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 َعلـى ةاملـَن باِلإَماَم)شعر َمِجِلس ُشعراء َجَبل الَفتح يف كتـاب 

إِلبن َأبي  (امُلِسَتِضَعِفنَي َبَأن َجَعَلُهم اهلل َأِئَمًة َوَجَعَلُهم الَوارِثنَي

 (دراسة موضوعوة): صاحب الصالة
 فواز أمحد حممد. م.م

 22/4/2009: تاريخ القبول 14/1/2009: تاريخ التقديم

توصئـــة 

إنياءن لمصراعات العربية  (ىػ555)لـ يكف إعادة فتح جبؿ طارؽ سنة 
 ككاف الفضؿ يعكد لمخميفة عبد المؤمف (1)فحسب كلكنو كاف حدان ألىطماع اإلفرنج

 في الحفاظ عمى ىذا الجزء الميـ مف الدكلة األندلسية (2)(ىػ558ت)بف عمي 
المكحدية كحمايتيا مف الزحؼ اإلفرنجي بعد أف أصبح األندلسيكف يعانكف مف شدة 

، كطميطمة (ىػ456)كطأة العدك عمييـ شيئا كثيرا، فقد سقطت مدنيـ مثؿ سرقسطة 
ذا  (ىػ488)، كبمنسية (ىػ478) في أياـ ممكؾ الطكائؼ كأياـ حكـ المرابطيف، كا 

قدر لممدينة األخيرة أف تعاد إلى حظيرة اإلسالـ بعد ثماني سنكات مف سقكطيا 
 كلـ يستطع األندلسيكف كالمرابطكف أف يعيداىما (3)فاف األخرييف قد ذىبتا إلى األبد

 نفكس الشعراء كتتخذ أبعادان جديدة في مكيسترداىما مما جعؿ النكبة تؤثر ؼ
شعرىـ حيث أف الشعراء كانكا يركف أف السبيؿ إلى إنقاذ األندلس إال بالقضاء 

حقا بأف الجزيرة بحاجة إلى فتح -  عبد المؤمف –عمى اإلفرنج كقد أدرؾ الخميفة 
 (4) أف يعد العدة لمجياد األكبر ليعيد بو إلى اإلسالـ صفحتو الجديدةقجديد فعمي

                                                 
جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/  قسـ المغة العربية  .
.  373: عصر المرابطيف كالمكحديف في المغرب كاألندلس، محمد عبد اهلل عناف: ينظر(  1)
.  كمابعدىا525: ، المقرم التممساني1أزىار الرياض في أخبارعياض، ج: ينظر (2)
. 101: 3، ؽ1الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، ابف بساـ الشنتريني، ـ  (3)
. 377: ينظر عصر المرابطيف كالمكحديف في المغرب كاألندلس  (4)
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كلسنا بيذه اإللمامة السريعة نرـك أف يككف البحث قائما عمى دراسة تاريخية لتمؾ 
 متالزميف، كالذم ييمنا خالحقبة مف عمر الدكلة األندلسية، كاف كاف األدب كالتارم

 كاكب تمؾ األنظمة السياسية التي حكمت شبو م الشعر الذقمف ىذا األمر كؿ
 مجممو جارل تمؾ األحداث السياسية كتفاعؿ مالجزيرة األندلسية ألف الشعر ؼ

 كجاء اقتصارم عمى كتاب تأريخ المف باإلمامة البف صاحب الصالة (1)معيا
:  لسببيف رئيسيف

 يسػتأثر بإعجاب الدارسيف ؿأف القرف الخامس لميجرة كاف كما يزا: أوليما
 عاشتيا األندلس كشيدت فييا مكاىتماميـ ككف ىذه المدة مف أخصب العصكر الت

عصرىا الذىبي مف االزدىار الحضارم كاألدبي، لذا آثرت أف يككف مكضكع 
بحثي مكجزا قدر اإلمكاف؛ كما يعنينا مف كتاب تأريخ المف باإلمامة المكاضع 

 ممف أنشدكا شعرىـ في حضرة الخميفة فالخاصة بأربعة مف الشعراء األندلسيي
 كابف (2)(ىػ560ت)أبك بكر بف المنخؿ الشمبي: المكحدم عبد المؤمف بف عمي كىـ
 كالقرشي األمي القرطبي (3)(ىػ578-577)السيد األشبيمي المعركؼ بالمص

                                                 

، منجد مصطفى (ىػ897-92)األدب األندلسي مف الفتح حتى سقكط غرناطة : ينظر ( 1)
. 18: بيجت

ىك محمد بف إبراىيـ بف  المنخؿ الفيرم يكنى أبا بكر ككاف مف األدباء المتقدميف كالشعراء  (2)
المجيديف ككاف حسف الخط جيد الضبط يشارؾ في عمـ الكالـ مع صالح كخير كشعره 
مدكف،  كشمب التي ينسب ليا الشاعر مف غرب األندلس كقد تكفي في حدكد الستيف 

زاد المسافر كغرة محيا :  كينظر أيضا143: تأريخ المف باإلمامة:  ينظر. كخمسمائة
. 129: األدب السافر، أبك صفكاف التجيبي المرسي

ىك أبك العباس احمد بف عمي بف محمد كقيؿ احمد بف محمد بف عمي بف عبد الممؾ بف  (3)
ىػ 587سيد الكناني االشبيمي كلقب بالمص إلغارتو عمى أشعار غيره كانت كفاتو سنة 

الغصكف اليانعة في محاسف شعراء . ىػ503ىػ أك 502ىػ كما كاف مكلده سنة 588كقيؿ 
إبراىيـ االبيارم، : المئة السابعة، ابف سعيد أبي الحسف عمي بف مكسى األندلسي، تحقيؽ

 كينظر،  النقد األدبي في كتاب نفح الطيب لممقرم، 16: ت.، د2دار المعارؼ، مصر، ط
. 346: 1984، 2لبناف، ط-ىدل شككة بيناـ، دار الرائد العربي، بيركت
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كابف  (مجيكؿ الكفاة) باألصـ المركاني (1)المعركؼ بالطميؽ كيسميو المقرم
كيخمك كتاب المف باإلمامة مف الحديث عف  (ىػ578ت)صاحب الصالة الباجي 

نما اكتفى باإلشارة إلييـ كما انو اقتصر عؿ  سرد شعر لحياة ىؤالء الشعراء كا 
الشعراء إذ غمب عميو الطابع اإلحصائي، لذا فاف محاكلتي ستقـك عمى دراسة أىـ 

المكاضيع التي تطرؽ إلييا ىؤالء الشعراء كالتي تكاد تككف قسيما مشتركا بيف 
.  الشعراء المداحيف، أبيف مف خالليا ابرز السمات المكضكعية التي تنطكم عمييا

:  موضوعاته. 1

لـ تختمؼ مكضكعات الشعر في عيد المكحديف عف العيكد السابقة، بؿ 
دارت في أكثر مكضكعاتو كلكف السمة العامة التي اتسـ بيا ىي أنو تأثر بالمنيج 

 فكانت مكضكعاتو جادة في مجمميا كغمبت عميو (2)العاـ الذم انتيجتو الدكلة
 ككاف المديح يختمط بمعاف دينية تخمؽ نكعا (3)السمة المتأثرة بالتعاليـ اإلسالمية

مف الشعر المتصؿ بالعقيدة كالتصكؼ، كالى جانب ذلؾ كاف ليـ شعر المديح 
أجادكا فيو لتأييد ىيبة الخالفة المكحدية التي لـ تأؿ الجيد في إسباغ الرعاية 

كتخصيص الجكائز السنية كاليبات الجزلة التي تذكي حماستيـ كتقكم نشاطيـ 
كاف مؤثرا ألىؿ العمـ، محسنا إلييـ، يستدعييـ في البالد "كالسيما أف عبد المؤمف 

كيجرم عمييـ األرزاؽ الكاسعة، كيظير التنكيو بيـ، كاإلعظاـ ليـ، ككاف يعقد 
. (4)"ندكات عممية في قصره

 :كيسترعي انتباىنا جانباف أساسياف في مدائح الشعراء في جبؿ الفتح

 .جانب معنكم يرتبط بمفيـك البطكلة كالجياد- 

. جانب مادم يرتبط بالعالقة المادية بيف الشاعر كالبطؿ- 
                                                 

. 358: 4 نفح الطيب، ـ( 1)
، شكقي ضيؼ، دار المعارؼ، ستاريخ األدب العربي عصر الدكؿ كاإلمارات األندؿ: ينظر  (2)

. 69: ت. ، د3مصر، ط
. 29: 1966، 2في األدب األندلسي، جكدت الركابي، دار المعارؼ، مصر،  ط: ينظر  (3)
محمد سعيد العرياف، : المعجب في تمخيص أخبار المغرب، عبد الكاحد المراكشي، تحقيؽ  (4)

. 296: ىػ1963لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاىرة، 
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أما ما يخص الجانب المعنكم، نجد أف مفيـك البطكلة يبقى مفيكما قائما 
عمى تخيؿ الشعراء الذيف لـ يعيشكا أجكاء المعارؾ كمسمياتيا فتقترف في ذىنو 

.  تاريخيا أمجاد السابقيف
أما مايخص الجانب المادم، فيتمثؿ في عالقة الشاعر بالممدكح، فيتمثؿ 

لنا بتمؾ المادة التي التكاد تخمك منيا مدحة لذا فاف التكسب يبدك كاضحا في 
:  كقد دارت قصائد الشعراء في أربعة محاكر رئيسة. قصائدىـ

:  القائد املسلم. أ

كاف مكقؼ الشعراء مف القائد المسمـ قد تجمى بصكرة كاضحة مف خالؿ 
قصائد المديح التي نظميا الشعراء في مجمس جبؿ الفتح، كقد كانت القصائد في 
تمجيد القيادة اإلسالمية التي تزعمت حركة الجياد اإلسالمي ضد الغزاة اإلفرنج، 
ككانت شخصية القائد عبد المؤمف بف عمي محكرا رئيسيا دارت حكلو القصائد، 

