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 : ِمهاد 

، ختتلف من اهلَْمدايّن اهتامًما كبرًيا ألسباٍب كثريةٍ اهتّم املسترشقون بُكُتب 

بوا عنها، وطلبوها يف مهاجعها أشّد طلب، حّتى تلف مسترشٍق إل آخر ، وَنقَّ

 منها، وال سّيامحياول البعضهم يف جماهيل اليمن، وهو 
ٍ
 عثور عليها، أو عيل يشء

ْفر الّنفيس العظيم اجلَريم، اإلكليل؛ وأذكر هانه حادثًة طريفًة هلا ِصَلٌة هبذا  السِّ

( البن األصنامحكاها أمحد زكي باشا، رمحه اهلل، يف مقّدمة حتقيقه لكتاب )

ما يدّل عىل َوَلع املسترشقني باملخطوطات املتعّلقة  احلادثة هذه يف، ـه206الكلبّي 

، ومن أوئلك ، وَشَغفهم بَتطالهبا ما َوسعهم ذلكبتاريخ العرب قبل اإلسالم

سترشقني كان العاّلمة نولدكه، اّلذي عّلق حياته عىل العثور عىل كتاب امل

، عند م1912سنة  بمدينة أثينةاألصنام، ويف ذلك يقول أمحد زكي يف مؤمتر ُعقد 

 عثوِرِه عىل كتاب األصنام: 

»عىل أنّني ال أوّد إظهار هذا الكتاب إل الوجود ألّن األستاذ نولدكه 

Noldeke يد أن يموت أو يرى كتاب األصنام. وأنا أخشى أن قال بأنّه ال ير

يفي بوعده، وحيرم العلم من ثمرات َكّده وَجّده. فلذلك أنا أخرّيه بني خّطتني: إّما 
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أن ُأؤّخر إظهار هذا الكتاب إل ما شاء اهلل، وإّما أن يبحث األستاذ عىل كتاٍب 

وقد أخربين  آخر، ويعّلق عىل وجوده ذلك الرّشط اّلذي اشرتطه عىل نفسه.

األستاذ هيس بأن صاحبنا وعد بأمرين ومها عدم الوفاء برشطه األّول فيام يتعّلق 

هبذا الكتاب، وأنّه سيجعل مفارقته لنا معّلقة عىل وجود كتاٍب آخر يكون أندر 

)سرية ابن إسحاق(، أو كتاب )اإلكليل( للَهْمدايّن،  من الكربيت األمحر، مثل 

 .(1)« ، وأحلم هبام يف اليقظة واملنامفإّنني ال أزال أتطّلبهام

وُيَعدُّ كتاب اإلكليل َأنَْبَه تآليف اهلَْمدايّن وأظهرها، وأكثرها ُفُشوَّ ِذْكٍر يف  

 اآلفاق، ويقع يف عرشة أجزاء، هي: 

 : يف املبتدأ وأصول أنساب العرب والعجم، ونسب ولد مِحْري. ألّولا

 : يف نسب ولد اهلََمْيَسع بن مِحْري. والّثاين

 : يف فضائل قحطان. والّثالث

 يف الّسرية القديمة من عهد َيْعُرب بن قحطان إل عهد أيب َكِرب أسعد الكامل. : ّرابعوال 

 : يف الّسرية الوسطى، من عهد أيب كرب إل عهد ذي ُنواس. واخلامس

 والّسادس: يف الّسرية األخرية، من عهد ذي ُنواس إل عهد اإلسالم. 

 

 .36 -35األصنام: كتاب ( 1)
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 : يف الّتنبيه عىل األخبار الباطلة واحلكايات املستحيلة. والّسابع

 : يف حَمافِد اليمن وَمساندها وَدفائنها وقصورها، ومراثي مِحرْي والقبورّيات. والّثامن 

 : يف أمثال مِحرْي وِحَكِمها بالّلسان احِلْمريّي. والّتاسع

دان وأنساهبا وعيون أخبارها.والعارش  : يف معارف مَهْ

انتهى إلينا منها أربعة أجزاء وبعض جزء، وهي: األّول والّثاين، وبعض 

ٍت عّدة، ُشِحنَْت  األّوالنوالعارش؛ فأّما  الّسادس، والّثامن فنُرشا نرشا

بالّتصحيف حّتى ُمشاشها، وَنَخَر داء الّتحريف جسَمها، فال ُيْرَكن إل واحدٍة 

أخويه األّولني من امَلْسخ واألَذى  ، إذ أصابه ما أصابالّثامنمنها، ومثلهام كان 

فقد هنَض له العاّلمة حمبُّ الّدين اخلطيب، فقرأه وصنع العارش إالّ قلياًل، وأّما 

فهارسه، وَسدَّ ُثَلَمه، وأماط عن أصله كثرًيا من أسقامه، حّتى خرج، وهو من 

ِعقُدُه، وهوى عىل أّم احلُْسن، البدر يف متامه، غري أّن هذا اجلزء انتكس، وانفرط 

لسوء -رأسه، بعد أن نرشه بعُضهم نرشًة أخرى َمْطموسة، ُكتب هلا من االنتشار 

 ما َحَجب ُقْرَص حمبِّ الّدين عن النّار، وِعْلَمُه عن األخيار. -الّطالع

املتعّلق بـ)الّسرية األخرية، من  -موضوع حديثنا هانه -س  د اجلزء الّسا أّما  

عهد اإلسالم( فقد ُوِقف عىل قطعٍة منه، من أّولِِه، قدَر عرش عهد ذي ُنواس إل 

ُنُه: ) ُر جمموًعا عنوا اجلزء الّسادس من اإلكليل، وهو الّثالث من  صفحات، تتصدَّ
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تأليف أيب حمّمٍد، احلسن ) (،ِسرَي ُملوك مِحْرَي، وهو كتاب ِفَتِن مِحْرَي وِسياقِة أخباِرها

اهلَْمدايّن، رمحه اهلل(، ومع أّن العنوان رصيٌح يف  بن أمحد بن يعقوب األرحبيِّ ثمّ ا

ه خليٌط من ، ورصيح الّنسبة إل اهلَْمداينّ داللته عىل اجلزء الّسادس ، فإّن حمتوا

 املخطوط.عن عند احلديث  القول فيها سيأيت تفصيلكتب شّتى، 

بمجّلة والكالم عىل شعره، مما سبق يل نرشه ْمدايّن اهلَ وفيام سيأيت ترمجة  

 :(1)الرّتاث العريّب، الّصادرة عن احّتاد الكّتاب العرب بدمشق

 (: (2) ـه 334)نحو   ترمجة اهلَْمداينّ 

هو أبو حمّمد احلسن بن أمحد بن يعقوب بن داود بن سليامن اهلَْمدايّن، 

 

 .200م، الّصفحة: 2004، السنة 95لعدد ( ا1)

ــاعًدا األندل ـــــّ )( 2) دايّن عـــــىل أّن صــ ــْ ــرًيا يف وفـــــاة اهلَمــ ف كثــ
ــِ ــال )طبقـــــات األُمــــم وامللـــــوك: 462اخُتلــ ــنة وفاتـــــه؛ فقــ ــد نــــّة عـــــىل ســ ـه( قــ

م بــن املستننــ بــاهلل بــن النـّارص عبــد الــّرمح149 دايّن تــويّف بســجن (:»وجـدت بخــّط أمــري األنــدلس احلَكــَ د اهلَمــْ ن األُمــوّي أّن أبــا حممــّ

َه عــىل مــا يقطــع بكــون والدة  َرُه وعّمقــُه إعــالُن األكــوع وقوفــَ ذَّ صــنعاء يف ســنة أربــع وثالثــني وثــالث ماــة«. وقــد زاد  االخــتالف وجــَ

ُه يف )امل 280اهلَْمدايّن كانت سنة  (؛ إذ قـال فيهـا ُمشـرًيا إل 96قالـة العـارشة: للهجرة بحسب استنتاج األكوع ممّا ذكره اهلَْمدايّن نفسـُ

، لعرش ساعاٍت مستويٍة مَن النّهار«. ومـن ذلـك األوان وأكثـر 280من صفر، سنة  19مولد أحدهم:»وكان ذلك يوم األربعاء يوم 

زارة تصـانيف اهلَمـدايّن الباحثني يرى أّن عمر اهلَمدايّن ينبغي أن يكون أكرَب من العمر الذي عاشه مستشـهدين عـىل مـا ذهبـوا إليـه بغَـ 

د بـن احلســن الَكالعــي )نحــو 812وتنّوعهـا. ولكــن عــيّل بــن احلسـن اخلزرجــّي ) نْي عمــر 404ـه( نقــل عــن حممــّ ـه( مـا يقطــع بعــدد ســِ

(:»وتويّف بَريدة من أرض مَهْدان، وكان استوطنها يف آخره عمـره، وكـان عمـره 2/687اهلَْمدايّن، فقال وهو يرتمجه )العقد الفاخر: 

ُه  ســتمخا وسســني ســنًة؛ هكــذا قالــه الَكالعــّي، ومــن كتابــه نقلــت معظــم هــذه الرّتمجــة«  وهــذا القــول حيمــل املــرء عــىل َقبــول مــا ذكــره  ،كلــُّ

 .أّوَل سنة ماتني وثامنني للهجرة -بحسب استنتاج األكوع-ملقاربته ما ُنقل عن الَكالعي، والسياّم إذا ُعلم أنّه ولد  صاعد األندل ّ 
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لساُن اليمن ونّسابتها وباعث مآثرها ومفاخرها، شاعٌر ُمْفلٌِق َفْحل، حمِسٌن يف 

تنيف القوايف، قابٌض بَنواِصيها، وأديٌب َفِطٌن بتوليد املعاين، مولٌع بابتكارها، 

ٌر يف لسانه، وَنْحِويٌّ َحِذٌق بَأنْحاء العربّية، وَنّسابٌة مل يبلْغ َشْأَوه غرُيُه،  وُلَغِويٌّ ُمَتَبحِّ

يِّني، وفيلسوٌف ممنوٌح علَم الفلسفة، ُمَهّيٌأ َطْبُعُه  ل يف أنساب احِلْمرَيِ عليه كان املعوَّ

ٌب َبّحاثة، وَأثَِريٌّ َفـكَّ َطالِسم اخلَّط املُْسند، وَأنْ  َطق للَعناية به، وُجغرايفٌّ ُمنَقِّ

م بارٌع، »لو قال قائٌل: إِّنه مل خُترِج  حروفه، وأحيا لسان أهله حياًة طّيبًة، وُمنَجِّ

م من أهلها ال حظَّ له يف الطِّّب، والّطبيَب ال َيَد له يف  ؛ ألَّن املَُنجِّ اليمن مثَله مل يزلَّ

ها، وهو قد الفقه، والفقيَه ال َيَد له يف علم العربّية وأيّاِم العرب وأنساهبا وأشعار

َع كلَّها، وزاد عليها«  .(1)مجع هذه األنوا

ُلّقب بابن احلائك لكونه سليَل أرسة توارثْت َحْوَك القوايف وَتْثِقْيَفها، 

ْمَنة الّشاعر، أبياٌت يف احلكمة ُمْسَتجادٌة  وجلّده سليامن بن عمرو املعروف بذي الدِّ

 ُمْسَتْحَسنة، منها:

مِّ ِعْرَضهُ إِذا امَلْرُء مل   َيْسرُتْ عِن الذَّ

 

 

 بُِبْلَغِة َضْيٍف أو بِحاَجِة قاِصدِ  

 َفام املاُل ِإالّ ُمْظِهٌر لُِعُيوبِهِ  

 

 وداٍع إِلِْيِه ِمْن َعُدوٍّ وحاِسدِ  

َبٍة   ُموًدا عىل ِذي َقرا  وما امَلْرُء حَمْ

 

 َكفاُه ُمِهاممخ دوَن َنْفِع األَباِعدِ  

 
 

واة: ( 1)  .279/ 1إِْنباه الرُّ
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تِْيِه عىل اجلُْوِد َوْجُدُه   وَمْن ال ُيوا

 

 فِإنَّ مَجِْيَل الَقْوِل إِْحَدى امَلحاِمدِ  

 
 

 تآليفه: 

 الكالم عليه. سلف، اإلكليلـ 

: يعّد هذا األَثر اجلليل من أقدم آثار الّسلف يف ـ صفة جزيرة العرب

ُمَعّول البكرّي وياقوت يف البلدان واملواضع اّلتي انتهت إلينا وَأنَْفِسها، وعليه كان 

معجميهام )معجم ما اْسَتْعَجم ومعجم البلدان(، كام ُيعّد ُمَصنِّفه رائًدا يف البحث 

والّتنقيب، إذ َرَصد ما رصد عن رؤية ومشاهدة وعظيم معرفة، والسّيام ما خيّة 

جنوب اجلزيرة. َنرَش هذا األثر العزيز، يف جزأين )أّوهلام حتقيق النّة سنة 

م( الفقرُي إل ربِّه داود هنريك موللر، نرشًة 1891م، وثانيها فهارس سنة 1884

، هِ أناملها يف إِفسادِ بارت ، وتَ هُ عاورته األيدي بعدَ مقبولة من مثله يف مثل أوانه، ثّم تَ 

بُ   ر فلسطني. ل َيرْبين وهَنْ مْ من رَ   ، وصار التَّْثبِيج فيه أكثرَ هُ حّتى َعّز َصوا

ئر احلكمة،  هى إلينا منه املقالة العارشة، وقد ُنرِش نرشًة ُيْرغب عن انتـ رسا

م، نرشًة مقبولًة، غري أّن 2014 سنة مثلها، ثّم ُأعيد نرشه بمجمع العربّية الّسعيدة

الكتاب ما يزال بحاجٍة إل عناية خمتّة يدرُسُه دراسًة مستوفاة، وقد ُنبَِّه عىل ذلك 

 يف مقّدمة هذه النّرشة.
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ءـ  ، ُيَعّد هذا الِعْلق الّنادر اجلَوهرتان الَعتِيقتان املائعتان البيضاء والّصفرا

من أوىف ما انتهى إلينا يف علم الّتعدين، حّققه عاّلمة اجلزيرة الشيخ مَحَد اجلارس، 

ٍة َقِشيبة، هي ُدّرة تاجها،  ه ـ وأخرجه إل الّناس يف ُحلَّ َرّوح اهلل روحه، وطّيب ثرا

اجها، وكان قد ُنرِش قبُل يف ِزيٍّ ُمَهْلَهل، وَحْشٍو ُمْبَتّل، فبدا للنّاظر وصاحبة ِمْعر

 رثَّ اهلياة، وللخابر قبيح امَلْخرَب.

اّلذي َيِعجُّ باألخبار الّطريفة، -، تنازع هذا الرشَح رشح القصيدة الّدامغةـ 

، داينُّ وحمّمٌد ابنُهُ اهلَمْ  -واألشعار العزيزة النادرة، اّلتي ال ُيدرك كثرٌي منها يف غريه 

فذهب حمّمد بن َنشوان احِلْمريّي والِقْفطّي إل ُمنارَصة ابنه، يف حني ينُخ العلم 

املبثوث يف تضاعيف هذا الرّشح بنسبته إل أبيه، ُيَؤيِّد ذلك كثرٌي من الَقرائن 

ذا واألحداث اّلتي ُعلِمت نسبتها إل اهلَْمدايّن اأَلب من آثاره األخرى. ُنرِش ه

الرّشح بُعَجِره وُبَجره، نرشًة يتيمة، ال تليق بَذِخرية نفيسة من ذخائر اهلَْمدايّن؛ وقد 

ّل متن القصيدة الّدامغة من براثن تلك النّرشة، وُنرش خمدوًما قدر الُوسع تُ اْس 

 .(1) بمجّلة الرّتاث العريبّ 

وأخبار األوفياء، وأسامء وممّا مل ينتِه إلينا من ُكُتبه حّتى الّساعة: اإِلِبل، 

ما عدا القطعة املوقوف  6، و 9، 7 ،5، 4، 3 :اإلكليل أجزاء الشهور واأليّام، و 

 

 .200م، الّصفحة: 2004، السنة 95لعدد ( ا1)
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ئر عليها منه  ، واألنساب، واأليّام، واحلرث واحليلة، وديوان شعره، والّزيج، ورسا

احلكمة ما عدا املقالة العارشة، والّسري واألخبار، والّطالع واملطارح، والُقوى يف 

ب، واملسالك واملاملك، ومفاخر اليمن ولعّله اجلزء الثالث من اإلكليل، الطّ 

ل اهلل ظهورها   ب؛ والَيْعسو   . َعجَّ

 :  شعره

عر رشيَفه، غري أّن العوادي َعَدْت عىل شعره،  لقد كان اهلَْمدايّن غزير الشِّ

ًقا َشَذر َمَذر يف تضاعيف ما بقي من ُكتبه، ما خال رّ فلم َينُْج منه إالّ َنْزُره، جاءنا ُمفَ 

