفنين"

 .28المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (60)
 .קפה' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (61)
 .1المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (62)
 .קפה' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (63)
 .קפו' עמ, שם (64)
 .28المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (65)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (66)
وهذا المعنى قريب من بيت ابن المعتز في وصف سواد الليل بالفحم: أما ترى الفجَر تحت ليلته /    (67)

كُموقٍِّد بات يْنُفُخ الَفْحما، انظر: ابن أبي عون، كتاب التشبيهات، ُعني بتصحيحه: محمد عبد المعيد 
 .19م، ص 1950خان، مطبعة جامعة كمبردج،

 .קפו' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא  אבן משה (68)

 .28المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (69)

 ,שוקן  הוצאת  ,לדיואן ביאור , שני ספר,החל שירי עזרא אבן משה ,בראדי חיים  (70)
  . שנא ,תש״ב ,ירושלים

 .28المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (71)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (72)

والتفاخر    .קפו'  עמ,  ראשון  ספר,  החל  שירי,  עזרא  אבן  משה  (73)  الخمر  ساقي  وصف  يعد 
بمحاسنه من الصور المعهودة في الشعر العربي والعبري القروسطي على حد سواء، أما نعت الساقي 
بأنه ألثغ فهو نعت معهود أيًضا لكنه يرد في الغالب عندما يتجه الشاعر إلى التغزل في الغلمان، هذا  

 ألثغ: وقد سبق أن تعرض شموئيل هناجيد لوصف غالم 

י ַאיֵּה ג ְצבִּ לֵּ  ? ּוְלבֹוָנה ְדרֹור - ָמר ְמֻקָטר ֹעֶפר/   ָפָנה  ְוָאָנה  עִּ
ש קֵּ ר בִּ י ְוָאַמר' ַרע'  ְלַדבֵּ י/  -' ַגע'  לִּ י  ַגְשּתִּ  ָעָנה  ְלשֹונֹו  ַכֲאֶשר  ֲאנִּ
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 شادن يفوح منه المـُــر  واللَبـــان      التفـــــــــــتـغ أن ى ــــــبي ألثـــــــ ن ظـــــــــــه مــيا لـــــ
 دعاني  بلسانـــه فاقتربت مثلمــا       أراد أن يقول َرع )ابتعد( فقال لي: َغع)اقترب(

  ביאליק  מוסד,   א   חלק ,ראשון  ספר ,  ובפרובאנס בספרד העברית השירה,  שירמן  חיים
شموئيل   .156'  עמ,תשכ״א,תשט״ו,  אביב-תל  ודביר  ירושלים أن  إلى  هنا  الشارة  وتجدر 

هناجيد قد كتب هذه األبيات على غرار الشاعر العربي ابن القرن العاشر الميالدي ابن الزيعي حسبما 
 ذكر يهودا رتسهابي حيث يقول ابن الزيعي: 

 تل ــاَء ق ـــاَء َوإِّن شَ ـــــيحيي إِّذا شَ   ــه      ـــج بطرفـــــــــــيديرهـــــا ُذو غنـ
 وام المعتـــدل ـــــــ ــهِّ بالقــــــــَزاد َعَليْ         ـد ــــ َكَأنَّــُه ُغْصـن من البــان َوقــ

 دل ـــــَها على الورى تيه مـاه بـــت       ألثـغ حتف النَّفـس فِّي لثغتـــــه 
 زل ـــــــوغـ دلـــل نـوغ بــــور يقــــنـ    إِّن َقـاَل َنـار َقاَل نـاغ َأو يقــــل    

' עמ,  תש״ל  טבת,  חוברת  כרך,  תרביץ,  הנגיד  שמואל'  ר  בשירת  האהבה ,  רצהבי  יהודה
149. 

 .3المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (74)
 .30المصدر نفسه، ص  (75)
 . פו' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (76)
 .צט' עמ, שם (77)
 . 65،66المعتمد بن عباد، الديوان، ص (78)
 .41المصدر نفسه، ص  (79)
 .55المصدر نفسه، ص  (80)
 . 73-71انظر: المصدر نفسه، ص  (81)
  המכון .  בספרד  העברית  החול  שירת   של  השונים  הסוגים:  תשבץ  מעיל,  לוין  ישראל  (82)

 . 201' עמ,  1980, אביב  תל־ אוניברסיטת, העברית הספרות לחקר
 .2 הערה, 283' עמ, ובני־דורו עזרא אבן  למשה השיר ותורת החול  שירת ,פגיס דן (83)
 .רלו' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (84)
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 .קיא' עמ, שם (85)
 .שם ,שם (86)
لقد تحدث موسى بن عزرا عن المدح ومن   ،326'  עמ,  ושירתו  עזרא-בן  משה,  ילין דוד  (87)

والمذاكرة، بقوله: "وقيل لسان الشاعر أرض ال تخرج الزهر حتى تتسلف يستحقه في كتابه المحاضرة  
كما   الرجال  لمديحه  يتخير  أن  للعاقل  ينبغي  وقيل:   .  .  . يلقط  إال حيث  يسقط  ليس  والطير  المطر، 

 يتخير األرض الزكية للزراعة"، انظر: 
  Moses Ibn Ezra. "Kitāb al-Muḥāḍara wa-l-mudhākara. P. 100.  

