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ُدهُ َلا  حِّ ها إَِلا اهلُل، ُنوا ُدهُ  إِلا ناْحما ْعامِئه وا دا ا، عىل نا حا لاو جا ، جلاِحُدونوا

تِِه وكُتبِِه وُرُسِلِه واليا وُنْؤِمُن بِمالئِ  قاضاِئه، كا وْ ْوِم اآلِخِر وا لا افُِرون وا ِرها الكا ، كا

د   لُِّم عىل ُُماما ِّلِّ وُنسا ْحبِِه وأاولِياِئهوساِئِر ُرُسِلِه وأْنبِياِئه وُنصا ، ، وعىل آِل ُكلٍّ وصا

ْيِ  الًما داِئما ي صالًة وسا ْوِم الدِّ  ؛ وباْعد:نإىل يا

يِق،ِديواِن األشعاِر  هذا جمموعُ  دِّ ْكر  الصِّ ُة ُخطابِِه  املنسوبِة إىل أايب با را ْها وَجا

ساِئِله؛ صاياه ورا ْبِيينِها هلا ِقّصةً فإّن  شعارُ األأّما ف ووا ْدُُتا يف ، إِْذ َل ُبدا ِمن تا جا وا

ة   ِريدا ة  خمطوطة  فا ْموع   ناْسخا ياِت اِضْمنا جما ، ملكتبِة الّظاهرّية بدمشقِمن ُُمتاوا

ثرًِيا  دا كا ِهْجِرّي ـأصحاُب التاآليِف ِمنا القرِن الّثاين ال ِِمّا يف هذه املخطوطةِ وأاْورا

ْكُتها عىل  واُِتا واستاْدرا ْمُتها إىل أاخا ما ها، فاضا رْيا ُدوا غا ُه ِمن الُقرون، وأورا ْعدا وما با

را  ْقُتها وخا ِة املخطوطة، وحقا تِي وما ما يف النُّْسخا ْدِر طاقا ْحُتها عىل قا ا ْجُتها وَشا



- 6 - 

ْقُت وال ني به الوا فا تِي للامِجستري؛ ـأاْسعا صاِدُر ِحيا ُكنُْت ُأِعدُّ ِرسالا ْخُت ونا ما سا

ْشقا عاما  طِّي، وُطبِعا يف ِدما سيأيت تفصيُل ذلكا يف وللِميالد،  1993ذلكا بِخا

يوان.  املقّدمة اّلتي كتبُتها للدِّ

ِِ مكتبِة األسِد للكتاِب نسخًة من فاجأين أينِّ و عاِر ِد ما  رأيُت يف أاحا

وتا بتحقيِق ) ْيُتها، 1997( عاما راجي األْسَمرإصداِر داِر صاِدر ببارْيُ ِ ، فاْشَتا

( هذا  ،ْطٌو موُصوٌف عىل َعَمِل هَي َس وإذا  را أحُد لصوِص »ذلكا أّن )األسما

 عصاباِت الّتحقيق اّلذينا ُُيِْرجونا كّل عام  عرشاِت ا
ِ
ِة أحِد رؤساء لكتب بِإْمرا

ا،  ْهِريًّ تِِه اّلتي ُُياّصُصها هلم شا بيا بلقب )الّدكتور( ورعايتِه وِجرايا الّتحقيِق الـُملاقا

لاخا عمِّل وطبعُه يف داِر صادر ببريوت عام  للميالد، فلاّم وقفُت عىل  1997فسا

تِه الّشائنة كتبُت مقالًة سابغًة،  ْعلا تْ أّيْدُُتا بافا ًة ـألدّلِة الّدامغة، ونرشا ها خُمْتاَصا

لاغا األمُر صاِحبا داِر صاِدر   ين بدمشق، فأْبلاسا اللِّصُّ وما ناباس، وبا  جريدُة تارْشِ

ُر بنرِش كتِب الَّتاث– يُتُه يف دمشقا  -وهي ذاُت فْضل  َل ُينْكا فأخرباين حيا اْلتاقا

دا )راجي األسمر(، ثّم  وجدُت أّن دار صادر  أعادت طباعته عندا وِكيِلِه أّنه طارا

ه راجي ا نًا بعبارة )حّققه وَشحا يا وثالثًة  !للميالد 2003ألسمر( ثانيًة عاما ُمزا

ةا والّساِدسة!ولعّلها طبعا  !!للميالد 2007عاما  تابا  !!ْتُه الّرابعةا واخلامسا وَل عا

ْيسا ِمْن عباراِت أصحاِب ُدوِر النرّْشِ  لا يف تقدير الُكُتِب  عىل داِر صاِدر؛ أاوا

ْكر   ْيسا عنوان )ديوان أيب با لا ّياع!(؟ أاوا وُمساومِة أصحاِِبا: )هذا ُعنواٌن با
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يق( من تلكا الُعنواناِت الباّياعِة اّلتي ُتْغِري أصحابا ُدوِر النارْشِ  دِّ ِسيُل هلا  الصِّ ويا

الِ ُلعاُِبم لِـام تا  ر اإلغارَة عىل َعَمل َكرَّ ولذلك  ؟ باىل؛ِدرُّ عليهم من ُسيوِل األْموا

هذا لِصٌّ آَخُر اقتفى َأَثر )راجي األسمر(، وهو املدعّو الّدكتور )درويش 

بِ اجلويدي( ْيخ!(، وهو ِِمّن يا ِب )الشا ُب أحياًنا بلقا خونا كتًبا ، والـُملاقا رِّ يُضونا وُيفا

ًة، وإن طا  ْثرا بْ لا كثريا ُه عىل الّشابكِة )اإِلنَت نِْت( رأيتا كا ةا الكتبا اّلتي تا اسما

ّديق( يف )املكتبة  ها ِمن كلِّ فنٍّ من فنون العلم! فطبعا )ديوانا أيب بكر  الصِّ أخرجا

ْيدا عاما  ،  2009العَصّية( بِصا تِه واِضحٌة لكلِّ ذي باَصا قا ِ للميالد، وآثاُر َسا

ويكفي النّظر إىل العنوان الّداخِّّل اّلذي كنت خّططته بيدي، فأخذه كام هو مع 

تِه: بعضِ  تي واخلطِّ اّلذي عىل ُنسخا ّطي عىل ُنسخا  الّتغيري، وهذه صورٌة لِـخا
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ْيِ )األسمر ُه بناْسِخ ترَجِة أيب بكر  )و (وِكال اللِّصا تا ما نارْشا خا اجلويدّي( ضا

من بعِض مصاِدر الَّتاجم، وكأنا أبا بكر  ُُمتاٌج إىل ترَجة! ولكنا هذا ِمّا تاقتاضيِه 

رْيُ النافيسةالّتجارُة  ْعًضا ِمن (1)«اخلاِسيسة، والنُّفوُس غا ، وسيجُد القارُئ فيام يأيت با

ُْتا جريدُة تا  ا ر(.مقالتِي اّلتي نارشا   رْشينا حولا ما فعلاه )األسما

دْ  جا ًرا ُت ووا خا ة  من )ديواِن ُمؤا يف بعِض املواِقِع عىل الّشابِكِة ِذْكًرا لِنُْسخا

يق(  دِّ ْكر  الصِّ ر كاِمل فرحان أايب با ْيدا اين وحا سا َشح وُمراجعة ُمّمد ُمراد حا

وت، عاما  للِميالد، ومل  2006الّزرقايّن، من إصداِر )داِر ومكتبِة اهلالِل( بِبارْيُ

وقًة ِمن  ْْسُ ى أن تاكونا ما يوان، وأاْخشا  من هذا الدِّ
أستطِع الوقوفا عىل ُنْسخة 

ِِّل كُأْختاْيها. ما  عا

ْبلاْغُت  وهو  – ِحَب داِر النَّْْشِ اّلتي َطَبَعِت الّديواَن بِتحقيقيصاوِحيا أا

واُبُه إَلا أاْن قال: ) -أٌخ عزيز ِر( ما كانا جا وماذا أستطيُع بام كانا ِمن فِْعِل )األاْسما

(! وكأّنُه ليسا ِمن واِجِب صاِحِب داِر النرّْشِ أْن ُيالِحقا اللُّصوصا أن أفعَل؟

ِق، إذ إّن معناى أْن قاضاِئيًّا، ِحفاًظا عىل ح قِّ ِف والـُمحا قوِق داِرِه، وُحقوِق املؤلِّ

                                                 

قة الّرسائمن مقال  يل بعنوان: ) (1)  ل واألطاريح اجلامعّية، ِشْعر ثقيف حّتى هناية ََسِ

اِث العريّب: العرص األَُموّي ِمثاًل  ( 147 -146لعدد املزدوج )ا ،27 -26(، يف جمّلة الَتُّ

ريفا   م.2017=  1438ام عخا
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ِكياًل للّدفاِع عن الِكتاِب، كام هو وكيٌل لنرِش  ِه ُيمناحا ُحقوقا النرّْشِ أّنُه صارا وا

   .وتوزيِعهِ 

ْفُت  ُثما  قا  وماصاِدرا مل معا تاطاُوِل األّياِم وا
 ما بيا أشعار 

ة  عىل أشياءا جديدا

ْيهاأكن وقافْ  لا ْلُتها يف مواِضِعها يف هذه الطاْبعة ُت عا عا ، فجا ْقُت الّديوانا  .حيا حقا

يِض قوِل  وَل ُبّد ِمن اإلشارِة إىل عبد الّلطيف بن أمحد  بنِ  أمحدا أيب الفا

نّي املتوَّفا عام )  ْيُت َشْيَخ َمشاِِيِناوقد رأَ »: م(1811هـ = 1226الرببري احلسا

ينِ  الّسّيَد ُمْصَطَفى ... يقيَّ  بَن َكامِل الدِّ دِّ يِق قد  ... الَبْكِرّي الصِّ دِّ ِه الصِّ َع لِـَجدِّ ََجَ

حابِر وأْلِسناُة األقالمِ ِمن َكالِمِه ِديواًنا  ْقِريظِِه أاْفواُه الـما ْن تا ْعِجُز عا لا (1)«... تا ، ونقا

نِّي اإلدرييّس الكّتايّن الـُمتاوَّفا عام )ـعبُد احلّي ال سا برِِي  هـ( 1382حا كالما الربا

ا ً ه: هذا خُمْتاَصا ْولا َبُه عىل ُحروِف الـُمْعَجم»...  وزادا يف آِخِره قا ؛ وهذِه (2)«َرتَّ

ين بِن عِّلّ  إشارٌة ُمِهّمٌة، ذلكا أاّن ُمْصطافى ّديقّي  بنا كامِل الدِّ  الباْكِريا الصِّ

،  (3)م(1749هـ = 1162الـُمتاوَّفا عام ) ْشِقيٌّ وع اّلذي حوى وخمطوطة املجمِدما

يقيُّ ِمن ُطاّلِب الّشيِخ عبِد الغنّي النّابليّس  دِّ ْشِقياة، والصِّ ْكر  ِدما ديوان أيب با

عىل الوجه الّداخِّّل لصفحة غالِف املجموع: )كتب الّدمشقّي، وقد ُكتِبا 

                                                 

ح ال (1)  ْ ْيتاِي الـالرشا ِِّلّ عىل با : ـجا  .4ِحِّّلّ

 .191نظام احلكومة النّبوّية:  (2) 

 .ته ومصادرها يف )األعالم(انظر ترَج (3) 
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الّشيخ محدي الّسفرجاليّن يف سجّل مكتبة الكزبرّي أّّنا بخطِّ الّشيخ عبد الغنّي 

هو  يُ بِ الَبْ قد َيْسبُِق إىل الَوْهِم أّن الّديوان اّلذي أشار إليه (؛ ولذلك النّابليّس 

بة  الّديوان اّلذي حّققُته طو قصائد خمهذا، وليس األمر كذلك، ألّن  غي ُمرتَّ

كانت  ِمن أّن وفاةا الرببريأاْيًضا شارة هذا اإل وتأيت قيمة ؛عىل حروف املعَجم

سنة، وقد رأى الّديوان اّلذي  مئتايقبلا نحو أي م( 1811هـ = 1226)عاما 

ُمفوظٌة يف إحدى قد تكون خمطوطَتُه َجعه الباْكرّي الّصّديقّي، وهذا يعني أّن 

فا وُتطباعإىل يوم النّاِس هذا املكتبات ى أن ُتكشا سا  .، فعا

فقد بدأُت بجمِعها ِمن  َجهرُة ُخَطِب َأيب َبْكٍر ووصاياُه ورسائلِهوأّما 

صاِدِره ر( لديواِن ما قِة )راجي األسما ِ راِجِعها بعد أْن كانا ما كانا ِمن َسا ا وما

ْيُته أْن ينرُش الّديوانا الّشْعرِ  وّي حيا التقا فا ، ووْعِد صاحِب دار صادر الشا

ْكُه  بتحقيقي بعد أن ُأعيدا النّظرا فيه، وموِقِف صاِحِب داِر النرّْشِ الاذي مل ُُيارِّ

يق رِِضا إبالِغي إّياُه باِم ك دِّ عا بقّيِة آثاِر الصِّ ان، أِلُْخِرجا الّديوانا إْخراًجا جديًدا ما

  .عنه، لتكونا بي أيِدي النّاسِ  اهلُل

َهرة ُخَطِب العَرِب يف ُعُصوِر الَعَربّيِة الّزاِهَرةوكانا كتاُب ) ( ألمحد ََجْ

ة،  ْفوا ْيِمّي  (َجهرة وصايا العربو)زكي صا لا د ناِيف الدُّ الوثائق وكتاب ) ،لـُمحما

يد اهلل، الفِة الّراِشدةالـخِ الّسياسّية للعهِد النّبويِّ و د محا ء يل دَلا أ( للّدكتور ُُماما

دا يف هذه ال را رة، ـلكثري  ِِمّا وا ْمها ، وأاْكتاِفي علّ  وَأْذُكُرُهم ُهنا ألُِشيَد بَِفْضلِِهمجا
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لا ُمتا  وا ٌل، إِذ إّنني ِبذه اإلشارِة واإلشادِة ُهنا لِئاالا يتقا وِّ ا يف حوايش َلْيهِ ِحيَل إلن أُ قا

 .إّل عند الّّضورة الّتخريج

صايا والّرسائل، بل قد  يعا اخلُطاِب والوا ْيُت َجا وَل أاْزُعُم أاّنني استوفا

ا َمْكُذوَبٌة موُضوَعًة خُمَْتَلقةٌ ـَتَرْكُت بعَض ال ، ُخَطِب والّرسائِل اّلتي ل َأُشكُّ يف أهنَّ

ها أبو حّيان الباِليغةِ  ّرسائلِ كال دا بعِض ُمصنّفاتِه، واّلتي َل  الّتوحيدّي يف اّلتي أورا

ْأب  اّلذي  ابيا يف العَِص العّبايّس، كِعيسى بِن دا ّك يف أّّنا ِمن ُصنِْع باْعِض الكذا شا

تِِه  نْعا غا يف صا ا الـُمبالا ناِد الّتوحيدّي، وَل سياام أّن ُأسُلوِبا الباالغّيِة وردا ِذْكُرُه يف سا

؛ وكذلكا باعُض  ِة لِـام نِجُدُه يف سائِر رساِئِل أيب بكر  فا ْجِعِه خُمالٌِف متاما الـُمخالا وسا

ٌة ـال ، وهي خُمالِفا ه إىل أيب بكر  رْيُ باها ابُن أايب احلديِد وغا ْسُجوعِة اّلتي ناسا ُخطاِب الـما

ِة لِ  فا بِ أيًضا متاما الـُمخالا ا ؛ هـام ناِجُدُه يف ساِئِر ُخطا وينبغي لكّل عاقٍِل إْن وجَد نصًّ

حابةِ   أن حيُكَم أنَّه يف الغالِِب  ُمباَلًغا يف َصنَْعتِِه الَبالغّية وَسْجِعِه منسوًبا إىل الصَّ

 .ياُكن ذلك ِمن شْأِّنِم مْ ـ، إْذ لا مكذوٌب عليهم

ْفُت  صاِدر، بل قد ختفا ْيُت الّتخريجا ِمن الـما ِمن  كام َل أاْزُعُم أاّنني استوفا

نا ما يتعلاُق  وِّ ْفُت فيِه عىل باْعِض النُُّصوِص وناِسيُت أن ُأدا ْعِضها ِِمّا ُكنُت وقا ِذْكِر با

ُد عِّلا وأنا أَجاُع هذه  ما
باب  ما؛ وذلكا أّنُه طالا األا ه لِسا ِقِه أو داِر نارْشِ باسِم ُُماقِّ

باعاُت بـال ْت عِّّل طا سائل، واختلافا صايا والرا عِض الُكُتب، ووجدُت ُخطابا والوا

ْفُت ِمن تِْلك. ْيُت ِبا وختافا ها، فاكتافا رْيِ  النُُّصوصا يف غا
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ِِّل ِبذه ال ما لاْكُت يف عا جا التاحقيِق ـوكذلكا َل أاْزُعُم أايّن سا نْها ِة ما را ْمها جا

ِْييزا  قيِق اّلذي يقتِِض تاوثيقا النُُّصوِص ومتا وايِة العاليِة ِمن الِعْلِميِّ الدا وايِة الرِّ الرِّ

صاِدر، وهي مر ْيُت أو ِكْدُت أاْكتافي باإلحالِة إىل الـما عيفة، وإّنام اكتافا حلٌة الضا

ْيِه الُأوىل ِمن مراِحِل الّتوثيق؛ ف دا ن لا قُت والـُمْكناُة من ـهذه دعوٌة لِـما ِهّمُة والوا

قا  ُه يف إعادِة العمِل، إلعطاِئِه حا ِّصِّ الّتحقيِق العلمّي لِياْبُذلا ُجْهدا ُه ِمن التاقا

ُل والّتوثيق؛ أّما أنا فقد  نِي األجا ِشيُت أن ُيْدِركا وقد جتاوزُت اخلمسيا -خا

ِّل إىل النّاس. -واْستاْقباْلُت الّسّتي ما   قبلا أن ُأْخِرُج عا

ُِبا إىل القارئ، رِّ ِح النّصوِص َشًحا ُيقا ْ ْصُت عىل َشا را ها  وحا عا تاُج ما َل ُيا

، ومل أفعل ما فعلُه مان َسقا حتقيقي ِمن َشِح ت لفهِمهاإىل ُمراجعة  املعجام

ُه الّشعر َشًحا مدرسيًّا لتعظيِم حجِم الّديوان ؛ وكنُت ُأفِيُد أحياًنا ِِماا أوردا

ُع  ورة، وأدا ِر عندا الَّضا اُح الـنُّصوص، وُأِحيُل إىل املصدا قونا وَُشّ قِّ الـُمحا

 اإلحالةا دونا ذلك.

ِِّل  ما ناْعُت لِعا ُب ما فيِه إىل القارئ.وصا رِّ ًة ُتقا  هذا فهاِرسا عدا

نْ  ما  ُتُه ما يأيت:ـوضا

ْطِو )راجي   - ْشِف األدّلة عىل سا بعض مقالتي يف جريدة تارْشين يف كا

ِّل يف الّديوان. ما  األسمر( عىل عا



- 13 - 

ّساف  - تاباُه أاخي الّدكتور عبد النّارص عا مقالتي يف التاعقيِب عىل ما كا

تي للّديو ْبعا لعن طا نْها ؛ وألخي عبد النّارص الفضُل ان يف جملاة الـما

ُر، إذ فا ه، إذ نّبهني عىل أمور  غا با فيام كتا  ْلُت عنها، وكان له فضٌل آخا

ِي  الّدكتور )ُممود عبد املعطي(  من الّديوانِ  وضعا نسختهُ  دا بي يا

يق: دراسة موضوعّية  دِّ ُه )ديوان أيب بكر  الصِّ املَصّي فكتب كتابا

 م. 2006هـ=   1427ة( وُطبِعا يف نادي أاْبـهى األديّب عام وفنّـيّ 

،  ديوان - ِه مقّدمت وقد ِزْدُت يفوهو كهْيئاتِِه يف الّطبعة األوىل، أيب بكر 

، بعِض األشعار، وختريج  وقراَءِة بعِض ما كاَن استعىص علَّ

وما جّد لدّي ِمَن الـُمْسَتْدَركاِت عىل  ،واختالِف الّرواية

ِت  ،الـمخطو  وا خطوِط اّلتي حا حاِت الـما فا ْعُت فيه ُصورةا صا ووضا

. قات  را رْشُ وا ًة، وهي عا  الّديواِن كاِملا

ة - را ْها  ُخطاِب أيب باْكر  ووصاياُه ورسائِله. َجا

ا فهرًسا. -  الفهارس العاّمة، وهي اثنا عرشا

ِل بنرْشِ بِ قْ فإّن ألخي الّدكتور مُ  وبعُد، هذا  ل الّتاّم األمحدّي فْضلا الّتكفُّ

ا ِمّا أنفق رْيً ُه خا ضا ا وعوا رْيً ِا  ،الكتاِب عىل نفقتِه جزاُه اهلُل خا عِّّل ِمن  وكانا عرا

ْرُت ألّنُه أحقُّ بام سينفُقه، ، فاعتذا ه عىل نفقتِِه لِيانالا األجرا  باِدِئ األمِر أن يطبعا

ُه ل ْرضا ِقيُت اّم عِلم بام ـثّم أعادا عا ناِت من اللا فبعُضهم  ؛نرّْشِ مع أصحاِب ُدوِر ال عا
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عِلما بأْمِره وأّنني أعمُل عىل فهارِسه، فوعدا بطباعتِِه مقابِلا مبلاغ  أراُه َل ُيساوي 

ْبُت اَلنتهاءا أرسلا إيّل  ِق واألقالِم وغرِبه ِمّا أنفقُته، فلاّم قارا را قيمةا الوقِت والوا

ِا عىل إحدى دوِر النرّْشِ الكبريِة فاشَتا  تقسيما  ْت طا )يفاوُضني!(؛ ُثما ُعِر

ْوِل، فلاّم فعْلُت وأعدْ  ِب فنوِن القا ُت عملا فهارِس الكتاِب أربعةا أقسام  بحسا

(، ثّم أرسُلوا  كلِّ كتاب  وأرسلُته إليهم اعتذروا بأّّنم دخلوا يف )مرشوع  كبري 

عىل أْن أوقِّعا عقًدا أتعّهُد فيِه بتحقيِق أحِد  ُتبا كإيّل )يفاوُضونني( أن يأخُذوا ال

ه! هلم! وأرادا  ُكُتِب ال  ْت داٌر ُأخرى يف أحد البلداِن العربّية أخذا الّديوان وحدا

واهللا أسأُل أن جيعلا عمِّل هذا وسائرا أعاميل خالًِصا لوجهه الكريم، 

دُّ وجوه، وأن ينفع بِه، إّنه خرُي  ْجِهي يوما تبياضُّ وجوٌه وتاْسوا وأَلا ياَِّضبا بِه وا

 لعاملي.مسؤول؛ واحلمد هلل رّب ا

 وكتب: ُمّمد شفيق بن خالد البيطار

ّي أْصاًل  الّدمشقّي الّشاغورّي  رِّ عا أُسما  ، ثّم الرا

 هـ 1440/ شّوال/  8محروسة، يف ـيف دمشق ال

 م. 2019/ َحِزيران/ 12
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 :(1)بعُض مقالِتي في َبياِن َسْطِو )راِجي األْسَمر(
رشا   عىل هامش معرِ الكتاب العريّب الّرابع عا

 قيق يف َسقة ديوان أيب بكٍر الّصّديقالّتح

ناِح )مكتبة دار صادر( .....  بينام كنت أجتّول يف أجنحة الباْيِع وجْدُت يف جا

يق( بتحقيق وَشح راجي األسمر، من  كتاًبا عنواُنه )ديوان أيب بكر  الّصدِّ

 م/ الّطبعة األوىل.1997منشورات دار صادر، عام 

ْقُت هذا ال ْتُه داُر َِشاع بدمشقا سنةا وقد سبقا يل أن حقا ّديوان ونرشا

م، فدعاين ذلك إىل َشاء ُنسخة  من هذا الّديوان بتحقيق )األسمر(، 1993

وعند قراءايت هلذا الّديوان وجدُت أّن املحّققا قد َسقا جهدي يف هذا الكتابا 

ُم فيام ن له أاْدناى معرفة  بالّتحقيق، وُأقدِّ ى عىل ما ْفا يأيت األدّلةا  َسقًة واضحًة َل ختا

قة: ِ  القاطِعةا عىل هذه الْسا

 أدّلة من مقدمة املحقق: -1

ق( يف مقدمته حديًثا عن شعر أيب بكر وديوانـه جـاء فيـه مـا -1 كتب )املحقِّ

 يِّل:

، 3624ة بدمشق بـالرقم اهريّ يوان كانت باملكتبة الظّ وخمطوطة الدّ : »8ص

                                                 

 .(7231)/ العدد 1998: 10: 14جريدة تارشين/األربعاء/ (1) 
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اآلن ضمن مصـّغر فيلمـي ... وهي  ة بدمشقهي اآلن يف مكتبة األسد الوطنيّ و

 «.6254رقمه 

 وقد أخذ هذا من قويل يف مقدمتي:

كانت حتتفظ ِبا ورد هذا الديوان ضمن جمموع من املجاميع التي : »11ص

، ثم انتقـل إىل مكتبـة األسـد الوطنيـة 3624املكتبة الظاهرية بدمشق حتت رقم 

 «.6254بدمشق، فقامت بتصويره عىل مصغر فيلمي رقمه 

وهذه املخطوطة غري مستقلة إذ تقـع ضـمن جممـوع »أيًضا:  8وقال ص -2

يتضمن عدًدا من الرسائل ذات املوضوعات املختلفة من تصوف وفقـه خمطوط 

رشة، ويف كـل صـفحة ـوقرآن وغريها. وعدد أوراق خمطوطة ديـوان أيب بكـر عـ

خـال مـن الشـكل إَل يف  بخـ  نسـخيثامنية عرش سطًرا تقريًبـا، وهـو مكتـوب 

 «.بعض التصحيفات والتحريفات النادر، مع

 :18وقد أخذه من قويل، ص

عـدًدا مـن الرسـائل ذات املوضـوعات املختلفـة مـن ويضّم هذا املجمـوع »

وإىل جانبها بعض القصـائد يف مـدح النبـي  تصوف وعلوم وقرآن وفقه ووعظ،

  ،... ثامن وسـتون ومئتـا ورقـة، واسـتأثر  268وعدد صفحات املجموع هو

/ب، ويف كل صفحة من الـديوان ثامنيـة 20-/أ10بالصفحات ديوان أيب بكر 
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معتـاد خـال مـن الشـكل إَل يف  بخـ  نسـخيعرش سطًرا تقريًبا، وهو مكتـوب 

ـْهِوي بـأنّ  «النادر وَل ُيلو من التصحيفات والتحريفـات اخلـّط  وجـاراين يف سا

 !نسخّي 

فقد كتب األستاذ ياسي السـواس يف فهـرس : »... 9وقال يف الصفحة -3

طوطات املكتبة الظاهرية قائاًل عن هذا املجموع: )جمموع جيد، كتب رسائله خم

، كتبـه ه1081وه 1080بـي سـنتي  يّس ـعبد الغنـي النابلـ -عدا القليل منها –

بخط فاريس َجيل( وقد جاء عىل الوجه الداخِّل لصفحة الغالف هلذا املجمـوع 

بـة الكزبـري أّنـا هذه العبارة: )كتب الشيخ محـدي السـفرجالين يف سـجّل مكت

بخط الشيخ عبد الغني النابليس( ووّقع كاتب العبارة باسمه، وهو ُممد حبيب 

 «.الكسم

 :12وقد أخذه من قويل، ص

وهذا املجموع موقوف أصاًل من مكتبـة الكزبـري، فقـد جـاء عـىل الوجـه »

األول من الورقة األوىل ختٌم كتب فيه: )وقف املرحوم السيد عبد اهلل بن السيد 

كام وردت عىل الوجه الـداخِّل لصـفحة الغـالف هـذه ( 1348ل الكزبري، كام

العبارة: )كتب الشيخ محدي السفرجالين يف سجّل مكتبـة الكزبـري أّنـا بخـط 

، ووقـع كاتـب يعنـي الرسـائل التـي يف املجمـوع( يّس ـالشيخ عبـد الغنـي النابلـ

واس كتـب األستاذ ياسي السعىل أن  العبارة باسمه، وهو ُممد حبيب الكسم؛
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يف فهرس خمطوطات الظاهرية )املجاميع( يصف هـذا املجمـوع: )جممـوع جيـد 

ــد الغنــي النابليســ بــي ســنتي  -منهــا عــدا القليــل -كتــب رســائله   1080عب

 «.، كتبه بخط فاريس َجيل1081و

 :9وقال السيد املحقق، ص -4

والراجح أن ديوان أيب بكر الصديق ضمن هذا املجموع مل ينسـخه الشـيخ »

 د الغني النابليس لألسباب التالية:عب

 ... نسخي معتادأن الديوان مكتوب بخط  -1

َل يعقــل أن أن يف ديــوان أيب بكــر الصــديق حتريفــات وتصــحيفات  -2

 «.يرتكبها الشيخ النابليس وهو الشاعر العامل باألدب.

 :12وقد أخذه من قويل، ص

ّق، » نسوخ بخط فإن ديوان أيب بكر موهذا ]أعني قول األستاذ السواس[ حا

 ... وهو عىل األغلب ليس بخط النابليس. معتاد نسخي

ختّل بالوزن واملعنى  أن يف أبيات الديوان حتريفات وتصحيفاتويؤكد هذا 

وهذا أمـر مسـتبعد حدوثـه مـن عبـد الغنـي رمحـه اهلل فإنـه كـان كام ذكرُت آنًفا، 

ِِهُت بوصِف اخلّط بأّنه )نسخّي ُمع «.شاعًرا عالـاًم باألدب ِهم!ووا  تاد(، فهل وا



- 19 - 

 أدلة من أصل الديوان املخطو : -2

هذه األدلة تؤكد أن السيد املحقق مل يرجع إىل األصل املخطوط كـام يـزعم، 

وأّنه إّنام أخذا قراءيت للـديوان واجتهـادي يف تصـحيح مـا وقـع فيـه مـن حتريـف 

 وتصحيف، أذكر من ذلك أدّلًة فقط:

اللهـّم اخـتم »البسملة وعبارة: وردت يف الصفحة األوىل من الديوان:  -1

ـا أننـي أنـا الـذي «بخري يا كريم ، وقد أسقطهام السـيد املحقـق مـن الـديوان ظانًّ

 وضعتهام يف املقدمة لألشعار من عندي.

ة نسـب أيب بكـر الصـديق لجاء يف سلس -مقدمة املخطوط-يف املقدمة   -2

ــ ه يف كتــب كلمــة )عمــرو( دونا واو يف األصــل املخطــوط، وقــد نبّهــُت عــىل أّن

النسب بالواو؛ أي )عمـرو( ولـيس )عمـر(، وأَشُت إىل كتـاب َجهـرة أنسـاب 

العرب َلبن حزم، فجاء السيد املحقق فأثبـت الكلمـة كـام راجعُتهـا عـىل كتـب 

 النسب دون أن يشري إىل ما كان يف األصل املخطوط.

 مـن التومثُل هذا كثرٌي يف الديوان، إذ 
 
د املحقق يشري إىل يشء كا حريفـات مل يا

؛ مع أنه ذكر يف عبارتـه التـي َسقهـا منـي أنا والتصحيفات الواردة يف املخطوط

 وسأرضب عىل ذلك أمثلًة فيام يأيت:«!!! حتريفات وتصحيفات»يف الديوان 

 أوردا هذا البيت: 26ففي الصفحة  -3
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ـــتىل  ـــودرت ق ـــد غ ُ عـــنُهمُ وق ـــبِّ  خُت

 

ـــا  ـــم  أو غـــافاًل غـــي باحـــِ   حفيًّ

 

 «.بخيرب منهم حفًيا هلم» أنه يف األصل ومل ينّبه عىل

 جاء ما يِّل: 3ويف مقدمة القصيدة  -4

 «.بن جحش عبد اهللوقال رِض اهلل عنه يف غزوة »

 «.عبيد اهلل»ومل ينّبه عىل أنه يف األصل 

 أورد هذا البيت: 28ويف الصفحة  -5

ـــد اه» ـــن عب ـــا، واب ـــا دًم  عـــثامن بينن

 

ــــاردُ  ــــدِّ ع ــــن الِق ــــلٌّ م ــــه غ  «ينازع

 

 «.وما، ابن عبد اهلل»ومل ينبه عىل حتريفه يف األصل إىل 

 : أورد هذا البيت:30ويف الصفحة  -6

 «لقني َجْدًعا كأنَّ أنوفنا»

ْزًعا»دون إشارة إىل التحريف يف األصل الذي كان   «.َلقيا جا

 أورد هذا البيت: 41ويف الصفحة  -7
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ْر بِِه عىل مدى األيامِ »  «حَيَ

، وقـد كنـت رّجحـُت «سحر بـه»يف األصل حتريًفا هكذا  دون إشارة إىل أنا 

ْر به»قراءته  ا ـْر بِـهِ »ونبهُت عىل ذلك يف احلاشية وأنـه جيـوز قراءتـه « ُيا ُ فأخـذ « جيا

 السيد املحقق قراءيت األوىل ومل يرش إىل التحريف يف األصل.

 أورد هذا البيت: 47يف الصفحة  -8

 مــــوارًدا فــــأوردهم مــــا قــــد َأَبــــْوه
 

ــــاءً   وخــــام املرامــــ  وأرعــــاهم وب
 

 «.موارًدا وباؤوا وأرعاهم»دون إشارة إىل أنه يف األصل: 

هذا، إىل آخر ما هنالك من أمثلة كثرية تؤكد أن السـيد املحقـق مل يرجـع إىل 

األصل املخطوط، وإنام أخذ عمـِّل وجهـدي واجتهـادي يف القـراءة وتصـحيح 

 التصحيف والتحريف.

 أدلة من التحقيق والْشح: -3

ــا  عــىل  ريِ ســتِ للتّ  -فقــد أخــذ الســيد املحقــق معظــم َشوحــي، وكــان أحياًن

يغرّي يف العبارة تغيريات قليلة َل ختفى عىل اللابيب، فيختَص العبارة من  -َسقته

عبارايت أو يزيد فيها، أو يأيت بمعنًى مرادف للكلمة التي أوردها، وأرضب عىل 

 ذلك مثاًَل ِما جاء يف القصيدة األوىل فقط:
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 : قال يف َشح البيت األول:19ص  -1

 الطائف: مدينة يف اململكة العربية السعودية، كانت تقيم فيها قبيلـة ثقيـف»

 «.الواصف: أي املوصوف... 

 :18وإنام أخذ ذلك من قويل يف َشح هذا البيت، ص

: هكـذا والواصـف. كانت تقيم فيها قبيلة ثقيف، الطائف: مدينة مشهورة»

: ورد يف األصل املخطو  «.، فاعل بمعنى مفعولاملوصوفط، ولعّله أرادا

 : قال يف َشح البيت الثاين:19ص  -2

 «.العارف: املعلوم. اخللف: اإلخالل بالوعد»

 :18أخذه من قويل، ص

 املعـــروف، أي والعـــارف:. اخلُْلـــف: نقـــيض الوفـــاء بالوعـــد، كـــاخلُُلف»

 «.املعلوم

 : ويف َشح البيت الثالث قال:19ص -3

 «.واجلانف: املائل عن احلق. : ّنجهسنن الطريق»

 :18أخذه من قويل ص

 «.واجلانف: املائل اجلائر. السنن: جهة الطريق وّنجه»
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 : ويف َشح البيت اخلامس قال:20ص -4

ــالح» ــس الس ــو الشــجاع، َلب ــّي، وه ــامة: ج. الكم ــدجن: املطــر. الك . ال

 «.الواكف: املنهمر

 :19أخذه من قويل، ص

والـدجن: املطـر . هـو الشـجاع، وَلبـس السـالحوالكامة: َجع الكمـّي، و»

ِا وأقطارا السامء. الكثري  «.والواكف: اهلاطل، وإلباس الغيِم األر

 ، قال:20ويف َشحه للبيت التاسع، ص -5

 «.ما إن مؤمن كمخالف، أي ما مؤمن كمخالف، و)إن( حرف زائد»

 :19أخذه من قويل، ص

 «.زائدةما إن مؤمن كمخالف: ما مؤمٌن كمخالف، و)إن( »

 ، قال:20ويف َشح البيت احلادي عرش، ص -6

أنصــف البــدر: أي صــار يف منتصــف الشــهر حيــث يكــون . وســطنا: بيننــا»

 «.كاسف: ُمتجب. كاماًل 

 :19أخذه من قويل، ص

: أي صــار يف منتصــف الشــهر القمــري، وحينئــذ . وســطنا: بيننــا» وأنصــفا
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 «.وكسف القمر: احتجب. يكون القمر أتما ما يكون

يختَصه، أو يضيف أحياًنـا ـا يف َجيع َشح الديوان، يأخذ َشحي، فوهكذ

 إضافًة َل تفيد شيًئا.

 أدلة من التخرجيات: -4

كان السيد املحقق يأخذ خترجيايت من بعض املصادر ويكتفي ِبـا دون سـائر 

مصادري، مع مالحظة أنه غريا أرقام صفحات سرية ابن هشام وَجهـرة أشـعار 

وإنـام  -وهذا جهٌد يشكر للمحقق!!!-بعتي غري طبعتيا العرب بالرجوع إىل ط

 فعل ذلك تغطيًة لْسقته، وهذه أمثلة عىل ذلك:

 خّرجت القصيدة الثانية كام يِّل: -1

ـــات يف : »29ص  ـــةوردت األبي ـــام- الســـرية النبوي ـــن هش ، 256: 2 َلب

، وتـاريخ اخلمـيس 13-12: 2، واَلكتفـاء 372: 2والسرية النبوية َلبن كثري 

ونسـبها  150ومنح املـدح: ، 398: 1، وَشح املواهب اللدنية 366-367: 1

 «.لعبد اهلل بن جحش

 :26فخّرجها املحقق هكذا، ص

وفيه أّنـا لعبـد  150، ومنح املدح ص2/247لقصيدة يف السرية النبوية ا»

 «.اهلل بن جحش
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 :38خّرجت القصيدة السادسة هكذا، ص -2

، ومل يــرد 2/319ن ســعد طبقــات ابــيف  6-5-4-3-1وردت األبيــات »

 ...«. البيت السادس يف األصل املخطوط

 فخّرجا السيد املحقق هكذا:

 «.2/319طبقات ابن سعد املقطوعة يف »

 :40وخّرجت القصيدة السابعة هكذا، ص -3

ــع يف » ــذه املقّط ــن ســعد وردت ه ــات اب ــة 2/320طبق ، واملواهــب اللدني

 «.3/329، والسرية النبوية لدحالن 2/376

 :32جها السيد املحقق هكذا، صفخرّ 

 «.2/376، واملواهب اللدنية 2/320طبقات ابن سعد »

 وهكذا يف َجيع التخرجيات.

 أدلة من املستدَرك عىل الديوان: -5

مل يستدرك السيد املحقق شيًئا إَلا األبيـات التـي اسـتدركُتها عـىل الـديوان، 

ا، بل إّنه وضع هلا املقّدما ا كام رّتبُتها باها هـا ورتا ت ذاُتا التـي وضـعتها هلـا، وخّرجا

 كام خّرجُتها.

عىل أنا أكرب دليل عىل أنـه َسق هـذه املسـتدركات منـي أننـي عنـدما قمـُت 
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يف يقـوم رّش ـباَلستدراك اعتمدُت عىل كتاب  كان صديقي األستاذ خـري اهلل الـ

بتحقيقه، وكـان َل يـزال خمطوًطـا، وهـو كتـاب )أحاديـث الشـعر( لعبـد الغنـي 

، وقد أَشُت إىل اسم الكتاب ورقم الصفحة يف املخطوط، فجاءا السيد املقديس

ــاب دون أن يشــري إىل  ــذا الكت ــن ه ــي اســتدركتها م ــة الت ــق فأخــذ القطع املحق

ناِد ما أتثبتُُّه وحذف ما حذفته، بل إنا النقـاط التـي  مصدره، بل إّنه أثبتا ِمنا السا

نقـاط )... ...( فجـاءات وضعُتها بدل املحذوف من السند جاءت عندي سـتا 

عنده كذلك ستا نقـاط!!! وهـو ِمّـا يثـري الضـحك مـن هـذا املحقـق الفنّـان يف 

 الْسقة.

رشُت الـديوان بتحقيقـي ـومن األدلة املضحكة يف َسقته أيًضا أنني حـي نـ

 :42نرشُتُه بخطِّ يدي، وقد كتبُت مقدمة القصيدة الثامنة هكذا، ص

ْبِكى.. ا» فوضعُت نقطي اليـاء مـن )النبـي( « لنابِّى.. وقال رِض اهلل عنه يا

ُده،  تاْيِ ألسباب  فنّية، فظنّها السيد املحقق، أو ُمناضِّ و)يبكي( عىل السطر ملصوقا

ًة فوضعها معَتضًة هكذا   «!!! -النبي -يبكي  وقال »معَِتضا

 قة املفضوحة.هذا إىل آخر ما هنالك من أدّلة عىل هذه الّْس 

 طارد. ُممد شفيق البي
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 مقالتي 
 :(1)في الّتعقيِب على مقالِة َأِخي الدُّكتور عبد الّناصر َعّساف

 ( ثانيةً ريض اه عنهحول )ديوان أيب بكر الصديق 

 -ّيةنقد ُمراجعةٌ  -

اء مقاًَل للّص ـن را ديق األستاذ عبد النّارص عّساف حـول رشت جملة املنهل الغا

ــه( يف عــ ، املحــّرم 516ددها ذي الــرقم )ديــوان أيب بكــر الصــديق رِض اهلل عن

ُقـه كاتـُب هـذه  147-140، ص ص1415 قا لا فيه حتقيق الديوان الذي حا تناوا

ْرًضا ونقًدا، وإنّ  ني إذ أشـكره عـىل مـا كتـب ُأحـبُّ أن أتنـاول بعـضا الكلامت عا

ْرِضه، وأعتذر مـن بعـض األمـور  النقاط التي ذكرها، فأقف عند أهم نقطة يف عا

، وأرّد عىل بعضها، ثم أذّيل املقال بام وقفُت عليـه مـن أبيـات  التي تناوهلا بالنقد

ُك عىل الديوان.ـمّ ـجديدة مل أكن وقفت عليها من قبل، وهي م  ا ُيستدرا
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اف فهي قضية كون أيب بكـر رِض اهلل  فأّما أهمّ  ِِ األستاذ عسا ْر نقطة يف عا

ا، وقد أطلت القول فيها ة جدًّ شـيًئا مـا يف تقـديمي  عنه شاعًرا، وهي قضية مهما

للديوان، وذلك بسبب ما وجدُتُه منسوًبا إىل عائشة بنت أيب بكر الّصّديق رِض 

                                                 

 1995يناير  -1994هـ= ديسمرب  1415شعبان  -)رجب 56جمّلة الـمنهل، املجّلد:  (1) 

 .65 -58م(، الّصفحات: 



- 28 - 

 ُنِسباْت إىل أبيها وليست لـه: 
واهلل مـا »اهلل عنهام، أّنا قالت يف تعليقها عىل أبيات 

، فبّينـُت يف املقدمـة أنا هـذا «قال أبو بكر بيـت شـعر يف جاهليـة وَل إسـالم قـط

ن فهـم القول ل هـا املتـأخرين ِمـا ِ ربا يس من كالمها، ولكنه من قول بعض رواة خا

ا إناام قصدت بكالمها تلك القصيدةا املنسوبة إىل أبيها  قوهلا عىل غري وجهه، وأّنا

ا مل تنِف الشعر عاّمًة عن أبيها. ، وأّنا  وليست له َل غريا

ا يفقا ـوَل ريبا يف أنا األسـتاذ )عّسـاف( مل يكـن ُمـ ً ـْرُت، ـعرِضـه لِـ َصِّ كا ام ذا

نــي أاحبْبــُت يف هــذه الوقفــة أن أنقــل للقــّراء َجيــع مــا أوردتــه حــول هــذه ولكنّ 

تلـك العبـارة هـي عبـارة  ة، إذ لـو صـحا أنّ ّيـا قضـية يف غايـة األِهّ القضية؛ ألّّنـ

الشـعر املنسـوب إىل أيب بكـر ِمّـا هـو يف  كـلا  عائشة لكانت دلياًل قاطًعـا عـىل أنّ 

ا قد جيده املرء يف املصادر األخرى إّنام هو شعٌر موضـوُع أو منحـول الديوان وِمّ 

عليه، وقد كنت بادئ األمِر استسلمت لذلك القول املنسوب إىل عائشة فكتبت 

مقّدمًة قصريًة للديوان ذهبُت فيها إىل أن َجيع ما ورد فيه لـيس أليب بكـر البّتـة، 

ْثـُت يف األ مـر وراجعـت روايـات حـديث وذلك بناًء عـىل ذلـك القـول، ثـّم تريا

عائشة، وتصّفحُت وجوهها، فانتهيُت إىل رأي آخر، فَّضبُت صفًحا عـن تلـك 

املقدمة، وكتبُت مقدمًة ُأخرى هي التي أثبتُّها حي ُطبع الديوان؛ وها هـو ذا مـا 

ذكرته فيها حول القضية أنقُلُه إىل القّراء توّخًيـا إلمتـام الفائـدة بعـد مـا عرضـها 

ْرًضا، وتعمياًم لتلك الفائدة، فقد بدأت القـول باحلـديث عـن  األستاذ عساف عا



- 29 - 

ْلـها  أن  اَلستغراب الذي يتبادر إىل أذهـان النـاس حـول كـون أيب بكـر شـاعًرا، با

، فقلت:  يكون له ديوان شعر 

مـا  يف جمّلـة املنهـل وُسـْقُت ............« ] وإلزالِة هذا اَلسـتغراب أقـول»

فْ  ْرُته يف املقّدمِة لِدا  .[ِع الّشّك يف أّن أبا بكر  كان شاِعًراذكا

ْدُتُه عن هذه القضية، وأرجو أن يكون ذلـك قـد أزالا مـا يتبـادر  فهذا ما أاورا

 إىل األذهان حول كـون أيب بكـر شـاعًرا، ومـا قـد يثـريه الكـالم املنسـوب إىل أمّ 

 املؤمني من شّك حول نسبة الشعر إىل أيب بكر رِض اهلل عنه.
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قـد فـأمراِن اثنـان: اف بالنّ ريد أن أعتذر منه ِمّا تناوله األسـتاذ عّسـوأّما ما أ

هلــام اخلطــأ الواقــُع يف فهــرس القــوايف، وهــو ِمــا أخــذه األســتاذ عســاف عــىل  أوا

الديوان وهو حّق، إذ ليس ثمة رقم واحد فيه يوافق نظريه يف الديوان، وعذري 

مت الديوان للناَش منسوًخا بخّط  يـدي عـىل أن ُيطباـعا تصـويًرا يف ذلك أنناي قدا

عن خّطي، ورقامُت الصفحات بخطي أيًضا، ووضعُت فهرس القوايف بناًء عىل 

ترقيمــي، ولكــنا النــاَش اضــطّر إىل تغيــري أرقــام الصــفحات دون أن يتنّبــه عــىل 

ةا هـذا اخلطـأ تقـع عـىل  بِعا رضورة تغيري األرقام يف فهرس القوايف، ومن ثما فإنا تا

 يف إخراج الديوان وقاعا فيها.الناَش، هذا 
 بسيطة 

 
 إىل أخطاء

وثانيهام ما ذكره األسـتاذ عسـاف مـن أننّـي مل أسـتقص يف ختـريج الـديوان، 
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ا أنا قساًم كبرًيا من أبيـات الـديوان بقـي  حتى بقي قسٌم كبري من غري ختريج؛ فأما

جعـُت إىل باِل ختريج فهو حّق، وأّما أننّي مل أستقص فِّل فيـه عـذٌر، ذلـك أننـي ر

ل أن يكـون فيهـا شـعر أليب بكـر ككتـب السـرية  تاما ظاانِّ التي بي يدّي ِما ُُيْ الـما

وتراجم الصحابة وتراجم الشعراء وكتـب اَلختيـارات الشـعرية وكتـب اللغـة 

وغري ذلك، فام وجدت فيه شعًرا أليب بكر وضعُتُه يف فهرس املصادر ومامل أجد 

ما رجعُت إليه أكثر ِما ورد يف فهـرس املصـادر  فيه شيًئا أغفلُته، وَل ريب يف أنا 

جـت مـن قصـائد  ذلك مل تسعفني تلك املصادر إَّل  بكثري؛ ومع بتخـريج مـا خرا

جُت تِْسعا قصائد مـن أصـل  الديوان، وهي إىل ذلك ليست بالقدر اليسري إذ خرا

سبع وعرشين قصيدًة، أي ثلـث قصـائد الـديوان، باإلضـافة إىل ختـريج القطـع 

ــ بع التــي اســتدركتها عــىل الــديوان. عــىل أننــي وقفــُت بعــد طباعــة الــديوان السا

ِ حـديث  ـربا ومراجعة مصادر أخرى عىل ختريج قصيدة أيب بكـر التـي قاهلـا يف خا

 اإلفك والتي مطلعها:

ــَك هــالَّ  ــقُ  يــا عــوُف َوحْيَ  َت عارفــةً ْل
 

ــــا ــــه طبع ــــع ب ــــن الكــــالِم وه تتب  م
 

 ه عىل أنا القصيدة التي مطلعها:كام أن األستاذ )عساف( نباه يف مقال

ــــئنَّ ذاَك شــــفائي  عــــني جــــودي ف
 

 ل متـــــــّل مـــــــن زفـــــــرة وبكـــــــاءِ 
 

، وهــو ِمــا وردت يف طبقــات ابــن ســعد منســوبة ألم أيمــن مــوَلة النبــي 

ْلُت عنه مع أنا طبقات ابن سعد من مصادري؛ وجلا الذي َل يسهو. فا  غا
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ا ما تناوله األستاذ )عساف( بالنقد ة، منها  وأما وَل أراه مصيًبا فيه فأموٌر عدا

ما يتعلق بنسبة الشعر الوارد يف الديوان سـواء أكـان يف األصـل املخطـوط أم يف 

 املستدرك، ومنها ما يتعلق بعنوان الكتاب وبحواشيه.

يانْـُت يف التقـديم  وأهم األمـور التـي تناوهلـا يف نسـبة الشـعر أنـه وجـد كـام با

يدة يف العامل، واسم صانعها وناسخها جمهوَلن، فـدعاه للديوان أنا خمطوطته فر

ذلك إىل القول إنا كل ما مل يثبت مـن أبيـات الـديوان يف غـريه مـن املصـادر هـو 

إذ ليس للـديوان مـا يمكـن اَلعتـداد بـه واَلسـتناد إليـه للقطـع »موضع شك، 

ـة ثقـة،  ُفـه ُحجا أو أن بتلك النسبة، إن مل تظاهره مصادر أخرى، كأن يكـون مؤلِّ

يكــون الــديوان قــد ُرِويا بســند مقبــول، وهــو مــا تضــّن بــه املخطوطــة وكتــب 

الفهارس؛ بل كيف للمرء أن يعثر عليه والديوان بنسخته الفريـدة يفتقـر إىل مـا 

ْن نسخه، وَل متى كان ذلك؟ ْن ألفه وَل ما ُم ما د هويته، فهو ُغْفٌل َل ُيعلا  «.ُيدِّ

ة يف مـا أورد يف الـديوان، وإن كـان والذي أراه أن جامع الـديوان رجـٌل ثقـ

جمهوًَل، وذلك ألمرين، أوهلام أننا وجدنا تسًعا من قصائد الـديوان يف عـدد مـن 

املصادر، فوافق بذلك غريه من املصادر، ِما جيعلنا نثـق بروايتـه لتلـك القصـائد 

التسع، وقد سبق أنني وقفُت بعد طباعة الديوان عىل ختريج للقصيدة التي قاهلا 

ــف عــىل قصــيدة أخــرى يف خــ ــك، وأن األســتاذ )عســاف( وق رب حــديث اإلف
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منسوبة إىل أم أيمن موَلة النبّي، فهاتان القصيدتان أيًضا ِمّـا مل يتفـرد بـه جـامع 

ُجلا مل يأِت ب يشء من تلـك القصـائد مـن ذات نفسـه، ـالديوان، ومن ثما فإن الرا

التـايل فإننـا نقـيس عليهـا وإنام نقلها عن مصادر أخرى، نسـباْتها إىل أيب بكـر، وب

سائر قصائد الديوان التي مل نقف عىل يشء منها يف املصادر، فهو مل يأِت ِبا مـن 

ُجـلا موضـع  ذات نفسه، وإنام نقلها عن مصادره. واألمر الثاين الـذي جيعـل الرا

ابة مل يكن لُِيْقِدما ثقة فيام َجع أن اإلقدام عىل َجع شعر أيب بكر أو غريه من الصح

ين والـورع أن يكـون صـادًقا فـيام  إَلا  عليه رجل ذو ديـن وورع، وِمـْن َلِزِم الـدِّ

 ينقل ويروي موثوًقا به.

ومن هنـا فـإن عـدم وقوفنـا عـىل سـائر القصـائد يف املصـادر األخـرى التـي 

ْت يف ختــريج الــديوان يــدعونا إىل احلـذر  يف القطــع  -ولــيس إىل الشــّك -اعُتِمـدا

تكون منسوبًة إىل غريه، كـام وجـدنا يف بعـض قصـائد بنسبتها إىل أيب بكر، إذ قد 

ْثُبْت ِخالُف ذلك. إَلا الديوان، و  فهي له ما مل يا

ك  ثما إنا األستاذ )عساف( وقف عند عدد مـن قصـائد الـديوان والــُمستدرا

عليه يف أثناء حديثه، فأبدى آراًء يف نسبتها لست أوافقه عليهـا، فقـد رأى أنا ِمـا 

ـَل يمكن أن ُينسـ ا يف غـزوة عبيـدة بـن ـب إىل أيب بكـر البّتـة القصـيدة التـي قالا ها

 احلارث رِض اهلل عنه والتي أّوهلا:

مائِ   ــْن طيــِف ســلمى بالبطــاِح الــدَّ  أِم
 

ـــر يف العشـــية حـــادِ   ـــت وأم  أرق
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ه ذلك عىل ما نقلُته من قول ابن هشام يف السرية  وأكثر أهل العلم »وبنى ُحْكما

، والــذي جيعلنــي َل أوافــق «رِض اهلل عنــهدة أليب بكــر ُينكــر هــذه القصــي بالشـعر

بعـض األستاذ )عساف( يف حكمه ذلك أنا عبـارة ابـن هشـام حتمـل يف طياُتـا أن 

ا أكثرهم  أهل العلم بالشعر فال يثبتوّنا، ومن ثـما فـإنا القطـع كانوا ُيثبتوّنا له وأما

ف وال ْور باحلكم والقصور يف ـباِل دليل أّنا ليست له إنام هو رضٌب من التاعسُّ جا

 فهم عبارة ابن هشام.

كام أن األستاذ )عساف( وقف عند قصـيدته يف غـزوة عبـد اهلل بـن جحـش 

 رِض اهلل عنه التي مطلعها:

ـــــْتاًل يف اةـــــراِم عظيمـــــةً  وَن َق  تعـــــدُّ
 

شــَد راشــُد   وأعظــُم منــه لــو َيــَرى الرُّ
 

 

ــــــٌد  ــــــول ُممَّ ــــــامَّ يق  صــــــُدودكُم ع
 

 َ   شـــــــاهُد وكفـــــــٌر بـــــــه واهُ َريبِّ
 

فرأى أّنا ِما َل يمكن القطع بنسبتها إىل أيب بكر، ألن ابن سّيد الناس نسبها 

وحده لعبد اهلل بن جحش دون اآلخرين؛ والـذي أراه أن جمـرد تفـرد ابـن سـّيد 

الناس بنسبتها إىل عبد اهلل دون غريه من املصادر التي نسبته إىل أيب بكر َل يكفي 

بنسـبتها، ألن ابـن سـّيد النـاس متـأخر عـن عـدد  مـن أن يكون مانًعا من القطع 

العلامء الذين نسبوها إىل أيب بكر؛ ولو أنا األستاذ )عسـاف( تنباـه عـىل مـا نقلُتـه 

عن ابن هشام يف حديثه عن غزوة عبد اهلل بن جحش وعن نسـبة الشـعر لوجـد 

ابـن  قـال»دلياًل أقوى من تفرد ابن سّيد الناس بنسبتها، وذلك قول ابن هشـام: 
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إســحاق: قــال أبــو بكــر الصــديق رِض اهلل عنــه يف غــزوة عبــد اهلل بــن جحــش، 

وُيقال: بل عبد اهلل بن جحش قاهلا حي قالت قريش: قد أحلا ُممٌد وأصـحابه 

قـال  -الشهر احلرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه املال، وأَسوا فيه الرجال. 

: 2األبيـات ]السـرية النبويـة ثـما أنشـد « -ابن هشام: هي لعبـد اهلل بـن جحـش

جازمًة بـأنا « هي لعبد اهلل بن جحش»[، فكانت عبارة ابن هشام يف قوله: 256

الصواب كوّنا لعبد اهلل َل أليب بكر؛ فنباهُت بام نقلته من كـالم ابـن هشـام عـىل 

 الصواب يف نسبتها، وأنا نسبتها إىل أيب بكر وهٌم قديم.

ــذان وردا يف األصــل وِمــا وقــف عنــده األســتاذ عســاف هــ ذان البيتــان اللا

 املخطوط منسوبي أليب بكر:

 عجبـــــُت بـــــئزراء الَعيِـــــيِّ بنفســـــه
 

 وَصْمِت الذي قد كـان بـالقول أعلـام
 

 

ـــــام ـــــيِّ وإنَّ ـــــمِت ســـــٌِّ للَعيِ  ويف الصَّ
 

ـــــتكلام ـــــبِّ املـــــرِء أن ي  صـــــحيفُة ُل
 

ام نسبا للخطفا  ملشهور، كـام ُنِسـبا ى جدِّ جرير الشاعر افبيانُْت يف التخريج أّنا

عبيس، فعلـق األسـتاذ )عسـاف( بقولـه: ـللحسن بن جعفر، وملالك بن سلمة ال

، فـام أدري عـىل أي يشء بنـى تغليـبا «وأغلب الظنِّ أنه رِض اهلل عنه متثال ِبام»

الظنِّ هذا، مع أنه مل يّرجح نسبتهام إىل أي واحد من هؤَلء الرجال دون سـواه، 

ع نسبتهام هؤَلء الرجال ومنهم أبو بكر، ومن ثمـة َل يصـّح وإنام ِها بيتان يتناز

 ما ذهب إليه األستاذ عساف.
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قـال »ومثل ذلك يقال يف نسبة القصيدة التي قّدم هلا جامع الـديوان بقولـه: 

ى هذه القصيدة لصفية بنت عبد املطلب:  رِض اهلل عنه، وُتروا

 َعـــــنْيُ جـــــودي فـــــئنَّ ذاك شـــــفائي
 

ــــــ ــــــرٍة وبك ــــــن زف ــــــلِّ م  «اءِ ل مت
 

ثما نبهني األستاذ )عساف( أّنا وردت يف طبقات ابـن سـعد منسـوبًة إىل أّم 

ة بي أيب بكر وصـفية وأم أيمـن، أيمن موَلة الرسول  عا ؛ فهذه القصيدة ُمتنازا

 وَل نجد ما يدّل عىل أّنا ألحدهم دون سواه.

ووقف األستاذ )عساف( عند بعض ما استدركُتُه عـىل الـديوان، فـرأى أنـه 

مكن أن ُيقال فيها ما قيل يف تلك األبيات السابقة، وذلـك قـول أيب بكـر رِض ي

ُه يف الغار حجٌر: دا  اهلل عنه حي أصاب يا

ـــــــــِت  ـــــــــِت إل إصـــــــــبٌع دمي  إن أن
 

 يف ســــــــــبيل اه مــــــــــا لقيــــــــــِت 
 

 :وقوله يف احلسن 

ــــــــــــــالنبي  ــــــــــــــأيب شــــــــــــــبيٌه ب  ب
 

ــــــــــــل ــــــــــــيس شــــــــــــبيًها بع  ل
 

وايش الـديوان؛ ولـو دقـقا ذلك أنـه نازعـه فـيهام غـريه كـام هـو ظـاهر يف حـ

ح  ـْيِ ُيـرجِّ عِلـم أنا بيتـي الرجـز األّولا األستاذ النظـر يف حـوايش الـديوان أكثـر لا

كوّنام أليب بكر وأنا اآلخرين الذين ُنِسبا إليهام البيتان متثلُّوا ِبـام متـثاًل كـام هـو 

خـر ظاهر يف كالم الزرقـاين الـذي نقلتـه يف حـوايش الـديوان؛ كـام أن البيـت اآل

الذي قاله يف احلسن بن عِّل رِض اهلل عنه هـو أليب بكـر َل ريـب يف ذلـك، وأن 
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نسبته إىل السّيدة فاطمة رِض اهلل عنها إنـام هـو رضٌب مـن الـوهم، وَل سـيام أن 

نســبته أليب بكــر وردت يف صــحيح البخــاري ومســند اإلمــام أمحــد مــن كتــب 

السـيدة فاطمـة إنـام تفـّرد  الصحاح وغريِها من املصادر املوثوقة، وأن نسبته إىل

ِبا البالذري ونّبه مع ذلك عىل أنـه يـروى أليب بكـر رِض اهلل عنـه، وقـد بّينـُت 

ذلك يف حوايش الديوان؛ فأّنى يكون لألستاذ عساف أن يقول: )يمكن أن ُيقال 

يف هاتي القطعتي ما قيل يف تلـك األبيـات قبـل(، مـع مـا بينتـه مـن ضـعف مـا 

 تلك األبيات والقصائد. ذهب إليه يف حديثه عن

ك قطعتــي َل يصــحُّ  وأخــذ األســتاذ عســاف عــِّلا أننــي أثبــتُّ يف الـــُمستدرا

ومـن حـديث (: »336: 1إثباُتام، فأّوهلام ما جاء يف )النهاية يف غريب احلـديث 

يق أنه كان ُيوتُِر من أّول الليل ويقول:  دِّ  الصِّ

 واحــــــــرزا وأبتغــــــــِي النــــــــوافال
 

 وُيروى:

 «بِـــي وَأبتِغـــي النــــوافالأحـــرزُت هَنْ 
 

ـلا شـيًئا عـن  قا فرأى أن هذا البيت من الرجز إنـام هـو مثـٌل قالتـه العـرب ونا

هو ما سـها عنـه املحقـق عـىل الـرغم مـن إشـارته إىل »)لسان العرب(، ثما قال: 

ذلك فيام نقله ثمة يف احلاشية من النهاية يف غريب احلديث، إذ قال: )وهذا مثـٌل 

مطلوبه وأحـرزه ثـما طلـب الزيـادة( فالصـواب أنـه مثـٌل عـىل ُيَّضب ملن ظاِفر ب
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، واحلقُّ أنني مل أْسـُه ومل أغُفـل عـام ذكـر صـاحب ...« الرجز متّثل به بحاله تلك

ك،  )النهاية(، بل كنُت واقًفا يف بؤبؤ عي اليقظة حينام أثبتُّ البيـت يف الــُمستدرا

ذكرا أن هذا البيـت مثـٌل للعـرب لـيس  وإنام أثبتُّه ألنا كالم ابن األثري وغريه ِمانْ 

ـْن قالـه رسـول  ل ما فيه ما ينفي كون قائله أبا بكر، فكم من مثل للعـرب كـان أوا

ْن جاء بعـدهم، ولـيس َشًطـا أن يكـون كـلُّ مثـل  اهلل  أو بعض أصحابه أو ما

للعرب ِما قاله أهل اجلاهلية، وهذا أمٌر ظاهٌر ملن يتصفح كتـب األمثـال، ومـن 

ا، قا ـني لو مل أستدرك هذا البيت مع التنبيه عىل أنه مثٌل للعرب لكنت مُ ثما فإن ً َصِّ

ْن قاله ثما صار مثاًل للعرب.  إذ لعلا أبا بكر كان أّولا ما

ك  والقطعة الثانية التي أخذ عِّلا األستاذ )عساف( أننـي أثبتُّهـا يف الــُمستدرا

ُعوب التي نسبها بعـض النـاس  إىل أيب بكـر الصـديق، هي قصيدة أيب بكر بن شا

علام  ، وهو يا ْت عائشُة رِض اهلل عنها ذلك؛ وَل أدري كيف ينكر ذلك عِّلا فأنكرا

أنا ديوان كل شاعر قديم ُيتوي كلا ما ُنِسبت إليه، سواء أكان ذلـك الشـعر لـه 

يقينًا، أو كان منسوًبا إليه وإىل غريه وهو له يقينًا، أو كان منسوًبا إليـه ولـيس لـه 

ح، وقصـيدة أيب بكـر بـن شـعوب يقينًا جِّ ، أو كان منسوًبا إليه وإىل غريه بـال ُمـرا

تــدخل يف بــاب مــا ُنِســبا إىل أيب بكــر الصــديق ولــيس لــه يقينًــا، وقــد نقْلــُت يف 

ِك حديث عائشة كاماًل، وهو دليٌل قاطع عىل أن القصيدة أليب بكر بن  الـُمستدرا

ُعوب، ولو مل أثبت القصيدة يف ديوان أيب ب كر مـع التنبيـه عـىل أّنـا ليسـت لـه شا
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ا أّيام تقصري.  لكنت مقَّصً

ا ما يتعلق بمأخذ األستاذ )عساف( عىل عنوان الكتاب وهو )ديوان أيب  وأما

ليس يف كالم املؤلف ما يَّصح بـذلك أو »بكر الصديق رِض اهلل عنه( فرأى أنه 

خطـوط، يوحي بـه، بـل إنا يف كالمـه مـا يـوحي بخـالف ذلـك، فـإن يف آخـر امل

يق رِض اهلل عنـه وأرضـاه،  ـدِّ )وهذا آخر ما ُوِجدا من شعر اإلمـام أيب بكـر الصِّ

يق رِض اهلل عنـه( لكـان أاْوىل ـدِّ يا بـ )شعر اإلمـام أيب بكـر الصِّ «. آمي( فلو ُسمِّ

ل أوراق الـديوان حتمـل عنوانـه وفيهـا:  هـذا ديـواُن ِشـْعِر اإلمـام »واحلقُّ أنا أوا

ةا رِض اهلل عنه وعن بقياِة اجلليل خليفة رسول  افا يق ابن أايب ُقحا دِّ اهلل أيب بكر الصِّ

ــحابة أَجعــي، آمــي ، وهــو بخــط ناســخ الــديوان نفســه، ولكننــي عنــدما «الصا

حتدثُت يف مقدمة الديوان عن خمطوطته مل أذكر ما جـاءا يف الصـفحة األوىل منـه، 

 تاذ )عساف( ما قال.وهو تقصري َل ريب فيه، وقد أّدى ذلك إىل أن قال األس

وأما ما أخذه عِّلا يف احلوايش من أنني مل أكن أوثق اآليات الكريمة، وأننـي 

كنت ُأكّرُر َشح الغرائب من األلفاظ، فإّن للمأخذ األّول وجًها من احلّق، عىل 

يف َل رّش ـأنا ما دعاين إىل ذلك أنني كنت أنقل اآلية الكريمـة مـن املصـحف الـ

 ما دام أنا اخلطأ يف اآلية قد ُأِمنا بذلك. وليس  من حفظي، فرأيت أنا 
ذلك كاف 

للمأخذ الثاين وجٌه عندي، ألنا َشح الكلمة الغريبة يف هـذه الصـفحة أو تلـك 

ح رّش ـَل ُيغني عن َشحها يف صـفحة أخـرى وإن كانـت قريبـة، ألنا يف تـرك الـ
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ره أنا الكلمة قد سبق َشحهـا، فك ر، إرباًكا للقارئ يف حال تذكُّ يـف إذا مل يتـذكا

 دعك من أنا القارئ قد يقرأ هذه الصفحة وَل يقرأ تلك.

ُر شكري لألستاذ )عبـد النـارص عسـاف( لِـ رِّ اما بذلـه مـن ـوبعد، فإنني إذ ُأكا

قراءة الديوان قراءة متأنّية، وملا أبداه يف مقاله من مالحظات دعتني إىل مراجعته 

د مـن مالحظاتـه األخـرى، كـام أنا لـه فيها، َل أنكر أنه كان عىل صـواب يف عـد

الفضل يف إثاريت للحديث يف هذا املقال عـن اضـطراب نسـبة عـدد مـن قصـائد 

ا  الديوان، وهذا ما مل أقف عنده يف تقديمي للديوان مع مساس احلاجـة إليـه، ِمـا

ه تقصرًيا يف تلك املقدمة، إىل جانـب أمـور  أخـرى أراين قـد قـ َّصت فيهـا، ـأعدُّ

 عندها يف مقدمة الطبعة الثانية للديوان إن شاء اهلل تعاىل.ولسوف أقف 

- 4- 

ا األبيات التي وعدُت بأن أذيلا ِبا هذا املقال، والتي مل تـرد يف الـديوان  وأما

ُك عىل الديوان، فهذه هي ثما وقفُت عليها يف مصادر أخرى وهي ِما ُيْستاْدرا
(1): 

  ..... ..... ..... 

 

                                                 

كات يف آخِر الّديوان (1)   .سيجُدها القارُئ مع غرِيها من املستدرا
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يِق ِديواُن أايِب با  دِّ  ْكر  الصِّ

 َريِضَ اهُ َعــنْهُ 

َحهُ  َقُه َوََشَ  َحقَّ

د َشِفيق الَبْيطار  ُُمَمَّ

 

 

 



- 42 - 

 

 

 

اِحبِِه َلا  ُقوُل لِصا اِر إِْذ يا ا يِف اْلغا  إِْذ ُِها
ايِنا اْثناْيِ ْن إِنا ﴿ثا زا ْ ناا﴾ اهللا حتا عا  ما

ة ]  [40ة: من اآليةبا وْ التا ُسورا
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الم عىل سيِّد الّص احلمد هلل رّب العاملي، وال ، ـالة والسا لي، نبيِّنـا ُممـد  ُمرسا

 وعىل آله وصحبه أاَجعي، وبعُد:

ــاء الّراشــدين أيب بكــر   ــُع األاشــعار املنســوبة إىل أول اخللف ــواٌن جيم هــذا دي

يق  دِّ ًقـرِض اهلل عنـهالصِّ ُمـُه للقـارئ الكـريِم ُُمقا ـ ا، ُأقدِّ عـن خمطوطـة   ارْشوًح ـما

؛ وكنـُت وقفـُت عـىل اإلشـارة إىل فريدة  من خمطوطات  املكتبة الّظاهرية بدمشقا

هذا الّديوان يف فهارس خمطوطات الّظاهرية، وذلك يف أثناء بحثي وتنقريي عن 

ْيُت إىل  1409يف سـنة  رِض اهلل عنـهثور  اهلـاليّل  بنِ  دِ يْ أشعار مُحا  للهجـرة، فسـعا

طوطـاِت الّظاهرّيـة تصويره من مكتبـة األسـد الوطنّيـة التـي حتـتفظ اليـوما بمخ

ـ بعـَض النّـاسفجاءين الردُّ من إدارِة املكتبة باملوافقِة مع التانبيـِه عـىل أنا  ـرا أنا كا  هذا

مه للّطباعة منُذ سنة  ق الّديوان وسيقدِّ ْفـُت وقـتا ذاك  1407حقا فا للهجـرة، فكا

يوان، وطـالا اَلرُ وعن تصوير املخطوط،  نتظـار ثـالث ْحُت أنتظـر ُصـدور الـدِّ

 . ومل يصُدرْ سني

ًة منِّي بأنا  ر أّنه  هذا ما بعَض النّاسِ وِمْن ثاما رأيُت أن أقوم ِبذا العمل ثِقا كا ذا
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يوان إَلا  ـ ا ُيحا لِ  حّقق الدِّ اسا عنـه وينفـرد بعملـه حـي جيـُد الوقـت، وهـذه النّـ لِّ

َل هـي بالعمـل املـرِضِّ و ِشنِْشناٌة يتخلاق ِبا بعُض النااِس أصـبحنا نعرفهـا، ومـا

 الناهج القويم.

، فهـو رِض اهلل عنـهإىل ترَجـة  أليب بكـر  اولسُت أرى يف هذا الّتقـديم داعًيـ

 اجم وافيـةٌ َجة له، عـىل أن ُكُتـبا الّتـواريخ والـَّت أشهُر من أن ُيتاجا املرُء إىل الَّت 

ه.ـلِ  كافية فا ْن يبتغي تعرُّ  ما

ـام  ب  َلبدا منه هنا هو الوقوف عند سـؤال  واسـتغرا ولكّن ما َل شـكا يف أّنا

سـياام أنا معظمهـم َل صـلة هلـم قوّيـًة  سيتبادران إىل أذهاِن كثري مـن الُقـّراء، وَل

، َبْلـَه أْن اوهـل كـان أبـو بكـر شـاعرً اث، ولـذلك سـَتاهم يقولـون: بكتب الَّت 

: ديواُن حيكون له ديوان شعر؟  ان بن ثابت، أو عبـد اهلل بـن را لو ُقْلتا احـة، سا وا

، أو عِّلِّ بن أيب طالب   ِب عْ أو كا 
ا ، أّمـامعروفً  الكان أمرً  مرِض اهلل عنهبن مالك 

يق( فهذا اّلذي ما نأ دِّ  سمعنا به ِمْن قبل! تقول: )ديوان أيب بكر  الصِّ

معرفـًة َل يشـوِبا شـكٌّ يف  اوإلزالة هذا اَلستغراب أقول: قد كـان معروًفـ

ه يف هذه املناسبة أو تلك، وأقواهلم قال االقرون األوىل للهجرة أنا أليب بكر شعرً 

ـبِّّي، وهـو  تدّل عىل ذلك، فمن هذا مـا ـل الضا نقلـه أبـو زيـد القـريّش عـن املفضا

ْبقا أحٌد من أصحاب رسول اهلل : »(1)قوله وقد قال الّشعر أو متّثل بـه،  إَّل  ومل يا

                                                 

 .40: 1شعار العرب ( َجهرة أ1) 
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يق  دِّ  :يرثي النّبّي  رِض اهلل عنهفمن ذلك قوُل أيب بكر  الصِّ

ــــــامُ  ك مــــــاِجــــــدَّ أَ  ــــــَك ل تن ِ  لَِعْين
 

ــــــالمُ  ــــــا فيهــــــا كِ  «كــــــانَّ ُجفوهَن
 

بِّّي هو ما ـوال ل الضا ضا عر ومعرفته! نْ ُمفا  هو يف رواية الشِّ

( 2)عن سعيد بن املسّيب، واألبيـورِديُّ ( 1)نقله ابن عبد رّبه ما اومن ذلك أيًض 

، أّّنام قاَل:  عبيِّ ، وكـان عـِّلٌّ اعرً ، وكـان عمـُر شـااكان أبو بكـر  شـاعرً »عن الشا

 «.رِض اهلل عنهمأشعرا الّثالثة، 

عراء مـن الصـّحابة اسـمه )ِمـناُح املـدِح أو: وَلبن سّيد النّاس كتاٌب يف الّشـ

حابة ِمان مدح الّرسول  راُء الصا ْن اسمه عبـد  ُشعا أو رثاه( ذكر فيه أبا بكر فيما

حابة  الصا
ِ
 .(3)اهلل من ُشعراء

سـّيام  َلومـن املـؤّلفي القـدماء،  اة هذه أّن عددً ُيوُيضاف إىل أقواهلم الَّص 

رية، قد أنشدوا أشعارً  له يف كتبهم، وسيالحظ القارئ ذلك يف  امؤلِّفي كتب السِّ

تعليقــايت عــىل كثــري مــن قصــائد هــذا الــديوان، حيــث أشــرُي إىل أمــاكن وجــوِد 

 القصيدِة أو بعِض أبياُتا يف املصادر.

                                                 

 .283: 5( العقد الفريد 1) 

 ، وقد َجع األبيوردي شعره وقّدم له بنفسه.87: 1( يف مقّدمة ديوانه 2) 

 .143( منح املدح: 3) 
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ــا نقــف يف بعــض املصــادر عــىل كــالم منســوٍب ألمِّ املــامنني عائشــة  ولكنّن

يق ُيثُي ُمشكلًة حول نسبِة الّشعر إىل أيب بكرٍ  دِّ يقة بنت الصِّ دِّ ، فقد روى عبد الصِّ

عر( بسند  له عن يـونس عـن ابـن ِشـهاب عـن ( 1) الغنّي املقديّس يف )أحاديث الشِّ

بري عن عائشة أّّنا  : كانت تدعو عىل من كان يقول هذه»ُعروة بن الزُّ  القصيدةا

ــــــأَ  ســــــوُل ب ُثنا الرَّ ــــــدِّ ــــــنَْحَيا نْ حُي  َس
 

 ؟حيــــاُة أصــــداٍء َوهــــامِ  وكيــــَف 
 

، وما ارتـابا  قال أبو بكر  بيتا شعر  يف جاهلية  وَل إسالم   فتقوُل: واهلل ما يف  قطُّ

ف، وكـان وْ بن عا  ِب لْ رجٌل من بني كا  ... ولكْن قال هذه القصيدةا  اهلل منذ أسلم

، فلـ من بني كلب   أبو بكر  تزّوج امرأةً   هـاجر أبـو بكـر طلاقهـا، اّم ُيقاُل هلا أمُّ بكر 

ذي قال هذه القصيدة رثى ِبا أهل بـْدر  حـي ها هذا الّشاعر الّ فتزّوجها ابُن عمِّ 

 لوا:تِ قُ 

..................................... 
 

........................... ....... 
 

ــــــــــالمِة أمُّ بكــــــــــرٍ   حتيِّــــــــــي بالسَّ
 

 ؟وَهـــْل ع بعـــد قـــومي ِمـــْن َســـالمِ 
 

..................................... 
 

..................................  
 

لاها النّ  ... ، «جـل املـرأة اّلتـي طلاـق أبـو بكـر  اُس أبا بكـر  مـن أقالت عائشُة: فنحا

ْيويه بلفـظ  خمتِلـ ـورواه ابن حا  يف كتـاب )ما
ـن وافا ف  ن نيـةا زوجتـه ِمـُه كُتـيا نْ كُ  ْت قا

                                                 

، وحّقق هذا الكتاب السيّد خري اهلل َشيف، وسيصدر قريًبا إن 22( احلديث ذو الرقم: 1) 

ر الكتاب عام  شاء اهلل. دا  ه[.1413]وقد صا
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عن يونس عن ابن شـهاب  عـن عـروة »بسند  له  (1) حابة رضوان اهلل عليهم(الّص 

بري عــن عائشــة أّّنــ ــبــن الــزُّ أبــا بكــر  قــال هــذه  ن يــزعم أنّ ا كانــت تــدعو عــىل ما

؛ قالت عائشُة: واهللِ ما  قال أبـو بكـر  بيـتا شـعر  يف جاهلّيـة  وَل إسـالم   األبياتا

 ...«. ... تزّوج امرأًة ُيقاُل هلا: أّم بكر  فطّلقها.... ولكنا أبا بكر  

ْيِّلّ  ها ورواُه السُّ
 آخرا ( 2)

: خمتلِ  بلفظ  هـريِّ عـن عـروة »ف  [ الزُّ عن ]ابن شهاب 

، قالت: كذبا ما   «.ِشعر  يف اإلسالم ن أخربكم أّن أبا بكر  قالا بيتا عن عائشةا

أْن نقـوَل: إنَّ مـا ورد يف علينـا  ولو أخذنا هذا الكالَم عىل ظاهِره لكان حـْتاًم 

َرُه وُمعارَضـته  ته؛ ولكنَّ تدبُّ هذا الّديوان من أشعار هو منحوٌل عىل أيب بكر بعامَّ

، فـنحُن بغيه جتعلنا نقُف عند هذا الكالِم املنسوِب إىل أمِّ املامنني بحـذٍر شـديد

 ، بـل إنا مـاالثة الّسابقة وجدنا ألفاظـه خمتلفـةً إذا نظرنا إىل روايته يف املصادر الثّ 

ْيِّّل ُُيالُِف ما ها رين اآلخرين، إذ ينفـي أّن يكـون ـورد يف ال ورد يف لفِظ السُّ ْصدا ما

ة؛ واختالف اللافـظ هـذا يعنـي عر يف اإلسالم فقط َل يف اجلاهليّ أبو بكر  قال الّش 

واة، َل بلفظها هي؛ قالته أمُّ املؤمني ُنِقلا عنها باملعنى الّ  ما أنّ  إذ لو ذي فهمه الرُّ

ـ ُلـه ـكان بلفظهـا لا ْعا ْقـُل الكـالِم بـاملعنى جيا  إىل مصـدر، ونا
ْصـدر  ام اختلـف مـن ما

ًة للتّ  ؛ ولذلك أرى أّن كالم أمِّ املؤمني الذي ُنِقـلا يقِّ فهِم املتلا  ِب حسا بغيري ُعْرضا

                                                 

 .130-123من جماميع الظاهرية: الورقات  3852( يف املجموع ذي الرقم 1) 

 .3/26( الّروِ األُُنف 2) 
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نسـب إىل  نْ عـىل َمـ اكالمها كان تعليقً أرادت، ألّن  عنها باملعنى ُفِهما عىل غري ما

 أمِّ  رِ ْكـتي رثى صاحُبها قتىل بْدٍر من املْشكني، بـداعي ذِ ٍر تلك القصيدة الّ أيب بك

ن هـذه القصـيدة يف ِمـ اشـي ً  يقـْل  النّاس عىل أنَّ أباهـا ه ِت يف القصيدة، فنبَّهَ  بكرٍ 

 لا فلـاّم تـداوا  لـه، ول يف اإلسـالم بعـدما طلَّقهـا، اكانت أمُّ بكٍر زوًج  ٍة يومَ جاهليّ 

واةكالما  ـا نا ِهُمـونقلوه بـاملعنى فا  ها الرُّ ـوه عـىل أّنا ـعر عاّمـًة عـن أبيهـا يف فا ِت الشِّ

 اجلاهلّية واإلسالم.

هلــا أنا ويــرّجح هــذا التفســي عنــدي ثالثــة أمــورٍ  روى كــالما  البخــاريَّ : أوا

وه ترد فيه العبارُة التي تنفي فيهـا قـوَل الّشـعر الّسّيدة عائشة عن هذه القصيدة، 

ند الثّ ة ول يف اإلسالماهليّ عن أبيها ل يف اجل الثة األوائـل هـم ، مع أنا رجال السا

ْيويه؛ قال الُبخـاريُّ أنفُس  حـّدثنا أاْصـباغ: : »(1)هم عند البخارّي واملقديّس وابن حا

، عن عروة بن الـزبري، عـن عائشـة  حّدثنا ابُن وهب عن يونس، عن ابن شهاب 

، فلـ تزّوج امرأًة من رِض اهلل عنهأنا أبا بكر   ْلب  ُيقال هلا: أّم بكـر   هـاجرا أبـو اّم كا

ها هذا الّشاعر الـذي قـال هـذه القصـيدة رثـى ِبـا  جها ابن عمِّ بكر  طلاقها، فتزوا

 كّفار قريش:

................................... 
 

................................  
 

................................... 
 

................................  
 

                                                 

 .1427: 3( صحيح البخاري 1) 
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ــــــــــرٍ حُت  ــــــــــالمة أمُّ بك ــــــــــي بالسَّ  يِّ
 

 ؟وهـــل ع بعـــَد قـــومي مـــن ســـالمِ 
 

ــــــنَحيا ــــــأْن َس ــــــول ب ُس ثنا الرَّ ــــــدِّ  حُي
 

ــــاُة أصــــداٍء وهــــامٍ  ــــف حي  «؟وكي
 

أقـدما  -وهو من أصـحِّ الكتـب بعـد كتـاب اهلل -فلاّم كان صحيح البخارّي 

ًحـوأدقاها عبارًة، ها املصادر التي أوردت كالم أمِّ املؤمني وأوثقا   اكان هـذا ُمرجِّ

ـ، ومِ ملا ذهْبُت إليه من أنَّ اللَّفظ يف املصادر األخرى ليَس بلفظ عائشة اقويًّ  ما ـن ثا

ن َفِهـَم كانت العبارة التي تنفي قول الّشعر عن أيب بكر   هي عبارة أحد الّرواة ممَـّ

 .قوهلا عىل غي وجهه

حات هذا ُروَي عـن  هذه العبارة ُيعاِرُضـها مـاّن الّتفسري عندي أ وثاين ُمرجِّ

يق : »(1)أّنه قال ريض اه عنهأنس بن مالك  ـدِّ إذا  رِض اهلل عنـهكانا أبو بكر  الصِّ

 يقول: رأى النّبّي 

 للَخــــــْيِ َيــــــْدُعو ىأمــــــنٌي ُمْصــــــَطفً 
 

 «َكَضــــوِء الَبــــْدِر زاَيَلــــه الظَّــــالمُ 
 

 .(2) هذا الديوانيف اوهذا البيت من قصيدة تقع يف ثامنية عرش بيتً 

                                                 

مرا يف كتاب )الدر الفريد وبيت القصيد( 1)  عن أيب  273: 2( نقل هذا الكالم ُمّمد بن أْيدا

 .90: 2ة احللبية ، كام نقله صاحب السريالطيّب الوّشاء بسنده إىل أنس 

الة وال2)  يق كان  نّ إّسالم، وهذا َل ُيعارِ قول أنس ( القصيدة يف رثاء النبّي عليه الصا دِّ الصِّ

، َلحتامِل كونه كان ينشد ذلك يف حياته، فلاّم تويّف رثاه ينشد هذا البيت إذا رأى النبّي 

 وضّم البيت إىل مرثيته.
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ـل  إَلا : »(1)وقد نّبه صاحب الّسرية احللبّية عىل هذا الّتعارِ ثّم قـال أن ُُيْما

ع ذلك منهـقولُ   «.ها عىل أّّنا مل تاْسما

ــه رُ  وثالــُ  املرّجحــات وُمســند ( 2)يف صــحيح البخــاريّ عــن أيب بكــر  يا وِ أّن

حاح، ويف غريِ (3)أمحد عـِّّل رِض اهلل  بـنا  سـنا ِها من الكتب أّنه محل احل، من الصِّ

 عنهام وهو يقول:

 بـــــــــــــأيب شـــــــــــــبيٌه بـــــــــــــالنَّبي
 

 بَعــــــــــــِل  اَلــــــــــــْيَس َشــــــــــــبيهً 
 

ذي يأيت ببيت  يأيت ببيت  ثـان  شكا يف ذلك، والّ  فهذا البيُت له َل ؛وعِّلٌّ يضحك

، ويأيت بالقصيدة أيًض  مـن قـول  امعصـومً  الا ليس نبيًّ ُج سّيام أّن الرا  ، وَلاوثالث 

 .(4)به اًل عر روايًة له متمثِّ للّش  احافظً  عر، بل كانالّش 

مُت ما ْلُت فيام قدا قد يتبادر إىل ِذهـن القـارئ حـولا كـوِن أيب بكـر  وإْذ قد أزا

ـ ، ومااشاعرً  عر قد ُيثريه الكالُم املنسوُب إىل أّم املؤمني من شّك حول نسبة الشِّ

فإّننــا  ،هــذا الّشــعر تــي تناوهلــااملوضــوعات الّ إىل أيب بكــر؛ فلنانُْظــر باختصــار  يف 

                                                 

 .90: 2( السرية احللبية 1) 

 .1370: 3ح البخاري ( صحي2) 

 .8: 1( مسند أمحد 3) 

، وهذا 112، 67( انظر مثاًل من أجل بعض ما متثّل به من الشعر: دَلئل اإلعجاز: 4) 

 .65الديوان: 
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ـ سنجده يصّور جوانب خمتلفًة من ـعا دِّ حياة الصِّ النّبـّي،  يق وتارُيـه، كهجرتـه ما

ا يف جهـادهم، عـاناوْ ا وجهاده مع سائر الّصحابة عن النّبـّي وعـن اإلسـالم، ومـ

ـالة ووموقفه من حادثِة اإِلفِك، وُحْزنِه وبكائه لوفـاِة النّبـّي عليـه  الّسـالم، الصا

 وغري ذلك.

هلذه األشعار فإّنه ُيمِكُن إَجـاُل القـول  النّاحية الفنّّيةولو أردنا الوقوف عىل 

عر وِسْحُره، وفيها بأّّنا أشعاٌر فيها الكثري من املواضع التي يتجىّل فيها َجاُل الشِّ 

ْعُدو أن تكون يف مقياس النّقد ناْظاًم  ْفتاِقـر إىل  بعُض مواِضعا َل تا من الناْظِم الذي يا

هي ناْظٌم ملعاين بعِض آيات الُقـرآن الكـريم؛ عـىل أّن  الّشعر، وفيها مواضعُ  َجال

، وهو أّّنا يف ُمْستواها العامِّ َل ترتقـي إىل درجـة  اعامًّ  اجامعً  جيمُع هذه األشعارا

ْدِر اإلسالِم،   صا
ِ
 يف النّادر منها. إَلا شعِر الُفحوِل من ُشعراء

ُق بُِمسـَتوى الّشـعر الّطبعة يف هذهول ُبدَّ ع ِمن أْن ُأِضيُف  ، وذلـك َأْمًرا يتعلَّ

ــثااًل حــوايش الــّديوان  القــارئا ســيجُد يف بعــضِ  أنّ  ــولا الِعصــاِميِّ يف ما )ســمط قا

ه ِمـن قاِصـيدِة الغـاِر: 356: 1النّجوم العوايل  ـدا ـرا بعـُض »( عـاما أنشا ُقْلـُت: قـد أاْنكا

يِق  دِّ  نِْسباةا هذا الّشعر إىل الصا
ِ
ِِضا اهللُ عنُه، وهو كذلك، وأنا ُأْنِكـُره أيًضـا، الُعلاامء را

امجِة الاتي ما لا  ِة والسا كا ةـلِـام فيِه ِمنا الرِّ   .«ها حاجا

ٌف يف الفأقول:  سُّ ّي،ـهذا تاعا نِـّ ْعِر ِمن ُمْسـتاواُه الفا ِة الشِّ ومثاُلـُه  ُحْكِم عىل ِصحا

ِة كثـري  ِمـن  ونا يف ِصـحا ُشـكُّ ن يا ثاُل ما ـْعِر لِـيف هذا ما ٌد ـهِذِه الــالشِّ ْ ِة، وأّّنـا َسا ُحجا
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ا ِبــا  ِّلِّ ــُيحا
 لِ
ِ
راء ــعا ــواِدِث، ويزُعمــونا لــذلك أّّنــا ِِمّــا ُوِضــعا عــىل ألِســنِة الشُّ للحا

ها اإلخباِريُّونا لِتاْصِديِق أاخبـاِرهم، أو ...؛ وقـد  عا ضا ُهم، أاو وا ُخونا أخبارا رِّ الـُمؤا

 أّن 
ِ
واِت والغــابا عــن هــُؤَلء عا ــى قــِدياًم الــدا ــْوراِت وحــواِدثا الّتــاريِخ الُعْظما ثا

كُ  وحِديًثا ـرِّ ْثـًرا، فيـأيت  حُتا ْسـِجيِلها ِشـْعًرا ونا ُلُهم ُيشـاِرُكونا يف تا الــُمؤِمنِيا فـتجعا

وايـِة  ـِب مـا أوتِياـُه ُكـلٌّ ِمـنهم ِمـن املوهبـِة والرِّ سا تاْسِجيُلهم خُمتاِلفا الـُمستاوى بِحا

رُّ  ِة والّتفا ْربا ـنِّ أو والدُّ ظا لـُه مـن هـذا الفا ن َل حا رْيِ ذلك، حتاى إّنك قد جتُد ما ِغ وغا

ـْعرِ ـذاك ُيشاِرُك فيه بـدافع  ِمـن إيامنـه؛ وُرّبـام كانـت الـ ُة يف قـوِل الشِّ عا ْ لِتاـوايِل  ْسُّ

ْرُك تنق ْعِف إىل أشعاِر الُفُحول ِمن احلواِدِث وتا ِب الضا ْوِل ِمن أسباِب تْسُّ يِح القا

را عا ه ء، كالاذي وقع يف بعِض ِشْعِر حّسانالشُّ رْيِ ؛ وانظر إىل هذه األبيات اّلتي وغا

ْيبايّن واألصمعيُّ من ِشْعِر أايب الِعيـاِل الـ و الشا ْمر  ـثااًل ـيروهيا أبو عا يلِّ ما وُِهـا – ُهذا

ْعِر الـُموثاق ن ُِها يف الّتدقيِق يف رواية الشِّ  وهي قصيدٌة أرسلاها أبو الِعيـاِل إىل -ما

زاة  كان أبو الِعياِل فيها ةا وقد ُأِصيبا عدٌد من املسلمي يف غا داها مع ُمعاِويا ، وأاْورا

ج األصفهاينُّ يف )األغاين( يف ترَجة أيب الِعيالِ  را ها أُبو الفا
ِ
ربا خا

(1):       

ُمـــوا مـــا ُأْرِســـُل  ْمجا تاجا ـــْويِل وَل تا  قا

 

ْيل  فـاْعلاُموا -1   ِمنا ايِب الِعياِل أاِخي ُهذا

         
                                                 

ج: 1)  .( قالا أبو الفرا ُه آثاُر ناـْمل  ُل: كأنا سطورا وقال: يف  َل تتجمجموا: َل تكتموا. والـُمنْما

ُجِل: )حيث البق ُع دفًعا. وقال: ديواِن الرا ل: ُتْدفا ُل(. وقال: ُتْزعا ّيُة والكتاُب الـُمنْزا

م. ُق بالدا رْشا  يسعل: يا
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ــُل  ــُد األاْعجا ي ِ ـــها الربا ــِه بِ ْي ــِوي إلا ْ  هيا

 

ــــةً  -2  ــــْخر  آيا ــــنا صا ــــِة ب ــــْغ معاوي ْبِل  أا

ـــُل   ُلـــوُح ِبـــا كتـــاٌب ُمنْما ــي يا  ِمنِـّ

 

ة   -3  ــــِحيفا ــــِه بِصا
ــــًرا فْأتِ ْم ْرءا عا ـــــما  وال

ـــــِدُل           ْع ـــــِمِه إِْذ يا ْس ـــــا يف قا ى بِن  أاْزرا

 

ـــ -4  خِّ  إْن ُأؤا
ـــْعد  ـــِن سا ـــدْ وإىِلا اب قا  ْرُه فا

لِ          ــــُمنْزا ـــاِب ال ـــِة والكت ـــِل الباِقيا  أه

 

ِقيـــتاُهمْ  -5   وإىل ُأويل األحـــالِم حيـــُث لا

ــا يســأُل          ْوًم ــراِج يا ــِب األاْم
ــْن جانِ  ِم

 

ــــــِدياِرنا -6  ُكْم بِ ــــــدا ْع ــــــا با ِقينا ــــــا لا ّن  أا

ُل       ْعــدا ــُه ما نْ ــْيسا عا ــُج النُّفــوِس ولا  ُمها

 

ِضـــيُق  -7  ـــهُ  أاْمـــًرا تا ـــدوُر وُدونا  بـــِه الصُّ

ـــُل   ِة ُتْزعا ادا زا ــــما  ال
ِ
ـــْزَلء ِع ـــِوي كا ْ  هيا

 

ًتـــى -8  ــا فا ـــرى ِمنـا ك  تا ا  يف ُكـــلِّ ُمْعـــَتا

ـــُعُل   ْس ـــح  يا ْأِس ُرْم ـــا يف را  أو جانًِح

 

ــــهُ  -9  اُغ ـــــُموُر ِدما ــــاًل يا  أو ســــيًِّدا كه

ـــنُْبُل   ــــُهنا السُّ الا ـــأنا نِصا ـــا ك ْمًس  شا

 

ـــالا  -10  ى النِّب ـــرا ـــاوتا ـــرُي يف أاْقطاِرن  ُتِع

واُة أهُل    الُعلاامُء الرُّ
ِ
ِلما هُؤَلء حيح واملنحول ما يف الـخِ وقد عا ِة بالّشْعِر الصا رْبا

ِة،  امجا ِة والسا كا ْعِف الّسذاجِة والرِّ ُموا رأاْيتاُهم  فهلهذه القصيدِة ِمن الضا حكا

باب عليها بأّّنا منحولٌة هلذا ثِ  وما هيا  ؟السا كا ُف إَّل كا ْعِر اّلذي يتعسا ري  ِمن الشِّ

ُه موُضوٌع منحول؟ ْيِه بأنا ماء فيحكُمونا علا  الّداِرُسونا الـُمعارِصونا وبعُض الُقدا

نُْحول، ولكّن الظُُّروفا الـُمحيطةا بالقاِئلِ  وُضوع  وَل ما سواٌء أكانا -وما هو بِما

ُِها أبا الِعياِل أو حّسانا أو رْيا ِعيفا  أادات إىل أن يكونا  -غا بعُض ما يقوُل ضا

نِّي نْعِة الفا ْكر  القاِئُل  كانة؛ فكيفا إذا ـا الصا ْستاوى الُفُحوِل ِمن ليس كأيب با عىل ما

عراء؟ رْيِ الُفُحوِل ُيقاِرُب ُمستوى  وكيفا  الشُّ إذا كان املستوى الفنّّي يف أشعاِر غا

ُكوا يف ْرِوّيِة أليب بكر  ولكثري  ِِمّن شارا َْصِ النّبّي واخللفاء  األشعاِر الـما حواِدِث عا
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االّراشدين، ذلك  نا  أّنا حا ْت ما قالات ِت شا تِها  النُّفوسا الـُمْؤِمناةا فقالا امسا بحا

بِها له ْعر، وَل بتأهُّ ْوِل الشِّ ُِتا عىل قا را ْقدا ًة وإيامِّنا، َل بِـما ، حّتى كانا ذلكا ظاِهرا

– ألستاِذنا الّدكتور وْهب رومّية ؛ وأْذُكُر ُهنا أنّ واِضحًة يف ِشْعِر هذا العَص

ْدِح(  -حفظه اهلل ِفيًسا يف هذه الظااِهرة، فاطُلْبُه يف كتابه )قصيدة الـما كالًما نا

ِْده.  جتا

 خمطوطة الّديوان:

ورد هذا الديوان ضمن جمموع  من املجاميع التـي كانـت حتـتفظ ِبـا املكتبـة 

كتبة األسد الوطنّية بدمشـق، ، ثّم انتقل إىل م3624الّظاهرّية بدمشق حتت رقم 

ر  فيلميٍّ رقُمُه  غا من  ا؛ ويضّم هذا املجموع عددً 6254فقامت بتصويره عىل ُمصا

 ووا 
ف وُعلـوِم قـرآن وفقـه  ـوُّ ، الرسائل ذاِت املوضوعات املختلفة، مـن تاصا ْعـظ 

يق وإىل جانبها بعض القصائد يف مدح النّبّي  دِّ رِض اهلل ، وديواُن أيب بكر  الصِّ

 .نهع

را  268وعدُد صفحات املجمـوع هـو  ، واْسـتاأثا
ثـامن  وسـّتون ومئتـا صـفحة 

حاِت  فا /ب، ويف كّل صفحة  من الّديوان ثامنيـة 20-/أ 10ديواُن أيب بكر  بالصا

]أقـول: بـل هـو خـّط ْعتاـاد  ، وهـو مكتـوٌب بخـطٍّ ناْسـِخيٍّ مُ اتقريًبـ ارش سـطرً ـعـ

ـــاريّس[  ـــكِل إَلا ف ـــن الشا ـــال  م ـــ خا ـــو مـــن التاصـــحيفاِت أو يف النّ ُل ْ ادر، وَل ُيا

 األحياِن إىل اإلخالل بالوزن أو املعنى. وقد تصل بعضا  ،التاحريفاِت 
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مـن مكتبـة الُكزبـرّي، فقـد جـاء عـىل الوجـه  وهذا املجموُع موقوٌف أصـاًل 

ْتٌم ُكتِبا فيه وقف املرحوم الّسّيد عبد اهلل بن الّسّيد » :األّول من الورقة األوىل خا

حيفة كام وردت عىل الوجه الدّ  ،«1348الكزبرّي، كامل  الغالف هـذه اخِّّل لِصا

رّي أّّنـا بخـّط مكتبـة الكزبـ لِّ يف سج ينّ محدي الّسفرجال ُخ يْ كتب الشا »العبارة: 

ـع كاتـب يعنـي الّرسـائل الّ « يّس ـعبـد الغنـّي النّابلـالشيخ  تـي يف املجمـوع، ووقا

 «.د حبيب الكسمُممّ »العبارة باسمه، وهو 

ــب يف فهــرس خمطوطــ اس كت ــوا ــالظّ  اتعــىل أنا األســتاذ ياســي السا ة اهرّي

 -عدا القليل منها -ه رسائلا  با تا جمموٌع جّيد كا »)املجاميع( ياِصف هذا املجموع: 

، (1)«، كتبـه بخـّط فـاريّس َجيـله1081و 1080عبُد الغنّي النّابليّس بي سـنتي 

، ومل يـذكر ناسـُخه (2)معتـاد نسـخّي  فإّن ديوان أيب بكر  منسوٌخ بخطّ  ،وهذا حقٌّ 

هذا أنا  يّس، ويؤّكدـألغلب ليس بخّط النابلاسمه وَل تاريخ النّسخ، وهو عىل ا

ْزن واملعنـى كـام ذكـرُت يف أبياِت الّديوان حتريفات  وتصحيفات  خُتِلُّ  ، اآنًفـ بـالوا

ٌد ُحدوُثــه مــن عبــد الغنــي رمحــه اهلل، فإّنــه كــان شــاع  اًم ـعالـِـ ارً وهــذا أمــٌر ُمْســتاْبعا

 باألدب.

