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 أ 

  

  

  رارـــــإق
  
  

ُأقر أنا مقدم هذه الرسالة أنَّها قُدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجـستير، وأنَّهـا نتيجـة                 
ي جزء منها لـم يقـدم       أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أ             

  . لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد
  
  
  
  

  محمد يوسف إبراهيم بنات : االسم
  : .....................التوقيع
  .2010/ 6/ 1: التاريخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ب 

  داءـــاإله
  

 د، صلَّى اهللا عليه وسلَّم،        د الم إلى سيالعالمين، محم اهللا ذكره عطَّررسلين، وحبيب رب  بعطر زكـي 
  .ريفش
   
 وقاهر القوافي، فنسج    ، ومروض األفكار  ، الذي كان فارس الكلمات    يوان،الدإلى روح صاحب هذا     و

  . ومن الكالم سحره،من الحديث حلوه
  

الدكتور مشهور الحبازي، الذي أشرف على هذه الرسالة، وقدم لي يد العـون             : وإلى أستاذي الجليل  
  .ى خرج الثّمر بإذن ربه، فجزاه اهللا على صنيعه خير الجزاءوالمساعدة، حتّ

  
األستاذ الدكتور إبراهيم شحادة الخواجة الذي غمرني بعلمه وحلمـه          : إلى أستاذي وشيخي الفاضل   و

  .      جل في شفائهعواهللا أسأل أن ي. وعطفه طوال فترة دراستي في مرحلة الماجستير
  
  .ة التي غمرتني بالمحبة والحنانكيفس الزلك النَّإلى والدتي رحمها اهللا إلى تو
  
إلى والدي الذي غرس حب العلم في منذ نعومة أظفاري، وكان عوناً لي على األيام، وأنـار لـي                   و

  .   يل الحالكةالطريق في ظلمة اللَّ
  

  إلى هؤالء جميعاً أقدم هذا العمل المتواضع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ت 

  رــر والتّقديــالشّك
  

  شكر وأحمد ثناء للواحد المنّان الذي قيض لي أن أخرج هذه الدراسة، أتقـدم بجزيـل                بأتم
        الذي أشـرف علـى هـذه        ،ازيالشكر والتقدير وعظيم االمتنان للدكتور مشهور عبد الرحمن الحب 

 إلى  بحثالدراسة منذ أن كانت فكرة وعنواناً، فقدم لي مالحظاته وإرشاداته القيمة، حتى خرج هذا ال              
واهللا أسأل أن يديم ظلّه الشريف، وشعلة علمـه         . فله مني الشكر الجزيل على معروفه النبيل      . رالنو

  .منيرة وقّادة، وهادية للمتعلمين مدى الزمن
وال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور الجليل حسن محمـد عبـد                

أمدني ببعض مخطوطات هذا الكتـاب، وأبقـى        الهادي عيسى، الذي قدم لي يد العون والمساعدة، و        
فأشـكره شـكر    . أبواب مكتبته الثّرة مشرعة لي في كل حين، فنهلت من ذلك النبع مـا اسـتطعت               

وإني ألهج إلى العلي القدير أن يبقيه ذخراً لنا، وللعلم مـوئالً، وللمتعلمـين              . معترف بأياديه ونعماه  
  .هادياً ومرشداً

الدكتور رائد مـصطفى عبـد الـرحيم، والـدكتور حـسين            : ينثم أشكر األستاذين الفاضل   
  . الدراويش، لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة

أتقدم بجزيل الشكر إلى موظفي مكتبة األسد الوطنية بدمشق، ومكتبة جامعة حلب، ومكتبة             و
بات على أمـات    دار الكتب الوطنية فيها على ما قدموه لي من مساعدة وعون، فوقفت في تلك المكت              

الكتب التي كانت تصبو إليها أنظار طلبة العلم، فلهم مني تحية إخاء ومحبة موغلة بجذورها عبـر                 
  . الزمن

وما غاب شكر يمكن تقديمه لموظفي مكتبة بلدية الخليل العامة وسعيهم الدؤوب لخدمة طلبة              
  .العلم كلما قصدوهم

  .                   وإني لشاكر كّل من ساهم في إنجاز هذه الرسالة
  
  
  
  
  
  
  
  



 ث 

  ملخَّص الرسالة
  

يعد القرن السابع الهجري عصر النضج الحقيقي لفن المدائح النبوية، فقد كان هذا الغـرض               
             صالشعري الموضوع الرئيس الذي طرقه معظم شعراء العصر المملوكي بنسب متفاوتة، وقد خص

  . موضوعهذا البالعديد من الشعراء دواوين شعرية خاصة 
 وهو فتح الدين محمد     ، فكان حول أحد شعراء العصر المملوكي المغمورين       ،أما مدار بحثي  

ـ 734( سيد الناس اليعمري المتوفى سنة       بن محمد بن  ا  كان شخصية فذّة، فأجاد في مختلف       إذ،  ) ه
والـسير،  نظم الشعر، ومعرفة عميقة بعلم الحديث والفقه، والنحـو، والتفـسير،            :  مثل أنواع الفنون 

ـ  أنه قُِرن بأسماء كبـار الكُ      حتىكان صاحب مدرسة عريقة في الكتابة،       و. واألنساب، والتاريخ  ب اتَّ
       ِتيسوأبي الفتح الب ،كَاِليوابن العميد، والصاحب بن عباد، وأبي بكـر         ممن سبقوه كأبي الفضل الِمي 

  .الخوارزمي
ء البحـث   وقد جا .  ودراسته  سيد النّاس   ابن تمحور موضوع البحث حول تحقيق أحد مؤلفات      و      
ـ 734 -761(د النَّـاس اليعمـري       البن سي  ،بشرى اللبيب بذكرى الحبيب   : "بعنوان ؛ دراسـة   )هـ
 تمكنت من جمـع خمـس صـور مـن           ،وبعد بحث طويل عن نسخ الكتاب المخطوطة       ".وتحقيق

   . التي تمكنت من الوصول إليها،مخطوطات هذا الكتاب
، فاستخدمت المنهج التاريخي في دراسة سيرة ابن        فهو التكاملي  ،تّبع في الدراسة       أما المنهج الم  

 والمـنهج   ،سيد النَّاس، والمنهج الوصفي والتحليلي والمنهج الجمالي في دراسة قصائده دراسة فنية           
  .اإلحصائي في دراسة البحور الشعرية

عراء المدائح النبوية المكثـرين، الـذين       واحداً من ش  كان  ابن سيد النّاس     أن   نتائج الدراسة ومن أهم   
 فيه   نظم  موضع التحقيق والدراسة،   والكتاب. نظموا دواوين شعرية خاصة في هذا الغرض الشعري       

ائحـه  في مد التقليدي  نهج  اللى  ع م يخرج لوهو  .  رتّبها على حروف المعجم    ،تسعاً وعشرين قصيدة  
 بالشعر العربي القديم، وباللغـة العربيـة        وكان دائم الحرص على إظهار معرفته الواسعة      ،  .النبوية

كـان  وفي قصائده،   الصورالفنية  أكثر من إيراد    وبطول النّفس الشعري،     شاعرالاز  تموا. وأسرارها
ما يزيد من قيمة الكتاب هو ذلك الكـم         وم. مولعاً باالقتباس من القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة       

شارحاً ومفصالً وموجهاً، مـا     عليها  قف  وت ترد في أشعاره، ف    الهائل من المفردات الغريبة التي كان     
يدل على باعه الطويل في اللغة، وحرصه الدائم على توشيح كتابه بتلك اللمـسات اللغويـة التـي                  

  .  أعطت الكتاب قيمة كبيرة
                                                                                                                  

 
  



 ج 

  المقدمة

  
أحمـده  . الحمد هللا األول بال ابتداء، اآلخر بال انتهاء، المنفرد بقدرته، المتعالي في سـلطانه             

على حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، والصالة والسالم على سيدنا محمد، النبي المكرم، الـشافع                
  المقرب، وبعد،

      فتتناول هذه الدراسة الشاعر أبا الفتح محم  د بن محم  ـ      د بن محم د بـن   د بن عبد اهللا بن محم
يحيى، المعروف بابن سيد النَّاس اليعمري، الذي عاش في مصر أيام المماليك البحرية في الحقبـة                

. ستهويتمحور موضوع البحث حول تحقيق أحد مؤلفاته ودرا       ). هـ734هـ و 671(الممتدة ما بين    
؛ دراسـة   )هـ734ت  ( الحبيب البن سيد النَّاس      كرىبشرى اللبيب بذ  : "وقد جاءت الدراسة بعنوان   

 ".وتحقيق

 فيمـا   –أن أحداً من الدارسـين      : وقد دفعني إلى دراسة هذا الموضوع دوافع عديدة أهمها              
بـشرى اللبيـب    "، أو جمع شعره، أو حقَّق كتابه         لم يسبق أن درس هذا الشاعر      -وصل إليه علمي    

 أو مـن    ،ن عدداً غير قليل ممن ترجم للشاعر من معاصريه        كما أ يضاف إلى ذلك    ". بذكرى الحبيب 
وله الـشعر   : "ياِلزر فقد قال فيه الحافظ البِ     .جاءوا بعده أشادوا بشاعريته، وعلومه، ومكانته األدبية      

 وقال عبد الكريم الحلبي في      ،)1("ة التامة، وحسن الترصيف والتصنيف    الرائق والنثر الفائق، والبالغ   
ـ ، وقال ابن فضل اهللا الع)2("لى في الحديث واألدب وصنعة الشعرله يد طو  ":حقه ِرمولـه أدب  : "ي

، وقـال   )3(" من الـشمس فـي ضـمير الـصباح          من الغمام بأيدي الرياح، وأسلم مراداً      أسلس قياداً 
ِرقْالمِزيوكان النظم   ،...وله شعر رقيق سهل التركيب منسجم األلفاظ عذب النظم، وترسل جيد            : "ي 
  .)4(" كلفة، يكاد ال يتكلم إال بالوزنيه بالعل

وال بد من ذكر أهمية تحقيق التراث العربي اإلسالمي، ونشره نشراً علمياً لما في ذلك مـن                 
إغناء للمكتبة األدبية العربية واإلسالمية، فضالً عن أن تحقيق كتب التـراث ونـشرها يـساعدان                

ر في هذه الحقبة التاريخية، وهذا بدوره يدفع إلـى          الباحثين المحدثين في إعادة دراسة األدب والفك      
     هذه الحقبة التي وصـفت األدب       عة التي صدرت في حقّ    المساهمة في تغيير بعض األحكام المتسر 

  .بغير ما يجب أن يوصف به
 فتتمثل في أنه سيسهم في التعريف بشاعر وأديب من أدباء الحقبة            ،أما أهمية هذا الموضوع     

غير المشهورين، وإظهاره أمام الدارسين ما سيدفع باتجاه تحقيق مـا تبقـى مـن        المملوكية األولى   
هذه الدراسة في إثراء المكتبة الشعرية العربية، وستساعد في         وستسهم  مؤلفاته ونشرها نشراً علمياً،     

                                                 
  .  4/1928صالح الدين الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر،  )1(
  .7/127المقريزي، المقفى الكبير،  )2(
  .7/128س، .المقريزي، م )3(
  7/127نفسه،  )4(



 ح 

إعادة النظر في األحكام الصادرة بحق أدب هذه الحقبة، ومما زاد من أهمية الموضوع أن الكتـاب                 
ـ يرة النَّ لساعر، ولغة، وأنساب، وحديث، وسيرة في الوقت ذاته، فقد عرض فيه مؤلفه              ش كتاب ة بوي

قة على نهج علماء الحديث، وقد ظهر ذلك من خالل حرصه على إيـراد الـسند فـي                  بطريقة موثّ 
كان يعمد إلى الحكـم علـى الـرواة جرحـاً           و،  )أنبأنا وحدثنا (األحاديث المروية مستخدماً أسلوب     

دون التعليق عليها إال مـا  عدة من يالً، وأحياناً لجأ إلى توجيه كثير من األحاديث على روايات           وتعد
شـرحه  خاصة في معـرض     وبندر، كما ال يمكن تغافل اللمسات اللغوية التي أكسبت الكتاب أهمية            

  . لمفردات الصعبةا
 التاريخي في دراسة سيرة     ، إذ استخدمت المنهج   ليكامفهو التَّ  ،أما المنهج المتّبع في الدراسة    

لجمالي في  ابن سيد النَّاس، والمنهج الوصفي والتحليلي في موضوعات شعره ومضامينه، والمنهج ا           
  .دراسة شعره دراسة فنية، والمنهج اإلحصائي في دراسة البحور الشعرية
 جامعاتنـا   افتقار مكتبات :      وقد واجهتني بعض الصعوبات في أثناء جمع مادة هذا البحث أهمها          

مة عن األدب فـي عـصر المماليـك    مهإلى كثير من المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة ال     
     د النَّ البحريـة بعامة، وعن حياة ابن سي      ة؛ مما جعل لزاماً عليتحمل أعباء السفر    اس وثقافته بخاص 

  .للحصول على هذه المصادر والمراجع من مكتبات جامعات الدول العربية
فـي مقدمـة، وثالثـة      وجـاءت   القسم األول، الدراسة    :  قسمين رئيسين  فيلبحث  وقد جاء ا         

الفصل األول كان في سـيرة  ف. فصول، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع، وفهارس فنية مناسبة 
ابن سيد النَّاس، تناولت فيه اسمه، وكنيته، ولقبه، ومولده، ونسبه، وأسـرته، وأخالقـه وصـفاته،                

العلمـاء فيـه، ورحالتـه،      ه، وشيوخه، وتالميذه، والعلوم التي برع فيها، ووظائفـه، وآراء           وثقافت
  . آثاره األدبيةووفاته، و

ة في قصائده مـن خـالل الغـرض         عرياني على دراسة المضامين الشِّ    واشتمل الفصل الثَّ  
مقدمـة  : مين فـي  ، وقد حصرت أبرز المـضا     بويالرئيس الذي بنى عليه كتابه أال وهو المديح النَّ        

والحقيقـة  ومحبته، وهديـه، وصـفاته،      القصيدة، واإلرهاصات والمعجزات، والشفاعة والوسيلة،      
حابة رضوان اهللا عليهم، والشوق والحنـين إلـى          والص ،مى اهللا عليه وسلَّ    صلَّ ،بيالمحمدية، وآل النَّ  

ى اهللا عليه    صلَّ ،بي الكريم، ومعارك النَّ   بيسليم على النَّ  ، والصالة والتَّ   وغير المقدسة  سةالمقداألماكن  
   . وغزواته،موسلَّ

تنـاول  .  فقد خصصته للدراسة الفنية التي جعلتها أربعة مباحث        ،أما الفصل الثالث واألخير     
المبحث األول الحديث عن لغة ابن سيد النَّاس الشعرية، والمبحث الثاني منه كان في أسلوبه، وقـد                 

 من النقاط بشكل تسلسلي مـن محافظـة علـى الـشكل الـشعري المتبـع،        عرضت ذلك في عدد   
والمزاوجة بـين   والبديع، وطول النفس الشعري، وأسلوب الحوار والقصة،        والتكرار،  واالعتراض،  

   .الخبر واإلنشاء، والحذف، والقصر



 خ 

راء النقـاد  وقد عرضت فيـه آل .  فكان في الصورة الشعرية عند ابن سيد النَّاس    ،أما المبحث الثالث  
القدماء والمحدثين في الصورة الشعرية، وأردفتها بالحديث عن خيال ابن سيد النَّـاس وجماليـات               

  .األلوانالصورة لديه، وأسلوبه في عرض الصورة الشعرية بمختلف األصباغ و
 فقد تحدثت فيه عن الموسيقى الشعرية لقصائد ابـن          ،أما المبحث األخير من الدراسة الفنية     

النَّاس التي استهللتها بجدول إحصائي توضيحي لألوزان الشعرية التي اعتمد عليها، ونـسبتها             سيد  
وأتبعت الجدول بتقديم شرح واف لألسباب التي دفعت ابـن          . المئوية، وعدد أبياتها ونسبتها المئوية    

ـ                . سابقةسيد النَّاس للنظم على البحور الشعرية الطويلة، مستشهداً على ذلك بـبعض الدراسـات ال
وأتبعتها بالحديث عن اإليقاع والوزن وأثر ذلك في قصائد ابن سيد النَّاس من خالل تركيـزه علـى          

وفي نهاية هذا القسم كانـت الخاتمـة        . التصريع، والمحسنات اللفظية وأثرها على النغمة الموسيقية      
  .  التي ضمنتها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها

فوصفت المخطوطات المعتمـدة، ثـم      : التحقيق، فقد جاء في عدة عناوين     : يأما القسم الثان  
 لرسـالة  وختمـت ا  . قابلت بين النسخ، ثم بينت منهجي في التحقيق، ومن ثم أوردت النص المحقق            

  .بفهرس المصادر والمراجع، وبفهارس فنية مناسبة
لى الكمـال، فالكمـال هللا      ، ال أدعي أني قد وصلت فيه إ       الديوانوبعد فهذا صنيعي في هذا          

       ِملل، فإن أخطأت فَ   وحده، ومن شيم العبد الوقوع في الخطأ والزنفسي، وإن أصبت فبتوفيق مـن       ن 
العلي أسال أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يفتح علـى قارئـه               اهللا  و. اهللا عز وجل  

  .  دعوانا أن الحمد هللا رب العالمينوآخر. أبواب الخير، وأن يورده المنهل العذب، بمنّه وكرمه
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   اسمه ونسبه ومولده -أوالً
  
هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن محمد بن يحيى بن محمد بن محمـد                    "

بن عبـد   ا بن أبي الوليد بن منذر       سيد النّاس بد اهللا بن عبد العزيز بن       بن أبي القاسم بن محمد بن ع      ا
بن عبد العزيز بن حرب بن محمد بن حسان بن سعيد بن عبد الرحيم بن خالـد                 ابن سليمان   االجبار  

بن مالك بن نهبة بن حرب بن وهب بن جلي بن أحمد بن ضيعة بن ربيعة بن نزار بـن                    ابن يعمر   ا
أبي رحمه  وكان  : " بذلك فقال  مكنَّى بأبي الفتح، وقد كنَّاه النجيب بن عبد اللطيف        ال. )1("معد بن عدنان  

 )5(، األندلسي )4(، اإلشبيلي )3(ريمع، الي  الربعي سيد النّاس ، والمعروف بابن    )2("اهللا يخبرني أنه كنّاني   
األصل، المصريالم 6(د والوفاةِلو(.  

 وذلك اعتماداً على ما نقله      ،"ذيل تاريخ اإلسالم  "ي كتابه   ورده الذهبي ف   أ نسب أطول   العل هذ 
رأيت هذا النسب بخـطّ     : "، فقال )7( لعباس الحسامي الحافظ  في أجوبته ألبي ا   ابن سيد النّاس    من خط   

البن حزم في أسماء    ،"االستيعاب  " حرب، وباقيه أخذته من كتاب    جدي من أوله إلى عبد العزيز بن        

                                                 
ة،  ؛ 5/653 المراآشي، الذيل والتكملة،     )1( ان،      ؛2/261ابن سيد الناس؛ األجوب اريخ حوادث الزم ن الجزري، ت اريخ     ؛3/722 اب ل ت ذهبي، ذي ال

؛ 4/1927؛ أعيان العصر،  1/220الصفدي، الوافي بالوفيات،    ؛2/296تاريخ،  ال؛ ابن الوردي،    17 ذيل تذآرة الحفاظ، ص      ؛310اإلسالم، ص   
وات الو       135؛ صفي الدين الحلي، ص      2/151ألحان السواجع،    ي، ف ن شاآر الكتب ات،  ؛ اب ان،    3/287في رآة الجن افعي، م سبكي،  4/291؛ الي ؛ ال

ه،           ؛2/287؛ األسنوي، طبقات الشافعية،     5/150طبقات الشافعية الكبرى،     ام المنصور وبني ل   2/253ابن حبيب، تذآرة النبيه في أي ؛ الفاسي، ذي
ر،  3/182السلوك لمعرفة دول الملوك، ؛ المقريزي،   238؛ ابن ناصر الدمشقي، بديعة البيان عن موت األعيان، ص           1/48التقييد،   ؛ المقفى الكبي

ة،         2/80؛ ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية،        7/127 ي، آشف     4/208؛ ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامن دين العين در ال ؛ ب
اع، ص   رة، 177القن ردي، النجوم الزاه ن تغري ب صافي،  9/735؛ اب دلي11/86؛ المنهل ال شافي، ؛ ال اظ، 2/699ل ال ذآرة الحف سيوطي، ت ؛ ال

اظ، ص  4/1503 ات الحف ذهب،    1/358؛ حسن المحاضرة،  524؛ طبق ي، شذرات ال اد الحنبل ن العم وان اإلسالم،  6/108؛ اب ن الغزي، دي ؛ اب
الع،   3/131 در الط شوآاني، الب ارفين،    2/249؛ ال ة الع دادي، هدي ماعيل البغ ون،   2/24؛ إس شف الظن ة، آ اجي خليف ي، ؛ 6/119 ؛ ح الزرآل

   .6/272؛ بروآلمان، تاريخ األدب العربي، 11/270؛ آحالة، معجم المؤلفين، 7/34األعالم، 
  . 1/233 الصفدي، الوافي بالوفيات، )2(
ر،   ؛  ا2/80؛ ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية،        2/287؛ األسنوي، طبقات الشافعية   1/220الصفدي، الوافي بالوفيات،    :  ينظر )3( ن آثي ب

  .11/86؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 4/208ابن حجر، الدرر الكامنة، ؛ )طبعة دار إحياء التراث (14/196البداية والنهاية، 
ة،       4/1927الصفدي، أعيان العصر،    :  ينظر )4( ي، ص      14/196؛ ابن آثير، البداية والنهاي دين العين در ال د،    177؛ ب ل التقيي ؛ 1/48؛ الفاسي، ذي
ان، ص               اب ان عن موت األعي ة البي وك،      ؛238ن ناصر الدمشقي، بديع ة دول المل سلوك لمعرف زي، ال ردي، النجوم     3/182المقري ن تغري ب ؛ اب

رى،         2/253؛ ابن حبيب، تذآرة النبيه،      9/223الزاهرة،   شافعية الكب ات ال اظ، ص         5/150؛ السبكي، طبق ات الحف سيوطي، طبق ؛ ياسين   524؛ ال
  .   293م شعراء المدح النبوي، ص األيوبي، معجم أعال

ر)5( اظ،   :  ينظ ذآرة الحف ذهبي، ت صر،   4/1503ال ان الع صفدي، أعي رى،   6/1927؛ ال شافعية الكب ات ال سبكي، طبق ر  5/150؛ ال ن ناص ؛ اب
ان، ص  ة البي شقي، بديع وافر، ص 238الدم رد ال ة، 26؛ ال ة والنهاي ر، البداي ن آثي ات ال14/196؛ اب هبة، طبق ن قاضي ش شافعية، ؛ اب اء ال فقه

اظ، ص       7/127؛ المقريزي، المقفى الكبير،     2/81 اظ، ص         524؛ السيوطي، طبقات الحف ات الحف ل طبق ذهب،         350؛ ذي اد، شذرات ال ن العم ؛ اب
ارفين،        6/108 ة الع ون،          2/24؛ إسماعيل البغدادي، هدي ة، آشف الظن ي،        ؛6/119؛ حاجي خليف اريخ األدب العرب ان، ت ارل بروآلم  ؛6/272آ

  . 293؛ ياسين األيوبي، معجم أعالم شعراء المدح النبوي، ص 8/483 رضا آحالة، معجم المؤلفين، عمر
ان العصر،    :  ينظر )6( صفدي، أعي رى،      ؛6/1927ال شافعية الكب ات ال سبكي، طبق ة،     ؛5/150ال ة والنهاي ر، البداي ن آثي ب،   14/196 اب ن حبي ؛ اب

ان، ص         4/1503؛ الذهبي، تذآرة الحفاظ،     2/253تذآرة النبيه،    ر،        238؛ ابن ناصر الدمشقي، بديعة البي زي، المقفى الكبي ن   ؛7/127؛ المقري  اب
وان اإلسالم،   .350؛ ذيل طبقات الحفاظ، ص      524؛ السيوطي، طبقات الحفاظ، ص      2/81قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية،        ابن الغزي، دي

 .6/108ابن العماد، شذرات الذهب،  ؛3/131
اد    ). هـ 749و 700( حمد بن أيبك بن عبد اهللا الحسامي، الدمياطي، عاش ما بين    هو أ :  ينظر )7( ى، وحّدث، أف ه  . محّدث، ومؤّرخ، خّرج، وانتق ل

ر               ى الحسيني، وشرع في تخريج أحاديث الرافعي الكبي ات عل ه  .مجاميع، وذيل في الوفي ين،      : من مؤلفات ى األحاديث األربع البين إل رياض الط
؛عمر  1/109؛ الزرآلي، األعالم،  1/110؛ السيوطي، طبقات الحفاظ، 1/33ابن حجر، الدرر الكامنة، : ترجمته في. ربعينالعذب المبين في األ 

  .1/171رضا آحالة، معجم المؤلفين، 
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عبد الجبـار   "لنسب عند   ومن المصادر التي وقفت في ذكر سلسلة ا       . )1("ألندلسين إلى ا  القبائل الداخل 
  .)2("ابن سليمان

وممـا  . "يحيى بن محمـد   "رجمت له فإن معظمها قد وقف عند        أما المصادر األخرى التي ت    
" هبشـذرات الـذ   "فــ   يالحظ على المصادر التي ترجمت له أنها أسقطت شيئاً من سلسلة نسبه             

وقد ،  )3("أحمد"أسقط جد والده    " تذكرة الحفاظ "و" طبقات الشافعية "و" مرآة الجنان "و" ديوان اإلسالم "و
فأسـقط  " بن المنذر االقاسم إلى أبي الوليد     من أبي   "سيد النّاس   لقب ابن   " الذيل والتكملة "صاحب   أخّر

  . )4(بذلك ثالثة أجداد من سلسلة النسب

  

  ولده م
  

 في الرابع عشر من شهر ذي الحجـة سـنة إحـدى وسـبعين      في القاهرة  سيد النّاس ولد محمد بن    
ومولدي في رابع عشر ذي الحجـة       : " ومكانه فقال   زمن مولده  سيد النّاس ، وقد حدد ابن     )5(ئةاوستم

سنة إحدى وسبعين وستمئة بالقاهرة، وفي هذه السنة أجاز لي الشيخ المسند نجيب الدين أبو الفـرج                 
  . )6("انيبد اللطيف بن عبد المنعم الحرع
  

   أسرته وأقاربه   -ثانياً
  

ج شـمالي سـوريا،     ِبنْ إلى أسرة عربية عريقة سكنت أول أمرها في م         سيد النّاس ينتمي ابن   
   وما لبثوا أن ارتحلوا إلى جان باألندلس فسكنوا بلدة َأية وما جاورها، وهذا ما أشار إليه ابن حـزم  ذَب

. )7("ألندلس، وهم ناقلة مـن ناحيـة منْـِبج        ون با يذنهم اُألب وم: "ه نسب يعمر بن مالك بقول     سردهفي  

                                                 
  . 310الذهبي، ذيل تاريخ اإلسالم، ص :  ينظر)1(
 .2/249بدر الطالع،  الشوآاني، ال؛524؛ طبقات الحفاظ، ص 350 السيوطي، ذيل طبقات الحفاظ، ص )2(
وان اإلسالم،   ؛4/1503السيوطي، تذآرة الحفاظ،  ؛2/287األسنوي، طبقات الشافعية،    ؛4/291اليافعي، مرآة الجنان،    :  ينظر )3(  ابن الغزي، دي

 .108/ 6؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 3/131
  .2/653المراآشي، الذيل والتكملة، :  ينظر)4(
يالده                   ثمة اختالف بين المصادر    )5( ده، فالمصادر التي حددت م نة       " التي ترجمت له حول تحديد زمن مول دة س ع عشر ذي القع اهرة في راب بالق

شافعية،      6/1929؛ أعيان العصر،    1/233الصفدي، الوافي بالوفيات،    " إحدى وسبعين وستمئة   زي، المقفى     2/287؛ األسنوي، طبقات ال ؛ المقري
الع،  524؛ طبقات الحفاظ، ص 350؛ ذيل طبقات الحفاظ،     1/358،  ؛ السيوطي، حسن المحاضرة   7/127الكبير،   ؛ 2/249؛ الشوآاني، البدر الط

ه    . 6/272آارل بروآلمان، تاريخ األدب العربي،   ذآرت أن ده ف د في ذي الحجة   "وقد اختلفت بعض المصادر في شهر مول صفدي، صفي   " ول ال
رى،         135الدين الحلي، ص     شافعية الكب ات ال ة،          5/151؛ السبكي، طبق ة والنهاي ر، البداي ن آثي ين     المصادر  ؛ ومن  14/196؛ اب ردد ب ذي " من ت
 من اقتصر على ذآر       المصادر ومن. 6/108؛ ابن العماد، شذرات الذهب،      2/81ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية،       " القعدة وذي الحجة  

يالد  ـ671(سنة الم اظ، )ه ذآرة الحف ذهبي، ت اريخ اإل4/1503، ال ل ت ه، 310سالم، ص ؛ ذي صور وبني ام المن ي أي ه ف ذآرة النبي ب، ت ن حبي ؛ اب
نة             . 7/34؛ الزرآلي، األعالم،  2/253 د س ه ول ذآرت أن ل ف وهم والخطأ في النق د وقعت في ال ن شاآر   )هـ 661(غير أن بعض المصادر ق ؛ اب

            .     8/283الة، معجم المؤلفين، ؛ عمر رضا آح2/24؛ إسماعيل البغدادي، هدية العارفين، 3/292الكتبي، فوات الوفيات، 
  . 1/233 الصفدي، الوافي بالوفيات، )6(
  . 2/293 ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، )7(
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ـ ية، عمل جذَبوأصله من َأ: "سيد النّاسويقول ابن األبار في ترجمة أحمد بن     ا واالهـا  ان، وهي وم
دار اليع1("ريين باألندلسم( .  

ن، نتيجة للظروف   وبعد فترة وجيزة شدوا الرحال إلى إشبيلية ليمكثوا فيها ما يقارب من قر            
     ان انتقال الحكم من المرابطين إلـى الموحـدين، وقـد ذكـر             السياسية التي شهدتها بالد األندلس إب

        المراكشي تفاصيل تلك المحنة التي عاشها اليعمريون في جي       ان، في ترجمته ألبي بكـر اليعمـري 
ة إلى تغلب العدو عليها، واتخذنا      ذَبوبقيت أمالكنا ببلدنا أَ   : "القسرية بقوله الذي أشار إلى تلك الهجرة      

ولم تزل عامتها بأيدينا إلى تغلـب       . يلية، داخلها وخارجها وما يرجع إليها     ِبشْأمالكا أخرى بعماالت إِ   
  .   )2("ائةالعدو عليها سنة ست وأربعين وستم

 هجرة أخرى لليعمريين، ولكـن      إلىاألخبار الواردة في مختلف المصادر والمراجع       تشير  و
، الذي أمـضى    سيد النّاس في عهد جد والده أبي بكر بن        وذلك  لمرة إلى بالد المغرب العربي،      هذه ا 
ِبشْ عمره في تدريس القرآن في إِ      سنيِلينها، وانتقل لتدريس القرآن فـي      مة، لكنه ما لبث أن فصل       ي

ايـة ليـصبح    ة، فبج تَبش، ومن ثم فصل مرة أخرى لينتقل إلى س        يِرقرية يونينه وهي إحدى قرى شَ     
ئة، ثم استدعي فـي حـدود أربعـة         اإماماً وخطيباً لجامعها، وكان ذلك في حدود سنة أربعين وستم         

  .   )3(وخمسين وستمئة إلى تونس، وقدم للخطبة بجامعها الجديد والصالة به
ة، لينال تكريماً وتشريفاً كبيراً، فقد تصدر       جنْوتذكر بعض المصادر أن أبا بكر انتقل إلى طَ        

انتقل إلى حصن القصر، ثم     : " الكبير، وفي هذا يقول الذهبي     امة والتدريس والخطابة في جامعها    لإلم
ا، ثم طلب إلى تونس     ة، فخطب بجامعه  ايجإلى طنجة وأقرأ بجامعها، وأم وخطب به، ثم انتقل إلى بِ          

  .)4("فدرس بها
إلى فقد أشار   اية،  وفي معرض حديث ابن خلدون عن سبب هجرة أبي بكر اليعمري إلى بج             

  رت لمقتل أحمد بن أبي بكر،       المكيدة التي دحقبـة من عبد الوهاب بن قائد الكالعي، خالل        بإيعاز  ب 
 سنة تـسع    سيد النّاس فسطا السلطان بابن    : "س بن السلطان أبي إسحق، فيقول     والية األمير أبي فار   

  .)5(" شلوه ببعض الحفريوف هبراً، ووريوستين، فاستدعي إلى باب القصر، فتعاورته الس
الظروف السيئة في بالد األندلس، قرر أبو بكر اليعمري كغيـره مـن             إليه   لما آلت    ةونتيج

األندلسيين الهجرة إلى تونس؛ حيث لقيت األسرة اليعمرية االحترام من قبل الحفصيين، وفـي هـذا                
ة  وخفّ ،ندلس، وقبح مصائرها  فلما رأى الحافظ أبو بكر اختالل أحوال األ       : "بن خلدون السياق يقول ا  

ر، ونـزل   حاز الب تجاساكنها، أجمع الرحلة عنها إلى ما كان بتونس من سابقته عند هؤالء الخلفاء، ف             

                                                 
 .1/98ابن األّبار، التكملة لكتاب الصلة،  )1(
  .2/660المراآشي، الذيل والتكملة،  )2(
  .2/658، س.مالمراآشي، : ينظر )3(
  .4/162 الذهبي، تذآرة الحفاظ، )4(
 .6/299ابن خلدون، التاريخ،  )5(
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ا أمه  اه السلطان تكرمة، وجعل إليه تدريس العلم بالمدرسة عند حمام الهواء، التي أنشأته            بتونس فتلقَّ 
  . )1("أم الخالئف

    وتنتهي موجة هجرة األسرة اليعِرمد النّـاس      ة هذه المرة في مصر، حيث ولد      يابـن سـي  ،
قف على تاريخ هذه الهجرة فيما توفر       أولم  . وأغلب الظن أن هذه الهجرة كانت في سبيل طلب العلم         

من مصادرلدي  .  
خاصة في عهد جده أبي بكـر       وبي الزاخر جيالً بعد جيل،      موقد تناقل اليعمريون إرثهم العل    

 الذي كان مشهوراً بقراءة القرآن، ورواية الحديث، وكان عنده شيء من الفقه             لنّاس،سيد ا محمد بن   
وكان حافظاً للقرآن العظيم، منسوباً إلى تجويده، وإتقان        : "عربية، وفي ذلك يقول المراكشي    وعلوم ال 

فـي  ، ومشاركة   أدائه، ذا حظ من التفسير، ورواية الحديث، واشتغال بروايته، وتشبع بمعرفة الرواة           
  .  )2("العربية وقرض الشعر

 سـيد النّـاس   وكان لهذه األسرة جاه سياسي في بالد األندلس فقد كان أحمد بن أبي بكر بن                
 وأسكنهم  ،حاجباً للسلطان أبي إسحق زكريا بن أبي زكريا بن أبي حفص، الذي قرب اليعمريين إليه              

ستولى أبو إسحق على األمر ورشح      فلما ا : "يقول ابن خلدون  . خيه المستنصر في قصره، بعد وفاة أ    
، ونوه باسمه، وخلـع     سيد النّاس ابنه أبا فارس للعهد، وأجراه على سنن الوزارة، اصطنع أحمد بن            

   لكن سرعان ما ينقلب عليه     . )3("قب حجابته، وأخوه أبو الحسين معه     ه بل عليه لبوس كرامته، واختص
  .بن قائد الكالعيابد اهللا  وهو ع، وشاية أحد الكتبةبسببالسلطان ويفتك به، 

تجدر اإلشارة إلى أن أبا الحسين محمد بن أبي بكر قد اسـتطاع اإلفـالت مـن المكيـدة                   
      الجئاً إلى األمير أبي فارس، الذي آنسه ومسح الضغينة          والمؤامرة المدبرة التي قتل فيها أخوه، ففر 

  . )4(الهاة وأعمايجمن صدره على إثر فتك والده بأخيه، وعقد له على ِب
      د النّاس ت بأسرة ابن    وهكذا تتابعت الوقائع واألحداث المؤلمة التي ألمنتيجـة للحـراك     سي ،

السياسي والفتن التي شهدتها الدولة الحفصية، وانقسامها إلى شطرين شرقي وغربـي سـنة ثـالث            
تـونس،  وثمانين وستمئة من الهجرة، وما رافقها من أحداث مؤلمة، تنطوي صفحة اليعمريين فـي               

  .لتنتقل إلى مصر

  

  

  

  
                                                 

  . 6/299ابن خلدون، التاريخ،  )1(
  . 2/658المراآشي، الذيل والتكملة،  )2(
 . 6/300، س.مابن خلدون، : ينظر )3(
 .  6/300نفسه،  )4(
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   صفاته-ثالثاً

   
وقف العديد ممن ترجموا البن سيد النَّاس طويالً عند صفاته، وأفردوا لهـا مـساحة مـن                 

القسم األول، مدح وأطـرى     : المناقشة والتحليل، وقد تبين لنا من خاللها أنهم قد انقسموا إلى قسمين           
هو حال النّاس، فهم بين قادح ومادح، وبناء على ذلك          ورفع، والقسم الثاني، نقد وجرح وقدح، وهذا        

  .   فقد كان الحديث عن صفاته وفق المحورين السابقين
   

  صفاته الخَلْقية. أ
  

قّل : "ه يحبه، وفي ذلك يقول الصفدي     كان حسن الشكل، إذ قلَّ نظيره في شكل، فكل من كان يرا            .1
وفي سياق آخر ينقل    . )2("ا رآه أحد إال أحبه    م: "في موضع آخر يقول   و. )1("أن ترى العيون مثله   

 . )3("كان جميل الهيئة: "لحافظ الِبرزاِليابن حجر قول ا

  . )4("الِعمةحسن الشكل و: "للّباس، وفي ذلك يقول الصفديكان حسن ا .2
   
  صفاته الخُلُِقية. ب
  

  الصفات الحسنة. 1

  

  ي تلقي العلـوم    في تعامله مع النّاس، أميناً ف      اس حسن الخلق، باشّا، صادقاً    د النَّ كان ابن سي ،
صدوقاً في الحديث، حجـة  طيب األخالق بساماً،    ":وفي ذلك يقول الصفدي نقالً عن الذهبي أنه كان        

وفي موضع   .)5(، ومحاسنه جمة  ...،فيما ينقله، له بصر نافذ بالفن، وخبرة طويلة بالرجال وطبقاتهم         
، كريم الحياء،   ، ال تمّل محاضرته، أدبه غض، واإلمتاع بأنسه نض        كان جميل المعاشرة  ": آخر يقول 

وحه، وحبـه لطلبـة     وقد تابعه ابن حجر الذي أكّد عن تواضعه وطيبته، وخفة ر          . )6("زايد االحتمال 
، وكـان محبـاً   ....خفيف الروح، ظريفاً، كيساً    كان كثير التواضع، طيب المجالسة،      : "العلم، فيقول 

    . )7("م يخلف في مجموعه مثلهالحديث، وللطلبة 

                                                 
 . 1/219، الوافي بالوفياتالصفدي،  )1(
  . 4/1930الصفدي، أعيان العصر،  )2(
  .4/210منة، ابن حجر، الدرر الكا )3(
 . 1/219، س.مالصفدي،  )4(
 . 1/220، ن . مالصفدي،  )5(
 . 1/219، ن. مالصفدي،  )6(
  .4/210س، .ابن حجر، م )7(
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  الصفات السيئة. 2

  

فقد أشار ابن قاضي شهبة، وتابعه ابن العماد الحنبلي، فذكرا أنه كان حلو             اتُّهم في دينه وهديه،       .  أ
 .)1(النادرة، وحسن المحاضرة، إال أن عليه مآخذَ في دينه وهديه

ي سفاهتهم وشـربهم، فـذكر      كان يعاشر أرذال المجتمع من السفهاء والمخمورين، ويشاركهم ف         .  ب
خالط أهل السفه وشراب المدام، فوقع في المالم، ورشـق بـسهام            : " صاحب البدر السافر أنه   

وينقل المقريزي خبراً عـن     . )2("الكالم، والناس معادن، والقرين يكرم ويهان، باعتبار المقارن         
النّاس من تحت القلعـة،     السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون، حينما مرت جنازة ابن سيد            

هذا كان من أكثـر     : "جنازة فتح الدين ابن سيد النّاس، فقال      : فاستعظمها، ولما سأل عنها، قيل له     
 . )3("الناس إدماناً لشرب الخمر

ويذكر عنه سوء أدب في أشـياء       : "كان يسيء األدب مع بعض من يتعامل معهم، قال ابن كثير           .  ت
  .  )5("وتذكر عنه شؤون أخر، اهللا يتواله فيها: " العماد الحنبلي، وقال ابن)4("أخر سامحه اهللا فيها

ولكنه جمد ذهنه،   : "كان جامد الذّهن بحيث اقتصرت مؤلفاته على النقل من غيره، قال الصفدي            .  ث
  .  )6("القتصاره على النقل

   
   ثقافته -رابعاً

  
ـ  ،ة خالصة  من بيت علم وأدب ورياسة، تثقف فيه ثقافة ديني         سيد النّاس ينحدر ابن    ت ز تركَّ

ـ  ورواية الحديث، وال شك في أن البيت اليع        ، والفقه ،في معظمها على حفظ القرآن     مرل    يكـان أو 
حياضه، فقد كانت عنده مجموعة من أمات الكتب واألصول التي وسعت            سيد النّاس منهل ورد ابن    

 ،"مصنف ابن أبـي شـيبة     " : ورفدت مطالعاته ومعارفه بالشيء الكثير، ومن هذه المصنفات        ،ثقافته
، "بغدادتاريخ  "، و "االستذكار"، و "االستيعاب"و،  "التمهيد"، و "ىلّحالم"، و "جامع عبد الرزاق  "ومسنده، و 

وغيرها من  . سعد طبقات ابن    ، ومعاجم الطبراني الثالثة، و    "مسند البزار "، و "تاريخ ابن أبي خيثمة   "و
  . )7(الكتب واألصول

                                                 
 .6/109؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 2/296ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية، : ينظر )1(
 .2/152األدفوي، البدر السافر،  )2(
 . 7/131ي، المقفى الكبير، المقريز )3(
  . 14/196ابن آثير، البداية والنهاية، : ينظر )4(
 . 6/109، س.مابن العماد، : ينظر )5(
  . 1/121الصفدي، الوافي بالوفيات،  )6(
  .  3/288؛ ابن شاآر الكتبي، فوات الوفيات، 6/1929الصفدي، أعيان العصر، : ينظر )7(
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 منذ نعومـة أظفـاره، تلـك        ةًعلَه دليل على أنه كان رجالً طُ      وجود هذه المصنفات في بيت    و
المصنفات التي اجتلبها أبوه إلى مصر ليثقف بها ابنه، الذي كان حريصاً على المجد الـذي تأثلـه                  

اليعِرمة، فكان المعلم األول الـذي      وي واللغ يةون في المحافظة على تعليم أبنائهم العلوم الدينية والفقه        ي
 على يديه، لينتقل بعد ذلك في       ذَملْوبهذا كان أبوه أول معلم تَ     . حفيظ ابنه القرآن والحديث   عمل على ت  

رحلة أطال فيها التسيار والترحال بحثاً عن الشيوخ المشاهير الذين توافد عليهم الطلبـة مـن كـل                  
  .األقطار واألمصار

ة للدارسـين والمتعلمـين،      في عدد من فنون العلم واألدب، فكان قبل        د النّاس سيوقد نبغ ابن    
ذلك كبار أعيان عـصره مـن الـشيوخ         وقد شهد له ب   . ومالذاً للمتأدبين، وقدوة للشعراء والناثرين    

 الباحث من الكـشف عـن ثقافـة الرجـل           ىولعل تلميذه الصفدي أغنى ما لد     . الكتّاب والشعراء و
ب كثيـرة وأصـول     هو من بيت رياسة وعلم، عنده كت      : " أبي الفتح    وعصره، فهو يقول عن شيخه    

  . )1("، وأجاز، وتفرد بالحديث في وقتهجيدة، سمع، وقرأ، وارتحل، وكتب، وصنّف، وحدث
حفظ التنبيه في   : "ذي أشاد به وبسعة ثقافته فقال     وقد أشار ابن حجر فيما نقله عن األدفوي ال        

 لـشرح   ، وهو كتاب جيد في بابـه، وشـرع        "عيون األثر "، وصنف في السيرة كتابه المسمى       الفقه
الترمذي، ولو اقتصر فيه على فن الحديث من الكالم على األسانيد لكمل، لكنه قصد أن يتبع شـيخه                  

  .)2("بن دقيق العيد، فوقف دون ما يريدا
ولم يغفل عنه ابن شاكر الكتبي، فقد أطراه بما هو أهله، وكشف عن شـطر مـن علومـه                   

بارعا، أديباً بليغاً مسترسالً، حسن المحـاورة،  كان حافظاً : "، فقال عنهبالغته وبديع نظمه  ووفنونه،  
سجم األلفاظ، عذب النظم بال     وشعره رقيق سهل، من   ... لطيف العبارة، فصيح األلفاظ، كامل األدوات     

  .  )3("كلفة
أثناء رحالته المختلفة، فيمكن الوقوف على      في   أما على صعيد دراسته في مصر وخارجها        

ولعـل أول   .  ذكر عدد من شيوخه الذين لقيهم وتتلمذ على أيديهم         أهم العلوم التي تعلمها، من خالل     
وفي هـذه الـسنة     : "سيد النّاس من أجاز له في سنة مولده شيخه النجيب بن عبد اللطيف، يقول ابن              

، وبعـد فتـرة     )4("بد اللطيف بن عبد المنعم الحراني     أجاز لي الشيخ المسند نجيب الدين أبو الفرج ع        
سنة خمس وسـبعين، حـضرت      " وذلك في    ،يتعلم في مجالس الحديث    ل  النّاس سيدوجيزة ينتقل ابن    

مجلس الحديث عند جماعة من األعيان، منهم الحبر اإلمام شيخ اإلسالم شمس الدين أبو عبد اهللا بن                 
وبين أن أئمته ومشايخه الـذين      ". سمي في الطباق حاضراً في الرابعة     عبد الواحد المقدسي، وأثبت ا    

                                                 
  . 1/220الصفدي، الوافي بالوفيات،  )1(
   .4/209ابن حجر، الدرر الكامنة،  )2(
  . 3/288ابن شاآر الكتبي، فوات الوفيات، :  ينظر)3(
  .  1/233، س.مالصفدي،  )4(
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أجاز لي جماعـة مـن الـرواة بالحجـاز          و: "يعاً، إذ قال  يصعب الوقوف عليهم جم   أجازوه كثر، و  
  .)1("يقية واألندلس وغيرها يطول ذكرهموالعراق والشام وإفر

  
  شيوخه . 1

، إذ ذاع صـيته     سـكنها  لكثير من أعالم وقته في جميع المناطق التـي           سيد النّاس  ابن   ذَملْتَ
ـ ادرجة أن ردد من ترجم له قول        واشتهر، فطبق اسمه اآلفاق واألرجاء، ل      ذهبي فـي أن شـيوخه      ل

، وإن لم تذكر المصادر فيما يبدو إال المشاهير والمتميزين منهم، كقطب الدين ابن              )2(يقاربون األلف 
القسطالني، وابن دقيق العيد، وابن الحرستاني، وابن المجاور الشيباني، وغازي الحـالوي، وابـن              

 وغيرهم الكثير، وستأتي ترجمة هـذه       رقوهي، وأبي حفص القواس   خطيب المزة، وأبي المعالي األب    
   . الشخصيات في مواضعها من البحث

وبما أن هذا العدد قليل مقارنة مع مقولة الذهبي، فقد قمت بجمع عـدد ال بـأس بـه مـن                     
شيوخه، من خالل ما توصلت إليه من بحث في بطون مصنفاته التي وقفت عليها، وقـد رأيـت أن                   

   :م حسب تاريخ وفياتهم، وذلك على النحو اآلتيأتحدث عنه
1.        عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصيقل، أبو الفرج، الشهير بالنجيب الحرعـاش مـا بـين    . اني

ـ 672 و 587( البن سعد إجـازة،    " الطبقات الكبرى "سيد النّاس جزءاً من     وى عنه ابن     ر .)3() ه
  . )4(وهو الذي أجلسه في حجره سنة مولده وكنّاه

ـ  676 و 603(عاش ما بـين     . بو عبد اهللا  محمد بن إبراهيم المقدسي، أبو بكر، وقيل أ        .2  .)5() هـ
وهي مجموعة من األمالي التي رواها أحمد ابـن جعفـر           " القطيعيات"سيد النّاس   سمع منه ابن    

فوائـد أبـي    "سن الرابعة بالقاهرة، وسمع منـه       حضوراً بقراءة والده عليه في      القطيعي، وذلك   
ومـشيخة ابـن     "يوسف بن محمد بن أحمـد المهروانـي،        وهي من تأليف     ،"روانيه الم القاسم

روى عنه  و،  )6("أمالي أبي بكر الوراق   " و  وهي من تأليف محمد بن أحمد بن حسنون،        ،"نونسح
  .في بشرى اللبيب

  .)7() هـ680 و595(عاش ما بين . ين، أبو عبد اهللامحمد بن الحسين الربعي، علم الد .3
  . )8( للقاضي عياض بقراءة والده عليه سماعاً بمصر،"الشفاء"سيد النّاس كتاب روى عنه ابن 

                                                 
 . 1/233 الوافي بالوفيات،الصفدي،  )1(
 .11/87 ؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 1/220، س .مالصفدي، : ينظر )2(
 . 4/60؛ الزرآلي، األعالم، 2/145؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 2/148، الفاسي، ذيل التقييد: ترجمته في )3(
 .2/345ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )4(
  . 1/91 الفاسي، ذيل التقييد، ؛50/240؛ تاريخ اإلسالم، 3/333الذََّهِبّي، العبر، : ترجمته في )5(
 .1/102ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )6(
 .  1/489؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/119؛الفاسي، ذيل التقييد، 3/16الصفدي، الوافي بالوفيات، : ترجمته في )7(
  . 2/347، س .مابن سّيد الّناس، :  ينظر)8(
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عاش . ، شمس الدين، أبو علي     المصري الماراني بن عيسى    عبد الرحيم بن محمد بن عبد الملك       .4
  .)2( البن هشام،"السيرة النبوية"سيد النّاس روى عنه ابن . )1() هـ682 و599(ين ما ب

ـ 683ت  . (لي، نظام الدين، أبو عبد اهللا     حسن الخلي محمد بن الحسين بن ال     .5 روى عنه ابن    .)3() ه
  . )4( سماعاً بمصرسيد النّاس

ـ 684 و 609(عاش ما بين    . و بكر محمد بن إسماعيل األنماطي، أب     .6 د سـي سمع عليه ابن  . )5() ه
ـ    بسماعه من ابن الحرستاني، وإجازة من المؤيد الطو       " صحيح مسلم "اس  النَّ ه سي، وسـمع علي

  . وهو من تأليف إسماعيل بن نجيد)6("جزء ابن نُجيد"بقراءة والده 
روى عنـه   . )7()هـ684 و 601(عاش ما بين    . طبي، أبو عبد اهللا   محمد بن علي بن يوسف الشا      .7

  . )8(للكالعي" كتفا بما تضمنه من مغازي المصطفىاال"سيد النّاس في مصر إجازة كتاب ابن 
عاش ما بين   .  الدين ابن الخيمي   ، أبو عبد اهللا، المشهور بشهاب     محمد بن عبد المنعم األنصاري     .8

  .)10(البن هشام، سماعاً بالقاهرة" السيرة النبوية"سيد النّاس روى عنه ابن  .)9() هـ685 و604(
ـ  685 و 598(بين  عاشت ما   . أمة الحق شامية بنت الحسن بن محمد البكري        .9 سـمع  . )11() هـ

  .بشرى اللبيبروى عنها في ، و)12() هـ678( سنة سيد النّاس بالقاهرةعليها ابن 
ـ 685 و 601(عاش ما بين    . ي السراج، أبو بكر   عبد اهللا بن أحمد التميم     .10 روى عنـه    .)13() ه

وهي من تأليف محمد بن أحمـد بـن سـمعون،        " ونعمأمالي ابن س  " في القاهرة    سيد النّاس ابن  
  .قراءة على أبي اليمن الكنديوذلك 

عاش ما بـين    . صيقل الحراني بن ال عبد المنعم، عز الدين، أبو العز، الشهير با       عبد العزيز بن     .11
ـ 686 و 594( ، وروى عنـه    بقراءة والده " صحيح البخاري "سيد النّاس   روى عنه ابن     .)14() ه
جزء ابن  "ضوراً في الرابعة، و    ح  ألبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي،        "يِعيِطالقَأمالي  "
  .)15("سماعاً" ديجنُ

                                                 
  .51/114الذهبي، تاريخ اإلسالم، .192-4/191اليونيني، ذيل مرآة الزمان، : ترجمته في )1(
 . 72 المقامات العلية، ص ابن سّيد الّناس،: ينظر )2(
 .51/16الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في )3(
  .2/144ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )4(
      .1/99الفاسي، ذيل التقييد،  ؛2/156؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 51/195الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في )5(
  .2/342 اُألثر، ابن سّيد الّناس، عيون: ينظر )6(
 . 5/389؛ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 1/193؛ الفاسي، ذيل التقييد، 4/135الصفدي، الوافي بالوفيات، : ترجمته في .)7(
 . 294ابن سّيد الّناس، منح المدح، ص : ينظر )8(
  . 1/569لسيوطي، حسن المحاضرة، ؛ ا4/83الصفدي، الوافي بالوفيات،  ؛47/318الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في )9(
 .72ابن سّيد الّناس، المقامات العلية، ص : ينظر )10(
  . 5/390؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 2/377الفاسي، ذيل التقييد، : ترجمتها في )11(
 . 1/68ابن سّيد الّناس، عيون اُألثر، :  ينظر )12(
 .5/391ن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ؛ اب3/359الذهبي، العبر، :  ترجمته في)13(
  .2/128؛ الفاسي، ذيل التقييد، 71الذهبي، المعين في طبقات المحدثين، ص:  ترجمته في)14(
  . 2/342ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )15(
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ـ 686 و 620(عاش ما بين    .  العطار، أبو صادق   محمد بن يحيى بن عبد اهللا      .12 روى عنه   .)1() ه
  . )2("جزء محمد بن حامد بن السري"سيد النّاس ابن 

   عـاش مـا بـين     . عبد الرحيم بن يوسف الموصلي، أبو الفضل، الشهير بابن خطيب المـزة            .13
ـ 687 و 598( ـ الِنيالغَ"، و )4(قراءة عليه " سنن أبي داود  "سيد النّاس   روى عنه ابن     .)3() ه اتي" ،

مـسند  " سماعاً بقراءة أبيه، و    وهي من تأليف أبي طالب محمد بن محمد بن غيالن البزار، وذلك           
  .بشرى اللبيبوروى عنه في بقراءة والده، "  بن حنبلأحمد

      عـاش مـا بـين       . ن الـدين، أبـو محمـد      عبد العزيز بن نصر بن محمد الحصري، برهـا         .14
  .)6("صحيح مسلم"، و"نونسمشيخة ابن ح"سيد النّاس قرأ عليه ابن  .)5()هـ688 و589(

" زغبـة "سيد النّاس حديث    قرأ عليه ابن     .)7()هـ690ت  (اعيل بن قمر الهيتي، أبو النور       إسم .15
روى عنه في أكثر من مـوطن فـي بـشرى           ، و )8("زيد بن أبي أنيسة   "بسفح قاسيون، وحديث    

  . اللبيب
ـ 690ت  (ل الدمشقي، أبو الهيجا الحالوي       بن أبي الفض   غازي .16 سـيد  روى عنه ابـن     . )9() ه

 بقراءة  ،الشافعيمحمد بن عبد اهللا بن إبراهيم       ألبي بكر   " اتيالِنيالغَب"كتاب الفوائد الشهير    النّاس  
  . ، وروى عنه في بشرى اللبيب)10(والده عنه

              ن عـاش مـا بـي     .  عبـد اهللا   محمد بـن عبـد المـؤمن الـصوري، شـمس الـدين، أبـو               .17
للطبرانـي بقراءتـه عليـه،      " المعجم الكبيـر  "سيد النّاس   روى عنه ابن     .)11()هـ690 و 601(

 وهو من تأليف أبي     ،)12("تاريخ ابن أبي عروبة   "وبقراءة الحافظ أبي الحجاج المزي، وقرأ عليه        
،تلفة في بشرى اللبيب وله ذكر في مواطن مخعروبة الحسين بن محمد السلمي.  

ـ 690 و 601(اش ما بين    ع. يوسف بن يعقوب الشيباني، نجم الدين، أبو الفتح        .18 قـرأ   .)13() ه
ه  وروى عن  .)14(ة بن سليمان بسفح قاسيون    مثَيخَ لِ ،"فضائل الصحابة "سيد النّاس كتاب    عليه ابن   

  .في مواطن كثيرة في بشرى اللبيب

                                                 
  . 1/275الفاسي، ذيل التقييد، .51/285الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في )1(
  .81 سّيد الّناس، المقامات العلية، ص ابن: ينظر )2(
ات،      3/364؛ العبر،   51/306الذهبي، تاريخ اإلسالم،    : ترجمته في  )3( ذهب،      ؛ 18/242؛ الصفدي، الوافي بالوفي ي، شذرات ال اد الحنبل ن العم اب

5/400.  
  . 346 -2/342ابن سّيد الّناس، عيون األثر، :  ينظر)4(
  .2/134 الفاسي، ذيل التقييد، ؛22/165لنبالء، الذهبي، سير أعالم ا: ترجمته في )5(
 . 2/342ابن سّيد الّناس، عيون األثر، :  ينظر)6(
   .5/411؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 1/475 الفاسي، ذيل التقييد، ؛3/372الذهبي، العبر، : ترجمته في )7(
 .1/32ابن سّيد الّناس، عيون اُألثر، : ينظر )8(
  .2/264الفاسي، ذيل التقييد،  ؛24/184؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 51/430الذهبي، تاريخ اإلسالم، : يترجمته ف )9(
 . 2/346ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )10(
 .5/416؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 1/168الفاسي، ذيل التقييد، ؛ 51/436الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في )11(
  . 2/345ابن سّيد الّناس، عيون اُألثر، : ينظر )12(
 .5/416ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ؛ 2/333الفاسي، ذيل التقييد  ؛3/375؛ العبر، 51/440الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في )13(
 .52ابن سّيد الّناس، المقامات العلية، ص : ينظر )14(
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ـ     . ز، شرف القضاة، أبو الفتح    محمد بن أحمد بن محمد بن عبد العزي        .19 بابالـشهير بـابن الج    .
  . )2( البن هشام، إجازة،"السيرة النبوية"سيد النّاس روى عنه ابن  .)1()هـ691ت (

ـ  692 و 602(عاش ما بين    . زني، أبو عبد اهللا   محمد بن إبراهيم بن ترجم الما      .20 روى . )3() هـ
  .، كما روى عنه في بشرى اللبيب)4(لبعضهقراءة عليه " جامع الترمذي "عنه ابن سيد النّاس

سـيد  قرأ عليـه ابـن      . )5()692 و 602(عاش ما بين    . إبراهيم بن علي الواسطي، أبو إسحق      .21
وروى عنـه فـي     للطبراني،  " المعجم الكبير "، وقطعة من    )6(بدمشق" مسند عبد بن حميد   "النّاس  

   .بشرى اللبيب
ـ  693 و 603(عاشت ما بـين     . بأيومؤنسة خاتون بنت الملك العادل أبي بكر بن          .22  .)7() هـ

، وروى عنها   )8("أحاديث ابن الصواف  "للطبراني، و " المعجم الصغير "سيد النّاس   روى عنها ابن    
  . في مواطن مختلفة في بشرى اللبيب

عاش ما بـين    . مخزومي، أبو الحسن  صباح ال  يحيى بن    ن بن الشيخ أبي صادق الحس   علي بن    .23
ـ 690 و 606( " ة على النبي صلى اهللا عليه وسلم      الصال"سيد النّاس حديث    ن  روى عنه اب   .)9() ه

  . في بشرى اللبيبذكره ورد للقاضي إسماعيل بن إسحق بن إسماعيل بن زيد األزدي، و
سـيد  سمع عليه ابن     .)10()هـ694 و 614(عاش ما بين    . اروثي، أبو العباس  أحمد بن عمر الف    .24

 والبيلـد ألبـي بـشر ا    " الذرية الطاهرة " عليه   ، وسمع  لموسى بن عقبة   "مغازيال" كتاب   النّاس  
  . ، وذكره في بشرى اللبيب)11(بدمشق، وأجازه

              لقاسـم، المعـروف بـابن بنـت األعـز          عبد الرحمن بن عبد الوهـاب التنـوخي، أبـو ا           .25
ألبـي  "  اهللا وليـاء أكرامات  "سيد النّاس في اإلسكندرية كتاب      روى عنه ابن     .)12()هـ695ت  (
 . )13(كائيأللالهبة اهللا بن الحسن اسم الق

  
  
  

                                                 
  .1/78الفاسي، ذيل التقييد،  ؛52/131يخ اإلسالم، الذهبي، تار: ترجمته في )1(
 . 2/344ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )2(
  .   5/421؛ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 1/87؛ الفاسي، ذيل التقييد، 52/166الذهبي، تاريخ اإلسالم، :  ترجمته في)3(
 . 2/343ابن سّيد الّناس، عيون األثر، :  ينظر)4(
ر،  4/178الذهبي، تذآرة الحفاظ،  : ترجمته في   )5( اريخ اإلسالم،   3/378؛ العب ات،    52/148؛ ت وافي بالوفي صفدي، ال ل   ؛  6/44؛ ال الفاسي، ذي

  .1/433التقييد، 

  .1/103ابن سّيد الّناس، عيون األثر، :  ينظر )6(
  .2/394؛ الفاسي، ذيل التقييد، 13/8النهاية، ابن آثير، البداية و؛ 52/202الذهبي، تاريخ اإلسالم، :  ترجمتها في)7(
 .  1/151ابن سّيد الّناس، عيون اُألثر، :  ينظر)8(
 . 3/1؛ العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، 51/426الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في . )9(
    .1/292الفاسي، ذيل التقييد،  ؛6/138افي بالوفيات، ؛ الصفدي، الو3/381؛ العبر، 4/177الذهبي، تذآرة الحفاظ، : ترجمته في )10(
 . 346 - 2/344ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )11(
  . 3/315؛ الزرآلي، األعالم، 2/101؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 8/170السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، : ترجمته في )12(
 .  49ات العلية، ص ابن سّيد الّناس، المقام: ينظر )13(
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            عـاش مـا بـين      . سليمان بن أحمد بن سليمان اإلسكندراني، عمـاد الـدين، أبـو الربيـع              .26
ـ 695 و 621( للقاضي أبي الحسن علي بن الحسن      " الخُلَِعيات"سيد النّاس   روى عن ابن     .)1() ه

  .)2(بثغر اإلسكندريةالخلعي، 
عاش ما  . شهير بابن الظاهري   عبد اهللا الحلبي، جمال الدين، أبو العباس، ال        أحمد بن محمد بن    .27

ـ 696 و 626(بين   ألبـي القاسـم    " كرامـات أوليـاء اهللا    "سـيد النّـاس     سمع منه ابن     .)3() ه
  . )4(لكائيألال

ـ 696ت  . (مد بن فضائل الحلبي، أبو يوسف     يعقوب بن أح   .28 سيد النّـاس   روى عنه ابن     .)5() ه
  .)6(منح المدحوروى عنه في . بحلب" ةسنن ابن ماج"

ـ  698 و 605(عاش ما بين    . فص القواس عمر بن عبد المنعم الدمشقي، أبو ح       .29 روى  .)7() هـ
وهو من تأليف محمد ابن أحمـد       " معجم ابن جميع  " من األحاديث من     سيد النّاس بعضاً  عنه ابن   

يئاً من أحاديث بن عبـد      شوقرأ عليه   بعربيل بظاهر دمشق وأجازه،     بن جميع الصيداوي، وذلك     
  .)8(الصمد الدمشقي

عـاش مـا بـين        . رأحمد بن هبة اهللا الدمشقي، شرف الدين، أبو العباس، الشهير بابن عساك            .30
عـن  " يحيى بن يحيـى   "سيد النّاس في جامع دمشق حديث       روى عنه ابن    . )9()هـ699 و 614(

  . )10( وصالة الخوف،صالة السفر

ـ        .31  617(عـاش مـا بـين       . بـو العبـاس المقدسـي     دين، أ أحمد بن محمد بن سعد، عماد ال
 . )12(، وبشرى اللبيبعيون األثرمواطن كثيرة في روى عنه أبو الفتح في  .)11()هـ700و

ـ  700 و 609( الهكَّاري، عاش ما بين      داود بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد        .32 قـرأ  . )13() هـ
        . )14(بي القاسم بن رواحة، عن أ"حماد بن زيد"ابن سيد النَّاس بالقدس حديث عليه 

روى عنه ابـن    . )15()هـ701 و 616(عاش ما بين    . قوهي، أبو المعالي  أحمد بن إسحق األبر    .33
  . ، وأكثر من الرواية عنه في بشرى اللبيب)16( البن هشام؛"السيرة النبوية"سيد النّاس 

                                                 
  .2/478؛ درة الحجال، 52/255الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في )1(
 . 1/199ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )2(
  .1/386 الفاسي، ذيل التقييد، ؛4/180الذهبي، تذآرة الحفاظ، : ترجمته في )3(
  . 75ابن سّيد الّناس، المقامات العلية، ص : ينظر )4(
  .2/312 الفاسي، ذيل التقييد، ؛2/530الذهبي، معجم الشيوخ، : ترجمته في )5(
  . 330، 58؛ منح المدح، ص، 2/343ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )6(
  .2/245الفاسي، ذيل التقييد،  ؛22/320؛ الصفدي، الوافي، 52/356؛ تاريخ اإلسالم، 2/338الذهبي، معجم الشيوخ، : ترجمته في )7(
  . 2/347ابن سّيد الّناس، عيون اُألثر، : ينظر )8(
  .5/444؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 1/406الفاسي، ذيل التقييد، : ترجمته في )9(
 . 1/151ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )10(
ي  )11( ه ف اريخ اإلسالم، : ترجمت ذهبي، ت ات، 52/468ال وافي بالوفي صفدي، ال د، ؛ ال7/262؛ ال ل التقيي اد، شذرات  ؛1/383فاسي، ذي ن العم اب

  .5/454الذهب، 
 . 1/38عيون األثر، :  ينظر)12(
  .52/475الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في )13(
   . 2/180ابن سيد الناس، األجوبة،  )14(
   .6/4ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  ؛6/277؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 4/5؛ العبر، 1/24الذهبي، معجم الشيوخ، :  ترجمته في)15(
 . 2/344ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )16(
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عاش ما بـين    . سمالدين، أبو القا  الخضر بن عبد الرحمن بن الخضر األزدي الدمشقي، شمس           .34
  . )2( بدمشق وأجازه، البن عائذ،"مغازيال"سيد النّاس قرأ عليه ابن  .)1() هـ700 و617(

ابن سمع منه    .)3()هـ701 و 617(عاش ما بين    . لصوري، أبو العباس  أحمد بن عبد الرحمن ا     .35
  .عبد اهللا بن مسعود في كتاب بشرى اللبيبالتي رويت عن حاديث سيد النّاس األ

 بابن أبي جرادة عاش ما بين       محسن بن محمد العقيلي، بهاء الدين، أبو المحاسن، الشهير        عبد ال  .36
ـ 704 و 632(  البن سعد، وأجاز له جميع      ،"الطبقات الكبرى "سيد النّاس   روى عنه ابن     .)4() ه

  .وروى عنه في المقامات العلية. )5(ما يرويه عنه
ـ  705 و 609( عاش ما بين     .الدين، أبو الحسين  يحيى بن أحمد بن الصواف، شرف        .37 . )6() هـ

  . كما ورد في بشرى اللبيب" الخلعيات"سيد النّاس روى عنه ابن 
ـ 705 و 613(عاش ما بين    . عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، أبو محمد       .38 روى عنه ابن    .)7() ه

  . ، وله ذكر في مواطن مختلفة في بشرى اللبيب" مسلمصحيح"سيد النّاس 
ـ 705 و 645(اش ما بين    ع. الربعي، جمال الدين، أبو عمرو    محمد بن محمد بن أحمد       .39 . )8() ه

 ،"الـشفاء "، و"صـحيح البخـاري  " للـسهيلي، و ،"الروض األنف "- أبو الفتح  -سمع عليه ابنه    
 ،"األنـساب "الـشافعي، وروى عـن أبيـه كتـاب           ألبي بكر    ،"الغيالنيات"للقاضي عياض، و  

  . )9(للرشاطي
ـ  712 و 627(عاش ما بين    . ن أبو الحس  علي بن محمد بن هارون الدمشقي،      .40 روى . )10() هـ

، ألبي بكر محمد بن جعفر الـسامري الخرائطـي،          "مكارم األخالق  "سيد النّاس كتاب  عنه ابن   
  .  في بشرى اللبيبروى عنه، و)11(بدمشق

ـ              .41                عـاش مـا بـين     . دين، أبـو عبـد اهللا     محمد بن علـي بـن سـاعد الحلبـي، شـمس ال
 . للطبراني،"لكبيرالمعجم ا " في القاهرةسيد النّاسروى عنه ابن  .)12()هـ714 و637(

  
  

                                                 
 . 5/456 ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 52/474؛ تاريخ اإلسالم، 3/407الذهبي، العبر، :  ترجمته في)1(
 . 2/344ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )2(
؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات     1/168؛ ابن حجر، الدرر الكامنة،      1/330الفاسي، ذيل التقييد،    ؛  7/31الصفدي، الوافي بالوفيات،    : ترجمته في  )3(

       .6/2الذهب، 
  . 2/413؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 2/153الفاسي، ذيل التقييد،  ؛1/254الذهبي، معجم الشيوخ، :  ترجمته في )4(
 . 2/345 الّناس، عيون اُألثر، ابن سّيد: ينظر )5(
 .6/13؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 2/301؛ الفاسي، ذيل التقييد، 4/12؛ العبر، 2/522معجم الشيوخ، : الذََّهِبّي: ترجمته في )6(
شي   :  ترجمته في   )7( ذََّهِبّي، معجم ال اظ،   1/259وخ، ال ذآرة الحف ات    ؛4/179؛ ت وافي بالوفي صفدي، ال د في رواة     .19/159، ال ل التقيي الفاسي، ذي

       .2/164 السنن واألسانيد،
 . 1/213الفاسي، ذيل التقييد، .50/81الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في )8(
  . 2/346ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )9(
د،    ؛14/77ابن آثير، البداية والنهاية، ؛ 22/96؛ الصفدي، الوافي بالوفيات،   2/323الذََّهِبّي، معجم الشيوخ،    : ترجمته في  )10( ل التقيي  الفاسي، ذي

2/217     .  
  .1/27ابن سّيد الّناس، عيون األثر، : ينظر )11(
  .  4/64 الدرر الكامنة، ،؛ ابن حجر1/179الفاسي، ذيل التقييد، : ترجمته في )12(
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ـ 717 و 640(عاش ما بين    . دين، أبو عبد اهللا   محمد بن سليمان المراكشي، زين ال      .42 قرأ  .)1() ه
  .)2(بثغر اإلسكندرية" إسماعيل بن عبد اهللا بن عتبة"سيد النّاس حديث عليه ابن 

              عـاش مـا بـين      . ، تقـي الـدين، أبـو محمـد الـصالحي          عبد اهللا بن أحمـد بـن تمـام         .43
ـ 718 و 635(  للبيهقي عن الحـق بـن عبـد         ،"دالئل النبوة "سيد النّاس   روى عنه ابن     .)3() ه

  .  في بشرى اللبيبوروى عنهالمنعم، 
عـاش مـا بـين        . ر بابن دقيق العيـد    أحمد بن علي القشيري، تقي الدين، أبو العباس، الشهي         .44

المحصول فـي علـم     "سيد النّاس، روى عنه كتاب      من أشهر شيوخ ابن      .)4()هـ723 و 636(
  . للرازي،"األصول

سـيد  سمع عليه ابن    . )5()هـ734 و 654(عاش ما بين    . سليمان بن عمر بن سالم، أبو الربيع       .45
  ".بقي بن مخلد"النّاس تفسير 

ـ            .46 ش مـا بـين               عـا . دين، أبـو عبـد اهللا     محمد بن عبـد الـرحمن الموصـلي، ضـياء ال
  . )7(لكائيألألبي القاسم ال"  أولياء اهللاكرامات"سيد النّاس قرأ عليه ابن  .)6()هـ737 و688(

جزء محمـد بـن يحيـى       "عليه ابن سيد النّاس     سمع   .)8(أحمد بن يوسف، أبو العباس الساوي      .47
  .  في بشرى اللبيبروى عنه، و)9(بقراءة والده عليه" الذهلي

 .)10(ابن معن بن صمادح صاحب المريـة      .  أحمد بن عبد اهللا األندلسي، أبو عبد اهللا        محمد بن  .48
  . )11( ألبي بكر القرشي المعروف بابن أبي الدنيا،"ي الدعوةاِبجكتاب م" سيد النّاسروى عنه ابن 

 سـيد النّـاس   روى عنه ابن     .)12(محمد بن محمد بن عبد اهللا بن يحيى الخزرجي، أبو الفضل           .49
 بعثها إليه، في طياتها أخبار وقصص وأحاديث، وبعث له رسالة من تونس يخبره فيهـا                رسائل

 .  )13(صعن الكرامة التي تتحدث عما حصل بين زيد بن حارثة واللّ
  

  

                                                 
 . 6/45؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 4/48؛ الذهبي، العبر، 2/303الصفدي، أعيان العصر، : ترجمته في )1(
  .63ابن سّيد الّناس، المقامات العلية، ص : ينظر )2(
  .68/ 4؛ الزرآلي، األعالم، 2/242؛  ابن حجر ، الدرر الكامنة، 6/48ابن العماد، شذرات الذهب، :  ترجمته في)3(
اظ   49/244الذهبي، تاريخ اإلسالم،    : ترجمته في  )4( ات،        4/181،  ؛ تذآرة الحف وافي بالوفي صفدي، ال سعيد، ص    7/159؛ ال وي، الطالع ال ؛ األدف

318.  
ي)5( ه ف شيوخ، ا : ترجمت م ال ذهبي، معج ات، 1/166ل وافي بالوفي صفدي، ال ة،  ؛  5/254؛ ال ة والنهاي ر، البداي ن آثي ل 13/406اب ي، ذي ؛ الفاس

  .6/107ابن العماد، شذرات الذهب، ؛ 2/10التقييد، 
  . 4/7ابن حجر، الدرر الكامنة، : يترجمته ف )6(
 .62ابن سّيد الّناس، المقامات العلية، ص : ينظر )7(
 . لم أعثر له على ترجمة )8(
 .2/149ابن سّيد الّناس، عيون اُألثر، : ينظر )9(
  . لم أعثر له على ترجمة )10(
  .61ابن سّيد الّناس، المقامات العلية، ص : ينظر )11(
 . ترجمةلم أعثر له على  )12(
 .236، 47؛ منح المدح، ص 73ابن سّيد الّناس، المقامات العلية، ص : ينظر )13(
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  تالميذه . 2
  

وكـان   في ديوان اإلنـشاء،       عديدة، وعمل  في مدارس ومساجد  مدرساً   سيد النّاس عمل ابن   
شهرته، ووفد عليه الطلبة من كل مكان ليتَّلمذوا عليه، وقمـت بإحـصاء             ، فذاعت   كثيرةاً  علوميتقن  

تسعة عشر تلميذاً ممن تعلموا على ابن سيد النّاس، وقد رأيت أن أتحدث عنهم وفق تاريخ وفـاتهم،                  
   :على النحو اآلتي

  .)1() هـ728 و701(عاش ما بين .  المزي، شرف الدينمحمد بن أحمد بن أبي بكر .1
  .)2(على ابن سيد النّاس سنة ثمان وعشرين وسبعمائة" رى اللبيب بذكرى الحبيببش"سمع كتاب 

ـ   . عبد الكريم بن عبد النور الحلبـي، قطـب الـدين الحلبـي، أبـو علـي                 .2 ا بـين                عـاش م
   .)4(اس وتلميذاً له، وقد سمع عنه علوماً كثيرةد النَّكان صديقاً البن سي. )3()هـ735 و664(

          عـاش مـا بـين      .  المـصري، ناصـر الـدين المـصري         بن البابـا   د بن جنكلي  األمير محم  .3
اس طوال مرحلته التعليمية، فأخذ عنه الفقه،       د النَّ كان ممن الزموا ابن سي     .)5()هـ741 و 697(

وأسماء الرجال وطبقاتهم، وأقوال الصحابة، والتابعين، حتى أصبح عالّمة فـي معرفـة فقـه               
  .)6(همالسلف، ونقل مذاهب

               عـاش مـا بـين     . إبراهيم بن أيبك بـن عبـد اهللا الـصفدي، جمـال الـدين، أبـو إسـحق                  .4
وسمع بقراءتي على الشيخ أثير الدين أبي حيـان وعلـى           : "قال الصفدي . )7()هـ742 و 700(

  ." وغيرهما بالشام ومصراسد النَّسيالشيخ فتح الدين ابن 
. )8()هـ744 و 714(عاش ما بين    .  الدين، أبو عبد اهللا    محمد بن علي بن أيبك السروجي، شمس       .5

وذكر "  ومن عاصره من أشياخ العلم     ،أخذ عن الشيخ فتح الدين والشيخ أثير الدين       "قال الصفدي   
   .)9( "اسد النَّسيالزم ابن "ه السيوطي في طبقات الحفاظ أن

ـ              . 6               بـين  عـاش مـا     . دين، أبـو عبـد اهللا     محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، شـمس ال
  .)11(" وسمع بقراءته، وأجاز له مروياتهجالسه"ذكر أنه . )10()هـ748 و673(

                                                 
  .  3/404؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 2/119الصفدي، الوافي بالوفيات، :  ترجمته في)1(
  . 2/119الصفدي، الوافي بالوفيات، :  ينظر)2(
 . 2/398؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/144، ذيل التقييد، ؛الفاسي19/55الصفدي، الوافي بالوفيات، : ترجمته في )3(
 .1/144الفاسي، ذيل التقييد، : ينظر )4(
  .  3/416؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 2/230الصفدي، الوافي بالوفيات، : ترجمته في )5(
  .2/231الصفدي، الوافي بالوفيات، : ينظر )6(
  . 1/8؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 5/216الصفدي، الوافي بالوفيات، : ترجمته في )7(
 . 1/113؛ السيوطي، طبقات الحفاظ، 4/58؛ ابن حجر ، الدرر الكامنة، 4/158الصفدي، الوافي بالوفيات، : ترجمته في )8(
  .1/113؛ السيوطي، طبقات الحفاظ، 2/29الصفدي، الوافي بالوفيات، : ينظر )9(
 .6/359ابن العماد، شذرات الذهب،  ؛3/336؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/53د، الفاسي، ذيل التقيي: ترجمته في )10(
  .2/112الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ينظر )11(



 17

ـ 748 و 680(عاش ما بين    . جعفر بن ثعلب بن جعفر األدفوي، كمال الدين، أبو الفضل          . 7 . )1() ه
  ة، وأكثر من النّقل عنه في        د النَّ الزم ابن سيم لـه، فـال     لتعظي، وكان دائم ا   "البدر السافر "اس مد

  " . شيخنا"يذكره إال بلقب 

عاش ما  . أحمد بن أيبك بن عبد اهللا الدمياطي، شهاب الدين، أبو الحسين، الشهير بابن الدمياطي              . 8
ـ 749 و 700(بين   سمع بقراءتي على الشيخين أثيـر      كتب عني و  و: " قال عنه الصفدي   .)2() ه
  ."سيد النّاس وفتح الدين ابن ،الدين

ـ 762 و 689(عاش ما بين    . عبد اهللا، عالء الدين الحنفي    مغلطاي بن قليج بن      . 9 تخـرج  . )3() ه
  .ولي مشيخة الظاهرية بعد وفاتهو، سيد النّاسبالحافظ أبي الفتح ابن 

ـ 764 و696(عاش ما بين . خليل بن أيبك الصفدي، صالح الدين، أبو الصفاء   . 10 أخـذ  .  )4() هـ
أنه كتب قـصائده التـي      " ألحان السواجع "ؤلفاته، وذكر في    ، وسمع أغلب م   عن ابن سيد النّاس   

، "بشرى اللبيب بـذكرى الحبيـب     "د، صلى اهللا عليه وسلم، وسماها       نظمها في مدح سيدنا محم    
  .)5(وسمعها من لفظه سنة ثمان وعشرين وسبعمائة

ـ  769ت  . (و عبد اهللا، الشهير بابن الشجاع     محمد بن هبة اهللا المصري، بدر الدين، أب        . 11 . )6() هـ
  . اس مدة، وأخذ عنه علماً كثيراًد النَّأنه كان ممن الزموا ابن سيذكر ابن حجر 

قـال  . )7()هـ771 و 727(عاش ما بين    . عبد الوهاب بن علي السبكي، تاج الدين، أبو نصر         .12
، وقد ذكر السبكي في مقدمة طبقاته أنه قرأ         "أجاز له جماعة كابن سيد النّاس وطبقته      : "الشوكاني

   .)8( هو حاضر بالقاهرةعلى ابن سيد النّاس و
ـ 776 و 610(عاش ما بين    . محمد بن عبد الرحمن الصائغ، شمس الدين، أبو عبد اهللا          .13 . )9() ه

  .)10("سمع الحديث من أبي الفتح اليعمري: "قال ابن حجر
  . )11() هـ778 و713(عاش ما بين . أحمد بن محمد العوفي، فتح الدين، أبو البركات .14

   .)12(" الفتح بالقاهرةسمع من أبي: "قال ابن حجر
  
  

                                                 
  . 1/556؛  السيوطي، حسن المحاضرة، 1/535؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 2/160المقريزي، السلوك، : ترجمته في )1(
  . 1/358؛ السيوطي، حسن المحاضرة، 1/108؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 6/162 الصفدي، الوافي بالوفيات،: ترجمته في )2(
  .6/196ابن العماد، شذرات الذهب،  ؛4/352؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/91الذهبي، تذآرة الحفاظ، : ترجمته في )3(
  .2/315آلي، األعالم، ؛ الزر2/87؛ ابن حجر الدرر الكامنة، 6/199ابن العماد، شذرات الذهب، : ترجمته في )4(
  .2/154الصفدي، ألحان السواجع، : ينظر )5(
  .   1/81؛ ابن رافع، الوفيات، 4/278، الدرر الكامنة، ابن حجر:  ترجمته في)6(
    .1/395 الشوآاني، البدر الطالع، ؛2/425؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 6/220ابن العماد، شذرات الذهب، : ترجمته في )7(
    .1/15السبكي، الطبقات الكبرى، : ينظر )8(
  .6/247ابن العماد، شذرات الذهب،  ؛2/14؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/152الفاسي، ذيل التقييد، : ترجمته في )9(
  . 2/14 ابن حجر، الدرر الكامنة، :ينظر )10(
 . 1/300ابن حجر، الدرر الكامنة، : ترجمته في )11(
 . 1/300امنة،  ابن حجر، الدرر الك:ينظر )12(
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  .)1() هـ783 و708(عاش ما بين . أحمد بن حمدان األذرعي، شهاب الدين، أبو العباس .15
   .)2( وأجازه" عيون األثر"قرأ على ابن سيد النّاس 

عـاش مـا بـين             . إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم األميوطي، جمال الـدين، أبـو إسـحق              .16
" عيـون األثـر   "بن سيد النّاس الـسيرة      قرأ على ا  : تغري بردي قال ابن    .)3()هـ790 و 715(

   .)4(وأجازه
عاش ما بـين    .  بابن الشيخة  عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك، زين الدين، أبو الفرج، الشهير           .17

" صحيح البخاري "سمع على أبي الفتح ابن سيد النّاس        : "قال التقي الفاسي   .)5()هـ799 و 714(
   .)6("حبيببشرى اللبيب بذكرى ال"و

  . )7() هـ803 و720(عاشت ما بين . خديجة بنت إبراهيم بن إسحق البعلبكية، أم محمد .18
  .)8(أشار الفاسي والسخاوي إلى أنها روت باإلجازة عن ابن سيد النّاس

عـاش مـا   . عمر بن علي بن أحمد األندلسي، سراج الدين، أبو حفص، المعروف بابن الملقن        .19
 .)10( وأجازه،"عيون األثر"لي ابن سيد النّاس ع عسم .)9() هـ804 و723(بين 

  
   العلوم التي برع فيها -خامساً

  
: ومن أهم العلوم التـي أتقنهـا      .  أن يبذ أقرانه في شتى أنواع العلوم       اسد النَّ سياستطاع ابن   

وم وقد أشاد عدد ممن ترجموا له بـالعل       . هاير، والتاريخ، وغير  الحديث، والفقه، والنحو، والس   علوم  
  : التي أتقنها، ومنها

   
 الحديث .1
  

لعّل الحديث كان أول علم برع فيه ابن سيد النّاس منذ نعومة أظفاره، وهـذا األمـر لـيس         
 فقد نشأ في أسرة توارث أهلها قراءة العلوم الدينية، والعمل بها، والقارئ لمختلف المصنّفات               غريبا،

اسمه، فترك بصمات دالّة على سعة علمه وتبحره        التي تتحدث عن علم الحديث يجد أنها حافلة بذكر          
                                                 

  .1/125؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/55؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 1/309الفاسي، ذيل التقييد، : ترجمته في )1(
  .1/55 ابن تغري بردي، المنهل الصافي، :ينظر )2(
 .  1/446؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 1/28الفاسي، ذيل التقييد، : ترجمته في )3(
 .  1/446ابن تغري بردي، المنهل الصافي، :نظري )4(
  .6/358ابن العماد، شذرات الذهب، ؛ 2/95؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 2/75الفاسي، ذيل التقييد، : ترجمته في )5(
   .2/75لفاسي، ذيل التقييد، ا: ينظر )6(
  .5/400، ؛ السخاوي، الضوء الالمع2/363الفاسي، ذيل التقييد، : ترجمتها في )7(
  .5/400؛ السخاوي، الضوء الالمع، 2/363 الفاسي، ذيل التقييد، :ينظر )8(
 .1/438؛ السيوطي، حسن المحاضرة، 2/246الفاسي، ذيل التقييد، : ترجمته في )9(
 .1/438السيوطي، حسن المحاضرة، : ينظر )10(
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،  مدة من الزمن   فقد درس الحديث بالظاهرية   كان من علماء الحديث المشهورين،      ففي علم الحديث،    
كان صـدوقاً فـي     : " الذهبي لوق ذلك ي  في بتفوقه في هذا المجال، ف     من ترجموا له  وقد أشاد العديد م   

أحـد   "وقد أشار غير واحد إلى أنه      ،)1("الرجال وطبقاتهم ومعرفة  الحديث، حجة فيما ينقله، وخبرة ب     
  .)2("، وقد خرج، وعلّل، وفرع، وأصلأئمة هذا الشأن

  
 الخط  .2
  

تواترت األقوال التي تتحدث عن جمال خطه وحسنه، فقد كان يجيـد الخطـين المغربـي                
ـ  : "بخط يده، وفي ذلك يقول الصفديكتب معظم مصنفاته ووالمصري،   ج مـن حـدائق   خطـه أبه

 أخر يـشير إلـى      وفي موضع . )3(" الخدود المطرز وردها بآس العذار     األزهار، وآنق من صفحات   
ى بابه بعصا    إال واقف عل   )5(ابوعنده إنسان، وال ابن الب     )4(ةلَقْإن كتب فما ابن م    : "جمال خطه بقوله  

  . )6("القلم يسأله اإلحسان
ة إلى  نه من تلميذه الصفدي، مشيراً هذه المر      وتتوالى عبارات اإلطراء على جودة خطه وحس      

كان يكتب المصحف في جمعة واحدة، ويكتب سيرته وهـي مجلـدان            : " فيقول ،سرعته في الكتابة  
ولم ير أحـد أحلـى مـن خطـه وال           لم أكتب على أحد،     : ، وأظنه قال لي   كبيران في عشرين يوماً   

  .)7("أظرف
    

 النظم  .3
  

 الً قياساً مع شعراء عصره البـارزين، إال أنـه اسـتطاع أن            ِق شاعراً م  اسد النَّ سيكان ابن   
 فقـد . عر كالغزل، والوصف، والزهد، واإلخوانيات، والمدائح النبويـة        من أغراض الشِّ   يطرق عدداً 

 اللطيفة فـي    المديح النبوي، واإلخوانيات، والقارئ لمكاتباته    : كان مكثراً في لونين من الشعر، هما      
لتلميذه صالح الدين الصفدي، يدرك مدى براعته وتفوقه في قرض          " خوانياتاإل"هذا اللون من الشعر   

  . الشعر
                                                 

  .7/127؛ المقريزي، المقفى الكبير، 1/126الوافي بالوفيات، : ينظر )1(
  .17؛ السيوطي، ذيل طبقات الحفاظ، ص 2/81؛ ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية، 135الصفدي، صفي الدين الحلي، ص : ينظر )2(
 . 7/1928؛ أعيان العصر، 1/219الصفدي، الوافي بالوفيات، : ينظر )3(
ين     عاش في الف  . ، وزير، شاعرأديب . محمد بن علي بن الحسين، أبو علي، المعروف بابن مقلة  : ابن مقلة  )4( ا ب ة م رة الواقع ). هـ 328 -272(ت

ارس       ى ف اه إل ه، فنف ث أن غضب علي م يلب ي، ول در العباس توزره المقت ه، اس سن خط ل بح ضرب المث ر. ي ان،  :ينظ ات األعي ان، وفي ن خلك  اب
  .     6/273الزرآلي، األعالم، ؛ 15/224؛الذهبي، سير أعالم النبالء، 5/113
ة،    : ابابن البوّ  )5( ساها  هو علي بن هالل، أبو الحسن، المعروف بابن البواب، خطاط مشهور، من أهل بغداد، هذب طريقة ابن مقلة في الكتاب وآ

وفي سنة     . رونقًا وبهجة   ان،        : ينظر ). هـ 423(ت ات األعي ان، وفي ن خلك بالء،     3/342اب ذهبي، سير أعالم الن ي، األعالم،   ؛ 17/315؛ ال الزرآل
5/30  .  
  . 6/1928الصفدي، أعيان العصر، : ر ينظ)6(
 .  11/88؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 6/1929، س.مالصفدي، : ينظر )7(
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 النظم، فكان دائماً يرصع قصائده بأعـذب األلفـاظ        براعته في   والقارئ أشعاره يدرك مدى     
 ومن اإلشارات الدالة على   . تلك الدرر التي استخرجها بعد غوص عميق في بطون الكتب         ،  المعانيو

 وقد أثنى ابن فضل اهللا العمري علـى         .)1("كان أديباً بليغاً ناظماً   : "بن تغري بردي  جودة نظمه قول ا   
 مراداً من الـشمس     وله أدب أسلس قياداً من الغمام بأيدي الرياح، وأسلم        ": نظم ابن سيد النّاس فقال    

وشعره رقيق، سهل التركيـب، منـسجم       : " شعره واصفاًيقول  دي  وهذا الصف . )2("في ضمير الصباح  
إن نظم فـابن    : "ويتابع قائالً . )3("لفة، يكاد ال يتكلَّم إال بالوزن     لفاظ، عذب النظم، وكان عليه بال ك      األ
، وتتوالى عبارات اإلعجاب من قبـل الـصفدي         )4(" في الحضيض هامل   رويبيه خامل، وابن الذّ   النَّ
وكذا أقـول   . فراسوقد قيل بدئ الشعر بأمير وختم بأمير، يريدون امرأ القيس وأبا            : "عره فيقول بش

5(ستيبدئ الجناس بالب( د النّاس، وختم بموالنا ابنالقياس،سي وكالهما أبو الفتح، فصح ")6( .  
ته، ومع ذلك فقد     رغم قلَّ  سيد النّاس بهذه العبارات تكون الصورة قد اتضحت حول شعر ابن          

 تفوقه علـى  في  اع اسمه، وعال سهمه، وسطع نوره في سماء شعراء عصره، وما رأي الصفدي              ذ
 وعظيم مكانته بين الشعراء الذين تجاوزهم، بمـا         ، إال دليل على علو مرتبته     ويربيه وابن الذَّ  ابن النَّ 

لديه من أدوات النظم الجيد، التي استطاع من خاللها أن يغوص على درر المعاني واأللفاظ؛ يضاف                
  .بة بالجمالإلى ذلك ما تمتّع به من نفس مرهفة، وإحساس متيقظ، وحياة معج

      
 النثر   .4

  
ع الذي غلب على روح العصر المملوكي، فكان        صنُّصنيع والتَّ  مولعاً بالتَّ  اسد النَّ سيكان ابن   

دائم التالعب باأللفاظ في كل جملة يقولها، والقارئ نصوصه النثرية التي أوردهـا الـصفدي فـي                 
 ، والتجنـيس  ،سـتخدام الـسجع   كلف با صر، يجد أنه    عألحان السواجع، وأعيان ال   والوافي بالوفيات،   

  .  التي انتشرت في مكاتبات ومراسالت العصر المملوكي ألوان البديع، وغير ذلك منوالمقابلة
امـة، وحـسن    ثـر الفـائق، والبالغـة التَّ      وله النَّ : "ل ابن كثير في وصف شعره ونثره      يقو

كان : "بشعره ونثره ي مبدياً إعجابه    ، ويقول الصفد  )7("عبير وجودة البديهة  صنيف، والتَّ التَّرصيف و التَّ
شيخنا المذكور حافظاً بارعاً، متوقِّالً هضبات األدب فارعاً، متفنناً بليغاً في إنشائه، ناظمـاً نـاثراً                 

                                                 
  . 11/86ابن تغري بردي، المنهل الصافي،  )1(
 .7/128المقريزي، المقفى الكبير،  )2(
  . 1/127 الصفدي، الوافي بالوفيات، )3(
  . 6/1929 الصفدي، أعيان العصر، )4(
ه    . ن يوسف البستي  أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين ب       : هو )5( ساسان     . شاعر عصره وآاتب ة ال اب الدول ان من آت نة     آ وفي س ية في خراسان، ت
 . 4/326الزرآلي، األعالم، ). هـ400(
   . 1/226 الصفدي، الوافي بالوفيات، )6(
شافعية،          136الحلي، ص   ؛ الصفدي، صفي الدين     14/196ابن آثير، البداية والنهاية،     : ينظر )7( اء ال ن  2/80؛ ابن قاضي شهبة، طبقات الفقه ؛ اب

  . 109/ 6العماد، شذرات الذهب، 
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مترس  الزمان مثله في أحشائه    الً، لم يضم  ...فالعماد مائل عن طريقـه، وابـن األثيـر ال           ، نثر وإن 
  .)1("قهيضرب المثل إال في تحريره وتحقي

ه ممن برعـوا فـي      ، وأقران سيد النّاس  بين نثر ابن     موازنةالصفدي  يعقد  وفي موضع آخر    
م شذا غاليته العزيز الغالي، لقال عطلـت        نمطه العالي، وتنس   )2(فلو رأى الميكالي  : "  فيقول ،الكتابة

الكاتب هذه النكت،   هذه المحاسن حالي الحالي، وكنت من قبلها ما أظن الآللي إال لي، لو بلغ العماد                
يشيد ببراعته وتفوقه فـي الكتابـة       ذاته  ياق  الس وفي   .)3("لرفعها على عرشه، وعوذها بآية الكرسي     

عنـده ألفـاظ     ترسل نقـصت     إذاوالعبارة تستبق في مضمار لهواته فتزداد وتزدحم، الذي         " :فيقول
هر الفرد خالفـاً    ، وعجز عن مفاوضته ومعارضته كل مناظر ومناضل، أو نظم ثبت الجو           الفاضل

م، أو أورد مما قـد سـمع        كللنظام فيما زعم، وتخطا بما يبديه فرق الفرقدين وترضى النجوم بما ح           
ن ب مات التاريخ في جلده، ووقف سيف كل حاك عند حده، أو استمد قلماً كف بصره عنه بـا                  ،واقعة

 إلى اقتناص شوارد    مقلة، ووقف ابن البواب بخدمته يطلب من فضله فضلة، فهو الذي تطير أقالمه            
وتنبعث فكرته في خدمة السنة النبوية وما يكره        أولي أجنحة مثنى وثالث،     المعاني فتكون من أنامله     

       )4(".اهللا هذا االنبعاث، وتبرز مخبآت المعاني بنظمه
ويسترسل الصفدي في وصف براعته في الكتابة، وقدرته الفائقة على التفنن اللفظي، فهـو              

يه من طاقة وإبداع، فهو الذي قهر المعاني، واستسلمت له شوارد اللغـة ودررهـا               يوظف كل ما لد   
الدفينة في بطون أمات الكتب، فغاص في األعماق وجرها بقلمه السيال، فانقادت طائعة، فوشّى بها               

العبـارات التـي    بنظرة تأمل إلى    و. ما خطته أنامله على صفحات الطروس والكراريس التي دونها        
أنه وبحق قد تربع على عرش كتبة عصره، لما تميز به مـن             ابن سيد النّاس،     الصفدي   وصف بها 

أهلته ليكون واحداً من الذين تركوا صفحات مضيئة في تاريخ العصر المملوكي، وما هـذا               طاقات  
الرأي إال تثبيت لما تناقلته الكتب من األخبار التي خطتها أنامل اإلبداع على مر العصور واألزمان،                

والسجع عنده أهون من النّفس الذي يردده وأخفّ، والدر         "يقول  تأكيد على ذلك، ف   الصفدي  وفي قول   
الذي يقذفه من رأس قلمه أكبر من الدر الذي في قعـر البحـر وأشـفّ، وإذا راض قلمـه روض                     

  . )5("أمواج، وما قلمه إال ملك البالغةالطُّروس في وقته، وما كلمه إال بحر والقوافي 
  
  
  

                                                 
  . 6/1928الصفدي، أعيان العصر،  )1(
ي ا        :  الميكالي )2( الي هو أبو الفضل عبيد اهللا بن أحمد بن عل شعراء    . لميك اب ال ر من الكت البي  صنف ال . ، من أهل خراسان   أمي ار الق "ثع وب ثم " ل
  . 4/191الزرآلي، األعالم، ). هـ436(توفي سنة . خزانتهل
  .6/1952 س، .م  الصفدي، )3(
  . 6/1931، ن.م الصفدي، )4(
 . 1/225الصفدي، الوافي بالوفيات،  )5(



 22

  السيرة واألنساب .5

  
 مهر في معرفة األيام النبوية، واقتفـاء سـيرة الـسلف            اً، حافظاً عجيب  سيد النّاس كان ابن   

في فنون المغازي والشمائل    عيون األثر   "فين في السيرة النبوية، إذ ألف        من أشهر المؤل   دفعالصالح،  
كان بارعاً في علـم األنـساب    يضاف إلى ذلك أنه .في سيرة الرسول، صلى اهللا عليه وسلم  "والسير

 ومعرفته برجال الحديث والـرواة والمـسانيد،        ،ما ساعده على ذلك سعة اطالعه     معلى اختالفها، و  
      وهذا ما جعل الصفدي يفضله على السمعة   : " فيقول ، الذي برع في علم األنساب     انيبديع زمانه، نادر

      ر ال ا  يل الم أوانه، ضابط األنساب على اختالفها، فهو السة، ناقل العلم الشريف عن سلفه     طَقْ نُ بنتحد، 
           الذي وافق على المراد شرطه، ساحب ذيل الفخر الذي لو بلغ السماِنعليـة قُ     يجعله في الح ـ ر ه، طَ

  .)1("مصاحب النقل الذي إذا أتى رأيت البحر بأمواجه منه يلتط
  
   وظائفه -سادساً

  
مل، فقد أشارت بعض المصادر إلى أنه تقلّد بعـض          بالعلم والع  سيد النّاس سيرة ابن   زخرت  

سة، فها هو الشيخ ابن دقيق العيد يلمح مخايـل الـذكاء            االمناصب والوظائف وهو على مقاعد الدر     
، وجعل الشيخ يركن إلى تلميذه النجيب       يحبه ويؤثره ما جعله   والنَّجابة لدى طالبه في حلقات الدرس،       

فـي  قالً عن عماد الدين القيسراني، وهو أحد طلبـة الحـديث           ذكر الصفدي ن  قد  و. حلقاتتلك ال في  
، فإذا جاء ذكر أحد من      وتكلَّموكان الشيخ تقي الدين إذا حضرنا درسه        : "حلقات ابن دقيق العيد قوله    

أيش هذا يا أبا الفتح؟ فيأخذ فتح الدين في الكالم ويـسرد،            : الصحابة أو أحد من رجال الحديث، قال      
  . )2("والشيخ مصغ إلى ما يقولهوالناس كلهم سكوت، 

  
  : ومن أهم الوظائف التي شغلها ابن سيد النّاس

          )3(نسخ الكتب في دار الحديث الكاملية بالقاهرة .1
كانت عالقة ابن سيد النّاس بشيخه ابن دقيق العيد جيدة، ولما كان ابن سيد النّـاس حـسن                  

عدد من المصنّفات التي كـان يدرسـها فـي دار           بنسخ  ) هـ692(الخطّ، فقد عهد إليه شيخه سنة       
 د النّاس        الحديث الكامليياق يقول ابن سيوكنت مستملي تـصانيفه عليـه،      : "ة بالقاهرة، وفي هذا الس

                                                 
  . 1/130الصفدي، الوافي بالوفيات،  )1(
 . 221/ 1، س.مالصفدي،  )2(
ك الكامل     أنشأها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك ال         )3( عادل سنة اثنتين وعشرين وستمئة، وهي ثاني دار عملت للحديث، وقد أوقفها المل

  .  3/124المقريزي، المواعظ واالعتبار، : ينظر. على المشتغلين بالحديث النبوي من الفقهاء الشافعية
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              ،واعتمد فيما وضعه علي ،ما راجعته في شيء من تراجم الرواة، فرجع إليالمتـصدر  وكنت  ورب
  .  )1("بي القاسم عبيد بن محمد األسعرديوفاة شيخنا أ، بعد تهإلفادة طلبته بدار الحديث من جه

         
  دريسالتَّ .2

  تدريس الحديث بقوص   .أ 
عرض الشيخ ابن دقيق العيد عليه التدريس في قوص التي كانـت آنـذاك حاضـرة مـن                  

سـيد  حكى لي الشيخ العالم فتح الدين بن محمـد بـن            : "فقال األدفوي . اضر العلم بصعيد مصر   حو
تروح إلى قوص تدرس الحديث بها؟ فـذكرت لـه          : يريشَ الدين القُ  ال لي الشيخ تقي   ق: ، قال النّاس

ياحينهـا، ورطبهـا مـن أحـسن        أين أنت من طيب فاكهتها، وعطريـة ر       : فقال. بعدها وحرارتها 
  .  إلى تاريخ تعيينه في هذا المنصبسيد النّاسابن ولم يشر . )2("الرطب

  
  )3(ةيبذَّهتدريس الحديث بدار الحديث الم  .ب 

ازدادت ثقة ابن دقيق العيد بطالبه النجيب ابن سيد النّاس، األمر الذي دفعه ألنـه يعـرض                 
ض لي مشيخة دار الحـديث      وفو: " ابن سيد النّاس   ظيفة أخرى في دار الحديث المهذبية، فقال      عليه و 
  . )4(هـ692 سنة  وذلك بعد وفاة شيخه أبي القاسم عبيد اهللا بن محمد األسعردي"المهذبية

    
  تدريس الحديث في عدد من المدارس   .ج 

أشار العديد ممن ترجموا لسيرة ابن سيد النّاس أنه عمل مدرساً للحـديث فـي عـدد مـن                   
  .)8(،)7(والجامع الطولوني ،)6(دصومسجد الر ،)5(ليقة أبي حمدرسة ابن: المدارس والمساجد، منها

  
  
  
  

                                                 
    .177/ 2ابن سّيد الّناس، األجوبة، : ينظر )1(
  . 11 األدفوي، الطالع السعيد، ص )2(
ن أبي                            )3( دين اب م ال ن عل د ب تقع هذه المدرسة خارج باب زويلة من خط حارة حلب بجوار حّمام قماري، بناها الحكيم مهذب الدين أبو سعيد محم

  .   3/116المقريزي، المواعظ واالعتبار، : ينظر. حليقة، سنة أربع وثمانين وستمئة
    .2/177اس، األجوبة، ؛ ابن سيِّد الّن3/371 المقريزي، الخطط المقريزية، )4(
اء بمصر             )5( يس األطب ة، رئ . تعرف هذه المدرسة بالمدرسة المهذبية، وقد بناها الحكيم مهذب الدين محمد بن أبي الوحش المعروف بن أبي حليق

  . 3/155المقريزي، المواعظ واالعتبار، : ينظر
: ينظر . و القاسم شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالّي، ألجل رصد الكواآب           هذا المسجد يقع في القاهرة بالقرب من القرافة، بناه األفضل أب           )6(

  .3/214المقريزي، المواعظ واالعتبار، 
  .  2/478المقريزي، المواعظ واالعتبار، : ينظر. بني هذا الجامع على جبل يشكر، وقد قام ببنائه أحمد بم طولون )7(
ان،      : ينظر )8( اريخ حوادث الزم اريخ اإلسالم، ص      ؛3/722ابن الجزري، ت ل ت ذهبي، ذي ات،    ؛311ال وافي بالوفي صفدي، ال ان  1/221 ال ؛ أعي

 .524السيوطي، طبقات الحفاظ، ص ؛ 136؛ صفي الدين الحلي، ص 6/1930العصر، 
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   بالقاهرة)1(مشيخة الحديث بالمدرسة الفخرية .3
 مشيخة الحديث في المدرسة الفخرية بعد وفاة شيخه أبي الهدى عيسى            سيد النّاس تولى ابن   

الس2(ئةا، في شهر رجب سنة خمس وتسعين وستمبتي(.  
  

  الكتابة .4
، الـذي قدمـه للملـك       )3(علم الدين سـنجر   يعود الفضل في توليه هذا المنصب إلى األمير         

هذا ينبغي أن يكـون     : " قال ، ورأى جمال خطه   ،عه األخير ، فلما سم  )4(حسام الدين الجين  المنصور  
 لم يرق له البقـاء فـي هـذا          سيد النّاس  إال أن ابن     ،)5(في ديوان اإلنشاء، فرتّب في جملة الموقعين      
  . المنصب، فطلب االستعفاء، فأعفاه السلطان

 
  )6(مشيخة الظاهرية بالقاهرة .5

قـد أشـار     توليه مشيخة الظاهرية، و    لنّاسسيد ا من بين المناصب الرفيعة التي تقلدها ابن        
 بها شيخ الحـديث قريبـاً مـن         )ابن سيد النَّاس  ( وأقمت بالظاهرية، وهو  : "الصفدي إلى ذلك بقوله   

  .  ن في هذا المنصبيولم تذكر المصادر متى ع. )7("سنتين
 الـدين   وقد اختلفت اآلراء حول كيفية توليه لهذا المنصب، فقد ذكر السيوطي أن الشيخ بدر             

ثم وليها أبو   : "بن جماعة، كان قد انتزع من والد أبي الفتح مشيخة المدرسة الكاملية قبل وفاته، فقال              
ساءت العالقة  لهذا  و. )8(" والد الحافظ فتح الدين، فانتزعها منه البدر بن جماعة         سيد النّاس  بن   وعمر

ير أرغون الدوادار هو الذي خلَّص له       ن األم أوذكر الصفدي   . شيخه بدر الدين  و،  اسد النَّ سيبين ابن   
 الفتح، هو الـذي أعطاهـا       ي، في حين ذهب السبكي إلى أن والد أب        )9(مشيخة الظاهرية في الحديث   

  .  وبقي أبو الفتح في هذا المنصب إلى أن مات. )10(البنه
  
  

                                                 
ز            )1( ن ق ان ب تح عثم و الف دين أب ين    تقع هذه المدرسة بالقاهرة فيما بين سويقة الصاحب ودرب العّداس، بناها األمير فخر ال ارومي، سنة اثنت ل الب

 .3/115المقريزي، المواعظ واالعتبار، : ينظر. وعشرين وستمائة
 .2/197؛ ابن سيد الناس، األجوبة، 3/463المقريزي، الخطط المقريزية، :  ينظر)2(
ن         هو علم الدين سنجر بن عبد اهللا الدواداري الترآي، من نجباء الترك وشجعانهم، وعلمائهم، له معرفة جيدة                 )3( ه والحديث، سمع من اب  في الفق

 .  5/448؛ ابن العماد، شذرات الذهب،3/342الذهبي، العبر، : ترجمته في. هـ 699توفي سنة . الزآي، والرشيد العطار وغيرهما
نة س                                   )4( ا المنصوري س ادل آتبغ ك الع ع المل د خل سلطن بع د اهللا المنصوري، ت دين الجين عب ك المنصور حسام ال سعين   هو السلطان المل ت وت

 .   2/410؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 4/235الصفدي، الوافي بالوفيات، : ينظر. وستمئة، وقتل سنة سنة ثمان وتسعين وستمئة
 .  1/221الصفدي، الوافي بالوفيات، :  ينظر)5(
نة              )6( ا س ة        663بناها الظاهر بيبرس في منطقة بين القصرين، وآمل بناءه ا خزان ـ، وجعل به ة  ه ة،     : ينظر . آتب جليل ة والنهاي ر، البداي ن آثي اب

  .   1/302؛ السيوطي، حسن المحاضرة، 13/343
 .1/220الصفدي، الوفي بالوفيات، : ينظر )7(
  .2/262السيوطي، حسن المحاضرة، : ينظر )8(
  .1/221الصفدي، الوافي بالوفيات، :  ينظر)9(
  . 5/151السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، : ينظر )10(
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   الخطابة .6
  .)2( بالقاهرة )1(قدنْلخَا أنه كان خطيباً لجامع ،اسد النَّبن سياذكر العديد ممن ترجموا لسيرة 

   
   رحالته -اًبعاس
  

العلمية وتحصيله الدراسـي،    تحقيق طموحاته    على الترحال من أجل      سيد النّاس حرص ابن   
وكان يحدوه األمل أن يتوجه إلى دمشق التي كانت آنذاك محطّ أنظار الطالب والعلماء علـى حـد                  

ذ تجمع فيها الكثير من العلماء والمشايخ والـرواة         سواء، كونها من أكبر المراكز الثقافية والعلمية، إ       
  . المشاهير، ذوي المنزلة المرموقة

  

  :  رحالت هيأربعوقد أفادتني المصادر والمراجع التي عمدت إليها أنه قام ب
  رحلة إلى اإلسكندرية. 1

  فـي   د النَّاس أنه سافر إلى اإلسكندرية ثالث مرات في ثالثة من مؤلفاته، فقال            ذكر ابن سي 
ويـزاد  . )3(" وقرأت على مشايخها   فتوجهت إلى ثغر اإلسكندرية،   "": المقامات العلية "و" عيون األثر "

، فقد أشار إلى أن زيارتـه األولـى         "األجوبة"خ هذه الرحلة في كتابه      األمر وضوحاً في تحديد تاري    
ثـم دخلـت     ":إذ قـال   لرحلة سنة ثمان وثمانين وستمئة    كانت تلك ا  وقد  لإلسكندرية في موضعين،    

اإلسكندرية، فكتبت بها في رحلتي األولى وما بعدها عن زهاء مئة شيخ، لم يكن فيهم من يشار إليه                  
      ث، المفيد، الحسن علي بـن         يد الشَّ بالعلم ويعول في المعرفة عليه، إال السريف، اإلمام، العالم، المحد

أما الموضـع اآلخـر     . )4("يني الغرافي اإلمام نور الدين أحمد بن عبد المحسن بن أبي العباس الحس          
            فقـال  الذي أشار فيه إلى هذه الرحلة، فهو في ترجمة الشيخ عبد العزيز الد ،فـإني رأيتـه     : "ميري

بجامع دمنهور في رحلتي األولى إلى اإلسكندرية، وسلَّمت عليه، وجلـست معـه سـاعة يحـدثني            
   .)5("ن وثمانين وستمئةوذلك في سنة ثماوتوفي بعد ذلك بيسير، ... وأحدثه، 

، "األجوبـة " هذا وقد ذكر ابن سيد النّاس رحلة ثالثة قام بها إلى مدينة اإلسكندرية في كتابه              
: قال لي في سفرتي الثالثة إلى اإلسكندرية       ":اج الغرافي، فيقول  وذلك في معرض ترجمته لشيخه التَّ     

  أريد أن أخص     ـ        ه، ولم يسم  ِفصنِّك برواية كتاب سمعته من م ي، ِريشَعه علي أحد غير تقي الـدين القُ

                                                 
  .3/60المقريزي، المواعظ واالعتبار، : ينظر. يقع هذا الجامع بناحية الخندق خارج القاهرة )1(
ان، :  ينظر)2( وادث الزم اريخ ح ن الجزري، ت ات، ؛ 3/722اب وافي بالوفي صفدي، ال ان العصر، 1/221ال هبة، 6/1930؛ أعي ن قاضي ش ؛ اب

  .2/80طبقات الفقهاء الشافعية، 
  .  49؛ المقامات العلية، ص 1/199؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، 1/220ي بالوفيات، الصفدي، الواف )3(
  . 2/207ابن سّيد الّناس، األجوبة، : ر ينظ)4(
  . 2/275س، .ابن سّيد الّناس، م: ر ينظ)5(
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ار، فلك يقدر لي سماعه منه، واقتـصرت علـى          ج، البن النَّ  "تاريخ المدينة : "ما هو؟ فقال  : فقلت له 
      .)1("أخذه باإلجازة عنه

  
  رحلة إلى دمشق. 2

  ـ      690اس من القاهرة إلى دمشق سنة       د النَّ سافر ابن سي ن هـ، بهدف الدراسة على الفخر اب
البخاري، لكن المنية عاجلت األخير قبل أن يصل ابن سيد النّاس دمشق، فواصل طريقه إلى دمشق،                

عبد اهللا بن أبي الفتح الصوري، وأحمد بن        : والتقى فيها عدداً من كبار علمائها، وأخذ عنهم وأهمهم        
 وقد حدد ابـن     .مإبراهيم الفاروثي، ويوسف بن المجاور الشيباني، وإبراهيم بن علي الحنبلي وغيره          

حلة في كتابه       د النَّ سيز الفَ ، وذلك في ترجمته لشيخه العِ     "األجوبة"اس تاريخ هذه الرفقـال   ار  ،وثي :
يخ اإلمام، شيخ المشايخ، ومن لـه فـي كـل           ، فألفيت بها الشَّ   690ثم دخلت دمشق، في حدود سنة       "

براهيم بـن عمـر بـن الفـرج         حمد بن إ  عز الدين أبا العباس أ    : فضل اليد الطولى والقدم الراسخ    
    .)2("الفاروثي

  
  رحلة إلى القدس . 3

  إلى رحلة ثالثة قام بها إلى مدينة القـدس، دون أن           " األجوبة"اس في كتابه    د النَّ أشار ابن سي
قرأت : "في معرض ترجمته لنجم الدين أيوب، فقال      : األول. يذكر زمان الرحلة، وذلك في موضعين     

ل، الصدر،الملك،األوحد، نجم الدين يوسف بن السلطان الملك الناصر صالح الدين           على المولى األج  
داود بن الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل أبي محمد بن أيوب بالمسجد األقـصى،                 
وعلى المشايخ قاضي القضاة أوحد العلماء، شهاب الدين محمد بن أحمد بـن خليـل بـن سـعادة                   

قـرأت  : "ي، فقال اِركَّفكان في معرض ترجمته لداود بن محمد اله       : الموضع الثاني أما   .)3("الخويني
   .)4("....كاري بالقدس أخبركم بن رواه على األمير عماد الدين داود بن محمد بن أبي القاسم اله

   
                   رحلة إلى الحجاز. 4

إلى بالد الحجـاز،    عة توجه فيها     عدد ممن ترجموا البن سيد النّاس أنه قام برحلة راب          أشار
  .)5(دون أن يذكر زمان الرحلة، والشيوخ الذين التقى بهم

  
         

                                                 
   2/208ابن سّيد الّناس، األجوبة، : ر ينظ)1(
  .2/210س، .ابن سّيد الّناس، م: ر ينظ)2(
  .2/219ن، .ابن سّيد الّناس، م: ر ينظ)3(
  .2/180ن ، .ابن سّيد الّناس، م: ر ينظ)4(
  .1/220الصفدي، الوافي بالوفيات، ؛311الذهبي، ذيل تاريخ اإلسالم، ص : ر ينظ)5(
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   وفاته -ثامناًً
  

 بالقاهرة فجأة يوم السبت الحادي عشر من شعبان سنة أربع وثالثـين             سيد النّاس توفي ابن   
 عليه واحد من اإلخوان يـوم       دخل: "قال ابن العماد الحنبلي نقال عن ابن ناصر الدين        . )1(ئةاوسبعم

السبت حادي عشر من شعبان، فقام لدخوله، ثم سقط من قامته، فلقف ثالث لقفـات، ومـات مـن                   
، وقد كانت جنازته مهيبة، إذ شارك فيها جمع كبير من           )2("أبي جمرة ابن  ساعته، ودفن بالقرافة عند     

القضاة جالل الدين القزويني، ولمـا      وصلَّى عليه قاضي    . القضاة واألمراء والفقهاء والجند واألعيان    
، تعجب من عظمها، وسأل عنهـا القاضـي         رأى جنازته السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون       

  .      )3("در، ما تعطى وظائفه إال لمن مثلههذا رجل جليل الق: "ل الدين، فلما عرف حاله قالجال
  

   آثاره -تاسعاًً
  

قليل من المصنَّفات نثراً وشعراً في موضوعات شتَّى، وقد          عدداً غير    سيد النّاس صنّف ابن   
الموجودة : وسأتحدث عن نوعين من آثاره، األول     . توزعت مصنفاته على العلوم الشرعية واللغوية     

سين أنه عثر   ر وهي التي لم يذكر أي من الدا       ،المفقودة: سواء أكانت مطبوعة أم مخطوطة، والثاني     
  . ات العالم، وسيكون حديثي في المقام الثالث عن كتابين نسبا إليه خطأعليها في أية مكتبة من مكتب

  
  
  
  
  
  
  
   

                                                 
فدي، أعيان العصر،  ؛ الص3/292ابن شاآر الكتبي، فوات الوفيات،  ؛4/1503؛ تذآرة الحفاظ، 310الذهبي، ذيل تاريخ اإلسالم، ص :  ينظر )1(

رى،     136؛ صفي الدين الحلي، ص  1929/ 6 شافعية الكب ات ال سبكي، طبق شافعية،    5/151؛ ال ات ال ة    2/287؛ األسنوي، طبق ر، البداي ن آثي ؛ اب
وك،    26؛ ابن ناصر الدمشقي، الرد الوافر، ص        14/196والنهاية،   ة دول المل سلوك لمعرف ر،   3/182؛ المقريزي، ال ن  7/130؛ المقفى الكبي ؛ اب

شافعية،         اء ال اظ، ص          2/81قاضي شهبة، طبقات الفقه ات الحف ل طبق سيوطي، ذي اظ، ص   16؛ ال ات الحف ردي، المنهل     524؛ طبق ن تغري ب ؛ اب
ي،          6/108ابن العماد، شذرات الذهب،      ؛11/91الصافي،   اريخ األدب العرب ان، ت وبي، معجم أعالم شعراء           6/272؛ آارل بروآلم ؛ ياسين األي

ذآر سنة       .293ي، ص   المدح النبو  ان،     ومن المصادر التي اآتفت ب رآة الجن افعي، م اة، الي ه،      ؛4/291الوف ذآرة النبي ب، ت ن حبي ن  2/253اب ؛ اب
ان، ص        رة،            238ناصر الدمشقي، بديعة البي ردي، النجوم الزاه ن تغري ب وان اإلسالم،       9/223؛ اب ن الغزي، دي در   3/131؛ اب شوآاني، الب ؛ ال

   .6/119ليفة، آشف الظنون، ؛حاجي خ2/249الطالع، 
  . 6/108ابن العماد، شذرات الذهب،  )2(
  .6/1929الصفدي، أعيان العصر،  )3(
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   مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة-أوالً
  

  المطبوعة   . أ
  

 )1(األجوبة .1

      الكتاب عبارة عن سؤاالت شاغلة في الر  ا وهو      واية، والعلل، والراِئلُهأحمد بن  جال، توجه بها س
أعيان الحفاظ في القرن الثامن المشهود لهم بالعناية الفائقـة فـي الحـديث،               أحد   ،)2(لدمياطياأيبك  

  .إلى ابن سيد النّاس، والتنقيب عن الرواة، والمعرفة الراسخة بالرجال والتاريخ
أما األسئلة فعددها تسعة وخمسون سؤاالً، كتبها ابن أيبك إلى أبي الفتح في أحد شـهور سـنة                  

ث، ورجاله، ومتعارض، وعلله، ورجاله، وقضايا تتصل بمصطلح        هـ، تتعلق بموضوع الحدي   731
الحديث واضطرابه، وتدقيق بعض األلفاظ في الجرح والتعديل، وقد تضمن بعض المسائل الفقهيـة،              

  .  والمسائل األصولية، والنكات اللغوية
 

 )3(عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير .2
 

وسـميته  : " اهللا سبحانه وتعـالى، قـال      ى وأراد منه رض   سماه بذلك في آخر خطبة الكتاب،     
عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير، واهللا المسؤول أن يجعـل ذلـك لوجهـه الكـريم                  

  . "ه وكرمه، إن شاء اهللا تعالى أضحى في القيامة خالصاً، بمنِّخالصاً، وأن يؤوينا إلى ظله، إذا الظلُّ
 علـى  سيد النّاس ، ويعد من أشهر مصنفات ابن       )4("رة الكبرى السي"ويعرف هذا الكتاب باسم     

 على ما جمعه الناس قديماً وحديثاً من المجاميع في سير النبي،            سيد النّاس اإلطالق، إذ وقف فيه ابن      
فوجد تلك األخبار إما مطولة مملة، أو قصيرة مخلّـة فـي            . صلى اهللا عليه وسلم، ومغازيه، وأيامه     

 من نسب سيدنا محمد، صـلى       اً األمر الذي دفعه إلى إعادة جمعها وترتيبها بدء        .كثير من المواضع  
ثم أتى على ذكر أعمامـه، وعماتـه، وزوجاتـه، وأوالده، وحليتـه،             . اهللا عليه وسلّم، حتى وفاته    

لحديث عـن   إلى ا ثم انتقل   . وشمائله، وعبيده، وإمائه، ومواليه، وخدمه، وذكر أسماء خيله وسالحه        
رسول، صلى اهللا عليه وسلم، وما رافقها من أحداث مفصلة بأسلوب شائق، وعرض لنـا               غزوات ال 

                                                 
دي،  1990وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالرباط، سنة صدر الكتاب عن    )1( ع في   ،  بتحقيق محمد الروان دأ  .صفحة ) 300( يق سؤال   يب بال

لم،       : "رجه الدارقطني، والبيهقي، عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت        األول الذي يتحدث عن الحديث الذي أخ       ه وس خرجت مع النبي، صلى اهللا علي
دة         " في عمرة رمضان   ر، آلهن في ذي القع ع ُعَم سؤال التاسع والخمسين     . والمعروف أن النبي، صلى اهللا عليه وسلم، لم يعتمر إال أرب ينتهي ال

 .   في الفقه؟" الحاوي الصغير"صاحب آتاب " قيهعبد الغفار الف"متى مات : الذي يقول فيه
سمع من )  هـ749 و 700(عاش في الفترة الواقعة ما بين       . إمام، محدِّث، فقيه  . أحمد بن أيبك بن عبد اهللا الحسامي الدمياطي، أبو الحسين         : هو )2(

ذري، وخرج للدب          اً  جلة علماء عصر، قرأ وانتقى، وذيل على ذيل الوفيات التي جمعها المن ه في  . وسي معجم ة،     : ترجمت درر الكامن ن حجر، ال اب
 .           1/119؛ السيوطي، حسن المحاضرة، 1/33
ة            )3( اني   ،صدر الكتاب عن دار الفكر ببيروت، ويقع في جزأين، يبدأ الجزء األول بذآر النسب الشريف، وينتهي بسرية زيد بن حارث  والجزء الث

 .   يد التي وقعت له من المصنفينيبدأ بغزوة أحد، وينتهي بذآر األسان
شافعية،       : ينظر )4( ات ال شافعية،           2/287األسنوي، طبق اء ال ات الفقه ن قاضي شهبة، طبق اظ، ص     2/80؛اب ات الحف ل طبق سيوطي، ذي ؛ 350؛ ال

  . 6/108؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 524طبقات الحفاظ، ص 
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تم اختيارها حسب الموضوعات     لبعض األشخاص الذين ترجم لهم، وقد        من خاللها مقطعات شعرية   
التي كان بصدد الحديث عنها، وكان أحيانا يقف عند تعريف موجز لبعض األسـماء فـي سـياق                  

  . بالحديث عن سلسلة النس
ومما يالحظ على هذا الكتاب أن مؤلفه قد لجأ إلى ذكر بعض الرموز واإلشارات التي نـوه                 

، )ها(إلى الحبشة   للسابقين األولين، وللمهاجرين األولين     ) 3(إليها في خطبة الكتاب كاستخدامه الرقم       
  . )عا(للمهاجرين إلى المدينة، وألهل العقبة األولى ) هـ(للهجرة الثانية، و) هـب(و

ومما يميز هذا الكتاب أن ابن سيد النّاس كان دائم الحرص على رد األخبار إلـى مظانِّهـا                  
  .الصحيحة، من خالل ذكره لألعالم الذين استقى أو أخذ عنهم أخباره

  
 رويت - رضي اهللا عنهم -في ذكر جماعة من الصحابة      [المقامات العلية في الكرامات الجلية       .3

   )1(] باهرةلهم كرامات ظاهرة وأحوال

 في خلوه من مقدمة يبين فيها سبب        سيد النّاس يختلف هذا الكتاب عن غيره من مؤلفات ابن         
قـال  ": تأليفه، بل جاء على شكل قصيدة شعرية واحدة، تتألف من واحد وثمانين بيتاً، قدم لها بقوله               

محمد بن محمد بن أحمد بن      الشيخ اإلمام العالم العالمة فتح الدين عمدة المحدثين أبو الفتح محمد بن             
 اليعمري الربعي، أمتع اهللا بفوائده، يمدح سيد المرسلين، وحبيب رب العالمين، صلى اهللا              سيد النّاس 

  .)2("عليه وعلى آله، وسلم تسليماً كثيراً
 صلى اهللا عليه وسلم، أخذ المؤلف يوزع بقية أبيـات القـصيدة، حـسب               ، وبعد مدح النبي  
  .  أشار إليها في كتابهالكرامات الواردة التي

 بأسـانيدها كل كرامة   ج دقيق في العرض والترتيب، فكان يبدأ بذكر         هامتاز هذا الكتاب بمن   
عثمـان  "ل كرامة   ، أو ببيتين مث   "كرامة شيبة العباس  " مثل   ،ن الشعر ببيت واحد م  لها  م  ، ثم يقد  كاملة

وفي النهايـة   . "عدة بن نعجة  وج -  رضي اهللا عنه   - كقصة علي " أو بثالثة أبيات     ،"جهجاه الغفاري 
  . ختم الكرامات كلها بسبعة أبيات من الشعر، أثنى فيها على الصحابة رضوان اهللا عليهم

أنه مكتنز  إال   قياساً مع مؤلفاته األخرى،      هومما يميز هذا الكتاب على الرغم من صغر حجم        
 لجوء المؤلف إلى التعليق على      أهميتهفي  بالعديد من األخبار واألحاديث النبوية الشريفة، ومما زاد         

فيها ضعفاً أو انقطاعاً، أو سمعها بسند آخر، أو رواها غيـره بـسند              عندما كان يجد    بعض األسانيد   
  . مختلف

  

                                                 
ع في   1986 بدمشق، سنة صدر الكتاب عن دار المالح  )1( زة      ) 110(، ويق اب بمدح الرسول،     . صفحة، وهو بتحقيق عفت وصال حم دأ الكت يب

  .   صلى اهللا عليه وسلم، وينتهي بقصة سفينة مولى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مع األسد
 .43ابن سيد الناس، المقامات العلية في الكرامات الجلية، ص  )2(
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  )1(ِمنَح الِمدح .4

  فـي  بعها أدباء العصر المملوكي   جرياً على الطريقة التي اتَّ    سمى ابن سيد النّاس هذا الكتاب       
جارياً على ذلـك علـى       "منح المدح " وسميت ذلك : "صنفاتهم، فيقول ماء مسجوعة على م   إطالق أس 

راب بابـه، مـن     الرسم المصطلح، واهللا المسؤول أن يجعل ذلك كله لوجهه الكريم، وأن يعيذنا باقت            
شعراء الصحابة ممن مدح رسول اهللا، صـلى اهللا         "وقد أسمته محققة الكتاب      ،"االغتراب عن أحبابه  
يلها على ذلك تلك القصيدة التي نظمها المؤلف في ذكر أسـماء الـشعراء              ، ودل "عليه وسلم، أو رثاه   

الذين أورد أشعارهم في هذا الكتاب ممن نظموا الشعر في مدح الرسول، صلى اهللا عليه وسـلم، أو                  
  .    رثائه

، جمع فيها أسماء    مئة وستة عشر بيتاً   استهل المؤلف الكتاب بنظم قصيدة طويلة، تتألف من         
فنظمت بعون اهللا في ذلـك      : "شيء من أخبارهم، وفي ذلك يقول     ن صنَّف لهم، مع ذكر      الصحابة الذي 

قصيدة سالكة تلك المسالك، ذاكرة من الصحابة كثيراً مما هنالك، وأتبعتها من البينة ما يتلـو نهـج                  
  ".، ويجلو على األبصار رواء حسانهاإحسانها

جاً فـي خطبـة الكتـاب، فكـان         تكمن أهمية هذا المصنف في أن صاحبه اختطّ لنفسه منه         
، حـسب حريصاً على انتقاء أسماء الشعراء الذين مدحوا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أو رثوه                

رتّب أسماء الشعراء   و  .  أو مراثيهم له دون النظر إلى أغراض شعرهم األخرى         ،وذكر مدائحهم فيه  
ولعله أراد بذلك   .  عامر أو عاصم   هماس من    عبد اهللا قبل   هاسممن   حسب حروف المعجم، فذكر مثالً    

 ومنزلته قياساً مع غيره، أو أنه لجأ إلى هذا الـنمط مـن الترتيـب     ابيحأن يشير إلى مكانة كل ص     
  . "عبد اهللا"مثل اسم كثرة عدد المسمين باسم واحد بسبب 

 قد عمد إلى غربلة األشـعار، فـانتقى مـن           سيد النّاس ومما يميز هذا الكتاب أيضاً أن ابن        
بن ابعض القصائد الطوال أجمل أبياتها، خصوصاً لدى الشعراء المكثرين كحسان بن ثابت، وكعب              

  . زهير، وعبد اهللا بن رواحة
 أنه لم يستقص جميع أسماء النساء اللواتي مدحن الرسول، صلى           ى الكتاب ما يؤخذ عل  لكن  و

مطلـب، وعاتكـة بـن عبـد        صفية بنت عبد ال   : لثالث نساء فقط هن   اهللا عليه وسلم، فذكر أشعاراً      
أهمل ذكر المشركين الذين مدحوا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسـلم،        و. المطلب، وهند بنت الحارث   

  .ألنهم لم يموتوا على اإلسالم، كأبي طالب مثالً
  
  
  

                                                 
ة ، وينتهي               ) 432(ويقع في   . 1987، سنة   صدر الكتاب عن دار الفكر بدمشق      )1( صيدة الميمي دأ بالق زة، يب صفحة، وهو بتحقيق عفت وصال حم

 .  بمقطوعة لهند بنت أثاثة
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   )1(نور العيون في تلخيص سيرة األمين المأمون .5

المختصر من عيـون    : "، وقيل )2("السيرة الصغرى : "أسماء عدة، فقيل  ب ذكر هذا الكتاب     دور
  . )4("من عيون األثرالمخلص : "، وقيل)3("األثر

، فـذكر النـسب     "عيون األثر "سلك المؤلف في تأليفه مسلكاً تاريخياً على غرار ما جاء في            
 ونشأته، ثم بعثته، فغزواته وبعوثـه،       ، ورضاعه ،الشريف للرسول، صلى اهللا عليه وسلم، ثم مولده       

 ، وعماتـه  ، وأعمامـه  ، وسلوكه، ثم ذكـر زوجاتـه      ، وصفاته ،من أخالقه وعرض لحجه، ولجملة    
 وسيافه، وأتى على ذكـر أبـرز نجبـاء الـصحابة،      ، وكتَّابه ، وحراسه، ثم رسله   ، وخدمه ،ومواليه

 ،م لنا جملة من معجزاته، وختم الكتاب بذكر وفاته         وأثاثه، وقد  ، وأثوابه ،عرض لدوابه عليه السالم   و
  .      وغسله وتكفينهصلى اهللا عليه وسلم،

، فالباعث مـن    تهأشار إلى سبب تسمي   وب الهدف من تأليفه،     اوقد بين المؤلف في خطبة الكت     
تعليمي محض، ومن هنا تكمن أهمية هذا الكتاب الذي ألفه على سـبيل             " عيون األثر "وراء اختصار   

ـ             ى الـدارس المبتـدئ     اإليجاز واالختصار، فحوى ما قّل لفظه وكثر معناه، األمر الذي سيسهل عل
ن للمبتـدئ تبـصرة،     ليكو: " كما قال في خطبة الكتاب     الوقوف على أبرز أحداث السيرة مختصرة     

  .، فكان كما قال"وللمنتهي تذكرة
  السابقة لـه    قد جمع فيه خالصة ما جاء في كتب السيرة         سيد النّاس أن ابن   بالكتاب  يمتاز  و

 ودقتها وشمولها، فكان في كل خبـر يـذكر           معها التي ج  جميعها، مع المحافظة على صحة األخبار     
  .  ومؤلفيهاأسماء األعالم والكتب التي استقى منها مادته

  
  المخطوطة. ب
  

  بيب بذكرى الحبيب بشرى اللَّ .1
سـيد   يتكون من تسع وعشرين قصيدة، نظمها ابـن          الديوان، وهذا   ةدراسالوهو موضوع   

قد رتّب هذه القصائد على حروف المعجم، ابتـداء          في مدح الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، و        النّاس
  . من القصيدة الهمزية، وانتهاء بالقصيدة اليائية

 قد ورم ورماً    سيد النّاس ، فذكر المقريزي أن خد ابن       الديوانأما عن الدافع وراء تأليف هذا       
امه، وكأنَّه يشكو إليه ذلك،     شديداً، ولما اشتد به األلم، فرأى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، في من             

                                                 
  .  صفحة، وهو بتحقيق محمد غسان عزقول) 160(م، ويقع في 2006صدر الكتاب عن دار المنهاج بجدَّة، سنة  )1(
  .  524؛ طبقات الحفاظ، ص 350السيوطي، ذيل طبقات الحفاظ، ص ؛ 2/287األسنوي، طبقات الشافعية، : ينظر )2(
ر،        ؛1/248؛ الفاسي، ذيل التقييد،     1/221؛ الوافي بالوفيات،    6/1930الصفدي، أعيان العصر،    : ينظر )3( زي، المقفى الكبي ن   7/127المقري ؛ اب

رة،   ؛ 2/80قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية،   صافي،   9/223ابن تغري بردي، النجوم الزاه ة   ؛ إسماعي 11/91؛ المنهل ال دادي، هدي ل البغ
   6/273؛ آارل بروآلمان، تاريخ األدب العربي،  2/24العارفين، 

 . 6/119حاجي خليفة، آشف الظنون،  )4(
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فنظم مجلدة  . واستيقظ فإذا بما في خده من المواد قد سال وزال ألمه          . فمر بيده المقدسة عليه فانفجر    
  .  )1(ف المعجم، وتداول الناس كتابتهافي مدح رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، على حرو

ن بعد نهاية كل قصيدة يقدم  طائفة         أنه مشروح من قبل المؤلف، فكا      الديوانومما يميز هذا    
من التعلقيات واألخبار حول القصائد المنظومة، وخصوصاً في معرض حديثه التفصيلي عن مـديح              
المصطفى، صلى اهللا عليه وسلم، مستعرضاً نسبه الشريف، وكثيراً من معجزاته، وسجاياه الكريمة،             

  . تهاء بوفاته صلى اهللا عليه وسلموسيرته النبوية الحافلة بالوقائع واألحداث المهمة، وان
بكم هائل من األحاديث النبوية الشريفة التي ذكرها في معرض تعليقه علـى             ديوان  ويكتنز ال 

زيد من قيمـة هـذا      األبيات الشعرية، وتعرض للحكم على متنها وأسانيدها تجريحاً وتعديالً، ومما ي          
إال أنه  . ى الكلمات الغريبة، والمعاني الجديدة    لسمات البالغية واللغوية في تعليقه عل     الكتاب هو تلك ا   

  .  لجأ إلى اختصار شرح بعض الوقائع المنظومة، وكثيراً ما كان يحيل القارئ إلى كتابه عيون األثر
بشرى "، فمنهم من ذكر أنه      ديوان هذا ال  وقد اختلفت العديد من المصادر والمراجع حول اسم       

، ومنهم من وقع في الخطأ      )3("بذكر الحبيب بشرى اللبيب   : "ل، ومنهم من قا   )2("اللبيب بذكرى الحبيب  
  .  )4("بشرى الكئيب بذكر الحبيب"فأسماه 

ولـه  : "مرتين، األولى عندما قال   ديوان  هذا ال إلى  تجدر اإلشارة إلى أن حاجي خليقة أشار        
وله  ":ية بقوله ، والمرة الثان  "ي مدح النبي، صلى اهللا عليه وسلم       قصائد ف  ،بشرى اللبيب بذكر الحبيب   

، ونحن بصدد دراسة قصائد البشرى مشروحة، أما الكتاب األول الذي أشـار  )5("شرح بشرى اللبيب 
ى أن هـذا     فلم نقف عليه، وال أعلم أنه موجود في مكان ما بدليل أن الصفدي قد أشار إل                ،إليه خليفة 

  .)6("ي مشروحاً بلفظوكتاب بشرى اللبيب بذكرى الحبيب، وقرأته عليه: "الكتاب مشروح، فيقول
 فـي   سـيد النّـاس   ونسبته إليه، فقد أشار إليه ابـن        ديوان  وبالنسبة للتثبت من صحة اسم ال     

، واُهللا  "لَِّبيِب ِبِذكْرى الْحِبيـبِ   ِبِكتَاِب بشْرى ال   "وسميتُه: "، فيقول ديوانفي خطبة ال  :  األول موضعين،
 كُـال ِببركَِتـِه      واِقياً، وكَنْزاً باِقياً، وَأن يفْتَح علَى قَاِرِئِه وساِمِعِه، ويـوِرد          الْمسُؤوُل َأن يجعلَه ِحرزاً   

     كَرنِِّه وشَاِرِعه، ِبمم ِمن ذْبَل الْعنْهالَى    الْماُهللا تَع شَاء فقد أشار إليه فـي      ، أما الموضع الثاني   "ِمِه ِإن 
فلما وضعت كتابي المسمى بـشرى اللبيـب بـذكرى الحبيـب،            : "، فيقول "حمنح المد "مقدمة كتابه   

المتضمن قصائد على حروف المعجم، اشتملت على ذكر جملة من أوصاف سيد المرسلين، وحبيب              
  . "، وبراهينه التي عن تصديقه سافرةواإلشارة إلى جملة من معجزاته الباهرة... رب العالمين

                                                 
  . 7/130المقريزي، المقفى الكبير، : ينظر )1(
؛ 9/223؛ النجوم الزاهرة،    11/91ن تغري بردي، المنهل الصافي،      ؛ اب 6/1930؛ أعيان العصر،    221/ 1الصفدي، الوافي بالوفيات،    : ينظر )2(

ي،  ت؛ آارل بروآلمان، 3/131اإلسالم،  ؛ ابن الغزي، ديوان     7/129المقريزي، المقفى الكبير،     ؤاد سرآيس، معجم    6/274اريخ األدب العرب ؛ ف
وآي،           517؛ أحمد بدوي، الحياة األدبية، ص       7/34؛ الزرآلي، األعالم،    1/126المطبوعات،   ؛ غازي شبيب، فن المديح النبوي في العصر الممل

  .   48ص 
 . 11/270؛ عمر رضا آحالة، معجم المؤلفين، 2/24؛ إسماعيل البغدادي، هدية العارفين، 3/288ابن شاآر الكتبي، فوات الوفيات، : ينظر )3(
 . 294ة حتى نهاية العصر المملوآي، ص؛ محمود سالم محمد، المدائح النبوي2/251الشوآاني، البدر الطالع، : ينظر )4(
  . 6/119حاجي خليفة، آشف الظنون، : ينظر )5(
 .  6/1930الصفدي، أعيان العصر، : ينظر )6(
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سـمعه  ما   بعث إليه نسخة من الكتاب بخطه بعد       د النّاس  شيخه ابن سي   وقد ذكر الصفدي أن   
الحمد هللا؛ سمع مـن لفظـي       : "ق فيها على طبقة السماع بقوله      رسالة علّ  سيد النّاس عليه، فكتب ابن    

حبيب " ببشرى اللبيب في ذكرى الحبيب     "ذا الكتاب من قصائد كتابي المسمى     جميع ما اشتمل عليه ه    
ع أشـتات الفـضائل،     كاتبه المولى الصدر اإلمام الكامل، جـام      .. ..رب العالمين، وسيد المرسلين   

 .)1("...الغته ما لم يأت بـه الخطيـب  ، والمنشئ من نثره على منابر ب"ذكرى حبيب "المنسي بنظمه   
وال أجد داعياً لذكر مخطوطات الكتاب مرة أخرى في هذا المقام، فقد تحدثت عنها بشكل مفصل في                 

  .  مقدمة التحقيق
        

  سالة تعليمية كتبها إلى الصالح الصفدي ر .2
  . )2()2/153(ذكرها بروكلمان، وهي مخطوطة، توجد في برلين برقم 

  
  عدة المعاد في عروض بانت سعاد  .3

سيد النّاس في معارضة قصيدة كعب بن زهيـر         وهي عبارة عن قصيدة مطولة نظمها ابن        
، وقـد   موضوع هذه الدراسة  " الحبيببشرى اللبيب بذكرى    "، وهي إحدى قصائد كتاب      "بانت سعاد "

  . )3()3/248(أشار بروكلمان إلى وجود نسخة من هذه القصيدة في القاهرة برقم 
  

  النفح الشذي في شرح جامع الترمذي .4
سيد النّاس بعد أن    ابن  شيخه  أشار الصفدي إلى أنه هو الذي اقترح عنوان هذا الكتاب على            

والنفح الـشذي فـي شـرح       " :قال. فدي إلى أنه لم يكمله    أشار الص و،  "العرف الشذي "كان قد سماه    
النفح الـشذي،   "سمه  :  فلما اجتمعت به قلت له     ،"العرف الشذي "، ولم يكمل، وكان قد سماه       "الترمذي

  . )4("بذلكلتقابل الشرح بالنفح، فسماه 
ي مقدار ما   وقد اجمع من ذكر هذا الكتاب على أن ابن سيد النّاس لم يكمله، لكنهم اختلفوا ف               

رح فيه قطعـة   ش، إنهما رأيا منه مجلداً بخطه الحسن :فابن كثير والشوكاني قاال   . أنجزه منه وحجمه  
  . )5(من أول جامع الترمذي

وذهب األسنوي وابن العماد الحنبلي إلى أنه شرح قطعة من كتـاب الترمـذي فـي نحـو                  
يما وضح األسـنوي أن مـن أكمـل         مجلدين، وحدد ابن العماد ذلك بأنه وصل إلى كتاب الصالة، ف          

                                                 
  . 2/175الصفدي، ألحان السواجع، : ينظر )1(
  . 6/274آارل بروآلمان، تاريخ األدب العربي، : ينظر )2(
  .  6/274نفسه، )3(
 . 6/1930 الصفدي، أعيان العصر،  )4(
  .   2/250؛ الشوآاني، البدر الطالع، 196/ 14ابن آثير، البداية والنهاية، : ينظر )5(
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 إلى أنه شرح ما دون ثلث الجامع الصحيح          فذهب حاجي خليفة أما  . )1(ن الدين العراقي  الكتاب هو زي  
  .  )2(للترمذي في سبع مجلدات، وأكمله زين الدين العراقي

صاحب ذيل التذكرة إلى أن ابن سيد النّاس قد كتب شرحاً على جامع الترمذي فـي                وذهب  
خاوي، وأن زين الدين العراقي بدأ بإكمال        الس  وبعضها اآلخر بخطّ   ،شراً مجلداً بعضها بخطه   أحد ع 

  . )3(ما بدأه ابن سيد النّاس لكنه مات قبل أن يكمله
بناء على ذلك فإن هذا الكتاب هو شرح على كتاب الجامع الصحيح للترمـذي، لكنـه لـم                  

  . يكمله، وبدأ بإكماله زين الدين العراقي
  

  قصيدة العينيةال .5
 في مدح الرسول، صـلى اهللا عليـه         سيد النّاس وهي عبارة عن قصيدة مطولة نظمها ابن        

  وقد أشـار    "المقامات العلية في الكرامات الجلية    " أنها نفسها الموجودة في كتابه       وسلم، وأغلب الظن ،
  . )4()1/609(برقم ) مخطوط رامبور(روكلمان إلى وجود نسخة منها في ب

       
   مؤلفاته المفقودة -انياًث 
  

ذكرت المصادر والمراجع التي ترجمت البن سيد النّاس مصنّفين قام بتأليفهما، إال أننا لـم               
نقف على مكان وجودهما في فهارس الكتب والمخطوطات، ولربما يعود ذلك إلـى ضـياعهما أو                

    : وهمانسبتهما إلى مؤلف آخر
  تحصيل اإلصابة في تفضيل الصحابة  .1

سـمعته مـن    : "فقد قال الصفدي  ، وأهمهم   )5(من الكتّاب كره   على هذا االسم كل من ذ      أجمع
  .)6("لفظه، وملكته بخطه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .6/108ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  ؛2/287األسنوي، طبقات الشافعية، : ينظر )1(
   . 6/119حاجي خليفة، آشف الظنون،  )2(
  .  17ص ابن حمزة الحسيني، ذيل تذآرة الحفاظ، :  ينظر)3(
 . 6/275آارل بروآلمان، تاريخ األدب العربي، : ينظر )4(
زي،:  ينظر )5( ر،  المقري ماه 7/129 المقفى الكبي صحابة  "، وأس رة،   ؛ "تحسين اإلصابة في تفضيل ال ردي، النجوم الزاه ن تغري ب ؛ 9/223اب

  7/34الزرآلي، األعالم،  ؛؛ 11/91المنهل الصافي، 
 . 6/1930؛ أعيان العصر، 1/127لوفيات، الصفدي، الوافي با: ينظر )6(
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  ف في العروض مصنَّ .2
 إنه رآه عند ابن سـيد النّـاس،         :ذكره الصفدي في أعيان العصر، والوافي بالوفيات، وقال       

لم يكن لي في العـروض      : قال لي : " فقال ،ه شيخه ابن سيد النّاس عن مناسبة تأليفه       وذكر ما قاله ل   
  . )1("صنفاًشيخ، ونظرت فيه جمعة، فوضعت فيه م

  أحفظُ من لَِقي. 3
، وهو عبارة عن كتاب في التّراجم، ترجم فيه ابن سيد النـاس             مضمونه الكتاب يدّل    عنوان  

مها لتلميذه الصفديفّاظ الذين التقلعدد من الشيوخ الح2(ى بهم، والكتاب عبارة عن رسالة جوابية قد(.  
  

4 .ب ِمخَتَنْالمنم عجم ابن مِدسي  
ووجدت بخط ابن   : " ألبي العباس القسطالني، فقال    ذكر التقي الفاسي هذا الكتاب في ترجمته      

سنة تسع وخمسين، وكل    سيد النّاس فيما انتخبه من معجم ابن مسدي، أنه ولد في أحد الجمادين من               
ذلك وهم؛ ألن المنذري نقل عن أبي العباس القسطالني أنه ولد في ربيع اآلخر مـن سـنة تـسع                    

  . )3("وخمسين، وكذا ذكر الرشيد العطار
  

  الكتب التي نسبت إليه خطًأ  -ثالثا
  
   :لى أجوبة الشيخ أبي الحسن الصغيرالدر النثير ع .1

  . )5("هو كتاب في الفقه: "دادي، وزاد بأن قالاعيل البغإسم، و)4( كحالهنسبه إليه
  
 منع بيع أمهات األوالد  .2

 مجلّداً ضخماً يـدل     وصنّف في منع بيع أمهات األوالد     : "لنسبه إليه ابن العماد الحنبلي، فقا     
والحقيقة أن هذا وهم فقد نسب الذهبي هذا الكتاب إلى أبي بكر اليعمري جد ابن               . )6("على علم كثير  

اه الكتـاب ونـسب    وابن قاضي شهبة     ذكر السبكي و،  )7("جواز بيع أمهات األوالد   "، وأسماه   سيد النّاس 
وصنَّف في  : "وقال ابن قاضي شهبة في أثناء ترجمته لجد ابن سيد النّاس          . )8( ابن سيد النّاس   إلى جد 

   .  )9("منع بيع أمهات األوالد مجلّداً ضخماً يدّل على علم كثير
                                                 

  . 6/1929؛ أعيان العصر، 1/221الصفدي، الوافي بالوفيات، : ينظر )1(
   .59؛ ابن فهد، لحظ األلحاظ بذيل تذآرة الحفاظ، ص 1/59الذهبي، تذآرة الحفاظ، : ينظر )2(
   .106 -3/105التقي الفاسي، العقد الثمين، : ينظر )3(
 . 11/270معجم المؤلفين،  عمر رضا آحالة، )4(
 .  2/43؛ هدية العارفين، 2/453إسماعيل البغدادي، إيضاح المكنون، : ينظر )5(
  . 6/108ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، : ينظر )6(
  . 48/393الذهبي، تاريخ اإلسالم، :  ينظر)7(
 .5/151السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، : ينظر )8(
  . 2/80 طبقات الفقهاء الشافعية،  ابن قاضي شهبة،)9(
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1 .مة القصيدةمقد:   
  

     د النَّاس في مقدراوح ابن سي      مات قصائده إلـى أربعـة   مات قصائده نوعاً وطوالً، ويمكننا تقسيم مقد
  . نواعأ
  
    ةلليمة الطَّالمقد: لووع اَألالنَّ

مات الوقوف على األطـالل التـي درسـت         ون من المقد  اعر في هذا اللَّ   غالبا ما تناول الشَّ   
        حت، فكان يقف حزيناً كئيباً كاسفَ البال، تنهمر الدموع من عينيه بغزارة حزنـاً وأسـفاً علـى      وام

 ة لحظة الوداع، فيجيل   رحيل األحب    يار، متذكِّ  نظراته في تلك الد  عادة والهناء، عبـر عقـد      راً أيام الس
  )1(:مقارنة بين حاضره وماضيه، قال

ــفََافَــكَا و مــيِن البــوم يــِعم الــدنى ِمــفَــكَ مــا ع ــلَ ــظْ اَألِقاِئى س ــ اِنع ــقَ وولَ  افَ

ــ ــانُب ــ طَالَوا فَ معــ ي رجــالَى و ج زع ــــالَوم اِعسالنَّــــالَّ ِإد وحــــاَأل وافَس 

ــتُادنَ ــي ص ــاِني فَِرب ــي الْلب ــمامرغَ ــر ِبه بــع ــ بِربص التَّ عــد ــع ينِناِع الظَّ  افَ

ــ يــا م ــ بالًِزنْ عدهــم ــا ِز م ــدنْ َأتُلْ ــ هب الِْنم ِعمــد ــم زي ــك ِفاًانَ ــي ــ ِل افَلَي س 

  
ابي، صبا والتَّ ، حيث كان يطلق العنان للص     )2(قمتينعر زمان الر  اوفي موضع آخر يتذكَّر الشَّ    

ذَويجعل من ذكريات الع3(بي(و ٍقاِرب)5(: رحيقاً ينسمه، فيقول)4(   
ــ ــرتُ ْلى هــ ز مانــر ــ يِنيِتمقْ ال عوـــنْتُفَ دجِمـــز نـــ باِلطَـــ الِمِدعـــ وعود 

ــْل ِللَ هــو اِليــس ــِحفْي ال حفْ سم ــح ٍرج ــر ــع فَعوجـ ــدي ِبِدهـ ــِع باِريالـ  ديـ

ــلَ ــتُي َأاِلي ــ العطلق ــاننَ م عــص ــلْقَو اب ال ــي ِبِبـ ــاِن الغَبحـ ــعِم اِتيـ  ديـ

ــو ــاِتي ِبِلـ ــثَِنيـ ــوِبيذَالعـ ــِحر ٍقاِربـ ــلَ عقٌيـ ــحلْ ِلِهيـ ــ عاِببـ  دوقُـ

  
 ولوصف الر  حلة إلى الد يار المسة حضور بارز في هذا اللَّ     قد  ون من المِظفقد نُ . ماتقدإلى  ر 

 وصف الر  حلة إلى الد يار الحجازي     ة على أنه جزء ال يتجز     فـي   أ من عناصر قصيدة المديح النبوي 

                                                 
  . 4 -1، األبيات )20( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  .3/58موضع قرب المدينة، ياقوت الحموي، معجم البلدان، : الرقمتين )2(
ل موضع بالب                       : العذيب )3( ة، وقي ازل حاج الكوف اقوت الحموي،    . صرةالماء الطيب، ماء بين القادسية والمغيثة، وقيل واد لبني تميم وهو من من ي

  .4/92معجم البلدان، 
 .1/392جبل بالحجاز، ياقوت الحموي، معجم البلدان، : بارق )4(
  . 4 -1، األبيات )8(بشرى اللبيب، قصيدة رقم   )5(
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 العصر المملوكي،    امتدادا للمقد التي تعد  مات الغزلي اء قصائدهم فـي     بها الشعر  ة التي استهلَّ  ة التقليدي
ة لما يالقيه الحجـيج     مات صورة حي  عراء في هذه المقد   الوقوف على األطالل، وغالبا ما قدم لنا الشُّ       

  .)1(ةمن عناء ومشقَّ
   ومن بين العناصر األساسي   حلة الحديث عن اإلبل، فقد عرض لها بأوصاف        ة في وصف الر

ة عبر من خاللها عن شوقها واشتياقها لزيارة        نيأسبغ عليها أوصافاً حسية، ورسم لنا لوحة ف       وشتى،  
تلك األماكن المقدد وعثاء الس2(:قال. فرسة، األمر الذي جعلها تتكب(   

ــ بــالى ر ــدسيِع ــ بي ــاقٌيِت واشْ ي سقُوــَأِب اه يدــ و ــال َأ - قٌوشَ ــب ــ - كا لَ 3(خُاِلم( 

ــفَ هــن ــِنألا ن ِم ــ المي بِحروــالو اج ــو ٍبذْجب ــر ــاه ــا ِف ي سرــا اه  )4(خُاِفونَ

  
      وما أن تلوح أنوار المدينة حتى يدب  اس يبكـون فرحـاً    رور في الوافدين، فالنَّ    الفرح والس ،

  )5(:، قالواإلبل ترقص طرباً
ــ تَاٍدو ــوحلُـ ــ اَألِه ِبـ ــالمعـ  ةًقَِرشْ مـ

 ابـــجالح وارتَســـ اَألقُِرخْـــا تَهـــارونَْأ   
    

ــفَ ــلُِّهتَستَـ ــدوبر غُـ ــاِم هِعم الـ  ةًيـ
   ــو ــصقُرتَ ــسي الِع ــي ب ِف ياِئدا طَهــر اب 

    
  

   فها هـو يقـسم بـالنّوق         وضروباً من مشيها،   ،اس بعضاً من أسمائها   د النَّ ويذكر لنا ابن سي 
 أجل الوصول إلى الـديار      السمان، التي أخذت تجوب الفيافي والقفار، وقد تحملت العناء والتَّعب من          

الحجازية، رغبة في زيارة النّبي، صلى اهللا عليه وسلم، وقد رسم لنا الشّاعر صورة رائعة لمنظـر                 
 يحس كأنه   منظرها وهي تمشي    والنّاظر  رافعة األعناق،   هذه النُّوق التي تسير في سطور منتظمة،        

  )6(:لوقييقرأ كتاباً مسطوراً، 
ــسَأ ــالْ ِبتُمق بِندــاج ِبتْب ــد ــرا طَهي ــ اًب طُسورــه ــ الْوِرطُسا كَ ــطِّخَ ــ ِف  ِقروي الْ

ــتَالَ فَـــكيـــلَ ِإاًقَوا شَـــهـــاقَنَعَأ دمـــتَ ــ عيِولْ ــلَ ــنْ ِمٍمدى قَ هالَا وــ ع  ِقنُ

  

                                                 
  . 61غازي شبيب، فن المديح النبوي، ص :  ينظر)1(
 . 15 -14، األبيات )7( رقم دةبشرى اللبيب، قصي )2(
   .5/122 ابن سيدة، المحكم، مجتذب،: مالخ )3(
ر،         : براهاالحفا وهو أن يشتكي البعير باطن خفه؛        : اإلعياء والتعب؛ الوجا  : األين )4( سَُّرى البرى الحلقة التي توضع في أنف البعي ل؛   : ال سير اللي

  . و سرا و نفخ و برىمادة أين و وجا: متورمة، اللسان: نوافخ
 . 14 -13 بيات األ،)2( رقم صيدةبشرى اللبيب، ق )5(
   .33 -32، األبيات )21( بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )6(
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  ومن عناصر الر  حلة إلى الد سةيار المقد :الحد      طربونهـا؛  اة وهم أولئك الذين يغنّون لإلبل وي
حادي أن  الاعر من   فيستحثونها على السير من جهة، ويطربون الركب من جهة أخرى، ويطلب الشَّ           

  )1(:قالإذ ،  الذين ال يملُّ من ذكرهمعن األحبابويل  الطَّ الحديثبادلهي
ــ ــي اِدا حــي ــِسي الِع ــِنحاِر طَ ِدي حثَيهــفَ م ــم ِدا الحــثُي اَألِن ع ــح اِببم ــم  وُللُ

  

ـ  حلة إلى الد  فر في أثناء الر   كان الوقوف على محطّات الس    هذا وقد    ة عنـصراً   يار الحجازي
أساسي   اً من عناصر الر  راً عن شوقه وحنينه إليها ذاكراً رسوماً أقفـرت مـن أهلهـا             حلة، يقول معب
ذَبالعيب، وملَعم، ولْسِقع، والعيلَق، و2(:قال. نوغيرها من األماك. علَع(  
وــي ــ ربدنْـ ــالْ ِباًمسـ ــلَعمويِبذَعـ  )3(اعـــلَعلَ ويِقِقعالْى ِبـــنَـــغْم واًلعســـو اًمـ

مــع ــ بداِه ــر ِذ غَتْانَ ــي ــركْ ــ اهاقُيِتى اشْ ــ ِبيتُِقس ــه ــِةحم الْسَأا كَ بتْ مــر اع 

  
 فيطلـب   ،)4(كفافه والوجه ين في   ع المحب كريات الجميلة التي كانت تجمعه م     تلك الذّ ويستذكر  

         ج في رحلته على منازل األحبيار، ليجول فـي تلـك          من حادي اإلبل أن يعرة، الذين سكنوا تلك الد
  )5(:الديار مستذكراً أيام الصبا والتَّصابي، يقول

ــو عــفَ كَن ــكْ ال تَةَافَ ــلُ قَفْفُ وصــك  يــُلِلعتَ بلــصِلِبــِه  اًهــج ويحــو ي ِب

  
ـ     د النَّ ة في قصائد ابن سي    للية الطَّ مات الغزلي إلى المقد بنظرة فاحصة   و ول اس من حيـث الطُّ

  بعضها يطول ليبلغ خمسة وعشرين بيتاً كما في قصيدته اليائية، إذ احتـّل البكـاء                والقصر، نجد أن 
  .  سيب خمسة وعشرين بيتاًبلغت أبيات النَّة، إذ وفي قصيدته العيني. كوى معظم أبياتهاوالعتاب والشَّ

 خمسة أبيـات،    علىة، إذ ال تزيد     سم بالقصر، ومن أمثلة ذلك قصيدته الغيني      اني يتَّ والقسم الثَّ 
 إذة،  وقصيدته التائي   ال تزيد المقد  والقسم الثَّ . خمسة عشر بيتاً  لى  ة ع مة الغزلي   مات الث خال من المقد

   كما في القصيدتين الضة، والنُّ اديتين استهلَّهما بالحديث عن مولد النَّ     ة اللَّ ونيمى اهللا عليه وسلَّ    صلَّ ،بي، 

                                                 
 . 23/24 البيت ،)23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
 . 22 -19 األبيات ،)18( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
ة            لطيب، ماء بين القادسية والمغيثة    الماء ا : العذيب )3( ازل حاج الكوف ل موضع بالبصرة      ، وقيل واد لبني تميم وهو من من اقوت الحموي،    . ، وقي ي

ل     : َلْعَلعمادة علم؛   : هو ما جعل عالمة للطرق والحدود، اللسان      : ؛ الَمْعَلم 4/92معجم البلدان،    موضع أو جبل بظهر الكوفة قريب من العذيب، وقي
ار بني ضبة            روض المعطار، ص        . هو ببطن فلج، وقيل في دي ري، ال ى  511الحمي ان   : ، مغن ذي آ زل ال سان   المن ه، الل ه أهل لع   :  ب ا؛ س ادة غن : م

ة   سوق المدين ل ب ل جب ة، وقي رب المدين وي، م. موضع بق اقوت الحم ق. 5/58س، .ي ل  : العقي ون ونخ ه عي ة، في ة المدين و واد بناحي اقوت . وه ي
   .6/34س، .الحموي، م

دان،         : آفافة والوجه  )4( وي، معجم البل اقوت الحم ذاهب من مصر، ي شابة  : الَقُلوص . 4/447منزالن من منازل الحج لل ة ال ادي،  الفيروز. الناق أب
  . 1/853القاموس المحيط، 

  . 26، البيت )23(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )5(
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  من دون أي ويمكن القول . ماتة مقد: إن   أغلب مقد    د النَّـاس       مات قصائد المديح النبويعند ابن سـي 
  .سم بالطولتتَّ

عراء في  عبر لنا الشُّ  إذ  سة،  غني باألماكن المقد  مات، فيقوم على التَّ   اني من المقد  وع الثَّ لنَّاأما  
ـ  إلى حب النبي  اتّخذوها وسيلة للوصول    مقدماتهم هذه عن شوقهم وحنينهم لتلك الديار التي          د،  محم

 التـي   ،وق والحنين إلى تلك البقـاع      بأسمى معاني الشَّ   مات تضج مقدكما أنّّها   م،  ى اهللا عليه وسلَّ   صلَّ
    .)1(سالة الوحي والركان فيها مهبط
سة قبل أن   يار المقد مة قصيدته الذّالية، التي تغنّى فيها بالد      مات مقد ون من المقد  ل هذا اللَّ  ويمثِّ

   )2(:يشرع في مديحه، قال
ــ ســسماتُتْر ــ ن ــي طَِبر القُ ــشَّةُب ــتَاذَ ال ــ ِبوبنُ مسرــاه ــِب الطِِّنا ع ــالْ وي  اذَِغ

ــتَ ــرمـ ــاًريح سـ ــرحم فَيِقِقعالِْبـ  اذَبـــح ويِهِناِك ســـن عـــتْلَـــقَا نَمــِب اًبـ

ــِل ــ فَيِورتَ ييِورــس ــحفْ ال فْ ســح م يِعاِمد ــو ــ ِمتْذَخَــ َأدقَ  اذَخَــْأ مةُاببا الــصنَّ

ــِإ ــع مىل ٍدهي ــج ــلُ ــقَ الِْنو ع ــي رِبلْ ــعيوهنَ ــو فَلُ ــم اٍلا عــ ع ــثْ ِمىلَ ــِهِل اذَ ح 

ــى عِإ ــرل ــاِتص ــِيحوالْ فَشْ يى مــو ــى تُِإ اًدِج ــرل ــنْ تٍَةب ــِف ــ اَألِني ع عــ الِْني  ىذَقَ

 )3(اذَى جــجي الــد ِفــِهوِر نُــنا ِمــنَسبــقْفََأ ىدهــالْ ِبِةلَالَ الــضعرا شَــحــ منلــى مــِإ

  
 نـوع مـستحدث فـي       هذاو فيقوم على حب الذَّات اإللهية،       أما النَّوع الثَّالث من المقدمات،    

المقد ويلجأ إليـه الـشّاعر   يغلب عليه طابع حمد اهللا وتسبيحه، و،   عند كثير من الشُّعراء    ةمات الغزلي
رع إلى اهللا طالباً رفـع الكـرب والـبالء عـن            ضتفي. دائد والمحن عندما تعصف بالبالد رياح الشَّ    

4(ةاألم(.  
اهللا ،   يرفع أكفَّ الضراعة إلى    ، إذ نجده  ةاس قصيدته الجيمي  د النَّ ابن سي  هذا النّوع عند     ويمثِّل

ـ و. ال مالذ إال إليـه    و فهو المرتجى العفو،     ، وتعالى  سبحانه إليه،، الجئاً   عز وجلّ  سـبحانه   هينزه
ة التي يـصعب    ثم يستعرض جملة من نعمه الكثير     .  عن الزمان، والمكان، واألين، والكيف     ،وتعالى

  )5(:كر عليها، فيقولحصرها والوقوف عليها، وهذه النعم تستحقّ منّا الشُّ
ــ ِنمالم ــتَر ى ِإجــن ــ بان كَ ابكم ــتَر ىج َأويــ ر ــاٍءج ــ ِف ــ ِلاكوي ِس منــ ر اج 

ــى عَأر اًيـــاِج ركِوفْـــ عاب بـــاٍص عـــما َأذَِإ ــكوفْ ْأ المــ َأوَلم ــتَرم برقْ ىج 

                                                 
 .  62غازي شبيب، فن المديح النبوي في العصر المملوآي، ص : ينظر )1(
 . 6 -1األبيات ، )9( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
  .مادة جذا: جمع جذوة، وهي القبسة من النار، وقيل الجمرة، اللسان) رهابضم الجيم وفتحها  وآس: ( جذا)3(
 . 64س، ص .غازي شبيب، م: ينظر )4(
  . 11 -1 ، األبيات)5(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )5(
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فَـــوـــ ِبازما يـــرجوهنَّـــَأى كَتَّـــ حاِل هـ  اَل نَـم ـ  ع ن ِم ـ  بِ ٍوفْ ـ  ام ـ  ج دقَ ـ ى نَ نَ اج 

ــ ــالْفَ ــ غَجر تَ يــ اِهللار ــ ِف ــ حلِّي كُ ــفَ ٍةالَ ــم ــ ِإازا فَ ال مــن ــ عِه ِب ــ الرقَلَّ اج 

هــز ــتَنَ ــ ع ن عٍرصــ و َأينــ و ٍهِبشْم ــكَو ٍفيــتَ و ِسجٍميــ و مــا م ــ الِحَلثَّ اج 

ــو ــومِب سيلَـ ــ وٍدولُـ ــ ووال هـ ــ داِلـ هاُهللاو ــلْ م ــُأج م ــ ِإن ــلَ ــ لَِهِدصى قَ اج 

ــ هوــص ــ دم ال ــدرالفَ ــدي الِذ الَّ ــوٌلقُـــع ه تَح ــ ِمه لَـ ــا الثَّنَّـ ــرَأ تَاءنَـ  اجـ

ــح ٍةمـــع ِنغَِبا ســـتَيـــلَو َأمكَـــ يِهـــلَِإ ــهنْ متْلَ ــاًج م ــ ِباَلا ز ــِهب مِلضالفَ اج 

ورــو ــم ظَتَيـ ــَأ واًآنَـ ــاِو طَتَعبشْـ  )1(اجــفَلْ متَيــنَغَْأ واًضطر مــتَيــبلَو اًيـ

َأوــم ــ تَنْ ــنِم ــ وٍفو خَ جكُتَفر ــر ةًب وــافَعِمـــتَي ناٍء دقَ وـــوَأتَم عـــواج 

ــِمو ــ كنْ هــوِحى التَّد ــي د يطَســع ــفَ هرو نُ يطُســو ع ــى ِللَ ِليــض ــِذ ِإالِل ال ا ساج 

  
اعر مـن   المحمدي، إذ اتّخـذ الـشَّ  مات، فيقوم على الحبابع من المقدوع الر أما بالنسبة للنَّ  

سولالر م،ى اهللا عليه وسلَّ   لَّ، ص اعر عاشقاً ، ليكون الشَّ  بيباً يناجيه ويخاطبه   ح، ى اهللا  سول، صـلَّ   والر
بـوب، وقـد عـد بعـض        حوعة والفراق للم  وق واللَّ اعر مشاعر الشَّ  م، معشوقاً، فيبث الشَّ   عليه وسلَّ 

 عراء مؤمنون بأن   هؤالء الشُّ  ، نظراً ألن   من االبتالء الرباني   اًمات نوع ون من المقد  الدارسين هذا اللَّ  
   )3(:ة، قالمة قصيدته السينيَّوع مقدِّويمثل هذا النَّ .)2( أحبوا يوم القيامةنمهم ِباهللا سيجمع

ــ ــي ــ ساِبا قَ ــاِرالنَّ ــ ه ذْذي جــنّةُو ــي ِسفَ ال ــِمنِّ ــ تَالَفَ عدــه ــا خَا ي يرــقْ م  ِسِبتَ

اِلــطَوِوالْــ بالَِدر يى ِبظَــحنْــمبِسجِني غَمــراً غَردفُــوج يــرِمــننْــ م4(جِسب( 

ــقَ دتُي ــطْ م ــلْ قَقَلَ ــِب ــحي مي ِف مِهِتب وــطْم ــدقُلَ ــ ِمِعم ال ــري غَنِّ ــح مي  ِسِبتَ

مــح ــ ةٌب ما عــر ــدتُفْ ــره ال لْ ستَوتَ اهأَ ِسفْى الـنَّ  لَي ِإِرس ـ  تَو ـ  ِرج ِسفَ الـنَّ  ِعي م 

ــو ــا لَمـ ــهـ ــ ِلرا آِخـ ــلَو َأنِكـ ــتَاهـ عــفٌار ــقٌاِب س ــ ِف ي حضــِةر  ِسد القُ

      
ه كان ذا   أنَّون،  لم يلتزم بقالب معي   ه   عند ابن سيد النّاس، يدّل على أنَّ       قصائدالمات  ع في مقد  نوهذا التَّ 

 يقدم لنا نمـاذج رائعـة مـن األصـباغ           ع أن تنوذلك ال باستطاع  وقد  قريحة خصبة، وخيال واسع،     
  . تلك المقدماتتي زين بها والتالوين ال

                                                 
   .7/301ابن سيدة، المحكم، . الفقير: الملفج )1(
  .65غازي شبيب، فن المديح النبوي في العصر المملوآي، ص : ينظر )2(
 . 5 -1، األبيات )12(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )3(
  . مادة بجس: االنشقاق، اللسان: البجس )4(
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  اإلرهاصات والمعجزات . 2
، والمعجزة هي أمر خارق     )1(اإلرهاص هو أمر خارق للعادة، داّل على بعثة نبي قبل بعثته          

للعادة داعية إلى الخير والسعادة، مقرونة بدعوى النّبوة، قصد بها إظهار صدق مـن ادعـى أنـه                  
  .  )2(رسول من اهللا

، صـلَّى اهللا     بالحديث عن معجزات النبي     في العصر المملوكي   ح النبوي تزخر قصائد المدي  
عليه وسلَّم، فال يكاد يخلو ديوان شعر من الحديث عن هذه المعجزات، فـضالً عـن اإلرهاصـات                  

         مع أهل الكتاب ما غـذَّى سـيادة         والعالمات قبل مبعثه، ولربما يعود ذلك إلى ظهور الجدل الديني 
3( الذي مال أصحابه إلى اإليمان بالخوارق والمعجزاتاالتجاه الصوفي( .  

        د النَّاس كغيره من شعراء المديح النبويكان ابن سي   مهتماً بالحـديث     في العصر المملوكي 
ة واسعة   على عميق ثقافة ديني    بها قصائده؛ ليدللّ  غصت  عن جملة من اإلرهاصات والمعجزات التي       

يوان من إشارة سـريعة إلـى بعـض اإلرهاصـات           قصيدة من قصائد الد   از بها، فال تكاد تخلو      نما
اإلسراء والمعراج، ورد الشمس،  وحنين الجذع، ونبع الماء من          :  ومن بين المعجزات   ،والمعجزات

         صـلَّى اهللا عليـه      ،باع والوحوش له  بين أصابعه، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وتكثير الطعام، وتكليم الس 
  .مالئكة معه في الغزوات، وخمود نيران فارس، وارتجاس إيوان كسرى وغيرهاوسلَّم، وقتال ال

عن اإلرهاصات إبان ميالده، صلّى اهللا عليه وسلَّم،         من الحديث     النبوي يحأكثر شعراء المد  
وحياته قبل البعثة، فذكروا بحيرة ساوة في إيران، التي جفَّت عند ميالده، والنُّور الذي خـرج مـن                  

ثوا عن نيران فارس التي خمدت، وشـرفات إيـوان كـسرى التـي              ، وتحد ة والدته  لحظ رحم أمه 
  )4(:قال. تصدعت، وعن إبليس الذي أبدى حنقاً وانزعاجاً

ــومِب ــِر خَِدِلـ ــرم الْيـ ــح مينِلسـ ــو ٍدمـ ــي ِفا ِهللانَتُلَيِســـ ــِدا نُمـــ  هينُـــ

ــومِل ــ غَِهِدِلـ ــرح بتْاضـ ــةُيـ ــعَأو ٍةاو سـ ــ الْاك ذَبقَـ ــ زدمـ ــرجـ  هينُِش يـ

ــ ــنَأكَ ــ يم لَ ــنكُ ــ رِسماَأل ِب ــنَ ِلاًي ــ ياًدرِوو ٍلاِه ــ الْينِعــ ــيِع مامهتَسمــ  هنُــ

 هينُــِر عازجــِحالْى ورصبــ ِبيءِضيــ اًراِه ظَـــورا النُّـــدا بـــمـــ لَِهِدِلـــومِل

ــومِل ــِنِ هِدِلـ ــانريـ ــخْس ُأاِر فَـ ــفَ تْدِمـ ــخْم ِإهرونُـ ــهادمـ ــ ِحان حـ  هينُـ

ــومِل ــو ِإِهِدِلـ ــانيـ ــىرس ِكـ ــه واِنبم تْقَقَّشَتَـ ــهانْيـ ــِهِل عتْلَّـ ــيـ  هونُُؤ شُـ

ــومِل ــِهِدِلـ ــتْر خَـ ــالَ عـ ــ ِهاِتفَر شُـ ــالَفَ ــلْ ِلفٌر شَ ــب يِسرفُ ــىقَ ينُِص حه 

                                                 
 . 20الجرجاني، التعريفات، ص  )1(
 . 217، ص س.الجرجاني، م )2(
 . 230محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوآي، ص : ينظر )3(
 .10 -3، األبيات )25(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )4(
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ــومِل ــِهِدِلـ ــب ِإنرد قَـ ــ ريسِلـ ــ ةًنَّـ ــاًقَحسفَـ ــه لَـ ــدِفا ياذَ مـ ــِن ريـ  هينُـ

  
ـ ، فيأتي    والتاريخي ه يتكئ على محفوظه الديني    المعجزات نجد أنَّ  تلك  وعند حديثه عن     ا بم

   ومن ذلك قوله     حديث شريف، أو من االثنين معا،      قرآني، أو    يدعم رأيه من نصم حادثـة  الً ل فـص
 ،سول، صلّى اهللا عليه وسـلَّم      يركب عليه الر   ، وما حدث مع البراق الذي أبى أن       لمعراجاإلسراء وا 

    عرقاً عندما أخبره جبريل بأن في البداية، لكنه سرعان ما استحى وارفض  نهـو   سيعلو ظهـره  م
 إلـى   ،وانتقل بعد ذلك للحديث عن إرتقاء المصطفى، صلّى اهللا عليه وسـلَّم           أكرم خلق اهللا قاطبة،     

به من باق، ومابع الطِّالس 1(:منزلة رفيعة بجوار الخالق سبحانه وتعالى ، وفي ذلك يقول خص(  
ــو ــي لَهصخَـ ــ اِإلةَلَـ ــاِل خَاِءرسـ ــا ذُهـــ لَاٍتزِجـــعمِب هقُـ  وُلهذْ مـــِبو اللُّـ

يــِكــحالقُــِني ع ِسدي ــالِحى ِبلَــجلَــاِزج ه ــو ــما الْمـ ــواَأل ِبناِيعـ ــاِمهـ  وُلخُد مـ

ــلِْلو ــ واِقربـ ــ الِجام ردقَـ ــاحمـ ــ ِه ِبـ ــ اتَّاَلقَـ ــِبِبحد ِبِئـ ــُلِرب ِج اِهللايـ  يـ

ــفَ ــم ا عــ كَالك ــاذَه المــفَطَص شَى بــنَفَ ر ــ ِمهالَـ ــهنْـ ــُلِجخْتَ وخٌيِبو تَـ  يـ

وَل اسهــس ــصتَ ــ ِمبعال ــ وهنْ كَتَاسانــ ح اي ءـــوهالْ ِبـــوعـــ الِْقرمفَرضم وُللُـــب 

وراحـ خْ ي  يُلِصفْـــتَ ِليِضفْـــتَّا ال ذَِلمـــجم ِلمكَـــو الً عـــاقَبــ الطِّعب الـــسقُِرتَـ

ــو ــ دمكَ ــونُ ــرن ِم ــنْالم وِةانَـــكَ المِبرقُـــ ىلَــّل ع دمِنح ال ــع موُلقُـ  وُلقُـ

وــْؤر ــةُي ــقِّ الح ــقٌّ ح ــا خَ م صــتَص ــنِْم ِه ِب ــا وهـ ــ ِلسيلَـ ــ تَ اِهللاِلوقَـ  يُلِدبـ

ــغَو يــر ــ م ا مــ كٍَةر ــ وتْانَ ــملَ ي ره ــح ــاًقَّ ــ واكو ِس ــم ــُلِوْأ تَاكي ذَا ِف  ي

  
    وفي بعض المواطن من الد ح بإشارة سريعة إلى المعجزة دون شرح أو تفسير، وقد          يوان يلم

 الذي طلب من النَّبي، صـلّى اهللا عليـه          ،)2(لك في معرض حديثه عن تمر جابر بن عبد اهللا         كرر ذ 
      وسلّم، أن يشفع له عن ذلك الر من أجل سداد دين والده بعدما قتل يوم أحـد، فـدخل             جل اليهودي ،

خل، فدعا له بالبركة، حتى أ     سول، صلّى اهللا عليه وسلّم، في بستان جابر المملوء بالنَّ         الرى ما عليه   د
  )3(:، وفي ذلك يقول ديٍننِم
ــتَو ــرمـ ــٍراِب جـ ــلَيِكي موِف المـ  هتُـ

ــ    ــ دنِم ِنيــ و ــِهِداِل ــ م ــِتتَكْ مانا كَ اب 
    

                                                 
  . 41 -32، األبيات )10( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
ع                                  )2( ن أرب سبعين، وهو اب د ال ة، بع سع عشرة غزوة، ومات بالمدين ل، غزا ت هو جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري، صحابي جلي

ر في    ا. وتسعين وة،           : نظر الخب ل النب يم األصفهاني، دالئ و نع وة،      ؛ ال 1/35أب ل النب ي، دالئ رى،    6/325بيهق سيوطي، الخصائص الكب  ؛2/83؛ ال
 . 3/283برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 

 . 43 البيت ،)2( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
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 غم من الثَّ  وعلى الر قافة الدتي تمتَّة الواسعة الَّ  ينياس إال أنَّد النَّع بها ابن سي عـن  ه لم يتـوان 
كحديث وايات والقصص المصنوعة مما أقحم من خوارق، فيضمنها قصائده،          اإلشارة إلى بعض الر   

سول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، طالبة منه فكاكاها؛ حتى تتمكّن من           تي نادت على الر    الموثوقة الَّ  الغزالة
إرضاع خشفيها، ففعل رسوّل اهللا، صلّى اهللا عليه وسلّم، بعد أن قطعت له عهداً بـالعودة ليوثقهـا                  

ية، ولما حضر صيادها، طلب منه أن يطلق سراحها، فأنطقها اهللا، وخرجت تعدو، بعد أن شهدت                ثان
  )1(:بأن محمداً رسول اهللا، وفي ذلك يقول

ظَوـــبغٍَفشْ ِخـــاتُ ذَةٌي ـــرا شَـــهرــفَ ك ــس ِلانكَـ ــلْ ِلالَ ِدعلـ ــُلِبح تَيِنِحـ  يـ

ــتْ ــنَ جأمـ ــ وكابـ ــاِم داقُاآلمـ ــع ةٌعـ  وُلكُــثْ مونزحــالمو يِنعيِرفَــى اللَ

ــالْو ةٌعــاِز جسفْالــنَّا ومهاعضــي رِغــبتَ ــمسِج ــ ِغن ِم ــَأل اِري ــاِمي م وُللُس 

وـــعاهتْدكــ م ــلُبحو تْعـــجا رهـــتَقْلَطْى َأتَـ ــحا مهـ ــ اِإلمكَـ ــفْ ماِمربـ  وُلتُـ

ــفَ ــ يملَ ــ عنكُ هدــإالَّاه ــي وِذ الَّ عــلَ تْد يــ كَتْس ــا تُم ِسمــ الْك مالغَاء ــُلاِبر  ي

ــي اًحــِر فَِهِمــو نَنا ِمــهاديب صــهــفَ ــوُلقُ ــ فَْل قُ ــخْي تَِذالَّ ــع مارتَ وُلم 

ــقُفَ ــالقَطْ ِإتُلْـ ــاحا فَهـ ــلَبح َألَّتَـ ــآمفَ اهـ ــالْ وتْنَـ ــ َأالَمـ ــ ِممهاعمسـ  ُليـ

  
  )2(:ومن ذلك حديثه عن نطق الذئب، يقول

ــنِْمفَ ــه ــضالما كَ ــذِِّب ال ــ مئِب وال  اًحصفْ

  

ــاًم ــبين ــِدوِح التَِّن ع ــن  ي ــلَجلَتَيلَ 3(اج( 

    

كذيب، يقول  فض والتَّ ة، التي قوبلت بالر   بويائعة المشهورة في المدائح النَّ    فهذا من األخبار الشَّ   
  في ذلك، وأنكـر    السيوطيوقد تابعه   . )4("س له أصل، ومن نسبه إلى النبي فقد كذب        ولي: "ابن كثير 

الحديث وأشباهه،  ...... ئاب وحدها بإرسال وافدها   لماذا انفردت الذِّ  : "قالف،   أيضاً حديث نطق الذئب  
 بعض أخبار المعجزات يحتاج إلى    : "وتابعه زكي مبارك بقوله   . )5("تشبه أن تكون من أسمار الرعاة     

ة رر قبـل أن تكـون مرجـو       فهي مسائل يحتاج عرضها إلى مخاطرة، وهي مخشية الض        ... تحقيق
  . )6("فعالنَّ

  

                                                 
  . 154 -148 األبيات، )23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
 .  19 البيت ،)5( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
 .مادة لجج: د، اللسانتردَّ: تلجلج )3(
  . 80القاري، المصنوع، ص  )4(
 . 2/270 السيوطي، الخصائص الكبرى، )5(
  . 190، ص ب العربيزآي مبارك، المدائح النبوية في األد )6(
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3 .ته وهديهمحب   
 صلَّى اهللا عليه وسلَّم، بشكل واضـح فـي          ،تهم لرسول اهللا  ة محب بويأظهر ناظمو المدائح النَّ   

أثناء الحديث عن الرحلة إلى الده بدمائهم، فهاسة، يار المقدموا به، وامتزج حبِرتَيقول الو1(ي(:  
ــِد ــنَجز ماءمـ ــا ِباهـ ــح مبحـ  ٍدمـ

  

كَْأوبا ِمـــنَـــادشَـــن تَ تَِهِقودقَّـــو 
  

  
ـ      بوي أبداه شعراء المدائح النَّ    ق نابعاً من شعور ديني    علُّوكان هذا التَّ   د، ة تجـاه الحبيـب محم

  .  )2(كان وال زال أمل حياتهم ومماتهمصلَّى اهللا عليه وسلََّم، الذي 
      د النَّاس عن محبر ابن سيوقد عب ـه،           ته للراهللا بحب سول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، قارناً حـب

 ليوم الحساب، فهي    ،سول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم    ة للر ال يساوي بحبهما أحداً، ويدخر هذه المحب      وأنَّه  
   )3(:فقال. قضية تعبدية

ـــِإوحث الْالى الـــثَّدــِبٍقاِئذَ ِلـــداِتوِجـــم هــا ح ــيو ِإلْ ــاٍنم م دــد ــاِق بِرهى ال اي 

مــح ــ رةُبــ ــالنَّي وبــ ــا ىر َأالَ ويِبــ ــا ِســـ حِلحبِهمـ ــاهوبـ  اياِوس مـ

ــحَأل ــ خَدمـ ــرم الِْريـ ــبح ملينسـ ــو يِتـ حــي ِبِبس ــا ذُه ــ ِلاًرخْ يــِمو  اياِبس ِح

  
  ـ      اِسفَنْ، فال يسلو عنها، بل تجري مع أَ       ِهِسفْنَة بِ وامتزجت هذه المحب ة ه، وأصـل هـذه المحب

   ر،  وهـم كالـذَّّ     الخالئقُ ،، صلى اهللا عليه وسلم    ة، إذ يناجي يومها محمداً    تعارف في الحضرة اإللهي
   )4(:قال.  خوف، ونوم يأتي على وسناعر، فهذه أشهى عنده من أمن يأتي علىوكان منهم الشَّ

ــقَ دتُي ــطْم ــلْ قَقَلَ ــِب ــحي مي ِف مِهِتب وــطْم ــدقُلَ ــ ِمِعم ال ــري غَنِّ ــح مي  ِسِبتَ

مــح ــ ةٌب ما عــر ــدتُفْ ــره ال لْ ستَوتَ اهأَ ِسفْى الـنَّ  لَي ِإِرس ـ  تَو ـ  ِرج ِسفَ الـنَّ  ِعي م 

ــو ــا لَمـ ــهـ ــ ِلرا آِخـ ــلَو َأنِكـ ــتَاهـ عــفٌار ــقٌاِب س ــ ِف ي حضــِةر  ِسد القُ

ــ ــ يِف ــذَِّمالَع ــ نَِر ال ــاِناج ِشي البــ ِبير ــَأ اهــِتنَِّم ِبالًهــا طُههِمــاًر نِسنَ الــد 

ـ الْ وِجلُـ ونِمو ٍلجـى ولَـ عٍنمـ َأن ِمـلـبِ قَى الْ لَِإ ىهشَْأ ـ  ركَ ـ ي األَ ى ِف عالـنُّ  ِنيِسع 

  
  

                                                 
دائح                 )1( داد، اشتهر بمجموعة من الم ة سماها   هو محمد بن محمد بن أبي بكر بن رشيد الوتري، أبو عبد اهللا، واعظ شافعي من شعراء بغ  النبوي

  . 7/29الزرآلي، األعالم، : ترجمته في.  هـ662الوتريات في مدح أفضل الكائنات، توفي سنة 
 .220محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوآي، ص: ينظر )2(
  . 31 -29 األبيات ،)29( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
 .7-3 األبيات ،)12( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )4(
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وتارة يتحدث عن ح علي رضي اهللا عنه -ب -للنبي 1(:فيقول. مى اهللا عليه وسلّد،صلّ محم(   
ــو ــي عاَلقَـ ــب مإ:لـ ــحن حـ ــَأوٍدمـ ــمِركْ ــِه ِب م ــاَلا ز ــِبْأدي وِنْأ شَ اي 

ــ ــ الْنِم اِلماَأل وــه ــنَّ وينِل ــ حِسفْال ــَأ هب ــ ودشَ برــ الْد ِإِءام نــ ر ــاِم ظَتُح اي 

  
وتارة أخرى يتحدث عن حب الصحابة لرسول اهللا، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وتذكرهم له فـي                

من الحرم  حين أخرجه أهل مكة      )2(الدِثنَةأحلك الظروف واألوقات، فيقول متحدثاً على لسان زيد بن          
 عندنا مكانك نضرب عنقه بدال منك، فأبى        أتحب أن محمداً اآلن   : ليضربوا عنقه، فقال له أبو سفيان     

  )3(:ويبدو ذلك في قوله. زيد ذلك
ِليـــَلِقو ـــزِحـــٍدي ِمـــ ُأينزـــعلْ صبتََأ هــر ضــى ي ــالْ ونكُ مــفَطَص ــاِد فَكى لَ ؟اي 

ــى الْرَأ نَأا وهـــى ِبضـــر َأ اِهللااذَعـــ م:اَلقَـــفَ مــفَطَص ــنى ِم ــم شَ ــاِئٍك ثُ  اياِك شَ

ــو ــ يِسفْالنَِّب ــيِدفْ م نــ ي ــيِب حبِح به ــِقي ــِهي ــم الْن ِم ــن ِإوِهركْ ــاِق وان كَ اي 

ــ هالََأ ــذَا كَـ ــصبحـ ــح ماِبح الـ ــ اًدمـ ــالَفَ ــك تَ ع ــ نَن ِجهــص ــِه الَِةابح ال اي 

  
 عليه وسلَّم، ودوره في تبليغ      ، صلَّى اهللا  هديهوأفاض شعراء المديح النَّبوي في الحديث عن        

   )5(: بقوله،)4(رصري الصهدوهذا ما أكَّالرسالة على خير وجه، 
ــ مــي الْى اهللا ِذفَطَص ــِلالَج ــ الْن ِم  ْلخَ

  

 الءـا الـــونَـــيلَه ع لَـــيِبـــ نَِق
  

ــَأفَ ــاهتَ ـــِهب رنم ِم ـــاٍبتَِك ِبــ  ــ
  

 اءفَِشـــ وةٌمـــح راِسلنَّـــ ِلوهـــ
  

ــلَو ــ َأدقَ حســــن ـــىقَبَأ والغَب الْ  ــ
  

     هـا اآلراءوبشُ ال تَــــــةًنَّســــــ

  
  وقد أكد البوصيري  م، برسالته كان الفيـصل بـين الخيـر         ى اهللا عليه وسلَّ   داً، صلَّ  أن محم

  )6(:الل، وأقام العدل والصالح، ففي ذلك يقول، فحارب الجهل والضروالشَّ
ــ ــولَـ ــي محمـ ــدـال النَبـ  ُهـ وعلُومـ

  

 و ــِسين ــرِف التَّحـ ــم يعـ ــيح لَـ  التَّقِْبـ
  

   ــن ــم يكُ ــور فَلَ ــه اُألم ــه ب ــد اإلل  عقَ
  

 اكــــسإم ال تَــــسري ِلــــِسواهـوح 
  

                                                 
  .43 - 42، البيتان )29( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
ك في    . زيد بن الدثنة بن معاوية األنصاري    : هو )2( ه وذل شهد بدرا وأحدا وأسر يوم الرجيع مع خبيب بن عدي فبيع بمكة من صفوان بن أمية فقتل

  . 58/ 3؛ الزرآلي، األعالم، 2/604بن حجر، اإلصابة، ؛ ا1/165ابن عبد البر، االستيعاب، : ترجمته في. سنة ثالث من الهجرة
 .  55 - 52  األبيات،)29( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
ين           : الصرصري )4( ا ب داد، عاش م ان  )هـ 656 و588(يحيى بن يوسف األنصارّي، أبو زآريا، فقيه أديب لغوي، من أهل صرصر قرب بغ ، آ

   . 8/177الزرآلي، األعالم، : ترجمته في. ار عند دخولهم بغدادقتله التت. حسَّان وقته في المديح النبوي
  . 3الصرصري، الديوان، ص  )5(
  . 77البوصيري، الديوان، ص  )6(
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 دى فـي مهالـك                 وفي الساً الفضل في أمان الناس من الرد النَّاس رادياق ذاته يقول ابن سي
د، صـلَّى اهللا عليـه       الجهل، وطيب البالد إلى محم     هور الحق، وخبو  جاة يوم الدين، وظ   الكفر، والنَّ 

  )1(:وسلَّم، بهذه الرسالة الربانية
ــَأ ــنيِم ــلْ ِنِه ِب ــا اَألنَ مــان ــرن ِم ــو ىد ال ــدر َأالهولَـ ــكُا ِبانَـ ــخَ َأٍرفْـ  ثُاِبـ

دــع ــا ِلانَ ــنْا نَم ــج ــِهو ِب ــاِدعي م ِف  ثُاِحـــ بجيـــِهنَ يمـــاع دحـــا َأمـــو انَ

و َــه ــنَب ــَلمشَ قِّ الحــو ــخَقُّالح ــوٌلاِم ــفَّكَ ع ِداوــي الج ِلهو ــالج ُلهــ ع  ثُاِب

ــو ــالهولَ ــنْ يم لَ ــر ِبقِْط ــ َأٍدشْ ــوخُ ه ىو ــو ــالهولَ ــم لَ ي ــتْ كُس ِنعر ــي ــ الغ  ثُاِف

لَــووــالهــا طَ مِبــتْاب الدَأ وــهاله ــو ــدقَ ــنْ ِمتَْأل م ا الخَهــب ا الخَايــب  ثُاِئ

  
سول، صـلَّى اهللا     الذي جاء به الر    اس لهذا الحقّ  ي النّ ثاً عن تلقّ  تحدمآخر  ويقول في موضع    

فعم نُُور اإلسالم والهداية، وانكسف الجهل والضالل، بفضل هدي النّبي، صلَّى اهللا عليه             عليه وسلَّم،   
، التي لم يتوان يوماً عن تبليغها إلى النّاس قاطبة، على الـرغم ممـا كـان                 ته للبشرية برسال  وسلّم،

يتعرض له من أذى وخصام من قومه، وكانت النتيجة أن أوصل النّاس إلى بـر األمـان، وحلّـى                   
  )2(:سر السعادة األبدية، وفي ذلك يقولمسامعهم بكلمات نوراية فيها 

ــَأفَ صبالْح ــج ُلهــ ب عــِع الْد ــنْ مِملْ ــَأو اًفَِسكَ صبــِع الْح ــ بملْ عالْد ــج ِلهــنْ م  افَِشكَ

ــَأ ــىتَ ــصِه ِب ــ الْقُاِد ال مصوقُدــ م ــ اًحِضتَّ ــم ا صــد ع نــ ب ــو يِهثِّ اًمــالَ و ص افَد 

ـــَأوسمالنَّـــع ِمـــاس ِهاِظـــفَلْ َأند رـــَأ اًرضِلتْح جوـــِرهـــنُآذَاا هـــهم صافَد 

  

  صفاته . 4
ليس من عجب أن تتباين نظرة الشُّعراء في الحديث عن صفات الرسول، صلَّى اهللا عليـه                

      ث عن صفاته المعنوية، ومنهم من قصر حديثه عل     وسلَّم، فمنهم من تحد  دوه من   ى صفاته المادية فجر
ومرد هذا التَّوسـع    . ق، ووصفوا مالبسه وممتلكاته   الصفات البشرية، ووصفوه بصفات الحسن المطل     

    ة العطرة، التي كانت مرتعاً خصباً لهوالء الـشُّعراء، فوقفـوا            في الوصف يرجع إلى السيرة النَّبوي
عليها واستوعبوا الصورة الكاملة لحياته، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فبـذلوا جهـدهم فـي رسـم أدق                  

واختالف الشّعراء في الحديث عن صفات      . )3(هللا عليه وسلَّم، في أشعارهم    التفاصيل لصفاته، صلَّى ا   

                                                 
 . 23 -19 األبيات، )4( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
 . 39 - 37 األبيات ،)20( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
 .203 - 189لشعر العربي من عصر النبوة حتى البوصيري، الصفحات صالح عيد، المدائح النبوية في ا: ينظر )3(



 48

الرسول، صلّى اهللا عليه وسلَّم، أمر طبيعي، فمن الصعوبة بمكان الوقـوف علـى جميـع صـفاته                  
   )1(:وحصرها، فعددها يفوت اإلحصاء وهو ما صرح به ابن سيد النَّاس بقوله

ــنَم ــ باِقـ ــ تُى الَتَّشَـ ــ تُالَ ودعـ  اصحــاِإلد وعــ الْكردا يــمــ ِمُلمــا الرمــو ىصحـ

    
غير أن ابن سيد النَّاس قد ركّز حديثه على صفاته المعنوية كالحلم، واألخالق الحسنة، والتَّواضـع                

    )2(:وعدم التَّكبر، واإليثار، والكرم، وغيرها من السجايا الطيبة، يقول
ــح ــيمِل ِن عــز ــالِت ال ــم لَ ي ــ فَك ــ الْالَو اًشَاِح جهري ــِهِرد ــالَ وي قَ الْفُلَْأ يــر اص 

ــعاوتَ ــ ِإضـ ــ احاريثَـ ــ جاِمرِتـ ــفَ ِهِسليـ مــا ام ــ عازتَ ــفْ ِرهنْ الَ  ةًعــ اخْالَو  اصتَ

وزادى ذَلَــــ عالتَّاك ــــوــفْ ِرِعاض ــِرقْتَو ةًعــ يبكــس ــِد ازهم ال ايــد ــإل ان ِم  اصقْ

ــكَْأو برــه ع ــ خُن ــِكي الْ ِذِقلُْ ِربــ ر بـ غَالَفَ هطَم ـ  ي ـ  شَخْ ى مـ  أَ ن ـ  غَ الَ و اهتَ م3(اص( 

ِجيــب ــذَ ِإيـ ــ عوهعدا يـ ــ ودبـ ــطْيو ديِسـ ــتَقْ ممِعـ ــ واًاتَـ ــم مبرشْيـ  اصتَـ

ويــج ــَأل ِلسِلـ ــِلتَخْمٍاِبحصـ ــ ِباًطَـ ــريو مِهـ ــ عبكَ ياً رمــِدر ــلْخَاً فَ ــ شَهفَ  اصخْ

  
ال ينطق كالماً فاحشاً أو بذيئاً إذا ما        ويمضي الشَّاعر متحدثاً عن نبل أخالقه، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، ف          

وهو صادق الوعد، شجاع في الحرب ومواقف       ويقرن حياءه وخجله بفتاة الحيية،      اطبه أحد بقبيح،    خ
   )4(:مات، يقولاألز
ــو ــملَـ ــ فَك يـ ــاًشَاِحـ ــميِه ِفـ ــخَي اًيِذ بـ ــباِطــ ــ يالَ وبِحقُالْ ِبــ  اِشحــ

ِيـــحـــالْ كَيذَعي خُـــى ِفـــاروٍرد َأوعــم ــظـ ــي ح ِفـ ــِكانْ واٍءيـ  اِشمـ

ــَأ اًثَـــالَ ثٍَدعـــي و ِفـــِدعـــو الْوقُدصـــ ــامقَ ــ الْن ِم ــ ِإاِششَِغ ــى الْلَ  اِششَغَ

ـــهمالْ ِبـــامحلَـــوِبر هـــِت اهمــ ام يرــ الْد ــ نرِق عــ طَن ــِج الِْعم اِشح 

    
وفي موضع آخر يجمل الحديث عن جليل صفاته، التي كانت قيوداً لمن رام العـال، فلـن                 

زيـل،  يستطيع بلوغها أو نوالها، فمحمد، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، أكرم النَّاس، ونواله عظيم، ومنحه ج              

                                                 
  .1، البيت )14(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )1(
 .38 - 33، األبيات )14(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )2(
   .غمصغمط ومادة : احتقار الناس وغمطهم واالْزِدراُء بهم، اللسان: الَغْمصالغمط أو  )3(
  . 28 -25، األبيات )13(رقم بشرى اللبيب، قصيدة  )4(
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شجاعته فيجعل منه أسداً، ويصف عطاءه فيجعل منه غيثاً هتوناً، يصف حلمـه ورزانتـه               ويصفه  
      )1(:يقول ،فيجعله يوازي جبل ثبير ثقال

ــَأ ضــتْح ــ عاتُفَ ِص ــِهالِئ ــي مِف ِهِدج ــر ــرَأ ِلاًرغُـ ــ الْاِببـ ــحال وعـ  والَجـ

 يالَِنــ ميــَلِزج الْحنَ مــن مــلُّجــَأو الًاِئ نَــــعســــوَأ واًفَّــــ كَماهدنْــــَأ

ــلَ ــثٌيـ ــتُِفتُُهماِرو صـ ــ ميـ  يالَِز نَـــيـــدِفتُ همـــاِئم غَثٌيـــغَ الًاِزنَـ

 يالَِلـــ كَاِتبـــا الظُّب شَـــدر يـــمزعـــ هونَـــدريـــبثُىســـرا َأمـــ كَملْـــِح

    
       د النَّاس في الحديث عما اتصف به صلَّى اهللا عليه وسلَّم، من جليل صفات،         ويمضي ابن سي

، ويسترسل  فال يصدر عنه إال كل كالم طيب، وقد عاش حياته زاهداً في الدنيا، محباً الخير للجميع               
     )2(:في الحديث عن شربه وعطائه وكرمه وشجاعته وعفوه صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فيقول

ــنَ اًظَـــفْ لَاِسلنَّـــلَـــى اح َأان كَـــيِبـــنَ ــ ِعيِبــ ــدهدنْــ ــلُا ينْ الــ  ظُافَــ

ــَأو ــدنْـ ــبر ماِسى النَّـ ــهعـ ــ يبِص خَـ ــ َأراٍدوِلـ ــوتَـ ــا ووتَشَا فَـ  وااظُقَـ

ــج ــدفَـ ــعطْما فَينْا الـ ــهمـ  اظُمـــا لُهـــنْ ِمهبرشُـــ ووتُقُـــي قٌالَِت اعـ

ــِلح ــفُيـ ــ وىد نَـ ــ ي الٍَسْأبـ  اظُغَـــــا يذَِإ وىفَـــــتَعيا ا مـــــذَِإ ىارجـ

ــلَو عيـــِر مثٌيـــوا غَلُـــحما َأا مـــذَِإ ــالْ وثٌيـ ــوب لَرحـ ــِعا هـ  اظُظَـ

يكـــرـــِتكَى الْلَـــ عنْـــ ِمِةيبـــهس هــ م ــْأ بِةوطْسِلـ ــ اَألِهِسـ ــاءدعـ  وااظُ فَـ

ــةُ ــخَطَاب س ــِهِفي ــي الِْف حــِبر  اظُكَـــ عالَ واكنَـــه سا قُـــمـــفَ ٌلص فَ

  
وفي قصيدة أخرى يتحدث عن كرمه وحلمه، فهو كالبحر اتِّساعاً، أما بأسـه فـي الحـرب     
فمعروف، ويمضي ليتحدث عن صفات البيت الذي ينحدر من صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فقد شهد الجميع                

يت رسول البشرية الذي    ، وقد تخرج من هذا الب     بأصالة البيت الهاشمي الذي نصب في القمم الشَّوامخ       
       : )3(كان صاحب أكبر مدرسة في الخلق والسجايا الطيبة، فيقول

ــ ــ حيمِركَـ ــلِباْ كَيمِلـ ــو زاِرحـ ــ اًراِخـ ــى كَدنَـ ــشَّ وِهفِّـ ــوات رخَاِمالـ  اياِسـ

ــفُِلح ــي ــالْى ود النَّ س َأْأبــو ــاِلوى ملَ اي ِمـــجَأيالً ورـــي الْى ِفـــدِكالَهم ـــاِدعاي 

                                                 
   .41-38، األبيات )28(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )1(
  .15 -12، 9 -7، األبيات، )17( بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )2(
 .58 – 56، األبيات، )29(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )3(
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ِفرــع ــذُّي ــر ال ي الْاِمى ســم لِّحــَؤ م يد 

 

بينُــاِهرالــشَّ كَهــ تُِسمالْيشع ــِوانَماي 

  

وفي موضع أخر يتحدث ابن سيد النَّاس عن جملة من المزايا والصفات التـي نمـاز بهـا                  
ثل ما أعطي، وقـد نـال مـن         ، فلم يعطوا م   الرسول، صلّى اهللا عليه وسلَّم، عن غيره من األنبياء        

التكريم ما لم ينل أحد، فهو إمامهم وخطيبهم في الحضرة القدسية، وهو أول من يتقدم البشرية فـي                  
الموقف العظيم، وال شفيع للخلق يوم القيامة إال هو، وقد خصه اهللا وقد خصه اهللا بمجموعـة مـن                   

جِعلَتْ ِلـي   :  خَمساً لَم يعطَهن َأحد قَبِلي     ُأعِطيتُ"،  المزايا التي لم تعط لنبي غيره، مصداقاً لقوله         
اَألرض مسِجداً وطَهوراً، وُأِحلَّتْ ِلي الْغَنَاِئم ولَم تَِحلَّ ِلنَِبي غَيِري، ونُِصرتُ ِبالرعِب مِسيرةَ شَـهٍر               

عِطيتُ الشَّفَاعةَ، وِهي نَاِئلَةٌ من ماتَ الَ يـشِْرك ِبـاِهللا            َأحمر وَأسود، وأُ   علَى عِدوي، وبِعثْتُ ِإلَى كُلِّ    
  : )2( وفي هذا السياق يقول ابن سيد النَّاس.)1("شَيَئاً
ـ  طَعـ يملَفَ هرد قَـــينيـــِب النَّدرا قَـــم ســـيِبـــنَ ـ هم غَ نْ ِم يرـ  مِ ه ـ  َلثْ م  ا يـ ع  ىطَ

ــِإ ــم ِحهاممـ ــِح واًينَـ ــبِطخَاًينَـ ــبتُو مهيـ ــهعق شْم برــاه ــ قَن ِم ــِضب هم باطَس 

وــي ــمهمدقْـ ــيِق الْوم يـ ــِةامـ ـ  كيدِرفَ اًعاِف شَـ م والًُؤس و  ي ـ ع ـ  ِط ـ  ِذي الَّ تَي اسىطَع 

ــو ــعم بهرآِخـ ــلُوَأ واًثَـ ــهـ  اطَـــهم رهفُرشْـــَأ واًتَـــيم بهطُســـوَأو الًم عـ

ــو ــصخُ ــ طُضر اَألنَأ ِب هرــ و مِجســ د ــالْ فَهلَ ملَّصــيــثُى ح ــ م ــتَ اخْهاءا شَ  اطَّ

وــي ــ قَرصنْ ــ الَْلب حِبِبر ــالر ِبعــ ج شُيه ِسمـ  ةَير ـ  ٍره شَ ع ـ  ن ـ  ي ىد ِع ـ ر الفَ عوِس  اطَ

ـــويالْيـــثَغَ الُْلنِْزتَس يـــِرمعـــ دفَ هاُؤعيــم ــ ُأثُكُ سبــاًوع ــر يِه ِب ــحقَ الْعفَ  اطَ

  
على هذا النهج استقصى ابن سيد النَّاس صفات الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، استقـصاء رائعـاً،                 
فكان هائماً بشخص الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، حريصاً على تقـديم صـورة كليـة للحبيـب                  

ي قصائده، ومما يميزه أنّه كثَّف الحديث عن صـفات          المصطفى، وقد حرص على تقديم كلِّ جديد ف       
  )4(:ذلك قوله األمثلة على ومن، )3(المصطفى، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، في ثالث من قصائده

 اِممـــ ِإن ِمـــهلَضوا فَـــكُـــردا َأمـــو ىرو الْــــِريــــ خَيــــيننِب الَّاِممــــِإ

مهــي ــى ووُأمـــ ــونَدَأتَـــ  ِمالَكَـــ الْاِتزِجـــع من ِمـــقَاا فَـــمـــِب مهـــ

مــح ــح َأدمــ ــدمــ ــاٍح مــ  ِمالَ الظَّــــيــــرِن ماجر ِســــيرِذنَــــ يرِش بــ

                                                 
  ).3387(، حديث رقم 1/487 الكبير،  والجامع، الجامع الصغير وزوائده،وطي، جامع األحاديثيالس )1(
 .44 – 38، األبيات )18(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )2(
    28 -12، األبيات  )27(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )3(
   . 33 -15األبيات ) 24(؛ قصيدة رقم 28 -18األبيات ) 27(؛ قصيدة رقم 40 -35، األبيات )8(قصيدة رقم : انظر )4(



 51

ــو ــع الْهـ ــح الْباِقـ ــ الْراِشـ  اِمنَــــ اَأليعِف شَــــيمِحــــ روفٌُؤر ىفَطَصمـ

ـــرِهشَـــ وٌلسِمـــ َأيدِق نَينيـــب ــع ــ حيِلــ ــ نَيمِكــ ــِخ الْيِبــ  ِماتَــ

ــو ــا قَرِثدمـ ــمِسـ ــ وباِح صـ ــ ورنُـ ــا كَدبــــ ــقَلْ ِلاًفَاِشــــ  اِمتَــــ

ــم ــبتْ َأرشِّبـــ ــهاعـــ ــ يِمِعالنَّ ِبـــ ــهركِّذَمـــ ــم الْاِر دزم ِعـــ  اِمقَـــ

وِذنْـــــمـــــ َأرعادءـــــ الْهِقاِرمــ ين ــ الْوِءسِبـ ــ واِبذَعـ ــِح الْرمـ  اِممـ

ــم ــ الْلُِّحــ ــالِلحــ ــِه ِبــ ــو ر آِمــ ــم اهٍِنَــ ــ ِفمرحــ ــ الَْلعــ  اِمرحــ

ــم ــراِجهـ ــن مـ ــسب رقَّ عـ  ِمالَ مــــن عــــضِرعــــ مٌلِكــــتَّمو اِءم الـ

ــم ــزم واٍعد وينِبــ ــُلِو طٌَلمــ  اِمي الــــــصيــــــرِث كَاِميــــــِقالْ يــ

ــنَ  اِممـــ الغَحسكَـــ حس يـــيمِركَــــ ـ الْـــِةوبـــالتَّ وِماِحرمـــ الْيِبـ

ــنَ ــالَم الْيِبـ ــ مِمِحـ ــاهورصنْـ ــ ـالْـ ــيرِجمــ ــم الْن ِمـ ــِع الِْتالَِضعـ  اِمظَـ

الِْبوــع ــنْ يِدبـ ــالْ وتُعـ ـــمِلسمـ ـــ الْـ ــقُدصمـ ــِدا هـ ــسيَلِبي سـ  ِمالَ الـ

ــو ــ الطَِّنؤِممالِْبـ ــع الِْبيِـ ـــلاِمـ  اِمثَـــ اَألِلهـــ َأاِذقَـــنْ ِإلىجرمــــ الْـ

الِْبومــر ــصِلســ ــتَجم الِْقاِد الــ ــ ىبــ ــم الِْمظْنَِلـ ــو َأِماِركَـ  اِمظَـــِتى انْفَـ

ِبوالرــح ــ الرِةمـ ــو الِْعاِفـ ــِعاِضـ  ياِمســ َأنا ِمــهــ ِبمِركْــ َأِكاربمـــ ـالْـ

  
ى اهللا عليه وسلَّم، وقد جـاءت       فهو في هذه القصيدة المطّولة يستقصي بعضاً من أسمائه صلَّ         

هذه األسماء حاملة جملة من الصفات التي اتَّصف بها الرسول الكريم، وقد قام صـاحب الـديوان                 
  . بشرح تلك األسماء شرحاً وافياً في معرض حديثه عن الفوائد التي اتَّسمت بها قصيدته

       
  الشفاعة والوسيلة . 5

، أما الوسيلة   )1(" عن الذنوب، من الذي وقع الجناية في حقه        هي السؤال في التجاوز   "الشفاعة  
  .   )2("ما يتَقرب به إلى الغير"فهي 

  إن       د النَّاس في المديح النبويفاعة  يجد أنها حافلة بالحديث عن الـشَّ       ،القارئ لقصائد ابن سي
في شـرح بعـض     إليها  تي استند   ريفة ال ة الشَّ بوياعر سلسلة من األحاديث النَّ    شَّالوالوسيلة، فقد ساق    

 فاعة والوسـيلة ركيـزة     وأصبح الحديث عن الشَّ   . فاعة في معرض حديثه عن الشَّ     ،ةاألبيات الشعري
                                                 

 . 1037فنون، ص التهانوي، آشاف اصطالحات ال )1(
 . 247الجرجاني، التعريفات، ص  )2(
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ة من ركائز المدائح النَّ    أساسيبوي   اعر إلـى  ة دفعـت الـشَّ  ة، ولعلَّ هذا األمر مرتبط بدوافع شخـصي
فكّل ما  . عراء المداحون نواال أو عطاء كما يفعل الشُّ      ال يطلب    ركيز عليهما، فشاعر المديح النبوي    التَّ

ج اهللا كربه، ويديم عليـه نعمـه، ويغفـر    فرم، أن يى اهللا عليه وسلَّ، صلَّبييريده من وراء مديح النَّ    
       ى اهللا   صـلَّ  ،وسل برسول اهللا   جميعهم على التَّ   ذنوبه، فمن هذا المنطلق حرص شعراء المديح النبوي

. )1(بة في الحصول على مغفرة اهللا جزاء لمدحهم رسوله، صـلَّى اهللا عليـه وسـلَّم               م، رغ عليه وسلَّ 
وليس من المهم هنا الحديث عن مشروعية التّوسل برسول اهللا، صلَّى اهللا عليه وسلّم، أو الخـوض                 

سـيد  فيما خاض فيه أهل التحقيق من علماء الحديث الشريف في المسألة، وإنّما الذي يعنينا أن ابن                 
 قد ضمن جانباً من أشعار ديوانه هذين الموضوعين المسبوقين كغيـره مـن              - رحمه اهللا    –النَّاس  

  .   شعراء المدائح النّبوية
 طرق في الحـديث عـن       ةه قد اعتمد على ثالث    أنَّيجد  إلى قصائد ابن سيد النَّاس،      النَّاظر  و

 وغالبـا   ، تأتي بشكل عارض في ثنايا قصائده      في إشارات مقتضبة  : فاعة والوسيلة، تتمثل األولى   الشَّ
ما ترد في سياق البكاء، والحديث عن الذنب والتقصير، دون الخوض في التفاصـيل، ومـن ذلـك                  

  :)2(قوله
ــ ــر َأِهِبـ ــو النَّجـ ــذَ ِإاةَجـ  )3(وااظُ عـــهوبسا كَـــمـــي ِباِنيصِعـــكَ اةٌصا عـ

ــِب اايـــرب الْلِّ كُـــن عـــيجِرفْـــ التَِّهِبـــ ــذَم ِإِهِفِقومــ ــِك الْدتَا اشْــ  )4(اظُظَــ
  

  )5(: أهل للشفاعة،مى اهللا عليه وسلَّأن محمداً، صلَّوه أهل للذنب، في قصيدة ثانية أنَّيعترف و
ــرِجَأ ــِنـ ــيعِفي شَـ ــينِبِنذْ المـ ــو يِننَِّإ فَـ ــ َأودكجـ ــ ُأن َأٌلهـ ــ ويَئِسـ  اعفَشْتَـ

ــفَ ــر َأتُسلَ ــي غَى ِل يرــ ب ــلْ مكاِب أج ــو ــو نَالَّى ِإر َأتُسلَــ ــمطْك مالَــ  اعــ

َأالَو ــتَر ــِج ــي الْي ِف ــ غَِرشْح يرــك ـ ركْ مكِضـــوح ِبالَّي ِإِجـــتَر َأالَو اًعاِف شَ  اعــ
  

تجـاوزت أمتـه،   يجعل في موضع آخر شفاعته، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، خاصة وعامة، إذ       و
  )6(:، يقوللمؤمنين من األمم السابقةلتشمل ا

وــي ــمدقْـ ــي الِقموهم يـ ــِةامـ ــو اًعاِف شَـ ــِهب ُأدقَ ــتْم ــ هقٌر طُ ــو َأاكنَ  )7(ثُاِع

 ثُاِفــي وامحــ وام ســتْدلَــ ونمــو حـــداًومعمـــتْ وتْص خَـــهتُاعفَشَـــ

                                                 
 .259محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوآي، ص : ينظر )1(
 .29 -27  األبيات،)17( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
 .2/164، ن.مابن سيدة،  )3(
  .6/406، المحكمابن سيدة، الشِّّدة، : الكظاظ )4(
  .66 -64األبيات ، )18( رقم قصيدةللبيب، بشرى ا )5(
 .27 -26البيتان ، )3( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )6(
   .مادة وعث: ابن منظور، اللسان. جمع وعث، وهي الّرمال الرَّقيقة التي تغيب فيه األرجل في المشي، فيكون الشي فيها شديدًا شاّقا: األواعث )7(
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بشكل الفـت   يظهر ذلك   فاعة والوسيلة، و  فصل عن الشَّ  انية، فهي الحديث الم   ريقة الثَّ أما الطَّ 
،  وتفـصيالً  للنظر في معظم قصائده، وقد ركّّز عليه في معرض تعليقه على بعض األبيات شـرحاً              

 مـا   فاعة، وكثيراً  ال بأس به من األحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن موضوع الشَّ             عدداً ذاكراً
فمن ذلك قولـه مـشيراً إلـى حـديث          . تبسها من تلك األحاديث    اق ف في أشعاره نصوصاً   كان يوظِّ 

ة للنبيالعز 1(:، بها، صلَّى اهللا عليه وسلَّمالشفاعة، الذي يأذن فيه رب(   
  
  

ــومَ ال ة يــشَّفَاع ــوِض وال الح ــاِْحب اءِ  صــشُّفَع ــتْ وَأوُل الــ ــرِض عمــ  عــ

ــَأْل اسو ضــر ــْل تَ ــه قُ ــوُل اِإلل ــدعاءِ  ِإذْ يقُ ــستَجب ِللــ ــه وادع يــ  تُعطَــ

ــا ايرــِع الب ِميج ــن ِب عــر ــع الكَ ــاءِ  راِْف ــفُ الغَمــ ــُل اِإلصِركَاِْشــ  حاِمــ

اصاخِتـــص ــه ــاِن ِمنـ ــِل اإليمـ ــاءِ  وَألهـ ــٍه واعِتنَـــ ــا تَوجـــ  ِبمزايـــ

ــلَ ــصاٍة صـ ــوالوِلعـ ــيم ولَـ ــ ا الجِحـ ــبالِءم دوامه َألودى ِبهــــ   الــــ

ــ ــِهرومِجيـ ــساب علَيـ ــن ال ِحـ ــاءِ    مـ ــصراِط العيـ ــد الـ ــز ِعنْـ  ومِجيـ

  
 للمنتظرين يـوم    تهشفاع: فاعة يوم القيامة، منها   وفي سياق آخر يتحدث عن أصناف من الشَّ       

 ألهل  تهشفاعار، و  إلخراج العصاة من النَّ    تهالحساب لتعجيل حسابهم في هذا الموقف العظيم، وشفاع       
   )2(:الجنة لنيل الدرجات والمراتب العالية، يقول

ــ ــ الْيعِفشَـ ــينِبِنذْمـ ــطَخَ الْن ِمـ ــي اايـ ــ ِلشُّهــ ــ اهيم َأِهِدصقَــ  اِششَِتــ

ــ ي ِفــوهامــ رلَّكُــ الْمعــتَ هتُاعفَشَــ ــوقُُ ٍقرعـــ ــلْ ِلاًوفَـــ  اِششَمـــ

ــو ــج ياِفضـ ــ لَِهاِهـ ــ لَمهـ ـ ِع الْدر ِوِهِضـــو حِياِفصـــو وسبـ  اِشطَــ

ــو ــعفَشْيـ ــقَي م ِفـ ــ ِعاٍتامـ  )3(اِششَـــي اُألاِد بـــٍلِبـــقْ مةَاعفَشَـــاٍمظَـ

ــو فَشْيــع ــ ِف ي عاٍةصــ ب عــد ــِعفْس ــجْ ـ ال ــرخْفَي يِمِحـ ــِتي امِو ذَونجـ  )4(اِشحـ

ــو ــعفَشْيـ ــِجي الْ ِفـ ــاِننَـ ــو ايهِلاِخد ِلـ ــدقَ ح لُصــوا ع ــى خَلَ ــم الِْضفْ اِشع 

ــفَ ــب ومسيـ ــم بهضعـ ــري واًضعـ  )5( آشّلهم كُـــنْ ِمـــِصالَخْـــو اِإلخُـــَأ ىقَـ