 .3,2' עמ, שירים עזרא  אבן משא, ישי חביבה (88)
 . כב' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (89)
 . 327-333' עמ , שלישי ספר, החל שירי עזרא אבן משה, בראדי חיים (90)
لقد استشهد موسى بن عزرا بأول .  עו,  עה'  עמ,  ראשון  ספר,  החל  שירי,  עזרא  אבן  משה  (91)

ין"بيتين من هذه القصيدة   ים בֵּ נּו  שֹוֲבָבה ....  ַהֲהַדסִּ "  في كتابه المحاضرة والمذاكرة، وذلك في רּוחֵּ
أثناء حديثه عن حسن االبتداء وحسن التخلص، وذكر البيتين بعدهما نموذًجا للبدء بغير تشبيب إلى  

بسرعة،   .Moses Ibn Ezra. "Kitāb al-Muḥāḍara wa-l-mudhākara", P المدح 
290. 

 . צח' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (92)
mudhākara", P. 117.-l-ara waḍāḥMu-Moses Ibn Ezra. "Kitāb al )93) 

 .114المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (94)
 .94المصدر نفسه، ص  (95)
 .98المصدر نفسه، ص  (96)
محمد حجي ومحمد األخضر، دار   تحقيق   ،3جوالحكم،  الحسن اليوسي، زهر األكم في األمثال    (97)

.، وتجدر الشارة هنا إلى ما ذكره حاييم شيرمان حول 100،99م، ص1981الثقافة، الدار البيضاء  
في  العبرية  إلى  وترجمتها  المقطوعة  بهذه  الميالدي  عشر  الثالث  القرن  في  العافية  أبو  مائير  تأثر 

بقوله:" افتتحها  التي  أنظر:  ולחמנ  בזמן   לחורפינו  אמרוمقطوعته   השירה ,  שירמן  חיים"، 
 .274' עמ, א  חלק, שני ספר,  ובפרובאנס  בספרד העברית
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( 98 ( Esperanza Alfonso. “The Uses of Exile in Poetic Discourse: Some 

Examples from Medieval Hebrew Literature.” in Renewing the Past, 

Reconfiguring Jewish Culture from al-Andalus to the Haskalah. Edited by 

Ross Brann and Adam Sutcliffe. Philadilphia: University of Pennsylvania 

Press, 2004, pp 40,41. 

 . סו' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (99)
 .סד' עמ, שם (100)
 .98المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (101)
 .סד' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (102)

 והעברית  הערבית  בשירה  הערים   על  והקינה  הגעגועים,  טרביה עבדאללה   (103) 
-אל  באקה(,  ע״ר)  אלקאסמי  אקדמיית,  המשווה  הספרות  לחקר  המרכז,  באנדלוסיה

 .106 'עמ , גרבייה
ع في السجن ذات مرة خالل فترة غربته في   يذكر حاييم شيرمان   (104) أن موسى بن عزرا قد ُوضِّ

الممالك النصرانية بشمال شبه جزيرة أيبيريا، ويعتمد في ذلك على إشارات من أشعار ابن عزرا نفسه، 
منها مقطوعة شعرية جاء في تصديرها بالديوان: "وقال وقد ضمته الفتنة إلى أعلى شاهق في قشتالة 

الد قافية  ָרָכה  ָנא  ַקחال ...."، وقول ابن عزرا:  على  ְלשֹון  בִּ ע  מִּ י  ַרְגָליו/    ֲאֶשר  רֵּ   ָהֲאסּור  ְבָבּתֵּ
ְכָלאּו  أخاه )هيا خذ البركة من لسان خٍل ُقيدت قدماه في السجون(، وقوله أيًضا: قولوا لسحاق: إن    נִּ

ها يهودا الالوي في رثاء  في األصفاد فليهب لينقذني بحكمته، بالضافة إلى بيت شعر من قصيدة كتب
 موسى بن عزرا يصفه بالنجيب الذي نزل السجن غريًبا، ُينظر: 

, פליישר  'ע:  והשלים  ערך ,המוסלמית בספרד  העברית השירה תולדות(,  חיים)  שירמן
 . 398 'עמ,  תשנ״ו , ירושלים, צבי בן ומכון  העברית האוניברסיטה

