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 :الممخص
برز المعتمد بف عباد في تاريخ األندلس السياسي واألدبي ممكًا يذود في 
ساحات الوغى وشاعرًا تتغنى االجياؿ بشعره ، فقد سجمت أخباره السياسية 

ىتماـ المؤرخيف والباحثيف مما أدى الى التوسع في رواية اوالعسكرية 
ذا االمير الحوادث التي أسيـ المعتمد بف عباد في صنعيا ، لقد اختيار ى

والشاعر ليكوف موضوع بحثي ىذا وفاًء لرجؿ اعطى التاريخ الكثير مف 
المنجزات والوقائع التي رسمت صورة حقيقية لمممكة اشبيمية خاصة وتاريخ 
مموؾ الطوائؼ عامة ، اذ وظؼ جميع افعالو في شعره وفي تشخيص 

الـ االمو خاصة محنة االسر التي عدت مف المحف العظيمة التي سببت ا
عميقة في حياة المعتمد بف عباد والتي كانت عبارة عف مرحمتيف مرحمة 
ارتقاء لممجد تناوؿ فييا حياتو السياسية وتاريخو منذ اف جمس عمى عرش 
المممكة الى اف بدأ نجمو بالسقوط ، ثـ المرحمة الثانية التي صور فييا 

ض ليا الى حياتو داخؿ السجف والمعاناة التي عاشيا والمواقؼ التي تعر 
 حيف وفاتو . 
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Abstract: 

In the history of political and literary Andalusia, Ibn 

Abad has emerged as a king in the battlefields and poets 

who sing the generations of his poetry. His political and 

military news has been of interest to historians and 

researchers, which has led to an expansion in the 

narration of the incidents that Ibn Abad contributed to its 

making. I chose this king and poet to be the subject of 

my research.  The fulfillment of a man gave history a lot 

of events painted his image of weakness of the kingdom 

of Seville and the history of the kings of the 

communities in general as he employed all his actions in 

his poetry and in the diagnosis of his suffering especially 

the plight of families that returned from the tribulations 

of the bone that caused deep pain in the life of the 

adopted son of slaves and was the life of  Two stages of 

ascension to the glory of the political life and history 

since he sat on the throne until his fall, and then the 

second stage in which he photographed his life inside the 

prison and the suffering heived and the positions that he 

suffered until his death.  
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 المقدمة
تيدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى محنة السجف عند امير عظيـ مف امراء        

اشبيمية في االندلس ، فالمعتمد بف عباد ىو احد افراد قبيمة لخـ العربية التي نشأت في فترة 
معالـ الخبلفة في االندلس . نشأ فييا المعتمد بف عباد نشأة ممكية عربية عاش فييا بجو مف 

ؼ ، اال اف االضطرابات السياسية والصراعات العسكرية في المنطقة اثقمت كاىمو الميو والتر 
وزادت مف مسؤولياتو بعد توليو عرش اشبيمية ، فضبل عف زيادة ممكو باالستيبلء عمى قرطبة 
، اذ اشتبؾ في حروب كثيرة مع الفونسو السادس واستنجد بالمرابطيف لدفع خطر الروـ عنو ، 

كاف ليـ موقؼ مغاير منو وذلؾ الندفاعو بحياة الترؼ والميو ، اذ قاـ اال اف المرابطيف 
يوسؼ بف تاشفيف باالستيبلء عمى عرشو ونفيو الى مدينة اغمات ، ومف ىنا بدأت اياـ الشقاء 

 والسجف والمعاناة التي عبر عنيا المعتمد بف عباد في اسره . 
غمات اذ وجدت في ومف ىنا جاء اختيار موضوع المعتمد بف عباد في سجف ا

المعتمد ممكًا بحؽ ، نسبًا وشرفًا، وشاعرًا ، ولكف نوازؿ الدىر تصيبو فيتحوؿ مف االمير الى 
االسير ،  ومف العزيز الى الذليؿ ، ومف صاحب االرض الى الغريب المنفي ، اذ ظير 

 الحزف واالسى واليأس مف الفرج في العديد مف اشعاره وكتاباتو. 
معتمد بف عباد زاخرة باألدب والسياسة عمى حد سواء وذلؾ التساع لقد كانت حياة ال

منطقة حكمو انطبلقا مف منطقة الغرب )غرب االندلس ( حتى مدينة مرسية ، فالمعتمد عاش 
زىاء عقديف مف الزمف باعتباره الرجؿ االقوى في االندلس ، خاصة بيف مموؾ الطوائؼ ، لكف 

مي مف القوة الى الضعؼ ، ومف الكرامة الى اليواف ، ىذه الصورة تبدلت في التاريخ االسبل
وىذا ما وجده الممؾ في نفسو بعدما اطيح بو مف عرش اشبيمية اسيرًا وسجينًا في سجف 
اغمات يقاسي االعتقاؿ واالغبلؿ اذ قضى اربع سنوات اسيرًا في محنة خمدىا التاريخ ، والتي 

 عدت مف اروع الماسي المموكية . 
طة البحث مف محاور عدة تناولت  فييا حياة المعتمد بف عباد وقد تكونت خ 

مف دور االسرة العبادية في االندلس ، ثـ نقؿ المعتمد  أبتدأوالمؤثرات التي اسيمت في تغييرىا 
بف عباد مف اشبيمية الى سجف اغمات ثـ التركيز عمى حياتو داخؿ السجف مف خبلؿ عرض 

، سواء كانت معاناة الحبس والقيود ، او الحقوؽ  تفاصيؿ حياتو التي عاشيا داخؿ السجف
التي حصؿ عمييا مف راتب وارزاؽ ، وحقوؽ الكتابة والتأليؼ ، والزيارات المؤلفة مف قبؿ 
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االقارب واالصدقاء ، ثـ ارتأينا الحديث عف ابرز موضوعات شعره داخؿ السجف التي عبر 
 . فييا عف معاناتو وانكساره الى حيف وفاتو رحمو اهلل 
 اواًل : االسرة العبادية ودورىا في االندلس 

تعد األسرة العبادية واحدة مف األسر العربية التي حكمت األندلس أياـ عصر مموؾ 
الطوائؼ إذ ساىمت الظروؼ السياسية واالجتماعية التي سادت األندلس في مطمع القرف 
الخامس لميجرة / الحادي عشر لمميبلد في ظيورىـ ، اذ تفككت الببلد بعد انتياء عصر 

ـ( ، فمـ تعد ليـ دولة واحدة وىذا ماعبر عنو الكاتب 9232ػ / ى277الخبلفة األموية سنة ) 
ـ( إذ يقوؿ  "وأما حاؿ سائر األندلس بعد اختبلؿ 9721ىػ / 722عبد الواحد المراكشي )ت 

دعوة بني أمية ، فاف أىميا تفرقوا فرقا ، وتغمب في كؿ جية منيا متغمب ... وتقاسموا ألقاب 
د ، وبعضيـ تسمى المأموف ،... والمعتمد ... إلى غير الخبلفة ، فمنيـ مف تسمى بالمعتض

 (9)ذلؾ مف األلقاب الخبلفية " 
ىػ / 279 -233تسمـ المعتمد بف عباد الحكـ بعد وفاة والده المعتضد بف عباد )

( وىو ابو القاسـ محمد بف المعتضد باهلل أبي عمرو ، عباد بف الظافر المؤيد 9223 9229
.   (7) ف ابي الوليد إسماعيؿ بف قريش بف عباد بف عمرو المخميباهلل ابي القاسـ محمد ب

.  نشا في مدينة اشبيمية مف أسرة ذات  (3) ـ( في مدينة باجة 9222ىػ / 237الذي ولد سنة )
و كاف مف ابرز نشاطاتو السياسية ىي اقدامو عمى ضـ قرطبة الى  ( 2) سيادة وحكـ وجاه 

كانت قرطبة تشكؿ " منيى اممو ، وكاف رـو اىميا ـ ( إذ 9222ىػ /  277مممكتو سنة ) 
وولى عمييا ابنو الظافر ، وىكذا فرؽ المعتمد بف عباد أبناءه عمى " قواعد  (5) اشيى عممو "

الممؾ وأنزليـ بيا واستفحؿ ممكو بغرب األندلس ، وعمت يده عمى كؿ مف كاف ىناؾ مف مموؾ 
وابف االفطس ببطميوس ، وابف صمادح الطوائؼ ، مثؿ ابف باديس ابف حبوس بغرناطة ، 

 (7)بالمرية " 
وىذا يدؿ عمى اف السمة الغالبة في عبلقات مموؾ الطوائؼ فيما بينيـ ىي العداء  

المستحكـ والخصاـ الدائـ حوؿ المصالح الذاتية اذ قامت سياستيـ الداخمية عمى السعي 
مموؾ التحاسد والتنافس حيث لـ لمتوسع عمى حساب القوى المجاورة ،  ليذا وقع بيف اولئؾ ال

يتعاونوا عمى بر او تقوى ، بؿ انصبت كؿ جيودىـ عمى توفير ما يخدـ مصالحيـ الخاصة 
 (2)دوف مصمحة المسمميف .



