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   األولى المحاضرة 

 .هـ946ت  ابن سهل االندلسي

Ibn Sahl al-Andalusi died 649 AH 
ىو ابراىيم بن ابي العيش بن سيل ، ولد في اشبيمية في جو مفعم بالتقمبات والظروف 

لميجرة وىي السنة التي اقترنت  609السياسية المضطربة ، وعمى ارجح الروايات في 
م ، وتعمم بوقعة العقاب ،حصل عمى ثقافتو العربية واالسالمية في المساجد وحمقات العم

المغة والنحو واالدب وكان يتميز بقوة الذاكرة وحفظ كثير من األبيات وسرعة االرتجال " 
  فكان اسرع الناس ارتجااًل وأوسعيم في ما يريد قريحتو عمى السرعة في االرتجال " 

ادباء عصره امثال ابن سعيد المغربي ، صاحب كتاب  وكانت لو صالت اجتماعية بابرز
"المغرب في حمى المغرب "وكانت لو صداقة قوية معو ، وعندما افترقا ، ظمت المراسالت 

 .   قائمة بينيما 
 خفــــــــــــــــــــــــــ   النهــــــــــــــــــــــــــر  بحمــــــــــــــــــــــــــ   بعـــــــــــــــــــــــــــدما

  
ـــــــــــــــــــد ت  منهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــجون ـــــــــــــــــــر  ب  ـــــــــــــــــــت  والوي  بن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــا به ـــــــــــــــــــــــــــــدما كن  ـــــــــــــــــــــــــــــالي بع  والمي

  
ــــــــــــــــــت  داجـــــــــــــــــــي   الـــــــــــــــــــدجونفــــــــــــــــــي نهـــــــــــــــــــار  ألبس 

      

وكانت لبيئتو الجميمة ومناظرىا الفاتنة ومنتزىاتيا الكثيرة والوجوه الفتانة فيي اشيبيمية 
اثيير فييي صييقل ذوقييو الجمييالي والغريييب انييو امييذ يمتفييت الييى جمييال الغممييان اكثيير ميين جمييال 

 المرأة . 
لقيب بللقياب كثييرة منييا ئسيرائيمي الن ابياه كيان ييودييًا واسيمم ، وامتميف الكتياب فييي 
صييدا اسييالمية الشيياعر والسيييما فييي فتييرة شييبابو فييي اشييبيمية عنييدما اكثيير ميين الغييزل بغييالم 
اسمو موسى مازجًا حديثيو بيين موسيى الغيالم وموسيى النبيي اعمييو السيالما واذا كيان اسيمو 

كيييين صييييديقو ابييييا البقيييياء الرنييييدل ، اعميييين حسيييين اسييييالمو ولقبييييو فييييي الظيييياىر او البيييياطن ول



تييرا المدينيية واتجييو الييى منورقيية ميين الجييزر  645باالسييالمي،  وقبيييل سييقوط اشييبيمية سيينة 
الشرقية في البحر المتوسط وكان حاكميا ابو عثمان سعيد بن حكم الذل حكم الجزيرة لمدة 

االدبيياء ، وفييي ديوانييو قصييائد  ىييي ا وكانييت منورقيية موطنييًا قصييده680-636ممسييين سيينة ا
كثيرة في مدحو ، وبعد ذلا رحل الى سبتة في شمال افريقييا وعميل عنيد حاكمييا ابيي عميي 
بيين مييالص واصييبح لييو شييلن كبييير عنييده ، وارسييمو فييي سييفارة دبموماسييية الييى حيياكم تييونس 

 لميجرة  . 649ومات غرقًا في اليم سنة 
طبي  طبعتيان حجريتيان وطبعية حديثية  عرف ديوانو منذ عييد مبكير ، فقيدديوانــه : 

 46وامير  بتحقييا محميد قوبعية بعيد ان اسيتدرا عمييو  6967بتحقيا احسان عباس سينة 
ا بيتًا ومن ثم حققو د. عمر 3407ا بيتًا واصبح مجموع ابياتو ا453قصيدة ومقطعة في ا
 ولم يحو اشعاره كمو .  6998فاروا الطباع سنة 

% مين 77اكثير الشياعر الينظم فيي موضيوعين وقيد الفيا نسيبة  أغراضه الشـعرية : 
% المييييديح وقصييييائد 00% و 57ديوانييييو وىمييييا الغييييزل والمييييديح ، فقييييد احتييييل الغييييزل نسييييبة 