 . 67، ص 2القضاعي، الحلة السيراء، ج ابن األبار (105)
 .91،92المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (106)
 .קמט' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (107)
 . 101،102المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (108)
 . סז' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (109)
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 .קא' עמ, שם (110)
 .69،70المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (111)
 .88المصدر نفسه، ص  (112)
 .94المصدر نفسه، ص  (113)
 .112المصدر نفسه، ص  (114)
محمود   (115)  حققه  الخامس،  الجزء  ذهب،  من  أخبار  في  الذهب  شذرات  الحنبلي،  العماد  ابن 

 .385م، ص 1986بيروت،  –األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 
י"  כא עג תהילים( 116) ץ, כִּ ְתַחמֵּ י יִּ ְליֹוַתי ;ְלָבבִּ (.ֶאְשּתֹוָנן,  ְוכִּ  )ألنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي 
 .קמו' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (117)
 . סא' עמ, שם (118)
 .  שסט' עמ, שם (119)

عن حالته النفسية، فهو يذم الليل   ايتضح هنا أن البيت الثاني يمثل امتداًدا لمعاناة الشاعر وتعبيرً     (120)
والصبح مًعا فال راحة له في كليهما، وهنا تلزم الشارة إلى أن ذم الليل والصبح مًعا قد ورد في بيت  

َأال القيس:  َأال اللَّْيلُ  َأيَُّها المرئ  ْصَباحُ  َوَما بُِّصْبحٍ  / اْنَجلِّي الطَّوِّيُل  امرِّ   ،بَِّأْمَثلِّ  مِّْنكَ  الِّ ديوان  ئ  ينظر: 
 .49ص  ،م2004،بيروت  ،دار المعرفة ،الثانية الطبعة ،القيس تحقيق عبد الرحمن المصطاوي 

قصيدة    (121) من  عزرا  ابن  استقاها  األبيات  من  مجموعة  ضمن  يعد  البيت  هذا  أن  تسماح  دافيد  يذكر 
ماح فإن ابن عزرا صاغ بيته هذا من عجز بيت المتنبي   الذي يقول فيه:  الُحم ى للمتنبي، وحسب تسِّ

َمَرامي َصْعٌب  دي  َحاسِّ َكثِّيٌر  ُفؤادي  َسقٌِّم  َعائِّدي   העברית השירה בשדה לקט,  צמח  דוד . َقليٌل 
 .397' עמ, ט"תשי , תמוז-ניסן, חוברת כרך, תרביץ, ז ,בספרד

البيت وبيت   .קמו'  עמ,  ראשון  ספר,  החל  שירי,  עזרא  אבן  משה  (122) يوجد تشابه بين هذا 
آخر للمتنبي في قصيدته التي يمدح فيها سيف الدولة الحمداني، ويصف الخيول بأنها تمص الدماء 

مِّ ُيسقى أو من الل حم ُيطَعمُ وتنهش اللحم: على ُكل  طاٍو َتْحَت طاٍو َكأن ُه / من ال وقد يكون ابن عزرا    ،د 
محل بيته  منه  وأعد  البيت  بهذا  بقصيدة    تأثر  سابقة  أبيات  في  تأثر  وأن  سبق  أنه  والسيما  الذكر، 

 الُحمَّى للمتنبي.
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 .שמח' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (123)
الدار ،  الفتح بن خاقان، قالئد العقيان، صححه وحققه وعلق عليه محمد الطاهر ابن عاشور  (124)

 .78م، ص1990التونسية، تونس، 
 . 110،111المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (125)
 .68المصدر نفسه، ص  (126)
 . 301'עמ,, ובני־דורו עזרא אבן  למשה השיר ותורת החול  שירת ,פגיס דן (127)
 .כה' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (128)
رمزية  (129) دويني،  العبري  سهير  الشعر  في  وأثرها  والعربي  األندلسي  العبري  الشعرين  في  الحمامة 

 .151، ص2005، 16الحديث: دراسة مقارنة، رسالة المشرق، م 
 .קנה' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (130)
 .קנה' עמ, שם (131)
 .100المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (132)
 . קכא' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (133)
 .רכח' עמ,  שני ספר, החל שירי עזרא אבן משה ,בראדי חיים (134)
 .ט' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (135)
 . סא' עמ, שם (136)
 . שעא' עמ, שם (137)
يقول ابن بسام: "والثريا وسعد السعود والزاهي الذي ذكر   .99المعتمد بن عباد، الديوان، ص    (138)

في هذا الشعر أسماء قباب ومصانع سلطانية كان تأن ق في بنيانها من قصور إشبيلية"، ابن بسام، 
 .76، ص 1، م2الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق

 .95المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (139)
 .94المصدر نفسه، ص  (140)
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المعجب  (141) المراكشي،  الواحد  ط تلخيص في عبد  دوزي،  تحقيق  المغرب،  ليدن، 2أخبار  بريل،   ،

 . 109م، ص 1881
 .90المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (142)

 והעברית  הערבית  בשירה  הערים  על  והקינה  הגעגועים,  טרביה  עבדאללה  (143) 
 .108'עמ,  באנדלוסיה