                                                 
  . 47 -42ألبيات ا، )1( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  .   17 -11األبيات ، )13( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
  .3/116ج1بن سيدة، المخصص، ماإلقبال على الشيء بنشاط، ا: األشاش )3(
 . مادة محش: االحتراق، اللسان: االمتحاش )4(
  . 1/14غة، ابن فارس، مقاييس الل.  القوم إذا قام بعضهم إلى بعٍض للشّر ال للخيرمن أّش: آش )5(
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غيره مـن   ال ل ومن ذلك قوله مذكِّراً بأن هذه الشفاعة للرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وحده              
يومها بالسؤال، وقد كرر هذا المشهد المـستمد مـن          األنبياء، فهو الوحيد من الخالئق الذي يؤذن له         

   )1(:حديث الشفاعة في أكثر من موقع، قال
ــو ــ يذْ ِإهردقَـ ــشَّى ِلادنَـ ــِةاعفَلـ ــفَ م قُـ ــغَا ِلمـ ــ الَكِريـ ــُل ِقالَ واٌل قَـ  يـ

ـ  تُ ْلس طَع ـ  و ــ ي ِفـدمـحا م يـعفَّشَ تُـعفَاشْ الْوِمي ــم ــ فَاِدع ــ ْلقُ ــقْم وُلقَالْفَ وُلب 

ــ ا الْذَهــم ــامقَ ــِذ الَّ ــع يمي لَ ــ َأهطَ حــ د ــ تَِهِبـ ــ ذُنيبـ ــم وٍلضو فَـ  وُلضفْـ

ــكَو فَيــ ي ــكرتْ م ني ــر ــج  يــُلعِو تَِرشْحــي الْا ِفــهــِريى غَلَــا عمــو هتَاعفَو شَ

ــ ــمي ُأِتمُأِبـ ــِتـ ــنْيو ِلعدي يـ ــ مهذَِقـ ــوي مِف ــٍفِق ــم كَ ــِه ِب ــُلِكنْ تَهالَو لَ  ي

  
فاعة مقرونة بالحوض، حيث ترد عليه أمتـه        ثم يعود في موضع آخر إلى الحديث عن الشَّ        

2(: يشفع لهم عند الصراط، قالعطشى، ثم(  
 ازو جـــاكنَـــ هاهشَغْـــ يدحـــوم الَفَــِهِضــو حن ِمــاِدبــكْى اَألدي صــوريــ

وــي ــم ِعهحنَمـ ــصدنْـ ــاِطر الـ ــِب ةًاعفَ شَـ ــا ِعه ــا يمدنْ ــسشَخْ ــوطُقُى ال  ازو ِج

وــي ــجِرخْ ــن ِم ــذَ ِإاٍر نَ ــارا النَّ س عــ تْر عــ ِباةًص ــا ذَه ــوا الْاقُ ذَعابــ و  واازفَ

ــفَ ــ جنِكسيـ ــ واٍتنَّـ ــنكُسيـ ــحَأِب مهنْ عـ ــدمـ ــن ِمـ ــج الْاِر نَـ  )3(اززُأ يِمِحـ

  
ى اهللا عليـه  فاعة، فهو مقام محمود يناله الرسـول، صـلَّ   وفي موضع آخر يكرر مشهد الشَّ     

 رافع لواء الحمد يوم القيامة، وبشفاعته هذه تمحى الخطايا، ويرد عليه من تشفع بهـم نهـر                  ،موسلَّ
  )4(:الكوثر، قال

ــو ــهلَــ ــ ِفــ ــِرشْي الحــ  اِحشــــــح ريــــــ غَهدنْــــــر اه جــ

ــو ــ التَّحضـــ ــ ِمَليِضفْـــ ــِل هنْـــ ــيى َأرولْــــــ  اِحض اتِّــــــ

ــ يذِْإ ــاي اِدنَـــ ــعفَشْـــ ــ عفَّش تُـــ ــ تَْلســ ــْلنَــ ــقْ الَّ كُــ  اِحرِتــ

ــفَ ــ الحوهــ ــداِمــ ــ ِفــ ــِف وي المــ ــح مقـــ ــ المودمـــ  ياِحنَـــ

تُِهِبـــــو ـــــمـــــطَ الخَىحااي ــو ــي المهماســـ ــنومـــ  اِح مـــ

                                                 
 . 183 -179  األبيات،)23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
 . 33 -30  األبيات،)11( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
 .9/69ابن سيدة، المحكم، شدة الغليان، : اإلزاز )3(
   .36 -31 األبيات ،)6( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )4(
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لَــــــولكَــــــ اهثَوــــــري ــِم يِور ــالْ ِبهنْـــ ــِبذْعـــ  اِحر القَـــ

  
فاعة، فإنها تتمثل في الحديث عنهما مـن        الثة في الوسيلة والشَّ   ريقة الثَّ عن الطَّ عند الحديث   و

فمن ذلك قوله مؤكِّداً عموم الشفاعة في المؤمنين من أمته واألمـم            . خالل إشارة سريعة إلى المعنى    
  )1(:الخالية

ــنَ ــيِب ــعيِف شَ ــخَي الْ ِف ــِقالِئ ــن ِم ا و حـــمهـــمُأهم وي ِفـــما آددبـــ ند لَ

  
  )2(: مشيراً إلى أن هذه الشَّفاعة عامة وخاصة بالنَّبي، صلّى اهللا عليه وسلَّموقوله

فَشَـــوةًاعـــ عتْمِبخُـــ و فَـــصِلضاه دالْون ــِرب ــِةيــ ــالًاِئ ســ  والَُؤس مــ

  
  )3(:قول في موضع آخروي

ـ لْ ي ٍلجى ولَعاوتَـــا َأذَ ِإنيِبِنذْ المـــاِةص العـــعيِفشَـــ ـ  ه ـ  ِنى ع الع ِير و ـ الو 4(اج( 

  
وقد غلب  وبالنظر إلى قصائد ابن سيد الناس يالحظ أنه كان دائم التَّوسل في مدائحه النَّبوية،               

لذاتي، فقد اظهر في غير موضع ضـعفه وعجـزه وتقـصيره،    على هذا النَّوع من التَّوسل الطابع ا   
أن تمحى ذنوبه التـي أثقلـت ظهـره،         ليرتاح مما ينغصه في الدنيا، ومما يخشاه في اآلخرة، آمال           

  )5(:يقول
ــ ــيـــ ــ الخَعيِفا شَـــ ــىدو َأِقلْـــ ــ ِحيِبـــ ــ المُلمـــ  الِتِضعـــ

ــقَثَْأ ــ ظَتْلَـــ ــي ذُِرهـــ ــتْقَبوَأيوِبنُـــ  يِتاْعـــــــــِبي تَِنـــــــ

ــ ــذَِإفَــ ــتَعفِّا شُــ ــي َأ ِفــ ـــهــ ــطَ الخَِلــــ ــ ا وايـــ  اِةصالعـــ

 اِتوفَــــــــ الهريــــــــِثالكَوعفَاشْـــــ فَبِنذْا المـــــنَـــــَأفَ

  
    د الناس    و لم ينساالستعطاف والتّوسل وطلب االسـتجارة فـي       نفسه في التَّوسل و   ابن سي

النَّبوية في طلب المغفرة والفرج، رغبة في النَّجـاة          وهذا ما دأب عليه شعراء المدئح        ،جميع قصائده 
في اآلخرة، فهم يطلبون الغوث من الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، ليعينهم في الموقـف العظـيم،                 
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 عند ابـن    الخطايا وعواقبها، وهذا شعور ملموس    من   ةخشيال بالذَّنب، و  حيث يتملك الجميع الشعور   
اإلجازة على الصراط، فيقول متوسال طالباً االستجارة برسول اهللا ، صلّى           عن  سيد النَّاس في حديثه     

اهللا عليه وسلّم، بعد أن وصفه بأنه ذخره، ومالذه، ومجيره، وأسي جراحاته، بغية الخـالص مـن                 
  .)1(:ذنوبه وخطاياه الموبقة

ــ ــِنرِجَأفَــ ــا ري يــ ــَلوســ  ياِحــــرِت اجوء ســــن ِمــــِهـــــ ـ اللــ

ــَأ ــ ذُتَنْـــ ــمي وِرخْـــ ــو ياِدعـــ ــي والِذ مــــــ  يالِحِســــــ

وــِجم ــِريـــ ــ مني ِمـــ ــ ياِدعـــ ــطَ خَنِمـــ ــالِق ياِتايـــ  اِحبـــ

ــذُو ــتْقَبو َأٍبونُـــــــ ــِبو يِنـــــــ ــا َأهـــ ــى افِْشخْـــ  ياِحضِتـــ

ــ ــا لَمـ ــا غَهـ ــ رريـ ــِلوسـ  اِحر ِجـــــن ِمـــــ آٍسِهــــــ ـ اللـ

  
التي ثقلت نفسه المتعبة، فهو دائـم       لعفو والغفران من دنوبه      ا وفي السياق ذاته يقول مستعطفاً راجياً     

البحث عن الجائزة التي ستحقق له شيئاً من الراحة النفسية، فيقول متشفعاً برسـول اهللا، صـلَّى اهللا                  
  )2(:عليه وسلَّم، ومستجيراً به من ذنبه

  
 ذُنُـــوٍب وازِت الـــسدفَا َأســـلَفْتُه ِمـــن كُن ِلـي مِجيـراً فَمـا َأرجـو ِسـواك ِلمـا

وِإنَِّنـــي مـــسِلم ِمـــن ُأمـــٍة حنَفَـــا  كُن ِلـي شَـِفيعاً فَمـا َأرجـو ِسـواك لَهـا

  

 همه األول الوصول إلى طريق النجاة، رغبـة         القارئ لقصائد ابن سيد النَّاس يلحظ شاعراً      و
ظهر فيها رغبة صادقة في نوال رضى اهللا، ثم عفوه،          في نوال ثواب اآلخرة، فتلفاه يردد عبارات ي       

ضارعاً إليه أن يتجاوز عن سيئاته وذنوبه، وهو آمل في العفو من اهللا، وذلك بحبه لمحمد، صـلَّى                  
  )3(:قال. اهللا عليه سلَّم

ــيَئاِتي    س ــن ــا رب ِم ــي ي ــاعفُ عنِّ  فَ
  

ــا   ــك الِتجـ ــي ِإلَيـ ــم ِلـ ــِه ثُـ  ئيِفيـ
  

ــ ــي وَأِجرِنـ ــاِتي ِبحبـ ــن موِبقَـ  ي ِمـ
  

 آِل طـــه وحـــب َأهـــِل العبـــاءِ   
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  )1(:قال.  العفو والصفح متوسالً بالنبي، صلَّى اهللا عليه وسلَّموها هو يكرر السؤال طالباً
 اعرضتَـــى مفَطَصمـــ الْقِّحـــي ِبِهـــلَِإ ِئالًا ســكوحــ نَاِلمــآلا د يــتُددمــ

ــلِْنَأ ــيمِرا كَـــ يـــهنْـــي ِمِنـ  اعفَّشَ مــعفَاشْــ وتَْئا ِشــ مــْل ســيــَلا ِقذَِإ ةًاعفَ شَـ

  
وفي موضع آخر تلفاه غير يائس من انقطاع حبل الرجاء واألمل، بل مبدياً حسن ظن عظيم                
في النَّجاة بشفاعة النبي الكريم، فيقول مخاطبا رسول اهللا، صلَّى اهللا عليه وسـلَّم، مستفيـضاً فـي                  

   )2(:التَّضرع والدعاء والشكوى إليه، أمالً في النجاة في العبور على الصراط
ــا ــر البراْيــ ــا خَيــ ــك يــ  َأرتَِجــــــي نَيــــــَل نَجــــــاِتيِبــ

ــ ــم َأكِبــــ ــ نَتُلْــــ ــياِتجــــ ــ ذُنِمـــ ــِبو مِبونُـــ  ياِتقَـــ

 يِتاْكَ ِشــــــتُلْــــــزنْ َأكِبــــــياِئجــــــ رتُلْــــــلَح َأكِبــــــ

ــ ــكِبـ ــمى ظَور يـ ــِئـ ــي ِفـ ــِرشْحــــــي الـ ــا خَ يــ  اِةقَ الــــسريــ

ــ ــكِبــ ــي الِم ِفــ ــر َأاِنزيــ ــنَأوجــ ــفَّو تُــــــ  ياِتنَسى حــــــ

ــذَِإو ــدا مـــــــ  اِترفَ الــــــشَّدل حــــــثْــــــِمطٌاْر ِصـــــــ

ــ ــزِجَأي وِنرِجَأفَــــــ  يِتـــــــــاْرثَي عِنـــــــــلِْقَأويِنــــــ

  

6 .حةالحقيقة المديم  
حظي الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، بمنزلة ومكانة عظيمة في نفوس المسلمين، وهذا مـا               

وجلّ  ،ره الخالق قر عز ،             ه  في العديد من اآليات التي تتحدث عن أخالقه وصفاته ومآثره، فقد خـص
  . اهللا بصفات انفرد بها عن سائر خلقه

 باألحاديث التي تتحدث عن خصاله      تغص أنَّها   جديير،  نن والمغازي والس  كتب الس القارئ ل و
      وشمائله، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، التي طب  ونتيجة لكثـرة الحـديث عـن       . ت األرجاء قت اآلفاق، وعم

ـ بالحقيقـة المحم  (م، أخذت تتشكل نظرية دينية سميت       ى اهللا عليه وسلَّ   شمائل المصطفى، صلَّ   ةدي( ،
عادها إلى الدين اإلسـالمي، واتجاهاتـه   أع خالف بين العلماء، فمنهم من      وهذه النظرية كانت موض   

المتعددة، ومنهم من ذهب بها وبأصولها إلى مؤثرات غريبة عن اإلسالم، ترجع إلـى المـسيحية،                
  .)3(خاصة األفالطونية الحديثةب اليونانية، واتوالفلسف
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بحاجة إلى تمحـيص وتـدقيق،     – وإن صح إسناد بعضها      –والحقيقة أن األحاديث في ذلك      
   .وإعادة نظر وتحقيق، فقد اختلطت األمور، واكتنزت المدائح بالغثِّ والسمين

 دوراً كبيراً في تبلور هـذه       - التي كانت منتشرة في العصر المملوكي        -وقد أدت الصوفية    
رتها اإللهية، بل   أخذت صو "لدى فئة كبيرة من نُظّام المدائح النبوية إذ         وبخاصة  النظرية وانتشارها   

  إن الحقيقة المحمة لتصبح هي نفسها الحقيقة اإللهية التي تسري في الكون كلـه، فوجـوده هـو                دي
                    وفيـة الـصتـه هـي نفـس محبشاهد في كّل نور، ومحبشاهد في كل وجود، ونوره هو المالم

  . )1("...لربه
يمة والمنزلة الـسامية التـي      والقارئ لهذه القصائد يدرك دون أدنى شك مدى المكانة العظ         

خص اهللا بها نبيه، صلى اهللا عليه وسلم، فهناك عديد من اإلشارات الواضحة والبـراهين القاطعـة                 
أورد كثيراً منها على شكل عبارات سريعة موجزة، أو على شكل حـديث             وقد   على ذلك،    التي تدلُّ 
  .مسترسل

دة تتخللها عديد من اإلشـارات التـي         لنظم قصائد متعد   ةانبرى شعراء المدائح النبوي   ولهذا  
ترسخ هذه النظرية، فمحمد، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، مبدأ الرسل، وأول الخلق، وهو نبي قبل أن يكون                 

في أشعار ابن سيد النَّاس، وأول مقام لهذا النبي الكريم هو           ظهر بشكل جلي    آدم وأي شيء، وهذا ما      
ورفعنـا لـك    : "ير هنا إلى سورة الشرح حيث يقول اهللا تعالى        ارتباط ذكره بذكر اهللا عز وجّل، ويش      

  )3(:، وها هو الشاعر يقول)2("ذكرك
ــو ــي َأِف ــملَ ــذِِّحرشْ نَ ــعِف الركر ال ــي  يــِهاِل تَرآِنقُــ الِْمكَــحي م ِفــوهلُــتْي ه لَ

ــعَأ ــن َأاهطَ اس مهــتْ ي ــلُ و اســه َأم باًد ـــكْـــِذوره منْـــ ِمٍركْـــ ِذعهي يـــِهِرج 

  
يفوق في مقامه عند اهللا سائر النبيين، فهو إمامهم وخطيبهم ليلة اإلسراء، ويتقـدمهم يـوم                و

إباحة التـيمم   : القيامة بنيل الشفاعة، وهو آخرهم بعثاً، وأشرفهم نسباً، وأعطي ما لم يعطوه من مثل             
  )4(:قال. بالتراب، والصالة في أي مكان في األرض

ـ  طَعـ يملَفَ هرد قَـــينيـــِب النَّدرا قَـــم ســـيِبـــنَ ـ هم غَ نْ ِم ـ ره مِ ي ـ  َلثْ م  ا يـ ع  ىطَ

ــِإ ــم ِحهاممـ ــِح واًينَـ ــبِط خَاًينَـ ــبتُو مهيـ ــهعق شْم برــاه ــ قَن ِم ــِضب هم باطَس 

وــي ــمهمدقْـ ــيِق الْوم يـ ــِةامـ ـ  يدِرفَ اًعاِف شَـ ك موالًُؤس و  ي ـ ع ـ  ِط ـ  يِذي الَّ تَ اسىطَع 

ــو ــعم بهرآِخـ ــلُوَأ واًثَـ ــهـ  اطَـــهم رهفُرشْـــَأ واًتَـــيم بهطُســـوَأو الًم عـ
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ــو ــصخُ ــ طُضر اَألنَأ ِب هرــ و مِجســ د ــالْ فَهلَ ملَّصــيــثُى ح ــ م ــتَ اخْهاءا شَ  اطَّ

  

  )1(:هثم يكرر هذه المعاني ويؤكدها في مواقع أخرى من مثل قول
ــو ــالهولَ ــنْ يم لَ ــر ِبقِْط ــ َأٍدشْ ــوخُ ه ىو ــو ــالهولَ ــم لَ ي ــتْ كُس ِنعر ــي ــ الغ  ثُاِف

لَــووــالهــا طَ مِبــتْاب الدَأ وــهاله ــو ــدقَ ــنْ ِمتَْأل م ا الخَهــب ا الخَايــب  ثُاِئ

ــد ــ خَمحمـ ــر المريـ ــ ِإنيِلسـ ــِطخَ مهاممـ يبهــالخَم و ــبطْ ــ ِف ــِرشْي الح  ثُاِر كَ

ــو ــعم بهرآِخـ ــلُوَأ واًثَـ ــهـ  ثُاِر وقَبـــ يملَـــ والًضفَـــ مهـــثُِرواو الم عـ

وــي ــمدقْـ ــي الِقموهم يـ ــِةامـ ــو اًعاِف شَـ ــِهب ُأدقَ ــتْم ــ هقٌر طُ ــو َأاكنَ  ثُاِع

  

ة لم تكن من إبـداع      ديقة بتثبيت أركان الحقيقة المحم    وصيفات المتعلِّ تجدر اإلشارة إلى أن التَّ    
  )2(:ابن سيد النَّاس، فقد طرقها عديد من الشعراء الذين سبقوه وبخاصة البوصيري، فقال

  ــن ــِب ِم ــِميِر الغَي ــي ض ــراً ف ــان ِس  ك
  

ــا  ــون َأو يكونـ ــقَ كَـ ــِل َأن يخْلَـ  قَبـ
  

  

وفي السياق ذاته قال الصرص3(:ري(  
 مهيحـــو و األنبيـــاءنهد َأوأشـــ

  

ومــع ــهزِجـ ــذَ، وقّم حـ ــعقْك يِلـ  نـ
  

ــوَلوأن ــد اَهللا رسـ ــ خَ أحمـ  مرهيـ
  

فْـــَأوصنْـــهم ِعحالـــبالِغد ـــَأ وبرع 
  

لَــعى عــطّ خُــِهِشــراس مقَــلَه ودافَــ ع 
  

ــــذْ ِإآلدمأض ِهى ِبــــحتَــــ يضرع 
  

  

    والقارئ لقصائد الديوان يدرك أن د النَّاس كان أحد المغالين الذين أسرفوا في الحديث           ابنسي 
عن الحقيقة المحمدية، أسوة بغيره من الشعراء الذين اشتطوا في الحديث عنها ، ال بل زعـم فـي                   

               مـان وال   مواطن كثيرة أنه لوال الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، لم تُخْلَق األرض وال األفق وال الز
  )5(:وفي هذا السياق يقول. )4( النارة والالجنَّ
وآدنَـــــم اجـــــى ربهتَ مـــــوــ الًس ــنَ فَِهِب جــا و ــد ِبرفُالطَّ ــنَ ِعمال  خُاِض

ـ ي ــرِجَأ محمــــٍديِبالنَّي ِبـــلِهـــ ِإُلوقُــ ــميي فَِن ــىح ــطَ خَن ِم ــِااي  خُي الِط

ــفَ ــ تَاَلقَ الَعــى و هَأو ــع ــ كَملَ ــفَي  )6(خُاِد ربطْـــالخَ واِرتَـــخْالم ِبتَلْســـوتَ ي ِل

                                                 
  .26 -22األبيات ، )4( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  . 247البوصيري، الديوان، ص  )2(
 . 284ي، الديوان، ص الصرصر )3(
  .  240زآي مبارك، المدائح النبوية في األدب العربي، ص : ينظر )4(
  . 33 -26 األبيات ،)7( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
 .5/93، المحكمابن سيدة، الّشدخ، : الّردخ )6(
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ِمــوــ َأنيــنــ:اَل قَــ؟اذَ هس بانَحــكاس مه ــي ــيلَ اس مــك ــا  م ــ َأهخَطَّتْ نٍَدي ــو  خُاِس

ــاِئقَِب ــِةمـ ــ المِشر العـ ــ ِذِسدقَـ ــ هركْـ ــذَفَ ــىتَري ال فٌرا شَ ــدقَ ــهر ال خُاِذ ب 

 خُاِف نَــسد قُــحو الــركيــ ِفخَفَنْتُــِل نكُـــ تَم لَـــمآدالهو لَـــمعـــ نَ:اَلقَـــفَ

وتْانَـــ كَةٌنَّـــال جنَّـــالال والار ــنَ الو هــار ــ اللَّن ِم ِليــد ــي ِجوجال خُاِلس 

ــفَ ــلَ عابتَـ ــ وِهيـ ــجَأ ِلاهفَطَاصـ ــ ِهِلـ ــنَأكَ ــ يم لَ ــ ذَنكُ ــبنْ ــ المدآ ِب  )1(خُِت

  
  )2(:ومن ذلك قوله

ــ مــن ــان كَ ي دــِب نَىع ــاًي ــمدآين ِح  افَرصا انْــ مــيِلِكشْى التَّــلَــ ِإيٍنِطــ واٍءمــ ي ِف

  
على هذا النهج ترسم ابن سيد النَّاس خطى من سبقه من الشعراء في الحديث عـن عظمـة                  

ادوا على ذلك تفاعل الكون مع الرسـول،        الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، في الخلق جميعهم، بل ز         
صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فلخصوصية المكان أثر في النفوس، فكل مكان وطئت به قدماه مـن أقـدس                  

 لقولـه،   مـصداقاً فالزمن الذي بعث فيه من أفضل األزمنة،         األمكنة، وكذلك األمر بالنسبة للزمان،    
، )3("ونهم، ثم الـذين يلـونهم     ذين يلونهم، ثم الذين يل    خير القرون قرني، ثم ال    : "صلّى اهللا عليه وسلّم   

وهكذا عبر الشعراء بإحساس مرهف عن تلك المشاعر واألحاديث التي حملت تباشير الكون بقـدوم               
  .)4(خير الخلق وسيد المرسلين

    
7 .م، والصحابة رضوان اهللا عليهمى اهللا عليه وسلَّ صلَّ،آل النبي  

عديد من أسماء عترة الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وأسـماء           تزخر قصائد المديح النبوي ب    
الصحابة الذين وقفوا إلى جانبه منافحين عنه ومدافعين منذ بداية الدعوة اإلسالمية، وقد قدمت لنـا                

 بهـم،   ،مى اهللا عليه وسلَّ    التي كانت تجمع الرسول، صلَّ     ،المدائح النبوية نموذجاً حياً لألواصر الطيبة     
 التي تناقلتها األجيال جـيال      ،راء على ذكر أمجادهم، وفضائلهم وشمائلهم وخاللهم الطيبة       فأتى الشع 
   .بعد جيل

                                                 
 ..5/93، ن.ابن سيدة، ملغة في اللطخ، : اللتخ )1(
 .17البيت  ،)20( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
  .  2/149، )4508( البزار، البحر الزخار، حديث رقم  )3(
  . 254محمود سالم محمد، المدائح النبوية، ص : ينظر )4(
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لذا فقد كان الحديث عن الصحابة رضوان اهللا عليهم جزءاً أساسياً ال يمكن تغافله ونـسيانه                
بـذكر آل   ذكرهم مقرونا بـذكره و    وقد جاء   عند الحديث عن شمائل الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم،          

  .بيته
دهم وسيرتهم  ، فقد تغنوا بأمجا   رسم الشعراء في هذه المدائح صورة مشرقة لهؤالء الصحابة        

  .العطرة، التي تعتبر امتداداً ونموذجاً مشرقاً لسيرة المصطفى، صلَّى اهللا عليه وسلَّم
ـ يشاعرعن آل النبي، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، نجده ال وعند حديث   ، عذكرهم في عشرة مواض

، ومن الالفت للنظر أنه     )28،  23،  22،  20،  18،  16،  10،  8،  1،3(فقد ورد ذكرهم في القصائد      
     28(، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، بشكل مستقل، إال في القصيدة رقـم             لم يعط خصوصية لذكر آل النبي (

  )1(:فقال
وــع ــى اَأللَ ــآِراِبكَ ــِهِل م ــن ــم لَ ي ْلز ــح ــ الُْلبـ ــِحِب ىدهـ ــو ممِهاِلبـ  والَصـ

       

ه أراد بـذلك أن      بالصحابة رضوان اهللا عليهم ، ولعلَّ       فقد ورد ذكرهم مقروناً    ،أما في بقية المواضع   
 أبناء علـي بـن أبـي        وبخاصةب تهمة االنحياز والتشيع آلل البيت، وتفضيلهم على غيرهم ،           يتجنَّ

  .)2(طالب، وهي فكرة تطورت إلى مبدأ رفض وبغض لبعض الصحابة
  )3(:ومن ذلك قوله

ــِهلَع ــيـ ــص اِهللان ِمـ ــ مالةُ الـ ــي ةادعـ ــ ِبودجـ ــا مهـ ــِهلَ عاًنَّـ ــدِج ميـ  يـ

ــو ــص وِلآلِل ــحِبال ــ كَاِمر الِك ــم  ودعــــتَ واًمــــاِئيهم دلَــــ عركُــــتَ ها لَ

  

  )4(:وفي موضع آخر يقول
ــع ــى الْلَ مفَطَصاآلِلى وو ــص ــِبحال م ن ــحِرشَــىمياًظَــفْه ِحِتع قَــوــ ِبامــها ضاطَب 

ــ ــ وةٌالَصـ ــ ييمِلستَـ ــوحفُـ ـ  ِرهى الددم اماهذَ شَـ م  ـ ا ام ـ  الز دتَ مان ـا    ومـ تَام  اطَّ

  

  وهو دائم الد حابة رضوان اهللا عليهم عقب الصالة والتسليم على النبي، صلَّى اهللا عليـه             عوات للص
   )5(:قولهفي كما يبدو ، وسلَّم
 يالَِد بــالِم الظَّــن ِمــاحبا الــصدبــو ىجن الــدا جــ مــ اُهللاليــِهى علَّصــ

وــع ــى اَأللَ ــآِراِبكَ ــِهِل م ــن ــم لَ ي ْلز ــح ــ الُْلبـ ــِحِب ىدهـ ــو ممِهاِلبـ  والَصـ

                                                 
  .  58 البيت ،)28( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  . 2/144ل والنحل، لالشهرستاني، الم: ينظر )2(
 .60 -59 البيتان ،)8( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
  . 57 -56 البيتان ،)16( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )4(
  . 61 -57 األبيات ،)28( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
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وــع ــلَـ ــ النِّهِتابحى صـ ــد ِهوِمجـ ــالمو ةًايـ ــنيدرِشـ ــن مـ ــلَّ ددتَ اسـ  يالَِلـ

ــزَأ ــصكَـ ــالَ والِةى الـ ــلُّيمـ  والَلُــــم مٍددر مــــلُّ كُــــان كَــــذِْإ ددر مـ

وــع ــح يمِهيلَـ ــسلُـ ــ مالمو الـ ـ م يرِهــِبو اًرركَـ  يالَِقــ ماِننَــي الِججــى ِفـ

  

 :  بعـدة مـسميات أمثـال      حابةالـص يذكر   ابن سيد النّاس     أنوالقارئ لقصائد الديوان يجد     
وفي هذا السياق تجده يشير إلى مواقـف الـصحابة          . الصحاب، والصحب، واألصحاب، واألنصار   

      ين وحموه، وقاتلوا المشركين، طمعا فـي نـوال إحـدى           ودفاعهم عن الدين، فهم الذين نصروا الد
   )1(: مثنياً عليهمفيقول. الحسنيين، إما النصر أو الشهادة

ــَأو ــر خَهابحصـ ــ البيـ ــ بِةريـ ــَأِب هدعـ ــم َأِهاِفيسـ ــضُلهـ ــاِت وِةاللَ الـ  هغَـ

ـ  ــِب ٍدمـــح ميِبـــ النَّنيــوا ِدرص نَـــمهـ ــ ويٍضِب سَأ ٍرمــشِِّسُؤر ــاِلثََ ِكر ال  )2(هغَ

ــوجــ تٍُدراِرجي الــرــيحــا َأ م ــ اهــ ِبوامدقْ ــوفَلَْأفَ ــرم غَهداا ِع ــي م ةغَضــ م  هغَاِض

ــاِف رِشرعــي الْ ِذدنْــ ِعٍند عــِةنَّــجِب ٍةيــشَِعوا ِبازفَــ فَموا قَــهــ ِبىانَفَــتَ  )3(هغَ

ــفَْأو ــونَـ ــذَ ِهللاىدا ِعـ ــتْبـ ــع ةًاودعـ ــم بهباِرقَ ــىِ اغي ــد إل ــِد الَيِن ال  هغَ

ــم مهدهـــ عُهللا اىقَ ســـ الَاةًغَـــوا طُادبـــَأ ــهجاِهنَ م عــن نْ مِجهــص ــئِِاز دِق ال  هغَ

ـ ين أَ من ِدو ٍدمــح ميــن ِدقِّ الحــارنَــوا مامقَــَأ ـ  رِك الـشِّ  ِله ه وا  دـ م  )4(هغَواِض

     

 مشيداً ببطولتهم وشجاعتهم في الوقوف إلى جانب الرسول، صـلّى           وفي موضع آخر يقول   
م، في غزواته، فهم أنصار الحق وحماته، الذين أحاطوا رسول اهللا، صـلَّى اهللا عليـه                اهللا عليه وسلّ  

وسلّم، بسيوفهم ورماحهم دفاعاً عنه، كما يحيط السوار المعصم، فثبت اهللا قلوبهم، وحقَّق لهم الغلبة               
  )5(:واالنتصار، يقول

ــو ــ ِبامقَ ــِرصنَ ــقِّ الح ــ مي اِهللا ِف شَعر ـــحمـــوا مِقتَسيـــمَأقِّ الح نتَ يعـــواج 

ــو اطُحوــه ــو القَِضيِبالْ ِب ــقَالْوِباِض ــحفَانَ ــهولّ ــ ِتن ِم ــح اِإلكلْ ــلُم دِةاطَ 6(اج( 

ــُأ ــكولِئ ــفْ َأ اِهللابز ِح ــحلَ م ــ ِبن ــتَ مِه مســك ــ ِف ــل اُألي كُ مِروــلَأفْ و 7(اج( 

                                                 
  .26 - 20 األبيات ،)19( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  .مادة ثلغ: َهْشُم الرأس وشَدخه، وقيل هو َضْرُبك الشيَء الرطَب بالشيء اليابس حتى َيْنَشِدَخ، اللسان: الثَّْلغ )2(
  .  مادة رفغ: اللسان. سعة العيش: الرفغ )3(
  . مادة مضغ: المعجم الوسيط. األضراس:  المواضغ)4(
  . 52 - 50 األبيات ،)5( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
  .1/454الزبيدي، تاج العروس، . السوار من الحلّي: الدملج )6(
  .1/323الزبيدي، تاج العروس، . غلب: أفلج )7(
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أولئك الذين وقفوا إلـى جانـب       ، وبخاصة    جملة من الصحابة    أسماء امتألت قصائده بذكر  و
 بكر، وعمـر    ي أب أمثالالنبي، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، مقدمين أرواحهم رخيصة فداء له وذوداً عنه،             

وغيـرهم مـن الـصحابة      ل، وخالد، عبد الرحمن بن عـوف،        البن الخطاب، وعلي، وعثمان، وب    ا
  )1(:ذكّراً ببعض مواقفهم، وفضائلهم مرضوان اهللا عليهم، فمن ذلك قوله

َأودرــ ذُك ــارونْ َأِنيورو النُّـ ــا ِبهـ ــَأ امـ ــ النَّاعطَ ــه الْيِب ــ ويِماِش مــتَا اس عىص 

َأوــع ــِل عتْلَ ــاًي ــ وهره ِص ابنــ ع ــ ِهم ســقُاِبو ــ يالَ ِهِلض فَ ــ ِبيطُِح هــِتا اس  اصقْ

نُبــو ــهتُــ ــاُألم ثُــ ــوخُــ ـ  تْبَى َأرخُْأو ةًرة مــ ـ  ب ن ِم ِدعا أَ هـ  ن ي ـ ى نَ ر  اصقْ

ــو ــمم الْراِمعـ ــوحنُـ ــم َأَلض فَـ ـ  نَ ن مِ احا رهِب ٍةانَـ جران ـ  ي ـ  ِضقْ ـ  ي الَي فَ عىص 

ــو ــن المكَ ــب ع ٍفوو الزــِرب ــلْطَ وي ٍةح وسٍدعالً ع ي ـ ع ـ  ع ىنَ ـ  لَ ى عـ  د م ـ  أَ ن حىص 

ــ ســ ِبتْم ــشُِّه ــَأى وورم ال نَســ َأد مرــلَ ه هــم ع مــ الْر ــي ِفوقُارفَ ــم ــ وِها ِب ىص 

َأوــع ــفَ ــشُّنى ِم ــور ال ِعى ساًيدــةًاِإج ــ ب ــهلَ ــ َأين ِح ضــادِة ىح ــخْمبالزه  اصتَ

  

ى اهللا عليه    صلّ ،بي وآثار النَّ  ،سة وغير المقد  سةوق إلى األماكن المقد   الحنين والشَّ . 8

  م وسلّ
سة، التي أتى الشعراء على     سة وغير المقد  ة بذكر عديد من األماكن المقد     بويحفلت المدائح النَّ  

ذكرها في تهيئة السامعين لمدائحهم، مظهرين من خاللها براعة فائقة في وصف معالم تلك الـديار                
التبرك بذرات ترابها المعطر بعبق النبي، صـلَّى اهللا عليـه       التي تتلهف القلوب واألنظار لرؤيتها، و     

 بهـا خيـر     سوم التي حـلَّ   فيهفو قلبه إلى تلك المعالم والر     . الحاهرة، وسلفه الص  وسلَّم وذريته الطَّ  
2(ةالبري( .  

ت قصائد المدائح النبوية بذكرها، لتشكل بـذلك قاموسـا   ألماكن غير المقدسة، فقد غص  أما ا 
  . ، رسم الشعراء من خالله خارطة الطريق إلى الديار الحجازية، كل حسب مكان سكناهجغرافياً

ولعلَّ الشوق والحنين إلى الديار المقدسة هو الدافع األساس إلى اإلكثار من ذكـر األمـاكن                
 بشقيها، هذا باإلضافة إلى العامل الصوفي الذي تعاظم في العصر المملوكي، فقد أكثر المتصوفة من              

ذكر األماكن المقدسة، ومزجوه بالغزل الرمزي، وهم دائمو الحنين إليها؛ ألنَّها تحمل عنـدهم قيمـاً               
  .)3(سامية، وترمز إلى أمور غيبية؛ وألنَّها شهدت وحي السماء، وحياة سيد األنبياء

                                                 
  . 29 -23 األبيات ،)14(  رقم قصيدةب، بشرى اللبي )1(
 . 317محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوآي، ص : ينظر )2(
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ـ     عب،   من األمكنة  اًوبالرجوع إلى ديوان ابن سيد الناس، نجده يذكر عديد         ن ر من خاللهـا ع
شوقه وأحزانه وبكائه على فراقها، وهو في هذا يحذو حذو من سبقه من الشعراء الـذين اسـتهلوا                  

2(: فيقول،)1(سةقصائدهم بذكر األماكن المقد(  
ــ صــِإ ب ــىلَ ــٍقاِر ب ــ ِنيقَربَألا ِب صاب 

ــذَْأ    ــِعاوى لَكَ جــه م ــ ن ــِميِسالنَّ ص اب 
    

  
   )3(:وفي موضع أخر يذكر العقيق

ــ ســسماتُتْر ــ ن ــي طَِبر القُ ــشَّةُب ــتَاذَ ال ــ ِبوبنُ مسرــاه ــِب الطِِّنا ع ــالْ وي  اذَِغ

ــتَ ــرمـ ــاًريح سـ ــرحم فَيِقِقعالِْبـ  اذَبـــح ويِهِناِك ســـن عـــتْلَـــقَا نَمـــِب اًبـ

ــِل ــ فَيِورتَ ييِورــس ــحفْ ال فْ ســح م يِعاِمد قَــونَّــ ِمتْذَخَــ َأدا الــصبةُاباذَخَــْأ م 

ــِإ ــع مىل ٍدهي ــج ــلُ ــقَ الِْنو ع ــي رِبلْ ــعيوهنَ ــو فَلُ ــم اٍلا عــ ع ــثْى ِملَ ــِهِل اذَ ح 

ــى عِإ ــرل ــاِتص ــِيحوالْ فَشْ يى مــو ــى تُِإ اًدِج ــرل ــنْ تٍَةب ــِف ــ اَألِني ع عــ الِْني  ىذَقَ

  
وى، ويعلّل تعلقه بها وشـوقه لهـا بـأن          ا، واللِّ ب، والنّقَ صح والم ،يفَويذكر في قصيدة أخرى الخِ    

  .)4(م، حلَّ بهاى اهللا عليه وسلَّمحمداً، صلَّ
خَا الْ مـ  فُي ـمفْا سالْح ـمِبحـصــ اقَـا النَّ م مــا الر ــُلم م ــا ب ــنطْ ــ ىو اللِّ  اِكرَأِب

ــ ــح مالَولَـ ــلَّ حدمـ ــهـ ــِكب تَما لَـ ــَلِم اهـ ــوِن العث ــي ج تْرــ ع يــون ب اِكو 

  
راًويقول معب5(:م، وما حوله من بطاحى اهللا عليه وسلَّسول، صلَّ عن شوقه وحنينه لقبر الر(  
ــ ــا ريــ ــ اِهللاَلوســ ــا َأ يــ  اِحم الــــــساِببــــــر َأَلمــــــ ـكْــ

ــ  ياِئكَـــــبي وِقو شَـــــاَلطَـــ
   وِنحِنيــي و ــيــــــ  ياِحونُــــــ

    
ــنَ ــ موحــ ــ فَاكوثْــ ــْلهــ ــب ي ِلــ ــيِن حدعــ ــِنــ ــني ِمــ  اِحر ســ

ــ ــرَأفَــــ ــىاى مــــ  اِحس الِفـــــكيـــــاِنغَمن ِمـــــ َأتَمنَّــــ

ــرتُ ــةٌبــ ــد قَــ ــ بتْلَض فَــ  اِحطَــــــ الِبلَّا كُــــــهــــــاُؤح ـطْــ
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ة، فاعولزيارة قبر النّبي، صلّى اهللا عليه وسلّم، أهمية ومكانة خاصة رغبة فـي نيـل الـشَّ                
  )1(:فيقول

ــو مــن ي زــ قَر برــهي ِردفَ شَــكتَاعــ ه يســو ِبم َأا هــو ــمن الْ ِم ــِهِجنْ يوِهركْ  ي

  
 ارتباط وثيق باألماكن التي حّل فيها، إذ أنها تكتسب صـفة            ،مى اهللا عليه وسلَّ    صلَّ ،وآلثاره

  )2(:ة عند المسلمين، وفي ذلك يقول، فلكل أثر من آثاره خصوصيقديس في قصيدة المديح النبويالتَّ
وــاح ــيِط ِبُللُ َأةَب ــز ــِزنْ مِضرى اَألكَ ــغْم ةًلَ ــىنَـ ــر ِبه لَـ ــ تَ اِهللاوِلسـ  يُلِضفْـ

ــ الَّحذْ ِإهــ ح ــخْ المهلَّ ــارتَ ــن ِم م ــ ٍرضاِدهي الــوــرى مِلِه ِبــن ــلريــُلِمكْ تَِلس 

  
   )3(:ومن ذلك قوله. فة ذكر في ثنايا القصائدريولتقبيل ثراه وتربته الشَّ

ــِإ ــنى َألَ ــغْى مر تَ ــيطَ ِبىنَ ةَبــح ــنَ هلَّ ــيِبـ ــِه ِبـ ــِر البلُّ كُـ ــ الِةيـ  ثُِئـ

ــقَفَ ــْلبـ ــ واهر ثَـ ــمِذ ِبرِجتَاسـ ــحِب ِهاِمـ ــ الُثُي ــاَألى ومنَ منِإن ر ــاب ثُاِد ح 

  
رى عند دخولـه لقدسـيته، ويـسميه الـوادي           وتقبيل هذا الثَّ   ،العع النِّ لْويقول داعياً إلى خَ   

4(:سالمقد(   
ــ ــ كُنِإفَ ــثْ ِمتَنْ ــيِل ــا كَي ــيمِل ـ  ِبرقُ برق الْ  تُمِشاذَِإ ِهاقِِيِت اشْ ـ ر أَ ن ِم ـ  الْ ِهِض 5( اذَع( 
ـ  ْلبقَفَ ـ  ر ثَ ــنِّ ـ الـِعلَـاخْوسدقَـمي الْاِدوى الْ ــ فَاَلع ــم ــيطَي ا ِف ةب ي ــن ــذَا الْمِك ِح

  
  )6(:وللمنبر والروضة المطهرة حضور وذكر في بعض قصائده، فيقول

َأوـــــنِْم ىربـــــرم نبـــــر  ــر ــ وٍكسبنــــــ  الِحصــــــ

َأوِفــــي ى ررــــواِحي  لخُلْـــــ اِةضــِطب ــاِقي واصـــــ ِد اغِْتبـــــ

ــا ــٍة مــ ــن جنَّــ ــةٌ ِمــ ــي روضــ ــر  ِلــ ــن بــ ــا ِمــ  اِح عنْهــ
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   على النَّبي، صلَّى اهللا عليه وسلَّمالصالة والسالم . 10
  

حض القرآن الكريم على الصالة والتسليم على رسول اهللا، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فمن ذلـك                
عديد هناك  و. ))1وا صَلُّوا عَلَيـهِ وَسَـلِّموا تَـسلِيماً       إِن اللَّهَ وَمَلَائِكَتَه يصَلُّونَ عَلَى النبِي يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَن         : قوله تعالى 

من األحاديث الشريفة التي حثَّ فيها رسول اهللا، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، على الصالة عليه، فمن ذلك                 
رةً، غُِفرتْ لَـه ذُنُوبـه      الصالَةُ علَي نُور علَى الصراط فَمن صلَّى علَي يوم الْجمعة ثَماِنين م           : "قوله
اًثَمامع ن2("اِني( .  

من هنا كانت الصالة والتسليم على رسول اهللا، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، جزءاً ال يتجزأ مـن                 
وبناء . قصيدة من الصالة على النبي الكريم     تخلو خاتمة أي    كاد  تهيكل قصيدة المديح النبوي، بل ال       

     د النَّاس واحداً من الشعراء الذين دأبوا اختتام قصائدهم بالصالة والتـسليم            على ذلك فقد كان ابن سي
على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الكرام، إال أنه لم يلتزم سمتاً واحداً في الصالة والتـسليم، بـل    

فغالبا ما كان ينهي قصيدة المديح النبوي ببيـت أو بيتـين فـي الـصالة                . لجأ إلى التنويع في ذلك    
   )3(:تسليم على النبي، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، كقولهوال

ــ ــكلَى علَّصفَـ ــ اُهللايـ ــرذََا مـ ــرو ِبسامــوقٌاِرشَـ ــح الــضاِءقَ ــ نصى غُ  ضغَ

  
  )4(:وقوله

ِمـــيـــِهلَع َأ اِهللان ـــكَـــزـــِل ٍةالَى صالْوِمي ـــماِدعَأ وـــفَـــوِمالَى س 

  
ل ديمومة الصالة والتَّسليم على رسول اهللا، صلّى اللله عليه وسـلّم،             وقد جع  وقوله في بيتين  

مربوطة ببزوغ الشَّمس وغروبها، وتعاقب الليل والنّهار، وأشراق البدر، وكلّها من مظاهر ديمومـة        
  )5(:الحياة، يقول

ــِهلَع ــيـ ــ اِهللاالةُ صـ ــرذََا مـ ــوقٌاِرشَـ ــُل اللَّبوآ ابغَـ ــتْ ييـ ــاِجد وهلُـ  ايـ

ــو ــا َأم ــ الْقَرشْ بدالْر ِنمــر ــ كَي حِهِنس ــَأو ــنَّـ ــج الْاك ذَهى لَـ ــاِكحم المـ  ايـ
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والمالحظ أن ابن سيد النَّاس قد خالف النهج الذي سار عليه في بقية قصائد الـديوان فـي                  
    )1(:موضعين اثنين، إذ ختم إحدى قصائده بأربعة أبيات فيقول

ــلَعفَ ــ ِهيــــ  يالِتصــــــ وٍني ِحــــــّلكُــــــيالِم ســــــنِمــــ

وــع ــآلِلى الَـــ ــ األًَع مـــ ـــصـــ ــ َأاِبحــــ ــسِلهـــ  اِتقَاِب الـــ

ــ ــ امـ ــده َأ ِبـ ــعفَـ ــن عـ ـــ نَفْـ ــيِســــ ــاِرالطَّ ر شَـــ  اِتقَـــ

ــ ــمــ ــصدا بــ ــحبا الــ ــىدوَأ فَــ ــ الزوِمجالنُِّبــــــ  اِتراِهــــــ
  

 أبيات، نص فيها على أن الصالة على النبـي، صـلَّى اهللا             وفي موضع آخر ختمها بخمسة    
  )2(:قال. عليه وسلَّم فرض

ــــاُهللاولَّ صــــِلى عِهيالْ واْلةُكَــــالِئم امِكـــرالنَّـــويـــٌل ِجاســـ بعديـــُل ِجه 

ــو ــاَلقَ لُّ صــِهلَوا ع ــ فَي هوــفْ م ــ ضرتَ ذَهــٌلِلا د ــي ــِه ِب ــد قَ ص ــح وُلدلُ م 

ــ لِّصــ و لِّسمر ــ الْب عــِشر م ا وــد ــجو تْخَ ــاءنَ ــجي وِف ــدب الِْةنَ ــاِءي  )3(يُلِلم ِش

ــع ــى النَّلَـ ــلنَّ ِلآٍل ويِبـ ــيِبـ ــ اوم سـ ــاًردقَـ ــ فَِه ِبـ ــمهـ ــُلاِلهر ب غُـ  )4(يـ

ــو ــ وِهِبحصـ ــ ِموٍعرفُـ ــاِك زهنْـ ــذَحو ٍةيـ ــا ِمبـ ــِعلتَّ ِلهنْـ ــْأ تَفريـ  يُلِصـ
  

 س الشِّ فَبب في هذه المخالفة يعود إلى طول النَّ       ولعل السفي هاتين القصيدتين؛ إذ بلغت      عري 
  . األولى تسعة وثمانين بيتا، والثانية مئة وتسعين بيتا

ومما يالحظ على نهايات القصائد أن ابن سيد النَّاس كان يلجأ إلى التنويع في ذكـر ألفـاظ                  
ما كان يستخدم ألفاظ    سليم، فغالباً  والتَّ المالس  :الص م، سليم، وصـلِّ وسـلِّ    الم، وسالمه، والتَّ  الة، والس
  . ى عليه، وغيرها من األلفاظوصلَّ

تجدر اإلشارة إلى أن ابن سيد النَّاس، قد سار على نهج سابقيه في تحميل عنصري الصالة                
م، والنسائم والحمائم، وأن يدوما بدوام سجع الحمام وهديله،         ى اهللا عليه وسلَّ   ، صلَّ بيوالتسليم على النَّ  

  )5(:بيعة والكون، كما في قولهالطَّمس، والقمر، والبرق، واألغصان، وغيرها من مظاهر الشَّدوام و
ــ ــر ب الَ اِهللاالةُصــ ــِهِل عتْحــ  اظُفَــــِتا احمــــِها ِبنَــــ لَيمِلستَــــو يــ

 اظُظَــــ ِكاًدبــــا َأهــــا لَهِتحودِبــــ اممـــ حتْعجا ســـ مـــاِميـــى اَألدمـــ

                                                 
  . 89 -86 األبيات ،)3( رقم قصيدة بشرى اللبيب، )1(
  . 190 -186 األبيات ،)23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
 .شملوجن ومادة : اللسانابن منظور، الناقة السريعة، : الشِّْمِليُلالناقة ذات الوجنة الضخمة؛ : الوجناء )3(
 .مادة بهل: جمع ُبْهُلول وهو العزيز الجامع لكل خير، اللسان: الَبَهاِليُل )4(
  .31 -30 البيتان ،)17( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
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  )1(:ويقول في خاتمة إحدى قصائده
ــلَع ــِهيـ ــ اِهللاالةُ صـ ــم ثُـ ـ  هِرى الـددم هالم سـ ـ ا أَ  م هد ـ ى الر ياض ـ نَ ب  اجسفْ

ــو ما زارــ م ــ الررضخْ ًــب ــِكاْ بميى الغَ ـــَأفَ اًيضحغْـــ ثَكـــاألقْ  رواِنحـــلَِّفْ الماج 

  

  اليهود والنَّصارى. 11
الحروب اإلفرنجية أدت إلى زيادة الجدل الديني، وإلى ظهور المدائح النبويـة، وهـذا مـا                
نلحظه من خالل الكم الكبير من الشعراء الذي نظموا في هذا اللون من الشعر رغبة في إعادة إحياء                  

 الحافلة بالسجايا المصطفوية الخالدة، وهذا ما ألـبس         ،بوية العطرة أمجاد الدين اإلسالمي والسيرة الن    
المدائح النبوية ثوباً دينياً، عكف الشعراء من خاللها على مدح الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وبيان                

 إلثبات نبوته وبيـان     ،مكانته من جهة، ومناقشة خصومهم من أتباع العقيدة الصليبية من جهة أخرى           
  .       )2(، وتقدمه على غيره من األنبياءلهجالل فض

وقد اعتمد ناظمو المدائح النبوية على عنصر المناظرة كوسيلة من وسائل الدفاع عن النبي،              
وبهذا فقد غدت المناظرة ركيزة أساسية من الركـائز التـي           . صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وإثبات رسالته     

ليهود للمسلمين إنَّما كانت حـول      النصارى وا ن مناظرة   قامت عليها قصيدة المديح النبوي، وذلك أل      
  .  )3(بشارة به، ثم إنكارا وتكذيبااإلسالم رسول 

 من الشعراء الذين انبروا للحديث عن اليهود والنـصارى فـي            وكان ابن سيد النَّاس واحداً    
حملت أمـارات   مدائحه، وقد ركّز على هذا الجانب في سياق حديثه عن إرهاصات النبوة، تلك التي               

، وما نقل من أخبار عن أحبـارهم        ورد في كتبهم  البشارة بمبعث النبي، صلَّى اهللا عليه وسلَّم ، كما          
  . ورهبانهم

 في توجيه الجاهل الذي ال يعرف خالل المصطفى، صلّى اهللا عليـه وسـلّم،       ومن ذلك قوله  
، أن يسأل األحبار والكهان عما      وسجاياه وخالله الطيبة، التي تأسر األسماع، وتمتلك العقول والقلوب        

  )4(:ورد في كتبهم من مبشِّرات بنبوته ورسالته السماوية التي كانت أعم وأشمل رسالة
ــ كُنِإ ــ الَتَنْـ ــاِقنَي مِرد تَـ ــ الَّهبـ ــَأ يِتـ ــى الْحضـ ــبح ِبؤادفُـ ــهـ  والَغُشْا مـ

ــكُ  والانبــهالر واربــح اَألِه ِبــْلَأاســفَ ــ وانهــ ــنْاِإل واةَروالتَّــ  يالَِجــ

ِبـــخْيرـــلٌّ كُـــكع نُن بيِتـــ الَِّهِتـــو ــع تْمــتَ و ــتْم ــي الْ ِف ــ تَالَع  يالَِضفْ

ــكَ ــرِخ َأتْانَـ ــاًيـ ــمتْ خَـ ــ نُلِّ كُـ  ىلَــو ُأتْانَــ كَِلضفَــي الْا ِفــهــنَِّكلَ ٍةوبـ

                                                 
  . 57 -56بيتان ال ،)5( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
 . 471 الصليبية في مصر والشام ، ص  الحروبأحمد بدوي، الحياة األدبية في عصر: ينظر )2(
 . 172مخيمر صالح ، المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري، ص : ينظر )3(
 . 26 - 24 األبيات ،)28( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )4(
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ر به موسى في توراته عن الحبيب، صـلّى اهللا           مشيراً إلى ما أخب    ويقول في قصيدة أخرى   
عليه وسلّم، وما أخبر به عيسى أمه عندما أنطقه اهللا في المهد، وما أخبر عنه تبع الذي ظهرت لـه                    
تباشير هذا النبي الكريم قبل ميالده بقرون طوال، وما أخبر به كعب بن لؤي، وقـس بـن سـاعدة         

  :)1(ملة ببشرى ميالد خير البريةمحوغيرهم، فكّل هذه الوقائع المروية جاءت 
وــع ــخْ َأهنْ برــ م ــذْى ِإوس ــ كَهالَ تَ ام روــاه ــحي م ِف ــِمكَ ــاِةرو التَّ ــد و قَ  افَِص

ــو هــ الْو ــةُارشَِب ــ ِعن ِم يى ُألســم ــوو ِهِت ــِجنِْإ دعـ ــهالْ ِبِهيِلـ ــ ويماِشـ  افَـ

ــكَ اذَكَـــوهنْـــ عاًرِبـــخْ مانكَـــ عبـــوتُ عــ َأب بــاح ــرو الْ ــع بنى ِم ــحه تُِث  افَ

ونْـــعـــخْ َأهر قُـــبقَس ـــومقَـــلَ فَهد ــح ــلَّ ى ماِمسعهــم ــ ِذن ِم ــِهِركْ  افَنُ شُ

  
وقد حرص ابن سيد النَّاس في قصائده على إيراد كثير من الحجج والبراهين الدالـة علـى                 

، صلَّى اهللا عليه وسلّم، في مواطن كثيرة شعراً أو نثرا، فساق أخباراً عـن               صدق نبوة سيدنا محمد   
ِحبي2(ىر(، َون ورطُس)3(  ،ِطوسحي)4(  وابن اله ،يانب)5(  ،ْوالجودار)6(  ،تُوعب)7(، و سـ  بن ذِ اف  ي ي ي8(نز( ،
قُوبِنس اِع س10(:ومن ذلك قوله.  وغيرهم)9(ةد(  
ــو ــبقَ ــرِحب نلهم ِم ــىي ــخْ َأين ِح برهم ــع ما رآهــ و عــن ــروطُس نَ م ا عــر  افَ

  
                                                 

  .23 -20 األبيات ،)20( رقم ةقصيدبشرى اللبيب،  )1(
رى )2( ذاك     : بحي صرانية آن ل الن م أه و أعل شام، وه ن أرض ال صرى م ي ب سكن صومعة ف ان ي صراني، آ ال . راهب ن رجس، ويق مه س : واس

اتف يهتف        : جرجس، ويقال : ِجرِجيس، آما يقال   ة        : إنه ُسِمَع قبل اإلسالم بقليل ه ر أهل األرض ثالث شنى     : إال أن خي اب ال رى، ورب ، والثالث  بحي
ة،  1/122ابن إسحق، السيرة النبوية، : ينظر.  صلى اهللا عليه وسلم،المنتظر، فكان الثالث رسول اهللا     سهيلي،  .1/109؛ ابن هشام، السيرة النبوي  ال

  .1/89؛ المسعودي، مروج الذهب، 1/344الروض األنف، 
ا من سوق بصرى             :   نسطور  )3( شام قريب يم في صومعة في ال ة،     : نظر ي. راهب آان يق سيرة النبوي ن إسحق، ال سيرة    1/129اب ن هشام، ال ؛ اب

 .   1/130؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/113النبوية، 
ل           . هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن غسان         ): الكاهن( سطيح   )4( سطيح قب ن عامر، ودعت ب ولد في اليوم الذي ماتت فيه امرأة عمرو ب

ه،        . فيه، وأخبرت أنه سيخلفها في علمها وآهانتها      أن تموت فأتيت به فتفلت في        ا هالت د رأى رؤي ة، وق يمن من التبابع دعاه ربيعة بن نصر ملك ال
  .1/60؛ السهيلي، الروض األنف، 1/16ابن هشام، السيرة النبوية، : نظرا. فأولها سطيح مبشرا ببعثة النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، وسيادته

ان أي                   : ابن اْلَهيََّبان  )5( ال قطن هيب صفات، يق َسمَّْيَن بال ان من الُم شام، والهيب ان       : رجل من يهود ال ضا الجب ان أي تفش، والهيب سهيلي،  : ينظر . من ال
  .   1/406الروض األنف، 

اعًرا، وأوردوا نصرانيا، شالجارود العبدي سيد عبد القيس، ورد على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقد اضطرب أهل األخبار فيه، : هو )6(
قتل بعقبة الطين بناحية فارس .  صلى اهللا عليه وسلم، فسره ذلك،أسلم وأشراف قومه عندما قدموا إلى رسول اهللا. له شعًرا يعلن إيمانه بالرسول

؛ 117ت، ص؛ ابن خليفة، آتاب الطبقا185؛ ابن خياط، الطبقات، ص 6/134ابن ماآوال، إآمال الكمال، : ترجمته في. سنة إحدى وعشرين
  .    16/421جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، 

ذآر الملوك المتوجة  وهب بن منبه، : ترجمته في. هو تبع بن شمر بن عسر بن ناشر النعم، ملك األرض بأسرها، وعمِّر ألف سنة وستين سنة  )7(
  .13-10/11؛ ابن عساآر، تاريخ دمشق، 1/214لكلوم، ؛ نشوان الحميري، شمس العلوم ودواء آالم العرب من ا240 ص من حمير،

ا                     :  هو )8( ًا عليه سيف بن ذي يزن ذي أصبح بن مالك الحميري، ويكّنى أبا مّرة، وهو الذي حرر اليمن من األحباش بمساعدة الفرس، وصار ملك
ة؛     : ينظر. القحطانيينم، فكان آخر ملوك اليمن من . ق50ألآثر من خمس وعشرين سنة، حتى قتله عبيده األحباش عام      سيرة النبوي ن هشام، ال اب

  .1/154؛ السهيلي، الروض األنف، 1/46
ال       . أحد حكماء العرب، ومن آبار خطبائهم، في الجاهلية       :  بن عمرو بن عدّي اإليادي     قس بن ساعدة   )9( ان أسقف نجران، ويق ي   : آ ه أول عرب إن

د  أما" وأول من قال في آالمه       خطب متوآئا على سيف أو عصا،      ه             ". بع ه ويعظم را، فيكرم روم، زائ ى قيصر ال د عل ان يف دود في    . وآ وهو مع
ال  المعمرين، طالت حياته وأدرآه النبي، صلى اهللا عليه وسلم، قبل النبوة، ورآه في           ك، فق ة وحده   : " عكاظ وسئل عنه بعد ذل ه  ". يحشر أم ترجمت

  .5/196؛ الزرآلي، األعالم، 1/27ين، ؛ الجاحظ، البيان والتبي87السجستاني، المعمرون والوصايا، ص : في
 .32بيت ال ،)20( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )10(
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  )1(:ويقول في موضع آخر
ــوام روَأا وــنــنَاًيفَ ســ ِذَلجي يــِب ٍنزتَــا اقْمــلْى ِعضمِمــه ِهِركْــ ِذنتَ اعافَــر 

لِْلوـ ي  افَـــلَ خَ واقُـــفَاَ و الَهحصنُـــوا فُالَخَـــفَ ِه ِبـــاِنبـــيه الْبــنى اتَـــ َأوِدهـ

  
ومن ذلك حديثه عن مخيريق وهو من يهود بني النضير، ذلك الرجل الذي عـرف النبـي،         
صلَّى اهللا عليه وسلَّم، بصفته، وغلب عليه إلف ِديِنه، فأخذ سالحه وقاتل إلى جانب المسلمين، وكان                

  )2(:يه وسلَّم، إن قتل، وفي ذلك يقولقد أوصى بأن تنقل أمواله إلى الرسول، صلَّى اهللا عل
 افَــقَ وهالَــومى َأدهــي الِْبــ نَىلَــع ِإذْ واددالـــسَام رذْ ِإيـــقُِريخَا مذَكَـــ

  
وقد لجأ ابن سيد النَّاس في قصائده إلى تفنيد مزاعم اليهود والنصارى ودحـضها، معتمـدا                

 - عليهما السالم    -اءت على لسان موسى وعيسى      على ما ورد في كتبهم المقدسة من تصريحات ج        
  )3(:حاملة تباشير قدومه ومبعثه، ال بل بشّروا في كتبهم باسمه، يقول

ــحتَ ــتْلَّـ ــ كُِه ِبـ ــِه اِإلبتُـ ــلـ  خُاِســـ نَِهيـــ ِفهطَّـــ خَما كَـــهـــِليِجنِْإِب هركِْذ فَـ

ــخَْإو ــو ماربـ ــح َأنى َأسـ ــ بدمـ ـ  هنْى ِموثَ هدعـ ـ   ِف ـ  اِةروي التَّ ـ   م ا هو ـ ا ر  )4(خُِص

ــ ــلْ العتُهعيِرشَـ ــحا ويـ ــتَ ِكمكْـ  ِهاِبـ
ــِل    ــم ــانا كَ ــرٍع  ن ِم ــتَشَ ــنَ مدقَ  خُاِس

    
ِبوــثَع ــ عهتَُـ ــع وتْمـ ــبتْ اَدقْـ ــِل ِهاِعـ ــم ــانا كَ ــ عن ِم ــ تٍَدقْ ــ فَمدقَ  خُاِس

  
 ثنايا قصائده عن غدر اليهود ومكرهم بالنبي، صلَّى اهللا عليه           وقد تحدث ابن سيد النَّاس في     

وسلَّم، بعد فتح خيبر، فقد أشار غير مرة إلى قصة الشاة المـسمومة، التـي قامـت زينـب بنـت                     
سول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فأظهر اهللا مكـرهم فـأنطق ذراع            م في ذراعها للر    بدس الس  )5(الحارث
  )6(: هذه المعجزة إلىيقول مشيراً. الشاة
ــو ــي خَاةُشَ ــٍرب س تْما الْهــي هــ فَود ــ ام ــوا الْالُنَ مرامــ و ــعال الْولَ ــوفْ ــ ِند قَ  وايلُ

خَْأوبــر ــ ِبهتْ ــم ــدا قَ ــان كَ ــن ِم ح ِمــ ٍثدالْن ــيوِدهــ وهقَــم ومم يــُلاِذر 

                                                 
  . 26 -25 البيتان ،)20( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  .29بيت ال ،)20( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
  . 22 -19ألبيات ا ،)7( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
 . مادة رصخ: اللسان. ثابت: راصخ )4(
ن  : انظر القصة في . م، في ذراع شاة بعد فتح خيبرى اهللا عليه وسلَّبدس الّسم للرسول، صلَّقامت  زينب بنت الحارث، امرأة من يهود خيبر،         )5( اب

 .74؛ القاضي عياض، الشفا، ص 3/191هشام، السيرة النبوية، 
 . 97 -96بيتان ال ،)23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )6(
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  )1(:ويقول في موضع آخر
نَوــاج ــس بكتْ ــذِّمال ــاعرال ــال نَ فَ تْج ــي ــخَْأ لَدوهـ ــ كَتْفَـ ــربتَا فَهديـ  اجـ

  
          د النَّاس في موضع آخر إلى غدر عوقد أشار ابن سيم  رو بن جوهو أحد يهود بني     ،)2(اشح 

     على رسول اهللا، صلَّى اهللا عليـه وسـلَّم، حـين جلـس              )3(النضير، عندما حاول أن يطرح رحى 
أحد جدرانهم، فنزل الوحي طالبا منه االنصراف، بعد أن أعلمه بقصة غـدرهم،             المصطفى بجوار   

  )4(:وفي ذلك يقول
ـــويتَـــ َأيِرِضي النَّـــبنـــ وماهـــ وحــِب ي ــي الر ِذِةردغَ حــى ع مــِجو الْر اِشح 

  
  )5(:يقول في موضع آخر

طَورح الر ـ  ىح ــلَع اوعـمز َأنيم ِحـِهِنص ِحـن ِم ــِهي ــى ولَّو فَ هــو ــىعم هنْ ِم ــ نَل اج 

  
وفي إشارة أخرى إلى غدر اليهود تحدث ابن سيد النَّاس عن لبيد بن أعصم، ذلك الرجـل                 
الذي سحر النبي، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، لكن اهللا أطلعه على ذلك، وانتزع السحر مـن أسـفل بئـر                    

  )6(:ان، وفيه يقولورذَ
ــلَْأفَ ِهِرحِس ِبـــاء جـــني ِحـــديـــِب لَاكذَكَـــ ــاهقَ ــانورذَن  ِم ــِرخْ مِيحالو ِب اج 

  

12 .وغزواته  ،مى اهللا عليه وسلَّ صلَّ،معارك النَّبي   
تـار تـارة، ومـن      لمون في العصر المملوكي لهجمات وحشية شرسة من التَّ        تعرض المس 

ض اهللا للمسلمين قادة         الصمغاوير، سـاروا علـى نهـج        عظاماً ورجاالً ليبيين تارة أخرى، حتّى قي 
صلَّى اهللا عليه وسلّم،      سولالر ،  وصحبه في الد  ين والعقيدة، فقادوا األمة إلى انتـصارات       فاع عن الد

تها وكرامتهاأعادوا فيها لألمة عز .  

                                                 
  . 30بيت ال ،)5( رقم صيدةقبشرى اللبيب،  )1(
ذي جلس رسول اهللا صلى            : عمرو بن َجحَّاش بن آعب النضري، من يهود بني النضير، قيل          : هو )2( ى ظهر البيت ال هو الذي انتدب ليصعد عل

دتهم    ، لكن جاء الخبر إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من السماء م ويقتله غدرا،نبه ليلقي عليه صخرةاهللا عليه وسلم بجا   تهم ومكي اه بني نذرا إي
روض   : ينظر. فسرَّ بذلك الرسول. قتل عمرو بن جحاش آافرا على يدي يامين بن عمير         . التي دبروها له ، فنهض سريعا إلى المدينة        سهيلي؛ ال ال

 .  3/146؛ ابن آثير، السيرة النبوية، 1/410الكالعي، االآتفا،  ؛3/410األنف، 
 .لسان مادة رحاالحجر العظيم، ال: الرَّحى )3(
 .21بيت ال ،)13( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )4(
  .32بيت ال ،)5( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
  . 31بيتال ،)5( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )6(
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وقد كانت األحوال آنذاك بين مد وجزر، وهذا ما دفع شعراء ذلك العصر إلى تذكر أمجـاد                 
سول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، بغية تثبيت القلوب، وبعث األمل والعزيمة في النفوس، مـن خـالل          الر

  . التفاف المسلمين والصحابة حوله وثباتهم في أرض المعركة
حريض وبعث الحماس في النفـوس      ة دور بارز في التَّ    بويمن هنا كان ألصحاب المدائح النَّ     

ر من  ة العطرة، التي سطَّ   بوييرة النَّ فحات المشرقة في الس   ء تلك الص  للثبات والقتال، من خالل استقرا    
 خاللها الر ل، أسمى آيات التَّ   عيل األو    سول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم    ضحية والفداء، نصرة لإلسالم وللر .

مـدائح  ، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، تقليدا سار عليه نـاظمو ال          عنهوعليه فقد أصبح الحديث عن غزوات       
  . جزءاً ال يتجزأ من بنية المدحة النّبويةو، ةبويالنَّ

 يركّز  هفإنَّغزوات الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم،       شرحاً مفصالً ل  بن سيد النَّاس    اقدم  وإذا ما   
، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وثباته، ورباطة جأشه في أرض المعركة، يقـول             بيعلى اإلشادة بشجاعة النَّ   

    )1(:تحدثاً عنهم
ــ ــِف ــوِمي ي ب ٍردر ــآه ــ َأاس النَّ ــِإ مهبرقْ ــى الْلَ عدــ اقْو ــواب الْرِت ــ اَألِقاِم  ِسِن

ــي ــومقُ ــي نَ ِف م ِلِهِرحــد ــ ييِنل ــطَم هرصنْ هــاًر ــى بالظُّ ِب ماا ر ــب ــ نَنِم ِسج 

  
      بشجاعته وثباته في أرض المعركـة،       بن أبي طالب   ويشير في موضع آخر إلى شهادة علي 

فقد كان صابراً ثابتاً رابط الجأش، وبخاصة عندما يشتد القتال، فيلوذ الجميع إليه، صلّى اهللا عليـه                 
   )2(:فيقولوسلّم، رغبة في الحماية، 

وُل قَـــيـــِهِفكْيِلـــ عـــيع ـــنب ــ ِهِتالَس ــي مِف ــٍرشَع ص ــ ِعٍرب ــلِّ الْدنْ ــقَ ا صِقد 

ــِإ ــذَا ِإنَّ ــدتَا اشْ ْأ بــالْس حِبرو ــطَتَاح ــ تْم سمــ الْر عاِلوي وــار تْعــ ح مــ الْةُر حِقد 

ــتَّنَِل ــني ِقـ ــرِمـ ــ اِهللاوِلسـ  ِقِفدنْــ مد جــاًرحــ بهنْــي ِمِقــتَلْنَفَ اهتَوطْ سـ

  
لى من النبـي، صـلَّى اهللا عليـه         تجدر اإلشارة إلى أن ابن سيد النَّاس كان كثيرا ما يشير إ           

، وسلَّم، وكرمه في الحرب، امتثاال لما فطر عليه من عفو وصفح، يقول متحدثا عن عفوه يوم حنين                
حينما أتاه أهل هوازن، وأهل الحجرات، يطلبون رد سباياهم وأسراهم، فرد عليهم سباياهم وأسراهم              

  )3(:وشاءهم، وعفا عنهم منّة وكرماً، يقول
ــ ــمركَــــ ــح ســــ ــِبىرزَأ فَــــ ــاِط الَاِبكَِسانْــــــ  الِتهــــــ

                                                 
  . 35 -34بيتان ال ،)12( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  .26 -24 األبيات ،)21( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
 . 37 -34 األبيات ،)3( رقم قصيدة، بشرى اللبيب )3(
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ــ ــسِلاِئســـ ــبي و الـــ ــَأ  ونفواصـــ ــ الحَلهــــــ  اِترجــــــ

ِســـــــــووم ِباهنَـــــــــحــــــكَ ٍنيفَيــــــ هــــــات ِهباِتب 

ــرَأ ــ َلســـ ــفَفَرالعـــ ــاوالُقَـــ ــاقَفَـــ ــرالم فَر عـــ  الِتســـ

  
  )1(:الم على أسرى هوازنالة والسوكرمه عليه الصويقول في موضع آخر ذاكراً منَّه 

وـــرس دباًيِظ عـــيِمـــاًم ـــنه اِزوذْ ِإن ـــلَى ِإافَـــوِهيِبـــ حاآلِليس نْـــ موُلض 

ــي ــنَّ ووُلقُ ــدسفْال ــ َأتْدوَأ قَ ــب و صٍدر ــالْو ــومقَ ــ ثُن ِم ــه َأِلكْ ــُلاِبه مميِهِل  ي

ــ نُامنلَ عــي ــا رنَ ــي اِهللاوَلس ــِف ــِإفَ ٍمر كَ ــ الْكنَّـ ــ مرءمـ ــ وورجـ  وُلمْأمـ

ــنُ ــ عنام ــلَ ــٍةسوى ِن ــ كُد قَ ــر تُتَنْ ــِط اهعِض ــالًفْـ ــر مك يزينُـ ــفْم ووكتـ  وُلعـ

  
ومن الموضوعات الجانبية التي تحدث عنها ابن سيد النَّاس في قصائده ذكره ألسماء خيله،              

  )2(:فيقول.  اهللا عليه وسلَّم، وسيوفه، ورماحه، وقسيهصلَّى
ــو ٍفيــــــحلُ واٍزز ِلــــــنِمــــــ ــسنِمـــ ــواِْتيِبك الـــ   المـــ

ــو ــس المنِمـــ ــز الـــ  اِتياِر الـــــذَّقَب ســـــقُِبـــــ ارتجـــ

ــو ــونِمــ ــ ورِد الــ ــنِمــ ــب ســ ــ قَةحــــ ــاِد العديــــ  اِتيــــ

ــ ــِظ كَاٍتحاِبســــــ ــو  الاِءبــــــ ــِشحـــ ــاِف الخَقَو فَـــ  اِتقَـــ

ـــــــــذَِإوـــــــــا هح زســــــاًامهزهــــــ الكُفُتْــــــ حاِةم 

ــ ــنِمـــ ــوِب وٍبيِض قَـــ ــاْر رســـ ــٍبِســـ ــض ِفـــ  اِتبري الـــ

ــانْو ــى البضتَـــ ــاِرتَّـــ ــ همي ِفـــ  اِتراِت البــــــد حــــــ لَّفَــــ

     
 سلـسلة مـن معجزاتـه       ومما يالحظ على قصائد ابن سيد النَّاس، أنه كان دائم التركيز على سرد            

  )3(:الشريفة في الغزوات، يقول متحدثاً عن قتال المالئكة يوم بدر
ــوجاءالنَّــه صرفْــ راًدو ِكــ  اْلةُكَــالِئالمرامنْــ جــ كَاًدــا الطَّمياَألر يــُلاِبب 

  
                                                 

  . 124 -121ألبيات ا ،)23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
 . 55 -49ألبيات ا ،)3( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
 .  78بيت ال ،)23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
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  اشَكَّوذكر أن ع ة بن م عليه ، صلَّى اهللا     قد انكسر سيفه يوم بدر، فأعطاه رسول اهللا        )1(نِصح
، فعاد سيفاً شديد المتن، وبقي معه حتى قتل في حروب الردة، وفـي              وسلَّم، جذال من حطب، فهزه    

  )2(:ذلك يقول
ــتَو ــهيلُِدبـ ــِباًبضا عـ ــح مفِّكَـ ـ  ِهِرمـ َأنعو ٍدمـ ـ   ِف ـ  فِّي كَ م ـ  ن ـ وِد م اء شَ اع 

ـ لُاِونَي ــِل اهـــا ِبذَِإ فَـــهابحصـــا َأهــ مــن سامــَأ اه مــض ى حاٍمســطَقَْأ و اع 

ــو ــاَلا زمـ ــ باًفَي سـ ــ مهدعـ ــفَ الًاودتَـ ــدقَ ج ــِديا التَّ ذَاء ــُلب ــ َأذاكَ ن ِم بداع 

  

  )3(: التي فرقت شمل األعداء، يقول،وإذا ما تحدث عن حنين ذكر قبضة الحصى
ــكَو ــ ِةشَم ــرِبالتُّ ــي حاِدي و ِف ــ ويننَ ــظَ ام ــتْنَّ ــبن ــَأن  ٍرصو نَ ــم مرص النَّ  وُلطُ

ــنِْم تْفَـرا طَمـ وٍني عـن ِمـِشيجي الْ  فِ قَب ي ملَ ــما فَهـ ــلثُّ ِلمهوبرحـ ــو مِلكْـ  وُلكُـ

  

وعندما تحدث عن خيبر ذكر عيني علي بن أبي طالب، وفديك بن أبي فـديك، وشـفاءهما                 
  )4(:فيهما النبي، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فبرئتا، يقولحينما تفل 

ــو وم خَيــي بــر ــيي ع ِف ــ َأينَ ــِب ي حفَتَلْــفَتَ ٍنس الــدــنْ ِماءهنْــا عهوُلقُــنْ م 

ــو ــم ــي عتْكَا شَ ــهنُ ــ بن ِم ِدعهــا ر مــ اًد ــذَكَـ ــكيدا فُـ ــالتَّ ِبه لَـ ــُلِحكْ تَِلفْـ  يـ

  

 الذين قـدموا    حابة في القتال،  ه عن الغزوات، كان دائم اإلشادة بدور الص       وفي معرض حديث  
  )5(:، يقولأرواحهم قرباناً لإلسالم العظيم، رغبة في نوال األجر و الشهادة

قُــــينَــــ ِبومــــٌألِهِرصِكــــ مرام ــع ــلَ ــٍموى قَ ــ كَِه ِب ــوا ورفَ 6(وااظُج( 

ــم ــَأ وةٌراِجهـــ ــارصنْـــ ــي امر ِكـــ ــم ِإهجيهـ ــى الْلَـ ــِت اغْرِبحـ  اظُيـ

ــَأ ــنْوا َأاتُمـ ــشَّسفُـ ــاِتوه الـ ــحَأو اًرس قَـ ــ قُاءيـــ ــ ِيمهوبلُـــ  اظُقَـــ

ــلَوُأ ــ بكِئـ ــح َأدعـ ــر خَدمـ ــيـ ــزِب وٍم قَـ ــ خَياِكـ ــم رِهِريـ ــ الِمعِفـ  )7(اظُظَـ

                                                 
ره في ال      . عكاشة بن محصن األسدي   :  هو )1( درا، وجاء ذآ ذين         من السابقين األولين، شهد ب ا ال سبعين ألف اس عن ال ن َعبَّ صحيحين في حديث اب

ال عكاشة ر حساب، فق ة بغي دخلون الجن ال: ي نهم، ق ي م نهم: ادع اهللا أن يجعلن خ الحديث ....... أنت م ر. أل د الب ن عب ال اب ضالء : ق ن ف ان م آ
صديق     . اهدشهد أحدا والخندق وسائر المشو ، وانكسر سيفه،الصحابة، شهد بدرا وأبلى فيها بالء حسنا  ة أبي بكر ال ه في  . توفي في خالف : ترجمت

  .    3/321؛ ابن حبان، الثقات، 3/188؛ ابن عبد البر، االستيعاب، 4/256ابن حجر، اإلصابة، 
 .36 -34 األبيات ،)18( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
 . 117 -116 البيتان ،)23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
  . 95 -94بيتان ال ،)23(رقم  قصيدةبشرى اللبيب،  )4(
  . 19 -16ألبيات ا ،)17( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
  .7/372ابن سيدة، المحكم، . استكبروا: جاظوا )6(
  . مادة مظظ: اللسان. المنازعة والمخاصمة: المظاظ )7(
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معركة، بعد أن تملكهم الـذّعر      وفي الوقت نفسه يعير خصومهم بالجبن والفرار من أرض ال         
، وصحبه، وفرارهم من أرض المعركة يوم بدر       )1(الحارث بن هشام  فها هو يستذكر جبن     والخوف،  

  )2(:لويق
ــفَ ــلَقَا انْمـ ــإاوبـ ــ ِإاًديِدال شَـ ــال قَِإو هارسـ ــالًيِتـ ــد ِفـ ــاِءمي الـ  اجرض مـ

ــالِإو ــاًديِر شَــ ــع ماِررِفالْ ِبــ ــبج اًريــ ــذَ ِإاًانَـ ــِمى كَا القَـ ــاًيـ  اججد مـ

ِإوــن ــجنْ يـ ــهنْ ِمـ ــِط ِبثُاِرم حـ  )3(اجــال ِه وٍمولَــ ِبْلِفــح يم لَــنيى ِحــلَــع ٍةرمـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
وبهم، ومن          أسلم يوم ا  . يكنى أبا عبد الرحمن   . الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي      : هو )1( ة قل لفتح، وحسن إسالمه، وآان من المؤلف

ه                   . فضالء الصحابة وخيارهم   ن الخطاب رضي اهللا عن دا زمن عمر ب شام مجاه ى ال نة خمس عشرة             . خرج إل ة اليرموك س شهد في معرآ . است
رى،        : ترجمته في  ات الكب ر، االستيعاب،          5/444ابن سعد، الطبق د الب ن عب ر، أسد الغا       1/303؛ اب ن األثي ة،   ؛ اب ن حجر، اإلصابة،    1/420ب ؛ اب

1/307   .  
  . 44 -42ألبيات ا ،)5( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
 .مادة طمر: الفرس المستعد للوثب، اللسان: طمرة )3(
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  الفصل الثالث

  

  الدراسة الفنية
  
  

   اللغة -أوال

   األسلوب -ثانياً

  ة  الصورة الفني-ثالثاً

    ى الشعرية الموسيق-رابعاً
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   اللغة -أوالً
  

تعدث اللغة المادة األولية لألدب، شعراً كان أم نثراً، ولذلك فإن استخدامها في الحياة اليومية               
يختلف كلياً عن استخدامها في العمل األدبي، فاللغة المستعملة في الحياة اليوميـة ال تعـدو كونهـا                  

قل األفكار إلى األشياء الواقعية، أما اللغة الشعرية، فهي لغة فنية يسمو فيها إبداع الـشاعر                وسيلة لن 
تصور حالته النفسية، فينقل لنا تلك التجربة من خـالل          عبر منظومة من الرموز واإلشارات، التي       
  . لغة عذبة، تعطي عمله الفني  قوة وتماسكاً

 يالحـظ أنهـم علـى       مية في بناء العمل األدبي،    أه حول   النقادآراء  وعند إنعام النظر في     
إلى البعد عن استعمال الوحشي، أو اللغات النادرة عند العرب، ولو كان الشعر             األول يدعو   : قسمين
 :إلى استخدام لغة سهلة تخرج باللغة الشعرية إلى لغـة النثـر مـن حيـث               يدعو  : الثانيو. )1(جيداً

فمن األشعار المحكمة المتقنة المـستوفاة      : "ابن طباطبا يقول   وحسن النظم، فهذا     ، والسالسة ،السهولة
المعاني الحسنة الرصف، السلسة األلفاظ، التي قد خرجت خروج النثر سهولة وانتظاماً، فال استكراه              

  . )2("في قوافيها، وال تكلف في معانيها
لتخلـي عـن    والبن خلدون رأيه الخاص في لغة المدائح النبوية، فهو يدعو الشعراء إلـى ا             

وليتجنب الشاعر أيضاً الحوشي من األلفاظ والمقعر، وكذلك السوقي          ":، فيقول األلفاظ الوعرة الخشنة  
المبتذل بالتّداول باالستعمال، فإنه ينزل بالكالم عن طبقة البالغة أيضاً، فيصير مبتذالً ويقرب عـدم               

ات قليل اإلجادة في الغالب وال يحـذق فيـه إال           ولهذا كان الشعر في الربانيات والنَّبوي     .... اإلفادة  
       . )3(" فتصير مبتذلة لذلك،الفحول، وفي القليل على العسر، ألن معانيها متداولة بين الجمهور

وللبيئة والثقافة أهمية كبيرة في تشكيل لغة الشاعر، فشعراء المدِر ليسوا كشعراء الحـضر،              
 اللغوية، وثقافته العامة، والمصادر التي استقى منها لغته، ومـن           كما أن لغة الشاعر ترتبط بمقدرته     

هنا كان التفاوت بين شعراء المديح النبوي، فمنهم من تتلمذ على أيدي شيوخ ثقات، لهم باع طويـل                  
في اللغة، فأتقنوا اللغة وتفننوا في استخدامها، ومنهم من كان ضعيف اللغة، نظراً لبعده عـن تلـك                  

اضطر إلى إقحام اللهجات    فأدى إلى ضعف لغته، وفساد لسانه،       ما  م فاختلط بالعامة،    البيئات العلمية، 
  .       )4(العامية في أشعاره

، هـا إال أن نظرة ابن سيد النَّاس إلى اللغة كانت مختلفة تماماً، فقد كان ذا رؤية عميقـة في                 
حفظه القرآن الكـريم، مـا      : ا، وقد ساعده على ذلك مجموعة من العوامل أهمه        متمكنّاً من ناصيتها  

 ،بالفقـه يضاف إلى ذلك سـعة اشـتغاله        . أمده بدرر األلفاظ والمعاني التي حلّى بها معظم قصائده        

                                                 
  .  1/88ابن قتيبة، الشعر والشعراء، :  ينظر)1(
  . 49 ابن طباطبا، عيار الشعر، ص )2(
   .1/371ابن خلدون، المقدمة،  )3(
  . 397محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوآي، ص : ر ينظ)4(
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، فكان يعمـد    متمكِّناًوما من شك في أن قوة لغته قد أهلته ليكون شاعراً            . والحديث، واللغة، والكتابة  
ما أكسب عباراته قوة ومتانة في السبك، وكأني به واقفاً          إلى انتقاء األلفاظ المعجمية الفخمة الجزلة،       

 ومما يدل على تمكّنه من اللغة وحسن قدرته على تخير ما يشاء             .على أبواب المعاجم مقَلِّباً صفحاتها    
منها، تلك اللمسات البالغية البيانية التي كان يزين بها قصائده، وهذا يدل على باعه الطويـل فـي                  

 شاعراًً، ذا معجم شعري كبير يمتاز بجزالـة األلفـاظ، وحـسن              منه  كّل ذلك جعل   مضمار اللغة، 
  .فائقة في رصف المفردات وترتيبهاالقدرة الاالنتقاء، و

وبما أن الطّابع الديني هو الغالب على قصائد المديح النَّبوي، فإن المعجم اللفظي لشعراء المديح النَّبوي جاء        
لكريم، فاتسمت ألفاظهم بالسهولة واليسر، وابتعدت عن الحوشي والغرابة، فجـاءت صـياغاتهم             مستمداً من القرآن ا   

منسجمةً إلى حد كبير مع صياغات القرآن الكريم، وفي مواطن عديدة يالحظ أنهم ينقلون األلفاظ والمفـردات كمـا                   
    )2(: ومن األمثلة على ذلك قوله.)1(هي
مــح ــح َأدمــ ــدمــ ــاٍح مــ  ِمالَ الظَّــــيــــرِن ماجر ِســــيرِذنَــــ يرِش بــ

ــو ــعالْ هـ ــح الْباِقـ ــ الْراِشـ  اِمنَــــ اَأليعِف شَــــيمِحــــ روفٌُؤر ىفَطَصمـ

  
  )بشير نـذير ( :فالقارئ لهذين البيتين يلحظ تأثُّر الشاعر بألفاظ القرآن الكريم ومعانيه، فقوله 

 :مأخوذ من قوله تعـالى  )سراج منير( :وقوله، ))3ذِير وَبَشِري لِّقَومٍ يؤمِنونَ إِن أَ�َاْ إِالَّ �َ   : مأخوذ من قوله تعالى   

   ًـنِرياوَسِـرَاجاً م)4(، وقوله: )المصطفى (     مأخوذ من قولـه تعـالى :         ـطَفَىعَلَـى عِبَـادِهِ الَّـذِينَ اص وَسَـلَام)5(، 

 وقد جاءت هذه األلفاظ سلسة      .)6( رَؤوف رحِـيم  بِـالْمؤمِنِنيَ    :مأخوذ من قوله تعالى   ) رؤوف رحيم :(وقوله
  .  سهلة غير متكلفة

لمعاني التي تداولها الشعراء القدماء فـي أشـعارهم         اوقد استخدم ابن سيد النَّاس كثيراً من        
 ،العامرية، وليل التمام، مسامر، ونجوم الدياجي، ونام الخلي، ويؤرقه للبين، فأخذها الـشَّاعر            : مثل

 على صورة غزل رقيق عفٍّ، استهّل به إحدى قصائده، إذ           ت، جاء ةالب جديد و صياغتها في ق   وأعاد
    )7( :قال
ــالََأ ــراِط خَ ــي لُ ِف ــ الِْةج حــب ــقَو راِط خَ ــ ِببلْـ ــِراِمع الْبحـ ــِةيـ  راِم عـ

ــو ــفٌرطَ ــى لَض قَ ــ التََّلي ــاِمم م اِمســنُ اًر جومــد ــي فَاِجي ال هــو س ــاٍه و اِهسر 

                                                 
   .298مخيمر صالح، المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري، ص :ينظر )1(
  .16-13، األبيات )24(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )2(
  .7/188، األعراف )3(
  .33/46 األحزاب، )4(
  .27/59 لنمل، ا)5(
  .128/ 9 التوبة، )6(
 .  3-1، األبيات )10(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )7(
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ــتُِبي ــذَ ِإيـ ــخَ الْاما نَـ ــيِلـ  راِمس مـــعمـــد يِنبـــلْ ِلهقُـــرَؤي اًدهس مـ

    
وإذا كانت السهولة والساللة السمعة الغالبة على قصائد ابن سيد النَّاس، إالَّ أنَّه كثَّـف اسـتخدام األلفـاظ                   

لفاظ صعبة على اللسان، ثقيلة على اآلذان، عسيرة علـى الفهـم،            الوعرة الخشنة في بعض قصائده، فجاءت تلك األ       
  )1(:، ومن ذلك قولهوهي بحاجة إلى مراجعة معاجم اللغة للوقوف على معانيها المستعصية

ــو ــ َأنمـ ــتَع الماَلنَـ ــ ِغنيِفـ  ماهنَـ
  

ــلُّكُفَ ــ ِباٍض رمهـ ــ روا هـــمـ  )2(خُاِضـ
  

  

  

 ىدالنَّــ وِسْألبــي اِذ ِلســ الرريــ خَدمــحَأِل
  

ــومــنج ودــهــاٍق بم دى الــد3(خُنَــاِت ِره( 
  

ــبوأ حــذَ ِإر ــا م ا عــِتض الح ربــ ز  راِخ
  

ِبوالـــســـِفيض رابِبـــ والرِحم4(خُاِز ر( 
  

  
، ونبرر إغـراق الـشاعر فـي        العسيرة على الفهم  الصعبة  فمعتفي، وراضخ، وناتخ، ورازخ من األلفاظ       

لرجوع إلى المعاجم الختيار كلمات تلك القصيدة، ألنه قيد نفسه بنظم قصائده على حروف المعجم، ومثل هذه التقييد                  ا
  .يلزم الشَّاعر بمراجعة قواميس اللغة النتقاء المفردات التي تنسجم مع أواخر األبيات الشِّعرية

أللفاظ الحوشية الغريبة، األمر الـذي أدى       من ا حشد فيها كماً هائالً      )5(قصائد أخرى على هذه الشاكلة    وله    
   .  في التكلّف، وال أجد داعياً في هذا المقام لذكر أمثلة منهاإلى وقوعه 
وقصـصه،   قد تأثَّر ابن سيد النَّاس كثيراً بالقرآن الكريم، ويتجلى ذلك في تأثره بمعانيه،                و

    )6( :ه، ومن األمثلة على ذلك قولهواقتبس منه الكثير من اآليات، فأحسن توظيفها في قصائد
ــ هوــص ــدم ال ــدر الفَ ــدهي الِذ الَّ  اجـــرَأ تَاءنَـــا الثَّنَّـــ ِمه لَـــوٌلقُـــع  تَح

  
  . ))7 اللَّهُ الصمَدُ،قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد: ففي قوله هذا يبدو متأثِّراً بقوله تعالى

ي معرض حديثه عن معجزة إنشقاق القمـر، حينمـا          ويظهر تأثر الشَّاعر بالقرآن الكريم ف     
طلب المشركون من رسول اهللا، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، أن يريهم آية، فلما أراهم انشقاق القمر ظنوا                 

  )8( :أنه ساحر، يقول
ــو ــاًقَّـــــ حِرد البـــــاقُقَِشانْـــ ــحرسيلَـــ ــاِف النَّ ســـ  اِتثَـــ

  
  

                                                 
  . 4 -2 األبيات ،)7( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  . 7/258الزبيدي، تاج العروس، . العطّية القليلة: ؛ الرَّضُخمادة عفا: طالبو الحاجات، اللسان: المعتفين )2(
   .5/94ابن سيدة، المحكم، .مقيم: ناتخ )3(
  . 5/60، س .مابن سيدة، . طاعن:رازخ )4(
   ). 19(، القصيدة رقم )17(، القصيدة رقم )11(، القصيدة رقم )5(، القصيدة رقم )4(بشرى اللبيب، القصيدة رقم : ينظر )5(
   . 7، البيت )5(بشرى اللبيب، القصيدة رقم : ينظر )6(
   . 2-112/1اإلخالص  )7(
     . 29، البيت )3(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )8(
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وَإِن ،  اقْتَرَبَتِ الساعَةُ وَا�ـشَق الْقَمَـرُ      :الحديث عن انشقاق القمر    في   قوله تعالى يأخذ معانيه من    فهو  
تَمِرسم ررِضُوا وَيَقُولُوا سِحا آيَةً يُعيَرَو )1(.  

ولقصص القرآن الكريم حضور في قصائد ابن سيد النَّاس، فقد استمد من تلـك القـصص                
أبدلها اهللا حية تسعى، ليعقد بذلك مقارنة بين تلك         صوره، ومن ذلك قصة سيدنا موسى وعصاه التي         
   )2( : بقدرة اهللا سبحانه وتعالى، وفي ذلك يقول،القصة، وقصة العصا التي تحولت إلى سيف قوي

ِإوــنب ِهفِّــي كَ ِفــتْلَدــ حــةٌيس ــلْتَ تْع ــفُقَـ ــسرح ِسـ ــينِراِح الـ  اعرس تَـ

ــفَ ــج ردقَ ــ لَتْع ــم ــ َأتْضا قَ مرر ــب ــ اه عنْتَاًصــِحي ــيه ا متَن ــو ــَ و َأَأكَّ ىرع 

ــتَو ــهيلُِدبـ ــِباًبضا عـ ــح مفِّكَـ ـ  ِهِرمـ َأنعو ٍدمـ ـ   ِف ـ  فِّي كَ م ـ  ن ـ وِد م اء شَ اع 

  .))3 يَ حَيةٌ تَسعَىفَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِ، قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى: ويظهر تأثره في هذه الصورة بقوله تعالى
  

   )4(:قولهوقد اقتبس ابن سيد النَّاس آيات من القرآن الكريم، أو بعضاً منها، ومن ذلك 
ــَأ امــ و"مكُ آبــاُؤان كَــنِإْلقُــ" ِركْي الــذِِّفــفَ ــى بتَ عدهــا ي حدــو ع ــى الْلَ حــاِل تَب اي 

ـ    )  إن كان آباؤكم   :قل(فقوله   قُـلْ إِن كَـانَ آبَـاؤُكُم وَأَبنَـآؤُكُم         : ن قولـه تعـالى    عبارة مقتبـسة م
  . ))5وَإِخوَا�ُكُم وَأَزْوَاجُكُم وَعَشِريَتُكُم وَأَموَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا

  
   )6(:وقوله

ــلّجَأو الًاِئ نَـــمظَـــعَأالً وعـــ ِفماهكَـــزَأ ــمهـ ــَأو"اً رد قَـ ــقْـ " يالَوم ِقـ

  .)7(إِن �َاشِئَةَ اللَّيلِ هِيَ أَشَد وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيالمقتبسة من اآلية ) الأقوم قي( فعبارة 
  

  )8(:وقوله
ــو ــقَّثَ مهفُِعستُـــ ــ ِرةٌفَـــ ــِدرتُو اقٌقَـــ ــِئالَم" هفُـــ ــةٌكَـــ " ظُالَ ِغـــ

    . )9(اد لَا يَعصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمعَلَيهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَ : عبارة مقتبسة من قوله تعالى) مالئكة غالظ(و

                                                 
     . 2-54/1القمر،  )1(
  . 34-32، األبيات )18(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )2(
  . 19-20/18طه  )3(
  . 28 البيت ،)29( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )4(
 .9/24التوبة،  )5(
 . 54  البيت،)28( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )6(
 .73/6المزمل  )7(
 . 20ت  البي،)17( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )8(
  .   66/6التحريم،  )9(
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وقد حرص ابن سيد النَّاس على أن يحلِّي قصائده بذكر أسماء بعض السور القرآنيـة دون                
  )1(:مبالغة، إذ اقتصر على اإلشارة إلى موضع الشاهد الذي أشار إليه، فمن ذلك قوله

ــه  ــالِْبتَنِْويـ ــاتٌدِحمـ ــ م آيـ ــ ةٌلَصفَـ جــ ِبتْاء ــم ــصها خَ ــن ِم ــِهِونْ تَِلض فَ  ي

ــ تْقَــطَ نَ"ىحالــض"ا وهــنْ ِم"يناِســي" و"هطَــ" ــ رنعـ ــيه  ن َأِهبـ ــيعِطيه فَيرِضـ سـ

  
أن : (فهنا ذكر ألسماء بعض سور القرآن الكريم كطه، وياسين، والـضحى، وفـي قولـه              

  . )2( لَسَوفَ يُعطِيكَ رَبكَ فَتَرضَىوَ : اقتباس من قوله تعالى) سيعطيه فيرضيه
ف ا تأثره بألفاظ الحديث الشريف، فهو أمر الفت         أم ي معظم قصائده، وقد ساعده علـى       جلي

ذلك كثرة محفوظه من األحاديث الشريفة، فكان دائم االنتقاء من مفرداتها، ليوشي بها قصائده، وهذا               
، والقارئ لقصائده يجد أنها تكتنز      أشعارهلك األلفاظ في    عميق تمكّن وقدرة على توظيف ت     على  يدل  

بألفاظ األحاديث النبوية، فقد عمد إلى نثر ألفاظ األحاديث بأسلوب قصصي، فـي تتبعـه ألحـداث                 
  )3(:ومن ذلك قوله. السيرة
ــ ــ َأاكذَكَ ــو َأب يــوب ــد قَ ــوةًاَلقَ عد ــو ــشّ ِلهيقُدِصـ ــيِهِفكْ ييِءلـ ــا ممـ  اعـ

ــفَ ــع اد:اَلقَ ــي قَ ِل ــالَ ثَاًوم ــنَّ ِإينِث ــررَأ يِن ــ ِمقَزى ال ما يــتَب ــي الِْغ يَأوم ــو ساع 

ــلَفَ بَأوا وــب ــا ِموقَ ــَلثْ م ا وروا لَــدطَ هــع ــ ِلاًام ــر غَوٍمقَ ــي م ــن ج ــاء ِبشْ ماع 

ــفَ ــع اد:اَلقَ ــ ِل ــينتّي ِس ــ بع ادم ثُ عدِبــ مهسِعبلٌّ كُــينِعفَلْــ ي نــدكــنَقْ ماع 

ــفَ ــ َأ:اَلقَـ ــو َأبـ ــم جن ِإوبيـ  اعـــتَم َأيناِنمـــ الثَّدعـــة باَئـــ مِهِبـــ ةًاعـ

    
: فهو في هذه األبيات يحشد ألفاظ ومعاني حديث شريف رواه أبو أيوب األنـصاري، وفيـه يقـول                 

   تُ للنَِّبينَعص  امكٍْر طَعَأِبي بوِل اِهللا  وسر ا ِبِه، فَقَاَل ِليمتُها، فََأتَيكِْفيِهما يم راً قَد" :  عفَـاد باذْه
: فََأكَلُوا حتَّى صدروا، وِفيِه قَـالَ     " اطْعموا: "، فَدعوتُهم فَجاءوا، فَقَال   "ِلي ثَالِثين ِمن َأشْراِف اَألنْصارِ    

"  ِستّين ِلي عقَالَ    فََأكَلُ" اد وا، ثُمردتَّى صوا ح" :  ِعينبِبس ِلي عاد"         وا، فََأكَـَل ِمـنرـدتَّى صفََأكَلُوا ح ،
  . )4(" طَعاِمي ذَِلك ِمَئةٌ وثَمانُون كُلُّهم ِمن اَألنْصاِر

  
  

                                                 
  . 32 - 31 البيتان،)26( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  .93/5الضحى،   )2(
 .48 -44 األبيات ،)18( رقم قصيدةب، يبشرى اللب )3(
 ). 4090(، حديث رقم 186 -4/185 الطََّبَراِنّي، المعجم الكبير، )4(
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   )1(:وقوله
ــه ــرةً فَلَـ ــِه مـ ــصلِّ علَيـ ــن يـ جِزيــِه ِبهــا ِمــن اِهللا عــشْر عنْــه ي   ومـ

  
ـ    : "فالشاعر في هذا البيت يستوحي قول رسول اهللا، صلَّى اهللا عليه وسلَّم             يمن صـلَّى علَ

   . )2("واِحدةً صلَّى اللَّه علَيِه عشْرا
باللفظ أو بالمعنى، فتارة تجـده      قد أخذ الشَّاعر بعضاً من ألفاظ الحديث ضمنها في أشعاره           و

    )3(:قولهذلك ومن األمثلة على فظة، وأخرى باالقتباس، يخرج عن دقَّة الل
ــ ــادنَ ــ مِهى ِب ــج اَألكلَ ــاِلب م ــ ِبر ــ مِه ــم ــ ِإتَْئا ِش ــنِّ ــ م اِهللاِرمَأي ِب يِهِضم 

ــفَ ــر َأ:اَلقَ ــج ــ يأن اَهللاو ِب ــجِرخْ ــَأ ن ِم ــِهِبالَص م مــ ِإن ــِدِحوى التَّلَ ــِهِده يي  ي

  
، وهـو   هي من مفردات الرواية الشريفة    " ل، وأرجو أن يخرج اهللا من أصالبهم      فملك األجبا "

بهذا يمزج بين االقتابس ومضمون الحديث، فيعرض لنا قصة ذلك الحديث بأسلوب شائق مختـصر               
دون إخالل بالمضمون، وقد روت عائشة عن النَّبي، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، في ذلك الحديث أن ملك                 

يـا  : فَنَاداِني ملَك الِْجباِل فَسلَّم علَـي فَقَـالَ       : "  عندما شعر بأن قومه يؤذونه، وفيه قال       الجبال ناداه 
              ِن، فَقَاَل النَِّبييِهم اَألخْشَبلَيُأطِْبقَ ع ِشْئتَ َأن ا ِشْئتَ، ِإنفَم لَك د، ذَِلكمحم" :     خْـِرجي و َأنجْل َأرب

  .   )4("ِبِهم من يعبد اَهللا الَ يشِْْرك ِبِه شَيئااُهللا ِمن َأصالَ
 من ألفـاظ الحـديث      ا اقتبس فيه  مواضع كثيرة والقارئ لقصائد ابن سيد النَّاس، سيقف على        

كان يقف عليها في معرض تعليقه على ما ورد في القصيدة من فوائـد، فـاتبع منهجـاً                  والشريف،  
أو عجزه الذي اقتبس منه العبارة، ويردف ذلك بالحديث النبوي          واضحاً يقوم على ذكر صدر البيت       
  . الشريف، الذي استقى منه عباراته

  

  توظيف التُّراث
  

، وذهبوا إلى أنه يجوز للشَّاعر أن يلـم         الحظ النقَّاد القدماء األخذ بين السابقين من الشُّعراء       
نى آخر التقليد مع التميز، وإعـادة فـي         بمعاني السابقين، شريطة أن يتبعها زيادة في المعنى، وبمع        
وهذه المسألة التي تحدث عنها النقَّـاد       . السبك، أو االختصار واإليجاز، بحيث ال يخل ذلك بالمعنى        

                                                 
  .47، البيت )26(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )1(
  ). 939(، حديث رقم 2/17مسلم، الصحيح،  )2(
 . 28 -27، البيتان )26(ب، قصيدة رقم يبشرى اللب )3(
  ).3231(، حديث رقم 679 البخاري، الصحيح، ص )4(
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القدماء باستفاضة مرتبطة بالتقليد واإلبداع في األلفاظ والمعاني، وقد أشار الجاحظ إلى هذه القضية،              
 أو فـي    ، وفي معنًى غريٍب عجيـب     ،تَقَدم في تشبيٍه مصيٍب تام    وال يعلم في األرض شاعر      : "فقال

 إن هو لم    ، أو معه  ، إالّ وكلُّ من جاء من الشُعراِء من بعِده        ، أو في بديِع مخترع    ،معنًى شريف كريم  
 شريكاً   ويجعَل نفسه  ، فإنّه ال يدع أن يستعين بالمعنى      ،بعضه أو يدِعيه بأسره   فيسرقَ   ،يعد على لفظه  

  .)1("فيه
فالجاحظ هنا يعطي المبدعين من األدباء والكتَّاب والشعراء حقَّهم، بحيث جعل األلفاظ دون               

المعاني، وذلك عندما أشار إلى أن المعاني حظ الجميع، وهو في الوقت نفسه يوجه القـارئ إلـى                  
اإلعجاب بتشبيه مـصيب    : معرفة األسباب التي تدفع الشعراء إلى األخذ من بعضهم بعضا وأهمها          

يدفع بالمقلِّد إلى تقليده، أو إذا أبدع الشَّاعر معنى غريباً عجيباً نال منه شهرة وطار كالمثـل، أو إذا                   
اخترع الشَّاعر معنى شريفاً يعجب فيه متذوقو األدب، مما يدفعهم إلى تقليده واإلغارة عليه، أو قـد                 

  . عده من يحاول االحتذاء عليهايخترع الشَّاعر صورة شعرية جميلة، فيأتي من ب
وقد جاء الموقف النَّقدي ألبي هالل العسكري منسجماً تماماً مع موقف الجاحظ حينما أشـار         

إلى أن المعاني ليست حكراً على أحٍد، ولربما ألم الشَّاعر بمعاني سابقيه، وأبـدع فيهـا، وأحـسن،                  
ليس ألحد من أصناف القائلين غنـى عـن تنـاول           : "ال في التَّميز واإلبداع، فق    وبهذا ينال الحظوة  

المعاني ممن تقدمهم، والصب على قوالب من سبقهم، ولكن عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظاً من                
فإن فعلوا ذلك فهم    ... عندهم، ويبرزوها في معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير حليتها األولى            

المعاني مشتركة بين العقـالء، فربمـا وقـع         : "وأردف العسكري قائالً  ،  )2("أحقّ بها ممن سبق إليها    
لفاظ، ورصـفها، وتأليفهـا،     المعنى الجيد للسوقي، والنَّبطي، والزنجي، وإنَّما تتفاضل النَّاس في األ         

   .)3("ونظمها
ـ              سكري فهذا موقف نقدي واضح وصريح، ومفاده أن الشَّاعر بين متَّبع ومبتدع، ويفضل الع

     .  األلفاظ ضمن حللها البالغية، ويقدمها على المعاني التي قد تشترك بين جميع النَّاس
والقارئ لقصائد المديح النَّبوي يجد أن جلَّ الشُّعراء الذين طرقوا هذا الموضوع، كانوا بين              

م، مبثوثة في كتب الـسيرة      آخذ ومقلِّد، فمعاني المدح المتعلقة بشخص الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّ          
 وهي كثيرة جداً، إذ لم يترك شعراء المديح النَّبوي معنى من معانيها دون أن يذكروه فـي                  النَّبوية،

 يضاف إلى ذلك المعاني القديمة المطروقة التي تناولها الشعراء القدماء فـي افتتاحيـات               قصائدهم،
، ومن المـستحيل الوقـوف      ائد المديح النَّبوي  قصائدهم، فهذه المعاني نجدها مكرورة في معظم قص       

 ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن هذا الضرب من األخذ ال يـنقص              .على تلك المعاني وحصرها   

                                                 
  . 3/311الجاحظ، الحيوان،  )1(
  .    196العكسري، الصناعتين، ص  )2(
  .    196نفسه، ص  )3(
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 أمر عادي، ومـن الـصعوبة بمكـان         من معاني سابقيهم  ؤهم  فاستقامن مقدرة الشُّعراء ومواهبهم،     
    .  على الحافرالوقوف على مواضع األخذ، فلربما وقع الحافر

وقد استوعب ابن سيد النَّاس كثيراً من األلفاظ والمعاني التي تناولها القدماء، فأخـذ بعـضاً                  
، وحورها وعدلها وعرضها في قوالب جديدة مـرة أخـرى          ومعنى في بعض المواطن،      منها لفظاً 

  )1(:قوله ومن األمثلة على ذلك .فأجاد في الصياغة والسبك
ــ ــ فَوقٌبسـ ــا قَمـ ــو اَألديـ ــإِداِبـ  وديــ قُهنْــ عرِف الطَّــرمــ كِسمــيِل هنَّـ

  
   )2(:من قول امرئ القيس" قيد األوابد"يأخذ عبارة فهو 

ــا  ــي وكُناِته ــر ف ــدي والطَي ــد َأغتَ  ِبمنْجـــِرٍد قَيـــِد اَألواِبـــِد هيكَـــلِ   وقَ

  
   )3(:قوله جميل صوره ومن
ـ  ر أَ م لَ ولَ ـوتَ المذْ عي الغَـ ِفـاًبكُـ ِباِمرــ م ــم ــي ِلِناقَا شَ حــاِمس الب ــُلِبقْ تَِقر  ي

  
  )4(: بن شداد قول عنترةمأخوذ من) لحسام البرق تقبيل(فقوله 
ــ ــَلِبقْ تَتُدِدوفَـ ــسايـ ــ ألنَّوِفيلـ ــملَ اهـ ــ كَتْعـ ــ ثَِقاِربـ ــتَم الِْكِرغْـ  ِمسبـ

  
 ألنه كـان    قوى؛ بين هاتين الصورتين، نجد أن صورة امرئ القيس أجمل وأ          وعند الموازنة 

المتقدم بالنَّظر إلى هذا المعنى، وكان دائم التَّذكر لمحبوبته في وغى الحرب واللحظـات الحرجـة،                
أما ابن سيد النَّاس فلم يعـش       .  ألنها تتراءى له من خالل بريق السيوف       ؛فيبسم ويزداد ثقة بالنَّصر   

تلك اللَّحظات التي عاشها امرؤ القيس، فاستوحى تلك الصورة التي قدمها له امرؤ القيس على طبق                
  .    من ذهب، فشتَّان بين الموقف العصيب والحالة النَّفسية لهذا وذلك

ومما حوره ابن سيد النَّاس، وقلب داللته بما يخدم غرضه في مديحه دون أن يستغني عـن                 
5(:ن، قولهألفاظ النص المضم(    

ــِدم ٍماِح فَــِرع الــشَّن ِمــٍليــي ِل ِفــرد البــيِهــ ــلَو"  ٍديـ ــ العُليـ ــِد م "نيِقاِشـ  ديـ

  

                                                 
  . 48ت ، البي)8(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )1(
  .51امرؤ القيس، الديوان، ص  )2(
    .  7، )23(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )3(
   . .150، الديوان، ص  بن شدادعنترة )4(
  . 8، البيت )8(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )5(
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  )1(: حينما قالالمتنبييحذو حذو فهو 
ــكوُل  ــاِعنين شُـ ــد الظـ ــاِلي بعـ لَيـ

  

ــلُ    ــقين طَويـ ــُل العاِشـ ــواٌل ولَيـ  ِطـ
  

  

  

ن نجد أن ابن سيد النَّاس قد استوحى صورة ليل المتنبي الذي طال             وبالنَّظر إلى هذين البيتي   
لبعد الحبيب فامتنع عنه النَّوم، فأخبر عن تلك الليالي بأنها طوال كليل العاشقين، أما ابن سيد النَّاس                 
فقد أخذ صورة طول الليل ونقلها إلى صورة طول شعر محبوبته المسترسل، فيقرن طول شـعرها                

فللمتنبي فضل السبق في رسم تلك الصورة، والبن سيد النَّاس الفضل في نقـل              .  العاشقين بطول ليل 
  .     تلك الصورة وتقديمها في قالب جديد

  
  )2(:ومن ذلك قوله

 ودهــ ع"اِننَــ البوِبضخْــم ِلسيلَــو" اهِدهــع ِلاءفَــ ال ونا َأهنُسحــى ضقَــ

  
   )3(:علي بن أبي طالبمن قول ) نانليس لمخضوب الب(يأخذ فهو 

ــتْ ــأيوِإن حلَفَ ــنقُض النَ ها ال يــد ــ  عه ــيس ِلمخْـ ــضفَلَـ ــوِب البنَـ  يناِن يِمـ

  
 يكرر حكمة طرقها كثير من الشعراء، تتجلى في عدم الوثـوق بـالمرأة،              – هنا   –فالشَّاعر  

ر من مغبة الوثوق بالنِّـساء، فـال يجـب          فمن شيمها الغدر وعدم الوفاء بالعهد، كال الشاعرين يحذِّ        
  .      وبقاء المرأة على العهد ضرب من المستحيل. االعتماد عليهن، وإن حلفن للرجال بالوفاء

فالناظر إلـى   ،  المدائح النَّبوية يمكن ألحد أن ينكر أثر المعارضات البارز في شعر المدائح           و
ة لقصائد سابقة، وقد تفاوتت نظرة الشعراء إلـى  بعض قصائد المديح النبوي يجد أنها كانت معارض     

تلك القصائد السابقة، فمنهم من وضع القصائد القديمة أمامه، وعارضها بيتاً بيتاً، ومنهم مـن أخـذ                 
بعضاً من معانيها وألفاظها، والبعض اآلخر آخذ شـكلها العـام، وأظهـر ذاتيتـه فـي الـصياغة                   

  .)4( األجزاء فيهاوالمضمون، مع محافظة على شكلها وتتابع
وهذا النَّوع من االقتفاء ليس عيباً في الشِّعر، فعندما ينظر الشَّاعر إلى قصيدة سابقة، فهـو                
يريد أن يفيد من تعبيراتها، ويفيد منها وزناً وشكالً وقافية، يضاف إلى ذلك رغبة الـشَّاعر فـي أن                   

لقصائد السابقة، فهو يحاول جهـده      تكون قصيدة ذائعة الصيت، بحيث تالقي من االنتشار ما القته ا          
  . ليبرهن على مقدرته الشِّعرية

                                                 
 .3/95 المتنبي، الديوان،  )1(
  .14 ، البيت)8(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )2(
 .139ن، ص  علي بن أبي طالب، الديوا)3(
 .361محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوآي، ص : ينظر )4(
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بـات   "وما من شٍك في أن أكثر قصائد المديح النَّبوي معارضة، قصيدة كعب بن زهيـر،              
فقد حظيت باهتمام الشُّراح والشُّعراء، فانكبوا على دراستها واإلفادة من معانيها التي أثـرت              " سعاد

 على أنها كانت مدرسة قائمة بذاتها في تاريخ المدائح النَّبوية، فأمدت الـشُّعراء              اللغة واألدب، فضالً  
 كالبوصيري، وأبـي    د عارضها كثيرمن الشُّعراء   بالمعاني واألسلوب، فجاروها شكالً ومضموناً، وق     

 قيلت في   أنها: "ألسباب عدة، منها  حيان األندلسي، وابن نباته المصري، وابن سيد النَّاس، وغيرهم،          
رسول اهللا، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، أثناء حياته، وأعجب بها، وأثاب عليها، فمعارضتها تقرب الشَّاعر               

 ونتيجة لذلك قلَّما نجد شـاعراً       .)1(" ممدوحه، صلَّى اهللا عليه وسلَّم     من أن تكون قصيدته مقبولة عند     
  .من شعراء المديح النَّبوي لم يعارض هذه القصيدة

، وقـد   )عدة المعاد في عروض بانت سعاد     (في معارضتها، سماها     سيد النَّاس قصيدة  والبن  
شكالً ومضموناً ووزناً وقافية، محاوالً اإلفادة من دقَّة        ترسم الشاعر خطى كعب في هذه المعارضة        

لمواضع عباراتها وفصاحة ألفاظها، إال أنه لم يبلغ المرتبة التي بلغها كعب، إلنه كان في كثير من ا                
يأخذ اللفظ وال يجيد استخدامه كالقدماء، فقد حاول جاهداً اإلغراب في قوافيه على غرار كعب بـن                 

  .زهير، إال أن تلك القوافي لم تأت عفو الخاطر، بل جاءت متكلفة، مثقلة بالصنعة اللفظية
  )2(:ومن األمثلة على ذلك قوله

ــِعو ــمدنْـ ــَأل ِلاَلا قَـ ــاِرجشْـ ــَأ الًهي حـ ــنلْبقْ س عــ كَاًي ا المــب ــرالم نُّج  يُلاِس

  
   )3(:في قوله) النجيبات المراسيل(فقد أخذ عن كعب 

ــا  ــَأرٍض ال يبلِّغُهـ ــعاد ِبـ ــست سـ ــيلُ َأمـ ــاتُ المراسـ ــاقُ النَجيبـ ــا الِعتـ  ِإلّـ

    
سعاد، فال يمكن   فنقل ابن سيد الناس معنى كعب من الحديث عن القفار البعيدة التي وصلتها              

الخفاف، ونقله ليكون صورة لألشجار التي طلب منهـا رسـول اهللا،            النوق  الوصول إليها إال عبر     
  . صلَّى اهللا عليه وسلَّم، أن تأتي فأتت مسرعة، كما النوق الخفاف المسرعة

تجدر اإلشارة إلى أن ابن سيد النَّاس قد عارض في هذه القصيدة أيضاً البوصيري، فأخـذ                  
كثيراً من ألفاظه ومعانيه، مع اختالف في األسلوب، فقد كان أسلوب البوصيري قوياً رصيناً، خالياً               
             .    من التكلُّف، أما ابن سيد النَّاس فقد كان متصنعاً في أسلوبه، فقد غلب عليه حشد المحسنات اللفظية

     ة جميل بثينة    د النَّاس د  وقد عارض ابن سيام الصفاء جديد      "اليفقـد التفـت    ،  "....أال ليت أي
 كثيراً مـن ألفاظهـا      ، ونقل  ومعانيها أخذ من ألفاظها   فسار على هداها، و    الشَّاعر إلى تلك القصيدة،   

                                                 
 . 360محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوآي، ص  )1(
 .139، البيت )23(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )2(
 . 86آعب بن زهير، الديوان، ص  )3(
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، ومما يميز ابن سيد النَّاس فـي        )المديح النَّبوي (إلى موضوعه الرئيس    ) الغزل(موضوع  ومعانيها  
، فأخرجها في حلَّة جديدة، وهذا ال يعيبـه،         رضة أنه زاد عليها كثيراً من المعاني والصور       هذه المعا 

فمن فأخذ المعنى وتحويله من باب إلى آخر، كأن يكون في الغزل وينقله إلى المدح، يحسب للشاعر                 
من  ": وما قول عبد القاهر الجرجاني     ال عليه، ويؤكد على براعة الشاعر واقتداره في األخذ الحسن،         

  .    أال تأكيد على ذلك )1(" فكساه لفظاً من عنده كان أحق بهأخذ معنى عارياً
   )2(:ومن مظاهر تأثره بهذ القصيدة قوله

ــر ــا َأس لُصهــم و ــُلضالفَ ي زدادــاِئ د اًم ــو ــمـ ــلٍّا كُـ ــ ثٍَلض فَـ ــدِزي وتٌاِبـ  يـ

  
    )3(:من قول جميل بثينة" ثابت ويزيد"فهو يأخذ 

ــتُِإ ــ:ذا قُل ــ م ــا ِب ــي ي ــةُ قَ ــن الاِتلي ا بثَينَ   ثاِبــتٌ ويزيــد : قالَــتْوجــِد،ِم

  
فابن سيد النَّاس في هذا البيت يأخذ المعنى من الغزل، وينقله إلى المدح، فإذا كانـت بثينـة                  

كد به على أصـل أجـداد       ذاته، ليؤ اللفظ  تؤكد ثبوت حبها وزيادته لجميل، فإن ابن سيد النَّاس يأخذ           
النَّبي، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، تأصيل صفة الكرم فيهم، فقد ظلَّ ذلك األصل راسخاً ثابتاً، ال بل يزداد                  

  .شموخاً جيالً بعد جيل
إالم النوى  "س بن الملوح في قصيدته اليائية       ومن الشعراء الذين عارضهم ابن سيد النَّاس قي       

اسـتعار الكثيـر مـن ألفاظهـا        ولقصيدة لفظاً ووزناً وقافيةً،     رسم منهج ا  فت،  "ترمي بليلى المراميا  
   )4(:ومن ذلك قوله. ومفرداتها

ــن ايـــِمارم الْىلَـــيلَي ِبِمـــرى تَو النَّـــمِإالَ ــووِم ِلصــه ــا ِنا م ــو يتُلْ ماً مــاِمر اي 

  
  )5(: قيس الذي يقول فيهتفصدر البيت منقول عن عجز بي

ــا    نقَـضتاشُـهور الـصيِف عنّـا قَـِدفَهذي   ــى المراِمي ــي ِبلَيل ــوى تَرم ــا ِللنَ  فَم

  
كلة في السير على نهج قصيدة قيس، آخذاً من ألفاظها          اومضى ابن سيد النَّاس على هذه الشَّ      
  .ومعانيها، بما يتالءم مع موضوع قصيدته

                                                 
  . 346عجاز، ص الجرجاني، دالئل اإل )1(
  . 58، البيت )9(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )2(
  .54جميل بثينة، الديوان، ص  )3(
   .1، البيت )29(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )4(
  . 237قيس بن الملوح، الديوان، ص  )5(
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، إال  "كيف ترقى رقيك األنبيـاء     "اس أستاذه البوصيري في همزيته    وقد عارض ابن سيد النَّ    
أنه لم يصل إلى المنزلة قصيدة البوصيري، فهي تفوق قصيدة ابن سيد النَّاس بعدد أبياتها، وبجمـال        

والقارئ لهاتين القصيدتين يجد أن الشاعرين قد اشتركا في كثيـر مـن             . معانيها، ورصانة أسلوبها  
 النَّبـي، صـلَّى اهللا عليـه وسـلَّم، وصـفاته،            المعاني التي تتعلق بالموضوع من حديث عن نسب       

ومعجزاته، إال أن البوصيري كان سباقاً في صياغة المعاني، فقد توسع فيهـا توسـعاً كبيـراً فـي                 
معرض الحديث عن المعجزات، ويرجع ذلك التَّوسع لطول نفسه الشعري، وقد تفّـوق البوصـيري               

وثمة فارق بينهما في الشّّكل الشعري للقصيدة، فقـد         ري الرائع،   على ابن سيد النَّاس قوة خياله الشع      
استهل ابن سيد النَّاس قصيدته بغزل رقيق على عادة من سبقه من الشُّعراء، غيـر أن البوصـيري                  

  .ولج إلى موضوع القصيدة مباشرة دون مقدمات
   )1(:ومن األمثلة على تأثر ابن سيد النَّاس بهذه القصيدة قوله

بــس ــدراً  نَـ ــِه قَـ ــاوزتْ معاِليـ   جـ
  

ــسامى ــوزاءِ  َأن يــ ــَأنْجِم الجــ  بــ
  

  
  )2(:فهو يأخذ المعنى من قول البوصيري

 بـــاله   نَـــســـال ِبحالع ـــِسبتَح
  

 الجـــــوزاءقَلَّـــــدتْها نُجومهـــــاَ 
  

  
ائد الـشعراء    مدائحه بعض أبيات من قص     )3(قد ضمن ومن الجدير بالذكر أن ابن سيد النَّاس        

تبـدو  نبوي، وهـذه التـضمينات      المديح  ال وهو بما يخدم غرضه األساس      نصاً و تحويراً،  السابقين  
إليها، وما من شك في أن شعراء ذلك العصر قد أكثروا           يسهل التعرف   وبشكل جلي بحيث    واضحة  

 ابن سـيد النَّـاس      من استخدام التَّضمين في أشعارهم، وبخاصة من الشعر القديم، والقارئ ألشعار          
يالحظ أنه قد ضمن أشعاراً المرء القيس، وكعب بن زهير، والمتنبي، وجميل بثينة، وعلي بن أبـي            

 وغيرهم، ويرى الباحث أن الشاعر قد أجاد في توظيف ذلك التَّـضمين             ، وسبط ابن التعاويذي   طالب
في تلك المواقع يحس القارئ     أخفق وأساء استخدامه في مواقع أخرى، و      في بعض المواقع، غير أنه      

أن أقحم نصف البيت المضمن في قصيدته، فكان كحجر أسود وضع في بناية مصنوعة من الحجر                
    )4(: قولهومن جميل تضميناته. األبيض فشوه صورتها

ــفَ ــ يملَ ــ عنكُ هدــإالَّاه ــي وِذ الَّ عــلَ تْد يــكَ "تْس ــا تُم ِسمــ الْك مالغَاء ــُلاِبر  "ي

  

                                                 
 .  25، البيت )1(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )1(
 . 11البوصيري، الديوان، ص  )2(
اء     أن يضمن الشعر شيئًا من شعر الغير، مع التنبيه علي" و التضمين فه )3( د البلغ م يكن مشهورًا عن ي، اإليضاح،   "  ه إن ل د  2/419القزوين ؛ أحم

  .  2/264مطلوب، معجم المصطلحات البالغية وتطورها، 
  .152، البيت، )23(ب، قصيدة رقم يبشرى اللب )4(
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  )1(:قول كعب بن زهير عجز صبالنَّفهو يضمن 
ــت   معــذي ز ــِل الَّ ــسك ِبالوص ــا تَم  وم

  

 ِإلّــا كَمــا تُمــِسك المــاء الغَرابيــلُ    
  

  

  

  
فهذا تضمين جيد، والشك في أن المعارضة كانت الدافع األول وراء هذا التـضمين، فكـال      

، وهما متقاربان فـي رسـم تلـك          من منظوره الخاص   فاء بالوعد الوالشاعرين قد تحدث عن عدم      
يحور النَّص يقلب داللته، فهو في هـذا البيـت          فابن سيد النَّاس    . لمن قطع على نفسه عهداً    صورة  ال

يتحدث عن الظبية التي وفت بالوعد الذي قطعته على نفسها بالعودة عندما يطلق الرسول، صلَّى اهللا                
عدم الوفاء المعهود لدى المحبوبة بالوعد، فهي ال        ين يرسم كعب صورة     في ح . عليه وسلَّم، سراحها  

وما من شك في أن لكعب فضل الـسبق فـي هـذه             . تمسك بالعهد، كالغرابيل التي ال تمسك الماء      
الصورة، ولكن البن سيد النَّاس أيضاً الفضل واإلجادة في توظيف تلك الصورة ونقلها من موضوع               

  . إلى آخر
  )2(:مينات الجيدة البن سيد النَّاس قولهومن التَّض

ــةُ إال ــا خُزاْعـــ ــا فَمـــ  وحماهـــ
  

 "قْعــةُ القَــاِع فــي َأكُــفِّ اإلمــاءِ    فُ"
  

  
  )3(:طَّاب الخَ بِناِرر من قول ِض بالنَّصفهو يضمن عجز البيت

ــريشٌ    ــاِح قُـ ــي الِبطـ ــونَن فـ  لَتَكُـ
  

 " الْقَــاِع فــي َأكُــفِّ اِإلمــاءِ   فُقْعــةُ"
  

  
إسالمه، وذلـك   معلناً  قول ضرار بن الخطاب يوم الفتح عندما جاء         م  هفابن سيد النَّاس يستل   

، "اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليـوم أذلَّ اهللا قريـشاً          " بعدما سمع قول سعد بن عبادة       
يربط بذلك  هو  و،  " اهللا قريشاً    اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز    : " فقال رسول اهللا، صلّى اهللا عليه وسلَّم      

انتزع والية البيـت    ب وذلك   ،الوقعة التَّاريخية التي أذلَّ فيها قصي بن كالب خزاعة        و ،هذا الخبر بين  
  .   ، وهذا توظيف جيد من قبل ابن سيد النَّاس لألحداث التَّاريخية منهاالحرام

ضع، فكان يـزج بتلـك   عض المواويرى الباحث أن الشاعر قد أساء توظيف التَّضمين في ب  
التضميات في ثناياه قصائده، والناظر في تلك التضمينات يجد أن ال فائدة فيها، ال بل ال ضـرورة                  

   )4(: قولهذلكلها، وإقحام تلك التضمينات يشوه النصوص، ويزيدها قبحاً، ومن األمثلة على 
ــ" نُامنلَ عــي ــا رنَ ــي اِهللاوَلس ــِف ــِإفَ "ٍمر كَ ــ الْكنَّـ ــ مرءمـ ــ وورجـ  وُلمْأمـ

                                                 
 .85آعب بن زهير، الديوان، ص  )1(
    .22، البيت )1(ب، قصيدة رقم بشرى اللبي )2(
ائع أشد                                 : هو )3( سلمين في الوق ل الم ان ممن قات ه، وآ ريش أشعر من م يكن في ق ًا، فل ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهري، آان شاعرًا فارس

ه في  .  القتال، أشلم يوم الفتح، وقتل شهيدًا باليمامة   ن حجر، اإلصابة،    : ترجمت و    2/201اب اس، عي يِّد الّن ن س ر، ص  ؛ اب عُ ا.  135ن األث نبت  : لَفْق
   .مادة فقع: اللسان.  الرجل الذليلاُيَشبَّه بهمولة على المجاز إذ والكلمة محَيْطُلُع من اَألرض فيظهر َأبيض وهو رديء، 

 . 124 -123، البيتان )23(بشرى اللبيب، قصيدة رقم   )4(
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ــِط "اهعضــر تَتَنْــ كُد قَــٍةسوى ِنــلَــ عنامــنُ" ــالًفْـ ــر مك يزينُـ ــفْم ووكتـ  وُلعـ

  
فصدر البيتين مضمن بالنص من قول زهير بن ص1(:در(  

ــِإفَ ٍمري كَــ ِفــ اِهللاوَلســا رنَــيلَ عننُمــا ــكنَّـ ــر نَرء المـ ــتَنْنَ ووهجـ   رِظـ

ــا نُمنــ ع ــلَ ــٍةوسى ِن ــ كُد قَ ــر تَتَنْ ضعاه ذِْإوي زنْـــيـــكِتْأا تَـــ مـــي وذرا تَـــم  

  
    )2(:ومثله قوله

ــ ــلْا طَي ــقَ الْةَع ِرمــِرِن الم ــقَ وي ــةَام ــ ـالْ ــِنصغُ ــ يِرِض النَّ ــغَى الْقَس مــام  اِكر ثَ

  
  )3(:العقيليفالبيت مضمن من قول الشريف 

ــ ــلْا طَيــ ــقَ الْةَعــ ــِرِن المِرمــ  يِرِض النَّــــِنصغُــــيــــا قَامــــة اليــ

  
، فلم يزد على قول الشريف      فالقارئ لهذين البيتين يجد أن الفائدة من تضمين ابن سيد النَّاس          

  . العقيلي إال جملة دعائية زج بها ليستقيم البيت وزناً وقافية
   )4(:ومن ذلك قوله

مــع ــاِدحَأو"ي للّـ ــ المثُيـ ــنَـ  "عدى خُـ
ــرَأ    ــعاِج ــي ِل ع ــالِحشٌي ــهى ذَم ب اب 

    
  

    )5(:فهو يضمن صدر البيت من قول سبط ابن التعاويذي
 ــد ــاِدحَأو"َأعاِئـ ــ المثُيـ ــنَـ  "عدى خُـ

    ِمــن ــنما زلَــى الْغَــضعــعــلَفََِشي انَا س 
    

  
، وغيـر  هاس قد نظر إلى بيت سبط ابن التعاويذي فضمن صـدر   يالحظ هنا أن ابن سيد النَّ     

والفضل كله يعود   قيمة جمالية جديدة،    إليه  يضيف   يغير شيئاً في الداللة، أو       وبدل في عجزه دون أن    
   .ابن التّعاويذيإلى 

  
  

                                                 
  .4/286السهيلي، الروض األنف، : ينظر )1(
 .8، البيت )22(قصيدة رقم بشرى اللبيب،  )2(
 .143الشريف العقيلي، الديوان، ص  )3(
  . 11، البيت )2(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )4(
  . 291سبط ابن التعاويذي، الديوان، ص  )5(
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وظيفـاً  ها، وأجاد في توظيفها ت    ألفاظمن األمثال العربية، فاستعار     ابن سيد النَّاس    قد استفاد   و
  )1(:قولهجيداً، ومن ذلك 

فَْأوصـ  ح ـ ما َأذَِإ هفُي سـِبرحـي الِْفـانبح سـن ِم  اصحـــا فَهحضـــوَأ واًفَشْا كَـــهـ

  
أنطق مـن   "، أو   "أخطب من سحبان وائل   "فهو في هذا البيت ينظر إلى المثل العربي القديم          

ذي يشيد ببالغة سحبان بن وائل في الخطابة، فينقـل          ، فأجاد في استعارة صورة المثل ال      )2("سحبان
معنى المثل ويوظفه توظيفاً رائعاً، فيشيد ببالغو وبراعة سيف رسول اهللا، صلّى اهللا عليـه وسـلَّم،                 

  .  وبراعته في الحرب
   )3(:ومثله قوله

 اطَـــرخَالْو ةَادتَـــقَو الْلُســـ َأ الَامتَّـــحو اهـــودهي علـــِوتَي وِولْـــ تَ الَامتَّـــحفَ

  .  )4("دون ذَِلك خَرطُ القَتَاِد: "، مضمن من المثل العربي"ال أسلو القتادة والخرطا: "فقوله
  

وقد لجأ ابن سيد النّاس إلى استخدام بعض اللهجات العربية القديمة، فوظَّف بعض ألفاظهـا               
  )5(:ومن ذلك قوله. في شعره، كأنطى، وراضخ، ورادخ

ِبحـــ الِْهلَـــِإ يـــبِمالَعيلُـــِل خَينه كــار ــتَب م ــنْ َأن ــاهطَ ــاك ذَن ِم ــنْا َأ م  ىطَ

بمعنى أعطى، وهي لغة سعد بن بكر، وهذيل،        ) أنطى(ففي هذا البيت استخدم الشاعر كلمة       
  .فهم يجعلون العين الساكنة نوناً إذا جاورت الطّاء. واألزد، واألنصار

لجأ إليها ابن سيد النَّاس صرف الممنوع من الصرف، وذلك          ومن الضرورات الشعرية التي     
    )6(:في موطن واحد في الديوان، وذلك إلقامة الوزن، إذ قال

ــ وقُشْيــك ي ومــر ــِعو ال ــواِرسمهنْ ِم  اطَــهوالْ وبرالــض نِخثْ تُــٍرمســ ويٍضِبــِب فَ

  .   ، وهي ممنوعة من الصرف)فوارس(فقد صرف 
   

       )7(:ه، كقولهؤوإخفا ومن الظواهر التي تلمح في معظم قصائده تسهيل الهمز
ــ ــ يملَ ــقَب ــ حن ِم ــٍرج ٍبلْ صــ و  ٍرجال شَ

 ابـــها وه مـــاُنَّـــ هْل بـــملَّســـ والَِّإ   
    

                                                 
 . 15 البيت ،)14( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
 .   1/249الميداني، مجمع األمثال، . حا َلِسَنًا بليغًا قيل هذا المثل في سحبان بن زمر الوائلي الباهلي الذي آان خطيبا فصي )2(
  .20 البيت ،)16( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
شجر : الخرط )4( ورق عن ال شر ال د،ق ادبالي ر:  والقت ل اإلب ه شوك مث ر. شجر ل ل يضرب لألم ذا المث هوه ستحيل وقوع ع .  الم داني، مجم المي

  .1/256األمثال، 
  . 37 البيت ،)16( رقم ةقصيدبشرى اللبيب،  )5(
  . 50، البيت )16(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )6(
   .21، البيت )2(ب، قصيدة رقم يبشرى اللب )7(
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تأدباً وتلطفاً في الخطاب مع سـيد الوجـود، ومراعـاة للـوزن             ) هنَّاه(فحذف الهمزة في    
  . الشعري

   )1(:ه قولهومن
ــاطَخَو ــو المكبـ ــِرتَع مدولُـ ــ ِباًفَـ ـ اممــا  وتْحـنَم امـ ـ  َأه لَــتْازتَ حــ الِهفُراج 

  . للضرورة الشعرية) الهجاء(فقد حذف الهمزة في كلمة 
  

  )2(:ومنه قوله
ــ جوادــ ع ــلَ ــ الِْنتْى م جــا لَذَ ِإاِدو ـــخُـــ َأيـــِهلَِإ اجو ضـــ َأٍميجارـــ وذَعاو 

  . إلقامة الوزن) لجأ(ي  حذف الهمزة ف– هنا –فالشَّاعر 
  

  )3(:ومنه قوله
ــو ِهِبــنْذَ ِبرقِّــمالْيِجــالالَّةُ مــي ِذِلــفَ ــي َأِل ُلمــ الر ــي الْاِج ــِق ييِوقَ  هينُ

، وزيادة في إظهار حاجة المعترف المقر بذنبه، أمال فـي           للتسهيل) الالجئ(فقد سهل همزة    
  .نوال العفو والمغفرة

  

   األسلوب-ثانياً
   

بنظرة فاحصة إلى مفهوم األسلوب عند النقاد قديماً وحديثاً نجد اتفاقاً بين النقـاد واألدبـاء                
. حول مفهومه، ولكن مع تغير نسبي حسب الظروف والبيئات التي عاش فيها هـذا الناقـد أو ذاك                 

 حسبما يقتضيه الغرض الشعري، مـع ضـرورة   الجرجاني مثالً يرى أن األسلوب يختلف  القاضي  ف
فلكل غـرض شـعري     . مراعاة حسن الترتيب والتقسيم، فيجب أن تكون األلفاظ على قدر المعاني          

تداخلت بعض األغراض، فشعر المديح يختلف عن شعر الهجـاء، وشـعر            وإن  أسلوبه الخاص به    
  . )4(الحرب عن الغزل

، إذ  بالمـدح لجرجاني، إال أنه وضع شرطاً خاصاً       االقاضي  وقد أيد ابن رشيق ما ذهب إليه        
اعر المادح أن يسلك جانب اإليضاح واإلشادة بالممدوح، وأن تكون معانيـه جزلـة              جب على الشَّ  و

  . )5(قوية، وأن يتجنب في مديحه األلفاظ الساقطة المبتذلة
                                                 

  . 26، البيت )5( بشرى اللبيب، قصيدة رقم )1(
   .  13، البيت )9(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )2(
  .36، البيت )25(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )3(
 .  23لعزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص عبد ا: ينظر )4(
 .  2/148ابن رشيق، العمدة ، :  ينظر)5(
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ماً مع ما ذهـب      نجد أنهم يتفقون تما    ،المحدثينبنظرة تأمل إلى مفهوم األسلوب عند النقّاد        و
في تجنب ما ال مبرر له من ابتـذال         تكمن  إليه القدماء، فمحمد غنيمي هالل ينظر إلى دقة األسلوب          

 فيرى األسلوب طريقة خاصة في التفكير والشعور، ونقل هـذا           ،أما عز الدين إسماعيل   . )1(أو سمو 
ـ              ي نقـل التجربـة     التفكير والشعور في صورة لغوية خاصة، وبأسلوب جيد يراعى فيه التميـز ف

  .)2(لآلخرين
 على ضرورة المالءمة بـين األلفـاظ         يجمعون القدماء والمحدثين ذلك فإن النقّاد    بناء على   

وهذا يلتقي مع مذهب ابن سيد النَّـاس        . والمعاني المطروحة، واالبتعاد عن كل ما هو ساقط مبتذل        
تّركيب، منسجم األلفاظ، عـذب     وشعره رقيق، سهل ال   : " الذي وصفه تلميذه الصفدي بقوله     ،الشعري
  .)3("النّظم

  
  : يتميز شعر ابن سيد النّاس بمجموعة من الظواهر األسلوبية اآلتية

  في المدحة النّبوية بناء القصيدة المعهود المحافظة على . 1
 يجد أنهم بنوا قصائدهم على غرار قصائد الشعراء         ،قصائد شعراء المديح النبوي   في  الناظر  

مقدمـة،  : الشكل، فهي غالباً ما كانت تتكون من ثالثة عناصر أساسية: في المديح من حيث   السابقين  
  .وهذه العناصر الثالثة نجدها مستوفاة في جميع قصائد ابن سيد النّاس. ووسط، وخاتمة

: وقد تفاوتت هذه المقدمات أحياناً، فمنها المقدمات الغزلية التقليدية التي تنقسم إلى قـسمين             
 كمقدمـة   هناك المقدمات الغزلية المستحدثة   وول طللية، والثّاني شوق وحنين إلى الديار المقدسة،         األ

  .)4(الحب المحمدي، وحمد اهللا وتسبيحه، والتي أطلق عليها الربانيات، ومقدمة بكاء الشباب
جميـع قـصائده    وقد التزم ابن سيد النّاس النّهج المتّبع في بنية قصيدة المديح النبوي فـي               

الواردة في الديوان، مع اختالف في ألوان المقدمات التي أشرت إليها سابقاً، وتنويع خواتيم قصائده،               
وسأعرض نموذجاً تطبيقياً لمقتطفات من إحدى مدائحه، أبين فيه مـدى التزامـه ابـن بالعناصـر                 

  :، فقال)5(ةيدل، ومثال ذلك قصيدته الاألساسية للمدحة النّبوية
 دوعــ واِلطَــ الِمِدعــ بنِمــ َزجــنْتُفَ دوعــ يِنيِتمقْ الــرانمــ زْلى هــرتُــ

ــْل ِللَ هــو اِليــس ــِحفْي ال ٍحفْ سم ــح ٍرج ــر ــع فَعوجـ ــدي ِبِدهـ ــِع باِريالـ  ديـ

ــلْقَو اب الــصع مــاننَــ العطلقــتُي َأاِليــلَ ــي ِبِبـ ــاِن الغَبحـ ــعِم ِتايـ  ديـ

                                                 
 . 114محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، ص :  ينظر)1(
  .22عز الدين إسماعيل، األدب وفنونه، ص :  ينظر)2(
 . 1/125الصفدي، الوافي بالوفيات، :  ينظر)3(
ين الصرصري والبوصيري،       61، فن المديح النبوي في العصر المملوآي، ص         غازي شبيب : ينظر )4( ة ب  -218؛ مخيمر صالح، المدائح النبوي

224 .   
   ). 8(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )5(
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ــو ــاِتي ِبِلـ ــثَِنيـ ــوِبيذَالعـ ــِحر ٍقاِربـ ــلَ عقٌيـ ــحلْ ِلِهيـ ــ عاِببـ  دوقُـ

نَــفَْأوــانِمــاٍن ب نــ مغَــِفاِطع ٍةاد ينِّرـــحـــهكْا سرالـــص ـــِمتَا فَبيد 

ــقَِل ــِةراِص ــ الَِّفر الطَّ ــِت ــِفرطَ ِلمي كَ ِســَأ اهيري الغَــِفــي ِلــثِْم وِه شَــاِمريد 

ــالِهو ــٍةيـ ــ يم لَـ ــنْ عهلْـ ــا مهـ ــاِئنَو ميتَـ ــي ِفٍةمـ ــا العهـ ــ هنويـ  دوجـ

 ديـــِد منيِقاِشـــ العُليـــلَ وٍديـــِدم ٍماِح فَــِرع الــشَّن ِمــٍليــي ِل ِفــرد البــيِهــ

ـــ كَال كلـــفٌوالبِردح ِشـــويو جـــهاه نَالوــص ــقـ ــ الكَاك ذَْل بـ ــِز ياُلمـ  ديـ

ــ ــ جنِإفَ حدــ الو ــو رنواشُ ــةَض ح ِنســ اه ــ ِبنِإفَـ ــدرا وهـ ــي وِدد الخُـ  ودجـ

ــنَو ــ األزمةُاِسـ ــ ِعاِرهـ ــ ابدنْـ ــنَو اهاِمسِتـ ــ َأراِضـ ــاِنصغْـ ــوِدد القُـ  وده شُـ

ــِجع ــلْقَ ِلتُب ــي كَِب فَيي ــح ــب حُلِم ــ اه ِعضفٌيــقَ ي ــاِس ي الحب وــو ــه  ديِد شَ

َأوــع جــ ِمب ــصرهنْ ــح ي الخ ــفَد ِرُلِم ـــِحنَ اهٌليـــِق الثَّى حمـــِللَـــ عِليـــِل جيد 

  
فالشَّاعر في هذه األبيات يستهّل قصيدته جرياً على عادة القدماء بنسيب رقيق وغزل عذب،              

اعر عما يختلج في نفسه من ألم وحرقة، من خـالل تـذكر ديـار               على شكل استفهام عبر فيه الشّ     
، ورسم الشاعر صورة للمحبوبة مستوحياً إياها من خيال خصب        . الحبيب، وأيام اللّهو ومراتع الصبا    

فشعرها كالليل، ووجهها كالبدر، وخدودها كالورد، وقدها غصن ناضر، وهو بهذا الوصف يخـالف        
عها األدباء لبدايات قصائد المديح النبوي، من ذكـر للـشعر، والخـد،             القواعد والشروط  التي وض    

وأغلب الظَّن أنه استوحى هذه الصورة للتعبير عن النّدم واألسف على أيام            . والقد، والردف وغيرها  
  . شبابه التي قضاها في اللهو اللعب، فأسف على ماضيه، وطلب من اهللا العفو والصفح

دخل إلى الموضوع الـرئيس،     يمهد لخروجه من تلك المقدمة؛ لي     اعر أن   أراد الشَّ ذلك  وبعد  
  : فأحسن التّخلّص إلى مدح الرسول، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، رغبة في نوال رضاه، وفي ذلك يقول

 يـــدِج واكنَـــد هي قَـــِند قَـــنِإو اهــى ِبو الهــاِنو هــني عــي عنــاِنَأثِْنســ

ــَأو فُِرص وــج ــي نَِه حــو م ِحدم ــح َأفَـــ ٍدمتَرِفـــع ي رِضوـــ الراضَأ ورود 

    
بمجموعـة كبيـرة مـن      فوصفه  سول، صلّى اهللا عليه وسلَّم،      رثم انتقل ببراعة إلى مدح ال     

بيتـاً،  الصفات والسجايا الطَّيبة، وقد استغرق في تعديد تلك الصفات والِخالل قرابة اثنين وثالثـين               
ومن بين تلك الصفات أن رسول اهللا، صلّى اهللا عليه وسلّم، حبيب اهللا، وأقرب الخلق مكانة، وحامل                 

سالة وغيرها، ومن ذلك قولهالر :  
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ـــِبحيـــلـــِه ِإبِمالَ العينـــ وملَـــن ِمـــ هقُـــ اِهللان رـــبم ـــلَا عِهيِز ميـــد 

ــ سمــتْا ر ةًبــ ح ــستَّ ــو داتُاومى ال  ودع ســـِهيـــِد لَتْمـــ تَِه ِبـــودعصـــ هنَ

ـــِقوقَـــ تََليدـــمي ا مـــحمدِرتَـــاقْ وب ِجوــِرب ــُليـ ــ الماك ذَن عـ ــاِمقَـ  ودذُُ مـ

ــو ــ ِبصخُـ ــِه اِإلِفيِرشْتَـ ــرقُ ِولـ  ديِع ســــاِكنَــــ ههنْــــ ِمِهِتــــؤيرو ِهِبـ

ــو ــعَأ ِبامقَـ ــ الراِءبـ ــِةلَاسـ ـ ح مهنْـــا ِمهــِب ضاِه نَـ  يـــدِم حاِمقَـــ المودمـ

قُــــيَأ ِبــــومنْــــ ِم اِهللاِرمهــــَؤ ميد ــو يدــو ِإع ــِحوى التَّلَ ــ ِمِدي ــدِح وهنْ  ي

  
وانتقل الشَّاعر بعد ذلك إلى الحديث عن أجداد النَّبي، صلّى اهللا عليه وسلَّم، وتعداد جملة من                

ادهم، فهم فرسان شجان يخاف بأسهم في الحرب، وهم أهل عطاء ومن وكرم وبخاصة              مآثرهم وأمج 
في موسم الحج، وهم خير من يجير الضعيف، وهم ذوو حسب ونـسب راسـخ رسـوخ الجبـال                   

  : الراسيات، يقول
ــ ــ النَّنِم ــر ِرفَ ــالغُ ــينِذ الَّ س ــِبام  وددجــــ واولَــــ عءبــــاآ واءبــــِإ مِه

ــ ــري وفُايخَ ــج ــمهنْى ِم ْأ البســ و  ودد جــاُلنَــتَبــْأس ال  العــبسحــو ىدالنَّ

ــفَ ــه ــي حم ِف َأاٍءب ــب حرــ و ــى الحدلَ ـــِج اباٌلبـــِفـــ وي يالنِّـــِمو ـــ ُأاِلزسود 

ــِح مــم ِلاه ــم ِوْأن يــِري ح ــ وزي جهمار ِزعــز ــيـ ــ ه لَـ ــ ِبدحـ ــدِدحم وِهـ  يـ

ــ ــي هبن ــ َأٍماِش ــصقْ ــيصى قُ ــ فَالً ع ـــغَِل امم ِفِهِريـــيـــا منَحوـــهص عود 

ــر ــا َأس لُصهــم و ــُلضالفَ ي زدادــاِئ د اًم ــو ــمـ ــّلا كُـ ــ ثٍَلض فَـ ــدِزي وتٌاِبـ  يـ

  
ة الـصال إذ اقتصرت في الغالب على صيغة فريدة هـي          أما خاتمة القصيدة فكانت تقليدية،      

 رغبة فـي قـضاء      والتَّسليم على النَّبي، صلّى اهللا عليه وسلَّم، وآله، والصحابة رضوان اهللا عليهم،           
الصالَةُ علَي نُور علَى الـصراط      ": حاجة دنيوية أو أخرويه، انطالقاً من قوله صلّى اهللا عليه وسلَّم          

       ناِنية ثَمعمالْج موي لَيلَّى عص ناً     فَمامع ناِنيثَم هذُنُوب تْ لَهةً، غُِفررومـن جميـل صـالته      . )1("م
    :وتسليمه قوله

ــِهلَع ــيـ ــص اِهللان ِمـ ــ مالةُ الـ ــي ةًادعـ ــ ِبودجـ ــا مهـ ــِهلَ عاًنَّـ ــدِج ميـ  يـ

ــو ــص وِلآلِل ــحِبال ــ كَاِمر الِك ــم  ودعــــتَ واًمــــاِئيهم دلَــــ عركُــــتَ ها لَ

                                                 
ذير،   )1( شير الن ي أحاديث الب صغير ف امع ال سيوطي، الج ديث رق2/121ال ا )5191(م ، ح دير شرح الج اوي، فيض الق رؤوف المن د ال  مع؛ عب

 ). 5191(، حديث رقم 4/328الصغير، 
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ــ مدــد ــهِرى ال ــا قَ م امــت ح اِئمَأم ــي ــتَ ٍةكَ ــتُ فَوحنُـ ــِدبـ ــدِعتُا وهوجي شَـ  يـ

  
  االعتراض. 2

 في مواطن محدودة في قصائده، دون أن يكون في ذلك           )1(وظَّف ابن سيد النَّاس االعتراض    
ر مـن أسـلوب      وابن سيد النّاس مكث    االعتراض دليل على خلل في األبيات أو ضعف في التركيب،         

اإليضاح، والدعاء، والقسم، ونحوها، وهو من نوع االعتـراض         : االعتراض ألغراض بالغية منها   
    )3(: قول ابن سيد النّاسومن ذلك، )2(المتمكن كما يصفه ابن حجة

ــالْو شْحــو ــكْ ِحن ِم ــ آياتٍُةم هــا ب هتْر غشُّالْو– ـ ح ـ ع - اكاشَ ـ  م ره الـد  كنْ عوُلز 

اعتراض دعائي ساقه ابن سيد النَّاس لتنزيه الرسول، صلى اهللا عليه وسلم،            ) حاشاك(فقوله  
  .عن الغش

  
    :)4(ومن ذلك قوله معترضاً

ــِهِلع ــيـ ــِم– اِهللاةُالَ صـ ــ م-انَّـ ــركْ ِذالَو ةًادعـ ها يــب ــرج َأالَى ولَ هــا ي حىص 

  . ، صلى اهللا عليه وسلمبيالة على النَّوزيادة التأكيد على الص ،للتخصيص) منّا(فقد اعترض بقوله 
  

  )5(:ومن جميل اعتراضاته للبيان والتوضيح قوله
ــ ــع َأ- رآِخفَ ــِن ــ الرري آِخ ِبِلس ــع ــُلوَأو-ةًثَ ــ ين مـ ــ عقُّشَنْـ ــهنْـ  يدِع صـ

  
 ومـن ذلـك   .معنى لـدى القـارئ  زيادة في وضوح ال   ) أعني آخر الرسل بعثة   (فقد اعترض بقوله    

  :  )6(قوله
َأوــع ــِل عتْلَ ــ– اًي ــوهرهِص ابنــ ع ــ-ِهم ســقُاِبو ــ يالَ ِهِلض فَ ــ ِبيطُِح هــِتا اس  اصقْ

  
معنى توضيحياً الزماً، وإن كان المعنـى       ) صهره وابن عمه  (فقد أراد بالجملة االعتراضية     

ره وابن عمه أن يشير إلى خصوصية العالقة التي جعلت الرسـول،  زائداً، فقد أراد بالجمع بين صه  

                                                 
ادة  المين، تفيد هو عبارة عن جملة تعترض بين الك      : "االعتراض )1( تكلم         زي ى غرض الم اظم   في معن ة األدب،    "  والن ن حجة، خزان ؛ 2/280اب

  . 1/246أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البالغية وتطورها، 
   .2/280ابن حجة، خزانة األدب، : ينظر )2(
  . 49 البيت ،)23( رقم قصيدةشرى اللبيب، ب )3(
 .42، البيت )14(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )4(
 . 40 البيت ،)8( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
 .24، البيت )14(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )6(
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صلّى اهللا عليه وسلّم، أن يخص علياً عن غيره من الصحابة، من منطلق صلة القربى والمـصاهرة                 
  .  بينهما

   
  أسلوب التكرار . 3

ألفـاظهم  الناظر في شعر المدائح النَّبوية يجد أن معظم شعراء المديح النَّبوي قـد كـرروا                
ومعانيهم في قصائدهم، ونلتمس لهم العذر في ذلك ألنهم تطرقوا إلى موضـوع اسـتنفدت جميـع                 

والقارئ ألشعار أولئك الشعراء يلحظ أنهم يكررون أنفسهم فـي األلفـاظ            مفرداته بتعاقب األزمان،    
 مواضع يحسن   وللتكرار: " إلى النفور من التكرار بقوله     والمعاني المطروقة، وهذا ما دفع ابن رشيق      

فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في األلفاظ دون المعاني، وهو فـي المعـاني دون                  
       .)1("لمعنى جميعاً فذلك الخذالن بعينهاأللفاظ وأقل، فإذا تكرر اللفظ وا

صة وبخا،  اني في صور مختلفة   من تكرار المع  يجد أنه أكثر    ابن سيد النَّاس    القارئ ألشعار   و
م، وهذا النوع مـن التكـرار يعبـر         ى اهللا عليه وسلَّ   في معرض حديثه عن معجزات الرسول، صلَّ      

بصدق ووضوح على مقدرة الشاعر على صياغة األحداث في قوالب فنية جميلة، ال يكـرر فيهـا                 
ذا فـي   نفسه، بل يقَدم لنا في كل قصيدة المعجزة أو الخبر بسياقاته التي وردت في كتب السيرة، وه                

ومن جميل تكراره   . يحيط بالمعنى من جميع جوانبه    فتجده  تمكن، وسعة اطالع،    قدرة و حد ذاته دليل    
م، طالبـة إطـالق     ى اهللا عليـه وسـلَّ     لمعنى قصة الظَّبية التي رفعت شكواها إلى رسول اهللا، صلَّ         ا

  )2(:سراحها، فيقول
ظَوــب ــ َأِةيـ ــ ُأاٍكرشْـ ــح ِبتْبيِصـ  اجـــرخَْأ فَِبوطُالخُ ِبـــاًانَـــمزا اهـــمر ٍلاِبـ

ــنَم ــيلَ عتَنْـ ــسا ِبهـ ــتْاِحرالـ ــخَو فَآمنَـ ــهتَصلَّ ــنا ِم ــِمِلْؤ م الب ِنيــشَّ و  اجال

  
   )3(:وفي موضع آخر يقول موجزاً

ــَأ ــب ظَتْتَ ــةٌي ــو اِإلكُشْ تَ سفَارــلَّح اه ــَأو ــرِعى بكَشْ ــقُِف ي الَاًي ــي ــرن ِم ى ذ ال

  
 من الظواهر المهمة التي تلمح في قصائد ابن سيد النَّاس، فقد لجـأ               األلفاظ، فيعد  كرارأما ت 

 في مواطن عديدة، وهذه ظاهرة تستوقف الباحث لما لها مـن            صوتإلى تكرار الكلمة، والجملة، وال    
ـ              . أهمية اهرة التكـرار   وقد دعا عبد القادر أبو شريفة دارسي النصوص إلى التعمق في دراسـة ظ

  . )4(للتحقّق من تأديته الغرض، أو إظهار ما فيه من الضعف أو االسترسال وراء صنعة بديعية
                                                 

  .1/134ابن رشيق العمدة،  )1(
  .23 -22 البيتان ،)5( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
  .25 البيت ،)9( رقم قصيدةبيب، بشرى الل )3(
 .  50عبد القادر أبو شريفة، مدخل إلى تحليل النص األدبي، ص  )4(
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   )1(:لجأ ابن سيد النَّاس إلى تكرار كلمات بعينها في بعض قصائده، ومن ذلك
ــح ثُيــ الم ــ ال يماِركَ حــى لَص ــه ا عدد 

ــذَال ِإِإ    ــ قَدا عـ ــ الغَرطْـ ــ مِثيـ  ابِكسنْـ
    

ــح ــطَ العثُيـ ــا وايـ ــ ينال مـ  اهردكَـ
   ــو ْلهــ ي منــلَ ع يكــ الب حــر م ا وــه اب 

    
ــح ــثُي ــى ور الِق ــلَّ انَاعرالِق ــاِر عه ضه 

ـ  ِف    ي الحـ  ِبر ض راًب ِإ وـ  ن س ـ  تَالم ِرهم ضاب 
    

  
المكان الذي شهد والدة خيـر      أهمية  ثالث مرات للتأكيد على     ) حيث(فقد كرر الشاعر كلمة     

البرية، وما اتَّصف بها أصحاب ذلك المكان من خالل طيبة وسجايا عظيمـة، فهـم أهـل الجـود                   
أعجاب الشاعر بآبـاء    داللة على    أيضاً   هذا التكرار والكرم، وهم أهل البأس والقوة والشجاعة، وفي        

  .وأجداهم، وشدة حبه لهم ،مى اهللا عليه وسلَّ صلَّ،بيلنَّا
  )2(:ومنه قوله

 هينُــِر عازجــِحالْى ورصبــ ِبيءِضيــ اًراِه ظَـــورا النُّـــدا بـــمـــ لَِهِدِلـــومِل

ــومِل ــِنِ  هِدِلـ ــانريـ ــخْس ُأاِر فَـ ــفَ تْدِمـ ــخْم ِإهرونُـ ــهادمـ ــِح ان حـ  هينُـ

ــومِل ــو ِإِهِدِلـ ــانيـ ــىرس ِكـ ــه واِنبم تْقَقَّشَتَـ ــهانْيـ ــِهِل عتْلَّـ ــيـ  هونُُؤ شُـ

ــ ِهاِتفَر شُـــالَ عـــتْر خَـــِهِدِلـــومِل ــالَفَ ــلْ ِلفٌر شَ ــب يِسرفُ ــىقَ ينُِص حه 

 هينُـــِن ريـــدِفا ياذَ مـــه لَـــاًقَحسفَـــ ةًنَّـــ ريسِلـــب ِإن رد قَـــِهِدِلـــومِل

  
مازجاً أبياته بأسلوب القصر مع تقديم      ) مولده(يات لجأ الشاعر إلى تكرار كلمة       ففي هذه األب  

ما حقّه التأخير، وذلك لما تحمله األبيات من دالالت عظيمة صاحبت مولد النبي، صـلى اهللا عليـه                  
وسلم، فللمولد مكانته الخاصة لدى شعراء المديح النبوي، فالكل قد أشار إلـى هـذا المولـد، ومـا                   

 أن يتعلق الذهن بالمعجزات، وينصرف عن       صاحبه من إرهاصات ومعجزات، والشاعر هنا ال يريد       
  .المولد، فالمولد أهم من المعجزات على غرابتها

  )3(:ومن لطيف تكراره قوله
ِفكْيـــ نَيـــكبـــ الْعـــنْ ِماِءمـــها مــ اًكَِرد ــ الَنمـ ــسمُؤ يـ ــِإل بح الـ  اِكردِلـ

ِفكْيــك ــي ــ الْيحِبس تَ حــى ِفص يهــا و ــ ام عــِر غَن ــح يِهي ــالَ عيِك ــا الْه ياِكح 

ِفكْيـــنْ ِميـــكـــنَّا َأها كَـــهـــ َأممذَ تْكَســا ع ــٍةاهـ ــ عتْفَشَ فَـ  اِكسمـــى اِإللَـ

                                                 
 . 48 -46األبيات ، )2( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
 . 10 -6 األبيات ،)25( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
 .  34 -32 األبيات ،)22( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
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ى اهللا  ثالث مرات، ليؤكد على أن معجزات الرسول، صـلَّ        ) يكفيك (ر جملة رفالشاعر هنا ك  
  .  ماناً والعقل قناعة بنبوتهم، عظيمة، وأن الواحدة منها تكفي لملء القلب إيعليه وسلَّ

   )1(:وإذا ما نظرنا إلى قصائده فإننا نجده يكرر عبارات بعينها، ومن ذلك قوله
لْـــى ِتلَـــي ِإيِنـــِنحالْك ـــلَّ كُِلاِزنَـــمتَ امــسبمحــبــصع ــا   نــا تَطَلَّعالَهح

لْـــى ِتلَـــي ِإيِنـــِنحالْك ـــلَّ كُِلاِزنَـــمتَ امــس با   معوــض ــذَاها تَ ــن شَ ع ــر هز 

ــاجِني قٌ فَهــر ب ــا الح ــا م ــي لَه ــا  حنِين ــاراً و َأدمعـ ــر نَـ ــاِرِق ذاك الثَّغْـ  ِلبـ

  
 على شدة تعلّقـه     مؤكداًمرتين،  )  كلَّما تبسم   إلى تلك المنازل   حنيني(عبارة  ر الشاعر   كرهنا  

وحبه للديار المقدسة، ومظهراً شدة شوقه ورغبته القوية في زيارتها والتبرك بها، فهو فـي شـوق                 
  .وحنين إلى كل بقعة حّل بها الحبيب، عليه الصالة والسالم

 في كثير من قـصائده،  )عليه من اهللا(، أو )عليه صالة اهللا (ويكرر الشاعر الصيغة الدعائية     
  )2(:الصالة والتسليم على النّبي، صلّى اهللا عليه وسلَّم، يقولفي معرض 

ــلَعــِهيــ اِهللاةُالَ صــ ما ســحِبــ قٌاِر برٍضوــ  وــا فَمــتْاحس حيَأاًر اِهــزر 

  
    )3( :ويقول

ــِهلَع ــي ــ اِهللاالةُ ص ــ م ا عسعســد  هغَــاِزة بيــرِنم الْسم الــشَِّتقَرشْــَأو ىجال

  
  )4(:ويقول

ــِهلَع ــيـ ــ اِهللاالةُ صـ ــرذََا مـ ــوقٌاِرشَـ ــُل اللَّبوآ ابغَـ ــتْ ييـ ــاِجد وهلُـ  ايـ

  
    )5(:، كقولهألصواتومن مظاهر التكرار في قصائده التركيز على تكرار ا

ــ ا َأيــي هــس ــ الْديا ال ــاِده ــِذي الَّ  يــُلاِوقَ مارصنْــ َأهنْــ ِمتْوا حــمــِب تْفَري شَ

ــم ــاِم فَه ــر اَألنَ ــا خَي ي ِركــص ــالوا ِبنَ ــُل   طَ ــود تَنَاِبيـ ــاِرفُ ال سـ ــيض غَطَـ ِبـ

ــ يا رــح اِهللاةَم ــ ع ــتْم ــ ِذلَّ كُ ــ ٍرشَي ب ــ اَألنِمـ ــٌلِجعتَ فَاِمنَـ ــُلِجْأتَ ويـ  يـ

ــ ذْ ِإةَوبــ النُّ اُهللابجــو َأه لَــنا مــيــ ــِف ــمد آيِني الطِّ ــ يم لَ ِربزــه  يُلِوص تَ

                                                 
 . 23 -21 األبيات ،)13( رقم قصيدة، بشرى اللبيب )1(
  .54، البيت )9(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )2(
  .33، البيت )19(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )3(
  .67، البيت )29(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )4(
  . 171 -164  األبيات،)23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
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ــ ــي ا مــن ــ َأِه ِب ــرمسقْ ــ فَنمح ال هــي ــفَ ه لَ ــفٌِن مرخْـ ــ ويـ ــُلِمجتَ ويفٌِرشْتَـ  يـ

ــ ا َأيــَلو ــاِس النَّ ع ولْ ِلاًدــم اِدعــ و من قُّشَنْــينْــعالثَّــه رالنَّــى وــاسِزا  موالُــي 

ـ  ي اِحا صـ  ب الح ـِضوي ـ الْومـِرشْحيِرودــ ه مــن ــد يم لَ ــ فَْلب هــ ِمم ــُلاِهنَ مهنْ  ي

ــ ا ذَيــا الو ــِةلَيِس ــخْ يم لَ ــقْلَ ــ لَاكو ِس اه وــح ــذَبـ ــعلِْل كا ِبـ ــو تَيناِصـ  يُلِسـ

  
       وت  ر  الناظر إلى هذه األبيات يجد أنه قد كرـ سبع  ) يا(الص سية مرات، ليعبر عن الحالة النف

وقد خرج النداء   . مى اهللا عليه وسلَّ   لدى الشّاعر، فيكشف عن مشاعره الصادقة تجاه رسول اهللا، صلَّ         
صلَّى اهللا عليه وسـلَّم،     في هذه األبيات في صورة من النداء التحنني، رغبة في القرب من الحبيب،              

ى اهللا عليـه    بة من الرسول، صلَّ   يلطَّفحات ا مات والنَّ سم ببعض النَّ  سنَمعاً في التَّ  اطلباً لالستعطاف وط  
  . فاعة يوم القيامةكّل ذلك من أجل الفوز بنيل الشَّ. موسلَّ

   )1(:ومن ذلك قوله
ــ ــ منِمــ ــدعــ ــن ِمــ ــ ٍشير قُــ ــةُادســـ ــِبر العـــ  اِحص الِفـــ

ــ ــ نِمــ ــي هبنــ ــ المِماِشــ ــ ـطْــ ــ َأِمِعــــ ــدنْـــ  اِحمتَسى مـــ

ـ   ياِحجــــــــنَي واِتجــــــــنَِل ياِئجـــــ رســـــِل الرديســــ

ــ ــنمــ ــ فَِه ِبــ ــرخْــ ــمد آيبنــ ــا ِف مــــ ــِهيــــ  الِح مــــ

ــ ــاِءو رنمـــ ــ ِمِنس الحـــ ــص كَالح هنْـــ ــ اللَّبِحالــــــ  اِحيــــــ

ــ ــما كُــــ  نمــ ــلَّســ  اِحم ســ
   ــكَو ــىفَــــ ــّل ِك كُــــ  اِحفَــــ

    
ــ ــ دنمــــ ــا ِهللاعــــ  اِحور وود غُـــــــــلِّكُـــــــــ ي ِفــــ

ــ ــ َأنمـ ــ الخَامقَـ ــقَلْـ ــبن ِمـ ـــعـ ــِدــ ــالِمِط اصـ ــ ِفـ  الِحِطي اصـ

ــ ــن يبــ ــِه الح ِلمــ ــن ِبــ ــ ـمــ ــالحِ  ــ ــي الفَـ ــدى داِعـ  ِغي الهـ

ـ   اِحتَــــــِت افْريــــــا خَهــــــحتْفَ اٍلعـــــ م خـــــتمِه ِبـــــنمـــ

  
) ِمـن (م  ، فاستخدا )من(و) ِمن( التعديد مع التكرار بين كلمتي       في هذه األبيات مزج الشاعر    

 جاء ليدلل   )من(م، واستخدام ى اهللا عليه وسلَّ   جاء ليؤكد أصالة النسب الذي ينحدر منه رسول اهللا، صلَّ         
  . كثرة مناقبه وصفاته التي يعجز اإلنسان عن تعدادها والوقوف عليهاعلى 
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  البديع . 4
 غرابة في ذلك، فهم     ة شغفهم باستخدام فنون البديع المختلفة، وال      بويأظهر شعراء المدائح النَّ   

ا المحسنات  موستخداالصنعة اللفظية والمعنوية بشكل الفت للنظر، ف      كثر فيه استخدام    أبناء عصر قد    
ـ عجـز إلـى     البديعية، والزخارف اللفظية والمعنوية كالجناس، والطباق، والتورية، ورد ال          صدر،ال

  .وغيرها
ن البديع فـي قـصائده، ويـرى        فنو ذوق عصره، فأكثر من استخدام       ابن سيد النَّاس  راعى  

الباحث أن السبب الذي يكمن وراء كثرة استخدام الشعراء للبديع يرجع إلـى نـوع مـن المباهـاة                   
 قدرتهم، فكانوا يتباهون باستخدامه إلظهار مقدرتهم، واستعراض م        لدى الشعراء  والتفاخروالمنافسة  

حمد الذي أرجع ذيوع البديع في أشـعار         وهذا ما أكّد عليه محمود سالم م       .اللغوية، وإثبات إبداعاتهم  
علـى  تفوقهم، وذلك في معرض تعليقـه       تميزهم و إلظهار  تّفاخر  شعراء ذلك العصر إلى نوع من ال      

فالصنعة ال تفارقه حين ينظم شعره، وهذا ديدنه وديـدن كثيـر مـن              : "قصيدة أحد الشعراء، فيقول   
  . )1("عده فنة البديعية الفن الذي ما بشعراء عصره، الذين يرون الصنع

وثمة أسباب أخرى تقف وراء شيوع ظاهرة البديع في ذلك العـصر وأهمهـا شـيوع            
أن يكون كل بيت شـاهداً علـى نوعـه          "، وقد اشترط نظَّام البديعيات      ظاهرة البديعيات في الشِّعر   

     . )2("ك النوعلح أن يكون شاهداً على ذلبمجرده، وإذا كان البيت له تعلق بما بعده أو بما قبله، ال يص
ولست هنا بصدد إجراء عملية إحصائية أللوان البديع التي استوفاها ابن سيد النَّاس في ثنايا               
مدائحه النّبوية، فإنه ال يكاد يغفل عن شيء منها، كيف ال؟ وهو العالم المطَّلع على خفاياها ودقائقها،                 

  . عما شكّل ظاهرة منها في قصائدهولكنني سأقصر الحديث
فقـد كـان الـشَّاعر    يعد الجناس الظاهرة األكثر بروزاً وظهوراً في مدائح ابن سيد النَّاس،       

 حيـث بالغة،  كثرة  الجناس  ذلك، فقد أكثر من     والقارئ لقصائده يستطيع مالحظة     ولوعاً باستخدامه،   
جنـاس  ة مختلفة على أنواع الجناس، وبدأ وكأنه يصوغ أمثلة يستشهد بها علـى أنـواع ال  لجاء بأمث 
  .)3(المختلفة

مـا بـين مؤيـد      :  من الجناس، فقد انقسموا إلـى فـريقين        النقاد واألدباء وبالنسبة لموقف   
، فقد كـان كلفـاً      "جنان الجناس "ومعارض، فإما الذين أيدوه، فيمثلهم الصفدي الذي ألفّ كتاباً أسماه           

وإذا كان الشعر   : "عنه الجناس باستخدام الجناس، ال بل قدمه على سائر ألوان البديع األخرى، فيقول            
بحراً، فهو أعذب منه جرعة، والمكاتبات حلّة مرموقة، فهو طراز كـل رقعـة، خـصوصاً نـوع                  
التجنيس الذي هو ركن شريعته، وبيان شرعته، وديباجة صنائعه في صنعته، وآية سجدته، وغياث              

                                                 
  . 422محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوآي، ص  )1(
  . 1/328ابن حجة، خزانة األدب،  )2(
  ).23(، القصيدة رقم )10(؛ القصيدة رقم )7(؛ القصيدة رقم )6(؛ القصيدة رقم )3(القصيدة رقم : انظر )3(
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ـ نجدته، وغيث نجعته، تشهد الخطباء له بفضل جماعته، وجمعته، وتعتر      شعراء برفـع محلـه   ف ال
  . )1("ومحل رفعته

ألن ه؛  بوا الشعراء عنه، فيمثلهم ابن حجة، فأعلن براءته من        وأما الذين رفضوا الجناس ورغَّ    
أما الجناس، فإنه غير مذهبي ومذهب من نـسجت         " :إذ قال الشعراء قد تكلفوه، وأساءوا استخدامه،      

، فإن كالً منهما يؤدي إلى العقادة والتقييـد         على منواله من أهل األدب، وكذلك كثرة اشتقاق األلفاظ        
  . )2("الغة في مضمار المعاني المبتكرةعن إطالق عنان الب

ما يحدثه الجناس من شحن للنفوس عبـر        : كثيرة، منها فوائد  والستخدام الجناس في الشعر     
ـ                رار استخادم األصوات المتكررة، فيجذب النفوس إليه، وكأنه بذلك يخـدعها، فيوهمهـا بـأن التك

المنبعث من الكلمتين يعبر عن شيء واحد، ولكن سرعان ما يكتشف المتلقي الخدعة، فيحصل على               
ولم أر من ذكر فائدته وخطر لي        ":معنى جديد لم يكن يتوقعه من قبل، وفي ذلك يقول ابن معصوم           

ظ المـذكور إذا  أنها الميل إلى اإلصغاء إليه، فإن مناسبة األلفاظ تحدث ميالً وإصغاء إليها، وألن اللف        
  . )3("حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى آخر، كان للنفس تشوق إليه

وللجناس قيمة جمالية أخرى لها صلة باإليقاع أو التجاوب الموسيقي الذي يقوم على تكرير              
عند مجـيء   األصوات الكلمات المتماثلة التي تطرب لها اآلذان، وتهتز لها أوتار القلوب، وبخاصة             

متين المتجانستين متتابعتين، أو قريبتين من بعضهما، فتحدثان نغمة عذبـة، تطـرب لـسماعها               الكل
  . )4(اآلذان

  )5(:ومن لطيف المجانسة عند ابن سيد النَّاس قوله
ــو ــِهلَ عصقَ ــخْ َأ اُهللاي بــار م ــن م ــِبثْتَِل ىض ــجْأ ِهيِت ــ فَاًشَ ــي ا حســن ــ م  اصا قَ

  
، فاألولى بمعنى أخبر، والثانية بمعنى سرد القصص،        )قصا(و) قص(بين  فقد جانس الشاعر    

وقد أكسب هذا اللون من البديع لحناً موسيقياً عذباً، فكأننا نسمع أقصوصة عذبة في تثبيـت جـأش                  
  .  أخبر وحدثما في، صلى اهللا عليه وسلم،النبي

  
   )6(:قولهمجانساته جميل ومن 

ــو ــ َأتُسلَ ــي عِولْ ــلَ الٍَرذْى عــو ــفَ ٍلذْ ع ــِةحي المِفـ ــ مبـ ــم وورذُعـ  وُلذُعـ

                                                 
  . 16-15الصفدي، جنان الجناس، ص  )1(
   .  1/54، خزانة األدب، ابن حجة )2(
   .  1/97ابن معصوم، أنوار الربيع،  )3(
   .  30علي الجندي، فن الجناس، ص  )4(
   .7 البيت ،)17( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
  .4 -2األبيات ، )23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )6(
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ــو ــلُّكُ ص ــ ِبٍبع ــه ا سٌلهــ ع ــي ولَ ــ ام ــذَي ــم ِف ي الحم بــح مودو مــح وُلم 

ــ ــي ــالقَ ياِلا خَ ــلْ قَِبلْ ــِب ــحي مي ِف ِهِتبلَـــ مكالَ الـــســـةُموفٌغُشْ مـــ ووُلغُشْم 

  
فبعد أن فرغ الشاعر من     ، يجد أن الشَّاعر قد كثَّف استخدام الجناس،         تذه األبيا الناظر إلى ه  

وقبل أن يتلفّظ بالحرف األخير منها نراه قد هيـأ نفـسية            ) معذول(وانتقل بعدها إلى    ) معذور(كلمة  
المخاطب وأذنه إلى استقبال سماع الكلمة األولى المكررة بكامل حروفها، وإذا به يخدعـه، ويـأتي                

، وال ننسى مـا     )مشغول(و) شغوفم(، و )محمول(و) محمود(ل األمر في    وكذ. بغير ما كان يتوقّع   
لهذا الجناس من زخرفة جميلة، زين فيه الشاعر أسلوبه، مما زاده حسناً وجماالً، من خالل انتقـاء                 

   المفردات التي ال يكتمل المعنى إال بها
الطِّبـاق، والمقابلـة، وحـسن      :  من اسـتخدامها   ومن فنون البديع التي أكثر ابن سيد النَّاس       

  . ، ولزوم ما ال يلزمقسيم، ورد العجز إلى الصدرالتَّ
أما الطّباق فيكثفه أو يركزه في قصائده فال تكاد تخلو قصيدة منه، بحيث يضم البيت الواحد                

  )1(:طباقاً أو طباقين بين كلمتين أو أكثر، ومن ذلك قوله
ــو ٍدعــ بنِمــ و،ٍبر قُــن ِمــِتْئا ِشــمــ ِبالًهــَأ ــ ِونِم اٍلص،ــ و ــنِم ص د،ــ و ــِه ِتنِم  ي

  
   )2(:ومن جميل قوله

ــحمَأ ــ هالًلِّـ ــي الِْرجـ ــرح مامرحـ  والَسعـــمه الِْريقَـــ وَلالَحـــي الِْلصـــو اًمـ

ــو ــ ِمهالَيـ ــرِح مكنْـ ــحم واًمـ ــتَالَ الًلِّـ ــ التَّفُِرعــ ــحالتَّو يمِرحــ  يالَِلــ

  ".وصل"و" هجر"و" محرم"و" محلل"فهو يطابق بين 
  

    )3(:وأحياناً يجمع بين أسلوب المطابقة والمقابلة في آن واحد، كقوله
ــَأل ــخَ برقْـ ــ ِم اِهللاِقلْـ ــح مهنْـ ـ ر قُنِمو ٍدمـ ـ د األَ ِهِب ـ ى و نَ ـ  نِم ـ  األَ ِهوِد ج  اصقْ

  
م، هو أقرب الناس إلى اهللا طاعة، وفي الوقت ذاته هـو            ليه وسلَّ ى اهللا ع  فالحبيب محمد، صلَّ  

أبعدهم مدى في ذلك، فالمطابقة بين األدنى واألقصى أضفى على البيت جماالً            وأقصى الناس جوداً،    
         .من حيث الجمع بين األقرب واألبعد، فهو األقرب طاعة واألدنى مكانة، واألقصى كرماً وجوداً

                                                 
  .11، البيت )26(قصيدة رقم بشرى اللبيب،  )1(
  .19-18، البيتان )28(م قصيدة رقبشرى اللبيب،  )2(
  . 2 البيت ،)14( رقم صيدةبشرى اللبيب، ق )3(
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  )1(:ومثله قوله
ــم ــ الْلُِّحــ ــالِلحــ ــِه ِبــ  اِمرحــــ الَْلعــــ ِفمرحــــم اهٍِنَــــو ر آِمــ

  
، )آمـر ونـاه   (و) الحالل والحرام (و) محل ومحرم (ر هنا يجمع بين الطباق في قوله        فالشاع

  .     المعنى قوة ووضوحاًيزيد ففي هذه الطّبقات المتقابلة جمع بين الشيء ونقيضه، وهذا 
فقد ظهر بشكل بارز في قصائده، وتتجلى قيمة التقسيم فيما          مولع بالتقسيم،   ن سيد النَّاس    بوا  

ينجم عنه من راحة نفسية يشعر بها قـارئ األبيـات   فتطرب لسماعه اآلذان،  عذب  إيقاع  يحدثه من   
  . مع تلك الجمل القصيرةاًكون اإليقاع متساوقي وبخاصة عندما الشعرية،

     )2(:ومن األمثلة على ذلك قوله
ـ قْـــَأاً ورد قَـــمهـــلّجَأو الًاِئ نَـــمظَـــعَأالً وعـــ ِفماهكَـــزَأ  يالَوم ِقــ

  
      )3(:وقوله في وصف النَّبي، صلّى اهللا عليه وسلَّم

ــ ــ اُأليمِركَـ ــِلوصـ ــ الْيمِر كَـ  اِمقَـــم الْيِن ســـلِّحـــم الْيِرســـ وِعرفُـ

  
     )4(:لهويتجلى حسن التقسيم وجمال العبارة في قو

ــ ــج مُؤيـ ــ الهابنَـ ــ ميِماِشـ ــَأو ٍدحمـ ــ اَألهارصنْ ــو َأارصنْ اًسخَ وزــر اج 

  
واستخدم ابن سيد النّاس رد العجز إلى الصدر، في مواطن كثيرة من قصائده، ومـن ذلـك                 

       )5(:قوله
هــي ــَأا  واتَه ِإاًفَس ــن ــ َأم لَ ــِبتْم ــ َأنِإو مِه ــتْم ــ َأم لَ ــي هْلقُ اتَهــَأا  و افَس 

أضفى على البيت قيمة موسيقية، وجاء هذا التكرار ليؤكـد علـى            " هات وا أسفا  هي"فتكرار  
  . مكانة المحبوب في نفسه، فكاد أن يموت من فرط أساه وحزنه على رحيله وفراقه

  
  
  

                                                 
   . 20البيت ، )24( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  . 54، البيت )28(بشرى اللبيب، القصيدة رقم  )2(
  . 47، البيت )23(بشرى اللبيب، القصيدة رقم  )3(
 .40، البيت )5(بشرى اللبيب، القصيدة رقم  )4(
  . 13، البيت )20(اللبيب، القصيدة رقم بشرى  )5(
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  )1(:ومن جميل قوله
ــي ــدي دواِئـ ــا لـ ــي بهـ ــلُّ داِئـ ــي ِب كُـ ــي  ودواِئـ ــين داِئـ ــا عـ  غيِرهـ

  
رد دوائي في مطلع العجز على دوائي في منتهى الصدر، ورد دائي في آخر العجز علـى                 

  .دائي في مطلع الصدر
، وقـد أضـفى ذلـك       )3(في بعض قصائده   ،)2("لزوم ما ال يلزم   "وقد استخدم ابن سيد النَّاس      

على ام ابن سيد النَّاس لهذا اللون من الفن ليؤكد          جرساً موسيقياً هادئاً على تلك القصائد، وجاء استخد       
قدرته في توظيف مفردات اللغة في تراكيب مخصوصة، ساهمت في بعث الراحـة النفـسية لـدى                 

  . القارئ من خالل التكرار الصوتي لتلك الحروف
    )4(: التزامه بحرف األلف قبل قافية القصيدةومن األمثلة على ذلك

اْرم ــن ــ ِر ِمـــ ــ اِميـــ  ِةاللفَـــ
  

ــب ــض ِتعـــ ــاِتفَ اللَّكلْـــ  تـــ
  

 سيِنـــــ َأِشحولْـــــ ِلوهـــــفَ
  

ــآ ــفَلْ ِلفٌِلـــــــ  ِتاْولَـــــــ
  

ــ ــيــــ ــغَتَياًميِلا ســــ  اِتملَ الــــــــسِليــــــــهُأِب ىنَّــــ

ــو ــنَّريِمســـ ــِمِج الـــ ــلَِّلاًقَو شَـــ ــساِليــــــ  اِترمي الــــــ

ــدِبىملْ ســــــَلالطْــــــ َأاًبــــــِداْنَ ــذَّوِعمالــــــ  اِتفَِراْ الــــــ

     
  س الشعريفَطول النَّ. 5

من السمات الغالبة على شعر العصر المملوكي شيوع المقطوعات الشعرية، ويعلـل أحـد              
ألصباغ البديع، وصـناعة التـشبيه، والتوريـة،        " تل المقطوعات إلى حب الشّعراء       الباحثين رواج 

، أو يحلو به مجـاز      وبدافع حب الوصف والتصوير، فمتى سنحت لهم لفظة ينسبك معها لون بديعي           
طريف أو تشبيه مبتكر، عجلوا إلى نظمها في البيت أو البيتين مثالً، وأذكى بينهم هذه العجلة حـب                  

  .  )5("اإلبداع، ورغبة المنافسة والتفوقاالبتكار و
وعلى الرغم من انتشار ظاهرة المقطوعات في ذلك العصر، فإن ابن سيد النّاس يعد واحداً               

، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن بعض شـعراء           طول النفس الشعري  ذين تمتعوا ب  من الشعراء ال  

                                                 
  .1/2 القصيدة،  )1(
ه                          )2( ى قدرت سبة إل أآثر من حرف بالن روي أو ب ل حرف ال ي، اإليضاح، ص   . هو أن يلتزم الناثر في نثره أو الناظم في نظمه بحرف قب القزوين

553. 
 ).  22(قم ، القصيدة ر)13(، القصيدة رقم )6(، القصيدة رقم )3(القصيدة رقم : انظر )3(
 . 5-1، األبيات )3(بشرى اللبيب، القصيدة رقم  )4(
 .8/490محمود رزق سليم، عصر سالطين المماليك،  )5(
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ذلك العصر قد توسعوا في نظم المديح النّبوي توسعاً كبيراً، فجاء على شـكل منظومـات تعليميـة                 
  . مطولة

عشر قصائد فقط يتراوح عدد أبياتها بين الثالثين والتـسعة      وبالنظر إلى قصائد الديوان نجد      
ثين بيتاً، ومجموع أبياتها بلغ ثالثمائة وتسعة وثالثون بيتاً، ومن بين هذه القصائد أربع عشرة               والثال

 فقد تراوح عدد أبياتهـا      ،قصيدة تراوح عدد أبياتها بين أربعين وواحد وستين بيتاً، أما بقية القصائد           
  .    والتسعين بيتاًةبين السبعين والمائ

ملت على عناصر ملحمية، تؤهلهـا لتحتـل مكانـة          إن بعض قصائده قد اشت    : يمكن القول و
ومعروف أن الملحمة من حيـث      . مرموقة بين األجناس الشعرية القديمة، كمطولتيه التائية والالمية       

كونها جنساً أدبياً هي قصة بطولة تحكى شعراً، وتحتوي على أفعال عجيبة، وأحداث خارقة تفـوق                
وما من شك فـي أن      . )1(ر الشخصيات والخطب  الوصف، وفيها يتجاوز الوصف مع الحوار، وصو      

الحديث عن معجزات الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، وتعداد مناقبه وصفاته، والتغني بذكر مغازيـه         
  . يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الملحمة

 مطـوالت   ، فالبن سيد النّاس    هذا ليس مقصوراً على قصائد الديوان      طول النفس الشعري  و
  )2(:ه العينية التي تتألّف من واحد وثمانين بيتاً، وقد استهلها بقولهأخرى كقصيدت

ــلُِعي َأض ــن ــذْوٍة ِم ــالَِم ِبج ــي الظَّ ــر ِف  وِإذَا عـــِدمتَ الْـــورد حـــسبك َأدمِعـــي  ِس

  
، و تتألف من مئة وستة عـشر بيتـاً،   "منح المدح"ومنها مطولته الميمية التي قدم بها لكتابه  

  )3(:يقول في مطلعها. فيها أسماء الصحابة الذين صنَّف لهمجمع 
ــسلِّماً ــاج مـ ــا فَعـ ــم ِبهـ ــن َألَـ ــا، َأقْــوت دمــا      ِدمـ لَــى َأطْالَِلهكَــى عبو 

  

  أسلوب الحوار والقصة   . 6
أكثر ابن سيد النَّاس من استخدام أسلوب الحوار والقصة في مدائحه، وبخاصة في معـرض         

ى اهللا عليـه    ديث عن قصة اإلسراء والمعراج، وذكر أخبار الوقائع التي شهدها رسول اهللا، صلَّ            الح
م، وفـضالء الـصحابة،   ى اهللا عليه وسـلَّ م، وعرض سلسلة من الحوارات بين رسول اهللا، صلَّ  وسلَّ

منهـا  السيرة النبوية العطرة مرتعاً خصباً للقصص، فاستقى الشعراء         وقد كانت   . رضوان اهللا عليهم  
قصص معجزاته، وأخبار مغازيه، وسيرته العطرة، لتشكل قصائدهم منظومة تعليمية حرصوا مـن             

                                                 
  . 144محمد غنيمي هالل، األدب المقارن، ص :  ينظر)1(
 . 43ابن سيِّد النَّاس، المقامات العلية، ص  )2(
 .31ابن سيِّد النَّاس، منح المدح، ص  )3(
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خاللها على سرد قصص القرآن، وأحداث السيرة بأسلوب عذب يقوم على الحوار من جهة، وعلى               
  . حسن ترتيب وتتبع أحداث السيرة من جهة أخرى

 فقص علينا أحداثها    إلسراء والمعراج، ومن جميل أسلوب ابن سيد النَّاس القصصي، قصة ا        
  )1(:قولوأخبارها كما وردت في القرآن الكريم، وحسبما تناقلتها كتب السيرة النبوية، وفي ذلك ي

ــنَ ــيِب س ــا نَم حوــس ــاِتاوم ال م ــ اًكَِرد ــح يءالعـ ــ والًوى َأظَـ ــوهـ  ر آِخـ

ــو ــلَ ِإيءِجـ ــِهيـ ــاِقربالْ ِبـ ــمِج هامس فَـ ــاًاح ب ــا ِمد ــُلِربِج وهنْ ــ حي  راِض

ــفَ ــ اتَّ:اَلقَ ــ دِئ ــ يم لَ ــ ظَُلع هرــثْ ِمك ــرو هلُ ــ ِإُلس ــلِه ــهردي قَ ــيم ِل  راِه ظَ

ــو ٍدمــــح ميِبالنَّا ِبــــذَ هــــُلعــــفَْأتَ ــا ِمم ــُلثْ ــ طَ ــِبي النَّه ِف يــين  راِه طَ

ــع ــى اِهللالَ ــا َأذَ ه ــخَ الْمركْ ــلِّ كُِقلْ  راِد قَـــيـــِهِلع يِردقَـــالْ ِبهص خَـــدقَـــلَ مِه

ــم ِهاِئـــي حن ِمـــداِه شَـــليـــِه عحفَـــالَ ــ ِلاٍفنَ ــم ــدا قَ ــ وان كَ هوــ م  راِفنَ

ــو ماَلا زي ــر ــتْى رقَ ةًبــ ب عدــتْ ر ــِإ ٍةب ــٍة ىلَـ ــِوتَح تَالَ رتْبـ  لـــضماِئرا ايهـ

ــ ــْؤ الرنِم الِْةي ــظْع مــى ح ابنَ ِبءــِلي ــتَ اه ــير ممركَـ ــ وِئـ ــفَرشُـ  راِظ نَـ

ــو مــاَلا ز ــ ِف ــصِضري فَ ــاِجر مِةالَ ال اًع ــر ــم الْهتْفَّعتَ اســـيِر ســـوعجـ  رِداقَـ

ــو ــٍفِفخْتَ ِباءبـ ــيـ ــ ح اِهللان ِمـ ــ اذَبـ ــ فيهداِرومـ ــا نَهـ ــالْا وجـ  راِدصمـ

  
اس فـي مـواطن     د النَّ ابن سي وظّفه  ، فقد   )2(أما الحوار هو الذي يسميه البالغيون المراجعة      

الحوار إلى جانب السرد القصصي بأسلوب عذب رائع، فكأنـك تـسمع            قد جمع الشَّاعر    و. )3(عديدة
  )4(:أقصوصة طريفة، ومن ذلك قصة الحوار الذي أجراه آدم مع رب العزة، فيقول

وآدنَـــــم اجـــــى ربهتَ مـــــوــ الًس ــنَ فَِهِب جــا و ــد ِبرفُالطَّ ــ نَِعمال  خُاِض

قُــــيِبالنَّي ِبــــلِهــــ ِإُلوــــٍديمحِجَأ مــر ــميي فَِن ــىح ــطَ خَن ِم ــِااي  خُي الِط

ــفَ ــ تَاَلقَ الَعــى و هَأو ــع ــ كَملَ ــفَي ــوتَ ي ِل ــخْالم ِبتُلْسـ ــالخَ واِرتَـ  خُاِد ربطْـ

ــو ــ َأنِم يــن ــذَ ه ــاَلا قَ س بانَحــك اس مه ــي ــيلَ اس مــك ــا  م ــ َأهخَطَّتْ نٍَدي ــو  خُاِس

ــاِئقَِب ــِةمـ ــ المِشر العـ ــ ِذِسدقَـ ــ هركْـ ــذَفَ ــىتَري ال فٌرا شَ ــدقَ ــهر ال خُاِذ ب 

                                                 
 .68 -23/60 القصيدة، )1(
هي أن يحكي المتكلم مراجعة في القول ومحاورة في الحديث جرت بينه وبين غيره أو بين اثنين غيره بأوجز عبارة وأرشق سبك                      : المراجعة )2(

  .   3/240أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البالغية وتطورها، : ينظر. وأسهل ألفاظ إما في بيت واحد أو في أبيات أو جملة واحدة
   19-7البيت رقم ) 29(، رقم )156،155،154،153(األبيات ) 23(، رقم )8،9(األبيات ) 20(ينظر القصائد رقم  )3(
  .31 -26 األبيات ،)7( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )4(
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 خُاِف نَــسد قُــحو الــركيــ ِفخَفَنْتُــِل نكُـــ تَم لَـــمآدالهو لَـــمعـــ نَاَلقَـــفَ

  
ومن جميل حواره الذي يجمع بين رشاقة السبك، ولطف المعنى، وإيجـاز العبـارة، ذلـك                

      )1(:الحوار اللطيف الذي أجراه الشاعر مع محبوبته في إحدى مقدمات قصائده، وفي ذلك يقول
 رشَـــقَتِْني فَمـــا عـــدت حبـــة القـــل

  

ــبراً:ِب وقالـــت ــواِئي صـ ــى بلْـ   علـ
  

ــواِئي   ــتَ ِلـ ــاِل تحـ ــلَّ الجمـ  ِإن كُـ
  

 كُــلُّ الغَــراِم تحــتَ ِلــواِئي    : قُلْــتُ 
  

ــي  ــب يأِسـ ــصارع الحـ ــتْ مـ  فََأجابـ
  

ــاِئي    ــه رجـ ــب فيـ ــيم المِحـ  ونَِعـ
  

ـ      وِســواه ال ِنيــَل منــي فــإن شئــ
  

 ت وإال فـــالحق بـــُأخرى ِســــواِئي  
  

ــتُ ــت : قل ــاِك قال ــسبي رض ــأهالً:ح   ف
  

ــضاِئي   ــياً ِبقَـ ــتَ راِضـ ــك ِإن كُنْـ  ِبـ
  

 ولَــــك الفَــــوز بالحيــــاِة هِنيئــــاً
  

 نَـــاِعم البـــاِل ســـاِبغَ النَّعمـــاءِ   
  

ــِهيداً  ــتَّ شَـ ــي مـ ــتَّ فـ ــى مـ  ومتَـ
  

ـَاِء      ــ ـِداِر البق ــ ــى ل ــاة تَبقَ يــي ح ف
  

ــتُ ــي :قُلْ ــِك وِإنّ ــالموِت ِفي ــي ب ــن ل م  
  

ــعدِ   ــن َأسـ ــه ِمـ ــسعداِءِإن َأنَلْـ   الـ
  

  

  المزاوجة بين أسلوب الخبر واإلنشاء . 7
أكثر ابن سيد النَّاس من استخدام األساليب الخبرية واإلنشائية في قصائده، والقـارئ لهـذه               
القصائد يجد أنه قد أكثر من استخدام الجمل الخبرية في مواطن سـرد أحـداث الـسيرة، وذكـر                   

تظهر بشكل الفت للنظر في معظم قصائده، إذ أكثر من استخدام           أما األساليب اإلنشائية ف   . المعجزات
األمر، والتمني، إال أن النداء كان األبرز في هذه األساليب، فال تكـاد             ، والنهي، و  النداء، واالستفهام 

تخلو قصيدة من قصائده منه، وإن دلَّ هذا على شيء فإنما يدّل على حب جارف عميق يكنّه الشاعر                  
  . استخدمه بأنواعه المتعددة خصوصاً في مضمار الشفاعةللممدوح، وقد 

  )2(:قوله ومن األمثلة على النداء،
ــِجَأ ــرِنـ ــ الْيعِفي شَـ ــنبِيِنذْمـ ــَأ يِننَِّإ فَـ ــ ذُيرِسـ ــتُ  الَوٍبنُـ ــي دكفَـ  هونُـ

  . فالنداء هنا للدعاء، ففيه إلحاح على طلب الشفاعة
  

   )3(:ومثله قوله
ــ بــ الْتَْأد هــى د ــي ــِل الرماتَا خَ ــ ِإس  ض فَــه لَــامر يــ الَمتْخَــ واءدِتــاب هنَّ

                                                 
 .10-3 األبيات ،)1( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
 . 34 البيت ،)18( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
  .26 البيت ،)15( رقم صيدةقبشرى اللبيب،  )3(
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م ى اهللا عليه وسـلَّ     صلَّ ،ختص به افهذا نداء تشخيصي توجه من خالله إلى الرسول بذكر ما           
 فهو خاتم النبيين، وبه كانت بداية أسمى رسالة سماوية، وقد وقع هذا التأكيد مرة أخرى                ،من صفات 
  .  من عظيم صفاتمى اهللا عليه وسلَّ، صلَّسول ليدلل على حقيقة ما تميز به الر؛ البيتفي عجز
  )1(:ومنه قوله

ــ يــاِحا ر ــ ونيِل ا َأمــب ــوقَ ــى روا ِس ٍقم 

  

 يــُلِحر تَِسنْــي اُألاِعــو دنعــ هي لَــنِّــِم

    

   . يكابد الحزن والهم للتّحسر واألسى على فراق األحبة الذين تركوه وحيداً– هنا –فالنداء 
  )2(:ومن األمثلة على األمر قوله

ــ ــكْ رِنهيِل ــاًب س روــا ي حــِعو ِبد ــ مِهِسي ــ النَّقُوشَ ــ التَّيِب ــيِق ــاِه الطَّ  ِسدر النَّ

  . للدعاء، فهو يدعو للراحلين نحو الديار المقدسة بالسعادة والهناء- هنا –فاألمر 
  

  )3(:ومنه قوله
ــِق ــافَ ــع ي ِل ــى َألَ ــي لَِلالَطْ ــِعى فَلَ ـ  حتُدجو اهدنْ ـ  اِتي ـ ي الْ ي ِف هى  و   ِحِمـنـ اِمم اي 

  .  فاألمر هنا لاللتماس، إذ طلب من صاحبيه أن يستوقفا قليالً، للوقوف على أطالل من أحب
  

  )4(:ومن األمثلة على النهي قوله
تَالَو ــنَم ــلْي قَِعـ ــالَي عِبـ ــح لَةَلَـ ــ ِلاءود ٍةظَـ مــلْا ي ــقَ ِلى ســِتم  ىوذْ اَألن ِم

فالنهي هنا لالستعطاف، إذ طلب الشاعر من محبوبته مستعطفاً إياها فـي أن تجـود عليـه       
  .بنظرة تشفي سقامه، علّها تشفي تباريح األلم بعد طول غياب

    
  )5(:ومثله قوله

ــو عــفَ كَن ــكْ ال تَةَافَ ــلُ قَفْفُ وصــك  يـــُلِلع تَبلـــصِلِبـــِه  اًهـــج ويحـــو ي ِب

، فهو يطلب من حادي العيس راجياً منه أال يغَير طريقه في أثنـاء ذهابـه                زجرالنهي هنا لل  
  . والوجهةإلى الديار المقدسة، فال تكون هناك رحلة إال من خالل المرور بكفاف

  
  

                                                 
  . 12البيت ، )23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  . 16، البيت )12( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
  .22البيت ، )29( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
  .10 البيت ،)9( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )4(
  . 26 البيت ،)23( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
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   )1(: فقد أكثر منه الشاعر، فمن ذلك قوله،أما أسلوب االستفهام
ــَأ ــنِمـ ــوتَار هـ ــوِنفُ جرح ِسـ ــوا َأهـ ــا غَاهشَحـ ــس ِبهريـ ــِرحالـ  اِش حـ

  . فهنا استفهام تعجبي يراد به التعظيم واالندهاش من جمال المحبوبة
  

  )2(:ومثله قوله
ــفَ ــم ــ ِذردا قَ ــ يٍرعي ِش ُلاِوحم ــد حــذَِإ ه ــانا كَ ــِري خَ ِف ــينِب النَّي ــي غُاِئ صه 

  .، فكّل شاعر عاجز عن مدحه، ومقصر عن استيفائه حقّه في المدحتعظيم لل- هنا –فاالستفهام 
  

  )3(:ومثله قوله
خَا الْ مـ  فُي ـمفْا سالْح ـمِبحـصــ اقَـا النَّ م مــا الر ــُلم م ــا ب ــنطْ ــ ىو اللِّ  اِكرَأِب

 بوجود من حلَّ الـديار المقدسـة        النفي، فكل شيء ال قيمة له إال       -هنا   -فداللة االستفهام   
  . وهو المصطفى، صلى اهللا عليه وسلم

  
  )4(:ومنه قوله

ــلَ ــا َأم ــتَ ــالًاِمى ح ــ ِف ي بدٍةرــطَ ر اًب َأوــن ــ ذَي ــن جا ِم ــرا عنَ جونــغْ م  ِسِرتَ

  . ماهللا عليه وسلَّى ، صلَّبي، فال كرم يماثل أو يوازي كرم النَّ يفيد االستبعاد–هنا  -فاالستفهام 

  

  الحذف. 8

 ظاهرة بارزة في قصائد ابن سيد النَّاس، ولهذا الحذف لمسات بالغية، أعطت             )5(يعد الحذف 
  )6(:القصائد رونقاً وجماالً، وأكسبتها دالالت وإيحاءات بالغية، ومن األمثلة على ذلك قوله

ــَأ ُلهــ الم ــي َأاِلع ــتَعوا المالُنَ ــري كَِف اًم 
   الوِدتَــنْمي حــراًم،و المِدتَــعي حــراب 

    
ــ ــ َأموقَ بوهــم ــ يص قُ ــ تَنيِح  مهبِسنْ

ــَأ    ــى الفَصقْ ــد لَاِرخَ ــِهي ــني ِح ــ َأان كَ اب 
    

  
أهـل  ( فـي قولـه   في موضعين، وأثبت المسند  ) هم( أنه حذف المسند إليه      - هنا –الحظ  ي
ب الملهوف الذي يتشوق إلى الحبيب، ويحب أن يراه، ويلغي          ، وذلك فعل المح   )قوم(قوله  و) المعالي

  .كل المقدمات، بل يلغي كل شيء سواه
                                                 

 .4 البيت ،)13( رقم قصيدةيب، بشرى اللب )1(
  .31 البيت ،)19( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
  .20 البيت ،)22( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
 .25 البيت ،)12( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )4(
 .  25الفراء، أساليب القرآن، ص : ينظر. ن القولمهو إسقاط الفضول : الحذف )5(
  . 51 -50 البيتان ،)2(قم  رقصيدةبشرى اللبيب،  )6(
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    )1(:ومثله
ــنَ ــ الْيِب هــد ــا ِلى م ــى عدلنَّ ــكنْ ذْ مهــ ب ــالْ واحضــو الْبسحــ الْكلَ ــمالْم ركَ حض 

وــتٌب ــعِف ريـ ــ الَيـ ــتْ رِهياِمس تُـ ــِل ةٌبـ ــِف رلِّكُ ــ الِْعي ــِردقَ ع ــن ــ خَِهِرد قَ  ضفْ

، وهذا الحـذف    )بيت(وأثبت المسند إليه    ) ولك(وحذف المسند   أيضا هنا حذف المسند إليه،      
  .دليل على الحب العظيم لسيد الوجود

  
  )2(:ومن جميل حذفه قوله

ِيـــحـــالْ كَيذَعي خُـــى ِفـــاروٍرد َأوعــم ــظـ ــي ح ِفـ ــِكانْ واٍءيـ  اِشمـ

ــَأ اًثَـــالَ ثٍَدعـــي و ِفـــِدعـــو الْقُودصـــ ــامقَ ــ الْن ِم ــ ِإاِششَِغ ــى الْلَ  اِششَِغ

ـــهمالْ ِبـــامحلَـــوِبر هـــِت اهمــ ام يرــ الْد ــ نرِق عــ طَن ــِج الِْعم اِشح 

  .    شويق، للت)حيي، صدوق، همام(، وأثبت المسند )هو(ي هذه األبيات حذف المسند إليه فف
  

   القصرأسلوب. 9
ومن الظواهر األخرى التي أكثر ابن سيد النَّاس من اسـتخدامها فـي قـصائده، أسـلوب                 

   )4(:، ومن األمثلة عليه، قوله)3(القصر
ــرخَ ــب الْي َأِةري ــح مالْد مــح ــم ــسبر نود ِم ــ النَّاِتاوم الــ ــ الزيِبــ  ياِكــ

ر على المبتدأ للتعظيم، وإلظهار خيـر البريـة   فالقصر هنا بتقديم ما حقّه التأخير، فقدم الخب       
  .مى اهللا عليه وسلَّالمتمثل في شخص النبي المصطفى، صلَّ

  
  )5(:وينوع في استخدام أسلوب القصر فتارة يأتي به مستخدماً ما وإال، كقوله

ــ يالَو  يـــسارهحسا يـــ مـــالَّ ِإسر يـــالَفَـــ ــالَّ ِإنمـ ــا تَ مـ ــِم ينمـ  هينُـ

  
   )6(:وأحياناً بال وإال، كقوله

ــ يين ِحـــالَّ ِإحب صـــالَو هارنَـــو ملُـــع يين ِحـــالَّ ِإور نُـــالَفَـــ ــِبو جدبـ  هينُـ

                                                 
   .18 -17 البيتان ،)15( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  . 28 -26 األبيات ،)13( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
سمين     تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص    : القصر )3( ه ق ار طرفي ى موصوف، وقصر موصوف       : ، وينقسم إلى قسمين باعتب قصر صفة عل

اس،    . القصر بالنفي واالستثناء، وبإنما، وبأحرف العطف، وبتقديم ما حقَّه التأخير     :  مشهورة هي  على صفة، وللقصر أربع طرق     فضل حسن عب
  .  358البالغة فنونها وأفنانها، ص 

  . 22، البيت)22( رقم قصيدةللبيب، بشرى ا )4(
  .30 البيت ،)25( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
 .14بيت ال، )25( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )6(
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وأحياناً يطول المقصور عنده فيستغرق بيتين، وهذا أسلوب يتفرد به إطالة في المقـصور،              
  )1(:وإفراداً في المقصور عليه، كقوله

ــو تْفَــعوِللُــ الطُّكِِاى بــلَــ عوفُقُــوا الْمــفَ ا الْمــب ــرا ِبكَ اَألوِمس ــر ِعبــد  ِسر ال

ــو ا الْمــح ــ ِإينِن ــ الِْدرى ولَ ــَأووِددخُ ــ ـغْ ــان الْص ــح ووِددقُ ــ اللَِّرس ِظحــاللَّ و ِسع 

ــالَِإالَّ ع ــةُ لَ ــاٍقب ــي الْ ِف ــيِضِضح س ــِإ ام ــمى الْلَ ــاِلع ــ واهوي ِس هــو ــي نُ ِف  ِسكُ

  

   الصورة الفنية-ثالثاً
  

عند الحديث عن الصورة الفنية ال بد لنا من الوقوف عند رأي النقاد القدماء والمحدثين حول                
إيجاد تعريف دقيق للصورة الفنية، وبيان األسس التي أقاموا على ضوئها أحكامهم  في جمال تلـك                 

لى تعريف الصورة عند القدماء نجد أن هناك إجماعـاً لـديهم،            وبنظرة سريعة إ  . الصورة أو قبحها  
لحديث عن الصورة الشعرية، نظـروا إليهـا فـي حـدود التـشبيه،              لجمل النقاد الذين تصدروا     مف

  . واالستعارة، وهذه سمة عامة لديهم من دون استثناء
ا من زاوية معينـة،      واحد منهم قد نظر إليه      كلَّ أنيالحظ  متفرقة،  بالنظر إلى آراء النقاد     و

أحسن التشبيه هو ما أوقـع بـين الـشيئين    "فقدامة بن جعفر مثالً يرى أن . كل حسب ذوقه الخاص  
وهو بذلك  . )2("التحاداشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها؛ حتى يدنو بهما إلى حالة من ا             

الصفات، وهذا الرأي يلتقي مع     يؤيد التشبيه الحسن الذي يجمع األشياء التي تشابهت أو اقتربت في            
ما ذهب إليه ابن رشيق القيرواني الذي يرى أن حسن التشبيه يكمن في أن يقـرب الـشاعر بـين                    

  . )3(البعيدين حتى تصير بينهما مناسبة االشتراك
ى أن الـصورة    أوقد خالف عبد القاهر الجرجاني ما ذهب إليه السابقون في فهم التشبيه فر            

ن خالل إدراك العالقة بين األشياء المتشابهة، فإذا كان األمر كذلك فتكون نظـرة              الفنية ال تتم فقط م    
ويرى الجرجاني أن عبقرية الشاعر الفذة هـي        . الشاعر مماثلة تماماً لنظرة اإلنسان العادي لألشياء      

 التي تمكنه ألن يرى ما ال يراه سواه، فيكشف العالقات القائمة بين األشياء الخفية، ويجمـع بينهـا                 
فالشاعر الفذّ ال بد أن يكون عميق       . بحيث تتوافق وتتآلف على الرغم من اختالف أجناسها وتباعدها        

التخيل، دائم الحذر والنظر، حريصاً على جمع أعناق المتنافرات بصورة متآلفة، ليتمكن من إثـارة               
لمشتركة في الجنس،   فإن األشياء ا  : "وفي هذا السياق يقول الجرجاني    . الدهشة واالنبهار لدى المتلقي   

المتفقة في النوع، تستغني بثبوت الشبه بينها، وقيام االتفاق فيها عن تعمل وتأمل، في إيجاب ذلـك                 

                                                 
  . 15 -13األبيات ، )12( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
  .  124قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص )2(
  ). طبعة دار الجيل. (1/295ابن رشيق، العمدة،  )3(
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لها وتثبيته، وإنما الصنعة والحذق، والنظر الذي يلطف ويدقّ فـي أن تجمـع أعنـاق المتنـافرات               
  .)1("والمتباينات في ربقة، وتعقد بين األجنبيات، معاقد نسب وشبكة

جد أن هناك بوناً شاسعاً أيضاً حـول هـذا          ينقاد القدماء لمفهوم االستعارة     المتتبع آلراء ال  و
المفهوم، فابن قتيبة يرى أن العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها بـسبب                 

على أنها اسـتعارة     االستعارة   فرع في ،أما ابن المعتز  . )2( أو مجاوراً لها أو مشاكالً لها      ،من األخرى 
أن العرب قـد اسـتعارت      "وهذا اآلمدي يرى    . )3(الكلمة لشيء لم يعرف بها في شيء قد عرف بها         

المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه، أو يدانيه، أو يشبهه في بعض أحواله، أو كان سبباً من أسـبابه،                    
  . )4("ئمة لمعناهذي استعيرت له، ومالفتكون اللفظة المستعارة حينئذ الئقة بالشيء ال

 نجد الـصورة    ،وإذا ما تركنا النقاد القدماء ونظرنا إلى مفهوم الصورة لدى النقاد المحدثين           
تتضح أكثر وأكثر، فقد تناولوها من منطلق فهم جديد لألدب، وما للصورة من أهمية بالغة في إثارة                 

ر في تقديم الفكرة، بـل تعمـل        االندهاش لدى المتلقي، ولها أهمية أيضاً في بعدها عن األداء المباش          
وبعيداً عن اإلطالة في هذا الموضوع فقـد آليـت أن أعـرض             . على تقديمها بأسلوب موح ومؤثر    

  . لرأيين من آراء النقاد المحدثين حول مفهوم الصورة الشعرية
يرى جابر عصفور أن الصورة الشعرية طريقة خاصة من طرق التعبير، تنحصر أهميتها             

نى من المعاني من خصوصية وتأثير، وأياً كانـت هـذه الخـصوصية، أو ذاك               فيما تحدثه في مع   
التأثير، فإنها لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته، وإنما تُغَير في طريقة عرضه وكيفية تقديمه، كما                 

. أنها ال تخلق معنى، وعلى هذا فإنه يمكن أن تحذف دون أن يتأثر الهيكل الذهني المجرد للمعنـى                 
يتها في الطريقة التي تفرض علينا نوعاً من االنتباه للمعنى الذي تقدمه، وفـي الطريقـة                وتكمن أهم 
تفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر به؛ األمر الذي يؤدي إلى بعث النشاط فـي ذهـن                 القارئ ي  التي تجعل 

ـ                  يالمتلقي، مما يدفعه إلى تأمل عالقات المشابهة أو التناسب التي تقوم عليها الصورة، ليـتمكن ف
  .  )5(النهاية من الوصول إلى معناها

ولعلي البطل فهم آخر للصورة الشعرية، فهو شديد التحامل على النقد القديم الـذي قـصر                
الصورة على التشبيه واالستعارة، ويرى أن مفهوم الصورة حديثاً قد توسع، وأخرج الصورة مـن               

 بل قد تخلو الصورة فـي المفهـوم         إطارها التقليدي، فلم تعد الصورة وحدها المقصودة بالمصطلح،       
الحديث من المجاز، فتكون عبارات حقيقة االستعمال، ومع ذلك فهي تشكل صورة دالة على خيـال                

                                                 
  .136عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة،  )1(
  . 177ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص  )2(
  .2ابن المعتز، البديع، ص  )3(
  . 234، ص  بين الطائييناآلمدي، الموازنة )4(
 . 324 -323جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، ص : ينظر )5(



 114

وبتحديد دقيق يرى أن الصورة تشكيل لغوي يستقيه خيال الفنان مـن معطيـات الحـواس                . خصب
  . )1(والنفس والعقل

  
  :مصادر الصورة

  
الشعراء يحلّقون في آفـاق     نالحظ أن    في المدائح النبوية،     الصورة الفنية عند الحديث عن    و

تزويد الشعراء بكم وفير من المعلومات عـن        خيالية خصبة، إذ كان للموروث الديني أثر كبير في          
أن يستقي ابن سيد النّاس صـوره مـن         شخصية الرسول، صلّى اهللا عليه وسلّم، وكان من الطبيعي          

  . ي القرآن الكريم، والحديث الشريف، والسيرة النبوية العطرةذلك الموروث الديني، المتمثل ف
  : القرآن الكريم-أ

وال بد من الوقوف على بعض اآليات القرآنية الكريمة، الَّتي وظّفها ابن سيد النّاس توظيفاً                
      )2(:جيداً، واستغلها في بناء الصورة الفنية، قوله

ــ هوالر ــح الْةُم ــم هــخَلْ ِلاةُد ــلِّ كُِقلْ ــلَ مِه ــدقَ ــ ِماَل نَ ــ الْهنْ ــرِب ب رــ و  راِجفَ

  .))3وَمَا أَرسَلْنَاكَ إِلَّا رَحمَةً لِّلْعَالَمِنيَ: وهو مأخوذ من قوله تعالى
  

    )4(:ويقول ابن سيد النّاس
مــح ــح َأدمــ ــدمــ ــاٍح مــ  ِمالَ الظَّــــيــــرِن ماجر ِســــيرِذنَــــ يرِش بــ

  .))5وَسِرَاجاً منِرياً: قوله تعالىمأخوذ من  فهو

  

   الحديث الشريف-ب

وقد استقى ابن سيد النَّاس كثيراً من صوره من األحاديث النّبوية الشريفة، فكان ينظم تلـك                 
، وقد ساعده على ذلك اشتغاله بالحديث الشريف دهراً من الزمن، وقد            )6(األحاديث، ويضمنها أشعاره  

  )7(:ك على صوره الفنية التي استوحاه من تلك األحاديث، ومن األمثلة على ذلك قولهانعكس ذل
ـــوذِجـــ الْيـــِهلَ ِإاَلمـــعاٍد بينُـــِن حــفَ ه ــ َأالَولَـ ــاهتَـ ــم لَـ ــجفَتَ مْلز يـ  اعـ

                                                 
  .  30 -29علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، : ينظر )1(
 .17 البيت ،)19( رقم صيدةبشرى اللبيب، ق )2(
  .21/107األنبياء،  )3(
 .14البيت ) 24(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )4(
  .33/46 األحزاب، )5(
ر )6( م :انظ صيدة رق ات )5(الق م 20-19، األبي صيدة رق ت )18(؛ الق م 29، البي صيدة رق ات )23(؛ الق م 145 -139، األبي صيدة رق ) 25(؛ الق

 .  20-19األبيات، 
  .  52 -51، البيتان)18(بشرى الليبب، قصيدة رقم  )7(



 115

ــَأو ــ َأعمسـ ــ النَّابحصـ ــي بِبـ ــ ءهاكَـ ــيى عكَبَأفَ ــاًونَ ــمهنْ ِم ــ َأين ِح سماع 

  
 يخْطُب يوم الْجمعة ِإلَى جنِْب خَـشَبٍة، مـسِنداً          كَان رسوُل اِهللا    : هلوقَ عن َأنَسٍ وقد روي   

لَـى  فَبنَوا لَه ِمنْبراً لَه عتَبتَاِن، فَلَمـا قَـام ع  : ، قَالَ "وا ِلي ِمنْبراً  بنا: "ظَهره ِإلَيها، فَلَما كَثر النَّاس قَالَ     
فَسِمعتُ الْخَشَبةَ تَِحن حِنين    : قَاَل َأنَس وَأنَا ِفي الْمسِجد    .الِْمنْبِر يخْطُب حنَِّت الْخَشَبةُ ِإلَى رسوِل اِهللا        

   .)1("...الْواِلِه، فَما زالَتْ تَِحن حتَّى نَزَل ِإلَيها، فَاحتَضنَها فَسكَتَتْ
  

  لعطرة السيرة النبوية ا-ت

      سـول            وهناك مصدر آخر من مصادر الصد النّاس، أال وهـو سـيرة الرورة عند ابن سي
، فقد سـجل معظـم األحـداث        الكريم، وهو من الممكن أيضاً أن يصنّف ضمن المصادر التّاريخية         

التّاريخية التي شهدها الرسول، صلّى اهللا عليه وسلّم، واألخبار التي رويت عن صحابته، رضـوان               
 عليه، في الوقائع والغزوات، ومن األهمية بمكان إلى أنه كان يقدم لنـا الكثيـر مـن الوقـائع                    اهللا

واألخبار في صورة واقعية، وينقل لنا تلك األخبار نقالً أميناً، فال نحس بجماليات الـصورة، فكـان            
  )2(:، ومن ذلك قولههمه األول تقديم تلك األخبار موزونة مقفّاة

الْومــع ــ الَّاتُزِج ــالخَي ِبِت ــِقدنْ ــِب تْرهتَ اشْ ا الْهــم ــُلاِدج ــآلي ا ِف اِدحــ م جوُلد 

ــربكَ ــخَْأ ٍةقَ بــتْر ــ ع ــاِح نَِحتْن فَ ٍةي وــكُد ــ عٍةيـ ــنْ عتْزجـ ــُلاِوعما الْهـ  يـ

الْكَوــع ــاِقنَ م اِععــص ــشَّ ال ــيِرِع ال ــ اد غَ ــ َألاًعبِش ــ وٍفلْ ــ ملَ قُنْيص مــُلاِجر  ي

غْــ نَاَلقَــوزغْــ نُالَو وىزِإ ونــِق بــ تْي ــنْي َأِف ــِسفُ ــِمو القَ ــُلاِبقَ عاٍء دن ِم  ي

الِْبوحدــــِبيانِْةي لُــــاِمنَ َألّــــتْهه ــطَو ــباِل ــ عِدرِو الْ ــهنْ ــ مدرِو الْ  وُلصفْ

ــرفَ ــ الْةُوكْ ــ قَاِءم الْ ِبتْامــو ــ لَوِءض هكَـــفَ مـــ لَمهغُـــم رـــنْ ِمرهتَا ويـــُلِجح 