ككاف مكضع إعجاب كتقدير إذ تمثمت فيو الصكرة المثمى لمحاكـ بكؿ مايتحمى بو 
مف صفات كفضائؿ كالسيما الدكر الذم قاـ بو لـ يقتصر في اإلعداد لممعركة 

نما تجاكز ذلؾ إلى المشاركة الفعمية فييا فجمع  كالتخطيط ليا مف بعيد فحسب كا 
 . بذلؾ القيادتيف السياسية كالعسكرية معا

فيشير الشاعر األصـ المركاني إلى قدرة بطمو عمى إدارة المعارؾ كالقتاؿ 
، فقائده (1)فقد كانت لمخميفة دراية عظيمة في إدارة الحركب كالتنظيـ كالدعاية

:  (2)محارب كمتمرس عمى القتاؿ، إذ يقكؿ
آراؤه في الوغى بالسُّْمر والُقِضِب  َتدبير مْن َقاَرَع األياَم  واْخَتَمَطْت 
كاَن اإلياُب  أُلخرى  أْعَظَم  الَنَسِب  إن آب  من  غزوٍة أْفَنْت أَعاديو 

 

                                                 

الحركب الصميبية في المشرؽ كالمغرب، محمد العركسي المطكم، دار المغرب : ينظر (1)
. 226: ـ1982اإلسالمي، بيركت لبناف،  

. 155: تأريخ المف باإلمامة (2)
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كيتحدث ابف صاحب الصالة الباجي عف المشاركة الحربية التي قاـ بيا القائد عبد 
المؤمف بف عمي عند جكازه إلى جبؿ الفتح، كيبرز التعبير الشعرم محركا زناد 
البطكلة في عيد المكحديف كىك الخطر اإًلفرنجي الذم كاف ييدد المسمميف، 
كتتجمى في األىبيات الفركسية في أىسمى صكرىا فقد صكر الشاعر القائد عبد 

المؤمف فارسان يعٌز عميو أىف يسمع صريخ المسمميف دكف أف يستجيب ليـ كيدفع 
:  (1)الظمـ كالعدكاف عنيـ، إذ يقكؿ

َفَطاَف بَأْرِض الُكْفِر حتى َأَعاَدَىا 
  بعد ما ةِ َوَكرَّر إلى  َنْ ِر الَلزيرَ 

 

نقاد اأَلبي  المشاقــق   إلى الحقِّ وا 
 َوَناِعـق (2)َأتَاُه  مم  الُرْكَبـاِن َناعٍ 

 

قدامو عمييا فيك  كاألصـ المركاني يثني عمى شجاعة كحماسة عبد المؤمف لمقتاؿ كا 
:  (3)إذا ما دعتو الحرب لبى نداءىا كطار إلييا متقدما الجيكش الضخمة، إذ يقكؿ

َطاَر السَّرفين َأَماَم الَلْحَفِل المَُّلــِب  َمِمٌك إذا َماَدَعْتُو الَحْرَب ِمْن ُبُعد 
كالثقة بالنفس مظير مف مظاىر الشجاعة فالقائد عبد المؤمف إذ يقتحـ الخطكب 

بقمب ثبت، كشجاعة فائقة كاف كاثقا مف شجاعتو كبأسو كميارتو في القتاؿ 
:  (4)فممدكحو لك شاء لخاض المعركة راجال، يقكؿ ابف صاحب الصالة

 َفَمو َشاَا لم  َيْرَكْب َلوادًا ِبَلْحَفلٍ 
ج 

 (5)َوالَحَمَمْتُو في الُسَفاِر األيانـق 
 : (6)كىذه الحماسة انعكست عمى قطعات جيشو أيضا، يقكؿ ابف المنخؿ الشمبي

 َفَمو َلْم ُتِلْزَىا الُسْفُن نحو عدوىا
 

 !َلَلاَزْت إليِو الَبْحَر تْقَطْعُو َوْثَبا 
 

يىتىغىنَّى ابف المنخؿ بيذه الشجاعة كالبطكلة الحربية لمخميفة عبد المؤمف مركزان عمى  كى
إبراز التفاعؿ بيف القائد كجنده في القتاؿ فقد صكَّر الشاعر الخميفة فارسان يتقدـ 

                                                 

. 162: المصدر نفسو (1)
. 178: 1بعد، مادة نيأ، لساف العرب، ج: ناع (2)
. 155: تأريخ المف باإلمامة( 3)
. 160: المصدر نفسو( 4)
. 1117: 1االنكؽ، طائر العقاب، القامكس المحيط، فصؿ اليمزة، ج: االيانؽ (5)
 .147: تأريخ المف باإلمامة باإلمامة  (6)



 َعلى امُلِسَتِضَعِفنَي َبَأن َجَعَلُهم اهلل َأِئَمًة ةامَلن باِلإَماَم)شعر َمِجِلس ُشعراء َجَبل الَفتح يف كتاب 

 فواز أمحد حممد. م. م(             دراسة موضوعوة: )إِلبن َأبي صاحب الصالة (َوَجَعَلُهم الَوارِثنَي

 6 

الفرساف في العراؾ كالنزاؿ كيتحمؿ الًعٍبء األىٍكبىر في القتاؿ كيبعث الحمية في 
:  (1)نفكس جنكده الذيف يمتفكف حكلو آلئذيف بو، إذ يقكؿ

 َيموُذوَن  في الَيْيَلا  ِبأْرَوِع  َمالـِدٍ 
 

 إَذا َداَرِت اليْيَلاُا َكاَن ليا ُقْطَبـا 
ج 

ْن َعَ َفْت ريُح الَوَغى أْحَدُقوا بـو  َوا 
 

 َفَكانوا َلُو ِلْسمًا  َوَكاَن َلُيْم َقْمَبـا 
 

 فكالشعراء كانكا يحرصكف عمى إضفاء ىذه الصفة عمى شخصية القائد عبد المؤـ
لما ليا مف أىمية في مياديف القتاؿ حتى غدا رعبو كالتخكؼ مف لقائو مف 

ٍقدىاًمًو، يقكؿ ابف السيد األشبيمي :  (2)المظاىر الدالة عمى شجاعتو كاً 
 (4)والُمْشِركُوَن وأْىُل الُكْفِر في َلَدل   (3)أضحى ُبْكَرُتُو اإلسسم في لـََذلٍ 

 عبد دكالتعبير الشعرم يرسـ صكرة معٌبرة لمحالة النفسية التي نجمت عف كجكد القائ
المؤمف في األمة فقد آمف المسممكف بو، أما المشرككف فقد شاع الرعب كالفزع في 
قمكبيـ كاالضطراب في صفكفيـ، بؿ إف التعبير الشعرم قىدَّـ اإلسالـ في صكرة 

 بالغ العنؼ لذلؾ جحية سعدت بيذا القائد؛كقد كاف الصراع بيف المكحديف كاإلفرف
كاف يثني ابف صاحب الصالة لقكة قائده كفتكو باألعداء كارىابيـ، كقدرتو عمييـ 
سمة مف سمات القائد الشجاع فسيكؼ الخميفة عبد المؤمف قىطَّعىت أىجساـ العداة 

:  (5)كفتكت بيا
 َلُو شيَمٌة َتْرتَاح لمَبْذل والَنَدى 

ج 

 (6)وَكٌف ِلَتفميِق الَلَماِلِم َواِمـقُ  
 

 َوُلْدٌن بأيدي الطاعِنيَن َبواِسقُ     ُتَقسَّرم أْلَساُم الُعَداِة سيوفُـوُ 
 

كيتحدث الشعراء عف المغزل الذم يقاتؿ مف أجمو القائد المسمـ، فيؤكدكف أنو 
نما يقاتؿ في سبيؿ اهلل كيسعى إلى نيؿ مرضاتو،  اليسعى إلى المكاسب الدنيكية، كا 

                                                 

. 145: المصدر نفسو (1)
. 151: المصدر نفسو (2)
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 .161: تأريخ المف باإلمامة ( 5)
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عالء كممتو في األرض، فكاف  فيك يقارع اإلفرنج حتى يعمؿ عمى رفع راية اهلل كا 
:  (1)النصر ثمرة االعتزاز بديف اهلل، يقكؿ ابف المنخؿ

 َوَقْد َكاَن َىَذا الديُن َولَّرى َشَباَبُو 
 

 َفَممَّرا َتَولَّرى الدِّين لم يعْد إن َشبَّرا  
 

َبا     رَأوا ِبَك ديُن اا َكْيَف إْعِتزَاَزهُ  ََ  وأْنُتم  َلُو َحْرٌب َفَكانوا َلُو َحْر
ج 

لذا فإىٌنو الغرابة أف نجد ىذا القائد تقيان كرعان، فيذا ابف صاحب الصالة أىشاد بتقكل 
اءىت قمبو كأىنىارىت سريرتو فكشفت لو  عبد المؤمف كىذه التقكل ىي التي أىضى

:  (2)الحقائؽ، إذ يقكؿ
 إذا َىمَّر  أْمرًا  َلْم  يُمح ِبَحقيَقـةٍ 

 

 َوَغاَب  دليٌل  لمتَـَفيُِّم  َ ـاِدقُ  
 

 َبَدا ِمْن ِضَياِا الَعْقِل ىدي َيُدلُُّو 
 

 َعـَمْيو  َوِمْن نورِالب يرِة ساِبُق  
 

 َوَمْن َلَعَل الَتْقَوى ِسرَاَلًا ِلَقْمِبِو 
 

 َأَضاَا وَلْم ُتْحَلْب َلَديِو الَحَقاِاـقُ  
 

كمف الجدير بالذكر، إف فكرة ربط التقكل بالقائد المسمـ ىي فكرة قديمة في شعرنا 
المتتبع ".......... العربي الذم صكر البطكلة اإلسالمية في عصكرىا المختمفة فػ