ومقطعييات فييي الرثيياء واليجيياء ووصييف الطبيعيية والمراسييالت االموانييية ويمكيين تقسيييم حياتييو 
ة السيييما فييي غييالم سييماه الييى حييياة الىييية عنييدما كييان فييي اشييبيمية ومعظييم قصييائده الغزلييي

موسييى قيمييت فييي ىييذه المرحميية والشييكوا حييول صييحة اسييالمو تييلتي ميين ىييذه القصييائد التييي 
قاليا في مرحمة المراىقة والشباب ، بينما قصائده المدحية تمثل حياتيو الجيادة عنيدما وصيل 
مالصيييو لميييدين فيييي  اليييى درجييية اليييوزارة فيييي بيييالط ابييين ميييالص فيييي سيييبتو وتظيييير حميتيييو وا 

النبويية وقصييائد المدحيية التييي تبمي  ممسييًا وثالثيين قصيييدة منييا قصيييدة قالييا فييي  موشيحاتو
 مدح ابن مالص ويحثو عمى مساعدة اشبيمية  .

 اهـــــــــــــــــدك الترقـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــب   وجهـــــــــــــــــ  مســـــــــــــــــفرا  

  
ـــــــــــــــــرك  فحمـــــــــــــــــدت  لنـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــب  لاقبـــــــــــــــــة الس 

   
ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــــــــت ب ـــــــــــــــــــــد رأي ـــــــــــــــــــــر ق  اهلل اكب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــــر ان كب  يمقـــــــــــــــــــــــــــــا  كـــــــــــــــــــــــــــــل مكب

   
 

ييية فمعظميييا فييي غييالم اسييمو " موسييى " واسييماء اميير  قيييل انيييا امييا قصييائده الغزل 
رمييوز لمشييمص نفسييو ، والغريييب ان غزلييو عييذرل بييدول ، اودع الحييب فييي نقائييو الطبيعييي 



وشيييحنو باليييدموع والذلييية والعبوديييية فيميييا يشيييبو بالرومانتيكيييية الحديثييية فيييي العاطفييية المفرطييية 
وقييالوا ان سييببو يرجيي  الييى " أنييو اجتميي  واليييلس والتمييذذ بيياأللم ، وقييد احييس القييدماء فييي ذلييا 

وكيييان يسيييتعين بيييروح الباديييية واسيييموبيا فيييي تصيييوير   عنيييده ذال:ن  ذل العشيييا وذل الييوديييية
الوجييد عمييى مييالف الطبيعيية االندلسييية وتمييدنيا  ، وميين ذلييا حديثييو عيين ىيياروت وىييارون 
وشعيب والعصا وشا البحر ... كما انو اتكل عمى قصص قرآنية وأورد نصوصًا منيا حتى 

يضييمن شييعره آيييات ان بعضيييم قييال " وكييان باشييبيمية ابييراىيم بيين سيييل الييييودل الشيياعر ، 
القرآن محر:فة عميا انزليت فييو ، فميم ي يذكر أن: احيدًا غيير: عمييو فيي ذليا ، وكيان مين دواعيي 

 مراب اشبيمية ، ىذا كمو وما شابو حرام ئطالقو، ومن ذلا 
 

 أو قولو   
 حسيييييييييييينو يتمييييييييييييو " الضييييييييييييحى " مبتسييييييييييييما

يييييييبس     وىيييييييو مييييييين اعراضيييييييو فيييييييي " ع 
" 

   
القييييرآن الكييييريم والييييذل ال يجييييوز مطمقييييًا ماصيييية فييييي ولييييو قصييييائد فيييييو اقتبيييياس مباشيييير ميييين 

 الموضوعات الالىية السيما الغزل الشاد مثل قولو مقتبسًا من سورة " مريم " .
ـــــــــــــــا  لســـــــــــــــت  انـــــــــــــــس االحبـــــــــــــــاب  مـــــــــــــــا دمـــــــــــــــت  حي 

  
 ولعمــــــــــــــــــــــــــــر  نــــــــــــــــــــــــــــ وا مكانــــــــــــــــــــــــــــا  ق ــــــــــــــــــــــــــــيا

   
 وتمـــــــــــــــــــــــــــــو  يـــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــودا  فخـــــــــــــــــــــــــــــروا

  
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــــجدا  وبكي ــــــــــــــــــــــــــــة الب  خيف

   
 وأنـــــــــــــــــــــاجي ا لـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــرو حبـــــــــــــــــــــي