 وُلطُـــهم وودرو مـــرمـــغَا الْهـــاُؤمو مهرِدصتُــ ويِور تُــةَئِمسمــخَ واًفَــلَْأ

ــو وم خَيــي بــر ــيي ع ِف ــ َأينَ ــِب ي حفَتَلْــفَتَ ٍنس الــدــنْ ِماءهنْــا عهوُلقُــنْ م 

ــو ــم ــي عتْكَا شَ ــهنُ ــ بن ِم ِدعهــا ر ما فُـــذَكَـــ اًدديــ ك ــالتَّ ِبهلَـ ــُلِحكْ تَِلفْـ  يـ

ــو ــي خَاةُشَ ــٍرب س تْما الْهــي هــ فَود ــ ام ــوا الْالُنَ مرامــ و ــعال الْولَ ــوفْ ــ ِند قَ  وايلُ

خَْأوبــر ــ ِبهتْ ــم ــدا قَ ــان كَ ــن ِم ح ِمــ ٍثدالْن ــيوِدهــ وهقَــم ومم يــُلاِذر 
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فالقارئ لهذه األبيات يجد أن الشاعر قد ركّز على ما حصل في تلك الغزوات من أحـداث                 
  .ومعجزات، فال صورة واضحة لديه، فهو مجرد نظم وتأريخ، وهذا ديدنه في نقل الوقائع واألحداث

  

  : أنواع الصورة
  

  :االستعارة. أ

 في تقديم صورة المعـارك التـي        حتّى ال نغبن الشاعر كثيراً، البد من اإلشارة إلى براعته         
، وقد برع الشّاعر في تشبيهاته الرائعة، ومن أمثلة ذلك تلك الـصورة             خاضها المسلمون مع أعدائهم   

   )1(:، صلّى اهللا عليه وسلّم، إذ قالالتي وصف فيها أصحاب رسول اهللا
وــم ــهبِرطْـ ــقَالْبَِِماِرو الـــصعرم قَـ ــلِْلوانَـ ــنِإ يِضِبـ ــثْنَ تْلّ صـ ــوا تَنُـ  اذَذُّلَـ

ــو ــقَ ِكد ســتْر س مــقَ الْر ــرتَا ونَ ــفَ تْصاقَ ــ ِإلٌّكُ ــلَ ــ عٍسْأى كَ ــلَ ــٍبرى طَ اذَ ج 

  
 فالصحابة رضوان اهللا عليهم، يطربون لسماع أصوات        ،صورة رائعة ) ومطربهم(ففي قوله   

الصحابة يتمايلون فرحاً عندما    صورة رائعة أيضاً ف   ) نثنوا(، وفي قوله    ختلط بالرماح السيوف التي ت  
سـكرت سـمر   : (تتجلى جماليات الصورة في قولهتسّل السيوف من أغمادهاً إيذاناً ببدء المعركة، و       

، فصور لنا الرماح وقد سكرت من فرط الدماء التي شربتها، بإنـسان قـد شـرب               )القنا وتراقصت 
  .، مع فارق التشبيه بين االثنينإلى حد الثّمالة، فأخذ يرقص على غير عادته الخمر حتّى وصل

تحـدث فيهـا    ومن الصور الجميلة التي أبدع ابن سيد النّاس في رسمها، تلك الصورة التي              
    )2(:عن آل هاشم، فأظهر لنا فيها شجاعتهم في الحرب، وقوة بأسهم، ومن ذلك قوله

ــ وقُشْيــك ي ومــر ــِعو ال ــواِرسمهنْ ِم  اطَــهوالْ وبرالــض نِخثْ تُــٍرمســ ويٍضِبــِب فَ

وـ ي ــيفَ مهســْأ برِبحــ الْديـتْطَّــا خَ مــفُِشكْ ــؤهرقْ م ــن ــ ي الَان كَ ــخَ الْفُِرع  اطَّ

ــظُ مِهيِدلَـــــ فَاًمـــــهبم هتْـــــتَبثْا َأذَِإ اًبــ و ــح تُامهِس ــشَّمِك ــقْالنَّ وَلكْ ال  اطَ

ــ ــم ِحيرِدتُـ ــالِح كَاًامـ ــأكفهماِممـ ــى م  بـ ــعل ــا ِجه ــا لقط ــداء تلقطه   األع

تَوــم ــح طُو سورــد ــينِعاِر ال س وفُيــَأكَ مه ــكنَّ ــِتِربِكي الْ ِف ــر َأي تَلْســفْا ِنه  اطَ

  
ففي هذه األبيات يرسم لنا الشاعر صورة لشاعة بني هاشم وبأسهم في الحرب، ففي البيـت                

يكتب بها، ليدل على دورهم الريادي في الحروب التي خاضـوها،           الثاني شبه الحرب بأنسان له يد       
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القراءة، وفي البيت الثالث تزداد الصورة جماالً فـي معـرض           يحسن  فيقرأ تلك االنتصارات من ال      
حديثه عن أولئك الذين ينكرون دور بني هاشم في الحرب، وتنبري الـسيوف القاطعـة والـسهام                 

، وفي  م تزين ما كتبته االنتصارات الخالدة طول الزمن نقطاً وشكالً         المصمية للرد عليهم، وكأنها أقال    
  . وهي تمحو الفرسان الالبسين الحديد، كما يمحو الكبريت النفطالبيت األخير يصور سيوفهم 

صحابة رسـول اهللا، صـلى اهللا عليـه         التي رسمها ل  جميلة  الرة  ومن جميل قوله تلك الصو    
 ومقاتلون شجعان، وهم أسود في قوتهم وبأسهم عند مالقـاة           فهم فرسان مغاوير،  في الحرب،   وسلم،  

فهم يحيطـون بـه،      صلى اهللا عليه وسلم،      ،الحبيب المصطفى ، وبدرهم   األنجمبهم  ويشبهاألعداء، و 
    )1(:يقولق النجوم حول البدر، يتحلّقون حوله كما تتحلّو
لُــــــقُوِبــــــ لٍُبوفَــــــتْس قَ ود ــــــــــــــــوٍعراِتغَاِب س 

ــ ــنْ َأنيبـــ ــاِوغَ ماٍدجـــ  اِةمــــــ حٍبيــــــاِرحر مــــــــيـــ

 اِتجــــــــهالمم ِبِهِبرحــــــــيا ِفــــوحم ســــاٍب غَــــدســــُأ

 اِتمـــــجي اَألم ِفـــــِهِســـــْأبن ِمــــــ اآلســــــادقُرفْــــــتَ

 اِتمــــــــز العكلْــــــــ ِتبريهم ِفـــــردالبـــــ ومجـــــنَْأ

  
 في معظـم    بثَّهااالستعارة المكنية التي     مكثراً من    وقد نوع الشاعر في استعاراته، لكنه كان      

  )2(:قصائده، ومن األمثلة عليها، قوله
ــافَ ذُعــر ــن ِإكادَؤ فُ ــسار طَ ــرور ال ــ ِه ِب ــلَ ِإاًقَوشَ فَِهي ــع ــصهنْ ــع مرب ال  وُلقُ

  
ور لنـا   استعارات مكنية فـص   ) الصبر معقول ( و ،)طار السرور به  (، و )اعذر فؤادك (فقوله  

               الشاعر الفؤاد بإنسان يعذر، والسرور طائر يحلق في الفضاء فرحاً، الصبر مشدود بحبل وثيق، يود
وقد جاءت هذه االستعارات حاملة معاني الفرح البهجـة والـسرور،           . الفكاك منه، ليعبر عن فرحته    

  . لقرب الوصول إلى الديار المقدسة
  )3(:ومن ذلك قوله

ــو ما زارــ م ــ الررضخْ ًــب ــِكاْ بميى الغَ ـــَأفَ اًيضحغْـــ ثَكـــاألقْ رواِنحـــلَِّفْ الماج 

  
استعارة مكنيـة  ) ما زار: (ففي قوله. والناظر إلى هذا البيت يجد فيه ثالث استعارات رائعة   

ـ         ) باكيا: (إذ جعل الغيم إنساناً يزور، وفي قوله       امع استعارة أيضاً إذ شبه نزول المطر بالبكـاء، بج
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: االنهمار بينهما، ثم استعار البكاء للنزول بغزارة على سبيل االستعارة التـصريحية، وفـي قولـه               
هـذه االسـتعارات    .  مكنية فجعل األقحوان إنساناً ضاحكاً له ثغـر        ةاستعار) أضحك ثغر األقحوان  (

تبـتهج جميـع    فبذكره  المتتابعة جاءت في سياق الصالة والتسليم على النبي، صلى اهللا عليه وسلم،             
 وقد أسهمت هذه االسـتعارات فـي        .الكائنات، وتبدو مظاهر الطبيعة أجمل وأحلى، وأصفى وأنقى       

رسم صورة كاملة لمنظر األرض المخضرة التي ازدانت بألوان الورود واألزهار التي هطل عليها              
  . المطر بغزارة، مما أضفى عليها بهجة ونضارة وجماالً

  )1(:حية قولهومن بديع استعاراته التصري
ــتََأ ــا وانَ ــضانردغُ ــِةاللَ ال ــ طَد قَ تْم ِد غَـــلُّكُـــوـــلْ ِلٍريهدى ثـــمخُاِســـ ر 

اسـتعارة  ) غدير الهدى ( بها الشرك والكفر، وقوله      استعارة تصريحية يراد  ) غدران الضاللة (فقوله  
  .يراد بها الهداية واإلسالمأيضاً تصريحية 

  
  )2(:ستعارة التصريحية والمكنية، كقولهوأحياناً يمزج بين اال

وــب حــذَ ِإر ــا م ا عــِتض الح ربــ ز ــسِبو راِخ ــِفيالـ ــ وابر ضـ  خُاِز رِحمالرِبـ

. الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، بحـر فـي العطـاء          استعارة تصريحية، ف  ) وبحر: (فقوله
  .   الذي يعضاستعارة مكنية إذ صور الحرب بالحيوان) عضت الحرب(و

  

   التشبيه-ب

على رأس الصورة البيانية في أشعار ابن سيد النّاس، ولعلَّ السبب في ذلك ألنه               التشبيه   كان
ى اهللا عليه وسلّم، محوراً أساسياً، وقرنها بأوصاف معينة، وبخاصة          اتّخذ من شخصية الرسول، صلَّ    

ـ          شَّجاعة، وكمـال الخلـق، والوقـار،       الصفات المعنوية، فقد ركّز الشاعر على صورة الكرم، وال
   )4(:، ومن األمثلة على ذلك قوله)3(والحياء
ــ ــ ٍسِئتَـــبم ِلزنْـــ كٍَسِبتَـــقْم ِلورنُـ ــمِلزِعـ ــٍسِمتَلْـ ــحم ِلزر ِحـ  ِسِرتَـ

ــب حــ طَر ــم ــ يما لَ ــ ِع الَْلقُ ــدنْ م ــ ٍةلََأس ســالَخَ الُْله ــِقِئ م ــا د ــشّ ِبسنّ  ِسرال

ـــَأوجوخَالْ ِبـــاِس النَّـــدِســـ الَاِتيريِف اموِمي الص ـ   م ـ  تَْئا ِش ـ  ن ِم ج دوـ  اه  ِسِمتَالْ فَ
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28-29  . 
 .   22-20األبيات ) 12(بشرى اللبيب، قصيدة رقم  )4(
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فمحمد، صلَّى اهللا عليه وسلَّم، نور يهدي من ضّل، وهو كنز لمن طلب النـوال والعطـاء،                 
  .  وهو عز لمن طلب االستجارة، وحرز واق، وهو بحر في عطائه، وأجود الناس بالخير

مولع باستخدام التشبيه على اخـتالف أنواعـه،        يجد أنه   قصائد ابن سيد النَّاس     الناظر إلى   و
 فـي عطـائهم     وهذا ما أعطى صوره قوة وجماالً، فمن أمثلة التشبيه البليغ وصفه آلل هاشم، فهـم              

  )1(:كالبحر، وعند الخطوب جبال، وعند احتدام المعارك أسود، فيقول
ــفَ ــه ــي حم ِف َأاٍءي ــب حرــ و ــى الحدلَ ـــِج اياٌلبـــِفـــ وي يالنِّـــِمو ـــ ُأاِلزسود 

    
وفي بيت آخر يتجلّى التشبيه البليغ في وصف الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، بالكحـل، والطيبـة،                 

   )2(:والجمال، فهو دواء للعيون، يقول
ــحتْ ــةُ صـ ــين العِليلَـ ــذَاك العـ   الرمـــداِءفَهـــو كُحـــٌل ِللْمقْلَـــةِ   وكَـ

  
  )3(:، كقولهيقرن سخاءه وعطاءه بالمطر، وحياءه بالفتاة العذراءو

ــ ِخســ ِحي ــحالْ كَيِي ــا كَي ــالْكَ وهفُّ ذَعىار ــح ــءايـ ــ يسي لَـ ــفُِرعـ ــا الْ مـ  اذَبـ

  
   )5(: أهميتها في قصائد ابن سيد النَّاس، ومن جميل كناياته قوله)4(وللكناية

ـ ي الْ ِب َأفِّكَ  ذهـبن ِمـفّكَـ الْلء ِمـاْءرفْ ع ناب ىطَعَأ ذَ إِ وِدج ا ي ـ ى إِ عـز ـ ى الْ لَ بِسي 

، وسلمعليه  صلى اهللا   كناية عن صفة الكرم المطلق، فكرم الحبيب،        ) كف أبي الجود  (فقوله  
  . ال تحده حدود

  
  )6(:ومثله قوله

ــ ــ مارصفَـ ــ الممهدجـ ــاِئوي ذَرِخـ  هبـ
ــ    ــ منِم ــِهِدج ــوثْ َأاًس الِب ابــه  ابشُ القُ

    
م، ينحدر من قبيلة لها قدم      ى اهللا عليه وسلَّ   سول، صلَّ ، فالر هكناية عن نسب  ) المرخي ذوائبه (ففي قوله   

  . راسخ في المجد والعلو والرفعة
  

  )7(:ابن سيد النَّاس باأللوان، كما في قولهيكنِّي وأحياناً 
حمر  يوِف الـس ر د َ ،ـ ى ـ  البِ رضخُ ـ  اِحطَ  ىد نَ

ــ    ــ الِفضيِب ــاِلع ي ــ، اًد ــر فَمكَ كُتْج ــر اب 
    

                                                 
 .51 البيت ،)8( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
 . 39البيت ، )1( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )2(
  .27، البيت )9( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
  . 2/318القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، " . لفظ أريد به الزم معناه، مع جواز إرادة معناه حينئذ: "  الكناية)4(
   .14، البيت)12( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
 . 55البيت ، )2( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )6(
 . 49  البيت،)2( رقم يدةقصبشرى اللبيب،  )7(
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. فاللون األحمر كناية عن شجاعتهم وإقدامهم في ساحات الـوغى وتحقيـق االنتـصارات             
واللون األبيض كناية   . واللون األخضر كناية عن الرفاهية، وسعة العيش، والهناء، والكرم، والعطاء         

لكنايـة بـاأللوان    وهذا النوع من ا   . مان والسالمة، فأياديهم بيضاء مفتوحة إلعطاء المعتفين      عن األ 
  . )1("يسمى تدبيجاً"

  
  لشعريةاى  الموسيق-رابعاً

  
  البحور . أ

   : جدول توضيحي لألوزان الشعرية المستعملة في الديوان

  
 ها المئويةنسبت  عدد األبيات  نسبته المئوية عدد مرات تكراره  البحر  الرقم

  44.58  692  51.72  15  الطويل  .1
  28.35  440  20.68  6  البسيط  .2
  9.27  144  6.89  2  مجزوء الرمل  .3
  6.70  104  6.89  2  الكامل  .4
  4.51  70  6.89  2  الوافر  .5
  3.41  53  3.44  1  الخفيف  .6
  3.15  49  3.44  1  المتقارب  .7

  %100  1552  %100  29   المجموع
   

 أن قصائد ابن سيد النَّاس التسعة والعشرين قد خلت           يالحظ اإلحصائيدول  القارئ لهذا الج   
المديد، والهزج، والرجز، والمنـسرح، والمـضارع، والمقتـضب،       : من ثمانية بحور رئيسة، وهي    

من بحور الشعر العربي الرئيسة، إذا ما أضيف إليها         ) %50(وهي تشكل نسبة    . لسريع، والمجتث وا
  .ه الديوان أيضاًالمتدارك الذي خال من

الطويل والبسيط، وهمـا مـن      : وعليه فإن البحرين األولين األكثر استعماالً في قصائده هما        
البحور األكثر استعماالً في الشعر العربي، غير أن ابن سيد النَّاس اقتصد فـي اسـتخدام الكامـل                  

ين مـن البحـور كثيـرة       والوافر أيضاً، فلم ينظم عليهما إال ثالث قصائد، مع أن البحرين األخيـر            
  . االستخدام في الشعر العربي

                                                 
ر         "هو  : التدبيج )1( أن يذآر الشاعر أو الناثر ألوانًا يقصد الكناية بها أو التورية بذآرها عن أشياء من مدح، أو وصف، أو نسيب، أو هجاء، أو غي

  . 2/118أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البالغية وتطورها، . "لفنون، أو لبيان فائدة الوصف بهاذلك من ا
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 البحر الطويل قد نظم عليه مـا يزيـد علـى نـصف              الجدول السابق أن  مما يالحظ على    و
مجموع القصائد، وهو من البحور المفضلة لدى القدماء، إذ كانوا يؤثرونه علي غيره من البحـور،                

يتناسـب مـع    وهو  لمواقف الجليلة الشأن،    وينظمون عليه قصائد في مختلف األغراض الشعرية، وا       
مواقف المفاخرة والمهاجاة والمناظرة، ولهذا فقد أواله الجاهليون اهتماماً بالغـاً، وظـل الـشعراء               

البـسيط  : ينظمون عليه أشعارهم في عصور اإلسالم األولى، ويأتي في الدرجة الثانية بعده البحران            
فيف، وتلك هي البحور الخمسة التي ظلت متداولة فـي          والكامل، ثم جاء بعدهما كل من الوافر والخ       

كل العصور، فهي موفورة الحظ، وقد طرقها معظم الشعراء، وأكثروا من استخدامها، ولهـذا فقـد                
  .  )1(لناس في بيئة اللغة العربيةألفتها آذان ا

مـن  ) % 44.58(يات التي نظمت على الطويل تشكل       ومن الجدير بالذكر أن نسبة عدد األب      
سيط الذي شـكلت    ، ويليه الب  )% 51.72(، وقد تكرر خمس عشرة مرة بنسبة        مل أبيات القصائد  مج

 ، ثم مجزوء الرمل، والكامل، والوافر في كثرة االستعمال، إذ تكرر كلّ           )% 28.35(أبياته ما نسبته    
) 6.70(و) 9.27(د شكلت مجمـوع أبياتهـا مـا نـسبته           ، وق )% 6.89(واحد منها مرتين بنسبة     

 ويأتي في المرتبة األخيرة البحر الخفيف فنظم عليه قصيدة واحدة، إذ بلغت           . على التوالي ) 4.51(و
 أيضاً، وبلغ نسبة عدد أبياتها      ، ويليه المتقارب، فنظم عليه قصيدة واحدة      )%3.41(نسبة عدد أبياتها    

)3.15 %  .(  
كالطويـل والبـسيط     إن ابن سيد النَّاس كان يؤثر النظم على البحور الطويلة            :القولمجمل  

 الذين كانوا يميلون إلى األوزان الكثيرة المقـاطع،         القدماءو ما حرص عليه     والخفيف  والكامل، وه   
  .)2(ات العصور المتأخرةويؤثرونها على المجزوءات، إذ أن العناية بالمجزوءات من صف

  
  الصياغة الموسيقية. ب

نا من التفريق بين الوزن الـذي هـو          وعند الحديث عن الصياغة الموسيقية للشعر ال بد ل        
مجموع التفعيالت التي يتألف منها البيت الشعري، وبين اإليقاع الذي هو وحدة النغمة التي تتكـرر                

  . )3(ى نحو ما في الكالم أو في البيتعل
ونظراً ألهمية اإليقاع والوزن في المدائح النبوية، فقد لجأ الشعراء إلى انتقاء المفردات التي              

 أصواتها، خصوصاً في الكلمتين األخيرتين في كل بيت، األمر الذي يـؤدي إلـى تكـوين                 تتجانس
جرس موسيقي عذب تطرب له اآلذان، وهذا يتناسب والغرض األساسي الذي أعدت لـه المـدائح                
النبوية وهو اإلنشاد، فسرعان ما لجأ الشعراء إلى انتقاء المفردات ذات اإليقاع الداخلي، وأكثروا من               

                                                 
 .192 -191إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص : ينظر )1(
 .192، ص س.مإبراهيم أنيس، : ينظر )2(
 .436الل، النقد األدبي الحديث، ص محمد غنيمي ه: ينظر )3(
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، ولها أيضاً أهمية فـي       أساسية في بناء المدائح النبوية     م المحسنات البديعية التي تعتبر ركيزة     استخدا
  . )1(إقامة الوزن

وعند الحديث عن أبرز مظاهر الجمال التي أكسبت قصائد ابن سيد النَّاس نغمـة موسـيقية                
 قصائد ابن سيد النَّـاس، إذ  وأثره في اإليقاع الموسيقي في، )2(عذبة، ال بد من اإلشارة إلى التصريع  

استخدمه في جميع مطالع قصائده، وهذا يعد نوعاً من اإلبداع في تنويع اإليقاع الموسيقي، خصوصاً               
 ريعلتصلوال يخفى على أحد ما      . والنّاقصعندما صبغه بلون من المحسنات البديعية كالجناس التام         

  .ا إن صبغ بلون بديعي كالجناسمن تنويع في اإليقاع الموسيقي للقصيدة، وال سيم
     )3(:مل مطالعه قولهيفمن ج

ــِح اُلبــ ع هــٍدو ــن ِم ى سملَيــثَ ر  ثُِبـــاْوا عاهـــوي ه ِفـــاٍدَؤ فُـــلِّكُـــِب ثُاِئ

  
   )4(:وأعذب منه قوله

ــِعِف اعــــدو َأدع ووم يــــفَاعــــِذالِنيالََأ ــي َأِدنْـ ــحم الْاررسـ ــدو َأِةبـ  اعـ

  
  )5(:وقد يصرع ابن سيد النَّاس في حشو الصدر والعجز تصريعاً داخلياً كقوله

ــم ــو تَاٍلعـ ــتْالَـ ــاِقر التَّيمِدتَس تَـ ــِإ ايـ ــنى َألَ ي ؤمــر ــ ِموح ال ــاِقر التَّهنْ اي 

  
   )6(:ويستخدم الشّاعر التّقسيم الموسيقي في إبراز الموسيقى الشعرية، ويبدو هذا في قوله

ـ و ر وِحى الـر  لَى إِ دهَأ قَـاً    ،اًحرـشَا حالحو  
   الِجــوســمقْ ساًم،فَــنَْأ واسالــص بــا وصاب 

    
  

  )7(:قولهوالتقسيم الموسيقي يظهر في 
ـــلِْلومى خَفَطَصيـــين ِمـــِب النَّيـــردشْــَأل يِتحِهِفرفْــ نَماًس،َأ وِهــِمظَعــمس راو 

َأوــِعفَر ــم قَـ ــَأ و،اًردهـ ــهم ِحِعنَمـ ــَأو ىمـ سِعرهم عــو ــوَأ و،اًنَ ِهِعســم ع  اوفْ

ــكَْأو ــيم بِهِربـ ــكَْأ و،اًتَـ ــم حِهِرثَـ ــدَأو اًيـ ــ قُماهنَـ ــبَأ و،اًربـ ــِهِدعـ  اوْأم شَـ

  
                                                 

  .363ص المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوآي، محمود سالم محمد، : ينظر )1(
سجيع ويعني أن ي           : التصريع )2( ون من الت اني                     هو ل صيير المصراع األول في البيت األول من القصيدة آمقطع المصراع الث شاعر لت . قصد ال

  .  2/246أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البالغية وتطورها، : ينظر
  .1البيت ، )4( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
  .1، البيت )18( رقم قصيدةبشرى اللببيب،  )4(
 . 64 البيت ،)29( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
 .2 البيت ،)2( رقم صيدةبشرى اللبيب، ق )6(
  .20 -18 األبيات ،)27( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )7(
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  )1(:ومن جميل قوله
ــ ــقْم ِلورنُـ ــ كَ،ٍسِبتَـ ــبم ِلزنْـ ــ ٍسِئتَـ ــمِلزِعـ ــ،ٍسِمتَلْـ ــحم ِلزر ِحـ  ِسِرتَـ

  
وال يخفى على أحد ما لتكرار الكلمة من عظيم أثر في البناء الموسيقي وقد أشرنا إلى ذلـك           

صلة وثيقة بين األلفاظ من جهة، ومدلوالتها مـن جهـة    وثمة  . سابقاً، فال داعي إلعادة الحديث عنه     
ذ أن االختالف الصوتي ينـوع الموسـيقى،         إ ،أخرى، ولهذا ارتباط وثيق باإليقاع الموسيقي للكلمة      

وينوع معاني اإليحاء الموسيقي في الوزن الواحد، وقد أفاد من ذلك كبار الشعراء في العربية إفـادة           
إيحائية، أتت من وعيهم لخصائص أصوات الكلمات وعياً يكاد يكون ال شعورياً، لعمـق دراسـتهم                

  . )2(اللغوية، ورهف إحساسهم
  

  القوافي. ج
جد أنه نظم قصائده على حروف المعجم، فأتى        يقوافي قصائد ابن سيد النَّاس،      ظر إلى   والنا

على الحروف جميعها، وعلى الرغم من طول نفسه الشعري، إال أن ذلك النفس يضعف أحيانا فـي                 
بعض القوافي المقيدة الصعبة كقافية الثاء والخاء والزاي والظاء والغين، فهذه القوافي ليست طيعـة               

النظم، فلذلك نجده يستعين بالمعجم ليستحضر مجموعة من األلفاظ الغريبة النادرة االسـتعمال،             في  
  يجعـل  لتمكنه من االستمرار في نظم القصائد على حروف المعجم التي قيد نفسه فيها، األمر الذي              
  . صائدفهمها صعباً إلى درجة كبيرة، ولهذا فقد لجأ الشاعر إلى شرح المفردات الصعبة في تلك الق

ومن األهمية بمكان اإلشارة هنا إلى أن اإليقاع الشعري عند ابن سيد النّاس قد قلّت حدتـه،                 
بحيث غلبت النّثرية على بعض قصائده، وبخاصة في مجال المنظومات التعليمية التي ركّز فيها في               

ئـة اإليقـاع،    الحديث عن بعض الروايات واألخبار والمعجزات، فجات قصائد خافتة الجرس، بطي          
خافتة الموسيقا، فال يحس القارئ لها بحرارة الشعر وتأثيره في النفّس، إنما الذي يجمع بينها وبـين                 

  . )3(عر الهيكل الخارجي من وزن وقافيةالش
تجدر اإلشارة إلى أن شعراء المدائح النّبوية قد حاولوا إجراء تغيير على قوافي قـصائدهم،               

 خاصاً، البل ألزموا أنفسهم بنظم قصائد رتبت على حروف المعجـم،            بحيث تمنحها جرساً موسيقياً   
األمر الذي أدى إلى التكلف في ذلك، فبذلوا جهداً كبيراً في تحصيل القوافي، وألزموا أنفسهم بما ال                 
يلزم، وبخاصة عندما كانوا يختارون القوافي الصعبة، وكل هذا كان نتيجة اهتمـام شـعراء ذلـك                 

        . )4(طغى الشكل على شعر الكثيرين منهممتكلفة، بحيث العصر بالصنعة ال
                                                 

 .20  البيت،)12( رقم صيدةبشرى اللبيب، ق )1(
 .  438محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، ص :  ينظر)2(
  ).23، 15،18، 7، 4، 3: (انظر القصائد )3(
  . 375 -373د سالم محمد، المدائح النبوية، صمحمو: انظر )4(
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الجناس الذي أسرف ابن سيد النّاس في استخدامه، وأفرط         ختاماً ال بد من اإلشارة إلى أثر        و
في تلوين صياغته ألشعاره فيه، غير أن لذلك الجناس على اختالف ألوانه أثراً في إحداث نوع مـن     

ـ  وبخاصة في ق  . لك الكلمات التي انتقاها في قصائده     االنسجام الصوتي بين أجزاء ت      ةصاديصيدتيه ال
  . الالميةو

  )1(:أكثر الشاعر من استخدام الجناس التام المفرد في قصائده، ومن أمثلته قوله
ــَأ ــىتَ ــصِه ِب ــ الْقُاِد ال مصوقُدــ م ــ اًحِضتَّ ــم ا صــد ع نــ ب ــو يِهثِّ اًمــالَ و ص افَد 

ـــَأوسمالنَّـــع ِمـــاس ِهاِظـــفَلْ َأند رـــَأ اًرضِلتْح جوـــِرهـــنُآذَاا هـــهم صافَد 

  .  التي في البيت الثاني) صدف(التي في البيت األول، وبين ) صدف(فقد جانس الشاعر بين 
  

   )3(: بكثرة، ومن طريف قوله)2(كما استخدم الشاعر الجناس المذيل
ــو باِضـــو قَوِننُمالْ ِبـــاٍضوقَـــ يضِبـــفَ سمــر ص وــاد ع ــٍعِج نَن ــي ص اِدور 

  .راء) صوادر(دال، وآخر ) دصوا(باء، وآخر ) قواضب(ضاد، وآخر ) قواض(فآخر 
  )5(:، ومثاله قوله)4(وقد استخدم الشاعر الجناس المصحف

ـ ح الْ هى لَضقْتُو هرس عــهنْــعيــسر نَفَــى ِهِداِصــقَِل ـ  اتُاج ع ـ  تُ ِهيـرِ  غَ ن  ىصقْ

  ). تقصى(و) تقضى(فقد جانس الشاعر بين 
  

  )7(: في بعض المواضع، ومن ذلك قوله)6(كما لجأ ابن سيد النَّاس إلى استخدام جناس القلب
فَـــوـــ ِبازما يـــرجوهنَّـــَأى كَتَّـــ حاِل هـ  اَل نَـم ـ  ع ن ِم ـ  بِ ٍوفْ ـ  ام ـ  ج دقَ ـ ى نَ نَ اج 

  ).نجا(و) جنى(ن فقد جانس الشاعر بي
  

مما ال شك فيه أن     وباإلضافة إلى أنواع الجناس التي سبق اإلشارة إليها في موضوع البديع،            
لهذه األلوان المتعددة من الجناس دوراً بارزاً في تنويع األداء الموسيقي في مختلف القصائد، ممـا                

  .    اآلذانأضفى على تلك األلفاظ رونقاً جميالً، وجرساً موسيقياً تطرب لسماعه

                                                 
  .39 -38البيتان ، )20( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )1(
اقص            :  المذيل )2( اس الن ع، والجن اس الترجي داخل، وجن اس الت ضًا جن اس أي . وهو ما اختلف فيه اللفظان بزيادة حرف، ويسمى هذا اللون من الجن

 . 84، 2/67ية وتطورها، أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البالغ: ينظر
  .48 البيت ،)9( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )3(
أو هو  .هو ما وقعت المخالفة فيه بين الرآنين، بإبدال حرف أو أآثر بآخر، لو في جميع الحروف واشتبها في صورة الخط: الجناس المصحف  )4(

اً      ا لفظ ًا واختلف ا خط ل رآن ا تماث ر. م ة ا   : ينظ واجي، روض دين الن مس ال سة، ص   ش ضة المجان سة وغي م   407لمجال وب، معج د مطل ؛ أحم
  .     2/70المصطلحات البالغية وتطورها، 

 .16 البيت ،)14( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )5(
اس العكس                        : جناس القلب  )6( ضًا جن اس أي وع من الجن ذا الن ى ه شمس  : ينظر .  هو ما وقع االختالف بين رآنيه في ترتيب الحروف، ويطلق عل

 .74؛ أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البالغية وتطورها، ص 710 النواجي، روضة المجالسة وغيضة المجانسة، ص الدين
  .3  البيت،)5( رقم قصيدةبشرى اللبيب،  )7(
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  : ديوانوصف مخطوطات ال
  

ـ      صور  تمكن الباحث من الحصول على خمس          ديوان،فوتوغرافية من مخطوطات هـذا ال
  :    وهيديوانواعتمدها في تحقيق ال

  : النسخة األولى. 1
، )5163(، ورقمهـا    )ت(، ورمزت لها بـالرمز      نسخة مكتبة تشستربيتي في دبلن بإيرلندا     

، وفي  )سم12,8× 17(ورقة، وقياسها   ) 59(عدد أوراقها   ووهي بخط نسخي واضح إلى حد كبير،        
 سطرا، وناسخها هو علي بن قيران السكري،        )22 و 20(ما بين   ها  كل ورقة صفحتان، وعدد أسطر    

  ). هـ730( وتاريخ نسخها
واسم مؤلفه   ،عليها عنوان الكتاب  فصفحتها األولى كتب     ، النسخة  هذه أما الورقة األولى من   

سمحت به قريحة ناظمه، شـيخنا اإلمـام، العـالم، العالمـة،        " بشرى اللبيب بذكرى الحبيب   : "وهو
ي الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن محمد بن يحيى بن سيد                األوحد، الحافظ فتح الدين أب    

 لنا ولجميع المسلمين، والحمـد هللا رب               . الناس اليعمرينَّةَ، وَأنَالَه الجلَه، و غَفَرِته، ودفسح اهللا في م
  .وعلى الورقة األولى فوق العنوان ختم دائري غير واضح. العالمين

 ويوجد في هذه النسخة نقص      لخروم التي ال تمس بمضمون النص،     وفي هذه النسخة بعض ا    
، وفي وسطها ويقدر النقص بعـشرين       )2(في أولها، إذ سقطت الورقة األولى، وهي تبدأ من الرقم           

إذ يبدو من الترقيم عدم وجود نقص، لكـن         . في المخطوط ) 36(و) 35(ورقة، تقع ما بين الورقتين      
هر هذا النقص، وهذا يعني أن الترقيم تم بعد النقص، وسها المرقّم            مع مقابلة هذه النسخة بغيرها يظ     
  . عن اإلشارة إلى وجود النقص

وقد اعتمدت هذه النسخة أصال ووضعتها في المتن؛ ألنها أقـدم النـسخ، إذ كتبـت سـنة                  
ولوجود كثير مـن الـسماعات      . ، وهي منقولة عن نسخة المؤلف، ومقروءة على سماعه        )هـ730(

  .          وراقها، ولجودة خطها وضبط كلماتها، وألنها وحواشيها مكتوبة كلها بخط واحدمدونة على أ
  
  : النسخة الثانية. 2

، )1د(، ورمزت لها بالرمز     نسخة دار الكتب المصرية في القاهرة بجمهورية مصر العربية        
) 254(، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح و جميل، وهي مكونة مـن             )شعر تيمور / 751(ورقمها  

، وناسخها هو أحمد بن عبد العزيز بن عبد الكريم بن أبي طالب بن              )سم18× 10( صفحة، بمقياس 
سطرا، وتمتاز  ) 15(ها  عدد أسطر و ،)هـ731(علي بن عبد اهللا بن سيدهم اللخمي، وتاريخ نسخها          

ـ            و من النقص بخلوها  هذه النسخة    ن  الخروم، وتمتاز بضبط كلماتها، وتصحيح ما وقع فيه الناسخ م
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أخطاء على الهامش، فغالبا ما كان يكتب بعض االستدراكات على الهامش، وعند تـصحيح الخطـأ                
  ). صح(كان دائما يكتب كلمة 

 بعـض   ترتيب أبيـات  واختالف  ومما يؤخذ على هذه النسخة كثرة التصحيف والتحريف،         
   .    كما ورد في النسخ األخرى، وفيها كثير من المواضع المطموسة بسوادالقصائد

كتب على صفحتها األولى بخط كبير عنـوان الكتـاب          فأما الورقة الثانية من هذه النسخة،       
صلى اهللا عليه وسلم، تأليف الشيخ اإلمام، العـالم، العالمـة،           " بشرى اللبيب بذكرى الحبيب   : "وهو

              ـ  الحافظ، النسابة، فتح الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سي ـ  د النّ ري، اس اليعم
ـ    . أمتع اهللا بحياته، ونفع بصالح دعواته، محمداً، وآله، وأصحابه آمين          تم اوتحت العنوان مباشرة خ

  . "بمصر... وقف أحمد باشا تيمور : "بيضاوي متوسط الحجم كتب فيه
  
  : النسخة الثالثة. 3

، وهـي   )361( ورقمها   ،)ب( ورمزت لها بالرمز     نسخة مكتبة بايزيد في إستانبول بتركيا،     
، كما هـو مثبـت      )1(مجموع يتكون من ثالثة كتب    في بداية   خط نسخي واضح إلى حد كبير، وتقع        ب

، أي أن عـدد     )91(، وتنتهي بنهاية الورقة     )1(على الورقة األولى من المخطوط، وتبدأ من الورقة         
وناسخها هو أبـو    . سطرا) 17(ورقة، وفي كل ورقة صفحتان، وفي كل صفحة         ) 91(ورقاتها هو   

  .) هـ793(عثمان بن أبي بكر بن العجمي، وتاريخ نسخها هو بكر بن 
تمتاز هذه النسخة عن سابقاتها بجودة الخط وقلَّـة األخطـاء، وعلـى هامـشها تعليقـات                 

كانت تكتب عناوين القصائد بحبر أحمر، وبدايات الفقرات بخط أكبر من الخط            وواستدراكات قليلة،   
ز هذه النسخة أنها خالية من الخروم والنقص، وهـي          الذي تكتب فيه النصوص والشروح، ومما يمي      

  .   مقابلة على نسخة بخط المؤلفوهيمقروءة على سماع المؤلف، 
والصفحة الثانية مكتوب في وسطها وبخط      . األولى كلها بيضاء  فصفحتها   ،األولىلورقة  أما ا 

 وعلى الهامش األيـسر    ،"اسد النَّ بشرى اللبيب بذكرى الحبيب البن سي     : " وهو ،نسخي عنوان الكتاب  
من كتب  : " وتحته تمليك ثان نصه    ،"من كتب فقير عفو اهللا تعالى محمد بن العربي        : "تملك نصه ها  من

  ". الفقير محمد بن حسين بن علي القرشي الشافعي الونيسي
ملكه من فضل القريب الحبيب محمـد بـدر الـدين           : "وتحت هذا التمليك تمليك ثالث نصه     

ويوجد فـوق كلمـة     ). هـ884(ك في شهر ذي القعدة الحرام، أحد شهور سنة          الذهبي األديب، وذل  
  ".وقف حسين الشهير بقره حلمي زاده: "ختم دائري كتب فيه) أ/2ق(من السطر األول من ) بسم(

                                                 
اللبيب بشرى : " جاءت هذه النسخة ضمن مجموع، آما هو مثبت على الورقة األولى، من المخطوط، الذي يضم ثالثة آتب على النحو اآلتي )1(

، آتاب اإلنباء في ذآر أصول القبائل الرواة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بما إنصاف إلى ذلك من علم أصول األنساب، وهو "بذآرى الحبيب
  .   آتاب المدخل لكتاب االستيعاب، وآتاب القصد واألمم في التعريف بأصول العرب والعجم، وآالهما للحافظ أبي عمر النمري
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  : النسخة الرابعة. 4
 ورمزت لها بـالرمز     هي نسخة دار الكتب المصرية في القاهرة بجمهورية مصر العربية،         

ورقة، فـي كـل     ) 112(مكونة من   ، وهي   )1925/ 1604(، و ) أدب /5088(رقمين  وتحمل ال ) م(
مكتوبة بخط نسخي واضح، وال ناسخ لهـا، وتـاريخ          . سطرا) 19(ورقة صفحتان، في كل صفحة      

  .)هـ1016(نسخها 
عناوين القصائد وبـدايات الفقـرات      كتابة  تتميز هذه النسخة بجودة الخط، وقلَّة الحواشي، و       

أخطاء في ترتيب بعض أبيـات قـصائدها، وكثيـر مـن            فيها  خط العادي، وتوجد    بخط أكبر من ال   
  . صفحاتها غير واضحة

أما الورقة األولى من النسخة، فصفحتها األولى كلها بيضاء، والصفحة الثانية كتب عليهـا              
كتاب بشرى اللبيب بذكر    : " وهو ،العنوان بخط نسخي واضح جاء على شكل مثلث رأسه إلى األسفل          

، تغمده اهللا برحمته بمنه وكرمه آمين       "ب للشيخ اإلمام العالمة أبي الفتح محمد بن سيدي الناس         الحبي
  .   تم
  
  : النسخة الخامسة. 5  

 ورمزت لها بالرمز    نسخة معهد المخطوطات العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية،        
ورقة، وكل ورقة   ) 97(، وهي مكونة من     )2327/1929(، و )أدب/ 6891(، وتحمل الرقمين    )2د(

 وناسخها هو حسين    .سطرا، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح     ) 21(فيها صفحتان، وفي كل صفحة      
، )أدب/ 5088(الشهير بالبرنس على ذمة دار الكتب المصرية من النسخة المحفوظة بها تحت رقم              

  ).هـ1348(وتاريخ نسخها 
ر عن النسخة المخطوطة بـدار      مصو: "كتب تعريف بالنسخة من دار الكتب فيه      ) أ/2ق(في  

  ). أدب/ 6891: (الكتب القومية تحت رقم
األولى كلها بياض باستثناء تعريف دار الكتب الـذي         :  والورقة األولى مكونة من صفحتين    

بشرى اللبيـب   : "أشرت إليه سابقاً، والثانية كتب عليها العنوان على شكل مثلث رأسه لألسفل، وهو            
 اهللا برحمته، بمنّـه     )1(]ه[م العالمة أبي الفتح محمد بن سيدي الناس، تغمد          للشيخ اإلما " بذكر الحبيب 

  ). دار الكتب المصرية(وأسفل العنوان خاتم بيضاوي صغير كتب فيه بخط كوفي . وكرمه آمين تم
تمتاز هذه النسخة بجودة الخط، وقلة األخطاء، وجودة الضبط، وهي مكتوبة من أولها إلـى               

وفيها عناوين القـصائد وبـدايات      . في ذلك التعليقات الواردة على الحواشي     آخرها بخط واحد، بما     
ن خط األبيات الشعرية، كما كان دائما يكتب على الطـرف األيـسر             عالفقرات مكتوبة بخط مغاير     

                                                 
 . والمثبت ترجيحا. ساقطة): ب/2ق ( 2في د )1(
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إال أنها تختلف عن النسخة المنسوخة عنها بوجود العديد من          . الكلمة األولى من بداية الصفحة الثانية     
  .ترتيب أبيات القصائداألخطاء في 

  
  : المقابلة بين النسخ

) ت(أشرت في وصف المخطوطات المعتمدة في التحقيق، إلى أنني قد اعتمـدت النـسخة               
  . أصالً ووضعتها في المتن؛ إذ أنها مظنة النسخ
من حيث التحريف والتصحيف، والخطـأ      ) ، م 2، د 1د(والمالحظ أن هناك شبهاً بين النسخ       

والكلمات الساقطة مـن    ) ت(واستكملت موضع البتر في النسخة      .  قصائدها في ترتيب بعض أبيات   
" المدائح النبوية "ثم خرجت بعض القصائد من مظانِّها المختلفة، وبخاصة من كتاب           . النسخ األخرى 
  . ليوسف النبهاني

  
  :منهج التحقيق

  : الخطوات اآلتيةاتّبعت في تحقيق المخطوطة 
 . ضبطاً تاماًه الكتابة اإلمالئية الحديثة، وضبطتقمت بكتابة النّص حسب أصول  .1

 .رقمت القصائد والمقطوعات ترقيماً تسلسلياً .2

شرحت معاني الكلمات الصعبة، اعتماداً على لسان العرب البن منظور، والقـاموس المحـيط               .3
 أما المعاني التي شرحها صاحب الـديوان فقـد         .، وغيرها للفيروزأبادي، وشفاء الغليل للخفاجي   

جتها من قواميس اللغة التي كان يحيل إليهاخر .  

 . خرجت اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، واألقوال، واألمثال من أصولها المعروفة .4

 وقارنتهـا   خرجت بعض القصائد والمقطعات من المـصادر والمراجـع التـي وردت فيهـا              .5
 . بالمخطوط

مركنين فوق آخر الشطر الثاني مـن       اسم البحر بين قوسين     األبيات الشعرية، ووضعت    وزنت   .6
  . أول بيت في القصيدة أو المقطوعة أو النتفة أو البيت المفرد

 المشهورين الذين تتلمذ على أيديهم ابن سيد الناس وأكثر مـن األخـذ              عرفت بأعالم األشخاص   .7
 . فقد عرفت باألماكن المغمورةألماكن عنهم في جميع كتبه، أما ا

 :( ).قطة من األصل في الحاشية، وقمت بوضعها بين قوسين هكذاأشرت إلى الكلمات السا .8

 . أشرت إلى مواضع الكلمات المطموسة في األصل وفي بقية النسخ .9

  .  أشرت إلى مواضع الزيادة في بعض النسخ .10
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  "بشْرى الْلَِّبيِب ِبِذكْرى الْحِبيب"ِكتَاب ) ب/2ق (
  

خنَا اِإلمام الْعاِلم العالَّمة اَألوحد الحاِفظ فَتِْح الدين َأِبي الْفَـتِْح            نَاِظِمِه شَي  به قَِريحةُ  )1([ ... ]
 فَسح اُهللا   ، بن يحيى بن سيد النَّاس الْيعمري      محمد بن محمد بن محمد بن َأحمد بن عبِد اِهللا بن محمدِ           

ه الجَأثَابلَه، و غَفَرتَه، ودالعالمينِفي م هللا رب والحمد ،ِلِمينسِميِع المِلجلَنَا و2(نَّةَ و(.   
 )3(بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 اآلالِء ، وجِزيـِل النَّعمـاِء،       )4(ال إله إال اهللا عدد ألقابه، قال بعد حمِد اِهللا تَعالَى علَى جِميعِ            
ِمن بـثّ    )5(نْباِء الصاِدرِة ِبحسِن الثَنَاِء، ِلما منَح ِمن بسِط الِحباء، ومنَح         ِبجِميِع محاِمِدِه الْواِردِة ِفي األَ    

          دمحم عمجاِء، ووِء الْقَضس ِمن فَعدفَاء، وِج الْونَه ِمن عشَرطَاِء، و6(الع(      ِـاءجـفِْو الرص ِمن )7( ،
   الةُ واِء، والصجفو األرعاِضح          واج الوالِْمنْهاء، واج الظَّلْمِسراء، وطْحر الْبٍد قَممحِه ملَى نَِبيع المالس

ِإلَى رب اَألرِض والسماِء، الَِّذي ابتَعثَه راِفعاً ِلَألسواِء، وقَاِطعاً ِلَألدواِء، وهاِدياً ِإلَى سـِبيِل النَّجـاِء،                
 الْمقْلَـةَ الْعميـاء، واألذْن      )8(لَى السعادِة اَألبِديِة ِفي داِر الْبقَاِء، ومقَيماً ِللِْملَِّة الْعوجاِء، يفْـتَح          وداِعياً إِ 
ن والِئِه وِلواِئِه    واالقِْتداِء، الداِعين مِ   )10( نُجوِم االهِتداءِ  ،)9(صلّى اُهللا علَيِه وعلَى آِلِه وصحِبهِ     . الصماء

  . علَى َأشْرِف والٍَء تَحتَ َأكْرِم ِلواٍء، وسلِّم تَسِليماً كَِثيرا
  

 يمدح ِبها سيد الْمرسِلين، وحِبيب رب الْعالَِمين، صلَّى         )11(رفَلَما رِويتْ قَِصيدةُ كَعب بن زهي     
 وما قَابلَها ِبِه علَيـِه      )12("بانَتْ سعاد فَقَلِبي الْيوم متْبولُ    : "آِلِه وصحِبِه وسلَّم الَِّتي َأولُها    اُهللا علَيِه وعلَى    

                                                 
  ".هذا ما جادت"أ  يوجد سقط األرجح أنه /1ق:  في ت )1(
  : يت اختلفت صفحة العنوان في النسخ األخرى عنها في األصل وذلك على النحو اآل)2(

د      تأليف الشيخ اإلمام العالم الحافظ النَّسَّاَبة فتح الد       " بشرى اللبيب بذآرى الحبيب   "آتاب  ): 1د(في   ن أحم د ب ن محم د ب ين أبي الفتح محمد بن محم
  . بن سيد الناس اليعمري، أمتع اهللا تعالى بحياته، ونفع بصالح دعواته بمحمد وآله وأصحابه آمينا

ه و         " بشرى اللبيب بذآر الحبيب   "آتاب  ) ، م 2د(وفي   ين  للشيخ اإلمام العالم العالمة أبي الفتح محمد بن سيد الناس تغمده اهللا برحمته بمن ه آم . آرم
  .تم

  .البن سيد الناس" بشرى اللبيب بذآرى الحبيب"آتاب : فنص الصفحة) ت(وفي 
  : وذلك على النحو اآلتي) ت( اختلف بدء النسخ األخرى عن النسخة )3(

س     . بسم اهللا الرحمن الرحيم صلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم         ) "1د(في   ة الحافظ الن ام العالم شيخ اإلم تح     قال ال و الف دين أب تح ال ابة ف
  ".   فسح اهللا في مدته بعد حمد اهللا على جميل اآلالء،محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري

ن أبي عمر     ، فريد عصره  ، وحيد دهره  ،بسم اهللا الرحمن الرحيم، قال الشيخ اإلمام العالم الحافظ المتقن المحدث          : ")2م، د (وفي    أبو الفتح محمد ب
  ".  على جميل اآلالء، ورضي عنه بعد حمد اهللا، رحمه اهللا، أبي بكر بن أحمد بن عبد اهللا بن محمد بن يحيى بن سيد الناسمحمد بن

ن أبي عمر     ، وفريد عصره  ، وحيد دهره  ، المحدث ، المتقن ،بسم اهللا الرحمن الرحيم قال الشيخ اإلمام العالم الحافظ        ) "ب(في  و د ب تح محم  ، أبو الف
لفه  ، أيده اهللا تعالى ،كر محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن محمد بن يحيى بن سيد الناس اليعمري              ومحمد بن أبي ب    د اهللا     ، ورحم س د حم ه بع د وآل  بمحم
  ".   على جميل اآلالء

  .جميل: 2، د1 في م، د)4(
  .وفتح:  في باقي النسخ)5(
  .بمحمد:  في باقي النسخ)6(
 .صفة: 2 في د)7(
  .بفتح: 1 في د)8(
  .ساقطة: 1 في د)9(
 .السماء: ، م2في د )10(
ه هو            . آعب بن زهير بن أبي سلمى بن رياح المزني الشاعر         :  هو )11( دما في طبقت شعر، مق ر ال ان شاعرا مجودا آثي صحابي جليل معروف، آ

  .5/302بة، ؛ ابن حجر، اإلصا3/373ابن عبد البر، االستيعاب، : ترجمته في. وأخوه بجير، وآعب أشهرهما، وأبوهما زهير فوقهما
 .84آعب بن زهير، الديوان، ص : نظرا. ُمَتيٌَّم ِإْثرَها لم يفد مكبول: هذا صدر بيت لكعب بن زهير، عجزه )12(
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، ِحـين   )2(" الرسولَ )1(ِإن: "بوِل، الَ ِسيما ِعنْد قَوِلهِ    السالَم ِمن الْقُبول، والْجاِئزة الَِّتي سارتْ مِسير الْقَ       
   هالَسج نِإلَى م َأشَار .   لَه الَمِه السلَيطَ عسبفَِة،          )3(وـاِفِه الـشَِّريصِذكِْر َأو لِّالً ِعنْدتَهِة، مَؤانَساطَ الْمِبس 

 باً كَعِليع4(م(          فَةِخي نَفِْسِه ِمن ِفي سجا َأوم نٍب عكَع )  ِهينَاِحِه الْم5(ِضفَراش ج(     ابب هدعب نفَتَِح ِلمو ،
 آثَرتُ التَّبرك ِبهذَا السلُوك، ونَظْم قَِصيدٍة علَى ذَِلك الْمنْهِج الْمسلُوك، تَبركَـاً باالقِْتفَـاِء،               )6()الْقَِريِض

ن َأسماِئِه علَيِه السالم ِستِّين اسماً، فَرَأيتُ       ، ثُم وجدتُ بعد ذَِلك مِ     وتَحلياً ِبِذكِْر َأوصاِف الْمصطَفَى     
   اً؛ ِلتَكُونا نَظْمُأثِْبتَه ق ( )7(َأنب8()ِللِْحفِْظ َأس(         تَْأِتي ِإنِة الَِّتي سِميِتي الِْميدا قَِصيتُهعدلَق، فََأوِن َأعِوِبالذّه ،

 )10()ي بعد ذَِلك ِمن الْمعاِني ما لَم يسِبقْ ِفي نَظِْمي، والَ مر ِفي خَلَـِدي              ، ثُم عن لِ   )9()تَعالَى(شَاء اُهللا   
   )12(:، فََأثْبتُّ قَِصيدةً ثَاِلثَةً، ثُم حصَل بعد تَماِمها ما لَم يكُن ِمن ِنظَاِمها)11(ووهِمي

  ] الطويل [

)13(ذَا انْقَــضتْولِكنَّــه صــوب العقُــوِل ِإ. 1
  

ــسحاِئبِ    ــتْ ِبـ ــه ُأعِقبـ ــحاِئب ِمنْـ   سـ

   
               ـتُ َأنَأيران، وويذا الدِم ِفي هجعوِف الْمرلَى حا عتُّهة، فََأثْبددتَعم اِئدقَص نَظْم ى ذَِلكفَاقْتَض

يٍب يستَفَاد، َأو معنَى يستَجاد، َأو كَماٍل ِللِْعبارة، عن خَبٍر          ُأنَبه بعد كُلِّ قَِصيدٍة علَى ما تَضمنَتْه ِمن غَرِ        
وتَخَلل القَواِفي، والتَّقِْييـد    . وقَعتْ ِإلَيِه اِإلشَارِة، فَمجاُل النَّاِظِم ضيقٌ، عن كَِثيٍر ِمما هو إليراِده شَيق           

    وِن الَِّذي هزـاِن               ظَاِم  بنِبالْوِإتْي ِمـن نَـعمه، ولَى نَصِر عاِد الْخَبرِإي نع ا قَطَعمباٍف، رِض والْقَِري
 ِبتَْأِديِة اللَّفِْظ َأحرى، وِلتَنِْميِة     )14(فَاحِتيج َأيضاً ِإلَى ِذكِْر الْوقَاِئِع الْمنْظُومِة نَثْراً، ِلتَكُون       . الْحِديِث ِبفَصه 

ِبِكتَـاِب بـشْرى اللَِّبيـِب      "جِر َأجرى، فََأوردتُ ِمن ذَِلك ما تَيسر علَى سِبيِل االخِْتصاِر، وسميتُه            اَأل
ِئِه وسـاِمِعِه،   ، واُهللا الْمسُؤوُل َأن يجعلَه ِحرزاً واِقياً، وكَنْزاً باِقياً، وَأن يفْتَح علَى قَارِ            "ِبِذكْرى الْحِبيبِ 

  .ويوِرد كُال ِببركَِتِه الْمنْهَل الْعذْب ِمن مشَاِرِعه، ِبمنِِّه وكَرِمِه ِإن شَاء اُهللا تَعالَى
  

                                                 
  .ساقطة: 2 في د)1(
  :  هذا أول بيت لكعب بن زهير والبيت هو)2(

    مهند من سيوف اهللا مسلول   إن الرسول لنور يستضاء به     
  .90يوان، ص آعب بن زهير، الد: نظر    ا

  . ساقطة: ، م2 في د)3(
  .مادة آعب: الشرف والعلو، واألصل فيه آعب القناة وهو أنبوبتها؛ اللسان:  الكعب)4(
 .مادة هيض: الكسير بعدما ُجبر؛ اللسان:  المهيض)5(
 .آتبت على الهامش األيمن بشكل مائل: في م )6(
  . ليكون: 1في د )7(
  . غير واضحة: في ت  )8(
  . غير موجودة: اقي النسخفي ب )9(
 .مطموسة، والمثبت في باقي النسخ: في ت )10(
 .وفهمي: في باقي النسخ )11(
  : ومطلعها. دح فيها أبا دلف العجليالبيت ألبي تمام من قصيدة م )12(

  أذيلت مصونات الدموع السواآب     على مثلها من أربع ومالعب     
  . 1/214أبو تمام، الديوان، : نظرا
 .  انجلت: في أبي تمام، الديوان )13(
  .ليكون : 1 في د)14(
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   الْهمزِة )1()قَاِفيةُ(

-1-   
  ] الخفيف[

  

ــةَ ال  . 1  ــي ليلـ ــا خَليلَـ ــيـ  اِءزوجـ
 

  

ــوراءِ   ــِة الح ــي المقلَ ــالي ف تيــا اح 2(م(   
 كُـــلُّ داِئـــي بهـــا لـــدي دواِئـــي. 2

  

ــي   ــين داِئـ ــا عـ ــي ِبغيِرهـ   ودواِئـ

  

ــةَ  . 3 بت حــد ــا ع ــقَتِْني فَم ــرشَ  ـ القل
  

ــواِئي:ِب وقالـــت ــى بلْـ ــبراً علـ   صـ
  

ــواِئي . 4 ــتَ ِلـ ــاِل تحـ ــلَّ الجمـ  ِإن كُـ
  

 كُــلُّ الغَــراِم تحــتَ ِلــواِئي    : قُلْــتُ 
  

 حــب يأِســي فََأجابــتْ مــصارع ال . 5
  

 ــب ــيم المِحـ ــاِئي ونَِعـ ــه رجـ   فيـ
  

ــَل مِ . 6 ال ِني ــواه ــوِس ــنِّ ــ ِشنِإي فَ  ـْئ
  

ـ تَ   بـــُأخرى ِســــواِئي قْحالْ وإال فَــ
  

ــتُ. 7 ــ: قل بي رضــس ــاِك قَح ــ:تْالَ  الًهَأ فَ
  

ــضاِئي   ــياً ِبقَـ ــتَ راِضـ ــك ِإن كُنْـ  ِبـ
  

ــوز بالْ . 8 ــك الفَـ ــحولَـ ــاًيـ  اِة هِنيئـ
  

 م البـــاِل ســـاِبغَ النَّعمـــاءِ  نَـــاِع
  

9) .ــى ــ)3()ومتَ ــ ِم ــي ِم ــِهيداًتَّ ف  تَّ شَ
  

ــى   ــاة تَبقَ يــي ح ـِداِر(ف ــ ـَاِء )4()ل ــ  البق
  

ـ    :قُلْتُ. 10  ِت ِفيـِك وِإنّـي    وي بـالم   مـن ِل
  

ــسعداءِ   ــعِد الـ ــن َأسـ ــه ِمـ  ِإن َأنَلْـ
  

11 .ــداهــِني ولــم تَتْعْلحــنتَ عوِشــيح  
  

 عهــِد ودي وال انثنيــت عــن والِئــي   
  

ــفُّ زِ  . 12 ــي الهــوى تَكُ  امــاًمودواِع
  

ــاءِ  ــِصدق الوفَ ــوى ِب ــوادي النَّ ع ــن  )5(ِم
  

ــاِن تُــ . 13 موفُ الزــر صوصــار  فُ عنَّ
  

ــاِء ــين الرقَبـــ ــِسوانا وأعـــ  ِلـــ
  

14 .روــا ز ــِحيح وكَفانَـ ــاِة صـ   الوشـ
  

ــن ِوداٍد وِع ــاِءِمـــ ــٍة وحيـــ  فَّـــ
  

ــالَ  .15 بنَا الِوصــس حو ــر ــْل ي هو امد  
  

 جــو دوامــاً مــن حــلَّ دار الفَنَــاءِ    
  

ــ. 16 ضالر ــتْ ذَاك ـــافََأحالَ ــوب الده   نُ
  

ــاءِ  ــاء ال در در الجفَــ ــِر جفَــ  ـــ
  

ــِدم مــا تَبــ. 17 ــاِم تَهاألي شَــْأن هــوـو 
  

  ــِرر ــالَ تَغْتَ ــي فَ ــاءِ )6(ِن ــسِن الِبنَ ِبح ِ 
  

ــن خُ. 18 ــّل ع ــا داْ خَ ان فَمــس ــة الِح   لّ

  

 لّـــــة حـــــسنَاِءم ِوداد ِمـــــن خُ
  

19 .ــد َأحم ــِمي ــدح الهاِش ـــوام   ذَا النَّج
  

ــاءِ  ــدى والِحبــ ــْأِس والنَّــ  دِة والبــ
  

ــنِ . 20 ــد ب عــي م ــريٍش أٌُول ــن قُ ــدِم ع  
  

ــان ِبفَـــ  ــاِء واآلبـــ )7(ِلضنـ  اِء اِإلبـ
  

                                                 
  . غير موجودة، والمثبت في ب: في باقي النسخ )1(

  :، وردت في)1(القصيدة رقم تخريج 
 ). 37( فأورد بيتا واحدا هو 2/295وفي ؛ )24، 23(؛ فأورد بيتين هما 1/13،برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية

  .مادة حور: ، اللسان سواد الُمْقَلِة في شّدة بياضها ِشدَُّة:الَحَوُر )2(
  .مطموسة، والمثبت في باقي النسخ: في ت )3(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة :  في ت )4(
  . مادة نوى: البعد، اللسان: مادة عدا؛ الّنوى: عوائق، مختار الصحاح: عوادي )5(
  .تغترَّ: في م )6(
  .تفضيل: ، م2في د )7(
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21 .ــصي ــن قُ ـــِم فاً ِحيــر ــصاهم شَ   َأق
  

ــاءِ  ــوك بالبطْحــ ــاد الملُــ  )1(ن َأبــ
  

ــةُ إال . 22 ــا خُزاْعــ ــا فَمــ  وحماهــ
  

 )2(قْعــةُ القَــاِع فــي َأكُــفِّ اإلمــاءِ    فُ
  

23 . ــن ــِم ــِم بن ــاٍفبــِني هاِش ــِد منَ بع  
  

ــو ــٍمبنـ ــاءِ و هاِشـ ــار الِحبـ  )3(  ِبحـ
  

 ريِش الِبطَـاِْح مـن عـرفَ النَّـا        ِمن قُ . 24
  

 )4(س لَهـــم فَـــضلَهم ِبغَيـــِر امِتـــراِء
  

 نَـــسب جـــاوزتْ معاِليـــِه قَـــدراً. 25
  

 )6( بـــَأنْجِم الجـــوزاءِ )5(َأن يـــسامى
  

ــل الــ  . 26 ِلَأه رــِشي البــةُ اِهللا و محـر 
  

ــسماءِ  ــِل الـ ــام َأهـ ــراً ِإمـ  أرِض طُـ
  

ــوداً   . 27 ــاِد وفُ عــي الم ــاِس ف  َأوُل النَّ
  

ــاءِ   ــاتم األنِبيـ ــِق خَـ ــرفُ الخَلْـ  َأشْـ
  

 خَــصه اُهللا بــالعال فــارتَقَى مــا   . 28
  

 شَـــاء ِمنَهـــا فـــي لَيلَـــِة اِإلســـراِء
  

29 .   اءــم س اءــم ــاً س ْل راِقيــز ي ــم  لَ
  

ــنَاءِ     ســنَاً و س ــن ِن مــي مِظيــي الع  ف
  

30 . ــو نَحــد ــم تُ ــك لَ ــرِش فَالمالِئ ِذي الع 
  

  ذَاك العطَـــاِءِرك مَِـــن القُـــرِب ِمثـــَل
  

31 .          نَِ أو َأدـيسقَو ِب قَـابفـِي القُـر كَاْن 
  

ــودٍ  ــى ِبع ــن بنَ ــ ِم عــداِءِد أي  )7( ابت
  

ــواه )8(ورآه و. 32 ــا رآه ِســـ   مـــ
  

ــةَ ــيِن يرؤيـ ــقْ العـ ــيظَـ  ةً ال المراِئـ
  

ــرٌأ . 33 ــى  مب ــو يرقَ ــذَا وه ــلَّ هكَ ج 
  

ــاءِ   ــي انِته ــدره ف ــه قَ ــدروا من ــا قَ  فَم
  

 كَــم شَــفَى اللَّمــس منــه داء عــضاالً. 34
  

 صــار منــه ملْموســه فــي ِشــفَاءِ    
  

ــدا  . 35 ــى ال ــه علَ ــيِن من ــرور اليِم مو 
  

ــدواءِ   ــلَّ الـ ــشْتَِكي َأجـ ــن يـ  ِء ِلمـ
  

36 .لِع يلَــى الــصعــوطَاًنْبــبس رتُ الــشَّع 
  

ــواءِ  ــن اَألسـ ــد ذَا ِمـ ــاِْلماً بعـ  )9(سـ
  

 وِبكَـــٍف ِمـــن تُربـــِة األرِض داْوى. 37
  

ــشْتَِكي ي ــن ــْؤِلِم)10(م م ــن ــسقَاِء ِم   اسِت
  

ــا . 38 ــُل ِفيهـ ــراح يتْفُـ ــه الِجـ  وَأتَتْـ
  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

ــيلَ   ــفَّ س ــذُو فَكَ ــي تَغْ ــدماِءوه  )11( ال
  

                                                 
  . أي بطحاء مكة: بطحاءال )1(
ى المجاز إذ      . نبت َيْطُلُع من اَألرض فيظهر َأبيض وهو رديء، والجيِّد ما ُحِفَر عنه واستخرج            : لَفْقُعا )2( ذليل    وهنا محمولة عل ه الرجل ال َشبَّه ب . ُي

  : ت مضمن من قول ضرار بن الخّطاب والبي.مادة فقع: ، اللسان؛ ألن الدوابَّ َتْنُجُلُه بأرجلها" َقْرَقِرهو َفْقُع": فقالت العرب
    . 135ابن سيِّد النَّاس، منح المدح، ص : انظر. فقعة القاع في أآف اإلماءيش       لتكوننَّ في البطاح قر

شريف     . هاشم بن عبد مناف بن قصي بن آالب، واسمه عمرو         : هو )3( ه وأم . وهو الجد الثاني للرسول، صلى اهللا عليه وسلم، في سلسلة النسب ال
ولي الرفادة والسقاية في الجاهلية، وآان رجال سفارا موسرا، وهو أول من سنَّ الرحلتين لقريش؛ رحلة الشتاء والصيف، وأول             , عاتكة بنت مرة  

ة  يج بمك د للحج م الثري ن أطع ه  . م ز لقوم شمه الخب ما إال به مي هاش ا س را، فم مه عم ان اس ا آ رب،  : ينظر. وإنم ساب الع رة أن زم، جمه ن ح اب
  . 386؛ القلقشندي، نهاية األرب، ص 5/624لسمعاني، األنساب ، ا1/14
 .مادة مرا: شك، اللسان: امتراء. والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )4(
 .يساوى: ، م2في د )5(
 .مادة  جوز : برج من بروج السماء، اللسان: الجوزاء )6(
  .53/9النجم آية ] سَينِ أَو أَد�َىفَكَانَ قَابَ قَو [:في البيت اقتباس من قوله تعالى )7(
  .ساقطة: ، م2في د )8(
  .مادة سبط: أي َطِويُل ُمْسَتْرِسل، اللسان:  وِسْبٌطَشْعٌر َسْبٌط )9(
  .تشكَّى:  في باقي النسخ)10(
  .    مادة غذا: سال، اللسان: غذا الجرح )11(
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 وكَــذَاك العــين العِليلَــةُ صــحتْ   . 39
  

ــداءِ   ــِة الرمـ ــٌل ِللْمقْلَـ ــو كُحـ  )1(فَهـ
  

40 . اَألر ــر ــه تَنْفَِطـ ــِق عنْـ  َأوُل الخَلْـ
  

ــاءِ  ــسن الثَنَ ح ــاْز ح ــن ــى م  )2(ض وَأولَ
  

ــا  . 41 ــه النَّ ــوِد ِهمتُ محــاِم الم  ذُو المقَ
  

  فــي عنَــاءِ ِهِسن نَفْــ ِمــس وكُــلٌّ
  

ـ    صاِْحب الحوِض والـشَّفَاعةِ   . 42  ـ يـومَ ال
  

ــشُّفَعاءِ  ــتْ وَأوُل الــ ــرِض عمــ  عــ
  

ــَألْ . 43 اسو ضــر ــْل تَ ــه قُ ــوُل اِإلل  ِإذْ يقُ
  

طَــــهاِء)3(تُععِللــــد بتَجــــسي عادو  
  

ــا . 44 ايرــِع الب ِميج ــن ِب عــر ــع الكَ  راِْف
  

 )5( كَاِْشــفُ الغَمــاءِ )4(اِإلصــرِ حاِمــُل 
  

45 .  اصــص ــه اخِت ــاِن ِمن ــِل اإليم  وَأله
  

ــاءِ  ــٍه واعِتنَـــ ــا تَوجـــ  ِبمزايـــ
  

 ا الجِحــيم ولَــوال وِلعــصاٍة صــلَ . 46
  

وامــم د ــبالِءه َألودى ِبهــــ   الــــ
  

ـ . 47   مـــن ال ِحـــساب علَيـــِهرومِجيـ
  

ــصراطِ  ــد الـ ــز ِعنْـ ــاِءومِجيـ   العيـ
  

ــيَئاِتي. 48 س ــن ــا رب ِم ــي ي ــاعفُ عنِّ  فَ
  

ــائي   ــك الِتجـ ــي ِإلَيـ ــم ِلـ ــِه ثُـ  ِفيـ
  

 وَأِجرِنــي ِمــن موِبقَــاِتي ِبحبــي   . 49
  

ــبآَل ــه وحـ ــاِء)6( طـ ــِل العبـ  )7( َأهـ
  

50 . رــو ــاِم ونُـ ــصمةُ اَألنَـ ــم ِعـ  فَهـ
  

ــا     ــى الظَّلْم جــو د ــاٍق يجلُ ب  ــك  ِءِمنْ
  

 فَــصالِتي علَــيهم ِمــن صــالِتي   . 51
  

ــم ــاِئي  وِبه ــو نَج جــوِب َأر ــي الخُطُ   ف
  

 وعلَـــى المـــصطَفَى صـــالتُك واآل. 52
  

ــاءِ   ــحِبِه األتِقيــ ــاً وصــ  ِل جِميعــ
  

53 . جا داحٍ        ىمـبص ـنلَى عـُل فَـانْجاللَّي  
  

ـــونَح احبـــتَقَلَّ الـــصاساِء)8(وـــسالم  
  

  

  ِذكْر فَواِئد تَتَعلَّقُ ِبهِذه الْقَِصيدِة

  
  لُهاءِ   [قَوطْحِبالْب لُوكالْم ادَأب نم    ،]ِحيهركَّةَ ِلجم رَأم َل بـن       )9( كَاناِعيمِإس نلَد ِمن ثُونَهارتَوي 

         ِإلَى َأن ْل كَذَِلكزي لَم ،الما السِهملَيع ،ماِهيرـِه،          ِإبغِْي ِفيـاالِتِهم ِبـالْببِقلَّة مم، ورم ِبالْحِتخْفَافُهاس كَثُر
  .)10(فََأخْرجهم اُهللا عن ِجواِر بيِتِه بَأيِدي خُزاعة

                                                 
  .  مادة رمد: العين المنتفخة، اللسان: المقلة الرمداء )1(
  .مادة فطر: تنشق، اللسان: تنفطر )2(
  .تعط: ، م 2في د )3(
  .لإلصر: 1في د )4(
  .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) أ/5ق ( الهامش األيمن من آتب البيت في: في ت )5(
 .آل: 2في د )6(
 .  هم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضوان اهللا عليهم: أهل العباء )7(
  .دون: في باقي النسخ )8(
بالذري،  : ينظر. قبيلة عربية وهي بطن من القحطانية، آانت منازلهم أوال باليمن، ثم انتقلوا إلى الحجاز، ثم نزلوا بمكة واستوطنوها         : جرهم )9( ال

   .196؛ القلقشندي، نهاية األرب ص16/19 النويري، نهاية األرب، ؛1/12أنساب األشراف، 
ريش                             ق: خزاعة )10( ل ق ة البيت قب م والي ة، وآانت له ازلهم بأنحاء مك ة، آانت من : ينظر . بيلة من األزد، من القحطانية، وهم بنو عمرو بن ربيع

 .228س، ص .القلقشندي، م ؛2/467 ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ؛1/55س، .البالذري، م
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)ج1()فَخَر(   ورمِث   بنعاربن الْح) اِضض2()م( ِميهرالْج )الي ِبغَ )3كِْن      زِجـِر الـرِبحِة وبالْكَع 
ا ِفي زمزم، وانْطَلَقَ هو ومن معه ِمن جرهم ِإلَى الْيمِن، وحِزنُوا علَى ما فَارقُوا ِمن َأمِر مكّة                  همدفَنَفَ

    :)4(َلي ِقٍرع ِشِلو َأن ِموه وكِلي ذَو ِفرم عاَلقَفَ .وملِْكها حزنَاً شَِديداً
  ] الطويل[

  

1 .ونِ    كََأنجالح نيب كُني فَا    )5( لَمِإلَـى الـص  
     ــاِمر ــةَ س ــسمر ِبمكَّ ي ــم ــيس ولَ أِن

   

ــا   . 2 ــا فََأزالَنَ لَهــا َأه ــن كُنَّ ــى نَح  بلَ
  اِثرــو الع ودــد الجــاِلي و فُ اللَّيوــر 6(ص( 

   
ــتِ  . 3 ــِد نَاِب عب ــن ــِت ِم يالةَ البــا و  وكُنَّ

ــ   ــوفُ ِب ــاِهرنَطُ ــر ظَ ــِت والخَي يالب ذَاك 
   

 ونَحـن وِلينَــا البيــتَ ِمـن بعــِد نَاِبــتِ  . 4
 

   ــاِثر ــدينَا المكَ ــى لَ ــا يحظَ ــزٍّ فَم  ِبِع
 

  

  : ِفي َأبياٍت ِمنْها

ــدٍة. 5 ــي ِلبلْ ــيِن تَبِك الع ــوع متْ دحــس   فَ
 

   ــر ــا المعاِش هِفيو ــن ــرم آِم ــا ح ِبه 
 

  
اًوض7(قَاَل َأي(ًاكْرب ذْكُري )8(شَانغُبو )9(َكَّةم ِبمخَلَفُوه نالَِّذيو ،)10(:   

  ]البسيط[                 

1 .قَــص وا ِإنِســير ــا النَّــاس هــا َأي يكُمر 
َأن تُــصِبحوا ذَاتَ يــوٍم ال تُــسيرونا     

   
                                                 

  .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )1(
  . بت في باقي النسخوالمث. ساقطة: في ت )2(
م تطل                  )3( ه ضعيفا، ول ان ملك ا،  وآ من ملوك قحطان في الحجاز، في العصر الجاهلي القديم، من المعمرين، تولى أمر مكة بعد خروج أبيه منه

ة     ال . مدته، مات بمك ه من العمر حتى أدرك اإلسالم              : ويق د ل ه م ه في  . إن اني، معجم  المرزب ؛8السجستاني، المعمرون والوصايا، ص    : ترجمت
  ؛ 5/75؛ ؛ الزرآلي، األعالم، 2/234 ابن آثير، البداية والنهاية، ؛204 ص الشعراء،

  :  تخريج األبيات، وردت في)4(
ة،         سيرة النبوي ا    8السجستاني، المعمرون والوصايا، ص       ؛  1/74ابن هشام، ال ين هم أورد بيت شعراء، ص   ؛ )1،2(، ف اني،معجم ال ؛ 205المرزب

رة أشعار العرب،             1/147؛ األصبهاني، محاضرات األدباء،     15/10ي،  األصفهاني، األغان  ؛ برهان  1/54، البيت األول والثاني؛ القرشي، جمه
ساوئ،  2/322؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ األمم والملوك،  1/9الدين الحلبي، السيرة الحلبية،      ين  2/22؛ البيهقي، المحاسن والم ، وأورد بيت

ة         1/48؛ الكالعي، االآتفا،  1/127 السهيلي، الروض األنف،     ؛1/69تاريخ مكة،   األزرقي،  ؛  )1،2(هما   اء ومفاآه ة الخلف اه، فاآه ن عرب ش ؛ اب
ابن آثير، ؛ 215؛ الماوردي، أعالم النبوة، ص 188؛ الحميري، الروض المعطار، ص 1/13؛ البالذري، أنساب األشراف، 127الظرفاء، ص  

دون،   1/58السيرة النبوية،    ن حم ة،    ؛ اب ذآرة الحمدوني ا   6/43 الت ين هم ة،     )1،2( ، وأورد بيت ي، نفحة الريحان ا   2/96المحب ين هم ، وأورد البيت
وم ، ص             ؛)1،2( ق المخت ارآفوري، الرحي رحمن المب ا         31صفي ال ين هم أورد بيت ي، ص        ؛  )1،2( ، ف ي، مقامات عائض القرن  ناصر الزهران

  .)1،2(، فأورد بيتين هما 368
  
 

الحجون مقبرة أهل :  الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجزارين إلى ما بين الحوضين اللذين في حائط عوف، وقيل          هو: الحجون )5(
     .    2/225ياقوت الحموي، معجم البلدان، : انظر. مكة تجاه دار أبي موسى األشعري

  .  جددمادة و: البخت والحظ؛ اللسان: الجدود )6(
  .ساقطة: ، م2في د )7(
ساب العرب،          : انظر. بن آنانة بن خزيمة، من العدنانية     هم بنو بكر بن عبد مناة       : بكر )8( رة أن ة األرب،    ؛2/465ابن حزم، جمه شندي، نهاي القلق

    .1/92ئل العرب القديمة والحديثة، عمر رضا آحالة، معجم قبا ؛170ص 
شان  )9( ن مل          : غب شان ب و غب م بن ة، وه م بطن من غسان، من القحطاني زق خمر          ه ن آالب ب ة من قصي ب اح الكعب اع مفت ذي ابت ان ال : انظر. ك

 .  3/878؛عمر رضا آحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، 282القلقشندي، نهاية األرب، ص 
  : تخريج األبيات، وردت في)10(

اريخ ا    ؛ 54والوصايا، ص   ؛ السجستاني، المعمرون    1/75؛ ابن هشام ، السيرة النبوية،       15/15األصفهاني، األغاني،    م  الطبري، ت وك،   ألم  والمل
ر، بهجة المجالس،     ؛ 40/123؛ ابن عساآر، تاريخ دمشق،  5/142؛ الفاآهي، أخبار مكة،     1/70؛ األزرقي، أخبار مكة،     1/385 د الب ابن ابن عب
ف، 3/329 روض األن سهيلي، ال ا،1/139 ؛ ال تظم،  ؛1/49؛ الكالعي، االآتف ن الجوزي، المن ساب األشراف، ؛2/322اب بالذري، أن ؛ 1/13 ال

؛ البداية 1/59ابن آثير، السيرة النبوية، ؛ 16/20؛ النويري، نهاية األرب، 1/3؛  المرزباني، معجم الشعراء،   215الماوردي، أعالم النبوة، ص     
  . 17/408؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، 2/235والنهاية، 
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ــ. 2 ِتهَأِزم ــن ــوا ِم ــي وَأرخُ ــوا المِط  احثّ
ــضونَا    ــا تُقَ وا مــض ــاِت وقَ مــَل الم قَب 

   
 كُنَّــا ُأنَاســاً كَمــا كُنْــتُم فَغَيرنَــا    . 3

 

ــا     ــا تَكُونُونَ ــا كُنَّ ــَأنْتُم كَم ــر فَ هد 
 

  
لَِّذي يِليِه ِمنْهم   فَلَما وِليتْ خُزاعةُ الْبيتَ حِفظُوه ِمما كَانَتْ جرهم استَباحتْه ِمن حرمِتِه، وكَان ا            

 منْقَِطعون وبيوتٌ متَفَرقُون    )1( الْحارث الْغُبشَاِني، ثُم قَومه ِمن بعِده، وقُريش ِإذْ ذَاك ِصرم          بنعمرو  
 ِمِهم ِمنلُول)2(ي ِكنَانَةَبنِفي قَوح نَاكه مهو .  

 الْعبثُ والْفَساد كَمـا     )3(يةَ الْبيِت كَاِبراً عن كَاِبٍر حتَّى وقَع ِمنْهم       فََأقَامتْ خُزاعةُ يتَوارثُون ِوالَ   
، وبعـده   )5( حبِشية بن سلُول بن كَعب بن عمرو الْخُزاِعي        بن )4(وقَع ِمن جرهم، وكَان آِخرهم حلَيلُ     

    ِت ِإلَى قُصيةُ الْبانْتَقَلَتْ ِوالَي  6( ِكالَب بني( .كَانو)7(يِث قُصِديح ِمن )خَلّـفَ    )8 ،ـوهَأب لَـكا هلَم َأنَّه 
ولَِديِه زهرة وهو رجٌل، وقُصياً وهو فَِطيم، مع ُأمِهما فَاِطمةُ ِبنْتُ سعِد بن سيل بن عذْرة، فَقَِدم مكَّةَ                  

فَتَزوجها ِمنْهم رِبيعةُ بن حرام بن ِضنَّة بن عبد كَِبير من عذْرة، واحتَملَها ِإلَـى                )9(حاج ِمن قُضاعة  
لَتْ ِمنْهتَمِمه)10(ِبالَِدِه، فَاحةُ ِفي قَورهز َأقَاماً ِلِصغَِره، ويقُص .  

 حرام،  بن ِإالَّ ِإلَى رِبيعةَ     )12( قُضاعة الَ ينْسب   ، وَأقَام قُصي ِبَأرضِ   )11(فَولَدتْ ِلرِبيعةَ رزاحاً  
َأالَ :  قُصي، فَغَِضب رفَيع، وقَاَل ِلقُـصي      )14( يوماً رجالً ِمن قُضاعةَ يدعى رفَيعاً، فَنَضلَه       )13(فَنَاضَل

  .تَلْحق ِبِبالَِدك فَلَستَ ِمنَّا

                                                 
  . مادة صرم: اللسان.معة المنقطعة من الناس، وهو الفرقة من الناس ليسوا بالكثيراألبيات المجت: صرم )1(
اة      : آانت ديارهم بجهات مكة، ويقسمون إلى عدة بطن منها        . قبيلة عظيمة، من العدنانية، وهم بنو آنانة بن خزيمة        : بنو آنانة    )2( د من ريش، وعب ق
ن                بن آنانة، وبنو مالك بن آنانة، وبنو الليث بن بكر ا ن غنم ب راس ب و ف ة، وبن ن آنان اة ب د من ن عب ن بكر ب و ضمرة ب ة، وبن  بن عبد مناة بن آنان

ساب العرب،       ؛1/43البالذري، أنساب األشراف،   : ينظر. ثعلبة بن مالك بن آنانة     رة أن ن حزم ، جمه ة األرب، ص   2/465اب شندي، نهاي ؛  القلق
366.   

  ).ب/5ق(آتبت على الهامش األيسر من: ي تف )3(
 .خليل وهو تصحيف: 2في د )4(
ريش،   . بنو حليل بن حبشية بن سلول: بطن من خزاعة، من األزد، من القحطانية، وهم      : حليل بن حبشية   )5( ل ق آان حليل صاحب البيت العتيق قب

ساب،     ؛ ابن األثير، اللباب في       16/17النويري، نهاية األرب،    ؛  1/236س،  .ابن حزم، م  : ترجمته في . ولما هلك تواله قصي    ذيب األن ؛ 1/382ته
  .1/291الزرآلي، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، 

سلة                    : سيد قريش في عصره ورئيسهم، قيل     . قصي بن آالب بن لؤي    : هو )6( ة، وهو الجد الخامس في سل ك في بني آنان ه مل ان ل هو أول من آ
ل           أجمع المؤرخون على أن ا    . سمي قصيا لبعده عن دار قومه     . النسب النبوي  ان أول من جمع قبائ دهاء ، فك ان مشهورا بال د، آ د أو يزي سمه زي

ادة     ه في  . قريش ، وآان أول من ولي البيت الحرام ، وآانت إليه الحجابة والسقاية والرف ريش،        : ترجمت ار ق دادي، المنمق في أخب ن حبيب البغ اب
 .   5/198؛ الزرآلي، األعالم، 2/53الم، ؛ ؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلس1/14س، .ابن حزم، م؛ 32ص 

 .مطموسة: في ت )7(
  .75-1/73ابن إسحق، السيرة النبوية، : انظر )8(
ن    : من حمير، من القحطانية، غلب عليهم اسم أبيهم، فقيل لهم    : شعب عظيم، اختلف النسابون  فيه، فقالوا      : قضاعة )9( و قضاعة ب قضاعة، وهم بن

ساب العرب،           : ينظر. هو قضاعة بن معد بن عدنان     : لى أن قضاعة من العدنانية، ويقولون     وذهب بعضهم إ  . مالك بن حمير   رة أن ن حزم ، جمه اب
  .358نهاية األرب، ص : القلقشندي؛ 1/32؛ السمعاني، األنساب، 2/440
  .ابنها : في ب )10(
ذي نصره حتى   . رزاح بن ربيعة بن حرام بن ضنة  : هو )11( ا       أخو قصي بن آالب ألمه، وهو ال ة وأخرج خزاعة منه ى الكعب  :انظر .  غلب عل

 .  243؛ القلقشندي، نهاية األرب، ص 4/23؛ السمعاني، األنساب، 2/448س، .ابن حزم، م
  .ينتسب: 1في د )12(
  . مادة نضل: باراه في الّرمي، اللسان: ناضل )13(
 .  مادة نضل: غلبه، اللسان: نضله )14(
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ِبالَدك خَير ِمن ِبالَِدِهم وقَومك     : ُأمِه، وقَد وجد ِفي نَفِْسِه ِمن ذَِلك، فَقَالَتْ لَه        فَرجع قُصي ِإلَى    
، وقَومك ِبمكَّةَ ِعنْد الْبيِت الْحراِم تَِفد ِإلَيِه الْعرب، وقَد قَالَتْ           )1( ِكالَب بن مرة   بنخَير ِمن قَوِمِهم َأنْتَ ا    

اًِليرِغيص َأتْكالًإ:  كَاِهنَةٌ رِلياً جرتَِلي َأمس نَّك.  
حوقَ ِبقَوِمِه، فََأقَام حتَّى خَرج حاج قُضاعةَ خَرج معهم، وهم يظُنُّونَه يِريـد             فََأجمع قُصي اللُّ  

     جاِء الْحقَض دعب وناِعيالْقُض هادفََأر جِإلَـى            الْح خَطَب ثُم اً فََأقَاملْدج كَانى، وم فََأبهعوِع مجلَى الرع 
ـ                   بتْ حلَـدكَّـةَ فَوِت ِبميالْب رِلي َأمِئٍذ يمولَيل يحِبِه، وا ِلنَساهه ِإيجوى، فَزبح نَتَهة ابِشيبلَيل بن حىح 

بعاِر، والد دبع ياًِلقُصدبعى وزالْع دبعنَاف، وم د.  
فَلَما هلَك حلَيل، رَأى قُصي َأنَّه َأحقّ ِبمكَّةَ وَأمِر الْبيِت ِمن خُزاعةَ وبكْر؛ ألن قَُريشَاً قُرعـة                 

ِج خُزاعة وبكْر ِمن مكَّةَ، فََأجـابوه ِإلَـى         ي ِكنَانَة ِإلَى ِإخْرا   بنفَدعا قُريشَاً و  . إسماِعيَل وصِريِح ولَِدهِ  
                جخَرو ِإلَى ذَِلك هابفََأج ،هعاِم مالِْقيِتِه ورِإلَى نُص وهعداح يزر اِعيِه الْقُضَألِخي ذَِلك ِعنْد فَكَتَب ،ذَِلك

همة، ِفيمن تَِبعهم ِمن قُضاعة، وهم مجِمعـون ِلنُـصرِة      ومحمود وجلْ  )2(قرزاح ومعه إخْوتُه َألِبيِه حِ    
يقُص.  

فَلَما فَرغَ َأمر الْحج ولَم يبقَ ِإالَّ َأن يصدرالنَّاس، كَان َأوَل ما تَعرض لَه قُصي ِمن الْمنَاِسِك                 
 جِة ِللنَّاِس ِبالحازاِإلج ركَ. َأمفَةُوو3(انَتْ ص( فِْع ِبِهم ِمـنالد عم الَِّتي تَِلي ذَِلك ِهي )ـي   )4مرفَـة ورع 
كَـان يخْـدم    . ، والْغَوثُ َأوُل من وِلي ذَِلك ِمنْهم      )5( مر بن ُأد بن طَاِبخَة     بنالِْجمار، وهم ولَد الْغَوِث     
  . فَوِلي اِإلجازةَ ِبالنَّاِس ِمن عرفَةَ وولَِدِه ِمن بعِدِه حتَّى انْقَرضواالْكَعبةَ وَأخْوالُه ِمن جرهم،

  :)6(وكَان الْغَوثُ ِإذَا دفَع ِبالنَّاِس قَاَل
  ]الرجز[   

  الَهــــم ِإنِّــــي تَاِبــــع تَباعــــه. 1
  

  )7(ِإن كَــــان ِإثْـــم فَعلَـــى قُـــضاعـه
  

      

                                                 
سب، ص    : ينظر. بنو آالب بن مرة بن مضر     : العدنانية، وهم بطن من قريش، من     : آالب بن مرة   )1( رة الن ي، جمه ساب   25الكلب بالذري، أن ؛ ال

  .3/104؛ ابن األثير، اللباب في تهذيب األنساب، 1/24س، . السمعاني، م؛1/54األشراف، 
 .ن وهو تحريفح: ، ب2في د )2(
ة،  . بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضربنو الغوث : بطن من مضر، من العدنانية، وهم   : صوفة بن مر   )3( آانوا يخدمون الكعبة في الجاهلي

ساب         : ينظر. ثم انقرضوا عن آخرهم في الجاهلية     ،  "أجيزي صوفة : "فيضوا بهم، وآان يقال في الحج     ويجيزون الحاج أن ي    رة أن ن حزم ، جمه اب
 .  2/355؛ القلقشندي، نهاية األرب، 1/206العرب، 

  .ةساقط: 2في د )4(
د                               )5( ه ول ان ال يعيش ألم ه آ ربيط، وهو صوفة، وسّمي صوفة؛ ألن ن طابخة، وهو ال ن أد ب ُتَعلَِّقنَّ برأسه      ،الغوث بن مر ب ئن عاش ل ذرت ل  فن

زوله                       د ن ا بع ي إجازة الحجاج إليه ة ، ويل ان يخدم الكعب ة، آ ان    صوفة، وَلَتْجَعَلنَّه َرِبْيَطًا ِلْلَكَعبة، أحد من أعيان مضر في الجاهلي ة، فك م من عرف
ه في  . الناس ال يرمون وال ينفرون من منى حتى ينفروا، فلم يزل ذلك فيهم حتى انقرضوا، وقد ورث ذلك عنه بنوه وهم بنو صوفة          ن  :  ترجمت اب

ف،        1/29حبيب البغدادي، المنمق في أخبار قريش،        سهيلي، الروض األن ة،          ؛1/235؛ ال ة والنهاي ر، البداي ن آثي ي، األعالم،   ؛ الزرآل  2/261اب
5/123 .  
  :  تخريج البيت، ورد البيت في)6(

  .16/21؛ ؛ النويري، نهاية األرب، 1/52؛ الكالعي، االآتفا، 1/253السهيلي، الروض األنف،  ؛1/76ابن هشام، السيرة النبوية،  
  . أي اللُهمَّ ، والعرب تحذف منها األلف والالم للتخفيف: َالُهمَّ )7(
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   َأن ذَِلكِبالنَّاِس            و فَعفَةُ تَدوِة، فَكَانَتْ صاِهِليةَ ِفي الْجمرالْح تَِحلّونسي اءيم َأحِمنْه ةَ كَاناعقُض
 ِمن عرفَةَ، وتُِجيز ِبِهم ِإذَا نَفَروا ِمن ِمنَى ِإذَا كَان يوم النَّفْر َأتَوا ِلرمِي الِْجماِر، ورجٌل ِمـن صـوفَةَ                   

سَل الشَّمتَّى تَِميح وِمي هرالَ يو ،ِميرتَّى يح ونمرِمي ِللنَّاِس، الَ يري.  
                وا النَّـاسـسبِة فَحقَبي الْعاِنبفَةُ ِبجوِمنَى َأخَذَتْ ص وا النَّفر ِمنادَأرِي ومالر غُوا ِمنفَِإذَا فَر

 فَعلَـتْ   )3()، فَلَما كَان ذَِلـك الْعـام      )2(فَلَم يجز َأحد ِمن النَّاِس حتَّى يرموا       (. صوفَةُ )1(َأِجيِزي: وقَالُوا
لَنَحن َأولَـى ِبهـذَا   : صوفَةُ كَما كَانَتْ تَفْعُل، فََأتَاهم قُصي ِبمن معه ِمن قُريٍش وِكنَانَة وقُضاعة، فَقَالَ    

 فَاقْتَتََل النَّاس ِقتَاالً شَِديداً، ثُم انْهزمتْ صوفَةُ وغَلَبهم قُصي علَى ما كَان ِبَأيِديِهم              ،اتَلُوهفَقَ. اَألمِر ِمنْكُم 
ذَِلك ِمن.  

 صوفَةَ،  ، وعرفُوا َأنَّه سيمنَعهم كَما منَع     )4()و بكٍْر عن قُصي   بنو(وانْحازتْ ِعنْد ذَِلك خُزاعةُ     
ويحوُل بينَهم وبين الْكَعبِة وَأمِر مكَّةَ، فَلَما انْحازوا عنْه بادَأهم، وَأجمع ِلحرِبِهم، فَخَرجتْ لَه خُزاعـةُ           

طَح   بنوكٍْر فَالْتَقُوا ِباَألبِت الْقَ)5(و بتَّى كَثُراً، حدفَـشَِت    ، فاَقْتَتَلُوا ِقتَاالً شَِديـاً، وعِميِن جقَيتْلَى ِفي الْفَـِري
  . وَأكْثَر ذَِلك ِفي خُزاعةَ،الِْجراح ِفيِهم

الصلِْح، وِإلَى َأن يحكِّموا ِفيهم رجالً ِمن العرِب، فَحكَّموا يعمـر بـن              )6(ثُم ِإنَّهم تَداعوا ِإلَى   
فَقَضى بينَهم ِبَأن قُصياً َأولَى       .)8(بن ِكنَانَة  )7( بن لَيِث بن بكٍْر بن عبِد منَاف       عوٍف بن كَعٍب بن عاِمرٍ    

            ةَ واعخُز ِمن يقُص هابٍم َأصكُلَّ د َأنةَ، واعخُز كَّةَ ِمنِر مَأمِة وببنِبالْكَع      خُهـشْدي ـوعضوكٍْر مي ب
و بكٍْر ِمن قُريٍش وِكنَانَة وقُضاعة فَِفيِه الديـةُ مـَؤداةٌ، وَأن            بن، وَأن ما َأصابتْ خُزاعةُ و     تَحتَ قَدميهِ 

  . فُسمي يعمر الشّداخ ِلذَِلك،يخَلَّى بين قُصي وبين الْكَعبِة ومكَّة
فَـَأقَر  .  ألنَّه يراه ِدينَاً الَ ينْبِغي تَغِْييره      ،عرب علَى ما كَانُوا علَيهِ    ولَما استَقَر َأمر قُصي َأقَر الْ     

               الماِإلس اءتَّى جِه؛ حلَيا كَانُوا علَى مف عوة بن عرمأة والنّسان وودعان وفْوآل ص)    اُهللا ِبِه ذَِلك مدفَه
   .)9()كُلّه

  
  
  
  

                                                 
 . مادة جوز: لطريق أي قطعها، اللسانمن جاز ا: أجيزي )1(
  .يمّروا: في ب )2(
  .ساقطة: 1في د )3(
  .مطموسة: في ت )4(
 .1/97؛ البكري، معجم ما استعجم، 1/74ياقوت الحموي، معجم البلدان، : نظرا. وقيل بطحاء مكة،موضع بالقرب من مكة المكرمة: األبطح )5(
  .ساقطة: ، م2في د )6(
  .مناة: في ب )7(
أبو  :ترجمته في. سمي بالشداخ لشدخه الدماء بين قريش وخزاعة. حد حكام العرب من قريش في الجاهلية، ال يعلم تاريخ والدته وال وفاتهأ )8(

 .8/205؛ الزرآلي، األعالم، 40/195ابن عساآر، تاريخ دمشق،  ؛1/259؛ السهيلي، الروض األنف، 1/38زيد، طبقات النسابين، 
 .55-1/48؛ الكالعي، االآتفا، 1/79ابن هشام، السيرة النبوية، :  وانظر.ساقطة: ، م2في د )9(
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  لُهِش الِْبطَاح  ِم[قَويقُر ن  ] نقَتَيشٌ ِفريكَانَتُ قُرِش الِْبطَاح : وي1(قُر( مهاِشـم  بن :وو ه)2( ـ ، و و بن
ـ ،َ و )4( عبـِد منَـاف    بـن و عبد شَمِس    بني هاِشٍم، و  بن، وهم يد مع     )3(عبِد الْمطِّلب بن عبِد منَاف     و بن

و تَـيِم   بن، و )8(زهرة بن ِكالَب   وبن، وقَد انْقَرضوا، و   )7(وعبد بن قُصي  بنو. )6(وعبِد الدار بن، و )5(نَوفَل
ـ ، و )11( كَعـب  بنو عِدي   بن، و )10( كَعب بن مرة   بن يقْظَة   بنو مخْزوم   بن، و )9( كَعب بنمرة  بن  ا و بن

 بـن و ِحـسِل    بن، و )13( هصيص نبو سهم بنِ عمرو     بن، و )12( كَعب بن عمرو بن هصيص     بنجمح  
  .ي الْحاِرث ِمن الظَّواِهربن، وِمن النَّاِس من يعد )15( ِفهربنو الحاِرِث بن، و)14( لَُؤيبنعاِمر 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .   وهم أآرم وأشرف من قريش الظواهر.هم الذين نزلوا بطحاء مكة أي في بطنها أي حوالي البيت: قريش البطاح )1(
رو، وسمي ه         : بنو هاشم  )2( اف، واسم هاشم عم د من ن عب دة المحل،        بطن من قريش العدنانية، وهم بنو هاشم ب ه في ش د لقوم ما لهشمه الثري اش

يهم، ويهشم                ا يكف ريش م ال ق ه وم م من مال وآانت إليه السقاية والرفادة بمكة، وانتهت إليه سيادة قريش، فكان إذا قدم الحجيج في الموسم جمع له
 .  3/1207ب،  عمر رضا آحالة، معجم قبائل العر؛386 القلقشندي، نهاية األرب، ص :انظر. لهم الثريد ويطعمهم

ا      : بنو عبد المطلب   )3( ن إسحق وغيرهم ة، واب ه        . بطن من هاشم، واسم عبد المطلب عامر فيما قال ابن قتيب د وفي ذؤابت ه ول شيبة ألن ان يلقب ب آ
 .309القلقشندي، نهاية األرب، ص : انظر. شيبة ظاهرة، آان له من الولد اثني عشر

اف               بطن من قريش  : بنو عبد شمس بن عبد مناف      )4( د من انوا متقاسمين مع بني هاشم رياسة بني عب ة   : انظر . ، من العدنانية، آ شندي، نهاي القلق
   .2/742 رضا آحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ؛ عمر310األرب، ص 

ن           : فخذ من هاشم، من قريش، من العدنانية، وهم       : نوفل بن الحارث   )5( د المطلب ب ن عب اف    بنو نوفل بن الحارث ب د من ن عب ن  : ينظر . هاشم ب اب
  .1/70حزم، جمهرة أنساب العرب، 

سب، ص  : ينظر. بنو عبد الدار بن قصي بن آالب: بطن من قصي بن آالب، من العدنانية، وهم   : عبد الدار بن قصي      )6( ابن الكلبي، جمهرة الن
  .1/125س، .؛ ابن حزم، م63

  .1/128س، . ابن حزم، م؛67س، ص .ابن الكلبي، م:  ينظر)7(
الب )8( ن آ رة ب و زه ة : بن ن العدناني ريش، م ن ق الب، م ن آ رة ب ي م ن بن ن م ر. بط ي، م: ينظ ن الكلب زم، م1/75س، .اب ن ح س، .؛ اب

  .254القلقشندي، نهاية األرب، ص .1/128
ا      . قبيلة من العدنانية، تنسب إلى تيم بن مرة بن آعب بن لؤي           : تيم بن مرة   )9( دهناء  من منازلهم حفر الرئاب وهي بم ن حزم، م   : ينظر . ء ال س، .اب

 .179؛ القلقشندي، نهاية األرب في معرفة أنساب العرب، ص 1/37؛السمعاني، األنساب، 1/135
م          : مخزوم بن يقظة   )10( ة، وه ؤي        : بطن من لؤي بن غالب، من قريش، من العدناني ن ل ن آعب ب رة ب ن م و يقظة ب رة    : ينظر . بن ن حزم، جمه اب

 .3/179؛ ابن األثير، اللباب في تهذيب األنساب، 5/225معاني، األنساب، الس؛2/464أنساب العرب، 
م     : عدي بن آعب   )11( ريش، وه ؤي           : بطن من ق ن ل ن آعب ب و عدي ب ن حزم، م    : ينظر . بن ة      ؛  1/150س،  .اب ة األرب في معرف شندي، نهاي القلق

  .325أنساب العرب، ص 
من حوادثهم التاريخية أنهم حاربوا محارب بن فهر، فالتقوا بهم في  .  عمرو بن معيصبنو جمح بن: بطن من العدنانية، وهم : جمح بن عمرو   )12(

ال               و محارب بني جمح أشد قت ن حزم، م  : ينظر . الردم فاقتتلوا قتاال شديدا، وقاتلت بن ساب،       ؛ 1/163س، .اب ذيب األن اب في ته ر، اللب ن األثي اب
1/291. 
ؤي           : وهمبطن من قريش، من العدنانية،      :  سهم بن عمرو   )13( ن ل سب،     : ينظر . بنو سهم بن عمرو بن هصيص بن آعب ب رة الن ي، جمه ن الكلب اب

 .  274؛ القلقشندي، نهاية األرب في معرفة أنساب العرب، ص 1/163س، .؛ ابن حزم، م1/100
ن غالب      : بطن من قريش، من العدنانية، وهم    : بنو حسل بن عامر    )14( ؤي ب ن ل ن عامر ب وزير  : ينظر . بنو حسل ب م     ال اس في عل ي، اإلين المغرب

 .   131األنساب، ص 
م    :  الحارث بن فهر   )15( ة، وه ك      : بطن من قريش، من العدناني ن مال ن فهر ب و الحارث ب ن حزم، م  : ينظر . بن ة   1/176س، .اب شندي، نهاي ؛ القلق

    . 56األرب في معرفة أنساب العرب، ص 
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ـ ، و )3(و سامة بن لُـَؤي    بن، و )2(و مِعيص بن عاِمر بن لَُؤي     بن:  وهم )1(وقُريش الظَّواِهر  و بن
 وهم  )6(و سعد بن لَُؤي   بن، و )5(و خُزيمة بن لَُؤي   بنقُريشُ الْعواِزب، و  :  وهي ُأمهم، ويقَاُل لَهم    )4(نَاِجية

نَانَة، وربنباِرب بن ِفهح7(و م(مبن، ورم اَألدو تَي)8(.  
        يا كَانَتْ ِلقُصٍش كُلَّهيقُر كَاِرمم َأن ذَِلكةا.  ِكالَب بنواب9(لِْحج( ةفَادوالر ،)10( ةوالنَّـدو ،)11( ،

فَقَطَع مكَّةَ ِرباعاً ِبين قُريش، فََأنْزَل كُلَّ قَوٍم ِمن قُريٍش منَاِزلَهم           . ، وحكْم مكَّة  )13(، والسقَاية )12(واللِّواء
 قُـصي   )16( قَطْعه فَشَكَوا ذَِلك ِإلَـى     )15( فَهابتْ قُريشٌ  )14(ةِمن مكَّة، وكَانَتْ مكَّةُ كَِثيرةَ الشَّجِر والِعضا      

 وبنَى دار النَّـدوة     ، فَقَطَعه هو والنَّاس ِبقَوِله، فََأخَذَ ِلنَفِْسِه وجه الْكَعبِة فَصاِعداً         ،فََأمرهم ِبقَطِْعِه فَهابوه  
ـ  و ،)19(ي سهٍم الثَِّنية  بن و ،)18(ي جمح الِْمسفَلَة  بن و ،)17( مخْزوٍم َأجياِدين  يبنفَكَانَتْ مسكَنَه وَأعطَى     ي بن

 وَأعطَى ظَواِهر مكَّة محاِرباَ والحـاِرثَ ابنَـي         ،ي سهمٍ بني جمح و  بنِفيما ِبين حي     عِدي َأسفََل الثَِّنية  
 مر وا   ِفهرِجي ِمن نَاكه ن   اِمر   بنِنِهم ِمنـر            بني عِفه اِرثَ بنالح َأن بن غَالَب، ثُم مراً اَألدمتَيلَُؤي و 

 الظَّواِهر فَهـم    )21( أو )20(فََأين نَزلَتْ قُريشُ الِْبطَاح ِمن اَألباِطح     . دخَلَتْ مكَّةَ وهي ِمن قُريِش الِْبطَاح     

                                                 
  .مادة ظهر: سانوهم الذين نزلوا بظهور جبال مكة، الل:  قريش الظواهر)1(
 . 1/170ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، : انظر. بطن من عامر بن لؤي، من العدنانية: معيص بن عامر )2(
ؤي   )3( ن ل امة ب و س م   : بن ة، وه ن العدناني ريش، م ن ق ن م ر    : بط ن فه ب ب ن غال ؤي ب ن ل امة ب و س ر. بن راف،  : ينظ ساب األش بالذري، أن ال

  1/173س، .؛ ابن حزم، م175اب، ص  علم األنسالوزير المغربي، اإليناس في.1/52
ؤي    :  سامة بن لؤي، من العدنانية، وهم      بطن آثير العدد، من بني    : ناجية بن سامة   )4( ة بالبصرة    . بنو ناجية بن سامة بن ل يهم محل : ينظر . تنسب إل

  .  384؛ السيوطي، لب اللباب في تحرير األنساب، ص 5/442السمعاني، األنساب، 
  .1/50بالذري، أنساب األشراف،ال:  انظر)5(
ن فهر    بنو سعد بن لؤ: الب، من قريش، من العدنانية، وهمبطن من لؤي بن غ:  بنو سعد بن لؤي   )6( ن غالب ب م   . ي ب ال له ان يق ة   : وآ ة، وبنان بنان

ساب العرب،            ؛1/51البالذري، أنساب األشراف،    : ينظر. هي أمهم  رة أن ن حزم، جمه ساب،     1/175 اب سمعاني، األن سيوطي، لب     1/399؛ال ؛ ال
  ؛ 83اللباب في تحرير األنساب، ص 

ة            : بطن من فهر بن مالك، من العدنانية، وهم       : بنو محارب بن فهر    )7( ن خزيم ة ب ن النضر من آنان ك ب ن مال ن فهر ب ن  : ينظر . بنو محارب ب اب
 .1/178حزم، جمهرة أنساب العرب، 

ذقن  بنو تيم بن غالب بن فهم بن مالك بن النظر، وهو قريش، واألدربطن من قريش، من العدنانية، و هم      : بنو تيم األدرم   )8( . م في اللغة الناقص ال
   .179 القلقشندي، نهاية األرب في معرفة أنساب العرب، ص ؛1/175 ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، :ينظر

ة،   : نظرا. وال تقام شعائر دينية إال بإذنهعنده ال يفتحها إال هو، ) الكعبة(أن تكون مفاتيح البيت  : "السدانة" الحجابة أو    )9( ة والنهاي ابن آثير، البداي
2/263 . 
ام موسم الحج    :  الرِّفادة )10(  :انظر . اإلعانة، وهو مال آانت تخرجه قريش لتشتري به طعاما للحجاج، فال يزالون يطعمون الناس حتى تنقضي أي

  .2/255س، الزبيدي، تاج العرو؛ 2/263ابن آثير، البداية والنهاية، 
ُدوَن            : الندوة )11( ذي يْن وم ال َدى، وهو مجلس الق اِدي والُمْنَت ِدّي والنَّ ظ النَّ دار اتخذها قصي لالجتماع بأهل الرأي والمشورة، ولفظها مأخوذ من لف

  .2/263ابن آثير، البداية والنهاية، ؛ 1/262السهيلي، الروض األنف، : انظر. حوله
ام الرآب في أسفارهم         هو الراية التي  : اللواء )12( سير أم واد، ي ر الق ر آبي ة    : انظر .  تدفع للحرب أو للتجارة، وآان صاحبه يعتب ر، البداي ن آثي اب

 .2/263والنهاية، 
سقاية الحجاج                : السقاية )13( المزاود، ووضعه في أحواض ل ين في      : انظر . تدبير الماء وحمله من آبار مكة المجاورة ب ول المب د النجار، الق محم

  .50سيد المرسلين، ص سيرة 
 .مادة عضه: شجر عظيم الشوك، شوآه آالطلح والعوسج؛ اللسان:  الِعَضاة)14(
 ).ب/7ق(آتبت على الهامش األيسر من :  ت في)15(
  . لقصي: 2، د في م)16(
 .1/105 معجم البلدان، ياقوت الحموي،: انظر. موضع بمكة يلي الصفا، وسمي بذلك ألن تبعا لما قدم مكة ربط خيله فيه: أجيادين )17(
ة،       : انظر. هي آل ما نزل عن المسجد الحرام، وحدها من الصفا إلى أجيادين           : المسفلة )18( ار مك ي، أخب اقوت الحموي، معجم    2/264األزرق ؛ ي

 .   5/187البلدان، 
  .2/85ياقوت الحموي، معجم البلدان، . عقبة قرب مكة : الثنية )19(
 .مادة بطح:  مسيل فيها دقيق الحصى، اللسانجمع بطحاء، وهي: األباطح )20(
 .و: 2، و د1في د )21(
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    نْأيشُ الِْبطَاح، وياِهر           قُرش الظَّويم قُراِهر فَهاِطِح َأو الظَّواَألب ِمن اِهرشُ الظَّويلَتْ قُرشُ  (نَزيقُـرو
  .  الْفَِريقَيِن)1()الِْبطَاِح َأشْرفُ

   )2(:يِجر العاَلقَ
  ] من الخفيف[

ــتُ . 1 ــا ِبنْ مٍ )3(ِإنَّهــر ــيض قَ ــلِّ َأب  )4( كُ
ــريٍش ذُ      ــن قُ ــلَّ ِم ــٍد ح  )5(راهــاماِج

   
2 .ــكَن 6(َأس(ــاس ــا  النَّ اِهِر ِمنْهــالظَّو   ِب

 

 )7(و تَبــــوا ِلنَفْــــِسِه ِبطْحاهــــا  
 

  
و بنهذَا هو الْمشْهور وقَد قَاَل بعضهم ِإن ِفي قُريٍش قَباِئَل لَيستْ ِبَأبطَِحية والَ ظَاِهِرية، ِمنْهم                

  . زيمة بن لَُؤي، وسعد بن لَُؤيسامة بن لَُؤي، وخُ
 فََأخْبرنَا َأبو الْفَتِْح يوسفُ بن يعقُوب بن محمد بن عِلي           ]وَأما ِإبراء الْمرضى وذَِوي الْعاهاتِ    [

كُم َأبو الْيمِن زيد بن الْحسن بـن        َأخْبر: قُلْتُ لَه .  ِبِقراءِتي علَيِه بظَاِهِر ِدمشْق    )8(بن المجاِور الشَّيباِني  ا
 د الِْكنِْدييِستِّمِ       )9(زنَةَ ِسٍت وس ونعمتَس َأنْتُمِه ولَيةً عاءبه  ا ِقر ـد        . َئٍة فََأقَرمة اِهللا بن َأحو الْقَاِسم ِهبَأنَّا َأب

ٍب محمد بن عِلي بن الْفَتْح الْحرِبي، َأنَّا َأبو الْحـسين           َأنَّا َأبو طَالِ  : قَال.  سماعاً )10(بن عمر الْحِريِري  ا
          دمحكٍْر مو بون، ثَنَا أبعمد بن سمد بن َأحمحبنم      ادمثَنَا ح ،ِريِطيفَر الْمعن، ثَنَا أبي، عن     بن جسالْح 
: ، قَـال  )11()امهنْ ع  اهللاُ يِضر( عمر   بنَأِبي ثَاِبتْ، عِن ا   هشَيٍم، عِن العواِم بن حوشَب، عن حِبيِب بن         
             َألدفَعـن : فَقَـالَ . ِإن الْيهـود قَتَلُـوا َأِخـي      :  فَقَـال  جاء رجٌل ِمن اَألنْصاِر ِإلَـى رسـوِل اِهللا          

                                                 
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )1(
ا عمر       عبد اهللا بن عمر بن عمرو األموي القر       : هو )2( اللهو              ). هـ 120ت(.  شي، يكنى أب ان مشغوفا ب الغزل، آ ريش المشهورين ب من شعراء ق

حبسه أمير مكة محمد بن هشام المخزومي      . قرب الطائف " العرج"ء، لقب بالعرجي لسكناه في قرية       ء األسخيا  آان من األدباء الظرفا    ووالصيد،  
بالء،   7/419الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في. لّما شبب بأمه، فأقام في الحبس سبع سنين ومات فيه عن ثمانين سنة         ؛5/268؛ سير أعالم الن

  .   4/109 الزرآلي، األعالم، ؛5/448الصفدي، الوافي بالوفيات، 
ا هذين                            ال فيه ر، فق ن الزبي ا سكينة بنت مصعب ب ان، وأمه ن عثم ن عمرو ب والبيتان من قصيدة له قالها بعد أن تزوج من أم عثمان بنت بكير ب

  .54-51العرجي، الديوان، من صفحة : انظر. البيتين
 .بيت وهو تحريف: 2في د )3(
  . مادة قرم: د المعظم، اللسانالسي: اْلَقْرُم من الرجال )4(
  .َمِلٍك َناَل ِمْن ُقَصيٍّ ُذَراَها: ورد عجز البيت هكذا: في الديوان )5(
 .أْنَزَل: في الديوان )6(
ة، واألصل في البطحاء         : بطحاها )7( ين                   : بطحاء مك ذي ب شعب ال ة، وهي ال وا بطحاء مك وم، أي يكن بطح الق ال ت اق الحصى، ويق ه دق مسيل في

  .مادة بطح: للسانأخشبيها، ا
اج     ) هـ 690 و601(عاش ما بين . ني الدمشقي الكاتبيوسف بن يعقوب بن محمد بن علي، أبو الفتح نجم الدين الشيبا           : هو )8( ه، والت سمع من أبي

اريخ اإلسالم،       : ترجمته في  . الهندي، وعبد الجليل بن مندويه، وابن مالعب، وابن البن، والموفق بن قدامة            ذهبي، ت ر،   51/440ال ؛ 3/375؛ العب
 .2/333؛ الفاسي، ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد، 5/416ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 

ين       )9( ا ب اة                )  هـ  613 و   527( عاش م دار والوف شأ، دمشقي  ال د والمن دادي المول شامية، بغ ديار ال ة ومفتي ال ن    . شيخ الحنفي النحو وأتق اشتغل ب
راءات والحديث      القراءات العشر، آان   اء      .  أوحد عصره في فنون اآلداب وعلو السماع ، انتهى إليه علو اإلسناد في الق ة من العلم ى جل ذ عل تتلم

بالء،    ؛ 2/339ابن خلكان، وفيات األعيان، : ترجمته في. وغيرهم. آمحمد بن الخشاب، وأبي منصور الجواليقي   ؛ 22/34الذهبي، سير أعالم الن
  .4/131تذآرة الحفاظ، 

اط، وأبي إسحق البرمكي، وأبي             )10( عرف واشتهر بابن الطبر آان ثقة صالحا، ثبتا صدوقا، له صحبة، قرأ على أبي بكر محمد بن موسى الخي
ين            المعالي ثابت بن بندار، ومحمد بن علي بن الف         ا ب رهم، عاش م ه في   ) هـ 531 و 435(تح العشاري وغي ي، شذرات        : ترجمت اد الحنبل ن العم اب

 .27/291؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 2/440؛ الذهبي، العبر، 4/96الذهب، 
 .ساقطة: 1في د )11(
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      هِحبيو ،لَهوسراَهللا و ِحبٍل يجةَ ِإلَى رايالر      مكنهِه، فَيلَيلَّ عجو زاُهللا ع فْتَحفَي ،ولُهسر1( اُهللا و(  اُهللا ِمـن 
كقَاِتل َأِخي.  

    ِليثَ ِإلَى ععفَب) المِه السلَي2()ع(    فَقَال ،اءاللِّو لَه قَدى      : ، فَعا تَركَم دموَل اِهللا، ِإنِّي َأرسا ري)3( ،
  . فَما رمدتْ بعد يومِئٍذ: ٍذ َأرمد، فَتَفََل ِفي عينَِيِه، فَقَاَل عِلي علَيِه السالَموكَان يومِئ: قَال

 اموقَاَل الْع :       بِبيح م، َأويحلَةُ بن سبثَِني جدِن ا    بنفَحـر  بـن  َأِبي ثَاِبت، عماُهللا    - ع ِضـير 
 ِبذَِلك الْوجه، فَما تَنَام آِخرنا حتَّى فَتَح اُهللا علَى َأوِلنَا، فََأخَذَ عِلـي علَيـِه                فَمضى عِلي :  قَالَ - عنْهما

ِه فَقَتَلَهِإلَى َأِخي هفَعفَد اِريقَاِتَل اَألنْص الَم4(الس(.  
       قُوِهيرق اَألبحبن ِإس دماِلي َأحعلَى َأِبي الْمْأتُ عأَ )5(قَر     الْقَِوي دبكُم عرِزيز    بنخْبد الْعببن  ع

ِن الِْخلَِعي، َأنَّا َأبو محمد بن النَّحاس، ثَنَا ابـن          يسَأنَّا َأبو محمد بن ِرفَاعة، َأنَّا َأبو الْح       : " قَال )6(الْجباب
 ِشهاب وعاِصـم    بن ِإسحق، ثَنَا ا   بني، عن محمد     ِهشَام، عن ِزياد الْبكَّائِ    بنالْورد، عِن الْبرِقي، عِن ا    

، حتَّى  )7(وِفيِه وُأِصيبتْ يومِئٍذ عين قَتَادة بن النّعمان      . بن عمر بن قَتَادة وجماعة ذَكَرهم ِبقَِضية ُأحد       ا
  . )8("َأحسن عينَيِه فَكَانَتْ وقَعتْ علَى وجنَتَيِه فَردها رسوُل اِهللا 

 بـن  عِلي   بنقَرْأتُ علَى َأِبي عبِد اِهللا محمِد       .  طَِريِق الطَّبراِني  )10( عن )9(وقَد روينَاه متَِّصالً  
الْحسين بن فَاذْشَاه، َأنَّـا      خَِليل، َأنَّا ابن َأبِِي زيد، َأنَّا محمود الصيرِفي، َأنَّا َأبو            بن َأخْبركُم ا  )11(ساِعد

الطَّبراِني، ثَنَا الْوِليد بن حماد الرمِلي، ثَنَا عبد اِهللا بن الْفَضل، ثَنَا َأِبي، عن َأِبيه عاِصم، عـن ِأِبيـِه                    
 إلي يـوم    فَدفَعها رسوُل اِهللا     قَوس   ُأهِدي ِإلَى رسوِل اِهللا     : عمر، عن َأِبيِه قَتَادة بن النّعمان قَال      

، ولَم َأزْل عن مقَاِمي نُصب وجِه       )12( حتَّى انْدقَّتْ عن سيِتها    ُأحٍد، فَرميتُ ِبها بين يدي رسوِل اِهللا        
                                                 

  .فيمكنك:  في أمالي ابن سمعون)1(
  .ساقطة: 1في د )2(
 .ساقطة: ، م2في د )3(
اس، ع  ؛ اب )2406(، حديث رقم 1206؛ مسلم، الصحيح، ص )52(، حديث رقم 116عون، األمالي، ص ابن سم : ينظر )4( ّيد الن ر،   ن س ون األث ي

2/132.  
وه    . أحمد بن إسحق بن محمد بن المؤيد، الشيخ الزاهد، شهاب الدين أبو المعالي الهمذاني المصري  المعروف باألبرقوهي : هو )5( ى أبرق سبة إل ن

ين       .  نزيل مصر ومسندها   .وهي بلدة بأصبهان   ا ب راء                )هـ 701 و 615(عاش م را متواضعا حسن الق ا، ورجال خي دثا بارع ان متح ة للحديث،   ، آ
اآم  "، وعلى الهمداني    "سنن النسائي "سمع على ابن باقا     . راءة القرآن وق ه في   .  وعدة آتب أخرى     " المدخل للح شيوخ،      : ترجمت ذهبي، معجم ال ال
    .6/277؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 6/4؛  ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 4/5؛ العبر، 1/24
ا    عبد القوي بن عبد العزي    : هو )6( ابن الجب ين      ز التميمي، يكنى أبا البرآات، المشهور ب ا ب الكي، عاش م ، عرف  )هـ 621 و536(ب، القاضي الم

انيد،    : ترجمته في . بصدقه وثبته، سمع من أبي عبد اهللا بن رفاعة وغيره من العلماء المشاهير             سنن واألس ؛ 2/143الفاسي، ذيل التقييد في رواة ال
 .  51/115؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، 5/94هب، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذ

ا     . أبو عبد اهللا: أبو عمر، وقيل: قتادة بن النعمان بن زيد األنصاري، يكنى أبا عمرو، وقيل         : هو )7( درا والمشاهد آله ل، شهد ب ان  . صحابي جلي آ
ه في  . مات سنة ثالث وعشرين على الصحيح . من فضالء األنصار   ر، االستي    : ترجمت د الب ن عب ن حجر، اإلصابة،    3/338عاب، اب ؛ 5/229؛ اب

  .    454؛ تقريب التهذيب، ص 4/543تهذيب التهذيب، 
ازي، ص     :  في ي انظر خبر سقوط عينه في معرآة أحد دفاعا عن النب        )8( سير والمغ ن إسحق، ال ة،   328اب سيرة النبوي ؛ القاضي  1/336 ؛ ال

ر،           1/379 والثالثة الخلفا،    مغازي رسول اهللا    ؛ الكالعي، االآتفا بما تضمنه من       190عياض، الشفا، ص     ون األث اس، عي ن سيد الن ؛ 2/14؛ اب
  .2/340 والنهاية، ؛ ابن آثير، البداية3/251؛ البيهقي، دالئل النبوة، 3/30ابن هشام ، السيرة النبوية، 

ي،        : الحديث المتصل أو الموصول    )9( ى النب وع إل شمل المرف ه    وهو ينفي اإلرسال واإلنقطاع، وي ى الصحابي أو دون ر،   . والموقوف عل ن آثي اب
  . 45الباعث الحثيث، ص 

    .من: في باقي النسخ )10(
سمع  ). هـ714 و637(عاش ما بين . ي، الرقي، المشهديمحمد بن علي بن ساعد شمس الدين أبو عبد اهللا ، الحلبي، المحروسي، الخالد      : هو )11(

ل  ن خلي ن يوسف ب ا"بحلب م ر للطب م الكبي مع من "رنيالمعج سلمة ، س ن م رج ب ن الف د ب يد أحم شيخته"الرش عد "م ن س د اهللا ب ي عب ن أب ، وم
 .  5/317؛ ابن حجر الدرر الكامنة، 1/179الفاسي، ذيل التقييد، : ترجمته في. والمقدسي ويوسف بن علي

  .مادة سيت: أي طرفها؛ اللسان )12(
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 ميلتُ رْأِسي َألِقي وجه رسوِل      ِل اِهللا    َألْقَى السهام كُلَّما ماَل سهم ِمنْها ِإلَى وجِه رسو         رسوِل اِهللا   
 الْجمع، فََأخَـذْتُ    )1( ِبالَ رمٍي َأرِميه، فَكَان آِخرها سهماً نَدرتْ ِمنْه حدقَِتي علَى خَدي، وافْتَرقَ            اِهللا  

 ِفـي كَفّـي دمعـتْ    لَما رآها رسوُل اِهللا ، فَ  فَسعيتُ ِبها ِفي كَفّي ِإلَى رسوِل اِهللا         )2(حدقَِتي ِبكَفّي 
فكَانَـتْ  . )3("اللهم ِإن قَتَادةَ فَدى وجه نَِبيك ِبوجِهِه فَاجعلْها َأحسن عينَيِه وَأحدهما نَظَراً           : "عينَاه، فَقَالَ 

  . َأحسن عينَيِه وَأحدهما نَظَراً
ا َأبو عبِد اِهللا بن الْفَتِْح سماعاً، َأنَّا َأبو الْفَخِْر َأسعد بن سِعيد بن روح، وُأم حِبيبة عاِئشَة                  َأخْبرنَ

 بـن عِقيـل     )6()فَاِطمة ِبنْت عبـِد اِهللا بـن َأحمـد        (َأخْبرتْنَا  : ، قَاال )5( ِإجازةً )4(بنت معمر بن الْفَاِخر   
اِنيدزو7(ةالج( .     ًاورضةُ حقَالَِت الثَّاِنياً، واعمُل سقَاَل اَألو)ثَنَـا      )8، اِنـيرذَة، َأنَّا الطَّبكْر بن ِريو بَأنَّا َأب 

رمـةُ  عبد الْجباِر بن َأِبي عاِمر السِجلِّيِني، ثَنَا مؤمل بن ِإهاب، ثَنَا النَّضر بن محمد الْجرِشي، ثَنَا ِعكْ                
 ِلحيتُه بيـضاء،    )9(رَأيتُ موالَي الساِئب بن يِزيد    : "بن عمار، عن عطَاء مولَى الساِئب بن يِزيد قَال        ا

أن رسوَل اِهللا   ال يبيض رْأِسي َأبداً، وذَِلك      : يا موالَي ما ِلرْأِسك ال يبيض؟ فَقَال      : ورْأسه َأسود، فَقُلْتُ  
                 اِنيعالَم، فَـدِه الـسلَيتُ عددِهم فَرَأنَا ِفياِن، ولَى الِْغلْمع لّمان، فَسالِْغلْم عم بَألْع َأنَا غُالَمى وضم 

بارك اُهللا  : "ى رْأِسي فَقَالَ   ُأخِْت النَِّمر، فَوضع يده علَ     بن يِزيد   بنالساِئب  : ، قَلْتُ "ما اسمك؟ : "فَقَاَل ِلي 
كوِل اِهللا        "ِفيسِد ري ِضعوم ضيبفَالَ ي ، ًاد10(" َأب( . اِنيرـة،       : قَاَل الطَّبطَاء ِإالَّ ِعكِْرمع نِوِه عري لَم

  . تَفَرد ِبه النَّضر، والَ يروى عِن الساِئِب ِإالَّ ِبهذَا اِإلسنَاد
  
  
  

                                                 
  .وتفرق: في المعجم الكبير )1(
  .بكفي حدقتي: 1في د )2(
 ).12(، حديث رقم 19/8المعجم الكبير، الطبراني،  )3(
ية األصبهانية              : هي )4( اخر القرش ن الف شة بنت الحافظ معمر ب ة عائ ة،      . الشيخة المعمرة المسندة أم حبيب ة الُجْوَزَداِنيَّ سمعت حضورا من فاطم

سماعها من      : ابن نقطة قال  . وسماعا آثيرا من زاهر بن طاهر، وسعيد بن أبي الرجاء، وطائفة من العلماء             سمعنا منها مسند أبي يعلى الموصلي ب
ا في  . توفيت سنة سبع وستمئة    . ادة أبيها سعيد بن أبي الرجاء الصيري، وآان سماعها صحيحا بإف         ذهب،      : ترجمته ي، شذرات ال اد الحنبل ن العم اب

  .3/145؛ العبر، 21/499؛ الذهبي، سير أعالم النبالء، 5/25
ه                       هي أن يأ  : اإلجازة )5( ه عن ه بروايت ا أذن ل اره بم ا تتضمن إخب ه، وآأنه ه أو مؤلفات ه مرويات روي عن أن ي ر، الباعث    . ذن الشيخ لغيره ب ن آثي اب

 .  121الحثيث، ص 
  .مطموسة: 1في د )6(
ث، وأم الخي            )7( راهيم، وأم الغي ل، تكنى أم إب ن عقي ن القاسم ب د ب ة ا هي فاطمة بنت عبد اهللا بن أحم صالحة،   . ألصبهانية ر، الُجْوَزَداِنيَّ رة ال المعم

سمئة      . عمرت تسعا وتسعين سنة   . سمعت معجمي الطبراني من ابن ريذة     . مسندة الوقت  ا في   . وتوفيت سنة أربع وعشرين وخم ذهبي،  : ترجمته ال
 .  4/69؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 2/420؛ العبر، 19/504سير أعالم النبالء، 

 .إجازة: في م  )8(
ل   ( اهللا، المعورف بابن أخت النمر السائب بن يزيد بن ثمامة، أبو عبد : هو )9( ن جب سبه   ). نمر ب ل . اختلف في ن ل  : فقي دي، وقي ل  : آن اني، وقي : آن

ك     : مات سنة أربع وتسعين، وقيل    . أزدي، وقيل غير ذلك    ه في   . إحدى وتسعين، وقيل غير ذل ات، ص      : ترجمت ي، الثق ر،       176العجل د الب ن عب ؛ اب
  .     228؛ تقريب التهذيب، ص 3/450؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 2/169؛ ابن األثير، أسد الغابة، 2/576االستيعاب، 

م   214 -5/213؛ الطبراني، المعجم األوسط ،  )701(، حديث رقم    2/18عجم الصغير،   الطبراني، الم  )10( ر، أسد    )4841(، حديث رق ن األثي ؛ اب
   .2/375الغابة، 
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)قَِدم1()و(    لَى النَِّبيع   لْب الطَّاِئيه )ه      )2رتَ شَعفَنَب هْأسر حسع، فَمَأقْر وهابـن    .  و ولْب هه
      َأى النَِّبير ،ِفيكُو ،قُنَافَة الطَّاِئي        ِ الَةى ِفي الصرسلَى الْينَى عمالْي هداً ياِضع3( و(    ِبـذَِلك ثُهِديحو ،

حص4(ِحي(.  
 ذَِلك ِمن5(و(    فنَيان بن حثْمثُ عِديح )ى قَالَ  : )6مَأع وَل اهللاِ  : أنسا ركِْشفَ ِلي     ! يي اَهللا َأن عاد
ـ      : "فانْطَِلقْ فَتَوضأ، ثُم صلِّ ركْعتَين، ثُم قُلْ      : عن بصِري قَال   ِإلَي ـهجَأتَوو َألُكِإنِّي َأس مالله  ـكِبنَِبي ك

. )7(" اللهم شَـفِّعه ِفـي     ،ِإنِّي َأتَوجه ِبك ِإلَى ربك َأن يكِْشفَ عن بصِري        ! محمد نَِبي الرحمة، يا محمد    
  .اجة رواه التِّرِمِذي وصححه والنِّساِئي وابن م.قَال فَرجع وقَد كَشَفَ اُهللا عن بصِرِه

ثْوةً  ، فََأخَذَ ِبيِدِه ح    ، فَبعثَ ِإلَى النَِّبي     )9(َأصابه اسِتسقَاء  ")8(وِمن ذَِلك َأن ابن مالَِعِب اَألِسنَّة     
ِه فََأتَاه ِبهـا وهـو    علَيها، ثُم َأعطَاها رسولَه فََأخَذَها متَعجباً، يرى َأن قَد هِزَئ ِب)10(ِمن اَألرِض فَتَفَلَ  

  .   )12("، فَشَِربها فَشَفَاه اهللا)11(علَى شَفَا
َأن َأباه ابيضتْ عينَاه فَكَان الَ يبِصر ِبِهما        : ")14( ويقَال فُويك  )13( فُديك بنوِمن ذَِلك عن حِبيِب     

  . )16(" ثَماِنينبننَيِه، فََأبصر، فَرَأيتُه يدِخُل الْخَيطَ ِفي اِإلبرِة وهو ا ِفي عي رسوُل اِهللا )15(شَيَئاً، فَنَفَثَ
  
  
  
  
  

                                                 
  .مطموسة: 1في د )1(
ة الطائي  : يزيد بن قنافة الطائي، وقيل    : مختلف في اسمه فقيل    )2( وفي يزيد بن عدي بن قناف ه     .  الك ه صحبة عرف بصدق وثبت ه،   . ل روى عن أبي

ة،     1/490ابن عبد البر، االستيعاب،     ؛  5/319ابن حبان، الثقات،    : ترجمته في . وروى عنه سماك بن حرب     ن  ؛ 1/1090؛ ابن األثير، أسد الغاب اب
  .     726ب التهذيب، ص حجر، تقري

  ).252(، حديث رقم 72لترمذي، السنن، ص ا: انظر )3(
ابن . هو الحديث المسند الذي يتصل بإسناده بنقل العدل الضابط ، عن العدل الضابط إلى منتهاه، وال يكون شاذًا و ال معلال: الحديث الصحيح )4(

  .21آثير، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص 
  . مطموسة: 1في د )5(
ن حنيف ألنصاري     : هو )6( ان ب ة  . عثم ل الكوف ل وأحد األشراف    . نزي ول الجمهور        . صحابي جلي دها، وهو ق ا بع دا وم ن   . شهد أح واله عمر ب

بالء، 2/232الذهبي، تاريخ اإلسالم،  ؛3/261ابن حبان، الثقات،    : ترجمته في . مات في خالفة معاوية   . الخطاب البصرة  ؛ 2/320 ؛ سير أعالم الن
  ؛ 4/220ابن حجر، اإلصابة، 

سنن، ص     ال )7( م    813ترمذي، ال ن )3578(، حديث رق سنن، ص   ؛ اب ة، ال م   245 ماج شفا، ص    )1385(، حديث رق اض، ال ؛ 191؛ القاضي عي
  ).  1356(، حديث رقم 11/3964جم الصحابة، ؛ ابن قانع، مع)10496(رقم ، حديث 6/169النسائي، السنن الكبرى، 

راء                    عا: هو )8( ا ب ي، يكنى أب امري الكالب ن صعصعة الع ر ب ن جعف ه في   . مر بن مالك ب ديل،           : ترجمت اتم، الجرح والتع ن أبي ح ن  ؛ 3/474اب اب
  . 1/201؛ شمس الدين الدمشقي، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة، 1/343؛ ابن حجر، اإلصابة، 1/565األثير، أسد الغابة، 

  . مادة سقى: في البطن، اللسانماء أصفر يجتمع : االستسقاء )9(
  . مادة تفل: بصق قليال، اللسان: تفل )10(
  .10/200الزبيدي، تاج العروس، . أي قليل: يقال أشفى المريض على الموت، وما بقي منه إال شفا: َشَفى )11(
 . 2/295؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 191القاضي عياض، الشفا، ص : ينظر )12(
ه                   : حبيب بن فويك، وقيل   : حبيب بن فديك ويقال   : وه )13( د اختلف في حديث سالماني، ق ديك ال ن ف رو ب سكن        . حبيب بن عم ن ال ره البغوي واب ذآ

  . 2/23؛ ابن حجر، اإلصابة، 1/236ابن األثير، أسد الغابة، ؛ 1/899ابن عبد البر، االستيعاب، : ترجمته في. وغيرهما
  .ُفَرْيك: في الشفا )14(
  . 10/165ابن سيدة، المحكم، . هو التَّْفُل بَعْيِنه: َأَقلُّ من الثَّْفِل وهو َشِبيٌه بالنَّْفِخ، وِقيل: لنَّْفُثا )15(
  . 4/322؛ ابن األثير، أسد الغابة، 191القاضي عياض، الشفا، ص : ينظر )16(
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"ِمير1(و(   ن بن كُلْثُوميصالح )وُل اِهللا         )2سقَ رصِرِه، فَبٍد ِفي نَحُأح موي   َأرِه فَبلَى  .  ِفيتَفََل عو
 ِحين َأصابها السيفُ ِإلَـى الْكَعـِب       )6( معاذٍ بن ِرجِل ِزيِد    )5(وِفي. )4( فلم تُِمد  )3(شَجِة عبِد اِهللا بن ُأنَيسٍ    
 )8( الْحكَِم يوم الْخَنْـدِق، ِإِذ انْكَـسرتْ فَبِرَئـتْ         بن فَبِرَئتْ، وعلَى ساِق عِلي      )7(ِحين قَتَل ابن اَألشْرفِ   
نَل عا نَزمو ،كَانَهِسهم9(" فَر( .  

، فَجاء يحِمُل يده، فَبصقَ علَيها رسـوُل اِهللا         )10( عفْراء بنوقَطَع َأبو جهٍل يوم بدٍر يد معوِذ        "
ا فَلَِصقَتْ، رواه ابن وهبقَهَألْص11(، و(.  

 ِبضربٍة علَـى    ب يوم بدٍر مع رسوِل اهللا       ، ُأِصي )12(وِمن ِروايِتِه َأيضاً َأن خُبيب بن يسافٍ      
وَأتَتْه امرَأةٌ ِمن خَـثْعٍم معهـا       .  حتَّى صح  )13(، ونَفَثَ علَيهِ  عاِتِقِه حتَّى ماَل ِشقُّه، فَرده رسوُل اِهللا        

       ضمضاٍء فَمفََأتَى ِبم ،تَكَلَّمالَ ي الَءِبِه ب ِبيِه           صـسمقِْيِه وا ِبسهرَأمو ،اها ِإيطَاهَأع ِه، ثُمِديَل يغَسو فَاه 
َأ الْغُالَمرقُوَل النَّاس،ِبِه، فَبُل عفْضقْالً يقََل عع14(" و( .  

  
  
  
  

                                                 
  .مطموسة: 1في د )1(
آان ممن  . صحابي شمهور. خلف الغفاري، يكنى أبا رهم، مشهور باسمه وآنيتهابن حصين بن عبد : آلثوم بن حصين بن العميس، وقيل     : هو )2(

ه                    صدقه وثبت ه في  . بايع تحت الشجرة، واستخلفه النبي صلى اهللا عليه وسلم على المدينة في غزوة الفتح، روى أحاديث آثيرة، إذ عرف ب : ترجمت
 . 462، تقريب التهذيب، ص 4/598 التهذيب، ؛ تهذيب7/68؛ ابن حجر، اإلصابة، 3/223ابن عبد البر، االستيعاب، 

ة  . يكنى أبا يحيى المدني. عبد اهللا بن ُأَنْيس بن سعد بن حرام الجهني، حليف بني سلمة من األنصار     : وهو. قيس: في م  )3( صحابي جليل شهد العقب
سيرة ش               روى عن النبي    . وما بعدها، وصلى القبلتين    د اهللا م ن عب ه عن           وهو الذي رحل إليه جابر ب ه حديثا في القصاص يروي سمع من هر، لي

تيعاب،         : ترجمته في  . مات عبد اهللا في خالفة معاوية سنة أربع وخمسين         . النبي   ر، االس د الب ن عب ة،      3/869اب ر، أسد الغاب ن األثي ؛ 3/75؛ اب
  .4/37ابن حجر، اإلصابة، 

 .  5/269س اللغة، ابن فارس، مقايي. من َأَمدَّ الجرح أي صارت فيه ِمدَّة : ُتِمد )4(
  .مطموسة: 1في د )5(
ن      : قيل. زيد بن معاذ األنصاري األوسي، أخو سعيد سيد األوس، ذآر فيمن قتل آعب بن األشرف              : هو )6( لم يحضر هذه الواقعة أحد يسمى زيد ب

ان  : لتفسيرقال عبد بن حميد في ا. معاذ بل، وال في الصحابة أحد يسمى زيد بن معاذ إال أن يكون نسب إلى جد له        أخبرنا إبراهيم بن الحكم بأن أب
 .   2/620ابن حجر، اإلصابة، : ترجمته في. عن أبيه عن عكرمة فذآر القصة وسماه فيهم ولم أر له ذآرا إال في هذه الرواية

ر من هجو رس                  : هو )7( سلم، وأآث م ي ان، أدرك اإلسالم، ول ه   آعب بن األشرف الطائي اليهودي، شاعر جاهلي من بني نبه ول اهللا صلى اهللا عي
سائه      شبيب بن وه             . وسلم وأصحابه ، وتحريض القبائل عليهم، والت صار، فقتل ه خمسة من األن انطلق إلي ه، ف لم، بقتل ه وس ي، صلى اهللا علي أمر النب

وك،  : انظر. وحملوا رأسه في مخالة إلى المدينة وذلك في السنة الثالثة من الهجرة   ة األرب،    ؛1/463الطبري، تاريخ الرسل والمل ويري، نهاي الن
  .  5/225؛ الزرآلي، األعالم، 2/161؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، 17/54

  .هي لغة أهل الحجاز. وبرئت. فبرئ:  ، ب1في د )8(
 .191القاضي عياض، الشفا، ص  )9(
 . 3/351ية، ؛ ابن آثير، البداية والنها5/117ابن األثير، أسد الغابة، : انظر.صحابي معروف قتل يوم بدر  )10(
وثقه ابن معين، والعجلي،    . ما أصح حديثه وأثبته   : وقال أيضا . صحيح الحديث : قال أحمد . عبد اهللا بن وهب القرشي، أبو محمد البصري       : هو )11(

ين من التاسعة، مات سنة سبع وت . افظ عابدحثقة  : وقال الذهبي . أرجو أن يكون صدوقا   : وقال ابن معين أيضا   . وأبو زرعة، والنسائي   . سعين ومئت
، تقريب  6/71؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب،      1/204؛ الذهبي، تذآرة الحفاظ،     283؛ العجلي، الثقات، ص     2/336ابن معين التاريخ،    : ترجمته في 

  . 328التهذيب، ص 
لم    نزل المدينة، فتأخر إسالمه حتى سار مع رسو         . شهد بدرا وأحدا وما بعدهما    . يساف: خبيب بن إساف ويقال   : هو )12( ه وس ل اهللا صلى اهللا علي

ه                       ى شقه واليم لم عل ه وس ل رسول اهللا صلى اهللا علي قه ، فتف ال ش ذ فم ه يومئ ى عاتق بدرا فلحقه في الطريق وأسلم، وشهد بدرا فضربه رجل عل
ول     : ورده، فانطلق فقتل الذي ضربه ثم تزوج ابنته بعد ذلك ، فكانت تقول   ذا الوشاح، فيق اك    ال عد : ال عدمت رجال وشحك ه مت رجال عجل أب

 . 2/261؛  ابن حجر، اإلصابة، 1/317ابن األثير، أسد الغابة،  ؛1/131ابن عبد البر، االستيعاب، : ترجمته في. إلى النار
  .عليها: في م  )13(
 .192القاضي عياض، الشفا، ص : انظر )14(
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وتَفَـَل ِفيـِه    . يِه ودعا لَه   وهو ِطفٌْل، فَمسح علَ    )1( حاِطبٍ بنوانْكَفََأِت الِْقدر علَى ِذراٍع محمِد      
 الْقَبِض علَى الـسيِف وِعنَـاِن       )4( تَمنَعه ِمن  )3( ِسلْعةٌ )2(وكَانَتْ ِفي كَفِّ شُرحِبيَل الْجعِفي    . فَبرَأ ِلِحيِنهِ 

ذَكَرها الْقَاِضي َأبو   . )5("ا، ولَم يبقَ لَها َأثَر     فَما زاَل يطْحنُها ِبكَفِِّه حتَّى رفَعه،      للنَِّبي  الدابِة، فَشَكَاها   
  .  رِحمه اهللا)6(الْفَضِل ِعياض بن موسى
 ودمحالْم قَامالْمِة ا          : وايِرو الم، ِمنِه السلَيع نْهاً عرفَسم اءج ةُ ِبذَِلكالشَّفَاع وودٍ  بـن هعـسم ، 

 وغَيِرِهم، وكَذَِلك قَاَل جاِبر وَأنَس ومجاِهد وقَتَادة، وغَيِرهم ِمن الـصحابة            ، هريرة  وَأِبي ، عمر بنوا
  .والتَّاِبِعين والْعلَماِء بعدهم

َألوِل وَأنَـا    ِقراءةً علَى ا   ، ويوسف بن يعقُوب الشَّيباِني    ،)7(َأخْبرنَا عبد اِهللا بن َأحمد بن فَاِرس      
َأنَّا َأبو الْيمِن الِْكنِْدي، َأنَّا ِهبـةُ اِهللا بـن          : ، قَاال )8(َأسمع ِبالْقَاِهرة، وِبِقراءِتي علَى الثَّاِني ِبسفِْح قَاسيون      

، ثَنَا عِلي بن حـرٍب،      ِطيِريالْم َأحمد بن سمعون، ثَنَا َأبو بكٍْر        بنَأحمد بن عِلي الْعشَاِري، َأنَّا محمد       
   بعصةَ              بنثَنَا مريرَأِبي ه ناِلٍح، عَأِبي ص نِش، عمِن اَألعع ،الطَّاِئي اودد نام، عالِْمقْد -   ِضـير

 رواه مـسِلم     )9("عةً ُألمِتي ِلكُلِّ نَِبي دعوة، ِوإنِّي َأخَّرتُ دعوِتي شَفَا      : " قَال  عِن النَِّبي    - اُهللا عنْه 
  .)10("فَهي نَاِئلَةٌ، من ماتَ ِمن ُأمِتي الَ يشِْرك ِباِهللا شَيَئاً"ِمن حِديِث اَألعمشْ كَذَِلك وِفيه 

         ِتير الِْهياعيل بن نُور بن قَمملَى َأِبي النُّور ِإسْأتُ عر     )11(قَرو نَصكُم َأبرـى بـن    ، َأخْبسوم
   ِليِد الْقَاِدر الِْجيبخ عِبه، قَال       )12(الشَّي ون، فََأقَرعمَأنْتُم تَسِه ولَيةً عاءـد       :  ِقرمد بن َأحِعيو الْقَاِسم سَأنَّا َأب

ر المخَلِّص، ثَنَا عبد اهللا، ثَنَا      بن البنّا، َأنَّا َأبو الْقَاِسم عِلي بن َأحمد بن محمد بن الْبسِري، َأنَّا َأبو طَاهِ              ا
: قال. ثَنَا هشَيم : َأبو اَألحوص محمد بن حيان الْبغَِوي، وعبيد اهللا بن عمر، وسريج بن يونُس، قَالُوا             

                                                 
را  : محمد بن حاطب بن الحارث الجمحي، يكنى أبا القاسم، وقيل         : هو )1( ل أبو إب و وهب  : هيم، وقي دما       . أب شة عن أرض الحب د ب ل، ول صحابي جلي

انين                          ة الحديث، مات سنة ست وثم ل ورواي ه في نق واه وأمانت ه في   . هاجر أبواه، عرف بصدقه وورعه وتق تيعاب،      : ترجمت ر، االس د الب ن عب اب
  .473؛ تقريب التهذيب، ص 5/71؛ تهذيب التهذيب، 6/52؛ ابن حجر، اإلصابة، 3/424
رحمن       :  شرحبيل بن عبد الرحمن الجعفي، ويقال له       :هو )2( د ال ا عب ل    .شراحيل، يكنى أب ان في         .  صحابي جلي ن حب ره اب ات "ذآ ه    "الثق ، وروى ل

ديل،           : ترجمته في . البخاري، وابن السكن، والطبراني، والبغوي     اتم، الجرح والتع ن أبي ح تيعاب،       ؛4/338اب ر، االس د الب ن عب ن  1/211 اب ؛  اب
 .3/331؛ ابن حجر، اإلصابة، 1/501غابة، األثير، أسد ال

در بطيخة                       : سلعة )3( ى ق در الحمصة إل ن  : انظر . هي ضواة أو زيادة  تظهر  في الجسد آالغدة تمور بين الجلد واللحم إذا حرآتها، وقد تكون ق اب
  .   1/152؛ إبراهيم اليازجي، نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، 7/309سيدة، المحكم، 

 . ساقطة: في م )4(
 .192القاضي عياض، الشفا، ص : انظر )5(
ز      . عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، يكنى أبا الفضل         : هو )6( العم، وتمي مالكي المذهب، ينحدر من أصل يمني، وهو من بيت اهتم ب

ى              )هـ544 -496(لواقعة ما بين    ترة ا عاش في الف  .من أعالم الحفاظ الفقهاء والعلماء األدباء     . بالعفة والزهد  ل إل م انتق ا، ث شأ فيه بتة ون د في س ، ول
ي الحسين                  أبي عل التقى ب قرطبة طالبا العلم فيها، فأخذ عن جل علمائها آأبي الحسن بن سراح، وأبي الحسن علي التنوخي، وغادر إلى المشرق ف

ه . بن محمد الصدفي، فالزمه وسمع عليه صحيحي البخاري ومسلم     م، اإلعالم         :من مؤلفات ال المعل ة، إآم وق المصطفى، الغني شفا بتعريف حق  ال
     .4/67؛ تذآرة الحفاظ، 20/213الذهبي، سير أعالم النبالء، ؛ 3/483ابن خلكان، وفيات األعيان، : ترجمته في. بحدود قواعد اإلسالم وغيرها

و )7( ى أ  : ه كندراني، يكن ي اإلس سراج التميم ارس ال ن ف د ب ن أحم د اهللا ب رعب ا بك ن   . ب دي، واب اج الكن ن الت مع م دين، س ال ال رئ آم و المق أخ
 .5/391؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 3/359الذهبي، العبر، : ترجمته في. توفي سنة خمس وثمانين وستمئة . الحرستاني

ل               وهو الجبل المشرف على مدينة دمشق وفيه عدة مغاور وفيها آثار األنبياء وآ            : سفح قاسيون  )8( رة أهل الصالح وهو جب هوف وفي سفحه مقب
  . 4/295ياقوت الحموي، معجم البلدان، . معظم مقدس يروى فيه آثار وللصالحين فيه أخبار

  ).278(، حديث رقم 260 ابن سمعون، األمالي، ص )9(
 . 137؛ القاضي عياض، الشفا، ص )338(، حديث رقم 120، الصحيح، ص مسلم )10(
دي صحيح البخاري                  ) هـ 690 و (... عاش ما بين     )11( ارك الزبي ن المب ى الحسين ب ي، وسمع عل ه  . ، روى عن موسى بن عبد القادر الجيل ترجمت

  .5/411ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  ؛3/372؛ الذهبي، العبر، 1/475الفاسي، ذيل التقييد، : في
ين    .  أبي صالح الجيلي     أبو نصر موسى بن الشيخ عبد القادر بن       : هو )12( ه في  ). هـ 618 -000(عاش ما ب ي، شذرات     : ترجمت اد الحنبل ن العم اب

  .  5/82الذهب، 
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َأنَا سيد ولَد آدم يوم الِْقيامِة     : "قَاَل رسوُل اِهللا    : َأنَّا عِلي بن زيد، عن َأِبي نَضرة، عن َأِبي سِعيٍد قَال          
 جدعان، عـن َأِبـي      بن، رواه التِّرِمِذي ِمن حِديِث ا     )1("والَ فَخْر، وَأنَا َأوُل شَاِفٍع يوم الِْقيامِة والَ فَخْر        

  . )2(حسن صِحيح: نَضرة، وقَاَل
 عبِد اِهللا بن المستَوِرد أبو سيار، ثَنَا محمـد          بناِعد، ثَنَا محمد     ص بنثَنَا ا . وِبه ِإلَى الْمخَلّص  

 خَيثَمة، عن نُعمان بن قُراد، عـن        بن حرب، عن ِزياد     بن اَألصبهاِني، ثَنَا عبد السالِم      بن سِعيِد   ابن
يرتُ بين الشَّفَاعِة وبين َأن يدخَل ِنصفُ ُأمِتي الْجنَّـة          خُ: "قَال رسوُل اِهللا    :  عمر قَال  بننَاِفع، عِن ا  

 َألنَّها َأعم وَأكْفَى َأتَرونَها ِللْمْؤِمِنين الْمتَِّقـين الَ ِبـْل حتَّـى ِللْمـذِْنِبين الْمتَلَـِوِثين                 ؛فَاخْتَرتُ الشَّفَاعةَ 
  .)4(")3(الْخَطَّاِئين

، َأخْبرتْنَـا ُأم    )6( سـِعيد بـن روح     بنعن َأسعِد    )5(ا َأبو عبد اِهللا محمد بن عبِد المْؤِمن       َأخْبرنَ
 َأحمد بـن    بن، َأنَّا الطَّبراِني، ثَنَا محمد      ِريذَةِإبراِهيم فَاِطمة بنت عبِد اِهللا الجوزداِنية، َأنَّا أبو بكر بن           

 ون الْحارة هيصصبالم 7(لَِبي(     اِهللا دبد بن، ثَنَا عمَأح )8(     ُلهثَنَا س ،نَِديسبن الْم   ِويـدلَم الْعَأس )ثَنَـا   )9 ،
  نُسود     بنييمح ند، عيببن ع           ِن النَِّبيى عسوَأِبي م نة، عدرَأِبي ب نِهالَل، ع      هٍث ذَكَـرِديِفي ح 
"  آٍت ِمن ربي، فَخَيرِني بين َأن يدخَل ِنصفُ ُأمِتي الْجنَّة، والشَّفَاعة، فَـاخْتَرتُ الـشَّفَاعة               َأتَاِني: "قَال

لَم يـرِوِه   . )10("شَفَاعِتي ِلمن شَِهد َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اهللا، وَأن محمداً رسوُل اهللا           : "وِفيِه قَاَل رسوُل اِهللا     
  .  َأسلَمبن عبيد ِإالَّ سهُل بنعن يونُس 

َأتَاِني آٍت ِمـن ربـي      : "قَال رسوُل اِهللا    :  ماِلك، قَال  بنوروى التِّرِمِذي ِمن حِديِث عوِف      
 الَ  )12( ِلمن مات  )11(فَاعة، وِهي فَخَيرِني ِبين َأن يدخَل ِنصفُ ُأمِتي الْجنَّة وبين الشَّفَاعة، فَاخْتَرتُ الشَّ          

  . )13("يشِْرك باِهللا شَيَئا

                                                 
  ).3148(، حديث رقم 706ترمذي، السنن، ص ال )1(
ة من الحديث الحسن، ودون الصحيح، ويكون             : الحديث الحسن الصحيح   )2( ى مرتب ار اإلسناد، وهو أعل هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتب

 .  43ابن آثير، الباعث الحثيث، ص . يث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسنحكمه على الحد
 . الخطائين المتلوثين: في ب )3(
 . 134؛ القاضي عياض، الشفا، ص )4311(، حديث رقم 714نن، ص ابن ماجة، الس )4(
صدقه          سمع من الكندي، وابن الحرستاني، و أسعد ب) هـ690 -601( عاش ما بين    )5( اخر، عرف ب ن الف شة بنت معمر ب ن روح، وعائ ن سعيد ب

د،   ؛ 5/370الذهبي، العبر، : ترجمته في. ، وأبو الفخر أسعد بن روح ، وعائشة بنت معمر     َطَبْرَزدوثبته، فأجاز له ابن      ل التقيي  ؛ 1/68الفاسي، ذي
   .5/416ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 

ين         ود بن روح األ   أسعد بن سعيد بن محم    : هو )6( ا ب ي،            ). هـ 607 -517(صبهاني، أبو الفخر عاش م ة معجم الطبران ة الُجْوَزَداِنيَّ سمع من فاطم
رهم        . وسمع أيضا من سعيد بن أبي الرجاء، وزاهر الحشامي    ن أبي بكر وغي ن عمر ب د ب ال أحم . وحدث عنه ابن نقطة، والتقي ابن العز، والجم

 .   5/34؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 21/491الذهبي، سير أعالم النبالء، : مته فيترج. آان شيخا صالحا صحيح السماع
: انظر . هي قرية من قرى دمشق : مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاآية وبالد الروم بالقرب من طرسوس، وقيل       : المصيصة )7(

  . 5/145ياقوت الحموي، معجم البلدان، 
 .محمد:  الصغيرفي المعجم )8(
  . وهو تحريف. العذري: في ب )9(
  ).784(، حديث رقم 2/62جم الصغير، الطبراني، المع )10(
  فهي: 2في د )11(
  .ساقطة: 1في د )12(
  ).133،136،138(، األحاديث رقم 18/75م الكبير، ؛ الطبراني، المعج)2441(، حديث رقم 550ترمذي، السنن، ص ال )13(
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، كُلُّ ُأمٍة تَتْبـع     )1(ِإن النَّاس يِصيرون يوم الِْقيامة جثَى     : " عمر بنوذَكَر البخَاِري ِمن حِديِث ا    
 قُولُونا يهلَنَا،     : نَِبي ا فُالن اشْفَعا فُالن (يلَنَا  ي 2() اشْفَع( .      ةُ ِإلَى النَِّبيتَّى تَنْتَِهي الشَّفَاعح    مـوي فَذَِلك 

  .)3("يبعثُه اُهللا المقَام الْمحمود
  ِعنْدَأنَس  (و نِلٍم عس4()م(    ةريرَأِبي هو )  امنْهاُهللا ع ِضي5()ر( ًافُوعرم )ق    )6طَِري اُهللا  " ِمن عمجي

 لَو استَشْفَعنَا ِإلَى ربنَا، فَيْأتُون اَألنِْبياء نَِبياً نَِبياً، حتَّى يـْأتُوا محمـداً              : ولِين يوم الِْقيامِة فَيقُولُون   اَأل
الْحـِديث هـذَا    . )8("قَعتُ ساِجدا فَِإذَا رَأيتُه و  . فََأستَْأِذن علَى ربي فَيْؤذَن ِلي    . )7( َأنَا لَها  ،َأنَا لَها : فَيقُول
  .معنَاه

 )9(فَـَأرفَع . واشْفَع تُـشَفَّع  . سْل تُعطَه . ارفَع رْأسك ! يا محمد : وِفي ِرواِيِة َأِبي هريرة فَيقَال    

ك، من الَ ِحساب علَيِه، ِمن الْباِب اَأليمـِن         َأدِخْل ِمن ُأمتِ  : فَيقُوُل. ُأمِتي! يا رب . ُأمِتي! يا رب : فََأقُوُل
  .)11( شُركَاء النَّاِس ِفيما ِسوى ذَِلك ِمن اَألبواب)10(فَهم. ِمن َأبواِب الْجنَّة

    با رِفي لَفٍْظ فََأقُوُل يِتي! وِتي. ُأمقَال. ُأمِفي قَلِْبِه ِمثْ    . انْطَِلقْ: فَي كَان نفَم     ٍة َأورب ٍة ِمنبقَاُل ح
   هان فََأخِْرجمِإي ٍة ِمنرل . شَِعياِمد      . فََأنْطَِلقْ فََأفْعحالْم ه ِبتَلْكدمي فََأحبِإلَى ر ِجعَأر ل   . ثُمِمثَْل اَألو ذَكَرو

من كَان ِفي قَلِْبه    : "ع، وذَكَر ِمثَْل ما تَقَدم وقَاَل ِفيه      فََأفْعل ثُم َأرجِ  : ِمثْقَال حبٍة ِمن خَردٍل قَال    : وقَاَل ِفيه 
ارفَـع  : )12()ِلـي ( فََأفُعل وذَكَر ِفي الْمرة الراِبعة فَيقَـاُل         ،َأدنَى َأدنَى َأدنَى ِمن ِمثْقَال حبة ِمن خَردلٍ       

كْأسع . رمسقُْل يواشْفَع تُشفَّع . )13(و .فََأقُولُ  و طَهْل تُعس : با رن قَالَ   ! يمِإالَّ اهللا    : اْئذَن ِلي ِفي الَ ِإلَـه .
الَ إلـه ِإالَّ    : َألخِْرجن ِمن النَّاِر من قَـالَ     ! وعظَمِتي! وِكبِرياِئي! لَيس ذَِلك ِإلَيك ولَِكن، وِعزِتي    : قَال
  .)14("اهللا

 فَيمـرون   )15(فَيْأتُون محمداً فَيشْفَع فَيضرب الصراطُ علَيهِ     "ِلٍك عن حذَيفَة    وِفي ِروايِة َأِبي ما   
". سلِّم سلِّم ! اللهم: "علَى الصراط يقُولُ   )()16ونَِبيكم  (ل  اَأولَهم كَالْبرِق ثُم كَالريِح والطَّيِر، وشَد الرج      

تَّى يالنَّاسح تَاز17(ج( . الَمِليِه السع نْهة عريرِة َأِبي هايِفي ِروز"وِجيي نَل مَأو فََأكُون")18( .  
                                                 

  .مادة جثا: الحجارة المجموعة مع التراب، اللسان: وقيل أصل الجثوةأي جماعة، : جثى )1(
 .بشكل مائل) أ/19ق(آتبت على الهامش األيمن من : في م )2(
  .133؛ القاضي عياض، الشفا، ص )4718(، حديث رقم 984خاري، الصحيح، ص الب )3(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )4(
  .ساقطة: 2، د1في د )5(
ا أو مرسال، ونفى الخطيب أن                    : الحديث المرفوع  )6( ان متصال أو منقطع هو ما أضيف إلى النبي، صلى اهللا عليه وسلم، قوال أو فعال، وسواء آ

  .  45ابن آثير، الباعث الحثيث، ص . هو ما أخبر فيه الصحابي عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم: يكون مرسال، فقال
  .1د: الزيادة في )7(
  ).322(، حديث رقم 114 مسلم، الصحيح، ص:رانظ )8(
  .1د: الزيادة في )9(
  .وهم: ، ب2، د1 في د)10(
  ).327(، حديث رقم 118 مسلم ، الصحيح، ص)11(
  .1د: الزيادة في )12(
  .ُتسمع: 1في د )13(
  ).326(، حديث رقم 116 ، الصحيح، صمسلم )14(
  .، ب1د: الزيادة في )15(
  .ت في باقي النسخوالمثب. مطموسة: في ت )16(
  ).302(، حديث رقم 107سلم ، الصحيح، ص م )17(
  ).6573(، حديث رقم 1330 البخاري، الصحيح، ص )18(
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 ِفي النَّـاِس كَافَّـة ِإلزاحـِتِهم ِمـن          )1()فَقَد تَضمنَتْ هِذه الْقَِصيدةُ اَألحاِديثَ الشَّفَاعة الْعامة      (
 ِقِف، ثُمونَّة،                 الْمالم ِإلَى الجِليِه السِتِه عُأم ِه ِمنِليع ابالَ ِحس نِل مِجيِفي تَع اِط، ثُمرالص ِة ِعنْدازاِإلج 

  . ثُم ِفيمن وجب علَيِه الْعذَاب ِممن دخََل النَّار ِبِإخْراِجِه ِمنْها
. )2(تُ علَى اِإلماِم َأِبي الْعباِس َأحمد بن إبراِهيم بن عمـر الْفَـاروِثي            فَقَرْأ. وَأما َأهُل الْعباءة  

        ِنيسى الْحتَضربن الْم ِلين بن عسد الْحمحو مكُم َأبرِبه، قَال       )3(َأخْب اد، فََأقَرغْدلَيِه ِبلَفِْظكُم ِببةً عاءِقر  :
   و الْفَضاِفظ َأبَأنَّا الْح        الَِميالس ِليد بن عمحد بن نَاِصر بن ممحع، قَال     )4(ِل ممَأنَا َأسِه ولَيةً عاءَأنَّا :  ِقر

َأنَّا َأبو الْبركَاِت َأحمد بن عبِد الْواِحد       : الْخَِطيب َأبو طَاِهر محمد بن َأِبي الصقِْر اَألنْباِري سماعاً، قَالَ         
ِل بن نَِظيِف الفَراء ِبِقراءِتي علَيِه، َأنَّا َأبو محمد الْحسن بن رِشيِق، َأنَّا َأبو ِبشْر محمد بـن                  بن الْفَض ا

َأحمد بن حماد الدوالَِبي، ثَنَا َأحمد بن يحيى َأبو جعفَر اَألوِدي، ثَنَا عِلي بن ثَاِبت الدهان، َأنَّـا َأبـو                    
 حوشَب، عن ُأم سـلَمة،      بنمنْصور بن َأِبي اَألسود، عن مسِلم، عن حِبيِب بن َأِبي ثَاِبت، عن شَهِر              

   ِج النَِّبيوز ْاهللا    :  قَالَت نَِبي ِإن          ُم ثهعم وهين وسالْحو نسالْحاً ولَيعةَ وفَاِطم لَّلَهاً فَجبَأ   َأخَذَ ثَوقَر م
مكَانَـِك  : "فَِجْئتُ َأدخُُل فَقَال  : قَالَتْ. ))5 الرجسَ أَهلَ الْبَيتِ وَيطَهـرَكُم تَطْهِـرياً         إِ�َّمَا يرِيد اللَّه لِيذْهِبَ عَنكُم    هِذه اآلية   

  .)6("ِإنَِّك علَى خَير
       د اِهللا بن َأحبكْر عو بخَان َأبنَا الشَّيرفُ       َأخْبسوو الْفَتِْح يَأبد بن فَاِرس، وبنم   اِنيبقُوب الشَّيعي 
َأنَّا َأبو الْيمِن الِْكنِْدي، َأنَّا َأبو الْقَاِسم ِهبـة اِهللا بـن   : ِبِقراءِتي علَيِه، وِقراءةً علَى اَألوِل وَأنَا َأسمع قَاال      

 جعفَر الصيرِفي، ثَنَا    بني، َأنَّا َأبو الْحسين بن سمعون، ثَنَا َأبو بكْر محمد           َأحمد، َأنَّا َأبو طَاِلب الْعشَارِ    
     ِليةَ، ثَنَا عامو ُأساطُ     بنَأببِبالَِل       بن ثَاِبٍت، ثَنَا َأس نع ،ديِن السٍر، عِر     بن نَصشَه ناس، عدبـن  ِمر 
   لَمس ُأم نشَب، عووِل اِهللا        : ة، قَالَت حسالم ِإلَى را السهلَيةُ عت فَاِطماءج ةِرير7( بِِح(  اتْهـعضفَو ،)8( 

فَدعتْهم، فَطَِعموا وعلَيِهم ِكساء خَيبِري، فَجمع الِْكساء علَيِهم،        " ادِعي زوجِك وابنَيكِ  : "بين يديِه، فَقَال  

                                                 
  .والمثبت في باقي النسخ.مطموسة: في ت )1(
). هـ694 و   614(ين  عاش ما ب  . صوفي  أحمد بن إبراهيم بن عمر، الشيخ عز الدين أبو العباس المعروف بالفاروثي الواسطي الشافعي ال              : هو )2(

ا في دمشق                            ا، وخطيب ا وبعض علله القراءات ووجوهه ا ب ا عارف . آان فيها عالما متفننا متضلعا بالعلوم واآلداب، ومفتيا ومدرسا للحديث، وقارئ
ه في  . ولي مشيخة الحديث بالظاهرية واإلعادة بالناصرية وتدريس النجيبية   اظ،    : ترجمت ذآرة الحف ذهبي، ت ر،  4/177ال صفدي،   ؛3/381؛ العب ال

 .1/292 الفاسي، ذيل التقييد، ؛6/275الوافي بالوفيات، 
سيد (لعلوي، يكنى أبا محمد، المعروف      الحسن بن علي بن المرتضى ا     : هو )3( ن          ) . بابن األمير ال د ب وه في صباه من أبي الفضل محم أسمعه أب

نفس       : ن النجارقال عنه محب الدين ب   . ناصر الحافظ، وعمَِّر، حتى انفرد بالرواية عنه       ر ال روءة، آبي ام الم ريم األخالق، ت ا آ نة   . آان دين وفي س ت
؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات  12/103؛الصفدي، الوافي بالوفيات،  3/206؛ العبر،   4/165الذهبي، تذآرة الحفاظ،    : ترجمته في . ثالثين وستمئة   

 .    5/284الذهب، 
سالم    محدث العراق ف  . المي، ويقال له ابن ناصر    محمد بن ناصر بن محمد، أبو الفضل الس       : هو )4( د (ي عصره، ينسب إلى مدينة ال ده  و) ادبغ مول

صقر، وأجاز        )هـ550 و  467(عاش ما بين    . ووفاته فيها  ن أبي ال ا طاهر ب سري، وأب ، آان ثقة ثبتا حسن الطريقة متعففا نزها، سمع علي بن الب
اريخ دمشق،     : ترجمته في .  األمالي في الحديث، التنبيه على ألفاظ الغريبين:له أبو صالح المؤذن، والفضل بن المحب من مؤلفاته         ن عساآر، ت اب

ان،        14/233 ات األعي اظ،       ؛  4/293؛ ابن خلكان، وفي ذآرة الحف ذهبي، ت بالء،،        4/58ال ي، شذرات         20/265؛ سير أعالم الن اد الحنبل ن العم ؛ اب
     .4/154الذهب، 

  .33/33األحزاب،  )5(
 ).  192(، حديث رقم 1/236ذرية الطاهرة، الالدوالبي،  )6(
   .3/136الزبيدي، تاج العروس، . أو َدَسٍمَدِقيٌق ُيْطَبُخ بَلَبٍن : الِحَساُء ِمن الدَّقيق والدََّسِم وقيل: الحريرة )7(
  .  فوضعها: 1في د )8(
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يـا  : قَالَت ُأم سـلَمة   ". ، فَأذِْهب عنْهِم الرجس وطَهرهم تَطِْهيرا     )1(هُؤالِء َأهُل بيِتي وحامتِِي   : "ثُم قَال 
  . )2("ِإنَِّك علَى خَيٍر وِإلَى خَير: "رسوَل اِهللا، َألَستُ ِمن َأهِل البيت؟ قَال

ثَنَا يحيـى الِحمـاِني، ثَنَـا َأبـو         :  ِإسحق قَال  بنِني، ثَنَا الْحسين    وروينَاه ِمن طَِريِق الطَّبرا   
إِ�َّمَـا يرِيـد اللَّـه لِيـذْهِبَ          حوشَب، عن ُأم سلَمة َأن اآليةَ نَزلَتْ ِفي بيِتها           بنِإسراِئيل، عن زبيد، عن شَهِر      

ـلَ الْ   عَنكُمسَ أَهجتَْطهِـرياً    الر ـرَكُمطَهـتِ وَيبَي )3( وُل اِهللاسرو  ًةاءبن، فََأخَذَ عيسالْحو نسالْحةُ وفَاِطمو ِليعو 
نَا ِعنْـد   فَقُلْتُ وأَ " اللهم هُؤالِء َأهُل بيِتي فََأذِْهب عنْهم الرجس وطَهرهم تَطِْهيرا        : " ثُم قَال  ،فَجلَّلَهم ِبها 
رواه التِّرِمِذي ِفي الْمنَاِقب ِمـن      . )4("ِإنَِّك ِبخَير وِإلَى خَير   : "يا رسول اهللا وَأنَا معهم؟ قَال     : عتَبِة الباب 

  .قَاَل صِحيح. حِديِث زبيد عن شَهر ِبه
 ريـذَة، َأنَّـا     بنخْبرتْنَا فَاِطمةُ الجوزداِنية، َأنَّا ا     روح، أَ  بنَأنَّا ا : َأخْبرنَا الصوِري سماعاً، قَالَ   

    نيسثَنَا الْح ،اِنيربنالطَّب   دمور   بن َأحنْصاِهللا       بن م دبثَنَا ع ،اِديغَدة الَبادثَنَـا     بن سج ،اِزياِهر الرد 
 الْمعتَِمر، َأنَّه سـِمع َأبـا ذَر        بن َأِبي ِإسحق، عن حنَِش       عبِد الْقُدوس، عِن اَألعمش، عن     بنعبد اِهللا   

مثَُل َأهِل بيِتي ِفيكُم، كَمثَِل سِفينَِة نُوح، ِفي قَوِم نُـوح،           : " يقُولُ سِمعتُ رسوَل اِهللا    : الِْغفَاِري يقُولُ 
لَم يرِوِه عِن اَألعمـش     . )5("ي ِإسراِئيل بنومثل باب ِحطَّة ِفي     من رِكبها نَجا، ومن تَخَلَّفَ عنْها هلَك،        

  . ِإالَّ عبد اهللا
        دمحك ملَيو مثَنَا َأب ،اِنيرالطَّب ِبه َأنز    بنوِزيِد الْعبد   بن عمحبن م     ،الْكُـوِفي ة الْكُالَِبيعِبير 

    حالر دبِن  ثَنَا َأِبي، ثَنَا عـِعيٍد              بنمَأِبي س نة، عِطيع ناِئغ، عة الْصلَمَأِبي س نقِْرئ، عاد الْممَأِبي ح 
ـ مثَُل باب ِحطَّـة ِفـي       " فَذَكَر نَحو ما تَقَدم، وِفيِه      :  يقُولُ سِمعتُ رسوَل اِهللا    : "الْخُدِري، قَال  ي بن

 غُِفر خَلَهد ناِئيل، مر6("لَهِإس(.  
      دمحثَنَا م ،اِنيرِبِه ِإلَى الطَّببنو       رثَنَا نَص ،ِريصالْب اِهِليثَنَـا     بن خَالَّد الب ،ضِميهالْج ِليع 

  ِليى      بنعسوَأِخيِه م نفَر، ععبن ج             ـنع ،ِليد بن عمحَأِبيِه م ند، عمحفَر بن معَأِبيِه ج نفَر، ععج  
  ِليبنع       ِليع نَأِبيه، ع نن، عيسَأِبي طَاِلب  بن الْح " :   النَِّبي َأن      ين، فَقَـالسالْحِن وسِد الْحَأخَذَ ِبي  :

  .)7("من َأحب هذين، وَأباهما، وُأمهما، كَان مِعي ِفي درجِتي يوم الِْقيامة"
  

  

  
                                                 

 . مادة حمم: اللسان. خاصته من األصل والولد : حامَُّته )1(
  ).773(، حديث رقم 23/334 الكبير، ؛ الطبراني، المعجم)133( حديث رقم ،167الي، ص ابن سمعون، األم )2(
  .33/33 األحزاب، )3(
م      23/333 الكبير،   الطبراني، المعجم  )4( سنن، ص  ؛ الترمذي  )768(، حديث رق م   870، ال د تكر  )3817(، حديث رق ، 724ر الحديث ص  ، وق

  .ويه زبيد، ولم يشر الترمذي  إلى أن را)3205(حديث رقم 
 ).391(، حديث رقم 1/240م الصغير، الطبراني، المعج )5(
 ).825(، حديث رقم 2/85س، .الطبراني ، م )6(
  ).960(، حديث رقم 2/163س، .اني، مالطبر )7(
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  الْموحدة  )1()الْباِء(قَاِفيةُ 

- 2 -  
  

  ]   البسيط  [

ــ. 1 صــِإ ب ــىلَ ــٍقاِر ب ــ ِنيقَربَألا ِب صاب 
ــذَْأ    ــِعاوى لَكَ جــه م ــ)2(ن ــِميِس النَّ ص 3(اب( 

    
ـ و ر وِحى الر لَى إِ دهَأ. 2 قَـاً    اًحرـشَا حالحو  

   الِجــوــسقْم ساًمــنَْأ و ــا وب الــصاسفَ صاب 
    

3 .يِبخْتَسر كْ الرـ  ب ـ  ْل ه ـ  طَّ شَ الم زهـم  بِ ار 
ــفَ    ــخَا يمــ ــِحتَنْ ماحرإالَ  ربــ  )4(ابــ

    
4 .ــو يُلَأســ الر ســم نْ عــةًم َأه ــي واكُلَ س 

   والرــم ــع َأس جــ ال يلْم ــدى لَقََ ــ نَِهي 5(اب( 
    

ــ. 5 ــاِهللاِب ــ ي ــاِتمسا نَ ــْل اِن الب ــ خَه بر 
  

ــ نْعهــِعم ي يــد ــي ِل ــوم النَّ ــِذ الَّ ِلي س6(اب( 
    

ــ. 6 ــانُب ــيَأوا فَ ــاٍدَؤ فُ ــم لَ ذُ يــ َأب اًفَس 
   َأوــ قَي ــٍبلْ ــةَاد غَ الب ــِني م ا وــج 7(اب( 

    
ــادنَ. 7 ِبتُي ــس ــلْ قَِحفْال ــاًب ــي ظَ ِف ِنِئاعهم 

 )8(ابــِرتَغْ منإال حــ حفْ الــسركَذْال يــ   
    

8 .ــح يرــ ان ــذِّهعرصتَ ــا خَذَكرى ِإ ال  تْرطَ
   وــر ــن ِإيحال ــد وتْمس نَ ــن ِإعمال  )9(ابض نَ

    
9 .يــر ــلْ ِلاعتَ ــ من ِإِبضقَ تْاسم ــفُاِطع اه 

ــيِل    ــ واًنَ ــانكَ ي روعــس ــ ومر ال  ابضالقُ
    

ـ ى ب لَ إِ اًقَوشَ. 10 ـ و أَ ءعـا ر الج هاِن جـ  ب  ي ِل
ــحِب    يــلْ قَب ــَأي وِب جَأى ردْــم ــلُي قَِع اب 

    
11 .مللّــعَأي وــاِدحثُيى خُــنَــ المدع 

ــرَأ    ــعاِج ــي ِل ع ــالِحشٌي ــهى ذَم ب 10(اب( 
    

12 .ــو ــ تَْله عــ لَود اٍليــالع ــِقيِق ب م تْض 
ــَأ    عقُد ــر ــنا ِمــهــي ِبِب  )11(ابــري قُِقاِل خَ

  

13 .ــ تَإذْو ــوحلُ ــ اَألِه ِب عــالم ةًقَِرشْ م 
 ابــجالح وارتَســ اَألقُِرخْــا تَهــارونَْأ   

    
ــفَ. 14 ــلُِّهتَستَ ــدوبر غُ ــاِم هِعم ال ةًي 

   ــو ــصقُرتَ ــسي الِع ــي ب ِف ياِئدا طَهــر اب 
    

15 .ــَأو برــشَّح ــوِق ال م ــلْا ي ــبرتَ ماهقَ  ق
ــلِْل    ــِلوص ــاتَ ب ــح اَألن ِم اِببــِرتَقْ م اب 

    
ــاْطَ. 16 ِط ِبتْبيــب ــي الفَِهِت حــاء اِط عةًر 

   ــزهرــ الرا ِمــباْذَ شَــنها عفُــراكتَــه ساب 
    

                                                 
  : ، وردت في)2( القصيدة رقم تخريج. ساقطة: 1في د )1(

ات هي   3/290ت،  ابن شاآر الكتبي، فوات الوفيا     ة،      )9، 8، 7، 6، 5، 3: (؛ فأورد ستة أبي سيرة الحلبي ي، ال دين الحلب  2/223 ،2/46؛ برهان ال
  ). 33، 21(فأورد بيتين هما 

  .َمرُّ: 1في د )2(
ق           : ؛ األبرقان 1/392جبل بالحجاز، ياقوت الحموي، معجم البلدان،       : بارق )3( ى طري مثنى األبرق، ويقصد به أبرقا حجر اليمامة، وهو منزل عل

 .مادة لعج: جمع العج، وهو الهوى المحرق، اللسان: اللواعج. 1/66ياقوت الحموي، معجم البلدان، : يل ماء لبني جعفروق. مكة من البصرة
 . رفع الصوت في البكاء، اللسان، مادة شطط و نحب: بعد؛ النحيب: شط )4(
 . مادة رسم: آثار الديار، اللسان: الرسم )5(
  . مادة بين: ستواء، اللسانضرب من الشجر يسمو ويطول في ا: البان )6(
  .مادة بين: افترقوا، اللسان: بانوا )7(
 .بشكل طولي من اليسار إلى اليمين ) ب/10ق(ا البيت على الهامش األيسر من  آتب هذ: في ب )8(
  .مادة نضب: جف وانقطع، اللسان: نضب )9(
  : ماد الدين أبا نصر عليا ابن رئيس الوزراءفي صدر البيت مضمن من قول سبط ابن التعاويذي في قصيدة مدح فيها ع )10(

  َأعاِئٌد َوَأحاديُث الُمنى ُخَدٌع       َعلى الَغضا َزَمٌن ِمن َعيِشنا َسَلفا      
ديوان، ص              ان       : الحمى . 291سبط ابن التعاويذي، ال ال األصمعي الحمى حمي اك حمى أخرى أشهرها حمى ضرية              : ق دة، وهن . حمى الرب

  .   2/308 معجم البلدان، ياقوت الحموي،
  .6/34ياقوت الحموي، معجم البلدان، . وهو واد بناحية المدينة، فيه عيون ونخل: العقيق )11(
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ــلِْل. 17 مــى ال ِإفَطَص ــاِرى دلَ يــن  اهتُبس ِن
ــفَ    ــحاِفنَ ينلَ ــا ِطه يــب ــا انْذَ ِإه لَ  )1(ابستَ

    
ــتَ. 18 بدــو ع ــلَ ى البذْ ِإِردي ــِكح ــلفَ كُِهي  هتُ

   لَــوملُــثْ ِمْلنَــ يــهح اًنَسال كَ وــراب 
    

 تْقَــطَي نَِتــ الَّاتُادمــ الجهتْرشَّ بــنمــ. 19
ــِب    ا َأمرــاد ــِه ِب م ــن ــح وهص خَ 2(اب( 

    
ــلَ. 20 اِليــِثي الب ــطْالب ِبع اِءحــ م  ةٌحِصفْ

 ابــج وهثُــع ِبنا مــمــ ِباتٌملِّسمــ   
    

ـ  ي ملَ. 21 ـ  قَب ـ  ح ن ِم ـ  ٍرج ٍدلْ ص ـ   و  ٍرجال شَ
 ابـــِها وه مـــاُنَّـــ هْل بـــملَّســـ والَِّإ   

    
ــ. 22 مــن ــ اُهللاهص خَ ــع مرآِنالقُ ِب  ةًزِج

   والًاِصـــوـــ بعدهـــِضقَـــنْ ال يي سباب 
    

23 .ــو ــ ِبهصخَ ــاِققََِشانْ الب ــِرد ِبشْ مهه 
   يلُــجنْــ ِماِسى النَّــلَــو عــةً هآيع ــج3(اب( 

    
 ةًراِظ نَــارصبــ اَأله لَــٍرطْــ قُلِّي كُــِفــ. 24

ــتَ    ــبيِذكْ م ــن ــنِإ اَل قَ الم ــفَطَص  ابذَى كَ
  

ــ. 25 ــاكذَكَ ــيي لَ ِف ــ اِإلِةلَ ســخْ َأاِءر برهم 
ـ ى و ض م د قَ نَأ    ـ  ضقَ ـ د قُ نى ِم ـ ر أَ ِهِس 4(اب( 

    
26 .ــــوصتْقَدــــ َأهمتَتٌاار حــــجهم 

ـ  ازحفَ    ـ  ن ِم ـ  قُيِدا الـص  هِلض فَ ـ ِتا كُ  م 5(اب( 
    

ــ. 27 ــتَ ارمثُ ــيى لَقَ ــ الِمةَلَ عاِجرم ــتَر ةًب 
   ــلْع ايــء ــبْتَُو فَمس تَ ــنَو ديِق هــتَا الر اب 

    
ـ  ِةرض ح ن مِ انكَفَ. 28 ـ  الَّ ِسد القُ ـ  ِت  تْفَري شَ

ــكَ    ــوقَ ابقَ سَأِني َأو ــد ــرتَ اقْاذَى ِإنَ 6(اب( 
    

29 .ِبَأو ــِبنْاَألم ــاِءيـ ــ ونيِفطَص المـ  مكَـ
ــخَ    ــ دبطْ ــا فَج جــ ِعاله ــطَا خَمدنْ اب 

    
30 .ــو ــملَ ي ــْلز ُلسأ يــر ــفَْأ رحمن ال  هتَ

ــ    ــي اَألِف ِرجم ــح ــ واًبِستَ ــِتتَكْ مِضرالفَ اب 
    

31 .ــح ــتَى َأتَّ ــخَا ِبانَ ٍسمــ و هــاِئ قَي ةٌم 
ــ    ــ خَِرجَأِب ِسميــلْ ال نَن ــى لَقَ ا تَهــع اب 

    
32 .لَوــي ــ( ةُلَ ــ)7()اِرالغَ ــثُاِل ثَ اُهللااَل قَ  انَ

ـ  ي ملَفَ    ـ  مِ ْلنَ ـ ( هنْ 8()نم( يـ ِغب ـ  ِهي ـ لَا طَ  م اب 
    

ــ. 33 ــرتْغَ س ــطَْأ ةَاقَر مــاع ــاخَس فَ  ِه ِب
 )9(ابـــِلطَّ مِحلْى للـــصنَثَانْ فَـــهادوجـــ   

    
34 .ـــلِْلوعـــ( اِةدِشمَأ)10()راًي ـــفَ كَنكُتُيم 

ــ    ها مــه ــنَ ــعِجارا فَ كُذْوا ال يرــس  ابب ال
    

35 .ِمينُيه  الـي من ـ  و اليسـ  ر ى اليسـ  فَ ار  مكَ
ــ    جــا ِباد اٍءمو ــم ٍريــخْ ي ــسُلِج  )11(ابح ال

    
ــنََأ. 36 ــب نٌَلاِم ــ ِمتْع ــ العَلثْ ــ ِبوِني اه 

 ابشُ العــتُِبــنْا يو مــ َأثَيــ الغَفُلُــخْا يمــ   
    

37 .وــر نْ َأةٌاحــع طْ َأ)12(ذْ ِإتْمــع ُأتْم ــم اًم 
ــفَ    مــس ــون ِلنُا ال من يتَمــار ــه  ابها شُ

    

                                                 
  .2/432ياقوت الحموي، معجم البلدان، . بلدة بالبحرين: دارين )1(
  .مادة حبا: أعطاه، اللسان: حباه )2(
رتين،      : "الن أنس قفع. البيت أشارة إلى معجزة انشقاق القمر    )3( شقاق القمر م أراهم ان ة، ف سأل أهل مكة النبي، صلى اهللا عليه وسلم أن يريهم آي

 .   169القاضي عياض، الشفا، ص : ينظر" حتى رأوا ِحَراَء بينهما 
 . أربمادة: حاجته، اللسان: أربه. بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) أ/11ق(ذا البيت على الهامش األيسر من آتب ه: في ب )4(
  .مادة أمر: عالمات، اللسان: أمارات. بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) أ/11ق (ت على الهامش األيسر من آتب هذا البي: في ب )5(
 .    53/9النجم، ]. َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى: [ي البيت اقتباس من قوله تعالىف )6(
 .خوالمثبت في باقي النس. ساقطة: في ت )7(
  .ام: ، ب 1في د )8(
 .مادة سوخ: غاصت يداه في األرض، اللسان: ساخ )9(
  .مطموسة: 1في د )10(
 .مادة مير: الطعام، اللسان: المير )11(
 .اإذ: 1في د )12(
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ـ  شُي الج ردص أَ ذِْإ. 38 ع رِ ن ي ـ  و ـ  ع  ٍعبن شَ
   ــو عــن م اِوزــكْ تَد ــِف ي العكَســِج اللَّر 1(اب( 

    
39 .والسحب نَّتْ ض ـ َأ و ـ  الغَ اءدنْ ـ  اِمم  تْس قَ

   ــو ــوتُالقُ ع زــ و ــّلكُ ِكتَشْ يــس  )2(ابغَي ال
    

 هعاِم ســـحيِبس التَّـــعِم ســـِهفِّـــكَِب. 40
 ابــو نُىص الحــم صــنِمــ واِمعــ الطَّنِمــ   

    
41 .والضـا  لَ )3(ببـ اِإل بِ ه ـ  الِمس ـ  د ني ِح اع 

   ــَأو سمــع ــ ِممو القَ ــِطنْ مهنْ ــاًقَ باذُ ع 
    

 تْعــد وةٌبص عــٍميلَ ســن ِمــتْملَســَأفَ. 42
ــطَِل    ــِةاع الم ــفَطَص ــ بنى ِم ِدعــه ا عصاب 

  

43 .ـــتَومـــرـــٍراِب جوِف المِكي متَـــلَيه 
ــ    ــ دنِم ِنيــ و ــِهِداِل ــ م ــِتتَكْ مانا كَ 4(اب( 

    
 دحــ َأهجــر يما لَــ مــُلضفْــَأى وفَــوَأ. (44

ــ الواكذَ    ــاءفَـ ــه حذْ ِإه لَـ ــلَّـ  ابِس نُـ
    

45 .الفَوـ  ُلض ـ ح أَ ن ِم مد الم ـ ح ـ  وِدم   هتُمي ِش

  

ـ لْ ع ِتي ب يِف يـ نَ أَ اء ـ رخْ فَ تْالَ ه ا العـ ر 5()اب( 
  

46 .ــحاثُي اِركَــلممــ ال يحــى لَصــها عدد 
ــ مِثيـــ الغَرطْـــ قَدا عـــذَال ِإِإ     ابِكسنْـ

    
47 .ــح ثُيــطَ الع ايــا و ال منــ ي  اهردكَ

   ــو ْلهــ ي منــلَ ع يكــ الب حــر م ا وــه ؟اب 
    

48 .حـ  ثُي ـ ى و ر الِق ـ اِر ع هـلَّ  انَ اعرالِق ضه 
ـ  ِف    ي الحـ  ِبر ض راًب ِإ وـ  ن س ـ  تَالم ِرهم ضاب 

    
49 .حمر يوِف الس ر د َ ،خُىضـ  اِحطَ البِ ر  ىد نَ

ــ    ــ الِفضيِب ــاِلع ي ــ، اًد ــر فَمكَ كُتْج ــر اب 
    

 اًمــري كَِفــتَعوا المالُنَــي َأاِلعــ المُلهــَأ. 50
   وــنْالم ــري حِدتَ اًم،و المــع ــري حِدتَ 6(اب( 

    
 مهبِسنْــ تَني ِحــ)7(يص قُــموهبــ َأموقَــ. 51

ــَأ    ــى الفَصقْ ــد لَاِرخَ ــِهي ــني ِح ــ َأان كَ اب 
    

ــ. 52 هــم س ــ نُةٌاد جِإب ــن ذْ يهــلَوا فَب  دقَ
ــبَأ    ــوا لَقَ ــنَ ــ بنا ِم ــِهِني م سنُةًاد ــج اب 

    
ــ. 53 مــ)8(اَلا ز ــع يمهرد قَ ــِهو ولُ تُمهم 

ـ  إِ ولُعتَ    ـ  نى أَ لَ ـ  ر تَ ـ وِن د نى ِم ا الـشُّ  ههاب 
    

54 .ــح ــرقَى اســتَتَ نَ سامــ الم ِدجــ ع  مهدنْ
   ــكَم ــر ِبالًمــ ــكْ م اِهللاوِلســ  ابِستَــ

    
ــ. 55 ــ مارصفَ جدهمالم ــر ــاِئوي ذَِخ به 

ــ    ــ منِم ــِهِدج ــوثْ َأاًس الِب ابــه  ابشُ القُ
    

ــ. 56 ــِهِب س مــتْوا ر ــةًب ــم لَ ي سمــا َأه حد 
ــغَ    ــتْطَّ ــنَ س ــفَ لِّا كُ ــٍرخْ ــح مان كَ  ابِستَ

    
57 .الشَّومس م هم ا بـ  تْد ـ اِل طَي األفـقِ   ِف ةًع 

ــفَلَْأ    ــتَي ــلَّ كُ ــاٍبه ِش ــان كَ ــر غَد قَ اب 
    

                                                 
  . مادة زود و لجب: الجيش الكثير العدد، اللسان: جمع مزود وهو وعاء الطعام؛ اللجب: المزاود )1(
ام         :بخلت؛ أنداء : ضنت )2( ه المطر؛ الغم راد ب دى والم سغب      :  جمع ن ضاء؛ ال سحابة البي ة وهي ال ل الجوع مع التعب،      : جمع غمام الجوع، وقي

  . مادة ضنن وندى و غمم و سغب: اللسان
 .   2/107الدميري، حياة الحيوان، . حيوان بري يشبه الورل، وآنيته أبو الحسل: الضَّب )3(
ى اهللا عليه وسلم في تمر حائط  جابر بالبرآة، من أجل سداد دين والده بعدما قتل في أحد، فقد استدان البيت أشارة إلى معجزة دعائه صل )4(

ثالثين وسقا من يهودي، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليشفع له فيه، فكلم الرسول اليهودي ليأخذ 
، فجد له فأوفاه ثالثين " جد له فأوفه الذي له : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النخل ومشى فيها، ثم قال لجابرتمر نخله بالذي له فأبى، فدخل ر
؛ البيهقي، دالئل 1/35أبو نعيم األصفهاني، دالئل النبوة،  :نظر الخبر فيا. وفي رواية أخرى ثالثة عشر وسقا. وسقا، وفضلت سبعة عشر وسقا

هو جابر بن عبد اهللا : وجابر المذآور هو. 3/283برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية،  2/83، الخصائص الكبرى، ؛ السيوطي6/325النبوة، 
: نظر الخبر فيا. بن عمرو بن حرام األنصاري، صحابي جليل، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة، بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين

 برهان الدين الحلبي، السيرة ؛2/83؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، 6/325؛ البيهقي، دالئل النبوة، 1/35ة، أبو نعيم األصفهاني، دالئل النبو
 .3/283الحلبية، 

  . بشكل طولي من اليمين إلى اليسار)ب/11ق(با على الهامش األيسر من آت) 45،44(البيتان :  في ب)5(
 .  مادة عفا و ندى: سانطالب العطاء، الل: طالب الحاجة؛ المنتدي: المعتفي )6(
  .قصي أبوهم:  في باقي النسخ)7(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )8(
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58 .اِتا خَ يم ـ  الر ـ  ِلِس ـ  متْ خَ ـ نْك م س الِم  اًقَِشتَ
ــالْ كَوَأ    ــدِف ــ كا لَ ــِفوتُ ي العــد ــ م ِسا حاب 

    
ــَأفَ. 59 ــتَنْ ــاًع بمهر آِخ ــلُوَأ و،ث همب ــع  اًثَ

   َأوــو ــهطُسـ ــوي قَم ِفـ ــِهِمـ  ابس نَـ
    

60 .ــلَع يــك ــن ِم لَ صطْ َأ اِهللاِتويــب اه 
ــ    ــطْا َأي يــب ــاءاِس النَّ ــ آب س موــإا و اب 

    
61 .م اْا سـ  ِتر ـ  سي الِع ـ ي ب  ِف ياِئده ـ نَا ع  اًقَ

  

وــاْر ــ الخَِتح ــُلي ــي م ِف ياِندا خَهــب 1(اب( 
  

  

  :)2(ِذكْر فَواِئد تَتَعلَّقُ ِبهِذه الْقَِصيدِة
  

 ة روح، وعاِئشَةُ ِبنْتُ معمر الْقُرِشي     بن سِعيد   بن، َأنَّا َأسعد    )3( َأِبي الْفَتْحِ  بنَأخْبرنَا َأبو عبِد اِهللا     
 بـن  ريذَة، َأنَّا الطَّبراِني، ثَنَا َأحمـد        بنَأنَّا ُأم ِإبراِهيم فَاِطمةُ ِبنْتُ عبِد اِهللا، َأنَّا َأبو بكْر           : ِإجازةً، قَاالَ 

 بـن  ِسـماِك     سِعيد، عن شُعبة، عـن     بن الْحِريش، ثَنَا يحيى     بن سِعيد اَألصبهاِني، ثَنَا زيد      بنمحمد  
ِإنّي َألعِرفُ حجراً كَان يسلِّم علَي، قَبـَل َأن" :         قَاَل رسوُل اِهللا    :  سمرة، قَالَ  بنحرب، عن جاِبر    

ِمن حـِديِث    )6(رواه مسِلم . )5( الْحِريش بنلَم يرِوِه عن شُعبة ِإالَّ يحيى، تَفَرد ِبِه زيد          : قَاَل. )4("ُأبعثَ
 اِهيمراكبنِإبِسم نان، عمطَه .  

 ِبمكَّةَ فَخَـرج ِفـي      كُنَّا مع رسوِل اِهللا     : "وذَكَر الْحاِكم ِفي الْمستَدرك ِمن حِديِث عِلي قَال       
صـِحيح  : ، قَـالَ  " يا رسوَل اهللا   )7(لَيكالسالَم ع : "بعِض نَواِحيها، فَما استَقْبلَه شَجر والَ جبٌل ِإالَّ قَال        

لَمنَاد، و8(اِإلس(اهجخَري )9(.  
 عباٍس، ِمن طَِريِق الدوالَِبي ِبالسنَِد الْمتَقَـدِم        بنوقَد ذَكَرتُ ِفي ِكتَاِبي ِفي السير، ِمن حِديِث ا        

 عطَاء، عن َأِبيه، عن ِعكِْرمـة،       بن شُعيب، عن عثْمان     بنمحمِد   عاِئذ، عن    بنهنَا ِإلَيِه، عن محمِد     
 منْقَِلبـاً   فَلَما قَضى ِإلَيِه الَِّذي َأمر ِبه، انْصرفَ        "حِديثَاً ِفي مبدأ النُّبوِة وِفي آِخِرِه،       .  عباسٍ بنعِن ا 

  .  الْحِديث)11(" علَيِه السالَم علَيك يا رسوَل اِهللا)10(والَ شَجٍر ِإالَّ يسلِّمِإلَى َأهِلِه، الَ يْأِتي علَى حجٍر 

                                                 
  .مادة عنق و خبب: ضرب من العدو، اللسان: ضرب من سير اإلبل؛ الخبب: العنق )1(
  .مطموسة: 1في د )2(
دي،      ) هـ690 و   601(عاش مــا بيـن    . لصالحيمحمد بن عبد المؤمن، شمس الدين أبو عبد اهللا الصوري، المقدسي، ا           : هو )3( اج الكن سمع من الت

ن        . ، وأبو الفخر أسعد بن روح، وأم حبيبة عائشة بنت معمر          َطَبْرَزدوابن الحرستاني، وابن مالعب، وأجاز له ابن         ا اب سمع به داد، ف ى بغ رحل إل
اريخ اإلسالم،   الذهبي: ترجمته في. الجواليقي، وعبد السالم الزاهري، وأبي حفص السهروردي       د،    ؛51/436، ت ل التقيي ن  1/168الفاسي، ذي ؛ اب

 5/416العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 
ر،        )167(، حديث رقم    1/115م الصغير،   الطبراني، المعج  )4( ي، المعجم الكبي م   ، حديث ر   2/220؛ الطبران ون     ؛  )1907(ق اس، عي ن سيد الن اب

 ).2277(، حديث رقم 1149الصحيح، ص ؛ مسلم، 1/83األثر،
  .مطموسة: 1في د )5(
  ". ِبَمكََّة َآاَن ُيَسلُِّم َعَلىَّ َقْبَل َأْن ُأْبَعَث ِإنِّى َألْعِرُفُه اآلَنِإنِّى َألْعِرُف َحَجًرا: "، الصحيح، ورد نص الحديث هكذافي مسلم )6(
  .عليك السالم: 1في د )7(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )8(
 ).4238(، حديث رقم 2/677على الصحيحين، تدرك الحاآم، المس )9(
 .َسلََّم: ، ب1في د  )10(
 .1/83؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، 1/33الدوالبي، الذرية الطاهرة النبوية،  )11(
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 ريذَة،  بن )2(، َأخْبرتْنَا فَاِطمةُ ِبنْتُ عبِد اِهللا، َأخْبرنَا َأبو بكْر        )1( َأِبي الْفَتِْح الصالْحاِني   بنَأخْبرنَا ا 
 عمـرو البجِلـي، ثَنَـا       بـن  ِبنْدار اَألصبهاِني الْباِطرقَاِني، ثَنَا ِإسماِعيُل       بننَا عبد اِهللا    َأنَّا اللَّخِْمي، ثَ  

كُنَّا نَْأكُُل ِعنْد النَِّبـي     : " مسعود قَال  بنِإسراِئيل، عن منْصور، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمة، عن عبِد اِهللا           
 ،) فَكُنَّاعم3()نَس(امالطَّع ِبيحتَس ")اِئيل. )4رور ِإالَّ ِإسنْصم نِوِه عري لَم.  

، عن  )5() الْمثَنَّى بنمحمِد  (َأخْرجه الْبخَاِري ِمن حِديِث ِإسراِئيل، عن منْصور رواه، عــن          
لَقَد كُنَّا نَسمع تَسِبيح الطَّعـاِم وهـو        " الْبخَاِري، عن عبِد اِهللا      َأِبي َأحمد الزبيِري، عن ِإسراِئيل، ولَفْظُ     

  .)6("يْؤكَل
 حتَّـى سـِمعنَا     ، فَسبحن ِفي يِد رسـوِل اِهللا        )7( كَفَّاً ِمن حصى   َأخَذَ النَِّبي   : "وقَاَل َأنَس 

   . )8("ِبي بكٍْر فَسبحن، ثُم ِفي َأيِدينَا فَما سبحنالتَّسِبيح، ثُم صبهن ِفي يِد َأ

    ذَكَرو و ذَرَأب ى ِمثْلَهورو" :      ـانثْمعو رمِفي كَفِّ ع نحبس نـِل      . )9("َأنَّهَأه ـضعقَـاَل بو
دراِك التَّسِبيِح، وِإالَّ فَِهي مـسبحةٌ قَبـَل ذَِلـك           َأسماِع الْحاِضِرين إلِ   الْمعِجز ِفي هذَا خَرقُ   : )10(الِْعلِْم
هدعبالَى. وقَاَل اُهللا تَع :ِدَهبِحَم حسَبءٍ إِالَّ ين شَيوَإِن م)11(.  

الَ تُجـارى،   فَِلما اشْتَمَل علَيِه ِمـن الْفَـصاحِة الَِّتـي          .  الْعظْمى ِبالْقُرآنِ  )12()وَأما الْمعِجزةُ (
.   ِمن َأهِل اللَّسن عنْـه     )13(والْبالغَِة الَِّتي الَ تُبارى، ِمن رصانَِة النَّظِْم ومتَانَِة التَّْأِليف، وانِْفعاِل ساِمِعيه          

"    دِليقَاَل الْو بنفَقَد       ِمن النَِّبي ِمعا سة لَمرِغيالْم     ْبِال راللّهَ يَأْم سَانِ إِنلِ وَاإلِحعَد )14(  اآليـة " .    لَـه اِهللا ِإنو
  .  )18(")17(، وِإن َأعالَه لَمثِْمر، ما يقُوُل هذَا بشَر)16(، وِإن َأسفَلَه لَمغِْدقٌ)15(لَحالَوة، وِإن علَيِه لَطَالَوة

                                                 
و )1( ي البا    : ه صالحي الحنبل صوري ال دين ال ي ال اس تق و العب تح أب ي الف ن أب ؤمن، اب د الم ن عب رحمن ب د ال ن عب د ب يأحم ين .نياس ا ب        عاش م
ه                  ) هـ701 و 617( اتلي، وخرج ل واني والمق سمع من ابن أبي لقمة وابن صصري والقزويني وغيرهم، وحدث بالكثير، وحدث عنه البرزالي وال

د،     ؛ ا 7/31الصفدي، الوافي بالوفيات،    : ترجمته في . مشيخة ة،        1/330لفاسي، ذيل التقيي درر الكامن ن حجر، ال اد  1/196؛ اب ن العم ي،  ؛ اب  الحنبل
       .6/2شذرات الذهب، 

 .ساقطة: 1في د )2(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )3(
 ).633(، حديث رقم 1/378م الصغير، الطبراني، المعج )4(
 . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )5(
  ).3579(، حديث رقم 748 الصحيح، ص البخاري، )6(
 .حصباء: 1في د )7(
  . 163؛ الماوردي، أعالم النبوة، ص 183قاضي عياض، الشفا، ص ال )8(
  . 52؛ ابن سيد الناس، المقامات العلية، ص 183س، ص .القاضي عياض، م )9(
  .العلماء: في ب )10(
  .17/44اإلسراء،  )11(
  .مطموسة: 1في د )12(
 .سامعه: 1في د )13(
  16/90النحل،  )14(
  .  مادة طال: الرازي، مختار الصحاح. أي حسنا وقبوال): بضم الطاء وفتحها :  ( لطالوة )15(
وي وطاب            : قال ابن إسحق  : إنَّ أصله َلَعْذقٌ  : قول الوليد  )16( ة التي ثبت أصلها، وق ْذقُ   وإن أصله لَعْذق؛ استعارة من النخل ا إذا جنى والَع : فرعه

ة ة، . النخل سيرة النبوي ن إسحق، ال شام1/193اب ن ه ظ اب ْدٌق: ؛ ولف ر: َلَغ اء الكثي دق وهو الم شام. من الغ ن ه ة، : اب سيرة النبوي ال 1/153ال ؛  ق
 .   2/16الروض األنف، : السهيلي. ورواية ابن إسحق أفصح ألنها استعارة تامة يشبه آخر الكالم أوله: السهيلي

  .البشر : في ب )17(
سهيلي  153/ 1السيرة النبوية،   : ؛ ابن هشام  1/193إسحق، السيرة النبوية،     ابن: ينظر )18( ف،     : ؛ ال روض األن شفا،       2/16ال اض، ال ؛ القاضي عي

وة، ؛58ص  ل النب ي، دالئ ة،  2/75 البيهق د الغاب ر، أس ن األثي تيعاب،  1/309؛ اب ر، االس د الب ن عب ر، اإلصابة، 1/128؛ اب ن حج ؛ 2/245؛ اب
   3/279؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 7/7النويري، نهاية األرب، 
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سجدتُ :  فَسجد وقَاَل) )1 بِمَا تُؤمَر وَأَعرِض عَـنِ الْمـشرِكِنيَ    اصدَعفَوذُِكر َأن َأعراِبيا سِمع رجالً يقْرُأ 

 َأن مخْلُوقَاً الَ    )4(َأشْهد:  فَقَالَ )3(فَلَما استَيأَسواْ مِنه خَلَصواْ �َجِياً    ، وسِمع آخَر رجالً يقْرُأ      )2()هذَا. (ِلفَصاحِتِه
ع قِْدرذَا الْكَالَمي5("لَى ِمثِْل ه( .  

الْقَتْـُل  "َأفْصح ما تَكَلَّمتْ ِبِه العـرب  :  فَقَد ِقيَل))6وَلَكُم فِي الْقِصَاصِ حَيَـاة ،وِمن ذَِلك قَولُه تَعالَى  

ادفَع بِـالَّتِي   وقَولُه  . )8(، فَرقٌ كَِثير ِلمن تََأملَه    وبينَهما ِمن حيثُ تَمام الْمعنَى، وحسن اللَّفْظِ      . )7("َأنْفَى ِللْقَتْلِ 
حَمِيم وَلِي كَأَ�َّه عَدَاوَة نَهنَكَ وَبَيفَإِذَا الَّذِي بَي سَنهِيَ أَح)9(.  

    ِجِزِه َأنَّهعم ِمنو-  الَمِه السلَيم    - عاً لَهعقَرْل مزي زِ )10( لَمجالَى       ِبالْعِلِه تَعاِن ِبِمثِْلِه ِبقَوِن اِإلتْيع 
       َصَـادِقِني ونِ اللّـهِ إِن كُنـتُمـن دتُم متَطَعواْ مَنِ اسعثْلِهِ وَادورَةٍ مقُلْ فَأْتُواْ بِس يَقُولُونَ افْتَرَاه أَم11( اآلية(لُهقَوو ،)12(     فِـي وَإِن كُنـتُم

 هَــذَا    بِمِثْـلِ  قُـل لَّـئِنِ اجتَمَعَـتِ اإلِ�ـس وَالْجِـن عَلَـى أَن يَـأْتُواْ        وقَولُه.  اآلية))13لَى عَبدِ�َا فَـأْتُواْ بِـسورَةٍ مـن مثْلِـهِ    رَيبٍ مما �َزلْنَا عَ
ثَاُل ذَِلك وهم ِفي كُلِّ ذَِلك نَاِكصون عـن       وَأم15( ( قُلْ فَأْتُواْ بِعَشرِ سوَرٍ مثْلِهِ مفْتَرَيَـاتٍ      وقَولُه  .  اآلية ))14الْقُرآنِ

ونِجمحِتِه مضارع16(م(اثَلَِتِهمم نع ")17( .  
 )19()فَوِجد كَما ( ما انْطَوى علَيِه ِمن اِإلخْباِر ِبالْمغَيباِت، وما لَم يكُن، ولَم يقَع             )18(وِمن معِجِزه 

وَهـم مـن بَعـدِ غَلَـبِهِم       وقَوِلِه))20لَتَدخلُن الْمَسجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّه آمِـنِنيَ  لْوجِه الَِّذي َأخْبر ِبِه كَقَوِلِه ورد علَى ا

                                                 
  .15/94جر، الح )1(
  .، ب2د: الزيادة في )2(
  .12/80يوسف،  )3(
 .ساقطة: في م )4(
  .9/415؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 159 -157 القاضي عياض، الشفا، ص :ينظر )5(
  .179/ 2البقرة،  )6(
  .1/105الميداني، مجمع األمثال،  )7(
ل   (و) القصاص حياة(جز ما بين آلمتي ة القرآنية؛ نجد أن التعبير القرآني أجود وأو    عند عقد مقارنة بين ما قالته العرب واآلي        )8( ل أنفى للقت ، )القت

ل وهو القصاص  سبب                ا من القت ه واضح أن  نوع رآن فإن آما أن قول العرب فيه التباس إذ ظاهره أن القتل سبب النتفاء نفسه، بخالف لفظ الق
اة            لنوع من أنواع الحياة، يضاف إلى ذلك أن        ي آلمتي قصاص وحي ر القرآن .  قولة العرب فيها تكرار لكلمة القتل مرتين، في حين نجد في التعبي

ا                       ة العرب فيه إن قول آما أن قولة العرب لم تشمل إال نوعا واحدا مما ينبغي القصاص فيه، أما التعبير القرآني فيشمل القتل وغير القتل، وأخيرا ف
ل على خالف                فلربما آا . نوع من اإليهام والخطأ    ا للقت ل نافي ا آل قت ه م يم مع أن وع من التعم ن القتل سببا لكثرة القتل آالقتل ظلما، ففي العبارة ن

دا              ى جدي ه أعطاك معن ا قلبت ه، فكيفم وهم، صادق في ظاهره وباطن ر م ب،    : ينظر . التعبير القرآني، فإنه صحيح شامل غي التيح الغي رازي، مف ال
5/49.  
  .41/34فصلت،  )9(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )10(
   .10/38يونس،  )11(
  . ساقطة: 1في د )12(
  .2/23 البقرة، )13(
  .17/88 اإلسراء، )14(
 .11/13 هود، )15(
 .متأخرون: محجمون )16(
 .158-157القاضي عياض، الشفا، ص  )17(
 . مطموسة: 1في د )18(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )19(
  .48/27 الفتح، )20(
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هِ     وقَوِلِه   ))1سَيَغْلِبونَ ينَ آمَنـوا مِـنكُم وَعَمِلُـوا الـصالِحَاتِ لَيَـستَخْلِفَنهم فِـي         وَعَـدَ اللَّـه الَّـذِ      وقَوِلـِه    ))2لِيظْهِرَه عَلَى الدينِ كُلـِّ
 ِفي َأمثَاِل ذَِلك، فَكَان5( ( إِ�َّا �َحن �َزلْنَا الذِّكْرَ وَإِ�َّا لَه لَحَافِظُونَ  وقَوِلِه )4(إِذَا جَاء �َصر اللَّهِ وَالْفَتْحقَوِلِه  و))3الْأَرضِ
  . )6(خْبر ِبِه ِفي ذَِلك كُلِّهكَما َأ

                انْقَطَـعو هِعلْم سرا دِة، ِمماِضيِم الْماُألماِلفَِة ووِن الساِر الْقُرَأخْب َأ ِبِه ِمنا َأنْبِجِزِه معم ِمنو
          باَألح ِمن ادِإالَّ اآلح ِمنْه رِسيالْي لَمعا الَ يِمم ،نْهع رِفي تَطَلّبه     الْخَب هرمَأفْنَى ع ن7(اِر ِمم(   ،نْهِث عحالْبو 

    َأنَّهِعلِْمِه ب عم-    الَمِه السلَيع -     كُني الَِّذي لَم اُألمي 8( النَِّبي(         ِمنْه ذَِلك تَلَقَّني نم دجالَ وةَ والِْكتَاب ِسنحي 
ـ  اَألنِْبياِء، وخَبِر موسى والْخَضِر وَأصحاِب الْكَهِف ولُقْمـان وا         ِمن َأهِل الِْعلِْم ِبه، كَِقصصِ     ِه وِذي  بن

الْقَرنَيِن وكَِثيٍر ِمن ذَِلك كَان علَيِه السالم يْأِتي ِبِه جواباً ِلمتَعنٍِّت يسَأُل عنْه ِمن َأهِل الِْكتَاِب وغَيـِرِهم                  
جوه ِإعجوةو10)(9(اِزه كَِثير(.  