لمتاريخ اإلسالمي منذ نشأة اإلسالـ كالى عيد غير بعيد البد أف يمحظ أف شخصية 
القائد الصالح في المجتمع اإلسالمي لـ تنسمخ يكمان عف شخصية اإلنساف 

 كماداـ القائد عمى ىذه الحاؿ مف التقكل كالعـز عمى مكاصمة الحركب (3)."التقي
مع اإلفرنج كالتصدم ليـ مف أجؿ حماية الديف كنصرتو فإفَّ اهلل يمنحو القدرة عمى 

:  (4)ذلؾ كيتكاله بعنايتو، كىذا كاضح في قكؿ ابف السيد األشبيمي
 َوَيْزَدِىي َربَُّيا إْن ُعدَّر ِمْن الَخَول    ُتْزَىى  ِبُمْمٍك  َقديٍر  ُكلَّر َمْمَمَكـٍة 

 

 ! َأنَّر َماَلُيم ِمْن ُلنوِد اا ِمْن ِقَبل    َأْبِمْ  َذِوي الِشْرِك واإللَحاِد َقاِطَبةً 
 

 َواُا  ُيَخمُِّد  َمْواَلَنا  َوَسيَِّدَنــا 
 

 !َحتَّرى  يبّم   ِفْيُكْم  َغاَيَة  األَملِ  
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كيمضي ابف السيد األشبيمي إلى ماىك أبعد مف ذلؾ، حيف يرل أف اهلل ىك الذم 
 ؾًإصطفاه مف بيف ممكؾ األرض لنصرة دينو كمقىارىعًة أىعدائو ألنَّو كاف أىٍىالن لذؿ

:  (1)بما يتصؼ بو، إذ يقكؿ
 ِخْمَفُة  اا َما  َلاَا الزَّرَمان بـو

 

 إالَّر  ِلَيْرُفوَّر َمـا  ِفيِو  ِمْن الَخـَمل 
ج 

 َتغنى ِبَعْزَمِتِو  اأَلْقَدار  ُمـْلِمَيًة 
ج 

 (2)َعْن َحاِدِث َلَمٍل في الَحاِدث الَلَمل 
 

 ُدْوَن الِخسَفُة في أْلَفاِنو َزَمـمٌ 
 

 َمْذَىُب  َسْيِفو  َلْم  َيْيد في  الَخَمل 
 

إذف فيك القائد الذم بإرادتو تتحرؾ الجيكش كتفتح الفتكح كتتحقؽ االنتصارات، 
انطمقان مف ككف الخميفة ىك المرجع األىعمى كالرمز الديني الذم تيؤىٍكؿي ًإليو أمكر 
األمة عمى امتداد أصقاع الدكلة األندلسية، لذا فأيان كاف الفاتح لألىندلس ففضؿ 

ـ . إنقاذىا أكال كقبؿ كؿ شيء يعكد هلل ثـ لمخميفة كفي صكرة أخرل يرل األىصى
المركاني أف قائده خميفة اهلل  كيتصؼ بككنو كاسع العمـ غزير المعرفة معتنيان 

بالفكر قائمان عميو، كالغرابة في ذلؾ فالعمـ سالح ماض في المعركة، كقد أشار أبك 
 فالخميفة عممو باد (3)جعفر بف سعيد بعناية عبد المؤمف باآلداب كقيامو بأمرىا

:  (4)لمناس جميعا، يقكؿ الشاعر
 َما َبْيَن رَاَحِتِو الُطوَلى  َوَخاِطرِِه 

 

ج   َيِفيُض َبْحرُالَنَدى بالِعْمـِم َواأَلَدب 
 َعْن َلْوَىِر ِمْن َبِديِم الَنْظِم ُمْنَتَخب    َخمِيَفُة  اا َباِدي الِعْمم  ُمْبَتِسـمٌ 

 

كىذا ماجعؿ أثر عمـ ىذا القائد يبدك كاضحان في أفراد رعيتو، يقكؿ أبف المنخؿ 
:  (5)الشمبي

 َوَلو َعِمَم النَّراُس الخفياِت َأْمَرُه 
 

 َلَما َدَرُسوا ُ ْحَفًا َوالَ نَّرُفوا ُكُتَبا  
 

                                                 

. 149: المصدر نفسو (1)
. 116: 11جمؿ لألمر العظيـ كالصغير، لساف العرب،  مادة جمؿ،  ج (2)
. 129: 5نفح الطيب، ـ (3)
 .158: تأريخ المف باإلمامة (4)

. 145: تأريخ المف باإلمامة (5)
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يمحظ أنيا تنيمؿ مف معيف كاحد، –عبد المؤمف –كالناظر في صكرة القائد المسمـ 
يقكـ عمى رسـ صكرة مثمى لمقيادة اإلسالمية التي تجسد تطمعات الجماعة 

اإلسالمية في األندلس إلى القيادة الكاعية التي انتظرتيا بفارغ الصبر كي تعمؿ 
عمى تكحيد صفكفيا ضد أعدائيا المتربصيف بيا؛كتستنقذ البالد مف أىيدييـ كتخمصا 

مما تعاني منو، فالقائد عبد المؤمف ىك القائد الذم تبنى عميو اآلماؿ، يقكؿ ابف 
:  (1)السيد االشبيمي

 ِلَتُيْن أْنَدلُـَسًا أْن زَاَرَىا َمـِمٌك 
 

 َأْحَيى  وَأْنَشَر ِفيَيا َمّيَت اأَلَملِ  
 

 َوَمْن َتُكْن َعاَدُة  اإلْحَياِا َعاَدُتُو 
 

 َىاَنْت عمى رَاَحَتْيِو ُلْمَمُة الِعَملِ  
 

:  (2)كيؤكدا األصـ المركاني الفكرة ذاتيا، إذ يقكؿ
 َليا بـُِكلِّ َطريٍق لـَْحُظ ُمْرَتِقـب     ِإنَّر الَلِزيَرِة ِمْن ُطوِل انِتَظاِرُكم 

 

 ياَواِفدًا ُعِمَقـت ِمْن ُيْمِن َمْقِدِمِو 
 

 َأْيِدي اأَلَماني ِبَحْبٍل َغْيـز ُمْنَقِضب 
 

كميما يكف مف أمرو فًإف الصكر التي يرسميا الشعراء لمقائد المسمـ عبد المؤمف 
ليست مقتصرة عمى ًإبراز الدكر الذم ًإضطمع بو في تجييز الجيكش كقيادتيا 

نما تعداىا إلى ًإبراز أىٍبعىادىىا النفسية كالفكرية التي  كاالشتراؾ الفعمي في المعارؾ كا 
تنجـ عف كجكده في األيمة، فقد رأل الشعراء أف القائد بما يتمتع بو مف مزايا 

شعارىا  كصفات قادر عمى تحفيز األمة كبعث طاقاتيا كتفريج أىزماتيا النفسية كا 
بالثقة كبالتالي خمؽ حالة مف األىمف كاإًلطمئناف بيف صفكفيا مف خالؿ سير القائد 

:  (3)الدائـ عمى مصالح المسمميف، يقكؿ ابف السيد األشبيمي
 َأو َكاأَلَماِن َعَمى َأْحَشاِا ِذي َوَلل     َفَكاَن َكالنَّروِم  ِفي َأْلَفاِن ذي ُسُيدٍ 
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خراجيا مف كحشتيا ككشؼ  كيبرز األىصـ المركاني دكر القائد في تٍأنيس الرعية كا 
زماتيا كما ينتج مف ذلؾ مف راحة نفسية كشعكر باألىمف  َى شداتيا كتفريج أى

:  (1)كاالستقرار، إذ يقكؿ
 َلمَّرى ِإَياُبَك َعنَّرـا ُكـلَّر مظَمَمـٍة 

 

   َوأنِّس الدِّين من إيحاِش ُمْغَتِرب 
َ اِفْح ِبِتْمَك الَيِد الَبْيَضاِا ِقَبتَّرَيا  

 

َ بَحـْت ُمْسَودَّرة الطَُّنـِب   َْ  َفِإنَّرَيا َأ
 

ييعىبِّر ابف صاحب الصالة في المعنى نفسو مصكران الخميفة عبد المؤمف بجكده  كى
:  (2)يبذؿ الماؿ لمف يقصده كيقدـ الحاجة لمف يمكذ بو، فيقكؿ

 َوَبثَّر الَنَدى َفاْسَتْرَزَقْتُو الَخَسِاق    َأزَاَح الرَّرَدى َعن َمن َيُموُذ ِبِظمَّروِ 
   ج

 َفِفي ِظمِِّو َأْمٌن ِمَن الَخوِف َماِنم
 

َِ رَاِزق   َوِفي َكفِِّو َبْحٌر ِمَن الُلوِد
 

كىذه الرقة التي نجدىا عند القائد عبد المؤمف ليست مقتصرة عمى رعيتو فحسب، 
بؿ  عمى أىعدائو كذلؾ، فعندما فتح المسممكف جبؿ طارؽ أعطى عبد المؤمف 

اآلماف لإلفرنج كأطمؽ سراحيـ كقدـ السفف ليـ حتى يجمكا عف البالد معبرا الشاعر 
األصـ المركاني عف فرح اإلفرنجييف كقد مٌف الخميفة عمييـ بالعفك، الذم ىك عفك 

:  (3)مقتدر العفك ضعيؼ، إذ يقكؿ
 َسـاَر الُعُموُج َوِفي َأْعَناِقِيـم ِمَننٌ 

 

   ِمن َعْفـِو ُمْقَتِدٍر لمَغـْزِو ُمْنَتِدب  
 َمدُّوا اأَلُكفَّر ِلَمْمِس النَّرْلم ِمْن َفَرحٍ 

 

 !َوَشمَّرروا لُوثوب الَبْحر ِمْن َطَرب 
 

كىذا ما جعؿ الشاعر ابف سيد االشبيمي يحذر مف أىناة الخميفة  كحممو محذرا إياه 
:  (4)مف عاقبة ذلؾ الحمـ الذم قد يبطر العاصيف كيحمميـ عمى الزلؿ، إذ يقكؿ