 . קכא' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (144)
 . 100،101المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (145)
 .קפה' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (146)
 .87المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (147)
وتجدر الشارة هنا إلى وجود منجم آخر يهودي اتخذه المعتمد   ،المصدر نفسه، الصفحة نفسها  (148)

عشرين  يقارب  ما  المعتمد  بالط  في  وخدم  البالية،  بن  باروخ  بن  إسحاق  وهو  مملكته  في  بن عباد 
 .Lola Ferre , (2010) ؛عاًما، حظي خاللها بمكانته في البالد ومكانته وسط الطائفة اليهودية

"Albalia, Isaac ben Barukh". In Stillman, Norman A. (ed.). Encyclopedia 

of Jews in the Islamic World, v1, Brill, Leiden-Boston, p. 117.     ويعد إسحاق هذا
كتابه  في  عزرا  بن  موسى  ذكره  وقد  عزرا،  بن  وموسى  عباد  بن  المعتمد  بين  مهمة  وصل  حلقة 

التعا ضروب  في  متفنن  ثوب  في  "عالم  والمذاكرة  شاعر المحاضرة  والرياضة،  الفقه  أهل  من  ليم، 
وطار   فيها  قدره  وعظم  النجومية،  وبالصناعة  الرياضية  علومه  بأدوات  العبادية  الدولة  خدم  خطيب، 

سنة   بغرناطة  توفى  لديها،  قرطبة  1094ذكره  في  -Moses Ibn Ezra. "Kitāb al " ودفن 

Muḥāḍara wa-l-mudhākara", P. 81. 
 .212، ص 4المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، م (149)
 . 114،115المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (150)
 .107المصدر نفسه، ص  (151)
 .108المصدر نفسه، ص  (152)
 .93المصدر نفسه، ص  (153)
 .90المصدر نفسه، ص  (154)
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(155)  Moses Ibn Ezra. "Kitāb al-Muḥāḍara wa-l-mudhākara. P. 117 

 . סז' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (156)
 קצט ,  קנח, פט, עה, סזقصائد:  (157)
عنوان  רמב,  רטז,  קעד,  קיט,  קטו,  קו,  צ قصائد:    (158) في  ووردت  "وذويها"،   צ ؛  كلمة  زيادة 

 ومن باب ذم الدنيا وذويها والحض على التزهد فيها". " קעדو רמבوجاء عنوان 
 .עוقصيدة  (159)
 קמב ,עוقصيدتي  (160)
 . קמו, קמד.עוقصائد  (161)
 . רמב,קעד.עוقصائد  (162)
 .קכב' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (163)
  לשונו  על  מספר  הערות'  כזב  לבניה  תבל  מדברי   כל'  בשיר  עיון,  יצחקי  מאשה  (164) 

 , (1988) 4,  חיפה  אוניברסיטת,  בספרות   למחקר  דפים,  עזרא  אבן   משה  של  הפיגורטיבית
 . 50-45' עמ, החל שירי, עזרא  אבן משה

 . מד' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (165)
دمشق،   (166)  رسالن،  دار  األندلسي،  الشعر  في  القرآني  القصص  الربيعي،  حاجم  أحمد  انظر: 

 . 294،293م، ص2010
,  שלישית  מהדורה,  שני  ספר,  הבינים-בימי  העברית  השירה  תולדות,  אורינובסקי.  א  (167)

 .23' עמ,  תשי״ד, אביב-תל, בע״ם  יזרעאל  ספרים הוצאת
العلمية،    (168)  الكتب  دار  المنصور،  خليل  حواشيه:  وضع  والمراثي،  التعازي  المبرد،  العباس  أبو 

 .19م، ص 1996بيروت، 
المغرب، تحقيق: محمد سعد   (169) أخبار  تلخيص  في  المعجب  المراكشي،  الواحد  انظر: عبد  للمزيد 

 . 144 -139م، ص 1949العريان ومحمد العربي العلمي، مطبعة االستقامة، القاهرة، 
 .107المعتمد بن عباد، الديوان،  (170)
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هذا البيت لم ُيذكر في الديوان المجموع، وقد استدركه عصام ضيف بعدما أجرى مقارنة ألبيات   (171)

القصيدة في المصادر المختلفة، وذكر أن هذا البيت مذكور فقط في الحلة السراء البن األبار، عصام 
إشبيلية   ملك  عباد  بن  المعتمد  شعر  في  االبن  رثاء  العر 844ضيف:  اللغة  كلية  حولية  بية هـ، 

في ؛  1036م، ص  2017،  32  بالمنوفية، عدد الهولندي راينهارت دوزي  المستشرق  أثبته  وأيضا 
 م، انظر: 1846سنة  "أخبار بني عباد عند الكتاب العربكتابه "