ِإنِّي تَاِرك ِفـيكُم    : "- علَيه السالَم  -ِإلَى قَوِلِه   ] وواِصالً بعده الَ ينْقَِضي سببا    [واِإلشَارةُ ِبقَوِله   
  .)11("ما ِإن تَمسكْتُم ِبه لَن تَِضلُّوا ِمن بعِدي ِكتَاب اِهللا وِعتْرِتي َأهُل بيِتي

قَر            اِسِطيد بن الومبن َأح ِلياِهيم بن عرق ِإبحاِهِد َأِبي ِإساِم الزلَى اِإلمو   )12(ْأتُ عكُم َأبرَأخْب ،
نَّا َأبو   وَأنَا َأسمع، أَ   )13( طَاِهر الِْميهِني ِقراءةً علَيهِ    بن عبد السالَم ِببغْداد، َأنَّا َأبو الْفَضِل َأحمد         بنالْفَتِْح  
 يعقُوب بن يوسف الْعـدل،      بن الْبيع، ثَنَا َأبو الْفَضِل الْحسن       بن خَلَف، َأنَّا الْحاِكم َأبو عبِد اِهللا        بنبكٍْر  

 سِعيد بـن    بنيى   عون، َأنَّا َأبو حيان يح     بن محمد بن عبد الوهاب العبِدي، َأنَّا جعفَر         بنثَنَا َأبو َأحمد    
 ذَاتَ يوٍم خَِطيبـاً،     قَام ِفينَا رسوُل اِهللا     : سِمعتُ زيد بن َأرقَم يقُولُ    :  حيان قَال  بنحيان، عن يِزيِد    

ك َأن يْأِتيِني رسوُل ربـي عـز     ِإنَّما َأنَا بشَر يوشِ   ! َأما بعد؛ َأيها النَّاس   : "فَحمد اَهللا وَأثْنَى علَيِه ثُم قَال     
 هبلَّ فَُأِجيجكُم الثّقَلَين   . وفَي ِإنَّي تَاِرككُوا ِبِكتَاِب          : وسالنُّور، فَتَمى ودِه الْهلَّ ِفيجو زاِهللا ع ا ِكتَابملُهَأو

". أذكركم اَهللا ِفي َأهِل بيِتـي     . وَأهل بيِتي : "ثُم قَال . يِهفَحثَّ علَيِه ورغَّب فِ   ". اِهللا عز وجلَّ وخُذُوا ِبه    
  . )14("وِإنَّهما لَن يتَفَرقَا حتَّى يِردا علَي الْحوض"رواه مسِلم ِفي صِحيِحِه وِفيِه 

                                                 
  .30/3 الروم، )1(
  . 48/28الفتح،  )2(
 .55/ 24 النور،)3(
 .1/ 48ر، النص )4(
 .15/9 الحجر، )5(
  .162القاضي عياض، الشفا، ص : ينظر )6(
 .طلبه: في م  )7(
  .  ساقطة: في ب )8(
  .آبيرة: 1في د )9(
 .163س، ص .القاضي عياض، م: ينظر )10(
 ).9255( حديث رقم 10/130حاديث، ألالسيوطي، جامع ا )11(
دا     . تقي الدين الواسطي الحنبلي   : هو )12( اإلمام ، القدوة، الزاهد، مسند الشام، وأحد المشايخ المشهورين بالعلم والعمل واالجتهاد، آان صالحا عاب

ر  .  مالعب وغيرهما، سمع من ابن الحرستاني وابن)692 و   602(عاش ما بين    . في رآعة قانتا خاشعا، فكان يقرأ القرآن       ق آثي إذ . وأخذ عنه خل
ه في   . حدَّث بالكثير، وآان فقيها عارفا بالمذهب، تولى التدريس بمدرسة الصالحية مدة طويلة، وولي مشيخة الحديث بالظاهرية                ذهبي،  : ترجمت ال

   .1/433الفاسي، ذيل التقييد،  ؛6/44؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 52/148؛ تاريخ اإلسالم، 3/378؛ العبر، 4/178تذآرة الحفاظ، 

  .ساقطة: في م )13(
ي، المعجم  " وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض"، لم يذآر مسلم في حديثه )2408(ديث رقم ، ح1207مسلم، الصحيح، ص    )14(  ؛ الطبران

  ).5028(، حديث رقم 5/183الكبير، 
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  : )1(حِديثُ الضب

َأخْبرتْنَا ُأم ِإبـراِهيم    : لْحاِني، وعاِئشَةُ ِبنْتُ معمر قَاالَ    َأخْبرنَا َأبو عبِد اِهللا الصوِري، َأنَّا الصا      
 بن، ثَنَا محمد    )2( عِلي بن الْوِليد السلِْمي    بن ريذَة، َأنَّا الطَّبراِني، ثَنَا محمد       بنالجوزداِنية، َأنَّا َأبو بكْر     

  اِنينْعلَى الصِد اَألعِعب    تَِمرعس     بن، ثَنَا الْممان، ثَنَا كَهملَيبن س     داون، ثَنَا دسـِن      بن الْحَأِبي ِهنْـد، ع 
  :  ِبحِديِث الضِب)4(- رِضي اُهللا عنْهما- عمر بن الْخَطَّاب )3( عمر، عن َأِبيِهبنالشُّعِبي، عن عبِد اِهللا 

ي سلَيم قَد صاد ضباً،     بني محفٍَل ِمن َأصحاِبه، ِإذْ جاء َأعراِبي ِمن          كَان فِ  َأن رسوَل اِهللا    "
علَى هـذَا   : علَى من هِذه الْجماعةُ؟ فَقَالُوا    : وجعلَه ِفي كُمِه فَذَهب ِبه ِإلَى رحِله، فَرَأى جماعةً، فَقَالَ         

     ،نَِبي َأنَّه معزوِل اِهللا        الَِّذي يسلَى رَل عَأقْب ثُم ،فَشَقَّ النَّاس َلَـى       :  فَقَالع لَِت النَّاسا اشْتَمد ممحا مي
   ٍة َأكْذَب ِمنْكجِذي لَه . غَضالَ َأبو             ،فَقَتَلْتُـك ـكلَيلْتُ عجوالً لَعجِمي عِني قَوميسي الَ َأنلَوو ،ِمنْك ِإلَي 

َأمـا  : "فَقَـاَل رسـوُل اِهللا      . هدعِني َأقْتُلْ ! يا رسوَل اهللاِ  : فَقَاَل عمر !  ِبقَتِْلك النَّاس َأجمِعين   فَسررتُ
. تُ ِبك والالَِّت والْعزى الَ آمنْ   : ، فَقَالَ ، ثُم َأقْبَل علَى رسوِل اِهللا       "عِلمتَ َأن الْحِليم كَاد َأن يكُون نَِبياً      

ولَم تُكِْرم  . يا َأعراِبي ما حملَك علَى َأن قُلْتَ ما قُلْتَ؟، وقُلْتَ غَير الْحقِّ؟           : وقَد قَاَل لَه رسوُل اِهللا      
ِبك َأو يْؤِمن ِبك هـذَا      اسِتخْفَافَاً ِبرسوِل اِهللا، والالَِّت والْعزى الَ آمنْتُ        ! وتُكَلِّمِني َأيضاً : قَال! مجِلِسي

  ،بالض) بالض جوِل اِهللا         )5()فََأخْرسي ردي نيب هحطَرِه وكُم ِمن  َفَقَال ، :      بذَا الـضه ِبك نآم ِإن
 نْتُ ِبكوُل اِهللا    . آمسفَقَاَل ر" : با ضِبينٍ    "! يم ِبيراٍن عِبِلس بالض اً   فَتَكَلَّمعِميج الْقَوم همفْهي ، : كيلَب

الَِّذي ِفي السماِء عرشُـه،     : قَاَل"من تَعبد؟   : فَقَاَل لَه رسوُل اِهللا     .  رب الْعالَِمين  وسعديك يا رسولَ  
  لْطَانُهِض سِفي اَألرتُ     . ومحنَِّة رِفي الْجو ،ِبيلُهِر سحِفي الْبو   هذَابِفي النَّاِر عـا     : " قَاَل. ه، وَأنَـا ي نفَم

. وقَد خَاب من كَـذَّبك    . قَد َأفْلَح من صدقَك   .  وخَاتَم النَِّبيين  )6()َأنْتَ رسوُل رب الْعالَمِ   : قَاَل" (ضب ؟ 
 اِبيرأَ      : فَقَاَل اَألعِإالَّ اهللا، و الَ ِإلَه َأن دقَّاً   َأشْهوُل اِهللا حسر ِض       . نَّكِه اَألرجلَى وا عمو ،تُكَأتَي اِهللا لَقَدو

 َأحب ِإلَي ِمن نَفِْسي، وِمن واِلِدي، وقَـد آمنْـتُ ِبـِك             َأحد هو َأبغَض ِإلَي ِمنْك، وواِهللا َألنْتَ الساعةَ       
  .ي وِسري وعالِنيِتيوداِخِلي وخَاِرِج. ِبشَعِري وبشَِري

ال يقْبلُـه   . الْحمد ِهللا الَِّذي هداك ِإلَى هذَا الدين الَِّذي يعلُو، وال يعلَى          : " فَقَاَل لَه رسوُل اِهللا     
. )8(قُـلْ هـوَ اللَّـه أَحَـد     حمد، والَ: فَعلَّمه رسوُل اِهللا .  الصالَةَ ِإالَّ ِبقُرآن)7(اُهللا ِإالَّ ِبصالة، والَ يقْبُل اُهللا

ِإن : فَقَاَل لَه رسوُل اِهللا     ! ما سِمعتُ ِفي الْبِسيِط، وِال ِفي الرجِز َأحسن ِمن هذَا         . يا رسوَل اهللاِ  : فَقاََل

                                                 
  .مطموسة: 1في د )1(
  .البصري: في المعجم الصغير )2(
 .  ساقطة: ي مف )3(
  .ساقطة: ، م ، ب1في د )4(
  .  والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )5(
 . مطموسة: 1في د )6(
  . ساقطة: 2في د )7(
  .1/112اإلخالص،  )8(
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فَكََأنَّما قَرْأتَ ثُلُثَ الْقُـرآن، وِإذَا  .  مرةً أَحَدقُلْ هوَ اللَّهِإذَا قَرْأتَ  . هذَا كَالم رب الْعالَِمين، ولَيس ِبِشعر     

 ثَالثَ مرات فَكََأنَّما قُلْ هوَ اللَّـه أَحَـد   وِإذَا قَرْأتَ.  مرتَيِن فَكََأنَّما قَرْأتَ ثُلُثَي الْقُرآنقُلْ هوَ اللَّه أَحَدقَرْأتَ 
  كُلَّه ْأتَ الْقُرآنفَقَ. قَر اِبيراَل اَألع :ِنعِزيل      مِطي الْجعيو رِسيُل الْيقْبنَا يـوُل اِهللا      .  اِإللَه ِإلَهسقَـاَل ر ثُم

 :    وهطَرتَّى َأبح هطَوفََأع ،اِبيرطُوا اَألعن    . َأعمحالر دبع ف بنفَقَامووَل اِهللا ِإنِّي    :  فَقَالَ )1( عسا ري
. )3(، وِهي عـشْراء يبا، وفَوقَ األعر)2(ن ُأعِطيه نَاقَةً َأتَقَرب ِبها ِإلَى اِهللا عز وجّل دون الْبخِْتي  ُأِريد أَ 

لَك : "قَاَل. نَعم: قَاَل. ِإنَّك قَد وصفْتَ ما تُعِطي، وَأِصفُ لَك ما يعِطيك اُهللا جزاء :          فَقَاَل رسوُل اِهللا    
 ِمن درٍة جوفَاء، قَواِئمها ِمن زبرجٍد َأخْضر، وعنُقُها ِمن زبرجٍد َأصفَر، علَيها هـودج، وعلَـى                 نَاقَةٌ

  .الْهودج السنْدس، واالستَبرق، تَمر ِبك علَى الصراِط كَالْبرِق الْخَاِطف
 رمٍح،  )4(، فَلَِقيه َألْفُ َأعراِبي، علَى َألِْف دابة، وَألْفِ       نِْد رسوِل اِهللا    فَخَرج اَألعراِبي ِمن عِ   

فَقَـاَل  .  هذَا الَِّذي يكِْذب، و يزعم َأنَّـه نَِبـي         )6(َأتُقَاِتُل: )5(َأين تُِريدون؟ فَقَالُوا  : فَقَاَل لَهم . وَألِْف سيفٍ 
اِبيراَألع :وُل اهللا         َأشْهساً ردمحم َأنِإالَّ اهللا، و الَ ِإلَه َأن د . 10(فَقَالُوا لَه( :َْأتبص)11(  َـا : ؟ فَقَـالم)12( 
 اِهللا فَبلَغَ ذَِلك رسـولَ   . الَ ِإلَه ِإالَّ اهللا، محمد رسوُل اهللا      : فَقَالُوا ِبَأجمِعِهم . وحدثَهم هذَا الْحِديثَ  . صبْأتُ
 .           قُولُونم يهو ،لُّوا ِمنْها ولُون مقْبكِْبِهم ير نلُوا عاٍء، فَنَزم ِفي ِردفَتَلَقَّاه :       ـدمحِإالَّ اهللا، م الَ ِإلَـه

فَلَيس : قَاَل(لْوِليد،   ا بناتَدخُلُون تَحتَ رايِة خَاِلِد     : "قَاَل. مرنَا ِبَأمِرك يا رسوَل اهللا    : فَقَالُوا. رسوُل اهللاِ 
 َأِبي ِهنْـد    بنلَم يرِوِه عن داود     :  قَاَل الطَّبراِني  )14("و سلَيم بن ِإالَّ   )13()َأحد ِمن الْعرِب آمن ِمنْهم جِميعاً     

ِء وكُلُّ هـؤال : قُلْتُ.  عبِد اَألعلَىبند والَ عن كَهمس ِإالَّ معتَِمر، تَفَرد ِبه محم  . ِبهذَا التَّمام ِإالَّ كَهمس   
  .ِممن احتَج ِبِه مسِلم

  

  

  

                                                 
ة . عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، يكنى أبا محمد المكي ثم المدني        : هو )1( ل    و. صحابي جليل، أحد العشرة المشهود لهم بالجن د الفي د بع ل

لموا   وأحد الخمسة الذين  . بعشر سنين، وأسلم قبل أن يدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم، وآان أحد الثمانية الذين سبقوا باإلسالم                    أس
ين    .وجرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة  . شارك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المشاهد آلها   . على يد أبي بكر الصديق      مات سنة اثنت

ه في   . وثالثين رى،         : ترجمت ات الكب ن سعد، الطبق تيعاب،          3/124اب ر، االس د الب ن عب ة،       2/844؛ اب ر، أسد الغاب ن األثي ن حجر،   3/376؛ اب ، اب
  .  4/166اإلصابة، 

 .83شهاب الدين الخفاجي، شفاء الغليل، ص .وهي معربة. هي جمال طوال العناق: البختي )2(
ل لكل حامل عشراء         . اقة التي أتى على حملها عشرة أشهر الن: العشراء )3( ه فقي سع في ضا ات دما تضع أي . ثم ال يزال ذلك اسمها حتى تضع ، وبع

 . 2/159الدميري، حياة الحيوان، 
  .بألف: في ب )4(
  .قالوا: 2في د )5(
  .نقاتل : في ب )6(
  .ِلَم: ، ب2في د  )10(
  .  دة صبأما: خرج من دين إلى آخر، اللسان: صبأ )11(
 . ساقطة: ، م2في د )12(
 .مطموسة: 1في د )13(
م     156-2/153صغير،  الطبراني، المعجم ال   )14( وة،    )948(، حديث رق ل النب ي، دالئ شفا، ص    38-6/36؛ البيهق اض، ال ن  184؛ القاضي عي ؛ اب

 .9/520بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، امحمد  ؛644-6/643آثير، البداية والنهاية، 
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  )1()فوق(اة نَّثَاء الم التَّةُياِفقَ

- 3-  
  ]  مجزوء الرمل[

1 .اْرم ــن ــ ِر ِمـــ ــِميـــ  ِةال الفَـــ
  

ــب ــ ِتضعـــ ــاِتفَ اللَّكلْـــ  تـــ
  

ــفَ. 2 ــ ِلوهـــ ــ َأِشحولْـــ  سيِنـــ
  

ــآ ــفَلْ ِلفٌِلـــــــ  ِتاْولَـــــــ
  

ــهُأِب ىنَّـــــغَتَياًميِلا ســـــيـــــ. 3 ــسِليــــــ  )2(اِتملَ الــــــ

4 .ـــــوِمسيشَـــــِمِج الـــــنَّر ــلَِّلاًقَو ــساِليــــــ  اِترمي الــــــ

ــِداْنَ. 5 ــ َأاًبـــ ــَلالطْـــ ــدِبىملْ ســـ ــذَّوِعمالـــــ  )3(اِتفَِراْ الـــــ

ــدَأ. 6 ــعمـــ ــالقَ ِبمِرض تُـــ  )4(اِترفَــــــــــــــ الزراْو َأِب ـلْـــ

7 .وـــــِفزيـــــري ِمتَسيالطَّـــــح ــفَر ــ العح ســــــ  اِتربــــــ

ــِع. 8 ــا زمدنْـــ ــطَ متْمـــ ــاايـــ ــرا ِلهـــ ــ الجِيمـــ  اِترمـــ

9 .ــو ــدحـ ــِسيِعالْا ِبـ ــبي الْاِدحـ  )5(اِتتَالـــــــشَّا ِبهـــــــنْ ِمِنـيـ

 اِتسنَــــــــآل ااِعدوِلــــــــ يِسنْــــ ُأتُعــــد والًاِئقَــــ. 10

ــ تْراســــي وِدهــــ عتْرفَــــخَْأ. 11 ــنيبـــ ــ خٍَضي ِبـــ  )6(اِترِفـــ

12 .ــلْقَِبو ــِبـــ ــلْقَا ِبي مـــ ــيِبـــ ــ َأنِمـــ ــِميِلـــ  )7(اِترس الحـــ

ــا . 13 ــوممــ ــاِضــ ــ إالِضيي الِبــ ــ ِت)8(ودســـ ــح اللَّكلْـــ  اِتظَـــ

14 .ــالقَو ــا الِخنَـــــ ــال ِإارطَّـــــ ــ ِتنيبـــ ــ الخَكلْـــ  اِترطَـــ

                                                 
  : ، وردت في)3(تخريج القصيدة رقم . ساقطة : في ب )1(

وقد جمع من أسماء خيله صلى  : وقدم لها بقوله) 51، 50، 49، 48،  47،  46: (، فأورد ستة أبيات هي    91 -1/90الصفدي، الوافي بالوفيات،    * 
د                  تح محم ه             اهللا عليه وسلم في أبيات من قصيدة يمدحه بها الشيخ اإلمام فتح الدين أبو الف راءة مني علي سه ق شدني لنف اس اليعمري، أن يد الن ن س .  ب

تح        : وقّدم لها بقوله  ) 62،  61،  60،  59،  58،  57،  56،  55 ،54،  53: (يضا عشرة أبيات أخرى هي    وأورد أ  شيخ ف ة التي لل صيدة التائي ومن الق
  . الدين محمد بن سيد الناس المذآورة آنفا أبيات فيها أيضا ذآر شيء من أسماء سالحه

اب أسماء          ) 51،  50،  49،  48،  47،  46: (ات هي  ، فأورد ستة أبي   7/401 محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد،         * ا في ب د ذآره وق
 .     ما وقف عليه من أسماء خيله صلى اهللا عليه وسلم

  .3/240ياقوت الحموي، معجم البلدان، : انظر. إشارة إلى ساآني وادي سلم بالحجاز : أهيل السلمات )2(
  .مادة ذرف: اللسان. ذوارف: فالجمع. وهنا خروج على القياس في الجمع إلقامة الوزن. دائمة سيالن الدمع: الذارفات )3(
رات      : األوار )4( ّر الحب؛ الزف دة ح سان      : شدة العطش ومّر ولفح النار ووجهجها وهنا آناية عن ش ين، الل رة وهي شدة األن ع زف ادة أور و  : جم م

 .   زفر
؛ 2/232الدميري، حياة الحيوان،    . اإلبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة، واحدها أعيس واألنثى عيساء، ويقال هي آرام اإلبل              : لِعيُسا )5(

  .   مادة بين: الفراق، اللسان: البين
  . مادة خفر: لم تف به، اللسان: أخفرت )6(
  . الجمرات: ، م2في د )7(
 .سهود:  في م)8(
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 اِتيـــــتَوى الفَهـــــتَـــــُأ ي يفـــــْـ الماِئا الهـــــهـــــيَأ. 15

 ِةاجـــــــــنَّلْ ِلِهيـــــــــِجتَرتَا مــْلســى وملْ ســند عــعــ. 16

17 .ـــوامـــِحدي ِإاِح المَأن حـــبتَ ـبــ م ــسوحــــــ  ئاِتي الــــــ

ــحَأ. 18 ــدمـ ــي راِد الهـ ــَلوسـ ــِه ـ الـ ــع المب رلــــــ  اِتزِجــــــ

ــ. 19 ــ نمـــ ــنَاْدهـــ ــاهنَسا ِبـــ ــ ديِفـــ ــلُي الظُّاِجيـــ  اِتمـــ

20 .َأوــشََّلاْز ــ عك الـــــ ــ انَّـــــ ــشُّاِلوزِبــــــ  اِتهب الــــــ

21 .وــــمالْا ِبــــحوــــِيحــ ْأ ال ي ــلُـــ ــتُّر الَليِبو ســـ  )1(اِتهـــ

22 .ــِبو ــ ِكاِتآيــــــ ــاْواٍبتَــــــ ــي باٍتحِضــــــ  اِتنَــــــ

23 .ـــــوباِهرـــــٍنيب ـــــتْدع نمــع ــاٍتزِجــــــ  اِتراِف ســــــ

ــِم. 24 ــ نََلثْـ ــِعبـ ــا واِء المـ  اِتمـــــز اَألدنْـــــ ِعاِمعـــــ ـإلطـ

ــِل قَنِمــــ. 25 ــلْ خَم عــــٍليــ  اِتكَـــــــــر البِريـــــــــِثكَِباًقَــ

26 .ــو ــوا الدذَكَـ ــ)2(يِسـ ــ ِفـ  اِترمـــــــــــــــي التَّ ِذِهِدو زي ِمـ

27 .وــح ــنيِنــ ــب يِعذْ الِجــ  اِتمـــــِل الكَكلْـــــ ِتيْأنَـــــيِكــ

28 .ِذوراِة الـــــــشَّاعـــــــ يــــــيِدبسمــــــ كَهيــــــدالع اِةد 

29 .ــــاقُقَِشانْــــوالب ِردلَـــــاًقَّــــ حيِســـــس ح3(اِتثَـــــاِف النَّر( 

ــ. 30 ــ الرماِتخَـ ــِلسـ ــِه ِبـ ــ ِبمـ تَمـ ــركْ الماءنَــــــ  اِتمــــــ

ــاًوفْـــــ عِملَاْ العـــــعســـــوَأ. 31 ــنَ ِجنعـــ ــ الجاِتايـــ  اِةنَـــ

32 .ــَأو ــمتَـــ ــاً ِعاِس النَّـــ ــفَخَِبلْمـــ ــا الايــــــ  الِتِكشْمــــــ

ــِق  ـ الــِعيــِم جن عــاًرد قَــلَّجــ. 33 ــخَلْـــ ــنِمـــ  ِتآ واٍض مـــ

ــ. 34 ــمركَـــ ــح ســـ ى رزَأ فَـــ

   

 الِتهـــــــاِط الَاِبكَِسانْـــــــِب

    

                                                 
 .مادة تره: ألباطيل، اللسانا: الترهات )1(
 59، صحابي جليل، من أآثر الصحابة حفظًا للحديث ورواية له، توفي سنة هريرةعبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب بأبي هو : الدوسي )2(
 .3/308؛ الزرآلي، األعالم، 2/69ابن عبد البر، االستيعاب، : ترجمته في . هـ

لم     : "فعن أنس قال  . زة انشقاق القمر  وفي البيت أشارة إلى معج    . دة نفث ما: السواحر، اللسان : النافثات )3( ه وس ي، صلى اهللا علي سأل أهل مكة النب
 .169القاضي عياض، الشفا، ص :  ينظر،" مرتين، حتى رأوا ِحَراَء بينهماأن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر
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ــ. 35 ــسِلاِئســ ــبي و الــ ــَأ  ونفواصــ ــ الحَلهـــــ  )1(اِترجـــــ

36 .ــو ــحم ِباهوِســـــ  اِتبـــــات ِهبـــــ هفَيـــــكَ ٍنينَـــــ

ــرَأ. 37 ــَلســ ــ فَفَر العــ  الِتســـــرالم فَر عـــــاقَفَـــــاوالُقَــ

38 .ــب عــد ــ م ــ ِلاضا خَ حــِبر ــ ـال ــِموقَـــ ــ الغَج لُـــ  )2(اِترمـــ

ــ. 39 ــِفــ ــوٍفيي ســ ــِرواٍتتَلَص مــ ــ اٍحمـــــ  )3(اِتعرشْمـــــ

40 .ــقُو ــ لٍُبولُـــ ــتْسِبـــ ــوٍعر دقَ و فَـــ  )4(اِتغَاِب ســــــــــــ

 )5(اِةمـــــــ حٍبيـــــــاِرح مرـيـــــاِوغَ ماٍدجـــــنْ َأنيبـــــ. 41

ــُأ. 42 ــدسـ ــاٍب غَـ ــوحم سـ ــيا ِفـ ــهالمم ِبِهِبرحــــــ  اِتجــــــ

ــتَ. 44 ــادقُرفْـــ ــ اآلســـ ــْأبن ِمـــ ــِهِســـ ــجي اَألم ِفـــ  اِتمـــ

ــ ِتبريهم ِفـــــردالبـــــ ومجـــــنَْأ. 45 ــز العكلْــــــ  اِتمــــــ

ــ. 46 ــملَـ ــْلز يـ ــري ح ِفـ ــثَواْ ذَِهِبـ ــثَ واٍتبـــــــ  اِتبـــــــ

47 .ــو ــضمــ ــ عتْرصاء قَــ  اِتفَــــهري المِضــــاْو مهـــــ ـنْــ

ــِلكَ. 48 ــاًفَــ ــض وِنعالطَّ ِبــ ــ وِب رالــ ــصبحـــــ  )6(نَاِتاِف الـــــ

ــ. 49 ــنِمـــ ــحلُ واٍزز ِلـــ ــوٍفيـــ ــسنِمــ ــواِْتي )7(ِبك الــ  )8(المــ

50 .ِمــــونــــرتَ المِزجــ ا الــــس ــِقِبـــ ــذَّقَب ســـ  )9(اِتياِر الـــ

                                                 
ين    . صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي، يكنى أبا وهب        : هو )1( ة، وأحد المطعم لم وحسن إسالمه   ،آان أحد شرفاء قريش في الجاهلي .  أس

ه في  . مات بمكة في أول إمارة معاوية سنة اثنتين وأربعين    ن سعد،  : ترجمت رى،   اب ات الكب ن حجر  5/449 الطبق ذيب  3/246، اإلصابة،  ؛ اب ؛ ته
  . 276؛ تقريب التهذيب، ص 4/424التهذيب، 

يهم                  وفد من بن  : أّما أهل الحجرات   ان ف ون أسراهم، وآ ّلم، يطلب ه وس ى رسول اهللا، صلَّى اهللا علي : ي تميم، آانوا أآثر من سبعين رجًال، جاءوا إل
انظر القصة    . عطارد بن حاجب، والزبرقان بن بدر، وعمرو بن األهتم، والحباب بن يزيد، ونعيم بن يزيد، وقيس بن الحارث، وقيس بن عاصم                     

    .  6/288ل الهدى والرشاد، محمد بن يوسف الصالحي، سب: في
سان      : هول؛ الغمرات: لج. بشكل مائل) أ/15ق (ت على الهامش األيمن من آتب هذا البي  : في ت  )2( اثف، الل اس المتك رة وهي جمع الن : جمع غم

  . مادة لجج وغمر
 . لت و شرعمادة ص: مسددات نحو الخصم، اللسان: مجردات من الغمد؛ مشرعات: مصلتات. عاترمش: ، م2في د )3(
سان            : الدروع السابغات . بشكل مائل ) أ/15ق(يت على الهامش األيمن من      آتب هذا الب  : في ت  )4( ى في األرض طوال وسعة، الل : التي تجرها عل

  . مادة سبغ
  .مادة نجد و غور: آثيرو الغارات، اللسان: شجعان أقوياء؛ مغاوير: أنجاد )5(
  .مادة صفن: ، اللسانالقاِئُم على ثالِث قواِئَم وقد َأقاَم الرابَعَة على َطَرِف الحاِفِر : ن الَخْيِلالصاِفُن ِمجمع َصاِفن، و: الصافنات )6(
  .السَّلب: 1في د )7(
سرعته ؛ اللحيف                       من خيل الرسول    : لزاز )8( المطلوب ل ه يلتصق ب ه أي الصقته آأن ولهم الززت ذلك  من ق من  : ، أهداه له المقوقس، وسمي ب

سكب         . واللحيف ُفَعيل بمعنى فاعل، آأنه يلحف األرض بذنبه       ،  أسماء خيله    به في سرعته    : وقيل فيه بضم الالم وفتح الحاء على التصغير؛ ال ش
  .2/409ابن سيد الناس، عيون األثر، : ينظر. بفيض الماء وانسكابه

ن ثاب                : المرتجز )9( ين        سمي بذلك لحسن صهيله، آأنه ينشد رجزا، وهو الذي شهد له فيه خزيمة ب ن سيد    : ينظر . ت، فجعل شهادته شهادة رجل اب
 .2/409الناس، عيون األثر، 
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51 .ــو ــونِمـ ــ ورِد الـ ــ سنِمـ ـــبـ ــ قَِةحــــ ــاِد العِديـــ  )1(اتْيـــ

ــ. 52 ــِظ كَاٍتحاِبســ ــاِءبــ ــو ـ الــ ــِشحــ ــاِف الخَقَو فَــ  )2(اتْقَــ

53 .ــذَِإو ــا هـــــ ــاًامسز حـــــ ــ حهزهـــ ــ الكُفُتْـــ  )3(اةْمـــ

ــ. 54 ــنِمــ ــوِب وٍبيِض قَــ ـ اْر رســ ـ ٍبِســـ  )4(اتْبري الـــــض ِفـــ

55 .ــانْو ــى البضتَــ ــارتَّــ ــ همي ِفــ ــ)5(لَّفَـــ ــد حـــ  )6(اتْراِت البـــ

ــِخ. 56 ــت لَلْـ ــعمـ ــيِقر البـ ــودبـ ــن ســـ ــي الفَا ِذنَمـــ  راِتقَـــ

57 .ــِلو ــالِمِرانَـــ ــاِمذَخْـــ  )7(اِترمــــ الجيــــبِهضــــي لَ  المـــ

58) .ــِبو ــ الح)8()اِءمـ ــ وِفتْـ  )9(اِترجــــ الفَورهــــ ظُِبـــــ ضـالعـ

59 .ــه ــ باَألولـــ ــذَِّرمســـ ــِلا الـــ ــبــــ ــ الفَر حــــ  الِتعــــ

ــِمينّــــــثَتَ الم)10()يتَثنَّــــــى. (60 ــ رَلثْــ ــ الرِصقْــ  )11(اِتصاِقــ

ــِماًســــؤو رمهنْ ِمــــاًمــــاِظنَ. 61 ــ نََلثْـــ ــِمظْـــ  اِتزر الخَـــ

ــِن . 62 ــوالروعــ ــر ياِءحــ ــيِمــ ــاٍمهِسِبـــــ  )12(اِتيِمص مـــــ

63 .ـــــويـــــ ِب اِهللادـــــها يــ ـص ــ يِمـــ ــ الثَّنوصمـــ  اِترغَـــ

64 .ــــــــويا تَــــــــذَ ِإ اِهللادــ ر ــي فَِمــ ــمــ ــ الرردا قَــ  اِةمــ

 يالِت صــــــــى اِهللالَــــــــعويِحد مـــــــ اِهللاوِلســـــــرِل. 65

ــ حُل ومْأ مــــارتَــــخْ المدمــــحَأ. 66 ــمي واِتيــــــ  ياِتمــــــ

ــاَأل وذُ. 67 ــ ياِديـ ــِضيالِبـ ــسو)13(اًدوجـ ــاال اايجالـــــ  اِترِهطَّـــــ

68 .وــالم ــي ال تُاِلعــــ  اِتيـــــــاِكز الوِلصـــــــاُألوىارجــــ

                                                 
دين في الجري          : لون بين الكميت واألشقر؛ سبحة    : الورد )1( د الي َسن م ان َح ابح إذا آ ولهم فرس س ر،      : ينظر . من ق ون األث اس، عي ن سيد الن اب

2/409.  
  .ادة خفقم: اللسان. جمع خفقة، وهي المفازة الملساء: الخافقات )2(
 . مادة  آمي: جمع آمّي، وهو الشجاع، اللسان: الكماة )3(
 .من سيوفه صلى اهللا عليه وسلم: القضيب، والرسوب )4(
  .فك : ، م 2في د )5(
  . من سيوفه صلى اهللا عليه وسلم: مادة نضا؛ البتار: استلَّ، اللسان: انتضى )6(
  .ى اهللا عليه وسلم، ومعناه القاطعمن سيوفه صل: المخذم. عجز البيت مطموس: 1في د )7(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )8(
 . مادة عضب: القاطع، والسيف القاطع، اللسان: من أسماء سيوفه العضب: الحتف )9(
 .والمثبت في باقي األصل. مطموسة: في ت )10(
  .من رماحه صلى اهللا عليه وسلم: المتثني )11(
 .  صلى اهللا عليه وسلممن قسّيه: الروحاء )12(
  .ساقطة: في م )13(
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ــ. 69 ــنِمـ ــٍشير قُـ ــن ِمـ ــيص قُـ ــِفـــ ــسيري ســـ  اِتور الـــ

ــ. 70 ــ نِمـ ــي هبنـ ــ المٍماِشـ ـــطْـ ــِمِعــــ ــفَج اللء ِمـــ  )1(اِتنَـــ

ــاَألزُل والْمحـــــد ســــنيِحــــ. 71 ــقَ  ُلـــ ــالمطَِريــ  )2(اِترِصعــ

ــ. 72 ــيــ ــ الخَعيِفا شَــ ــىدو َأِقلْــ ــ ِحيِبـــ ــ المُلمـــ  الِتِضعـــ

ــقَثَْأ. 73 ــ ظَتْلَــ ــي ذُِرهــ  يِتاْعــــــــِبي تَِنــــــــتْقَبوَأيوِبنُــ

ــ. 74 ــذَِإفَـ ــتَعفِّا شُـ ــي َأ ِفـ  اِةصالعـــــ ا وايـــــطَ الخَِلـــــــهـ

ــِثالكَوعفَاشْــــ فَبِنذْا المــــنَــــَأفَ. 75 ــه الْريــــــ  اِتوفَــــــ

76 .ــو هـــ)3(و ــِي النَّفْ ــسِبي ال ُأمنَّ ــ  ح ــعـــ ــدرجاِت)4(س رِفيــ  )5( الــ

ــاِتي  ر البراْيــــاِبــــك يــــا خَيــــ. 77 ــَل نَجـــ ــي نَيـــ  َأرتَِجـــ

ــ. 78 ــم َأكِبـــ ــ نَتُلْـــ ــياِتجـــ ــ ذُنِمـــ ــِبو مِبونُـــ  اِتقَـــ

ــ. 79 ــلَح َأكِبـــ ــ رتُلْـــ  يِتاْكَ ِشـــــتُلْـــــزنْ َأكِبـــــياِئجـــ

ــ. 80 ــكِب ي رى ظَوــم ــِئ ــي ِف  اِةقَ الــــسريــــا خَ يــــِرشْحــــــي ال

ــ. 81 ــكِبـ ــِمي ال ِفـ ــر َأاِنزيـ ــفَّو تُــــــــنَأوجـ  ياِتنَسى حــــــ

82 .ــــــــذَِإوا مِصــــــــد ـــــثْـــــِمطٌاْرل حفَ الـــــشَّداِتر 

ــ. 83 ــزِجَأي وِنرِجَأفَـــــ  يِتــــــــاْرثَي عِنــــــــلِْقَأويِنـــــ

ــيظِّـــــ حمل اللهـــــعـــــجِاو. 84 ــِمن جِمـــ ــِئاْ الكَِعيـــ  اِتنَـــ

85 .ــب ــِحو تَدعـ ــكِديـ ــ حـ ــــب الـ ــفَطَصمــ ــدي الُاِدى هــ  اِةهــ

ــلَعفَ. 86 ــِهيـــ ــن ِمـــ ــ وٍني ِحـــــّلكُـــــيالِم ســـ  يالِتصـــ

87 .وــع ــآلِلى الَــ ــ األًَع مــ ـــصــ ــ َأاِبحـــ ــسِلهـــ  اِتقَاِب الـــ

ــ. (88 ــ)6()ام ــده َأ ِب ــعفَ ع ــن  )7(اِتقَــــاِر الطَّر شَــــيِســــــ نَفْ

ــ. 89 ــمـ ــصادا بـ ــحبالـ  اِتراِهــــــــ الزوِمجالنُِّبــــــــىدوَأ فَـ

                                                 
  .مادة جفن: جمع جفنة وهي القصعة، اللسان: الجفنات )1(
  .مادة أزل و عصر: السحب التي تأتي بالمطر، اللسان: الضيق والجدب؛ المعصرات: األزل )2(
 .هي:  ، م، ب2في د )3(
 .َرْفَع: في ب )4(
 .النسخوالمثبت في باقي . طمس صدر البيت: في ت )5(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )6(
 .مادة طرق: المتكهنات، اللسان: الطارقات )7(
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  :)1()ِذكْر شَيٍء يتَعلَّقُ ِبهِذه الْقَِصيدة(
  

 ذْكَرا يالَمفيفَِممِه السلَياِتِه عِجزعم اِت ِمنيِذه اَألبه  :  
     ِميالتَِّمي دماِهللا بن َأح دبنَا عرفُ   )2(َأخْبوسيبن، و عي  اِنيبالشَّي َأنَـا       ،قُوبِل ولَـى اَألوةً عاءِقر 

 َأحمـد، َأنَّـا     بـن َأنَّا الِْكنِْدي، َأنَّا ِهبـةُ      :  قَاالَ )3(َأسمع ِبالْقَاِهرة، وِبِقراءِتي علَى الثَّاِني ِبسفِْح قَاسيون      
 عمرو الرباِلي، ثَنَـا     بن بن مسِلم المخَرِمي، ثَنَا حفْص        محمد بن سمعون، َأنَّا َأحمد     بنالْعشَاِري، َأنَّا ا  

كَان رسـوُل   :  قَال )4(- رِضي اُهللا عنْه   - ِسيِرين، عن َأِبي هريرة      بن ِزياد، ثَنَا َأيوب، عِن ا     بنسهُل  
نَعم شَيء  : قُلْتُ" َأِعنْدك شَيء؟ ! يا َأبا هريرة  : " ِمن الطَّعاِم، فَقَالَ    غُزاٍة، فََأصابهم عوز   )5()ِفي (اِهللا  

، فَِجْئتُ ِبالنَّطِْع فَبسطْتُه، فََأدخََل     "هاِت نَطْعاً : "فَِجْئتُ ِبالتَّمِر، فَقَالَ  " ِجْئ ِبِه؟ : "ِمن تَمٍر ِفي ِمزوِدي، قَالَ    
      ِإح وِر، فَِإذَا هلَى التَّمع ضقَبو هدقَالَ    ي ةً، ثُمرتَم ونِعشْرى وِم اهللاِ : "دٍة       "ِباسـركُـلَّ تَم عضَل يعفَج ،

، فَـدعوتُ فُالَنَـاً     "ادع فُالنَاً وَأصحابه  : "ويسمي، حتَّى َأتَى علَى التَّمِر، فَقَاَل ِبِه هكَذَا، فَجمعه، فَقَالَ         
، فََأكَلُوا وشَِبعوا وخَرجوا، ثُم     "ادع فُالَنَاً وَأصحابه  : " شَِبعوا وخَرجوا، ثُم قَالَ    )6(ىوَأصحابه، فََأكَلُوا حتَّ  

فَقَعـدتُ، فََأكَـَل    " اقْعد: "، فََأكَلُوا وشَِبعوا وخَرجوا، وفَضَل تَمر، فَقَاَل ِلي       "ادع فُالَنَاً وَأصحابه  : "قَاَل
 والَ  )7(يا َأبا هريرة ِإذَا َأردتَ شَيَئاً فََأدِخْل يدك فَخُـذْ         : "، وفَضَل تَمر فََأدخَلَه ِفي الِْمزود، فَقَالَ      وَأكَلْتُ

  كلَيكفَُأ عتُ            : ، قَالَ "تُكِفئ فَيـزهج لَقَدِدي فََأخَذْتُ، وخَلْتُ ياً ِإالَّ َأدرتَم ا كُنْتُ ُأِريدفَم    ـِسينخَم ِمنْـه
  . )10( رِضي اُهللا عنْه عفّانبن فَوقَع ِفي زمِن عثْماِن )9( ِفي سِبيِل اِهللا، وكَان معلَّقَاً خَلْفَ رحِلي)8(وسقَاً

)     ِة ِمنِذه الْقَِصيدِفي ه ذْكَرا يِمم11()و(   المِه السلَيِمِه عي  .  كَربس ذَِلك فَِمن)كَـانُوا    )12اِزن ووه
  .)13(ِستَّةَ اآلف

    يقُِرَئ علَى الْحرِة اَألِصيلَِة ُأم محمٍد مْؤِنسة خَاتُون ابنَة السلْطَان الْمِلك الْعاِدل سيف الدين َأب              
.   

                                                 
  .2، د1م، د:   الزيادة في)1(
ناد،      ) هـ 685 و   601(راني، عاش ما بين     عبد اهللا بن أحمد بن إسماعيل بن فارس، أبو بكر التميمي اإلسكند           : هو )2( يال عالي اإلس ، آان شيخا جل

دي      أبي سمع من     يمن الكن ن سمعون     " ال الي اب ن مالعب            "أم ن الحرستاني وأبي البرآات اب ه في  . ، ومن أبي القاسم اب ر،   : ترجمت ذهبي، العب ال
  .2/24 الفاسي، ذيل التقييد، ؛51/221؛ تاريخ اإلسالم، 3/359
  . 4/295ياقوت الحموي، معجم البلدان، . هو الجبل المشرف على مدينة دمشق: جبل قاسيون )3(
  .ساقطة: ، م2في د )4(
  .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )5(
  .و شبعوا: ، م 2في د )6(
 .ساقطة: ، م2في د )7(
  . مادة وسق:ِمْكَيال، وهو ستون صاعًا بصاع النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث، اللسان:  والِوْسُقالَوْسُق )8(
  .رحل: في بافي النسخ )9(
ة،  110-6/109؛ البيهقي، دالئل النبوة،    )308(، حديث رقم    279، األمالي، ص  ابن سمعون : ينظر )10( د  3/603؛ ابن آثير، البداية والنهاي ؛ محم
  .2/51؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، 9/471بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ا
 .م:  الزيادة في)11(
 .  مادة سبي: اللساناألسرى من النساء واألطفال، : السبي )12(
ف،     ؛  5/243البيهقي، دالئل النبوة،     ؛1/944الواقدي، المغازي،    :ينظر )13( ة،          4/284السهيلي، الروض األن سيرة النبوي ر، ال ن آثي ؛ 3/667؛ اب

 .4/404البداية والنهاية، 
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 سِعيد بن روح، وُأم هـاِنئ       بنخْر َأسعد    وَأنَا َأسمع ِبالْقَاِهرة، َأخْبرك الْمشَاِيخ َأبو الْفَ       )1(بكْر بن َأيوب  
 محمـد  بـن ، وعاِئشَةُ ِبنْتُ معمر الْقُرِشية، وَأبو سِعيٍد َأحمد    )2(عِفيفَةُ ِبنْتُ َأحمد بن عبد اِهللا بن محمد       

، واللَّفْظُ للثالثَِة اَألوِلين    )4(ِإجازةً ِمن ِإصبهان   اَألرجاِني اإلصبهاِنيون    )3(بن َأِبي نَصٍر بن َأِبي الْقَاِسم     ا
 ِقراءةً علَيها ونَحن نَسمع،     ،َأخْبرتْنَا ُأم ِإبراِهيم فَاِطمةُ ِبنْتُ عبد اِهللا بن َأحمد بن الْقَاِسم بن عِقيل            : قَالُوا

 َأنَّا َأبو الْقَاِسـم     )5( عبد اِهللا بن َأحمد الْفَاِخر     بننَّا َأبو بكْر محمد     َأ: وَأنَا حاِضرة، قَالَت  : وقَالَتْ عاِئشَةُ 
 سنَةَ َأربٍع وسبِعين وِمَئتَين، ثَنَا َأبو       )6( رماِحس الْقَيِسي برمادة رملَة    بنسلَيمان بن َأحمد، ثَنَا عبيِد اِهللا       

 بـن سِمعتُ َأبا جرول زهير     :  قَالَ - وكَان قَد َأتَتْ علَيِه ِعشْرون وِمئةُ سنَة       - عمرو ِزياد بن طَاِرق   
 شِْميد الْجر7(ص( ُقُولوُل اِهللا     :  يسنَا ررا َأسلَم      ،اِزنووم هينَين وح موي )بذَه8()و(    يبقُ الـسفَري 

  : )9(ْأتُ َأقُوُل هذَا الشِّعروالشَّاء َأتَيتُه، فََأنْشَ

  ] البسيط[
ــا. 1 نُمنلَ عــي ــا رنَ ــ اِهللاوَلس ــ ِف  )10(رِظـــتَنْنَ ووهجـــر نَرء المـــكنَّـــِإفَ ٍمري كَ

ــ ردا قَــهــاقَ عد قَــٍةضيــى بلَــ عننُمــا. 2 ــتٌتَّشَم ــهلَم شَ ــِرهي دا ِف ــا ه ِغي11(ر( 

 )12(رمـــالغُ واءمـــم الغَِهوِبلُـــى قُلَـــع ٍنزى حــلَــ عاًافَــتَهر ها الــدنَــت لَقَــبَأ. 3

ــنِإ. 4 ــم لَ ــعم نَهكْاِرد تُ مــ تَاء ــ اهرشُنْ ا َأيــر جــح ــلْ ِحاِس النَّ ــاًم ــتَخْ يين ِح بر 

                                                 
ي )1( وبي، المص     : ه روان األي ن م اذي ب ن ش وب ب ن أي ر ب ي بك ادل أب ك الع ت المل اتون بن سة خ دعى دار إمؤن الرية ، وت ين . قب ا ب        عاشت م
حدثت بالمعجم الصغير للطبراني عن أبي الفخر أسعد، وأبي سعد      . روت باإلجازة عن عفيفة الفارقانية، وعين الشمس الثقفية       ). هـ693 و 603(

ذهبي،   : ترجمتها في . أحمد بن أبي نصر، وأم هانئ عفيفة الفارقانية، وأم حبيبة عائشة بنت معمر             اريخ اإلسالم،     ال ة     ؛52/202ت ر، البداي ن آثي  اب
 .2/394؛ الفاسي، ذيل التقييد، 13/8والنهاية، 

ة األصبهانية      : هي )2( د اهللا الفارقاني ين    عاشت في الفت   . عفيفة بنت أحمد بن عب ا ب ة م اد      )هـ 606 و516(رة الواقع ن العم د ذآر الفاسي، واب ، وق
ن              .  أم هانئ تكنى  .  الحنبلي أنها ولدت سنة عشر وخمسمئة      د الواحد ب ه، سمعت بأصبهان من عب شيخة فاضلة، آان لها شهرة في الحديث والفق

بالء،  1/500الفاسي، ذيل التقييد، : ترجمتها في . الصباغ، وحمزة بن العابس العلوي، وجعفر الثقفي، وغيرهم        ؛ 19/459؛ الذهبي، سير أعالم الن
  .    4/239لي، األعالم، ؛ الزرآ5/19ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 

 .وهو تحريف. القائم: في م  )3(
ع   ، وهي    من أشهر بالد فارس    :ِإْصَبهان )4( ي                تق ر أبي القاسم الطبران ة الدوسي، وقب ل ُحَمَم ر الصحابي الجلي ا قب َدروذ، فيه ى ضفة نهر َرْن . عل

 .  5/78ياقوت الحموي، معجم البلدان، 
  .وهو تحريف. التاجر: ، ب1في د )5(
  .  3/66ياقوت الحموي، معجم البلدان، . وهي رمادة فلسطين ينسب إليها عبد اهللا بن رماحس القيسي الرمادي: رمادة الرملة )6(
سعدي الجشمي       : ابن ُصَرد، وقيل  : ُزَهْير بن َجْرول، وقيل   : هو )7( و جرول ال ن صرد         . أب ر ب ه زهي ى          . والمشهور أن دم عل ه، وق ان رئيس قوم آ

ة         قومه من هوازن، لما فرغ من حنين، ورسول اهللا         في وفد  رسول اهللا    وامهم أربع د ق ان الوف وازن، وآ  يميز الرجال من النساء في سبي ه
ألوا رسول اهللا             ايعوا، وس لموا وب ر من أشرافهم فأس سعة نف يهم ت والهم وسبيهم    عشر، وقد أسلموا، وف يهم أم رد إل بهم   .  أن ي ر خطي ان زهي . وآ

  .2/303؛ ابن األثير، أسد الغابة، 2/520؛ ابن عبد البر، االستيعاب، 5/110عجم األوسط، الطبراني، الم: ترجمته في
  .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )8(
  :  تخريج األبيات، وردت في )9(

ة الصحابة،    2/279؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد،  3/950الواقدي، المغازي،    ن 1/266؛ أبو نعيم األصبهاني، معرف تيعاب،    ؛ اب ر، االس د الب  عب
ف،     ؛  )1،2( فأورد البيتين    2/243؛ الكامل في التاريخ،     )7-1(، فأورد األبيات    2/303؛ ابن األثير، أسد الغابة،      2/520 روض األن سهيلي، ال ال
ا،   ؛  2/57؛ السمعاني، األنساب،    4/286 ة األرب،   1/536الكالعي، االآتف ويري، نهاي اريخ اإل  342-17/341؛ الن ذهبي، ت ؛ 2/606سالم،  ؛ ال

وخي،    2/339؛ البداية والنهاية،    3/668 ابن آثير، السيرة النبوية،      ؛2/196؛ عيون األثر،    107ابن سيد الناس، منح المدح، ص        ي التن ؛ أبو عل
دين   5/392؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد،         1/90؛ الجراوي، الحماسة المغربية،     2/6الفرج بعد الشدة،     ي،  ؛ برهان ال الحلب

؛ محمد الخضري، نور اليقين في سيرة سيد 5/1774؛ ابن قانع، معجم الصحابة، 5/110؛ الطبراني، المعجم األوسط،    3/126السيرة الحلبية،   
 .86المرسلين، 

  .مادة منن: أحسن إلينا من غير طلب جزاء وال ثواب، اللسان: امنن. ندخر: في مغازي الواقدي )10(
  .امنن على نسوة قد عاقها قدر: زق شملها في دهرها غير، وفي مغازي الواقديمم: في االستيعاب )11(
 .مادة غمر:  اللسانجمع غمرة، وهي الشدة،: ؛ والغمر457الزمخشري، أساس البالغة، ص . الشديدة من شدائد الدهر: الغماء )12(



 167

ـ  ع ننُما. 5 ــيز يذِْإو اهعضـر تَتَنْـ كُد قَـٍةوسى ِنـلَ ــكنْ ــ م ــي وِتْأا تَ ــم  )1(ذرا تَ

ـ لَعج تَالَ. 6 ــو عامتُـــه نَتْالَ شَـــنمـــا كَنَّـ تَاســ ِمِقب ــِإا فَنَّ ــا منَّ شَعرــ ز ه2(ر( 

ــِعو تْرِفـــ كُذْ ِإاِءمـــعلنَّ ِلركُشْنَـــا لَنَّـــِإ. 7 ــا بنَدنْ عــد ــذَ ه ا اليــِمو خَ مد3(ر( 

ـ  الع ِسِبلَْأفَ. 8 ــ هعضـر تَتَنْـ كُد قَـن مـوفْ ــهم ُأنِمـ ــع الْن ِإكاِتـ ــوفْـ  رهتَشْ مـ

9 .ا خَ يير م ن م ـرـ كُتْحـِج الْتُمــِع ِه ِبـاِدي ــِه الْدنْ ــذَ ِإاِجي ــا م تَا اسقَوــشَّد  )4(رر ال

ــِإ. 10 ــَؤا نُنَّ ُلمــ ع ــ ِمواًفْ ــلْ تَكنْ بســ ه ــِرادي البهـ ــعتَذْة ِإيـ ــنْتَو وفُـ  رِصتَـ

ــ. 11 ــ عغِْفرافَ ــ عا اُهللافَ ــا َأم ــاِهوتَنْ بــ ه يوالِقم ــي ذْ ِإِةامــ ي هــد ــ الظّكى لَ  رفَ

  

: ، وقَالَتْ قُـريش   "ي عبِد الْمطَِّلب فَهو لَكُم    بنما كَان ِلي ولِ   : "قَاَل  . فَلَما سِمع هذَا الشِّعر   : قَاَل
 يرو  )6(لَم: قَاَل الطَّبراِني . )5("ما كَان لَنَا فَهو ِهللا وِلرسوِلهِ     : وقَالَِت اَألنْصار .  كَان لَنَا فَهو ِهللا وِلرسوِلهِ     ما

  .  صرد ِبهذَا التَّمام ِإالَّ ِبهذَا اِإلسنَاد، تَفَرد ِبه عبيِد اهللابنعن زهيِر 
 ا صَأمو  انة بن خَلَف   بنفْوي7( ُأم(    َؤلَّفَِة قُلُوبهمِمن الْم فَكَان )وُل اِهللا     ،)8سر طَاهَأعو     ِمَئةً ِمـن 

، ورَأى غَنَماً مَألتْ واِدياً بين جبلَيِن فَجعـَل علَيـِه الـسالَم             "اِإلِبل، ثُم ِمَئةً ِمن اِإلِبل، ثُم ِمَئةً ِمن اِإلِبل        
ايهِإلَي نْظُري وهو رشْعثُ الَ ييح ِمن لُه9(تََأم( .ا: "فَقَاَلاهِإي طَاه؟ فََأعا لَكَأنَّه كرس؟ َأيانفْوا صي")10(.  

م وكَـانُوا    ِفي طَلَِب َأسراهم وسِبيه     فَهم الَِّذين قَِدموا علَى رسوِل اِهللا        ،وَأما َأهُل الْحجرات  
وكَان ِفـي   . ثَالِثين صِبياً وِإحدى وِعشْرين امرَأة، فَرد علَيِهم السبي واَألسرى، كَما فَعَل مع هواِزن            

  بـن ، وقَـيس    )13( حـاِبس  بـن ، واَألقْـرع    )12( بدر بن، والزبِرقَان   )11( حاِجب بنالتَِّميِميين عطَاِرد   
                                                 

  .إذ فوك يملؤها من محضها الدرر:  ، م  ورد عجز البيت هكذا1 في د)1(
 .1/239الميداني، مجمع األمثال، . إذا أسرع إلى الغضب ثم هدأ، ويضرب للجماعة من الناس إذا تفّرقوا": الت نعامة فالنش" )2(
 .إنا لنشكر آالء وإن قدمت: في مغازي الواقدي )3(
 .مادة هيج: القتال، اللسان: الهياج )4(
 ).4630(، حديث رقم 5/110 األوسط، جم؛ المع)661(م ، حديث رق396-1/394الطبراني، المعجم الصغير،  )5(
 .ال يروى: في المعجم الصغير )6(
ين    . صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي، يكنى أبا وهب        : هو )7( ة، وأحد المطعم لم وحسن إسالمه   ،آان أحد شرفاء قريش في الجاهلي .  أس

ه في  . مات بمكة في أول إمارة معاوية سنة اثنتين وأربعين    ن سعد  : ترجمت رى،   ،اب ات الكب ن حجر  5/449 الطبق ذيب  3/246، اإلصابة،  ؛ اب ؛ ته
  .    276؛ تقريب التهذيب، ص 4/424التهذيب، 

ره، أو                             : المؤلفة قلوبهم  )8( ه، أو إسالم نظي وة إيمان ه ق هم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسالمه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيت
 .   2/162علي بن سليمان المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، . لدفع عن المسلمينجباية الزآاة ممن ال يعطيها، أو ا

 .ساقطة: ، م 2في د )9(
 .2/329 ابن سيد الناس، عيون األثر،)10(
ه و          . عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي، يكنى أبا عكرمة        : هو )11( يم     آان سيدا في قومه، وفد على رسول اهللا، صلى اهللا علي ع وجوه تم لم، م س

ان        اج آ ه الصحابة      فأسلموا سنة تسع، أهدى للنبي صلى اهللا عليه وسلم ثوب ديب اه آسرى فعجب من ساه إي لم     ، فق آ ه وس : ال النبي صلى اهللا علي
ة   : "، ثم قال"الجنة خير من هذالمناديل سعد بن معاذ في  " ن حذيف م ب ه  وق ،اذهب بهذه إلى أبي جه ي بالخميصة   : ل ل ه في  " ليبعث إل ن  : ترجمت اب

  .    4/507؛ ابن حجر، اإلصابة ، 1/771ابن األثير، أسد الغابة، ؛ 1/384عبد البر، االستيعاب، 
دا    . آان سيدا في الجاهلية، عال شأنه في اإلسالم  . يكنى أبا عياش . الزبرقان بن بدر التميمي السعدي    : هو )12( ان شاعرا مجي ا آ ه في  . آم : ترجمت

  .3/3؛ ابن حجر، اإلصابة، 2/95؛ ابن األثير، أسد الغابة، 2/560؛ ابن عبد البر، االستيعاب، 7/37رى، ابن سعد، الطبقات الكب
، وشهد فتح مكة وحنينا والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد األقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي، وفد على رسول اهللا : هو )13(

ابن سعد، الطبقات الكبرى، : ترجمته في. آان اسمه فراسا، وقيل له األقرع لقرع آان برأسه.  واإلسالمحسن إسالمه، وآان شريفا في الجاهلية
 .1/58ابن حجر، اإلصابة، .  1/128؛ ابن األثير، أسد الغابة، 1/103؛ ابن عبد البر، االستيعاب، 7/37
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ذِينَ     فَنَزلَتْ ِفـيِهم     )3( قَبَل َأن يخْرج ِإلَيِهم     فَعِجلُوا فَنَادوا النَِّبي     )2( اَألهتَم بن، وعمرو   )1(معاِص  إِن الـَّ
  . )5(اآلية ))4ينَادو�َكَ مِن وَرَاء الْحجرَاتِ

وِهي َأسماء ِلخَيٍل   . )7(تجز، والْورد، وسبحة  ، والْمر )6(ِلزاز، ولُحيف، والسكب  "وِمما يذْكَر ِفيها    
   الَمِه السلَيِلِه عخَي ِمن . ذَِلك ِمن8(و("        تْـفذُو الْفَقَار، والِْمخْذَم، والْحتَّار، والبوب، وسالرو ،الْقَِضيب)9( ،

والْمثَنَّى رمح ِمـن ِرماِحـِه علَيـِه        "م، وكَانَتْ ِتسعةً    وِهي ِمن َأسماِء سيوِفِه علَيِه السال     . )10("والْعضب
الَمالس .   ٍس لَهقَو ماء اسحوالركُ    .)11("و تُ ذَِلكذَكَر قَدى      ومسِفـي فُنُـوِن      "لّه ِفي ِكتَاِبي الْم ون اَألثَريع

  . مستَوِعباً وقَفَ علَيِه هنَاكفَمن َأراده"  الْمغَاِزي والشَّماِئل والسير
   اِشما هَأمنَاف  بنود مبع   ،             ـشُمهي كَـانـِرِه، وغَيِل وحِفي الْم طِْعمي كَانراً، ومى عمسي فَكَان

اً ِلذَِلكاِشمه يمِمِه فَسِلقَو 12(الثَِّريد(.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ن            : هو )1( ال اب ي، وق ا عل ري، يكنى أب ر  قيس بن عاصم بن سنان التميمي المنق د الب و طلحة   : عب ه أب صبره      . آنيت لم وحسن إسالمه، عرف ب أس

وبر  : فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  . وحلمه لم مجموعة من األحاديث        . هذا سيد أهل ال ه وس ه  . روى عن النبي صلى اهللا علي ترجمت
  .   457؛ تقريب التهذيب، ص 4/569؛ تهذيب التهذيب، 5/259؛ ابن حجر، اإلصابة، 3/354ابن عبد البر، االستيعاب، : في

و ربعي         : هو  )2( ال أب يم، ويق ا نع ى أب ري، يكن تم التميمي المنق ن األه ان        . عمرو ب لم إذ آ ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي ه عل د قوم ع وف دم م ق
ه                 ه في   . أصغرهم، فأسلم وحسن إسالمه، آان عمرو خطيبا جليال بليغا وشاعرا شريفا في قوم ن سعد، ال    : ترجمت رى،    اب ات الكب ن  ؛7/38طبق  اب

 ؛ 4/604؛ ابن حجر، اإلصابة، 1/360؛ ابن عبد البر، االستيعاب، 1/838األثير، أسد الغابة، 
ف،     ؛  4/126ابن هشام، السيرة النبوية،     : ينظر )3( ا،      ؛362-4/360السهيلي، الروض األن ة،          1/590الكالعي، االآتف سيرة النبوي ر، ال ن آثي  ؛ اب

؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد،   3/200برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية،  ؛؛ 2/203، عيون األثر،    ؛ ابن سيد الناس   4/81
6/291. 
  .49/4الحجرات،  )4(
 . 2/203ابن سيد الناس، عيون األثر، : ينظر )5(
  .وهو تحريف. السَّكُت: 1في د )6(
  .321-2/320ناس، عيون األثر، ابن سيد ال )7(
  .مطموسة: 1في د )8(
  .الَحْيف، وهو الموت: 3/329وفي السيرة الحلبية . الحنف وهو تصحيف: 1في د )9(
ون        2/318ابن سيد الناس، عيون اُألثر،       )10( ا     ، أشار مؤلف المخطوط إلى أنها تسعة سيوف، في حين أثبت في عي ا عشرة إذ زاد عليه ر أنه  األث
  ). ر، والصمصامة ، القلعيمأثو(
  320 -2/318، يد الناس، عيون اُألثر ابن س)11(
  : هو أول من ثرد الثريد وهشمه فسمي هاشما، فقالت فيه ابنته هذين البيتين )12(

ه     د لقوم شم الثري ال ه رو الع  عم
  

ـق سنتيـوم بمكـ ـافــة م  ن عجـ
  

 ـاـان آالهمـرحلتـه الـت إليـسن
  

ياف  ة اإلص شتاء ورحل فر ال  س
  

  .386؛ القلقشندي، نهاية األرب، ص 16/26النويري، نهاية األرب، ؛ 1/96الكالعي، االآتفا، ؛ 5/624السمعاني، األنساب، : ينظر
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  )1(ةثَلَّثَاء الم الثَّةُياِفقَ

- 4 -  
  ] الطويل[

ــِح. 1 اُلبــ ع هــٍدو ــن ِم ى سملَيــثَ ر ــِب ثُاِئ ــلِّكُ ــاٍدَؤ فُ ــوي ه ِف اها عــاْو  )2(ثُِب

ـ م و )3(تْالَمو راِئ حــميتَالم فَــتْدصــ وتْدصتَــ. 2 ـ  و )4(تْلَّ لَصه و  ـ الَ هـو  )5(ثُِب

ــنْتَو هابــكَو ِردحــ تَواقُشْــاَأل ويــِهنّمتُ. 3 ــثُكُ م ــا م ــت ونَّ ــم ا هــ نَو  ثُاِك

ــذَِإ. 4 فَا ســ)6(تْر لْ سى فَمــر ــعاِئ ح ِنسِل اهبِردالد ج الشَّى وـ  ِسم ـ ي ا  ِف لْحـ  ثَ ِنس  )7(ثُاِل

5 .ِموـ  ن  )9(ثُاِفــ نَوتُارر هــحا الــسهــيتَلَقْ منِمــو قٌِراْ سـ)8(ِةلَـيِم الخَنصا غُـهد قَ

6 .وــال ع يِفب ــي ــا غَه يَأر ــن ِد حثَيــاِل اه ــم ــاتَم ــ ِدن ِم ِنيــص ــ بِةابب ال  ثُاِع

7 .وِرطْــيذْ ِإبي لُــحــو مــنََّأ كَداًاعام دتْـــعهــ الم ــادعي واِنثَـ ــثَ المهتْـ  ثُاِلـ

8 .لَع ى عٍلج ِري يو الشَّخُ َأ)10(سنَِقو حـواه ويــر ــنْ ععِج ــه ا صبها وــو ر ــه  )11(ثُاِئ

ــوا َأذَِإ. 9 عتْدــتْ و ــ ونِإ وفَّ عــتْد  )12(ثُاِنــــو حاِمهتَسمــــلْا ِلهــــانُميَأو تْو لَ

ــ. 10 ــحال تَا وهعدفَ ــل ِبفَ حــِر خَب يٍةد هـــوـــلَْأا ِباهاَألاِبب ِلاِثـــم13(ثُاِبـــ ع( 

 ةٌاح ر ِسْأيَي ال ِف و الةٌس م ِدع الب )14()يِففَ. (11

   

ــِب ــه خْتَا اسرجــس ــقَلْ ِلانلو ال ــ نَِبلْ  ثُاِب

    

                                                 
  :   ، وردت في)4( تخريج القصيدة رقم )1(

  .1/558يوسف النبهاني، المجموعة النبهانية، * 
  . مادة رثث و عبث: لعب، اللسان: عبث به اْلُخْلَقان؛: الرثائث )2(
  .وملت دالال: نيةفي المجموعة النبها )3(
  .فملت: 2في د )4(
  . مادة لبث: المقيم، اللسان: الالبث )5(
  . أسفرت: في المجموعة النبهانية )6(
  .مادة سفر و دجا: الظالم، اللسان: آشفت وجهها؛ الدجى: أسفرت .لبدر الدجى في الحسن والشمس ثالث: في المجموعة النبهانية )7(
 .راَآةاَأل: في المجموعة النبهانية )8(
وَلَـكِن الشياطِنيَ كَفَرُواْ : " الكريم مع ماروت، فقال تعالى     اقترن ذآره في القرآن   : هاروت. مادة خمل : الشجر الملتف الكثيف، اللسان   : الخميلة )9(

اال    2/102ة البقر " يُعَلِّمُونَ الناسَ السحرَ وَمَا أُ�زِلَ عَلَى الْمَلَكَينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ     و رآبت   :  ، فيقال أنهما آانا ملكين عجبا من عصيان بني آدم، وق ل

سحر                          ا ال ين تعلم ا رجل ل آان شهوة، وقي ا ال ى األرض، ورآب فيهم الى إل ا اهللا ت ن يوسف    : ينظر . فينا شهوة بني آدم لما عصينا، فأنزلهم د ب محم
 .11/493الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 

 .يعدو: نيةفي المجموعة النبها )10(
 . مادة صبب و ريث: البطيء، اللسان: العاشق؛ الرائث: الصب )11(
سان    : الذي أصابه الهيام من الحب وهو آالجنون؛ والحنث باليمين   : بالخير؛ المستهام : وعدت. بالشر: أوعدت )12( ا، الل ر به ادة وعد و   : عدم الب م

 .هيم و حنث
  .مادة خرد :  اللسان.األفاضل: العذراء التي لم تمسس؛ األماثل: الخريدة )13(
 .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )14(
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12 .َأوِدعـ قَ لِ د ــا )1(هاِمـه مدو عـِديـ الِبِعطْ 2(لَه(ــه ــرام )3( ِمنْ ــاٍر ال ي ــ و فَ  )4(ثُاِرفَ

ــ. 13 ــِدى لَاوستَ ــِهي س لُهها وحزــنُو اه َأوجــلُبهثــالكُا وــنْ ِمبه5(ثُاِعــثَا الع( 

ــي باِر ســِهامــهي الم ِفــاٍرس ِلــسيلَــفَ. 14 ــ البوجـ ــاو ر)6(ِغاورإال  الَفَـ  )7(ثُغِِـ

ــِإ. 15 ــنى َألَ ــغْى مر تَ ــيطَ ِبىنَ ةَبــح ــنَ هلَّ ــِه ِبـــيِبـ ــِر البلُّ كُـ ــ الِةيـ  )8(ثُِئـ

ــقَفَ. (16 ــ )9()ْلب ــ واهرثَ ِجتَاسِذ ِبرــم ــحِب ِهاِم ــ الُثُي ــاَألى ومنَ منِإن ر ــاب ثُاِد ح 

ــ. 17 ِرسيــ ز ــ ِمتْكَ ــ ُأهنْ صثٌَلو ــو ــ تُاِب ــفَ ــ طَن َأورال غَ ــتْاب ــاثَ َأعور فُ  ثُِئ

18 .ــح ــميِل ِن عــز ــ يالِت ال ــركَي تَِضغْ ــ اًم ــميِركَ ــ ِته لَ ــسكلْ ــدايج ال  ثُاِئما ال

ـ  نيِمَأ. 19 ــو ىد الـرن ِمـانمـا اَألنَـلْ نِ ِه ِب ــدر َأالهولَـ ــكُا ِبانَـ ــخَ َأٍرفْـ  ثُاِبـ

20) .دــا ِلانَــعــنْا نَمِفــِهو ِبــج ي مانَــاِدع ـــوـــا َأمحـــا دمعـــِهنَ يجيثُاِحـــ ب 

21 .و َــه ــنَب ــ اَلمشَ قِّلحــ و ــ خَقُّالح ـ ي الج ِداو عفَّكَوٌلاِم ِله و ـ الج ُله ـ  ع  )10()ثُاِب

22 .لَوولَ اله م ِبقِْطـنْ ي خُـ َأٍدشْـرـوه ىو لَوولَاله م ي 11(تْكُس( ِن ع  الغـي )12( ـ ر  )13(ثُاِف

23 .ــو ــالهولَ ــا طَ م ــتْاب ــلُهَأ والد ِب اه ــو ــدقَ ــنْ ِمتَْأل م ا الخَهــب ا الخَايــب  )14(ثُاِئ

24 .ــد محــ خَم يرالم ــر ِلسيــ ِإن مامــِطخَ مه يبهــالخَم و ــبطْ ــ ِف ــِرشْي الح  ثُاِر كَ

25 .آِخـــورهم باًثَـــعَأ وـــلُوـــهالم ع اوــثُِرو ــ)15(مه ــ والًض فَ ــ يملَ قَبثُاِر و 

26 .وقْــيدــمهم يوالِقم ــياِف شَــِةاماًع ــو ــِهب ُأدقَ ــتْم ــ هقٌر طُ ــو َأاكنَ  ثُاِع

 حــداًو م)16(عمــتْ وتْص خَــهتُاعفَشَــ. 27

   

ــومنلَــ وــتْدس امــ وحامو ثُاِفــي 

    

                                                 
  . مادة عود : الجمل المسن؛ اللسان: الَعْوُد )1(
 . َيُشقُّ ثراها من فار وفارث: في المجموعة النبهانية )2(
 .يشق ثراها منه: ، م 2في د )3(
  .  يشق ترابا منه فار وفارث: وهو في ب). أ/17ق (ين على الهامش األيسر من ى اليمآتب عجز البيت بشكل طولي من اليسار إل: في ت )4(
   .9/174ما غلظ من األرض في ارتفاع، الزبيدي، تاج العروس، : الحزون )5(
  .َمَراٍع: في المجموعة النبهانية )6(
 .مادة سرب و جوب: يقطع، اللسان: الجاري؛ يجوب: السارب )7(
 .  6/275ياقوت الحموي، معجم البلدان، .  اهللا صلى اهللا عليه وسلماسم لمدينة رسول: طيبة )8(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )9(
  .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) ب/18ق(آتبا على الهامش األيسر من ) 20،21(ان البيت: في ب )10(
  .يسكن: في المجموعة النبهانية )11(
  .حيفوهو تص. العي: 1في د  )12(
  .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) ب/18ق(يت على الهامش األيسر في آتب هذا الب: في ب )13(
 .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) ب/18ق(ب هذا البيت على الهامش األيسر آت: في ب )14(
  . وأورثهم: في المجموعة النبهانية )15(
 .عمت وخصت: ، م2في د )16(
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28 .ــويــِظ يِورماءــ حوضلَــه مــ يلُبواد ــو ــلِْل )1(هادذَ نمـ ــ و الٍهرِبكَـ  )2(ثُالِهـ

29 .بــع ــلَ ِإتُثْ ِمِهي ــد ةًحــ ب عِمد ــد ٍةح َأومـــداحـــ تَهحدلَو عـــيها البثُاِعـــو 

ـ  ُأ. 30  ثُاِدو الحـــاِدعـــ المومت يـــعـــزفْا َأذَِإ ى الـردن ِمـاِنمـ اَألَليـ نَ ِهرجي ِب

31 .ــلَعِمــِهي اِهللان الةُ الــصــ معــ ةًاد ــ وومدتَ ــميِلستَ م هِردــد ــ مى ال  ثُاِك

  

  :)3(ِذكْر الْفَواِئد
  
" ابثَ التُّرثُ        : نَبنْبفُالن يٍر، ونَه ِبْئٍر َأو ِمن هجتَخْرن(اسوِب النَّاسِ  )4()عيـا،   :  عهظِْهري َأي

  .)5("َأي يستَخِْرجه:  نَِبيث ينْبثُ شَرهاستَخْرجتْه، وخَِبيثٌ: ونَبثَت الضبع التُّراب ِبقَواِئِمها
)لُهقَو6()و(]  فَاِرثفَاٍر و [  ى اَألِديمقَاُل فَري : هِإذَا قَطَع)7(       هِإذَا قَطَع اهَأفْرالَِح، وِه اِإلصجلَى وع 

، وفَرثَـِت الْكَِبـد   )10(شَـقَّقَها :  عِن السرقَينالشَّاق، وفَرثَِت الْكَرشُ  : ، والْفَاِرث )9(")8(علَى ِجهِة الْفَسادِ  
ظهـر  : جمع عثْعث، والعثْعـثُ   : والعثَاِعث. )11(َأفْرثَها فَرثَاً كَذَِلك، وفَرثَ الحب كَِبده وَأفْرثَها فَتَّتَها       

 -فَِإن كَان حاراً َأحرقَ الْخُفَّ      . ل ِفيِه الرجلُ  تَوِح. هو رمٌل صعب  : وِقيَل. الكَِثيب الَِّذي الَ نَباتَ ِفيهِ    
: ونَاقَـةٌ رغُـو   . ")14("صوتَتْ فَضجتْ :  رغَاء )13(رغَا البِعير والنَّاقَةُ تَرغُو   . ")12("-يعِني خُفَّ البعير  

الَ تَكَاد تَرفَع رَأسها ِمن     :  رغُوث )17(وِبرذَونَة. ")16("رِضعها: ورغَثَ الْمولُود ُأمه  . ")15("كَِثيرة الرغَاء 
ما غَابـتْ   : والْوعثُ ِمن الرملِ  ." والِئث ِبمعنَى الِئذْ  . )19("َأكْثَروا سَؤالَه : ورغَثَه النَّاس . ")18("الِْمعلَف

  . وعوثٌ ووعثٌ: والْجمع. ِفيِه األََرجُل وَأخْفَافُ اِإلِبل
  

                                                 
 .جاءه: بهانيةفي المجموعة الن )1(
  . مادة لهث: ، اللسانبالذي يمد لسانه من شدة العطش أو التع: والالهث )2(
 .ذآر فوائد تتعلق بهذه القصيدة: ، م، ب2 في د)3(
  .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )4(
  .14/29ج4ابن سيدة، المخصص، م )5(
 . مطموسة: 1في د )6(
  .النسخوالمثبت في باقي . ساقطة: في ت )7(
  .اإلفساد: ، ب2 في د)8(
  . 14/246ج4؛ ابن سيدة، المخصص، م255ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص : ينظر )9(
  .شققتها: 2في د )10(
  .10/141ابن سيدة، المحكم،  )11(
  .  10/142ج4؛ ابن سيدة، المخصص، م1/41س، . ابن سيدة، م )12(
 .يرغو: 1في د )13(
 . 6/36، المحكم،  ابن سيدة)14(
  . 6/36، س. ابن سيدة، م)15(
  . 5/286ن، . ابن سيدة، م)16(
ْرَذون )17( ل: اْلِب ن الخي ي م ترخاؤهما  . الترآ و اس ه وه ي أذني ا األخطل لخطل ف ى أب رز، . يكن ن المط رب،  اب ب المع ي ترتي رب ف ؛ 1/71المغ

  .1/173الدميري، حياة الحيوان، 
 . 5/286، المحكم ابن سيدة، )18(
  . 15/19ج4؛ ابن سيدة، المخصص، م286/ 5، س.  ابن سيدة، م)19(
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  )2(: قَوُل رْؤبة)1(فََأما

  ] الخفيف[
1 .ــو ــنِمـ ــرايو هـ ــا األثَحج الـ  ثُِئـ

  

ــلُيِمتُ ــازجعا َأهــ ــوا اَألهــ  )3(ثُاِعــ
  

  
       اٍس، َأوِر ِقيلَى غَيٍث عوع عمج كُوني ثـاء علـى         )4(فَقَدعع ومج ٍث، ثُمعلَى َأوثا ععو عمج 

  . ِإالَّ فَرى اَألِديم وَأفْراه . )6( ِسيدةبن كُلُّه عِن ا)5("َأواِْعثَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ساقطة: 2في د )1(
ا                 : هو )2( و الجّح سعدي، أب ن العجاج التميمي ال د اهللا ب ن عب ة ب ل رؤب د  : ف، وقي و محم ين    . أب ا ب راجز، من الفصحاء    ) هـ 154 و 000(عاش م

ي البصرة، ه ف ر مقام ان أآث ية، آ ة والعباس دولتين األموي شهورين، من مخضرمي ال شعره، الم انوا يحتجون ب ة وآ ان أهل اللغ ه أعي ذ عن  وأخ
بالء،     ؛ 2/303ابن خلكان، وفيات األعيان،  : ترجمته في . ويقولون بإمامته في اللغة    ذهبي، سير أعالم الن ات،    6/162ال وافي بالوفي صفدي، ال ؛ ال

 .4/173؛ عمر رضا آحالة ، معجم المؤلفين، 14/99
 .  69، الديوان، ص رؤبة: انظر. ُسَلْيم الُهَجْيمّي مدح فيها الحارث بن البيت لرؤبة بن العجاج  من قصيدة )3(
 .و: 2 في د)4(
 .10/140ج3، المخصص، م؛ ابن سيدة2/243، س.  ابن سيدة، م)5(
دابها، من أشهر   آان إمامًا في اللغة وآ    ) هـ  458و  398( هو علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيدة المرسّي، عاش في الفترة الواقعة ما بين                )6(

ان،   : ترجمته في. في شرح الحماسة" األنيق " في اللغة، " المحكم والمحيط األعظم  "في اللغة،   " المخصص  : "مؤلفاته ات األعي ابن خلكان، وفي
 .  4/263؛ الزرآلي، األعالم، 3/330
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  قَاِفيةُ الِْجيِم

- 5 -  
  ] الطويل   [

ـ  اٍءج ريَأو ىجــتَر مكابــ بان كَــنى ِإجــتَر المِنمــ. 1 ـ   ِف ـ  لِ اكوي ِس من  )ـ ر 1( )اج( 

ــما َأذَِإ. 2 ــاٍص ع ب ابــ ع ــاِج ركِوفْ اًي َأرــى ع ــكوفْ ْأ المــ َأوَلم ــتَر مبرقْ 2(ىج( 

3 .ــو ــ ِبازفَ ما يــر جوهــ ح ـ  بِ ٍوفْ ع ن مِ اَل نَماِل هنَّــَأى كَتَّ ـ  )3(ام ـ  ج دقَ ـ ى نَ نَ 4(اج( 

ـ  الْفَ. (4 ــفَ ٍةالَـ حلِّي كُـ ِفـ)5() اِهللاريـ غَ جر تَ ــم ــ ِإازا فَ ال مــن ــ عِه ِب ــ الرَقَلَّ 6(اج( 

5 .هــز ــتَنَ ــ ع ن عٍرصــ و ٍنَأيــ و ٍهِبشْم ــكَو ٍفيــتَ و ِسجٍميــ و مــا م ــ الِحَلثَّ 7(اج( 

6 .لَــوي8(س(ِب ملُــوٍدوــ وال هواِلــ وــ دهاُهللاو ــلْ مــُأجم ى قَــلَــ ِإنــ لَِهِدصاج)9( 

7) .هو  الـص مالفَـ)10()د ري الِذ الَّـدهتَحـد  ــع ــوٌلقُ ــ ِمه لَ ــا الثَّنَّ ــرَأ تَاءنَ 11(اج( 

ــلَِإ. 8 ــ)12(يِه ــلَو َأم كَ ــتَي ِنغَاِب س ــع ٍةم تْلَجنْ مـ ه ـ  اًج م  ـ  بِ اَلا ز ـ ِهب م ِلضالفَ 13(اج( 

9 .ورــوظَتَي اًآنَــمشْــَأ وبــاِو طَتَعاًي لَوــب ــتَي م اًضطرــنَغَْأ و تَيــفَلْ م 14(اج( 

10 .َأوِمـ)15(تَنْم خَـن ٍفوـ وجكُتَفر ـرةًب وــافَع ــتَي ــوقَ واٍء دن ِم َأتَم عــو 16(اج( 

11 .نِْمو17(ك( ه ـوِحى التَّدـيد يطَسنُـع ورفَ هيطُس ـ و ع ـ ى لِ لَ ِلي  ـ  ِذ إِ الِل الـض ا س18(اج( 

12 .ِإ ِبتَنْـــنَمـــرِبـــ النَّاِلســـي مٍدحم هدنْ ِمىك ي ـ  ِده ي متَ لِ نيـدِ ِحوـ  التَ ك 19(اج( 

ــَأفَ. 13 بدــى م ــارنَ قّ الحــ ب عــافَ خَد  )20(ىج الـد  ِةفَدي س  فِ ِحبص ال وء ض ا الحمكَ ِهِئ

                                                 
 .مادة رجا: مغلقًا، اللسان:  مرتجا.مطموسة: 2في د )1(
 .   مطموسة: 2في د )2(
 .لما: 1ي دف )3(
 .مطموسة: 2في د )4(
  .مادة لجج: ترّدد في الكالم، اللسان: ، تلجلجمطموسة: 2في د )5(
 .مطموسة: 2في د )6(
  . مطموسة: 2في د )7(
  . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )8(
  .مطموسة: 2في د )9(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )10(
  .مادة أرج: فاحت منه رائحة طيبة، اللسان: جتأّر. مطموسة: 2في د )11(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )12(
 .مطموسة: 2في د )13(
  . مطموسة: 2في د )14(
 . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )15(
  .مطموسة: 2في د )16(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )17(
  . مطموسة: 2 في د)18(
 .مطموسة: 2في د )19(
  .مادة سدف: ، اللسانظُّْلَمة اللَّيل:  السَّْدَفُة.مطموسة: 2في د )20(
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14 . ــَأو هــى ِإد ــلَ ــاِقى اآلفَ ــيِظ علَّ كُ ــ ٍةم ــدنِم ــي ِني ال بــد و صبحهتَا مــلِّب 1(اج( 

15 .وــج اهــ ِفد يــك يكُِرشْ المنــؤ م ــ داًي ــلْ ِلمِجلَْأفَـ ــ الِجِبرحـ ــَأ واديـ  اجِرسـ

16 .واِزوــرم نا وــ ِفالكيكِإ وىَأ نَــن ــو عِرى قَادــي ــاًب ع ــن ه داكم عــر اج 

17 .ــو ــا كَم ــر القُِتانَ تُى ِلبــِطع ــ نِإ وهفَ ــإل اهجشَ ــاِءصقْ ــِباِر األقَ ــ م  )2(اجا شَ

18 .َأودتَــــيِبــــه المِجعكَاِتز ــــرةًام ــو مــن ــَؤتُ م لَ يدر ــام تَا فَهبهــر 3(اج( 

ـ  هنِْمفَ. 19 ــاًم اًحصفْـ مئِب والـذِِّب الـضالما كَ ــبين ــِدوِح التَِّن ع ــن  ي ــلَجلَتَيلَ 4(اج( 

20 .شَوكو ِعى البِريـ الجهـدوالج واًقَـاِط نَع قَودـ  اقَ ض ـ  ن ِم م وـ  اله صداًر ـ  و شْحراج 

21 .ُأوـَلِخدفـي ع ٍرسلَـ وولَـالك مكُـ يِل نــلْي ــقَ ــهى لَ ــ ذَن ِم ــكِل الع ِرسخْ مــر اج 

22 .ظَوــب ــ َأةُي ــ ُأاٍكرشْ ــح ِبتْبيِص  اجـــرخَْأ فَِبوطُالخُ ِبـــاًانَـــما زاهـــمر ٍلاِب

23 .ــنَم ــيلَ عتَنْ ا ِبهــس ــتْاِحرال ــخَو فَآمنَ ــهتَصلَّ ــنا ِم ــِمِلْؤ م الب ِنيــشَّ و  اجال

24 .ِنــوطَيــ رجاءالَ نَــِبكْــالرهمالــص ــ ىد ــ نٍَمهسِب ــح ا يومالح دــِبي ِةيــ الر 5(اج( 

ــجفَ. 25 ــيرِبءاو ِرتْاشَ هــا و ــ ذَيِه ـ  لَتْانَكَفَ ةٌم ـ  ه ـ  ذَ نم ِم ـ  الظِّ كِل اء  م 6(اجَ الـو( 

26 .ــاطَخَو بكالم ــو ــِرتَع مدولُ ـ اممـا    وتَحِنم امــ ِباًفَ ـ  تْازتَ ـ  أَ ه لَ حـ  الهِ فُر اج 

27 .ورتْدــلَ ع يــشَّك ــ بسم ال عدِغ مــِبي تُـــِل اهِردكـــتَقْـــ والع ِرصتَ ال محـــراج 

28 .ــو ــلَ ِإاَلم يــك ــ حعذْ الِج ــقْنَتَى اعتَّ ــو هتَ حــ ِإن ــ َأنى َألَ سمــع ــ ممو القَ  اجشَنْ

29 .قَْأوشْــ اَألِتلَــبجــ لَارما دعــتَواه ورــَأ فَتْد بتْدــ و ــحاِض أََقِّ الح ــلَب اج 

30 .نَوــاج ــس بكتْ ــذِّمال ــاعر ال ــال نَ فَ تْج ـــيهود ـــ كَتْفَـــخَْأويدتَا فَهبـــر7(اج( 

ــ. 31 ــِب لَاكذَكَ يــد ــني ِح ج ــاء ــلَْأفَ ِهِرحِس ِب ــاهقَ ــانورذَن  ِم ــِرخْ مِيحالو ِب 8(اج( 

32 .طَورح الر ِمىح ِحن م ِحِهِنصيَأنزـمعاو ــلَع ــِهي ــى ولَّو فَ هــو ــىعم هنْ ِم ــ نَل اج 

                                                 
 .مادة بلج: مضيء، اللسان: متبلج )1(
 .مادة شجا: أحزنه، اللسان: شجاه. مطموسة: 2في د )2(
  .بهرج: مادة: اللسان. أي أبطل:  بهرج.مطموسة: 2في د )3(
  .لججمادة : تردَّد، اللسان: تلجلج )4(
  . مادة نوط و صدى: شدة العطش، اللسان: علق؛ الصدى: نيط )5(
  . مادة جشش و ذمم : قليلة الماء؛ اللسان: من ُجشَّت البئر إذا نقي ماؤها؛ ذمَّة: جاشت. البيت مطموس: 1في د )6(
رج  خلصتك : ك؛ ناجت  3/191ابن هشام، السيرة النبوية،     : انظر قصة الشاة المسمومة ومعجزة نطق ذراعها في        )7( سان   : ؛ تب ر، الل ا    : ظه ادة نج م
  .برجو
ال األصيلي     : هي بئر في منازل بني زريق بالمدينة، وقال الجرجاني ورواة مسلم آافة           : بئر ذروان  )8( ذو أروان موضع  : هي بئر ذي أروان، وق

ر        آان. 299/ 1ياقوت الحموي، معجم البلدان،     . آخر على ساعة من المدينة، وفيه بني مسجد الضرار          وهي [السحر موضوعا تحت راعوفة البئ
وبعضهم : مستندا إلى ما قاله ابن قتيبة نقال عن األصمعي بقوله  ] أوران[البكري إلى أن اسمها بئر      وقد ذآر   ]. صخرة في أسفله يقف عليها المائح     

  .  1/211البكري، معجم ما استعجم، : انظر. يخطئ فيقول ذروان
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33 .لَوم ي ِفـِضم ـهم غَييٍملْـ ِحرـ وسٍدؤد ــو ــملَ ي ــ ِإِرد نْال مهجــص ــهنْ مِحفْ ال 1(اج( 

ــِإ. 34 ــ َأنى َألَ ــ اَألاهتَ مَأر نــالكَ ه هــتَ م تَّحــ َأم مــض ى العزــم ــجلَلَتَ ين لَ اج 

ــ مِهاِتصـري ع ِفـِضيي الِباِضو م تْالَجفَ. 35 ــخلق رَأفَ بــِسع ــ اإلن ــهنْأم وهنْ ِم 2(اج( 

ــفَ. 36 ــي ــِكا لَ ــن ِم ــر تَاٍر نَ ــاُؤ مقَرقْ اه ــو ــ لٍَءام ــاهظَ ــِدِري الِف ِف ــجَأ تَن 3(اج( 

37 .ــد ــا ِبع ــم دِه ــاِع ي البــَأ فَاِرو سرواع ــو ــى مادنَ ــاِدنَ ي البــِني ــعزَأم فَِهي ِف اج 

38 .ِموقَ ن ـ  ِلب ـ ما جقُـتْاء رـِرخْفَ ِبشٌياِدخَتُ اهــع هــد ــينْا ال ِنا عــد ــرب زِني ال 4(اج( 

39 .ويــم ــي لَِل م ِإهــب ــ كَسيِل ياًدــكَ و يده ــم ــم ونيِت ــاًركْ ــ ِف ــِةحيِصي النَّ م دماج 

ــ. 40 ُؤي5(م( ــج ــ الهابنَ ــ ميِماِش ٍدحم ــَأو ــ اَألهارصنْ ــو َأارصنْ اًسخَ وزــر اج 

41 .ــو ــِلا عمـ ــ اِإلنا َأومـ ــ يهلَـ ــِربِجِبهدمـ ــَلي ــي اَأل ِف كَالِكم ــالم ــو تُِكلْ اج 

ــد ِفـــالًيِتـــال قَِإو هارســ ِإاًديِدال شَــإاوبــلَقَا انْمــفَ. 42  اجرض مـــاِءمي الـ

43 .ِر شَـــالِإويِفالْ ِبـــاًداِررم ـــعياًر جــب ــذَ ِإاًانَـ ــِمى كَا القَـ ــاًيـ  اججد مـ

44 .ِإوــن نْ يــج ــهنْ ِم ــِط ِبثٌاِرم ح ـ  لَع ٍةرِم ـ  نيى ِح ـ ح ي م لَ ـ  بِ ْلِف ـ ال هِ  و ٍمولَ 6(اج( 

ــ. 45 ــ اِإلةُقَاِبسفَ ــالِمس ــو لَ ال حصلُوــلَ اه ــم ــاَلا نَ ــ ِتن ِم ــكلْ ــرفَ مِبور الكُ اج 

46 .لَوم نْ يج ع مرنْ ِصـووـَلثْـ ِمهـا نَ ماج ــو ــاقَح ــ مِه ِب ــركْ ــه لَ ــي هان كَ اج 

47 .شَــويةُبافَــ واهمو ــتْعةُببنــا وه ِجـــمفَـــيء لـــذُّ ِلاٍشرتَاِلب وـــه7(اج( 

ـ  مهتْابصَأ. 48 ــكَو عزعـ زِحيالـرِفاِصـ عن ِم ــ رتْانَ ــ قَاءخَ ــ ذََلب ــ سكِل جس8(اج( 

49 .ــوعرنْ ِمــجهــلَقُلْ ِلمِبيج ــمــفَةٌاعمــا وجوا ِإدِحــال الجيمم عــر9(اج( 

                                                 
  .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) أ/20ق(آتب هذا البيت من :  في ب)1(
  . مادة بيض و عرص: جمع عرصة وهي المكان الواسع، اللسان: جمع األبيض وهو السيف؛ العرصات: البيض )2(
  . مادة فرند: لمعان السيف وجوهره، اللسان: الفرند )3(
  .مادة زبرج: اللسان. زينتها: زبرج الدنيا )4(
 .تؤم: 2، د1في د )5(
وبهم، ومن            . يكنى أبا عبد الرحمن   . لحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي      ا: هو )6( ة قل أسلم يوم الفتح، وحسن إسالمه، وآان من المؤلف

ه                   . فضالء الصحابة وخيارهم   ن الخطاب رضي اهللا عن دا زمن عمر ب شام مجاه ى ال نة خمس عشرة             . خرج إل ة اليرموك س شهد في معرآ . است
رى،     ابن سعد، ال   : ترجمته في  ات الكب ر، االستيعاب،          5/444طبق د الب ن عب ة،          1/303؛ اب ر، أسد الغاب ن األثي ن حجر، اإلصابة،    1/420؛ اب ؛ اب

 .  مادة طمر: الفرس المستعد للوثب، اللسان: طمرة. 1/307
يبة من رؤس                                 )7( ان ش افر، وآ در آ وم ب ه ي ي رضي اهللا عن ه عل افر، قتل د شمس الجاهلي الك ن عب ة ب ة   هو شيبة بن ربيع ريش في الجاهلي . اء  ق

ات،       : ترجمته في  ي، األعالم،    1/347النووي، تهذيب األسماء واللغ ة . 3/181؛ الزرآل د شمس، من سادات          : و عتب ن عب ة ب ن ربيع ة ب هو عتب
در                          وم ب ن أبي طالب ي ي ب ه عل ة، قتل ان طاغي ه آ م والفضل، أدرك اإلسالم، لكن الرأي والحل ه في  . الجاهلية، آان موصوفًا ب ي،  :ترجمت  الزرآل

  .مادة ذبل: جمع ذبالة وهي الفتيلة التي توضع في مصباح الزجاجة، اللسان: الذُّبال. 1/400األعالم، 
  .مادة سجج: اللسان. معتدلة الهواء : ريح سجسج )8(
 .  4/394 معجم البلدان،. مر، ياقوت الحمويجبل لبني عا: ماء لبني ربيعة من بني نمير، وقيل: القليب )9(
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50 .قَــونَــ ِبامــِرصِهللاي ا ِفــقِّ الحــ مشَعر ــحمــوا مِقتَسيــمَأقِّ الح نتَ يعــواج 

51 .ــو اطُحوــه ــو القَِضيِبالْ ِب ــقَالْوِباِض ــحفَانَ ــهولّ ــ ِتن ِم ــح اِإلكلْ ــلُم دِةاطَ 1(اج( 

ــُأ. 52 ــكولِئ ــفْ َأ اِهللابز ِح ــحلَ م ــ ِبن ــتَ مِه مســك ــ ِف ــل اُألي كُ مِروــلَأفْ و اج 

53 .ِلــدلُيهــمــاِد الهِشي البيرــ محمــنَ د ــيِب اله ــد ــدروى نُ ــلَّبي تَاِجي ال 2(اج( 

ــدا َأذََإ. 54 ــسجلَ ــاِر ال ــح مِركِْذي ِب ي َأِففَ ٍدمـ  ي ـ  ٍرو نُ ـ  ن ِم نَ س ـ ا الر ـ لَدَأ )3(ِدشْ اج 

ــ. 55 ــعيِفشَ الع ــاِةص ِبِنذْ الميــا َأذَ ِإن ـ لْ ي ٍلجى ولَع )4(اوتَ ـ  يِه ـ  ِن ع الع ر ى وـ الو 5(اج( 

56 .ـــلَعـــِهيثُـــ اِهللاالةُ ص ـــمس المه مدـ  هِرى الد ـ ا أَ  م هد ـ ى الر ياض ـ نَ ب  اجسفْ

57 .ــوما زارخْــ مضرــ الرالغَــاب يمــِكاْ بــَأفَ اًي ضحــ ثَك ــاألقْ )6(رغْ واِنحــلَّفْ الم 7(اج( 
  

  ِذكْر فَواِئد تَتَعلَّقُ ِبهِذه الْقَِصيدِة 
  

"لْفَج8("الْفَِقير: الم(  ِديثِفي الْحو " : لْفَِجيكُموا ممارح")قَِليٌل ِفي الْكَالَم   . )9 وهٌل   : وفْعو مَل فَهَأفْع
     لْفَجم وفَه َألْفَجن، وصحفَهو م نصكََأح .يه   وخَالَو ابن َأن ِفي ِكتَاِب    )10(َأظُن "سفُ   : قَـالَ " لَيـرعالَ ي

غُرورهـا  : وِزبِرج الدنْيا . وهو السحاب الخَِفيفُ  . الذَّهب: والزبِرج. الوشْي: والزبِرج. )11("غَيرهما
  .)12("النَّقْشُ: والزبِرج. وِزينَتها

  

ولَـيس  . )14("الحفَـا : الوجا: " ِسيدة بنقَاَل ا ]. اجاء الو م الظِّ كِل ذَ نم مِ ه لَ تْانَكَفَ [)13( )وقَولُه(
تُـوجى األكُـفُّ وهمـا       : )15( اَألعراِبـي  بـن َأي الَ ينْقَِطع، َأنْشَد ا    : ماء الَ يوجى  : الْمراد هنَا وقَالَ  

                                                 
 . دملجمادة : لسوار، اللسانا: دملجال )1(
  .مادة بلج: أسفر وأضاء، اللسان:  تبلََّج)2(
  .النور: 1في د )3(
 .طمس صدر البيت: 1في د )4(
  .مادة وجل و وجا: الحفا، اللسان: الخوف والفزع؛ الوجا: الوجل )5(
  .سن: 2 في د)6(
 .مادة فلج: مفترق متباعد، اللسان: مفلج )7(
 .الذي أفلس وعليه دين: ، والُمْلَفج)ُمْلَفج(واز الوجهين بفتح الفاء وآسرها أشار ابن سيدة إلى ج. 7/301لمحكم ،ابن سيدة، ا )8(
  .، على خالف ما أشار إليه المؤلف وابن سيدة) أطعموا ملفجيكم: (ل الحديث أص. 4/259ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر،  )9(
د    : هو )10( ن أحم د اهللا         الحسين ب و عب ه، أب ن خالوي اة       :  ب ار النح ذان     .لغوي، من آب شام               .أصله من هم ى ال ل إل دة، وانتق ذمار، م ام ب يمن وأق زار ال

ة              د سيف الدول ع المتنبي مجالس ومباحث عن ه  . فاستوطن حلب، وعظمت بها شهرته، فأحله بنو حمدان منزلة رفيعة،وآانت له م شواذ  : من آتب
ة وسبعين للهجرة       . القرآن، ليس في آالم العرب     القرآن، إعراب ثالثين سورة في       وفي في حلب سنة ثالثمئ ه في  . ت ات    : ترجمت ان، وفي ن خلك اب

 .2/231؛ الزرآلي، األعالم، 3/71؛ ابن العماد الحنبلي الحنبلي، شذرات الذهب، 2/178األعيان، 
ة      جا) ُمْلَفج(الويه إلى أن الفتح في أشار ابن خ. 49ابن خالويه، ليس في آالم العرب، ص    )11( ي ثالث اس ف ر قي ى غي ء عل

و مُ : "أحرف َصَن فه ْسَهب، وأْح و ُم َهَب فه ج أس و ُمْلَف َج فه َصن، وَأْلَف ا  "ْح ا رابع د حرف د وج ي : وق ُل فه ت اِإلِب اْجَرَأشَّ
  .7/301َأْفَعَل فهو ُمْفِعْل؛ ابن سيدة، المحكم، : مجرأشَّة، والقياس أن تكون على وزن

 .7/405م، ابن سيدة، المحك )12(
  .مطموسة: 1 في د)13(
 .وهو أن يشتكي البعير باطن خفه. 7/400س، .ابن سيدة، م )14(
ين      محمد بن زياد المعروف بابن األع    : هو )15( ا ب د اهللا عاش م و عب ة    ) هـ 231 -150(رابي، أب ة باللغ سابة، عالم ة، ن ال ثعلب  . راوي شاهدت  : ق

ى                           مجلس ابن األعرابي، وآان يحضره زهاء مئة إنسا        ا يحمل عل اس م ى الن ى عل د أمل ط، ولق ا ق ده آتاب ا رأيت بي نة م ن، ولزمته بضع عشرة س
: ترجمته في . أسماء الخيل وفرسانها، النوادر، تفسير األمثال، معاني الشعر، وغيرها: من تصانيفه. أجمال، ولم ير أحد في علم الشعر أغزر منه 

    .6/131؛ الزرآلي، األعالم، 4/306 فيات األعيان،؛ ابن خلكان، و10/687الذهبي، سير أعالم النبالء، 
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انِزيد1("ي( ُقُولنْ:  يي      كَفَّاه تَِزيد وحدمذَا الْمهام، والِْكر ودج قَِطع")ل . ")2جى الرجَأوَأِبـي    : و نع ،طَاهَأع
  .)5(" ونَحاه)4(دفَعه: وَأوجاه عنْه. ")3("عبيد

   رخَب6(و(         ِريِعيٍد الْخُدَأِبي س نع ِوياهللاُ  - كَالَِم الذِّْئِب ر ِضير  نْـهاٍع   : " قَـال  -  عـا رنَميب
َأالَ تَتَِّقـي   : يرعى غَنَماً لَه عرض الذِّْئب ِلشَاٍة ِمنْها، فََأخَذَها الراِعي ِمنْه، فََأقْعى الذِّْئب، وقَاَل ِللراِعي             

َأالَ ُأخِْبرك  : كَلَّم ِبكَالَِم اِإلنِْس، فَقَاَل الذِّْئب    الْعجب ِمن ِذْئٍب يتَ   : قَاَل الراِعي . اَهللا حلْتَ بيِني وِبين ِرزِقي    
، يحدثُ النَّاس ِبَأنْباِء ما قَد سبق، فََأتَى الراِعي النَِّبي          )7( بين الْحرتين  ِبَأعجب ِمن ذَِلك؟ رسوُل اِهللا      

 فَقَاَل النَِّبي ،هرفََأخْب " :مثْهدقَاَل"فَح قَ: "؛ ثُمدِره. )8("صغَية وريرِديِث َأِبي هح ِمن ِوير قَدو.  
 وَأنَا َأسمع، َأخْبرتْكُم ُأم النُّور عين الشَّمِس        ، عبِد الْمْؤِمِن الصوِري   بنقُِرَئ علَى َأِبي عبِد اِهللا      

 بن َأحمد بن    )11(َأنَّا َأبو الْفَتِْح ِإسماِعيُل بن الْفَضلِ     :  ِإجازةً قَالَ  )10(،)9()الثَّقَِفي(ِبنْتُ َأحمد بن َأِبي الْفَرِج      
 بن َأحمد بن َأحمـد بـن محمـود          )13( ِقراءةً علَيِه، َأنَّا الزِكي َأبو الْقَاِسم الْفَضلُ       )12(اِإلخِْشيد السراج 

 بن محمد بـن ِإلَـه       )14(حمد بن يوسف بن ِإبراِهيم الثَّقَِفي، ثَنَا َأبو عِلي الْحسين         الثَّقَِفي، ثَنَا َأبو بكْر أَ    
    رومل، ثَنَا عدعاِهللا      بنالْم ديبثَنَا ع ،ِليبن ع      ِجيد، ثَنَا الْقَاِسمد الْمببن ع       ـنة، عرو نَضل، ثَنَا َأبالْفَض 

 )15(بينَما راٍع  يرعى ِبالْجِزيرِة ِإذْ عرض الذِّْئب ِلشَاٍة ِمن شَـاِئه           :  قَالَ – اُهللا عنْه   رِضي -ي سِعيٍد   َأِب
َأالَ تَتَِّقي اَهللا تَحوُل ِبيِنـي وبـين        : فَحاَل الراِعي بين الذِّْئِب وبين الشَّاِة، فََأقْعى الذِّْئب علَى ذَنَِبِه، فَقَالَ          

اِعي     ِرزفَقَاَل الر ،اُهللا ِإلَي اقَهِني ِبكَالَِم اِإلنْسِ         : )16(ٍق سكَلِّملَى ذَنَِبِه، يقٍْع عِذْئٍب م ِمن بجْل َأعفَقَاَل . ه
وُل اِهللا       : الذِّْئبسِمنِّي؟ ر بجِبَأع كَأالَ ُأخِْبر  ِتينرالْح نياءِ   )17( بِبَأنْب ثُ النَّاسدحقَ،      يـبس ـا قَـدم 

 يحدثُه ِبما قَاَل الذِّْئب، فَقَاَل رسوُل اِهللا        ، فَغَدا علَى رسوِل اِهللا      )18(فَساقَ الراِعي شَاءه، فََأتَى الْمِدينَةَ    

                                                 
 .َآفَّاَك َغْيثاِن َعلْيِهْم ُجوداْن: هذا عجز بيت البن األعرابي، صدره )1(
  . 7/400، المحكم ابن سيدة، )2(
 . 7/400، س. ابن سيدة، م)3(
 .دفع عنه: 2 في د)4(
 .7/400ابن سيدة، المحكم،  )5(
  .مطموسة: 1في د )6(
 .3/140ياقوت الحموي، معجم البلدان، . لمدينة ألنها بين حرتين عظيمتين، والحرة هي األرض ذات الحجارة السودأي ا )7(
ة،     )8( سيرة النبوي وة، ص   ؛ 1/297ابن إسحق، ال اوردي، أعالم النب شفا، ص    158الم اض، ال ر،      185؛ القاضي عي ون األث اس، عي ن سيد الن ؛ اب

  .1/206الحلبية، ؛ برهان الدين الحلبي، السيرة 1/79
  .الثقيفي: 1في د )9(
ة وحد     . لثقفية، األصبهانية، مسندة وقتهاعين الشمس بنت أحمد بن أبي الفرج، أم النور ا       : هي )10( ة، من بيت رواي عاشت  . يث آانت شيخة عفيف

صالحاني     ). هـ610 و 000(ما بين    ن أبي ذر ال سراج، واب ن    . سمعت من ابن اإلخشيد ال ا التقي اب ة    روى عنه ة الرحال ي، وعام ز، والبرزال . الع
دين األبهري، وآخرون                درجي ، وشمس ال ن ال ا في  . وباإلجازة الفخر علي، واب بالء،     : ترجمته ذهبي، سير أعالم الن اظ،   22/23ال ذآرة الحف ؛ ت

  .       5/42؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 43/381؛ تاريخ اإلسالم، 4/126
  .الفضيل: 2في د )11(
د        )هـ524 و 436(عاش ما بين . لسراجهو إسماعيل بن الفضل األصبهاني ا    : اإلخشيد )12( ن عب ر عن اب ى جماعة، وروى الكثي رآن عل ، قرأ الق

 .  4/68؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 2/419؛ العبر، 4/48الذهبي، تذآرة الحفاظ، : ترجمته في. الرحيم وأبي القاسم الذآواني
  .ضيلالف: 2في د )13(
  .الحسن:  في م )14(
 .شياهه: 2في د )15(
 .ساقطة: 1في د )16(
 .أي المدينة ألنها بين حرتين عظيمتين، والحرة هي األرض ذات الحجارة السود )17(
ل                              : المدينة )18( ا نخي رب ، وهي في حرة سبخة، وله اه  المقصود بها مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، آان اسمها في الجاهلية يث ر ومي . آثي

  . 5/83ياقوت الحموي، معجم البلدان، ...... طيبة، وطابة، والمسكينة، والعذراء، والجابرة: ولها تسعة وعشرون اسمها منها
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" :          ِالَِّذي نَفْساِع اِإلنْس، وبالس ِة كَالَماعاِط السَأشْر ِمن اِعي ِإنقَ الردتَّى      صةُ حاعالس ِدِه الَ تَقُومي ِبي
  . )3(" سوِطِه، ويخْبره ِبما صنَع َأهلُه)2(، وعذَبة)1(يكَلِّم الرجُل ِشراك نَعِلِه

 َأنَّـا   َأِبي زيـد، بن خَِليل، َأنَّا ابن َأخْبركُم ا ، ساِعد بن عِلي   بنقَرْأتُ علَى َأِبي عبِد اِهللا محمِد       
  ودمحبنم     دماِعيل، َأنَّا َأحمبن ِإس     انملَيد، َأنَّا سّمحبن م     ِليد، ثَنَا عمِزيـز، ثَنَـا ا      بن َأحِد الْعببـن  ع 

َأيتُ ِمـن   ر:  مرة، عن َأِبيِه، عن جده، قَالَ      بن يعلَى   بن عبِد اِهللا    بناَألصبهاِني، ثَنَا شُريك، عن عمر      
  النَِّبي                   ا، ِبِهلَه ا ابنهعَأٍة مرلى امع ركَّةَ، فَمِفي طَِريِق م هعِلي، كُنْتُ مقَب دا َأحآها راء مثَالَثَةَ َأشْي 
مفَقَالَتْ      )4(لَم ،ِمنْه ماً َأشَدتُ لَمَأيا روَل اهللاِ  : ، مسا رى، قَ    بنا! يا تَرذَا كَماَلي ه" :    تُ لَـهوعِشْئِت د ِإن "

، فَِجـيء ِبـِه،     "علَي ِبصاِحِب هذَا  : " يرغُو، فَقَالَ  )6( ِجرانَه )5(فَدعا لَه، ثُم مضى، فَمر علَيِه بِعير ماد       
  ".وا َأن ينْحروِنيهذَا يقُوُل نَتَجتُ ِعنْدهم فَاستَعملُوِني، حتَّى ِإذَا كَِبرتُ َأراد: "فَقَاَل

، فَاجتَمعتَا فَقَـضى    "فَمرهما فَلْتَجتَِمعا (اذْهب،  : "ثُم مضى، فَرَأى شَجرتَيِن متَفَرقَتَيِن فَقَاَل ِلي      
تَهاجقَالَ )7()حقَا   : " وتَفَرا يمفَقُْل لَه باذْه"      وهو ِبيلَى الصع رى، فَمضم ثُم ،     قَدان، ويبالص عم بلْعي 

ما : "ما عاد ِإلَيِه شَيء ِمن اللَّمم، فَقَاَل رسوُل اِهللا          : هيأتْ ُأمه ِستَةَ ْأكْبش فََأهدتْ لَه كَبشَيِن، وقَالَتْ       
صـِحيح  : َأخْرجه الْحاِكم وقَالَ   )8(" الِْجن واِإلنْسِ  ِمن شَيٍء ِإالَّ يعلَم َأنِّي رسوُل اِهللا، ِإالَّ كَفَرةُ، َأو فَسقَةُ          

  . اِإلسنَاد
، عِن  )9() ِعيسى بن موسى، ثَنَا يحيى     بنَأسد  ( داود، ثَنَا    بنَأنَّا الِْمقْدام   : وِبِه ِإلَى الطَّبراِني قَال   

 كُنْتُ مـع النَِّبـي   :  مرة، عن َأِبيِه قَال    بن يعلَى   بن ا حدثَِني:  عمرو، قَال  بناَألعمش، عِن الِْمنْهاِل    
آلِل فُـالَن،   : فَقَالُوا" ؟ِلمن هذَا : "، فَقَالَ فََأتَاه بِعير فَرَأيتُ عينَيِه تَِسيالَنِ    : فَذَكَر نَحو ما تَقَدم، وِفيِه قَال     

، فَكَبر فََأردنَا   )10(قَالُوا كَان لَنَا نَاِضح   " ما ِلهذَا الْبِعيِر يشْكُوكُم ؟    : " لَهم ، فَقَالَ فَبعثَ ِإلَيِهم رسوُل اِهللا     
 هرنَنْح وُل اِهللا    . َأنسفَقَاَل ر" :  ِفي اِإلِبل وهذَر "وهذَرونُس       .)11(فَوِديِث يح ِمن اِكمالْح اهور،  بنركَيب 

   نع اهوش رمِن اَألعِد     عمحاِس مبد     بن َأِبي الْعمَأح نقُوب، ععقَال   بن يار وبِد الْجبـِديثٌ    :  عـذَا حه
  .)12(صِحيح اِإلسنَاِد، ولَم يخَرجاه ِبهِذه السياقَة

                                                 
   . مادة شرك: سيره، اللسان: شراك النعل )1(
  .مادة عذب: طرف آل شيء، اللسان: العذبة )2(
ازي، ص        : ينظر )3( سير والمغ وة،       ؛ البي 280ابن إسحق، ال ل النب ي، دالئ ر،         6/41هق ون األث اس، عي ن سيد الن ي،    1/79؛ اب دين الحلب ؛ برهان ال

  .1/206السيرة الحلبية، 
 .مادة لمم: طرف من الجنون أو أصابه من الجن مس، اللسان: اللمم )4(
 .نادٍّ: في دالئل النبوة )5(
  .مادة جرن: ه، اللسانباطن العنق، وقيل مقدم العنق من مذبح البعير إلى منحر: الجران )6(
 .ساقطة: 1في د )7(
م      2/674لمستدرك،   ؛ الحاآم، ا   )672(، حديث رقم    22/263 الكبير،   الطبراني، المعجم  )8( وة،        )4232(، حديث رق ل النب ي، دالئ -22\6؛ البيهق

23.  
  .مطموسة: 1في د )9(
 . مادة نضح: البعير الذي يستقى عليه الماء، اللسان: الّناضح من اإلبل )10(
 ).679(، حديث رقم 22/264 الكبير، الطبراني، المعجم )11(
  ).2432(، حديث رقم 2/675لمستدرك، ، ا الحاآم)12(
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ومـاً حاِئطَـاً ِمـن       ي دخََل رسوُل اِهللا    : " جعفَر قَالَ  بنوقَد رواه مسِلم ِمن حِديِث عبِد اِهللا        
مـن صـاِحب    : " حن وذَرفَتْ عينَاه، وِفيِه فَقَالَ     ِحيطَاِن اَألنْصاِر، فَِإذَا جمٌل، فَلَما رَأى رسوَل اهللا         

لَـي َأنَّـك تُِجيعـه      ِإنَّـه شَـكَا إِ    : "فَقَاَل. هو ِلي يا رسوَل اهللاِ    : فَجاء فَتَى ِمن اَألنْصاِر فَقَالَ    " الْجمل؟
هِئبتُد1("و(.  

 وِفـي  )2()رِضي اَهللا عـنْهم ( عبِد اِهللا   بن جعفَر، وجاِبر    بنوقَد رِوي ِفيِه ِمن حِديِث عبِد اِهللا        
 النَِّبي ِضِهم َأنعِة بايِرومِقلَّةَ الْ: " قَاَل لَهِل ومةَ الْعشَكَا كَثْر لَفِإنَّه3("ع(.  

 عبـِد   بـن  )4()ثَنَا سـِعيد  : آِنفَاً قَالَ (وروينَا عِن الطَّبراِني ِفي الْمعجِم الْكَِبيِر ِبالسنَِد الْمذْكُوِر         
ثَنَا حبـان   : قَال يحيى الْباِهِلي    بنثَنَا زكَِريا   :  الْعسكَِري، قَاالَ  )5( بهارِ بنالرحمِن التُّستُِري، والْحسين    

 محـِصن،   بن حسان، عِن الْحسِن، عِن ضبةَ       بن َأغْلَب بن تَِميِم الْمسعوِدي، عن َأِبيِه، عن ِهشَاِم          ابن
لْتَفَتَ فَلَم يـر     ِفي الصحراِء، فَِإذَا منَاٍد ينَاِديِه، يا رسوَل اِهللا، فَا         كَان رسوُل اِهللا    : عن ُأم سلَمة قَالَت   

: قَالَتْ" حاجتُِك؟: "فَدنَا ِمنْها فَقَالَ  . ادن ِمنِّي يا رسوَل اهللاِ    : ، فَقَالَتْ )6(َأحداً، ثُم الْتَفَتَ، ِفِإذَا ظَبيةٌ موثُوقَة     
" وتَفْعِلـين؟ : "قَـالَ . )8( وَأرِجع ِإلَيك   ِفي ذَِلك الْجبل، فَحلَِّني حتَّى َأذْهب فَُأرِضعهما،       )7(ِإن ِلي خُشْفَين  

ي اُهللا ِبعذَاِب الْعشَاِر ِإن لَم َأفْعْل، فََأطْلَقَها فَذَهبتْ، فََأرضعتْ خُشْفَيها، ثُم رجعتْ فََأوثَقَها،              بنعذَّ: قَالَتْ
، فََأطْلَقَها، فَخَرجـتْ    )9("َأطِْلقْ هِذه : "قَاَل". نَعم: "ِهللا؟ قَالَ لَك حاجةٌ يا رسوَل ا    : وانْتَبه اَألعراِبي فَقَالَ  

  . )10("َأشْهد َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اَهللا وَأنَّك رسوُل اِهللا: تَعدو وِهي تَقُوُل
، َأنَّـا   )13( الحرستَاِني بنا ا  ِمن غَوطَِة ِدمشْق، َأنَّ    )12( ِبعرِبيل )11(قَرْأتُ علَى َأِبي حفِْص الْقَواس    

 بـن  محبوب ِبمكَّةَ، ثَنَا َأِبي، ثَنَا جدي عثْمـان          بن جميع، ثَنَا الْعباس     بن ِطالَب، َأنَّا ا   بنالسلِْمي، َأنَّا ا  
حججـتُ حجـةَ    : دِه، قَـالَ   معيِقيب اليماِمي، عن َأِبيِه، عن ج      بن عبِد اِهللا    بنعبيد، حدثَِني معرض    

                                                 
سنن     : في صحيح مسلم، وقد ورد الحديث في      لم أعثر عليه     )1( اب العربي     (أبو داود، ال ة دار الكت م   2/328، )طبع ي،  )2551(؛ حديث رق ؛ البيهق

وة،  ل النب رة؛ البوصيري،6/26دالئ رة،  إتحاف الخي م 7/105 المه ديث رق اآم، ا)6473(، ح ستدرك، ؛ الح م 2/109لم ديث رق ؛ )2485(، ح
  ).   15592(، حديث رقم 8/13 الكبرى، البيهقي، السنن

  .ساقطة: 2، د1في د )2(
  . 186الشفا، ص ؛ القاضي عياض، 6/23؛ البيهقي، دالئل النبوة، )17565(، حديث رقم 29/107لمسند، ابن حنبل، ا: ينظر )3(
  .مطموسة: 1في د )4(
  .مهان:  في المعجم الكبير)5(
  . موثقة: في المعجم الكبير )6(
 .1/410أول مشيه، وقيل أول ما يولد الظبي طل، ثم يصير خشفا؛ الدميري، حياة الحيوان، : الظبي أول ما يولد، وقيل: الُخْشُف )7(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )8(
  .نعم تطلق هذه: في المعجم الكبير )9(
  ؛186القاضي عياض، الشفا، ص  ؛6/35؛ البيهقي، دالئل النبوة، )763( ، حديث رقم 332-23/331ير، الطبراني، المعجم الكب )10(

  .6/163 ابن آثير، البداية والنهاية، 
و )11( ر  : ه ة المعم نعم، الثق د الم ن عب ر ب ابن ال  .عم روف ب شقي المع و حفص الدم وَّأب ين  . اس ق ا ب اش م ـ698 و 605(ع ن  ).  ه ن اب مع م س

دائم   ه   . الحرستاني، ومن الشمس أحمد بن عبد اهللا العطار إحدى عشرة قطعة من صحيح البخاري، ومن أبي نصر الشيرازي، وابن عبد ال أجاز ل
رهم ه وغي ن مندوي ل ب د الجلي ن مالعب وعب دي واب ا حسن األخالق مح. الكن ا متواضعا لطيف ان دين ا للحديثآ ي. ب ه ف م : ترجمت ذهبي، معج ال

  .22/320 الصفدي، الوافي، ؛2/245الفاسي، ذيل التقييد،  ؛52/356؛ تاريخ اإلسالم، 2/338الشيوخ، 
شرقية لغوطة دمشق، وآان              : عربيل )12( ة ال ع في الناحي النون         قرية تق أ ب ديما خط ا،      )عربين (ت تكتب ق ا شرقي زملك سبة لجواره ا بالن ، وموقه

  . 2/12أحمد وصفي زآريا، الريف السوري محافظة دمشق، : ينظر. حمورةوغربي 
ريم     ). هـ614 و 520(لقاسم، عاش ما بين جمال الدين األنصاري الدمشقي الشافعي، عبد الصمد بن محمد ، يكنى أبا ا      : هو )13( د الك سمع من عب
شام    درس بالمد .  وغيره ،بن حمزة، وطاهر بن سهل، والفقيه نصر اهللا بن محمد         ا سالم       . رسة المجاهدية في ال د ال ن عب ال اب ه     : ق دا أفق ا رأيت أح م

ومهم للحق  ،وذآر غير واحد أنه آان من أعدل القضاة  . من ابن الحرستاني، آان يحفظ الوسيط للغزالي       وفي في دمشق   .  وأق ل    ،ت سفح جب ن ب  ودف
  .   5/60؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 13/92والنهاية، ؛ ابن آثير، البداية 22/80الذهبي، سير أعالم النبالء، : ترجمته في. قاسيون
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 وجهه كَدارِة الْقَمـر، فَـسِمعتُ ِمنْـه         )1()كََأن) الْوداِع، فَدخَلْتُ داراً ِبمكَّةَ، فَرَأيتُ ِفيها رسوَل اِهللا         
يا غُالَم" :  ه ِفي ِخرقٍَة، فَقَاَل لَه رسوُل اِهللا        عجباً، َأتَاه رجٌل ِمن َأهِل الْيمامِة ِبغُالٍَم يوم وِلد، وقَد لَفَّ          

  .)2("بارك اُهللا ِفيك، ثُم ِإن الْغُالَم لَم يتَكَلَّم بعدها: "قَاَل، فَقَال. َأنْتَ رسوُل اِهللا: ، قَاَل"من َأنَا؟
       ِليبن ع اِهيمرق ِإبحو ِإسنَا َأبرَأخْبد بنومِتي     َأحاءاً ِبِقراعمس اِسِطيخَاِن  :  قَالَ ، بن الْوَأنَّا الشَّي

 بن عبد اِهللا بن محمد بـن        )4()الْفَتْح(، وَأبو الْفَرِج    )3(َأبو الْبركَاِت داود بن َأحمد بن محمد بن مالَِعب        
َأنَّا َأبو الْفَـضِل محمـد بـن عمـر بـن يوسـف              : ، قَاالَ )5(عِلي بن ِهبة اِهللا بن عبد السالَم الْكَاِتب       

ِويم6(اَألر(  ا ادبن، زوِريزرد بن الشَّهمِن بن َأحسبن الْح كاربِم الْمو الْكَرَأبالَِعب، وم )َأنَّـا  : ، قَاالَ)7
 مخِْلـد   بنَألوُل سماعاً والثَّاِني ِإجازةً، َأنَّا ِإبراِهيم       َأبو الْحسيِن محمد بن عِلي بن الْمهتَِدي ِباِهللا، قَاَل ا         

 يونُس، ثَنَا شَاصونَةُ بـن      بنثَنَا محمد   : الْباقَرِحي، َأنَّا َأبو محمد ِإسماِعيُل بن عِلي بن ِإسماِعيل، قَالَ         
 معرض الْيماِمي، عن َأِبيِه، عن جدِه معرِض بـن          بنبِد اِهللا    ع بنثَنَا معرض   : ، قَالَ )8(عبيد ِبالْحردة 
 )10( وجهـه  )9()كَـَأن)  حججتُ حجةَ الْوداِع، فَدخَلْتُ داراً ِبمكَّةَ، فَرَأيتُ رسوَل اِهللا          : معيِقيب، قَالَ 

    هاءاً، جبجع تُ ِمنْهِمعسر، وكَالْقَم               قٍَة، فَقَاَل لَـهِفي ِخر لَفَّه قَد ،ِلدو موي ِبيِة ِبصاممِل الْيَأه ٌل ِمنجر 
، ثُم لَـم    !"صدقْتَ، بارك اُهللا ِفيك   : "َأنْتَ رسوُل اِهللا، قَالَ   : )11()قَاَل" (يا غُالَم من َأنَا؟   : "رسوُل اِهللا   

  دعب تَكَلَِّم الْغُالَمقَالَ   ي ،تَّى شَبا ح12(ه( ة   :  َأِبياممك الْياربم هيمفَكُنَّا نُس)13( . ا هجقَـاِنعٍ  بنَأخْر )14(   ِفـي 
  . معجِمِه

                                                 
 .والمثببت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )1(
 ).35401(، حديث رقم 12/379لعمال، المتقي الهندي، آنز ا )2(
ن نصر   سمع  من أبي ال).  هـ616 و 542(عاش ما بين   . رآاتداود بن أحمد بن مالعب البغدادي، يكنى أبا الب        : هو )3( فضل األرموي، ونصر ب

شهرزروي رم ال ي الك ن الزاغوني، وأب ر اب ي بك ري، وأب ي. العكب ه ف بالء، : ترجمت ذهبي، سير أعالم الن ر، 22/90ال اد 5/60؛ العب ن العم ؛ اب
 .  5/66الحنبلي، شذرات الذهب، 

 . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )4(
و  )5( ن: ه د ب ن محم د اهللا ب ن عب تح ب رج الف و الف ب، أب سالم الكات د ال ن عب ة اهللا ب ل بي .  هب ن أه اتم م ثق ديث وآله ين. ت ح ا ب اش م                 ع
رهم            ) هـ624 و   537( ان          . سمع محمد الطرائفي، وأبا الفضل األرموي، وأبا منصور أنوشتكين وغي ه، فك ة في بيت الزم الرواي ده المرض، ف أقع

دبيثي،     الذهبي، المختصر المحتاج إليه     : ترجمته في .  من يسبهم  السماع، يترحم على الصحابة، ويلعن     صحيح ن  15/326من تاريخ الحافظ ال ؛ اب
  .  2/205تغري بردي، النجوم الزاهرة، 

ن      ) هـ547 و 459(عاش ما بين . الفضلمحمد بن  عمر بن يوسف األرموي، يكنى أبا         : هو )6( سلمة، وأبي الحسين ب ن الم سمع من أبي جعفر ب
ن              المهتدي با  ن عساآر، واب ه اب رهم، حدث عن ْرَزد هللا ، وعبد الصمد بن المأمون، وأبي نصر الزينبي وغي سالم    َطَب د ال ن عب تح ب ن   . ، والف ال اب ق
رآن              : السمعاني تالوة للق ر ال ه في   . هو فقيه، إمام، متدين، ثقة، حسن الكالم في المسائل، آثي رى،         : ترجمت شافعية الكب ات ال سبكي، طبق ؛ 6/165ال

  4/144ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ؛؛ 4/173؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 3/3؛ العبر، 37/279 تاريخ اإلسالم، لذهبي،ا
ين   . الكرمالمبارك بن الحسن الشهروزي البغدادي، يكنى أبا   )7( ا ب ن مسعدة اإلسماعيلي، ورزق       ) هـ 550 و 462(عاش م سمع من إسماعيل ب

أمون           اهللا التميمي، وأبي الفضل ب     ن الم صمد ب د ال اهللا، وعب دي ب اختالف    . ن حيرون، وطراد الزينبي، وأجاز له أبو الحسين بن المهت ا ب ان عالم آ
 . 5/269؛ الزرآلي، األعالم، 20/289الذهبي، سير أعالم النبالء، : ترجمته في. الروايات والقراءات عالي الروايات 

  .2/240، معجم البلدان، ياقوت الحموي. قرية من قرى اليمن: الَحَردة )8(
  .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )9(
  .وجهه آدارة: في معجم الصحابة )10(
 . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )11(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )12(
  ).2003(، حديث رقم 14/5060صحابة، ابن قانع، معجم ال )13(
د  )هـ 351 و265( واثق، عاش ما بين   فظ، العالم المصّنف، القاضي الشيخ، أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن             هو اإلمام الحا   )14( ، ول

سالم        : ، وله عدة مؤلفات منها    ا نشأ وتعّلم، آان فقيها ومتحدثا     في بغداد وفيه   ه  . معجم الصحابة، الفوائد، آتاب السنن عن أهل البيت عليهم ال ترجمت
     .3/8 ابن العماد الحنبلي الحنبلي، شذرات الذهب، ؛15/526؛ الذهبي، سير أعالم النبالء، 7/14جوزي، المنتظم، ابن ال: في
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)1()و(       وَل اِهللاسر رحالَِّذي س كَان    ِمصبن َأع لَِبيد )2(  ـوِديهالْي )ـشٍْط       )3ِفـي م هرـحس ،
،  علَى ذَِلك، فَانْتَزعه ِمـن ِبْئـِر ذَروان        ، ذَكَر فََأطْلَع اُهللا نَِبيه محمداً       )4(ٍل طَلْعةٍ ومشَاطٍَة، وجفّ نَخْ  

وكَان تَْأِثير السحِر فَي اَألخِْذ عِن النِّساِء ِحين كَان يخَيُل لَه علَيِه السالَم َأن ِبِه قُوةً علَى ذَِلـك، فَـالَ                     
 )5(يِجدها، وقَع ذَِلك مصرحاً ِبِه ِفي ِروايِة النِّساِئي، لَم يكُن لَه َأثَر ِفي غَيِر ذَِلـك ِعـصمةً ِمـن اهللاِ                    

لَة علَـى كَوِنـِه علَيـِه    سبحانَه ِلنَِبيِه علَيِه السالَم ِفيما يبلِّغُه عنْه، وكَانَتْ ِحكْمةُ تَْأِثير السحر ِفيِه الدالَ          
   ِرضعشَر، يِمن الْب الَماً،                )6(السـاِحرس كَـان ِإذْ لَو ،اِحرس َأنَّه معز نم تَكِْذيبم، ولَه ِرضعا يم لَه 

  .)7( وتَكِْذيب َأعداِئِه،ك تَشِْريفهلَكَان َأقَلَّ مراِتِبه درء ذَِلك عنْه، وعدم تَْأِثيِرِه فَيِه، فَقَد تَضمن ذَِل
ي النَِّضيِر ِفي َأصحاِبِه، فَجلَس ِإلَى ِجداِر بعِض        بن فَكاَن ِإذَا خَرج ِإلَى      )8()وَأما طَرح الرحى  (
 فَانْصرفَ ِإلَـى    ام النَِّبي   ، فَقَ )11( َأحدهم ِليطْرح علَيِه رحى    )10( جحاش بن، فَانْبعثَ عمرو    )9(آطَاِمِهم

 ))12يَـا أَيهَـا الَّـذِينَ آمَنـواْ اذْكُـرواْ �ِعمَـتَ اللّـهِ عَلَـيكُم إِذْ هَـم قَـوم             : الْمِدينَِة، وَأعلَمهم ِبِقصِتِهم، وقَد ِقيَل إن قَولَه تَعالَى       
ي قُريضة، والْمعروفُ ما ذَكَرتُه،     بنلْقَاِضي ِعياض هذَا الْخَبر عن      وذَكَر ا . )13("نَزلَتْ ِفي هِذه الِْقصةِ   

  .وقَد ذَكَرتُ ذَِلك ِفي ِكتَاِبي ِفي السير
 فَهو َأخُو َأِبي جهٍل، وكَان يعير ِبالِْفرار يوم بدٍر، حتَّى قَاَل حـسان            ،   ِهشَام بنوَأما الْحاِرثُ   

   .)15( ِفي ذَِلك ِمن كَِلمٍة لَه)14( ثَاِبتبنا

                                                 
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )1(
  .عاصم: في م )2(
ال إن زينب ال                            )3( سائه، ويق لم عن ن ه وس ذي أخذ رسول اهللا صلى اهللا علي ق، وهو ال ك       هو أحد يهود بني زري ى ذل ه عل ة هي التي أعانت يهودي

  .   403/ 2السهيلي، الروض األنف، : ينظر. السحر، مع أن اُألْخَذَة في الغالب من عمل النساء وآيدهّن
اُره         )4( ة   : والجف . روي مشاقة، وهي مشاقة الكتان؛ وجف طلعة ّذَآٍر هي ُفّحاُل النَّْخل، وهو ُذآَّ ا  غالف للطلع سان .ويكون لغيره ادة  : الل مشق  م
  .جففو
 . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )5(
 .فعرض: 1في د )6(
 . 4/380النسائي، السنن الكبرى،  )7(
  .ساقطة: 1في د )8(
 .مادة أطم: جمع ُأْطم، وهو الحصن المبني بالحجارة، اللسان: اآلطام )9(
ذي جلس رسول اهللا صلى       ه: عمرو بن َجحَّاش بن آعب النضري، من يهود بني النضير، قيل : هو )10( و الذي انتدب ليصعد على ظهر البيت ال

دتهم           نبه ليلقي عليه صخرة ويقتله غدرا     اهللا عليه وسلم بجا    تهم ومكي اه بني ذرا إي سماء من ، لكن جاء الخبر إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ال
روض   : ينظر. فسرَّ بذلك الرسول. لى يدي يامين بن عمير    قتل عمرو بن جحاش آافرا ع     . التي دبروها له ، فنهض سريعا إلى المدينة        سهيلي؛ ال ال

 .  3/146؛ ابن آثير، السيرة النبوية، 1/410الكالعي، االآتفا، ؛3/410األنف، 
 .الحجر العظيم، اللسان مادة رحا: الرَّحى )11(
  .5/11المائدة،  )12(
  207ض، الشفا، ص  ، القاضي عيا48/ 2ابن سيد الناس، عيون األثر، : ينظر )13(
دس،                . حسان بن ثابت األنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الرحمن        : هو )14( روح الق د في شعره ب صحابي جليل، شاعر الدعوة اإلسالمية، المؤي

شاهد، ل .  بلسانهجاهد مع الرسول   ه    إذ انتدب لهجاء المشرآين الذين يهجون اإلسالم ويحاربونه، لم يشهد مع المسلمين أيا من الم ة أحدثت في عل
تيعاب،  : ترجمته في. مات بالمدينة سنة أربع وخمسين في أيام معاوية عن مئة وعشرين سنة    . الجبن ر، أسد    1/341ابن عبد البر، االس ن األثي ؛ اب

 . 2/8؛ ابن حجر، اإلصابة، 1/482الغابة، 
  :تخريج البيتين، ورد البيتان في )15(

شعر، ص    د ال ب، قواع ة، عي  29ثعل ن قتيب ار، ؛ اب د،    ؛ ا1/169ون األخب د الفري ه؛ العق د رب ن عب رة، 1/144ب بهاني، الزه ؛ 2/625؛ األص
ار، الزمخشري، ربيع األبرار ونصوص األ      صناعتين، ص     ؛ العسك  126-4/125،  ؛ األصفهاني، األغاني    3/363خب ن هشام    448ري، ال ، ؛ اب

؛ 183؛ حسان بن ثابت، الديوان، ص 3/186، محاضرات األدباء، ؛ األصبهاني 1/290؛ ابن سيد الناس، عيون األثر،       2/242السيرة النبوية،   
سهيلي،  11/493؛ ابن عساآر، تاريخ دمشق،     3/408؛ البداية والنهاية،    2/530ابن آثير، السيرة النبوية،     ؛  1/501ابن اُألثير، أسد الغابة،      ؛ ال

ف،  روض األن ة،  ؛3/112ال وان الحماس ام، دي و تم ا، 1/57 أب ي، االآتف ة األرب، 1/361؛ الكالع ويري، نهاي ت  ؛7/100؛ الن صفدي، نك ال
 ؛18/280جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ؛ 1/127محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد،   ؛135الهيمان، ص 
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  ] من الكامل[
ــنَف يِنِتثْدي حـــِذ الَّـــةَبـــاِذ كَِتنْـــ كُنِإ. 1 وِتجــنْ م ــج ــن ِثِراى الح ــب  اِمشَ ِه

ــنَو مهـــونَ دَلاِتـــقَين َأةَبـــِح اَألكرتَـــ. 2 ــا جـ ــ ِطِسْأرِبـ ــِل وٍةرِمـ  اِمجـ

  
  . )1(وهو ِمن َأحسِن ما ِقيَل ِفي االعِتذَار ِمن الِْفرار: لْحاِرثُ معتَِذراًفَقَاَل ا

  ] من الكامل[
ــع ياُهللا. 1 ــملَـ ــرا تَ مـ ــ ِقتُكْـ ــح مهالَتَـ ــى رتَّ ما فَوــر ــَأي ِبِس ــز مرقَشْ  ِدِب

2 .وـــِلعي ِإنِّـــ َأتُمْلاِتـــقَ ُأناِحـــ وْلتَـــقُْأ اًدـــال وي ـــررضع دـــوشْي ميِده 

ــاِئِهم. 3 ــن ِتلْقَ ــوِت ِم الْم ــح ــدتُ ِري جوِد  وـــدتَتَب ـــُل لَـــمالخَيٍق وـــْأزِفـــي م

ـ ه لَاًعمطَ مــــهي ِفةُـبــِحاَألم وـهــنْ عتُددصفَــ. 4 ـ قَِلِب مــ ـ  اِءــ وٍم ي ـ  م  ِدــِسفْ

    
   اِرثُ يالْح لَمَأس ِة         ثُمابحالَِء الصفُض ِمن كَانو ،هالَمِإس نسحالْفَتِْح، و مم   -ونْهاُهللا ع ِضير - .

 هلَك يوم بـدٍر، وكَـذَِلك       )3(، وكَان يكَنَّى َأبا الْحكَم، فَهلَك ِمما      )2( ِهشَام بنوَأما َأخُوه َأبو جهٍل عمرو      
                     . رِضي اُهللا عنْه - الْخَطَّاِب بنقَتَلَه عمر  )4(َأخُوه الْعاص

 ِبـسفِْح قَاسـيون، َأخْبـركُم       )5( عِلي الْحنْبِلي  بنقَرْأتُ علَى اِإلماِم الزاِهِد َأِبي ِإسحق ِإبراِهيم        
بو عِلي الْحسن بن ِإسحق بن الثَّقَِفي سـماعاً علَـى           الشَّيخَاِن داود بن َأحمد بن محمد بن مالَِعب، وأَ        

، وقَـاَل  )6(َأنَّا َأبو عبد اِهللا محمد بن سالَمة بـن الرطِْبـي         : اَألوِل ِبِدمشْقَ، والثَّاِني ِببغْداد، قَاَل اَألولُ     

                                                 
  : تخريج األبيات، وردت في )1(

ة،  سيرة النبوي شام، ال ن ه ار، 2/243اب ون األخب ة، عي ن قتيب ان، ص ؛ 1/169؛ اب احظ، البرصان والعرج ن12-11الج د ؛ اب ه، العق د رب  عب
الس،          ؛ اب )1995بعة لجنة التأليف والترجمة،     ط (1/140الفريد،   ر، بهجة المج د الب ؛ األصفهاني،  2/625األصبهاني، الزهرة،   ؛  2/492ن عب
ف،    449؛ العسكري، الصناعتين، ص    126-4/125،  األغاني روض األن سهيلي، ال ن سيد الن   ا؛ 3/113؛ ال ر،   ب ون األث ن  1/290اس، عي ؛ اب

رج، الحماسة البصرية،             2/531آثير، السيرة النبوية،     ن أبي الف ة،        ؛ ؛ ا  1/61؛ علي ب ر، أسد الغاب ن اُألثي ري،  ؛ )البيت األول  (1/501ب البحت
ان، ص       1/57؛ أبو تمام، ديوان الحماسة،      40الحماسة، ص    ا،     135؛ الصفدي، نكت الهيم ة األرب،   1/361؛ الكالعي، االآتف ويري، نهاي ؛ الن

   ؛18/280؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، )طبعة دار صادر (6/180المقري، نفح الطيب، ؛ 3/323
لم في صدر اإلسالم، وهو أ     . عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، أبو جهل   : هو )2( حد  من أشد الناس عداوة للنبي صلى اهللا عليه وس

ا جهل                  لم أب ه وس اه رسول اهللا صلى اهللا علي م، فكّن ا الحك ى أب . سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية، أدرك اإلسالم لكنه لم يسلم، آان يكن
  .  5/87؛ الزرآلي، اإلعالم، 1/333ابن عبد البر، االستيعاب، : ترجمته في. قتل في وقعة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة

 .فيمن:  ، ب1في د )3(
ال          .أخو أبي جهل  . العاص أو العاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي       :  هو )4( ة، ويق ن أمي آان ينادمه في الجاهلية العاص بن سعيد بن العاص ب

ن أبي     ، على الشرك، قتل األول عمر بن الخطاب، وقت   الكبرى في السنة الثانية للهجرةأحمقا قريش، وقد قتال في وقعة بدر : لهما ي ب اني عل ل الث
  .   3/247الزرآلي، األعالم، : ترجمته في. طالب

ين     تقي الدين أبو إسحق بن علي بن أحمد بن فضل بن الوا  : هو )5( ا ب ي عاش م ن الحرستاني،     ).  هـ 692 و 602(سطي الفقيه الحنبل سمع من اب
رهم              ة وغي ن أبي لقم دين، واب دا     . وابن البنا، والشيخ موفق ال ى بغ م والحديث، درس بالمدرسة الص             ارتحل إل ا للعل الحية د والموصل وحلب طلب

  .   5/419ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، : ترجمته في. تولى مشيخة دار الحديث بالظاهرية، آما بقاسيون أآثر من عشرين سنة
سري،      ).  هـ 551 و 468( ما بين عاش. رطبيمحمد بن عبيد اهللا بن سالمة، أبو عبد اهللا الكرخي، المشهور بابن ال    : هو )6( ن الب سم ب ا الق سمع أب

ن مالعب          حدث عنه السمعاني،  . وأبا نصر الزينبي، وعاصم بن الحسن      ن أسد، واب ه في   . ، وآخرون   وعبد الخالق ب ذهبي، سير أعالم      : ترجمت ال
 .    4/158؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 38/14؛ تاريخ اإلسالم، 3/15؛ العبر، 20/277النبالء، 
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، َأنَّا َأبـو طَـاِهر      البسِريَأنَّا َأبو الْقَاِسِم بن     : ، قَاالَ )1( الزاغُوِني َأنَّا َأبو بكٍْر محمد بن عبيد اهللاِ      : الثَّاِني
           اِهيمراِعد، ثَنَا ِإبد بن صمحم ِني ابنعى ييحخَلّص، ثَنَا يبنالْم       اِشمِر هو النَّضثَنَا َأب ،ِريهوِعيِد الجس 

رِضـي  ( الْخَطَّاِب   بنَأنْشََأ عمر   :  بن الْمِغيرة، عن ثَاِبٍت، عن َأنٍَس قَالَ       بن الْقَاِسم، وعفَّان بن سلْمان    ا
 نْهٍر قَالَ     )2()اُهللا عدِل بَأه نثُنَا عدحوَل اِهللا    : " يسر ِإن      ُقُـولِس يم ِباَألمهاِرعصنَا مِريي ـذَا  : " كَانه

فَو الَِّذي بعثَه ِبالْحقِّ ما     : ، قَاَل عمر  " غَداً، هذَاَ مصرع فُالٍَن ِإن شَاء اُهللا غَداً        مصرع فُالٍَن ِإن شَاء اهللاُ    
فَانْطَلَقَ رسوُل  : َأخْطَُأوا ِتلْك الُحدود، جِعلُوا يصرعون علَيها، ثُم جِعلُوا ِفي بعِضِهم علَى بعٍض، قَالَ            

! يا رسـوَل اهللاِ   : ، قَاَل عمر  "َأوجدتُم ما وعد اُهللا ورسولُه حقَّاً؟     : يا فُالَن، يا فُالَن   : "ِهم فَقَالَ  ِإلَي اِهللا  
نَّهـم الَ  غَيـر أَ . ما َأنْتَ ِبَأسمع ِلما َأقُوُل ِمنْهم: "كَيفَ تُكَلِّم َأجساداً الَ َأرواح ِفيها؟ فَقَاَل رسوُل اِهللا        

  .)3("يستَِطيعون َأن يردوا
رد اُهللا  : روينَا عن قُتَادة، قَـالَ    . وقَِد اخْتَلَفَ النَّاس ِفي هذَا السماِع، فَحملَه قَوم علَى الْحِقيقَةِ         

 فَكَانَتْ تَحِمُل ذَِلـك     -  رِضي اُهللا عنْها   - ا عاِئشَةُ وَأم. َأرواحهم ِإلَيِهم حتَّى َأسمعهم تَوِبيخَ نَِبيه إياهم      
كَ لَـا      قَد حقَّ علَيِهم الْعذَاب، وصاروا ِإلَى ما كَانُوا يوعدون ِمنْه وتَتْلُو             )4(علَى الْمجاِز ومعنَاه َأنَّهم     إِ�ـَّ

  .)6( واُهللا َأعلَم))5تُسمِع الْمَوتَى
  

  : )7()بر حِنين الِْجذِْعخَ(
)      اِهيمرق ِإبحلَى َأِبي ِإسْأتُ عبنقَر   ِليا   بن ع كمرد، َأخْبمبن َأح     نسالْحشْقَ، والَِعب ِبِدمبن م 

 )8()الرضـواِني كَين   مالَِعب وَأنُوِشـتْ   بنَأنَّا َأبو بكٍْر الزاغُوِني، زاد ا     : الْجواِليِقي ِببغْداد سماعاً، قَاالَ   
 الزاغُوِني وَأخْبرنَا ِبالسماِع الشَِّريِف َأبو نَصٍر محمد        بن الزاغُوِني ِإجازةً، قَاَل ا    بن وقَاَل ا  )9()سماعاً(
 فَروخ، ثَنَـا    بنغَِوي، ثَنَا شَيبان    َأنَا َأبو طَاِهر الْمخَلّص، ثَنَا عبد اِهللا هو الْب        : بن محمد الزينَِبي، قَالَ   ا

  كاربَأنٍَس       بنم نع ،نسالَة، ثَنَا الْحفَض -   نْهاُهللا ع ِضيوُل اِهللا    :  قَالَ - رسر كَان     مـوي خْطُـبي 
فَبنَـوا لَـه    : ، قَالَ "وا ِلي ِمنْبراً  بنا: "َلالْجمعة ِإلَى جنِْب خَشَبٍة، مسِنداً ظَهره ِإلَيها، فَلَما كَثر النَّاس قَا          

قَاَل َأنَس وَأنَـا ِفـي      . (ِمنْبراً لَه عتَبتَاِن، فَلَما قَام علَى الِْمنْبِر يخْطُب حنَِّت الْخَشَبةُ ِإلَى رسوِل اِهللا              

                                                 
د            : هو )1( ابن الزاغوني البغ ر، والمعروف ب ا بك ين    . اديمحمد بن عبيد اهللا بن نصر، يكنى أب ا ب ن     )هـ 525 و 000(عاش م ا القاسم ب ، سمع أب

اد الحنبل   1/80الفاسي، ذيل التقييد،    : ترجمته في . آان معروفا بصدقه وثبته في رواية الحديث      . البسري، وأبا نصر الزينبي    ن العم ي، شذرات  ؛ اب
  .11/110؛ سير أعالم النبالء، 3/18؛ العبر، 38/99؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، 4/164الذهب، 

  .ساقطة: 1في د )2(
م )3( ي، المعج صغير، الطبران م 2/234 ال ديث رق ي، ا)1085(، ح ط، ؛ الطبران م األوس م 8/260لمعج ديث رق صحيح، ؛ م)8453(، ح سلم، ال

  .180-2/179؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 1/263يد الناس، عيون األثر، ؛ ابن س)2873(، حديث رقم 1418ص
 .أنه: في ب )4(
 .27/80 النمل، )5(
 .6/324؛ ابن آثير، تفسير القرآن العظيم، 1/263؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، 3/96البيهقي، دالئل النبوة، : ينظر )6(
 .ساقطة: 1في د )7(
  . المثبت في باقي النسخو. ساقطة: في ت )8(
  .ساقطة: في ب )9(



 184

ما زالَتْ تَِحن حتَّى نَزَل ِإلَيها، فَاحتَضنَها فَـسكَتَتْ،          تَِحن حِنين الْواِلِه، فَ    )1()فَسِمعتُ الْخَشَبةَ : الْمسِجد
 شَـوقَاً  يا ِعباد اِهللا الْخَشَبةُ تَِحن ِإلَى رسـوِل اِهللا  : وكَان الْحسن ِإذَا حدثَ ِبهذَا الْحِديث بكَى ثُم قَالَ     

  .)3(" َأحقُّ َأن تَشْتَاقُوا ِإلَى ِلقَاِئِه)2(وَأنْتُمِإلَيِه ِلمكَاِنِه ِمن اِهللا عز وجّل، 
             يم ُأبِمنْه ،شَرةُ ععِة ِبضابحالص ِمن اهورِحيِح، وُل الصَأه هجِديثُ الِْجذِْع خَرـٍب   بـن حكَع 

ِعيٍد الْخُـدِري، و بريـدة، وُأم        سعد، وَأبو س   بن عباس، وسهُل    بن عمر، وا  بن، وا )4()وَأنَس(وجاِبر،  
  .)6("وحِديثُ َأنٍَس صِحيح: " قَاَل التِّرِمِذي)5()رِضي اُهللا عنْهم( َأِبي وداعة بنسلَمة، والْمطَِّلب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ساقطة: 1في د )1(
 .فأنتم: في ب )2(
م   2/388، مسند ال، أبو يعلى الموصلي  ؛  )48(، حديث رقم    28، ص   مسندالعبد اهللا بن المبارك،      )3( ان،   ا؛ )2757(، حديث رق ن حب صحيح،  ب ال

  ).  6507(، حديث رقم 14/436
  .ي النسخوالمثبت في باق. مطموسة: في ت )4(
 .ساقطة: ، م1في د )5(
 ).3627(، حديث رقم 825، السنن، ص الترمذي )6(
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  )1(قَاِفيةُ الْحاِء الْمهملَة

- 6 -  
  ] مجزوء الرمل[

 )2(اِحشَــــ الِواِتى ذَو هــــنِمــــ اِح صــــريــــي غَنِّــــ ِإِحاْصــــ.1

2.ذَالح ــــــ ااكلْحســــــنب دتَـــــــــفَ اًر3( الِحلُّى كُـــــــــلَّو( 

3.وــَأر ــي ِفُلاِذى العـــــ  )4(الِحي الِمــــ ِفــــٍنس حــــلَّكُــــ اهـــــ

ــ.4 ــِث كَنِم ــ تٍَبيغُــتَح ــ ـالــِنص ــدقَـــ ــرِفدالر كَـــ  )5(اِحد الـــ

5.ــفُو ــٍروتُـــ ــ ِلن ِمـــ ــعفَ اٍظحـــ ــ ِفتْلَـــ ــصَلعـــ  )6(اِحفَ الـــ

 اِحبــــــ ميــــــِر غٍَم دنِمــــــ تْاحــــطَا َأ مــــتْاحــــب َأمكَــــ.6

7.ــتَو ــدتَ فَتْدبــــــ  اِحبالـــــــــص كٍَنيِبـــــــــجِب تْحــــــ

8.تَ فَتْنَّــــــــثَتَوِل تْنَّــــــــمــــــنَيــــــ اهسمرــــــ الراِحم 

9.7(اَلثَــــانْو(ُّــــنْ ِمفُطْــــاللـــــلِْل اههـــــوى صعـــــ الِجباِحم)8( 

10 .نَـــــثَواهالـــــص وـــــنْ ِمنــ اه ــ منعـــ ــ الطِّاِةارجـــ  )9(اِحمـــ

 اِحيـــــِتار واٍعيـــــِتي ارِفـــــ ٍحنْمــــ وٍعنْــــ من ِمــــوهُــــفَ. 11

ــ. 12 ــا عمـ ــى العلَـ ــىِقاِشـ ــ يفْنَـ ــوي هِفــ ــاهــ ــج نا ِمــ  اِحنَــ

ــ اِتذَ. 13 ــج وٍنسحـــــ  اِح مــــــِبنْلــــــذَّا ِلهنُسحــــــ اٍلمـــــ

14 .ِمشَــــــــوٍميــــــــ وِدحــ ٍثي ــي روهـــ ــر وياِنحـــ  ياِحـــ

ــواَهفَ. 15 ــينْا مهـــ ــِتـــ ــ اي مـــ ــنْ عيِلــ ــهــ ــنا ِمــ  اِحر بــ

 ـ يـــِه ِبـــني مـــِحد مـــريـــغَ. 16

 

 ياِحدِتـــــامي وِرد قَـــــفُرشْـــــ

  

                                                 
  .ساقطة: 1 في د)1(
  .مادة وشح: ، اللسانما تتزين به المرأة: الوشاح )2(
  .مادة لوح: ظهر، اللسان: الح. بشكل عرضي من اليمين إلى اليسار) ب/53ق(يت على الهامش األيمن من آتب هذا الب: 2في د )3(
  .مادة عذل: الالئم، اللسان: العاذل )4(
رأة رداح    : الردف. بشكل عرضي من اليمين إلى اليسار     ) ب/53ق(يت على الهامش األيمن من      آتب هذا الب  : 2في د  )5( زة؛ ام : المؤخرة أو العجي

  .مادة ردف و ردح: ثقيلة األوراك، اللسان
  .مادة لحظ و صفح: جمع صفيحة، وهو السيف العريض، اللسان: لي األذن؛ الصِّفاحالنظر بمؤخر العين مما ي: مؤخر العين، اللحظ: اللحاظ )6(
  .  واستمال: ، ب، م1 في د)7(
 . مادة جمح : أن يرآب اإلنسان هواه، فال يمكن رّده، اللسان: الجماح )8(
  .مادة طمح:  اللسانمن طمحت المرأة أي نشزت،: الطماح )9(
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ــحَأ. 17 ــدمـ ــي راِد الهـ ـــُلوسـ  )1(اِحر الـــــصلْمجـــــِدو ا ذُلـــــِه  الـ

ــ ٍشير قُـــن ِمـــدعـــ منِمـــ. 18 ــِةادســـ ــِبر العـــ  اِحص الِفـــ

ــ. 19 ــ نِمـ ــي هبنـ ــ المِماِشـ ــ ـطْـ ــ َأِمِعــــ ــدنْـــ  )2(اِحمتَسى مـــ

 ياِحجـــــــــنَي واِتجـــــــــنَِل ياِئجـــــ رِلســـــ الرِديســـــ. 20

 )3( الِح مـــــِهيـــــا ِف مـــــمد آيبنــــرخْــــ فَِه ِبــــنمــــ. 21

ــ. 22 ــاِءو رنمــ ــ ِمِنس الحــ ــص كَالح هنْــ ــ اللَّبِحالــــــ  اِحيــــــ

 اِحم ســــلَّســــما كُــــ نمــــ. 23
   ــكَو ــىفَــــ ــّل ِك كُــــ  اِحفَــــ

    
ــ. 24 ــ دنمـــ ــا ِهللاعـــ  اِحور وود غُـــــــــلِّكُـــــــــ ي ِفـــ

ــ. 25 مــ َأن ــ الخَامقَ ــقَلْ ــ ب)4(ن ِم ـــع ــِدــ ــالٍمِط اصـ ــ ِفـ  )5(الِحِطي اصـ

ــ. 26 ــن يبـ ــِه الح ِلمـ ــن ِبـ ــ ـمـ ــالحِ  ــ ــي الفَـ ــدى داِعـ  ِغي الهـ

ــ. 27 ــنمــ ــتمِه ِبــ ــ م خــ  اِحتَــــــِت افْريــــــا خَهــــــحتْفَ اٍلعــ

ــِبنَْأ. 28 ــ َأ اِهللااءيــ ــسُلهــ ــِق ـ الــ ــبــ ــ ِفــ ــِزوي فَــ  اِحر القَــ

 احيــــــــ الررال مــــــــال و باحهم ســـــــياِرجـــــــيال . 29

30 .ـــــوهَأو ـــــعالهـــــالًّم مــــــخْ َأُلقْــــــنَ حِصــــــاٍرب اِحح 

31 .لَـــوـــ ِفـــهـــِرشْي الحج اه نْـــــردـــــ غَهير 6(اِحشـــــح( 

32 .ــــوضنْــــ ِمَليضفْــــ التَّحــِل ه ــيى َأرولْــــــ  اِحض اتِّــــــ

ــ يذِْإ. 33 ــاياِدنَــ ــعفَشْــ ــ عفَّش تُــ ــ تَْلســ ــْلنَــ ــقْ الَّ كُــ  اِحرِتــ

ــفَ. 34 ــ الحوهـ ــداِمـ ــ ِفـ ــِف وي المـ ــح مقـــ ــ المودمـــ  ياِحنَـــ

35 .تُِهِبـــــو ـــــمـــــطَ الخَىحااي ــو ــي المهماســـ ــنومـــ  اِح مـــ

36 .لَـــــوالكَـــــه ثَوـــــري ــِم يِور ــالْ ِبهنْـــ ــِبذْعـــ  )7(اِحر القَـــ

ــ. 37 ــا ريـ ــ اِهللاَلوسـ ــ َأا يـ ــ ـكْـ ــر َأَلمــــ ــساِببـــ  اِحم الـــ

                                                 
 .مادة صرح: اللسانالرجل الخالص النسب، : الصراح )1(
 .مادة  سمح: المطلوب السَّماح به، اللسان: المستماح )2(
  . مادة لحا: المنازع والمخاصم، اللسان: المالحي )3(
  .ساقطة: في م )4(
  .مادة صلم: ، اللساناإلبادة: اصطالم )5(
  .مادة رند: العود الذي يتبخر به، اللسان: الرند )6(
  . مادة قرح: الطه شيء، اللسانالماء الذي لم يخ: القراح )7(
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 ياِئكَـــــبي وِقو شَـــــاَلطَـــــ. 38
   وِنحِنيــي و ــيــــــ  ياِحونَــــــ

    
ــب ي ِلـــْلهـــ فَاكوثْـــ موحـــنَ. 39 ــي حدعــ ــبــ ــن ِمــ  اِحر ســ

ــ. 40 ــرَأفَـــ ــىاى مـــ  اِحس الِفـــــكيـــــاِنغَن مِمـــــ َأتَمنَّـــ

ــرتُ. 41 ــةٌبـ ــد قَـ ــ بتْلَض فَـ ــاُؤح ـطْـ ــهـــ ــ الِبلًّا كُـــ  )1(اِحطَـــ

42 .َأوــنْ ِم )2(ىر ــربــ ــرن مــ  الِحصـــــــــ وٍكسبنـــــــــر  بــ

43 .َأوِفــــيى ررــــوــ لخُلْـــــ اِةض ــِطباِحي ـــ ــاِقي واصــ  )3(ِد اغِْتبــ

ــراحِ     ِمــــن جنَّــــٍة مــــاروضــــٍة. 44 ــن بــ ــا ِمــ ــي عنْهــ  ِلــ

45 .وــع ــلَــ ــ اَأليِعوى طَــ  ياِحـــــرِتقْاي وِنـــــتْتَ َأولَـــــ ياِنمــ

ــ. 46 ــيِغب َأتُرِطـــ ــَأا وهـــ ــ ىنَّـــ ــ مراطَـــ ــ الجصوصقْـــ  اِحنَـــ

ــ. 47 ــِنرِجَأفَـ ــا ري يـ ــلَلوسـ ــ  الـ ــِهــ ــن ِمـ ــرِت اجوء سـ  )4(ياِحـ

ــو ياِدعــــمي وِرخْــــ ذُتَنْــــَأ. 48 ــي والِذ مــــــ  يالِحِســــــ

49 .وــِجم ــييِريــ ــم)5(ِفــ ــ ياِدعــ ــطَ خَنِمـــ ــ الِق)6(ياِتايـــ  اِحبـــ

50 .نُـــــــذُوَأٍبو ويِنـــــــتْقَب ــِبو ــا َأهـــ ــى افِْشخْـــ  ياِحضِتـــ

ــ ـ اللــِلوســ رريــا غَهــا لَمــ. 51 ــ آٍسِهــــ ــن ِمـــ  )7(اِحر ِجـــ

ــ ـصــــى األًَلَــــع وِهيــــلَعفَ. 52 ــ واِبحــــ ــصِلاألهـــ  باِح الـــ

ــ. 53 ــالٍةنِمـــ ــِحتَ و صـــ  ايـــ
ــ وٍت    ــ مٍميِلستَــــــ  )8(اِحتَــــــ

    
ــاٍء. 54 ــر عوثَنَـــ ــطّـــ  ياِح النّــــولِّ كُــــن ِمــــانوـــــ ـ األكـــ

ــ. 55 ــلُّكُــ ــ داٍق بــ ــٍماِئــ ــنَْأا مــ ــرتَبـــ ــ اَألضو الـــ  ياِحقَـــ

  

  

                                                 
  .مادة بطح: ، اللسانَمِسيٌل فيه ُدقاُق الَحصى: الَبْطحاُء )1(
  .فأرى: 2في د )2(
  . مادة غبق و صبح: شرب الخمر وقت الصباح، اللسان:  العشي؛ االصطباح الخمر وقت شرب: االغتباق. وهو تحريف. واصطالحي: في م  )3(
  .مادة جرح: ، اللسانآتساب السيئاتا: االجتراح )4(
   .من: ، م 1في د )5(
  .خطاياي: 2، د1 في د)6(
 .مادة أسا:  اللسان؛الطبيب: اآلسي )7(
 .مباح: 1في د )8(
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اِئدفَو 1(ِذكْر( :  

  
     ِصِليوف الْموسِحيِم بن يالر دبنَا عر2(َأخْب(  ِة واءِل          ِبِقرغَاِزي بـن َأِبـي الْفَـضِه، ولَياِلِدي ع

شِْقيم3(الد(   َِه، قَااللَيِتي عاءد بنَأنَّا ا :  ِبِقرزرطَب)د بن         بن، َأنَّا ا  )4محبن م دمحو طَاِلب مين، َأنَّا َأبصالْح 
حدثَِني كَعب َأبو عبد اِهللا الذِّراع،      :  نَاِجية، قَالَ  بنوِفي ِكتَاِبي عِن ا   : غَيالَن، َأنَّا َأبو بكٍْر الشَّاِفِعي قَالَ     

 عثْمان، عـن عبـِد      بن عن حراِم    ،حدثَِني عبد الْعِزيز بن محمد    : حدثَِني يحيى بن عبد الْحِميد، قَالَ     
 عبـِد الْمطَِّلـب،     بن زيد، عن امرَأِة حمزة      بنمِة   مخْرمة، عن ُأسا   بنالرحمِن اَألعرج، عِن الِْمسوِر     

ُأعِطيتُ نَهراً ِفي الْجنَِّة الْكَوثَر، َأرضـه اليـاقُوتُ         : "، قَالَ  عبِد الْمطَِّلب، عِن النَِّبي      بنعن حمزةَ   
  .، ووصفَ حوضاً"والْمرجان، ولُؤلُؤ وزبرجد 

  ).)5عِن امرَأِة حمزةَ، عِن النَِّبي : وحدثَنَاه الِحماِني مرةً ُأخْرى فَقَاَل: قَاَل
  .)6(ِفي ِإسنَاِدِه َأربعةٌ ِمن الصحابة يرِويه بعضهم عن بعض وحرام ضِعيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .ساقطة: 1في د )1(
زة               : هو )2( اهرة وم     . عبد الرحيم بن يوسف الموصلي، شهاب الدين أبو الفضل الدمشقي المعروف بابن خطيب الم ل الق ي     نزي ا ب ن سندها، عاش م
د "، وعلى حنبل الرصافي الكثير من   "الغيالنيات"و  " سنن أبي داود  "سمع على ابن َطَبْرَزد     ). هـ687 و   598( ة    " مسند أحم ا ثق ان فاضال دين . آ

اريخ اإلسالم،       : ترجمته في  ذهبي، ت ر،    51/306ال ات،        3/364؛ العب وافي بالوفي صفدي، ال ذهب،      ؛  18/242؛ ال ي، شذرات ال اد الحنبل ن العم اب
5/400. 
رداف ال.  غازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الدمشقي الحالوي، أبو الهيجاء، وآّناه الدمياطي أبا مجاهد    : هو )3( ين    . معروف بابن ال ا ب عاش م

رة من         "الغيالنيات" سمع   ) هـ 690و  (...  و اإل         " المسند " من ابن َطَبْرَزد، وقطعة آبي ه عل صافي، وانتهى إلي ل ال ل من حنب ن حنب د ب   .سناد ألحم
رآن       ه في  . آان فقيرا متعففا مستورا، حافظا للق اريخ اإلسالم،    : ترجمت ذهبي، ت ات،    51/430ال وافي بالوفي صفدي، ال ل    ؛24/184؛ ال الفاسي، ذي

   .2/264التقييد، 
ن     : هو )4( أبي حفص ب ْرَزد عمر بن محمد، المعروف ب دارقزي   َطَب دادي ال ين    . البغ ا ب ان شيخا   ). هـ 607و (... عاش م ر    آ للحديث، سمع الكثي

ادا              وال وع ا أم وأسمع، وآان خليعا ماجنا، يؤدب الصبيان بدار القز، قدم مع حنبل بن عبد اهللا المكبر إلى دمشق فسمع أهلها عليهما، وحصل لهم
بالء،         : ترجمته في  . إلى بغداد  ذهبي، سير أعالم الن ات،        21/507ال وافي بالوفي صفدي، ال ة      ؛  23/25؛ ال ر، البداي ن آثي ة،  اب ن  73\13والنهاي ؛ اب

  .5/26العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 
  ).258(، حديث رقم 1/263 بالغيالنيات، الشافعي، الفوائد الشهير )5(
  .111؛ الدارقطني، الضعفاء والمتروآين، ص 2/445ابن عدي، الكامل، : ينظر )6(
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  قَاِفيةُ الْخَاِء الْمعجمة

- 7 -  
  ] الطويل[

1.ِلمـ  )1(ن ــع خُِسـاْر واٍس رِدمجـي الَ ِفـمدقَ ــلَ ــلِّى كُ ــ اٍل ع ــِري البِف ــِةي  خُاِم شَ

2.ــو ــ َأنمـ ــتَع الماَلنَـ ــ ِغنيِفـ ــلُّكُفَ ماهنَـ ــ ِباٍض رمهـ ــمـ ــ روا هـ  )2(خُاِضـ

ــو ىدالنَّـ وِسْأي البـ ِذ)3(ِلس الر ِري خَ دمحَأِل.3 مــن ج ودــه ــاٍق ب م دــد ــاِت ِرهى ال  خُنَ

4.وــب حــذَ ِإر ــا م ا عــِتض الح ربــ ز ــسِبو راِخ ــِفيالـ ــ وابر ضـ  خُاِز رِحمالرِبـ

ــ.5 ــج انِْهِب ــ الظَِّتاب لمــاللَّ فَاء ــ َأُلي بيض ــَأو سوــد ــصان كَ ــحب ال ــ الهو لَ 4(خُاِلس( 

6.ــو صعــر ــا ِلد خَ ــِةاللَضل ــ يم لَ  خُاِشــ فَدحمــ مال لــوه لَــ)5(ىفَــلْيِل نكُ

7.ــو ــالكُ ويِندلل ــِرفْ ــوِذ الَّ ــق ال ي طبَأِب ىرــح ــ دمـ ــاٍدشـ ــ وامر ال يـ  خُاِدشَـ

ــتََأ.8 ــا وانَ ــضانردغُ ــِةاللَ ال ــ طَد قَ تْم ــو ــلُّكُ ــلْ ِلٍريِد غَ هدــم ــ رى ث  )6(خُاِس

9.ــو ــفُرطَ اله دــقْى ي ــ لَانظَ ا َأمــه به ــو ــ َأالهولَ ضحى وهــوــ و نَســان 7(خُاِب س( 

ــ. 10 ــ الذَِهِب م ني ــر ــو النَّج اةَجفَ وــر  )8(خُاِزر بــٍرفْــكُ واٍنمــي ِإني بــِهِبــ تْقَ

ــيِطِل. 11 ةَب ــم ــى الهوثْ ــح ميِماِش ٍدم ــثْثَح ــطَ الم)9(انَ ايا وــهــي ــو دمو كُ  )10(خُاِل

ــنَ. 12 جوبــ ع ــى اَأللَ ــاِروكْ ــوتَنُلَّ كُ ـ  نوا دهِب ٍةفَ م ن ي ـ ب ـ  بارى الـس  ِغ س 11(خُِبار( 

ــرفَ. 13 ــيِوطْنَ خُاِس ــتَا ِله ــِوطْ ــهمو انَاقَيِتي اشْ ــا تَم ــقَبتْع َأتْضقَ ا فَهــر  )12(خُاِس

14 .بـ الى  ر ــدَأِب اهقُوس يـاقٌيِت واشْـديـ ِبسيِع ــ وي ــ ال َأ- قٌوشَ ــب ــ- كا لَ 13(خُاِل م( 

                                                 
 .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )1(
  . 7/258الزبيدي، تاج العروس، . العطّية القليلة: ؛ الرَّضُخمادة عفا: اجات، اللسانطالبو الح: المعتفين )2(
  .الناس: ، م، ب2 في د)3(
  . مادة جوب و سلخ: أسود، اللسان: انكشفت؛ سالخ: انجابت )4(
  .ليلقى: 1في د )5(
 .مادة طما: امتألت، اللسان: جمع غدير؛ طمت: غدران )6(
 . مادة وسن: ، اللسانالنائم: وسنان )7(
 . مادة برزخ: فواصل، اللسان: برازخ )8(
  .حثثت: 1في د )9(
سان    : المطايا. 6/275ياقوت الحموي، معجم البلدان،     . : صلى اهللا عليه وسلم    ،اسم لمدينة رسول اهللا   : طيبة )10( ر، الل ة وهي البعي ادة  : جمع مطي م

 . مطا
وار: تجوب )11( ع؛ األآ ة ب: تقط و رحل الناق ور وه ع آ ةجم ه؛ التنوف اء،: أدات دة الم عة البعي الة الواس سرابخالف ربخ، وهي األرض :  ال ع س جم

  .  وسربخمادة جوب و آور و تنف:  اللسان. الواسعة
 .  مادة فرسخ: جمع فرسخ والفرسخ ثالثة أميال أو ستة، اللسان: الفراسخ )12(
يُس )13( دها أ: الِع شقرة، واح ن ال الط بياضها شيء م ل البيض يخ لاإلب رام اإلب ال هي آ ساء، ويق ى عي وان، . عيس واألنث اة الحي دميري، حي ال

 .  مادة ملخ: السير الشديد، اللسان: ؛ الملخ2/232
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ــفَ. 15 هــن ــِنأل ان ِم ــ المي بِحرو ــالو اج ــو ٍبذْجب ــر ــاه ــا ِف ي سرــاه  )1(خُاِفوا نَ

ــِإ. 16 ــلْلَ حنى َألَ ــنَ ــ وِقيِقالعا ِب ــ ِهِحفْس ــ دحفْسفَ مــِعو الع كَِني ــس ــِليال  )2(خُاِج نَ

ــو ٍماِشــ ه آِلن ِمــاِرتَــخْى الممــ ِحمُؤتَــ. 17 مــن ــلَّ ج ــن َأاًرد قَ ي ياِمســه 3(خُاِد م( 

18 .نُيمنِْم )4(مخَه يـرم نـَئِطـ والح ىص ــو مــ فَن ــهرخْ ــثْا ِم م ــهلُ ــ اَل نَ خُاِمج 

ــحتَ. 19 ــتْلَّ ــ كُِه ِب ــِه اِإلبتُ ــل  خُاِســـ نَِهيـــ ِفهطَّـــ خَما كَـــهـــِليِجنِْإِب هركِْذ فَ

20 .ــخَْإو بارم ــو ى َأسَأن ــح مدــ ب عدثَ هنْى ِموـ  ه ـ   ِف ـ  اِةروي التَّ ـ   م ا هو ـ ا ر  )5(خُِص

 ِهاِبـــتَ ِكمكْـــحا ويـــلْ العتُهعيِرشَـــ. 21
ــِل    ــم ــانا كَ ــرٍع  ن ِم ــتَشَ ــنَ مدقَ  )6(خُاِس

    
22 .ِبوتَُـــثَعهـــ عتْمو قْـــعتْ اَدــِل ِهاِعـــب ــم ــانا كَ ــ عن ِم ــ تٍَدقْ ــنَ مدقَ  )7(خُاِس

ــ. 23 ــم ِهِب هــِب اُهللاد ــ والد ال ــ عدقَ ــ تْتَ ــِبلَّذَفَ ــه ا صعــ كَب ــلَّا ذَم  )8(خُاِب نَ

24 .ــــَأويدِبــــه المِجعكَاِتز ــــرــَأتَتْ ةًام ــا ِبنَ ــم ــدا قَ ص ــنْ ِمح ــ)9(اه  خُاِرو التَّ

ــ. 25 ــتَ افِْهِب ــ ِفتْرخَ هرــ و عنَادقَن ــب اله ــِمو ــسىهنْ ــاكْتَ ــالم بو ثَ ــِراِخفَ  )10(خُاِل شَ

26 .وآدنَــــم اجــــى ربهتَ مــــوــ الًس ــنَ فَِهِب جــا و ــد ِبرفُالطَّ ــ نَِعمال  )11(خُاِض

27 .ــي ــ ِإُلوقُـ ــلِهـ ــٍديِبالنَّي ِبـ ــرِجَأ محمـ ــميي فَِن ــىح ــطَ خَن ِم ــِااي  خُي الِط

ــوتَ ي ِلــفَيــ كَملَــع َأوهــى والَعــ تَاَلقَــفَ. 28 ــخْالم ِبتُلْسـ ــالخَ واِرتَـ  خُاِد ربطْـ

29 .ِموأَ ن يـ  ن ـ:اَلا قَـذَ هس بانَحـكاس مه ــي ــيلَ اس مــك ــا  م ــ َأهخَطَّتْ نٍَدي ــو  خُاِس

ــاِئقَِب. 30 ــِةم الع ِشرــ الم ــ ِذِسدقَ ــ هركْ ــ)12(اذَفَ ــىتَري ال فٌرشَ ــدقَ ــهر ال خُاِذ ب 

ــفَ. 31 ــ نَ:اَلقَ عــ،م ــمآدالهو لَ ــ تَم لَ  خُاِف نَــسد قُــحو الــركيــ ِفخَفَنْتُــِل نكُ

                                                 
سَُّرى الحلقة التي توضع في أنف البعير؛   : براهاالحفا وهو أن يشتكي البعير باطن خفه؛    : اإلعياء والتعب؛ الوجا  : األين )1( وافخ   : ال ل؛ ن : سير اللي

  .و سرا و نفخوبرى مادة أين و وجا : للسانمتورمة، ا
سار                ) أ/26ق(آتب هذا البيت في     :  في ب  )2( ى الي ين إل شكل طولي من اليم سر ب امش األي ق . على اله ون      : العقي ه عي ة، في ة المدين وهو واد بناحي

 .6/34ياقوت الحموي، معجم البلدان، . ونخل
 .ساقطة: 2في د )3(
 .تيمم: 2في د )4(
 .مادة رصخ:  اللسان.ثابت: راصخ )5(
  .مادة نسخ: مبطل، اللسان: ناسخ )6(
  .اسخف: 1في د )7(
  . 5/379المتكبر من الرجال، ابن فارس، مقاييس اللغة، : نابخ )8(
 .منه: في ب )9(
ا لحسان                  )10( ري،     فهر بن مالك بن النضر،، من آنانة، يتصل به نسب النبي، صلَّى اهللا عليه وسّلم، آان قائد آنانة في حربه د آالل الحمي ن عب ب

ن        : عدنان. 5/157؛ الزرآلي، األعالم،    2/464ابن حزم، جمرة أنساب العرب،      : ترجمته في . وآان قومه يقطنون قرب مكة     ن أدد ب هو عدنان ب
ساب العرب،            1/1الكلبي، جمهرة النسب،    : انظر. زيد، أحد أجداد العرب، يتصل به النسب النبوي        رة أن ن حزم، جمه ال .  1/7؛ اب ذو أصل   : خش

 . مادة شلخ:  اللسان. وشالخ هو جد إبراهيم عليه السالمعريق،
  . مادة نضخ: يفور، اللسان: ناضخ )11(
  .وذا: ، ب2 في د)12(
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32 .وــال ج ــ كَةٌنَّ ــالال وتْانَ ــنَ ال و)1( الارنَّ هــار ــ اللَّن ِم ِليــد ــِجوج ال 2(خُاِلي س( 

ــ ِهِلــجَأ ِلاهفَطَاصــ وِهيــلَ عابتَــفَ. 33 ــنَأكَ ــ يم لَ ــ ذَنكُ ــبنْ ــ المدآ ِب  خُِت

ــ. 34 ــِهِب ب اص َألرــع ىمــم ــجوعلِّ ــو ٌلاِه ــاَلنَ ــِه ِب ــ م ا يِردكــس ــمع ال خُاِل ص 

ــ. 35 ــلَى علَّصفَ ــِهي ــ اهللا م ــ ِذابا طَ  )3(خُاِرشَــــ وٌلهــــكَ وخٌي شَــــهددور هركْ
  

اِئدفَو 4(:ِذكْر(  
  

  .)8("النَّاِضب: والْغَِدير الراِسخ ")7("الَِطم: فَاِشخ. ")6("طَاِعن: راِزخ. ")5("مِقيم: نَاِتخ"
  .)11("وِهي اَألرض الْواِسعة: سربخ" السراِبخ جمع. ")10("ِسمان: دواِلخ. ")9("النَّاِئم: ساِبخال"
ِمـن  : جـاِمخْ . ")14("عِظـيم عِزيـز   : مـاِدخ . ")13("شَِديد: سيٌل نَاِجخ . ونَاِجخ. ")12("مجتَذب: ماِلخ"

: الِتـخْ ِبمعنَـى   . "لُغَةٌ ِفـي شَـاِدخ    : راِدخ. )17("جبار: نَاِبخ ")16(خلُغَةٌ ِفي راسِ  : خِصرا. )15("الْفَخْر
  . ِسيدة ِمن محكَِمهبنكُلُّه عِن ا. )19("َأصم: صاِلخ. ")18("الِطخْ

َأبو الْفَخْر َأسعد   (اِن  َأنَّا الشَّيخَ : َأخْبرنَا َأبو عبِد اِهللا محمد بن عبِد الْمؤِمن الصوِري سماعاً قَالَ          
َأخْبرتْنَا ُأم  :  ِمن ِإصبهان، قَاالَ   )20()بن سِعيد بن روح، وُأم حِبيبة عاِئشَةُ ِبنْتُ معمر بن الْفَاِخر ِإجازةً           ا

وَأنَـا  : وَأنَا َأسمع، وقَالَـِت الثَّاِنيـةُ  : وُلِإبراِهيم فَاِطمةُ ِبنْتُ عبِد اِهللا الجوزداِنية ِقراءةً علَيها، قَاَل األَ        
 داود بن َأسلَِم الصدِفي الِْمـصِري،       بنَأنَّا َأبو بكٍْر بن ريذَة، َأنَّا الطَّبراِني، ثَنَا محمد          : حاِضرة، قَالَتْ 

   دمبنثَنَا َأح     ثَنَا ع ،ِريالِْفه ِنيدِعيٍد الْمِن          سمحِد الرِعب نع ،ِنيداِعيَل الْمماِهللا بن ِإس دـِد    بنبيبـن  ز 
        رمع نِه، عدج نَأِبيِه، ع نلَم، عالْخَطَّابِ بنَأس -   نْهاُهللا ع ِضيـوُل اِهللا     :  قَالَ - رسقَاَل ر" :  ـالَم
فَـَأوحى  . َأسَألُك ِبحقِّ محمد أال غَفَرتَ ِلي     : سه ِإلَى الْعرِش فَقَالَ   َأذْنَب آدم الذَّنْب الَِّذي َأذْنَبه، رفَع رأَ      

                                                 
  . ساقطة: في م )1(
 .مادة دجج: مظلم، اللسان: دجوجي )2(
  .مادة شرخ: الشاب، اللسان: الشارخ. يسارعلى الهامش األيسر بشكل طولي من اليمين إلى ال) ب/26ق(بيت من آتب هذا ال: في ب )3(
  .ذآر فوائد تتعلق بهذه القصيدة: في ب )4(
  . 12/64ج3؛ ابن سيدة، المخصص، م5/94 ابن سيدة، المحكم، )5(
  . 5/60، س .م ابن سيدة، )6(
  . 5/20، ن . مابن سيدة، )7(
 .  5/47، ن. مابن سيدة، )8(
  . 5/56، ن .من سيدة، النوم الشديد، اب: السَّبخ والّتسبيخ )9(
  .  5/88ابن سيدة، المحكم،  )10(
 . 5/202 ن،.  ابن سيدة، م)11(
  .5/122، ن .مابن سيدة،  )12(
  . 5/9، ن.م ابن سيدة، )13(
  .   9/ 5، ن.م ابن سيدة، )14(
  . 5/12، ن.  ابن سيدة، م)15(
 .36\5، ن .مثبت، وهي مثل رسخ، ابن سيدة، :  رضخ الشيء)16(
  . 136 / 5، ن. سيدة، م ابن)17(
 " .ُلغة في اللَّطخ: اللَّْتُخ : "قال ابن سيدة. 5/93، ن. ابن سيدة، م)18(
  . 5/38ن، . ابن سيدة، م )19(
 . مطموسة: 1في د )20(



 192

لَما خَلَقْتَِني رفَعتُ رْأِسي ِإلَى عرِشك، فَِإذَا       . )1(تَبارك اسمك : وما محمد؟، ومن محمد؟ فَقَالَ    . اُهللا ِإلَيهِ 
 كْتُوبِه مِفي : وُل اهللاِ     الَ ِإلَهسر دمحِإالَّ اهللا م  .    ظَمَأع دَأح سلَي تُ َأنَّهِلملْـتَ       فَععج ـناً، ِممرقَد كنْدع 

  هماس) ِمكاس عهِ )2()ملَّ ِإلَيجو زى اُهللا عحاُأل: ، فََأو آِخر تُهُأمو ،ِتكذُري ِمن النَِّبيين آِخر ِإنَّه ما آدي  ـمم
      ا خَلَقْتُكم ما آدي الَهلَوو ِتكذُري 3("ِمن( . اِنيرقَاَل الطَّب :     رمع نى عورالَ ي)  اُهللا ِعنْه ِضيذَا   )4()رِإالَّ ِبه

 دمِبِه َأح دنَاِد، تَفَرىبناإلسانْتَه ِريِعيٍد الِْفهس  .  
    ِفي اِكمالْح هجَأخْرتَ"وسِكِهمرـو             ". دل، ثَنَـا َأبور الِْعدنْصد بن ممحو بن مرمِعيٍد عو سثَنَا َأب

 الْحنْظَِلي، ثَنَا َأبو الْحاِرِث عبد اِهللا بن مسِلم الِْفهـِري، ثَنَـا             )5()بن ِإبراِهيم (الْحسِن محمد بن ِإسحقَ     
 رِضـي اُهللا    -بد الرحمن بن زيِد بن َأسلَم، عن َأِبيِه، عن جدِه، عن عمـر             مسلَمة، َأنَّا ع   بنِإسماِعيُل  

نْهع-    ِن النَِّبيع  ِديثِفيِه  .  الْح6(فَقَاَل اهللاُ "و( :      الْخَلِْق ِإلَي بَألح ِإنَّه ،ما آدقْتَ يدـَألْتَِني    . صا ِإذْ سَأم
  غَفَر قِِّه فَقَدِبح        ا خَلَقْتُكمو تُ لَكا غَفَرم دمحال ملَوو ،تُ لَك ." اِكمنَاِد،    : قَاَل الْحاِإلس ِحيحِديثٌ صذَا حه

م عبد الرحمن هذا تَكَلَّ    .)7( َأسلَم ِفي هذَا الِْكتَاب انْتَهى     بن زيِد   بنوهو َأوُل حِديٍث ذَكَرتُه ِلعبِد الرحمِن       
  .)8( عِدي َأمرهبنِفيِه الْمتَقَدمون، وقَرب ا

 الْعباس  بن حمشَاد العدل، ِإمالَء، ثَنَا هارون       بن، ثَنَا عِلي    "مستَدرِكِه"وخَرج الْحاِكم َأيضاً ِفي     
  اِشمثَنَا ه ،اِشِميو     بن )9(الْهرماِلق، ثَنَا عٍس األَ  بن وَأو     ِعيدثَنَا س ،اِرية،     بننْصقَتَاد نة، عوبرَأِبي ع 

َأوحـى اُهللا ِإلَـى ِعيـسى علَيـِه     :  قَاَل)10()رِضي اُهللا عنْهما( عباس بن الْمسيب، عِن ابنعن سِعيِد  
ا ِبه، فَلَوالَ محمد ما خَلَقْتُ آدم، ولَوالَ محمـد          السالَم، آِمن ِبمحمٍد ومر من َأدركَه ِمن ُأمِتك َأن يؤِمنُو         

          ـدمحِإالَّ اهللا م لَيِه الَ ِإلَـهتُ عب، فَكَتَباِء فَاضطَرلَى الْمشَ عرخَلَقْتُ الْع لَقَدو ،النَّارنَّةَ وا خَلَقْتُ الْجم
  . صِحيح اِإلسنَاِد، ولَم يخَرجاههذَا حِديثٌ:  قَاَل)11("رسوُل اِهللا فَسكَن

                 دمحِنيفَةَ، ثَنَا مو حاف، ثَنَا َأبوبن الص ِليو عِه، ثَنَا َأبِم ِإلَيتَقَدنَِد الْمَأِبي نَِعيٍم ِبالس ننَا عيورو
ي، السد حمد، وكاَن َأتَى علَيِه ِمَئةُ سنٍَة،  ثَنَا        سلَيمان الْعبِدي َأبو م    بنبن موسى الْحرِشي، ثَنَا عاِصم      ا

        ِليع ناكَة، عَأِبي َأر نَأِبيِه، ع نع)  نْهاُهللا ع ِضيوُل اِهللا    : )12()رسقَاَل ر : ِليا عِش   ! "يـرِفي الْع
  . )13("مكْتُوب، َأنَا اُهللا محمد رسوِلي

                                                 
 .اسمه : 2في د )1(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )2(
  ).992(، حديث رقم 2/182الطبراني، المعجم الصغير،  )3(
 .ساقطة: 2في د )4(
 .م:  الزيادة في)5(
 .ساقطة: 1في د )6(
  ).4228(، حديث رقم 2/672آم، المستدرك، الحا )7(
روآين،       1/74البخاري، الضعفاء الصغير،    : ينظر. ضعيف: ضعََّفه علّي جدًا، وقال النسائي    : قال البخاري  )8( ضعفاء والمت ؛ 1/206؛ النسائي، ال

  .167رقطني، الضعفاء والمتروآين، ص ؛ الدا4/280ابن عدي، الكامل، 
  .جندل: في المستدرك )9(
  .ساقطة: في م )10(
  ).4227(، حديث رقم 2/672آم، المستدرك، الحا )11(
  .ساقطة: في م )12(
 ).32132(، حديث رقم 11/453ل، ؛ المتقي الهندي ، آنز العما)27918(، حديث رقم 7/707امع األحاديث، السيوطي، ج )13(
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  )1( الْمهملَةقَاِفيةُ الداِل

- 8 -  
  ] الطويل[

ــ.1 ــرتُ ْلى هــ ز مانــر ــ يِنيِتمقْ ال عوــنْتُفَ د ــ )2(َزج ــ بنِم ــ الِمِدع ــ واِلطَ عو3(د( 

ــْل ِللَ.2 هــو اِليــس ــِحفْي ال ٍحفْ سم ــح ٍرج ــر ــع فَعوجـ ــدي ِبِدهـ ــِع باِريالـ  )4(ديـ

ــلَ.3 ــتُي َأاِلي ــع الطلق ــاننَ م عــص ــلْقَو اب ال ــي ِبِبـ ــاِن الغَبحـ ــعِم اِتيـ  )5(ديـ

4.ــو ــاِتي ِبِلـ ــثَِنيـ ــوِبيذَالعـ ــِحر ٍقاِربـ ــلَ عقٌيـ ــحلْ ِلِهيـ ــ عاِببـ  )6(دوقُـ

5.ــفَْأو ــاننَ ــاٍن ب ــ من ِم ــِفاِطع  ديـــِمتَا فَب الـــصركْا ســـهـــحنِّري ٍةاد غَ

ــقَِل.6 ــِةراِص ــ الَِّفر الطَّ ــِت ــِفرطَ ِلمي كَ ــَأ اه ــثِْم وريِس ــِل ــي ِف ــاِمري الغَ  )7(ديِه شَ

7.ـــالِهولَـــٍةي ملْـــ يهـــنْ عهتَـــا ميم ــاِئنَو ــي ِفٍةمـ ــا العهـ ــ هنويـ  دوجـ

ـ  رد الب يِه.8 ــِدم ٍماِح فَـِرع الـشَّن ِمـٍليـي ِل ِف ــلَ وٍديـ ــ العُليـ ــِد منيِقاِشـ  )8(ديـ

9.ــال كَو ــ كَفٌلَ البِردح ــو ــهج ويِش اه ال نَوــص ــقـ ــ الكَاك ذَْل بـ ــِز ياُلمـ  ديـ

ـ  ج نِإفَ. 10 حداشُـ الوونر ـوـةَضح ِنســ اه ــ ِبنِإفَـ ــدرا وهـ ــي وِدد الخُـ  )9(ودجـ

11 .ــنَو ــ األزمةُاِس ــ ِعاِره ــ ابدنْ ــنَو اهاِمسِت ــ َأراِضـ ــاِنصغْـ ــوِدد القُـ  وده شُـ

12 .ــِجع ــلْقَ ِلتُب ــي كَِب فَيي ــح ــب حُلِم ــ اه ِعضفٌيــقَ ي ــاِس ي الحب وــو ــه  ديِد شَ

13 .َأوعجـ  مِ ب  اهـفَد ِرُلِمـح ي الخـصرهنْ

 

 ديـــِل جِليـــِق الثَّى حمـــِللَـــ عٌليـــِحنَ

  

                                                 
  : ، وردت في)8 (ج القصيدة رقمتخري )1(

ات،  الصفدي، الوافي بالوف ؛  )31،32(، فأورد البيتين    621النواجي، روضة المجالسة وغيضة المجانسة، ص        ات هي     1/67ي سعة أبي أورد ت  ف
اس اليعمري، في              : وقدَّم لها بقوله  ) 41 -33( يد الن ن س د ب دين محم تح ال ام الحافظ ف ه اإلم ا وافق من أسماء اهللا     أنشدني لنفسه قراءة مني علي م

سعة  1/18؛ التقي الغزي، الطبقات السنية في تراجم الحنفية، الحسنى ألسماء رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، من قصيدة له في مدحه      فأورد ت
  .  ) 41 -33(أبيات هي 

 .فننجز: 2في د )2(
  .3/58موضع قرب المدينة، ياقوت الحموي، معجم البلدان، : الرقمتين )3(
  . 5/60ياقوت الحموي، معجم البلدان، . جبل في ديار طيء: سفح محجر )4(
  . عمدمادة غنا و: هّده الحب، اللسان: جمع غانية وهي المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة؛ عميد: الغانيات )5(
ازل             : العذيب )6( ل موضع بالبصرة          الماء الطيب، ماء بين القادسية والمغيثة، وقيل واد لبني تميم وهو من من ة، وقي اقوت الحموي،    .  حاج الكوف ي

  .4/92معجم البلدان، 
  : البيت مضمن من قول جميل بثينة )7(

  ُدـــــــنَّ َشهيـــــَدُهــــٍل ِعنـــــــلُّ َقتيــــــــَوُآ      ٌةــــــاَشـــنَّ َبشـــُهـٍث َبيَنــــديـــلِّ َحــــِلُك
  : متنبيفي العجز تضمين من قول ال )8(

كولُ    اِعنيَن ُش َد الظ اِليَّ َبع           َلي

لُ  قيَن َطوي ُل العاِش واٌل َوَلي  ِط
  

  . 3/95المتنبي، الديوان،  
  .مجود: 1في د )9(
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ــ. 14 ــى ضقَ حنُسا َأهنــ ال و ــع ِلاءفَ ِدهاه لَــويِلس خْــموِبضاِننَــ البــ عه1(ود( 

15 .َأثِْنس اِننَي عي عـنه ـاِنواله ـى ِبواه ِإوقَـــن ي قَـــِنددنَـــ هاكِج ويـــد 

16 .ــَأوفُِرصو ــي نَِهــجحــوم ِحدم ــحَأفَـــ ٍدمتَرِفـــع ي رِضو ـــالراضَأ ورود 

17 .ــِبح يــِه ِإب ــل ِمالَ العينــ و مــن  يـــدِز مِهيـــلَا ع مـــبر قُـــ اِهللانِمـــ ه لَ

ــ. 18 سمــتْا ر ةًبــ ح ــستَّ ــو داتُاومى ال  ودع ســـِهيـــِد لَتْمـــ تَِه ِبـــودعصـــ هنَ

19 .ــِقو ــ تََلي ــمدقَ ي ا مــح مدــاقْ و ــِربِجو بِرتَ ــُليـ ــ الماك ذَن عـ ــاِمقَـ  ودذُُ مـ

20 .خُــوِرشْتَــ ِبصقُ ِولــِه اِإلِفيِهِبــر ورنْــــ ِمِهِتــــؤيهــــاِكنَــــ هِع سيد 

21 .قَــوَأ ِبامــعاِءبــ الراِه نَــِةالَســِب ضنْـــا ِمههم ـ ح  يـــدِم حاِمقَـــ المودمـ

22 .ــي ــومقُـ ــ ِم اِهللاِرمَأ ِبـ ــَؤ مهنْـ ــو ديـ يدــو ِإع ــِحوى التَّلَ ــ ِمِدي ــدِح وهنْ  ي

23 .قَوـ  طَ د الـشِّقَب ركـ الوجودُأ وـِكحـــ تْمعراهشَـــ وطَيانالِل الـــضِر م2(يـــد( 

ـ ِنثْ ي اَلا ز مفَ. 24 ـ ِنيهم ع ـ  ِبي الِغ ـ )3(نم  ه لَ
  

ــر ــو وادشَـ ــدعـ ــدِعو وقٌاِد صـ  يـ
  

ــو هـمِله جَليـى لَد الهـحبال ص ج نى أَ لَِإ. 25 عــ قَاد ــشِّنيِط ــ ورِك ال هــو  )4(يدِر شَ

26 .ــو بادِر مــد  )5(ماِســ طَرالــشَّ وِر الــشَّي
   ــوسادِر مــ الخَيــدِريو ــهــوِد سيد 

    
27 .لَوم ي قَب لـ اِفـي اٍلعوـى غَريـرٍماِل ع ِقـــــرتَ ِبميـــــٍدِحولِّذُ وـــــ جحود 

28) .ـا اَألنَـلْ نِ ِهِب )6()نَِبيمِمـان نالـر ا شَــذَِإ ىدِمــب اِر نَــنِحــ الجِميقُــ وود 

29) .7()و( وِرينَدا الحوضِو الـرا غَـذَ ِإياد ـ ا ظَنَـــب ـ ٌأمــ  ودر وزعــــ وحر بــ

30 .ــو فَشْيــع ــ ِف ــاذَِإلٍّي كُ عــطَقر ام ِجـــلْأَُونْـــ ِممِفـــه ـــي الماِدعِر ويـــد 

31 .ــم ــامقَـ ــلنَّ ِلفٌيِر شَـ ــ ميِبـ  ودعــــ قُاءيــــِبنْاَأل وِه ِبــــموقُــــي ٍدحمـ

ــلَ. 32 ــدقَ ــ ِمهص خَ ــه اِإلهنْ ــتْر ِبل ـــ ٍةبيسوـــ ِبمـــا نَهـــَليالع ـــال ويسود 

33 .ــو حــالّه ــن ِم ح ــى َأنَس اِمسيه جــم ــَأ ةًلَ ــركْى ِذتَ ــه ــذِّا ِف ــِركْي ال ــد سي لَ  يِبي

                                                 
  :في العجز تضمين من قول علي بن أبي طالب )1(

ْت َدها َوِإن َحَلَف أي َعه نُقُض الَن            ال َي

ينُ  اِن َيم ضوِب الَبن يَس ِلَمخ   َفَل

  

؛ الحصري، زهر اآلداب   2/196العاملي، الكشكول،   : ينظر.  وقد نسب البعض هذا البيت إلى آثير عزة        .139علي بن أبي طالب، الديوان، ص        
   .1/29وثمر األلباب، 

  .مادة مرد: خبيث، اللسان: مريد )2(
  .من: 1في د  )3(
  .مادة قطن: القوم، اللسان: القطين )4(
 .مادة طسم: مظلم، اللسان: طاسم.  والمثبت في باقي النسخ.صدر البيت مطموس: في ت )5(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )6(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )7(
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34 .ــو ــي كُِف ــ الم اِهللاِبتُ ــركْ ِذِسدقَ اه ــو ــِفـ ــٍةنَّي سـ ــ ِبِتيْأ تَـ ــدِفتُا وهـ  يـ

35 .وفٌُؤرــ ر ــميِحـ ــم وحاِت فَـ  يدِهشَــــ وماِل عــــَأِمــــين قَــــِوي سدقَـ

36 .ــو ــيِل ــوركُ شَ ــقٌاِد ص ــقَي م ِف  ودعــــ ياِلوالنَّ ِبــــيمِر كَــــوفُــــع ِهاِل

37 .ــو ــج وورنُ بارــ و ــاِده ِني مــ اه ــيــزِزى علَومــو ىدتَ  يــدِح مهنْــ عسي لَ

ــرِبخَ نِميهـــم ونِمْؤ مـــيرِذ نَـــيرِشبـــ. 38 ــ عيـ ــيمِظـ ــ ييِمِظالع ِبـ  ودجـ

39 .ـــوقٌّحــ م ــِإ ام ســـٌلو َأر آِخـــينِبـ ــلْ العِةى ذرولَـ ــو واِءيـ ــدِل وهـ  يـ

ــ. 40 ــع َأرآِخفَ ــِن ــِل الرري آِخ ــع ِبس ــُلوَأو ةًثَ ــ ين مـ ــ عقُّشَنْـ ــهنْـ  يدِع صـ

ــَأ. 41 ــذُّ تَاٍمس ــس ال ــن ِإمعل ــي ِه ع دتْد 
 يــــدِد عاءنَــــالثَّ واٍءنَــــ ثَوتُعــــنُ   

    
42 .ــى َألَــعحمِمــاِرتَــخْد الم آِلن ــ ٍماِشــ ه ــب ي اِهللانِم ــدلَ ــو وهرى ال ــدِد جه  )1(ي

43 .لَع ى مـ  ن  يــدِر فَاِلمــالج ِبقٌلُــ خُ الخلــِقعمــ ه لَـنمـ وقٌلُـ خُرآن القُـه لَ

44 .لَع ى مـ  ن س ـا َأمالًصفَ وـراًعو مِتـحاًد ــو جوــاًد ــه لَ ــاِئي النَّ ِف اِتبــ و ج2(ود( 

45 .همغ اممي الِقـ ِفـاماِعري الِقـِفـ وىر ــِغم ــفُث نُي ــاًوس ــو ِف ــدِفمى وغَي ال  )3(ي

ــِه. 46 اتٌبو ــه ــاتٌب ــردغَ ــيحا ال س قُبــفَ اه ــا وا همـ ــِهِد لَال ِإجهـ ــر يـ  ودكُـ

47 .ــوــاَلا نَــمس لَــ ِإاقٌبــى المِدجظّــ حه ِإوــ َأن ــ َأهتْفَعســ ــ ودعســ  وددجــ

ــ. 48 ســ فَوقٌب ــا قَم ياَألد ــو ــإِداِب ــيِل هنَّ ِسمــ)4(ك م ــر ــ عرِف الطَّ ــ قُهنْ ي5(ود( 

ــ. 49 ــ النَّنِم ــرِرفَ ــالغُ ــينِذ الَّ س ــِبام  وددجــــ واولَــــ عءبــــاآ واءبــــِإ مِه

ـ ري و افُيخَ. 50 نْى ِمـجهـمْأ البسالنَّـ وىد ــو حســب ال  الع ــْأس ــتَب ــاُلنَ ج د6(ود( 

 ودســـ ُأاِلز النِّـــِموي يـــِفـــ واٌلبـــِج ابــى الحدلَــ ورحــب َأاٍءبــي حم ِفــهــفَ. 51

 همارجــ وزيــِري حِوْأن يــمــم ِلاهمــِح. 52

   

ِزعلَــيــز 7(ه(ــح ِهــ ِبدم وِدحيــد)8( 

    

                                                 
  .مطموسة: 1في د )1(
  .مادة حتد: اللسان. األصل والّطبع: المحتد )2(
  .مادة  قرع: القتال، اللسان: القراع )3(
  .لتمسك: 2في د )4(
  : الشاعر متأثر بقول امرئ القيس )5(

  .51امرؤ القيس، الديوان، ص  . َوَقد َأغَتدي َوالَطيُر في ُوُآناِتها       ِبُمنَجِرٍد َقيِد اَألواِبِد َهيَكِل
  .يخاف وجود: ، م2 في د)6(
 .لهم:  في م)7(
  .مادة حرز: حصين، اللسان: حريز )8(
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ـ ي ه بن. 53 ــغَِل امـ فَالً عـيصى قُـصقْـ أَ ٍماِش ــيم ِفِهِريـ ــا مـ ــ( هونَحـ  )1()ودعصـ

54 .ــي ــوذُلُ ــ رِه ِب ــ الحبكْ ــملُّكُ فَيِجِج ــِإ ه ــِل اِبى بــ ع ــرٍوم ــس ِف ــ ونيِني ال  ودفُ

ــ. 55 مرادهمــ ع ــذَِإورم ــ َأموا القَ واتَنَس وــع ــم ــرو الع ــمي المال ِف ــالِتِح م ر2(ود( 

ــ. 56 مضــثَى و ــ ِماءنَ ــهنْ اٍق بــخَ م  دلَّ
   ــشكِرِلو ــلـ ــِلِم الجاك ذَن عـ ــ خُيـ  ودلُـ

    
57 .جدود قَ تْلَ ع دـرالج ـلَـ اُألوِددى مضاو ـــوّلكُـــامـــ ماِر طَـــٍدجِلتَف و3(يـــد( 

58 .ــرــا َأسلُصهالفَــم وــُلضي زدادــاِئ داًم ـــوفَـــّلا كُـــم تٌاِبـــ ثٍَلضو ِزي4(يـــد( 

59 .ِمــيــِهلَع اِهللان الةُ الــصــ معةًاد ــي ــ ِبودجـ ــا مهـ ــِهلَ عاًنَّـ ــدِج ميـ  يـ

60 .ــو ــص وِلآلِل ــحِبال ــ كَاِمر الِك ــم  ودعــــتَ واًمــــاِئيهم دلَــــ عركُــــتَ ها لَ

61 .مد  ـهِرى الـدـا قَ مامـت حاِئمَأم ــتَ ٍةكَـي ــتُ فَوحنُـ ــِدبـ ــدِعتُا وهوجي شَـ  )5(يـ

  

اِئدفَو 6(ِذكْر(:  
  

  .  ِمن َأسماِئه الْحسنَى)7( ِمما سماه ِبِهما شَرفََ اُهللا ِبِه نَِبينَا محمداً  تَضمنَتْ هِذه الْقَِصيدةُ
 َأِبـي عِلـي     )8(خْبرنَا اِإلمام علَم الديِن َأبو الْحسِن محمد بن الشَّيخ اِإلمام جماُل الديِن بـن             َأ

 سـنَةَ سـبٍع     )10( ِبِقراءِة واِلِدي علَيِه رِحمهما اُهللا تَعالَى ِبِمصر       )9(الْحسين بن عِتيق بن رِشيق الْمقِْرئ     
ِعينبسِستِِّمَئٍة، قَالَ  وو  :         يٍر الِْكنَاِنيبد بن جمد بن َأحمحين مسو الْحَأب امَأنَـا     )11(َأنَّا اإلملَيِه، وةً عاءِقر 

          محد بن ممحد اِهللا مبو عِستِِّمَئٍة، َأنَّا َأبٍع ونَةَ ِتسس عم12(دَأس(        ى التَِّميِمييسد اِهللا بن عبةً، َأنَّا   بن عازِأج
         ِبيصحى الْيوسبن م اضِل ِعيو الْفَضَأب اماُهللا    -الْقَاِضي اِإلم هِحملَيِه قَالَ   - راً عاعمس " :  َأن لَـماع 

                                                 
  .نسخوالمثبت في باقي ال. مطموسة: في ت )1(
  .مادة سنت و محل: الشدة والجدب، اللسان: أجدبوا؛ الممحالت: أسنتوا )2(
مادة جدد و : آل مال قديم يورث عن اآلباء، اللسان: ما استحدث من المال؛ التليد: جمع جد والمقصود األصل والنسب؛ الّطاِرف: جدود )3(

 .طرف و تلد
  : البيت مضمن من قول جميل بثينة )4(

   .54 جميل بثينة، الديوان، ص :انظر   ثاِبٌت َوَيزيُد: قاَلتوجِد،ما بي يا ُبَثيَنُة قاِتلي       ِمَن ال :ِإذا ُقلُت
 .شجامادة أيك و: حزنها، اللسان: جوهاالشجر الكثيف الملتف؛ ش: األيكة )5(
 .ذآر ما يتعلق بهذه القصيدة من الفوائد: 2في د )6(
  .ساقطة: ، م 2، د1في د )7(
 .ساقطة: ، م1في د )8(
ن جماعة لقضاء دمشق               فقه، وناب في القضاء باإلسكندرية    ، مهر في ال    سمع من ابن الجميزي وابن مضر      )9( دين اب در ال ، وأفتى ودرس وعينه ب

 .5/168؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/119؛ الفاسي، ذيل التقييد،  43/229الذهبي، تاريخ اإلسالم، : ترجمته في. مات سنة عشرين وسبعمئة 
 .  5/137ياقوت الحموي، معجم البلدان، . المراد بها الفسطاط، وهي القاهرة اليوم، بناها عمرو بن العاص: ِمصر )10(
ين     محمد بن أحمد بن جبير الكناني األندلس      : هو )11( ا ب شاطبة        ) هـ 614 و540(ي، يكنى أبا الحسين عاش م زل ب سية ون د في بلن ة ول أديب رحال

ه    . ةم الشعر الرقيق وحذق اإلقراء وأولع بالترحل والتنقل فزار المشرق ثالث مرات ومات في اإلسكندري              وبرع في األدب ونظ    ة  "من مؤلفات رحل
اريخ اإلسالم،    : ترجمته في" نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرن الصالح"و " لجمان في التشكي من إخوان الزماننظم ا" و "ابن جبير  ذهبي، ت ال

  .  5/319 الزرآلي، األعالم، ؛1/41الفاسي، ذيل التقييد، ؛ 2/230 اإلحاطة في أخبار غرناطة، ابن الخطيب،؛ 49/82
 . ساقطة: في م )12(
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سِميِة ِإسـحقَ وِإسـماِعيَل    علَيِهم ِمن َأسماِئِه كَتَ   )2( كَِثيراً ِمن َأنِْبياِئِه ِبكَرامٍة جعلَها     )1()خَص(اَهللا تَعالَى   
 وقَِوي، ويوسفَ   )3(ِبعِليٍم وحِليم، وِإبراِهيم ِبحِليم، ونُوٍح ِبشَكُور، وعيسى ويحيى ِببر، وموسى ِبكَِريمٍ          

لك الِْكتَاب الْعِزيز ِمن مواِضـع      ِبحِفيٍظ عِليم، وَأيوب ِبصاِبٍر، وِإسماِعيَل ِبصاِدِق الْوعِد، كَما نَطَقَ ِبذَ         
 ِبَأن حالَّه ِمنْها ِفي ِكتَاِبِه الْعِزيز، وعلَى َألِْسنَِة َأنِْبياِئـه ِبِعـدة كَِثيـرة               ِذكِْرِهم، وفَضَل محمداً نَِبينَا     

  .)4("صِل نَحو ثَالِثين اسماًاجتَمع لَنَا ِمنْها جملَةً، وحررنَا ِمنْها ِفي هذَا الْفَ
الْحِميد ومعنَاه الْمحمود؛ َألنَّه حِمد نَفْسه وحِمده ِعبـاده، ويكُـون           : فَِمن َأسماِئِه تَعالَى  : "قَاَل

         ى النَِّبيمساِت، واِل الطَّاعمَألعاِمِد ِلنَفِْسِه ونَى الْحعاً ِبمضَأي م  دمَأحاً ودموٍد،   . حمحِنى معِبم دمحفَم
  .   )7(" من حِمد، وَأجلُّ من حِمد)6(وَأحمد ِبمعنَى َأكْثَر.  داود)5(وكَذَا وقَع اسمه ِفي زبوِر

  )8(:وقَد َأشَار ِإلَى نَحِو هذَا حسان ِبقَوِله
  ] من الطويل[

1 .ــو  هلَّــِجي ِلِهِم اســِن ِمــه لَــقَّشَ
  

ــ ــذُفَ و العِشرم ــح مودــ و ذَها مــح مد  

   

  
، وِمـن)9(   بِـالْمؤمِنِنيَ رَؤوف رحِـيم    : وِمن َأسماِئِه الرُؤوفُ الرِحيم، وسماه ِفي ِكتَاِبِه ِبذَِلك، فَقَالَ        

  ِبينقُّ الماِئِه الْحمى  ،  َأسمسِفي ِكتَاِبِه فَقَالَ    و ِبذَِلك النَِّبي :   بِنيولٌ موَرَس الْحَق مجَاءه)10(، َقَالو  :   وَقُلْ إِ�ِّـي أَ�َـا
 بِنيالْم ذِيرالن)11(، َقَالو  :    كُمبمِن ر الْحَق جَاءكُم قَد )12(، َقَالو  :    ما جَاءهلَم واْ بِالْحَقكَذَّب َقَد)13(، َـد،  :  ِقيلمحم

: محمد، وِقيَل:  ِقيَل))14  قَد جَاءكُم منَ اللّـهِ �ُـور وَكِتَـاب مـبِني       : النُّور قَالَ : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  . الْقُرآن: وِقيَل

  .)16(وَسِرَاجاً منِرياً :)15(الْقُرآن، وقَاَل ِفيِه

                                                 
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )1(
  .خلعها: في الشفا )2(
  .بكليم: في الشفا )3(
  .144القاضي عياض، الشفا، ص  )4(
 .ُزُبِر: في الشفا )5(
 . أآبر: في الشفا )6(
  . 144القاضي عياض، الشفا، ص   )7(
  : ورد البيت في: تخريج البيت )8(

وة،   45حسان بن ثابت، الديوان، ص      : ظرين. لفت الروايات حول قائل هذا البيت     اخت ب؛      1/80؛ البيهقي، دالئل النب د نسب البيت ألبي طال ، وق
اريخ دمشق،     لب؛، وقد عزا البيت للعباس بن عبد المط      147القاضي عياض، الشفا، ص      ب؛      3/32ابن عساآر، ت د نسب البيت ألبي طال ، وق

ات،                  1/32الذهبي، تاريخ اإلسالم،     وافي بالوفي صفدي، ال ب؛ ال د عزا البيت ألبي طال سيرة            1/68، وق ر، ال ن آثي د نسب البيت لحسان؛ اب  وق
رى،     ؛ السيوطي، ال  2/325 وقد نسب البيت ألبي طالب؛ البداية والنهاية،         1/211النبوية،   ن         1/133خصائص الكب د ب د عزاه لحسان؛ محم  وق

  .  ، وقد نسب البيت لحسان1/408يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 
  .128/ 9التوبة،  )9(
  .43/29 الزخرف، )10(
  .15/89 الحجر، )11(
 .10/108 يونس، )12(
  .6/5 األنعام ،)13(
  .5/15 المائدة، )14(
 .ساقطة: في م )15(
  .33/46 األحزاب، )16(



 198

وَيَكُونَ :  وقَالَ ،))1إِ�َّا أَرسَلْنَاكَ شَاهِداً  : وشَاِهداً فَقَالَ ( الشَِّهيد، وسماه شَِهيداً     :وِمن َأسماِئِه تَعالَى  
 وِفي الْحِديِث الْمـرِوي ِفـي َأسـماِئِه تَعـالَى          ،الْكَِريم: وِمن َأسماِئِه تَعالَى  . ))2(()3الرسولُ عَلَيكُم شَهِيداً  

مِله    اَألكْراً ِبقَوالَى كَِريمتَع اهمسو ، :   ٍولٍ كَرِيملُ رَسلَقَو إِ�َّه)4( َِقيلَ :  ِقيلد ومحِريُل: مِجب .  الَملَيِه السقَاَل عو :

"  ملَِد آدو م5("َأنَا َأكْر(اِلىاِئِه تَعمَأس ِمنو  :ِظيمالْع . قَاَل ِفي النَِّبيو :َلُـقٍ عَظِـيمٍ  وَإِ�َّكلَعَلى خ )6(،  قَـعوو 
تَِلدساِعيَل ومِإس ناِة عرالتَّو ِل ِسفٍْر ِمناً)7(ِفي َأوِظيمع .  