 َمازَاَل ُيْغِضي َفُيْعِطي َ اِفَحًا َكِرمًا 
للج 

 َوالَ ْفُح َقْد َيْحُمُل الَعاِ ي َعَمى الَزَللِ  
 

كىكذا نجد قصائد الشعراء قد نظمت لتختص بالخميفة عبد المؤمف النصيب األكفر 
مف المديح ككانت نماذجيـ الشعرية تسعى إلى إبراز فضائؿ الشجاعة كالنخكة 

                                                 

. 157: المصدر نفسو (4)
 .160: المصدر نفسو (1)
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كالبطكلة، كلـ يخرج شعراء المديح في ىذا المجمس عف األىكصاؼ التي اقتبسكىا 
.  مف سابقييـ كالكصؼ بالشجاعة كالنخكة كالجكد كبذؿ الماؿ كما إلى ذلؾ

 

:  جوش املسلمني.  ب

عبر شعراء جبؿ الفتح في شعرىـ عف شدة إعجابيـ بالجيش اإلسالمي 
الذم خاض المعارؾ كالحركب ضد الغزاة فأىسيـ في صنع االنتصارات العظيمة 

التي تكِّجت بفتح جبؿ طارؽ كذلؾ ألف جند الجيش اإلسالمي الذم يصفيـ 
الشعراء كانكا متمسكيف بعقيدتيـ مؤمنيف بيا مجاىديف في سبيؿ اهلل يسعكف لنيؿ 

عالء كممتو في األرض .  رضاه، كاً 
كمف الصكر األساسية التي نراىا في إطار الصكرة العامة لمجيش 
اإلسالمي كثرتو العددية، فالشاعر ابف صاحب الصالة الباجي يتحدث عف 

الجيكش الضخمة التي جيزىا الخميفة عبد المؤمف كقادىا إلى األندلس تمبية لنداء 
:  (1)أىميا فيك جيش ضخـ العدد يرىب كؿ مف يعاينو، إذ يقكؿ

 ِبَلْيٍش َتِضيُق اأَلْرُض َعْنُو ِبُطوِلَيا
ج 

   َوَتْرَىُبُو َلْو َعاَيَنْتُو الَعَماِلـق 
كفي قصيدة أخرل إلبف السيد األشبيمي كفييا يستعرض الجيكش الضخمة التي 
احتشدت في جبؿ طارؽ غداة عبكر عبد المؤمف، نىٍستىًشؼُّ مف خالؿ األىبيات 

ضخامة الجيكش ككثرة عددىا فيناؾ الجمكع البرية الكثيفة ترافقيا قطعات بحرية 
تماثميا في الكثرة أما مف الجك فيناؾ الطيكر الجارحة التي تصاحب جيش 
المسمميف كي تأىخذ غنيمتيا مف جثث األعداء كاألبيات ترمز لمنصر الدائـ 

:  (2)لممسمميف، اذيقكؿ
  َذَكاٌا َوْىَي َقْد َنَيَبتْ هَتْعُدو َعَمي

   َفَتْسَتِلدُّ َأَناًة ِمْن َسَنـى الُمَقـل   ج
 ُمَ اِحَبًا ِمْثَمـُو في الَيِم ُمتَّرِ سً 

ج 

 لِمْنُو ِبَحـْزٍم َوَعْزٍم َغْيَر  ُمْنَفصِ  
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 ِمْن ُكلِّ َعاِاَمٍة في َشْكِل  َطاِاَرٍة 
 

 َتَشاَكَل اأَلْمُر ِفيَيا  ُكـلَّر ُمْشَتَكل 
ج 

أما كتائب ىذا الجيش فإنيا غاية مف التنظيـ كالدقة فيي كاألسطر المتراصفة في 
:  (1)الكتب، يقكؿ األصـ المركاني

 َكتَاِاٌب َ فَّرَيـا  َوااَلُل َأْرِدَيــٌة 
ج 

 ِبيُض َفَأْشَبَيِت اأَلْسَطاِرفي الُكُتِب  
 

كيتحدث ابف صاحب الصالة الباجي عف العناصر التي تككف منيا جيش 
المسمميف الذم خاض المعارؾ كالحركب مع الخميفة عبد المؤمف، فيشير إلى انو 
كاف يتككف مف خيرة شباب العرب كما أنو يضـ عناصر إسالمية مختمفة كانت 

تجمعت في أماكف كجنسيات مختمفة تحت قيادة كاحدة لمكاجية اإلفرنج، كاف ىؤالء 
مدربكف عمى القتاؿ ميرة فيو إذ كانكا يتصفكف بسرعة الحركة كالمناكرة مف ناحية، 
صابة اليدؼ فيؤالء الفرساف كاألسكد عمى  كبالقدرة عمى استخداـ أدكات القتاؿ كا 

 : (2)متكف خيؿ تسابؽ البرؽ في سرعتيا
 َوَخْيٌل َتُسُوُق اأُلسَد  َفْوَق ُمُتْوِنَيا

ج 

 َوَتْسبق ُلْمَح الَبْرِق والَبْرُق َخاِفـق 
 

 َتَخيَّررىا التَّروِفيُق َمْن ُكلَّر  َضاِمـرٍ 
 

 َوَأْرَكَبَيا اأَلْبَطـال  َسْعـٌد ُمَطاِبـق 
 

 َقْد ُأْنُتِخُبوا ِمْن ُنْخَبِة الُعْرِب ُكمَِّيا
 

 َشَباٌب َوَخْمـٌق َكـاِمٌل َو َخسِاـق 
 

أما األصـ المركاني فيشير إلى أبناء القبائؿ العربية الذيف كانكا يشكمكف فئة كبيرة 
مف الحشكد التي جازت مع الخميفة عبد المؤمف إلى األندلس، كندرؾ مف أبياتو 
مَّص منيـ لمجياد كاإلشادة بيـ عمى ىذا النحك كىي  تطكع كثير مف العرب الخي

ًإشادة أىٍظيىر فييا أف الحرب التي سيخكضيا ىؤالء العرب ليست حرب أىكطاف كال 
نما ىي حرب عقائدية بؿ ىي حربه ًإسالميةه، ككاف الشاعر بحر  أىجناس كاً 

عابد األوثان  "دصريحان في تحديد اليدؼ الذم جازكا مف أىجمو أىآل كىك جيا
:  (3)، يقكؿ الشاعر "وال مب

                           َحدِّْث َعـِن الُروِم ِفي َأْقَطاِر َأْنَدُلٍس  

 والَبْحر َقـْد َمأَل الَعْبريِن ِبالَعَرب 
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َذا اْخَضرَّرِت الَغْبرَاا بالُعُشـب    ِمـْن ُكلِّ َمْن َيْتُرُك الَيْيَلاَا في َحَمكٍ   َلْمرٌاِ 
 

 ُمـَقمَّرـٌب َبْيـَن ُمْشتَـاٍة َوَىاِلـَرٍة 
ج 

   َتَقمَُّب السَّريِف َبْيـَن  الَماِا  والمَّرَيب
 َيْرِمي بـِِيم َظـْيَرطرٍف َبطَن َساِبَحٍة 

 

ٍل والَبْحُر في  َ َخب   فالَبر في ُشِ َُ
ج 

 يْ َمى ِبَيا َعاِبُد اأَلْوثَـاِن َوالُ ُمب   َوتْعُبـرُالماا ِمْنُيـم َناُر َعاِديــة
 

 َعِن الُحَساِم ِرياٌح َشــرَّر ُمْنَقـَمب    َ َدَرْت بالَعَرب الـَعْرَباِا واْنَقَمَبـت
ج 

 مكمف الكاضح ىنا أىف الشعراء كانكا يتعمدكف التأكيد عمى كثرة الجيش اإلسالـ
كي يحدثكا ًإستثارات معينة في نفكس المسمميف كيرفعكف معنكياتيـ القتالية، ألىف 
الطرؼ اآلخر المعادم كاف قد ًإتخذ مف كثرتو العددية كذلؾ كسيمة إًلحباط ركح 
المسمميف القتالية ظنان منيـ إف العدد ىك أىساس النصر عمى المسمميف، كلكنو إلى 

جانب ذلؾ الييممكف الحديث عف شجاعة الجيش اإلسالمي كجرأتو القتالية 
المشفكعة بالعزيمة القكية عمى مكاصمة الجياد كتحرير البالد إذ كاف الجنكد يقبمكف 

عمى المعركة غير ىيَّابيف فال ترىبيـ المنية كالتخيفيـ قكة عدكىـ ميما عظمت 
كالذم نجده عند ابف المنخؿ الشمبي الذم يشير إلى رجاؿ الجيش فيـ كالقداح في 

:  (1)خفتيـ كنشاطيـ كسرعة حركتيـ في إقباليـ لممعركة، إذ يقكؿ
نَّرَمـا   َعَمْيَيا ِرَلاٌل َكالِقـَداِح، واِ 

ج 

 َيُكوُنُوَن ِفي الَيْيَلاِا ِىْنِديًة ُقْضَبا 
 

:  (2)كىـ كاأليسكد عندما تالقي فريستيا، يقكؿ ابف صاحب الصالة الباجي
 ِرَلاٌل َولِكن ِفي الُحُروِب َضرَاِغٌم 

ج 

 َوَخْيٌل َولِكن ِفي السَِّباِق َشواِاق 
 

سِّد ابف المنخؿ الشمبي مدل التالحـ بيف القائد كجنده، كفييا يشيد بالبطكلة  كييجى
الحربية لمخميفة عبد المؤمف في المعارؾ كعمى إبراز التفاعؿ بيف القائد كجنده في 

كَّر الخميفة عبد المؤمف فارسان يتقدـ الفرساف في المعركة كالنزاؿ  القتاؿ فقد صى
كيتحمؿ الًعٍبء األكبر في القتاؿ كيبعث الحمية في نفكس جنده الذيف يمتفكف حكلو 