قصيدَته الّدامغة، التي انتهت إلينا يف سّتماة بيت وبيتني، ُيْرَكن إل كوهنا أتمَّ 

املُطّوالت التي انتهت إلينا من َتِرَكة شعراء هذا الّلسان العريّب، وليس متامها هو 

ها ُنَتًفا مبعث أمّهيتها فحسب، بل احتواؤها عىل إشاراٍت  ُ عظيمِة اخلََطر، وختنُّ

من القصائد التي ِقيلت قبلها، كقصيدة الكميت األََسِدي، وِدعبل اخلُزاعّي، 

فٍد غزير العيون، مستمّر  واألعور الكلبّي، هاتيك القصائد التي أمّدت أدبنا برا

نته اجلريان، ثّم ُحِجبت عنّا فيام ُحِجب من ذخائَر نفيسٍة، وأعالٍق عزيزة، فلم ي

إلينا منها إاّل النّزر اليسري، وقد َسَلْلُت هذه القصيدة من خمطوطني هالكني لرشح 

ءًة  خاهُلا أقرَب ما تكون إل الّصواب، ثّم صّدرهتا برتمجٍة إالّدامغة، وقرأهتا قرا
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 سبقت اإلشارة إل ذلك.كام ، (1)لصاحبها، مع الّتنبيه عىل ِعْلِمِه وَفْضلِِه وتآلِْيِفهِ 

غت أشعار اهلَْمدايّن من الّشهرة يف عنه ما محل ابَن خالويه بعد وقد بل

وفاة اهلَْمدايّن عىل أن يرحتل يف طلبها من العراق إل اليمن، ويف ذلك يقول 

إل اليمن،  ـه(360) الِقْفِطّي: » ومّلا دخل احلسني بن خالويه اهلَْمدايّن النَّْحوّي 

به وأعربه. وهذا الّديوان هبذا الرّشح وأقام هبا بَِذمار مجع ديوان شعره وعرّ 

واإلعراب موجود عند علامء اليمن، وهم به ُبخالء. وشعره يشتمل يف األكثر عىل 

املقاصد احَلَسنة، واملعاين اجلَْزَلة األلفاظ، والّتشبيهات املصيبة اأَلغراض، 

راض، واألمث
ِ
ك للِهَمم امل ال والّنعوت الاّلصقة باألعراض، والّتحريض املحرِّ

 .(2)املرضوبة، واإلشارات امَلْحجوبة والّتّنف يف الفنون العجيبة«

ِمه يف قرض الّشعر ـ بصرًيا بنَْقد الّشعر   وقد كان اهلَْمدايّن ـ عالوًة عىل تقدُّ

( من 560وناظًرا فيه أّي نظر، يدّل عىل ذلك ما جاء يف رشحه )البيت  ،أّي بن

 أمحد الفراهيدّي بقوله:قصيدته الّدامغة، حني ذكر اخلليل بن 

 وَتْفَخُر بِاخلَلِْيِل اأَلْزُد ِمنَّا

 

 وُحقَّ هَلُْم َحِكْيُم املُْسلِِمْيَنا 

 

 

 .200، الّصفحة: 95جمّلة الرّتاث العريّب، العدد ( 1)

واة: ( 2)  .279/ 1إِْنباه الرُّ
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»صاحب الَعُروض اّلذي َعلََّم به  : (1)ووصف شعره بالّضعف، فقال

ْعر، ولكّن ِشْعَره ضعيٌف ال َنَفَس له ألَنّه كالٌم  ْبيان َقْوَل الشِّ ْعُر الصِّ ُمَرّتٌب، وليس الشِّ

مِ  إِاّل  ْهم املاِرق ِمَن الرَّ  . ة«يَّ ما َدَسع َبْيَتَه َطْبٌع، فَخَرَج البيُت عىل َكاملِه مثَل السَّ

 

  

 

 .563كتاب القصيدة الّدامغة: ( 1)
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   املخطوط حول  

رشقني، لكتاب اإلكليل، فقد تسمن العرب وامل رغم َتْطالب الباحثني

ْلَو السِّ تعاقبت السِّ 
اجلزأين األّولني منه بمكتبة برلني، نني، منذ العثور عىل نون تِ

 سوامها، وكان
ٍ
ُجّل اهتامم  قبل نحو ماة سنة، من دون أن َيِقَف واقٌف عىل يشء

اهلَْمدايّن ما تزال خمطوطاهتا  الباحثني يننف إل اليمن، لغلبة الّظّن أّن آثار

ا حمبوسًة يف اليمن بني يدي من جيهلها، أو َمن يعلم أمرها ويستمّر يف حبسه

امتداًدا لعقوبة صاحبها، والسّيام أّن اهلَْمدايّن كان مشارًكا يف أحداث عنه، إذ 

ًثا وإنساًنا، وكان أحدَ اكان علُمُه سيًفا ُمصَلًتا َيُذبُّ به عن اليمن وأهله ت  رخًيا وترا

من يف عىل حكم اليواألبناء  والّطربّيني الّرّسّينيمَحََلِة اهلوّية الوطنّية الّرافضة لَغَلَبة 

 هناية القرن الّثالث اهلجرّي.

مثلام ُوجد اجلزآن األّوالن، يف  -أو جزء منه-ُوجد اجلزء الّسادس وقد 

 ،( هذه املّرة2/1334: )ميونخ ةبافاريبالّدولة  أيًضا، ولكن يف مكتبة ةأملاني

القائمني وليس يف مكتبة )برلني(، ولعّل ظهوَرُه وغرَيُه اآلن يأيت منسجاًم مع توّجه 

 حتها ايف إت منهم ، رغبةً فيهااملخطوطات القابعة  َكْشف  ربّية نحواملكتبات الغعىل 

 لباحثني.ل
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عىل أّن اّلذي وقف عىل خرِب هذا اجلزء مرفوًعا عن تلك املكتبة هو 

، فكان له، بام َنرَش عىل صفحته بـ)الفيسبوك(، الَفْضُل يف املهندس عرفات البهلويلّ 

خرَب وقوفِِه عليه مشفوًعا بصورة غالف  َتْعجيِل الوقوف عليه، والسّيام أنّه نرش

املخطوط؛ وقد وقفت عىل ذلك املنشور كغريي، غري أّن َوْقَعُه عيّل مل يكن كَوْقِعِه 

عىل غريي، فبادرت باالّتصال باملهندس عرفات، وسألته عن مزيٍد من خرب 

املخطوط، فأعاد يل ما نرش، وتكّرم بإرسال رابط املخطوط، فحّملُتُه عن تلك 

ملكتبة، وقّلبُتُه مغتبًطا به، مستخرًجا ماّدَتُه، فارًزا كّل نصيٍب فيه معزواًل عن ا

ا إل صاحبه.  غريه،  َمْعزومخ

وقد بان يل أن املخطوط جمموٌع اشتمل عىل ِقَطٍع غري مّتصلة من كتٍب 

مأخوذة  -ما عدا القطعة اّلتي من اجلزء الّسادس-خمتلفة، مل يكن بينها رابٌط، فهي 

غ يف هذا األَْخِذ االنتقاُل من قطعٍة أخذً  ا مل يراع فيه بداية القطعة أو هنايتها، وال ُسوِّ

إل أخرى، وأغلب الّظّن أن املجموع صار بَخْلط أوراق مل ُيعرف حمتواها، وال 

ُعلمت نسبُتها، فُجعلت مًعا يف ِجراٍب واحٍد، وُعنونت اّتكاال عىل القطعة األول 

ا، وإن كان أكثُرُه ُمْسَتالمخ من كتب اهلَْمدايّن، ال َيَسُعُه العنوان منه، غري أّن ما تاله

 املجموع.عىل اّلذي ُغلِّب 
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وكان ُمْشَتَمل املجموع اّلذي بلغت أوراُقُه تسًعا وسسني ورقة يف ماٍة 

  :وثامين عرشة صفحًة، عىل النّحو اآليت

ومن الّسابعة إل  ؛الّسادسمن اجلزء  :من الورقة الّثانية إل العارشة

ومن الّثانية والعرشين إل احلادية  ؛من اجلزء العارش :احلادية والعرشين

ومن الّثانية واألربعني إل الّتاسعة  ؛من صفة جزيرة العرب :واألربعني

ـه، 216من وصايا امللوك وأبناء امللوك، املتنازع بني األصمعّي  :واخلمسني

عىل -، وليس لواحٍد منهم، وإّنام هو ـه325لوّشاء ، واـه246ودعبل اخلُزاعّي 

قطعٌة من اإلكليل للَهْمدايّن؛ وقد ُبسط القول حول نسبة الكتاب قبل  -األرجح

نحو ثالث عرشة سنة يف ديوان مِحْرَي، يف باٍب ُعقد للكالم عىل مصادر أشعارها، 

 .( 1)تلك األشعار وحترير نسبة املتنازع من مصادر

عىل غالف الكتاب بعض الّتقييدات، منها ما يتعّلق بملكّية وقد ُقّيد 

املخطوط، ومنها ما ال عالقة له به، ككتابة بيت شعٍر، أو الّتأريخ لوالدة أحدهم، 

الّتواريخ عىل أغلفة ما  هذه ثل وكتابتهم مل عىل املعهود من تقييد أهل اليمن

أيت عرٌض لتلك الّتقييدات يملكون من كتٍب، بام يف ذلك  القرآن الكريم، وفيام سي

 

 .310 -307، 256/ 1شعراء مِحرْي: ( 1)
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 عىل الغالف، وهي:ورودها  َوْفق

ِتنا »  •  ساِئْل فوارَس َيْربوٍع بِشدَّ

 

  « وَهْل َرَأْونا ِبَسْفِح الّداِر ذي اأَلَكِم؟  

(1 ) 

 

ِمْلك الفقرِي إل رّبه، إبراهيم بن عيّل بن إبراهيم بن أمحد بن حييى بن عيّل بن   •

إبراهيم بن حييى بن عيّل بن حسن بن عبدالله بن أمحد بن عيّل بن أمحد بن عبدالله  

 بن احلسن بن احلسن، ريض اهلل عنهم. ا 

َمُه القرآن، وأعاَذُه  ُولَِد الولُد الّسعيُد امليموُن اجلميُل، أمحُد بن عيلِّ بن »  • أمحد، َعلَّ

اللة، يوَم سسَة عرَش، يف شهر ربيٍع اآلخر،   مَن الّشيطان، وهداُه مَن الَغواية والضَّ

 . « سنَة سبٍع وتسع ماة 

اْنَتَقَل هذا اجلزء إل الفقيِه الفاضل مجال الّدين عيّل بن رشف الّدين بن حمّمد بن  »  •

،  هيم بن عيّل بن أمحد بن حفظ الّدين شمس الّدين بن حسن بن عبدالله بن إبرا 

  ، وهو مَن الّنسب جزٌء من كتاب اإلكليل عن اهلَْمدايّن، يف سنة ( 2) إليه ُمْسَندٌ 

َمًة بالثََّمن الّصحيح مجلًة يل يف هذا الّتاريخ   ني سبع   . « وتسع ماة، ُمَسلَّ

 

نــه: ( يف األصل: »يعروب«، وهــو خطــٌأ، والبيــت لز1) ائّي؛ ديوا ْفِح القــاِع ...«، وهــو 155يــد اخليــل الطــّ ْل ... بســَ ، وفيــه: »َأهــَ

 رأس مقّطعٍة يذكر فيها وقائَعُه يف بني َيربوع.

 ( قوله: »إليه مسند«،  حيتمل رسُمُه أكثر من قراءة، ما ُأثبت هو ما حسبته قريًبا من الرسم، داخاًل يف املعنى.2)
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تاريُخ   -عىل املعهود غالًبا –  آخرهافُقّيد يف املجموعأّما الورقة األخرية من 

ِغ من نِساخة املخطوط، مُ  ُغ من » ذيمخال باسم ناسِخِه، وفيها: الفرا وكان الفرا

من  ،( 1)نِساخِتِه، بَمنِّ اهلل وعونِِه، يوَم اإلثنني، يوم سابع من شهر مُجاَدى اآلخرة

دان؛ ُنِقل  ت، من ظاهر مَهْ
شهور سنة ثالث وسسني وثامن ماة، هبِْجرة قرية ِمْسلِ

يف شهر رجب، من سنة سبٍع وعرشين وسّت ماة سنة؛  من نسخٍة، قال فيها: ُفِرغَ 

وُنِقَل، قال: من نسخٍة، قال فيها: ُفِرَغ من َنْسخ الكتاب يف مُجادى اآلخرة، سنة 

 .« اهلل أعلمسٍس وسبعني وأربع ماة، و

بخّط َأْفَقر عباد اهلل، وَأْحَوِجهم إليه، إبراهيم بن عيّل بن إبراهيم بن أمحد بن » 

حييى بن عيّل بن إبراهيم بن حييى بن عيّل بن حسن بن عبدالله بن أمحد بن عيّل بن 

 أمحد بن عبدالله بن احلسن بن احلسن، ريض اهلل عنهم، وصىلَّ عىل حمّمد وآله«.

رد يف كالم الّناسخ يدّل عىل أّن ُكتب اهلَْمدايّن، بام يف ذلك عىل أّن ما و

اإلكليل، كانت َتتعاورها األيدي بالنِّساخة يف بالد مَهْدان؛ فالّنسخة اّلتي بني 

أيدينا من بنات منتصف القرن الّتاسع اهلجرّي، وهي من منسوخٍة عن أخرى من 

ٌة عن سابقٍة هلا من بنات الّربع بنات الّربع األّول من القرن الّسابع، وهذه منسوخ

 

 ( يف األصل: »األخرى«.1)
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بنحو قرٍن  (ـه334) املتوىفَّ سنة الّثالث من القرن اخلامس؛ أي بعد وفاة اهلَْمداينّ 

 بنحو قرن. ـه(573)املتوىفَّ سنة  وقبل وفاة نشوان بن سعيد احِلْمريّي  ونصف،

وفيام تقّدم ما يدّل أيًضا عىل أن َكْثرة احلديث عن َفْقِد ُكتب اهلَْمدايّن، وال سّيام 

ُه إل اجلهل وقّلة احليلة، وانعدام الوسيلة، لدى  يف عننا امَلعيش، هو حديٌث مردُّ

 هم 
ٍ
دون مناوشة تراث رجٍل بحجم اهلَْمدايّن، حّتى لو اّدعوا  -أو أكثرهم –نشء

وليس حيذون َحْذَوُه، وبالغوا يف اإلشادة به وبعلِمِه وبرتاثِِه،  هّنموزعموا أُحبَُّه 

من  ها أكثرَ رتلك الّدعاوى، إن كانت بال ُمْكنة وال سلطان، يكون رضخيفى أن 

 ّصني والّسند واهلند!فتحوا ال أجدادهم أنّ صّدق منهم نفعها، وال سياّم لدى من يُ 

اهلَْمدايّن حال من ينتظر من ب تُ كُ مع  باليمنبعض الباحثني عىل أن حال 

 بعد ذلك همأحدُ  صادفاملسترشقني العثور عليها، ومن العرب حتقيقها، ثّم إذا 

ُخُه الّتحقيق، عال  فيه أساطنيُ  عُ قَ ممّا يَ  كتاٍب من ُكُتبه، حمّقق هوقع في انًهيَّ  خطأً  رُصا

ا وجعل ذلك سبًبا ،ُنواُحهُ وَعُظُم  ، ويستحّل هُ به جهود املحّققني قبلَ  يستبيُح  قويمخ

، ويف اجلزء ولنا يف صفة جزيرة العرب بتحقيق العاّلمة موللري آيةٌ  َسْلخ حقوقهم؛

 .العارش من اإلكليل بتحقيق الّشيخ حمّب الّدين اخلطيب آياٌت 

 وَكَتَبه:               
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 اجلزء الّسادس من اإلكليل 

 وهو الّثالث من ِسرَي ُملوك مِحْرَي 

 ها  وِسياقِة أخبارِ مِحْرَي   وهو كتاب ِفَتنِ 

 ]قطعٌة منه[ 

 

 

 تأليف  

 بيِّ ثّم اهلَْمداينّ َح األرْ   بن يعقوب  احلسن بن أمحد  ، أيب حمّمدٍ 

 رمحه اهلل 
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 بسم اهلل الّرمحن الّرحيم  

ُتهُ  ٍد وآلِهِ  وبه َأْسَتعنُي، وَصَلوا  عىل حممَّ

 باب َخرَبِ ذي ُنواٍس األصغر 

 منَ  (2)واسٍ ذي نُ  َف يوُس  يامِ إل قِ  (1)ٍب رِ أيب كَ  أسعدَ  فاةِ من وَ  ّدةامل: داينُّ مْ قال اهلَ 

ننيَ    778 :إليه اإلسكندر ِك لْ ومن مُ  ،828 ماةٍ  امنوثَ  وعرشونَ  امنٍ ثَ  :ةِ سيّ مْ الشَّ  السِّ

وان نارُ  يوه ،م إليهكْ احلُ  نارِ ومن  ،وسبع ماة (3)نووسبع ثامنٍ  رَضَ
 ثامنٍ   628 :(4)

 .سنةً  امنونَ وثَ  سٌس  85 :رةجاهل ومنه إل  ،وسّت ماة (5)نووعرش

 
بــع، وأدرك الّربــع األّول مــن 1) ٍر، كــان يف القــرن الّرا ّو ِذكــْ رَي، وأكثــرهم ُفشــُ ْ ريّي، مــن أشــهر ملــوك محــِ ِرب احِلمــْ ( أســعد أبــو كــَ