                                                 

 .45املجاميع، القسم الثاين: ص -( فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية 1) 

، بل هو فاريّس، كام ذكر األستاذ الّسّواسأقول: (2)  ةا قالام  ، وكان وصفي اخلطا بأّنه نسخّي زلا

لاتِي!!!فتبِعا   .18انظر ما سلف يف الّصفحة:  ني راجي األسمر فّزلا زا
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يوان:  َعَمل يف الدِّ

ِة ـة واملعاين الـبِمن الكلامت الغري اَجًّ  ايالحظ قارُئ هذا الّديوان عددً  ُمْقتاباسا

ًقـمن آيات الذِّ  مـه للقـارئ ُمقا ْدُت أن ُأقدِّ  اَشًحـ ارشوًح ـمـ اكر احلكيم، وقـد أرا

جـ اوافيً  ْهـما معانيـه وُيغنيـِه عـن الرُّ ل عليه فا هِّ امت، ولــوع إىل الـُيسا اّم كـان ـُمْعجا

ًقـ يوان ُُمقا كـان مـن  مـن الّتصـحيفات والتاحريفـات، عـن خمطـوط  َل ُُيْلـو االدِّ

 الية لتحقيق اهلدف من العمل:الواجب عِّّل أّن أّتبع اخلطوات التّ 

ْدُت ما نسخُت املخطوطا كاماًل  -1 دا اء فيـه مـن حتريـف  أو تصـحيف، ج فرا

با  ْعرا ضا وضا  .كاماًل  اْبطً ْطُت الشِّ

ْجُت  -2 لْ  األشعارخرا لا توُ  ها يف املصادر إنُت عىل مواضعودا  .فيها ِجدا

عر بـي املخطـوط واملصـادر األخـرى إن  -3 نباهُت عىل اختالف رواية الشِّ

ة اختالٌف.  كان ثما

ا  -4 ن كـان فيهـا يشٌء مـن الغمـوِ، حُت الكلامت الغريبـة، واملعـاين إَشا

ْلُت  ْت منها معاين بعض األبيات.عىل اآليات  ودلا  الكريمة التي ُأِخذا

ْعُت اسم  -5 يوان، فوضا عر التي ُنظِمْت عليها قصائد الدِّ دُت ُبحورا الشِّ حدا

تاْي يف رأِس القصيدة. ْعُقوفا  البحر بي ما

ْمــ -6 يوان وأبيــات القصــائد، فــإْن كانــت القصــيدة عــىل رقا ُت قصــائد الــدِّ

طر جز جعلُت للشا  .ُمْستاِقاًل  رقاًم  مشطور الرا
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ـــأْلــ -7 يوان أبياًت ْقُت بالــدِّ يف مصــادر  رِض اهلل عنــهُنِســباْت إىل أيب بكــر   احا

يوان املخطوط.أُ  ِرد يف الدِّ  خرى ومل تا

ْعُت ل -8 ضا يوان فهرًس وا عىل الباحث العثور عىل القافية  لا للقوايف لِياسهُ  الدِّ

ــْب  تا ــوطا مل ُيرا ــّديوان املخط ــة، ألّن ال ــُت الَّت  املطلوب ْي ــوايف، فراعا ــىل الق ــب ع تي

ويا املكسور فاملضموم فـاملفتوح فالــال مت الرا ويِّ وقدا ُمقيادا ـِهجائيا حلروف الرا

اكن(.  )السا

عـىل ناْسـخ  الـّديوان بخـطِّ يـدي، ألننّـي عـىل يقـي  أنا األخطـاء  عملُت  -9

ًة بالقياِس إىل أخطـاء املطبعـة، وألّن الكتابـ ة باليـد حتـتفظ للكتـاب ستكون ناِدرا

وح اإلنسانّية، وَل  .اسّيام إذا كان اخلطُّ جيِّدً  بالرُّ

استطعُت من اجلهد، فأسأُل اهلل تعاىل أن يكـون  ما عمِّلهذا، وقد بذلت يف 

جهِه الكريم، وأَلا  اخالًِص  ْ  لوا لا يف قلوبنا ِغالًّ جيا ُؤوٌف رحيٌم.للّ  عا  ذين آمنوا إناه را

 رُمّمد شفيق الَبْيَطا

 ه1412رجب  14دمشق يف 
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 ُصَورُ 

يوانِ   ََجيِع َصَفحاِت الدِّ

 خَمْطوًطا 
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 َجليلِ ـهذا ديواُن ِشْعِر اإلماِم ال

يق دِّ  َخليَفِة رسوِل اهِ َأيِب َبْكٍر الصِّ

 ابِن َأيِب ُقحاَفَة ريِضَ اهُ 

 ِة ــوعن َبقيّ  هُ ـــنْ عَ 

 الّصحابِة أَجِعنيَ 

 آِمني
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ِحــــــــيمِ بِْســـ ِن الرَّ ْْحَ  ــِم اهِ الرَّ

 ـمْيٍ  يا َكر يــْم بَِخ ُهـمَّ اْختِ ـاللَّ 

 [1 ] 

يُق َخلِيَفُة َرسـوِل اهِ  دِّ َواْسـُمُه - يِضَ َعـْن َأيب َبْكـرٍ ور، قاَل َأبو َبْكٍر الصِّ

 (2)وْبـُن عـاِمِر ْبـِن َعْمـرِ  -واْسُمُه ُعْثامنُ - ْبُن َأيب ُقحاَفةُ  -، وُيقاُل : َعْبُد اهِ(1)َعتِيٌق 

َة ْبِن كَ  ْبِن فِْهِر ْبـِن مالِـِك ْعِب ْبِن ُلَايِّ ْبِن غالِِب ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

زاِر ْبِن َمَعدِّ ْبِن َّضَ ْبِن نِ ـّْضِ ْبِن كِناَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن الياِس ْبِن مُ ْبِن النَّ 

ْم ُتْسـلِْم بُِجنُـوِد اهِ ـ، َوُيوِعُدها إِْن هَي َلـَوإِقاَمَتها عىل ُكْفِرها اَيْذُكُر َثِقيفً  ؛َعْدنانَ 

                                                 

ِب   (1)  رِة الناسا ْها ْزم  األندُليسُّ أنا 94: 1 هذا ما ذهب إليه ابُن الكْلبيِّ يف )َجا را ابُن حا (، وذكا

 : تِيًقا اسُم أخ  أليب بكر  رِض اهلُل عنه، فقالا دِّ »عا : أبو بكر  الصِّ ُد أيب ُقحافاةا لا يُق رِض اهللُ فوا

ِقبا  تِيٌق، وُمْعتٌِق، وَل عا نُه، واسُمُه عبُد اهلل، خليفُة رسول اهللِ صىّل اهلُل عليه وسّلم، وعا عا

تيًقا هو اسُم أيب بكر  ساّمه به رسوُل اهللِ حيا 136َجهرة أنساب العرب: « ُهامـلا  ؛ وِقيلا إنا عا

تِيُق اهللِ ِمنا ا تيًقا لِ قال له: يا أبا بكر  أنتا عا ّمى عا : كانا ُيسا تيُق هو ـلنّار؛ وقيلا املِه، والعا جا

ريم.  الناجيُب الكا

ة       ْفوا ة الصا  .28لفاء: الـخُ ، وتاريخ 235: 1وانظر ما ُذكِرا حول هذا األمِر يف: ِصفا

 وهو وْهٌم ِمن النّاِسخ.« عمر»يف األصل:   (2) 



- 88 - 

)ُمْسلِمنيَ ـِمَن ال

) : 

 [الكامل ]من

ِدِهْم َعــن َذا النَّبِــيِّ الواِصــِف َوُصــُدو
(1) 

 

 َوَلَقد َعِجْبُت ألَْهِل هذا الّطائِِف  -1 

ـــاِرِف           ـــالَكالِم الع ـــُق بِ ـــٌف َوَينطِ  (2)ُخْل

 

 َوِمــن اإِللــِه َفــال ُيــرى يف َقولِــهِ  -2 

 (3)جانِِف ـَعــن َســنَِن الطَّريــِق اْلــ َوَتُصــدَّ  

 

ــل تَ  مْ ـَفَلــ ِن َثقيــٌف َلــ -3   وَبــًة ُتَعجِّ

ــــِف           ــــاٍء زاِح ــــَأرَعَن ذي ُزه ــــا بِ  (4)ِمنّ

 

 َلُتَصــــبََّحنَّ ُغــــواُاُم يف داِرِهــــْم   -4 

        

                                                 

(دا البايُْت الثّاِمُن يف أاساِس البال  غة )سفو(، وانُظر التّعليق عىل البايْت.(  ورا

. والواِصُف: 1) (  الّطائف: مدينٌة معروفٌة يف اجلزيرة العربيّة، كانت ُتقيم فيها قابيلُة ثاقيف 

: ال ْعنى )مفعول(، كام يف ـهكذا جاءا يف األصل املخطوط، ولعّله أرادا ْوُصوف، )فاِعل( بِما ما

 راِضياة  قولِه تعاىل: 
ة  ْرِضياة. يف ِعيشا  أي: ما

عد، كالـخُ (  2)  بالوا
ِ
ُلف. والعارف: املعروف، أي املعلوم؛ )فاعل( الـخُ ْلُف: ناقيُض الوفاء

 بمعنى )مفعول(.

ُْجه. والْ 3) ُة الّطريِق وّنا نان: ِجها ٌة، « وتاُصدا »جائُر. والواُو يف قولِِه: ـجانُِف: املائُل الْ ـ(  السا عاطِفا

.  أي: ومل تاُصدا

مات ِمنُْه ـجيش الكبري ذو الُفُضوِل، ُشبِّه بالْ ـرعن: الْ (  األ4) ن، أي اّلذي تقدا باِل األْرعا جا

ْقُرُب  عنى: ما يا ُد الكثري؛ ويأيت أْيًضا بما هاء: العدا عون، وهي الُفضوُل الّشاِخصة. والزُّ الرُّ

. ْقُرُب من ألف  ، أي ما يا
 ِمْن، فُيقال: ُهم ُزهاُء أاْلف 
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ـــِف   (1)ُأْســـٌد َغـــَدْوَن َغـــداَة َدْجـــٍن واكِ

 

ــ -5  ــىل اْل ــامُة َع ــِه الُك ُْم  ـفي ــَأهنَّ  ِجياِد َك

ـــ         ـــُبَل ال ـــٍب ُس  (2)ُهدى ُمَتجـــانِِف ـُمَتَجنِّ

 

َخ ُكــلَّ َأبَلــَج ِمــنُهُم      َحّتــى -6   ُتــَدوِّ

 (3)ُهدى لِلَحــقِّ َغــِي ُمصــاِرِف ـُســُبَل الــ     

 

ـالِل خُمـالٍِف  -7   َيدعو إىِل ُسـُبِل الضَّ

بــوِب ريــٍح ذاِت ســاٍف عاِصــِف   ُ ِ
(4) 

 

ــْبَلُهمْ  -8  ــاٍد َق ــالِك ع ــوا َكَه  َأو ََيْلِك

 (5)ذا الَعــرِ،، مــا إِْن ُمــاِمٌن َكُمخــالِِف  

 

وا -9  ــــٍد َوُيَكــــبِّ  َأو ُيْاِمنــــوا بُِمَحمَّ

 
                                                 

 حتريف وتصحيف.« عراه دخن»(  يف األصل: 1)

يِْم       ْجُن: املطر الكثري، وإْلباُس الغا الح. والدا جاع، وَلبُِس السِّ ِمّي، وهو الشُّ والُكامة: َجع الكا

امء. والواكف: اهلاطِل. ِا وأقطارا السا  األر

ُجُل الطاْلُق الوجه، اّلذي ليس بمق2) ُن الواسُع الوجه، والرا روِن (  األبلج: األبيض احلسا

 الّسبيل.ـاحلاِجباْي. واملتجانِف: الْ 
ِ
 جائر عن سواء

صواُبه:  هكذا جاء يف األصل، وَل وجها له، فلعّل فيه حتريًفا« غري مصارف»... (  قوُله: 3)

دلا عنه «ِف دِ صاغري مُ »...  دا عنه وعا ف عن األمِر إذا صا دا  .ِمن قوهِلم: صا

 خمتلِف الّروّي، حتريٌف واضح.« ِب ذات ساف  حاِص »... (  يف أساس البالغة: 4)

ْسِفّي(، قال       ( بمعنى )ما
فى، وهو ما تاْسِفيِه الّرياح من الَّتاب؛ أو هو )ساف  والّساُف: السا

ِعباْت بِِه »الّزخمرشّي:  ْت عليه الّرياُح، ولا فا : تاْذُروُه، وسا قا والّريُح تاْسفي الَّتابا والورا

( كـ وايف؛ و)ُتراٌب ساف   راِضياة  عِ السا
ة  أساس « ، وقال أبو بكر  الّصّديق: )البيت(يشا

 البالغة )سفو(.

 أي: ما مؤِمٌن كُمخالِف، و)إْن( زائدة.  « ما إن مؤِمٌن كُمخالِف»(  قوله: 5)
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ُهدى َكَمُذوِف ُسـم  جـائِِف ـَوَيرى ال
(1) 

 

الَلَة َمْغنَاًم  -10   عاين الُفااِد َيرى الضَّ

 (2)َكالَبدِر َأنَصَف َوْهـَو َلـْيَس بِكاِسـِف  

 

نا َوَأَْحـــُد َوْســـَطناـَيـــ َواهُ -11   نرُْصُ

 (3)لاّلطِـِف َخبِي اـَوْحُي الكِتاِب ِمـَن اْلـ 

 

ـــ -12  ـــا   ـَن ن ـــا َوُيِعزُّ ـــِر َنبِيِّن  ْميض ألَم

        

   

 

 

 

 

                                                 

ُذوف: املخلوط. 1) ( العاين: األسري؛ و)عاين الفؤاد( صفة لـ )خُمالِف( يف البيِت السابق. والـما

.ـخل الْ جائف: اّلذي يدـوالْ  ْوفا  جا

 يكوُن القمُر باْدًرا أتاما ما 2)
هر، وحينائذ  ف الشا : أْي صار يف ُمنْتاصا فا يْنانا. وأاْنصا ْسطانا: با (  وا

فا القمُر. سا خا ْمُس، وا ِت الشا فا : كسا ُن أن ُيقالا ؛ واألْحسا با فا القمُر: احتاجا سا  يكون. وكا

ُّ بعباِده.3)  (  الاّلطِف: الّلطيف، وهو الربا
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 [2] 

 :(2) يف َغْزَوِة ُعَبْيَدَة ْبِن اةاِرِ   (1)وقاَل ريِضَ اهُ َعنْهُ 

                                                 

ب ُأوَلِها إىل 1) ، ُتنْسا
( خلاطا جامع هذا الّشْعِر أو ناِسُخُه يف األصل املخطوط بيا قصيدتاْيِ

رية النّبوّية  ى، وُِها يف السِّ باْعرا بِد اهلل بِن الزِّ يق رِض اهلل عنه، والثانيُة  لعا دِّ َلبن -أيب بكر  الصِّ

وأكثاُر »ة املنسوبة إىل أيب بكر: ، وقال ابن هشام بعدا تاقديمه للقصيد244 - 242: 2هشام 

ْعِر ُينْكُِر هذه القصيدة أليب بكر رِض اهلل عنه وقال نحًوا منه تعليًقا عىل  ،«أاْهِل الِعْلِم بالشِّ

ى، وهذا ياعنِي أّن  باْعرا  .بعض أهل العلم ُيثْبِتُُهامقصيدة ابِن الزِّ

ُكْن يف املخطوط ف       داْت يف الّسرية أبياٌت مل تا تاْي، وهي األبيات: وورا ْفُتها بي معقوفا أضا

ى؛ كام  ْعرا با الّتاسع من املنسوبة إىل أيب بكر، واألّول والّثاين والّتاسع من قصيدِة ابِن الزِّ

ى مل يِرد يف الّسرية، وهو الّرابع، ونّبه ابن هشام عىل أّنه  ْعرا با أّن بيًتا من قصيدة ابن الزِّ

تاه، وسُأنّبه عىل  كا ِروايا را  ذلك يف الّتعليق.تا

ح  15-1؛ واألبيات: 94وورداِت القصيدة املنسوبة إىل أيب بكر  كاملًة يف الُعمدة:       ْ يف الرشا

: ـال ِِّلّ ٌة، وحسبُك ِمن الِقالدِة ما أحاطا بالُعنُق»وقال:  5جا لا  12 -1، واألبيات: «وهيا ُمطوا

، وأنشد معها بعضا 299: 3هاية يف البداية والنّ  4 -1، واألبيات: 6 -4: 2يف اَلكتفاء 

ن ابِن إسحاق، ثّم قال:  ى يف الّردِّ عليها نقاًل عا باْعرا نا ِمن إيراِدها »أبيات ابن الزِّ ناعا وما ما

را أّن أكثارا أهِل  -وكان إماًما يف اللُّغةِ  -أّن اإلماما عبدا امللِِك بنا هشام  رمِحاُه اهلُل  إَلا بتاامِمها  ذكا

تاْيِ الِعْلِم بالشِّ  م «ْعِر ُينْكُِر هاتاْيِ القصيدا دا البيُت الّثالث يف الـُمحكا ، والّلسان 492: 6؛ وورا

 )كذب(.

ّية اّلتي عقدا فيها رسول اهلل 2) ّية  (  هي الْسا د  ِمن املسلمي، وكان عىل الْسا  ألحا
لا راية  أوا
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 ] من الطويل [

 (1) َأِرْقـــَت َوَأْمـــٍر يف الَعشـــَيِة حـــاِدِ  

 

مائِِ  ِف َس َأِمْن َطيْ  -1            ْلمى بِالبِطاِح الدَّ

 (2) َعِن الُكْفـِر َتـذكٌي َول َبْعـُ  باِعـِ  

 

ها -2   َأرى ِمـــْن ُلـــَاي  فِْرَقـــًة ل َيُصـــدُّ

 (3) َعَليــِه َوقــالوا: َلْســَت فينــا باِمكِــِ   

 

 

بوا -3   َأتــــاُهم َرســــوٌل صــــاِدٌو َفَتَكــــذَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ناف، يف بِْد ما  ستِّيا أو ثامني راكِبًا ِمن الـُمهاجرين ليس ُعبايْدُة بُن احلارِث ْبِن الـُمطالِِب بِن عا

، ومل يُكن بيناُهم ِقتاٌل، إَّل أنّ  ْيش  ًْعا عظياًم ِمن ُقرا د، فلِقيا َجا ْعدا بنا  فيهم ِمنا األنصار أحا سا

هم  ُرِميا يف اإلسالم يف مواجهة  لا سا ، فكانا أوا هم   بسا
ئذ  قااص  رِض اهلل عنه رمى يوما أيب وا

؛ انظر الّسرية النبوّية املرشكي،   - 242: 2َلبن هشام -ثّم انَصف بعُضُهم عن بعض 

245. 

ْملا واحلىص 1) يُْل، فيَتُك فيه الرا ُمرُّ به السا ُْع الباطحاء، وهي املكاُن املتاِسُع يا (  البِطاح: َجا

ه ُِ السا ميثة، وهي األر . والّدمائث: َجع الدا ةا كا ؛ ومنُه: باطحاُء ما غارا جارُّ ـلُة الّليِّنُة. والْ الصِّ

 ) ِن الناْوِم لياًل. و)أْمر  (؛ أي: امتناْعتا عا واملجروُر )من طيِف( متعلِّقان بالفعِل )أاِرْقتا

 معطوٌف عىل )طيف(.

ح ال2) رية واَلكتفاء والُعمدة والرشا : ـ( يف السِّ ِِّلّ ى ِمْن »جا ح ال...«تارا : ـ، ويف الرشا ِِّلّ ترى »جا

 ...«.يف 

ةا ْبِن مِ       ْيما ّي هو ابُن غالِب ْبِن فِْهِر ْبِن الناَّْضِ ْبِن كِنانةا ْبِن ُخزا ؛ وُلؤا ْيش  ّي: أي من ُقرا ن ُلؤا

رة أنساب العرب:  ْها ْيٌش؛ انظر َجا ، وأبناُء فِْهر  ُهم ُقرا ا ةا ْبِن اليْأِس ْبِن ُمَّضا   .12ُمْدِركا

م وا3) رية والعمدة واَلكتفاء والـُمْحكا ح ال( يف السِّ : ـلّلسان والرشا ِِّلّ  ...«.رسوٌل أاتاُهْم »جا

موا أاناُه كاِذٌب.      عا ُسول: زا ُبوا عىل الرا ذا   وتاكا
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1) َحقِّ إِدباَر الكاِلِب اللَّواِهِ  ـلَعِن ا
1

ــ -4  ( ــاُهم إىِل ال ــا َدَعْون ــرواـإِذا م  َحقِّ َأْدَب

ٌء َلـ  ُهْم َغـْيُ كـاِرِ  ـَوَترُك التُّقى يَشْ
 (2

2

) 

 

ــــٍة     -5  ــــيِهُم بَِقراَب ــــْينا ف ــــد َمَش ــــم َق  َفَك

ــ       ــام َطيِّبــاُت ال 3)ِحلِّ ِمثــُل اَببائِــِ  ـَف
2

) 

 

 ِرِهم َوُعقـوقِِهمْ ِجعوا َعن ُكْفـَفئِْن َيرْ  -6 

 1(4)َفَلـــْيَس َعـــذاُب اهِ َعـــنُهْم باِلبِـــِ   

 

ـــ -7  ـــاهَنُم َوَضالَل ـــوا ُطغي  ُهم   ـَوإِْن َيْرَكب

ــِ          ــروِئ األَثائِ ــزُّ ِمنهــا يف الُف ــا الِع  1(5)َلن

 

ـــٍب  -8  ـــِة غالِ ـــن ُذلاَب ـــاٌس ِم  َوَنحـــُن ُأن

 

         

                                                 

راِت اللاواِهِث »... (  يف الّسرية والُعمدة واَلكتفاء والرّشح اجلِّّل: 1) ِريرا الـُمْحجا وا ها رُّ  «.وها

ن أانيابِهِ       ا عا رشا را الكلُب: ناباحا وكا الُت يف الوها راُت: الـُمْدخا ُجحوِر؛ ُيقاُل: ـ. والـُمْحجا

لاُه يف ال ُه، إذا أادخا را يْه. واللاواِهث: َجُع الالِّهِث، وهو الكلُب اّلذي ـأاْجحا ُه إلا ُجـْحِر واْضطارا

ِب بآياتِه:  ذِّ ِة الـُمكا ؛ قال اهلُل تعاىل يف ِصفا طاش  أو تاعاب  رٍّ أو عا ثاُلُه ُُيِْرُج لِساناه من حا فاما

ُبوا بِآياتِ  ذا ْوِم الاِذينا كا ثاُل القا لِكا ما ْث ذا ْلها ْكُه يا ْث أاْو تاَْتُ ْلها لايِْه يا ِْمْل عا ْلِب إِْن حتا ثاِل الكا ما  نااكا

، فهو 176]األعراف:  دا عليكا ونباحا اْلتا عليِه ناباحا ووىّل هارًبا، أو ترْكتاه شا [ ألناه إذا محا

ُب ُمقباًِل  ْتعا ُع لِساناه. يا طاِش، فياْدلا  عليك أو ُمْدبًِرا عنك، فيُصيبُه ِمن ذلك ما ُيصيبُه عند العا

تاتْنا فِيِهُم »... (  يف الّسرية والعمدة واَلكتفاء: 2) ننا...» ... ، ويف الرّشح اجلِّّل: ...«ما  «.قد ما

 وغري كارث: غري ُُمِْزن.     

 ونحِوها: تاوا      
رابة  .وماتا إليه بِقا رابة  لا ِبا إليه؛ ُيقاُل: فالٌن ياـُمتُّ إلاْيكا بِقا  صا

ح اجلِّّل: 3)  ...«. وعقوهلم »... (  يف الرشا

ر.4) نْه: أبطاأا وتأخا  (  لبِثا عا

مي 5) (  ذؤابة كّل يشء: أعاله؛ ُيقال: فالٌن من ذؤابة قومه، إذا كان من أَشافهم والـُمقدا

، وانظ ر التّعليق عىل البيت الّثاين من هذه القصيدة. واألثائث: فيهم. وغالب: هو ابن فِْهر 
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ـــــَربِّ  -9  ـــــُأوِع بِ صـــــاِت َعِشـــــيَّةً  ]َف
اقِ  الرَّ

ــَدى يف الــ  ثائِــِ [ـَحــراجيَح حُتْ يِح الرَّ َّسَّ
 (1)1 

 

 

ــِ   ــِر ذاِت النَّبائِ ــاَل البِ  ــِرْدَن ِحي  2(2)َي

 

ـــٍف    -10  ـــَة ُعطَّ  َكـــُأْدِم ظِبـــاٍء َحـــْوَل َمكَّ

       

 

ـــ -11 ـــ ِْن َل ـــ ُيفيقـــوا عـــاِجاًل  مْ ـَل  ِهْم ـِمـــن َضاللِ

ــــُت إِذا آلَ          ــــوًل َوَلْس ــــُت َق ــــِ   ي  (3)بِحانِ

 

 

 َلَتبَتـــــــــِدَرهْنُْم غـــــــــاَرٌة ذاُت َمْصـــــــــَدٍو   -12 

        

 

 

                                                 

 َجع األثيث، وهو الكثيف امللتاّف.

ح اجلِّّل: 1) ِْدي »(  يف الرشا بِّ الّراِقصاِت ... ختا ِمينًا بِرا  ...« .يا

م واليمي. والّراقصات: اإلبِ  سا ، واألالِياة: القا ما ل؛ وُأويل: أاحلُِف وُأْقِسم؛ وآىل إيالًء: أاقسا

. والـُيقال: رقصا ال عا قاصاًنا إذا أاَسا قاًصا ورا ُل رْقًصا ورا ما راجيُج: َجُع الـجا ُحرجوج، ـحا

ى: ُتساُق بال ديد من اإلبِل. وحُتْدا ُحداء، وهو الِغناء لإلبِل؛ وُيْروى: ـوهو الّطويل الشا

ِْدي» ياًنا إذا أَسع. 143: 2انظر السرية « ختا دا ْدًيا وخا يح: نِعاُل ؛ وخدى البعرُي خا والْسا

وًفا ِمن أن ُتصيباها ال  ُترباُط يف أاخفافِها خا
ِحجارة. والّرثائث: َجُع ـاإلبل، وهي ِقطاٌع ِمن ِجْلد 

 الّرثيثِة، وهي البالية.

ح اجلِّّل: 2)   ...«. حول مّكة ُعّكف  »... (  يف الّسرية والعمدة واَلكتفاء والرشا

ِم، وهو ِمن ا . والُعطاُف: َجُع العاطِِف؛ واألُْدُم: َجُع اآلدا  ِ ًبا بِبايا  ما كان لاوُنه ُمرْشا
ِ
لظِّباء

م؛ والبئر مؤّنثة، ولذلك  ْمزا ناتُْه. والبئر: يعني ِبا بئرا زا ها وحا وعطافات الظابيُة: أمالاْت ُعنُقا

ها بقوله:  ج من البئر.«. ذات النّبائث»وصفا  والنّبائث: َجع النابيثة، وهي الَّتاب املستخرا

(3. ا فيها، وأاثِما ناثًا: مل يربا ِمِه ِحنًْثا وحا نِثا يف قاسا ْمُت. وحا يُْت: أاْقسا  (  آلا
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ُم َأطهـــــاَر النِّســـــاِء الطَّواِمـــــِ   ـــــرِّ حُتَ
(1) 

 

 

ـــُي َحوَلـــ -13  عـــى َتْعِصـــُب الطَّ  ُهْم   ـُتغـــاِدُر َعْ

 (2)َوَلــْن َيــْرَأَف الُكّفــاُر َرْأَف ابــِن حــاِرِ   

 

 

ــوٍر َيْبتَ  ــلَّ َكف ــَوُك ــي ال ــِ  ـغ َّ باِح ْشَّ
(3) 

 

 َفــَأبلِْ  َبنــي َســْهٍم َلــَدْيَك ِرســاَلًة  -14 

                                                          

: ذات ِصْدق. والطاوامث: َجع الّطامث، وهي 1) ق  ْصدا لاْتُهم. وذاُت ما ُْتم الغارة: عاجا را (  ابتادا

 الّطواِمِث »احلائض؛ وقوله: 
ِ
ُم أاطهارا النِّساء رِّ ُل ما « حُتا عا وِجه يف أي: جتا ُجِل ِمن زا ِلُّ للرا ُيا

يٌم ُيْقِسُم أَّل يأيِتا النِّساءا  ًما، وذلك لكثرة القتىل؛ وكان أحُدُهم إذا ُقتِلا لُه محا حاِل ُطْهِرها ُُمارا

ري  العبيّس:  ِميِمه، قال الّربيُع بُن ِزياد  العبيسُّ يرثي مالِكا بنا ُزها  حتاى يثأرا بِحا

واقِ   با األطهاِر؟تاْرجو النِّساُء عا

 

ــري          ــِن ُزها ــِك ب ــِل مال ْقتا ــدا ما باْع  أفا

 
 

ح اجلِّّل: 2) تىْلا ... وَل تاْرأاُف الُكّفاُر »(  يف الرشا رية: ...«ُيغاِدْرنا قا ْرأاُف »... ، ويف السِّ وَل تا

 ...«.الُكّفارا 

ولا       ْربانا والنُُّسورا اّلتي تأكُل ِمن هم؛ ياعني الغِ ـهم: جتتمع الطارُي حولا ـوتاْعِصُب الطارُي حا

أاًفا، فقال:  مِحاه أشدا الّرمحة وعطافا عليه؛ تقول: رأافا به رْأفاًة ورآفاًة ورا أافا به: را ِجياِفِهم. ورا

ْأفا اْبِن حاِرِث » ورة؛ وابن حارث: هو « را ن اهلمزة للَّضا كا ، فسا
أافا اْبِن حارث  يريد: را

ياة اّلتي بعثاها رسوُل اهلل ُعبايْدة بُن احلارث قائُد ال  .ْسا

 «.يلتقي احلربا باحِث »... (  يف الرّشح اجلِّّل: 3)

ّي بن غالب؛  ْعِب بِن ُلؤا يِْص بِن كا ْمِرو بِن ُهصا ْهِم بِن عا ، وهم بنو سا ْيش  ْهم: ِمن ُقرا وبنو سا

باْعرى ا166 – 163انظر َجهرة أنساب العرب:  ّلذي ؛ ومن بني سهم عبُد اهلل بُن الزِّ

ُب إليه القصيدة اّلتي تاُردُّ عىل هذه القصيدة املنسوبة إىل أيب بكر  رِض اهلل عنه.    ُتنْسا
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ـــم -15  ـــىل ُســـوِء َرأيُِك ـــى َتشـــَعُثوا ِعـــريض َع  َمت

ــــْيُ شــــاِعِ         ــــُكم َغ ــــن َأعراِض ــــئيِّنَ ِم َف
(1) 

 

 

، فقاَل: ]فَأجاَبُه َعْبُد اهِ ْهِميُّ َبْعَرى السَّ   (2) [بُن الزِّ

ـــَت بِ  ـــِ [َبَكْي ـــْيُ لبِ ـــا َغ  َدْمُعه
ـــنْيٍ  (3) َع

 

ــَرْت بِالَعثاِعــِ  -1  ــْن َرْســِم داٍر َأقَف  ]أِِم

                                                  

ُثوا »(  يف الّسرية والُعمدة والرّشح اجلِّّل: 1)  ...«.فإْن تاْشعا

لايِْه؛ مْأخوٌذ ِمن التاْشِعيِث، وهو الغاضُّ ِمنا ا      نا عا حا فيِه وطاعا ُه: قادا عاثا ِعْرضا ِر وشا آلخا

ُصه. ناقُّ  وتا

( سقطت هذه العبارة والبيتان األّول والثّاين والبيت التّاسع من األصل املخطوط، 2)

 فامتزجت القصيدتان!!! 

        ، يٍّ ْعِب بِن ُلؤا يِْص ْبِن كا ْمِرو بِن ُهصا ْهِم ْبِن عا ُد باني سا ى الّسهمّي: أحا باْعرا وعبد اهلل بن الزِّ

 مّكةا 
ِ
، هجا رسولا اهلل واملسلمي وآذاُهم، جاهليّة وعَص الّرسول ـيف الْ كان أبرزا شعراء

وناقضا شعراءا الّرسول وَل سياّم حّسان بن ثابت؛ ثّم أسلما بعدا الفتح وحُسنا إسالُمه 

تِه؛ ولُه جمموُع شعر  صنعه الّدكتور ُييى  وأنشدا شعًرا كثرًيا يعتذر فيه ِِمّا سلافا ِمن إساءا

، األوىل عام اجلبورّي، طبعته  ، والثّانية عام ه1398مؤسسة الّرسالة يف بريوت طبعتاْيِ

 ه. 1401

َلبن هشام؛ وتزيُد ِروايتها -، نقاًل عن الّسرية النّبوّية 31وهذه القصيدة يف جمموع شعره:        

 هنا ببيت  واحد  هو الّرابع؛ انظر الّتعليق عليه.

ْسُم الّدار: األثاُر الباقي منها3) ِت الّدار: خلاْت ِمن أهلِها.  (  را را اْت. وأقفا ْت واُما فا بعدما عا

ُه بعُضُهم باّلذي َل  هُل أنباتا أو مل ُينْبِت، وخصا ثيب السا ِث، وهو الكا ثْعا والعثاِعُث: َجُع العا
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 [-َلـــُه َعَجـــٌب ِمـــن ســـابِقاٍت َوحـــاِدِ  

 

ــهُ -]َوِمــن َعَجــِب األَّيــامِ -2  ْهُر ُكلُّ  َوالــدَّ

ــْدَعى يف اهل  ــَدُة ُي ــاِا اُعَبْي ــاِرِ  ي ــَن ح  (1)ب

 

ــــْيٌش َأتانــــا ذُ  -3   ُعــــراٍم َيُقــــوُدهُ  وجَلَ

 (2)وُيْتَبــــَع صــــاٍب فِْعُلــــُه فِْعــــُل عابـِـــِ   

 

 لَِينَْتِزُعــــوا َأْحالَمنــــا َعــــْن َمكاهِنــــا  -4 

 (3)َمواريــــَ  َمــــْوُروٍ  َكــــريٍم لِــــواِرِ         

 

َك َأصــــنامً  -5  ًفــــ اَوَنــــُِّْ ــــَة ُعكَّ     ابَِمكَّ

       
                                                 

 ُينْبِت.

رية: ...« ذي ُعرام  »... (  يف األصل: 1) واب )ذو(، ويف السِّ ...جِلايْش  أتانا ذي ُعرا»والصا « م 

واُب ما جاء يف األصل املخطوط. ْهٌم، والصا  وا

ايٌْش »و        ه هو « جلا ُ ٌر، خربا خا ِب األّيام»الاّلم َلُم اَلبتداء؛ وجيٌش: مبتدٌا مؤا جا والُعراُم: «. ِمن عا

ثرُة الْ  ِة النّبّي ـكا يا ِ ُة بُن احلارث: هو قائُد َسا بايْدا ُته.وعا يِْش وِشدا ْكر  رِض وقال فيها أبو با  جا

ْت نِْسباتُها إليه. وال حا ْرُب.ـِهياُج: الـاهلل عنه القصيدة الّسابقة، إذا صا  حا

يْه ابُن ِهشام 2) ى؛ وقد أشار إلا باْعرا (  مل يِرْد هذا البايُْت يف الّسرية، وَل يف جمموِع ِشـعر ابِن الزِّ

ْكنا منها بيتًا واحًدا»فـقال:  هُ « ترا كا بأّنُه  ام فيه ِمن نابِْز الّرسوِل ـلِ  يعني القصيدة؛ وإّنام ترا

.  صاب 

ُْع ال        ، يعني بِه رسولا اهلل ...« وُيْتباعا صاب  » ِحْلِم، وهو العقل. وقوُله: ـواألْحالُم: َجا

جا ِِمّا كان عليه الـُمرشكون إىل ديِن اهللِ ال را نِيف، وكان ُكّفاُر مّكةا يقولون للّرُجِل ـألّنُه خا حا

باةا إذا أسلا  ون املسلِميا الصُّ مُّ ، وكانوا ُيسا ْعنُون أّنه خرجا ِمن ِدين  إىل ِدين  باأا، يا : قد صا بغرِي -ما

ز   ْ : صابٌ ،  -ِها ِْمُز، واألصُل أن ُيقالا ، ألّن قريًشا كانت َل ُتا
وهو َجٌع للّصايب غريا مهموز 

 فَتكوا اهلمزا وأبدلوه ياًء.

ريم  لِواِرِث  لنَُتكا أصناًما» (  يف الّسرية: 3)  «...... كا
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 (1)َوُجــــْرٍد ِعتــــاٍو يف الَعجــــاِا َلواِهــــِ  

 

ـــــاُهم بِ  -6  ـــــاّم َلِقين ـــــٍة فَل ـــــْمِر ُرَدْينَ  ُس

ــــِ            ــــاللُّيوِ  الَعوائِ ــــامٍة َك ــــدي ُك  (2)بَِأي

 

ــا  -7  ــْوَو ُمتوهِن ــَح َف ْم ــَأنَّ اللَّ ــيٍض َك  َوب

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوَل عــاِجاًل  ــذُّ ــِفي ال ــْيَ  َوَنْش ــِ  َغ  (3)رائِ

 

ــائاًِل  -8  ــاَن م ــْن َك ــعاَر َم ــا إِْص ــيُم ِ    ُنق

         
                                                 

ُب لِيُْعبادا ِمن دون اهلل.         واألنصاُب: َجُع الناْصِب، وهو ما كان ُينْصا

 «.فلااّم ... يف العاجاِج لاواِهِث » (  يف الّسرية: 1)

ماح فنُِسباْت إلا         م الرِّ وِّ ْينة: امرأٌة كانت ُتقا مح. وُردا ْمُر: َجُع األسمر، وهو الرُّ يْها، فقالوا: والسُّ

. والْ  ْيناةا ْينِياة، وِرماُح ُردا ر، وذلك ِمن ـِرماٌح ُردا عا ُس القصرُي الشا ِد، وهو الفرا ُجْرُد: َجُع األاْجرا

ُم  ، أيًضا: الفرُس اّلذي يتقدا م؛ واألجردا را ِرُد عنها الـخا عالماِت الِعتِْق والكا نْجا يْلا ويا

تِيق، وهو ْرُب. والعاجاُج: ـِهياُج: الـالكريم النّجيب. وال لُِْسعتِه. والِعتاُق: َجع العا حا

رب.       ـالُغبار، يعني ُغبارا ال  حا

ْجٌه، فإنا اللاْمحا هو لا ...«ِمْلح ـكأنا ال»(  يف الّسرية: 2) ْق، ـ، ولرواية األصل وا عان الربا ما

راء أن يشبّهوا باي عا ت عادة الشُّ را باه به، عىل أّنه قد جا ِا الّسيوِف بالوالّسيوف ُتشا ِمْلِح، كام ـا

يّل )ديوان اهلذلّيي  ُل الـُهذا   (:26: 2قال الـُمتاناخِّ

اٌط، َُساطــي ــقا ، سا ــما ْظ ــَِتُّ العا  ُي

 

ــرٌي        بِ ـــُه ها ُت با ْ ـــِح رضا ـــْوِن الـِمْل لا  كا

 (:109وقال منصور النّمرّي )شعره:     

ــّدارعِ   ال
ِ
ــن وراء ـــرا ِم ــٌح تناثا  ِمْل

 

ــاِقطا   س ــرى ما ــأناام       وت يِْه ك تا ــْفرا  شا

، وهو        ِميِّ ُع الكا تُه. والُكامة: َجا ْفحا يِْف: صا تُْن السا يْف. وما والبِيض: َجع األبيض، وهو السا

جاُع ال س ـال مُ دِ قْ مُ ـالشُّ ِ الح. والعوائث: َجع العائث، أي الـُمفَتا ريء، وَلبُِس السِّ جا

ديد األاْخِذ؛ ُيقاُل: عاثا يف األ .الشا ه بِغرِي ِرْفق  ه وأخذا دا  ْمِر إذا أاْفسا

ْغِن ...« أضغانا »... (  يف األصل: 3) ريٌف، وإن كان له وجٌه باعيٌد؛ ألّن األضغان َجع الضِّ حتا
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ـــَبُهم أَ  ـــَوَأعَج ـــٌر َل ـــِ [ـم ـــُر رائِ  (1) ُهْم َأْم

 

ــةٍ -9  ــديٍد َوَهْيَب ــْوٍف َش ــىل َخ ــوا َع  ]َفَكفُّ

ــ           ــاَمى َل ــِ  ـَأي ــْسٍء َوطاِم ــنْيِ َن ــن َب  (2)ُهم ِم

 

ـُـُم َلــ -10   َيْفَعلــوا نــاَح نِْســَوةٌ  مْ ـَولــو َأهنَّ

ْم َأو غافِـــٌل َغـــْيُ باِحـــِ  َحِفـــيٌّ ِ ِـــ 
(3) 

 

ــْتىَل  -11  ــوِدَرْت َق ــد ُغ ــنُْهُم َوَق ُ َع ــبِّ   َِيَ

         
                                                 

»... ؛ ويف الّسرية: «مان كان مائاًل »ِحْقد؛ وأثبتُّ ِرواية الّسرية ملناسبتها لقوله: ـوهو ال

حولا   ...«.ونشفي الذُّ

ْحِل، وهو الوأا         ُحول: َجع الذا ا. والذُّ ه إصعاًرا: أامالاه ُعْجبًا وكرِْبً دا را خا ِحْقُد، والثاْأُر؛ ـْصعا

كيا قِتاٌل قابلا ذلك. وغري رائث: غري ـوأراد هنا ال ، ألّنه مل يُكْن بي املسلِِميا والـُمرْشِ ِحْقدا

 ُمبْطِ .

خ السرية: 1)  «.غري رائِث »... (  يف بعض ُنسا

وًفا         ن ِقتاِل الـُمرِشكيا خا وا عا فُّ ةا بن احلارث رِض اهلل عنه كا ِعي أّن أصحابا ُعبايْدا يادا

يْباًة!!!  وها

ٌة ... نمني وطامِث »... (  يف األصل: 2) ِمن »... حتريف وتصحيف. ويف الّسرية: « باحا نِْسوا

 ...«.بي 

وا عن القتال. وا        ت ومل يفعلوا: أي مل يُكفُّ دا أليامى: َجع األيِّم، وهي هنا بمعنى اّلتي فاقا

ْقتِه وُظنا  يُْضها عن وا ها. والناْسُء والنُّْسُء والنِّْسُء، بتاثْليث النّون: املرأة اّلتي تأّخر حا زوجا

ا حاِمل. والّطاِمث: احلائض.  أّنا

ِفيًّا هلم »... (  يف األصل: 3) ا ِمنهم حا يرْبا ِفيٌّ ـيُ »... رية: حتريف؛ ويف الّس ...« بِخا نُْهُم حا ُ عا ربِّ خا

رْيُ   ...«.ِبِم أو غافٌِل غا

ْت »وقوُله:         ْت قاتىْل ..ي: لو مل يُكفُّوا عن القتال لاناحا نِْسوأ...« وقد ُغوِدرا لاُغوِدرا . . ٌة هلم وا

افاى واحتافى إذا أكْ ـوال ِفيا بِه وحتا ؤال؛ ُيقال: حا : الـُملِحُّ يف السُّ ِفيُّ ن حالِه.  حا ؤالا عا  ثارا السُّ
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ــِ   ــٍر باِمكِ ــراِل فِْه ــن َأْع ــَت َع ــام َأن  (1)َف

 

ـــَدْيَك ِرســـاَلًة    -12  ـــٍر َل ـــا َبْك ـــَأْبلِْ  َأب  َف

ــــ        ُد َحْرًب ــــدِّ ــــِ   اجُتَ ــــَي حانِ ــــًة َغ  (2)َحْلَف

 

ـــ -13  ـــي َيمـــنٌي َغليَظـــٌة   ـَوَل ـــْب ِمنّ  اّم جَتِ

        

 

   

                                                 

ُردُّ عىل ما جاء يف القصيدة الّسابقة املنسوبة إىل أيب بكر  رِض اهلل عنه، وذلك قوله: 1)  (  يا

ــــِث  ـــــرا باِح ــــي الشا ْبتاغ  يا
ـــــور  ف ــــلا كا ُك  وا

 

ًة        ْيكا ِرســــالا ـــدا ــــْهم  لا نـــي سا ــــأابلِْغ با  فا

ـــــرْيُ شــــاِعِث   ــــن أاعـــــراِضُكم غا ــــإيِّنا ِم  فا

 

أيُِكـم   را
ِ
ـىل ُسـوء ُثوا ِعـرِض عا تى تاشعا  ما

ْيٌش.       ، وهم ُقرا ْعني بانِي فِْهر   وفِْهٌر: يا

نِثا يف يمينِه، ِحنْثًا ـ(  لا 2) داة. وحا دا لاظاة: الـُمشا ليظة والـُمغا باْت باْعُد. واليمُي الغا جا ِْب: ما وا اما جتا

. ا فيها، وأثِما ْ ياربا ناثًا: ملا  وحا
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[3] 

: َقـْد حنَي قاَلـْت ُقـَرْيٌش  (2)يف َغْزَوِة َعبِد اهِ بِن َجْحشٍ  (1)هُ عنهُ وقال ريِضَ ا

ــٌد وأصــحاُبه الــَأَحــ وا ـلَّ ُُمَمَّ ماَء، وَأَخــُذوا فيــِه املــاَل، وَأََسُ َحراَم، َفَســَفُكوا الــدِّ

جاَل   :الرِّ

                                                 

ريِة النّبوّية (  ورا 1) : 256: 2َلبِن هشام  -دات األبياُت يف السِّ قال ابُن »، وقال ابُن هشام 

ْحش   بِد اهللِ بِن جا ِة عا ْزوا نُه يف غا يُق رِِضا اهللُ عا دِّ : فقال أبو باْكر  الصِّ قا بُد -إِسحا وُيقال: بال عا

ا ْحش  قاهلا لا ُُما  -اهللِ بُن جا ْد أاحا ْيٌش: قا ٌد وأصحاُبه الحيا قالاْت ُقرا ، ـما ماءا ُكوا الدِّ فا ، فاسا راما حا

جالا  وا الرِّ ُ ، وأاَسا ُذوا فيِه املالا ْحش  -وأاخا بِد اهللِ بِن جا : هيا لِعا : -قال ابُن هشام 

ثرِي  يف البداية والنّهاية «)األبيات( : 2لُه -، والّسرية النّبوية 308: 3، ونقل ذلك ابُن كا

، وَشح 167 - 366: 1، وتاريخ اخلميس 13 - 12: 2، ونحو منه يف اَلكتفاء 372

ح: 398: 1الـمواهب الّلُدنِّيّة  لعبد اهلل بن جحش،  150؛ وجاءت األبيات يف ِمناِح الـِمدا

( يف املحارضات يف 5و  2-1؛ وجاءت األبيات )390: 2وكذلك يف البحر املحيط 

؛ وجاء البيت اخلامس 440لليويّس: -األدب والّلغة  لعمر  595: 6يف اإلصابة  أليب بكر 

 بن اخلّطاب رِض اهلل عنه.

؛ فأّما ُعبايُْد اهلل فكان ِِمان هاجرا ...« ُعبايْد اهلل »(  يف األصل: 2) واب ما أثباتُّ ْهٌم، والصا وهو وا

ِدما الـإىل ال بيباةا بنت أيب سفيان رِض اهلل عنها، فلاّم قا ْوُجه أمُّ حا باشِة، ومعه زا ا ـحا باشةا تاناَصا  حا

لافا رسوُل اهلل  قا اإلسالما ومات هنالكا ناَصانيًّا، فاخا قاها  وفارا ، فأاْصدا بيباةا عىل ُأمِّ حا

، وهو اّلذي نابا عن رسول اهلل يف  لُِك احلبشة عن رسول اهلل أرباعا ِمئِة دينار  النِّجايش ما

 .295و  6: 4َلبِن هشام -ِخْطباتِها؛ انظر الّسرية النّبوّية 
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 ] من الطويل [

ْشــَد راِشــُد  َوَأعَظــُم ِمنــُه َلــو َيــرى الرُّ
(1) 

 

ونَ  -1   َحراِم َعظيَمــةً ـيف الــ َقــْتاًل  َتُعــدُّ

 
                                                 

ْيناب و        حش  رِض اهلل عنه فهو أخو ُعبايِْد اهلل املذكور، وأختُُهام ُأمُّ املؤمني زا بُد اهلل بُن جا أّما عا

ة  يف ثامنية رجال  من املهاجرين إىل زوج النّبّي  يا ِ ثاه رسول اهلل عىل رأِس َسا ، وكان باعا

ْعِرفوا أ ْيًشا ويا ُدوا ُقرا اصا ِمُل خبارهموضع  باي مّكةا والّطائف لياَتا ْ ْت ِِبم ِعرٌي حتا جتارًة ا، فمرا

ب ال جا ْهِر را ئِْن ـلقريش فيها أربعُة رجال، وذلك يف آِخِر يوم  ِمن شا رام، فقالوا: واهللِ لا حا

ياْدُخُلنا ال تاْقتُُلناهم يف ـتركُتموهم هذه اللايْلةا لا ئِْن قتاْلتُموهم لا لاياْمتانُِعنا منكم به، ولا ما فا را حا

ه وا اثناْيِ ـِر الالشا ُ هم علايْهم، فقتاُلوا واحًدا ِمن القوم، وأاَسا عوا أنُفسا دادوا ثما شجا ا رام؛ فَتا حا

ْيِن وقاِدموا عىل النّبّي  ذوا الِعريا واألسريا خا
يف املدينة، فأنكرا علايْهم  وأاْفلاتا واحٌد؛ فأا

لا اهللُ القتالا يف الّشهر احلرام؛ وقالت قريش ما قالات، فلااّم أكْ  ْولا يف ذلك أاْنزا ثارا النّاُس القا

ْهِر الْ تعاىل عىل نابِيِّه:  ِن الشا ْسأاُلوناكا عا بِيِل ـيا ْن سا دٌّ عا صا برٌِي؛ وا  فيِه، ُقْل: ِقتاٌل فيِه كا
راِم ِقتال  حا

ْسِجِد الْ  ُكْفٌر بِِه والـما ُ ِعنْدا اهللِـاهللِ وا راِم وإِْخراُج أاْهلِِه ِمنُْه أاْكربا تْلِ حا ُ ِمنا القا أي:  ، والِفْتناُة أاْكربا

هر ال تاْلتُم يف الشا وكم عن ـإن كنتم قا دُّ وكم عن سبيِل اهللِ، مع ُكْفِرهم به، وصا دُّ رام فقد صا حا

ْفتِنُون  تاْلتُم؛ وكاُنوا يا ْن قا تِْل ما املْسِجِد احلرام، وإخراُجكم منه وأنتم أهُلُه أكرب عند اهلل من قا

تِْل.الـُمْسلِما ع  ن دينِه حتّى يردُّوه إىل الُكْفِر ، فذلك أكرُب ِعند اهلل من القا

ما رسول اهلل         جا عن املسلمي، وقاسا ْيِن، فأسلام  فلاّم نزل القرآن ُفرِّ ى األسريا ، وأاْفدا الِعريا

ها الـُمسلِمون أحُدِها وأقام عند النّبّي  نِما  غا
نيمة  لا غا كي ؛ فكانت هذه الِعرُي أوا ِمن ُمرْشِ

 مّكةا بعدا اهلجرة.

ون قاتىْل »(  يف األصل: 1)  تصحيف ألّنه إّنام ُقتِلا واحٌد، والّصواب عن سائر املصادر....« يُعدُّ
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َ شــــــــاِهُد  ــــــــِه َواهُ َريبِّ
 (1)َوُكفــــــــٌر بِ

 

ـــٌد  -2   ُصـــدوُدُكم َعـــاّم َيقـــوُل ُُمَمَّ

ــــَ اّل   ــــاِجُد لِ ــــِت س ــــرى هِ يف الَبْي  (2) ُي

 

 َوإِخراُجُكم ِمن َمْسِجِد اه َأهَلـهُ  -3 

ـــُد   ـــاٍد َوحاِس ـــَف بِاإِلســـالِم ب  (3)َوَأْرَج

 

ــــــا َوإِنْ  -4  ــــــِه   َفئِّن ــــــا بَِقتلِ مُتون  َعيَّ

ـــ         ـــَة َل ــــبِنَْخَل ـــَد ال ـــُد ـاّم َأوَق  (4)َحرَب واقِ

 

ِميِّ ِرماَحناـةَسَقْينا ِمِن ابِن ا -5   ّْضَ

 

 

 

 

                                                 

ه يف البيِت التايل: ...« وأاْعظاُم »وقوُله:         ُ ى هذا عند أهل ...«ُصُدوُدُكُم »مبتدٌأ خربا ما ؛ وُيسا

ِِ تاْضمينًا، إذ ج ُرو ه ِعيبًا، وبعُضهم َل العا ر، وباعُضهم يُعدُّ  آخا
اء املبتدأ يف بيت  واخلرب يف بيت 

ه؛ انظر: الوايف يف العاروِ والقوايف:  ، والكايف يف 70لألخفاش: -، وكتاب القوايف 248يُعدُّ

 .130ِعْلم القوايف: 

 وشاهدُ »... (  يف سائر املصادر: 1)
 
 «.واهللُ راء

: ناظر؛ فاعٌل        
 
 حاليّة.« واهلل ريّب شاهد»ِمن: رأاى. وَُجْلاة:  وراء

ْحلاُه »(  يف البحر املحيط: 2) ْسِجِد اهلِل را ح: ...«. وإخراُجكم ِمن ما يف البيت هللِ »... ويف ِمناح الـِمدا

 «.ساجدُ 

 «.باغ  وجاِحدُ »... (  يف البحر املحيط: 3)

تْلِه»وقوُله:        تِْل اّلذي قتلناه ِِما « بِقا ْمُرو بُن الأي بِقا ِمّي؛ انظر ـْن كانوا معا الِعري، وهو عا َّْضا حا

يِّئِة الكاِذباة.254: 2َلبن هشام -الّسرية النّبوّية  ِا باألاخبار السا : خا فا  . وأاْرجا

ح: 4) يْنا »(  يف ِمناح الـِمدا فا  تاصحيف....« شا

حش         دا فيه عبُد اهلل بن جا صا وأصحاُبه، وقتلوا فيه ابنا  وناْخلاُة: هو املوِضع اّلذي را

؛ وهو موضٌع بي مّكة والّطائف بالـال ِميِّ َّْضا ِحجاز؛ معجم البلدان )ناْخلاة(. وواِقٌد:هو ـحا

ْهم  فقتالاه. ، وهو اّلذي رمى ابنا احلَّضمّي بسا بِد اهلل التاِميِميُّ  ابُن عا
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 (1)ُيناِزُعــــُه ُغــــلٌّ ِمــــَن الِقــــدِّ عــــاِردُ 

 

ــ -6  ــا اَدًم ــثامُن َبْينَن ــِد اه ُع ــُن َعب  ، َواب

            

 

   

                                                 

تاريخ اخلميس، والبحر َلبن هشام، و-حتريف. ويف السرية ...« وما وابُن »(  يف األصل: 1)

يِْد، قاِعدُ »... ؛ ويف َشح املواهب الّلُدنِّياة: «ِمنا الِقدِّ عانِدُ »... املحيط:  ؛ ويف ِمناِح «من القا

ح:   «.عاِقدُ »... الـِمدا

يْنا»مفعول به ثان  للفعل « داًما»وقوُله:         اّلذي يف البيت الّسابق، وهذا تاْضِمي؛ انظر « سقا

ْيِن الّتعليق ع ْيِن الّلذا ىل البيت األّول من األبيات. وعثامن بن عبد اهلل: هو أحد األسريا

قا بمّكةا فامت ِبا كافًرا؛  ُِها عبد اهلل بُن جحش  وأصحاُبه رِض اهلل عنهم، ُثما ُفِديا وحلاِ أخذا

ُسنا إسالُمه، وأقاما عند رسو يْسان، وقد أسلاما وحا ُم بُن كا  ل اهلل واألسري الّثاين هو احلكا

دُّ ِمن الْ  رْيُ ُيقا : السا يُْد. والِقدُّ : القا هيًدا. والُغلُّ ُعوناةا شا قُّ  -ِجْلِد ـحتّى ُقتِلا يوما بئِر ما  -أي ُيشا

ديد القوّي.  خِلاْصِف النِّعاِل ونحِو ذلك. والعاِرد: الشا

نادا         نادا عن الّطريق إذا مالا عنه، وعا ه عىل  والعانِد: مأخوٌذ من قوهلم: عا رْيُ ُه وغا إذا خالافا غريا

لِّه أو قاْطِعه. ْقِدُر األسرُي عىل حا ؛ يريد أنا الُغلا شديٌد قويٌّ َل يا  صواب 
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[4] 

َة َطْلَحَة بِن ُعَبْيِد اهِ وقال ريِضَ  صَّ
ُه َعنِ (1)اهُ َعنه َيذُكُر قِ  :(2)النَّبِيِّ  وَذبَّ

 من البسي []                                                                          

ينِ   (3)َحّتــى إِذا انَكَشــفوا حــاَمى َعــِن الــدِّ

 

يِف ـَْحى َنبِيَّ ال -1   اُمنَصلِتً  ُهدى بِالسَّ

                                                 

ى 1) ما ليا إىل اإلسالم، كان ُيسا يّش: صحايبٌّ من الّسابقي األوا ُة بُن ُعبايِْد اهللِ التايِْميُّ الُقرا (  طاْلحا

ِد بِن عبِد الُعّزى  هو وأبو باكر  رِض اهلل عنهام ْيلِد بِن أاسا (؛ وذلك أنا ناْوفالا بنا ُخوا
ِريناْيِ )القا

 ٍّ ْيش  -بِن ُقِّصا ؛ وقد ُأوِذيا طلحُة يف  -وكان ِمن شياطِي ُقرا بْل  يْناهام حيا أسلاام يف حا نا با ِقرا

ْد باْدًرا ألّنه كان يف جتارة  إىل الّشام، وتألا  ، ومل ياْشها با لُه رسوُل ـاهللِ ُثما هاجرا ا يْباتِه، فَّضا ما لِغا

لاْت فيها  اهللِ  نًا، وحاماى عن رسول اهلل، وشا  أْبىلا بالًء حسا
ْهِمه وأاْجِره؛ ويف غزوِة ُأُحد  بِسا

قى ِبا رسولا اهلل، وكان أبوبكر إذا ُذكِرا يوُم أُحد  قال: ذلك اليوُم كلُّه  ْيِه وكانا وا إحدى يادا

ين بالْ لطلحة؛ وهو أحُد العارشا  نّة، كان رسول اهلل ـِة الـُمبارشا  هو وأبو  جا
 
باِل ِحراء عىل جا

رْيُ بُن العّوام، فتحّرك الْ  با ر وعثامن وعِّّل وطالحة والزُّ  وُعما
باُل فقال رسول اهلل: ـباْكر  ْأ »جا اْهدا

هيدٌ  يٌق أو شا ناةا ِستٍّ وثالثي ـ، وُقتِلا رِض اهلل عنه ياوما الْ «! فام علايْكا إَّل نابِيٌّ أو ِصدِّ ِل سا ما جا

ة؛ انظر: سري أعالم النُّباالء   23: 1وهو ابن اثناتاْيِ وِستِّي سنة، وقرُبه بِظاِهِر الباَْصا

 ومصادره.

، والبيت الثّالث يف َشح شذور الّذهب: 106: 25(  وردت األبيات يف تاريخ دمشق 2)

 بال نسبة. 148

 ...«.باُعه، حتّى إذا ما لقوا واخليل تت»... (  يف تاريخ دمشق: 3)
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 (1)َوالنَّــــاُس ِمــــن َبــــنِي َُمــــروٍم َوَمغبــــونِ 

 

 َعــِن الطَّعــِن إِْذ َولَّــت ََجاَعُتنــا اَصــْبً  -2

 

3-  

ـــ ـــَك اْل مى الِعـــنيِ ـَل ـــزويُج الـــدُّ  (2)ِجناُن َوَت

 

ــْت  -3 ــْد َوَجَب ــِد اهِ َق  يــا َطْلَحــَة بــَن ُعَبْي

  

 

   

                                                 

را بِن        قيل املاِض. وأورد ابن عساكر بعد أبيات أيب بكر  قولا ُعما والّسيف املنصلِت: الصا

 اخلّطاب رِض اهلل عنه:

ــــُفوا  لـــــاّم تــــوىّل َجيــــُع النّــــاِس وانكشا

 

ـــلًِتا         ـــيِْف ُمنْصا ـــيا اهلـــدى بالسا  محـــى نب

 . : صدقت يا عمرفقال النبي  

ْفُتون»(  يف تاريخ دمشق: 1)  «.صرًبا عىل الطاعن ... وما

ين،         ؛ ُيقال: فالن مغبون يف الّرأي والدِّ ُعفا بِنا فالٌن عن رأيِه إذا ضا )املغبون(: ِمن قوهلم: غا

 والعقل.

ْجتا املها الِعيِ »(  يف تاريخ دمشق: 2) ْئتا املها»... ويف َشح شذور الذهب: «! وُزوِّ  وُبوِّ

 «.الِعينا

ْمياة، عىل التّشبيه ِبا         ْمياة، وهي التِّمثال ِمن العاج ونحِوه، وُيقال للمرأة: الدُّ مى: َجع الدُّ الدُّ

يْناء، وهي املرأة ـُحورا الِعيا يف الْ ـيف اجلامل واإلتقان؛ ويريد ِبا ال ِجناِن. والِعُي: َجع العا

. يْناْيِ  الواسعة العا
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[5] 

 :(1) اهُ عنُه َيرثِي رسوَل اهِ  وقال ريِضَ 

 من الوافر[]                                                                         

 

ـــــالمُ  ـــــا كِ ـــــا فيه ـــــَأنَّ ُجفوهَن  (1)َك

 

ــــامُ  -1  ــــَك ل َتن ِ ــــا لَِعين َك م ــــدَّ  َأِج

 
                                                 

، 277 - 276: 12( يف ُسبُل اهلدى والّرشاد 16 - 11و  18و  9 - 1) (  وردت األبيات1)

يق رِض اهلل عنه »قال:  ْعد  -وقال أبو بكر الّصدِّ را ابُن سا ومل « : )األبيات(يرثِيه  -فيام ذاكا

، كام وردت األبيات الّسابقة يف سمط النّجوم  عد  أجدها يف الّطباقات الكربى َلبن سا

يف إكامل ّنذيب  8، 3، 1عن ابن إسحاق؛ ووردت األبيات  318 – 317: 2العوايل 

الِحن: 40: 1، والبيت األّول يف: َجهرة أشعار العرب 64: 8الكامل  ، 190، والـما

بال نسبة، ويف  91: 4، واجلليس الّصالح 232: 2، وسمط الّّليل 45: 1واإلبانة يف اللُّغة 

بال نسبة، ويف ديوان  64: 2ر األكم ، ويف زه273: 1، وشمس العلوم 71ُحور الِعي: ـال

بال نسبة؛ والّشطر الثّاين  488 - 487: 2للزخمرشّي -، وَشح الفصيح 468: 1األدب 

، والّلسان والتّاج )سجم(؛ ووردت 344: 2من البيت الّثاين يف النّهاية يف غريب احلديث 

دَلئل النّبّوة  ؛ والثّامن يف295: 1( يف أنساب األَشاف 13و 11و 17و 5 - 3األبيات )

يم - )بتحقيق: نشاط الغزاوي(، وإحياء علوم  303: 1، وتاريخ دمشق 816: 2أليب ُنعا

: 2، والّسرية احللبيّة 88: 2، وسبل اهلدى والّرشاد 273: 2، والّدّر الفريد 341: 2الّدين 

الّسرية ، و377: 2( يف املواهب الّلُدنِّياة 12 - 11؛ والبيتان )59، وديوان الّصبابة: 90

 .   328: 3لدحالن -النبوّية 
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 (2)َوَدْمـــُع الَعـــنْيِ َأْهَوُنـــُه اْنِســـجامُ 

 

ــْت  -2  ــْت َوَجلَّ ــِر ُمصــيَبٍة َعُظَم  ألَم

 (3)َكراَمـــــٍة نِْعـــــَم اإِلمـــــامُ إِمـــــاَم  

 

ــــاَن فِ  -3  ــــالنَّبِيِّ َوك ــــا بِ ــــُفِجْعن  اينَ

ـــوامُ   ـــا قِ ـــْيَس َلن ـــوَم َل ـــنَحُن الَي  (4)َف

 

أَس فِ  -4   ا   ينَـــَوكـــاَن قِواَمنـــا َوالـــرَّ

 (5)َحرامُ ـَوَيشـــكو َفقـــَدُه الَبَلـــُد الـــ       

 

 َنُمــوُا َوَنشــَتكي مــا َقــد َلِقينــا    -5 

ـــــٍد فيـــــِه اْصـــــطاِلمُ لَِفْقـــــِد ُُمَ         مَّ
(6) 

 

ــــْدعً  -6  ــــنْيَ َج ــــا لَق ــــَأنَّ ُأنوَفن      اَك

      

                                                 

 «.ما تنامُ »... (  يف املالحن: 1) 

كا »       ه؛ وهو « أِجدا ْستاْحلُِف ناْفسا ؟ أو أّنه يا ا ِمنْكا ؟ أو: أِجدًّ معناه: أبِِجدٍّ هذا منك؟ أو: ما لكا

ا؟ وإمّ  ِدُّ ِجدًّ ٌر )مفعول ُمْطلاق(، بتأويلِه: أجتا ْصدا ا بناْزِع اخلافِض، منصوٌب إّما عىل أّنه ما

ْلِم، وهو ال ؟ والكاِلم: َجُع الكا  ُجْرح.ـبتأويله: أابِِجدٍّ ِمنْكا

ْمُع »(  يف سبل اهلدى والّرشاد، وسمط النّجوم العوايل: 2) ْقِع مصيبة  ... فدا ويف النّهاية ...«. بِوا

 «.ِسجامُ »... يف غريب احلديث، والّلسان والّتاج: 

لُّ         ُنه: أي أقا .وأهوا ما ُسجوًما وِسجاًما: سالا جا م الّدمع انسجاًما، وسا  ه. وانسجا

نا، وسيُّدنا اإلمامُ »... (  يف سبل اهلدى والّرشاد، وسمط النّجوم العوايل: 3) ما  «.مقدا

 (  ِقواُم األْمِر: ِعامُده.4)

 ...«.نانُوُح وناْشتاكي »(  يف سبل اهلدى والّرشاد، وسمط النّجوم العوايل: 5)

ْزًعا »... يف األصل: (  6)  «. فيها اصطالمُ »... حتريف. ويف سبل اهلدى والّرشاد: ...« َلقاْيا جا

ْدُع: قاْطُع األنف. واَلصطالم: قطع األنف من أصلِه. والّضمري يف ـوالْ  عائد عىل « فيه»جا

 عائد عىل األنوف.« فيها»اجلدع؛ ويف رواية: 
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ــــــ ــــــِه ال ٍة َوبِ ــــــوَّ ــــــاِم ُنُب  (1)ِختامُ ـمَت

 

 لَِفْقــــِد َأَغــــرَّ َأبــــَيَض هاِشــــِمي   -7 

ــــالمُ          ــــدِر زاَيَلــــُه الظَّ  (2)َكَضــــْوِء الَب

 

 َأمـــنٍي ُمصـــَطًفى لِلَخـــْيِ َيـــْدُعو -8 

ــدَّ   ــواَل ال ــَط ــَجَع ال ــا َس  (3)َحاممُ ـهِر م

 

ـــُه مـــا -9  ـــَأْتَبُع َهدَي ـــ َس  اُدمـــُت َحيًّ

 (4)َتـــــراُهم ِمـــــن ُذلاَبتِـــــِه نِظـــــامُ  

 

ــــوٍم      َأدِ  -10  ــــلِّ َق ــــِه َولُِك ِ ــــُن بِدين  ي

ـــــــالمُ      ـــــــَن اهِ الَك ـــــــا ِم َعن  (5)َوَودَّ

 

 َفَقــْدنا الــَوْحَي ُمــْذ َولَّْيــَت َعنّــا    -11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6)َتواَرُثـــــُه الَقـــــراطيُس الكِـــــرامُ 

 

 اِسوى ما َقد َتَرْكـَت َلنـا َرهينًـ -12 

 
                                                 

 ...«.إمام نبّوة »... العوايل:  (  يف سبل اهلدى والّرشاد، وسمط النّجوم1)

اِت النّبُّوات « متام نبّوة»واألغّر: األبيض، والكريم األفعال، والرّشيف. وقوله:         أي: بِِه متا

ت.  وُختِما

 ...«. باخلري يدعو »... (  يف ديوان الّصبابة: 2) 

بن األعرايّب املعروف قال أبو الّطيّب ُمّمد بن إسحق بن ُييى »قال ُمّمد بن أيدمر:        

يق رمحة اهلل عليه إذا نظرا  دِّ بالوّشاء: ......... عن أناس  رِض اهلل عنه قال: كان أبو بكر  الصِّ

أا يقول: )البيتاْي( إىل النّبّي  قاه. 273: 2الّدّر  الفريد « ُمْقباًِل أْنشا لاه: فارا  . وزايا

هر. وسجُع احلامم: ترد3) عا (  الطاواُل: مدى الدا جا يد صوتِه؛ والعرُب تقول: سأفعل كذا ما سا

ْهِر.ـال نِّت اإلبِل، ونحو ذلك؛ أْي: أابادا الدا امُم، وما حا  حا

: أاْعالُه.4)
 
ء ْ ف، وُذؤابة كلِّ يشا ا  (  ُذؤاباة الرشا

ْحُي إِْذ »(  يف سبل اهلدى والّرشاد، وسمط النّجوم العوايل: 5) ُفْقدا الوا  ...«.وا

 ...«.َساًجا ُتواِريِه »... دى والّرشاد، وسمط النّجوم العوايل: (  يف سبل اهل6)

نابا ما ُأِخذا ِمنْك؛ وأراد به القرآنا         كا لِيانوبا ما ْرهون، وهو ما ُوِضعا عندا هي: الـما والرا
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ــــالمُ  ــــُة َوالسَّ ــــِه التَِّحيَّ ــــَك بِ َعَلْي
(1) 

 

 َفَقــْد َأوَرثَتنــا ِمــياَ  ِصــْدٍو     -13 

ــردَ        ــَن الِف ــِم ــا ال  ُمقامُ ـوِس طــاَب ِ 

 

ْحِن يف َأعـــىل ِجنـــانٍ  -14  ـــَن الـــرَّ  ِم

ــــدامُ   ــــحَبتِِه َن ــــِل ُص ــــل يف ِمث  (2)َفَه

 

ـــا   -15  ـــراهيَم فيه ـــَك إِب ـــَق َأبي  َرفي

ُِم َوصـــــاموا         ـــــَر ِّ
ْوا لِ  (3)بـِــــام َصـــــلَّ

 

 َوإِســـحاٌو َوإِســـامعيُل فيهـــا -16 

 (4)ِحاممُ ـالـــ -َوَلـــو ُكـــِرهَ - َســـُيدِرُكهُ  

 

ــْد  -17  ــال َتْبَع ــوٍم  َف ــريِم َق ــلُّ َك  ! َفُك

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)َفَأْشـــــــــَعَلها بِســـــــــاكِنِها ِ امُ 

 

 َكَأنَّ األَرَل َبعـَدَك طـاَر فيهـا  -18 

         
                                                 

ُثهُ »الكريم. و ْفيًفا. والقراطيس: َجع« تاوارا ْيِن ختا ُثه( فُحِذفاْت إحدى التّاءا  أصُله )تتوارا

حيفة.  الِقْرطاس، وهو الصا

لِيل البيت القادم.« ُتواِريهِ »و        ُثه( بدا نُه؛ واألرجح أّّنا تصحيف عن )تاوارا ما  أْي: تتضا

ْثتانا ِمرآةا ِصْدق  »(  يف سبل اهلدى والّرشاد، وسمط النّجوم العوايل: 1) و)مرآة( ...« لقد أورا

 حتريف.

 ...«.فيه، وما يف ِمثِْل »... نّجوم العوايل: (  يف سبل اهلدى والّرشاد، وسمط ال2)

ة .        را اِب، هذا هو األصل، ُثما استُْعِملا الّلفُظ يف ُكلِّ ُمساما ُه عىل الرشا ُه نِداًما: جالاسا ما  ونادا

 ...«.وإسامعيُل فيِه »... (  يف سبل اهلدى والّرشاد، وسمط النّجوم العوايل: 3)

دْ »(  قوله: 4) ْوت(.  «فال تاْبعا ، والُبْعُد: اهلالك )الـما ْسُّ ب، عىل التّحا را راثي العا ُدعاٌء شائٌع يف ما

ْوت.ـوال  ِحامم: الـما

حتريف. ويف سبل اهلدى والّرشاد، وسمط النّجوم « سباكنها رضام»... (  يف األصل: 5)

 ...«.لِساكِنِها »... العوايل: 
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ام: ما اشتعل من ال        طاب.ـوالَّضِّ  حا
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 [6] 

 :(1)وقاَل ريِضَ اهُ عنُه َيْرثي النَّبيَّ 

 من املتقارب[]                                                                      

ــــيِّدِ   (2)َوُحــــقَّ الُبكــــاُء َعــــىل السَّ

 

 َأيـــا َعـــنْيُ ُجـــودي َول َتْســـَأمي -1 

ـــِض الـــ  يَبِة َوالــــَوَُمْ  (3)َمْحتِدِ ـّضَّ

 

 

 َمكُرماِت ـَعــىل ذي الَفواِضــِل َوالــ -2 

ِء َأْمســــى ُيَغيَّــــُب يف ُمْلَحــــدِ   
(4) 

 

 

 لَقـــوِم ِعنـــَد الـــَبال َعـــىل ِخنْـــِدِف ا -3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

يف طبقات  6، 5، 4، 3، 1، واألبيات 35ت األبيات يف: سلوة الكئيب بوفاة احلبيب: ورد (1)

: 18للنويرّي -، وّناية األرب 277: 12، يف سبل اهلدى والّرشاد 319: 2ابن سعد 

ِرد البيت الّسادس يف األصل املخطوط، فاستدركته عن طبقات ابن 400 - 399 ، ومل يا

 قوفتي.سعد وسبل اهلدى والّرشاد بي مع

ان رِِض اهلل عنه.  40: 1والبيت األّول يف َجهرة أشعار العرب   فا  لُِعثاْمنا بِن عا

ْيُ فاْبكِي »( ويف طبقات ابن سعد: 2) ْرٌم، وهو أن تذهب ال...« يا عا كة األوىل من ـوفيه خا را حا

ْيُ أاْبكِي »التفعيلِة )فاُعوُلْن( يف أّول البيت فتصبح )ُعوُلن(. ويف َجهرة أشعار العرب:  فيا عا

ي »، ويف سلوة احلبيب: ...« ْيُ باكِّ  ...«.ويا عا

 . با جا : وا . وُحقا اِّلِّ  وَل تاْسأامي: َل متا

تاى، أي عىل  (3) ائبا شا ِجيِّة والطابيعة؛ ُيقال: ُخلِق النّاُس عىل رضا الُِص السا يبة: خا ُْض الَّضا ُما

ْحتِد: األاْصُل   والطابْع. سجايا وطبائعا خمتلفة. والـما

رْيِ »يف طبقات ابن سعد، وسبل اهلدى والّرشاد، وسلوة احلبيب، وّناية األرب:  (4) عىل خا
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ــــىل َأَْحــــدِ  ــــُل الــــباِلِد َع  (1)َوَأه

 

ــــــاِد  -4  ــــــُه الِعب ــــــُه إِل  َفَصــــــىّل اإِلل

 (2)َمْشَهدِ ـَمحافِِل َوالـــــِب َبــنَي الــ  

 

ــــُة َبعــــَد ال -5  ـــــ ـَفَكيــــَف اإِلقاَم  َحبي

 [َتديُمهْ ـَمـــَع الـــ اَوُكنّـــا ََجيًعـــ  

 

ـــــَت الـــــ] -6  نـــــا ـَفَلْي  َمامَت َلنـــــا ُكلِّ

     

                                                 

دِ   األصل املخطوط.                 ، وهي أعىل ِمن رواية«ِخنِْدفا عند ... الـُمْلحا

ٌب هلا، مأخوٌذ ِمنا   قا ا بِن نِزار، وهو لا فاِة، وهي خا الـوِخنِْدف: هي زوُج اليأِس بِن ُمَّضا نْدا

ِة؛ فكأناه أرادا بقوله: الـها ِمْشياٌة ك لا اما فيهم؛ وقوله: « ِخنِْدف القوم»ْروا عىل خرِي »الـِمْقدا

 ِخنِْدف.« خندف
ِ
 أي عىل خري أبناء

ٌْد فهو   ، فإن مل يكن يف القرب حلا رْبِ ِِ القا قُّ يكون يف ُعْر رْبُ ذو اللاْحِد، وهو الشِّ ُد: القا والـُمْلحا

ْلُحود، انظر الّسرية النّبوّية يح؛ وقد ُدفِنا رسول اهلل رضا   ما
رْبِ  -313: 4َلبن هشام -يف قا

314. 

يِلُّ الِعباِد »يف طبقات ابن سعد، وسبل اهلدى والّرشاد، وّناية األرب:  (1)  لِيُك وا فصىّل الـما

بُّ البالِد   ...«.ورا

 ية األرب: يف طبقات ابن سعد، وسبل اهلدى والّرشاد، وّنا( 2) 

دِ  ْشها عاَِشِ يف الـــما ْيــِن الـــما  وزا

 

يْفا الـ  ْقـِد الــفاكا يااُة لِفا بِيِب ـحا  حا

د.   ْشها هم؛ ومثُله الـما ُ َّْضا ُع النااِس وُما ْحِفل، وهو جُمْتاما ُْع الـما  واملحافِل: َجا
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[7] 

 :(1)ريض اه عنُه َيبكي النَّبيَّ وقال 

 [الكامل ]من                                                                   

ورُ  ــــدُّ ــــِهنَّ ال ــــَلَّ بَِعْرِض ضــــاَقْت َع
(2) 

 

 

اًل ـَلــــ -1    اّم َرَأيــــُت َنبِيَّنــــا ُمــــَتَحمَّ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

طاعة يف طبقات ابن سعد  (1)  شاد ـ، وُسبُل ال320: 2وردت هذه الـُمقا ، 277: 12ُهدى والرا

ف  ، 329: 3لدحالن -، والّسرية النّبوّية376: 2ياة ـ، واملواهب اللاُدنِّ 305: 2واملستطرا

 . 400: 18للنّويرّي -وّناية األرب 

لي )النسخة أ:  4 - 1واألبيات:   ، والنّسخة ب: 19يف: تذكرة املحبّي يف أسامء سيّد املرسا

لي27  .426/أ، وخمتَص منهاج القاصدين: 103: (، ونزهة املحبّي يف أسامء سيّد املرسا

 .102يف: ُمارضة األوائل ومسامرة األواخر:  4و 2 - 1واألبيات:  

 . 563: 2يف: الّزهرة  5 - 4و  1واألبيات:  

راث  »وقال األابشيهّي:  ا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسلام رثاُه َجاعٌة ِمن أصحابِه بِما لـاّم ُتويفِّ

يِْه، كثرية، منها ما رُ  يق رِِضا اهلُل عنه، فإّنُه كانا أقربا النّاِس إلا دِّ وهو ِويا عن أايب بكر  الصِّ

ف« ، فقال: )األبيات(أّوُل َمن رثاه  . 305: 2املستطرا

بيبانا »يف تذكرة املحبّي، ونزهة املحبّي:  (2)  ـاّم رأيُت حا اًل »... ، ويف الّزهرة: ...«لا ما ، ...«ُمتاحا

 ...«.متجندًَل »... ، ويف سائر املصادر: ...«متجّدًَل »... هاج القاصدين: ويف خمتَصا من
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ـــيُ  ـــُت َكِس ـــا َحيِي ـــي م ـــُم ِمنّ  (1)َوالَعظ

 

ـــِه  -2   َأوَهيـــُت َقلبـــي ِعنـــَد ذاَك ِ ُلكِ

ــَأبوِك َمهْ    ــَف ــُص ــرُ ـوُص اْل  (2)َجناِح َ ي

 

 

ـِك إِنَّ ُحّبـي َقـد َثـوى  -3   َأُعَيْيُش َوحْيَ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 يف طبقات ابن سعد، وسبل اهلدى والّرشاد، وّناية األرب، وخمتَصا منهاج القاصدين: (1) 

ــورُ  ْكُس ــٌن ما اِه ــي وا ــُم ِمنِّ ْظ  واْلعا

 

ــه    الِ ــةا ُمْســتاهام  وا ْوعا ْعــُت را اْرتا  وا

ف:    ْوتِِه ...فارتا»ويف املستطرا  .«عا ... لِـما

 ...«. فارتاعا قلبي : »لدحالن-ويف ُمارضة األوائل، واملواهب اللاُدّنيّة، والّسرية النّبوّية

 حتريف....« أوهشت »ويف األاصل املخطوط: 

 ويف تذكرة املحبّي، ونزهة املحبّي: 

ْظُم ِمنِّي ما باِقيُت       فالعا
ْوعةا ُمْستاهام  والِه  ِسريُ  فارتعُت را  كا

ْدُتُه واهيًا، أي ضعيًفا. وقوله:   جا يُْت قلبي: وا ْوُته.« ُِبْلكِهِ »وأاْوها  أي: بسبب ُهْلكِِه، وهو ما

شاد، وّناية األرب، وروضة املحّبي، ونزهة  (2)  يف طبقات ابن سعد، وسبل اهلدى والرا

 املحّبي، وخمتَص منهاج القاصدين:

ــتا حا  أاْن ــِرًدا وا ــتا ُمنْفا باقي ــريُ وا  ِس

 

ُْياكا إِنا ِحباكا قاْد ثوى   تِيُق وا أاعا

ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ثا

 

ف:    ويف املستطرا

كا مـا باِقيـتا ياِسـريُ  رْبُ ِعنْدا الصا  وا

 

ُْياكا إِنا ِخلاكا قاْد ثوى   تِيُق وا أاعا

ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ثا

 

 

 لدحالن. –ويف املواهب اللاُدنِّياة، والّسرية النّبوّية 

ــكا لِــ نْ ــرْبُ عا ِقيـــفاالصا ِســريُ اما لا  تا يا

 

ُْياكا إِنا ِحباكا قاْد ثوى   تِيُق وا أاعا

ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ثا
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ــــَلَّ ُصــــخورُ غُ  ــــُت يف َجــــَدٍ  َع يِّْب
(1) 

 

 يا َلْيَتني ِمن َقبـِل َمْهلِـِك صـاِحبي  -4 

ـــــَتعْ    ـــــدورُ َي ـــــوانٌِح َوُص ـــــنَّ َج  (2)ا ِ ِ

 

ـــِدِه  -5  ـــن َبع ـــوائٌِج ِم ـــديَن َح  لِلُمنِْج

   

   

                                                 

ًرا، والتاْصغري هنا لل« أاُعيايُْش »وقوله:   غا ائشة ُمصا ِم واإلشفاق. وِحبِّي: نِداُء ترخيم  لِعا حُّ ا َتا

ْهُصوص اجلناح: ماكسور اجلناح. ، وأقاما يف قربه. وما لاكا ى: ها   حبيبي. وثاوا

تيق: هو اْسمُ    أيب بكر رِض اهلل عنه. وعا

لايِْه ُصُخورُ »... يف املستطرف:  (1)   عا
ْد  يف حلِدي »... ، ويف ُمارضة األوائل: «ُغيِّبُْت يف حلا

 ...«.هيلك صاحبي »... لدحالن: -، ويف الّسرية النّبوّية ...«

.ـوال  رْبُ ُث: القا دا  جا

ائٌع »يف سائر املصادر:  (2)  وارٌح »... ويف املواهب اللاُدنِّياة: ...«. فالاتاْحُدثانا بادا  ...«. جا

، وهي ُكلُّ ما ارتفع عن ُتامة إىل أرِ العراق؛ وكلُّ ما   والـُمنِْجدون: اآلُتونا ِمْن ناْجد 

وانح: َجع اجلانحة، وُهنا ـارتفع ِمن األرِ فهو نجد. وتاْعياا ِبّن: تعجز عنهّن. وال جا

لوُع حتتا الَّتائب ِمّا يِّل  . الضُّ ْدرا  الصا

ورة. ِف، فَصفهام للَّضا ْ  و)حوائج( و)جوانح( ِمنوعان ِمن الَصا
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[8] 

 :(1)ريض اه عنه يبكي النَّبيَّ وقال 

 [البسي  ]من                                                                         

ِت الْ  خوِر ِعظاٌم َهدَّ ُبني  -1  (2)َجَسداـَمثُل الصُّ ـــَأوَّ  َأمَســـْت ُمـــوٌم ثِقـــاٌل َقـــد َت

                                                   

 إَلا ؛ 277: 12، وسبل اهلدى والّرشاد 320: 2وردت هذه املقّطعة يف طبقات ابن سعد ( 1) 

قا منه بيتان، وجاء ترتيب املقّطعة فيهام هكذا:  أنا البيتا الثّالث ُلفِّ

ـــــــــــــــــت األّول(  ............  )البي

 

ـــــوٌم ......  ُبني ِه ـــــأاوِّ ـــــت ُت  بات

ا  ــدا ــا ُفِق يًِّت ــى ما ــدا اْمسا ســوُل قا ــالوا: الرا  ق

 

ــهِ   اةا بِ ــدا ــُت الغا ــُث ُنبِّْئ ــي حي ْيتان ــا لا  ي

 ............  )البيــــــــــت الّثــــــــــاين( 

 

 

ـــــــــــــتا القيامـــــــــــــةا ......  ْي  لا

ا  ــــدا ــــى أاْدُخــــلا اللاحا تا ــــِة حا يا ِ  ِمــــنا الربا

 

  
 
ء ْ ــىل يشا ــي عا اهللِ ُأْثن ــهِ وا ــُت بِ  ُفِجْع

 ........... )البيــــــــت اخلــــــــامس( 

 

 

كا ......  ْعـــــــــــــدا ـــــــــــــْم يلا با  كا

ـــــــــع(  ـــــــــت الّراب  ............  )البي

 

 

اءا يف األاخـــالق ...   فا  كـــانا الــــُمصا

ــــــــادس(  ــــــــت الّس  ........... )البي

 

 فيس فِــــــــــــداُؤكا .....ـنــــــــــــ 

ِرِد   بن سعد، ووضعتهام بي ( يف األصل، فاستدركُتهام عن طبقات ا6، 5) البيتانومل يا

 معقوفتي.

 .506: 2يف الّزهرة  2-1والبيتان 

 يف طبقات ابن سعد، وسبل اهلدى والّرشاد:( 2) 

ِت الـ داـمثل الّصخوِر فأمسـت هـدا سا  جا

 

ــــدٌ   ــــوٌم ُحشا ُبني ُِه ــــأاوِّ ــــت ُت  بات
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 (1)َول َوَلـــدا َنـــرى َبعـــَدُه مـــاًل  َكـــياْل

 

ــِه  -2  ــَد َمهلِكِ ــت ِعن ــَة قاَم ــَت الِقياَم  َلي

ســـوِل إَِذ اْمَســـى َميِّ    ـــَبعـــَد الرَّ ـــدا اًت  (2)ُفِق

 

ٍء ُفِجْعـُت بِـِه  -3   َوَلْسُت آسى َعـىل يَشْ

ـــدا   ـــِه َأَح ـــِدْل بِ ـــال َتع ـــاِف َف  (3)َويف الَعف

 

ُمَصّفى ِمــَن اافــاِت َقــد ـكــاَن الــ -4 

 َعلُِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

  

ــــــــدا ــــــــَذكَّرُت َأيّن ل َأراَك اَب  (4)[إِذا َت

 

 

ــُبني ] -5  ــْم ِعَ َبعــَدَك ِمــن َهــم  ُينَصِّ  َك

ْكَر َواألَخـالَو َواْلـَأط ما    [َجَسداـَيـَب الـذِّ

 

 َنفيس فِداُلَك ِمن َمْيـٍت َوِمـْن َبـَدٍن ] -6 

  

                                                 

ْزن. ويف الّزهرة:   ل نقٌص أخلا بالوا  ويف الّشطر األوا

ِت المثل الّصخوِر قادا اْمسا  داـْت هدا سا  جا

 

ــــةٌ   ا ــــوٌم َجا ُبني ُِه ــــأاوِّ ــــْت ُت  أاْمسا

ُبني»و  أاوا ياًْل.« تا باُه: أتاُه لا ين للتّخفيف؛ وتأاوا ُبني، فاُحِذفاْت إحدى التّاءا  أصُله: تتأوا

لا ِهزةا  ها ْت »وسا ْت.« أاْمسا تاها عىل الّدال، فقال: قادا اْمسا ورة، وألقى حركا  للَّضا

ه »... ابن سعد، وسبل اهلدى والّرشاد:  يف طبقات( 1)   ...«.بعد مهلكه وَل نرى بعدا

ياِة حتاى أاْدُخلا »يف طبقات ابن سعد، وسبل اهلدى والّرشاد:  (2)  ِ واهللِ ُأْثنِي ... من الربا

دا لا ِهزةا «اللاحا ها ى»، وسا ى.« أاْمسا تاها عىل الّذال، فقال: إذا اْمسا ورة، وألقى حركا  للَّضا

اءا يف األخالق ... فلم نعدل »يف طبقات ابن سعد، وسبل اهلدى والّرشاد: ( 3)  كان الـُمصفا

 ، و)املصّفاء يف األخالق( حتريف....«

بُني: ُيتِْعبُنِي. و( 4)  ا»ُيناصِّ ل اهلمزة للَّّضورة.« َل أاراكا ابادا  أي: َل أاراكا أاباًدا، فسها
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[9] 

 :(1)ريَض اه عنه، وُتروى هذه القصيدُة لَِصفيَّة بنِت عبِد املطَّلبوقال 

 [ابفيف ]من                                                                        

ــــاءِ ل  ــــَرٍة َوُبك ــــن َزف ــــّل ِم َ  (2)مَت

 

ـــئِنَّ ذاكِ  -1  ـــنُي جـــودي َف ـــفائي  َع  ِش

ــــ   ــــ ،اَميًِّت ــــَبالءِ إِنَّ ذاَك َجْه  (3)ُد ال

 

 

سوَل َقـَد ا حنيَ  -2   ى َسـمْ قالوا: إِنَّ الرَّ

ــامءِ    ــُه بـِـَوحِي السَّ ـــيا َوَمــن َخصَّ
(4) 

 

 

 

ْنـــ  ُاْنــُديب َخــَي َمــن َبــرا اهُ -3   يف الدُّ

  
                                                 

نا يف الطاباقاِت مل أقف عىل مان نسبها لصفيّة رِض اهلل (1)   ألُمِّ أْيـما
ْعد  باها ابُن سا  عنها؛ وناسا

 ، مع اختالف يف رواية األبيات.333 -332: 2الُكرْبى 

 يف طبقات ابن سعد: (2) 

 
ِ
 ــــــِع ِشـــــفاٌء فـــــأاكثِِري ِم الُبكـــــاء

 

ــــ  ْم ـــْذلاِك للدا ـــإّن با ـــودي ف  عـــي ُج

.« عيُ »وقوُلُه:   ْيُ  أي: يا عا

 د:يف طبقات ابن سع (3) 

 
ِ
ــــــباالء ــــــلا ال ــــــانا ذاكا ُك ــــــا ك ّيًت  ما

 

ــًدا       ِقي ــى فا ســوُل أمسا  حــيا قــاُلوا: الرا

ى»قوله:   اكِناة. « قادا اْمسا تاها عىل الّداِل السا كا را ل ِهزة القطع وأالقى حا ها ى، فاسا ْد أاْمسا أْصُلُه: قا

ْتارُ  ُجِل ُيا اّقُة التي تأيت عىل الرا ُة الشا ْهُد البالء: احلالا ُله؛ ويف ـعليها ال وجا ْوتا وُيفاضِّ ما

ْهِد الباالء»احلديث:   «.أاعوذ باهللِ ِمن جا

 ( يف الطبقات الكربى:4) 
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 (1)َم الَقضــاءِ قيِضَ اه فيــِك َحــتْ ـَيــ

 

 بـِــــُدموٍئ َغزيـــــَرٍة ِمنـــــِك َحّتـــــى -4 

 (2)َوَلَقــــد كــــاَن َرَْحــــًة يف َســــناءِ  

 

 

  َوَلَقــد كــاَن مــا َعلِمــِت َوصــوًل  -5 

ــــ   ــــ اَوَِساًج ــــامءِ ـُي  يضُء يف الظَّل

 

 

ــــِك  -6    انــــورً  َوَلَقــــد كــــاَن َبعــــَد ذلِ

ــ   ــِدِن َوال ــاتَِم األَنبِيــاءِ خِ ــ  (3)يِم خ

 

 

ــ -7  ــَب العــوِد َوال يَبِة َوالـَطيِّ ـــّضَّ   ـَمعـْ

     

                                                 

 
ِ
ــــامء ْحِي السا ــــُه بِــــوا صا ــــْن خا  ـــــيا وما

 

ــــ  ْن ـــن ُرِزْئنـــاُه يف الدُّ ـــرْيا ما ـــا خا  وابكِي

ها.  لاقا : خا ا اهللُ اخلالئقا دا ُماِسناه. وبارا باُه: بكى عليِه وعدا  نادا

 »... يف الطبقات الكربى:  (1) 
ِ
ضاء رْيا القا  «.خا

ضاُء ناْفُسه. ضاء: إجِياُب القضاء، والقا ْتُم القا  وحا

 »يف الطبقات الكربى: ( 2) 
ِ
ياء  «.فلقد ... ولقد جاءا رمحًة بالضِّ

ُة. ْفعا ناء: الرِّ  والسا

ُة و (3)  ِجياُة والطابيعا يباُة: السا ِ ْعِدُن اإلالـخا الَّضا ة. وما جياُة الـخِ نسان: أاْصُله. وليقا يم: السا

ُة.  والطابيعا
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[10] 

 :ريَض اه عنهوقال 

 [الرمل ]من                                                                      

ـــمَّ مـــا إِنْ  ـــْت  ُث  (1)َأن َســـَكنَْت  َلبَِث

 

ـــَفْت  -1  ـــاٍس َعَص ـــٍح أِلُن   ُربَّ ري

ــــَدٌم زَ    ــــْت َق ــــْت  لَّ  َوُأخــــرى َثَبَت

 

هُر يف َأصــــنافِِه  -2  ــــدَّ ــــذاَك ال  َوَك

ــ   ــَتَحقَّت َق ــاّم اس ــٌد َع ْت ـَوَي رَصَ
(2) 

 

ــــُه اســــتِحقاُقُه  -3   بــــالٌِ  مــــا دوَن

ــ   ــْب  مْ ـَل ــْت  خَتِ َكَل ــِه اتَّ ــٌس َعَلي  َنف

 

لــُت َعــىل الــ -4   َحيِّ الَّــذي ـَفَتَوكَّ

   

   

                                                 

ِص أو للمصائب. (1)  ثااًل للُفرا با ذلكا ما ا ت؛ ورضا يُح: اشتادا ِت الرِّ فا صا  عا

باه. و (2)  ء اْستِحقاًقا: استاْوجا ْ بمعنى: اّلذي، مفعوٌل به َلسم الفاعل « ما»استحقا اليشا

م املحذوف للمبتدأ الـخا تعّلق بمفعول فيه ظرف مكان م« دوناه»و«. بالغٌ » ِ املقدا ربا

اّم «. استحقاُقهُ » ْن قاَصا عا ْن بالاغا ما يستحقُّ أقلا منه، ومنهم ما يقول: وِمن أصناف النّاِس ما

 يستحّق.
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[11] 

 :(1)ريَض اه عنهوقال 

 [يعمشطور الَّّس  من]

 (2)يـــا ُربَّ مـــا ُِيشـــى َول َيضـــيُ  -1

ـــدورُ  اَشـــي ً  -2   َوَقـــد ضـــاَقت بـِــِه الصُّ

 

 

ــــغٍي َعقْ  -3 ــــن َص ــــم ِم ــــيُ َك ــــُه َكب  ُل

 

 

ــــــٍي َعقْ  -4 ــــــن َكب ــــــُه َصــــــغيُ َوِم  ُل

 

 

 َرُو الُبحــــــورُ َويف الُبحــــــوِر َتْغــــــ -5

 

 

 َواه َريّب واِحـــــــــــــٌد َقـــــــــــــديرُ  -6

 

 

ـــــ -7 ـــــام َيش ـــــري َك ـــــورُ جَت  اُلُه األُم

 
ــــــيُ  -8 ــــــِه ُمش ــــــُه يف فِعلِ ــــــيَس َل  َل

 

 

                                                 

را سابِق  له هو:  (1)   آخا
 معا بيت 

 ورد البيُت األاّول بال نِْسبة 

ِغريُ  ُه صا  ربا كبري  هاجا

، 220 -219: 1، واجلليس الّصالح 8: 1، واحليوان 48للجاحظ: -اد يف املحاسن واألضد

 .291للبيهقّي: -واملحاسن واملساوئ 

. والواو يف قوله:  (2)   حاليٌّة.« وَل يضري»ياِضري: ياَُّضّ
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هورُ يُ ِغـــــــَول تَ  -9  (1) َكوَنـــــــُه الـــــــدُّ

 

 

 ورُ ُس َمعْ ـوُر َوالــُس َميْ ـَعــن َأمــِرِه الــ -10

 

 

                                                 

 (1) ) ُ ريِّ دات الياُء ِمن )ُتغا زن، ويستقيمُ ا إذا ُشدِّ نت الّراءُ  ختّل الوا ؛ ورأْيُت للَّّضورةِ  إذا ُسكِّ

 مضمومة بـمعنى ضا 
 
 ساكنة  وراء

 
ْيِ وياء ْبطا الكلمة هكذا )تاِغرُي( بفتح الّتاء وكِْس الغا

ِب قوُل الّراِجِز: ) را الِم العا (؛ ألّنه جاءا يف كا ُ ريِّ ْغلوٌب )ُتغا رْيِ  إِْذ أانا ما رْي( قليُل الغا ( وأّن )الغا

ْصدا  بُوا إىل أّنه لايْسا ما (، وذاها ِ ريُّ ِزيد  ًرا ألّنه اَلسُم ِمنا )التّغا رْيُ ما ثِيٌّ غا ُه فِْعٌل ُثالا يْسا لا  لا

ا( كام ُيقاُل ـفالظّاِهُر ِمَن البَيِْت أنّ بتضِعيِف )تشديِد( الياء،  َء، َيِغُيُه، َغْيً ْ ُه ُيقاُل )غاَر الَّشَّ

ُه َتْغيًِيا(، وأّن )َغْي( مصَدٌر ل اسٌم كام َذَهبُوا ُ ُه ُيَغيِّ  .عرب )غري(؛ انظر لسان ال)َغّيَ
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[12] 

ـُرُا، فناَلْتـ يُق ريَض اه عنه إىل الّشاِم كـام كـان َِيْ دِّ ُه وَقْد َخَرَا أبو بكٍر الصِّ

ٌة يف ُخْرَجتِهِ  ـَفرِ  َمَشقَّ ـَة بَِوعثـاِء السَّ تِْلَك، َفَدَخَل َمكَّ
، (2)، َفَلِقَيْتـُه امـرأٌة مـن باِهَلـةَ (1)

 :(5)، فقال(4)، وعِجَبْت ِمْن َبَذاَذِة اةالِ (3)فقالت: َكَدْدَت نفَسَك وأْشَقْيَتها

 [يعمشطور الَّّس  ]من

ـــــا َتَريْ  -1 ـــــإِّم ِ ـــــنْيِ ن ـــــِرَه الَعينَ  (6)ي َم

 

 

َع الَوْج  -2 ـــــةِ ُمَســـــفَّ ـــــ نَ ْينِ ـَوال  (7)َخدَّ

 

 

                                                 

فر»... يف األصل: ( 1)   حتريف.« بوعساء السا

 ووعثاء الّسفر: مشّقته. 