تَقَلَّد َأيها الْجبـار    : " فَقَالَ ، ِفي ِكتَاِب داود ِبجبار    الجبار، وسمي النَِّبي    : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  
يس      ِميِنكِة يبيونَةً ِبهقْرم كاِئعشَرو كوسنَام ِفِإن ،فَك"،      قِّ النَِّبيِفي ح نَاهعمو       َـةـالَِحِه اُألما ِإلصِإم 

ِرِه، ونَفَى عنْه ِفي الْقُـرآِن  ِبالِْهدايِة والتَّعِليم، َأو ِلقَهِرِه َأعداءه، َأو ِلعلُو منِْزلَِتِه علَى الْبشَِر وعِظيِم خَطَ          
  .))8ٍوَمَا أَ�تَ عَلَيهِم بِجَبار: جبِرية التَّكبِر الَِّتي الَ تَِليقُ ِبِه فَقَاَل

 بِـهِ   الـرحمَن فَاسـأَلْ   : وقَـاَل تَعـالَى   . المخِْبر: الْخَِبير، ومعنَاه المطَِّلع، وِقيلَ   : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  
وجعلْتُك " الْفَاِتح ِفي حِديِث اِإلسراِء وِفيِه       الفَتَّاح، وقَد سمى اُهللا نَِبيه      : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  . ))9خَـبِرياً 

، )11("فَالَ َأكُون عبداً شَكُورا   َأ: "الشَّكُور، وقَد قَاَل علَيِه السالَم      : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  . )10("فَاِتحاً وخَاِتماً 
 :وقَـالَ . ))12وَعَلَّمَـكَ مَـا لَـم تَكُـن تَعلَـم          : وقَد قَاَل تَعالَى  . الْعِليم والْعالَّم وعاِلم الْغَيبِ   : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  

ا لَمكُم معَلِّمالْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَي كُمعَلِّمونَوَيلَمتَكُو�ُواْ تَع )13(.  
 ،)14()كُنْتُ َأوَل اَألنِْبياِء ِفي الْخَلْقِ    : "(األوُل واآلِخر، وقَد قَاَل علَيِه السالم     : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  

  . )15("وآِخرهم ِفي الْبعِث

  
  

                                                 
 .48/8 الفتح، )1(
  .2/143 البقرة، )2(
 .مطموسة: 1في د )3(
  .69/40 الحاقة، )4(
  ).3234(، حديث رقم 8/181 الصغير، األلباني، صحيح وضعيف الجامع )5(
  .68/4 القلم، )6(
  .سيلد: في الشفا )7(
  .50/45 ق، )8(
  .25/59 الفرقان، )9(
  ).235(رقم ، حديث 1/241 الزوائد، الهيثمي، مجمع )10(
صحيح، ص الب )11( اري، ال م 235خ ديث رق س)1130(، ح صحيح، ص ؛ م م 1397لم ، ال ديث رق سائي،)2819(، ح سنن، ص ؛ الن  ، 271 ال

 ).1644(حديث رقم 
  .4/113النساء،  )12(
  .2/151 البقرة، )13(
  .مطموسة: 1في د )14(
 ؛)6423(، حديث رقم 2/296لجامع الصغير، السيوطي، ا ؛1/80، ؛ ابن سيد الناس، عيون اُألثر147القاضي عياض، الشفا، ص  )15(
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ذِي قُـوةٍ عِنـدَ ذِي      : مِتين، وقَد وصفَه تَعالَى ِبذَِلك فَقَـالَ      القَِوي وذُو الْقُوِة الْ   : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  
  .ِجبِريُل: محمد، وِقيَل:  ِقيَل))1الْعَرشِ مَكِنيٍ

الصاِدقُ، وورد ِفي الْحِديِث اسمه علَيِه السالَم ِبالـصاِدِق الْمـصدوِق،           : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  
َأنَـا وِلـي كُـلِّ    : "وقَاَل علَيِه الـسالَم)2( . إِ�َّمَا وَلِـيكُم اللّـه وَرَسـولُه   الوِلي والْمولَى : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  (

لْقُرآِن والتَّوراِة، وَأمره   العفُو، وقَد وصفَ اُهللا تَعالَى نَِبيه ِبهذَا ِفي ا        : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  . )4())3("مْؤِمن
وقَاَل ِفي التَّوراِة ِفـي الْحـِديِث       . )6(فَاعف عَنهم وَاصـفَح   : وقَاَل. ))5خذِ الْعَفْوَ وَأْمر بِالْعرفِ   : ِبالْعفِْو، فَقَالَ 

  . )7("يصفَحلَيس ِبفَض والَ غَِليٍظ ولَِكن يعفُو و"الْمشْهوِر ِفي ِصفَِتِه 
: وِمن َأسماِئِه تَعالَى. ))8وَإِ�َّكَ لَتَهدِي إِلَى صِرَاطٍ مـستَقِيمٍ : وقَاَل تَعالَى. الْهاِدي: وِمن َأسماِئِه تَعالَى  

ن، وقَد سـماه اُهللا تَعـالَى        َأِمين ومهيِمن ومْؤمِ   هما ِبمعنَى واِحد، والنَِّبي     : المْؤِمن المهيِمن، وِقيلَ  
  . ))9مطَاعٍ ثَم أَمِنيٍ: َأِمينَاً، فَقَاَل

           اسبالْع اهمسا، وهدعبِة ووَل النُّبِبِه قَب شُِهرفُ ِباَألِميِن ورعي الَملَيِه السع كَانِرِه    )10(وِفي ِشـع 
   )11(:مهيِمنَاً ِفي قَوِله
  ]      من المنسرح[                   

ــ. 1 ــغْ َأمثُ ــي ب)12(يِدتَ ــم الْكتَ هــِمي  نن ِم
  

ــِخ ــلْ عفَدنْـ ــتَح تَاءيـ ــا النُّهـ  قُطُـ
    

  
النَّقَـاِئص،  القُدوس، ومعنَاه المنَزه عن  : وِمن َأسماِئِه تَعالَى  . الْمراد يا َأيها الْمهيِمن، قَالَه الْقُتَيِبي     : ِقيَل

  .ووقَع ِفي كُتُِب اَألنِْبياِء ِفي َأسماِئه علَيه السالم المقَدس

                                                 
  .81/20 التكوير، )1(
  .5/55 المائدة، )2(
 .)1750(، حديث رقم 4/330الصحيحة، األلباني، سلسلة األحاديث  ؛147القاضي عياض، الشفا، ص  )3(
 . ساقطة: ، م2في د )4(
  .199/ 7 األعراف، )5(
  .  5/13المائدة،  )6(
  ).4224(، حديث رقم 2/671على الصحيحين، الحاآم، المستدرك : ينظر )7(
 .42/52 الشورى، )8(
  .81/21 التكوير، )9(
سقاية              . ، يكنى أبا الفضل   العباس بن عبد المطلب، عم رسول اهللا        : هو )10( ارة المسجد الحرام وال ل  . آان رئيسا في الجاهلية، وإليه آانت عم قي

دها وهو      .  حنينا والطائف وتبوك ظهره يوم الفتح شهد مع رسول اهللاسالمه حتى أإنه أسلم يوم خيبر وآان يكتم إ ين أو بع ين وثالث مات سنة اثن
ات،   2/358؛ ابن عبد البر، االستيعاب، 3/3ابن سعد، الطبقات الكبرى، : ترجمته في. ابن ثمان وثمانين   وافي بالوفي صفدي، ال ن  16/360 ؛ ال ؛ اب
  . 3/83لتهذيب، ؛ تهذيب ا4/30حجر، اإلصابة، 

  : تخريج البيت، ورد في )11(
شفا، ص     القاضي عياض ؛  5/354البيهقي، دالئل النبوة،     ذهبي، ت   ؛  147، ال دح، ص           ؛  1/43اريخ اإلسالم،    ال نح الم اس، م ن سيد الن  ؛193 اب

ة،        سيرة النبوي ة،      1/195ابن آثير، ال ة والنهاي ة،       2/318؛ البداي س ؛1/46؛ الجراوي، الحماسة المغربي رى،    ال ؛ 1/67يوطي، الخصائص الكب
   .1/523محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 

 .حتى احتوى: في الحماسة المغربية ومنح المدح )12(
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، وقَد وصفَ اُهللا تَعالَى نَفْـسه2(       (وَلِلَّهِ الْعِزة وَلِرَسـولِهِ   :  قَالَ )1()وقَد(العِزيز،  : وِمن َأسماِئه تَعالَى  

  . ))3يبَشرهم رَبهم بِرَحمَةٍ منه وَرِضْوَانٍ: ، فَقَاَلبالِبشَارِة والنِّذَارِة
طَـه  : وِمن َأسماِئِه تَعالَى ِفيما ذَكَره بعض الْمفَـسِرين       .  تَعالَى مبشِّراً ونَِذيراً   )4()اُهللا(وسماه  

 .)5(، هذَا عِن الْقَاِضي ِعياض مخْتَصرِء محمٍد وياسين، وقَد ذَكَر بعضهم َأنَّها ِمن َأسما
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ساقطة: في م )1(
  .63/8المنافقون،  )2(
 .9/21 التوبة، )3(
 . ساقطة: في م )4(
 .148-144القاضي عياض، الشفا، ص  )5(



 201

   الذَّاِل الْمعجمة)1()قَاِفيةُ(

- 9-  
  ]الطويل  [

   

ــ.1 ســسماتُتْر ــ ن ــي طَِبر القُ ــشَّةُب ــتَاذَ ال ــ ِبوبنُ مسرــاه ــِب الطِِّنا ع ــالْ وي  اذَِغ

ــِب اًبـــرحم فَيِقِقعلْاِبـــاًريح ســـرمـــتَ.2 ــقَا نَم ــتْلَ ع ــن يِهِناِك سو ــح 2(اذَب( 

ـ  فَ يِورتَِل.3 ييِورفْ الـسـحفْ سـحم يِعاِمد ــو ــ َأدقَ ــ ِمتْذَخَ ــصنَّ ــْأ مةُاببا ال  اذَخَ

ـ ع م ىلِإ.4 ٍده ي ـلُـجِبلْـقَ الِْنو عر نَـي3(ه( ويــع ــو فَلُ ــم اٍلا عــ ع ــثْى ِملَ ــِهِل اذَ ح 

ـ رلـى ع ِإ.5 الْــاِتصوـِيحفَشْ يى مِجــوــى تُِإ اًد ــرل ــنْ تٍَةب ــِف ــ اَألِني ع عــ الِْني  ىذَقَ

ـ  م نلى م ِإ.6 ا شَـحرعـالْ ِبِةلَالَ الـضهقْفََأ ىدبـ  )4(انَس ـ  نِم ـ  ِهوِر نُ ـ  جي الـد   ِف 5(اذَى ج( 

7) .ــس َألْبــ )6()انَو ــ اَألبوثَ ــاِنم ــي ىد رالَ فَ ــهراِذحــ ــ النَّار جــ  ىذَ َأالَ ويِبــ

ــا. (8 ــ)7()وعوذَنَ ــن ِم ــلِّ كُ ــخَ نَيٍء شَ ــ هافُ ــدمالَفَ ــ ِمتْع ــ اَألهنْ 8(ياِنم(ــ م عاذَو 

ــذَانَا. (9 ــ)9()غَ ــع الْاِعونَْأ ِب ــريِغ ووِملُ ـ  ْل ب اءا شَمِب انَ ـ  ام ـ  ءاشَ ـ ه ج ن ِم ـ  اغْ ِهِل  ذَىتَ

10 .َأوتَــ ِكىقَــبِحــ اِهللااب رذَ َأافُخَـــنَ الَا فَــنَــ لَ)10(اًزـــىم ا دِفام ا نَـــياذَ شَـــالَو 

11 .حم ـ ى ب يةَضالْيِن الـد ِبيـِفِنح عـزٍةم نَسا بـ ِقر ـ ا أَ ه ضـ  ح ـ كُ الْ نى ِم ـ نْ م ِرفْ  )11(اذَِق

12 .وْأريِر يــ اَأليــهمِمــر ــ قَنل كَبِهِنــو ـــوعـــقَـــا الَذَِإ بٌ ضِرى ضيتَبـــهاذَ ه 

ــ. 13 جوادــ ع ــلَ ــ الِْنتْى م جــا لَذَ ِإاِدو ـــخُـــ َأيـــِهلَِإ اجو ضـــ َأٍميجارـــ وذَعاو 

ــنْا َأذَِإ. 14 ــيِنذَفَ ــز ع المثل اًمــ و اِرصاًم 

   

ــ مضــى ح ــتَ  الَثُي ــي ِضم ــنْ منَّةُاَألِس  اذَفَ

    

                                                 
 . ساقطة: ، م1في د )1(
ون ونخل           : مادة سحر؛ العقيق  : تصغير سحر، وهو آخر الليل قبيل الصبح، اللسان       : ُسَحْيرا )2( ه عي ة، في ة المدين اقوت الحموي،    . وهو واد بناحي ي

  . 6/34معجم البلدان، 
  .مادة رين: اللسان. علو السيفالصَّدأ الذي ي:  والّرين الطَّبع والّدنس، وهو محمول على المجاز فاألصل في الّرين. وهو تحريفهبري: 1في د )3(
  .وأقبسنا: 1في د )4(
  .مادة جذا: جمع جذوة، وهي القبسة من النار، وقيل الجمرة، اللسان) بضم الجيم وفتحها  وآسرها: ( جذا)5(
  . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )6(
  . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )7(
  .األيادي: في م  )8(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: ي تف )9(
  . مادة حرز: الُعوَذة، اللسان: حرز )10(
 .مادة بيض: أصله، اللسان: بيضة الدين. والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: 2في د )11(
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ــ. 15 ِسييــ ِبر جــٍشي ــ كُن ِم ــ ِحاٍةم ماهــِح م ــمهاظُفَ ع ــن شْ مــٍبر ــهبا شَ  )1(ىذَ قَ

16 .وم ا ادـ ر ـوا غَعيوِبلُـقُ الْرو رـوضمه ــِدح يــتُد ــاِكح ــي ِف ــرذَا اٍررِضي اخْ م2(ز( 

17 .وــم ــهبِرطْ ــصعرم قَ ــقَالْبَِِماِرو ال  )3(اذَذُّلَـــوا تَنُـــثْتَ تْلّ صـــنِإ يِضِبـــلِْلوانَ

18 .ـ  قَو ِكد سـتْرس منَـقَ الْرتَا واقَـرــفَ تْص ــ ِإلٌّكُ ــلَ ــ عٍسْأى كَ ــلَ ــٍبرى طَ اذَ ج 

19 .الَوو رــالَّ ِإد ــ كُن ِمـ ــتَّفَ تَوٍملُـ ــالَِّإحا رالَو تْحـ ــِعِج نَن ِم ــالْ ي ــ)4(داِع  اذَ غَ

20 .ــالَو ــالَّ ِإسْأ كَ ــن ِم ــراٍق تُ ــِباذَ ج تَ اهــم ــى بنَّ ــوغَلُ ــِرْأ الثَّ ــو  لَ ــ الْعنَفَ اذَج 

ــخَفَ انَـــِرْأثَا ِبنَذْخَـــا َأنَـــما قُذَ ِإوُلقُـــتَ. 21 ــياِنم َأتْابــ ــلَ بالَا وهــ  اذَ ِإتْغَــ

22 .ِجوــ ِإيــُلِربمدِبــ النَّاديو نْــجدـ ِهلَــِلفَ ه ـ ى جضمـــا َأ مـ  اذَفَـــنَْأ واًودنُـ

23 .وجـ  شٌي ــذَِإ هشَيـ جمدقْـ ي)5(اِبعـِإلر ان ِم ــهاما سـ ــدقْي لَاًره شَـ ــهمـ  اذَ غَـ

ـ  يِبنَ. 24 ــ ىرا تَـمـ كَِةالَفَـ الْشَحـ و رى تَ ــ الِْهِب ــرسخُ ــ عن ِم الِْمج ــب ــِماِئه ع اذَو 

ــَأو اهــلَّح فَ)6(ارســو اِإلكُشْ تَــةٌيــب ظَتْتَــَأ. 25 ــرِعى بكَشْ ــقُِف ي الَاًي ــي ــرن ِم  )7(ىذ ال

ــخَو هادعـَأى ودهـى الْدبـ َأ كَـميـر خَ الْ هلَ. 26 ــصلَّ ــن ِم ــج الْاِر نَ ــنَْأ ويِمِح  اذَقَ

27 .ِخسـ  حِ ي ــح ىارذَعـالْكَ وهفُّـا كَيـحالْ كَيِي ــءايـ ــ يسي لَـ ــفُِرعـ ــا الْ مـ  اذَبـ

ــ فَالَو ٍدمـــح مِرد قَـــون دالَّ ِإرد قَـــالَفَـــ. 28 ــون دالَّ ِإرخْ ــ فَ)8(ن ِم ــِهِرخْ  اذَ كَ

ـ  كُ نِإفَ. (29 ـ  بـرق الْ   تَمِشاذَِإ ِهاقِِيِت اشْـيمِلـا كَيـيِلـثْ ِمتَنْ ـ  ِبرقُ ـ ر أَ ن ِم ـ  الْ ِهِض اذَع 

ــ فَاَلعنِّـــ ـ الـِعلَـاخْوسدقَمي الْاِدوى الْ ر ثَ ْلبقَفَ. 30 ــم ِحــذَا  الْ)9(مِكــني ةبــيي طَا ِف

31 .ــو لِّصــ ع ــ اَألِريــى خَلَ ــ واِمنَ ــذْلُ ــفَ ِه ِب ــم ــالَّ ِإازا فَ م ــن ــ احِهِتعرِش ِب  )10()ىذَتَ

  

  

  
                                                 

  .مادة آمي و قذى: ما يسقط في الشراب من ذباب أو غيره، اللسان: القذى )1(
  .)زمرذ( الرَّازي، مختار الصحاح، مادة .وهو ُمعرَّب. الزبرجد المعروف. دلغة في ُزُمرُّ: الزُُّمرُُّذ )2(
 .   مادة صلت: جردت من أغمادها، اللسان: ت السيوفصل )3(
  .الِغَذى: في م )4(
  .األعراب: 2في د )5(
  .مادة أسر: اْلَقْيُد، اللسان: اِإلساُر )6(
  .  مادة رذى: الّسير، اللسانالمهُزوُل الهاِلُك الذي ال َيستطيُع: الرَِّذيُّ )7(
  .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في م )8(
 . يمكن: 1في د )9(
 .من الصفحة بشكل طولي من أسفل إلى أعلى) أ/28ق (آتبت على الهامش األيسر من )  31،30،29(األبيات :  في ت)10(
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لَّقُ ِبهتَتَع اِئدفَو ِةِذكْرِذِه الْقَِصيد:  
  
ـ  الَوا  نَي فِ اما د  م ىذَ أَ افُخَنَفَالَ  [وشَذَا ِمن قَوِلِه    . )1(جمع ِجذْوة : ِجذَا ، )2(ِبمعنَـى اَألذَى  ] اذَ شَ

البيت ، وغَذَا في    )6(اإلقامة ِفي ثَبات  : ، والجذَا بفتح الجيم   )5(ساَل: ، وغَذَا )4(ماَل: ، وخَذَا )3(قَطَع: وهذَا
  . )9(الطَّيبة التُّربة: ، واَألرض العذَا)8( معنَاه َأسرع)7(]األول[

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الى  وأصل الِجذوة العود  : قال ابن سيدة  . 11/23ج3ابن سيدة، المخصص، م    )1( ه تع : يكون قد احترق بعضه، فتبقى من ناره في طرفه ، ومنه قول
أو ِجْذَوٍة من الّنار .الَجْذَوُة، والُجْذَوُة، والِجْذَوُة: فنقول.  فهو على ثالث طرق،وأّما ضبطها .  
  . 8/226ابن سيدة، المحكم،  )2(
 . 4/254س، .ابن سيدة ، م )3(
  . 5/176، ن.ابن سيدة، م )4(
  .إذا سال سيالنا سريعا: َغَذا الماُء َيْغُذو:  قال ابن سيدة،3/107ج 1سيدة، المخصص، مابن  )5(
 .7/372ابن سيدة، المحكم،  )6(
 . ألن غذا وردت في البيت األول وليس الثاني؛والمثبت هو الصواب. الثاني: في جميع النسخ )7(
 .216\5س، .ابن سيدة، م )8(
  .15/159ج4ابن سيدة، المخصص، م )9(
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  )1()الراِء(قَاِفيةُ 

- 10 -  
  

  ]الطويل  [

ــالََأ. 1 ــراِط خَ ــي لُ ِف ــ الِْةج حــب ــقَو راِط خَ ــ ِببلْـ ــِراِمع الْبحـ ــِةيـ  راِم عـ

2 .ــو ــ التََّليــى لَض قَــفٌرطَ ــاِمم م اِمســنُ اًر جومــد ــي فَاِجي ال هــو س ــاٍه و اِهسر 

3 .ا نَــذَ ِإيــتُِبيِلــخَ الْامــيم سه2(اًد( َؤيقُـــرـــلْ ِلهيِنب ـــدمـــعم اِمسر 

4 .ـــونْيعـــِوالْ ِباًينَـــ ِحماِلصتَـــ وةًار يرـ ى و هـ  و ـ قَ الْ ين ِب ـ والْ و ِعطْ ـ  ِلص اِئحر 

5 .ــقَي ــِنماِس ــعري شَ ــلِْع واِمر الغَ مــي ِبِمــلِْعكَ همقَــلْا ياٍك شَــاهاِكشَــ ور 

 )3(راِبصي لَــنِّــ ِإِربلــصي ِلِناد قَــنِإو عاِئطَــي لَنِّــِإبحــي الْي ِفــِنــم الَنِإفَــ. 6

7 .ــَأو ــا خَمـ ــيِلـ ــ عينبِحمالْ ِبـ ــج ثٌاِبـ ــ ِلوٌله ــم ــما لَ ي ــِرد اٍج هــ و اِجهر 

8 .ــي ــ ووملُ ــم ا مــتْر ــِس ِعِةرجو ِب ــ َأالَو ِهي ــهتْرسـ ــب ِظن ِمـ ــاهـ  )4(رآِذا جـ

9 .اقَ شَــالَولْــ ِلهوتَِدر ِرويــدو ٍةنَــج ــلِْلو ــ َأدقَــ ــو زاٍهو زانصغْــ  راِهــ

10 .ــالَو س ــ ِمتْقَر ــهنْ ــمو نَظُاِحواللَّ ــفَ اه ــه ــ نَيا ِه عســى د ــ وهونَ هــو اِم سر 

ــ. 11 ــ رامهِس ــ فَتْنَ تَاسهتْفَدم هــاِتج ــ انَ ــراِحوسـ ــتْقََو فَب لُـ ــهـ  راِحوا سـ

ــاوفَ. 12 ــكِت ــْل س ه ــوتَارع ــا فَن ــ تَكَاِته ساٍجوــنِْمو ــه ــقُي الْا ِف ــوِبلُ س اِجو5(ر( 

13 .والْ ام حالنَّالَّ إِ ب ي الْ ِفارـبـ َأِدعِرضتْم ــو ــي الِْف ــ جِبرقُ ــ النَّاتُنَّ ــيِمِع س اِفور 

14 .الَو   َأشَيءنِْمىلَحِفه ِةالَـي حـ الراض ــو ــدقَ ص ــد ع ــن ص دِب حــب ــ مي اِجهر 

ـ  وِس. 15 ى مالْيـِر ِخِحد مـرِلسينم ـحــنَ ٍدم ــ زيِبـ ــرع َأتْكَـ ــنَعالْ وهاقُـ  راِصـ

ـ  يِبنَ. 16 فَـلِّي كُـ ِفـالَ ع ـخَـ َأٍلضالًا ع ــتَو ــهيلُِضفْ ــذِّ ِف ــتْ يِركْي ال ــ ذَوهلُ  راِك

ــلَ مِهــلِّ كُِقلْــخَلْ ِلاةُدهــم الْةُمــح الروهــ. 17 ــدقَ ــ ِماَل نَ ــ الْهنْ ــرِب ب رــ و  راِجفَ

18 .األَ ِنم مفِ ن نْي الـديفَـا وِحـِلص ــذَِإ مِهاِبس ــهما ضـ ــيِق الْموم يـ ــا حِةامـ  رِشـ

                                                 
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: 1في د )1(
 .مسهرا: 2في د )2(
 .صابر: 2في د )3(
  . 5/263مكان بين مكة والبصرة مشهور بكثرة الوحوش والظباء، ياقوت الحموي، معجم البلدان، : الوجرة )4(
سَّواجر مادة سجا؛: جمع ساِجية وهي المرأة الفاِتَرة الطَّْرف، اللسان    : سواج )5( ه    .  األغالل : ال د قلب ا تقي الزمخشري، أساس البالغة،    . ويقصد أنه

  .مادة سجر
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19 .ــو ــسورنُ ــ اِإلاِتاوم ال ــ مهلَ ــ سدقَ ــذَكَ ا هــو ــِضر اَألور نُ اٍه بــ و اِهب1(ر( 

20 .ــَلِقو ــ ِمي ــاُلثَ ــ ِموِر النُّ ــح مهنْ مــ د ِضيــيء نَ ســاه ع ــن ه ــى اِهللاد اِف سر 

21 .قَوـ  يَل قِ د ــفَ ٍدمـح مبلْـ قَاِحبصِمـي الْ ِف ــالر ِبهراِمعـ ــ ِلِدشْـ ــ اِسلنَّـ  راِمعـ

22 .زجــاج ــهتُ ص دــر ــالْ ِب اِهللاِن ع هــ ىدهى اِهللاداِإل وــيــِقلْــخَلْ ِلاِنماِد صر 

23) .كَوكَوــب 2(اه(ــد ــمكْ ِحري ال ــ الَّهتْ ــِب يِت ــا انْه ــادقَ ــاٍد ب ــي اَأل ِف ــح واِمنَ  راِض

ــتُ. 24 ــدوقَ ــتُي زن ِم ــِةونَ ــوِر نُ ــي ِهدِج ــَأِب ــ ِإاِس النَّ باِهرــيم م ذَ)3(ن ــا ي  راِثكَ

25 .كَــيــادِض ي4(يء(ــ الزتُيــنْ مــا نُهبَأل ةًوـــحمفَـــخْ تَ الَدِإى ولَـــن ج)اِف كَـــ)5ر 

ــِم. 26 ــع لَاٌلثَ ــي قَِرم ــراِص ع نم ــح ـ  ِنهلـذِّ ل ِهِحر شَنعو ِهلِّ ـ  )6(ا م هـ  قَ و  )7()راِص

27 .ــَلِقو ــص )8(ي ــ الْاطُرال مِقتَسيمم ــح مد تِْعوتُـــرثُـــ همالـــص حاِيخَـــ اَألاب9(ر( 

28 .الْ ِنع حلْ ا ِنسبِرصـيي 10(ىرو(ـغَ ويرِص هالنُّ ُأوِلـي اطُر ـ ع م ِإى وـ  ن ح ـ  اد اِئ م11(ر( 

29 .ِإوي قَـِذ الَّ نـدج ِباء الـصلْـ ِلِقدوىر مـــحمـــ الْدَأي فَـــاِدهيالْ)12(ن اِخفَـــمر 

30 .هـ  الْ و عرالْـةُو ى ِلقَثْومـتَسـ ِبٍكِسمــاذَِإ اه ــ ض ّل عــن س ِه الِْلبــد ــِةاي اِئ حر 

31 .هِعالنَّ والْ ةُم ـظْعـِتـى الَّمي مر نــِب انَـب ــه ــ يسيا لَ ِصحــا ِبيه ع13 (د(م ــب  راِش

ــنَ. 32 ــا نَم ســيِب حوالــس مــاِتاو م ــ اًكَِرد ــ ءالعـ ــ والًوى َأتَخَطََّـ ــوهـ  ر آِخـ

33 .ِجــوــلَ ِإيءالْ ِبــِهيبفَــاِقر سامِج هــم ــاًاح ب ــا ِمد ــُلِربِج وهنْ ــ حي  راِض

ـ  اتَّ اَلقَفَ. 34 ــرو هلُـثْ ِمكرهـ ظَُلعـ يم لَـ)14(دِئ ــ ِإُلس ــلِه ــهردي قَ ــيم ِل  )15(راِه ظَ

                                                 
  .  مادة بها و بهر: غلب نوره نور الكواآب، اللسان: حسن المنظر؛ باهر: باه )1(
  .آوآبه: 2في د )2(
 .مطموسة: 2في د )3(
  . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )4(
  .مطموسة: 2في د )5(
  .مطموسة: 2في د )6(
 .من الصفحة بشكل طولي من أسفل إلى أعلى) أ/28ق (آتبت على الهامش األيسر من ) 26 -23(األبيات : في ت )7(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )8(
  .مادة عتر: هي آل بيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم، اللسان: العترة )9(
  .ساقطة: ، م2في د )10(
ه، وهو أحد                   ). هـ 110 و 21(عيد، أحد التابعين، عاش ما بين       ي، أبو س  الحسن بن يسار البصر    )11( ة في زمن ر األم ام أهل البصرة، وحب ان إم آ

ة             العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، وعظمت هيبته في قلوب الناس، إذ آان يدخل على الوالة فيأمرهم وينهاهم، وال يخاف في الحق لوم
    .2/226؛ الزرآلي، اآلعالم، 4/563 ر أعالم النبالء،الذهبي، سي: ترجمته في. الئم

  .مطموسة: 2في د )12(
  .مطموسة: 2في د )13(
 .ابتدئ: 2في د )14(
لّما دنوت منه ألرآبه شمس، فوضع : م، قالى اهللا عليه وسلَّحدثت أن رسول اهللا، صلَّ: وحدثت عن قتادة أنه قال: قال ابن إسحق عن البراق )15(

ى أرفض فاستحى حت: أال تستحي يا براق مما تصنع، فو اهللا ما رآبك عبد هللا قبل محمد أآرم عليه منه، قال: معرقته، ثم قالجبريل يده على 
  . 2/30 ابن هشام، السيرة النبوية، :ينظر" عرقًا، ثم قرَّ حتى رآبته
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ــفَْأتَ. 35 ــُلعـ ــذَ هـ ــح ميِبالنَّا ِبـ ــو ٍدمـ ــا ِمم ــُلثْ ــ طَ ــِبي النَّه ِف يــين  راِه طَ

36 .ــع ــى اِهللالَ ــا َأذَ ه ــخَ الْمركْ ــلِّ كُِقلْ  راِد قَـــيـــِهِلع يِردقَـــالْ ِبهص خَـــدقَـــلَ مِه

ــالَ. 37 ــِه عحفَ ــلي ــداِه شَ ــي حن ِم ــم ِهاِئ ــ ِلاٍفنَ ــم ــدا قَ ــ وان كَ هوــ م  راِفنَ

38 .ــو ماَلا زي ــر ــتْى رقَ ةًبــ ب عدــتْ ر ــِإ ٍةب ــٍة ىلَـ ــِوتَح تَالَ رتْبـ  لـــضماِئرا ايهـ

ــتَ اهــِلينَ ِبءابــى ِحمــظْع الِْةيــْؤ الرنِمــ. 39 ــير ممركَـ ــ وِئـ ــفَرشُـ  راِظ نَـ

40 .وم ي فَـ فِ اَلا زِضرِةالَ الـصم ـاِجراًع ــر ــوعجـ ــأ يِر سـ ــم الْهتْفَعسـ  رِداقَـ

41 .ــوبِمــيــٍفِفخْتَ ِباء اِهللان ــ حــ اذَب ــ فيهداِرومـ ــا نَهـ ــالْا وحـ  راِدصمـ

42 .قَــوِظفْــِح ِبامِمــيِن الــد لِّ كُــنٍدِحــلْ م ــــَأويدــــهص حلَب ــــداِبكَــــ َأِهير 

43 .هنَ م صروا الـرحمـلِّي كُـ ِفـنشْ مــَأفَ ٍده ــ ِممهديـ ــ مهنْـ ــنَ وينِعـ  راِصـ

44 .ــَأو حــاِإل ِبقَد ــِمالَس ــهنْ ِم  راِجحـــم الْيِنتَلَقْمالْ ِبـــتْقَدحـــا َأمـــكَ ةٌابصم ِع

ــلفَ. 45 ــيِندل ــهم ونْ ِم هــو ــطَ ِنرص خَ ــلِْلو هاقُ ــقِّح ــهم ونْ ِم هوــ ز ــ َأدنْ اِوسر 

46 .َأروا مــع ــه الْاِتزِج ــ فَيِماِش بادوار لٌّكُـــوـــ مـــَأل ِلٍداباِدعـــي ماِدبر 

47 .وقْـــيدمهنْـــ ِممهـــ همـــامِف صيــِر ه  )1(راِتو بـــارص ِقـــو َأاٌلو ِطـــاقٌقَـ

ــفَ. 48 ــ يضِب ــاٍضوقَ ــو قَوِننُمالْ ِب ــو باِض سمــر ص ــاٍدو ع ــٍعِج نَن ــي ص اِدو2(ر( 
    

ـ م الْ ِرفَ النَّ نِم. 49 ـ  يناِض ـ  إِ اًمد قُ ـ ى الْ لَ الَع 
  

   
ــلَ هــم ــفٌلَ س س مــ الْر عاِلوــي و اِمسر 

50 .ــ إذ ِحٌؤ وكفــفٌكَــوماهمم منّــع ــو ــ ِلاٍفم وهلُاِئنَــ ــ وام رنمــ  راِفــ

ــا . 51 ــفَم سفُيالْالَّم ِإه ــم ــتَّح موننُ اًم ــو امهبــي س ــِب الْالَّ ِإ)3(م حارــ الز  رواِخ

52 .ــنَم ــ)4(باِق ــتْفَدرى َأتَّ شَ هــنَا م ــدِبتَ باِق ــ اللَّي اِليــي و هــي ــنْ ِم هم عاِمور 

ــِرآلِخ. (53 ــه ــا ِف ــلِّي كُ ــو َأيٍن ِح ــفَ   ٌلاِئ ــ لَسيلَ ــه ــ الزوَلا طُ َأاِنم اِخــور 

54 .ــلَع ــِهي ــ اِهللاةُالَ ص ــ م ا ســح ِبــ   قٌاِر برٍضوــ  وــا فَمــتْاحس حيَأاًر اِهــز5()ر( 

  

                                                 
  .مادة بتر: قواطع، اللسان: بواتر. السيوف: رقاق طوال )1(
  .    صدرصدى و: مادة: واجع، اللسانر: عطاش؛ صوادر: صواد )2(
     .مادة سيب: اللسان. العطاء :  والسيب.وهو تحريف. سبيهم: 2في د )3(
 . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )4(
ى       ) أ/29ق (آتبا على الهامش األيسر من ) 54،53(البيتان  :  في ت  )5( ى أعل شكل طولي من أسفل إل ارق . من الصفحة ب رق؛  سحاب : والب  ذو ب

  . مادة برق و سحر: تصغير سحر، وهو آخر الليل قبيل الصبح، اللسان: ُسَحْيرا
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  :)1(ِذكْر الفَواِئد
  

الـذَّحُل  : ، والِمْئـرةُ )2(مفِْسد بين النَّـاسِ : ورجٌل مِئر وِمَئرْ. المفِْسد المعاِدي : الماِئر مهموز 
  .)3(والعداوة

لُه4(قَو(:] هةُ الْممحالر واةُهالبيت] د .  
ـ بنَأخْبرِني َأحمد)5( . وَمَا أَرسَلْنَاكَ إِلَّـا رَحمَـةً لِّلْعَـالَمِنيَ      : قَاَل اُهللا تَعالَى   مق الْهحِتـي  ذَ ِإساءِبِقر اِني

غَاِلب الوراق، َأنَّا َأبو     حمد بن َأِبي  علَيِه، َأنَّا َأبو الْقَاِسِم بن َأِبي الجوِد سماعاً ِببغْداد، َأنَّا َأبو الْعباِس أَ            
 )6(]يعِني[، ثَنَا يحيى    الذَّهِبيالْقَاِسِم عبد الْعِزيز بن عِلي بن َأحمد األنْماِطي، َأنَّا محمد بن عبِد الرحمِن              

 -نا األعمش، عن َأِبي صاِلح، عن َأِبي هريـرة           سِعيد، ث  بن يحيى، ثَنَا ماِلك     بنبن صاِعد، ثَنَا ِزياد     ا
نْهاُهللا ع ِضيوُل اِهللا :  قَال-رسقَاَل ر" :اةدهةٌ ممحا َأنَا رِإنَّم ا النَّاسها َأي7("ي( .  

 الْحـسِن   بـن  ثَنَا ِإسـحقُ     ،)8( الصواف بنوروينَا عن َأِبي نَِعيم الْحاِفظ ِبالسنَِد الْمتَقَدِم عِن ا        
 جبير، عـِن    بن عِدي، ثَنَا َأبو خَاِلٍد عِن المسعوِدي عن َأِبي ِسنَان ،عن سِعيِد             بنالحرِبي، ثَنَا زكَِريا    

من آمن ِبِه تَمتْ لَه الرحمةُ في الدنْيا        : قَاَل. ))9وَمَا أَرسَلْنَاكَ إِلَّـا رَحمَـةً لِّلْعَـالَمِنيَ       :  عباٍس ِفي قَوِلِه تَعالَى    بنا
ما اُألمِبه اقَبةَ الَِّتي كَانَتْ تُعقُوبالْع نْهفَ عرص كَفَر نمِة، واآلِخر10(و( .  

]ِه قَالَ        )11(]وِم إلَيتَقَدنَِد الْماض ِبالسِن الْقَاِضي ِعينَا عيوقَاَل اُهللا تَ  :  رالَىوع :      ِمَاوَاتالـس ُـور� اللَّـه
: ، وقَولُـه  محمد  :  الْمراد ِبالنُّوِر الثَّاِني هنَا    :)14( جبير بن، وا )13(قاَل كَعب .  اآلية ))12وَالْأَرضِ مَثَلُ �ُـورِهِ   

ِمَثَلُ �ُورِه)15(دمحنُوِر م َأي ،.  

                                                 
 .ذآر فوائد تتعلق بهذه القصيدة: 2في د )1(
 .12/169ج3ابن سيدة، المخصص، م )2(
  .13/129ج4س، م.ابن سيدة، م )3(
  .ساقطة: 1في د )4(
  .21/107األنبياء،  )5(
 .1د: الزيادة في )6(
  ). 100(، حديث رقم 1/91 على الصحيحين، ؛ الحاآم، المستدرك1/125لبيهقي، دالئل النبوة، ا: ينظر )7(
ذامي اإلسكندراني                : هو )8( صَّّواف الُج ن ال و الحسين ب دين أب يحيى بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الباقي، اإلمام المقرئ المجّود العدل شرف ال

راهيم                  سمع  ).  هـ 705 و   609( ما بين    عاش. المالكي صفراوي وإب اتم ال من جّده وابن عماد وناصر األغماتي، وعبد الخالق بن التنيسي، وأبي ح
ذََّهِبيّ : ترجمته في  . بن الحباب ا شيوخ،     : ال ر،    2/522معجم ال د،        4/12؛ العب ل التقيي ذهب،           2/301؛ الفاسي، ذي ي، شذرات ال اد الحنبل ن العم ؛ اب

6/13. 
  .21/1207األنبياء،  )9(
 .5/687السيوطي، الدر المنثور، ؛ 6/113البيهقي، دالئل النبوة، : ينظر )10(
  . وأثبته لمناسبة المعنى. 1والمثبت في د. غير موجودة. م، ب ،2ت، د: في )11(
 .24/35النور،  )12(
.  هـ 32توفي سنة . أبي بكرآعب بن ماتع الحميري، أحد التابعين، آان من آبار علماء اليهود في اليمن في الجاهلية، وأسلم في زمن : هو )13(

  .5/228؛ الزرآلي، األعالم، 3/489الذهبي، سير أعالم النبالء، : ترجمته في
، أحد التابعين المشهورين، أخذ العلم عن عبد اهللا ابن )هـ 95 و 45( سعيد بن جبير األسدي، الكوفي، عاش في الفترة الواقعة ما بين : هو )14(

؛ الذهبي، سير أعالم النبالء، 2/371ابن خلكان، وفيان األعيان، : ترجمته في. ى يد الحجاج بن يوسف الثقفيقتل بواسط عل. عباس، وابن عمر
4/321  .  
 .24/35النور،  )15(
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)1()و(    ُلهس ِد اهللاِ  بن قَالَهبع )قَالَ      : )2 اِت، ثُماومِل الساِدي َأهنَى اُهللا هعد ِإذْ    : الْممحثَُل نُوِر مم
َأي كََأنَّـه   : وَأراد ِبالِْمصباِح قَلْبه، والزجاجِة صدره    . كَان مستَودعاً ِفي اَألصالَِب كَِمشْكَاٍة ِصفَتُها كَذَا      

وضـرب  . َأي ِمن نُوِر ِإبـراِهيم : ِفيِه ِمن اإليمان والِْحكْمِة، يوقُد ِمن شَجرٍة مباركٍَةكَوكَب دري ِلما    
 تَِبين للنَّـاِس قَبـَل      تَكاَد نُبوةُ محمٍد    : َأي. )4(يَكَـاد زَيتُهَـا يـضِيء     : )3(وقَولُه. الْمثََل ِبالشَّجرِة الْمباركَةِ  

  .)5("الَِمِه كَهذَا الزيِت، وقَد ِقيَل ِفي هِذِه اآليِة غَير هذَا، واُهللا َأعلَمكَ
. ))6صِرَاطَ الَّـذِينَ أَ�عَمـتَ عَلَـيهِم      وقَِد اخْتَلَفَ الْمفَسرون ِفي معنَى قَوِلِه تَعالَى ِفي ُأم الِْكتَاِب           : وقَاَل

، وِخيـار َأهـِل بيِتـِه        الْمستَِقيم هو رسوُل اِهللا      )8(الصراطُ: ، والحسن البصِري  )7(فَقَاَل َأبو العاِلية  
     رِدياوِن المسو الْحا َأبمنْهع كَاهاِبِه، ححَأص9(و(  كِّيكَى محو ،)10(   َقَالو ،هوا نَحمنْهع  :وه)ـوُل   )11سر 

 عـن   ، ِمثْلَه )12( وحكَى َأبو اللَّيِث السمرقَنِْدي    - رِضي اُهللا عنْهما   -بو بكٍْر وعمر    ، وصاِحباه أَ  اِهللا  
صـدقَ واِهللا  : فَبلَـغَ ذَِلـك الْحـسن، فَقَـالَ       :  قَالَ ))13 صِرَاطَ الَّـذِينَ أَ�عَمـتَ عَلَـيهِم      : َأِبي العاِليِة ِفي قَوِلهِ   

حنَص14("و(.  
 زيٍد،  بنعن عبِد الرحمِن    . )16(صِرَاطَ الَّذِينَ أَ�عَمتَ عَلَيهِم    ذَِلك ِفي تَفِْسيِر     )15()الماورِدي(وحكَى  

    لِْميِن السمحِد الربو عكَى َأبحـالَى         ،  )17(وِلـِه تَعِضِهم ِفـي تَفْـِسيِر قَوعب نع :     رـسَكَ بِـالْعتَموَةِ فَقَـدِ اس
وَإِن تَعـدواْ   : وقال سهٌل في قَوِلِه تَعالَى    . ، وِقيَل اِإلسالَم، وقيل شَهادة التَّوِحيد     أنَّه محمد   . ))18الْـوثْقَىَ 

                                                 
 .ساقطة: 1في د )1(
 سنة ثالث وثمانين سهل بن عبد اهللا التستري، آان أحد أئمة العلماء والمتكلمين في علوم الرياضيات واإلخالص وعيوب األفعال، توفي: هو )2(

 .   166أبو عبد الرحمن األزدي، طبقات الصوفية، ص : ترجمته في. سنة ثالث وتسعين ومئتين: ومئتين وقيل
  .مطموسة: 1في د )3(
  .24/35النور،  )4(
 .23القاضي ِعَياض، الشفا، ص  )5(
 .1/6الفاتحة،  )6(
رك زمان النبي، صّلى اهللا عليه وسّلم، وهو شاب، وأسلم في خالفة أبي بكر، سمع من رفيع بن مهران الرِّياحي، أحد األعالم الحفاظ، أد: هو )7(

؛ الذهبي، سير أعالم النبالء، 7/112ابن سعد، الطبقات الكبرى، : ترجمته في. هـ90توفي في حدود سنة . عمر وعلي وابن مسعود وعائشة
4/207     . 
  .ساقطة: في م )8(
اء   ) هـ450 و 364( من العلماء القضاة الباحثين، عاش في الفترة الواقعة ما بين            علي بن محمد بن حبيب،    : هو )9( ، حظي بمكانة رفيعة عن الخلف

أمر اهللا ائم ب يين وبخاصة الق صانيفه. العباس دنيا: "من ت دين وال سلطانية"و" أدب ال ام ال وة"و" األحك ل النب ي". دالئ ه ف ات : ترجمت سبكي، طبق ال
  .4/327لزرآلي، األعالم، ؛ ا5/267الشافعية الكبرى، 

ين  : هو )10( ا ب ة م رة الواقع ي الفت سير، عاش ف المين بالتف رئين الع د المق سي، أح ن حموش األندل ب ب ي طال ن أب ـ437 و355(مكي ب ن ) ه ، م
ا    "و" مشكل إعراب القرآن  : "تصانيفه راءت وعلله ه في  " الكشف عن وجوه الق بالء،     : ترجمت ذهبي، سير أعالم الن ي األعالم،   ؛ الزرآ8/95ال ل

7/286   .  
 .ساقطة: في م )11(
نة                        : هو )12( وفي س اد المتصوفين، ت ة الزه ة الحنفي ار أئم ه  . هـ 373نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، الملقب بإمام الهدى، من آب : من مؤلفات
 . 8/27؛ الزرآلي، األعالم، 91األدنروي، طبقات المفسرين، ص : ترجمته في". بستان العارفين"و" عمدة العقائد"و" تفسير القرآن"
  .1/7الفاتحة،  )13(
 .26 -25القاضي ِعَياض، الشفا، ص : ينظر )14(
  .مطموسة: 1في د )15(
  .1/7الفاتحة،  )16(
 في  توفي. عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة الكوفي، من أوالد الصحابة، قرأ القرآن وجّوده، وحّدث عن عمر وعثمان، وحّدث عنه خلق آثير          : هو )17(

 .  4/267؛ الذهبي، سير أعالم النبالء، 6/172ابن سعد، الطبقات الكبرى، : ترجمته في. زمن الحجاج
 .2/256البقرة،  )18(
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 )2( وَصَدقَ بِهِ أُولَئِكَ هم الْمتَّقُونَوَالَّذِي جَاء بِالصدقِ : وقاَلَ تَعالَى. ِنعمتُه ِبمحمٍد : قَاَل. )�)1ِعمَةَ اللّهِ الَ تُحصوهَا
وهو الَِّذي صدقَ ِبِه،    : ، قَاَل بعضهم  َأكْثَر الْمفَسِرين علَى َأن الَِّذي جاء ِبالصدِق هو محمد          . اآليتين

 رِضي  - لْمْؤِمنُون، وِقيَل َأبو بكٍْر، وِقيَل عِلي     الَِّذي صدقَ ِبِه ا   : وقُِرَئ صدقَ ِبالتَّخِْفيِف، وقَاَل غَيرهم    
  . )3(غَير هذَا ِمن اَألقْواِل: وِقيَل -اُهللا عنْهما

قُِرَئ علَى اِإلماِم َأِبي عبِد اِهللا محمِد بن ِإبراِهيمَ المقِْدِسي الحنْبلي، وَأنَا حاِضر ِفي الراِبعـة،                
 ع ـن                  ثُماباً واعـمس الِكنْـِدي كرِل َأخْبِقيَل لَألو ،عمَأنَا َأسف، ووسِحيِم بن يِد الربِل علَى َأِبي الْفَض

بـن  َأنَّا َأبو الْحسِن عِلـي       ()4( عبِد الْباَِقي  بنَأنَّا ا : ، وقَاالَ طَبرزد بن ِإجازةً، وِللثَّاِني َأخْبركُم ا    طَبرزد
 اِقالَِّنيالب اِهيمراق       )5(إبراِعيل الومبن ِإس دمحكٍْر مو ب6()، َأنَّا َأب(       ورنْـصثَنَا م ،غَِويَأِبـي   بـن  ثَنَا الب 

    دمحاِحم، ثَنَا مزَأنَِس           بنم نع ،ِرييزياد النُّم نب، عَؤدِعيٍد المو سِلم َأبساِلـك    بن ما  ( م ِضـيُهللا ر
نْه7()ع(    النَِّبي َأن  ََأنَـا                : " قَالالَ فَخْـر، وو ضاَألر نْهتَنْشَقُّ ع نُل مَأوالَ فَخْر، وو ملَِد آدو ديَأنَا س

  .)8("َأوُل من يْأخُذُ ِبحلَقَِة باِب الْجنَِّة والَ فَخْر، وِلواء الْحمِد ِبيِدي والَ فَخْر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .16/18النحل،  )1(
  .39/33الزمر،  )2(
 .26القاضي ِعَياض، الشفا، ص  )3(
الفرائض  )  هـ535 و442(عاش ما بين . ستان الحنبليالمارمحمد بن عبد الباقي بن محمد األنصاري، أبو بكر، المعروف بقاضي         : هو )4( عالم ب

ة                   ري وطائف اِقالَِّنّي، وأبي الطيب الطب ه  . والحساب والجبر والمقابلة والهندسة، سمع من علي بن عيسى الَب  إقليدس في أصول    شرح : من مؤلفات
ي  4/107ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،      : ترجمته في . الهندسة والحساب  ؤلفين،       6/183، األعالم،    ؛ الزرآل ة، معجم الم ؛ عمر رضا آحال

10/123 .  
ي التميمي،              . علي بن إبراهيم بن عيسى الَباِقالَِّنّي، البغدادي، المقرئ، أبو الحسن         : هو )5( ن عل سمع أبا بكر القطيعي وروى عنه أماليه، وحسين ب

أس   : خطيبقال ال. ومحمد بن إسماعيل الَورَّاق  ان ال ب ه آتبنا عنه، وآ رهم        . ب رون، وغي ن خي اآوال، واب ن م ب، واب ه الخطي نة   . حدث عن مات س
ة     ين وأربعمئ ه في   . ثمان وأربع بالء،         : ترجمت ذََّهِبّي، سير أعالم الن ر،    17/662ال اريخ اإلسالم،      2/292؛ العب دادي،     30/184؛ ت ؛ الخطيب البغ

   .3/277ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  ؛11/342تاريخ بغداد، 
  .ساقطة: في م )6(
 .ساقطة: في م )7(
  . )4305(، حديث رقم 3/298 الكبير، ابن حجر، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي )8(
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  )1()الزاي(قَاِفيةُ           

- 11 -  
  

  ]الطويل[
ــ. 1 ــرتُ ِلْلى ه ــو ــ ِعٍدع ــ نَنهدنْ جاز ــو ــْلهـ ــلْ ِلةٌقَّ شُـ ــ تُاِمهتَسمـ  )2(ازجـ

ــ. 2 ــ وِرآلِخ ــِدج ــا تَي م ــوى َأضقَ ــ ٌلاِئ ــ حهرِخَآفَـ ــمى الْتَّـ ــ ماِتمـ  ازجـ

3 .ــو ــثَ ِبمكَـ ــِقِقع الْاِتِنيـ ــ ويـ ــم ٍراِجحـ اِجحــر ــ م ــ نا ِم  )3(ازفَــ منِهِكتْفَ

ــ. 4 ــ واضرِم ــنْا ِمم ــه ــبصا ِل الَ سعِِــ ةٌمضاب ــوسالْفُي ِتــلَقْمــِنيج ز4(از( 

ــذَ اهدنْـــ ِعِةيعـــِطقَ الْبع صـــٍةسِنـــآل. 5 ــ كٌَلولُ ــم ا ســِو الُْله ــاِلص ع زاز 

ــَأ. 6 اجتْزد ــ الْم اِقشَّعــ ع ماًدــا و ــِلم ــ ام ــتْضقَ ــي ِد ِف الْاِءم ــع ــينِقاِش ج واز 

ــنْ ياَل زالَو يِعمدَأكَــىلَــي لَيــا حــيايــح الْاكقَســ. 7 ــمـ ــز اكري ذُو ِفـ  )5(ازِعـ

ــو مهـورزا َأا مـذَي ِإ ِلـىوطْ تُ قَرى الطُّ رَأ. 8 ــم ــيا ِل نْ عم ِإهنر ــج تُعــ م جاز 

ــَأ. 9 جــ ِإوز ــِهيلَ م هــَلو ــتَنُلِّ كُ ــو ٍةوفَ ــ عتُسلَ ــلَ ــِقدى ِص ــ ُأاِددِو الْ جاز 

ـ  ع ىازجُأ. 10  واازجـــيوا وفُـــِطع ينوا َأفُـــرا عمـــَأ ىلَـِقم الْظَـع َأمهـي لَد وىلَ

11 .حج6(تُز( ُياِدَؤفعنه واهِإ فَمن)ــاكَشَـ)7 ــىونَ ــهم قُنْ ِم ــ الْ:تُلْ ــ ِحامرغَ جاز 

ــمِب. (12 بِطهــ و اِهللاِيح الْ وــب ــ الَِّةقع  ازمـــ تُيِماِشـــه الْيِبـــ النَِّلآِبـــ يِت

13 .ــار ــِبح ــد النَّ ــى ِف ــلِّي كُ ــنَِّإ واٍد نَ ــ ام ــع اَألةُفَاعضمـ ــاِلمـ ــ تُم ثَـ  ازحـ

ــفَ. 14 مــالُا ب ــعلْا ِلنَ ــخْ ُأِزج ــدِل س عانَي ــو ــا نَم حــن ع ذَن الْاك ــم ــ ِعاِمقَ ج8()از( 

15 .ــم ــامقَ ــ نَِه ِب ــ اَألُلي 9(اِنم(و مــع هلَــ دِمــهــ الْوِبلُــ قُنِنِمْؤمكَــ ِريناز 

16 .وــبتٌييــقٌِت عظَّــ عقَــ اُهللام درشَنَـــ هازـــ وشَ نَـــاِعقَـــِب الْلُّكُـــا ماز 

                                                 
 .مطموسة: 1في د )1(
 .وهل لغرامي شقة فتجاز: ، م2في د )2(
سان          )3( ل، الل ادة ثني  : الثنيات، جمع ثنية، وهي الطريق في الجب ق . م ة ا  : العقي ون ونخل    وهو واد بناحي ه عي ة، في اقوت الحموي، معجم    . لمدين ي

  . 3/107ياقوت الحموي، معجم البلدان، . موضع قبل معدن النقرة: ؛ حاجر6/34البلدان، 
  .مادة عضب: جمع عضب، وهو السيف القاطع، اللسان: ِعَضاب )4(
 . آناية عن الكعبة: ليلى )5(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )6(
  .وإن: 1في د )7(
  .من الصفحة بشكل طولي من أسفل إلى أعلى) أ/30ق (آتبت على الهامش األيسر من ) 14 -12(األبيات :  في ت)8(
  .لألماني: 1في د )9(
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ــلَِإ قٌوشَ تَـٍبرغَـ وٍقر شَـن مِ اس النَّ ىنَثَ. 17 ــ فَِهيـ ــَألاا ِبواُؤفَـ ــ واِنمـ  واازفَـ

18 .وع1(وااج( ـى قَلَعِبـ النَِّربَأ فَـيدــ واكُر ــهتَاعفَشَـ ــ الموم يـ ــ واِدعـ  واازجـ

ـ  ىرِق. 19 ــِط قََُنِإو وابحرَأ فَـ)2(هومـم ييٍمِر كَـن ِم ــ نَتْعـ ــ الْوحـ ــ ميِمِركَـ  ازفَـ

20 .وــه ــ عتْانَ ــميِهلَ ــي الْ ِف ــينَ ِباِمرغَ ــنُ ِهِل ــذَ ِإوسفُـ ــز الِّا عـ ــاءلقَـ  ازز ِعـ

ــٍةقَّ شُــمكَــفَ. 21 ج ــَأوا ِباب ــ ِعِرطُس ــلَ همِسي ــه ــلُّا كُ ــٍرطْ س ــ م ــلَّقَتَا اس  ازر ِط

ــِإ. 22 ــيى طَلَ الفَةَب ــي اِءحــ ح ثُيم ــح مد لٌّكُـــوـــ اِرفَـــِق الِْعطْـــى قَلَـــ عحزاز 

23 .حـ ا عِ د يسهـمغَـي الْاِد حَأ فَـاِمرــذَِإ واقُنَع ــادا حـ ــمهنْ عـ ــ ووننُاِط قَـ  واازبـ

ــنَ. 24 ــيِب ِر ســي ــَؤ ذُن ِم 3(ِةاب(ــ ه  ازحـــنُ وراِه طَـــعر فَـــهنْـــا ِمكَـــز ٍماِش

ــو ةٌادي ِســيــِعِف الريــِتبى الْر ذُن ِمــهلَــ. 25 ــه بنِم ــ الِْةج حــ الِْنس ــ)4(يِعِدب  ازر ِط

ــدلَ. 26 ــِهي ــالْى ود النَّ ْأبســ م ــِم واًنَّ ــفَ ةًنَّ ــا ِلم ــالْى ودلنَّ ِسْأبــ ع ــهنْ ج و5(از( 

ــ ادِعـ الْماِصـ قَ،ىدى النَّلَو م،ىده الْ يِبنَ. 27 ــ الْهلَ عضــ ب سفٌي،ــالْ و جوــاد  ازز لَ

ــا ذَِإ. 28 ــامشَ ذَ ها وــتَام ــا مى ذَطَ اِربــفَ اًز ــها ِلمـ ــ ِعاٍممـ ــاك ذَدنْـ  )6(ازر ِبـ

ـ ى الْ نَثَ. 29 ــو هارر ِفـاٍلز ِنـن عـهنْـِم نرِق ــِهلَ عاقَضـ ــلْ ِليـ ــاِررِفـ  )7(ازر بـ

30 .يرو ي صكْى اَألدِمـاِدب نح الَفَـِهِضـو مـــوحدشَغْـــ ياهنَـــ هـــاكج واز 

31 .وــي نَمحــم ِعه ــصدنْ ــاِطر ال ــِب ةًاعفَ شَ ــا ِعه ــا يمدنْ ــسشَخْ ــوطُقُى ال  ازو ِج

32 .وِرخْــيِمــج ا النَّــذَ ِإاٍر نَــنــارس عــ تْر عــ ِباةًص ــا ذَه ــوا الْاقُ ذَعابــ و  )8(واازفَ

ــفَ. 33 يِكس9(ن(ــ ج ــ واٍتنَّ يكُســن نْ عهَأِب مــح ــدمـ ــن ِمـ ــج الْاِر نَـ  اززَأ يِمِحـ

34 .ـــيـــِهلَعثُـــ اِهللاةُالَ ص ـــمالَ سمـــ هـــ ِبةٌالَصـــا ِمهمافُخَـــا يفَـــ ياز 

ــلَ. 34 ــه ــي قُا ِف ــ الْوِبلُ ِنِمْؤمــين الَ حةٌو ــو ــِفـ ــ قَلِّي كُـ ــلْ ِلٍبلْـ ــودعـ  ازز حـ

  
                                                 

  . مادة عوج: وقف، اللسان: عاج )1(
 .يمموا: في م )2(
 . مادة ذأب: من ذؤابة القوم، أشرفهم وأعالهم، اللسان: الُذؤابة )3(
 .فيعالر: 2في د )4(
  .مجاز: في م  )5(
  .  4/5الزبيدي، تاج العروس، . الُمباَرزة في الحرب: الِبَراُزمادة شيم؛ : سله وأغمده، اللسان: شام السيف )6(
  . 4/5 الزبيدي، تاج العروس،. الَفضاُء الواسع: الَبَراُز )7(
 .81/11، التكوير" وإذا الجحيم سعرت: " في البيت اقتباس من قوله تعالى)8(
 .فتسكن: 1في د )9(



 212

 ِذكْر)اِئدِة)1()فَوِذهِ الْقَِصيدلَّقُ ِبهتَتَع  :  
  

ازراِضي: الج2(الْم( ازكَالْحزن: ، والِعز)3( والنَّشَاز ، :تَِفعرالم)الِ   )4جِمن الر ازوالخَز ، : الشَِّديد
وِطـراز  .  ِسـيدة  بنحاد، قَالَه ا  : باز يبِيز عنْه بيزاً ويبوزاً    . حادوا: ، وبازوا )5( السوِق والِقتَالِ  علَى

: ، قَاَل َأهُل اللّغَـةِ    ]وِمن بهجِة الْحسِن الْبِديِع ِطراز    [، ووقَع بعد ذَِلك ِفي بيٍت َآخَر        )6(الثَّوِب معروف 
، وِبكَـسِرها مـصدر     )7(العطَـش : َأحسنُه، وهذَا غَير اَألول، والجواز ِبضِم الِْجيمِ      : ِطراز كُلِّ شَيءٍ  

ِفـي   ِبكٍُل ِمن الْمعنَييِن     )9(، وقَِد استُعِملَ  )8(، وفَازوا ِمن اَألضداِد، ِبمعنَى نَجوا وِبمعنَى هلَكُوا       "اِإلجازة"
  .)11(الوجع واَأللَم ِفي القَلِْب، ِمن خَوٍف َأو غَيِرِه: ، والحزاز)10(ِشدةُ الْغَلَياِن: واِإلزاز. هِذِه اَألبياِت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .مطموسة: 1في د )1(
  .6/20ج 2ابن سيدة، المخصص، م )2(
 .1/31 المحكم، ، ابن سيدة)3(
 .3/899الجوهري، الصحاح،  )4(
  .2/96ج1ابن سيدة، المخصص، م )5(
ل            : الّطراز )6( ّرب، وقي وب، وهو فارسي مع اد           : َعَلُم الث اب الجي ه الثي سج في ذي تن س : ينظر . هو الموضع ال فاء     : انالل اجي، ش ادة طرز؛ الخف م

  .205الغليل، ص 
  .7/523ابن سيدة، المحكم،  )7(
 .13/265ج4ابن سيدة، المخصص، م )8(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )9(
  .9/69ابن سيدة، المحكم،  )10(
 .3/874الجوهري، الصحاح ،  )11(
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  )2)(1(قَاِفيةُ السيِن الْمهملَة

- 12 -  
  

  ] البسيط    [

1 .اِبا قَ يـاِر النَّـ)3(سـ هذْذي جــي ِسفَنَّ الـةُو ــِمنِّ ــ تَالَفَ عدــه ــا خَا ي يرــقْ م  ِسِبتَ

2 .اِلطَوـ  )4(ب  )6(جِسبنْــ مِمــن جفُــوِني غَمــراً غَيــررد )5(سجبنْـمى ِبظَـحي الَِدرِو الْ

ــقَ. 3 7(دتُي(ــطْ م ــلْ قَقَلَ ــِب ــحي مي ِف مِهِتب وــطْم ــدقُلَ ــ ِمِعم ال ــري غَنِّ ــح مي  ِسِبتَ

4 .مــح ــ)8(ةٌب م ا عــر ــدتُفْ ــره ال لْ ستَوتَ اهأَ ِسفْى الـنَّ  لَي ِإِرس ـ  تَو ـ  ِرج ِسفَ الـنَّ  ِعي م 

5 .ـــوـــا لَما آِخـــهكِِـــ لَِرَأن ـــلَوــتَاه عــفٌار ــقٌاِب س ــ ِف ي حضــِةر  ِسد القُ

 ِسنَ الــدن ِمــاًرهــا طُهــِتنَِّم ِبالًهــَأ اهـ ِبيرِشي البـاِناجـ نَِر الـذَِّمالَ ع )9(يِف. 6

 )13(سع النُّ)12(ِنيعي اَألى ِفركَ الْ )11(وِجلُ ونِمو ٍلجـى ولَ عٍنم َأن ِملِبقَى الْلَ إِ )10()ىهشَْأ. (7

8 .مــح ــ)14(ةٌب ــم لَ ــالْ ِبسنّد تُ عوِلدــالَ و صالْد ــم ــالَ وِلولُ ض ــ ٍبر ــدنِم  لِس ال

ــ ن ِمــدمــح َأ اِهللايــِبِب حيِماِشــهللِْ .9 ــو الْوِبثَ ــاِرقَ ــع الْ اِهللان ِم ــيِمِظ  يِس كُ

ــ ىد هـوِملُعالْا ِبـاهذَ غَـوسفُ النُّ )15(اذَِإ. 10 يردــ و تَشَحــه ــي را ِف ــ اُألِةاح  ِسنُ

11 .َأودــر ــِحالْ ِبتْكَ اجــِحالْ و ــبلَطْ مِملْ ــ اه ــم الْنِم ِفاِرعــ ح ــرا غَقَّ ــلْ مي  ِسِبتَ

12 .ــَأو ــتْقَرشْ ــه الْيِبالنَّ ِب ــ لَمياِش شَ اهمالْس ـ م ـ  ِفاِرع ـ  اٍجي د  ِف ـ غَ الْ ن ِم  )16(ِسلَ

                                                 
  .مطموسة: 1في د )1(
  :  األبيات في، وردت)12( تخريج القصيدة رقم )2(

اس    : وقدَّم لها بقوله) 7، 6، 5، 4(فأورد األبيات . 1/174 المسجم،   الصفدي، الغيث *  ن سيد الن وما ألطف ما أنشدنيه الشيخ فتح الدين محمد ب
  .من جملة قصيدة مدح بها النبي، صلى اهللا عليه وسلم

 .  وأورد األبيات نفسها. 59ابن أبي حجلة، ديوان الصبابة، ص * 
  . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )3(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )4(
  .4/105، الزبيدي، تاج العروس، ماٌء بالِحَمى في ِجباٍل ُتَسمَّى الَبهائَم: الُمنَبِجُس  )5(
  . بشكل مائل) أ/31(يسر من آتب عجز البيت مصححا على الهامش األ: في ت )6(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )7(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )8(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )9(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )10(
  . مجال: في الغيث المسجم، ديوان الصبابة )11(
  .أعين: في الغيث المسجم )12(
  . ادة وجلم: الخوف والفزع، اللسان: الوجل )13(
  .مادة دلس: اللسان. الظلمة:  والدلس.والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )14(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )15(
 .2/243الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . ظلمة آخر الليل: الَغَلس )16(
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ــو تْفَـ عوِللُـ الطُّلياى بـلَ عوفُقُوا الْ مفَ. 13 ا الْمــب ــرا ِبكَ اَألوِمس ــر ِعبــد  )1(ِسر ال

14 .وا الْ مِنحلَـ ِإينى وخُـ الِْدروِددـ ـغْـَأوـ  الْاِنص ـ  اللَّ ِرسـح  و وِددقُ ِظح ـ اللَّ و 2(ِسع( 

15 . 3(ةُلَالَِإالَّ ع(ـي الْ ِفـاٍق بـيِضِضحس ــِإ ام ــمى الْلَ ــاِلع ــ واهوي ِس هــو ــي نُ ِف  ِسكُ

ــ. 16 ــكْ رِنهيِل ــاًب س روــا ي حــِعو ِبد ِهِسيــ م ــ النَّقُوشَ ــ التَّيِب ــيِق ــاِه الطَّ  )4(ِسدر النَّ

ــنِْم ضو ِعــ الَين ِحــهنْــة ِماعفَ الــشَُّليــنَ. 17 اهــالَو ِر م5(س(ــنْ ي و ِبجمــم  ِسِرتَ

ــ. 18 ــ اَألِهِب مــِلان ــلِّكُ ــِطاقَاِس النَّ ــا تَذَِإ ةًب ــ خَضرعـ ــبطْـ ــفْ مد ِجـ  ِسِرتَـ

ــِلِو ىضـ ِرهنْـ ِمبرحـالْ وىم حِ هنْ مِ اِرجلِْل. 19 ــالْى ودلنَّ هــى ِمد ــهنْ ــنَ س  ِسبا قَ

ــ ٍسِئتَـــبم ِلزنْـــ كٍَسِبتَـــقْم ِلورنُـــ. 20 ــمِلزِعـ ــٍسِمتَلْـ ــحم ِلزر ِحـ  ِسِرتَـ

21 .ــبحــ طَرا لَــممنْــ ِع الَْلقُــ يــدم ــ ٍةلََأس ســالَخَ الُْله ــِقِئ م ــا د ــشّ ِبسنّ  ِسرال

22 .ــَأوجوخَالْ ِبــاِس النَّــدِســ)6( الَاِتير يِف اموِمي الص ـ   م ـ  تَْئا ِش ـ  ن ِم ج دوـ  اه  ِسِمتَالْ فَ

23 .ِييـا  ذَ إِ )7(يعجـادم ريِح الـرم ـرــفَ ةًلَس ــ لَمكَ ها دذَون ــشَّاك ــِوْأ ال م ــتَ ن  ِسِع

ـ ي الْ ِبـ َأفِّكَ ذهبن ِمفّكَ الْلء ِماْءرفْ عن اب )8(ىطَعَأ. 24 ذَ إِ وِدجا ي ـ ى إِ عـز ـ ى الْ لَ بِسي 

ــنَأو اًبــطَ رٍةردي بــ ِفــالًاِمى حــتَــا َأمــلَ. (25 ــ ذَي ــن جا ِم ــر عىنَ جونــغْ م  ِسِرتَ

26 .وهـ  مِ ز ــعَأ ٍمري كَـِخـ َأيفَـطْ ِعنَّـدى ال هنْ ــطَ ى هوــ ِماِزن ــنَّ ــ ملَّا كُ  ِسمتَلْ

27 .ـ  فَص  ِسرى عـــلَـــ ِإهنْـــ ِمهمـــتََْأ مادعـــَأ مر كَـِهوِفـرع منِمـ)9(انوفْصا ِل

28 .اَلقَــوونَــ دلْ ِلكــعاِسبــنْ مــذْخُــ اًطَِسبشَا تَــ ماءو مــها فَــتَْئا ِشــمِْسِبتَح 

ـ حم الْ ِقلْ طَ ِرم َأنع اًبــه ذَِهِعســي وا ِفــ مــُلِمــح ياحرفَــ. 29 ـ  ي  )10()ِسِكالـشَّ  بِ سيا لَ

                                                 
  .23.سمادة در:  اللسان.المقفرة الخالية التي عفت من أهلها: الدرس )1(
  .   مادة لعس: ؛ اللسان1/304ابن سيدة، المحكم، . لون الشفة الضارب إلى السَّواد قليال: اللعس )2(
  .الزمخشري أساس، البالغة، مادة علل. عاللته: وبقية آل شيء. الَبِقيَّة: الُعَالَلة )3(
ْدس)4( فُّ :  النَّ اَس وَيِخ اِلُط الّن ذي ُيَخ ُر، ال ُن الَكِبي ُم الَفِط يهمالَفِه ي .  عل صوت الخف تماع لل سريع االس ذلك الرجل ال روس،. وآ اج الع دي، ت  الزبي

4/257.  
 .  مادة َمَرَس: الّرجل الشَّديد، اللسان: َمِرس )5(
  .ساقطة: في م )6(
  .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )7(
  .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )8(
ه  وآان إذا أراد الهجرة إلى النبي . صحابي جليل. نزيل المدينة المنورة  . ن بن وهب التميمي المرئي    صفوان بن قدامة بن سنا    : هو )9( ، دعا قوم
ر النبي            ني أخيه ليخرجوا معه، فأبوا عليه     وب م، فغّي د نه رحمن،     أسميهما ، فخرج وترآهم، وأخرج معه ابنيه عبد العزى وعب د ال سماهما عب ، ف

ة الصحابة،      : ترجمته في. ينة المنورة حتى مات بها  أقام صفوان بالمد  . وعبد اهللا  يم األصبهاني، معرف و نع تيعاب،     1/322أب ر، االس د الب ن عب ؛ اب
 .2/410؛ ابن األثير، أسد الغابة، 2/724
ي ت)10( ات :  ف ن  ) 29 -25(األبي سر م امش األي ى اله ت عل ى  ) أ/31ق (آتب ى أعل فل إل ن أس ولي م شكل ط صفحة ب ن ال شَِّكس. م لالبخ: ال . ي

 .4/171الزبيدي، تاج العروس، 
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30 .فَوـ  )1(ض ــ تْرض حـةًض ِفـاًفَـلْ َأينِعس ِت ــجي مِف ــ َألٍسِل ــي ِخ ٍجاحو مــب  ِسِئتَ

ــ. 31 جذَ ِإودــكَا و ــ َأتْفَ ــكَ وهاُؤدنْ  تَِقــِس الَ واًود جــِه ِبــهبشَ تُــالَفَــ تْفَ

ـ  تَ اٍةمحنعو اًربـ خَيء طَـنى عـو طَـسْأب و ىدنَ. 32 ـ  وانَفَ ـ  ا ِف ـ ى ح غَوي الْ 2(ِسم( 

33 .ـ  اِمح ــفَ هتَوطْ سـدسـ اُألابهـار تَذِّمي ال عــٍرِئن ز ــنَ ثَي ــذّاه ــلْ ِلعرا ال  ِسرخَ

ــ. 34 ــي ِف ــوِمي ب ٍردر ــآه ــ َأاس النَّ ــِإ مهبرقْ ــى الْلَ عدــ اقْو ــواب الْرِت ــ اَألِقاِم  )3(ِسِن

35 .ــي ــومقُ ــي نَ ِف م ِلِهِرحــد ــ ييِنل ــطَم هرصنْ هــالظُّ ِباًر ــ)4(اب م اا ر ــب ــ نَنِم ِسج 

36 .وــب عذَا دَأك ــي ــب ــب ــي ُأاد ِف اِري النَّـِف ٍدح م ـ تَر ـ يـا    اًسِك هوـ  ن م 5(ِسِكتَر( 

ــعطَِب. 37 ــ ِمٍةنَ ــ وهنْ ــو الْاهفَّ عــ ِبود اه جتْــازهــ عمنَــا جِحــاه كَــين ــان6(يس ي( 

38 .ِفو ثَـيٍننَي ح ـ ِفـىوي سبـٍةعص بَأل واررــب ــلُ ُأينِعـ ــ غَاًوفَـ ــ مريـ  ِسِكتَنْـ

39 .ْلب س ـ  ار ــ مهـ لَ)7(اِروبالْي ِبـاِدنَـ ياًمد قُ ــ اِإلبزِح ــِهلَ ــ غَىافَو فَ يرــنْ م  )8(ِسِنخَ

40 .وــس ــدخْ يدعال مهــ و ــدقْ يرصالنَّ مـ  يِضِبالِْب ه ض راًب طَ وـ قَالْ بِ اًنَـع  )9(ِسعا الـد  نَ

ــالْو ِمِهِمهب كَــــالًّ ذُمهــــمه باحرفَــــ. 41 حرا نَبــد ــهتْ ــ ي ــ افْهامغَرا ِض  ِسِرتَ

ــ. 42 ــابه متْادقَ ــب اَألهتُ ــ خَاَلطَ ـ  الر نكَ سـدقَ ةًعاِض عـ  ب ـ ِقالَخْ أَ ن ِم ا الـشُّ  هِسم 

ــَأ ِهِبـارغَ الـصان كَـد قَـوِمالر و رِسفُلِْل. 43 عــ ِتاد ــ اُألكلْ ــشُّوفَنُ ــلْ ِلم ال  )10(سنَخَ

ــلْتَ. 44 ــىقَ ــن ِإمهينُاِطي شَ ــفُاِئ طَافَ طَ ــالِْب اه مِمِلســ نُين جومــس ــِرم ال  ِسرحالْ كَ

ــفَ رض مــِه ِبــتْالَــي نَِذ الَّــيِبــا النَّذَهــ. 45 ــِن ماًرخْ ــ عاًيفَ ــِبى رلَ ــ الِْةيع  )11(ِسرفَ

ــ. 46 يا رَأب ــح مِزد ــد ــنَ ــبح منا ِم ــفَ ِهِت هيــ الر جِلاء ــم ــٍوح ــ ِفن ِم ــاِلع يِس م 

47 . ــم ــصثُ ــِهلَ عةُالال ــس وي ــ ممالَال ــ اًع ما دــلْ ِلام ــِنصغُ ح ســن ــيالْ وِرو النَّ  ِسم

   
                                                 

  .  والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )1(
  .3/157ابن سيدة، المحكم، . الشديد على نفسه في الدين، وقيل الشجاعة والشدة: الَحِمس )2(
سل            : بدر )3( ين الم ة المشهورة ب ده آانت الواقع صفراء، وعن اقوت الحموي،   . مين والمشرآين عين ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي ال ي

 .  مادة ومق: من المقة وهي المحبة، اللسان: ؛ وامق1/357معجم البلدان، 
  .مادة ظبا: السيوف، اللسان: الّظبا )4(
  .1/117؛ البكري، معجم ما استعجم، 1/109ياقوت الحموي، معجم البلدان، . جبل تلقاء المدينة، آانت عنده غزوة أحد: أحد )5(
  .ا يسيء وقد حذفت للضرورة الشعريةهأصل )6(
 .مادة بور: الهالك، اللسان: البوار )7(
 .مادة خنس: متأخر، اللسان: منخنس )8(
  .4/151الزبيدي، تاج العروس، . الرُّمُح الَغِليُظ الشَِّديُد الذي ال َيْنَثِنيجمع ِمْدَعاس والِمْدَعاس : الدَّعس )9(
  .مادة صغر: لسانالمذلة والمهانة، ال:  الّصغار)10(
ار، واختالفهم حول                           )11( اد وأنم ة وإي هذا البيت إشارة إلى شرح أسماء آبائه صلى اهللا عليه وسلم، وما آان من حديث نزار ألوالده مضر وربيع

   .  1/281محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، : انظر القصة في . القسمة وتوجههم إلى األفعى الجرهمي
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  :)1(ِذكْر فَواِئد تَتَعلَّقُ ِبهِذِه الْقَِصيدِة
  

       بن ِإب دمحد اِهللا مبو عَأب امنَا اِإلمرـة،         َأخْباِبعِفي الر اِضرَأنَا حلَيِه، وةً عاءِقر قِْدِسيالم اِهيمر
َأنَّا َأبـو   : قَاَل األولُ . ( ِقراءةً علَيِه، وَأنَا َأسمع    )2(زيوَأبو الْفَضِل عبد الرِحيِم بن يوسف بن يحيى المِ        

       ٍد بن الْحيِن بن زسبن الْح دين زمالي ِن الِكنِْديفٍْص ابن         )3(سو حَأبو ،عمَأنَا َأسلَيِه، وةً عاءد  ِقرزـرطَب 
َأنَّا الْقَاِضي َأبو بكٍْر محمد بن عبـِد البـاِقي بـن محمـِد              :  قَاالَ طَبرزد بنَأنَّا ا : ِإجازةً، وقَاَل الثَّاِني  

 بن ِإبراِهيم بن عِيسى الباِقالَِّني، َأنَّا َأبو بكِْر محمد بن ِإسـماِعيل             )4()ياألنْصاِري، َأنَّا َأبو الْحسِن علِ    
، ثَنَا َأبو عبد اِهللا َأحمد بن الرِبيع بن سلْمان بن داود الِمصِري ِبمكَّةَ، ثَنَا عبـد                 )5(بن الْعباِس الوراق  ا

 بـن  يِزيـد، عـِن ا     )6(بنل األزِدي الِمصِري، ثَنَا عبد اِهللا بن وهب، ثَنَا يونُس           اِهللا بن محمد بن ِهالَ    
اَألرواح جنُود مجنَّدةٌ، فَمـا      : "قَاَل النَِّبي   :  قَالَت -رِضي اُهللا عنْها   -ِشهاب، عن َأِبيِه، عن عاِئشَةَ      
  .)7("اكَر ِمنْها اخْتَلَفتَعارفَ ِمنْها ائتلف، وما تَنَ

 بـن  فَقَرْأتُ علَى اِإلماِم الْحاِفِظ َأِبي محمٍد عبِد الْمْؤِمن          ،)8()-علَيِه السالَم -وَأما ِزيارةُ قَبِرِه    (
 اِطيمياهللاُ  ()9(خَلَِف الد هِحم10()ر(       َفُ بن خوساج يجو الحاِفظُ َأبالْح كُمرَأخْب ، شِْقيمِليل الد)ةً  )11اءِقـر    

.  
  

                                                 
  .1وهي بياض في د. ذآر ما يتعلق بهذه القصيدة من الفوائد: ، م2في د )1(
زة      :  هو )2( ان خطيب الم ين    . عبد الرحيم بن يوسف الموصلي الدمشقي، شهاب الدين أبو الفضل، المعروف ب ا ب ان  ).  هـ 687 و598(عاش م آ

ا    حضورا في " الغيالنيات"و  " سنن أبي داود   "َطَبْرَزدفاضال دينا ثقة، سمع على ابن        د، آم سند أحم الخامسة، وعلى حنبل الرصافي الكثير من م
ة مسموعاته   ان يحدث بعام ي. آ ه ف ر،  : ترجمت ذََّهِبّي، العب ات، 3/364ال وافي بالوفي صفدي، ال د،  ؛18/242؛ ال ل التقيي ن 2/114 الفاسي، ذي ؛اب

  .5/401العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 
ين   . لغويي، البغدادي، المقرئ، النحوي، الالعالمة تاج الدين أبو اليمن الكند     :  هو )3( ا ب ى      ).  هـ 613 و520(عاش م داد، وسافر إل شأ ببغ د ون ول

راءات    . حلب، وسكن دمشق، وقصده الناس يقرؤون عليه  نادا في الق دين   . آان أعلى أهل األرض إس ال شمس ال ة      : ق دا من األم م أح إني ال أعل ف
اب سيبويه، والحماسة                     . عاش بعدما قرأ القرآن ثالثا وثمانين سنة غيره        ه آت رأ علي ا، فق ه دائم رأ علي سى يق اتصل بالملوك فكان الملك المعظم عي

ه في   . الملك األفضل وأخوه الملك المحسن    ماشيا والمجلد تحت إبطه، آما تردد إليه بدمشق          واإليضاح، وآان يأتي القلعة    اريخ    : ترجمت ذََّهِبّي، ت ال
 .    3/57الزرآلي، األعالم، ؛ 1/534الفاسي، ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد، ؛ 15/32 ،وفيات بالالصفدي، الوافي ؛44/142اإلسالم، 

 .من الصفحة بشكل طولي من أسفل إلى أعلى) ب/31ق (ذا البيت على الهامش األيسر من آتب ه: في ت )4(
ب،       سمع أباه  .إمام ، ومحّدث  )  هـ 378 -273(بين  عاش ما   . َورَّاق، أبو بكر  محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي ال      : هو )5( ن الطي ، والحسين ب

ا                  اني، وغيرهم ّدارُقْطِنّي، والبرق ه ال رهم، وأخذ عن ن أي غيالن، وغي د              . وعمر ب ه ق ساهل، آانت آتب ه بعض الت ة، في ا حسن المعرف ان متيقظ آ
داد،       : ترجمته في . ضاعت فاستحدث أصوال   اريخ بغ ذَّ  2/53الخطيب البغدادي، ت اريخ اإلسالم،      ؛ ال دال،      26/132َهِبّي، ت زان االعت ؛ 3/484؛ مي
 . 3/92؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 5/80ابن حجر، لسان الميزان، 

 .ساقطة: 1في د )6(
  ). 4834(، حديث رقم 725 داود، السنن، ص ؛ أبو)3336(، حديث رقم 695خاري، الصحيح، ص الب )7(
  .بياض: 1في د )8(
ين      . بقية نقاد الحديث  أحد األئمة األعالم و   . شرف الدين، أبو محمد   . بد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي     ع: هو )9( ا ب . )هـ 705و  613(عاش م

ا         ، فرحل   دمياط وأتقن الفقه ثم طلب الحديث     اشتغل في    دباغ وغيرهم ن ال ار ومنصور ب ن مخت ي ب ة في الحديث      . وسمع من عل ه تصانيف متقن ل
: ترجمته في. وعمل أربعين حديثا متباينة اإلسناد من حديث أهل بغداد على شرط الصحيح، وله السيرة النبوية في مجلد                . ير ذلك واللغة والفقه وغ  

ات،      4/179؛ تذآرة الحفاظ،    1/259الذََّهِبّي، معجم الشيوخ،     انيد،           ؛19/159؛ الصفدي، الوافي بالوفي سنن واألس د في رواة ال ل التقيي الفاسي، ذي
2/164.       
  .ساقطة:  في م)10(
ين                           :  هو )11( ا ب دَِّث حلب عاش م ان ُمَح ل، آ ابن خلي و الحجاج المعروف ب ). هـ 648 و555(يوسف بن خليل الدمشقي األدمي ، شمس الدين، أب

ة              ا ثق ه، حتى أصبح حافظ ا ل ه في   .انشغل بدراسة الحديث منذ صغره، و طوف البالد طلب اظ،    : ترجمت ذآرة الحف ذََّهِبّي، ت سيوطي،  4/136ال ؛ ال
         .5/243ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  ؛1/103طبقات الحفاظ، 
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َأخْبرنَـا  : ، قَالَ )1(َأنَّا َأبو الْفَتِْح نَاِصر بن محمد بن َأِبي الْفَتْحِ        : علَيِه، وَأنْتَ تَسمع ِبحلَب فََأقَر ِبِه، قَالَ      
َأنَّا َأبو طَاِهر محمد بن َأحمـد بـن         : ج قَالَ َأبو الْفَتِْح ِإسماِعيُل بن الْفَضِل بن َأحمد بن اإلخِْشيد السرا         

حدثَنَا عبد اِهللا بن محمد بن      : عبِد الرِحيِم، َأنَّا الشَّيخُ َأبو الْحسِن عِلي بن عمر بن َأحمد الدارقُطِْني قَالَ            
، عن مجاِهد،   )2( َأِبي سلَيم  بن َأِبي داود، عن لَيِث      بننَا حفْص   عبِد الْعِزيِز، ثَنَا َأبو الرِبيِع الزهراِني، ثَ      

من حج فَزار قَبِري بعد وفَاِتي، فَكََأنَّمـا        : "قَاَل رسوُل اِهللا    : ، قَال -رِضي اُهللا عنْه   - عمر بنعِن ا 
  . )3("زارِني ِفي حياِتي

وِفي . صاِلح: مان، صاِحب الْفُراِت بن عاِصم وثَّقَه وِكيع، وقَاَل َأحمد         سلَي بنحفْص هذَا هو ا   
 نْهٍة عايا   : ِرومهرِفيِه غَي تَكَلَّمْأس، وا ِبِه با. مو التِّرِمذي لَه ىوـةَ بـن راجم  .    ـاِنينـنَةَ ثَمـاتَ سم

  . َأِبي سلَيم مشْهور الْحاِل روى لَه مسِلم وغَيرهبنيثُ ، ولَ)5( ولَه ِتسعون سنَة)4()وِمَئة(
ثَنَـا  :  مخِْلد، قَالُوا  بنوِبِه ِإلَى الدارقُطِْني، ثَنَا َأبو عبيد، والْقَاِضي َأبو عبِد اِهللا المحاِمِليان، وا           

  دمحِليِد   بنمالْو )ِريسِكيع  )6()البثَنَا و ،    ِد         بن، ثَنَا خَاِلدواَألسو ،ِبيِن الشّعن، عوو عَأببـن  َأِبي خَالِد و 
    وناره نون، عمياِطب قَالَ          بنمح ناِطٍب، عَآلِ ح ٍل ِمنجر نة، ععـوُل اِهللا     :  َأِبي قَزسقَاَل ر :

"       يِني ِفي حارا زِتي، فَكََأنَّموم دعِني بارز نم           مـواآلمنـيِن ي ِعثَ ِمنيِن بمرِد الْحاتَ ِبَأحم نماِتي، و
  .)7("الِْقيامِة

َأبو عون الْعالء بن عبِد الْكَِريِم الياِمي، سِمع مجاِهداً، روى عنْـه الثّـوِري ووِكيـع وَأبـو             
  . )9("كُنَىالْ"، وجعفَر بن عون ذَكَره مسِلم ِفي )8(نَِعيم

         ديبثَنَا ع ،اِمليحثَنَا الْقَاِضي الم ،ارقُطِْنيِبِه ِإلَى الدى      بنووساق، ثَنَا مرٍد الومحِهـالٍَل   بن م 
 قَاَل رسـوُل اهللاِ : ، قَال- رِضي اُهللا عنْهما- عمر   بن عمر، عن نَاِفٍع، عن ا     بنالعبِدي، عن عبيِد اِهللا     

" :ِتيشَفَاع تْ لَهبجِري، وقَب ارز ن10("م( .  
) وـن                )11()كَذَا هأصل اب  وهو ،ِريميِد اِهللا الْعبع نع ،ارقُطِْنينَِن الدس ِتيِق ِمنِل الْعِفي َأص 

  . الِْخلَاِف عن الدارقُطِْني، وهو ِمما يعتَمد علَيِه ِعنْد)12(عبِد الرحمِن
                                                 

د الو                 . ناصر بن محمد األصبهاني المقرئ القطان، أبو الفتح       : هو )1( ن عب ر ب ن اإلخشيد، وجعف ن    إمام صدوق مكثر، سمع من اب ي، واب احد الثقف
سعين   . للطحاوي من ابن اإلخشيد  " معاني اآلثار " عبد الرحيم، وآتاب     مقرئ من ابن  البن ال " مسند أبي حنيفة  "أبي ذر، وسمع     توفي سنة ثالث وت

 . 3/360ابن ماآوال، إآمال الكمال؛ ؛ 21/306الذََّهِبّي، سير أعالم النبالء، : ترجمته في. وخمسمئة
ان سيء الحف      . ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي، يكنى أبا بكر     : هو )2( ان ضعيف الحديث، فك ط  آ ر الغل ة     . ظ آثي ين ومئ ان وأربع . مات سنة ثم

ي ه ف رى،  : ترجمت ات الكب عد، الطبق ن س ِدّيل،   6/349اب رح والتَع اتم، الج ي ح ن أب ف، 7/177؛ اب ذََّهِبّي، الكاش ذيب  3/13؛ ال ر، ته ن حج ؛ اب
 .  464؛ تقريب التهذيب، ص8/465التهذيب، 

ّدارُقْطِنيّ  )3( سنن، ال م 2/278، ال ّي، الم ؛ ا)192(، حديث رق ر، لطََّبَراِن م  12/407عجم الكبي اني، ضعيف الجامع )13497( ، حديث رق ؛  األلب
  ).5553(، حديث رقم 800وزيادته، ص الصغير 

 .ساقطة: في م )4(
 .1/172؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، 2/319؛ ميزان االعتدال في نقد الرجال، 1/179الذََّهِبّي، المغني في الضعفاء، : ينظر )5(
  .ساقطة: 2في د )6(
  ).193(، حديث رقم 2/278، السنن، الّدارُقْطِنّي )7(
 .7/264؛ ابن حبان، الثقات، 2/150العجلي، معرفة الثقات،  )8(
 .81مسلم، الكنى واألسماء، ص  )9(
 .)5607( رقم ، حديث808؛ األلباني، ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ص )194(، حديث رقم 2/278، السنن، الّدارُقْطِنّي )10(
  .مطموسة: 1في د )11(
  .عبد الرحيم : في م )12(
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 ِهالٍَل العبِدي مجهوٌل قَالَه الراِزي، قَاَل الْحاِفظُ َأبو الْحسيِن يحيـى بـن عِلـي                بنوموسى  
ِشيالقُر :          ـدمحمو ،اِرِبيحاِبر المبن ج دمحم نْهى عور ـةُ      بـن قَديُأمو ،ـِسيماِعيَل اَألحـم1( ِإس( 
ـذَا        الطّرِبه ـِديد بـن عمو َأحَأب هذَكَر قَدوالً، وهجم سا فَلَيمقَها فَواثنَاِن فَم نْهى عور نمو ،وِسيس

ثُه والَ  الَ يِصح حِدي  : وِلموسى غَير هذَا وَأرجو َأنَّه الَ بْأس ِبِه، وذَكَره العقَيِلي، فَقَالَ          : الْحِديِث ثُم قَالَ  
  .)2(يتَابع علَيِه انْتَهى

َأخْرجه عن طَِريِقـِه َأبـو      . عمر   بنوقَد تَابعه عبد الرحمِن بن زيٍد بن َأسلَم، عن َأِبيِه، عِن ا           
         متَقَد قَدو ،ثَهِدياِكم حالح حن يصحِن ِمممحالر دبعار، وزكٍْر البِديثُ    بح ا  " لَه3()َأتَى(لَم(  الْذَّنْب مآد ")4( 

 َأِبي عمرة الغفاِري عنْـه، وقَـد        بن ِإبراهيِم يعرفُ ِبا   بن ِروايِة عبِد اِهللا     )5()ِمن(غَير َأنَّه ِعنْد البزاِر     
ِسِم بن سلَيمان بن َأِبي مـريم َأبـو محمـٍد الـوراق              بن محمد هو ابن الْقَا     )6()وعبيد اهللاِ (تَكَلَّموا ِفيِه   

)وِريابسى        )7()النَّيوسم نا عثَ ِبهدحو ،ادغْدب كَناِشم بن الْقَاِسِم،        بن سر هَأِبي النَّضو ،ِديبِهالٍَل الع 
نِّيِسي، ويعقُوب بن محمٍد الزهِري، وِبـشِْر بـن         والْحسِن بن موسى اَألشْيب، وعبِد اِهللا بن يوسفَ التِّ        

 مخِْلد، وكَان ِثقَةً    بن جرثويه، والمحاِمِلي، ومحمد     بن َأِبي الدنْيا، والباغنِدي، وا    بنالْحاِرِث روى عنْه ا   
  .)8(قَالَه الْخَِطيب. تُوفِّي سنَةً خَمٍس وخَمِسين وِمَئتَيِن

، وقَد صححه الْحاِفظُ َأبو محمد بن عبِد الْحـقِّ          )9() وَأقَلُّ مراِتِب هذَا الحِديِث َأن يكُون حسنَاً      
 نْهكُوِتِه عِبس)اً لَهححصم كُوني نْهكَتَ عا سم أن طُهشَر كَذَِلك10()و( .  

   ِة مديلَى السْأتُ عكِْر           قَريِن َأِبي بيِف الداِدِل سِلِك الْعلْطَاِن الْمنَِة السة خَاتُون ابـوب   بنْؤِنسأي 
 عبِد اِهللا الفَارقَاِنية ِإجازةً، َأنَّا َأبو طَاِهٍر        بنَأخْبرتْك الشَّيخَةُ ُأم هاِنئ عِفيفَةُ ِبنْتُ َأحمد        . رِحم اُهللا سلَفَها  

 َأحمـد بـن     بـن ، َأنَّا َأبو نَِعيٍم الْحاِفِظ، َأنَّا َأبو عِلي محمد          )11( َأحمد الصباغ  بن محمٍد   بنواِحد  عبد ال 
حمـد  ثَنَا م :  عمر الحنَِفي، قَالَ   بنثَنَا الْعالَء   : الصواف، َأنَّا الْحسين بن عمر بن ِإبراِهيم الثَّقَِفي، قَالَ        

                                                 
 .أبو محمد بن أمية: في م )1(
ر )2( ر،  : ينظ ضعفاء الكبي ي، ال ال،   8/214العقيل د الرج ي نق دال، ف زان االعت ذََّهِبّي، مي ال،   6/566 ؛ ال عفاء الرج ي ض ل ف دي، الكام ن ع ؛ اب

زان،        ؛  6/296حاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير،       ؛ ابن الملقن، البدر المنير في تخريج األ       6/351 سان المي اني،  6/134ابن حجر، ل ؛ األلب
 .4/336إرواء الغليل، 

  .أذنب: 2/182في الطبراني، المعجم الصغير،  )3(
 ).992(، حديث رقم 2/182 الطبراني، المعجم الصغير، :ينظر )4(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة:  في ت)5(
 . ساقطة: ي مف )6(
 . ساقطة:  في م)7(
  .11/97الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، : ينظر )8(
  . بشكل طولي من اليمين إلى اليسار)ب/32(آتبت على الهامش األيسر في  : تفي  )9(
رحمن         : ينظر. وإن لم تكن فيه علة، آان سكوتي عنه دليال على صحته          : قال ابن عبد الحق    )10( د ال ن عب د الحق ب رى،    عب ام الكب اإلشبيلي، األحك

2/354 . 
ن          . عبد الواحد بن محمد األصبهاني الذََّهِبّي الصباغ الدشتي، أبو طاهر، المعروف بالدشتج             : هو )11( رحمن ب د ال روى عن أبي نعيم الحافظ، وعب

صي                        ر ال و جعف ة، وأب ة الفارقاني ديني، وعفيف و موسى الم رهم  أحمد الصفار، وأبي بكر بن ريذة، حدث عنه أب اني عشرة      . دالني وغي نة ثم مات س
سمئة ي. وخم ه ف ر، : ترجمت م الكبي ي المعج ر ف سمعاني، التحبي بالء، 1/497ال ير أعالم الن ذََّهِبّي، س ال، 19/472؛ ال ال الكم اآوال، إآم ن م ؛ اب

3/397  .  
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قَاَل رسوُل اِهللا   :  قَالَ -  رِضي اُهللا عنْه   -بن مروان، عِن األعمش، عن َأِبي صاِلٍح، عن َأِبي هريرة           ا
" :لَيلَّى عص نمو ،تُهِمعِري سقَب ِعنْد لَيلَّى عص ن1(م(لَغْتُهَأب اً ِمنْهنَاِئي ")2( .  

  

  . )3()الْبيت] (ر طَما لَم يقُْل الَ ِعنْد مسلَمٍةبح[وِمنْها 
زي علَيِه، َأنَّا    الْحاِفِظ َأِبي الحجاج المِ    )4()َأِبي(َأخْبرنَا َأبو عبد اِهللا بن َأِبي الْفَتِْح ِبِقراءِة الْحاِفِظ          

 الْحِديِد، عن جدِه، َأنَّا َأبو بكٍْر الخَراِئِطي، ثَنَا ِإبراِهيم          )5()َأِبي (بن قُبيس، َأنَّا ا   بن الحرستَاِني، َأنَّا ا   بنا
 -  رِضي اُهللا عنْـه    - المنْكَِدر، عن جاِبر   بن منْصور، ثَنَا سفْيان، عن محمِد       بن الجنَيد، ثَنَا سِعيد     ابن
  . )6(" الَ شَيَئاً فَقَاَلما سِئَل الرسوُل : "قَاَل

، )8( رواه التِّرِمذي ِفي الشَّماِئِل عن ِبنْـدار       .)7("ِإما َأن يعِطي وِإما َأن يسكُت     : " الجنَيد بنقَاَل ا 
  . مهِدي، عن سفْيان ِبهبنعِن ا

كَـان  " عباٍس وغَيـِرِه     بني عِن ا  الْبيت، ِإشَارةً ِإلَى الْمروِ   ] وَأجود النَّاِس ِبالْخَيراتِ   [)9(وِمنْها
 النَِّبيانضمِر رِفي شَه ا كَاند موَأجالنَّاِس ِبالْخَيِر و دوَأج ."  

 ِبِقراءِة واِلِدي علَيِه سنَةَ ِسـتٍّ وسـبِعين، َأنَّـا َأبـو روح        )11( َأبو العباِس الساوي   )10(َأخْبرنَا
رطَّهاهللاِ                ا الْم رنَـص ِليو عَأنَّا َأب ،الطُّوِسي ِليبن ع دمحكٍْر مو بَأنَّا َأب ،ِقيهيكٍْر الببـن   )12(بن َأِبي ب 

                   عبـن م ـدمبـن َأح دمحم ِليو عَأنَّا َأب ،ِرييِن الِحمسبن الْح دمكٍْر َأحو بَأنَّا َأب ،الِخشْنَاِمي دمِقـل  َأح
            انثْمثَنَا ع ،ِليى الذُّهيحبن ي دمحاِهللا م دبو عَأنَّا َأب ،اِنيديبنالم        ـنع ،ِريهالز نع ،ونُسَأنَّا ي ،رمع 

 ِفي  )13( ما يكُون  كَان َأجود النَّاِس، وَأجود" :     عباٍس، َأن رسوَل اِهللا      بن عبِد اِهللا، عِن ا    بنعبيِد اِهللا   
                كَانو ،آنالْقُر هاِرسدفَي انضملٍَة ِفي رِفي كُلِّ لَي لْقَاهي فَكَان ،المِه السلَيريُل، عِجب لْقَاهي ِحين ،انضمر

رواه الْبخَاِري ومـسلِم ِمـن      " سلَة ِإذَا لَِقيه ِجبِريُل، علَيِه السالَم، َأجود ِمن الريِح الْمر         رسوُل اِهللا   
ِريهِن الزونُس عِديِث ي14(ح(.   

                                                 
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )1(
  ).2165(قم ، حديث ر1/492 العمال ،المتقي الهندي، آنز )2(
 . م: الزيادة في )3(
 .ساقطة: في م )4(
 .م:  الزيادة في)5(
م   2/160ئل المصطفوية،  ؛ التِّرِمذّي، الشمائل المحمدية والخصا     )128(، حديث رقم    2/515 الحميدي،   عبد اهللا بن الزبير، المسند     )6( ، حديث رق
)337  .( 
  ". سؤاالت ابن الجنيد"لتي وقفت عليها، خصوصا آتاب ر الم أعثر على هذه العبارة في أي مصدر من المصاد )7(
  .عن ابن بشار: في الشمائل المحمدية )8(
  .ساقطة: 1في د )9(
  .أخبرناه: 1في د )10(
  .لم أعثر له على ترجمة )11(
  .ساقطة: ، م2في د )12(
 .آان:  في م)13(
حديث رقم ، 1162؛ مسلم ، الصحيح، ص )3554(، رقم 744 ، وقد تكرر الحديث ص)6(، حديث رقم 11بخاري، الصحيح، ص ال: ينظر )14(
 .1/236؛ البيهقي، دالئل النبوة، )2095(، حديث رقم 335نسائي، السنن، ص ؛ ال)2308(
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 وكَـذَِلك  )1(الطَّبق:  ِبِقنَاع من رطَب، والِْقنَاعَأنَّه َأتَى النَِّبي " عفْراء  بنوقَد ذُِكر عن معوذ     
وَأعطَى علَيـِه الـسالَم     . )4(" فََأعطَاِني ِملء كَفّي حِلياً وذَهباً     )3(ء يِريد ِقثَّا  )2(وَأجٍر زغْبٍ : الْبدر، قَالْ 

                    ،متَقَد قَداِزن ووبي هِديثُ سحو ذَِلك متَقَد قَداِإلِبِل، و ِمَئةً ِمن ِمَئةً ثُم ة بن خَلٍَف ِمَئةً ثُمبن ُأمي انفْوص
السالَم  َأعطَى الْعباس ِمن الذَّهِب ما لَم يطقْ حملَه، وحِمَل ِإلَيِه ِتسعون َألْفَ درهٍم،               ورِوي َأنَّه علَيِه    

  . )5(فَوِضعتْ علَى حِصيٍر، ثُم قَام ِإلَيها يقَسمها، فَما رد ساِئالً حتَّى فَرغَ ِمنْها
  

 ِليقَاَل عاهللاُ  -و ِضير نْهع  - 6( و(        نَلُوذُ ِبالنَِّبي ننَحٍر ودب موتِني يَأير لَقَد    نَا ِإلَىبَأقْر وهو ،
ودوُل اِهللا     )7(."الْعسر رصَأبو ،             ،ةضيالْبرع واِبغَِة الدس نيٍة بجفَر خَلَف ِمن بن يةَ ُأبقُوٍد تُرُأح موي 

َأين محمد؟ الَ نَجوتُ ِإن نَجوتَ، فَطَعنَه علَيِه السالَم ِبحربِتِه، فَوقَع ُأبي عن فَرِسِه، ولَـم                : وهو يقُولُ 
منَِتِه دطَع ِمن جخْرِعيد . يببنقَاَل سيسا:  الماتَ ِمنْهالَِعِه، فَمَأض اً ِمنِضلْع ر8(فَكَس( .  

 الْفَضِل ِبِقراء ِة واِلِدي رحمةُ اِهللا علَيِهما        )9()َأِبي(ا عبد الرِحيِم بن يوسفَ، وغَاِزي بن        َأخْبرنَ
  غَيالن، َأنَّا الشَّاِفِعي، ثَنَا الْعباس بن َأحمد،       بن الحصين، َأنَّا ا   بن، َأنَّا ا  طَبرزد بنَأنَّا ا :  قَاالَ )10(متَفَرقَيِن

     انثْمثَنَا ع ،ِنيرك   بنثَنَا البية، ثَنَا شُرباِء بن َأِبي شَيرِن البقَ، عحَأِبي ِإس نِد اِهللا، عبـاِزب بن عع - 
وم  ي الَ واِهللا ما ولَّى رسوُل اِهللا       : ؟ قَالَ )11( يوم حنَين   َأفَررتُم عن رسوِل اِهللا      -رِضي اُهللا عنْهما  
:  الْحاِرِث آِخذَان ِبِلجاِم بغْلَِتِه وهو يقُـولُ       بن عبِد الْمطَِّلب وَأبو سفْيان      بنوالْعباس  : حنَيٍن دبره، قَالَ  

  .)13(َأِبي ِإسحقرواه الْبخَاِري ِمن حِديِث شُعبةَ عن . )12(" عبِد الْمطَِّلببنَأنَا النَِّبي الَ كَِذب َأنَا ا"
  

                                                 
ره         : لِقَناعا )1( ال غي ام، وق سان                 : الطَّبق الذي يؤآل عليه الطع ُسب النخل، الل ة ويكون مصنوعا من ُع ه الفاآه ذي توضع في ادة  : الطَّبق ال ع؛  م قن

 . 1/261األزهري، تهذيب اللغة، 
 . مادة زغب: طلع على هذه الثمار من القثاء ما يشبه الزغب، اللسان: أي. جمع أزغب، وهو صغار الريش من الطيور: الزغب )2(
 .  1/261األزهري، تهذيب اللغة، . القثاءجمع ِجْرٍو، وأراد بها صغار من ثمار : َأْجٍر )3(
را          ). 341(، حديث رقم    164\2ائل المحمدية،   التِّرِمذّي، الشم  )4( ن عف وذ ب ع بنت مع ا قالت     الحديث مروي عن الربي ة الحديث أنه : ء وفي رواي
  .     "زغب، فأعطاني ملء آفه حليا وذهباأتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم ِبَقناع من رطب، وأجر "
 .78لشفا، ص ؛ القاضي ِعَياض، ا2/330ابن سيد الناس، عيون األثر، : ينظر )5(
  .ساقطة: في م )6(
 .79القاضي ِعَياض، الشفا، ص  )7(
  . 3/63؛ ابن آثير، السيرة النبوية، 2/15؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، 259\3البيهقي، دالئل النبوة، :  ينظر)8(
  .ساقطة: 1في د )9(
 منفردين: 1في د )10(
ل واد بجنب ذي المجاز     واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة      :ُحَنْين )11( يًال، وقي لم،       .  عشر م ه وس ه آانت لرسول اهللا، صلى اهللا علي وفي

 . 2/313؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، 202الحميري، الروض المعطار، ص . الوقيعة المذآورة في القرآن على هوازن في شوال سنة ثمان
، ؛ ابن عبد ربه   )260(، حديث رقم    1/265غيالنيات،  آتاب الفوائد الشهير بال   ؛ الشافعي،   )2864(، حديث رقم    603ص  البخاري، الصحيح،    )12(

  .5/282العقد الفريد، 
  : ورد نص الحديث هكذا: في صحيح البخاري )13(

 صلى اهللا  حدثنا قتيبة، حدثنا سهل بن يوسف، عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال رجل للبراء بن عازب رضي اهللا عنهما، أفررتم عن رسول اهللا           
ى            عليه و سلم يوم حنين   ل المسلمون عل انهزموا فأقب يهم، ف ا عل اهم حملن ا لقين ا لم اة، وإن ا رم ؟ قال لكن رسول اهللا لم يفر، إن هوازن آانوا قوم

فيان آخ                          ا س ضاء، وإن أب ه البي ى بغلت ه لعل ه وإن د رأيت ر فلق م يف لم، فل ه و س ا  الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول اهللا، صلى اهللا علي ذ بلجامه
   ). النبي ال آذب أنا ابن عبد المطلبأنا : (ي، صلى اهللا عليه و سلم، يقولوالنب
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علَيـِه  ، فَفَروا وثَبـتَ     )1(وكَان الْمشِْركُون يوم حنَيٍن َأربِعين َألْفَاً، والْمسِلمون اثْنَي عشَر َألْفَاً         

ٍر لَهِشع ِمن اسبقُوُل الْعي ِفي ذَِلكِسيٍر، وٍد يدِفي ع الَم2(:الس(    

  ] الطويل[
ـ   فَدقَو ةٌعب سـ)3(ِبري الحـ ِفـ اِهللاوَلسا ر نَرصنَ. 1 م رـ  ن ـ  د قَ ـ َأفَ )4(مـنهم ر   فَ  )5(واعشَقْ

2 .ــى الِحقَــا الَنَــنُاِمثَومِبــام ســِب )6(ِهِفي ــمـ ــهسا مـ ــ)7(ي اِهللا ِفـ  ع ال يتوجـ

  
 حتَّى تَراجع ِإلَيِه الْمسِلمون، ويعِنـي       )9( مع النَِّبي     الَِّذين ثَبتُوا  )8(وكَان الْعباس َأحد السبعةِ   

 .)11()رِضي اُهللا عنْه(، وقُِتَل ِفي ذَِلك الْمقَاِم )10(ِبثَاِمِنِهم َأيمن بن أم َأيمن

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ر )1( ة،   : ينظ سيرة النبوي حق ، ال ن إس ة،   2/551اب سيرة النبوي شام، ال ن ه ف،  ؛4/50؛ اب روض األن سهيلي، ال ا،  ؛ 4/226 ال ي، االآتف الكالع

  .2/189؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، 1/520
صالح  1/31ابن رشيق، العمدة، :  البيتين فيوانظر، بيتان للعباس بن عبد المطلب ال )2( يس ال ة،     1/434، ، الجريري، الجل ر، أسد الغاب ن األثي ، اب

 .2/294؛ عيون األثر، 191؛ ابن سيد الناس، منح المدح، ص 1/225
  . الدين :1/225في أسد الغابة  )3(
  . عنه: في أسد الغابة )4(
 .عواوأقش:  في م)5(
  . بنفسه: 1/225في أسد الغابة  )6(
  .  الدين: 1/225في أسد الغابة  )7(
د               : السبعة: قال ابن إسحق   )8( ن زي امة ب ن    . علي ، والعباس، والفضل ابنه، وأبو سفيان بن الحارث، وابنه جعفر بن الحارث، وأس امن أيمن ب والث

  .2/554ابن إسحق، السيرة النبوية، : ينظر. عبيد اهللا
  .عليه السالم: 1ي دف )9(
تيعاب،    : ينظر. قتل يوم حنين . أيمن بن عبيد اهللا الحبشي، ابن أم أيمن موالة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم      : هو )10( ر، االس د الب ؛ 1/40ابن عب

  .    1/170ابن حجر، اإلصابة، 
  .1الزيادة في د )11(
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  )2()الْمعجمة( الشّيِن )1()قَاِفيةُ(

- 13 -  
  

  ] الوافر[
ــِل. 1 ــ الْاِرنَ حــب ــصفُر طَ ــِب ال ـــاِش ععســـاهي روحـــنْ عـــِتا انْا ذَه3(اِشع( 

ــقُِفي ٍلذْعــ ِلالَ فَــاِةشَــ الوِن عــمصــَأ. 2 ــ ِلالَ ويــ ــِها مــ  اِش وينِْميــ

3 .ــاِنغَو ــم ٍةيـ ــى رتَـ ــتْاشَـ  )4(اِش روِحالرا ِبــــخَا ســــهــــِتلَقْمِل اًامه ِسـ

ــَأ. 4 ــنِم ه ــوتَار ــوِنفُ جرح ِس ا َأهــ )5(و ــا غَاهشَحـ ــس ِبهريـ ــِرحالـ  اِش حـ

5 .ــِري يــ الْك حســ تَن ــ الْتَح ــنْ ِمِردِخ ــ اها شَــنَســٍسمِض ييءو شْــوياِش و 

6 .ــنَو ــج وراِض ــٍةنَ ــي الْ ِف ــنْ ِمدخَ ِهلَ اهــب ــيـ ــلُّ كُـ ــ ِماٍل خَـ ــهنْـ  اِش خَـ

ــرتَ. 7 ــاُؤ مقَرقْـ ــا وهـ ــِهِبـ  اِشرفَالْ كَــــٍبلْــــ قَلُّ كُــــيــــِهلَع امر ِضـ

ــوَأل. 8 ــ ِبامرغَـــي الِْنعسـ ــهـ  اِشرِفــى الْلَــ عنيِبــ َأا الَنَــا َأهــيِف اًامقَا سـ

9 .لَـــوَأالَو دِعـــمـــي وقَسِجـــام كَــلَ يِمســ الْانحــي غَنــِد ِعبياِش فَــر 

10 .ــو ــالَولَ لْ سِتوــنْي ع ــا ِبه مــِحد ــ ـ ال ــر لَيِبنَّــ ــا ع ذَتُحـ ــ مٍلقْـ  اِشطَـ

 )6(اِششَِتـــ اهيم َأِهِدصقَـــ ِلشُّهـــي اايـــطَخَ الْن ِمـــينِبِنذْمـــ الْيعِفشَـــ. 11

ــ. 12 ــتَهتُاعفَشَـ ــ الْمعـ ــ رلَّكُـ ــهوامـ ــ ي ِفـ ــوقُُ ٍقرعـ ــلْ ِلاًوفَـ  اِششَمـ

13. ــو7(ياِفض(ــ لَِهاِهــ جهــ لَمبوس ــــوِياِفصح ِوِهِضــــو راِشطَــــِع الْد 

14 .ــوفَشْيِفــع ــقَي مــ )8(اٍمظَــ ِعاٍتام ــقْ مةَاعفَشَـ ــٍلِبـ ــي اُألاِد بـ  اِششَـ

15 .وفَشْيـ  ع  )9(اِشحـــِتي امِو ذَونجـــرخْفَي يِمِحجـْـــ ـ الـِعفْشَـدعـ باٍةصي عـ ِف

16 .ــوفَشْيِلــاِننَــِجي الْ ِفــع ِلاِخدايه 
   

ــو ــدقَ ح لُصــوا ع ــى خَلَ ــم الِْضفْ 10(اِشع( 
  

                                                 
  . والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )1(
 .بياض: 1في د )2(
 . مادة عشا: الذي ال ُيْبِصُر باللَّْيِل، اللسان: َعاش )3(
  .مادة غنا: التي استغنت بجمالها عن الزينة، اللسان: وقيل.الجارَيُة الَحْسناُء: الَغاِنَيُة )4(
  . أم: 2، م، د1 في د)5(
  .  مادة هشش: االرتياح والخّفة للمعروف، اللسان: االهتشاش )6(
  . مادة ضفا: واسع الكثير، اللسانال: الّضاِفي )7(
  .عظيم: 2في د )8(
 . مادة محش: االحتراق، اللسان: االمتحاش )9(
 .من الصفحة بشكل طولي من أسفل إلى أعلى) ب/33ق (ذا البيت على الهامش األيسر من آتب ه: في ت )10(
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ــفَ. 17 يس1(وم(ــ ب عضهــم ب عاًضو يــر  )2( آشّلهم كُـــنْ ِمـــِصالَخْـــو اِإلخُـــَأ ىقَ

18) .ــي ــ )3()نَِب ــز َأانكَ ــكَ ــ نَاِسى النَّ ــَأو اًسفْ ــ رمركْـ ــٍباِكـ ــمهم ونْ ِمـ  ياِشـ

19 .مهــاب ــ ثَهتُـ ــ عتْنَـ ــهنْـ ــ عوم يـــكبسحـــو اهد ِعـ  اِإلراِشـــي ورٍومـ

20 .ــــ )4(لَــــهلْسمــــانلَّ سذْ ِإمر آه ــو ــ وهقَدصـ ــملَـ ــج النَّهر يـ  )5(ياِشـ

21 .ــو يــ وم ــبن ــ َأيِرِضي النَّ ــ واهتَ حــِب ي ــي الر ِذِةردغَ حــى ع مِجو الْرــح  ياِش

22 .ــح ــ ي الَيمِلـ ــ َأيشُِطـ ــو َأخُـ  اِششَى الغَــلَــ عوشُيــ الطَّلدا عــذَِإ اٍةنَـ

23 .ــي ــا َأذَ ِإوُلقُـ ــى َأتَـ ــِب قَدحـ  اِششَمــ الْشُّى هــتَــا َأمــ ِلارصفَــ اًيحـ

ــالََأ. 24 ــ مـ ــاُلا بـ ــ الٍَمو قَـ ــو يمس يـ ــرتُسيـ ــاًبِنذْ مـ ــ الررتْ ِسـ  اِشيـ

25 .لَــوــمي يِه ِفــاًشَاِحــ فَكــمِذ باًي ــخَي ــباِطــ ــ يالَ وبِحقُالْ ِبــ  اِشحــ

26 .ــح ــالْ كَيِيـ ــارذَعـ ــمعَأو وٍردي خُـــى ِفـ ــظـ ــي ح ِفـ ــِكانْ واٍءيـ  اِشمـ

ــ. 27 صالْوقُد ــو ــِدع ــي و ِف ــالَ ثٍَدع ــَأ اًثَ ــامقَ ــ الْن ِم ــِإ اِششَِغ ــى الْلَ  اِششَغَ

28 .ــه ــاممـ ــِت اهه لَـــوِبرحالْ ِبـ ــ اممـ يرــ الْد ــ نرِق عــ طَن ــِج الِْعم 6(اِشح( 

29 .ـــيجرـــداقَ ســـلْا ِلهحطَـــِبر ــ تْار ــهلَـ ــاِل طَيِرالطَّ كَـ ــ الِْةبـ  اِششَِعـ

30 .ــو سمــ الْر ــر مطّخَ هــوب  )8(ياِشــوح الْةُفَــهر مِدنْــِه الْيضِبــو )7(ااهب شَ

31 .وــي ــبدنْـ ــ ِملَّ كُـ ــاٍروغْـ  اِشيـــــــلر ِل الَادِعـــــــالْاِحورَأل وٍبلُ سـ

32 .ــذُالَم ــ ِرمهــ ــاحمــ  اِششََـــ الرِةُراِئطَـــ )9(اِتعنَـــ الطَِّنعـــ اتٌراِد صــ

33 .خْــــذُورهِعــــم ضــــاباِت بــنَِل اتٌر ــم الِْليـ ــ ذُ الَِدجـ ــوم الْرخْـ  ياِشـ

ــ. 34 ــارالْالَ فَـ ــ َأنِإبتَّـ ــهومـ  اِش ررامــــــوه نِإ ارطَّــــــخَ الْالَو اٍب نَـ

                                                 
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )1(
 القوم إذا قام بعضهم من أّش: آش .من الصفحة بشكل طولي من أسفل إلى أعلى) ب/33ق (هامش األيسر من ذا البيت على الآتب ه: في ت )2(

 .1/14ابن فارس، مقاييس اللغة، . إلى بعٍض للشّر ال للخير
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )3(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )4(
لم        أسلم ع . ، والنجاشي لقب له   عطّية: ك الحبشة، واسمه بالعربية   ، مل أصحمة بن بحر  : الّنجاشي )5( ه وس د النبي صلى اهللا علي ى عه اجر   ل م يه ، ول

:  بوفاته، فنعاه للصحابة بقوله، وقد أنبأ الوحي الرسول، صلى اهللا عليه وسلم،      أحسن للمسلمين الذين هاجروا إليه    وآان ردءا للمسلمين نافعا،     . إليه
سع للهجرة             . "الح، فقوموا فصلوا على أصحمة      ص مات اليوم عبد  " نة ت ك في رجب س ان ذل تح   . وآ ل الف ل قب ه في  . وقي ر، أسد    : ترجمت ن األثي اب

 .      1/205؛ ابن حجر، اإلصابة، 1/428؛ الذََّهِبّي، سير أعالم النبالء، 1/62الغابة، 
  .مادة  همم: ساناللالعظيم الهمة فإذا هم بأمر أمضاه؛ : الهمام )6(
  .شذاها: 2في د )7(
 .مادة رهف: السيف الذي رقت حواشيه، اللسان: الُمْرَهف )8(
 .الطغاة: 2في د )9(
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ــ اوهـــنُطَوَأ ودالَِبوا الْـــحـــتَ فَمهـــ. 35 ســاةَر ــاِس النَّ م نــ ب ــ الِْدع  )1(اِششَخَ

ــ. 36 ــه الْوِربن ــدوا ومياِش ــ ه سوااد ــوا قَانُكَــوِلــ ذََلبي ِهــ ِفــك2(اِشر( 

37 .ــو ــوالَلَ ــهور نُ ــ يم لَ ــفَلْ ــَأ اٍض م ــا رخَ ــ كٍَدشْ ــم ــ يما لَ ــفَلْ  )3(اِش نَ

38 .ــِهع ــلي الةُ صر ــ الْب ــ تَرِشع  ِشالَ تَــــالَ ِبــــومد يــــيمِلستَــــو ىرتْ

 اِشو غَـــٍليـــى لَجـــ دن ِمـــىلَّـــجتُ وسم شُــتْرفَا ســ مــاِميــ اَأل)4(ىدمــ. 39

  
  :)6( هِذه الْقَِصيدِة ِمن الْفَواِئِد)5()تَضمنَتْه(ِذكْر ما 
  

ِإن عمارا مِلـئ ِإيمانَـاً ِإلَـى        : "وِمنْه الْحِديثُ . )7(كُلُّ عظٍْم ال مخَّ ِفيه يمِكنُك تَتَبعه      : المشَاشُ
. )10(اإلقباُل علَى الشيِء ِبنَشَاطٍ   : ، اَألشَاشُ )9(ِرخْو المغْمز، وهو ذَم   : شُّ المشَاش ، ورجٌل ه  )8("مشَاِشِه
 َألرواِح الِعـدا الَ  )12(سلُوب[الِقشْر، وبعده : الرياش] ويستْرُ مذِْنباً ِستْر الرياشِ   [،  )11(الْمخَلَّط: واَألشَى
: ورمـح راٍش وراِئـش     ")14(وَرِيـشاً وَلِبَـاس التَّقْـوَىَ     ، وِفي التَّنِْزيِل    )13("الماُل واَألثَاثُ : شُالريا] ِللرياِش
: َأوُل الظُّلْمِة، وقـالوا   : والِغشَاشُ مكْسور العينِ  . )16(العجلَةُ: الغَشَاشُ ِبفَتِْح الغَيِن وكَسِرها   . )15("خَوار

الـشِّرار ِمـن كُـلِّ      : والخَشَاشُ. )18(الِقتال: ، والِجحاش )17(ِعنْد الْغُروبِ : اً وغَشَاشَاً، َأي  لَقيه ِغشَاشَ 
  .)19(شَيء

 ِهـشَام، وكَـان     بنعمرو هو َأبو جهل     ] . وحسبك يوم عمرٍو واِإلراِشي   [وِفي هِذِه اَألبياِت    
     كَِم كنَّاها الْحكَنَّى َأبي  النَِّبي              ِر بـنلَة اَألكْباِم بن كَهبن ِعص غَرلَةُ اًألصكَه وه اِشيٍل، واِإلرها جَأب 

 فَابتَاعها ِمنْه َأبو جهٍل ومطَلَه      ،وهِب بن سبالَِن بن موزع بن عبِد اِهللا بن إراشة، وكَان قَِدم مكَّةَ ِبِإِبلٍ             

                                                 
  .  و خششمادة سرا:  اللسان.أي خفيف الروح: ؛ رجل خشاشخيارهم و ساداتهم: سراة الناس )1(
  . 4/132 ابن سيدة، المحكم، .تقاتل الكالب: الِهراُش واالْهِتراُش )2(
  .مادة نأش: ، اللسانَأخُُّر والتباعدالَت: َنَأَش )3(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )4(
 .مطموسة: 1في د )5(
 . بشكل طولي من اليمين إلى اليسار، وفي م وردت هكذا، ذآر فوائد تتعلق بهذه القصيدة) /34ق (لهامش األيمن من  آتبت على ا )6(
  .1/160ج1 ابن سيدة المخصص، م)7(
 ).5007(، حديث رقم 761نسائي، السنن، ص ؛ ال)147(، حديث رقم 41اجة، السنن، ص ن م اب)8(
 .7/435ابن سيدة، المحكم،  )9(
  .3/116ج1 ابن سيدة، المخصص، م)10(
  . 8/139ابن سيدة، المحكم،  )11(
 .مسلوب: في م )12(
  .12/281ج 3ابن سيدة، المخصص، م )13(
   .7/26 األعراف، )14(
 .6/32ج2المخصص، مابن سيدة،  )15(
  .5/211؛ ابن سيدة، المحكم، 12/117ج3ابن سيدة، المخصص، م )16(
 . 5/211س، . م؛ ابن سيدة،9/44ج2س، م.ابن سيدة، م )17(
 . 3/39ابن سيدة، المحكم،  )18(
  .8/91ج2ابن سيدة، المخصص، م )19(
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  لَّته قُرا، فدنَهوِل اِهللا     ثَمسلَى ريشٌ ع           اة، فَلَماودالْع ا ِمنمنَهيب ونلَمعا يِبِه، ِلم اءزِتهاس ِمنْه نِْصفَهِلي 
محمد، : من؟ قَالَ :  خَرج معه حتَّى َأتَى َأبا جهٍل، فَضرب علَيِه بابه فَقَالَ          َأتَى اِإلراِشي رسوَل اِهللا     

ج1(أخْر(  ًانْتَِقعم جفَخَر )فَقَالَ  )2 ،نُهلَو  :  قَّهذَا حِط هقَاَل. َأع :        هفَعفَد ،الَِّذي لَه هِطيحتَّى ُأع حرالَ تَب ،منَع
ويحكُـم، واِهللا   : قَاَل! تَ؟ما رَأينَا ِمثَْل ما صنَع    ! فَذَكَر لَهم اِإلراِشي ذَِلك، فَقَالُوا َألِبي جهٍل ويلَك       . ِإلَيِه

ما هو ِإالَّ َأن ضرب علَي باِبي، وسِمعتُ صوتَه، فَمِلْئتُ رعباً، ثُم خَرجتُ ِإلَيِه، وِإن فَـوقَ رْأِسـِه                   
. اِبِه ِلفَحٍل قَطُّ، واِهللا لَو َأبيـتُ َألكَلَِنـي        ، والَ َأنْي  )3(لَفَحالً ِمن اِإلِبِل، ما رَأيتُ ِمثَْل هامِتِه، والَ قَصرِتهِ        

  .)4( ِإسحقبنذَكَره ا
  

لُه5(قَو(] ِماُل قَوا بَأالَ م[)6( .  
َأنَّا :  الحرستَاِني ِقراءةً علَيِه وَأنْتُم تَسمعون قَالَ      بنقُِرَئ علَى َأِبي عبِد اِهللا الصوِري َأخْبركُم ا       

، َأنَّا َأبو الْحسِن َأحمد بن عبِد الْواِحِد بن         )8( عِلي بن َأحمد بن منْصور بن قُبيٍس الغَساِني        )7(بو الْحسنِ َأ
راِئِطي، ثَنَا  محمد بن َأحمد بن الْوِليِد بن َأِبي الْحِديِد، َأنَّا جدي محمد، َأنَّا َأبو بكٍْر محمد بن جعفَر الخَ                 

 صـبيح، عـن     بنعباس بن محمد بن حاِتم الدوِري، ثَنَا َأبو يحيى الِحماِني، ثَنَا األعمش، عن مسِلِم               
ما : "اَل ِإذَا بلَغَه عن قَوٍم شَيء قَ      كَان رسوُل اِهللا    :  قَالَتْ )9()رِضي اُهللا عنْها  (مسروق، عن عاِئشَة    

  .)11( َأِبي شَيبة، عِن الِحماِنيبن، عن عثْمان )10()داود(رواه َأبو " باُل َأقْواٍم يقُولُون كَذَا وكَذَا
      رثَنَا نَص ،اِئِطيِبِه ِإلَى الْخَربنو      انملَيثَنَا س ،اغَاِنيالص اودبن د     ادمب، ثَنَا حريـد،   بن حز 

ع  لِْويلِْم العس َأنَِس    ،ن ناِلك بن عم  -نْهاُهللا ع ِضير  -"    ِلـِس النَِّبـيجِفي م دفَقَع اءالً ججر َأن 
         قَاَل النَِّبي ،ا قَامة، فَلَمفْرص لَيِه َأثَرعاِبِه وحَأصو" :          ةفْرِذه الـصه عدي ذَا َأنتُم هرلَو َأم" كَـانو 

  النَِّبي    اِجهواً( الَ يد12()َأح(   ٍِهِه ِبشَيءجِفي و ")ـِن           . )13ب، عاَألدـِل وجِفـي التَّر اودـو دَأب اهور
ـ                بقُتَي نع اِئية، والنِّسدبد بن عمَأحة، وبقُتَي ناِئل، عِفي الشَّم التِّرِمذياد ِبه، ومح نع ،ِرياِرية، القَو

 كلُّهم عن حماد ِبه، وقَاَل َأبـو داود ِفـي سـلْم             )14()حرب (بن ِإبراِهيم، عن سلَيمان     بنوعن ِإسحقَ   

                                                 
 .1سقطت في د )1(
 . 1/266األزهري، تهذيب اللغة، . يم أجودتغير من خوف أو فزع وهو بالم: انتقع لونه وامتقع )2(
  .3/495الزبيدي، تاج العروس، . و يقال ألصل العنق إذا غلظت َقَصَرٌة. عنقه:  َقَصَرته)3(
ا،     2/196؛ السهيلي، الروض األنف،     2/25؛ ابن هشام، السيرة النبوية،      1/233ابن إسحق، السيرة النبوية،     :  ينظر )4(  ؛1/229؛ الكالعي، االآتف

  .   2/54؛ ابن آثير، البداية والنهاية، 1/112 سيد الناس، عيون األثر، ابن
  .ساقطة: 1 في د)5(
  .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة:  في ت)6(
  ). ب/34ق(آتبت على الهامش األيسر من :  في ت)7(
ا نصر         ). ـه530 و 442(عاش ما بين    . علي بن أحمد بن قبيس الغساني الدمشقي المالكي، أبو الحسن           :  هو )8( ب، وأب ا بكر الخطي اه، وأب سمع أب

سلفي، وآخرون               . ابن طالب، وجماعة   و القاسم الحرستاني، وال ه في   . حدث عنه أبو القاسم بن عساآر، وأب بالء،     : ترجمت ذََّهِبّي، سير أعالم الن ال
     .2/70؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 20/18

  .ساقطة: 1 في د)9(
 .ساقطة: في م )10(
 ).4789(، حديث رقم 720، السنن، ص أبو داود )11(
  .ساقطة: 1في د )12(
 . )331(، حديث رقم 2/151؛ التِّرِمذّي، الشمائل المحمدية، )4182(، حديث رقم 623، السنن، ص أبو داود )13(
  .ساقطة: في م )14(
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لِْويالع" :    ِليلَِد عو ِمن وه س1(لَي(         ِديع ِعنْد شَِهدوِم، وِفي النُّج ِصربي ـِة      بن، كَانْؤيلَـى رطَأة عَأر 
  .  )2("ِهالَِل وما غَير شَهادتَهالْ

  لُهومِ   [ قَوِفي النُّج ِصربي ِرهِ             ]كَانـصِة بَل النَّاِس ِلِحـدالِْهالََل قَب ِصربي كَان وا هِإنَّم ،مهو  .
 عِلي  بنهو ضِعيفٌ وهو منْسوب ِإلَى ا     و. )3(خَلِّ بين النَّاِس وبين ِهلَاِلِهم حتَّى يبِصروه      : وقَاَل لَه َأنَس  

  .  اَألسودابن
 وهو عمرو بن جحاش، وكَان ِممن دلَّى الرحـى ِلتَقَـع علَـى              ،الِجحاِشي منْسوب ِإلَى َأِبيهِ   

ـ لَه ِفي يوِم     ذَكَر ِعياض هذَا الْخَبر فَجع     )4(ي النَِّضير، وقَد  بن يوم   رسوِل اِهللا    ي قُريـضة، وقَـد     بن
  .)5(ذَكَرتُ ذَِلك ِفي ِكتَاِبي ِفي الْمغَاِزي

)لُهدِ  [)6()قَوعوقُ الْودَأنَّا ا       ] ص ،يزفَ الموسِحيِم بن يالر دبنَا عرد بنَأخْبزرطَب    بن، َأنَّا ِمفِْلح 
 لُْؤلُـؤ، َأنَّـا َأبـو داود        بـن قَرْأتُ علَى َأِبي عمر الهاِشِمي، َأنَّـا ا       : َأحمد الروِمي، َأنَّا الْخَِطيب قَالَ    

    دمحثَنَا م ،تَاِنيسجبنالس      دمحثنا م ،وِريابسى النَّييحبن ي     اِهيمريل،     بن ِسنَان، ثَنَا ِإبـدب نان، عمطَه 
بايعتُ النَِّبـي   : " َأِبي الحمساِء قَالَ   بن شُقَيٍق، عن َأِبيِه، عن عبِد اِهللا        بن  عن عبِد الْكَِريم، عن عبِد اهللاِ     

                     ـدعب تُ ذَِلـكذَكَر كَاِنِه، فَنَِسيتُ، ثُما ِفي مِبه هآِتي َأن تُهدعة، فَوِقيب تْ لَهِقيبثَ، وعبي َل َأنٍع قَبيِبب 
قَـاَل  ". يا فَتَى، لَقَد شَقَقْتَ علَي، َأنَا هاهنَا منْذُ ثَالٍَث َأنْتَِظرك         : "ْئتُ فَِإذَا هو ِفي مكَاِنِه، فَقَالَ     ثَالٍَث، فَجِ 
داوو دى: َأبيحبن ي دمحِد الْكَِريِم : قَاَل مبع ننَا عذَا ِعنْدقبنهِد اِهللا بنِ شُقَيب7( ع( .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . َسْلم ليس هو علويا: في سنن أبي داود )1(
 ).867(؛ حديث رقم 1/227 األطراف، ؛ المزي، تحفة األشراف بمعرفة720أبو داود، السنن، ص : ينظر )2(
  .3/447العقيلي، الضعفاء الكبير، :  انظر)3(
  . م:  الزيادة في)4(
  .2/48ابن سيد الناس، عيون األثر، ؛ 207، القاضي ِعَياض، الشفا، ص : ينظر )5(
 .2د: الزيادة في )6(
  ).1024(، حديث رقم 9/3291لصحابة، ؛ ابن قانع، معجم ا)4996(، حديث رقم 748، السنن، ص أبو داود )7(
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   الصاِد الْمهملَة)1()قَاِفيةُ(
- 14-   

  
  ] الطويل[

1.ــنَم ــ)2(باِق ــ تُى الَتَّ شَ عدــ تُالَ و حىص ــومــا الرــ ِمُلمــما يدرــ الْكعو ــاِإلدحاص 

 اصقْــ اَألِهوِد جــنِمــى ونَــد اَألِهِبــر قُنِمــو ٍدمـــح مهنْـــ ِم اِهللاِقلْـــ خَ)3(ِبرقْـــَأل.2

ــر كَالًي لَــص باإلســراِء خُــ)4(ومــن.3 ِم ةًامالكَن ـ ع ـ  ِةب  ا إلـى المـسجد األقـصى      ر الغَ

4.ــخَْأ )5(و بــر كَّ ســِح الْان ــ ِباِزج مىَأا ر نَــوــصــ)6(يــِرِع الْيثَِد حا النَّــَأطَــخْا َأ مص 

5.ــ )7(و مــن ــص خُ ــرعي ِم ِف ــلَإلِهاِج ــِب ِهِه ــيِفِرشْتَ ــثْ ِمٍرد قَ ــهلُ ــطُّ قَ ــا اقْ م  اصتُ

6.ــَلِق )8(و ــ تَي ــ)9(مدقَ ي ا مــح مدــاقْ و ــى بِرتَ ــتْرِإلَ ِجٍةب ــُلِرب ــي ع قُن ــِبر هــا ي  ىصقْ

7.ــو ــِهلَ عصقَ ــخْ َأ اُهللاي بــار م ــن م ــِبثْتَِل ىض ــجْأ ِهيِت ــ فَاًشَ ــي ا حســن ــ م  اصا قَ

8.ــم ــٌلح الَالَ ع ي ــِهِقتَر ــ َأي ــخُ ــ الًو ع سوَأاءرــ الْاح ــع َأو َأيسِع ــَلم  اص النَّ

ــنِإو )10(ِهِلض فَــُلاِئــ نَاِس النَّــلَّ كُــم عــنمــِل.9 ــان كَ ــ الْص خَ ِنؤِممــ ِبين ــم  اصا خَ

ـ   الَ نمِل. 10 ــ نمـ والً عـاُلبـِج الْ)11(يِهاِمستُ سا كَمــر َأاًم نــ ي الْفَِرع ــم ــحالْ وعنْ  اصفْ

ــلَ. 11 ــ َأدقَ ــشّسبلْ ــصرك ال ــأب ِلارغَ ال ــدبَأو ِهِس ــ ِذن ِمـــزِعالْ ِبـــهلَـ ــ قٍُةلَّـ  اصمـ

ــ. 12 ــ احرفَ ــ ِكضر اَألاُليخَ ــا حةفَّ ــِهلَعحَالَوٍلبِِ ــنَّي ــذْ ِإصقْ ال ــ القَيِش خَ  اصنْ

13 .ــواذَحــ قَرــ الَْلبِبرِبح ــالرِبعفَــتْ حــ ه ــ الْيِه ــقَ الْةُزِع عســاء ــقَ الْهدوِر تُ عاص 

ــتَ. 14 ــ ِربِه يــاح ــِرص النَّ ع نع زــم  ِهاِت

   

ـ  الْ قَطَنْتَا اس ذَِإ عضب ـ  الي اِنمي خُالْ وـ ر 12(اص( 

    

                                                 
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )1(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )2(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )3(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )4(
 .نسخوالمثبت في باقي ال. مطموسة: في ت )5(
 . 2/231الدميري، حياة الحيوان، . اإلبل التي تحميل الميرة: اْلِعيُر )6(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )7(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )8(
 .ساقطة: ، م2في د )9(
  . جوده: 1في د )10(
 .يساميه: 2في د )11(
 . البيت مطموس: 1في د )12(
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15 .1(و( فَْأصمِ ح نس حبان)ي الْ ِف)2حِبرس فُيا َأذَِإ هـــماًفَشْا كَـــهَأ وـــوضحـــا فَهحاص 

ــقَِل. 16 ــى ِهِداِص ــسر نَفَ يــع ــهنْ ع سره قْتُوـ  ض ـ ح الْ هى لَ ـ  اتُاج ع ـ  تُ ِهيـرِ  غَ ن  ىصقْ

ــِب تْلَـوِب قُةُاعفَالـشَّ ويِور يوضح الْ )3(هلَ. 17 ــ قَلِّكُ ــوٍلب ــم الْي ِف ــ ِباِدع ــه  اصا خُ

18) .ــُلِقي ــ ِعي ــالْ)4(ارثَ ِنذْمبينــقَ م امه ويِجيـ  نَّ مِ ز ـ  نهوا الْ ـ   م ـ وال و انا كَ ه5(اص( 

19 .واتُــآيالْه ــظْعمــخَْأى وبارــ يِتــ الَّه الِْنع مــع ــ الْاِتزِج اِهبــ َأاِتر ــتْتَ  اص نَ

ــِب. 20 ــه ــلْعلْ ِلارا طَ ــاِءي ــلُّ كُ م صٍقد واِحـــجدـــهتْا حص ـــهاِدمـــ)6(قَوح اص 

ــفَ. 21 ــ ِبازفَ هــص ــيقُدا ال ي ــ غَقُِبس يره وــي ِدبــي ع ــاِرهظْى ِإلَ ــا َأه بِحاًد ــر اص 

22 .ــو ــ ِبامقَ ــا الْه ــ فَوقُارفَ هــو ــعو اهاجر ِس مرو عــى ــل ــا فَ م ــ ِبهاتَ ــشَّجال  اصا غُ

23 .َأودرو النُّـــ ذُكورنْ َأِنيوـــارـــا ِبهطََأ امـ  النَّاع ـ ه الْ يِب ـ  و يِماِش م ـ تَا اس ع7 ()ىص( 

24 .َأوــع ــِل عتْلَ ــاًي ــ وهره ِص ابنــ ع ــ ِهمسفَــقُاِبو الَ)8(ِهِلض ــ ِبيطُِحــ يهــِتا اس  اصقْ

25 .نُبتُـــوثُـــه خُـــ اُألمـــةُوم ةًر خُْأوـ ى َأر ـ  تْب ـ  ب ن ِم ِدعا أَ هـ  ن ي ـ ى نَ ر  اصقْ

26 .ــواِمعالْر منُــمفَــوح َأَلض ِب ٍةانَــمها رمِ اح ـ  نَ ن جران ـ  ي ـ  ِضقْ ـ  ي الَي فَ ع9(ىص( 

27 .ــو ــن المكَ ــب ع ٍفوو الزــِرب ــلْطَ وي ٍةح وسٍدعالً ع ي ِيـي ع ـ  ع ـ  لَ ى عـ  د م ـ  أَ ن حىص 

ــ. 28 ســ ِبتْم ــشُِّه ــَأى وورم ال نَســ َأد مرــلَ ه هــم ع مــ الْر ــي ِفوقُارفَ ــم ــ وِها ِب ىص 

29 .َأوى مِ فَعالـشُّن ـورِعى س10(اًيد(ـةًا ِإجــ ب ــهلَ ــ َأين ِح ضــادِة ى ح ــخْمبالزه  )11(اصتَ

ــلَ. 30 ــالَو مهيلُِقــ ماننَــِج الْنَأوادِعــ ودقَ ــغْ يض نق ــ الواُلتَ عــ وال نَود  اصقْ

                                                 
  .والمثبت في باقي النسخ. وسةمطم: في ت )1(
صا                 )2( ان والف ل في البي ه المث ا يضرب ب سنا بليغ ا  ل ان خطيب ة، آ ال هو َسْحَبان بن زمر بن إياس الوائلي، من باهل أفصح من سحبان    :  "حة فيق

لم في                   " أخطب من سحبان  "و" وائل ه       فكان إذا خطب يسيل عرقا، وال يعيد آلمة، وال يتوقف، وال يقعد حتى يفرغ، أس ي، صلى اهللا علي زمن النب
ة،     : ترجمته في . توفي سنة أربع وخمسين للهجرة    . وسلم، ولم يجتمع به، وأقام في دمشق أيام معاوية         ة والنهاي ر، البداي ن آثي ن حجر،   8/78اب ؛ اب

 . 3/79؛  الزرآلي، األعالم، 3/250اإلصابة، 
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )3(
  .ىعثار: 2في م، د )4(
  .مادة وهص: اللسان. آسر الشيء الرخو: الوهص )5(
  .فؤاده: في م )6(
ى     ) أ/35ق (آتبت على الهامش األيسر من   ) 23-18(األبيات  :  في ت  )7( ى أعل ورين . من الصفحة طولي من أسفل إل ان    : ذو الن لقب سيدنا عثم
     .بن عفان رضي اهللا عنه، ألنه تزوج من ابنتي الرسول صلى اهللا عليه وسلما
 .فضل: 1في د )8(
ك                             )9( د حمل ذل ة، وق ى المباهل د أن دعاهم إل البيت إشارة إلى الكتاب الذي آتبه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، لمصالحة نصارى نجران، بع

 .   6/420شاد، محمد بن يوسف الصاحلي، سبل الهدى والر: قصة المباهلة، وآتاب المصالحة في: انظر. الكتاب أبو عبيدة عامر بن الجراح
ا   . الرواية الموجودة في آتب السيرة تشير إلى أن عمر بن الخطاب لم يعف سعيد بن زيد من الشورى عند مقتله          )10( م، إنم إذ لم يكن موجودا معه

شه : فسمَّى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وقال     : "بي وقاص وفي هذا يقول البيهقي     هو سعد بن أ    ن   لي د اهللا ب دآم عب
ه من عجز وال    فإن أصابت اإلمرة سعدا فهو ذاك، وإال فليستعن به أيُّكم ما ُأمِّرَ  :  وقال ،عمر، وليس له من األمر شيء، آالتعزية له         فإني لم أعزل

  .    12/276البيهقي، السنن الكبرى، : انظر" خيانة
 .البيت مطموس: 1في د )11(
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ـ تَــلِْكِب. 31 ـ نْ مِ اَل نَنمو ةًادعا ســوهــزرح َأمِهيدا يـ ـ ا الْ ه ـ قَالْ ِوَأ ض فَـاز  بقَ ب1(اص( 

32 .محمـ   فِ د ــفَ مهيلُِلـدٍبر حـ)2(يِفـ وٍملْي ِس ــِلا َأم ــا ِكوفُ باًرالَ وع ــر ــوا نَفُ  اصكْ

33 .ــح ــيمِل ِن علَــالِت الــز ــم ي اًشَاِحــ فَك ــ الْالَو جهري ــِهِرد ــالَ وي قَ الْفُلَْأ يــر اص 

ــفَ ِهِسليـــ جاِمرِتـــ احاريثَـــ ِإضـــعاوتَ. 34 مــا ام ــ عازتَ ــفْ ِرهنْ الَ  ةًعــ اخْالَو  اصتَ

35 .وزادــ ع ــو التَّاكى ذَلَـ ــفْ ِرِعاضـ ــِرقْتَو ةًعـ يبكــس ــِد ازهم ال ايــد ــإل ان ِم  اصقْ

36 .ــكَْأو برــه ع ــ خُن ــِكي الْ ِذِقلُْ ِربــ ر بـ غَالَفَ هطَم ـ  ي ـ  شَخْ ى مـ  أَ ن ـ  غَ الَ و اهتَ م3(اص( 

37 .ِجيـــذَ ِإيـــبا يدعوهـــ عبدِســـ ويد وــطْي ــتَقْ ممِعـ ــ واًاتَـ ــم مبرشْيـ  اصتَـ

38 .ويــج ــَأل ِلسِل صٍاِبحــِلتَخْم ــ ِباًطَ ــريو مِه ــ عبكَ ياً رمــِدر ــلْخَاً فَ ــ شَهفَ  اصخْ

39 .ــو ــا َأم ــع الْالَّا ِإنَ بــد ــشْ واَل قَ ِبمه ــلُج اًوســ و ــِدِبعلِْل الًأك ــ َأي ــ خَ)4(اوتَ م5(اص( 

ــ. 40 ــِدع الْلَّحــى ملَعَأفَ ــب ــو ِهِهب ِشــيفُِرشْ تَ بــالْ ِبَلد ــاِلغَ ــِق الْني ِم ِةيمــ الر  اصخْ

ــ. 41 ــ َألاًقَحسفَـ ــ ياٍكفَّـ ــَأ ِبوُلقُـ ــحَأكَ هنََّـ مدــخْ م ــ لَوقٌلُ ــع َأدقَ ــرخَ الْمظَ اص 

42 .ــِهِلع ــيـ ــ ِم اِهللاةُالَ صـ ــا منَّـ  ىصحــا يهــرج َأالَى ولَــبا يهــركْ ِذالَو ةًادعـ

ـ . 43 مد ـهِرى الـدتْنَّـا غَ مـ حمَأ ِبامٍةكَـي ومـ  ِبتْاس ـ ا األَ ه ـ  انصغْ ـ  ن ِم ـ  ر ٍبر طَ  اصقْ
  

  
  : ِذكْر فَواِئد تَتَعلَّقُ ِبهِذِه الْقَِصيدِة

  
صل : القَعجعوتُ الم6(الْم( صالخَرو ، :حمفْتُ. الرا   مهوركْسما، وهوممضمالْخَاِء و وح : ِسنَان

  .)10(السب والشَّتم: ، والقَرص)9(الوطْء الشَِّديد: ، والوهص)8(، وِقيَل هو رمح قَِصير)7("الرمِح
  

                                                 
ْصحيفٌ     : الَقْبُض: وقيَل.  الشَّْيِء لىجمُع الَكفِّ ع  : الَقْبُض   )1( ل، وهو َت َأْطراِف اَألَناِم ُذ ب ْبُص       . اَألْخ ِل هو الَق َأْطراِف اَألناِم َذ ب صَّواُب َأنَّ اَألْخ وال

 .5/73الزبيدي، تاج العروس، . بالصَّاد الُمْهَملة
  .1د:  الزيادة في)2(
   .غمصغمط ومادة :  بهم، اللساناحتقار الناس وغمطهم واالْزِدراُء: الَغْمصالغمط أو  )3(
 .أبو: 1في د )4(
  .مادة خمص: ، اللسانالجائُع الضامُر البطِن: الَخْمُص )5(
 .   الَقَعص: ، وقيل 1/80ابن سيدة، المحكم،  )6(
 .  أشار ابن سيدة إلى حالتي ضم الخاء وفتحها فقط. 6/29ج2؛ ابن سيدة، المخصص، م5/35س، .، م ابن سيدة)7(
  .6/29ج2سيدة، المخصص، مابن  )8(
  . 4/292ابن سيدة، المحكم،  )9(
  . 71\5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  )10(
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ى الموِصـِلي وَأنَـا َأسـمع        يحي بن َأِبي الْفَضِل عبِد الرِحيِم بنِ يوسفَ        )1()اِإلماِم(قُِرَئ علَى   
       رمفٍْص عو حو الشَّيخ َأبكُم َأبرٍد   بنَأخْبمحبن م   رمعد بن مزرطَب      اِضرَأنْتَ حِه ولَيةً عاءِقر ارقَِزيالد 

 الطّراح، َأنَّا الْقَاِضي َأبو     بن عِلي   بنيى  َأنَّا َأبو محمد يح   : تَسمع ِفي الْخَاِمسِة سنَةَ ثَالٍَث وِستِِّمَئٍة، قَالَ      
   دميِن َأحسد   بنالْحمحبن م   دمد   بن َأحمحبن م          دمحو طَاِهٍر مَأنَّا َأب ،نَاِنيمن السييِن اَألعسبن َأِبي الْح 

  ِليِد اِهللا    بنعببن ع      ثْمرو عمو عَأنَّا َأب ،ِدي األنباِريهم   د   بنانمحد   بن ممد   بن َأحمحبن م   ونـاره 
    دمحثَنَا م ،قَنِْديرمبنالس      مكَِم، ثَنَا آدِد الْحبر، قَالَ        بن عوِلم اَألعسة، ثَنَا مباس، ثَنَا شُعتُ :  َأِبي ِإيِمعس

ضى، ويشْهد الْجنَاِئز، ويْأِتي دعـوةَ الْمملُـوِك،         يعود الْمر  كَان رسوُل اِهللا    : َأنَس بن ماِلك، يقُولُ   
 نع" الْجنَاِئز" رواه التِّرِمذي ِفي     .)3(" ِمن ِليف  )2(ويركَب الِْحمار، ولَقَد رَأيتُه يوماً علَى ِحماٍر ِخطَامه       

  ِليبنع     ِليع نر، عجِهر بن حسا.  مةَ ِفي  بنواجِد    )4("التجارات " ممحم نان،    بن عفْيس ناح، عبالص 
  . كُلُّهم عن مسِلم ِبِه وِببعِضِه.  راِفع، عن جِريربنعن عمرو 

ـ -سِئلَتْ عاِئشَةُ   :  عتَيبة، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، قَالَ      بنثَنَا الْحكَم   . وِبِه ِإلَى شُعبة   ي رِض
 تَعِنـي ِخدمـةَ     -كَان يكُون ِفي ِمهنَِة َأهِلِه      : "صنَع ِفي َأهِلِه؟ قَالَتْ    ي  ما كَان رسوُل اِهللا      -اُهللا عنْها 

بة، رواه التِّرِمذي عن هنَّاد، عن وِكيع، عن شُـع        . )5(" فَِإذَا حضرِت الصالَةُ خَرج ِإلَى الصالَةِ      -َأهِلِه
  . صِحيح: وقَاَل

      اِهيمرقَ ِإبحو ِإسَأب امنَا اِإلمربنَأخْب   ِلياِهللا          بن ع دبٍد عمحو مَأب امثَنَا اِإلم ،اِسِطيالو دمبن َأح 
  دمٍد   بنَأحمحة بن مام6( قُد(   اِهيمرِإببن، و  الكَاشْغَِري انثْمع )7(  ا قَامهرغَيبنَأنَّا ا : الَ و طيالب )ا )8بـن  و 

 الصلْت، َأنَّا عبد الصمِد، ثَنَا َأبو سِعيٍد األشَـج،         بن َأحمد البانْياِسي، َأنَّا ا    بنَأنَّا ماِلك   : تَاج الفراء، قَاالَ  
:  َأِبي رباح، عن َأِبي سـِعيٍد قَـالَ        بن ِسنَان، عن َأِبي الْمنَاِزِل، عن عطَاِء        بنثَنَا َأبو خَاِلٍد، عن يِزيِد      

َأحِيِني ِمسِكينَاً، وَأِمتِْني ِمـسِكينَاً،     ! اللهم" يقُوُل ِفي دعاِئِه     َأِحبوا الْمساِكين؛ فَِإنّي سِمعتُ رسوَل اِهللا       
اِكينسِة الْمرمِني ِفي زشُراحا" و اهوبنرَأِبي س نةَ عاجم 9(ِعيٍد اَألشَج( .  

                                                 
 .ساقطة: 1في د )1(
 . 5/79ابن سيدة، المحكم، . آل َحْبٍل يوضع في أنف البعير ليقتاد به: الخطام )2(
 ).1017(، حديث رقم 241، السنن، ص التِّرِمذّي )3(
 ).2269(؛ حديث رقم 393، ص ، السننابن ماجة )4(
 .1/327؛ البيهقي، دالئل النبوة، )2489(، حديث رقم 561، السنن، ص التِّرِمذّي: ينظر )5(
م ارتحل       ،)هـ 620 و 541(عاش ما بين . أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، الدمشقي، الصالحي          :  هو )6( رآن في صغره، ث  حفظ الق

رهم                     إلى بغداد فأدرك الشيخ    ن البطي وغي دقاق، واب ة اهللا ال ه ، ومن هب سمع من ادر ف د الق ا       .  عب رة الحسنة ، من أعظمه صاحب التصانيف الكثي
ا تعصب           " المغني" ة ووضوح ودونم نهم بأمان ال  . في الفقه المقارن ضمنه أقوال الصحابة والتابعين وعلماء األمصار، وحكى أدلة آل واحد م ق

ي "في آتب اإلسالم في العلم مثله في جودته وتحقيق ما فيه، ولم تطب نفسي بالفتيا حتى صارت نسخة من    ما رأيت   : العز بن عبد السالم    " المغن
 .5/87؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 3/180؛ العبر، 8/142الذََّهِبّي، سير أعالم النبالء، :  ترجمته في. عندي

سند العراق           إبراهيم بن عثمان بن يوسف البغدادي الز      :  هو )7( و إسحق، م َغِرّي، أب ا بني       . رآشي الَكاْش ن      ). هـ 645 و   554(عاش م ه اب ال عن ق
ة                     : النجار ع حمق ظاهر وقل هو صحيح السماع إال أنه عسر جدا، يذهب إلى االعتزال ، ويقال إنه يرى رأي الفالسفة، ويتهاون باألمور الدينية م
ات،       3/252؛ العبر،   23/148،  الذََّهِبّي، سير أعالم النبالء   : ترجمته في . علم وافي بالوفي زان،         ؛  6/38؛ الصفدي، ال سان المي ن حجر، ل  ؛1/79اب

 .5/229ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 
ا   ). هـ564 و477(عاش ما بين . أبو الفتح محمد بن عبد الباقي البغدادي، المعروف بابن البطي       : هو )8( شيخ صالح متميز من أهل بغداد، سمع أب
رهم  ضل أحمد بن الحسن بن خيرون المقرئ، وأبا عبد اهللا مالك بن أحمد بن        الف ه في  . علي البانياسي وغي ساب،   : ترجمت سمعاني، األن ؛ 1/368ال

    .1/147الفاسي، ذيل التقييد، ؛ 1/381؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 15/43الذََّهِبّي، المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي، 
 ).4126(، حديث رقم 686، السنن، ص بن ماجةا )9(
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 بـن ِريِري، َأنَّا العشَاِري، َأنَّـا ا     حقَرْأتُ علَى َأِبي الْفَتِْح الشَّيباِني، َأخْبركُم الِكنِْدي، َأخْبركُم ال        
        دمَأنَّا َأح ،طيريكٍْر المو بون، َأنَّا َأبعمِد اِهللا بنسببن ع اد، ثَنَا ِبشْرابن ِزيرهم    ـدمحبـن ن، ثَنَـا م 

 قَطُّ  ما رفَع النَِّبي    : "، قَالَتْ - رِضي اُهللا عنْها   - عروة، عن َأِبيِه، عن عاِئشَة       بنِدينَار، عن ِهشَاِم    
الَ ِرداءيـن، وال    ، والَ اتَّخَذَ ِمن شَيٍء زوجيِن، والَ قَِميـصيِن، و         )1(عشَاء ِلغَداء، والَ غَداء ِلعشَاء قَطُّ     

ِإزاريِن، والَ ِمن النِّعاِل، وال رِئي قَطّ  فَاِرغَاً ِفي بيِتِه، ِإما يخِْصفُ نَعالً ِلرجٍل ِمسِكين، َأو يِخيطُ ثَوباً                   
  .)2("َألرملَة

 بـن  الصواف، ثَنَا الْحسين     بن، ثَنَا َأبو عِلي     وروينَا عن َأِبي نَِعيٍم الْحاِفظِ ِبالسنَِد الْمتَقَدِم ِإلَيهِ       
  رمبنع     ونُسثَنَا ي ،اِهيمربن ِإب     دمحثني مدر، حكَيِبيِب       بن بح نع ،اِوييِد اِهللا الفُربَأِبي ثَاِبـت،    بن ع 

بين يدي جِلـيٍس لَـه قَـطُّ، والَ قَـام حتَّـى       ركْبتَيِه ما قَدم رسوُل اِهللا    : " ماِلك، قَالَ  بنعن َأنَِس   
تَْأِذنَهس3("ي(.  

دفُ  يعتَِقُل الشَّاةَ يحتَِلبها، ويركَب الِْحمـار، ويـر        رَأيتُ رسوَل اِهللا    : " عن َأنٍَس قَالَ   )4(وِبِه
  . )5("ويتْبع الْجنَازةَ، ويِجيب دعوةَ الْعِبيِد

 فَتَنْطَِلق  َأن كَانَِت اَألمةُ لتَْأخُذ ِبيِد النَِّبي       " عن َأنَس    )6(وِفي ِإفْراِد الْبخَاِري ِمن حِديِث حميد     
  .)7("ِبِه حيثُ شَاءتْ

           ينسَأنَّا الْح ،ِن الِكنِْديمو اليَأنَّا َأب ،اِنيبو الْفَتِْح الشَّينَا َأبربنَأخْب ِليَأنَّـا ا     بن  ع ،ـدمبـن  َأح 
 عبِد الْحِميِد الِحماِني،    بن الْحسين الدقَّاق، َأنَّا البغَِوي، ثَنَا يحيى        بن عبِد اِهللا    بن، َأنَّا محمد    )8(ِهزارمرد

 عـوف، عـن     بن عبِد الرحمِن    بن حميد   بن محمٍد الدراورِدي، عن عبِد الرحمن ِ      بنثَنَا عبد الْعِزيِز    
َأبو بكٍْر ِفي الْجنَّـة، وعمـر ِفـي         : "قَاَل رسوُل اِهللا    :  عوف، قَالَ  بنَأِبيِه، عن جدِه عبِد الرحمِن      

        بالزنَّة، وةُ ِفي الْجطَلْحنَّة، وِفي الْج ِليعنَّة، وِفي الْج انثْمعنَّة، وِن الْجمحالر دبعنَّة، وِفي الْج ربـن ي 
 الْجـراِح   بن َأِبي وقَّاٍص ِفي الْجنَّة، وسِعيد بن زيٍد ِفي الْجنَّة، وَأبو عبيدةَ             بنعوٍف ِفي الْجنَّة، وسعد     

  .، رِضي اُهللا عنْهم َأجمِعين)9("ِفي الجنَِّة
                                                 

 .غداء لعشاء، وال عشاء قط لغداء: 1/178في ابن سمعون، األمالي،  )1(
  .7/85 وسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد،؛ محمد بن ي)137(؛ حديث رقم 169-1/178 األمالي، ابن سمعون،: ينظر )2(
ر )3( راد،  : ينظ ب واألف راف الغرائ ي، أط شفا، ص  ؛2/3المقدس اض، ال اد،   83 القاضي ِعَي دى والرش بل اله صالحي، س ن يوسف ال د ب ؛ محم

 .2/331؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، 9/400
 .ساقطة: 1في د )4(
ذا الحديث       ث فيما توفر لدي من مصادر ومراجع     لم أعثر على هذا الحدي     )5( بيهين له ديثين ش ى ح عن أنس رضي اهللا    : ولاأل. ، ولكن عثرت عل

وك،  رسول اهللا رأيت  : "العنه ق  ى            يعود المريض، ويتبع الجنائز، ويجيب دعوة الممل وم قريظة عل ر وي وم خيب ان ي د آ ار، ولق ويرآب الحم
ى الصحيحين،   ". حمار خطامه من حبل من ليف وتحته أآاف من ليف           م   2/506الحاآم، المستدرك عل اني    ). 3734(، حديث رق ا الحديث الث أم

وم قريظة والنضير          ان رسول اهللا    آ: "عن أنس قال  : فنصه ان ي ار، وآ وك، ويرآب الحم  يعود المريض، ويشيع الجنازة، ويجيب دعوة الممل
  ).  4178(، حديث رقم 694بن ماجة، ص ابن ماجة، سنن ا"  برسن من ليف، وتحته أآاف من ليف مخطومعلى حمار، ويوم خيبر على حمار

ن نسي        : قال ابن حبان  . وابن أبي حاتم، وابن حبان، ولم ينسبوه      آذا ذآره البخاري،    . حميد الكندي : هو )6( ادة ب و    . شيخ يروي عن عب ه أب روى عن
 .    6/192؛ ابن حبان، الثقات، 3/232ابن أبي حاتم، الجرح والتَعِدّيل، : ترجمته في. بكر بن عياش

 ).6072(، حديث رقم 1250الصحيح، ص البخاري،  )7(
ات   . يفيني، أبو محمد   الصر ِهَزاْرَمْرد عبد اهللا بن     عبد اهللا بن محمد بن    : هو )8( دامغاني،         آان أحد الثق د اهللا ال و عب و بكر الحافظ، وأب ه أب ، سمع من

  .  3/537السمعاني، األنساب، : ترجمته في. مات سنة تسع وستين وأربعمئة. مينوأبو الفضل بن خيرون األ
  ).1076(، حديث رقم 3422\9لصحابة، بن قانع، معجم ا؛ ا)3747(، حديث رقم 848سنن، ص التِّرِمذّي، ال )9(
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عاِد الْمةُ الضةقَاِفيمج  

- 15 -  
          

  ] الطويل[
ــومِب.1 ــِر خَِدِل ــخَ الْي ــ َأِقلْ  ضعــها بِضعــى بلَــو عكُــز يِهِلــج َأنِمــو  األرضِتقَرشْ

2.ــالَوتَتْح اِشــبــ الْيرهى ِبدمــحــفَ ٍدم ــم ــا نَهباا شَ ــالَ وصقْ ــا هانَ شَ  ضغَ

3.ــِإو يوــ ان ــرسِك ــي لَقَّى شُ ــ وةَلَ َأفَ ِهِعضــو جســه ــن ِم ــ الِْهقِّ شَ ــ الْثُاِدح م1(ض( 

4.ـ  قُ تْقَّشُو  واضقْــ ين َأِراِمخَــم الِْبعــ الرنوا ِمــادكَــو ةًيفَـ ِخاك ذَن ِمـِسرفُـ الْوبلُ

5.ــو ــِف ــ ِماٍتفَري شُ ــهنْ ــضقَنْتَ ؤِذ مــِب ن ــوِمي ــ ِموٍطقُ س ــَلثْ ــا نُ م ــنَّذَِب  ضقْ ال

ــطَْأفَ.6 ــَأفَ ــ الْار نَ ــِسرفُ ــح مور نُ ــفَ ٍدم ــ لَمكَ هــم ــلْي ظُ ِف ٍةمــ ب عدهــا ر  ضكْ

7.ــغَوتْاضكَــ وــ فَمتْاضب حــةُيــرس َأفَ ٍةاوقَـعذَب ــ الْاكبـ طَس  )2(ضيا فَــهِضيــ فَن ِم

8.ــو صــح ــ َأنم َأيِهد لَ مرهــانْم ــاَل حــوهضــرا فَمــو ىضقَ ــو دن ِم  ضفْ الــرِهِن

9.ـــ الَوـــتِّاي ِفـــالَِّإ ظَّحاِعبم ـــحنَ ٍدمــي ــ عب ــلَ ــ وِهيِقِدصى تَ جــ الْب حض 

ــ. 10 ــِهِب شَّ بــ كُتْر ــ اِإلبتُ ــر وهلَ لُسه ــخَْأو ــربـ ــاع طَن َأٌل كُـ ــهتَـ  ضر فَـ

11 .نِْعوـ  د ـوِر الطُّـنَا سطَتَ اسشُـار عاعه الَوِلح ــم ــوس ــنى ِم نَ سا بــر ــ وِهِق مض 

12 .قَود ج عِ اء يسـى بعدـ موسـى مشِّبَأِب اًرــح مــد شْ بــر ــولُتْم ِلمى كَ ــه ا عرض 

ــِب. 13 ــا نَه ــ الْقَطَ ــانْ فَآنرقُ ــادقَ ــعو عاِئ طَ ــدانَ ــاٍص ع س فَو ــِبوي ــ الْهقُ عرض 

14 .ــو يــيِهِلص ــاًار نَ م نــقَ و اهــيِطا م عه ومقَـن دـ  الْ م حى تَـنَسضـ  فْاع ـ  الْ ه لَ  ضرقَ

ــ. 15 ــِهِب ــ الْ اُهللارو نَ باِئصرــ و هتُ  الَيــم يزــ ج ــالًه ــ م ا هــو ــالْ ووُل الطّ عرض 

16 .تَّفَـــوـــ َأحسمِه ِبـــاًاعنَـــ واِظوتَ اًرحـــفَيهَأا وو قْـــروـــ غَِه ِبـــ)3(ىدمض 

ــ بهذْ مـكنْـى عدلنَّـا ِلى مـده الْ يِبنَ. 17 ــ الْكلَ حسالْب ــو ضاحــالْ و ــمالْم ركَ حض 

18 .ويــتٌبِف رتُــ الَيــع ِهياِمســتْ رــِل ةٌب ــِعِف رلِّكُ ــ الْي ــِردقَ ع ــن ــ خَِهِرد قَ  ضفْ

                                                 
 هو إيوان آسرى بدار ملك األآاسرة المدائن من العراق وبالمدينة العتيقة منها التي آان ينزلها ملوك بني ساسان، ويقال إن سابور ذا         : اإليوان )1(

   .مادة مضض: اللسان. الحرقة والهم:  والمضُّ.1/294ياقوت الحموي، معجم البلدان، . األآتاف هو الذي بناه، وهو من أآابر ملوآهم
  .5/15، ياقوت الحموي، معجم البلدان. مدينة حسنة بين الري وهمذان: ساوة مادة غيض؛: غار ماؤها في األرض، اللسان:  غاضت)2(
  .وأدى: 1في د )3(
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ــ. 19 ــه وبن ــو َأٍماِش ــىلَ ــِرخْفَ ِبيٍشر قُ اه ــِغو ــنْ عمهِريـ ــزا مهـ ــ دهلَّتُـ  ضحـ

20 .ــو ــا ِلم ــيٍشرقُ ــمي الْ ِف ــِراِخفَ ِبشْ مه ــالَو ــا ِماهوِس ِل ــا ِف ــي الْثله ــالَع ع رض 

21 .ـ ى نَ تَم هـ ِفِرخْـفَلْ ِلتْضهربـنــفَ ٍكاِلـ م ــمـ ــراِخفَ يذْا ِإاهوِسا ِلـ ــا نَهـ  ضهـ

ــ. 22 ــامرِك ِن عــز ــ َأِتالَ ال ــوضغْ ـ  مندِعو ةًاديا ِس ـ ي الْ اِدنَ وِدج ـ الْ و ـ  ِسْأب ـ  ي م لَ  واضغْ

ـ  ع ودسُأ. 23 ــو اهـامحِدا ازايـنَم الِْرمـى حلَ ــ عبهشُ ــلَ ــنَم الْيِضى ِب ــِباِق  ضقَنْ تَ

24. ــو ــا نَم ــهتْضقَ ــِربيسي لَ مــاه ٌؤِرم ــوا َأمبرتْــمالَه لَــاقُطَــ ي قْــ نَهض 

25 .ــو ــ َأٍماِشــ هنِم ــيــارِخ الْتَنْ ـ  ِإِضيرتُو مهودس تَ ـ  الْ هلَ عِشر ـ الْ و ـ  ومقَ ـ ر ي م لَ واض 

ـ . 26 بـ  الْتَْأد هـداِتا خَـى يمنَّـ ِإسـِل الره ِتـــابداءتْخَـــ وـــ الَمي رلَـــام فَـــه ض 

ــ. 27 ــ دنِئلَـ ــشَّا ِلنَتْسنَّـ ــاِءقَلـ ــفَ مآِث مـ مدحــك ا خَ يــر ــَأل اي ــ لَاِمنَ ــا رنَ ح1(ض( 

ــ. 28 ــكلَى علَّصفَ ــ اُهللاي ذََا مــر  )2(ضغَــ نصى غُــح الــضاِءقَــرو ِبسامــوقٌاِرشَ
  

  

  :)3(تَعلَّقُ ِبهِذِه الْقَِصيدِةِذكْر فَواِئد تَ
  

       ِليِن عسِخ َأِبي الْحلَى الشَّيْأتُ عٍد   بنقَرمحبن م  شِْقيمالد ونارِد     )4( هبو عخَاِن َأبالشَّي كُمرَأخْب 
   دمحِر   بناِهللا مِن    بن نَصمحِد الرببن ع  ِشيفُوٍظ القُرح5( م(  س اَألِميرو ،       ـدمحِد اِهللا مبو علَِة َأبوفُ الدي

َأنَّا الْفَِقيه َأبو   :  ِقراءةً علَيِهما وَأنْتَ حاِضر ِفي الراِبعِة، قَاالَ       )6( ِنجاِد اَألنْصاِري  بن غَاِفل   بن غَسان   ابن
   ِلينَ      بنالْقَاِسِم ع ننَحِه ولَيةً عاءاِفِظ ِقرِن الْحسقَالَ  الْح عم7(س( :      ِليِن عسو الْحشَايخُ َأبِلم  بنَأنَّا الْمسالْم 

 بـن  محمـد    بـن  عبـِد الـسالِم      بن عِلي   بن عِلي الْفَِقيه، وَأبو الْفَرِج غَيثُ       بن الْفَتِْح   بن محمد   ابن
 الْعباِس  بن الْخَضِر   بن حمزةَ   بند عبد الْكَِريِم     األرِمنَاِزي الصوِري الْخَِطيب، وَأبو محم     )8()بن(جعفَر

                                                 
  .مادة رحض: الُغْسُل، اللسان: الرَّْحض )1(
ّشاِرق  : َذرَّ )2( شمس ح   : طلع؛ ال شرق؛ الغضّ    ال سان   : ين ت رّي، الل ادة ذرر و شرق و غضض        : الّط اء . م ين        : ورق ا ب ة التي يضرب لونه الحمام

 .539\2الدميري، حياة الحيوان، . السواد والغبرة
  .ذآر شيء مما يتعلق بهذه القصيدة من األخبار: 1في د )3(
ة بالق    . المعمر نور الدين أبو الحسنعلي بن محمد بن هارون الحميدي الدمشقي، الشيخ المحدث الصالح  : هو )4( ارئ الحديث للعام عاش  . اهرةق

دي         ). هـ712  و    627(ما بين    ن الزبي ى اب رم         "صحيح البخاري   "سمع عل أ "، وسمع من مك ن اللَّتي   "الموط ن     "، واب د اب دارمي وعب مسندي ال
شيخة تفّرد بأشياء وخّرجوا. متزهدا محبَّبا إلى الناس آان خيِّرا فاضال دينا     . "حميد ه في  .  له م شيوخ،    : ترجمت ذََّهِبّي، معجم ال ؛ الفاسي،  2/323ال

  .    22/96؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 14/77؛ ابن آثير، البداية والنهاية، 2/217ذيل التقييد، 
ان                   :  هو )5( اط أبي البي ي مشيخة رب ين وستمئة         . محمد بن نصر القرشي، أديب شاعر صالح، ول نة خمس وثالث وفي س ه في   تر. ت ذََّهِبّي،  : جمت ال

 .    5/174؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 3/224العبر، 
ين              :  هو )6( را من             ).  هـ  632 و   552(أبو عبد اهللا محمد بن غسان األنصاري الخزرجي الحمصي عاش ما ب سمع آثي دم دمشق، وهو صبي، ف ق

د       .  هالل، وغيرهمأبي المظفر الفلكي، وعلي بن أحمد الحرستاني، وأبي المكارم بن      ن عب د ب صابوني، وأحم ن ال ل، واب ورى عنه الضياء بن خلي
بالء،         : ترجمته في . الرحمن المنقذي وغيرهم   ذََّهِبّي، سير أعالم الن وافي،   22/381ال صفدي، ال ال،    ؛ 4/221؛ ال ة اإلآم دادي، تكمل ؛ 4/360البغ

 .46/124بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ا
  .قاال: 1في د )7(
 .ساقطة: 1في د )8(
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 َأِبـي   بـن  عثْمـان    بن َأحمد   بن محمٍد   بن عبِد الْواِحِد    بنَأنَّا َأبو الْحسِن َأحمد     : الْوِكيِل ِبِدمشْقَ، قَالُوا  
 سـهل   بـن  محمد   بن جعفَر   بنحمد، َأنَّا َأبو بكٍْر محمد       أَ بنالْحِديِد السلِْمي، َأنَّا جدي َأبو بكٍْر محمد        

    ِليثَنَا ع ،اِئِطيلَى       بنالْخَرعوب يو َأيب، ثَنَا َأبرِرير      بن حآِل ج ان ِمنرقَالَ    بن ِعم ،ِليجِد اِهللا الببع  :
   ومخْزثَِني مدَأِبيهِ    بنح نع ،وِميخْزاِنئ المنٍَة قَالَ       هِمَئةُ سو ونسخَم َأتَتْ لَه1(: و(      ِلـدلَة ولَي ا كَانلَم 
، وخَمدتْ نَار فَاِرس،    )3( ِإيوان ِكسرى، وسقَطَتْ ِمنْه َأربع عشْرةَ شُرفَة       )2(، ارتَجس ِفيها رسوُل اِهللا    
 ِإِبالً ِصعاِبا، تَقُود خَـيالً      )5(ورَأى الموبذَان ،  ، وغَاضتْ بحيرةُ ساوةَ    ِبَألِْف عامٍ  )4()ذَِلك(ولَم تَخْمد قَبَل    

، قَد قَطَعتْ ِدجلَةَ، وانْتَشَرتْ ِفي ِبالَِدها، فَلَما َأصبح ِكسرى َأفْزعه ذَِلك، فَصبر علَيِه تَشَجعاً،               )6(ِعرابا
    الَ يد َأى َأنر خر  ثُم- قَاَل الْفَِقيهو :  خرال يد ِتهِ   -ِإنَّهاِزبرم نع 7( ذَِلك(     لَسجو ،هتَاج لَِبسم، وهعمفَج ،

 ال، ِإالَّ َأن  : تَدرون ِفيما بعثْـتُ ِإلَـيكُم؟ قَـالُوا       : علَى سِريِرِه، ثًُم بعثَ ِإلَيِهم، فَلَما اجتَمعوا ِعنْده، قَالَ        
 ِلكنَا الْمخِْبرم   . يهـرَأخْب ه، ثُما ِإلَى غَمغَم اددوِد النِّيراِن، فَازِبخُم ِهم ِكتَابلَيع درِإذْ و ،م كَذَِلكنَا هيفَب

   الَها همَأى وا رذَان . ِبموبَأنَا  : فَقَاَل المو-  ِلكاُهللا الْم لَحذِ    -َأصتُ ِفي هَأير ا   قَدْؤيِه اللَّيلَِة ر .    قَـص ثُـم
. حدثٌ يكُون ِفي نَاِحيـِة الْعـربِ      : أي شَيٍء يكُون هذَا يا موبذَان؟ قَالَ      : علَيِه رْؤياه ِفي اِإلِبل، فَقَالَ    
  .وكَان َأعلَمهم ِفي َأنْفُِسِهم

ذَِلك ِعنْد لُوِك : "فَكَتَبِلِك الْمى مرِكس اِن ِمنمنِْذربنِإلَى النُّعد؛.  الْمعا بَأم  
       َألَهَأس َأن ا ُأِريداِلٍم ِبمٍل عجِبر إلي هجِسيِح     . فَوِد الْمبِه ِبعِإلَي هجرو   بنفَومبن ع    ـانيبـن  ح 

ِليخِْبرنـي  :  ِبما ُأِريد َأن َأسَألَك عنْـه؟ فَقَـالَ        )9()ِعلْم(َألَك  : فَلَما ورد علَيِه، قَاَل لَه    .  الْغَساِني )8(نُفَيلَةَ
هلَمعي نِبم تُهرِإالَّ خَبو ِعلْم ِعنِْدي ِمنْه كَان فَِإن ،با َأحمَألِني عسي َأو ،ِلكالْم.  

اٍل ِلي يسكُن مشَاِرفَ الـشَّاِم، يقَـاُل لَـه          ِعلْم ذَِلك ِعنْد خَ   : فَقَال. فََأخْبره ِبالَِّذي وجه ِإلَيِه ِفيهِ    
ِطيحقَاَل. س) :   َألْتُكا سمع َألْه10()فَاْئِتِه فَاس(      دبع جاْئِتِني ِبتَفِْسيِرِه، فَخَر ثُم ،نْهع )ى    )11تَّى انْتَهِسيِح حالْم 

  : م علَيِه وكَلَّمه، فَلَم يرد علَيِه سِطيح جواباً، فََأنْشََأ يقُوُل وقَد َأشْفَى علَى الضِريِح، فَسلَّ)12(ِإلَى سِطيٍح
  
  

                                                 
ف،   )1( روض األن سهيلي، ال اء،  األ؛ 1/19ال رات األدب بهاني، محاض الم،  ؛4/430ص اريخ اإلس ذََّهِبّي، ت ذآرة  ؛36-1/35 ال دون، الت ن حم  اب

  .9/11الحمدونية، 
  . مادة رجس: صوت الشيء المختلط العظيم آالرعد، اللسان: ارتجف، وقيل: ارتجس )2(
 .شرافة: 2في د )3(
 .ساقطة: ، م2 دفي )4(
 .  مادة موبذ: القاضي، اللسان:  آقاضي القضاة للمسلمين، والموبذ،للمجوسلقب يطلق على القاضي : الموبذان )5(
 .مادة عرب: العربية المنسوبة إلى العرب، وهي خالف البخاتي والبراذين، اللسان: العراب )6(
 .274فاجي، شفاء الغليل، ص الخ. جمع َمْرُزَبان وهو رئيس الفرس: الَمَراِزَبة )7(
  .1/64السهيلي، الروض األنف، . وهو تحريف، والصواب ما هو مثبت. بقيلة: في جميع النسخ )8(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )9(
 .مطموسة: 1في د )10(
 .ساقطة: 2في د )11(
ل     ول. هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن غسان ): الكاهن( سطيح   )12( سطيح قب د في اليوم الذي ماتت فيه امرأة عمرو بن عامر، ودعت ب

ه،        . أن تموت فأتيت به فتفلت في فيه، وأخبرت أنه سيخلفها في علمها وآهانتها             ا هالت د رأى رؤي ة، وق يمن من التبابع دعاه ربيعة بن نصر ملك ال
  .1/60؛ السهيلي، الروض األنف، 1/16ابن هشام، السيرة النبوية، : ظرنا. فأولها سطيح مبشرا ببعثة النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، وسيادته
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  . )2(ِفي َأبياٍت ذَكَرها]  الرجز[، ] اليمن)1(َأصم َأم يسمع ِغطِْريفُ[
، )3(يِح، َأتَى ِإلَى سِطيح، علَى جمٍل مـِشيح       عبد الْمسِ : رفَع رْأسه يقُولُ  . فَلَما سِمع سِطيح ِشعره   : قَاَل

       ِلكم ثَكعِريِح، بلَى الضفَى عَأو قَدـا         )4()يبن(وْؤيراِن، ووِد النِّيـرخُماِن، وواِس اِإليِتجالر ،اناسس 
يا عبد الْمِسيِح   .  ِدجلَةَ، وانْتَشَرتْ ِفي ِبالَِدها    الموبذَاِن، رَأى ِإِبالً ِصعاباً، تَقُود خَيالً ِعراباً، قَد قَطَعتْ        

، وغَاضتْ بحيرةُ ساوة، وخَمدتْ     )5(ِإذَا كَثُرت التِّالوة، وظَهر صاِحب الِهراوة، وفَاض واِدي السماوة        
       ِمنْه ِلكماً، يِطيٍح شَامِلس الشَّام سفَلَي ،فَاِرس نَار         ـوـا هكُلُّ مفَاِت، وِد الشُّردلَى عِلكَاتٌ، عمو لُوكم م

  )6(:فَنَهض عبد الْمِسيِح ِإلَى راِحلَِتِه وهو يقُوُل. ثُم قَضى سِطيح مكَانَه. آٍت آتٍٍ
  ] من البسيط    [

ــ. 1 ــِإ فَرمشَ ــ مكنَّ ــاِض ي الهــم   مير  ِش

   فِْزال ينَّــــعيــــقٌِرفْ تَكِيغْتَ ويــــر   

    
ـ  م ِسم ي نِإ. 2 ـ  كلْ ـ ي س بن ـ ان أَ اس   مهطَرفْ

ــ    ــدهر َأ ذَنِإفَـ ــا الـ ــ داروطْـ  )7(يراِرهـ
    

ــبرفَ. 3 ــبا رمـ ــا َأمـ ــِزنْما ِبوحضـ   ٍةلَـ

 )8(يرِصــاه المدســ اُأللَتهاو صــابهــتَ   
    

ــ. 4 ــم َأهنِْم بــص ــ بِحرو ال هرامخِْإ وــو   هتُ

   والهــر ــ وانزمــ ــ وورابســ   ورابســ

    
5 .ــو ــالدو َأاسالنَّ ــ فٍَتالَّ ِع منــِل ع وام  

ــنَأ    ــ َأد قَـ ــحم فَلَّقَـ ــهم و)9(ورقُـ   ورجـ

    
6 .ــو ــم ه ــن ِإماُأل وبن 10(ا م(َأ رــو   باًشَا نَ

ــ    ــِبالغَ ِباكذَفَـ ــح ميـ ــم ووظٌفُـ   ورصنْـ

    
7 .الخَوــر ــشَّ وي ــرقْ مرال ــاِنونَ ــ ِف   ٍنري قَ

   ــالخير ــتَّ مفـ ــشَّ وعبـ ــ مرالـ   ورذُحـ

    
  

                                                 
  .مادة غطرف: السيد الكريم الشريف، اللسان: الغطريف )1(
  : األبيات التي ذآرها. 1/64الروض، السهيلي، : ينظر )2(

َيَمنْ   . 1 ُف ال ْسَمُع ِغْطِري مَّ َأْم َي  َأُص
  

َنْن ْأُو الَع ِه َش اْزَلمَّ ِب اَد َف  َأْم َف
  

نْ . 2 ْن َوَم ْت َم ِة َأْعَي َل الُخطَّ ا َفاِص  َي
  

ِضنْ  ٍه َغ ْن َوْج ِة َع ف الُكْرَب  َوَآاِش
  

َننْ  ـاَك َشْيـَأَت. 3 ْن آِل َس يِّ ِم  ُخ الَح
  

 ْنـن َحَجـٍب بـن آِل ِذْئـه ِمـَوُأمُّ
  

وَّاُر اُألُذن. 4 اِب َص ُم النَّ  أْزَرُق َبْه
  

رَِّداِء َوالَب   ْضَفاُض ال يُض َف  َدْنأب
  

نْ . 5 ى ِلْلَوَس ِم َيْنَم ِل الُعْج وُل َقْي  َرُس
  

زََّمنْ  َب ال َد َوال َرْي ُب الرَّْع  ال َيْرَه
  

َزنْ   . 6 َداٌة َش َي اَألْرُض َعَلْن وُب ِب  َتُج
  

نْ     ي َوَج ِوي ِب ًا َوَتْه ي َوْجن  َتْرَفُعِن
  

نْ . 7 آِجي َوالَقَط اري الَج ى َع ى َأَت        َحتَّ

رِّيح ي ال ُه ِف دَِّمْنَتُلفُّ اُء ال   َبْوَغ
    

 

  .2/174الزبيدي، تاج العروس، ). والماِنُع لما وراَء َظْهِره(، )الُمْقِبُل عليك: (ِنعلى َوْجَهْيالُمشيُح : وقال الفّراُء. الجاّد الُمسِرع: الُمِشيح )3(
  .1د: الزيادة في )4(
  . 3/754؛ البكري، معجم ما استعجم، 3/271ياقوت الحموي، معجم البلدان، . ممفازة بين الكوفة والشام، وقيل بين الموصل والشا: السَّماوة )5(
؛ الماوردي، أعالم النبوة، 198 -2/196 المرزوقي، األزمنة واألمكنة، ؛278 -4/276األزهري، تهذيب اللغة، :  تخريج القصيدة، وردت في  )6(

وة، 198ص ل النب ي، دالئ رات األدب1/129؛ البيهق بهاني، محاض ر4/430اء، ؛ األص ت األول واألخي شق، ؛، البي اريخ دم ساآر، ت ن ع  اب
اريخ اإلسالم،   ؛ 1/29  ابن سيد الناس، عيون األثر،     ؛3/124؛ النويري، نهاية األرب،     252-2/251؛ ابن الجوزي، المنتظم،     37/363 الذََّهِبّي، ت

   .1/75حلبية، ؛ برهان الدين الحلبي، السيرة ال8/11، ابن حمدون، التذآرة الحمدونية، 1/37
  .جمع دهر: دهارير )7(
 . مادة هصر: جمع مهصار وهو األسد الشديد، اللسان: المهاصير )8(
  .فمحفوظ: 1في د )9(
 .إما إن: 2 ، د1في د )10(
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ِإلَى َأن يمِلك ِمنَّـا     : فَلَما قَِدم عبد الْمِسيِح علَى ِكسرى َأخْبره ِبما قَاَل لَه سِطيح، فَقَاَل ِكسرى            
    وِلكَاً، كَانَتْ ُأمم شَرةَ ععبور َأرُأمِإلَى ِخالَفَـِة           . ر و اقُونالْب لَكمو ،ِع ِسِنينبةٌ ِفي َأرشْرم عِمنْه لَكفَم

  . )1("-  رِضي اُهللا عنْه- عثْمان
    النَِّبي ِلدوم كَانو            ام الِْفيل، وِل عِبيِع اَألور تْ ِمنضلَةً مةَ لَيشْراإلثْنَيِن الثْنَتَي ع موِقيَل ي :

: الثْنَتَي عشْرةَ لَيلَةً خَلَتْ ِمن شَهِر رمضان، وقَاَل الْخَـواِرزِمي         : ِللَيلَتَيِن خَلَتَا ِمن رِبيِع اَألوِل، وِقيلَ     
  . )3(وذَِلك يوم ِعشِْرين ِمن نَيسان. )2(ِلثَماٍن خَلَتْ ِمن رِبيِع اَألوِل

 َأِبي الْعاِص عن ُأمِه فَاِطمِة ِبنِْت عبِد اِهللا، َأنَّها شَِهدتْ           بنِن ِمن حِديِث عثْمان      السكَ بنوذَكَر ا "
   ةَ النَِّبيِوالَد  ْالً، قَالَتنُو               : " لَيـوِم تَـدِإلَى النُّج ِإنّي َألنْظُرو ،رِت ِإالَّ نُويالْب ِه ِمنِإلَي ا شَيء َأنْظُرفَم

  .)5(" علَي)4(نّي َأقُوُل لَتَقَعنأ حتَّى
    رملَى عْأتُ عشْق     بنقَرطَِة ِدماس ِبغَونِْعِم القَوِد الْمبكُم ا .  عراً ِفي    بنَأخْبورضح تَاِنيسرالح 

        لِْميِن السسو الْحالَِم َأباُل اِإلسمِبِه، َأنَّا ج ِة فََأقَراِبعَأنَّا   )6(الر ،  ينسبـن  ِطالَب الْخَِطيب، َأنَّـا ا     بنالْح 
    رمع، ثَنَا عيمة  بنجيصصى بالمسو7( م(    فَرعاِحد قَالَ   بن ثَنَا جِد الْوبع  :    انفْوة،   بنقَاَل لَنَا صـريبه 

 مـسروراً   وِلـد النَِّبـي     :  " عباٍس قَالَ  ابن جريج، عن عطَاء، عِن      بن البرساِني، عِن ا   بنومحمد  
  .  )9(" وِلد مخْتُونَاً مسروراًوقَد تَواتَرِت اَألخْبار َأن رسوَل اِهللا : " قَاَل الْحاِكم)8("مخْتُونَاً

  

  

  

                                                 
وة، ص        ؛1/134أبو نعيم األصبهاني، دالئل النبوة،      :  ينظر )1( ي؛    198الماوردي، أعالم النب وة للبيهق ل النب ؛ األصبهاني،  129 - 1/126؛ ودالئ

ة،    81 -1/80الكالعي، االآتفا،  ؛1/64السهيلي، الروض األنف،  . 4/430محاضرات األدباء،    سيرة الحلبي ي، ال ؛ 44-1/42؛ برهان الدين الحلب
  . 1/4؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 1/215؛ ابن آثير، السيرة النبوية، 29-1/26ابن سيد الناس، عيون األثر، 

  .58-1/57؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 1/108؛ الكالعي، االآتفا، 1/26ابن سيد الناس، عيون األثر، :  ينظر)2(
ع األول عام            اختلفت الروايات حول تحديد زمن ميالد النبي       )3( ة من شهر ربي ين، الثنتي عشرة ليل وم االثن ، فقد ذآر ابن إسحق أنه ولد في ي

د النبي       141-1/140 الفيل بخمسين يوما بعد: قيل. الفيل اب مول ة ب ر في البداي ال ) ) 2/264-267؛ وذآره ابن آثي د   إن رسول اهللا : وق   ول
اقر    . بخمسين يوما، وهو أشهر: بأربعين يوما، وقيل: بعده بشهر، وقيل : عام الفيل على قول الجمهور، فقيل      ر الب ل    : وعن أبي جعف دوم الفي ان ق آ

ن   بل آان عام الفيل قبل مولد رسول اهللا    :  بعده بخمس وخمسين ليلة، وقال آخرون      ومولد رسول اهللا    للنصف من المحرم     ه اب  بعشر سنين قال
ة عن الزهري،           : وقيل  . بثالث وعشرين سنة، رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده          : وقيل. إبزي ن عقب ه موسى ب نة ، قال بعد الفيل بثالثين س

ه                   : وقال أبو زآريا العجالني    . يضاواختاره موسى بن عقبه أ     ا قال ه م دا ، وأغرب من ذا غريب ج ن عساآر وه ا، رواه اب أربعين عام ل ب د الفي بع
ال        : خليفة ابن خياط     د رسول اهللا   : حدثني شعيب بن حيان عن عبد الواحد بن أبي عمرو وعن الكلبي عن أبي صالح عن أبي عن ابن َعبَّاس، ق ول

والمجتمع عليه أنه ولد عليه السالم عام الفيل: ، وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف أيضا، قال خليفة ابن خياط  قبل الفيل بخمس عشرة سنة          .  
 .ليقعن: 2 في د)4(
 ؛ برهان1/207ابن آثير، السيرة النبوية، ؛1/27؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، 1/109؛ الكالعي، االآتفا،   1/308 السهيلي، الروض األنف،     )5(

  .1/58الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 
شافعي         :  هو )6( سلمي الدمشقي ال و الحسن ال ار        . علي بن المسلم بن محمد  بن علي بن الفتح ، أب دي آب ى ي ل دمشق، درس عل ال اإلسالم نزي جم

ان      تولى التدريس . العلماء فقد تفقه على يدي أبي حامد الغزالي، وأبي نصر بن طالب، وعبد العزيز الكتاني         ة، وآ ة والغزالي في المدرسة األميني
ه مصنفات في              راض، ول ذاهب والف ا بالم صد      ثقة، ثبتا، عالم سير، وت ة والتف ين وخمسمئة     .  لإلشغال  ىالفق وفي سنة ثالث وثالث ه في  . ت : ترجمت

  . 4/102بلي، شذرات الذهب، ؛ ابن العماد الحن22/122؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 2/445؛ العبر، 43/100الذََّهِبّي، تاريخ اإلسالم، 
ا                           : المصيصة )7( رى دمشق قرب بيت لهي ة من ق ضا قري القرب من طرسوس، وهي أي روم ب الد ال ة وب : انظر . ثغر من ثغور الشام بين أنطاآي

  .4/1235؛ البكري، معجم ما استعجم، 5/145ياقوت الحموي، معجم البلدان، 
  .)35521(، حديث رقم 12/444نز العمال، ؛ المتقي الهندي، آ)39183(، حديث رقم 36/241مع األحاديث، السيوطي، جا )8(
  ).4177(، حديث رقم 2/657آم، المستدرك، الحا )9(
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  )1(قَاِفيةُ الطَّاِء الْمهملَة

- 16 -  
  

  ] الطويل[
ـ ي لَو أَ بِحا الصنَس اطَّـح)3(ِهِجـنْزي ِفيِل اللَّ)2(حنْج و اءضَأ. 1 ـ ج تَىلَ ـ تْلَّ ـ ري اَألِذ ِب  ىطَ

2 .ــقَْأوبا نُــنَسالْور مــحبة وجــهفَ اهمـنح ـ  اد ع ـ  نَ ن ـ  الْ ِجه ـ  بِ اِمرغَ ـ خْا أَ ه  اطَ

ــ. 3 ــا لَنَطْرشَ ــه ــ النَُّلذْا ب ــنَِّإ ووِسفُ ــ ام سعــنَتُاد ــي الْا ِف حَأب ــقْتَ ن ــشََّلب  اطَر ال

4 .ــ ِلاتُذَو ــ الَاٍظح ــى الْر تَ عــلَثْ ِمين ــ اه قَساًامــنْ ِمالَ و هــا ع ــى علَ ــَأ ٍقاِش ىطَس 

ـ  ويِلِحكَـ ـالـاهـِفرطَوااهـم لَنا ِمـنَيلَع تْرَأدا. 5 ـ  ح نِم ـ إ يـثِ اِدح اَألِولْ 4(ِفنْطَا  س( 

ــحرفَ. 6 ــشَا نَ ــ ذَ)5(ىاونَ ــلاكِل ــلُّ كُاِنح ــ انَ ــ ِمقُقِّشَنُ ــم ــاَلا نَ ــن ِم ــر ِمٍبر طَ  )6(اطَ

7 .ــلْقَو ــقَ يِب ــ الَْلب ــِطرِم ــونَ دتُقْقَ شَ هم ــو ــ علٌّكُ ــلَ ــ الِْردى قَ ــ ِباِمرغَ ا َأهــع  ىطَ

8 .ــوــلُّا كُــمــاٍك بح سلَن ــقَى كَلَــيِسياه ِإوـــنا سمِبلٌّا كُـــه مدِهِعـــماطَ ســـم 

9 .ــِقع ــ مةُيلَ ــٍدج ــٍلقَ عن ِم ــالُم جي اه ـ  لِّى كُـلَع ح ـ  ٍنس ـ  ٍعاِر ب ح نُسـ  غَ ه  )7(ىطَّ

 )8(اطَّشْـتَ ا ا  م ِنصغُالْا و بالظُّى و ح الض ِسمشَِب ةًامــقَ واًيــدِج واًهَــجا وهاســقَ نمــفَ. 10

11 .ِمــوذَةُكَس ِفــياِلخَــ الْاكو ــِدر ـ طَقْ نُ وِض الر يِقِق شَ ن ِم)9(تْلََح اهد خَ ـ و الْ هتُ ىطَس 

12 .الَِّإو ارــر ــاحِم ــاِر النَّ ــيبِه لَب شَ اه ـ  ِفيتَكَأذْو ا الْ يهـ نْع بـ  ر ـ الْ و ردو الْ  )10(اطَسقُ

13 .محــةٌج ــب ــيِضِبالْ ِب ــ آِلن ِم ٍراِم ع ــم ــلْ تُدةٌرجـ ــعاِموى لَفَـ ــهـ  اطَقْا ِسـ

ــي ىوهـالْ وطِّخَـالْ وِدنْـِهي الْاِضو م يُلِجتُ. 14 هوــ ِعن ــع الْدنْ ــِه الِْقاِش ــخَالْ ودنْ  اطَّ

15 .لَو فَو سـَأ تْرالْىشَع عيـونر ـاُؤواه ا الـشَّ  نَسـ  ِسم ي ِنديه ِإا ودـ اكُر ـ  ه  )11(اطَّا شَ

                                                 
  . 1بياض: 1 في د)1(
  .جلس: 1في د )2(
    .مادة زنج: والمقصود به السواد، اللسان: لغتان فصيحتان) ويكَسر(بالفتح ) الزَّْنج( )3(
  .     مادة لما واصفط: الخمر بالرومية، وقيل أعلى الخمر وصفوتها، اللسان: اسفنطا. سمرة الشفتين: اللَّمى )4(
  . مادة نشا: سكارى، اللسان:  َنَشاوى)5(
  .1/926الفيروزأبادي، القاموس المحيط، .آساٌء من ُصوٍف أو َخّز آان ُيؤتزر به: الِمْرُط )6(
   . مادة عقل: اللسان. المرأة الكريمة: العقيلة )7(
   . مادة شطط: اللسان. مأخوذ من الشطاط وهو الطول واعتدال القامة: اشتط )8(
  .حكت: 2 في د)9(
  . 5/86ابن فارس، مقاييس اللغة، . ُعوٌد ُيَتَبخَُّر به، ُيَجاُء ِبِه من الهند ُوُيْجَعُل في البخور والّدواء: لُقْسط ا)10(
   .مادة شطط: اللسان. أي بعد: شطَّ )11(
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16 .وم اِدا صـاتٌيشْماتٌفرى النَّـلَـ عتُ ىوفَي الْ ى ِفراِفي ـ   الَ يـثُ ي ح م ِرود ـ قْ و  )1( اطَ

 اطَّــح انِْهِدر ون ِمــاِءقَــر الزِةفَــطْى النُّلَــع ارهــيغُ وومحــ تَذْ ِإهنْــ عُألحــتُ. 17

 اطَسخْالــ ودعــب الْي ِلــتْدبــ َأنمــ ِبتُيــِقلَ ا مـَلثْـ ِمِحربـم الِْقو الـشَّن مِ يِقالَتُ. 18

ـ  الر ُأبِديو ةًوس قَــِداعــبالتَّي ِبِبــر قُُلاِبــقَتُ. 19 اض ـ  ح ـ تُ فَ اًب ـ  ِدب  اطَخْ الـس  يي ِل

ــحفَ . 20 ــ تَ الَامتَّ ــِوتَي وِولْ ــودهي عل اه وــح ــ َأ الَامتَّ ــقَو الْلُس ــرخَالْ وةَادتَ  )2(اطَ

21 .الشَّ يُللَو انْاِبب جابع فْ ِمِبي شَـنفَيِقـرا ِلـم ـ ي و ـ  أَ دقَ صبـ ا لِ  ذَ تُح ـ  ٍةم  )3(اطَم شَ

ـ  وِس. 22 ى مالْيـِر خَِحد مـرِلسينم ـحِبنَ ٍدميـ  م ـ ا الْ ح عدوـ  لَ ان ـ ا نَ م ـ ا الْ ح  )4(اطَسِق

23 .قَـــونَـــ ِبامنْـــ ِم اِهللاِرصهـــَؤ ميــِب د عــ َأٍمزبفُــ الْاحرسو الــرومِقالْ وــب  )5(اطَ

24 .ــو ــ رانكَ ــ الْوبكُ ــقِّح ص عــاًب  ىطَمتَ اســِنمــى ِلفَطَصمــ الْامس حــوالًلُــذَ هدر فَ

25 .ــانَكَم ــ ِعهتُـ ــ اِإلدنْـ ــيِك مِهلَـ ـ  يـك ِبنْا ي  م ِركْي الذِِّفو ةٌنَـ ع ـ  ن ـ عم الْ ِهِرد قَ  ىطَ

ـ  اَل نَـمكَو مِهـى ِبو ثَـاًمـو قَيبِذعـ التَّ كردَأا  مفَ. 26 ـ ر ن ِم ـ  ٍطه ـ ِف ح ِه ِب ـ روا ه ظُ  اطَ

27 .ــو ــبم خَكَ ــوا جطُ ــ ِبالًه ــح مِردقَ ــكَ ٍدم شْعوــ)6(اء ــم لَ ــهج الُْلْأ تَ ــبخَالْ وةَالَ  اطَ

28 .ــلَوــَأا نَــمــ الْلَّى حذَعــم ِلِهــ ِبابــ ام يصــونه فَد تَاسوجــقَوا الْب ــقَالْ وعطْ  اطَّ

29 .ــو ــوي قَِف ــ ِإِهِل ــحتَا فَنَّ ــنَ ـ  وٍحتْفَِب ةٌارشَا ِب ـ  ٍرصنَ ـ  ي م لَ ـ  ع نكُ ـ  هنْ م تَس7(ىطَب( 

30 .ــتِْإو مــام ا َأ مالَوــه م الَوهــِعنْ م اًم محــب ــظْعالْ هتُ ــم ــ ِلاالًوى نَ مَأن ــع  ىطَ

31 .ــِإو ــ حهامسقْـ ــاًبـ ــيح ِبه لَـ ـ  خُسنَو ِهاِتـ اله ى الْ دـ ي  اِضـم ـ و الْ ِهِبِملَِّت ىطَس 

32 .ِموعــراجهالْ وــ فَيــِه ِفظُفْــحىغَــا طَم ــو8(ام(نْــ ِماغَزالَّ كَــرفُ الطَّــهاطَــخَْأ الَ و 

33 .ِإولَـــ نـــاِئنَـــغَ الْذَخْـــ َأهاِئم جز قْ نَالَوص ـ  ي ـ  شَخْ ـ  نى ِم ـ م غَ الَ و اٍبو ثَ  اطَ

34 .وبــثَع ــ عهتُ تْمــ ع مــوم ــالَنََأ ٍةاعفَ شَ ــهتْ ــن ِم ــ اَأللِّ كُ ــ ِباِمنَ ا غَهــب  )9(اطَ

                                                 
    .6/532 ابن سيدة، المحكم، .قيلة المشيث: وقطا )1(
سان      : الَخْرُط  قتد؛  : شجرة لها شوك صلب، اللسان    :  القتادة )2( ك، الل ادة خرط  : َقْشُرك الوَرَق عن الشجر اْجِتذابًا بكّف ل    . م أخوذ من المث : والبيت م
  . 1/256الميداني، مجمع األمثال، ". دون ذلك َخْرُط القتاد"
َرق والَمْف )3( سان: ِرُقالَمْف رْأس، الل ط ال ُة: وس رق؛ اللِّمَّ ادة ف َوْفَرِة: م ْوَق ال اَن َف رَّْأِس إذا آ ْعُر ال ل.َش حمة األذن:  وقي اوز ش شعر المج . ال

 .  مادة شمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده، اللسان: ؛ الّشمط4/179الفيروزأبادي، القاموس المحيط، 
  .مادة قسط: الَعْدل، اللسان: الِقْسط )4(
  .البيت مطموس: 1في د )5(
  .مادة عشا: الناقة التي ال تبصر أمامها، فهي تخبط بيديها، اللسان: الَعْشَواء )6(
 .48/1الفتح، ]  ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا مُِّبينًا: [ البيت اقتباس من قوله تعالى في )7(
  .الو: 1في د )8(
  .مادة غمط: اللسان. احتقارًا: غمطا )9(
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35 .ــو سيــد ــلِّ كُ ــاِس النَّ ــن ِم ــ ٍم آدِلس نَ ــِهِب ــع تْطَِش كُ ــاِتوا عنَّ ــ)1(اينَ  )2(اطَشْ كَ

36 . ومـ تَْأ ن بالتَّ)3(عِحوكْـ ِذيـدرم ـحذَفَ ٍدمـ  ِذ الَّاك ي عـ  ن نْ مِجه ـ  الر ـ  ِدشْ ا أَ  مـ ب  اطَ

37 .ِبحـــ الِْهلَـــِإ يـــبِمالَعيلُـــِل خَينه كــار ــتَب م ــنْ َأن ــاهطَ ــاك ذَن ِم ــنْا َأ م  ىطَ

ــنَ. 38 ــيِب س ــام ــِب النَّدرقَ يــين ـ  طَعـ يملَفَ هرد قَ ـ هم غَ نْ ِم يرـ  مِ ه ـ  َلثْ م  ا يـ ع  ىطَ

ــِإ. 39 مامــم ِحه ــِح واًينَ ــبِط خَاًينَ ــبتُو مهي ــهعق شْم برــاه ــ قَن ِم ــِضب هم باطَس 

40 .وــي ــمهمدقْ ي ِق الْومــي ــِةام ـ  كيدِرفَ اًعاِف شَ م والًُؤس و  ي ـ ع ـ  ِط ـ  ِذي الَّ تَي اسىطَع 

41 .آِخـــورهم باًثَـــعَأ وـــلُوـــهالًم ع َأوـــوطُسهم باًتَـــيشْـــَأ وفُرهم راطَـــه 

42 .خُــوَأ ِبــصاَألن رــ طُضهرــ ومِجســ د ــالْ فَهلَ ملَّصــيــثُى ح ــ م ــتَ اخْهاءا شَ  اطَّ

43 .ونْيصقَ ر ـ الَْلبحِبِبر ـالرِبعـ جشُيه ِسمـ  ةَير ـ  ٍره شَ ع ـ  ن ـ  ي ىد ِع ـ ر الفَ عوِس  اطَ

44 .ــو يــثَغَ الُْلنِْزتَس ــِرم الْي ــ دعي فَ هاُؤعيــم ــ ُأثُكُ سبــاًوع ــر يِه ِب ــحقَ الْعفَ  اطَ

45 .وــتْي ــ ُلفُ ــ اُألاِءمــي الِْف فَاِجج ــثَنْي  )5(اطَر ســاًبعذَتَس مــ واٍهوفَْأ ِبــاًاتَــرفُ يِن

46 .ــو ــمكَـ ــهلْ ِلٍة آيـ ــ ومياِشـ  )6(اطَـــب ههئـــاِونَت مدر َأٍةزِجـــعمو ٍةآيـ

ــ. 47 ِرسيــ ز ــيِك ــَؤ ذُن ِم ِةابــه ـ الْ و هالَعا أَ  م ِدجمي الْوِلُأ ٍماِش ـ  وِدج ـ لْْا أَ  م  )7(اطَ

48 .ـــحـــ كُاةٌمـــالَاةٌمي ريلُِز نَـــامهِس مرـ  ِإاع ـ  ذَي إِ اِعى الـد  لَ ِما سوا نَ عـ ح  )8(اطَ

ــلَ. 49 ــدقَ ــار طَ ج الْار ــه ــلْ ِليينِماِش الَع ــو جــار ــاهم دو ِس ــخْ اَألهونَ ــخْ اَألُلطَ  اطَ

50 .وقُشْيـ  ك ي ومالـر نْ ِمـِعومهاِرسيٍضِبِب فَـوو سـ  ٍرم ـ هوالْ و برالـض  )9(نِخثْ تُ  اطَ

51 .وفُِشكْي ـتْطَّا خَ ميـ الْدرِبحـْأ بسهفَ مــي ــؤهرقْ م ــن ــ ي الَان كَ ــخَ الْفُِرع  اطَّ

ــتَبثْا َأذَِإ. 52 ــهب م)10(هتْـ ــ فَاًمـ ــظُ مِهيِدلَـ اًبــ و ــح تُامهِس ــشَّمِك ــقْالنَّ وَلكْ ال  اطَ

ــ. 53 ــم ِحيرِدتُ ــالِح كَاًام ــاِمم ــى م )11(مهفِّكَُأ ِب ــعل ــِجه األع ــطُقَلْ تَاِءد ــقْا لَه  )12(اطَ

                                                 
  .عمايتنا: 1ي دف )1(
  .مادة آشط: نزعت وأزيلت، اللسان: ُآِشَطْت و ُقِشَطْت )2(
  .تبع: 2في د )3(
  . مادة سرط: ابتلع، اللسان: سرط )5(
  .مطموسة: 2في د )6(
  .مادة ذأب و لطا: من لطأ بمعنى لزق، اللسان: ألطامن ذؤابة القوم، أشرفهم وأعالهم؛ :  الُذؤابة)7(
  . 180\3ابن سيدة، المحكم، . ُهَو َأَشدُّ الُبَكاِء:  َمَعُه َتَوجٌُّع، وقيلَصْوٌت: النَِّحيُط )8(
  .يثخن : 1في د )9(
  .أثبتتهم: 2في د )10(
 .بكفهم: 2في د )11(
 .البيت مطموس: 1في د )12(
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54 .تَوــمــحطُو سورِعاِر الــدــينس وفُيــَأكَ مه ــكنَّ ــِتِربِكي الْ ِف ــر َأي تَلْســفْا ِنه  اطَ

ــيفَ. 55 ــكالَ ــ من ِم ــٍفِر طٍَدج ــتَ وي ـ  الزِةعب الــسِنعـ ٍداِل كَ الِْرهـ ِباِكــو ا  ماطَّــح 

56 .ـ ى الْ لَع مفَطَصاآلِلى وو الـصـِبحم ن حِرشَـىميتُعـ فْ حِ ه ـ واًظَ ـ  بِ امقَ ـ  ه ا ضاطَب 

ــ. 57 ةٌالَصــ و ــ ييمِلستَ ــوحفُ ـ  الز دتَا ام  م ِرهى الددم اماهذَ شَ مان ـا  و1(م( ـ تَام  اطَّ

  

  .ِبهِذِه الْقَِصيدِةِذكْر فَواِئد تَتَعلَّقُ 
  

الكَـر والطَّعـن والْقَتْـُل      : ، والْوهطُ )2(طَعن ِفيِه ومزقَه  : هرطَ الرجُل ِعرض أََِخيهِ   : الْهرطُ
  .)3( ِسيدةبنذَكَره ا. واِإلثْخَان ضرباً

)لُهى ِبِهم      [)4()قَواً ثَومقَو ِذيبالتَّع كرا َأدفَم [يِريد :       ِفيهم النَِّبي كَّةَ ِإذْ كَانَل مَأه    ـام وهو 
  .  اآلية))5  وَمَا كَانَ اللّه لِيعَذِّبَهمَأخْبر ِبِه سبحانَه وتَعالَى ِبقَوِلِه 

وَمَا كَانَ  : اَل اُهللا تَعالَى  قَ: " موسى ِبالسنَِد الْمتَقَدِم قَالَ    بنروينَا عِن الْقَاِضي َأِبي الْفَضِل ِعياض       
   وَأَ�تَ فِيهِم معَذِّبَهلِي اللّه )6(         النَِّبي جا خَركَّةَ، فَلَما كُنْتَ ِبمم َأي             ِمـن ِقـيب ـنـا مهِفي ِقيبكَّةَ، وم ِمن 

 )8(لَـو تَزَيلُـوا   :وهذَا مثُل قَوِلِه. ))7وَمَا كَانَ اللّه معَذِّبَهم وَهم يَـستَغْفِرونَ وَمَا كَانَ اللّه لِيعَذِّبَهم وَأَ�تَ فِيهِم الْمْؤِمِنين نَزَل 

وهذَا ِمن10( . (وَمَا لَهم أَالَّ يعَذِّبَهم اللّهفَلَما هاجر الْمْؤِمنُون نَزلَتْ .  اآلية))9وَلَولَا رِجَالٌ مؤمِنونَ: وقَولُه. اآلية
     كَانَتَهم ظِْهرا يِن ميَأب  َأذَر َأنَّهاِبه             )11(، وـحِن َأصكَو ِنِه فيهم، ثُمكَو ِببكَّةَ ِبسِل مَأه نع ذَابِبه الْع 

          ع ْؤِمِنينِليِط الْمم ِبتَسهذَّبم عكَّةُ ِمنْها خَلَتْ مِرِهم، فَلَمَأظْه نه ِبيدعِتِهم   بغَلَبِهم، وم(لَياه12()ِإي(   كَّـمحو ،
  .)13(ِفيِهم سيوفَهم وَأورثَهم َأرضهم وِديارهم وَأموالَهم

    اً تَْأِويُل آخَرضِة َأيِفي اَآليد      . ومحِد اِهللا مبو عنَا َأبراً قَالَ     بنَأخْباعمس قِْدِسينَّا َأ:  َأِبي الْفَتِْح الم
    دعو الْفَخِْر َأسِعيِد   بنَأبر        بن سمعاِئشَةُ ِبنْتُ مة عبِبيح ُأمح، ووةً قَاالَ   بن رازالْفَاِخر ِإج  :   تْنَـا ُأمرَأخْب

                                                 
  .ساقطة: في م )1(
  .12/170ج3؛ المخصص، م4/174ابن سيدة، المحكم،  )2(
  .1/199ج1س، م.ابن سيدة، م )3(
  .مطموسة: 1في د )4(
  .33/ 8األنفال،  )5(
 .8/33األنفال،  )6(
 .8/33األنفال،  )7(
  .48/25الفتح،  )8(
  . 48/25الفتح،  )9(
  .8/34األنفال،  )10(
 .ذرأ آية: 2في د )11(
  .1د: الزيادة في )12(
 .39القاضي ِعَياض، الشفا، ص  )13(
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 عبِد الْوهاِب   بن، ثَنَا َأحمد     ريذة، َأنَّا الطَّبراِني   بنِإبراِهيم فَاِطمةُ ِبنْتُ عبِد اِهللا الجوزداِنية، َأنَّا َأبو بكٍْر          
 بـن  فَضالَة، عِن الْحسن، عن َأنَس       بن مروان اَألزِدي الِْحمِصي، ثَنَا مبارك       بن نَجدة، ثَنَا جنَادةُ     بنا

 فََأعطَاِني اثْنَتَيِن ومنَعِني    سَألْتُ ربي ثَالَثَ ِخصالٍ   : "قَاَل رسوُل اِهللا    :  قَالَ - رِضي اُهللا عنْه   -ماِلك
 )1(سَألْتُه َأن الَ يسلِّطَ علَى ُأمِتي عدواً ِمن غَيِرِهم، فََأعطَاِنيها، وَأن الَ يقْتُـَل ُأمِتـي بالـسنَة                 . واِحدةً

لَيى عاً فََأبعم ِشيهلِْبسالَ ي َأن َألْتُهسا، وهطَاِنية)2("فََأعنَادك ِإالَّ جاربم نِوِه عري لَم  .  
      دمحِد اِهللا مبو عنَا َأبربنَأخْب   اِهيمربن ِإب  اِزِنيم الْمجاً، قَالَ  )3( تُراعمس  :     ِلـيِن عسو الْحَأنَّا َأب

ا َأبو الْفَتِْح الْكَروِخي، َأنَّا َأبو عاِمر األزدي، وَأبو          ِقراءةً علَيِه وَأنَا َأسمع، َأنَّ     )4( البنّاء بن َأِبي الْكَرِم    ابن
 بـن َأنَّا الِجراِحي، َأنَّا المحبوِبي، َأنَّا التِّرِمذي، ثَنَا سـفْيان  : نَصٍر التِّرياِقي، وَأبو بكٍْر الغَورِجي قَالُوا   

 بـن  يوسف، عن َأِبي بـردة       بن مهاِجر، عن عباد     بن ِإبراِهيم   نب نُمير، عن ِإسماِعيل     بنوِكيع، ثَنَا ا  
وَمَـا كَـانَ اللّـه لِيعَـذِّبَهم وَأَ�ـتَ           : َأنْزَل اُهللا علَي َأماِنين ُألمِتي    : "قَاَل رسوُل اِهللا    : َأِبي موسى، عن َأِبيِه قَالَ    

  عَـذِّبَهم وَمَا كَانَ اللّه ونَ  فِيهِمتَغْفِريَـس ـموَه م)5( .كُمكْتُ فَيتُ تَريضفَِإذَا م)6(ِةامِم الِْقيوِإلَى ي ِتغْفَاراالس ")قَـالَ . )7 :
ِديثٌ غَِريبذَا ح8(ه( اِعيُلمِإسذَابن، وفُ هضعاِجر يهم )ِديثَ)9الْح  .  

ِلِه   )10()ِفي(ونَا [ قَويت] ِإنَّا فَتَحالْب .ذْكُوِر، قَالَ     رنَِد الْمِبالس ِن التِّرِمذينَا عيو :     ـدببـن ثَنَـا ع 
لِيَغْفِـرَ لَـكَ اللَّـه مَـا تَقَـدمَ           نَزلَتْ علَى النَِّبي    : حميد، ثَنَا عبد الرزاق، عن معمر، عن قَتَادة، عن َأنَس قَالَ          

لَقَد ُأنِْزلَتْ علَي آيةٌ ِهي َأحب ِإلَي ِمما علَى : "رِجعه ِمن الْحديِبية، فَقَاَل النَِّبي      م)11( مِن ذَ�بِكَ وَمَـا تَـأَخرَ     
مـاذَا  هِنيَئاً مِريَئاً يا رسوَل اِهللا، قَد بين لَك اُهللا ما يفْعُل ِبـك، فَ             : ، فَقَالُوا ، ثُم قَرَأها النَِّبي     "اَألرِض

 )13(فَـوزاً عَظِيمـاً   : حتَّى بلَغَ))12لِيدخِلَ الْمؤمِنِنيَ وَالْمؤمِنَاتِ جَناتٍ تَجرِي مِن تَحتِهَا الْأَ�ْهَـار : يفْعُل ِبنَا؟ فَنَزلَتْ علَيِه
  .  )14(هذَا حِديثٌ حسن صِحيح: قَاَل

                                                 
 .مادة سنا: أي أجدبوا، اللسان: الجدب، وأسنت القوم: السنة )1(
  ).1(، حديث رقم 1/23معجم الصغير، الطََّبَراِنّي، ال )2(
د اهللا المصري           : هو )3( ين        .محمد بن إبراهيم بن َتْرَجم المازني، أبو عب ا ب ة             )  هـ  693 و 602( عاش م ر، عالي الرواي ارك، مسن معم . شيخ مب

ن   تفرد برواية التِّرِمذّي عن أبي الحسن علي بن البنا المكي، وحدث به      اب، واب بالقاهرة، وسمعه منه جماعة آبيرة، وسمع من عبد القوي بن الحب
        .5/421؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 1/87الفاسي، ذيل التقييد، ؛52/166لذََّهِبّي، تاريخ اإلسالم، ا: ترجمته في. باقا

و ا: هو )4( دادي، أب ارك الواسطي البغ ن المب رم نصر ب ي الك ن أب ي ب ابنعل الحسن، المعروف ب ذّي"روى .  البن امع التِّرِم ك " ج د المل عن عب
ن           . الكروخي، حدث به بمكة واإلسكندرية، ومصر ودمياط وقوص        د ب ن منصور الحضرمي، ومحم د ب ذري، ومحم ن نقطة، والمن ه اب حدث عن

ه في   . توفي سنة اثنتين وعشرين وستمئة    . ترجم المصري  ذََّهِبّي، سير أعالم الن     : ترجمت ذهب،      22/247بالء، ال ي، شذرات ال اد الحنبل ن العم ؛ اب
5/100 . 
  .33/ 8 األنفال، )5(
  .فيهم: 1في د )6(
  ).3082(، حديث رقم 690، ص التِّرِمذّي، سنن التِّرِمذّي )7(
ناده           : الحديث الغريب  )8( ه، أو إس ادة في متن رد بزي ره، أو انف روه غي ون      القا. هو ما رواه راٍو منفردا بروايته، فلم ي سمي، قواعد التحديث من فن

  . 125مصطلح الحديث، ص 
  .في:  في سنن التِّرِمذّي )9(
 .1د: الزيادة في )10(
 .48/2الفتح،  )11(
  .48/5الفتح،  )12(
  .48/5الفتح،  )13(
 ). 1786(، حديث رقم 907، ص ح؛ مسلم، الصحي)3263(، حديث رقم  738، السنن، ص التِّرِمذّي )14(
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تَمام نَعمِتِه علَيِه َأن جعلَه حِبيبه، وَأقْـسم        :  محمد بناَل جعفَر    حاِرثَة، وقَ  بنوِفيِه عن مجمِع    
ِبحياِتِه، ونَسخَ ِبِه شَراِئع غَيِرِه، وعرج ِبِه ِإلَى الَْمحّل اَألعلَى، وحِفظَه ِفي الِْمعراِج حتَّـى مـا زاغَ                  

   ثَهعبا طَغَى، ومو رصالْب             دـيساً، وشَفَّعاً مشَِفيع لَهعجِتِه الْغَنَاِئم، وُألمو لَّ لَهَأحِر، وماَألحِد ووِإلَى اَألس 
  . )1(ولَِد آدم، وقَرن ِذكْره ِبِذكِْرِه، وِرضاه ِبِرضاه، وجعلَه َأحد ركْنَي التَّوِحيد

    ال ِبحعلَّ وِمِه جقَس ِمنٍد     ومحنَا منَِبيِدنَا وياِة سي  الَىله تَعقَو  :       َـونمَهيَع لَفِي سَـكْرَتِهِم مكَ إِ�َّهرلَعَم )2( 

ـ : " قَـالَ  فَروى َأبو سِعيٍد الْخُدِري َأن النَِّبي)3( وَرَفَعنَا لَكَ ذِكْـرَكَ  : وقَولُه تَعالَى . والْعمر الْبقَاء  اِني َأتَ
ِإذَا : قَـالَ . اُهللا ورسولُه َأعلَـم   : تَدِري كَيفَ رفَعتُ ِذكْرك؟ قُلْتُ    : ِإن ربي وربك يقُولُ   : ِجبِريل فَقَالَ 

  . )4("ذُِكرتُ ذُِكرتَ مِعي
لْتُك ِذكراً من ِذكْـِري،     جع: وقَاَل َأيضا . )5(جعلْتُ تَمام اِإليماِن ِبِذكِْري معك    :  عطَاء بنقَاَل ا 

      فَرعقَاَل جِني، وذَكَر كذَكَر ناِدق(فَماً )6()الصضـة       :  َأيبوبيِني ِبالرالَِة ِإالَّ ذَكَرسِبالر دَأح كذْكُرالَ ي .
  .)7(ِبالنُّبوِة، وَأشَار بعضهم ِفي ذَِلك ِإلَى الشَّفَاعِة:  آدمبنوقَاَل يحيى 

لُهقَو ] :مِل آدنَس د كُلِّ النَّاِس ِمنيسالبيت] و .  
        اِهيمرقَ ِإبحاِهِد َأِبي ِإساِم الزلَى اِإلمْأتُ عبن(قَر ِليا    بن )8() ع كُمرَأخْب ،اِسِطيالو دمبـن  َأح 

   نسالْحالِعب، وبنم   دمبن َأح ِقياِليولُ  ، الجقَاَل اَألو  :      دمحِد اِهللا مبو عقَاَل    بنَأنَّا َأبو ،طِْبية الرالَمس 
 منيـع، ثَنَـا     بن البسِري، َأنَّا الْمخَلّص، ثَنَا ا     بنَأنَّا َأبو الْقَاِسِم    :  الزاغُوِني، قَاالَ  بنَأنَّا َأبو بكٍْر    : الثَّاِني

  ورنْصبنم      دمحاِحم، ثَنَا مزبن َأِبي م سَأنَـِس             م ـنع ،ِريياد النُّمِزي نب، عَؤدِعيٍد الْمو سبـن ِلم َأب 
َأنَا سيد ولَِد آدم والَ فَخْر، وَأنَا َأوُل من تَنْشَقُّ عنْه اَألرض والَ فَخْر،               "قَاَل رسوُل اِهللا    : ماِلك، قَالَ 

وقَد تَقَدم هذَا الْحـِديثُ     . )9("ِب الْجنَِّة والَ فَخْر، وِلواء الْحمِد ِبيِدي والَ فَخْر        وَأنَا َأوُل من يْأخُذُ ِبحلَقَِة با     
  . الوراق، عِن الْبغَِوي)10()بكٍْر(ِفي الْكَالَِم علَى الْقَِصيدِة الراِئيِة ِمن طَِريِق َأِبي 

)لُهأَ   [)11():قَوثَاً وعم بهآِخرالً وم علُهـنَاِد         . البيت] وخَلّـص ِباِإلسَأِبي طَـاِهٍر الْم ننَا عيور
 السكَن البزار، ثَنَـا  بن محمِد بنثَنَا يحيى يعِني ابن صاِعد، َأنَّا َأبو عبيِد اِهللا يحيى        : الْمذْكُوِر آِنفَاً قَالَ  

  انيبنح     كاربيِد اِهللا      بن ِهالل، ثَنَا مبالَة، ثَنَا عِبيِب     بنفَضح نع ،رمفِْص     بن عح نِن عمحِد الربع 
يِه، فَجعـَل  بنلَما خَلَقَ اُهللا آدم علَيِه السالم خَبره ِب: " قَاَل عاِصم، عن َأِبي هريرة َأن رسوَل اِهللا   ابن

                                                 
  .41ضي ِعَياض، الشفا، ص القا:  ينظر)1(
  .15/72الحجر،  )2(
 .94/4الشرح،  )3(
 .427\1أبو يعلى الموصلي، المسند،  )4(
  . بذآرك معي: 24س، ص .في القاضي عياض، م )5(
  . 1د: الزيادة في )6(
  .24س، ص .القاضي ِعَياض، م )7(
  .1في د: الزيادة )8(
 ).4305(، حديث رقم 3/298 الكبير، رافعيابن حجر، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث ال )9(
  .ساقطة: 2في د )10(
 .1د: الزيادة في )11(
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    علَى بِضهم ععاِئَل بى فَضرفَِلِهم، فَقَالَ      ياً ِفي َأساِطعاً سَأى نُورذَا؟ قَالَ    : ٍض، فَره نم با رـ ا: ي ك بن
  .  )1("َأحمد هو َأوُل وهو آِخر وهو َأوُل مشَفَّع

)لُه2():قَو(]     ِجدسمو ورطَه ضاَألر ِبَأن خُصنَاِد ِإلَى ا  . البيت] وِباِإلساِعد بنوار،    صثَنَا ِبنْد ،
   دمحبنثَنَا م              ِن النَِّبيع َأِبي ذَر ناِهد، عجم ناِصل، عو نة، عبشُع نفَر، ععج  َِطيـتُ  : "، قَالُأع

ِئم ولَم تَِحـلَّ ِلنَِبـي      جِعلَتْ ِلي اَألرض مسِجداً وطَهوراً، وُأِحلَّتْ ِلي الْغَنَا       : خَمساً لَم يعطَهن َأحد قَبِلي    
 َأحمـر وَأسـود، وُأعِطيـتُ       غَيِري، ونُِصرتُ ِبالرعِب مِسيرةَ شَهٍر علَى عِدوي، وبِعثْتُ ِإلَى كُـلِّ          

  . )3("الشَّفَاعةَ، وِهي نَاِئلَةٌ من ماتَ الَ يشِْرك ِباِهللا شَيَئاً
 مجاِهٍد، عن َأِبي ذَر، ولَم يدِرك مجاِهد َأبا ذَر، وقَـد روينَـاه علَـى                كَذَا روينَاه ِمن حِديثِ   

 عمير، عـن َأِبـي ذَر       بنالصواِب ِمن طَِريِق َأِبي داوٍد ِمن حِديِث األعمش، عن مجاِهد، عن عبيِد             
، َأنََّا ِمفِْلح الروِمي، َأنَّا الْخَِطيب، َأنَّا الْهاِشِمي، َأنَّا         طَبرزد بنعاً، عن ا  َأخْبرنَا عبد الرِحيِم الِمزي سما    

   ِليو عبنَأب        انثْمثَنَا ع ،داوو دبن لُْؤلُْؤ، َأنَّا َأب           ـناِهد، عجم نش، عمِن اَألعع ،ِريرة، ثَنَا جبَأِبي شَي 
  .)4("جِعلَتْ ِلي اَألرض مسِجداً وطَهوراً: "قَاَل رسوُل اِهللا :  عن َأِبي ذَر قَاَل عمير،بنعبيِد 

فََأخْبرنَا َأبو عبد اِهللا الصوِري، َأنَّا َأبو الْفَخِْر اَألصـفَهاِني ِإجـازةً،            . وَأما حِديثُ االسِتسقَاءِ  
ِهيم فَاِطمةُ ِبنْتُ عبِد اِهللا الجوزداِنية، َأنَّا ابن ريذة، َأنَّا الطَّبراِني، ثَنَا َأبو عِلي الْحـسن                َأخْبرتْنَا ُأم ِإبرا  

بد اِهللا   عبِد ربه السنِْدي، ثَنَا ع     بن حماد الظَّهراِني، ثَنَا سهُل      بن هارون الخَالَّل الرمِلي، ثَنَا محمد       ابن
 بـن  )6( الْمسيب، عن َأِبي لُبابة    بن حرملَة، عن سِعيد     بن الْمزِني، عن عبِد الرحمِن      )5()عبِد اهللاِ  (ابن

يـا  : ِد الْمنْـِذرِ   عب بن )7(فَقَاَل َأبو لُبابة  ". اللهم اسِقنَا : " فَقَالَ استَسقَى رسوُل اِهللا    : "عبِد الْمنِْذِر، قَالَ  
 )8(اللهم اسِقنَا حتَّى يقُوم َأبو لُبابـة عريانَـاً، فَيـسد مثْعـب            : "فَقَاَل. رسوَل اِهللا ِإن التَّمر ِفي الْمراِبدِ     

ِإنَّها لَـن  :  فَقَالُوا)10( َأِبي لُبابة، وما يرى ِفي السماِء سحاب، فََأمطَرتْ، فَاجتَمعوا ِإلَى    " ِبإزاِرهِ )9(ِمربِدِه
 فَفَعـَل فََأصـحِت     تُقِْلع حتَّى تَقُوم عريانَاً، وتَسد مثْعب ِمربِدك ِبِإزاِرك، كَمـا قَـاَل رسـوُل اِهللا                

اءمِن ا.  )11("السِوِه عري اِهللا بنلَم دبلَة ِإالَّ عمرِد اِهللابن حبل عهِبِه س دتَفَر  .  
  

