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 ه:رابعة:  ابن زيدون حياته وشعرة الراحملاض

املعروف بـابن  أبو الوليد أمحد بن عبد اهلل بن زيدون املخزومي

م( وزير  1071 أبريل 5/هـ 463 رجب أول - قرطبة يف م1003/هـ394) زيدون

 .وكاتب وشاعر أندلسي

ألسرة من فقهاء قرطبة  قرطبة ولد أبو الوليد أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن غالب بن زيدون يف

، وكان سفريه قرطبة صاحب ألبي الوليد بن جهور توىل ابن زيدون الوزارة بين خمزوم من

املعتضد بن  ، ثم اتهمه ابن جهور بامليل إىلاألندلس يف أمراء الطوائف إىل

حاول ابن زيدون استعطاف ابن جهور برسائله فلم يعطف  ، فحبسهإشبيلية صاحب عباد

ن زيدون من اهلرب، وحلق ببالط املعتضد الذي قربه إليه، هـ، متكن اب 441عليه. ويف عام 

هـ  463فكان مبثابة الوزير. وقد أقام ابن زيدون يف إشبيلية حتى تويف ودفن بها يف أول رجب 

 املعتمد بن عباديف عهد

 قصيدته :

كتبها الشاعر األندلسي أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن  هي قصيدة شعرية ابن زيدون نونية

وتعد هذه  غالب بن زيدون املخزومي األندلسي، املكنى بأبي الوليد واملشهور بابن زيدون،

، شعر العربيال القصيدة من أشهر قصائده، بل ومن أشهر قصائد الفراق اليت قيلت يف تاريخ

 وقد نسج الشعراء الالحقون على منواهلا
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 :نص القصيدة

 َوَناَب َعـْن ِطْيـِب ُلْقَياَنـا َتَجاِفْيَنـا  َأْضَحى التََّناِئي َبِدْيـاًل ِمـْن َتداِنْينـا 

 ِحيـٌن فقـام بنـا للِحيـن ناِعينـا  أال وقد حاَن ُصبـح الَبْيـِن َصبَّحنـا 

 ُحزًنا مـع الدهـر ال َيبلـى وُيبلينـا   سينـا بانتزاِحهـم َمـن ُمبلـغ امُلْبِل

 أنًسـا بقربهـم قـد عـاد ُيبكيـنـا  أن الزمان الـذي مـا زال ُيضحكنـا 

 فدعوا بـأن َنُغـصَّ فقـال الدهـر آمينـا   ِغيَظ الِعدى من تساقينا اهلوى 

 وصـواًل بأيدينـاوانبتَّ مـا كـان م  فاحنلَّ مـا كـان معقـوًدا بأنفسنـا 

 رأًيـا ولـم نتقلـد غـيـَره ديـنـا  مل نعتقـد بعدكـم إال الوفـاَء لكـم 

 وال أن تسـروا كاشًحـا فينـا  ما حقنا أن ُتقـروا عيـَن ذي حسـد بنـا، 

 وقـد يئسنـا فمـا لليـأس ُيغرينـا  كنا نرى اليـأس ُتسلينـا عوارُضـه 

 شوًقـا إليكـم وال جفـت مآقيـنـا  ِبنتـم وبنـا فمـا ابتلـت جواحُننـا 

 َيقضي علينا األسـى لـوال تأسَِّينـا  نكـاد حيـن ُتناجيكـم ضمائـُرنـا 

 ُسوًدا وكانـت بكـم بيًضـا ليالينـا   حالـت لفقدكـم أيامـنـا َفـَغـَدْت 

 ومورُد اللهو صـاٍف مـن تصافينـا   إذ جانب العيش َطْلـٌق مـن تألَُّفنـا

 قطوُفهـا فجنينـا منـه مـا ِشينـا  وإذ َهَصْرنا ُغصون الوصـل دانيـة 

 فمـا كنـتـم ألرواحـنـا إال رياحيـنـا   ليسِق عهدكم عهـد السـرور 

 أن طاملـا غيَّـر النـأي احملبينـا  ال حتسبـوا َنْأيكـم عنـا ُيغيَِّـرنـا 

 منكم وال انصرفـت عنكـم أمانينـا   هواؤنـا بــداًل واهلل مـا طلبـت أ

 من كان ِصرَف اهلوى والود َيسقينـا  يا سارَي الربِق غاِد القصَر فاسق به 

 إلًفـا، تـذكـره أمـسـى ُيعنَِّيـنـا  واسـأل هنـاك هـل عنَّـي تذكرنـا 
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 ُيحيينـامن لو على البعد حيَّا كـان    ويـا نسيـَم الصَِّبـا بلـغ حتيتنـا 

 منـه ولـم يكـن ِغبَّـا تقاضيـنـا   فهل أرى الدهـر َيقصينـا ُمساَعفـًة

 مسًكا وقـدَّر إنشـاء الـورى طينـا   ربيـب ملـك كــأن اهلل أنـشـأه 

 ِمن ناصع التبـر إبداًعـا وحتسينـا   أو صاغـه وِرًقـا حمًضـا وَتوََّجـه 

 ُتوُم الُعُقـود وَأْدَمتـه الُبـرى ِلينـا    إذا َتـــَأوَّد آدتـــه رفـاهـَيـة

 بـل مـا َتَجلََّـى هلـا إال أحاييـنـا  كانت له الشمُس ِظْئـًرا فـي َأِكلََِّتـه 

 ُزْهـُر الكواكـب تعويـًذا وتزييـنـا  كأمنا أثبتـت فـي صحـن وجنتـه 

 ينـاوفـي املـودة كـاٍف مـن َتَكاف   ما َضرَّ أن مل نكـن أكفـاَءه شرًفـا 

 ورًدا أجاله الصبـا َغضًَّـا وَنْسرينـا   يا روضًة طاملـا أْجَنـْت َلَواِحَظنـا 

 ُمًنـى ُضُروًبـا ولــذَّاٍت أفاِنيـنـا    ويـا حـيـاًة َتَملََّْيـنـا بزهرتـهـا

 يف َوْشي ُنعمى َسَحْبنا َذْيَلـه ِحيـن  ويا نعيًمـا َخَطْرنـا مـن َغَضارتـه 

 وقـدرك املعتلـى عـن ذاك ُيغنينـا    إجـالاًل وَتْكـِرَمـة لسنـا ُنَسمَِّيـك

 فحسبنا الوصـف إيضاًحـا وَتبيينـا  إذا انفردِت وما ُشوِرْكِت فـي صفـٍة 

 والكوثر العـذب َزقَُّوًمـا وِغسلينـا  يـا جنـَة اخللـد ُأبدلنـا بَسْلِسلهـا 

 من أجفان واشينـا والسعد قد َغضَّ   كأننـا لـم َنِبـت والوصـل ثالثنـا 

 حتى يكـاد لسـان الصبـح ُيفشينـا   ِسرَّاِن يف خاطـِر الظََّْلمـاء َيكُتُمنـا 

 عنه النََُّهى وَترْكنـا الصبـر ناِسينـا   ال َغْرو ِفي أن ذكرنا احلزن ِحنَي َنَهْت

 مكتوبـة وأخذنـا الصبـر َتْلِقيـنـا  إذا قرأنا األسى يـوَم النَّـوى ُسـَوًرا 

 ِشْرًبـا وإن كـان يروينـا فُيظمينـا   أمَّـا هـواِك فلـم نعـدل مبنهـلـه 

 