هم باهلُة ( 2)  ياْلن، وأمُّ باهلة: قبيلة من العرب، وهم بنو مالِك بن أاْعَُصِ بِن سعِد بن قايِْس عا

ْعِب بِن سعِد العشرية، فنُسُبوا إليها، َجهرة أنساب العرب:   .245بنُت صا

دْ ( 3)  دا ة.كا دا ، وهو الشِّ دِّ داتا عليها، مأخوٌذ من الكا ك: شدا   تا نفسا

 باذاذِة احلال: ُسوُءها.( 4) 

.  200وردت األبيات يف أمايل الّزّجاجّي: ( 5)   بال نِْسباة 

كِِه. (6)  ْ ْت لَِتا دا لاْت من الُكْحل، أاْو فاسا ْينُه: خا ْت عا ِرها  ما

تُْه فا  (7)  حا فا ْمُس: لا تُْه الشا عا فا ْجناُة: ما ارتفع ِمن سا ُْتاا. والوا دا وا تِِه وسا ا ْونا بارشا ْت لا ا ريا ْين.الـخا غا  دا
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ــ -3 ــنْيِ َجْل  (1)َد الَقمــيِص جــايِسَ النَّْعَل

 

 

 (2)َغَرْينِ ْصـــــُء بِاَل َمرْ ـَفـــــئِنَّام الـــــ -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ْلب، كأّنه يريد أن ـ، وهكذا ورد البيت يف األصل؛ وال«جاس »يف أمايل الّزّجاجّي:  (1)  ْلُد: الصُّ جا

ْلُب. ِميص. واجلايس واجلاس : الصُّ ِشنا القا  يقول: خا

ل ِهزة األصغران: القلب واللِّ  (2)  ها املرء »للَّّضورة. وقوله: « األاصغرين»سان؛ وسا

انِه.« باألصغرين ناانِِه ولِسا ْعُلو األُمورا وياْضبُِطها بِجا ْرءا يا ِب، ومعناُه: أنا الـما را ثاٌل عندا العا  ما
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[13] 

 :(1)ريض اه عنهوقال 

 [الطويل ]من

 (2)أْعَلـام َوَصمِت الَّذي َقد كاَن بِـالَقولِ 

 َأعَلام 

 

 ِسهِ َعِجبُت بِئِزراِء الَعيِيِّ بِنَف -1 

 َمرِء َأن َيـــــَتَكلَّامـَصـــــحيَفُة ُلـــــبِّ الـــــ  

 

 

مِت َسٌِّ لِلَعيِيِّ َوإِنَّام  -2   َويف الصَّ

   

   

                                                 

ِرير  الّشاعر، يف البيان والتبيي  (1)  دِّ جا ، جا يفة بن باْدر  طافى ُحذا ، 226: 1ُنِسبا البيتاِن للخا

: 4، والّدّر الفريد 10: 1، ومعجم األدباء 181، وجمموعة املعاين: 514وديوان جرير: 

 ُأْخرى، واللسان )خطف( و )أيب(. وُنِسباا يف العقد الفريد  67
: 2وأنشدا معهام ثالثةا أبيات 

دا  367، للحسن بن جعفر، وُنِسبا يف محاسة البحَتّي: 66 را يف ملالك بن سلمة العبيّس؛ ووا

. 62: 1وِبجة املجالس  175: 1عيون األخبار   بال نِسبة 

 »... يف جمموعة املعاين، ومعجم األدباء، والّلسان:  (2) 
ِ
 ...«.إِلزراء

اِده.  ن ماْقصوِده وُمرا ِن الباياِن عا يِّي: العاِجُز عا ا. والعا ها وعاِبا را قا  وأزرى بنفِسِه: حا
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[14] 

 :ريض اه عنهُ وقال 

 [يعمشطور الَّّس  ]من

 َحمُد هِ َعـــــــــىل اإِلســـــــــالمِ ـالـــــــــ -1

 

 

ـــــــن َأفَضـــــــِل اإِلنعـــــــامِ  -2  إِنعاُمـــــــُه ِم

 

 

 َحرامِ ـَأســــــــــَكنَنا بِالَبَلــــــــــِد الــــــــــ -3

 

 

ــــــــنا بَِأَْحــــــــَد التِّهــــــــامي -4  (1)َواخَتصَّ

 

 

 (2)َفجاَءنـــــــــا بُِصـــــــــُحٍف ِجســـــــــامِ  -5

 

 

ــــــ -6 ــــــُدِن ال ــــــن َل ــــــاّلمِ ـِم  (3)ُمَهيِمِن الَع

 

 

 َحرامِ ـِحلِّ َوالـــــــفيهــــــا َبيــــــاُن الــــــ -7

 

 

ـــــــاِس بِاإِلرضـــــــاِء َواإِلرغـــــــامِ  -8  (4)لِلنّ

 

 

ـــــــــيامِ  -9 ـــــــــالِة َوالصِّ ـــــــــُر بِالصَّ  َواألَم

ِ  

 

                                                 

ةا  (1)   مّكة املكّرمة َّشفها اهلل.التِّهاِمّي: املنسوب إىل ُِتاما
ِ
 ، وهو ِمْن أسامء

ِسيِم والـِجسام: َجع الـال (2)  ِة، بمعنى العظيِم والعظيمِة.ـجا سيما  جا

ْيِمُن ِمن أسامئِِه احلسنى، بمعنى املؤِمن الذي  (3)  ُدِن املهيِمن: ِمن عند اهلل تعاىل؛ والـُمها ِمن لا

ُه ِمن اخلوف، أو بمعنى األامي  نا غريا  أو الّشاهد.آما

 اإلرغام: اإلكراه. (4) 
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ــــــ -10                                                                                                             رحـــــــامِ الِت لِــــــَذوي األَ َوبِالصِّ

 رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ بفق

 

 

 

ٍة َطغـــــــامِ َوَقـــــــْد  -11  (1)ِئ َقـــــــوٍم ِضـــــــلَّ

 
ــــــــــنامِ  -12 ــــــــــاَدُة األَص ــــــــــنُُهُم ِعب  دي

 

 

 (2)ا ِمــــن َســــَفِه األَحـــــالمِ َوَقــــد َرَأوْ  -13

 

 

ـــــــتِقامِ  -14 ـــــــىل اس ـــــــُه َع ـــــــُم ِمن ُ َأهنَّ
(3) 

 

 

ـــــــِي اهِ -15 ـــــــوامِ  َومـــــــا بَِغ ـــــــن قِ  (4)ِم

 

 

ـــــُرمْ  -16 ـــــرامِ  َوَمـــــن َي  (5)ِســـــواُه ِمـــــن َم

 

 

ـــــرْ  -17 ـــــامِ  حَيَ ـــــدى األَّي ـــــىل َم ـــــِه َع  (6)بِ

 

 

                                                 

ِة،  (1)  ْقُعوا عىل النااقا ُه حيا يريد أن يا با أانفا ا : إذا رضا ْحلا عا الفا ُه؛ وقادا ناعا ُه وما فا ْدًعا: كا ُه قا عا قادا

ِر للمبالغة.  ْصدا هم بالـما فا صا الُل، وا لاُة: الضا ْغباًة عنه، وذلك إذا مل يكن فاْحاًل كرياًم. والضِّ را

 الطاغام: أاْوغاُد النااِس.و

 األاحالم: الُعقول. (2) 

 عىل استقام: عىل استقامة، فحذف الْتاء للَّّضورة. (3) 

 ِقواُم األاْمِر: نِظاُمُه، وِعامُده. (4) 

 راما اليّشءا ياُروُمه: طالاباُه. (5) 

ارْ »ورّجحُت قراءتاه ...« سحر به عىل »يف األصل:  (6)  أ: «ُيا ُ »، وُيْقرا  ...«. ْر جيا

اْر: جواب الرشط يف قوله:  ُرْم »وُيا ْن يا ْن طالابا سبياًل غريا سبيِل اهلل ...«وما اُر ما ؛ يقول: ُيا

ى الّدهر. و دا : « بِهِ »عىل ما ه. وإذا قرأتا اِم اّلذي راما را ُْر بِِه »بالـما اُم بِه، أي ...« جيا را ُِر الـما أي جيا
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ــــارً  -18 ــــامِ  اَوَيصــــَل ن ــــيٍم ح ــــن َْح  (1)ِم

 

 

ـــــــامِ  -19 ـــــــَدبوا لَِســـــــيِِّد األَن َكـــــــم َن
(2) 

 

 

ـــــــــ -20 ـــــــــٍل َورامِ ِم ـــــــــٍح َونابِ  (3)ن راِم

 

 

ـــــَوغى ِمقـــــدامِ  -21 ـــــوَم ال  (4)َوجـــــاَِسٍ َي

 

 

ــــــابِرً  -22 ــــــامي اُمث ــــــِرِه حُي ــــــن ُكف  (5)َع

 
 َلــــــيَس بِــــــذي اكتِتــــــامِ  اُُمــــــاِهرً  -23

 

 

 بِـــــالاّلِت َوالُعـــــّزى بِـــــال احتِشـــــامِ  -24

 

 

 (6)َحّتــــــى إِذا كــــــانوا ِمــــــَن التِ ــــــامِ  -25

 

 

ـــــــــرَ  -26 ـــــــــَكَخ ـــــــــامِ َن يف نِ ٍز َُجِْع  (7)ظ

 

 

                                                 

اط.  ْعِدل به عن الَصِّ  يا

ها. احلميمُ  (1)  را : قاسى حا ِِّلا الناارا  : املاء احلاّر. وصا

ثاُه. (2)  ُه، وحا ها جا باُه إىل األاْمِر: وا  نادا

ْمح. والناابُِل: ذو النابْل. (3)  اِمُح: ذو الرُّ  الرا

ْوت وال (4) غى: الصا لاباُة يف الـاجلاَِس: الّشجاع. والوا ْرب.ـجا  حا

دا منص« مثابًرا»قوله:  (5)  را اًَل ِمن فاِعِل الِفْعل هكذا وا ْوُنُه حا ْجٌه، وهو كا ُه وا  «.ُُيامي»وًبا؛ ولا

ُلوا. (6)  ْوُم اْلتِئاًما: اجتمعوا واتاصا  اْلتاأاما القا

ُز واللُّْؤُلُؤ ونحُوِها.الـخا النِّظام: اخليط ُينْظام بِِه  (7)   را
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ـــــــــ -27  (1)ُهاممِ ـَرمـــــــــاُهُم بَِحمـــــــــَزَة ال

 

 

غامِ ـَوابــــــِن َأيب طالِــــــٍب الــــــ -28 ْ ّضِّ
(2) 

 

 

ـــــــ -29 ـــــــاتِِر ال ْمصـــــــامِ ـالب  (3)ُمَهنَِّد الصَّ

 

 

ـاميَمْج ـِل َوالـذي الَفْض  -30 فيـِع السَّ  ِد الرَّ

 

 

 (4)َجِع اإليــــــــالمِ وا بـِـــــــَأوْ مُ ـَفُأولـِـــــــ -31

 

 

 (5)حكــــــامِ َوُأحكِمــــــوا بِــــــَأقَبِح اإلِ  -32

 

 

 (6)َرُة الْقتِســــــامِ َوَأصــــــَبَحت َخْطــــــ -33

 

 

                                                 

ة: هو ابُن عبد املّطلِب، عّم النبيِّ  (1)  ْزا ِخّي.ُهامم: اـ. والمحا يّد الّشجاع السا  لسا

غام: األسد.  (2)  ْ ه. والَّضِّ  ابُن أيب طالب: يريد عّليًا ابنا عّم النّبّي وِصْهرا

ْمصام: الّسيف اّلذي َل ينثني. (3)   الباتر: القاطع. واملهناد: الّسيف املشحوذ. والصا

فُأِعلات اهلمزة الثّانية، وُقلِباْت واًوا، ُموا، بوزن ُأْفِعُلوا، ـُموا: ُأوِجُعوا؛ وأصله: ُأْؤلِ ـُأولِ  (4) 

 استثقاًَل َللتقاء اهلمزتي يف كلمة واحدة.

ُه. (5)  دا ُه عاّم يريُد، ورا ناعا ُه: ما ما  أاْحكا

م. الـخا  (6)  ُجل نصيباه من اليشء الـُمْقتاسا ْأُخذا كلُّ را ْلب. واَلقتسام: أاْن يا ُْطُر يف القا ُة: ما ُيا ْطرا

ُة اَلقتساِم. بخري ما كهل  »حتريًفا، والّصواب فيه: وأرى يف البيت  ْت ُحْظوا ...« وأاْصباحا

ُة: املكاناُة: والـوال الُم ـُحْظوا الُة والسا لايِه الصا ما للنّبّي عا زق؛ ُيريُد أانا اهلل تعاىل قاسا ظُّ ِمن الرِّ حا

. كاناةا العاليةا  الـما
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ـــــالمِ  -34 ـــــِي مـــــا َكهـــــٍل َومـــــا ُغ  (1)بَِخ

 

 

ـــــــِه اهُ -35 ـــــــىّل َعَلي ـــــــامِ  َص ـــــــن إِم  ِم

ِ  

 

ـــــــــالمِ  -36 ـــــــــُه بَِأفَضـــــــــِل السَّ  َوَخصَّ

 

 

 َوُقلــــــُت ِعنــــــَد ُمنَتهــــــى الَكــــــالمِ  -37

 

 

ـــــــامي -38 ـــــــِه اعتِص ـــــــبحاَن َريّب َوبِ  ُس

 

 

 

   

                                                 

ْهل  وما غالمِ »قوله:  (1)  ، وأي: بخا « بخري ما كا ْهل  وغالم  .ـزائدٌة يف ال« ما»رْيِ كا ْيِ ْوِضعا  ما
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[15] 

 :(1)ريض اه عنه يوَم ُحننَْيٍ وقال 

                                                 

ْت قبائُل  (1)  اعا كانت غزوُة ُحناْي  يف الّسنة الّثامنة بعد اهلجرة، وذلك بعد فتح مّكة، حيا َجا

سوِل اهلل  اِزنا وثاقيٌف لرا وا ِمعات بام فاتاحا اهلل ِمن مّكةا عليه، فأَجع النّبّي هلم  ها لـاّم سا

رشا لياْلقاهم ، ومعه أالفان ِمن أهل مّكة وعارشة آَلف ِِمان فتح اهلل ِبم مّكة، فكانوا اْثناْي عا

بِح وظاالِمه  ِة الصُّ يا اما روا فيه يف عا دا  واْنحا
وكان  -أالًفا. فلاّم استقبل املسلمونا واِديا ُحناْيِ

ايِِقِه  نُوا هلم يف ِشعابِه وماضا ما ّدوا الُعّدةاملرشكونا قد سبقوهم إىل الوادي وكا  -وُتياُؤوا وأاعا

ُجل  واِحد،  ّدوا عليهم شّدةا را ِدرون إَّل كتائُب املرشكي وقد شا نْحا فام راعا املسلميا وهم يا

؛ قالا ابُن إسحاق:  د  ٌد عىل أاحا ْلِوي أاحا را املسلمون واّنزموا راِجعي َل يا ما واْنحازا »فاْنشا

، أنا رسوُل اهلل، أنا ُمّمد بن ذاتا اليمي، ثّم قال: أايْ  رسوُل اهلل  وا إيلا ُلمُّ نا أاهّيا النّاس؟ ها

الاِت اإلبُل بعُضها عىل بعض، فانطلق الناُس،  ؛ محا أاناه بقيا مع  إَلا عبد اهلل. قال: فال يشءا

ْن ثبت ِمن املهاجرين: أبو بكر  رسول اهلل  فيما نفر ِمن املهاجرين واألانصاِر وأاهِل بيته، وا

رسوُل اهلل ، ثّم أمرا ...«أهل بيته: عِّّل بن أيب طالب، والعبّاس بن عبد املطلب  وعمر، ومن

بااسا  ه العا ْوِت جسياًم  -عما ا األاْنصار، يا معرش  -وكان جهريا الصا : يا معرشا أن يَصخا

، فاستقبلوا النّ  ، فاجتمع إليه منهم نحو مئة  باْيكا ، لا باْيكا ِة، فأجابوا: لا ُمرا اسا أصحاب السا

طيُس،  ِيا الوا ، فقال: اآلنا محا ائِبِِه ونظر إليهم وهم جيتالُِدونا كا واْقتاتاُلوا، فأَشف النبّي يف را

را لِ  فا نا اهلل عليهم بالناَص، وغا ْن فارا ِمنا املسلمي؛ ثما ما . ـورجع ما ْن فارا ِمن املعركة يومئذ  ما

 .101 - 80: 4َلبن هشام -انظر الّسرية 
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 [املديد ]من                                                                    

ـــــ ـــــ اَهَرًب ِت ال ـــــرَّ  (1)َحَدُو ـَواَْح

 

ـــَذلوا -1  ـــاُس َوانَخ  حـــنَي َوىّل النَّ

ـــــُق   ـــــجاُن َوالَقَل ـــــَم األَش  (2)َعُظ

 

 

 

ـــ -2  ـــِ  ال ي ـــدَّ َكاللَّ ـــْد  ِهَزْبرِ ـَش   َوَق

 (3)َوالَقنــــــــــا إِذ ذاَك َتــــــــــأَتلُِق   

 

 

ــــــْب إِذ َشــــــدَّ ََجُعُهــــــُم  -3   َه َِيِ

 (4)َموِت َتصــــَطلُِق ـَكِحــــامِم الــــ  

 

ــــــــــمُ  -4  ِه ــــــــــيوٌف يف َأُكفِّ  َوُس

 
                                                 

.ويف األبيا  الُة والّسالم وثقته بنَص اهلل يوم ُحناْي   ت ِذكٌر لِثاباِت النّبّي عليِه الصا

ُق ـامحّرت ال»قوله:  (1)  دا يُّؤ للقتال. وقال عِّّل بن « حا ِب والتاها كنايٌة عن اخلوف، أو عن الغاضا

ِيا »أيب طالب  رِض اهلل عنه:  ا محا امْحارا  -أاِو اْشتادا  -ُكناا إِذا ْينااـِت الْ اْلباْأُس وا قا ُق اتا دا ُسوِل  حا بِرا

ْوما بادْ  ْيُتنا يا أا ْد را قا لا ُدوِّ ِمنُْه، وا با إىِلا اْلعا ٌد أاْقرا ُكوُن أاحا اما يا ، فا لاما سا ْيِه وا لا ىلا اهلُل عا ناْحُن اهللِ صا ر  وا

ُبناا إىِلا  ُهوا أاْقرا ، وا لاما سا ْيِه وا لا ىلا اهلُل عا ُسول اهللِ صا ُلوُذ بِرا دِّ النااِس نا انا ِمْن أاشا كا ، وا ُدوِّ اْلعا

ْأًسا  با
ِئذ  ْوما  «.يا

د. وال (2)  ِن، وهو ـالّليث: األسا جا د. واألاشجان: َجع الشا ْبُر: ِمن أسامء األاسا ، الـها ِهزا مُّ

ُن.ـوال زا  حا

ماح. (3)  ْلتاِمُع، يعني أاِسناةا الرِّ مح. وتأتالُِق: تا نا: َجع القناة، وهي الرُّ  القا

ا إذا ـِحامم: قضاء الـال (4)  صا ُه بالعا لاقا ُره. وتصطلق: تاْضطاِرب، مأخوٌذ ِمن قوهلم: صا ْوِت وقادا ما

باُه؛ وأاْصُل الِفْعِل )تاْصتالِق( عىل وزن )تاْفتاِعل(، فُأْبِدلات التّاُء طاًء، ألنا فاءا الِفْعِل ِهيا  ا رضا

ُب ُتبِْدُل تاءا اَلفتعال طاًء إ را ذا كانت فاُؤه صاًدا أو ضاًدا أو طاًء أو ظاًء، الّصاُد، والعا

با وطلع وظلم. ا لاقا ورضا  فتقول: ياْصطالِق وياْضطاِرب وياطالُِع وياْظطالُِم، ِمن صا
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 (1)مــــــا انَطَلقــــــوا َوبَِغــــــِي اهِ

 

 ا َبعــــَد مــــا َطِمعــــواوْ َفَتَولَّــــ -5 

  

                                                 

....« وبعِي اهللِ »... يف األصل:  (1)   حتريٌف َل يستقيم به املعنى إَّل ِمْن باِعيد 
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[16] 

 :(1)ْفِك ريض اه عنه ِياطُب أهَل اإلِ وقال 

                                                 

ِذب. (1)   اإلفك: الكا

لا رسوُل اهلل وكان خرب اإلفك يف سنة ِس   تٍّ للهجرة، بعدا غزوة بني الـُمْصطالِِق، يوما نازا

يِّدُة  ِت السا جا را اة، فاخا زا وجيُش املسلمي منزًَل قريبًا من املدينة يف طريق عودته من تلكا الغا

ْوداِجها لبعض حاجتِها ويف عنِقها ِعْقٌد هلا، فلاّم توّجهت عائدًة  عائشة رِض اهلل عنها من ها

ْتُه؛ إىل  دا جا تُْه حّتى وا سا عات إىل مكاّنا اّلذي ذهبت إليه، فاْلتاما جا ها فارا ت ِعْقدا دا اهلوداج اْفتاقا

را رسول اهللِ  ًدا،  ويف أثناء ذلك أاما ْت إىل املنزل مل جتد فيه أاحا عا جا حيل، فلاّم را النّاسا بالرا

ا لِِعْلِمها أّّنم سريِجعون إليها حي يفتقدوّن ت مكاّنا طال فجلاسا ا؛ وكان صفواُن بُن الـُمعا

تاع املسلمي حتّى  تِه يلتقط ما يسقط ِمن ما لًِّفا عن اجليش يف ساقا لاِمّي رِض اهلل عنه ُمتاخا السُّ

فاها، فقال: إّنا هلل وإّنا  را قافا عليها، فاعا يأتياهم به، فرأى سوادا ُأمِّ املؤمني عائشة، فأقبل حتّى وا

ْأِس البعري واْنطالاقا سوِل اهلل إليه راِجعون، ظاِعيناُة را  ذا بِرا كِباْت وأاخا ه، فارا با بعريا ؟! فقرا

ث  ُه ِِبا؛ فتحدا ُجُل يقوُد باعريا ْكُب رسول اهلل حتّى أاْصباحوا، فإذا الرا ْفتاِقْدها را َسيًعا؛ ومل يا

ُه را  بُْد اهلل أاْهُل اإلفك وقالوا ما قالوا، وكانا اّلذي توىّل كرِْبا هذا احلديث وإِْثما ْأُس املنافقيا عا

عن ابن إسحاق  315 -309: 3بن ُأباـّي، وذلكا يف خرب  طويل  رواه ابن هشام يف الّسرية 

ة عائشة. يِّدا ناِدِه إىل السا  بسا

را بِِه ِمْسطاٌح  ها ْن أشاعا احلديثا وجا ُئها فيها؛ وكانا فيما ِّ  ِمن كِتابِه ُيربا
ثّم أنزل اهلل تعاىل آيات 

ناف، وأمُّ ِمْسطاح  هي ابنُة خالِة أيب بكر  لِمْسطاح بنِت أيب ُرْهِم بن املطّ  ابُن أمّ  ب بن عبد ما

اباتِِه وحاجتِه، فلاّم نزل القرآن بتربئ را ة رِض اهلل عنه، وكان أبو بكر ُينِْفُق عىل ِمْسطاح  لِقا

ْضِل ُينِْفقا عليِه شيئًا أبًدا، فأنزلا اهلل تعاىل عائشةا آىل أبو بكر أاَلا  ْأتاِل ُأوُلو اْلفا َلا يا  يف ذلك: ﴿وا
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 [البسي  ]من

                                                 

الْ  ِة أاْن ُيْؤُتوا ُأويِل اْلُقْرباى وا عا السا الْ ـِمنُْكْم وا اكِيا وا سا ْلياْعُفوا ـما بِيِل اهللِ وا اِجِرينا يِف سا ُمها

ِحيٌم﴾ ] ُفوٌر را اهللُ غا ْغِفرا اهلُل لاُكْم وا بُّونا أاْن يا
ُحوا أاَلا حُتِ ْلياْصفا : بىل  [ فقال أبو22النور:وا باْكر 

ٌب،  قا تاُه اّلتي كان ُينِْفق عليه. وِمْسطاح لا قا عا إىل ِمْسطاح  نافا جا واهللِ إيّن ُأِحّب أن يغفر اهلُل يل، فارا

ْوٌف؛ و ٌه إليه.الـخِ واسُمُه عا جا  طاُب يف هذه األبيات ُموا

، 1225- 1224: 3، واَلستيعاب 347: 1يف: تاريخ املدينة  7 -1ووردت األبيات 

وائد 291: 16للنّويرّي -وّناية األرب  ، ومتام املتون يف َشح رسالة 235: 9، وجممع الزا

يُدون:  عن األموّي  146- 145: 2يف عيون األثر  7 -6، 2 -1، واألبيات 172ابن زا

 عن أبيه عن ابن إسحاق.

ْوِف بِن ُأثاثاةا بِن عباد بن املطّ  ّ يف ترَجتِه لِعا ، وذكر ابن عبد الربا ّ ناِف بِن ُقِّصا لِب بِن عبِد ما

ا سنةا أربع  وثالثِيا وهو ابُن ِستٍّ ومخسيا سنًة،  ِهدا باْدًرا وُتُويفِّ املعروِف بِـ)ِمْسطاح(، أّنه شا

ه ُأمُّ ِمْسطح  بِنُْت أايِب ُرْهِم بِن الـُمطالِِب  عا عِّلٍّ رِِضا اهلُل عنه، وُامُّ ِهدا ِصفِّيا ما  وقد ِقيلا إناُه شا

، قال:  ْخِر بِن عاِمر  خالُة أيب بكر  ها بِنُت صا ناف، وُأمُّ ِويُّ عن أبيِه عِن »بِن عبِد ما را األُما كا وذا

: )األبيات( : كانا أاُبو ابِن إْسحاقا قال: قالا أاُبو باْكر  رِِضا اهللُ عنُه لِـِمْسطاح  ْعبِيُّ ، قالا الشا

ُر شاِعًرا، وكانا  را الثاالثاةباْكر  شاِعًرا، وكانا ُعما ْيريُّ عىل األبيات ، «عِّلٌّ أاْشعا وعلاقا النُّوا

ْأتاِل » بقولِه: َلا يا ْولِِه تعاىل: ﴿وا بْلا ُنزوِل قا ُه قا لا هذا الّشْعرا إْن صحا عن أيب بكر  فيكون قالا ولعا

ْضِل ِمنُْكْم﴾ اآلية، فإّنُه قد صحا أّن أابا باْكر  قالا ِعنْدا ُنزولِ  ا: واهللِ إيّن ُأِحبُّ أان هـُأوُلو الفا

ةا الاتي كانا ُينِْفُق علايْه، وقال: واهللِ َل أاْنِزُعها عنُه أاباًدا قا عا إىل ِمْسطاح  النافا جا ْغِفرا اهللُ يل، ورا « يا

 . 291: 16ّناية األرب 



- 137 - 

 (1)ِمـــَن الَكـــالِم َوَه َتتَبـــع بِـــِه َطبِعـــا

 

 

 َت عاِرَفـًة َك َهـاّل ُقْلـيا َعوُف َوحْيَ  -1 

  
ــ ــن قاطًِع ــا اَوَه َتُك ــوُف ُمنَقطِع ــا َع  (2)ي

 

 

ـــَأو َأدْ  -2  ـــا َم ّي ـــٍف عْ ـَرَكتـــَك ُْحَ  َْشٍ ُأُن

  
 (3)عاَتقـــوَل َوَقـــد عاَينَتـــُه َقـــَذ  ِمـــن َأنْ 

 

 

 َت ِمَن األَقواِم إِذ َحَسـدوابْ ما َحرِ أَ  -3 

  
ــ ــَة اْل ــمْ ـَأمينَ ــعا َجيِب َه َتعَل ــِه َخَض  (4)بِ

 

 

ــ -4  ــاّم ـَل ــانً  َرَمْي ــٍة  اَت َحص ــَي ُمقِرَف  َغ

                                                   

عا»... يف تاريخ املدينة: ( 1)  عاومل تابْغِ »... ، ويف جممع الّزوائد: «مل تتباْع ِِبا طما « ي ِِبا طاما

عا»... و)تبغي( حتريف، ويف اَلستيعاب، ومتام املتون، وعيون األثر، وّناية األرب:   «.طاما

ينُء  ّ رأسا املنافقي.الـخُ والعاِرفة: املعروف. والطابُِع: الدا ُلِق، وأرادا بِه عبدا اهللِ بنا ُأيبا
   

ِع الّزوائد:  (2)  ْما تْكا ... فلْم يا »يف جما كا افأاْدرا ْن قاطاعا وأدركتكا »، ويف اَلستيعاب: «ُكْن ... ما

ياًء  ْن قاطاعا»، ويف تاريخ املدينة، وّناية األرب: ...«حا ْتكا ... ما كا ، ويف عيون األثر: «وأْدرا

تْكا » كا  ...«.  وأْدرا

ْأناُف أاْن ُيضاـوال ُله. واألُُنُف: َجع اآلنِِف، وهو اّلذي يا ب، وأوا ياا: شّدة الغاضا .ُحما  ما

 يف تاريخ املدينة:  (3) 

عا» نْتاُه قاذا ْو عايا ُدا     فال تاُقولا ولا شا  «أما حدبت من األقواِم إِْذ حا

عا»و)حدبت( حتريف. ويف ّناية األرب:  الا حربتا ... فال تقولا ولو عاينتاُه قاذا ، ويف «ها

نْتاُه قا »متام املتون:  ُدوا وَل تقولا ولو عايا شا ْيتا ... حا را عاأما جا وَل »... ، ويف اَلستيعاب: «ذا

ا عا نْتاُه قاذا ْو عايا  ، حتريف.«قرعا»... ، ويف األصل املخطوط: «تُقولا ولا

. ِضبا ِرب: غا ْول. وحا ُع: الُفْحُش وُسوُء القا ذا  والقا

وابا عن سائر املصادر، ...« لـاّم رأيت »يف األصل وتاريخ املدينة:  (4)  حتريف، وأثباتُّ الصا
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اَعـَُسَ  الَقوِل يف اللَّفِظ اَبنـا ِمن َسيِّئِ 
(1) 

 

 

  اُأُفًكـ اَْشً عْ ـفيَمن َرماها َوُكنـُتم َمـ -5 

  
 (2) اه مـــا َصـــنَعاَوَبـــنْيَ ٍف  َعـــوْ َوَبـــنْيَ 

 

 

ُئهـــــــا  اَفـــــــَأنَزَل اه ُقرآًنـــــــ -6   ُيَبِّ

  
                                                 

»... ، ويف جممع الّزوائد، وّناية األرب، ومتام املتون: ...«ها ـمل تعلم لا »... عاب: ويف اَلستي

 حتريف. « مل يعلم هلا مخعا»... ، ويف تاريخ املدينة: ...«ها ـمل ناْعلاْم لا 

يُْب: طاْوُق القميص، وقوله: ـصاُن: العفيفة. وغري ُمْقِرفة: أاصيلة غري هجينة. والحا ـوال جا

فاف والطُّْهِر. و« بأامينة اجلي» جالا ـْضُع: إَِلناُة الالـخا كناية عن العا ِديِث باِم ُيْطِمُع الرِّ حا

 ﴾ ٌِ را ْلبِِه ما عا الاِذي يِف قا ياْطما ْوِل فا ْعنا بِاْلقا ْضا باملرأة، قال تعاىل ُياطب نساء النّبّي: ﴿فاالا ختا

كا الّضادا يف قوله: 32األحزاب: من اآلية را ًعا»، وحا ضا ورة.لل« خا  َّضا

ْفِظ »( يف تاريخ املدينة، وّناية األرب: 1)  ْوِل ِمن لا االـخا ... يف سيِِّ  القا عا ا ، ويف متام «نا َشا

ْفِظ ...»املتون:  ْوِل ِمن لا وائد: «... يف سيِِّ  القا ْفِظ »، ويف اَلستيعاب، وجممع الزا ... ِمن لا

عاالـخا  ا  «.نا َشا

، كخادِم  الـخا . واألُُفُك: َجع األافوك، وهو الكاِذب ُْع شاِرع  ع(: َجا ا نا: اللافظ الفاِحش. )َشا

ْولِ  ، من قا م  دا عاء( َجع ـوخا عا( أي: )َُشِ ِا فيه؛ ويصّح ضبُطُه )َُشا عا يف األاْمِر: خا ا ِهم: َشا

ُم عىل ـَشيع، وهو ال ِريُء، يعني ُجرأاُتا راالـخا جا ، كأاِمري  وُأما يع  ُْع َسا عا(: كأناُه َجا ء، نا. و)َُسا

ا( َجًعا لْسيع، عا ا؛ ويصّح ضبُطه )َُسُ عا : َُسِ ا املدا فقالا بري   وقاَصا بمعنى صابر  -مثلا صا

ُبور  وَجعه ُصرُب.  -وصا

ُِتا »يف تاريخ املدينة، وجممع الّزوائد:  (2)  لا اهللُ ُعْذًرا يف باراءا ، ويف اَلستيعاب وعيون ...«فأْنزا

ُِتا » األثار، وّناية األرب، ومتام املتون :  ...«.فأنزلا اهللُ وحًيا يف براءا
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 (1)َجزاِء بِــــام َألَفيُتــــُه َطَبعــــاـََشَّ اْلــــ

 

 

 َعـن َمقاَلتِـِه  اَفئِن َأِعش َأجـِز َعوًفـ -7 

  
 

   

                                                 

تِِه ُسوءا ال»... يف جممع الّزوائد:  (1)  اـيف مقالا  ... تابِعا
ِ
زاء ْيتُُه »... ، ويف اَلستيعاب: «جا إذا أاْلفا

عا جا ْيتُُه تابِعا»...، ويف عيون األثر، وّناية األرب، ومتام املتون: «ها ، ويف تاريخ «إذا ألفا

ناعاباِم»... املدينة:  ْيتُُه صا  «. أألفا

ُه وشاناُه. ناسا ُجِل: دا ِا الرا  وطاباعا ِعْر
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[17] 

 :ريض اه عنهوقال 

 [الطويل ]من

ـــِ   ـــيَس بِرائِ ـــنِي َل ـــَدمُع الَع ـــت َف  (1)َتَعفَّ

 

 

 َْشائِِ  ـِحمى َفــبِالـ اَعَرفُت ِديـارً  -1 

ـــُد مـــا َبـــنَي الُكـــدى َوالَكثاكِـــِ      (2)َتَبلَّ

 

 

َتنِي َفَأصَبَحت ُهنَّ هُ َعَفتْ  -2  َّ  وُا الّضَّ

ــــالُه ُمعْ    ــــزيٍم ُك ــــِ  َه ــــُي رائِ ــــٌل َغ  (3)َم

 

 

ــٍل َوَصــبَّ َعَليهــا الَغْيــ -3   َ  ُكــلُّ ُُمَلِّ

ـــــيِ    ـــــر  صـــــاِدٍو َغ ـــــَة َب ـــــِ   َألِيَّ  (4)حانِ

 

 

ــــًة  -4  ــــي َألِيَّ ــــواَم َعنّ ــــِ  األَق
 َأل َأبلِ

  
                                                 

اْت آثاُرها. والّرائث: الـُمبْط . (1)  ْت واُما ْت: درسا فا ْي. وتاعا ْوِضعا  َشائث واحلمى: اْساما ما

تان: أرادا ِبام رُياْيِ الـها ُهوج: َجع ـال (2)  ا ْقلاُع البُيوت. والَّضا يح تا  متقابلتاْي، ْوجاء، وهي الرِّ

با  ُبُّ من الرّشق -كالصا ُبور اّلتي ُتّب من الغرب؛ عىل التّشبيه  -وهي اّلتي ُتا والدا

ًة:  ْين للّتخفيف؛ والتابالُُّد، ُلغا ف إحدى التّاءا ذا تابالاُد، فاحا بالاُد: أصُله تا تاْيِ ِمنا النِّساء. وتا بالَّّضّ

قوُط إىل األ لُّد، والسُّ ُب شيًئا فشيئًا. والُكدى: ِضدُّ التاجا ها أاصبحت تذها رِ، يريد أّن آثارا

ثاكث: َجع  َجع الُكْدياة، وهي األرِ الغليظة، والّصخرة العظيمة الّشديدة. والكا

ِث، وهو الَّتاب، وُفتاُت احلجارة. ثْكا  الكا

ها؛ ويف حديث  (3)  ُعمُّ ِا باملطر، أي يا لِّل: الّسحاب اّلذي جُيالُِّل األر  قوُل الـُمجا
ِ
اَلستسقاء

اباًِل جُمالِّاًل »... يف دعائه:  رسوِل اهلل  ِا بامئِِه أو بنابااتِه. و...« وا زيم: الـها أي جُيالِّل األر

ل. هِّ ُله. وغري رائث: غري ُمتاما حاب: أاْسفا ٌق. وُكىلا السا قُّ ْوٌت فيِه تاشا ْعِدِه صا حاب اّلذي لِرا  السا

 ث: اّلذي َل ياِفي بيمينِِه.األالِياة: اليمي. واحلانِ  (4) 
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ْحُن َأكـــــــَرُم واِرِ  أَلَ  رَســـــــَلُه الـــــــرَّ
(1) 

 

 بِـــَأنَّ َرســـوَل اه َأَْحـــَد صـــاِدٌو  -5 

 َمباِحِ  ـَمبعوِ  َخَي الـُمصَطفى الـَعِن ال  

 

 َأل َفــابَحثوا َعنــُه ُتالقــوا بَِبحــثُِكم  -6 

 لِعابِـــِ   اْحُن َقصـــًد َفَلـــن ُيرِشـــَد الـــرَّ   

 

 

 وا فــيام ُتريــدوَن َقصــَدُه َول َتعَبُثــ -7 

ـــ   ـــَك ال ـــوِل تِل ـــن َه ـــَذنا ِم  (2)َهنابِِ  ـَوَأنَق

 

 

دى  -8  ْحُن ِمـن فِـَتِن الـرَّ  َهدانا بِِه الـرَّ

ـــُه َغـــُي لبِـــِ      (3)َوَكـــم قـــاَل عيســـى: إِنَّ

 

 

 َوَكم َوَعـَد األَقـواَم موسـى بَِبعثِـِه  -9 

 

  

ــــِ  َوأَ  ــــَرِم باِع ــــوٍ  ألَك  (4)صــــَدُو َمبع

 

 

ــ -10  ــٌد ال ــٍل ـُُمَمَّ ــَرُم ُمرَس  ُمختاُر َأك

َبــــــُه َأبنــــــاُء تِلــــــَك الطَّواِمــــــِ      (5)َفَكذَّ

 

 

ـــاِء َوراَءهُ  -11  ُو ُكتـــِب األَنبِي  ُمَصـــدِّ

 (6)َوَردِّ ُأمـــــوٍر َقـــــد َخَلـــــوَن َمشـــــاِعِ    

 

 َأَه َيعَلموا َأن َقد َأتى بَِصالِحِهم  -12 

 (7)َمراِهِ  ـِوبــــاًء َوَأرعــــاُهم ِوخــــاَم الــــ  

 

 

ــوْ  -13  ــد َأَب ــا َق ــَأوَرَدُهم م ــواِردً َف  اُه َم

                                                   

لاهُ »حتريف. والاّلم يف قوله: ...« َلرساله الرمحن »... يف األصل:  (1)  م.« ألاْرسا سا  هي َلُم القا

ِديُد.الـها ناابِث: َجع الـها  (2)   نْباثاِة، وهي األاْمُر الشا

 غري َلبِث: غري ُمبْطِ . (3) 

م باعث: هو اهلل تعاىل.( 4)   أاْكرا

ه»له: قو (5)   وراءا
ِ
ه. والّطواِمث: « مصّدق كتب األانبياء اما بْلاه وأما أي األنبياء اّلذين جاؤوا قا

 َجع الّطاِمث، وهي املرأة احلائض.

اِعُث: املنترشة املتفّرقة.( 6)  شا  األُموُر الـما

 حتريف. « موارًدا وباؤوا وأرعاهم...»يف األصل: ( 7) 

خيم ذو األمراِ. والِوخام: َجع وما قد أاباْوُه: ما قد كرهوه. والوِ  ، وهو الوا
ِ
يبء باُء: َجع الوا
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 (1)وبِقـــــاِت اَببائِـــــِ  وَأنَقـــــَذنا ِمـــــن مُ 

 

 

 

ــــِه اهُ -14  ــــدانا بِ ــــُه  َه ــــِلُّ َمكاُن  الَع

 (2)ِجساِت الَعثائِـــِ  ُمرْ ـبِالـــ َفَلـــم َنلَتـــبِْس   

 

 

 امُتنـا عِ َأطْ  ْت َوَزّكى َلنا َحّتى َصفَ  -15 

ــــ   ــــَك اْل ــــُد يف تِل لَّ ـــــُِيَ  َمواكِِ  ـِجناِن ال

 

 

ـــ -16  ـــاَن َِساًج ـــًة  اَفك ـــِه َوَرَْح  لإِِلل

 (3)ِســــواُه باِمكِــــِ   َوَه َنســــَمعْ  ،َســــلياًم   

 

 

ــاَفَلْيــ -17   َت َرســوَل اه َيمُكــُ  َبينَن

 (4)نا ِمـــن َمغـــاِرِ  تَ بِـــِري  َوَكـــم َأشـــَبعْ   

 

 َت ظاِمَءنـاٌم َكـم َنَقْعـَعَليَك َسال -18 

    

[18] 

 :ريَض اهُ عنهُ وقال 

                                                 

ثاة، وهي األرِ التي  ْرما اِمث: َجع الـما را لاُؤه. والـما ُأ كا خيم، وهو املرعى اّلذي َل ُيْستاْمرا الوا

ض بِه اإلبِل؛ وقوله:  ، وهو نبات حُتاما ْمثا واِرًدا ِوباءً »ُتنْبُِت الرِّ ُهْم ما دا عاُهْم أارْ »وقوله: « أاورا

اِمِث  را م ساءات عاقِباُتهم.« ِوخاما الـما تان، وأاراد أاّنا  استِعارا

ورة.  فا كلمة )املوارد( للَّضا ا  ورصا

 املوبِقات: الـُمْهلِكات. (1) 

ُع  (2)  يِه. واألْطِعامت: َجا رُه به، ودفعه إىل ُمْستاِحقِّ جا منه شيئًا ليُطاهِّ زّكى من مالِِه: أاْخرا

 األاْطِعمة.

ْلباُث وُيقيم. (3)  ْمُكُث: يا  يا

غاِرث: َجع  (4)   ونحِوه. والـما
ِ
ّي: اَلرتواُء ِمن املاء باُه وسّكنه. والرِّ : أاذها طاشا عا املاُء العا ناقا

ُث، بمعنى: جاعا جيوُع. ْغرا ِرثا يا ر ميمّي ِمن غا ث، وهو مصدا ْغرا  الـما
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 [الطويل ]من                                                                        

 (1)َن َثـــامنِ ُمنـــُذ َأحـــواٍل َخَلـــوْ  َعَفـــْت 

 

 َأشـــاَقَك مـــن َعهـــِد اَبلـــيِ  َمغـــاِن  -1 

 (2)ِدرانِ َحال َعينـــــاَك َتبَتــــــبِِجـــــزِئ الـــــ  

 

ت َعينـــــاَك دارً ـَأَأن َأْبـــــ -2  ـــــةً  ارَصَ  َُمَلَّ

ُجالنِ   ـــــا الـــــرَّ فـــــا ُتســـــِعداين َأَيُّ
 (3)قِ

 

ــائِمٌ  -3  ــتِياقي َْح ــاَا اش ــد ه ــوُل َوَق   :َأق

ـــــــذِ وَ    ـــــــ ظـــــــورٍ َمنْ  ةَ مَّ ـــــــاينَأَم  (4)ا َتَري

 

 

ـــــدُتُكام اهَ -4  ـــــهُ  َنَش ـــــُتام َل ـــــذي َأن  الَّ

 
                                                 

نْ   (1)  أِل، فتجتمع منهم اخلليط: القوم اّلذين أاْمُرهم واحٌد، وكان العرب يا اما الكا يا تاِجُعون أا

هم  ُعوا إىل أاوطاّنم ساءا جا ٌة، فإذا افَتقوا ورا ، فتقع بينهم ُأْلفا
تاى يف مكان واحد  قبائل شا

ُثرا ِذْكُر  ما كا ْغناى، وهو املنزل اّلذي الـخا ذلك، وِمن ثا ِليِط يف أشعارهم. واملغاين: َجع الـما

نِيا بِِه أاْهُلُه  اْت. واألحوال:  -مواأي أقا-غا ْت آثاُرها واُما سا فات: اندرا نُوا عنه. وعا ُثما طاعا

.ـَجع ال ْيا ضا : ما ْونا لا ناة. وخا ْول، وهو السا  حا

لاة: املنزل، والكلمة غري مضبوطة يف األصل، فيصحُّ ضبُطها بضّم امليم، ومعنى  (2)  حا الـما

لاة: اّلتي ُحلاْت وُنِزلا ِبا. وال ى ِجزْ ـالـُمحا ما ُطه، وقيل: َل ُيسا سا طاُف الوادي، ووا ُع: ُمنْعا

، وقيلا غرُي ذلك. وال را جا ٌة ُتنْبُِت الشا عا ُه سا ْوِضع. ـِجْزًعا حّتى تكونا لا ال: اسُم ما حا

ْيناُه: سالت دموُعُهام. ْت عا را  واْبتادا

ه. (3)  ُه: أاثارا ْوقا  هاجا شا

طر الّثاين يف األاصل: وا  (4)  دا الشا ،«ورطنم همدو»را وابا و)منظور(  ، وأثباتُّ ما رأْيُتُه الصا

ّمُة: العهُد وال يِن ُياطبهام؛ والذِّ ْيِ اللاذا ُجلا ُه والُد الرا جال، وكأنا  الرِّ
ِ
ُة؛ عىل ـمن أسامء ُحْرما

. ْيِ ُجلا ْستاْحِلُف الرا  أنا املعنى العاما للبيت أناه يا
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أِس َواَبفَ  ــــــرَّ ــــــداِئ ال ــــــانِ َدواُء ُص  ق

 

موَئ إِذا َجـــــَرت  -5   َأَه َتعَلـــــام َأنَّ الـــــدُّ

ـــــــــوانِ    ـــــــــذ  َول ُمَت  (1)ِرســـــــــاَلَة ل َف

 

َة  -6  ـــرَّ ـــَن ُم ـــيَم ب ـــا َت ـــناَأل َأبلِغ   َواْحِس

ـــــ   ـــــنُكُم ال ـــــيِه ِم ـــــام َيرَتض  (2)َمَلكانِ ـبِ

 

ــــــُكم  -7  ُكُم َه َتأُخــــــذوا لِنُفوِس ــــــَأنَّ  بِ

ـــ   ـــاَن يف َأق ـــو ك ـــامـَوَل ـــاِل ُع  (3)نِ ىص ِجب

 

ـــــٍد  -8   َهُلّمـــــوا إىِل ديـــــِن النَّبِـــــيِّ ُُمَمَّ

ــــْد    ــــنَي السَّ ــــراِوُح َب ــــُت  (4)َجَمزانِ ـِو َواْل

 

ــْف ـَتراهــا َوَه ُتــ -9   َّضب بَِســوٍ  َوَه خَتَ

                                                   

ْعِب ْبِن لُ  (1)  ةا ْبِن كا يق رِض اهلل عنه؛ تايُْم بُن مرا يش، منهم أبو بكر الّصدِّ ّي: ِمن ُبطوِن ُقرا ؤا

أصُله: وأاْحِسنا، ...« واْحِسنا »... . وقوله: 136 -135انظر: َجهرة أنساب العرب: 

ْرُد، وفاذا ...« َل فاّذ »... فسّهل اهلمزة للَّّضورة. وقوله:  : الفا ذُّ هكذا يف األاصل؛ والفا

ُجُل عن أصحابِِه:  ذا عنهم وبقي فاْرًدا؛ ولعّل حتريًفا أاصابا الكلمة، وصواُبه: الرا َل »إذا شا

: الـوال« ِهدٍّ  .ـِهدُّ جال. والـُمتاواين: الـُمقاَصِّ ن من الرِّ بااُن الّضعيف البادا  جا

ناِت اإلنسان وسيِّئاتِه. (2)  سا ْكتُباِن حا لاكان: أي اللاذاِن يا  الـما

ْوا. (3)  وا: تاعالا ُلمُّ  ها

ا أن يكون  (4)  ضاِن باْيا كالم  ُمتاجانِس؛ فإما ِ ْصِف النّاقة، وُِها ُمْعَتا هذا البيت واّلذي يليه يف وا

قاِن ِبا  ام ُمْلصا ا أّنا  .من قصيدة  ُأخرىيف القصيدة نقٌص، وإِما

ْدوِ « تراها»والّضمري يف قوله:    عائد إىل النّاقة اّلتي مل يذكرها من قبل. وُتراِوُح بي السا

ْطُوها؛ ـوال رْيِ اإلبِل يتاِسع فيه خا ٌب من سا ْ ْدُو: رضا ة؛ والسا ِمُز مرا ْ زان: تاْسُدو مّرًة وجتا ما جا

ر يف اللِّسان والّتاج )َجز(، واّلذي فيهام: ـوال ْصدا ِرْد هذا الـما ْدِو؛ ومل يا ٌب ِمنا العا ْ ان: رضا زا ما جا

ى؛ عىل أّنه جاء يف ازا ًْزا وَجا ِْمُز َجا ازا جيا ةا يِف ِكتااِب »الّلسان )سعر(:  َجا الا أابو ُعباْيدا قا ْيِل: الـخا وا

ْدو،  ُة العا اُن: ِشدا را عا اُن: ِمنا ـوال... والسا زا ما ْمزِ ـال جا ، وجاء يف الّلسان والّتاج )يا( أّن «جا
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ــــــدانِ  ــــــاُل بِالَوَخ ــــــَ  اإِلرق  (1)إِذا ُخلِ

 

ـــ -10  ـــَأنَّ َل ـــرًّ ـَك ـــِد َغرِزهـــا  اها ِه  بَِمعِق

 (2)م َوَجــــزاينَجــــزاُكم إهِلــــي ُنصــــَحكُ   

 

ـــُه  -11   َُمَضـــُتُكُم ُنصـــحي َفـــال َتقَبلوَن

 (3)بِنِعَمتِـــــِه مـــــا انَتاَشـــــني َوَهـــــداين 

 

ــــأَ فَ  -12  ــــْْحَ ــــهُ ـُد َمــــولَي اْل  َجليَل َفئِنَّ

ـــــــــ  ْ  اَحِفيًّ يـــــــــانِ َففـــــــــيَم ااَن مَت َِِّ(4) 

 

ــِه  -13  ِ ــِلُّ بِدين ــرِ، الَع ــا زاَل ذو الَع  َوم

ــــــُع يَ   ــــــاَر النَّق ــــــدٍر َوث كــــــانِ بَِب  (5)عَِِّ

 

ــــــا َوالَفيْ  -14  ــــــاَأَه َتَري ــــــاِن كاِلُم  َلق

                                                  

زاِن( ُمثانّى الـ)ال ما ى؛ وَل يستقيُم أن يكون ُهنا ُمثانًّى، ألّنه كان ينبغي أن ُيقـجا زا ما ال: )بيا جا

ْدِو وال ْبِن(.ـالسا زا ما  جا

ْرُز للنّاقاِة كال (1)  ان: ـالغا ذا خا يٌع. والوا ِ رْيِ اإلبِِل َسا ٌب ِمن سا ْ س. واإلرقال: رضا را اِم للفا ِحزا

ْطُوها. تاِسُع فيِه خا يٌع، يا ِ ْدِو اإلبِِل َسا ٌب ِمن عا ْ  رضا

 فال تقباُلوناه: أي فأانُتْم َل تقباُلوناه. (2) 

ِة عائشة ُأمِّ )ما (3)  يِّدا اتِه؛ ويف ُخْطبِة السا ْهوا ُه ِمن ما ذا ُه وأاخا كا ُه واستاْدرا ذا ُه: استانْقا ( زائدة؛ واْنتااشا

ُه »... املؤمني يف أابيها:  شا ناعا ينا فا ، انظر: َشح خطبة عائشة أّم املؤمني يف ...«واْنتااشا الدِّ

 : الّلسان )نوش(.؛ وانظر24أابيها، ملحّمد بن القاسم األانبارّي: 

الم ـال (4)  ُه، قال تعاىل عىل لسان إبراهيم عليه الّصالة والسا باةا لا حا ْعنِيُّ الـُمْظِهُر الـما : الـما ِفيُّ حا

ِفيًّا﴾ ]مريم:  انا يِب حا يبِّ إِناُه كا أاْستاْغِفُر لاكا را لايْكا سا الٌم عا [، أي: 47ُُياطُِب أاباُه: ﴿قاالا سا

ْعنِيًّ  ان؛ واَلْمَِتاُء ـا، أو: كانا يب عالِ كانا يب ما يان: تاُشكا ِ َْتا ْوُته. ومتا يت إذا داعا اًم لاطِيًفا جُييُب داْعوا

كُّ فيِه. : الشا
ِ
ء ْ  يف اليشا

يْلاق، وهو اجليش العظيم، والكتيبة الّشديدة ِمن اجليش.  (5)  د الفا يْلاقان: ُمثاناى، والـُمْفرا الفا

يْلاقان »يف قوله: والناْقُع: الغبار. والواو  ْقتاتاِلن....« والفا كان: يا ِ  حالِياة. وياْعَتا
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 (1)ُهم َوَتــــَوىّل اَبــــذُل ُكــــلَّ ِهــــدانِ ـَلــــ

 

ــــ -15  ــــِه بِال  ِرهِ ـُماِمننَي َوَنْصـــــإىِل ُلطِف

 (2)إىِل النّـــــــــاِر ِزبنِّيـــــــــاِن َيبَتـــــــــِدرانِ  

 

ــِه  -16  ــو َجهــٍل َوَهــكَّ بِروِح  َوَأودى َأب

ــــــ   ــــــنَواِزُل َل ــــــِت ــ ــــــَدمانِ  اّم َزلَّ  (3)الَق

 

 َوَكم ِمن َكفوٍر غاِدٍر ُأنِزَلت بِِه النْـ -17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــَة الــــــ اَعَليــــــِه ُدموًعــــــ  (4)َهَمالنِ ـََجَّ

 

ــ -18  ــاُلهُ  ارصوعً ـَفغــوِدَر َم ــيُض نِس  ُتف

إىِل َحـــــرِّ نـــــاِر جـــــاِحٍم َوُدخــــــانِ  
(5) 

 

ــــ -19  ــــاُه َوَأف ــــَلبناُه ُدني ــــهِ ىض ـَس ِ  بِدين

ـــــِل َأذانِ   ـــــادى بُِك ـــــن ن ـــــوَن َم  (6)جُتيب

 

ـــمُ  -20  ـــُتُم َوَأراُك ـــا ُدم ـــم م ـــذاَك َلُك  َف

 
                                                 

يا»متعّلقان بقوله: ...« إىل لطفه »اجلار واملجرور  (1)  يف البيت الّسابق، وهو تاْضِمٌي غرُي « تارا

. وال ن  سا اُن: الـحا باُن، واألمحق اجلايف الثّقيل يف احلرب.ـِهدا  جا

كا ...« ه وهي بروح»... يف األاصل:  (2)  . وها لاكا . وأاْودى: ها ْهُت البيتا كام أاثبتُّ جا ووا

بانية، وهم  ، واجلمع: الزا د: ِزْنبِيٌّ ْبنِياان: ُمثانّى، والـُمْفرا طه. والزِّ ُه، وأاْسقا قا حا : سا ءا ْ اليشا

ْلياْدعُ  م، قال تعاىل: ﴿فا ْزبِنُونا أاْهلا النااِر إليها، أي يدفاُعوّنا ناْدُع  املالئكة اّلذين يا ُه. سا نااِديا

﴾ ]العلق:  باانِياةا اباقان.18 -17الزا تاسا ْبتاِدران: يا  [. ويا

ل  (3)  ٌر، أي: إنا كلمًة منه داخا وا دائد. والبيُت ُمدا ُْع النااِزلة، وهي الّشديدُة ِمن الشا الناوازل: َجا

 ن الّشطر الثّاين.بعُضها يف آخر تفعيلة  من الّشطر األّول، وبعُضها يف أّول تفعيلة  م

ه ِمن كثرتِه. وال (4)  دِّ ُه: أاسالاُه عىل خا ْمعا ِا ُفالٌن دا ُة: الكثرية. وـأفا ما ياالُن الـها جا الن: سا ما

ْمع.  الدا

 اجلاِحم: اجلمر الّشديد اَلشتعال، واملكان الّشديد احلّر. (5) 

الة، بل أا يف ليسا الـُمراُد باألذاِن  (6)  دا اإلعالِم والنِّداء؛ أي إّّنم البيت األاذانا لِلصا رادا جُمارا
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ِن  الل، بسبب اْنَِصافِهم عا  ِمن الضا
ة  اللا ِل أاو ضا  ِمنا النِّحا

ْن نادى إىل نِْحلاة  جُييبون ُكلا ما

ى.ـال  ُهدا
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 [19] 

 :(1)وعن عائشَة ريَض اه عنها، قالت

؛ قاَلـْت: فاشـتكى أبـو بكـٍر (2)املدينـَة وهـَي َأْوَبـُأ األَْرلِ  َقِدَم رسـوُل اه 

: ، فقـال رسـوُل اهِ (3)َة وبِـالُل بـُن َرَبـاٍح ريَض اه عنه وَمْوَلَياُه عـاِمُر بـُن ُفَهـْيَ 

َب علينا  ْيِك ثمَّ َأخِبيني عنهم؛ قالت: وه يُكْن ُ ِ اْذَهبِي فاْسَأع َعْن َأبيِك وَعمَّ

ـُد اهَ، ـال ِحجاُب َبْعُد؛ فدَخْلُت عىل أيب فقلُت: يا َأَبـِت! كيـف جَتِـُدَك؟ قـاَل: َأْْحَ

                                                 

دا هذا احلديث يف مصادر كثرية، وختتلف ألفاُظه واملعنى واِحد؛ فهو يف صحيح  (1)  را وا

، والعقد 266، والتعازي واملراثي 890: 2، واملوطاأ 1790 برقم: 667: 2البخاري 

، 565: 2، ودَلئل النبّوة 283: 2، والفائق يف غريب احلديث 282- 281: 5الفريد 

 -315: 2َلبن كثري -، والّسرية النبوّية 238: 2َلبن هشام -، والسرية النبوّية 566

فا بأحوال املصطفى 493: 1، واَلكتفاء 317 ، 90: 2، والّسرية احللبيّة 259: 1، والوا

، 328: 1لُدْحالن -، والّسرية النّبوّية 6: 3والنّهاية يف غريب احلديث )بعُض احلديث( 

 .29: 2وسمط النّجوم العوايل

ْن يأتيها. (2)  باًء، وذلك أّن احلّمى الّشديدة كانت ُتصيب ما ها وا  أوبأ األرِ: أشدُّ

الم، واشتكى كذلك من احلّمى معظم امل (3)  فاها اهلل تعاىل عن نبيّه عليه السا ا هاجرين، ورصا

ْعِك؛ انظر: الّسرية النبوّية  إَلا حتّى كان أصحاُبه ما يصّلون  َلبن هشام -ُقُعوًدا من ِشّدة الوا

. وعامر بن فهرية وبالل بن رباح كالِها ِمّن اشَتاه أبو بكر رِض اهلل عنه 240 -239: 2

 من الكّفار وأعتقهم.
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 :  (1)وقال

 [الرجز ]من

ــــهِ  امــــِر ٍ  ُكــــلُّ   (2)ُمَصــــبٌَّح يف َأهلِ

ــهِ ـَوالــ   (3)َموُت َأدنــى ِمــن َِشاِك َنعلِ

! َكْيـَف جَتِـُدَك؟   َة، َفُقْلـُت لـُه، َأْي َعـمِّ قاَلْت: ُثمَّ َدَخْلُت عىل عاِمِر بـِن ُفَهـْيَ

ُد اهَ، وقاَل   :(4)فقاَل: َأْْحَ

َجز[  ]من الرَّ

                                                 

ِم ل (1)  كا ، وللحا ُعوبا باان أليب بكر بن شا اثالا ِبام، وُينْسا ديق، وإناام متا يسا البيتان أليب بكر الصِّ

، وحلنظلة بن سيّار؛ انظر: البيان والتّبيي  ِِّلّ ، 185: 5، والعقد الفريد 182: 3الناْهشا

 .398: 1، وَشح املواهب اللاُدنِّياة 255: 1وسمط الّّليل 

ْقتائِذ  »ثري: قال ابن األ (2)  ْونِِه فيهم وا باًحا، لِكا ْوِت صا ْأيِتٌّ بالـما النّهاية يف غريب احلديـث « أي ما

3 :6. 

ُه. (3)  رْيُ اك الناْعل: سا  َِشا

دات  (4)  اختلفت الـمصاِدر يف ترتيب هذه األبيات ما بي تقديم وتأخري. وبعض املصاِدر أاْورا

ّطأ ودَلئل النّ  يْتاْي فقط، كالـُموا ةا اللاخمّي، با اما ْمِرو بِن ما بّوة والّسرية احللبيّة؛ واألابيات لعا

لا عنه ابُن منظور  يف 12أنشدها له صاحب معجم الشعراء:  ، وابُن بّرّي يف أماليِه كام ناقا

 .10: 1اللِّسان )طوق(، وامليداينُّ يف جممع األمثال 
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 (1)ُمَقاتِــــٌل بَِطْوقِـــــهِ  ُكــــلُّ امـــــِر ٍ 

ــــهِ وَ   ــــُه بَِروقِ ــــي َأْنَف ِم ــــْوُر حَيْ  (2)الثَّ

 (3)َمْوَت َقْبـَل َذْوقِـهِ ـَلَقْد َوَجْدُت الـ 

 (4)َجَباَن َحْتُفــــُه ِمــــْن َفْوقِــــهِ ـإنَّ الــــ 

ـُد اهَ،   ! َكْيَف جَتِـُدَك؟ فقـاَل: َأْْحَ قاَلت: ُثمَّ َدَخْلُت عىل باِلٍل، َفُقْلُت: يا َعمِّ

 :(5)وقاَل 

                                                 

؛ ويف معجم الشعراء والّلسان: «ْوِقهِ جماهد بطا »... َلبن هشام، واَلكتفاء: -يف الّسرية  (1) 

ْن «. مقاتل عن طاْوِقهِ »...  والطاْوُق: الُوْسُع، والّطاقة. وقال ابن منظور شارًحا روايةا )عا

 اللِّسان )طوق(.« أرادا بِالطاْوِق الُعنُقا »طاْوِقِه(: 

رية َلبن هشام، ، ويف الّس «كالثاْوِر...»لُدحالن: -َلبن هشام، والّسرية -يف السرية  (2) 

ه »... ومعجم الّشعراء:  ْرُن....«. ُيمي جلدا ْوُق: القا  والرا

ْفُت »يف معجم الّشعراء:  (3)  را ْوِقهِ »... ويف اَلكتفاء: ...«. لقد عا  «.ُدونا ذا

ْوت.ـال (4)  تُْف: الـما  حا

 فيام م ى يف بعض ليس البيتان لبالل، وإّنام متثّل ِبام متثُّاًل، وقد كنُت وقفت عىل صاحبهام (5) 

نا اهلل عِّّل فوجدت  غالب بن بكِر بن عاِمر بن  أّنهُ املصادر، وقد أعياين العثور عليه، ثّم ما

ِ  ال ( يف 342: 3ُجرُِهّي يف )إرشاد الّساري لرشح صحيح البخاري ـاحلارث بن ُمضا

ا (، وورد بيتان له يبدو أّّن 1889، وُعمدة القاري )َشح احلديث: 1889َشح احلديث 

ُلوِل بِن ـلِ ، وردٌّ عليهام 115من القصيدة نفِسها يف اإليناس بعلم األنساب:  ْبِشياةا بِن سا حا
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 ]من الطَّويل[                                                                           

 (1) َجلِيــــُل وَ بَِفــــخ  َوَحــــْوِع إْذِخــــٌر 

 

ــا  ــةً  َوَي ــَتنَّ َلْيَل ــَت ِشــْعِري َهــْل َأبِْي  َلْي

 
                                                 

ّي اخلزاعّي،ـكعِب بِن عمِرو بِن عامِر بِن لُ  : 1وورد أربعة منها يف أخبار مّكة لألزرقّي  حا

َّاونسبها إىل رجل من جرهم؛  100 ؛ وِمّا َيِعزُّ  وقد أطلُت الكالم عىل نسبة الّشعر ألّنه مِم

جمنّة: جبٌل ... وإّياه أراد »يدّل عىل أّنه ليس لبالل قول األصمعّي فيام نقل عنه ياقوت: 

 ، ومثله يف الّلسان )جنن(.59: 5معجم البلدان « بالٌل فيام كان يتمثّل: )البيتان(

بن كثري، َل-ويف املوطأ، ودَلئل النبّوة، والسرية ...«. أَل ليتا »يف سائر املصادر:  (1) 

فا بأحوال املصطفى، والسرية  ، ويف ...«بِواد  وحويل »... لدحالن، والسرية احللبية: -والوا

هبّي يف سري ...« بفجٍّ »الّلسان )جلل(:  تصحيف، وِمّا يتعّلق ِبذا التّصحيف ما ذكره الذا

ِد بِن ُيْوُسفا »، قال: 384: 18أعالم النّبالء  ُد بُن ُُماما الا ُُماما قا ُأ  وا ايِن: ُكنُْت أاقرا اشا القا

اِرِث الـال ْبِد الوا ىلا ِهباِة اهللِ بن عا ِدْيثا عا افِِعّي ـحا ِِّلٍّ الشا ىلا أايِب عا ْأُت عا را : قا الا قا افِظ فا حا

محِن ْبِن الـ]ال ِن بِن عبِد الرا سا ِن بِن ُمّمِد ْبِن أمحدا ْبِن إبراهيما بِن عبد اهلل بن ـحا سا حا

بن أيب جعفر  املنصوِر العّبايّس، أيب عِّلٍّ املّكّي الّشافعّي احلنّاط،  العّباِس بِن جعفرِ 

 هـ[: 472املتوَّف سنة 

خٍّ ...........................َلا أا  ًة   بِفا ْيلا ْيتنا لا با ْل أا ْيتا ِشْعِري ها  لا

( بِال خٍّ : )بِفا الا قا ا بِاجليم؛ فا ُقلُتها كا ـفا جنِي إىِلا ظااِهِر ما أاْخرا اء، وا ، خا وِضع  أاتاى يِب إىل ما ة، فا

! هذا فاخٌّ  : يا ُبنايا  .«فقالا

ليل: الثُّامم، وهو ـوفّخ: موِضٌع خارجا مّكةا املكرمة، واإلذِخر: نبات طيّب الّرائحة. وال جا

عيف قصرٌي.  نبٌت ضا
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 (1)ِع َشـــاَمٌة َوَطفيـــُل  نْ َوَهـــْل َيْبـــُدوَ 

 

ـــــةٍ  اَيْوًمـــــ نْ َوَهـــــْل َأِردَ   نَّ  ِميـــــاَه َُمِ

ُتـُه َحاَلـ َرَجْعُت إىل النَّبِيِّ قاَلت: فَ   َسـِمْعُت ِمـنُْهم، َفَكـِرَه  ُهْم، َوَمـاـَفَأْخَبْ

ُهمَّ َبْينِـي وَبـنْيَ ُعْتَبـَة بـِن َربيَعـَة والَعـاِص بـِن َسـِعيٍد وأُ (2)َذلَِك، وقال َميَّـَة بـن : اللَّ

َة. ٍ ، فَ يْ ِد َيُغوَ  وُعْقَبَة بِن َأيب ُمعَ بِن َعبْ َخَلٍف واألَْسَوِد  ُم َأْخَرُجوين ِمن َمكَّ  ئهِنَّ

                                                 

نّة: اسُم ُسوق  للعرب كانت يف اجلاهليّة، وهي بأسفل مّكة.  (1)  ِ  جما

ُة وطاِفيُل: جا  اما يْناان.وشا  باالن بمّكة، وقيل: عا

ْيباةا بنا ربيعة، وُعتْباةا بنا »يف صحيح البخارّي:  (2)  ْن شا ، اللاُهما اْلعا لاف  ياةا بنا خا كام ربيعة، وُأما

باء؛ ثما قال رسوُل اهللِ  ِِ الوا ُحبِّناا أاخرجونا ِمن أارضنا إىل أر ينا املديناةا كا بِّْب إِلا : اللاُهما حا

ةا  نا، واْنُقل مُحااها إىل ال مكا ا لا ْحها حِّ نا، وصا ، اللاُهما باِرْك لنا يف صاِعنا ويف ُمدِّ دا ةِ ـأو أاشا «. ُجْحفا

ها اهلل، وهي ميقاُت احلاجِّ ِمن ـوال سا را ةا حا  وثامني ِمياًل ِمن مكا
ُة: قرية عىل ُبْعِد اثناْيِ ُجْحفا

ى رابِغً  ما ام وِمَص واملغرب، وُتسا  ا. أهل الشا
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[20] 

  :(1)ريَض اهُ عنه َيذُكُر الَغارَ وقال 

                                                 

دات القصيدُة كاملًة يف تاريخ دمشق  (1)  را ، 456 -454: 1، ويف اَلكتفاء 569 -568: 9وا

ْوِ األُُنف  ح: 234: 2والرا يْم  -، ودَلئل النّبّوة 148 -145، وِمناح الـِمدا : 1أليب ُنعا

، وإحتاف الورى بأخبار ُأمِّ الُقرى 250 – 249: 3، وُسُبل اهلدى والّرشاد 433 -431

1 :390. 

 .304: 1يف ِسمط النّجوم العوايل  20-17و 15-12و 10و 8-1واألبيات:  

 43: 5يف البحر املحيط  4-1واألبيات:  

دا البيتان   را : 3، والبداية والنّهاية 244 -243: 2َلبن كثري -يف الّسرية النّبوّية  2و  1ووا

224. 

دا الّشطر الثّاين من البيت  را ْي والّلسان 11ووا . يف العا  )سيد( بال نِْسباة 

ُه إىل ابِن إسحاق:  ، وقد ساقا سندا يْم  يُق »وقال أبو ُنعا دِّ فيام  - قال: قالا أاُبو باْكر  الصِّ

، واهللُ  ْزُعُمونا ُه حيا  -أاْعلامُ  يا ِسرِيِه معا يف ُدُخولِِه الغارا مع رسوِل اهللِ صىّل اهللُ علايِْه وسلاما وما

 .433-431: 1دَلئل النّبّوة « ِن ُجْعُشم  إّياُهم: )األبيات(صاُروا يف طالاِب َُساقاةا ب

 وأليب بكر ريض اه عنه شعٌر كثٌي يف رسول اه »وقّدما ابُن سيّد النّاس للقصيدة بقوله: 

، روينا منها َُجْلاًة يف الّسرِي؛ ومنه ما ذكره ُمّمد بن إسحاق من روايِة يونس بن ويف َمغاِزيهِ 

ُه مع رسوِل اهلل يف البكر ]كذا، والّص  رْيا [ يذكر سا
رْي  ِة، وقّصةا الغار، وأاْمرا ـواب: ُبكا ِهْجرا

ِِ ال ِسِه يف األاْر ْت قوائُم فارا اخا هام فاسا ةا بِن مالِِك بِن ُجْعُشم الـُمْدجِلّي حيا تبعا اقا ْلدِ ـَُسا « جا
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ح:   .145ِمناِح الـِمدا

را بعُض ال»وقالا الِعصامّي:  ِِضا اهللُ عنُه، ُقْلُت: قد أاْنكا يِق را دِّ  نِْسباةا هذا الّشعر إىل الصا
ِ
ُعلاامء

ام ِة والسا كا ةـجِة الاتي ما لا وهو كذلك، وأنا ُأْنكُِره أيًضا، لِـام فيِه ِمنا الرِّ النّجوم  سمط« ها حاجا

ٌف يف ال؛ 356: 1العوايل  ّدمة ُحْكِم عىل الّشعر، وانظر ما كتبُتُه يف ُمقَ ـوأقول: هذا َتَعسُّ

 .الّديوان تعليًقا عىل هذا الكالم

هري أنا عبد الّرمحن بن ]احلارث بن[ »وقال ابُن هشام:  ثني الزُّ قال ابُن إسحاق: وحدا

اقاةا بِن مالِِك بن ُجْعُشم  قال: لا  ِه َُسا مِّ ْن عا ثاُه عن أبيِه عا دا جا رسوُل ـمالك بن ُجْعُشم  حا را اما خا

ةا ُمهاِجرً  اهلل  كا ة  لِ ِمن ما يٌش فيِه ِمئاةا ناقا لاْت ُقرا عا بايْناا أانا ـا إىل املدينِة، جا لاْيِهْم. قال: فا ُه عا دا ْن را ما

باًة ثالثاًة  كا أاْيُت را ْد را قا قافا علينا، فقال: واهللِ لا تاى وا ُجٌل ِمناا، حا جالٌِس يف نادي قاْومي إْذ أاْقبالا را

وا عِّلا آنًِفا، وإيِنِّ ألاراُهمْ  رُّ يْني أاِن اْسُكْت، ثّم قلُت:  ما يِْه بِعا ْأُت إِلا ًدا وأاْصحاباه. قال: فأاْوما ُُماما

ًة لا  الا بْتاُغونا ضا  يا
.ـإناام هم بنو فالن  تا كا لاُه؛ ثما سا عا : لا  ُهم؛ قالا

يس فاِقيدا يل إ را ْرُت بِفا ْلُت بايْتي، ثما أاما خا ثُْت قالِياًل، ثّم ُقْمُت فادا كا ىل باْطِن الوادي، قال: ثما ما

احي التي أاْستاْقِسُم ِبا، ثما  ْذُت ِقدا يت، ثّم أاخا ْرُت بِسالحي فُأْخِرجا يل ِمْن ُدُبِر ُحْجرا وأاما

جا  را ْمُت ِبا، فخا احي فاْستاْقسا ْجُت ِقدا تِي ]أي: ِدْرِعي[، ثّم أاخرا لابِْسُت ألْما اْنطالاْقُت، فا

ه( ُه )َل ياَُّضُّ ْهُم اّلذي أاْكرا ه[. قال: وكنُت أاْرُجو أان  السا ْهم املكتوب عليِه: َل ياَُّضُّ ]أي: السا

ثارا يب  ْشتادُّ يب عا يس يا ِرِه، فبينام فارا ُه عىل قريش  فآخذ املئةا النااقِة؛ قال: فركبت عىل أاثا أاُردا

ْمُت ِب ْجُت ِقداحي فاْستاْقسا ْطُت عنه، قال: فاُقْلُت: ما هذا؟! قال: ثّم أاْخرا قا جا فاسا را ا، فاخا

ه(؛ قال: فأابايُْت  ُه )َل ياَُّضُّ ْهُم اّلذي أاْكرا يس  إَلا السا كِبُْت يف أاثاِره، فبينام فارا ُه. قال: فارا أاْن أاْتباعا

اِحي  ْجُت ِقدا ْطُت عنه، قال: فقْلُت: ما هذا؟!! قال: ثّم أاْخرا قا ثارا يب فاسا ْشتادُّ يب عا يا
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 [البسي  ]من                                                                            

 (1)َوَنحــــُن يف ُســــدَفٍة ِمــــن ُظلَمــــِة الغــــارِ 

 

ُرين  -1 ــــــَوقِّ ــــــيُّ وَه َأجــــــَزئ ُي  قــــــاَل النَّبِ

ــــــــ  َلنَ ــــــــد َتَوكَّ  (2)ا ِمنــــــــُه بِئِظهــــــــارِ َوَق

 

ــــــي ً  -2 ــــــَش َش ــــــا ال خَت ــــــئِنَّ اه ثالُِثن  َف

                                                  

جا السا  را ْمُت ِبا، فاخا أابايُْت فاستاْقسا ه(؛ قال: فا ُه )َل ياَُّضُّ ه،  إَلا ْهُم اّلذي أاْكرا فركبُت يف أاْن أاْتباعا

نُْه،  ْطُت عا قا سا ، وا ِِ اُه يف األاْر دا باْت يا ها يس، فاذا ثارا يب فارا ْيُتُهْم عا ْوُم ورأا ا يِلا القا دا ِره. فلاّم با ثا أا

ُهاما ُدخانٌ  بِعا ِِ وتا ْيِه ِمن األاْر دا عا يا ُه  ُثما اْنتازا ْفُت حيا رأايُت ذلكا أنا را عا اِر؛ قال: فا كاإلْعصا

ُه ظااِهٌر. ْد ُمنِعا ِمنِّي وأنا  قا

اهللِ َل أاِريُبُكْم وَل  وا ْمُكْم، فا لِّ ، اْنُظُروين ُأكا ُة بن ُجْعُشم  اقا ا َُسا نا ُقْلُت: أا ْوما فا ْيُت القا نادا قال: فا

ُهوناه. قال: فقال ر ْكرا ُه:  سوُل اهلل يأتِيُكْم منِّي يشٌء تا ْبتاغي ِمناا؟ أليب بكر: ُقْل لا وما تا

ْيناك ]أي:  ْينِي وبا ْكُتُب يل كتاًبا يكوُن آيًة با قال: فقال ذلك أابو بكر؛ قال: فُقْلُت: تا

ُه يا أابا باْكر... ًة[؛ قال: اْكُتْب لا  .134 -133: 2الّسرية النّبوّية « عالما

ح،  (1)  والبحر املحيط، وسبل اهلدى والّرشاد، وإحتاف الورى: يف اَلكتفاء، وِمناح الـِمدا

ْع »...  ْزا ف  »... ، ويف البحر املحيط: ...«ومل جيا ْوِ األُْنُف: ...«يف ُسدا »... ، ويف الرا

ْل  زا ْ يا ْيم: -، ويف دَلئل النّبّوة ...«وملا حتريف، ويف سبل ...« يف ُسْدنة »... أليب ُنعا

ة  »... اهلدى:   ...«.يف شدا

ُة.  ُة: الظُّْلما ْدفا ْصرِب. والسُّ ـْم يا : لا ِزعا  وجا

شاد، وإحتاف الورى: -يف دَلئل النّبّوة  (2)  ْيم، وسبل اهلدى والرا لا يل »... أليب ُنعا توكا

لا يل ... »... ، ويف البحر املحيط: ...«  «. وقد تكفا

ْو أانا  وروى البخارّي عن أيب بكر  رِض اهلل عنه قال: ُقْلُت للنبيِّ  وأانا يف الغار: لا
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ــــــارِ  ــــــُه لُِكّف ــــــياطنِي كاَدت ــــــُد الشَّ  (1)َكي

 

ــــــام الَكْيــــــ -3  ُد ل خُتشــــــى َبــــــواِدُرُه َوإِنَّ

ــــ  ــــُل ال ــــارِ ـَوجاِع ــــنُهم إىِل النّ  (2)ُمنَتهى ِم

 

 بـــــام َكَســـــبوا  الُِكُهـــــم ُطـــــرًّ ُمهْ  َواهُ -4

 (3)َوإِّمــــــا ُمــــــدلٌِج ســــــارِ  اإِّمــــــا ُغــــــُدوًّ  

 

 

ـــــاِرُكُهم  -5 ـــــنُهم َوت ـــــٌل َع ـــــَت ُمرحَتِ  َوَأن

 (4)و ِعــــــز  َوَأنصــــــارِ َقــــــوٌم َعَلــــــيِهم َذوُ  

 

 َحّتـــى َيكـــوُن َلنـــا  َوهـــاِجٌر َأرَضـــُهمْ  -6

                                                  

نا، فقال:  ا ْيِه ألاْبَصا ما دا ْتا قا ُهْم ناظارا حتا دا الُِثُهام»أاحا ْكر بِاْثناْيِ اهلُل ثا صحيح «. ما ظانُّكا يا أابا با

ايِنا اْثناْيِ إِْذ 3453برقم  1337: 3البخاري  ُروا ثا فا ِذينا كا ُه الا جا . وقال تعاىل: ﴿إِْذ أاْخرا

ا يِف الْ  اِحبِِه َلا تا ُِها ُقوُل لِصا اِر إِْذ يا ُه بُِجنُود  ـغا دا أايا ْيِه وا لا ِكيناتاُه عا لا اهلُل سا أاْنزا ناا فا عا ْن إِنا اهللا ما ْحزا

ا ...﴾ الّتوبة: من اآلية:  ْوها را ْ تا  .40ملا

ُه »يف سائر املصاِدر:  (1)  اِدرا وا ْشى با ْن ختا ْيُد ما قد كاداْت »... ، ويف البحر املحيط: ...«وإِناام كا

ارِ   «.لُِكفا

ْيطااِن إِنا   اتُِلوا أاْولِيااءا الشا قا ْيطااِن؛ وقال تعاىل: ﴿فا ْيِد الشا ْعِف كا ويف البيت إشارٌة إىل ضا

ِعيًفا﴾ النساء: من اآلية:  انا ضا ْيطااِن كا ْيدا الشا ْبُدُر 76كا اِدُر: ما يا ْسبُِق -. والباوا ِمْن   -أي يا

ُجِل  ِة الرا .ِحدا ْول  أاو فِْعل  بِه ِمن قا ضا  يف حاِل غا

، ...«بام صنعوا »... حتريف. ويف البحر املحيط: ...« مهلكهم طوًرا »... يف األصل:  (2) 

 «.منها إىل النّارِ »... ويف سبل اهلدى والّرشاد: 

ًْعا.  ا: َجا  وُطرًّ

اِئرُ  (3)  اري: السا ْيِل. والسا اِئُر آِخُر اللا ى  الـُمْدلُِج: السا ي َُسً ْْسِ ى يا ا ال: َسا ْيِل؛ ُيقا ة اللا عاما

ى. ْْسً  وما

ُهم »يف ُسُبل اهلدى والّرشاد:  (4)  ْضما  ...«.وهاِجٌر را
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 (1)َوَســـدَّ ِمـــن دوِن مـــا َنخشـــى بَِأســـتارِ 

 

ـــــُل َواَرتْ  -7 ْي ـــــى إِذا اللَّ ـــــَحّت ـــــهُ نَ   ا َجوانُِب

ــــبْ   ــــالَقوِم َنعْ َينَع ــــَن بِ ــــوارِ  اًب ــــَت َأك  (2)حَت

 

ــــــســــــاَر األَُريْ  -8 ــــــُ  ََيْ ــــــُه ينا َوَأيْ دِ ِق  نُُق

 

                                                 

خوُر بعُضها فوقا بعض.  ْضُم: الصُّ  والرا

واب عن دَلئل النّبّوة ...« أاْورانا »... يف األصل:  (1)  ْيم،  -حتريف، وأثبتُّ الصا أليب ُنعا

ْن ناْخشى »... صادر: ويف سائر امل ْتنا ... ما  ...«.وارا

انا: أاخفانا. و  ارا دا ِمْن ُدوِن ما نخشى»ووا ار.« سا  أي ما نخاُف ِمْن إدراِك الُكفا

ْن ناْخشى»و  دا ِمْن ُدوِن ما ْرق بي « سا ار؛ والفا ُه بِنا ِمن الُكفا اقا ْن نخاُف حلا « ما»أي ما

نْ »و تاْيِ بمعنى )اّلذي( ه« ما اِقل، و« ما»و أنا اللا رِي العا ُل للّتعبري عن غا نْ »ُتْستاْعما « ما

اِقل.  للعا

ْعًيا »... يف اَلكتفاء:  (2)  ْرِم نا ْيا بالقا نْعا تصحيف، وصواُبُه ما جاء يف الّروِ األُُنف: ...« يا

ْعًبا »...  ْرِم نا ْبنا بالقا نْعا ح: ...«. يا ْبنا بالقوم ناحْ »... ويف ِمناح الـِمدا ْتعا تصحيف ...« ًتا تا

ْرِم ناْصًبا »... وحتريف، ويف إحتاف الورى:   ...«.ينعبنا بالقا

ْيِقط   ْيِقط: هو عبد اهلل بن األُرا ،  -وقيل: ابن األارقاط -واألُرا ْكر  ِئل بِن با ُجٌل من بني الدُّ را

ُه رسوُل اهلل  را ًكا، استأجا الطاريق يف  ُهام عىلـوأبو بكر رِض اهلل عنه لِياُدلا  وكان ُمرْشِ

يِقط ثالثة: رسوُل اهلل ـال وُم اّلذين هاجروا مع عبد اهلل بن األُرا ة؛ وكان القا ، وأبو ِهْجرا

نا. واألاْينُق: َجع ِقلاة للنااقة.  ة رِض اهلل عنهام. وهيدينا: يدلُّ رْيا ْوَلُه عامر بن ُفها بكر وما

ْدًوا َسيًعا. واألاكوار: َجا  ْعُدونا عا : يا ْبنا نْعا ْحُل.ويا  ُع الُكوِر، وهو الرا

الم. والناْصُب: ال  الة والسا يِّد، يعني النّبيا عليه الصا ْرُم: السا رْي.ـوالقا  ِجدُّ يف السا
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ــــهْ  ــــلَّ َس ــــّوارِ َوُك ِب َم ْ ــــُِّّ ــــاِو ال ٍب ُدق
(1) 

 

 ها ـَل الثَّنايــا َبعــَد َأطُولِــِســفَن َعــرْ َيعْ  -9

ــــْد   ــــن ُم ــــٍب وارِ ِم ــــاِرٌس يف َمنِص  (2)لِِج ف

 

ــ -10 ــى إِذا ُقْل ــدَحّت ــْد  ُت َق ــنا َأنَج  َن عاَرَض

ــيدِ   ْبــَدةِ الــ َكالسِّ ــاريـذي اللِّ  (3)ُمستَأِسِد الضَّ

 

 

ــ -11 ــِه ُم ــردي بِ ًضـــَي  اِْشُف األَقطــاِر ُمعَِِّ

                                                   

ة  (1)  ْيم: -يف دَلئل النّبوا ِ الثانايا »أليب ُنعا ِضا را ْعِسْفنا عا حتريف ُيتّل به الوزن، ويف ...« يا

يف، والّصواب عن سائر املصادر. ويف اَلكتفاء، حتر...« عرِ املطايا »... األصل: 

ة ...« ِرقاق الَتب »... والروِ األُُنف، وإحتاف الورى:  -حتريف، ويف دَلئل النّبوا

ْيم:  قيق الَّتب »... أليب ُنعا  ...«.دا

. واألاْطُول: َجع الطُّوِل، وهو   ر  : قطعهام ِمن غري ِعْلم  وَل أاثا ةا والّطريقا فا املفازا سا وعا

ف؛  ع عليه كّل اسم ثالثّي صحيح الفاء والعي غري ُمضاعا اّذ؛ ألنا )أاْفُعل( جُيْما َجٌع شا

باِة، أو ال قا باة، أو طريُق العا قا ال. والّثنايا: َجع الثانِّية، وهي العا ُْع الطُّول ُهوا أاْطوا باُل. ـوَجا جا

الا  ْهُب: الفا ّوار: الشا والسا قيق. والـما قاق: الدا ْور، وهو الُة. والدُّ ْجِه ـديد الـما ياُن عىل وا را جا

ُك. رُّ ، والتاحا ِِ  األْر

ارا »يف منح املدح:  (2)  »... ويف اَلكتفاء، وإحتاف الورى: ...«. حتى إذا ما بلغنا الغا

ها   ...«. عارضا

ةا بِن عبِد مناة بن ِكناناة، و  ْيا ناْجًدا. وُمْدلِج: هو ُمْدلُِج بُن ُمرا تا : أا ْدنا منهم َُساقة بن أاْنجا

ْولِ  ٌر ميمّي من قا ْصدا ام، أو هو ما قا نِْصب: الـما ُه، أي ـمالك. والـما عا فا رْيا إذا را با السا ِهم: ناصا

ْت ناُره،  جا را دا وخا قا ْنُد إذا اتا ى الزا را ديد، مأخوذ من قوهلم: وا غا فيِه. والواري: أي الشا بالا

ةا فا  عا باها َُسْ ِت النااُر؛ فاشا را قاِد الناار.وكذلك: وا ِس َُساقة باتا  را

تصحيف. ويف اَلكتفاء، والّروِ األُُنف، وسبل اهلدى ...« مْسف »... يف األصل:  (3) 
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 (1) ابــالِِق البــاريرْصُ ـِمــن دوهِنــا َلــَك َنــ

 

َتنـــــا  -12  َفقــــاَل: ُكــــّروا، َفُقلنــــا: إِنَّ َكرَّ

 (2)َفـــــانُظر إىِل َأرَبـــــٍع يف األَرِل ُغـــــّوارِ  

 

ــاألَْح  َِيِســَف  َأنْ  -13  وفارِســهِ  ىوَ األَرَل بِ

 

 َوفاِرِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  

 

                                                 

يِد »والّرشاد، وإحتاف الورى:  السا ْيم: -ويف دَلئل النّبّوة ...«. ُمْعتاِزٌم كا »... أليب ُنعا

ح: ...«معَتم   حتريف. ...« عتزم كالّْسّ مرشف األاوطار م»... ، ويف ِمناِح الـِمدا

ِفُع   ُف األاقطار: ُمْرتا ْدِوه. وُمرْشِ ه وعا رْيِ افِِره يف سا وا ِا بِحا ما األاْر جا ْرِدي: را ُس يا را داى الفا را وا

ْيل، وهو  ِة بني ُهذا ُد بُِلغا يُد: األاسا ِة. والسِّ خاما سا بالطُّوِل والضا را ِصُف الفا الناواحي؛ يا

اُد هنا؛ ويف لغة غ ي الـُمرا اِكُب بي كتفا ا ُر الـُمَتا عا ة: الشا ْبدا ْئُب. واللِّ يُد ُهوا الذِّ ريهم السِّ

ُع بأاْكِل اللاْحِم. اري: اجلريء، والـُمولا ئ. والضا ِ د. والـُمْستاْأِسد: الـُمْجَتا  األاسا

م: ُمْشتادٌّ قوّي.  ِ  وُمْعَتا

ْوِ األُُنف:  (1)  ح: ؛ ويف منح ال...«فقلُت: إنا »... يف الرا ْرتا بنا »... ـِمدا را فقالوا: إن كا

 .»... 

. وقوله:     عا جا ُجُل: را را الرا تانا ِمن ُدوِّنا لكا ناَْصُ اخلالِق الباري»وكا را أي: إنا ناَْصا اهللِ « إنا كا

ُوُل بايْناكا وباْيا ما ُتِريُد من ُرجوِعنا؛ وقوله يف البيت التايل:  ِْس »اخلالِِق البارِئ ُيا ...« فا أان ُيا

ٌل من:    «.ناَْصِ اخلالِق الباري»بادا

يْم: -يف دَلئل النّبّوة  (2)  أليب ُنعا

ربع  يف األرِ خّوارِ » ِا باألُْخرى وفارِسها    فانظر إىل ما سف األر  «إن ختا

 تصحيف وحتريف. 

ِس َُساقاةا الذي تابِعا بِهِ   ا اْسُم فارا د؛ أاما ِس، وهو األاْسوا را فاُهوا  النّبّي  األاحوى: صفٌة للفا

ْوُد؛ انظر: أسامء خيل العرب  ايّن: -العا ة.182للُغنِْدجا ار: أي غائِرا  . وُغوا
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ـــْخ  ـــد ُس ـــرْ َق ـــارِ بِِمْح  َن يف األَرِل َه حُتَف  (1)ف

 

 َرتِـــــِه ســـــاَد ُمهْ اّم َرأى َأرْ ـيـــــَل َلـــــَفهِ  -14

ـــــوْ   ـــــذوا َم ـــــَوَتأُخ  (2)ِح َأَشارِ ثِقي يف ُنْص

 

 وا َفــَريس لُِقــُتطْ  َأنْ  َفقــاَل: َهــل َلُكــمْ  -15

ُر ِمـــــــنُهم ُكـــــــلَّ ُعـــــــّوارِ َوأَ    (3)ن ُأَعـــــــوِّ

 

ـــَأْعِ  -16  يـــُتُهُم َلقِ  إِنْ  َحيَّ َعـــنُكمْ ـَف الـــَف

 
                                                 

ْوِ األُُنف، وإحتاف الورى: -يف دَلئل النّبّوة  (1)  يْم، واَلكتفاء، والرا أاْرساغ »... أليب ُنعا

بِِه  ح: ...«ُمْقرا  حتريف....« أرباع مربِحه »... ؛ ويف ِمناح الـِمدا

: ُأِصيبا ب  ْت.الـها وِهيلا اصا : غا ِِ ْت قاوائُِمُه يف األاْر ُع. وساخا زا  ْوِل، وُهوا الفا

ْعلُِفه.  ْربُِطُه وما ُب ما را م وُيقا را ُس اّلذي ُيكا را ُب: الفا  والـُمْقرا

ح:  (2)  ِمي »... يف ِمناح الـِمدا ْيم،  -حتريف. ويف دَلئل النّبّوة ...« ُتْطلِقوا قادا أليب ُنعا

ْوِ األُُنف، وسبل اهلدى والّرشاد: وا ويف منح املدح: «. ُنْصح أاَْسارِ »... َلكتفاء، والرا

 «.نصح إَِسار»... 

ْوثِق: العهد. وقوله:   أي يف نصح الُكّفار بأن « وتأخذوا موثقي يف ُنْصِح أاَشار»والـما

 يرِجعوا.

حا للنابّي ورفاِقه« يف نصح أاَْسارِ »وقوله:   نْصا ِن الُكّفار؛  أْي أْن يا ارا وما رأى عا َْسا
ياْكُتما األا فا

، « يف نصح إَِْسارِ »والنُّْصُح: اإلخالص. وقوله:  فا را ِّ اّلذي عا تِْم الْسِّ أي أن ُُيْلِصا يف كا

ْحبِه. الم وصا السا الُة وا  وهو ماكان النّبيِّ عليه الصا

ارِ »يف سائر املصاِدِر:  (3)  ْيا ُعوا فا ... عا  «.وأارْصِ

ا له بالّطريق وَل وعا   ُجل اّلذي َل باَصا فاه عنه. والُعّوار: الرا ا ُه ورصا دا ِن األاْمِر: را ُجلا عا را الرا وا

. ْعِرفاةا  ما
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ــــْيُ ُيطْ  ــــَأنُتم َخ ــــوادي َف ــــْق َج ــــرارِ لِ  (1) َأب

 

 ُكم َكـفَّ َعـدَوَتناوا الَّذي ُهَو َعـنْ عُ َفادْ  -17

 (2) إِخفـــاريكـــاَن َينـــوي َغـــْيَ  يـــا َربِّ إِنْ   

 

ــــوْ  -18 ــــاَل َق ــــوُل  ًل َفق ــــ َرس  : َتِهاًل اه ُمْب

ـــــ  ـــــَرُه ُمطَلًق ـــــنْ  اَوُمه ـــــ ِم ـــــارِ َكْل  (3)ِم آث

 

ـــــ -19 ـــــِه سالِ ـــــا اًم ـَفنَجِّ ـــــن ََشِّ َدعَوتِن  ِم

 (4)ِل َأخطــــارِ َوفــــاَز فاِرُســــُه ِمــــن َهــــوْ   

 

 َحـــــوافَِرُه  -عوَيـــــْد  إِذْ - َفـــــَأظَهَر اهُ -20

  

   

                                                 

يْم، واَلكتفاء، ومنح املدح، وسبل اهلدى والّرشاد، وإحتاف -يف دَلئل النّبّوة  (1)  أليب ُنعا

تنا »... والّرشاد: ويف الّروِ األنف، وسبل اهلدى ...«. فادُع »الورى:  ْورا ...« كّف عا

قانا ... وأنُتْم ... »... حتريف، ويف إحتاف الورى:  يْفا عوا ويف اَلكتفاء، والّروِ «. كا

ارِ »... ؛ ويف منح املدح: ...«وأنتُم »... األُُنف:  رْيا أاْبرا  حتريف.« وُيْتِمْم خا

زا ال  ُه، وجتاوا ا عليِه: ظالاما دا ا: جا ـوعا دا ؛ وعا دا ى. وُجِزما الِفْعل حا اُب الطالاب.« ُيْطلِْق »را وا  ألناُه جا

أن كان فيِه خرُي »... ؛ ويف منح املدح: ...«إْن كانا ِمنُْه »... يف اَلكتفاء، والّروِ األُُنف:  (2) 

 حتريف....« 

ْهِد والغا   عاء. واإِلخفار: ناْقُض العا دا يف الدُّ عا واْجتاها ا لا إىل اهلل: تاَّضا  ْدُر بِِه.واْبتاها

ُه ساملًِا »يف منح املدح:  (3)   ...«. فاُردا

ْلُم: ال  ُجْرُح.ـوالكا

 حتريف....« ونار فارسه »... يف اَلكتفاء:  (4) 

ديد.الـها فاز: نجا. و  ع، واألاْمُر الشا زا  ْول: الفا
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 [21] 

 :(1)ريَض اه عنه يذُكُر اإلَساَء برسوِل اه وقال 

 [الطويل ]من

سِ  اًل ِمَن الَبيِت َلـيْ   (2)َنحـَو َبيـٍت ُمَقـدَّ

 

ـــ -1  ـــَعِجْب ـــِدهِ ام َأَْسَ ـُت لِ ـــُه بَِعب  ى اإِلل

 

 

 

 

 

سِ  َوإِقبـــاًل  اَذهاًبـــ َومـــا ِمـــن ُمَعـــرَّ
(3) 

 

ـــ -2  ـــال َطَلَقْي ـــنَّ بَِبعِضـــهاكِ ـــاَن َم  ِه ك

  
                                                 

يف . وقال اهلل تعاىل 50 -36: 2َلبن هشام -انظر خرب اإلَساء واملعراج يف الّسرية  (1) 

ْياًل ِمنا الْ  ْبِدِه لا ى بِعا ِذي أاَْسا انا الا ْسِجِد الْ ـِذكر اإلَساء: ﴿ُسْبحا اِم إىِلا الْ ـحا ـما ْسِجِد ـرا ما

ِميُع اْلباِصرُي﴾ اإلَساء:  ُه ُهوا السا اتِناا إِنا ُه ِمْن آيا ُه لِنُِريا ْولا ْكناا حا ارا ِذي با  .1اأْلاْقىصا الا

س: هو املسجد األاقىص يف بيت  الباْيُت: هو البيت احلرام (2)  دا بمّكةا املكّرمة. والبيت الـُمقا

 املقدس.

ْوُط ِمْن  (3)  ْرِي الطالاُق: الشا ُسوِل اهلل ـال جا ه بِرا اِق وُرُجوعا  ذاهابا الرُبا
ْيِ قا لا ْيِل، وأارادا بالطا خا

.ْيِل س: املكاُن ينزل فيه املسافر آِخرا اللا را  . والـُمعا

ْياًل، فلاما أاْصباحا  َساء واملعراج أنا النابيا ويف حديث اإل  لا
ِ
امء يا بِه وُعِرج إىل السا ُأَْسِ

ا عىل قريش فأخربهم ال دا ، فقال أكثُر النّاس: هذا واهللِ اإِلْمُر الـُمبي ـغا ربا أي: -خا

رُ  ِجيُب الـُمنْكا ة إىل الشا  -العا ْهًرا ِمن مكا ُد شا ُتْطرا ًة، واهللِ إّن الِعريا لا ْهًرا ُمْقبِلا ًة وشا ام ُمْدبِرا

ة؟ ٌد يف ليلة  واحدة  ويرجع إىل مكا ُب ذلك ُُماما ياْذها  أافا

، وذهب النااس إىل أيب بكر  رِض اهلل عنه، فقالوا: هل لكا يا  دا كثرٌي ِِماْن كانا أاْسلاما واْرتا

ْيلاةا بيتا ا ْزُعُم أناه قد جاء هذه اللا عا إىل أابا بكر  يف صاحبك، يا جا ْقِدس، وصىلا فيه، ورا لـما

ْكِذبونا عليه؛ فقالوا: بىل، ها هو ذا يف املسجد احلرام  ُكْم تا ة؛ فقال هلم أبو بكر: إِنا مكا
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 (1)َلنـــا ُكُتـــٌب ِمـــن ِعنـــِدِه َه ُتَلـــبَّسِ 

 

ـــــ -3  ـــــ ُت َفآَمنْ ـــــْت  اإيامًن ـــــَريّب َوَبيَّنَ  بِ

سِ ـَوَموِعَظـــٌة لِلّســـائِِل الـــ  ُمَتَجسِّ
(2) 

 

ــــــٌة  -4  ــــــفاٌء َوَرَْح ــــــا ِش ــــــٌة فيه  ُمَبيِّنَ

ـسِ   ِمَن الَوحِي مَتحو ُكـلَّ َأمـٍر ُمَعمَّ
(3) 

 

ــرى الــَوحَي فيهــا ُمْســ -5  ــًة  اَتبينً َن  َوُخطَّ

                                                  

؛ فقال أابو بكر: واهللِ ُث بِِه النااسا ، فام ُيْعِجُبُكْم ِمن ذلك؟  ُُيادِّ قا دا ْد صا قا ُه لا ِئْن كانا قالا لا

ُيْخرِبُ  اهللِ إناه لا وا ة  ِمن ليل  أو ّنار  ـين أنا الفا ِِ يف ساعا  إىل األر
ِ
امء ياأتيِه ِمنا السا ا لا ربا خا

ُبون منه. ْعجا ُد ِِماا تا ْبعا ُقه، فهذا أا دِّ  فُأصا

 القوما أناكا ثما أقبل حّتى انتهى إىل رسول اهلل 
ِ
ْثتا هؤَلء دا ، فقال: يا نبيا اهلل، أحا

يلةا  ِصْفُه يل، فإينِّ قد ِجْئُته؛ جئتا بيتا املقدس هذه اللا ؟ قال: نعم؛ قال: يا نبيا اهلل، فا

ُد أاناك رسوُل اهلل،  فجعل رسول اهلل  ، أاْشها ْقتا دا يصفه أليب بكر، وأبو بكر يقول: صا

ُه منه شيًئا؛ حّتى إذا انتهى قالا رسوُل اهلل  فا لا صا أليب بكر: وأاْنتا يا أابا بكر   كلاام وا

يُق؛  دِّ يق.الصِّ دِّ ُه الصِّ اما  سا
 فيومئذ 

رية   .40 -39: 2َلبن هشام  –نقاًل عن السِّ
 

ُه عليِه حّتى َل  (1)  لاطا باسا عليِه األاْمرا إذا خا ْشتابِه، مأخوٌذ ِمن قوهلم: لا مل ُتلاباس: مل خُتالاط ومل تا

ْلبُِسوا الْ  َل تا تاه؛ قال تعاىل ُياطب اليهود: ﴿وا قا بِاْلبا ـيعِرف حقيقا ْكُتُموا الْ حا تا قا ـاطِِل وا حا

﴾ البقرة: ْعلاُمونا ْنُتْم تا أا  .42وا

 (2 ﴾ مْحاٌة لِْلُمْؤِمنِيا را اٌء وا ا ُهوا ِشفا ُل ِمنا اْلُقْرآِن ما ُننازِّ ( هذا املعنى مأخوٌذ ِمن قولِه تعاىل: ﴿وا

ِش 82اإلَساء:  بُِّكْم وا ْوِعظاٌة ِمْن را ْتُكْم ما اءا اٌء لِ ، ومن قوله تعاىل: ﴿قاْد جا ُدوِر﴾ ـفا اما يِف الصُّ

نُْه.57يونس:  ُص عا الـُمتافاحِّ ْن أاْمر  ما وا ُس: الباِحُث عا سِّ  . والـُمتاجا

 فاْقباُلوها»طاُة: األْمُر؛ ويف احلديث: الـخُ  (3) 
ِا عليكم ُخطاةا ُرْشد  را أي: أمًرا « إناُه قد عا
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ـــَدنَّسِ إىِل ُمصـــَطفً  ـــٍة َه ُي  (1)ى ذي ِعفَّ

 

ـــْد إِ  -6  ـــٌه َعظـــيُم الَق ـــُه ل  ِر َأوحـــى كِتاَب

ـــَن ِمنهـــا يف َنـــواٍص َوَمعطـِــسِ    (2)مَتَكَّ

 

 َمساعي ِمــن ُذلاَبــِة هاِشــٍم ـَكــريِم الــ -7 

 (3)ِرسِ ِرُسـُه ِمـن هاِشـٍم َخـُي َمْغــَفَمغْ  

 

ِت األَنساُب َأو قِْس  -8   صاَن بِاةإِذا ُعدَّ

 (4)َرسِ وَح ُتـْد بِِه ِمن ِرسالٍت َمتـى ُتـ  

 

ـــال تُ  -9  ـــدوُه َواقْ َف ـــاُكُم وِع ـــا َأت ـــوا م  َبل

 (5)َمسِ َعىل َأبصاِرِهم ُثمَّ ُتطْ  َوُيَّضْب  

 

بوا  َفـــــئيِّن خـــــائٌِف َأنْ  َوإِّل  -10   ُيَعـــــذَّ

                                                  

ُس: ا ما ديد الـُمْظلِم اّلذي َل ُيْدرى ِمن أاْينا واضًحا يف اهلدى واَلستقامة. واألمُر الـُمعا لشا

سا عليِه  ما ؛ وعا
تِها ُمْظلاِمت  ْن ِجها  عا

ْلِوّيات  ، أي ما
سات  ما  ُمعا

ُيْؤتى له؛ ومنه قيل: أاتانا بُأمور 

س. ما ُه ومل ُيبايِّنُْه، فهو أاْمٌر ُمعا باسا لاطاُه ولا : خا  األاْمرا

ه؛ ودا  (1)  خا سا : وا ناسا الثاْوبا لا بِِه ما ياشينُه؛ ودانِسا ِعْرُضه: أاصاباه ما دا ُجِل: فاعا ِا الرا ناسا ِعْر

ْوءال: ما ُب للسا ِشينُه، وِمنه قول عبد امللك بن عبد الّرحيم احلارثّي، وُينسا  يا

ــــــُل  ي ــــــِه َجا ِدي ْرتا  يا
 
اء ــــــلُّ ِردا ُك  فا

 

ْدناْس ِمنا اللُّْؤِم ِعْرُضـهُ   ْ يا ْرُء ملا  إِذا الـما

 
 

ما فيهم. الذُّ  (2)  دا ْوِمِه: إذا كانا َشيفاهم والـُمقا ُة قا ؤابة من كّل يشء: أعاله؛ ُيقال: فالٌن ذؤابا

ْعطِس:  . والـما أس إذا طالا م الرا دا ُر ُمقا عا أِس، وشا ُم الرا دا ُْع النااِصياِة، وهيا ُمقا والناوايص: َجا

 األاْنُف.

؛ والنُّون نوُن اإِلناث، مبنّي للمجهول، من قوهلم: ق« ِقْسنا »قوله:  (3) 
ِ
ء ْ ءا باليشا ْ اسا اليشا

 عائدة عىل األانساب.

داه. و  (4)  ادا ُه: ُتا دا أ « ُتوحا »أاْوعا س: ُتْقرا ط. وُتْدرا ْ مضارٌع مبني للمجهول جمزوم ألّنه فعُل الرشا

 وُيْقبِل الـُمْسلِمون عىل ِحْفظِها وفاْهِمها.

