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 وكتابه )العقد الفريد( :ابن عبد ربه األندلسي 

هـ 246، يكنى أبا عمر ، كان أبرز أدباء عصره ، ولد في سنة  بن عبد ربه أحمد بن محمد     

ونشأ في قرطبة متصالً بعلماء عصره وكان أبرز الذين تتلمذ عليهم ابن وضاح وبقي بن مخلد 

منها شاعر األندلس هـ ، لقب بألقاب 328والخشني ، اتصل بأمراء عصره ومدحهم ، توفي سنة 

 ومليح األندلس .

وعن كتابه العقد الفريد ، فهو من المصادر المهمة في المكتبة العربية ، رأى عدد من      

الباحثين أن اسمه )العقد( ورأى أن اسمه )العقد في األخبار( ، أما لفظة الفريد فقد أُضيفت إليه 

كر لفظة ، حتى أن المصادر القديمة التي عّرفت بالكتاب لم تذ أضافه النساخ المتأخرون فيما بعد

 الفريد .

 األسباب التي دعت إلى تأليف ابن عبد ربه لهذا الكتاب هي :

 تعريف أهل المشرق بتراث األندلس وحضارتها وأدبها . -1

 تعريف أهل األندلس بتراث أهل المشرق وحضارتهم وأدبهم . -2

الحضارة تقوية الثقة لألندلسيين بأنفسهم وأقالمهم للوصول إلى ما وصل أهل المشرق من  -3

 واإلبداع والتأليف والتصنيف في الحضارات والعلوم والفنون المختلفة .

وله في ) الممحصات ( وهي قصائد قالها في خاتمة حياته في الزهد والمواعظ يمحصُّ بها      

 قصائده التي قالها في الغزل والمجون في شبابه ، ومن شعره قوله :

 َيــــْقــَتـــدُر     ماذا الذي َبْعَد َشْيِب الرأس َتْنتِظرُ  يا َقاِدراً ليس َيْعــفــو حــيــنَ 

 َعايــــْن ِبـَقْلبــَك إنَّ الــعيــَن َغـــافــــِلــــٌة     عــــن الحــقيــقـــِة وأعــــلَـــْم أّنــها َســَقـــرٌ 

 تــبــــقــــي وال َتـــَذرُ  سوداُء َتْزفر من غيــظ إذا َســَعــرْت     للـــظــالـــــميـــن فــال

 لو لم يُكْن لَك َغيُر الَمْوِت َمْوِعَظًة     لكاَن فيـــه عـــن اللـــذات ُمــــْزَدَجـــرُ                 

 * مصادر ابن عبد ربه األندلسي في كتابه العقد الفريد :

يرة ، منها ما هو ديني اعتمد كما في تأليفه واختياره لموضوعاته وأخباره على مصادر كث     

كالقرآن واإلنجيل والتوراة ، والحديث النبوي الشريف ، ومنها ما هو أدبي وتاريخي ، وفيما 

 يأتي أبرز تلك المصادر :

ابن قتيبة وكتبه كعيون األخبار، والمعارف ، وكتاب األشربة ، وكتاب فضل العرب على  -1

 العجم .

 والبخالء ، والبيان والتبيين .الجاحظ وكتبه المختلفة كالحيوان ،  -2

 المبرد وكتابه الكامل في اللغة واألدب . -3

 ابن المقفع وكتابه كليلة ودمنة واألدب الكبير والصغير. -4



الدواوين الشعرية ، ومنها ودواوين كثيرة لشعراء جاهليين وإسالميين ، ومنها دواوين  -5

نها دواوين الشعراء العباسيين كأبي تمام ، الشعراء األمويين كجرير ، الفرزدق ، األخطل ، وم

 وأبي نواس ، وأبي العتاهية ، وغير ذلك من الكتب التي تناولتها يداه .

 

 * قيمة العقد الفريد وأهميته :

للعقد أهميته التاريخية ، فهو من المصادر األولية المهمة التي يرجع إليها الباحثون في تاريخ  -1

واألدبي ، ويذكر العقد أخباراً كثيرة عن رجال اإلسالم من خلفاء العرب السياسي واالجتماعي 

وأمراء وقواد في عصر الراشدين واألمويين ، وعن أيام العرب األولى ، وكذلك دّون عن بعض 

 الشخصيات اإلسالمية كعثمان بن عفان ، والحجاج .

ماعهم للغناء ومجالس للعقد أهميته االجتماعية ، إذ تحدث عن حالة العرب االجتماعية من س -2

حوله ، وطرائق معيشتهم ، ولباس طعامهم وشرابهم ، ورأيهم في الخمر والنبيذ ، واحتكاكهم 

باألمم األخرى ، وكذلك ذكر الكثير من األخبار والمعلومات االجتماعية عن أهل األندلس 

الحوادث والحديث عن مجالسهم في العزاء والزواج ، وعاداتهم وتقاليدهم في المناسبات و

 المختلفة .