 .86/ 3القرن اخلامس، ُنسب له شعٌر كثري، ال ُيدرى من صاحُبُه، وَنَسُبُه وما ُنسب إليه من شعر يف شعراء مِحرَْي:

رَيّي، آخــ 2) واس احِلمــْ رَي، اّلتــي بــدأت ســنة ( ذو نــُ ْ ُرُه مــرتبٌط بأصــحاب 525ق.م، وانتهــت ســنة 114ر ملــوك دولــة محــِ م، ِذكــْ

األُخدود، وبكونِِه آخر ملوك الّدولة احِلْمريّية، ُأثر له شعٌر، ال ُيدرى كم حظُُّه منه، إّن صّح له يشٌء، وقد مُجع ما ُنسب 

 .654/ 9، واملوسوعة العربيّة بدمشق )ذو نواس(: مج205/ 3: إليه، وُرفع نسُبُه عن اهلَْمدايّن، يف شعراء مِحرَْي 

 ( يف األصل: »سبعني«.3)

وان، بفــتح 387( ذكرها البكرّي 4) دايّن نقــاًل عــن املفقــود مــن كتبــه اليــوم، فقــال: »رَضَ ـه، وساق يف ترمجته كالًما نفيًسا للَهمــْ

ذي كانــت فيــه نــ  ار الــيََمن، اّلتــي يعبــدوهنا وَيَتحــاكمون إليهــا، فــإذا اختصــم أّوله وثانيه، وفتح الواو بعــده: هــو املوضــُع الــّ

ب، قال اهلَْمداينُّ اخلصامن خرج إليهام لساٌن، فإن َثَبَت َأَكَلْت الّظامل.  : كان ُيقاُل مَلْخَرج النّار ِحْزبى اخِلشاب، مجــع َخشــِ

ب. قــال: وهــذه  ل َأْخشــَ ْزن يأكــل احلــذاء، ومــن هــذا قيــل َجبــَ نــات ُمثّلثــات وهو مــا كــان مــن احلــَ ار ظهــرت ىف بعــض ِقرا النــّ

ا إل ُحباشــة  نَي، ثــم راجعــً يْد إل ذي َأبــْ امل بــالد الصــَّ بام َأْقيــان. ومــن الشــّ
ا كــاماًل، وبلغــت حــدوَد شــِ نــً ل، فأقامــت ِقرا احلَمــَ

ا هنــ  ذي كــانوا يعبدونــه أيضــً ا إل مكاهنــا. ورئــام البيــت الــّ َدر، فبيــت اخلالــك، راجعــً م، إل مــَ
اك. قــال: وقــال وأســفل حَمْصــِ

وان: هى اجلنّة التى اقتّة اهلل خربها ىف سورة )  .859/ 3(«؛ معجم ما استعجم: نالعلامء: رَضَ

 .يف األصل: »عرشين« (5)
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 دودِ ْخ األُ   أصحاِب   خربُ 

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ :وجّل  عزّ ، تعال قال اهللُ 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث  يت ىت نت

 .(1)َّ نن من زن  رن مم ام يل ىل

  كتاِب  يف دودِ ْخ األُ  حاِب ْص أَ  رَبِ ى من َخ تَ : هذا ما أَ قال احلسنُ  
ِ
 ،وجّل  عزّ  اهلل

 روع.الفُ  خمتلفةواألخبار 

 ،َق سحإ ابنِ  عنِ  ،مةَ لَ عن َس  ،(3)رٍ عن عاّم  ،حاتمٍ  بنِ ا (2)عن ،رُض اخلنا ثَ دَّ وَح 

 : (4)قال

 ،َف ى يوُس مَّ َس وتَ  ،رَيُ معه مِحْ  ْت دَ وَّ وهَتَ  ،دَ وَّ هَ فتَ  رَيَ مِحْ  لوكِ مُ  رَ آِخ  واسٍ كان ذو نُ »

 ُل هْ أَ  ،جيلِ نْ عىل اإلِ  عيسى ابِن مريمَ  دينِ  لِ هْ قايا من أَ بَ  رانَ جْ وبنَ ،ماًنازَ  هُ كَ لْ مُ  قامَ وأَ 

 

 .10 -4سورة الربوج:  (1)

ة للعنــاوين، وهــو حتريــف مــن  (2) يف األصــل: »احلرضــمّي« مّتصــاًل، وبعالمــة اإلمهــال فــوق احلــاء، وبــالّلون األمحــر املخصــّ

النّاسخ، صوابه: »اخلرض عن«؛ وسلسلة الّسند، من اخلرض بن داود حّتى ابن إسحق، معروفة مكرورة لدى اهلَْمدايّن، 

ًرا، وهــو كــذلك يف اإلكليــ  واب مــرا دايّن: »حــّدثني اخلرضــُ بــن داود، أحــُد 41/ 10ل )وســيأيت عــىل الصــّ (؛ إذ يقــول اهلَمــْ

 ُعدول مّكة، عن حمّمد بن حاتم، عن عاّمر بن احلسن، عن َسَلَمة بن الفضل، عن حمّمد بن إسحق:  ...«.

 .يف األصل: »عامرة«، وهو خطأ، إذ املعروف يف هذه الّسلسلة، كام سلف،  هو عاّمر بن احلسن (3)

 .، باختالف يسري31/ 1ة النّبوّية: الّسري (4)
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  عبدُ  :قال لهيُ  هلم رأٌس  ،همدينِ  لِ هْ أَ  من بنيِ  قامةٍ واستِ  لٍ ْض فَ 
ِ
وكان ، رِ امِ الثّ  بنُ  اهلل

ذلك  يف ِب رَ العَ  أرضِ  طِ َس وْ وهي بأَ - رانَ جْ هم بنَعندَ  ينِ ذلك الدّ  لِ ْص أَ  عُ قِ وْ مَ 

ل هْ قايا أَ من بَ  ،اًل ُج رَ أنَّ  -دوهنابُ عْ يَ  ثانٍ وْ أَ  ُل هْ أَ  هالِّ كُ  ِب رَ العَ  ها وسائرُ لُ هْ وأَ  ،مانِ الزَّ 

 .«(1)مونُ يْ فَ  :قال لههم يُ رِ هُ  َأظْ بنيَ  عَ قَ وَ  ،ينِ ذلك الدّ 

 بنِ  ِب هْ عن وَ  ،األَْخَنسِ ل وْ مَ ، بيدٍ أيب لَ  بنُ  غريةُ ني املُ ثَ دَّ َح »: (2)َق حَ إْس  قال ابنُ 

 :همثَ دَّ ه َح أنَّ  هٍ بِّ نَمُ 

قال يُ  عيسى ابِن مريمَ  دينِ  لِ هْ قايا أَ من بَ  اًل ُج كان رَ  رانَ جْ بنَ ينِ ذلك الدّ  عَ قِ وْ مَ  أنَّ 

 وكان سائًحا ،عوةِ الدَّ  اَب جُم  (3)َنىًدا يف الدُّ ًدا زاهِ هِ تَ ا جُمْ اًل صاحِلً ُج وكان رَ  ،مونُ يْ فَ  :له

 من إاّل  ُل وكان ال يأكُ  ،فيها ُف رَ عْ ال يُ  يةٍ رْ إل قَ  َج رَ  َخ إاّل  يةٍ رْ بقَ  ُف رَ ى ال ُيعْ رَ القُ  ُل زَّ نَتَ يَ 

 ْل مَ عْ مل يَ  دِ َح األَ  مُ وْ يَ  ، إذا كاندَ َح األَ  مُ ظِّ عَ وكان يُ  ،نيَ الطّ  ُل مَ عْ يَ  اءً نّ، وكان بَ هدِ يَ  ِب ْس كَ 

  . ميُ  حّتى هبا يّل َص يُ  األرضِ  منَ  الةٍ فَ  إل [أ2]َج رَ فيه شيًاا، وَخ 

 لَشْأنِه نَ طِ فَ  ًيا، إذْ فِ خْ تَ ْس ذلك مُ  هُ لَ مَ عَ  ُل مَ عْ يَ  ،امِ ى الّش رَ من قُ  ،: وكان يف َقْريةٍ قال

 

 .يف الّسرية النّبوّية: »َفيِْميُون« (1)

 .، باختالف يسري34 -31/ 1الّسرية النّبوّية:  (2)

نى (3)  .: مجع ُدْنياالدُّ
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  هُ بَّ َح ، فأَ ٌح صالِ  :قال لهها يُ لِ هْ من أَ  ٌل ُج ذلك رَ 
ه، كان قبلَ  شيًاا هُ بَّ حُيِ مل  (1)بمخا[]ُح  ٌح صالِ

 الةٍ إل فَ  دِ َح األَ  يومِ يف  ةً رّ مَ  َج رَ ى َخ ، حتَّ مونُ يْ  له فَ نُ طَ فْ وال يَ  ،َب هَ ذَ  حيُث  هُ عُ بَ تْ فكان يَ 

منه  ٌح صالِ  َس لَ ري، فجَ دْ ال يَ  مونُ يْ ، وفَ ٌح صالِ  هُ عَ بَ ، وقد اتَّ عُ نَْص كام كان يَ  األرضِ  منَ 

ام هو نَيْ ، فبَ يّل َص يُ  مونُ يْ ه، وقام فَ بمكانِ  مَ لَ عْ يَ  أنْ  بُّ منه ال حُيِ  ًيافِ خْ تَ ْس مُ  نْيِ العَ  رِ ظَ نْمَ ب

عةِ بْ السَّ  سِ وؤالرُّ  ذاُت  ةُ يّ احلَ - نيُ نّ التِّ ه  نحوَ  َل بَ قْ أَ   إذْ يّل َص يُ 
عا دَ  مونُ يْ آها فَ  رَ فلاّم  -(2)

 :َخ ، فَنَ (3)هُ لُ وْ عَ  يَل ها عليه فعِ فخافَ  ،اصاهَب ِر ما أَ دْ ومل يَ  ،ٌح آها صالِ عليها فامتت، ورَ 

ى، َس مْ ه وأَ التِ عىل َص  َل بَ قْ إليه، وأَ  ْت فِ تَ لْ فلم يَ  ؛كَ نحوَ  َل بَ قْ قد أَ  نيُ نّ التِّ  ،مونُ يْ فَ يا 

فقال له: يا  ،هُ مَ لَّ فكَ  هُ ى مكانَ أَ ه قد رَ أنَّ  ٌح صالِ  َف رَ ، وعَ َف رِ ه قد عُ أنَّ  َف رَ وعَ  ،َف وانَنَ 

معك  نونةَ يْ والكَ  َك تَ بَ حْ ُص  ُت رْ وقد آثَ  ،َك بَّ ُح  طُّ شيًاا قَ  ُت بْ بَ ْح  ما أَ أيّن  اهللُ  مُ لَ عْ يَ  ،مونُ يْ فَ 

، مْ عَ ى عليه فنَ وَ قْ تَ  َك أنَّ  َت نْنَ ظَ  فإنْ  ،ىرَ ري كام تَ مْ أَ  ،َت اْ قال: ما ِش  ؛َت نْما كُ  حيُث 

  .ٌح صالِ  هُ مَ زِ فلَ 

ُّ  دُ بْ العَ  فاَجَأهُ ه، وكان إذا نِ  يْفَطنوا لَشأْ أنْ  يةِ رْ القَ  ُل هْ أَ  كادَ قد و عا له دَ  به الرضُّ

 

 .ما ُحّف بمعقوفني عن الّسرية النّبوّية، وهو ما يقتضيه الّسياق (1)

ــه:  يف األصـــل: »الســـلعة« (2) رية، ومعنـــى قولـ ــّ ــّحًفا، وصـــوابه عـــن السـ بعة«مصـ ــّ ة ذات الـــّرؤوس السـ ، يريـــد: القـــرون : »احليـــّ

 الّسبعة، بحسب ما ورد يف رشح الّسرية النّبوّية.

 قوهلم: عاَل األمُر: إذا َعُظم وَتَفاقم. ، أي: ُغلِب غلبًة، منِعيَل َعوُلهُ  (3)
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 ،يرٌ رَض  ابنٌ  يةِ رْ القَ  لِ هْ من أَ  لٍ ُج ، وكان لرَ هتِ أْ  مل يَ به رُضٌّ  دٍ َح إل أَ  َي عِ ، وكان إذا دُ َي فِ فُش 

 ،اءٌ نّبَ  ٌل ُج هو رَ  ولكنْ  ،عاهُ إذا دَ  (1)ًداَح ه ال يأيت أَ إنَّ  :فقيل له ،مونَ يْ  فَ نِ أْ عن َش  َل أَ فَس 

  .يانَ نْ البُ  رِ ْج باألَ  اسِ للنّ  ُل مَ عْ يَ 

: يا فقال له هُ جاءَ  ًبا، ثمَّ وْ ى عليه ثَ قَ لْ وأَ  رةٍ ُحجْ يف  هُ عَ َض ه فوَ إل ابنِ  ُل ُج الرَّ  دَ مَ فعَ 

 َك طَ شارِ إليه فأُ  رَ ظُ نْى تَ معي حتَّ  ْق لِ فانطَ  ،اًل مَ تي عَ يْ يف بَ  َل مَ عْ أَ  أنْ  ُت دْ رَ  قد أَ إيّن  ،مونُ يْ فَ 

 .عليه

 :قال ؟هذا َك تِ يْ يف بَ  َل مَ عْ تَ  نْ أَ  ريدُ ما تُ  :قال ثمَّ  ،ُحْجَرَتهُ  َل َخ ى دَ معه حتَّ  َق لَ فانطَ 

من  دٌ بْ عَ  ،مونُ يْ يا فَ : وقال بيِّ الصَّ  عنِ  َب وْ الثَّ  ُل ُج الرَّ  (2)انَتَشطَ  ثمَّ  :كذا وكذا، قال

  بادِ عِ 
ِ
من  دٌ بْ عَ  هللاَّ  :بيَّ الصَّ  حنَي َرَأى مونُ يْ فقال فَ  ؛ لهُع اهللَ فادْ  ،ىرَ ما تَ  هُ صابَ أَ  اهلل

  كَ وُّ دُ عليه عَ  َل َخ دَ  كَ بادِ عِ 
فقام  ؛منه هُ عْ وامنَ ،هِ وعافِ  ِه،فِ ها فاْش دَ ِس فْ ليُ  َك تِ مَ عْ يف نِ

 .ٌس أْ ليس به بَ  بيُّ الصَّ 

يش مْ ام هو يَ نَ يْ فبَ  ،ٌح صالِ  هُ عَ بَ واتَّ  ،يةِ رْ القَ  منَ  َج رَ فخَ  ،َف ه قد ُعرِ أنَّ  مونُ يْ فَ  َف رَ وعَ 

 ؛نعم :قال ،مونُ يْ فَ أَ  :ٌل ُج منها رَ  (3)فناداهُ  ظيمةٍ عَ  رةٍ جَ بَش  رَّ مَ  امِ الّش  ِق رُ طُ  يف بعضِ 

 

 .يف األصل: »أحد« (1)

 اليّشَء: انتزعه مرسًعا. اْنَتَشطَ  (2)

 ، وصوابه معلوم، وهو عىل الّصواب يف الّسرية.يف األصل: » فناده« (3)
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 تَ مَ  :قوُل وأَ  كَ رُ ظِ تَ نْ أَ  قال: ما زلُت 
ٍ
 ،هو َك أنَّ  ُت فْ رَ فعَ  ،َك تَ وْ َص  ُت عْ مِ ى َس حتَّ  ؟ى هو جاء

  .اآلنَ  ٌت يِّ مَ  فإيّن  ،يلَّ ع قومَ ى تَ حتَّ  ْح رْبَ ال تَ 

اا طِ ى وَ حتّ  ٌح ومعه صالِ  َف انَنَ  ، ثمَّ ى واراهُ حتَّ  [ب2]عليه فقامَ  ،فامَت  :قال

 فَخَرجوا  ،ِب رَ العَ  من بعضِ  ارةٌ يّ هام َس فَ طَ تَ فاْخ  ،عليهام َي دِ عُ ف ،ِب رَ العَ  أرضِ  بعَض 

 ويلةً طَ  لةً خْ دون نَ بُ عْ يَ  ،ِب رَ العَ  عىل دينِ  يوماذٍ  رانَ جْ نَ  ُل هْ وأَ  ،رانَ جْ بنَ اى باعومُه هبام حتَّ 

 ،دوهُ َج وَ  نٍ َس َح  ٍب وْ ثَ  لَّ قوا عليها كُ لَّ عَ  إذا كان العيدُ  ،نةٍ َس  لَّ كُ  يدٌ هلا عِ  ،همرِ هُ ظْ أَ  بنيَ 

 النِّ  يلَّ وُح 
ِ
  .ًماوْ فوا عليها يَ كَ جوا فعَ رَ َخ  ثمَّ  ،ساء

فِ رْش من أَ  ٌل ُج رَ  فابتاعَ   إذا قامَ  مونُ يْ ا، فكان فَ صاحِلً  رُ آَخ  ٌل ُج رَ  وابتاعَ  ،مونَ يْ هم فَ ا