 Dozy, R. P. A. (1846). Historia Abbadidarum, praemissis scriptorum Arabum 

de ea dynastia locis ninc primum editis (Vol. 1). Luchtmans. 
 .70المعتمد بن عباد، الديوان،  (172)
 .105المصدر نفسه، ص  (173)
 .70، 69المصدر نفسه،  (174)
 .69المصدر نفسه،  (175)
بسام   (176)  ابن  انظر:  يقلع،  ال  أيام  مطر  والعين  بسام،  ابن  ذخيرة  في  َعْين  الكلمة  هذه  وردت 

 . 70 ، ص1م، 2الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق
 .69المعتمد بن عباد، الديوان،  (177)
 .69المصدر نفسه، ص  (178)
 .106المصدر نفسه، ص  (179)
 .70المصدر نفسه، ص  (180)
 .107، 106المصدر نفسه، ص  (181)
 .69المصدر نفسه، ص  (182)
يوسف    קיזقصيدة    (183) أخيه  رثاء  قصيدة  69في  إسحاق    קסח  بيًتا،  أخيه  رثاء  بيتا،   66في 

بيتا،   70في رثاء الرابي باروخ بن إسحق  צגبيتا. قصيدة   67في رثاء ابنة أخيه إسحاق  רגقصيدة  
 بيتا. 89في رثاء الرابي رفيا بن بز از  רזقصيدة 

 . 36' עמ, תשכ״ז, ירושלים, המחבר הוצאת, שירה שפוני, ירדן דב (184)

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
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 הקינה  על  הערבית  הקינה  השפעת)  בניהם  מות  על  משוררים  קינות,  טובי  יוסף  (185) 

 142 . 'עמ ,תשע״ט, אלגרביה באקה,יא-י , לערב  עבר בין(, העברית
   .סט 'עמ ,לדיואן ביאור ,שני ספר,החל שירי עזרא אבן משה ,בראדי חיים (186)
 للضرورة   חזהمبني للمجهول بصورة غير مسبوقة من الفعل    נחזוاشتق موسى بن عزرا فعل    (187)

 . קצ  'עמ , לדיואן ביאור ,שני ספר,החל שירי עזרא  אבן משה ,בראדי חייםالشعرية. انظر: 
 . צח' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (188)
 . לג 'עמ ،שם (189)
 . קמ 'עמ ،שם (190)
 .36' עמ , שירה שפוני, ירדן דב (191)
 .קע' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (192)
 .קצא 'עמ ،שם (193)
 .ריא 'עמ ،שם (194)
ذكر ابن عزرا هذا البيت أيًضا في الفصل األخير من كتابه المحاضرة والمذاكرة عند حديثه عن    (195)

إلى جانب  فقط،  العدد  الكثرة وليس رقم  للداللة على  األعداد  ألفاظ  العبرية الستعمال  اللغة  استيعاب 
ألفاظ   محددةاستعمال  أرقام  على  للداللة  حول   ،األعداد  القول  وفصل  مأربه،  على  كلمة    ودلل 

ם" ְבָעָתיִּ الكواكب שִּ هنا  المقصود  لكن  الجمع،  أو  التثنية  صيغة  هنا  المقصود  ليس  أنه  ووضح   "
 ,Ezraظر:  انرجا والسبعة الكواكب السيارة"،  ني عشر بثد أشار إلى ذلك بقوله: "أراد اال السبعة، وق 

Ibn. Moses. "Kitāb al-Muḥāḍara wa-l-mudhākara". P. 312. ; אבן משה 
 .רד 'עמ,( ואלמדאכרה אלמחאצרה כתאב)  ישראל שירת ספר ,עזרא

 . צח' עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (196)
 .קיז 'עמ ,שם (197)

 ) 198( see: Schippers, A., “Some remarks on Hebrew Andalusian and Arabic 

Elegies”, p. 695.  

 .פה 'עמ,  ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (199)
  .קנו' עמ, שם( 200)
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 . סא' עמ, שם (201)
 .קע' עמ, שם (202)
 .69المعتمد بن عباد، الديوان،  (203)
لقد طرق ابن عزرا هذا المعنى أيًضا  .קז  'עמ,  ראשון  ספר,  החל  שירי,  עזרא  אבן  משה (204)

الملتهب من  غير مرة في ديوانه، والسيًما إذا ما ترافق تصوير حالة البكاء مع حالة القلب المتقد أو  
 " مطلعها  في  يقول  التي  الغربة  عن  المعروفة  قصيدته  في  أورده  ما  ذلك  أمثلة  ومن  الحزن؛    جراء 

יר ֹבו  ֲאֶשר  ַאסִּ יחַ   ְיקֹוד  לִּ المتقد بعدما ַיְרּתִּ قلبه  إثر تساقط دموعه على  ألمه ومعاناته  " ثم يصور 
ك يزيد األمر سوًءا؛ ألن تساقط  كان يظن أن تساقط الماء يطفئ لهيب النار، ويسترسل فيذكر أن ذل

ָמה  األمطار على الحبوب ينبتها" ל  דִּ יף  ְוַאְך  בֹו    ַמֲחָלתֹו   ְלָהקֵּ י  ָיֹוסִּ יחַ   ְיבּול   ֶגֶשם  ֲהכִּ ,  שם,  "ַמְצמִּ
 .סד 'עמ

(205( See: Schippers, A., “Some remarks on Hebrew Andalusian and Arabic 

Elegies”, p. 695.  