:  (3)آلئذيف بو، إذ يقكؿ
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 َيُموُذوَن في الَيْيـَلا بـَِأْرَوَع َماِلـدٍ 
 

 ِإَذا َدارت الَيْيَلاُا َكاَن َلَيا ُقْطَبا 
 ج

ْن َعَ َفت ريُح الَوَغى َأْحَدُقُوا بـِوِ   واِ 
 

 َفَكاُنوا َلُو ِلْسمًا َوَكاَن َلُيم َقْمَبا 
 

كاإلقباؿ عمى المعركة ليس مقتصرا عمى رجاؿ القطعات البرية فحسب بؿ كذلؾ 
رجاؿ القطعات البحرية فيـ يقبمكف عمى المعركة بشكؽ كليفة حتى لك لـ يكف 

ىناؾ سفف لقطع ىؤالء الرجاؿ البحر كثبان حتى يتـ ليـ النصر، يقكؿ ابف المنخؿ 
:  (1)الشمبي

 َفَمو َلْم ُتِلْزَىا السُّْفُن َنْحَوَعُدوَِّىـا
 

 َلَلاَزت ِإلْيِو الَبْحَر َتْقَطْعُو َوْثَبـا 
ج 

كبالطبع فًإنو لكال عزيمة ىؤالء المسممكف لما استطاعكا القضاء عمى اإًلفرنجييف 
فيـ بحؽ أيسكد البحر يقكدكف سفنيـ التي تشابو األساكد في سرعتيا بميارة كجدارة 

رِّفكنيا حسب أىىكائيـ كحسب مقتضيات المعركة القائمة، يقكؿ ابف السيد  ييصى كى
:  (2)األشبيمي

 ِىَي اأَلَسـاوُد ِإالَّر َأنَّرَيـا ُحِشَيـت
 

   ُأْسَدًا َفَطاَلْت َوَلْواَل اأُلْسُد َلْم َتُطل 
كبتمؾ العزيمة، استطاع الجيش اإلسالمي إسقاط الحصف كالمعقؿ اإلفرنجي في 
جبؿ الفتح الذم تحصنكا بو، كعمى الرغـ مف مناعة الحصف كاستعصائو عمى 

الفاتحيف، ًإال أىفَّ ىذه المناعة لـ تقؼ حائال دكف القكل اإلسالمية المجاىدة 
 فاألىصـ المركاني (3)فسقطت تمؾ الحصكف كتياكت كدخميا المسممكف ظافريف

يصؼ المصير البائس الذم انتيى إليو اإلفرنج بعد المعركة مف مكتو كاسرو 
، بعد حصار أىرىؽ األىعداء كأىرغميـ عمى االستسالـ، يقكؿ الشاعر :  (4)كتشريدو

 َحْسَناُا َيْفَتر لمُخطَّراِب َمْبَسُمَيـا 
 

 َعن َلْوَىِر السَّرْيِف الَعْن َمْبَسِم شِنب 
 

 َوزَاِخِر ُمـْرِبُد اأَلْمَواِج ِمْن َغَضـب     َمِنيَعٌة ِمْن ُذَرى ُسوٍر َتَكنَّرَفـَيا
 

 َتَغْمَغَمت ِفي ِخَناِق الَلوِّ َ اِعَدًة 
 

 َحتَّرى َحَسْبَنا َمَداَر النَّرْلِم ِفي َ ـَبب 
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 َوِحْيَن َغاَدَرَىا ُطوَل الِحَ اِرَلَيا 
 

    َكَأنَّرَيا َمرِكٌب َأْشَفى َعَمى الـَعَطـب  

 أَْلَقْت ِإلْيَك َبَأْيِدي الذلِّ َطاِاعـًة 
ج 

 َوَمكَّرَنْتَك ِمن الَمْسُموِب َوالَسـَمـب 
 

يتفؽ مع -  جبؿ الفتح –كالكصؼ الذم يقدمو لنا الشاعر لمنعة مدينة الميدية 
ماأىكرده المؤرخكف فيي مف معاقؿ المغرب المنيعة ذات األىسكار العالية التي تحيط 

( 1)بيا؛ فضال عف البحر الذم يكتنفيا مف ثالث جيات، فاكسبيا حصانة طبيعية

 بالعذراء الممتنعة، كنظران لكماؿ الجيش اإلسالمي اكىذا ماجعؿ الشاعر يصفو
ٌكؼ مف لقائو قكة منظكرة في حركبو مع اإلفرنج  عددان كعدَّةن، فقد غدا رعبو كالتىخى
الذيف ييبكف مكاجيتو كالدخكؿ معو في معركة مباشرة، إذ كاف االحتراز كالتحكط 

منو في صفاتيـ كاضحة، لذا فًإف الشاعر ابف السيد االشبيمي يحثيـ عمى 
ال  االستسالـ كالدخكؿ في اإلسالـ ألىنو القدرة ليـ بيؤالء الجند كبدكلة المكحديف كا 

:  (2)"فاليخافوا فلأة األلل"
 َأتَاُكم الَلْيُش َمْحـُفوفًا َلَواِنُبـُو 

 

   بالَمْشَرفيِّة  والخـّطَية الذبـِل  
ْمِم واإلسسم َوْيَحُكم    الَتْحَسُبوا َدْوَلة التَّرْوِحيد َكالدَولِ     ِريُعوا ِإلى السِّ
إن َأَتْيتُـم َحَقْنتُـم ِمْن ِدَماِاُكـم  َفَِ

ن َأَبْيُتم َفَخاُفوا َفْلـَأَة اأَلَللِ    ج ج   َواِ 
ج 

ف لمجيش المكحدم ىـ مجاميع إسالمية  مما تقدـ، نمحظ أف الغالب المككِّ
نىت صكرة الجيش اإلسالمي الذم خاض المعارؾ كالحركب بقيادة عبد المؤـ  فكىكَّ

بف عمي، أما قائد اإلفرنج كجنده فال نراىـ إال كىـ يفركف مف مياديف القتاؿ أك ىـ 
أشالء مبعثرة عمى أىرض المعركة  

:  قائد العدو. ج

كانت نغمة السخرية كالشماتة باإلفرنج تتعالى كتتزايد بصكرة كاضحة كىـ 
يتحدثكف عف ممككيـ العظاـ كقادتيـ الشجعاف، كقد ًإنفرد الشاعر ابف المنخؿ 
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كقد كاف ىذا ( 1)(ابن الريق أو ابن الرنك)الشمبي بذكر قادة اإلفرنج كأحدىـ ىك 
القائد مف أكثر قادة اإلفرنج كطأة عمى المسمميف في المدة التي عبر فييا الخميفة 
عبد المؤمف إلى األندلس فقد قاـ بسمسمة مف االعتداءات عمى أراضي األندلس 

استطاع فييا االستيالء غدران عمى بعض المدف في الغرب، كيبدك أف ابف المنخؿ 
كاف مدركا ىذا األمر لذلؾ فقد حثَّ الخميفة عبد المؤمف عمى التكجو لمحاربة ىذا 

:  (2)العدك، إذ يقكؿ
يِق َبْعَد ُ ُدُورَِىا  َوَلْيَس َعَمْيُكم َأن َتَرى ُضمَّررًا ُقّبا    َأِقْيُموا ِإلى ِإْبن الرِّ

ج 

كفييا ييدد ابف المنخؿ ىذا القائد بغزكة ( 3)(ابن ريمند)كالقائد اإلفرنجي اآلخر ىك 
مف بطمو عبد المؤمف كاصفا ضخامة الجيش اإلسالمي الذم سيزحؼ صكب ىذا 

 : (4)القائد كيسدُّ كؿَّ ناحية عميو، إذ يقكؿ
 َفُقْل إلبِن َرْيُمْنـد تََأىَّرْب ِلـَغْزَوٍة 

ج 

 ُيَسدُّ َعَمْيُكْم َلْيُشَيا اأَلفتُح الُسيَّرَبـا 
ج 

كيحمؽ الشاعر بخيالو مختزال الزمف ليصكر أرض المعركة كقد سفكت سيكؼ 
المسمميف دماءىـ كأضحت كجداكؿ الحدائؽ في جريانيا كالرماح قد امتزجت 

:  (5)بأحشائيـ كعمت أجسادىـ حتى أصبحت قضبا مف شدة الطعنة، إذ يقكؿ
رَدت ِفَيَيا السُُّيوِفَُ َحِسْبَتَيا   ِإَذا لِّ

 ج
 

 َلَداِوَل َرْوٍض، والِرَماح ِبَو ُقْضَبا 
 

:  (6)مشبيا ىذا المشيد بصكرة ساخرة كمزرية، فيقكؿ
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 ريمند أذفكنش الصغير حفيد ريمند المعركؼ فأف يككف القصد باب–كذلؾ –كليس ببعيد 
تحت أسـ الفكنسك الثامف، فضالن عف   إمكانية احتماؿ االبف الحقيقي لريمكند كىك فرناندة 

 .146: المصدر السابؽ. الببكج فيي اعتبارات ثالثة

. 146: المصدر نفسو (3)
. 146: المصدر نفسو (4)
. 146: المصدر نفسو (5)
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    َكَأنَّر َنَعاَم الـَدوِّ َباَضـْت بُأُفِقـِو

 َوَقْد ُلِقَحْت َىْوَج الرياِح بِو ُسْحَبـا 
 

فانو سيتعثر أثناء فراره مف المعركة براية أحد محاربيو  (ابف ريمند)أما قائدىـ 
:  (1)المقتكليف، فيقتؿ كيسفؾ دمو، إذ يقكؿ

ْن َعُثَرت َأعَسُمـُو ِلُمـَحاِربٍ   واِ 
ج 

 َلَرى َدُمُو ِمْن َتْحِتَيا واِبًس َسْكَبـا 
 

كالشاعر ابف المنخؿ يجيد فف اصطناع المشاىد، فيصكر في مخيمتو عدة نيايات 
ليذا القائد، فاف لـ يقتؿ فانو سيفر مف أرض المعركة خائفان كقد تممكو الحيرة 