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)9219 ) 
 

فضبل عف الصراع المحتدـ مع القوى النصرانية االسبانية التي انتيجت سياسة حركة       
 -9235ىػ / 258 -277االسترداد النصراني منذ اياـ الممؾ القشتالي فرناندوا االوؿ )

ـ ( 9928 -9227ىػ / 527 -275ـ( والد الفونسو السادس الذي خمؼ والده سنة )9275
صورة كبيرة تجاه دويبلت الطوائؼ السيما صوب مممكة واصبحت ىذه السياسة ماثمة ب

 .   (8)اشبيمية
اضطر المعتمد بف عباد الى التحالؼ مع الفونسو السادس ممؾ قشتالة شأنو شأف 

وقد قامت سياسة  (1)باقي امراء دوؿ الطوائؼ النيـ " كميـ يداروف الطاغية ويتقونو بالجزئ" 
الفونسو السادس عمى مبدأيف ميميف  : االوؿ ، االستنزاؼ االقتصادي لدويبلت الطوائؼ عف 
طريؽ اخذ االتاوات والجزية منيـ حتى يضعفيـ ، والثاني السيطرة العسكرية عمييـ الحقا ، 

و و فيصبحوا فريسة سيمة لديو ، وكاف المعتمد بف عباد احد دافعي الجزية لممؾ الفونس
بذمتو لمطاغية  خضوعو ألوامره وتخاذلو امامو مف اجؿ استمرار حكمو عف طريؽ تسميـ ما

فضبل عف تواطئو مع الممؾ الفونسو السادس في محاصرة طميطمة سنة  (92)النصراني .
ـ( ، فنبو الى الخطأ الذي يمكف أف يحدؽ بمموؾ الطوائؼ اذا سيطر 9285ىػ / 228)

لس .لذلؾ عمد الى االستنجاد باألمير يوسؼ بف تاشفيف زعيـ النصارى االسباف عمى االند
ـ( عمى الرغـ مف معارضة ابنو الرشيد 9922-9257/ 522-ىػ 288الدولة المرابطية )

ىػ 221فكانت معركة الزالقة سنة )   (99)فأجابو قائبل " رعي الجماؿ خير مف رعي الخنازير " 
لكف بعدىا اضطربت احواؿ االندلس  (97)ـ ( التي حققت النصر الحاسـ لممسمميف 9287/ 

السياسية مف جديد فعاد مموكيا الى سيرتيـ االولى مف االختبلؼ والتواطؤ مع النصارى 
االسباف مف خبلؿ حصف الييط ، مابيف مرسية ولورقة ، الذي بناه  الفونسو  السادس شرؽ 

لذلؾ سار الجيش   (93)االندلس وشحنو بالمقاتميف والفرساف ، وزوده بالمؤف والمعدات 
ـ( وحاصر حصف الييط عدة اشير 9288ىػ / 289المرابطي مرة ثانية نحو االندلس سنة )

دوف اف يتمكنوا مف اسقاطو بسب ماكاف عميو مف المنعة والحصانة ، عندىا راى امير 
المسمميف يوسؼ بف تاشفيف ، والمعتمد بف عباد ، اف اقتحاـ الحصف لـ يتـ اال بقطع القوت 

  (92)نصارى االسباف .عف ال
لقد كانت النتائج التي خمص الييا ابف تاشفيف اثناء حصار الييط ىي اكتشاؼ حجـ 
الخبلفات السياسية بيف مموؾ الطوائؼ التي توحدىا مخاطر النصارى االسباف ، فضبل عف 
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التعاوف السري بيف مموؾ الطوائؼ والفونسو السادس فكاف عمى االمير يوسؼ بف تاشفيف اما 
 (95)ف يترؾ االندلس فريسة لئلسباف ، او يعتمد عمى نفسو ويخمع مموؾ الطوائؼ .ا

ومف االسباب االخرى التي دعت ابف تاشفيف الى القضاء عمى ممؾ ابف عباد ىو 
العامؿ االقتصادي المتمثؿ في طمب الفقياء مف ابف تاشفيف اف يرفع الظمـ والمكوس عنيـ ، 
فرأى ابف تاشفيف اف يكسب ود ورضى الناس بالحصوؿ عمى فتاوى مف اىميا ، تجيز لو خمع 

وقالوا لو " نحف  (97)معتمد بف عباد وقتميـ اف عصوا اوامره مموؾ الطوائؼ بما فييـ ال
خصماؤؾ عند اهلل اُلف ىؤالء التجوز طاعتيـ  لما ارتكبوه مف الفجور وانتياؾ المحاـر 

 (92)وضيعوا غالب الببلد " 
شكؿ تحرؾ العمماء والفقياء نحو المرابطيف لمواجية الخطر النصراني  االسباني 

خمع المعتمد بف عباد مف منصبو بما يمكف اف نسميو رد الفعؿ  دافعا أساسيًا مف دوافع
الشعبي اذ لعب العمماء دورا كبيرا ييدؼ الى ازالة واقع حكاـ الطوائؼ ، فقد توفرت ليـ 
الفرصة مف اجؿ القضاء عمييـ، لذلؾ اتخذ العمماء والفقياء ثبلث وسائؿ اوليا : تحريض 

ؼ ، والثانية : اصدار فتاوى فقيية تجيز اسقاط االمير يوسؼ بف تاشفيف عمى حكاـ الطوائ
حكاـ الطوائؼ ، وثالثيما : مساعدة القوات المرابطية في االحاطة بحكاـ الطوائؼ واسقاطيـ 

وتبمورت الوسيمة االولى في جيود القاضي عيسى بف سيؿ المعروؼ بابف االصبغ )ت  (98).
يف في القضاء عمى حكـ مموؾ باالستنجاد باألمير يوسؼ بف تاشف (91) ـ(9212ىػ/  287

حيث   (72)ـ( 9217ىػ / 218الطوائؼ. وفي ذات الطريؽ سارت جيود الفقيو ابف القميعي)
نصب خيمتو بالقرب مف خيمة األمير يوسؼ بف تاشفيف وكاف كثير التردد عميو " وجعموا في 

ؤه بتمؾ شكاوييـ فقياءىـ وسائط يقصدوف نحوىـ منيـ الفقيو ابف القميعي ، فقد صار خبا
فضبل عف الوزير ابو القاسـ الحسف بف حفص  ( 79)المحمة مغنطيسا لكؿ صادر ووارد " 

الذي كاف لو دور كبير في تحريض يوسؼ بف تاشفيف  (77)ـ ( 9998ىػ / 597اليوزني ) 
عمى انياء حكـ بني عباد في اشبيمية ،وابنو ابو القاسـ ىو الذي كاف سبب فساد دولة المعتمد 

.  نظر األمير يوسؼ بف تاشفيف الى ىذه الفتاوى وما (73)قتؿ المعتضد أبيو  بف عباد بسب
اكتسبتو مف اىمية لكونيا تعطي المبرر الشرعي إلسقاط حكاـ الطوائؼ ، فضبل عف ذلؾ اف 
األمير يوسؼ بف تاشفيف استفتى عمماء المغرب في األعماؿ واألفعاؿ التي يمارسيا حكاـ 

فأجابو باف " (  72) ـ(9959ىػ / 527عبد الرحيـ بف الممجوـ )تالطوائؼ وعمى رأسيـ الفقيو 
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مف كاف مف المموؾ مصرا عمى ىذه االوصاؼ ، وموجودا في الوقت اماـ اعدؿ منو ... ، فمو 
 ( 75) قتالو وعزلو عف والية المسمميف " 

وبيذا كاف لمدافع الشخصي  مع بقية العوامؿ االخرى ا اثر كبير في خمع المعتمد بف 
د وسجنو في ببلد المغرب  ، إذ كاف ليؤالء العمماء  القادة لممجتمع الدور الفاعؿ في عبا

مساندة األمير يوسؼ بف تاشفيف في التخمص مف ظمميـ وتقصيرىـ بحؽ العباد . وىذا ليس 
 في عصر مموؾ الطوائؼ حسب وانما في معظـ العصور التي مرت بيا االندلس . 

  ن اشبيمية الى سجن اغمات ثانيا: نقل المعتمد بن عباد م
إف التاريخ السياسي والعسكري لممعتمد بف عباد خاصة ومموؾ الطوائؼ عامة 
معروؼ بكثرة الحروب الجانبية فيما بينيـ ومع عدوىـ المشترؾ الفونسو السادس التي ساعدت 
عمى توافر العداء والشقاؽ  المستحكـ فيما بينيـ وكانت النتيجة الحتمية ليذه  األوضاع 

د مف ىؤالء الحكاـ إلى القتؿ أو األسر وكاف المعتمد بف عباد احد المتدىورة ىي تعرض العدي
 ىؤالء األسرى بيد حكاـ الدولة المرابطية . 

دفعت الظروؼ العسكرية التي أحاطت بالمعتمد بف عباد في أواخر أيامو إلى طمب 
النجدة مف األمير يوسؼ بف تاشفيف ، عمى الرغـ مافي األمر مف خطورة عمى المعتمد بف 

باد ومممكتو ، ألنو كاف أماـ تحدي قبوؿ االستعانة بإحدى القوتيف إما قوة الفونسو السادس ع
 (77)،أو قوة الدولة  المرابطية .

وقد اختار المعتمد بف عباد االعتماد عمى المرابطيف ، نظرا لعدـ رغبتو في تسميـ 
بيف الفونسو السادس بعد الببلد الى النصارى األسباف مف جية ، والنقطاع سبؿ التفاىـ بينو و 

وىكذا بدأ عقد مممكة بني  ( 72)قتمو لرسولو لذلؾ ىو " سؿ سيفا يحسبو لو ولـ يدر انو عميو " 
عباد باالنتياء بعد سيطرة األمير يوسؼ بف تاشفيف عمى اشبيمية وقضائو عمى مموؾ الطوائؼ 

منو وصفيا ابف خاقاف ) ، ومنيـ المعتمد بف عباد لؤلسباب األنفة الذكر فبعد مقاومة عنيفة 
ـ( قائبل " ولما انتشر الداخموف في البمد ووىى منو القوى والجمد ، خرج 9932ىػ / 571ت

والموت يتسعر مف الحاظو ، ويتضور مف ألفاظو ... فمقييـ في رحبة القصر وقد ضاؽ بيـ 
فضاؤىا وتضعضعت مف رحبتيـ اعضاؤىا فحمؿ حمؿ صيرتيـ فرقًا ... وعاد الى قصره 

أمر  (78)استمسؾ مف يومو وليمتو ... فنزؿ مف القصر بالقسر الى قبضة األسر فقيد لمحيف "و 
األمير يوسؼ بف تاشفيف بنقؿ المعتمد بف عباد وعائمتو إلى منفاىـ في المغرب حيث جمع 
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ىو واىمو وحاشيتو وحممتيـ السفف وتـ نقميـ مف اشبيمية  عبر نير الوادي الكبير في جنوب 
رًا بميناء قادس جنوب غربي االندلس عمى البحر المحيط ، ثـ الجزيرة الخضراء األندلس، ما

في مضيؽ جبؿ طارؽ في الساحؿ االسباني ، حتى مدينة طنجة التي تقع في الطرؼ الغربي 
عمما أف ىناؾ رواية يذكرىا عبد اهلل بف بمكيف حوؿ نقمو عف طريؽ البحر   (71)مف المضيؽ .