 בספרות  ירושלים  מחקרי,  הספרדית  העברית  בקינה  ערביים  מוטיבים ,רצהבי  יהודה  (206)
 .      744-750' עמ, 1987, עברית

 .96المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (207)
 .104المصدر نفسه، ص  (208)
, 1970,  ירושלים,  ובני־דורו  עזרא   אבן  למשה  השיר  ותורת  החול  שירת ,פגיס דן  (209)

 . 212' עמ
 . לב 'עמ  ,ראשון ספר, החל שירי, עזרא אבן משה (210)
 .64، ص 1،م1ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق (211)
 .742, 743, הספרדית העברית בקינה ערביים מוטיבים, רצהבי יהודה (212)
 .106المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (213)
 .107المصدر نفسه، ص  (214)
وتجدر الشارة هنا إلى أن التصريح باسم الميت في الرثاء ُيعد أمًرا مألوًفا في المرثية العربية    (215)

قبل ابن عباد وابن عزرا، ومن ذلك تصريح الخنساء باسم أخيها صخر وتصريح ابن الرومي باسم 
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ي في اآلداب، ابنه محمد، ُينظر؛ منى أبو همالء، قصيدة الرثاء في الشعر العربي، مجلة البحث العلم
 . 13،19، ص 2019، جامعة عين شمس، 1، ج20ع

 .96المعتمد بن عباد، الديوان، ص  (216)
 .57، ص 1،م1ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق (217)
لقد عرض رتسهابي لرثاء النفس في الشعر العبري ولم يذكر شيئا عن ابن عزرا، لكنه أشار   (218)

 ערביים  מוטיבים,  רצהבי  יהודה  بقصيدتين؛ناجيد هو أول من طرق هذا الباب  إلى أن شموئيل ه
بادفا رثاًء خالًصا، بل تجعلهما   وفي المقابل ال تعدهما فاردا؛  764'  עמ ,הספרדית  העברית  בקינה

الشخصية الشكوى  باب  ,  פגיס  דן  לזכר  מאמרים  אסופת,  בקינה  המת  קול,  פדבה  ורדה  ؛في 
,  יא/י   כרך,  שני  חלק,  מנדל  ש"ע  היהדות  למדעי  המכון,  עברית  בספרות  ירושלים  מחקרי

 . 632' עמ
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 المصادر والمراجع

ابن أبي عون، كتاب التشبيهات، ُعني بتصحيحه: محمد عبد المعيد خان، مطبعة جامعة 
 م. 1950كمبردج،

األبار األندلس    ابن  أعيان  من  الشعراء  تراجم  )في  السيراء  الحلة  والمغرب(،  القضاعي، 
عليه:  وعلق  حواشيه  بيروت،  وضع  العلمية،  الكتب  دار  محمود،  إبراهيم  علي 

 م. 2008

الخامس، حققه محمود  الجزء  أخبار من ذهب،  الذهب في  الحنبلي، شذرات  العماد  ابن 
 م. 1986بيروت،  –األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 

ق الجزيرة،  أهل  محاسن  في  الذخيرة  الشنتريني،  بسام  بيروت،  1،م 2ابن  الثقافة،  دار   ،
 م. 1997

أبو العباس المبرد، التعازي والمراثي، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، 
 م. 1996بيروت، 

دمشق،  رسالن،  دار  األندلسي،  الشعر  في  القرآني  القصص  الربيعي،  حاجم  أحمد 
 م. 2010

لمحات  سكر،  محمد  اإلسالمي من إكرام  األندلسي،  التصوف  العبري  الديني  الشعر  في 
، يوليو 26دراسة في شعر موشيه بن عزرا، مجلة كلية اآلداب بجامعة حلوان، ع

 . 433-355م،  2009

بيروت  –امرؤ القيس، ديوان امِرئ القيس تحقيق عبد الرحمن المصطاوي ط دار المعرفة 
 م.   2004 -هِ    1425انية،  الطبعة: الث

ع كتابات،  عزرا،  بن  موسى  شعر  في  الوعظية  القيم  توفيق،  علي  الجمعية  9توفيق   ،
 .485-425م، ص 2013المصرية للدراسات السردية، سبتمبر 
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 م. 1966حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األدباء، دار الكتب الشرقية، تونس، 

األم في  األكم  زهر  اليوسي،  والحكم،الحسن  ومحمد 3ج  ثال  حجي  محمد  تحقيق   ،
 م. 1981األخضر، دار الثقافة، الدار البيضاء  