                                                 
ز ا   )1( دي ، آن ي الهن ال، المتق م  11/437لعم ديث رق دى     )32056(، ح بل اله صالحي، س ف ال ن يوس د ب اد، ؛ محم سيوطي، 1/71والرش ؛ ال

  .1/39الخصائص الكبرى، 
 .مطموسة: 1في د )2(
  ).3387(، حديث رقم 1/487 الكبير،  والجامع، الجامع الصغير وزوائده،ديثوطي، جامع األحايالس )3(
  ).567(، حديث رقم 112ة، السنن، ص ، ابن ماج)489(، حديث رقم 81د، السنن، ص أبو داو: ينظر )4(
 .1د: الزيادة في )5(
  .لبانة وهو تصحيف: 1في د )6(
  .لبانة وهو تصحيف: 1في د )7(
  .مادة ثعب: يثقب في الجرين ليسيل منه ماء المطر، اللسانالثقب الذي : المثعب )8(
 . 2/349الزبيدي، تاج العروس، . الَجِريُن الذي ُيوَضع فيه التَّْمُر بعد الَجَداد لَيْيَبَس: الِمْرَبد )9(
 .لبانة وهو تصحيف: 1في د )10(
  ).385(، حديث رقم 1/236لمعجم الصغير، الطََّبَراِنّي، ا )11(
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       داواِهد، ثَنَا دقَ الزحو ِإسنَا َأبربنَأخْب    نسالْحو ،دملُ   بن َأحقَاَل اَألو ،ِقياِليوبـن َأنَّـا ا  :  الْج 
 البـسِري،  بـن  محمِد بنمد  َأح بنَأنَّا َأبو الْقَاِسِم عِلي     :  الزاغُوِني، قَاالَ  بنَأنَّا ا : الرطِْبي، وقَاَل الثَّاِني  

 عبِد اِهللا الْقَاِضي العنْبـِري،  بن يحيى، ثَنَا ِسوار بن عبِد الرحمِن الذَّهِبي، ثَنَا يحيى بنَأنَّا محمد   : قَاَل
 الْخَطَّاِب، عن ثَاِبـِت،     بن عمر   نب عاِصم   بن حفْص   بن عمر   بن سلَيمان، ثَنَا عبد اِهللا      بنثَنَا المعتَِمر   

يا : وقَالُوا. فَقَام ِإلَيِه النَّاس فَصاحوا   .  يخْطب يوم الْجمعةِ   كَان رسوُل اِهللا    : " ماِلك، قَالَ  بنعن َأنَِس   
اللهم اسِقنَا اللهم   : "ادع اَهللا يسِقينَا فَقَالَ    الشَّجر وهلَكَِت الْبهاِئم، فَ    )1(رسوَل اِهللا، قَحطَ الْمطَر، واحمرتِ    

فَنَشََأتْ سحابةٌ فَانْتَـشَرتْ، ثُـم   :  ِمن سحاٍب، قَاَل)3(وَأيم اِهللا ما نَرى ِفي السماِء قَزعةً  : ، قَالَ )2("اسِقنَا
 تُمِطـر ِإلَـى     )4()تَزْل(فَلَم  : قَاَل. ِمنْبِر فَصلَّى وانْصرفَ   عِن الْ  ونَزَل نَِبي اِهللا    : ِإنَّها َأمطَرتْ، قَالَ  

       النَِّبي ا قَاما، فَلَمهِة الَِّتي تَِليعمالْج    اقَالُوِه وا ِإلَيواحص خْطبـِت  :  يتَقَطَّعوتُ ويِت الْبمداِهللا تَه ا نَِبيي
    حي اَهللا َأن عبُل، فَادنّا السا عهقَاَل. ِبس :   النَِّبي مسفَتَب  َقَال نَا   : "، ثُملَيالَ عنَا والَيوح م5(فَكُـِشطَتْ " الله( 

ها لَِفي  فَنَظَرتُ ِإلَى الْمِدينَِة وِإنَّ   : قَاَل. )6()قَطْرةً(وما تَقْطُر ِبالْمِدينَِة    . عِن الْمِدينَِة، فَجعلَتْ تُمِطر حولَها    
  . رواه البخاري ومسلم. )7(ِمثِْل اِإلكِْليل
لُهاجِ    : [قَواِء اُألجتْفُُل ِفي الْمييت]  والْب .     الَمِه السلَيع َأنَّه ِويوِئِه ِفي     " رضِل وفَض ِمن كَبس

ومر علَى  . نٍَس، فَلَم يكُن ِبالْمِدينَِة َأعذَب ِمنْها      ِفي ِبْئٍر كَانَتْ ِفي داِر أَ      )9(وبزقَ.  بعد )8(ِبْئٍر فَما نَزحتْ  
وُأِتـي  . فَطَاب" بْل هو نُعمان، وماُؤه طَيب    : " وماُؤه ِملْح، فَقَالَ   )10(اسمه ِبيسان : ماٍء فَسَأَل عنْه فَِقيلَ   

    جفَم مزماِء زم لٍْو ِمن( ِفيِه،   )11(ِبدفَصكِ   )12()ارالِْمس ِمن باض ِفـي ِكتَاِبـِه      ".  َأطْيا الْقَاِضي ِعيهذَكَر
  .)13(الشِّفَا

  
  
  
  
  

                                                 
 . واحمرَّ: م، الصحيحفي مسل )1(
 .  اسقنا مرتين" اللهم: "فقال:  في البخاري، الصحيح)2(
  . مادة  قزع: قطع السحاب المتفرقة، اللسان: القزعة )3(
  .ساقطة: ، م2في د )4(
  .مادة آشط: قلعت وُنحِّيت، اللسان: آشطت )5(
 .ساقطة: 2في د )6(
  .هوالذي يلي) 897(، حديث رقم 407، الصحيح، ص لم؛ مس)1021(، حديث رقم 213 الصحيح، ص البخاري، )7(
  .مادة نزح: ذهب ماؤها ونفد، اللسان: نزحت البئر )8(
  .بصق: 2في د )9(
سان  )10( اء  : بي ة    عين م ر من المدين ة خيب اه رسول اهللا . بالحجاز من جه لم  ،أت ه وس ي غز ، صلى اهللا علي رد  ف اقوت الحموي، معجم  . وة ذي ق ي

 . 1/527البلدان، 
  . مادة مجج: والَمجُّ خاص بالماء، اللسان. ِإذا َلَفَظه من فيه: َمجَّ بريِقه َيُمجُّه )11(
  .ساقطة: 2في د )12(
 196القاضي ِعَياض، الشفا، ص  )13(
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  )1(قَاِفيةُ الظَّاِء الْمعجمة

- 17 -  
  

  ] الوافر[
ــِل. 1 ــ الْاِرنَ حــب ــلْي قَ ِف ــِب  اظُفَــــ ِحِه ِبــــيِمِدقَــــ الِْدهــــعلِْلِو اظُوي شُ

ــا وَأ. 2 ــنُم ــوُلح ــِمس ِج ي يوــم س ــَأل واار ــ اللَِّو َأورخُــــصي الِْنتْدعــ  اظُحــ

3 .ودِق ونــر ــجو الْتَرقْـ ــنْ ِماِتنَـ  اظُظَـــ ِفةٌدِئـــفْ َأِفطْـــع الْينِلـــو اهـ

 اظُعـــ اتّي ِلـــِمِلـــم الْيِبي الـــشَِّفـــفَ ياِبصالتَّـــ ِبثُبشَالتَّـــي وا ِلـــمـــفَ. 4

ــ اٍمري غَـــ ِفـــونيـــ عتْرِها ســـذَِإ. 5 ــنَْأ ويبِذيـ ــ َأسفُـ ــ تُ)2(اًفَسـ  )3(اظُفَـ

ــفَ. 6 ــِف ي مــ النَِّحد ــيِب ِه سلَتُر ــي  اظُمـــلِّ الْهنْـــي ِمِمـــفَِفـــي و لُـــحيو يِل

ــنَ. 7 ــيِب ــى اح َأان كَ ــلَ ــفْ لَاِسلنَّ ــنَ اًظَ ــ ِعيِبــ ــدهدنْــ ــلُا ينْ الــ  ظُافَــ

8 .نْــَأواِسى النَّــدم رــبعِص خَــهــ يب ــ َأراٍدوِلـ ــوتَـ ــا ووتَشَا فَـ  وااظُقَـ

9 .فَـــجنْا الـــدا فَيطْمـــعمـــهقٌالَِت اع ــي ــ ووتُقُـ ــنْ ِمهبرشُـ ــا لُهـ  )4(اظُمـ

ــع تْنَّــَأم اطِْه ِبــينِنِمْؤمــ الْوبلُــقُ. 10 ــٍةقَـــى ِثلَـ ــ لَنَأ ِبـ ــ تُتْسيـ  اظُعـ

11 .ــو ــ ِعنكُستَـ ــ ِذدنْـ ــ واهركْـ  اظُظَ ِشــــهتُــــاري ِزتْرِكــــا ذُذَِإ لٌّكُـ

12 .ــِلح ــفُي ــ وىد نَ الٍَسْأب ــ ي جـــــذَِإ ىارا ا ميىفَـــــتَعذَِإ واظُغَـــــا ي 

ــلَو عيـــِر مثٌيـــوا غَلُـــحما َأا مـــذَِإ. 13 ــالْ وثٌيـ ــوب لَرحـ ــِعا هـ  اظُظَـ

14 .يــر ــ عك ــِتكَى الْلَ ــ ِمِةيب ــهنْ س هــ م ــْأ بِةوطْسِلـ ــ اَألِهِسـ ــاءدعـ  وااظُ فَـ

ــةُ. 15 ــخَطَاب س ــِهِفي ــي الِْف حــِبر ــفَ ٌلص فَ ــمـ ــه سا قُـ ــ ع)5(الَ واكنَـ  )6(اظُكَـ

16 .ــي ــ ِبومقُـ ــٌألِهِرصنَـ ــ مـ  وااظُجـــوا ورفَـــ كَِه ِبـــٍموى قَـــلَـــع امرِكـ

                                                 
  . بياض: 1في د )1(
  .أبدا: 1في د )2(
  .فوظ: مادة: تهلك وتموت، اللسان: تفاظ )3(
 . ة لمظماد: ذاقه بطرف لسانه، اللسان: لمظ الماء )4(
  .وما: 1في د )5(
ال       . أحد حكماء العرب، ومن آبار خطبائهم، في الجاهلية       :  بن عمرو بن عدّي اإليادي     قس بن ساعدة   )6( ان أسقف نجران، ويق ي   : آ ه أول عرب إن

د  " وأول من قال في آالمه       خطب متوآئا على سيف أو عصا،      ه             ".أما بع ه ويعظم را، فيكرم روم، زائ ى قيصر ال د عل ان يف دود في    و. وآ هو مع
ال  المعمرين، طالت حياته وأدرآه النبي، صلى اهللا عليه وسلم، قبل النبوة، ورآه في           ك، فق ة وحده   : " عكاظ وسئل عنه بعد ذل ه  ". يحشر أم ترجمت

 العرب   من أشهر أسواق   :  وعكاظ .5/196؛ الزرآلي، األعالم،    1/27؛ الجاحظ، البيان والتبيين،     87السجستاني، المعمرون والوصايا، ص     : في
  .4/142ياقوت الحموي، معجم البلدان، : انظر. في الجاهلية، يقع بالقرب من مكة
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17 .ــم ــَأ وةٌراِجهــ ــارصنْــ ــي امر ِكــ ــم ِإهجيهـ ــى الْلَـ ــِت اغْرِبحـ  اظُيـ

ــَأ. 18 ــنْوا َأاتُم ــشَّسفُ ــاِتوه ال ــحَأو اًرس قَ ــ قُاءيـــ ــ ِيمهوبلُـــ  اظُقَـــ

ــلَوُأ. 19 ــ بكِئ عَأد ــح مخَد ــر ــي ــزِب وٍم قَ ــ خَياِكـ ــ رمِهِريـ ــ الِمعِفـ  اظُظَـ

20 .ــو ــقَّثَ مهفُِعستُــ ــ ِر)1(ةٌفَــ  )2(ظُالَ ِغـــــةٌكَـــــِئالَ مهفُـــــِدرتُو اقٌقَــ

ــفَ اةٌدا ِعــــهــــظُِحالَا تُذَ ِإيطُِشتُــــ. 21 ــغْا تُمـ ــصِنـ ــلِّالْ وامِروي الـ  اظُحـ

ــتُ. 22 حــقُد ــحي تُ كَ ــقَقِّ م ا دــه َأفَ ااهعــــنُيــــتَا ِلهــــ ِجيٍقِدح3(اظُح( 

ــوو ارري ِفـــِجـــنْ ي الَثُيـــوا حرفَـــفَ. 23 ــا الَولَّـــ ــم ِحهدر يـــ  اظُفَـــ

24 .الَوــ ب ــ َأٌلطَــ ــ كَالَ وامقَــ ــ َأالَو يِمــ ــ الْالَ واُلوطِّــــى الْدجــ  ظُالَِغــ

ــ. 25 ــداحرفَ ــ ِمين ال ــهنْ ــي َأ ِف اٍنم وارــشِّح ــرك الـ ــن ِمـ ــرٍق حـ  اظُشَ يـ

26 .ــثَْأو ــتَب ــ ِف ــ ِماهدي ِع ــرهنْ عــكَ با ِفــمي الــسِتتَــِبثْ ُأِمهــ الراظُع 

ــكَ اةٌصا عـــذَ ِإاةَجـــو النَّجـــر َأِهِبـــ. 27 ــي ِباِنيصِعـ ــمـ ــهوبسا كَـ  وااظُ عـ

ــ. 28 ــ التَِّهِب ــيجِرفْ ع ــن ــرب الْلِّ كُ ــِب ااي ــذَم ِإِهِفِقومــ ــِك الْدتَا اشْــ  اظُظَــ

29 .ــِعو ــ الْدنْ وِضحِملْا وــز ــع ياِني ــَأل ولُ ــي النَّاِبحصـ ــبـ ــِح الِْه ِبـ  اظُظَـ

 اظُفَــــِتا احمــــِها ِبنَــــ لَيمِلستَــــو يـــِهِل عتْحـــر ب الَ اِهللاالةُصـــ. 30

ــ. 31 مــى اَألد ــاِمي ــ م ا سجتْعــ ح مِبــــ امدوِتحــــا لَهــــا َأهباظُظَــــ ِكاًد 

  

     :)4()قُ ِبهِذِه الْقَِصيدِةِذكْر فَواِئد تَتَعلَّ(
  

: ، وتُعـاظ  )6(الشَّيء الْملْفُـوظُ  : ، وبضمها الذُّواقُ، واللُّفَاظ مضموم الالَّمِ     )5(اللِّماظ ِبكَسِر الالَِّم التَّلَمظُ   
لَك7(تَه(]  ِشظَاظ تُهارِزيو [      ها ِعنْدم كرُل ِإذَا تَحجَأشَظَّ الر ِمن)8( فَاظُوااتُوا: ، وم)9(   كَذَِلكو ،]  َأنْفُـسو

                                                 
  .  مادة ثقف: الرِّماح الُمقوَّمة الُمسّواة من العوج، اللسان: مثقََّفة )1(
  . 66/6، التحريم]  َمَرُهْمَعَلْيَها َمَلاِئَكٌة ِغَلاٌظ ِشَداٌد َلا َيْعُصوَن اللََّه َما َأ[: في البيت اقتباس من قوله تعالى )2(
  .مادة جحظ: اللسان. محجرها: بروز العين، وقيل جحاظ العين: الجحاظ )3(
 .بياض: 1في د )4(
 .وهو تحريف. التملظ: 1في د )5(
  .10/23ابن سيدة، المحكم،  )6(
 . 2/164س، .ابن سيدة، م )7(
  .  3/167ارس، معجم مقاييس اللغة، ؛ ابن ف5/252؛ الزبيدي، تاج العروس، 7/610، ن. ابن سيدة، م)8(
  . 10/38، ن. ابن سيدة، م)9(
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علَى ِخالَِف ما ِفي هذَا الثَّاِني ِمن َأهِل اللُّغَِة وعظَِت الْحرب ِبالظَّـاِء والـضاِد ِكالَهمـا                 ] َأسفَاً تُغَاظُ 
  . )2("استَكْبروا: وجاظُوا ")1(معروفٌ ِبمعنَى

  . وما جاء علَى هذَا الْوزِن قَِليٌل)3("جمع يِقظْ: ياِءوِيقَاظ مكْسور الْ"
  . )4(الشَّر:  والِمظَاظ
  . )5("ما وِلي أعاله ِمن القُذَذَ: ِلحاظُ السهِم. "واللِّحاظ

  . )6("الذَّب عِن الحِريم: والِحفَاظ"
   .)7(الْغَِليظُ كَالطِّواِل ِفي الطُّوِل: والِغالَظ

  . )8("مدخَُل السنِْخ في السهم: والرعظُ"
  .)9("هلَكُوا: وعاظُوا"

  . )10("هنَا الشِّدة: الِْكظَاظ] ِإذَا اشْتَد الِْكظَاظ[وقَد تَقَدم ِمنْه تُعاظ 
 كُلُّه عِن   )12(َأي مالَِزمة ] بداً ِكظَاظ ِبدوحِتها لَها أَ  . [)11("جمع حظٍّ، ويجمع علَى َأحاظ َأيضاً     : والِحظَاظ"
  . ِسيدةَبنا
  
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
م،    . آَأنَُّه من َعضِّ الَحرِب ِإّياه   . في معنى َعضَّْتهُ  : َوَقْد َعظَّْتُه الَحْربُ  ،  الشِّدَُّة في الَحْربِ  : الَعظُّ )1( ن سيدة، المحك ضَّل    .  1/85اب َر الُمَف د َأْنَك ن وق  ب

ه             : وقال ابن فارس  . اِء بالظَّ َسَلَمَة َعظَّْتُه الَحْربُ   َداِل وإال فال وجه ل اِب اِإلْب وُن من ب اَل ا . فِإْن َصحَّ فَلَعلَّه َيُك ن وق سِّيد في ِآتَ   ب ْرقِ  ال الَعضُّ  : اب الَف
  .5/253؛ الزبيدي، تاج العروس، 4/52غة، ابن فارس، معجم مقاييس الل. ، وال ُتْسَتْعَمُل الّظاُء في َغْيِرِهمالَحْرِب، َأو ِشدَُّة الزَّماِنِشدَُّة ا: والَعظُّ

  .7/372ابن سيدة، المحكم،  )2(
  .6/305س، .ابن سيدة، م )3(
  .10/17الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة،  )4(
  . ريش السهم: والُقَذة. 6/58ج2ابن سيدة، المخصص، م )5(
  .6/84ج2، مس.م ابن سيدة، )6(
  . 5/282 ابن سيدة، المحكم، )7(
  .   2/48، س.م سيدة،  ابن)8(
 . 2/164، ن.مابن سيدة،  )9(
 . 6/406، ن.مابن سيدة،  )10(
 . 2/358، ن.م ابن سيدة، )11(
  . 6/406، ن.مابن سيدة،  )12(
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  )2)(1()قَاِفيةُ الْعيِن الْمهملَة(

- 18-  
  

  ] الطويل[
ــِذالِني الََأ.1 ــفَاعـ ــدو َأدع ووم يـ ــِعِف اعـ ــي َأِدنْـ ــحم الْاررسـ ــدو َأِةبـ  )3(اعـ

2.غَــوادي ِنرــرهغَــ الْناِمرــ ومنخُــ يــِب ض حــ الْار هــو ــمى لَ ي رــلْ ِلع ــذِلع م سماع 

ــتُنْا كُذَِإ.3 ــم ــنَم تَما لَ حــفْا ج ــ الْيِن ــفَ ىركَ ــنَم تَنلَ ــلْا قَع ــ اَأليِب سى والتّوــج اع 

4.ــلَو ــم ا حــا الْد اِدحي وــز تْمــ م ــَأو مهيِط صبــح ــعهم منْ ِم هــ اُألد ــقَلْ بِسنْ اع 

5.رــج ــ ِإتُع ــلْى قَلَ ــي فَِب ــلْ َأملَ ــ مهقَ ــو يِع ــا و لَِرد َأملَ ــم عــوا كَد فَيو ــد اع 

ــخَتُ  أنّـــٍةدعـــ بةٌنَّـــ َأالَّ ِإقَبـــ يملَـــفَ.6 ــ وفُفِّـ ــفْكَ تُو َأاًدجـ ــفُِكـ  اعمد مـ

7.ــو ــرِجي الِْف ــ الِْةي ــظَيناِدغَ بــنَ كُي اســ ه ــتُمز َأيدؤافُ ــب الْع ــكَ ا يَأوم زــم اع 

8.فَع ا ربـ  ع ص ـِربذْي منْـا ِمفَـ عهـ رعبه وعـــتُوـــيِسنْـــ ُأدي ومر احم ـــوعاد 

9.كِّذَيــه الِْنر ــيـ ــي ِلصنغُـ ــقَ واًنَـ ــه الظَّرِنكِّذَي( ةًامـ ــي بِل ي ــي ــَأ واًتَ  )4() اعدخْ

10 .كِّذَيــِنر ــه ال ــ ِع)5(روضي ــ ابدنْ ـ رع واًيحم( ِهاِمسِت ـ  اًفَ اِط عر ـ  الز ِره م ـ ِرم 6() اع( 

11 .كِّذَيــه الِْنر ــيـ ــ ِعردبـ ــم تَدنْـ ــيِبج ِهاِمـ ــغ ياًنَـ ــ الْ)7(ريـ ــلَّطَتَ ين َأردبـ  اعـ

 اعـــنُّّمتَ وةًجـــه باءنَســـ واًنَســـ ىح الـضِقنَـوري ِفـسميه الشَّ ِنركِّذَتُ. 12

13 .وأَ تُنْا كُ م ي قَِرده الْلَـبـوَلصالْ وــِعنَ افَـج ــتَ واًيمـ ــِق ماًيبِذعـ ــم واًيمـ  اعِدبـ

ـ  نى أَ لَِإ. 14  اعدص تَـــاٍعمـــِتي الجاِربِط اصـــيـــَلِعفَ هارز مـٍبر قُـِدعـ بنى ِمـَأ نَ

 اعـــمطْ مُلاِوحـــي ياِشـــو الْمهِمـــنْالَو يِدنِّــفَ موِلذُ العــُلذْ ال عــياِليــلَ. 15

ـ م كُ ِهِب. 16 ــَأفَ اًمـعنَ ميِلَألِصـ اِدري بـ ِفـتُنْ صــحتُب ــنْ ع ــِرِجهي الْهم ِف ــنَّم مي اع 

                                                 
  : ، وردت في)18( تخريج القصيدة رقم )1(

 ).30، 29(رد بيتين هما ، وأو436\9محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 
 .ياضب: 1 في د)2(
  .مادة ودع: دفعه ليكون وديعة، اللسان: أودع الشيء )3(
اء                : والظبي. مطموس، والمثبت في باقي النسخ    : 1في د  )4( ات، وظب ة، والجمع َظَبَي ي، واألنثى ظبي اء وظب دميري،  . الغزال والجمع أظب وظب ال

 . مادة ليت وخدع:اللسان. شعبة من الوريد: صفحة العنق، واألخدع: والليت. 2/140حياة الحيوان، 
  .الظبي: في باقي النسخ )5(
  . والمثبت في باقي النسخ. مطموس: 1في د )6(
 . وهو تحريف.يعير: 2في د )7(
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17 .أَ يفَِلح سغْـ أَ ىـ الِْه ِبـىربينـ ولَصــَأفَ ه صبــا قَ ذَح ــٍبلْ ــ الْن ِم يِنبم وــج اع 

18 .ــي ــ ووحنُ ــقَ د بــخَ الْان ــلُ ِبيطُِل ِهب ــو ــلَ و يِطتَسيعــص ــخْ َأرب ال ــجفَى التَّفَ اع 

19 .وــي ــ ربدنْ ســالْ ِباًم يِبذَعومــلَع اًم ـــوساًلعو الْى ِبـــنَـــغْميِقِقعلَ وـــلَع1(اع( 

20 .ماِهــعدكْــيــر ِذ غَتْانَــ بِتى اشْــراِقيــ اه ِقســ ِبتُي ــه ــِةحم الْسَأا كَ بتْ مــر اع 

21 .ــِنح ــي ِإيِن ــى ِتلَ ــم الْكلْ ــلَّ كُِلاِزنَ تَ امـــسبمحـــبـــصع ـــا  نـــا تَطَلَّعالَهح

22 .ــِنح ــي ِإيِن ــى ِتلَ ــم الْكلْ ــلَّ كُِلاِزنَ تَ امــس با   معوــض ــذَاها تَ ــر عــن شَ هز 

ــرِ  حنِينــي لَهــا مــا الح بــرقٌ فَهــاجِني. 23 ــاِرِق ذاك الثَّغْـ ــاراً وَأدمِلبـ ــا نَـ  عـ

24 .والَلَــوقِِــالَِت اعــي بعــضاِنكَّ ســا لَهام ــكَب تُيــ ع ــى رلَ ِعبــنُ الَ و تُحم رــب اع 

25 .تُلْ مِ الَو ع ِم)2(اٍف طَن ِل الظِّنـ سجٍجسِواُأرــح ــدبي الْ ِف ــكْ نَاِءي باء زعــز 3(اع( 

26 .ثَــوالَلَــو والْاء ِماِشــهيم ــحطَِب ٍدمــيــ ةَبمِب النَّاقَ فَــنَأيــين جــماع 

ــلَ. 27 ــام اَل سد ــم ــِع ــيِقِقعالْي كَ ــر الَ وِه ِب ى الْمنْمــح ــسى ِبنَ ــ ِمِمقْال ــي َأنِّ لُضاع 

ـ ي ِذلِّى كُـــلَــع ةًحــنْ ِمِبرقُالْ ِبــ اُهللااهبــ حيِبــنَ. 28  اعـــفَّر تَيـــٍعِف رٍرد قَـ

ــكَ ةًامــر كَاِرهــ النَّسم شَــ)4(تْفَــقَ وهلَــ. 29 مــقَا و ــتْفَ ــ النَّسم شَ ِلاِره ــي  )5(اعوشَ

30 .ورتْدــلَ ع ــشَِّهي ــ بسم ال عغُد ــوِبر اه ــو ــذَه ــإل انا ِم ــع َأ)6(اِفيقَ ــِقو ممظَ اع 

 )7(اعــرم َأم ثُــىو ذَاًنَغُــصورهــا  طَتْدعــ امـا فَصعـى الْوسـ مفِّي كَ فِ تْدلَ ب نِئلَ. 31

32 .ِإوــن ب ــتْلَد ــي كَ ِف ــ حِهفِّ ــةٌي س ــلْتَ تْع ــفُقَـ ــسرح ِسـ ــينِراِح الـ  اعرس تَـ

ـ ج ر دقَفَ. 33 ـ لَتْعا قَـمـ َأتْضمرر ـبــ اه عنْتَاًصــِحي ــيه ا متَن ــو ــَ و َأَأكَّ 8(ىرع( 

                                                 
ل موضع بالبصرة                  لطيب، ماء بين القادسية والمغيثة    الماء ا : العذيب )1( ة، وقي ازل حاج الكوف اقوت الحموي،    . ، وقيل واد لبني تميم وهو من من ي

ل     : َلْعَلعمادة علم؛   : هو ما جعل عالمة للطرق والحدود، اللسان      : ؛ الَمْعَلم 4/92معجم البلدان،    موضع أو جبل بظهر الكوفة قريب من العذيب، وقي
ار بني ضبة            روض المعطار، ص        . هو ببطن فلج، وقيل في دي ري، ال ى  511الحمي سان      : ، مغن ه، الل ه أهل ان ب ذي آ زل ال لع   : المن ا؛ س ادة غن : م

ة  رب المدين ة موضع بق سوق المدين ل ب ل جب وي، م. ، وقي اقوت الحم ق. 5/58س، .ي ل  : العقي ون ونخ ه عي ة، في ة المدين و واد بناحي اقوت . وه ي
   .6/34س، .الحموي، م

 .ظاف وهو تصحيف: 2في د )2(
شََّمالِ ، ِريَحيِن، وهي ُتْهِلك الَماَل، وَتْحِبُس الَقْطرَ ُآلُّ ِريٍح اْنَحَرَفْت وَوَقَعْت بينَ    : النَّْكَباُء )3( اج العروس،    .  وغالبا ما َتُهبُّ َبْيَن الصََّبا وال دي، ت الزبي

  .مادة سجج: أي معتدل ال حرَّ فيه، اللسان" نهار الجنة سجسج: " وفي الحديث .الهواء المعتدل: السجسج؛ 1/494
 .وقفت له: 9/434في سبل الهدى والرشاد،  )4(
ًا عن الخضر                يوشع بن نون بن يوسف بن يعقوب عليهم         : هو )5( سالم بحث ه ال شمس حين        . السالم، وهو الذي رافق موسى علي ه ال حبس اهللا علي

رد         دعا اهللا ف ه، ف الهم في ه قت قاتل الجبارين في أريحا يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس فخاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم، ويدخل السبت فال يحل ل
ن يوسف ال    ؛1/376؛ ابن آثير، البداية والنهاية،  7/227، وفيات األعيان،    ابن خلكان : ينظر. عليه الشمس حتى فرغ من قتالهم      د ب صالحي،  محم

   .9/434سبل الهدى والرشاد، 
  . االتقان: 9/434في سبل الهدى والرشاد،  )6(
  .مادة مرع: أخصب، اللسان: َأْمَرَع )7(
  .مادة نحا: يعتمد، اللسان: ينتحي )8(
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34 .ــتَويلُِدبــها عضفِّكَــِباًبم ــحٍدم وعـ َأنـ  ِهِرم ـ   ِف ـ  فِّي كَ م ـ  ن ـ وِد م اء شَ اع 

35 .ــلُاِونَي ــا َأهـ ــهابحصـ ــا ِبذَِإ فَـ ــِل اهـ مــن سامــَأ اه مــض ى حاٍمســطَقَْأ و 1(اع( 

36 .ــومــاَلا زس اًفَيــ بعدهتَــ مدــفَ الًاو ــدقَ ج ــِديا التَّ ذَاء ــُلب ــ َأذاكَ ن ِم بداع 

37 .ِإوكَ ن ان م ى فَوسجرخْ الـصـرِرشْ ماًع ــو مــ نَاَلا ز بعــص ــاِسلَّ ِلِرخْ ال ــن شْ مراع 

ــفَ. 38 ــ رفُّكَ ــ اِهللاوِلس ا جــتْد ــ وِه ِب  اعــــبنْ َأاءمــــ الِْداِرولْــــ ِلِهِلــــاِمنََأ نِم

ــ هفَّــ كَن ظَــن مــيهِبشْ التَّــَأطَــخْا َأمــفَ. 39 ــه َأحِب الــسنِم ــ تَذْى ِإم جودَأ وهــم 2(اع( 

40 .ــلَو ــا َأم ــرا ِبوتَ ــد الحْئ ــالَّةيبي ــربتَ يِت ــ اهضـ  )3(اعرســـَأ فَاًدر ِوم َأنمـ

41 .وا نَ الُقَوزـ ح ــو ةًرطْـ قَِقبـنَُم لَـرْئـِبا الْنَ ا تَمــر ــلروا ِلكُ ــِبكْ ــِبي الْ ِف ــتْر مِرْئ اع 

42 .حــاب ــا النَّه ــه الْيِب ــمياِش ــ َأنَأ ِب ــجب ىتَ فَااهــاج ــتْس ــ واِءوالر ِب ــد دقَ 4(اع( 

43 .ــطَْأو عــم ي ــخَ الْوم ــ اَألِقدنْ ــم جفَلْ ــعنَ ةًلَ ــ واًاقَ صــاًاع ــن ِم ــَأ فَيٍرِع شَ  )5(اعبشْ

ـ  أَ اكذَكَ. 44 ـو أَ بيقَـوب 6(د(ةًاَل قَــوعد ِصـــويقُديِءلـــشّ ِلهـــيِهِفكْ يمـــا ماع)7( 

ــفَ. 45 ــع اداَلقَ ــي قَ ِل ــالَ ثَاًوم ــنَّ ِإينِث ــررَأ يِن ــ ِمقَزى ال ما يــتَب ــي الِْغ يَأوم ــو ساع 

ــلَفَ. 46 بَأوا وــب ــا ِموقَ ــَلثْ م ا ورــد ــعطَ هوا لَ ــ ِلاًام ــ غَوٍمقَ يــر م ــن ج ــاء شْ مباع 

ـ  ع اد اَلقَفَ. 47  اعــنَقْ مكنــد ِعفَلْــ يلٌّ كُــينِعبسِبــ مهدعـ بع ادم ثُـينتّي ِسـ ِل

 اعـــتَم َأيناِنمـــ الثَّدعـــ بةٌاَئـــ مِهِبـــ ةًاعـــم جن ِإوبيـــو َأبـــ َأاَلقَـــفَ. 48

49 .ــلَو ِنا َأمــ اس ــى هقَستَ ِبتْم دــع  اعشَقْـــ تَن َأتْبـــ َأاًوعبســـ ُأباِئحســـ ِهاِئ

50 .ــلَو ا َأمنــ اس ــى تَحصتَ ــعشَّقَ نْ عهم ابــح ــس ــِهِب ــل ِغ قَن ِم ــب ــلَقَْأوا ويثُ اع 

51 .ــو ــِهلَ ِإاَلم ــ الْي ــعذِج اٍد بــِن ح ــفَ هينُ ــ َأالَولَـ ــاهتَـ ــم لَـ ــجفَتَ مْلز يـ  اعـ

52 .ــَأو سمــ َأع صحــ النَّاب ــي بِب ــ ءهاكَ ــيى عكَبَأفَ ــاًونَ ــمهنْ ِم ــ َأين ِح سماع 

                                                 
  . مادة سوم: عرضها عليه، اللسان: سامها )1(
  . مادة همع: سال بغزارة، اللسان: أهمع )2(
ا              : بئر الحديبية  )3( لم تحته ه وس . الحديبية قرية متوسطة، ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك، عند مسجد الشجرة التي بايع رسول اهللا صلى اهللا علي

ه   وفي المجاز   . قلَّ: َتَبرََّض الشيء . 3/126معجم البلدان،   ياقوت الحموي،   . وبين الحديبية ومكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل         ِإذا َأَخْذَت
  .مادة برض: ، اللسانَقِليًال َقِليًال

  . مادة جبا: ، اللسانما َحْوَل الِبْئِر أو الحوِض من التُّراِب: الَجَبا )4(
  .  مادة عنق: األنثى من أوالد المعزى إذا أتت عليها سنة، اللسان: العناق )5(
  .ساقطة: 2في د )6(
ا في          ، صلى اهللا عليه وسلم  ،البيت واألبيات التي تليه إشارة إلى تكثيره       )7( ى م ه في التعقيب عل  طعام أبي أيوب األنصاري، وستأتي اإلشارة إلي

دق                     : وبأبو أيوب هو  . القصيدة من فوائد   دًا والخن درًا وأح ة وب ة، صحابي، شهد العقب ن ثعلب و . خالد بن زيد بن آليب ب . هـ 52في في حدود سنة        ت
   . 2/295الزرآلي، األعالم، : ترجمته في
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53 .نَواجــه ــس ِبتْ ــذِِّمال ــَأ فَاعر ال صبتْح ــيهــ ِبودــي قَا ِفــهبوِفخَــ الِْةضــا و1(قَّع( 

54 .ــو ــِنْأي الــضاِعــر ِلاَلقَ ــلِّ خَ يلَِب سَأل اهرـــاِببذْا تَـــههبَأ فَْلِبـــقَْأ وـــطَه2(اع( 

ــرفَ. 55 ــتْاح ــاِببر َألاٍع رالَ ِب ــا كَه ــ ام ــهــــظَفَحِلي اٍعا رذَ ِإوحرتَــ  ىعا ســ

56 .َأوــهبــ لَ)3(انــما جاءالــذِّه ــ اًقَــاِط نَئب ــ رِركِْذِبـ ــاه لَ اِهللاوِلسـ ــبـ  اعِرس مـ

57 .ـــظَوبيـــ وضَآب ا ِبنَـــممـــٍدحــفَ مجتْاءفُــ ونْــ ِعودِلــ ذَدشُــك راع 

ــ. 58 ــ ِعهلَ ــا وهدنْ ــتْافَ لَ ستَْأ فَيمــلَم س ونْمهــج هــا و ــىلَّ ــشِّن ِم ــزنْ َأرِك ال اع 

59 .قَْأوــب ــ اَألِتلَ ــ لَارجشْ مــا د ــا ِبع قُّشُتَ اهـ ِت ام ـ  األَ اَلثَ ـ  ِرم ـ يه م ِضري األَ  ِف 4(اع( 

ــنَ. 60 ــيِب ــيمِر كَ ــن ِم ِةلَالَســ ه ــِرقَ ٍماِش ــ الْعي ــالَع ع ــِر خَن ــ َأي فَ تٍَلصــر اع 

ــتَ. 61 ــعرفَ ع ــ َأن ــٍلص ــ ِبيٍمِر كَ حاره لَـــوـــمي رَأالَّ ِإض نوَلطُـــ يو فْيـــراع 

ــفَ. 62 ــٍلِم جلُّكُ ــانَ زي هــم ــثْ ِماَل نَ ــكَْأو هلَ ــَلمـ ــِلِمج الْاك ذَن ِمـ ــفَرَأ ويـ  اعـ

63 .ــو ــمكَ ــ ماَل نَ جــ الَاًد يرــغَ ِلام ــ ِهِرينَسِعاهيالــشَّيــر مِقفْــي اُأل ِفــســلَطْ ماع 

ــرِجَأ. 64 ــِن ــيعِفي شَ ِبِنذْ المــين ــو يِننَِّإ فَ ــ َأكوِدجـ ــ ُأن َأٌلهـ ــ ويَئِسـ  اعفَشْتَـ

ــفَ. 65 ــر َأتُسلَ ــي غَى ِل يرــ ب ــلْ مكاِب أج ــو ــو نَالَّى ِإر َأتُسلَــ ــمطْ مكالَــ  اعــ

66 .أَ الَو ـي الْي فِ ِجتَرـ غَِرشْحيراِف شَـكاًع َأالَو ــتَر ــوح ِبالَّي ِإِجـ ــركْ مكِضـ  )5(اعـ

67 .ــو مــكُْ ن ــتَنْ ْأ موالًمــه ــِإلَ  اعضعــضتَ ين لَــاُلبــجَأل اِتعضعــضتَ اذَ ِإهنَّ

ــ. 68 مدــتُد ي ــآلاد ــ نَاِلم حوــك ــلَِإ ِئالًا س ــ الْقِّحـــي ِبِهـ  اعرضتَـــى مفَطَصمـ

ــلِْنَأ. 69 ــي ِمِن ــهنْ ــ ي ــيمِرا كَ  اعفَّشَ مــعفَاشْــ وتَْئا ِشــ مــْل ســيــَلا ِقذَِإ ةًاعفَ شَ

70 .ــو لِّصــ ع ــِرى خَلَ ــ اَألي ــ واِمنَ ــَأو ِهآِل صــِهاِبح ا َأ مــو مــ الْض بقُرلْ مــم اع 

71 .ولِّسم لَ عـيـهم ما بدا الـصـبحم ِفساًر ــو ــم ــ قُحاا نَ ِرمــ)6(ي ــر فٍَحود ِب عاج 

  

                                                 
ّسم للرسول، صلى اهللا          )1( ر، بدس ال ود خيب البيت إشارة إلى قصة الشاة المسمومة التي قامت من خاللها زينب بنت الحارث، وهي امرأة من يه

 .74؛ القاضي عياض، الشفا، ص 3/191النبوية، ابن هشام، السيرة : انظر القصة في. عليه وسلم، في ذراع شاة بعد فتح خيبر
  .مادة هطع: اللسان. أقبل مسرعًا إلى الشيء دون أن يكف بصره عنه: أهطع في سيره )2(
رة              عرف بمكلم الذئب، يكنى أبا عقبة،     أهبان بن أوس األسلمي، رضي اهللا عنه، ي       : هو )3( ة المغي ة في والي  من أصحاب بيعة الشجرة، مات بالكوف
   .2/141؛  ابن حجر، اإلصابة، 1/87 ابن األثير، أسد الغابة، ؛1/36ابن عبد البر، االستعياب، : ترجمته في. ةبن شعبا
  . مادة هيع: الواضح البيِّن، اللسانالطريق الواسع : الَمْهَيع )4(
ٌل      إذا َصبَّْت عليهُم السَّماُء  فاْسَتْنَقَع الماُء َحتَّ :  من أْآَرَع الَقْومُ   : الَمْكَرع )5( َرِع، هو َمْفَع واَن الَمْك ِرْبُت ُعْنُف ى َيْسُقوا إِبَلُهْم منه، وفي َحِديِث ُمَعاِوَيَة ش

 . 5/492الزبيدي، تاج العروس، . َعزَّ فَشِرَب صاِفَي األْمِر وَشِرَب َغْيُره مَن الَكَدِر: من الَكْرِع، أراَد بِه
  .  2/351، حياة الحيوان، ميريالد.طائر صغير يشبه الحمام، حسن الصوت:  الُقمرّي)6(
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  :ِذكْر فَواِئد تَتَعلَّقُ ِبهِذِه الْقَِصيدِة
  
)لُه1():قَو(]    ِارالنَّه سقَفَتْ شَمو يت] لَهالْب . هدعالَِّذي با   .وأم )اقُوفُهونُس     )2()وِة يايِرو بن فَِمن 

 ِإسحقَ ِفي حِديِث اِإلسراِء ِإلَى بيِت الْمقِْدِس، َأن النَِّبي علَيِه السالَم وعد قَومه ِبقُـدوِم                بنبكَير، عِن ا  
لَما كَان ذَِلك الْيوم َأشْرفَتْ قُريشٌ ينْظُرون وقَد ولَّى         الِْعير الَِّتي رآها لَهم ِفي الطَِّريق يوم اَألرِبعاِء، فَ        

  .)3(سمالشَّ ِهيلَع تْسِبحو ،ةًاعس اِرهالنَّ يِف هلَ يدِزفَ، النَّهار، ولَم تَِجْئ، فَدعا رسوُل اِهللا 
 سـاِعد الحلَِبـي     بـن  عِلـي    بنِبي عبِد اِهللا محمد     فَقَرْأتُ علَى أَ  . وَأما رجوعها بعد غُروِبها   

 ِنييسِد الحشْهة )4(ِبالْماِفظُ   .  ِبالْقَاِهرالْح كُمرِبِه قَالَ         بنَأخْب لَب فََأقَرِبح ونعمَأنْتُم تَسِه ولَيةً عاءخَِليل ِقر  :
      دمحِد اِهللا مبو عبنَأنَّا َأب  يد       بند   َأِبي زمحفَر معو جَأبو ،الْكَراِني دمبن َأح    اِعيَل الطُّوِسـيـم5( ِإس( ،

   ِليَأنَا عَأنْببنو   دماِحدِ  بن َأحِد الْوب6( ع(      َةً، قَاالازَأِبي ريذة ِإج نة عاعمجو  :    ـدمحور منْصو مَأنَّا َأب)7( 
:  فَاذْشَاه، َأنَّا َأبو الْقَاِسِم الطَّبراِنـي، قَـال        بن محمد   بنا َأبو الْحسيِن َأحمد      ِإسماِعيَل الصيرِفي، َأنَّ   ابن

   ينسثَنَا الْحدبنح      انثْمثَنَا ع ،تُِريقَ التُّسحبن ِإس    اِنيرةَ، قَاَل الطَّببَأِبي شَي  :   ديبغَنَّام، قَـالَ   بنثَنَا ع  :
 بـن  مرزوق، عن ِإبـراِهيم      بن موسى، عن فُضيِل     بنثَنَا عبيد اِهللا    :  َأِبي شَيبةَ، قَاالَ   بنر  ثَنَا َأبو بكْ  

 يوحى ِإلَيِه ورْأسه    كَان رسوُل اِهللا    : الْحسن، عن فَاِطمةَ ِبنِْت الْحسين، عن َأسماء ِبنْت عميس قَالَتْ         
اللهم ِإن عِلياً كَان ِفي طَاعِتـك" :       ي، فَلَم يصلِّ حتَّى غَربِت الشَّمس، فَقَاَل رسوُل اِهللا          ِفي ِحجِر علِ  

. فَرَأيتُها غَربتْ ورَأيتُها طَلَعـتْ بعـدما غَربـتْ        : قَالَتْ َأسماء " وطَاعِة رسوِلك، فَاردد علَيِه الشَّمس    
  .   )8(ظُ ِلحِديِث عثْمانواللَّفْ

 بـن  ا)10()عِلـي (َأنَّا :  ِسنَان الْواِسِطي، قَاَلبن َأحمد بنثَنَا جعفَر :  ِإلَى الطَّبراِني، قَالَ )9(وِبِه
حسِن، عن فَاِطمـة     الْ بن مرزوق، عن ِإبراِهيم     بنثَنَا فُضيُل   :  فُضيل، قَالَ  بنثَنَا محمد   : الْمنِْذِر، قَالَ 

 ِإذَا نَزَل علَيِه الْوحي يكَاد يغْشَى علَيـِه،    كَان رسوُل اِهللا    : "ِبنْت عِلي، عن َأسماء ِبنْت عميس قَالَتْ      
الَ يـا   : قَاَل" ر يا عِلي؟  صليتَ الْعص" : فَُأنِْزَل علَيِه يوماً وهو ِفي ِحجِر عِلي، فَقَاَل لَه رسوُل اِهللا            

                                                 
  .مطموسة: 1في د )1(
 .مطموسة: 1في د )2(
اد،  171؛ القاضي ِعَياض، الشفا، ص   324ابن إسحق، السير والمغازي، ص      : ينظر )3( ، 9/434؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرش

  . 1/180السيوطي، الخصائص الكبرى، 
شئ    : المشهد الحسيني  )4( شيعة في مصر            هو جامع شيعى أن اء ال م الخلف اء حك ة،  549 المشهد الحسيني أنشئ سنة      من المرجح أن   و ، أثن  هجري

  . ليوضع فيه رأس الحسين بن على بن أبى طالب وبعض آثار الرسول األخرى
  .الطرسوسي: 1في د )5(
ين      . لبخاريعلي بن أحمد السَعِدّي المقدسي الصالحي، أبو الحسن الحنبلي المعروف بابن ا           : هو )6( ا ب سمع بدمشق من      ) هـ 690 و 595(عاش م

ار      و وابن الَحَرْسَتاِنّي وأبي اليمن الكندي وغيرهم، وبمصر واإلسكندرية من جعفر الهمداني وابن رواج،        َطَبْرَزدابن   رًا من الكتب الكب  سمع آثي
ة من       واألجزاء الحديثية، إذ صار محدث اإلسالم وراويته، فحدَّث فوق ستين سنة، وسمع منه أئم       اظ والطلب ه الحف ه، ورحل إلي ة حفاظ وتوفوا قبل

ه     ات اإلجازة فأجاز      مختلف األقطار، وتكاثرت علي ه في   .  طلب ر،     : ترجمت ذََّهِبّي، العب اريخ اإلسالم،      3/373ال د،      51/422؛ ت ل التقيي ؛الفاسي، ذي
  . 5/414؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 2/178
  .محمود: 1في د )7(
 . 170؛ القاضي عياض، الشفا، ص 2/9؛ الطحاوي، مشكل اآلثار، )390( ، حديث رقم 152 -24/147ر، اِنّي، المعجم الكبيالطََّبَر )8(
 .ساقطة: 1في د )9(
  .1د: الزيادة في )10(
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فَرَأيتُ الـشَّمس طَلَعـتْ بعـدما       : رسوَل اِهللا، فَدعا اَهللا فَرد علَيِه الشَّمس حتّى صلَّى الْعصر، قَالَتْ          
رصلَّى الْعتّى صتْ حدر نتْ ِحي1("غَرب(  .  

وهذَاِن الْحِديثَاِن ثَاِبتَـاِن، ورواتُهمـا      :  ِمن طَِريقَيِن قَالَ   )2(يوذَكَره اِإلمام َأبو جعفَِر الطَّحاوِ    
    دمقَاَل َأحاِلح بنِثقَاتٌ، وص  :      الِْعلْم ِبيلُهس نِغي ِلمنْبالَ ي)    اءمِديِث َأسِحفِْظ ح ن3()التَّخَلُّفَ ع(   ِمن ؛ َألنَّه

  .  )4(عالَماِت النُّبوِة
:  َأِبي فُديك، قَـالَ    بن ِإسماِعيَل   بنثَنَا محمد   :  قَالَ )6( صاِلح بن ِمن طَِريِق َأحمد     )5(د روينَا وقَ

 محمد، عن ُأم جعفَر، عن َأسماء ِبنْت عمـيس َأن        بن، عن عوِن    )7( موسى الِقطِْري  بنَأخْبرِني محمد   
 ثُم َأرسَل عِلياً ِفي حاجٍة، فَرجـع وقَـد صـلَّى النَِّبـي              . )8( صلَّى الظُّهر ِبالصهباء   رسوَل اِهللا   

    النَِّبي عضفَو ،رصالْع               فَقَاَل النَِّبـي ،سِت الشَّمتَّى غَابح كْهرحي فَلَم فَنَام ،ِليِر عِفي ِحج هْأسر  :
"  مالله            سِه الشَّملَيع دِه، فَرلَى نَِبيِبنَفِْسِه ع ستَباً احِليع كدبذَا عه ِإن"  اءـمـِه    : قَالَتْ َأسلَيـتْ عفَطَلَع

             غَاب ثُم رصلَّى الْعصَأ وضفَتَو ِليع قَامِض، ولَى اَألرعاِل ولَى الِْجبقَفَتْ عتَّى وح ،سالشَّم   ذَِلـكتْ، و
  . )9("ِبالصهباء

وَأنَّـا  .  الطَّرسوِسي )10()و( َأِبي زيد      بن خَِليل، َأنَّا ا   بن ساِعد ِبِقراءِتي علَيِه، َأنَّا ا     بنَأخْبرنَاه ا 
  ِليا    بنع نِره عغَيد، ومةً، قَاالَ    بن َأحازد ِإجيَأِبي ز  :  ِفيريود الصمحِن ا  َأنَّا مـِن     بن، عفَاذْشَـاه، ع 

 صاِلح فَذَكَره الِقطِْري ِبكَـسِر الْقَـاِف        بن الْحسِني الخَفَّاف، َأنَّا َأحمد      بنثَنَا ِإسماِعيُل   : الطَّبراِني، قَالَ 
، وُأم جعفَـر ِبنْـت      )11(الْيمِنالْمهملَة بعدها راء مهملَة مكْسورة منْسوب ِإلَى موِضٍع بِ         وسكُوِن الطَّاءِ 

  .محمد بن جعفَر بن َأِبي طَاِلٍب عن جدِتها َأسماء ِبنْت عميس
  لُهدٍ    [قَومحاً ِبكَفِّ مبضا عِديلُهتَبِإلَى آِخِرهِ ]  و .        ـدماِلي َأحعاِهِد َأِبي الْماِم الزلَى اِإلمْأتُ عقَر

َأبو الْمعاِلي، َأنَّا َأبو الْبركَـاِت عبـد        :  محمد الهمداِني، وَأخْبرنَاه غَير واِحٍد َأيضاً قَالَ       ابنحقَ   ِإس ابن

                                                 
 ).391(، حديث رقم 24/152 الكبير، ، المعجم الطََّبَراِنّي)1(
ة بمصر، اتصل     )321 و   239( ش في الفترة الواقعة ما بين       أحمد بن محمد بن سالمة األزدي، أبو جعفر، عا        : هو )2( ، انتهت إليه رئاسة الحنفي

ي،  : ترجمته في . وغيرها " مشكل اآلثار   " و  " آتاب الشفعة   " و  " شرح معاني اآلثار    : " من مؤلفاته . بالكبار وبخاصة أحمد بن طولون     الزرآل
 .1/206األعالم، 

 .قي النسخوالمثبت في با: 1سقط في ت، م، د )3(
 .9/436؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 170؛ القاضي عياض، الشفا، ص 2/11الطحاوي، مشكل اآلثار، : ينظر )4(
 .رويناه: 1في د )5(
ـ  248 و 170( أحمد بن صالح المصري، أبو جعفر، من المقرئين العلماء العارفين بالحديث وعلله، عاش في الفترة الواقعة ما بين                 : هو )6( ).  ه

   1/137؛ الزرآلي، األعالم، 2/367الصفدي، الوافي بالوفيات، : ترجمته في
  .الفطري: 2/11في الطحاوي، مشكل اآلثار،  )7(
ر وصلى بها العصر، وبها بنى وبها مرَّ صلى اهللا عليه وسلم في طريقه إلى خيب         .  َجَبٌل َأْحَمُر بالحجاز ُيْشِرُف َعَلى َخْيَبَر ِمْن اْلَجُنوبِ        :الصَّْهَباُء )8(

    .368الحميري، الروض المعطار، ص. بصفية بنت حيي بن أخطب رضي اهللا عنها، وهي على طريق وادي القرى
 .9\2؛ الطحاوي، مشكل اآلثار، )382(، حديث رقم 24/145 الكبير، الطََّبَراِنّي، المعجم )9(
 .1د: الزيادة في )10(
المصادر التي وقفت عليها على أية معلومة تؤآد نسبة محمد بن موسى القطري إلى موضع باليمن، وأظن الناسخ          لم أعثر في أي مصدر من        )11(

وا   ومن خالل تتبع المصادر التي ترجمت له و      . األول قد وقع في الخطأ في آتابة هذه المعلومة، وتابعه النساخ اآلخرون            د أجمع جدت أن الجميع ق
ال،     : ينظر.  ي َمْخُزوم بنالِفْطِريِّين وهم من َمَواِلي       إذ أنه ينسب إلى       محمد بن موسى الِفطريّ   : على أنه  ال الكم ذهبي،  7/148ابن ماآوال، إآم ؛ ال

دوالبي، الكنى واألسماء،     11/353؛ تاريخ اإلسالم،    8/164؛ سير أعالم النبالء،     2/394الكاشف،   دين الدمشقي، توضيح     1/217؛ ال ؛ شمس ال
ماء ال  ي ضبط أس شتبه ف ذيب،  7/128رواة، الم ب الته ر، تقري ن حج ساب، 2/138؛ اب سمعاني، األن ذيب  4/392؛ ال ي ته اب ف زري، اللب ؛ الج

  .307، ابن حجر، لب اللباب في تحرير األنساب، ص 2/435األنساب، 
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  ِزيِز    بنالْقَِويِد الْعبابِ بن عببن، َأنَّا ا  )1( الج        الر دبد عمحو مَأنَّا َأب ،ة، َأنَّا الِْخلَِعيِن   ِرفَاعمبنح  رمع 
 عبِد اِهللا،   بن ِهشَام، ثَنَا ِزياد     بن البرِقي، ثَنَا َأبو محمد عبد الْمِلِك        بن الْورِد، ثَنَا ا   بن النَّحاس، ثَنَا ا   ابن

حتَّى انْقَطَع ِفي يـِدِه،      محِصن اَألسِدي يوم بدٍر ِبسيِفِه       بنوقَاتََل عكَّاشَة   : " ِإسحق، قَالَ  بنعن محمد   
، فَلَما َأخَذَه ِمن رسـوِل      )3("قَاِتْل ِبهذَا يا عكَّاشَة   : " ِمن حطٍَب، فَقَالَ   )2( فََأعطَاه ِجذْالً  فََأتَى رسوَل اِهللا    

حِديدِة، فَقَاتََل ِبِه حتَّى فَتَح اُهللا علَى        هزه، فَعاد سيفَاً ِفي يِدِه طَويَل القَامة، شديد الْمتِْن، َأبيض الْ           اِهللا  
 ، ثُم لَم يزْل عنْده يشْهد ِبِه الْمشَاِهِد مع رسـوِل اِهللا             )4(العون: الْمسِلِمين، وكَان ذَِلك السيفُ يسمى    

هِعنْد وهة، ودتَّى قُِتَل ِفي الر5("ح( .  
 الْحصين، عن ِرجاٍل    بن زيد اللَّيثي، عن داوِد      بنحدثَِني ُأسامةُ   :  ِإسحق، قَالَ  بن ِإلَى ا  )6(وِبِه

  ا   بنِمنِل، قَالُوِد اَألشْهبش      : "ي عيرلَم بن الحةَ بن َأسلَمفُ سيس رَل الَ        )7(انْكَسـزَأع ِقـيٍر، فَبدب موي 
  طَاهفََأع ،هعم وُل اِهللا    ِسالَحسر         اجين ابن طَابرع ِدِه ِمنِفي ي اً كَانفَقَالَ )8( قَِضيب " :ِراضـ  ب  ،"ِهِب

  . )9("ةعبيد أبي جسر موي َلِتقُ ىتَّح هدنِْع ْلزي ملَفَ د،يج فٌيس اذَِإفَ
 ريبالز ذَكَر10(و(   ات" ِفيوفِّقيش    " المحج اِهللا بن دبع َأن)11(        طَـاهـٍد، فََأعُأح موي فُهيس انْقَطَع 

 ِمنْه، وكَان يسمى الْعرجون، ولَم      )12( عرجون نَخْلٍَة، فَصار ِفي يِدِه سيفَاً يقَاُل ِإن قَاِئِمهِ         رسوُل اِهللا   
ِكيغَا التُّرب ِمن تَّى ِبيعتَنَاقَُل ِبِه حْل يز13(ي(نَار ِبِمَئتَي ِدي)14( .  

  .  مسعوٍد وغَيرهمبنفَرواه جاِبر وَأنَس وا. وَأما حِديثُ نَبِع الْماِء
  

                                                 
اب جمعروف بابن ال  أبو البرآات عبد القوي بن عبد العزيز بن الحسين التميمي، السَعِدّي، األغلبي، المصري، المالكي، ال              : هو )1( سيرة   . ب روى ال

م               . رفاعةالنبوية عن ابن     ار، وحل م ووق ل وسؤدد، وعل نة إحدى وعشرين وستمئة     . آان ذا فضل ونب وفي س ه في  . ت ردي،    : ترجمت ن تغري ب اب
   .5/95ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  ؛2/202النجوم الزاهرة، 

  .  مادة  جذل: ما عظم من أصول الشجر المقطَّع، اللسان: أصل الشجرة حين يذهب رأسها، وقيل: الِجْذل )2(
   .99-3/98 البيهقي، دالئل النبوة، ؛1/93الواقدي، المغازي، : انظر الحديث في )3(
  . آان ذلك السيف يسمى القوي: في البيهقي، دالئل النبوة )4(
ف،      ؛99-98 /3البيهقي، دالئل النبوة،     ؛2/184ابن هشام، السيرة النبوية،     : ينظر )5( روض األن سهيلي، ال ا،       3/50 ال  ؛1/335 ؛ الكالعي، االآتف

   .2/178؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 2/440؛ ابن آثير، السيرة النبوية، 1/262ابن سيد الناس، عيون األثر، 
    .مطموسة: 1في د  )6(
ا          : هو )7( لم،            سلمة بن أسلم بن حريش األنصاري، األوسي، الحارثي، يكنى أب ه وس ع رسول اهللا صلى اهللا علي ا م درا والمشاهد آله  سعد، شهد ب

ات   : ترجمته في. وقتل يوم جسر أبي عبيدة سنة أربع عشرة وهو ابن ثمان وثالثين سنة، وقيل استشهد وهو ابن ثالث وستين سنة   ابن سعد، الطبق
 . 3/142؛ ابن حجر، اإلصابة، 1/464بة، ؛ ابن األثير، أسد الغا1/192؛ ابن عبد البر، االستيعاب، 3/446الكبرى، 

  . مادة عرجن و طيب: ، اللسانَضْرٌب من الرَُّطِب:  طاٍببناالعذق، إذا يبس واعوج، أو أصله؛ : العرجون )8(
ر،      3/99البيهقي، دالئل النبوة،  ؛  1/94الواقدي، المغازي،   : ينظر )9( ون األث اس، عي ن سيد الن سيرة النب   1/263؛ اب ر، ال ن آثي ة،  ؛ اب ؛  2/440وي

  . 4/53؛محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 2/178برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 
من  ) هـ256 و 172(عاش ما بين    . روايةعالم باألنساب وأخبار العرب وال    . هو الزبير بن بكار بن عبد اهللا القرشي األسدي، يكنى أبا عبد اهللا             )10(

ار العر   : تصانيفه ار                أخب ى آسرى، مجموع في األخب ان عل ود النعم ا، وف ريش وأخباره ا، نسب ق اريخ سماه    ب وأيامه وادر الت ات "ون " الموفقي
 . 3/42؛ الزرآلي، األعالم، 2/85؛ تذآرة الحفاظ، 12/311الذهبي، سير أعالم النبالء، : ترجمته في

ى اإلسالم  صاحبي جليل، من . عبد اهللا بن جحش األسدي، يكنى أبا محمد       : هو )11( ر        . السابقين إل ان أول أمي ة في اإلسالم، وآ ه أول راي دت ل عق
ه نيف وأربعون     . ، وغنيمته أول غنيمة غنمها المسلمون"نخلة" صلى اهللا عليه وسلم على سرية    بعثه رسول اهللا  . في اإلسالم  ان ل قتل يوم أحد وآ

ر، ا     3/89ابن سعد، الطبقات الكبرى،     : ترجمته في . سنة ة،          3/877الستيعاب،   ؛ ابن عبد الب ر، أسد الغاب ن األثي ن حجر، اإلصابة،    3/90؛ اب ؛ اب
4/46   .  
 . قائمته: 324في الزبير بن بكار، الموفقيات، ص  )12(
ان    . بغا الترآي، المعروف بالشرابي األمير، أبو موسى، من آبار قواد المتوآل المتوفى          : هو )13( ه آ ل إن آان مملوك الحسن بن سهل الوزير، قي
  .     10/110الصفدي، الوافي بالوفيات، : ترجمته في. توفي في حدود الخمسين والمائتين. باشر الحروب ولم يكن يلبس سالحا وما جرح قط ي
تيعاب،   : ينظر  )14( ر، االس د الب ن عب ات، ص   1/265اب ار، الموفقي ن بك ر ب ا،  324؛ الزبي ة،   ؛ 1/387؛ ؛ الكالعي، االآتف ر، أسد الغاب ن األثي اب

  .2/249؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 2/20 ابن سيد الناس، عيون األثر، ؛1/589
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 بـن  َأحمـد    بـن  عِلي   بنفَقَرْأتُ علَى اِإلماِم الزاِهِد َأِبي ِإسحقَ ِإبراهيم        . وَأما حِديثُ جاِبرٍ  
اِسِطيال . الو كُمرَأخْب  اودكَاِت درو الْبخَاِن َأببنشَّي دمِد بن َأحمحـو  بن مَأبشق، واِدي ِبِدمغْدالَِعب البم 

 بـن  الزاغُـوِني، زاد ا    بـن َأنَّا َأبو بكٍْر    :  ِببغْداد، قَاالَ  )1( الداِهِري بن عبِد اِهللا    بنالْفَضِل عبد السالَِم    
 طَبـرزد  بـن ، َأنَّـا ا   )2( الواِسِطي بنا:  عبِد اِهللا الرضواِني، قَالَ    بنصوٍر َأنُوِشتْكَين   مالِعب، وَأبو منْ  

 البنَّا، َأنَّا الشَِّريفُ َأبو نَصٍر محمـد الزينَِبـي          بن الزاغُوِني وا  بن البنَّا، قَاَل ا   بنَأنَّا سِعيد   : ِإجازةً، قال 
 الزاغُوِني، وَأنَّـا    بن البسِري ِقراءةً علَيِه وَأنَا َأسمع، قَاَل ا       بنالرضواِني، َأنَّا َأبو الْقَاِسِم     سماعاً، وقَاَل   

ـ بنثَنَا يحيى هو ا :  عبِد الرحمِن الْمخَلِّص قَالَ    بنَأنَّا َأبو طَاِهٍر محمد     :  البسِري ِإجازةً قَاالَ   بنا محٍد  م
 عمـر   بن منْصور، عن عبِد اِهللا      بن وِليٍد الِكنِْدي، ثَنَا ِإسحقُ      بن عمر   بنثَنَا محمد   :  صاِعد، قَالَ  ابن
 ِفـي سـفٍَر،     كُنَّا مـع رسـوِل اِهللا       : " َأِبي الجعد، عن جاِبٍر قَالَ     بن مرة، عن َأِبيِه، عن ساِلٍم       ابن

وحبفََأص  النَّاس اجوِل اِهللا    . ا فَهسقَاَل ر" :  ؟ا لَكُما" مِإالَّ الَِّذي ِفـي          : قَالُو اءِم مالْقَو ٍد ِمنَأح عم سلَي
تَوضْأنَا تَوضُأوا فَجعَل الْماء يفُور ِمن بيِن َأصاِبِعِه حتَّى         : فَوضع يده ِفي التَّوِر، فَقَالَ    : قَاَل. )3(تَوِرك

َأربع عـشْرةَ ِمَئـٍة َأو   : ، قُلْنَا كَم كُنْتُم؟ قَاَل)4(لَو كُنَّا ِمَئةَ َألٍْف كَفْانَا    : كَم كُنْتُم؟ قَالَ  : وسِقينَا، قُلْنَا ِلجاِبرٍ  
  .)5(َأخْرجه الْبخَاِري ومسِلم" خَمس عشْرةَ ِمَئٍة

 فَاِرس ِقراءةً علَيِه وَأنَـا      بن َأحمد   بنَأخْبرنَا الشَّيخَاِن َأبو بكْر عبد اِهللا       فَ.  حِديثُ َأنَسٍ  )6(وَأما
 المجاِور الشَّيباِني ِبِقراءِتي علَيِه ِبِدمـشْق،       بن محمٍد   بن يعقُوب   بنَأسمع ِبالْقَاِهرِة، وَأبو الْفَتِْح يوسفُ      

، َأنَّـا َأبـو طَاِلـٍب       )7( الْحسِن الِكنِْدي، َأنَّا َأبو الْقَاِسـِم الحِريـِري        بنعالَّمةُ َأبو اليمِن زيد     َأنَّا الْ : قَاالَ
 شَاِكٍر، ثَنَـا  بن يونُس الْمقِْرئ، ثَنَا جعفَر بن سمعون، ثَنَا َأبو بكٍْر محمد بنالعشَاِري، َأنَّا َأبو الْحسيِن   

يـا َأبـا    : قُلْتُ َألنَسٍ :  ثَاِبت، حدثَِني َأِبي ثَاِبتُ البنَاِني، عن َأنٍَس قَالَ        بن زكَِريا، ثَنَا محمد     بنلْخَِليُل  ا
ـ   : ، ُأو شَيٍء سِمعتَه ِمنْه، قَالَ     حمزة، َأالَ تُحدثُِني ِبشَيٍء رَأيتَه ِمن رسوِل اِهللا          سر عوِل اِهللا   كُنَّا م 

 ِفي َأسـفَِلِه    )8( ِبقَعبٍ ِفي سفٍَر ولَم يكُن ِعنْدنَا ماء، وكَانُوا قَوماً علَى غَيِر وضوٍء، فَدعا رسوُل اِهللا               

                                                 
ري وجماعة                 . أبو الفضل عبد السالم بن عبد اهللا البغدادي، الخفاف، الخزاز         : هو )1( ن الزاغوني ، ونصر العكب ا   .سمع من أبي بكر ب ان عامي  آ

تمئ   توفي س . مستورا آثير  الرواية    ان وعشرين وس ه في  . ةنة ثم اظ،    : ترجمت ذآرة الحف ذََّهِبّي، ت ر،  4/135ال ي،    3/201؛ العب اد الحنبل ن العم ؛ اب
  . 5/127شذرات الذهب، 

د اهللا     شمس ا . محمد بن علي بن أحمد الواسطي، الصالحي، الحنبلي       : هو )2( و عب ين       . لدين أب ا ب ى     ). هـ 699 و 615(عاش م الكاشغري،  سمع عل
سمع منه بشر آثير، ومنهم المزي وابن سيد الناس والبرزالي، وآان من             : قال الذََّهِبيّ . لقيمة، والمجد القزويني  وابن البن، وابن غسان، وابن أبي       

شيوخ،     : ترجمته في . بقايا الشيوخ المسندين   ر،    2/436الذََّهِبّي، معجم ال اريخ اإلسالم،    3/403؛ العب د،    52/448؛ ت ل التقيي ؛ 1/175؛ الفاسي، ذي
 . 5/453 شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي،

 .مادة تور: إناء صغير يشرب فيه ، يكون مصنوعا من نحاس أو حجارة، اللسان: التور )3(
  .لكفانا: 1في د )4(
 ). طبعة دار الجيل( 4920: ؛ حديث رقم6/26؛ مسلم، الصحيح، )3576(، حديث رقم 747 الصحيح، ص البخاري، )5(
 .مطموسة: 1في د )6(
ر   ، أبو القاسم، ال   بن أحمد بن عمر الحريري البغدادي، المقرئ      هبة اهللا   : هو )7( ين       . معروف بابن الطب ا ب ات    ) هـ 531 و 435(عاش م رأ بالرواي ق

دار                                    ن بن الي ثابت ب اط، وأبي المع ن موسى الخي ي ب ن عل د ب ن األطروش، ومحم ز ب د العزي ن عب ا      . على أبي بكر أحمد ب ة صالحا ممتع ان ثق آ
     .4/96ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  27/134؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 2/440ِبّي، العبر، الذََّه: ترجمته في. بحواسه

  .مادة  قعب: قدح من خشب ُمَقعَّر، اللسان: القدح الضخم الغليظ الجافي، وقيل: الَقْعُب )8(
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 1(قَِليٌل ِمن( ِاءالْم )2(     قَاَل لَنَاِه، وِفي خََل كَفَّهخُذُوا: ، فََأد)نَا إِ    )3ِم اِهللا، فَنَظَرِن         ِباسـيب ِمـن ـعنْباِء يلَى الْم
  . حتَّى تَوضَأ الْقَوم كُلُّهم وشَِربواَأصاِبِع رسوِل اِهللا 

  . )4("ما بين السبِعين ِإلَى الثَّماِنين: يا َأبا حمزةَ، كَم كَانُوا؟ قَاَل: قُلْتُ لَه: قَاَل
     يِن ِمنحِحينَا ِفي الصيوراِهللا و نَِبي ِديِث َأنٍَس؛ َأنحاِءروِبالز 5( كَان( .  ـاءِبِإنَاِء ِفيِه م فَُأِتي

  هاِبعَأص رغْماِري   . الَ يوا يم رقَد 6(َأو( هاِبعـاءِ        .  َأصِفي الْم كَفَّه عضُأوا، فَوضتَوي َأن هابحَأص رفََأم .
  نْبي اءَل الْمعفَج        مَأ الْقَوضتَّى تَواِبِعِه حاِف َأصَأطْراِبِعِه، وِن َأصيب ِمن كُنْـتُم؟   : فَقُلْنَا َألنَسٍ : قَاَل. ع كَم

  . )7("ثَالَثَِمَئٍة: قَاَل
 بـن لْفَخِْر َأسعد   فََأخْبرنَا َأبو عبِد اِهللا الصوِري، َأنَّا الشَّيخَاِن َأبو ا        .  مسعودٍ بن حِديثُ ا  )8(وَأما

َأخْبرتْنَـا الـشَّيخَةُ ُأم     :  الْفَاِخِر القُرِشية ِإجازةً قَـاالَ     بن روح، وُأم حِبيبة عاِئشَةُ ِبنْتُ معمر        بنسِعيِد  
وَأنَـا  : وَأنَا َأسمع، وقَالَتْ عاِئشَةُ   :  روحٍ بنِإبراِهيم فَاِطمةُ ِبنْتُ عبِد اِهللا الجوزذَاِنية ِقراءةً علَيها، قَاَل ا         

 عِلي المروِزي الْحاِفظُ    بن ريذة، َأنَّا الطَّبراِني، ثَنَا محمد       بنَأنَّا َأبو بكٍْر ا   : حاِضرةٌ، قَالَِت الجوزذَاِنية  
 ِدينَـار   بـن ، ثَنَا عبد الْكَبيـِر      الكَاشْغَِريِإسحقَ   بن ِفهر، ثَنَا يحيى     بن عبِد اِهللا    بنِببغْداد، ثَنَا محمد    

    مقَ الْهحو ِإساِئغ، َأنَّا َأبثَنَا ذَالص ،9(اِني( انملَيِد اِهللا         ، عن  سبع نة، علْقَمع نع ،اِهيمرِإب نش، عماألع 
 ِبِإنَاٍء، فَوضـع    ٍر، فَعز الْماء، فَدعا رسوُل اِهللا        ِفي سفَ  كُنَّا مع  رسوِل اِهللا      : " قَالَ )10( مسعودٍ ابن

لَم يرِوِه عن َأِبي ِإسحقَ     : قَاَل الطَّبراِني")11( . يده، فَلَقَد رَأيتُ الْماء ينْبع ِمن بيِن َأصاِبِع رسوِل اِهللا           
 بـن  عـن ِإسـحقَ      )12(رواه النِّـساِئي  .  ِإسحقَ انْتَهى  بنه ِإالَّ يحيى     ِدينَار، وال عنْ   بنِإالَّ عبد الْكَِبيِر    

  . ، عن سفْيان، عِن األعمش ِبه)13(ِإبراِهيم، عن عبِد الرزاِق
  

                                                 
  .ساقطة: 1في د )1(
 .ماء: في ابن سمعون، األمالي )2(
  .لتأخذوا: يفي ابن سمعون، األمال )3(
  .2/40؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، )279(، حديث رقم 2/261ألمالي، ابن سمعون، ا: ينظر )4(
 . 295الحميري، الروض المعطار، ص.  المنورة المتصلة بالمدينة الزوراءعلى عدة مواضع منهايطلق هو اسم : الزَّوراء )5(
  .ترى: 2، د1في د )6(
  .)3572(ديث رقم ، ح747لصحيح، ص البخاري، ا )7(
  .ساقطة: 1في د )8(
 .ساقطة: في م )9(
درا،                . ابن غافل بن حبيب الهذلي، يكنى أبا عبد الرحمن المكي          : هو )10( اجر الهجرتين، وشهدا ب ديما وه لم ق اء من الصحابة، أس ار العلم من آب

ه       آان من أئمة المقرئين للقرآن ال     .  ، وحدث عنه الكثير   الزم النبي . والمشاهد بعدها  اس بمعاني م الن ريم، وأعل ر من األحاديث         . ك ا روى الكثي آم
؛ 3/987؛ ابن عبد البر، االستيعاب،    2/342ابن سعد، الطبقات الكبرى،     : ترجمته في . مات سنة اثنتين وثالثين، أو في السنة التي بعدها        . الشريفة

   . 1/461؛ الذََّهِبّي، سير أعالم النبالء، 3/280ابن األثير، أسد الغابة، 
 ).938(، حديث رقم 2/146م الصغير، الطََّبَراِنّي، المعج )11(
  ).78(، حديث رقم 20ائي، السنن، ص النس )12(
ه                     : هو )13( رة حفظه، وثقت ه، وآث سعة علم صنعاني، عرف ب ا بكر ال ري، يكنى أب افع الحمي ن حجر   . عبد الرزاق بن همام بن ن ال اب ه   : ق احتج ب

ل االختالط      الشيخان في جملة من حديث من سم       ه قب ر                . ع من د تغي دها فق ا بع ين، فأم ل المئت ه قب ك من سمع من ه في تقريب     . وضابط ذل ال عن وق
ذيب ين: الته ات سنة إحدى عشرة ومئت شيع، م ان يت ر، وآ ي أواخره فتغي هير، عمى ف ة حافظ مصنف ش ي. ثق ه ف ات : ترجمت ن سعد، الطبق اب

 .   354؛ تقريب التهذيب، ص 419؛ ابن حجر، هدى الساري، ص 9/563؛ الذََّهِبّي، سير أعالم النبالء، 5/548الكبرى، 
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: يِن ِمن حِديِث جاِبٍر قَـالَ      فَروينَا ِفي الصِحيح   . ِإطْعامه َأهَل الْخَنْدِق ِمن شُويهِة جاِبرٍ      )1(وَأما
 هاوكَانَتْ عنِْدي شُويهةٌ غَير جد سِمينَة، فَقُلْتُ لَـو صـنَعنَا          :  ِفي الْخَنْدِق، قَالَ   كُنَّا مع رسوِل اِهللا     "

ـ          ِلرسوِل اِهللا    صشَِعيٍر و َئاً ِمنخَتْ لَنَا شَيَأِتي فَطَبرتُ امراً، فََأمامتْ   طَعنَع) اً،     )2()ِمنْـهـزلَنَـا خُب 
:  االنِْصرافَ، قُلْـتُ فَلَما َأمسينَا وَأراد رسوُل اِهللا   :  قَالَ ،وذَبحتُ ِتلْك الشَّاِة فَشَوينَاها ِلرسوِل اِهللا       

 فََأحببتُ َأن تَنْصِرفَ مِعي ِإلَى منِْزِلـي،  يا رسوَل اِهللا ِإنِّي صنَعتُ لَك شُويهةً وشَيَئاً ِمن خُبِز الشَِّعير،       
 َأِن انْصِرفُوا مع رسوِل     )3()فَصرخَ(ثُم َأمر صاِرخَاً    " نَعم: "وِإنَّما ُأِحب َأن ينْصِرفَ مِعي وحده، فَقَالَ      

، وَأقْبَل النَّـاس معـه      يِه راِجعون، وَأقْبَل رسوُل اِهللا      قُلْتُ ِإنَّا ِهللا وِإنَّا ِإلَ    :  ِإلَى بيِت جاِبٍر قَالَ    اِهللا  
فَبرك وسمى، ثُم َأكََل وتَواردها النَّاس، كُلَّما فَرغَ قَوم قَاموا وجاء نَـاس             : فَجلَس وَأخْرجنَاها ِإلَيِه قَالَ   

  .)4("حتَّى صدر َأهُل الْخَنْدِق عنْها
 عباد الْخَطَّاِبي، ثَنَا ِإسـحقُ  بن فَروينَا ِمن طَِريِق الطَّبراِني، ثَنَا الْقَاِسم        )5(وَأما خَبر َأِبي َأيوب   

رِمي،  َأِبي ِإسراِئيل، ثَنَا عبد اَألعلَى، ثَنَا سِعيد الجِريِري، عن َأِبي الْورِد، عن َأِبي محمٍد الحـض                ابن
 قَدر ما يكِْفيِهما، فََأتَيتُهما ِبِه، فَقَاَل ِلي رسوِل         )6( وَأِبي بكٍْر طَعاماً   صنَعتُ للنَِّبي   : عن َأِبي َأيوب قَالَ   

فََأكَلُوا حتَّـى  " عموااطْ: "، فَدعوتُهم فَجاءوا، فَقَال"اذْهب فَادع ِلي ثَالِثين ِمن َأشْراِف اَألنْصارِ    : "اِهللا  
، فََأكَلُوا حتَّـى    )7("ادع ِلي ِبسبِعين  : "فََأكَلُوا حتَّى صدروا، ثُم قَالَ    " ادع ِلي ِستّين  : "صدروا، وِفيِه قَالَ  

  . )8("صدروا، فََأكََل ِمن طَعاِمي ذَِلك ِمَئةٌ وثَمانُون كُلُّهم ِمن اَألنْصاِر
 َأعبـد، وَأِبـي محمـٍد       بـن  البصِري روى عِن ا    )9( حزِن القُشَيِري  بن ثُمامةَ   بنبو الْورِد   َأ

لَم يرِوِه عنْه غَيـره،     : قَاَل الدارقُطِْني .  السلماِني روى عنْه الحِريِري    بنالحضرِمي، وعبِد الرحمِن    

                                                 
  .بياض: 1في د )1(
  .1د: الزيادة في )2(
 .1د: الزيادة في )3(
اري، ال: ينظر )4( اري، ص البخ م 855صحيح البخ صحيح، ص ؛ م)4102(، حديث رق م 1034سلم، ال صحيحين ). 2039(، حديث رق ي ال ف

ا    ، َمْخَلدٍ بن الشَّاِعِر َحدََّثِنى الضَّحَّاُك     بنجَّاُج  َحدََّثِنى حَ : روي الحديث هكذا   ى ِبَه اَرَض ِل ىَّ   ، ِمْن ُرْقَعٍة َع َرَأُه َعَل مَّ َق الَ ، ُث ُة   : َق اُه َحْنَظَل ن  َأْخَبَرَن ى  ب  َأِب
َدقُ     َلمَّ : َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه َيُقولُ      : َقالَ ، ِميَناءَ بن َحدََّثَنا َسِعيُد    ،ُسْفَياَن َر اْلَخْن ِه      ،ا ُحِف وِل اللَّ ُت ِبَرُس لم   - َرَأْي ه وس ْأُت   -صلى اهللا علي ًصا َفاْنَكَف  َخَم

ِه     .  َخَمًصا َشِديًدا-صلى اهللا عليه وسلم   - َفِإنِّى َرَأْيُت ِبَرُسوِل اللَِّه      ؟ َهْل ِعْنَدِك َشْىءٌ   : َفُقْلُت َلَها  ،ِإَلى اْمَرَأِتى  ا ِفي ى ِجَراًب ْت ِل ِعيرٍ   َفَأْخَرَج ْن َش اٌع ِم  ،َص
ِه            ، َفَفَرَغْت ِإَلى َفَراِغى َفَقطَّْعُتَها ِفى ُبْرَمِتَها      ، َفَذَبْحُتَها َوَطَحَنتْ  -َقاَل- ،َنا ُبَهْيَمٌة َداِجنٌ  َوَل وِل اللَّ ى َرُس ُت ِإَل مَّ َولَّْي لم      - ُث ه وس   الَ : َفَقاَلتْ  ،-صلى اهللا علي

ا    ، َيا َرُسوَل اللَّهِ  : َفُقْلتُ ، َفِجْئُتُه َفَساَرْرُتهُ  : َقالَ – َوَمْن َمَعُه    -ليه وسلم صلى اهللا ع  -َتْفَضْحِنى ِبَرُسوِل اللَِّه     ًة َلَن ا ُبَهْيَم ْد َذَبْحَن ْن    ، ِإنَّا َق اًعا ِم ْت َص  َوَطَحَن
َنَع لَ     « َوَقاَل -مصلى اهللا عليه وسل- َفَصاَح َرُسوُل اللَِّه.  َفَتَعاَل َأْنَت ِفى َنَفٍر َمَعكَ    ،َشِعيٍر َآاَن ِعْنَدَنا   ْد َص اِبًرا َق َدِق ِإنَّ َج َل اْلَخْن يََّهَال    َيا َأْه وًرا َفَح ْم ُس ُك

لم    - اللَِّه   َوَقاَل َرُسولُ . »ِبُكْم ى َأِجى              «-صلى اهللا عليه وس َتُكْم َحتَّ ُزنَّ َعِجيَن ْرَمَتُكْم َوَال َتْخِب ِزُلنَّ ُب ِه         . »َءَال ُتْن وُل اللَّ اَء َرُس ُت َوَج ه    -َفِجْئ صلى اهللا علي
ا  ،َفَأْخَرْجُت َلُه َعِجيَنَتَنا َفَبَصَق ِفيَها َوَباَركَ    .  َقْد َفَعْلُت الَِّذى ُقْلِت ِلى     :َفُقْلُت.  ِبَك َوِبكَ  : َيْقُدُم النَّاَس َحتَّى ِجْئُت اْمَرَأِتى َفَقاَلتْ      -وسلم ،  ُثمَّ َعَمَد ِإَلى ُبْرَمِتَن
وا َوِإنَّ          . »ُبْرَمِتُكْم َوَال ُتْنِزُلوَها  اْدِعى َخاِبَزًة َفْلَتْخِبْز َمَعِك َواْقَدِحى ِمْن        «:اَل ِفيَها َوَباَرَك ُثمَّ قَ    َفَبَصَق وُه َواْنَحَرُف ى َتَرُآ وا َحتَّ َوُهْم َأْلٌف َفُأْقِسُم ِباللَِّه َألَآُل

  . َلُتْخَبُز َآَما ُهَو-اُك  َأْو َآَما َقاَل الضَّحَّ-ُبْرَمَتَنا َلَتِغطُّ َآَما ِهَى َوِإنَّ َعِجيَنَتَنا 
خالد بن زيد بن آليب النجارّي األنصارّي، أبو أيوب، صحابي جليل، شهد العقبة، وبدرا، وأحدا، والخندق، وسائر المشاهد، آان شجاعا : هو )5(

 الذهبي، سير أعالم النبالء، ؛1/510ب، ابن عبد البر، االستيعا: ترجمته في. مات سنة اثنتين وخمسين  للهجرة. صابرا تقيا محبا للغزو والجهاد
  .  2/295؛ الزرآلي، األعالم، 2/402
  .ساقطة: ، م1في د )6(
وب                     . بتسعين: في الطبراني، المعجم الكبير    )7( ام أبي أي وا من طع ذين أآل والصواب ما هو مثبت في المعجم الكبير ليتناسب مع عدد الصحابة ال

 . المئة والثمانين
 ). 4090(، حديث رقم 186 -4/185ير، ، المعجم الكبالطََّبَراِنّي )8(
 .القبري: 1في د )9(
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وَأبو محمٍد الْحضرِمي لَه    .  روى لَه َأبو داود والتِّرِمذي     )1("كَان معروفَاً قَلَيَل الْحِديثِ   : " سعدٍ بنوقَاَل ا 
 خَاِريِن الْباِكِم عِفي ِكتَاِب الْح ِذكْر.  

وكَان ِمن خَبـِرِه    . )3(ود الراِعي  خَبر الراِعي فَروينَا ِفي الْمغَاِزي ِفيمن قُِتَل ِبخَيبراَألس        )2(وَأما
 وهو محاِصر ِلبعِض حصوِن خَيبر، ومعه غَنَم كَان ِفيها َأِجيراً ِلرجـٍل ِمـن               َأنَّه َأتَى رسوَل اِهللا     

 الَ يحقِّـر    وكَان رسوُل اِهللا    . ميا رسوَل اِهللا اعِرض علي اِإلسالَم، فَعرضه علَيِه فََأسلَ        : يهود، فَقَالَ 
يا رسوَل اِهللا، ِإنِّي كُنْتُ َأِجيراً ِلصاِحِب هِذِه        :  ويعِرضه علَيِه، فَلَما َأسلَم قَالَ     )4(َأحداً َأن يدعوه ِلِإلسالَمِ   

 -" )5(اضِرب ِفي وجِهها فَِإنَّها ستَرِجع ِإلَى َأرباِبها      : "الْغَنَِم، وِهي َأمانَةٌ ِعنِْدي، فَكَيفَ َأصنَع ِبها؟ قَالَ       
ارِجِعـي ِإلَـى    :  فَقَام اَألسود فََأخَذَ حفْنَةً ِمن الْحصباِء فَرمى ِبها ِفي وجوِههـا، وقَـالَ             -َأو كَما قَالَ  

عةً كََأن ساِئقَاً يسوقُها حتَّى دخَلَِت الِْحصن، ثُم تَقَدم ِإلَـى           وخَرجتْ مجتَمِ . صاِحِبِك، فَو اِهللا الَ َأصحبكِ    
، فَوِضـع خَلْفَـه      فَقَتَلَه، فَُأِتي ِبِه ِإلَى رسـوِل اِهللا         صِن فَقَاتََل مع الْمسِلِمين، فََأصابه حجر     ذَِلك الحِ 

يا رسـوَل اِهللا، ِلـم      :  ثُم َأعرض عنْه، فَقَالُوا     فَالْتَفَتَ ِإلَيِه رسوُل اِهللا       كَانَتْ علَيِه،  )6(وسجي ِبشَملَةٍ 
  . الْحِديث)8(" زوجتَيِه ِمن الْحوِر الِْعين)7()اآلن(ِإن معه : "َأعرضتَ عنْه؟ فَقَاَل

 بـن  عِلـي الحنْبِلـي َأخْبـركُم ا       بنِق ِإبراِهيم   قَرْأتُ علَى اِإلماِم َأِبي ِإسح    . ]حِديثُ الْحوضِ [
 مالَِعب، َأنَّا َأبـو منْـصور َأنُـو ِشـتْكَين           بن الزاغُوِني، زاد ا   بنَأنَّا ا :  الداِهِري، قَاال  بنمالِعب، وا 

َأنَّا :  محمد الزينَِبي، وقَاَل الرضواِني    بنَأنَّا الشَِّريفُ َأبو نَصٍر محمد      :  الزاغُوِني بنالرضواِني، قَاَل ا  
 عبِد الرحمِن، ثَنَا البغَِوي، ثَنَا عثْمان، ثَنَا عِلي         بنَأنَّا َأبو طَاِهر محمد     : ، قَاالَ )9( السرب بنَأبو الْقَاِسم   

 بـن  ِحراٍش، عـن حذَيفَـةَ       بن ربِعي    َأِبي طَاِرق، عن   بن )10( مسِهر قَاِضي الْموِصل، عن سِعيد     ابن
آلِنيتُـه  ! والَِّذي نَفِْسي ِبيـِدهِ   .  وعدن )11(ِإن حوِضي َألبعد ِمن َأِيلَةَ     : "قَاَل رسوُل اِهللا    : الْيمان، قَالَ 

ِإنِّي َألذُود عنْه   ! ى ِمن الْعسِل والَِّذي نَفِْسي ِبيِدهِ      وَأحلَ بنَأكْثَر ِمن عدِد النُّجوِم، ولَهو َأشَد بياضاً ِمن اللَّ        
    وهْل تَعِرفُنَـا يومِئـٍذ؟    ! ِقيَل يا رسوَل اهللاِ   : قَال". الرجاَل كَما يذُود الرجُل اِإلِبَل الْغَِريبِة عن حوِضهِ       

.   

                                                 
 . 7/226ابن سعد، الطبقات الكبرى،  )1(
  .ساقطة: 1في د )2(
أسلم الراعي األسود قال بن إسحاق في المغازي حدثني أبي إسحاق بن يسار أن راعيا أسود أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو محاصر                     : هو )3(

 فأسلم آذا ذآره بن عبد البر واعترضه   ، فقال يا رسول اهللا اعرض علي اإلسالم       ، آان أجيرا فيها لرجل يهودي     ، ومعه غنم  ،ون خيبر لبعض حص 
لم                 ا سياقات أن اسمه أس يس في شيء من ال سارا                ،بن األثير بأنه ل يم ي و نع ماه أب د س راض متجه وق ة،     :  ينظر  وهو اعت سيرة النبوي ن هشام، ال اب

  .  1/63؛ ابن حجر اإلصابة، 1/47ثير، أسد الغابة، ؛ ابن األ3/195
  .إلى اإلسالم: 1في د )4(
  .ربها: في االآتفا )5(
  .مادة شمل: مئزر من صوف أو شعر يؤتزر به، اللسان: الشَّْمَلة )6(
 .1د: الزيادة في )7(
ر،         486-1/485، االآتفا،   ؛ الكالعي 4/99؛ السهيلي، الروض األنف،     3/196ابن هشام ، السيرة النبوية،      : ينظر )8( ون األث اس، عي ؛ ابن سيد الن

 .2/203؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 2/142
 .البسري: 1في د )9(
  .سعد: 1في د )10(
سبت         . هي آخر الحجاز وأول الشام ، وقيل من أعمال رضوى       :  أيلة )11( وم ال سمك ي ا صيد ال يهم فيه ود التي حرم اهللا عل اقوت  . وهي مدينة اليه ي

  . 1/292الحموي، معجم البلدان، 
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  .)1("ولَيستْ ِلَأحٍد غَيِركُم. لين ِمن آثَاِر الوضِوءتَِردون علَي غُراً محج. نَعم: "قَاَل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).38(، حديث رقم 138م، الصحيح، ص مسل )1(

لم   - اللَِّه َقاَل َرُسولُ  ه وس ُل ا              ِإنَّ َحْوِضى  "-صلى اهللا علي ُذوُد الرَُّج ا َي اَل َآَم ُه الرَِّج ى َألُذوُد َعْن ِدِه ِإنِّ ِسى ِبَي ِذى َنْف َدٍن َوالَّ ْن َع َة ِم ْن َأْيَل ُد ِم َل  ِإل َألْبَع ِب
  ".وِء َلْيَسْت َألَحٍد َغْيِرُآْمَنَعْم َتِرُدوَن َعَلىَّ ُغرا ُمَحجَِّليَن ِمْن آَثاِر اْلُوُض: " اللَِّه َوَتْعِرُفَنا َقاَلَقاُلوا َيا َرُسوَل. »اْلَغِريَبَة َعْن َحْوِضِه

ِإنَّ َحْوِضى َأْبَعُد ِمْن َأْيَلَة ِمْن َعَدٍن َلُهَو َأَشدُّ َبَياًضا      : " َقالَ -هللا عليه وسلم  صلى ا - َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  : وهناك حديث آخر عن طريق أبي هريرة يقول فيه        
لُ     بنِمَن الثَّْلِج َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل ِباللَّ      َل   َوآلِنَيُتُه َأْآَثُر ِمْن َعَدِد النُُّجوِم َوِإنِّى َألُصدُّ النَّاَس َعْنُه َآَما َيُصدُّ الرَُّج هِ    ِإِب ْن َحْوِض اِس َع وَل    ". النَّ ا َرُس اُلوا َي َق

  ".  جَِّليَن ِمْن َأَثِر اْلُوُضوِءَنَعْم َلُكْم ِسيَما َلْيَسْت َألَحٍد ِمَن اُألَمِم َتِرُدوَن َعَلىَّ ُغرا ُمَح: "َتْعِرُفَنا َيْوَمِئٍذ َقاَلاللَِّه َأ
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  )1(قَاِفيةُ الْغَيِن الْمعجمة

- 19 -  
  

  ] الطويل[
ــآيو هغَـــاِل ب اِهللاةُمـــكْ ِحتْمـــ تَدمـــحَأِب. 1 ــ تَهاتُ ــي ِإِده ــى الرلَ ــاِل بِدشْ  هغَ

2 .وحــج ــ قَهتُ تْامــ ع ــلَ ــلْ ملِّى كُ ــذَِإ ٍدِح ــنَاا م ا اَألحــب ــاُلطَ ــاِم دقِّحالْ ِب  هغَ

3 .ِنوعــم ــ دهتُ تْامــ ع ــلَ ــلِّى كُ ــو ٍراِج فَ بــ ِبر ــم ــ دا قَ ــم ِمهالَنَ ــهنْ غَاِب سه 

ـ  لَو م ،ىده الْ يِبنَ. 4 ـ  قَ ،ىدى النَّ ـ  الْ ماِص ــع ادِع ــلَ ــلِّى كُ ــاٍل ع ــِربي الْ ِف ــاِب نَِةي  هغَ

ــ. 5 ــ َأقُّشُي ــو اَألخُ ــاِقوشْ ــنُتَلَّ كُ ــِهلَِإٍةوفَ ــي ــه اَألن ِم ــالْ وينِل ــاِلم غَاِد ص2(ه( 

ــا خَذَِإ. 6 ــب الرفَلَّ ــِح الْك اِزجينْ يــب اًع وـــوجــِإل ِله ــاِب ردصقْـــ ياِمرحـ  )3(هغَـ

7 .َأوــع ــ يقُنَ ــي نَِوطْ حوــ م ــة ِبكَّ يده ومهــج ــهتُ ــن ِم ــشَِّةد ِش ــ نَوِق ال  هغَاِش

8 .ــيجــفَ الْوبــلَّي كُــاِفيج ردَأاء مــفَ تْلَــح ــ لَيسلَ ــه ــطْ نُنا ِم ــِثغَ الِْةفَ ــاِز ري  هغَ

ــ. 9 شُيدــلَ ع ــا ِعيه يسهد ــون م ــ ٍدِرو ــنَّى َأوِس ــه ــي لُا ِف اآلِلِةج  ــاِلو  هغَ

 هغَــاِزين نَاِطي الــشَّيــِد كَن ِمــنمــا اَألهــِب هي لَـِتـ الَّاِمرحـ الْيـِتب الْ ِةبعكَى الْ لَِإ. 10

ــفَ. 11 ــم ا هــالَّ ِإو ــي ِر ِف ــيِمِع نَاِضي اه ــم ــ ِبيمِق ــا تَم ِوحــض ــاِي رراِئمي ال  )4(هغَ

12 .ماِهــعالْيــِر خَد مــرسِبلين ةَكَّــم طَوــيــلِْل ةُبــ َأاِقتَشْمضتْحم غَــاِدره 

13 .الْ ِلس ه5(لب( عـ  اِر آثَ ن ـ   م ا مـ  كَ س ــنَِب هفّ ــح يٍةياِص ــي دِك ــِلى اللَّج ــي غَاِب صه 

14 .ــو عقَن ــو ــالَهِ ِل ــالَ قَ اُهللاِضِض يفْ اه 

 

ــِل ــيس َأقَ ــيي لَِب ــلَ المىلَ ــاِب نَِبقّ  )6(هغَ

  

                                                 
  .بياض: 1في د )1(
  .   مادة تنف: عيدة الماء، اللساناألرض القفر، وقيل الب: الّتنوَفة )2(
دان،       . موضع بين مكة والمدينة   : ينبع )3( ة  5/450ياقوت الحموي، معجم البل رة وطفخة،                  : ؛ رابغ ين إم شى ب ازل حاج البصرة، وهو معت من من

 .    3/11ياقوت الحموي، معجم البلدان، . وقيل ماء لبني الحليف من بجيلة
 .رافغه: 1في د )4(
سمي                        هلب بن : هو )5( رع فمسح رأسه فنبت شعره ف لم، وهو أق ه وس ي، صلى اهللا علي ى النب د إل  يزيد بن قنافة الطائي، وآان اسمه سالمة، فوف

ة، وقي    : فقيل. ذهب البعض إلى أن اسمه مختلف فيه   وقد  . الهلب ن قناف د ب ل    : ليزي ِدّي، وقي ن َع د ب ه في  . سالمة : يزي ات    : ترجمت ن سعد، الطبق اب
 .1/491عبد البر، االستيعاب، ؛ ابن 6/32الكبرى، 

ة      : ، وقيل قيس بن سعد بن عدي بن عبد اهللا       : النابغة الجَعِدّي واختلف في اسمه فقيل     : هو )6( ن ربيع َدس ب ن ُع د اهللا ب دّي  حيان بن قيس بن عب الجع
ل   يكنى أبا ليلى . العامرّي ى النبي      ، شاعر مفلق، وصحابي من المعمرين، آان ممن هجر األوثان، ونهى عن الخمر قب د عل  ظهور اإلسالم، ووف

دة نحو                : قال ابن عبد البر   . عمر ما يقارب من مئة وثمانين سنة      . صلى اهللا عليه وسلم فأسلم     ام م م أق ة، ث شعر في الجاهلي ال ال سمي بالنابغة ألنه ق
ه في  . ثالثين سنة ال يقول الشعر، ثم نبغ فيه بعد فقاله  ر، االستعياب،     : ترجمت د الب ن عب ان،    ؛ اب 4/77اب ات األعي ان، وفي ويري،  2/50ن خلك ؛ الن

     .2/258: الذََّهِبّي، تاريخ اإلسالم؛ 3/65نهاية األرب، 
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15 .ــو عــن ع ــٍركَس ــ يم لَ ــالَع الَّ ِإِفلْ  )2(هغَــاِلب ماًوتَــ قُ)1(هغْــلُب يم لَــاِد الــزنِمــةً لَ

16 .ــد ــ اع ــم فَِهيِناوَأِب جفَتْاء رــد ِمــ اهنــاِد الــزم ــآلى بعَأد ِجــْئ نغَــاِر فَنه 

17 .ِمون ـ  يـهِ فّ كَ يِن ب ج ـ ى الْ ر مأَ اء ـ ب حــ اًر ــ ِمِهِباِرشَِلـ ــ الْهنْـ ــا اردومـ  هغَِئسـ

ــنَ. 18 ــيِب ــلْ ِليمِر كَ هــى ِمد ــ وهنْ  هغَاِضـــ فَِلحـــمالْ واِكإلِشـــر ِلماِئزعـــ ىدالنَّ

ــفَ. 19 يســر تَى اســالْ ِبتْلَّه يــاِرس س حاباه ويـــنَـــمالْ ِبتْلَّقَتَى اســـيغَاِســـنَي اِنمه 

20 .ــَأوصحابخَه يــرــ البِةريــ بعدــَأِب ه ــم َأِهاِفيسـ ــضُلهـ ــاِت وِةاللَ الـ  هغَـ

ــ. 21 هــم ــوا ِدرص نَ يــ النَّن ــح ميِب ــِب ٍدم ــ ويٍضِب سَأ ٍرمــشِِّسُؤر ــاِلثََ ِكر ال  )3(هغَ

22 .وجتُ ٍدر اِرج ي الرـ  يح ـ ا أَ  م ـ  بِ وامدقْ ــ اه ــوفَلَْأفَ ــرم غَهداا ِع ــي م ةغَضــ م  )4(هغَاِض

ــتَ. 23 ــ ِبىانَفَ ــه ــ فَموا قَ ــشَِعوا ِبازفَ ــ ِعٍند عــِةنَّــجِب ٍةي ــاِف رِشرعــي الْ ِذدنْ  )5(هغَ

24 .ــفَْأو ــونَ ــد  ِهللاىدا ِع ــ)6(تْب ع دةًاو ــع ــم بهباِرقَ ــىِ اغي ــد إل ــِد الَيِن ال  هغَ

ــَأ. 25 بــوا طُاد ــ الَاةًغَ اُهللاىقَ س ــ ع هدهم ــم ــهجاِهنَ م عــن نْ مِجهــص ــئِِاز دِق ال  هغَ

ــَأ. 26 ــوا مامقَ ــارنَ ِدقِّ الح ــن ــح مي ٍدم ـ ين أَ من ِدو ـ  رِك الـشِّ  ِله ه د ـ وا م  )7(هغَواِض

ــنَ. 27 ــيِب ــِه ِب ــدِه الْور نُ ِةايــ و ــو حاِض عــ غَن ــِهِري ــدِه الْقُر طُ ايــِئاة ز  هغَ

28 .خْشََأوـ  )8(ع من ـ تْ ي ـ ِمو بِ لُ حـ  قَ اٍبر  هغَاِبو ســـاضفَـــ َأاٍبرحـــ ِمعجشْـــَأو ٍتاِن

29 .ــح ــ تَقُاِئقَ ــَأنْ ى عنــ م اٍزجــِد م يحِج الْقَـولِ      ِب هـنْهاِجِه ِفـي م9(ِمنْه(  َفَاِشـغ ه)10( 

30 .       ـهِديحاِت ماومالـس بر نع 11(ِإذَا كَان(   ــه ــى مبالَغَـ ــِه تُتْلَـ ــِم آٍي ِفيـ  ِبمحكَـ

ــذَِإ هحــد مُلاِوحــ يٍرعي ِشــ ِذردا قَــمــفَ. 31 ــانا كَ ــِري خَ ِف ــينِب النَّي ــي غَاِئ صه 

32 .لَويس ـ لْ ا يوِف ي مدـ  ح ـ   لَ  هغَــاِزر نَه الــدِهِرعي ِشــ ِفــتْغَــزا نَمــو  قُـسه  الو طَ

33 .يِهلَع اهللاِ الةُ ص  ـ   م ا عسع12(س(  الـد ىج شْــَأوالــشَِّتقَر مالْس ِنميــرغَــاِزة به 

                                                 
  .تبلغه: 1في د )1(
  .الزمخشري أساس، البالغة، مادة علل. عاللته: وبقية آل شيء. الَبِقيَّة:الُعَالَلة )2(
  .مادة ثلغ: الرطَب بالشيء اليابس حتى َيْنَشِدَخ، اللسانَهْشُم الرأس وشَدخه، وقيل هو َضْرُبك الشيَء : الثَّْلغ )3(
  . مادة جرد: جمع األجراد، وهي الخيل القصيرة الشعر، اللسان: الجرد )4(
  .البيت ساقط: 1في د )5(
 .بت وهو تصحيفذ: ، ب1 في د)6(
  والبيت آناية عن  . مادة مضغ: المعجم الوسيط. األضراس:  المواضغ)7(
  .جعأس: 2في م، د )8(
  .الحق: في ب )9(
 .4/543 الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة، .المنتشرة: الَفاِشَغة )10(
 . مدحه: في ب )11(
  .مادة عسس: أقبل، اللسان: عسعس )12(
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  :)1(ِذكْر ما يتَعلَّقُ ِبهِذه الْقَِصيدِة ِمن الْفَواِئد
  

  . )2("صرفَه: صدغا يصدغهوصدغَه عن األمر : " ِسيدة بنقال ا. اِرفَةص: صاِدغََة
  ".شَهقَ حتَّى كَاد يغْشَى علَيِه ِمن ِشدِة الشَّوِق: ونَشَغَ ينْشَغ نَشْغَاً. ِشدة الشوق: ونَاِشغَة"

  : )3(قَاَل رْؤبة
  ] الرجز[

1 .عــتُر ــ َأف ــي نَنِّ ــي غُاِش ــشَّ ف  ِغالنُّ
   ــك ــإلي ــن نَــ  أرج ــاكدو م األس 4(ِغب( 

    

    هذُوٍف تَقِْديرحوٍف مصواِزغَة ِصفَةٌ ِلمراِزغَة : وغُ. "نَطْفَة رزالرـاِد      : والثِّماِك وُل ِفي الشِّبالقَِلي اءالم
  . )5("َأقَلُّ ِمن الردغَِة: والرزغَةُ. "والِحساِء ونَحِوها

  . )6("َأغْرى ِبِهم وحمَل بعضهم على بعض: نَزغَ بينَهم ينِْزغُ وينِْزغُ نَزغَاً]. "ِد الشَّيطَاِن نَاِزغَهِمن كَي[
ونَزغَـه  . ِإذَا ذَكَره ِبقَِبـيحٍ   : نَزغَ الرجل ينْزغه نَزغَاً   "فَِمن  ] وما نَزغَتْ ِفي ِشعِرِه الدهر نَاِزغَه     [وَأما  
  .)7("مٍة نَِخسهِبكَِل
  . َأو ما َأشْبه ذَِلك)8("طَعنَه ِبيٍد أو رمح: ونَزغَه"
  . )9("يتَشَدق ويلْحن، كََأنَّه يفْضغ الكَالم: ورجٌل ِمفْضغ. هشَمه: فَضغَ العود يفْضغَه فَضغَاً: فَاِضغَة"
  . )10("حاِذقٌ ِبالطَّعِن: جٌل نَاِسغور. طَعنَه: ونَسغَه ِبيٍد َأو رمٍح"
  .  )11("فَسد وهلك: وِتغَ وتغَاً. هالكة: واِتغَة"
: ، ومراِدغَـه  )12("خَـِصيب : سعة العيش، وعيش َأرفَغ وراِفغ ورِفيـغ      : والرفْغُ والرفَاغَة والرفَاِغية  "

  . )13(روضتُه الْبِهية
 ى المديني    قَاَل َأبوس14(و م(     ىمسِديث    " ِفي ِكتَاِبِه الْمالْحي الْقُرآِن وِغيِث ِفي غَِريبِبالْم")ِفي  )15و 

   ،ِبيِديث الشَّعح"    اِدِغهرلى مِدي عتُ يعضتَّى واِدغُ"،  )16("حرنُـق      : المالع نيا بم ِهيغَة؛ ودرم عمج      

.  

                                                 
 .ذآر فوائد تتعلق بهذه القصيدة: 1في د )1(
  . 5/250ابن سيدة، المحكم،  )2(
 .   97 رؤبة، الديوان، ص :البيت في )3(
 . األْسَوِغ: الديوانفي  )4(
 .5/263، ابن سيدة، المحكم، 134/ 9ج2ابن سيدة، المخصص، م )5(
 . 12/162ج2س، م.ابن سيدة، م )6(
  . 12/174ج3س، م.؛ ابن سيدة، م5/266س، .ابن سيدة، م )7(
  . 5/266ابن سيدة، المحكم،  )8(
  . 11/17ج3ابن سيدة، المخصص، م )9(
  .13/279ج4س، م. سيدة، م؛ ابن5/258س، . ابن سيدة، م)10(
 .6/31س، . ابن سيدة، م)11(
  . 12/289ج3س، م.ابن سيدة، م )12(
 . 6/11الزبيدي، تاج العروس،  )13(
ين    محمد بن أبي بكر بن عمر المديني األصفهاني ال   : هو )14( ا ب ه وشيخ         ) هـ 581 و501(شافعي، عاش م ان أوحد وقت ة صدوق، آ ام ثبت ثق إم

د "و" تاريخ أصبهان: "ديد من التصانيف منهاه العزمانه إسنادا وحفظا، ل    اس  "و" مناقب أحم ه في  . "مناقب العب اظ،    : ترجمت ذآرة الحف ذهبي، ت ال
  . 4/246؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 21/152؛ سير أعالم النبالء، 4/86
 .حديثالمجموع المغيث في غريبي القرآن وال: وقع الناسخ في الخطأ في عنوان الكتاب والصواب )15(
  .1/752. دخلت على مصعب بن الزبير فدنوت منه حتى وقعت يدي على مرادغه: في المجموع المغيث )16(
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قُو1(.ةِإلَى التَّر(وِقيَل هو )2(َطُ لسفَق ود ِإلَى الِْمرضِم العح)3( .ةِهيةُ الْبضوذَا الرِر هِفي غَي ِهيو)4(  .  
  . ِسيدة ِإالَّ مراِدغهبنكُلُّه عِن ا. )5("اتِّساع الشيء وانِْتشاره: والفَشْغُ واالنِْفشَاغ. متَِّسعة: وفَاِشغَة"

 علَى نَاِصيِتِه وهو صِغير، فَعمر بعد ذَِلـك وشَـاب           مسح النَِّبي   ،  نَافَة الطَّاِئي والهلْب بن قُ  
         النَِّبي دي تْهسِضع الَِّذي لَموالْم ِإالّ نَاِصيته هْأسر    ِشبي لَم دوَأس فَكَان ، .     ِن النَِّبـيع لَه   ُـِديثح 

ِع اليضلَواِل ِميِن عالَِة(ى الشِّم7)(6()ِفي الص(قَدو ،التِّرِمذي ِعنْد جخَرر ممو عَأب هححص .  
    لَقَب وهاخْتُِلفَ ِفي تَقْييِدِه وم           )8(وهـضعبكُوِن الـالم، وساِء والْه ملْب ِبضقُوُل الهم يهضعفَب ،

  . قَد ذَكَر ابن سعٍد، و)9(يقُوُل ِبفَتِْح الْهاِء وكَسِر الالِم
  ] الرجز[

ــَأ. 1 ــنَ ا عويجو ــم ــِع ي سفُيــ اله  بلُ
 )10(بِرعــِدي كَــ من ِمــعجشْــذي َأا الَّــنَــَأ   

    
  

  
  . )12( َأنَّه قيده الهلُب ِبتَشِْديِد الْباِء)11( المغربيبنوبلَغَِني عِن الْوِزيِر َأِبي الْقاِسم 

 قَاسـيون،   )13()ِجبـلِ ( َأحمد ِبسفِْح      بن عِلي   بن علَى اِإلماِم الزاِهِد َأِبي ِإسحقَ ِإبراِهيم        قَرْأتُ
      اودكَاِت درو الْبخَاِن َأبالشَّي كُمربنَأخْب   دمبن َأح      نسالْح ِليو عَأبالِعب، وقَ   بن محبن ِإس   وبهوبن م 

،ِقياِليوكٍْر    :  قَاالَ الجو با   بنَأنَّا َأب ادز ،اغُوِنين      بن الزور َأنُوِشتْكَينْصو مَأبالَِعب، وـِد اِهللا    بـن  مبع 
            رمفٍْص عو حاً َأبضَأنَّا َأيذْكُور، وقَ الْمحو ِإسخُنَا َأبقَاَل شَي ،اِنيوضد   بنالرمحد بن مزرةً   طَبـازِإج 

 الزاغُوِني، َأنَّا الشَِّريفُ َأبـو نَـصٍر        بن وا ، البنَّا بنا:  البنّا قَالَ  بن َأحمد   بنا َأبو الْقَاِسِم سِعيد     َأنَّ: قَاَل
 َأحمـد   بن الزاغُوِني َأنْبَأنَا الرضواِني، َأنَّا َأبو الْقَاِسِم عِلي         بن محمد الزينَِبي سماعاً، وقَاَل ا     بنمحمد  

 بـن وقَرْأتُ علَى َأِبي الْفَتِْح الشَّيباِني َأخْبركُم الِْكنِْدي، َأنَّا ِسبطُ الْخَياِط، َأنَّـا ا            .  البسِري بن محمد   بنا

                                                 
  .1/160ج1س، م.ابن سيدة، م )1(
 .هي: في المجموع المغيث )2(
 .ساقطة: 2في د )3(
 .1/752أبو موسى المديني، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث،  )4(
  . 1/78ج1خصص، مابن سيدة، الم )5(
  .، م1د: الزيادة في )6(
  ).252(، حديث رقم 72السنن، ص الترمذي،  )7(
 . ، وهو أقرع، فمسح على رأسه فنبت شعرهألنه وفد إلى رسول اهللا : ُسمَِّي الُهُلبَّ )8(
 . 4/321،  ابن سيدة، المحكم)9(
ن سعد،       215غربي، اإليناس في علم األنساب، ص الوزير الم: البيت ِلُعَويج بن ُضَريس النَّْبهاِنّي، ينظر  )10( ات اب تمم لطبق ؛ ابن سعد، الجزء الم

2/34. 
ل    ).  هـ418 و 370(عاش ما بين  . دباء، أبو القاسم المغربي، وزير من الدهاة، العلماء، األ        الحسين بن علي بن الحسين    : هو )11( د بمصر، وقت ول

داد، فالموصل        الحاآم الفاطمي أباه، فهرب إلى الشام، وحرض حسا        ى بغ استوزره  . ن بن المفرج الطائي على عصيان الحاآم، فلم يفلح، فرحل إل
ري، نختصر إصالح المنطق، أدب الخواص                  : من مصنفاته . مشرف الدولة البويهي ببغداد    ار شعر البحت ام، اختي . السياسة، اختيار شعر أبي تم

  .   2/245ألعالم، ؛ الزرآلي، ا2/172ابن خلكان، وفيات األعيان، : ترجمته في
  .215الوزير المغربي، اإليناس في علم األنساب، ص  )12(
 .ساقطة: 2، د1في د )13(



 264

 رِشيد، ثَنَـا    بننَا داود   ، ثَ - يعِني البغَِوي  -ثَنَا عبد اِهللا    : ، قَالُوا َأنَّا َأبو طَاِهٍر الْمخَلّص، قَالَ      ِهزارمرد
  .))1َأنْشَدتُ النَِّبي : يقُوُل سِمعتُ النَّاِبغَةَ:  اَألشْدق، قَاَلبنيعلَى 

  ] من الطويل[
1 .نَـــغْلَبا الـــسِجـــِبا منَدـــا وجانَوِدد  

   ــِإو ــرنَا لَنَّ ــج ــ ذَقَوو فَ ــظْ مكِل ه2(ار(   

    
  

  
   )4(:، ثُم قُلْتُ"َأجْل، ِإن شَاء اُهللا: "قَاَل. الْجنّة: ؟ قُلْتُ" يا َأبا لَيلَى)3(َأين الْمظْهر: "قَاَل

  ]من الطويل[
2 .ــ خَالَويا لَــذَ ِإٍملْــي ِح ِفــرمكُــ يلَــن ه  

   )5(اردكَـــ ين َأهوفْي صـــِمـــح تَراِدوبـــ   

    
3 .ـ  خَالَو يـ ر ـ ي ج ِف ـ ذَ ِإٍله ـ  يما لَ ـ نكُ   ه لَ

   ِلـــحـــذَ ِإيما َأا مورـــ األمـــر َأدصدار  

    
  

  
 بـن النَّاِبغَة هذَا هو الجعِدي واسمه قَيس       . مرتَيِن" الَ يفْضض فُوك" :  فَقَاَل ِلي رسوُل اِهللا     

، "الَ يفْضِض اُهللا فَاك   : "فَقَاَل لَه . ذَا الشِّعر  وَأنْشَده ه  قَِدم النَِّبي   .  عبِد اِهللا، َأبو لَيلَى    بن عِدي   بنسعِد  
  .فَبِقي كُلَّما سقَطَتْ ِسن عادتْ ُأخْرى مكَانَها، وكَان معمراً روينَا حِديثَه ذَِلك ِمن طُرق: )6(قَاَل

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، 1/33، القرشي، جمهرة أشعار العرب،  36لفخرية، ص ، اإلربلي، التذآرة ا5/276بن عبد ربه، العقد الفريد،    ، ا 5/9 األغاني، األصفهاني،    )1(

ة،        9/ 1أبي الفرج، الحماسة البصري،       علي بن    ذآرة الحمدوني دون الت ن حم ة،     3/409، اب ر، أسد الغاب ن األثي الجراوي، الحماسة   ، 5/261، اب
ة،  وة،  1/92المغربي ل النب ي، دالئ از، ص  ؛6/232، البيهق ل اإلعج اني، دالئ ن يوسف ال 18 الجرج د ب اد،  ؛ محم دى والرش بل اله صالحي، س

  . 235لناس، منح المدح، ص ؛ ابن سيد ا12/4314؛ ابن قانع، معجم الصحابة، 9/349
  . جدنا وجدودنا:  في أسد الغابة)2(
  .المطهرا وهو تصحيف:  في م)3(
شعراء،    )4( د،      ؛1/289 ابن قتيبة، الشعر وال د الفري ه، العق د رب ن عب رة أشعار العرب،     ؛5/276 اب   األصفهاني، األغاني،  ؛1/33 القرشي، جمه

ذ   2/585 األصبهاني، الزهرة،     ؛5/9 ي، الت ة، ص     ،اإلربل رج، الحماسة البصرية،        36آرة الفخري ن أبي الف ي ب دي، البصائر   1/10، عل ، التوحي
املي،  ؛2/608، ابن عبد البر، بهجة المجالس،   5/261، ابن األثير، أسد الغابة،     2/269، ابن حمدون، التذآرة الحمدونية،      3/295والذخائر،    الع
ئ    18لجرجاني، دالئل اإلعجاز ص ا؛ 1/285، ابن قتيبة، عيون األخبار،   5/729الكشكول،   ي، سمط الآلل ، الجراوي، الحماسة   1/247، األوبن
 .2/1230المغربية 

  .  مادة بدر: جمعها بوادر وهي التي تسبق من اإلنسان في الغضب، اللسان: البادرة من الكالم )5(
 .ساقطة: 1في د )6(
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  )1(قَاِفيةُ الْفَاِء

- 20 -  
  ] البسيط [

ـ  وم ي ِعم الد نى مِ فَكَ. 1 ـ  يِن الب م  ـ كَا و  افَــقَ وو لَــ)3(اِنعــظْ اَألِقاِئى ســلَــا عمــفََ )2(افَ

ــ. 2 ــانُب ــ طَالَوا فَ معــ ي رجــالَى و ج زع ــالَو ــالَّ ِإداِعس مـ ــاَأل ووح النَّـ  )4(افَسـ

ـ ي الْ لبـانِ ي فَ ِرب ص يتُادنَ. 3 ــر )5()ِبهـم  (امرغَ بــع ــ بِربص التَّ عــد ــع ينِناِع الظَّ  )6(افَ

ــ. 4 يــا م ــ بالًِزنْ عدهــم ــا ِز م ــدنْ َأتُلْ ــ هب الِْنم ِعمــد ــم زي ــك ِفاًانَ ــي ــ ِل افَلَي س 

5 .ــع ــاًشَي ــرجه الِْناِكس ِب اع7(ء(ج رــع ــِدبلِْل يِن ــع ص اًابــَأ و جى َأردــم ــي َأِع 8(افَس( 

ــنَْأ. 6 ــيخَ يالَّ َأتُركَ ــي ِعبن ــعا ظَمدنْ ــو وانُ مودــالْ( ع ــ الَ)9()ثِّب ي ِكنْتَسلَّ الْرــه  افَ

7 .ــوــٍلاِذعه شْــ َأاجِهِركِْذي ِبــاِقوــلَّكُفَ م ــادا زمـ ــادز الًذْ عـ ــِنـ  افَغَي شَـ

8 .ــي ــ َأوُلقُ ســتَفْر ــب تَم كَ ــِك  افَر الـــسفُِرعـــ يم الَهب صـــ:تُلْـــقُفَ مِهِعبري ِب

9 .يِكــبي ونْــيدــ تَذْ ِإبحــو الْدحمِهــ ِباةُد ــتَى لَتَّــححسبِمــه ن ِهِنــفْجر افَــع 

10 .ي غَِضقْــيــراًامــ ومي لُِضقْــا يتَــانَب هوــيالْفُِرع ــهجرو الــسلوــانم ا ع10(افَــر( 

ــ ىلَــ ِإيِقِقعالْي كَــوِنفُــ جِتالســرا ميــ. 11 ه ِإاِنكَّسند ــم ــ الْيِع يــوم ــنَز د قَ  افَ

12 .كَــوــمج ــرالًاِئى سلْــقَالْ وــبم ِهتَرن ــع ــلَ ــكَا فَفَى شَ ــىفَ ب رــ اَألح ســى و  افَشَ

13 .هــيــَأا  واتَهِإاًفَس لَــن ــ َأمِهــِب تْمم ِإوــ َأن ــتْم ــ َأم لَ ــي هْلقُ اتَه ــَأا و افَس 

 افَرد شَــ قَــاِننَــوكَ الِْه ِبــن مــهلَّــ حنمــ ىو هـيـِقِقع الْوحني نَاقَشَا   م تُمسقَْأ. 14

15 .مــح مخَد ــر ــ خَي ــعفَر َأ اِهللاِقلْ مه 

 

ــ ــدَأ واًردقَ ــماهنَ ــ رن ِم ِهبــلَ ز  )11(افَ

  

                                                 
  : وردت في) 20( تخريج القصيدة رقم )1(

 ).  23(، فأورد بيتا واحدا هو البيت رقم 1/329، السيرة الحلبية، برهان الدين الحلبي   
  .   مادة وآف:َسال، اللسان: وَآَف الدَّْمُع )2(
 .    مادة ظعن: الجمل الذي يرآب، اللسان: الهودج تكون فيه المرأة، وقيل: مفردها ظعينة وهي: واألظعان. األضعان وهو تصحيف: ، م1 في د)3(
  .يخشى وما نلت إال النوح واألسفا:  عجز البيت هكذا، ب ورد1 في د)4(
  . ساقطة: ، م 2 في د)5(
  .  مادة ظعن و عفا: درست، اللسان: الراحلون؛ عفت: الّظاِعُنون )6(
  .مادة جرع: رملة مستوية ال تنبت شيئًا، اللسان: الجرعاء )7(
 .ذرَّفا: 1 في د)8(
  .البيت: 2 في د)9(
  .مادة لبن و سال: دواٌء ُيسقاه الحزيُن َفَيْسلو، اللسان: السُّْلواُن؛  غير فاقة ولكن من ِهمٍَّةالحاجة من: اللُّبانة )10(
  .مادة زلف: ، اللسانالدََّرجة والَمنزلُة :لزََّلُف والزُّْلفُة والزُّْلَفىا )11(
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16 .مخَ ن صـ  يِذ الَّ )1(ِركْي الذِّ  فِ  اهللاُ ه ــه  تْفَرشَ ــاٍءِبآياتُـــ ــهاد زثَنَـــ  افَر شَـــ

17 .مـ  ن  افَرصا انْــ مــيِلِكشْى التَّــلَــ ِإيٍنِطــ واٍءمــ ي ِفـمدآين ِحـاًيـِب نَىعد يـان كَ

18) .وــد عــةٌو ــِلِل خَن ِم ــيِطع ُأ اِهللاي لَــ اهالْه ـ ه ـ  ِباءنَـ ـ بقْا مهـ  افَِر صـــةٌولَـ

ــذِْإ. 19 ــبا واَل قَ ثْعــ روالًســاِد ه ــ لَاًي هــ م ــ فَهمنِْم ــ ِبانكَ ا الْهــخْم ــ مارتَ  افَِصتَّ

20 .وــع ــخْ َأهنْ برــ م ــذْى ِإوس ــ كَهالَ تَ ام روــاه ــحي م ِف ــِمكَ ــاِةرو التَّ ــد و قَ  افَِص

21 .ــو هــ الْو ــةُارشَِب ــ ِعن ِم يى ُألســم ــوو ِهِت ــِجنِْإ دعـ ــهالْ ِبِهيِلـ ــ ويماِشـ  افَـ

ـ  )2( عبوتُ. 22 ــع بنى ِمــرو الْــاحبــ َأ)4(بعــكَ اذَكَـ و)3(هنْـ عاًرِبـخْ مانكَ  افَــحه تُِث

23 .وــع ــخْ َأهنْ ــب ــو قَسر قُ مــلَ فَه ــح دقَ ــلَّ ى ماِمسعهــم ــ ِذن ِم ــِهِركْ  )5()افَنُ شُ

24 .ــو ــيٍمِمــي تَِف ــو ثَ فْى سيانــخْ ي ــأفَ مهرِب سمــ الْع ــومقَ ــبنْ َأن ِم ــر طُِهاِئ  )6(افَ

25 .وام روَأا  وـ  ن ـ نَ اًيفَ س ـ   ذِ َلج ي يــِب )7(ٍنزتَــا اقْمــلْى ِعضمِمــه ِهِركْــ ِذنتَ اعافَــر 

26 .لِْلوــي ــ َأوِده ــنى اتَ ــيه الْب ــ)8(اِنب  افَــلَ خَ)9(واقُــفَاَ و الَهحصوا نُــفُالَخَــفَ ِه ِب

27 .وم ا رنْ مِ ىونهمقَـمدـ وعــنَ َأتَـىى و حــ الْو هــد ــصاِءدِرى ِب ــِحتَلْ مدِق ال  افَ

ــ. 28 ــ نَِربحالْكَ ــِلج ٍمالَ ســ و هــو س يدهم 

   

  

  

َأوــ الُْلو ــوِمقَ ع ــ ِإن صِهاِررم عــر  )10(افَ

    

                                                 
 .بالذآر: 1في د )1(
ذآر الملوك المتوجة وهب بن منبه، : ترجمته في. مر ألف سنة وستين سنةتبع بن شمر بن عسر بن ناشر النعم، ملك الدنيا بأسرها، وع: هو )2(

  . 13- 10/11؛ ابن عساآر، تاريخ دمشق، 1/214؛ نشوان الحميري، شمس العلوم ودواء آالم العرب من الكلوم، 240 ص من حمير،
  .آان عنه مخبرا: 1في د )3(
وا          .  خطيب جد جاهلي، :  بن غالب القرشي، أبو هصيص     آعب بن لؤي  : هو )4( من سلسلة النسب النبوي، آان عظيم القدر عند العرب، حتى أرخ

ة         وم الجمع اع ي ل، وهو أول من سن االجتم وة،      : ينظر . بموته إلى عام الفي ل النب يم األصفهاني، دالئ و نع ف،    1/155أب روض األن سهيلي، ال ؛ ال
  .147/ 1؛ الكالعي، االآتفا، 1/407
  .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) ب/58ق(على الهامش األيسر من آتبت ) 23 -18(األبيات :  في ب)5(
  .مادة طرف: ، اللسانآّل شيء استحَدْثته فَأعجبك: الطُّْرفُة )6(
ا           ن مالك الحميري، ويكّنى أبا مّرة     سيف بن ذي يزن ذي أصبح ب      : هو )7( ًا عليه ، وهو الذي حرر اليمن من األحباش بمساعدة الفرس، وصار ملك

ة؛     : ينظر. م، فكان آخر ملوك اليمن من القحطانيين. ق50ن خمس وعشرين سنة، حتى قتله عبيده األحباش عام    ألآثر م  سيرة النبوي ن هشام، ال اب
  .1/154؛ السهيلي، الروض األنف، 1/46
ان أي                   : ابن اْلَهيََّبان  )8( ال قطن هيب صفات، يق َسمَّْيَن بال ان من الُم شام، والهيب تفش، : رجل من يهود ال ان      من ضا الجب ان أي سهيلي،  : ينظر .  والهيب ال

  .   1/406الروض األنف، 
  .ُوّفُقوا: 1في د )9(
ار اليهور     : نجل سالم . هذا البيت غير موجود   : 2في د  )10( ان اسمه الحصين    . هو عبد اهللا بن سالم بن الحارث اإلسرائيلي، أبو يوسف، من أحب آ

لم   ،وقصته لما قدم الرسول   .  اهللا  عبد ، صلى اهللا عليه وسلم    ،فلما أسلم سماه الرسول    ه وس د اهللا       ، صلى اهللا علي ه، فجاء عب اس إلي ل الن ة انجف  المدين
ر،      : ينظر . توفي سنة ثالث وأربعين للهحرة.لينظر إليه، فلما تبين وجهه علم أنه ليس بكاذب، فأعلن إسالمه           ون األث اس، عي ن سيد الن ؛ 1/206اب

  .      4/90/ ؛ الزرآلي، األعالم3/274اد، بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشامحمد 
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ــ. 29 ــقُِريخَا مذَكَ ــسَ ام رذْ ِإ)1(ي  افَــقَ وهالَــومى َأدهــ الْيِبــ نَىلَــع ِإذْ واددال

30 .ــكَو ــنَى ِبارصالنَّ جرــان ــ َأينِذ الَّ ــو اوتَ تَاسبــاُألوا ِبلُد ــالْاِجج ِبذْعم ــر  )2(افَشَتَ

31 .ــو ما يحــد ــهثُ لْ سمــان ــ خَن ِم ٍرب النَّكَوــج ــالْي واِشـ ــِرتَع م)3(وِدارجـ  افَـ

32 .قَولَبـ م  ه ِعن ِح ب ـ  ىيـر ـ خْ أَ ين ِح برهم ــع ما رآهــ و عــن ــروطُس نَ م ا عــر  )4(افَ

33 .ــم شِّبــاتٌر ــِه ِب ج تْاءــكَْأ و ــ رثَ ــكَ ام ــتْانَ ــ زدى لَ النُِّنم ــع ــىم ــز َأِه ِب  افَ

ــ .34 ــَأ وتْراتَوتَ ــغَالْ وتْتَ ثُيقْ يــد مــ ه ــ وميغَ بقٌرــُل ي ــَلز اَألزي ــ هين ِح  )5(افَ

ــطَفَ. 35 اَألقَب رــ ِمض ــ وهنْ ــ هٌلاِب ــادعَأ ٌلِط هــا ب عــد ج ٍبدر ــو ــنُ ُأةًض  )6(افَ

36 .وسشَ ار اًقَر غَ وـ ر ـ  اًب ـ  ن ِم ه دـ  بِ اه ــ اه ما عــم هــا و ــالَج ــِلي لَن ِم ــه ا سافَد 

ــَأو اًفَِسكَــنْ مِملْــِع الْدعــ بُلهــج الْحبصــَأفَ. 37 صبــِع الْح ــ بملْ عالْد ــج ِلهــنْ م  افَِشكَ

ـ  الْ قُاِد الـص  ِه بِ ىتََأ. 38 مصوقُد ـ  م ــ اًحِضتَّ ــم ا صــد ع نــ ب ــو يِهثِّ اًمــالَ و ص افَد 

39 .ــَأو سمــع ــاس النَّ ــفَلْ َأن ِم  افَد صـــمهـــنُآذَاا هـــِرهوج ِلتْحضـــَأ اًرر دِهاِظ

40 .َأوــو ســخَ الْع ــقَلْ ــ آين ِم ــ ِعِهاِت بــ اًر ــر قَمكَ ــتْب ــتْ تُين ِح ــلَ ــمهنْى ِم  افَذَ قَ

41) .ــو ــكْ ِحررتْقُ ــةٌم ــي قَ ِف ــاِب تَِبلْ ــ ِهِع ــاًورنُ ــ اِهللان ِم ــ ِف ــ ِهاِتكَشْي ِم  افَذَقَ

42 .يو لَ شُعـ  ه ـ  فُرا طَ م ـ  تَ ن ـ  تْم س عتُاده ــو ــفُرطَ ــلِّ كُ ــونَ ديِق شَ ــِرا طُه  )7(افَ

43 .جــو ــكَ الْعاِم ــممم الِْل ــتُآيوح نُ ــثَ اه ــتْنَ ــه لَ ــ قَلَّ كُ ــِعي الْاِس ــطَعانْ فَِفطْ  افَ

                                                 
ن هشام             : مخيريق )1( ال اب ضير، وق صفته،            : هو أحد أحبار اليهود من بني الن لم، ب ه وس د عرف الرسول، صلى اهللا علي ة، وق ان أحد بني ثعلب آ

يكم لحق   أيا معشر يهود، واهللا لقد علمتم : وغلب عليه إلف ِديِنه، فلم يزل على ذلك حتى آان يوم أحد، قال  د عل ل    . ن نصر محم فأخذ سالحه وقات
ال رسول اهللا، صلى اهللا                 ل ق ا قت ل، فلم لم، إن قت ه وس ي، صلى اهللا علي ى النب ه إل ل أموال أن تنق لم،   إلى جانب المسلمين، وقد أوصى ب ه وس :  علي

ود    " ر يه ا                   " مخيريق خي ه وجعل صدقاته منه لم أموال ه وس د   . وقبض رسول اهللا صلى اهللا علي س   وق ل ال ه  عل ال      : هيلي قول ود ق ر يه : مخيريق خي
ا  : ومخيريق مسلم، وال يجوز أن يقال في مسلم      ذا؟ قلن ال  : هو خير النصارى وال خير اليهود، فإن قيل وآيف جاز ه ه ق ل    : ألن م يق ود، ول ر يه  :خي

ة،         : ينظر. خير اليهود، ويهود اسم علم آثمود      سيرة النبوي ن هشام، ال رى،       3/34اب ات الكب ن سعد، الطبق ف،    ؛1/105؛ اب روض األن سهيلي، ال  ال
  ؛ 1/382؛ الكالعي، االآتفا، 2/406
ة أصحاب األخدود    : نجران. مادة أجج : المالح، اللسان : الماء اُألَجاج  )2( دان،     . موضع باليمن من جهة مكة، وهي قري اقوت الحموي، معجم البل ي

5/266 . 
اعًرا، وأوردوا     صلى اهللا عليه وسلم، وقد اضطرب أهل األخبار فيه،          الجارود العبدي سيد عبد القيس، ورد على رسول اهللا،          : هو )3( نصرانيا، ش

ك         . له شعًرا يعلن إيمانه بالرسول     سره ذل ارس      . أسلم وأشراف قومه عندما قدموا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ف ة ف ة الطين بناحي ل بعقب قت
ا      : ترجمته في . سنة إحدى وعشرين   ال الكم اآوال، إآم ات، ص         6/134ل،  ابن م اط، الطبق ن خي ات، ص      185؛ اب اب الطبق ة، آت ن خليف ؛ 117؛ اب

  .    16/421جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، 
ذاك    : بحيرى )4( سهيلي نقال عن سير       . راهب نصراني، آان يسكن صومعة في بصرى من أرض الشام، وهو أعلم أهل النصرانية آن د ذآر ال وق

ن إسحق و            رى آان حبرا  الزهري أن بحي   اء، وذهب اب ود تيم ال                    من يه يس، واسمه سرجس، ويق د الق ان نصرانيا من عب ه آ ى أن : المسعودي إل
اتف يهتف        : جرجس، ويقال : ِجرِجيس، آما يقال   ة        : إنه ُسِمَع قبل اإلسالم بقليل ه ر أهل األرض ثالث شنى، والثالث       : إال أن خي اب ال رى، ورب بحي

و   ث رس ان الثال ر، فك لم  المنتظ ه وس لى اهللا علي ر. ل اهللا ص ة،   : ينظ سيرة النبوي حق، ال ن إس ة،    ؛1/122اب سيرة النبوي شام، ال ن ه  ؛1/109اب
ا من سوق بصرى         : نسطور .1/344؛ السهيلي، الروض األنف،     1/89المسعودي، مروج الذهب،     شام قريب . راهب آان يقيم في صومعة في ال

  .   1/130؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/113ن هشام، السيرة النبوية، ؛ اب1/129ابن إسحق، السيرة النبوية، : ينظر
  .2/1763الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . َمَطٌر ُيْمِطُر ثم َيُكفُّ: الَهَفا مادة و أزل؛: الضِّيُق والشدَّة والقْحُط، اللسان: اَألْزُل )5(
  .1/43الزبيدي، تاج العروس، . ُتوَطْأالتي لم : ِإذا َلْم ُتْرَع، وقيل: َرْوَضٌة ُأُنٌف )6(
     .مادة طرف: ، اللسان ضربٍة وغيرهانقطٌة حمراء من الدم تحُدث في العين من: والَطْرَفُة أيضًا. إذا أصبَتها بشيء فدَمعْت: َطَرْفُت عيَنه )7(
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44 .النّوصر قْيدمـ  ه ـ ي فَ اًره شَ ـ  )1(فُِذقْ ــقُ ي ِف ــدع َأوِبلُ ــرِإل اِهاِئ عابــِطتَخْ م  )2()افَ

45 .تُوــر اَألةُب ــ طُِضر هرا وــالة ِبلــص ــ اه ــ فَلٌِّح مــن ــاء شَ لَّ صى حــثُي مــكَا ع  افَ

46 .ــو ــمكَ ــخْملْ ِلصاِئص خَ ــاِبار ثَتَ  فَاع ضــةًمــ ُأتْو قَــماِئنَــغَا الْهــنِْم ةٌتَ

47 .ِخوــر ــي م ــِرخْ ُأن ــ ِلتْج ــم ُأاِسلنَّ ـ  هوردص هتُ ا صِإها  فُحـ  ن ـ  تَ م لَ ـ  دِج ص 3(افَح( 

48 .ــالَو ــو طَ ةًنَى ســ ع ــ تَتْم  افَــلَا التَّهما ســٍود عــن ِمــاًطَلُّستَــ الَ وافُخَ

49 .الَو لَ عيـ  ِها بِ ه ـ  يِنلـد ي ا  ِف ـ  ن ِم ح ــِب ٍجر ــفُِطا اللَّه ــ ِبي ــ الْاِهج مــطَى لَفَطَص  افَ

50 .ا الْ ا ذَ يـِةيلَِسوـا َأ يالَْله اِمقَـمـ ومــ ن ــشَّهلَ ــالْ وةُاعفَ ال حوضــر ــيِو ال افَ ص 

51 .ا خَ يير م ن ض ـ  م ـ ظُعَأ رِض األَ بر تُ مه َأوــع ــمظَ ــر ماِس النَّ جــا ِلو من ــنَج  )4(افَ

ــوٍب وا  كُن ِلي مِجيراً فَما َأرجـو ِسـواك ِلمـا. 52 ــن ذُنُ ــلَفْتُه ِم ــرَأس  )5( صدفاِت ال

 )6(وِإنَِّنــي مــسِلم ِمــن ُأمــٍة حنَفَــا     كُن ِلي شَِفيعاً فَما َأرجـو ِسـواك لَهـا         . 53

54 .ولِّص ر ب ـ  ع ـ خْمى الْ لَ ـ  اِرتَ ـ  ن ِم م ٍرض ــو ــِهِوذَ وِهآِلـ ــسيـ ــنَح الِْةاد الـ  افَـ

ــ. 55 ــسمثُ ــ عالم ال ــجنْم َأِهيلَ ــ لَاًم هــ مبدِمــر ــ الْنمى الَفَطَصــ يــلَكَ الْفُِرع  )7(افَ
  

 اِئدفَو ِذه(ِذكْرلَّقُ ِبهة )8()تَتَعدالْقَِصي:  
  

 ِبِقراءِة واِلِدي عِليه، َأخْبركُم الْقَاِضي َأبـو  )9(نْماِطيِر محمد بن ِإسماِعيل بن اَألَأخْبرنَا َأبو بكْ  
 )10( وَأنْتَ تَسمع، وَأبو الْحسِن الْمَؤيد بن محمد بن عِلي الْطُّوِسـي           ،الْقَاِسم بن الحرستَاِني ِقراءةً علَيه    

، وَأنَّا الشَّيخَان َأبـو حاِمـد       )11(َأنَّا اِإلمام َأبو عبد اِهللا الْفُراِوي     : َأنْبَأنَا، وقَاَل الثَّاِني  :  اَألول ِإجازةً، قَالَ 
                                                 

  .مقذف: في ب )1(
 .   طولي من اليمين إلى اليساربشكل) أ/59ق (على الهامش األيسر من ) 44 -41(آتبت األبيات :  في ب)2(
  . 2/111آل عمران، " جت للناسرآنتم خير أمة أخ: "عالىفي البيت اقتباس من قوله ت )3(
  .2/1064الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . الَمْيل عن الَحقِّ: الَجَنُف )4(
  .  البيت ساقط: في م )5(
  . البيت ساقط: في م )6(
 .مادة  آلف: للسانالَمَشقَّة، ا: َكَلُفال )7(
  .بياض: في دا )8(
شيخ حسن من أوالد المحدثين، سمَّعه أبوه       . )هـ684 و 609(عاش ما بين    . شقيمحمد بن إسماعيل األنصاري، األنماطي، المصري، الدم      : هو )9(

ن الحرستاني           ان سهال في ال       . الكثير من أبي اليمن الكندي، وابن مالعب، واب ه، إذ آ ر من مرويات ة       حّدث بكثي ة الطلب ه عام د سمع من ة، فق رواي
شق    ي دم ون األصول ف ا لك ّدث به م يح رة ل ياء آثي ردوا بأش صر، وانف ي. بم ه ف الم، : ترجمت اريخ اإلس ذهبي، ت وافي 51/195ال صفدي، ال ؛ ال

      .1/99الفاسي، ذيل التقييد،  ؛2/156بالوفيات، 
سابوري         : هو )10( ي الطوسي الني ن عل ا ب   . المؤيد بن محمد ب ة،        ). هـ 617 و524(ين عاش م ان ثق سمع صحيحي مسلم البخاري، والموطأ، وآ

  . 5/78؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 22/105الذهبي، سير أعالم النبالء، : ترجمته في. خيرا، مقرئا جليال
افعيا   . ى صحيح مسلمرو) هـ530 و441(محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري نسبة إلى فراوة بلد قرب خوارزم، عاش ما بين            : هو )11( ان ش آ

م           ،يعرف بفقيه الحرم  : قال ابن قاضي شهبة   .  صحب إمام الحرمين مدة    ،مفتيا مناظرا  شر العل ة ين دة طويل الحرمين م سمع الحديث  ، ألنه أقام ب  ، وي
ر                  ق آثي ام الحرمين وسمع من خل ر،   : ه في ترجمت .ويعظ الناس ويذآرهم أخذ األصول والتفسير عن أبي القاسم القشيري، وتفقه بإم ذهبي، العب ال

   .4/96 ابن العماد، شذرات الذهب، ؛4/229؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 2/438
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محمد بن الشَّيخ، َأبو حفٍْص عمر بن عِلي بن الْفَاِرض، وعبد الْعِزيز بن الْحاِفظ، وَأبو الْفَـرِج بـن                   
َأنْبَأنَا الْمَؤيد، وَأبو روح، وزينَب الشِّعِرية، قَـاَل        : ي ِقراءةً علَيِهما، وَأنَا َأسمع متَفَرقين، قَال      الْحصِر

اِرئ، قَـالُوا  َأنَّا ِإسماِعيل بن َأِبي الْقَاِسم الْقَ  : َأنَّا تَِميم بن َأِبي سِعيد الْجرجاِني، وقَالَتْ زينَب       : َأبو روح 
َأنَّا َأبو حفْص بن مسرور، َأنَّا َأبو عمرو بن نُجيد، ثَنَا محمد بن َأيوب الراِزي، ثَنَا محمد بن                  : ثَالَثَتُهم

      ماِهيرثَنَا ِإب ،ِفيوِد اِهللا        بنِسنَان بن الْعبع نل، عيدب نان، عمبن طَه   م نق، عِر، قَال   شُقَية الفَجرسي :
  . )2("وآدم بين الروِح والْجسد: "؟ قَاَل)1(كُنْتُ نَِبياً: "متَى كُنْتَ نَِبياً؟ قَاَل! قُلْتُ يا رسوَل اِهللا

يـه، وَأبـو    َأخْبرنَا عبد الرِحيم بن يوسف الِْمزي ِبِقراءِة واِلِدي علَ        ]. وكَم خَصاِئص  [)3(قَولُه
، َأنَّا َأبو الْحصين، َأنَّا ابن غَـيالَن،        طَبرزدَأنَّا ابن   :  َأِبي الْفَضل ِبِقراءِتي علَيه، قَاالَ     بنالْهيجا غَاِزي   

نَا ابن لَِهيعة، عن عبـِد اِهللا        َأِبي مريم، ثَ   بنَأنَّا َأبو بكْر الشَّاِفِعي، ثَنَا َأبو ِإسماِعيل الْتِّرِمِذي، ثَنَا سِعيد           
:  َأنَّه سِمع حذَيفَةَ بن اليمان يقُول      - يعِني ابن المسيب   -حدثَِني سِعيد   : ، عن أبي تَِميم، قَال    هبيرة بنا

    نَّا النَِّبيع غَاب      تَّى ظَنَنَّا َأنَّهح جخْري اً، فَلَممو4( ي(  خْري لَن         هنَفْس ةً ظَنَنَّا َأندجس دجس جا خَرفَلَم ،ج
ما ِشْئتَ يا رب    : ِإن ربي استَشَارِني ِفي ُأمِتي ماذَا َأفْعُل ِبِهم، قَلْتُ        : قُِبضتْ ِفيها، فَلَما رفَع رْأسه، قَالَ     

إنِّـي لَـم    : ، فَقَلْتُ لَه كَذَِلك ثُم استَشَارِني، فَقُلْتُ لَه كَذَِلك، فَقَالَ         هم خَلْقُك وِعبادك، فَاستَشَارِني الثَّاِنية    
كُـلِّ                    )5(ُأخِْزك ـعَألْفَاً، م ونعبِتي سُأم ِعي ِمننَّةَ مخُُل الْجدي نل مَأو ِني َأنشَّربد، ومحا مي ِتكِفي ُأم 

، فَقُلْـتُ   )7( ادع تُجب، وسـْل تُعطَـه      )6(، لَيس علَيهم ِحساب، ثُم َأرسَل إلي ربي َأن        َألٍْف سبعون َألْفَاً  
 )9( ِإلَيك ِإالَّ ِليعِطيك، ولَقْد َأعطَاِني عز وجلَّ غَيـر         )8(ِلرسوِلِه أو معِطي ربي سَؤاِلي، فَقَاَل ما َأرسلَ       

 ِلي        فَخْر َأنَّه حشَرو ،ا تََأخَّرمو ما تَقَدِلي م الَ           )10( غَفَرِتـي وـوع ُأمالَ تَج طَاِني َأنَأنَّه َأعِري، ودص 
 ِفي الْجنَّة، يِسيُل ِفي حوِضي، وَأنَّه َأعطَـاِني الِعـز والنَّـصر             )11(تُغْلَب، وَأنَّه َأعطَاِني الْكَوثَر نَهراً    

والر ِمن بِلـي                )12(ع ـبطَينَّة، وخُوالً الْجاِء دُل اَألنِْبيطَاِني ِبَأنِّي أوَأنَّه َأعاً، ورِتي شَهِدي ُألمين يب 
يِن ِمن حرج،    كَِثيراً ِمما شَدد علَى من قَبلنا، ولَم يجعْل علَينَا ِفي الد           )14(، وَأحّل ِلي  )13(وألمِتي الْغَنَاِئم 

  . )15("فَلَم َأِجد شُكْراً ِإالَّ هِذه السجدة

                                                 
 .2سقطت في د )1(
 ).1039(، حديث رقم 9/3328عجم الصحابة، ؛ ابن قانع، م)4209(، حديث رقم 2/665لمستدرك، الحاآم، ا )2(
  .مطموسة: 1في د )3(
  .أن: في ب )4(
  . ال ُأْحِزُنَك: 5/393 المسند، في أحمد بن حنبل، )5(
  . فقال: س.في أحمد بن حنبل، م )6(
  . تعط: س.في أحمد بن حنبل، م )7(
 . أرسلني: س.في أحمد بن حنبل، م )8(
  . وال: س. في أحمد بن حنبل، م)9(
  .ساقطة: في م )10(
  . مادة آثر:  صلى اهللا عليه وسلم، اللسان، وهو للنبي،هارهانهر في الجنة منه يتشعب جميع أن: فهو نهر؛ الكوثر: س.في أحمد بن حنبل، م )11(
  .  يسعى:س.ل، مفي أحمد بن حنب )12(
 .  الغنيمة: س.في أحمد بن حنبل، م )13(
  . ساقطة: في م )14(
  .5/393س، .أحمد بن حنبل، م )15(
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، َأخْرج لَهما مسِلم، وثَّقَ اَألوَل      )2( ماِلك بن عبد اِهللا    الْجيشَاِني، وَأبو تَِميٍم    )1(هبيرة بنعبد اِهللا   
  . َأعرفُ ِمن َأن يعرفَ ِبه مِعين، والثَّاِني َأحمد، ومن عداهما فَبنا

 ِقراءةً علَى اَألوِل وَأنَا َأسمع، وِبِقراءِتي علَى        ، فَاِرس، وَأبو الْفَتِْح الشَّيباِني    بنَأخْبرنَا َأبو بكْر    
، َأنَّا  الْعشَاِريالْحِريِري، َأنَّا َأبو طَاِلب     َأنَّا الِْكنِْدي، َأنَّا ِهبة اهللا بن َأحمد        :  ِبسفِْح قَاسيون، قَاال   )3(الثَّاِني
 سمعون، َأنَّا َأبو الْحسن عِلي بن محمد بن َأحمد البزار، ثَنَا أبو الزنْباع روح بن الفَـرج، ثَنَـا      )4(ابن

قَـاَل  : عن َأِبي هريـرة قَـال      :د المقْبِري  سعد، عن سِعيد بن َأِبي سِعي      بنيحيى بن بكَير، ثَنَا اللَّيثُ      
  . )5("لَّ َألحٍد كَان قَبلَنَا، عِلم اُهللا عز وجلَّ ضعفَنَا فأحلَّها لَنَاحالْغَنَاِئم لَم تُ: "رسوُل اِهللا 

. يا رسوَل اِهللا َأخِْبرنَا عن نَفِْسك     : او، قَالُ  معدان، َأن نَفَراً ِمن َأصحاِب النَِّبي        بنوعن خَاِلِد   
نَعم َأنَا دعوةُ ِإبراِهيم، يعِنـي      : " ماِلك، فَقَالَ  بن َأوس، وَأنَِس    بنوقَد رِوي نَحوه عن َأِبي ذَر، وشَداِد        

ى، ورَأتْ ُأمي ِحين حملَتْ ِبي َأنَّه خَرج ِمنْهـا          ، وبشْرى ِعيس)6(  رَبنَا وَابعَـث فِـيهِم رَسُـوالً مـنهُم        قَولَه  
َأخْرج الْحاِكم حِديثَ خَاِْلد بن معدان ِفي       .  الْحِديث )8(" ِمن َأرِض الشَّام   )7(نُور َأضاء لَه قُصور بصرى    

  . الْمستَدرك

  انبهوالر اربا اَألحَأمو،  كِْفي ِمنالَى      فَيلُه تَعقُو ذَِلك                ُالَّـذِي يَجِدُو�َـه ـياألُم بِـيسُـولَ النالَّـذِينَ يَتَّبِعُـونَ الر
 روينَا ِفي ِكتَاِبي ِفي الْمغَاِزي ِفي قَوِلِه تَعالَى ِإخْبـاراً    )10(، وكَذَا ))9مَكْتُوباً عِنـدَهُم فِـي التَّـورَاةِ وَاإلِ�ْجِيـلِ        

هِن الْيود، عْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوالُ يَسوَكَا�ُواْ مِن قَب)11(،)12( .  
   اِلِحيد الصمحو منَا َأبر13(وَأخْب(        ـنِْعمد الْمبه، َأنَّا الَِحق بن علَيِتي عاءِبِقر )اً، َأنَّـا     )14اعـمس 

ن عبيد اِهللا بن محمد، َأنَّا جدي اِإلمام ُأبو بكْر َأحمد بن الْحسين             بن عِلي ِإجازةً، َأنَّا َأبو الْحس     االمبارك  
، ثَنَـا عبـد   )16( موسى بن يوسفُ   )15(َأنَّا محمد بن َأيوب، ثَنَا    : الْبيهِقي، ِفي ِكتَاب دالَِئل النُّبوة لَه، قَال      

                                                 
ى صدقة         عبد اهللا بن ُهَبْيَرة السَّبائي، نسبة إلى سبأ بن يشجب الحضرمي، آان من            : هو )1(  ثقات المحدثين، ذآره العديد من األئمة الذين شهدوا عل

 .   327؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 2/123الذهبي، الكاشف، : ترجمته في. مات سنة ست وعشرين ومئة، وله خمس وثمانون. وثبته
ه في   . مات سنة سبع وسبعين       . وصدقهعرف بثبته   . عبد اهللا بن مالك المصري الَجْيَشاِني، نسبة إلى جيشان بن عيدان          : هو )2( ن سعد،   : ترجمت اب

  .     5/379؛ تهذيب التهذيب، 319؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 493؛ العجلي، الثقات، ص 7/510الطبقات الكبرى، 
  .ساقطة: في م )3(
 .ساقطة: في م )4(
  ).122(، حديث رقم 1/159ألمالي،  ا؛ ابن سمعون،)3124(، حديث رقم 654لبخاري، ص البخاري، الصحيح ا: ينظر )5(
 .2/129البقرة،  )6(
 .2/348ياقوت الحموي، معجم البلدان، . موضع بالشام من أعمال دمشق، مشهورة عند العرب قديما وحديثا: بصرى )7(
  ). 4174(، حديث رقم 2/656لصحيحين، الحاآم، المستدرك على ا )8(
  7/157األعراف،  )9(
  .وآذلك: في ب )10(
  .2/89لبقرة، ا )11(
  .60-1/54ابن سيد الناس، عيون األثر،:  ينظر)12(
ين      عبد اهللا بن أحمد الصالحي ال     : هو )13( ام               ). هـ 718 و 635(حنبلي، عاش ما ب ى مصر حيث أق م سافر إل دة، ث ام بالحجاز م سمع الحديث، وأق

 . 68/ 4الزرآلي، األعالم،  ؛6/48 الذهب، ؛ ابن العماد، شذرات1/266، الدرر الكامنة ابن حجر :ترجمته في. هناك مدة أيضا
ن      ) هـ658 و 574(لحنبلي عاش ما بين     الحق بن عبد المنعم األنصاري المصري ا      : هو )14( ي اب ن عل ارك ب ا    تفرَّد بإجازة المب روى به اخ، ف الطب
وة  " ا       " دالئل النب ان صالحا متعفف ي، وآ ه في    .للبيهق بالء،         :  ترجمت ذهبي، سير أعالم الن د،       ؛ ا 23/350ال ل التقيي اد،     2/300لفاسي، ذي ن العم ؛ اب

  . 5/295شذرات الذهب، 
  .َأْخَبَرَنا: في البيهقي، دالئل النبوة )15(
 . َأْخَبَرَنا: س.في البيهقي، م )16(
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كَانَـتْ  :  عباس، قَـال   بن جبير، عِن ا   بن َأِبيه، عن جده، عن سِعيِد        عنْتَرة، عن  بن هارون   بنالْمِلِك  
اللهـم  :  الْتَقَوا هِزمت يهود خَيبر، فَعاذَِت اليهود ِبهذَا الدعاء، فَقَالَت         )1(يهود خَيبر تُقَاِتُل غَطَفَان، فَلَما    

   محقِّ مِبح َألُكِهم               ِإنَّا نَسلَـيتَنَا عران ِإالَّ نَـصملَنَا ِفي آِخِر الز هتُخِْرج تَنَا َأندعي الَِّذي واُألم ٍد النَِّبي .
، كَفَروا ِبـه، فَـَأنْزَل اُهللا       فَلَما بِعثَ النَِّبي    . فَكَانُوا ِإذَا الْتَقَوا دعوا ِبهذَا الدعاء، هزموا غَطَفَان       : قَال
فَلَعنَـةُ اللَّـه عَلَـى       ِإلَـى قَوِلـه      عَلَـى الَّـذِينَ كَفَـرُواْ      يعِني ِبك يا محمد      ))2 وَكَا�ُواْ مِن قَبلُ يَستَفْتِحُونَ   عالَى  تَ

  . ))3)(4الْكَافِرِينَ

            ع هذا هو تُبفَتُب ،ذَِلك ِمن ا ذُِكرمب وكَعع وتُب نع ارا اَألخْبَأمر شمر بن عسر بـن       وع اَألكْب
، يقَال ملَك اَألرض ِبَأسِرها، وعمر َألْفَ سنٍَة وِستّين سنَة، وكَانَتْ ِعنْده علُوم ِمن علُوِم               )5(نَاِشر النَّعم 

  : )6(ب ِبِه الْمثََل، وِمن ِشعِرهالدهِر ِمن ِذي الْقَرنَيِن وموسى والْخَضر وسلَيمان، وكَانَِت الْعرب تَضِر
  ] المتقارب[

 )7(ببا ســـ ذَني ِمـــا ِلـــدن بـــِكـــلَو بري طَـــنِّـــ ِماكا ذَمـــ وتُبـــِرطَ. 1

ــتَقَ. 2 ــم جتُلْــ ــتُينَفَْأ واًوعــ  بر َأ)9(ٍموقَـــِلِمنِّـــي  ِضري اَألِفـــو )8(اهــ
  

  : ومنها

3 .ــو ــذَ َإوفَس ــا اقْا م ــ)10(انيضتَ   ىدر الْ

   ــي ــمي الِْل ــ بكلْ ــي ِرِدع ــاٌلج )11(بشُ قُ
  

    
4 .ــو ــمالْ بِلتَسيـ ــكلْـ ــم ِحن ِمـ   ٍريـ

   ــم ــ ُأوسجـ ــيلَ ع)12(ودسـ ــا رهـ   بهـ

    
5 .وــقَنْي ــدبِلـ ــره الـ ــج ون عـ   ِهِهـ

   وــفْي ــ)13(اج ــرِه ِب ــ تَسْأ ال ــذَّتَح   بنَ ال

    
ــِإ. 6 ــي نى َألَ ــمي الِْل ــكلْ ــ هن ِم   ٍماِش

ــنَ    ــ َأيبــ ــيمِر كَــــنيِمــ   بس النَّــ

    
7 .ــر ــوٌلســ ــبتْ َأ اِهللان ِمــ   هاعــ

   ـــلَـــعـــا ِرنَّـــ ِمقِّى الحلُـــ غُاٌلجب  

    

                                                 
  .فكلما: س.في البيهقي، م )1(
  .89/ 2البقرة،  )2(
  . 2/89البقرة،  )3(
  ).3042(، حديث رقم 2/289مستدرك ، ال؛ الحاآم، 77-2/76البيهقي، دالئل النبوة، : ينظر )4(
؛ نشوان الحميري، شمس العلوم ودواء آالم العرب من الكلوم، 240 ص ذآر الملوك المتوجة من حمير،وهب بن منبه، : ترجمته في )5(

  . 13- 10/11؛ ابن عساآر، تاريخ دمشق، 1/214
  :تخريج األبيات، وردت في )6(

  .244-242 ص ن حمير،ذآر الملوك المتوجة موهب بن منبه، * 
  :  ورد البيت هكذا244س، ص . في وهب بن منبه، م)7(

 بــا سبــي وهنــدا لــن بــولك    رب ـن طـي مـا ذاك بـت ومـأرق   
  .فأفنيتها: س.في وهب بن منبه، م )8(
  .لقومي: س.في وهب بن منبه، م )9(
  .اقتضى بي: 2في م، د )10(
  : جز البيت هكذاس، ورد ع.في وهب بن منبه، م )11(

  .  يلي الملك بعدي آآل قسب
 .وسود: س.في وهب بن منبه، م )12(
 .ويضحي: س.في وهب بن منبه، م )13(
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  ِهِرمــى علَــي ِإِرمــد عو مــلَــفَ. 8

ــرفَلَ    ــ عتُجـ ــِم جهنْـ ــ الْعيـ   بركُـ

    
  

حدثَِني جدي،  : عساِكر ِفي تَاِريِخه، ِبسنَِده عن َأِبي الْوِليِد اَألزرِقي، قَال        وذَكَر َأبو الْقَاِسم بن     
سار تُبع اَألوُل ِإلَـى الْكَعبـِة       :  ِإسحق، قَال  بن ساج، عن محمد     بن ِسنَان، عن عثْمان     بن )1(عن سعدِ 

َأنَّه صـِرفَ عـن     : خَمسِة الَِّذين لَهم الدنْيا ِبَأسِرها، وذَكَر خَبراً طَِويالً ِفيه        فََأراد هدمها، وكَان َأحد الْ    
  .ذَِلك وَأنَّه كَسا الْبيت، ودعا َأهَل مكَّةَ فََأمرهم ِبِحفِْظ الْكَعبِة، وخَرج هو ِإلَى يثِْرب

       م نيا عهة ِفيقْعب ِهيو                ـعِن مـيْأِس الْعلَـى رَل عد، فَنَزالَ َأحتٌ ويالَ بتٌ وا نَبهِفي ساٍء، لَي
شَـرفَ  : عسكَِرِه، فَاخْتَار ِمن علَماِئِهم وحكَماِئِهم َأربعِمَئة نَفٍْس ِلإلقَامِة هنَاك، فَسئلوا عن ذَلك، فَقَالُوا            

 ِإمـام الْحـقِّ صـاِحب        الْبلْدة ِبهذَا الرجل الَِّذي يخْرج، يقَاُل لَه محمـد           هذَا الْبيت، وشَرفَ هِذه   
             ـاِحبـر، صالِْمنْباِء والِّلو اِحبصلَة، والِْقبالْقُرآن، و اِحبصاة، ووالهرالتَّاج، والنَّاقَة، والْقَِضيِب، و

     وِإالَّ اهللا، م ِل الَ ِإلهـاٍء               قَوجلَى ركُنَّا عِبه، و نآمو كَهرَأد نى ِلمنَا، فَطُوبا هِإلَى ه تُهرِهجكَّةَ وِبم هِلد
ِركَهدي َأو ِركَهنُد نَا)2(َأنالدَأو .  

           وا ِفي ذَِلكمِقيي َأن رَأمو ،اِريوم جى لَهاشْتَراٍر، وِمَئِة دعبم َأرنَى لَهقْـِت      فَبِضِع ِإلَـى ووالْم 
 ودفَعه ِإلَى الْعاِلِم الَِّذي نَصحه ِفي شَْأِن الْكَعبة، وَأمره َأن يدفَع            ،، وكَتَب ِكتَاباً وخَتَمه ِبالذَّهب    محمٍد  

ِدِه وَأوالِد َأوالِده َأبداً ما تَنَاسلُوا، ِإلَـى ِحـين           ِإن َأدركَه، وِإن لَم يدِركْه ِإلَى َأوال       الِْكتَاب ِإلَى محمٍد    
َأما بعد، يا محمد فَِإنِّي آمنْتُ ِبك وِبِكتَاِبك الَِّذي َأنْزلَـه اُهللا            : ، وكَان ِفي الِْكتَاب    )3(رسوِل اِهللا محمدٍ  

     آمو ،نَِّتكسو ِنكلَى ِديَأنَا عو ،كلَياِئِع              عشَـر ِمـن كبر ِمن اءا جِبكُلِّ مكُلِّ شَيٍء، و برو كبنْتُ ِبر
 فَاشْـفَع ِلـي يـوم       )5( قَِبلْتُ ذَِلك فَِإن َأدركْتُك فَِبها وِنعمتْ، وِإن لَم ُأدِركْك         )4(اِإليماِن واِإلسالِم، وإنّي  

: وكَتَب عنْوان الِْكتَاب  . ي ِمن ُأمِتك األوابين، وَأنَا علَى ِملِّتك وِملِّة َأِبيك ِإبراِهيم         الِْقيامة، وال تَنْسى فَِإنِّ   
  . )6( عبِد اِهللا خَاتَِم النَِّبيين، ورسوِل رب الْعالَِمين، الْحِديثبنِإلَى محمد 

       ِإلَى َأن ِقيب الِْكتَاب ِه َأنِفيهِ ولَيقَفَ ع7(و(   النَِّبي ،          ـٌلجلَـى رو لَيه َأبِبِه ِإلَي هجفَو -   ِمـن 
 بنَاها تُبع   ي ِفي الِْهجرِة ِبالْمِدينَِة، ِهي الدار الَّتِ      ، وَأن دار َأِبي أيوب الَِّتي نَزَل ِبها النَِّبي          -اَألنْصار

وكَان بين موِت تُبع هذَا وموِلد النَِّبـي        .  عساِكر واستَنْكَره  بنوذَكَره ا . )8(الْحِديثِلنُزوِله علَيِه السالم    
نَة9( َألْفُ س( .  

                                                 
  .سعيد: 11/13في م؛ ابن عساآر، تاريخ دمشق،  )1(
  .تدرآه: في ب )2(
  .ساقطة: في م )3(
  .إنني: في ابن عساآر، تاريخ دمشق )4(
 .يدرآك: س.في ابن عساآر، م )5(
 .13-11/10، تاريخ دمشقابن عساآر، :  ينظر)6(
 .ساقطة: في م )7(
  .  14 -11/13س، .ابن عساآر، م )8(
وحي من                   )9( ك ب نة، وآل ذل سبعمئة س أشار آل من المسعودي ونشوان الحميري إلى أن تبع آمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يبعث ب

 . 1/215؛ نشوان الحميري، شمس العلوم ودواء آالم العرب من الكلوم، 1/82ب، المسعودي، مروج الذه: ينظر. اهللا عزَّ وجّل
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 الْحصين عـن َأِبيـِه عـن        بن داود   بن سعٍد، عِن الْواِقِدي، حدثَِني سلَيمان       بنوروينَا عِن ا  
، فَبعثَ ِإلَـى َأحبـاِر      )1(لَما قَِدم تُبع الْمِدينَة ونَزل ِبقَنَاة     : عباس عن ُأبي بن كَعب قَال      بنِعكِْرمة عِن ا  

 اليهوِدي، وهو يومِئٍذ    )3(فَقَاَل لَه سامول  .  حتَّى الَ تَقُوم ِبِه يهوِدية     )2(ِإنّي مخَرب هِذه الْبلْدة   : يهوٍد فَقَال 
 ِإسماِعيل موِلده ِبمكَّةَ اسمه َأحمد، وهـِذه        )4(يبنَأيها الْمِلك ِإن هذَا بلَد يكُون مهاجر نَِبي ِمن          : علَمهمَأ

ِزعه هذَا اَألمـر    ثُم تَكُون الْعاِقبةُ لَه، ويظْهر فَالَ ينَا      : وذَكَر لَه ِمن شَْأِنه ِفي الِْقتَال، وقَال      . دار ِهجرِته 
، ِفي عينَِيِه حمرة، ويركَب الْبِعيـر،       )5(رجٌل لَيس ِبالطَِّويِل والَ ِبالقَِصيرِ    : وما ِصفَتُه؟ قَال  : َأحد، قَال 

  .  )7(، سيفُه علَى عاِتِقه ال يباِلي من القَى حتَّى يظْهر َأمره)6(ويلِْبس الشَّملَة
ا و اهمن، قَال            بنسع بن اَألقْربن ملكي كَِرب بن تُب انسبن ح عاِكر تُبسقَال: " عيـع   : وتُب ماس

ِرييد بن كَِرب الِحمعع بن َأسان بن تُبسر. هذا حيِر ِبلُغَِة ِحمِلِك اَألكْبع لَقَب ِللْم8(وتُب( .  
ورطَِريِق ا   و نَا ِمنِدينَةِ      إسحق بنيِل الْمله َألهقَوان، وبيالْه ابن رخَب  :  ِني ِمـنجَأخْر نَهوا تَرم

 خُروج  ِنِبي قَـد      )9(َأتَوكَّفُ: َأنْتَ َأعلَم، قال  : َأرِض الخَمِر والخَِمير ِإلَى َأرِض الْبْؤِس والجوِع؟ قَالُوا       
جره، فَكُنْتُ َأرجو َأن يبعثَ فََأتَِّبعه، وقَد َأظَلّكُم زمانُه فَال تُسبقُن ِإلَيِه يـا              َأظَلَّ زمانُه، وهِذه الْبلدة مها    

، )10(وِفيِه َأنَّهم كَانُوا يستَسقُون ِبِه الْغَيث، فيسقون وهو سبب ِإسالم ابنَي سعية           . معشَر يهود، الْحِديث  
  . )11(عبيدوُأسيد بن 

 با كَعَأمو،    بكَع وبن فَه لَُؤي     النَِّبي دج          ِتـهوخُـوا ِبمب، َأررِر ِفي الْعالْقَد مِظيع كَانو ،
 وِعـشْرون   كَان بين موِتِه والِْفيل خَمسِمَئِة سـنَةٍ      : ِقيَل. ِإعظَاماً لَه، ِإلَى َأن كَان عام الِْفيِل فَأرخُوا ِبه        

يخْطُـبهم   الجِتماِع قَوِمِه ِإلَيِه ِفيِه      )13(وكَان يوم الْجمعِة يسمى العروبة، فَسماه كَعب الْجمعة       . )12(سنَة
مهذَكّري14(و( .  ِهاً ِفيقُوُل كَالَميكُم،  : "وارهفَظُوا َأصاحكُم، وامحِصلُوا َأر)َأوـِدكُم  وهوا  . فُـوا ِبعـرثَمو

                                                 
 . بوادي قباء: 1/103في ابن إسحق، السيرة النبوية  )1(
  .هذا البلد: في الطبقات الكبرى )2(
  . وهو تحريف. شامول: 2في د )3(
  .ولد: في ب )4(
 .ليس بالقصير وال بالطويل: ، م، ب2في د )5(
 .مادة شمل: مئزر من صوف أو شعر يؤتزر به، اللسان: ةالشَّْمَل )6(
ة،        : انظر الخبر في   )7( سيرة النبوي رى،          1/103ابن إسحق، ال ات الكب ن سعد، الطبق از    159-1/158؛ اب دي، مغ دي،   ؛ الواق ن  1/367ي الواق ؛ اب

 .   11/14، تاريخ دمشقعساآر، 
  .11/3، تاريخ دمشق ابن عساآر، )8(
 .مادة وآف: اللسانأنتظر، :  أتوآَّف)9(
        . َثْعَلَبَة وأسيد: هما )10(
ر)11( ازي، ص    :  ينظ سير والمغ حق، ال ن إس ة، 86-85اب سيرة النبوي ة،    ؛1/133؛ ال سيرة النبوي شام، ال ن ه ل  1/126اب ي، دالئ ؛ البيهق

وة  ف،   .1/347النب روض األن سهيلي، ال ا،  1/407ال ون األ  ؛1/147؛ الكالعي، االآتف اس، عي يد الن ن س ر،   اب ة،   1/59ث سيرة النبوي ر، ال ن آثي ؛اب
   .1/185؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية،2/193محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ؛ 1/303؛ البداية والنهاية، 1/295
 .خمسمئة عام وستون سنة: 1/302في ابن آثير، البداية والنهاية  )12(
ار،      (آانت أسماؤها في اللغة القديمة      متعارف عليها هي تسمية طارئة، وإنما       أيام األسبوع ال  : قال السهيلي  )13( َون، وُجَب َيار، وَأوَّل، وَأْه ار،  ِش  وُدَب

  . 2/283الروض األنف، : ينظر). وُمْؤِنس، والَعُروَبة
 .1/278؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 2/279السهيلي، الروض األنف، : ينظر )14(
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 وتَمسكُوا به   ،وَأعِظموا هذَا الْبيت  . ، والَ تَصونُوها عما يِجب علَيكُم     )1()َأموالَكُم؛ فَِإنَّها قوام مروءاِتكُم   
نِْشد َأبي كَِريم ثُم نَِبي ِمنْه جخْريسِظيم، وٌأ علَه نَب كُونيافَساتَاً ِمنْه2(ي( :  

  ] الطويل      [
ــ. 1 صوفٌرــنَْأ و بــقَ تُ)3(اء ــلَه َأبلِّ اه  

ــلَ    هــا ع ــةٌدقْ ــ م ا يُليِحتَسِر ميــر اه  

    
2 .ــع ــفْى غَلَ ــٍةلَ ــي النَِّتْأ ي ــح ميِب مد  

ــخْيفَ    ــخْ َأرِبـ ــاًاربـ ــريِب خَقاًود صـ   اهـ

    
  
  :ولقُ يمثُ

  ] طالبسي       [
 يا لَيتَِني شَـاِهد فَحــواء دعوِتــــهِ       . 1

  

ــذْلَانَا  ــقّ ِخ ــي الْح ــِشيرة تُبغّ الْع ــين  )4(ِح
  

  
 ِفيها تَنَصب الْفَحِل، وَألرقَلْتُ ِفيهـا       )5(َأما واِهللا لَو كُنْتُ ذَا سمٍع وبصر، ويٍد وِرجل لَتَنَصبتُ         

  . ل، فَرحاً ِبدعوِته جِذالً ِبصرخَِته الْجم)6(ِإرقَاَل
روو         ة ِمنعباَألر رخَب ِقيهية للبالِئِل النُّبونَا ِفي دمٍ بنياِشـع بـن        )7(ي تَِميجان بن مفْيِفيهم سو 

      اِنيريم الدٍر فَقَاَل لَهيوِرهم بالشَّام ِبدرماِْرم و8(د( :  َِذِه اللُّغه ِذه الِْبالَدِ      ِإنِل هِبلُغَِة َأه ا ِهيةَ م)فَقُلْنَـا  )9  :
َأما ِإنَّه سوفَ يبعثُ ِمـنْكُم      : ، فَقَال )11(؟ قُلْنَا ِمن ِخنْدف   )10(ِمن َأي اَألمضار  : نَحن قَوم ِمن مضر، قَال    

. محمد: ما اسمه؟ قَال  : فَقُلْنَا. تَرشُدوا؛ فَِإنَّه خَاتَم النَِّبيين   وِشيكَاً نَِبي فَساِرعوا ِإلَيه، وخُذُوا ِبحظِّكُم ِمنْه        
  . )12(فَلَما رجعنَا ولَد ِلكُلِّ رجٍل ِمنَّا غُالَم فَسماه محمداً

)اِدية اِإلياِعدبن س قُس ر13().خَب(  

                                                 
 .ساقطة:  مفي )1(
  : تخريج األبيات، ورد في )2(

راف،  ساب األش بالذري، أن ف، ؛ 1/48ال روض األن سهيلي، ال ا،  ؛2/279ال شندي، صبح األعشى، 22-1/21الكالعي، االآتف ؛ 1/212؛  القلق
   ؛1/166يرة النبوية، ؛ الس2/670؛ ابن آثير، البداية والنهاية، 27؛العسكري، األوائل، ص 1/73أحمد زآي صفوت، جمهرة خطب العرب، 

  . 1/15برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية،
  .رأيناها: في السهيلي، الروض األنف )3(
  .إذا قريش تبغي الحق خذالنا: س، ورد عجز البيت هكذا.في السهيلي، م )4(
  .4/276وقفت، الزبيدي، تاج العروس،:  تنصبت)5(
  . مادة رقل: ، اللسانِبَضْرٌب ِمَن العدو فوق الَخَب: اِإلْرقاُل )6(
ن                : ذآر لثالثة هم: 2/144في البيهقي، دالئل النبوة،   )7( ك ب ن مال امة ب ة، وأس ن ربيع ن عمرو ب د ب ن سواءة، و يزي ة ب ن ربيع ن عدي ب محمد ب

  .  خندف
 .  مادة دير: هو الراهب الذي يسكن في الدير، اللسان: الديراني )8(
  .وم ما هي بلغة أهل هذا البلدإن هذه للغة ق: س.في البيهقي، م )9(
  .المضائر: س.في البيهقي، م )10(
ران               : خندف )11( ن عم وان ب ى بنت حل ا، واسمها ليل وه به ه عرف بن . بطن من مضر من العدنانية، وهم بنو إلياس بن مضر، وخندف اسم امرأت

 .  1/465، اللباب في تهذيب األنساب، األثيربن ؛ ا2/604السمعاني، األنساب، : انظر. وسميت خندف نظرا لمشيها منقلبة القدمين
رى،       )طبعة دار الكتب العلمية   ( 2/144 البيهقي، دالئل النبوة،  : ينظر )12( صالحي، سبل        1/23؛ السيوطي، الخصائص الكب ن يوسف ال د ب ؛ محم

 .  1/113الهدى والرشاد، 
  .ساقطة: 1في د )13(
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 الحقّ ابنة الْحاِفظ صدر الدين َأِبي عِلي الْحسن بن محمـد            )1(قُِرَئ علَى الشَّيخَِة اَألِصيلَِة َأمةِ    
َأخْبرِك الشَّيخُ َأبو محمد بن عبد الجِليل بن َأِبـي          : ، وَأنَا َأسمع ِبالْقَاِهرة، ِقيَل لَها     )2(بن محمد الْبكِْري  ا

َأنَّا َأبو الْمحاِسن   : )3(قَال: علَيِه وَأنِْت تَسمِعين سنَةَ عشٍْر وِستِّمئةٍ     غَاِلب بن منْدويه اَألصبهاِني، ِقراءةً      
  رن       بننَصيسو الْحَأنَّا َأب ،ِكيمرظَفّر الْبو القَاِسم          بن الْمَأنَّا َأب ،ِبيرِن الْحسو الْحر، َأنَّا َأبالنَّقّو غَِويالْب ،

   دمحبنثَنَا م ان   حاتَ، قَـال            بنسا مهِفيِمَئتَين، وو ِعشِْريناٍن ونَةَ ثَمفَر سعو جتي، َأبمثَنَـا  :  خَاِلد الس
  دمحِن ا        بنمع ،ِبين الشّعاِلد، عجم نع ،اج اللَّخِْميجاس، قَال  بن الحبلَـى      :  عس عِد الْقَيبع فْدو قَِدم

فَما : "كُلُّنَا نَعِرفُه يا رسوَل اِهللا، قَال     : قَالُوا" َأيكُم يعِرفُ الْقُس بن ساِعدة اِإلياِدي؟     : "ال فَقَ رسوِل اِهللا   
َأيها النَّـاس، اجتَِمعـوا     : ما َأنْساه ِبعكَاٍظ وهو علَى جمٍل َأحمر، وهو يقُولُ        : "قَال. هلَك: قَالُوا" فَعَل؟
وا واسوا وععِفي                 : م ِإنا، وراِء لَخَبمِفي الس آٍت آت، ِإن وا هكُّل ماتَ فَات، ون ممات، واشَ مع نم

اَألرِض لَِعبرا، ِمهاد موضوع، وسقْفٌ مرفُوع، ونُجوم تَمور، ِوِبحار الَ تَغُور، َأقْسم قُس قَسماً حتْماً،               
  لَِئن   ِر ِرضِفي اَألم ـاِلي             ىكَانه، ملَيِنكُم الَِّذي َأنْتُم عِدي ِه ِمنِإلَي بَأح ونَا هِهللا لِدي خْطَاً، ِإنس كُونَنلَي ،

 )5( يرِوي )4(َأيكُم": ثُم قَال " َأرى النَّاس يذْهبون والَ يرِجعون؟ َأرضوا ِبالْمقَاِم فََأقَاموا، َأم تُِركُوا فَنَاموا؟          
؟ِشعه6("ر( .وهفََأنْشَد:)7(   

  ] مجزوء الكامل[
 راِئصا بـــنَـــ لَوِنر القُـــنِمـــنــــ ـيـــــِلو اَألينِباِهي الـــــذَِّفـــــ.1

ــلَ.2 ــَأا رمـــ ــتُيـــ  راِدصا مــــهــــ لَسي لَــــوِتمــــلِْلاًدِراو مـــ

3.وـــــَأري نَوِم قَـــــتُيحـــــواه ــي ــاَأل )8(يِضمــ ــاَأل وراِغصــ  راِبكَــ

ــر يالَ.4 ــم الْعِجــ ــياِضــ ــالَوي ـِإلَيــ ــن ِمــ ــنياِق البــ  )9(راِب غَــ

                                                 
 .أّم: في ب )1(
ين    .  أمة الحق بنت الحافظ صدر الدين البكري       .شامية بنت الحسن بن محمد    : هي   )2( ا ب ن      ).685 و598(عاشت م ى عمر ب ْرَزد سمعت عل  ،َطَب

سراج الكاتب         ن ال د ب ن محم ا في  . ومشيخة العشاري، وعلى حنبل بن عبد اهللا البغدادي وحدثت، وسمع منها الشرف الدمياطي ومحمد ب : ترجمته
  . 5/390بلي، شذرات الذهب، ؛ ابن العماد الحن2/377الفاسي، ذيل التقييد، 

  .ساقطة: في م )3(
 .ساقطة: في م )4(
  .يحفظ: 1في د )5(
م  الكب: ينظر )6( ي، المعج ر، الطبران م 232-25/230ي ر، )22( ، حديث رق ون األث اس، عي يد الن ن س د، 1/69؛ اب د الفري ه، العق د رب ن عب ؛ اب

ة،     1/38ة خطب العرب، ؛ أحمد زآي صفوت، جمهر 1/212؛ القلقشندي، صبح األعشى،   4/128 سيرة النبوي ر، ال ن آثي دين   1/141؛ اب اء ال ؛ به
ة،      186\2؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد،    37اإلربلي، التذآرة الفخرية، ص    سيرة الحلبي ي، ال دين الحلب ؛ 1/196؛ برهان ال

  . 2/653ابن آثير، البداية والنهاية، 
  : تخريج األبيات، وردت في )7(

ذهب،  المسعودي، مر  ؛4/128ابن عبد ربه، العقد الفريد،       ؛89السجستاني، المعمرون والوصايا، ص     ؛  1/168ظ، البيان والتبيين،  الجاح وج ال
؛ ابن )بعة دار الفكرط (1/366البيهقي، دالئل النبوة،  ؛  99؛ البحتري، الحماسة، ص     15/165؛ األصفهاني، األغاني،    )4 -1(األبيات  . 82/ 1

 ؛1/69، ناس، عيون األثر؛ ابن سيد ال25/230؛ الطبراني، المعجم الكبير،   2/299؛ ابن الجوزي، المنتظم،     3/152،  جة المجالس البر، به عبد  
رة خطب العرب،       1/212القلقشندي، صبح األعشى،؛ 2/654البداية والنهاية،  ؛1/141ابن آثير، السيرة النبوية،   د زآي صفوت، جمه ؛ أحم

ة، ص       ؛ بهاء الدين اإلربلي   1/38 ذآرة الفخري ل، ص           38، الت و هالل العسكري، األوائ دون    2/505بهاني، الزهرة،    ؛ األص  45؛ أب ن حم ، ؛ اب
   .1/196؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 2/1400؛ الجراوي، الحماسة المغربية، 6/252التذآرة الحمدونية، 

  .تمضي: في م )8(
  . ينجو من الباقين غابروال: في السجستاني، المعمرون والوصايا )9(
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ــقَيَأ.5 ــ َأتُنْـــ ــ مي الَنّـــ ــ احـــ ــ الْار صـــثُيـــحةَلَـ  راِئ صـــموقَـ

  
بركُم َأبو اليمِن الِْكنِْدي ِقراءةً علَيِه وَأنْـتُم        وقَرْأتُ علَى َأِبي الْفَتِْح الشَّيباِني ِبظَاِهِر ِدمشْق، َأخْ       

تَسمعون، َأنَّا الْحاِفظُ َأبو الْقَاِسم بن السمرقَنِْدي، َأنَّا َأبو صاِلح َأحمد بن عبد الْمِلك المَؤذِّن، ثَنَـا أبـو                   
 عبد  بن الفُسطَاِطي ِبمكَّة، َأنَّا محمد      )2(اِس الْوِليد بن سِعيد بن حاِتم      الْعب )1(عبِد الرحمن السلَِمي، َأنَّا َأبو    

 سلَيمان، عـن    بن بن محمد اَألخْباِري، ثَنَا أبو ِعيسى بن محمد بن سِعيد الْقُرِشي، ثَنَا عِلي               )3(ِعيسى
قَـِدم  : " قَـال  )4()رِضـي اُهللا عنـه    ( عباس   بن اهللا، عن عبِد اِهللا       عبدِ بن عِلي، عن عِلي     بنسلَيمان  
  ودارد اهللا  بنالْجبوِل اِهللا        ،   عسلَى رِمه عاً ِفي قَوديس كَانو تُ      : " فَقَالـدجو قِّ لَقَدِبالْح ثَكعالَِّذي بو

  .)5(" البتُوِل، فََأنَا َأشْهد َأن الَ إله إال اُهللا، وَأنَّك محمد رسوُل اِهللابنِصفَتَك ِفي اِإلنِْجيِل، ولَقَد بشَّر ِبك ا
 )6(ثُم جلَس، وقَام رجـٌل َأشْـدق َأجـشّ        : قَال"  خُطْبتُه مطَولَة  )4(وِفيه خَبر الْجاروِد عن قُس    

 عجبا، خَرجتُ َأطْلُب بِعيراً ِلي حتَّى ِإذَا عـسعس اللَّيـُل، وكـاَد              لَقَد رَأيتُ ِمن قُس   : الصوِت، فَقَال 
  )7(:الصبح َأن يتَنَفَّس، هتَفَ ِبي هاِتفٌ يقُول

  ] الرجز[
ــ. 1 ا َأيــي هــا الر ــداِق ــِلي اللَّ ِف ــمي  مرحـــي الْ ِفـــاًيـــِب نَ اُهللاثَعـــ بدقَـــ  األج

ــ. 2 ــ هنِم ــ َأٍماِش ل الْهــو ــالْاء وفَ ــجي مركَ ــجو دلُـ ــ اللَّاِتنَّـ ــي واِليـ  مهبالْـ

  
  )8(:فََأدرتُ طَرِفي فَما رَأيتُ لَه شَخْصاً فََأنْشَْأتُ َأقُول: قَال

  ] الرجز[

ــَأ ملَــي الظُّاِجــي د ِفــفُاِتهــا الْهــيا َأيــ. 1 الًهــ و ســالًه ــك ِب ــ طَ)9(ي ِف ــ َأٍفي  ملَ

ــ. 2 بيــن ه دــ اُهللاك ــي لَ ِف ــكَ الِْنح ــ مِل مــ )10(ذَان ــِذالَّ ــلَو ِإعدي تَ ِهيــغْ ي  مِنتَ

                                                 
  .مطموسة: في ت )1(
  .مطموسة: في ت )2(
 .م: الزيادة في )3(
  .ساقطة: ،م1في د )4(
ة،           ؛1/98؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد،            1/69ابن سيد الناس، عيون األثر،      : ينظر )5( سيرة الحلبي ي، ال دين الحلب برهان ال

  ؛1/196
  .م:  الزيادة في)4(
  .مادة جشش: الَغليُظ الصَّْوِت، اللسان: َجّشاَأل )6(
  : تخريج األبيات، وردت في)7(

ة،    ؛1/71ابن سيد الناس، عيون األثر،    ؛  3/433 ؛ ابن عساآر، تاريخ دمشق،       1/374البيهقي، دالئل النبوة،      ؛1/150ابن آثير، السيرة النبوي
  .1/202؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية،2/213 الهدى والرشاد،  محمد بن يوسف الصالحي، سبل؛660-2/659البداية والنهاية، 

  :تخريج األبيات، وردت في )8(
 . 1/150ابن آثير، السيرة النبوية، .1/71بن سيد الناس ، عيون األثر، ؛ ا1/374 البيهقي، دالئل النبوة، 

   .من: 2، د1في د )9(
  .ساقطة: 1في د )10(
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 (ظَهر النُّور، وبطـَل الـزور، وبعـثَ اُهللا محمـداً     :  ِبنَحنَحٍة وقَاِئٍل يقُول   )1(فَِإذَا َأنَا : قَاَل
  . )2()ِبالْحبور الْحِديث
 )4()رِضي اُهللا عنْهما   ( عباسٍ بنفَروى َأبو صاِلٍح عِن ا    ،   الْخَبر عن سيِف بن ِذي يزن      )3(وَأما

 بـن  ، فَكَان ِفيِهم عبد الْمطَِّلـبِ )5( ِذي يزن ِبالْحبشَِة، َأتَتْه وفُود الْعرِب للتَّهِنَئِةبنلَما ظَِفر سيفُ   : قَال
 )6(ِإن اَهللا قَـد   :  عبد شَمس وغَيرهما، فَاستَْأذَنَه عبد الْمطَِّلب ِفي الْكَالَِم فََأِذن لَه، فَقَال           بنُأميةُ  وهاِشم،  

 جرثُومتُه،  )8(، وعزتْ )7(رومتُهَأحلّك َأيها الْمِلك محالً صعباً باِذخَاً مِنيعاً شَاِمخَاً، وَأنَْبتَك نَباتَاً طَابتْ أَ           
 مِلك الْعرب الَّـِذي لَـه     )9(وثَبتَ َأصلُه، وبسق فَرعه ِبَأحسن معدٍن، وَأطْيب موِطن، فَِإنَّك َأبيت اللَّعن          

 ِمنْهم  )10(لِْقياد، سلَفُك خَير سلَف، وَأنْتَ لَها     تَنْقَاد، وعمودها الَِّذي علَيه االعِتماد، وساِئسها الَِّذي ِبيِده ا        
خَير خَلَف، نَحن َأيها الْمِلك َأهُل حرِم اِهللا، وسدنَةُ بيِتِه، َأشْخَصنَا ِإلَيك الَِّذي َأبهجنَا ِمن كَشِْف الْكرب،                 

 بـن ا: قَـال .  هاِشم بنعبد الْمطَِّلب    )11(َأنَا: تَ َأيها الْمتَكَلِّم؟ فَقَال   من َأنْ : فَقَاَل لَه الْمِلك  . الَِّذي قَد ِجْئنَا  
لَكُم الْكَرامةُ مـا َأقَمـتُم، والِْحبـاء ِإذَا         : فََأقْبَل علَيِه ِمن بيِن الْقَوم، وقَاَل كَالَماً ِمنْه       . نَعم: قَال. ُأخِْتنَا

 ثُم َأرسَل ِإلَى عبـِد الْمطَِّلـب        ،ِهم ِلداِر الضيافَِة، وَأجرى لَهم اَألنْزال، فََأقَاموا شَهراً       ظَعنْتُم، ثُم َأمر بِ   
ه  ِبه، ولَِكنِّي رَأيتُك َأهلَ    )12(ِإنِّي مفٍْض ِإلَيك ِمن ِسري وِعلِْمي ِبشَيٍء لَو غَيرك كَان لَم َأبح لَه            : فَقَاَل لَه 

وموِضعه، فَلْيكُن ِعنْدك مطِْوياً، ِفيه شَرفُ الْحياة، وفَِضيلَةُ الْوفَاة، وهو ِللنَّاِس كَافَّة، ولَـك خَاصـة،                
ُل العينَين، ِفي عينَِيِه     الساقَين، َأنْج  )13(خَدلَّجوِلقَوِمك عامة، نَِبي هذَا ِحينُه الَِّذي يولَد ِفيه اسمه محمد،           

 كََأن وجهه فَلْقَةُ قَمر، يموتُ َأبوه وُأمه، ويكْفَلُه جـده وعمـه،             )14(عالمة، وبين كَِتفَيِه شَامة، َأبيض    
يطَان، قَولُه فَصل، وحكْمه عـدل، يـَأمر        يكَسر اَألوثَان، ويعبد الرحمن، ويخِْمد النِّيران، ويدحر الشَّ       

 لُهفْعيوف ورعا             )15(ِبالْمي ِلى النصب، ِإنَّكاِت عالَمالعِيِت ِذي الْحجب والبو ،ِطلُهبينْكَِر وِن الْمى عنْهيو 
        طَِّلِب سالْم دبع ر كَِذب، فَخَره غَيدطَِّلِب لَجالْم دبع     ِلكفَقَاَل الْم ،هْأسر فَعر اً، ثُمك،    : اِجدرـدص ثَلُـج
كَان ِلي ابن كُنْتُ علَيِه شَِفيقَاً وِبـِه رِفيقَـاً،          . نَعم: وعال َأمرك، هْل َأحسستَ ِبشَيٍء ِمما ذَكَرتُ؟ قَالَ       

 )16( زهرة، فَجاءتْ ِبغُالٍَم سـميتُه     بن عبِد منَاف ِ   بنةُ ِبنْتُ وهب    فَزوجتُه كَِريمةً ِمن كَراِئِم قَوِمي، آِمنَ     

                                                 
  .ساقطة: ، م1في د )1(
  .مطموسة: في ت )2(
 .مطموسة: في ت )3(
  .ساقطة: ، م1في د )4(
 .لتهنئه: ، م2في د )5(
  .مطموسة: في ت )6(
 .مادة أرم: األصل، اللسان: األرومة )7(
  .عذبت: في البداية والنهاية )8(
  .مادة لعن: ُن عليه، اللسانأي أَبيَت أن تأتي من األمور ما ُتْلَع. تحيَّة الملوك في الجاهلية، والمراد به: أبيَت اللْعَن )9(
 .لنا: ، م1في د )10(
  .ساقطة: 1في د )11(
 .ساقطة: 1في د )12(
  .مادة خدلج: الُمْمَتلئ، اللسان: الَخَدلَُّج )13(
 .ساقطة: 1في د )14(
 .ساقطة: في م )15(
  .فسميته: في ب )16(
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        ف، فَقَاَل لَهِسي ا ذَكَرِصفَِتِه م ِمن ذَكَراً، ودمحتَِفظْ ِبا : ماء،        بناحـدَأع م لَهود، فَِإنَّههِه الَيلَيع ذَراحو ،ك
علَيِه سِبيال، واُهللا مظِْهر دعوته، ونَاِصر ِشيعته، فََأغض علَى ما ذَكَـرتُ لَـك               لَهم   )1(ولَن يجعَل اهللاُ  

واستُره دون هُؤالِء الرهِط الَِّذين معك، فَلَستُ آمن ِمن َأن تَدخَُل علَيِهم النَّفَاسة ِمـن َأن تَكُـون لَـِك          
، وهم فَاِعلون ذَِلك َأو َأبنَـاُؤهم، وِإن ِعـزه          )3( الغَواِئل )2(ك الحباِئل، ويطْلُبوا لَك   الرياسة، فَينْصبوا لَ  

لَباِهر، وِإن حظَّهم ِبِه لَواِفر، فَلَوال ِعلِْمي َأن الَموتَ مجتَاِحي قَبَل مخْرِجِه، لَِسرتُ ِإلَيِه ِبخَيٍل ورجٍل،                
 ِمن الْقَوِم بعشْرِة َأعبد وعـشِْر       )4(، ثُم َأمر ِلكُلِّ رجلٍ    مهاجره يثِْرب دار ملِْكي، حيثُ يكُون       وصيرتُ

 )5(ِإماٍء سود، وحلَّتَيِن ِمن حلَل الْبرود، وعشْرِة َأرطَاٍل ِمن ِفضة، وخَمسِة َأرطَاٍل ِمن ذَهب، وكـرش               
ِإذَا كَان رْأس الْحوِل،    : ءة عنْبراً، وَأمر ِلعبِْد الْمطَِّلِب بعشْرِة َأضعاِف ذَِلك، وقاََل يا عبد الْمطَِّلب           مملُو

ال يغِْبطُِني َأحد   : )6(فَماتَ الْمِلك قَبَل َأن يحوَل الْحوُل، فَكَان عبد الْمطَِّلِب يقُوُل َألصحاِبهِ          . فَْأِتِني ِبخَبِرهِ 
ِلكالْم هرا َأسغِْبطُِني ِبمِلي لَِكنِلك، وطَاِء الْمِزيِل ع7(ِمنْكُم ِبج(قَاُلفَي ،كُت:  ِإلَيس؟ فَيوا هم)8( .  

  
روو   خَاِريطَِريِق الْب َنَا ِمني .   اِمدثَِني حدِبشِْر     بنح نر، عمل، ثَ  بن عفَضـد، ثَنَـا      الْميمنَا ح

          النَِّبي مقْدم لَغَهالم بس اِهللا بن دبع َأنَس، َأن      َفَقَال اءَأشْي نع َألُهسي نَة، فََأتَاهِديالْم  :    ـنع اِئلُكِإنِّي س
    ِإالَّ نَِبي نهلَمعثَالٍث الَ ي :      ُل طَعا َأومِة؟، واعُل أشراِط السا َأولَـِد        ماُل الْوا بمنَِّة؟، وُل الْجَأه ْأكُلُهاٍم ي

ذَاك عـدو اليهـوِد ِمـن       :  سالم بن، قَاَل ا  "َأخْبرِني ِبِهن ِجبِريُل آِنفَاً   : "ينِْزع ِإلَى َأِبيِه وِإلَى ُأمِه؟ قَالَ     
ر تَحشُرهم ِمن الْمشِْرِق ِإلَى الْمغِْرِب، وَأمـا َأوُل طَعـاٍم           فَنَا: َأما َأوُل َأشْراِط الساعةِ   : "الْمالَِئكَة، قَالَ 

فَِإذَا سبقَ ماء الرجِل ماء الْمرَأِة نَزع الْولَد، وِإذَا         : ، وَأما الْولَد  )9(فَِزيادة كَِبِد الْحوتِ  : يْأكُلُه َأهُل الْجنَِّة    
َأشْهد َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وأنَّك رسـوُل اِهللا، قـاََل يـا              : قَاَل". ماء الرجِل نَزعِت الْولَد   سبقَ ماء الْمرَأِة    

  .)10(الحديث. ِإن الْيهود قَوم بهتٌ: رسوَل اِهللا
  ِمن النَّخِْل، وكَان يعِرفُ رسوَل اِهللا        فَكَان خَِبيراً عاِلماً غَِنياً كَِثير اَألموالِ     . وَأما مخَيِريق (

، وجعَل مالَه لَه وهو سبعةُ حواِئط،       ِبِصفَِتِه، وما يِجد ِفي ِعلِْمِه، فَذَكَر الْواِقِدي َأنَّه آمن ِبرسوِل اِهللا            

                                                 
  .مطموسة: في ت )1(
 .له : ، م1في د )2(
  . مادة غول: الدواهي؛ اللسان: الغوائل )3(
  .ساقطة: في م )4(
  .مادة آرش: وعاء الطيب؛ اللسان: الكرش )5(
  .ساقطة: 1في د )6(
  :ساقطة: في م )7(
وة، ص:  ينظر)8( اوردي، أعالم النب وة، ؛ 198الم ل النب ي، دالئ ر  (299-1/295البيهق ة دار الفك شق، ؛ )طبع اريخ دم ن عساآر، ت ؛ 3/444اب

ة،       ؛118-1/116الكالعي، االآتفا،    ة،      779-2/777 ابن آثير، البداية والنهاي سيرة النبوي صالحي، سبل الهدى       1/337؛ ال ن يوسف ال د ب  ؛ محم
  .1/114برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية،  ؛1/128والرشاد، 

ذة                       : زيادة آبد الحوت   )9( ة الل م في غاي د، وهي في المطع ة في الكب ردة المعلق ة المنف ال . هي القطع ا أ  : ويق ام   إنه أ طع تح     : ينظر . هن ن حجر، ف اب
  .7/273الباري، 

 ).3938(، حديث رقم 823البخاري، صحيح البخاري، ص  )10(
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، والدالل، وحسنَى، وبرقَـة، واَألعـواف،       )2( والضيافة )1( صدقَةً وِهي الِميثَب   فَجعلَها رسوُل اِهللا    
  .)()3)(4ومشربة ُأم إبراِهيم ابن رسول اهللا 

 عمر، عـن محمـوِد   بن عباس عن عاِصم بنينَا ِمن طَِريِق اوكَما ر . وكَان ِمن خَبِر سلْمان   
 ِمن ِفيِه ِإلَي في، فَـذَكَر       )5()رِضي اُهللا عنْهما  (مان الْفَاِرِسي   حدثَِني سلْ :  عباٍس، قَال  بن لَِبيد، عِن ا   ابن

فََأقَمتُ ِعنْد خَيِر رجٍل علَـى هـدى        : انِْتقَالَه ِمن راِهٍب ِإلَى راِهب، حتَّى بلَغَ صاِحب عموِرية، قَال         
:  ِلي بقَراتٌ وغَِنيمة ثُم نَزَل ِبِه َأمر اِهللا، فَلَما حضر قُلْتُ لَـه             َأصحاِبِه وَأمِرِهم، واكْتَسبتُ حتَّى كَانَتْ    

    ِبم؟ وتُوِصي ِبي نِني؟ قَال  )6(ِإلَى مرنَي :  تَْأمب َأي .           ـدِه َأحلَيا كُنَّا علَى ِمثِْل مع حبَأص هلَما َأعواِهللا م
 )7(يه، ولَِكنَّه قَد َأظَلَّ زمان نَِبي، وهو مبعوثٌ ِبِديِن ِإبراِهيم يخْـرج ِبـَأرضِ             ِمن النَّاس آمرك َأن تَْأتِ    

 يْأكُـُل الْهِديـةَ، والَ   )8( ِإلَى َأرٍض بين حرتَين بينَهما نَخٌْل، ِبِه عالماتٌ الَ تَخْفَى، ِإنَّه         مهاجرهالْعرِب،  
، ثُم ماتَ فَمـر ِبـِه       )9( الصدقَةَ، ِبين كَِتفَيِه خَاتَم النُّبوةَ، فَِإِن استَطَعتَ َأن تَلْحقَ ِبتَلْك الِْبالِد فَافْعلْ            يْأكُُل

علُوا وباعوه، وقَـِدم    ، ويعِطيهم ما معه، فَفَ    )10(قَوم ِمن كَلٍْب تُجار فَسَألَهم َأن يبلُغوه ِإلَى َأرِض العرب         
  النَِّبي                 ،هـاِحبص لَـه اِت الَِّتي ذَكَـرالَمَأى الْعرِه، وِإلَي هجقٌ فَتَوِقيا رِبه انلْمساً، واِجرهنَةَ مِديالم 

       النَِّبي عم تَّى فَاتَهقُ حالر شَغَلَهو  دُأحرٌ ودب  . انلْمقَاَل س :وُل اِهللا      ثُمسقَاَل ِلي ر     ،انلْما سي كَاِتب 
 ألصـحاِبِه   فَكَاتَبتُ صاِحِبي علَى ثَالِثِمَئِة نَخْلٍَة ُأحِييها له بالْفَِقير، وَأربِعين ُأوِقية، فَقَاَل رسوُل اِهللا              

 اذْهب يا سـلْمان      فَقَاَل ِلي رسوُل اِهللا      )11( وِدية َأِعينُوا َأخَاكُم، فََأعانُوِني حتّى اجتَمعتْ ِلي ثَالثُِمَئةِ      
فَفَعلْتُ، فَجعلْنَا نُقَرب ِإلَيِه الوِدي ويضعه رسـوُل        . فَفَقِّر لَها، فَِإذَا فَرغْتَ فَْأِتِني، َأكُن َأنَا َأضعها ِبيِدي        

فََأديـتُ النَّخْـَل    .  الَِّذي نَفْس سلْمان ِبيِدِه ما ماتَ ِمنْها وِدية واِحدة         ، حتَّى فَرغْتُ، فَو   )12()ِبيِدِه (اِهللا  
مـا  :  ِبِمثِْل بيضِة الدجاجِة ِمن ذَهٍب، ِمن بعِض المعاِدِن، فَقَالَ         فَُأِتي رسوُل اِهللا    . وبِقي علَي الْمالُ  

وَأين تَقَع هِذه ِممـا     : قُلْتُ. خُذْها فََأدها ِمما علَيك يا سلْمان     : اِتب؟ فَدِعيتُ لَه، فَقَالَ   فَعَل الْفَاِرِسي الْمكَ  
 فََأخَذْتُها، فَوزنْتُ لَهم ِمنْها، والَّـِذي نَفْـس  . خُذْها، فَِإن اَهللا سيؤدي ِبها عنْك   : علَي يا رسوَل اِهللا؟ قَالَ    

 الْخَنْدقَ، ثُـم لَـم يفُتِْنـي معـه     سلْمان ِبيِدِه َأربِعين ُأوِقية، فََأوفَيتُهم حقَّهم، فَشَِهدتُ مع رسوِل اِهللا          
  .)13(مشْهد

                                                 
  .المثيب: في ب )1(
 .الصَّافية: 8/407؛ و محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد 1/378في الواقدي، المغازي  )2(
  .ساقطة: ، م2في د )3(
  .8/407س، .؛ محمد بن يوسف الصالحي، م1/208بن سيد الناس، عيون األثر،  ا؛1/378الواقدي، المغازي،  )4(
  . ساقطة: ، م1في د )5(
 .وما: ، م 2 في د)6(
 .من:  في م)7(
 . م:  الزيادة في)8(
  .ساقطة: ، م2في د )9(
  .الغرب، وهو تصحيف: في م )10(
  .مادة ودى: صغار الفسيل من النخيل، اللسان: الَوِديَُّة )11(
  .م:  الزيادة في)12(
ازي، ص             : ينظر )13( سير والمغ ة، ال سيرة النبوي ن ه    137-1/134؛  91ابن إسحق ال ة،     شام؛ اب سيرة النبوي ي، المعجم  131-1/127، ال  ؛الطبران

ل الن    153-1/150؛الكالعي، االآتفا،   1/409؛ السهيلي، الروض األنف،     )6065(، حديث رقم    6/222الكبير،   وة،   ؛ البيهقي، دالئ  364-1/348ب
   .3/602؛  البداية والنهاية، 1/300؛ ابن آثير، السيرة النبوية، 68-1/60 ابن سيد الناس، عيون األثر، ؛)طبعة دار الفكر(
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اُألولَـى  :  الشَّاِم مرتَين  )2( فَِإنَّه علَيِه السالم سافَر ِإلَى     ، الراِهبين )1(وَأما خَبر بِحيرى ونَسطُور   
     ِمن لَهي طَالَب وه َأبمع ع3(م(    شَرو ِمن اثْنَتَي عوِد           ة نَحـدِفـي ح وهة وجاِل خَِدية ِفي مالثَّاِنينَة، وس 

قَاَل بِحيرى َألِبي طاَِلب ِحـين      فَ،  وِفي الثَّاِنية نَسطُورا  ،  الِْعشِْرين سنَة، ولَِقيه ِفي الْمرِة اُألولَى بِحيرى      
 َأِخيك ِإلَى بلَِده، واحذَر علَيه يهود، فَواِهللا لَِئن رَأوه وعرفُـوا            بنارِجع ِبا . "رآه وعرفَ ِمنْه ما عرف    

  . )4("ِظيم َأِخيك هذَا شَْأن عبنِمنْه ما عرفْت لَيبغُنَّه شَرا، فَِإنَّه كَاِئن ال
 ، نَزال ِفي سوِق بصرى تَحتَ شَـجرة       )5(وِفي سفْرِتِه الثَّاِنية ِفي ماِل خَِديجة مع فَتَاها ميسرة        

رجـٌل ِمـن    : فَقَاَل نَسطُور ِلميسرةَ وكَان يعِرفُه، من هذَا الَِّذي نَزَل تَحتَ هِذه الشَّجرة؟ فَقَاَل ميسرة             
ِفـي عينَيـِه    : ثُم قَاَل لَه  . ما نَزَل تَحتَ هِذه الشَّجرِة ِإالَّ نَِبي      : فَقَاَل لَه الراِهب  . قُريٍش ِمن َأهِل الْحرم   

هو هو وهو آِخر اَألنِْبياء، ويا لَيتَ َأنِّي ُأدِركُه ِحـين           :  الراِهب )6(قَاَل لَه . نَعم، الَ تُفَاِرقْه  : قَاَل. حمرة
حتَّـى  .  كُتُِبِهم، فَوعى ذَِلك ميسرةُ    والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه ِإنَّه لَهو تَِجده َأحبارنَا منْعوتَاً ِفي        . يْؤمر ِبالْخُروج 

هذَا منْذُ خَرجنَا ِمن الـشَّاِم،      :  مكَّةَ وملَكَاِن يِظالّن علَيِه، فَرَأتْه خَِديجةُ كَذَِلك، فَقَاَل لَها ميسرة          )7(قَِدما
 ونَصارى نَجران ِفـي ِكتَـاِبي ِفـي الـسير           )9(اِشيوقَد ذَكَرتُ هِذِه اَألخْبار وخَبر النَّج     . )8("الْحِديث

نَاكا ههلَيِقفْ عا فَلْيهادَأر نوطَة فَمسبم.  
لُه10(قَو(] ْتُأخِْرج نم رخَيو)11(تُهِللنَّاِس ُأم  .[  

        د بن حبثَ عِديِم حتَقَدنَِد المِبالس ِمِذيِن التِّرنَا عيور         ـنـر، عمعم ناق، عزالر دبد، ثَنَا عيم
كُنـتُم خَيـرَ أُمـةٍ أُخرِجَـت     :  يقُـوُل ِفـي قَوِلـه      حِكيم، عن َأِبيِه، عن جدِه، َأنَّه سِمع النَِّبي          )12()بن(بهِز  

                                                 
 .مطموسة: 1في د )1(
  . ساقطة: ، م2في د )2(
 .م: الزيادة في )3(
ر )4( ازي، ص : ينظ سير والمغ حق، ال ن إس ة، 74-73اب سيرة النبوي شام،؛ 1/122؛ ال ن ه ة، اب سيرة النبوي روض  ؛1/109 ال سهيلي، ال ال

ا،      ؛1/345األنف، ر،             ؛  1/124الكالعي، االآتف ون األث اس ، عي ن سيد الن ة،          ؛42-1/41؛ اب سيرة النبوي ر، ال ن آثي ة،     1/245 اب ة والنهاي ؛ البداي
   .1/119؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 1/9محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ؛ 2/721
د   . صحابي جليل ذآره البخاري والبغوي وابن السكن وغيرهم من الصحابة، عرف بصدقه وثبته في رواية الحديث              : ميسرة الفجر  )5( ن عب قال اب

 . 6/149؛ ابن حجر، اإلصابة، 4/50؛ ابن عبد البر، االستيعاب، 3/388ابن حبان، الثقات، : ترجمته في. له صحبة نزل بالبصرة: البر
  .ساقطة: ، م2في د )6(
  .قدم:  في م)7(
ون        1/127الكالعي، االآتفا،    ؛1/178؛ أبو نعيم األصبهاني، دالئل النبوة،       81ابن إسحق، السير والمغازي، ص      : ينظر )8( اس، عي ؛ ابن سيد الن

  .  2/159؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 49-1/48األثر، 
لم وحسن إسالمه      آان ملكا للحبش  . اسمه أصحمة  )9( الده              . ة، أس ى ب اجروا إل ذين ه سلمين ال ى الم سنة التاسعة من      .عرف بإحسانه إل  مات في ال

  .1/112؛ ابن حجر، اإلصابة، 1/428؛ الذهبي، سير أعالم النبالء، 1/119ابن األثير، أسد الغابة، : ترجمته في. الهجرة
  .م: الزيادة في )10(
  .خرجت: في م )11(
 .ةمطموس: في ت )12(
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هذَا حـِديثٌ  :  قَاَل)4(" خَيرها وَأكْرمها علَى اِهللا تَعالَى ُأمة، َأنْتُم)3( تُِتمون سبِعين  )2(ِإنَّكُم: " قَال ))1لِلنـاسِ 
نس5(ح( .  

    رملَى عْأتُ عقَرِد   بنوبنِْعم عكُم ا    الْمرشْق، َأخْبطَِة ِدمـة، َأنَّـا       بن ِبغَواِبعِفي الر تَاِنيسرالح 
 غَاِلب اَألنْطَـاِكي،    بن ثَنَا محمد    )6( عِلي ِبَأنْطَاِكية  بنثَنَا محمد    جميع،   بن ِطالب، َأنَّا ا   بنالسلَِمي، َأنَّا ا  

   دمحان   بنثَنَا مملَيِن ا           بن سة، عِعكِْرم ناك، عِسم ناِبر، عج ند عمحاود، ثَنَا مـاس    بن دبع   كُنـتُم
  )8(". الَِّذين هاجروا معهم َأصحاب النَِّبي ه: قَال. ))7خَيرَ أُمةٍ أُخرِجَت لِلناسِ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  3/110آل عمران،  )1(
 .أنتم: 672في الترمذي، السنن، ص  )2(
 . لسبعين: في م )3(
 ).3001(، حديث رقم 672ي، السنن، ص الترمذ )4(
ابن آثير، الباعث الحثيث، . أن ال يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وال يكون حديثًا شاذًا، ويروى عن غير وجه نحو ذلك: الحديث الحسن )5(

 .38ص 
دان،   . مدينة عظيمة بالشام على ساحل البحر، بناها بطليموس بن هيفلوس الثاني          : أنطاآية )6( فاء   1/266ياقوت الحموي، معجم البل اجي، ش ؛ الخف

  . 49الغليل، ص 
 .3/110آل عمران،  )7(
 ). 84(، حديث رقم 1/132جم الشيوخ، ابن جميع الصيداوي، مع )8(
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  )1(قَاِفيةُ الْقَاِف

- 21 -  
  ] البسيط  [                  

ـ  فُرالطَّ.1 ب اِبكَِس انْـينالـد ِعمـالْ وحِقر قَالْوــب ــل ب ينــ الر جــالْا و ــو قَ ذُوِفخَ  ِقلَ

2.مــو ــ ِب)2(ٌلكَّ الْاِبذَع ــو ِلصم ــتَر ــنَ بِق الَْلي ــو ــ ِباِءفَ ــه ــ بنا ِم ــٍلاِخ 3(ِقِذ م( 

3.4(ىشَخْي( ذَ ِإيـَلِح الرلُّـا حوِإا ونر لُـحاو ــي ــى الْشَخْ ــ فَاقَرِف مــنْا ي ــ ذَكفَ  ِقرا فَ

4 . ي ا م5(ن( ـتُ مجزـ دوِعمـي بعدهِبـم تَ ٍمدــع ــقَ الْقُلُّ ــِبلْ ــداب شَ ــعم ال  )6(ِقلَعالْ ِب

ـ  قُِّر.5  ِقمــ رن ِمــِبالــصِب )8(مــا ٍةاببى صــلَــع اًمـر كَوافُـِطعا وماكُوهـ)7(قِِّروا ِل

6.ِإو9(ن(ــ و جتُدــم ــماكُو ِس ــ ِف ــَأفَ ِهِتاشَشَي حِلسمــ ِلوهمى ِمــقَــلْا يــ الْنحِقر 

7.مــلَِب )10(يِلــلِّعِلالّ ِبــاٍليــوــ تْفَلَى س ــ َأملَ ــنْ ِمِضقْ اهــ لُب ــلَ عالَو ياِتانَ  )11(يِق

8.مـ  )12(ي لِ ن  ِقلَـــفَ الْنى ِمـــهـــب َأتـــِهر طُيـــُللَو ٌلِض خَـهضـو راٍبب شَـدر ِب

ــ هتَـره زِرع الـشَّاِدوي سـ فِ ينتَجأ )13(ذِإ.9 ــ الْيلتَجأفَ بدــر ــاٍجي د ِف ــ الْن ِم  ِقسغَ

ــالَِّإ اًحـر مسِمـ يم لَـيٍرِض نٍَنص غُ لِّ كُ نِم. 10 ــ ِمرتَّستََـ ــ الْهنْـ ــنصغُـ  ِقروالْ ِبـ

11 .ــو ٍلاِذعر ــام ي ــيِنِلس ــتُدِزي فَ ج وــى ــمكَ ــ ي ــ وُلذُا ع ــياِودتُ ــار النَّ  رِقحالْ ِب

ــِحتَ ي ِلـكِلـمحي ِبنِّـى ِمس اَألحرب )14(داِوفَ. 12 ــفُر عةًيـ ــهـ ــع الِْربنْعالْا كَـ  ِقِبـ

ــ ٍسِبتَـح ميـري غَِعمد فَـيِقِقع الْ )14(ىلَِإ. 13 ــاًوقَشَ ــرغَ وه لَ ــري غَاِم ــطَنْ مي  ِقِل

ــعمِل. 14 ٍدهح ــه ــخْم الْلَّ ــارتَ ــن ِم م ــذَْْأ ٍرض ــكَ ــ الْنى ِم ــ رِكسِم يِلاه ــنْم  ِقِشتَ

                                                 
  . بياض: 1في د )1(
  .وسةمطم: في ت )2(
  .مادة مذق: غير مخلص؛ اللسان: َمِذق )3(
  .مطموسة: في ت )4(
 .مطموسة: في ت )5(
  . مادة شوب و علق: الدم الغليظ، اللسان: اختلط؛ الَعَلِق: َشاَب )6(
  .مطموسة:  في ت)7(
 .ساقطة: في م )8(
 .مطموسة: في ت )9(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )10(
دان،    . مادة لوى؛ وقيل هو موضع بعينه، وهو واد من أودية بني سليم     : التوى من الرمل، اللسان   ما  : اللوى )11( ؛ 5/23ياقوت الحموي، معجم البل

 . مادة لبن: مفردها لبانة وهي الحاجة، اللسان: ُلَباَناِتي
  .مطموسة: في ت )12(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )13(
  .ثببت في باقي النسخوالم. مطموسة: في ت )14(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )14(
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ــدمــح َأ اِهللاوُلســ راِمنَــ اَأليــرخَ. 15 م ــِب ن ــ اِهللاِةمصِع ــِد ِكن ِم ــ الْي عاِةدــ و  يِق

 ِقفُـــ اُألةَجـــه بتْار وِرفْـــكُ الْةُفَدســـو رِكــتَع مِلهــج الْيــُللَا وايــربي الْاِدهــ. 16

17 .ــشِّو ــلْ يركال عــلْاَأل ِبب ــاِط قَاِبب ةًب الظُّوــم ــقُرطْ يل ــه ــنا ِم ــاِئ س  ِقرر الطُّ

ــ. 18 ــ ياحرفَ بــد ــي اِإلِهو ِب مــان نْـــَأ ةًقَِرشْ موارهو ِغـــيفْـــكُ الْصالـــشَّ ِبر1(ِقر( 

19 .ــم ــبذِّعـ ــاهطَس ِبـ ــٍكتَْؤ ملَّ كُـ ــ فـ ــ ِبمعنَمــ ــاهدنَــ ــتَر ملَّ كُــ  ِقِفــ

ــزِحِب. (20 ــو)2()ِهِب ــالِئم الْ اُهللاَلكَّ ــةَكَ  ِقلَــحي الْ ِفــهتْــاءا جزا غَــمــهمامرِكـــ ـ الْ

21 .ــر مــى و ــملَ ي اُهللاالَّ ِإِمر ــقْ م ـ  )3(مكَو اًرِدتَ يِعِر ص ـ  م ـ  وٍننُ ـ   ِف ـ  ري الثَّ ِقِعى ص 

22 .كَـــويـــٍلِت قَمـــالَ وي دِهِلـــاِتقَ ِبىر الْوــح ــلُطْ يفُتْ بــه ــاح رو لَ ــي نَ ِف  ِقفَ

23 .شَــاَلقَــو تْاهــ وجــوا َأنَثَانْ فَــوهاًفَس ــو ــفُرطَ ــ غَلِّ كُ ــالر ِبيِب ــ اِمغَ  يِقشَ

24 .ــِهِفكْي ــي ــ عوُل قَ ــيِل ع ــن ب ــ ِهِتالَس ــي مِف ــٍرشَع ص ــ ِعٍرب ــلِّ الْدنْ ــقَ ا صِقد 

ــ تْمـطَتَاح وِبرحـ الْ)4(سْأ ب دتَا اشْ ذَا إِ نَِّإ. 25 سمــ الْر عاِلوي وــار تْعــ ح مــ الْةُر حِقد 

ــتَّنَِل. 26 ــني ِق ــر)5(ِم ــ اِهللاوِلس طْ ستَونْـــي ِمِقـــتَلْنَفَ اههـــ بحـــاًرج دنْـــ مِقِفد 

ــٍل الَ ىدر وىدي نَـموي يـ ِفـك لَ ٍفِقو م مكَ. 27 ــطَالعِبباِخــ ــالَ وا الَايــ  ِقِر فَــ

28 .ــتَه ــالْ ِبتَفْ ــهانْ فَِبضقُ ــعاِطو قَتْلَّ اه والــسحــانْ فَبــلَّهص وــالْ بِقِدغَــ الِْضاِرع 

29 .عـ  نَ ن ــِثغَالْكَ ٍمِستَـب مفِّكَـ الْيِخ سـن ِمـٍلاِئ ــ ميـ ــالْ وٍمِجسنْـ ــ مِردبـ  ِقِستَّـ

30 .َأومــح ــلُـ ــ م اَهللاتَلَْأسوا فَـ  بــِقطَّل الْاِبــو الْح ســضر اَألقَبــطَفَ الًِهتَبـ

31 .ــطَْأويــلْ ِليــِب الطِّباِقتَشْمي ــعــقُبــ ا م ــم ُأهتْباشَـ ــ ِميٍملَ سـ ــكنْـ  )6(ِقرعالْ ِبـ

ــ اًبــرا طَهيــد ِبتْبــاجِندبــالْ ِبتُمقــسَأ. 32 طُسورــه ــ الْوِرطُسا كَ ــطِّخَ ــ ِف  )7(ِقروي الْ

ــتَ. 33 مَأ دــاقَنَع ــه ــلَ ِإاًقَوا شَ يــك ــتَالَ فَ ــى عولْ ــلَ ــنْ ِمٍمدى قَ هالَا وــ ع  ِقنُ

                                                 
  .مادة شرق: آالَغصِّ بالطَّعام، اللسان: الشََّرق بالماء والرِّيق )1(
  .ساقطة: ، م2 في د)2(
 .فكم: ، م2، د1 في د)3(
  .نار: 2 في د)4(
  .برسول: ، م2 في د)5(
ال              أم سليم بنت ملحان بن خالد األنصارية،        : هي )6( ة، يق ك، وزوج أبي طلح ن مال دة أنس ب ة، آانت تلقب       : وال ة، أو رميث اسمها سهلة، أو رميل

ه                 ا في   . بالرميصاء وقيل بالغميصاء، وهي من الصحابيات الفاضالت، توفيت في خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عن ر، أسد      : ترجمته ن األثي اب
   .8/227ن حجر، اإلصابة، ؛ اب2/129؛ ابن عبد البر، االستعياب، 1/1443الغابة، 

  .مادة بدن: جمع ُبْدَنة وهي الناقة السمينة، اللسان: الُبْدُن )7(
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34 .وــالر ــ يبكْ حو ِبدــم ــه اِد حِهيــ فَم هم طْــيوــونع رِصالنَّ ِبــالَفَــ الْضالْ و1(ِقنَــع( 

ـ  ِهوِهجو ىلَـ عكيـلَ ِإاًيعا سـوتَـوا َأاعطَتَسو ا لَ. 35 ـ  م ب ل سعـ نْا مِ و ه ـ ا ع ـ ى الْ لَ حِقد 

36 .ذْعلَ إِ اًرفَ يك ِصقْـا التَّمِشـير ـةُيمم 2(ن( ــو ــالْ ِباكافَ ِرذْعــ ع ــم ــ يما لَ ــ ينكُ  ِقِط

37 .ــع ــلَ ى يديــك ــمن الْ ِم بــد ــشَِّبو مهتُايدا ِه ــِةاعفَالـ ــ غَمتْ خَـ ــتَخْ مريـ  ِقلَـ

 )3(يِقــب وهتَيدســا َأمــ ِبِهلَــ اِإلدعــب هرآِخـــ وني مـــ ِذُلو َأتَنْـــَأفَ. 38

39 .لَعــيــك ــن ِم اِت صكْ َأ)5( اِهللا)4(لَوــلُم اه كْا َأيـ  َلم ـ  اِس النَّ ـ ي خَ  ِف ـ  و ٍقلْ ـ ي خُ ِف  )6(ِقلُ

  

  :)8( ِمما يتَعلَّقُ ِبهِذِه الْقَِصيدِة ِمن اَألخْبار)7(يٍءِذكْر شَ
  

   ِليِديثُ عْأس   [حالْب اِرثَِة         ]كُنّا ِإذَا اشْتَدِديِث حح نَِن ِمنِفي الس اِئيالنِّس هجب،   بن، َأخْررـضم 
 ِليع ننْه(عاُهللا ع ِضي9()ر( .  