للعقد قيمته األدبية ، إذ أورد الكثير فيه من األشعار والخطب واالمثال ، كما إنه المصدر  -3

المهم لشعر ابن عبد ربه نفسه ، ففيه أكثر أشعاره وقصائده المختلفة ، كما إنه ذات قيمة 

وافيه وكيفية عروضية وال سيما في الجزء الخامس ، إذ جعلها ألعاريض الشعر وبحوره وق

 النظم عليها .

للعقد قيمته الهزلية ، ففيه الكثير من النوادر والقصص ، وبعض قصص الكتاب وردت في  -4

كتاب ألف ليلة وليلة ، وفيه عن قصص الشعراء كقصة يوم دارة جلجل وامرئ القيس ، وقصة 

اس ، وفي اسحاق الموصلي والمأمون وكيف تزوج بوران ، وقصة الرشيد مع شاعره أبي نو

هذا يعدُّ ابن عبد ربه من قدماء المؤلفين في العربية الذين جمعوا قصصاً من عصور مختلفة 

 ودّونوها في كتاب واحد .

، ومنها قوله: قال النبي صلى هللا عليه  -عليه الصالة والسالم  –ويورد أحاديث النبي      

، وقوله: قال النبي صلى « لّت عميترّوحوا القلوب ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب إذا ك»وسلم: 

هللا عليه وسلم: يدخل عثمان الجنة ضاحكاً ، ألنه كان يضحكني ، وذلك أن النبي صلى هللا عليه 

وسلم دخل عليه وهو أرمد فوجده يأكل تمراً ، فقال له: أتأكل تمراً وأنت أرمد؟ فقال: إنما آكل 

 حتى بدت نواجذه . من الجانب اآلخر! فضحك النبي صلى هللا عليه وسلم

 * المآخذ على ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد :



ضعفه كمؤرخ ، إذ حذف أكثر األسانيد من األخبار التاريخية بحجة اإليجاز وهرباً من التثقل  -1

 واإلطالة ، فوقع في الكثير الخطأ في هذه األخبار والحوادث والوقائع واأليام .

األخبار بل ينقلها على عالتها ، دون أن يضعها على ميزان العقل والمنطق ، إنه ال يمحص  -2

سنة ثم  190سنة ، ومنهم من عاش  300فمثالً يذكر أخباراً عن المعمرين من أن أحدهم عاش 

 عاد شاباً .

إنه وقع في التناقض ، فهو يورد قصة أو خبراً في جزء أو باب ، ثم يناقضها في باب وجزء  -3

 دون أن يلتفت أو ينتبه لذلك ، وثل هذا حدث في الكثير من األخبار والحوادث والقصص .آخر 

إنه يميل إلى ذكر كل شيء حتى ولو كان بساقط اللفظ وفاحش الكالم وسخف المعنى وبذيء  -4

اإلشارة ، فهناك الكثير من القصص واألخبار جاءت بمعاٍن سخيفة وفاحشة وبذيئة ال تصح أن 

 تأتي في كتاب أدبي ومع مصنف مثل ابن عبد ربه وقيمة كتابه التأليفية والبحثية .تذكر أو أن 

إنه كثير التعرض واالنتقاد لآلخرين ، فهو يقدح في أمانة وثقة الباحثين والمصنفين اآلخرين  -5

، فهو يتعرض البن قتيبة ورأيه في الشراب والطعام ويردُّ عليه ، وينتقد سيبويه في بعض 

لنحوية ، وتعرضه للمبّرد عند ذكر بعض ما أخذ عنه ، وذّمه ، وندد بما جمعه في األحكام ا

الروضة وهزأ به ، ولولعه بالتعرض والنقد أكثر من الروايات التي فيها ذكٌر لما أُخذ على 

 الشعراء من األخطاء وأفرد لها باباً خاصاً ، ووضع باباً آخر لما غلط فيه على الشعراء .

الخطأ في الكثير من النصوص الشعرية التي جاءت في الكتاب من الخطأ في إنه وقع في  -6

نسبة الشعراء إلى صاحبه أو قائله أو الخطأ في عدد األبيات ، أو خلط النصوص الشعرية 

 بعضها ببعض سواٌء أكانت لشاعر واحد أم لعدٍد من الشعراء .

يمة ، وافر المعلومات واسع األفق ، وختاماً نقول : إّن العقد كتاب عظيم النفع جليل الق     

بحيث نراه يتحّول بجهد صاحبه إلى سفر موسوعّي ضخم يتضّمن كثيراً من المعارف والعلوم 

واآلداب ، التي رتبها ابن عبد ربه ونّسقها بحيث غدت مّتصلة العرى متآلفة الموضوعات 

له بالعلم والمعرفة وسعة  متماسكة الحلقات ، تشهد للرجل بحسن البراعة واالختيار، كما تشهد

االطالع ، فالرجل في مصّنفه لم يكن مجّرد ناقل ومبّوب ، بل كان صاحب رأي وصاحب ذوق 

يطالن في كثير من األماكن بشكل واضح وجلّي ، فضالً عن كونه شاعراً بارعاً قوّي الديباجة ، 

مل على محاكاتهم سلس األسلوب دقيق المعاني ، ولكن مع ميل إلى تقليد المشارقة ، والع

وإظهار التفّوق عليهم في أغلب األحيان ، وهكذا فإّن العقد بجواهره النفيسة التي تشّع كثيراً من 

 األضواء والمعارف ، كتاب ينبغي االقتناء له واالستفادة من ألقه الرائع بين السطور والكلمات .