ْب »ُجِزما الِفْعُل  (5)  الِّ َُجْلاة ألنا « ُيَّْضا بوا»ه معطوف عىل ُما ذا وهو اجلزم، إذ « إينِّ خائٌف أن ُيعا
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ــــْت  ــــن صــــاِعقاٍت  َمَض ــــبَلُكم ِم َق

 (1)َوَأنُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ 

 

ــْت َوَتلْ  -11  ــام لَق ــوا َك ــَيٌة  َق ــروٌن َكث  ُق

  

   

 

 

 

 

 

                                                 

ط يف قولِِه: ...« إيّن خائٌف »إنا َجلة  ْ لاِف ِمْن )إِْن( الرشطيِّة « إَلا و»هي جواب الرشا الـُمؤا

بُ  إَلا و)َل( النافية؛ والتّقدير: و ذا ْوٌف ِمنِّي أان ُيعا ْقباُلوا ما آتاُهم ياُكْن خا ْب عىل يا وا، وُيَّْضا

اُء  ْو ناشا لا ه: أاعامه، قال تعاىل: ﴿وا ا سا باَصا ه، وطاما ِ سا عىل باَصا ْس. وطاما أابصارهم، ُثما ُتْطما

ىلا أاْعيُنِِهْم﴾ يـس: ْسناا عا يِْفِه 66لاطاما ْن ضا ُدوُه عا اوا ْد را قا لا يْناهم، وقال تعاىل: ﴿وا ، أي ألاْعما

ْسناا أاْعيُناُهْم﴾ القمر:  يْناُهْم.37فاطاما  ، أي: فأاْعما

 (1)  ، مان  واِحد  د، وُكلُّ أاْهِل زا ْت فلم يبقا منها أاحا لاكا ة اّلتي ها ْرن، وهو األُما الُقرون: َجع القا

اب،  ذا ُة العا ْيحا ، وصا
اب  ُمْهلِك  ذا ة، وهي كّل عا اِعقات: َجع الّصاِعقا ِة. والصا ُة باْعدا األُما واألُما

ْوت. واألاْنُحُس: َجع الناْحِس، وهو األاْمُر الـُمْظلُِم، والُغباار يف وناٌر تسقط من الّسامء ، والـما

ْعِد. امء، وِضدُّ السا  أاْقطار السا
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 [22] 

 :ه عنهريَض اوقال 

 [الطويل ]من

ُس ـوِّ الكِتــاُب الــَكــام لَح يف الــرَّ   (1)ُمنَكَّ

 

ـــــَوْج َك َأطـــــالٌل َأشـــــاَقتْ  -1  ُس بِ  َرَة ُدرَّ

ــــنْيَ   ــــاٌم َمَض ــــهوٌر َوَأّي ــــُش  (2)ُرُس  َوَأْح

 

ــــى َعَفــــْت  -2  ــــَرْت  َأَ َّ ِ ــــا َحّت   َوَتنَكَّ

 
                                                 

ة الكلمة الثاانية، ...«أشاقتكا إىل بوجرة »يف األصل:  (1)  واِب يف قراءا جه الصا ، ومل أاْهتاِد إىل وا

أن تكون )إىل( حتريًفا عن )آياٌء(  إَلا ؛ «أطالل»فوضعت الّلفظ املناسبا للمقام، وهو 

ُة؛ قال الّشاعر  ، وهي العاالما
فُكتِباْت )آيا( بال ِهزة، ثم ظنا الناسخ أّنا )إىل(؛ وآياٌء: َجُع آياة 

 يصف منزًَل ]اللسان )أيي([: 

ــــــــهِ  ــــــــِه وأاْرِمداِئ  غـــــــريا أاثافِي

 

ــــهِ   هُر مــــن آياِئ ــــدا ــــِق هــــذا ال  مل ُيْب

ة: وشاقاُه: هاجا شا    ْجرا ْوقاه. واألطالل: َجع الّطلل، وهو ما بقي شاِخًصا من آثار الّديار. ووا

ِّ كالظِّباء  حش، وهو حيواُن الربا ة، ليس فيه منزل، يكثر فيه الوا موضع بي مّكةا والباَْصا

اْت. ـوالْ  اِرس، وهو اّلذي ذهبت آثاره واُما ُس: َجع الدا را حشيّة. والدُّ ُر الوا : ُحُمُر والباقا وَلحا

ْت كتاباتُه  ِقيٌق ُيْكتاُب فيه. والـُمناكاس: اّلذي ُأعيدا ها: ِجْلٌد را ْْسِ اء وكا ، بفتح الرا قُّ . والرا را ظاها

ْسُت  ة؛ وهذا املعنى مأخوذ من قوهلم: ناكا را ًة باْعدا ما ًة بعد الـخِ مرا لايِْه مرا ْدتا عا ابا إذا أاعا ضا

 مّرة.

فات األاطالل: ذهبت آثار (2)  ا عا ْت عها واُما ا ريا ت: تاغا را « شهورٌ »كانت عليها. و اما ْت. وتاناكا

ا »فاعٌل للفعل  ُْع ال«. أارضا ْقُت الطاويُل منه.ـواألاْحُرس: َجا ْهُر، والوا ْرِس، وهو الدا  حا
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ُس  َيِضــــلُّ َفــــام فيهــــا بَِخلــــٍق ُمَعــــرَّ
(1) 

 

ــا -3  ــاُد ِ  ــ َيك ــاغي ال ــُه ـالب  ُمِضلُّ َقلوَص

ـــــُس   ـــــرى هـــــذا َوذاَك َتَلمَّ ـــــَأيّن َت َف
(2) 

 

ــــْبَ  -4  ــــراٍس َوَم ــــرابُِ  َأف ــــٍل َم  ٌك جاِم

ــــــَول َتلْ   ــــــا َفال ــــــبَُّس ـبِس  (3)َحقُّ ل َيَتَل

 

ـــــ -5  ـــــي ُقَريًش ـــــا َعنّ ـــــًة َألُ  اَأل َأبلِغ  وَك

ـــــُس  اَنفيًســـــ  ـــــُن اه َأعـــــىل َوَأنَف  َودي

 

ـــال َتُِّكـــوا َح  -6  ـــَف ـــم َوُتَضـــيِّعوا اقًّ  َلُك

 (4)َحقِّ ُتطَمـُس ـَعـِن الـ ُعيوٌن لَُكم كاَدْت   

 

باُح َفَأْبـ -7  تـَفَقد لَح لِلّساري الصَّ  رَصَ

ــــِن اه َأعــــىل َوَأكــــَيُس    ــــُب دي  (5)َفطالِ

 

ــــــٍد  -8   َأنيبــــــوا إىِل ديــــــِن النَّبـِـــــيِّ ُُمَمَّ

                                                  

تِياُة الـُمجتمعة ال (1)  ُة الفا ُلوُص: النااقا . والقا الا ءا الضا لْ ـالباغي: اّلذي يطلب اليشا ق. خا

افُِر آِخرا اللايِل. وقوله:  نِْزل فيه الـُمسا س: املكان يا را هكذا جاء، وهو مستقيٌم، « بخلق  »والـُمعا

 «.خِلاْلق  »ولعلاه ُمّرف عن 

رْباك: مكان ُبُروِك ال (2)  ْبط. والـما ْربِط، وهو مكان الرا رابِط: َجع الـما ِجامِل. واجلاِمل: ـالـما

طِيُع من اإلبِل مع رُ  سا »عاتِه وأاصحابِه. وأناى: بـمعنى: )كيف(. و القا ُس، «تالاما تالاما ، أي: تا

: طلاباه. ءا ْ سا اليشا يــن للتاخفيف؛ وتالاما  فحذف إحدى الّتاءا

س آثار الّديار، وقد م ى عىل  تالاما يقول: كيف تارى مرابِطا األافراس ومربك اإلبِل، وكيف تا

ْهِدكا ِِبا ُشهوٌر وأاياام ووق ه.عا  ت طويل؛ ُياطب بذلك نفسا

سالة. وقوله:  (3)  ْلبِسا»األاُلوكة: الرِّ مأخوٌذ ِمن اللابِْس، وهو اختالُط األمر واْشتِباُهُه « وَل تا

تالاباُس »وإشكاُله. وقوُله:  .« فاحلّق َل يا ٌ ْشتابُِه، بل هو واِضٌح بايِّ  أي َل ُيْشكِل وَل يا

. والّساري: الذي  (4)  را : ظاها ْينُه: َلحا ْت عا ى. وُطِمسا ا ياسرُي عاّمة اللايْل؛ والِفْعُل ِمنُْه: َسا

 ُأْعِمياْت.

 حتريف....« أانِيسوا إىل »يف األصل:  (5) 
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 (1)ُمَوسِوُس ـالــــ إلَّ َفــــام َيَتــــوانى َعنــــُه 

 

ــــوْ  -9  ــــيُِّكم َول َتَتواَن ــــالِب َنبِ
ــــن طِ  ا َع

 (2)ُتعاِرُضــُه َوجنــاُء َكالَفحــِل ِعــرِمُس  

 

ـــَوَأنُضـــ -10  ـــأْ وا إَِلْي ـــلَّ َج ـــٍع ِه ُك لَّ  ٍب َمَ

ــَوهْ   ــِه ال ــلُّ بِ ــَيكِ ــنَُّس ـُم اْل  (3)ُجالُل الَفَج

 

ـــِزلْ  -11  ـــال َِيَت ـــُه ِذكـــُر َمهْ َف ـــٍه ُكم دوَن  َم

هَر   ــدَّ ــِه ال ــِن العابِِدي ــُم َأخــَرُس َع  (4)َأبَك

 

 َأُيرضـــــيُكُم َربٌّ َقليـــــٌل َغنـــــاُلُه  -12 

ــــــ  ــــــُه َحسًّ ُس  اَوَأرَبَع ــــــنَفَّ ــــــال َيَت  (5)َف

 

َئ الَفْحــ -13  ــرَّ ــُة َصــخٍر َق ــُه ُقَطيَع  ُل َرأَس

                                                  

طُِن.  يُِّس: العاِقُل الفا عا إليه. والكا جا ء: را  وأنابا إىل اليشا

با  (1)  ُر طاالا ْصدا ا يف طلب األمر. والطِّالب: ما فاَتا ا وا انى: قاَصا باًة وطاِلا تاوا ْسِوس: ُه ُمطالا ًبا. والـُموا

س، انظر: الّلسان )وسس(. ْسوا ُجٌل ُموا ُة؛ وَل ُيقال: را سا ْسوا لاباْت عليه الوا  اّلذي غا

لا   (2)  زا اباة: ها باها. والـأن ى الدا ليظ. وـها وأاْتعا ْأُب: الغا لاع: اخلفيف الّْسيع؛ يعني: الـها جا ما

رْيِ إليهِ  ال  غليِظ  وأاْنُضوا يف السا خمة. الـخا كلا َجا جناء: النّاقة الضا . والوا يع  ْلِق خفيف  َسا

ُة الِقياد.  والِعْرِمس: النااقة الّصلبة الّشديدة؛ وقيل: األاديبُة الطايِّعا

ُب، ويضعف.  (3)  تْعا ُه: الـمفازُة البعيدة. وياكِّل: يا ْهما ُه عنها. والـما ْن حاجته: قاطاعا ُه عا لا اْختازا

ْخُم. والـْهم: الوالوا  ُل الضا ما ناس: أي الـجا ْخم. والفاجا ل ـُجالل: اجلليل، أي: الضا ما جا

ربُّ والتاطاُول؛ والنُّون يف قوله:  ة والتّكا ظاما ْجِس، وهو العا ، مأخوذ ِمن الفا ربِّ ناس»الـُمتاكا « الفاجا

يغة يف اللِّسان والتّاج )فجس(.  زائدة للمبالغة، ومل ترد هذه الصِّ

أا عنه؛ وأرادا بقوله:  (4)  ُه وأاْجزا عا ناًء: نافا نُْه غا نام. واألابكم: « ربٌّ قليل غناؤه»أغنى عا الصا

س»األاخرس؛ وقال:  م أاْخرا ، للُمباالاغة يف الوصف. يقول: هذا « أاْبكا
ا بمعنى واِحد  ُِها وا

هْ  نْطُِق وَل ُيبُي لِعابِِديِه أابادا الدا نم اّلذي تعبدونه َل يا  ر.الصا

ًبا شديًدا. وال (5)  ْ باُه رضا ا ُه: رضا عا رأسا : اَلستئصال.ـقارا سُّ  حا
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ـــ ـــُس هَنَْت ـــاِر َأنُف ـــم ســـيَقت إىِل النّ  ُه َوَك

 

 ىض ِمـنُكم بَِغـِي َبصـَيٍة ـَمىض َمن مَ  -14 

ــــــٍي وَ   ــــــٍق ُمن ــــــبَُّس بَِح ــــــُه ل حُيَ  جُه

 

 َهُلّموا إىِل ُنصِح النَّصوِح الِّذي َأتى  -15 

ـــــــْبٌ   ـــــــَبْ َفَيعِرَفهـــــــا َح  (1)نُِس  َول ُمَت

 

ــــــٍة  ُكْتــــــَفــــــام فــــــيُكُم هِ -16   ُب َُمَجَّ

ـــدَرُس   ـــَن اه ُي ـــٌي ِم ـــأتُِكم َوح  (2)َوَه َي

 

 َعَبــدُتم َســواَءُه  َفــال اه َيــرن إِنْ  -17 

ــــوِ   ســــواَول العيَس ــــذيَن َتَشمَّ ّيوَن الَّ
(3) 

 

 موَسِوّيوَن ارَتَضـوُه لِـدينُِكم ـَفال الـ -18 

ـــَروَن َلُكـــم ُعـــذرً   ســـوا اَي إِذا مـــا َتَفرَّ
(4) 

 

 َول موقِـــُدو النّـــاِر الَّـــذيَن بِفـــاِرٍس  -19 

 

                                                 

ُة: الّطريق الـمستقيم. وال (1)  جا حا : واِحُد أاحبار اليهود، وهم علامؤهم؛ والـالـما رْبُ رْبُ ـحا حا

ُ عاّمًة، وكان ُيقال لعبد اهلل بن عّباس ال رْبُ والباْحر، لِِعْلِمه. والـأيًضا: العامِل نِس: حا ْ ـُمتاربا

ُنس أايًضا: ُكلُّ ثوب  رأُسه منه  ة الّطويلة؛ والرُبْ لانُْسوا ُنس، وهو القا ْلباُس الرُبْ النااِسُك اّلذي يا

 ُمْلتاِزُق به.

ي؛ وكالِها بمعنى: غريه. وَجلة:  (2)  اُه، بكْس السِّ ُه، بفتح الّسي: أي ِسوا اءا وا ومل يأتكم »سا

ْحٌي   حالِيّة....« وا

ِويّي »األصل:  يف (3)  ْهٌم....« فال املوسا  وا

وّيون:  الم. والعيسا نْسوبون إىل ُموسى بن عمران عليه السا ِوّيون: اليهود، ما والـُموسا

الم. وقوله:  ْوُه لدينُِكمْ »الناصارى، منسوبون إىل عيسى عليه السا ْوا « ارتاضا أي: ارتضا

ًة، وا امِمسا سـوا: أاْصباُحـوا شا ما  الناصارى، وُرْتباتُه ُدونا ُرْتباِة ديناكم. وتاشا
ِ
س: من رؤساء اما لشا

يس.   الِقسِّ

(4) . سا يف اليّشء: ناظارا وتاثاباتا  ُموِقدو الناار بِفارس: هم املجوس اّلذين يعبدون النّار. وتفرا
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ــــ ــــٌت َسُيَمُس ــــدَّ َمْي ــــُم ل ُب ُه  (1)واَوُكلُّ

 

نيا َعىل األَرِل خا -20   لِـٌد َفام يف َبني الدُّ

ـــازً    ًّّ  ىُُم ـــَو ـــبْ  ُم ـــيَس ُي ـــُه َل  (2)َخُس َحقَّ

 

ُهـــــُم هِ -21   َْشٌ نْ ـ يف الَبعـــــِ  ُمـــــَوُكلُّ

ــْخ   ــُد الصَّ ــِهم َوالعابِ ــُس بِئِفالِس  (3)َر َأفَل

 

ــ -22  ــاِر اْل ــوٌم إىِل ن  َجحيِم َمصــُيُهم ـَفَق

 

                                                 

ْهٌم....« خالًدا ... ميتًا »... يف األاصل: ( 1)   وا

وا   ناُه وسا ْرُمُسه: دفا ُه يا سا ما ُسوا( بحذف النّون، عىل لغة  ورا ما . وقوله: )سرُيْ ِا ى عليه األر

ْفِظ )ُكّل(. مري الـُمستاَِت )هو( عائٌد عىل لا ماُس( والضا رُيْ  للعرب؛ أو هو )سا

ُه﴾ عبس:( 2)  ا اءا أاْنرشا ا شا ُه وبعثاه للِحساب؛ قال تعاىل: ﴿ُثما إِذا ا : نارشا يْتا ا اهلُل الـما . 22أاْنرشا

قا  ُه حا سا انا ُيِريُد الْ وباخا ْن كا اه؛ قال تعاىل: ﴿ما ِه إِيا فِّ ُه ومل ُيوا فِّ ـُه: ظالاما ا ُنوا ِزيناتاها ْنياا وا يااةا الدُّ حا

لا  يِْهْم أاْعاما ُسونا ـإِلا ا َل ُيبْخا ُهْم فِيها ا وا ِذينا لايْسا لا  *ُهْم فِيها ئِكا الا ِة إَِلا النااُر ـُأولا ُهْم يِف اآْلِخرا

ا صا  بِطا ما حا ﴾ هود:وا ُلونا اُنوا ياْعما ا كا بااطٌِل ما ا وا ْن ُيْؤِمْن 16 -15ناُعوا فِيها ، وقال تعاىل: ﴿فاما

ًقا﴾ اجلـّن:  ها َل را ااُف باْخًسا وا بِِّه فاال ُيا  .13بِرا

ا عنه رسوُل اهلل  (3)  يف  الـُمراُد بالـُمْفلِِس يف هذا البيت الـُمْفلُِس احلقيقّي اّلذي أاْخربا

يرةا رِض اهلل عنه أنا رسولا اهلل احلديث الذي  ن أيب ُهرا ناِدِه، عا قال:  رواه ُمْسلِم بِسا

ا الـُمْفلُِس؟» ما لاُه وَلا  قالوا: الـُمْفلُِس فينا مانْ « أاتاْدُرونا ما تااع؛ فقال: َلا ِدْرها إِنا الـُمْفلِسا »ما

كا ِصياام  وزا  وا
الة  ِة بِصا ْوما الِقياما ْأيِت يا تي: يا الا من ُأما لا ما فا هذا وأاكا تاما هذا وقاذا ، وياأيت وقد شا

ة 

نِياْت  ناتِه، فإْن فا سا ناتِه وهذا ِمن حا سا با هذا؛ فايُعطاى هذا من حا ا فاكا داما هذا، ورضا ذا وسا ها

لايِْه، ُثما ُطِرحا يف الناار ت عا طاياهم فاُطِرحا لايِْه ُأِخذا ِمن خا بْلا أن ُيْق ىا ما عا ناُته قا سا ح صحي« حا

 .1997: 4ُمْسلِم 
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ـــــنُدُس  ـــــٌر َوُس ُم فيهـــــا َحري ـــــاُ ُ ثِي
(1) 

 

ـــ -23  ـــاِت اُبل ـــوٌم بَِجنّ ـــاُمُهم وِد مُ َوَق  ق

 (2)َفِجـــــّدوا إِلنـــــذاري َول َتَتَحبَّســـــوا 

 

ــــ -24  ــــوُم هاتِيَّ ــــا َق ــــذاَرٌة  اَفي ــــيُكم َن  إَِل

نِب يف َيــوِم الِقياَمــِة َأمَلــُس    (3)ِمــَن الــذَّ

 

 َوَوجُهـُه  َمن َيقَتبِل ُنصـحي ُيـواِف فَ  -25 

ــ  ــَك ال ــَق َملي ـــَوَيل ــبُِّس َموِت َوْه  (4)َو ُمَع

 

ــأَب  -26  ــن َي ــ َوَم ــِه ال َموُت ـُنصــحي َيأتِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اكاِرًه

 

 

   

                                                 

قيٌق. (1)  ٌب من احلرير را ْ نُْدس: رضا  السُّ

ْْسُ عىل  (2)  ْقصودة، والكا ٌة ما مُّ عىل أناه ُمناًدى ناكِرا ْْس؛ فالضا مُّ والكا يا قاْوم: جيوُز يف امليِم الضا

ةُ  ْْسا  املتكلِّم، ُثما ُحِذفاِت الياُء وُأنِيباِت الكا
ِ
اتِياا: بمعنى  أناه ُمناًدى ُمضاٌف إىل ياء عنها. وها

نُْه. ُه عا باسا ناْفسا ِن األاْمِر: حا باسا عا ا  هِذه. والناذارة: اإلنذار: وحتا

. و  (3)  ُه عن طِيِب خاطِر  ذا بِلاُه وأاخا : أي قا ط، « ُيواِف »اْقتابالا النُّْصحا ْ واُب الرشا ْزوٌم ألناه جا جما

ْرِف الِعلاِة؛ وواَّفا  ْذُف حا ْزِمه حا ُ النااِعُم؛ يعني أناه وعالمة جا : أاتاُه. واألاْملاُس: اللايِّ كانا  الـما

ْجِهه يوما القيامة. ْنِب عىل وا  يأيت وَل أاثارا للذا

ديُد الُعبوِس. (4)  بِّس: الشا ه. والـُمعا ْ ياْرضا ُه وملا ِرها : كا  أابى النُّْصحا
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[23] 

 :ريَض اه عنهوقال 

 [املتقارب ]من

ــــــُه َواســــــَتبَدلوا ــــــُه َعن  (1)َجــــــال َأهُل

 

 ُمنَتىص َمنـــــــِزُل ـَأشـــــــاَقَك بِالـــــــ -1 

ـــــــــَأُل   ـــــــــاِوُب َأو ُيس ـــــــــَف جُي  َفَكي

 

ـــــ -2  يُح َأذياَل ـــــرِّ ـــــِه ال ت بِ ـــــرَّ  هاـَوَج

ـــــــــ   ـــــــــَدُهُم ال ـــــــــَر َبع  (2)َمنِزُل ـَوَأقَف

 

ـــــن كـــــاَن َيغْ  -3  ـــــَل َم مَّ ـــــحَتَ ـــــِه نَ  ى بِ

ــــــــُل   ــــــــبُّ َوتــــــــا ُترقِ  (3)َفهاتــــــــا خَتُ

 

 لِـــــَوحِش الَفـــــال  اَوصـــــاَر َمعاًنـــــ -4 

ــــــامًل   ــــــاَءْت  َش ــــــْمَأُل  َأف ــــــِه الشَّ  (4)بِ

 

ــــْت  -5   َجنوُب ـَ ُنَّ اْلــــُتــــرْ  إِذا َأقَرَض

  
                                                 

ْوقاه. والـُمنْتاىص: أعىل الواِدياْي  (1)  ر،  شاقاُه: هاجا شا أي ملتقاُِها، حيث ُينايِص أحُدِها اآلخا

ْوِضع؛ انظر َشح البغدادي يف )خزانة األدب( للّشاهد الثّامن عرش بعد األربع  واسُم ما

ًَل ِمن  نزًَل بادا اُذوا ما لوا: أي اختا ْدب  أو غريه. واْستابْدا كوا بالداهم ِمن جا ْوُم: تارا ال القا مئة. وجا

نِْزهلم.  ما

نِيا بامل (2)  ال.غا را املكان ِمن أْهلِه: خا  نزل: أاقاما فيه، وطالا ُمقاُمه فيه. وأاْقفا

، كال (3)  ّ يواُن الربا ْحُش: حا اُن: املنزل. والوا عا ُْع ـالـما  وغرِيها. والفاال: َجا
ِ
ِر والظِّباء ُحُمِر والباقا

ُبُّ  ة. وهاتا: هِذه. وتا: هذه. وختا ُة الـُمْقِفرا ُِ الواِسعا : تاْعُدو. وُتْرِقُل: الفاالِة، وهي األر

ْدوها. ُع يف عا  ُتْْسِ

لاْت ريُح ال (4)  ه: أاعطاه قاْرًضا؛ يريد: إذا ناقا ضا نُوِب ُترابا املناِزل إىل جهة الّشامل، ـأاْقرا جا

تُْه؛ والباء يف قوله:  عا : أاْرجا ْمأاُل الَّتابا ِة اجلنوب. وأافاءات الشا امل إىل ِجها ْتُه ريُح الشا أاعادا
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ـــــــــــُل َوَه َتـــــــــــأْ  ـــــــــــٌة َاطِ  (1)ُل َهّتاَن

 

 ســـــــــَمهُ َفهاتـــــــــاِن َأخَلَقتـــــــــا رَ  -6 

 (2)ِوُل ُمْح ـَوَهـــــل َينطِـــــُق اَبَلـــــُق الـــــ 

 

ــــااَل  -7  ــــُب السُّ ــــن ل جُيي  َأَتســــَأُل َم

ــــــــ  ــــــــُه َأرَبُع ــــــــُل َل ــــــــنٍَة ُكمَّ و َس
(3) 

 

ـــْت  -8  ـــد َأَت ـــذي َق ـــَف َتصـــايب الَّ  َوَكي

ــــــ   ــــــَونِْع ــــــذي ُيْب ــــــديُل الَّ  (4)َدُل َم الَب

 

ــــــواُه  -9   َوَأعَلَمــــــُه َشــــــيُبُه َعــــــن َه

ـــــــــاِدُو   ـــــــــٌد الصَّ ـــــــــ ُُمَمَّ  ُمرَسُل ـال

 

ـــالِل  -10   َومـــاَل بِـــِه َعـــن َطريـــِق الضَّ

                                                  

ْمأال« ت بهأافاءا » امل. :زائدة. والشا  ريُح الشا

، «هتّانة»بال ناْقط  عىل الفاء، حتريف؛ وقد قرأُُتا: « ومل تأل حفاته ُتطل»... يف األصل:  (1) 

ناانة»ويصّح أن تكون:  حابة؛ انظر: لسان العرب )حنن(.« حا  وهو صفُة السا

ا   ه وُما باْت آثارا : أاْذها ِت الّريُح املنزلا ه إذا وأاْخلاقا ا؛ مأخوٌذ من قوهلم: أاْخلاقا الثاوبا ونحوا تْها

فا. و ْسُم املنزل: األاثاُر الباقي ِمن املنزل بعد أاْن عا حاباُة الكثريُة التاْهتاِن، الـها أاْبالُه. ورا تّاناُة: السا

طار. ومل تا  ؛ ُيقال: أاَلا وهو اْنِصباُب الـما ا وُألِ  ْأُل: مل ُتقاَصِّ ا أو أاْبطاأا.                                        أاْلًوا وُأُلوًّ  يًّا إذا قاَصا

امل-يقول: فهاتاِن الّرُيان    حاُب الكثري  -أي: اجلنوب والشا اتا آثارا املنزل، وكذلكا السا ُما

ِْو آثاِره.الـها    طاالِن مل ُيقاَصِّ يف ُما

 ريِّ اّلذي أاتت عليِه أاحواٌل )ِسنُون(.لاُق: البايِل. والـُمْحِوُل: املنزل املتغالـخا  (2)

ٌل: كاملة.  (3)  ْوُق واحلنُي. وُكما يُْل إىل اللاْهِو، والشا با، وهو الـما لافا الصِّ تصابى تاصابِيًا: تاكا

ناة  »وُحِذفاْت ُنوُن األاربعيا يف قولِه:   لإلضافاِة.« أارباُعو سا

هُ »اهلاء يف قوله:  (4)  ى: الـها يف البيت الّسابق. و« اّلذي»اَلسم املوصول  عائد عىل« وأاْعلاما وا

ُه عىل ما ُُيِّب ِمن ال لا يب دا ، واليّشء اّلذي ُتواه. يقول: إنا الشا
ِ
ء يُْل الناْفِس إىل اليشا اية ـما ِهدا

 واَلستقامة والبُعد عن اللاهو والتاصايب.
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ــــــالًل  ُل  َض ــــــلَّ ــــــِه الضُّ ــــــاُهم بِ  (1)َأت

 

 اّم َرأى اه ِمــــــن َخلِقــــــِه ـَوَلــــــ -11 

ُلــــــــــــــــ  وُه َول َهلَّ  واَول َكــــــــــــــــبَّ

 

ــــــوا اهَ -12  ــــــم َيعِرف ــــــِه  َفَل  يف َأرِض

ــــــُل   ــــــُه الُعمَّ ــــــنُهم َل ــــــَيجلَِس ِم  (2)لِ

 

ــــَب ِمــــن  -13    َخلِقــــِه ُمرَســــاًل َتنَخَّ

 (3)؟ُمجِمُل ـُمحِسُن الــــَغـــُيُه الـــ َوَمـــنْ  

 

ــــــَن يف ُلطِفــــــِه ُُمِمــــــاًل  -14    َوَأحَس

ـــــــــــــــوا   َوَه َيرَتضـــــــــــــــوُه َوَه َيقَبل

 

ـــــمْ  -15  ِ ـــــىل َر ِّ ـــــَرّدوا َع  ُنصـــــَحُه  َف

 َوَأمـــــــــــــُرُهم األَرَذُل األَســـــــــــــَفُل  

 

ــــــدى  -16  ــــــُبُهم لِلُه ــــــا زاَل َيغلِ  َوم

 ُمُهـــــــُم األَعـــــــَدُل َفَأضـــــــَحوا َوُحك 

 

ــــــ -17  ــــــمْ  اَفَأســــــَعَد َقوًم ُ ــــــِه َر ُّ   بِ

ــــــــُل   ــــــــُم األَرَجــــــــُح األَثَق َوَوزهُنُ
(4) 

 

 َوميـــــــزاُن َغـــــــِيِهُم شـــــــائٌِل  -18 

 (5)كِتـــــــاٌب َلـــــــُه ُُمَكـــــــٌم ُمنـــــــَزُل  

 

ــــــــاهِ -19  ــــــــُت بِ ــــــــا  َفآَمن  إِذ جاَءن

ـــــ  ـــــِه ال ـــــا بِ ـــــُمنْ ـَحبان  (6)ِضُل ُمفْ ـِعُم ال

 

قُت َأَْحــــ -20  ــــذي َد َوْهــــَوَصــــدَّ  َو الِّ

 
                                                 

 (1) . الِّ لاُل: َجع الضا  الضُّ

باُه: اختا (2)  ل: َجع العاِمل.تاناخا  ره وانتقاه. والُعما

، فهو جُمِْمٌل. (3)  نا : اْصطاناعا اجلميلا وأاْحسا فق  والّرأفة. وأاَْجالا  اللُّْطُف: الرِّ

تاِي امليزان  (4)  َلِن إِحدى كِفا وا ؛ مأخوذ من شا ُجِل: ُغلِبا   -أي ِمن ارتفاِعها-شالا ميزاُن الرا

تاْي  فُّ الكِفا ا أاخا  .وذلك ألّنا

اُتُه ُثما  (5)  ْت آيا لالا فيه وَل نقص؛ قال تعاىل: ﴿الر، كِتااٌب ُأْحكِما ن اّلذي َل خا م: الـُمتْقا الـُمْحكا

﴾ هود: برِي  كِيم  خا ُدْن حا لاْت ِمْن لا  .1ُفصِّ

لا عليه: أحسن إليه؛ فهو ُمْفِضل. (6)   أاْفضا



- 175 - 

 (1)وَصـــــــُل بـِــــــذي َرِحــــــٍم يُ  اَوبِــــــرًّ 

 

كــــاَة  -21  ــــالَة َلنــــا َوالزَّ  َفَســــنَّ الصَّ

 (2)َهلــــــــــــــوال جَتْ   إىِل اهُِمــــــــــــــَوىلًّ  

 

ـــــياَم َلنـــــا َوالِقيـــــاَم  -22   َوَســـــنَّ الصِّ

ـــــــ  ــــــــلِ ـــــــُه َيْس  ُهُل َمن كـــــــاَن ذاَك َل

 

ـــــــــــ -23   إىِل اه يف َبيتِـــــــــــِه  اَوَحجًّ

 (3)يف ُكـــــــلِّ مـــــــا َيفَعـــــــُل ــــــــَمناكِِر  

 

 َعـــِن اْلــــ  ابُِعـــرٍف َوهَنًيـــ اَوَأمـــرً  -24 

 َومـــــــــا زاَل يف ُحكِمـــــــــِه َيعـــــــــِدُل  

 

ـــــِه  -25  ـــــن ِعلِم ـــــَك ِم ـــــُت ذلِ  َتَقبَّل

ـــــــمْ   ـــــــَلذيَن ِ ِ ـــــــا َيمْ  ـ ن ـــــــُل َربُّ  (4)َح

 

ــــدُت يف اهِ -26  ـــــ  َوجاَه ــــداَءُه اْل  َأع

ُهم َبعـــــــــَدما َنقُتـــــــــُل    (5)َفنَـــــــــأَُسُ

 

  ُهمْ ـَأمواَلـــــــــــــ َلنـــــــــــــا اهَُوَنفَّ  -27 

 (6)ُدُهم َمشـــــَغُل َحقِّ َه َيْعــــــَعـــــىل الـــــ 

 

ـُـــــــمْ  -28   ثــــــــابِتوَن  َوِعنــــــــَدُهُم َأهنَّ

                                                  

: اخلري. (1)  : باياناها. والرِبّ الةا نا الصا  سا

ُلوا»...  األصل: يف (2)  ها ْ  حتريف.« أَل جتا

ْجُه اهللِ تعاىل. وقوله:   يام والقياِم وا ىّل إىل اهلل: أي ُمْستاْقبااًل بالصِّ أي َل « َل جتهلوا»وُموا

د  غرِي اهللِ فتكونوا من اجلاهلي. ْجها أاحا  تاْستاْقبُِلوا بِِصياِمُكم وِقياِمُكْم وا

 الُعْرف: املعروف. (3) 

ِديُد ياْمحا  (4)  ُهوا شا اُل، قال اهلل تعاىل: ﴿وا ْكُر، وكذلكا الـِمحا ْحُل: الـما ُل: ياْمُكُر؛ والـما

اِل﴾ الرعد: من اآليةـالْ  ْكِر بالكافرين.13ِمحا  ، أي شديد الـما

لناا اهللُ أموالا  (5)  نِيمة.ـنافا لاها نافلاًة لنا؛ والنّافِلاُة: الغا عا  هم: جا

ْعُدُهْم: مل يا  (6)  ْ يا ٌر ملا ْصدا ل: ما ْشغا لاُه. والـما غا فاُه وشا ا ِن األاْمِر، إذا رصا اُه عا دا ْفُهم؛ تقول: عا َْصِ

فاه؛ فمعنى قوله: ـميمّي من قوهلم: شغله عن األاْمِر إذا لا  ا ل»ّهاُه ورصا ْشغا مل « مل ياْعُدُهم ما
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 َعُل ُتْشــــــ ُهمْ ـَجحيَم َلـــــــبِــــــَأنَّ اْلــــــ

 

 َومــــا َيعَلمــــوَن َومــــا َيشــــُعروَن  -29 

ِة َيْســـــــــــــ   (1)ُعُل ِء غـــــــــــــوِدَر يف ِعَّ

 

ـــــ -30  ـــــيٍِّد َل ـــــم َس ـــــا ـَوَك ق  ُهُم يف اللِّ

ـــــــ  ـــــــَعَفْت ـــــــُه َجَع ـــــــي َتْق  (2)ِزُل اِر الَّت

 

ْيـــــُل ِمـــــن دونِـــــِه  -31   إِذا َأظَلـــــَم اللَّ

ــــــــــ  ــــــــــُل ُه ََساحِ َأَتْت ــــــــــُه الُعسَّ ينُ
(3) 

 

ــــاُر  -32  ــــِه النَّه ــــد َأضــــاَء َعَلي  َوإِن َق

ـــــــــ  ـــــــــُه ال ـــــــــُه ِغرباُن ت ُل ـَأَظلَّ  (4)ُحجَّ

 

ــــــُه  -33  َمــــــت َشمُســــــُه َفوَق  َوإِن َدوَّ

ـــــالكَ ـَعـــــِن الـــــ  ِا بِ ْ ــــــَزُل َّسَّ رِّ ُمْسَتنْ
(5) 

 

ـــغاِر  -34  ـــِف الصَّ ـــنُهم َحلي ـــَر ِم  َوآَخ

 
                                                 

ْلُهْم عن دينهم اّلذي هم عليه ُشْغٌل. ْفُهْم ومل ياْشغا  ياَْصِ

ّدة »...  يف األاصل: (1)   رّمى صا
 حتريف وتصحيف....« يف اللِّقا وُعود 

اء، فهو ياْسُعُل ِمن الّطعنة وِمن الربد.  را د. يعني أّنه ُتِركا مطعوًنا يف العا ْ ة: شّدة الربا ا  والَصِّ

اِر:( 2)  عا اُه إذا أتاه ياْطُلب معروفاه. وجا فا فالٌن ُفالًنا واْعتافا ْتُه؛ تقول: عا تُْه: أي جاءا فا اسٌم  عا

ْقِزُل: تاتاباْخَتا يف مشيها؛ وتقِزل، أيًضا:  اِم وقاطااِم. وتا ذا حا بع؛ وهي مبنيّة عىل الكْس كا للضا

بع.  تاْعُرُج، وهو من صفِة ميش الضا

ا  (3)  دا لا الّذئُب: عا سا ل: َجع العاسل؛ وعا حان، وهو الّذئب. والُعسا احُي: َجع الْسِّ الْسا

ْدِوه.  واهتزا يف عا

ْمس: دارت يف الّسامء. والدا  (4)  مات الشا ْشيِِه ـوا ا يف ما اُب: نازا لا الُغرا جا ل: َجع احلاِجل؛ وحا ُحجا

ياُد. ُْجُل الـُمقا ام ُيا واًنا كا  نازا

ُل ( 5)  اِل(، أي اْنِزل عنه؛ ُيريُد أناه ُيْستانْزا ُه )نازا ِسه: قيل لا ِج فارا ْ ْن َسا ّل. واْستُنِْزلا عا غار: الذُّ الصا

.لِ  ا  يُْؤَسا
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ــــــــُل  ــــــــِه ُدمَّ ــــــــىل َأنِف ــــــــاُل َع ُِي
(1) 

 

ــــــ -35  ــــــاَمِغ ــــــىل م  ِه لِكي َأَْسِ يٍظ َع

  

   

                                                 

ماميل اّلتي  (1)  مال: واِحُد الدا ِغيٌظ.  والدُّ ب، فهو ما دا الغاضا باه أاشا ِغيُظه: أاْغضا غاظا فالٌن فالًنا يا

ناى بقوله:  ح؛ وكا ُل »تتقرا ًما، « ُُيال عىل أنِفه ُدما را بُِّب وا مال ُيسا ب، ألنا الدُّ ِة الغاضا ْن ِشدا عا

ِرما أاْنُف  ُب تقول: وا را دات هذه الكناية يف كلمة أليب بكر والعا را ؛ وقد وا ِضبا ، بمعنى غا
ُفالن 

ِضِه اّلذي ماتا فيه، قال:  را يق رِض اهلل عنه يف ما دِّ ُكْم ]يعني »الصِّ رْيا ُكْم خا يُْت ُأُمورا لا ْد وا قا وا

را بنا  ِرما أاْنُفه عىل أاْن يكونا له األاْمرُ الـخا ُعما أي: « ِمن دونِه طااب رِض اهلل عنه[ فاُكلُُّكْم وا

ِة والكرِب؛ انظر  ْوِضع األانافا كر ألناه ما ّصوا األنفا بالذِّ ًبا؛ وخا ضا امتأل أنُفه وانتفخ من ذلك غا

 .11للمرّبد: -اللِّسان )ورم(، والكامل 
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[24] 

 :ريَض اهُ عنه يمَدُح األنصاَر ويذُكُر فضَلُهمْ وقال 

 [الطويل ]من

را  (1)َوَقــــــد آَن لِلَمخــــــزوِن َأن َيَتــــــَذكَّ

 

ـــــذُكُر دارً   -1  ـــــ اَأَت ـــــنَي َدْم ـــــَب  َوراٍخ َوَمنْ

ــ  ــُي َأْع ــُه َغ ــهٌل َعُف هُر َس ــدَّ ــدى ال  (2)ََّساـَل

 

هـــــا  -2  ـــــا َنُحلُّ ـــــت َوُكنّ  ِديـــــاٌر َلنـــــا كاَن

ـــــام َأعـــــِرُف األَطـــــالَل إِّل   راَف ـــــَذكُّ  (3) َت

 

ـــــاُء اهِ -3  ـــــاَل َقض ـــــا  َفح ـــــي َوَبينَه  َبين

ــــــًد   ــــــيَّ الــــــ اُُمَمَّ
كِ راُمطَ ـالــــــَبَّ الزَّ  (4)هَّ

 

 َأوحــــى إَِلينــــا َرســــوَلُه  َأنْ  ىض اهُـَقــــ -4 

ــــ  ــــاَن ُمْب ــــن ك ــــديِن اهِ َم ــــاَز بِ  رِصاـَفف

 

ــــــْيَ  -5  ــــــن َح ــــــَذنا ِم ــــــالَلٍة َفَأنَق  ٍة َوَض

 

                                                 

بال. (1)  ر: اسم جا نْوا بال ُمرتفع. وما  داْمخ: اسُم جا

 تصحيف.حتريف و« وكنّا نحيلها ... أعرشا»... يف األصل:  (2) 

ى: ظرف زمان بمعنى: عندما؛ ويأيت ظرفا مكان بمعنى: عند؛ وهو هنا ُمضاف إىل   ولادا

ُفه»َجلة  ْ ْهٌل رصا ْهُر سا ائبُه وِحْدثاُنه.«. الدا هر: ناوا ُف الدا ْ هُر األعْس: الّشديد. ورصا  والدا

زا بينهام. (3)  جا  حالا بيناه وبي ُمراِده: حا

لا إلينا أاْن أا »... يف األصل:  (4)  ْزن، وقّدرُت أنا فيه حتريًفا صواُبه: ...« ْرسا »... وبه ُيتّل الوا

 ...«.أان أاوحى إلينا 

 . ة  بيِده ثِقا  ِمن عا
ُجُل إذا بعث برسول  ثقة  إىل عبد   وأوحى: بعث؛ تقول العرُب: أاوحى الرا
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 (1)َفراو َمســـــاًء َوَمْســـــلُ ــــــَرشاِد َول َيـــــأْ 

 

ـــْر  -6  ـــدعوُهُم إىِل ال ـــاَن َرســـوُل اه َي  َوك

ـــــ  ـــــَك بِالِعصـــــياِن َقوًم ـــــرا اَوَأهَل  َوَدمَّ

 

ـــــ -7  ــــــَف َ َقوًم موا  اَيَّسَّ ـــــدى َفَتَقـــــدَّ  لِلُه

 (2)َّضاـُملِك َأْخــَوَأْلَبَسُهم ِمن ُسنُدِس الـ 

 

ـــــَأوَرَد َقـــــتىل الـــــ -8   ُماِمننَي ِجناَنـــــُه ـَف

ـــــ اَعرهَنُم ِمســـــكً َوَيْســـــ   (3)َوَعنـــــَبا اَذكِيًّ

 

ّيــــــيِهُم بـِـــــ -9    يُض الَولئِــــــِد َبيــــــنَُهمْ حُتَ

را ســـــقاُهم َْحـــــياًم َوأَ  َجحـــــياًم    (4)ُمَســـــعَّ

 

ـــ -10  ـــتىل ال ـــِهم ـَوَأوَرَد َق  ُمِْشكنَي لُِبغِض

ــــــــِه إِّل   ــــــــرابِئحيائِ ــــــــنَى َوَيظَه  (5) لَِيْس

 

ـــــــِ  اهُ -11  ـــــــًد  َوَه َيبَع ـــــــيَّ ُُمَمَّ   االنَّبِ

ــــت َباليــــاُه بَِمــــن كــــاَن َأكَفــــرا   (6)َوَحلَّ

 

 ِرٍك ـَعـــىل ُكـــلِّ ُمْشـــ اَفـــَأعالُه إِظهـــارً  -12 

 
                                                 

ر: اسم زمان ِمن قوهل (1)  ْسفا ، وَل ُيبْط . والـما را الّصبُح إذا أضاء؛ َل يألو: َل ُيقاَصِّ فا م: سا

شاد مساًء وَل صباًحا.  يقول: َل يقَصِّ يف دعوُتم إىل الرا

قيق. (2)   الّسندس: رضب ِمن احلرير را

 حتريف....« بيض الوَلئد بدّنم »... يف األصل:  (3) 

م ِمْسًكا»والوَلئد: َجع الوليدة، وهي الصبيّة، واجلارية. وقوله:   ْرّنا يِّبْناُهم به أي ُيطا « ياْسعا

ُمْ »تطييبًا بالًغا، عىل التّشبيه له باستعار النار واشتعاهلا؛ وقد يكون مصّحًفا عن:  « ُيْشِعْرّنا

.  أي ُيْلِصْقنا ِبم ذلكا

َل شا  (4)  ا باْرًدا وا ْصِف أاهل الناار: ﴿َل ياُذوُقونا فِيها اًباـاحلميم: املاء احلاّر؛ قال تعاىل يف وا إَِلا  *را

ِياًم  اًقا﴾ النّبأ:محا سا غا  .25 -24وا

حي. وياْسنى: يرتفع.( 5)   اإلُياء: الوا

ّد ُكْفًرا. (6)  ر: أاشا  أاْكفا
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را  (1)َفَخــــــفَّ إىِل َأمــــــِر اإِللــــــِه َوَشــــــمَّ

 

ــــَوَأفَلــــَح َمــــن َقــــد كــــاَن هِ -13    ا طائًِع

ــــ  ــــَن ال ـــــِم را اَمجِد ُبنياًن ــــهَّ ــــرَّ ُمَش َأَغ
(2) 

 

 َتنَواَلــــــــَة َفــــــــابْ َوآَزَرُه َأبنــــــــاُء َقيْ  -14 

 َأعــــــىل َوَأكــــــَبا َوكــــــاَن َعطــــــاُء اهِ 

 

ــــِه  -15  ِ ــــاّمُهُم األَنصــــاَر َأنصــــاَر دين  َوَس

 ى َأَجــــلَّ َوَأكَثــــرانَــــَفكــــاَن الَّــــذي َأثْ  

 

ــــيِهم صــــاِةً  -16  ــــى َعَل ــــِه  اَوَأثن  يف كِتابِ

 (3)رَصاـَوكــــاَن بـِـــام َأعطــــى َأَطــــبَّ َوَأبــــ 

 

 

ــ -17  ــ ُهُم َفضــاًل ـَرأى َل ــاُهُم ال  ُمنى ـَفَأعط

ــ  ــاَن ُم ــن ك ــَل َم ــاٌد ِمث ــيَس ُُم  (4)رَصاْح ـَوَل

 

  َأجـــاَدُهمْ  َفَلـــاّم َأبـــاَن اَبـــَي فـــيِهم -18 

 

                                                 

دا واجتهد. (1)  را لألامر: جا ما  شا

يق رِض اهلل عنه قال  (2)  دِّ اِعدة أنا أبا بكر الصِّ ِة بني سا ِقيفا  سا
ِ
ربا ه؛ ويف خا دا ناُه وأاْسعا ه: عاوا را آزا

د »لألانصار:  قا يْتُمْ لا ْرُتْم وآسا ُتْم وآزا ْ ، والّلسان )أزر(. 44: 1النّهاية يف غريب احلديث « ناَصا

ْفناة بن عمرو  يْلاة بنت األاْرقام بن عمرو بن جا يْلاة: هم األانصار، ُنِسبُوا إىل ُأّمهم قا وأبناء قا

يقياء، وِه يقياء، وهي أّم األوس واخلزرج ابناْي حارثة بن ثعلبة بن عمرو ُمزا ا ُمزا ا والِدا

ّر: املشهور، واألبيض.332األانصار؛ َجهرة أنساب العرب:  . واألاغا

: العامِل. (3)   : أاْعلاُم؛ والطابُّ  أاطابُّ

 حتريف.« من كان ُممرا»... يف األصل:  (4) 

ه؛ ولعّل يف كلمة )أبان( حتريًفا صواُبه   حا ُه وأوضا را  «.أرادا »وأبانا اخلريا فيهم: أاْظها

ِن اْخترُِبا فاُوِجدا بخياًل، عىل ِخالِف وأجاداهم:   : ما خاء. والـُمْحَصا  وسا
هم ذاِوي ُجود  دا جا وا

ا بخياًل.ـالـُمجاِد؛ والـُمْحَصا ُمْشتاقٌّ ِمنا ال َِصً ُته: وجدُتُه حا ْ ِ وهو البُْخُل؛ أحَصا َصا  حا
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ــذِل ِمــن ســاَدةِ الــَورى ــذاَك الَب  (1)َفصــاروا بِ

 

ــــَذلوا هِ -19  ــــم َب ــــِهم َوَك ــــَد ُنفوِس   َجه

ـــــ  اـَوُكـــــلِّ ََيـــــوِدي  َوَمـــــن َقـــــد َتنَ  رصَّ

 

ْحِن ِمــن ُكــلِّ ُمــ -20   ِْشكٍ ـَفُهــم خــَيُة الــرَّ

ـــَجٍر ُخلْ    ـــال َض ـــبِ ـــجيًح  اًق ـــ اَس اـُم  (2)َيَّسَّ

 

ــــمْ  اهِ ا َرســــوَل َوآَووْ  -21  ــــلَّ داَرُه   إِذ َح

ــــــ  را ابً َوَعْضــــــ اَأَصــــــمَّ ُرَدينِيًّ ــــــَذكَّ  (3)ُم

 

 

ًمـــــ إلَّ َوَه َيمنَحـــــوا األَعـــــداَء  -22    اُمَقوَّ

را   (4)َوَســوَف َينــاُل الَفــوَز َمــن َقــد َتــَأخَّ

 

ـــــنُهُم -23  َم ِم ـــــدَّ ـــــن َتَق ـــــوُز َم ـــــاٌة َيف  ُأب

وِئ َلــيَس بِــَأوَجرا امــِر ٍ  بُِكــلِّ   يف الــرَّ
(5) 

 

ُهمْ  -24    ُهـــُم ابَتـــَدروا يف َيـــوِم َبـــدٍر َعـــُدوَّ

را  ـــدَّ ـــد حَتَ ـــِه َق
ـــن َأعطافِ ـــاُء َع ـــرى امل  (6)ُي

 

ـــوْ -25  ـــلِّ َغ ـــىل ُك ـــاِوٍد َع ـــَدِري  ُمع  ٍا َأخ

                                                  

ى: ـال (1)  را ُة. والوا قا شا ْهُد: الـما  ْلُق.الـخا جا

. وقال اهلل تعاىل يف املهاجرين الـخُ ه وأنزله. وآواه: أجلأه، وأسكن (2)  ُ هُل اللايِّ جيح: السا لُق السا

بِيِل  ُدوا يِف سا اها جا ُروا وا اجا ها نُوا وا ِذينا آما الا ئِكا  اهللِواألنصار: ﴿وا وا ُأولا ُ ناَصا ْوا وا ِذينا آوا الا وا

ا لا ـُهُم الْ  قًّ ِريمٌ ـُمْؤِمنُونا حا ِرْزٌق كا ٌة وا ْغِفرا  .74﴾ األنفال:ُهْم ما

داينّي: الّرمح  (3)  ْلب. والرُّ ْمُح اّلذي قّوم صانُِعه قناتاه. واألصّم: الّرمح الصُّ م: الرُّ وا الـُمقا

ر:  كا يُْف القاطِع. والـُمذا ْضُب: السا ماح. والعا ُم الرِّ وِّ املنسوب إىل ُرداينة، وهي امرأة كانت ُتقا

ْوناق؛ أي ذو ال يْف ذو الرا ينة، والّسيف الّشديد اجليّد.ُحْسِن ـالسا  والزِّ

 حتريف....« أابان يفوز »يف األاصل:  (4) 

ْوع: ال (5)  ُعوا إليه. والرا ارا هم: تاسا ُدوا ُروا عا ُر: اخلائُف الـاْبتادا ْرب. واألاْوجا بااُن؛ ُيقال: ـحا جا

ُر إذا أاشفق منه وخاف. ِجرا من األامر ياْوجا  وا

 تصحيف....« ّي عوج أحذر»... يف األصل:  (6) 

ُ األاْعطاف. واألخدرّي: الفرس املنسوب إىل   ْدِر، ولايِّ اِسُع ِجْلِد الصا ْوٌج: وا ٌس غا وفارا
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ـــ ْوِئ َقْســـَوراـُه الـــإِذا َزَبنَْت َحرُب يف الـــرَّ
(1) 

 

ْيـــُل ُمظلِـــٌم  -26   َكـــَأنَّ َعـــىل كِتَفيـــِه َواللَّ

ـــــأْ   ـــــواَيَط ـــــَن َق ـــــراِو ُم اـريَر الِع  (2)َكَّسَّ

 

ام َيَطـــــأْ  -27  ـــــَأنَّ اِرعنَي َك ـــــدَّ ـــــا َوال  َن الَقن

ــــ  ــــنَّ ال ــــَروَن ِ ِ ــــراـَي  َموَت َأســــَوَد َأَْح

 

 

  ُمِْشكنَي َوَخـيُلُهمْ ـَفكاَنـت ِرجـاُل الـ -28 

ـــرًّ   ـــرا اُمِق ـــاَن َأنَك ـــن ك لَّ َم ـــذُّ  (3)َوَرّدى ال

 

ـــ -29  ـــن كـــاَن بِال ـــزَّ اه َم  ُهدى ـإىِل َأن َأَع

ــــ  ــــَق ال ــــَت الَعتي ــــُه الَبي اـَوَأدَخَل  (4)ُمَسَِّّ

 

ـــــٍة  -30   َوَأوطـــــا َنبِـــــيَّ اه َأطـــــراَف َمكَّ

ـــــ  ـــــٌق َل ـــــراـَحقي ـــــًة َأن ُتَعطَّ  (5)ها َأكروَم

 

ـــَة ُبقَعـــًة  -31  ـــَر ِمـــن َأرجـــاِس َمكَّ  َفَطهَّ

را  ــــنَوَّ روِئ السَّ ــــدُّ ــــوَو ال ــــوا َف إِذا َلبِس
(6) 

 

 

ـــ بَِأيـــدي ِرجـــاٍل ل -32  ـــراُم َل ــــُي   ىُهم ِْحً

 
                                                 

ْدِو وَل يناُل  اظُِب؛ يعني أناه ُيواظُِب عىل العا اِوُد: الـُموا ر، وهو فاْحٌل ِمنا اخليل. والـُمعا أاْخدا

ق. واألاعط را ُب. واملاُء، هنا: العا  اف: اجلوانب.منه التاعا

ناتُْه ال (1)  با تُْه؛ والـزا فاعا ْرُب: دا ، أي تاْصِدُمهم وتادفاعهم، أو أنا ـحا ُبون: اّلتي تاْزبُِن النّاسا ْرُب الزا حا

ع، وال زا ْوع: الفا ُد.ـبعضا أهلها يدفع بعًضا. والرا ُر: األاسا ْسوا ْرب. والقا  حا

نا: َجع القا  (2)  ُه. والقا : دااسا ءا ْ طِ ا اليشا ُْع الّداِرع، وا اِرُعون: َجا ُف. والدا مُح األاْجوا ناة، وهي الرُّ

ْرِع.  وهو َلبُِس الدِّ

دا الّذّل »... يف األصل:  (3)  ْهٌم....« ورا  وا

ّل.  ُه ثاْوبا الذُّ : أاْلباسا لا ّداُه الذُّ  وأاقرا باهلدى: اعَتف به، وانقاد له. ورا

: جعله يطاُؤها،  (4)  ِا يطرة عليها.أاْوطاأاُه األاْر  أي: ياُدوُسها؛ وهي كناية عن السا

ُر؛ وقوله:  (5)  ذا ْجِس، وهو الُكْفر، والِفْعُل القبيح، والقا ع الرِّ ِمن أرجاس »األاْرجاس: َجا

ةً »و  أي ِمن أارجاس أهل مّكة ِمن املرشكي.« مّكة  منصوب عىل أنه مفعول ألاجلِه.« ُأكروما

: طالاباُه؛ وق (6)  ءا ْ الح.« ُهْم مِحًىـَل ُيراُم لا »وله: راما اليشا ر: َُجْلاُة السِّ ناوا تِِهْم. والسا ناعا  كناية عن ما
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ــــــرا ــــــٍق َتَفطَّ ــــــا َوثي ــــــاَر إىِل ِمنه  (1)َأش

 

ــــ -33  ــــام َفــــام َزاَلــــِت األَصــــناُم حَتْ  َبُ  ُكلَّ

 ََّساـآَخـــــــريَن َوَأْخـــــــ اَوَ َّ ُأناًســـــــ 

 

ـــــ -34  ـــــَأرَبَح َأقواًم ـــــَأنَفِع َســـــعيِِهمْ  اَف   بِ

 (2)ُمبنِي لَِيغِفـــراـِر َوالَفـــتِح الــــِمـــَن النَّصـــ 

 

ــــاَن  ّّ َووَ  -35  ــــا ك ــــيَّ اهُ م ــــاوالنَّبِ  ا ًد ِع

ـــــِن اهِ  ـــــِن دي ـــــ بَِأحَس ـــــرا اُخلًق  َوَمنَظ

 

ــٍب  -36  ــلِّ جانِ ــن ُك ــاُس ِم ــِه النَّ ــجَّ إَِلي  َفَح

را  ــــْف راجــــوُه َأْن َيَتَعــــذَّ  (3)َيُكــــْن َه َِيَ

 

ــِرْد  -37  ــا ُي ــيُم َوم بُّ الَعظ ــرَّ ــاَءُه ال ــام ش  َك

ر َوكـــــاَن َقضـــــاُء اه َحـــــتاًم    (4)اُمَقـــــدَّ

 

 َوِرفَعــــًة  الإِِلســــالِم ِعــــزًّ  ىض اهُـَقــــ -38 

    

                                                 

. ويف البيت تقديم  (1)  عا دا قا أاْو تاصا قا ُء: تاشا ْ طار اليشا . وتافا ْبُِط: باطالا باطا ُيا ْباُط، وحا ُء ُيا بِطا اليشا حا

طا  ِ فتح وتأخري، واألصل: كّلام أشار إىل وثيق  منها تافا ربا م. ويف خا ِويُّ الـُمْحكا ثيُق: القا ر. والوا

ْشُدودٌة  مّكة أنا النبّي  ْولا البيت احلرام أصناٌم ما لاها عىل راِحلاتِه، فطافا عليها؛ وحا داخا

ِدِه إىل األاصنام ويقول:  ِضيب  يف يا الُة والّسالم ُيِشرُي بقا صاص، فجعل النّبّي عليه الصا بالرا

اءا ا ُقْل جا ُهوًقا﴾ اإلَساء:ـلْ ﴿وا انا زا قا اْلبااطُِل إِنا اْلبااطِلا كا ها زا قُّ وا نام  81حا ، فام أاشارا إىل صا

؛ انظر الّسرية النبوّية  إَلا  قاعا  .59: 4َلبن هشام -وا

ا»يف األصل:  (2)  دا . واملعنى مأخوٌذ من «أوعا ةا ِشْعر  ْعنًى وَل ِصناعا ل وق، حتريٌف َل يستقيُم ما

تاْحناا لاكا فاتًْحا ُمبِينًا اهلل تعاىل: تاُه  اهلُللِياْغِفرا لاكا  *﴿إِناا فا ُيتِما نِْعما را وا ا تاأاخا ما ْنبِكا وا ما ِمْن ذا دا ا تاقا ما

اًطا ُمْستاِقياًم﴾ الفتح:  ِْدياكا رِصا هيا لايْكا وا  .2 -1عا

 (3) . ا قا وتاعاْسا را عليِه األاْمُر: شا ذا  تاعا

ْقُدوًرا﴾ األحزاب:  يف البيت اقتباس (4)  ًرا ما انا أاْمُر اهللِ قادا كا  .38من قاوله تعاىل: ﴿... وا
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[25] 

 :ريَض اه عنهوقال 

 من الوافر[]                                                                       

ـــوايف َعفاهـــا الَقطـــُر َبعـــَدَك َوالسَّ
 ؟(1)

 

ــــ -1  ــــاَقَك بِال ــــواِف َماَل ـَأش ــــٌن َع   ِدَم

 (2)َهــــــــواِف  اوطاهِنــــــــا َأَبــــــــًد إىِل أَ  

 

  اِق ُطـــرًّ َهفـــا َوُقلـــوُب هـــذا اَبْلـــ -2 

ـــ  ـــوى ال ـــيَس ِس ِة َوالتَّصـــايفـَوَل  َمَودَّ

 

 

  اَليــــــاِعَ إِذ َنُحــــــلُّ ِ ــــــا ََجيًعــــــ -3 

ــــــُة َوالتَّجــــــايف  ــــــُأظِهَرِت الَقطيَع  َف

 

ــــــــرً  إىِل َأنْ  -4  ُن َأم ْْحَ ــــــــرَّ َر ال ــــــــدَّ   اَق

 (3)الِف َفَلـــم َيـــَر فيـــِه ِمنّـــا ِمـــن ِخـــ 

 

ـــــيُّ إىِل َرشـــــاٍد  -5  ـــــاَس النَّبِ  َدعـــــا النّ

ـــــــ  ـــــــا إىِل ُحْس ـــــــتاِلِف َفآوان  (4)ِن ائ

 

ـــــــا َأَجبْ  -6  ـــــــاُه إىِل مـــــــا شـــــــاَء ِمنّ  ن

ـــــ  ـــــٍر بِال  (5)ِحجاَرِة َواللِّخـــــاِف ـَوُكف

 

 إىِل َتوحيـــــــِد َخـــــــاّلِو الَبايـــــــا  -7 

                                                  

الا  (1)  ْوقاه. والـما منة، وهي آثار الّدار. والعوايف: شاقاُه: هاجا شا ُن: َجع الدِّ ما حراء. والدِّ : الصا

اها ودارا  : ُما طاُر الّديارا فا الـما اْت. وعا وايف: َجع َجع العافية، وهي التي زالاْت واُما ها. والسا سا

ِمُله. ْ ، أي: تاْذُروه وحتا  الّسافية، وهي الّريح التي تسفو الَّتابا

ًعا. (2)  ا: َجا فا قلبُه: حّن واشتاق. وُطرًّ  ها

را فيه ِمنّا ِمن خالف»قوله:  (3)  را ِمنّا ِخالًفا. و « مل يا  حرف جّر زائد.« ِمن»أي: مل يا

عا ـآوانا: أالْ  (4)  أانا، وأاْرجا  ناا. واَلئتالف: اَلجتامع والتاواُفق.جا

 حتريف.« والنِّحاف»... يف األصل:  (5) 
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ـــــاِف  ـــــال اقتِف ـــــاِة بِ ك ـــــاِء الزَّ  (1)َوإيت

 

ــال -8   ِة َوَصــوِم َشــهٍر َعــىل َســِس الصَّ

َوبِـــــــر  بِالَقراَبـــــــِة َوالِقضـــــــاِف  
(2) 

 

ـــــ -9  ـــــيِم بُِحســـــِن ِرْف ـــــاِء الَيت  ٍق َوإِدن

 (3)روَءِة َوالَعفــــــاِف مُ ـَوإِكــــــامُل الــــــ 

 

ـــــَويف هـــــذا الفَ  -10  ـــــرٌّ  ىعـــــاِل ُتًق  َوبِ

ـــاُهمْ   ـــ َنف ـــن ُتَق ـــاِف َع ْحِن ن ـــرَّ ى ال
(4) 

 

ــــــٌي  -11  ــــــواٌم َكث ــــــُه َأق ــــــَر َعن  َوَأدَب

ــــ  ــــِِّاِف إِلب ــــَن اق ــــوِس ِم  (5)راِء النُّف

 

 ُب َأدنـى رْ ُب، ُقلنا: اةرْ َوقالوا: اة-12 

ـــــــايف  ـــــــَأطراِف األَش َدٌة َك ـــــــدَّ  (6)ُُمَ

 

ـــــــ -13  ـــــــوِم َلْي ـــــــباِحّياُتنا َكنُج  ٍل ُص

 

                                                 

ّية، وهي   ِ ايا: َجع الربا ا ِريض الـخا والربا ٌر أابيض عا جا ْلُق. واللِّخاف: َجع اللاْخفة، وهي حا

 رقيق.

ُء إذا تاقا  (1)  بُّض وَل ُبخل؛ مأخوذ من قوهلم: قافا اليشا .بال اْقتِفاف: بال تاقا  باضا

ِة من  (2)  ُجُل الكبرُي القصري القليل اللاْحِم، وذلك تشبيًها له بالُقفا ِة، وهو الرا ُْع الُقفا الِقفاف: َجا

 وص.الـخُ 

ُل ال (3)  ما ال: العا عا ميد.ـالفا  حا

ه. (4)  دا اُه وأاْبعا  نافاُه: ناحا

 اَلقَتاف: اَلكتساب؛ ُيقال: اقَتف ذنبًا إذا اكتسبه. (5) 

 حتريف وتصحيف.« خمّدرة كأطراف األسايف»...  األصل: يف (6) 

اِوُد   زا ُز بِِه الـما ُب حُتْرا ُع اإِلْشفاى، وهو الـِمثْقا باحيّات: األاسنّة العريضة. واألاشايف: َجا والصُّ

ُب ونحوها.  والِقرا
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عاِف ـوا ِمــَن الــُجــَفَلــم َينْ   (1)َموِت الــذُّ

 

ـــــــاَقيْ  -14  ـــــــَوس ـــــــ اناُهُم َموًت   اُذعاًف

ـــَ    ـــداِء َأبَل ـــَن األَع  (2)مـــا انتِصـــاِف ِم

 

ـــفنا  -15  ـــا َفانَتَص ـــوا النِّصـــَف ِمنّ  َورام

ــمِر الِقضــاِف ـيِض الــبِــبِ   ِهنِد َوالسُّ
(3) 

 

 نــــــــــــاُهُم إِْذ َأْعَتبونــــــــــــاَوَأعَتبْ  -16 

ـــ   ـــاُت ال ـــىل النِّقـــاِف ـُمقام  (4)ُمتوِن َع

 

 ِرمــاٌح ِمــن ُرَدينَــُة مــا اســُتجيَبْت  -17 

ــــ   ـــــِرشــــاَو ال  (5)ِخفاِف ـُمقَعِدّياِت ال

 

ــــ -18  ــــياُت الِق ــــا ـَوَخ ــــُي َعنّ  يِسِّ ُتط

 
                                                 

عاف: الّْسيع. (1)   املوت الذُّ

فا إذا (2)  ُه كاماًل. و النِّصف: اإلنصاف وإعطاء احلّق؛ وقد انتاصا قا ذا حا أبلغ »يف قوله: « ما»أاخا

 زائدة.« ما انتصاف

ُب تقول: ُأْعتِبُكا  (3)  را ه؛ وهذا ُممول عىل ِضّد املعنى، والعا عا إىل ما ياُْسُّ جا أاْعتاباُه: أرضاه ورا

، ومنه قول برش بن أيب خازم: اكا  بِِخالِف ِرضا

ــيْلامِ  ــُأْعتُِبوا بالصا ــْوما النِّســاِر، فا  يا

 

ــاِمرٌ   ــلا عا تا ــيٌم أاْن ُتقا
ِ ــباْت متا ِض  غا

تْل؛ ويوم النِّسار من حروب العرب يف    يْناهم بالقا أي: أعتبناهم بالّسيف، يعني أاْرضا

قيقة. ْمُشوقة الدا اف: الـما ْمر: الّرماح. والِقضا  اجلاهليّة. والسُّ

ب (4)  ارا م الّرماح. والنِّقاف: الـُمضا وِّ أِس بالّرمح ُرداينة: امرأٌة كانت ُتقا ُب الرا ْ ة بالّسيوف، ورضا

 «.مااستُجيباْت »أو بالعصا. وُمقامات الـُمتُون: هي السيوف. ومل أتبي معنى قولِِه: 

 حتريف....« وساق املقعدّيات »... يف األصل:  (5) 

هام املنسوبة إ  ِدّيات: السِّ هام. والـُمْقعا ْوِس اّلتي ُتْرمى عنها السِّ : َجع القا د، والِقيِسّ ىل ُمْقعا

ُجل كان ياِريش الّسهام، أي يضع هلا ريًشا.  وهو را
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 (1)إىِل هامــــــــــــــــــــاِاِم َأيَّ ازِدلِف 

 

 َدَلفنـــــا  اإِذا ازَدَلفـــــوا َلنـــــا َيوًمـــــ -19 

ــــغاِف   ــــا إىِل َحَجــــِف الشَّ ــــدُّ ِ   (2)َنُق

 

ــــــا ُرلوَســــــُهُم ُذكــــــورً  -20    اَفَأوَدعن

ـــواِء َول التَّكـــايف   َوَلـــيَس َعـــىل السَّ

 

ــبْ  -21  ــعْ َأَص ــا كــانوا َأصــابوا  َف نا ِض  م

ــــالِف   وَن الُعضــــاِرَس بِالسُّ ــــقَّ  (3)ُيَس

 

ـــــ -22  ـــــآَب ال ـــــاٍن ـَف  ُمسلِموَن إىِل ِجن

ــــ  ــــيٍم ِش ــــَْح ــــمِّ ال  (4)ُمذاِف ـيَب بِالسُّ

 

ــــــــــ -23   ُمِْشكوَن إىِل ََشاٍب ـَوراَح ال

 (5)َتِعـــــٍل َوحـــــاِف  ُمنْ َحــــواَعْ َخـــــْيِ  

 

 

 َوُأبنــــــا غــــــانِمنَي بـِـــــذا َوهــــــذا  -24 

    

   

                                                 

ْفنا إليهم: أاْقباْلنا عليهم. (1)  لا موا. ودا ناْوا وتقدا لاُفوا: دا  ازدا

كور: الّسيوف. وناُقّد: ناُشّق. وال (2)  غاف: ـالذُّ ة. والشا فا حا دور، واِحُدها جا ُف: الصُّ حا جا

ْلب.  ِغالُف القا

 (3) . عا جا : را ُل  آبا الف: أاْفضا ُد، والثاْلج. والسُّ ا ْذُب، والربا اِرُس: املاُء الباِرُد العا ْمِر الـخا والُعضا

أاْخلاُصها.  وا

 حتريف.« احلذاف»... يف األصل:  (4) 

ءا وُدْفتُه إذا   ْ ْخُلوُط؛ تقول: ُذْفُت اليشا اُف: الـما . والـُمذا : ُخلِطا واحلميم: املاُء احلاّر. وِشيبا

لاْطتاه.  خا

ْعنا. وقوله:  (5)  جا ا وهذا»ُأْبناا: را ِمناا ُمنْتاَِصون « غانِِميا بِذا هادة، فا يعني غانِميا بالناَْصِ وبالشا

اء. و  دا اف  »وِمنّا ُشها رْيُ ُمنْتاعل  وحا  .يعني النابيا «: خا
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[26] 

 :ريض اهُ عنهوقال 

 من ُمزوء الوافر[]                                                       

ـــــــاَرَو ذاَك َوانْ  ـــــــالَوف  (1)َقَف

 

ــــال  -1  ــــكِرِه َوَس ــــن ُس ــــحا ِم  َص

ــــالـِل الـــبَِرْحـــ   (2)َحزِم َوارحَتَ

 

 َوَشـــــــدَّ َمطِيَّـــــــَة التَّقـــــــوى  -2 

ـــ  ـــِي َل ـــَتهَ ــ  (3)الاّم شـــاَب َواك

 

 وبِقــــــاِت الَغْيـــــــ َوجاَنــــــَب مُ  -3 

ـــ  ـــد ُيْس ـــالقَ َوَق ـــِه الَعَس  (4)ى بِ

 

ـــــــْذ  -4  ـــــــاَن الَع ـــــــُه ُل ُيكْ َوك  ِرُث

ـــــ  ـــــِه جـــــلَّ إَِل ـــــالــ  ُهنا َوَع

 

 َوذاَك َلطيــــــُف ُصــــــنِع الّلـــــــ  -5 

 َمرُء مــا َعِمــالـى الــزَ َســُيْج  

 

ـــــــُه  -6   َومـــــــا قـــــــاَل النَّبِـــــــيُّ َل

ـــازي الـــ  ـــا َفَعـــالـجُي  َخلَق م

 

ـــــــــــيَس اهُ -7  ـــــــــــاِرَك َأْن  َوَل  ت

 

                                                 

اع. (1)  ْعتاُه فاْرجتا جا لا إذا را فا ْلتُُه فاْنقا فا  انقفل: ارجتع؛ تقول: قا

 املطيّة: الّداّبة اّلتي ُتْركاب؛ ومعنى البيت ُممول عىل اَلستعارة. (2) 

 (3) . لاكا ْوباُق: ها باقا يا  الـُموبِقات: الـُمْهلِكات؛ ووا

ْذُل: اللاْوم (4)  ثاُه. والعا را ؛ وكذلك كا قا ثاُه األاْمُر: اشتّد عليه وشا ؛ ونحٌو من الّشطر الثّاين قوُل أاْكرا

را   مطلع قصيدة : بِن الفارِ يف ُعما

إِنا أاحاديثا الـ اميـفا بيِب ُمـدا  حا

 

ـالمِ   ـْو بِما ى ولا ْن أاْهوا  أاِدْر ِذْكرا ما

ْمُر.ـوالـُمدام: ال   خا



- 189 - 

َلال ـــــزَّ ـــــَة ال ـــــزي الَزلَّ  (1)َوجَي

 

ــــــنً  -8  ــــــ اَفَيجــــــزي ُُمِس  ى نَ ُحْس

ــــ  ــــروا ال َة َأكَث يَّ ــــَبِ  (2)َخَطالــ

 

 

ـــــــــــ -9  ــــــــــــ  َرأى اهُ اّم َأنْ ـَوَل  ال

ـــُبال  ـــيِهُم الُس ـــَح ف ـــِد َأوَض  ـ

 

ْشــــ  -10   َوحـــادوا َعـــن َســـبيِل الرُّ

ــــِه ال  ــــَرَم َخلِق ــــالَر َأك ُس رُّ
(3) 

 

ــــــ -11  ــــــَد ال ــــــتََّم َأَْح  ُمختا ـَوَخ

ــــَول  ــــِه َســــبَعُه الطُّ ــــَم في  (4)ـ

 

ــــــــ -12  ــــــــاُه كِتاًب ــــــــ اَوآت  ـ َضْم

 َجَدلـَوَأكَثـــــَر فـــــيِهُم اْلـــــ 

 

ـــــــــ -13  ـــــــــَذَرُهم ـَفَب ُهم َوَأن َ  ْشَّ

ــــــ  ــــــ اََجيًع  ُضــــــُلال اَْشً ـَمْع

 

ــــــَأنْ  -14  ــــــم بِ  كــــــانوا  َوَأعَلَمُه

 

                                                 

ا﴾ الشورى: من  (1)  يِّئاٌة ِمثُْلها  سا
يِّئاة  اُء سا زا جا لاُل، وهذا كقوله تعاىل: ﴿ وا لاة: اخلطيئة؛ وكذلك الزا الزا

 .40اآلية

ّيُة: (2)  ِ نْطُِق الفاِسُد.الـخا ْلُق. والـخا  الربا  طاُل: الـما

ْزن، ويستقيم لو ُضبِط بُِسُكوِن ...« وختم بأمحد »يف األصل:  (3)  بزيادة الباء، وِبا ُيتل الوا

تْما بأامحد»التاء  ورة.« وخا  ويكون تسكينها للَّضا

اهم، بمعنى آخرهم.  لاُه خامِت عا : أاي جا ُسلا ُه الرُّ  وختاما

ل ِمن الُقْرآن: ُسورة البقرة، وآل الطُّوا  (4)  بُْع الطُّوا ل؛ والسا ناُث األاْطوا ، وهي ُمؤا ل: َجع الطُّوىلا

ر ُمتاواليات، واختلفوا يف  عمران، والنّساء، واملائدة، واألنعام، واألعراف، فهذه سّت ُسوا

ا سورًة واح ُِها دا ة وعا ة، ومنهم مان الّسابعة، فمنهم مان قال: الّسابعة هي األنفال وباراءا دا

بْعا الطِّوالا »قال: الّسابعة هي ُسورة يونس؛ ويف احلديث:   «.ُأوتِيُت السا
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ـــــوْ  ـــــِم َه َيرَض ـــــا َب  (1)َدلا ِ 

 

ـــــنا  -15  ـــــىل األَص ـــــوُفُهُم َع  ُعك

ـــــَدل  ـــــن َع ـــــا َكَم  إىِل الَعلي

 

 

نيا  -16   َول َعـــــَدلوا َعـــــِن الـــــدُّ

ـــــال  ـــــن َوَص ـــــظ  َكَم  إىِل َح

 

ــــوى  -17  ــــَن التَّق ــــلوا ِم  َول َوَص

ــــ  ــــيِهُم ال ــــُل ف  (2)ِحَيالـَوُيعِم

 

ـــــــــدعوُهم َفـــــــــام إِنْ  -18   زاَل َي

َ األََمــــــالـِوفــــــاٍو َقــــــ  رصَّ
(3) 

 

ــ -19  ـــَفقــالوا: ال ــن ـَحرُب َأْي  ََّسُ ِم

 (4)ِي ََجيَعهــــا الَكَســــالبِنَْفــــ 

 

ـــــــنَ  -20  ـــــــيِهُم َش   اعً َفَشـــــــنَّ َعَل

ـــال  ـــُل األََس ـــا حَتِم ـــِل فيه  (5)ـ

 

ــــ -21  ــــم ُت ــــ رِصْ بْ ـَفَل  ـ َســــواَء اَبْي

ــــــال  ــــــُه َرُج ــــــالُِج حَتَت  (6)ُيع

 

ـــــَديْ  -22   َرُجـــــٍل  َوَأبـــــَيَض يف َي

 

                                                 

فا عىل اليّشء: أقبل عليه ومل ينَصف عنه. (1)  كا  عا

، و...« فام إْن زال »قوله:  (2)   زائدة.« إن»أي: فام زالا

 حتريف َل يستقيم به املعنى....« من وقاوق »... يف األصل:  (3) 

.و  ُه ِوفاًقا: اجتمعا عىل أمر  واحد  افاقا  وا

 هكذا ورد البيت يف األصل، ولعّل فيه حتريًفا صواُبه:  (4) 

ـــــال سا ـــــا الكا ِميِعها ـــــى بِجا  نافا

 

ــــــــْيِهُم ِشــــــــياًعا  لا  فاشـــــــنا عا

ياع: اجلامعات.    وشنا الغارةا عىل األعداء: أغار عليهم من كّل ناحية. والشِّ

ى (5)  اء: بمعنى )ِسوا وا ماح.سا ُل: الرِّ  (. واألاسا

الا  (6)  باُه.ـاألبيض: الّسيف. وعا ُه: غالا  جا
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ــــــ ــــــاِزُئ داِرًع ــــــ اُين  (1)الَبَط

 

ـــــ -23  ـــــٍل  رِصْ ـَوَه ُتب ـــــوى َبَط  ِس

ــــــال  ــــــمَّ َأو َكُم ــــــى َت  ِم َحّت

 

 زاَل بِاإِلســــــــــال َفــــــــــام إِنْ  -24 

ـــــاِدرً   ـــــلِمنَي ُمب ـــــال اـ  (2)َعِج

 

 ىض لِلُمســــ ـَفَأصـــَبَح َمـــن َمـــ -25 

 (3)ُحَلالـَحْلَ َوالــى الـَس ـِد ُيكْ  

 

 

 ـ يف ِجنـــــــاِن اُبْلـــــــ اَثواًبـــــــ -26 

ـــ  ـــد َنْض ـــِه َق ـــرِ ـبِ  (4)َمَثالـُب ال

 

نيا  -27  كِر يف الــــــدُّ  َســــــنِيَّ الــــــذِّ

 (5)ِن َيرعـــــى َدهـــــَرُه الـــــثَِّلال 

 

ـــــ -28  ـــــَن الُعْب ـــــنٌّ ِم
ـــــو قِ  دا َوَل

ـــــَك ُمعِصـــــاًم    (6)َجـــــِذل مَتَسَّ

 

ـــــّزى  -29  ـــــالاّلِت َوالُع ـــــن بِ  َوَم

ـــــا الَقِمـــــال  ه ـــــالُِج ُغلَّ  (7)ُيع

 

َرٍة  -30  ـــــــــــــعَّ ـــــــــــــاٍر ُمَس  إىِل ن

 
                                                 

 الّدراع: َلبُِس الّدرع. (1) 

 الـُمبااِدُر: الّسابُِق. والبيُت متعلِّق بالبيت التّايل. (2) 

ُن به. والـال (3)  يا : ما ُيتازا ِّْلُ فعول به لـ ُحلاِة، وهي الثّوب اجلديد اجليّد. وثواًبا مـُحلال: َجع الـحا

 )مبادًرا( يف البيت الّسابق.

فيُعه. (4)  ْكر: را نِّي الذِّ  سا

بْد اّلذي كان أبوه ِملوًكا لِ  (5)  اليِه. والُعبْدان: َجع العبد. والثُّلاُل: َجع الثالاِة، وهي ـالِقّن: العا وا ما

 َجاعُة الغنم.

: استا  (6) 
ِ
ء ْ ما باليشا . والالـُمْعِصم: الـُمْستاْمِسك؛ وأاْعصا كا ِرُح.ـْمسا ِذُل: الفا  جا

 جُيْعال يف عنق املجرم أو  (7) 
ها إيقاًدا شديًدا. والُغّل: طاْوق من حديد  أاو ِجْلد  : أاوقادا را النّارا عا سا

ُل. ياْقما ُر فا عا لايِْه الشا ُغلُّونا األسريا وعا ِمُل: أاصُله أّّنم كانوا يا  األسري أو يف يده؛ والُغّل القا
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ــــــزوِ  ــــــوَد الغ ــــــَتِفال ُجن  ُُم

 

ـــــ -31  ـــــوُد َل ـــــن َيق َّ ـــــو مِم   ُهمْ ـَوَل

 (1)الَحـــــالطَّ َْحـــــيٌم يـــــوِرُ   

 

ــــــــــوا  -32  ــــــــــُم إِذا َظِمُ   ََشاُ ُ

ـــــال  ـــــم َجَل  (2)َلكـــــاَن َبالُلُه

 

ــــ -33  ــــو ُطِحُل ــــَوَل  وا وا إِذا ُطِحُل

ـــبَ   ـــروا ال ـــد َأظَه ـــو َق  (3)َلالَوَل

 

ــــــ -34  ــــــن ل ِشــــــفاَء َل   ُهمْ ـَولكِ

 (4)م َكِفـــــــالهُ ـَنبِـــــــيُُّهُم َلـــــــ 

 

 

 35-  ْ ــــــــ َوُويفِّ ــــــــام ـال  ُمسلِموَن بِ

 (5)ى الُغـــلَّ َوالَكـــَبالَشـــِر ُيغْ  

 

ـــ -36  ـــن ُم ـــم ِم ـــا ْْشِ ـَوَك  ٍك يف النّ

ـــــــال  ـــــــيَُّهم ُذُل
 (6)إَِليـــــــِه َمطِ

 

 

 َْشٍ َشــــّدوا ـَوَكــــم ِمــــن َمْعــــ -37 

 ََّسُّ بِــــــِه بِــــــام َأَمــــــالـُيــــــ 

 

ــــــٍل  -38  ــــــلَّ ذي َأَم ــــــَأظَفَر ُك  َف

ـــم يَ   ـــَوَك  (7)َخَولـســـَتخِوُل ال

 

ـــــــٍة  -39  ـــــــى بِغانَِي ـــــــم حَيظ  َفَك

 
                                                 

ُل: أان ياْعُظما الطِّحاُل. احلميم: (1)   املاء احلاّر. والطاحا

لاُل، ُهنا: ـال (2)  .الـها جا  يِّ

ة. (3)  حا ُء والصِّ  البالاُل: الرُبْ

ْ »قوله:  (4)  ِمناه.« وُويفِّ : ضا ءا ْ ِفلا اليشا ورة، واألاْصُل بناُؤه عىل الفتح. وكا  بسكون الياء للَّضا

ْخُم؛  (5)  يُْد الضا بُْل: القا ورة. والكا باال»وحّرك الباء للَّضا ى الُغلا والكا ليِه « ُيْغشا ُد عا دا أي ُيشا

 ِبام؛ والُغّل: طاْوق ِمن حديد أو ِجْلد جُيْعال يف عنق املجرم أو األسري أو يف ياِده.

لول، وهي امل (6)  ُلُل: َجع الذا ُب. والذُّ ُة التي ُتْركا ابا طِياِة، وهي الدا ُْع الـما طِّي: َجا  نقادة.الـما

ينة. واْستاْخولا  (7)  انية: املرأة الغنيّة بُحْسنِها وَجاهلا عن الزِّ اذا الـخا الغا : اختا لا ، وهم الـخا وا لا وا

 وغرِيهم.
ِ
ِم والعبيِد واإِلماء طِياُة اهللِ من النِّعا  عا
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وا ِمــــن َغــــيِِّهم َنَكــــالَلُقــــ
(1) 

 

ــــــَووْ  -40  ــــــروَن َغ ــــــوٌم آَخ  ا َوَق

ـــــال  ـــــا َحَص  َوَيكـــــَرُه ذاَك م

 

ـــــــــنْ  -41   َعُم ذا بَِمحصـــــــــوٍل َفَي

ــــالـــــَل َعبــــٍد ِمْثــــ   َل مــــا َْحَ

 

ــــــُل كُ  -42  ــــــذاَك اه حَيِم ـــــــ َك  ْل

  

 

                                                 

 (1) .
ِ
ْرء ُة تانِْزُل بالـما ُل: النااِزلا  الناكا
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[27] 

 :هُ عنهريَض اوقال 

 من الوافر[]                                                                     

 (1)َمجُد َليَس َلُه َسنامُ ـَوَأضحى ال

 

 َقــَرَل الكِــراُم وُد َوانْ ُج ـ الــَتــَوىلَّ  -1 

ـــالمُ   نيا َوســـاكِنِها السَّ ـــدُّ ـــىل ال  َع

 

ـــٌق  -2  ـــاَل َخل ـــا ق ـــالُم إِّم ـــيَس ُي   :َفَل

ـــقى  ـــَدثً  َس ـــاممُ  اَج نَُه الَغ ـــمَّ َتَض
(2) 

 

 َمطايا ـَفَقــدُتم َخــَي َمــن َركِــَب الــ -3 

 (3)َدتِــــــِه َوَأْلَبَســــــها َقتــــــامُ لَِفقْ  

 

ت ـَمعالِــَوَأوَحَشِت ال -4   ُم َواقَشـَعرَّ

ــــ   َحرامُ ـَدُه الَبَلــــُد الــــى َفْقــــَوَبكَّ

 

ــــ -5  نيا ََجيًع ــــدُّ يُن َوال ــــدِّ ــــاُه ال   اَبك

 (4)َحاممُ ـِه الـــــَبكـــــاُه يف َقراِمِصـــــ 

 

 َبكــــــاُه ُكــــــلُّ ذي َعــــــنٍي إىِل َأن  -6 

ـــُة َوالُغـــالمُ   ـــُه الُغالَم  (5)َيشـــيُب َل

 

 ينــــــا ِمــــــن َفجيَعتـِـــــِه بـِـــــَأمٍر ُمنِ  -7 

ــــامُ   ــــِه األَن ــــداُه بِ ــــدَّ إىِل ُه  (6)َفَج

 

 

ـــــاُم َعـــــىل َضـــــالٍل  -8   َأتانـــــا َواألَن

 
                                                 

ْجِد: أعالُه، كام (1)  ناُم الـما نااما السا ِل أعاله؛ عىل التّشبيِه.ـ أنا سا ما  جا

رُب.ـالـمطايا: َجع املطيّة، وهي الّداباة التي ُتْركاب. وال (2)  ُث: القا دا  جا

د. (3)  تاام: الُغبار األسوا اِضُع العاالماِت يف األرِ. والقا وا عامِلُ: ما  الـما

ُْع الِقْرِمص، وهو الُعّش اّلذي يب (4)  اِمُص: َجا را  يض فيه احلامم.القا

ْمِر: اْبتُِِّلا به. (5) 
 ُمنِيا باألا

وابا تقديًرا....« فهدى إىل هداه »... يف األصل:  (6)   حتريف ُيتّل به الوزن، وقّدرت الصا
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يُن َواْج  ـــامُ َفَعـــزَّ الـــدِّ  (1)ُتنـِــَب األَث

 

ـــــــُن اهِوَ  -9  ـــــــ دي ـــــــَمْع   ازوٌز َأثاًم

 (2)َحقُّ َليَس َلُه انِجزامُ ـَفَأضحى ال 

 

ـــ -10  يُن ُمنَجِزًم ـــدِّ ـــاَن ال ـــراُه  اَوك  ُع

ــــالمُ َفَأْســــ  ــــُه الظَّ ــــالنَّبِيِّ َل َفَر بِ
(3) 

 

ـــــبْ  -11  ـــــَوُس ـــــٌة َظالًم   اُل اه ُملَبَس

ـــ  ـــامُ  اَوثيًق ـــُه اهتِض  (4)ل َيكـــوُن َل

 

  ااإِلســـالِم ُركنًـــَفَشـــدَّ َلنـــا ِمـــَن  -12 

ــيامُ َصــالَة اَبمــِس َيتْ    (5)َبُعهــا الصِّ

 

ــ -13  ــَن اإِلســالَم هَنًج ــا ِم ــنَّ َلن   اَوَس

ــ  ــىل ال ــا َع ــزاَد َلن ــامُ ـَف ح  َحَجِر الزِّ

 

  ىَحجَّ ُقرَبــَوَكلََّف َمن َأطاَو الـ -14 

ــ  ــاَن ُقبْ ـلِ ــد ك ــتاِلمُ َمن َق ــُه اس  (6)َلَت

 

ـــــ -15  ـــــأ  َش ـــــُه َي ـــــاَل بَِأنَّ   افيعً َوق

ـــ  ـــاَب َلنـــا لِ  ُمقامُ ـتِِه الـــِعْْشَ ـَفط

 

ـــــا ُمقـــــياًم  -16  ـــــيُّ بِن ـــــام زاَل النَّبِ  َف

 

                                                 

هٌم من النّاِسخ....« معزوًزا أثاًما »... يف األصل:  (1)   وا

: غا « أاثاًما»ومعزوز: مغلوب. و  زا .منصوب عىل أناه متييز. وعا  لابا

: قطعه. (2)  ءا ْ ما اليشا زا  جا

ُدها سبيٌل؛ وسّكن الباء يف  (3)  بُل: الطُُّرق، ُمْفرا ّطاٌة « ُسبْل»السُّ ٌة ظاالًما: ُمغا للَّّضورة. وُمْلباسا

. فا شا اْنكا حا وا ضا : وا را  بالظاالم. وأاْسفا

ُء ويقوُم بِِه. واهْ  (4)  ْ ْستانُِد إليه اليشا ْكن: اجلانب اّلذي يا ه.الرُّ ا ْسا ه: كا ما ضا ها ءا وا ْ ما اليشا  تاضا

 الناْهج: الّطريق املستقيم الواضح. (5) 

حتريف. واَلستالم: استالم احلجر « وقال فإناُه باقي شفيًعا ... قبل به استالم»يف األصل:  (6) 

ْستالُِمه. ن يا ـْمُسه أو تقبيُله؛ وُرِويات أحاديُث يف فضله وشهادتِه لِـما  األسود، أي لا
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ــــُل  نــــا اإِلبِ  (1)ِهيامُ ـالــــُقَبيــــُل َكَأنَّ

 

ـــــ -17  نا َوَأســـــَمَعنا َوُكنّـــــا ـَفَب َ  رصَّ

 (2)َهَمُج الطَّغــامُ ـَوُعــزَّ بِــذلَِك الــ 

 

ــلْ  -18  ــا َفَض ــرى َأّن ــدًّ َن ــاَس ج   انا النّ

ـــ  ـــهامُ ازَ َفف ـــِه السِّ ـــاِن بِ م ت لِلزَّ
(3) 

 

مـــاُن َعَليـــِه َكرْ  -19  نا الزَّ   اًهـــَفســـاَمَ

ــ  ــرْصِ ـَوُكــلٌّ َســوَف َي  (4)ِحاممُ ـُفُه ال

 

نيا اْنــ -20   رِصاٌف ـَوُحــمَّ َلــُه َعــِن الــدُّ

ــــ  ــــُه َحْت ــــَيفَجُأ َمْهَل  (5)ٌف ُزلامُ َس

 

 21-  ْ ـــن مُم ـــٍل يف األَرِل َومـــا ِم   إلَّ َه

  

 

 

                                                 

، مثل نائم ونِيام، وصائم وِصيام.ـال (1)  ُْع هائم  ْعى؛ َجا ْجِهها لَِتا اِهباُة عىل وا  ِهياُم: الذا

 حتريف....« ونحن بذلك »... يف األصل:  (2) 

ا»وقوله:   ّد، بفتح اجليم: ـِجّد، بكْس اجليم: اَلجتهاد؛ والـمنصوب عىل التّمييز؛ وال« جدًّ جا

. وـال : ُغلِبا ّظ. وُعزا عاُع من النااِس َل نِظاما هلم. والطاغام: أرذاُل النّاس ها الـحا ُج: الرا ما

 وأاْوغاُدُهم.

ثُرا ذلكا  (3)  ، ُثما كا يِْْسِ ُب ِِبا يف الـما هاِم اّلتي ُيَّْضا ِة(، مأخوٌذ ِمنا السِّ نا )ِمنا الُقْرعا عا نا: قارا ا ساِها

ْهاًم. يا كلُّ نصيب  سا  حتّى ُسمِّ

 حتريف؛ ألنا الفعل )انَصف( يتعّدى بحرف اجلّر )عن(....« عىل الّدنيا »... يف األصل:  (4) 

. وال  را وُقِِضا : ُقدِّ ُره.ـوُحما  ِحامُم: قضاُء املوِت وقادا

ُر والـُمنْظار. وال (5)  خا ل: الـُمؤا تُْف: ـالـُمْمها اِجل.الا الـها حا ام: العا ؤا ْوُت. والزُّ  ُك والـما
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 ُر ما ُوِجَد ِمْن ِشْعرِ ذا آِخ هَ وَ 

يِق كْ اإلماِم أيب بَ  دِّ  ٍر الصِّ

 نْهُ ــاىل عَ يَض اهُ تعَ رَ 

 اهُ َض وَأرْ 

 آمني
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  ككرَ رَ ْد ْد تَ تَ ُمْس ُمْس ــالال

  َرَد يف األَْصِل املخطو َرَد يف األَْصِل املخطو عىل ما وَ عىل ما وَ 
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 [1] 

 يف أساِس الَبالغة )سفو(:

 ]من الكامل[

ُبوِب ريٍح ذاِت سـاٍف حاِصـِب  ُ ِ(1) 

 

 

 أو ََيْلُِكوا َكَهالِك عاٍد َقْبَلُهمْ  -1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

يف األساس، وهو البيت الّثامن من القصيدة األوىل يف الّديوان، هكذا وردت رواية البيت  (1) 

 ومطلُعها:

 وُصُدوِدِهْم عـن ذا النابِـيِّ الواِصـِف 

 

ـائِِف       ِجبُْت أِلاْهـِل هـذا الطا ْد عا قا  ولا
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 [2] 

ةيف دلئل النُّ   :(1) (480: 2) أليَب ُنَعْيم- بوَّ

                                                 

قّي : برقم -أيًضا يف: دَلئل النّبّوة  -رِض اهلل عنه-وُنِسبا البيتان أليب بكر   (1)  ، 731للبايْها

رية النّبوّية 178: 3والبداية والنهاية  ثري -،  والسِّ ، وُسُبل اهلدى والّرشاد 238: 2َلبن كا

: 1، وإحتاف الورى 322: 1، وتاريخ اإلسالم 528: 9، وِسريا أعالم النّبالء 240: 3

، وقال 336: 1، وَشح املواهب اللاُدنِّياة 108: 1، والّرياِ الناَِّضة 377 -376

وذكر الواقديُّ وابُن هشام أنا ذا البيتا للوليِد بِن الوليِد بِن »واهب: صاحب َشح امل

ع ِمن صلح ال جا ُتا فانقطعت ـالـُمِغرية الّصحايّب لـاما را را ثارا بِحا يبية إىل الـمدينة، وعا ُحدا

نيا أانا جعفًرا ]ابن أيب طالب رِض اهلل عنه[ لـاّم ُقتِلا بِمُ  ؤتةا دعا إصباُعه. وذكر ابن أيب الدُّ

زا يقول: ا ، فأاْقبالا فُأِصيباْت إِْصباُعُه فاْرجتا واحةا  النااُس بعبد اهلل بن را

ــــــــِت  ِقي ــــــــا لا ــــــــبيِل اهللِ ما يف سا  وا

 

ِميـــِت   ـــِت إَِلا إِْصـــباٌع دا ـــْل أاْن  ها

ــلِيِت   ــْد صا ْوِت قا ـــما ُِ ال ــا  هــذا ِحي

 

ــــويت  ُ ــــتاِِّل متا ــــُس إَِلا ُتْق ــــا ناْف  يا

ـــــــِِّل فِْعلاُهـــــــ   اما ُهــــــــِديِت إِْن تاْفعا

 

ـــــِت   ِقي ـــــْد لا ـــــِه فاقا اناْي ـــــا متا م  وا

بْلاه[،    ]يعني: إن تفعِّل فِْعلا زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب، وكانا قد استُشِهدا قا

يخان عن جندب ]بن سفيان[: بينام نحن مع النّبّي  ِمياْت  وروى الشا ٌر فادا جا إذ أصاباه حا

يق، وأنا كالًّ ِمن إِْصباُعه، فقال: )هل أانِت ...( البيت دِّ  الصِّ
ِ
ُر أاناه من إِنشاء ْظها . واّلذي يا

ْعِر َل إِْنشـاُده؛  املصطفى والوليد متثّل به؛ والـُمْمتانُِع عىل النّبّي عليه الّسالم إِنشاُء الشِّ

ْذكور ُه الـما ةا ِشْعـرا واحا ُه ابُن را نـا ما  .337 -336: 1َشح املواِهـب اللاُدنِّـياـة « وضا

ليِد بن الوليد يف الّطبقات الكربى   ، 120: 2، والّسرية النّبوّية 134: 4وُنِسب البيتان إىل الوا
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ـٌر   اهللِ عنـه مـع رسـولِ  اهلُل رِضا  كان أبو بكر   جا ُه حا ـدا يف الغـاِر، فأصـابا يا

 فقال:

يع[  ]من مشطور الَّسَّ

ــــ إِنْ  -1 ــــِت إِّل َأْن ــــِت  إِْص  َبٌع َدِمي

ـــــبيِل اهِ َويف -2  ـــــِت  َس ـــــا َلِقي  م

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

الة والّسالم اّلذي أشار 210: 1وأنساب األَشاف   النّبيِّ عليه الصا
ِ
ربا ؛ وجاء البيتان يف خا

يخان عن ُجندب يف: صح ويف صحيح  (2648)برقم  1032: 3يح البخارّي رواه الشا

ة اإِلْغريض: 1796)برقم  1421: 3 مسلم ِريد 380(، وناَّْضا  .283: 5، والِعْقد الفا
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 [3] 

ِة يف   :(1)(434: 1) أليب ُنَعْيمٍ –دلئِل النّبوَّ

 ]من الطويل[

 (2)َحقِّ َمــنَْهِج ـعــىل واِضــٍح ِمــن ُســنَِّة الــ

 

 

ــَن صــاِحٍب  -1 ــَريِن صــاَحْبُت َأْيَم  َأَهْ َت

ــْدلِِج    ــلِّ ِحــس  َوُم ــن ُك ــْق ِم ــَت َفثِ  (3)َأِمنْ

 

 

ـــٌد ـامَّ َوَلـــَفَلـــ -2    :ْجُت الغـــاَر قـــاَل ُُمَمَّ

ــــَرِا     (4)َنُبـــوُء بِـــِه يِف ُكـــلِّ َمْثـــًوى وخَمْ

 

 

ـــــــذي -3 ـــــــَك إنَّ اهَ ثالُِثنـــــــا الَّ  بَِربِّ

ِا    ــــُمَتَحرِّ ـــِة ال ـــىل ِذي النُّْهَي ـــٌم ع  (5)وإْث

 

 

ـــ -4 ـــَزَنْن فال ـــةٌ ـول حَتْ  ُحْزُن ِوْزٌر َوفِْتنَ

  

                                                 

ردّي  12-8( وردت األبيات 1)   . 174: 1يف تاريِخ ابِن الوا

ْذُكُر أاْمرا الوهو  سوِل اهللِ ـيا قا بِرا
يِّ حي حلاِ

اقةا بِن مالِك الـُمْدجِلِ ع َُسا ى ما را ِة وما جا  ِهْجرا

دِّ  اِدِه يف األاْرِ؛ انظر مناسبة القصيدة )وبِصاِحبِه الصِّ وا ائُِم جا ْت قاوا ( من 20يق؛ إِْذ ساخا

 الّديوان.

ج: الّطريق الواضح.2)  نْها   ( الـما

ْلُت. وال3)  ـْجُت: داخا تْل، والـ( ولا وء والقا : السُّ سُّ .ـحا ُّ : الرشا والـُمْدلِج: اّلذي ياِسرُي لاياًْل،  ِحسُّ

ْدلا  بْط )وما . وقد يكون الضا ٍّ ل، كأّنه أراد أْن ياْدُخلا عليِْهام أايُّ َشا ْدخا ـُج: الـما ْدلا ِج(، والـما

بِّك( جاّر وجمروٌر متعّلقان بـالفعل )ثِْق( يف هذا البايْت.   وقوُله يف البيت الّتايل )بِرا

نِْزل.4)  ْثوى: الـما   ( نابُوُء بِِه: ناْلتاِزُمُه وناْرِجُع بِه. والـما

ِرع. ( النُّْهياة:5)  ّرج: التاقّي الوا ْقل. والـُمتاحا   العا
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ـــ ـــْدِو َيْأتِينـــا بِ ـــِج َعـــىل الصِّ  (1)ِه َهْ ُيَلْجلِ

 

 

ــةٍ  -5 ــلِّ ُخطَّ ــْن ُك ــاَل ِم ــيام ق ــام زاَل ف  ف

ــْرَتِج     ــْيُ ُم ــا َغ ــْدٍو َوْحُيه رســائُل ِص
(2) 

 

 

ـــْت  -6 ـــِه الــــَمقاَلٌة َبيَّنَ  إذا اْخَتَلَفـــْت فِي

  

 
 (3)َتْعـُرِا  -يـا َقـْومُ -َمَتى َتْأتِنا بـالَوْحِي 

 

 

ــلَّ ذِ  -7 ــْن َج ــِد َم ــْن ِعنْ ــٌة ِم ــُرهُ َمالئَِك  ْك

  

 
 (4)لِِج ى َجـواُد ابـِن ُمـْد بِِه الَيـوَم مـا لَقـ

 

 

ـْت َوآَمنَـْت فْ ـَقد زاَد َنـف -8   يس َواطَمَأنَّ

ـــ   ـــَوِجي  َكال ـــىل َأع ـــْدَمِج ـَع  (5)ِهراَوِة ُم

 

 

ــــ -9 ــــا بَِكْي ــــي َعَلين ــــَة إِذ َيْبِغ  ِدِه َُساَق

ــن    ــْأ ِم ــام َتَش ــِر َفَمه ــاظِِع األَم ــف ِا رِّ َف
(6) 

 

 ِه ْعنِــيــا َربِّ أَ  َرســوُل اهِ: َفقــاَل  -10

  
                                                 

  ّطة: األمر . ومل ُيلاْجلِج: مل يَتداد.الـخُ ( 1) 

 .( ُمْرتاج: ُمْغلاق2) 

امء3)  ُد إىل السا  .( تاْعُرج: تصعا

قاْد »يف تاريخ ابن الوردّي: ( 4)   ...«.وا

با  ناسا اقة بن مالك ِمْن بانِي ُمْدلِج، فا ِه األعىل.وابُن ُمْدلِج: هو َُسا دِّ  ُه إىل جا

: -يف دَلئل النّبّوة  (5)  يْم  ى علينا ولِيُدُه ... ُمْدلِِج »... أليب ُنعا بْقا وابا « يا حتريف، وأثبتُّ الصا

 عن تاريخ ابن الوردّي. 