   بلَى َأِبي عْأتُ عـشْق        بنِد اِهللا   قَرِج ِدمـرة ِبمِزِعييعِبالز وِريكُم   )10( َأِبي الْفَتِْح الصـرَأخْب ،
، وُأم حِبيبة عاِئـشَةُ ِبنْـتُ    )11(الشَّيخَان َأبو مسِلم الْمَؤيد بن عبد الرِحيم بن َأحمد بن محمد بن اُألخْوة            

 الْفَرج سـِعيد    )13( ِإجازةً ِمنْها، قَاال َأنَّا َأبو     )12( بن الفَاِخر الْقُرِشية اَألصبهاِنيان    الْحاِفظ َأِبي َأحمد معمر   
َأنَّا َأبو نَصر ِإبراِهيم بن محمد بـن        : ، ونَحن نَسمع قَالَ   )15( الرجاء الصيرِفي ِقراءةً علَيهِ    )14( َأِبي بنا

 عِلـي المثنـي     بـن  الْمقِْرئ، َأنَّا َأبو يعلَـى َأحمـد         بن ِإبراِهيم   بنِئي، َأنَّا َأبو بكْر محمد      عِلي الِْكسا 
ِصِليو16(الْم(    نسِبيِع    بن، ثَنَا الْحَأِبي الر اِنيجرِميد     الْجالْح دبِر      بن، ثَنَا عِن النَّضن، عمحد الرببن ع 

                                                 
 . مادة عنق: ضرب من سير الّدابة واإلبل، وهو سير منبسط، اللسان: مادة نصص؛ العنق: السير الشديد، اللسان: النَّصُّ )1(
  .  عذرا من شيمة من: ورد صدر البيت هكذا: في م )2(
  .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) ب/38ق (ن على الهامش األيسر من آتب البيتا: ي تف )3(
 . صالة: في م )4(
  .ساقطة: في م )5(
  .والمثبت في باقي النسخ. طمس البيت:  في ت)6(
 .ساقطة: في م )7(
  .من الفوائد: في م )8(
دي  5/191النسائي، السنن الكبرى،    : ينظر. ساقطة: 1في د  )9( م   ث ر ، ح وة،        )8639(ق ل النب ي، دالئ ال : ونصه . 3/285؛ البيهق ا في حديث      : ق آن

 .عباس إذا حمي البأس وقال اآلخر إذا احمر البأس ولقي القوم بعَثَنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه
  . 2/225؛ النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، 1/100ابن سيد الناس، عيون األثر، : ينظر. هي أحدى قرى مرج دمشق )10(
داد       ).  هـ606 و 527(عاش ما بين . ألخوةهشام بن عبد الرحيم بن أحمد، المعروف بالمؤيد ابن ا         : هو )11( شرعية في بغ وم ال ة والعل م العربي تعل

سند أب  ( مسموعاته ومن. عاش تسعا وسبعين سنة ،وهمذان، وسمع الحديث من علماء عصره   ى م دني م ( و،)ي يعل اني  ( و،)سند الع سند الرواي ). م
   .  5/22؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 1/480؛ البغدادي، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، 21/484الذهبي، سير أعالم النبالء، : ترجمته في

  .األصبهانية:  في م)12(
  .ساقطة: 1في د )13(
 :ساقطة: في م )14(
  .عليها: في م )15(
فيما يرويه، ضابطا لما يحّدث     آان حافظا خيرا، حسن التصنيف، عدال       ). هـ307 و 210(تميمي، عاش ما بين     أحمد بن علي بن المثنى ال     : هو )16(
  .  2/250؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 1/451؛ العبر، 2/199الذهبي، تذآرة الحفاظ، : ترجمته في .به
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 حِد الربِن ا    عة، عِعكِْرم نن، عاس بنمبا   - عمنْهاُهللا ع ِضيوُل اِهللا    :  قَال -  رسر كَان   ،سـرحي 
 ))1هُ يَعـصِمُكَ مِـنَ النـاسِ   يَا أَيهَا الرسُولُ بَلِّغْ مَا أُ�زِلَ إِلَيكَ مِن ربكَ وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّ            فَلَما نَزلَتْ هِذه اآليةُ     

  . )2(تَرك الْحرس
 )3( الْمجـاِور  بـن  يعقُوب   بن فَاِرس، وَأبو الْفَتِْح يوسفُ      بن َأحمد   بنَأخْبرنَا َأبو بكْر عبد اِهللا      

        َأنَا َأسل، ولَى اَألوةً عاءِقرشْق، وه ِبِدملَيِتي عاءِبِقر اِنيبن        الشَّيمو الـية َأبالَّمة، قَاال َأنَّا الْعِبالقَاِهر عم
 عِلي بـن الْفَـتِْح      بن عمر الْحِريِري، َأنَّا َأبو طَاِلب محمد        بن َأحمد   بنالِْكنِْدي، َأنَّا َأبو الْقَاِسم ِهبةُ اِهللا       

، ثَنَـا   )4( سـلِْم الْكَاِتـب    بن محمد   بنسمعون، ثَنَا َأحمد     بن َأحمد   بنالعشَاِري، َأنَّا َأبو الْحسين محمد      
  فْصَأنَِس            بنح نع وباب الثَّقَفي، ثَنَا َأيهالو دبثَنَا ع ،اِليبرو الرمِرين بن عَأنَـِس     :)5( ِسي نبـن ع 
، فَيِقيُل ِعنْـدها،    )7(علَى ُأم سلَيم، فَتَبسطُ لَه النَّطْع      يدخُُل   كَان النَِّبي   :  قَال )6()رِضي اُهللا عنْه  (ماِلك  

  .)8("فَتَْأخُذُ ِمن عرِقه، فَتَجعلُه ِفي ِطيِبها
     كرَأخْب ،اِنيبلَى َأِبي الْفَتِْح الشَّيْأتُ عقَر9(و( دين، قَالبن زسةُ اِهللا :  الْحـد، َأنَّـا   بنَأنَّا ِهبمَأح 

م  دمبنح     دمحَأنَّا م ،ِليبن( ع ِلي10() ع( و   بنرمد، ثَنَا عمَأح )11( ن   بنسَأِبـي  بـن  الْح )يِن   )12ـسالْح 
 عِلي، ثَنَا سيف، عن ِهشَام، عن َأِبيه، عـن          بن ِإسماِعيل الْجِريِري، ثَنَا جعفَر      بنالشَّيباِني، ثَنَا يحيى    

  . )13(" يعرفُ ِبِريِح الطِّيبكَان رسوُل اِهللا " :  قَالَتْ- رِضي اُهللا عنْها -ة عاِئشَ

 الْواِسِطي ِقراءةً علَيِه وَأنَا     )14(بن َأحمد   بن عِلي   بنَأخْبرنَا الْمشْيخَةُ اِإلمام َأبو ِإسحق ِإبراهيم       
    حاِهللا م دبو عَأبو ،عمَأس  دْؤِمن    بنمِد الْمبَأِبـي النُّـوِر         بن عـِه، ولَيِتـي عاءِبِقر وِريَأِبي الْفَتِْح الص 

 الْواِسِطي َأنَّا الشَّيخَان َأبـو الْبركَـاِت        بن قَمر الِْهيِتي ِبِقراءِتي َأيضاً علَيِه، قَاَل ا       بن نُور   بنِإسماِعيل  
  داود   بندمبن َأح د ممى      بن )15(حسور مو نَصَأبالَِعب، وَأنَـا        بن ما وِهملَيةً عاءِقر ِليِد الْقَاِدر الِْجيبع 

  وِريقَاَل الصع، ومبنَأنَّا ا : َأس   ِتيقَاِل الِْهيالَِعب، وِد الْقَاِدر، قَاالَ   بنَأنَّا ا :  مبع  :     ـِعيدو الْقَاِسم سَأنَّا َأب
 عبد الرحمِن الذَّهِبي،    بن الْبسِري، َأنَّا َأبو طَاِهر محمد       بن البنّا، َأنَّا َأبو الْقَاِسم      بن محمد   بند   َأحم ابن

 بـن  الحاِرث، ثَنَا شُعبة، عن يعلَـى        بن عِلي، ثَنَا خَاِلد     بن، ثَنَا عمرو    - يعِني ابن صاِعد   -ثَنَا يحيى   
                                                 

  .5/67المائدة،  )1(
 ).طبعة دار الحرمين(، )3510(قم  حديث ر4/21جم األوسط، الطبراني، المع )2(
  .ساقطة: 1في د )3(
  .مسلم: في م )4(
ة           . أنس بن سيرين األنصاري، يكنى أبا موسى       : هو )5( ان ثق ك، آ ن مال ولى أنس ب ل         . م ة، وقي اني عشرة ومئ ة   : مات سنة ثم نة عشرين ومئ . س

  .  115لتهذيب، ص ؛ تقريب ا1/237ابن حجر، تهذيب التهذيب، : ترجمته في
  .ساقطة:  و م1في د )6(
 .  3/1291، الجوهري، الصحاح .بساٌط من األديِم: النَّطع )7(
  ).290(، حديث رقم 25/119 الكبير، ؛ الطبراني، المعجم)342(، حديث رقم 298-2/297مالي، ابن سمعون، األ:  ينظر)8(
 .أخبرآم: في م )9(
  .م: الزيادة في )10(
  .عمر: في م )11(
  .ساقطة: في م )12(
 ). 32(، حديث رقم 104، األمالي، ص ابن سمعون )13(
 .ساقطة: ، م1في د )14(
 .ساقطة: في م )15(
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 صلَّيتُ مع رسـولِ اِهللا      : ، عن َأِبيِه، قَال   - يعِني ابن اَألسوِد الْعاِمِري    - يِزيد   بن، عن جاِبِر    عطَاء
 ِمن   الصبِح والنَّاس يْأخُذُون يده يمسحون ِبها وجوههم، وَأن يده َأبرد ِمن الثَّلِْج وَأطْيب ِريحاً              )1(صالَةَ
  .)2(الِْمسك

 َأخْبرتْنَـا فَاِطمـةُ     )3(:َأخْبرنَا الصوِري، َأنَّا الصالْحاِني، وعاِئشَةُ ِبنْتُ الْفَاِخر ِإجـازةً قَـاالَ          
 َأِبي  ابنِبعكّا، ثَنَا آدم     عبِد اِهللا اللِّحياِني الْعكَّاِوي      بن ريذة، َأنَّا الطَّبراِني، ثَنَا َأحمد       بنالجوزذانية َأنَّا ا  

        قَاءروة، واِويعو مَأب انبثَنَا شَي ،قَالَِنيساِس الْعن      بنِإييصح نع ،شْكُِرير الْيمِن     بن عمحـِد الـربع 
        لَِميقَِد السةُ بن فَرتْبَأةُ عراِصم امع ثَتِْني ُأمدح ،لَِميا ِمنَّـا        ": ، قَالَت )4(السة، موِنس عبة َأرتْبع كُنَّا ِعنْد

                  ـسمي ِإالَّ َأن ،ةُ الطِّيبتْبع سما يما، وِتهاِحبص ِمن بَأطْي ِفي الطِّيِب؛ ِلتَكُون تَِهدتَج ِهيَأةٌ ِإالَّ ورام
 حسمنَاً يه5(د(   ولَهو ،تَهيِبِه ِلح )6(  حِري بِج ِإلَى النَّاِس، قَالُوا        َأطْيِإذَا خَر كَانـاً    : اً ِمنّا، وحنَا ِريما شَمم

: وَألنْتَ َأطْيب ِريحاً ِمنّا فَِمم ذَاك؟ قَـالَ       . ِإنَّا لَنَجتَِهد ِفي الطِّيب   : َأطْيب ِمن ِريِح عتْبة، فَقُلْتُ لَه يوماً      
 فََأتَيتُه، فَشَكَوتُ ذَِلك ِإلَيِه، فََأمرِني َأن َأتَجـرد فَتَجـردتُ           هِد رسوِل اِهللا     علَى ع  )8( الشَّرى )7(َأخَذَِني

 ِبيديـِه،   )10( ِفي يِدِه، ثُم مسح ظَهِري وبطِْنـي       )9(وقَعدتُ بين يديِه، وَألْقَيتُ ثَوِبي علَى فَرِجي، فَنَفَثَ       
  . لَم يرِوِه عن ورقَاء ِإالَّ آدم. )12("ِبي هذَا الطّيب ِمن يومِئٍذ )11(فَعبقَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .ساقطة: ، م2في د )1(
 .1/318الدارمي، السنن،  )2(
 .ساقطة: 2، د1في د )3(
ابن عبد : ترجمته في. لخطاب على بعض فتوحات العراقهو عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب السلمي، أبو عبد اهللا، آان أميرًا لعمر بن ا )4(

 .   4/439؛ ابن حجر، اإلصابة، 1/316البر، االستيعاب، 
 .ساقطة: ، م2في د )5(
 .هو:  في م)6(
  .أخذ: في م )7(
  .2/1704الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . َحكَّاَآة ُمْكِرَبة َتْحُدُث في اْلَبَدِن َدْفَعًة َواِحَدة: الشََّرى )8(
  . مادة نفث: وهو أقل من التفل؛ الذي يكون معه شيء من الريق، اللسان. شبيه بالنفخ: النفث )9(
  .ساقطة:  في م)10(
 . فعقب: في المعجم الصغير )11(
 ).98(، حديث رقم 1/77عجم الصغير، الطبراني، الروض الداني إلى الم )12(



 287

  )1(قَاِفيةُ الْكَاِف

- 22 -  
  ] الكامل[

1 .حــام ــلْ قَ)2(تّـ ــ الَِكبـ ــ ِلقُِّر يـ  اِكبــا لَفَــجى الْلَــ ِإِتوعــى دتَــمو اِكبـ

2 .عــج ــاًب ــه لَ ــ عاٍس قَ ــلَ ِهِقاشَّى ع ــو هالْو ــع ــ ِبيمِل مــقَا ي ــشَّاِس  ياِكي ال

3 .ِلوــلَقْم ــِت ــ وتْحدي قَ ــحم لَدقَ ــِكتْ ــ ا يمــ الَني رــ الْومبــَلثْــ ِمدراِكنَ س 

ــ. 4 ــ فَاًارنَ ــانكَ ــهامر ِض ــجهي ما ِف ـ ورالنُّــو يِت ـ تْعطَا ســ مـ ـ ِه ِبـ  داِك خَـ

5 .ــطَِلو ــسيرِف ــاح يفّ ال َأقُشَع ــن ي ىر ــد ــ الْهمـ ــطَ ِباقَرمـ ــسفَِّكرِفـ  اِك الـ

6 .وِزعِعـــ فَيـــِكِف)3(ّل ذَوٍم قَـــيـــززَأ هالَن ــاِرفَ ي ــهقَــ ــانو هــ  اِكو هــ

ــ. 7 ــزا نُيـ ــ ِلةًهـ ــحِم وينِراِظلنَّـ  ساِك النُّــــةَنَــــتِْف وينِقاِشــــعلِْل ةًنَـ

 )4(اِكر ثَــاممــغَى الْقَســ يِرِض النَّــِنصغُـــ ـالْــةَامــقَ ويــِرِن المِرمــقَ الْةَعــلْا طَيــ. 8

ــلْقَ. 9 ــذّب عنِإي وِبــ ــ يِهِتــ  اِكيــــقْى لُلَــــ ِإبر طَــــهزهــــيو اِكوهــ

10 .ِقفَوــر ــ الْ)5(ِكي مــى َأنَض ــ ماِكتَ جرلَـــ اًدمـــ يـــالَّ ِإِنجم تْنَـــا جع اِكنَـــي 

11 .دتْارــِهلَ ع ــي ــهولُم شُ ــا لَمسا فَ طَ اهــر ــنَّغَ واًبـ ــم الْهتْـ ــِلى ِبنَـ  اِكقَـ

 اِكضــ ِراهرا يــ مــِكِلصــو ِلاًبــلَطَ يِضتَـري وِترجـها مـرجـه ي )6(اِكتََأفَ. 12

 اِكتَـــفْ َأن مـــِكتْـــفَا الْذَهـــى ِبرتُـــَأ الًتَقْـ مِكِظـح لَِمهس ِبـهنْـ مِ )7(بِتصَأفَ. 13

ــنَِب ِهِبــلْقَ ِليِرِجتَسمــ الْامقَــ م)8(اذَهــ. 14 ــ ويِمِع ــِكِلص ــ جن ِم ــ جيِمِح  اِكفَ

ــ. 15 ــِكالَولَ م ــا ع ــ الْثَب ــجهم ِبامرغَ ــفَّرتَفَ يِت ــمي ِبِقـــ ــٍميتَـــ  ِكالَو لَـــ

16 .ي ا ضقَ الْ )9(ةَرمرـِنيْل هفٌطْـ عــ ىلَـ علَــاٍنع دــ كَِكياِكفَــطْ ِعتْنَــثَا انْم 

                                                 
  .مطموسة: 1في د )1(
  . في باقي النسخوالمثبت. مطموسة: في ت )2(
  .ذاك: في م )3(
  : البيت مضّمن من قول الشريف العقيلي )4(

رِ  ِر الُمني َة الَقَم ا َطلَع           ي

ضيرِ  صِن الَن َة الُغ ا قاَم  ي
  

 .143الشريف العقيلي، الديوان، ص : انظر   
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )5(
 .سخوالمثبت في باقي الن. مطموسة: في ت )6(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )7(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة:  في ت)8(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )9(
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ــنِإ. 17 ــي يِحمس تَ ــيِهِشع اِه برب ــه ــشَّكَ ٍةج ــ ِمِسمال ــ تَِكنْ ــوُلح ع ــن م آِكر 

18 .ذَِإوــا ر ــبجا حنَ ــهتْ س حبد ــم ــنََّأكَفَ ِهوِع ــقَا الرهـ ــءابـ ــني ِحـ  اِكر يـ

19 .يي الِْكــبَلاِزنَــمو الــديــ ةًلَّــِع تَار ــم الْسيلَـ ــد وُلاِزنَـ ــاريالـ  اِكو ِسـ

20 .خَا الْ م1(فُي(م فْا سالْح مِبحصاقَـا النَّ م مـ ا الر ـ  ُلم 2(ا م( ـ ب ـ  نطْ ـ  ىو اللِّ  )3(اِكرَأِب

ــ. (21 ــح مالَولَ مدــلَّ ح ــه ــِكب تَما لَ ــِم اه ــوِن العَلث ــي ج تْرــ ع يــون ب اِكو 

ــرخَ. 22 ــب الْي َأِةري ــح مالْد مــح ــم  ياِكــــ الزيِبــــ النَّاِتاوم الــــسبر نود ِم

 الِكمـــ اَألِةرمـــز واِمرِكـــالْ ِلسرــــ ـالْــم ِبَأ واِمنَــ اَألوعمــج ماد ســنمــ. 23

ــقَْأ ـ الــهــرمــا طَ لَراطَــو اَأللّــغَ بنمــ. 24 ــب )4(ارطَـ ــج نَدعـ ــ اِإلِةاسـ  اِكرشْـ

ــ الَعــي الْ ِفــاًيــرِظ نَه لَــن ِإاَل قَــنمــ. 25 ــاًقَحسـ ــه لَـ ــن ِمـ ــ َأٍباِذ كَـ  اِكفَّـ

26 .رــشَّب ــمالْ وِةاعفَ ال ــ واِمقَ مــن ــ ِه ِب ــ اَألاَلنَ ــ اَألامنَ مــن ــِإ ن ِم 5()ِكالَه( 

ــ. 27 مــ ن ــ اَألحرشََ ــ الَْلم ِسحِبير ــر اْكَــ ٍةاحلبالَ)6(ِرح  َلْــيوــى ع  اكسمــى اِإللَ

ــ ىد الـرنمـى َأد النَّـثُيـ غَ ادِع الْ ظُيغَ. 28 ــ الْورنُ هــد اِلى جــي د ــى اَألج ِكالَح 

29 .وــم ــغَ الْجرفَ ِءامم ــر هــشَّوب ــ اب ال ــساِكشَ ــلُّ يالِحي ال ــف ــشَّ ح  ياِكد ال

ــالِْف ويالـــسِب واِتراِهبـــ الْاِتزِجعمالِْبـــ. 30 ــ ماِتراِتبــ ــصخلِّــ  الِّك الهــ

ــ ـالْـِماِركَـمى ِب الـرد)8(د ي)7(فُِّك تَ فٌّكَ. 31 ــو َأاِضيفَـــ ــاِكفَ الِْرِماوص ِبــ  تّــ

32 .ِفكْيــك ــ نَي بــ الْع ــنِْماِءم ــه ا مــ اًكَِرد ــ الَنمـ ــِإل بح الـــسمُؤ يـ  )9(اِكردِلـ

33 .ِفكْيــك ــي ــ الْيحِبس تَ حــى ِفصيهــا و ــ ام عــيِر غَن اهي ــح ــالَ عيِك ــا الْه 10(ياِكح( 

34 .ِفكْيــك ــنْ ِمي ــنَّا َأه ــه ــ َأما كَ مذَ تْكَســا ع ــٍةاه ــ عتْفَشَ فَ ــى اِإللَ م11(اِكس( 

                                                 
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )1(
  . من : ، م1في د )2(
روض المعطار،     ، ا رة، والمقصود هنا خيف منى ومسجده        اسم يقع على مواضع آثي    : الَخْيف )3( ري، ال ين    : ؛ الُمَحصَّب 1/229لحمي ع ب ان يق مك

ينه، وهو مادة لوى، وقيل موضع بع    : ما التوى من الرمل، اللسان    :  اللوى ؛5/62قوت الحموي، معجم البلدان،     يا. مكة ومنى، مأخوذ من الحصباء    
ة          هو وداي األراك قرب م    : ؛ أراك 5/23س،  .ياقوت الحموي، م  . واد من أودية بني سليم     القرب من عرف . كة، وقيل هو جبل لهذيل، وقيل موقعه ب

  . 1/135س، .ياقوت الحموي، م
  .األوطار: في م )4(
  . بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) أ/40ق (آتبت على الهامش األيسر من ) 21 -18(األبيات : في ت )5(
 .ساقطة: في م )6(
  .يكف: 1في د )7(
  .ساقطة: في م )8(
  .دراكباإل: 1في د )9(
  .  البيت إشارة إلى معجزة تسبيح الحصى في يد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقد سبق اإلشارة إلى الحديث في القصيدة البائية )10(
  .فشفته باإلمساك: 1في د )11(
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ــ. 35 ــعطْ َأمكَ ــا ِمتْم مــ ي ــم جلُِّق ــكَ ةًاع ــتْرثُـ ــا ِلواعد تَـ ــولطَّـ  اِكوِسى ِبـ

36 .وجــمــةٌاعءا جــ لَوها َأممــِغ والُــح ــَأوا ويثُـ ــهكَحضـ ــابحم سـ  اِك بـ

37 .ا خَ يـ  ير م نح ثَـنْ ُأِه ِبـتْلَـمـى ومن هــاب ــ غُهتْـ ــ الْبلْـ ــاَأل وِسرفُـ  اِكرتْـ

38 .ــَأو ــّل ِذج ي حــ نٍَبس مــ ِإاه ــى الْلَ نَــ الُعسِخــب ــ ِفــالصِدي يباِك الــس 

ــ. 39 ــنكُ ــ ِل ــنَّ ِإاًيعِفي شَ ــَؤمي لَِن ــ ٌلم يوــ الْم ــ عاِبسِح ــلَ ى يديــ فَك  ياِككَ

ــ. 40 ــنْ َأبا ريـ ــا ِبنَذِْقـ ــح ماِهجـ ــ ٍدمـ ــي الْاِدهـ ــ واِةدهـ ــسالَِّكِةودقُـ   الـ

41 .والرــح الِْةم ــم هــ ِعاِةد ــاِزو جدنْ ــ انَ ــم الْمويـ ــ عاِدعـ ــقِّدى َألَـ  اِكر ِشـ

ــ. 42 ــصمثُ ــالة ع ال ــى النَّلَ ــ ويِب ــِو ِهآِل ــساِمِهاِبحِص ــين ال ــقَو فَ  )1(اِكم ِس

ــ. 43 ــسمثُ ــ عالم ال ــميِهلَ ي ا رــب ــا م بــ النُِّتد جومــ الز هــر ــي اَأل ِف  ِكالَفْ

  
اِئدفَو ة)2(ِذكْردِذِه الْقَِصيلَّقُ ِبهتَتَع :  

  
   )4(.تساوك هزلَى مخُّهن قَِليُل: الضعفُ والْهزال، قال: والسواك. )3("الطَِّريق الدِقيق: الشِّراك"
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . مادة سمك: أحد نجمين نّيرين وهما األعزل والرامح، اللسان: السِّماك )1(
  .ساقطة: 1في د )2(
  .2/348دريد، جمهرة اللغة، ابن  )3(
ن هالل، وصدره               . 343؛ ابن دريد االشتقاق، ص      7/93ابن سيدة، المحكم،     )4( دة ب ذا عجز بيت ينسب لعبي ا         : وه ا أرى بجيادن ى اهللا أشكو م . إل
 .مشي فيه إبطاء ورداءة من الهزال والضر: التساوكو
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  ِمقَاِفيةُ الالَّ

  )1()بانَتْ سعاد فَقَلِْبي الْيوم متْبوُل: وِهي معارضةُ (

- 23-   
  ] البسيط [

ــلْقَ. 1  )2(وُلصــو مِلصــي الواِنمــَأ ِبهلُــبحو وُلهْأي مــ الحــَليــها ُأ يــمكُــي ِبِب

2 .ــو ــ َأتُسلَ ــي عِولْ ــلَ الٍَرذْى عــو ــفَ ٍلذْ ع ــِةحي المِفـ ــ مبـ ــم وورذُعـ  وُلذُعـ

3 .ــلُّكُــوص ــ ِبٍبعــها سٌلهلَــ عو ــيــ ام ــذَي ــم ِف ي الحم بــح مودو مــح 3(وُلم( 

4 .اِلا خَ ي4(ي( َي ِفـِبـلْ قَِبلْـ القي مـحِهِتبلَــ مكالَ الــســةُموفٌغُشْ مــ ووُلغُشْم)5( 

ــ. 5 مــى ِبنَض ــِب ومِه ــاٍضم ــن ِم ــد مِهِركُّذَ تَ ــ فَمقَيـ ــع موهـ ــغْم ووٌللُـ  )6(وُللُـ

6 .ـ ا جِ ي ينَ ةًر وا ِبلُـزـِحفْالـسفْ سحــ يِمـ د ــم ا بيــالِلطْ َأن ــمكُ ــ ِف ي الحبــطْ م  وُللُ

ــ مكُـ ِباِمري الغَـ ِفـاًبذْ عوتَ الم ر أَ م لَ ولَ. 7 ــم ــي ِلِناقَا شَ حــاِمس الب ــُلِبقْتَ ِقر  )7(ي

8 .الَوتَ اعــر ــ لِِ)8(تُض ــاٍرنَ ــوى واله ِب  يـــُلِوهتَ ويجِجْأ تَـــاِرلنَّـــ ِلبا هـــمـــ ِهِب

9 .ــح ــب ِلتْالَـ ــمكُِدعـ ــ نَام األيـ ــع ضةًاِقـ ــسدهـ ــِل ووِرر الـ ــُلِوح تَاِمأليـ  يـ

10 .ــو ــي لَاَلطَ ــ حيِل ــى ال انْتَّ ــاءضِق ــال يو ه لَ ــطُيحـ ــِه ِبـ ــ وضر عـ  وُلال طُـ

 يــُلِيخْ تَِحب الــصوِحضــ وني ِمــ ِلــيــِهِدبي هبسحـ َأِفر الطَّـرمـ كَلَـىي لَ ِدع ب نِم. 11

12 .ي ِلاِحا رين ـ وا َأمقَـبا ِسـووـى رــِم ٍقم ــنِّ ــ هي لَ عند ــو ــي اُألاِع ــُلِحر تَِسنْ  ي

ــزَأ تْمسال بـي واِد الـوبشَعـا أَ م فَ متُرِس. 13 ــ وهارهـ ــغْم )9(العـ ــُلِلظْ تَاهنَـ  يـ

14 .الَغَوه الم ُلحو هالخَو ص10(ب(م تَرـبــلْ ِلذِْإ اًع ــآل ِبالَكَـ ــي الطَّـ ــُلِلكْ تَلِّلـ  )11(يـ

                                                 
 .ساقطة: 2في د )1(
  : وردت في) 23( تخريج القصيدة رقم )2(

دة             : ، وقّدم لها بقوله   75 – 3/60سف النبهاني، المجموعة النبهانية،     يو اس اليعمري، وسماها بع ن سيد الن وقال اإلمام الحافظ أبو الفتح محمد ب
  . المعاد في عروض بانت سعاد

  .والمثبت في باقي النسخ. البيت مطموس:  في ت)3(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة:  في ت)4(
  . مادة شغف:  ِغالُف الَقْلب، اللسانالشَّغاُف )5(
  .2/1373الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . ُيوَضَع في الُعُنِق أو اْلَيد. القيد :الُغلُّ )6(
  : البيت مضمن من قول عنترة )7(

ل ف ااوددت تقبي سيوف ألنه           ل

سم  رك المتب ارق ثغ ت آب  لمع
  

   .150عنترة، الديوان، ص : ينظر  
  . احترقت: جموعة النبهانية في الم)8(
  .وغدا: 2 في د)9(
  .الخصيب:  في م)10(
  . مادة آلل: التتويج والتكريم، اللسان: مادة غول؛ التَّْكِليل: َأْهَلَكه، اللسان: َغاَله )11(
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15 .لُّالظِّو نـ تَِبـِهاٍفض1(ىد(غَـ ضتُاره وــالزهرم ِستَــبمالنَّــ ووروُللُــطْ م)2( 

16 .يصلَو إِ بكُيمـ وـطَّا شَـمالم زكُـ ِبارم ــو ــر فَ)3(هال لَ ــخٌس نْ ع4(كُم(ــُلال ِم و  )5(ي

17 .ــم ــميتَ ــ م ــها لَ ــي غَ ِف ِريــِلكُم صــاِتوضرى مال ِفــي ِســوو دــوُلقَــصس 6(كُم( 

18 .يجـ  وب ع رـ الفَضكُِبلُّـطَي تَي ِفـاِفيــ م ــ ِإاًقَوشَ ــع ومكُيلَ ــصدقْ ــح مِرب ال  وُللُ

19 .ــو العزــم اِر صمهــالِب و يدم ــكَر به ــو ــهآلُـ ــ يبنَ شَـ ــ ماهوهـ  )7(وُلسعـ

20 .ــو هــ )8(ُلو ــلِّكُ ــالٍم ظَ ــاِن غَاُل خَ َأ ٍةيطَو ـ  أَ فُر حوـ  ر اِج س ـ ي الج ـ كْ م ِنفْ 9(وُلح( 

ــِل اًبــر طَهفَّ شَــالَّ َإقُر البــضمــوا َأمــ. 20 ــ الثَِّقاِربـ ــِرغْـ ــُلِثمتَ وهيِبشْ تَـ  )10(يـ

22 .11(الو(ــ دــَلال خــاَ ِإيــُلى اللَّجس تَفَدفَ هــر ــاًع ــنْ َأه لَ جــم الج وــُلِلكْ ِإاِءز  )12(ي

23 .و ال بدا الـصبقَـاَل قَـالَّ ِإح ـدفَ ســ تْر سعــاد ا كَ يعــب ــا ه ــَأ مكَ ــتْ متَنْ 13(وُلب( 

24 .ـ  ي اِدا حالِعـي اِر طَـِسيـِنحِدي حثَيهــفَ م ــم ِدا الحــثُي اَألِن ع ــح اِببم ــم  وُللُ

25 .ِلسبِ ْل مِ تَم ـلَـ ِإيلْى سى فَممِروـدــنَ اهــ اَألُلياِنمــِفي وِهيي ــهجيــُل النِّر 

26 .وعـ فَ كَ ن ــو ي ِبـكوصـلُ قَفْفُـكْ ال تَةَافَ حيو ــج ــِه اًه ــصِلِب ــُلِلع تَبل  )14(ي

ــدِر. 27 م اءد ــم ــن ِإكِع تْ عزم اِروــد ــفَ اه ــلُّكُ ص ــ ِبٍبع ها يــم حــوه  يُلِهس تَ

28 .لَّكُوا  مِمـتَنْص نـ دـٍعمِضيِه ِبـ)15(ن ــع ــِقى العلَ ــِقي ــ واهر تَ هوــ م وُلذُب 

                                                 
 .تبدو:  في المجموعة النبهانية)1(
  . للطمادة : الندّي، اللسان:  اْلَمْطُلول)2(
  .ساقطة: ، م2 في د)3(
  . عنه: في المجموعة النبهانية )4(
اموس المحيط،    . أو اَثَنا عشر ألف ذراع أو عشرة آالف  . ثالثُة َأْمَيال:  الَفْرَسخُ )5( ادي، الق لُ ؛ 1/381الفيروزأب ى      : اْلِمي ِل ِإل َصر من الِمي َدى الَب َم

 .مادة ميل: الِميِل، وآلُّ ثالثِة َأْميال منها َفْرَسخ، اللسان
  :ورد البيت هكذا: ني، المجموعة النبهانية في يوسف النبها)6(

رآم أرب    ي غي ه ف ا ل يم م           مت

ل     أي تأمي ي الن سبه ف أيتم ح  ن
  

 

  . مادة عسل: الحلو آأنه مخلوط بالعسل، اللسان: الَمْعُسول؛ 1/185الفيروزأبادي، . ِرقَُّة اَألْسناِن: الشََّنُب )7(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة:  في ت)8(
  .مادة سجا: الفاتر الطرف، اللسان: ؛ السَّاِجي1/539الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . شدة بياض العين في شدة سوادها:  الحور)9(
 . مادة ومض و شفف: َهَزَلُه وأْنَحَفُه، اللسان: لمع؛ َشفَُّه:  أومض)10(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة:  في ت)11(
التاج، : عدة نجوم معترضة في جوزاء السماء أي وسطها؛ اإلآليل :  الجوزاء ؛2/1000الفيروزأبادي، القاموس المحيط،    .  التامُّ الشََّعُر:  اْلَفْرعُ )12(

  . مادة جوز و آلل: اللسان
  :في البيت تلميح إلى قول آعب بن زهير )13(

  بوُل َمكفَدباَنت ُسعاُد َفَقلبي الَيوَم َمتبوُل       ُمَتيٌَّم ِإثَرها َلم ُي
دان،                    : آفافة والوجه  )14( اقوت الحموي، معجم البل ذاهب من مصر، ي ة        : الَقُلوص . 4/447منزالن من منازل الحج لل شابة، وهي بمنزل ة ال الناق

ا قلص وقالئص      ل . الجارية من النساء، وجمعه ل      : وقي اث اإلب ا يرآب من إن وان،    . القلوص أول م اة الحي دميري، حي ادي،  2/249ال ؛ الفيروزأب
  . 1/853اموس المحيط، الق

  .َتضّن: في يوسف النبهاني، المجموعة النبهانية )15(
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ــذَِإ. 29 ا بــتْد ــ َأك لَ عــ النَّالم ــ ِبيِب اه شَـــولُمِرا ِبـــه1(اِءد(ـــ المـــِدجشْ موُلم 

ـ  رذُعافَ. 30 ــ ِه ِبـرور الـسار طَـن ِإكادَؤ فُ ــلَ ِإاًقَوشَ فَِهي ــع ــصهنْ ــع مرب ال  وُلقُ

31 .وِط ِبْللُــاحــيَأةَب ى اَألكَــزِضرةًلَــِزنْ م ــغْم ــىنَـ ــر ِبه لَـ ــ تَ اِهللاوِلسـ  يُلِضفْـ

ــ ٍرض مــن ِمــارتَــخْ المهلَّــ حذْ ِإهالَّحــ. 32 اِدهــو ــنى مــري ال ــلر ِلِه ِب ــُلِمكْ تَِلس  ي

33 .مـــحمـــ خَديِهـــلِّ كُ اِهللالـــِق خَرــ م مــخْ َأن بتْرــ ع ــهنْ ــُلِجنِْإ واةٌرو تَ  )2(ي

34 .من ج تْ الكُِتاءبو ـالرالِكـُلس رِه ِبـام َأوعــر ــ عتْبـ ــهنْـ ــُلِزنْتَ واتٌ آيـ  يـ

ــ. 35 مــ طَن اَألقَب رــض ــو ماِرونْاَأل ِب ــ هدِل ــرغَ واًقَرشَ اًبــ و نْجــ اللَّح ــِلي م س3(وُلد( 

36 .النَّوغَ هر اضنَ والفُار قَـِسر ـ خَدمتْد ــو ــ ِإقَّشَانْ يوــان ــى فَرس ِك ه4(و( ــخْم وُلب 

ــالَ. 37 ــتْح ــ دحاِئو لَ ــ َأن َأتْلَّ مرهقَ مداَل زنْ عهـ  فَ م هـ  م ع ـ  أَ ن ِهِرمزِ م ـ ي  )5( والُ

38 .الشُّوهتَ ب ي شَـِمـراِطيينــ ذْ ِإِةاللَ الـض ــو فَمستَ ــنَأ عرشْتُ ــ يم لَ ــقَب  يُلِلض تَ

39 .ــو ــوي الهِف ــالِج وِفاِت ــاِئ قَاِننَ ــِع ةٌلَ ــِلاِثم التَّدنْ ــي ا تَ مــح ــُلاِثمي التَِّك  )6(ي

40 .لِْلومــر ــكُلِْلي واِئـ ــاِط نَاِنهـ ــُلِوطْ تَاِربـــخْي اَأل ِفـــ اِهللاِةوفْصِبـــ ةًقَـ  يـ

41 .ــو ــيِلي حِف ذْ ِإةَمــ و ــبكَرم وتْافَ اه يــب ــ ويِط ــجالْا ِبهفُاِرشَ ِدهــ م ه7(وُلز( 

ــ. 42 ــشَّرِتدفَ ــ واةُ ال تَاســى ِرفَو ضتَاعــَأ ه ــ ووكخُ ــموالقَ ــ جن ِم ٍدهم ــاِزه  ُلي

43 .لَوكْاِرشَ تُ )8(مي ثَ ِفهتَنَْأ فٍَيدـــ ـ الـىلَ عإحاِنســـالْ وعِلدطُـــفْ مورو مـــجوُلب 

44 .الْوعيـ  ر ــي ٍحرا مـ ذَِبكْـ الراممـ َأفَّ خَ عدو ويــح ــُلِم ا الَ مي ــح ــُل الِفُلِم  ي

45 .مح ـنم ـرٍد خَيـعوا آَل سد تَكِْفيــل     لَـتْكَِفلْتُمع9(ُأنْثَــى ِبــِه ِفــيكم ِللــس( 

46 .ــو جاءالْك ــم ــيم الْكلَ مــون ــو هراِئ طَ حــَلو س ِتاحــ الْك وذُعــُلاِفطَ الم  )10(ي

                                                 
 .برواء: في م )1(
  : البيت مضمن من قول البوصيري )2(

َضٍر   ْن ُم ِق اِهللا ِم ُر َخْل ٌد َخْي ُمَحمَّ
         

ِم ِل اِهللا ُآلِِّه ُر ُرْس ٌد َخْي  ُمَحمَّ
  

  

 .226البوصيري، الديوان، ص   
  .  مادة سدل: المرخّي، اللسان: ؛ الَمْسُدول73الرازي، مختار الصحاح، مادة جنح، ص . الطائفة منه. بضم الجيم وآسرها:  الليلجنح )3(
 .وهو: في المجموعة النبهانية )4(
  . زول: 2وهي في د. مطموسة: في م )5(
  . مثلمادة و جنن و: األصنام، اللسان: جمع جان من الجن؛ التَّماِثيل: الجنان )6(
 . مادة شرف: ؛ اللسان المسنةناقتها: َشاِرُفَها )7(
 .وآم:  مفي )8(
  . هذا البيت غير موجود: في المجموعة النبهانية )9(
ل   وفي حديث ال. ذوات األطفال: مادة عوذ؛ الَمَطاِفيل: ، اللسانالَحِديَثاُت النَِّتاِج ِمن الظِّباِء واِإلبِل والَخْيلِ  : الُعوُذ بالضّم    )10( وذ المطافي ة الع : حديبي

 .  طفلمادة : يريد النساء والصبيان، اللسان
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ـ  )1(حنْتَـملَ ٍثد حـن ِمـانا كَـمـ عكرد ص قَّشَفَ. 47 ـ ثْ مِ ن ِم ـ  الر ِهِل األَ ُلس 2(يـلُ اِثم( 

48 .ــو ــع الْرادغَ ــ الْقَلَ مسودطَّ مــر اًح ــو ــ مدقَ حــاه ــي اِإلن ِم اِنمــ م حوُلص 

49 .الْوشْحـ  و ــالْو تْرهـا بهـ آياتٍُةمـكْ ِحن ِم ــ حشُِّغ ــ عاكاشَ ــدكنْ ــ مره ال عوُلز 

50 .الغَ(ي  ِفومـ)3()ِةامصـتْدح ـراِج هــ ٍةرعــن حرو ِهــجــك اتٌ آيتَ ويــُلِوح 

51 .الْومِجــعــكْ اَألزبالقُــر ــرآنج ــ ِه ِبــاء ــ ِممهاقَرفَـ ــر ِإهنْـ ــُلِترتَ واديـ  )4(يـ

52) .لِْلوــب ــر فُ)5()ِةالغَ ســ لَان هــ خُم ــو بطَ ــٍرع ِشــرحِس ِح صيــنَّح ــنْ مِمظْ ال  )6(وُلخُ

 يــُلاِطب اَألقِّحــا الْ ذَ)8(ضاِرعــينلَــو هضـاِرع ين َأمهنْ ِمـوِلو القَذُ )7()امرفَ. (53

54) .9()يِفو( ِْخ َأاِققَِش انِهيالب ِحـِرد يـنب ِفـــ ادقَرِنيـــ ِفِتفَـــلَتَاخْ والتَِّهي يـــُلاِلع)10( 

ــفَ. 55 ــ ِفمهنِْم ــالُواةٌَئ ِلمــر ــو )11(مِهِدشْ ــ ِفمهنِْم ــةٌَئ ع نــ ر ــيِغ مِهِدشْ  والُ

56 .سِ )12(وُلقُي حاًرـ وا ِبمالـسِرحم ـتَعبر ـــنَِّإوـــما هيـــٌلِيخْ تَويُلِكشْتَـــ و 

57 .و الحِ ذُونْ مِ اجهـاَل قَـمِب اصوا فَرــ ىتَـم ــخْ تُملَ ــسِرِب ــ عرفْ ال ــ فَهنْ هوم ــع  وُللُ

ـ  اءجفَ. 58 ــخَم ٍرفَ سـي ِذلُّ كُـٍرطْـ قُلِّ كُـن ِم ــج واًربـ ــودحـ ــقِّ الحـ  وُلذُر مـ

ــوُل. 59 ــيقُ ــر أ)13(اًرح ِس اه يِمتَسرــ و ام ـــيـــلُّحـــقَ ِباٍن عِرفْـــكُ الِْديـــكْ موُلب 

60 .ــو ــي لَهصخَ ــ اِإلةَلَ ســاِل خَاِءر ــعمِب هقُ ــ لَاٍتزِجـ ــا ذُهـ ــِبو اللُّـ  وُلهذْ مـ

61 .يِكح القُِني ع ِسدي ـالِحى ِبلَـجلَـاِزج ه ــو ــما الْمـ ــواَأل ِبناِيعـ ــاِمهـ  وُلخُد مـ

62 .ــلِْلو باِقرــ و ــ الِجام ردقَ مــاح ــ ِه ِب ــ اتَّاَلقَـ ــِبِبحد ِبِئـ ــُلِرب ِج اِهللايـ  )14(يـ

ــنَفَ رشَ بـىفَطَصالمـ)15(اذَهـ كَ الكا ع مفَ. 63  يـــُلِجخْتَ وخٌيِبو تَـــهنْـــ ِمهالَـ

                                                 
 . وهو تصحيف.ينج:  في يوسف النبهاني، المجموعة النبهانية)1(
  . مادة مثل: جمع أمثل وهو األفضل، اللسان:  األماثيل)2(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة:  في ت)3(
  . خوالمثبت في باقي النس. مطموسة:  في ت)4(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )5(
 . مادة نخل: الخالص، اللسان: المنخول )6(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )7(
 .تعارض: في يوسف النبهاني، المجموعة النبهانية )8(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )9(
  .     169القاضي عياض، الشفا، ص : شقاق القمر، وما قاله أبو جهل والمشرآون فيانظر الروايات المختلفة حول معجزة ان )10(
 .فاءت برشدهم: س.في يوسف النبهاني، م )11(
 .تقول: س.في يوسف النبهاني، م )12(
  .فقيل سحر: في المجموعة النبهانية )13(
 . مادة جمح و وأد: ، اللسانتأنَّ: غلب فارسه؛ اتئد: ح الفرسجم )14(
  .هكذا: ، م2في د )15(
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64 .وَلاسه1(تَس(الص عنْ ِمبهو كَتَاسانـ حاي ءـــوهالْ ِبـــوعـــ الِْقرمفَرضم وُللُـــب 

65 .وراحــخْ ي ــسقُِرتَ ــ الطِّعب ال ــاقَب الً ع ــو ــجم ِلمكَ ــتَّا ال ذَِلم ــ تَ)2(ِليِضفْ  )3(يُلِصفْ

66 .ــو ــ دمكَ ــونُ ــرن ِم ــّل ع دمِنح ال ــ ىلَ ــكَ المِبرقُـ ــنْالم وِةانَـ ــع موُلقُـ  وُلقُـ

67 .وْؤرةُي ـقِّ الحـقٌّ حـا خَ مصــنِْم ِه ِبـتَص ــا وهـ ــ ِلسيلَـ ــ تَ اِهللاِلوقَـ  يُلِدبـ

68 .ــغَو يــر ــ م ا مــ كٍَةر ــ وتْانَ ــملَ ي ره ــح ــاًقَّ ــ واكو ِس ــم ــُلِوْأ تَاكي ذَا ِف  ي

69 .ِبوــالح اِممــ و ــكَنْ العِجسنَ ــوِتب ــ ه لَ ــِف ــاِري الغَ ــَألِل ورتْ ِس عــُلخْ تَاِءد  يي

70 .ـ  ِفو ي سـذْ ِإةَاقَرـ)4(اخَ سالجوــ ِه ِبـاد ــهدصفَ ع ــن ــساِطشَ نَ ــكْ تَِيع ال  ُلِبي

71 .ُأومم ــع بــلَ د ــا ج ماءــ ح ــ اهراِض ــ)5(موقَ ــ وامر ِك ــااوا هالُقَ ــي ِقهنَ  )6(والُ

72 .ــومتَــ َأذْ ِإاوَأا راِتي شَــا ِفــوا لَهــَأ اًنَــب ــى لَنَّ هــلَا و الْا ِبهــج ِج تَِدهــُلع  )7(ي

ــيِمي تْحس مـذْ ِإاِة الـشَّعر ضـِلسالرر بِ دفَ. 73 ــهنُـ ــ واهعر ضـ ــُلِونْ تَنميالْـ  يـ

74 .ـ الْو  يــُلاِكثَا مهــنْ عتَْأى نَــلَــكَْ ثَينِنــح اًفَسـ َأ)8(ىَأرمـا لَهن لَـ حـعذِْج

75 .ــو يوــم ب ٍردــ ي ــاِدنَ ــِري عي ِف ــ ِهِتشَي سيهزمــفَ ون عــشِّ)9(شُر ــثْ مرِك ال  )10(وُللُ

76 .ونْتَاسجاهللاَ ز و عالنَّد لَـقَانْ فَِرصـــ ـ الـبأعدـــاءص رى فَعـــكْموٌلبو وُلتُـــقْم 

78 .وجاءـ  ه ــ ـ الْـةُكَـالِئالم واًدفْـ ِررص النَّ ــ جامرِك ــ كَاًدنْ ــا الطَّم ياَألر ــُلاِبب  )11(ي

ـ  دا ع مفَ. 79 ا مغَـن ـلْا ِلدحـِبرم صرعه حلَقُ الْثُي ـ  بِ )12(يـب ـ كُالْ )13(ِبزِح ـ  ِرفْ  يُلج ِس

                                                 
 .واسترسل: في المجموعة النبهانية )1(
  .الفضل: في المجموعة النبهانية )2(
الى         . تفضيل، وهو تصحيف  : ، م 2في د  )3( ه تع ى قول ارة إل رَامِ إِلَـى الْمَـسجِدِ األَقْـصَى ا             : وفي البيت إش لَّـذِي  سُـبحَانَ الَّـذِي أَسـرَى بِعَبـدِهِ لَـيال مـنَ الْمَـسجِدِ الْحـَ

يَهُ مِن آيَاتِنَا إِ�َّهُ هُوَ السمِيعُ البَصِريُ    .  1/17 اإلسراء، بَارَكْنَا حَولَهُ لِنُرِ
 .غاص: ، م2في د )4(
 . ساقطة: في م )5(
ة      ذآر في هجرة النبي، صلى اهللا عليه       )6( د، و           : " وسلم، في الهجرة إلى المدين ال ألم معب لم، ق ه وس رملين    أن الرسول، صلى اهللا علي وم م ان الق آ

بن؟ فقالت                ا ل : مسنتين، فطلبوا لبنا أو لحما يشترونه، فلم يجدوا عندها شيئًا، فنظر إلى شاة في آسر الخيمة خلفها الجهد عن الغنم، فسألها هلب به
شاة                 : أتأذنين لي أن أحلبها، فقالت    : هي أجهد من ذلك، فقال     دعا ال ا، ف ا فاحلبه ا حلب ى ضرعها،      بأبي أنت وأمي، إن رأيت به ا، ومسح عل فاعتلقه

ضوا، فحلب في            شبع الجماعة حتى يرب رهط، أي ي ربض ال وم حتى رووا     فتفاجت ودّرت واجترت، ودعا بإناء ي : انظر " ه حتى مأله، وسقى الق
  .  مادة قيل: من القيلولة وهي االستراحة والنوم نصف النهار، اللسان: قيلوا. 2/234السهيلي، الروض األنف، 

  .تقحيل: موعة النبهانية في المج)7(
 .نأى: ، م2، د1 في د)8(
  .وعرش:  في المجموعة النبهانية)9(
 .  8/165الزبيدي، تاج العروس، . المهدوم: ؛ الَمْثُلول235الرازي، مختار الصحاح، ص . سقفه:  َعْرُش البيت)10(
س : فقيل. وقد اختلف حولها. واحدته أبالة :  األبابيل )11( ر    هي طيور تعشش بين ال ا خراطيم آخراطيم الطي ل . ماء واألرض، له ور خضر   : وقي طي

 . 1/32الدميري، حياة الحيوان الكبرى، . هي أشبه بالخفافيش: آانت آالوطاويط، وقيل: وقيل. خرجت من البجر لها رؤوس آرؤوس السباع
  . 7/79ان، ياقوت الحموي، معجم البلد. هو البئر الذي ألقي فيه قتلى بدر من المشرآين:  القليب)12(
 .لحزب: 2 في د)13(
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80 .إِ غَو رِلبـ َأيسـي ُأ ِفـرِك الـشَِّلهِب ٍدحدــو ــِم طٍَةلَ وا ِفعيــا و ــه ِدا مــي  )1(والُ

ــفَ. 81 ــنَ همكَ ــم تَكاِل ــغْم ويصِح  يُلِصحــ تَِرجــَأل ِلِه ِبــالٍءِت ابــدعــب ةٌرِف

82 .تْروِمِئ دنْ ِمـاًوفَـلُُأ نهما الْـ وـدــِإ ـب سالمي ــع ــجو ولُ مــكُ الْع ــِرفْ 2(وُللُشْ م( 

83 .وحاز ـ  ح مـةُزم ا يـرجِمـوه كَـن ٍمر ــو ــلْ طَاَلطَ ةُحــ و تَاسذَحى عــُلاِزر  )3(ي

84 .ــو عــ قَن ــي عدتْ رةَادتَ ــ نَهنُ  وُلصـــوم ووعفُـــرمفَ )4(مو قَـــأخبــار الَلقَ

85 .وــحبزــوا ب عدــلْا ِله حِبرــ و ـ  م )6(رِك الـشِّ  بزِح و ٍبر ح ِريغَ)5(نع وافُرصانْ  وُلذُخْ

ـ  رِ ِدع ب نِم. 86 ٍحيو تُـ الٍَدنْـج رِهـِبى وم ــو ــ تَوِدهيالِْبــ ــتَ وحياِربــ  )7(ُليِذخْــ

87 .الْومِجعنْـالخَي ِبِتـ الَّاتُزتَ اشْـِقدهــِب تْر ا الْهــم ــُلاِدج ــآلي ا ِف اِدحــ م جوُلد 

 )9(يـــُلاِوعما الْهـــنْ عتْزجـــ عٍةيـــكُدو ٍةيــاِح نَِحتْن فَــ عــتْربــخْ َأ)8(ٍةقَــربكَ. 88

89 .الْكَوـ  اِقنَع م اِععغَـيِرِع الـشَّ الـص ِشــ ادبٍفلْــ َألاًعلَــ وــ مقُنْي10(ص(م يــُلاِجر)11( 

90 .ــو ــ نَاَلقَ ــ نُالَو وزغْ ــِق بنِإ وىزغْ ــ تْي ــنْي َأِف ــِسفُ ــِمو القَ ــُلاِبقَ عاٍء دن ِم  )12(ي

91 .الِْبوحدـــِبيانِْةي لُـــاِمنَ َألّـــتْهه اِلــطَوِو الْــبِدرنْــ عِو الْــهردــ م  )13(وُلصفْ

ـ  الْ ةُوكْرفَ. 92 ـ قَاِءمالْ ِبتْامـوـ لَوِءضهــفَ م ــ لَمكَ هــم ــنْ ِمرر غُ هتَا وــُلِجح  )14(ي

ــلَْأ. 93 ــخَ واًفَ مــةَئِمس ــ ويِور تُ  وُلطُـــهم وودرو مـــرمـــغَا الْهـــاُؤمو مهرِدصتُ

94 .ووم خَ ييبِفـر ي عنَـيـِبـ َأيي حفَتَلْــفَتَ ٍنس الــدــنْ ِماءهنْــا عهوُلقُــنْ م 

                                                 
  .مادة دول: ، اللسانالَغَلبة: اِإلدالُة )1(
  . مفلول:  في المجموعة النبهانية)2(
  .مادة عرزل: جماعة اللصوص، اللسان: الَعَراِزيل .إذ شدَّ العرازيل:  في المجموعة النبهانية)3(
 .الحديث ثمَّ: في المجموعة النبهانية )4(
 .من: نبهانيةفي المجموعة ال )5(
  .الكفر: في المجموعة النبهانية )6(
  .6/306الزبيدي، تاج العروس، . توّهج النار في قلوبهم:  اليهودَتباِريُح )7(
لم، أخذ المعول                 )8( ه وس ا الرسول، صلى اهللا علي ا رآه دق، فلم ر الخن  البيت إشارة إلى معجزة الصخرة العظيمة التي عرضت للمسلمين في حف

رق                    :  تكسر ثلثها، وبرقت برقة أضاءت المدينة، فقال       وضربها ضربة  ة الحجر، وب ة، فقطع بقي م ضرب الثاني ارس، ث اهللا أآبر، أعطيت مفاتيح ف
ساعة                                   اني ال يمن، واهللا إني ألبصر صنعاء من مك اتيح ال ر، أعطيت مف ال اهللا أآب ا، فق ين البتيه ا ب ة أضاء م ن يوسف      : ينظر . منها برق د ب محم

  .      5/508 والرشاد، الصالحي، سبل الهدى
ل األرُض الغليظُة الّصلبة، وقيل الصلب من الحجارة؛        : الُكْدَيُة )9( صَّْخر       جمع معول     : المعاوي ا ال ر به ة التي ُيْنَق ْأُس العظيم اِول،   . الف ا َمع وجمعه

اء في وزن         .  في الجموع   آخروج على القياس  ) صياقيل، مهابيل : (ورد في القصيدة نفسها لفظان أخريان هما      . آدا، وعول : اللسان دت الي د زي وق
     .إلشباع الكسرة) مفاعيل(
 .تنقص:  في المجموعة النبهانية)10(
 .  مرجل عنق ومادة: جمع ِمْرَجل وهي القدور التي ُيْغَلى فيها الماء، اللسان: األنثى من أوالد المعز؛ المراجيل:  الَعَناق)11(
  : ذا في المجموعة النبهانية ورد البيت هك)12(

صدوا    ا ق زى فم زو وال نغ ال نغ           وق

ل  ن داء عقابي ث م  وباألحادي
  

  

  .2/1367الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . َبقايا الِعلَِّة والَعداوِة والشدائُد: الَعقاِبيُل )13(

  .لطالب الورد منها الماء مبذول:  في المجموعة النبهانية)12(
  . مادة رآا: رب فيه الماء، اللسانإناء صغير من جلد، يش: الرآوة )14(
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95 .وـ  م ـ  )1(كيدا فُـــذَكَــ اًدمـا رهِدعـ بن ِمـهنُـي عتْكَا شَ  يـــُلِحكْ تَِلفْـــالتَّ ِبهلَـ

96 .ــو ــي خَاةُشَ ــٍرب س تْما الْهــي هــ فَود ــ ام ــوا الْالُنَ مرامــ و ــعال الْولَ ــوفْ ــ ِند قَ  وايلُ

97 .خَْأوبتْرـ بِ هقَـامكَـد ِمـان ـنح ِمــ ٍثدالْن ـ ي ـ مهــ ووِدهـ  يــلُ اِذر ممو قَـ

98 .الشَّومس ر ّتْديِهِل عـ بعـدم ِبـا حلَـــ تْسهو الـــشِّذُ وِكرـــ عما راموُلذُخْـــ م 

99 .ــويومةَتَــْؤ مي ــِكــحِشــوتَي م يــشَ ِهِتع ــشَ فَاًصخْ ــ واًصخْ همــ ع ــُلاِزع مهنْ  ي

100 .وقْتَاستْفَ الْ َلبِفح ي جـٍشيِه ِبـيقُِض ي ــرحفَــ الْباِءضــ وسفُيــ الرــِبعم وُلقُص 

ــ هتُرِســـ َأاٍحضـــ وعور َأ)2(لِّكُـــِب. 101 ــ ِإهلَ ــى الْلَ حتَِبر ِحرــب ــُلِهْأتَ وي  )3(ي

102 .ــقْي ــرح ِمادتَ ابــه ص عــاًب  )5(وُلهْأ مــِركْالــذِّ ِبهابــرحِم و)4(هنْــِم هتُميِك شَ

103 .أَ لُّكُو جرقَد الْـِدي وـِشحم ـا جهاَألكَ تْدجقَ انْ ِلداًفَطْ خَ ض ـ و ه6(و(  )ـ م ج7( )وُلد( 

104 .ـ  )8(لُّكُو ع ٍبضا َأفَـ جانَـفَجنَقَـهــفَ اًح ــلَالطُِّبـ ــ موى هـ ــ ووبرقْـ  وُللُسمـ

105 .مالْ )9(اءوِننُمنَ وـ الْارحِبرنْـ عصره ــاَألو ُلصــ ي هوــاه ــ ِمعر فَ ــج مهنْ 10(وُلع( 

106 .ــو ــ َألُّكُ سمرــ م جــ الْوُلد ــاِموقَ  يُلِدجـــ تَاِءد األعـــجهـــى محـــتَا انْذَِإ ه لَ

107 .ـ و ـ لُّكُ فْ صراءاشَقْـرــ لَيـِمِد اَألءفُِل اهِي تَـــِفلْـــ اِإلِةقَـــرزينتَ و11(يـــُلِجز( 

ــرتُ ىتَـما وهـاِئنَبى َألَـ عوعلُي الض ِنحتَ. 108 ــ فَ)12(مهلِْس هــشُّم ــر المبه ال  يُلاِس

109 .ــو ــلُّكُ ــ الِْةغَاِب س اِذميم ــكَح ِل ةٌملـــسِمهـــنْ عـــذَا ِإهَأاا م تَ)13(م يـــُلِيز 

ــريو ةًِسـَئا خَرمي الـستََثِْنداو د ِجس نَ نِم. 110 ــسعِج ــنْ عفُي ال هــا و هوــفْ م  وُللُ

111 .كَــوــانا كَــ مِمــان نــنم َؤ يلُــمو الْـــخُــَأ هالِءوـ و الْذُ و  وُلقُـــع ماِنودعـ

                                                 
  . إذ آان منك: في المجموعة النبهانية )1(
 .فكل: في المجموعة النبهانية )2(
  . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )3(
  .َنَعْم: في المجموعة النبهانية )4(
  .والمثبت في باقي النسخ. صدر البيت مطموس: في ت )5(
  .فهو: 2 في د)6(
شدة     . الّصقر: اَألْجَدل. عجز البيت مطموس  :  في ت  )7( ذي هو ال وان،    . وهي صفة غالبة عليه، وأصله من الجدل ال اة الحي دميري، حي . 1/267ال

  .مادة جرد: الفرس قصير الشعر، اللسان: األجرد
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة:  في ت)8(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة:  في ت)9(
 .3/318الجوهري، الصحاح،  .األصل والحسب: ُر والُعْنَصُرالُعْنُص )10(
الفيومي، المصباح المنير، مادة أدم؛ َأَرنَّت . الجلد: ؛ األديم10/327الزبيدي، تاج العروس، . القوس تتخذ من نبع الشجر المعروف   :  الصفراء )11(

 .   2/1334بادي، القاموس المحيط، الفيروزأ. التطريب ورفع الصوت: مادة رنن، الزجل: صوتت، اللسان: القوس
  .نرسلهم:  في المجموعة النبهانية)12(
  . مادة مذى: اللسان.السالح المصنوع من حديد:  والماذي.َمرَّ: في المجموعة النبهانية )13(
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ــذَِّلفَ. 112 ــ عزهاالا وذَ ِإيِلِللـــ  يُلِلذْ تَـــــاهادا عـــــذَ ِإيـــــِزِزعلِْلو هتُـــ

113 .َأوعيِمـِملِْع الْ ن ـتَ اقِْهاِتكَشْ ِمـنبتْس ــَأو عيالْن ــج ــِله ع ِإن دــر ــِهاِك وُل ح 

114 .1(ام( ب عأَ د ت اَأل خَـنـرنَصامــلَ ةًلَـاِئ م ــا َأم ــ لَارشَ ــشِّا ِله ــِكرل  )2(يُلِوس تَ

115 .ــو ــاٍبع وٍرخْصال كَ ــ وتّ ــوا فَالُقَــ )3(مِهِثاِرحــِفا خَمتْينْــ عيــُلاِوقَ اَأله 

116 .كَو4(ِةشَم(ُِّفرِب الت اِدي ونَي حينـ وو نَــبنــتْنَّــظَ امٍرص)5( النَّــ َأن صرم وُلطُــم 

ـ و مِلكْــلثُّ ِلمهوبرحــما فَهــنِْم تْفَرا طَموٍني عن ِمِشيجي الْ فِ قَب ي ملَ. 117  )6(وُلكُـ

118 .ــ غَ)7(و لَــوُلقُــييِجر يــٍلِربــلْطُ انَــلُاِتقَ ي ــا ونَ ا فَمــع ــ ِتتْلَ ــُلاِعفَ اَألكلْ  )8(ي

ــسو )9(تْتَـ َأوِحتُفُ الِْمع طَن ِمبذَع َأيءال شَ . 119 ــخْ مفُيال ــ وبِضتَ ــ محمرال ع10(وُلس( 

120 .شَــاَلقَــو يــِرْأ ثَــةُب ي اليُأوم كُــِردــى لَــ َأ ه ــ وهنّ ــاظُوشُ ــاِر النَّ شْ م11(وُلع( 

121 .وــرس دباًيِظ عــي ــاًم  وُلضنْـــ م اآلِليسِبـــ حِهيـــلَى ِإافَـــو ذْ ِإناِزو هــن ِم

122 .وُلقُي فْالنَّ وسَأ)12( قَد وـ َأتْدـبو صٍدر ــالْو ــومقَ ــ ثُن ِم ــه َأِلكْ ــُلاِبه مميِهِل  )13(ي

ــِإفَ ٍمر كَــِفــي اِهللاوَلســا رنَــيلَ عننُامــ. 123 ــ الْكنَّـ ــ مرءمـ ــ وورجـ  )14(وُلمْأمـ

 )15(وُلعـــفْم ووكتـــر مك يزينُـــالًفْـــِط اهعضـر تَتَنْـ كُد قَـٍةسوى ِنلَ ع نامنُ. 124

125 .ا خَ يير م نم رـ كُتْحـِج الْتُمِه ِبـاِدي ومنحـ  نَ )16(تْد حوـ  الْ ه  )17(يـلُ اِقر الم يسِع

                                                 
  .َأَبْعَد: في يوسف النبهاني، المجموعة النبهانية )1(
  .314 الزمخشري، أساس البالغة، ص .التزيين: التَّْسِويل. عجز البيت مطموس: 1في د )2(
 .وحلفهما: س.في يوسف النبهاني، م )3(
  .آرمية: س.م في يوسف النبهاني، )4(
  .النَّصر: س.في يوسف النبهاني، م )5(
  . ادة وآلم: الذي ُفوِّض إليه القيام باألمر، اللسان: ؛ الَمْوُآول1/147الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . الَمْسُلوب: الَمْحُروب )6(
  .قالوا فلو: س.في يوسف النبهاني، م )7(
  . مادة طول: انتصرنا وقتلنا منهم عددا آبيرا، اللسان: طلنا )8(
  .يرى: وفي المجموعة النبهانية. أتى: 2في د )9(
  .2/1363الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . اْشَتدَّ اْهِتزازُه: َعْسُل الّرمح )10(
ين               . القرشي العبدري المكي حاجب الكعبة    شيبة بن عثمان    : هو )11( ى حن لم، إل ه وس ي، صلى اهللا علي صحابي، أسلم يوم فتح مكة، وخرج مع النب

ه باإلسالم، وحسن إسالمه                : على شرآه، وقيل   نَّ اهللا علي سع وخمسين،      . إنه نوى أن يغتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم م ة سنة ت مات بمك
رى،        :  في ترجمته. ثمان وخمسين : وقيل ات الكب تيعاب،        5/248ابن سعد، الطبق ر، االس د الب ن عب ة،     2/712؛ اب ر، أسد الغاب ن األثي ؛ 2/382؛ اب

  .4/376؛ تهذيب التهذيب، 3/218؛ ابن حجر، اإلصابة، 3/12الذهبي، سير أعالم النبالء، 
 .م:  الزيادة في)12(
   .مادة هبل:  إذا مات، اللسانَجْمُع َمْهُبول َهِبَلْتُه أمه أي َثكلتُه: َمَهاِبيل )13(
  : البيت مضمن من قول زهير بن صرد )14(

َرمٍ   ي َآ وَل اِهللا ِف ا َرُس ُنْن َعَلْيَن   ُأْم
   

ُر     وُه َوَنْنَتِظ رُء َنْرُج َك الَم  َفِإنَّ
     

  

  :  وهو مضمن من قول زهير بن صرد.سقط البيت في المجموعة النبهانية )15(
ْد ْسَوٍة َق ى ِن ُنْن َعَل ُعَهاُأْم َت َتْرَض    ُآْن

  

ذر       ا َت ْأِتي َوَم ا َت َك َم  َوِإْذ ُيَزيَّْن
    

  .انظر األبيات الي ذآرها زهير بن صرد في هذا البحث في صفحات سابقة
  .وأرقلت: في المجموعة النبهانية )16(
  .عيسمادة رقل و: لسانها شيء من الشقرة، الاإلبل البيض يخالط بياض: َضْرٌب من سير الّنوق؛ اْلِعيُس: اِإلْرَقال. سق البيت: في م )17(
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ـ نَ ه مكَفَ. 126 ــو ٍمر كَـنِمـ ون مـن ِمـكاِل ــنَ همكَـ ــٌلِونْ تَكاِلـ ــُلِومتَ ويـ  يـ

127 .ي تَ ِفووب1(ك(َكَ شواا مِم م سـ ظَنــغَلِْلفَ ٍأماِمم)2( ــيــي الِْقسجتَشَي يــُلِتب)3( 

128 .لَوتُ )4(م اِوجزهمالس حـلَي طَ التَِّـبتْع ــال لَو ــه ا عــن ــيِلِب س ــُلِيم تَِمو القَ  ي

129 .ــو ــ زاَلقَ يدو ــز يــ الَد ــقَالَ خَ ــرطَو ه لَ ــ)5(هفُ ــج الْاِمرِض ِب ــِله م 6(وُلشْع( 

130 .يِردي الـسمِبـ نَاءـيتـهاقَ نَ)7(اُل ح ــع ــ وهنْ ذْمهبــه ــج مِضري اَألا ِف وُله 

ـ  ربخَْأفَ. 131 الم فَطَصنْـى ع8(ه(ـ وفَعرهم حـ ِخ الْثُي ـ  بِ امطَ ـ  ه ـ ِلجَِـذْ ي الْ ا ِف 9(وُلكُشْ م( 

132 .كَوم تْلَ ج م ِجعالْاتُز مـفَطَصى صــقُ  الَأد ــنْ عوِبلُ ــا كَه ا تَمــج ــصلُ  يُلاِقيو ال

ــالْفَ. 134 ماءــنْ ي بــع س ــاًح ــاِمنَ َأن ِم ــو ِهِل ــر تَمكَـ ــكثًّـ ــ ووبرشْ مـ  وُلكُْأمـ

 )11(يــُلاِيكَي الموِفا تُــ مــراِب جــِرمــ تَنِمــ تْصقَـ نَ)10(ال وصقُنْ يم لَِرم التَّ ِدوزِمكَ. 135

136 .قَوصاللَّ ةُع ِمحا ِغ متْلَـينِْم تْلَـكَد َأقَـ وه حا الصاب ـ يـع الْ  ِم ج يـ  ِمو ـ ا غِ  م  )12(وايلُ

137 .ــو حيُأس ــم لَ سذْ ِإٍميــ د ا الْعــفَج ــ ىلَ ــلَ فَهلَ 13(واب(ــ و ــم ــُلِفح تَوِمقَالْا ِب  )14(ي

138 .تُ اةُالشَّو ِورِمي جيعِمـِبكْ الر ـ ظَنٍأم 

 

ــس ِمــ  والعــن ــلْ ِلٍنب لَ ــنْ موِمقَ 15(وُله( 

  

                                                 
لم   هي عين ماء، نزلها النبي صلى اهللا عليه وسلم في غزوة تبوك من أرض الشام، وقد فاض منها الماء ببرآته صلى     : عين تبوك  )1( ه وس  اهللا علي

  . 2/431ياقوت الحموي، معجم البلدان، . بعدما آان شحيحا
 .ائمفبالغم: في المجموعة النبهانية )2(
انوا                       ،البيت إشارة إلى استسقائه    )3( وم حر شديد، فك وك في ي ى تب وا إل دما خرج ك عن اس العطش، وذل ه الن كا إلي ا ش لم، حينم  صلى اهللا عليه وس

سحاب ، صلى اهللا عليه وسلم،يعصرون أآراش إبلهم، ويشربون ماءها، فرفع رسول اهللا  : ظر ان.  يديه نحو السماء، فلم يرجعهما حتى أرسل اهللا ال
 . 5/448محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 

 .وآم : ، م2في د )4(
  .وقلبه: في المجموعة النبهانية )5(
ارة                              )6( ده عم ان عن ا، وآ وك، فخرج أصحابه في طلبه ى تب البيت إشارة إلى خبر ناقته، صلى اهللا علي وسلم، التي ضلت طريقها وهو متوجه إل
د         : د بن اللَُّصْيت، قال ابن هشام     بن حزن، وفي رحل عمارة زي     ا ال زي افق، فق لم ون د أس رآم      : ابن لصيب، وآان يهوديا ق ه نبي يخب د أن زعم محم ي

ُه     : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،     فقال ر . بخبر السماء، وهو ال يدري أين ناقته       َأْمِر   إّن َرُجًلا َقاَل َهَذا ُمَحّمٌد ُيْخِبُرُآْم َأّنُه َنِبّي ، َوَيْزُعُم َأّن ُرُآْم ِب ُيْخِب
وَ           َذا اْل َذا    الّسَماِء َوُهَو َلا َيْدِري َأْيَن َناَقُتُه َوِإّني َوَالّلِه َما َأْعَلُم إّلا َما َعّلَمِني الّلُه َوَقْد َدّلِني الّلُه َعَلْيَها ، َوِهَي ِفي َه َذا َوَآ ْعِب َآ ي ِش َسْتَها   اِدي ، ِف ْد َحَب ، َق

ا ، َف َجَرٌة ِبِزَماِمَه ااْنَش ْأُتوِني ِبَه ى َت َذَهُبوا"َطِلُقوا َحّت ا، َف اُءوا ِبَه ر في. ، َفَج ة، : انظر الخب سيرة النبوي شام، ال ن ه ازي، 4/100اب دي، المغ ؛ الواق
اد،                4/319؛ السهيلي، الروض األنف،     121الماوردي، أعالم النبوة، ص      ؛1/1010 صالحي، سبل الهدى والرش ن يوسف ال د ب ؛ 5/448؛ محم

 .مادة ضرم: اشتعال النار، اللسان: مادة خلق؛ الّضرام: َال َنِصيبَ َلُه في الخير، اللسان: َال َخَالَق َلُه. 1/552، االآتفا، الكالعي
  .عنه:  في المجموعة النبهانية)7(
  .عنهم: 2 في د)8(
ْذُل )9( شََّجَرِة: الِج ُل ال ادي، م. أْص ْشُكول2/1291س، .الفيروزأب َكْلُت الدَّ: ؛ َم ن َش َةم ل: اَب و الَحْب شَِّكال وه ْدُتها بال ل، . َقيَّ ي الرِّْج ون إال ف وال يك

  .  9/273الزبيدي، تاج العروس، 
  .وما: 2، د1 في د)10(
  .مادة زود: وعاء يجعل فيه الزَّاد، اللسان: لِمْزَوُدا )11(
  .مادة غيل: يعني ما فرغت، اللسان. َما َهَلَكت:  ما ِغْيَلت)12(
 .َهُلمُّوا: عة النبهانية في المجمو)13(
د              : الَحْيُس )14( د حتى يبقى آالثري دلك بالي م ي ّسمن، ث ان بال ٍط ويعجن دّق مع أق واه وي ادة حيس؛      . َتْمٌر ُيْنَزع ن ر، م ومي، المصباح المني اُهُم  الفي َدع
ليم رضي       ال. 2/1303الفيروزأبادي، القاموس المحيط،  . التَّْزييُن: التَّْحِفيُلأي جميعهم؛   : َفَلىَجال ه حيس أم س ره صلى اهللا علي بيت إشارة إلى تكثي

  . 9/481محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، : نظر القصة فيا. اهللا عنها
  . مادة نهل: ؛ ومراده بمنهول مشروب، اللسان6/254 الزبيدي، تاج العروس،. الَقَدُح الضَّْخُم: الُعسُّ )15(
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139 .ــِعو ــمدنْ ــَأل ِلاَلا قَ ــاِرجشْ ح يقْــَأ الًهلْبــنس عــ كَاًيا الم1(نُّجــب(الم يُلاِســر)2( 

ــَأو ٍرثَـى َألَـ عدتْتَـار فَاَلي قَـِعِج ار مثُ. 140 لُصــه ــ يما لَ ــالْ ونِه ــ معرفَ ه3(وُلد( 

141 .نتَْأوـ  م ج الْراتُد ِحـيـِتب ينـ دِلِو اعــس ــفَّة ِبكُلــ ــُلِجع تَيِنأِمالتَّــ  )4(يــ

142 .ي الطَّ ِفواِمعتَـ وـيِحِبسالح ـى ِعصبخَْأ ربـــارـــها منَسالَاتٌد م 5(يُلاِســـر( 

143 .ــو ــالِْب ويِرِعبالِْبـ ــاِط نَاِءبضعـ ــِع ةًقَـ ــشّرِك ِذادنَ ــب مي ال ــبم ووتٌتُ  )6(وُلتُ

144 .وباَلقَ )7(الضـ رتَنْـ َأ اِهللاوَلسـ وــ اي ــانرسخُ م ــن ــنَ يم لَ ــ ِمهلْ ــُلِفنْ تَكنْ  )8(ي

145 .الذِّوقَْأ )9(ئبى لَعداِعى الرلَـاَلقَي و ه ــنَّم ــي ِمكتْـ ــر عادعـ ــ َأوٍبقُـ  يُلاِلضـ

ـ  )10(وِلـي عِجارو اًعـــتَِّب معِب الـــشِّاءر ويِبـــ النَّمَأ. 146 ـ  الْ اِهيِش ِب  )11(يـلُ ِكو تَ وِمقَ

ــفَ. 147 ــه َأاَلنَ بالْ ِب)12(انــخْم ــِهو ماِرتَ ةًب ــشَّو ــس ِب)13(اءال ــكْ ميِدال ــكْم ووفٌفُ  وُلفُ

148 .ظَوــب ــاتُ ذَةٌي ــر غٍَفشْ ِخ ــه ــفَ كرا شَ ــس ِلانكَ ــلْ ِل الَ)14(ِدعل ــُلِبح تَيِنِح  )15(ي

ــتْ. 149 أمــنَ ج ابكــ و اقُاآلمــاِم د ةٌع 16(عيِنفريى اللَع( و ـ الم حزون ـ ثْ م  )18)(17(وُلكُ

 )20(وُللُس مــاِميــ اَأل)19(ِريــ ِغن ِمــمسِجــالْو ةٌعـاِز جسفْالـنَّا ومهاعضـي ر ِغبتَ. 150

                                                 
 .لسُّْحُبا:  في المجموعة النبهانية)1(
ل        :  َحيَّهال )2( مَّ أو َأْقِب ا                        وهي . آلمة استحثاث بمعنى َهُل الَّ تحذف في بعض اللغات تخفيف الَّ ِإال أنَّ ألف َه ّي َوَه ة من ح ا ثالث لغات   . مرآب :  وفيه

ه        . حيهال: حيَّهْل بعمر فإذا وقفت قلت    : أجودهن أن تقول   ه وحسا   : األلف ههنا لبيان الحرآة آالهاء في قول اء        آتابي . بيه؛ ألن األلف من مخرج اله
سراج،   : ينظر. فليست بشيء ) حي هال (وأما  : قال أبو العباس  . حيهال بعمر، وهي أردأ اللغات    : حيهًال بالتنوين تجعل نكرة، ويجوز    : ويجوز ابن ال

    .1/145األصول في النحو، 
  .   و هدلمادة وهن: الَمْرِخّي إلى أسفل، اللسان: لم يضعف؛ الَمْهُدول:  لم يهن)3(
  .مادة سكف: عتبة الباب التي يوطأ عليها، اللسان:  األسكفة واألسكوفة)4(
وفي البيت إشارة إلى معجزة تسبيح الحصى في يد رسول اهللا، . 15ابن آثير، الباعث الحثيث، ص . الموقوف على التابعي:  الحديث المرسل)5(

  .   لقصيدة البائيةصلى اهللا عليه وسلم، وقد سبق اإلشارة إلى الحديث في ا
اج العروس،                  . النَّاقة الَمْشُقوقة األذن  :  الَعْضَباء )6( دي، ت لم، الزبي ه وس وتُ  3/393وهو لقب لناقة النبي، صلى اهللا علي سان   : ؛ الَمْبُت وع، الل : الَمْقُط

  . مادة بتت
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة:  في ت)7(
  .تنويل:  في المجموعة النبهانية)8(
 .طمس عجز البيت: 1في د. والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: ي ت ف)9(
  .فلي: ، م2في د )10(
  .1/184الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . الطَّريُق في الَجَبل:الشِّْعُبمادة أمم؛ : قصد، اللسان: أمَّ. طمس عجز البيت: 1 في د)11(
ن شعبة    أهبان بن أوس األسلمي، ويقال وهبان، صحابي، با:  هو )12( رة ب يع تحت الشجرة، وصلى للقبلتين ونزل الكوفة ومات بها في والية المغي

ر، االستيعاب،   : ترجمته في. من قبل معاوية، ويقال إنه مكلم الذئب، ويقال إن مكلم الذئب أهبان بن عياذ الخزاعي      ن حجر،   1/36ابن عبد الب ؛ اب
 .3/384ي، تهذيب الكمال، ؛ المز1/86؛ ابن األثير، أسد الغابة، 1/141اإلصابة، 

  .والشاة:  في م)13(
  .ِلْلَحظِّ:  في المجموعة النبهانية)14(
  . مادة غرر و شرك و حبل: االصطياد بالحبالة وهي الشرك، اللسان: ما يصاد به؛ التحبيل: خدعها؛ الشََّرك: َغرَّها. ولد الظبية:  الخشف)15(
 .الرَّضيعين:  في المجموعة النبهانية)16(
 .منكول: في م )17(
 .مادة أمم و مأق و ثكل: فاقد الولد، اللسان: جمع مؤق وهو مؤخر العين؛ المثكول: قصدت؛ اآلماق: أمت )18(
 .وهو تحريف. غبر: في م )19(
 .مادة سلل: المهزول، اللسان: المسلول )20(
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151 .وــع اهتْدكــ م ــتَقْلَطْى َأتَ ها رــج تْع وحـــلُبها مكَـــحـــ اِإلمباِمر1(وُلتُـــفْ م( 

ــلَ تْدعـي وِذ الَّـإالَّ)2(اهدهـ ع نكُ ي ملَفَ. 152 يــ كَتْس ــا تُم ِسمــ الْك مالغَاء ــاِبر  )3(ُلي

ــفَ. 153 ــهص بيادا ِمــهنَن ــِر فَِهِمــو اًح ــي ــوُلقُ ــ فَْل قُ ــخْي تَِذالَّ ــع مارتَ 4(وُلم( 

ــقُفَ. 154 ــالقَطْ ِإتُلْ ا فَهــاح ــلَبح َألَّتَ فَ اهتْنَـــآمـــالْ وـــ َأالَمسماعه5(يـــُل ِمم( 

155 .ِلفْلطِّ لِ )6(اَلقَوي والْم وِعضم ــِللطِّل ذْا ِإنَـ َأن ــف ــمي الْ ِف ــِده ــُلِلجتَ ويدِدشْ تَ  ي

ــفَ. 156 ــ َأاَلقَ ــ رتَنْ اِهللاوُلس م ــب  وايلُ ِســن ِإاُلفَــطْ اَأل)7(قُِطــنْا تَمــلَّقَو اًرِدتَ

157 .وعن ِل عيو عنَن ِلجالح يِنصـ وعن ــز ٍدير ــو ى مــن ــه لَ ج رحــتَ و 8(يُلِدع( 

 يُلِدعــ تَِحرجــ الْاكذَ ِلــكنْــِم فَمهــلَ اهـ ِبتَلْـفَ تَاٍتاحر جتَيفَ شَد قَ )9(نَأِب. 158

 وُلحــنْ ماِءقَسِتــاالس ِبكنْــ ِمثُيــغَالْو )10(ٍملَـ َأن ِمـاِءقَسِت االسياِك شَ تَيفَشَ. 159

160 .ومن د علَتَو اِسي النَّـ ِفـهم ِفـتَرع ــو منــ د عتَوــِهِل ع ــ فَي هوــثْ م  )11(وُللُ

ــ سِرتَـح مِثيـ اللَّوفَ خَ)12(ةُنَيِفا س مفَ. 161 ــالَ غَكالَولَ ــهتْ ــينْ َأن ِم ــِهاِب  )13(وُل غُ

162 .الَوتَ عـــيةُبـــ محرِش ِبـــوسيــفَ ِهِتع ــم ــ قَها لَ َأَلب نــتَغْ ي ــ ِغ)14(هالَ  )15(ُلي

163 .اظَفَو ي فُعِم)16(ورـنح ٍنزـلَ عيكَأ وــ و ــ فَةًورذُى فَ ــدى فَرتَ هوم ــه 17(وُلب( 

                                                 
 .مادة برم: اإلحكام، اللسان: اإلبرام )1(
  .وعدها: 1في د )2(
  : ن قول آعب بن زهيرالبيت مضمن م )3(

ت     ذي زعم ل ال سك بالوص ا تم   وم
  

ل   اء الغرابي سك الم ا تم  إال آم
  

  . 85آعب بن زهير، الديوان، ص : انظر    
  .مادة هبب: استيقظ، اللسان: هّب )4(
  . مادة حبل و مأل و ميل: جمع َأْمَيل، اللسان. المائلون عن الحق: أشراف الناس؛ الميل: جمع حبالة وهي شرك الصياد؛ المأل: اَألْحُبل )5(
  .وقلت: في المجموعة النبهانية )6(
 .ينطق: في م )7(
 . مادة جرح و عدل: الشهادة بعدالتهم، اللسان: الطَّعن في الرُّواة؛ التَّْعِديُل: اْلَجْرُح )8(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )9(
  .سقم: في المجموعة النبهانية )10(
 . مادة ثلل: المهدوم، اللسان: الَمْثُلول )11(
لم،        : سفينة مولى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يكنى أبا عبد الرحمن، ويقال            : هو )12( ه س ه رسول اهللا، صلى اهللا علي ران، فلقب آان اسمه مه

ه أن يخدم رسول اهللا،     ، ثم أعتقتهفاشترته أم سلمة. ن أصله من فارسله صحبة ورواية، وآا. سفينة، لكونه حمل آثيرا في السفر      واشترطت علي
تيعاب،    : ترجمته في. صلى اهللا عليه وسلم، عرف بصدقه وثبته في رواية الحديث         ر، االس د الب ة،     2/684ابن عب ر، أسد الغاب ن األثي ؛ 2/109؛ اب

 . 3/132؛ ابن حجر، اإلصابة، 3/125الذهبي، سير أعالم النبالء، 
 .  مادة غال و غيل: اللسانالداهية، : أهلكته؛ الغول:  غالته)13(
 .تغتاله:  في م)14(
ا          . غول:  في المجموعة النبهانية   )15( ر بم ذي آف ن أبي لهب ال ة ب ى عتب والبيت إشارة إلى استجابة اهللا لدعائه صلى اهللا عليه وسلم، عندما دعا عل

ن يوسف   : انظر القصة في  . عث اهللا له أسدًا ففضغ رأسه، فب"سلِّط عليه آلبًا من آالبك: "ول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم فقال رس . أنزل اهللا  د ب  محم
  .      10/216الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 

  .يعفوز وهو تصحيف: في م  )16(
ل              : يعفور. مات: فاظ )17( لم، وقي ه وس ي، صلى اهللا علي رة     : هو لقب أطلق على حمار النب ه، وهي العف ذلك للون ور . سمي ب د   : واليعف الخشف وول

ه : ؛ ترّدى 2/560الدميري، حياة الحيوان،    . اليعافير تيوس الظباء  : رة الوحشية أيضا، وقال بعضهم    البق سان  : سقط؛ هبلته أم ه، الل ادة ردى  : ثكلت م
 .  هبل
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164 .ا أَ ييه ا السيـ الْدي شَـِذي الَّـاِدهــِب تْفَر ــم ا حــ ِمتْو ــ َأهنْ ــُلاِوقَ مارصنْ  )1(ي

 )2(ِبـــيض غَطَـــاِرفُ ال ســـود تَنَاِبيـــُل يـر اَألنَـاِم فَهـمطَالوا ِبنَصِرك يـا خَ. 165

166 .ي ا رـ ح اِهللاةَم ـ عـ ِذلَّ كُـتْمــ ٍرشَي ب ــ اَألنِمـ ــٌلِجعتَ فَاِمنَـ ــُلِجْأتَ ويـ  يـ

ــ ذْ ِإةَوبــ النُّ اُهللابجــو َأه لَــنا مــيــ. 167 ــِف ــم آديِني الطِّ ــ يم لَ ِربزــه  يُلِوص تَ

168 .ي ا مقْـ أَ ِه بِ نسمالـر حمـ فَنهلَـي ــفَ ه ــفٌِن مرخْـ ــ ويـ ــُلِمجتَ ويفٌِرشْتَـ  يـ

169 .ا أَ يـ  َلو ـ ى و ر الثَّ هنْ ع )3(قُّشَنْي نمـ واِدعـملْ ِلاًدو عـاِس النَّ ـ  اسالنَّ ِزا   مـ ي  )4(والُ

170 .ي اِحا صـبالح ـِضوو يـ الْم5(ِرشْح(



ــ مــن ــد يم لَ ــ فَْلب هــ ِمم ــُلاِهنَ مهنْ  )6(ي

171 .ا ذَ ي ِسا الولَِةلَي مِسـقْلَـخْ ي وـ لَاكاه وـــحا ِبـــذَب7(ك(لْ ِلاِصـــعتَين يُلِســـو)8( 

ــفَ ٍفِرتَـقْ مُلهـي جنِّ ِم)9(ثَّوبنَّس ال  د دقَ. 172 ــ َأْله عود ــو ــي ِموِبثَ ــ مهنْ  وُلسغْ

173 .ي ا مشَِب نلَ َأ)10(ِحرشْ نَمرحو مفَا رــ تْع ــدنِم ــ )11(ِهِرقَ ــمكَ ــ فَه لَ ــُلِجبتَ ورخْ  ي

ــ. 174 مــن التَّ ِب اَهللاِركُذْ يــِدِحو ــي كُذْ يرِلذَفَـــ هكْ الـــذِّكِإر ســـالمتَ ويـــُلِله 

ــوملِْلفَ. 175 ــ ِإِدح ــ)12(الصخْ ــلِْلو امِهِركِْذ ِب ــعِجر تَِنذَِّؤمــ ــرتَ ويــ  )13(يُلِســ

ـ ى و ضرتَى فَ طَع تُ )14(فَوس ِهِتـعفْ ِرى آيـاتُحالـض وتْحضو أَ دقَ. 176 هـ  و م 15(وُلُؤس( 

177 .لَويس ي ـرضِمـى وتْ َأنـ َأِهاِعـبحـ  اِري النَّـِف د ـ  األً )16( َأوِ اٍو ثَ اِدفَص ـ غْ م  )17(وُللُ

178 .وجودفَ ه 18(قَو(ـا مـ مالج نوِه ِبـاد ِلـــ ذَوُلقُـــنْمـــاَأل ِبكْباِرصم وُلقُـــم)19( 

                                                 
  . مادة قول: الفصحاء، اللسان: المقاويل )1(
شريف      : ادة طول؛ الغطاريف  م: فاقوا بطولهم وأفضالهم، اللسان   : طالوا. في المجموعة النبهانية    البيت زيادة    )2( سيد ال ن  . جمع غطريف وهو ال اب

  .    مادة تنبل: جمع تنبل، اللسان. الِقَصار: التََّناِبْيُل؛ 513دريد، االشتقاق، ص 
  .تنشق: 1 في د)3(
  .2/1336، الفيروزأبادي، القاموس المحيط. ض من األرأي ما أزيلوا أي نشروا:  ما زيلوا)4(
  .يا صاحب الحشر رب الحوض: نيةفي المجموعة النبها )5(
  . قد نهلوا أي شربوا وال يأتي اسم المفعول منه ألنه الزم: مناهيل )6(
  .بذاك: في المجموعة النبهانية )7(
  . مادة وسل: ، اللسانالتَّوسُُّل: التَّْوسيُل )8(
  .الِعْرَض: في المجموعة النبهانية )9(
  .ِلَشْرِح: في المجموعة النبهانية )10(
  .ذآره: في المجموعة النبهانية )11(
 .إسالم: في المجموعة النبهانية )12(
  .مادة رسل: التحقيق بال َعَجلة، اللسان: الّتْرِسيُل في القراءةمادة رجع؛ : ، اللسانهو َتكريُر الشَّهاَدتْيِن في اَألذاِن: التَّرِجيُع )13(
  .بسوف: في المجموعة النبهانية )14(
 .  البيتطمس عجز: 1في د )15(
  .وفي:  في المجموعة النبهانية)16(
ول    : جمع صفد وهو القيد، اللسان : المقيم؛ األصفاد : الثاوي )17( وا و صفد؛ المغل ادة ث د          : م ق أو الي ه غل وهو طوق يجعل في العن ْن في رقبت . َم

   .2/1373الفيروزأبادي، القاموس المحيط، 
 .خير:  في المجموعة النبهانية)18(
  .مادة مقل: المنظور، اللسان: مقولالم )19(
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179 .ــو ــ يذْ ِإهردقَ ــشَّى ِلادنَ ــِةاعفَل  يـــُل ِقالَ واٌل قَـــ الَكِريـــغَا ِلمـــفَ م قُ

180 .تُ ْلس طَع فَشْا وفَّشَ تُععي ا مـحمــ ي ِفـد الْوِمي ــم ــ فَاِدع ــْلقُ ــقْ م)1(وُلقَالْفَ وُلب 

181 .ا الْ ذَهـ م ــ دحـ َأهطَـع يمي لَـِذ الَّـامقَ ــ تَِهِبـ ــ ذُنيبـ ــم وٍلضو فَـ  وُلضفْـ

182 .كَوفَي ـ  ي ـ ِريى غَ لَـا عمو هتَاعفَو شَـجـر ين مـكرتْ ـ ا  ه ـ ي الْ ِف 2(يـلُ عِو تَ ِرشْح( 

ــ. 183 ــمي ُأِتمُأِب ــِت ي يدو ِلعــنْي ــ مهذَِق ــوي مِف ــٍفِق ــم كَ ــِه ِب ــُلِكنْ تَهالَو لَ  )3(ي

184 .م ـ ا ب عطَـد قَـه وـدج ِم ِبتْاءدــ ِهِتـح ــٍراِعشَِل ــي م ِف الْ)4(ياِنب ــم ــُلِثْأ تَِدج  )5(ي

185 .كَ الَو اِسيالْ)6(ىلَتْ تُينمدِمـح ـنــ ٍرشَ ب ذَهــاء ــا ثَنَ 7(ِن ع(ــر ــنْ مِنمح ال  وُلقُ

186 .ــاُهللاو لَّ صــِلى ع ِهيالْ وــالِئم ــةُكَ  يــُل ِجهدعــ بيــٌل ِجاسالنَّــوِكــرام ـالْ

187 .ـ  اَلقَو لُّ صـ فَيـِهلَوا عهوتَـفْ مرــ ض ذَهــٌلِلا د ــي ــِه ِب ــد قَ ص ــح وُلدلُ م 

188 .لِّص و لِّسمر ـ الْبعـِشرم ا وتْخَـد وــج ــاءنَ ــجي وِف ــدب الِْةنَ ــاِءي  )8(يُلِلم ِش

189 .ــع ــى النَّلَ ــلنَّ ِلآٍل ويِب ــيِب س مــ او ــاًردقَـ ــ فَِه ِبـ ــمهـ ــُلاِلهر ب غُـ  )9(يـ

190 .ــو صِهِبحــ و ــ ِموٍعرفُ ــاِك زهنْ ٍةي وــذَح ــا ِمبـ ــِع ِلهنْـ ــْأ تَلتَّفريـ  يُلِصـ

  

  : ِذكْر فَواِئد تَتَعلَّقُ ِبهِذه الْقَِصيدة
  

          راِس الْخَضبو الْعكُم َأبرَأخْب ،اِنيبلَى َأِبي الْفَتِْح الشَّيْأتُ عـر    بن كَاِمل   بنقَربعـاِلم الْم10( س( 
   َأنْتُم تَسِه ولَيةً عاءِبه قَال   ِقر ون فََأقَرعم :      خَاِرياقُوت فَتَى ابن الْبِر يو الدَأنَـا      )11(َأنَّا َأبـِه ولَيةً عاءِقر ،

                دمحو الْفَتِْح ماً، قَال َأنَّا َأباعمس كُني لَم ةً ِإنازِإج ِن الِْكنِْديمو الْيكُم َأبرَأخْبع ومبـن َأس    ـدمحبـن  م 
                                                 

  .والقول: في المجموعة النبهانية )1(
 . مادة عول: االعتماد، اللسان: التعويل )2(
 . مادة نكل: اإلهالك، اللسان: التنكيل )3(
 .مبادي: في م )4(
  .مادة أثل: التأصيل، اللسان: التأثيل )5(
 .يتلى: في المجموعة النبهانية )6(
 .من: بهانيةفي المجموعة الن )7(
 .مادة شمل: الناقة السريعة، اللسان: الشِّْمِليُل )8(
 .مادة بهل: جمع ُبْهُلول وهو العزيز الجامع لكل خير، اللسان: الَبَهاِليُل )9(
ين    . لشيخ العالم المسند أبو العباس الخضر بن آامل الدمشقي، السروجي، الدالل، المعبر       ا:  هو )10( ا ب ه  سم ).  هـ 608 و523(عاش م  ع من الفقي

اط    ي سبط الخي ن عل داد من الحسين ب ي، وببغ اقوت الروم در ي ي ال ر.نصر اهللا المصيصي، وأب ل،  . وروى الكثي ن خلي ضياء، واب ه ال حدث عن
بالء،       : ترجمته في . البرزالي والمنذري، والقوصي، واليلداني   : والزآيان اريخ اإلسالم،      22/11الذهبي، سير أعالم الن ا    43/293؛ ت ن العم د، ؛ اب

  .  5/32شذرات الذهب، 
ن البخاري         أبو الدر ياقوت  : هو )11( صري           .  الرومي التاجر، مولى عبيد اهللا ب د ال واله من أبي محم اب      سمعه م فيني سبعة مجالس المخلص، وآت
زاح" ار" الم ن بك ر ب ة . للزبي ين وخمس مئ الث وأربع نة ث شق س ات بدم ي. م ه ف اظ، : ترجمت ذآرة الحف ذهبي، ت ير أعال4/63ال بالء، ؛ س م الن

  . 2/647؛ البغدادي، تكملة اإلآمال، 4/135؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 20/179
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د بن   محم بن َأنَّا الْمخَلّص، َأنَّا عبد اِهللا       )1( محمد الصريِفيِني  بنَأنَّا َأبو محمد عبد اِهللا      : بيضاِوي، قَاالَ الْ
    نِزيز، عد الْعبد  (عمحِزيز  مِد الْعب2()بن ع(         ِليع، قَال، ثَنَا عمَأنَا َأسِه ولَيةً عاءبن ِقر الْج    جد، َأنَّا فَرع

ِقيَل يا رسوَل اِهللا ما كَان ِبدء َأمـِرك         :  عاِمر، عن َأِبي ُأمامةَ الباِهِلي، قَال      بن، عن لُقْمان    ابن فُضالَة 
ا نُور َأضاءتْ لَه قُصور     دعوة َأِبي ِإبراِهيم علَيِه السالَم، وبشْرى ِعيسى، ورَأتْ ُأمي خَرج ِمنْه          : قَاَل
  . )3(الشَّام

  جبنفَر               ـند ِمنْه عوَأج ِن الشَّاِميينع وهوك، وتْرالَ الْمو ِبالْقَِوي ساِل لَيطُ الْحستَوالَة مفُض 
 ماجة والتِّرِمِذي، رويـا     بنود وا  روى لَهما َأبو دا    )4(اِمي يكْتَب حِديثُه، و    عاِمر شَ  بنغَيِرِهم، ولُقْمان   

  .ِلفَرٍج والنِّساِئي ِللُقْمان
 بـن  يعقُوب، ثَنَا َأحمـد      بنثَنَا َأبو الْعباِس محمد     . وقَد َأخْرج هذَا الْمتْن الْحاِكم ِفي مستَدرِكهِ      

 معـدان، عـن     بن يِزيد، عن خَاِلِد     بنحدثَِني نُور   :  ِإسحق بن بكَير، عِن ا   بنعبِد الْجبار، ثَنَا يونُس     
 بـن خَاِلـد  : يا رسوَل اِهللا َأخِْبرَنَا عن نَفِْسك فَذَكَره سواء ثُم قَـال      :  َأنَّهم قَالُوا  َأصحاِب رسوِل اِهللا    

        اذَ بنعم ِحبص اِر التَّاِبِعينِكب ان ِمندعة          مابحِن الصثَاً عِديح نَدة فَِإذَا َأسابحالص ه ِمندعل، فَمن ببج
   . ِإسحق ولَيس ِمن شَرِطِهمابنانْتَهى هذَا مرسل وِفي ِإسنَاِده ا. )5(فَِإنَّه صِحيح وِإن لَم يخِْرجاه

 بكٍْر امرَأةً   بني سعِد   بن ِمن   واستَرضع النَِّبي   . حق ِإس بنِذكْر حِديِث الرضاِع ِمن طَِريِق ا     
وكَانَتْ تُحدثُ َأنَّها خَرجتْ ِمن بلَِدها مع زوِجهـا، وابـٍن لَهـا             . )6(حِليمةُ ِبنْتُ َأِبي ذَُؤيبٍ   : يقَاُل لَها 

     ٍة ِمنوِفي ِنس هِضعِد   بنتُرعكٍْر، قالت  بني سب  :  اءبنٍَة شَهِفي سَئاً    )7(وِق لَنَا شَيتُب ـتُ  : قَالَتْ.  لَمجفَخَر
 َأجمـع  )12(ِبقَطْرِة لَبن، وما نَنَام لَيلَتَنَا. )11( لَنَا، واِهللا ما تَِبض    )10( معنَا شَاِرفٌ  )9( ِلي قَمراء  )8(علَى َأتَانٍ 

      نَا ِمنعنَا الَِّذي مِبيص علَِكنَّـا                مغَذّيـِه، وا يا ِفي شَاِرِفنَا ممغِْنيِه، وا يم ييا ِفي ثَدوِع، مكَاِئِه ِمن الجب
 ِبالركِْب، حتَّى شَقَّ ذَِلك علَيِهم ضـعفَاً        )13(نَرجو الْغَيثَ والْفَرج، فَخَرجتُ علَى َأتَاِني ِتلْك، فَلَقَد َأذَمتْ        

 فَاً، حجعوُل اِهللا               وسا رهلَيع ِرضع قَدَأةٌ ِإالَّ ورا ِمنَّا امفَم ،اءعضالر كَّةَ نَلْتَِمسنَا متَّى قَِدم   ،ـاهفَتَْأب 

                                                 
  .الصيرفي: ، م2في د )1(
  .1د: الزيادة في )2(
ة،           1/243؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد،            1/287ابن آثير، السيرة النبوية،     : ينظر )3( سيرة الحلبي ي، ال دين الحلب ؛ برهان ال

1/49 .  
  .2، د1د: الزيادة في )4(
  ).4174(، حديث رقم 2/656لمستدرك، الحاآم، ا )5(
هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدي البكري الهوازني، من أمهات النبي، صلى اهللا عليه وسلم، في الرضاع، وهي من المرضعات الالتي آن                          )6(

زوج رسول    . حيًا لبره، إال أن محمدا آان يتيمايقدمن مكة من البادية إلرضاع األطفال، ويفضلن من يكون أبوه        د أن ت وقدمت حليمة على مكة بع
ة للهجرة         . اهللا، صلى اهللا عليه وسلم بخديجة، وشكت إليه الجدب، فكلم خديجة بشأنها فأعطتها أربعين شاة               سنة الثامن د ال ا في   . توفيت بع : ترجمته

  . 2/261؛ الزرآلي، األعالم، 7/584؛ ابن حجر، اإلصابة، 2/85ابن عبد البر، االستيعاب، 
 .مادة شهب: الشهباء التي ليس فيها مطر، اللسان: إذا آانت مجدبة بيضاء من الجدب ال يرى فيها خضرة، وقيل: سنة شهباء )7(
  .1/32الدميري، حياة الحيوان، . الحمارة: األتان )8(
ال    : لون يميل إلى الخضرة، وقيل    : القمراء )9( سان             ح: بياض، فيه آدرة يق راء أي مضيئة، الل ة قم ران أي بيضاء، وليل ان قم ار أقمر وأت ادة  : م م

 .قمر
  .   2/56الدميري، حياة الحيوان، . الشارف الناقة الهمة: قال أبو األعرابي. المسنة من النوق والجمع ُشُرف و َشَوارِِف: الشارف )10(
  . مادة بضض: أي سال قليال قليال، اللسان: من بض الماء يبض بضيضا: تبض )11(
  .ليلنا: 1في د )12(
  . مادة ذمم: أي حبستهم لضعفها وانقطاع سيرها، اللسان: أذمت )13(
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اِهللا ِإنِّي َألكْره َأن    و: فَقُلْتُ. ِإنَّه يِتيم، فَما بِقيت امرَأةٌ قَِدمتْ مِعي ِإالَّ َأخَذَتْ رِضيعاً غَيِري          : ِإذَا ِقيَل لَها  
، فََأخَذْتُه فَلَما وضعتُه ِفي ِحجِري َأقْبـَل        هَأرِجع ولَم آخُذْ رِضيعاً، واِهللا َألذْهبن ِإلَى ذَِلك الْيِتيِم فَآلخُذَنَّ         
          م شَِربو ِويتَّى رح ٍن، فَشَِربلَب ِمن ا شَاءِبم اييِه ثَدلَيع         ا كُنَّا نَنَامما، ونَام ثُم ،ِويتَّى رح َأخُوه هع

، فَحلَب ِمنْها ما شَِرب وشَِربتُ حتَّـى        )1(معه قَبَل ذَِلك، وقَام زوِجي ِإلَى شَاِرِفنَا ِتلْك، فَِإذَا ِإنَّها لَحاِفلٌ          
  .يلٍَةفَِبتْنَا ِبخَيِر لَ .انْتَهينَا ِرياً وشبعاً

تَعلَِمي واِهللا يا حِليمةُ، لَقَد َأخَذِْت نَسمةً مباركَةً، ثُـم خَرجنَـا،            : يقُوُل صاِحِبي ِحين َأصبحنَا   
م، ثُـم قَـِدمنَا     ورِكبتُ َأتَاِني وحملْتُه علَيها، فَو اِهللا لَقَطَعتْ ِبالركِْب ما يقِْدر علَيهاَ شَيء ِمن حمـِرهِ              

   نَاِزلَنَا ِمننَا                بنمقَِدم نِحي لَيع وحا، فَكَانَتْ غَنَِمي تَرِمنْه بدِض اِهللا َأجَأر اً ِمنضَأر لَمالَ َأعٍد، وعي س
الَ يِجدها ِفي ِضرع، فَلَـم نَـزْل        فَنَحِلب ونَشْرب وما يشْرب ِإنْسان قَطْرةَ لَبٍن و       . ِبِه معنَا ِشباعاً لُبنَاً   

       نَتَاهتْ سضتَّى مح ،رالْخَيةَ واديفُ ِمن اِهللا الزرنَتَع .            ـدعب اِهللا ِإنَّه نَا ِبه، فَوعجر ِه ثُملَى ُأمنَا ِبِه عفَقَِدم
ذَاك َأِخـي   :  بيوِتنَا، ِإذْ َأتَانَا َأخُوه يشْتَد، فَقَاَل ِلي وَألِبيـهِ         مقْدِمنَا ِبه ِبَأشْهٍر مع َأِخيِه لَِفي بهٍم لَنَا خَلْفَ        

فَخَرجتُ َأنَا  : الْقُرِشي قَد َأخَذَه رجالِن علَيِهما ِثياب ِبيض فََأضجعاه، فَشَقَّا بطْنَه، فَهما يسوطَاِنِه قَالَتْ            
جاءِني رجالَِن علَيِهما ِثياب ِبيض فََأضجعاِني، فَشَقَّا بطِْني،        : "قَاَل. منْتَِقعاً لَونُه اه  وَأبوه نَحوه، فَوجدنَ  

  ِإلَى ُأمِه، قَالَتْ تَعِني ُأمـه، َأفَتَخَوفْـِت علَيـهِ          )2(فَرجعنَا ِبهِ : قَالَت".  شَيَئاً الَ َأدِري ما هو     فَالْتَمسا ِفيهِ 
بلَـى،  : قُلْتُ. واِهللا ما ِللشَّيطَاِن علَيِه سِبيل، َأفَالَ ُأخِْبرِك خَبره       .  كالّ: قُلْتُ نَعم، قَالَت  : الشَّيطَان؟ قَالَتْ 

  .  قُصور بصرى ِمن َأرِض الشَّام)3(رج ِمنِّي نُور َأضاء ِليرَأيتُ ِحين حملْتُ ِبه َأنَّه خَ: قَالَتْ
                   ِإنَّـهتُه، ولَدو نِحي قَعوو ِمنْه رسالَ َأيَأخَفَّ و ٍل قَطّ كَانمح تُ ِمنَأيا راِهللا ملْتُ ِبه، فَومح ثُم

 بـن  اوالْخَبـر عـنِ  ".  عنِْك، وانْطَِلِقي راِشدةدِعيِه. لَواِضع يديِه ِفي اَألرِض راِفع رْأسه ِإلَى السماء    
  .)4(ِإسحق َأطْول ِمن هذَا، َأنَا اخْتَصرتُه

       اِب النَِّبيحَأص اً ِمننَفَر ى َأنوريو    َألُوا النَِّبيس   َذ نثَاً ِفيه      عِديفَقَاَل ح َأٍخ    "ِلك عنَا َأنَا ميب
ا ِثياب ِبيض ِبطَسٍت ِمن ذَهٍب مملُوءٍة ثَلْجاً، فََأخَذَاِني         َأتَاِني رجالِن علَيِهم  . لي نَرعى بهماً خَلْفَ بيوِتنَا    

فَشَقَّا بطِْني، ثُم استَخْرجا قَلِْبي، فَشَقَّاه، فَاستَخْرجا ِمنْه علَقَةً سوداء، فَطَرحاها، ثُم غَسال قَلِْبي وبطِْني               
     ،اهتَّى َأنْقَيالثَّلْج، ح اِحِبه   ِبذَِلكا ِلصمهدقَاَل َأح ة     : ثُمشَرنَِني ِبعزته، فَوٍة من أمشَرِبع 5(ِزنْه(   م، ثُمنْتُهزفَو 

    .فَوزنَِني ِبِهـم فَـوزنْتُهم    . ِزنْه ِبَألٍْف ِمن ُأمته   : ثُم قَال . فَوزنَِني ِبِهم فَوزنْتُهم  . ِزنْه ِبِمَئٍة ِمن ُأمِته   : قَاَل
.   

                                                 
  .مادة حفل: ممتلئة الضرع من اللبن، والحفل اجتماع اللبن في الضرع، والمحفلة التي اجتمع لبنها في ضرعها أياما، اللسان: حافل )1(
  .ساقطة: في م )2(
  .له: في م )3(
ازي، ص           :  الحديث في   ينظر )4( سير والمغ ن إسحق ، ال ة،      50 -49اب سيرة النبوي ة،      103-1/100؛ ال سيرة النبوي ن هشام، ال ؛ 101-1/100؛ اب

ر،  112-1/110 الكالعي، االآتفا، ؛1/320؛ ؛ السهيلي، الروض األنف،   136-1/133البيهقي، دالئل النبوة     -1/32؛ ابن سيد الناس، عيون األث
   .1/227رة النبوية، ؛ ابن آثير، السي34

 .بهم : في م )5(
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  . )1("وزنْتَه بُأمته لَوزنَهادعه عنْك، فَلَو : فَقَال
وِفيها وجعَل الْخَاتَم بين كَِتِفي كَمـا  .  الشَّيطَان وعلَقَ الدم  )2(فَاستَخْرجا ِمنْه مغْمز  "وِفي ِرواية   

الَّ علَـى ثَـدِيها    كَان الَ يقبل ِإَأن النَِّبي "ِث الرضاع   بن ِإسحق ِفي حِدي    ا )4( وذَكَر غَير  .)3("هو اآلن 
   .)5("الْواِحد

وقَد تَضمنَت هِذه الْقَِصيدةُ جملَةً ِمن الْمعِجزاِت، سبقَِت اِإلشَارةُ ِإلَى َأكْثَِرهـا ِفـي الْقَـصاِئِد                
      وِذكِْر ي ا ِمنهِفي ا كَانماِبقَة، والس              ذَِلـك ادَأر ـنغَـاِزي، فَما ِمـن الْمِرهغَيق والْخَنْدٍد وُأحٍر ودم ب

  . مستَوعباً فَلْيِقفْ علَيِه ِفي ِكتَاِبي الْمسمى عيون اَألثَر ِفي فُنُوِن الْمغَاِزي والشَّماِئل والسير
 دخََل يوم الْفَتِْح الْكَعبةَ ومعه ِبالل،       ذُِكر َأن النَِّبي    ] هموالَ كَصخٍْر وعتَّاب وحاِرث   [ )6(وقَولُه

       خْران صفْيو سَأبو ،َؤذِّني َأن هربنفََأم    تَّابعٍب، وردٍ بن ح7( َأِسي(   ُاِرثبن، والْح  لُوسِهشَاٍم ج )ِبِفنَاِء  )8 
: فَقَاَل الْحـاِرث  .  اَهللا َأسَِيداً َأن ال يكُون سِمع هذَا، فَيسمع ِمنْه ما يِغيظُه           لَقَد َأكْرم : الْكَعبِة، فَقَال عتّاب  

لَو تَكلَّمتُ َألخْبـرتْ عنّـي هـِذه        : الَ َأقُوُل شَيَئاً  : َأما واِهللا لَو َأعلم َأنَّه مِحقٌ التَّبعتُه، فَقَاَل َأبو سفْيان         
: ، ثُم ذَكَر ِلكُلٍّ ِمنْهم ما قَـال       "ِذي قُلْتُم قَد عِلمتُ الَّ  : "، فَقَاَل لَهم   النَِّبي   )10(خَرج علَيِهم ، فَ )9(الحصباء

: ، واِهللا ما اطَّلَع علَى هذَا َأحد كَـان معنَـا، فَنَقٌـولُ            نَشْهد َأنَّك رسوُل اِهللا     : فَقَال الْحاِرثُ وعتّاب  
كَأخْب11(ر(.  

لُهقَو12(و(]     ِركُهُأد موةُ ثَْأِري الْيبقَاَل شَيو [رِن ا  ونَا عٍد قَال  بنيعس  :   دمحر قَـال   بنَأنَّا ممع  :
   رمان بنثَنَا عثْمِلِك      )13( عِد الْمبع نع ،وِميخْزد     بن الْممحٍد، قَاَل ميببن ع       رو، ثَنَـا خَاِلـدمبـن  ع 

 بـن كَان شَيبةُ   :  وغَيِرها، قَالُوا  )14( عبِد الرحمِن الْحجِبي، عن َأِبيِه، عن أمه       بنِإلْياس، عن منْصوِر    
 مـا : رجالً صاِلحاً لَه فَضل، وكاَن يحدثُ عن ِإسالَِمه، وما َأراد اُهللا ِبِه ِمن الْخَيـر، ويقُـول        عثْمان

                                                 
ز    ؛1/96ابن سعد، الطبقات، ؛  1/101ابن هشام السيرة النبوية،     ؛  51ابن إسحق، السير والمغازي، ص      :  ينظر الحديث في   )1( دي، آن المتقي الهن

ر،           ؛  )31833(العمال، حديث رقم     ون األث اس، عي ن سيد الن ن ؛  1/35اب ة،        اب ة والنهاي ر، البداي شفا، ص         ؛2/275 آثي اض، ال ، 111 القاضي عي
ى الصحيحين،         1/320السهيلي، الروض األنف،     ستدرك عل د،        2/600؛ الحاآم، الم ور،      ؛  8/223؛ الهيثمي، مجمع الزوائ در المنث سيوطي، ال ال

    ؛ 1/139
  . 3/385الجزري، النهاية في غريب الحديث واألثر، : انظر. الغمز العصر والكبس باليد: مغمز الشيطان )2(
 .2/235؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 1/35؛ابن سيد الناس، عيون األثر، 1/320السهيلي، الروض األنف، : ينظر )3(
 .ساقطة: في م )4(
 .1/34؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، 1/316السهيلي، الروض األنف، : ينظر )5(
 .ساقطة: 1في د )6(
ى         عتاب بن أسيد بن العيص      :  هو )7( تح حين خروجه إل القرشي األموي، أسلم يوم الفتح، واستعمله النبي، صلى اهللا عليه وسلم، على مكة عام الف

ة           . له صحبة، إذ آان رجال صالحا خيرا فاضال   . حنين ذا مات بمك م أحدهما بموت اآلخر؛ ألن ه م يعل صديق، ول توفي بمكة يوم وفاة أبي بكر ال
؛ 7/304؛ ابن آثير، البداية والنهاية،      3/143؛ ابن عبد البر، االستيعاب،      4/221ابن سعد، الطبقات الكبرى،     : ترجمته في . وذاك مات في المدينة   
 . 4/211ابن حجر، اإلصابة، 

  .ساقطة: في م )8(
  .مادة حصب: الحصى الصغار، اللسان: الحصباء )9(
  .1د: الزيادة في )10(
ف،      : ينظر )11( روض األن ا ،     الكالعي،  ؛4/188السهيلي، ال ر،        ؛1/511 االآتف ون األث اس، عي يد الن ن س ة،     2/179اب سيرة النبوي ر، ال ن آثي ؛ اب

اد،              4/673؛ البداية والنهاية،    3/575 صالحي، سبل الهدى والرش ة،            5/248؛ محمد بن يوسف ال سيرة الحلبي ي، ال دين الحلب ان ال -3/101؛ بره
102 .  

  .م: الزيادة في )12(
  .ساقطة: ، م1في د )13(
 . صوابه عن منصور بن عبد الرحمن عن أمهلعل )14(
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 بجتُ َأعَأيقُول             )1(ري الَالَت، ثُماُؤنَا ِمن الضِه آبلَيى عضا موِم ملُز ِه ِمنا كُنّا ِفيِمم  :     ـامع ا كَـانلَم
ِإِن اخْتَلَطُوا  َأِسير مع قُريٍش ِإلَى هواِزن ِبحنَين، فَعسى        :  قُلْتُ )2( مكَّةَ عنْوةً  الْفَتِْح، ودخََل رسوُل اِهللا     

لَو لَم يبقَ ِمـن     : َأن ُأِصيب ِمن محمٍد ِغرةً، فََأثَْأر ِمنْه، فََأكُون َأنَا الَِّذي قُمتُ ِبثَْأِر قُريٍش كُلِّها، وَأقُولُ              
          ركُنْتُ ماً، ودَأب تُهعا اتَّباً مدمحم ِإالَّ اتَّبع دِم َأحالعجِب ورِفـي         الْع راَألم اددزتُ لَه، الَ يجا خَرا ِلمِصد

، فَدنَوتُ ِمنْه ُأِريد    )3(، وُأصِلت السيف   عن بغْلَِتهِ  نَفِْسي ِإالَّ قُوة، فَلَما اخْتَلَطَ النَّاس، اقْتَِحم رسوَل اِهللا          
       وتُ ُأستَّى ِكدح ِفييتُ سفَعرو ،ِمنْه ا ُأِريدهم4(ر(          يمحـشني ِق كَـادراظ ِمن نَاٍر كَالْبِلي شُِّو فَعفَر )5( 

، فَـدنَوتُ   "يا شَيب ادن  : " فَنَاداِني فَوضعتُ يِدي علَى بصِري، خَوفَاً علَيه، والْتَفَتَ ِإلي رسوُل اِهللا           
 َأحب ِالَي ِمن سمِعي     )6(فَو اِهللا لَهو كَان ساعتَِئذٍ    : قَال" طَاناللهم َأِعذْه ِمن الشَّي   : "فَمسح صدِري ثُم قَال   

، فَتَقَدمتُ َأمامه َأضـِرب ِبـسيِفي، اُهللا        "ادن فَقَاِتلْ : "وبصِري ونَفِْسي، وَأذْهب اُهللا ما كَان ِفي، ثُم قَال        
ف، يالـس فِْسي كُّل شَيء، ولَو لَِقيتُ ِتلْك الساعِة َأِبي لَو كَان حياً َألوقَعتُ ِبه              يعلَم َأنِّي ُأِحب َأن َأِقيه ِبنَ     

فَجعلْتُ َألْزمه فَيمن لَِزمه، حتَّى تَراجع الْمسِلمون، فَكَروا كَرة رجٍل واِحد، وقَربتُ بغْلَةَ رسـوَل اِهللا                
  ى عتَوفَاس                 ،هـاءخََل ِخبكَِرِه فَـدسعِإلَى م عجرٍه، وجقُوا ِفي كُّل وتَّى تَفَرِفي َأثَِرِهم ح جا، فَخَرهلَي

يا شَيب الَِّذي َأراد اُهللا ِبـك       : "فَدخَلْتُ علَيه، ما دخََل علَيه غَيِري حباً ِلرْؤيِة وجِهِه وسروراً ِبه، فَقَال           
:  لَم َأكُن َأذْكره َألحٍد قَطّ، قَـالَ       )7(، ثُم حدثَِني ِبكُلِّ ما َأضمرتُ ِفي نَفِْسي ِمما        "ير ِمما َأردتَ ِبنَفِْسك   خَ

  . )8("فَر اُهللا لَكغَ: "استَغِْفر ِلي، فَقَال: فَِإنِّي َأشْهد َأن الَ إله ِإالَّ اهللا وَأنَّك رسوُل اهللا، ثُم قُلْتُ: فَقُلْتُ
 ِبهـا وجـوه     )10( حصياٍت فَرمى  ثُم َأخَذَ رسوُل اِهللا     . )9(وِفي صِحيِح مسِلم ِفي خَبِر حنَين     

 كَِلـيالً   فَما ِزلْتُ َأرى حدهم   . فَما هو ِإالَّ َأن رماهم    : ثُم قَال !" ورب محمد . انهزموا: "ثُم قَال . الْكُفَّاِر
  )11(.وَأمرهم مدِبراً

وِمن ِروايٍة ُأخْرى َأنَّه علَيِه الصالَةُ والسالم نَزَل عِن الْبغْلَة، ثُم قَبض قَبـضةً ِمـن تُـراِب                  
 اُهللا ِمنْهم ِإنْـسانَاً ِإالَّ مـَأل        فَما خَلَقَ . )13("شَاهِت الْوجوه : "فَقَال. ثُم استَقْبَل ِبها وجوههم   . )12(اَألرِض

   .عينَيِه تُراباً، ِبِتلْك الْقَبضة
لُهتَِرس [)14(قَوحف اللَّيث منَةُ خَوِفيا سمالبيت] و.  

  

                                                 
  عجب:في م )1(
 . مادة عنا: قهرا وغلبة، اللسان: َعْنَوة )2(
  . مادة صلت: اللسان. َسّله من غمده: َأْصَلَت السيف )3(
  .مادة سور: أي أعاله، اللسان: أسوره )4(
  . مادة محش: محشته النار، أي أحرقته، اللسان: يقال. يحرقني: يمحشني )5(
    . ساعته : في م  )6(
  .بما: 2في د )7(
ر،          256 -23/255ابن عساآر، تاريخ دمشق،       ؛ 2/910الواقدي، مغازي الواقدي،    : ينظر )8( ون األث اس، عي د   191-2/190؛ ابن سيد الن ؛ محم
   .112-3/111 برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، ؛10/66بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ا
 .2/313واد بجنب ذي المجاز، ياقوت الحموي، معجم البلدان، : واد قريب من مكة، قبل الطائف، وقيل: ينُحَن )9(
  .مطموسة: في ت )10(
 ). 1775(، حديث رقم 900 الصحيح، ص مسلم، )11(
 .2د: الزيادة في )12(
  ).1777(، حديث رقم 901 الصحيح، ص مسلم، )13(
 .م:  الزيادة في)14(
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     دماِلي َأحعو الْمنَا َأبربنَأخْب      عمَأنَا َأسِه ولَيةً عاءِقر قُوِهيرق اَألبحالم    : قَال:  ِإسالـس دبَأنَّا ع
 فَتْحة الْهمداِني ِقراءةً علَيِه، وَأنَا حاِضر سـنَةَ ثَمـاِن عـشْرةَ             بن الْفَرِج   بن مكّي   بن َأِبي الْفَرِج    ابن

راءةً علَيِه وَأنَا َأسـمع،      شَِهردار الديلَِمي قِ   بن شَيرويه   بن َأنَّا َأبو منْصور شَِهردار      )1(وِستّمئة ِبَأبرقُوه 
   دمبنَأنَّا َأح        ديمو غَاِنم حع، َأنَّا َأبير الْبمبن ع     دمون، َأنَّا َأحْأمقَـال      بن الْم اِزيرن الـشِّيمحد الربع  :

، ويقَاُل مـولَى ُأم     مولَى رسوِل اِهللا     سِفينَةُ رومان البلَِخي، ويقَاُل اسمه عمير، ويقَاُل اسمه ِعيسى        
 خْتُِريو الْبقَاُل َأبين، ومحد الربا عكَنَّى َأبة، يلَمد . سمحد ممو َأحـو   بنَأنَّا َأبق، َأنَّـا َأبحد بن ِإسمحم 

     ِليثَنَا ع ،غَِويِني   -الْقَاِسم الْبعد ا يعالْج اد   ، َأنَّ -بنمة   -ا حلَمس ِني ابنعِعيد    - يس نـان،   بن، عهمج 
  . )2(" ما عاشََأعتَقَتِْني ُأم سلَمة، واشْتَرطَتْ علَي َأن َأخِْدم النَِّبي : "عن سِفينَة قَال
رونَِدِه قَال     وِبس اِزيرطَِريِق الشِّي نَا ِمني :    النَِّبي عكُنْتُ م   فَر، فَقَالِفي س  :   ،كاءِسطْ ِكـسَأب

 ِري، فَقَاَل النَِّبيلَى ظَهع لْتُهمفَح ،كُلَّه تَاعِه الْمِفي حفَطَر ،طْتُهسفَب)3(" : وِل اِهللاسنَةُ رِفيَأنْتَ س.")4(   
، فَوضعتُ عِقِبـي علَـى       علَى النَِّبي     لَيلَةً، فَرَأيتُ حية فَخَِشيتُ    وكُنْتُ مع النَِّبي    : )5(قَال

وقَـاَل  . يا ُأم سلَمة َأعِتِقيِه، وزوجِني برزةَ الْخُزاِعيـة       : قَاَل. الْحجِر الَِّذي خَرجتْ ِمنْه حتَّى َأصبحت     
لَو َأن الدين معلّـق     : "ِه قَاَل علَيِه السالم   وِفي حقِّ . )7(" ِمن الشَّيطَان  )6(عصمك اُهللا، وعصم ولَدك   : "ِلي

  . )8("ِبالثُّريا لَنَالَه َأبنَاء فَاِرس
)9()و( ر ِم الْكَِبيِر قَال       وجعِفي الْم اِنيرطَِريِق الطَّب نَا ِمنُل   : ياِعيمِن الْخَفَّـاِف     بنثَنَا ِإسـسالْح 

    دمثَنَا َأح ،ِرياِلح، ثَنَا ا   نبالِْمصبٍ بن صهةُ   .  وامِني ُأسررو         بنَأخْبمِد اِهللا بن عبع بن دمحم ٍد َأنيز 
رِكبـتُ الْبحـر،    : ، قَـال   الْمنْكَِدر َأن سِفينَةَ مولَى رسوِل اِهللا        بن، حدثَه عن محمِد     )10(بن عثْمان ا

 ِفيها اَألسد،   )11(الَِّتي كُنْتُ ِفيها، فَرِكبتُ لَوحاً ِمن َألْواِحها، فَطَرحِني اللَّوح ِفي َأجمةٍ          فَانْكَسرتْ سِفينَِتي   
 دَل اَألسِني، فَقَلْتُ   )12(فََأقَْبدِريي وِل اِهللا        :  إليسلَى رواِرث، َأنَا ما الْحا َأبي     َلَأقْبو ،هْأسفَطَْأطََأ ر ، ،ِإلي

                                                 
 . 1/69ياقوت الحموي، معجم البلدان، . وأهل فارس يسمونها ورآوه.  بلدة مشهورة بأرض فارس:َأَبَرُقوه )1(
م  3/702لصحيحين، ؛ الحاآم، المستدرك على ا)612(، حديث رقم  6/2134لصحابة ،   ابن قانع، معجم ا    )2( ن الجارود،   )6549(، حديث رق ؛ اب

  ).  1049(، حديث رقم 360المنتقى، ص 
 .لسالم عليه ا: في م )3(
 .)6548(، حديث رقم 3/702لصحيحين، الحاآم، المستدرك على ا؛ 6/47البيهقي، دالئل النبوة، : ينظر )4(
  .2د: الزيادة في )5(
  .والدك: في م )6(
  ).3528(، حديث رقم 2/505الصحابة، أبو نعيم األصبهاني، معرفة  )7(
  .)34133(، حديث رقم 12/92العمال، المتقي الهندي، آنز  )8(
 .1د: الزيادة في )9(
ان    : هو )10( ن عف ديباج لحسنه   . محمد بن عبد اهللا بن عثمان ب ا       . لقب بال ي، رضي اهللا عنهم ن عل ين     . وهو سبط الحسين ب ل سنة خمس وأربع قت

ذيب،  ؛ ابن حجر، تقريب  7/417ن، الثقات، ؛ ابن حبا 406؛ العجلي، الثقات، ص     106البخاري، الضعفاء الصغير، ص     : ترجمته في . ومئة  الته
  .489ص 

 .مادة أجم: الشجر الكثيف الملتف، اللسان: األجمة )11(
 .م: الزيادة في )12(
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، حتَّى َأخْرجِني ِمن اَألجمة، ووضعِني علَى الطَِّريِق، وهمهـم فَظَنَنْـتُ َأنَّـه              )1(فَدفَعِني ِبجنِْب كَِتِفهِ  
  . )2(يودعِني، فَكَان ذَِلك آِخر عهِدي ِبه

 اِنيرقَاَل الطَّب :   ِليبنثَنَا ع    رِز، ثَنَا ِإبِزيِد الْعبع   اِهللا         بناِهيم ـدبثَنَا ع ،ِويرِد اِهللا الْهببـن  ع 
 الْمنْكَِدر، عن سِفينَة، ولَم يذْكُر محمد بن عبِد اِهللا بن عمرو            بن زيٍد، عن محمِد     بنموسى، ثَنَا ُأسامةُ    

كَان جواداً مشْهوراً، قَتَلَه َأبو جعفَـِر الْمنْـصور سـنَةَ           محمد هذَا هو الْملَقَّب ِبالديباج، و     . بن عثْمان ا
 ِعينبَأرٍس وا    . خَم ى لَهواِئي، رالنِّس ثَّقَهقَال ا   بنوة، واجان بن مِحب  :      ضعنَاِد بَأِبي الز نِثِه عِديِفي ح

  . َأن يعرفَ ِبه وباِقي اِإلسنَاِد فََأعرفُ ِمن)3(الْمنَاِكير

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .فدفعني بمنكبه: في الطبراني، المعجم الكبير )1(
ى  )6432(، حديث رقم    7/94م الكبير،   الطبراني، المعج : ينظر )2( م   3/702الصحيحين،  ؛ الحاآم، المستدرك عل ، ؛ البيهقي )6550(، حديث رق

 ).3525(، حديث رقم 2/504الصحابة، ؛  أبو نعيم األصبهاني، معرفة 6/45دالئل النبوة، 
  .7/417؛ الثقات، )6364(، حديث رقم 13/806موضوعة، ابن حبان، سلسلة األحاديث الضعيفة وال )3(
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  )1(قَاِفيةُ الِْميِم

- 24 -  
  ] المتقارب [

ــعو اِممــغَ الْبو صــةَولْــ عارى دقَســ.1 ــ تَاًشَيـ ــدِمى حضقَـ ــذِّم يـ  )2(اِمالـ

2.ــَأو ــلَ اميـ ــيِوهـ ــساِتذَ ِبـ  اِممـــ التَِّرد بـــتَحـــا تَقَـــ النَِّنصغُـــِل اِرو الـ

ــِإ.3 ــ اِقرِفــي الْاِدوي عــِنتْد عــنى َألَ ــ ِبوعرتَــ ــ النِّاك ذَيِتِتشْتَــ  اِمظَــ

4.َأوــر ــم دصخَ ــي مِع ــِلِحي الراِدنَ ــو ي ــرحبـ ــ ِبـ ــ ِتنيي بـ ــِخ الْكلْـ  اِميـ

5.ووــــدذْ ِإتُعــــ وعتْدم هيِتــــج ــو ــي جاِمهـ ــلَي يوِنفُـ ــي هبـ  )3(ياِميـ

6.ــوــم  اِمقَــ منا ِمــهــِرجى هلَــي ع ِلــالَو وٍلصــ ونا ِمــهِلصــى ولَــي ِإا ِل

ــقَبَأفَ.7 ــقَلْ ِلتُيـ ــِبلْـ ــ اَألار نَـ  )4(اِمج الــسوِعم الــدضي فَــرِفلطَّــِلو ىسـ

ــ.8 ــيى َأنَ ــنْع)5(ِب ها وــد ــم الْحي ــو يِط ــفَ الْبوجـ ــي واِفيـ ــ الزبذْجـ  اِممـ

9.ـــوـــتُلْـــا قُمس ـــ لَاًقَحنْا َأهاًقَـــي بــتْر ــاوا الرهـ ــُلِحـ ــسير بـ  اِمه الـ

10 .ــو ــتْلَم حدقَـ ــا ِإنَـ ــى يلَـ  اِمغَـــــ الراك ذَيـــــِلِبقْتَا ِبنَـــــزفُو ٍبِرثْـ

ــ. 11 ــ جمُؤنَـ ــ نَابنَـ ــ الْيِبـ  اِمرِكــــ الْلــــِه اِإلِلســــ رِماتَخَــــو ىدهـ

ــِإ(. 12 ــيننِب الَّاِممـ ــ خَيـ ــِريـ  اِممـــ ِإن ِمـــهلَضوا فَـــكُـــردا َأمـــو ىرو الْـ

13 .مهُأمــــيوَأتَــــى وــــونَدهـــِب مِمـــاقَا فَـــم نم ِجـــعِمالَكَـــ الْاِتز 

14 .مــح ــح َأدمـ ــدمـ ــاٍح مـ ــ يرِش بـ ــيرِذنَـ ــرِن ماجر ِسـ ــيـ  )6()ِمالَ الظَّـ

15 .ــو الْ)7(ه ــع ــح الْباِق ــ الْراِش مىفَطَص وفٌُؤرِحــــ رِف شَــــيماِمنَــــ اَأليع 

16 .ــر ــ وٌلسـ ــ َأيدِهشَـ ــبِق نَينِمـ  يـ

   

ــع ــ حيِلــ ــ نَيمِكــ ــِخ الْيِبــ  اِمتَــ

    

                                                 
  : ، وردت في)24( تخريج القصيدة رقم )1(

  ).    44( بيتا واحدا هو البيت رقم رد، فأو1/5برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية،   
 .مادة ذمم و غمم: جمع غمامة وهي السحابة، اللسان: الحرمة؛ الَغَمام: الذِّمام )2(
  . 2/1542الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . الجنون من العشق: الُهيام )3(
 .مادة سجم: التي تسيل قليال أو آثيرا، اللسان: الدموع السجام )4(
  .  ساقطة:1في د )5(
 .بشكل طولي من اليسار إلى اليمين ) ب/ 47ق ( على الهامش األيسر من آتبت) 14 -12(األبيات :  في ت)6(
  .والمثبت في باقي النسخ. ساقطة:  في ت)7(
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17 .ـــومِثدِســـا قَرـــماِح صبنُـــ وــــــ ورب1(اِمتَــــــقَلْ ِلاًفَاِشــــــا كَد( 

18. ــم ــبتْ َأرشِّبــ ــهاعــ ــ يِمِعالنَّ ِبــ ــهركِّذَمـــ ــم الْاِر دزم ِعـــ  اِمقَـــ

19 .وِذنْــــمــــ َأرعادءــــ الْهِقاِرمــ ين ــ الْوِءسِبـ ــ واِبذَعـ ــِح الْرمـ  )2(اِممـ

20 .ـــ الْلُِّحـــمآِمـــِه ِبـــالِلح ر ــو ــم اهٍِنَــ ــ ِفمرحــ ــ الَْلعــ  اِمرحــ

21 .ــم اِجهــ ر مــن قَّ عر بــس  ِمالَ مــــن عــــضِرعــــ مٌلِكــــتَّمو اِءم ال

22 .ِبـــمينو اٍعدو مـــزــــــِقالْ يـــُلِو طٌَلمِث كَاِمييــــــرالــــــص اِمي 

 اِممـــ الغَحسكَـــ حس يـــيمِركَــــ ـ الْـــِةوبـــالتَّ وِماِحرمـــ الْيِبـــنَ. 23

 )3(اِمظَـــِع الِْتالَِضعـــم الْن ِمـــيرِجمــــ ـالْــاهورصنْــ مِمِحــالَم الْيِبــنَ. 24

25 .الِْبوـــعِدبـــنْ يتُعـــالْ ومِلســــ الْـــم ــقُدصمـ ــِدا هـ ــسيَلِبي سـ  ِمالَ الـ

26 .ــو ــ الطَِّنؤِممالِْب ِالِْبي ــع ــلاِم  اِمثَـــ اَألِلهـــ َأاِذقَـــنْ ِإلىجرمـــــ الْ

27 .الِْبومــر ــصِلسـ ــتَجم الِْقاِد الـ ــ ىبـ ــم الِْمظْنَِلـ ــو َأِماِركَـ ــِتى انْفَـ  )4(اِمظَـ

28 .ِبوالرــح ِةمــ الر ــو الِْعاِف ــِعاِض  ياِمســ َأنا ِمــهــ ِبمِركْــ َأِكاربمـــ ـالْ

ــفَ. 29 ــي ــ اثْياِنا ثَ ــيِنِن ذْا ُأ يــٍر خَن  )5(يِماصِتــــ اعاِتقَــــوِبمالِْب كِلــــِبحب ي

ـ َأ. 30 ــقْا َأذَِإ ينِمالَعـــي الْ ِفــعفَّشَمــ الْتَسلَـ ــخَ الْقَلَـ ــقَلْـ ــِق الْوُل طُـ  اِميـ

31 .ــوْأممــ َأونالثَّــِله رى والــسام ـــوِإامـــ لَنا ِمـــهِســـن ـــاٍتمم اِمس 

ــنَ. 32 ــا الْذَ ِإيِبـ ــ عربحـ ــتْنَّـ ــلَتَ ه لَـ ــمهجى تَقّـــ ــابا ِبهـــ  اِمسِتـــ

ــلُّ  ويثْبـــتُ ِعنْـــد احِتـــداِم النِّـــزاِل. 33 ــر كُـ ــد فَـ ــي هوقَـ ــاِم كَِمـ  )6(مـ

34 .ــم ــِقِزمتَ ِبيِلــ ــدع َأيــ ــِرفْتَوِهاِئــ ــ ِتِقيـ ــطَع الْكلْـ ــا الْايـ  اِمسِجـ

35 .ــو ــسِف ــِملْي ال س ٌلهــلِْل و حــ ِمِبر  ـنْ

   

ــ ــ هـ صعــ الْب ماِمرِع بــد ــرم الْي  ياِم

    

                                                 
  . 2/1509الفيروزأبادي، القاموس المحيط، . الغباُر: الَقتاُم )1(
 . مادة مرق و حمم: ه، اللسانقضاء الموت وقدر: الخارجين؛ الِحَمام: المارقين )2(
الحرب ذات القتل الشديد، وقيل موضع القتال،  جمع َمْلَحَمة وهي: ؛ المالحم424الزمخشري، أساس البالغة، ص . الشدائد: المعضالت )3(

 .مادة لحم: اللسان
 .مادة جبى: المختار، اللسان: المجتنبى )4(
 .  مادة وبق: المهلكات، اللسان: الموبقات )5(
ضاربون؛ الكمي       : اشتداد؛ النَِّزال : احتدام )6( ازلون ويت ا فيتن ى خيلهم ا إل ل   : المنازلة في الحرب إذ ينزل الفريقان عن إبلهم سالح، وقي : الالبس ال

 .مادة حدم و نزل و آمي و همم: اللسان. الشجاع: الشجاع الجريء؛ الهمام
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36) .تَوــع ــوو َألُــ ــ النَّهراِمــ  اِمســــ واٍمس حــــلُّ كُــــعضخْــــيفَ اتُذَاِفــ

ــ. 37 ــ النَّنِمـ ــ الِْرفَـ ــ َأرغُـ ــرِطتَ مهافُيسـ ــيـ ــ ِإاًاقَيِت اشْـ ــلَـ ــلِّى كُـ  اِم هـ

ــتُ اِةمـــكُي الِْدَأيـــ ِبياِمو الـــدنهـــفَ. 38 ــي فَيضقَـ ــي ِبِضقْـ ــدزِعـ  اِمو الـ

39 .ِلوــس ــض ويِفل ــيِفال ــهم ِرنْ ِم ضـــِب ىمـــ الطِّراِنعو ـــ الطَِّولْـــحاِمع 

40 .تُوــر ــر ِنعفَــ ــرىمهانُيــ  )1(فَيعـــشُو لَهـــا كُـــّل ســـاٍم وحـــاٍم  ِللِْقــ

ــَأ. 41 ــِغوا الْالُنَـ ــداىنَـ ــادوا الِْعـ ــوٍد  وَأبـ ــامِ ِبجـ ــيٍش لُهـ ــجاٍم وجـ  )2() ِسـ

ــَأفَ. 42 ــزى خُصقْـ ــةَاعـ ــ من عـ ــصيةكّـ ــ قُـ ــ َأكردَأفَـ ــى الْصقْـ  اِمرمـ

43 .وــعبداٍفنَــ مى ِذلَــ عِة الْــرـــو ــي َأاِلعمــ ــ ِب)3(فَانَـ ــسا وهـ  اِمنَالـ

44 .ــطَْأو عــم ــمي الْ ِف ِلحــ ع مــر ــلِْلِف الَو الع ــينِتِنسمـ ــِه ِبـ ــبص ِخـ  )4(اِم عـ

45 .ــو ــاال ِبةُبيشَ ــ)5(ِسنَّ ــاب شَ ــ ىد النَّ ــ الْاَلفَنَـ ــاِد والَعـ ــاًعـ ــ َأن ِمـ  اِممـ

46 .ـــومتَسودعالـــس نْـــ ِعرِهلَـــ اِإلد رــم ــم الْهتْـ ــ وننُـ ــخْ اِمهسِبـ  )6(اِمرِتـ

 اِمقَـــم الْيِن ســـلِّحـــم الْيِرســـ وِعرفُـــ الْيمِر كَـــِلوصـــ اُألميِركَـــ. 47

48 .نَاِقــبــمس ــتْارِس مــ النُّيروِمج ــــتَوَأ ِبتْمــــحمــــدب ــــ التَِّرداِمم 

49 .ــِهلَع ــيـ ــز َأ اِهللان ِمـ ــكَـ  ِمالَى ســــفَــــوَأ واِدعــــم الْوِميــــِل ٍةالَى صـ

  

)فَو ةِذكْردِذه الْقَِصيلَّقُ ِبهتَتَع 7()اِئد(:  
  

محمد، وَأحمد، والْماِحي، والْحاِشر،    :  وِهي  هِذه الْقَِصيدةُ ِعدةً ِمن َأسماِء النَِّبي        )8(تَضمنَتْ
      صالمالشَِّهيد، وو ،اُألِميو ،النَِّبيل، وسرالْمول، وسالراِقب، والْعـِشير،     والْبِلم، وسالْمالنُّور، وق، ود

والْمبشّر، والنَِّذير، والمنِْذر، والْمِبين، واَألِمين، والْعبد، والداِعي، والـسراج، والْمِنيـر، واِإلمـام،             
واآلِمر، والنَّاِهي، والطَّيب، والْكَـِريم،     والمذَكِّر، والْهاِدي، والمهاِجر، والْعاِمل، والْمبارك، والرحمة،       

                                                 
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )1(
ين   )أ/ 48ق (ى الهامش األيسر من    آتبت عل ) 41 -36(يات  األب:  في ت  )2( ى اليم سار إل ْيٌش  .  بشكل طولي من الي امٌ َج لَّ شيء    : ُله َتِهم آ ر َيْل ، آثي

  .577الزمخشري، أساس البالغة، ص . وهو مجاز
  .أنام: ، م2في د )3(
  . مادة سنت: جمع مسنت وهو المجدب، اللسان: مسنتين )4(
  .البأس: ، م1في د )5(
 .10/298الزبيدي، تاج العروس، . أخذته: اخترمته المنية )6(
 .ساقطة: 1في د )7(
 .بياض: 1في د )8(
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والْمحلّل، والْمحرم، والواِضع، والراِفع، والمِجير، وخاَتَم النَِّبيين، وثَاِني اثْنَـين، ومنْـصور، وُأذن             
       الْعثّر، ودمل، ومزمنَِقيب، وقَاِسم، وون، وْأممطَفَى، وصمر، وُؤوف،    خَيالرْؤِمن، والْمِكيم، والْحِلي، و

  . والرِحيم، والصاِحب، والشَِّفيع، والْمشّفع، والْمتَوكّل، ونَِبي التَّوبة، ونَِبي الرحمة، ونَِبي الْملْحمة 
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  )1(قَاِفية النُّون

- 25 -   
  ] الطويل [

ــ. 1 بدــا و ــ الُْلالَض ــيغَ ــجو دطُس تَ ــ هونُ ــاء الْيِض هــد ى صبــ ِلاًح مــن ي ينُِبتَس2(ه( 

2 .الَوحــُللَ و ــج الْي ــ َأِله سوــد  هينُــِب تُاِرهــ النَِّسم شَــن ِمــِدشْــا الرنَســ ٍماِح فَ

ــو ٍدمـــح مينِلســـرم الْيـــِر خَِدِلـــومِب. 3 ــي ِفا ِهللانَتُلَيِســـ ــِدا نُمـــ  هينُـــ

ـ ومِل. 4  هينُِش يـــ)3(رجـــ زدمـــ الْاك ذَبقَـــعَأو ٍةاو ســةُيــرح بتْاضــ غَِهِدِلـ

ــنَ ِلاًيــ رِسماَأل ِبــنكُــ يم لَــنَأكَــ. 5 ــ ياًدرِوو ٍلاِه ــ الْينِعـ ــيِع مامهتَسمـ ) 4(هنُـ

ــومِل. 6 ــ لَِهِدِل ــم ا بــد ــورا النُّ ــ اًراِه ظَ ِضيــ ِبيء بصرــِحالْى و جازــِر ع  )5(هينُ

ــومِل. 7 ــ ِن)6(ِهِدِل يرــان ــخْ ُأساِر فَ ــفَ تْدِم ــخْم ِإهرونُـ ــهادمـ ــ ِح)7(ان حـ  هينُـ

 هونُُؤ شُـــيـــِهِلع )8(تْلَّـــهانْيـــه واِنبم تْقَقَّشَتَــىرس ِكــانيــو ِإِهِدِلــومِل. 8

ــومِل. 9 ــِهِدِلـ ــتْر خَـ ــالَ عـ ــ ِهاِتفَر شُـ ــالَفَ ــلْ ِلفٌر شَ ــب يِسرفُ ــىقَ ينُِص حه 

 )9(هينُــِن ريــدِفا ياذَ مــه لَــاًقَحسفَــ ةًنَّـــ ريسِلـــب ِإن رد قَـــِهِدِلـــومِل. 10

11 .َأونــ و ــ انْآندقَـ ــي جارسِكـ ــو ِهوِشـ ــاذَم ــي يِذا الَّ ِدجــِهلَي ع ــِن َأي  هينُ

12 .ــو ــخْ َأدقَ بــ كُتْر ــه اِإلبتُ ــَأ ِبل ــِمَأ وهارتَـــــخْ مهدمـــــحم هنَّ  هينُـــ

13 .ــو شَّبــ ِعر يســى ب عدــ م ــَأى ِبوس ــنَ هنَّ ــ الْنَأ ويِبـ ــ الَقَّحـ ــ ِدك شَـ  هينُـ

ــ. 14 ــالَفَ ــالَّ ِإور نُ ــع يين ِح ــو ملُ  هينُـــِبو جدبـــ يين ِحـــالَّ ِإحب صـــالَو هارنَ

ــِلفَ اًثَــاِب عرفَــوأر قَــنِإ)10(ناِجــ دهلَــ. 15 ــ ِمِهلَّــ ــ وهثُّــــ غَهنْــ  هينُِمســ

                                                 
  : ، وردت في)25( تخريج القصيدة رقم )1(

تة   1/119ان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، بره؛ )32، 30(، فأورد البيتين 697النواجي، روضة المجالسة وغيضة المجانسة، ص        أورد س ، ف
 ).10،9،8،7،5،4( هي أبيات

 .مادة دجن: ظلمته، اللسان: دجونه )2(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )3(
 .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار )ب/ 48ق (تب البيت على الهامش األيسر من آ: في ت )4(
سر من            آ: في ت . 1/441ياقوت الحموي، معجم البلدان،     . موضع بالشام من أعمال دمشق    : بصرى )5( امش األي ى اله   )ب/ 48ق (تب البيت عل

  .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )6(
  . آان: ، والسيرة الحلبية1 في د)7(
 .وانحلَّت: 1 في د)8(
  .مادة رنن: ، اللسانالصَّْيَحُة الَحِزينُة: الرَّنَُّة )9(
 . 1/453الدميري، حياة الحيوان، . علفها الناس في منازلهم، وآذلك الناقة والحمام البيوتيالشاة التي ي: الّداجن )10(



 314

16 .ــتَــمى حر الْضتَــخْمــلْ ُأار ــنِإو اًنَاِك ســيِف ــ عاب غَ ــهنْ ــ عاب غَ ــهنْ ونُكُ سه 

17 .ــح ــطَم الْينِن ــنَااي حوهــ و ــ عالَو اهاقُيِتاشْ ــالْ فَبجـ ــعذِْجـ ــِن حح صـ  هينُـ

18 .فَوــار ــ اَألِتقَ ــ دين ِحــارجشْ ــا ِبع ـــــتَاِبمنََ اههـــــا وقْتَاستْلَبينُـــــِد تُهه 

ــ. 19 ــمِد َأقُّشُتَ ــ حِضر اَألي ــثَّمى تَتَّ  )1(هونُص تَــيــدِرا ييمــ ِفةًرتْ ســهلَــ تْلَ

20 .ــو ــ ِإتْركَ ــى ِتلَ ــنَم الْكلْ ــ بِتاِب عدــ ام ــعبال رخَ ــا ا ه ِمنْهــو ــِط قَفَّخَ  )2(هينُ

21 .ــو ــوُلقَ ــِتب الْارد ِج ــ ِعي ــع ددنْ ــَأ ِهاِئ ــنيِمـ ــ ي)3( َأنيرِد جـ ــِم َأابجـ  هينُـ

22 .ــو ــاك ذَنِم ــِح الْيمِلس تَ جــ َأِةار ــٌلِفكَ هنَّ ــو يـ ــوعلُـ ــاِمرالغَ ِبـ  هينُِم ضـ

23 .ــو ــي ُأِف ــذْ ِإٍدح ــاَل قَ ذَ هِحا يــب ــَأو انَ ضمــر ــاًقَو شَ ــ ِف شَي حاهــِف د  )4(هينُ

24 .ــٌلِلد ــ عي ــج الْنى َألَ مــاد شُ يوبــ ه ــ الْنِم مــفَطَص ى حــفٌِط لَب ــِم كَي  )5(هينُ

ــا كَذَِإ. 25 ــح اَألِتانَ جــار ذَهــينُِنا ح اه ــَأو ــهاقُوشْـ ــلَ عاٍدا بـ ــنُا فُيهـ  هونُـ

ــا وايــطَملِْل امــفَ. 26 هيِرطْ يــب ــا الْه حتَفَ ادــه ــِدِبو ِلفُـ ــ َأكميـ ــتْادبـ  )6(هونُطُ شَـ

ــذَِإ. 27 ــ يما لَ ــنْ ِمْلنَ ــا الْه ــيِط ِبامرغَ ٍةب ـــ لَاًينَـــِنحـــهاٍدا بـــلَ عيهونُـــنُا جه 

28) .ــِفو يهــا م ــه الْامقَ ــح ميِماِش ٍدم ــو جوهرــه ــ ذَن ِم ــكِل ــين ِط الطِّ  هينُ

29 .الْ يُلِلس ـ نَ الَعِكـ الُْلجو النَّـخُـ َأاِمرــَأ ىد ــو الْب الَوِدج ي ــب  هينُــِم ثَيــِهِدى لَقَ

ــ. 30 ــالَفَ ي ســالَِّإر ــ م ا يس7(ح(هارــس ي  الَوــ ي ــالَّ ِإنمـ ــا تَ مـ ــِم ينمـ  هينُـ

31 .ِلوـ  ين ــ هوبرى ضـتَّ شَـاِسبـ الْيدِد شَ ــلْ ِلهتُدِشفَـ ــس وِبرحـ ــ ِلِملْالـ  هينُـ

ــ. 32 ــم الْينِرقَ ــاِلع ــفُ تَمي لَ ــهتْ ــو ةٌادي ِس ــملَ ي ــك ــد ِف ــ حيِناري ال ــِر قَاًقَّ  هينُ

33 .وم ا زـ  ان ــ ه لَـمكَـ ويـِه ِفِقلْـخَ الْلُّ كُ ــاكى ذَوِس ــ ون ِم ٍفصــٍلِم ج ــِز يي  هينُ

ــِجَأ. 34 ــرِن ــ الْيعِفي شَ بِيِنذْمــن ــَأ يِننَِّإ فَ ــ ذُيرِسـ ــتُ  الَوٍبنُـ ــي دكفَـ  هونُـ

35 .ـي أَ ِنكنِّلَورجـي الْ ِفـوكاِف شَـِرشْحاًع وا خَـمـ  اب م ن ي ـرـ ِركَو  ج اًيم ـ ِع ي  )8()هينُ

                                                 
  .مادة أدم: وجهها، اللسان: أديم األرض )1(
  .مادة قطن: السكان في الدار، اللسان: القطين )2(
 .ساقطة: 2في د )3(
  .بشكل عرضي )ب/ 169ق (تب البيت على الهامش األيمن في آ: 2في د )4(
  .آمونه: ، ب1في د )5(
  .مادة حدا وشطن: بعيدة، اللسان: من الحدو وهو سوق اإلبل والغناء لها؛ شطون: الحدا )6(
  .تسح: 2في د )7(
  .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) أ/ 49ق ( على الهامش األيسر من آتبت)  35 – 28(األبيات :  في ت)8(
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ــفَ. 36 ُمــي ِذِل ــالالَّة ــم الْ)1(يِج ــنْذَ ِبرقِّ ــو ِهِب ــي َأِل ُلمــ الر ــي الْاِج ــِق ييِوقَ  هينُ

ــ ِمذَا الَذَِإ. 37 ــ الْكنْـ ــِذ ِبيرِجتَسمـ ــفَ ٍةمـ ــقَّحـ ــبِخ تَ الَن َأه لَـ ــنُ ظُيـ  هونُـ

38 .لَعـــيـــكثُـــ اِهللاالةُ ص ـــمالَ سمه مدى الدـ  ِره م  ـ ا م ـ  تْاس ـ  ٍضور ِب  هونُص غُ

  

  :)2(ِذكْر فَواِئد
  

رنَّة :  َأربع رنّاتٍ  )5(َأن ِإبلَيس رن  ": )4( مخْلَد بن َأن ِفي تَفِْسيِر بِقي      )3( ساِلم بنحكَى َأبو الرِبيِع    
ِبطَ، وُأه ننَّة ِحيرو ،لُِعن نوِل اِهللا ِحيسر ِلدو ننَّة ِحيرةُ الِْكتَابُأنِْزلَتْ فَاِتح ننَّة ِحير6("، و( .  

وَأما اَألنَّةُ الْمشَار ِإلَيها فَيوم بدِر، وقَد َأبصر الْمالِئكَةَ، وكَان قَد ِصـِحب الْمـشِْرِكين ِفـي                 
ي ِكنَانَة، َأن تَعدو علَى مكَّةَ ِبشَر       بنَأنَا جار لَكُم ِمن     : ، يقُوُل لَهم  )8(اِني الِْكنَ )7(صوِرة سراقَة بن جعشُم   

ِا تَرَاءتِ الْفِئَتَانفَلَم)9(َالَِئكَةالْم رصَأبِه،  ويِقبعلى ع ِرَئ ِمنْهم، نَكَصبو)10(،لِقي ِفي ذَِلكو :)11(   
  ] البسيط [

ــم ِب. 1 ــلَمهم دالَّهـ ــم َأسـ ــروٍر ثُـ  غـ
  

 ارــر ــن وااله غَــ ــثَ ِلمــ  ِإن الخَِبيــ
  

       

 ِت النَِّبييِفي ب َأنَّه كَان ِوير فَقَد اِجنا الدَأمو ِإذَا كَان اِجن، فَكَاند )12( فَلَم كَانَهم ِت قَريِفي الْب 
ذَكَر معنَاه .  جاَل ِفي الْبيِت عاِبثَاً كُلَّ مجاٍل كَعادِة َأمثَاِلهذَا خَرجَ فَِإ. يبرح، ولَم يتَزحزح وقَاراً

  . )13(الْقَاِضي ِعياض
                                                 

  . شعريةوقد سهل الهمزة للضرورة ال: أي الالجئ )1(
 .ذآر ما يتعلق بهذه القصيدة من الفوائد: ، م، ب2في د )2(
ين      . بمصر، قاضي القضاة     سليمان بن عمر األنصاري الشافعي     :هو )3( ا ب شام              ).  هـ  734 و 654(عاش م د إلى ال ي ، وف ينحدر من أصل مغرب

ة               "لمقطعة  من صحيح مس    "عبد الدائم   وهو شاب، فتفقه واشتغل بالعلم، فسمع من أحمد بن           ة المقدسي وطائف ن نعم د ب دين أحم ال ال شيخ جم ، وال
اء   ا           . من العلم ضاء بدمشق وشيزر وغيرهم ة                 . عمل في الق ة والعف ام النزاه ام ت نفس صلبا في األحك وي ال ان ق ه في   . آ ذهبي، معجم    : ترجمت ال

ة،        ؛  5/254؛ الصفدي، الوافي بالوفيات،     1/166الشيوخ،   ة والنهاي ر، البداي د،    ؛ ا13/406ابن آثي ل التقيي اد، شذرات    2/10لفاسي، ذي ن العم ؛ اب
   .6/107الذهب، 

صانيفه ) هـ276 و 201(بقي بن مخلد بن يزيد األندلسي، أبو عبد الرحمن، حافظ، مفسر، محقق، عاش في الفترة الواقعة ما بين              : هو )4( : ، من ت
ه في   . ه على أسماء الصحابة     رتب" الحديث"، وآتاب   "التفسير"و" فتاوي الصحابة والتابعين ومن  دونهم     " صلة،       : ترجمت شكوال، ال ن ب ؛ 1/38اب

    .    2/60الزرآلي، األعالم، 
  . وآتب بجانبها صح) أ/218ق(ا الناسخ على الهامش األيمن من َأّن وقد آتبه: 1في د )5(
ر )6( ف،  : ينظ روض األن سهيلي، ال ا، 1/308ال ي، االآتف ون األ 1/109؛ الكالع اس، عي يد الن ن س ر، ؛ اب ة،  ؛ 1/27ث سيرة النبوي ر، ال ن آثي اب

  . 1/350؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 1/212
  .وهو تحريف. جشعم: ، م2في د )7(
آان في الجاهلية قائفا  أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول اهللا، صلى اهللا        .  بن جعشم المدلجي الكناني، صحابي، له شعر       سراقة بن مالك  : هو )8(
ر  ع ي بك ع أب ار م ى الغ رج إل ين خ لم، ح ه وس ائف . لي زوة الط د غ لم بع نة أ. وأس وفي س ةت شرين هجري ع وع ي. رب ه ف ر، : ترجمت د الب ن عب اب

  .3/80؛ الزرآلي، األعالم، 1/421؛ ابن األثير، أسد الغابة، 173/ 1االستيعاب، 
  . 48/ 8األنفال )9(
ة، : ينظر )10( سيرة النبوي ن إسحق، ال ن؛ 1/315اب ة، اب سيرة النبوي شام، ال ف، ؛  2/202 ه روض األن سهيلي، ال ا،  ؛3/120ال الكالعي، االآتف

  .2/488؛ ابن آثير، السيرة النبوية، 1/356
ديوان، ص          ؛2/203ابن هشام، السيرة النبوية،     : ينظر )11( ف،        388 حسان بن ثابت ، ال روض األن سهيلي، ال ون         ؛3/72؛ ال اس، عي ن سيد الن اب

 .1/245األثر، 
 .عليه السالم: في م، ب )12(
  .184القاضي عياض، الشفا، ص  )13(
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قَرْأتُ علَى اِإلماِم الزاِهد َأِبي ِإسحق ِإبراِهيم بن عِلي بن َأحمد الْواِسِطي َأخْبركُم َأبو الْبركَاِت               
  داود   بندمد   بنَأحمحبن م       دمحِل مو الْفَضالَِعب، َأنَّا َأبر   بن ممـو        بن عَأنَّـا َأب ،ـِويمف اَألروسي 

 الَمَأمون، َأنَّا الشَّيخُ َأبو الْحسِن الدارقُطِْني، ثَنَا َأبو عبـد اِهللا            بن محمد   بن عِلي   بنالْغَنَاِئم عبد الصمد    
 يوسف الْجوهِري ِببغْداد ِمن ِكتَاِبـه،       بنثَنَا محمد   : ، قَال )1( عثْمان ِبواِسط  بن عمرو   بنمعدل َأحمد   الْ

 َأِبي ثَاِبتْ، عن عطَاء، عن      بن ِسياه، عن حِبيِب     بنثَنَا عبد الْعِزيِز    :  موسى، قَال  بنثَنَا عبيد اِهللا    : قال
 لَِعـب    وحش، فَِإذَا خَرج رسـوُل اِهللا        كَان آلِل رسوِل اِهللا     : "، قَالَتْ - رِضي اُهللا عنْها   -ِئشَة  عا

  .)2("، ربض كَراِهية َأن يْؤِذيهواشْتَد، وَأقْبَل وَأدبر، فَِإذَا رَأى رسوَل اِهللا 
 قُطِْنيارقال الد :   بثٌ غَِريِديِبيِب    حِديِث حح طَـاء، عـن عائـشة          بنِمنع نَأِبي ثَاِبت، ع 

 يوسفُ الْجوهِري، عـن     بن ِسياه عنْه، وتَفَرد ِبه محمد       بن تَفَرد ِبِه عبد الْعِزِيِز      )3()رضي اهللا عنها  (
يكُن ِإالَّ ِعنْد َأِبي عبيِد اِهللا، وكَـان ِمـن الثِّقَـات             ِسياه، ولَم    بن موسى، عن عبِد الْعِزيِز      بنعبيِد اِهللا   
  . )4( عمرو الَِّذي كَتَِبه عنْه َأحمد بنيِريدانْتَهى كَذَا ِفي اَألصل، ولَعلَّه ِعنْد َأِبي عبيِد اِهللا . الْحفَّّاظ

ِبي الْفَضل ِبِقراءِة واِلِدي علَى اَألوِل وَأنَا َأسمع،         أَ بن يوسف، وغَاِزي    بنَأخْبرنَا عبد الرِحيم    
 غَيالَن، َأنَّا الشَّاِفِعي، َأنَّا محمد      بن الْحصين، َأنَّا ا   بن، َأنَّا ا  طَبرزد بنَأنَّا ا : وِبِقراءِتي علَى الثَّاِني، قَاال   

 َأبي وقَّاص الْوقَّاِصي، ثَنَا جدي َأبـو ُأمـي          بن سعد   بن ِإسحق   بن عثْمان   بن يونُس، َأنّا عبد اِهللا      ابن
  اِلكة   بنمزمبن ح       ِريدالْب ِجيرالْخَز اِريٍد اَألنْصيَأِبي ُأس -   نْهاُهللا ع ِضيـوَل اِهللا      - رسر َأن  ،

" وك، فَِإن ِلي ِفـيكُم حاجـة  بن غَداً َأنْتَ و)5(فَضِل ال تَِرم منِْزلَكيا َأبا الْ  : " عبِد الْمطَِّلبِ  بنقَاَل ِللْعباِس   
ـ     : ، قَالُوا "السالم علَيكُم : "فَانْتَظَروه، فَجاءه؛ فَقَالَ   كَيـفَ  : "قَـالَ . هوعلَيك السالَم ورحمةُ اِهللا وبركَاتُ

: فَقَـالَ ". ِبخَيٍر َأحمد اهللاَ  : "مِد اِهللا، كَيفَ َأصبحتَ َأنْتَ يا رسوَل اِهللا؟، قَال        ِبخَيٍر ِبح : قَالُوا". ؟َأصبحتُم
اللهم هـذَا   : " وقَالَ )6(، فَلَما َأمكَنُوه اشْتَمَل علَيِهم ِبمالءِتهِ     )ثَالَثَاً" (تَقَاربوا، ِليزحف بعضكُم ِإلَى بعض    "

 ِمياس عبِتي            العالءم ِبماهم ِمن النَّاِر كَِستِْري ِإيهتُراس مِتي، اللهيل بُؤالَء َأههِصنو َأِبي، وهـذه  )7( و "
  . )9( الْباِب وحواِئط الْبيت آِمين آِمين ثَالَثَاً)8(فََأمنَت ُأسكُفَّةُ: قال
لُه10(قَو( )11(] نَا وِحبٌل يبج د ِإنَّههفي ُأحنُِحب[  

                                                 
  .   5/353ياقوت الحموي، معجم البلدان، . هـ84مدينة بالعراق، تقع بين البصرة والكوفة، بناها الحجاج عام : واسط )1(
 . 9/518لهدى والرشاد، ؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل ا)6005(، حديث رقم 5/445األفراد، المقدسي، أطراف الغرائب و )2(
 .ساقطة: 1في د )3(
 .3/640؛ ابن آثير، البداية والنهاية، 5/445المقدسي، أطراف الغرائب واألفراد،  )4(
 .  مادة ريم: من الرَّيم والرَّيم هو البراح، أي ال تبرح، اللسان: ال َتِرم )5(
  .بمالءة: في ب )6(
  .مادة مأل: الِمْلحفُة، اللسان: الُمالَءة )7(
 .مادة سكف: عتبة الباب التي يوطأ عليها، اللسان: األسكفة واألسكوفة )8(
ر )9( ر،  : ينظ م الكبي ي، المعج م 19/262الطبران ديث رق وة،  ؛ )584(، ح ل النب ي، دالئ شهير  ؛72-6/71البيهق د ال اب الفوائ شافعي، آت  ال
 .190؛ ابن سيد الناس، منح المدح، ص )313(، حديث رقم 1/308غيالنيات، بال

  .مطموسة: 1في د )10(
 .عليه السالم: ، ب في م)11(
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، َأنَّا المخَلّص، ثَنَـا     الْبسِري بن البنَّا، َأنَّا ا   بن مالَِعب، َأنَّا ا   بنقَرْأتُ علَى الصوِري، َأخْبركُم ا    
باهللاِ ع غَِوي  - دِني الْبعاس    - يبثَنَا الْع ،-  ِني َأبعِليد ا ير       - الْويمع نانَة، عوو عة،    َأبِ بن، ثَنَا َأبـلَمي س

ِإن ُأحداً هـذَا جبـٌل يِحبنَـا         "قَاَل رسوُل اِهللا    : ، قَال - رِضي اُهللا عنْه   -عن َأِبيِه، عن َأِبي هريرة      
هنُِحب1("و(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ).  8450(، حديث رقم 14/164ن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد ب )1(
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  )1(قَاِفيةُ الْهاِء

- 26 -  
  ] البسيط  [

ــ.1 ــي ــشَّماِتا كَ ــدن ِإوِق ال ــِهِدب معم ال ــح ي ــدِعيىتَّ ــ زي مالْان ــو ِلصم ــِهِدب  ي

2.ًأصـى الْ لَو إِ باِنبتْانَـ بنْـ عـهاِج هتَ يِترــع ــلَ ِبالًلُّـ ــي واِليـ ــِها ِفهِلصـ  )2(يـ

3.عصـ  ر مضى وِبالَجالـيـب صشُا قُـبــ ب ــ يملَـ ــِه  ن ِمـــقَبـ ــِهنِّم تَالَِّإِطيِبـ  يـ

 يِهضقَــي تَي ِفــاِنمــى زضقَــ تَدينَــاً يِتلَاِطمـولْـ تَمى لَو اللِّده ع ام د )3()ولَ  (.4

5) .4()اي( نْ مِإِبلْـلقَ ا ةَي ـ الْطَّ شَـنمزارالَ و ــربنُــيــُلِط ُأع ي نَي ِفــاِحويــِهاِحو 

6) .5()الَو(وفٌقُــ ولْــى ِتلَــعوِللُــ الطُّكـــطَ الَ وفٌيِلـــ يـــالَ ومص ُأب يـــِهاِكب 

ــفَ.7 ــي َأِل ــذَ ِإينِن اا مــن ــِذع ــخُْأ مكُركْ ــي الِْف ــامرغَ الِْن ع ــو ــِهِدبيفَي اِش  )6(ي

8) .ــو ــلْ قَ)7()ارنَ ــخْ تَي الَِب و لَباِعوــج اه ــوصوبتَي الَِنــفْ ج ىقَــرع 8(يــِهاِدو( 

ــ.9 ــنِإفَ ــتُيض قَ ــ الْيتُض قَ قَّحــنْ م  يِهمســ ُأ الَن مــىوام هــمــى ِذلَــِإ اًِشيتَ

ــ. 10 صِلاًنَو ــح ــ قَِكب اســ النُّتُم اذَ ِإوَلح يــِهِدب ــي عــ أي ــ اَألِننّ ســِهِفخْ ُأاِعم  )9(ي

ــو ٍدعـ بنِمـ و،ٍبر قُـن ِمـِتْئا شِ م بِ الًهَأ. 11 ــ ِونِم اٍلص،ــ و ــ نِم صد،ــ و ــِه ِتنِم  ي

 يـــِهِفالَي تَي ِفـــِفـــالَى تَوهـــَأ وهلَـــ اًبـِرتَقْ مدعـبى الْوهَأ فَـِكضـاَى رِ ضرَأ. 12

13 .ينِّيي  ِرجِكتَمم جرِموِحى الر ـنج يِدس ـــي ِبِدتَـــغَْأويٍثِدحُأ)10(ِكنْـــ ع يـــِهِرج 

14 .يــح ــو ملُ ــ ِعهرركَ ــ عالَويِدنْ جــ ب ــالْ )11(طُرفَ ــ عاِمرغَ ــى التِّلَ ــِهِلح ياِرركْ  ي

15 .يــِهِند ــ وي ــِدج ــالَي فَ ــ ييء شَ ــ امالَِّإ هراِمخَ ــ راحدِتــ ــ ي اِهللاوِلســ  يِهِصقْــ

                                                 
  :، وردت في)26( تخريج القصيدة رقم )1(

  ).4، 3، 2، 1( وقد أورد أربعة أبيات هي 5/152السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، * 
 .)22، 21، 20(د ثالثة أبيات هي   وقد أور1/5ي، السيرة الحلبية، برهان الدين الحلب* 

  . مادة بين: جمع بانة وهي نوع من الشجر يسمو ويطول في ارتفاع، اللسان: البان )2(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )3(
  .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )4(
  . النسخوالمثبت في باقي . مطموسة: في ت )5(
  .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) أ/50(آتب على الهامش األيسر من : في ت )6(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )7(
  . مادة خبا و لعج: جمع العج، وهو الهوى المحرق، اللسان: تنطفئ؛ اللواعج: تخبو )8(
 .أبديه: 2في د )9(
  .منك: 1في د )10(
 .من: 1في د )11(
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16 .مـــحمـــ خَديـــاِط قَ اِهللاِقلْـــ خَرــ ةًب مالَن ــ ي ــ عامنَ ــى َألَ ٍنمــِهاِونَ م  )1(ي

ــ. 17 مشَــن دــ الْرْؤبــاِإل ِوس عدــاِئ نَام ــد مرو هلُ ــتَيـ ــا يى حد النَّـ ــِهاِدنَيـ  )2(يـ

ـ نْي أَ ِف. 18 ِمـٍمج قُـن رٍشيـ وهـوب درهــَأ م حسابــه ــدم ِف ــى َأجي ال ــارونْ يِهاِر س 

ـ  ه نِم. 19 ــي ملجـئهماِنيفَم الـضِعـطْ مٍماِش ــِإوشُع ــلَ ــشَِّهاِرى نَ ــِهِرقْيي فَاِت ال  )3(ي

20 .عمو الْ رالنَّـوذُ الَعـدى مـ الَني قُاِبســ ه ــسرمـ ــ ِرالَ واِبح الـ ــِهاِرجتُُ حيـ  يـ

ــلَ اذَ ِإوِدفُـــولْ ِل)4(ياِبوجالْ كَـــهانُـــفَِج. 21 ــموا ِببـ ــةَكَّـ ــِهاِدنَم ماهاد نَـ  )5(يـ

ــقُ تَْئـِل مدقَـا وهـنْوا ِمبصخَْأوا  لُحم أَ وَأ. 22 ــح ِلاًوتَـ ــِهِراِضـ ــِهاِدب ومهنْ ِمـ  يـ

ــخَ. 23 يــ اَألر ــ راِمنَ اِهللاوُلس ر حــم  يــِهاِلع ممــتْا تَمــ كَمــتْتَ وتْمــع هتُ

24 .وــ اَألهــومــاِس النَّــلِّكُــ ِلانِنِمْؤ مهم ــالْو ــ وريناِفكَ مــن ــِهِوْؤ يِضري اَأل ِف  ي

ـ  هالَولَ. (25 خِّـا أُ  مـ التَّرِذعـيبع َئـٍة ِفن ــجــ ِدَلالَ ِخــتْاســ الْاِريتَقِّح يــِهِغب 

ــ. 26 ــ عموقَ ــَأا ووتَ بالَّا ِإوــ ج تَالَهمه ــِحالْو ــِه  يملْـ ــلِقيـ ــِهِنثْيم وهنْعـ  يـ

ــادنَــ. 27 ــ مِهــ ِبر مــاِلبــج اَألكلَــ مِهى ِب ــم ــ ِإتَْئا ِش ــنِّ ــ م اِهللاِرمَأي ِب يِهِضم 

ــفَ. 28 ــر َأ:اَلقَ ــج ــ يأن اَهللاو ِب ــجِرخْ ــَأ ن ِم ــِهِبالَص م مــ ِإن ــِدِحوى التَّلَ ــِهِده يي  ي

ــ. 29 ــ الِحدهرفَ ــ حملْ ــقَعى َأتَّ ــلَوا خَب ــلِْل اًفَ ــ يقِّحـ ــد وهرصنْـ ــِهِمح ييِنالـ  يـ

ــ َأنمــ. 30 ــ اُهللاَلزنْ ــفَ هتَــحد ِمرآِنقُــي الْ ِف ــم ا عــس ــالْ ِبراِعى شَ مِحدــِهِرطْ ي  ي

ــ ةٌلَصفَــ م آيــاتٌدِحمــالِْبتَنِْويــه . 31 جــ ِبتْاء ــم ــصها خَ ــن ِم ــِهِونْ تَِلض فَ  ي

ـ يه و طَ. 32  )6(ســـيعِطيه فَيرِضـــيه ن َأِهبـــ رنعـــ تْقَـطَى نَحالـضا وهـنْ ِميناِس

33 .ـ ي أَ ِفو ـ حي م ِفــوهلُــتْي ه لَـيـعِف الركر الـذِِّحرشْ نَـملَ  يــهِ اِل تَرآِنقُــ الِْمكَـ

 يـــِهِرج يهنْـــ ِمٍركْـــ ِذع مـــهركْـــِذو اًدبــه َأمو اســلُــتْ يهم اســن َأاهطَــعَأ. 34

ــفَ. 35 ــ َأنمـ ــٍدِحوتَر ِبقَـ ــاِلخَ ِليـ ــَأ ِهِقـ ــتَـ ــ رِركِْذى ِبـ ــِهاِل تَ اِهللاوِلسـ  يـ

                                                 
 .مادة نوأ: اللسان. وقد حذف الهمزة للتسهيل. معاديه: مناويه )1(
  .بناديه: في ب )2(
 .مادة عشا و قرا: يضيفه ويقدم له الطعام، اللسان: يقصدها مستضيئا؛ يقريه: يعشو إلى ناره )3(
  .34/13 سبأ .يلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِيَعمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن محَارِيبَ وَتَمَاثِ: في البيت اقتباس من قوله تعالى )4(
اءُ        : الجوابىمادة جفن؛ : ، اللسانالَقْصَعُة الَعِظيَمُة: وقيل. قدور الطَّعاِم: الَجْفَنُة  : جفانه )5( ه الم ُع في ضَّْخُم ُيْجم ْوُض ال ة، وهى الَح ُع جاِبَي ن  . َجْم اب

  . 1/503فارس، مقاييس اللغة، 
 .93/5الضحى " ولسوف عطيك ربك فترضى : "تعالىفي البيت اقتباس من قوله  )6(
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ــ. 36 مــن ــ اُهللاصه خَ ــع مآِنرقُالْ ِب ــ ةًزِج ــ تَِهِبـ ــم فَىدحـ ــنْ يلَـ ــِهدح تَركَـ  يـ

37 .وــز ــثَ ِبهانَــ ــهاد زاٍءنَــ ــ اًفَر شَــ ــكَحي مِف ــاٍتم ــ ِن ِم اِتاآلي يــِهِنع  )1()ي

38) .ِب )2()وــالروِلســ دعاهالنَّ وبــيــ ومـــ نعدنَـــاه ـــ ِبِهى ِبـــادـــٍماسي ِيسِهم 

39) .ــ )3()و ــ حوِفُؤالرِب باهو ــر ــالِْب  ويِمِحال ــي الْاِده ــيِمِركَ ــ الِْن ِم حــى َأنَس يِهاِمس 

40) .ــَأ )4()و ــ اُهللامسقْ ــِزنْي تَ ِف ــب ِبِهيِل ــ الِءاقَ مــفَطَص ــاًمسى قَ ــ م ــِهِلع ياءا شَ  ي

ــفَ. 41 ــعي لَِف مركالْ وــع مالْر ــب ــاءقَ  يــِهِفكْ تَِلضفَــا الْايــز من ِمــةٌيــِزم ه لَ

ــ هبــقَعيوىولَــي اُأل ِفــ اِهللان ِمــٌلضفَــ. 42 ــٌلضفَ ــن اِهللا ِم ــي اُأل ِف ــرخْ ى ييِهاِمس 

ــ نِمـ ويِو الـروِضحـالْ وِةيلَِس الو نِم. 43 ــٍةاعفَشَ ــِعِمي ج ِف ــي ــ اِس النَّ  يِهِمستُ

ــ. 44 شْبى الْرــو ــا حذَ ِإوِدفُ ــلُّ ــنَِب ِهِتاحسوا ِب ــِليـ ــا َأ مـ ــوهملُـ ــِهاِدي َأن ِمـ  يـ

ـ  نمفَ. 45 ي زرهِجـ ينْـ ِمدـهه دىنَـ ودى يــح ــد ِبوهبـ ــد ويِنالـ ــا وينْالـ  يِهِفشْيـ

46 .ــو مــن ي زــ قَر برــه ي ِردــك ــ هتَاعفَ شَ يســو ِبم َأا هــو ــمن الْ ِم ــِهِجنْ يوِهركْ  ي

47) .ــن م5()و(ــه ــرةً فَلَ ــِه م ــصلِّ علَي ِزيــِه      يجي نْــهع ــشْرــا ِمــن اِهللا عِبه

48 .ي ـ  ا ر ص بـيـِهلَلِّ عـ ما جىرٌلثَـ م ــوــما ســى قَرمــي الْ ِفــرحِنسي 6(يــِهِكح( 

  

  : )7(ِذكْر شَيٍء ِمما يتَعلَّقُ ِبهِذه الْقَِصيدِة ِمن الْفَواِئد
  

 لُهِلكُلِّ النَّاِس  [قَو اناَألم وهة( و8( )قَاِطب( [  

      نَة السة خَاتُون ابْؤِنسِة مديلَى السْأتُ عكِْر        قَرين َأِبي بف الدياِدل سِلك الْعـوب   بنلْطَان الْمَأي 
َأنَّا َأبو طَـاِهر    : ، َأخْبرتْك ُأم هاِنئ عِفيفَة ِبنْتُ َأحمد بن عبد اِهللا الْفَاِرقَاِنية ِإجازةً، قَالَتْ            )9(رِحمهم اهللاُ 

                                                 
ي ت )1( ات : ف ن ) 37 -25(األبي سر م امش األي ت اله سار) ب/50ق (آتب ى الي ين إل ن اليم شكل طولي م اء . ب د ورد أثن القرأن فق ا التحدي ب أم

   فَأْتُواْ بِـسُورَةٍ مثْلِـهِ وَادعُـواْ مَـنِ اسـتَطَعتُم مـن دُونِ اللّـهِ إِن كُنـتُم صَـادِقِنيَ         َم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْأ: الحديث عن القصيدة البائية، ومن األمثلة على ذلك قوله تعالى

لْنَا عَلَى عَبدِ�َا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ من مثْلِهِ؛ َوَقْوُلُه 10/38يونس،  ا �َزمبٍ مفِي رَي وَإِن كُنتُم ،؛ َوَقْوُلُه2/23 البقرة َّعَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا قُل ل تَمَعَتِ اإلِ�سُ وَالْجِنئِنِ اج
  .   11/13 هود، قُْل فَأْتُواْ بِعَشرِ سُوَرٍ مثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ؛ َوَقْوُلُه 17/88 اإلسراء، الْقُرآنِ

  . والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )2(
 . باقي النسخوالمثبت في . مطموسة: في ت )3(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )4(
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )5(
 .  بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) أ/81ق (ت على الهامش األيسر من آتب هذا البي: في ب )6(
 .بياض: 1ذآر فوائد تتعلق بهذه القصيدة ، وهي في د: ، ب،م2 في د)7(
 . من نفس القصيدة) 24(انظر البيت رقم . وهو خطأ وقع فيه جميع النُّسَّاخ. مؤمنهم: يع النسخفي جم )8(
 .رحم اهللا سلفها:  ،م، ب2في د )9(
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 عبِد اِهللا الْحاِفظ، َأنَّا َأبو عِلـي        بنيثَم الدشِْتي، َأنَّا َأبو نَِعيم َأحمد        الْه بن َأحمد   بن محمد   بنعبد الْواِحد   
 عِدي، ثَنَا َأبـو     بن الْحسِن الْحرِبي، ثَنَا زكَِريا      بن الصواف، ثَنَا ِإسحقُ     بن الْحسن   بن َأحمد   بنمحمد  

   ع ،وِديعسِن الْمِعيِد      خَاِلٍد عس نَأِبي ِسنَان، ع ا   بنن نر، عيبلَّ        بن ججو زِل اِهللا عاٍس ِفي قَوبع   وَمَـا
من آمن ِبه تَمتْ لَه الرحمة ِفي الدنْيا واَآلِخرة، ومن كَفَر صـِرفَتْ        : "قَال. ))1أَرسَلْنَاكَ إِلَّا رَحمَةً لِّلْعَـالَمِنيَ    

  .)2("عقُوبة الَِّتي كَانَتْ تُعاقَب ِبها اُألممعنْه الْ
فَروينَا ِفي الصِحيِح ِمن حِديِث عاِئشَة َأنَّهـا قَالَـتْ          . ِبه علَيِه السالَم  ] وَأما ِنداء ملَِك اَألجبالِ   [

  للنَِّبي" :        وي ِمن كلَيع َأشَد كَان موي كلَيْل َأتَى عٍد؟ فَقَال  هـا        : "ِم ُأحم َأشَـد كَانِمك، وقَو تُ ِمنلَِقي
ي ِإلَى مـا َأردتُ     بن فَلَم يجِ   عبِد كُالَلٍ  بن عبِد ياِليَل    بنالَِقيتُ ِمنْهم يوم الْعقَبة، ِإذْ عرضتُ نَفِْسي علَى         

 فَرفَعتُ رْأِسي فَِإذَا َأنَا ِبـسحابٍة       )3(ِفقْ ِإالَّ وَأنَا ِبقَرِن الثَّعاِلب    فَانْطَلَقْتُ علَى وجِهي وَأنَا مهموم، فَلَم استَ      
ِإن اَهللا قَد سِمع قَوَل قَوِمك لَك وما ردوا علَيـك،           : قَد َأظَلَّتِْني فَنَظَرتُ، فَِإذَا ِفيها ِجبِريُل فَنَاداِني فَقَال       

   م كثَ ِإلَيعب قَدفَقَالَ           و لَيع لَّماِل فَسالِْجب لَكاِني مِهم، فَنَادا ِشْئتَ ِفيِبم هراِل ِلتَْأمالِْجب لَك :   د، ذَِلكمحا مي
 ِمـن   بْل َأرجو َأن يخْـِرج اهللاُ     : "، فَقَاَل النَِّبي    )4(لَك فَما ِشْئتَ، ِإن ِشْئتَ َأن ُأطِْبقَ علَيِهم اَألخْشَبينِ        

  .)5("َأصالَِبِهم من يعبد اَهللا الَ يشِْْرك ِبِه شَيئا
  . لَى الْقَِصيدِة الْباِئية التَّحدي ِبالْقُرآِن فَقَد سبق ِفي الْكَالَِم ع)6(وَأما

 َأِبي صاِدِق الْحسن بن     بن  فَقَرْأتُ علَى الشَّيِخ َأِبي الْحسِن عِلي       الصالةُ علَى النَِّبي     )7(وَأما
   وِميخْزاح الْمبى بن صيحِد         )8(يمحَأِبي م نع ،كاِْلدو كرون َأخْبيفِْح قَاسة، َأنَّا الْقَاِضـي     بن ِبسِرفَاع 

 ِإبراِهيم  بن يعقُوب   بنم ِإسماِعيل   قُِرَئ علَى َأِبي الْقَاسِ   : َأبو الْحسيِن الْخُلَِعي، َأنَّا َأبو محمد النَّحاس قَال       
 اِديغْداب الْبُل   :  قَال ،الِْجراِعيمبنثَنَا ِإس      قُوبعق الْقَاِضي، ثَنَا يحد قَال  بن ِإسيمح  :   ثَِني َأنَسدبـن ح 

 رِضي  -عن عمر بن الْخَطَّاب      ُأوس بن الْحدثَان     بنحدثَِني ماِلك   :  قَال ، ودان بنِعياض، عن سلَمة    
   نْهقَال -اُهللا ع  :   النَِّبي جخَر   ِاةوتُه ِبِإدعز فَاتَّبرتَب9( ي(          اً ِفـياِجدس تُهدجوغَ وفَر قَد تُهدجاٍء فَوم ِمن 

:  فَقَال ،عمر ِحين تَنَحيتَ عنِّي؛ ِإن ِجبِريل َأتَاِني      َأحسنْتَ يا   : "شَربٍة فَتَنَحيتُ عنْه، فَلَما رفَع رْأسه قَال      
  . )10(" صلَّى اُهللا علَيِه عشْراً، ورفَعه عشْر درجاٍت،من صلَّى علَيك صالَةً

                                                 
  21/107األنبياء،  )1(
 .10/306محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، : ينظر )2(
و   : قرن الثعالب  )3( ى ي اقوت            قرن المنازل ميقات نجد تلقاء مكة عل ر، ي ل الكبي ل الصغير المستطيل المنقطع عن الجب ا، وأصله الجب ة منه م وليل

 . موضع بالقرب من منى آانت الثعالب تأوي إليه: ؛ وقيل4/332الحموي، معجم البلدان، 
  .   1/122 معجم البلدان، جبالن يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منى أحدهما يدعى أبو قبيس واآلخر قعيقعان، ياقوت الحموي،: األخشبان )4(
  ).3231(، حديث رقم 679الصحيح، ص البخاري،  )5(
  .مطموسة: 1في د )6(
  .مطموسة: 1في د )7(
ة   )  هـ  694و 606(خزومي، عاش ما بين     عالء الدين أبو الحسن القرشي، الم     . علي بن حسن  : هو )8( ر     : شيخ ثق اه،  : سمع . فاضل، صالح، خي أب

نة ست أو سبع وستمائة      .  السلمي، وأبا المجد القزويني، وأبا المحاسن ابن أبي لقمة، وأبا عبد اهللا بن الزبيديوأبا القاسم أحمد بن عبد اهللا    د س وول
ا       . بدمشق اب توم د ب ه         . وآان يسكن عن وا علي ة، وأثن ه الجماع ه إجازة     . آتب عن ي من دارس     . مات في شعبان     . ول ا بالم ان فقيه ه في   . وآ : ترجمت

  .  1/231؛ العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، 51/426الذهبي، تاريخ اإلسالم، 
 .مادة أدا: إناء صغير من جلد يتخذ للماء، اللسان: واإلداوة )9(
  .)6602(، حديث رقم 7/5 األوسط، الطبراني، المعجم )10(
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       اِهيمرق ِإبحِإس اِم َأِبيلَى اِإلمْأتُ عبنقَر   ِليبن ع   دمل بن َأحفَض ، رَأخْب     داوكَاِت درو الْبكُم َأب
 الْمْأمون، َأنَّا الدارقُطِْني ثَنَا َأبو عبيِد اِهللا الْقَاِسم         بن مالَِعب، َأنَّا اَألرمِوي، َأنَّا ا     بن محمد   بن َأحمد   ابن
ثَنَا عون  :  ثَواب قَال  بن محمد   بنسِعيد  ثَنَا  :  سهل الْبربهاِري قَاالَ   بن موسى   بن ِإسماِعيل، ومحمد    ابن
 الْمسيب،  بن عن سِعيِد    ، زيد بن عن عِلي    ، ِسنَان بن عِن الْحجاِج    ،ثَنَا سكَن الْبرجِمي  :  عمارة قَال  ابن
ة قَال    ،َأظُنُّهريرَأِبي ه نوُل اِهللا    :  عسقَاَل ر"  لَيالَةُ عالص        موي لَيلَّى عص ناط فَمرلَى الصع نُور 

هذَا حِديثٌ غَِريب ِمن حـِديِث      : " قَاَل الدارقُطِْني  )1("الْجمعة ثَماِنين مرةً، غُِفرتْ لَه ذُنُوبه ثَماِنين عاماً       
  ِليد   بنعيان بن زعدِد    ، جِعيس نب بن عيسالْم ، نع        اججِبِه الْح دة، تَفَرريربن َأِبي ه     ،نْـهِسـنَان ع 

 كَنِبِه الس دبنتَفَرِميجرم الْباِهيرِإب ، نوِبِه ع دتَفَراج، وجِن الْحكَنبن عِن السة عارم2(" ع( .  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ذير،   )1( شير الن ي أحاديث الب صغير ف امع ال سيوطي، الج ديث رق2/121ال رؤوف)5191(م ، ح د ال امع؛ عب دير شرح الج اوي، فيض الق   المن

 ). 5191(، حديث رقم 4/328الصغير، 
  .4/328عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير،  )2(
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  )2( الواو)1()قَاِفيةُ( 

- 27 -  
  ]     الطويل[                 

ـ  نَ )3(يِفِق. 1 ـ ي الْ اِدو عـثُّبنَ ىولْـا ع يـِقرفَـ التََّلبـ قَاًسفَ ـ  يِنب ـ نْ تَ و لَ  ىوكْ الـشَّ  عفَ

2 .ــنَو ــبدنْ ــن ِم ح زوى مــع ــ ُأداِه ــالََأ انَِسنْ ــعم الْى اُهللاقَس فَ ــداِه ــن ِم ح ز4(ىو( 

3 .أوــب ــ عيك ــلَ الِْحفْى س ــِقِقع ــثِْم ِبي ــ ِهِل ــعم دالَفَ ــي تَِت ــلَّ غُالَ وىرق ــِت  ىوري تَ

4 .ِنحــي ــ ِلاًنَ ــٍشيع خٍفاِل ســر ــ ِذي ـ ح أَ يِدِبـى كَلَع رهكْ ـ  لَ ـ  الْ نى ِم من و  لْالـسىو 

ــتَ. 5 ــدِمى حضقَ ــالز واًي مــان م اِعســِب دفْ الــنَّيِهِهتَشْا تَــمِفيــِه  ســوــا تَمهىو 

ــيلَع اهِلصـــو ِبنِضى تَـــلَـــي لَ الَياِليـــلَ. 6 ــالَا ونَ ــالَ الميرِو تَ ــةَلَ ع َأن رىو 

7 .غُوصن الص ا غَبضـيـُلِم يم ـ الْعهــكَ ىو ــ مِنصغُ ــاٍةه ــ الِْراِه ب حــ الَِنس ذْ يىو 

ــتُ. 8 ــيطُِم ــ الِْن ع بالِْرد ــِرِنم ــامثَ ِلي اه ــتَوحسابِمــه َأيِن ِلــن ــاِفطَعشْا نَــه5(ىو( 

9 .ــو ــالْا ِبهيهِبشْتَ بــ ظُِرد ــ ِلملْ حِنساه ِبشْتَــويهغُــالْا ِبهِنصِسكْــ يبهــ زهاو 

10 .تَالَو ــنَم ــلْي قَِع ــالَي عِب ــح لَةَلَ ــ ِلاءود ٍةظَ مــلْا ي ــقَ ِلى ســِتم  )6(ىوذْ اَألن ِم

ــنَِّكلَو يِتــنَح ِميــثُاِدحي َأنِّــ عتْرِش نُــدقَــفَ. 11 ــهـ ــ ِلاًنَوا صـ ــوىبحـ  كُم تُطْـ

 ىوري تُــِتــقَر ح)8(ٍداِقــ ون عــِه ِبــاًيبــِهلَ مكُنْ ِمـِحاِنوجـي الْا ِفـ م)7(ٍرِعس م نعفَ. 12

13 .وعن 9(ٍرطَ م(ا فَ مِماض نيِتـلَقْ مـداًم ــع ــى طَلَ ــٍللَ ــ بن ِم ــِدع ــ َأِهِناِك س  ىوقْ

14 .غَْأور ي ِبوِنفُـى جالـسـاِدهقٌَؤمفَ )10(رــزطُــع ِمــ يــِف الطَّوقُرنــا َأشَــ رحىو 

                                                 
  .م: الزيادة في )1(
  : ، وردت في)27( تخريج القصيدة رقم )2(

  . )42(م فأورد بيتا واحدا هو البيت رق، 3/349برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، * 
 .والمثبت في باقي النسخ. مطموسة: في ت )3(
  . 2/255ياقوت الحموي، معجم البلدان، .  موضع بالدهناء: جبل من جبال الدهناء، وقيل:موضع بنجد في ديار تميم، وقال األزهري: ُحْزَوى )4(
  . مادة ميط: تكشف، اللسان: تميط. النشوى: 1في د )5(
  .األسوى: 2، م، د1 في د)6(
وفي       : هو )7( لمة الك ا س ة     . ِمْسَعر بن ِآَدام بن ظهير بن عبيدة الهاللي العامري الراسبي، يكنى أب اس رواي ان من أثبت الن ه شعبة  ق . آ ا  : ال عن آن

ه  " المصحف"نسميه   ام الثبت     . من إثقان ذهبي باإلم ن حجر    . وصفه ال ه اب ال عن ة ثبت فاضل، من    : وق سابعة، مات سنة ثالث     ثق  - أو خمس - ال
بالء،        6/364ابن سعد، الطبقات الكبرى،     : ترجمته في . ين ومئة وخمس ذيب،     7/163، الذهبي، سير أعالم الن ذيب الته ن حجر، ته ؛ 10/113؛ اب

  . 538تقريب التهذيب، ص 
اتم           . واقد بن محمد بن زيد العدوي العمري        : هو )8( و ح ه أب ال عن ة، ق ان ثق سل                 : آ ه البخاري وم ه روى ل ة يحتج بحديث ه ثق أس ب و داود  ال ب م وأب

  . 579؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 7/560؛ ابن حبان، الثقات، 30/414أبو الحجاج المزي، تهذيب الكمال، : ترجمته في. والنسائي
. سكن البصرة، صدوق، آثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، مات سنة خمس وعشرين      .  َطْهَمان الَورَّاق، أبو رجاء السلمي     بنَمَطُر  : هو )9(
   .10/152؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 5/452؛ الذهبي، سير أعالم النبالء، 2/281العجلي، الثقات، : نظرا
در           : هو )10( دا، روى عن عمر وأبي اال ة، عاب ان ثق ة   . داءمورق بن ُمَشْمِرج العجلي، أبو معتمر، بصري آبير القدر، آ د المئ وفي بع ه  . ت ترجمت

   .7/264بي، تاريخ اإلسالم،  الذه؛2/303؛ العجلي، الثقات، :في
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15 .طَوارتُح و قَـر1(اء(الـصفَياًداابة شَـبمطْ َأنرِرغْ التَّ ب يـد ـ  ع ـ ي ح نِّ  وادى الـشَّ  كَ

16 .ــو ــرا َأذَم ِإيكُِف اكُضمــص ــبع ال ه يفَ نـطْا َأميكْ الـشَّ  بوـ ى و ـ ا َأم ذَعالْب ـ ب  ىولْ

ــلَ. 17 ــمكُ ــن ِم ــي ماِدَؤ فُ ــِح ي الٌَلِزنْ ــهلُّ ــماكُوِس ِل ستُمــم ــمن  ِم ــو اَألِهِراِهظَ  اس

18 .ــلِْلو مى خَفَطَصــر ــِب النَّي ــين ِم  اور ســـمِهـــِمظَعَأ واًسفْـــ نَمِهِفرشْـــَأل يِتحدي

19 .َأوــِعفَر ــم قَ ــَأ و،اًرده ــهم ِحِعنَم مى ــَأو سِعرهم عــو ــوَأ و،اًنَ ِهِعســم ع  اوفْ

20 .ــكَْأوِهِربم باًتَــي،ِهِرثَــكَْأ وــم حاًي َأوــد ــ قُماهنَـ ــبَأ و،اًربـ ــِهِدعـ  اوْأم شَـ

ـ  يبنَ. (21 ــ ْلنَـ يم لَـ اِهللانى ِمـفَـلْ الزه لَ ــاهوِس ــه لَ ــالًثْ ِم ــ ِبمِظعَأ فَ ــه ْأا باو 

22 .لِْعوـ  م ــلَو ٍةسـار ِدن عـالَ وحٍف صـالَ ِب ــهكنَّ ع ــن ِمالَ عــس ــالنَّر و ال ج2()ىو( 

23 .ِحوــ فَلــممالُــتَغْا يــ ذُهفَو سٍةاه يــِهلَعالَ وــ ج3(فُِّخــتَ ٌله(لَــ هــ رضىو)4( 

24 .ــالَو ــ يان كَ ــِتا انْ ذَاًوم ــنَ ِلاٍمقَ ــنِإو ِهِسفْ س امهــغْ ب ــ َأاًي ــو الظُّخُ ــو َأِملْ ع داو 

ــو يِتـمُأِدهـا:اَل قَـجشُ)5()ِإذْ( ٍدحي أُ ِففَ. 25 ــ دنِم ــ تَِهِم ــاحرو ِجذُغْ ــذْ هتُ  )6(اوغَ

26 .ــو يــ َأوم ــاهتَ ــاِتفَ)7(ثٌروغَ ــاًكَ ــفَ ِه ِب ــ وابخَ ــد َأدقَ ــى ِإلَ ــتْى فَلَ ــ دِهِك  اولْ

27 .ــو صــ ِإار ــلَ ــ النَّفِّى كَ ــيِب ح سامــ ه ــهدروَأفَ ــ عن ِم ــ ِعِهِوفْ ــصهدنْ  اوفْا ال

28 .أُ بني ا ِفو بِح)8(ييفْ َأنلَـشَح مِل ْلِمـ يــم ــ ِمٍمِقتَنْ ــ عهنْ ــى فُلَ ــِهِشح غْ ص9(او( 

29 .ـ و مــنج اءِبه ِمالــسو الــسِرحــاِغ بــفَ اًي ــم ــالَّ ِإرا كَ ع نــقَ م اصــ خٍَةص  )10(اولْ

                                                 
وفي           : هو )1( شر الك ا ب ى أب دائن  . ابن عمر بن آليب اليشكري، وقيل الشيباني، يكن ل الم ه    . نزي ي  . اختلف حول صدقه وثبت ال العقيل وا في   : ق تكلم

ساري  هدى "وقال ابن حجر في      . هروى أحاديث غلط في أسانيدها، وباقي حديثه ال بأس ب         : وقال ابن عدي  . نصورحديثه عن م   ه    : " ال م يخرج ل ل
ه في      . تج به عند الجميع   الشيخان من روايته عن منصور بن المعتمر شيئا، وهو مح          ين،           ": ريب التق"وقال عن ه عن منصور ل صدوق، في حديث

ضعفاء،      7/552،  ابن عدي، الكامل    : ترجمته في . عةمن الساب  ي، ال ساري، ص           4/327؛ العقيل ن حجر، هدى ال ذيب،    449؛ اب ص ؛ تقريب الته
580 .  

  .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) أ/5ق (آتبا على الهامش األيسر من ) 22،21(البيتان :  في ت)2(
 .يخف: ، م2في د )3(
  .3/51ياقوت الحموي، معجم البلدان، . جبل بالمدينة: رضوى )4(
  .2، د1د : الزيادة في )5(
 . مادة غذا: تسيل، اللسان: تغذو )6(
ك        . اسمه دعثور بن الحارث: ن الحارث المحاربي، وقيل  هو غورث ب  : غورث )7( د ذل لم بع ه وس لم وصحب رسول اهللا صلى اهللا علي : انظر . أس

   .4/3؛ ابن آثير، البداية والنهاية، 2/249الذهبي، تاريخ اإلسالم، ؛3/427السهيلي، الروض األنف، 
آان اسمه  . صحابي جليل. ، واسم والده مالك األنصاري الخزرجي أم أبيسلول امرأة من خزاعة، وهيهو عبد اهللا بن أبي بن َسلول، وآانت       )8(

شاهد    ". عبد اهللا" صلى اهللا عليه وسلم،    الحباب، ويعني الشيطان، فسماه النبي،     دها من الم ا بع أمره النبي       . شهد بدرا وم وم أحد، ف ه ي درت ثنيت ون
في قتال المرتدين سنة اثنتي   تب للنبي، صلى اهللا عليه وسلم، واستشهد باليمامة وآان عبد اهللا ممن آ   . صلى اهللا عليه وسلم أن يتخذ ثنيته من ذهب        

ر،  3/940؛ ابن عبد البر، االستيعاب، 5/89؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 3/540ابن سعد، الطبقات الكبرى،  : ترجمته في . عشرة ؛ ابن األثي
  .3/193أسد الغابة، 

  . مادة صغا:أي ميله معه، اللسان: صغو فالن )9(
القاضي  : ينظر .  في البيت إشارة إلى عفوه عن زينب بنت الحارث التي دست له السم في ذراع الشاة المسمومة، ولبيد بن أعصم الذي سحره )10(

  . 75عياض، الشفا، ص 
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ــخْيفَ هِئـطِْخِبِهيـلَع )2(الًِهـ جٍفِرسم )1(مكَفَ. 30 ــ وطُ ــحٍٍفْصِل ع ــ ِإن ســ خَِهِتاء  اوطْ

 ىوصقُــ الِْةايــغَى الْلَــ ِإاٍنسحــِإ وٍحفْصــو ٍددْؤســ ومجــٍدلِّ كُــن ِمــىقَــ ريِبــنَ. 31

32 .آواتُــيــ تَهِدهــيَلِبي الــسِن متَــ اهىد ومنح اد ـ نْ ع ه ا راح ـ ي ـ  طُِبخْ ـ   ِف شْي ع3(او( 

ــفَ. 33 ــاَلنَ ــرقُ الِْه ِب ــب ــ اِهللانى ِم فٌاِر ع غَــوادــرــِن اسِحيِق مغْنَى الــسى ِبــالْمتَغْو 

ــوا     وسبُل الْهدى ضاقَتْ علَـى كُـلِّ سـاِلٍك. 34 هــى ب ــا َأتَ لَم ــار ــا الْمخْتَ هرفَغَاد

35 .   ب كَـان قَدوـهاببـِل طَـاٍم عهالْج ـرا    حــو هه ردطَفَى رــص الْم ــاه ــا نَح 4(فَلَم( 

36 .وــلَّــو ــ عرِك الــشِّمالَى ظَ ـ  عِ ٍمالَظَـا ِلمو ِهِهــجوا ِبنَّ ـ  دنْ ـ ى م ح الـض  ِسم شَ  ىوثْ

ــبرقَو يتَّقَــى وافُخَــ ياًانَطَي شَــدعــبَأفَ. 37 ــا ِهللانَــ ــالتَّ ووِفخَالْ ِبــ  ىوقْــ

38 .الْلَــه مِجــعــ الْاتُزراتُاِهبكُــتَفَــِإنــ ن ــرب الْهلَ ــ الاتُكَ ــاتُراِهطَّ ــالَ فَ  اور غَ

ــِلَأ ةٌبـــج ويـــِدِلو الْبـــِن الةٌوسنْـــلَقَ. 39 سمــاء ــآ ن ِم ــظُ عِهاِرثَ ــتْم ج دىو 

ــِتفَ. (40 ــآ ركلْ ــا خَه ــداِل ــري ح ِف ــكَّوم ِهوِب ــ ِبةًلَ ــه مِرصالنَّ ــا نَم ــا ح  اوزغَ

41 .ــوفَ ِشــيِذهلْ ِلاءيــِلِلعي مــســ اه ــالَفَ قَ سمــ ي ــِهِلى عشَخْ ــالَ وي ع دى و

42 .وــتْع ــةُب ــا م ــاح رهس لم اِط عــ اًريضنْــا ِمذَ الــشَّوعَأ ِبــهطَعــرم ــا يحىو 

43 .ــو ــمكَ ــن ِم ــَؤ ي الَاٍهي ِش ُلمــ ر لُســ اه يسِن حمــي ــالِْب مفَطَصــى ر لُسهــا ع  اوفْ

ــ. 44 ــِن ااِةشَكَ ــب م سوٍدعــ و ــيِل حاِةشَ ٍةم وــاِتع ــح تٍَةكَ بــوه ــر دن ِم هــا ح باو 

ـ نَ تْكَلَا سـمفَ ٍدمـح مَلثْـ ِمِقلْـخَي الْي ِفـِعد ي نمفَ. 45 هج  الـص ـ  اِبو  ىوع الـد  ِه ِب

ـ  يِبنَ. 46 ا و حـــمهـــمُأهم وي ِفـــما آددبـــ ند لَـن ِمـِقالِئـخَي الْ ِفـعيِف شَ

47 .اِلــنَهكم ــحمالْود اِمقَــمم ــحمد ِمــونح ــ الِْهِضــومُأروِدو ِتــمه رىو 

48 .ــخْتَو ــم ِمهصتَ ــهنْ ــاعفَ شَ تَفَ ٍقِفشْة محسبهـ  م ـ  ب ن ِم ـ  أَ ِضع عـ  ِهاِئض ع ض5()او( 

  ِبــِه يــا رب ِمــن موِبقَاِتنَــا)6(َأِجرنَــا. 49

   

ــْأوى   ــةَ الْم ــا جنَّ ــا ربنَ ــِه ي ــا ِب  )7(َأِنلْنَ

    

                                                 
  .وآم: ، ب1في د )1(
 .وقد صححت إلقامة الوزن. جاهال: في جميع النسخ )2(
  .   2/414الميداني، مجمع األمثال، ". ءط خبط عشوايخب: " البيت مأخوذ من المثل)3(
 .مادة طما و عبب و رها: ساآنا، اللسان: ماؤه وقيل موجه؛ رهوا: مرتفع الموج؛ عبابه: بحر طام )4(
  .بشكل طولي من اليمين إلى اليسار) ب/52ق(بت على الهامش األيسر من آت) 48 -40(األبيات :  في ت)5(
 .بت في باقي النسخوالمث. مطموسة: في ت )6(
 . مادة وبق: المهلكات، اللسان: الموبقات. البيت ساقط: في م )7(
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50) .1()و( لِّصى الْلَ عاِرتَخْمذَا مر)ــِل ارقٌشَ)2 ــِراِهب ــ ِموٍر نُ ــدب َأهنْ ــيتَ  )3(اونْه ِص

51 .ــج ــتَولَ ــي غَِه ِب تَاًم ــو ــج دتْالَ ـ  هنَسا حـيفَ هونُ ـ  ب ن ِم ـ  ِدع ـ  د ٍمي غَ ـ  اج ص حاو 

  

  :ِذكْر ما يتَعلَّقُ ِبهِذه القَصيدة ِمن الفَواِئِد
  

  رعام بنِمسو    ،   ِكد ،ِريماِقد الْعواق، ورطَر الْوموقَؤمر ِليالِْعج   ،  قَاءروبنو  شْكُِرير الْيمع  
  .ِمن الرواِة الْمشْهوِرين الْمخَرج لَهم ِفي الصِحيح

رو4(الكرم: والس(ْأوالفخر: ، والب)5(.  
َأبو الْيمِن الِْكنْـِدي     كَاِمل سماعاً، و   بن الْمجاِور َأخْبركُم الْخَضر     )6(بنقَرْأتُ علَى َأِبي الْفَتِْح ا    

 بـن َأنَّا َأبـو الْفَـتِْح      : َأنَّا َأبو الْدِر ياقُوت الروِمي، وقَاَل الثَّاِني      : ِإجازةً ِإن لَم يكُن سماعاً قَاَل اَألولُ      
 بـن َأنَّا َأبو محمد يحيى     : طَاِهر الذَّهِبي قَال  َأنَّا َأبو محمد الصريِفيِني، َأنَّا َأبو       : الْبيضاِوي سماعاً قَاالَ  

 )7() الْمبـارك بـن ثَنَا عبد اِهللا :  قَال– يعِني ابن الْحسِن الْمروِزي-َأنَّا الْحسين: قَال(محمد بن صاِعد    
، ِبيِدِه َأحداً ِمن ِنـساِئِه      ا ضرب رسوُل اِهللا     م:  عروة، عن َأِبيِه، عن عاِئشَة قَالَتْ      بنثَنَا ِهشَام   : قَال
والَ ضرب ِبيِميِنِه شَيَئاً قَطُّ، ِإالَّ َأن يجاِهد ِفي سِبيِل اِهللا عـز وجـلَّ               . والَ ضرب خَاِدماً ِبيِدِه قَطُّ    . قَطُّ

   شَيء َل ِمنْها ِنيمِلنَفْ   )8(و وُل اِهللا              قَطُّ، فَانْتَقَمسر را خُيما، ولَه نْتَِقماِهللا فَي اِرمحم كتُنْتَه ِسِه ِإالَّ َأن  نيب 
رواه مـسِلم   . )9("َأمريِن قَطُّ ِإالَّ اخْتَار َأيسرهما، ِإالَّ َأن يكُون ِإثْماً، فَِإن كَان ِإثْماً كَان َأبعد النَّاِس ِمنْه               

نبعية، َأِبي كُرامَأِبي ُأس نِهشَاِم ، ع نةبن عورع  .  
 را خَبَأمث )10(ورِن ا   :  غَونَا عيور و     بنفَقَدرمثَِني عدِحق، حبن ِإس      ـنِن، عسِن الْحد، عيبع 

     الً ِمنجر اِبٍر َأنبنج   قَاُل لَهاِرب يحمِ  : ي مث، قَاَل ِلقَوراِرب   غَوحمو غَطَفَان ِه ِمن :     َأالَ َأقْتُـُل لَكُـم
 وهو جاِلس وسـيفُه  فََأقْبَل ِإلَى رسوِل اِهللا : قَاَل. )11(َأفِْتك ِبه: بلَى، وكَيفَ تَقْتُلُه؟ قَالَ : محمداً؟ قَالُوا 

يهـزه ويهـم    ، فََأخَذَه فَاستَلَّه، ثُم جعـَل       "نَعم: "ا؟ قَالَ يا محمد، َأنْظُر ِإلَى سيِفك هذَ     : فَقَاَل. ِفي ِحجِره 
اللّه كِْبتُه12(فَي( .  

                                                 
  . والمثبت في باقي النسخ. ساقطة: في ت )1(
 .وهو تصحيف. َدرَّ: في ب )2(
 .مادة  شرق : الشمس حين تشرق، اللسان: مادة ذرر؛ الّشارق: اللسان. طلع: َذرَّ )3(
  . 8/605ابن سيدة، المحكم،  )4(
  .10/560س، .ابن سيدة، م )5(
 .ساقطة: في م )6(
  .ساقطة: في م )7(
  . شيء منه: في ب )8(
ى الحديث   ) 2327(، حديث رقم 1168؛ مسلم، الصحيح، ص )3560(، حديث رقم  745البخاري، الصحيح ، ص     :  ينظر )9( وما يليه، إضافة إل

  .1/312؛ البيهقي، دالئل النبوة، )2328(رقم 
  .ضبيا: 1في د )10(
 .  مادة فتك: القتل على غفلة، اللسان: الفتك )11(
ر،  1/414؛ الكالعي، االآتفا، 3/427 السهيلي، الروض األنف،    ؛74القاضي عياض، الشفا، ص     : انظر )12( ؛ 2/52؛ ابن سيد الناس، عيون األث

  .2/88يرة الحلبية، ؛ برهان الدين الحلبي، الس3/161؛ البداية والنهاية، 4/502 ابن آثير، السيرة النبوية،
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:  فَقَـال  ورواه َأبو عوانَة ِمن حِديِث جاِبر، وِفيِه فَسقَطَ السيفُ ِمن يِدِه، فََأخَذَه رسوُل اِهللا               
: ، فَقَـاَل اَألعراِبـي    "تَشْهد َأن الَ إله ِإالَّ اهللا وَأنِّي رسوُل اهللا        : "ير آِخذ؛ قَالَ  كُن خَ : قَاَل" من يمنَعك؟ "

        قَاِتلُونَكٍم يقَو عم الَ َأكُونو ،َأنِّي الَ ُأقَاِتلُك كاِهدوُل اِهللا    : قَاَل. ُأعسفَخَلَّى ر     ،ِمِهِإلَى قَو اءفَج ،لَهِبيس 
  .)1(ِجْئتُكُم ِمن ِعنْد خَيِر النَّاِس: فَقَال

كَانِر ا   )2(وخَب ِة       بن ِمنوغَز قَاَل ِفي َأنَّه يطَِلق بن ُأبصي الْم :     نخِْرجِدينَِة لَينَا ِإلَى الْمعجر لَِئن
مر ِبِه عباد بن    : ده عمر، فَقَاَل عمر    وعن  َأرقَم ِإلَى رسوِل اِهللا      بنفَوشَى ِبه زيد    . الَْأعز ِمنْها الَْأذَلّ  

"  َأن محمداً يقْتُـُل َأصـحابه      )5( يا عمر ِإذَا تَحدثَ النَّاس     )4(فَكَيفَ: "فَقَاَل رسوُل اِهللا    .  فَلْيقْتله )3(ِبشٍْر
  . )6(الحديث

َأتَـى   ِديِق زيد، وِفيِه َأن عبد اِهللا بن عبِد اِهللا بن ُأبـي           ، ثُم نَزَل القُرآن ِبتَص    )7( ُأبي بنفََأنْكَر ا 
:  فَمرِني، فََأنَا َأحِمُل لَك رْأسه، قَـالَ       – يعِني َأباه  -بلَغَِني َأنَّك تُِريد قَتَْل ابن ُأبي       :  فَقَالَ رسوَل اِهللا   

وجعَل بعد ذَِلك ِإذَا َأحدثَ الْحدثَ كَان قَومه هـم الَّـِذيِن            " ه ما بِقي معنَا   بْل نَتَرفّقُ ِبِه ونُحِسن صحبتَ    "
كَيفَ : " الْخَطَّاِب، ِحين بلَغَه ذَِلك ِمن شَْأِنِهم      بن ِلعمر   يعاِتبونَه ويْأخُذُونَه ويعنِّفُونَه، فَقَاَل رسوُل اِهللا       

، " عمر، َأما واِهللا لَو قَتَلْتُه يوم قُلْتَ ِلي ُأقْتُلْه، ُألرِعدت لَه ُأِنفٌ، لَو َأمرتَها الْيوم ِبقَتِْلـِه لَقَتَلْتـه     تَرى يا 
رموِل اِهللا : قَاَل عسر رت َألمِلماِهللا عو قَدِريَأم كَةً ِمنرب ظَم8( َأع( .  
، فَلَم يشْهد ِبها ِقتَـاالً ِإالَّ رِزقَ        )11( الْوِليدِ بن خَاِلِد   )10(قلَنْسوةِرِه ِفي   اتٌ ِمن شَع   شَعر )9(وكَانَتْ"
ر12("النَّص( .ِفيو)13(          ٍةاِلسةً طَيبتْ ججا َأخْركٍْر َأنَّهِبنْت َأِبي ب اءمَأس نِح عِحيالص )قَالَتْ. )14و :  كَـان

  . )15("فَنَحن نَغِْسلُها ِللْمرضى تُستَشْفَى ِبها.  يلْبسهارسوُل اِهللا 

                                                 
شفا، ص:  انظر )1( اض، ال ة األرب؛ 74القاضي عي ويري، نهاي اس  ؛1/159، الن ن سيد الن ر، اب ون األث ة،  ؛2/52، عي سيرة النبوي ر، ال ن آثي اب

ة،  3/161 ة والنهاي ستدرك؛ 4/502؛ البداي اآم، الم ديث ر3/31، الح م ، ح اد،)4322(ق دى والرش بل اله صالحي، س ف ال ن يوس د ب  ؛ محم
  . 2/88؛ برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية، 10/258

 .بياض: 1 في د)2(
ان                               : هو )3( ر، وآ ن عمي د مصعب ب ى ي لم عل ين سنة، أس سًا وأربع عباد بن بشر بن وقش األشهلي، صحابي جليل من سادات األوس، عاش خم

وك  ممن قتل آعب بن األشرف، وقد استعمله رسول اهللا، صلَّى اهللا عليه وسلَّم،      ه  . على صدقات بني سليم، وجعله على حرسه في غزوة تب ترجمت
 .    3/257؛ الزرآلي، األعالم، 1/337الذهبي، سير أعالم النبالء، : في

 .1د: الزيادة في )4(
  .بأن: في ب )5(
  .4/18؛ السهيلي، الروض األنف، )6748: (حديث رقم8/19مسلم، الصحيح، : انظر )6(
 .فنزل: في ب )7(
ف،       4/52؛ البيهقي، دالئل النبوة،     349/ 2ابن إسحق، السيرة النبوية     : الخبر في انظر )8( روض األن ا،     20 -4/19؛ السهيلي، ال ؛ الكالعي، االآتف

ة،     3/299؛ ابن آثير، السيرة النبوية،      1/455-456 دي    4/514؛ البداية والنهاي ان ال ة،        ؛ بره سيرة الحلبي ي، ال ن هشام  2/228ن الحلب سيرة  ؛ اب ، ال
  .  آلهم عن ابن إسحق3/160ية، النبو

 .بياض: 1في د )9(
  .مادة قلس: ما يلبس على الرأس، اللسان: قَلْنُسوة )10(
سيف اهللا     : هو )11( د المجاهدين      . خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، يكنى أبا سليمان، ويلقب ب ارس اإلسالم، قائ ل، ف ه  . صحابي جلي ل

وح والمشاه         ة حمص سنة إحدى وعشرين           . دأثر عظيم في الفت ه في  . مات بمدين رى،     : ترجمت ات الكب ن سعد، الطبق ر،    4/252اب د الب ن عب ؛ اب
  . 1/586؛ ابن األثير، أسد الغابة، 3/163االستيعاب، 

  .10/39؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 196؛  القاضي عياض، الشفا، ص 6/249البيهقي، دالئل النبوة، : ينظر )12(
 .بياض: 1في د )13(
د يكون من صوف أزرق أو أسود                    : طيالسة )14( ره، وهو فارسي معرب، وق روي،  . جمع طيلسان وهو ما يشتمل به الرجل على آتفيه وظه اله

 .   204؛ شفاء الغليل، ص 1/148إسفار الفصيح، 
  196س، ص .؛ القاضي عياض، م)2069(، حديث رقم 1054لصحيح، ص مسلم، ا )15(
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  فََأخْبرنَا الصوِري، َأنَّا الصالْحاِني، َأنَّا فَاِطمـةُ         -  رِضي اُهللا عنْه   -  شَاةُ ابن مسعودٍ   )1(وَأما
يم بـن الْحجـاِج    عبِد الرحمِن السلَِمي، ثَنَا ِإبراِهبنا عمر  ريذة، َأنَّا الطَّبراِني، ثَنَبنالجوزذانية، َأنَّا ا  

اِمياِصم       . السع ننِْذر، عو الْمَأب الَمِد اِهللا         بنثَنَا سبع ناِئل، عَأِبي و نلَة، عدهودٍ بن بعسم -  ِضير 
 نْهقَالَ - اُهللا ع " :    عكُنْتُ ِفي غَنٍَم آلِل م    النَِّبي اءط، فَجي       فَقَال ،نْهاُهللا ع ِضيكٍْر، رو بَأب هعمـا  : "، وي

: قُلْـتُ " فَهْل ِعنْدك شَاة لَم ينْز علَيها الْفَحُل؟      : "قَاَل. نَعم، ولَِكنِّي مْؤتَمن  : فَقُلْتُ" غُالم، هْل ِعنْدك لَبن؟   
مِبشَاٍة شَ  . نَع تُه2(طُورفََأتَي(  الَمقَاَل س ، :    عا ِضرلَه سالَِّتي لَي والشَّطُور .   النَِّبي حسفَم   عرالض كَانم 
-عا ِضرا لَهماِفل- وح ع3( فَِإذَا ِضر( .  