 نوًرا البيُت له  َج رْسَ استَ  ،يّل َص يُ  -هُ ذي ابتاعَ الَّ  هُ دُ يَّ َس  اهُ إيّ  هُ نَ كَ ْس أَ - ٍت يْ يف بَ  ،لِ يْ اللَّ  منَ 

  .باٍح ْص مِ  نورِ  ريِ من غَ  ،َح بِ ْص ى يُ حتَّ 

وقال له  ،به هُ رَبَ ْخ فأَ  ،هعن دينِ  هُ لَ أَ فَس  ،ى منهرَ ما يَ  هُ بَ جَ عْ فأَ  ،هُ دُ يِّ ذلك َس ى أَ فرَ 

عليها إهلي  ُت وْ عَ لو دَ  ،عُ فَ نْوال تَ  رُضُّ ال تَ  لةَ خْ هذه النَّ ، إنَّ لٍ ام أنتم يف باطِ إنَّ  :مونُ يْ فَ 

 .له يَك ال رَش  هُ دَ ْح وَ  ها، وهو اهللُ كَ لَ هْ ه ألَ دُ بُ عْ ذي أَ الَّ 

  .ا عليهنّ نا ما كُ كْ رَ وتَ  َك نا يف دينِ لْ َخ دَ  َت لْ عَ فَ  إنْ  َك فإنَّ  ،ْل عَ فافْ  :هُ دُ يُّ قال: فقال له َس 

 اهللُ  َل َس رْ فأَ  ،عليها عا اهللَ دَ  ثمَّ  ،نْيِ تَ عَ كْ  رَ صىلَّ  ثمَّ  ،رَ هَّ طَ فتَ  ،مونُ يْ قال: فقام فَ 

ه، عىل دينِ  رانَ جْ نَ  ُل هْ ذلك أَ  عندَ  هُ عَ بَ ها، فاتَّ تْ قَ لْ فأَ  ،هالِ ْص ها من أَ تْ عَ لَ عليها رحًيا فقَ 
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ذلك  عليهم بعدَ  ْت لَ َخ دَ  ، ثمَّ عيسى ابِن مريمَ  من دينِ  يعةِ هم عىل الرشَّ لَ فَحمَ 

نيّ ْن النَّ  هناك كانِت  نْ ، فمِ أرضٍ  لِّ هم بكُ دينِ  لِ هْ عىل أَ  ْت لَ َخ تي دَ الَّ  داُث ْح األَ   ةُ ا

 .«رانَ جْ نَ  لِ هْ عن أَ  هٍ بِّ نَ مُ  بنِ  ِب هْ وَ  ديُث فهذا َح  ؛ِب رَ العَ  من أرضِ  رانَ جْ بنَ

عن يزيد  ،إسحَق عن ابِن ، (1)َسَلمةَ  ]عن[ ،رٍ اّم عن عَ  ،تمٍ حا]ابن[ عن  ،واخلرُض 

ظيِّ رَ القُ  كعٍب عن حمّمِد بن  ،َبني هاِشمٍ  مول ،بن زيادٍ ا
دٍ  ،وعن َسَلمةَ  ؛(2)  ،عن حممَّ

 :(3)عن بعِض َأْهِل َنْجراَن عن َأْهلِها

ٍك َيْعُبدون األَْوثاَن، وكان يف َقْريٍة من ُقراها » َن كانوا َأْهَل رِشْ -أنَّ َأْهَل َنْجرا

َن، ونَ   -الدِ تلك البِ  لِ هْ أَ  اعُ مِج  اتي إليهى الَّ مَ ظْ العُ  يةُ رْ القَ  رانُ جْ َقريٍب من َنْجرا

ْحَر، فلاّم َنَزهَلا َفْيمونُ  مُ لِّ عَ يُ  (4)رٌ ساحِ  َن السِّ ِغْلامَن َأْهِل َنْجرا
 ،ومل ُيَسّموُه باسِمه- (5)

تلك  وبنيَ  رانَ جْ نَ  بنيَ  مةً يْ ى َخ نَ ابتَ  -اهلَ زَ نَ  ٌل ُج رَ  :قالوا  ،الَّذي َساّمُه به َوْهُب بُن ُمَنبِّهٍ 

 .«احرُ تي هبا الّس الّ  يةِ رْ القَ 

َن قال اهلَْمداينُّ  : إيّن َأْوَقَفني َأْهُل َنْجراَن عىل َأثَِر حَمَلٍّ وَمْسَكٍن بنَي َقريِة َنْجرا

 

 .يف األصل: »... عن حاتم عن َعاّمر بن سلمة«، والّصواب ما ُأثبت، الشتهار سلسلة الّسند يف أخبار اهلَْمداينّ  (1)

 .يف األصل: »القطري«، حمّرًفا (2)

 .34/ 1الّسرية النّبوّية:  (3)

 .بعده يف األصل: »عظيم«، ثّم ضّبب عليها (4)

 .بعده يف األصل: »قال هلم«، ثّم رضب عليها، أو كاد، فهي مقحمة (5)
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 رِسِّ  وبنيَ  يامٍ  بائلِ وبنَي َقبائِل َبني َربيعَة وقَ  -وهي َمدينُة الوادي الُعْظَمى-َجِر اهلِ 

  ريَ غَ  رانَ جْ ى نَ رَ ى قُ مَّ وَس  ،نِ ْص احلِ 
رَ رْس األَ  رِ جَ اهلِ  عُ ِض وْ هذا املَ  :وقالوا ، رِسٌّ  الواحدُ  ،ا

 يُ  ىمَّ َس يُ 
 َي مِّ بقوهلم، وُس  ،عيسى ابِن مريمَ ي واريّ من َح  ،سولِ وبُ  َس لِ وْ وبَ  َس ولِ

 .هُ لَ زَ نَ  نْ مَ  باسمِ  عُ ِض وْ املَ 

ٌب  ،دودِ ْخ األُ  يةِ رْ قَ  حتَت  ةِ اإلسالميّ  رانَ جْ نَ  رُ جَ وهِ   ناءٌ وليس فيها بِ  ،وهي َخرا

 تعال. اهللُ  هُ مِحَ رَ  رُ مَ ه عُ نائِ ببِ  رَ مَ ذي أَ الَّ  دِ جِ ْس املَ  ريَ غَ  قائمٌ 

هم مُ لِّ عَ يُ  رِ احِ م إل ذلك الّس امهَن لْ لون غِ ِس رْ يُ  رانَ جْ نَ  ُل هْ أَ  َل عَ فجَ  »:(1): قالوا رجع

  ه عبدَ ابنَ رُ امِ الثّ  َث عَ ، فبَ رَ حْ السِّ 
ِ
 ِب بصاحِ  رَّ ، فكان إذا مَ رانَ جْ نَ  لِ هْ أَ  (2)امنِ لْ مع غِ  اهلل

ى حتَّ  ،منه عُ مَ ْس إليه ويَ  ُس لِ جَيْ  َل عَ فجَ  ،هتِ بادَ ه وعِ التِ ى منه من َص رَ ما يَ  هُ بَ جَ عْ أَ  مةِ يْ اخلَ 

دَ فوَ  ،مَ لَ ْس أَ  ئعِ ه عن رَش لُ أَ ْس يَ  َل عَ وَج ، هُ دَ بَ وعَ  اهللَ  حَّ  َل عَ فيه َج  (3)هَ ى إذا َفقُ حتَّ  اإلسالمِ  ا

ك لن إنَّ  ،أخي وقال: يا ابنَ ، اهُ إيّ  [أ3]هُ مَ تَ فكَ  ،همُ لَ عْ وكان يَ  ؛مِ ظَ عْ األَ  االسمِ  ه عنِ لُ أَ ْس يَ 

  أبو عبدِ  رُ امِ والثّ  عنه. َك فَ عْ ى َض َش ْخ ، أَ هُ لَ مِ حَتْ 
ِ
  عبدَ  هُ ابنَ   أنَّ إاّل  نُّ ظُ ال يَ  اهلل

ِ
 ُف لِ تَ خَيْ  اهلل

  .امنُ لْ إليه الغِ  ُف لِ تَ كام خَيْ  ،رِ احِ إل الّس 

 

 .35 -34/ 1الّسرية النّبوّية:  (1)

ًحا (2)  .يف األصل: »الغلامن«، ثّم كتب فوقه: »غلامن« مصحِّ

َء: َفِهَمُه وَفطِنَُه؛ وَفُقَه َكَكُرَم: صار الِفْقُه له َسجيًَّة؛ الّتاج: )ف ق ـه( َفِقهَ  (3)  .اليشَّ
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 أَ  رَ فلاّم 
ِ
إل  دَ مَ عَ  ،فيه هُ فَ عْ َض  َف وَّ وخَتَ  ،به عنه نَّ َض قد  هُ بَ صاحِ  أنَّ  (1)ى عبُد اهلل

، ٌح دْ قِ  اسمٍ  لِّ ، لكُ ٍح دْ يف قِ  هُ بَ تَ  كَ ه إاّل مُ لَ عْ اساًم يَ  وجّل  عزّ  ِق هللبْ مل يُ  ثمَّ  ،هاعَ مَ فجَ  داٍح قِ 

 باالسمِ  رَّ ى إذا مَ حتَّ ِقْدًحا ِقْدًحا، ها فيها فُ ذِ قْ يَ  َل عَ َج  ثمَّ  ،ناًرا دَ قَ وْ صاها أَ ْح ى إذا أَ حتَّ 

 ثمَّ  هُ ذَ َخ فقام إليه فأَ  ،يشءٌ  هُ رُضَّ منها مل يَ  َج رَ ى َخ حتَّ  ُح دْ القِ  َب ثَ فيها فوَ  هُ فَ ذَ قَ  مِ ظَ عْ األَ 

هو؟ ما فقال له:  ؛اهُ إيّ  هُ مَ تَ ذي كَ الَّ  مَ ظَ عْ األَ  االسمَ  مَ لِ ه قد عَ أنَّ  هُ مَ لَ عْ فأَ  هُ بَ ى صاحِ أتَ 

ُه كيف َصنََع. ؛قال: هو كذا وكذا ْمَتُه؟ فَأْخرَبَ
 قال: فكيف َعلِ

 . َل عَ فْ تَ  نْ أَ  نُّ ، وما أظُ َك ِس فْ عىل نَ  ْك ِس مْ فأَ  هُ تَ بْ َص أخي، قد أَ  قال: فقال: يا ابنَ 

  عبدُ  َل عَ فجَ 
ِ
   قال عبدُ إاّل  به رُضٌّ  دٌ َح أَ  قاهُ لْ ال يَ  رانَ جْ نَ  َل َخ إذا دَ  رِ امِ الثّ  بنُ  اهلل

ِ
: اهلل

 البَ  فيه منَ  ا أنَت ممّ  عافيَك فيُ  اهللَ  عودْ يف ديني وأَ  ُل ُخ دْ وتَ  اهللَ  دُ حِّ وَ تُ أَ 
ِ
 ،نعم :فيقول ؟الء

 ْس ويُ  اهللَ  دُ حِّ وَ فيُ 
 هُ عَ فتابَ   أتاهُ إاّل  به رُضٌّ  رانَ جْ بنَ دٌ َح أَ  َق بْ ى مل يَ حتَّ  ،ىفَ ْش فيُ  ،عو لهدْ فيَ  ،مُ لِ

 .ويِفَ عا له فعُ ودَ  ،هرِ مْ عىل أَ 

 ،تييَ رْ قَ  َل هْ أَ  عيلَّ  َت دْ َس فْ أَ  :فقال ،عاهُ فدَ  ،رانَ جْ نَ  ِك لِ إل مَ ه نُ أْ َش  عَ فِ ى رُ حتَّ 

به إل  ُل ِس رْ يُ  َل عَ فجَ  ؛عىل ذلك رُ دِ قْ قال: ال تَ  ؛بك نَّ لَ ثِّ مَ أَلُ  ،آبائي ديني ودينَ  َت فْ وخالَ 

به إل  ُث عَ بْ يَ  َل عَ ، وَج ليس به بأٌس  عىل األرضِ  عُ قَ فيَ  ،همن رأِس  ُح رَ طْ فيُ  ويلِ الطَّ  لِ بَ اجلَ 

 ، فلاّم وليس به بأٌس  ُج رُ خْ ى فيها فيَ قَ لْ ، فيُ َك لَ  هَ إاّل  فيها يشءٌ  عُ قَ ال يَ  بحر ،رانَ جْ بنَ مياهٍ 

 

 ، وما هو يف الّسرية النّبوّية أيًضا.يف األصل: »أبو عبد اهلل«، وهو خطأ، بداللة ما قبله وما بعده (1)
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  قال له عبدُ  هُ بَ لَ غَ 
ِ
بام  نَ فتؤمِ  اهللَ  دَ حِّ وَ ى تُ يل حتَّ تْ عىل قَ  رُ دِ قْ ك ال تَ : إنَّ رِ امِ الثّ  بنُ  اهلل

  .نيتَ لْ تَ فقَ  عيلَّ  َت طْ ذلك ُسلِّ  َت لْ عَ فَ  إنْ  َك فإنَّ  ،به ُت نْآمَ 

  عبدِ  هادةَ َش  دَ هِ وَش  ،ُك لِ ذلك املَ  اهللَ  دَ حَّ فوَ 
ِ
وكان عىل ما جاء به  ،رِ امِ الثّ  بنِ  اهلل

 غريَ  ةً جّ َش  هُ جَّ فَش  ،هدِ ا يف يَ ًص بعَ  هُ بَ رَضَ  ه، ثمَّ مِ كْ وُح  اإلنجيلِ  منَ  (1) [مَ يَ رْ ]مَ  بنُ اى عيَس 

  عبدِ  عىل دينِ  رانَ جْ نَ  ُل هْ أَ  عَ مَ جْ واستَ  ؛همكانَ  َك لَ وهَ ، هُ لَ تَ فقَ  كبريةٍ 
ِ
 ،رِ امِ الثّ  بنِ  اهلل

 صاَب م ما أَ صاهَب  أَ ه، ثمَّ مِ كْ وُح  اإلنجيلِ  منَ  مريمَ  عيسى ابنُ كانوا عىل ما جاء به ف

نيّ ْن النَّ  أصُل هناك كان  نْ ، فمِ داِث ْح األَ  هم منَ دينِ  َل هْ أَ   . «رانَ جْ بنَ ةِ ا

 .«رانَ جْ نَ  لِ هْ أَ  وبعضِ  ظيِّ رَ القُ  كعٍب  بنِ  دِ حممّ  ديُث فهذا َح » :(2) دٌ قال حممَّ 

أو - َس ولِ من بَ  رانَ جْ بنَ ينِ هذا الدّ  ُل ْص أَ  :يقولون رانَ جْ نَ  ُل هْ : أَ داينُّ مْ قال اهلَ 

نيّ ْن النَّ وأنَّ  -َس ولِ يُ   ،ىصارَ مون يف النَّظَّ عَ م كانوا يُ ، وأهنَّ ْنِ من ذلك العَ  رانَ جْ بنَ  ةَ ا

ى صارَ النَّ قوُف هم، وإليهم كانت وُ م وأحكامِ  عن رأِي إاّل  شةُ بَ واحلَ  ومُ الرّ  رُ دُ ْص وال يَ 

تي مل ى الَّ عيَس  من دينِ  قيقةِ ى، وكانوا عىل احلَ مَ ظْ العُ  نيسةُ صاياهم، وكان هبا الكَ ووَ 

 ُِّّ: -هُ أسامؤُ  ْت َس دَّ قَ تَ -هم مؤمنني، فقال اّم َس عّز وجّل  اهللَ  ألنَّ  ؛ٌث دَ ها َح لْ ُخ دْ يَ 

 .(3)اآليةٱَّىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 

 .ما ُحّف بمعقوفني سقط يف األصل (1)

 .35/ 1قوُلُه: »قال حمّمد«، يريد حمّمد بن إسحاق؛ الّسرية النّبوّية:  (2)

 .8 -7سورة الربوج:  (3)
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، نِ مَ اليَ  بائلِ وقَ  رَيَ ه من مِحْنودِ بجُ  واسٍ إليهم ذو نُ  فسارَ »: (1) َق حَ إْس  قال ابنُ 

َ ، فخَ ةِ هوديّ هم ودعاهم إل اليَ عَ مَ فجَ  هوا رِ فكَ  ،ةِ دّ أو الرِّ  ريِق حْ والتَّ  لِ تْ القَ  هم بنيَ ريَّ

 َل تَ ى قَ حتَّ  لةٍ ثْ مُ  لَّ هبم كُ  َل ثَّ ومَ  ،ِف يْ بالسَّ  َل تَ وقَ  ،ارِ بالنّ  َق رَّ فحَ  دودَ ْخ األُ دَّ هلم فخَ  ،ةَ دّ الرِّ 

  .«ًفالْ أَ  ينَ رْش ريًبا من عِ منهم قَ 

 ،َل مْ الرَّ  َك لَ فَس  ،سٍ رَ  عىل فَ بانَ لُ عْ َدْوٌس ذو ثُ  :قال لهيُ  (2)ٌل ُج منهم رَ  َت لَ فْ وأَ »