غرناطة مما يؤكد ما سبؽ ذكره ، ويبدو أف ىذه الوسيمة أسرع وسيمة  أثناء اعتقالو وأسره مف 
 ية نقميـ إلى سجنيـ في المغرب . متوافرة لضماف امف األسرى وحما

ـ  ( مشاىد مف توديع المعتمد بف عباد 9322ىػ/  227ينقؿ لنا ابف الخطيب )ت
ميو ، حيث يشير إلى عبر نير الوادي الكبير ، وخروج أىؿ األندلس إللقاء نظرة الوداع ع

جموع الناس عمى ضفتي النير لتوديعو بالبكاء ، حينما شيدت سيدىا" رىيف األسر والذؿ 
يغادر موطف عزه إلى مصيره المجيوؿ " وأجيز المعتمد البحر ومف معو إلى طنجة فاستقر 

 ميو في ىذا الحاؿ انشد قائبًل : بيا ... وفي ىوؿ البحر ع
                           والموت كأن المني يأتيني      ويقصيني َم أْنَس والموت يدنيني ل

  (32)لما خوفًا ألمر َليس بالدون       أبصَرْت ىواًل َلو أن الَدْىر أبصرهُ 
ثـ تـ نقمو مف طنجة عبر الطريؽ البري الى مدينة مكناسة الواقعة بيف الرباط        

وفاس في المغرب األقصى ،والتي بقي فييا مدة معينة استنادا إلى رواية ابف بمقيف قائبًل " 
ولما ظفر بابف عباد ىيأ األمير )سير بف ابي بكر( وخدمو وعبيده ... وأمره أمير المسمميف 

ولعؿ   (39)إليو ... فقدـ ألينا بمكناسة ... وبقي فييا إلى اف سيؽ معنا إلى اغمات " بإرسالو 
السبب في مكوثو طواؿ ىذه المدة في ىذه المدينة ىو بعدىا عف مركز مدف األندلس الرئيسة 
بوصولو الى بر العدوة المغربية فأمف بذلؾ األمير يوسؼ بف تاشفيف عدـ ىرب المعتمد بف 

إلى أنصاره بأي شكؿ مف األشكاؿ . ، فضبل عف انشغاؿ قادة الدولة  عباد او وصولو
المرابطية باألعماؿ العسكرية  في األندلس، فكانت مكناسة أشبو بمعسكر اعتقاؿ خمفي ريثما 
تتحسف األحواؿ باألندلس ويتـ إنياء حكـ مموؾ الطوائؼ ليتـ بعد ذلؾ البت بترحيميـ إلى 

جنو في مدينة اغمات عاصمة المرابطيف األولى ، الواقعة األخير س مكاف أخر، وىو منفاه
كـ جنوب مدينة مراكش ، ولعؿ اختيار ىذا المكاف كما يقوؿ احد  المحدثيف "  32عمى بعد 

حتى يأمف جانبو ويطمئف مف ناحيتو ، فيي قريبة مف ناحية ممكو وبعيدة عف بر 
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، ويصعب عمى المعتمد بف عباد اف يجد بيا سبيبًل الى اليرب او طريقا الى }االندلسية {العدوة
  ( 37)الثورة ورفع راية العصياف " 

وىذا المكاف يجعمو ليس فقط بعيدا عف بر العدوة األندلسية وفي الوقت نفسو قريبًا مف 
سير بف ابي العاصمة مراكش مركز الدولة المرابطية وقادتيا وقد سبؽ الى ىذا المكاف األمير 

 (33)ـ( 9219ىػ / 282بكر عبد اهلل بف بمقيف ممؾ غرناطة الذي وصميا بحدود سنة )
لبث المعتمد بف عباد في سجنو بقية عمره ، اذ تشير بعض المصادر التاريخية إف 

وىذه المدة تدؿ عمى أف الحكـ الذي   (32)المعتمد بف عباد قضى أربع سنوات في السجف
ه االجؿ اد ىي مدة ليس بالقميمة ،حيث لبث في سجنو الى  أف وفاصدر بحؽ المعتمد بف عب

 ـ ( 9219ىػ  / 282سنة ) 
 اغمات ثالثًا: حياة المعتمد بن عباد في سجن 

نقؿ المعتمد بف عباد وأسرتو إلى سجنو في اغمات وقد شيد فيو شتى أنواع الذؿ 
واليواف ، حتى وصؼ حالو ابف والميانة ، فكاف كسير القمب يعامؿ معاممة سيئة يتجرع المر 

ـ ( بقولو " وفعؿ أمير المسمميف ]يوسؼ بف تاشفيف [بيـ افعااًل لـ 9737ىػ / 732األثير ) 
يسمكيا احد مف قبمو ، واليفعميا احد ممف يأتي بعده ، إال مف رضى لنفسو بيذه الرذيمة ، ذلؾ 

بف االثير في قضبة سجف ويبدو اف تعاطؼ ا (35)انو سجنيـ ، فمـ يجر عمييـ مايقوـ بيـ "
المعتمد بف عباد قد انساه بقية الخدمات التي كانت تقدـ لؤلسير او السجيف في عيد الدولة 

 المرابطية في سجف اغمات كما سنرى الحقا . 
كاف المعتمد بف عباد يعامؿ معاممة أي سجيف مف خبلؿ تقييده بالحديد مف قبؿ 

بالسجف ، حيث كاف القيد أوؿ مايوضع بيد  السجانوف فقد عاش حياة البؤس طيمة مكوثو
ـ ( بقولو " أما 9229ىػ / 825األسير ، إذا ألقي في سجنو ، وقد وصؼ ذلؾ المقريزي )ت 

سجوف الوالة فبل يوصؼ مايحؿ بأىميا مف الببلء واشتير أمرىـ إنيـ يخرجوف مع األعواف في 
(37)الحديد "

د وىو أسوأ ما ذكر عف نكبة وىذا األمر يشابو ما تعرض لو المعتمد بف عبا 
المسجونيف ، واذالليـ عف طريؽ القيود ، عمما اف أوامر األمير يوسؼ بف تاشفيف تقضي 
عاقة حركتو وبيذا  بوضع السبلسؿ تارة ، وتركيا تارة أخرى ، فيي تتيح التمكف مف السجيف وا 

 انشد قائبًل :
                                  تشفق أو َتْرحماُ  أبيت أن        َقيْدي أما َتعَمُمني ُمسممًا          
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                      (32)أكمتُو ألتيشم  إال عظمًا       َدمي َشراْب َلَك والمحُم  قد      
ولـ تكف القيود مف نوع واحد فمنيا الخفيؼ ، ومنيا الثقيؿ ، وأيسرىا مايمنع السجيف 
مف ممارسة نشاطو ، فالقيد يعتبر احد أسباب األذى النفسي والجسمي لمسجيف وىذا مافعمو 

  (38)ـ(  9282ىػ / 222المعتمد بف عباد عندما أمر بسجف وزيره أبو بكر بف عمار ) ت 
وقد استخدـ األسموب نفسو  (31)وتقييده بالسبلسؿ " فمما وصؿ إليو أوثقو بمثقؿ الحديد " 

األمير يوسؼ بف تاشفيف مع المعتمد بف عباد مما حذا بالمعتمد الى تشبيو القيد بالحيواف 
 لمفترس الذي يعض ساقيو قائبًل : ا

                                                                        قيوْد بِذل ألُحديد وْثُقل ال     تبدلُت ِمن عِز ظل البنود     
                              وعضبًا دقيقُا َصقَل الحديدْ وكَان َحدْيدي َسناتَا ذليقًا       
                       (22) َيعُض بساقي َعُض األسود   فقد َصار ذاك وذا أدىمًا    

ومما زاد في تشديد قيد المعتمد بف عباد ىي ثورة ابنو عبد الجبار بف المعتمد  عمى 
ـ( الذي ثار في احد الحصوف المرابطية في األندلس 9217ىػ / 282المرابطيف سنة ) 

، وقد وصؼ ىذه  (29)المسمى بحصف أركش ، مف أعماؿ اشبيمية المشرؼ عمى وادي لكة 
ـ ( قائبًل " وأقاـ بالعدوة برىة اليروع لو سرب واف لـ 9737ىػ / 9229الحادثة المقري ) ت

 (27)يكف امناً  ، واليثور لو كرب واف كاف في ضموعو كامنا ، إلى أف  ثار احد بنيو باركش " 
إذ أرسؿ إلى الفونسو السادس بطمب مساعدتو العسكرية ، فمما عمـ األمير سير بف ابي بكر 

كش حيث استطاع اقتحاـ ىذا الحصف بعد حصار داـ بذلؾ التمرد توجو فورًا إلى حصف ار 
ستة أشير فاستسمـ ، ولقي مصيره المحتوـ  وقد انعكس ىذا األمر عمى والده المعتمد بف 
عباد ، اذ لقي مزيدا مف األذى والتقييد عمى حركتو وقد عبر عف ذلؾ ابف خاقاف في وصؼ 

 (23)جميؿ قائبًل " ولما زأر الشبؿ خيفت ثورة األسد " 
 ًا: حقوق السجين داخل سجن اغمات ابعر 

  الراتب واألرزاق :  -1  
كانت العناية بالسجناء مف  جممة الحقوؽ التي يكتسبيا السجيف ومنيا تقديـ       

 (22) الرواتب واألرزاؽ تاكيدًا لقولو تعالى " ويطعموف الطعاـ عمى حبو مسكينا ويتيما واسيرا "
فعندما تـ نقؿ المعتمد بف عباد إلى اغمات ، كاف البد مف إجراء األرزاؽ والمؤف عمى 

يسد رمقيـ مف الطعاـ والشراب والممبس وىذا ما أمر بو االمير يوسؼ بف  المسجونيف ما
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وحؿ عنو االعتقاؿ  (25)تاشفيف اثناء سجف المعتمد بف عباد قائبًل " نقؿ إلى اغمات وريكة 
وقد تحدث األمير عبد اهلل بف بمقيف عف تسممو مبمغا مف الماؿ قدره  (27)وأجرى عميو رزقو " 

ويعتقد اف المعتمد بف  (22)مائة دينار أثناء مكوثو اسيرًا في مكناسة قبؿ نقمو الى اغمات  
ـ( األمراء 9189ىػ / 283عباد تسمـ المبمغ نفسو . ويمـز الكاتب ابف رضواف المالقي ) ت

عمى االلتزاـ بحقوؽ السجناء ومعاممتيـ معاممة إنسانية حسنة وتخصيص األرزاؽ الشيرية ليـ 
ويشير ابف عبدوف  )ت  (28) اكسائيـ وتسييؿ سبؿ العبادات ليـ، وكذلؾ إطعاـ السجناء و 

 ـ ( كذلؾ إلى ضرورة أف " اليأخذ السجاف مف الصدقات شيئا ، ال97ىػ / 7أواسط القرف 
 . (21)سوف معيـ فيقاسميـ في الصدقات "ترؾ مع السجاف رفقاء يجمي