  
 كمناجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  زكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
 وهــــــــــــــــــــن الع ــــــــــــــــــــم بالبعــــــــــــــــــــاد فهــــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــــي

  
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــدن  ولي ـــــــــــــــــــــــــــن  ل ـــــــــــــــــــــــــــالقرب م   رب ب

   
 واســـــــــــــــــــــــــتجب ســـــــــــــــــــــــــيد  دلـــــــــــــــــــــــــا ي فـــــــــــــــــــــــــ ني

  
 لـــــــــــــــــــــم اكــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــدلا   ربــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــقيا

   
 



وقيييد ركيييز فيييي غزليييو عميييى العييييون وااللحييياظ وتلثيرىيييا عميييى العاشيييا وعميييى تشيييابا 
 . ا4االحواس في التدامل بين السم  والبصر ،وعمى الطبيعة وتشبيياتيا 

وفي أوامر عمره كتب قصائد تدل عمى ىدايتو وحبو لشريعة االسالم عميى نحيو ميا  
 نجده في عينيتو التي مطمعيا   

 

 
 تنازلي ا مال كهر ويافـــعا    

 
 ويسعـــدني التعميل لو كان نافعا  

 لهول الفر والشو  ، والسَّو  رابعا  وما التن  العميا سوك م فرد  سرك 
وفيييييا يصيييف رحمييية الحجيييي  اليييى بييييت ال الحيييرام والمسيييجد النبيييول ، وقيييد حظييييت 

واعجيب بييا القيدماء وقيال ابيو حييان القصيدة بعناية المتلمرين وقد ممس مين قبيل الشيعراء 
 "ىي من ابدع ما نظم في معناىا "  . كما لو مممسة مطمعيا  

                                                
 جعل المهيمن حب أحمد شيمة 
 وأتى به في المرسمين كريمة
 فغ ا هوا  لمى القموب تميمة

  موا لميه وسمموا تسميما      وغدا هدا  لهديهم تتميما   
 

 واشتير ابن سيل بالموشحات واكثر الييينظم منيا وقد ذاعت موشحتو التي مطمعيا   
مــــــى مــــــى أن قــــــد ح   هــــــل درك  بــــــي  الح 

ـــــــب   ـــــــبس حم ـــــــه لـــــــن م كـــــــنس      ق م

   
ــــــــــو فــــــــــي حــــــــــر  وخفــــــــــ   مثممــــــــــا  فه

ــــــــــالقبس   ــــــــــبا ب ــــــــــ  ال َّ ــــــــــت  ري  لعب

   
ــــــــــوك ــــــــــت  يــــــــــوم  الن   يــــــــــا بــــــــــدورا  أوم ع 

ـــــــرر ا تســـــــم  بـــــــي  نهـــــــ  الغـــــــرر    غ 

   
 مــــــــا لنفســـــــــي وحـــــــــدها   نـــــــــب  ســـــــــوك

ســـــن  ومـــــن لينـــــي الن ـــــر    مـــــنكم الح 

   
ـــــــــــوم  الجـــــــــــوك ـــــــــــ  ات مكم ـــــــــــي الم  اجتن

 والتـــــــــ ا   مـــــــــن حبيبـــــــــي بـــــــــالفكر    

   
 

ولشييييرتيا شيييرحت وعورضيييت مييين قبيييل الشيييعراء ، منييييا موشيييحة لسيييان اليييدين ابييين 
 المطيب. 

ــــــــــث همــــــــــى ــــــــــث ا ا الغي  جــــــــــاد  الغي

ــــــــــــدلس   ــــــــــــا زمــــــــــــان الو ــــــــــــل باالن  ي

   



م مـــــــــــــا  لـــــــــــــم يكـــــــــــــن و ـــــــــــــم    ال ح 

ـــــــــرك أو خمســـــــــة المخـــــــــتمس   ـــــــــي الك  ف

   
 

وموشيييحاتو وضيييعت اصييياًل لمغنييياء ،وىيييو متفييينن فيييي اظييييار تنويييي  النغميييات المتباعيييدة 
 ومرجات بالميجة العامية والجم  بين الصنعة الدقيقة والسيولة التعبيرية . 

 

 المصادر    

 د. منجد مصطفى بيجت .أ.االدب االندلسي ،  -
،  نونوتاريخ االدب العربي في االندلس موضوعاتو وف الوافي في -

  عمر ابراىيم توفيا . د.أ.