 .(3)«همزَ جَ عْ فأَ 

 :قال لهيُ  ٌل ُج منهم رَ  (4)َت لَ فَ ذي الّ  إنَّ : قوُل يَ  نِ مَ اليَ  لِ هْ أَ  بعَض  ُت عْ مِ وَس : قال

 . رانَ جْ نَ  لِ هْ من أَ  ضِ يْ الفَ  بنُ  انُ يّ َح 

ذو  عَ َج رَ  . ثمَّ بانَ لُ عْ ثُ  يذ سٍ وْ عن دَ  (5)به َث دَّ َح  ذيالَّ  عن ديَث احلَ  تُّ بَ ثْ وأَ  :قال

 .نِ مَ اليَ  من أرضِ  عاءَ نْ إل َص ه نودِ معه من ُج  نْ بمَ  واسٍ نُ 

 بنِ  دِ حممّ [ ب3]عن ،مةُ لَ نا َس ثَ دَّ فيام َح –ه نودِ وُج  واسٍ ففي ذي نُ »: (6) رٌ اّم قال عَ 

 

 .35/ 1الّسرية النّبوّية:   (1)

 .يف األصل: »رجاًل«، وهو خطأ (2)

 .37/ 1الّسرية النّبوّية:   (3)

 .: َخَلَة وَنجاَفَلت (4)

َث« (5)  .حيتمل الّرسم أن ُيقرأ أيًضا: »وَأثَْبُت احلَديثنِي اّلذي ُحدِّ

 .36 -35/ 1الّسرية النّبوّية:   (6)
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 .«(1)َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّٱه: سولِ عىل رَ  اهللُ  َل زَ نْ أَ -َق سحإ

  عبدُ  واسٍ ذو نُ  َل تَ قَ  نْ قال: كان فيمَ ويُ »: (2) قال
ِ
 .«همهم وإمامُ رأُس  رِ امِ الثّ  بنُ  اهلل

  عبدُ  َل تِ : وقيل: بل قُ قال
ِ
، واسٍ ذي نُ  قبَل  ٌك لِ مَ  هُ لَ تَ ذلك، قَ  قبَل  رِ امِ الثّ  بنُ  اهلل

 ه.دينِ  لِ هْ من أَ  هُ كان بعدَ  نْ مَ  واسٍ ذو نُ  َل تَ ام قَ ، وإنَّ ينِ ذلك الدّ  ُل ْص وهو أَ 

 عن عبدِ  ،َق سحإ ابنِ  عنِ  ،مةَ لَ عن َس  ،رٍ اّم عن عَ ، حاتمٍ  ابن عن ،نا اخلرُض ثَ دَّ َح 

َث أنَّ ، مٍ حزد بن بن حممّ  بكراهلل بن أيب   : (3)ه ُحدِّ

يف  رَ فَ َح  ، ريض اهلل عنه، اِب طّ اخلَ  بنِ  رَ مَ عُ  مانِ يف زَ  ،رانَ جْ نَ  لِ هْ اًل من أَ ُج رَ  أنَّ »

  عبدَ  دَ َج فوَ  ،هتِ حاَج  لبعضِ  رانَ جْ نَ  ِب رِ من َخ  بةٍ رِ َخ 
ِ
 ،َدْفٍن منها حتَت  رِ امِ الثّ  بنَ  اهلل

ها نه عدُ يَ  بْت ذِ ه، فإذا ُج دِ ًكا عليها بيَ ِس مُمْ  ،يف َرْأِسه بةٍ عىل رَضْ  هُ دَ ًعا يَ ًدا واِض قاعِ 

فيه:  توٌب كْ مَ  مٌ ه خاتَ دِ يف يَ  ؛هامُ دَ  َك َس مْ فأَ  ،ها عليهادَّ رَ  ،هدُ يَ  ْت لَ ِس رْ ًما، وإذا أُ دَ  ْت ثَ عَ انبَ 

 ،هعىل حالِ  ّروهُ قِ أَ  أنْ  :رُ مَ إليهم عُ  َب تَ ه، فكَ رِ مْ ه بأَ رِبُ خُيْ  رَ مَ فيه إل عُ  َب تَ فكَ  ؛ اهللُ يّب رَ 

ْفنَ دّ ورُ   . «لوا عَ ففَ  ؛وا عليه الدَّ

 . بانَ لُ عْ ذو ثُ  ٌس وْ دَ  َت لَ فْ : وأَ قال

 

 .5 -4سورة الربوج:  (1)

 .36/ 1الّسرية النّبوّية:   (2)

 .37 -36/ 1الّسرية النّبوّية:   (3)
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، سِ يْ القَ  من عبدِ  لٍ ُج رَ  ،ُسليامنعن  ،بيُّ لْ الكَ  شامٌ هِ  واهُ ما رَ  ديِث هذا احلَ  ومثُل 

 املَ  عبدِ  بنُ  نُ سليام رَّ مَ  »: (1)قال
 ْت فَ لَ فاختَ  ،ْت رَ فِ فحُ  ،فريةٍ بحَ  رَ مَ فأَ ، الُقرىبوادي  ِك لِ

 هُ دَ ًعا يَ واِض ، قميصانها عليه حتتَ  لٍ ُج م برَ فإذا هُ  ،جوهارَ خْ فاستَ  ،صخرةٍ هم إل ناقريُ مَ 

، وإذا مُ الدَّ  (3)أَ قَ فرَ  ،ْت عَ َج فرَ  ،ْت لَ ِس رْ فأُ  ،ا دًمامكاهُن  (2)َفَثجَّ  ،ْت بَ ذِ فجُ  رَ مَ فأَ  ،هنِ رْ عىل قَ 

  سولِ رَ  سوُل رَ  ،ورٍ مْ عَ  بنُ  ُث ارأنا احل :كتاٌب 
ِ
بوين ذَّ فكَ  ،نَ يَ دْ مَ  لِ هْ إل أَ  ٍب يْ عَ ُش  اهلل

 .«(4)ينلوتَ وقَ 

  وقوعُ  رَبِ هذا اخلَ  ومثُل 
ِ
 رِ فْ يف َح  ،ُأُحد (5)شهداء من بعضِ  لٍ ُج عىل رَ  حاةِ ْس امل

 ًما. دَ  (6)َث عَّ َش ، فتَ معاويةُ به  رَ مَ ذي أَ ى الَّ رَ جْ املَ 

 لَ عُ  رُ ثَ كْ : أَ نُ َس قال احلَ 
ِ
من  دودِ ْخ األُ  حاِب ْص أَ  يفه كان إنَّ  :يقولون نِ مَ اليَ  لِ هْ أَ  امء

عىل ذلك  ليٌل ودَ  ،هلم ارَ الدّ  وذلك أنَّ ؛ (7)ريةٌ ثك ةٌ دّ عِ  ٍب عْ كَ  بنِ  ِث ني احلارِ بَ  ةِ حارِض 

 

 .، باختالف يسري384 -383/ 1كنز الفوائد:   (1)

 .املاء ونحُوُه: انصبَّ بشّدةَثجَّ  (2)

ُم ونحُوُه: َسَكَن وانقطع َرَقأَ  (3)  .الدَّ

   .يف األصل: »فكّذبوين وقتلوه«، وصوابه عن كنز الفوائد، عىل أنّه يستقيم املعنى لو قال: »فكّذبوه وقتلوين« (4)

 .يف األصل: »الشهداء«، ثّم رضب عىل )أل( الّتعريف (5)

َث« أيًضا، بمعنى:  -دون الّرسم-: تفّرق وانترش، عىل أن املعنى تشّعث (6) ر وهَتَيََّج يّتجه بـ»َتَبعَّ  .َتَثوَّ

 .»كثرية«، و»كبرية«، ألّن حروفه غري معجمة( الّرسم واملعنى، حيتمل كالمها: 7)
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 بنِ  زيدَ يَ  بنِ  نْيِ َص احلُ  ولذي الُغّصةِ  ،نٍ طَ ّياِن بن قَ للدَّ  اينِّ ّس الغَ  لةَ بَ بن َج  ِث احلارِ  ُل وْ قَ 

كام لَ زَ نْ : ما أَ -نةٍ َس  ماةَ  ِث ارني احليف بَ  (1)عَ بَ قد َرَأَس ورَ  نْيُ َص وكان احلُ - نانٍ قَ  بنِ  ادِ دّ َش 

 ِب رْ م وَح هِب رْ َح  يف ِث ارني احللبَ  ةِ مّ الصِّ  بنِ  دِ يْ رَ دُ  وقوُل ؛ رانَ جْ ني نَ عْ ؟ يَ ٍج حِ ذْ مَ  دَ لَ بَ 

 : )من الّرمل((2)نَ وازِ هَ 

 رَشٌ عْ مَ  مْ تُ ْن أَ  ِث ني احلارِ يا بَ 

ِ ٍ  

   ( 3) َعىَل الَبْأِس هُبَمْ سِ أْ البَ  ةَ ساعَ  

 َقبيٌل ِمْثُلُكمْ  ( 4)َلْيَس يف الّناسِ  

ِ ٍ  

 ( 5)َشمْ ُج َغرْيَ  ا حنَي َيْرَفضُّ الَقن  

ِة ِإْن مل َأْرِمُكمْ َلْسُت لِلصِّ    مَّ

ِ ٍ  

 ( 6)ِبَخناذيَذ َتباَرى يف اللُُّجمْ  

 

   

 

نيّ ْن النَّ  ث عنِ َبْلحار ْل زُ ومل تَ   صىلَّ ، بيِّ هم عىل النَّ دُ فْ وَ  مَ دِ ى قَ حتَّ  دودِ ْخ األُ  بعدَ  ةِ ا

 .لةُ باهَ املُ  ِت رَ وهبام َج  ُد،يِّ والسَّ  ُب العاقِ  :(7)همعليه أسقافُ  مَ دِ وقَ  ،موسلَّ  هِ عليه وآلِ  اهللُ 

 هُ غَ لَ فبَ  ،ةِ هوديّ عىل اليَ  واسٍ كان ذو نُ  »: (1)، قالُقريشو (8) رَشّية بيد ]بن[ رواية عُ 

 

ْرباع، وهو ُرُبع الَغنيمة اّلذي كان يأخذه الّرئيس يف اجلاهليّة؛ الّتاج: )ر ب ع( َرَبعَ  (1)
ِ
 .القوَم: أخذ منهم امل

 . 111ديوانه:   (2)

 ُدكم واٍر، ويف احلَْرِب هُبَْم«.عُجُزُه يف ديوانه: »َزنْ   (3)

 .يف األصل: »النا« بال سني، ولعّله سهوٌ  (4)

 يف ديوانه: »... يف األرض ...     ... َيْرَفضُّ الِعدا ...«.  (5)

 يف ديوانه: »... آتُِكْم     بَِخناذيَذ ... «.  (6)

 .قوُلُه: »أسقافهم« كذا، ولعّل النّاسخ أراد: »أساقفهم« فَسها (7)

 .يف األصل: »عن رشية« وهلا ُوجيه (8)
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نيّ ْن النَّ  أنَّ  رانَ جْ عن نَ   لوكِ من مُ  نةَ فْ َج  من آلِ  ٌل ُج هم رَ ه جاءَ وأنَّ  ،فيهم ْت َش قد فَ  ةَ ا

  عبدُ  :قال لهيُ  ،هممُ لِّ عَ يُ  ،مةٌ اّل عَ  امِ بالّش  انَ ّس غَ 
ِ
 واسٍ إليهم ذو نُ  ، فسارَ رِ امِ الثّ  بنُ  اهلل

 ،عنه ىلَّ ه َخ عىل دينِ  هُ عَ تابَ  نْ فمَ  ،ًرا ها مَجَْلَ ها ومَ رَ فَ احتَ  دادٍ ْخ هم عىل أَ َض رَ ى عَ حتَّ  هِس فْ بنَ

ةٌ  ْت رَّ ى مَ فيها، حتَّ  هُ َح رَ طَ  ْل عَ فْ مل يَ  نْ ومَ  ذلك عليها  [أ4]َض رِ  عُ هلا فلاّم  معها ابنٌ  امرأ

 نْ إِ ؟ يَّ نَ بك يا بُ  عُ نَْص ها إليها، وقالت: كيف أَ ابنَ ْت مّ َض  ثمَّ  ،ظيمٍ عَ  لٍ وْ إل هَ  ْت رَ ظَ نَ 

 هُ مَّ يا أُ  ها: اميضرِ جْ وهو يف حِ  المُ ؟ قال هلا الغُ َك تمْح رَ  ،رُ مْ األَ س بافل ،عن ديني عُ جِ رْ أَ 

ةُ  ِت بَ جِ فعَ  ؛فيها ه ال نارَ فإنَّ  ِك ينِ عىل دِ  ى عليه ام كان أتَ قال: وإنَّ -ا هابنِ  المِ من كَ  االمرأ

ةُ  ِت َض فمَ  -رٍ هُ ْش أَ  عةُ بْ َس  ها، فُرِمَي هبا بابنِ  صريةِ البَ  منَ  راها اهللُ مّلا أَ  ،هاعىل دينِ  االمرأ

ةِ  بعدَ  ْل ثِّ مَ فلم يُ  ،واسٍ ذو نُ  ُف يوُس  ، وقامَ دودِ ْخ ها يف األُ وابنِ    .«دٍ َح بأَ  االمرأ

نيّ ْن النَّ قيقةِ من َح  اآليةِ  به منَ  م اهللُ راهُ وما أَ  ،لِ فْ الطِّ  رِ مْ يف أَ  اُس النّ وخاَض   ،ةِ ا

 .رٍ هُ ْش أَ  بعةِ َس  به ابنُ  مَ لَّ كَ تَ فيام 

 دِ لَ من وَ  ،ِث بن احلارِ  ِك مالِ  بنِ  عيدِ َس  بنِ  رانَ هْ َمْعروُف بُن زَ قال يف ذلك 

نكْ َس من   ،يِّ مُه رْ اجلُ  عمٍرو بنِ  ضاضِ مُ  بنِ  ِث اراحل
 : )من اخلفيف(   (3)رانَ جْ نَ  (2)

 

 .، بتّنف312الّتيجان:   (1)

ْكن( 2) ٍب؛ وقيَل: مجٌع؛ الّتاج: )س ك ن(، عىل أنّه حيتمل أن يكون: »سّكان«السَّ  . : اسٌم جلمِع ساكٍن، كشاِرٍب ورَشْ

 .مل أقف عىل األبيات يف مصدر آخر، ولعّله ممّا تفّردت به هذه القطعة من اجلزء الّسادس من اإلكليل (3)
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 يارِ ْخ ني األَ بَ  ةٌ آيَ  ْت رَ هَ ظَ 

ِ ٍ  

رِ الرضِّ  مَ وْ يَ  مَّ ثَ  ، دودِ االْخ  وَ حْ نَ    ا

 ـ ْش اأَل  رَضَ َح  ذْ ِإ  بيِّ الصَّ  المِ كَ لِ  

ِ ٍ  

 دارِ قُ  مِ وْ يَ  لِ ثْ مِ ا كَ مً وْ يَ  دُ ـها  

 ا رْيً َخ  ةِ يامَ القِ  عِ جِ رْ يف مَ  نَّ إِ  

ِ ٍ  

 ارِ جّ فُ لْ لِ  نَ دْ دِ عْ وًرا أُ أو رُش  

 ا ليكً ى مَ َش ْخ أَ  -ذامِ َح - ي حّ لِ ال تُ  

ِ ٍ  

 صارِ ْب واأَل  امعِ ْس األَ ا بِ ذً آِخ  

 دٌ ْش رُ  مَ وْ اليَ  َك ديني ودينَ  نَّ إِ  

ِ ٍ  

  نَ ومِ  
ِ
 ( 1) باري طِ اْص  رْيُ َخ  كانَ  اهلل

 ُمَعنًِّفا ،مٍ بن عارِ  بانَ لُ عْ ذو ثُ  ٌس وْ دَ  :قال لهيُ  رَيَ من مِحْ اًل ُج رَ  واسٍ ذو نُ  َب لَ قال: وطَ  

نيّ ْن النَّ  ه يف دينِ خولِ عليه لدُ   دِ نْ من ُج  ناٌس  هُ عَ بَ ، واتَّ َب رَ ، فهَ رَيِ مِحْ  ءسارؤ من بنيِ  ،ةِ ا

 ؟قيِّ عون هبذا الشَّ نَ ْص : ما تَ هم لبعضٍ ، فقال بعُض لِ مْ هم يف الرَّ زَ جَ عْ ى أَ حتَّ  واسٍ ذي نُ 

]إل[ َل ِص يَ  نْ أَ  قبَل  لِ مْ يف الرَّ  ٌك هو هالِ  ،هِ ِس فْ فاكم بنَقد كَ 
 .جاهُ نْمَ  (2) 

 

  

 

 .يف األصل: »رشدا«، بالنّصب، وهو خطأ (1)

 .ما ُحّف بمعقوفني ساقط يف األصل (2)
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   دودِ ْخ األُ   حاِب ْص وأَ   واسٍ ذي نُ   رَبُ َخ 