جيّات. وال ُب إليه األاْعوا ٌس نجيٌب ُتنْسا ج، وهو فارا جّي: املنسوب إىل أاْعوا ة: ـاألاْعوا اوا ِهرا

ا ال صا ْلق.العا ْخمة. والـُمْدماج: الـُمْستاْحكُِم الـخا  ضا

ْفُرِج »... يف تاريخ ابن الوردّي:   (6)  و)أغنه( تصحيف، « يا رّب أغنه ... ِمن ُمْفظاِع األاْمِر تا

واُب )أاْعنِِه(، ويف األصل:   حتريٌف وتصحيف....« أاْنِجِه فمهام تشاُء من ماطِِع »... والصا

ْلُه عانيًا عنّا، أي أسرًيا؛ « يا رّب أْعنِهِ »ي الفظيع الّشديد. وقوله: واألامُر الـُمْفظاع: أ أي: اْجعا
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ــــــِج َحــــــوافُِرُه يف َبطــــــِن واٍد ُمعَ   (1)جَّ

 

 

ــــ -11 ــــى  األَرُل  نَّ َفســــاَخْت ِ ِ َحّت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت   َتَغيََّب

  

ِا َل َوَلــــــــوْ   ِدفــــــــاُئ اهِ َه َيَتَعــــــــرَّ
(2) 

 

 

ُه  -12 ـــا َوَردَّ ـــْرِ، َعنّ ـــاُه َربُّ الَع  َفَأْعنَ

  

                                                 

ناا ُهوا إذا صار أسرًيا. تاه، وعا ْ  مأخوذ من قوهلم: أاْعنايُْت ُفالًنا إذا أاَسا

ِج »يف تاريخ ابن الوردّي:   (1)  جا ِِ ... ُمفا ْت بِِه يف األْر  «. فساخا

ْت يف سا ِت احلوافُِر: را ُج: ذو الِفجاج، وهي الطُُّرُق الواسعة. وساخا  األارِ. والـُمفاجا

 بالغي املعجمة، تصحيف.« فأاْغنااه»يف تاريخ ابن الوردّي:   (2) 

تاحباس.  ج: مل يا ه. ومل يتعرا ا  وأاْعناه: أاَسا



- 207 - 

[4] 

رِّ الفريد )     :(1) (173: 3يف الدُّ

 ]من الوافر[                                                                     

ــــِزْدهُ  ــــنًا َف ــــُه َحَس ــــْن َأْوَلْيَت  (2)وَم

 

ـــِرْدُه  -1  ـــيِح ول ُت ـــِن الَقب ـــنَحَّ ِع  َت

ــــــْدهُ    ــــــُدوُّ َوَهْ َتكِ ــــــاَد الَع  إذا ك

 

 

َك ُكـلَّ َكْيـٍد  -2   َسُتْكَفى ِمـْن َعـُدوِّ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

دا البيُت الّثاين يف الّدّر الفريد أيًضا  (1)   .350: 3ورا

نًا ومعر (2)  سا يْتاُه حا يْه.أاْولا ْيتاُه إلا  وًفا: أسدا
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[5] 

رِّ الفريد )  (: 187: 2يف الدُّ

 ]من الَّّسيع[                                                                    

ـــــــًة ظـــــــاِهَرهْ   (1)َشـــــــهاَدًة باطِنَ

 

ــــــــِه  -1  ــــــــاهِ وآَلئِ ــــــــُم بِ  ُأْقِس

ُف ااِخــــــَرهْ     َهْ َيـــــُك فيــــــِه ََشَ

 

 

ْنيا بـِـــ -2  ُف الــــدُّ  ٍء إذا ََّشْ ـمــــا ََشَ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ُمه. (1)   آَلُء اهللِ: نِعا



- 209 - 

 [6] 

 :(1) (170: 2يف ُُماَ ة األبرار )

 ]من الكامل[                                                                            

ـــــ ـــــٌل بِال ـــــَبالَء ُمَوكَّ  (2)َمنْطِِق ـإنَّ ال

 

 

 ْن لِســاَنَك ل َتُقــوُل َفُتْبــَتىَل زُ اْخــ -1

  
 

 

 

 

 

                                                 

وكانا أاُبو باْكر  (: »170: 2، وقال يف )307: 2وردا البايُْت أاْيًضا يف ُُمارضة األبرار  (1) 

ثرًِيا ما ُينِْشُد: )البايْت( نُْه كا ِِضا اهلُل عا يُق را دِّ ووردا البيُت باِل نِْسباة  يف كثري  ِمن كتِب «. الصِّ

نْطِق( ا ٌل بالـما كا ِة واألمثال وَشح احلديث، وغرِيها؛ ألّن عبارة )إّن البالء ُموا ألدب العاما

ُب إىل  ْرُء فتكوُن باِعثاًة لِلباالء، ُينْسا ِة يتكلاُمها الـما ُب يف الكلِما ب، ُيَّْضا را مثاٌل ِمن أمثال العا

ىّل اهلل عليِه وسلام، وُيروى )... باملنطِق( و) الم(، وإىل أيب بكر  رِِضا اهللُ عنه النّبّي صا بالكا

يُْت باإلحالِة  اثالا بِه عدد من الّشعراء يف أشعاِرهم؛ ولكثرِة هذه املصادر اكتفا ه؛ ومتا رْيِ وإىل غا

 إىل )ُمارضة األبرار(، وقد بّيا أّن أبا بكر  كان يتمثاُل به، يعنِي أّنه ليسا له. 

ْظهُ  (2)  ؛ وانظر الّلسان )خزن(.ُاْخُزْن لِساناك: أي احفا  يف ِخزاناة 
ِ
ء ْ ْضِع اليشا  ، عىل التّشبيِه بِوا
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 [7] 

 (:366: 1هاية يف غريب اةدي  )نّ يف ال

يِل ويقول: ومن حديِث  ِل اللا يق أناه كان ُيوتُِر من أوا دِّ  الصِّ

 ]من الرجز[

ــــَرزا َوَأبْ  -1 ــــوافاِلَواَح ــــي النَّ  َتغ

 (1)وافاِلـــــَأْحَرزُت هَنْبِي َوَأْبَتغي النَّ  -                      وُيْرَوى: 

                                                 

ظا ِمنا اللايِْل »قال ابن األثري:  (1)  ُه، فإن استيقا زا أاْجرا اتاُه، وأاْحرا ُه، وأاِمنا فاوا ُيريد أاناه ق ى ِوْترا

ِة الِوْتِر. وال جا ِمن ُعْهدا را ، وإَّل فقد خا نافالا ُز، بفتح الـتا را ٌل( بمعنى حا ز، )فاعا عي: الـُمْحرا

ا أاْقبِْل، يف: يا  ا( منقلِباٌة عن ياء اإلضافة، كقوهلم: يا ُغالما زا را ا حا )ُمْفعال(؛ واأللُِف يف )وا

ب لِ  ِب ُيَّْضا را ثاٌل للعا وائد. وهذا ما ه ثّم ـغالمي. والنّوافِل: الزا زا ْطُلوبِِه وأاْحرا ْن ظاِفرا بِما ما

يادة ، ونقلا هذا عنه يف الّلسان والتّاج )حرز(، 366: 1هاية يف غريب احلديث النّ « طالابا الزِّ

 .275 -274: 1ومثله يف: الفائق يف غريب احلديث 

قال   ْعمر  عن قاتادةا أّن »، قال: 294 – 293: 1وهو يف فاْصِل الـما اق عن ما وى عبُد الّرزا ورا

(  أبا بكر  رِِض اهلل عنه كان ُيوتُِر ِمن أّول اللايْلِ  ا وأبتغي النّوافاِلا زا را  ...«. وياُقول: )يا حا

واية الثّانية:   ْزت ّنبي وأبتغي النّوافال»والرِّ زن « أاْحرا ْزِّنا اختالل، ويستقيم الوا بحذف يف وا

 بتسهيل اهلمزة يف قوله: )وأبتغي( فيصري: الواو أو 

اْبتاِغي الناوافاِلا  ْبِي وا ْزُت ّنا  أاْحرا

،  64: 1، والـُمْستاْقىص 420: 2ِب األمثال كجمهرة األمثال ووردا يف معظم كتُ  
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[8] 

 :(1) (77: 1)يف َشح مقامات اةريرّي 

 ]من الكامل[                                                                            

ِو العـاِرِل الـ  (2)ُمَتَهلِّلِ ـَبَرَقْت َكـَبْ

 

 

ِة َوْجِههِ  -1  َوإذا َنَظْرَت إىل َأَِسَّ

                                                   

واملعجامت كأساس البالغة، واملحيط يف الّلغة، وُتذيب الّلغة، يف ماّدة )حرز(، وكثرٌي منها 

يِت( و)ُأْحِرُز  ِزي( و)وا ْحزا را زا ...( و)يا حا را ا حا ، وختتلُف روايتها بي )وا مل ينسبه إىل أيب بكر 

 ذا ...(.

: 1َشح مقامات احلريرّي « وكام قالا أاُبو باْكر  يف الطاالقِة: )البايْت(»... قال الرّشييّش:  (1) 

يّل، والبيت مشهوٌر لُه من قصيدة  يف مدِح 77 بري  اهلذا (، وهو أبو كا برِي  واب )أُبو كا ، والصا

ا؛ هذا، ويف ِحْلياِة النابّي صىلا اهللُ عليه وسلام أّنه  ًّ ْجُهه كأّنُه تأباطا َشا كانا إذا َُسا استانارا وا

ةا   وهو عندا ُأمِّ الـُمْؤِمنيا عائِشا
ة  را ِرقا ذاتا ما ر، وكأّن الّشمسا جتري يف وجِهه، وعا ُة قاما ِقْطعا

لاْت  عا ْزًَل، فجا ِْصُف ناْعاًل، وِهيا تاْغِزُل غا يق رِضا اهلل عنُهام، وكانا ُيا دِّ يقِة بِنِت الصِّ دِّ الصِّ

ُق  قُّ  تارْبُ لِما أناكا أاحا يلُّ لاعا برِي  الـُهذا ْو رآكا أاُبو كا ْجِهه، فلااما رأتُه ُِبِتاْت وقالات: واهللِ! لا أاساِريُر وا

ُة  زاِك اهلُل يا عائِشا يْنايْها، وقال: جا بالا ما باْيا عا ، فقاما وقا ِت البايْتا دا ك، وأاْنشا رْيِ بِِشْعِرِه ِمن غا

ْرِت مِ  ا، ما َُسِ رْيً وِري ِمنِْك؛ انظر: ِحْلية األولِياء خا ُْسُ ، واخلصائص الُكربى 546: 2نِّي كا

1 :116 . 

ُِ يف جانِِب  (2)  ْعِر حاُب اّلذي يا ُة الوجه: اخلطوط اّلتي يف اجلبهة. والعاِرِ: السا أاَِسا

امء.  السا
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[9] 

 :(1) (34: 1يف زهر ااداب )

تالا ـوقال أبو بكر  لبالل  ل لاف   اما قا ُسوُمُه ُسـوءا العـذاِب (2)أمياةا بنا خا ، وقد كان يا

، فيُ  ــةا ــنا رِ خْ بمكا ــاِرقا دي ــةا لُِيف ــخرةا العظيم ــِه الصا ــي علي  فُيلق
ِ
ْمضــاء ــه إىل الرا ُج

:  اإلسالِم، فيعِصُمُه اهلُل ِمْن ذلكا

 ]من الوافر[

ـــأْ  ـــد َأدَركـــَت َث ـــالُل َفَق ـــا بِ  َرَك ي

 

ــــ -1  ــــ اَهنيً  ْحُن َخ ــــرَّ   اْيً زاَدَك ال

 (3)وُشــَك األََســُل الطِّــواُل َغــداَة َتنُ   

 

 

  اَت َول َجباًنــُوِجــْد  اًســَفــال نِكْ  -2 

ــاُل    ج ــاَب الرِّ ــا ه ــَت م ــالَِ  َأن  خُت

 

 

ــى  -3  ــتَّ َحّت جــاُل َثَب  إِذا هــاَب الرِّ

  

                                                 

 315: 2ايف ، واجلليس الصالح الك193: 1البيتان األّول والثّاين يف أنساب األَشاف  (1) 

باُهام إىل شاِعر  ِمن املسلمي. والبيت األّول يف اَلستيعاب  ، وناْشوة الّطِرب: 150: 1وناسا

 .385: 1، و 242: 1لُدحالن -، والّسرية النّبوّية 122: 2، واجلوهرة 365: 1

لا  (2)  ِذينا نازا ، وُهوا ِمنا الا ْيش   سيّدا بنِي َُجاح يف ُقرا
لاف  ْت فيِهم ُسورُة كان ُأمياُة بُن خا

تالاُه  ا تاْعُبُدونا ...﴾، وكان مقتله يوما باْدر، قا افُِرونا * َلا أاْعُبُد ما اا الكا ا أاهيُّ )الكافُِرون(: ﴿ُقْل يا

ٌْع من األنصار؛ انظر: سري أعالم النّبالء  ه.327: 1بالل وَجا  ، ومصادرا

ُلكا  (3)  ل بعُضهم النِّْكس: الّضعيف. وتانُوُشكا الّرماح: تاتاناوا شا القوُم إذا تناوا ؛ ُيقال: تاناوا

ماح. ُل: الرِّ اناْوا كلا التاداين. واألاسا تادا  بعًضا بالّرماح وملا يا
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ــ ــال َأْط ــراَف َمتْ َج ــقاُل ـنَ  (1)ْيِه الصِّ

 

 َْشيِف  ـَعىل َمَضـِض الُكلـوِم بَِمـ -4 

 

                                                 

ْقُل، أي   (1)  قال: الصا يّف: الّسيف. والصِّ رْشا . والُكلوم: اجلروح. والـما ُض: التّأملُّ ضا الـما

الُه.ـال يْفا إذا جا لا السا قا ْلُو؛ ُيقال: صا  جا
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[10] 

ْعر )  :(1) (22اةدي  ذو الّرقم:يف كتاب َأَحاِديِ  الشِّ

رْي أنا  با ين ُعروُة بن الـزُّ ا : أاْخربا ِفّي ... ... عن ابِن ِشهاب  لا نا أاُبو طاهر  السِّ ا أْخربا

ْوجا النابيِّ  : عائشةا زا ةا ُقوُل هِذِه القصيدا ْدُعو عىل من كانا يا  كاناْت تا

 ]من الوافر[

 ُة َأْصـــَداٍء َوَهـــامِ َوَكْيـــَف َحَيـــا

 

 

ــــنَْحَيا   ــــَأْن َس ــــوُل بِ ُس ُثنَا الرَّ ــــدِّ  حُيَ

، وما     تاُقوُل عاِئشُة: واهلل ما قالا أبو بكر  باْيتا شعِر يف جاهلّية  وَل إسالم  قاطُّ فا

ِكـنْ  كا هوا وُعثامُن َُشبا اخلاْمِر يف اجلاهلياـِة، ولا را ْد تا قا ، ولا  اْرتابا يف اهللِ ُمنُْذ أاسلاما

ْلِب  ُجٌل من بني كا ةا را أاًة من  (2)قالا هذه القصيدا جا اْمرا ، وكان أبو بكر  تزوا
ْوف  بِن عا

                                                 

ْت ُكنْياتُُه ُكنْياةا زوجتِه ِمن الّصحابة رضواُن اهلل عليهم( من  (1)  وجاء يف كتاب )مان وافقا

أخربنا العّباس بن ُمّمد بن : »125( يف الورقة 3852خمطوطات الّظاهرّية )جمموع

ة، ثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن  نْباسا العبّاس، ثنا أمحد بن صالح، ثنا ابن عا

ْن يزعم أنا أبا بكر قال هذه األبيات؛ قالت  الّزبري، عن عائشة أّنا كانت تدعو عىل ما

عائشة: واهلل ما قال أبو بكر بيت شعر يف جاهليّة وَل إسالم، ولقد ترك هو وعثامن َشب 

ها  اخلمر يف اجلاهليّة؛ ولكّن أبا بكر تزّوج امرأًة ُيقال هلا أم بكر، فطّلقها، فتزّوجها ابُن عمِّ

 ...«.عر اّلذي قال هذه األبيات هذا الّشا

واب عن صحيح البخارّي ...« من بني كالب »... يف األصل:  (2)  : 3حتريف، والصا

يِْث بِن بكر بن عبد مناة. 1427  ، وهم بنو كلِب بِن عوِف بن كعب بن عامر بن لا
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ْلب   هـا هـذا ـُيقاُل لا  باني كا جها ابـُن عمِّ ْكر  طلاقها فتزوا را أاُبو با ، فلااما هاجا ْكر  ا: ُأما با ها

اِعر دْ  (1)الشا ا أاْهلا با ثاى ِِبا ةا را  :(2)ر  حيا ُقتِلواالاذي قال هذِه القصيدا

ـــنَامِ  ُن بِالسَّ ـــَزيَّ ـــيَزى ُت ـــَن الشِّ  (3)ِم

 

 

ـــْدرٍ  -1   ـــِب َب ـــِب َقلي ـــاَذا بِاْلَقلِي  َم

                                                  

واب ما أثبتّه نقاًل عن صحيح ...« الكاليّب »...  يف األصل:  (1)  : 3البخارّي حتريف، والصا

ُعوب اللايْثِّي 1427 واسمه شّداد وكنيتُه أبو بكر،  –نسبًة إىل أّمه  –؛ ألّن الّشاعر هو ابُن شا

يِْث بِن بكِر  ْير بِن ِشْجع  بِن عامِر بِن لا نة بِن ُعوا ْعوا بن األسود بن عبد شمس بن مالك بن جا

نااةا؛ وقيل يف اسمه غرُي ذلك؛ وقالت عائشة ر ْيِد ما ها»ِض اهلل عنها: بِن زا مِّ ها ابُن عا جا « فتزوا

ِمن قبيلة  واحدة، وهم بنو عامر بن ليث بن بكر بن زيد  -الّشاِعر وأمُّ بكر-ألنا ُكالًّ منهام 

 من باْطِن، فاملرأُة من بني كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث، 
مناة، ولكْن كلُّ واِحد 

)برقم:  1427: 3انظر: صحيح البخارّي والّشاعر من بني ِشْجِع بن عامر بن ليث. 

، وُكناى 182، وَجهرة أنساب العرب: 30: 3َلبن هشام -(، والّسرية النّبوّية 3706

عراء )ضمن نوادر املخطوطات(  عراء )ضمن 281: 2الشُّ ه من الشُّ ْن ُنِسبا إىل ُأمِّ ، وما

وِ األُُنف ، و535: 2َلبن كثري -، والّسرية النّبوّية 83: 1نوادر املخطوطات(  : 3الرا

 .521: 7، واإلصابة 118

؛ 30: 3َلبن هشام -وردت األبيات ضمن قصيدة مؤلافة من تسعة أبيات يف الّسرية  (2) 

دا بعُضها يف املصادر املذكورة يف احلاشية الّسابقة، ويف مصادرا أخرى َل حاجةا إىل  را ووا

 استقصائها.

جا  (3)  ُذ ِمن شا يزى: ِجفاٌن ُتتاخا يزى اّلذين ُيْطِعمون الشِّ يزى، وأاراد: من أاصحاِب الشِّ ِر الشِّ

نام: حلُم ظاْهِر ال ل.ـفيها. والسا ما  جا
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ــالمِ  ــن َس ــْومي ِم ــَد َق ــْل ِع َبْع  َوَه

 

 

ـــــاَل  -2  يِّـــــي بالسَّ  َمِة ُأمُّ َبْكـــــرٍ حُتَ

ـــامِ    ـــاُة َأْصـــداٍء َوَه ـــَف َحَي  (1)َوَكْي

 

ُســوُل بِــَأنْ  -3  ُثنا الرَّ ــدِّ  َســنَْحَيا حُيَ

لاها النااُس أبا بكر    ناحا ُة: فا تي طلاقا أابو بكر.ما ـمن أاْجِل ال (2)قالت عاِئشا  ْرأاِة الا

 

   

                                                 

األصداء: َجع الّصدى، هو طائٌر تزُعُم العرب أّنه ُيرج عن رأس القتيل فيصيح: اسقوين  (1) 

. واهلامُ  ذا بالثاأر فيسُكتا دى.: َجع اهلامةاسقوين، فال يزال كذلك حتّى ُيْؤخا  ، وهي كالصا

بُوها إليه وهي ليست له. (2)   أي ناسا
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[11] 

 (:22: 1يف َجهرة أشعار الَعَرب )

 

 ]من الرمل[                                                                 

 (1)ثِـــمْ وا ُكـــلَّ َكـــّذاٍب أَ َوَأطـــاعُ 

 

 

ـــزَّ  -1  ـــرُ َع ـــوا األَْم  ِرِهُم الَك يف َدْه

  
  

   

                                                 

يّش شارًحا:   (1)  ُروُه﴾ ]األعراف: »قال الُقرا زا عا ظاموا؛ قال اهللُ تعاىل: ﴿وا ُروا: أي عا زا [ 157عا

ظاموه لِك. واألاثُِم: الواِقُع يف 22: 1، َجهرة أشعار العرب «أي عا . واألمالك: َجع الـما

.اإلْثِم، وهو الذا   ْنُب اّلذي يستحقُّ فاِعُلُه الِعقابا
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[12] 

رِّ الفريد )  : (1)(270: 1يف الدُّ

 ]من البسي [                                                                      

ُف ِرْفَع الطِّـنِي بـالطِّنيِ ـَلْيَس التَّ   َْشُّ

 

َف بِالـيــا َمــن َتــ -1   ُبنْيــاِن َيْرَفُعــُه َْشَّ

ـــكنِيِ    ـــٍك يِف ِزيِّ ِمْس
ـــاْنُظْر إىل َملِ  ف

 

 

ِهــِم  -2   إذا أرْدَت ََشيــَف النَّــاِس ُكلِّ

ينِ    ْنيا ولِلــــدِّ  (2)َوذاَك َيْصــــُلُح لِلــــدُّ

 

 ذاَك اّلذي َحُسنَْت يف النّاِس َرْأَفُتُه  -3 

   

 

 

 

 

 

 

                                                 

ِمْعُت أبا بكر  رمِحاُه اهلُل يقول: )البيتاي: »قال ابُن أيدِمر:  (1)  : سا ( 3-2قالا عبُد اهلل بُن عّباس 

بْلاُهام )البيت  ، وغرر 103: 2( يف ُمارضة األبرار 3-2؛ وورد البتان )( «1وُيْروى قا

 .39اخلصائص: 

وم »... الفريد عىل أّنه ُيروى: نبّه يف الّدّر  (2)  يف النّاِس »... ويف ُمارضة األبرار: ...«. يف القا

تُُه »... ، ويف غرر اخلصائص: ...«ِسريُته   ...«.يف النّاِس قالا
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 [13] 

 :(1)(144 -143: 1يف إمتائ األسامئ )

 

 ]من مشطور الَّّسيع[                                                       

 (2)ْقيِض بِــِه َيِمينــيـوصــاِرٌم َتــ -2

 

 

 َهْ َيْبــــَق إلَّ َحَســــبِي َوِدينــــي  -1 

   

 

                                                 

ِ يوِم ُأُحد:  (1)  ربا يِق فقال: »قال املقريزّي يف خا دِّ مْحاِن بُن أايِب بكر  الصِّ  عبُد الرا
وطالاعا يومئذ 

ْن يُ  زا فقال:ما  باِرُز؟ وارجتا

ــــيْب  لا الشِّ ْقُتــــُل ُضــــالا  وصــــاِرٌم يا

 

ــــوْب       ُيْعُب ٌة وا ــــكا ــــقا إَِلا ِش ْب ـــــْم يا  لا

زا   ْيِه أبو بكر  رِضا اهلُل عنه وهو يقول: أنا ذلكا األاْشياُب! ُثـما ارجتا ضا إلا ...، فنها

ْوَل أناكا  مْحاِن: لا ْف؛ فقال رسوُل اهللِ صىّل اهلل  فقال:)البيتاْي(، فقالا لُه عبُد الرا ِ ـْم أاْنَصا أايِب لا

، واْرِجْع مكاناك، ومتِّْعنا بناْفِسك كا ْيفا إمتاع « عليه وسّلم أليب بكر  رِضا اهلل عنه: ِشْم سا

ُِها 144 – 143: 1األسامع  ُ ربا محن رِِض اهلل عنه، وورد خا ؛ وكان هذا قبلا إسالِم عبِد الرا

وِ األنف 638: 1َلبن هشام -: الّسرية النّبوّية بغرِي ِشعِر أيب بكر  يف ، 84: 3، والرا

وغريها من املصادر، ويف اخلرب أّن أبا بكر  قال لِعبِد  448: 2َلبن كثري -والّسرية النّبوّية 

ُه عبُد الّرمحن : )مل يبقا إَّل ...( البيتاْي. بيُث؟ فأجابا  الّرمحن: أْينا مايِل يا خا

اِرم: ال (2)  يُف القاطِع.الصا  سا
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 [14] 

 :                                     (1)(803: 2يف الّزهرة )

 ]من ُمزوء الكامل[                                                             

                                                 

يقا رِِضا اهلُل عنُه كان يتمثاُل : )البايْتاْي(»قالا يف الّزهرة:  (1)  دِّ . «وُحكِيا لنا أنا أبا باْكر  الصِّ

راثِي  د: -والبيتان يف التّعاِزي والـما ِّ هذاِن بايْتاِن » ، و ...، وقال يف املوضع األّول:86للُمربا

فبَْعُض النّاِس يقوُل: ُما وُيْروى أّن أبا كر  رمِحاُه اهلُل كان ُينِْشُدُِها،  ،ل ُيْعَرُف قائُِلُهامقديامِن 

فهذا مأخوٌذ ِِمّا ُيروى »، وقال يف املوضع اآلخر تعليًقا عىل بيت  أليب العتاِهية: «)البيتان( َله

يقا رمِحاُه اهللُ كانا ُيْكثُِر إنشاداه، وهو: )البيتان( دِّ  665س وجواهر العلم ، ويف املجالِ «أّن الصِّ

، وقال يف 99: 10، واألّول يف 244- 242: 9ونقلا عبارةا املرّبد، ويف خزانة األدب .

ثرًيا ما يتمثاُل ِِباِم»املوضع األّول:  يق رِِضا اهلُل عنُه كا دِّ باُهام وكانا أبو باْكر  الصِّ ، والبيتاِن ناسا

اّلم  يف ِكتاِب )األ  القاِسُم بُن سا
ومل  ،...« لِـَخلِيفَة بِن بَراز، وهو جاهلّ مثاِل( أبو ُعباْيد 

قال يف َشح كتاب األمثال(:  ، واألّول يف )فصل الـما
أجدِها يف كتاب األمثال أليب ُعبايْد 

، ووجدُت البالذرّي يف )أنساب األَشاف( يروي خلليفةا بنا براز بليفة بن براز 64

، وذكرا أيًضا األقطعا  األقطع شعًرا يردُّ فيه عىل ِشْعر  للفرزدق، ْعلاباةا وأّنُه من بني قيِس بِن ثا

، فكأّنه توّهم وخلط بينه وبي خليفة بن  ِويٌّ ليفة ِمراًرا يف كتابِه، وهو شاعٌر ُأما خلافا بنا خا

: 5وانظر حاشية املحّقق، ويف ربيع األبرار  144: 3براز اجلاهِّّل؛ وِها يف البيان والتّبيي 

، وأشاروا إىل كثرة متثُّل أيب بكر  ِبام، ويف تاريخ 198: 3الكربى ، ويف الّطبقات 132

ل يف صنعة اإلعراب  79: 14دمشق  ، وَشح 305: 1بال نسبة؛ واألّول بال نسبة يف املفصا

 . 156، ورضائر الّشعر: 196: 4الّرِّض عىل الكافِياة 



- 221 - 

ــــهْ  ــــى َتُكوَن ــــٍك حتَّ ــــَت ِ الِ  (1)ـ

 

ــــــ  -1  ـــــَمُع مـــــا َحيِي ـــــكُّ َتْس  َتنَْف

ـــــ   ــــــَء ُمَغيَّ ـــــهْ ـًبا وال  (2)َمْوُت ُدوَن

 

 

ـــ -2  ـــا ـوال ج ـــو الرَّ ـــْد َيْرُج  َمْرُء َق

   

 

 

 

 

 

 

                                                 

 يف البيان والتّبيي:  (1) 

ـ  «هوقد يرجو الفتى الّرجـاءا فيمـوُت دونا

 

ـــه     »  ـــى تكونا ـــا حّت ـــى ميًت ـــزال تنع  َل ت

 ويف الّطبقات الكربى: 

 «وقد يرجـو الفتـى الّرجـاءا يمـوُت دوناـه

 

ـــه    »   َل تـــزال تنعـــى حبيًبـــا حّتـــى تكونا

، ويف التّعازي واملراثي، وربيع األبرار، «وتزاُل ...»ويف فصل املقال: وكالِها خمتّل الوزن؛  

 .«يتا ...... ما باقِ »واملجالسة: 

ْفتاُأ( يف قولِِه   ِم اللابِْس، كام ُحِذفات قبلا )تا ( لعدا والبيت شاهٌد عىل حذف )َل( قبلا )تنفاكُّ

﴾ سورة يوسف:  ْفتاُأ تاْذُكُر ُيوُسفا  .85تعاىل: ﴿تااهللِ تا

اًل »، ويف اخلزانة: «يعيشا خُمالاًدا ...أن واملرُء يأُمُل »يف تاريخ دمشق:  (2)  مِّ  .«...... مؤا
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 [15] 

         :                (1)(406: 1يف ُما ة األبرار )

 [ُمزوء الكامل]من                                                             

ـــرِ مَ فَ  ـــ ُت ْض ـــ نْ ِم ـــلَ ي عَ رَ َذ َح  هْ ْي

 

ـــــ -1  ـــــرِ َم ـــــْد عُ فَ  بيُب َح ـَل ال   هُ ُت

ــــفَ    ــــ يُت فِ ُش ــــن نَ ِم ــــلَ ري إِ َظ  (2)هْ ْي

 

 

ـــــ -2  ـــــ يَ فِ ُش ـــــادَ فَ  بيُب َح ـال   يِن ع

                                                   

ِا رسوُل اهللِ »قال ابُن عريّب:  (1)  ِر  اللاْخِميُّ ُأستاُذنا قال: لـاّم ما
لاف  وحّدثانا أبو بكر بُن خا

يُق رِِض اهلل عنه، فاُشِفيا رسوُل اهللِ صىّل اهلل عليه  دِّ ُه أبو باْكر  الصِّ صىّل اهلل عليه وسّلم عادا

ُه رسوُل اهلل صىّل  ِا أبو بكر  فعادا ِر ِا وسّلم، وما ِر ُه كام ما  اهلل عليه وسّلم فُشِفيا حيا عادا

يُق رِِض اهلل عنه يف ذلك: )البايْتاْي( دِّ ؛ 406: 1األبرار  ُمارضة «حيا عاداه؛ فقال الصِّ

للّشافعّي رمحه اهلل، ويف ُقوت القلوب  35والبيتان يف: تزيي األسواق يف أخبار العّشاق: 

دا بنا عبِد الأّن الّشافعيا أنشدِها و  381: 2 م، وكذلك يف إحياء ـقد زارا الفقيها ُمما كا حا

ِضِه  160: 4؛ ويف ترتيب املدارك وتقريب املسالك 188: 2علوم الّدين  را للّشافعّي يف ما

ه ابُن عبِد ال م، ويف التّدوين يف أخبار ِقْزوين ـوقد زارا كا للّشافعّي؛ وبال نسبة  يف  496: 3حا

 195: 3؛ ويف َشح مقامات احلريرّي 91: 2اسة الّظرفاء ، ومح450: 2العقد الفريد 

م.  للفقيه ابن عبد احلكا

ْأُت ...»يف تزيي األسواق:  (2)  ا ا احلبيُب فعادايِن فاربا ا وأتى احلبيُب »، ويف قوت القلوب: «فاربا

ْأُت ...  .«يُعوُدين فربا

أا ِمن ال  : بارا أُ ـوأهُل احلجاِز والعاليِة يقوُلونا رْبا ِِ يا ، وسائُر العرِب تقوُل: باِرئا مرا : إذا ُشِفيا

ُؤ. رْبُ ُأ، وبعُضهم يقول: يا رْبا  يا
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[16] 

                                    :        (1)(563: 2يف الزهرة )

 ]من ابفيف[                                                                  

 (2)ايَهــفِ كْ مــا يَ  َو وْ َفــ َك نْــت مِ ْبــلَ طَ 

 

ـــعَ  -1    لَّ إِ وَ  اِف َفـــبالكَ  َس فْ الـــنَّ  لِ لِّ

ـــ   ـــ ِت أْ َي ـــ نْ ِم ـــ ةٍ ذَّ َل  (3)ايهَ لِ ْح تَ ْس مُ ـلِ

 

 

ْ لَّـىض ول لِ ـقـد َمـ اَم ـما لِـ -2    ذي َه

 (4)ايَهـفِ  َت ْنـتـي أَ الَّ  لّساعةِ لِ  َت رْ ـمِ   

 

 ْمــ مـا عُ  كَ رِ ْمـعُ  وَل ُطـ َت نْ ام أَ إنَّ  -3 

   [17] 

                                                 

يف قطعة من مخسة أبيات،  467جاءت األبيات يف ديوان أيب العتاهية )طبعة دار بريوت(:  (1) 

ات(، وهي مع رابع   وهي أليب العتاهية يف ُقطب الّْسور: )باب ما جاءا غفي مبادرة الّلذا

رة يف ألقاب الّشعراء: أليب العتا ، وهي لعِّلِّ بِن أيب طالب  رِِضا 114 -113هية يف الـُمذاكا

معا ثالث  هلام يف اَلزدهار فيام عقده  3و1، والبيتان 345: 9اهلل عنه يف: إكامل الّتهذيب 

 .312: 2الّشعراء من األحاديث واألخبار: .....،  واألّول بال نِْسباة  يف ِبجة املجالس 

أاْقنِِع »، ويف قطب الّْسور: «قنِّع النّفسا ...»ِبجة املجالس، واملذاكرة، واَلزدهار:  يف (2) 

ِع النّفسا ...»، ويف إكامل الّتهذيب: «النّفسا ...  .«اِْقما

... وَل »، ويف إكامل التّهذيب:  «ليسا فيام م ى وَل يف ...»يف قطب الّْسور، واملذاكرة:  (3) 

 .«لّلذي يأتيكا ...

... يف »وِبا ُيتّل الوزن، ويف قطب الّْسور:  «... ما ِعْشتا يف الّساعِة ...»يف اَلزدهار:  (4) 

 ، وِبا ُيتّل الوزن.«... طولا دهِركا يف الّساعِة ...»، ويف إكامل الّتهذيب: «الّساعِة ...
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 :(1) (1370: 3) يف صحيح البخاريّ 

اـلا الـ نا وهـو ـعن عقبة بن احلارث قال: رأيُت أبا بكر  رِضا اهلل عنـه ومحا سا حا

 يقول:

                                                 

ره البخارّي أيًضا يف  (1)  أمحد  ، ومسند اإلمام563: 6، وهو يف: فتح الباري 1302: 3وكرا

رية النّبوّية 8: 1 ، وتاريخ 239، ودَلئل النّبّوة للبيهقّي: برقم 569: 4َلبن كثري -، والسِّ

وجاء يف مسند أمحد: ... أخربين ُعْقباُة بُن احلاِرِث قال: خرْجُت مع أيب بكر   ؛91اخللفاء: 

َْصِ  يِق رِِض اهلل عنه ِمن صالِة العا دِّ عليِه وسلََّم بَِلياٍل، وعلٌّ  بعَد وفاِة النّبّي صىّل اهُالصِّ

الُم َيْمَِّش إىل َجنْبِه باتِِه وهو عليِه السَّ قا لاُه عىل را ، فاحتاما
ُب معا ِغْلامن  ِن بِن عِّلٍّ يلعا سا را بِحا ، فاما

 يقول: 

ِِّل          وا بِأايب ِشبُْه النابِي     بِيًها بِعا  لايْسا شا

ك. ومثله يف معرفة ا : وعِّلٌّ ياْضحا ، وتاريخ دمشق: )يف ترَجة احلسن 297: 1لثِّقات قالا

، وبعُضها ينسبه إىل فاطمة  ة معظمها تنسبه إىل أيب بكر  بن عِّّل رِض اهلل عنه( بروايات  عدا

 .67: 12رِِض اهلل عنها، والوايف بالوقيات 

 : ربا بيب يف الـُمحا ةا بنِت رسوِل اهلل صىّل اهلُل علايِْه و 46ونسبة ابُن حا لام ورِِضا لفاطِما سا

نا بنا عِّلٍّ رِِض اهلل عنهام، وكذلك البالذريُّ يف أانساب  قُِّص به احلسا عنها، وأّّنا كانت ُترا

عىل أّنه ُيروى أليب بكر رِض اهلل  539: 1، ونباه البالذرّي يف   6: 3و  539: 1األَشاف 

 .91ملعارف: ، ولاطائِف ا 439: 2عنه، و لفاطمةا رِض اهلل عنها يف العقد الفريد 

قُِّص ال ها وهي ُترا ِا يف هذا، فكأّن أبا باْكر  سمعا نا ِبذا، ثّم متثالا به.ـوَل تاعاُر سا  حا
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 ]من ُمزوء الكامل[                                                       

 (1)َبَعــــــــــِل  اَلــــــــــْيَس َشــــــــــبيهً 

 

ـــــــــــالنَّبِي ـــــــــــبِيٌه بِ ـــــــــــَأيب َش  بِ

ُك.   وعِّلٌّ ياْضحا

 

 

 

   

                                                 

ا بِأايب ِشبُْه النابِي»يف بعِض الّروايات:  (1)  ز، ويكونان بيتي. « وا جا نُْهوِك الرا فيصري وزنه من ما

ِبذه الّرواية ليس شعًرا، ألناه وهو « َل شبيٌه بعِّل»...  1302: 3ويف صحيح البخارّي 

مال « بأيب ِشبُْه النابّي »ليس ماوزوًنا؛ إَّل أن يكون الّشطر األّول:  فيكون من جمزوء الرا

بيه  »... املحذوف. ويف بعض الّروايات:   ...«.غري شا

ُن بن عِّّل رِض اهلل عنهام أاْشباها النااِس بالنابيِّ ـوكان ال  سا : 3ارّي ؛ انظر صحيح البخحا

 .6 -5: 3وأانساب األَشاف  1370: 3و  1302
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َهَرُة   ََجْ

يِق  دِّ  ُخَطِب َأيِب َبْكٍر الصِّ

 وَوصاياُه وَرسائِلِهِ 

 َريِضَ اهُ َعـنْهُ 
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ُخطْ  نُْه باُته كالُمُه وا  رِضا اهلُل عا

  يوما ُقبِضا رسوُل اهللِ

وايُة األُوىل  الرِّ

 

ريواينّ  نُْه دخل عىل النابـيِّ (  1)ذكر الـُحَصيُّ القا ِِضا اهللُ عا  وغرُيه أّن أبا بكر را

ى ة   (2)وهو ُمسجًّ رِبا بثاْوب حا
ـه وبكـى، ثـم (3) ّب عليـه فقبالا ، فكشف عنه الثاْوبا ثما أاكا

 قال:

ي! طِْبَت َحيًّا، وطِْبَت َميًتـا! وانقَطـَع لِـ» ـَمْوتَِك مـا َلــْم َينَْقطِـْع بأيب أنَت وأمِّ

ـفة، َوَجَلْلـَت عـِن الُبكـاء،  ِة، َفَعُظْمَت عِن الصِّ لِـَمْوِت أحٍد مَن األنبياِء ِمَن النُُّبوَّ

َت َمْسالًة  نا فيَك َسواءً (4)َوَخَصْصَت حتى ِعْ ، ولـول أنَّ (1)، وَعَمْمَت حتى ِعْ

                                                 

الّســرية وومــا بعــدها،  267:2؛ وانظــر: الّطبقــات الكــربى  69 - 68:  1( زهــر اآلداب 1) 

ــن هشــام  ــة َلب ــف 655:2النّبوي ــّروِ األُُن ــربّي  443:4، وال ــاريخ الّط  - 202:  3، وت

 346:2، واَلكتفاء 300:12د ، وسبل اهلدى والرشا77 -73: 8، والبداية والنِّهاية 203

ر 63:2، وتـــاريخ ابـــن خلـــدون 60:1ومـــا بعـــدها، والعواصـــم ِمـــن القواِصـــم  ، وُغـــرا

 ، عىل خالف  بينها يف العبارات تقدياًم وتأخرًيا، وإثباًتا وحذًفا.154اخلصائص: 

 ( سّجى الـميّت: غّطاه.2) 

ْويِشٌّ خُماطاط.3)  رِبة: رضٌب من ُبرود اليمن ما  ( الـحا

؛ أي صار موُتكا ُينيْس ُكلا مصيبة.4)  ال ياْسلو إذا نايسا ْسالُة: مصدر ميمّي من سا  ( الـما
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ـَك هَنَْيـَت عـِن ( 2)َمْوَتَك كـان اختيـاًرا منـَك  َلــُجْدنا لِــَمْوتَِك بـالنُّفوِس، ولـول أنَّ

ــاونِ  ــاَء الشُّ ــك م ــْدنا علي ــٌد (3)الُبكــاِء ألَْنَف ــا، فَكَم ــُه عنَّ ــا ل نســتطيُع َنْفَي ــا م ، فأّم

الَم؛ اْذُكْرنا  ول َيَبحاِن، الّلُهمَّ فَأْبلِْغهُ  (5)َيَتخالفانِ  (4)وإِْدناٌف   -يا ُمّمُد! -عنَّا السَّ

ْفـَت ِمـَن  كِينَِة ه ُنِقـْم ملِـا َخلَّ ْفَت ِمَن السَّ عنَد ربَِّك، وْلنَُكْن ِمْن بالَِك، فَلْول ما َخلَّ

 «.الَوْحَشِة، واْحَفْظُه فينا!

ِِضا اهلُل ـراُِتم، وعمـُر بـُن اخلّطـاب را ما جا إىل النّاِس وُهْم يف شديِد غا  ثما خرا

ُكـوا  ؛ فأقبـل النّـاُس إليـه وترا نُْه يكلُِّمهم، فقال: اجِلْس يا عمُر! فأباى أْن جيِلسا عا

نُْه: ِِضا اهلُل عا ، فقال أبو بكر را را  ُعما

َأشهد َأْن ل إلَه إِلَّ اهُ َوْحَدُه ل َشيَك له، وَأشهُد َأنَّ سـيَِّدنا ُمّمـًدا عبـُده » 

ئ، وَأنَّ اةـديَ  كـام ورسوُله، وَأشهُد َأنَّ الكتـاَب  يَن كـام ََشَ كـام َنـَزل، وَأنَّ الـدِّ

                                                 

 ( أي: استوى الـُمسلمون يف مصيبتك.1) 

فيقا األعىل؛ انظر الّطبقات الكربى  ( يعني أنا النبّي 2)  ا فاختارا الرا ، وفـتح البـاري 212:2ُخريِّ

132:8. 

ْأن3)  ؤون: َجع الشا مع إىل العي.( الشُّ  ، وهو جمرى الدا

ي 4)  ـرْبِ ُِ الــُمخاِمُر الـذي يا ناُف: املـر ، والـدا ُد: الـُحْزن. وأْدنافا املـريض إدناًفـا: ثاُقـلا ما ( الكا

 يا عىل املوت.املريضا حتى ُيْشفِ 

كاِن الـُمصابا ِبام.5)  َْتُ  ( يتخالفان: أي يأيت هذا مّرًة وهذا مّرًة، َل يا
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يف كـالم طويـل، ثـم ...« َحدَّ ، وأنَّ الَقْوَل كام قال، وأنَّ اهَ ُهَو الـَحقُّ الـُمبنُِي 

 قال:

ا النّاُس! َمْن كاَن َيْعُبُد ُمّمًدا فئنَّ ُمّمًدا َقـْد مـاَت، وَمـْن كـاَن َيْعُبـُد اهَ »  أَيُّ

هَ َحيُّ ل َيُموُت فئنَّ ا
م إلـيُكْم يف َأْمـِرِه، فـال َتـَدُعوُه َجَزًعـا(1)  ،(2)، وإنَّ اهَ َقْد َتَقـدَّ

وإنَّ اهَ قِد اختاَر لِنَبِيِّهِ 
ـَف فـيكم   ما عنَدُه عىل ما عنَدُكْم، وَقَبَضـهُ    إىل َثوابِـه، وخلَّ

يَِن آَمنُوا  كتاَبُه، وُسنََّة َنبِيِّه، فَمْن َأخَذ ِ ام َعَرف، وَمنْ  ا الذَّ َ َو بينَُهام َأْنَكر؛ ﴿َيَأَيُّ َفرَّ

اِمنَي بِاْلِقْسِ ﴾ ـْيطاُن بَِمـْوِت نبـيِّكم، ول َيْفتِنَـنَُّكْم (3)ُكوُنوا َقوَّ ، َول َيْشَغَلنَُّكُم الشَّ

 «.َفَيْلَحَق بكم (4)عْن دينِكم، فعاِجُلوُه باّلذي ُتْعِجُزوَنُه، ول َتْسَتنْظُِروهُ 

                                                 

ِِضا « ن يعبد ُمّمًدا ... فإنا اهلل حّي َل يموتمن كا»( قوله: 1)  نُْه حـي  اهللُ تكّرر يف خطبته را عا

  . 264، انظر: ص بُة أَّل يقاتلوهمارتّدت قبائل العرب ورأى الصحا

رْب.2)  ُع: نقيض الصا زا  ( الـجا

 من سورة النّساء. 135( من اآلية 3) 

 ( َل تستنظُِروه: َل تستاْمِهُلوه.4) 
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ُخْطباُته كالمُ  نُْه ُه وا  رِضا اهلُل عا

  يوما ُقبِضا رسوُل اهللِ

 روايٌة ثانية

  

ْيم ِِضا اهلُل  (1)وروى أبو ُنعا ـرا را بسنده إىل ابن عّباس أنا أبا بكـر  طالاـبا إىل ُعما

هدا فقال:  نُْه أْن جيِلسا فأبى، فتشا  عا

ا بعُد، فَمْن كاَن منُكْم َيْعُبُد ُمّمًدا فئنَّ ُم» ّمًدا قد مات، وَمـْن كـان مـنكم أمَّ

يعُبُد اهَ فـئنَّ اهَ َحـيٌّ ل َيُمـوُت؛ إنَّ اهَ َتعـاىل قـال: ﴿َوَمـا ُمّمـد إِلَّ َرُسـوٌل َقـْد 

ُسُل، َأَفئِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأَعَقابُِكْم، َوَمْن َينَْقلِْب َعـىَل  َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ

اكِِريَن﴾ َعِقَبْيهِ   .(3)«(2)َفَلْن َيُّضَّ اهَ َشْيً ا َوَسَيْجِزي اهُ الشَّ

                                                 

ة ـ، ومثلـه يف اجلـوهرة يف نسـب النّبـّي وأصـحابه الـ29: 1ة األولياء ( حلي1)   – 110: 2عرشا

ـيم اآليـة إىل قولـه  467: 1، وعيون الّتـواريخ 111 مـع اخـتالف قليـل. وإنـاما أوردا أبـو ُنعا

ابُِكْم﴾ وقال: )اآلية( يعني إىل آخرها. ىلا أاْعقا  تعاىل: ﴿عا

 من سورة آل عمران. 144( من اآلية 2) 

ِِضا اهللُ 3)  ( يف حيلة األولياء، وعيون الّتواريخ، عن سعيد بن الـُمسيّب أنا عمر بن اخلطاب را

نُْه لـاما سمع كالما أيب بكر  قال:  ـِمْعُت أبـا بكـر  تاالا »عا هـا ]يعنـي اآليـةا واهللِ! مـا ُهـوا إَِلا أْن سا

ــى أاهْ  ، وحتا ِقــْرُت حّتــى مــا ُتِقلُّنــي ِرْجــاليا ْفــُت حــي الكريمــة[ فاعا را ْيــُت إىل األرِ، وعا وا

 «.قد مات سمعتُه تاالها أانا رسولا اهلل 
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نُْه   ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا  ِقيفِة با ْوما سا يا
(1) 

وايُة األُوىل   الرِّ

 

ِدا اهللا وأاْثناى عليِه، ثّم قال: (2)ذكر الطارِبيُّ  نُْه محا ِِضا اهلُل عا  أّن أبا بكر  را

                                                 

. يا تِنْي ِرْجالا ِهْشُت، وأاْسلاما ، ودا ِِ ْرُت إىل األر را عِقْرُت: خا  وا

داْت 1)  را ـقيفِة، وسـأوِرُدها تِباًعـا؛ ووا نْـُه يـوم السا ِِضا اهللُ عا  خلطبتِه را
ة  ( وقفُت عىل روايات  عدا

ْفًحا.مقاطُع من  ها يف مصادرا كثرية  رضْبُت عنها صا

ْمك. ُة: ِشبُْه الباْهِو الواسِع الطاويِل السا فا ْقٌف، والصُّ ٌة هلا سا قيفة: ُصفا  والسا

، وّنايـة األرب 192: 2وما بعدها، ومثله يف الكامل يف التـاريخ  218: 3( تاريخ الّطربّي 2) 

 . 20 -19: 19يف فنون األدب 

ف  أّن عبـد اهلل بـن عبـد الـّرمحن بـن أيب  نقل الّطربيُّ  ْن هشام بن ُمّمد الكلبّي عن أيب خِمْنـا عا

ـاما ُقبِضا رسوُل اهللِ  ثه أنا األنصار اجتمعت لا قيفة بانِي ساعدة،  عمرة األنصارّي حدا يف سا

ُِتْم وما يا  لا ما كان ِمن ُُماورا ةا، وناقا ْولِياِة سعِد بن ُعبادا ُقوا عىل تا ُردُّون به عىل الـُمهاجرين واتافا

لون وعشريُته، بأن يقولوا: منّا أمرٌي ومنكم أمرٌي، فبلـغا ذلـك  م صحابتُه األوا وا بأّنا إن احتجُّ

نُْه فأقبلا إىل منزل رسول اهلل، فأرسلا إىل أيب بكر  أِن اخـُرْج إيّل  ِِضا اهللُ عا عمر بن اخلطاب را

فأرسل إليه أيّن منشِغٌل، فأرسل  -يف جتهيز رسول اهلل وكان هو وعِّلُّ بن أيب طالب  دائِباْيِ -

هم،  ياا نحـوا إليه أناه قد حدث أمٌر َل بدا لكا ِمْن ُحضوِره، فخرج، فأنبأه بأاْمِر األنصار، فمضا
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ــُدوا اهَ  إنَّ اهَ» ــِه، لَِيْعُب تِ ــىل ُأمَّ ــهيًدا ع ــِه، وش ــوًل إىل َخْلِق ــًدا رس ــَ  ُُمَمَّ َبَع

ُدوه وهم َيْعُبُدوَن ِمْن دونِه آلِ  ـا هلـم عنـَدُه شـافعٌة، ـَوُيَوحِّ َهًة َشـتَّى، وَيْزُعمـوَن َأهنَّ

 «.(1)وهلم نافِعٌة، وإنَّام هَي ِمن َحَجٍر َمنُْحوٍت، َوَخَشٍب َمنُْجورٍ 

ُهْم وَ ـيَ َل  ﴿َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهِ َما قرأ: ثما  ِء َينَْفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهـُاَل َل ُّضُّ

ُبوَنا إىَِل اهِ ُزْلَفى﴾(2)ُشَفَعاُلَنا ِعنَْد اهِ﴾ ، ﴿َوَقاُلوا َما َنْعُبُدُهْم إِلَّ لُِيَقرِّ
(3). 

                                                 

ـُر أن يـتكلام، فقـال لـه أبـو  ـلوا أرادا ُعما صا اح فسار معهام، فلاّم وا ةا عامرا بنا اجلرا فلِقياا أبا ُعبايْدا

؛ قال: فبدأ أبو بكر  فحِمدا اهلل وأثنـى عليـِه بكر   ْيًدا حتى أتكّلم، ثّم انطِْق بعُد بام أْحبابْتا : ُروا

، إىل أن قال بشرُي بـُن سـعد  أبـو  ُر وعدٌد من األنصار الكالما ثم قال هذه اخلطبة؛ ثما ترادا ُعما

ا األنصار! النُّعامن بن باشري األنصارّي: ْعرشا ا ُأويِل فضـيلة  يف جهـاد  -!واهللِ-إّنا  )يا ما ئِْن كنـا لا

ْدحا ألنفِسنا،  بِّنا، وطاعةا نبيِّنا، والكا ا را ْدنا بِه إَّل رضا ين، ما أرا  يف هذا الدِّ
الـُمرشكي، وسابقة 

ـِة  يِلُّ النِّْعما ًضـا، فـإن اهللا وا را ْنيا عا فام ينبغي لنا أن ناْستاطِيلا عىل النّاِس بذلك، وَل نبتغي بِه الـدُّ

ــراين اهللُ  لينــا بــذلك؛ أاَلا إنا ُمّمــًدا ع ، وقوُمــه أحــقُّ بــه وأاْوىل، واْيــُم اهللِ! َل يا ْيش  ِمــْن ُقــرا

ُر،  هم هذا األمرا أابًدا، فاتاُقوا اهللا وَل خُتالفوهم وَل ُتنااِزعوهم(؛ فقال أبو بكر: هذا ُعما ُأناِزعا

ام ِشئتُم فبايُعوا؛ فأا  ةا، فأهيا ياا ذلكا أِلاّنه أفضُل الـُمهاجرين وثاين اثنِي إذ ُِها يف وهذا أبو ُعبايْدا با

ُل ديِن الـُمسلمي، وطلبا إليـه أن يبُسـطا  الِة اّلتي هي أفضا ُة رسوِل اهللِ عىل الصا الغاِر وخليفا

ُه القوم. عا ، ثما بايا
ِها باشرُي بُن سعد  ُه ليبايعوه، فبادارا  يادا

 ِة، وهي ِحرفُة الناّجار.( منجور: منحوت؛ ِمنا النِّجارا 1) 

 من سورة يونس. 18( من اآلية 2) 

ر. 3( من اآلية 3)  ما  من سورة الزُّ
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كوا ديَن آبائِ » لـنَي َفَعُظَم عىل الَعَرِب َأْن َيُِّْ هم، َفَخصَّ اهُ الــُمهاجريَن األَوَّ

ِة أذى  ـِب َمَعـه، عـىل ِشـدَّ من َقْوِمِه بتصديِقه، واإليـامِن بِـه، والــُمااساِة َلـه، والصَّ

، فلم َيْسَتْوِحُشوا (1)َقْوِمِهم هلم، وتكذيبِهم إياَّهم، وكلُّ النَّاس خُمالٌِف َزاٍر عليهم

ِة َعَدِدهْم، َوَشنَِف النّ  ُل َمْن َعَبَد اهَ  ،(2)ُهمـاِس لَ لِِقلَّ َوإَجاِئ َقْوِمهم عليهم؛ َفُهْم َأوَّ

ُسوِل، َوُهـْم أوليـاُله وعشـَيُته، وأحـقُّ النَّـاس  ـذا  يف األرل، وآَمَن باهِ َوبالرَّ

 األمِر ِمْن َبْعِده، ول يناِزُعهم ذلك إِلَّ ظالِـٌم.

يِن، ول سـابَِقُتُهُم َمـْن ل يُ  -ْعَْشَ األنصاِر!ـيا مَ -وأنتم  نَْكـُر َفْضـُلُهْم يف الـدِّ

الَعظِيَمُة يف اإلسالِم، َرِضَيُكُم اهُ أنصاًرا لِديِنِه ورسولِه، َوجعَل إَلـْيُكْم ِهْجَرَتـُه، 

لـِـنَي عنــَدنا أَحــٌد  ــُة َأْزَواِجــِه وأصــحابِِه، فلــيَس بعــَد الـــُمهاِجريَن األَوَّ وفــيكم ِجلَّ

ْقىَض ـ، َول ُتــ(3)ُتْفَتــْأُتُوَن بَِمُشــوَرةٍ َل  مــراُء، َوأنــتُم الــوزراُء،بمنــزَلتُِكْم؛ فــنحُن األُ 

 «.ُدوَنُكم األمورُ 

 

 

 

                                                 

ًة، إذا عاباُه.1)  رى عليه ِزرايا : عائٌب؛ ِمن: زا  ( زار 

ُه 2)  نِفا لا ِرح-( شا فا نٌِف. -كا ُه، فهُو شا را ُه وتنكا ضا ناًفا: أبغا  شا

 دا.( افتأاتا برأيِِه: استبدا بِِه وانفرا 3) 
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نُْه   ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا  ِقيفِة با ْوما سا  يا

 ِروايٌة ثانية 

 

نْـ (1)وأوردا ابُن عبِد ربِّه  ِِضا اهلُل عا ُه وغرُيه روايًة ُأخرى، فـذكر أنا أبـا بكـِر را

ِـدا  ! ثـما محا نُْه أن يتكلام قالا له: عـىل ِرْسـِلكا ِِضا اهلُل عا ُر بُن اخلطاِب را ـاما أرادا ُعما لا

 اهللا وأاْثناى عليه، ثما قال:

                                                 

ــة يف عــدد مــن املصــادر مــع يشء مــن 59 - 58: 4( العقــد الفريــد 1)  ؛ ووردت هــذه الّرواي

اخلالف يف عباراُتا بتقديم عبارة وتـأخري ُأخـرى، وزيـادة حـرف أو نقصـه؛ انظـر: الّسـرية 

، 234: 2، وعيون األخبار 298-297: 3، والبيان والّتبيي  657: 2َلبن هشام -النّبوّية 

ّر 258: 4د والعقد الفري ، وعيـون 161-160: 7، والّتـذكرة احلمدونّيـة  8:  2، ونثر الـدُّ

 .486: 1الّتواريخ 

(، فقد قال رسوُل اهللِ »بعدا هذا:  258: 4وزاد ابُن عبِد رّبه يف العقد      ْيش  : )األئمُة ِمـن ُقـرا

ُجلاْيِ  ْيِن الرا را بـنا اخلّطـاب وأبـا يعنـي عمـ»وعّلق عليه بقولـه: «، وقد رِضيُت لكم أحدا هذا

اح؛  را ةا بنا الـجا قاِمـكا »ُعبايْدا كا عـن ما را خِّ ؟! ما كان أحُد لُِيؤا يٌّ فقال عمُر: يكوُن هذا وأنتا حا

ُه النّاُس، وازدمحوا عـىل أيب اّلذي أقاماكا فيه رسوُل اهللِ  عا ُه، وبايا عا ِدِه فبايا با عىل يا ا ، ثما رضا

 ...«.بكر  

دا صاحُب )عيو  طِيـِب األنصـار، 486:  1ن الّتواريخ وأاْورا دا ( كالما خا هـذه اخلطبـة ُثـما أورا
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ُل النّـاِس إسـالًما، وأكـَرُمهم أحسـاًبا، » ا النّاُس! نحـُن الــُمهاجُروَن، َأوَّ َأَيُّ

ـُهم ، َوَأْحَسنُُهْم (1)َوَأْوَسُطُهْم داًرا ُوجوًها، وَأْكَثُر النَّـاِس ِولدَة يف الَعـَرِب، َوَأَمسُّ

ْمنَا يف الُقـرآِن عَلـْيُكْم، فقـاَل تبـاَرَك (2)َرِحـاًم برسوِل اهِ  ؛ َأْسَلْمنا قـبَلُكْم، َوُقـدِّ

ــو َبُع ــِذيَن اتَّ ـــُمَهاِجِريَن َواألَْنَصــاِر َوالَّ ــَن ال ــوَن ِم ُل ــابُِقوَن األَوَّ ُهْم وَتعــاىل: ﴿َوالسَّ

كاُلنـا (3)بِئِْحَساٍن﴾ يِن، وَُشَ ، فنحُن الـُمَهاجروَن وأنتُم األَنَصـاُر، إْخواُننَـا يف الـدِّ

، آَوْيُتْم َوَواَسـْيُتمْ  ،(4)يف الَفْيءِ  ا، فـنحُن (5)وأنصاُرنا َعىل الَعُدوِّ ، فَجـَزاُكُم اهُ َخـْيً

ــتُم الــُوزراُء؛ ــراُء، َوأن ــَرُب إِلَّ َل  األُم ــِديُن الَع ــتُم  َت ــَرْيٍش، وأن ــْن ُق هلــذا الـــَحيِّ ِم

 «.(6)َمـْحُقوُقوَن ألَّ َتنَْفُسوا عىل إخوانُِكُم الـُمهاجريَن ما َمنََحُهُم اهُ ِمْن َفْضلِه

                                                 

ًة ِبذه الّروا ا ُب » وهي: ، يِة خُمْتاَصا ـرا ْعـِرُف العا ري  فأنُتْم أاْهُلـه، ومـا يا ْرُتم ِمن خا كا أّما بعُد، فام ذا

ًبا ودارً  ِب ناسا را ، هم أوسُط العا ْيش  يِّ ِمن ُقرا ـدا هذا األاْمرا إَلا هلذا الـحا ُكـم أحا ِضيُت لا ا؛ وقد را

ُام ِشْئُتمْ   أاهيا
ُجلاْيِ ْيِن الرا ذا  .56ومثله يف تاريخ اخللفاء: « ها

  ( أي: أرفاُعهم داًرا.1)  

اباًة.2)  را ُِبم إليه قا ِحـاًم: أي أقرا ُهْم را سُّ  ( أما

 من سورة الّتوبة. 100( من اآلية 3) 

ْيء: الغنيمة.4)   ( الفا

عاِش. ( واساُه وآساُه:5)  زق والـما ُه يف الرِّ  سّواه بنفِسِه وشاركا

باُه عليه.6)  ِغبا فيه وغالا ُه فيه، ورا دا سا : حا  ( ناِفسا عليِه األاْمرا
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نُْه   ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا  ِقيفِة با ْوما سا  يا

 ِروايٌة ثالثة

 

ْأب  عيسى بِن يزيدا  (1)وروى اجلاحظُ   وايـِة الّسـابقِة أنا أبـا  عِن ابِن دا بعدا الرِّ

نُْه قال: ِِضا اهلُل عا  بكر  را

ـهم َرِحــاًم برسـوِل (2)نحُن َأْهُل اهِ»  ، وأقرُب النَّاِس َبْيًتا من َبْيِت اهِ، وأمسُّ

ْ عنـــه األَْوُس، وإن ـ؛ إنَّ هـــذا األمـــَر إْن َتطاَوَلـــْت لـــه اْلــــَخْزَرُا ه ُتـــاهِ  َقرصِّ

                                                 

ّر 298 -297: 3( البيان والّتبيي 1)  ، 161: 7، والتّذكرة احلمدونيّة 14: 2، ومثله يف نثر الدُّ

واية بقوله: مع خالف يسري يف األلفاظ؛ غري أّن صاحب نثر الدُّ  وِمن كالِمـِه »ّر قّدم هلذه الرِّ

ـه:  ؛«ذلك اليوما  -واهللِ!-فرمـاُهُم اهللُ »ونقلت هذه املصادر عن ابن دأب  بعدا الــُخْطباِة قولا

ِة الـُمْسكِتة. «بالـُمْسكِتاةِ   يعني بالـُحجا

ــّمى يف اجلاهلّيــة )أهــلا اهلل(؛ ألّّنــم أهــُل الــ2)  يش ُتسا ِم وـ( كانــت ُقــرا را ِمــن »مــا امتــازوا بــه حا

 57: 1وقد عّددها الّثعالبيُّ يف )ثاِمِر القلوب(  «املحاسن واملكارم والفضائل والـخصائص

ـرا بـِن   أيب ُأميّة بِن الـُمغريِة بِن عبـد اهللِ بـِن ُعما
ِ
ْوُل أيب طالب  يف ِرثاء ها؛ ومن ذلك قا وما بعدا

، وكان خرجا إىل الّشاِم تاِجًرا فامتا فيها  زوم  ومـا بعـدها، وانظـر  244: 4)خزانة األدب خما

 (:138ديوان أيب طالب: 

ـــــا الباشـــــائِرُ  ْينا ى إِلا ـــــعا ْس ـــــُه تا ُم دا  تاقا

 

ــافاًِل      ــاِم قا ــن الشا ــْأيِت ِم ــانا إِذا يا كا  وا
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ْ عنه اْلـَخْزَرُا، وقد كاَن بني الــَحيَّنْيِ َقـْتىل ل ُتنَْسـى، تطاَوَلْت ل ه األَْوُس ه ُتَقرصِّ

ــاعٌق  ــنُكْم ن ــَق م ــئْن َنَع ــداَوى، ف ـــْحَيْي أســٍد،  (1)وَجْرحــى ل ُت ــني َل ــَس ب فقــد جل

َرُحُه األنصاريّ  (2)َيْضَغُمهُ   «.الـُمهاِجِريُّ وجَيْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ــــافِرُ  ع ٌة وما ــــدا ْي ــــرًيا را بِ ــــْتُهْم حا سا  كا

 

يُْصــــبُِح أهــــُل اهللِ بِيًضــــا كــــأّنام   فا

      
 

، و1)  : صاحا قا ا.( ناعا  نادى، وداعا

 (2. ْيغما يا األسُد: الضا ُه ِمّا أاهوى إليه؛ ومنه ُسمِّ ه بشّدة، ويمأُل فاما ُمه: ياعاضُّ  ( ياْضغا
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نُْه   ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا  ِقيفِة با ْوما سا  يا

 ِروايٌة رابعة

 

: (1)ونقلا صاحُب )اإلمامِة والّسياسة(  دا فقالا ها نُْه تاشا ِِضا اهلُل عا  أنا أبا بكر  را

                                                 

نُْهام قاَل أليب بكـر  بعـدا 11-10( اإلمامة والّسياسة: 1)  ِِضا اهللُ عا را را ُعما ؛ وذكر أنا أبا عبيدةا وا

، نْباغي ألحد  أن يكونا فوقاكا أنتا صاحُب الغاِر ثاينا اْثـناْي، وأمـركا رسـوُل اهلل  ُخطبتِه: ما يا

   ــنا ــرا رأيا األنصــار يف أن ُيتــاُروا واحــًدا ِم ــالة، فأنــت أحــقُّ ِبــذا األمــر؛ ثــّم ذكا بالصا

لاكا األنصاريُّ اختاروا رجـاًل ِمـنا األنصـاِر، وإذا  الـُمهاِجرين وواحًدا من األنصاِر، فإذا ها

لاكا الـُمهاجريُّ اختا ؛ فقـاما أبـو بكـر  ها ِزيـغا ، فُيْشِفُق كلٌّ مـنهام أاْن يا را ِمنا الـُمهاِجِرينا روا آخا

ِمدا اهللا وأثنى عليه، وقال:  ًدا »فاحا رسوًَل إىل خلقه، وشهيًدا عـىل ُأ  إنا اهلل تعاىل بعثا ُُماما

تِِه، ليعُبدوا اهلل ويوّحدوه ... دا  «ما دالـخُ وأورا واية طباةا عىل نحو  ِمّا أورا ه الّطربّي وغريه يف الرِّ

 األُوىل.

دا ابُن أيب احلديد يف )َشح ّنج البالغة      ( هذه اخلطبـة بألفـاظ  مقاربـة  أللفـاظ 8 - 7: 2وأورا

صاحِب اإلمامة والّسياسة، وما جرى بعدها من ُماورة، ثـّم جـاءا بخطبـة  ُأخـرى سُأْثــبُِتها 

 فيام يأيت.

شـاد 355-354: 2وأورد صاحب )اَلكتفـاء       -312: 12( وصـاحب )سـبل اهلـدى والرا

 ( هذه اخلطبةا بألفاظ  فيها يشء من اَلختالف، ولذلك سأثبتها مفردًة فيام بعد.313
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ــًدا  -َجــلَّ َثنــاُلهُ  -إنَّ اهَ »  ــَدَعا إىل  َبَعــَ  ُُمَمَّ ، َف ـــُهدى وديــِن الـــَحقِّ باْل

ـــينَا ـــا  اإلســـالم، فأخـــَذ اهُ بِنَواِص ـــِه، فُكنَّ ـــا إَِلْي ـــا َدَع ـــا إىل م ـــ –وقلوبِن ْعَْشَ ـَم

ُة رسـوِل اهِ -الـُمهاِجرينَ  َل النَّاِس إسالًما، والنَّاُس َلنَا فيِه َتَبٌع؛ وَنْحُن ِعـَِّْ  (1)أوَّ

 َّونحُن َمَع ذلَك أوَسـُ  الَعـَرِب َأْنسـاًبا، َلْيَسـْت َقبيَلـٌة ِمـْن قبائِـِل الَعـَرِب إِل ،

وا، وأنتم ُوَزراُلنـا ـالَِّذيَن آَوْوا ونَ  -واهِ! -ٍش فِيها ِولدٌة؛ وأنُتْم أيًضا ولُِقَريْ  رَصُ

يِن، وُوزَراُء رسوِل اهِ  كاُلنـا يف ِديـِن يف الدِّ ، وأنتم إخواُننَا يف كتاِب اهِ، وَُشَ

اَء، واهِ! ما ُكنَّـا اَء وَ َّ ، وفيام كنَّا فيِه ِمْن ََسّ يف َخـْيٍ َقـ ُّ إِلَّ كنـُتْم  اهِ عزَّ وجلَّ

َضا بَقضـاِء  َمَعنَا فيه؛ فأنتم َأَحبُّ النَّاِس إَلْينا، وَأْكَرُمهم َعَلْينا، وَأَحقُّ النّاِس بالرِّ

اَم ســاَو َلُكــْم وإلخــوانُِكُم الـــُمهاجِريَن َريِضَ اهُ َعــنُْهم، ـاهِ َتعــاىل، والّتســليِم لِــ

ُســـُدوُهْم َوأنـــتُم الــــُمْاثُِروَن عـــىل َأْنُفِســـهم حـــنَي اَل وُهـــْم َأَحـــقُّ النَّـــاِس، َفـــ حَتْ

، واهِ! ما ِزْلُتْم ُمْاثِِريَن إخواَنُكُم الـُمهاِجِرين، وأنـُتْم َأَحـقُّ النَّـاِس (2)اْلـَخَصاَصةِ 

ُسُدوا إخواَنُكْم عىل َخ  ْيٍ َأّل يكوَن هذا األَْمُر واختالُفُه عىل َأْيِديُكْم، وَأْبَعُد َألَّ حَتْ

ام َأْدُعوُكْم إىل أيب ُعَبْيـَدَة َأو ُعَمـَر، وكاِلُمـا َقـْد َرِضـيُته  ساَقُه اهُ َتَعاىل إَلْيِهْم؛ وإنَّ

 «. ُما َله أهٌل لُكْم وهلذا األمر، وكاَِل 

                                                 

دات يف بعض الروايات: 1)  ؛ وورا ْهُطه، وعشريُته األاْدناْونا ُجل: را ُة الرا عشرية رسول اهلل »( ِعَْتا

...». 

ُة: الفقُر وُسوءالـخا ( 2)   احلال. صاصا
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نُْه   ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا  ِقيفِة با ْوما سا  يا

 روايٌة خامسة

 

ن أمحــدا بــِن عبــِد العزيــِز اجلــوهرّي يف )كتــاب عــ (1)ونقــل ابــُن أايب احلديــد 

نُْه قالا بعـدا مـا رأى  ِِضا اهلُل عا ابعة، وأنا أبا بكر را وايِة الرا قيفة( ما سبقا يف الرِّ السا

ــكا  لا ــإذا ها ــايعوه، ف ـــُمهاجرينا فيب ــنا ال ـــُمْسِلُمونا رجــاًل ِم ــار ال األنصــاُر أن ُيت

ا، فإذا هلـكا اختـاروا وا ، هكـذا أبـًدا مـا اختاروا أنصاريًّ حـًدا مـن الــُمهاجرينا

ة؛ فقام أبو بكر  فقال: ِقياْت هذه األُما  با

                                                 

 ، وانظر ما جاء يف مناسبة الّرواية الّسابقة. 8 - 7: 6( َشح ّنج البالغة 1) 

ثما نقل ابُن أيب احلديد عن أمحدا بِن عبد العزيز اجلوهريِّ بسنده إىل أيب بكِر بـِن عّيـاش  عـن 

ـد  عل»زيد بن عبد اهلل قال:  ـالة إنا اهلل تعاىل نظر يف قلـوب العبـاِد، فوجـدا قلـبا ُُماما يـه الصا

الم خريا قلوِب العباِد، فاصطفاُه لنفسِه وابتعثاُه برسالته؛ ثما نظر يف قلـوب األمـم بعـد  والسا

رْيا قلوِب العباِد، فجعلاُهْم وزراءا نبيّه، يقاتلون عـن دينـه؛ فـام  قلبِه، فوجد قلوبا أصحابِه خا

ٌن، وما رأى الـمُ  سا نًا فهو عندا اهللِ حا سا سلمونا سـيًّئا فهـو عنـد اهللِ سـيٌِّ ؛ رأى الـُمسلمون حا

ّلوا أبا بكر  بعدا النبـي  ّياش: وقد رأى الـُمسلمونا أن ُيوا فكانـت وَليُتـُه  قال أبو بكر بن عا

ناةا  سا  «.حا
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ــائِهم،  إنَّ رســوَل اهِ »  ــَن آب ــوا دي ُك ــَرِب َأْن َيُِّْ ــىَل الَع ــَم َع ــَ  َعُظ ـــامَّ ُبِع َل

ُوه لنَِي ِمْن َقْومِه بتصديقِه واإليـ(1)فخاَلُفوُه وشاقُّ امِن ، وخصَّ اهُ الـُمهاجريَن األوَّ

ــْبِ مَعــُه عــىل شــّدِة َأَذى َقْوِمــِه، وَهْ َيْسَتْوِحُشــوا لَكْثــَرٍة  بــِه، والـــُمواساِة َلــُه، والصَّ

ِهمْ  ُل َمْن آمَن برسوِل اهِ، وُهْم (2)َعُدوِّ ُل َمْن َعَبَد اهَ يف األرِل، وُهْم َأوَّ ؛ َفُهْم أوَّ

ُتهُ  َأْولِياُلُه وِعَِّْ
مِر َبْعَدُه، ل ُينـاِزُعُهْم فيـِه إِلَّ ظالِــٌم؛ ولـيَس ، وَأَحقُّ النَّاِس باأل(3)

أحٌد بعـَد الــُمهاجريَن َفْضـاًل وَقـَدًما يف اإلسـالم ِمـْثُلُكْم، فـنْحُن األمـراُء وأنـُتُم 

 «.الوزراُء، ل نمتاُز دوَنُكْم بَِمُشوَرٍة، ول َنْقيِض ُدوَنُكُم األمورَ 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ْوُه وعاناُدوه.1)  صا اقُّوه: خالفوُه وعا  ( شا

اُفوا.2)   ( مل يْستاْوِحُشوا: أاْي مل ُيا

ْهُطه،3)  ُجل: را ُة الرا  وعشريتُه األدناْون. ( ِعَْتا
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نْهُ   ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا يا  ِقيفِة با  ْوما سا

 ِروايٌة سادسة

 

عــن أمحــدا بــِن عبــِد العزيــِز اجلــوهريِّ يف )كتــاب  (1)ونقــلا ابــُن أيب احلديــد 

نُْه، وهي: ِِضا اهلُل عا  السقيفة( بسنده، روايًة ُأخرى خِلُطبة أيب بكر  را

ُكْم ُمْسلِم؛ إّنا » ا َقـ ُّ ما  -واهِ!-يا َمْعَْشَ األنصار! ما ُينْكُِر حقَّ َأَصـْبنا َخـْيً

ْكُتمونا فيه، لقد آَوْيُتْم وآَزْرُتْم وَواَسْيُتمْ  ، ولكِْن قد َعلِْمُتْم أنَّ الَعـَرِب ل (2)إِلَّ ََشَ

، َأْوَسـُ  الَعـَرِب َوِشـيَجَة ُتِقرُّ ول ُتطِيُع إِلَّ لمرٍ  ِمْن ُقَرْيٍش، ُهْم َرْهُ  النَّبِيِّ 

داًرا، وَأْعَرُب النَّاِس َأْلُسنًا، وَأْصـَبُح النَّـاِس َأْوُجًهـا، وَقـْد  َرِحٍم، وَأْوَسُ  النَّاسِ 

 «.َعَرْفُتْم َبالَء ابِن اْلـَخطَّاِب يف اإلسالِم َوَقَدَمُه؛ َهُلمَّ َفْلنَُبايِْعُه!

ْل إّياكا ُنباِيع.   ُر: با  قال ُعما

                                                 

 .40 - 39: 6( َشح ّنج البالغة 1) 

ّي: 2)  ِ رْشا خما ـقيفِة بانِـي سـاعدة: )لقـد »( قال الزا نْـُه، قـال لألنصـار يـوما سا ِِضا اهلُل عا أبـو بكـر را

ِة، وهـي  ْيُتْم(، أي عاونتم وقّويتم؛ آسيُتم: وافاْقُتم وتابعتم، ِمـنا األُْسـوا نَصُتْم وآزرُتْم وآسا

 .41: 1الفائق « القدوة
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نُْه   ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا  ِقيفِة با ْوما سا  يا

 ِروايٌة سابعة

 

الا   لا الكا ـُر بـُن  (1)عّي وناقا نْـُه لــاما أرادا ُعما ِِضا اهلُل عا عن ابِن ُعْقبةا أنا أبا بكر  را

ى الكـالما إْن شـاءا  ـُتْكفا ! فسا نُْه أن يتكلام قال له: عىل ِرْسِلكا ِِضا اهلُل عا اخلّطاِب را

ْوُم، ثما قا تا القا ، فأاْنصا دا ها ه تاشا  ل:اهلُل، وأنا

، َفـَدَعا رسـوُل اهِ »  ًدا باْلـُهدى وديـِن الــَحقِّ إىل اإلسـالم،  َبَعَ  اهُ ُُمَمَّ

َل  -ْعَْشَ الــُمهاِجرينَ ـَمـ –فأَخَذ اهُ بُقُلوبِنَا وَنواِصينا إىل ما دعانا إليـه، فكنَّـا  أوَّ

ُل النُُّبـّوة، وأهـُل النّاِس إسالًما، ونحُن َعشَيُتُه وأقاِرُبُه وَذُوو َرِحـِمه، فنحُن أهـ

، َوَلَدْتنَا الَعَرِب كلُّها، فليَسـْت منهـا (2)الفة، وَأْوَسُ  النّاِس أنساًبا يف الَعَرِب الـخِ 

قبيَلٌة إِلَّ لُِقَرْيٍش فيها ِولدٌة، وَلْن تعَِِّف الَعَرُب وَلْن َتْصُلَح إِلَّ عـىل َرُجـٍل ِمـْن 

، وَأْبَسـُطُه لِسـاًنا، وَأْفَضـُلُه َقـْوًل، فالنّـاُس (3)ُقَرْيٍش؛ هـم َأْصـَبُح النّـاِس ُوُجوًهـا

                                                 

شـاد  355-354: 2( اَلكتفاء 1)  ، وكالِهـا نقلـه عـن 312: 12، ومثله يف ُسُبل اهلدى والرا

 موسى بن ُعْقباةا وابِن إسحاق من حديِث ابن عّباس، وانظر مناسبة الّرواية الّرابعة.

ُط العرب أنساًبا: خياُرها.2)   ( أوسا

 ًها.( أصباُح النّاِس وجوًها: أَجُلهم وجو3) 
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ــا وبيــنَُكْم قِْســَمُة  لُِقــَرْيٍش َتَبــُع؛ فــنحُن األَُمــراُء وأنــتُم الــُوزراُء، وهــذا األمــُر بينَنَ

 .(1)األُْبُلَمةِ 

ين،  -ْعَْشَ األنصـاِر!ـيا مَ  -وأنُتْم  كاُلنـا يف الـدِّ إخواُننـا يف كتـاِب اهِ، وَُشَ

َضــا ـالنّــاِس إَِلْينــا، وأنــتُم اّلــِذيَن آَوْوا وَنــ وَأَحــبُّ  وا، وأنــُتْم َأَحــقُّ النّــاِس بالرِّ رَصُ

بقضاٍء اهِ والتَّسـليم لَِفِضـيَلِه مـا َأْعَطـى اهُ إخـواَنُكْم ِمـَن الــُمهاِجريَن، وأحـقُّ 

ُسدوُهْم عىل َخْيٍ آتاهُم اهُ إّياُه.  النّاِس ألَّ حَتْ

: ُعَمـَر بـِن اْلــَخّطاِب، وأيب ُعَبْيـَدَة بـِن  فَأَنا َأْدُعوُكمْ  ُجَلنْيِ إىل َأَحِد هَذْيِن الرَّ

اِح  الـَجرَّ
 «.(3)، فكاِلُما َقْد َرِضيُتُه للقياِم  ذا األمِر، ورَأْيُتُه أهاًل لذلك(2)

                                                 

منّا األمراء، ومنكم الـوزراء، واألمـر »( هذه العبارةا: 166: 3( أورد الزخمرشي يف )الفائق 1) 

ــةِ  ـدِّ األُْبُلما قا ـها بقولــه: « بيننـا وبيــنكم كا ــُة »وفّْسا ــُة: ُخوصا ْطــُع ُطـوًَل ...، واألُْبُلما : القا ـدُّ القا

اها ى ِشقا ت تاساوا ـُة الــخُ شجٌر شبيٌه بالناْخل، و، والـُمْقُل: «الـُمْقِل، وهي إذا ُشقا قا ُة: ورا وصا

 الـُمْقِل والنّخِل وما أشبهه.

العيُّ ها هنا: 2)  ُه عليهام، وكان قائاًم بيناُهاما »( قال الكا عا يادا ضا  «.ووا

نُْهام قاَل له: ما ينبغـي ألحـد  بعـدا رسـوِل اهلل 3)  ِِضا اهللُ عا را وأبا ُعبيدةا را را أنا ُعما  أن ( ثما ذكا

كا رسـوُل اهللِ  ـرا ، وأاما
، أنتا صاحُب الغار مع رسوِل اهللِ ثاينا اثناْيِ

 يكون فاْوقاكا يا أبا بكر 

ة. قُّ ِبذا األمِر؛ ثما ذكر كالما األنصاِر وإمتاما الباْيعا  حي اشتكى فصلايْتا بالنّاس، فأنت أاحا
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نُْه   ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا  ِقيفِة با ْوما سا  يا

 روايٌة ثاِمنَةٌ 

 

را ا  كا ِقّي وذا ِِضا اهلُل  (1)لباْيها  أنا أبـا بكـر  را
بسندِه إىل ُمّمِد بِن إسحاقا بِن ياسـار 

نُْه قال يف ُخْطباتِِه:  عا

وإنَّ هذا األَْمَر يف ُقَرْيٍش مـا أطـاُعوا اهَ واسـتقاُموا عـىل َأْمـِرِه، قـد َبَلَغُكـْم »

ا َفَتْفَشـُلوا َوَتـْذَهَب ِرحُيُكـْم َتنَاَزُعوَل ، ﴿وَ ذلَك، َأْو َسِمْعُتُموُه عن رسوِل اهِ 

ــابِِريَن﴾ وا إِنَّ اهَ َمــَع الصَّ َواْصــِبُ
؛ فــنحُن األُمــراُء وأنــُتُم الــُوزراُء، إخواُننــا يف (2)

يِن، وأنصاُرنا عليه  «.الدِّ

                                                 

نان الكربى )برقم 1)  نن الكربى يف 540: 8 (، ومثله يف البدر الـُمنري16978( السُّ ، وعن السُّ

(، وجاءت عندِها زيادٌة 14059(، وكنز الُعاّمل )برقم: 27724جامِع األحاديث )برقم: 

نن الكربى يف أّول اخلطبة:  سلمنَي أمياِن، فئنَّه َمْهاَم مُ لْ وإنَّه ل حَيِلُّ َأْن يكوَن لِ »عىل ما يف السُّ

َك َيُكْن ذلَك َِيَْتلِْف َأْمُرُهْم وأحك اُمهم، وتتفّرْو ََجاعُتهم، وَيَتنَاَزُعوا فيام بينَُهُم، هنالِـك ُتـَِّْ

نَُّة وَتْظَهُر البِْدَعَة وَتْعظُُم الِفْتنَُة، وليَس ألحٍد عىل ذلَك صالُح، وإنَّ هذا األمَر يف قـريٍش  السُّ

».... 

 من سورة األنفال. 46( من اآلية 2) 
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نُْه   ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا  ِقيفِة با ْوما سا  يا

 ِروايٌة تاسعة

  

:  (1)وذكر ابُن ُقتاْيباةا    ْيش  فقـال « ِمنّا أمـرٌي ومـنكم أمـريٌ »أّن األنصار قالوا لُِقرا

نُْه: ِِضا اهلُل عا  أبو بكر را

ا » َأنساًبا؛ ثّم ( 2)َأْكَرُم النّاِس أحساًبا، وَأْثَقُبه -َمْعَْشَ هذا اةيِّ من ُقَرْيشٍ  –إنَّ

ُة  نحُن َبْعُد ِعَِّْ
ـام رسوِل اهِ اّلتـي َخـَرَا منهـا، وَبْيَضـتُ ( 3) ـَأْت َعنْـُه، وإِنَّ ُه اّلتـي َتَفقَّ

حى عن ُقْطبِها (1)ِجيَبِت   «.العرُب عنَّا كام ِجيَبِت الرَّ

                                                 

؛ وأورد ابـُن ُقتيبـة 170:1، والفـائق 18:2ر الـّدّر ، ومثلـه يف نثـ256:1( غريب احلـديث 1) 

ُة رسول اهلل »قولاه:   . 32يف أدب الكاتب: « ... )إىل آخره( نحن ِعَْتا

ـٌب ثاقـٌب »( قال ابن ُقتيبة: 2)  سا ُحهم؛ والّثاقب: الــُمِضء، ُيقـال: حا ...« يريد: أاْبـيانُهم وأاْوضا

 .256:1غريب احلديث 

ْوِضـِعه(: ( قال ابن ُقتيبة حت3)  ُعه النّـاُس يف غـرِي ما ومـن ذلـك »ت عنوان: )باب: معرفة ما ياضا

ُة رسـول اهلل  ـْن قـال: )ِعـَْتا ـًة، وأنا ما ّيُة الّرجـِل خاصا ُة(، يذهب النّاُس إىل أّّنا ُذرِّ ( )الِعَْتا

تُه، ُة الّرجل: ُذّريا نْها؛ وِعَْتا ِِضا اهللُ عا ِد فاطمةا را ْن  فإّنه إّنام يذهب إىل ولا ، ما وعشريُته األاْدناْونا

ُة رسـوِل اهلل  ُدلُّكا عىل ذلك قوُل أيب بكر  رمحُه اهلل تعاىل: )نحن ِعـَْتا ، يا ربا ْن غا ما ى منهم وما

ْعِرُفوناـه ـْوِم َجيًعـا مـا َل يا ـِة القا َّْضا عيا بحا أدب « ...(، ومل يكن أبو بكر ِرْضواُن اهللِ عليه لِياـدا
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 .32الكاتب: 

ْهُطه وقوله: »وقال:   . 257:1غريب احلديث ...« )نحن عَتُة رسول اهلل( يريد: را

ْينا كام ُخِرقاِت »( قال ابن ُقتيبة: 1)  والا ًطا، وكانِت العرُب حا سا يريد: ُخِرقاِت العرُب عنّا، فكناا وا

ْيٌش كالُقْطـِب ...، وأرادا أنا  طِها لِْلُقْطِب، وهو اّلذي تدوُر عليـه، فُقـرا سا حى يف وا ْيًشـا الرا ُقرا

 . 257:1غريب احلديث ...« واِسطاُه العرب وُلباُِبا 
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نُْه   ُخْطباُته رِضا اهلُل عا

تِه  ْيعا  بعدا با

 

طاـبا حـيا  (1)روى الباالُذِريُّ  نْـُه خا ِِضا اهلُل عا هريِّ أنا أبا بكـر را بسنده إىل الزُّ

، فقال  :بوِيعا واسُتْخِلفا

ه، وَنُعـوُذ بـاهِ ِمـْن » اةمُد هِ، َأَْحُدُه وَأسَتِعينُه عىل األمِر ُكلِّه، عالنَيتِـه وَِسِّ

يـَك َلـُه، وأنَّ  ْيِل والنَّهـار، وَأْشـَهُد َأْن ل إلـَه إِلَّ اهُ وحـَدُه ل ََشِ ََشِّ ما يَأِ  يف اللِّ

اَعِة، َفَمْن َأطاَعُه َرَشَد، ُمّمًدا عبُده ورسوُلُه، َأرسَلُه باةقِّ َبِشًيا ونَ  اَم السَّ ِذيًرا ُقدَّ

 وَمْن َعصاُه َهَلَك. 

ُكْم.  َأَل وإيِنِّ َقْد َولِيُتُكْم وَلْسُت بَِخْيِ

                                                 

؛ وهذه الرواية أتمُّ رواية هلا، وُرِويا بعُضها يف مصادرا 274 - 273: 2( أنساب األَشاف 1) 

 من اَلختالف يف األلفاظ والعبارات، منهـا: ُمسـند أمحـد بـرقم )
 
ا مع يشء (، 80كثرية  جدًّ

فاقيات:   -(، والّسرية النّبوية273:2)استدراًكا من َشح ّنج البالغة  463واألخبار الـُموا

ــّدّر 232:2، وعيــون األخبــار 450:4، والــّروِ األنــف 661:2َلبــن هشــام  ــر ال ، ونث

ـة 304 -301: 30، وتاريخ دمشق 20:2 : 2، واجلوهرة يف نسب النّبّي وأصـحابه العارشا

، 66:3، ووفيـات األعيـان 358:2اء ، واَلكتف493:4َلبن كثري  -، والّسرية النّبوية111

ــة األرب  ــاء: 25: 19وّناي ــاريخ اخللف ــرقم: 57، وت ــث  )ب  -27872، وجــامع األحادي

 (. 14073و 14064(، وكنز الُعاّمل )برقم: 2792
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ــةً  ــْت َبْيَعتِــي َفْلَت ــْد كاَن ــُم اهِ! مــا (2)َأَل وَق ــَة؛ َواْي ، وذلــَك َأّننــي َخِشــيُت الِفْتنَ

ا ول َحَرْصــُت عَلْيهــا َيْوًمــا َقــ ُّ ول  اهــا َِسًّ َلْيَلــًة، ول َطَلْبُتهــا، ول ســَأْلُت اهَ إِيَّ

ـْدُت َأْمـًرا عظِـياًم مـا ع بـِه طاقـٌة ول َيـَداِن،  َعالنَيًة، ومـا ِع فيهـا راحـٌة؛ وَلَقـْد ُقلِّ

 وَلَوِدْدُت أنَّ َأْقَوى النّاِس َعَلْيها َمكايِن؛ َفَعَلْيُكم بَتْقَوى اهِ.

َق الــُحْمِق الُفجـور؛ وإينِّ ُمتَّبِـٌع ولسـُت وإِنَّ َأْكَيَس ا   لَكْيِس التَُّقى، وإنَّ َأْْحَ

، وإنَّ أَشــدَّ  ــِديُد حّتــى آُخــَذ منــُه اةــقَّ بـِــُمْبَتِدٍئ؛ وإنَّ َأْضــَعَف النَّــاِس عنــدي الشَّ

عيُف حّتى آُخَذ َلُه اةـّق؛ فـئْن َأحسـنُُت فـَأِعينُوين، وإِْن ُزْغـُت  النّاِس عندي الضَّ

ُموين.َفقَ   وِّ

ا النّاُس! -واعَلُموا   ،  -َأَيُّ ـُم اهُ بِـُذل  ُ َ ُه َهْ َيَدْئ َقـُوٌم اْلــِجهاَد َقـ ُّ إِلَّ َ َ َأنَّ

ُهُم الَبالء.  وَهْ َتِشِع الفاحَشُة يف َقْوٍم َق ُّ إِلَّ َعمَّ

                                                 

جأة، و  (2) ْلتاُة: الباْغتاُة، والفا ْوفا االفا ِة، وإِّنـام ُبوِدرا به خا ِويا رْيِ را  ُفِعلا ِمن غا
 
ء ْ لفساِد ُكلُّ يشا

ة  من األاْشُهِر الـُحُرِم، فاكانوا يف اجلاهلّية  ْيلا اِر األاْمِر؛ وهي يف األصِل آِخُر لا واْنتِشا

تاِلُفون فيها أاِمنا ال ْ ْرِك الثاْأِر، فياْكُثُر ـُيا وُتوُر إىِل دا ِحلِّ هيا أاْم ِمن الـُحُرِم، فُيسارع الـما

ِِضا اهلُل عا  اُد؛ فأرادا أبو بكر  را سا ا أاكابُِر الفا ها را ، وإِّنام اْبتادا وامُّ نُْه أّّنا لـم ُتنْتاظاْر ِبا العا

ِة األاْنصاِر خشيةا الفساِد  اِجِرينا وعاما أاصحاِب رسوِل اهلل صىّل اهلل عليه وسّلم من الـُمها

 وانتشاِر األمِر؛ وانظر الّلسان والّتاج )فلت(. 
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ا النّاُس! اّتبُِعوا كتاَب اهِ، واْقَبُلوا َنصيحَته، َفئنَّ اهَ    ﴿َيْقَبـُل التَّْوَبـَة َعـْن َأَيُّ

يَِّ اِت َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن﴾ ِعَباِدِه َوَيُعُفو َعِن السَّ
؛ واحَذروا يوًما مـا لِلظَّـاملنَي فيـِه (1)

، َفْلَيْعَمِل اليوَم عامٌل ما استطاَئ ِمْن َعَمـٍل ُيقّرُبـُه (2)﴿ِمْن َْحِيٍم َوَل َشِفيٍع ُيَطاُئ﴾

 قبَل ألَّ َتْقِدروا عىل ذلك. إىل اهِ عزَّ وجلَّ 

أَّيا النّاُس! أطيُعوين ما أَطْعُت اهَ ورسوَله، فـئذا َعَصـْيُت اهَ ورسـوَلُه فـال 

 «.طاعَة ع عليُكم؛ ُقوُموا إىل َصالتُِكمْ 

                                                 

 من سورة الّشورى. 25( من اآلية 1) 

 من سورة غافر. 18ية ( من اآل2) 
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نُْه  ِِضا اهلُل عا  ُخْطباُته را

نُْهام ِِضا اهلُل عا  را
ْيد  ْعِث ُأسامةا بِن زا  يف با

 

َّفا  (1)ذكر الطربّي  ْعِد الغِد ِمن ُمتاوا نُْه ناداى ِمن با ِِضا اهلُل عا أنا ُمناديا أيب بكر  را

ا باملدينـِة أحـٌد مـن ُجنْـِد ُأسـامةا إَِلا »لُِيتاما باعُث ُأسامة:  رسوِل اهلل  يا ْبقا أاَلا َل يا

ِره ْسكا جا إىل عا را  ال:؛ وقام أبو بكر يف النّاس فحِمدا اهللا وأثنى عليه، ثّم ق«خا

 

ـام أنـا ِمـْثُلكم، َوإيّن ل أدري لعلَّكـم َسـُتَكلِّفوين مـا كـاَن »  ـا النّـاس! إنَّ يا أَيُّ

ِمنَي، وَعَصَمُه من اافـاِت، ـُيطِيُق؛ إنَّ اهَ اصطفى ُمّمًدا عىل العالَ  رسوُل اهِ 

ُموين؛ وإنَّ  وإّنام أنا ُمتَّبٌِع، ولْسُت بمبَتِدئ، فئِن استَقْمُت فتابُِعوين، وإْن ِزْغُت  َفَقوِّ

َبـِة َسـْوٍ  (2)ُقبَِض، وليَس أحٌد ِمْن هذه األّمِة َيْطُلُبـُه بــَِمْظَلمةٍ  رسوَل اهِ  ْ َ ،

                                                 

 - 159:  17، ونقلهـا عنـه صـاحب َشح ّنـج البالغـة 224 - 223: 3( تاريخ الّطربّي 1) 

(،  80، وبعضــها يف ُمســناد أمحــد بــرقم )26: 19، وّنايــة األرب 20:2، ونثــر الــّدر 160

، مع اختالف  يف األلفاظ؛ وانظر اخلطبـة 60- 59، وتاريخ اخللفاء: 70:  1وزهر اآلداب 

 297، انظـر: طبِة شبيٌه بـبعِض ُخطبتِـه يـوما اْلــُجُمعةالـخُ لّسابقة ومصادرها؛ وبعض هذه ا

 وما بعدها.

ْظلامُة: الظُّالمُة.2)   ( الـما
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ينــي ــا؛ َأَل وإنَّ ع َشــيطاًنا َيْعَِِّ ــر يف (1)فــام دوهَن ــاْجَتنُِبوين، ل ُألثِّ ، فــئذا غِضــْبُت ف

 .(2)أشعاِركم وأبشاِركم

وَتُروحوَن يف َأَجٍل قد ُغيَِّب عنكم ِعْلُمـه، فـئِن اسـتطْعُتم  َأَل وإنَّكم َتْغُدونَ  

ألَّ يميَض هذا األَجُل إِلَّ وأنتم يف عمٍل صالٍح فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلـك إِلَّ 

باهِ، فسابُِقوا يف َمَهٍل آجالُِكم ِمن َقْبِل أْن ُتسلَِمُكْم آجاُلكم إىل انقطاِئ األعـامل، 

هم، فئّياُكْم أْن تكونـوا أمثاَلــُهم؛ ـهم، وجعُلوا أعاملَ ـا آجالَ فئنَّ قوًما َنُسو هم لَِغْيِ

، والَوَحى الَوَحىـِجدَّ الـال ، (5)، فئنَّ وراَءكم طالًبـا َحثِيًثـا(4)، والنَّجاء النَّجاء(3)ِجدَّ

وا باابــاِء واألبنــاِء واإلخــوان، ول ُه َسيــع؛ احــَذُروا الـــَموَت واعَتــِبُ  َأَجــاًل َمــرُّ

 «.األحياَء إِلَّ بام َتْغبِطوَن به األموات (6)َتْغبُِطوا

                                                 

دِة اجلـّن ياعَتيـه »( قال ابن أيب احلديد: 1)  را ، ومل ُيِرْد أنا له شيطاًنا من ما با أرادا بالّشيطان الغاضا

 صيبني وياْغشاين.ويعَتيني: يُ ...«. إذا غضب 

 ِجلِد. ـ( األبشار: َجع البرش والبرشة، وهو ظاهر ال2) 

حـاءا 3)  ، فيقال: )الوحى الـوحى( و )الوا ؛ ُيْقَصا و ُيمدُّ عةا عةا الْسُّ ى: أي الْسُّ حا ى الـوا حا ( الـوا

 .)  الوحاءا

 ( النّجاة النّجاة: بمعنى الوحاءا الوحاء، انظر الّلسان )وحي( و )نجا(.4) 

ري.  (5)  ل الـُمتاصل السا  احلثيث: الـُمْسع الـُمتعجِّ

باطاُه: متنّى حاًَل مثل حاله.6)   ( الِغبطُة: ُحسُن احلال؛ وغا
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نْهُ   ووصّيُتهُ  كالُمُه رِضا اهلُل عا

نُْهام  ِِضا اهلُل عا  را
 أِلُسامةا بِن زيد 

ُه إىل ُأْبناى ذا  (1)ِحيا أاْنفا

 

 قال ألسامة:

 َرسـوَل اهِ  َأْسَتْوِدُئ اهَ ِدينََك وَأماَنَتـَك وَخـواتِيَم َعَملِـَك؛ إينِّ سـِمْعُت »

ـام َأنـا ُمنِْفـٌذ َل ُيوصيَك، فاْنُفْذ ألَْمِر َرسوِل اهِ، فئيّن َلْسُت آُمـُرَك و َأهْنـاَك عنـه، إنَّ

 «.ألَْمٍر َأَمَر بِه َرسوُل اهِ

                                                 

ـيُْش أسـامةا 1)  را جا ْسـكا ْيـُث عا نُْه خـرجا إىل )اْلــُجْرِف( حا ِِضا اهللُ عا ( ذكر الواقديُّ أنا أبا بكر را

ُهم، فلاّم ركِبا أسامُة يف أص يِّعا ، سارا أبـو لُِيشا حابِه وُهْم ثالثُة آَلِف رجل  وفيهم ألُف فارس 

نْبِِه ساعًة، ثما قالا له هذا الكالم؛ املغازي: نُْه إىل جا ِِضا اهللُ عا ، ومثلـه يف تـاريخ 1122بكر  را

 . 450: 1، وإمتاع األسامع 57: 2دمشق 

 بالّشام، كـان النّبـيُّ 
ِ
ـنِّ  وُأبنى: قريٌة بمؤتاة من جهِة الباْلقاء  بشا

أمـرا جـيشا أسـامةا بـِن زيـد 

الغارِة عليها؛ انظر معجم البلدان )ُأبنى(؛ واْلـُجْرف: موضـع عـىل ثالثـة أميـال مـنا املدينـة 

 نحو الّشام؛ معجم البلدان )اجلرف(.
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نْهُ   وصياُتُه رِضا اهلُل عا

ْيِشهِ    وجا
ْيد   ألُسامةا ْبِن زا

ُه إىل ُأْبناى ا ريا ِحيا سا
(1) 

 

ِِضا  نُْه:قال را  اهلُل عا

ا النَّاُس! قُِفوا ُأوِصي» وُنوا، وَل  ي:ُكْم بَِعْْشٍ فاْحَفُظوها َعنِّ يا أَيُّ َل خَتُ

َشْيًخا كبًيا، َل َتْقُتُلوا طِْفاًل صغًيا، وَل ، و(3)مُتَثُِّلواَل َتْغِدُروا، وَل ، و(2)َتُغلُّوا

َل َتْقَطُعوا َشَجَرًة ُمْثِمَرًة، وَل ِرُقوُه، وحُتْ َل َنْخاًل و (4)َتْعِقُرواَل اْمِرَأًة، وَل و

 .(5)َمْأَكَلةٍ ـَبِعًيا إِلَّ لِ َل َبَقَرًة وَل َتْذَبُحوا َشاًة و

                                                 

ـــربّي 1)  ـــاريخ الّط ـــرية، منهـــا: ت ـــاريخ 227 - 226: 3( وردت الوصـــية يف مصـــادر كث ، ت

ــة األرب 50:2دمشــق ــدون 29: 19، وّناي ــن خل ــاريخ اب ، وجــامع األصــول 65:2، وت

 ( مع اختالف ضئيل يف روايتها.30268(، وكنز الُعاّمل )برقم: 2663)برقم: 

 ( َل تغّلوا: َل ختونوا يف الغنيمة.2) 

 ( الّتمثيل: تشويه القتيل وتقطيع أطرافه أو جدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك.3) 

.( وَل تعقروا: أي َل تقطعوا؛ وأصل عا 4)   ْقِر النخلة أن ُيْقطاعا رأُسها فتاْيباسا

ْأكلًه.5)  لاُة: مصدر ميمّي بمعنى األكل، وما ُأكلا ُيسمى ما  ( املأكا
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وامعِ   ُغوا أنُفَسُهْم يف الصَّ وَن بأقواٍم قد َفرَّ وَسْوَف مَتُرُّ
، فَدُعوُهْم وما (1)

ُغوا أنُفَسُهْم لُه، وَسْوَف َتْقَدُموَن ع ىل َقْوٍم َيْأُتوَنُكْم بآنَِيٍة فيها ألواُن الطَّعاِم، َفرَّ

ٍء فاْذُكُروا اْسَم اهِ عليها، وَتْلَقْوَن أقواًما قد  فئذا أَكْلُتم منها شيً ا بعَد يَشْ

 (4)، َفاْخِفُقوُهمْ (3)الَعصائِِب ها ِمْثَل ـوَتَرُكوا َحْولَ  (2)فَحُصوا َأْوساَ  ُرُلوِسِهمْ 

ْيِف َخْفًقا  .بالسَّ

 «.اْنَدفُِعوا بِاْسِم اهِ 

 

                                                 

ة، وهي منارة الّراهب، وبيت العبادة للنصارى.1)  عا  ( الّصوامع: َجع الّصْوما

( فحصوا أوساط رؤوسهم: أي حلقوها وجعلوها كاألفاحيص، وهذه صـفة الشـامميس؛ 2) 

خ، ألّنـا  :األفاحيصو ثِم فيه الطيـور وتبـيض وتفـرِّ ْ َجع األُفُحوص، وهو املوضع الذي جتا

 تفحُص املكانا برجليها وصدِرها لتهيِّئه لذلك.