رجب عبد الجواد ابراهيم، المعجم العربي ألسماء المالبس في ضوء المعاجم والنصوص 
 م. 2002الموثقة من الجاهلية حتى العصر الحديث، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 

رمزية دويني،  ف سهير  الشعر الحمامة  في  وأثرها  والعربي  األندلسي  العبري  الشعرين  ي 
 . 199-143، ص 2005،  16العبري الحديث: دراسة مقارنة، رسالة المشرق، م 

المعروف   علي  بن  للحسين  العظيم  القرآن  تفسير  في  المصابيح  الزهراني،  الكريم  عبد 
)ت:   المغربي  أم  418بالوزير  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  أطروحة  القرى،  هِ(، 

 م 2000

عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق: محمد سعد العريان  
 م.  1949ومحمد العربي العلمي، مطبعة االستقامة، القاهرة، 

ابن عاشور،  الطاهر  العقيان، صححه وحققه وعلق عليه محمد  الفتح بن خاقان، قالئد 
 م 1990الدار التونسية، تونس،  

الطبيعة فى الشعر العربي والعبري فى األندلس فيما بين   محمد فتحي البغدادي، وصف
دراسة مقارنة، دكتوراة غير    -منتصف القرن الرابع ومنتصف القرن السادس الهجري 

 م. 1993منشورة، جامعة القاهرة،  

المعتمد بن عباد، ديوان المعتمد بن عباد، جمع وتحقيق: حامد عبد المجيد وأحمد احمد 
 م. 2000ية، بدوي، دار الكتب المصر 

المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين ابن  
 .م1968، دار الكتاب العربي، بيروت، 3الخطيب، م
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اآلداب،    في  العلمي  البحث  مجلة  العربي،  الشعر  في  الرثاء  قصيدة  همالء،  أبو  منى 
 . 34-1، ص 2019، جامعة عين شمس، 1، ج 20ع

הבינים, ספר שני, מהדורה שלישית, -אורינובסקי, תולדות השירה העברית בימיא.  

 אביב, תשי״ד.-הוצאת ספרים יזרעאל בע״ם, תל

ערבי תרגום  ניר,  עזרא-אורית  אבן  משה  של  ה'ענק'  לספר  אוצר    :יהודי  תרבות, 

לפילוסופיה,   דוקטור  התואר  קבלת  לשם  חיבור  לשון,  ובעיות  מילים 

   .2015, אביב-אוניברסיטת תל

 .שירה, הוצאת המחבר, ירושלים, תשכ״ז  דב ירדן, שפוני

ג'/ד   עזרא ושירתו )להופעת" שירי החל" שלו(, תרביץ,-ילין, משה בן דוד חוברת 

 .  334-319(, עמ' 1936)

ומסורת בשירת חידוש  פגיס,  העברית-דן  כתר  :  החול  הוצאה  בית  ואיטליה,  ספרד 

 . 1976ירושלים בע״מ, 

 .1970החול ותורת השיר למשה אבן עזרא ובני־דורו, ירושלים, שירת  ,__

ירושלים  מחקרי  פגיס,  דן  לזכר  מאמרים  אסופת  בקינה,  המת  קול  פדבה,  ורדה 

י/יא,  כרך  שני,  חלק  מנדל,  ע"ש  היהדות  למדעי  המכון  עברית,  בספרות 

 . '659-629עמ

התרבותי במרחב  החילונית  )גזל(  האהבה  בספרות  דגמים  ישי,  ספרד   חביבה  של 

של   בהבנתה  לסייע  ערביים  נרטיביים  סיפורים  עשויים  כיצד  הביניים:  בימי 

שירת אהבה עברית על אף ההבדל בין שתי צורות השיח?, עבודת דוקטורט, 

 . 2001אביב,-אוניברסיטת תל

תל __,   אוניברסיטת  שירים,  עזרא  אבן  חיים -משא  ע״ש  לאור  ההוצאה  אביב, 

 . 2010רובין,

אבן עזרא שירי החל, ספר שלישי, התקין לדפוס וחבר מפתח דן    חיים בראדי, משה

 . פגיס, הוצאת מכון שוכן, ירושלים, תשל״ח

 ירושלים, שוקן, הוצאת לדיואן, ביאור שני, החל,ספר שירי  עזרא אבן משה ,__

 .תש״ב

השירהחיים   ראשון, בספרד העברית שירמן,  ספר  א ובפרובאנס,  מוסד  חלק   ,

 אביב, תשט״ו,תשכ״א.-ירושלים ודביר תלביאליק 
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והשלים המוסלמית,  בספרד העברית השירה תולדות  __, פליישר,   'ע:  ערך 

 האוניברסיטה העברית ומכון בן צבי, ירושלים, תשנ״ו.