لـ تكف أوضاع السجف لممعتمد بف عباد وأسرتو عمى حاؿ واحدة مف خبلؿ استقراء 
النصوص التاريخية التي تدؿ عمى اف ىناؾ فرؽ مابيف حاؿ المعتمد بف عباد، ومابيف حاؿ 

يـ إلى اغمات ، حيث أمر بسجف المعتمد أسرتو ، بعد اف أمر األمير يوسؼ بف تاشفيف بنفي
بف عباد وحاؿ دوف التعرض إلى أوالده  ، وىذا يدؿ عمى اف إجراء األرزاؽ كاف يتـ لممعتمد 
بف عباد ، دوف حاؿ أسرتو والدليؿ عمى ذلؾ  العمؿ الذي قمف بو بنات المعتمد بف عباد لكي 

مد بف عباد وزوجتو اعتماد يكسبف قوت أرزاقيف ، وقد اذكت ىذه المحنة شاعرية المعت
 (52)ـ(  9215ىػ / 288الرميكية ) ت 

إذ لـ تتحمؿ حياة زوجيا وىو يعاني الذؿ واليواف ، والحاؿ التي وصؿ إليو أوالدىا ، 
فكانوا يرتدوف الثياب البالية الخشنة ، وكانت بنات المعتمد بف عباد يعممف بالغزؿ لقاء أجرة 

عمييف قوتيف " وفعؿ أمير المسمميف بيـ افعااًل لـ يسمكيا  معينة ، ليكسبف مف ورائيا مايمسؾ
احد مف قبمو وال يفعميا احد ممف يأتي بعده إال مف رضى لنفسو بيذه الرذيمة ، ذلؾ انو سجنيـ 

  (59)، فمـ يجر عمييـ مايقوـ بيـ حتى كانت بنات المعتمد يغزلف باجرة ينفقنيا عمى أنفسيـ "
ـ ( عمؿ إحدى بنات المعتمد بف عباد بحيث إف 9787ىػ / 789ويؤكد ابف خمكاف )ت 

 (57)إحداىف غزلت لبيت صاحب الشرطة الذي كاف في خدمة أبييا وىو ممؾ اشبيمية 
يصرؼ عمى األب وبيف بقية أسرتو ،  عمى الرغـ مف وجود نوع مف التناقض بيف ما

السيما وىي عائمة وعمميـ بالغزؿ لسد حاجاتيـ  ، فيذا يظير عدـ كفاية األمواؿ المصروفة 
يقدـ ليا  كانت تعيش حياة ترؼ ، وفجأة حصؿ تغيير مفاجئ في حياتيا ،  فمـ ترى اف ما

 يسد معيشتيا فكاف المجوء إلى  العمؿ  أفضؿ وسيمة لتمشية الحاؿ . 
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 : حقوق الكتابة والتأليف والمراسمة -7 
حالو في السجف ومف ناحية أخرى تييأت لممعتمد بف عباد بعض األمور التي تسعؼ 

وتعطيو شيئا مف حرية التعبير عف طريؽ تحرير الرسائؿ والكتابة ، السيما تأليؼ الشعر 
ألصحابو ، فقد كاف لو مف االمتيازات التي منحت لو داخؿ سجنو كثيرة  بحيث أتاحت لو ىذه 
 الظروؼ كتابة العديد مف األشعار التي عبرت عف واقع األلـ  واألسى وىو داخؿ السجف ،
وىذا يؤكد بدوره السماح لو بممارسة الكتابة مف خبلؿ الرقاع التي كانت تصؿ مف المسجونيف 
الى الحاكـ تطمب الصفح، او تتضمف أشعار االستعطاؼ مف اجؿ طمب العفو والحرية ، وقد 
أشاد المعتمد بف عباد باألمير يوسؼ بف تاشفيف في حربو ضد القشتالييف األسباف الذيف 

المسمميف ، وتحدث عف شجاعتو ، ولعؿ المعتمد بف عباد حاوؿ اف يستميؿ اقضوا مضاجع 
 وقفو في معركة الزالقة قائبًل : قمب األمير يوسؼ بف تاشفيف السيما م

                          فمواَل الضموَع  عميِو َلطَاراَ             وَقمَبيْ  َنزَوع إلى يوْسف       
 َنَصرَت أليدا وأبيَت الِفرار                ألِعدا ويومَ  ألعروبِة ِزدتَ     
     رأينا الجزيرة لمكفر دارَا ...           ولوالكَ  يايوسف  ألمتقِي      
                                                            وَكمْيل ذاك  الغبار المثار         رأينا السيوف ُضحى كالْنجوم    
 (53)زاد بأسك فيِو اشتيار            َفممٌو  درك في َىولِو فقد      

كذلؾ جرت مراسبلت مابيف المعتمد بف عباد وأوالده ، منيا طمب استئذاف خطيب 
ابنتو بثينة االبنة الكبرى لو مف أبييا طمبا لمزواج فأشارت عميو " بتوجيو كتاب مف قبميا ألبييا 

وقد استفاد المعتمد بف عباد مف استخداـ ادوات الكتابة في سجنو إذ   (52)، وانتظار جوابو " 
المحف والنكبات التي عاشيا داخؿ السجف مف خبلؿ كتابتو مجموعة مف القصائد عبر عف 

التي تـ حصرىا في ديواف سمي  )بديواف المعتمد بف عباد (وقد جمع فيو عدد مف القصائد 
 بعد انتياء ممكو فانشد قائبًل : آلتي عبرت عف واقع الحزف الذي وصؿ إليو 

                        سبكيْ  عميِو ِمنبٌر وَسريرُ         َغريب بأرْض المغربين أسير 
      (55)  وينيل دمع بينيَن غزيرُ          وَتنَدبُو البيُض ألَصوَارم والقنا 

كما استطاع األمير عبد اهلل بف بمقيف أف يؤلؼ مذكراتو ) التبياف ( وىو سجيف عند 
بعض الحادثات باألندلس ...  يوسؼ بف تاشفيف في سجف اغمات قائبًل "قد اتينا عمى وصؼ
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نتيت إليو فييا إحكامنا ، حسبما ساعدتنا عميو أذىاننا ، ونالتو مقدرتنا ... فمنرجع إلى ا وما
  (57)يتعمؽ بذلؾ مف شعر نظمناه وقت فراغ الباؿ وجماـ النفس "  ذكر بعض ما

األمراء ولكف ليس لدينا معمومات عف حصوؿ تبادؿ لمزيارات بيف السجناء والسيما 
ة التدبير المشترؾ منيـ ، وربما تـ وضعيـ في السجوف االنفرادية ليتـ عزليـ عف بعضيـ خشي

 ضد جبلدييـ . 
 الزيارات :  -3     
 لعائمتو وأصدقائو :    

كاف مف ضمف االمتيازات التي منحت لمسجناء في سجنيـ ىي السماح ليـ باستقباؿ 
األىؿ واألقارب واألصدقاء ، فكاف أوؿ مف وفد عمى المعتمد بف عباد لزيارتو في السجف ىف 

وقد انعكست معاناة أسرة المعتمد  (52)بناتو " ودخؿ عميو يوما بناتو السجف وكاف يوـ عيد " 
اصابيـ مف  وحياتو في سجنو عندما زارتو بناتو تذكر حاؿ أوالده وما بف عباد عمى حالو

الحزف واألسى ، وقد كاف ىذا المنظر يؤلـ المعتمد بف عباد كثيرا عندما تذكر " منظر بناتو 
فانشد  (51)، يغزلف ليحصمف عمى القوت "  (58)الناشئات في ظبلؿ النعيـ وىف في االطمار 

   قائبًل : 
 َفساَك ألعيد في اغمات مأسورًا   فيما مضى كنُت باألعياد َمْسُرورًا  

 (60)يغَزلَن مَايْممكَن قطيرَا            ترى بناْتَك في االْطماُر جائعةٌ 
وقد سمح لممعتمد بف عباد باستقباؿ أصحابو مف الشعراء والمتعمميف في سجنو ، كما 
فعؿ ىو مع وزيره ابف عمار إذ يذكر ابف خاقاف " انو في مدة اعتقالو لـ يثف عنو ، والمنعو 
ممف يريد مطالعتو ولقياه ، وأباح لو االستراحة إلى أخدانو ، وأراح خاطره في مضمار القوؿ 

 (79)وميدانو " 
كاف أوؿ مف زار المعتمد بف عباد وىو في طريقو إلى سجنو في مدينة اغمات ىو 

الذي لقيو في مدينة  (77)( 9215ىػ / 288شاعره عمي بف عبد الغني الحصري القيرواني ) ت
طنجة فيو مف مقربي المعتمد ومادحيو ، وقد ألؼ لو كتاب اسماه " المستحسف مف األشعار "  

ية لسيده ، لكنو لـ يستطع أف يقدمو لو األ بعد سقوط اشبيمية بسب ضغط الذي كاف بمثابة ىد
األمير يوسؼ بف تاشفيف عمى مموؾ الطوائؼ فضبًل عف انشغاليـ بحربيـ ضد النصارى 

فكافأه المعتمد بف  (73)األسباف فقاؿ لو " لـ يقض بوصولو إليو إال وىو عمى تمؾ الحالة " 
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وقاؿ لو " ارفع ذلؾ البساط وخذ ماتحتو فو اهلل  (72)مثقااًل  عباد عمى ذلؾ وأعطاه ستة وثبلثيف
وانشد لو أبيات مف الشعر يعتذر فييا عف  ( 75)ما أممؾ غيره فوجد تحتو جممة ماؿ فأخذه " 

 قمة ما أعطاه قائبًل : 
  وما أحصى َصوابوُ            قل ِلَمْن قد َجَمَع ألِعمَم          

                                فتنظرنا َجوابُو                                                              كان في الصرِة ِشعٌر        
 (66)َجمَب الشعُر ثوابُو                      َقْد  أثبناك فيال         

وكاف مف الشعراء الذيف وفدوا عمى المعتمد بف عباد في سجنو في اغمات ىو شاعره 
وىو مف الشعراء الذيف  (72)ـ( 9993ىػ / 522ابو بكر عيسى المعروؼ بابف المبانة )ت 

وصفوا حالة المعتمد بف عباد وما وصؿ إليو مف الحزف واأللـ في داخؿ سجنو حتى قاؿ عنو 
يكاتبو فضبلء الببلد وىو محبوس بالنثر والنظـ يتوجعوف لو ويذفوف  ابف األثير " كاف المعتمد