نن الكربى:  عن ابن إسحق، حّدثني ُمّمد بن جعفر بن الـزبري، وقـال يل: »... وجاءا يف السُّ

ِِضا اهللُ ـهل تاْدِري لِ  قا أبو بكر را هبـان؟ ما فارا نُْه، وأمر بقتـل الّشاممسـة وّنـى عـن قتـل الرُّ عا

ــُهم؛ فقــال: أجــل، ـفقلــت: َل أراه إَِلا لـِـ بِْس هــؤَلء أنفسا اممســَة َيْلَقــْوَن الِقتــاَل حا ولكــنَّ الشَّ

اتُِلوا فُيقاتُِلونَ  قا ْأُِبم أَلا ُيقاتُِلوا، وقد قال اهلل عّز وجّل: ﴿وا يف ، ُدونا الّرهبان، وإّن الّرهبانا دا

اتُِلوناُكْم﴾ ِذينا ُيقا بِيِل اهللِ الا  (.18615السنن الكربى )برقم « سا

ُب بِه الّرأس.3)   ( العصائب: َجع العصابة، وهي ما ُيعصا

يْف: رضبُه.4)  ُه بالسا قا فا  ( خا
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نُْهام ِِضا اهلُل عا  را
ْيد  ى ألُسامةا ْبِن زا  وصياٌة ُأْخرا

ام ُه إىل الشا ذا جيشا  (1)ِحيا أانفا

 

نُْه: ِِضا اهلُل عا  قال له را

اءَ » ومِ ، ل َتَتاَل (2)َأِغْر َعَلْيها غاَرًة َسحَّ  «.َقى َعَلْيَك َُجُوُئ الرُّ

                                                 

نِيـِه »( قال ابن قتيبة: 1)  يف حديث أيب بكر  أناه قال ألسامةا حي أنفذ جيشه إىل الّشـام ...؛ حّدثا

نيـِه أيًضـا عـن  ثا ، عن هشام بن عروة، عن أبيـِه؛ وحدا ُمّمد بن ُعبيد، قال: حّدثناُه أبو أسامةا

ـنْحاء(  ْسـحاء( أو )سا زارّي[ بإسناده، إَِلا أناه قال: )ما معاوية بن عمرو، عن أيب إسحاقا ]الفا

( يف الّرواية؛ ومثلُه يف ا248: 1غريب احلديث ...«  اءا حا  160: 2لفائق ، يعني بدًَل من )سا

 من غرِي الّسند.

، يقال: يداُه تاُسّحان، »( قال ابن قتيبة: 2)  بُّ : الصا ؛ والّسحُّ حِّ قوُله: )سّحاء( هوا فاْعالُء، منا السا

؛ ومنه قول النبـّي  ، أي تاُصبُّ بًّا؛ والّسامُء تاُسحُّ : )يمـُي اهللِ سـّحاء، َل أي تاُصّباِن املالا صا

ُهم ياغيُضها يشٌء، الّلي ـحا سا ( أي: َل ينُقُصـها يشٌء ... و)ماسـحاء( فاْعـالء، ِمـْن: ما لا والنّهـارا

ا خفيًفا مل ُيِقْم فيِه عندهم، وهو ُيشبُِه املعنى الذي أراده أبو بكر رمحُه  يمسُحهم إذا مرا ِبْم مرًّ

وُم  ِشـدا لـه الـرُّ ْ ُتُه عليهم غارًة َسيعـًة لـئاّل حتا ...« وجتتمـعا عليـه اهلل، ألنه أرادا أن تكونا غارا

 .250-249: 1 غريب احلديث

ْسـحاء( أي: »وقال الزخمرشّي:   ... وُرويا )ما
لابُّـث  أي تاُسحُّ عليهم البالءا ُدفعـًة، مـن غـرِي تا

ُحهم إذا مرا ِبْم مًرا خفيًفا ُهْم يامسا حا سا  .160: 2الفائق « خفيفة َسيعة، ِمْن: ما
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ِِضا اهلُل عا   نْهُ كتاُبه را

 (1)ألهِل ناْجرانا 

 

حيِم:» ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

 ألهل نجراَن. هذا كتاٌب ِمْن عبِد اهِ أيب بكٍر خليفِة رسوِل اه 

ٍد ـَأجاَرُهْم ِمْن ُجنِْدِه وَنْفِسِه، وأجاَز لَ  ، إِلَّ ما َرَجَع عنه ُمّمـٌد ُهْم ِذّمَة ُممَّ

زَّ وجــلَّ يف َأْرِضــِهْم وأرِل الَعــَرِب، َأْن ل َيْســُكَن  ــا بــَأْمِر اهِ عــ رســوُل اهِ 

 ِديناِن.

ــ ــتِِهْم وســائِر أموالِ هم وحاشــَيتِِهْم ـأجــاَرُهْم عــىل أنُفِســهْم بعــَد ذلــَك، وِملَّ

ِهْم وُرهبانِــهْم، وبِـَيِعِهْم حيـُثام وَقَعـْت،  وعباَدتِـهْم، وغائِبِهم وشاهِدِهْم، وُأْسُقفِّ

ْوُه فــال  وعــىل مــا مَلَكــْت  َأْيــِدَيِْم ِمــْن قليــٍل أو كثــٍي؛ علــيِهْم مــا علــيِهْم، فــئذا أدَّ

                                                 

ْفُدهم عىل رسوِل اهلل  ( ذكر الّطربّي أّن أهل نجرانا كان قد1)  ُهْم، ثّم دعـاهم وفدا وا ، فناظارا

ُهـم وفـاُة النّبـّي  ، وصاحلوُه، فكتب هلم كتاًبا؛ فلـاّم بلغا ناِة فأباْوا ذلكا لاِة والـُمالعا  إىل الـُمباها

نُْه، فكتب هلـم هـذا الكتـا ِِضا اهللُ عا ِدموا عىل أيب بكر  را هم، فقا دوا عهدا دِّ ُثوا وفًدا لُيجا ب؛ باعا

 .322- 321: 3تاريخ الّطربّي 

راج:      د أبو بكر  يف كتابِـه  73ونحٌو منه يف اْلـخا مع خالف  يف بعض األلفاظ والعبارات؛ وأورا

 بعضا عباراِت كتاِب رسوِل اهلل.
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ــ ونَ ـُي ــ (1)ْحَْشُ ونَ ـول ُي ــْن (2)ْعَْشُ يَّتِِه، ول راهــٌب م ــُقفِّ ــْن ُأْس ُ ُأســُقفٌّ ِم ــيَّ ، ول ُيَغ

َّّ هلم بُِكلِّ ما كتَب هلْم رسوُل اه  ـُة ، وعىل ما يف هذا الكتاِب ذِ َرْهبانيَّتِِه؛ وَو مَّ

وِجواُر الـُمسلمنَي، وعليهُم النُّْصُح واإلصـالُح فـيام علـيهم  ُمّمٍد رسوِل اهِ 

 ِمَن اةّق.

 «.ِمْسَوُر بُن عمٍرو وَعْمٌرو َمْوىَل أيب بكرٍ ـَشِهد الْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ون: َل ( َل1)  غازي وَل ُُيرشا ُبونا إىل الـما ُب عليهم الُبعوث. ُينْدا  ُتَّضا

ون: أي َل ُيؤ2)  ُذ ُعرْشُ أمواهلم.( َل ُيْعرشا  خا



- 261 - 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا  را
ْيد  ّتاِب بِن ُأسا  إىل عا

ِفّي رِِضا اهلُل عنهوكتاُبُه إىل ُعث  (1)امنا بِن أيب العاِص الثاقا

 

                                                 

نُْه يف أّول خالفتِِه أانفذا جيش أسامة بن زيـد كـام أو  1)  ِِضا اهللُ عا ( ذكر الّطربّي أّن أبا بكر را

لا رسـول اهلل عـىل رسوُل اهلل  ُسِل والُكُتـِب، وثباـتا ُعـاما ، وحارب الـُمرتّدين َجيًعـا بالــرُّ

يْد  األُ  ّتاُب بُن ُأسا مة ومـا  موّي عامُل رسـوِل اهلل أعامهلم، وكان منهم عا عـىل مّكـة الــُمكرا

ثاُبوا عىل  ةا وكِنانةا ووا اٌذ ِمن ُخزاعا با معهم ُشذا كان تابًعا هلا، فتجّمعت َجاعٌة ِمن ُمْدلِج  وتأشا

قاهم وهـزماهم، وكـذلكا فعـُل   ففـرا
ـيْد  ُن ثاباتا عىل اإلسالِم، فبعاثا إليِهم أاخاُه خالدا بن ُأسا ما

د بعُض ا ـدا ِرين؛ ثـّم جا كٍّ واألشـعا ل مثُل الّطاهر بِن أيب هالاةا حي أوقاعا باألاخابِِث ِمن عا لُعاما

اتــلا  ِّلا لُِيقا ريــرا بــنا عبــد اهللِ الــباجا ، وأرســلا جا انا ــُه العهــدا ألهــل ناْجــرا نْ ِِضا اهللُ عا أبــو بكــر را

ْن ثاباتا عىل اإلسالِم منهم، و ْوِمِه بِـما ين ِمن قا يّتِجها إىل نجـرانا فُيقـيما ِبـا إىل أّن يأتياـُه الـُمرتدِّ

ِفّي  تابا إىل عثامنا بِن أيب العاص الثاقا ْعًثا عىل أهـِل الّطـائِف، عـىل كـلِّ »أْمُرُه؛ وكا أن ياَّْضبا با

ـ نُـُه ويثـُق بناِحياتِـه؛ فضا أما ُجـاًل مـنهم يا يّلا علـيهم را ْدِره، وُيوا  بقا
با عـىل كـلِّ خِمْـالف  ـخِماْلف  را

رْشِ  : أاِن ارِضْب عىل أهِل مّكـةا عا تابا إىل عتااِب بِن ُأسيد  را عليهم أخاه؛ وكا اًل وأما جا ...« ينا را

، وكتـاب أيب بكـر 259، ص: ؛ وانظر جتديده العهد ألهـل نجـران322: 3تاريخ الّطربّي 

 .296ة: ص: للّطاهر بن أيب هال

ب عىل القوم ا ُة. ورضا ْريا ِ عليهم ذلك.  والـِمْخالف: النّاحياُة والقا : أاي فارا  الباْعثا
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َة وَعَملَِها َخــْمَس ِمَ ـِة ُمْقـوٍ » ْب َعىَل َأْهِل َمكَّ ، واْبَعـْ  َعَلـْيِهْم َرُجـاًل (1)اِْ ِ

 «.َتْأَمنُه

                                                 

ْرب  1)  ٌة وأداة حا ُبـوكا أّنـه( الـُمْقِوي: القوّي يف ناْفِسِه، والذي له داّبٌة قويا   ، ويف خـرِب غـزوة تا

(؛ انظر الّلسان )قوي(. ُجٌل ُمْقو  نا إَِلا را عا نا ما ـْخُرجا  قال: )َل يا
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را  وا

نْهُ  ِِضا اهلُل عا لِيِد بِن ُعْقباةا را ْمِرو بِن العاِص والوا  املِعا

ةِ  قا دا ىل الصا ثاُهام عا عا  (1)ِحيا با

 

 أاْو ا ُكلا واحد  منهام وصّيتاُه هذه:

َعْل َلـُه خَمَْرًجـا، وَيْرُزْقـُه ِمـْن » ُه ﴿َمْن َيتَِّق اهَ جَيْ ِّ والَعالنَِيِة، فئنَّ ِق اهَ يف الَّسِّ اتَّ

ْر َعنُْه (2)حَيَْتِسُب﴾َل  َحْيُ   َسـيَِّ اتِِه وُيْعظِـْم َلـُه َأْجـًرا﴾و﴿َمْن َيتَِّق اهَ ُيَكفِّ
، فـئنَّ (3)

َتْقَوى اهِ َخْيُ ما َتواََص بِه ِعباُد اهِ؛ إّنَك يف سبيٍل ِمـْن ُسـُبِل اهِ، ل َيَسـُعَك فيـِه 

َل و، (6)َتنِ اَل ِدينُِكْم وِعْصَمُة َأْمِرُكْم؛ فَ  (5)والتَّْفِريُ  والَغْفَلُة َعاّم فيِه قِوامُ  (4)اإِلْدهانُ 

 «.َتْفُِّْ 

                                                 

(، وكنــز الُعــاّمل )بــرقم: 27818قم: ، وجــامع األحاديــث )بــر390:  3( تــاريخ الّطــربّي 1) 

44185.) 

 من سورة الطالق. 4و  3( اآلية 2) 

 من سورة الطالق. 5( اآلية 3) 

بة.4)  ناُة والـُمصاناعُة والـُموارا  ( اإلدهاُن: الـُمداها

 ( ِقواُم األمِر: ِمالُكُه اّلذي يقوم به.5) 

عف 6)  ناى، وهو الضا  والُفتور.( َل تاِن: َل تاْضُعف؛ ِمنا الوا
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نُْه  ِِضا اهلُل عا   ُخْطباُته را

حابُة أَلا ُيقاتُِلوهم ُب ورأاى الصا ِت العرا  حيا اْرتادا

 

ـرا بـِن  (1)روى الـُمرّبد    عن ُمّمد بِن إبراهِيما اهلاشمّي بسنِده، قال: بلـغ ُعما

ي ــدِّ ُه عــىل أيب بكــر  الصِّ ّضــلونا ــُه اهلُل أنا قوًمــا ُيفا ــبا اخلّطــاِب رمحا ــُه اهلُل، فوثا ِق رمحا

، فحِمدا اهللا وصىّل عىل نبيِّه  ا ًبا حّتى صِعدا الـِمنرْبا  ثما قال: ُمْغضا

ا النّاس! إّنن  ا رسـوُل اهللا أهيُّ ؛ إناه لـاما ُتـُويفِّ  ي سأخربكم عنّي وعن أيب بكر 

ن ها، فأاَجاعا رْأُيناا كلِّ ا وباِعريا ْت شاُتا ُب، ومناعا را ِت العا أاْن  ا أصـحابا ُمّمـد ارتدا

ســول اهلل! إّن رســولا اهلل  ْحِي  ُقْلنــا لــه: يــا خليفــةا را كــانا يقاتــُل العــربا بــالوا

ـه َل  ، فإنا كا ْيتاـكا ومسـِجدا ْم با ، فاْلزا ُه اهلُل ِبم، وقِد انقطعا ذلكا اليوما واملالئكِة ُيِمدُّ

ُكـْم رأُيـهُ  ُكلُّ : أاوا ـْم؛  طاقةا لكا بقتاِل العرب؛ فقـال أبـو بكـر  عـىل هـذا؟ فقلنـا: نعا

ـبُّ إيلا ِمـْن أْن يكـونا هـذا  ـرْيُ أاحا نِـيا الطا طافا تاخا  فا
ِ
امء فقال: واهللِ! ألاْن أاِخرا ِمنا السا

ه، وصـىلا عـىل نبيِّـه  ا ، فحِمدا اهللا، وكـربا ا ، ثـما أاْقباـلا عـىل رأِيي؛ ثّم صِعدا الـِمنرْبا

 النّاِس فقال:

                                                 

، واجلوهرة يف نسب النّبّي 121: 1، ومثله يف التّذكرة احلمدونيّة 507 -506:  1( الكامل 1) 

ة ـوأصــحابه العــ ــّدّر 112 - 111: 2رشا ــر ال مــع يشء مــن اخلــالف يف  17 -16: 2، ونث

 العبارات واأللفاظ.
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ا النّاُس! َمْن » كاَن َيْعُبُد ُمّمًدا فئنَّ ُمّمـًدا َقـْد مـاَت، وَمـْن كـاَن َيْعُبـُد اهَ َأَيُّ

فئنَّ اهَ َحيُّ ل يموت
(1). 

يطاُن ِمـنُْكم هـذا الــَمْرَكَب؟! واهِ  ا النّاس! َأَأْن َكُثَر أعداُلُكْم َركَِب الشَّ أَيُّ

يَن عــىل األديــاِن ُكلِّهـا ولــو َكــرِ  ، َلُيْظِهـَرنَّ اهُ هــذا الــدِّ كون، قوُلــُه اةــقُّ َه الـــُمْْشِ

ْدُو، ﴿َبـْل َنْقـِذُف بِاْلــَحقِّ َعـىَل الَباطِـِل َفَيْدَمُغـُه َفـئَِذا ُهـَو َزاِهـٌق﴾  (2)وَوْعُدُه الصِّ

ابِِريَن﴾  .(3)و﴿َكْم ِمْن فَِ ٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِ ًة َكثَِيًة بِئِْذِن اهِ َواهُ َمَع الصَّ

ا النّ  -واهِ! ْم يف اهِ حـقَّ ِجهـاِده،  -اُس!أَيَّ لو ُأْفِرْدُت ِمْن ََجيِعُكْم جَلَاَهـْدُاُ

 ، أو ُأْقَتَل َقْتاًل.(4)َي بِنَْفيِس ُعْذًراـلِـحتَّى ُأبْ 

ا النّاُس! -واهِ! ْم عليِه واسـَتَعنُْت علـيهُم  (5)َلْو َمنَُعوين ِعقاًل  -أَيَّ َلـَجاَهْدُاُ

 «.اهِ، وَهَو َخْيُ ُمعني

ّق.  ُب باحلا را ناِت العا دا يف اهللِ حقا جهاِده حّتى أاْذعا لا فجاها  قال: ثما نازا

 

 

                                                 

  .232 -231؛ انظر: ( هذه العبارة تكّررت يف خطبته يوم ُقبِضا رسول اهلل 1) 

 من سورة األنبياء. 18( من اآلية 2) 

 من سورة البقرة. 249( من اآلية 3) 

دا يف تقديم الُعْذر. 4)   ( أبىل ُعذًرا: اجتها

ُل به البعرُي ونحُوه، أي ُيرباُط وُُيْباس.ـ( الِعقال: ال5)  بُْل الذي ُيْعقا  حا
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نُْه  ُه رِضا اهلُل عا  ِمْن ُخْطباة  لا

ةِ  دا ْأِن أاْهِل الرِّ  يف شا

 

را اآليِبُّ  كا ذا
ة: (1) دا  له يف الرِّ

نُْه قالا يف ُخْطباة  ِِضا اهلُل عا  أناه را

ُح َنقُ َل  واهِ!» وُم بَأْمِر اهِ، ونجاهُد يف سبيِل اهِ، حّتى ُينِجـَز لنـا َوْعـَدُه، َنْبَ

َجنِّة، وَيْبَقـى َمـْن َبِقـَي ِمنّـا ـوَيِفَي لنا بِعهِدِه، َفُيْقَتَل َمْن ُيْقَتُل ِمنّا َشهيًدا ِمْن أهِل الْ 

ْدِو ل ُخْلَف َلُه؛ قال اه عزَّ وجلَّ  : ﴿َوَعَد اهُ الَِّذيَن (2)َخلِيَفًة يف أرِضِه، َوْعَد الصِّ

الِــَحاِت َلَيْسـَتْخلَِفنَُّهْم يِف األَْرِل َكـاَم اْسـَتْخَلَف الَّـِذيَن  آَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ

نَنَّ لَ  إىل  -ِعبـاَد اهِ!-ُهْم﴾؛ فاهْنَُضـوا ـىَض لَ ـُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتَ ـِمْن َقْبلِِهْم َوَلُيَمكِّ

إليِه مْن َغنيَمتِه، وساِرُعوا إىل ما َوَعَدُكْم ِمْن َجنَّتِِه؛ وأستغفُر اهَ ع  ما دعاكُم اهُ

 «.وَلُكمْ 

 

 

 

                                                 

 .13:  2( نثر الّدّر 1) 

 من سورة النور. 55( اآلية 2) 
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نُْه  ِِضا اهلُل عا  كتاُبه را

ةِ  دا إىل أهِل الرِّ
(1) 

                                                 

ِن يف حياِة النّبّي  (1)  نيِْسِّ باليما ِد العا لا النّبيُّ عليه كانت ِرّدُة األاْسوا لا أمُره، فراسا ، وقِد اْستاْفحا

ِِ لألسـوِد وُماربتـه، فاسـتجابوا ألمـِره،  ُه عىل اليمِن يأمُرهم بالنُّهو الُة والّسالم ُعاّملا الصا

طار  شديد، إىل أْن ُقتِلا األسودا وأعزا  ، وأرسلوا إىل النّبـّي عليـه  وهم عىل خا اهللُ تعاىل اإلسالما

ـالُة والّسـالم؛ انظـر  ُسـُل وقـد مـاتا النّبـيُّ عليـه الصا ِت الرُّ ـِدما الّسالم ُيربوناه بـأمِرهم، فقا

ْت  وما بعده؛ فلاّم مات النّبيُّ  241: 3تفصيلا ذلك يف الّطربّي  داة، فارتـدا ُة الـرِّ كانت فِْتنـا

ونا بعُض القبائِل عامّ  طا الــُمْرتادُّ باسا ًة، وبعُضها ارتدا منها أقواٌم وأقاما عىل اإلسالِم أقوام، وتا

ُسـُل ومعهـم  ّدة، فـردا أابـو باْكـر  الرُّ سُل بأخباِر الرِّ ِت الرُّ باُتوا عىل اإلسالم، وقاِدما ن ثا تِْل ما يف قا

يِْش ُأسامةا  ُه  أوامُرُه، وأاْتباعا الّرسلا ُرُساًل، وانتظرا عودةا جا ـذا ُهم، وكان قـد أاْنفا  ليُصاِدما
ْيد  بِن زا

ُه ِِبا رسوُل اهلل  را تِه اّلتي أاما وِم بالّشام. يف ُمِهما  لإلغارِة عىل الرُّ

ِِضا اهللُ  دا أبو بكر  را ، وجاءْت صدقاٌت كثريٌة، واسَتاحا جنُدُه، عقا نِما عا أسامُة وقد غا جا فلاّم را

دا  ا لواًء ألحا رشا دا عا نُْه أحا تاـه، عا  ِوْجها
د لكـّل واحـد  ُه، وحـدا ا أمرًيا، وأحلق بكّل أمري  ُجنْدا رشا عا

ـْن بعـثاُهْم  ه، وكتب إىل ما ْهدا ِهدا إليهم عا ، وعا وا بِه ِمنا الـُمسلميا رُّ ْن ما ْستانِْفُروا ما هم أْن يا وأمرا

. ين هذا الكتابا  إليهم ِمنا الـُمرتدِّ

، وّنايـة األرب 450 -447: 9اية والنِّهاية ، والبد251- 250: 3وهو يف تاريخ الّطربّي 

للواقـدّي:  -؛ وله روايٌة أخرى يف كتاب الـرّدة385 - 384: 6، وصبح األعشى 40: 19

تطابق هذه الرواية يف كثري من عباراُتا، وختالفها يف عبارات أخـرى، واملعنـى  172- 171

 واحد.
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حيِم:» ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

ٍة وخاّصـٍة، ، إىل َمْن َبَلَغُه كتايب هذا ِمْن عِمْن أيب بكٍر خليفِة رسوِل اهِ  امَّ

 أقاَم عىل إسالِمِه أو َرَجَع عنه.

اللِة والَعمى، فـئيّن  َبَع اهلدى، وَهْ َيْرِجْع بعَد اْلـُهدى إىل الضَّ سالٌم عىل َمِن اتَّ

يـَك َلـه،  ُد إليُكُم اهَ اّلذي ل إلَه إِلَّ ُهو، وَأْشَهُد أْن ل إلَه إِلَّ اهُ وحَدُه ل ََشِ َأْْحَ

ُر َمْن َأَبى وُنجاِهُده.وأنَّ ُُمَ   ّمًدا عبُدُه ورسوُله، ُنِقرُّ بام جاَء بِه، وُنَكفِّ

أّما َبْعُد، فئّن اهَ تعاىل أرسَل ُمّمًدا باةقِّ ِمن عنِده إىل َخْلِقِه َبِشـًيا وَنـِذيًرا، 

اًجا ُمنًِيا﴾ َوحَيِـقَّ اْلَقـوُل َعـىَل  َحيًّـا﴿لُِينِْذَر َمْن َكـاَن  (1)﴿َوَداِعًيا إىَِل اهِ بِئِْذنِِه َوَِسَ

َب َرُسوُل اهِ (2)الَكافِِريَن﴾ بئِذنِـِه َمـْن  ، َفهدى اهُ باةقِّ َمْن َأجاَب إَلْيِه، وَ َ

َّّ اهُ رسـوَله  ـَذ  َأْدَبَر َعنْه، َحّتى صاَر إىِل اإلسالِم َطْوًعا وَكْرًها، ُثمَّ َتَو وقـد َنفَّ

تِِه، وقَ أِلَْمِر اه، وَنَصَح ألُ  َ لـه ذلـَك وألَْهـِل ـمَّ ىض اّلذي عَلْيـه، وكـاَن اهُ قـد َبـنيَّ

ُـْم َميُِّتـوَن﴾ ـَك َميِّـٌت َوإهِنَّ اإلسالِم، يف الكتاِب اّلذي َأْنَزَلُه، فقـاَل: ﴿إِنَّ
، وقـاَل: (3)

ــ ــا لِ ــَك اْلـــ﴿َوَمــا َجَعْلنَ ، وقــاَل (4)﴾ُخْلَد َأَفــئِْن ِمــتَّ َفُهــُم اْلـــَخالُِدونَ ـَبَْشٍ ِمــْن َقْبلِ

                                                 

 من سورة األحزاب. 46( اآلية 1) 

 يس. من سورة 70( اآلية 2) 

 من سورة الزمر. 30( اآلية 3) 

 من سورة األنبياء. 34( اآلية 4) 
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ُسـُل َأَفـئِْن َمـاَت َأْو ُقتِـَل  ٌد إِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمـْن َقْبلِـِه الرُّ للمامننَي: ﴿َوَما ُُمَمَّ

ُّضَّ اهَ َشـْيً ا َوَسـْيْجِزي اهُ ـاْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيـِه َفَلـْن َيـ

اكِِريَن﴾ َمْن كاَن إّنام َيْعُبُد ُمّمـًدا، فـئنَّ ُمّمـًدا قـد مـاَت، وَمـْن كـاَن إّنـام ؛ فَ (1)الشَّ

يــَك لــه، فــئنَّ اهَ َلــُه بِالـــِمْرصاِد َحــيٌّ َقيُّــوٌم ل يمــوُت ول  َيْعُبــُد اهَ وحــَدُه ل ََشِ

ِزيِه.(2)َنْومٌ َل َتأُخُذُه ِسنٌَة و ه، وجَيْ  ، حافٌظ ألَْمرِه، ُمنَْتِقٌم ِمْن َعُدوِّ

وإيّن ُأوِصيُكم بتقوى اهِ وَحظِّكم وَنصيبُِكم ِمَن اهِ، وما جاَءُكْم بـِه نبـيُّكم 

 ، ـِدِه اهُ َضـالٌّ ، وَأْن َاَتُدوا ِ ُداه، وَأْن َتْعَتِصـموا بـِديِن اهِ، فـئنَّ ُكـلَّ َمـْن َهْ ََيْ

ُذوٌل؛ فَمْن هداُه اهُ كان ُمْهَتِدًيا، وَمْن وُكلَّ َمْن َهْ ُيعافِِه ُمْبَتىًل، وُكلَّ َمْن َهْ ُيِعنُْه خَمْ 

ِد اهُ َفُهَو الْ  ؛ قاَل اهُ تعاىل: ﴿َمْن ََيْ ُه كان َضالًّ ُمْهَتِد َوَمْن ُيْضلِْل َفَلـْن جَتِـَد ـَأَضلَّ

َلُه َولِيًّا ُمْرِشـًدا﴾
نيا َعَمـٌل حّتـى ُيِقـرَّ بِـِه، وَهْ يُ (3) ْقَبـْل ِمنْـُه يف ، وَهْ ُيْقَبـْل ِمنْـُه يف الـدُّ

ٌف و  .(4)َعْدٌل َل ااخرِة َعْ

                                                 

 من سورة آل عمران. 144( اآلية 1) 

 من سورة البقرة. 255( ِمنا اآلية 2) 

والـِمْرصاُد: الطريق؛ وفالن ُيرُصُد فالًنـا: ياقُعـُد لـه عـىل طريـق  يَتّقبـه؛ يعنـي أّن اهلل تعـاىل 

ـُه بأعاملـه، َل يفوُتـُه منهـا يشء. والقّيـوم: الـّدائُم القيـاِم يرصُد كّل عبد  ِمن ِعباِده  زيا حتى جيا

. ٌر يتقّدُم النّعاسا وا نُة: خا ْلِقِه وحفظِِه. والسِّ  بتدبرِي خا

 من سورة الكهف. 17( اآلية 3) 

ْدل: الِفدية.4)  ف: الّتوبة. والعا ْ  ( الَصا
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وقد َبَلَغنِي ُرجوُئ َمْن َرَجَع منكم عن دينِِه بعَد َأْن َأَقرَّ باإلسالِم وَعِمـَل بـه، 

ـْيطاِن؛ قـاَل اهُ َجـلَّ َثنـاُله: ﴿ِوإِْذ ُقْلنَـا  اغِّاًرا باه، وَجهاَلـًة بـَأْمِره، وإجابـًة للشَّ

ـِه ـُدوا اَدَم َفَسَجُدوا إِلَّ إِْبلِيَس كاَن ِمَن الْ لِْلَمالئَِكِة اْسُج  ِجنِّ َفَفَسـَق َعـْن َأْمـِر َربِّ

َتُه َأْولَِيـاَء ِمـْن ُدويِن َوُهـْم َلُكـْم َعـُدوٌّ بِـْ َس لِلظَّالِـ يَّ ، (1)ِمنَي َبـَدًل﴾ـَأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ

ــُذ  ِ ــْيَطاَن َلُكــْم َعــُدوٌّ َفاختَّ ــاَم َيــْدُعو ِحْزَبــُه لَِيُكوُنــوا ِمــْن وقــاَل: ﴿إِنَّ الشَّ ا إِنَّ وُه َعــُدوًّ

ِعِي﴾ َأْصَحاِب السَّ
(2). 

وإيِنِّ َبَعْثُت إلـيُكْم )فالًنـا( يف َجـْيٍش ِمـَن الــُمهاِجريَن واألنصـاِر والتَّـابِعنَي 

، فَمـِن (3)اهِبئحساٍن، وَأَمْرُتـُه َألَّ ُيقاتـَل أحـًدا ول َيْقُتَلـُه حّتـى َيـْدُعَوُه إىل داِعَيـِة 

استجاَب َلُه وَأَقرَّ وَكفَّ وعِمَل صاًةا، َقبَِل منه وأعانُه عليه، وَمْن َأَبى َأَمْرُت َأْن 

َقهم بـالنِّياِن، َل  ُيقاتَِلُه عىل ذلك، ُثمَّ  ـرِّ ُيْبِقَي عـىل َأَحـٍد مـنهم َقـَدَر عليـِه، وَأْن حُيَ

، ول َيْقَبَل ِمْن أحٍد إِلَّ اإلسـالَم،  ، وَأْن َيْسبِيَ (4)وَيْقُتَلهم ُكلَّ قِْتَلةٍ  اِريَّ النِّساَء والذَّ

َبَعُه فهَو َخْيٌ له، وَمْن ترَكُه فَلْن ُيْعِجَز اهَ.  فَمِن اتَّ

                                                 

 من سورة الكهف. 50( اآلية 1) 

 طر.من سورة فا 6( اآلية 2) 

داعية اهلل: أي دعوته، وهي شهادة أن َل إله إَِلا اهلل وأن ُمّمًدا رسول اهلل واإلقـرار بـام ( 3) 

 جاء به.

ثالا ِِبم.4)  قا الـُمسلمي وقتلاُهْم وما را  ( وذلكا ِقصاًصا ِِماْن حا



- 271 - 

اِعَيـُة األَذاُن، فـئذا  وَقْد َأَمْرُت َرُسوِع َأْن َيْقَرَأ كتايب يف ُكـلِّ َُمَْمـٍع َلُكـْم، والدَّ

َن الــــُمْسلِموَن فـــأَ  نـــوا أذَّ نـــوا عـــاَجُلوُهم، وإْن َأذَّ ـــوا عـــنهم، وإْن َهْ ُيَاذِّ ُنوا َكفُّ ذَّ

وا َقبَِل مـنهم وَْحَلُهـم عـىل مـا  (1)َسَأُلوهم ما َعَلْيِهم، فئِْن َأَبْوا عاَجُلوهم، وإِْن َأَقرُّ

 «.َينَْبغي هلم

                                                 

 ( سألوهم ما عليهم: طالبوهم بام جيب عليهم.1) 
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا ْهُده( را  كتاُبُه )عا

ِة أاْهلِ   با  ُجُيوِش ُُمارا
ِ
راء ة ألُما دا الرِّ

(1) 

 

ِحيِم:» ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

ٍن( ِحـنَي َبَعَثـُه فـيَمْن بعَثـُه لـِ )ُفاَل  هذا َعْهٌد ِمْن أيب بكٍر خليفِة رسوِل اهِ  

ِه  ـه، َِسِّ لِقتاِل َمْن َرَجَع عِن اإلسالم، َعِهَد إليه َأْن َيتَِّقَي اهَ ما استطاَئ يف أمِره ُكلِّ

ه، وَأَمَرُه باْلـِجدِّ يف َأْمِر اهِ، وُُماَهَدِة َمْن َتَوىّل عنـه، وَرَجـَع عـِن اإلسـالِم وَعالنَِيتِ 

يطاِن، َبْعَد َأْن ُيْعِذَر إليهم، فَيْدُعَوُهْم بداِعَيِة اإلسالمِ  إىل َأمايِنِّ الشَّ
، فئن أجـابوُه (2)

وا لـه، ثـمَّ ُينَبِّـَ ُهم باّلـذي َأْمَسَك عنهم، وإْن ه جُيِيُبوُه َشنَّ غاَرَتُه عليهم حتى يُ  ِقـرُّ

                                                 

ِِضا 1)  ين )وهو الكتاب ( ذكر الّطربّي أّن أبا بكر را ُه العاّم إىل الـُمرتدِّ نُْه بعد أن كتب كتابا  اهللُ عا

ُه هـذا  ا عهـدا  اجليوش األحدا عرشا
ِ
ِت الّرسُل إليهم أماما اجلنوِد، كتب إىل أمراء ذا الّسابق( ونفا

ين؛ تاريخ الّطربّي  ، والكتـاب يف 252 -251: 3إىل كلِّ واحد منهم، فخرجوا إىل الـُمرتدِّ

 .193 - 192: 10، وصبح األعشى 42 – 41: 19رب ّناية األ

نُْه هذه الُعذرا بقوله: 2)  ِِضا اهللُ عا ؛ وقد وّضح أبو بكر را ما إليه الُعذرا را إليه: قدا فيدعوهم »( أعذا

 ...«.بداعية اإلسالم 

وداعيــُة اإلســالم: دعــوة اإلســالم، وهــي شــهادة أن َل إلــه إَِلا اهلل وأن ُمّمــًدا رســول اهلل 

 إلقرار بام جاء به. وا
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، ول َيـُردُّ (1)عَلْيِهم واّلذي هلم، فيْأُخَذ ما عليهم، وُيعطَيُهُم الَّذي هلم، ل ُينْظُِرهم

هم.  الـُمسلمنَي عن قتاِل عدوِّ

، وَأَقـرَّ لـُه، َقبِـَل ذلـك منـه، وأعاَنـُه عليـه  فَمْن أجاَب إىل َأْمـِر اهِ عـزَّ وجـلَّ

، وإنَّام ُيقاتُِل َمْن َكَفَر بـاه، عـىل اإلقـراِر بِـام جـاَء ِمـْن عنـِد اهِ، فـئذا بالـَمعروِف 

عوَة َهْ َيُكْن لُه عَلْيِه َسبِيٌل، وكان اهُ َحِسيَبُه َبْعُد فيام اْستَ  ََّسَّ بِهـَأجاَب الدَّ
، وَمْن (2)

َيْقَبُل ِمْن َأَحٍد َل  ،(3)َلَ  ُمراَغُمهُ َهْ جُيِْب داعيَة اهِ ُقتَِل وُقوتَِل َحْيُ  كاَن، وَحْيُ  بَ 

َمه، وَمْن َأَبى قاَتَلُه، فئِْن  َشْيً ا أعطاُه إِلَّ اإلسالَم، فَمْن أجاَبُه وَأَقرَّ بِه َقبَِل منه وعلَّ

َم ما َأفاَء اهُ الِح والنِّياِن، ُثمَّ َقسَّ ، (4)عليـهِ  َأْظَهَرُه اهُ عليِه َقَتَل فيهم ُكلَّ قِْتَلٍة بالسِّ

ُغناُه. ه ُيبلِّ  إِلَّ اُبْمَس فئنَّ

                                                 

ُرهم.1)   ( َل ُينظُِرهم: َل ُيـمهُلهم وَل يؤخِّ

: ما أخفى يف نفسِه وكتمُه. واحلسيُب: الـُمحاِسُب.2)  ا  ( ما استاْسا

ُب يف األرِ.3)  ْهرا ُم: الـما  ( الـُمراغا

ُس: مُخـس الغنيمـِة مْ الــخُ ( ما أفاءا اهلل عليه: ما ردا اهلل عليه من الغنائم؛ والفيُء: الغنيمـُة. و4) 

ْتـُل  ساكي وغـريهم. وأّمـا قا دُّ إىل بيت مال الـُمسلمي، ولـُه ماصـاِرفُه عـىل الفقـراء والــما ُترا

كوا  وا ومتسا ْن مل يرتادُّ ينا ُكلا ِقتْلاة  بالّسالِح والنرّياِن، فهو للِقصاِص ِِماْن فعل ذلك بِما الـُمرتدِّ

 قتلوهم. باإلسالم، فإّن الـُمرتّدين حّرقوهم و
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، حّتـى (1)ُيـْدِخَل فـيهم َحْشـًواَل  وَأْن َيْمنََع أصـحاَبُه الَعَجَلـَة والَفسـاَد، وَأنْ 

 ، ولَِ الَّ ُيْاَتى الـُمسلموَن ِمْن قَِبلِِهْم.(2)َيْعِرَفُهم وَيْعَلَم ما ُهْم، لَِ الَّ يكونوا ُعُيوًنا

ـَدُهْم ول (3)بالــُمسلمني وَأْن َيْقِصَد  ـْيِ والــَمنزِل، ويتفقَّ ، وَيْرُفـَق ِ ـم يف السَّ

ــْحَبِة ولِــنِي  ُيْعِجــَل بعَضــُهْم َعــِن بعــٍض، وَيْســَتْوِسَ بالـــُمسلمني يف ُحْســِن الصُّ

 «.الَقْولِ 

                                                 

ْش ـ( أراد بال1)  ْن ليسا منهم.حا  ِو ما

 ( الُعيون: اجلواسيس.2) 

ْصُد: اَلستقامة والعدل.3)  دا ِبم يف الّسرِي: سارا سرًيا هّينًا َلتاعابا فيه وَل ُبْطء؛ والقا  ( قاصا
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ُه  ُر لا نُْه كتاٌب آخا ِِضا اهلُل عا  را

ةِ  دا لِه لِقتاِل أاْهِل الرِّ  إىِل ُعاما

 

نُْه كتبا إىل ُعاّمِل الّرّدة: (1)الطربّي ذكر  ِِضا اهلُل عا  أنا أبا بكر  را

ْن َهْ » َـّ ، وَمْن كاَن مِم أّما بعُد، فئنَّ َأَحبَّ َمْن َأْدَخْلُتْم يف ُأموِركم إعَّ َمْن َهْ َيْرَتدَّ

ِـــُذوا منهـــا َصـــنائِعَ  ، فـــَأَْجُِعوا عـــىل ذلـــك، فاختَّ شـــاَء يف  َمنْ ـ، وْأَذُنـــوا لِـــ(2)َيْرَتـــدَّ

 «.َتْسَتِعينُوا بـُِمْرَتد  يف ِجهاِد َعُدوّ َل رصاِف، وـالن

                                                 

 .341: 3( تاريخ الّطربّي 1) 

مـنا اجلامعـات والقبائـل اّلتـي مل  ( الّصنائع: َجع الّصنيعة، وهو الـُمختار؛ يعني أن يّتخـذوا2) 

ْن يعتمدونا عليهم يف عملِهم.  ترتّد ما
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صياتاُه  نْهُ وا ِِضا اهلُل عا  را

 جيوِ، يف شأِن الـُمْرَتّدينلْ لِ 

 

بسنده إىل طلحة بن عبِد اهلل بِن عبِد الّرمحاِن بن أيب بكر  ( 1)أورد الطاربّي 

ْهِدهِ  ْكر  كانا ِمْن عا ّديق أّن أبا با  إىل ُجيوشه أاْن: الصِّ

الِة َفَأْمِسُكوا عن » إذا َغِشيُتْم داًرا ِمْن ُدوِر النّاِس َفَسِمْعُتْم فيها َأذاًنا لِلصَّ

ْ َتْسَمُعوا َأذاًنا َفُشنُّوا الغاَرَة فاْقُتُلوا  َأْهلِها حتَّى َتْسَأُلوُهْم ما الَِّذي َنِقُموا، وإْن َه

ُقوا َوَحرِّ
(2).» 

 

 

                                                 

ّي 1)   .279: 3( تاريخ الطاربا

ْتـِل ِمـن إحـراق  ـ( وذلكا لِ 2)  ـدا بـأنواِع القا ــم يارتا ـن لا تِْل ما ُطوا يف قا باقا ِمْن أّن الـُمرتاّدين تباسا ام سا

ْمي  ِمن الــ ْضخ  بالـِحجارِة ورا ـْرق  بالنّبـال، وغـرِيه؛ ومتثِيل  ورا ِجباِل وتنِكـيس  يف اآلبـاِر وخا

لِِهم. 262، و246، و243: 3انظر تاريخ الّطربّي  ما  ؛ فكانا ذلكا ِقصاًصا ِمن ِجنِْس عا
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ِِضا ا نُْه وصّيُته را  هلُل عا

نْهُ  ِِضا اهلُل عا  خلالِد بِن الوليِد را

ةِ  دا ه لقتاِل أهِل الرِّ ّهزا ـاما جا  لا

 

العُي  لا الكا نْـُه جعـلا ُيـويِص (1)ناقا ِِضا اهلُل عا رْيِ أنا أبا بكـر  را با ةا بِن الزُّ ْن ُعْروا عا

ة،  دا ِة كتابِِه ألاْهِل الرِّ ُه بقراءا را ما أما  فقالا له:خالدا بنا الوليِد بعدا

ْفـِق بــَِمْن َمَعـَك ِمـْن َرِعيَّتِـَك، فـئنَّ َمَعـَك » يا خالُد! َعَلْيَك بِتقوى اهِ، والرِّ

ـابَِقِة ِمـَن الــُمهاِجريَن واألَْنصـاِر، فشـاِوْرُهْم فـيام  أصحاَب رسوِل اهِ، َأْهَل السَّ

ْم أماَمـَك الطَّالئِـَع تَ َل  َنَزَل بَِك، ُثـمَّ  َلـَك الــَمناِزَل، وَِسْ يف ( 2)ْرَتـْد خُتـالِْفُهْم؛ وقـدِّ

جيَِّدٍة؛ فئذا َلِقيَت َأَسًدا وَغَطفاَن، فَبْعُضهم َلَك، وَبْعُضـُهْم (3)َأْصحابَِك عىل َتْعبَ ةٍ 

بُِّص َل َعَلْيَك وَل  َعَلْيَك، وَبْعُضُهمْ  َلَك، ُمـََِّ
ـْوِء، َينُْظـُر لِـ( 4) َمْن َتُكـوُن ـدائِـَرَة السَّ

                                                 

الشـطر األّول مـن الوصـياِة إىل  205: 2؛ وأوردا صاحب تاريخ اخلمـيس 21: 2( اَلكتفاء 1) 

 «.َِسْ عىل بركة ِ اهللفامِض إىل أهل الياممة؛ »... قوله: 

ُث أماما القوِم يطلب املـاءا أو الكـأل أو 2)  : طالاباُه، والّرائد والـُمْرتاد: هو اّلذي ُيْبعا ( ارتادا املكانا

 املنزل.

 ( الّتعبئة: ترتيب اجليش يف مواضعِه وُتيئاتُه للحرب.3) 

ا.4)   ( ترّبص بِِه: انتظر به خرًيا أو َشًّ
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ْبَرة َفَيِميل َمَع َمْن َتُكوُن َلُه الَغَلَبُة؛ ولكنَّ اْلـَخْوَف ِعندي ِمْن أهِل الَيامَمـِة،  ، (1)الدَّ

ــ ِهْم، وإِْن َكفــاَك اهُ ـفاســَتِعْن بــاهِ عــىل قِتالِ ُــْم َرَجُعــوا بــَأَْسِ ــُه َبَلَغنـِـي أهنَّ ِهْم، فئنَّ

اِحيةَ  ـَك َتْلَقـى َعـُد  (2)الضَّ ُهـم َعَلْيـك، َلـفاْمِض إىل أْهِل الَيامِمِة؛ فئنَّ ا كلُّ ُهْم بـالٌد ـوًّ

؛ فــاْرُفْق بَجْيِشــَك يف تلــَك الـــَمَفازِة، فــئنَّ يف (3)ُتــْاَتى إِلَّ ِمــْن َمَفــازٍة اَل ُمنَْكــَرٌة، فــ

َجْيِشَك قوًما َأْهَل َضْعٍف َأرُجو َأْن ُتنرَْصَ ِ ِْم، حّتى تـدُخَل بالَدُهـْم إْن شـاَء اهُ 

ـالِح َتعاىل؛ فئن دَخْلَت بالدَ  ُهـْم فالــَحَذَر اةـَذَر! إذا َلِقيـَت الَقـْوَم فقـاتِْلُهْم بالسِّ

ـْيِف، فــئِْن  ـْيُف للسَّ ْمِح، والسَّ مُح للـرُّ ـْهِم، والـرَّ ـْهُم للسَّ اّلـذي يقاتُِلوَنـَك بِـِه: السَّ

 إْن شاَء اهُ تعاىل. (4)أعطاَك اهُ الظََّفَر عليهم َفَأقِلَّ الُبْقَيا عليهم

اَك أنْ   َتْلقاين َغًدا باِم َيِضيُق َصْدري بِِه ِمنَْك. وإيَّ

ُتِغَينَّ عىل داٍر َسِمْعَت فيها َأذاًنا حّتـى َتْعَلـَم مـا َل  اِسَمْع َعْهِدي َوَوصيَّتي:

 ُهْم عليه، وإّياَك وَقْتَل َمْن َصىّل.

يَرتَِك ما َيْعَلُم ِمْن عَ  -يا خالُد! -واعَلْم  النَِيتَِك؛ واعَلـْم أنَّ اهَ َيْعَلُم ِمْن ََسِ

ام َتْعَمُل بام َتراَك َتْعَمُل.  أنَّ َرعيََّتَك إنَّ

                                                 

ة: اهل1)  ْبرا  زيمة.( الدا

احيُة: أهل البادية.2)   ( الضا

حراء.3)   ( املفازة: الصا

ـلافا 4)  أفاة، لِــام سا ينا را ُه يف الـُمرتادِّ نُْه خالًدا بأَلا تأخذا ِِضا اهللُ عا ( الُبُقيا: اإلبقاء؛ يأمُر أبو بكر را

تْل. ـْم يرتاّد معهم بأنواِع القا ْن لا تِْل ما طِِهم يف قا باسُّ  ِمن تا
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ُهْم، فـئنَّام ـوَتعاَهْد َجْيَشـَك، واهْنَُهـْم َعـامَّ ل َيْصـُلُح َلـ (1)ُكفَّ َعَلْيَك َأْطَراَفَك 

؛ َِسْ َعـىَل نَّرْصَ عىل أعـدائُِكمْ ـُتقاتُِلوَن َمْن ُتقاتُِلوَن بأعاملِكم، و ذا َنْرُجو َلُكُم ال

 «.َبَركِة اهِ

 

 

 

 

 

                                                 

تِّتا اجليش.( يأمرُ 1)   ُه بأَّل ُيشا
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نْهُ  ِصياُتُه رِضا اهلُل عا  وا

نْهُ   ِِضا اهلُل عا ليِد را  خِلالِد بِن الوا

ةِ  دا ُه لِِقتاِل أْهِل الرِّ ها جا ِحيا وا
(1) 

 

نُْهام: ِِضا اهلُل عا ليِد، را  ذكر ابُن عبِد رّبِه أنا أبا بكر  قالا خلالِد بِن الوا

، فكْن بعيًدا ِمَن الـَحْمَلِة، فئيّن  َِسْ َعىل َبَرَكةِ » اهِ، فئذا دَخْلَت أرَل العدوِّ

ادِ (2)َجْوَلةِ ـل آَمُن عَلْيَك ال ، ول ُتقاتِْل (4)ءِ ، وَِسْ باألَِدلَّ (3)، واستظِهْر بالزَّ

ْس ِمَن الَبياِت  ًة؛(5)بَِمْجُروٍح، فئنَّ بعَضُه ليَس منُه؛ واحَِِّ  ، فئنَّ يف الَعَرِب ِغرَّ

                                                 

؛ ومعظمهـا يف البصـائر والـذخائر 142:6، وهي يف ّنايـة األرب 129:  1 ( العقد الفريد 1) 

 مع بعض اَلختالف. 52:7

هه إىل الّشام بِْه بوصّيته ليزيد بن أيب سفيان رِضا اهلل عنهام حي وجا ؛ انظر: وهي شديدُة الشِّ

 .وما بعدها 355

ْولاُة:2)  ّرُة بعدا اَلنكشاف. ( الـجا  الكا

ْشياةا انقطاعه.3)  ؛ وذلك بأن يأخذ معه فوقا احلاجِة خا : احتاطا واستوثقا را  ( استظها

ليل، وهو اخلبري بالطرقات الّداّل عليها.4)   ( األدَلّء: َجع الدا

 ( البيات: أن ُيبايِّتُه العدوُّ وُيوِقعا به لياًل.5) 
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وَأقلِْل ِمَن الكالِم، فئنَّام لَك ما ُوِعَي َعنَْك؛ واْقَبْل ِمَن النّاِس َعالنَِيَتُهم، وكِْلُهْم 

يَرِام؛ وأستوِدُعَك اهَ اّلذي ل َتضيُع ودائُِعهُ  (1)إىل اهِ  «.يف ََسِ

                                                 

 إىل اهلل تعاىل.( وكلُه إىل اهلل: تركا أمرُه 1) 
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا ِصياتِِه را  ِمْن وا

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ليِد را  خِلالِد بِن الوا

ينا حِ  ُه إىِل الـُمْرتادِّ ها جا  يا وا

 

: (1)ذكر الطربيُّ  ينا ْن أرسلهم إىل الـُمْرتادِّ نُْه وا ا ما ِِضا اهلُل عا  أنا أبا بكر  را

وا عنهم، وإِْن َهْ » َن الَقْوُم َوَأقاُموا َفُكفُّ ُنوا وَأقِيُموا، فئِْن َأذَّ إِذا َنَزْلُتْم َمنِْزًل فَأذِّ

ــ ــوا َف ــواهُ يَشْ اَل َيْفَعُل ــاَم ِس ــا َف ــٍة، َحْرًق ــلَّ قِْتَل ــوُهْم ُك ــمَّ اْقُتُل ــارَة، ُث َء إِلَّ الغ
؛ وإِْن (2)

كـاِة فـاْقَبُلوا ِمـنُْهْم، وإْن  (3)َأجاُبوُكْم إىل داِعَيِة اإلسالمِ  وا بالزَّ َفسائُِلوُهْم، فئِْن َأَقـرُّ

َء إِلَّ الغارَة واَل َأَبْوها ف  «.َكلَِمةَ َل يَشْ

                                                 

 491: 1، وعيون التواريخ 292: 15؛ ومثله يف األغاين 278 - 277: 3( تاريخ الّطربّي 1) 

- 492. 

ْضخ  2)   ومتثِيل  ورا
تِْل ِمن إحراق  وا بأنواِع القا ـم يارتادُّ تِْل مان لا ُطوا يف قا ( ذلكا ألّن الـُمرتاّدين تباسا

ْمــي  ِمــن الـــِجباِل وتن ــْرق  بالنّبــال، وغــرِيه؛ انظــر تــاريخ بالـــِحجارِة ورا ِكــيس  يف اآلبــاِر وخا

لِِهم. 262، و246، و243: 3الّطربّي  ما تُْلُهم بأنواِع القتِْل ِقصاًصا ِمن ِجنِْس عا  ؛ فكانا قا

( داعية اإلسالم: دعوة اإلسالم، وهي شهادة أن َل إله إَِلا اهلل وأن ُمّمًدا رسول اهلل 3) 

 واإلقرار بام جاء به.
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ُه  دُّ ِِضا را نُْه را   اهلُل عا

نْهُ  ِِضا اهلُل عا  عىل كتاِب خالِد بِن الوليِد را

نِي عاِمر   ْأِن با  (1)يف شا

 

ِق اهَ يف َأْمِرَك، فـَ ﴿إِنَّ اهَ َمـَع الَّـِذيَن » ا، واتَّ لَِيِزْدَك َما َأْنَعَم اهُ بِه عَلْيَك َخْيً

َقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُُمِْسنُوَن﴾  .(2)اتَّ

َتْظَفــَرنَّ بَأَحــٍد َقَتــَل الـــُمسلمنَي إِلَّ َقَتْلَتــُه، َل ، و(3)َتنـِـنَيَّ َل  َأْمــِر اهِ، وِجــدَّ يف 

هُ  ْلَت بِِه َغْيَ وَنكَّ
ْن حـادَّ اهَ (1)، وَمْن َأْحَبْبَت (4) َـّ ْن َتـرى َأنَّ يف ذلـَك  (2)مِم َـّ ُه مِم َأْو ضـادَّ

 .(3)«َصالًحا َفاْقُتْلهُ 

                                                 

ـْن 1)   األسـديِّ وما
ْيِلـد  ةا بـِن ُخوا ا خالًدا لِقتاِل ُطلاْيحا نُْه سريا ِِضا اهللُ عا ( ذكر الّطربّي أنا أبا بكر را

باُصونا لِـ ا رون ُأخرى، يَتا خِّ مون ِرْجاًل وُيؤا دِّ ْن ـمعه، فقاتلاهْم، وكان بنو عامر  قريًبا منهم ُيقا ما

لاباُة، فلاّم ُهِزما ُطلاْيحا  ّدة، فاشـَتطا علـيهم خالـٌد أن تكوُن الغا ـِن الـرِّ ُة أقبلوا ُيعلِنُونا تـوبتاُهْم عا

ْوا عليهم، فأتاوُه ِبـم، فـاقتصا مـنهم،  دا ثاُلوا ِبم وعا ُقوا الـُمسلميا وما را ْأُتوُه ِمنُْهم باّلذين حا يا

نُْه كتاًبـا بـذلك، فـردا عليـه ِبـذا الكتـاب؛ تـاريخ ا ِِضا اهللُ عا : 3لّطـربّي وكتب إىل أيب بكر را

 .45: 19، وّناية األرب 455 - 454: 9؛ ومثله يف البداية والنِّهاية 263

 من سورة النّحل. 128( من اآلية 2) 

 (3. نا ، وَل تاْضُعفا نا : َل تفَُتا ا  ( َل تانِيا

لا بِه غريُه: جعلُه نكاًَل وِعربًة لغريه، يمنعه أن يفعلا فِْعلاُه؛ مأخوٌذ مْن قوهلم:4)  لا عـِن  ( نكا ناكا
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.  األمِر إذا نكاصا عنه وخافا

(: 113: 1؛ وقرأ صاحب َجهـرة رسـائل العـرب )...«ومن أخذتا »( يف البداية والنِّهاية: 1) 

بْتا »  ...«.ومْن أصا

 ( حادا اهللا: خالفُه وعاداُه.2) 

 ( يقول: مْن أحببتا قتلاُه ِماْن فعلا ذلك فاْقُتْله.3) 
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ِِضا كتاُبه  نُْه را   اهلُل عا

نْهُ  ىلإ ِِضا اهلُل عا ْهل  را ةا بِن أايِب جا نُِّفه ِعْكِرما  (1)ُيعا

 

َن النّاَس، َل ها، وـَترايِن عىل حالِ َل َأَرَينََّك وَل  َيا ْبَن ُأمِّ ِعْكِرَمَة!» َتْرِجْع َفُتَوهِّ

معهام أهَل ُعاَمَن وَمْهـَرَة، اِْمِض عىل َوْجِهَك حّتى ُتسانَِد ُحَذْيَفَة وَعْرَفَجَة، فقاتِْل 

                                                 

ُه ( ذكر الّطربّي أّن أ1)  نِيفةا بالياممة، وأاْتباعا ةا وبانِي حا يْلاما ةا إىل ُمسا نُْه بعث ِعْكِرما ِِضا اهللُ عا با بكر را

ة، فلاّم  را ِعْكِرما ُبوا الـُمْسلِِمي فتقْهقا را إىل لقائهم، فناكا ُة وبادا ِجلا ِعكِرما نة، فعا سا ْحبِيلا بنا حا َُشا

ُه، كا ْحبِيلا اخلرُب أقاما حيُث أدرا كا َُشا وكتبا عكرمُة إىل أيب بكر بام كان ِمْن أاْمـِرِه، فكتـب  أدرا

( أّنـه كتـب إىل 315: 3؛ وذكـر يف موضـع آخـر )281: 3إليه هذا الكتاب؛ تاريخ الّطربّي 

ِعه:  ُّ نُِّفه لِتاْسا ل َأَرَينََّك ول أسمَعنَّ بَِك إِلَّ بعَد َبالٍء، واْلـَحْق بُِعـاَمَن حّتـى ُتقاتـل »عكرمة ُيعا

مـاُدمتُْم يف  –امَن وُتِعـنَي ُحذيفـَة وَعْرَفَجـَة، وكـلُّ واحـٍد مـنكم عـىل َخْيلِـِه، وحذيفـُة أهَل عُ 

عىل النّاِس؛ فئذا َفـَرْغتُْم فـاْمِض إىل َمْهـَرَة، ثـّم لِـَيُكْن َوْجُهـَك منهـا إىل الـيَمِن حّتـى  -َعَملِهِ 

، ُتالقَِي الـُمهاِجَر بَن َأيِب ُأميََّة باليَمِن وَحّْضَ َمْوَت  ِن اْرَتـدَّ َـّ ، وَأْوطِْئ ِمْن َبنْيِ ُعـاَمَن والـيََمِن مِم

ــالُلكَ  ــي َب ــة «وْلَيْبُلْغنِ ــة والنِّهاي ــة األرب 466 -465:     9؛ وانظــر البداي . 55: 19، وّناي

ا  ـا( وسـريا با ّي إىل أهـل )دا
ِ ـن  الــِحْمريا ـةا ْبـنا ُِمْصا ْيفا نْـُه قـد سـرّيا ُحذا ِِضا اهللُ عا وكان أبو بكر را

ةا(عا  ْهرا ةا األزديا إىل )ما ةا بنا هْرثاما  .307، وانظر ما سيأيت: ْرفاجا
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ُئونَ  َمْن َمـَرْرُتْم بـه، حّتـى  (1)وإِْن ُشِغال فاْمِض أنت، ُثمَّ َتِسُي وَتِسُي ُجنُْدَك َتْسَتْبِ

 «.َمْوَت يِب ُأَميََّة باليَمِن وَحّْضَ َتْلَتُقوا أنتم والـُمهاجُر ْبُن أَ 

 

                                                 

داة.1)   الرِّ
ِ
اء ُْم ِمْن دا  ( أي تستْخِرُجون ما أصاِبا
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نْهُ   كتاُبه رِِضا اهلُل عا

سا  ْحبِيلا بِن حا نْهُ إىل َُشِ  (1)ناةا رِِضا اهلُل عا

 

َحْق بُِقضاَعَة حّتى ـَفالْ  -إْن شاَء اهُ -إِذا َقِدَم َعَلْيَك خالٌِد، ُثمَّ َفَرْغُتْم »

 «.  َتكوَن أْنَت َوَعْمُرو بُن العاِص َعىل َمْن َأَبى ِمنُْهْم َوخاَلَف 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ْهـل  281: 3( تاريخ الّطربّي 1)  ـةا بـنا أايب جا ، وذكر أّن أبا بكر  رِِضا اهللُ عنه كـانا بعـثا ِعْكِرما

ةا  يْلاما سا ُهْم  رِِضا اهلُل عنُه إىل ما ْوُِتا، فـواقاعا با بِصا ْيِهْم لِياْذها ُة إلا لا ِعْكِرما ، فعجا ْحبيلا ُه َُشِ وأاْتباعا

ُه  كا يُْث أاْدرا ْحبيُل حا ُبوُه، فأقاما َُشِ ناكا ، فكتاـبا إلْيـِه الـخا فا ُة إىل أيب باْكر  بام كانا ؛ وكتبا ِعْكِرما ُ ربا

ابِقا أا  ُه السا نُّفـه (285)ص: بو باْكر  كتابا ْحبيـلا يـْأُمُرُه بالــُمقاِم حّتـى يأتِياـُه  ،ُيعا وكتـبا إىل َُشا

، ومثلـه يف ّنايـة األرب  ِة بأاّيـام  ها خالًِدا إىل الياامما جِّ بْلا أاْن ُيوا يِْه هذا الكِتابا قا أاْمُرُه، ُثّم كتابا إلا

19 :55. 
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

ِِضا  نْهُ إىل خالِد بِن الوليِد را  اهلُل عا

ة نِيفا نِي حا ينا ِمن با اِب والـُمْرتادِّ ذا ةا الكا ْيلاما ِسرِي إىل ُمسا بالـما
(1) 

 

ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

، إىل خالِد بِن الوليِد وَمْن َمَعُه ِمَن ِمْن عبِد اهِ بِن ُعثامَن خليفِة رسوِل اهِ 

 ئحساٍن.الـُمهاجريَن واألنصاِر والّتابعنَي ب

أّما َبْعُد يا خالُد! فئيّن َقْد َأَمْرُتَك باْلـِجدِّ يف َأْمِر اهِ، والـُمجاَهَدِة لِــَمْن َتـَوىلَّ 

دى. الَلِة والرَّ  عنه إىل غِيِه وَرَجَع َعْن ديِن اإلسالِم واْلـُهُدى إىل الضَّ

فِق َأْن َتتَِّقَي اهَ َوْحَدُه ل ََشِ  -يا خالُد! -وَعْهِدي إَلْيَك  يَك َلُه، وعَلْيَك بالرِّ

.  والتَّأينِّ

                                                 

نُْه سار1)  ِِضا اهللُ عا ن معه ِمن أهـل الّسـابقِة  ( ذكر الواقدّي وابن أاْعثام أّن خالد بن الوليد را بِـما

ْيِلـد   ـةا بـِن ُخوا من الـُمهاجرين واألنصار فلاُقوا الـُمرتّدينا من بني أسـد وغطفـان مـعا ُطلاْيحا

ْلـقا  ـْم يا ـايا فلا ، فباـثا الْسا ِِ بني متـيم  ( ِمن أر األسدّي، فاُهِزموا، ثّم سارا حّتى نزلا )البِطاحا

يًْدا، وُأيِتا بِـاملِِك بِن نُ  ُه ِمـن أيب بكـر  كا تِْلـِه، فأقـاما بالبِطـاِح، ثـّم جـاءا را ما كانا ِمـْن قا كا ةا، وذا ْيرا وا

داة:  ةا الكـّذاب؛ كتـاب الـرِّ ـيْلاما ِسرِي إىل ُمسا نُْه هذا الكتاُب يأمُرُه فيه بالــما ِِضا اهللُ عا  - 112را

 .23: 1َلبن أعثم -، وكتاب الفتوح113
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ـَك َلــْم َتْلـَق َقْوًمـا َقـ ُّ  اِب؛ واْعَلـْم بأنَّ وَِسْ نحَو َبنِي َحنِيَفـَة، ُمَسـْيَلَمَة الَكـذَّ

ِة، فئذا َقِدْمَت عَلْيِهْم فال َتْبَدْأُهْم بقتاٍل حتَّـى  دَّ ُيْشبُِهوَن َبنِي َحنِيَفَة يف الَبْأِس والشِّ

، واْحــِرْص عــىل َصــالِحِهْم، َفَمــْن أجاَبــَك مــنهم (1)ْم إىل داِعَيــِة اإلســالمتــدُعَوهُ 

ْيَف.  فاْقَبْل ذلك ِمنْه، وَمْن َأَبى فاْسَتْعِمْل فِيِه السَّ

سـوِل ُمّمـٍد  -يا خالُد! -واعلْم  ؛ بأنََّك إنَّام ُتقاتُِل َقْوًما ُكّفـاًرا بـاهِ وبالرَّ

ـــَحْرِب فبَ  ــَت عــىل ال ــئذا َعَزْم َك، وُصــفَّ ف ــْيِ ــْل عــىل َغ ــَك ول تتَّكِ ــا بنْفِس َه اَِشْ

، واْحـِزْم عـىل آْمـِرَك؛ واْجَعـْل عـىل َمْيَمنَتِـَك َرُجـاًل (2)صفوَفك، وَأْحكِْم َتْعبَِ َتَك 

تَك ِمْثَله، واْجَعْل عىل َخْيلَِك َرُجاًل عالِـاًم صابًرا.  َتْرضاُه، وعىل َمْيََّسَ

؛ فئنَّ اهَ تبـارَك وتعـاىل ابِِر أصحاِب رسوِل اهِ واْسَتِْشْ َمْن َمَعَك ِمْن أك

هْم وَفْضَلُهْم. ُقَك بِـَمُشوَرتِـِهْم؛ واْعِرْف للُمهاِجريَن واألنصاِر َحقَّ  مَوفِّ

ـْهَم  ْمِح، والسَّ ْمَح لِلـرُّ ـْيِف، والـرُّ ـْيَف لِلسَّ ول َتْكَسْل ول َتْفَشـْل، وَأِعـدَّ السَّ

هِم.  لِلسَّ

                                                 

وهــي شــهادة أن َل إلــه إَِلا اهلل وأن ُمّمــًدا رســول اهلل ( داعيــة اإلســالم: دعــوة اإلســالم، 1) 

 واإلقرار بام جاء به.

يِْش لِلقتال، وترتيبُه يف مواضِعِه وُتيئاتُُه للحرب.2)   ( التاْعبِئاة: جتهيُز الـجا
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ـــمَ  ــَتْوِص بِ ــِن واْس ــالَم، وَأْحِس ِ الَك ــنيِّ ا، وَل ــْيً ـــُمسلِمنَي َخ ــَن ال ــَك ِم ْن َمَع

ــٍد  ــَك ُمّم ــيََّة َنبِيِّ ــْظ َوِص ــْحَبَة، واْحَف ــَن إىل  الصُّ ِس ــًة، وَأْن حُتْ يف األنصــاِر خاصَّ

َة إِلَّ باه(1)ُمـْحِسنِهْم، وَتَتجاَوَز َعْن ُمِسي ِِهمْ   «.  ، وُقْل: ل َحْوَل ول ُقوَّ

                                                 

ـْن مُ »يف األنصار:  ( يشرُي إىل قوِل رسوِل اهلل 1)  ُزوا عا اْقباُلوا ِمْن ُمـْحِسنِِهْم وتاـجاوا « ِسـيئِِهمفا

 .165: 9جامع األصول  
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ِص  نْهُ وا  ياُتُه رِضا اهلُل عا

ةِ   ليِد ِحيا ُخروِجِه إىِل الياامما  خِلالِد بِن الوا

 

ـِة، (  1)ذكر اآليبّ  نُْه أاو  خالًدا حيا خُروِجِه إىل الياامما ِِضا اهلُل عا أنا أبا باكر  را

 فقال:

ــُرُا ُُماِهــًدا، وِدينُــَك وُدْنَيــاَك بــنَي َعْينَْيــَك، وَقــ» ــك خَتْ ْد َوَهْبــَت يــا خالــُد! إنَّ

نفَسَك هِ عزَّ وَجّل، ُثمَّ َأعطاَك عَلْيها َفَربَِحْت جِتاَرُتَك بِبَِياَعتِك
َِّسْ إىل َعُدوِّ ـ، فَ (2)

اهِ َعىل َبَرَكِة اهِ، واْعَلْم َأنَّ َخْيَ األْمَرْينِ 
 «.َلَك َأبَغُضُهام إَلْيك (3)

                                                 

 .14: 2( نثر الّدّر 1) 

ُع بِِه.2)  ُة: اليشُء الذي ُيتاباايا ُه؛ والبياعا عا ُر بايا ُة والبِيااع: مصدا  ( البِيااعا

ْيِن: املوتا واحلياة.3)   ( كأناه يريد باألمرا
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نُْه  ِصياتِِه رِضا اهلُل عا  ِمْن وا

نْهُ خِلالِد بِن  ِِضا اهلُل عا ليِد را  الوا

ةِ   دا ُه إىل أْهِل الرِّ جا  ِحيا أاْخرا

 

ِة:(   1)ذكر اآليبُّ  دا ُه إىل أْهِل الرِّ جا ليِد ِحيا أاْخرا ْكر  قالا خلالِد بِن الوا  أنا أبا با

 «.اْحِرْص َعىل الـَمْوِت ُتوَهْب َلَك الـَحياةُ »

 

 

 

 

 

 

                                                 

ًدا رِض اهلل عنه فقال: أّنه رِض اهلل عنه نصح خال 21: 1. ويف العقد الفريد 9: 2( نثر الّدر 1) 

ْف َيْتَبْعـك، واحـرْص عـىل املـوِت ُتوَهـْب لـَك اةيـاة" ف طلاـبا ـ، أرادا بالـ"فِرَّ ِمَن الّْشَ ا رشا

ّدة،    إىل أهـل الـرِّ
الّسيادِة والّرئاسة، ومل يذكر صاحب العقد أّن ذلك كان يوما إرسـاِل خالـد 

 . 100: 1فيه  "احرْص عىل املوت ..."وجاءت عبارة: 
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نُْه إىل خا ِِضا اهلُل عا  لِِد بِن الوليِد را

ِ ُمصالا  ربا ْيِه بِخا ْد كتابا إلا ةا ـوقا نِيفا نِي حا تِِه با  حا

ةِ  ْوِم الياامما ْعدا يا با
(1) 

 

ـــُهْم » ــْوِم بَأنَّ ــْن ُصــْلِح الَق ــِه ِم ــَك ومــا ذَكــْرَت في ــْد قــرْأُت كتاَب ــُد؛ فَق ــا َبْع أّم

ُهْم عَلْيِه، ول َتْغـِدْر بِــِهْم، واْجــَمِع الغنـائَِم صاَلـُحوَك؛ فَأْتـِمْم لِلَقْوِم ما صاَلـْحتَ 

ْبَي وما َأفاَء اهُ عَلْيَك ِمـْن َمـاِل َبنِـي َحنِيَفـةَ  والسَّ
، فـَأْخِرْا ِمـْن ذلـَك الــُخْمَس (2)

نا ِمـَن الــُمسلِمنَي، واْدَفـْع إىل ُكـلِّ ذي َحـق   ْه بِِه إَلْينَا لُِيْقَسـَم فـيَمْن يــَْحُّضُ وَوجِّ

المَح  ُه؛ والسَّ  «.قَّ

 

 

                                                 

ةا 1)  ـيْلاما ْقتاـِل ُمسا ـةا بعـدا ما نِيفا نْـُه صـالاحا بانِـي حا ِِضا اهللُ عا ( ذكر الواِقـدّي أّن خالـدا بـن الوليـد را

داة:  الكّذاب، وكتب إىل أيب بكر  كتاًبا بذلك، فكتب إليـه أبـو بكـر ِبـذا الكتـاب؛ كتـاب الـرِّ

141. 

 ( أفاءا اهلل عليه مالا العدّو: جعلُه غنيمًة.2) 
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نْهُ كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نُْه  ِِضا اهلُل عا  خلالِد بِن الوليِد را

ناِفيِّ  ةا الـحا ارا ةا ْبِن ُمرا ااعا جا اْبناةا جما وا زا حي تا
(1) 

 

 إنََّك َلفاِرٌد! َتنْكُِح النِّساَء َوبِِفناِء َبْيتِـَك َدُم َأْلـٍف  -َيا ْبَن ُأمِّ خالِدٍ  -َلَعْمِري »

 «.َوِماَئَتْي َرُجٍل ِمَن الـُمْسلِِمنَي َلـْم جَيِْفْف َبْعُد!

                                                 

ةا وبانِـي  ( ذكر1)  ـيْلاما نُْه إىل ُمسا ِِضا اهللُ عا ـاما سارا بأمِر أيب بكر را نُْه لا الّطربّي أنا خالًدا رِضا اهللُ عا

ارة احلنفيُّ له: إناه  ُة بُن ُمرا ااعا ماهم، قال جما نِيفةا فهزا عاُن النّـاس  -واهللِ!-حا ا كا إَِلا َسا -ما جاءا

ُهْم لا  -أاْي أوائُلهم اهريا ْلِح عن قوِمِه، وكان الــُمسلمون وإنا َجا ِفي احلصون، ودعاُه إىل الصُّ

ِِضا خالٌد بمصاحلتِه، ثما تزّوج بابنتِه، فبلغ ذلك أبا  ْتُهُم احلرُب وُقتِلا كثرٌي منهم، فرا قد أاّْناكا

؛ تاريخ الّطربّي   .59: 19، ومثله يف ّناية األرب 300: 3بكر  فكتب إليه هذا الكتابا

( اخلــربا والكتــابا أطــولا ِمــْن هــذا؛ وفيــه أبيــاٌت زعــما أنا 146يُّ يف )الــردة: وأوردا الواقــد

، وهـي أبيـاٌت مصـنوعٌة  ْذُكُر فيها ما كانا ِمْن أاْمِر خالد   أرسلاها إىل أيب بكر  يا
حّسانا بنا ثابت 

ْعـُد ليسـت يف ديوانِـه، و ّسـان، وهـي با حا ِ هزيلٌة واِهياٌة َل تاْصـُدُر عـن شـاِعر  فاْحـل  كا ـربا يف خا

ًة.  وبانِي خمزوم  عاما
 الواقديِّ ما ياُدلُّ عىل أّنه ماصنوٌع للطاْعِن يف خالد 
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

الا  نْهُ إىل العا ِِضا اهلُل عا ميِّ را َّْضا  بِن الـحا
ِ
 (1)ء

 

أّما بعُد، فئْن َبَلَغَك َعن َبني َشْيباَن بِن َثعلبَة مَتاٌم عىل ما َبَلَغَك وخاَل فيـه »

ْد ِ ِْم َمْن َخْلَفُهم(3)، فاْبَعْ  إليهم ُجنًْدا فَأْوطِْ ُهم(2)الـُمْرِجُفونَ   «.(4)، وََشِّ

 

 

 

 

                                                 

نُْه أرسل العالءا بنا ال1)  ِِضا اهللُ عا ْيِن وعـىل ـ( كان أبو بكر را ِمّي لقتاِل الــُمرتّدين بـالباْحرا َّْضا حا

ُد باني قيس بِن ثاعلاباةا من باْكِر بِن و ائـل، فقـاتلاهم العـالُء حّتـى ظاِفـرا ِِبـم رأسهم الـُحطاُم أحا

ـُه مـعا غـرِيهم  ْهطا اـعا را فا بعُض النّاِس بأنا بعـض بنـي شـيبان قـد َجا وُقتِلا الـُحطاُم، ثّم أاْرجا

لقتال الـُمسلمي؛ فكتب العالء إىل أيب بكر  كتاًبا يبرّشه فيه بقتل الـُحطام، فردا عليه أبو بكـر  

 .313: 3 ِبذا الكتاب؛ تاريخ الّطربّي 

 ( الـُمْرِجُف: اخلائُض يف اخلرِب السيِّ  الذي يكون معُه اضطراب.2) 

ه.3)   ( أوطأ فالٌن فالًنا: غلبُه وقهرا

ْد شملهم.4)  ْن خلفاهم: فّرقُهم وبدِّ ْد ِبم ما  ( َشِّ
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ةا را  إىل الّطاهِر بِن أيب هالا

ِرينا  كٍّ واألاْشعا ينا من عا  (1)يف أْمِر الـُمرتدِّ

 

 

                                                 

ْوُت 1)  هم ما ُضوا بتهامةا حيا بلغا ِرْينا انتقا كٍّ واألاْشعا ، وكـانوا النّبّي ( ذكر الّطربّي أنا قبيلةا عا

اباٌة )أخـالٌط( مـنهم عـىل غـ ّدة، واجتمعا ُأشا ، وأاقـاموا أّولا الـُمنتِقِضيا ِمن أهِل الرِّ رِي رئـيس 

ـةا ومعـُه عىل األاعالا  ـاِحِل، فسـار إلـيهم الّطـاِهُر بـُن أايِب هالا ّك( عىل طريِق السا ِ  لاعا ِب )أر

ـ ْ يرتدا ِمـن عا ْن ملا يٌّ فيما كِّ وٌر العا ْْسُ ْتًحـا ما ـْتاًل ذاريًعـا وكـان ذلـك فا ّك، فهزُمـوهم وقتُلـوهم قا

ُه أبـو بكـر  ِسرِيه إليهم، فأجابا عظياًم، وكان الّطاهُر قد كتبا إيل أيب بكر ُيرُبه بانتقاِضهم وبِما

ُر ِمن الّطاِهِر ُيرُبه بالفتح؛ وذكر الّطربّي أنا تلك اجلمـوُع  بكتابِِه هذا قبلا أْن يأتياُه كتاٌب آخا

يات تلـكا الّطريـق اّلتـي ُسمِّ   بـ )األخابث( لِوْصِف أيب بكر  هلـم بـذلك، وُسـمِّ
ياْت ِمن يوِمئذ 

ُه يف تلك الوقعـة؛ تـاريخ الّطـربّي  أقاموا عليها )طريقا األخابث( ، وأنشد شعًرا للطّاِهِر قالا

ــــاريخ 320-321: 3 ــــه يف الكامــــل يف الت ــــدان 231 - 230: 2؛ ومثل ، ومعجــــم البل

 )األخابث(.

بِيُب النّبّي  وكان الّطاِهُر رِِضا اهللُ عنه عاماًل للنّبّي  ؛ وُهو را ِرينا كٍّ واألاْشعا ُه عىل عا ، أمُّ

ْيلِد؛ انظر تاريخ الّطربّي  ، والكامل يف 318و 230و 228: 3أمُّ الـُمؤمني خدجيُة بنت ُخوا

 .515: 3، واإلصابة 231 - 230: 2التاريخ 
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ين فيه َمِسَيَك وا» وًقا وَقْوَمُه إىل األَخابِـِ  بلَغنِي كتاُبَك خُتِبُ  (1)ستنفاَرَك َمَّْسُ

ُهواـ، فقد َأَصْبَت، فعاِجُلوا هذا الضَّ (2)باألَعالِب  عـنهم، وَأقِيُمـوا  (3)ْرَب، ول ُتَرفِّ

 «.باألَعالِب حتِّى َتْأَمَن طريُق األَخابِِ ، وَيْأتَِيُكْم َأْمِري

 

 

 

 

 

                                                 

ين.( األخابث: َجع األاْخب1)  نُْه أولئك الـُمرتدِّ ِِضا اهللُ عا فا به أبو بكر را  ث؛ وصا

( األعالب: مل أجد له ترَجًة يف كتب البلدان، ولكنا ياقوًتا ذكرُه يف )األخابث( يف خـرِب رّدة 2) 

ـابلُة؛  ـرا فيـِه السا ِرين الّسابق؛ ويف اللُّغة يقال: طريٌق معلوٌب، بمعنى َلِحـب  أاثا عّك واألشعا

بِيدّي: وقال ال ـاحل، هلـا ِذكـٌر يف حـديِث »زا ٌِ لِعاكِّ بِن عدنان بي مّكةا والسا األعالب: أر

داة؛ كذا يف معجم ياقوت  التاج )علب(: وقوله )كذا يف معجم ياقوت( يعني ما وردا ...« الرِّ

كانت بنو عّك بن عدنان قد ارتـّدت بعـد »يف مادة )األخابث(؛ والذي وجدُته فيه أنه قال: 

معجــم البلــدان ...« بــاألعالب ِمــن أرضــهم بــي الطــائِف والّســاحل  النّبــّي  وفــاة

 )األخابث(.

ُسوا عنهم، وَل تُ 3)  فِّهوا عنهم: َل ُتنافِّ  ْمِهُلوُهْم.ـ( َل ُترا
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نْهُ كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

ِن إىل ُوجوِه النّ    اِس يف اليما

ْكُشوِح الـُمراِدّي  ْيِس بِن الـما  (1)ملواجهِة قا

                                                 

ِمـلا عـىل قتـِل األسـوِد الـ1)  عنيّس ـ( ذكر الّطربّي أنا قيسا بنا املكشـوح الــُمرادّي كـان ِمّـْن عا

يلمّي  ياة النّبّي الـُمتنبِّ  يف ح ـيْش الـدا ْيِه وُجشا يلميِّ وداذاوا  -مع فريوزا الدا
ِ
وهـم مـْن أبنـاء

ـّمى أبنـاؤهم بــ)األبناء(ـالُفرِس الذينا أعانوا عىل إخراِج ال باشِة منا الـيمِن، وُيسا وكـان  -حا

ـِر، فلـاّم ا ، أْي ليس أحٌد منهم أمـرًيا عـىل اآلخا سـُتْخلِفا أبـو هؤَلء الّثالثُة وقيٌس ُمتاسانِدينا

ـالِع  ثا وأرسـلا إىل ِذي الكا ، فلاّم سمعا قيٌس بذلكا انتكا را عليهم فريوزا نُْه أما ِِضا اهلُل عا بكر  را

بــاُء يف بالِدكــم، فــإْن  نــافا بــأنا هــؤَلء األبنــاء ُغرا ــيم  وِذي يا  وِذي ُظلا
انا وِذي ُزود  ــرا وِذي ما

ْقتُ  لاُبوا عليكم، وأّنه يرى أن يا ُؤوا، تركُتُموهم غا تاهم منا اليمن؛ فتربا لا رؤساءاهم، وُُيِرجا عاما

ــوُه ومل يــ لــوا؛ فكاتــبا الُفــالا ـفلــم ُياملُِئ ، واعتزا عنيّس ـلا ِمــن أتبــاِع األســوِد الــنَصوا األبنــاءا

 الّثالثـة 
ِ
ؤسـاء يْلِهم بيا ناْجرانا وصنعاءا فاستجاُبوا له، وسـعى يف قتـل الرُّ ِدينا عىل خا الـُمَتدِّ

ا،  وَلنا أخواِل فـريوزا َِسًّ قا بِخا
يْش، وحلاِ كيدة ، ونجا فريوُز وُجشا ْيِه بما فتمّكنا ِمن قتِل داذاوا

م غلاُبوا   كتاباُه هذا؛ ثما إّنا
ِ
 األذواء

ِ
، فكتبا إىل هؤَلء ِ وامتناعا، وكتبا فريوُز إىل أيب بكر  باخلربا

وُه، فاعتذرا إىل أيب بكر  را  ُ ِن انضما إليه، وأَسا ْيِه، ومل قيًسا وما تِل داذاوا نُْه وانتفى مْن قا ِِضا اهللُ عا

ِمِه؛ تـاريخ الّطـربّي  ُه عْن دا يِّناًة عىل قتلِه إّياه، فتجاَّف لا ِْد أبو بكر  با  332و  326- 323: 3جيا

 .493: 49؛ ومثله يف تاريخ دمشق 339 -

جم، أّما ذو ياناف فلم أجد واألذواُء األربعُة األوائُل هلم ِذكٌر وأخباٌر يف كتب الّتاريخ والَّتا

ٌف عن )ِذي ِقتااب( وهو الـحا ـله ذكًرا إَِلا يف هذا اخلرب، ولعلاُه مُ  ْقُل بُن مالك بن زيد بن ـرا حا
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إىل ُعَمْيِ بِن َأْفَلَح ِذي َمـّراَن، وسـعيِد بـِن  ِمْن أيب بكٍر خليفِة رسوِل اهِ »

العاقِب ِذي ُزوٍد، وَسَمْيَفَع بِن ناكوٍر ِذي الَكالِئ، وَحوَشـٍب ِذي ُظَلـيٍم، وَشـْهٍر 

 ِذي َيناَف:

، واْسـَمُعوا ِمـْن (2)، وُحوُطـوُهم(1)ُد، فَأِعينُوا )األَْبناَء( عىل َمْن نـاَوَأُهمْ أّما بع

وا مَعُه، فئيّن َقْد َولَّْيُتهُ   «.َفيوَز، وِجدُّ

                                                 

؛ انظر الـُمؤتلف والـُمختلف للّدارقطنّي:  ، 94: 7، واإلكامل 1924سهل، ِمن ُملوِك مِحْريا

 ج )قتب(.، والقاموس والّتا448: 4للّسمعايّن  -واألنساب

ن،  ( يف الـياما
ِ
ـحابِة ِمـن )األبنـاء ا ِمنا الصا ِِضا اهللُ عنُه كانا ُحرًّ وُز املذكوُر يف هذا اخلرِب را وفارْيُ

را بِن  رْيُ فارْيوزا قاتِِل أمرِي الـُمؤمنيا ُعما ـرْيا الـخا وهو غا ْبـًدا غا ّطاب رِِضا اهللُ عنه، فهذا كـانا عا

ـما يف بعـِض ُحرٍّ للُمِغريِة بِن ُشعباة؛ وإنّ  عا لاِة خلـطا بيـناُهام وزا ها ام ذكرُت هـذا ألّن بعـضا اْلــجا

واِقِع عىل الّشابِكة )اإلنَِتنِت( أّنُه ِمن الّصحاباة!!!  الـما

 ( ناوأاهم: عاداهم.1) 

ُظوُهم.2)  ْوُهم واكلاُؤوهم واحفا  ( حوُطوهم: ارعا
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نْعاءا  ينا ِمْن أاْهِل صا  إىل الـُمرتادِّ

ا دا ْيِه عبُد اهللِ بُن عبِد اهللِ الـما تابا إلا  يِنُّ احلاِرثِيُّ وقد كا

ْيِهْم وِقتالِ  ِسرِي إِلا ْستاْأِذُنُه يف الـما  (1)ِهمْ ـيا

                                                 

، عـن )التـاريخ املجهـول(، أنا 164( نقل الدكتور ُمّمد محيد اهلل عن األكوع احلوايّل، ص 1) 

نُْه، يسألُه أن يأذانا لـُه يف قتـال أهـِل  ِِضا اهللُ عا ايّن كتب إىل أيب بكر  را دا عبدا اهلل بن عبد اهلل الـما

، قال:  وا، فيسريا إليهم يف أهِل نجرانا ـاما ارتدُّ : )هـذا الكتـاب(»صنعاءا لا « فكتب إليه أبو بكر 

يعنـي « فكتـب إليـه»؛ وقولـه: 341واخللفاء الّراشدين:  النّبّي الوثائق الّسياسيّة يف عهد 

ْيِهم. ٌه إلا جا أا عىل أهِل صنعاء، والكتاُب ُموا  لُِيْقرا

داينّ »وتسميُة الّرجِل  ُُمتاٌج إىل حتقيق، إذ مل أجد يف كتـب الـَتاجم « عبد اهلل بن عبد اهلل الـما

( يف خرِب احلكومة بي 683: 10بداية والنِّهاية )والتاريخ رجاًل ِبذا اَلسم، إَِلا ما جاءا يف ال

ْن  عِّّل بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان أّن ُبْْسا بن أايب أرطاة حيا قِدما إىل اليمِن لقتاِل ما

أاباى أن ُيِقرا باحلكومِة، كان عليها ُعبيُد اهلل بـن العبـاس بـن عبـد الــُمّطلب، ففـّر إىل الكوفـِة 

ـِحقا بعِّلّ  داِن احلـارثّي »، قال: حتى لا ، «واستخلفا عىل اليمن عبدا اهللِ بـنا عبـِد اهلل بـِن الــما

دان(؛ وعبُد اهلل بن عبد الـمداِن  ويقال -وجاء اسُمُه يف سائر املصادر: )عبد اهلل بن عبد الـما

ترَجت لُه كتب الّصحابة وكتب األنساب، فذكرْت أنـه وفـد عـىل  -فيه: عبد اهللِ بن الّدّيان

ِر( فسـاّمُه رسـول اهلل )عبـدا اهلل(، ـِحْجر( أو )عبد الــ، وكان اسمه )عبد الاهلل  رسول جا حا

ا أيًضـا إىل )عبـد اهلل(؛  ، فاُغـريِّ ـنام  داُن اسُم صا دان(، والـما والّظاهُر أّن اسما أبيِه كانا )عبد الـما

وهـو مـن بنـي ولذلك ساّمه صاحب )التاريخ املجهول( وابن كثري: )عبد اهلل بن عبـد اهلل(، 
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ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

اِر َصنْعاَء:ِمْن َعتِيِق بِن ُعْثامَن َخلِيَفِة رسوِل اهِ   ، إىل ُكفَّ

نا َعىَل َأَبرِّ َذلُِكْم،  َبَع اْلـُهَدى؛ إِنَّ ًدا َساَلٌم َعىل َمِن اتَّ وإنَّ اهَ َتعاىل َأْرَسَل ُمـَحمَّ

ُكونَ  ـِه وَلـْو َكـِرَه الــُمْْشِ يِن ُكلِّ ، َقـْوًل ل (1)بالـُهَدى وِديِن الـَحقِّ لِـُيظِهَرُه عىل الـدِّ

ِك اهُ َأْمَرُه.(2)َشكَّ فيِه، َوَوْعًدا ل ُخْلَف َلهُ   ؛ وَلْو َتَرَك النّاُس َأْمَر اهِ َتعاىَل َلـْم َيُِّْ

ٍة َعِقَب َنبِيِّها َجْوَلةٌ  وقد كاَنْت لُِكلِّ ُأمَّ
، َنـَجا َمْن َنـَجا، وَهَلـَك َمـْن َهَلـَك؛ (3)

ِة، ول ُيقاَتُل َعَلْيها، وُيْسَتعاُن بـِه، ول  دَّ ْن ُأقاتُِل بِِه أهَل الرِّ وقد ُكنُْتْم يف َنْفيِس ِمـمَّ

 َبتُِكْم فيِه.ُيْسَتعاُن عَلْيِه، إِلِجاَبتُِكُم اإلسالَم وَرغْ 

                                                 

داِن سادِة بني احلارث يف ناـْجران؛ انظـر: اإلصـابة  : 2، واإلكـامل 161 - 160: 4عبِد الـما

ــــُمشتبه 387 ـــة ، 75: 3، وتوضـــيح ال ـــة والنِّهاي ، 398، واَلشـــتقاق: 683: 10والبداي

 والّلساِن والّتاج )مدن(.

ُه بِاْلـهُ 1)  ُسولا لا را ْو ( من قوله تعاىل: ﴿ُهوا الاِذي أاْرسا لا يِن ُكلِِّه وا ىلا الدِّ ُه عا قِّ لُِيْظِهرا ِديِن اْلـحا ى وا دا

﴾ اآلية  ُكونا ِرها اْلـُمرْشِ  من سورة الّصّف. 9كا

 ْلُف: اإلخالف. الـخُ ( 2) 

ووضع الدكتور محيد اهلل إشارة استفهام « وقد كان لكّل أّمة  عذر سـها حوله»( يف األصل: 3) 

جـوعا عـن بعدا )عذر سها(؛ وقّدرت أّن الّص  ةا والرُّ دا ِة الـرِّ ولا وابا هـو مـا أثبتُّـه. وأرادا باْلــجا

 الّدين.
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( فِْتنَةٌ  ها، ُثـمَّ َأتـاُكْم )ُمَعـاُذ بـُن (1)وقد كاَن ِمنُْكْم َمَع )الَعنْيِسِّ ، وقاُكُم اهُ ََشَّ

؛ (2)َجَبٍل( فَأَجْبُتْم َدْعَوَتُه، ُثـمَّ َأتاُكُم )الـُمهاِجُر( فأقـاَم فـيُكْم حيـاَة َرُسـوِل اهِ 

 .(3)ُموُه الـَحْرَب وَأْوَعْدُتـُموُه الَقْتَل فلاّم َأَتْتُكْم َوفاُتُه َأْشَعْرُتـ

َ  عَلْيُكُم )ابـَن َعْبـِد الــَمَداِن( فِـيَمْن قَِبَلـُه انتظـاُر َمـا اهُ  وقد َمنََعنِي َأْن ُأسلِّ

ِدينًـا طاَلــاَم  (5)؛ فـئْن ُتراِجُعـوا اإلسـالَم ُتراِجُعـوا (4)ُمـْحِدٌ  ِمـاّم َلْسُت بِـآيٍِس ِمنْـهُ 

هُ تعاىل بِه، وإْن َتْأَبْوا فئنَّ هِ تعـاىل ِحْزًبـا َمنُْصـوًرا، وُجنْـًدا غالًِبـا َيْقَطـُع َنَفَعُكُم ا

 «.(6)دابَِر الَقْوِم الَّذيَن َظَلُموا؛ واةمُد هِ َربِّ العاَلـِمنيَ 

                                                 

نيّس واّدعائه النّبّوة. 1)  ِد العا  ( يعني ما كان مْن فتنة األسوا

ُرهم بام كان مْن إرساِل رسول اهلل 2)  كِّ ـاًم  ( ّيذا نْـُه( إىل الـيمن معلِّ ِِضا اهللُ عا )معاذا بن جبـل را

 ه الـُمهاجرا بنا أيب أميّة والًيا عىل بعض قبائل اليمن.وأمرًيا، وإرسالِ 

ِشيُتموُه ِبا.3)  ْرمُتوُه ِبا وغا : أي بادا  ( أشعرمُتوُه احلربا

( ما ليسا هوا بآيس  منُه: يعني ثقتُه بـأنا ديـن اإلسـالِم سـيظهُر عـىل كـلِّ مـا ِسـواه ولـو كـرها 4) 

 الـُمرشكون.

جعوا ...« م ُتراِجعونا دينًا فإن ترِجعوا اإلسال»( يف األصل: 5)  والّصواب ما أثبتُّه؛ يعني إن را

 إىل اإلسالم.

الا ﴿من قولِه تعاىل:  (6)  بِّ اْلعا ْمُد هللِ را اْلـحا ِذينا ظالاُموا وا ْوِم الا ابُِر اْلقا ُقطِعا دا  45﴾ اآلية ِميا ـفا

 من سورة األنعام. 
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نُْه كتاُبُه   ِِضا اهلُل عا  را

ْيس  الِكنِْديِّ  ِث بِن قا  إىِل األاْشعا

ا الـُمسل ْد حارصا ْوت وقا ما َّْضا ِريما بِحا  ميا يف مدينِة تا

ينا من كندةا  ْمع  ِمنا الـُمرتدِّ  (1)بجا

 

ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

                                                 

ىلا  ( ذكر الواقديُّ أنا رسولا اهلل 1)  ْوتا كان قد وا ـما َّْضا  األنصارّي عـىل أهـل حا
بيد   زيادا بنا لا

ا رسوُل اهلل  ، فلاّم ُتويفِّ ةا وُبويِعا أليب بكر  أظهر األشعُث بُن قايْس  الكِنِْديُّ الِعْصيانا  ِمن كِنْدا

وا بقتلِِه، ثّم عادا إلي ـمُّ  وأخرجوه ِمن دياِرهم، وها
ُبوا إىل زياد  ةا ووثا ة  ِمْن كِنْدا هم بأربعـِة يف فِْرقا

ُهْم، فبلـغا  ةا حيًّا بعدا حـيِّ فهـزما  كِنْدا
ِ
آَلف  ِمن الـُمهاجرين واألنصار، فقاتلا عدًدا ِمن أحياء

ـِت اهلزيــمُة عـىل زيـاد   ، فوقعا ْوتا ما َّْضا ِريــما بِــحا ْوا قريًبـا ِمـن مدينـِة تا ، فـالتقا األشعثا ذلكا

ُهُم ا ا ُؤوا إىل املدينة، فحـارصا ألشـعُث حصـاًرا شـديًدا، فكتـب زيـاٌد إىل وأصحابِِه حّتى لاـجا

ــُهْم، حتاـى دخلـوا املدينـةا  ى األشـعُث لا يِْه، فتاناحا ، فسار إلا ْخُزوميِّ ياةا الـما الـُمهاجِر بِن أيب ُأما

ةا فــاجتمعوا وحــارصوهم وضــياُقوا علــيهم؛  ــعا إىل حصــارهم، وأرســلا إىل قبائــِل كِنْــدا فرجا

ا ِمــنا الكتابــِة إىل فكتــب زيــاد إىل أيب بكــر  ُيــربه بــذ ــدًّ ـــِجْد ُب لك، فــاغتاما غــامًّ شــديًدا، ومل يا

يِْه الكتاُب  مِّ األشعث، فلاـاما وصل إلا  ِمن بانِي عا
عا رسول  يِْه ِبذا الكتاِب ما األشعث، فبعثا إلا

ْهـل   ـةا بـِن أيب جا ، فكتبا أبو بكـر  إىل ِعْكِرما تاُلوا حاملاه؛ فكتب زياٌد إىل أيب بكر  بذلكا وهـو قا

داة:  مةا بالكتاِب الّتايل؛ كتاب الرِّ ّكةا الـُمكرا  بِـما
ئِذ   .191يوما



- 304 - 

تِِه، إىِل األَْشَعِ  بـِن َقـْيٍس  ِمْن َعْبِد اهِ بِن ُعْثامَن خليفِة رسوِل اهِ   َعىل ُأمَّ

 وَمْن َمَعُه ِمْن َقبائِل كِنَْدَة: 

ا بَ  ـالُم: أمَّ ِل عىل َنبِيِِّه َعَلْيـِه السَّ ْعُد؛ فئنَّ اهَ تبارَك وَتعاىل َيُقوُل يف كتابِِه الـُمنَزَّ

ُقوا اهَ َحقَّ ُتَقاتِِه َوَل َتـُموُتنَّ إِلَّ وَأْنُتْم ُمْسلُِموَن﴾ ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ ﴿َيا َأَيُّ
، وَأَنـا (1)

، وَأْنـهاُكْم َأْن َتنُْقُضـوا َعْهـَدُه َوَأْن َتْرِجُعـوا َعـْن دينِـِه إىل آُمُرُكْم بَِتْقَوى اهِ َوْحَدهُ 

ُكْم َعْن َسبِيِل اه.  غِيه، ول َتتَّبُِعوا اْلـَهوى َفُيِضلَّ

كـاِة مـا  ُجوِئ َعْن ِديـِن اإلسـالِم، وَعـىَل َمنْـِع الزَّ َلُكْم َعىَل الرُّ ـام َْحَ وإِْن كاَن إِنَّ

 ِزياُد بُن َلبِيٍد، فئيِنِّ َأْعِزُلُه وُأَوعِّ عَلْيُكْم َمْن ُتـِحبُّوَن؛ وَقـْد َأَمـْرُت َفَعَلُه بُِكْم عاِمِل 

 َأْن َيْأُمَر ِزياًدا بالْنرِصاِف َعنُْكْم. -إِْن َأْنُتْم َقبِْلُتُم اْلـَحَق  -صاحَب كِتايب هذا 

، وُتوُبوا ِمْن َقريٍب  َقنا اهُ(2)فاْرِجُعوا إىل اْلـَحقَّ  وإِياَُّكْم لُِكلِّ ما فيِه ِرًضا، ؛ وفَّ

ـالمُ   «.والسَّ

                                                 

 ، من سورة آل عمران.102( اآلية 1) 

ِريـب  ﴿( من قوله تعاىل: 2)  ُتوُبـونا ِمـْن قا  ُثـما يا
ة  الا ها وءا بِـجا ُلونا السُّ ْعما ىلا اهللِ لِلاِذينا يا إِناـاما التاْوباُة عا

تُ  ئِكا يا ُأولا كِياًم فا لِياًم حا انا اهللُ عا كا لاْيِهْم وا  . 17سورة النّساء:  ﴾وُب اهللُ عا
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نُْه  ِِضا اهلُل عا  كتاُبُه را

ةا  كا نُْه وهو بِما ِِضا اهلُل عا ْهل  را ةا بِن أايِب جا  إىل ِعْكِرما

ْوتا ـلِـُينِْجدا ال ما َّْضا ـِريما بِـحا ِديناِة تا ينا يف ما ِ  (1)ُمْسِلِميا الـُمحارصا

 

ا َبْعُد، َفَقْد » َبَلَغَك ما كاَن ِمْن َأْمِر األَْشَعِ  بِن َقـْيٍس وقبائِـِل كِنْـَدَة، وقـد َأمَّ

أتاين كتاُب زياِد بِن َلبِيٍد َيْذُكُر أنَّ قبائَِل كِنَْدَة قِد اْجَتَمُعوا عَلْيـِه وَعـىَل أصـحابِه، 

ْمْوَت؛ فئذا قرْأَت كتايِب هذا فَ  وُهْم يف َمِدينَِة َتِريـَم بـَِحّْضَ َِّسْ إىِل زيـاِد ـوقد َحرَصُ

ـه  َة، واْسَمْع َلـُه وأطِـْع، فئنَّ بِن َلبِيٍد يف َجـميِع أصحابَِك وَمْن َأجاَبَك ِمْن أهِل َمكَّ

 األَِمُي َعَلْيَك.