 بارِ ْح األَ   ِب عْ عن كَ 

 ني به بعُض ثَ دَّ فام َح  ،نِ مَ اليَ  لِ هْ أَ  عندَ  ،واسٍ ذي نُ  بارُ ْخ ا أَ : أمّ نُ َس قال احلَ 

  عن عبدِ ، الفهْس أَ  عن بعضِ  دةَ عْ بَص  نيَ يّ حِلْمرَي ا
ِ
  عبدِ  بنِ  زيدَ يَ  بنِ  رَ مَ عُ  بنِ  اهلل

ِ
 اهلل

 ، قال: املحيلّ  سليمبن  دِ يْ عن زَ  ،نوخيِّ التَّ 

يف  وجّل  عزّ  هم اهللُ رَ كَ ذين ذَ الَّ  ،دودِ ْخ األُ  حاِب ْص عن أَ  ،بارِ  األَْح َب عْ كَ  ُت لْ أَ َس 

 ، فقال: هِ كتابِ 

  عبدِ  حاُب ْص م أَ هُ 
ِ
قد  واسٍ وكان ذو نُ ؛ واسٍ هم ذو نُ لَ تَ قَ  ،رانَ جْ بنَ رِ امِ الثّ  بنِ  اهلل

، وكانوا عىل دينِ رِ وا عليه وكَ بَ فأَ  ،ةِ هوديّ اليَ  هم عىل دينِ رادَ ، فأَ دَ وَّ هَتَ   نيَ واريّ احلَ  هوا

هم قَ رَ ْح أَ  ثمَّ  ،عنيَ مْجَ هم أَ لَ تَ م وقَ عليه وسلَّ   اهللُ صىلَّ  مريمَ  عيسى ابنُ ذي جاء به الَّ 

 .نِ مَ إل اليَ  َف وانَنَ  ،ارِ بالنّ

  عبدُ  َل تِ قُ  نْ فيمَ  َل تِ وقُ 
ِ
هامَس ومل يُ – نْيِ لَ ُج ى رَ وَ ِس  ْت لِ فْ ، ومل يُ رِ امِ الثّ  بنُ  اهلل مِّ

(1)-  

 . بهنِ يْ جريَ تَ ْس مُ  َنَ يْ قا بقَ حِ فلَ 

يف  َل عَ ما فَ  له سوءُ  وبانَ ، دامةُ النَّ  هُ تْ قَ ه حَلِ تِ كَ لَ إل مَمْ  واسٍ ذو نُ  ُف يوُس  ا صارَ وملّ 

 

 .يف األصل: »يسمها« (1)
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  بادِ عِ 
ِ
 : )من الّطويل((1)، فقال يف ذلكلةِ ثْ املُ  منَ  اهلل

 نْ كُ ين ومل أَ دْ لِ ي مل تَ مّ أُ  َت يْ فيا لَ 

 ٍِ  

رِ ثامِ  نِ ابْ  َس أْ رَ  ُف يْ السَّ  ضَّ عَ  ةَ يّ ِش عَ  
 (2 ) 

 ِنْ تَ فانْ   بِّ يا رَ   :  هُ نْ ا مِ تً وْ َص   صاَح   دْ وقَ  

 ٍِ  

  
 ( 3)رِ واِت البَ  يوِف السُّ بريوا بِ أُ  مٍ وْ قَ لِ

 ها مِ كاْس  ةُ فاهَ والسَّ  ، عااًل ِف  ُت هْ فِ َس  

 ٍِ  

   [ ب 4] رِ صائِ البَ  لِ هْ أَ  لِ وْ قَ  نْ مِ  عْ مِ تَ ْس ومل أَ  

ً وَتَ  ةً وَ غْ ا طَ مً وْ قَ  ُت قْ رَّ وَح    ا ربُّ

 ٍِ  

 ( 4)رِ فاِت الدَّ  بورِ يف زَ  قٍّ َح  ُل هْ أَ  مْ وهُ  

 روا مِّ بريوا ودُ أُ  مٍ وْ قَ  نْ مِ  َك بُ ْس حَ فَ  

 ٍِ  

  بٍّ رَ وا لِ نَ عْ فأَ  
 ( 5)رِ غاِف  طياةِ خَ لْ لِ

 يل وباطِ وَغّيي يل هْ يل َج  بانَ  دْ قَ لَ  

 ٍِ  

 ( 6)رِ صادِ املَ  فاِت لِ تْ   مُ فْ نَ  ُت قْ هَ رْ وأَ  

 ةٌ بَ وْ تَ  -ا صاِح ي - نِ مْحَ  الرَّ َل يل إِ  ْل هَ فَ  

 ٍِ  

 ( 7)؟ ري عاذِ مَ  ِقي لْ أُ  مَ وْ يَ  هِ يْ لَ ِإ  توُب أَ  

 ةً ساعَ  َك لْ املُ  رَ  مل أَ يّن أَ  َت يْ يا لَ فَ  

 ٍِ  

 ( 8) ارِسِ خ  انَ ْزي َنْفَس َخ يل قْ ِس أَ مْ ومل أُ  

 

 

 .205/ 3، وعن املخطوط يف شعراء مِحرْي: (547بوع: ، مط186)خمطوط: يف رشح الّدامغة  15، 14، 3القصيدة  ما عدا   (1)

 ، خمروًما.يف شعراء مِحرْي: »يا ليت« (2)

 ، وكلتامها مقبولة.يف شعراء مِحرْي: »لقوم ُأبيدوا ...« (3)

 الّدامغة.، وهي أدنى من الّرواية أعاله، أو لعّلها حمّرفة عىل أهّنا كذلك يف خمطوط يف شعراء مِحرْي: »فخّرجت قوًما ...« (4)

 .عُجُزه يف شعراء مِحرْي: »وباهلل َحْسٌب ِمْن َويلٍّ ونارِص« (5)

 .12، وترتيبه يف شعراء مِحرَْي آخر أبيات القصيدة، ورقمه يف شعراء مِحرْي: »وأوردت ... يف َخطري ...« (6)

 . وليس خيفى ما يف الُعُجز والقصيدة كّلها من اقتباس من القرآن.عُجُزه يف شعراء مِحرْي: »... إل َربٍّ عىل النّاِس قاهِر« (7)

: ُأْمِهل وُأؤّجل؛ ُيقال َأْمىَل عليه الــّزمُن: أي: طــال وُأميل: ُأبِْغض.   وَأْقيل. يف شعراء مِحرْي: »... ُأميل نفس َيْقظاَن ساهر« (8)

 ه، وَأْمىَل له؛ أي: طّوَلُه له وأمهَلُه.علي
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   ةٍ نايَ جِ  رْيِ غَ ا بِ يً غْ بَ  مُ هُ تُ لْ تَ قَ 

 ٍِ  

رِ باِئ الكَ  مِّ طَ أَ  نْ مِ  -يش يْ وعَ - َك لْ وتِ  
 (1 ) 

 عٌ مَ وجَمْ  لِ اإلِ  دَ نْ عِ  ٌف قِ وْ نا مَ لَ  

 ٍِ  

 ( 2)رِ باِب اجلَ  هنيِ مُ  ارٍ بّ َج  دُ هَ ْش ومَ  

 ؟ ةٍ جَّ وُح  هِ يْ لَ ِإ  رٍ ذْ عُ  نْ مِ  يِلَ  ْل هَ فَ  

 ٍِ  

 ( 3)رِ عاذِ بِ  بادِ العِ  مِ لْ ظُ  نْ مِ  وما ُهوَ  

 تي طياَ َخ  ْت بانَ    حنيَ فْ نَ لِ  ٌل يْ وَ فَ  

 ٍِ  

 ( 4)رِ غادِ  ُل وْ قَ  مْ هِ ِل تْ ين يف قَ َر هَ دْ وأَ  

 قي  وخالِ يّب رَ  ذو اآلالءِ  اهللُ  وَ هُ  

 ٍِ  

رِ قادِ املَ  َك لْ تِ  رَشِّ  نْ مِ  هِ بِ  عوذُ أَ  
(5 ) 

 ةً طَ رْ وَ  ِي أْ الرَّ  ةُ لَّ ني زَ تْ دَ رَ وْ أَ  دْ قَ لَ  

 ٍِ  

 ؟ رِ قادِ  رْيُ غَ  رٍ قادِ  نْ مِ  نْ وَ جُ ْنيَ  ْل وهَ  

 قي تَّ ى وأَ َش ْخ أَ  سانِ ْح ذو اإلِ  اهللُ  وَ هُ  

 ٍِ  

ِئ اجَل  َك لْ تِ  رانَ فْ غُ  هُ لُ أَ ْس وأَ    رِ را

رَ مَّ ه غَ إنَّ  :م يقولون: فإهنَّ بارِ ْح األَ  ِب عْ لكَ  قال: قلُت  
؛ هِ ِس رَ وبفَ  رِ حْ ه يف البَ ِس فْ بنَ (6)

 فلاّم  ، يف َبَدنِههُ صابَ أَ  (8)بَِتْبلٍ  ،إليه (7)وا َأْومَ ذي الّ  العنِ  قبَل  بوا، قد كان ماَت ذَ ال: كَ ق

 . منه ماَت  هِ قِ نَّإل خُمَ  عَ لَ طَ 

 

 .الكبائر: أعظمها وأعالها أَطمّ . ويف شعراء مِحرْي: »... يوم بغري ...« (1)

 .يف شعراء مِحرْي: »... هِبُوِن اجلَبابِِر« (2)

 .يف شعراء مِحرْي: »... ُعْذٍر إل اهلل ذي الُعال   ... يف ظلم ... بغادر«، مصّحًفا (3)

ري: »أقـــول لنف ـــ ...      ... يف ُهْلِكهـــم قـــول عـــاِذِر«، مصـــّحًفايف شـــع  (4) ْ َرهُ . راء محـــِ ــَ رت الــــَوطيس وَأْدهـ : أمحـــاُه؛ ُيقـــال: َأْدهـــَ

ٍة معّلقة بمخطوط  رشح الّدامغة.  الّتنّور: أمحيته؛ كذا ورد يف طرُّ

 .يف شعراء مِحرْي: »... من موبقات املقادر« (5)

رَ  (6)  .باليّشء: َدفَعُه وَرماُه؛ الّتاج: )غ م ر( َغمَّ

 .وأومأ، كالمها قيل؛ الّتاج: )ومي، ومء( أومى (7)

َقم؛ الّتاج: )غ م ر(التَّْبل (8)  .: السَّ
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 . مُ لَ عْ أَ  َك بُّ فرَ  ؛عليها ِنٍّ مُ  ريَ ه غَ طياتِ ا بخَ فً رَتِ عْ مُ  قال: وماَت 

 : )من الّطويل((1)اأيًض  قال: وهو القائُل 

 ا ثاهِن دَ  َح ىَل ى عَ قَ بْ ال َمِلٌك يَ 

ِ ٍ  

 ُب هَ ذْ يض وتَ مْ تَ  َس إاّل  ةٌ وقَ وال ُس  

ا  ُح بِ ْص ويُ    ةٍ دَّ وِش  لنيٍ  دَ عْ بَ  َجخمخ

ِ ٍ  

  ْ  وْ ُس  امُ ّي أَ  هِ يض بِ ومَت
ٍ
 ( 2)ُب لَّ قَ تَ  ء

 ةٌ رارَ َح  ْت كادَ  َت وْ املَ  ُت رْ كَ إذا ما ذَ  

ِ ٍ  

 ُب هَّ لَ تَ ضا تَ الغَ  رِ مَجْ  نْ مِ  ِب لْ  القَ ىَل عَ  

 ذي الَّ  رَشِ حْ املَ  لدى ا مً وْ نا يَ ى بِ عَ دْ ويُ  

ِ ٍ  

   ُب غَ رْ يَ  باخُلْلدِ  كانَ  نْ مَ  َيفوُز ِبهِ  

 ما دَ عْ بَ  مَ لْ العِ  عَ يَّ َض  نْ مَ  هِ ى بِ قَ ْش يَ فَ  

ِ ٍ  

  نَ مِ  نورٌ  هُ لَ  ضاءَ أَ  
ِ
 ُب قُ ثْ يَ  اهلل

 ى قَ  التُّ َل ِإ  طاعَ أَ  نْ مَ  فيهِ  دُ عَ ْس ويَ  

ِ ٍ  

 ُب رَّ قَ تَ يَ  هُ بُ لْ قَ  هِ يْ لَ إِ  وكانَ  

 ها عيمُ نَ  دومُ يَ   دارٍ َل إِ  وصارَ  

ِ ٍ  

 ( 3) ؟ ُب هَ ذْ مَ ، ُمَنْيَمةُ يا  ، هلي إِ  نْ مِ  ْل وهَ  

 ةً ساعَ  َك لْ َر املُ  مل أَ يّن أَ  َت يْ يا لَ فَ  

ِ ٍ  

ُب سَّ نَ تَ مُ  ِخهِ ْنيل يف ِس  ُك ومل يَ  
(4 ) 

 ا تي هِب الَّ  ناِت اهَل  ِب يّب َق رَ لْ ومل أَ  

ِ ٍ  

 ُب نَّجَ تَ ما تَ  طيَك خُيْ  دْ وقَ  ُت كْ لَ هَ  

ِ رَ  ةِ طاعَ فازوا ِب  ًرا فَ ى نَ رَ أَ    مْ هبِّ

ِ ٍ  

 ُب رْشَ ومَ  يٌّ ِخ رَ  ٌش يْ عَ  مْ هَلُ  مَّ تَ فَ  

 مْ هُ صريُ مَ  حيمِ اجلَ   نارِ َل ًما ِإ وْ وقَ  

ِ ٍ  

 [ أ 5] ُب هَ رْ ى ويُ َش خُيْ  وءُ موا والّس دَّ ام قَ بِ  

 

 

 .: الَوْخم الّثقيل؛ القاموس: )ج خ خ(اجلَّخ  (1)

 .208 -205/ 3القصيدة  ممّا ُيستدرك عىل ما مُجع له يف شعراء مِحرَْي:  (2)

 .153/ 1ممّا خياُف؛ كذا قال أبو عمٍرو يف اجليم:  -بإذن اهلل  -: اّلتي قِد اْطَمَأنَّ إليها، وَعلَِم أهّنا َسُتنْجيِه املُنَْيَمةُ ( 3)

نْخ( 4)  : األصل من كّل يشٍء.السِّ
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 هُ َنَ نْ واستَ  ،اًم لْ ظُ  نْيِ له ابنَ لوا تَ قَ  رانَ جْ نَ  َل هْ أَ  أنَّ  هُ رَبَ ْخ فأَ  مَ دِ ا قَ وديمخ  َي اًل ُج رَ  : إنَّ وقال        

 رانَ جْ نَ  َل هْ زا أَ فغَ  ،ةِ هوديّ لليَ  واسٍ ذو نُ  َي مِ ى، فحَ صارَ نَ  اكَ إذّ  رانَ جْ نَ  ُل هْ ، وأَ عليهم

 مَ دِ ى قَ حتَّ  ضيْ الفَ  بنُ  انُ يّ َح  :قال لهيُ  رانَ جْ نَ  لِ هْ من أَ  ٌل ُج رَ  َج رَ ، فخَ َل تْ فيهم القَ  رَ ثَ كْ فأَ 

 .هُ َض عْ بَ  ارُ النّ (1)ِت قَ رَ ْح قد أَ  جيلِ نْ باإلِ  تاهُ أَ و ،بهبوا ه ما ُنكِ مُ لَ عْ فأَ  ،شةِ بَ احلَ  ِك لِ عىل مَ 

، َق افرَتَ  ثمَّ  ،واسٍ ذي نُ  امِ إل أيّ  دٌ ْح فيه أَ  عُ مَ طْ ال يَ ، اًل ِص تَّ مُ  رَيَ مِحْ ُك لْ مُ  ْل زَ قال: ومل يَ 

 .نةً َس  85امنني وثَ  سًسا هُ كُ لْ وكان مُ 

 

  

 

 ( يف األصل: »أحرقه«.1)
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 باُب 

 واسٍ ذي نُ   امِ أيّ   رِ آِخ   يف  بارِ خ األ   منَ  ما جاءَ 

 نِ تَ الفِ  امِ ن وأيّ زَ ذي يَ   بنِ   سيف  امِ وأيّ 

 عن ،نٍ زَ ذي يَ  بنِ  سيِف  بارِ ْخ وأَ  ،واسٍ ذي نُ  رَبِ َخ  (1)قاُب عْ جاءت أَ  :داينُّ مْ قال اهلَ 

 :هٍ ُج وْ أَ  عةِ بَ رْ ، من أَ إل اإلسالمِ  هُ وما كان بعدَ  ،اامهِل كَ 

بِ ، والرّ (2)األبناء عنِ  ُث الِ ، والثّ ُقريشاين عن ، والثّ نِ مَ اليَ  لِ هْ منها ما جاء عن أَ   عُ ا

  ُقريش وايةِ من رِ  الدِ البِ  امءُ لَ عُ  (3)هُ عَ ما مَجَ 
ِ
 .عٌ رْ فهو فَ  واألبناء

 :نْيِ عىل حالَ  ُق رَّ فَ تَ منها يَ  لٍ ْص أَ  لُّ وكُ  ،فةٌ لِ تَ خْ فمُ  صوُل األُ  الثةُ ا الثَّ فأمّ 