 (78)الزماف وأىمو " 
لقد كتب ابف المبانة أروع القصائد التي وصفت حاؿ المعتمد بف عباد وما تعرض لو 
منذ انقضاء ممكو حتى سجنو في اغمات  لذا " كاف شاعره أبو بكر ابف المبانة يأتيو وىو 

حسانو القديـ إليو " مسجوف فيمدحو ال لج  (71)دوى يناليا منو بؿ رعاية لحقو وا 
رثى ابف المبانة المعتمد بف عباد وما أحاط بو مف مجد وشجاعة كذلؾ بيف مدى حزنو 
عمى الصديؽ األمير ، الذي ربطتو بو روابط صداقة متينة ، إذ أمسى ىذا الصديؽ مخموعا 

 ائبًل : فبدأ ابف المبانة  يندب نفسو ويرثي حاؿ صديقو ق
 فيرجع ضوء الصبح عندي ُمظمم          أفكر في َعصٍر َمضى لَك ُمَشرفاً     

 (70)كسوفك شمسًا كيف اطمع أنجمًا   وأعجب من أفق الَمجرة إذ رأى 
نما ألؼ لو  لـ يكتؼ ابف المبانة في كتابة األشعار لوصؼ محنة سيده وأسرتو ، وا 

ؿ بيا المعتمد بف عباد وصؼ بو اغمات بعد أف حكتابًا سماه ) السموؾ في وعظ المموؾ ( 
 قائبًل : 

                         وعاد بيا حين ارتحمت َظالم     أضاء لنا اغمات قربك برىةً     
                    (71)وماكنت لوال الغدر ذاك أسام   وأبقى أسام الذل في ارِض غربة ْ 

المقربيف لممعتمد بف عباد ويعتبر بمثابة األخ فكاف بذلؾ ابف المبانة مف اقرب 
والصديؽ لو سانده في كؿ نكباتو وشدائده قبؿ سجنو وأثنائو، وقد صور لنا ابف األثير حالة 
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التواصؿ والمحبة فيما بينيـ عندما قاؿ "جرت بينيما مخاطبات ألذ مف غفبلت الرقيب ، 
ومف الشعراء الذيف  (27)ى صباح "وأشيى مف رشفات الحبيب ، وأدؿ عمى السماح مف فجر عم

ىػ / 572قصدوا المعتمد بف عباد في سجنو كذلؾ عبد الجبار بف حمديس الصقمي ) ت 
ـ( الذي وفد عمى المعتمد بف عباد في سجنو ، وذكره عف بدء اتصالو بو عندما أتى 9937

د قاؿ فيو خمع المعتمد بف عبا ـ( فكاف لو شعر في9289ىػ / 229أوؿ مرة الى اشبيمية سنة )
 : 

 عظيمًا ليس يؤمن من خُطوبة     أراك ركَبْت في األىواَل بحراً    
 (23)وتدَفع ِمنْ َصباُه إلى جنوبو       َتسيُر فممِو َشرقًا وَغرباً       

 المعتمد بف عباد بقصيدة قائبًل :وقد أجابو 
                                                  (74)سيبكي َعميو ِمنَبٌر وَسريُر     َغريْب بارُض المغربيْن أسيرُ    

ومما يثير االنتباه واالستغراب الذي وصؼ بو ابف حمديس سجف المعتمد بف عباد ، 
 يطمب قائبًل   ىو وجود بعض الخدـ معو في سجنو إلعانتو عمى ما

                          (75)َقبُر الغريب يخص باألفراد   في َجوِف َقبٍر ُمفرٍد ِمْن زِائرٍ   
ولعؿ المعتمد بف بعاد كاف يأنس في نفسو عندما يزوره الشعراء في سجنو فكاف يعتبر 

الذي زاره في اغمات  (27)ذلؾ إحسانا وتقديرًا منيـ ومف بينيـ عبد اهلل بف إبراىيـ الحجاري 
 بو فكتب عمى حائط سجنو قائبًل : وراى شدة معاناتو وماحؿ 

                                        (77)وال تسجنوا معروفُو في القبائِلِ       َتسْجنوا القسرى التسجنوا أسموُ فان    
تقدـ بعض الروايات التاريخية معطيات ميمة عف تعاطؼ بعض السجانيف مع 
مسجونييـ ، مف خبلؿ السماح  ليـ بزيارة بعضيـ بعضا ، والوقوؼ الى جانبيـ وتقديـ 

ساعدة ليـ ، فعمى سبيؿ المثاؿ تـ اعتقاؿ مجموعة مف لصوص مدينة فاس  الذيف قاموا الم
يفيـ  (28)( 9212ىػ /  287بإعماؿ القتؿ والسمب في مراكش فتـ سجنيـ في اغمات سنة )

مف أبيات شعرية تنسب الى المعتمد بف عباد انو كاف يجد في مجالستيـ الرغبة والقبوؿ 
والمؤانسة ، فكاف يتسمى بمجالستيـ ، إال أف ىذه المجالسة والمؤانسة ، لـ تدـ إذ تـ اإلفراج 

 د وحيدا في السجف فأنشد قائبل : عنيـ وبقي المعتمد بف عبا
 خِد راحةً             لقد أن يفني وُيفنْي بو الَخدُ أما النسكاب الَدمِع في ال  

 اكم الصمُد الفردُ منكم قد عف           َىبوا َدعوًة  ياآل  فاٍس لمبتمي بما 
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 (79)عمى قيوٌد لم َيْحن َفُكيا َبعُد         َتَخمصتم من سجن اغمات والتوْت 
 عر المعتمد بن عباد داخل السجن .موضوعات ش  

كاف لبيئة المعتمد بف عباد في سجنو وأحواؿ حياتو اثر عظيـ في شعره بحيث     
جاء شعره معايشا لحياتو ، ومرتبطًا بيا ، وقد عبر ىذا الشعر الذي نظمو أثناء محنتو وسجنو 
في مدينة اغمات أربع سنوات حتى أمسى " فراشو الغبراء ، وغطاءه صفحة اليواء ، وانسيو 

 (82)الداء ، وسميره كؿ نوع مف أنواع البكاء " البكاء ، وقرينو 
نظمو المعتمد بف عباد في محنتو منذ بداية سجنو في  كاف شعر السجف ىو كؿ ما

ـ( ثـ مقتؿ ابنو الراضي في 9215ىػ / 282مدينة اغمات بعد مقتؿ ابنو المأموف في قرطبة )
" وجمب رأسو فطيؼ بو بمرأى مف أبيو ، وكاف دخوؿ اشبيمية عمى  (89)رندة في العاـ نفسو 

 (87)المعتمد دخوؿ القير والغمبة ، ... وشممت الغارة ، واقتحمت الدور ، وخرج ابف عباد" 
وكاف ليذه المصائب المتبلحقة فضبل عف مصيبتو محركًا لشاعريتو فعبر عف حالو في 

 السجف أدؽ تعبير . 
عباد في أسره الذي غدا سجؿ حياتو اليومية ، عمى كافة  تنوع شعر المعتمد بف

المحف التي أصابتو وىو في سجنو باغمات  نظرًا لتعدد االمو وتنوعيا الى جانب معاناتو ، 
فعمو بو ، فصور الدىر  فكاف المعتمد بف عباد يحزف عمى نفسو فأشار الى حاؿ الدىر وما

ر لممتاعب واألسى ، اذ فتؾ بو مف أميرا يحفظ لمكراـ جميبل ، فيو مصد بأنو مخادع ال
لمممكة الى سجينا فيشير احد الباحثيف الى ذلؾ قائبًل  " كاف المعتمد يعرؼ بمكانتو في نفوس 
الكثيريف لسالؼ اياديو ، وقديـ إحسانو ، وسابغ كرمو ، ويعمـ اف أخبار أسره وسجنو ، وماحؿ 

فانشد المعتمد بف عباد لذلؾ  (83)ثيرة " بو مف األرزاء ، سيكوف ليا وقع  بالغ في نفوس ك
 ئبًل : قا

 وان يمحوا الَذَنْب الذي كان قد مضى       وان أبى الدىر أن يقني الحياء وَيْندماَ   
 (84)بعذٍر يغشي صفَحتُو التذمما                وان يتقمى َوجْو َعتبتي َوجُيُو 

كذلؾ صور لنا المعتمد بف عباد حاؿ الشعراء مف أصدقائو األوفياء الذيف وفدوا في 
محنتو وأسره ومنيـ شاعره الحصري السابؽ الذكر ، الذي زاره في طنجة وقدـ إليو أشعارا كاف 
قد مدحو فييا "  ولما اتصؿ بزعانفة  الشعراء وممحقي أىؿ الكدية ما صنع المعتمد رحمو اهلل  
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دافعية فأثارت ىذه  ( 85)ي تعرضوا لو بكؿ طريؽ وقصدوه مف كؿ فج عميؽ " مع ألحصر 
 المعتمد وآالمو قائبًل : 

                     ذَىبوا ِمْن األغراب أبعَد َمذَىِب         ُشَعراء َطْنَجة ُكًميم المغرب    
 (86)ِبسؤاليْم اَلحَق ِمْنُيم فأعِجَب       سألوا ألَعسيْر من األسير وانوُ 

كما كاف المعتمد بف عباد يحف إلى أياـ كرمو وجوده وأياـ حروبو وعسكره ، لذلؾ وجد 
في ثورة ابنو عبد الجبار السابقة الذكر ، نوعا مف األمؿ بخبلصو مف السجف لذلؾ نراه يقوؿ 

بكي إال انكشاؼ مف أتخمفو بعدي ،  " عرض بي لممحف ، ورضي لي أف امتحف ، واهلل ما
ويتحيفو بعدي ، ثـ اطرؽ ورفع رأسو ... وتشوؼ إلى السماء وتطمع ، فعممت انو قد رجا 

وىكذا بدا المعتمد بف عباد حزينا عمى أوالده وىو  (82)عودة إلى سمطانو  وأوبة إلى أوطانو " 
 يسيطر عميو لذلؾ انشد قائبًل :  داخؿ ظبلـ السجف وألـ المحنة

 سأبكي وأبكي ما َتَطاوَل  ِمن عمري     َيُقوُلوَن َصبرًا السبيَل إلى الصبِر 
وَكبانِ : الفتُح ْثَم َشقيقوُ  ََ                                          َيزيْد َفَيل ِعْنَد الَكواِكَب ِمْن َخبر     ىوى الَك