نَّ بِـَحيِّ ِمْن أحياِء الَعَرِب إِلَّ اْسَتنَْهْضَتُهْم فَأْخَرْجَتُهْم َمَعَك     واْنُظْر ل َتـُمرَّ

اَلمإىل ُمـحاَرَبِة األَ   «. ْشَعِ  بِن َقْيٍس وأصحابِِه إِْن شاَء اهُ؛ والسَّ

                                                 

 ( انظر مناسبةا الكتاب الّسابق.1) 
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نُْه  ِِضا اهلُل عا  كتاُبُه را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ْهل  را ةا بِن أايب جا  إىل ِعْكِرما

ين ا ِمنا الـُمْرتادِّ با ها إىل أاْهِل دا جا  (1)لِياتاوا

                                                 

ــاما 1)  نْـُه لا ِِضا اهللُ عا ْهـل  را ـةا بـنا أايب جا داة( للواقديِّ وفيام ُنِقلا عنه أنا ِعْكِرما ( جاءا يف )كتاب الرِّ

ِِضا اهلُل ها إليه أبو بكر را جا ُجـل  ِمـن قـريش وأحالفِهـم  وا ْي را ـابقا سـارا بـألفا نُْه الكتـابا السا عا

، ثـّم سارا حّتى صارا إىل صنعاءا فاستنهضا أهلاها، ُثــما سـار  انا والِيهم حّتى صار إىل ناـْجرا وما

هـ ُلوُه عن بانِـي عمِّ ْشغا ُقوا عىل أاْن يا باا(، فاتافا ـها، وبلغا ذلك أهلا )دا لا ةا إىل مْأِربا فنازا م ِمـْن كِنْـدا

ـْتما رسـوِل اهللِ،  ُعوُه شا ُدوُه وأاْسما و( فطرا ْمر  ةا بِن عا ْيفا ثاُبوا عىل عاِملِِهْم )ُحذا وقبائِل اليمن، فوا

ـةا بــهذا الكتـاب؛  اِدهم، فكتبا أبو باْكـر   إىل ِعْكِرما ةا وكتابا إىل أيب بكر  باْرتِدا أا إىل ِعْكِرما فلجا

زا  ُلوا فسار إلـيهم فلاِقـياُهْم فرا لاـغ ا أدنـى بالِدهـم فـدخا ُهْم حّتـى با ــِحقا ، ولا ـرا ـُه اهللُ تعـاىل الظافا قا

و( يسـأُلوناُه  ْمـر  ـةا بـِن عا ْيفا ـُلوا إىل )ُحذا هم وضـيِّقا علـيهم، فأرسا ا نوا، فحارصا مديناتاُهم وحتصا

تِـيلاُهْم يف النـا ــُهم عـىل الباطـل وأنا قا وا بأنا ، فـأابى إَِلا أْن ُيِقـرُّ ْلحا تِيـلا الــُمْسلِميا يف الصُّ ار وقا

ــةا وزيــاد   ــرا اجــتامعا ِعْكِرما كا ؛ ثــما ذا أاْوا، فأجــاُبوا إىل ذلــكا ـــْحُكُموا فــيهم بـــام را ناِة وأاْن يا الـــجا

ـه يف ِحْصـِن  عا ـْن ما ـيْس  الكِنْـِديا وما وا األاْشـعاثا بـنا قا ُ ياـةا حتاـى حـارصا والـُمهاِجِر بـِن أايب ُأما

، ُثـ رْيِ ، الـنُّجا ـُه ِزيـاٌد إىل ذلـكا  ِمـن ُوُجـوِه أصـحابِِه، فأجابا
ة  ا اُهْم وطلابا األمانا لِــعارشا ما صاحلا

فدخلا الـُمْسلِمونا الـِحْصنا وجعلوا يقتلونا الـُمقاتِلاُة منهم، فباْينااما ُهْم كذلِكا إذ جاءا كِتـاٌب 

، وهو الكِتاُب القاِدُم؛ انظر بيد   .200 - 199كتاب الّرّدة:  ِمْن أيب بكر  إىل زياد  بِن لا

اُنــها ِمـن أاْزِد  ْيِن، ُسكا نا والــباْحرا ـْيا ُعـاما باا( سوًقا ِمن أسواِق العرِب يف اجلاهلياِة با وكانت )دا

 . نا  ُعاما
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ا َبْعُد؛ فئذا َقَرْأَت كِتايب َفَِّسْ إىل َأَهِل َدَبا عَ » ىَل َبَرَكِة اهِ، فَأْنِزْل بِـِهْم ما ُهْم َأمَّ

ْ فيام َكَتْبُت بِه إَِلْيَك؛ فئذا َفَرْغـَت ِمـْن َأْمـِرِهْم فاْبَعـْ  إِعِّ ِبِــِهْم  َلُه َأْهٌل؛ ول ُتَقرصِّ

ى، وَِسْ إىِل ِزياِد بِن َلبِيٍد، َفَعسى اهُ أْن َيْفَتَح َعـىل َيـَدْيَك بِـالَد َحـ َمْوَت ـَأَْسَ  ّْضَ

َة إِلَّ باهِ العلِّ العظِيم  «.إِْن َشاَء اهُ َتعاىل؛ ول ُقوَّ

                                                 

ها ِخالٌف يف اسِم العاِمِل اّلذي كان عليهم،  رْيِ دا يف املصادر اّلتي نقلاْت عِن الواقدّي وغا را ووا

ـُة بـُن عمـرو( كـام يف )كتـاب الـرِّ  ومل أجد أحًدا ذكر ْيفا ـرا بعُضـهمأاناه )ُحذا كا ــام ذا ـُه  داة(، وإنا أنا

ـُة بـُن  ْيفا ـُه ُحذا ـرا بعُضـهم أنا كا ؛ وذا ْبيِسٌّ ِن عا ُهٌم، ألنا ابنا اليااما ، وُهوا وا ِن األازديُّ ُة بُن اليااما ْيفا ُحذا

ايِنُّ الباِرِقيُّ األازديُّ ِمنْهُ  ْلعا  القا
ن  ُر؛ انظر:ِمـْحصا ْظها واُب فيام يا ِمّـا  285الصفحة  م، وهو الصا

حاِرّي:  -، واألنساب263املعارف: و سبق، ، وفتوح البلـدان: 800 - 799، و613للصُّ

وِ املعطـار )قبالـة( 277، واخلراج وصناعة الكتاب: 92 ، ومعجم البلـدان )دبـا(، والـرا

ُعور بالُعور 89: 3و)دبا(، واَلكتفاء  ، واإلصـابة 35: 5، ووفيات األعيان 119: 1، والشُّ

دا ِخ 1147)برقم  ، وُتذيب الكامل44: 2 را ـُة،  الٌف (؛ كام وا يف املكان اّلذي كـان فيـه ِعْكِرما

را أنا أبا  كا مة، واكتفاى بعُضها بأْن ذا ةا الـُمكرا كا ، وبعُضها يقوُل بِـما ةا فبعُضها يقوُل إِناُه كان بِتاباالا

ــ بــا(؛ انظــر املصــادر بكــر  كتاــبا إىل عكرما ــكا ِمــنا الـــُمْسلِميا إىل أاْهــِل دا ــيامْن ِقبالا
ةا )أاْن َِسْ فِ

 الّسابقة. 
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نُْه  ِِضا اهلُل عا  كتاُبُه را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا  را
بِيد   إىل زياِد بِن لا

ةا  اِف ِكنْدا ْيس  الِكنِْديِّ وأاَْشا ِث بِن قا اِن األاْشعا ْأِن أاما يف شا
(1) 

 

ا َبْعُد » ْشَعَ  بَن َقْيٍس قد سَأَلَك األماَن، وقد َنَزَل عـىل إِنَّ األَ  -يا ِزياُد! -أمَّ

ًمـا، ول َتْقـُتَلنَّ أحـًدا ِمـْن  ُحْكِمي؛ فئِذا َوَرَد عَلْيـَك كِتـايِب هـذا فاْحــِمْلُه إعِّ ُمَكرَّ

ـالم  «.أَشاِف كِنَْدَة َصِغًيا ول كبًيا؛ والسَّ

 

 

 

 

 

                                                 

ا لـو 1)   قال: أما
ـاما وردا هذا الكتاب عىل زياد  ( انظر مناسبة الكتاب الّسابق؛ وذكر الواقديُّ أناه لا

 مـا قتْلـُت مـنهم أحـًدا، ول
ِ
تِِّْل هـؤَلء باقا هذا الكتاُب قبلا قا  ى فـيهم القضـاء ـكـن قـد مـسا

ّدة:  ر؛ كتاب الرِّ دا رْيِ يف كُتـِب التـاريخ 211والقا ة ِحْصِن الــنُّجا ، وانظر خربا رّدة كندة وموقعا

رْي(، فقـد جـاء فيهـا أن أبـا 102: 3واجلغرافية، وَل سياّم اَلكتفاء  ، والروِ املعطار )الـنُّجا

 يقول له: )إْن ظِفْرتا بأهِل ا
رْيِ فاْستابِْقِهْم(.بكر  بعث إىل زياد   لـنُّجا
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نْهُ  إىل الـُمهاِجِر بنِ  ِِضا اهلُل عا أايب ُأمياة را
(1) 

 

إذا جاَءُكْم كِتايب هـذا وَهْ َتْظَفـُروا، فـئِْن َظِفـْرُتْم بـالَقْوِم فـاْقُتُلوا الــُمَقاتَِلَة، »

َة إِْن َأَخْذمُتُوهم َعنَْوةً  يَّ رِّ واْسُبوا الذُّ
، َأْو َينِْزُلـوا عـىل ُحْكِمـي؛ فـئِْن َجـَرى َبْيـنَُكْم (2)

ـرَّ َأْقواًمـا َفَعُلـوا ُصْلٌح َقْبَل 
ِرُجوُهْم ِمْن ِدياِرهم، فئيِنِّ َأْكَرُه َأْن ُأقِ ذلك، فعىَل َأْن خُتْ

 «.َبْعِض الَِّذي َأَتْوا (3)ِهْم، لَِيْعَلُموا َأْن َقْد َأساُلوا، ولَِيُذوُقوا َوَباَل ـفِْعَلُهم يف َمناِزلِ 

 

 

 

                                                 

ــّي 1)  ــك أنا النّب ــ ( وذل ــاّمٌل عــىل حا ــُه ُع ــات ول ــةا َّْضا ـم يا ــُن أايِب ُأما ـــُمهاِجُر ب ــنهم ال ، م ْوتا ما

بيلـِة كِنْـدةا، وَلا  نُْه عىل قا ِِضا اهللُ عا ِا الــُمهاِجُر ومل الـمخزوميُّ را ـِر ْوتـِه، فما ُه علـيهم قبـلا ما

، فقاما  هابا أا، ثما أتـما ُيطِِق الذا  البايااِّض األنصارّي اخلزرجّي إىل أاْن بارا
بيد  لِِه زياُد بُن لا ما عىل عا

ُه أبو بكر بقتـاهِلم، وكتـب إليـه هـذا الكتـابا  تاُه، وكانت ِرّدُة أهِل اليمن، فأمرا لُه أبو بكر  إْمرا

نُْه؛ انظر تاريخ  ِِضا اهللُ عا  .337: 3الّطربّي  وبعثاُه إليه مع الـُمغريِة بن ُشْعباةا را

ُْكُم يف أمرهم.2)  ا. وأنزهلم عىل ُحكِمه: أي كام ُيريُد وُيا ًة: قاْْسً نْوا  ( عا

ةا عقوبِة إفساِدهم.3)  بوا شدا رِّ ّدة؛ أي لُيجا ُة، والشِّ َّضا ، والـما ُّ باُل: الفساِد والرشا  ( الوا
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 كتاُبُه رِِضا اهلُل عنهُ 

ياةا إىل الـُمهاِجِر بِن أايِب    ُأما

ْأِن ابناِة النُّْعامِن بِن ال ةـيف شا ْوِن الِكنِْديا   (1)جا

 

نََها ـإِْن َأباها النُّْعامَن ْبَن الْ » َم َفَزيَّ َجْوِن َأَتى رسوَل اهِ َصىلَّ اهُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ْ َتْيَجعْ  َلُه َحتَّى َأَمَرُه َأْن جَيِيَ ُه ِ ا، َفَلامَّ جاَءُه ِ ا قاَل: )َأِزيُدكَ  ا َه َأهنَّ
(؛  (2) َشْيً ا َق ُّ

 «.ها ِعنَْد اهِ َخْيٌ َلْشَتَكْت(، وَرِغَب َعنْها؛ فاْرَغُبوا َعنْهاـفقاَل: )َلْو كاَن لَ 

 

                                                 

با ؛ وذلـكا أّن رسـولا اهللِ كـانا أاْو  340: 3( تاريخ الّطربّي 1)  ْت رُضِ ، فـإن شـاءا ا أن خُتاـريا

ِت ـعلايهــا الــ ْت، فاختــارا ــن شــاءا ْج ما وا ــزا ْلتاتا ْت فا ــْت عــىل الـــُمْؤِمنِنا وإْن شــاءا ما ِحجاُب وُحرِّ

جا  ؛ فتزوا واجا ُة بِحا الزا ، َّْضا ـها ِعْكِرما ْوتا : متـى تزّوْجتاهـا؟ قـال: »ما ـةا فقالا الـُمهاِجُر لِِعْكِرما

ن،  دا ْت وأنا بِعا ناِد، فُأْهـِديا ؛ فقـالا  إيلا بالــجا را ْسـكا ْدُُتـا العا ـْأِربا ُثـما أاْورا ْرُت ِبـا إىل ما فسـافا

ا؛ فكتاـبا  ْعها ـدا ـبا فيهـا، وقـالا بعُضـهم: َل تا ـْت بأهـل أْن ُيْرغا ْيسا ـا لا ـا فإِّنا ْعها بعُضهم: دا

ْيــِه أبــو بكــر   ، فكتاــبا إلا ــُه اهلُل يســأُله عــْن ذلــكا ــلاها  « ... الـــُمهاِجُر إىل أيب بكــر  رمِحا فأْرسا

ّي  ة؛ تاريخ الّطربا  .340: 3ِعْكِرما

رية.  هذا، ويف اسِم املرأِة ِخالٌف ُينْظاُر يف ُكُتِب السِّ

ياُِتا. (2)  ًعا يف حا جا ْشُك وا ْ تا  أاي: ملا
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

ياةا   إىِل الـُمهاِجِر بِن أايِب ُأما

ْأِن  سوِل يف شا ْوتا را نِّياِت ما   (1)اهللِ النِّْسوِة الـُمتاما

 

                                                 

ـاما ُقبِضا رسوُل اهللِ ذكر ُمّمُد بُن حبيب  (1) ْهباٌل  أّنُه لا ْوتا جا ما ذهبا بِناْعِيِه إىل حَّضا

موتا الْ  َّْضا ةا وحا  ِمن ِكنْدا
ة  ْوتا ِستُّ نِْسوا ما ، وكانا بحَّضا لبيُّ را  -ـُجالِحيُّ الكا كا وذا

ُهنّ  ناْيا موتا رسوِل اهللِ  -أاْسامءا تاما فوِف، وُكّن يا ْبنا بالدُّ ُنا ورضا ْبنا أيدهيا ، فخضا

، وكان اللاوا ِفْعِلِهنا ْلنا كا ْوتا ففعا ما َّْضا جا إليِهّن بغايا حا يًِّفا فخرا ْعنا إليِهنا نا يت اجتما

؛ فكتبا امرُؤ القيِس بُن عابس   ْوتا ما قات  يف ُقرى حَّضا وعرشينا امرأًة، فُكنا متفرِّ

ج  التِّنْعّي  ْمعا عِر، وكذلك شّداُد بُن مالِك بِن ضا  من الشِّ
الِكنِْديُّ إىل أيب بكر  بأبيات 

ِها  اِد بن مالك بن ضمعج ذكًرا عند ومل أجد لِشدّ -احلَّضمّي، وأنشد ابُن حبيب أشعارا

غري ابن حبيب، وإّنام وجْدُت ُكُتبا الَّتاجم واألنساب والّتاريخ تذكر أاوسا بن 

فلاّم قِدما كتاباِها عليه قال:  -ضمعج أو أوس بن شّداد بن ضمعج أو شّداد بن ضمعج

ا، وكتابا إىل ا رْيً ْوتا عِن اإلسالِم خا ما ى اهلُل أخا كندة وأخا حَّضا لـُمهاِجِر بكتابِه جزا

ُه ُثّم سار إليِهّن، فحالا بيناُه وبيناهنا  ْجلا ُه ورا ْيلا هذا؛ فلاّم قرأ الـُمهاجُر الكتابا َجعا خا

را إليهم )بّيا لا  ، فأاْعذا ةا وحَّضموتا ه، ـرجاٌل ِمن ِكندا ْوا إَِلا قتالا با ( فأا ُهْم الُعْذرا والّسبابا

ُتُهم، فقاتلا  عا عنه عاما ُّن؛ ثّم ذكر ابُن ُثما رجا ذا النِّسوةا فقطعا أيِدهيا ُهم، وأخا ما ْن أابى فهزا ما

  .188 - 185حبيب شيًئا ِمّا يتعّلق ِبّن؛ انظر الـُمحرّب: 
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ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

الِـَحنْيِ اْمَرَأ  ِمْن َأيِب َبْكٍر إىل الـُمهاِجِر ْبِن َأيِب ُأَميََّة؛ أّما بعُد، فئِنَّ الَعْبَدْيِن الصَّ

َذْيِن َأقاَما َعىل ِدي ِميَّ اللَّ نِِهام الَقْيِس ْبَن عابٍِس الكِنِْديَّ وَشّداَد بَن مالٍك الـَحّْضَ

َئ -إِْذ َرَجَع عنُْه ُجلُّ َقْوِمِهاَم  نَي، وَعَ اِةِ فأثاَ ُام اهُ َعىل ذلَك ثواَب الصَّ

َكَتبا إَعَّ َيْزُعامِن أنَّ قَِبَلُهام نِْسَوًة ِمن َأْهِل الَيَمِن ُكنَّ  -ِمنيَ ـااَخِريَن َمصاِرَئ الّظالِ 

َب إَلْيِهنَّ قِياٌن لِكِنَْدَة وَعواِهُر َيَتَمنَّنْيَ َمْوَت َرسوِل اهِ صىّل اهُ  عَلْيِه، وَتَأشَّ

َمْوَت  فوِف، َجراَءًة ، (1)لِـَحّْضَ ْبَن بالدُّ َفَخَضْبَن َأْيِدََيُنَّ وَأْظَهْرَن َُماِسنَُهنَّ وَ َ

ِه وَحقِّ َرُسولِِه َصىلَّ اهُ َعَلْيِه.  ِمنُْهنَّ َعىل اهِ واْستِْخفاًفا بَِحقِّ

كِتايِب هذا َفَِّسْ إَلْيِهنَّ بَِخْيلَِك وَرْجلَِك حّتى َتْقَطَع أْيِدََيُّن، فئْن  فئذا جاَءكَ 

ِة عَلْيِه،  اِذ الـُحجَّ َدَفَعَك َعنُْهنَّ دافٌِع َأْو حاَل َبْينََك وَبْينَُهنَّ حائٌِل فَأْعِذْر إَلْيِه باختِّ

، فئْن َرَجَع فاْقَبْل ِمنُْه، وإْن َأَبى وَأْعلِْمُه َعظيَم ما َدَخَل فيِه ِمَن اإلْثِم والُعْدوانِ 

 .(2)ََيِْدي َكْيَد اْلـَخائِننِيَ َل  إنَّ اهَ  (1)َفنَابِْذُه َعىَل َسواءٍ 

                                                 

با إليهّن: انضما إليهّن والتّف عليهّن. والِقياُن: اإلماء والـُمغنّيات. (1)  تأشا

ُه وآذ (1) ْيِه عهدا باذا إلا : نا
 
ُه عىل سواء ذا ُه بالنابا ْرِب.ـنا  حا

 من سورة يوسف. 52من اآلية  (2)
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َن لَ  -َبْل ُهَو الَيِقنيُ -َوَلَعْمُر اهِ ما َأُظنُّ َرْجاًل  ُهنَّ أْسَوَأ فِْعلِِهنَّ ومنََعَك ـَزيَّ

ٍد َصىّل اهُ َعَلْيهِ ِمْن َقْطِعِهنَّ َعىل ِمْثِل َج  ناِح الَبُعوَضِة ِمْن ِديِن ُُمَمَّ
(2). 

َك ِ ذا األَْمِر ُدوَن َأْن َأَتَوّلُه  -يا ْبَن َأيِب ُأَميََّة!–َواْيُم اهِ  إينِّ ِحنَي َأُخصُّ

 َجِزيِل.ـَلَطيَِّبٌة َنْفيِس َلَك باألَْجِر الَعظيِم والثَّواِب الْ  بِنَْفيِس 

 ا َكراَمٌة ساَقها اهُ إَلْيَك إذا َأْجَرى ذلَك عىل َيِدَك.َواْعَلْم َأهنَّ 

ا َلنا َوَلَك ِمَن األُوىَل   «.َعَصَمنا اهُ وإّياَك بالتَّْقَوى، وَجَعَل ااِخَرَة َخْيً

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ناعا ِمن ِعقاِِبِنا ِمثُل جناِح باُعوضة   (2) نًا وما سا ِلِهّن حا ما ْن رأى ُسوءا عا ْلِب ما عني أاّنه ليسا يف قا يا

 ِمن اإليامن.
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

ياةا   إىِل الـُمهاِجِر بِن أايِب ُأما

نِّياِة الا  ْأِن الـُمغا ُسوِل اهللِ يف شا ِة را تِيما ناْت بِشا غا  (1)تي تا

 

َت بِِه يف الـَمرَأِة اّلتي َتَغنَّـْت َوَزَمـَرْت » بَِشـتِيَمِة َرُسـوِل اهِ  (2)َبَلَغنِي اّلذي َِسْ

 ْــْيَس ُيْشــبُِه َل ؛ فَلــو مــا َقــْد َســَبْقَتنِي فيهــا أَلََمْرُتــَك بَِقْتلِهــا، أِلنَّ َحــدَّ األَنبيــاِء َل

، َأْو ُمعاَهٍد َفُهَو ُُماِرٌب غاِدرٌ الـُحُدودَ   «.، َفَمْن َتعاَطى ذلَك ِمْن ُمْسلٍِم َفُهَو ُمْرَتدٌّ

                                                 

يِْه )ُرفِعا إل1)   له أنا الـُمهاجرا بنا أايِب ُأمياة وقاعا إِلا
ناْت ( ذكر الّطربّي بسند  نِّيتاِن، غا أاتاِن ُمغا يه؟( اْمرا

ْتِم رسوِل اهللِ  نِياتاهـا، فكتـب إليـه أبـو بكـر  ِبـذا الكتـاب؛ إحداِها بشا عا ثا ها ونازا ، فقطعا يدا

 الـُمسلِميا فعاقباها عقابا األُوىل، فكتب إليه 
ِ
نات ِبجاء ِ ياُدلُّ عىل أنا الّثانيةا تاغا ى اخلربا وفاْحوا

 ، را ـْتِم كتاًبا آخا ، ُرفِعا إليه يف األُوىل أاْمُر اّلتي تاغناْت بشا تاْيِ هوا الّتايل؛ والظااِهُر أنا ذلكا كانا مرا

 الــُمسلمي؛ انظـر تـاريخ الّطـربّي النّبّي 
ِ
ْت ِبجـاء  -341: 3، ويف الّثانيِة أاْمـُر اّلتـي تاغنـا

342. 

( واملتّقـي 81تـاريخ اخللفـاء: ، ويف 37416وَجع الّسيوطّي يف )جامع األحاديث، بـرقم:  

، مـع خـالف  قليـل  يف 13993اهلندّي يف )كنـز الُعـاّمل، بـرقم:  ( الكتـاباْيِ يف كتـاب  واحـد 

  .222: 2الّلفظ؛ وبعُض هذا الكتاِب يف الّشفا 

نِياتاِن من فوُق وثنّيتاِن من  م الفِم، ثا  يف ُمقدا
 أسفل.والثنياُة: واحدُة الثانايا، وهي أربُع أسنان 

ِب، وهو الـِمْزمار.2)  صا ْزُف بالقا ناْت ومعها العا ْت: غا را ما  ( زا
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

ياةا   إىل الـُمهاِجِر بِن أايِب ُأما

 الـُمسلمي
ِ
ناْت ِبجاء غا تي تا رأِة الا ْأِن الـما يف شا

(1) 

 

ْعَت َيـَد امـرأٍة يف َأْن تغنَّـْت ِ جـاِء الــُمسلمنَي أّما بعُد، فئّنه بَلَغنِي أنََّك َقطَ »

ِعي اإلسالَم فَأَدٌب وَتْقِدمٌة ُدوَن الــُمْثَلةِ  َّْن َتدَّ ، وإْن (2)ونَزْعَت َثنِّيَتها؛ فئْن كاَنْت مِم

يَّةً  كاَنْت ِذمِّ
ْمُت ْرِك َأْعَظُم؛ وَلْو ُكنْـُت ـِمَن الشِّ  (4)اَم َصَفْحَت َعنْهُ ـفَلَعْمِري لَ  (3) َتَقـدَّ

َعـةَ  ـاَك والــُمْثَلَة يف النّـاس، (5)إَلْيَك يف ِمْثِل هـذا َلَبَلْغـَت ُمكُروًهـا؛ فاْقَبـِل الدَّ ، وإيَّ

ا َمْأَثٌم وَمنَْفرةٌ   «.(7)، إِلَّ يف قِصاصٍ (6)فئهنَّ

                     

                                                 

ابق.1)   ( انظر مناسبةا الكتاِب السا

ْدٌع.2)  ِة ما يكون فيه را  أو كْسه. وأرادا بالتاقدما
ِ
 من األعضاء

 
 ( الـُمثْلاُة: التاْشويُه بقطع يشء

ياة: هيودياة أو نَصانياة، ِِمان هم 3)  تِِهم.( ذمِّ ْهِدِهم ومِحايا  يف ِذّمِة الـُمْسلِمي وعا

: تركُه.4) 
ِ
 ( صفاحا عِن اليّشء

فق.5)  ُة: الرِّ عا  ( الدا

ٌة: تانفرٌي.6)  را نْفا  ( مأثٌم: إثٌم. وما

تُْل بالقتل. 7)   ( الِقصاص: الِعقاُب بالـِمثِل، اْلـُجْرُح باجلرح والقا
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نْهُ  ُه رِضا اهلُل عا الٌم لا  كا

نُْهم  ِِضا اهلُل عا  لألانصاِر را

ْد ُش  ِة فاستبطاُؤوهُ وقا دا ِغلا بأهِل الرِّ
(1) 

 

نُْه لا  ِِضا اهلُل عا  ُهم:ـقالا را

ْفُتُمويِنِ » ؛ َفَواهِ مـا ذلـَك ِعنْـدي، ول ِعنْـَد أحـٍد، أخالَو َرُسوِل اهِ  (2)كلَّ

ــي  ٍة َلُكــْم، ول ُحْســِن َرْأٍي فِــيُكْم؛ وكيــَف  -واهِ! -ولكنّ َل  مــا ُأوَتــى ِمــْن َمــَودَّ

 ْم؟! َفَواهِ ما َوَجْدُت َلنَا وَلُكْم َمَثاًل إِلَّ ما قاَل الطَُّفْيُل الَغنَويُّ لَِبنِي َجْعَفٍر:ُنِحبُّكُ 

ـــــِت  ـــــواطِ نَِي َفَزلَّ ـــــا يف ال ـــــا َنْعُلنَ  بِنَ

 

َجَزى اهُ َعنَّا َجْعَفًرا حـنَي َأْزَلَقـْت  

َفْت  ــــــِت  َأَْشَ  إىِل  ُحُجــــــراٍت َأْدَفــــــَأْت وَأَكنَّ

 

ــُم َخَلطُ   ـــَجُاواُه ــالنُّفوِس وَأْل ــا ب  وَن

 َملَِّت ـقِــي  اّلــذي  َيْلَقــْوَن  ِمنَّــا  َلــُتاَل  

 

ـــا  نَ ـــْو َأْن   ُأمَّ ــــَملُّونا   وَل ـــْوا  َأْن  َي  َأَب

ـــِت   ـــَأْت   وَأَظلَّ ـــراٍت   َأْدف  «.إىِل  ُحُج

 

ـٍب    َفُذو الــاَمِل  َمْوفـوٌر  وكـلُّ  ُمَعصَّ

 

                                                 

نا أبو»( قال أبو هالل العسكرّي: 1)  ْوهرّي، عـن أيب  أاخربا أامحد، عن أمحد بن عبد العزيز الــجا

يق  ـدِّ ، عن ابن عائشة، قال: سمعُت بعضا أصحابِنا يـذُكُر أنا أبـا بكـر  الصِّ باةا را بِن شا  ُعما
زيد 

ِة استبطاأاْتُه األنصاُر، فقال: )اخلطبة( دا لا بأاْهِل الرِّ ـاما تشاغا نُْه لا ِِضا اهلُل عا  :1َجهرة األمثال « را

 .158، ودَلئل اإلعجاز: 393ومثله يف جمالس ثعلب:  152

ا إذ كلفتموين »( يف جمالس ثعلب: 2)  ا كلافتموين »، ويف دَلئل اإلعجاز: ...«أما  ...«.إما
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ُه  نْهُ ُخْطباٌة لا  رِضا اهلُل عا

نُْهمْ  ِِضا اهلُل عا  يف األاْنصاِر را

طااء ُهْم يف العا لا ضِّ  (1)وقد أاراُدوا أّن ُيفا

 

، َفَحِمَد اهَ، وَأْثنَى عليه، وصىّل عـىل َنبِيِّـِه  ، ثـّم َرقَِي َريِضَ اهُ َعنُْه الـِمنَْبَ

 قال:

ا آَوْينَاُكْم، َوَشاَرْكنَاُكْم َلْو ِشْ ُتْم َأْن َتُقوُلوا: )إِنَّ  -يا َمْعَْشَ األَْنصاِر! -واهِ »

ناُكْم بَأْنُفِسنَا( َلُقْلُتم، وإنَّ َلُكْم ِمَن الَفْضِل ما ل ُنْحِصيِه َعـَدًدا،  يف َأْموالِنَا، وَنرَصْ

 :(2)وإْن طاَل بِِه األََمُد؛ فنَْحُن وأنُتْم َكاَم قاَل الَغنَِويُّ 

ــــِت   بِنَــــا َنْعُلنــــا يف الــــواطِ نَِي َفَزلَّ

 

اهُ َعنَّا َجْعَفًرا ِحنَي َأْزَلَقْت  َجَزى 

                                                  َأْزَلَقْت ُلَِقْت 

ويّل: 1)  ـْن »( قالا الصُّ ناا الغاليّب قال: حّدثنا عبد اهلل بن الّضحاك، عن اهليثم بـن عـدّي، عا حّدثا

، قـال: جـاءا  اناةا وا اِس،  عا ى فيـِه بـيا النـا ـاوا نْـُه، فاسا ِِضا اهللُ عا ْينا إىل أيب بكـر  را مـاٌل ِمـنا الباْحـرا

ـْد  ـلاُكْم فاقا ْدُتـْم أاْن ُأفاضِّ ْقُتم، إِْن أرا ـدا ْلنا؛ فقال هلم أبو بكر: صا ِضباِت األانصاُر، وقالوا: فاضِّ فاغا

نيا، وإْن شـئُتْم كـان ذلـكا هللِ وا ِمْلـُتْم للـدُّ اُه إَِلا هللِ، صارا مـا عا ِمْلنـا ين؛ فقـالوا: واهللِ مـا عا لـدِّ

ِقيا أبو بكر املنرب  فوا، فرا ا : 1، ومثُلُه يف زهـر اآلداب190 - 189أدب الكّتاب: ...« وانَصا

ُف مـن اخلطبـة يف 108: 13، وصبح األعشى 165واألوائل للعسكرّي:  71 ، وجـاء طاـرا

 (.924وكنز الُعاّمل )برقم:، 153: 9، وحلية األولياء 489: 2تاريخ املدينة

يْل  الغنوّي: 2)   ، وانظر مصادره واختالف الّرواية فيه. 130( األبيات يف ديوان ُطفا
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ــُتاَل  ــا  َل ــْوَن ِمنَّ ــِذي َيْلَق ــي الَّ  َملَِّت ـقِ

 

ــا  نَ ــُت امُّ ــْو كاَن ــا َوَل ــْوا َأْن َيَملُّوَن  َأَب

ــِت   ــَأْت وَأَكنَّ ــوٍت َأْدَف ــالِل ُبُي  «.ظِ

 

 ُهـــُم َأْســـَكنُونا يِف ظِـــالِل ُبُيـــوِاِمْ  
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ِِضا  نُْه كتابه را  اهلُل عا

نُْهام ِِضا اهلُل عا نام  را ِِ بِن غا  (1)إىل خالِد بِن الوليِد وِعياا

 

ةِ » دَّ اْسَتنِْفَرا َمْن قاَتَل َأْهَل الرِّ
، ، وَمْن َثَبَت عىل اإلسالِم بعـَد رسـوِل اهِ (2)

 «.ول َيْغُزَونَّ مَعُكْم َأَحٌد اْرَتدَّ حّتى َأَرى َرْأيِي

 

 

 

 

 

 

                                                 

نُْه بعدا أن فرغا خالٌد من قتاِل أهِل الياممة وكتب إليه أن 1)  ِِضا اهللُ عا ( ذكر الّطربّي أنا أبا بكر را

ـنام  أن يسـريا حّتـى يـأيِتا العـراقا ِمـْن يّتِجها نحوا العراق ِمْن أسفلِه، وكتـب إىل عِ   بـِن غا
ِِ يـا

نا لِ  ْأذا لا أاْهُل املدينـِة ـأعاله، وأاْن يا فا ِسرِي معهام، فقا ا أحًدا عىل الـما جوِع وَل ُيْكِرها ْن شاء بالرُّ ما

ْولا  ـْوف  ـوما حا ْبـِد بـِن عا و التاميميِّ وبعا ْمر  ْعقاِع بِن عا ِها بالقا دا اُه، فأاما ،  ها، فاستمدا يِّ ِ الــِحْمريا

 .347: 3وكتب إليهام هذا الكتاب؛ تاريخ الّطربّي 

هم واستنجدهم.2)   ( استنفرهم: استنَصهم واستمدا



- 320 - 

ِِضا كتاُبُه  نُْه  را  اهلُل عا

نُْهم ِِضا اهلُل عا ُه را ْن معا  إىل خالِد بِن الوليِد وما

هوا ِمنا اليااممِة إىِل الِعراق جا  (1)لِياتاوا

 

ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

، إىِل خالِد بِن الوليِد وَمْن معـُه ِمـَن مْن عبِد اهِ أيب بكٍر خليفِة رسوِل اهِ 

 نصاِر والتَّابعنَي بئحساٍن.الـُمهاجريَن واأل

 سالٌم عَلْيُكْم، فئينِّ أَْحُد إليُكُم اهَ اّلذي ل إلَه إِلَّ هو.

ه،  أّما بعُد، فاةمُد هِ اّلذي َأْنَجَز َوْعَده، وَنرَصَ ِدينَه، وأعزَّ َولِيَّه، وأذلَّ عـدوَّ

ــِذيَن آَمنُــوا ِمــنُْكْم  وغلــَب األحــزاَب َفــْرًدا؛ فــئنَّ اهَ اّلــذي ل إلــَه إِلَّ ُهــوَ  َوَعــَد الَّ

اِةـَاِت  َلَيْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األَْرِل َكـاَم اْسـَتْخَلَف الَّـِذيَن ِمـْن َقـْبلِِهْم ﴿َوَعِمُلوا الصَّ

                                                 

نْـُه يف 1)  ِِضا اهللُ عا ـْيبايِنّ را نْـُه سـرّيا الــُمثانّى بـنا حارثـةا الشا ِِضا اهللُ عا ( ذكر األزديُّ أّن أبا بكر را

ْدِر خالفته إىل العراق، فكان  ، ثـّم أرسـلا أخـاه صا ـواِد وأهـِل فـارسا ُيِغـرُي عـىل نـواحي السا

غا  ما فارا ُه بعدا ْن معا نُْه وما ِِضا اهللُ عا ُه بخالِد بِن الوليِد را دا ، فأما دا دا ماسعوًدا إىل أيب بكر  يسأله الـما

 .46لألازدّي:  -ِمْن أهِل اليااممة، وكتب إىل خالد  ِبذا الكتاب؛ فتوح الّشام

هم، وكـان وكان الـُمثا  ن علـيهم أمـرا ـوا عا أبا بكر  والـُمسلميا يف الُفْرِس وها نّى هو الذي أاْطما

نا الّرأي؛ أسد الغابة  سا ْهاًم شجاًعا ميمونا النّقيبِة حا  .60: 5شا
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ــ ــنَنَّ َل ـــَوَلُيَمكِّ ــِذي اْرَت ــنَُهُم الَّ ـــُهْم ِدي ــا ـىَض َل ــِد َخــْوفِِهْم َأْمنً ــْن َبْع َلنَُّهْم ِم ــدِّ ُهْم َوَلُيَب

ُكوَن يِب َشْيً ا َوَمْن َكَفـَر َبْعـَد َذلِـَك َفُأوَل ِـَك ُهـُم الَفاِسـُقوَن﴾ـيُ َل  ْعُبُدوَننِييَ   (1)ْْشِ

ِجهاَد، فقـاَل ـَرْيَب فيِه؛ وَفَرَل عـىل الــُمامننَي اْلـَل  ، وَمقاًل (2)ُخْلَف َلهَل  َوْعًدا

ٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشـْيً ا َوُهـَو عزَّ ِمْن قائٍِل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم الِقَتاُل َوُهَو ُكرْ 

بُّوا َشْيً ا َوُهـَو ََشٌّ َلُكـْم َواهُ َيْعَلـُم َوَأْنـُتمْ 
؛ (3)َتْعَلُمـوَن﴾َل  َخْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حُتِ

ــِه  ــْت في ــيكم، وإِْن َعُظَم ــَرَل عل ــيام َف ــوه ف ــاُكْم، وَأطيع ــَد اهِ إيَّ وا َمْوِع ــَتتِمُّ فاْس

ـــمَ  ــة(4)ُاوَنةُ ال زيَّ ــِه الرَّ ْت في ةُ (5)، واشــَتدَّ ــقَّ ــِه الشُّ ــَدْت في ــَك (6)، وَبُع ــُتم يف ذل ، وُفِجْع

ـاِدُو  باألمواِل واألَْنُفِس؛ فئنَّ ذلَك يسٌي يف عظيِم ثـواِب اهِ، ولَقـْد ذكـَر لنـا الصَّ

ـهداَء يـوَم القيامـِة شـاهِريَن سـيوَفهم الـَمْصُدوُو  ل يتَمنَّـْوَن  أنَّ اهَ َيبعُ  الشُّ

وُه، حتى ُأْعُطوا أمانيَّهم، وما َلـْم َيــْخُطْر عـىل قلـوِ م، فـام  عىل اهِ شيً ا إِلَّ آتاُمُ

                                                 

 من ُسورِة النُّور. 55( اآلية 1) 

 لُف: اإلخالف.الـخُ ( 2) 

 ِمن سورة البقرة . 216( اآلية 3) 

ؤونة: ال4)  ـُب ( الـما ثُْقـُل عـىل اإلنسـان؛ قيـل: إّّنـا مـأخوذٌة ِمـنا األاْيـِن، وهـو الّتعا ُقـوُت ومـا يا

ة. دا  والشِّ

زّية: الـُمصيبة.5)   ( الرا

ِِ البعيدة، والّسفُر الطويل، واملسافُة البعيدة.( الشُّ 6)  ة: ُبعُد املسري إىل األر  قا
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ـهيُد بعـَد دخولِـِه اْلـ ٌء يتمنَّاُه الشَّ نيا، َفُيْقَرضـوَن ـيَشْ ُهُم اهُ إىل الـدُّ َجنََّة إِلَّ َأْن َيـُردَّ

 ثواِب اهِ.يف اهِ لَِعظِيِم  (1)بالـَمقاريضِ 

ــُروا  ــُم اهُ -اِْنِف ُك ــَأْمَوالُِكْم  -َرِْحَ ــُدوا بِ ــاًل َوَجاِه ــا َوثَِق يف ســبيِل اهِ ﴿ِخَفاًف

َوَأْنُفِسُكْم يِف َسبِيِل اهِ َذلُِكْم َخْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾
، فقد َأَمْرُت خالَد بَن (2)

ُحُه حّتى يأتَيِه َأْمِري؛ َفِسـُيوا معـه، ول َتّثـاَقلوا يَ َل  الوليِد بالـَمسِي إىل الِعراِو  ْبَ

َمْن َحُسنَْت فيـِه نِيَُّتـه، وَعُظَمـْت يف اْلــَخْيِ ـعنُه، فئّنه سبيٌل ُيْعظُِم اهُ فيِه األَْجَر لِ 

 رغَبُته، فئذا َقِدْمُتُم العراَو فُكونوا ِ ا حتَّى يْأتَِيُكْم أمري.

الُم عليكم ورْحُة اهِكفانا اهُ وإّياُكْم  نيا وااِخَرِة، والسَّ  «.ُمِهمَّ أموِر الدُّ

                                                 

ُِ به.1)  : ما ُيْقرا ُِ ُه: قاطاعُه. والـِمْقرا ضا  ( قارا

 من سورة الّتوبة. 41( اآلية 2) 
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نُْه كتابُه  ِِضا اهلُل عا  را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ةا را إىل الـُمثاناى بِن حاِرثا
(1) 

 

أّما بعُد، فئيّن قد َبَعْثُت إَلْيَك خالَد بَن الوليـِد إىل أرِل العـراِو، فاسـتْقبِْلُه »

ْوِمـَك، ُثـمَّ سـاِعْدُه وَواِزْرُه وكانِْفـهُ بَِمْن مَعَك ِمْن قَ 
، ول َتْعِصـنَيَّ َلـُه َأْمـًرا، ول (2)

ـٌد  ُه ِمَن اّلذين َوَصَف اهُ تبـاَرَك وَتعـاىل يف كتابـِه فقـال: ﴿ُُمَمَّ خُتالَِفنَّ له رأًيا؛ فئنَّ

اُء َبْينَ  اِر ُرَْحَ اُء َعىَل الُكفَّ ًدا﴾َرُسوُل اهِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ًعـا ُسـجَّ ، (3)ُهْم َتـَراُهْم ُركَّ

ـالُم  (4)َفام أقاَم مَعَك َفُهَو األمُي، فئِْن َشَخَص َعنَْك  فأْنَت عىل ما ُكنَْت عَلْيِه، والسَّ

 «.عَلْيَك 

                                                 

نُْه كتب ِبذا الكتاب إىل الـُمثنّى بِن حارثة الشيبايّن مـعا 1)  ِِضا اهللُ عا ( ذكر األزدّي أّن أبا بكر را

ُه؛ فتوح الّشـام:  ، وانظـر مناسـبة 51أخيِه مسعوِد بن حارثة، حي أرسلا إىل أيب بكر  ياستِمدُّ

 الكتاب السابق.

 نُْه وامحِْل معُه. وكانِْفُه: عاِوْنُه وُكْن إىل جانبه.( واِزرُه: أاعِ 2) 

 من سورة الفتح. 29( من اآلية 3) 

 (4. صا عنه: سارا عنُه، وذهبا خا  ( شا
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نُْه  ِِضا اهلُل عا  ِكتاُبُه را

ِديٍّ الِعْجِِّلِّ  ْذُعوِر ْبِن عا إىِل ما
(1) 

 

ِهْمـُت مـا َذَكـْرَت، وأنـَت كـام َوَصـْفَت بـِه أّما بعُد؛ فقـد أتـايِن كتاُبـَك، وفَ »

نفَسَك، وَعِشَيُتك نِْعَم العشيُة؛ وقد رَأْيُت لَك َأْن َتنَْضـمَّ إىل خالـِد بـِن الوليـِد 

 «.إذا َشَخَص منها (2)فتكوَن معُه، وُتِقيَم معُه ما َأقاَم بالعراِو، وَتْشَخَص َمَعهُ 

 

 

 

 

                                                 

ِديٍّ العجِّلا 1)  نـازعا الــُمثنّى بـنا  -وِعْجٌل ِمْن باْكـِر بـِن وائـل  -( ذكر األزديُّ أنا مذعورا بنا عا

فكتب مذعوٌر إىل أيب بكر  كتاًبا يذكر فيـه  -ْن بكِر بِن وائل  أيًضاوشيباُن مِ  -حارثةا الشيباينا 

ُه، فكتب إليـه أبـو  واِد ليكفياُه أمرا ْولِياتاُه أْمرا السا ُه بالعراِق وُجْرأتاه، ويطُلُب تا شّدةا قومه وِعْلما

تِـه بكر  ِبذا الكتاب؛ وكتب الـُمثنّى إىل أيب بكر  كتاًبا ُيعلُِمُه فيه بمنازعـِة مـذعو فا ر  إّيـاُه وخُمالا

ُه يف ذلك، فكتب إليه بالكتاب الاذي يـأيت بعـدا هـذا؛ فتـوح الّشـام  ى رأيا ا لـألازدّي: -له، لرِيا

ْيِهام.53 -52  ، وانظر فيه كتابا

ص معه: تذهب معه.2)   ( تاْشخا
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نُْه  ِِضا اهلُل عا  ِكتاُبُه را

ْيبايِنّ إىل   (1)الـُمثاناى ْبِن حارثةا الشا

 

ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

أّما َبْعُد؛ فئنَّ صاِحَبَك الِعْجـِلَّ كتـَب إعَّ َيسـَأُلني أمـوًرا، فكَتْبـُت إَلْيـِه آُمـُرُه 

َح العراَو  ُرَا  بُِلُزوِم خالٍد حّتى َأرى رأيِي، وهذا كتايب إَلْيَك آُمُرَك َألَّ َتْبَ حّتى َِيْ

منه خالُد بُن الوليد، فئذا خَرَا خالٌد منُه فاْلَزْم مكاَنَك اّلذي كنَت بِه، فأنَت أهٌل 

 «.لُِكلِّ ِزياَدٍة، وَجِديٌر بُِكلِّ َفْضٍل، والّسالُم عَلْيَك ورْحُة اهِ

                                                 

 ( انظر مناسبة الكتاب الّسابق.1) 
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نُْه ِكتاُبه  ِِضا اهلُل عا  را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا إىل خالِد بِن الوليِد را
(1) 

 

، وَتـَألَّْف َأْهـَل فـاِرَس، (2)ِهنْدِ ـَِسْ إىل العراِو حّتى َتْدُخَلها، َواْبـَدْأ بَِفـْرِا الـ»

 «.وَمْن كان يف ُمْلكِِهْم ِمَن األَُممِ 

 ويف رواية  ُأخرى:

 «.حتَّى َتْلَقى ِعياًضا (3)إِِن اهُ َفَتَح عَلْيَك َفعاِرْو »

                                                 

ْعبِّي يف أّوِل أخ1)  ِِضا اهللُ ( ذكر الّطربّي بسنده إىل الشا ةا للهجرة أنا أبا بكر را رْشا بار سنة اثنتاْي عا

نُْه كتب إىل خالد   ين -عا ِة بعدا فراغِه ِمنا الــُمرتدِّ هـذا الكتـابا بروايتِـِه  -وخالٌد ُمقيٌم باليامما

ـاما فرغ خالٌد منا الياممِة كتـب إليـه 343: 3األوىل؛ تاريخ الّطربّي   ؛ وذكر بالّسناِد نفسه أّنه لا

ـُه ِمـن أعـاله  ْدُخلا ـنام  أن يسـريا إىل العـراِق ويا  بِن غا
ِِ الكتابا بروايتِِه الّثانية، وكتب إىل عيا

ى خالًدا، وهو الكتـاب التـايل؛ تـاريخ الّطـربّي  ْلقا ، وانظـر الكتـابي اآلتياـْي 346: 3حّتى يا

 ومناسبتيهام.

ِهيا )األُُبلاُة(»( علاق الّطربيُّ بقوله: 2)  دٌة عىل شاط  ِدْجلاةا الغـريِبّ قـربا الباَصـة، ؛ وهي بل«وا

 كانت فيها ماسالُِح وقائٌد للُفْرِس؛ انظر معجم البلدان )األُُبلاة(.

ه إىل العراق واْدُخْلُه؛ كام ُيقال: ياِمْن، بمعنـى اْدُخـِل الـيمن، وشـائِْم: ُخـْذ ناْحـوا 3)  ( أي: توجا

 الّشام، وساِحْل: َِسْ عىل الّساِحل.

 



- 327 - 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

 ِِ نْهُ إىل ِعياا ِِضا اهلُل عا نام  را بِن غا
(1) 

 

َِسْ حتَّى َتْأِ َ الـُمَصيََّخ »
َفاْبَدْأ ِ ا، ُثمَّ ادُخِل العراَو ِمْن أعالها، وعاِرْو  (2)

(3) 

جوِئ، ول َتْسَتْفتَِحا بِ ـحتَّى َتْلقى خالًدا، وْأَذنا لِ   «.(4)ُمَتكاِرهٍ ـَمْن شاَء بالرُّ

                                                 

ِِضا 346: 3كر الّطربّي يف تارُيه )( ذ1)  ـنام  را ِِ بِن غا نُْه كتب إىل ِعياا ِِضا اهللُ عا ( أّن أبا بكر را

نْـُه بالكتـاب الّسـابق؛ وكـان  ِِضا اهللُ عا نُْه ِبذا الكتاب، كام كتب إىل خالد بـن الوليـد را اهللُ عا

ٌِ باْيا النِّباِج وال ْيِ يفـِعيا ـِف  ِحجاز، والنِّباج: اسٌم ملوضعا ديار العرب، أحـُدِها يف منتصا

 املسافة بي البَصة ومّكة؛ انظر معجم البلدان )النّباج(.

ورانا والفراِت لـُه ذكـٌر يف فتـوح الّشـام والعـراق؛ 2)  ياخ: موضٌع يف باديِة الّشام بيا حا ( الـُمصا

 انظر معجم البلدان )الـُمصيّخ( وكتب التاريخ.

 : َِسْ يف أرِ العراق.( عاِرق: ادخل العراق؛ يريد3) 

ـُه عـىل ذلـكا 4)  . والـُمتاكاِرُه: اّلذي يفعُل الِفْعلا وهـو لـُه كـاِرُه، ُيِمـُل نفسا ا : استنَصا ( استفتاحا

ْاًل.  محا
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ُه  ُر لا ِِضا اهلُل عا كتاٌب آخا  نْهُ را

نُْهم ِِضا اهلُل عا ِ  را  (1)إىل خالد  وِعيا

 

ــ» ــُتام باْل ــاِرَس ـإذا اْجَتَمْع ــُتاَم َمســالَِح ف ــْد َفَضْض ــْاَتى  (2)ِحَيِة وَق ــُتام َأْن ُي وَأِمنْ

ِحَيِة، ـولِصـاِحبِِه باْلـ (3)الـُمسلموَن ِمْن َخْلِفهم، فْلَيُكْن أحُدكام ِرْدًءا لِْلُمسـلِمنيَ 

ِهُم وْلَيْقَتِحِم اا كم ِمْن َأْهـِل فـاِرَس داَرُهـْم وُمْسـَتَقرَّ ِعـزِّ َخُر َعىَل َعُدوِّ اهِ وَعُدوِّ

 «.(4))الـَمَدائَِن(

                                                 

ـرِب العـراِق 1)  ُه عىل حا را نُْه كتب إىل خالد بن الوليد إِْذ أاما ِِضا اهللُ عا ( ذكر الّطربّي أنا أبا بكر را

ْسـتابِقا إىل احلـريِة، أن يدُخلاها ِمن أ نام  أن يدخلاها ِمن أعالهـا، ثـّم يا ِِ بِن غا سفلها، وإىل عيا

باقا إليها فهـوا أمـرٌي عـىل صـاحبِه، وقـال:  ام سا إىل آخـر هـذا الكتـاب؛ ...« إذا اجتمعـتام »فأهيُّ

 .347: 3تاريخ الّطربّي 

ْسلاحا 2)  سالُح: َجع الـما وهم. والـما ُ قوهم وكْسا وهم: فرا ْصِد ( فاضُّ لونا بِرا كا ِة، وهُم القوم الـُموا

ْرقاُب. ُة أْيًضا: الـما ْسلاحا هم ومعهم سالُحهم؛ والـما ُدوِّ  عا

ْدُء: الـُمِعُي والناارُص والّداعُم.3)   ( الرِّ

با يف 4)  ( املدائن: داُر ُمْلِك األكاَسِة الُفْرِس يف الِعراِق، احتالُّوهـا واسـتوطانُوها ليكوُنـوا أقـرا

ـبُْع ُمواجا  ـا سا ، ألّنا يها العرُب املـدائنا مِّ ا تيسفون )طيسفون(، وُتسا وّنا وم، وكانوا يسمُّ ِة الرُّ ها

دائنا ُمتاقاِربة؛ انظر معجم البلدان )املدائن(.  ما
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نُْه  ِِضا اهلُل عا  إىل خالِد بِن الوليِد را

ُه بِ  ْيشا قا جا جا وفارا  (1)إِْذن  الا ُيعاتُِبُه ِحيا حا

 

ُْم َقـْد َشـُجوا وَأْشـَجْوا َِسْ حّتى َتْأِ َ » ُموِك، فـئهنَّ َُجـوَئ الــُمسلمنَي بـالَيْ
(2) ،

 -بَِعـْوِن اهِ -ِمْثِل ما َفَعْلَت، فئّنه َهْ ُيْشِج اْلــُجموَئ ِمـَن النّـاِس ـوإّياَك َأْن َتُعوَد لِ 

ـَجى ِمـَن النّـاِس َنْزَعـَك، َفْلَيْهنِْ ـَك (3)َشَجاكَ  النِّــيَُّة  -ُسـَلْيامنَ  َأَبـا -، وَهْ َينِْزِئ الشَّ

                                                 

ُهْم ِمن بعـِض 1)  را ْن آزا وما وما نُْه قاتلا الُفْرسا والرُّ ِِضا اهللُ عا ( ذكر الّطربّي أنا خالدا بنا الوليِد را

ِِ قبا زيرةِ  -ئل العرب يف الِفرا وكلُّهـم كـانوا حـانِِقيا  -وِهيا خُتُوُم الّشاِم والعـراِق والــجا

تاُهم؛ وأقـاما  ـت شـوكا ا ْسا ـًة عظيمـًة كا ْقعا فاجتمعوا عىل الـُمسلمي، فأوقعا الـُمسلمونا ِبـم وا

، ُثما أاِذنا بالُقفوِل إىل ال ةا أّيام  ا رشا ِة سـناةا اثنتاـْي ِحريِة خلمس  با ـبعدا املعركة عا ْعـدا ِقيا ِمن ِذي القا

باـة  مـن أصـحابِه نحـو  ْوكا ِة اجليِش، ثـما انطلـقا يف كا ةا، وأظهرا للنّاِس أّنه سيكوُن يف ساقا رْشا عا

ـاقِة؛ ومل  لا راجًعا فواَّفا احلريةا معا السا ، ثّم قافا  مل ُتْسلاْك قبلاه، فأدركا احلجا
ة   وِعرا

مّكةا يف طريق 

ْعلاْم أبو تِـبا عليـِه، وكتـب إليـه هـذا الكتـاب؛ تـاريخ  يا  احلـّج، فعا
ِ
بكر  بذلكا إَِلا بعدا انقضاء

 ، والّروِ املعطار )ُقراِقر(.141: 3، ومثُله يف اَلكتفاء 407، و 385 -384: 3الّطربّي 

ــُه وأغضـبه؛ يعنــي أّن عــد2)  ــِجيا إذا أحزنـه وأِها ـجاُه فشا مُّ واحلـزن، وقــد شا ـْجُو: اْلـــها وا ( الشا

وم. ْوُهم، وكذلكا فعلا الـُمسلمونا بالرُّ وِم قد أشجا  الـُمسلميا منا الرُّ

ـجا، وهـو الُعـوُد 3)  ـُه فكـان لـُه كالشا رُه وغلبُه، وأحزنُه، وأغضبُه، وأغصا ( أاْشجاُه ُيْشِجيِه: قاها
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ـاَك َأْن ـَيْدُخْلَك ُعْجٌب فـَل ، فَأمْتِْم ُيْتِمِم اهُ َلَك، و(1)ُحْظَوةُ ـوال ، وإيَّ َتْخََّسَ وَتـِذلَّ

، وُهَو َوِعُّ اْلـَجزاءِ (2)ُتِدلَّ بَعَملٍ   «.، فئنَّ اهَ َلُه الـَمنُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ُِ يف ال ِ ْعَتا ْظُم يا ْلِق.ـوالعا  حا

ُة، بكْس احلاء وضّمها: املنزلُة 1)   واملكانة.( الـحْظوا

 (2.  ( أدالا باألمِر: افتخر به، وامتنا
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نْهُ  ِصياُتُه رِضا اهلُل عا  وا

نْهُ لِِعْكِرما  ِِضا اهلُل عا ْهل  را  ةا بِن أايب جا

نا  ُه إىل ُعاما ها جا  ِحيا وا

 

ـُه  (1)ذكر اآليبّ  ها جا نُْه ِحيا وا ِِضا اهلُل عا ةا را نُْه قال لِِعْكِرما ِِضا اهلُل عا أنا أبا بكر  را

: نا  إىِل ُعاما

ِمنَنَّ عـىل َحـقِّ ُمْسـلٍِم؛ ُتـاَ َل ، و(2)َتنِْزَلنَّ عىل ُمْسَتْأَمنٍ َل َِسْ عىل َبَرَكِة اهِ، و»

ِم النُُّذرَ  َعْل َقْوَلـَك َلْغـًوا  (3)وَقدِّ َبنْيَ َيَدْيَك؛ وَمْهام ُقْلَت: )إينِّ فاعٌل( فافَعْل، ول جَتْ

ْفَت، وَلكِِن اْنُظْر َمَتـى اَل يف َعْفٍو ول ُعُقوَبٍة، فَ  نَْت، ول خُتاَف إِذا َخوَّ ُتْرَجى إذا َأمَّ

ـَك إْن َفَعْلـَت تقوُل، وَما تقوُل  ْب عىل َمْعِصـَيٍة بـأكَثَر ِمـْن ُعُقوَبتِهـا، فئنَّ ؛ ول ُتَعذِّ

َفـنَّ  نَنَّ َشيًفـا ُدوَن َأْن َيْكَفـَل بأْهلِـه، ول ُتَكلِّ َأثِْمَت، وإْن َتَرْكَت َكَذْبَت؛ ول تَامِّ

ِق اهَ إِذا َلِقيَت، وإِذا َلِقيَت فاْص   «.ِبْ ضعيًفا َأْكَثَر ِمْن َنْفِسه؛ واتَّ

 

                                                 

 مع بعض اَلختالف. 169: 1، ومثله يف عيون األخبار 14: 2( نثر الّدّر 1) 

 ( الـُمْستاْأمان: الّداِخُل يف األامان.2) 

 ( النُُّذر: َجع الناِذير، وهو الـُمنِْذر.3) 
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نُْه   ِِضا اهلُل عا الاُمُه را  كا

 يف ُوُجوِه الـُمهاِجرينا واألنصارِ 

امِ  وِم بالشا ْستاِشرُيُهْم يف ِجهاِد الرُّ يا
(1) 

                                                 

ــاما أراد جتهيـزا ( ذكر األزديُّ البَصـيُّ صـاحُب )فتـوِح الّشـام( 1)  نْـُه لا ِِضا اهللُ عا أنا أبـا بكـر  را

محِن بـنا  بارْيا وعبـدا الـرا ـةا والـزُّ لِيًّـا وطاْلحا ـرا وُعـثامنا وعا اِم دعـا ُعما اجليوش حلرِب الّروِم بالشا

اح وُوجوها الـُمهاجرين واألنصار ِمْن أهـِل  را  وسعدا بنا أيب وّقاص  وأبا ُعبيدةا بنا الـجا
ْوف  عا

نُْه فقال كلمًة وافـق فيهـا أبـا بكـر بادْ  ِِضا اهللُ عا ُر را  وغرِيهم، فقال هلم هذا الكالم، فقام ُعما
ر 

ما عليه وأّنه كان يريُد لقاءُه هلذا األمِر )انظر كلمةا عمر يف فتوح الّشام(،  زا نُْه فيام عا ِِضا اهللُ عا را

نُْه فذكرا أنا  ِِضا اهللُ عا ْوف را ، بل يبعثاها  وقاما عبد الّرمحن بن عا يْلا الرأيا أَلا ُيْقِحما عليهم الـخا

ـ  ا ْبعاثا إىل أهـل الـيمن وربيعـةا وُمَّضا ْوا عىل قتاهلم، ثما يا ْقوا فُتِغريا وتعودا مّرًة بعدا مّرة، حتى يا

وما )انظر أيًضا كلمتاه(، ثّم جلس وسـكت، وسـكت النّـاُس، فقـال  هم، ثّم يغُزوا الرُّ فيجمعا

ْونا ما »هلم أبو بكر:  ـرا مِحاُكـُم اهللُ! -تا نْـُه فـذكرا ُنْصـحا أيب بكـر   -را ِِضا اهللُ عا ؟ فقـاما ُعـثامُن را

ـ، وعـِّلٌّ  ا َّضا ْن حا للمسلمي، فإْن كان يارى الّرأيا يف الغزِو فْلياْعِزْم عىل ذلك، ووافقُه َجيُع ما

ـرى يـا أبـا الـ نُْه َل يتكلاُم، فقال أبو بكر: مـا تا ِِضا اهللُ عا نِ ـرا سا ُك »؟ فقـال: حا أرى أنـكا ُمبـارا

ثْتا إلـيهم ُنَِصـتا إْن شـاءا اهلُل تا إليهم بنفِسكا أو باعا ْيُموُن الناِقيباِة، وأناكا إْن َِسْ ؛ «األمِر، ما

، فِمْن أيـنا علِْمـتا هـذا؟»فقال له أبو بكر:  رْي  كا اهللُ بخا ا  قـال: سـمْعُت رسـولا اهللِ «  بارشا

يُن وأهُلُه ظـاِهِرينا َل يازاُل هذا الدِّ »يقول.  ُقوما الدِّ أاُه حتاى يا ْن ناوا ـ « يُن ظاِهًرا عىل ُكلِّ ما فاُْسا

ام، ص:  نُْه بذلك؛ انظر فتوح الشا ِِضا اهللُ عا وما بعدها، ومثله يف تـاريخ دمشـق  1أبو بكر  را

 .108:3، ومثله يف اَلكتفاء 64:2
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ىَص نَِعُمه، وَل  إنَّ اهَ تبارَك وَتعاىل» َتْبُلْ  َجزاَءها األعامُل، فَلُه الــَحْمُد َل حُتْ

َع كلَِمَتُكْم، وَأْصَلَح ذاَت َبْيـنُِكْم، وَهـداُكْم كثًيا عىل ما اْصَطنََع عنَدُكْم،  فَقْد ََجَ

ــ ــُع أْن ُت ــيَس َيْطَم ــْيطاَن، فل ــى عــنُكُم الشَّ ــاه، وـإىل اإلســالِم، وَنَف ُكوا ب َأْن َل ْْشِ

ُه، فــالَعَرُب الَيــْوَم َبنُــو ُأم  وأٍب، وقــد أَرْدُت َأْن َأْســَتنِْفَرُهْم إىلـَتتَِّخــُذوا إَِلــ  ًها َغــْيَ

ــَع أنَّ  ــا؛ َم ــُه الُعْلي ــَل اهُ َكلَِمَت َع ـــُمسلِمنَي، وجَيْ ــَد اهُ ال ــاِم لُِيَايِّ وِم بالّش ــرُّ ــاِد ال ِجه

لِْلُمسلِِمنَي يف ذلَك الـَحظَّ األَْوَفَر، فَمْن َهَلَك منهم َهَلَك شهيًدا، ﴿َوَما ِعنْـَد اهِ 

َخْيٌ لأَِلْبَراِر﴾
يِن، ُمْسَتْوِجًبا عـىل اهِ ، َوَمْن عاَ، ِمنْهم عاَ، ُمدا(1)  -فًِعا عِن الدِّ

ُيِْشْ عـلَّ اْمـُرٌل بَِمْبَلـِ  ـَثواَب الـُمجاِهديَن؛ هذا َرْأيِي الَّذي رَأْيُت َفْلـ -َعزَّ وَجلَّ 

 «.َرْأيِهِ 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 من سورة آل عمران. 198( اآلية 1) 
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا  ُخْطباُتُه را

امِ  ْتِح الشا ْدِب النااِس لِفا  يف نا

 

ى أنا أبا  (1)ذكر الطربّي  ِـدا اهللا تعـاىل، وأاْثنـا ما محا نْـُه قـالا بعـدا ِِضا اهلُل عا بكـر  را

سولِه  ىلا عىل را ْيِه، وصا  :علا

َأَل إنَّ لُِكلِّ َأْمٍر َجواِمَع، فَمْن َبَلَغها فِهَي َحْسـُبُه، وَمـْن َعِمـَل هِ كفـاُه اهُ، »

هُ  ، فئنَّ الَقْصَد َأْبَلُ ؛(2)عَلْيُكْم باْلـِجدِّ والَقْصَد  َل ِديَن ألََحٍد ل إيامَن َلـُه، وَل  َأَل إنَّ

 نيََّة له. َل  َمنْ ـَعَمَل لِ َل ، و(3)َمْن ل ِحْسَبَة لهـَأْجَر لِ 

اَم َينَْبغي لِْلُمْسلِِم ـِجهاِد يف سبيِل اهِ لَ ـَأَل وإنَّ يف كتاِب اهِ ِمَن الثَّواِب عىل الْ 

ـى ِ ـا ِمـَن (4)َي التِّجارُة الَّتي َدلَّ اهُ عَلْيهاأْن حُيِبَّ أْن ُِيَصَّ بِِه، هِ  ْزِي، الــخِ ، وَنجَّ

نيا وااخرةِ   «.وَأْلـَحَق ِ ا الكرامَة يف الدُّ

                                                 

 من اَلختالف يف الّلفظ يف: تاريخ دمشق 390: 3ّي ( تاريخ الّطرب1) 
 
، 73:2؛ وهي معا يشء

(، وكنــز الُعــاّمل )بــرقم: 27818، وجــامع األحاديــث )بــرقم: 542: 9والبدايــة والنِّهايــة 

44185.) 

ْدل، واَلستقامة، واَلعتدال يف إتياِن األمر.2)  صد: العا  ( القا

 تعاىل. ِحْسباة: احتساب األْجِر عند اهللـ( ال3) 

ـ4)  الا أاْموا ـُهْم وا اى ِمنا الـُمْؤِمنِيا أاْنُفسا نُْه إىل قوله تعاىل: ﴿إِنا اهللا اْشَتا ِِضا اهللُ عا ُهْم بِـأانا ـ( يشري را

اِة وا ـلا  ـا يِف التاـْورا قًّ ْيـِه حا لا ْعـًدا عا ياْقُتُلونا وُيْقتاُلـونا وا بِيِل اهللِ فا اتُِلونا يِف سا ناةا  ُيقا اإِلْنِجيـِل ُهُم اْلـجا
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نُْه  ِِضا اهلُل عا  ُخْطباُتُه را

وِم بالّشامِ  ْزِو الرُّ ِز لِغا هُّ ثُُّهْم عىل التاجا ُ  (1)يف النااِس ُيا

 

نُْه بعدا  ِِضا اهلُل عا ِدا اهلل تعاىل، وأاْثناى عليه بام ُهوا أاْهُله، وصىلا عىل قال را ما محا

سوِل اهللِ   :را

ُكم بالْ » ا النّاُس! إنَّ اهَ قد َأْنَعَم عَلْيُكْم باإلسالِم، وأعزَّ َلُكْم ـأَيُّ ِجهاِد، وَفضَّ

ُزوا يِن عىل أهِل كلِّ ِديٍن؛ َفَتَجهَّ ْأِم، َفـئينِّ إىل َغْزِو ال -ِعباَد اهِ! - ذا الدِّ وِم بالشَّ رُّ

                                                 

ـْوزُ  لِـكا ُهـوا الفا ذا ْعُتْم بِـِه وا ـايا ـِذي با ـوا بِباـْيِعُكُم الا ْهـِدِه ِمـنا اهللِ فااْستاْبرِشُ ـْن أاْوَّفا بِعا ما الُقْرآِن وا  وا

ظِيُم﴾ اآلية   من سورة الّتوبة. 111العا

نُْه 1)  ِِضا اهللُ عا ــاما استشـار ُوجـوها ( ذكر األزديُّ البَصيُّ صاحُب )فتوح الّشام( أّن أبا بكر  را لا

ـاما  الـُمهاجرين واألنصار يف غزو الّروم بالّشاِم، فوافقوُه عىل ذلك )انظر اخلطبة الّسابقة(، قا

ثـرِة الـّروم وشـّدِة ـطبة، فسكتا النّاُس لِ الـخُ يف النّاِس، وخطب فيهم هذه  اما يعلاُمـونا ِمـن كا

نُْه وحّثهم ِِضا اهللُ عا ُر را تِهم، فقام ُعما ْوكا اما داعـاهم، فقـام ـعىل إجابـِة خليفـِة رسـوِل اهللِ لِـ شا

نْـُه )انظـر  ِِضا اهللُ عا ـْت أبـا بكـر  را نُْه فقالا كلمًة أفرحا ِِضا اهللُ عا خالُد بُن سعيِد بِن العاِص را

ـرا النّـاس نْـُه أن ُينـاِديا بـالناِفرِي فنافا ِِضا اهللُ عا ، كلمته يف فتوح الّشام(، وأمر أبـو بكـر  بِـالًَل را

نْـُه، فقـرأه علـيهم قبيلـًة قبيلـًة  ِِضا اهللُ عا  را
ـعا أنـِس بـِن مالـك  وكتبا كتاًبـا إىل أهـِل الـيمِن ما

نُْه، ففرحا ِبم؛ انظر فتوح الّشـام:  ِِضا اهللُ عا ،  ومثلـه يف 6فاستجابوا، وقاِدُموا عىل أيب بكر  را

 .64: 2تاريخ دمشق 



- 336 - 

ٌر عَلْيُكْم ُأَمراَء وعاقِـٌد َلـ ُكـْم، ول خُتـالُِفوا ُأمـراَءُكْم، ـُمَامِّ ُهْم َأْلِوَيـًة، فـَأطِيُعوا َربَّ

َوْلَتْحُسْن نِيَُّتُكْم وِسَيُتُكْم وُطْعَمُتُكمْ 
َقـْوا َوالَّـِذيَن ُهـْم (1) ، َفـ ﴿إِنَّ اهَ َمَع الَِّذيَن اتَّ

 «.(2)وَن﴾ُُمِْسنُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ْسُب؛ يُ 1)  ُة: األُْكلاُه، والكا ِة.( الطُّْعما  قال: فالن طايُِّب الطُّْعما

 من سورة الناحل.  128( اآلية 2) 
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نُْه  ِِضا اهلُل عا  كتابه را

ِن   إىل أهِل الياما

ْتِح الّشام وِم وفا هاِد الرُّ
ْستانِْفُرُهْم جِلِ  (1)يا

 

ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

ــِة رســوِل اهِ  ــْن خليف ـــُمامننَي   ِم ــَن ال ــايِب هــذا ِم ــِه كت ــِرَ  عَلْي ــْن ُق إىل َم

 ْهِل الَيَمِن.والـُمسلمنَي ِمْن أَ 

ُد إَلْيُكُم اهَ الَِّذي  إلَه إِلَّ ُهَو.َل  سالٌم عَلْيُكْم، فئيّن َأْْحَ

أّما َبْعُد؛ فئنَّ اهَ كتـَب عـىل الــُمامننَي اْلــِجهاَد، وَأَمـَرُهْم أْن َينِْفـُروا ِخفاًفـا 

، فاْلـِجهاُد َفريضـٌة (2)اهِ﴾ وثِقاًل، وقاَل: ﴿َجاِهُدوا بَِأْموالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم يِف َسبِيلِ 

                                                 

ــحابِة 1)  ـــاما عــزما عــىل فــتح الّشــام َجــع ُوُجــوها الصا نْــُه لا ِِضا اهللُ عا ( ذكــر األزدّي أنا أبــا بكــر را

ُه عىل ذلك معظُمهم، ثّم دعـا النّـاس إىل ِجهـاِد الـّروم بالّشـام،  ُهْم يف ذلك، فوافقا واستشارا

وم، فا ُتا للـرُّ ِا ِعـدا ْر ناًة مل يا ًة حسا ِرهم فرأاى ُعدا ْسكا ْوم  إىل عا جتمع ناٌس كثري، فخرجا ذاتا يا

ُبهم يف  غِّ هم يف كتابـِة كتـاب  إىل أهـِل الـيمِن ُيـرا ُه فرأاْوا أَلا يبعثاهم، فاستشارا ْن معا فاستشارا ما

نْـُه؛ اجلهاِد وثوابِه، فوافاُقوُه، فكتب إليهم ِبذا الكتاب، وبع ِِضا اهللُ عا  را
ثه مع أنِس بِن مالك 

 .111: 3، واَلكتفاء 65: 2، ومثله يف تاريخ دمشق 5فتوح الّشام: 

ـيًْئا 2)  ُهـوا شا ـى أاْن تاْكرا سا عا ُكـْم وا ُهوا ُكـْرٌه لا لايُْكُم الِقتااُل وا ( مأخوٌذ من قول اهلل تعاىل: ﴿ُكتِبا عا

بُّ 
ى أاْن حُتِ سا عا ُكْم وا رْيٌ لا ُهوا خا أاْنُتمْ وا ْعلاُم وا اهللُ يا ُكْم وا ٌّ لا ُهوا َشا يًْئا وا ﴾ اآلية َلا  وا شا  216تاْعلاُمونا



- 338 - 

ِمـَن الــُمسلمنَي إىل  (1)مفروضٌة، وثوابُه عنَد اهِ عظـيم، وقـِد اْسـَتنَْفْرنا َمـْن قَِبَلنـا

ِجهاِد الّروِم بالّشاِم، وقـد سـاَرُعوا إىل ذلـَك وَعْسـَكُروا وَخَرُجـوا، وَحُسـنَْت يف 

ــَبُتهم ـــَخْيِ ِحْس ــْت يف اْل ــُتهم، وَعُظَم ــَك نِيَّ ذل
ــاَد اهِ! -، فســاِرُعوا (2) ــا  -عب إىل م

ـا الّشـهادِة،  : إمَّ ساَرُعوا إَلْيِه، وْلَتْحُسْن نِيَُّتُكْم فيه، فـئنَّكم إىل إِحـَدى الــُحْسنََينْيِ

ــْرَل ِمــْن ِعبــاِدِه بــالَقْوِل ُدوَن  ــا الَفــْتِح والَغنِيَمــِة؛ فــئنَّ اهَ تبــارَك وتعــاىل ه َي وإمَّ

كُ  وا بُِحْكـِم الكِتـاِب،  الَعَمِل، ول َيُِّْ ، وُيِقـرُّ أهَل عداوتِِه حّتى َيِدينُوا بِديِن اةقِّ

وا الْ   .(3)ِجْزَيَة َعْن َيٍد وُهْم صاِغُرونَ ـَأْو ُيَادُّ

ــى أعامَلُكــْم، ورزَقُكــْم َأْجــَر  َحِفــَظ اهُ لكــم ديــنَُكْم، وَهــَدى قلــوَبُكْم، وزكَّ

 «.ُكمْ الـُمجاِهِديَن الّصابِريَن؛ والّسالُم عَليْ 

                                                 

الُِكْم  ـبِيِل اهللِ بِـأاْموا اِهـُدوا يِف سا جا ـاًَل وا ثِقا اًفـا وا من سورة البقـرة، وقولـه تعـاىل: ﴿اْنِفـُروا ِخفا

ْعلاُمونا  ُكْم إِْن ُكنُْتْم تا رْيٌ لا لُِكْم خا أاْنُفِسُكْم ذا  من سورة الّتوبة. 41﴾ اآلية وا

ـْن 1)  ْن ِقبالانا: ما  العدّو. وما
ِ
: حّثُهم عىل الناِفرِي ودعاهم إليه، وهو اجتامُعهم للِقاء ( استنفرا القوما

نا.  ِعندا

ْجها اهللِ تعاىل.ـ( ال2)  نِْويا بعملِِه وا  ِحْسباُة: البِداُر إىل طلاِب األاْجِر وحتصيلِه، وأاْن يا

ِذينا ( ِمْن قولِ 3)  اتُِلوا الا ما اهللُ َلا بِاْلياْوِم اآلِخـِر وا َلا ُيْؤِمنُونا بِاهللِ وا َلا  ه تعاىل: ﴿قا ـرا ـا حا ُمـونا ما ُُيارِّ

ُسوُلُه وا  را ِدينُونا ِدينا الْ َلا وا تاى ُيْعُطوا الْ ـيا ِذينا ُأوُتوا اْلكِتاابا حا قِّ ِمنا الا ُهـْم ـحا  وا
ـد  ـْن يا ةا عا ِجْزيا

﴾ ا ــاِغُرونا ،  29آليــة صا ــرْيِ امتنــاع  ــْن طاعــة  وإقــرار  ِمــن غا : عا
ــد  مــن ســورة الّتوبــة، وعــن يا

 والّصاِغُر: الـُمِقرُّ غرُي الـُمْمتانِع.
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نا  نُْه يف ُعاما ِِضا اهلُل عا ْمِرو ْبِن العاِص را  إىل عا

امِ  ْتِح الشا ِة يف فا كا ُه لِلُمشارا نُْدبا ْد أارادا أاْن يا وقا
(1) 

                                                 

نْـُه وّجـها فيهـا 1)  ِِضا اهللُ عا ةا للهجرة أنا أبـا بكـر را رْشا ( ذكر الّطربّي يف أّول أخبار سنة ثالثا عا

بنا سعيِد بِن العاص األُمويا وأمره أن ينـزلا بتـيامءا اجليوشا إىل الّشام، وكان قد بعثا خالد 

، وَل يقاتـلا إَِلا  ن لــم يرتـدا ْن حولُه من الـُمسلميا وَل يقبلا إَِلا ِمـما َل يربُحها، وأن يدعوا ما

مْن قاتلُه حتى يأتياُه أمُره، فاجتمع له َجوٌع كثريٌة، فبلغا الّروما ذلك فاستنفروا قبائلا العـرب 

ُه بأن يقاتلاُهْم، فقاتلاهم، وكتب بذلك إىل أيب الّضا ِحيةا بالّشام، فكتب بذلك إىل أيب بكر فأمرا

م، فسار إليه بِْطِريـٌق ِمـن  ْلِفه، فتقدا ُدوُّ ِمْن خا ْلتافا العا ْقتاِحما حتى َل يا ُه أن ُيقِدما وَل يا بكر فأمرا

ُه؛ ه، وكتب بذلك إىل أيب بكر واسـتمدا وكانـت أوائـُل ُمسـتنِفِري الـيمن  بطارقة الّروم فهزما

، فبعث ِبم إىل خالد بن سعيد، واهتاجا أبو بكر  لفتح الّشـام  وغرِيهم قد قِدموا عىل أيب بكر 

ناُه أمُرُه، قال الّطربّي:  [ إىل ِعاملة  كـان »وعا ْهميا و بنا العاِص ]السا وقد كان أبو بكر  ردا عمرا

قاِت  رسول اهلل  دا ها إّياه ِمن صا ،  وَلا ها ... قبلا ذهابِه إىل ُعامنا فا ْن لا عِد ُهذيم  وُعذرةا وما سا

؛ فكتـب أبـو بكـر    مْن عملِه إذا رجع، فأنجزا لُه ذلك أبو بكـر 
ة  فخرجا إىل ُعامنا وهو عىل ِعدا

هٌم مـْن  ْدُتكا ...(، فكتب إليه عمٌرو: )إيّن سا و: )إيّن قد كنُت ردا عندا اهتياجِه للّشاِم إىل عمر 

ها وأخشـاها وأفضـلاها،  ِسهامِ  اإلسالِم، وأنت بعدا اهللِ الّرامي ِبا، واجلامُع هلا، فـانُظْر أشـدا

 ِمنا النّواحي(
 «.فاْرِم به شيًئا إْن جاءكا ِمن ناحية 

؛  و فأجابـُه بإيثـاِرِه اجلهـادا وذكر أن أبا بكر  كتب أيًضا إىل الوليِد بن ُعقيةا نحو كتابِه إىل عمـر 

ْعِد وكان الوليُد وعم قاِت قبائل ُقضاعة: فعمٌرو عىل سا  عىل صدا
ٌرو حي كتب إليهام عاملاْيِ



- 340 - 

ُه  إيِنِّ قد ُكنُْت َرَدْدُتَك عىل الَعَمِل اّلذي كاَن رسوُل اهِ » ًة، وَسامَّ َكُه َمرَّ َولَّ

، فقـد ُولِّيَتـُه ُثــمَّ َمواعيِد رسـوِل اهِ ـَلَك ُأْخرى، َمْبَعَثـَك إىل ُعـاَمَن، إنجـاًزا لِـ

ــِد اهِ -ُولِّيَتــه؛ وقــد أحببــُت  ــ -أبــا َعْب غــَك لِ ام هــَو َخــْيٌ لــَك يف حياتِــَك ـَأْن ُأفرِّ

 «.وَمعاِدَك منُه، إِلَّ َأْن يكوَن اّلذي أنَت فيِه َأَحبَّ إَلْيَك 

                                                 

يم  وعذرةا وغرِيِها، والوليُد عىل الّضاحيِة منهم؛ وذكرا الّطربّي أيًضا أّنه ملا جاءه كتـاِبام  ُهذا

ِلـيُكام»بإيثاِر اجلهاد كتب إليهام:  ْن يا ـال، وا« استخلِفا عىل أعاملُكام، وانُدبا ما ُه، ففعا ا أمـرا ـرا نتظا

ْم فيها للجها ـنِ ثّم خطابا أبو بكر  النّاسا خطبًة ندِبا ْمـًرا بـبعِض ما ُه  ِد، وأمدا عا انتـدبا وأمـرا

ْحبِيلا بنا  ر مكاناُه َُشا ه إىل فلسطي، وأمدا الوليدا ببعضهم ووّجهه نحو األردّن، ثّم أما بالّتوجُّ

، ووّجها يزيدا بنا أيب سفيان بمعظِم ما  نةا سا ُبوا إىل الّشام ...؛ تاريخ الّطـربّي حا  389: 3ِن انتدا

، والكامـل يف التـاريخ 138: 3، واَلكتفاء 72: 2وما بعدها، وكذلك هو يف تاريخ دمشق 

2 :253. 

قِة قضاعة، ص: وانظر وصياته لعمرو والوليد حي بعثهام عىل  دا ، وخطبته يف نـدِب 347صا

 . 336 -334النّاس، ص: 
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ِص  نُْه وا  ياُتُه رِضا اهلُل عا

نُْهام ِِضا اهلُل عا اِص را عيِد بِن العا خِلالِد ْبِن سا
(1) 

ْتِح الّشامِ  ِد اْلـُجيوِش لِفا ىل أاحا ُه عا را ْد أاما  وقا

 

إِنََّك قد َأْوَصـْيَتني بُِرْشـِدي وقـد َوَعْيُتـه، وأنـا ُموصـيَك فاسـتِمْع وصـّيتي »

َلَك سابقًة يف اإِلسالِم، وفضـيلًة عظيمـَة، والنّـاُس  َوِعَها؛ إنََّك امُرُل قد جعَل اهُ

ناظروَن إليَك، وُمستِمعوَن منَك، وقـد َخَرْجـَت يف هـذا الَوْجـِه العظـيِم األَْجـِر، 

ْســَبةٍ  ــِت  (2)وأنــا َأرجــو َأْن يكــوَن خروُجــَك فيــه ِةِ ــٍة صــادقٍة إْن شــاَء اهُ؛ َفَثبِّ ونِيَّ

ِم الْ  ـِة الــُمسلمنَي، جاِهَل، وعـالعالِـَم، وَعلِّ َف، واْنَصـْح لِعامِّ ـِفيَه الــُمَِّْ اتِِب السَّ

واْخُصِص الَواَع عىل اْلـُجنِْد ِمْن نصيحتَِك وَمُشـوَرتَِك مـا حَيِـقُّ هِ وللمسـلمنَي 

                                                 

زا خالُد بُن سـعيِد بـِن  ( ذكر األزدّي 1)  ها ـاما استشار وجوها الـُمهاِجرينا واألنصار جتا أنا أبا بكر لا

ْمٌرو وال ، فلـاّم ـالعاِص، ُهوا وإخوُته عا ْجـرا ـلاُوا الفا والِيِه، وأقباُلـوا فاصا تُُه وما ُم وأاباٌن، وِغْلما كا حا

ِمـدا اهللا خالـدٌ  ، فحا ـالُة جلاُسـوا إىل أيب بكـر  ِت الصا  وأثنـى عليـه وصـىّل عـىل النّبـّي  انقضا

 ، ّدعا أبـا بكـر  وأوصاُه بالـُمسلمي وبالّرعيِة خرًيا )انظـر وصـيّة خالـد يف فتـوح الّشـام(، ووا

جا أوصـاه أبـو بكـر  ِبـذه  ـرا ، فلـاما خا فأخذ أبو بكـر  بيـده، وبكـى وبكـى خالـٌد والــُمسلمونا

صية، ثم أخذ بيده فوّدعه؛ فتوح الّشام:  ، واَلكتفاء 83: 16يف تاريخ دمشق  ، ومثله18الوا

3 :121. 

 ِحْسباة: ما ُيتسبه من األاْجِر عند اهلل تعاىل.ـ( ال2) 
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ـا عـامَّ قليـٍل َلـُدْد نفَسـَك يف الــَمْوتى، واعْ عَلْيَك، واعَمْل هِ كأنََّك َتراُه، واْعـ ْم َأنَّ

ــوَن  ــَن َميِّْت ــه ِم ــاََّك أِلَْنُعِم ــا اهُ وإِي ــُبوَن؛ جعَلن ــمَّ ُمســاَءُلوَن وُُماَس ــوَن ُث ــمَّ َمْبُعوث ُث

 «.الّشاكِريَن، ولنَِقِمِه من ابائفنيَ 
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نُْه  ِِضا اهلُل عا  إىل خالِد بِن سعيِد بِن العاص را

ما أماما الرُّ  نُِّفُه حيا اّنزا  (1)ومُيعا

 

                                                 

نْـُه بعثاـُه 1)  ِِضا اهللُ عا نُْه كان أبو بكـر را ِِضا اهللُ عا ( ذكر الّطربّي أّن خالدا بنا سعيِد بِن العاِص را

ها، فجمعت  حا رْبا يْش  إىل تايامءا وأمرُه أَّل يا ، وكاتاـبا أبـا بكـر  يف جا له الّروُم العـربا الّضـاحيةا

يِْه أاْن  ِجْم، واْسَتنرِْصِ اهَ»فكتابا إلا ُقـوا، فكتـبا إىل أايب باْكـر  «َأْقِدْم ول حُتْ را نـا ِمـنُهم تافا ـاّم دا ، فلا

يْه:  تابا إلا ِدما «َأْقِدْم ول َيْقتَِحَمنَّ حتى ل ُتْاَتى ِمن َخلِفك»بذلك، فكا عليه الوليـُد بـُن  ، ُثـما قا

ًدا له )انظر مناسبة الكتاب الّسابق(، وقاِدمات جيوُش الـُمسلمي اّلتي بعثها أبو بكر   دا ُعْقباةا ما

ُه للعـدّو، وبـادرا األمـراءا بقتـاِل  ى ظاْهـرا وِم وأاْعـرا ُهم اقتحما عىل الرُّ إىل الّشام؛ فلاـاما بلغُه توجُّ

ـْرجا الّروم، فتظاهرا له بعُض بطاريِق الرّ  ، فاقتحما خالٌد حّتى نـزل ما وِم باَلّنزاِم نحوا دمشقا

ـالُِح الـّروِم وأخـذوا عليـِه  سا ْت عليه ما ِة )عند الريموك( ودمشق، فانطاوا ِر بي الواُقوصا فا الصُّ

فا البِطريُق فوجدا ابناُه سعيدا بنا خالِد بِن سـعيد بـن العـاص يف  ْشُعُر، وزحا الطُُّرقا وهو َل يا

ـْن أفلـتا َجاعة  ِمن  ، فقتلوهم، وأتى اخلرُب خالًدا فأفلتا معا بعِض ما ْستاْمطِرونا الـُمسلمي يا

ِة، وهي قريٌة بوادي الُقرى، فلاـاما أتى أبا بكر  اخلـرُب  ْروا ِمنا اجليِش واّنزموا حّتى بلغوا ذا الـما

نُْه كلاما أبا ب ِِضا اهللُ عا ا خالِـدا كتب إليه هذا الكتاب؛ وكان عمُر بن اخلطاب را يلِّ كـر  يف أَّل ُيـوا

ِوياة؛ تاريخ الّطربّي  ْ  ووصفُه بأنه قليُل الَتا
 .392 -389: 3بنا سعيد 
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ـَك ِمقـداٌم ِمــْحجامٌ » ـاٌء ِمـَن الَغَمـراِت (1)َأقِْم مكاَنَك، َفَلَعْمـِري إِنَّ ، ل (2)، َنجَّ

، ول َتْصِبُ َعَلْيه  «.َتـُخوُضها إِلَّ إىل َحق 

                                                 

 ( ُِمجام: كثري اإلحجام.1) 

ُة.2)  دا ِة، وهي الشِّ ْمرا ُع الغا رات: َجا ما  ( الغا
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نُْه  ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را  وا

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ْمِرو بِن العاِص را  لِعا

ِد ا ىل أاحا ُه عا را ْد أاما ْتِح الّشامِ وقا  (1)ْلـُجيوِش لِفا

 

ِق اهَ يف َِسِّ َأْمِرَك وَعاَل » ُه َيراَك وَيرى عمَلَك، يا َعْمُرو! اتَّ نَِيتِه، واسَتْحيِِه فئِنَّ

اَك عىل َمْن ُهَو َأْقَدُم سـابِقًة ِمنْـَك  وقد رَأْيَت َتْقديمي إيَّ
وَمـْن كـاَن أعَظـَم َغنَـاًء  (2)

ِل ااِخرِة، وأِرْد بام َتْعَمُل َوْجـَه اهِ، وُكـْن  عِن اإلسالِم وأهلِِه ِمنَْك، فُكْن ِمْن ُعامَّ

نَِيـتِِهْم، وُكـْن َمْن َمَعَك، ول َتْكِشَفنَّ النَّاس َعْن َأْسـتاِرهم، واْكَتـِف بَعاَل ـوالًِدا  لِ 

                                                 

نُْه جّهزا أربعةا جيوش لفتح الّشام،1)  ِِضا اهللُ عا ـِدها عمـرو  ( ذكر األزدّي أنا أبا بكر را عـىل أاحا

، ووّجهـه إىل األردّن،  ـناةا سا ْحبِيـُل بـن حا بن العاص، ووّجهـه إىل فلسـطي، وعـىل الّثـاين َُشا

ةا عـامُر بـن  ، وعـىل الّرابـع أبـو ُعباْيـدا
ِ
وعىل الّثالـث يزيـُد بـُن أيب سـفيان، ووّجهـه إىل الباْلقـاء

اهم، صا ياع األمراءا ووا ؛ وشا ِِضا  اجلّراح، ووّجهُه إىل مِحْصا وكان جيش عمرو بن العـاص را

ِسـرًيا؛ فتـوح الّشـام:  نُْه أّوهلـا ما ، وقـال ابـن عسـاكر 66: 2، ومثلـه تـاريخ دمشـق 18اهلُل عا

ها:  هُ »بعدا ِهـدا  عا
( 27853؛ وهـي يف جـامع األحاديـث )بـرقم: «يف وصيّة له طويلة وعهـد 

 (.14095وكنز الُعاّمل )برقم: 

و من رأي  ـ( وذلكا لِ 2)  ، وجترباة  وتبَصة  باحلرب. ام لعمر   صائب 
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ْم يف الُغلـولٍ  ـُبْن، وتقـدَّ قاَء إذا لَقْيَت ول جَتْ ا يف أمِرَك، واصُدِو اللَّ دًّ وعاقِـْب  (1)ُُمِ

 ...«.عليِه، وإذا وَعْظَت َأْصَحاَبَك فَأْوِجْز، وَأِصلْح نفَسَك َتْصُلْح َلَك َرِعيَُّتُك 

                                                 

انِم واألخذ منها قبل تقسيمها.1)   ( الُغلول: اخليانُة يف املغا
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نُْه  ُه رِضا اهلُل عا ى لا ِصياٌة ُأْخرا  وا

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ْمِرو بِن العاِص را  لِعا

ُمرُّ  تي يا ِب الا را باِئِل العا  ِمْن قا
د  دا ىل عا ُه عا لا ِد اْستاْعما  ِِباوقا

امِ   يف طاريِقِه إىل الشا

 

، »ذكر ابُن عساكر الوصياةا الّسابقة، وعّلق عليها بقوله:  يف وصّية  له طويلـة 

ُه إليِه يعمل بهِ  ِهدا  عا
ْهد   . (1)«وعا

و: ْمر  نُْه قال لِعا ِِضا اهلُل عا  ثّم أوردا بسناِدِه أنا أبا بكر  را

ِمن َبـِل  وُعـْذرَة وسـائِر ُقَضـاَعَة وَمـْن إينِّ قد استعملُتَك عىل َمْن َمَرْرَت بِه »

ْم إىل اْلـ ـْبُهْم فيـه، َفَمـْن ـَسَقَ  هناَك ِمَن الَعـَرِب؛ فاْنـُدْ ُ ِجهاِد يف سـبيِل اهِ، وَرغِّ

ــَدِاا  ــىل ِح ــٍة ع ــلَّ َقبيَل ــْل ك ــنَُهم، واجع ــْق بي ْدُه، ووافِ ــُه وَزوِّ ــنهم فاْْحِْل ــَك م َتبَِع

 «.وَمنِْزَلتِها

                                                 

(، وكنز الُعـاّمل )بـرقم: 27352، ومثله يف جامع األحاديث )برقم: 66: 2( تاريخ دمشق 1) 

14096.) 
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ِصياٌة  نُْه وا ُه رِضا اهلُل عا ى لا  ُأْخرا

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ْمِرو بِن العاِص را  (1)لِعا

ةا عامِر بِن الْ  ًدا أليب ُعباْيدا دا ُه عىل جيش  ما را ّراحـوقد أما  جا

 

ِرَبٍة باألموِر وَتْبرِصٍة باَةْرِب؛ وقد َخَرْجـَت » يا َعْمرُو! إِنََّك ُذو رأٍي وجَتْ

ٍل ِمْن ُصَلحاِء الـُمسلمنَي، وأنَت قـادٌم عـىل إخوانِـَك، َمَع أَشاِف َقْوِمَك، ورجا

ِخْر عنُهْم صالَِح َمُشـوَرٍة، َفـُربَّ َرْأٍي لـَك ُممـوٍد يف (2)فال َتْأُلـُهْم َنصيحةً  ، ول َتدَّ

 «.(3)اةرِب، ُمباَرٍك يف عواقِب األمورِ 

                                                 

ةا عامرا بنا اجلّراح1)  دا أبا ُعبايْدا بجيش عليِه عمرو بن العاص، فلـاّم  ( ذكر األازدّي أنا أبا بكر  أاما

ُخوصا خرجا معه ُيشيُِّعه، وأوصاه ِبذه الوصيّة؛ فتوح الّشام: ، ومثله يف تـاريخ 41أراد الشُّ

 .227: 2اخلميس 

 ُهْم نصيحًة: َل تقَصِّ يف ُنصِحهم.ـ( َل تألُ 2) 

نِي أْن أاْص »( قال األازدّي بعدا الوصيّة: 3)  ُه عمٌرو: ما أاْخلاقا ؛ فقال لا ـكا كا وأْن أاْقباـلا رأيا ُدقا ظنـا

ُه وانَصفا  ّدعا  .41فتوح الّشام:« ثّم وا
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نُْه  ِصياُتُه رِضا اهلُل عا  وا

ِِضا  نُْهاملِياِزيدا بِن أيب سفيانا را  (1)اهلُل عا

 الّرواية األُوىل

 

                                                 

ـرا 1)  ـه وأما جِّ فِِه ِمْن حا ا نُْه اجليوشا لفتح الّشام بعدا ُمنَْصا ِِضا اهللُ عا زا أبو بكر را ها ( وذلك حي جا

بـن  عليهم عمرو بن العاص وأبا ُعبيدة عامرا بـن اجلـّراح ويزيـد بـن أيب سـفيان وَشحبيـل

ُه قبـلا  لا ُه لواء خالد بن سعيد بن العاص، ثّم عزا  عقدا
 
نُْهم؛ وكان أّول لواء ِِضا اهلُل عا حسنة را

ُجوا إىل الّشـام، فمشـى أبـو  را  اّلذين خا
ِ
أاْن ياسري، ووىلا يزيد بن أيب سفيان، فكانا أّولا األمراء

ـ ُه: يا خليفةا رسـوِل اهللِ! لا ، فقـال:َل، إيّن سـمعُت بكر معهم نحو ِميلاْي، فِقيلا لا ـفتا ِو انَصا

ار( ، ثـما أو   رسولا اهلل  ُه اهلل تعاىل عىل النـا ما ْت قدماُه يف سبيِل اهللِ حرا ا ِن اغربا يقول: )ما

 يزيدا ِبذه الوصية، وهلا رواياٌت.

: 3، ومثلـه مـع اخـتالف قليـل يف اللفـظ يف اَلكتفـاء 8لألازدّي:  -وهذه رواية فتوح الّشام     

نُْهام؛ 113 ِِضا اهللُ عا  .256انظر ما سبق: ، وهي شبيهة بوصّيته ألسامة بن زيد را

، والفائق يف غريب احلديث 15: 2أليب عبيد  -وورد بعض هذه الوصية يف: غريب احلديث    

3 :91. 