 ،رٍ اّم عن عَ  ،مٍ د بن حاتِ عن حممّ  ،رِضُ ني به اخلَ ثَ دَّ ه ما َح فإنَّ  ُقريش ْت وَ ا ما رَ فأمّ 

يف  لِ فيال رَبِ من َخ  هُ رَ كَ ، وما ذَ مِ وْ  القَ َل وْ مَ  ،سارٍ يَ  بنِ  َق سح بن إدِ عن حممَّ  ،(4)مةَ لَ َس  عن

 جاِج من احتِ  روهُ بام نحن ذاكِ  عِ ِض وْ ه يف هذا املَ باتِ ني عن إثْ غْ تَ ْس وأَ  ؛إدَ تَ بْ املُ  تاِب كِ 

 ى.نً عْ ى مَ نًعْ ا ومَ فً رْ ا َح فً رْ َح  وهُ وَ ه، فيام رَ ريِ عليه وعىل غَ  امنيةِ اليَ 

 

 : مجع َعِقب، وهو من كّل يشٍء آخُرُه.األعقاب( 1)

ذين جــاؤوا األبنــاء (2) ْرس الــّ ة أهــل  -بحســب مــا هــو معــروٌف اليــوم بــاليمن-: هــم أبنــاء الفــُ َ مــع ســيف بــن ذي يــزن، لنُنــْ

ى جــاء اإلســالم وعــىل الــيمن مــنهم: بــاذان ْرس، حتــّ ، اليمن، وإخــراج األحبــاه منهــا، فخــرج األحبــاه، وبقــي فيهــا الفــُ

 .فُأقّر عىل حكمه أّول اإلسالم، ثّم زال حكمهم، وبقي أبناؤهم، وما تزال منهم بقيّة حّتى اليوم

 .يف األصل: »مجعته« (3)

 .يف األصل: »عاّمر بن سلمة«، والّصواب ما ُأثبت، الشتهار سلسلة الّسند، كام سلف ذكُرهُ  (4)
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 ُعبيدإل  سوَب املن الكتاَب  نَّ إ :منهم اسِ النّ امِ بأيّ  املعرفةِ  (1)هم وذووامؤُ لَ وقال عُ 

 ُقريش بنيَ  ةِ بيّ َص العَ  امِ أيّ و ،معاوية امِ يف أيّ  وهُ لَّفأَ  ،ُقريشمن  جالٍ لرِ  يِّ مُه رْ اجلُ  ةَ يّ رَش بن ا

 .انّس َح  رأشعانها ُتْنبُئ ع، واألنصارِ 

 ابنِ  رِ عْ وِش  ديِث من َح  ى كان، حتَّ دٍّ عَ إل مَ  ضاعةَ قُ  بَجْذِب  ويزيدُ  وطمع معاويةُ 

 . (2)ما كان هِ ريِ وغَ  قاعِ الرَّ 

عنه  وهُ لُ أَ َس ا ممّ  مَ لَ عْ مل يكن بأَ  (3)بيًداعُ  فإنَّ  ،عِ بابِ التَّ  بارِ ْخ من أَ  ما يف الكتاِب  وإنَّ 

م عىل ذلك أهنَّ  ليُل والدَّ  ؛اخلاليةِ  مِ مَ واألُ  يةِ املاِض  رونِ بالقُ  مِ لْ العِ  ُل هْ م أَ ، وإهنَّ به منهم

منهم يف  دَ فِ يَ  نْ ون أَ كّ فَ نْ، ال يَ (4)ْسَدكُ أَ  امنيةِ ، وباليَ ُق َص لْ أَ  ِك لْ املُ  وبدارِ  ،ُب رَ قْ أَ  نِ مَ إل اليَ 

فِ  رَيَ مِحْ لوكِ إل مُ  عامٍ  لِّ كُ   .مِ مَ األُ  ارُ وُتّ  ِب رَ العَ  حاجُّ  نةٍ َس  لٍّ شاهم يف كُ غْ ، وتَ دُ الوا

، (5)ملْ عِ ]هبا أ[ هممن ةَ يّ رَش  بيُد بنُ عُ  مل يكنْ  ،دَ واهِ َش  ةَ يّ رَش  دوا إل ابنِ نَ ْس م أَ وإهنَّ 

داينِّ مْ اهلَ  ٍك مالِ  بنِ  عِ دَ ْج األَ  لِ قومثل  ،[ب5]معرفة اهبوال له 
 )من الكامل( :(6)

 

 .يف األصل: »وذو« (1)

قاع«، ليس خيفى فيه العطُف قبل اإلضافة  (2)  .256؛  وبعض الّشعر املراد  يف ديوانه: قوله: »حديث وشعر ابن الرِّ

 .يف األصل: »عبيد« (3)

 .ثُر تعّلًقا: َأْوَلع وأك أسدك (4)

 .»مل يكن عند ابن رشية علٌم« ( ما ُحّف بمعقوفني يقتضيه الّسياق، عىل أّن الّرسم حيتمل أن ُيقرأ:5)

 .233 -223البيتان ممّا ُيستدرك عىل ما مُجع للجدع يف شعر مَهْدان:  (6)
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 ةٌ بريَ كَ  كونُ ذا تَ ِإ  امدُ العِ  نُ حْ نَ 

ِ ٍ  

 عُ فَ دْ نا ال يُ قُّ وَح  واءُ نا اللِّ ولَ  

 ا ناهلَ يَ لِ  نْ كُ مل يَ  رُ آثِ نا مَ ولَ  

ِ ٍ  

 عُ بَّ  تُ اّل وإِ  ٍب رِ بو كَ  أَ اّل إِ  

 طَّ املُ  عبدِ  عارِ ْش ، وأَ ميِّ عَ ثْ اخلَ  بيٍب َح  بنِ  فيلِ نُ  رِ عْ ِش  ومثُل  
 بارِ ْخ ه، وأَ راجيزِ وأَ  ِب لِ

 :سيدٍ أَ  بنِ  اِب لَعتّ ، مه وسلَّ ه عليه وعىل آلِ ومالئكتُ   اهللُ صىلَّ ، بيِّ النَّ (1)[]لِ ، وقوُقريش

  (2) عىل آلِ َك فُ لِ خْ تَ ْس  مُ إيّن 
ِ
 ذلك.  ، وغريِ بطوله، احلديث اهلل

 لٍ ُج إل رَ  منها أقرُب ، وإليهم رُ هَ ْش هم أَ عندَ  واألخبارُ  األشعارُ  (3)فهذه :قالوا 

ةِ قّ رَّ ال منَ 
 عن أخبارِ  رَيهُ غَ  إنسانٌ  هم، قالوا: وهل يسأُل فوِس هم يف نُ بارُ ْخ وهي أَ  ،(4)

 (الرّسيعمشطور : )من (5) كام قال القائلإاّل  ؟فيخربهه ِس فْ نَ 

 ي  نّ ين عَ رِبُ خُيْ  رِبٍ وخُمْ 

 ( 6)ي نّ مِ  يب  رَبُ ْخ أَ  هُ نَّ أَ كَ  

 
 

 .ما ُحّف بمقعوفني سقٌط يف األصل، ويقتضيه الّسياق (1)

 .2، وصفة جزيرة العرب: 179/ 1: أهل مّكة، واخلرب مسوق أيًضا يف اإلكليل: اهللآل . ويف األصل: »ان« (2)

 .يف األصل: »فهد« (3)

ة (4) قــَ ة اجلُْرمهــّي اســُتقدم منهــا عــىل معاويــة بــن أيب ســفيان بعــد خالفتــه الرَّ : مدينــة معروفــة بســورية، ُيقــال إن ُعبيــد بــن رَشيــّ

ّقة(.325الّتيجان يف ملوك مِحرَْي: ـه؛ 43ـه، وقبل وفاة عمرو بن العاص 40  ، ومعجم البلدان: )الرَّ

 .44، وخاّص اخلاّص: 205املشطوران يف األمثال املولَّدة:  (5)

 يف األمثال املولَّدة:: »كأنّه أعرف به منّي« خمتّل الوزن إاّل أن يسّكن اهلاء  )بِْه(؛ ويف خاّص اخلاّص: »كأنّه أعلم ...«. (6)
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؟ قال: ال اسِ النّ : كيف أنا عندَ اُج جّ احلَ  هُ لَ أَ وقد َس  ،ريٍ بُج  بنُ  عيدُ وكام قال َس 

نََّك   .َك ِس فْ بنَ َك مِ لْ عن عِ  َك بُّ حا َيُغرَّ

هم به تُ نَِس لْ ه ما كانت أَ سانِ لقوا عىل لِ ن يُ أل ؛دوها إليهنَ ْس أَ  كثريةٌ  هذا أشياءُ  ريُ وغَ 

 . لُّ حِ مَ ْض ه تَ م فيهاهُت رَّ ، وتُ ُنُ قْ تَ 

 واهُ ، وهو ما رَ إليه سوِب نْ املَ  تاِب وا به يف الكِ تَ ما أَ  ريُ غَ  ةَ يّ رَش  ابنِ  مُ لْ ام عِ : إنّ قالوا 

، هُ بَ لَ طَ  نْ ملَ  ٌض رِ عْ . وذلك مُ قاُت الثِّ  هُ لَ قَ ، ونَ ُة صائِ عنه اخلَ  واهُ ، ورَ ريةِ احلِ  ِب رَ عن عَ 

ٌ ملَ وبَ   .موُت يَ  ال  قَّ واحلَ  ،ُج رُ دْ ال يَ  َق دْ الصِّ  ألنَّ  ؛هِ ِس رْ عىل دَ  َص ُحرِ  وإنْ  ،ه، وباٍق لَ مَّ أَ تَ  نْ نيِّ

، ريةِ حلِ با صورِ نامل جعفرٍ أليب  [أ6]هُ عَ َض بام وَ  َق حَ إْس  ابنِ  : وكذلك كتاُب قال

 .الفيلِ  رَبُ َخ  إبتداملُ  منَ  هُ ادُ رومُ  ذلك، هُ لَ أَ وكان َس 

 ابنِ  أحاديِث  ِق رُ طُ  رَ ثَ كْ أَ َيْسَتْضِعفون  احلديثن جاء هبذا ممّ  كثرًيا ا ينوقد رأ، قالوا 

ه ريَ غَ  ى، وأنَّ صارَ والنَّ هودِ اليَ  منها عنِ  ثريٍ ى بكَ ه أتَ ه هذا، وأنَّ ام يف كتابِ ، وال سيَّ َق حَ إْس 

  .مساهِب نْ وأَ  اسِ النّ امِ وأيّ ، رِ عْ الشِّ  روِف عْ بمَ  َنَ بْ كان أَ 

  نيِ األصلَ  ّنا َنِسُم هذينِ وإ
ِ
نا يف مْ لَّ كَ ، وقد تَ نْيِ ا هبذه العَ رامُه ونَ  ،مِ يَس هبذا امل

رَ نا عُ يْ دَ بْ وأَ  ،منهام روعِ الفُ   مها.سادَ نا فَ رْ هَ ظْ مها، وأَ وا

، ُقريش وايةَ ضاهي رِ ه تُ تُ وايَ فرِ  ،عاءَ نْ كان بَص  نْ ومَ  ،األبناءُ ا : وأمّ داينُّ مْ قال اهلَ 
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م من هَت وَ ْخ هم إِ تِ وايَ فون يف رِ الِ خُي م فإهنَّ  دانَ مَهْ  دِ لَ وبَ  (1)رانَ جْ ونَ  دةَ عْ كان بَص  نْ ومَ 

ًتا منهم يْ  بَ ، إاّل ةِ امنيَ اليَ  وايةَ كرون رِ نْ ، وال يُ ُقريش وايةَ فون رِ الِ ، وخُي عاءَ نْني َص ساكِ 

،  (2) قال الفضُل ؛ بانَ دوه إل آل أَ نَ ْس ديًثا أَ َح  صورِ روا يف هذه العُ ثَ كْ م أَ فإهنَّ  دةَ عْ بَص 

، وكانت (4)جوا رَ فدَ  ،هملَ ْص أَ  ثَّ فاجتَ  ،(3)ىموَس  بنُ  إبراهيمُ ى عليهم تَ فأَ  :دةَ عْ بَص 

 دةَ عْ بَص  (6)واكيَل َش  قييلُّ العُ  مَ دَ هَ  مَ وْ هم يَ عندَ  عَ دِ وْ قد أُ  (5)بانَ بن أَ  دِ حممّ  لُّ جِ هم وِس بُ تُ كُ 

 (7)نىأيب الزّ  بنِ  بيدِ عُ  بنُ  دُ عليه حممّ  رَ ثَ عَ  ، ثمَّ رِ هْ الدَّ  منَ  هةً رْ بُ  نوهُ فَ موسى، فدَ  ابن رٍ مْ بأَ 

 واها هذا البيُت تي رَ الَّ  وايةَ ه هذه الرِّ رِ يف آِخ  دَ َج ، فوَ وماتني عنيسب عىل رأسِ  ريُّ فَ نْاخلَ 

  منَ 
ِ
  (8)ةءرا وطَ  ،روِف احلُ  ةِ وّ بقُ  ،لِ األوَّ  طِّ للخَ  ٍف الِ خُم  طٍّ بخَ  ،األبناء

ِ
وا فيه تَ وأَ  ،دادِ امل

 دَ بوها إل قُ َس نَ  أبياٍت  ،بشواهدَ 
ِ
 بذلك. مُ لَ عْ أَ  واهللُ  ؛النَ وْ َخ  ماء

 

 .يف األصل: »بنجران وصعدة«، وقد نّبه النّاسخ عىل الّتقديم والّتأخري فيه، بكتابة )مؤّخر( و)مقّدم( عليهام (1)

 عني بـ)الفضل( هذا، وهل هو من آل أبان أم من غريهم.مل أهتد إل معرفة َمْن ي (2)

ـه، كان َجّباًرا َبّطاًشا َسّفاًكا للّدماء،  ُلّقب باجلَّزار، ، دخل َصْعدة قبــل املاتــني للهجــرة، 222إبراهيم بن موسى الَعلوّي  (3)

 .75/ 1تاصاهلم؛ األعالم: داعيًة البن َطباَطبا، واستحّل دماء أهل اليمن، وأرسف يف قتلهم والّتنكيل هبم، واس

 : انقرضوا.درجوا  (4)

ُبر املتوارثة من اجلاهليّة يف اليمن، جمّلة جممع اللُّغة العربيّة بدمشق: مج (5) ِجاّلت والزُّ  .301، ص2، ج82انظر: السِّ

كيل( 6)  : النّواحّي، واحدها الّشوكّل؛ الّلسان والقاموس والّتاج: )ه ك ل(.الّشوا

 « كذا؟قوله: »الّزنى (7)

 .يف األصل: »طراة« من دون وضع عالمة املّد، ولعّله أراد: »َطراءة« كَطراوة، فسّهل اهلمز، أو تكون ُلغًة يامنيَةً  (8)
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: قال   الّرمحن عبدِ  بنِ  زيدَ يَ  بنِ  أمحدَ  ديُث َح  تاِب ويف الكِ - زيدَ يَ  بنُ  أمحدُ قالوا

 : -نِ مَ باليَ  هُ بَ ، وحارَ ويِّ لَ ى العَ موَس  بنِ ا من إسارِ  َت لَ فْ ذي أَ ، وهو الَّ ّي بشيالقَ 

ان ه، وكِس الِ جَم  ه يف بعضِ وِّ لُ ُخ  مَ وْ يَ  ،(1)بانَ أَ  بنَ  دَ حممّ  ،ٌث دَ َح  المٌ وأنا غُ ، ُت فْ صادَ 

، لةٍ أَ ْس عن مَ  َك لَ أسأَ  نْ أَ  ُت بْ بَ ْح ، إين أَ مُّ : يا عَ َحَدٌث، فقلُت  المٌ ه، وأنا غُ َنُ بَ  َب هَ قد ذَ 

 . حي منكتَ ْس وأَ  َك هابُ وأنا أَ 

 . ِك مِ وْ لقَ  مةٌ ْص ولو كان فيها وَ  ،دا لك بَ عاّم  ْل أخي، َس  قال: يا ابنَ 

 -: فيها قال: قلُت 
ِ
به  عُ فَ دْ أَ  ،مٌ لْ عِ  (2)[ي]عند يكونَ  أنْ  بُّ حِ ي أُ ، ولكنّمةُ ْص الوَ  -واهلل

  عن قومي.