 * نص من الكتاب ) ما يجوز في الكتابة وما ال يجوز ( :



تحفظ في صدور كتبك وفصولها وخواتمها وضع كل معنى في موضع يليق به ، وتخّير و     

لكل لفظة معنى يشاكلها ، وليكن ما تختم به فصولك في موضع ذكر البلوى بمثل: نسأل هللا دفع 

المحذور، وصرف المكروه ، وأشباه هذا ، وفي موضع ذكر المصيبة: إنا هلل وإنا إليه راجعون 

لنعمة: الحمد هلل خالصاً ، والشكر هلل واجباً ، فإن هذه المواضع يجب على وفي موضع ذكر ا

الكاتب أن يتفقدها ويتحفّظ فيها ، فإّن الكاتب إنما يصير كاتباً بأن يضع كل معنى في موضعه ، 

 ويعلق كل لفظة على طبقتها من المعنى . 

آن من االختصار والحذف ، واعلم أنه ال يجوز في الرسائل استعمال ما أتت به آي القر     

ومخاطبة الخاص بالعام والعام بالخاص ؛ ألن هللا جل ثناؤه خاطب بالقرآن قوماً فصحاء فهموا 

أمره ونهيه ومراده ، والرسائل إنما يخاطب بها أقوام دخالء على اللغة ، ال علم  -جل ثناؤه -عنه

 لهم بلسان العرب .

المشترك ، والمعنى الملتبس ، فإنه إن ذهب يكاتب  وكذلك ينبغي للكاتب أن يجتنب اللفظ     

ا ِفيها َواْلِعيَر الَّتِي أَْقَبْلنا ِفيها( ، وكقوله  على مثل معنى قول هللا تعالى: )َوْسَئِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّ

هل العير، وبل تعالى: )َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنَّهاِر( ، احتاج الكاتب أن يبين معناه: اسأل أهل القرية وأ

 مكركم بالليل والنهار، ومثل هذا كثير .

وكذلك ال يجوز أيضاً في الرسائل والبالغات المنثورة ما يجوز في األشعار الموزونة ؛      

ألن الشاعر مضطر، والشعر مقصور مقّيد بالوزن والقوافي ، فلذلك أجازوا لهم صرف ما ال 

ا ، واغتفروا فيه سوء النظم ، وأجازوا فيه ينصرف من األسماء ، وحذف ما ال يحذف منه

التقديم والتأخير، واإلضمار في موضع اإلظهار، وذلك كله غير سائغ في الرسائل ، وال جائز 

 في البالغات .

 * الشرح :

يدعو المؤلف إلى االهتمام بإنشاء الكتب باختيار األلفاظ المناسبة وبحسن الخاتم في      

كرب عنا ، وذلك بوضع كل معنى في مكانه الالئق ، وفي كتابة موضعي الحمد هلل ودفع ال

الرسائل يدعو إلى اإلطناب ؛ ألنها تخاطب أقواماً دخالء على اللغة ، ومن هنا كان القرآن 

مقتصراً ؛ ألنه سبحانه وتعالى خاطب قوماً فصحاء ، وعلى الكاتب مراعاة اللفظ المشترك 

ر في الوزن والقوافي والتقديم والتأخير واإلضمار والمعنى الملتبس واإلبتعاد عن الضرائ

وصرف ما ال يصرف وتصغير االسم في موضع التعظيم والمخاطبة بضمير النصب المنفصل 

. 



فهو لذلك يدعو إلى دقة االختيار باأللفاظ وعيار الكلمات بمعيارها ؛ ألن الكالم أسهل      

وأخف على األفواه وخاصة إذا كان  المخارج يكون أسرع إلى األسماع واالتصال بالقلوب

 المعنى مترجماً باللفظ الشريف والكالم العذب .

 * أهم مصادر دراسة العقد الفريد : 

 ابن عبد ربه وكتابه العقد الفريد : د.جبرائيل جبور -1

 في مصادر التراث العربي : د. سعيد الورقي  -2

 هللا خضر العقد الفريد بين المشرق واألندلس : د. حازم عبد -3

 دفاتر أندلسية : د. يوسف عيد -4

 األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط الخالفة : د. أحمد هيكل -5

 النثر األندلسي في عصر الخالفة : فادي رشيد نحالة  -6

 

 

 

 