:  (2)كاالرتباؾ كاليمع، إذ يقكؿ
ْن لِقَيت َىْضبًا حـََواِفَر َخْيِمـِو   َأَ اَرْتُو َسْيًس الَتَرى َفْوَقُو َىْضَبـا  َوا 

كحتى إذا فر مف القتؿ فاف نكبتو كخسارتو في المعركة كفيمة بمكتو تحسرا كندما، 
:  (3)إذ يقكؿ

َيُلوُز َوِشيَك الَموِت َنْحَوُكْم َدْرَبـا  ِإذ َلاَوَزْت َدْرَبًا ِإَلْيُكـْم فِإنَّرَمــا  
أما جيش اإلفرنج فباسؿ كشجاع مف نجا بنفسو مف ارض المعركة، كاف اهلل عز 

:  (4)كجؿ ىك الكفيؿ بالقضاء عمييـ، إذ يقكؿ
ْن َيقض نْحَبا ِمْنُيُم ُذو َبَساَلـٍة  َفِمْن َنْفس َلبَّراٍر َلُكم َيْقَتِضي النَّرْحَبا  واِ 

- كمف خالؿ ماتمثمناه- أف قصائد مجمس جبؿ الفتح - مما تقدـ- نمحظ 
دارت ضمف قصائد المديح جٌؿ القصائد بشخصية الممدكح ككاف أبرز الممدكحيف 
القائد المسمـ عبد المؤمف بف عمي، كفي المقابؿ كانت شخصية قائد اإلفرنج لـ يرد 

ضمف القصائد التي كصمت إلينا باستثناء قصيدة ابف المنخؿ الشمبي ككاف ذلؾ 
مدفكعا بدافع التعصب كاألنحيازلمقائد المسمـ المنتصر، لذا فاف تعميؿ كثرة ما نىٌظـى 
الشعراء في القائد المسمـ قياسان بالقائد اإلفرنجي ىك أفَّ األىكؿ كاف يحفؿ بالشعر 

.  كقائميو أكثر مف الثاني كلذلؾ تكجو إليو الشعراء ككجدكا ضالتيـ المنشكدة
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:  جوش العدو. د

عمد الشعراء في مجمس جبؿ الفتح بحكـ صمتيـ بالخميفة عبد المؤمف بف 
عمي إلى نقؿ أخبار المعارؾ كالحركب الدائرة بيف المسمميف كاإلفرنج إلى أنحاء 
الدكلة األندلسية لكي ييطىٍمًئنيكا الناس عمى سير المعارؾ كنتاًئجيا كيرفعكف مف 
ركحيـ القتالية، كلذا فاف صكرة المعركة كما يتصؿ بيا مف عناصر كمقكمات 

كانت في أشعار المديح لذلؾ إتجيكا إتجاىان إعالميان ىادفان يسعكف مف كرائو إلى 
" تمجيد القائد المسمـ كجيشو الذم خاض غمار المعارؾ كالحركب؛ ككانت ىذه

بمثابة البالغات الحربية أك الصحؼ اليكمية ألتي تسجؿ األحداث كتضفي عمييا 
؛ كمف ىنا اتخذ الشعراء مف صكر جيش العدك (1)"مايجمي عظمة القائميف بيا

اإلفرنجي كىزائمو المتالحقة أماـ المسمميف كسيمة لالستثارة كالتحريض عمى 
مكاجيتيـ كالتصدم ليـ كالسيما بعد أف أصبحت طرائقيـ في القتاؿ كالمكاجية 
معركفة لممسمميف، لذا فاف الشعراء حينما يتحدثكف عف اإلفرنج كانكا يركزكف 

بصكرة كاضحة عمى تصكير ضخامة جيشيـ الذم يقاتمكف بو ككثرتو العددية، 
:  (2)كذلؾ عمى نحك مانرل في قكؿ ابف المنخؿ الشمبي

 َأَتْوُكم َيُلُروَن الـَحِديَد َسَواِبَغـًا 
 

  قـدَعبَّرـا(3)َكَأنَّرُيم اَلبْحُر الَغَمالـط 
ج 

 َيُفمُّوَن ِمْن َأْلَناِدَك الَ اِرم الَعضبـا    َأنَّرُيم - وفي الَظنِّ الَلَياَلةُ -َوَظّنُوا 
 

كيبدك لي أف الشاعر يسعى مف كراء ذلؾ إلى إظيار خطر اإلفرنج في حجمو 
الحقيقي مف ناحيةو، كتعظيـ دكر المسمميف في محاربتيـ كدحرىـ مف ناحيةو أخرل، 

كربما أراد أف يؤكد لنا أف الجيش اإلسالمي لـ ينتصر عمى فئة قميمة أك جيش 
نما كاف يقاتؿ جيشان ضخمان مدربان كينتصر عميو، كىذا ىك ديدف الشعراء  ضعيؼ كا 
منذ القدـ فإنيـ يدلمكف عمى أف ممدكحييـ الينتصركا عمى ضعاؼ الناس بؿ عمى 

                                                 

 كأثرىا في الشعر عصر ممكؾ الطكائؼ، سعد إسماعيؿ شمبي، دار نيضة ةالبيئة األندلسي (1)
 .290: ـ1978مصر، 

. 142، 143: تأريخ المف باإلمامة (2)
. 364: 7الطكيؿ، لساف العرب، مادة غممط، ج: الغممط: الغمالط (3)
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 كانكا يتعمدكف إظيار كثرتيـ كقكتيـ في –كما نرل - أقكيائيـ، كمع أف اإلفرنج 
حركبيـ مع المسمميف حتى يعممكا عمى أضعاؼ ركحيـ القتالية، إال أف ابف 

اليبدك حريصا عمى تصكيرىـ إال كىـ يفركف أماـ -  في شعره –المنخؿ الشمبي 
المسمميف في مياديف القتاؿ، ككأنو يريد أف يقكؿ أنيـ مع مايممككنو مف طاقات 

بشرية ىائمة كىـ مدججكف بالسالح أضعؼ مف أف يكاجيكا المسمميف كيدخمكا في 
معركة مباشرة كربما كاف يسعى إلى زكاؿ ىيبتيـ في نفكس المسمميف كيستحثيـ 

كمف أجؿ ذلؾ فاف ابف المنخؿ عندما يصكر ساعة . عمى مكاجيتيـ كالتصدم ليـ
- المقاء فإنيـ ينكسركف في أكلو، مستخدمان ابف المنخؿ بعض األالعيب المغكية 

: (1)في تصكير الحالة االنيزامية لإلفرنج- كمجاريان المتنبي 
 َفَمْمـا  َتَسَقْيُتم  َوَبيَّرَنت الَوَغـى 

ج 

َتَوَلوا َوَقْد َطاَرْت  ُقُموُبُيـْم   ُرْعبـَا   
 َأَضمَّرْتُيم الِبْيُض الَ َواِرِم َوالَقَنا 

 

َفَكاَنت َلُيم ِرْفَعًا َوَكاُنوا َلـَيا َنْ َبـا   
 َوَقاَدْتُيم ِتْمَك السيوِف ِإلى الرَّرَدى 

 

! َوَما َغاَدَرت َسْيَل الِقَياِد  َوالَ ْعبـَا 
َمـاُح َتُنوَشُيم    َورَاُموا ِفرَارًا والرِّ

 

َفَمـا َقَطُعوا َفّلًا َوالَسَمُكـوا ُشَعَبـا  
 

ككانت انتصارات المسمميف عمى اإلفرنج تأخذ عمقيا في النفكس كتستمد أىميتيا 
مف المنطؽ الجيادم ضد الفئة الباغية التي تبكء بالخسراف عمى الرغـ مما تحشده 
مف قكة لمقتاؿ، كىذا مانجده في قصيدة ابف السيد األشبيمي كفييا صكر رائعة مف 

االنتصارات التي تراءت لدل الشاعر مذكران بأمجاد السمؼ كىي ذات أنفاس 
ممحمية تتطاير في ثنايا أبياتيا الدماء كبطميا ىك القائد المسمـ المجاىد الحقيقي 

الذم رفع راية اإلسالـ عمى مر العصكر كالشاعر اليكاد يترؾ أم فرصة دكف أف 
:  (2)يستغميا لصالح بالده، إذ يقكؿ
 َوَكْم َلُو َوْقَعـٍة ِفي ُكلِّ َطاِغَيـٍة 

 

 َعَمْت َعَمى َوْقَعاِت اأَلْعُ ـِر اأُلَول  
 

 َيْعُروا الُمَحدَِّق في ِتْرَداِدَىا َنَظرًا 
 

 َما َلْيَس َيْعُروُه ِمن ِ فِّين والَلَمل 
 

 َواَلتَمنَّرـَم َلْيٌش أْن َيِديـَن َلـو  
 

   ِإالَّر  َتَوزَّرَع   َبْيَن  الَقْتـِل   َوالَنْفل 
                                                 

 .143: تأريخ المف باإلمامة (1)
. 150، 151: المصدر نفسو (2)
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 لإلفرنج في األندلس – عبد المؤمف –أما األصـ المركاني، فيعد جياد الخميفة 
استمرار لجياد السابقيف األكليف لمكفار يـك بدر ككأف الشاعر يتطرؽ إلى ىذه 

المعاني لربط المسمميف بماضييـ كتذكيرىـ بًإنتصارات السمؼ الصالح، كأنو مف 
:  (1)كاجبيـ السير قدمان عمى الخط نفسو كبالطريقة نفسيا، إذ يقكؿ

 
 ِمْنُو ُيَعـاِوُد َىذا الَفْتـَح ثَاِنَيـًة 

 