ا، م شياً عاهلَ فْ أَ من   اهللُ َض رْ ال يَ  ،رةً بابِ ا َج كانوا قومً  َك قومَ  أخي، إنَّ  قال: يا ابنَ 

 - لك فعندي َح نَ  َس عاّم  ْل فَس 
ِ
 . ُل األوّ  لُّ جِ السِّ  -واهلل

 ؟ ميُّ الطَّْس  لوٌق مْ عُ  َك لَ هَ  بِمَ ، فمُّ يا عَ  :قال: قلُت 

بَ وَج  ،هِ َعرِش  ِك وهاتِ  لوٍق مْ له عن عُ  هُ تَ لَ أَ ْس نا مَ رْ كَ : وقد ذَ نُ َس قال احلَ   ،امله فيه هُ وا

 األبناءَ  أنَّ  ريَ ، غَ لِّ جِ السِّ  رِ دْ يف َص  ٌت بَ ثْ ، ومُ النَ وْ عنهام يف َخ  فاٌض تَ ْس مُ  رَبٌ َخ  ووه

 .   [ب6]ِث دَ حْ املُ  طِّ باخلَ  لِّ جِ السِّ  رِ يف آِخ  اجلميعُ  َت بِ وُأثْ  ،اينالثّ  رَبَ إليه هذا اخلَ  ْت مَّ َض 

 

ه ُولــد يف عهــد (1) دايّن أنــّ ، ذكــر اهلَمــْ ًرا ُه، وكــان ُمَعمــَّ ا، رأس قومــَ رَي، كــان شــاعًرا فارســً ْ
 حمّمد بن أبان اخلَنْفرّي، من مشــاهري محــِ

 .205/ 2، 211/ 1ـه؛ انظر ترمجَتُه وأخباَرُه وأشعاَرُه يف شعراء مِحرَْي: 175ـه، وتويّف يف عهد الّرشيد 50سنة  معاوية

 ، وما ُحّف بمعقوفني يقتضيه الّسياق.يف األصل: »عند« (2)
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نّية  -1  اآليات القرآ

 الّصفحة  الّسورة  رقمها  اآلية

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ

 ىف يث ىث نث زثمث رث  يت ىت نت
 ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف

 َّ نن من زن  رن مم ام يل

 26 الربوج  10 -4

  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ
ٱَّىب نب مب زب

 34 الربوج  8 -7

 36 الربوج  5 -4ٱَّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّٱ

 

 األقوال املأثورة  -2

 الّصفحة  احلديث 

 
ِ
 48 إيّن ُمْسَتْخلُِفَك عىل آِل اهلل
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 ء الّشعرا  -3

فيه  الّشاعر   الّصفحة  قوا

 47 ُيْدَفعُ  األجدع بن مالك اهلَْمداينّ 

ّمة   38 هُبَمْ  دريد بن الصِّ

 18 األََكمِ  ]زيد اخليل الّطائّي[ 

رِ  زهران اجلُْرمُهّي معروف بن  ا  39 الرضِّ

 41،  44 ثاِمرِ  -  وَتْذَهُب  يوسف ذو نواس 

 الّشعر  -4

 الّصفحة  األبيات  قائله  بحره  قافيته  صد البيت 

 18 1 ]زيد اخليل الّطائّي[  البسيط  األََكمِ  ساِئْل فوارس  

َمل  هُبَمْ  يا َبني احلاِرِث  ّمة  الرَّ  38 3 دريد بن الصِّ

رِ    َظَهَرْت آَيةٌ  ا  40 5 اجلُْرمُهّي  معروف بن زهران اخلفيف  الرضِّ

 42 15 يوسف ذو نواس  الّطويل  ثاِمرِ  َلْيَت ُأّمي فيا 

 44 11 يوسف ذو نواس  الّطويل  وَتْذَهُب  ال َملٌِك َيْبَقى 

 48 2 األجدع بن مالك اهلَْمداينّ  الكامل ُيْدَفعُ  َنْحُن الِعامُد إِذا 

َجز  -5  الرَّ

 الّصفحة  العدد  صاحبه  القول 

ين َعنّي  خُيْرِبُ
رِبٍ  48 2  َكَأنَُّه َأْخرَبُ يِب ِمنّي  * وخُمْ
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 أسامء األعالم  -6

 الّصفحة  االسم 

 51،  50 إبراهيم بن موسى الَعَلوّي 

،  27،  26 سحق= حمّمد بن إسحقإابن 

31  ،34  ،

35  ،36  ،

46  ،49 

،  32،  27 الّثامر ابن الّثامر= عبد اهلل بن 

33  ،34  ،

36  ،39  ،

41  ،42 

قاع  47 ]العاميّل[  ابن الرِّ

،  31،  26 ابن حاتم= حمّمد بن حاتم 

36  ،46 

،  47،  38 ابن رَشّية = ُعبيد بن رَشّية 

49 

ابن موسى= إبراهيم بن موسى 

 الَعَلوّي 

50  ،51 

  

،  49،  46 األبناء )أبناء الفرس باليمن( 

50  ،51 

 49 املنصور أبو جعفر 

 32 الّثامر  أبو عبد اهلل = 

 48،  25 أبو َكِرب 

 48 األجدع بن مالك اهلَْمداينّ 

 51 أمحد بن يزيد الَقشيبّي اخلَنْفرّي 

 25 اإلسكندر

،  37،  26 أصحاب األُخدود 

41 

 48 [ أهل مّكة]آل اهلل 

،  34،  26 اإلنجيل

45 

 47 األنصار

،  32-30 أهل نجران 

34-36  ،

45 
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 37 َمْدين أهل  

 37 بعض شهداء ُأُحد 

 38،  37 بنو احلارث 

 37 بنو احلارث بن كعب 

 34،  32 بولس 

 47 الّتبابع

 48 ُتّبع 

 28 التِّنّني  )احلّية( 

 32 الّثامر= والد عبد اهلل بن الّثامر 

 38 ُجَشم 

 38 احلارث بن جبلة الغّساينّ 

 37 احلارث بن عمرو 

 39 اجلُْرمهّي احلارث بن ُمضاض 

 49 احلّجاج ]بن يوسف[ 

 40 َحذامِ 

 38 حرب بني احلارث بن كعب 

 38 حرب هوازن

 47 حّسان ]بن ثابت[ 

،  26،  25 احلسن= اهلَْمداينّ 

31  ،37  ،

41  ،51 

 38 بن يزيد ذو الُغّصة  احلُصني

،  35،  26 مِحْرَي 

40  ،41  ،

45  ،47 

 41،  32 احلَوارّيون

 45،  35 حّيان بن الفيض 

،  31،  26 ]بن داود[   رِض اخلَ 

36  ،46 

 51ـ  50 خوالن 

ّمة   38 دريد بن الصِّ

 38 الّدّيان بن َقَطن 

،  36،  35 ذو ثعلبان 

40 

 38 ذو الُغّصة= احلُصني بن يزيد 

،  26،  25 ذو ُنواس= يوسف ذو ُنواس 
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35  ،36  ،

38-42  ،

45 

 32 )قبيلة(  ربيعة

 37 = سليامنرجل من عبد القيس 

 34 الّروم 

ِجّل   51 األّول  السِّ

 50 ِسِجّل حمّمد بن أ بان ]اخلَنَْفرّي[

،  31،  26 ]بن الفضل[  سلمة

35  ،46  ،

46 

 37 سليامن بن عبد امللك

 37 سليامن= رجل من عبد القيس 

الّسّيد  )أحد َقساوسة بني  

 احلارث بنجران( 

38 

 46 سيف بن ذي َيزن 

 37 شعيب رسول اهلل 

 30  -28 أهل قرية بالّشام صالح= من 

ّمة  ّمة= ولد دريد بن الصِّ  38 الصِّ

العاقب )أحد َقساوسة بني  

 احلارث بنجران( 

38 

،  32،  27 عبد اهلل = ابن الّثامر 

33  ،34  ،

36  ،39  ،

41  ،42 

عبد اهلل بن أيب بكر بن حمّمد بن 

 حزم

36 

،  32،  27 = ابن الّثامر عبد اهلل بن الّثامر

33  ،34  ،

36  ،39  ،

41  ،42 

 48 عبد املّطلب

 ُعبيد بن رَشّية 

 = ابن رَشّية 

38  ،47  ،

49 

 48 َعّتاب بن َأسيد 

 49 عرب احِلرية 

 37 علامء أهل اليمن
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،  31،  26 ]بن احلسن[  عاّمر

35  ،36     ،

46 

 36 عمر بن اخلّطاب 

 51 ُعْملوق الطَّْسمّي 

،  27،  26 عيسى ابن مريم 

31  ،32  ،

34  ،41 

 50 الفضل 

 31  -27 فيمون 

 35 قبائل اليمن 

 32 قبائل ربيعة 

 32 قبائل يام 

 40 ُقدار

 50 ماء خوالن دَ قُ 

 43،  41 كعب األحبار

 51،  50 حمّمد بن َأبان ]اخلَنَْفرّي[ 

 50 حمّمد بن ُعبيد اخلَنَْفرّي 

 34،  31 حمّمد بن كعب الُقَرظّي 

،  27،  26 حمّمد= إبن إسحق 

31  ،34  ،

35  ،36  ،

46  ،49 

،  27،  26 = إبن إسحق بن إسحق حمّمد

31  ،34  ،

35  ،36  ،

46  ،49 

 38 َمْذِحج

 47،  37 معاوية ]بن أيب سفيان[ 

 39 معروف بن زهران اجلُْرمهّي 

)مول    َلبيد  أيب املغرية بن

 األخنس( 

27 

  أيب مول األخنس = املغرية بن

 َلبيد 

27 

 31 يزيد بن زياد   مول بني هاشم=

  نار احلُْكم
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وان  25 نار رَضَ

 48،  38 النّبّي، صىّل اهلل عليه وسّلم 

،  45،  34 النّصارى

49 

نّية  ،  34،  31 النّنا

38-  40 

 48 ُنفيل بن حبيب اخلَْثعمّي 

 50 مَهْدان

،  26،  25 اهلَْمدايّن = احلسن 

31  ،37  ،

41  ،51 

 38 )قبيلة(  وازنهَ 

 31،  27 وهب بن ُمنَبِّه 

 32 )قبيلة(  يام

 47 ]بن أيب سفيان[ يزيد 

 31 )مول بني هاشم(   يزيد بن زياد

،  46 الَيامنَية

47،50 

،  38،  35 اليهودّية 

41 

،  26،  25 = ذو نواس يوسف ذو ُنواس 

35  ،36  ،

38-42  ،

45 

 34،  32 يولس 
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 واملواضع   البلدان -7

 الّصفحة  االسم 

 37 ُأحد

 41-37، 35، 32، 26 األُخدود

 35 أرض اليمن 

ر  32 األرسا

 38 بلد َمْذِحج

 50 بلد مَهْدان

 37 حارضة بني احلارث 

 45،  34 شة بَ احلَ 

 49 احِلرية 

 32 احلصن  رِسّ 

 39،  29،  27 الّشام 

 49،  35 صنعاء  

  

 وانرَضَ 
25 

 27 قرية من قرى الّشام 

 32 األخدود قرية 

 34 الكنيسة الكربى 

 37 َمْدين

،  38، 36-31، 27، 26 رانجْ نَ 

39 ،41 ،45 ،50 

 32 جران ِهَجر نَ 

 37 وادي الُقرى

،  46، 41،  37،  35 ن مَ اليَ 

47  ،51 
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 اللُّغة  -8

 الّصفحة  الّلفظ  اجلذر 

 38 باهلة املُ :  ب ـه ل 

 43 : التَّْبل  ت ب ل 

 28 : التِّنّني  ت ن ن

 37 : َثجَّ  ث ج ج

 37 : َحفرية  ح ف ر 

،  35، 32، 26 خدود : أُ  خ د د 

37-41 

 36 َخِربة، َخِرب:  خ ر ب 

 50 : َدرجوا  د ر ج 

 38 : َرَبعَ  ر ب ع 

 37 : َرَقأَ  ر ق ء 

 47 : َأْسَدك  س د ك 

   

ج :  س ر ج   30 اْسَترْسَ

 38 : َأْسقافهم  س ق ف 

 30 : َسّيارة س ي ر 

 50 : َطراءة ط ر ء 

 42 : َمعاذري  ع ذ ر 

 49 : ُعوارمها  ع و ر 

 28 : ِعيل َعْوله  ع ي ل 

ر  غ م ر   43 : َغمَّ

 29 : اْنَتَشط  ن ه ط 

 37 : َمناقريهم  ن ق ر 
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 ومراجعه   الّتحقيق مصادر  

ِرْكيلّ األعالم  •  . م2002،  15، دار العلم للماليني، بريوت، ط(ـه 1396) : للزِّ

احلرّية   : نرش حمّمد عيّل األكوع، دار1، ج(ـه334) للَهْمداينّ : اإلكليل •

: حتقيق العاّلمة حمّب الّدين 10ج م؛1977/ـه1397للّطباعة، بغداد، 

م،  1987اخلطيب، أغارت عليه الّدار اليمنّية للنّرش والّتوزيع بصنعاء 

فانتهبته غصًبا، ونرشته عارًيا عن اسم املحّقق، ثّم أعادة الغارة يف عامها 

  ونرشته نرشًة أخرى.

واة عىل َأنْباه النُّحاة • د أبو الفضل  ـه(، حتقيق حممّ 646: للقفطّي )إِْنباه الرُّ

 م.  1950إبراهيم، دار الكتب املنّية، القاهرة، 

دة  • ، حتقيق حمّمد حسني (ـه383) أليب بكر اخلوارزمّي  :األمثال املولَّ

 م. 2003ه/1424األعرجّي، املجّمع الّثقايّف، أبو ظبي، 

بيدّي تاج العروس • ـ، حتقيق طائفة من املحّققني، ُنرش ـه(1205) ...: للزَّ

 م. 2003-1965منّجاًم بوزرارة اإلرشاد واألنباء، الكويت، 
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نْعايّن  : يجان يف ملوك مِحْرَي التّ  • طبعٌة منضّدة عن   ،ـه(114)لوهب بن ُمنبِّه الصَّ

 ِماني زيد فيها  ،الّطبعة اهلندّية
ِ
مركز   ،من األخطاء حّتى عّز فيها الّصواب  انيامل

 . م 1979ة، صنعاء،  الدراسات واألبحاث اليمنّي 

، حتقيق مأمون اجلنان، دار الكتب  ـه(429)للّثعالبّي : خاّص اخلاّص  •

 م. 1994ه/1414، 1العلمّية، بريوت، ط

، حتقيق مقبل الّتام األمحدّي، جمّلة الرّتاث العريّب،  ـه(34: للَهْمدايّن )الّدامغة  •

 ه. 2004، 95الّصادرة عن احّتاد الكّتاب العرب، دمشق، العدد 

م له: شاكر  ، قدّ د خري البقاعّي حممّ  قيقحت : َشمّي اجلُ  ة مَّ ديوان دريد بن الصِّ  •

 . م1981قتيبة، دمشق،  دار ام، الفحّ 

 نوري القي ّ  ه، حتقيق291ح ثعلب : رش العاميلّ  قاع بن الرِّ  دّي ديوان شعر عَ  •

 م.1987العراقي، بغداد،   ، املجمع العلمّي وحاتم الّضامن

،  9ترمجٌة منشورٌة ملقبل الّتام األمحدّي، املوسوعة العربّية، دمشق، مج: ذو نواس •

 . 654ص

بر املتوارثة من اجلاهلّية يف اليمن  • جاّلت والزُّ : بحٌث منشوٌر ملقبل الّتام  السِّ

 . 326 -301، ص2، ج 82األمحدّي، جمّلة جممع اللُّغة العربّية بدمشق، مج 

، حتقيق: مصطفى الّسقا ورفاقه، مطبعة  ـه(213) : ابن هشامالّسرية النّبوّية  •

 م. 1955ه/1375،  2البايب احللبي، القاهرة، ط 
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أمحد خمتار البزرة، املأمون للرتاث، دمشق،  : حتقيق ائّي عر زيد اخليل الطّ ش  •

 . م1988

ياض،  : حتقيق  دان وأخبارها عر مَهْ ش  •  م. 1983حسن عيسى أبو ياسني، العلوم، الرِّ

ء مِحْ  •  . م2015عيدة، صنعاء، ّس ة المقبل التاّم األمحدي، جَمَمع العربيّ : صنعة رَي ُشعرا

داود هنريك موللري، قّدم له  ، حتقيق: ـه(334) اهلمداينّ  جزيرة العرب:  صفة  •

مقبل الّتام األمحدّي، جممع العربّية الّسعيدة، صنعاء، طبعة مصّورة،  

 .م 2014ـه/  1435

 مؤّسسة الّرسالة، بريوت.، ـه(817للفريوز أبادّي )  القاموس املحيط:  •

، حتقيق إبراهيم األبيارّي، حمّمد  ـه(206): أليب عمرو الّشيبايّن كتاب اجليم •

 م. 1974ه/ 1394خلف اهلل أمحد، جممع اللُّغة العربّية، القاهرة، 

، حتقيق عبد اهلل نعمه، دار األضواء، ـه(449: للكراجكي )كنز الفوائد •

 م. 1985ه/ 1405بريوت، 

 م. 1977نرش حمّمد عيّل األكوع،  ، ـه(334: للَهْمدايّن ) كتاب القصيدة الّدامغة  •

 ، دار صادر، بريوت.ـه(711: البن منظور )لسان العرب •

 . م1977، دار صادر، بريوت، ـه(626) ياقوت احلََموّي : معجم البلدان  •

ا، عامل قّ مصطفى الّس ، حتقيق ـه(487) البكرّي  : أبو ُعبيدجممعجم ما استع  •

 . م1945الكتب، بريوت، 
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