 (88)َتْخمش َليفًا َوَسُطَو َصفَحة الَبدْر         َترى َزىَرىا في مأتٍم ُكَل ليمٍة 
ومف شعر السجف عند المعتمد بف عباد رثائو قصوره وممالكو التي سقط بعضيا 

سباف ، وبعضيا بأيدي المسمميف وقد ذكر ذلؾ ابف خاقاف قائبًل إف المعتمد بف عباد بأيدي اال
فاشقتو وتصور بيجتيا فراقتو ، بعد اف طاؿ بو األسر لسنينا واشتد عميو الببلء " تذكر منازلو 

ظبلـ جوه مف أقماره ، وخموه مف  جياش قصوره إلى أقطانو ، وا  وتخيؿ استيحاش أوطانو ، وا 
لذلؾ رأى أف حالو تبدؿ مف العز الى الذؿ ، ومف عمو المكانة ، والعيش في  (81)حراسو " 

 نفي والتشريد لذلؾ انشد قائبًل :القصور إلى السجف وال
                                ما َخاب َمْن َيشكو إلى الَرحْمن                             َقمبْي الى الَرحمِن يشكو َبُثُو    
 َما كاَن أغنى شأنُو عْن شأنيْ                يا سائاَل عن شانِو ومكانوِ   

      ( 90)أي َمقاصر َوِقياٍن  ِمْن َبعديِ                َىاتيكَ  قَينيُت وذلَك َقصرُه 
وقد بمغ مف المعتمد بف عباد مف األلـ انو صار يخاطب موجودات الطبيعة فاخذ 

 دعا ليا بالخير والطيب قائبًل : يشكوا إلييا حالو ومف ذلؾ نعت غرباف مدينة اغمات إذ
 ِمْن الميالي وافنانًا ِمْن الشَجِر                                                            غربَاُن اغمات التعًد ِمْن ِطيبةٍ 

                                        (91)ِمْن الحرور وَتكفييا أذى الَمطِر         َتظْل َزغْب ِفراخ َتسكْن بيا  
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الينظر إلييا نظرة حسد ، وىكذا يتمنى المعتمد بف عباد لو كاف حرا كالطيور وىو 
نما يتمنى ليا كؿ الخير .   وا 

قصد المعتمد بف عباد في شعره العديد مف الموضوعات التي عبرت عف واقع حياتو 
وأثارىا سواء قبؿ النكبة أو بعدىا ونحف بصدد الموضوعات التي أثارت دافعية المعتمد بف 

 ة األخرى . عباد داخؿ سجنو دوف الدخوؿ في تفاصيؿ المعاني الشعري
كاف لمسجف واألسر ومعاناة األغبلؿ والقيود أثرىا في إنياؾ صحة المعتمد بف عباد 
وىدـ بنيانو الوثيؽ ، إذ اشتد بو المرض في السجف في أخر حياتو نتيجة األحداث التي مر 

ـ( في سجنو باغمات فدفف إلى جانب 9215ىػ / 288بيا فوافاه اآلجؿ في ربيع األوؿ سنة ) 
 نفسو قبؿ موتو : اعتماد الرميكية ومما قاؿ في رثاء  زوجتو

 ْن السماِء َفَوافانِي ِلميعادمِ    َنْعم ُىو الَحْق وأفانْي بِو َقَدٌر          
 (92) أعممو أن الجباَل ُتَيادي َفوَق اعواِد             وَلْم أكن قبَل ذلك النعْش      

وىكذا اختتـ المعتمد بف عباد حياتو في عمر المحنة وظممات األسر حيث كاف ليذه 
الصورة األثر العميؽ في نفوس أبناء مممكتو فقد حزنوا عميو الحزف الشديد ، إذ أذكى ىذا 

ا المعتمد بف عباد ومصيبتو منيا الحزف دموع الشعراء فبادروا إلى نظـ القصائد التي ذكروا فيي
 الذي زار قبره يوـ العيد فانشد قائبًل :  (13)شاعره أبو بحر يوسؼ بف عبد الصمد 

 قد َعدتَك عْن الَسماِع  أم        َممْك المموك أسَامٌع فأنادي      
 فييا َكما كنَت في األعياد      لما َخمت ِمنَك القصور وَلْم َتكْن     
                                (94)وأَتخذُت َقبرَك َمْوضَع االنشاِد      أقَبمُت في ىذا الثرى َلك خاضعاً     

ـ( زاره الكاتب والشاعر الكبير لساف الديف ابف الخطيب 9372ىػ / 279في سنة )
ـ( ووصفو قائبًل " وىو بمقبرة اغمات في نشز مف األرض ، وقد حفت 9322ىػ / 227)ت 

بو سدرة والى جانبو قبر اعتماد حظيتو موالة رميؾ ، وعمييا ىيئة التغرب ومعاناة الخموؿ مف 
 نو  مف دمعيا عند رؤيتو  فانشد قائبًل : بعد الممؾ ، فمـ تمؿ عي

                                                       رأيُت ذلَك ِمن أولى الميمات       َقْد زرُت َقَبرك َعْن َطوْع  باغمات 
 (95)وياسراج الميالي المدليمات     كما ال أزورَك يا أندى المموك يدًا 
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ىػ / 9292ـ( مؤرخ األندلس واديبيا سنة )9177/ ىػ 9229وزاره المقري )ت 
ـ( فوقؼ أمامو خاشعا متأثرا يصفو قائبل " وزرت أنا قبر المعتمد بف عباد بمدينة 9727

 (17)يبيد ممكو ال الو إال ىو "  اغمات ... فسبحاف مف ال
 

وىكذا كانت نياية المعتمد بف عباد ، مأساة خمدىا التاريخ اإلسبلمي ، بما كتبو 
تركت  في نفوسيـ مف حزف واسى ليذه  النياية المؤلمة ليذا  المؤرخوف والشعراء بكؿ ما

 حد سواء .  الممؾ الشاعر ، الذي كاف لو دور كبير في تاريخ األندلس والمغرب عمى
 النتائج

اف االخطاء التي وقع بيا مموؾ الطوائؼ في االندلس ، كانت خاتمة لحياة  -9
 انتيت ما بيف القتؿ او االسر او الموت عمدًا. تمؾ االسر الحاكمة ، التي 

لـ يستفد المعتمد بف عباد وغيره ، مف الفرص التاريخية التي قدميا ليـ  -7
االمير يوسؼ بف تاشفيف ، السيما تقديـ العوف ليـ في موقعة الزالقة واالنتصار عمى الفونسو 

لى سابؽ عيدىـ مف ـ(، اذ سرعاف ما عادوا ا9287ىػ/  221السادس ممؾ قشتالة سنة )
 التواطئ والتنسيؽ مع العدو المشترؾ بدؿ التعاوف مع بني جمدتيـ مف المرابطيف . 

اف حالة السجوف ومنيا سجف اغمات اياـ المرابطيف بالرغـ مف كونو يحمؿ  -3
سمبيات مف سوء المعاممة وحياة الذؿ واليواف لنزالئو ، اال اف الخدمة التي اسداىا ليـ 

ديـ الرواتب واالرزاؽ ، وحرية الكتابة والتعبير والسماح بالزيارة ما ىو اال المرابطوف مف تق
تعبير عما كاف يعيشو المعتمد بف عباد كونو ممكا يتمتع بكافة مظاىر الترؼ والبذخ وىذا ما 
الحظناه في كتاباتو مف حياة مترفة ، ولكف بعد االسر تغيرت كتاباتو فبدأت تتسـ بطابع 

 ر عف حياة اقوى مممكة وبيف اسير ذليؿ الحوؿ لو والقوة .  المعاناة التي تعب
اف ماصدحت شاعرية المعتمد بف عباد مف ابيات وقصائد كانت شاىد عياف  -2

عميو والسيما اثناء معاناتو في سجنو . ويعتبر ديوانو الشعري ميما لمف يدرس اواخر عصر 
ىػ / 288ف حتى سنة )الطوائؼ ومطمع العصر المرابطي السيما اياـ يوسؼ بف تاشفي

 ـ ( وىي السنة التي يقاؿ اف المعتمد بف عباد توفي فييا في سجنو . 9215
  االحاالت
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( ابو عبد اهلل محمد بف عبد الواحد ، المعجب في تمخيص اخبار المغرب ، تحقيؽ ، سعيد محمد  العرياف 9)
 .973، ص9173، وحمد توفيؽ عويضة ، القاىرة ، دار احياء التراث االسبلمي ، 

الديف احمد بف محمد بف خمكاف ، وفيات االعياف وانباء ابناء الزماف ،  تحقيؽ ، ابو العباس شمس  ( 7)
 .79/  5احساف عياس ، بيروت ، دار صادر ، د.ت :

كميومترًا مف  مدينة  922باجة :تقع مدينة باجة  في اقصى الجنوب الغربي مف االندلس ، عمى بعد  ( 3)
 ـ(9287ىػ / 222)تلفقيو ابو الوليد سميماف بف خمؼ الباجي لشبونة ، ينسب الييا كثير مف العمماء منيـ ا

شارح المؤطا  ينظر : محمد بف عبد المنعـ الحميري ، الروض  المعطار في خبر االقطار ، تحقيؽ ، 
 .25، ص 9125احساف عباس ، مطبعة بيروت ،

 . 997/ 2ابف خمكاف ، المصدر السابؽ :   ( 2)
الطيب مف غصف االندلس الرطيب ، تحقيؽ ، احساف عباس ،   بيروت  احمد بف محمد المقري ، نفح  ( 5)

 . 757/ 9: 9188، دار صادر ، 
: 9129العبر وديواف المبتدأ والخبر ، بيروت ، مؤسسة االعممي   ( عبد الرحمف بف محمد بف خمدوف ، 7)
ؿ الكيبلني ، القاىرة ، ؛ رينيارت دوزي ، مموؾ الطوائؼ ونظرات في تاريخ االسبلـ ، ترجمة ، كام 958/ 2

 . 777، ص9133مطبعة عيسى البابي ، 
(  حمد بف صالح السحيباني ، الضعؼ المعنوي واثره في سقوط االمـ ، عصر مموؾ الطوائؼ في 2)

 .21، ص7227االندلس  انموذجًأ ، الرياض ، مكتبة الممؾ فيد الوطنية ، 
،بيروت ،  دار القمـ ،  7فتح حتى سقوط غرناطة ، ط( عبد الرحمف عمي الحجي ، التاريخ االندلسي مف ال8)