 َأْضَعاف َما َحدَّرُثوا ِفي َساِلف الِحَقب  
ج 

 وُيْمِبُس الدِّْيَن َغْضًا َثْوَب ِعزَّرِتـو 
ج 

 !َكَأنَّر  َأْياَم  َبـْدٍر َعْنو   َلـْم   َتِغب 
 

 كمف ىنا فقد غدا الحديث عف ىزائـ اإلفرنج أماـ المسمميف كما أصابيـ مف قتؿ 
ذالؿ ركنا مميزا عف  الشعراء الذيف صكَّركا الحركب الدائرة بينيـ كبيف دكسبي كا 

اإلفرنج، كيعبر ابف صاحب الصالة عف سخريتو منيـ كشماتتو بيـ كىي شماتة 
:  (2)تذكرنا بشماتة أبك تماـ كالمتنبي كسخريتيما بالركـ، إذ يقكؿ

نَّرَما وم َعْنو َواِ     َتَنـاُم َوَسـْعٌد لمَخِمْيَفِة َطـاِرقُ     َتَناُم ُعُيون الـرُّ
ُمُيم ِبيـُض الُخُدوِد َنَواِعم   ُتَنوِّ

 

ُىْم ُسْمُر الَقَنى والسَّرَواِبُق    َوُتوِقُظَُ
 

 َكَأنَّر ِبِيْم َواَلسْيُف َيْأُكَل َوْفَرُىم 
 

 وما لمعوا لمَنـاِاَباِت ُمـَفاِرُق  
 

 !َفَما َولـَدُوا لمُمْسمِمين َغَناِاـمٌ 
 

 وما لمعوا لمـَناِاَباِت َطَواِلـقُ  
 

كحتى يحدث الشعراء استثارت معينة في نفكس األندلسييف كيحثكنيـ عمى مكاجية 
اإلفرنج كالتصدم ليـ كاف الشعراء يتحدثكف عف عقيدتيـ التي كانكا يقاتمكف مف 
أجميا إذ كانكا ييدفكف إلى القضاء عمى المسمميف كعقيدتيـ، كقد كانت المشاعر 
اإلنسانية تغمر الشعراء كىـ ينظمكا قصائدىـ في جبؿ الفتح، كيظير ذلؾ مف 

خالؿ تركيزىـ عمى عقيدة اإلفرنجييف كنعتيا بنعكت مستكحات مف طبيعة الصراع 
، عمى نحك مانرل في قكؿ ابف المنخؿ مخاطبا الخميفة "علم"العقائدم، لذا فإنيـ 
:  (3)عبد المؤمف، إذ يقكؿ
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وُدْسُتم ِبَيا َىاَماِت ُكلِّ ُمَضمَّرـل   ََ 
 

 َوَلْم َتْتُرُكوا ُعْلمًا ىُنَاَك َواَلُعْرَبـا  
 

 َضَماٌن َعَمْيُكم َأن َتِبيحُوا َحِريَمُو 
 

 َوَأْن َتْكُسُروا ِفَييا الَتَماِثيَل والُ ْمَبا  
ج 

عمى نحك مانرل في قكؿ ابف السيد األشبيمي ميددا "اإللحاد"ك" كذوو الشر"كىـ 
ذوي "اإلفرنج كمؤكدا عمى فيمو اإلسالمي الشامؿ لمصراع، فقد نعت األعداء ب

:  (1)، إذ يقكؿ"لنود اا"كنعت المسمميف ب"الشرك واإللحاد
لَحاِد َقاِطَبًة   َأْبِمْ  َذِوي الشِّْرِك َواإلْ

 

 !ـلَأنَّر َماَلُيْم ِمْن ُلُنِوِد اا ِمْن ِقبَ  
 

عمى نحك مانرل عند األصـ المركاني في معرض " عبدة األوثان وال مب"كىـ 
:  (2)حديثو عف العرب الذيف أجازكا البحر مف أجؿ الجياد في سبيؿ اهلل، إذ يقكؿ

 َوَتْعُبُر الَماَا ِمْنُيم َناٌر َعاِدَيـة
ج 

 َيْ َمى ِبَيا َعاِبُد اأَلْوثَان والُ ُمب 
 

عمى نحك ما نرل عند شاعرنا المذككر آنفا في معرض حديثو عف "عموج"كىـ 
العفك الذم أطمقو الخميفة عبد المؤمف عمى سكاف اإلفرنج في مدينة جبؿ الفتح، إذ 

:  (3)يقكؿ
 َساَر الُعُموُج َوِفي َأْعَناِقِيم ِمَننٌ 

 

ج   ِمْن َعْفو ُمْقَتِدٍر لمَغْزِو ُمْنَتِدب 
نمحظ مما سبؽ أف أبرز األكصاؼ التي ذكرىا شعراء جبؿ الفتح لمعدك 

اإلفرنجي كانت متصمة بالمكضكع كمتعمقة بو، فعندما يصفكف جيش اإلفرنج كقكتو 
فاف الشعراء يعنكف بيا مف أجؿ تنبيو المسمميف في تعامميـ مع األعداء كتحذيرىـ 

خفاقيـ في  مف مخاطر غدرىـ كخيانتيـ أما حيف يبرز الشعراء ىزائـ اإلفرنج كا 
المعارؾ فمكي يثيركا الحماسة كالحمية في نفكس المسمميف لذا فاف قصائدىـ أتت 

 نسيج مفي كحدة مكضكعية متكاممة بدءا بالبيت األكؿ كانتياء بالبيت األخير ؼ
.  متالحـ متكامؿ

:  جملس شعراء جبل الفتحلشعر  النقد املوضوعي .هـ

                                                 

. 152: المصدر نفسو (3)
. 154: المصدر نفسو (1)
. 156: تأريخ المف باإلمامة (2)
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 كىذا ىك المتكقع في كؿ بيئة ككؿ عصر رشعر التياني بالنصر كثي
، فجدية (1) بيئة الشعراء المتكسبيف فيذه ىي فرصتيـ كفييا يتنافسكفاكالسيـ

 أف نظف –المكاقؼ التي أثمرت في شعر الشعراء في مجمس جبؿ الفتح تقكدنا إلى 
يتمثؿ فيو صدؽ العاطفة كحرارة -  عبد المؤمف –أف كؿ ماقيؿ بحؽ القائد - 

اإلحساس كمطابقتو لمكجداف كلكف نظرة متأنية كمف خالؿ تمحيص دقيؽ 
لمنصكص الشعرية التي بيف أيدينا نجد أف الشعراء يتكسبكف في شعرىـ فيـ 

يمجأكف بيف الفينة كالفينة إلى اإليماء كاإلشارة حينا كالى المباشرة حينا آخر، كقد 
في سماع المديح حفزت الشعراء كدفعتيـ إلى -  عبد المؤمف –كانت رغبة الخميفة 

القكؿ كالتجكيد فضالنعف ذلؾ ككف الشعراء يدرككف مسبقا مقدار ثقافة السامعيف 
أف -  ككما قمنا آنفان –كرىافة أحاسيسيـ كدقة مالحظاتيـ كنقدىـ كالسيما 

الحاضريف في ىذا المجمس ىـ مف كبار عمماء المغة كالشعر، فكيؼ إذا كاف 
، كلـ نجد مف بمغ (2)الممدكح لو مكاقؼ عديدة تؤكد ميمو إلى الشعر كعنايتو بو

 أبك بكر بف المنخؿ الشمبي في تكسبو، فيك يجيد فف التممؽ كالتمدح رشأك الشاع
:  (3)ألجؿ أف يعيش، فيقكؿ منشدا كمادحا

 ِلَكَفْيو َفْضٌل َباَن َعن ُكلِّ َفاِضٍل 
 

 ِإَذا َشدَّر َعْقَد الِسْمم َأو َبَعَث الَحْرَبا 
 

 ِإَذا َأْلَدَبِت َأْرُض َنَحاَىا ِبُلوِدِه 
ج 

 !َفَما َأْغَزَر الُسْقَيا َوَما َأْكَثرَالِخْ با 
ج 

 َوَلو َعِمَم النَّراُس  الَخِفيَّراِت  َأْمرِِه 
 

 َلَما َدَرُسوا ُ ُحفًا َوالَ نَّرُفوا  ُكُتَبا  
 

 َكَذِلَك  َمْن  َيْمَقى  الَخِميَفَة  َتْمَقُو 
 

 !َبَشاِاٌر َيْسَتْلِمي ِبَيا السَّرْيَل الرَّرِحَبا 
 

الذم بانت -  عبد المؤمف –     فيذه المعاني تبحث عف صدل لدل ممدكحو 
أفضالو عمى كؿ أفراد رعيتو، فاألرض الجدباء التمثؿ إال الشاعر نفسو كالسقيا 
التمثؿ إال ممدكحو عبد المؤمف الذم يتميز بنفسو الكريمة كيديو المعطاء كجكده 

                                                 

. 288: البيئة األندلسية (3)
، كينظر أيضا، دكلة المرابطيف في عيد عمي بف يكسؼ 49: ينظر، تأريخ المف باإلمامة (1)

 .100: بف تاشفيف دراسة سياسية  كحضارية

. 145: تأريخ المف باإلمامة (2)
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الذم الينقطع، فممدكحو فٌرج عمف ضاؽ أمره، فكيؼ كاف مف يمقاه اليجد إال 
البشائر كالعطايا، كبعد ىذه المقدمات التي يذكرىا الشاعر اليتكانى أف يعمف حالة 

التكسب في شعره صراحة، فيصؿ إلى درجة الزيؼ كالتممؽ مؤكدا طمبو لمعز 
:  (1)كالمعالي كرغبتو في العطايا كالمنح كبنيؿ ماتجكد بو يد الممدكح، إذ يقكؿ

 َتَرفَّرق َعَمْيَنا ِإنَّرـَيا َخْيَر َمْكَسـٍب 
 

 َوَأْفَضُل َماَل الَمْرِا َأْفَضُمو َكْسَبا 
 

قد النجدىا عند غيره مف –المذككر آنفان –كىذه المعاني التي نجدىا عند شاعرنا 
الشعراء، فالشاعر ابف السيد األشبيمي كمف يمجأ إلى استخداـ المنطؽ كالمديح 