 .יהודה רצהבי, האהבה בשירת ר' שמואל הנגיד, תרביץ, כרך חוברת, טבת תש״ל

העברית   __, בקינה  ערביים  בספרות  מוטיבים  ירושלים  מחקרי  הספרדית, 

 . 1987עברית,

 אילן, תשס״ז.-מוטיבים שאולים בספרות ישראל, הוצאת אוניברסיטת בר__, 

דנה, עזרא  יוסף  אבן  ר'משה  פיוטי  על  וצופית  ערבית  הקונגרס   השפעה  דברי   ,

היהדות למדעי  היהדות,    .העולמי  למדעי  העולמי  -282'  עמ,  1989האיגוד 

275 . 

ז  טובי,  בתוך:  יוסף  לדמיון.  מציאות  בין  ספר הענק:  הוא  הגן(  )פרחי  הר אלריאץ' 

דבורה   לפרופסור  והוקרה  ידידות  מתנת  דבורה,  )עורכת(, שירת  ישי  חביבה 

 . 166-133ברגמן, באר שבע תשע"ט, עמ' 

על הקינה העברית(,    __, בניהם)השפעת הקינה הערבית  על מות  קינות משוררים 

 . '157-132עמ יא,באקה אלגרביה, תשע״ט,-בין עבר לערב, י

קירוב ודחייה )יחסי השירה העברית והשירה הערבית בימי הביניים(, הוצאת    __,

 .2000אוניברסיטת חיפה,  

החול העברית בספרד. המכון  ישראל לוין, מעיל תשבץ: הסוגים השונים של שירת  

 . 1980לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל־ אביב, 

לשונו   על  מספר  הערות  כזב'  לבניה  תבל  מדברי  'כל  בשיר  עיון  יצחקי,  מאשה 

הפיגורטיבית של משה אבן עזרא, דפים למחקר בספרות, אוניברסיטת חיפה,  

 . 50-45, משה אבן עזרא, שירי החל, עמ' (1988) 4

 . עזרא, ספר הענק הוא התרשיש. מהדורת דוד גינצבורג, ברלין משה אבן

ואלמדאכרה(, __, אלמחאצרה  )כתאב  ישראל  שירת  עם   ספר  לעברית  מתורגם 

 תרפ"ד.  ליפסיה: א. י. שטיבל, ציון הלפר,-מבוא והערות מאת בן

שירי החל, ספר ראשון, יוצאים לאור על ידי חיים בראדי, הוצאת שוקן, ברלין,  __,

 . תרצ״ה

והעברית   עבדאללה הערבית  בשירה  הערים  על  והקינה  הגעגועים  טרביה, 

באנדלוסיה, המרכז לחקר הספרות המשווה, אקדמיית אלקאסמי )ע״ר(, באקה 

 .גרבייה-אל
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משה אבן עזרא, עבודה לשם קבלת  עיון משווה בשירת הטבע של אבן כפאגה ו  __,

 .1994התואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה,  

 . 1991עת בית מקרא, חוברת ג, -עמרם מליץ, אקרוסטיכון במקרא, כתב

לספר    מספיק  פירוש  כולל  )ספר  התרשיש  משבצת  יוסף  עבדאללה  בן  שאול 

 . 1926התרשיש של ר משה אבן עזרא( הכינו לדפוס שמואל קרוים, ווינא,
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Influential Factors in Poetic Purpose of Al-Muʿtamid 

Ibn ʿAbbād and Moses Ibn Ezra: A Comparative Study 

  

Dr. Haitham M. Sharqawy  
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Abstract 

   This research compares between the Andalusian Arabic 

poetry of Al-Muʿtamid Ibn ʿAbbād and the Andalusian Hebrew 

poetry of Moses Ibn Ezra, from the perspective of influential factors 

in poetic purposes for both concerned poets. Al-Muʿtamid Ibn 

ʿAbbād and Moses Ibn Ezra lived in Al-Andalus at the Era of in the 

Period of Taifas’ (1031-1085). Both concerned poets, subjects of 

this research, enjoyed life and its delectations. Also, both wrote 

erotic poetry, wine poetry, poetry of nature, eulogy poetry and 

panegyric poetry. Their status and living conditons completely 

changed after Almoravids’ domination over Al-Andalus at the late 

eleventh (11th) century A.D. Al-Muʿtamid Ibn ʿAbbād was 

imprisoned and Moses Ibn Ezra left towards the Western kingdoms 

in the Peninsula of Iberia. Thus, an acute transformation was 

apparent and obviously verified in the poetic purposes of the two 

concerned poets. The content of their poems tended to be concerned 

with complain, nostalgia, elegy and monasticism. Accordingly, this 

study is based on holding a comparison between the two concerned 

poets, subjects of the study, through illuminating the influential 

factors in their poetic purposes before and after Almoravids’ 

domination over Al-Andalus . 

Keywords: Andalusian Arabic poetry, Andalusian Hebrew poetry, 

Al-Muʿtamid Ibn ʿAbbād, Moses Ibn Ezra. 