 . 378،ص9189
 . 958/ 2(   ابف خمدوف ، العبر : 1)
؛ محمد عبد الرحمف البشر ، مباىج االندلس ، بيروت   ، دار 727/ 2( المقري ، المصدر السابؽ : 92)

دلسي في القرف الخامس ؛ عمر ابراىيـ توفيؽ ، صورة المجتمع  االن711-718، ص7299الكتب العممية ، 
 .53، ص 7292لميجرة ، عما ف، دار غيداء لمنشر ، 

(  ابو القاسـ محمد بف ابي العبلء بف سماؾ العاممي االندلسي ، الحمؿ الموشية في ذكر  االخبار 99)
؛ 35، ص 9121المراكشية ، تحقيؽ ، سييؿ زكار ، عبد القادر زمامة ، الدار البيضاء ، دار  الرسالة ، 

 . 37،  ص9113قي ابو خميؿ ، الزالقة ، بيروت ، دار الفكر ،شو 
عبد اهلل بف بمقيف ، مذكرات االمير عبد اهلل اخر مموؾ بني زيري بغرناطة المسمى التبياف   عف  (97)

 .922، ص9155الحادثة الكائنة في رحمة بني زيري، تحقيؽ ، ليفي بروفنساؿ ، مصر ، دار المعارؼ ، 
(  ابو العباس احمد بف محمد بف عذاري المراكشي ، البياف المغرب في اخبار االندلس  والمغرب ، 93)

 . 927/ 2: 9183، بيروت ، دار الثقافة ،  3تحقيؽ ،ج س ، كوالف ، وليفي بروفنساؿ ، ط
 .927/ 2(  المصدر نفسو :92)
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خميؿ ابراىيـ السامرائي ،  عبلقات  ؛ 975-972(  مذكرات االمير عبد اهلل ، المصدر السابؽ ، ص95)
المرابطيف بالممالؾ االسبانية باألندلس وبالدوؿ االسبلمية ، بغداد ، منشورات    وزارة الثقافة واالعبلـ 

 .917-919، ص9185،
 . 982/ 7(  ابف خمدوف ، العبر : 97)
ريقية وتونس ،  المطبعة ابو عبد اهلل محمد بف ابي القاسـ بف ابي دينار ، المؤنس في اخبار اف (92)

 . 925ـ، ص9787التونسية الدولية ، 
( محمود محمد ابو ندى ، الدور الجيادي لمعمماء في االندلس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة 98)

 .52، ص 7227االسبلمية ، غزة ، كمية اآلداب ، 
تفقو بيا ، واصبح مف اكابر عممائيا (   عيسى بف سيؿ بف عبد اهلل، اصمو مف جياف ، سكف قرطبة ، و 91)

، محدثا وفقييا وراويا ، كاف مف اىؿ الورع وصحة الديف ، ولي قضاء غرناطة في   حقبة عصري الطوائؼ 
ـ( ينظر : ابراىيـ بف نور الديف ابف فرحوف المالكي ، الديباج 9212ىػ / 287والمرابطيف توفي سنة )

تحقيؽ ، مامؤف بف محي الديف الجناف ، بيروت ، دار الكتب المذىب في معرفة اعياف عمماء المذىب ، 
 .     18، ص   9117العممية ، 

( احمد بف خمؼ بف عبد الممؾ بف غالب الغساني ،يعرؼ بابف القميعي مف اىؿ غرناطة يكنى ابا جعفر 72)
ىػ 218في سنة )، روى عف ابي القاسـ حاتـ بف محمد وأبي عمر بف القطاف ، كاف ثقة اخذ عنو   الناس تو 

ـ( ينظر : ابو القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف بشكواؿ ،الصمة في تاريخ ائمة االندلس وعممائيـ 9217/ 
 . 9/72: 9177ومحدثيييـ وفقائيـ وابائيـ ، القاىرة ، الدار المصرية لمترجمة والنشر ،

 .  921(  ابف بمقيف ، المصدر السابؽ ، ص79)
 ف اليوزني ، مف أىؿ اشبيمية يكنى أبا القاسـ رحؿ الى المشرؽ ، (  الحسف بف عمرو بف الحس77)

كاف فقييا مشاورا ببمده عاليا في رواياتو ذاكرا لؤلخبار والحكايات حسف اإليراد بيا ، ينظر : ابف         
 . 22/ 9بشكواؿ ، المصدر السابؽ : 

المتنوني ، رحمة األندلس ، بور ؛ محمد لبيب 387-385/ 3، 718/ 7(  المقري ، المصدر السابؽ : 73)
 . 998سعيد ، مكتبة الثقافة الدينية ، د.ت ، ص

(  عبد الرحيـ بف الممجـو : احد كبار فقياء فاس وعممائيا تبحر في عمـ الكبلـ واصوؿ الفقو ، تتممذ 72)
لنببلء ، عمى يديو كبار الفقياء مف العمماء ، ينظر: شمس الديف محمد بف احمد الذىبي ، سير  أعبلـ ا

 . 727/ 73: 9117تحقيؽ ، شعيب االرناوؤط  ، محمد نعيـ العرقسوسي ، بيروت  ، مؤسسة  الرسالة ، 
،  9127(  اسماعيؿ بف االحمر ، بيوتات فاس الكبرى ، الرباط ، دار المنصور لمطباعة والنشر ،  75)

 .95ص
 .795، ص7222ية لمطباعة والنشر ، ( عمي ادىـ ، المعتمد بف عباد ، االسكندرية ، المؤسسة المصر 77)
 . 919(  عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابؽ ، ص72)
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(  ابو نصر الفتح بف محمد ، قبلئد العقياف ومحاسف األعياف ، تحقيؽ ، حسيف يوسؼ خربوش ، األردف 78)
 .81-88/ 9:  9181، مكتبة المنار لمطباعة والنشر ، 

 .27-29السابؽ ، ص(  ابف بمقيف ، المصدر 71)
(  لساف لديف ابف الخطيب ، اإلحاطة في أخبار غرناطة ، تحقيؽ ، يوسؼ عمي الطويؿ ، بيروت ، دار 32)

؛ توفيؽ أميف الطيبي ، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس ، ليبيا 7/72:  7222الكتب العممية ، 
 . 81، ص9182الدار العربية لمكتاب ، 

 . 27المصدر السابؽ ، ص ( ابف بمقيف ،39)
 . 719(  ادىـ ، المرجع السابؽ ، ص37)
، بيروت ، دار  7؛ عمر فروخ ، تاريخ األدب العربي ، ط 929(  ابف بمقيف ، المصدر السابؽ ، ص33)

 . 295/ 2: 9182العمـ لممبلييف ، 
؛ 787/ 92:  9177 ( عز الديف أبو الحسف ابف األثير ، الكامؿ في التاريخ ، بيروت ، دار صادر ،32)

 . 32/ 5الذىبي ، وفيات األعياف :
 . 972/  92(  الكامؿ : 35)
(  تقي الديف بف احمد بف عمي ، الخطط المقريزية ، المسمى المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط والديار 37)

 . 982/ 7:  9122، بغداد مكتبة المثنى ، 
د احمد بدوي ، حامد عبد المجيد ، القاىرة ،  المطبعة ( ديواف المعتمد بف عباد ، جمع وتحقيؽ ، احم32)

 . 78، ص9159االميرية ،
(  ابو بكر محمد بف عمار الميدي :  مف اىؿ شمب يمقب بذي الوزارتيف ، صحب المعتمد بف عباد مف 38)

ى صباه حيث كانت لو مكانة الخاصة عنده اذ جعمو نائبًا عمى مرسية ، فعصى عميو بيا ، فتاقت نفسو ال
ـ ( ينظر : ابف خاقاف ، المصدر  9282ىػ / 222اال اف قتمو سنة  )الممؾ، فما كاف مف المعتمد بف عباد 

؛ صبلح الديف بف  ايبؾ  الصفدي ، الوافي بالوفيات ، تحقيؽ ، احمد االرناوؤط ، تركي 753السابؽ ، ص
 .39/ 7: 7222مصطفى ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، 

 . 723ابف خاقاف ، المصدر السابؽ ، ص ( 31)
؛ حميد حداد ، السمطة والعنؼ بالغرب اإلسبلمي ، دمشؽ ،  12(  ديواف المعتمد بف عباد ، ص 22)

 . 978، ص7299محاكاة لمنشر والتوزيع ، 
؛ محمد عبده حتاممة ، موسوعة الديار األندلسية ، 923( عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابؽ ، ص29)

 . 57 -52/ 9:  9111اف ، عم
 . 798/  2( نفح الطيب : 27)
؛ رينيارت دوزي ، المسمموف  في 798/ 2؛ المقري ، المصدر السابؽ :12( قبلئد العقياف ، ص23)

 . 928/ 3: 9115األندلس ، ترجمة حسف حبشي ، االسكندرية ، الييئة المصرية لمكتاب ،
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 . 8(  سورة اإلنساف ، اآلية : 22)
ات وريكة : مدينة تقع بالمغرب األقصى جنوب مدينة مراكش وىي جزء مف مدينةاغمات األولى    ( اغم25)

عاصمة الدولة المرابطية  فيي تقسـ الى قسميف اغمات وريكة ، واغمات ىيبلنة ، واغمات وريكة  يسكنيا 
 . 27األعياف والتجار ألنيا دار التجيز لمصحراء ، ينظر : الحميري ، المصدر السابؽ ، ص

؛ ؛ احمد المييب ، موقؼ الشريعة اإلسبلمية مف عقوبة  السجف ،  78/ 7( ابف الخطيب ، اإلحاطة : 27)
بحث منشور ضمف كتاب ، السجوف مزاياىا وعيوبيا مف وجية نظر اإلصبلحية ، أبحاث الندوة العممية 

 .  927 -925، ص9182، الرياض ،  7األولى ، ط
 923سابؽ ، ص (  ابف بمقيف ، المصدر ال22)
(  ابو القاسـ ، الشيب البلمعة في السياسة النافعة ، تحقيؽ ، عمي سامي النشار ، الدار  البيضاء ، 28)

 . 351، 9182دار الثقافة ، 
( محمد بف احمد ، ثبلثة رسائؿ أندلسية في أدب الحسبة والمحتسب ، تحقيؽ ، ليفي بروفنساؿ   القاىرة 21)