فيك يحذر الخميفة عبد -  كالسيما في بيتيو األكليف –العقمي لتفسير ظاىرة العطايا 
المؤمف مف كرمو لكؿ مف ىب كدب مف أفراد رعيتو ألف ذلؾ قد يؤدم بيـ إلى 
العصياف كالزلؿ، فسمة المبالغة كالغمك مف أجؿ إشباع غركر الممدكح كتحريؾ 
أريحيتو التخمك منيا أبياتو مف أجؿ كسب كده كعطفو، محاكال الشاعر أف يرسـ 
:  (2)لنفسو صكرة الرجؿ المترفع عف التكسب بشعره كىك يمدح عبد المؤمف، إذ يقكؿ

 َمِمٌك ِإَذا َتْشَغل الُدْنَيا  َأخـَا  َتَرٍف  
 

 أَلَفْيتَـُو  ِبالَمَعاِلـي  َلـدَّر  ُمْشَتِغـل 
 

ْن َنَظْرَت ِإَلْيِو  َوْىـَو  ُمْنَفـِرٌد   َواِ 
 

 !رََأْيَت  ِفيِو  َلِميَم  النَّراِس ِفي  َرُلـل 
 

 َما زَاَل ُيْغِضي فيعطي َ اِفَحًا َكِرَمًا 
 

ْفُح َقْد َيْحُمَل الَعاِ ي َعَمى الَزَلل   َوال َّر
 

 !َلْم َتْرُج َفْترًا  َلُو  اأَليَّرام  ِفي   الُطَول    َحتَّرى ِإَذا َخَطَر الَعاِ ـي  ِبَخاِطـرِهِ 
 

أما ابف صاحب الصالة فيقكؿ ممتمسا العطاء مف مظاىر شتى مف 
الطبيعة، فالشاعر أثنى عمى ممدكحو بعدة صفات منيا الكـر كبذؿ الماؿ لكؿ 

سائؿ، كضرب مثال عمى جكد ممدكحو الذم اليحد فيذكر أنو لك زاره فقير معدـ 
لعاد مف عنده مع كثير مف األعطيات، كيكاصؿ الشاعر في كصؼ ممدكحو الذم 

يتميز بأف آمنت الرعية في ظمو، ثـ انتيى الشاعر بما بدأه في حديثو عف كـر 

                                                 

. 147: تأريخ المف باإلمامة (3)
 .150: المصدر نفسو (1)
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ذ اليخفى عمى القارئ ما في ىذه "كفيو بحر من اللود رازق"ممدكحو كاف ، كا 
 : (1)األبيات مف معاف ابتذلت لكثرة ماطرقيا الشعراء، يقكؿ الشاعر

 َرِفيٌق  ِلَمْن  َقمَّرْت َلَدْيِو المـرافق  ج   ُمِليٌب ِلَمن َناَداُه ِفي  َيْوِم َأْزَمـةٍ 
ج 

دْيق الُمَ اِدق    َلَواٌد  ِإَذا  َضنَّر  الَغَماُم  ِبَوْبِمـو    ُوُ وٌل إذا َ دَّرال َّر
    َأزَاَح الرَّرَدى َعْنَ مْن َيُموُذ ِبِظمِّـوِ 

 َوَبثَّر النَّرَدى فاْسَتْرَزَقْتو الَخَسِاـق  
 

 َفَفي ِظمَّرو َأْمٌن ِمَن الَخْوِف َماِنـم 
ج 

 َوِفي َكفِّو َبْحٌر ِمْن الـُلوِد رَاِزق 
  ج

كأخيران فًإف األىصـ المركاني يحاكؿ إثارة شفقة الممدكح عميو ليمنحو جزيؿ العطايا 
:  (2)مصكران نفسو في صكرة تثير التساؤؿ كاالستغراب، إذ يقكؿ

 َواْمَنح َلِزيَل الَعطَاَيا َحاِنيًا َأَبَدًا 
 

   َعَمى الُحَماِة ًحْنَو الُمْشِفِق الَحِدب 
 شعراء كبار حضركا المجمس فككفئ ؾكلكف ىذا ليس في شأف جميع الشعر فينا

مثميـ عمى قصيدتو بدنانير معدكدات فىتىحسَّركا عمى شعرىـ كعمى أىنفسيـ كمكىبتيـ 
كىناؾ مف ىجر صنعة المديح إلى األبد محرمان عمى نفسو أف ينتجع أحدا بقصيدة 

 كالحؽ أف مدائح الشعراء في جبؿ الفتح (3)أك يبتذؿ شعره بمدحة حاكـ اليستحقيا
 ان كانت تعبر عف حقيقة مشاعرىـ تجاه القائد عبد المؤمف الذم أبمى بالءان حسف

ضد اإلفرنج كىذه حقيقة أثبتيا التاريخ األندلسي قبؿ الشعر كقرار الحكـ بالتكسب 
نما نقكؿ باف شعراء جبؿ الفتح استطاعكا أف  عمى الشاعر قرار مجحؼ بحقو كا 

يالئمكا بيف مينتيـ ككحييـ الشخصي كاستطاعكا أحيانان أف يفركا مف دكاعي المينة 
كيترككا لطبعيـ فرصة التحميؽ في أجكاء الخياؿ كالتعبير عف ىكاجس النفس دكف 

أف الشاعر األندلسي في حقيقتو : قيد أك إكراه كيمكننا أف نختتـ بحثنا قائميف
.  الرسمية كالذاتية قد استطاع أف يرضي ممدكحو كنفسو كفنو

:  اخلامتة والنتائج

                                                 

 .160: المصدر نفسو (2)
. 157: تأريخ المف باإلمامة (1)
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:  في نياية المطاؼ نقتطؼ أىـ ثمار نتائجو
إف ىذه المجالس الشعرية تركت آثاران ايجابية متعددة أىسيمت بطريؽ مباشر أك  .1

غير مباشر في تنشيط الحركة األدبية كالفكرية مف ناحية كالشعرية مف ناحية 
 . أخرل كدكرىا في ًإثراء الحركة األدبية الشعرية كازدىارىا

 الناحية مإف ىذا المجمس ترؾ آثاران كاضحة في مضاميف األشعار فؼ .2
كجيش - عبد المؤمف - المكضكعية فقد دارشعرالمجمس حكؿ القائد المسمـ 

المسمميف مف ناحيةو كبيف قائد العدك كجيش العدك مف ناحيةو أخرل كما إف 
معظـ ما كصؿ إلينا مف شعر المجمس جاء عمى صكرة قصائد طكيمة كذات 

 . بحكر شعرية طكيمة أيضان كي يناسب طبيعة المجمس كما يقاؿ فييا

إف أدب جبؿ الفتح حدان فاصالن بيف مرحمتيف أدبيتيف كبيف تصكريف مختمفيف  .3
لكظيفة الشعر كرسالة الشاعر، فمـ يعد كسيمة لمؿء الفراغ ككصؼ مجالس 

 تاألنس كالطرب كالغناء عمى ماعيدتو مجالس الشعر في السابؽ كما كاف
ر الشاعر مكىبتو لمدفاع عف  نَّما سىخَّ تعرفو مف ضركب الغزؿ كالمجكف كا 

أرضو كصيانة كرامة قكمو كساعده األنتصارعمى الشعكر بيذه الكرامة 
 . كاالعتزاز بيا فتحكؿ مف لغة اليزؿ إلى لغة الجد

تأىثر الشعر األندلسي بالمكضكعات التي ىجرىا معظـ الشعراء السابقيف كلـ  .4
تعد في معجـ المدح كىي مكضكعات البطكلة كالشجاعة كالتقكل كالكرع 

كتشبيو الممدكح بما كاف عميو السمؼ الصالح بعيدا عف المبالغات كأساليب 
 . التممؽ التي كانت سائدة مف قبؿ

لقد أىتت فترة شىعىرى العرب المسممكف باليكاف إذ ىي لـ تتحرؾ بعد أف تعرضت  .5
ليذا - كجبؿ الفتح - ليجمات اإلفرنجييف كسيطرتيـ عمى الطرؽ التجارية 

تحرككا إلى ىذا المعبر بعد أف نظمكا صفكفيـ كحمُّكا مشاكميـ ككاف استخداـ 
عبد المؤمف بف عمي التكجو اإلصالحي الديني إلضفاء الشرعية عمى ىذا 

.  التحرؾ
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The Poets Council of Mount Alfath in “Alman 

bil-Imama” Book: An Objective Study 
Fawaz Ahmed 

Abstract 
The social life of Al-Mowahideen State is an important 

aspect of the Mowahideen history. It is a subject that deserves 

to be studied in order to shed light on the nature of 

Mowahideen society; and to illustrate their traditions, habits  
and their social and literary conditions. The celebration of 

victory is one of the interest to the Mowahideen people. They 

celebrate this event by a number of activities and ceremonies. 

The poets council established by Caliph Abdul-Mumin bin Ali 

(555A.H.) in the occasion of liberating Mount Tariq 

(Gibraltar) is one of the social occasions celebrated habitually 

in Abdalucia where poets present their poems on this occasion.  

The present study focuses on the poem read by poets in 

the presence of Caliph Abdul-Mumin bin Ali to show their 

major objective aspects through paying special attention to the 

poems topics which were mainly four topics namely:  

1. The Muslim leader.  

2. The Muslim army.  

3. The enemy leader.  

4. The enemy army.  

5. The objective criticism of the poets’ council of Mount 

Alfath.  

Due to the abundance of poetry on this occasion only 

the book entitled “Alman bil-Imama” written by Abi Sahib 

 Ul-Salat Al-Baji (died 605A.H.).  

Whoever reads the poetry of Andalucia will find out 

that the Fifth century after Hijra enjoys the greatest number of 

poetic councils and forums held by rulers.  
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