ـ     )4(وعاِتكَةُ. وشَاةُ حِليمة ِهي السعِدية تَقَدم ِفي حِديِث الرضاعِ        بعم ُأم ـة   ِهـياِعي5(د الْخُز(  
هرِشعو ورشْهِة مرا ِفي الِْهجهرخَب6(و(هححصو اِكمالْح هجَأخْر قَدو )6( .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .بياض: 1 دفي )1(
ادة شصص و   : التي َيِبَس َأحُد ِخْلَفْيها، اللسان : والشَُّطوُر من الَغَنمِ  ؛  التي ال لبن لها   : والشصوص. شصوص: ، عيون األثر  سفي ابن سيد النا    )2( م

    .شطر
م: ينظر )3( ي، المعج صغير، الطبران م 1/310 ال وة، )513( ، حديث رق ل النب ي، دالئ ن عل6/84؛ البيهق د ب ى ؛ أحم ي يعل سند أب ي، م ي التميم

 .1/98؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، )4982(ديث رقم ، ح4/152الموصلي، 
 .بياض: 1في د )4(
ا           )5( ا،   . هي عاتكة بنت خالد الخزاعية، رضي اهللا عنها، نزل عليها الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، لما هاجر، وهي مشهور بكنيته انظر ترجمته

ي اتها ف صة ش ن س: وق رى، اب ات الكب تيعاب، 8/288عد، الطبق ر، االس د الب ن عب ف، 2/106؛ اب روض األن سهيلي، ال ر، 2/354؛ ال ن حج ؛ اب
  .   8/305اإلصابة، 

ورد في آتب السير مجموعة من األبيات الشعرية، التي ذآرت على لسان جني هتف بها بعد أن مّر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحبه  )6(
  : وهذه األبيات هي. حلب شاتهابخيمة أم معبد و

هِ    . 1 َر َجَزاِئ اِس َخْي ُه َرّب الّن َزى الّل       َج

ِد ْي ُأّم َمْعَب ا َخْيَمَت ْيِن َحّل  َرِفيَق
  

ا  . 2 ّم َتَرّحَل اْلِبّر ُث ا ِب ا َنَزَل   ُهَم
  

ِد َق ُمَحّم َسى َرِفي ْن َأْم َأْفَلَح َم  َف
  

َيْهِن . 3 اِتِهمْ بنِل اَم َفَت ٍب َمَق   ي َآْع
  

دِ  َوَم ْؤِمِنيَن ِبَمْرَص ُدَها ِلْلُم  ْقَع
  

ْنُكمْ . 4 ُه َع ا َزَوى الّل ِصّي َم   َفَياَلُق
  

ْوُددِ   اِزي َوُس ا ُيَج اٍل َل ْن ِفَع ِه ِم  ِب
  

ا    . 5 اِتَها َوِإَناِئَه ْن َش َتُكْم َع ُلوا ُأْخ   َس
  

ْشَهدْ  ّشاَة َت ْسَأُلوا ال ِإّنُكْم إْن َت  َف
  

ٍل َفَتحَ  . 6 َشاِة َحاِئ ا ِب ْتَدَعاَه   ّلَب
  

دِ  ّشاِة ُمْزِب ّرُة ال َصِريِح َض ُه ِب  َل
  

بِ  .7 َدْيَها ِبَحاِل ا َل ا َرْهًن    َفَغاَدَرَه

    

ْوِردِ     ّم َم ْصَدٍر ُث ي َم ا ِف    ُيَرّدُدَه

  

ف،      )3،2،1( فأورد األبيات    3/85وية،  ابن هشام، السيرة، النب   : انظر ن ي     2/352؛ السهيلي، الروض األن د ب صالحي، سبل ال      ؛ محم هدى  وسف ال
  . 3/246 والرشاد،

 ).42(، حديث رقم 3/10ى الصحيحين، الحاآم ، المستدرك عل: ينظر )6(
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  )2( الالم َأِلف)1()قَاِفيةُ( 

- 28 -  
  ] الكامل [

1 .ردلْ ِلِميانَــــوا مى ِمــفَشْــَأ يالَِلــــ قَوِنفُــــجالْيــِف الطَّن ِلــميالَِلــغَ م 

2 .ــوتَاسِقووا ِمــدي نَــِبــلْ قَِقو شَــنكُارم ِروــــا ِبودحــــارم يالَ النِّــــي الَِعاِمد 

3 .تَونُــنَّحاًفَــطْوا عــلَــ عى منَضقَــى ــ ىض ــ وميكُِف ــِم ــ)3(انكم م ــض قَ ْأى موالَم 

4 .ــو ــوا اَألذُخُ مِلان مهــج ــِت ــقْ مني ِم ــ ٍةلَ ــمكَ ــ َأٍم دن ِم ضــى ِبح هــطْا م  )4(والَلُ

ــفَ. 5 يِرجــاِظ ح الَْألْحــم ــ الَاه ِح )5(يِهتَشْ يــر اًصــ ع ــلَ ــ الْرى كَ ــوِلصنُّ  والَص نُ

6 .ِعــطَوــين س ــ الِْرم ــوحو نَبص يــطِّخَ ــلَ اهملْــ ِتتْكَــا حقُــ الْكــ ذُوِدد6(والَب( 

7 .ــِتقَو ــلْ ااك ذَُلي حيــ ي هواهمــ و هالَ مي رــح ــالَ وونمــ ــ قَوند يــ  يالَِتــ

8 .وخَــمالْ ِبــٍمينَنْمى ِمــحــ َأنــالْكَ يِعلُضبِردوِشــ حَأي ــني ض7(والَفُــ ُأام( 

9 .ينُـــرِمـــو وةُآرالـــس ـــِءامــيالَ  ةٌيلَِق ص ــدِرها تَمِثـ ــه ِببـ ــِشفُّ عنْـ  )8(فَتَـ

ــَل. 10 ــبِري الْجِمي ــي ص ــهِإن بزِن ــي    جمالُ ــِه عقِْلـ ــدا لَديـ ــوالَوغَـ   الْمعقُـ

ــورى. 11 ــج الْ هِنِه مــس ــة ح ــى بثَينَ  تَفْنَــى فَــصبراً يــا جِميــُل جِمــيالَ     فَعلَ

ــ افَ الــصه لَــقُِّريــ)9(ِعطْفَــاً هتُــحارطَ. 12 لْصــ فَاًد ــغْا َأم ــِعى الْنَ ــ فَابتَ  )10(يالَِت

ــ. 13 ــْلب ص ــِند ــ الْزي ِع ــغَ ملوملُ ــو اًباِض ــ عتُردصـ ــ ِذهنْـ ــم مةًلَّـ  والَلُـ

ــَأ. 14 ــاِحو لَتْرغْ ــسهظُ ــجهم ِبامقَ ال ــكَحفَ يِت ــهتْـ ــِراًرص خَـ ــنُو ةًقَّـ  والَحـ

ــنِإ. 15 ــِناقَ شَ ــ النَّنصي غُ ــقَ ــنا ِم  يالَِب ســـِهيـــلَى ِإقَـــلْا َأمـــو اًفَـــطْع ِهد قَ

ــعفَ. 16 ــلَ ــ الْوِعرى فُ ــ َأاِنب ــاِدو نَدغْ شَـــ اًبجالْو ـــحـــ كَاِمما َأمريالَِصـــ َأوح 

17 .وــُلِلع ــي ــِهي ِفِمس ِج ــفْ يي ــلَّى كُنَ ــ ام مــر ــ عيمِسالنَّ ــى الرلَ اِضيــ ع  يالَِل

                                                 
 .م: الزيادة في )1(
  .بياض: 1في د )2(
 .فيكم وما منكم: 1في د )3(
  .مادة طلل: مهدور، اللسان: مطلول )4(
  . آلفا بها يهوى النصول وال يروم نصوال: 1في د )5(
  .مادة قدد: جمع قد وهو القامة، اللسان: قدودال. البيت ساقط: 1في د )6(
  .4/981البكري، معجم ما استعجم، . موضع من أرض غطفان: المنحنى )7(
 . وغدا لديه عقلي المعقوال: ورد عجز البيت هكذا:  في م )8(
  . عتبا: ،ب1 في د)9(
  .مادة صفا و صلد: الحجر الصلب األملس، اللسان: العريض من الحجارة األملس؛ الصلد: الصفا )10(



 330

ــحمَأ. (18 ــ هالًلِّ ــي الِْرج حرامم حــر اًم ـــوـــي الِْلصَلالَحِريقَـــ والْه ـــمعوالَس 

19 .ـــوالَينْـــ ِمهكِح مـــراًمو مــتَالَ الًلِّـــح ــ التَّفُِرعــ ــحالتَّ ويمِرحــ  يالَِلــ

ـ ي أَ ِل. 20 ــ ـ الـةُقَّـِر ويـكلَي عاِكبـ الْ ةُنَّ ــكي ِإاِكشَّــ ــليـ ــ وةًابب صـ  والَذُعـ

ــ. 21 ــ ُأالمِإفَ جالْى ِبزــج ــاِءفَ الِْن ع ــو ــردُأو افَ ــن عـ ــِزِزع الِْوْأ شَـ ــ ذَيـ  يالَِلـ

ــالَ. 22 ب ــتَثْ د ــ عين ــِد وِكنْ ــزي عج ــتَ ةٌم ــي كَِضم مــا ي ــي الِْضم حــاُس يالَِقم ص 

ــَأو )2( َأحمد خَيِر من وِطَئ الثَّـرى)1(يِحِدمِل. 23 ــّلج م نــ ب ــ اِإلثَع ــ خَهلَ  )3()يالَِل

ــ كُنِإ. 24 ــ الَتَنْ ــاِقنَي مِرد تَ بــ الَّه ــَأ يِت ــى الْحضـ ــبح ِبؤادفُـ ــهـ  والَغُشْا مـ

ـ  ْلَأاسفَ. 25 ــ ـ والـانبـهالر واربـح اَألِه ِب ــ وانهكُـــ ــنْاِإل واةَروالتَّــ  يالَِجــ

26 .ــخْي ــكرِب ــلٌّ كُ ع نُن بــو ــ الَِّهِت ــع يِت تْمــتَ و ــتْم ــي الْ ِف ــ تَالَع  يالَِضفْ

ــكَ. 27 ــرِخ َأتْانَ ــاًي ــمتْ خَ ــ نُلِّ كُ بــنَِّكلَ ٍةوفَــي الْا ِفــهُأتْانَــ كَِلض ىلَــو 

ــ. 28 صدــع ــ ِبالم الظَّ ــه ــح ماءيا ِض ــ ٍدم مــن ــم لَ ي ــْلز ــجد ِل ــالِمى الظَّ يالَِز م 

ــ ا مــِدعــ بن ِمــةٌومــلُعى مدهــ الِْهبــِف. 29 ــدقَ ــع مان كَ ــ الْوملُ هدى مــج والَه 

30 .ــو ــ النَّوهـ ــ ُأليِبـ ــبقْ مٍةمـ ــتَستَ ٍةولَـ ــ ِماحور اَألقُِشنْــ ــ قُهنْــ  والَبــ

31 .ــو ــا وهاجرِسـ ــا وهيرِشبـ ــ اهيرِذنَـ مــن ا جءهــر ــ اَألوح ال ــ رينِم والَس 

32 .ــو ــِنم فَطَ اصاُهللااه ــ ع ــلِّب مهنْ  ِليالَضتَّــى الدهــى الْلَــ ِإدر يــاًقَّــح اًغَ

33 .ــنََأو ــهالَـ ــرا ي مـ ــنََأي وِضتَـ ــدِحوتَ هالَـ ــ وهيــ ــِزال ويحوالْــ  يالَتَّنْــ

34 .ــالْو ــ ِمبرقُ ــر وهنْ ــةًؤي ــالَا نَ م ـــَأ اهحِســـد واه خُـــيصتَه يالَِجـــب 

35 .وــقَم امالْه مــح مودي ــح مدــه  والَهـــنْم الْهضـــوح واِبسِحـــ الْمويـــ ىرو الْ

36 .ــو ــ عةًاعفَشَ تْمــ و ــص ِبخُ ــِربلْ اوند اهِلضفَ ــِةيــ ــالًاِئ ســ  والَُؤس مــ

 يالَِز جــهنْــ ِمازحــ وزا فَــِدشْــالرِب اًعــاِب تَاهحــ نَن مــيبــا نَذَهــ. 37

ــر ِهِدجـي م ِفـ)4()ِهالِئـع(اتُفَ صِ تْحضَأ. 38 ــرَأ ِلاًرغُـ ــ الْاِببـ ــحال وعـ  )5(والَجـ

                                                 
  .بمديح: 2 في د)1(
 .الحصى: في ب )2(
 .بشكل طولي من اليمن إلى اليسار) أ/85ق ( على الهامش األيسر من آتبت) 23 -18(األبيات :  في ب)3(
  . مطموسة: 1في د )4(
 .مادة حجل: جمع حجل، وهو بياض القدم، تشبيها بالبياض في قوائم الفرس، اللسان: الحجول )5(
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ــَأ. 39 ــ كَماهدنْـ ــوَأ واًفَّـ ــعسـ  يالَِنــ ميــَلِزج الْحنَ مــن مــلُّجــَأو الًاِئ نَـ

ــلَ. 40 ــثٌي ص اِرومــتُِفتُُه ــ م)1(ي ــغَ الًاِزنَ ــاِئم غَثٌيـ ــدِفتُ )2(همـ ــيـ  يالَِز نَـ

ــِح(. 41 ــ كَملْ ا َأمــر ثُىســب يرــد ــ هونَ عزــمي رــد ــ كَاِتبــا الظُّب شَ  )3(يالَِل

ــكُلْ ايِدريــ. 42 اةَمم ــه ــ قَةًاب ــَلب ــو ىغَو الْ ــدريـ ــ الْد حـ ــفَ ينِكِرشْمـ  يالَِلـ

43 .الْ)4(اذَِإو ــج قَ تَوشُيــاب ــِل فَتْلَ ــ ِهِرصنَ ــالِئمي الِْتْأتَـ ــ الْةُكَـ ــ قَامرِكـ  يالَِبـ

ـ  م نِم. 44 تَ ٍرشَعنُـعـو الريِلـاح سلِْل )5(مِهِقبــم ِدجــتْ ي ــلْو الُ ــ ِمعرفَ ــُأ هنْ 6(والَص( 

45 .وَأوتُفُــي ــوهامــى الْلَــ ِإيِرِم الــضــ الَع ــ فَاًقَبسـ ــ ذَنمـ ــ ويعِطتَسا يـ  والَصـ

46 .ِمن ٍماِش ه ـ عمـو الْرعـال بحالنَّـر ــ ىد مالَن ــ ي ــافُخَ ــع الِْه ِب ــ مةافَ 7()والَح( 

47 .ي الِْرقْــيِجــحيجــَأ وَلهــكَّــ مة ماًتَِنس ـــويريـــِلِق الثَّبِءِعـــلْ ِلوحـــ ح8(والَم( 

 يالَِثـــ ملَّقَتَ اســـمهنَيـــ بِردبـــلِْلدمـــحم واًبـــاِقنَ مومجـــ النُّمفَهـــ. 48

49 .ا أَ يـ ي ـا الْ هـي الْاِدهِشبيرـ ومـنِشــ ال عيالْم ــمي لَــاِلعــمي ْلزم ــجوالَب 

 والَبــــقْ ماًعفَّشَ مــــلــــِه اِإلدنْــــِع ةًيلَِســـ واِدعـــملْ ِلكتُـــرخَي ذَنِّـــِإ. 50

51 .ــكَو ــجى ِبفَ ــلْ ِلكاِه عــاِةص َؤ مِبــ الًمنْــ ِعكدــ ربتَكيالِمْأ التَّــ)9(غُلُــب 

52 .ــكَو ــتْفَ ــ اَألكتُاعفَ شَ ــِخ ذَامنَ يةًر ــكَو ــفَـ ــالنَّ ِبكؤالُى سـ ــ كَاِحجـ  يالَِفـ

ــ. 53 ــ النَّاقَفَـ ــ الَّينبيـ ــح مينِبـ ــو دمـ ــفُ يمهـ ــونوقُـ ــكْى تَرو الْـ  يالَِمـ

ــلّجَأو الًاِئ نَـــمظَـــعَأالً وعـــ ِفماهكَـــزَأ. 54 ــمهـ ــَأاً ورد قَـ ــقْـ  )10(يالَوم ِقـ

 )12(والَقُــم م)11(هنَــور ياِدعــ الموميــ هولُـــقُنْ م علـــيهميِبـــ النَُّلضفَـــ. 55

                                                 
 .فيتي: ، ب1 دفي )1(
 . غمامه: في ب )2(
با     : ؛ الظبات 3/7ياقوت الحموي، معجم البلدان،     . جبل من أعظم جبال مكة    : ثبير )3( سيف؛ ش ل  : جمع ظبة وهي حد ال ر   : طرف؛ آلي ضعيف غي

 . مادة ظبا و آمي و آلل: قاطع، اللسان
 .فإذا: 1في د )4(
 .بسبقهم: 1في د )5(
  .امادة عن: اللسان. تخضع: تعنو )6(
سار         )ب/85ق  (ت على الهامش األيسر من      آتب) 46 -41(األبيات  :  في ب  )7( ى الي ين إل دى  . بشكل طولي من اليم رم؛    : الن سخاء والك العطاء وال

  .مادة ندى وعفا: جمع عاف، وهم طالبو الحاجات، اللسان: العفاة
  . مادة سنت: مجدب؛ اللسان: مسنت )8(
  .يبلغ: في م )9(
  .73/6المزمل  إِن �َاشِئَةَ اللَّيلِ هِيَ أَشَد وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيال: س من قوله تعالىفي البيت اقتبا )10(
 .  برؤية: في ب )11(
  .مادة مقل: المنظور، اللسان: الممقول )12(
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56 .وــِمج ــ الَهيلُـ ــجم ِل)1(يعِطتَس تَـ ــِمٍلِمـ ــ عهنْ ــلَ ــ الْوِلى طُ مــى تَد  )2(يالَِصفْ

ــ. 57 لَّصــِهى ع ــ اُهللالي ــ م ا جــد ــو ىجن ال بدــص ــاحبا ال ــن ِم ــالِم الظَّ يالَِد ب 

58 .وــِهِلــآِراِبكَــى اَأللَــعم لَــن ــمي ْلز ـــحـــ الُْلبهـــِح ِب)3(ىدِهاِلبمم ـــووالَص 

59 .وــع ــلَ ى صحــ النِّهِتاب ِهوِمج ــد ةًاي وــالم ــنيدرِشـ ــن مـ ــلَّ ددتَ اسـ  يالَِلـ

ــزَأ. 60 ــصكَ ــالَ والِةى ال مــلُّي م ردكَــــذِْإ د ــــلُّ كُــــانم رٍددم والَلُــــم 

61. وــع ــح يمِهيلَ ــسلُ ــ مالمو ال ــِبو اًرركَ ـ م يرِه ــى ِفـ ــي الِجج ــ ماِننَ  يالَِق

  

  :)4(ِذكْر فَواِئد تَتَعلَّقُ ِبهِذه الْقَِصيدة
  

  . ]ِه التَّوراةَ واِإلنِْجيالَواسَأْل ِب[فَِمن ذَِلك قَولُه 
 النَِّبـي   )6()رِضي اُهللا عنْها، عن   (، عن عاِئشَةَ    )5( حريثٍ بنزاِر  الْعيصحح الْحاِكم ِمن حِديِث     

"          خَّابالَ سظٌ والَ غَِليِل الَ فَظٌّ واِإلنِْجياِة ورِفي التَّو كْتُوبَئة       )7(ميَئِة الـسيِزي ِبالسجالَ ياِق ووِباَألس 
  .  )10(، ولَم يخِْرجاه)9( علَى شَرِط الشَّيخَيِن)8(ِحيحص: قَاَل". بْل يعفُو ويصفَح

)لُهالَ [)11()قَوالتَّنِْزيو يحالْوو هدِحيتَو َأنَالَهو.[  
اِهرِة، وَأبـو    ِقراءةً علَيِه وَأنَا َأسمع ِبالْقَ     ، فَاِرس بن َأحمد   بنَأخْبرنَا الشَّيخَاِن َأبو بكٍْر عبد اِهللا       

َأنَّا : قَاالَ  ِبِقراءِتي علَيِه ِبسفِْح قَاسيون    بن الْمجاِور الشَّيباِني   عِلي   بن محمد   بن يعقُوب   بنالْفَتِْح يوسفُ   
 بـن َأنَّا َأبو الْقَاِسِم ِهبةُ اِهللا      : اَل الْحسِن الِْكنِْدي ِقراءةً علَيِه، ونَحن نَسمع، قَ       بنالْعالَّمةُ َأبو الْيمِن زيد     

 الْفَـتِْح   بـن  عِلي   بن َأنَّا َأبو طَاِلٍب محمد      ، الطبر ِقراءةً علَيهِ   بن عمر الْحِريِري الْمعروف ِبا    بنَأحمد  
 بـن  َأحمـد  بـن ثَنَا َأبو الْحسيِن محمـد  : ، قَاَلالْحرِبي ِقراءةً علَيِه ِفي سنَِة َأربٍع وَأربِعين وَأربِعِمَئةٍ   

 محمـد بـن     بنثَنَا َأبو الْحسين عِلي     :  سمعون الْواِعظ قَالَ   بن )12() ِإسماِعيل بن عباس   بن(ِإسماِعيل  
                                                 

 .ال يستطيع: في م )1(
 .تفضيال وهو تصحيف: في م )2(
  .الُعال: في ب )3(
  .بياض: 1في د )4(
و )5( زا: ه وفيالعي دي الك ث العب ن حري رهم . ر ب ر وغي ن عم ارقي واب ن الب روة ب سبيعي  . روى عن ع و إسحق ال د، وأب ه الولي ه ابن وروى عن

ان ف     . ثقة: وغيرهم، قال ابن معين والنسائي     ات "ي  ذآره ابن حب ال " الثق د       : فق ة خال راق، قلت      مات في والي ى الع ي   : عل ه العجل ن    . ووثق ال اب وق
  . 2/328؛ تهذيب الكمال، 438؛ تقريب التهذيب، ص 4/446حجر، تهذيب التهذيب، ابن : ترجمته في. ثقة: حجر

  .ساقطة: في م، ب )6(
  .  مادة سخب: من السخب وهو لغة ربيعة في الصخب، وهو رفع الصوت، أي ال آثيره بل وال قليله، إذا المراد نفيه مطلقا، اللسان: َسخَّاب )7(
 .ساقطة: في م، ب )8(
المعاصرة وذلك بأن يعاصر الرواي من : وضع الشيخان مسلم والبخاري شرطين في أثناء عملية جمعهما لألحاديث وهما: شرط الشيخين )9(

  . 206محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث، ص . يروي عنه، ووجوب ثبوت لقائه ولو مرة واحدة
 . 1/377نبوة، ؛ البيهقي، دالئل ال)4224(، حديث رقم 2/671لمستدرك، الحاآم، ا: ينظر )10(
   .م: الزيادة في )11(
  .1د: الزيادة في )12(
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     كرثَنَا ب ،ِريد الِْمصمب   بنَأحيل، ثَنَا شُعهى، ثَنَا البن سيحثُ  يبنلَّي  دـِعيثَِني سدٍد، حعبـن َأِبـي    س
ما ِمن اَألنِْبيـاء ِمـن      : " قَالَ  َأن رسوَل اِهللا     - رِضي اُهللا عنْه   -ريرٍة  عن َأِبي ه   :)1(سِعيٍد، عن َأِبيهِ  

 وحياً َأوحاه اُهللا عز وجلَّ ِإلـي، فَـَأرجو َأن           نَِبي ِإالَّ وقَد ُأعِطي ِمن اآلياِت، وِإنَّما كَان الَِّذي ُأوِتيتُ         
  .)2("َأكُون َأكْثَرهم تَاِبعاً يوم الِْقيامة

لُه3(قَو(] ب ِمنْهالْقُرو .[  
عبد الصمِد   ِمن غَوطَِة ِدمشْق َأخْبركُم َأبو الْقَاِسم        )4( الْقَواس ِبعرِبيل  بنقَرْأتُ علَى َأِبي حفٍْص     

 َأِبي الْفَضِل اَألنْصاِري وَأنْتَ حاِضر ِفي الراِبعة فََأقَر ِبه، َأنَّا جماُل اإلسالِم َأبو الْحسِن               بن محمد   ابن
  ِليِلم   بنعسد   بن الْممحبن ملَِميالْفَتِْح الس  نيسد بن، َأنَّا الْحمحد بن ممـب، َأنَّـا    بن َأحِطالَب الْخَِطي

    دمحِن ميسو الْحد   بنَأبمبن َأح     دمحع، ثَنَا ميمبن ج     دمحاس، ثَنَا مبفُ      بن الْعوسبـن  َأِبي الثَّلْج، ثَنَا ي 
     عِكيى الْقَطَّان، ثَنَا وسوِن ا        بنماِلٍح، عَأِبي ص نشْ، عمِن اَألعاح، عربن الْج     دمحاس، َأنَّا مببـن ع 

 الْجراح، عِن اَألعمشْ، عن َأِبي صـاِلٍح، عـِن   بن موسى الْقَطَّان، َأنَّا وِكيع     بنَأِبي الثَّلْج، َأنَّا يوسفُ     
ـ    أ: "، قَالَ  عِن النَِّبي    )5()رِضي اُهللا عنْهما  ( عباٍس   بنا ى جنَاِحـِه اَأليمـن،     تَاِني ِجبِريُل فَحملَِني علَ

  . )7( وذَكَر الْحِديثَ)6("فَكُنْتُ ِمن ربي عز وجلَّ كَقَاِب قَوسيِن َأو َأدنَى
لُهقَوالَ [)8(وخَِلي ثَ اِإللَهعب نل مَأجو  .[  

 كَاِمل سماعاً والِْكنِْدي    بن الْخَضر    يعقُوب الشَّيباِني، َأخْبركُم   بنقَرْأتُ علَى َأِبي الْفَتِْح يوسف      
َأنَّا َأبو الْفَتِْح محمـد     : َأنَّا َأبو الدر الروِمي الْبخَاِري وقَاَل الثَّاِني      : ِإجازةً ِإن لَم يكُن سماعاً قَاَل اَألولُ      

 عبـِد   بـن  محمـد    بـن  ثَنَا عبد اِهللا     ص،لِّخَمالْ َأنَّا   مردِهزار بنَأنَّا ا :  الْبيضاِوي قَاالَ  )9(بن محمد   ابن
 َأِبـي الْمعلَّـى،     بن عمير، عن ا   بن عن عبِد الْمِلِك     ، َأِبي الشَّواِرب، ثَنَا َأبو عوانَة     ابنالْعِزيِز، حدثَِني   

 ِفي صحبِتِه وذَاِت يِدِه ِمـن       )10(ن النَّاِس َأحد َأمن علَينَا    ما مِ : " خَطَب فَقَالَ  عن َأِبيِه، َأن رسوَل اِهللا      
 َأِبي قُحافَة، ولَو كُنْتُ متَِّخذَاً ِمن النَّاِس خَِليالً التَّخَذْتُ ابن َأِبي قُحافَة خَِلـيالً، ولَِكـن ود وِإخَـاء          بنا

  . )11("ِوِإن صاِحبكُم خَِليُل اِهللا عز وجلَّ أال – مرتَيِن َأو ثَالثَاً -وِإيمان 
                                                 

  .ساقطة: في م )1(
ا: ينظر )2( صحيح، ص البخ م 1064ري، ال ديث رق سلم، )4981(، ح سلم، ص ؛ م م 88صحيح م ديث رق م)239(، ح ن س الي، ؛ اب عون، األم

  ). 139(، حديث رقم 1/170
  .بياض: 1في د )3(
ي   )عربين(، وآانت تكتب قديما خطأ بالنون       الشرقية لغوطة دمشق  قرية تقع في الناحية     : عربيل )4( ا وغرب ، وموقها بالنسبة لجوارها شرقي زملك

  . 2/12أحمد وصفي زآريا، الريف السوري محافظة دمشق، : ينظر. حمورة
 .ساقطة: 1في د )5(
 . 12/422اديث الضعيفة والموضوعة، ؛ األلباني، سلسلة األح)89(، حديث رقم 136عجم الشيوخ، ص ابن جميع الصيداوي، م )6(
اري،                                   )7( ن مسعود، وأبي ذر الغف د اهللا اب ب، وعب ن أبي طال ي ب ن الخطاب، وعل حديث اإلسراء والمعراج متواتر المرويات، روي عن عمر ب

ر                                ن ق رحمن ب د ال ن آعب، وعب ن أوس، وأبي ب اس، وشداد اب ن عب رة، وأبي سعيد الخدري، واب ة   ومالك بن صعصعة، وأبي هري ط، وأبي حب
راء،   ي حم دب، وأب ن جن اهلي، وسمرة ب ة الب ي أمام ان، وأب ن اليم ة ب ابر، وحذيف رو، وج ن عم د اهللا ب ى األنصاري، وعب ي ليل صاري، وأب األن

انئ، وعا       صديق           وصهيب الرومي، وأم ه شة وأسماء ابنتي أبي بكر ال راج       . ئ ن هشام، ال     : وانظر في اإلسراء والمع ة،  سيرةاب ؛ 15-2/2  النبوي
  .144-1/140؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، 1/242 السهيلي، الروض األنف، ؛144قاضي عياض، الشفا، صال
  .م: الزيادة في )8(
  .م:  الزيادة في)9(
 .إلينا: 831في الترمذي، السنن، ص  )10(
  ).  3921(، حديث رقم 1/490الترمذي، ؛ األلباني، ضعيف سنن )3659(، حديث رقم 831، السنن، ص الترمذي )11(
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 بـن  عن ا  ، َأِبي الْعالَءِ  بن عِن ا  ،)1( عن جدهِ  ، الْبر بنوقَرْأتُ علَى َأِبي النُّوِر الِْهيِتي أخْبرك ا      
فَر، ثَنَا عبيِد اِهللا عن زيد، عن عمـرو          جع بن ثَنَا َأِبي وعبد اِهللا      ،أنّا خَيثَمة، ثَنَا ِهالَل   : َأِبي نَصٍر قَال  

وإنِّي : " فَذَكَر حِديثَاً ِفيهِ   حدثَِني جنْدب َأنَّه سِمع رسوَل اِهللا       :  الْحاِرِث قَال  بن مرة، عن عبِد اِهللا      ابن
 متَِّخذَاً خَِليالً ِمن ُأمِتي التَّخَذْتُ َأبا بكٍْر خَِلـيالً، وِإن           ولَو كُنْتُ . َأبرُأ ِإلَى اِهللا َأن يكُون ِلي ِمنْكُم خَِليلٌ       

  . )3("والَ تَتَِّخذُوا الْقُبور مساِجد" جعفَر بن، وزاد ا)2("ربي اتَّخَذَِني خَِليالً كَما اتَّخَذَ إبراِهيم خَِليالً
   .)4(البيت]  محمدفَاقَ النَِّبيين النَِّبي[وقَولُه 

 وقُِرَئ علَى عبِد    .ِمن وجوهٍ " َأنَا سيد ولَد آدم يوم الِْقيامة والَ فَخْر       " قَولَه علَيه السالَم     اقَد روينَ 
 بـن نْماِطي وَأبـو الْقَاِسـم       األَ بن، َأنَّا َأبو الْبركَاِت     طَبرزد بن يوسف وَأنَا َأسمع َأخْبركُم ا     بنالرِحيِم  

 بـن  النَّـضر    بن محمد   بن عِلي   بن قَاَل َأنَّا َأبو بكٍْر محمد       النَّقّور بنالسمرقَنِْدي قَاالَ َأنَّا َأبو الْحسيِن      
 جعفَر ثَنَا هاِشـم  بنثَنَا يحيى :  قَاَل الْبخْتُِري ِإمالء،  بن عمرو   بنثَنَا َأبو جعفَر محمد     : الديباِجي، قَالَ 

رِضـي اُهللا   ( ماِلك   بن عن َأنَِس    ، عن ثَاِبت البنَاِني   ، الْمِغيرة بن )5( ثَنَا سلَيمان  ، الْقَاِسم َأبو النَّضر   ابن
نْهوُل اِهللا    :  قَال )6()عسقَاَل ر" :يآِت    امالِْقي مونَِّة يالْج ابب  تَفِْتحِة فََأس،   قُوُل الْخَـاِزنَأنْـتَ    : فَي ـن؟ م 

 دمحفََأقُوُل م .      لَكٍد قَبَألح تُ الَ َأفْتَحُأِمر قُوُل ِبكانِ    . )7("فَيمِلم ِفي اِإليسم هجَأخْر حِحيو  ثَنَا  . صـرمع
النَّاِقد ريهزثَنَا : ، قَاالَو اِشمفَذَ الْقَاِسِمبنه  هكَر  
لُهقَو8(و(]  ُلبْل حزي لَم نم)ىدوالَ)9()الْهصواِلِهم مِبِحب .[  

 مالَِعـب   بن الْواِسِطي، َأخْبركُم ا   بن اِإلماِم الزاِهد َأِبي ِإسحق ِإبراِهيم بن عِلي         )10(قَرْأتُ عنِ 
 بـن َأنَّـا ا  :  مالَِعب وَأنُوِشتْكَيِن الرضواِني، قَـاالَ     بن زاد ا  ،ي الزاغُونِ بنَأنَّا ا :  الْجواِليِقي، قَاالَ  بنوا

،ِريسقَاَل ا     الْباً، واعمُل سةً، قَاالَ   بن قَاَل اَألوازِإج اغُوِنيالز  :      دمحٍر مو نَصفُ َأبـد   بنَأنَّا الشَِّريمحم 
 طَلْحـةَ، عـِن     بن الْوِليد الِْكنِْدي، ثَنَا محمد      بن ِبشْر   بن ثَنَا عبد اِهللا     ص،لِّخَمالْالزينَِبي سماعاً قَاالَ َأنَّا     

ِإنِّي ُأوِشـك َأن ُأدعـى      : " قَالَ  عِن النَِّبي    - رِضي اُهللا عنْه   -اَألعمش، عن عِطية، عن َأِبي سِعيٍد       
، ِكتَاب اِهللا عز وجلَّ حبٌل ممـدود        )11(ِكتَاب اِهللا عز وجلَّ وِعتْرِتي    : م الثقلين فَُأِجيب، وِإنِّي تَاِرك ِفيكُ   

وَأن اللَِّطيفَ الْخَِبير َأخْبرِني َأنَّهما لَن يتَفَرقَا حتَّى يِردا         . ِمن السماِء ِإلَى اَألرِض، وِعتْرِتي َأهل بيِتي      
  . )12("وض، فَانْظُروا ما تَخِْلفُوِني ِفيِهما الْحىعلَ

                                                 
 .ساقطة: في م )1(
 ).532(، حديث رقم 245، الصحيح، ص ؛ مسلم)1686(، حديث رقم 2/168الكبير، الطبراني، المعجم  )2(
 ).1686(، حديث رقم 2/168 الكبير، الطبراني، المعجم )3(
 .ساقطة: 1في د )4(
  .هاشم: في م )5(
 .م: الزيادة في )6(
  . 129؛ القاضي عياض، الشفا، ص )333 (، حديث رقم119، الصحيح، ص مسلم )7(
  .مطموسة: 1في د )8(
 . العال: في ب )9(
  .على: 1في د )10(
 . مادة عتر: أقرباؤه من ولده وولد ولده، وهو خاص بآل بيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم، اللسان: عترة الرجل )11(
  . 1/329أبو يعلى الموصلي، المسند،  )12(
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       اِهيمرق ِإبحاِم َأِبي ِإسلَى اِإلمْأتُ عبنقَر   ِليكُم ا    بن عراِهد َأخْبد الزمالَِعـب َأنَّـا     بـن  َأحم 
   ِويمِل اَألرو الْفَضخَاِن َأبِم    ،الشَّيو الْكَرَأبورِ بن وزرالشُّه ةً ياءِقر    عمَأنَا َأسا وِهملَيلُ  ، عَأنَّا، :  قَاَل اَألو

 - مخِْلد   بن الْمهتَِدي ِباِهللا، َأنَّا ِإبراِهيم      بن )1() محمد بنعِلي   (بنَأنْبَأنَا َأبو الْحسين محمد     : وقَاَل الثَّاِني 
 ِحياقَرِني الْبعاِعيلُ  -يمِني   - َأنَّا ِإسعا ي ع بن  اِعيل، قَالَ  بنِليمـو       :  ِإسَأنَّا َأب ،ِميِني الْكَِريعي دمحَأنَّا م

قَاَل :  قَالَ - رِضي اُهللا عنْه   - اَألكْوع، عن َأِبيِه     بن سلَمة   بن عبيدة، عن ِإياِس     بنعاِصٍم، َأنَّا موسى    
سماِء، وَأهُل بيِتي َأمان َألهِل اَألرِض، فَِإذَا ذَهب َأهُل بيِتي َأتَى           النُّجوم َأمان َألهِل ال    : "رسوُل اِهللا   

وندوعا يِتي م2("ُأم( .  
 ِإبراِهيم الـراِزي    بن عبِد اِهللا    بنقَرْأتُ علَى َأِبي الْحسِن محمِد      .  الْمهتَِدي ِباهللاِ  بن ِإلَى ا  )3(وِبه

 ثْمَأنَّا ع دبنانمَأح ،قَاِشية الرو قُالَباِصم، َأنَّا َأبو عى ، ثَنَا َأبسواِس بن ثَنَا مِإي نة عديبة بن عـلَمس ،  
  . )4("النُّجوم َأمان َألهِل السماِء وَأهُل بيِتي َأمان ُألمِتي: "قَاَل رسوُل اِهللا :  قَال،عن َأِبيِه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ساقطة: ، م1في د )1(
  ).3676(، حديث رقم 2/487مستدرك، الحاآم، ال )2(
  . مطموسة: 1في د )3(
 ).7536(، حديث رقم 9/210مهرة، ؛ البوصيري، مختصر إتحاف السادة ال)9313(؛ حديث رقم 2/680 الصغير، السيوطي، الجامع )4(
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   تحت )1(]قَاِفية الَياء المثناه[

- 29 -  
  ] الطويل [

ــمِإالَ.1 ــرى تَو النَّ ــيلَي ِبِم ــِمارم الْىلَ اي ِمــنوــوِلصــهتُلْــا ِنا مي ــوماً مــاِمر2(اي( 

2.وتَّـــحنَـــام ـــي الَِموي ـــاُلزشَ مراًد وــح ــج َأامتَّـ ــاِنفَـ ــاِمو دومدي تَـ  ايـ

ـ  ه ب تُفِْلكَ.3 لَـتُنْـ كُذْا م ـ َأمهغَو يـراه ــو ــا ِزم ــ حتُلْ ــنْى َأتَّ هــ الْج ــاِل بمسِج اي 

4.ِشــوتُبــ وا شَــمغَــ الْابرامــ النُّالَ وىه ــع ــسلَ ــ ِمنى ال ــنِّ ي عنه ــو ا نَاهــاِنه اي 

ــتُ.5 ــبِح ه ــِناو ــوي هي ِف اهــنَِّإا و ــَأل يِن ــنْ ِمقُشَعـ ــ تُنا َأهـ ــاِنو هبِحـ  ايـ

ــبالْ ودها الــسهــي ِباِتابب صــودهشُــ.6 ــو اكَ ــم ــيذَّا لَ ــ ِل ــبي ح ِف ــه ــنا ِم اِمقَ ساي 

ـ  :تْالَقَفَ.7 ــذفَ نكُـ َأملَـ فَ:تُلْـ قُعم الـدتَفْذَ قَ ــألق ــن ِم قِم ســالَي و ــن ِم س اِدهاي 

8.دــو ــري غَاِع ــاِم ــِدي ازي ِف ــااٍدي هبِبح  ِإونهجــتْر ــالَ ي ِنـ ــدتُمِدعـ  اياِعو الـ

9.ــم ــ عيمِق ــلَ الْى م ــِطقَر ِةيعالْ وــج ــطَْأو افَ مــ نَاع ــاِقي بِسفْ ــ كَاتٌي ــا ِهم اي 

10 .ــاِئنَو ــٍةم ــ م ــر طَاما نَ ــبحي ِبِف اه ــو ــ عٍةياِلسـ ــي ونِّـ ــك َأملَـ  اياِل سـ

ـ  د تْاحبَأ. 11 ــبم تْرمـح وامرحـ الْوهـي وِم ــاح ــجها مهتْداً فَ ــِت ــِمالَ كَني ِم اي 

ــ فَالَِّإو اضـا الربـذَا ح يـِلصوالْ بِ تْيِض ر نِإفَ. 12 ــبي حِبسحــ ــاِنفَكَا وهــ  ايــ

13 .ِإوتَن ــفُج ــ تَوي َأِن ــ عَأنْ ــالَي منِّ  ايـــاِئنَالتَّا وفَـــجلْا ىلَـــحا َأ مـــِهلَّـــِلفَ ةًلَ

 ايــاِنراٍش ي وفَو خَــاًوددي صــِدبــُأفَ حربــ مِكيــلَ ِإقٌوي شَــِبــ وِكارََأ. 14

15 .ــو ــ تَولَ ــلْي قَِفِشكْ ــفَلْي َألِب ــ ِعِتي ــ هدنْ ــشَّنِم ــِقو ال ــا َأ م ضرــاِدَؤفُ ِبِهِتم اي 

16 .ــ ِزِتكْــلَمي لَــاِمميــ غَسيــِكرــلْقَِب اًنَاِك س ــِهِرج يالَي وِبـ ــ ِذيـ ــركْـ  اياِنس ِلـ

ــَأفَ. 17 ــِتنْ ِد حي ِإِثينــ و جتُدــ م حاًثَد ــَأو ــِتنْ ِد حــنَّثُي ــ كُن ِإِسفْ ال ــاِل خَتُنْ اي 

18 .ــِفو ــ ُأِكي ــاِجنَ ــلَّي كُ ــقِْث ولٍّ ِخ  هتُ

 

ِإوــن ــ َأم لَ ــاج نَقِْث ــِك ِفتُي ــاِفوقَ الْي اي 

  

                                                 
  ): 29( تخريج القصيدة رقم .قافية الياء: 2، م، د1 في د)1(

 .  274النواجي، روضة المجالسة وغيضة المجانسة، ص :  في  ورد البيت األول فقط
  : صدر البيت مضمَّن من قول مجنون ليلى )2(

َضت          ِد ِانَق ا َق َصيِف َعّن           َفَهذي ُشهوُر ال

ا  ى الَمراِمي ي ِبَليل وى َترم ا ِللَن  َفم
  

  . 237مجنون ليلى، الديوان، ص   
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19 .طَوارــتُح هــا و ِدجــي ع ــى ِثلَ ــٍة ِبقَ اه نَوـــاد1(تُم( فَ الْيـــِكِفقَـــرلَيِند ـــاِلياي)2( 

20 .حتْما الْ همِبلْي ااِضونَّيض عـلَي وو بخُـــلَ تْدلَ ِإتُضـــيا ِبهيـــضهالْا وماِضـــواي 

ــِتجهمِب اهثَيِدي حـِفـرطَي وِعم س)3(واعنَم ي نِإفَ. 21 ــهـ ــنَم ينا لَـ ــاِنمي اَألوِنعـ  ايـ

ـ  حتُدجـو اهدنْـِعى فَلَـي لَِلالَطْـى َألَـ ع )4(ي لِ افَِق. 22 ـ اِتي ـ ي الْي ِف هى و  ِحِمـنـ اِمم اي 

ــفَو ومـااهـ ِبتُيض قَـني ِإاِمـر م تُيضقَ. 23 ــذَ ِإتُي ــ َأما لَ ــي ِفقَلْ 5(اه(ــِتافَ و اي 

24 .وا الْ محـوقَ فَـالَّ إِ بنَـا َأ مفٌاِصـا و ــو ــيارا جذَ ِإسيلَــ ــاِهنَتَ مهتُــ  )6(ايــ

ـ  وا ه مفَ. 25 ــنحاِل صـِباِتـرمى الْصقْـي َأ ِف ِلمرــ ِمام ــهنْ ــتَّ ِف ــِفالَ التَِّفالي ال اي 

ــغَِل. 26 ِريــ ر ــ اِهللاوِلس م ــن ه ــ كُو ــو هُؤفْ مــن ــان كَ ــضاِء دن ِم ــِةلَالَ ال  اياِف شَ

27 .ِبحــب ــ ِإيـ ــ الِْهلَـ ــح مينِمالَعـ ــندمـ مــو ــملَ ي ــْلز ــاًرو نُ ــاِد ه اِهللان ِم اي 

ــَأ امـو"مكُبـاُؤ آان كَن ِإْلقُ"  ِركْي الذِّ ِففَ. 28 ــى بتَ عدهــا ي حدــو ع ــاِل تَبحــى الْلَ 7(اي( 

29 .ــِإو حــثَّد ــم الِْثالى ال ــداِتوِج ــِبٍقاِئذَ ِل هــا ح ــيو ِإلْ ــاٍنم م دــد ــاِق بِرهى ال اي 

30 .مــح ــ رةُبـ ــالنَّي وبـ  اياِوس مـــاهو ِســـبـــاًحِلحبِهمـــا ىر َأالَ ويِبـ

ــحَأل. 31 مــ خَد الِْري مــر سلينم حــب ــو يِت حــي ِبِبس ــا ذُه ــ ِلاًرخْ يــِمو  اياِبس ِح

32 .ــو ــم ــي ِإيا ِل مــذَ ِإان ــح ُأما لَ بِسفْــنَكَ هَأي وــِلــهــ َأْلي بلُّجو ــاِلماي 

33 .الَوــ و ــر يدلَـ ــ والَى وقَـ ــفَ الَ وداِلـ ــثْ ِمىتَ ــهلَ ــي الْ ِف حــ ِتب ــاِقرم الْكلْ اي 

ــى. 34 مرــ ع مــنَّر ــسةَ النَّسفْ ال ــِفي ــ الًِذا ب ــكردَأفَ ــن ِم ح ــ النَّب ــرم الْيِب  اياِض

35 .قَــوالُْلو يــِبِبحــ اآلني ــا عمــ يتَــ الَّر ــدرتَ ام ــًأر ــنَّ ِف ــِسفْي ال ــاِرم مان كَ اي 

36 .وِفكْي ِحي مـ الْبمى َأفَطَصـنم غَـن اد ــِحم ــاًب م الْع مــح ــوِبب م ــن ــاِو ثَان كَ اي 

ــاح مــورا اَألهــا ِبانَــتََأ ِلمـنتْلَد بـولَـى فَرشْبـت الْ اءا ج ذَِب. 37  ايــاِف كَانا كَ

ــ حالََأ. 38 ــذَب شْا بى الْرــِبِبح ــِح مي بــِبَأه ــ تَ الَكنَّ ــى مشَخْ ــِع ــاِقر فُني ِم اي 

                                                 
  .ونامت: في م )1(
  .مادة فرقد: لسماء ال يغربان، اللساننجمان في ا: الفرقدان )2(
 .تمنعوا: 1في د )3(
  .بي: ، م2في د )4(
  .منها: في م )5(
 .البيت ساقط: في م )6(
قُـلْ إِن كَـانَ   : وفي البيت اقتباس من قوله تعالى  . بشكل طولي من اليمين إلى اليسار     ) أ/57ق(ذا البيت على الهامش األيسر من       آتب ه : في ت  )7(

  .9/24 التوبة، أَبنَآؤُكُم وَإِخوَاُ�كُم وَأَزْوَاجُكُم وَعَشِريَتُكُم وَأَموَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَاآبَاؤُكُم وَ
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ــ. 39 فَصــنْا م ــنْ ِمٌله ــه ــو اًداِر وانوفْصا ِل ــا َأم صدتْرــه ع َأن ــِهاِنم ــي اِد صاي 

40 .ــو منر ِلاح ــس ــيِنطَبل ــِهيِب َأم ثُ امُأوــِهم ــالْا ِبمـ ــبحـ ــاِلخَ ي اِهللا ِفـ  ايـ

ــ. 41 ــاكذَفَ م عــخْ الم ــاِرتَ ــجري د ِف ــعَأو ِهاِت ــمِظ ــِه ِب ــاً عرد قَ ــشُّلَ ــاِل عِبهى ال اي 

42 .ــو ــي عاَلقَـ ــب مإلـ ــحن حـ  ايــِبْأدي وِنْأ شَــاَلا ز مــِه ِبــمِركْــَأوٍدمـ

ــَأ هبــ حِسفْالــنَّ وينِلــهاَأل واِلمــ الْنِمــ. 43 ــ ودشَ برــ الْد ِإاِءم نــ ر ــاِم ظَتُح اي 

44 .ــو ــِتيــقٌ عاَلقَ ــ َأو لَ ــو طَب ــ َأٍباِل ــىتَ ِدبــ َأَلي ــي ِب ــِنيدِلل ــا كُ م ــ آِبتُنْ اي 

ــ. 45 ــِهاِرإليثَ ح ــ النَّب ــ عيِب ــلَ  ايــاِد باِس للنَّــاَلاز مــىو هــبحــِبيِذى الَّ

 ايــاِف خَانا كَــمــاٍس وبــ عِمالَســِإِب هورر ســىدبــ َأوقُارفَــ الْرمــا عذَكَــ. 46

ـ َأ. 47 ـ متَ ـ ريــ اًمِلس مــاء جـو لَـاِبطَّـخَ الْن ِم ـ  الْحرى فَـ ـ اِدهـ ـ اِف وكِلذَي ِبـ  ايـ

48) .ِليــَلِقو خْــ تَ اِهللابــِدعدِرر لُــجــ اذْالََأه ــِب حركُ ــاًيب ذَ يهبــد ــا  ماء ال  ايِض

ـ  ادنَفَ. 49 ــفَ اًدمـح مهنْـ ِموِتى الـصلَعَأى ِب ــ ِلانكَ ــم كُشْا يــوه ــكا ذَن ِم  اياِف شَ

50 . ــو ــادنَ ــٌلالَى ِب ــني ِح ح مــِح ر ــرطَ هيلُ ــ ِباًوب ــم شْا يــيج ــاِدنَ ماهو ِس اي 

 ايــِق الَحبصــَأ نيى ِحــرشْ بــِكالَــيفَ هبــزِح ويِبــ النَّ)1(ىقَــلْيٍدي غَــ ِفــالََأ. 51

52 .ــَلِقو ــز ِلي ــ)2(ٍدي ــ ُأينِح ــعزِم لْ صبتََأ هــرى ضــ الْ)3(بــأنمى لَــفَطَصــاِد فَك4 ()اي( 

ــفَ. 53 ــ ماَلقَ َأ اِهللااذَع ــر ــى ِبض هَأا وَأ نــى الْرمى ِمــفَطَصشَــن ــاِئٍك ثُــم  )5(اياِك شَ

54 .ــو ــ يِسفْالنَِّب ــيِدفْ م نــ ي ــيِب حبِح به ــِقي ــِهي ــم الْن ِم ــن ِإوِهركْ ــاِق وان كَ اي 

ــ هالََأ. 55 ــذَا كَ حبــص ــح ماِبح ال مــ اًد ــالَفَ ــك تَ ع ــ نَن ِجهــص ــِه الَِةابح ال اي 

ــ اًراِخـــو زاِرحـــلِباْ كَيمِلـــ حيمِركَـــ. 56 ــى كَدنَـ ــشَّ وِهفِّـ ــوات رخَاِمالـ  اياِسـ

57 .ـ  يفُِلح  ايـــاِدع مِكالَهـــي الْى ِفـــدرَأيالً وِمـــج ايـاِلوى ملَـوس َأْأبـالْى ود النَّ

58) .ِفرالــذُّيــع ــري الْاِمى ســملِّحــَؤ ميد 

 

بينُــاِهرالــشَّ كَهــ تُِسمالْيشع ــِوانَماي 

  

                                                 
 .نلقى: ، ب في م)1(
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سان : أزمع.  بشكل طولي من اليمين إلى اليسار      57/آتبت على الهامش األيسر من ق ب      ) 52 -48(األبيات  :  في ت  )4( : عزم وجد في مضائه، الل
 .دة زمعما

 .البيت ساقط: ، م2في د )5(



 339

ـ  هنِْمفَ. 59 ــحو ىرو الْـهصربـ يِردبـ الْاقُقَِشا انْ ــهراِض ــ كَ)1(همي ِف مــن ــاِد بان كَ 2()اي( 

60 .ــنِْموالَا كَــهمِب الــضاًقَــاِط نَِبْئالــذِّ و ــنِْمو هــا ح ــ الْينِن ــذْ ِإِعذِْج اَل مــاِك ب اًي 

61 .نَوــاج ــ ِبهتْ ــذِّمسال ــ فَاعر ال ــانكَ ــ ن ِم ــحالْا وهِتاءاسمـ ــ ِلدمـ ــاِج نَِهلَّـ  )3(ايـ

62 .ــَأوسمتَــع ِبسالْيح ــجِهفِّــكَ ِباِدمىــص حطَ وــع ــام ــّلاً كُ م ــن ــاِع وان كَ اي 

ــنَ. 63 ــيِب الَ عــ ح ــتَّ ــا كُدى غَ ــهنْ ــع ِهِرد قَ ــلَ ــلِّى كُ ــ)4(اٍم س ــبي الْ ِف ــِةري اِم ساي 

64 .ــمتَاٍلع تَــتْالَــو ِدتَسالتَّيم ــاِقرــِإ اي ــنى َألَ ي ؤمــر ــ ِموح ال ــاِقر التَّهنْ اي 

65 .دــع ــا ِإانَ ــى اِإللَ ــالِمس ــ دم ثُ ــا لَع ــلِْنفَ انَ ــنَ ــ الِْها ِب حنَسى مــج اًابو ــاِعد اي 

66 .كَــوالنُّا ِبــنَــ لَان5(ِحج(و الًاِف كَــشــِدالر كَـــوـــا ِمنَـــ لَانـــا نُماِذحـــاِل كَراي)6( 

67 .ــِهلَع ــي ــ اِهللاالةُ ص ذََا مــر  )7(ايـــاِجد وهلُـــتْ ييـــُل اللَّبوآ ابغَـــوقٌاِرشَ

68 .ــو ــا َأم ــ الْقَرشْ بدالْر ِنمــ كَيــر حِهِنس ــَأو ــنَّـ ــج الْاك ذَهى لَـ ــاِكح م)8(المـ  ايـ
  

  :)()9يثَ تَتَعلَّقُ ِبالْمحبِة ِفي اِهللا تَعالَى، ومحبِة رسوِلِه ِذكْر َأحاِد(
  

 وَأبو الْهيجا الْحالَِوي ِبِقراءِتي علَيِه، وِقراءة علَى اَألوِل         ،الِْمزيَأخْبرنَا الشَّيخَاِن َأبو الْفَضِل     
 غَيالَن، َأنَّا َأبـو     بن محمد   بن َأنَّا َأبو طَاِلٍب محمد      ، الْحصين بن، َأنَّا ا  رزدطَب بن َأنَّا ا  : قَاالَ ،وَأنَا َأسمع 

 شَِبيب، ثنا محمـد     بن ماهان الدينُوِري، ثَنَا سلَمةُ      بن ِزنْجويه   بن بري   بنثَنَا عِلي   : بكْر الشَّاِفِعي قَال  
 سِمعتُ رسوَل اِهللا    :  قَال )10( عاِزب بن مرة، عِن الْبراِء     بنا لَيثُ، عن عمرو      كَِثير الْكُوِفي، ثَنَ   ابن
  .)11("َأفْضل عرى اِإليماِن الحب ِفي اِهللا  والْبغْض ِفي اهللا: "يقُوُل

 ِإسـماِعيل، ثَنَـا     بن، َأنَّا ِإسحقُ     شَاِكر الصاِيغْ  بن محمد   بنَأنَّا جعفَر   : وِبه ِإلَى الشَّاِفِعي قَال   
قَـاَل َأراه   . دخَلْتُ الْمـسِجد  : قَاَل رجلٌ :  َأِبي سلَيمان، عن َأِبي الزبير قَالَ      بنجِرير، عن عبِد الْمِلِك     

                                                 
 . منهم: في ب )1(
سار      ) أ/89ق  ( على الهامش األيسر من        آتبا) 59،58(البيتان  :  في ب  )2( ى معج      . بشكل طولي من اليمين إلى الي شقاق  وفي البيت أشارة إل زة ان

أراه                : "فعن أنس قال  . القمر ة، ف ريهم آي لم أن ي ه وس ي، صلى اهللا علي شقاق القمر  سأل أهل مكة النب ا    م ان َراَء بينهم رتين، حتى رأوا ِح : ينظر "  م
 .   169القاضي عياض، الشفا، ص 

ّسم للرسول، صلى اهللا          )3( ر، بدس ال ود خيب البيت إشارة إلى قصة الشاة المسمومة التي قامت من خاللها زينب بنت الحارث، وهي امرأة من يه
  .  74؛ القاضي عياض، الشفا، ص 3/191ابن هشام، السيرة النبوية، : ة فيانظر القص. عليه وسلم، في ذراع شاة بعد فتح خيبر

  .عال: في م ، ب )4(
  .والنجح: 1في د )5(
   .مادة نجح: الظفر بالشيء ، اللسانالنجاح و: النجح  )6(
  .مادة ذرر و شرق: الشمس حين تشرق، اللسان: طلع؛ الشَّارق: َذرَّ )7(
 .الكمال: 1في د )8(
 .بياض: 1في د )9(
صحابة، روى عن النبي             . البراء بن عازب األنصاري األوسي، يكنى أبا عمارة       : هو )10( اء ال در، من فقه ل الق ر،    صحابي جلي ، وعن أبي بك

ار        ن ني ردة ب ن            . وخاله أبي ب ام مصعب ب ين وسبعين في أي نة اثنت ا س ة، ومات به زل الكوف ر  ن ه في  . الزبي رى،     : ترجمت ات الكب ن سعد، الطبق اب
  .1/205؛ ابن األثير، أسد الغابة، 1/155؛ ابن عبد البر، االستيعاب، 4/364
 ).1094(، حديث رقم 789-2/787يات، الشافعي، آتاب الفوائد الشهير بالغيالن )11(
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         ِمنْه ونعمسي مهلَقٍَة، وا ِفي حالثَّنَاي اِضحٌل وجِبالشَّام؛ فَِإذَا ر         ـوه نِفي الْقَوِم من الْقَوم، وِبَأس سلَيو ،
                   وه نلَم مَأع الَ َأكُون تُ َأنفَنَِدم ،وه نم لَمَأع َل َأنقُوا قَبتَفَر ثهم ثُمحدي وهِه وتُ ِإلَيدفَقَع ،ِمنْه نَأس .

      صي ةً فَِإذَا َأنَا ِبِه قَاِئمِشيتُ ععجنِْبِه قَالَ    فَرتُ ِإلَى جدلّي، فَقَع :        لَّمفَ فَـسرانْـص الَِتِه ثُمص فََأخَفَّ ِمن
لَِكن رَأيتُك غُدوةً فََأحببتُك، ثُم تَفَرقْنَا قَبـَل َأن         . َأجْل: لَكََأنَّك رجٌل غَِريب ِبهذَا الْبلَِد، قُلْتُ     : علَي وقَالَ 
 نم لَمَأنْتَ قَالَ       َأع نم لَمَأع تُ َأنبباذُ   )1(َأنَا:  َأنْتَ، فََأحعتَِني؟ قُلْتُ    بن مببَأح ْل، ِلمبـلَّ   :  ججو زِهللا ع .

َأفَالَ ُأحـدثُك   : قَاَل.  فَحلَفْتُ لَه ثَالَثَةَ َأيماٍن ما َأحببتُك ِإالَّ ِهللا عز وجلَّ          ،فَاستَحلَفَِني ثَالَثَةَ َأيمانٍ  : )2(قَاَل
سِمعتُ : فَادن فَدنَوتُ حتَّى مست ركْبِتي ركْبتَه فَقَالَ      : قَاَل. بلَى:  قُلْتُ حِديثَاً سِمعتُه ِمن رسوِل اِهللا      

 وحقَّتْ محبِتي   )3(ِتي ِللْمتَواِصِلين ِفي  حقَّتْ محبِتي ِللْمتَزاِوِرين ِفي، وحقَّتْ محب     : "  يقُولُ  رسوَل اِهللا   
  .  )4("ِللْمتَباِذِلين ِفي فََأبِشرهم َأبِشرهم َأبِشرهم

 سهيل، عن َأِبيِه،    بن عبِد الرحمِن    بن سِعيٍد، ثَنَا يعقُوب     بنوروينَا ِمن طَِريِق مسِلم، ثَنَا قُتَيبةُ       
  نٍة   عريرَأِبي ه-   نْهاُهللا ع ِضيوَل اِهللا     - رسر َأن  َقَال " :         كُونُـوني اً، نَـاسبح ِتي ِليُأم َأشَد ِمن

  .)5("بعِدي، يود َأحدهم لَو رآِني، ِبَأهِلِه وماِلِه
       قُوبعثَنَا ي ،خَاِريطَِريِق الْب نَا ِمنيوربنو ،ـِز        بن ثَنَا ا   إبراهيمِزيـِد الْعبع نة، علَيبـن  ع 

الَ يْؤِمن َأحدكُم حتَّى َأكُون َأحب ِإلَيـِه        : " قَالَ  َأن رسوَل اِهللا     )6()رِضي اُهللا عنْه  (صهيب، عن َأنٍَس    
  . )8("، والنَّاِس َأجمِعين)7(ِمن واِلِدِه وولَِدِه

  يرَأِبي ه نعة  ور)  نْهاُهللا ع ِضي9()ر(      نْهَأنٍَس ع نعه، وونَح " :       ـدجـِه؛ وِفي كُن نثَالَثٌ م
َأن يكُون اُهللا ورسولُه َأحب ِإلَيِه ِمما ِسواهما، وَأن يِحب الْمـرء ال يحبـه ِإالَّ ِهللا،                 : )10(حالَوةَ اِإليمانِ 

   هكْري َأنو ودعي 11(َأن(      ودعي ه َأنكْرا يِفي الْكُفِْر كَم )13(" ِفي النَّارِ  )12(.       ـناِن، عمِفي اِإلي ائيالنّس اهور 
 ِليل بنعاِعيمِإس نٍر، عجَأنَسبن ح ند، عيمح  .  

َألنْتَ َأحب ِإلَي ِمن كُلِّ شَـيٍء       : ي   َأنَّه قَاَل ِللنَّبِ   - رِضي اُهللا عنْه   - الْخَطَّاِب   بنوعن عمر   
    ينْبج نيِإالَّ نَفِْسي الَِّتي ب،     النَِّبي فَقَاَل لَه " :        نَفِْسه ِه ِمنِإلَي بَأح تَّى َأكُونكُم حدَأح ْؤِمني فَقَـاَل   "لَن ،

                                                 
  .ساقطة: في م )1(
 .ساقطة: ، م2في د )2(
  .ساقطة: في م )3(
م     4/188لصحيحين،   الحاآم، المستدرك على ا    )4( شهير بال   ؛ ال )7316(، حديث رق د ال اب الفوائ ات،  شافعي، آت م   793-2/792غيالني ، حديث رق
)1103.(  
  ).2832(، حديث رقم 1401لصحيح ، ص ، ا مسلم)5(
 . ساقطة: ، م2في د )6(
 .ولده ووالده: 1في د )7(
م    16ري، الصحيح، ص    البخا )8( سلم،  )15(، حديث رق م   47الصحيح مسلم، ص  ؛ م سائي )70(، حديث رق سنن، ص ؛ الن م   761 ، ال ، حديث رق
)5013.( 
 .ساقطة: في م )9(
 .اإلسالم: في النسائي، السنن )10(
 .يرجع: س.في النسائي، م )11(
  . يلقى: س.في النسائي، م )12(
 ). 4989(، حديث رقم 757النسائي، السنن، ص : ينظر )13(
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اآلن" : فَقَاَل لَه النَِّبي    .  ِإلَي ِمن نَفِْسي الَِّتي بين جنْبي      والَِّذي َأنْزَل علَيك الِْكتَاب، َألنْتَ َأحب     : عمر
  .  )1("يا عمر

: ، قَال - رِحمهما اهللاُ  - الْمعلِّم ِبِقراءِة واِلِدي علَيِه      بن يحيى   بن يوسف   بنَأخْبرنَا عبد الرِحيِم    
 بنَأنَّا َأبو الْقَاِسم    :  الْفَرج ِقراءةً علَيِه وَأنَا حاِضر ِفي الْخَاِمسة، قَال        بن عبِد اِهللا    نبَأنَّا َأبو عِلي حنْبُل     

بن أََِبـي   المذهب، َأنَّا الْقَِطيِعي، َأنَّا عبد اِهللا حدثَِني َأِبي ثَنَا ا      بن عِلي   بن َأنَّا َأبو عِلي الْحسن      ،الْحصين
ِديَأنَس قَال     ع ند، عيمح نـوَل اِهللا             : ، عسأل رسِة فَياِديِل الْبَأه ُل ِمنجَئ الرِجيي نَا َأنِجبعي كَان 

مـا   فَلَ ، فَصلَّى رسـوُل اِهللا      )2(يا رسوَل اِهللا متَى ِقيام الساعِة؟ وُأِقيمِت الصالَةُ       : فَجاء َأعراِبي فَقَال  
" وما َأعددتَ لَهـا؟   : "قَال. َأنَا يا رسوَل اهللاِ   : قَال" ؟)4(َأين الساِئُل عِن الساعة   : " ِمن صالَِتِه قَال   )3(فَرغَ
ـ   . ما َأعددتُ لَها ِمن كَِبيِر عمٍل صالٍَة وِصياٍم ِإالَّ َأنِّي ُأِحب اَهللا ورسولَه            : قَال سوُل اِهللا   فَقَـاَل ر :

"  ءرالْممع م  بَأح 5(ن( ." ـوا ِبـه          : قَاَل َأنَسا فَِرحالَِم ِبشَيٍء ماِإلس دعوا بفَِرح ِلِمينستُ الْمَأيا رفَم)6(. 
 ِليع ند، عهِفي الز ِمِذيالتِّر اهويد ِبهبنرمح نفَر، ععاِعيِل بن جمِإس نٍر، عجح  .  

قَال     و ِث َأِبي ذَرِديح ِمن نَاهيور :           عتَِطيـسالَ يو مالْقَو ِحبُل يجالرو ءروَل اِهللا الْمسا رقُلْتُ ي
َأنْـتَ  : " قَال )8(َأحببتُ اَهللا ورسولَه  : قَال" يا َأبا ذَر، َأنْتَ مع من َأحببتَ      : " قَال )7(َأن يعمَل ِمثَْل عمِلِهم   

  .)9("مع من َأحببتَ
 )")10لَم يكُن شَخْص َأحب ِإلَيِهم ِمـن النَِّبـي          : "وقَد رِوي َأيضاً ِمن حِديِث حميد عن َأنَس       

  . الحديث وصححهما
نَّا السلمي، َأنَّـا     الحرستاني ،أَ  )11(بن عبِد المنعم ِبظَاِهِر ِدمشْق َأخْبركُم ا      بنقَرْأتُ علَى عمر    

 عبـِد اِهللا    بن ِبها، ثَنَا محمد     )12( حِكيم قَاِضي ِشيراز   بن محمد   بن جميع، َأنَّا َأحمد     بن ِطالَب، َأنَّا ا   بنا
لَم يكُن شَـخْص    : "ل سلَمة، عن حميٍد، عن َأنٍَس قَا      بن الْحجاج، ثَنَا حماد     بن سلَيمان، ثَنَا ِإبراِهيم     بنا

  .)15(")14( يقُومون لَه ِلكَراِهيِتِه ِلذَِلك َأو ِمن ذَِلك)13(، وكَانُوا ِإذَا رَأوه الََأحب ِإلَيِهم ِمن رسوِل اِهللا 
  

                                                 
؛ حديث 8/384 الزخار، ؛ البزار، البحر)1386(يث رقم ، حد1/284، آنز العمال،  ؛ المتقي الهندي    232القاضي عياض، الشفا، ص     : ينظر )1(

 ).3459(رقم 
  .فقام النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى الصالة: في الترمذي، السنن )2(
 .فلما قضى صالته: س. في الترمذي، م)3(
 .عن قيام الساعة: س.في الترمذي، م )4(
 .وأنت مع من أحببت، 538، ص زاد الترمذي في السنن )5(
 ).2385(، حديث رقم 538، السنن، ص لترمذيا )6(
 .آعملهم: ، ب في م)7(
 . فإني أحب اهللا ورسوله:قال: في م، ب )8(
 . 9/314؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 2/322الدارمي، السنن،  )9(
  ).2754(، حديث رقم 619، السنن، ص الترمذي: ينظر )10(
  .ساقطة: في م )11(
ل                  في إيران  بلد عظيم مشهور     :شيراز )12( ن أبي عقي اقوت الحموي،   . ، وآانت قصبة بالد فارس، قيل أول من تولى عمارتها محمد بن القاسم ب ي

 .  3/380معجم البلدان، 
  . لم: وهي في سنن الترمذي. ساقطة: في م )13(
 .لم يقوموا لما يعلمون من آراهيته لذلك: في الترمذي، السنن )14(
  .)2754(، حديث رقم 618رمذي، السنن، ص تال: ينظر )15(
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  .قُدامةيث هو صفْوان بن وصفْوان المذْكُور ِفي هِذه الْقَِصيدِة ِبِروايِة هذَا الْحِد
   دمحنَا مربنَأخْب   وِريْؤِمن الصِد الْمبع ،    دعد   بن َأنَّا َأسِعيح بن سور     ، رمعاِئشَةُ ِبنْتُ معبن و 

الطَّبراِني، ثَنَـا   ريذة، َأنَّا بن َأنَّا َأبو بكِْر ، َأخْبرتْنَا فَاِطمةُ ِبنْتُ عبِد اِهللا الجوزذانية     : قَاالَ ،الْفَاِخر ِإجاِزةً 
  دماِهيم   بنَأحرى      بن ِإبسوثَنَا م ،ِريصر الْبفَيون   بن عميبن م  ِئيرى الْمسو1( م(      ـنثَِني َأِبـي، عدح ،

، فَبايعه علَى   هاجر َأِبي صفْوان ِإلَى النَِّبي      : " قُدامة قَال  بن صفْوان   بنَأِبيِه، عن جدِه عبِد الرحمن      
    النَِّبي دالَِم، فَماِإلس ِه2( ِإلَي(     ا فَقَال اهلَيع حسفَم ،هدبن ي)ان )3فْووَل اهللاِ    :  صسا ري كفَقَاَل لَه  . ِإنِّي ُأِحب

  النَِّبي" :   بَأح نم عم ءر4("الْم( . اِنيرقَاَل الطَّب :   فْوص نى عورـنَاِد،       الَ يذَا اِإلسة ِإالَّ ِبهامان بن قُد
  . تَفَرد ِبه ميمون
ِويركٍْر     )5(وَأِبي ب نع-   نْهاُهللا ع ِضير -     قَاَل ِللنَِّبي َأنَّه  :     َأِبي الَمقِّ إلسِبالْح ثَكعالَِّذي بو

. )6( وذَِلك َأن ِإسالَم َأِبي طَاِلب كَان أقر ِلعينَيك        -ه قُحافَة  يعِني َأبا  -طَاِلب كَان أقر ِلعيِني ِمن ِإسالَِمه       
    رمع نوه عنَحالخَطَّاب   بنو )  نْهاُهللا ع ِضياسِ  )7()ربقَاَل ِللْع " :          ِلمـسي َأن ِمـن إلـي بَأح ِلمتُس َأن

سِإلَى ر بَأح كَان ذَِلك وِل اِهللا الْخَطَّاب؛ ألن.")8(  
   ِليِئَل عسِبي طَاِلب    أَ بنو-     نْهاُهللا ع ِضيوِل اِهللا       - رسكُم ِلربح فَ كَانكَي  ؟ قَال" :  كَـان

  )9(".واِهللا َأحب ِإلَينَا ِمن َأمواِلنَا وَأوالَِدنَا وَآباِئنَا وُأمهاِتنَا وِمن الْماِء الباِرِد علَى الظَّمأ
       رمع اِهللا بن دبع َأن ِويرا  (ومنْهاُهللا ع ِضيَل لَه    )10()رفَِقي لُهتْ ِرجالنَّاِس   :  خَِدر بَأح اذْكُر

   احفَص ،نْكْل عزي كتْ   ِإلَياه فَانْتَشَردمحا م11( ي( .    ِبالل ا احتُِضرلَمو)    نْـهاُهللا ع ِضـيت   )12( )رنَـاد 
امَأتُهر :نَاهزاحفَقَال!و  :اهباطَرةَ!واً َألْقَى اَألِحبه، غَدبِحزداً ومح13( م(.  

ُأنْـِشدك  : ِمن الْحرِم ِليقْتُلُوه، قَاَل لَه َأبو سفْيان بن حرب         ولَما َأخْرج َأهُل مكَّةَ زيد بن الدِثنَة      
   د، َأتُِحبيا زـد             ِباِهللا يي؟ فَقَاَل زِلكَأه ِفي َأنَّكو نُقَهع ِربنَض كَانَكنَا مِعنْد اً اآلندمحم ـا   :  أناِهللا مو

                                                 
ذا )1( ع في األصل هك ي( وق ساب) المرائ ه وآتب األن ن مصادر ترجمت ه م ا أثبت صواب م ن مضر. وال يس ب ى امرئ الق سبة إل ه . ن ا قال ذا م ه

قال موسى  . قيس بن زيد مناةميمون بن موسى الذي قال ينسب إلى امرئ القيس بن مضر هو من امرئ ال          : واستدرآه ابن األثير بقوله   . السمعاني
ن                : وقال ابن عدي  . رجل سوء، قدري خبيث   : بن هارون الحمال  ا ده ميمون ب ال أعلم أحدا حدثنا عنه، وال أعرف له حديثا فأذآره، والمعروف وال

ه في  . هذا الرجل مشهور بكنيته ، يكنى أبا علقمة    : وقال ابن حجر  . موسى المرئي  اتم، الجرح والتع     : ترجمت ن أبي ح ن عدي،   4/168ديل، اب ؛ اب
  .6/133؛ ابن حجر، لسان الميزان، 4/224الذهبي ، ميزان االعتدال، .  5/250 السمعاني، األنساب ؛6/2343الكامل، 

 .ساقطة: في م )2(
 .له:  في م)3(
 .)133(، حديث رقم 1/98 الصغير،  الطبراني، المعجم)4(
  .بياض: 1في د )5(
ة،      11/431؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد،     234القاضي عياض، الشفا، ص     : ينظر )6( سيرة الحلبي ي، ال دين الحلب ان ال ؛ بره

3/88. 
 .ساقطة: في م )7(
 .11/431س، .؛ محمد بن يوسف الصالحي، م234س، ص .القاضي عياض، م: ينظر )8(
  .234س، ص .القاضي عياض، م )9(
  .ساقطة: في م )10(
  .11/431س، .؛ محمد بن يوسف الصالحي، م234، ص س.القاضي عياض، م:  ينظر)11(
 .ساقطة: في م )12(
 .1/298؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 234القاضي عياض، الشفا، ص  )13(
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 :فَقَاَل َأبو سفْيان  !  جاِلس ِفي َأهِلي   )1(ُأِحب َأن محمداً اآلن ِفي مكَاِنه الَِّذي هو ِفيِه تُِصيبه شَوكَة، وِإنّي           
  . تسليماً كثيرا،، )2(ما رَأيتُ ِمن النَّاِس َأحداً يِحب َأحداً كَحب َأصحاِب محمٍد محمدا

آِخر ِكتَاب بشْرى اللَِّبيب في ِذكْرى الْحِبيب للشَّيِخ اإلماِم العالَّمِة فَتِْح الديِن َأِبي الْفَتِْح محمـد                
فَرغَ ِمنْه كَاِتبه   . د بن سيد النَّاس الْيعمِري، فَسح اُهللا ِفي مدِته، وَأنَالَه الْجنَّةَ مكْرمةً           بن محمد بن محم   ا

       ِليِة اِهللا عمحِإلَى ر الْفَِقير دببنالْع            تَهـساِء مِبعِم اَألروي كَِّريد اهللا السبان بن عرن بن ِقيسّل  الشَّيخ ح
رِحـم اُهللا   [...]  ِبالْقَاِهرة   )3(جمادى اُألولَى ِمن سنَِة ثَالثين وسبِعِمَئة ِبخَانْقَاه سِعيد السعداِء الصالِحية         

هقَامم ا كَانِبها وهاِقعو.  
ِه وسلَّم، ورِضي اُهللا عن َأصـحاِبِه       صلَّى اُهللا علَى سيِدنَا محمٍد النَِّبي اُألِمي وعلَى آِلِه وذُريتِ         

عينمَأج.    الَِمينالْع بِهللا ر دمالْحقُولُ  .  واِلِه يح انِلسو :          ،موكُِن اليي لَم ِويٍل، ِإنتَح اِكٍن ِمنِلكُلِّ س دال ب
  . يلكَان بعد قَِل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
  

                                                 
  .وأنا: في ب )1(
ة،  )2( سيرة النبوي شام، ال ن ه دي،89-3/88اب ازي الواق دي، مغ شفا، ص ؛1/362؛ الواق اض، ال ف، ؛ ا235 القاضي عي روض األن سهيلي، ال ل

ا،   ؛ 3/388 ة،   1/405الكالعي، االآتف سيرة الحلبي ي، ال دين الحلب ان ال ر،    ؛ 3/170؛ ؛ بره ون األث اس، عي يد الن ن س سيرة  2/42اب ر، ال ن آثي  اب
  .11/431؛ محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 3/128النبوية، 

ا -سعداء قنبر  وقفها صالح بن أيوب، وآانت دارا لسعيد ال        )3( ر  ويق الحكم،          –ل عنب دين ب ا استبد الناصر صالح ال ة المستنصر، فلم  عتيق الخليف
ن      كانها م ان س شيوخ، وآ شيخ ال يخها ب اه بمصر، ونعت ش ت أول خانق سمئة، وآان تين وخم سع وس نة ت ي س صوفية ف ى ال ا عل صوفية، وقفه ال

 .      2/226، رةخبار مصر والقاهالسيوطي، حسن المحاضرة في أ: انظر. ويعرفون بالعلم والصالح
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  : الخاتمة
  

البن سيد النَّاس، وقمت بدراسـة      " بشرى اللبيب بذكرى الحبيب   "أنهيت تحقيق كتاب    بعد أن   
  .أشعاره، توصلت إلى مجموعة من النتائج والتّوصيات

  
  : النّتائج. أ

  
 من شعراء المدائح النبوية المكثرين الذين نظموا دواوين خاصة في           يعتبر ابن سيد النَّاس واحداً     .1

، فنظم تسعاً وعـشرين قـصيدة       بوييوان للمديح النَّ  ص هذا الد  وقد خص . هذا الغرض الشعري  
  . رتبها على حروف المعجم

أحداث الـسيرة فـي     تضمين  يعد ابن سيد النَّاس من أبرز الشعراء الذين لجأوا إلى اإلكثار من              .2
  . السيرةتصنيفه كتابين في أشعاره، وقد ساعده على ذلك 

من األحاديث النبوية الشريفة التي حرص المؤلف علـى  بيراً  تضمن ديوان بشرى اللَّبيب عدداً ك      .3
ذكرها بسندها الدقيق، وكثيراً ما كان يعلق على بعض األحاديث ويضعها في الميـزان جرحـاً                

كان يعمل على توجيه بعض األحاديث بعدة روايات، وقد ساعده على ذلك كونه أحد              ووتعديالً،  
  . علماء الحديث المشهورين

 التي قـام المؤلِّـف بـشرحها        المفردات الغريبة شرى اللَّبيب عدداً غير قليل من       تضمن ديوان ب   .4
بلمسات على باعه الطويل في اللغة، وحرصه الدائم على توشيح كتابه           شرحاً مفصالً، وذلك يدلُّ     

  . غوية أعطت الكتاب قيمة كبيرةل
كان دائم الحرص على إظهار     والنبوية،  ائحه  في مد التقليدي  نهج  ال على    ابن سيد النَّاس   م يخرج ل .5

.                                              معرفته الواسعة بالشعر العربي القديم، وباللغة العربية وأسرارها
الكنايات في قصائده، والقارئ لهـذه      من التشابيه واالستعارات و   في شعره   أكثر ابن سيد النَّاس      .6

فس اعربطول الـنَّ شَّالانماز  والقصائد يجد أن خياله مستمد من الموروث الديني بالدرجة األولى،           
الشعري كغيره من شعراء المدائح النبوية الذين قرضوا أشعارهم على األوزان الشعرية الطويلة             

 . التي تساوقت مع المديح النبوي

الصنعة البديعية المثقلة، األمر الذي أدى إلى ضعف بعض قـصائده،           في  نَّاس  أفرط ابن سيد ال    .7
    .فغلب عليها الضعف والركاكة، فكانت أقرب إلى النظم منها إلى الشعر
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  : التوصيات. ب
  
 .ضروة جمع أشعار ابن سيد النّاس المبثوثة في مختلف المصادر وتوثيقها ودراستها .1

  . الصعبة الواردة في أشعارهعمل معجم لغوي للمفردات  .2
  .إجراء دراسة بالغية لظاهرتي الحذف والتكرار في شعر ابن سيد النّاس .3
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  فهرس اآليات القرآنية
  

  الصفحة  اآلية  السورة
  216    صِرَاطَ الَّذِينَ أَ�عَمتَ عَلَيهِم  1/6الفاتحة، 

  164    يبٍ مما �َزلْنَا عَلَى عَبدِ�َا فَأْتُواْ بِسورَةٍ من مثْلِهِوَإِن كُنتُم فِي رَ  2/23البقرة، 

  278   وَكَا�ُواْ مِن قَبلُ يَستَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ  2/89البقرة، 

  279    وَكَا�ُواْ مِن قَبلُ يَستَفْتِحُونَ   89/ 2البقرة، 

  279     ه عَلَى الْكَافِرِينَفَلَعنَةُ اللَّ  2/89البقرة، 

  278    رَبنَا وَابعَث فِيهِم رَسُوالً منهُم  2/129البقرة، 

  206   وَيَكُونَ الرسولُ عَلَيكُم شَهِيداً  2/143البقرة، 

  206   ونَوَيعَلِّمكُم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَلِّمكُم ما لَم تَكُو�ُواْ تَعلَم  2/151البقرة، 

  164     وَلَكُم فِي الْقِصَاصِ حَيَاة  2/179البقرة، 

  216     فَقَدِ استَمسَكَ بِالْعروَةِ الْوثْقَىَ   2/256البقرة، 

  288       كُنتُم خَيرَ أُمةٍ أُخرِجَت لِلناسِ   3/110آل عمران، 

  206    وَعَلَّمَكَ مَا لَم تَكُن تَعلَم  4/113النساء، 

  189   يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ اذْكُرواْ �ِعمَتَ اللّهِ عَلَيكُم إِذْ هَم قَوم  5/11المائدة، 

  207   فَاعف عَنهم وَاصفَح  5/13المائدة، 

  205      قَد جَاءكُم منَ اللّهِ �ُور وَكِتَاب مبِني  5/15المائدة، 

  207   ا وَلِيكُم اللّه وَرَسولُهإِ�َّمَ  5/55المائدة، 

ا بَلَّغْـتَ                            5/67المائدة،  كَ وَإِن لَّـم تَفْعَـلْ فَمـَ بـكَ مِـن ر ا أُ�ـزِلَ إِلَيـ غْ مـَ ا الرسُـولُ بَلـِّ يَا أَيهـَ
   رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعصِمُكَ مِنَ الناسِ

293  

  205   جَاءهمَقَد كَذَّبواْ بِالْحَق لَما   6/5األنعام، 

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرسُولَ النبِي األُمي الَّـذِي يَجِدُو�َـهُ مَكْتُوبـاً عِنـدَهُم               7/157األعراف، 
   فِي التَّورَاةِ وَاإلِ�ْجِيلِ

278  
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  الصفحة  اآلية  السورة
  207   خذِ الْعَفْوَ وَأْمر بِالْعرفِ  199/ 7األعراف، 

  248      وَمَا كَانَ اللّه لِيعَذِّبَهم  33/ 8األنفال، 

  248    وَمَا كَانَ اللّه لِيعَذِّبَهم وَأَ�تَ فِيهِم  .8/33األنفال، 

  249    وَمَا كَانَ اللّه لِيعَذِّبَهم وَأَ�تَ فِيهِم وَمَا كَانَ اللّه معَذِّبَهم وَهم يَستَغْفِرونَ  8/33األنفال، 

  248     وَمَا لَهم أَالَّ يعَذِّبَهم اللّه  8/34 األنفال،

  223     �َكَصَ عَلَى عَقِبَيهِ  فَلَما تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ  48/ 8األنفال، 

  208     يبَشرهم رَبهم بِرَحمَةٍ منه وَرِضْوَانٍ  9/21التوبة، 

  86،205     مرَؤوف رحِي بِالْمؤمِنِنيَ   128/ 9التوبة، 

أَم يَقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُواْ بِسورَةٍ مثْلِهِ وَادعواْ مَنِ استَطَعتُم من دونِ اللّهِ إِن                10/38يونس، 
    كُنتُم صَادِقِنيَ

164  

  205      قَد جَاءكُم الْحَق مِن ربكُم  10/108يونس، 

  164   رِ سوَرٍ مثْلِهِ مفْتَرَيَاتٍقُلْ فَأْتُواْ بِعَش  11/13هود، 

  164   فَلَما استَيأَسواْ مِنه خَلَصواْ �َجِياً  12/80يوسف، 

  165    إِ�َّا �َحن �َزلْنَا الذِّكْرَ وَإِ�َّا لَه لَحَافِظُونَ  15/9الِحجر، 

  250     نَلَعَمركَ إِ�َّهم لَفِي سَكْرَتِهِم يَعمَهو  15/72الِحجر، 

  205    وَقُلْ إِ�ِّي أَ�َا النذِير الْمبِني  15/89الِحجر، 

  164       بِمَا تُؤمَر وَأَعرِض عَنِ الْمشرِكِنيَ  فَاصدَع  15/94الِحجر، 

  217     وَإِن تَعدواْ �ِعمَةَ اللّهِ الَ تُحصوهَا  16/18النَّحل، 

  163      يَأْمر بِالْعَدلِ وَاإلِحسَانِإِن اللّهَ  16/90النَّحل، 

  163     وَإِن من شَيءٍ إِالَّ يسَبح بِحَمدَهِ  17/44اإلسراء، 

ذَا الْقُرآنِ  17/88اإلسراء،    164    قُل لَّئِنِ اجتَمَعَتِ اإلِ�س وَالْجِن عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هـَ

 122،215،329    نَاكَ إِلَّا رَحمَةً لِّلْعَالَمِنيَوَمَا أَرسَلْ  21/107األنبياء، 

  205،215    اللَّه �ُور السمَاوَاتِ وَالْأَرضِ مَثَلُ �ُورِهِ  24/35النُّور، 
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  الصفحة  اآلية  السورة
  215    مَثَلُ �ُورِهِ  24/35النُّور، 

  216    يَكَاد زَيتُهَا يضِيء  24/35النُّور، 

  165   دَ اللَّه الَّذِينَ آمَنوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لَيَستَخْلِفَنهم فِي الْأَرضِوَعَ  55/ 24النور،

  206   الرحمَن فَاسأَلْ بِهِ خَبِرياً  25/59الفرقان، 

  164    وَهم من بَعدِ غَلَبِهِم سَيَغْلِبونَ  30/3الروم، 

  157،158     الرجسَ أَهلَ الْبَيتِ وَيطَهرَكُم تَطْهِرياً  للَّه لِيذْهِبَ عَنكُمإِ�َّمَا يرِيد ا  33/33األحزاب، 

  122،205   وَسِرَاجاً منِرياً   33/46األحزاب، 

  217     وَالَّذِي جَاء بِالصدقِ وَصَدقَ بِهِ أُولَئِكَ هم الْمتَّقُونَ  39/33الزمر، 

  164     بِالَّتِي هِيَ أَحسَن فَإِذَا الَّذِي بَينَكَ وَبَينَه عَدَاوَة كَأَ�َّه وَلِي حَمِيمادفَع  41/34فُصلَت، 

  207    وَإِ�َّكَ لَتَهدِي إِلَى صِرَاطٍ مستَقِيمٍ  42/52الشورى، 

  205    جَاءهم الْحَق وَرَسولٌ مبِني  43/29الزخرف، 

  165    صر اللَّهِ وَالْفَتْحإِذَا جَاء �َ  1/ 48النصر، 

  249    لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّه مَا تَقَدمَ مِن ذَ�بِكَ وَمَا تَأَخرَ  48/2الفتح، 

  249     لِيدخِلَ الْمؤمِنِنيَ وَالْمؤمِنَاتِ جَناتٍ تَجرِي مِن تَحتِهَا الْأَ�ْهَار  48/5الفتح، 

  249    فَوزاً عَظِيماً  48/5الفتح، 

  206   إِ�َّا أَرسَلْنَاكَ شَاهِداً  48/8الفتح، 

  248    لَو تَزَيلُوا  48/25الفتح، 

  248     وَلَولَا رِجَالٌ مؤمِنونَ  48/25الفتح، 

  164     لَتَدخلُن الْمَسجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّه آمِنِنيَ  48/27الفتح، 

  165    الدينِ كُلِّهِلِيظْهِرَه عَلَى  48/28الفتح، 

  176   إِن الَّذِينَ ينَادو�َكَ مِن وَرَاء الْحجرَاتِ  49/4الحجرات، 

    ٍوَمَا أَ�تَ عَلَيهِم بِجَبار    50/45ق، 
  

206  
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  الصفحة  اآلية  السورة
  208    وَلِلَّهِ الْعِزة وَلِرَسولِهِ    63/8المنافقون، 

  206    لى خلُقٍ عَظِيمٍوَإِ�َّكَ لَعَ  68/4القلم، 

  206   إِ�َّه لَقَولُ رَسولٍ كَرِيمٍ  69/40الحاقة، 

  207    ذِي قُوةٍ عِندَ ذِي الْعَرشِ مَكِنيٍ  81/20التكوير، 

  207   مطَاعٍ ثَم أَمِنيٍ  81/21التكوير، 

  62،250     وَرَفَعنَا لَكَ ذِكْرَكَ  94/4الشرح، 

  87،166    اللَّه أَحَدقُلْ هوَ  112/1 اإلخالص،
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  فهرس أطراف األحاديث

  

  الصفحة  الراوي  طرف الحديث
  )أ(

  342  أنس بن مالك  آتي باب الجنة يوم القيامة
  155  أبو موسى األشعري  أتاني آت من ربي

  155  عوف بن مالك  أتاني آت من ربي فخيرني
  250  دريأبو سعيد الخ  إن ربي وربك: أتاني جبريل فقال

  341  عبد اهللا بن عباس  أتاني جبريل فحملني على جناحه األيمن
  228  سعيد بن المسيب   يوم أحدأبصر رسول اهللا 

  186 عمر بن عبد اهللا بن يعلى  أتاه بعير فرأى عينيه تسيالن
  238  أبو سعيد الخدري  أحبوا المساكين، فإني سمعت رسول اهللا 

  314   بن عباسعبد اهللا   حصياتأخذ رسول اهللا 
  163  أنس بن مالك   كفا من حصىأخذ النبي 

  157  أم سلمة  ادعي زوجك وابنيك
  224  عائشة بنت أبي بكر  األرواح جنود مجندة
  251  أبو لبابة بن عبد المنذر  استسقى رسول اهللا 

  152  مالعب بن األسنة  أصابه استسقاء، فبعث إلى النبي 
  150  عاصم بن عمر  نعمانأصيبت يومئذ عين قتادة بن ال

315  سفينة  أعتقتني أم سلمة، واشترطت علي  
  228  القاضي عياض  أعطى العباس من الذهب

  251  أبو ذر الغفاري  أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي
  196  حمزة بن عبد المطلب  أعطيت نهراً في الجنة الكوثر

  259  القاضي عياض  اعلم أن اهللا تعالى خص
  228  محمد بن إسحق   يوم حنينل اهللا أفررتم عن رسو

  347  البراء بن عازب  أفضل عرى اإليمان
  249  أبو بردة بن أبي موسى  أنزل اهللا علي أمانين ألمتي

  217  أنس بن مالك  أنا أكرم ولد آدم
  255  أنس بن مالك  أنا سيد ولد آدم وال فخر
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  الصفحة  الراوي  طرف الحديث
  155  أبو سعيد الخدري  أنا سيد ولد آدم يوم القيامة

  191  أنس بن مالك  أنشأ عمر بن الخطاب يحدثنا عن أهل بدر 
  272  النابغة الجعدي     النبي  أنشدت

  350  أبو سفيان بن حرب  أنشدك باهللا يا زيد، أتحب أن محمداً
  262  داود بن الحصين  انكسر سيف سلمة بن الحريش

  154  ي عياضالقاض  انكفأت القدر على ذراع محمد بن حاطب
  282  البيهقي   سوف يبعث فيكم وشيكا نبيإنهأما 

  325  أبو هريرة  إن أحداً هذا جبل يحبنا ونحبه
  266  حذيفة بن اليمان  إن حوضي ألبعد من أيلة وعدن

  342  عبد اهللا بن الحارث  إني أبرأ إلى اهللا أن يكون
162  جابر بن سمرة  إني ألعرف حجراً كان يسلم علي  

  342  أبو سعيد الخدري   أوشك أن أدعى فأجيبإني
  165  زيد بن أرقم  إني تارك فيكم

  156  عبد اهللا بن عمر  إن الناس يصيرون يوم القيامة
  149  عبد اهللا بن عمر  إن اليهود قتلوا أخي

  187  يعلى بن مرة  إنَّه شكا كثرة العمل وقلة العلف
  158  أم سلمة  "ذهبإنما يريد اهللا لي"أن اآلية نزلت في بيتها 

  152  حبيب بن فديك  أن أباه ابيضت عيناه، فكان ال يبصر بهما شيئاً
  152  عثمان بن حنيف  ادع اهللا أن يكشف! أن أعمى قال يا رسول اهللا

  350  عمر بن الخطاب  أن تسلم أحب إلي من أن يسلم
  233  أنس بن مالك  أن رجالً جاء فقعد في مجلس النبي 

 334  جابر بن عبد اهللا  رجالً من بني محارب يقال له غورثأن  
  261  أسماء بنت عميس   صلى الظهر بالصهباءأن رسول اهللا 
  227  عبد اهللا بن عباس   كان أجود الناسأن رسول اهللا 
  166  عمر بن الخطاب   كان في محفل من أصحابهأن رسول اهللا 
  191   بن مالكأنس   يرينا مصارعهمأن رسول اهللا 

  315  محمد بن المنكدر   قالأن سفينة مولى رسول اهللا 
  262  الزبير بن بكار  أن عبد اهللا بن جحش انقطع سيفه
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  طرف الحديث

  

  الصفحة  الراوي

  239  أنس بن مالك  أن كانت اَألمةُ لتأخذ بيد النبي 
 النبي أن158  علي بن أبي طالب   أخذ بيد الحسن والحسين  

  157  أم سلمة   أخذ ثوباً فجلَّلهن نبي اهللا أ
 النبي أن313  محمد بن إسحق   دخل يوم الفتح الكعبة ومعه بالل  

  264  أنس بن مالك   كان بالزوراءأن نبي اهللا 
 النبي أن313  محمد بن إسحق   كان ال يقبل إال على ثديها الواحد  

  260  محمد بن إسحق  وم العير أن النبي عليه السالم وعد قومه بقد
 نفراً من أصحاب النبي أن278  خالد بن معدان   قالوا  

  286  الواقدي  ، وجعل أنَّه آمن برسول اهللا 
 أنَّه أتى النبي228  معوذ بن عفراء   بقناع من رطب  

  335  أسماء بنت أبي بكر  أنَّها أخرجت جبة طيالسة
  163  بو ذر الغفاريأ  أنّهن سبحن في كف عمر وعثمان

    أنَّه سمع النبي   كنتم خيـر أمـة     : " يقول في قوله
  " أخرجت للناس

  289  عبد اهللا بن عباس

  244  عثمان بن العاص   ليالًأنَّها شهدت والدة النبي 
  348  عمر بن الخطاب   ألنت أحب إلي من أنَّه قال للنبي 

  150  مانقتادة بن النع   قوس فدفعها أهدي إلى رسول اهللا 
  200  عبد اهللا بن عباس  أوحى اهللا إلى عيسى عليه السالم

  165  زيد بن أرقم  أيها النّاس إنما أنا بشر

  )ب(
  

  234  عبد اهللا بن أبي الحمساء   ببيع قبل أن يبعثبايعت النبي 
  286  أنس بن مالك   المدينة، فأتاه يسأله  بلغه مقدم النبي 

  312  القرطبي   بينا أنا مع أخ لي نرعى بهماً
  185  أبو سعيد الخدري  بينما راع يرعى بالجزيرة إذ عرض الذئب 

  185  أبو سعيد الخدري  بينما راع يرعى غنماً له عرض الذئب

  )ث(
  

  348  أبو هريرة  ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان 
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  الصفحة  الراوي  طرف الحديث

  )ج(
  149   اهللا بن عمرعبد     جاء رجل من األنصار إلى الرسول

  157  أم سلمة  جاءت فاطمة إلى رسول اهللا 
  251  أبو ذر الغفاري  جعلت لي األرض مسجداً وطهوراً

  )ح(
  270  العشبي  حتَّى وضعت يدي على مرادغه 

  187،188  معرض بن معيقيب  حججت حجة الوداع، فدخلت داراً بمكة 
  342  ارثعبد اهللا بن الح  حدثني جندب أنه سمع رسول اهللا 

  )خ(
  282  البيهقي  خبر األربعة من بني تميم

  288  محمد بن إسحق  خبر بحيرى ونسطور 
  281  محمد بن إسحق  خبر ابن الهيبان وقوله ألهل المدينة 

  350  عبد اهللا بن عمر  اذكر : خدرت رجله فقيل له
  329  عمر بن الخطاب   يتبرزخرج النبي 

  155  اهللا بن عمرعبد   خيرت بين الشفاعة وبين أن 

  )د(
  187  عبد اهللا بن جعفر   يوماً حائطاًدخل رسول اهللا 

  )ر(
  239  أنس بن مالك   يعتقل الشاة يحتلبها رأيت رسول اهللا 
  186 عمر بن عبد اهللا بن يعلى   ثالثة أشياء رأيت من النبي 

  151  عطاء مولى السائب  رأيت موالي السائب بن يزيد 

  )س(
  249  أنس بن مالك  ث خصال سألت ربي ثال

  280  محمد بن إسحق  سار تبع األول إلى الكعبة فاراد هدمها
  252  القاضي عياض  سكب من فضل وضوئه في بئر 

  )ص(
  78،330  أبو هريرة  الصالة علي نور على الصراط 
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  الصفحة  الراوي  طرف الحديث
  294  جابر بن يزيد   صالة صلَّيت مع رسول اهللا 

  265  أبو أيوب األنصاري   وأبي بكر طعاماً نبي صنعت لل

  )غ(
  277  حذيفة بن اليمان   يوماً فلم يخرج حتى ظننّاغاب عنّا النبي 

  278  أبو هريرة  الغنائم لم تحّل ألحد كان قبلنا 

  )ف(
  153  كلثوم بن الحصين   فيه فبرأ فبصق رسول اهللا 

  200  عمر بن الخطاب  صدقت يا آدم إنه ألحب الخلق إلي: فقال اهللا
  335  عمر بن الخطاب  فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل

  162  عبد اهللا بن عباس  فلما قضى إليه الذي أمر به 
  150  عبد اهللا بن عمر  فمضى علي بذلك الوجه فما تنام

  156  حذيفة بن اليمان  فيأتون محمداً فيشفع فيضرب الصراط عليه
      

  266  محمد بن إسحق   بخيبر األسود الراعيفيمن قتل

  )ق(
  262  محمد بن إسحق  قاتل بهذا يا عكاشة 

  347  أبو الزبير  قال رجل دخلت المسجد
  239  عبد الرحمن بن عوف  أبو بكر في الجنة : قال رسول اهللا 
  249  القاضي عياض  "ان اهللا ليعذبهم وأنت فيهموما ك: "قال اهللا تعالى
  163  القاضي عياض  المغيرة لما سمع قال الوليد بن 

  165  زيد بن أرقم   ذات يوم قام فينا رسول اهللا 
  284  عبد اهللا بن عباس  قدم الجارود بن عبد اهللا وكان سيداً في قومه 

  283  عبد اهللا بن عباس  قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا 
  153  ابن وهب  قطع أبو جهل يد معوذ بن عفراء

  )ك(
  233  عائشة بنت أبي بكر   إذا بلغه عن قوم شيءرسول اهللا كان 

  260  أسماء بنت عميس   إذا نزل عليه الوحي يكاد يغشى كان رسول اهللا 
  187  أم سلمة   في الصحراء فإذا مناد يناديه كان رسول اهللا 
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  طرف الحديث

  

  

  الصفحة  الراوي

  173  أبو هريرة   في غزاة، فأصابهم عوزكان رسول اهللا 
  293  عبد اهللا بن عباس   يحرسكان رسول اهللا 
 يخطب يوم الجمعة إلـى جنـب        كان رسول اهللا    

  خشبة

  

  193،252  أنس بن مالك

   يعود المرضى كان رسول اهللا 

  

  238  أنس بن مالك
  293  عائشة بنت أبي بكر   يعرف بريح الطيب كان رسول اهللا 
  335  أسماء بنت أبي بكر   يلبسهاكان رسول اهللا 
  260  أسماء بنت عميس   يوحى إليهكان رسول اهللا 

  313  منصور بن عبد الرحمن  كان شيبة بن عثمان رجالً صالحاً
  324  عائشة بنت أبي بكر   وحشكان آلل رسول اهللا 

  227  عبد اهللا بن عباس   أجود الناس بالخيركان النبي 
  293  عبد اهللا بن عباس   يدخل على أم سليم  كان النبي 

  279  عبد اهللا بن عباس  كانت يهود خيبر تقاتل غطفان
  206  قتادة بن النعمان  كنت أول األنبياء في الخلق 

  336  عبد اهللا بن مسعود  كنت في غنم آلل معيط 
  158  يعلى بن مرة   فذكر نحو ما تقدم وفيهكنت مع النبي 
  315  الشيرازي   في سفر فقال ابسط كساءككنت مع النبي 
  315  سفينة   ليلة فرأيت حية  كنت مع النبي 

  294  حصين بن عبد الرحمن  كنّا عند عتبة أربع نسوة
  264  عبد اهللا بن مسعود   في سفر، فعز الماءكنَّا مع رسول اهللا 
  162  علي بن أبي طالب   بمكةكنّا مع رسول اهللا 
  265  جابر بن عبد اهللا   في الخندقكنّا مع رسول اهللا 

  263  جابر بن عبد اهللا   في سفرا مع رسول اهللا كنَّ
  263  أنس بن مالك   ولم يكن عندنا ماء كنَّا مع رسول اهللا 

   كنَّا نأكل عند النبي 
  
  
  

  163  عبد اهللا بن مسعود
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  الصفحة  الراوي  طرف الحديث

  )ل(
  151  عطاء مولى السائب  ال تبيض رأسي أبدا

  340  عائشة بنت أبي بكر  واقال فظ وال غليظ وال سخاب باألس
  272  قيس بن سعد  ال يفضض فوك 

  348  أنس بن مالك  ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
  348  عمر بن الخطاب  ألنت أحب إلي من كل شيء إالّ نفسي
  228  علي بن أبي طالب  لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي 

  163  إسرائيل بن يونس  لقد كنّا نسمع تسبيح
  154  أبو هريرة  لكل نبي دعوة 

  349  أنس بن مالك  لم يكن شخص أحب إليهم من رسول اهللا 
  199  عمر بن الخطاب  لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه 

  250  أبو هريرة  لما خلق اهللا آدم عليه السالم 
  لما أخرج أهل مكّة زيد بن الدثنة 

  لما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة 
  سفيان بن حربأبو 

  عبد اهللا بن عباس
350  
285  

  242  مخزوم بن هانئ   ارتجسلما كان ليلة ولد فيها رسول اهللا 

  )م(
  239  عائشة بنت أبي بكر   قطّ عشاء لغداءما رفع النبي 

  227  جابر بن عبد اهللا   شيئاً فقال ال ما سئل الرسول 
  334  كرعائشة بنت أبي ب   بيده أحداً ما ضرب رسول اهللا 

  239  أنس بن مالك   ركبتيه بين يدي ما قدم رسول اهللا 
  238  عائشة بنت أبي بكر   يصنع في أهلهما كان رسول اهللا 

  175  عبيد اهللا بن رماحس  ما كان لي ولبني عبد المطَّلب
  341  أبو هريرة  ما من األنبياء من نبي إال وقد أعطي

  341  ن أبي المعلياب  ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته
  158  حنش بن المعتمر  مثل أهل بيتي فيكم، كمثل سفينة نوح

  158  أبو سعيد الخدري  مثل باب حطة في بني إسرائيل
  348  أبو هريرة  ِمن أشد أمتي لي حباً

  287  سلمان الفارسي  ِمن فيه إلى في، فذكر انتقاله 
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  215،229  ابن عباس  ه الرحمة في الدنيا واآلخرةمن آمن به تمت ل

  225  عبد اهللا بن عمر  من حج فزار قبري بعد وفاتي
  225  حاطب بن أبي بلتعة  من زارني بعد موتي، فكأنَّما زارني في حياتي

  225  عبد اهللا بن عمر   من زار قبري وجبت له شفاعتي 
  227  أبو هريرة   من صلّى علي عند قبري سمعته

  )ن(
  343  إياس بن سلمة   النُّجوم أمان ألهل السماء، وأهل بيتي أمان ألمتي  

هل السماء، وأهل بيتي أمـان ألهـل        النُّجوم أمان أل  
  األرض

  343  سلمة بن األكوع

  314  إياس بن سلمة   نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب األرض
  249  أنس بن مالك   "ليغفر لك اهللا ما تقدم "نزلت على النبي 

  278  أنس بن مالك   نعم أنا دعوة إبراهيم 

  )هـ(
  350  عبد الرحمن بن صفوان   هاجر أبي صفوان إلى النبي 
329  عائشة بنت أبي بكر  هل أتى عليك يوم كان أشد  

  )و(
  311  محمد بن إسحق    من بني سعد بن بكرواسترضع النبي 

  175  صفوان بن أمية    مئة من اإلبلوأعطاه رسول اهللا 
  350  أبو بكر الصديق   والذي بعثك بالحق إلسالم أبي طالب

  153  ابن وهب   ورمي كلثوم بن الحصين يوم أحد في نحره
  335  جابر بن عبد اهللا   وفيه فسقط السيف من يده، فأخذه رسول اهللا 
  150  عاصم بن عمر   وفيه وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان 

  268  قبيصة بن هلب    هلب الطائي وهو أقرع النبي وقدم على
  244  عبد اهللا بن عباس    مسرورا مختوناًولد النبي 

  )ي(
 يا أبا حمزة، أال تحدثني بشيء رأيته مـن رسـول          

    اهللا 
  

  263  أنس بن مالك
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  الصفحة  الراوي  طرف الحديث
  324  مالك بن حمزة   يا أبا الفضل ال ترم منزلك 

  215  أبو هريرة  ناس إنما أنا رحمة مهداة يا أيها ال
تي ! يا ربتي أم184  أبو هريرة   أم  

  278،311  خالد بن معدان   يا رسول اهللا أخبرنا عن نفسك
  266  محمد بن إسحق  يا رسول اهللا إني كنت أجيراً 

  311  أبو أمامة الباهلي  يا رسول اهللا ما كان بدء أمرك؟
  349  أنس بن مالك  ؟اعةيا رسول اهللا متى قيام الس

  277  ميسرة الفجر  يا رسول اهللا متى كنت نبياً ؟
  349  أبو ذر الغفاري  يا رسول اهللا المرء والرجل يحب القوم 

  175  أنس بن مالك  يا صفوان أيسرك أنها لك؟
  200  علي بن أبي طالب  يا علي، في العرش مكتوب

  188  معرض بن معيقيب  ؟يا غالم، من أنا
  336  عبد اهللا بن مسعود  هل عندك لبن؟ يا غالم، 

  156  أبو هريرة  يا محمد، ارفع رأسك
  156  أبو هريرة  يجمع اهللا األولين يوم القيامة 
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  فهرس ألفبائي لمطالع القصائد والمقطعات

  

  الوزن  القافية
رقم 

  القصيدة

عدد 

  األبيات
  الصفحة

  337  61  28  الكامل   يالَِلغَ مِلم الْيِف الطَّنى ِمفَشَْأ
  140  53  1  الخفيف   ما احتيالي في المقلَِة الحوراِء
  139  1    الطويل   سحاِئب ِمنْه ُأعِقبتْ ِبسحاِئِب

  271  1    الرجز   بِرعِدي كَ من ِمعجشْذي َأا الَّنََأ
ِكلَون بي ِما ِلدذَن ا سب279  8    المتقارب   ب  
  159  61  2  البسيط   اب صِميِسالنَّ ن مهجِعاوى لَكَذَْأ
بلْض ِتع168  89  3  مجزوء الرمل   تاِتفَ اللَّك  
  177  31  4  الطويل   ثُِباْوا عاهوي ه ِفاٍدَؤ فُلِّكُِب
  180  1    الخفيف  ثُاِعوا اَألهازجعا َأهلُيِمتُ
َأوير ي ِس ِفاٍءجوِلاك منر 181  57  5  الطويل   اج  

  193  55  6  مجزوء الرمل   اِحشَ الِواِتى ذَو هنِم
لِّى كُلَعِف اٍل عِري الب197  35  7  الطويل   خُاِم شَِةي  
تَّحى رما فَوقَشَْأي ِبِسررم 190  4    الكامل   ِدِبز  
  201  61  8  الطويل   دوع واِلطَ الِمِدع بن ِمزجنْتُفَ
  205  1    الطويل   دمحا مذَه وودمح مِشرو العذُفَ
  209  31  9  الطويل   اذَِغالْ ويِب الطِِّنا عاهرسم ِبوبنُتَ
  283  5     الكاملمجزوء   راِئصا بنَ لَوِنر القُنِم
لْقَوِبب حالْب ِراِمعِةياِم ع212  54  10  الطويل  ر  

  143  5    الطويل   رأِنيس ولَم يسمر ِبمكَّةَ ساِم
  174  11    البسيط   رِظتَنْنَ ووهجر نَرء المكنَِّإفَ

فِْزال ينَّعيقٌِرفْ تَكِيغْتَ و243  7    البسيط  ير  
 ارالخَِبيثَ ِلمن وااله غَر 323  1    البسيط  ِإن  

نَا لَنَِّإورو فَجِل ذَقَوكظْ مه272  3    الطويل   ار  
ولْ ِلةٌقَّ شُْلهمتَستُ اِمهج218  34  11  الطويل   از  
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  الوزن  القافية
رقم 

  القصيدة

عدد 

  األبيات
  الصفحة

  221  47  12  البسيط   ِسِبتَقْ مريا خَا يهدع تَالَفَِمنِّي 
عساهي روحنْ عِتا انْا ذَه230  39  13  الوافر   اِشع  
وما الرِمُلم ما يدرالْك عو ِإلادح235  43  14  الطويل   اص  
ِموَأن ِهِلجي كُزلَو عى بِضعها بع240  28  15  الطويل   ض  
نَسا الصَأبح لَو تَىلَي َألاي ِذ ِبتْلَّج245  57  16  الطويل ى طَر  
  253    31  17  الوافر   اظُفَ ِحِه ِبيِمِدقَ الِْدهعلِْلِو
  256  71  18  الطويل   اعدوَأ ِةبحم الْاررسي َأِدنِْعِف
قَوفَد م رقَن فَد  شَقَْأفَمنهم ر229  2    الطويل   واع  

  145  1    الرجز   ِإن كَـان ِإثْم فَعلَى قُضاعـه
واتُآيتَه لَي ِإِدهِدشْى الرغَاِل ب268  33  19  الطويل   ه  

إليكو من نَ أرجداكاألس 270  1    الرجز   ِغب  
  273  55  20  البسيط   افَقَ وولَ اِنعظْ اَألِقاِئى سلَا عمفََ
  207  1    المنسرح   قُطُا النُّهتَح تَاءيلْ عفَدنِْخ
قَالْولبب ينالر ج290  39  21  البسيط   ِقلَو قَ ذُوِفخَالْا و  
وتَمى دعى الْلَت ِإواِكا لَفَج295  43  22  الكامل  ب  
وحلُبَأ ِبهاِنمي الوِلصم و298  190  23  البسيط   وُلص  
  190  2    الكامل   اِمشَ ِهبن ِثِراى الحجنْ موِتجنَف
  284  2    الرجز   مرحي الْ ِفاًيِب نَ اُهللاثَع بدقَ
  284  2    الرجز   ملَ َأٍفيطَ ي ِفك ِبالًهس والًهَأ
وعقَ تَاًشَيضِمى حاِم  يد317  49  24  لمتقاربا  الذِّم  

  143  3    البسيط   َأن تُصِبحوا ذَاتَ يوٍم ال تُسيرونا
  282  1    البسيط   ِحين الْعِشيرة تُبغّي الْحقّ ِخذْلَانَا

  321  38  25  الطويل   هينُِبتَس ينم ِلاًحبى صدهاء الْيِض
  149  2    الخفيف   ماِجٍد حلَّ ِمن قُريٍش ذُراها

  282  2    الطويل   اهريِر مُليِحتَسا ي مةٌدقْا عهلَ
ى تَّحِعييدز مالْان وِلصم 326  48  26  البسيط   يِهِدب  
  331  51  27  الطويل   ىوكْ الشَّعفَنْ تَو لَيِنبي الْاِدو عثُّبنَ
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  الوزن  القافية
رقم 

  القصيدة

عدد 

  األبيات
  الصفحة

 ِمنووِلصهتُلْا ِنا مي وماً ماِمر344  68  29  الطويل   اي  
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  فهرس أنصاف األبيات

  

  الصفحة  الوزن  القافية
  139  البسيط  إن الرسول لَنُور يستَضاء ِبه
  297  الطويل  تساوك هزلَى مخُّهن قَِليُل

  138  البسيط  بانَتْ سعاد فَقَلِبي الْيوم متْبوُل
انِزيدا يمهى األكُفُّ و185  الخفيف  تُوج  
نَنالع ِبِه شَْأو لَمفَاز فَاد جز  َأم243  الر  
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  فهرس األعالم

  

  الصفحة  اسم العلم
 اِهيمرنَيدبنِإب227   الج  
 اِهيمربنِإباِمياِج السج336   الْح  

  260  نسحلْ ابن يماِهربِإ
  191   الجوهِرييِدِع سبن يماِهربِإ
  162،234،277   طَهمانبن يماِهربِإ

 اِهيمربنِإبِويرِد اِهللا الْهب316   ع  
 اِهيمربنِإبالكَاشْغَِري انثْم238   ع  

  188،343  يِحراقَبد الِْلخْ مبن يماِهربِإ
  162،166  ياِنحالْ الصِحتْفَي الِْب َأبنا

بِِ َأابني ز150،186،261  دي  
شْ اَألابن153  ِفر  
  184   اَألعراِبيبنا
  150  البرِقي بنا
  238   البطيبنا
  187،227،233،244،289  ياِنتَسر الحبنا
  196،228،324،247  ينصح الْبنا
  244  ِنكَ السبنا

  77،274  ابن الْهيبان
  150،262  ِدرولْ ابنا
  238   تَاج الفراءبنا
  330،155  انعد جبنا

  226  ابن جرثويه
  244   جريجبنا

  184  ابن خَالَويه
  150،224  أبو الحجاج يوسف بن خليل= ليِل خَبنا
  266،271،281،313   سعٍدبنا
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  الصفحة  اسم العلم
  180،184،199،248،255،270،271  ةيد ِسبنا
  173  ينِري ِسبنا
  150،224   ِشهاببنا
  191،334  داِع صبنا
  329   عبِد ياِليَل بنا
  228،277،324  غيالن بنا

  188  قانعابن 
  277   قُبيسبنا

  277  ابن لَِهيعة
  376،373،300،298،181  وٍدعس مبنا
  313   مِعينبنا
  250   منيعبنا
  249   نُميربنا

  272،341  ِهزارمردابن 
  153،315   وهٍببنا
  192  يِريبد الزمح َأوِبَأ

  225   عِديبنَأبو َأحمد 
  165  يِدباب العهد الوب عبند مح مبند محو َأبَأ

  150   ِإسحقبن محمد بن محمد =َأبو َأحمد
  200  َأراكَة وبَأ
165،188،190،191،238،250،263،266،2  يِطِسا الويِل عبن يماِهرب ِإ=قحس ِإوِبَأ

71،324،330  
  158  يلاِئرسو ِإبَأ

ِمِذياِعيل الْتِّرمو ِإس391،350،326،313،307،301،284،283  َأب  
  154  يِوغَبان الْيد بن حمح م=صوحو اَألبَأ
 ِفيِظد بن نَ  اِحو الْ ِدبد بن ع  مح أَ =اِتكَربو الْ بَأ
  ءلفَراا

157  

  188،190،191،263،271،324،330  داود بن مالعب=  البركاتوبَأ
  200  يِرهِفم الِْلس مبن  اِهللادب ع=ِثاِرحالْ وبَأ
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  الصفحة  اسم العلم
  233،242   يِدِدحي الِْب بن َأدمح َأ=ِنسحو الْبَأ

ِبيرِن الْحسو الْح283  َأب  
  216  ماورِديَأبو الْحسِن ال
  278   عبيد اِهللا بن محمد=َأبو الْحسن

  224،217   ِإبراِهيم الباِقالَِّنيبنعِلي =َأبو الْحسِن 
  249   ِمركَي الِْب َأبن يِل ع=ِنسحو الْبَأ
  329   َأِبي صاِدِق الْمخْزوِميبن عِلي = الْحسِنوَأِب

  233   َأحمد الغَساِنيبن عِلي =َأبو الْحسِن
  241،244،341   الْمسِلم السلَِميبن عِلي =َأبو الْحسِن
  225،265،324،330   عمر الدارقُطِْنيبن عِلي =َأبو الْحسِن
  278   عِلي بن محمد البزار=َأبو الْحسن

  241  مشِْقي الدٍدمح مبن يِل ع=ِنسح الْوِبَأ
  200  يِلظَنْح الْقَحس ِإبن دمح م=ِنسحالْ وبَأ
  204  ئِرقْميق الِْش ربن دمح م=ِنسحو الْبَأ
  385   عبِد اِهللا الراِزيبن محمِد = الْحسِنوَأِب

  238   محمد السمنَاِنيبن َأحمد =َأبوالْحسيِن
  150،260   فَاذْشَاهبند مح مبن دمح َأ=يِنسحو الْبَأ

ِن الْخُلَِعييسو الْح150،329  َأب  
  283،342   النَّقّوربنَأبو الْحسين 
  340   محمد الِْمصِريبن عِلي =َأبو الْحسين

  204  ياِننَِك الْيٍرب جبند مح َأبند مح م=ينسحو الْبَأ
  341   جميعبن َأحمد بن محمد =حسيِنَأبو الْ

  149،263،293،340  َأحمد بن سمعوند بن مح م=نيسحو الْبَأ
  188،343   الْمهتَِدي ِباِهللابن عِلي بن محمد =َأبو الْحسين
  226   عِلي القُرِشيبن يحيى =َأبو الْحسيِن
  310،334،341  وت فَتَى ابن الْبخَاِري ياقُ=َأبو الدِر

  225،323    سليمان بن عمر=  ساِلمبنَأبو الرِبيِع 
  278   روح بن الفَرج=أبو الزنْباع
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  216  َأبو العاِلية

  157  يوِثارفَيم الْاِهرد بن إبمح َأ=اِسبع الْوِبَأ
  215  غَاِلب الوراق  َأِبيبنمد  َأح=َأبو الْعباِس
  310   كَاِمل الْمعبربن الْخَضر =َأبو الْعباِس

اوياِس السبو الع227  َأب  
  284   الْوِليد بن سِعيد الفُسطَاِطي=الْعباِس َأبو

  186   يعقُوببن محمد =َأبو الْعباِس
  324   الَمَأمونبنصمد  عبد ال=َأبو الْغَنَاِئم

  185،225  يد ِشخْ اِإلِلضفَ الْبن يُلاِعمس ِإ=ِحتْفَو الْبَأ
  249  الْكَروِخي ِحتْفَو الْبَأ

  334،341   الْبيضاِويبن محمد بن محمد =َأبو الْفَتِْح
  225   َأِبي الْفَتِْحبن محمد بننَاِصر =َأبو الْفَتِْح 

149،154،157،173،263،271،310،334،3  ياِنبيوب بن الشَّقُع بن يفُسو ي=ِحتْفَو الْبَأ
41  

  151،174،199،248،251،350  حو ربن يِدِع سبن دعس َأ=ِرخْفَو الْبَأ
  188  باِتكَ الْد اِهللاب ع بنحتْفَ الْ=ِجرفَو الْبَأ
وَأبِريصِج بن الْح277   الْفَر  
  292   َأِبي الرجاء الصيرِفيبن سِعيد =بو الْفَرجَأ
  241  ألرِمنَاِزي  ا يِل عبن ثُي غَ=ِجرفَو الْبَأ
  165   طَاِهر الِْميهِنيبن َأحمد =الْفَضِلو بَأ
  165  لدعوب الْقُع يبن نسح الْ=ِلضفَو الْبَأ
  196،217،224،238،324،349   بنِ يوسفَ الموِصِلي عبِد الرِحيِم= الْفَضِلوَأِب
  263   الداِهِري اِهللاِدب عبن ِمالَ السدب ع=ِلضفَو الْبَأ

  154،189،204،208،215،248،252،323   موسى الْيحصِبيبن ِعياض =َأبو الْفَضِل
  188،324  يِومرر اَألم عبن دمح م=ِلضفَو الْبَأ
  157  يِمالَر الساِصد بن نَمح م=ِلضفَو الْبَأ
  329   الِْجراببن ِإسماِعيل = الْقَاِسموَأِب
  185  يِفقَد الثَّمح َأبن ُلضفَ الْ=ماِسقَو الْبَأ

  215   َأِبي الجوِدبنَأبو الْقَاِسِم 



 368

  الصفحة  اسم العلم
  250  البسِري بن ِماِسقَو الْبَأ

  391،389   الْحصينبنَأبو الْقَاِسم 
  302  السرب بنم اِسقَو الْبَأ
  271   المغربيبن الْقاِسم وَأِب

  280  َأبو الْقَاِسم بن عساِكر
  154،293   البنّابن محمد بن َأحمد بن سِعيد =َأبو الْقَاِسم

  174  دمح َأبن انميلَ س=ماِسقَو الْبَأ
  341   عبد الصمِد اَألنْصاِري=اِسمَأبو الْقَ

  215   عِلي األنْماِطيبن عبد الْعِزيز =َأبو الْقَاِسِم
  154،191،252،271   البسِريدمح َأبن يِل ع=ِماِسقَو الْبَأ
  241  ِظاِفح الِْنسح الْبن يِل ع=ِماِسقَو الْبَأ
  149،154،157،263،293،340  يِريِرحد الْمح َأ بنة اِهللاب ِه=ماِسقَو الْبَأ
  188،343  يوِرزره الشَِّنسح الْبن كاربم الْ=ِمركَو الْبَأ

  319   الْمظَفّر الْبرمِكيبن نَصر =َأبو الْمحاِسن
  150،261،315  يوِهقُربق اَألحس بن ِإدمح َأ=ياِلعمالْو ِبَأ
  191،226   الْقَاِسِمبن هاِشم =ر النَّضوَأِب
  154،342  يِتيِهور الْاعيل بن نُمس ِإ=ور النُّوِبَأ
  301   القُشَيِريِنز حبن ةَامم ثُبن رِدوو الْبَأ
  316   الْوِليِد اَألزرِقيوَأب

149،154،157،224،239،263،284،293،3   الْحسِن بن زيد =َأبو اليمن
10،334،340  

  350   ُأمامةَ الباِهِليوَأب
  276  ان رم ِعبنى لَع ي=وبيو َأبَأ
  283  ىوسي مِب َأبن بردة وِبَأ
  157  يِبوالَاد الدمد بن حمحد بن َأمح م=رشْو ِببَأ

  227   الْحسِن الِحميِريبن َأحمد =َأبو بكٍْر
  278  سين الْبيهِقي َأحمد بن الْح=ُأبو بكْر

  215  يِفقَف الثَّوس يبند مح َأ=ركْو ببَأ
  226  َأبو بكٍْر البزار
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  196  يِعاِف الشٍَّركْو ببَأ
  283   الغَورِجيٍركْو ببَأ
  157   محمد بن جعفر =يِريِطمالْ ٍركْو ببَأ
  191،263،271  ي الزاغُوِنبن ٍركْو ببَأ
  165  فلَ خَبن ٍركْو ببَأ
  151،249  ةذَير بن ِركْو ببَأ
  157،173،263،293،340  ساِرد بن فَمح بن َأد اِهللاب ع=ركْو ببَأ

  330   ِإبراِهيم الْمقِْرئبن محمد =َأبو بكْر
  242  دمح َأبند مح م=ٍركْو ببَأ

  217،224   ِإسماِعيل الوراق  بن  محمد=َأبو بكٍْر
  276  نْماِطي محمد بن ِإسماِعيل اَأل=َأبو بكِْر

  185  يِفري الصرفَع جبن دمح م=ركْو ببَأ
  227،233،242  خَراِئِطير الْفَع جبند مح م=ٍركْو ببَأ

  217،224   محمد بن عبِد الباِقي =َأبو بكٍْر
  174  راِخفَ الْد اِهللاب عبند مح م=ركْو ببَأ
  191،250  يوِناغُ الزيد اِهللاب عبن دمح م=ٍركْو ببَأ

  227   عِلي الطُّوِسيبن محمد =َأبو بكٍْر
  342   عِلي الديباِجيبن محمد =َأبو بكٍْر

  263  ئِرقْم الْسونُ يبن دمح م=ٍركْو ببَأ
  313   ماِلكبن عبد اِهللا =الْجيشَاِنيَأبو تَِميٍم 

  174،175  در صبنر يه ز=لور جوبَأ
  261   الطَّحاِويِرفَعو جبَأ

  356  َأبو جعفَِر الْمنْصور
  260   الطُّوِسييَلاِعمس ِإبند مح م=رفَعو جبَأ

  283   حسان السمتيبنمد مح= أبو جعفر
  342   عمرو الْبخْتُِريبن محمد =َأبو جعفَر

  153،190،232  امشَ ِهبنو رم ع=ٍلهو جبَأ
  312   محمد بن الشَّيخ=َأبو حاِمد
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  187،341  عمر بن عبد المنعم= اسوقَ الِْصفْ حوِبَأ

فْص بن مو حورَأبر312  س  
  277   عمر بن عِلي بن الْفَاِرض=َأبو حفٍْص
  271،238    طَبرزد محمٍد بن عمر =َأبو حفٍْص

  165  اني حبند يِع سبنى يح ي=انيو حبَأ
تَاِنيسجالس اودو د267  َأب  

  186  ياِرفَِغ الْر ذَوبَأ
  260   َأِبي بكٍْر البيهِقيبن  الْمطَّهر=َأبو روح

  174  ياِنجرد اَألمح مبن دمح َأ=ٍديِعو سبَأ
ِعيٍد األشَجو س238  َأب  

  158،185  يِردخُ الْيٍدِعو سبَأَ
  217،250   مسِلم بنمحمد = أبو سعيد المؤدب

  200  لدِعد الْمح مبنو رم ع=يٍدِعو سبَأ
  228،313   حرٍببن صخْر = سفْيانَأبو
  158  غصاِئة الْملَ سوِبَأ

  182  د ِروتَس الم اِهللاِدب عبند محم= أبو سيار
  320   َأحمد بن عبد الْمِلك =َأبو صاِلح

  340  يِبرح الْيِلد بن عمح م=ٍباِلو طَبَأ
  263،293  شَاِري عِلي العبن محمد =َأبو طَاِلب

  196،238،347  نالَي غَبند محمبن  دمح م=باِلو طَبَأ
  226،328   الصباغبن عبد الواِحد =َأبو طَاِهٍر
  369   محمد الدشِْتيبن عبد الْواِحد =َأبو طَاِهر

  157  ياِربنْ اَألِرقْي الصِبد بن َأمح م=راِهو طَبَأ
و طَاِهرَأب= دمحبن م دمِحيِمبن َأحِد الرب225   ع  

  293،334   عبد الرحمِن الذَّهِبيبن محمد =َأبو طَاِهر
  191  صلِّخَم الِْنمح الرِدب عبند مح م=ٍراِهو طَبَأ

  271   عِلي األنباِريبن محمد =َأبو طَاِهٍر
  283  دير األزاِمو عبَأ
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لِْميِن السمحِد الربو ع216  َأب  

  256   الرِبيع بنَأحمد =َأبو عبد اِهللا 
  196  اعر الذِّ اِهللادبو عبَأ

اِويِد اِهللا الْفُربو ع321،272  َأب  
  224،324   عمرو بنَأحمد  =َأبو عبد اِهللا الْمعدل

  165،315  عيب الْبن  اِهللاِدبو عبَأ
  217،224   ِإبراِهيم المقِْدِسيبن محمد =َأبو عبد اِهللا

  249  ماِزِني الْيماِهرب ِإبن دمح م= اِهللاِدبو عبَأ
  260  كَراِنيد الْيي زِب َأبن دمح م= اِهللاِدبو عبَأ
  190،250  يِبطْة الرمالَ سبن دمح م= اِهللاِدبو عبَأ

  162،166،185،199،233،292   عبِد الْمْؤِمن الصوِريبن محمد =َأبو عبد اِهللا
  150،186،260  داِع سبن يِل عبن ِدمح م= اِهللاِدب عوِبَأ
  241    ِنجاِدبنان س غَبن دمح م= اِهللاِدبو عبَأ
  204  ييِمِمالتَّ دمح مبند محم= اِهللاد بو عبَأ
  241   ِرص نَبن دمح م= اِهللاِدبو عبَأ

  260   يحيى الذُّهِليبن محمد =َأبو عبد اِهللا
  225   عبيدوَأِب

  330   ِإسماِعيلبن الْقَاِسم =َأبو عبيِد اِهللا
  250   السكَن بن ِدمحمبن ى يح ي= اِهللاِديبو عبَأ
  324   يِزيد َأحمد بن عمرو= عبيِد اِهللاوَأِب
  190  يِفقَق الثَّحس ِإبن نسح الْ=يِلع وبَأ
  271   الجواِليِقيقَحس ِإبن نسح الْ=يِلو عبَأ

ِليو عَأب= نسبن الْح ِلي349   المذهببن ع  
  251    الخَالَّلونار هبن نسح الْ=يِلو عبَأ
  215  الْمعدله لَ ِإبند مح مبن ينسحالْ= يِلو عبَأ
  285،267  ْؤلُْؤ لُبن يِلو عبَأ

ِليو عُل =َأبنْبِد اِهللا بن حببن عج349   الْفَر  
ِليو عد =َأبمحافبن مود الصم200،226،239،329   َأح  
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ِليو عَأب= دمحبن ماِنيديالم دم227   َأح  
ِليو عاِهللا =َأب ربن نَصالِخشْنَاِمي دم227   َأح  

  267   عمر الهاِشِميوَأِب
  312  َأبو عمرو بن نُجيد

  238   محمد السمرقَنِْديبن عثْمان =َأبو عمرو
و عنَأبو= الءِد الْكَِريِمبن الْعب225   ع  

ِشيِعيد الْقُرد بن سمحى بن مسو ِعي320  أب  
  315   الْمْأمونبن حميد =َأبو غَاِنم

قَاِشية الرو قُالَب385  َأب  
  286  ِرِذنْم الِْدب عبن لُبابة وِبَأ
  188   يِل عبن يُلاِعمس ِإ=دمحو مبَأ
  157  ِقيِشن بن رسح الْ=دمحو مبَأ
  157  يِنسح الْيِلن بن عسح الْ=دمحو مبَأ
  301   الحضرِميٍدمح موِبَأ

اِلِحيد الصمحو م315  َأب  
  177  اسحد بن النَّمحو مبَأ
  150   ِرفَاعةبن محمِد وَأِب

د الجبد بن عمحو مَأباِنيهب283  ِليل اَألص  
  259   عبِد الْحقِّبنَأبو محمد 
  200   يِدبعان الْميلَ سبن ماِصع= أبو محمد

  150،329  اسح النَّبن رم عبن ِنمح الردب ع=دمحو مبَأ
  241  يِلِكو الْةَزم حبن يِمِركَ الْدب ع=دمحو مبَأ

حو مٍدَأباِهللا =م دبةبن عام238    قُد  
  311،334   محمد الصريِفيِنيبن عبد اِهللا =َأبو محمد

  262  امشَ ِهبن ِكِلم الْدب ع=دمحو مبَأ
  224   خَلَِف الدمياِطيبن عبِد الْمْؤِمن = محمٍدوَأِب

  238  طّراحعِلي بن ال بن يحيى =َأبو محمد
  330   الْمَؤيد بن عبد الرِحيم بن  اُألخْوة=َأبو مسِلم
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  158  يِبالَكُز الْيِزع الِْدب عبن دمح م=كيلَو مبَأ
  263،271،342  ين الرضواِنيكَتْوِشنَُأ= وٍرصنْو مبَأ
  157  دوسي اَألِبور بن َأصنْو مبَأ
  315   شَيرويه بن شَِهردار =بو منْصورَأ
  260   الصيرِفييَلاِعمس ِإبن دمح م=ورصنْو مبَأ

  270  َأبو موسى المديني
  292   ِإبراِهيم بن محمد الِْكساِئي=َأبو نَصر

  239   التِّرياِقيٍرصو نَبَأ
  191،263،271،342  يِبنَي الزدمح مبن دمح م=ٍرصو نَبَأ
  154،293  يِليِجر الْاِدقَ الِْدبى بن عسو م=رصو نَبَأ
  155  ةرض نَوِبَأ

 دمو نَِعيم َأحاِفظبنَأبِد اِهللا الْحب329   ع  
391،390،382،370،365،314،285،259،2  ةرير هوِبَأَ

47،215،203،184،183،182،181  
يحو يَأباِني233  ى الِحم  
  330   عِلي الْموِصِليبن َأحمد =َأبو يعلَى

  228  ُأبي بن خَلَف
  192،281   ٍبع كَبن يبُأ

 دماِهيم بنَأحربن ِإبِريصر الْبفَي350   ع  
 دمبنَأحمق الْهحذَ ِإس215  اِني  

  199  يِرهِف الْيِندم الْيٍدِع سبن دمحَأ
 دماِلحبنَأح261،315   ص  
 دماربنَأحبِد الْجب186،311   ع  
 دمبنَأحاِزيرن الشِّيمحد الرب315   ع  
 دمبنَأحاِنييِد اِهللا اللِّحب249   ع  
 دمِد اِهللا بنَأحبادبن ع239   ِزي  

  249  ةدج نَبن اِبهو الِْدب عبن دمحَأ
  267  حمد بن عبدةَأ

 دمعبنَأحير الْبم315   ع  
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 دمد بنَأحمحازبن مِكيم قَاِضي ِشير349   ح  

  162  ياِنهبصد اَألمح مبن دمحَأ
 دمد الْكَاِتببنَأحمح293   م  

  173  يِمرخَد الممح مبن دمحَأ
 مَأِبي بنآد قَالَِنيساِس الْع294  ِإي  
  196،262،315،316  ثييد اللَّي زبن ةُامسُأ
  157  ٍرص نَبن اطُبسَأ
  301  يلاِئرسي ِإِب َأبن قُحسِإ

  347   ِإسماِعيلبنِإسحقُ 
  215،329   الْحسِن الْحرِبيبنِإسحقُ 

  186  ىوس مبن دسَأ
  297،296،295  ت عميسنْ ِباءمسَأ
  283  راِجه مبن يماِهرب ِإبنيل اِعمسِإ

  312  ِإسماِعيل بن َأِبي الْقَاِسم الْقَاِرئ
  369   ِإسحق الْقَاِضيبنِإسماِعيُل 

  355،296   الخَفَّافيِنسح الْبن يُلاِعمسِإ
  391   حميدبنِإسماِعيل 

  192  يِلجرو البم عبن يُلاِعمسِإ
  200  ةملَس مبن يُلاِعمسِإ

  318  ُأسيد بن عبيد
  302  اَألسود الراِعي

  257   ميمونبناَألسوِد 
  154  ِشمعاَأل
  175  ساِب حبن عرقْاَألَ

اغنِدي258  الب  
اِرخَالب390،323،301،299،287،272،261،260،1  ي

92،183  
  390،261   عاِزببنالبراِء 

  297،177  يِقربلْا
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257  الثّوِري  

 ودارد اهللابنالْجب321   ع  
  220   ِهشَاٍمبنالْحاِرثُ 
  370   زيدبن ِسنَان عن عِلي بنالْحجاِج 

ِريص216  الحسن الب  
 نسِبيِع بنالْحَأِبي الر اِنيجر330  الْج  

  384،308،286،285،222  ِقيجواِلي الْبن نسحالْ
  258   موسى اَألشْيببنالْحسِن 

  186  ياِددغَبة الَ سجادبن دمح َأبن نيسحالْ
  260   التُّستُِريقَحس ِإبن ينسحالْ
  187  يِركَسع الْبهاِر بنين سحالْ

 ينسبنالْح رمبن عالثَّقَِفي اِهيمر226،239   ِإب  
 نيسد بنالْحمحد بن ممببن َأح244،341   ِطالَب الْخَِطي  
 كَمةبنالْحبتَي271   ع  

اِئِطي276،266،259  الْخَر  
 ر383،374   كَاِملبنالْخَض  

  299  ايِركَ زبن يُلِلخَالْ
  278  يِمزاِروخَالْ

اِزي258  الر  
  175  رد ببنالزبِرقَان 
  298  بكار الزبير بن 
ِريه260  الز  

اِئالسِزب بن ي151  دي  
دي232،185  الس  
ِملْالس392،326،218  ي  
  319،307،257،195  يِبعالشُّ

اِزير355  الشِّي  
  260  ياِنربالطَّ
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 اسببنالْعدم261   َأح  
 باسطَِّلببنَالْعِد الْمب228،229،324   ع  

  218  وببح مبن اسبعالْ
العِجر176  ي  

 الَءبنالْعنَِفيالح رم259   ع  
العاِموبن ح 149  بشَو  

  340   حريٍثبنالْعيزاِر 
  145   در بن ُأ مبن ِثوغَالْ
  215  لضفَ الْبن ماِسقَالْ
  301  خَطَّاِبي عباد الْبن ماِسقَالْ
  240  يِبيتَقُالْ

ِرياِري267  القَو  
  192  يِمخْاللَّ

  341   سعدبناللَّيثُ 
ِليك بن عارب315  الم  

  258  لمحاِمِليا
  227  ةمرخْ مبن ِروسِمالْ
  223  ةاعدي وِب َأبنب ِلطَّمالْ
  286،195  انميلَ سبن رِمتَعمالْ
  216  داو دبن امدقِْمالْ
  216  روم عبن اِلهنِْمالْ

اِشي231،288  النَّج  
  330   عبِد الرحمنبنالنَّضِر 

  151  يِشرجد الْمح بن مرضالنَّ
  276  رِذنْم الْبن اِنمعالنُّ

اِقِدي281  الْو  
  193  ةريِغم الْبن ديِلوالْ
  يِلاد الرمم بن حيدِلوالْ
  

150  
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151،155،162،163،166،199،251،294،3  الجوزداِنية  اِهللاِدبة بنت عماِط فَ=يماِهرب ِإمُأ

36  
  185  د مح َأتُنْ ِبِسم الشَّني ع=ور النُّمُأ
  297  ر فَعد بن جمحت منْر ِبفَع جمُأ
  162،166،174،199،248،350  ر معة بنت مشَاِئ ع=ةبيِب حمُأ
  157،158،192،315  ةملَ سمُأ

  332   امرَأةُ عتْبةُ بن فَرقَِد =ُأم عاِصم
  368،259،204  ون اتُة خَسِنْؤ م=ٍدمح ممُأ

  174،226،328   عِفيفَةُ ِبنْتُ َأحمد =ُأم هاِنئ
وِسيسةُ الطّري226  ُأم  

  322   عبد شَمسبنُأميةُ 
  330  ين ِسيِربنَأنَِس 
 اضبنَأنَس369   ِعي  
  343   اَألكْوعبن سلَمة بنِإياِس 

  229  َأيمن بن أم َأيمن
  275،288  بِحيرى 

  355  برزةَ الْخُزاِعية
  223  بريدة
  258   الْحاِرِث بنِبشِْر 
  286   الْمفَضلبنِبشِْر 
 انبنِبشْرره239   م  

ِكيغَا التُّر298  ب  
 ِقيخْلَدبنب323   م  
 كرلبنبه341   س  

  157  اسدر ِمبن ِلالَِب
  288   حِكيمبنبهِز 

  274،279  معر النَّاِشتُبع اَألكْبر شمر بن عسر بن نَ
اِنيجرد الْجِعيم بن َأِبي س312  تَِمي  

بنر اِبجس م162  ةر  
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  294   يِزيدبنجاِبِر 

جةُلَببن س ح150  مي  
جفَعَأبن ر حمِسنَان الْبن د اِسِطي260  و  
ج263  ٍراِك شَبنر فَع  
جفَعبن رع الِْدب 278  داِحو  

 فَرعبنجِلي331   ع  
  165،225   عونبنجعفَر 
 فَرعد بنجمحاِيغْبن م158،347   شَاِكر الص  

لْجه145  ةم  
نَجبن ةُادم رواَألان ِدزالْي ِصي283  ِحم  

  329   مضرببنحاِرثَِة 
 اِمدربنحم286   ع  

حانالْيِمِم تَبنب لَغْ َأبن ب مسوِدع187  ي  
ح145  ىب  

  149،150،157،324   َأِبي ثَاِبتبنحِبيِب 
ِبحكبن ِبيي152   فُد  
ذَحالْبن ةَفَي ي266  انم  
حبن اِمرثْ ع196  انم  
ان ح189،205  تاِب ثَبنس  

  294   عبِد الرحمِن السلَِميبنحصين 
 فْصدبنحاو225   َأِبي د  

فْحبن صع مب173،293  ياِلرو الر  
لَحبن ُليح ِشبيول بن كَلُة بن س144،145  بع  

  311،336  حِليمةُ ِبنْتُ َأِبي ذَُؤيٍب
حمالْبن اد ح177  نس  

 ادميدبنح266   ز  
 ادمةبنحلَم349   س  

حمبنة زع الِْدب 196  بِلطَّم  
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حم155  لالَ ِهبند ي  
  145   قِح
الْبن ِشنَح م158  رِمتَع  
حي250  الل ِهبن ان  

 225   َأِبي خَالِد بنخَاِلد  
 ابنخَاِلد293  ِرث الح  
  335   الْوِليِدبنخَاِلِد 
 اسبنخَاِلد313   ِإلْي  
  278   معدانبنخَاِلِد 
  153  اٍفس ي بنبيبخُ

  383  خَيثَمة
دالطَّاِئاود 154  ي  
داو166  دنْي ِهِب َأبن د  
الْبن اوِدد ح262  ينص  
دبن اود308  يدِش ر  
رِعباٍش بن ي266  ِحر  
ِبريةُعبن ح 144  ةنَّام بن ِضر  

  144،145  رزاح
ْؤر180،270  ةب  

  215،329   عِديبنزكَِريا 
ِركَزبنا يي حى الْيِلاِهب187  ي  
زه144  ةر  
  150  ياِئكَّباد الْيِز

ِريي217،250  زياد النُّم  
  155  ةمثَي خَبناد يِز
  262   اِهللاِدب عبن اديِز
ِزي ىبناديح215   ي  

 ديقَمبنز165   َأر  
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زيِريش بن د162  الْح  

  350  زيد بن الدِثنَة
  153  اٍذع مبن ِديِز

  312  زينَب الشِّعِرية
دِب َأبن ٍماِلسع263  ي الج  

وِديهول اليام317  س  
  271  اِطيخَ الْطُبِس

عاقَة بن جر323  شُمس  
سريجبن ي 154  سنُو  
ِطس77،242،243،244  يح  

  280   ِسنَانبنسعِد 
ِعسِريِري265  يد الج  

ِريقْبد المِعيس د بن َأِبيِعي341  س  
266  قاِري طَِب َأبنيد ِعس  
ِعسةِب َأبن يدوبر200  ي ع  

  313   َأِبي مريمبنسِعيد 
  200،228،251،330  يب المسبنسِعيد 
  215،279،329   جبيربنسِعيِد 
  355   جمهانبنسِعيد 

ِعسبن يدع ِدبالر حالتُِّنم ِرتُس187  ي  
 دِعيد بنسمحاببن م330   ثَو  
 ِعيدوربنسنْص259   م  

  319  سفْيان بن مجاِشع بن داِْرم
فْسيبن ان249  يعِك و  
ِفيسلَِخيان البمو308،315  نَةُ ر  

ِميجرالْب كَن330  س  
  376  سالَم َأبو الْمنِْذر

لِْويلِْم الع233  س  
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  287  الفارسي سلْمان

  262  سلَمةَ بن َأسلَم بن الحريش
لَسِب شَبن ةُم347  بي  

  329   ودانبنسلَمة 
لَسيمَأ بن انح216  دم  

 انملَيةبنسرِغي342   الْم  
 انملَيببنسر233   ح  
 انملَياود بنسينبن دص281   الْح  
  320   عِليبنسلَيمان 

  162  بر حبن اِكمِس
سَأبن ُله م الْلَسعِود155  ي  
سِزبن ُله 173  ادي  
سبن ُلهس 192  دع  

  216   عبِد اِهللابنسهُل 
سبن ُلهع ِدبر ه بنِْدي251  الس  
  252  ي العنْبِرياِضقَ الْ اِهللاِدب عبن اروِس

  274  سيِف بن ِذي يزن
  188  ديب عبن ةُونَاصشَ

  278   َأوسبنشَداِد 
  154  يِفعج الْيَلِبحرشُ

  186   عبِد اِهللابنشُريك 
  261،191  ةبعشُ
ب شُعىبنييح341   ي  
  157،158  بشَو حبن ِرهشَ

  331  شَيبان َأبو معاِوية
  191  وخرفَ بن انبيشَ

  305   عثْمانبنشَيبةُ 
فْصوُأبن ان م175،222  فلَ خَبنة ي  



 382

  الصفحة  اسم العلم
  350  صفْوان بن قُدامة

فْصوةبن انريب278   ه  
ضبن ةَبم 187  نِصح  

  302،336    ُأم معبد الْخُزاِعية=عاِتكَةُ
  336   بهدلَةبنعاِصم 

اِصعمبن ع تَر بن قَم150  ةاد  
  375  عباد بن ِبشٍْر

  249  فوس يبنعباد 
 اسبد بنعمحبن موِرياِتم الد233   ح  

عباَألد 301  ىلَع  
عبالْد جِبَأ بن اِرباِمي عيِنلِِّجر الس151  ي  
عبد172  اِر الد  
عِدبالر حاَألِنم عر227  ج  
عبدالر حِب َأبن ِنماد الْي حم158  ئِرقْم  

  265   السلماِنيبنعبِد الرحمِن 
عِدبالر حلَةبن ِنممر286   ح  

  239   حميد بنعبِد الرحمنِ 
  199،200،226  ملَس َأبن ِدي زبن ِنمح الرِدبِع

  393   صفْوان بنعبِد الرحمن 
عبدالر حبنن مع 273،196  فو  

  315   َأِبي الْفَرِج بنعبد السالم 
عبدبن الِم السح 155  بر  
َعبالْد ع145  ى ز  

  277  عبد الْعِزيز بن الْحاِفظ
ِزيِز عالْع داهبنب324   ِسي  

  348   صهيببنعبِد الْعِزيِز 
عبالْد بنيز ِزعم ح196  دم  

  239   محمٍد الدراورِديبنعبد الْعِزيِز 
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عبِوقَ الْدبن يع د الْبيز بن الِْزعج150،262  ابب  
عباِئغارينَ ِدبن بيِركَ الْد264   الص  

  234   عبِد اِهللا بنِ شُقَيقبنعبِد الْكَِريِم 
  226   ِإبراهيِم بنعبِد اِهللا 
  234   َأِبي الحمساِءبنعبِد اِهللا 

عبَأبن  اِهللاد حمِم التَّدِمي154  ي  
عبَأبن  اِهللاد حد الْممِدنَس155  ي  
عبِإبن  اِهللاد سلْ ايَلاِعممِند199  ي  
عبفَ بن الْ اِهللاد150  لض  
عنَ بن ُأ اِهللاِدب153  ٍسي  

  342   الْوِليد الِْكنِْديبن ِبشْر بنعبد اِهللا 
عبنْ ِببن  اِهللادار اَألدصباِنهالْي اِطباِنقَر163  ي  
عباِهللاد بن ج 298  شح  
عبن  اِهللاِدبج 187  رفَع  
عببن اِهللا دراِه د اِزالر158  ي  

  286  عبد اِهللا بن سالم
  312،267  عبِد اِهللا بن شُقَيٍق

  158  عبد اِهللا بن عبِد الْقُدوس
ِنيزِد اِهللا الْمباِهللا بن ع دب251  ع  
يِد اِهللا بن ُأبباِهللا بن ع دب335  ع  

  364  ق  ِإسحبن عثْمان بنعبد اِهللا 
عببن  اِهللادع مبن ر263،350  ص فْ ح  
عبن  اِهللاِدبع مةبن رر298   م  

  225   عبِد الْعِزيِزبن محمد بنعبد اِهللا 
  244   ِهالَل األزِدي الِمصِريبن محمد بنعبد اِهللا 

عبن  اِهللاِدبم س163،264،336  ودع  
  356  وسى مبنعبد اِهللا 
  313  هبيرة بنعبِد اِهللا 
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  224   وهببنعبد اِهللا 
  258   يوسفَ التِّنِّيِسيبنعبِد اِهللا 

عبالْ اِهللاد ِوغَب222  ي  
عالِْدب بن يِحِسمع 278،276  رو م  

  323،322   هاِشمبنعبد الْمطَِّلِب 
  347   َأِبي سلَيمانبنعبِد الْمِلِك 
  353   عبيٍدبنعبِد الْمِلِك 
  341   عميربنعبِد الْمِلِك 
  278   هارون بنعبد الْمِلِك 

  293  عبد الوهاب الثَّقَفي
عببن دح م249،288  دي  
عبد359  افنَ م  
عب172  د  
عببن  اِهللايدم و260،324  ىس  

  225  اِهللا الْعمِريعبيِد 
عببن  اِهللاِدير قَس الْاِحمِسي174  ي  

  227   عبِد اِهللابنعبيِد اِهللا 
عبيبن  اِهللادع د الْب185  يدِجم  

  154   عمربنعبيِد اِهللا 
  258   َأِبي مريم بن محمد بنعبيد اِهللا 
  364   موسىبنعبيد اِهللا 

  313   َأِسيٍدبناب عتَّ
ثْعمي الِْب َأبن ان244  اِصع  

  228،233،260   َأِبي شَيبةبنعثْمان 
 انثْمدبنعم385   َأح  

ثْعمنَان بن ح152  في  
  280   ساجبنعثْمان 

ثْعمبن انع 187  يدب  
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  162   عطَاءبنعثْمان 

ثْعبن اِنم173  ان  فّ ع  
  151،324   َأِبي رباحبنعطَاِء 
  175  ب اِج حبند اِرعطَ
  191  ةيرِغم الْبنان ملْ سبن انفََّع

  262   محِصن اَألسِديبنعكَّاشَة 
  179  ارم بن عةُمركِْع
ِلع158،350  باِلي طَِب َأبن ي  
ِلعَأبن ي حمبن دع الِْدب 260،261  ِداِحو  

ِليدبن عع311   الْج  
ِلعالْبن ي حس187  ني  
ِلعالْبن ي 153  ِمكَح  

 ِليبنعب نْ ِزبني رجبنيه وم اهان الدوِرنُي347  ي  
اِبي بن ثَِلعه157  انت الد  
ِلعبن يج 158  رفَع  

 ِليٍربنعج238،348   ح  
ِلعيبن ح 154،242  ٍبر  
ِلعشَبن يم200  العدل اد ح  
ِلعيبن ز 155،330  دي  

 ِليانبنعملَي284   س  
ِلعبن يع الِْدب 186،316  يزِزع  

 ِليِد اهللابنعب238   ع  
ِلعِهربن يس238،266   م  
عبنر مع بن  اِهللاِدبي بنى لَعم 186  ةر  
عمبن رع الِْدب اسِمِعنْم244،289،349   القَو  

 رمبنعوِميخْزان الْمثْم313   ع  
عمبن رم و244  ىس  

و النَّاِقدرم342  ع  
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  الصفحة  اسم العلم
َعماَألبنو ر 176  م تَه  
عمالْبنو ر احغُث الْراِنشَب143،144  ي  
عمالْبنو ر احبن ِثرم 143  اِضض  

  331  الشَّيباِني َأِبي الْحسيِن بن الْحسن بنعمرو 
عمَأبنو ر نْ اَألٍسواِرص200  ي  

  78،189   جحاشبنعمرو 
  238   راِفعبنعمرو 
  334   عبيدبنعمرو 
  185،293   عِليبنعمرو 

عمبنو رم 390،383  ةر  
  325   َأِبي سلَمةبنعمير 

عبن ِفو155  كاِل م  
 نوةبنعارم330   ع  

عبن ِنوم ح261  دم  
  228،324،196،347  يِقشْم الدِلضفَي الِْب َأبني اِزغَ

  332،334  غَورث
  260  ينسح الِْتنْ ِبةَماِطفَ
  144  لي بن سِدع ستُنْ ِبةُماِطفَ
  260  يِلت عنْة ِبماِطفَ

 جالَةبنفَر311   فُض  
  260  وقزر مبن يُلضفُ
  150  انمعبن النّة ادتَقَ

  348   سِعيٍدبنقُتَيبةُ 
اِدية اِإلياِعدبن س 282،253  قُس  

  144،148  بالَ ِكبن يصقُ
  268،272   اِهللاِدب عبن عِدي بن ِدع سبن سيقَ
  176  م اِص عبن سيقَ
  242،244،240  ىرسِك
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  الصفحة  اسم العلم
 ببنكَع274   لَُؤي  

  153  نيص الحبن ومثُلْكُ
 غَرلَةُ اًألصاِم بنكَهِر بن ِعصلَة اَألكْب232   كَه  

  166  نسح الْبنس مهكَ
  278  الَِحق بن عبد الْمنِْعم

 ِمبنلَِبيدص189   َأع  
  311   عاِمربنلُقْمان 
  225   َأِبي سلَيمبنلَيِث 
 اِلكبنماِسيانْيالب دم238   َأح  
  329   ُأوس بن الْحدثَانبنِلك ما

 اِلكة بنمزمبن ح اِريٍد اَألنْصي324   َأِبي ُأس  
 اِلكِعيدبنم215   س  

مبارفَبن ك 191،249،250  ةالَض  
مجبن ِعم250  ةثَاِر ح  

 دمح341   َأِبي الثَّلْجبنم  
محَأبند م حمد بن هون الْارِبلَح155  ي  
محِإبند م س295،317،250  قح  

 دمحبنمِسيماِعيَل اَألحم226   ِإس  
محمِإبن د سكِب َأبن يَلاِعمي261  ي فُد  
محبند ماِنيسر244   الب  

 دمحبنماج اللَّخِْميج283   الح  
 دمحاسبنمب341   الْع  

محالْبن ِدم 163  ىنَّثَم  
ِد ممنْكَِدربنح227،315،316   الْم  

 دمحبنمِريسِليِد الب225   الْو  
اِزيوب الرد بن َأيمح278  م  

محم263  تاِبثَبن  د  
 دمحبنماِرِبيحاِبر الم226   ج  
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  الصفحة  اسم العلم
محبن ِدم154  ٍباِط ح  
محمبن دح ماِنير251  اد الظَّه  
محمخَبن د ِلاِهالَّد البالْي بِرص158  ي  
محمبن دد اوَأبن د ِملَسالص ِفدِم الْيِرص199  ي  

 دمحنَاربنم239   ِدي  
محبند مِع ساَألبن ِدي صباِنه155  ي  

 دمحان بنمملَياودبن س289   د  
ود بن ِسنَان بن الْعمحم277  ِفي  

  162   شُعيببنمحمِد 
 دمحةَبنم342   طَلْح  
  162   عاِئذبنمحمِد 

محمِعبن د اَألِدب لَعنْى الصاِنع166  ي  
 دمحكَِمبنمِد الْحب271   ع  
  158،311   عبِد الْعِزيزبنمحمد 
 دمحِد اِهللا بنمببن عين الدس239  قَّاق الْح  
 دمحِد اِهللا بنمبانبن عملَي392   س  

  315،316  محمد بن عبِد اِهللا بن عمرو بن عثْمان
محبند مع ِفبن  اِهللاِدب 264  ره  

 دمحبنماِريد اَألخْبمحى بن مسد ِعيب284   ع  
 دمحيِد اِهللا بنمبع اِوي239  الفُر  

محبند مِل عيوِزير264   الم  
 دمحبنم ِليدبن عم158   َأح  

محمبن دِل عالْبن ي ِلوِملْيد الس166  ي  
محبند مع مبن ريٍدِل و263   الِكنِْدي  

 دمحبنم289   غَاِلب اَألنْطَاِكي  
محمفُبن د 260  يلض  

 دمحوِفكُير الِْث كَبنم347  ي  
 دمحخِْلدبنم226   م  
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  الصفحة  اسم العلم
محمبن دم ى الْوسِشير200  ح  
محبند مم وس261  ى الِقطِْري  

 دمحى بنمسوبن ماِريهبرل الْبه330   س  
 دمحبنموِريابسى النَّييح234   ي  
  324   يوسف الْجوهِريبنمحمد 

محمبن د188  سونُ ي  
ِميالْكَِري دمح343  م  

محم145   ود  
محمِفيري150،261  ود الص  
محمِإبن ود س186  يلاِعم  

  287   لَِبيدبنمحموِد 
خْمزبن وماِن هوِميخْز242  ئ الم  

  286  مخَيِريق
  266  مسروق
 رعامبنِمس331،334   ِكد  
  233   صبيحبنمسِلِم 

مصعقِْم الْبن ب154  امد  
  231،334  مطَر الْوراق
  311  معاذَ بن جبل

معبنض رع بن  اِهللاِدبِقيب ميع الياِمم187،188  ي  
  153،228  معوذ بن عفْراء

 بنِمفِْلحوِميالر دم234   َأح  
 ورنْصبنمز217،250  اِحم َأِبي م  
  313   عبِد الرحمِن الْحجِبيبنمنْصوِر 
  331،334   الِْعجِليمورق

موبنى سج 158  رفَع  
  343   عبيدةبنموسى 
  350   ميمون بنموسى 
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  الصفحة  اسم العلم
  225،226   ِهالٍَل العبِديبنموسى 

مل بن ِإؤم151  ابه  
  368،259،204173،226   خَاتُون ابنَِة السلْطَاِن الْمِلِك الْعاِدِل مْؤِنسة

  288  ميسرة الفَجِر
  275،288  َنَسطُور
 ربننَصاغَاِنيالص اود233   د  

  158  يضِمهج الْيِل عبن رصنَ
  155  ادران بن قُمعنُ

 ِزيدبننُور311   ي  
 ونارةبنهع225   َأِبي قَز  

هارالْبن ون عاس الْبِماِشه200  ي  
اِشهبن مع ب141،176  افنَد م  
اِشهبن م321  قاِل و  
  154،173  ياِرشَع الْيِلد بن عمحبن َأا  اِهللاةُبِه
  187  انس حبن اِمشَِه

  334،239   عروةبنِهشَاِم 
شَه149،154  ٍمي  

  152،268  ياِئهلْب الطَّ
ِريماِقد الْع331،334  و  

 قَاءربنوشْكُِرير الْيم294،332،334   ع  
 عِكياحبنور341   الْج  

يحِإبنى ي سقَح 264  الكَاشْغَِري  
  293   ِإسماِعيل الْجِريِريبنيحيى 

  278  يحيى بن بكَير
  342   جعفَربنيحيى 

يحبنى يع د الْباِني ديِمح196،239  الِحم  
يحِعبنى ي 186  ىيس  
بن يِدِزيح 165  اني  
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  الصفحة  اسم العلم
  271   ِسنَانبنيِزيِد 

 قُوبعبني329   إبراهيم  
 قُوبعدبنييم329   ح  
 قُوبعِن بنيمحِد الربلبن عيه348   س  
 قُوبعبنيِريهٍد الزمح226   م  

يشْ اَألبنى لَع272  قد  
  399   عطَاءبنيعلَى 

يعمربن ع ٍفوكَ بن ٍبعبن 146  ٍراِم ع  
  278،341   موسى الْقَطَّانبنيوسفُ 
  186،239،260،311   بكَيربنيونُس 

يبنس نُوع ب155  دي  
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  فهرس األمم والقبائل والطوائف والجماعات
       
  الصفحة  طالره

  225  آل حاطب
  146  آل صفوان
  146  آل عدوان
  336  آل معيط

  148،149  بنو أسامة بن لؤي
  146  بنو بكر بن عبد مناف

  148  بنو تيم األدرم
  282  بنو تميم

  147  بنو تيم بن مرة بن كعب
  147،148  بنو جمح بن عمرو بن هصيص

  147  جرهم
  147،148  بنو الحارث بن فهر

  147   عامربنو حسل بن
  148،149  بنو خزيمة بن لؤي

  359،174،173،171،169،168  خزاعة
  153  خثعم
  207،282  خندف
  302  خيبر

  147  بنو زهرة بن كالب
  311  بنو سعد بن بكر
  148،149  بنو سعد بن لؤي

  167  بنو سليم
  147  بنو سهم بن عمرو بن هصيص

  145،146  صوفة
  262  بنو عبد األشهل

  145،147  ار بن قصي بنو عبد الد
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  الصفحة  الرهط
  147  بنو عبد شمس بن عبد مناف

  147  بنو عبد بن قصي
  283  بنو عبد القيس 
  147،319  بنو عبد مناف 

  147  بنو عبد المطلب بن عبد مناف
  147  بنو عدي بن كعب

  147  غبشان
  334  غطفان

  189،234  بنو قريضة
  141  بنو قصي
  144،145،146  قضاعة
  145  الب بن مرةبنو ك

  144  بنو كنانة 
  148  بنو محارب بن فهر

  147  بنو مخزوم بن يقظة بن مرة
  147  بنو مرة بن عوف 

  148  بنو معيص بن عامر بن لؤي
  148  بنو ناجية

  189،231،234  بنو النضير
  147  بنو نوفل بن الحارث

  147  بنو هاشم بن عبد مناف
  174،175،222،228،305،314  هوازن
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  فهرس البلدان واألماكن
  

  الصفحة  المكان

  )أ(
  159  األبرقين
  315  أبرقوه
  148  أجيادين

  150،153،228،262،287،303،322،324،332  أحد
  174،199  أصبهان
  289    أنطاكية

  266    أيلة
  242،300،321  إيوان كسرى

  )ب(
  182،189  بئر ذروان

  159،201  بارق
  153،189،190،228،262،287،302،313،323  بدر

  288،312،321  بصرى
  138،141،142  البطحاء
  157،165،190،191،215،226،264،324  بغداد

  145،268  البيت الحرام
  252  بيسان 

  )ت(
  306  تبوك

  )ث(
  339  ثبير
  148  الثنية

  )ح(
  218  حاجر



 395

  المكان

  

  

  الصفحة

  285  الحبشة
  143  الحجون
  182،249،258،303  الحديبية
  185  تينالحر

  219  الحردة
  331  حزوى
  159  الحمى
  145،268  حلب
  174،223،228،229،302  حنَين

  )خ(
  

  

  351  خانقاه سعيد السعداء
  266،279،303،304  خيبر

  153،258،265،287،303،313  الخندق
  68،118  الخيف

  )د(
  

  

  148  دار الندوة
  149،187،190،191،244،263،284،289،292،293،341،349  دمشق

   160 دارين
  )ر(

  

  

  268  رابغة
  332  رضوى

  174  رمادة الرملة 
  201  الرقمتين

  )ز(
  
  

  

  292  الزعيزعية
  143،252  زمزم

  264  الزوراء
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  الصفحة  المكان

  )س(
  240،242،243،321  ساوة
  257  سلع

  243  السماوة

  )ص(
  143  الصفا

  261  الصهباء

  )ط(
  240  الطور
  178،197،210،219،257،268،300  طيبة

  )ع(
  266    عدن

  257  العذيب
  187،341  عربيل
  294  عكا

  )ف(
  242،321  فارس

  )ق(
  154،173،190،271،278،329،340  قاسيون
  174،260،263،283،293 ،154،173  القاهرة
  301  القدس

  329  قرن الثعالب
  183،183  القليب
  405  قناة

  )ك(
  143،145،146،148،268،280،313  الكعبة
  299  كفافة
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  المكان

  

  الصفحة

  )ل(
  257  لعلع
  290،296،326  اللوى

  )م(
  

  

  304  مؤتة
  296  المحصب
  395،375،324،323،317،287،220،216  المدينة

  235  المسجد األقصى
  176  المسفلة

  260    المشهد الحسيني
  204  مصر

  155،244  المصيصة
،393،380،367،363،359،353،351،326،320،317  مكة

316،304282،266،256،219،218،191،176،175،174،173،
172،171،170،169  

  146  منى
  257،337  المنحنى
  266  الموصل

  )ن(
  236،275  نجران
  296  النقا
  299،337  النيل

  )و(
  العقيق= وادي العقيق

  

371،338،328،309،292،250،241،229،188  
  الوادي المقدس

  

210  
  واسط

  

324  
  212  وجرة
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  الصفحة  كانالم
  299  الوجه

  )ي(
  280،286،317  يثرب
  188  اليمامة
  143  اليمن
  268 ينبع
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 فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب
  

 الصفحة اسم المؤلف اسم الكتاب
 280 ابن عساكر  تاريخ دمشق 

 323  تفسير بقي بن مخلد 

 278،282 البيهقي  دالئل النبوة 

 152،238 ابن ماجة  بن ماجة سنن ا

 233 أبو داود  سنن أبي داود 

 225،265 الدارقطني  سنن الدارقطني 

 329 النسائي  سنن النسائي 

 375،351،350،317،297،295،266 ابن إسحق  السيرة النبوية 

391،326،307،284،271،223،186،183 الترمذي  سنن الترمذي 
،182،179 

 227،233 الترمذي الشمائل المحمدية  

390،323،299،272،261،260،192،183 البخاري  صحيح البخاري 

 354،299،287،260،217،195 مسلم  صحيح مسلم 

 225 مسلم  الكنى واألسماء 

 353،317،301 ابن سعد  الطبقات الكبرى 

 173،313 ابن سيد الناس  عيون األثر 

 173،239 ابن سمعون  أمالي ابن سمعون 

 364،287،267،248،240،220 القاضي عياض فا بتعريف حقوق المصطفى الش

 162،278 الحاكم  المستدرك على الصحيحين 

 355،217 الطبراني  المعجم الكبير 

 188 ابن قانع  معجم الصحابة 

 199 ابن سيدة  المحكم والمحيط األعظم 
 

 262 الزبير بن بكار  الموفقيات 

يبي المجموع المغيث في غر
 القرآن والحديث 

أبو موسى 
 المديني 

270 

 184 ابن خالويه  ليس في كالم العرب 
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  فهرس المصادر والمراجع

  

  القرآن الكريم
  
  :المصادر المخطوطة. أ
  

ـ  البدر السافر في تحفة المسافر في الوفيـات       ،  )هـ748ت  (األدفوي، جعفر بن ثعلب      وط ، مخط
  ).4301(مكتبة الفاتح في تركيا برقم 

  

  :المصادر المطبوعة. ب
  
، تحقيق عبد السالم الهراس،     التكملة لكتاب الصلة  ،  )هـ658ت  (ابن األبار، محمد بن عبد اهللا        .1

 . 1415/1995دار الفكر، : بيروت

، حيدر أبـاد، الـدكن،      1، ط الجرح والتعديل ،  )هـ327(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد         .2
 .  ـه1371، دائرة المعارف العثمانية، )الهند(

  ، )هـ606ت (ابن األثير، علي بن أبي الكرم  .3
  .1400/1980دار صادر، : ، بيروتاللباب في تهذيب األنساب. أ
  .1422/2002دار المعرفة، : ، بيروت1، تحقيق خليل شيحا، طالكامل في التاريخ. ب

يق ق، تح النهاية في غريب الحديث واألثر    ،  )هـ606ت  (ألثير، المبارك بن محمد الجزري      ابن ا  .4
 . 1399/1979دار الفكر، : محمود محمد الطناجي، بيروت

  ، )هـ151ت (ابن إسحق، محمد بن إسحق  .5
  .  1424/2004، 1دار الكتب العلمية، ط: ، تحقيق أحمد فريد المزيدي، بيروتالسيرة النبوية. أ
  . 1398/1978دار الفكر، : ، بيروت1، تحقيق سيل زكار، طكتاب السير والمغازي. ب

اإلنصاف في مـسائل الخـالف بـين        ،  )هـ577ت  ( الرحمن بن أبي الوفاء      نباري، عبد ابن األ  .6

دار : ، بيروت 1، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد، ط        النحويين البصريين والكوفيين  
 .   1418/1998الكتب العلمية، 

 ، )هـ874ت (ابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي  .7

دار الكتـب   : ، تحقيق محمد محمد أمـين، القـاهرة       افيالمنهل الصافي والمستوفي بعد الو      .  أ
 . 1426/2005والوثائق القومية، 
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 .1413/1992دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .  ب

المنتقى من السنة المسندة عن سـيدنا رسـول         ،  )هـ307ت  (ابن الجارود، عبد اهللا بن علي        .8

 .1427/2006دار التقوى، : ويني، القاهرةجثه أبو إسحق ال، حققه وخرج أحادياهللا

تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات األكـابر       ،  )هـ738ت  (ابن الجزري، محمد بن إبراهيم       .9

، 1، تحقيق عمر عبد الـسالم تـدمري، ط        ]المعروف بتاريخ ابن الجزري   [واألعيان من أبنائه    
 .1419/1998المكتبة العصرية، : بيروت

: ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت      نقد الشعر ،  )هـ337ت  (ر، قدامة بن جعفر   ابن جعف  .10
 ). ت.د(دار الكتب العلمية، 

، دراسة وتحقيق عمر عبد     معجم الشيوخ ،  )هـ403ت  (ن جميع الصيداوي، محمد بن أحمد       اب .11
 . 1407/1987مؤسسة الرسالة، دار اإليمان، : بيروت: 2السالم تدمري، ط

، تحقيق عبد الحكيم بن محمـد، المكتبـة         الخصائص،  )هـ392ت  (جني  ن بن   ابن جني، عثما   .12
 . التوفيقية

، تحقيـق   المنتظم في تاريخ األمم والملوك    ،  )هـ597ت  (ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي        .13
 . 1412/1992دار الكتب العلمية، : ، بيروت1محمد عبد القادر، ط

ـ 354ت  (ابن حبان، محمد بن حبان       .14 : ، بيـروت  1تحقيق شرف الدين أحمـد، ط     ،  الثقات،  ) ه
 . 1395/1975دار الفكر، 

، تحقيق محمد   تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه     ،  )هـ779ت  (ابن حبيب، الحسن بن عمر       .15
 . 1982مركز تحقيق التراث، : محمد أمين، القاهرة

 ، تحقيق خورشـيد أحمـد     المنمق في أخبار قريش   ،  )هـ245ت  (ابن حبيب، محمد بن حبيب       .16
 .نسخة مصورة عن طبعة حيد أباد بالهند. عالم الكتب: فاروق، بيروت

 ، )هـ852ت (ابن حجر، أحمد بن علي  .17

 ). ت.د(دار الجيل، : ، بيروت1، تحقيق علي البجاوي، طاإلصابة في تمييز الصحابة  .  أ

دار الكتـب العلميـة،     : ، بيـروت  1، ط التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير       .  ب
1419/1989. 

 . 1406/1986دار الرشيد، : ، تحقيق محمد عوامة، دمشقتقريب التهذيب .  ت

  .هـ 1325دار صادر، : ، بيروتتهذيب التهذيب .  ث

 .1406/1986مؤسسة األعملي للمطبوعات، : ، بيروت3، طلسان الميزان  .  ج

مكتبـة الرشـد،    : ، تحقيق عبـد العزيـز الـسديري، الريـاض         نزهة األلباب في األلقاب     .  ح
1409/1989 . 

 .1379دار المعرفة، : ، بيروت الباري شرح صحيح البخاريفتح  .  خ
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 .  ، نسخة مصورة عن دار الفكرهدى الساري في مقدمة فتح الباري  . د

  .1414/1993دار الجيل، : ، بيروتالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة  . ذ
ـ 837ت  (ابن حجة، علي بن عبد اهللا        .18 دار : ، بيـروت  1، ط خزانة األدب وغايـة األرب    ،  ) ه

 .1987مكتبة الهالل، و

دار ومكتبة الهالل للطباعة والنـشر،      : ، بيروت ديوان الصبابة ابن حجلة، شهاب الدين أحمد،       .19
1404/1984 . 

دار الكتـب   : ، بيـروت  1، ط جمهرة أنساب العـرب   ،  )هـ456ت  (ابن حزم، علي بن أحمد       .20
 . 1403/1983العلمية، 

، تحقيق إحسان عباس وزميله،     دونيةالتذكرة الحم ،  )هـ562ت   (ابن حمدون، محمد بن الحسن     .21
   .1996دار صادر، : ، بيروت1ط

، تحقيق أحمد عبد الغفـور  ليس في كالم العـرب ، )هـ370ت (ابن خالويه، الحسين بن أحمد   .22
 . 1399/1979دار العلم للماليين، : ، بيروت2عطّار، ط

حقيق محمد عبـد    ، ت اإلحاطة في أخبار غرناطة   ،  )هـ776ت  (ابن الخطيب، محمد بن عبد اهللا        .23
 . 1394/1974مكتبة الخانجي، : ، القاهرة1اهللا عنان، ط

بكتاب العبـر، وديـوان     [التاريخ المسمى   ،  )هـ808ت  (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد        .24

 ،]المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي الـسلطان األكبـر               
 ).    ت.د. (مؤسسة جمال للطباعة والنشر: بيروت

، تحقيـق   وفيات األعيان وأنباء أبنـاء الزمـان      ،  )هـ  681ت  ( ابن خلكان، محمد بن محمد       .25
 .1994دار صادر، : إحسان عباس، بيروت

 .1402/1982، تحقيق أكرم العمري، الطبقات، )هـ240ت (ابن خياط، خليفة بن خياط  .26

 ، ) هـ321ت (ابن دريد، محمد بن الحسن  .27

 .1399/1979مكتبة المثنى، : ، بغداد2 السالم محمد هارون، ط، تحقيق عبداالشتقاق  .  أ

 . هـ1345مجلس دائرة المعارف العثمانية، : ، حيدر أباد1، طجمهرة اللغة .  ب

، وآدابه، ونقده، تحقيق محيي الـدين  العمدة في محاسن الـشعر   ابن رشيق، الحسن بن رشيق،       .28
  .2006دار الطالئع للنشر والتوزيع،: ، القاهرة1عبد الحميد، ط

ـ 204ت  (ابن السائب الكلبي، هشام بن محمد        .29 ، تحقيـق نـاجي حـسن،       جمهرة النسب ،  ) ه
 . 1425/2004عالم الكتب، : بيروت

، تحقيق عبد الحـسين الفتلـي،       األصول في النحو  ،  )هـ316ت  (ن سهل   ابن السراج، محمد ب    .30
 .  1988مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3ط
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 محمد بن سعد، ابن سعد،  .31

لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم من ربع الطبقة الثالثة إلى          ) القسم المتمم (برى  الطبقات الك   .  أ

المجلس العلمي  : ، المدينة المنورة  1، تحقيق زياد محمد منصور، ط     منتصف الطبقة السادسة  
 . 1403/1983إحياء التراث اإلسالمي، 

 ).ت. د(دار صادر، : ، بيروتالطبقات الكبرى .  ب

، 1، دراسة وتحقيق عامر حسن صبري، ط      األمالي،  )هـ387 ت(ابن سمعون، محمد بن أحمد       .32
 . 1423/2002دار البشائر، : بيروت

 ، )هـ458ت  (ابن سيدة، علي بن إسماعيل .33

 .1، طالمحكم والمحيط األعظم في اللغة  .  أ

مركـز الموسـوعات    [جاري للطباعة والتوزيـع والنـشر،       المكتب الت : ، بيروت المخصص .  ب
 .]العالمية

 ،)هـ734ت ( بن محمد ابن سيد الناس، محمد .34
وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية،       : ، تحقيـق محمـد الروانـدي، الربـاط        األجوبة  .  أ

1401/1990 . 

نسخة غيـر   ). ت.د(دار الفكر،   : ، بيروت عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير       .  ب
 .محققة

ار المـالح،   د: ، دمشق 1، تحقيق عفت وصال حمزة، ط     المقامات العلية في الكرامات الجلية     .  ت
1406/1986 . 

 .1407/1987دار الفكر، : ، دمشق1، تحقيق عفت وصال حمزة، طمنح المدح .  ث

، تحقيق محمد غـسان     نور العيون في تلخيص سيرة األمين المأمون صلى اهللا عليه وسلم            .  ج
               .  1427/2006دار المنهاج، : ، جدة3عزقول، ط

: ، تحقيق عبد العزيز المانع، الريـاض      يار الشعر ع،  )هـ360ت  (ابن طباطبا، محمد بن أحمد       .35
 .1985دار العلوم، 

، تحقيق محمد حسن آل ياسـين،       المحيط في اللغة  ،  )هـ385ت  (ابن عباد، إسماعيل بن عباد       .36
 . 1414/1994عالم الكتب، : ، بيروت1ط

 ، )هـ463ت (بر، يوسف بن عبد اهللا ابن عبد ال .37

، تحقيق محمد مرسـي الخـولي،        وشَحذ الذَّاِهن والهاجس   بهجة المجاِلس وُأنْس المجاِلس     .  أ
 . ت.الكتب العلمية، ددار: بيروت

دار الجيـل،   : ، بيـروت  1، تحقيـق علـي البجـاوي، ط       االستيعاب في معرفة األصـحاب     .  ب
1412/1992 . 
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، شـرحه وضـبطه وعنـون       العقـد الفريـد   ،  )هـ  328ت   ( ابن عبد ربه، أحمد بن محمد      .38
  .1962مكتبة النهضة المصرية، : حمد أمين ورفاقه، القاهرةموضوعاته ورتب فهارسه أ

، تحقيق محمـد رجـب      فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء   ،  )هـ854ت  (ابن عرب شاه، أحمد      .39
 .1997دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، : ، الكويت1النجار، ط

يـى مختـار    ، تحقيق يح  الكامل في ضعفاء الرجال   ،  )هـ365ت  (ابن عدي، عبد اهللا بن عدي        .40
 . 1409/1988دار الفكر، : غزاوي، بيروت

الـدين  ، دراسة وتحقيق محب     تاريخ مدينة دمشق  ،  )هـ571ت  (ابن عساكر، علي بن الحسن       .41
 .  1415/1995، دار الفكر: العمروي، بيروت

، 1، وضع حواشيه خليل عمران، ط     ضرائر الشعر ،  )هـ663ت  (ابن عصفور، علي بن مؤمن       .42
 .1990لمية، دار الكتب الع: بيروت

، شذرات الذهب في أخبار من ذهـب      ،  )هـ1089ت  (ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد         .43
 .    1406دار ابن كثير، : تحقيق عبد القادر األرناؤوط، دمشق

، تحقيق سيد كسروي حسن،     ديوان اإلسالم ،  )هـ1167ت  (ابن الغزي، محمد بن عبد الرحمن        .44
 .1411/1990دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

، تحقيق عبد السالم هـارون،      معجم مقاييس اللغة  ،  )هـ395ت  (ابن فارس، أحمد بن فارس       .45
 . 1399/1979دار الفكر، : بيروت

، تحقيـق علـي     طبقات الفقهاء الشافعية  ،  )هـ851ت  (ابن قاضي شهبة، تقي الدين بن أحمد         .46
 ).ت. د(مكتبة الثقافة الدينية، : محمد عمر، القاهرة

: ، الريـاض 2، تحقيق حمد الدمرداش محمد، طمعجم الـصحابة عبد الباقي بن قانع، ابن قانع،    .47
 . 1429/2007مكتبة نزار نصطفى الباز، 

 ، )هـ276ت (ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم  .48

 . 1417/1996دار الحديث، : ، القاهرة1، تحقيق أحمد شاكر، طالشعر والشعراء  .  أ

ليف إلرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتـأ      وزارة الثقافة وا  : ، القاهرة عيون األخبار  .  ب
 .1383/1963، ]نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب[والترجمة والطباعة والنشر، 

 ، )هـ774ت ( بن كثير ابن كثير، إسماعيل .49

،  )ن.د(،  )م.د(،  2، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط     الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث       .  أ
 .    م1370/1951

دار الغـد العربـي،     : ، القـاهرة  ]طبعة جديـدة محققـة ومـصححة       [1، ط والنهايةالبداية   .  ب
1411\1991 . 
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باعـة والنـشر    دار المعرفـة للط   : ، تحقيق مصطفى عبد الواحـد، بيـروت       السيرة النبوية  .  ت
 . 1293/1976والتوزيع، 

: ، الرياض ]طبعة مميزة بضبط نصها    [1، ط السنن،  )هـ273ت  (ة، عبد اهللا بن محمد      ابن ماج  .50
 .هـ1471تبة المعارف للنشر والتوزيع، مك

، 1صـبحي الـسامرائي، ط    ، تحقيق   المسند،  )هـ181ت  (ابن المبارك، عبد اهللا بن المبارك        .51
 .                 1407/1987الرياض، مكتبة المعارف، 

دار الحكمـة،   : ، اعتنى بنشره أغناطيوس كراتشوفـسكي، دمـشق       البديعابن المعتز، عبد اهللا،      .52
 ).ت.د(

، أنوار الربيع في أنـواع البـديع      ،  )هـ1023ت  ( معصوم، صدر الدين علي بن معصوم        ابن .53
 . 1388/1968مطبعة النعمان، : ، النجف1تحقيق شاكر هادي شكر، ط

مركـز البحـث    : ، تحقيق أحمد سيف، مكة    التاريخ،  )هـ233ت  (ابن معين، يحيى بن معين       .54
 .  1399/1979العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، 

البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في        ،  )هـ804ت  (لملقن، عمر بن علي     ابن ا  .55

دار الهجـرة للنـشر     : ، الريـاض  1، تحقيق مصطفى أبو الغيط  وآخـرون، ط        الشرح الكبير 
 . 1425/2004والتوزيع، 

دار الفكـر العربـي،    : ، بيروت 1، شرح وتحقيق رحاب عكاوي، ط     الديوانابن الملوح، قيس،     .56
1994 . 

ذكر الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصـصهم        ،  )هـ114ت  (ابن منبه، وهب بن منبه       .57

مركز الدراسات  : ، صنعاء 1، ط ]التيجان في ملوك حمير   [وقبورهم وأشعارهم المعروف بكتاب     
 .   1347واألبحاث اليمنية، 

 .1388/1968دار صادر، : ، بيروتلسان العرب، )711ت (د بن مكرم ابن منظور، محم .58

  ، )هـ842ت (ابن ناصر الدمشقي، محمد بن عبد اهللا  .59
دار ابـن األثيـر،     : ، الكويـت  1، تحقيق أكرم البوشـي، ط     بديعة البيان عن موت األعيان    . أ

1418/1997 .  
، تحقيق محمـد نعـيم      توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم        . ب

  .  1993، مؤسسة الرسالة: ، بيروت1القرقسوسي، ط
  .هـ 1393المكتب اإلسالمي، : ، بيروت1، تحقيق زهير الشاويش، طالرد الوافر. ت

المكتب الثقـافي   : ، ضبطه وخرج أحاديثه سامي أنور جاهين،القاهرة      السيرة النبوية ابن هشام،    .60
 . 2004للنشر والتوزيع، 

  ،)هـ231ت  (أبو تمام، حبيب بن أوس .61
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مكتبـة الطـالب وشـركة الكتـاب،        : ، القـاهرة  1، ط ، شرح وتعليق شاهين عطية    الديوان  .  أ
1387/1968. 

 .ت .د. دار القلم: ، بيروتديوان الحماسة .  ب

، الريـاض، مكتبـة     ]طبعة مميزة  [1 ، ط  السنن،  )هـ275ت   (أبو داود، سليمان بن األشعث     .62
 . هـ1417المعارف للنشر والتوزيع، 

 .1418/1998ؤسسة الرسالة، م: ، بيروت2، ططبقات النسابينأبو زيد، بكر بن عبد اهللا،  .63

 ، ) هـ395ت (ل العسكري، الحسن بن عبد اهللا أبو هال .64

دار الكتـب العلميـة،     : ، بيـروت  1، رتبه ووضـع حواشـيه غالـب المهـدي، ط          األوائل  .  أ
1417/1997 . 

دار الكتـب العلميـة،     : ، بيـروت  2، تحقيق مفيـد قميحـة، ط        الصناعتين الكتابة والشعر   .  ب
1409/1989 . 

، حققه وخرج أحاديثه ظهير الدين عبد       المسند،  )هـ307ت  (لي، أحمد بن علي   أبو يعلى الموص   .65
 .2002/1422دار الفكر، : ، بيروت1الرحمن، ط

 . 1958دار صادر، : ، بيروتالديوان، )هـ. ق80ت (امرؤ القيس، حندج بن حجر  .66

يي ، تحقيق محمد مح   الموازنة بين أبي تمام والبحتري    ،  )هـ370ت  (اآلمدي، الحسن بن بشر      .67
  .1363/1944، )ن. د(، )م.د(الدين عبد الحميد، 

: ،بيـروت 2ط. المسند وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن األقوال واألفعال        أحمد بن حنبل،     .68
 .  1978\1398المكتب اإلسالمي، 

الطالع السعيد ألسـماء الفـضالء والـرواة بـأعلى          ،  )هـ748ت  (األدفوي، جعفر بن ثعلب      .69

 . 1332/1914مطبعة الجمالية، ، القاهرة، 1، طالصعيد

، المدينـة   1، تحقيق سليمان صـالح الخـزي ط       طبقات المفسرين األدنروي، أحمد بن محمد،      .70
 . 1997مكتبة العلوم والحكم، : المنورة

ـ 692ت  (ي، بهاء الدين المنشئ     اإلربل .71 ، تحقيق نوري حمـودي القيـسي   التذكرة الفخرية ،  ) ه
 .1407/1987 النهضة العربية، عالم الكتب، مكتبة: ورفيقه، ط، بيروت

، 1، تحقيق علـي عمـر، ط      أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار      األزرقي، محمد بن عبد اهللا،       .72
 ). ت.د(مكتبة الثقافة الدينية، : القاهرة

، تحقيق مصطفى عبد القادر عطـا،  طبقات الصوفية، )هـ412ت (األزدي، محمد بن الحسين    .73
 .   1419/1998دار الكتب العلمية، : بيروت

، تحقيق عبد الكريم العزبـاوي وآخـر،        تهذيب اللغة ،  )هـ370ت  (األزهري، محمد بن أحمد      .74
 .  الدار المصرية للتأليف والترجمة
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، 1، تحقيق كمـال يوسـف الحـوت، ط        طبقات الشافعية ،  )هـ772ت  (األسنوي، عبد الرحيم     .75
 .   1407/1987دار الكتب العلمية، : بيروت

، 1، تحقيـق حـسين بـن عكاشـة، ط    األحكام الكبـرى  عبد الرحمن،   اإلشبيلي، عبد الحق بن    .76
 . 1422/2001مكتبة الرشد، : الرياض

: ، تحقيق محمد قلعجي وآخر، بيروت     دالئل النبوة ،  )هـ430ت  (األصبهاني، أحمد بن عبد اهللا       .77
 . 1406/1986، 2دار النفائس، ط

يق محمد حـسن إسـماعيل      ، تحق معرفة الصحابة ،  )هـ430ت  (األصبهاني، أحمد بن عبد اهللا       .78
 .  منشورات محمد علي بيضون. 1422/2002دار الكتب العلمية، : ، بيروت1وزميله، ط

، محاضرات األدباء ومحـاورات الـشعراء والبلغـاء       ،  )هـ502(األصبهاني، حسين بن محمد    .79
 ].                             تراثنا[، 1961دار مكتبة الحياة، : يروتب

دار : ، بيروت 2، تحقيق إحسان عباس، ط    األغاني،  )هـ356ت   (ن الحسين األصفهاني، علي ب   .80
  .1425/2004صادر، 

، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحـديث   ،  )هـ581ت  (األصفهاني، محمد بن أبي بكر       .81
معهد البحوث العلمية مركـز إحيـاء التـراث اإلسـالمي،           : تحقيق عبد الكريم عزباوي، مكة    

1426/2005. 

طبعة جديدة مزيدة    [2ق إبراهيم السامرائي ورفيقه،ط   ، تحقي الزهرة، محمد بن داود،     األصبهاني .82
 . 1985/ 1406مكتبة المنار، : ، الزرقاء]ومنقحة

 األلباني، محمد ناصر الدين،  .83

المكتـب اإلسـالمي،    : ، بيـروت  2، ط إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار الـسبيل           .  أ
1405/1985  . 

مكتبة المعـارف   : الموضوعة وأثرها السيئ في األمة، الرياض     سلسلة األحاديث الضعيفة و    .  ب
 .1425/2004للنشر والتوزيع، 

: ، بيـروت  ]الطبعة المجددة والمزيـدة والمنقَّّحـة        [ 3، ط ضعيف الجامع الصغير وزيادته    .  ت
 .1410/1990المكتب اإلسالمي، 

مؤسسة : ، بيروت 1، خرج أحاديثه ووضع فهارسه زهير الشاويش، ط       ضعيف سنن الترمذي   .  ث
 .   1991الرسالة، 

، تحقيق عبد العزيز الميمينـي،      سمط الآللئ في شرح أمالي القالي     األوبني، أبو عبيد البكري،      .84
 .1404/1984دار الحديث، : ، بيروت2ط

ـ 284ت   (البحتري، الوليد بن عبيد    .85 مزيـدة بفهـارس الـشعراء      منقحة   [2، ط الحماسة،  ) ه
  .1387/1967بي، دار الكتاب العر: ، بيروت]والتعليقات
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  ، )هـ256ت  (البخاري، محمد بن إسماعيل .86
مكتبـة  : ، حققه طه عبد الرؤوف سعد، طبعة جديد مضبوطة ومحققه، المنـصورة           الصحيح  .  أ

 .1423/2003اإليمان، 

 .هـ1406دار المعرفة، : ، بيروت1، تحقيق محمود إبراهيم زائد، طالضعفاء الصغير .  ب

، تحقيق محفـوظ     الزخار المعروف بمسند البزار    البحر،  )هـ292ت  (البزار، أحمد بن عمرو      .87
 .1424/2003مكتبة العلوم والحكم، : الرحمن زين الدين، المدينة المنورة

ـ 656ت  (البصري، علي بن أبي الفرج       .88 ، تحقيق عادل جمال سليمان،     الحماسة البصرية ،  ) ه
 .)ت.د(المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، : القاهرة

 البغدادي إسماعيل،  .89

دار : ، بيـروت إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون              .  أ
 .  1413/1992الكتب العلمية، 

وكالـة المعـارف الجليلـة،      : ، إستانبول هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين      .  ب
1955. 

 ، ) هـ629ت (البغدادي، محمد بن عبد الغني  .90

دار الكتـب   : ، تحقيق كمال يوسف الحوت، بيـروت      قييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد    الت  .  أ
 .  هـ1408العلمية، 

 .    هـ1410جامعة أم القرى، : ، مكة1، تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي، طتكملة اإلكمال .  ب

، عمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواض      ،  )هـ487ت  (لبكري، عبد اهللا بن عبد العزيز       ا .91
 ).ت. د(عالم الكتب، : لسقا، بيروتتحقيق مصطفى ا

، 1، حققه وقدم له سهيل زكـار، ط أنساب األشـراف ، )هـ279ت (بالذري، أحمد بن يحيى  ال .92
 . 1417/1996دار الفكر، : بيروت

مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المـسانيد       ،  )هـ840ت  (البوصيري، أحمد بن أبي بكر       .93

 . 1417/1996دار الكتب العلمية، : ، بيروت1وي حسن، ط، تحقيق سيد كسرالعشرة

، 1، تحقيق عبد الـرحمن مـصطاوي، ط       الديوان،  )هـ696ت  (البوصيري، محمد بن سعيد      .94
 .1428/2007دار المعروفة، : بيروت

: ، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم، القـاهرة        المحاسن والمساوئ البيهقي، إبراهيم بن محمد،      .95
  ). ت.د(مكتبة نهضة مصر، 

 ، )هـ458ت (البيهقي، أحمد بن الحسين  .96

، وثق أصوله وخرج حديثه وعلّق عليـه عبـد          دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة       .  أ
 .  1405/1985دار الكتب العلمية، : ، بيروت1المعطي قلعجي، ط
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دار الفكـر،   : ، بيـروت  ]سخة جديدة محققـة ومخرجـة األحاديـث       ن [1، ط السنن الكبرى  .  ب
 .  12ج . 1416/1996

 ، )هـ279ت (الترمذي، محمد بن عيسى  .97

 .1417مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، :، الرياض]مميزة طبعة[1ط ،السنن  .  أ

، دراسة وتحقيق طه عبد الرؤوف سعد،       الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية وشرحها     .  ب
 .   1425/2004دار الحرم للتراث، : ، القاهرة1ط

 ،1، حققه ظهير الـدين عبـد الـرحمن، ط         ند أبي يعلى الموصلي   مسالتميمي، أحمد بن علي،      .98
 .1422/2002دار الفكر،: بيروت

، تحقيـق  موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلـوم     ،  )هـ1158ت  (التهانوي، محمد علي     .99
 . 1996مكتبة لبنان، : ، بيروت1علي دحروج، ط

، 1اد القاضـي، ط   ، تحقيـق ود   البصائر والذخائر ،  )هـ414ت  (التوحيدي، علي بن محمد      .100
 . 1408/1988دار صادر، : بيروت

، تحقيـق عبـود الـشالجي،       الفرج بعد الشدة  ،  )هـ384ت  ( التنوخي، المحسن بن علي      .101
 . 1398/1978دار صادر، : بيروت

، شرحه وعلق عليه محمد عبد المـنعم        قواعد الشعر ،  )هـ291ت  (ثعلب، أحمد بن يحيى      .102
 .  1367/1948ي وأوالده، مطفى البابي الحلب: ، القاهرة1خفاجي، ط

 ، )هـ 255ت  ( الجاحظ، عمرو بن بحر .103

 .ت.دار الكتب العلمية، د: ، بيروتالبيان والتبيين  .  أ

دار : ، تحقيق محمد مرسي الخولي، القاهرة، بيروت      البرصان والعرجان والعميان والحوالن    .  ب
 .1392/1972االعتصام للطبع والنشر، 

 . 1416/1996دار الجيل، : ، بيروتعبد السالم محمد هارون تحقيقالحيوان،  .  ت

مختصر كتاب صفوة األدب ونخبة ديوان      [الحماسة المغربية   الجراوي، أحمد بن عبد السالم،       .104

 . 1411/1991دار الفكر، : ،بيروت ، دمشق1، تحقيق محمد رضوان الداية، ط]العرب

 ، )هـ471ت (الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن  .105

 .1403/1983دار المسيرة،: ، بيروت3رتير، ط. ، تحقيق هـأسرار البالغة  .  أ

 . 1995دار الكتاب العربي، : ، تحقيق محمد التنجي، بيروتدالئل اإلعجاز .  ب

، تحقيق محمـد    الوساطة بين المتنبي وخصومه   ،  )هـ392(الجرجاني، علي بن عبد العزيز       .106
 ).       ت. د(دار إحياء الكتب العربية، : أبو الفضل إبراهيم، بيروت

، وضع حواشيه وفهارسه محمد باسـل،       التعريفات،  )هـ816ت  (اني، علي بن محمد     الجرج .107
 .  2000دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط
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، الجليس الصالح الكافي واألنيس الصالح الشافي     ،  )هـ390ت  (الجريري، معافى بن زكريا      .108
 .  1981عالم الكتب، : ،بيروت1تحقيق محمد مرسي الخولي، ط

، تحقيق أحمد عبد الغفور     الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     بن حماد،    الجوهري، إسماعيل  .109
 . 1399/1979دار العلم للماليين، : ، بيروت2عطار، ط

 ، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القـادر      المستدرك على الصحيحين  الحاكم، محمد بن عبد اهللا،       .110
 .1422/2002الكتب العلمية، دار : بيروت، 2ط، عطا

 .1974دار المعارف،: ، القاهرة1 ط، تحقيق سيد حنفي حسنين،وانالديحسان بن ثابت،  .111

دار التـراث   : ، بيـروت  ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي   ،  )هـ765ت  (الحسيني، محمد بن علي      .112
 ).  ت.د(العربي، 

، تحقيق يوسف علـي     زهر اآلداب وثمر اآلداب   ،  )هـ  453ت  ( الحصري، إبراهيم بن علي      .113
 .  1417/1997 دار الكتب العلمية،: طويل، بيروت

السيرة الحلبية من إنسان العيون في سيرة األمين        ،  )هـ1044ت  (الحلبي، علي بن برهان      .114

 . )ت.د(المكتبة اإلسالمية، : ، بيروتالمأمون

 .دار الفكر: ، بيروتمعجم البلدانالحموي، ياقوت بن عبد اهللا،  .115

: من األعظمي، بيروت  ، حققه حبيب الرح   المسند،  )هـ219ت  (ن الزبير   الحميدي، عبد اهللا ب    .116
 .)ت.د (مكتبة المتنبي،: عالم الكتب، القاهرة

، تحقيق إحـسان عبـاس،      الروض المعطار في خبر األقطار    الحميري، محمد بن عبد المنعم،       .117
 .1980دار السراج، : ، بيروت2ط

، أشـرف علـى     شمس العلوم ودواء كالم العرب مـن الكلـوم        الحميري، نشوان بن سعيد،      .118
 .1، ج) ت. د(عالم الكتب، : الجرافي، بيروت تصحيحه عبد اهللا

، 1، ط شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل       ،  )هـ1069ت  (الخفاجي، أحمد بن محمد      .119
 . 1998/ 1418دار الكتب العلمية، : بيروت

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     ،  )هـ1043ت  ( خليفة حاجي، مصطفى عبد اهللا       .120
  . 1419/1999دار الفكر، : روتطبعة جديدة ومنقحة، بي

  ، )هـ385ت (الدارقطني، علي بن عمر  .121
  .)ت.د(عالم الكتب، :  وبذيله التعليق المغني على الدار قطني، بيروت،السنن. أ
المكتب اإلسالمي، : ، بيروت1، تحقيق محمد بن لطفي الصباغ، ط     الضعفاء والمتـروكين  . ب

1400/1980  .  
 ).ت.د(دار الكتب العلمية، : ، بيروتالسنن، )هـ255ت (حمنالدارمي، عبد اهللا بن عبد الر .122
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اإلنصاف في معرفة الراجح مـن الخـالف علـى          ،  )هـ885ت  (الدمشقي، علي بن سليمان      .123

 .   1419دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1، طمذهب اإلمام أحمد بن حنبل

 ، )هـ310ت (الدوالبي، محمد بن أحمد  .124

 .1407الدار السلفية، : ، الكويت1تحقيق سعد المبارك الحسن، ط، الذرية الطاهرة النبوية  .  أ

 .1421/2000دار الفكر، : ، بيروتالكنى واألسماء .  ب

ـ 808ت  (الدميري، محمد بن موسى      .125 ، وضع حواشيه وقـدم لـه       حياة الحيوان الكبرى  ،  ) ه
 . 1415/1994دار الكتب العلمية، : ، بيروت1أحمد حسن بسج، ط

  ، )هـ748 ت(الذهبي، محمد بن أحمد  .126
: وت، بير 4، تحقيق عمر عبد السالم تدمري، ط        تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم    . أ

  .142/2001دار الكتاب العربي، 
  ).ت. د(دار التراث العربي، : ، بيروتتذكرة الحفاظ. ب
، 1، تحقيق عمر عبد الـسالم تـدمري، ط        ذيل تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم     . ت

  .  1424/2004دار الكتاب العربي، : تبيرو
  . 1419/1998مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1، طسير أعالم النبالء. ث
  ) .ت. د(دار الكتب العلمية، : ، تحقيق محمد زغلول، بيروتالعبر في خبر من غبر. ج
دار صـادر،    : ، بيروت ]نسخة جديدة منقحة مصححة    [1، ط )المعجم الكبير (معجم الشيوخ   . ح

1418/ 1997.  
  .هـ1404دار الفرقان، : ، تحقيق همام سعيد، عمانالمعين في طبقات المحدثين. خ
إدارة إحيـاء التـراث اإلسـالمي،       : قطـر ، تحقيق نور الدين عتـر،       المغني في الضعفاء  . د

1407/1987.   
دار الكتـب   : ، تحقيق علي محمد معوض وزميله، بيـروت       ميزان االعتدال في نقد الرجال    . ذ

  .1995العلمية، 
دار الكتـب العلميـة،     : ، بيـروت  1، ط الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة        . ر

1403/1983 .  
 للمـواد،   ، طبعة جديدة منقحة ومشكولة ومميزة     مختار الصحاح الرازي، محمد بن أبي بكر،       .127

 ).ت.د(دار الحديث، : القاهرة

دار مكتبـة   :  بيـروت  ،1، ط تاج العروس من جواهر القـاموس     الزبيدي، محمد مرتضى،     .128
 . هـ1306الحياة، 

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين         الزركلي، خير الدين،     .129

 . 1996دار العلم للماليين، : ، بيروت3ط، والمستشرقين
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 الزمخشري، محمود بن عمر،  .130

 .1415/1994دار الفكر، : ، بيروتأساس البالغة  .  أ

 تحقيق سليم النعيمي، ، ألخبارربيع األبرار ونصوص ا .  ب

مطبعـة  : مرجليوث، مـصر  . س.د: ، حققه الديوانسبط ابن التعاويذي، محمد بن عبيد اهللا،         .131
 . 1903المقتطف، 

، تحقيق عبـد القـادر      طبقات الشافعية الكبرى  ،  )هـ771ت  (السبكي، عبد الوهاب بن علي       .132
 .1420/1999دار الكتب العلمية، : ، بيروت1أحمد عطا، ط

، تحقيق عبد المنعم عـامر،      المعمرون والوصايا ،  )هـ250ت  (تاني، سهل بن محمد     السجس .133
 .1961دار إحياء الكتب العربية، : القاهرة

 ، )هـ562ت (السمعاني، عبد الكريم بن محمد  .134

 .1408/1988دار الجنان، : ، بيروت1، طاألنساب  .  أ

يـوان األوقـاف،    د: ، بغـداد  1، تحقيق منيرة نـاجي سـالم، ط       التحبير في المعجم الكبير    .  ب
1395/1975 . 

الروض األنف ومعه السيرة النبوية البـن       ،  )هـ581ت  (سهيلي، عبد الرحمن بن عبد اهللا       ال .135

 . 1429/2008دار الحديث، : القاهرة، تحقيق عبد اهللا المنشاوي، هشام

  ، )هـ911ت (لسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن ا .136
، جمع وترتيب عباس أحمد صـقر       امع الكبير  الجامع الصغير وزوائده والج    ثجامع األحادي . أ

  . 1414/1994دار الفكر، : وزميله، بيروت
  .  1401/1981دار الفكر، : ، بيروت1، طالجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. ب
، 1، تحقيق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، ط          حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة     . ت

  . 1967 /1368دار إحياء الكتب، : القاهرة
  .1405/1985دار الكتب العلمية، : ، بيروتالخصائص الكبرى. ث
  .1993دار الفكر، : ، بيروتالدر المنثور. ج
  .1403/1983دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، ططبقات الحفاظ. ح
  . 1422/2002دار الفكر، : ، بيروت1، طلب اللباب في تحرير األنساب. خ

، تصحيح وتعليـق أحمـد فهمـي        الملل والنحل ،  )هـ548ت  (الشهرستاني، محمد بن علي      .137
 .1992دار الكتب العلمية، : ، بيروت2محمد، ط

، البدر الطالع بمحاسن من بعـد القـرن الـسابع         ،  )هـ1250ت  (الشوكاني، محمد بن علي      .138
 ).ت. د(دار المعرفة، : بيروت
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، تحقيق  ادسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العب      ،  )هـ942ت  (الصالحي، محمد بن يوسف      .139
 .1993/1414دار الكتب العلمية، : ، بيروت1وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وآخر، ط

: ، تحقيـق مخيمـر صـالح، إربـد        الـديوان ،  )هـ656ت  (الصرصري، يحيى بن يوسف      .140
 ).ت. د(منشورات جامعة اليرموك، 

  ، )هـ764ت (الصفدي، خليل بن أيبك  .141
دار الكتب العلمية،   : ، بيروت 1 حسين الحلبي، ط   تحقيق سمير جنان الجناس في علم البديع،      . أ

1407/1987  .  
  .1995منشورات وزارة الثقافة، : ، تحقيق عدنان درويش، دمشقصفي الدين الحلي. ب
دار الفكـر،   : ، بيـروت  1، تحقيق فالح أحمـد البكـور، ط       أعيان العصر وأعوان النصر    .ت

1419/1998 .  
دار البـشائر،   : ، دمشق 1تحقيق إبراهيم صالح، ط   ،  ألحان السواجع بين البادئ والمراجع    . ث

1425 /2004 .  
  . 1975\1395دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طالغيث المسجم في شرح المية العجم. ج
مكتبة الثقافـة الدينيـة،   : ، القاهرة1قيق أحمد زكي، ط ، تح نكت الهيمان في نكت العميـان     . ح

1420/2000.  
دار إحيـاء التـراث العربـي،       : ، بيـروت  1مد األرناؤوط، ط  ، تحقيق أح  الوافي بالوفيات  .خ

1420/2000.  
  ، )هـ360ت (الطبراني، سليمان بن أحمد  .142
المكتب : ، تحقيق محمد شكور محمود الحاج، ط، بيروت       الروض الداني إلى المعجم الصغير     -أ

  .1405/1985دار عمار، : اإلسالمي، عمان
دار : أيمن صالح شـعبان ورفيقـه، ط، القـاهرة        ، حققه وخرجه وفهرسه     المعجم األوسط  -ب

  .1417/1996الحديث، 
، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد الـسلفي، القـاهرة، مكتبـة ابـن               المعجم الكبير  -ت

  .ت.تيمية،د
دار الكتـب   : ، بيـروت  1، ط تاريخ األمم والملوك  ،  )هـ310ت  (الطبري، محمد بن جرير      .143

 . 1987/ 1407العلمية، 

مجلـس دائـرة    : ، حيـدر أبـاد    1، ط مشكل اآلثار ،  )هـ321ت  (أحمد بن محمد    الطحاوي،   .144
 .هـ1333المعارف النظامية، 

دار الكتـاب اللبنـاني، مكتبـة المدرسـة،         : ، بيـروت  1، ط الكشكولالعاملي، بهاء الدين،     .145
1403/1983 . 
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 مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجـاج      العجاج، رؤبة بن عبد اهللا،       .146

اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسـي طبـع   . وعلى أبيات مفردات منسوبة إليـه  
 . 1903بأالت دروغولين المشهورة في مدينة ليبسبغ 

، 1، تحقيق عبد العظيم البـستوي، ط      معرفة الثقات ،  )هـ261ت  (العجلي، أحمد بن عبد اهللا       .147
 .1405/1985مكتبة الدار، : المدينة المنورة

، 1، شرحه وحققه خضر الطَّـائي ورشـيد العبيـدي، ط          الديواني، عبد اهللا بن عمر،      العرِج .148
 . 1375/1956بغداد، الشركة اإلسالمية للطباعة والنشر المحدودة، 

دار إحيـاء الكتـب     : هرة، تحقيق زكي المحاسـني، القـا      الديوانالعقيلي، علي بن الحسين،      .149
 .)ت. د. (العربية

دار الكتـب العلميـة،     : ، بيـروت  الضعفاء الكبيـر  ،  )هـ322ت  (، محمد بن عمرو     العقيلي .150
 .هـ 1404

دار الفكـر العربـي،     : ، بيـروت  5، تحقيق رحاب عكـاوي، ط     الديوانعلي بن أبي طالب،      .151
2003 . 

، تحقيق عبد المنعم شلبي، القـاهرة، المكتبـة التجاريـة الكبـرى،                   الديوانعنترة بن شداد،     .152
 ). ت. د(

 ، )هـ855ت (د العيني، بدر الدين محمو .153

الهيئة المصرية العامة   : ، تحقيق محمد محمد أمين، القاهرة     عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان       .  أ
 .1409/1989للكتاب، 

، 1، تحقيق أحمد محمد نمر الخطيـب، ط        مهمات األسامي والكنى   القناع المرني عن  كشف   .  ب
 .1414/1994  - جامعة الملك فيصل –مركز النشر العلمي : جدة

: ، بيـروت  الطبقات السنية في تراجم الحنفية    ،  )هـ1010ت  (محمد بن عبد القادر     الغزي،   .154
 .هـ1404مؤسسة الرسالة، 

 ، )هـ832ت (الفاسي، محمد بن أحمد  .155

دار الكتب  : ، بيروت 1، تحقيق كمال يوسف الحوت، ط     ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد       .  أ
 . 1410/1990العلمية، 

 .1962مطبعة السنة المحمدية، :  سيد، القاهرةتحقيق فؤادالعقد الثمين، . ب

، تحقيـق عبـد     أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه     ،  )هـ275ت  (الفاكهي، محمد بن إسحق      .156
 . هـ1414دار خضر، : الملك دهيش، بيروت
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طبعة جديـدة فنيـة      [1، ط القاموس المحيط ،  )هـ817ت  (الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب      .157
دار إحياء التـراث اإلسـالمي، مؤسـسة        : ، بيروت ] ئي للمواد حة ومزيدة بفهارس ألفبا   ومصح

 . 1417/1997التاريخ العربي، 

 للرافعـي،   المصباح المنير في غريب الشرح الكبير     ،  )هـ770ت  (الفيومي، أحمد بن محمد      .158
 ).ت.د(دار الفكر، : بيروت

، 4، تحقيق عبـد الفتـاح أبـو غـدة، ط          المصنوع،  )هـ1014ت  (القاري، علي بن سلطان      .159
 .هـ 1404مكتبة الرشد، : الرياض

، 2، تحقيق سامي مكي العاني، ط     األخبار الموفَِّقيات ،  )هـ256ت  (القرشي، الزبير بن بكار      .160
 1416/1996عالم الكتب، : طبعة جديدة منقحة، بيروت

، تحقيق علي محمد    جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واٍإلسالم     القرشي، محمد بن الخطاب،      .161
 ت . دار نهضة مصر للطبع والنشر، د: لقاهرة، ا1البجاوي، ط

مطبعة : ، القاهرة اإليضاح في علوم البالغة   ،  )هـ739ت  (القزويني، محمد بن عبد الرحمن       .162
 ).ت.د(السنة المحمدية، 

 ، )هـ821ت (القلقشندي، أحمد بن علي  .163

مصرية وزارة الثقافة واإلرشاد القومي المؤسسة ال     : ، القاهرة صبح األعشى في صناعة اإلنشا      .  أ
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، نسخة مصورة عن الطبعـة األميريـة ومذيلـة              

  .]تراثنا[فهارس تفصيلية مع دراسة وافية، بتصويبات واستدراكات و

 ).ت. د(دار الكتب العلمية، : ، بيروتنهاية األرب في معرفة أنساب العرب .  ب

، تحقيق إحسان عبـاس،     ات والذيل عليها  فوات الوفي ،  )هـ764ت  (الكتبي، محمد بن شاكر      .164
  ).ت. د(ادر، صدار : بيروت

دار صـادر،   : ، بيـروت  1، قرأه وقدم له محمد يوسـف نجـم، ط         الديوانكعب بن زهير،     .165
1415/1995 . 

ـ 634ت  (الكالعي، سليمان بن موسى      .166 االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا صلى        ،  ) ه

دار الكتب العلمية،   : ، بيروت 1يق محمد عبد القادر عطا، ط     ، تحق اهللا عليه وسلم والثالثة خلفاء    
1420/2000 . 

، تحقيق محمد المعتصم باهللا البغدادي،      أعالم النبوة ،  )هـ450ت  (الماوردي، علي بن محمد      .167
 . 1987دار الكتاب العربي، : ، بيروت1ط

، واألفعـال كنز العمال في سنن األقوال      ،  )هـ975ت  (دي، علي المتقي بن حسان      المتقي الهن  .168
 .1399/1979مؤسسة الرسالة، : بيروت
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، ضـبطه وصـححه ووضـع       شرح أبي البقاء العكبري   ،   الديوان لمتنبي، أحمد بن الحسين،   ا .169
 .  ت.دار الفكر، د: فهارسه مصطفى السقا وآخرون، الطبعة األخيرة، بيروت

، نـة نفحة الريحانة ورشحة طـالء الحا     ،  )هـ1111ت  (المحبي، محمد أمين بن فضل اهللا        .170
 .1387/1968دار إحياء الكتب العربية، : ،القاهرة1تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ط 

، تحقيق إحسان عباس،    الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة    المراكشي، محمد بن محمد،      .171
 .1965دار الثقافة، : ، بيروت1ط

لمختلـف فـي    معجم الشعراء ومعه المؤتلف وا    ،  )هـ384ت  (المرزباني، محمد بن عمران      .172

.  لآلمـدي، تـصحيح وتعليـق ف       أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم      
 .  1402/1982دار الكتب العلمية، : ، بيروت2كرنكو، ط

دار الكتاب اإلسالمي،   : القاهرة،  األزمنة واألمكنة ،  )هـ421ت  (المرزوقي، أحمد بن محمد      .173
 ). ت. د(

 ، ) هـ742ت (ن عبد الرحمن المزي، يوسف ب .174

المكتـب  : ، بيـروت 2، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، طتحفة األشراف بمعرفة األطـراف     .  أ
 .1403/1983اإلسالمي، 

 .1400/1980مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1، تحقيق بشار معروف، طتهذيب الكمال .  ب

، دققهـا ووضـع     مروج الذهب ومعادن الجوهر   ،  )هـ346ت  (المسعودي، علي بن الحسين      .175
 . 1ج . 1416/1996دار األندلس، : ها يوسف أسعد داغر، بيروتا وضبطهفهارس

 .)ت. د(دار الكتب العلمية، : ، بيروتأطراف الغرائب واألفرادالمقدسي، محمد بن طاهر،  .176

 ، )هـ845ت (المقريزي، أحمد بن علي  .177

 .1940مطبعة لجنة التأليف والترجمة، : ، القاهرةإغاثة األمة بكشف الغمة  .  أ

 .  هـ1270دار الكتاب اللبناني، : بيروت، الخطط المقريزية .  ب

دار الكتـب  : ، بيـروت 1، تحقيق محمد عبد القـادر عطـا، ط      السلوك لمعرفة دول الملوك    .  ت
 . 1418/1997العلمية، 

 . 1411/1991دار الغرب اإلسالمي، : ، بيروت1، تحقيق محمد اليعالوي، طالمقفى الكبير .  ث

: ، بيـروت  1، ط رح الجامع الصغير  فيض القدير ش  ،  )هـ1031ت  (، عبد الرؤوف    المناوي .178
 .1415/1994دار الكتب، 

دار : ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت       مجمع األمثال الميداني، أحمد بن محمد،      .179
 . 1998المعرفة، 

نفحات األزهار على نسمات األسحار في مـدح النبـي   ، )هـ1140ت  (النابلسي، عبد الغني     .180

 . 1984ب، عالم الكت: ، بيروت3، طالمختار
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، نسخة مصور عن طبعـة دار       نهاية األرب في فنون األدب    النويري، أحمد بن عبد الوهاب،       .181
 .1374/1955دار الكتب المصرية، : الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة، القاهرة

، تحقيـق إبـراهيم     الدارس في تاريخ المدارس   ،  )هـ927ت  (النعيمي، عبد القادر بن محمد       .182
 .1410/1990دار الكتب العلمية، : وت، بير1شمس الدين، ط

دار : ، بيـروت  2، ط المجموعة النبهانية في المدائح النبوية    النبهاني، يوسف بن إسماعيل،      .183
 .1394/1974المعرفة، 

 ، )هـ303ت (النسائي، أحمد بن شعيب  .184

: ، الريـاض ]ووضع الحكم على األحاديث واآلثـار طبعة مميزة بضبط نصها،   [1 ، ط  السنن  .  أ
 .هـ1417عارف للنشر والتوزيع، مكتبة الم

دار الكتب العلمية،   : ، بيروت 1، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري وزميله، ط       السنن الكبرى  .  ب
  .5ج . 1411/1991

، تحقيق بـسام    روضة المجالسة وغيضة المجانسة   ،  )هـ859ت  (النواجي، محمد بن حسن      .185
 .1423/2002القواسمي، 

 ، )هـ261ت (النيسابوري، مسلم بن الحجاج  .186

مكتبـة  : ث، المنصورة، طبعة متميزة ومرقمه بترقيم المعجم المفهرس أللفاظ الحدي  الـصحيح   .  أ
 .ت.اإليمان، د

 .1404/1984دار الفكر، : ، دمشق1، قدم له مطاع الطرابيشي، طالكنى واألسماء .  ب

، 1، دراسة وتحقيق أحمد قشاش، ط     إسفار الفصيح ،  )هـ  433ت  ( الهروي، محمد بن علي      .187
 . هـ1420عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، : المنورةالمدينة 

بغية الرائد في تحقيـق مجمـع الزوائـد ومنبـع           ،  )هـ807ت(لهيثمي، علي بن أبي بكر      ا .188

ـ 354ت  (هللا الشافعي، محمد بن عبد اهللا       ، تحقيق عبد ا   الفوائد ، كتـاب الفوائـد الـشهير       )هـ
دار ابـن الجـوزي،     : ، الريـاض  1، ط بالغيالنيات، تحقيق حلمي كامل أسـعد عبـد الهـادي         

1417/1997. 

ـ 207ت  (الواقدي، محمد بن عمر      .189 : ، تحقيق مارسدن جـونس، بيـروت      كتاب المغازي ،  ) ه
 .1966عالم الكتب، 

، تحقيـق حمـد     اإليناس في علم األنساب   ،  )هـ418ت  (الوزير المغربي، الحسين بن علي       .190
 .    1400/1980لنشر، دار اليمامة للبحث والترجمة وا: ، الرياض1الجاسر، ط

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر مـن          ،  )768ت  (اليافعي، عبد اهللا بن أسعد       .191

 .1390/1970مؤسسة األعملي للمطبوعات، : ، بيروت2، طحوادث الزمان
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، تحقيق نـواف    الشفا بتعريف حقوق المصطفى   ،  )هـ544ت  (اليحصبي، عياض بن موسى      .192
 .1427/2006ر صادر، دا: ، بيروت1الجراح، ط

دار : ، القـاهرة  2، ط ذيل مرآة الزمان  ،  )هـ726ت  (اليونيني، قطب الدين موسى بن محمد        .193
  .   1413/1992الكتاب اإلسالمي بعناية وزارة التحقيقات الحكمية واألمور الثقافية، 
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  : المراجع. ت
  

دار الفكر للنـشر    : ، عمان 1، ط تحليل النص األدبي  مدخل إلى   أبو شريفة، عبد القادر، ورفاقه،       .1
 . 1990والتوزيع، 

 . 2002دار الفكر العربي، : ، القاهرة8، طاألدب وفنونه دراسة ونقدإسماعيل، عز الدين،  .2

دار الـشروق،   : ، بيـروت  1، ط مطالعات في الشعر المملوكي والعثمـاني     أمين، بكري شيخ،     .3
1982. 

 .1981، )ن.د(، )م.د(، 5، طموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم،  .4

 .  2003دار ومكتبة الهالل، : ، بيروتمعجم أعالم شعراء المدح النبوياأليوبي، ياسين،  .5

دار الفكـر،   : ، بيـروت، دمـشق    "العصر المملـوكي  "تاريخ األدب العربي    باشا، عمر موسى،     .6
1989. 

مكتبـة  : هرة، القـا  1، ط الحياة األدبية في العصور الصليبية في مصر والـشام        بدوي، أحمد،    .7
  .1954النهضة، 

الهيئة المصرية  : ، ترجمه محمود فهمي حجازي، القاهرة     تاريخ األدب العربي  بروكلمان، كارل،    .8
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Abstract 

 
The seventh Hijri century is considered the age when the art of prophetic eulogy 

reached its zenith. This subject matter was addressed at varying degrees by most poets in 

the Mameluk era. Several of them dedicated special poetic divans (collection of poems) to 

this topic.  

As for the subject matter of my research , it focused on one  anonymous poet lived at the 

Mamleuk age called Fatih Addin Muhammad Ibn Muhammad Ibn Said An Nas al Ya’mari 

(died in 734 A.H.). This poet had a unique character; he excelled in several different arts 

like composition of poetry; he was also well versed in the knowledge of the Science of 

tradition, Jurisprudence, Interpretation, Biographies, Lineage and History. He also 

established a deeply rooted school of writing to the extent that his name was mentioned 

with his predecessor writers like Abu Fadil Al Mikiyali, Abu Fatih Al Busti, Ibn Al Amid, 

As Sahib Ibn Abbad and Abu Bakr Al Khawarizmi. 

The research focused on an investigation and a study of one of his works; the research title 

is , “Bushara Al Labib Bi Thikra al Habib libn Said an Nas al Ya’mari 761-734 A.H.: 

Dirasa wa Tahqiq” (Good Tidings in Memory of the Prophet (PBUH) by Ibn Said An Nas 

al Ya’mari761-734A.H.: A study and Investigation) 

Following a lengthy search about copies of the manuscript and according to my available 

means, I was able to collect five copies of the book manuscripts. 

As for the approached  followed in this study, it was an integrated approach since I 

followed the historical approach in the study of Ibn Said An Nas biography; the descriptive 

and analytical approach in the study of his poems and the holistic  artistic approach in the 

study of his poems along with the statistical approach in the study of poetic verses (buhur). 

The research reached several outcomes most important of which are:  

Ibn Said An Nas was one of the many poets of the prophet’s eulogy. They had composed 

special poetic divans for this poetic purpose. In this book, he composed twenty nine odes 

arranged alphabetically. 

Ibn Said An Nas followed the traditional method in his prophet’s eulogy. He was keen on 

showing his well versed knowledge of ancient Arab poetry, secrets of the Arabic language. 
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 Our poet was distinguished for his poetic steadfastness; he supplied a lot of metaphors and 

similes in his poems; he was also fond of quotation from the Holy Quran and the Prophet’s 

traditions.  

What makes this book more valuable is the huge volume of foreign vocabulary mentioned 

in his poetry; then he would take the time to explain, interpret and exemplify; this indicates 

that he is well versed in language; he was also keen on adorning his book with these 

linguistic additions and details that added more value to the book.  
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