 . 98، ص9155لفرنسي لآلثار الشرقية ، ، مطبعة المعيد العممي ا
(  اعتماد الرميكية : شاعرة أندلسية كانت جارية لرميؾ بف حجاج فنسبت إليو ، تزوجيا المعتمد بف عباد 52)

كاف ليا مف الولد منو ، عباد الممقب بالمأموف ، وعبيد اهلل الممقب بالرشيد  ويزيد الممقب بالراضي ، والمؤتمف 
، ينظر : أبو الفبلح عبد الحي احمد   بف محمد بف العماد ، شذرات الذىب في أخبار مف  ، وبثينة الشاعرة

؛ عمر رضا كحالة ، أعبلـ ألنساء في 357/ 3المكتب التجاري لمطباعة  والنشر ، د.ت :  تذىب ، بيرو 
 . 29/ 9عالمي العرب إلسبلـ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، د.ت : 

 .  912/  92(    الكامؿ : 59)
 . 35/ 5(  وفيات األعياف : 57)
 . 712-717؛ ادىـ ، المرجع السابؽ ، ص 18 -12(   ديواف المعتمد بف عباد ، ص53)
؛ سحر السيد عبد العزيز سالـ ، بحوث مشرقية   ومغربية في 79/  7(  المقري ، المصدر السابؽ : 52)

 . 982/ 9: 9112معة ، التاريخ والحضارة اإلسبلمية ، االسكندرية مؤسسة شباب الجا
 .  18(  ديواف المعتمد بف عباد ، ص55)
؛ أمحمد بف عبود ، التاريخ السياسي واالجتماعي الشبيمية في عيد دوؿ لطوائؼ ،  928( التيباف ، ص57)

 . 29، ص9183تقديـ ،ولياـ مونتغومري واط ، تطواف ، إشراؼ ، المعيد الجامعي لمبحث  العممي ، 
 . 35/ 5، المصدر السابؽ : (  ابف خمكاف 52)
( االطمار : الثوب الخمؽ البالي ، ينظر : أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ النحوي األندلسي ابف  سيدة ، 58)

/ 9: 9117المخصص البف سيدة ،تحقيؽ ، خميؿ إبراىيـ جفاؿ ، بيروت ، دار إحياء التراث  العربي ، 
318 . 

 . 717( ادىـ ، المرجع السابؽ ، ص51)
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(  قطميرا : القطمير ىو شؽ النواة وىي القشرة الدقيقة عمى النواة بيف النواة والتمر ويقاؿ   ىي النكتة 72)
البيضاء التي في ظير النواة التي تنبيت منيا النخمة وما أصبت قطميرا أي  ماممكت شيئًا ، ينظر ،ابو 

 الفضؿ جماؿ الديف  محمد بف مكـر بف منظور ، لساف العرب ، 
 . 928/ 5: 9157روت ، دار صادر ، بي 
 . 723( قبلئد العقياف ، ص77)
يكنى أبا الحسف ، كاف ضريرا مف أىؿ القيرواف ، وىو شاعر أديب ، كثير الشعر ، دخؿ   األندلس   ( 73)

ولقي     مموكيا ، كاف عالما بالقراءات وطرقيا ، اقرأ الناس القراف بسبتو ، بقي  يمتدح المعتمد بف عباد 
 . 931/ 9طنجة إلى حيف وفاتو ، ينظر : ابف بشكواؿ ، المصدر السابؽ : ب
 . 722/  2( المقري ، المصدر السابؽ :72)
( المثقاؿ : ىو وحدة أساسية مف األوزاف الشرعية التي نشأت في اإلسبلـ ، اذ يزف المثقاؿ  في شماؿ 75)

غـ ينظر : فالتر  3،3ناسبا مع المثقاؿ  أي غـ وبذلؾ يكوف وزف الدرىـ مت2/ 277المغرب واألندلس حوالي 
ىنتس ، المكاييؿ واألوزاف  اإلسبلمية ، ترجمة ، كامؿ العسمي ، عماف ، منشورات الجامعة االردنية ، 

 . 98، ص9122
 . 722/ 2( المقري ، المصدر السابؽ :77)
؛ محمد عبد اهلل عناف ، تراجـ  إسبلمية 722 -727( عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابؽ ، ص72)

 . 791، ص9122، القاىرة ، مكتبة الخانجي ،  7شرقية وأندلسية ، ط
( ابو بكر محمد بف عيسى بف محمد المخمي الداني ، المعروؼ بابف المبانة ولد في مدينة دانية  وىو 78)

روفة بالعمـ والعمماء ، تمقب بعدة القاب منيا صاحب الديواف ، والتصانيؼ  االدبية توفي في سنة مف اسرة مع
(، ينظر: ابو عبد اهلل محمد بف ابي بكر ابف اآلبار ، الحمة السيراء ، تحقيؽ ، حسيف 9993ىػ / 522) 

ف محمد بف احمد الذىبي ، ؛ شمس الدي58/  7:  9173مؤنس ، القاىرة ، الشركة العربية لمطباعة والنشر ، 
 9117سير أعبلـ النببلء ، تحقيؽ ، شعيب االرناوؤط ، محمد نعيـ العرقوسي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 

 :91  /323 . 
 . 335/ 2( الكامؿ : 71)
؛ عواطؼ محمد صالح ، ابف المبانة الداني ، دراسة وصفية 353/ 2(  ابف األثير ، المصدر السابؽ : 22)

 -922، ص9112،  رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اـ القرى ، المممكة العربية  السعودية ، تحميمية
927 . 

( ابو بكر محمد بف عيسى الداني ابف المبانة ، شعر ابف المبانة الداني ، تحقيؽ ،محمد مجيد السعيد ، 29)
 . 88-82، ص9122البصرة ، جامعة البصرة ، 

 .  372؛ادىـ ، المرجع السابؽ ، ص 88السابؽ ،ص (  ابف المبانة ، المصدر27)
 . 919 -912/  92(  الكامؿ : 23)
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( عبد الجبار بف ابي بكر بف محمد بف حمديس ، ديواف بف حمديس، وقؼ عمى طبعو ،جمستينوا 22)
 . 92، ص9812سكياياريممي ، روما ، 

 . 18(  ديواف المعتمد بف عباد ، ص25)
 . 927(  ديواف ابف حمديس ، ص27)
(  عبد اهلل بف إبراىيـ الحجاري : يكنى أبا محمد ، يعرؼ بجاحظ المغرب كاف أبوه أديب مدينة الفرج 22)

بوادي الحجارة ، كاف الحجاري كاتبا شاعرا رحاال ، سكف مدينة شمب بعد استيبلء العدو عمى ببلده الؼ 
 كتاب 

ف كتابو ) المغرب في حمى المغرب ( لكف لـ )المسيب في أخبار أىؿ المغرب (وقد اشتؽ منو ابف سعيد عنوا
تحدد لنا كتب التراجـ سنة وفاتو ، ينظر ، ابف سعيد المغربي ، المغرب في حمى المغرب ، تحقيؽ ، شوقي 

 . 371-378/  3؛ ابف الخطيب ، اإلحاطة : 35/ 7: 7221، القاىرة ، دار المعارؼ ، 2ضيؼ ، ط
 . 922-11( ديواف المعتمد بف عباد ، ص 28)
 ؛ حبيب الراوي ، مأساة شاعر ، المعتمد بف عباد ،  772/  2( المقري ، المصدر السابؽ :21)

 . 72، ص9175بغداد ، مطبعة العاني ،         
 . 923؛ حداد ، المرجع السابؽ ، ص 21 -13( ديواف المعتمد بف عباد ، ص82)
  . 939(  المتنوني ، المرجع السابؽ ، ص89)
 . 78عتمد بف عباد ، ص(  ديواف الم87)
 . 72/  7( ابف الخطيب ، اإلحاطة : 83)
 . 718( ادىـ ، المرجع السابؽ ، ص82)
 . 992( ديواف المعتمد بف عباد ، ص85)
؛ عامر عبد اهلل عامر ، تجربة السجف  في شعر 727(  عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابؽ ، ص87)

، 7222رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة  النجاح ، فمسطيف ،  ابي فراس الحمداني والمعتمد بف عباد ،
 . 79ص 

 .  17-19(  ديواف المعتمد بف عباد ، ص82)
 . 11( ابف خاقاف ، المصدر السابؽ ، ص 88)
، الفتح ، ىو المأمؤف بف المعتمد واسمو عباد ، يزيد ىو  ابف 925( ديواف المعتمد بف عباد ، ص81)

 اضي .المعتمد الممقب بالر 
 . 13قبلئد العقياف ، ص  (12)
( قياف :  مفردىا  : قيف  وتعني العبد وجمعيا قياف وىي العبيد، ينظر:  ابف منظور ،  المصدر السابؽ 19)

 . 995؛ ديواف المعتمد بف عباد ، ص 352/ 93
 . 922(  ديواف المعتمد بف عباد ، ص17)
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؛ يوسؼ شحاذة الكحموت ، األخبلؽ اإلسبلمية في الشعر   71/ 7(  بف الخطيب ، اإلحاطة : 12)
، حساـ محمد بمبوؿ ، نشأة السجوف 992، ص7292األندلسي عصر مموؾ الطوائؼ ، غزة ، د.ـ.ط ، 

امعة وتطورىا في ببلد المغرب العربي حتى نياية عصر المرابطيف ، رسالة  ماجستير غير منشورة ، الج
 . 925 -922،  ص7225المستنصرية ، كمية التربية ، 

(  أبو بحر يوسؼ بف عبد الصمد ىو يوسؼ بف أبي القاسـ خمؼ بف احمد بف عبد الصمد ،كاف جده 15)
األوؿ السمح بف مالؾ الخوالني احد سبلطيف األندلس ، عرؼ بمكانتو العممية بيف أىمو ، وفي زمف مموؾ 

عباد بعد وفاتو ، لكف المصادر التاريخية لـ  تحدد تاريخ وفاتو ، ينظر : ابف سعيد  الطوائؼ رثى المعتمد بف
 . 723/ 7، المصدر السابؽ : 

 . 775-772/ 2؛ المقري ، المصدر السابؽ : 71/ 7(  ابف الخطيب ، اإلحاطة : 17)
 . 773؛ عناف ، تراجـ إسبلمية ، ص18/ 2(   المقري ، المصدر السابؽ : 12)
 . 2/11المقري ، المصدر السابؽ :  (  18)
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