ِِضا اهلُل      وانظر َشح بعض األلفاظ الغريبة يف أّول اخلطبة يف التعليق عىل وصّيتِه ألسامة بن را

نُْهام:   .256عا
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يا يزيُد! إينِّ ُموِصيَك بتقوى اهِ وطاعتِِه، واإليثاِر َلُه، واْلـَخْوِف منـه، وإذا »

ـُبْن، وَل مُتَثِّـْل، وَل َتْغُلـْل، واَل َلِقيَت العدوَّ فَأْظَفَرُكُم اهُ ِ ِْم، فـ َل َتْغـُدْر، ول جَتْ

ِرُقــوا َنْخــاًل وَل امــرأًة، وَل َشــْيًخا كبــًيا، وَل َتْقُتلــوا َولِيــًدا، و َل َتْعِقــُروه، وَل حَتْ

وَن بَقــْوٍم يف ـَتْعِقــُروا َ يمــًة إِلَّ لِــَل َتْقَطُعــوا شــجرًة ُمْثِمــَرًة؛ و َمْأَكَلٍة؛ وســَتُمرُّ

م َحَبُسوا َأْنُفَسُهْم هِ واِمِع َيْزُعموَن َأهنَّ وا أنفَسـُهْم َلـُه، َفـَدُعوُهْم ومـا َحَبُسـ (1)الصَّ

ــى كــأنَّ  ــْن َأْوســاِ  ُرُلوِســِهْم، َحتَّ ــْيَطاُن َع ــْد َفَحــَص الشَّ وســَتِجُدوَن آَخــِريَن َق

ـيوِف، َحتَّـى  (2)ُرُلوَسُهْم َأفاِحيُص الَقَطا ُبوا ما َفَحُصوا ِمـْن ُرُلوِسـِهْم بالسُّ فاْ ِ

                                                 

ها عن ِسواه.1)  ها هلل تعاىل، وأمسكا قافا ُه هلل: وا باسا نفسا  ( حا

ـيِْض 2)  ( القطا: رضٌب من الّطيور، واحدته قاطاة؛ واألفاحيص: َجُع ُأْفُحوص، وهو مكـاُن با

ــُص )تاْبحــُث( ثــّم تبــيُض فيــه؛ وذلــك أّّنــم ُيلُقــونا أوســاطا رُؤوِســهم،  القطــا، ألّّنــا تاْفحا

ِا يف رؤُ فاس صا وبا يطان، كأّنه فحا ها للشا  ص(.وِسهم؛ انظر الّلسان والّتاج )فحتعارا
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وا ال( 1)ُينِيُبوا إىل اإِلسالم نَّ اهُ مـن ـ، َوَلـ(2َيٍد َوُهْم صاِغُرونَ ِجْزَيَة َعْن ـَأْو ُيَادُّ َينرُْصَ

هُ ـيَ   «.(3)َوُرُسَلُه بالَغْيِب   نرُْصُ

ُه فقال:   ُثما أخذ يدا

 «.إيِنِّ َأْسَتْوِدُعَك اهَ، وعَلْيَك َسالُم اهِ ورَْحُتهُ »

: ُه وقالا عا  ُثما ودا

ُل ُأَمَرائــِي، وَقــْد َولَّْيُتــَك عــىل رجــاٍل » ــَك َأوَّ ِمــَن الـــُمسلمنَي َأَشاٍف غــِي إِنَّ

ــ (4)َأْوزائٍ  ــَتُكْن َل ــْحَبَتُهْم، َوْل ــْن ُص ــاِس، فَأْحِس ــاـيف النَّ ــ (5)ُهْم َكنًَف ــْض َل ُهْم ـ،واْخِف

حابَة وعَلْينا (2)، وشاِوْرُهْم يف األَْمرِ (1)جناَحَك   «.الَفةَ الـخِ ، َأْحَسَن اهُ َلَك الصَّ

                                                 

ُعوا.1)  جا  ( أناُبوا: را

ِذينا 2)  اتُِلوا الا ما َلا بِالياْوِم اآلِخِر وا َلا ُيْؤِمنُونا بِاهللِ وا َلا  ( يشري إىل قوله تعاىل: ﴿قا ـرا ـا حا ُمونا ما ُُيارِّ

ُسوُلُه وا  را تاـى ُيْعُطـوا اْلــينُونا ِدينا الْ يادِ َلا اهللُ وا ِذينا ُأوُتوا الكِتاـابا حا قِّ ِمنا الا ـد  ـحا ـْن يا ةا عا ِجْزيا

﴾ اآلية  اِغُرونا ُهْم صا ﴾ أي:  29وا ـاِغُرونا ُهـْم صا  وا
ْن ياد  من سورة الّتوبة؛ وقوُله تعاىل: ﴿عا

، والّصاِغُر: الـُمِقرُّ غرُي ال رْيِ امتناع   ِمن غا
 ـُمْمتانِع.عن طاعة  وإقرار 

انا لِياُقوما النا 3)  الـِميزا ُهُم الكِتاابا وا عا ْلناا ما أاْنزا بيِّنااِت وا ْلناا ُرُسلاناا بِالا ْد أاْرسا قا اُس ( من قولِه تعاىل: ﴿لا

ْلناا اْلـ أاْنزا ــبِالِقْسِط وا ـْن يا لِـياْعلاما اهللُ ما اِس وا افُِع لِلنـا نـا ما ـِديٌد وا ـْأٌس شا ِديدا فِيـِه با ُرُسـلاُه نَُْصُ ـحا ُه وا

ِزيٌز﴾ اآلية  يِْب إِنا اهللا قاِويٌّ عا  من سورة احلديد. 25بِاْلغا

 ( األوزاع: األوباش.4) 

نا 5)  ُأ؛ من قوهلم: كا ْلجا ناُف: الـما ناُف ُفه، إ( الكا   ذا حاطاُه وصاناُه وأاجلأاه، وكا
ِ
ء ْ  وجانِبُه. تُهناحيا  اليشا
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نْهُ   ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را  وا

نُْهام  ِِضا اهلُل عا  لِياِزيدا بِن أايب ُسفيانا را

امِ  ثاُه إىِل الشا عا  ِحيا با

 ِروايٌة ثانَيةٌ 

 

، فقالا  (3)ذكر اإلماُم مالٌك  نُْه و ا يزيدا بنا أيب سفيانا ِِضا اهلُل عا أنا أبا بكر را

ُه:  لا

ُْم َحَبُسوا َأنُفَسُهْم هِ» ـم إِنََّك َسَتِجُد قوًما َزَعُموا َأهنَّ ، َفَذْرُهْم وما َزَعُموا أهنَّ

ـَعِر،  َحَبُسوا أنفَسهم له؛ وستِجُدوَن قوًما َفَحُصوا عن َأوساِ  ُرْلوِسهم ِمـَن الشَّ

ْيِف. ْب ما َفَحُصوا َعنُْه بالسَّ  فاْ ِ

                                                 

ُه: َلنا لاُه.1)  ناحا ُه جا فاضا لا  ( خا

ِبُّ 2)  ىلا اهللِ إِنا اهللا ُيا ْل عا كا تاوا ْمتا فا زا ا عا إِذا اِوْرُهْم يِف األاْمِر فا شا نُْهْم وا ( من قوله تعاىل: ﴿فااْعُف عا

﴾ اآلية  لِيا كِّ  من سوؤة آل عمران. 159الـُمتاوا

  - 128: 1يف العقـد الفريـد  -مع خالف يف اللافظ قليل -( ؛ ومثُله995( الـُموّطأ: برقم )3) 

نن الكربى )برقم 129 ، وتـاريخ دمشـق 199: 5(، ومصنّف عبد الـرزاق 18612، والسُّ

 .81 - 80، وتاريخ اخللفاء: 247: 65، و77: 2
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: َتْقَطعنَّ َل كبًيا َهِرًما، وَل َصبيًّا، وَل تقُتلنَّ امرأًة، وَل  وإينِّ ُموِصيَك بَِعْْشٍ

بنَّ عــامًرا، وَل شــجًرا ُمثِمــًرا، و ــرِّ َل َمْأَكَلٍة، وـبعــًيا إِلَّ لِــَل و (1)َتْعِقــرنَّ شــاةً َل خُتَ

ِرقنَّ َنْخاًل، و ُبنْ َل َتْغُلْل، وَل ُتْغِرقنَّه، وَل حُتْ  «.(2)جَتْ

                                                 

ًة.1)  با قوائمها وهي قائمٌة لينحرها، ثما اسُتْعِملا الفعُل للناْحِر عاما ا ر البعريا أو الشاة: رضا قا  ( عا

ْغُلْل: َل تا 2)   منها قبل قسمتها. ُخْن يفـ( َل تا
 
غانِِم، بأخذ يشء  الـما
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نْهُ   ِِضا اهلُل عا ياُتُه را صا  وا

نُْهام ِِضا اهلُل عا لِيازيدا بِن أيب ُسفيانا را
(1) 

 روايٌة ثالثةٌ 

 

ُبنُوا، وَل و (2)َتُغُلواَل َتْعُصوا، وَل  ُأوصيُكْم بَتْقوى اهِ؛» ِدُموا بِيَعةً َل جَتْ َاْ
(3) ،

ِرقوا َزْرًعا، وَل و َصـبِيًّا َل َتْقُتلـوا َشـْيًخا كبِـًيا، وَل َتْقَطُعوا شجرًة ُمْثِمَرًة، وَل حُتْ

د َحَبُسوا َأنُفَسُهْم َفَذُروُهْم وما َحَبُسوا َأْنُفَسـُهْم َلـُه، َصغًيا؛ وسَتِجُدوَن َأقواًما ق

ُدوَن َبَلًدا َيْغُدو َعليُكْم وَيـُروَح َألـواُن الطَّعـاِم، َفـ َيـْأتُِكْم لـوٌن إِلَّ َذَكـْرُتُم اَل وَسَِِّ

 «.اْسَم اهِ َتعاىل عَلْيهِ 

                                                 

دُتُه يف مناسبِة الرواية األوىل، وفيه أنا الوصيّةا كانت للجـيش 1)  ( ذكر ابن شاكر الكتبّي ما أاورا

 .509: 1كلِّه؛ عيون التواريخ 

 منها قبل قسمتها.2) 
 
 ( َل تاُغلُّوا: َل ختونوا يف املغانِِم، بأخذ يشء

نِ 3)   يسة.( البِيعة: الكا
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نُْه  ِِضا اهلُل عا ُه را ى لا ِصياٌة ُأْخرا  وا

نُْهام لِياِزيدا  ِِضا اهلُل عا بِن أايب ُسفيانا را
(1) 

امِ  ُه إىِل الشا ها جا  ِحيا وا

وايُة األُوىَل   الرِّ

 

َجـك» َبـَك َوُأَخرِّ إينِّ قد َولَّْيُتـَك ألَْبُلـَوَك َوُأَجرِّ
، فـئْن أحَسـنَْت رَدْدُتـَك إىِل (2)

ـُه َيـَرى ِمـْن باطِنِـَك عملِك وِزْدُتَك، وإِْن َأَسْأَت َعزْلُتَك؛ فعَلْيَك بَتْقـَوى اهِ،  فئنَّ

ُهْم َتَولًِّيـا َلـُه، وَأْقـَرَب  ِمْثَل الَّـذي َيـَرى ِمـْن ظـاهِرَك؛ وإنَّ َأْوىل النّـاِس بـاهِ أشـدُّ

                                                 

ّجهه لفتح الّشام ِبـذه الوصـيّة؛ 1)  ( ذكر ابن األثري أنا أبا بكر  و ا يزيدا بنا أيب ُسفيانا حي وا

 .254: 2الكامل يف التاريخ 

ِر بِن الـُمثانّى، وابـُن عسـاكر، بعـضا هـذه الوصـيّة  ْعما ةا ما ريريُّ بسندِه إىل أيب ُعبايْدا ونقل الـجا

تاْيِ فيام يأيت.بروايتاْيِ سُأوِرُدِها ُمف دا  را

ُه، أّدبُه وعّلمُه.2)  جا را  ( بالُه: اختربُه. وخا
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ــَك َعَمــَل خالــدٍ  ــِه؛ وقــد َولَّْيُت ــِه بَعَملِ ــا إلي ًب ُهْم تقرُّ ــَن اهِ أشــدُّ ــاِس ِم ــاَك (1)النَّ ، فئيَّ

ةَ ـيَّ ـبِّ ـَوعُ 
 ، فئنَّ اهَ ُيْبِغُضَها َوُيْبِغُض َأهَلها.جاهليَّةِ ـالْ ( 2)

ـاُه،  ، َوِعـْدُهْم إيَّ وإذا َقِدْمَت َعىَل ُجنِْدَك فَأْحِسْن ُصْحَبَتُهْم واْبـَدْأُهْم باْلــَخْيِ

نْيس َبْعُضـُه َبْعًضـا؛ وَأْصـلِْح َنْفَسـَك ـوإذا وعظَتُهْم فـَأْوِجْز، فـئنَّ َكثِـَي الَكـالِم ُيـ

ــ ــَك النَّ ــُلْح ل ــجوِدها َيْص ــا وُس ــاِم ُركوِعه ــا بئمْت ــَلَواِت ألَوقاِا ــلِّ الصَّ اُس، َوَص

ِع فِيها.  والتََّخشُّ

ُرُجــوا ِمــْن  َك فــأكِرْمُهْم و َأْقلـِـْل ُلْبــَثُهْم حتَّــى َِيْ وإذا َقـِدَم عليــَك ُرُســُل َعــُدوِّ

ْثُهمْ  ــَريِّ ــِه، ول ُت ــْم جــاِهلوَن بِ ــَكِرَك وُه َعْس
ــَك، َويعلَ  (3) ْوا َخَلَل ــَيَ ــَك، ف ــوا ِعْلَم ُم

َ (4)ُهْم يف َثْرَوِة َعْسَكِركَ ـوأنِزلْ  ، َوامنَْع َمْن قَِبَلَك ِمْن ُُماَدَثتِِهْم، وُكْن َأْنـَت الــُمَتَوعِّ

 لِكالِمِهْم.

                                                 

نُْه أاّمره عىل جـيش  1)  ِِضا اهللُ عا نُْه، وكان أبو بكر  را ِِضا اهللُ عا ( هو خالد بن سعيد بن العاص را

 ثما عزلُه ووىّل مكاناه يزيدا بن أيب سفيان.

ها وفخـ( ُعبِّ 2)  ُُتا؛ ويف احلديث: ياُة اجلاهليّة: كرِْبُ ياُة اجلاهليِّة ـإنا اهللا وضعا عنكم ُعبِّ »ُرها وناْخوا

 «.وتاعظُّمها بآبائِها

فِِهم.3)  ْ تِهم ورصا ُحُه بتعجيِل ُمفاوضا  ( رّيثاُهُم: أبطأُهْم؛ ينصا

داه.4)  ر: كثرته؛ أي املوضع الذي يرى فيه ُرُسُل العدوِّ كثرةا اجليِش وعدا ْسكا ة العا  ( ثروا
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َك لَعاَل َل و َت فاصُدِو اةديَ  ـنَِيتَِك، فَيْخَتلَِ  ُأْمُرَك؛ وإذا استجتَعْل َِسَّ َْشْ

كَ  َل ُتْصَدِو الـَمُشورَة، و ُزْن عن الـُمِشِي خَبَ خَتْ
َفُتْاَتى ِمْن قَِبِل َنْفِسَك؛ واْسُمْر  (1)

ْيِل يف أصحابَِك َتْأتَِك األَْخباُر، وتنكِشْف عنَدَك األَْستاُر.  باللِّ

ْدُهمْ  ْم يف َُماِرِسـِهْم بَغـْيِ  (2)وأْكثِْر َحَرَسَك َوَبدِّ يف عسكِرَك، وأكثِـْر ُمفاَجـَأَاُ

بِـَك، َفَمـْن وجْدَتـُه َغَفـَل َعـْن َُمَْرِسـِه، فأْحِسـْن َأَدَبـُه َوعاقِْبـُه يف َغـْيِ  ِعْلٍم ِمـنُْهمْ 

ْب  ـا  (3)إِفراٍ ، وَعقِّ ْيِل، واْجَعـِل النَّْوبـَة األُوىل َأْطـَوَل ِمـَن األَخـيِة، فئهِنَّ بينَُهْم باللَّ

ا ِمَن النَّهاِر؛ و ما لُقْرِ َ ْف ِمْن ُعقوَبِة َل َأْيََّسُ ، وخَتَ َل و (4)َتلَِجنَّ فيهـاَل الـُمْسَتِحقِّ

ْئ إِليها، وـتُ  ُذ َل َّْسِ َل َتْغُفـْل َعـْن أهـِل َعْسـَكِرَك َفُتْفِسـَدُه، وَل ؛ و(5)َها َمـْدَفًعاـْلـخَتْ

ـــْس علـــيهم َفَتْفَضـــَحُهْم، و ـــِف َل جَتسَّ ـــاَس َعـــْن أَساِرهـــم، واْكَت تْكِشـــِف النَّ

قـاَء، جُتالِِس اَل بعالنَِيتِِهْم؛ و ْدِو والوفاِء؛ واْصُدِو اللِّ لَعبَّاثنَِي، وجالِْس أهَل الصِّ

                                                 

: كتمُه.1)  نا عنه األمرا زا  ( خا

عُهم.2)  ْدُهْم: وزِّ  ( بادِّ

با بينهْم: أي جعل هذا حارًسا مّرًة وهذا مّرًة، يتناوبون.3)  قا  ( عا

 (4 ) ـنا ه بتنفيِذها؛ وُيضباط اللافـظ )وَل تالِجا رْيا لِّفا غا لا فيه، كأّنه يريُد أْن ُيكا لاجا يف األمِر: دخا ( وا

 ذا متادى فيه.ِمْن لاجا يف األمر إ

ْدفاًعاـلْ وَل ختذُ »( قوله: 5)  ْمناُع ِمنْها فال ُتعاِقْب، وهـو « ها ما ْدفُع الُعُقوباةا ويا ْدتا ما يا جا أْي: إذا وا

ْدِي النابِيِّ  ُبهاِت. ِمن ها أا الـُحُدوُد بالشُّ  بأْن ُتْدرا
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ُبْن َفَيْجُبَن النَّاُس؛ واْجَتنِِب الُغُلـوَل َل و ُب الَفْقـَر، وَيـْدَفُع الـ (1)جَتْ ـُه ُيَقـرِّ ؛ ـفئِنَّ نَّرْصَ

واِمِع، َفَدْعُهْم َوَما َحبَ   «.       ُسوا َأْنُفَسُهْم َلهُ وَسَتِجُدوَن َأقواًما َحَبُسوا أنُفَسُهْم يِف الصَّ

                                                 

 ( الُغلول: اخليانُة يف املغانم، بأن يوخذا منها قبلا الِقسمة.1) 
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نْهُ   ِِضا اهلُل عا  وِصياتِِه را

نُْهام ِِضا اهلُل عا  لِيزيدا بِن أيب ُسفيانا را

 روايٌة ثانيةٌ 

 

ريرّي  لا الـجا ـه قـال: قـال أبـو (1)ناقا ِر بِن الـُمثاناى( أنا ْعما ةا )ما بِسنِدِه إىل أايب ُعباْيدا

ام:بكر ليزيدا بِن أيب ُسفيانا وقد بعثا   ُه إىل الشا

ـالِة إَِذا َحـلَّ َلـَك َوْقُتَهـا، و»  هـا، فـئِنَّ اإِلمـاَم َل اِْبَدْأ بالصَّ َتشـاَغْل َعنْهـا بَِغْيِ

َتْقَتِدي بِِه َرِعيَُّتُه، وَتْعَمُل بَِعَملِِه يف َنْفِسه؛ وإِذا َوَعْظَت َفَأْوِجْز، ول ُتْكثِِر الَكـالَم، 

ام ُيْغنِي ِمنُْه ما ُوِعَي َعنَْك.فئِنَّ َكْثَرَة الَكالِم ُتنْ   يِس َبْعَضُه َبْعًضا، وإِنَّ

َت َفاْصُدِو اةديَ  ُتْصَدِو الـَمُشوَرَة، و ِخَرنَّ َعِن الـُمِشِي َل وإِذا اْسَتَْشْ َتدَّ

 َشْيً ا فتكوَن إِنَّام ُتْا  ِمن َنْفِسَك.

َعنَّ إَِلْيَهـا وَأنـْت ُمْكَتـٍف ـُتـَل و ، فئِنَّ َأْدناها َوِجيٌع،(2)َتلَِجنَّ يف ُعقوَبةٍ َل و َّْسِ

َها؛ و ـْس يف َل نَِيـتِِهْم؛ وَتْكِشِف النَّاَس َعـْن َأَْساِرهـم، واسـَتْغِن بَِعاَل َل بَِغْيِ سَّ جَتَ

ُتقـاتَِلنَّ بَِمْجـُروٍح، فـئِنَّ َبْعَضـُه َلـْيَس َل ُتْغِفْلُه فُتْفِسَدُه؛ وَل َعْسَكِرَك َفَتْفَضَحُه، و

                                                 

 .248: 65، ونقله عن ابن عساكر يف تاريخ دمشق 135: 3( اجلليُس الّصالح 1) 

ل فيه؛ وانظر حوايش الّرواية الّسابقة.2)  لاجا يف األمر: داخا  ( وا
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ْنَياَمعَ  ، َفـئِنَّ ذا النِّيَّـِة َتْكِفيـَك نِيَُّتـهُ (1)ُه؛ واْسَتْشِل النَّاَس بالـدُّ
؛ وَمـْن َأْعَطْيَتـُه َشـْيً ا (2)

ٍء َفِف َلهُ  ِهْم، فـئنَّ ذلـَك  (4)َتتَِّخَذنَّ َحَشاًم َل ؛ و(3)بََّشْ ِمُلُه عىل َغْيِ َتَضُع َعنُْهْم ما حَتْ

 «.َتِحلُّوَن بِِه َمْعِصَيَتَك وَيْس  (5)ُيْضِغُن النَّاَس َعَلْيَك 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ( استشالُه: أْغُراُه.1) 

جا ويف نّيتِِه اجلهاُد يف سبيل اهللِ كانت نّيتُُه هذه كافيًة لتحريِضِه عىل2)  را قتـال  ( يعني أنا الذي خا

 العدّو.

كا له.3)  عدا فِّ وا ُه بالـُمكافأِة فاوا ُدتا عا ْن وا  ( أْي: ما

ُجِل.ـ( ال4)  ُة الرا ُم: خاصا شا  حا

غية، وهي ال5)  ناُه: جعلاُه ُيِمُل الضا  ِحْقد.ـ( أاْضغا
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نُْه  ِصياتِِه رِِضا اهلُل عا  باْعُض وا

نُْهام ِِضا اهلُل عا  لِياِزيدا بِن أيب ُسفيانا را

امِ  ُه إىل الشا ها جا  ِحيا وا

 روايٌة ثالثٌة 

 

داِئنيِّ   إىل الـما
لا ابُن عساكرا بسند  ناقا

نْـُه أاْو ا  (1) ِِضا اهلُل عا  يزيـدا أنا أبا بكـر  را

ام، فقال: ُه إىل الشا ها  بنا أيب ُسفيانا حي وجا

يا يزيُد! َِسْ َعىل َبَرَكِة اهِ، إِذا َدَخْلَت بالَد العُدوِّ فُكّن بعيـًدا ِمـَن الــَحْمَلِة »

اِد، وَِسْ بـــاألَِدّل ـفـــئينِّ ل آَمـــُن عَلْيـــَك الـــ ِء، ول ُتقاتـِــْل َجْوَلَة، واســـَتْظِهْر بـــالزَّ

ًة؛ وَأْقلِْل بمجروٍح، ف ْس ِمَن الَبَياِت، فئنَّ يف الَعَرِب ِغرَّ ئنَّ بعَضُه ليَس منه؛ واحَِِّ

ِمَن الَكالِم، فئنَّام َلَك ما ُوِعـَي َعنْـَك؛ وإذا َأتـاَك كتـايب فأْنِفـْذُه، فـئِنَّام َأْعَمـُل عـىل 

ُعَظَم َعْسَكِرَك، وَأْسبِْ  ُهْم مُ ـَحَسِب إِنفاِذِه؛ وإذا َقِدَمْت عَلْيَك ُوُفوُد الَعَجِم فَأْنِزلْ 

َتلَِجــنَّ يف َل عَلـْيِهُم النََّفَقـَة، واْمنَــِع النَّـاَس َعـْن ُُمــاَدَثتِِهْم، لَِيْخُرُجـوا جـاهلنَي؛ و

                                                 

، وجــامع  109-108: 1، وهــو يف )عيــون األخبــار( بســند  لــه 248: 65( تــاريخ دمشــق 1) 

(، وهـي شـبيهة بوّصـيته خلالـد 11383(، وكنز الُعاّمل )برقم: 27284األحاديث )برقم: 

داة نُْه حي وّجهه لقتال أهـل الـرِّ ِِضا اهللُ عا ـةا َشٌح لعـدد مـنا   ،280؛ انظـر الصـفحة: را فثاما

 األلفاظ الغربية؛ وانظر أيًضا الرواية األوىل هلذه الوصيّة ففيها َشح لعدد  من األلفاظ. 
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هـا؛ واْقَبـْل ِمـَن النّـاِس عالنَِيـَتُهْم، ـُتـ عقوَبٍة وَل  َعنَّ إَلْيهـا وأنـَت َتْكَتِفـي بَِغْيِ َّْسِ

ِمَلنَُّه فُتْفِسـَدُه؛ َل ائِرهم؛ وَوكِْلُهْم إىل اهِ يف ََس  ْس َعْسَكَرَك َفَتْفَضَحُه، ول ُاْ جَتسَّ

 «.َتِضيُع َودائُِعهُ َل  وَأسَتْوِدُعَك اهَ الّذي
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا ُه را ى لا  وصياٌة ُأْخرا

نُْهام  ِِضا اهلُل عا  لِيازيدا بِن أيب ُسفيانا را

امِ  ثاُه إىل الشا عا  ِحيا با

 

ى وا يُق  (1)اإلماُم أمحدُ  را دِّ : قالا أبو بكر  الصِّ بسناِدِه إىل يزيدا بِن أيب ُسفيانا قالا

ام: ثانِي إىل الشا عا نُْه ِحيا با ِِضا اهلُل عا  را

يا َيزيُد! إنَّ َلَك َقراَبًة َعَسْيَت َأْن ُتْاثَِرُهْم باإِلماَرِة، وذلـَك َأكـَبُ َمـا َأخـاُف »

َر عَلـْيِهْم   عَلْيَك؛ فئنَّ َرُسوَل اهِ قاَل: )َمْن َوِعَ ِمـْن َأْمـِر الــُمْسلِِمنَي َشـْيً ا فـَأمَّ

                                                 

، ويف فاِضيلِة العاِدلِيا ِمنا الُوَلة: 246: 65(؛ وعنه يف تاريخ دمشق 21م )( مسند أمحد برق1) 

( وكنز الُعاّمل )بـرقم: 27702، وجامع األحاديث )برقم: 72(، وتاريخ اخللفاء: 9برقم )

ْيِ 14168 ِك عــىل الّصــحيحا ا يف الـــُمستاْدرا : 65؛ ويف تــاريخ دمشــق )104: 4(؛ وبعُضــها

وايِة ا246 وهـي:  «حّتـى يدخَلـُه جهـنَّم»لّسابقة روايٌة ُأخرى فيها زيادٌة بعدا قوله: ( بعدا الرِّ

ُه اه -وَمْن َأعطى َرُجاًل ِمْن ماِل أِخيِه شي ًا ُماباًة َلُه فَعَلْيِه َلْعنَُة اهِ » ؛ -أو قاَل: َبِرَئْت منه ذِمَّ

ا يف ِْحَى اهِ، َفَمِن اْنَتَهَك يف ِْحَى اهِ شي ًا فعَلْيـِه وإِنَّ اهَ َدَعا النَّاَس إىل َأْن ُيْاِمنُوا باهِ فَيُكوُنو

ُة اه -َلْعنَُة اه  دا قبلاهام )«-أو قال: َبِرَئْت منه ذِمَّ ى هـي: 245: 65، وأورا يـا »( روايـًة ُأْخـرا

 ذا َقراَبـٍة ُُمابـاًة يقـول: َمـْن َوىلَّ  َيِزيُد! إِنَّك َرُجٌل حُتِبُّ َقَراَبَتـك، وإينِّ َسـِمْعُت رسـوَل اهِ 

ا ِمنُْه َهْ جَيِْد رائحَة الـَجنَّة  «. وُهَو جَيُِد َخْيً
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ًفا وَل  ُُماباًة َفَعَلْيِه َلْعنَُة اهِ، حّتى ُيْدِخَلُه َجهنَّم؛ َوَمـْن  (1)َعْدًل َل َيْقَبُل اهُ ِمنُْه َعْ

ِه فَعَلْيِه َلْعنَُة اهِ( أو قاَل: َأْعَطى َأَحًدا ِْحًى هِ َفَقِد اْنَتَهَك يف ِْحَى اهِ َش  ْيً ا بَِغْيِ َحقِّ

) ُة اهِ َعزَّ وَجلَّ َأْت ِمنُْه ِذمَّ  «.)َتَبَّ

                                                 

ف: ال1)  ْ ْدُل: الِفْدياة.ـ( الَصا  ِحيلاة، والتاوبة. والعا
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا  ُدعاُؤُه را

امِ ـلِ  ُه إىِل الشا لا زيدا بِن أايب ُسفيانا ِحيا أاْرسا ْيِش يا  (1)جا

 

! إِنََّك َخَلْقَتنَا وَهْ َنُك شي ً » ُهمَّ ا، ُثمَّ َبَعْثـَت إَِلْينـا َرُسـوًل، َرْحـًة منـَك لنـا، اللَّ

ـاًرا، وَفَضاًل ِمنـَك َعَلْينَـا، فهـَدْيَتنَا وُكنَّـا ُضـالَّ  ًل، وحبَّْبـَت إَِلْينَـا اإليـامَن وُكنَّـا ُكفَّ

ْعَتنَـا وُكنَّـا َأْشـتاًتا ْيَتنَـا وُكنَّـا ِضـعاًفا، (2)وَكثَّْرَتنَا وُكنَّا قلياًل، وََجَّ ُثـمَّ َفَرْضـَت ، وَقوَّ

كنَِي َحتَّـى َيُقوُلـواجِ ـَعَلْينا اْلـ إِلـَه إِلَّ اهُ َأْو ُيْعَطـوا َل  هاَد، وَأَمْرَتنَـا بقتـاِل الــُمْْشِ

 .(3)ِجْزَيَة َعْن يٍد َوُهْم صاِغُرونَ ـالْ 

ُهّم! أَلَْصَبْحنَا َأْن َنْطُلَب رضاَك، ونجاهَد أعداَءَك، َمْن َعَدَل بَِك   َبَد وعَ  (4)اللَّ

ــ ـــَمَعــَك إَِل ! فاْن ُهــمَّ ا كبــًيا؛ اللَّ َك، َتعاَلْيــَت َعــامَّ يقوُلــوَن ُعُلــوًّ رُصْ ِعبــاَدَك ـًها َغــْيَ

ــ ــَتْح َل ! اْف ــمَّ ُه كنَِي؛ اللُّ ـــُمْْشِ ــَن ال َك ِم ــُدوِّ ــىل َع ـــُمْسلِمنَي ع ــًيا، ـال ــا َيِس ُهْم َفْتًح

                                                 

 جلـيش يزيـد بـن أيب سـفيان 1) 
ِ
نُْه كان يـدعو ِبـذا الـدعاء ِِضا اهللُ عا را األازديُّ أنا أبا بكر  را ( ذكا

ُبـِر صـالة الفجـر وصـالِة العَصـ؛ فتـوح حي بعثه إىل ا لّشام يف كلِّ يوم  ُغـدوًة وعشـياًة يف دا

 مع يشء من اَلختالف قليل. 114: 3، ومثله يف اَلكتفاء 9الّشام :

 اقتباس كثري من القرآن الكريم واحلديث الرّشيف، يكاد يكون شاماًل ملعظِمه. 
ِ
عاء  ويف الدُّ

 ( كنّا أشتاًتا: متفّرقي. 2) 

. والّصاِغُر: الـُمِقرُّ غرُي الـُمْمتانِع.3)  رْيا ُِمْتانِِعيا ، ُمطِيِعيا غا
ْهر  : عن قا  ( عن ياد 

كا بِِه.4)  لا بِِه: أاَشا دا  ( عا



- 366 - 

ا َعِزيًزا، واْجَعْل لَ ـَوانْ  ُهْم َنرْصً ْع ُهْم ِمْن ـرُصْ ! َشـجِّ ُهـمَّ َلـُدْنَك ُسـْلطاًنا َنِصـًيا؛ اللَّ

ْم، واْسَتَأِصـْل  ْعـَب ُقُلـوَ ُ ْم، وأْدِخـِل الرُّ ُجْبنَُهْم، وَثبِّْت َأقداَمُهْم، وَزْلِزْل بَِعُدِوهِّ

ــا َأْرَضــُهْم وِديــاَرُهمْ (3)ّْضاَءُهمْ ـ، وَأبِــْد َخــ(2)واْقَطــْع َدابِــَرُهمْ  ،(1)َشــْأَفَتُهمْ   ، وَأْوِرْثنَ

وأمواَلـُهْم، وُكْن َلنا َولِيًّا، وبِنَا َحِفيًّا
ـُه َونِياَّتِنَـا وَقضـاَءَنا (4) ، وَأْصـلْح َلنـا َشـْأَننَا ُكلَّ

اكِريَن، واْغِفُر لنَا والـُمامننَي والــُمامناِت، (5)وَتبِعاتِنَا ، واْجَعْلنَا ألَْنُعِمَك ِمَن الشَّ

ـاُكْم بـالقوِل والـُمْسلِمنَي والــُمْسلاِمِت، األحيـاِء مـن ُهْم واألمـواِت؛ َثبََّتنَـا اهُ وإِيَّ

ُه بالـُمامننَي َرُلوٌف َرحيمُ  ْنَيا ويف ااِخرِة، إِنَّ  «.الثَّابِِت يف اةياِة الدُّ

                                                 

ا ِمْن أاْصلِها.1)   ( الّشأفة: األاْهل واملال؛ واستأصلاها: أاذهبها

ِقبا 2)  ْن بقىا منهم وعا هم وما هم: استأِصْل آِخرا ِقبُه.( اْقطاع دابرا : آِخُره وعا
ِ
 ُهم؛ ودابُِر اليّشء

تاُهْم.3)  عا ُْم وِخْصباُهم وسا ُتا ضارا هم وغا رْيا  ( أبادا اهللُ خَّضاءاهم: أي خا

ِفيا به: بالغا يف إكراِمِه؛ فهو حفيُّ بِِه.4)   ( حا

ُة: ما فيِه إْثٌم.5)   ( الّتبِعا
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نُْه  ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را  وا

نُْهام ِِضا اهلُل عا ناةا را سا ْحبِيلا ْبِن حا  (1)لرُِشا

امِ  ُه إىل الشا ها جا  ِحيا وا

 

ْحبِيُل! َأَهْ َتْسَمْع َوِصيَّتي لَِيزيَد ْبِن َأيب ُسفيانَ  » : بىل، قال:«؟ (2)َيا َُشَ  ؛ قالا

فئينِّ ُأوِصيَك بِِمْثلِها، وُأوِصيَك بِِخصاٍل َأْغَفْلُت ِذْكَرُهنَّ لَِيِزيـَد: ُأوِصـيَك »

ْبِ َيْوَم الَبْأْس حتَّى َتْظَفـَر َأو  الِة يف َوْقتِها، وبالصَّ ُتْقَتـَل، َوبِِعيـادِة الــَمْرَن، بالصَّ

 «.َجنائِز، وِذْكِر اهِ َكثًيا َعىَل ُكلِّ حالٍ ـوبُِحُضوِر الْ 

                                                 

نْـدا 1)  نُْه عا ِِضا اهللُ عا ـُه، ( ذكر األزديُّ أنا أبا بكر  را ـعا جيِشـِه وداعا ْحبِيـلا إىل الّشـام ما ـها َُشا جا ا وا ما

 .11وجرى بينهام هذا الكالم اّلذي أوصاه فيه بوصّيته هذه؛ فتوح الّشام: 

ة. بعدها  وما 349الصفحات: ( انظرها يف 2)   بروايات عدا
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه األُوىل را  وا

ةا عاِمِر ْبِن الْ   نُْهامـألايب ُعباْيدا ِِضا اهلُل عا ّراِح را جا
(1) 

 

ـُرُا يف اِْسَمْع َسامَئ َمْن ُيريُد َأْن َيْفَهَم ما قِ » يَل لُه، ُثمَّ َيْعَمَل باِم ُأِمَر بِه؛ إّنَك خَتْ

ــاِس وُبُيوتــاِت الَعــَرِب  جاهلّيِة، ـوُصــَلحاِء الـــُمْسلِمنَي وُفْرســاِن اْلــ (2) َأَْشاِف النّ

كانوا ُيقاتُِلوَن إِْذ ذاَك عـىل الــَحِميَّةِ 
ِحْسَبِة والنِّيَّـِة ـ، وُهـُم الَيـْوَم ُيقـاتُِلوَن عـىل الـ(3)

؛ أْحِسْن ُصْحَبة َمـْن َصـِحَبَك، وْلـَيُكِن النّـاُس عنـَدَك يف اةـقِّ َسـواًء، (4)َسنةِ الـَح 

ْل عىل اهِ وكفى باهِ َوكِياًل؛ اْخُرْا ِمْن َغـٍد  واسَتِعْن باهِ وكفى باهِ ُمِعينًا، وتوكَّ

 «.إِْن شاَء اهُ

                                                 

ـاما أرادا أْن يبعثا 1)  نُْه، لا ِِضا اهللُ عا ةا بنا الـجّراِح عـىل جـيش   ( ذكرا األزديُّ أّن أبا بكر  را أبا ُعبايْدا

، ومثلـه يف 12من جيوِش فتِح الّشام، دعـاُه فوّدعـُه وأوصـاه ِبـذه الوصـياة؛ فتـوح الّشـام: 

 . 117: 3اَلكتفاء 

فا القبيلِة، وهي أعـىل 2)  ا ( ُبُيوتاُت العرب: َجع البيوت، وواحُدها بيٌت، وهو الاذي يضمُّ َشا

. ُبيوِت العرِب؛ يقولون  ةا يف آِل ِحْصن  ، وبايُْت فازارا نْظالاةا ِيم  يف بانِي حا  مثاًل: بايُْت متا

ُة. 3)  رْيا ُة واحلفيظُة والغا  ( احلميّة: األنافا

 ِحْسباة: احتساُب األاْجِر عندا اهللِ تعاىل.ـ( ال4) 
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه الثاانيُة را  وا

ةا عاِمِر بِن الْ ألايب ُعبايْ  نُْهامـدا ِِضا اهلُل عا ّراِح را جا
(1) 

 

ا، َوِعـْش ُماِهـًدا، وَتـَوفَّ » َشـِهيًدا، ُيْعطِـَك اهُ  (2)يا َأبا ُعَبْيَدَة! اْعَمـْل صـاِةً

كتاَبَك بَِيِمينَِك، َوْلَتَقرَّ َعْينَُك يف ُدْنياَك وآِخَرتَِك، فَواهِ إينِّ ألَْرُجو أْن تكـوَن مـَن 

ابنَِي الـُمْخبِتنِيَ التَّ  ابنَِي األَوَّ اِغبنَي يف ااِخَرِة؛ إِنَّ اهَ َقْد (3)وَّ نيا، الرَّ ، الّزاِهديَن يف الدُّ

                                                 

ـاما أاْو ا أبا ُعبايْدا 1)  نُْه لا ِِضا اهللُ عا ه أن يسـريا ( ذكرا األزديُّ أنا أبا بكر  را ـرا ةا بوصـّيته األُوىل، وأاما

ةا، فسـاروا  ـْوا أبـا ُعباْيـدا ِد وخرجا يميش يف رجال  من الـُمسلمي حتـى أاتا ، عادا منا الغا
من غد 

نيّةا الوداع، وهي ثنيٌّة ُمرِشفاٌة عىل املدينة، ُثما أاْوصاُه ِبذه الوصياِة حـي أراد  معُه حتى بلغوا ثا

 مع اختالف  قليل. 118: 3، ومثله يف اَلكتفاء 14لّشام: أن ُيفاِرقاه؛ فتوح ا

فا شــهيًدا»( قاوُلــه: 2)  ــوا ة، « تا را دا ةا ُعُمــِرك الـــُمقا ــك وُمــدا
فا أّيــاما حياتِ ــوا  للمعلــوم، أي تا

ِ
بالبِنــاء

ــْونا ِمــنُْكْم  فا تاوا ــِذينا يا الا أا عــِّلٌّ رِِض اهلل عنــه: ﴿وا ــرا وحــذفا الـــمفعولا بــه ألّنــه معــروف؛ وقا

ـا ... ﴾ مـن اآليـة  رْشً عا ـةا أاْشـُهر  وا باْصنا بِأاْنُفِسِهنا أرباعا ا اًجا ياَتا ُرونا أاْزوا ياذا ِمـن ُسـورة  234وا

ّشاف يف تفسرِي هذه اآلية.  ْعنى؛ انظر الكا  ِمن )يتوّفون( عىل هذا الـما
ِ
 البقرة، بفتِح الياء

: 1هــرة خطــب العــرب تصــحيف، واختــار صــاحب )َج« الـــُمخشئي»( يف فتــوح الّشــام: 3) 

ِرِد الكلمة يف روايِة اَلكتفاء.« الـُمْخبِتِيا »( أّنا تصحيٌف عن 200  ومل تا

 والـُمْخبُِتون: َجع الـُمْخبِِت، ِمْن: أاخبات إىل رّبه، إذا تاواضعا لُه. 
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ِه  ا، وساَقُه إَِلْيَك، إِْذ َجَعَلَك َتِسُي يف َجْيٍش ِمَن الـُمْسلِمنَي إىل َعُدوِّ َصنََع بَِك َخْيً

كنَِي، فقاتِْل َمْن َكَفرَ  هُ  ِمَن الـُمْْشِ َك بِه، وَعَبَد َمَعُه َغْيَ  «.باهِ وَأَْشَ
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ْدِب النّاِس  نُْه يف نا ِِضا اهلُل عا  ُخْطباُتُه را

ةا  ْيِش أايِب ُعباْيدا اِد جا  (1)إِلْمدا

 

ا َبْعُد، فئنَّ إخـواَنُكُم الــُمسلمنَي ُمعـاَفْوَن َمْكُلـوُءونَ » أمَّ
، َمـْدُفوٌئ َعـنُْهم، (2)

هْم مـنهم، وقـِد اْعَتَصـُموا  ، وَقْد (3)ُهمـَمْصنُوٌئ لَ  ْعَب يف ُقلـوِب َعـُدوِّ َأْلَقى اهُ الرُّ

َرِب  وَنني ِ َ ْم، وَأْغَلُقوا َأْبواَ ا ُدوهَنُْم عليهم؛ وقد جاَءْتنِي ُرُسُلُهْم ُِيِْبُ
بُِحصوهِنِ

وِم ِمْن َبنْيِ َأْيِدَيِْم، َحتَّى َنَزَل َقْرَيًة ِمْن ُقَرى ا اِم يف َأْقىَص الّشاِم؛ ِهَرْقَل َملِِك الرُّ لشَّ

َه إليِهْم ِهَرْقُل ُجنًْدا ِمْن َمكانِِه ذلـَك، فرَأْيـُت َأْن  ُه قد َوجَّ ويِن َأنَّ وَقْد َبَعُثوا إِعَّ ُِيِْبُ

ُأِمــدَّ إخــواَنُكُم الـــُمسلمنَي بُجنْــٍد مــنكْم َيُشــدُّ اهُ بـِــِهْم ُظهــوَرُهْم، وَيْكبـِـُت ِ ـِـْم 

ُهْم، وُيْلقِ  عَب يف ُقلوِ مَعُدوَّ ي ِ ُِم الرُّ
ُكُم اهُ!-؛ فاْنَتِدُبوا (4) َمَع هاِشـِم ْبـِن  -َرِْحَ

                                                 

نـا مـنا اْلـ1)  ـاما سارا بجيِشِه لفتح الّشـام، ودا وهـي قريـٌة يف  -جابِياةِ ـ( ذكر األزديُّ أنا أبا عبيدةا لا

راٌب  ، وِهيا الياْوما خا را ملوِك الغّسانِيِّيا قا ْوَلِن كاناْت ما وِم ُمِقيٌم  -الـجا ْقلا ملِكا الرُّ ُه أنا ِهرا بلاغا

ُه بـذلك؛ فقـام أبـو  ـرِبُ بأنطاكِياةا وأّنُه قد َجع هلم َجوًعا كثريًة، فكتب أبو ُعبيدةا إىل أيب بكر  ُُيْ

نْ  ِِضا اهللُ عا ِمدا اهللا وأثنى عليه، ُثما قالا لا بكر  را ؛ فتوح الّشام: الـخُ ُهْم هذه ـُه يف النّاِس، فحا ْطباةا

 قليل من اَلختالف.  127: 3، ومثله يف اَلكتفاء 27
 
 مع يشء

ْكُلوُءون: ُمُفوظونا ُمروسون. وُمعافاْون: سالِ 2)   ُمون. ـ( ما

ها إليه.3)  ما نيعًة: قدا  ( صنعا إليه صا

ْكبِْت بِـِهم ... وُيْلِق »وح الّشام: ( يف فت4)  ْزِم هـذه األفعـال، عـىل ...« ياشُدد اهلُل بكم ... ويا بِجا
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ُكْم إِْن ُنـ ، فـئنَّ ُتْم َفُهـَو ـُعْتَبَة ْبِن َأيِب َوّقاٍص، واْحَتِسُبوا يف ذلَك األَْجَر واْلــَخْيَ رِصْ

هاَدُة والَكر لُِكوا َفِهَي الشَّ  «.اَمةُ الَفْتُح والَغنِيَمُة، وإِْن َاْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ْدُُتُْم ...(؛ وأثبتُّ ما جاء يف اَلكتفاء.  )إْن أاْمدا
ُْذوف   ُما

ط  ْ  تاْقِديِر َشا
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صياتاُه  نْهُ وا ِِضا اهلُل عا  را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا  أليب ُعباْيدةا بِن اجلّراح را

ْكُشوح  الـُمرادّي  ْيِس بِن ما  بِقا

امـلا  ُه إىل الشا ها جا  اّم وا

 

العّي  ـْيِس بـِن ( 1)روى الكا نُْه أو  أبا عبيدةا بِقا ِِضا اهلُل عا بسنده أّن أبا بكر را

 ال:ماكشوح  فق

ِف، فارٌس من ُفْرساِن الَعَرِب،» َ أظنُّ لُه َل  إّنُه َقْد َصِحَبَك َرُجٌل عظيُم الْشَّ

ِجهاِد، ولـيَس بِالــُمْسلِِمني ِغنًـى عـن َمُشـوَرتِه ـ، ول َكبي نِيٍَّة يف الْ (2)َعظيَم ِحْسَبةَ 

َغْيُ ُمْسـَتْغٍن عنـه ول ُمْسـَتِهنٍي  وَرْأيِِه وَبْأِسِه يف الـَحْرِب، فَأْدنِِه وَأْلطِْفُه وَأِرِه أنََّك 

كَ  ُه َعىَل َعُدوِّ َك َتْسَتْخِرُا منه بذلَك َنصيَحَتُه لَك وُجْهَدُه وِجدَّ  «.بَأْمِرِه، فئنَّ

                                                 

 .224: 2، وتاريخ اخلميس 496: 49، ومثله يف تاريخ دمشق 123: 3( اَلكتفاء 1) 

 بن مكشوح من وجوِه أهِل اليمن، فارتدا ثما فاءا إىل اإلسالم.وكان قيس 

 ِحْسباة: احتساُب األْجِر عندا اهللِ تعاىل.ـ( ال2) 



- 374 - 

نُْه  ِِضا اهلُل عا  وِصياُته را

نُْه  ِِضا اهلُل عا ْكشوح  را ْيِس بِن ما  لِقا

ُه إىل الّشام ها  حي وجا

ةا بِن الْ  نْهُ ـمع أيب ُعبايدا ِِضا اهلُل عا اح را را  جا

 

العّي  ما أو  أبـا ( 1)روى الكا ْيًسا بعـدا عا قا نُْه دا ِِضا اهلُل عا بسنِده أّن أبا بكر  را

ْيس: ةا بِه، فقال لِقا  ُعباْيدا

َء إَلْيـِه ، (3)، الَّـذي إذا ُظلِـَم َكَظـمَ (2)إينِّ بَعْثُتَك مَع أيب ُعَبْيَدَة األمـنيِ » وإذا ُأيِسْ

ُقطَِع َوَصَل؛ رحيٌم بالـُمامننَي، شديٌد عىل الكـافريَن؛ فـال َتْعِصـنَيَّ لـُه  غَفَر، وإذا

؛ وقد أمرُته أْن يسَمَع منَك، فال  ه لْن َيْأُمَرَك إِلَّ بَخْيٍ َأْمًرا، ول خُتالِفنَّ لُه رأًيا، فئنَّ

يٌف َب ِيٌس  ٌب، وذلـَك يف زمـاِن  (4)تأُمْرُه إِلَّ بتقوى اه، فَقْد ُكنّا َنْسَمُع أنََّك ََشِ ُُمرِّ

ــ ــْوَم يف رْ ـالشِّ ــَدتَك الَي تَك وَنْج ــدَّ ــَك وِش ــْل بأَس ـــَجهالِء، فاجع ـــجاهليَِّة اْل ِك واْل

                                                 

 .224: 2، وتاريخ اخلميس 946: 49، ومثله يف تاريخ دمشق 123: 3( اَلكتفاء 1) 

نْـُه، وصـفه بـذ2)  ِِضا اهللُ عا ؛ انظـر لك النبـّي ( األمي: صـفُة أيب عبيـدة عـامر بـن اجلـراح را

 (.3534)برقم:  369: 3صحيح البخارّي 

 (3. ُه ورّده، واحتملا وصربا باسا ظام غيظاُه ونحوه: حا  ( كا

 ( البائِيس: الّشجاع، صاحب البأس والشّدة يف احلرب.4) 
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اإلسالِم عىل َمْن كفَر باهِ وَعَبَد غَيُه، فقْد جعـَل اهُ فيـِه األْجـَر العظـيَم، والِعـزَّ 

 «.للمسلمنيَ 
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نُْه  ِِضا اهلُل عا  كتاُبه را

نْهُ أليب ُعبايْ  ِِضا اهلُل عا ةا را  دا

اِريِّيا  يف  (1)أاْمِر الدا

 

حيِم:» ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

ُد إَلْيـَك  ِمْن أيب بكٍر الّصّديِق إىل أيب ُعَبْيَدَة ْبِن اجلّراِح، سالٌم عَلْيَك، فئيّن أْْحَ

 اهَ اّلذي ل إلَه إِلَّ ُهو.

نَي،  أّما بعُد، اْمنَْع َمْن كاَن ُيْاِمنُ  باهِ والَيْوِم ااِخِر ِمَن الَفساِد يف ُقرى الّداِريِّ

وَن َأْن َيْزَرُعوهـا، َفْلَيْزَرُعوهـا بـال  اِريُّ وإِْن كاَن أهُلهـا َقـْد َجَلـْوا عنهـا، وأراَد الـدَّ

 «.ُهْم، وَأَحقُّ بِـِهْم؛ والّسالُم عَلْيَك ـَخراٍا، فئذا َرَجَع أهُلها إَلْيَها فِهَي لَ 

                                                 

ِيم  الّداِريِّ أّنـه قـِدما مـع َجاعـة  عـىل رسـوِل اهلل 1)  أْن وسـألوه  ( ذكر ابُن عساكر يف ترَجِة متا

ِِ الّشام، فأمرا بأْن ُيكتابا هلم بذلكا كتاٌب؛ فلاّم  ُهْم ِمن أر ـها   ُقبضا رسوُل اهلل ُيْقطِعا ووجا

؛ وهـو يف 66: 11أبو بكر  اجليوش إىل الّشام كتـب للـّدارّيي هـذا الكتـاب؛ تـاريخ دمشـق 

 .121 - 120: 13ُصبِْح األعشى 
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نْهُ  كتاُبهُ  ِِضا اهلُل عا  را

 (1)للّداريِّي 

 

اّلــذي اســُتْخلَِف يف األرِل  هــذا كتــاٌب ِمــْن أيب بكــٍر َأمــنِي رســوِل اهِ »

نَي َأْن ل ُتْفَسَد عليهم َمْأُثَرُاُم بعَدُه؛ كتبُه للّداريِّ
ى وَبْيـُت َعْينُـونَ (2) : َقْرَيُة َحـْبَ

؛ (3)

منهام شـيً ا، َوْلـَيُقْم َعْمـُرو بـُن العـاِص علـيهام  فَمْن كاَن َيسَمُع وُيطيُع فال ُيفِسْد 

 «.َفْلَيْمنَْعُهام ِمَن الـُمْفِسِدينَ 

                                                 

نْـُه كتـب للـّدارّيي هـذا  أنّ  68: 11( ذكر ابُن عساكر يف تاريخ دمشق 1)  ِِضا اهللُ عا أبـا بكـر  را

، وأوردا قبلاه كتابا رسوِل اهلل   هلم. الكتابا حي اسُتْخلِفا

ثاة.2)  ُة الـُمتاوارا ْكُرما ة: الـما ْأُثرا  ( الـما

ربون: هي القريُة التي ُقرِبا فيها إبـراهيُم عليـه الّسـالم، وغلـبا عليهـا 3)  رْباى، ويقال هلا حا ( حا

ّييا اس ْينُون: قريٌة بالّشـام يف طريـِق الــِمَْصِ ُم )اخلليل(؛ معجم البلدان )حربون(. وبيت عا

وا؛ معجم البلدان )عينون(، والّروِ املعطار  جُّ  .422: 1إذا حا
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را  وا

نْهُ ـلِ  ِِضا اهلُل عا قااص  را  (1)هاِشِم ْبِن ُعْتباةا ْبِن أايِب وا

 

ـْيِخ الكبـيِ » ـام ُكنّـا َننَْتِفـُع ِمـَن الشَّ بَِرْأيِـِه وَمُشـوَرتِِه وُحْسـِن  َيا هاِشـُم! إّنـا إنَّ

ـَع  ِه وَبْأِسِه وَنْجَدتِِه؛ وإنَّ اهَ عزَّ وجلَّ قـد ََجَ َتْدبِِيِه، وُكنّا ننتِفُع ِمَن الّشابِّ بَِصْبِ

َك الـخِ لَك تلَك  ؛ فئذا َلِقيَت َعُدوَّ نِّ ُمْسَتْقَبُل اْلـَخْيِ صاَل ُكلَّها، وأنَت حديُ  السِّ

فاْصِبْ وصابِرْ 
َك (2) ُطو ُخْطَوًة وَل  ، واْعَلْم أنَّ َل ُيِصيُبَك َظَمٌأ وَل ُتنِْفُق َنَفَقًة وَل خَتْ

اَل َنَصــٌب و َل  ، إنَّ اهَ(3)خَمَْمَصــٌة يف َســبِيِل اهِ إِلَّ َكَتــَب اهُ َلــَك بـِـِه َعَمــاًل صــاِةً

 «.ُيِضيُع َأْجَر الـُمْحِسننيَ 

                                                 

ْقلا أقام يف أنطاك1)  ـاما جاءُه كتاُب أيب ُعبيدةا بِن اجلّراح ُيرُبه أّن ِهرا ياةا ( ذكر األزديُّ أنا أبا بكر  لا

ًدا  ـدا ُْم للخـروج ما ِبا دا طابا يف النّـاِس فنـا أليب ُعبيـدةا )انظـر خطبتـه وقد َجعا َجوًعا كثريًة، خا

ْعُد بُن أيب371ص: ه سا مُّ ُبوا، فأاْو ا هاِشاًم عا ْجـِه  (، فاْنتادا وّقاص  بأاْن جيعلا كـلا جهـاِده لِوا

ُه باآلخرة )انظر وصية سعد يف فتوح الّشام: را ْعد  أاْوصاُه 28 اهللِ، وذكا ه سا بْلا وصياِة عمِّ (، وقا

ِمـِه الــُمسلمون؛ فتـوح  ْقدا ا بِما ـِدما عـىل أيب ُعبيـدةا تابـاَشا أبو بكر ِبذه الوصيّة ووداعـه، فلـاّم قا

 . 127: 2، ومثله يف اَلكتفاء 28الّشام: 

ــابِرُ 2)  صا وا وا ــرِبُ ــوا اْص نُ ــِذينا آما ــا الا ا اأاهيُّ ــاىل: ﴿يا ــِه تع
ْولِ ــْن قا ــْم ( ِم لاُك عا ــوا اهللا لا ُق اتا ــوا وا ابُِط را وا وا

﴾ اآلية   من سورة آل عمران.  200ُتْفلُِحونا

ُمْ 3)  لِكا بِأاّنا ٌأ وا َلا  ( من قوله تعاىل: ﴿... ذا ٌب وا َلا ُيِصيُبُهْم ظاما ـبِيِل اهللِ وا َلا ناصا ـٌة يِف سا صا ْما َلا خما
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ارا وا  ِغيُظ الُكفا ْوطًِئا يا نا َلا ياطاُؤونا ما ُدوٍّ ناْياًل إَِلا ُكتِبا لا يا الٌِح إِنا اهللاـاُلونا ِمْن عا ٌل صا ما َلا  ُهْم بِِه عا

ًة وا َلا وا  *ُيِضيُع أاْجرا الـُمْحِسنِيا  ـِغريا ـًة صا قا ًة وا َلا ُينِْفُقونا نافا بِـريا اِدًيـا إَِلا َلا كا ْقطاُعـونا وا ُكتِـبا  يا

ا كا ـلا  نا ما ُُم اهللُ أاْحسا ﴾ سورة التاْوبة: ُهْم لِياْجِزهيا ُلونا ْعما  .121 -120اُنوا يا

ُة. جاعا صُة: الـما ْخما ُب: التاعب. والـما  والّظمُأ: العطش. والناصا
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نْهُ كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا   را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ةا را  إىل أيب ُعباْيدا

ْقلا اْلـُجموعا يف أنطاِكياة  ْمِع ِهرا وقد كتب إليه ُُيرُبُه بِجا
(1) 

 

ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

أّما َبْعُد، فقد بَلَغنِي كتاُبك، وَفِهْمـُت مـا ذَكـْرَت فيـِه ِمـْن َأْمـِر ِهَرْقـَل َملِـِك 

ا َمنْ  وم؛ فأمَّ ِزُلُه بَِأْنطاكَِيـَة َفَهزيمـٌة لـُه وألصـحابِِه، وفـتٌح مـَن اهِ عليـَك وعـىل الرُّ

ــْن َحــ(2)الـــُمسلمنيَ  ــا مــا ذَكــْرَت ِم ــِه لكــُم ـ، وأّم ـــْمَلَكتِِه، وَجِع ِه َلُكــْم أهــَل َم ْْشِ

                                                 

ْقلا ملكا الّروِم، وهوا يف 1)  ـاما توّجهت جيوُش الفتِح إىل الّشام بلغا ذلك ِهرا ( ذكر األزديُّ أّنه لا

، وحا  ، فانطلاقا فأقاما بأنطاكياةا دا لِْلـُمسلمي اجليوشا وحّضهم عـىل قتالِـفِلِْسطِيا ــاما ـشا هم؛ فلا

 ِِ نا ِمنا اجلابياِة ِمـن أر نُْه واخَتقا الّشاما حّتى دا ِِضا اهللُ عا أقبالا أبو عبيدةا عامُر بن اجلّراِح را

ْعـُه أحـٌد، فـاخت ُه بأاْمِر هرقلا وأّنه َجعا ِمن اجلنود َجًعـا لــم جيما  فأخربا
ْورانا أتاُه آت  ربا أبـو حا

ُه فيه بذلك، فكتب إليـه أبـو بكـر   ا، فكتب إىل أيب بكر  كتاًبا أخربا ه حقًّ عبيدةا عن ذلك فوجدا

نْــُه ِبــذا الكتــاب؛ فتــوح الّشــام  ِِضا اهللُ عا : 33؛ ومثُلــه يف: تــاريخ دمشــق 24لــألازدّي: -را

 .135: 3، واَلكتفاء 261

لا 2)  نْـُه تافـاءا ِِضا اهللُ عا ى ( كأنا أبا بكـر  را ْعنـا باسـم املدينـة )أنطاكياـة(، فـإنا ظـاهرا لاْفظِهـا فيـه ما

ـدا يل حـيا قـرأُت هـذا  ُة طّي ؛ وهذا أمٌر كـان با طاء، فـ)أاْنطاى( بمعنى )أاْعطاى(، وهي ُلغا العا

ّي رمحاُه اهلُل يف رسالِة )الّصاهل والّشاِحج(  رِّ عا الكتاب، ثما وقْفُت عىل كالم  أليب العالء الـما



- 381 - 

 الـُجُموَئ، فئنَّ ذلَك ما قد ُكنَّا وُكنُْتْم تعَلُموَن أّنُه سـَيُكوُن ِمـنُْهْم، ومـا كـاَن قـومٌ 

 -واةمُد هِ-لَِيَدُعوا ُسْلطاهَنْم ول َيـْخُرجوا ِمْن ُمْلكِِهْم بَِغْيِ قِتاٍل؛ وقْد َعلِمَت 

هُم اةيـاَة،  أْن َقْد َغزاُهْم ِرجاٌل كثٌي ِمَن الـُمسلمنَي ُيـِحبُّوَن الـَمْوَت ُحـبَّ عـُدوِّ

، وُيــِحبُّوَن الــِجهاَد يف سـبيِل اهِ ِمَن اهِ يف قتالِـِهُم األَْجـَر العظـيمَ  (1)وَيـْحَتِسُبونَ 

ُجـُل ِمـنُْهْم ِعنْـَد اْلــَهْيِج  (2)أشدَّ ِمن ُحبِِّهْم َأْبكاَر نِسائِِهْم وَعقائِـَل  أموالِــِهم، الرَّ
(3) 

َخْيٌ ِمْن َأْلِف َرُجٍل ِمَن الـُمْشكنَي؛ فاْلَقُهْم بِـُجنِْدي ول َتْشَتْوِحْش 
لِـَمْن غاَب  (4)

جاِل حّتـى َتكَتِفـَي َعنَْك ِمَن  َك بالرِّ الـُمسلمنَي، فئنَّ اهَ َمَعَك؛ وأنا َمَع ذلَك ُمـِمدُّ

 «.ول ُتريَد أْن َتْزداَد إْن شاَء اهُ؛ والّسالُم عَلْيَك ورْحُة اه

                                                 

ب، يقـول فيـه: يتحّدث ف را ـْأِل: )أانطـى( يف »يه عن تفاؤِل العا وأّمـا )أنطاكياـُة( فهـيا عـىل الفا

﴾، ويف )أاْنطاى( ضـمرٌي، وهـو  معنى )أعطى(، وُروي أنا النّبّي  ْوثارا قرأ: ﴿إّنا أاْنطاْينااكا اْلكا

ْيُت  وا  .652الّصاهل والّشاِحج: ...« اسُم اهلل؛ و)كِياة(: فِْعلاٌة ِمْن كا

ُد ياُؤها وخُتافاف؛ انظر: تاج العروس )نطك(.و  دا  )أانطاكِية( ُتشا

 حتريف، صّوبته عن اَلكتفاء وتاريخ دمشق.« وجيذبون»لألازدّي: -( يف فتوح الّشام 1) 

 ( العقائل: َجع العقيلة، وعقائل املال: كرائُمه وِخياُره.2) 

عــن اَلكتفــاء وتــاريخ دمشــق؛  حتريــف، وصــّوبته« الفــتح»لــألازدّي: -( يف فتــوح الّشــام 3) 

يُْج: احلرب.  واْلـها

 (4. ؛ يقول له: َل ُتتما  ( مِن الوحشِة، وهي اهلمُّ
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نُْهام  ِِضا اهلُل عا  إىل يزيدا بِن أيب ُسفيانا را

ْيِه بِ  ْقلا يف أاْنطاِكيةوقد كتابا إلا نُزوِل ِهرا
(1) 

 

ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

َل  ا َبْعُد؛ فقد بلَغنِـي كتاُبـَك َتـْذُكُر فيـه َتــَحمُّ أمَّ
وِم إىل أنطاكيـَة،  (2) َملِـِك الـرُّ

ْعَب يف َقْلبِِه ِمْن َُجُوِئ الـُمسلمنَي؛ فئنَّ اهَ  نا ـقْد نَ  -وَلُه اةمُد -وإلقاَء اهِ الرُّ رَصَ

ْعِب  ونحُن مَع رسوِل اهِ  بالرُّ
نا(3) يَن  (1)، وَأَمدَّ بِـَمالئكتِِه الكِراِم، وإنَّ ذلَك الـدِّ

                                                 

 (1 ، ـنُْهام إىل أايب بكـر  ِِضا اهللُ عا ِزيـدا بـِن أيب ُسـفيانا را ( ذكر األزديُّ بعدا الكتاِب الّسابِق كتابا يا

ْعِب يف قلِب  ى اهللُ ِمنا الرُّ ه فيه ما أاْلقا راِئـِه  ُيـْخرِبُ لاُه إىل أنطاكية، وما تـرك ِمـْن ُأما ، وحتمُّ ْقلا ِهرا

ل عليهم برأيِِه، فكتب إليه أبو بكر  جِّ عىل مدائِن الّشام وأعدا هلم ِمن اجليوش؛ وطلب أْن ُيعا

نُْه ِبذا الكتاب؛ فتوح الّشام  ِِضا اهللُ عا  .126: 3، وهو يف اَلكتفاء 26لألازدّي: –را

لتا »( يف اَلكتفاء: 2)  وُّ  ، وكاِل الّلفظاْيِ بمعنى اَلرحتال ِمن مكان  إىل مكان  آخر.«ـحا

ِق علايِْه:  ( فيه إشارٌة إىل قول النبّي 3)  ًْسـا مل ُيْعطاُهـنا أحـٌد ِمـنا »يف احلديث الـُمتافا ُأْعطِيُت مخا

ْســ ُِ ما ــْت يل األر ، وُجِعلا ــْهر  ِســريةا شا عــِب ما ــُت بالرُّ ــبِِّْل: ُنَِصْ  قا
ِ
ِجًدا وطاُهــوًرا ... األنبيــاء

ْي « )احلديث( يِْدّي -اجلمع بي الّصحيحا  (.1578)برقم:  262: 2للُحما

ِة، ومنـه أخـذا  ْهًرا، واحلـديُث مـْن دَلئـِل النبـوا وكان املسرُي ِمن احلجاِز إىل الّشاِم يستغرُق شا

مُّ   هذا املعنى، كأيب تـاّمم  يف قوله املشهور يف وقعة عا
ِ
عراء ُح الـُمْعتاِصم:كثرٌي ِمن الشُّ ـْمدا  وريةا يا
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عِب، هُ  نا اهُ بِِه بالرُّ يُن اّلذي َنْدُعواّلذي َنرَصَ َك  َو َهذا الدِّ النَّاَس إَلْيِه الَيْوَم؛ َفَوَربِّ

، ول َمـْن َيْشـَهُد َأْن ل إَِلـَه إِلَّ اهُ َكَمـْن (2)ِمنيَ ل َيـْجَعُل اهُ الــُمسلمنَي كالــُمْجرِ 

إَلـْيِهْم  (3)َيْعُبُد َمَعُه آلِـَهًة ُأْخَرى، وَيِديُن بِِعباَدِة آلِـَهٍة َشتَّى؛ فـئذا َلِقيُتُمـوُهْم فاْنــَهْد 

تبـارَك وتعـاىل َأنَّ الِفَ ـَة ُهْم، فئنَّ اهَ َلْن َيـْخُذَلَك، وقـْد َنبََّأنـا اهُ بِـَمْن َمَعَك وقاتِلْ 

كَ (4)القليلَة َتغلُِب الِفَ َة الكثيَة بـئْذِن اهِ جـاِل يف إِْثـِر  (5)؛ وَأنـا َمـَع ذلِـَك ُمــِمدُّ بالرِّ

جال، حّتى َتْكَتُفوا ول َتـْحَتاُجوا إىل ِزيادِة إنساٍن إِْن شاَء اهُ؛ والّسالُم عَلْيـَك  الرِّ

 «.(6)ورْحُة اهِ

                                                 

ــــِب  ُع ــــنا الرُّ ــــيٌْش ِم ــــُه جا ما دا  إَِلا تاقا

 

ــد    ْض إىل أاحا ــنها ـــْم ي ــا ولا غــُز قوًم  مل يا

 

 

نا»( يف اَلكتفاء: 1)   «.وأيادا

اْلـُمْجِرِميا  36و 35( ِمنا اآليتي 2)  ُل اْلـُمْسلِِميا كا ناْجعا لام: ﴿أافا ُكْم كا  *ِمن ُسورِة القا ا لا ْيـفا ما

.﴾  تاـْحُكُمونا

عا ...«. فإذا لقيتاُهم فانُبْذ إليهم »( يف اَلكتفاء: 3)  ا دا هلـم وَشا ما ْوم: ّنضا إليهم وصا ادا إىل القا وّنا

لاُهْم. ُهْم باحلرِب وقاتا فا ْوِم: كاشا  يف قتالِـهم. ونبذا إىل القا

مْ ...«القليلة منّا تغلب »( يف اَلكتفاء: 4)  لاباـْت فِئاـًة  ، وهو من قوله تعاىل: ﴿كا  غا
ـة  لِيلا ِمـْن فِئاـة  قا

ًة بِإِْذِن اهللِ﴾ ِمن اآلية  ثرِيا  ِمن ُسورِة البقرة. 249كا

ُكْم »( يف اَلكتفاء: 5)   ...«وأنا مع ما هنالِكا ُمـِمدُّ

 يف اَلكتفاء.« ورمحة اهلل»( مل ترد: 6) 
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نُْه  كتاُبهُ  ِِضا اهلُل عا  را

نُْه  ِِضا اهلُل عا ْمِرو بِن العاِص را  إىِل عا

وم ُه بُِجُموِع الرُّ ْيِه ُيـْخرِبُ وقد كتابا إلا
(1) 

 

 َساَلٌم َعَلْيَك.»

وُم ِمَن اْلـُجموئ؛ وإنَّ اهَ َلـْم  َعِت الرُّ ا َبْعُد، فقد جاَءيِن كتاُبَك َتْذُكُر ما ََجَ أمَّ

َنا َمَع َنبِ   ول بَِكْثَرِة ُجنُوٍد، َفَقْد ُكنّا َنْغُزو َمَع َرُسوِل اهِ  (2)بَِكْثَرِة عددٍ  يِِّه َينرُْصْ

، وكنّا َيْوَم ُأُحٍد مع رسـوِل (1)وإْن َنـْحُن إِلَّ َنَتعاَقُب اإِلبَِل  (3)وما َمَعنا إِلَّ ُفَرْيساٌت 

                                                 

اينُّ هذا احلديثا بسنِدِه إىل عبِد اهللِ بنِ 1)  ـنُْهام، ثـّم  ( أوردا الطاربا ِِضا اهللُ عا ْمـِرو بـِن العـاِص را عا

دا بـه »علاقا عليه بقولـه:  ــْم ُيـْروا هـذا احلـديُث عـن أيب بكـر  ُمتاِصـاًل إَِلا ِبـذا اإلسـناد، تفـرا لا

وائِد )برقم: 164: 8الـُمعجم األوسط  « الواقديُّ  ِع الزا ْما ( وعّلقا 10092، والكتاُب يف جما

ـناِدِه فقـال:  ، ويف جـامع األحاديـث «فيـه الّشـاذاُكوينُّ والواقـدّي، وكالِهـا ضـعيف»عىل سا

 (.14111، برقم: 630: 5(، ويف كنز الُعاّمل )27821، برقم: 172: 25)مسند أيب بكر 

ـن الّسـالح؛ 2)  ـدُّ لِــُمالقاة العـدّو م  ِة، ما ُيعا د(، وهو َجع الُعدا ( ياِصحُّ ضبُطها بضّم العي )ُعدا

ُه: وبكْس العي )عا  د(، والضمُّ أْوىل، فإنا قولا د.« بكثرِة جنود»دا دا  دلاْت عىل كثرة العا

ْيسات: أفراس قليلة؛ ويف جـامع األحاديـث وكنـز الُعـاّمل: 3)  سـانِ »( ُفرا دا عـن عـِّلٍّ «فارا ، وورا

نُْه أناه قال:  ِِضا اهلُل عا بارْيِ »را ساِن: فرٌس للزُّ  إَِلا فارا
ْوما باْدر  نا يا عا ٌس للِمْقـداِد بـِن ما كانا ما ـرا ، وفا

دِ   . 337: 1للّسيوطّي -واخلصائص الكربى  372 - 371: 1عيون األثر « األاْسوا
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 (2)ْرَكُبــه؛ ولقــد كــاَن ُيْظِهُرنــاومــا َمَعنــا إِلَّ َفــَرٌس واِحــٌد كــان رســوُل اهِ يَ  اهِ 

 وُيِعينُنَا َعىل َمْن خاَلَفنا.

هم ُبْغًضا لِْلَمعاس، فَأطِِع اهَ،  -يا َعْمُرو –واْعَلْم  َأنَّ َأْطَوَئ النّاِس هِ َأَشدُّ

 «.وُمْر أصحاَبَك بِطاَعتِه

                                                 

ُب يف الّركوب. 1)   ( نتعاقاب: أْي نتناوا

ه.2)  ا ّواُه وناَصا ُه: قا را  ( أي: كانا اهللُ ُيْظِهُرناا؛ وأْظها
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ةا را  إىل أيب ُعباْيدا

وِم وَُجُوِعِهم ه بأاْمِر الرُّ ْيِه ُيـْخرِبُ وقد كتابا إِلا
(1) 

 

ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

ُكْم لِـُمواَقَعتُِكْم، وما َكَتَب   ا َبْعُد، فقد جاَءيِن كتاُبَك َتْذُكُر فيه َتْسيَِي َعُدوِّ أمَّ

اُهْم َأنْ  (2)بِه َملُِكهم إَلْيِهْم ِمْن ِعَدتِهِ  ُهْم ِمَن الــُجنوِد مـا َتضـيُِق بـِه األرُل  إيَّ يـُمدَّ

                                                 

ثُ 1)  ـاما كا ِِضا ( ذكر األزديُّ أنا أهلا مدائِن الّشام لا ت َجوُع الـُمسلمي اّلتي أرسلاها أبـو بكـر را را

ُب  وناه، فكتب إليهم كتاًبا ياْعجا ْستاِمدُّ نُْه لفتح الّشام، أرسلوا إىل ملك الّروم ُيْعلِمُوناُه ويا اهللُ عا

ـغا أبـا  لا ُِ الفضاُء، وبا هم بجنود تاِضيُق ِبم األر ِعُدهم بأْن يـُِمدا فيه ِمن استمداِدهم إّياه، ويا

ـُه ِمـن أنبـاِط أهـل الّشـام  ـْذُكُر فيـه أنا عيونا ةا عامرا بن اجلّراح ذلك، فكتب إىل أيب بكر  يا ُعبايْدا

أنا الـُمْسلِمي طايِّباٌة نفوُسـهم بقتالِـ وم، وا هم؛ فـدعا أبـو ـأخربوه بقدوِم أوائِل أاْمداِد ملك الرُّ

را إسالُمُهم إىل ما باعْ  ْيش  ِمّن تأخا ِا بكر  أاَْشافا ُقرا هم يف األْمِر، فاعَت ّكةا  ليستاِشريا تِْح ما دا فا

ُر بُن  ُه عىل الـخا عىل ذلك ُعما را ْمِرو بِن العاِص وأاما دا لِعا قا نُْه، ُثّم إّن أبا بكر  عا ِِضا اهللُ عا ّطاب را

ةا هذا الكتاب؛ فتوح الّشام:  ُه، وكتب إىل أيب ُعبايْدا عا با ما ِن انتادا : . وأنبـاط الّشـام41و  37ما

 الفاّلحونا يف الّشام.  

ْعُد.2)  ة: الوا  ( الِعدا
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ــا(1)الَفضــاءُ  ــْيِهْم بُِرْحبِه ــِه وَعَل ــيَِّقًة عَلْي ــد أصــَبَحِت األرُل َض ــُر اهِ لق  (2)؛ وَلَعْم

َأْن ُتِزيُلـوُه ِمـْن َمكانِـِه الَّـذي ُهـَو بـِه ( 4)، وَأْيـُم اهِ! مـا َأَنـا بِـآيِسٍ (3)بِـَمكانُِكْم فيهم

ــوادِ عــاِجاًل إ ْن شــاَء اهُ، َفُبــ َّ َخْيَلــَك يف الُقــَرى والسَّ
، وَضــيِّْق َعلــْيِهْم بَِقْطــِع (5)

ةِ  نَّ الـَمدائَن حتى يأتَِيَك َأْمِري، فئِْن ناَهُضوَك فاهْنَْد (6)الـِمَيِة والـاَمدَّ  (7)، ول حُتاِعَ

ــُه َلــْيَس يــأتيِهْم َمــ َدٌد إِلَّ َأْمــَدْدناَك بـِــِمْثَلْيِهْم أو إَلــْيِهْم، واْســَتِعْن بــاهِ عَلــْيِهْم، فئنَّ

ٌة ول ِذلٌَّة، َفاَل َأْعِرفنَّ ما َجُبنُْتْم َعنُْهْم، ول  -واةمُد هِ-ِضْعِفِهْم؛ وَلْيَس بُِكْم  قِلَّ

ُكْم بال (1)، فئنَّ اهَ فاتٌِح َلُكْم وُمْظِهُرُكمْ (8)ما ِخْفُتْم منهم ، ُوْملَتِمٌس ـعىل َعُدوِّ  نَّرْصِ

ْكَر لَِينُْظَر كيَف َتْعَمُلون.  منُكُم الشُّ

                                                 

ة.1)  ُِ الفضاء: الواِسعا  ( األر

تِها.2)   ( بُِرْحبِها: بِسعا

هم واستعداِدكم لقتالِـهم. 3)   ( بمكانِكم فيهم: أي بسبب وصولُِكْم إليهم وإقامتِكم عندا

 (4.  ( أايِسا منا األاْمِر، فهو آيٌِس: يائِسا

واد: ما5)  ـجٌر، لِـ ( السا ى ِمّا يكون فيه شا  َّْضا خُ ـحولا الُقرا
ِه مـنا ـِه واسـوداِده، لُقـْرِب الـتِ ُخَّْضا

واد.  السا

ُد.6)  دا : إذا جلاباُه؛ واملاّدة: الـما ُة: الّطعام؛ وقد امتار الطعاما  ( الـِمريا

عا يف قتاله.7)  ا ُه وَشا دا لا ما ، وصا اضا ادا إليه: ّنا ُه. وّنا ما ُه: قاوا  ( ناهضا

ُبنُْتم عنهم: أي أن ُتاُبوا اإلقداما عليهم وجتنبوا. وما ِخْفُتم: أي أاّن ختافوا؛ و)ما( هنـا ( م8)  ا جا

ِرّية.  ْصدا  ما
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ُه ُذو   ا َيراُه وَيْعِرُفه، فئنَّ ا، وَقْد َأْوَصْيُته َألَّ ُيضيَع َحقًّ وَعْمرٌو فُأوِصيَك بِِه َخْيً

اُلم عَلْيَك ورْحُة اهِ ِربٍة؛ والسَّ  «.َرْأٍي وجَتْ
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 كِتاُبُه َريِضَ اهُ عنهُ 

 ُجيوِ، بالّشامـلإىل قاَدِة ا 

وم وقد َكَتُبوا إَلْيِه بَِشْأِن َُجُوِئ الرُّ
(1) 

 

كنَِي بَِزْحِف ـْجَتِمُعوا َفَتُكوُنوا َعْسَكًرا واِحًدا، واْلَقْوا ُزُحوَف الا» ُمْْشِ

ُه، وخاِذٌل َمْن َكَفَرُه، وَلْن ـال ُكْم َأْعواُن اهِ، واهُ ناِعٌ َمْن َنرَصَ ُمْسلِِمنَي، فئنَّ

ِة آلٍف إذا ُأُتوا ُياْ  ياَدُة َعىَل الَعَْشَ ُة آلٍف والزِّ ٍة، وإنَّام ُيْاَتى الَعَْشَ َتى ِمْثُلُكْم ِمْن قِلَّ

ُموِك ُمَتسانِِدينَ  ُنوِب، واْجَتِمُعوا بِالَيْ ُسوا ِمَن الذُّ
ُنوِب؛ فاْحَِِّ ، (2)ِمْن تِْلقاِء الذُّ

 .«َوْلُيَصلِّ ُكلُّ َرُجٍل ِمنُْكْم بَأْصحابِه

                                                 

ـهُ ـ( ذكرا الّطربّي أّن قادةا ُجيوِش الّشام لا 1)  ْقُل َُجُوعا لا إليِهْم ِهرا ْمـِرو  اّم أرسا تاُبـوا َجيًعـا إىل عا كا

ــْم بِن العاِص أاْن: ما الـرْأُي؟ فكـاتا  عـوا لا ُـم إذا اجتاما ْأيا اَلجـتامُع، وذلـكا أّنا باهم أانا الـرا

ُمـوِك، وكـاُنوا  ْ ـُدوا اَلجـتامعا يف الريا عا ِهم؛ فاتا ُدوِّ ْقوا مل يُقوُموا لِــعا ، وإذا تفرا
ُبوا ِمن ِقلاة  ُيْغلا

ْمـًرا،  ُبوا بِِه عا ـْيِهم كتاُبـهُ »كتُبوا إىل أابى بكر  بمثِل ما كاتا لاـعا علا و بِـأاِن  فطا ْمـر  بِــِمْثِل رْأِي عا

 .393 -392: 3الِكتاب؛ تاريخ الّطربّي  « اجتاِمُعوا ...

 ( أاْي: ُكلُّ قائد  رئيٌس عىل ُجنِْدِه، وُيِعُي باْعُضُهْم باْعًضا، وليس هلم رئيٌس واحد. 2) 
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نْهُ  كتاُبهُ  ِِضا اهلُل عا  را

نْهُ   ِِضا اهلُل عا  إىل خالد بن الوليد را

ُرهُ  ام ويؤمِّ سري إىل الشا يأمُرُه بالـما
(1) 

 

                                                 

نْـُه 1)  ِِضا اهللُ عا ةا عامرا بنا اجلـّراِح را نْـُه ( ذكر األزديُّ أنا أبا ُعبيدا ِِضا اهللُ عا كتـب إىل أيب بكـر را

ْن كان عـىل ديـنِهم مـن قبائـِل العـرب يف الّشـام قـد  وما وأهلا البالاِد وما را فيه أّن الرُّ بكتاب  ذكا

ْرُجون النَّصا  ، وأنا الـُمسلمي يا ـه أاحـبا  اجتمُعوا عىل حرِب الـُمسلميا  ِمـنا اهلل تعـاىل، وأنا

ى ا  بذلكا لِـريا
نْـُه ِبـذا  إعالما أيب بكر  ِِضا اهللُ عا ـُه؛ فكتـب أبـو بكـر إىل خالـد بـن الوليـد را رأيا

، أحـُدِها إىل جنـوِد  ـِمًرا بـأمر أيب بكـر كتاـبا كتـاباْيِ ة خالٌد إىل الّشام ُمْؤتا الكتاب؛ فلاـاما توجا

هْم بإنجاز موعوِد اهلل تعـاىل، وثـ ُ ُهْم ويبرشِّ انيهام الـُمسلمي بالّشام ُيرُبهم فيه بقدومِه نحوا

ـُه أمـٌر مل يُكـن ُْيريـُدُه وَل طالاباـُه، وقـال يف كتابِـه:  ، وأنا ُه فيـه بـأْمِر أيب بكـر  ةا ُيـْخرِبُ إىل أيب ُعبايْدا

، وَل ُُيـالاُف رأُيـك، وَل  -رمِحاكا اهلُل -وأنتا » ـ أمـُركا عىل حالِكا اّلتي كنتا ِِبـا، َل ُيعىصا

ْطُع أمٌر دوناك؛ فإناكا سـيٌِّد ِمـن سـا ، وَل ُيْسـتاْغناى عـن ُيقا ـُر فاْضـُلكا داِت الــُمسلمي َل ُينْكا

وِ املعطار )قراقر(، وانظـر تـاريخ الّطـربّي 57فتوح الّشام: ...« رأيِك  ، ونحو منه يف الرا

عا خالٌِد إىل الِعراِق ِمنا احلجِّ وافـاُه كِتـاُب ـ( أّنه لا 411: 3، وجاءا يف )411و  408: 3 جا اّم را

، وقـال:  أايِب باْكر  بأنْ  ـعا الــُمثاناى بـِن حاِرثـةا ُهم ما ْطرا َْتُك شا ْطِر النّاِس ويا ُُيُْرجا إىل الّشاِم يف شا

ل َتأُْخَذْن َنْجًدا إلَّ َخلَّْفَت َلُه َنْجًدا، فئذا َفتََح اهُ َعَلْيُكْم فاْرُدْدُهْم إىل الِعراِو وَأْنَت َمَعُهـْم، »

ة.، والنا «ُثمَّ َأْنَت َعىل َعَملِك  ْجُد: صاِحُب الناْجدا
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أّما َبْعُد؛ فئذا جاَءَك كتايِب هذا َفَدِئ الِعراَو وَخلِّْف فيِه أهَلُه الَّـذيَن َقـِدْمَت »

ًفــا يف أهــلِ  ِة ِمــْن أصــحابَِك الَّــذيَِن َقــِدُموا  عَلــْيِهْم وُهــْم فيــه، َوامــِض ُمَتَخفِّ الُقــوَّ

ِحجاِز، ـالِعراَو ُمَعَك ِمَن اليامَمِة، وَصِحبوَك ِمَن الطَِّريِق، وَقـِدُموا عَلْيـَك ِمـَن الـ

اِح وَمـْن َمَعـُه ِمـَن الــُمسلمنَي، فـئذا  ْأَم، َفَتْلَقى أبا ُعَبْيـَدَة بـَن الــَجرَّ َحتَّى تأَ  الشَّ

الُم عَلْيَك  اْلَتَقْيُتْم فأنَت   «.َأِمُي الـَجامِعة؛ والسَّ



- 392 - 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا  را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ةا را  إىل أيب ُعباْيدا

وِم بالّشام ُه بِتاْأِمرِي خالِد بِن الوليِد لِقتاِل الرُّ رِبُ ُُيْ
(1) 

 

ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

الِْفـُه، واْسـَمْع َلـُه أّما َبْعُد؛ فئينِّ َقْد َولَّْيُت خ  ـام، َفـاَل خُتَ وِم بالشَّ الًدا قِتـاَل الـرَّ

وَأطِْع أمَرُه؛ فَئينِّ َولَّْيُتُه َعلْيَك وَأنا أعَلُم أنََّك َخْيٌ ِمنُْه، َوَلَكْن َظنَنْـُت َأنَّ َلـُه فِْطنـًة 

ـ شـاِد؛ والسَّ الُم عَلْيـَك ورْحـُة يِف الـَحْرِب َلْيسْت َلَك؛ َأراَد اهُ بِنَا وبِـَك ُسـُبَل الرَّ

 «.اهِ

                                                 

ـاما كتب إىل خالِد بن 1)  ةا ِبذا الكتاب لا نُْه كتب إىل أيب ُعبايْدا ِِضا اهللُ عا ( ذكر األزديا أنا أبا بكر  را

ابق؛ فتوح الّشام:  ِه إىل الّشام وهو الكتاب السا ْأُمُرُه بالتوجُّ  .74الوليد يا
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا دقاِت را  يف الصا

نْهُ  ِِضا اهلُل عا  را
 إىل أاناِس بِن مالِك 

ينِ   قاِت الباْحرا دا وُهوا عاِمُلُه عىل صا
(1) 

 

ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

َدَقِة اّلتي َفَرَل رسوُل اهِ  الـُمسلمنَي اّلتـي َأَمـَر اهُ  عىل َهِذِه َفريَضُة الصَّ

؛ فَمْن ُس َِلها ِمَن الـُمامننَي عىل َوْجِههـا َفْلُيْعطِهـا، وَمـْن ُسـ َِل بِـها رسوَل اه 

 َفْوَقها َفال ُيْعطِِه:

يَن ِمَن اإلبِِل َفام ُدوَنـها: الَغنَُم؛ يف ُكلِّ َسٍْس شاٌة.  يف َأْرَبٍع وِعْْشِ

                                                 

مصـادر احلـديث والفقـه والّسـرية وغرِيهـا، منهـا: ( وردا هذا الكتاُب يف مصادرا كثرية مـن 1) 

ًقا، وهو فيه بأرقام:  (، وُمسناد أمحد 1455و 1454و  1453صحيح البخارّي )أورده مفرا

ــنان الُكــربى 1567(، وســنن أيب داوود )بــرقم: 72بــن حنبــل )بــرقم:  قــّي -(، والسُّ للباْيها

(، 3266ابن ِحّبان )برقم:  (، وصحيح1984(، وُسنان الّدارقطنّي )برقم: 7497)برقم: 

نصـب  (،58للّطـرباين )بـرقم: -(، واألحاديـث الّطـوال 1263ومصابيح الّسـنّة )بـرقم: 

، 337 - 335: 2 الراية ألحاديث اهلداية مـع حاشـيته بغيـة األملعـي يف ختـريج الزيلعـي

 ،417 -405: 5 ح الكبـريرّش ـالبدر املنري يف ختـريج األحاديـث واآلثـار الواقعـة يف الـو

 وكثرٌي غرُيها، وكلُّها تكاد تكون متطابقة إَّل يف بعِض احلروف والعبارات.
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ًسا وِعْْشِ  ، فـئِْن (1)يَن إىل َسٍْس وَثالثنَِي ففيهـا اْبنَـُة خَمَـاٍل ُأْنَثـىفئذا بَلَغْت َسْ

 .(2)َلـْم َتُكْن فيها اْبنَُة خَمَاٍل فاْبُن َلُبوٍن َذَكرٌ 

 فئذا بَلَغْت ِستًَّة وَثالثنَِي إىل َسٍْس وَأْرَبِعنَي ففيها اْبنَُة َلُبوٍن.

ٌة َطُروَقُة الـَجَملِ فئذا َبَلَغْت ِستًَّة وَأْرَبِعنَي إىل ِستِّنَي   .(3)ففيها ِحقَّ

 .(4)فئذا َبَلَغْت إِْحَدى وِستِّنَي إىل َسٍْس وَسْبِعنَي ففيها َجَذَعةٌ 

 فئذا َبَلَغْت ِستًَّة وَسْبِعنَي إىل تِْسِعنَي ففيها اْبنََتا َلُبوٍن.

َتاِن طَ  يَن وِماَئٍة ففيها ِحقَّ  ُروَقَتا الـَجَمِل.فئذا َبَلَغْت إِْحَدى وتِْسِعنَي إىل ِعْْشِ

ِسـنَي  يَن وِماَئٍة ففي ُكـلِّ َأْرَبِعـنَي اْبنَـُة َلُبـوٍن، ويف ُكـلِّ َسْ فئْن زاَدْت عىل ِعْْشِ

ٌة.  ِحقَّ

ٌء إِلَّ َأْن َيشـاَء ربــَُّها،  وَمْن َلـْم َيُكْن َمَعُه إِلَّ َأْرَبٌع ِمـَن اإِلبِـِل فَلـْيَس فيهـا يَشْ

ًسا ِمَن   اإِلبِِل ففيها شاٌة.فئذا َبَلَغْت َسْ

                                                 

هـا،  (1)  ْـِل ُأمِّ ْقـُت محا ـْوٌل ودخلاـْت يف الّثـاين، ودخـلا وا ْيهـا حا : اّلتـي أاتـى علا ِِ خا ابنة الـما

 . واملاِخُض: احلاِمُل 

ُه لا  (2)  ْت أمُّ  فصارا
ناة  ْضِع الابُن اللابوِن: اّلذي دخلا يف ثالِِث سا ْملِ ـُبوًنا بوا  . حا

ُة الـال( 3)  ُة طاُروقا ـْت عليهـا ثـالُث ـِحقا ْحُل، وهـي اّلتـي أتا ها الفا ْطُرقا ْت أْن يا ِل: اّلتي بلاغا ما جا

 . سنيا ودخلاْت يف الّرابعة

ُة: ـ( ال4)  عا ذا  . اّلتي أتاْت عليها أربُع سنيا ودخلاْت يف اخلاِمسةجا
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َدقاِت[ فَمْن َبَلَغْت ِعنْـَدُه ِمـَن اإِلبِـِل  ]فئذا َتَباَيَن َأْسناُن اإِلبِِل يف َفرائِِض الصَّ

ـها ُتْقَبُل ِمنُْه ]ال ٌة، فئنَّ َعُل ـَصَدَقَة الـَجَذَعِة وَلْيَس ِعنَْدُه َجَذَعٌة وعنَدُه ِحقَّ ِحّقُة[ وجَيْ

يَن ِدْرَهـاًم.َمَعها شاَتنْيِ إِِن اْسَتيْ  تا ]َلُه[، َأْو ِعْْشِ  ََّسَ

ـها  ُة وِعنَْدُه الـَجَذَعُة، فئنَّ ِة وَلْيَسْت ِعنَْدُه الـِحقَّ وَمْن َبَلَغْت ِعنَْدُه َصَدقَة الـِحقَّ

ُو  . (1)ُتْقَبُل ِمنُْه الـَجَذَعُة وُيْعطِيِه الـُمَصدِّ يَن ِدْرَهـاًم َأْو َشاَتنْيِ  ِعْْشِ

ـها ُتْقَبـُل ِمنْـُه وَمْن َبَلَغْت ع ِة وَلْيَسْت ِعنَْدُه إِلَّ اْبنَُة َلُبوٍن، فئنَّ نَدُه َصَدَقَة الـِحقَّ

يَن ِدْرَهـاًم.  اْبنَُة َلُبوٍن وُيْعطِي َمَعها َشاَتنْيِ َأو ِعْْشِ

ــها ُتْقَبـ ـٌة، فئنَّ ُل ِمنْـُه وَمْن َبَلَغْت َصَدَقُتُه اْبنََة َلُبوٍن وَلْيَسـْت ِعنْـَدُه وِعنْـَدُه ِحقَّ

. يَن ِدْرَهـاًم أو َشاَتنْيِ ُو ِعْْشِ ُة وُيْعطِيِه الـُمَصدِّ  الـِحقَّ

ــها ُتْقَبـُل  وَمْن َبَلَغْت َصَدَقُتُه اْبنََة َلُبوٍن وَلْيَسْت ِعنَْدُه وِعنَْدُه بِنُْت خَمَاٍل، فئنَّ

يَن ِدْرَهـاًم أو َشاَتنْيِ   .ِمنُْه اْبنَُة خَمَاٍل وُيْعطِي َمَعها ِعْْشِ

 .(2)وَصَدَقُة الَغنَِم يف سائَِمتِها

يَن وِماَئِة شاٍة ففيها شاٌة.  فئذا كاَنْت َأْرَبِعنَي إىل ِعْْشِ

يَن وِماَئٍة إىل َأْن َتْبُلَ  ِماَئَتنْيِ ففيها شاتاِن.  فئذا زاَدْت عىل ِعْْشِ

 فئذا زاَدْت عىل الـاِمَئَتنْيِ إىل ثالِ  ِماَئٍة ففيها ثالُ  ِشياٍه.

                                                 

ُق: عاِمُل 1)  دِّ ِة. ( الـُمصا قا دا  الصا

ى، وَل ُتْعلاُف. 2)  ْرعا ُة: الّراِعيُة يف الـما  ( الّسائما
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 ا زاَدِت الَغنَُم عىل ثالِ  ِماَئٍة ففي ُكلِّ ِماَئٍة شاٌة.فئذ

ـَدَقِة َهِرَمـًة ول ذاَت ُعـوارٍ  ول َتـْيَس الَغـنَِم، إِلَّ َأْن َيشـاَء  (1)ول ُِيِْرُا يف الصَّ

ُو   .(2)الـُمَصدِّ

َد  ُو َبنْيَ ُمـْجَتِمٍع َخْشَيَة الصَّ ٍو، ول ُيَفرَّ  َقِة.]ول ُيـْجَمُع َبنْيَ ُمتَفرِّ

ِة[. (3)وما كاَن ِمْن َخلِيَطنْيِ  ِويَّ ـُهام َيَِّاَجعاِن َبْينَُهام بالسَّ  فئنَّ

ُجِل ناقَِصًة ِمْن َأْرَبِعنَي شاًة واحدًة فَلْيَس فيهـا َصـَدَقٌة،  فئذا كاَنْت سائَِمُة الرَّ

ـها  .(4)إِلَّ َأْن َيشاُء َربُّ

َقةِ  ويف الرِّ
، فـئذا َلــْم ـُرُبـُع الـ (5) َيُكـْن مـاٌل إِلَّ تِْسـِعنَي وِماَئـٌة فَلـْيَس فيهـا ُعْْشِ

ـها  «.َصَدَقٌة إِلَّ َأْن َيشاَء ربُّ

 

 

                                                 

يُْب. 1)   ( الُعوار: العا

ق(، الـُمراُد بِه هنـا: صـاِحُب 2)  دِّ ق( و)الـُمصا دا ِق( و)الـُمصا دِّ ( اخُتلِفا يف ضبطِِه بي )الـُمصا

ناِم.   الغا

ًعاالـخا ( 3)  ُهام ما ناما لاطا غا ْن خا  . لِيطاِن: ما

 ( أاْي: صاِحُبها. 4) 

قاُة: 5)  ـ( الرِّ ـُة، سـواٌء أاكاناـْت ما ُة اخلالِصا ـرْيا مــالِفضا ًة أْم غا وبا ـُق عـىل ـَّْضُ َّضوبة؛ وقيـل: ُيْطلا

ِرِق  ِة بِِخالِف الوا ِب والِفضا ها  . الذا
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ةِ  ْوما اْلـُجُمعا نُْه يا ِِضا اهلُل عا  ُخْطباٌة لُه را

وايـُة األُوىل -  -الرِّ

 

ْيم   ِِضا اهلُل (1)روى أبو ُنعا بانـا أبـو بكـر  را طا ْيم  قال: خا بسنده إىل عبد اهلل بن ُعكا

: عا   نُْه فقالا

أّما َبْعُد، فـئيّن ُأوِصـيُكْم بَتْقـَوى اهِ، وأْن ُتْثنُـوا عليـِه بـام ُهـَو َلـُه أهـٌل، وأْن »

َمعوا اإلةـاَف بالــَمْسألةِ  ْهَبِة، وجَتْ ْغَبَة بالرَّ لِطوا الرَّ خَتْ
، فـئنَّ اهَ تعـاىل َأْثنَـى عـىل (2)

ُمْ  اِت َوَيْدُعوَننَا َرَغًبـا  َزَكِرّيا وعىل َأْهِل َبْيتِِه فقال: ﴿ إهِنَّ َكاُنوا ُيَساِرُعوَن يِف اْلـَخْيَ

 .(3)َوَرَهًبا َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعنَي ﴾

                                                 

ــاء 1)  ــة األولي ــاء: 35-36: 1( حلي ــاريخ اخللف ــة 84، وت ــيم يف احللي ــو نع  34: 1، وروى أب

خرشي يف ـ(، والّزمـ44180ورقـم  44179ورقم  44177كنز الُعاّمل )برقم: وصاحب 

بعض هذه اخلطبة ِبذه الرواية، وروي بعضها برواية أخرى سـأفردها عـىل  298:2الفائق 

 20:2تالف، وكـذلك يف نثـر الـّدر ، مع يشء من اَلخ58: 4حدة؛ وهذه اخلطبة يف العقد 

. 232:2فـاظ؛ وينظـر أيًضـا عيـون األخبـار مع يشء من اختالف العبارات واألل 18:2و

، انظر: وبعُض ُخطبته هذه شبيٌه ببعِض ُخطبته يف باعِث ُأسامةا بِن   .253زيد 

فا باملسألة: ألحا ِبا.ـ( أالْ 2)   حا

 من سورة األنبياء.  90( من اآلية 3) 
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ِه َأنُفَسكمْ  -عباَد اه! –ثمَّ اعَلُموا  َن بَِحقِّ َأنَّ اهَ َتعاىل قِد اْرَاَ
، وأخـَذ عـىل (1)

ِي البـاقي؛ وهـذا كتـاُب اهِ ذلَك مواثيَقُكم، واشِّى منُكُم القليـَل الفـايِنَ بـالكث

ُقوا َقْوَلــُه، وانتِصــُحوا كِتاَبــه ، (2)فــيُكْم، ل َتْفنَــى َعجائُبــُه، ول ُيطَفــُأ ُنــوُره، فَصــدِّ

وا فيِه ليوِم الظُّْلَمِة، فئنَّام َخَلَقُكْم للِعبادِة، وَوّكَل بكُم الكِراَم الكـاتِبنَي،  واسَتْبرِصُ

 َيْعَلُموَن ما َتْفَعُلون.

َأّنُكْم َتْغـُدوَن وَتُروُحـوَن يف َأَجـٍل قـد ُغيِّـَب عـنُكْم  -عباَد اه! -اعَلُموا  ُثمَّ 

ــ ــتَطْعُتْم َأْن َت ــئِِن اس ــه؛ ف ــْن ـِعْلُم ــافَعُلوا، وَل ــِل اهِ ف ــُتْم يف َعَم ــاُل وأن نَْقيِضَ ااج

ــ  آجــاُلُكْم نَْقيِضَ ـَتســتطيعوا ذلــَك إِلَّ بــاه؛ َفَســابِْقوا يف َمَهــِل آجــالُِكْم قبــَل أْن َت

ِهْم وَنُسـوا َأنُفَسـُهْم،  ْكْم إىل أسوأِ َأعاملُِكْم، فئنَّ أقواًما َجَعُلوا آجاَلـُهْم لَِغـْيِ دَّ فَيُ

!! إِنَّ وراَءكم طالًبـا (3)فَأهَنْاكم َأْن َتُكوُنوا أمثاَلـُهْم؛ الَوَحى الَوَحى، والنَّجا النَّجا

ُه ََسيعٌ   «.َحثيًثا، َمرُّ

ْمِرو بِن دينار، قال: خطابا أبو بكـر رِض اهلل ثما روى أبو  ُنعيم  بسنده إىل عا

ُأوِصيُكم باهِ لَِفْقِرُكْم َوفاَقتُِكْم َأْن َتتَُّقوُه، وأْن ُتْثنُوا عليه بام ُهَو » تعاىل عنه فقال:

 «.َأهُله، وأْن تستغِفُروه، إنَّه كاَن غّفاًرا

                                                 

 (1 .
ِ
 ( ارُتنه: جعلُه رهنًا، وهو ما جيعُل عندكا مقابل يشء

 خلص لُه.( انتصحُه: أ2) 

ى، والناجا الناجا: طلٌب 3)  حا ى الـوا حا  .405 -404و 254لإلَساع؛ وانظر: ( الـوا
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را نحوا حديِث عبدِ  كا : فاذا ْيم  : قال أبو ُنعا ، وزادا ْيم   اهللِ بِن ُعكا

ُكـْم َحِفْظـُتْم؛ » ُكْم ما َأخَلْصُتْم هِ عزَّ وجلَّ َفَربَّكْم َأَطعـُتْم، وحقَّ واعَلموا أنَّ

، واْجَعُلوهـا نوافِـَل َبـنْيَ َأيـِديُكْم، َتْسـَتْوُفوا (2)يف َأّياِم َسـَلِفُكمْ ( 1)فَأْعُطوا َ ائَِبكم

 ِرُكْم وحاَجتُِكْم.َسَلَفُكْم و ائَبُكْم حنَي َفقْ 

ـروا  فـيَمْن كـاَن َقـبَلُكْم: أيـَن كـاُنوا َأْمـِس، وأيـَن هـُم  -عبـاَد اهِ! –ُثمَّ َتَفكَّ

يِسَ ـاليوَم؟ أيـَن الــُملوُك اّلـذيَن كـاُنوا َأثـاُروا األْرَل وَعَمُروهـا؟ قـد ُنُسـوا وُنـ

ْم َخاوِ  َء ﴿ َفتِْلـَك ُبُيـوُاُ وُهـْم يف  (3)َيـٌة بِــاَم َظَلُمـوا ﴾ِذْكُرهم، فُهـُم اليـوَم َكـاَل يَشْ

سُّ ِمنُْهُم ِمْن َأَحٍد أْو َتْسـَمُع َلـ
؟ وَأْيـَن َمـْن (4)ُهْم ِرْكـًزا ﴾ـُظُلامِت القبوِر ﴿ َهْل حُتِ

ـْقوَة  ـوا الشِّ موا، فَحلُّ َتْعِرفوَن ِمْن أصـحابِكْم وإخـوانِكْم؟ قـد َوَرُدوا عـىل مـا َقـدَّ

عادَة.   والسَّ

ا، ول إنَّ اهَ َتعــاىل  ــِه بــِه َخــْيً ــنْيَ أَحــٍد ِمــن َخْلقــِه َنَســٌب ُيْعطِي ــُه وَب ــْيَس َبْينَ َل

ـه ل َخـْيَ بَخـْيٍ َبْعـَدُه النَّـاُر، ول ـيَ  باِئ َأْمـِره؛ وإنَّ ُف عنه ُسوًءا، إِلَّ بِطاَعتِِه واتِّ رْصِ

 «.وَلُكمْ َجنَُّة؛ أقوُل َقْوع هذا، وأستغفُر اهَ ع ـَْش  َبْعَدُه الْ ـََشَّ بِ 

                                                 

( الَّّضائب: َجع الَّّضيبة، وهي مـا يؤّديـه العبـُد إىل سـيّده؛ يعنـي مـا علـيكم أن تـؤّدوه إىل 1) 

 ربِّكم. 

لاُف: القرِ؛ يعني ما أعطاكم اهلل من الُعمر إىل أجل  معلوم.2)   ( السا

 من سورة النّمل.  52( من اآلية 3) 

 من سورة مريم.  98( من اآلية 4) 
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نْـُه: ِِضا اهلُل عا ديِق را  له أناه كان يف ُخْطباِة أيب بكر  الصِّ
ْيم  بسند  دا أبو ُنعا  ثّم أاْورا

فذكرا نحوا حديِث عبِد اهللِ « َأَما َتْعَلُموَن َأّنكم َتْغُدوَن وَتُروُحوَن يف أَجٍل َمعُلومٍ »

: ْيم  وزادا  بِن ُعكا

ِه َوْجُه اهِ تعاىل، ول َخْيَ فيَمْن َِياُف يف اهِ َلْوَمـَة َخْيَ يف َقْوٍل ل ُيراُد بَل و»

 «.لئمٍ 
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نُْه    ُخطبُته رِضا اهلُل عا

ةِ  ْوما اْلـُجُمعا  يا

 روايٌة ثانيةٌ 

 

يُّ  ِ قال الطاربا
 وقام أيًضا فحِمدا اهللا وأثنى عليه، ثما قال: (1)

مـا ُأِريـَد بـه َوْجُهـُه، فَأِريـُدوا اهَ  إن اه عزَّ وجـلَّ ل َيْقَبـُل ِمـَن األعـامِل إِلَّ »

 بأعاملِكم.

واْعَلُموا أنَّ ما َأْخَلْصُتْم هِ ِمن أعاملِكم َفطاعٌة َأَتْيُتُموها، َوَحظٌّ َظِفـْرُتْم بـه، 

نِي َفْقـِرُكْم  مُتُموه، ِمن أّياٍم فانَِيٍة أِلُخرى باقيٍة، ِةِ ْيُتُموها، وَسَلٌف َقدَّ و ائُب أدَّ

 م.وحاجتِكُ 

وا  ـُروا فـيَمْن كـاَن َقـْبَلُكْم: أيـَن  -عباَد اهِ! -اْعَتِبُ بَِمْن مـاَت مـنكم، وتَفكَّ

ُهْم ِذْكُر الِقتـاِل ـكانوا َأْمِس؟ وأيَن هُم اليوَم؟ أيَن اْلـَجبَّاُرون؟ وأيَن الَّذيَن كاَن لَ 

َرمياًم، قـد ُتِرُكـْت والَغَلَبِة يف َمواطِِن اةروب؟ قد َتَضْعَضَع  ُِم الّدهر، وصاُروا 

اْلـَخبِيثاُت، وإّنام اْلـَخبِيثاُت للَخبِيثـنَي واْلــَخبِيُثوَن للَخبِيثـاِت؛ ( 2)عليِهُم الَقالُت 

                                                 

 - 159:  17، ونقلهـا عنـه صـاحب َشح ّنـج البالغـة 225 - 224: 3( تاريخ الّطربّي 1) 

 .26: 19، ويف ّناية األرب 160

 ( القاَلُت: َجع القالِة، وهي قوُل الرّش.2) 
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ــذيَن َأثــاُروا األْرَل وَعَمُروهــا؟ قــد َبِعــُدوا، وُنِســَى ذْكــُرهم،  وأيــَن الـــُملوُك الَّ

َء، َأَل وإنَّ اهَ قـــد َأْبَقـــى علـــي ، وقَطـــَع عـــنُهُم (1)ِهُم التَّبِعـــاِت وصـــاروا َكـــاَل يَشْ

َهواِت، وَمَضـْوا واألعـامُل أعامُلـ هم، وَبِقينـا َخَلًفـا ِمـْن هُ ـالشَّ نيا ُدنيـا َغـْيِ ْم، والـدُّ

ْرنـا كنَّـا ِمـْثَلُهْم؛ أيـَن الِوضـاءُ  نـا ِ ِـْم َنَجْونـا، وإِن اْغََِّ َبْعِدِهْم، فئْن نحُن اْعَتَبْ
(2 )

طـوا فيـهِ الـَحَسنَُة ُوُجوُهُهْم،  الـُمْعَجُبوَن بَِشباِ ِْم؟ صاُروا ُتراًبـا، وصـاَر مـا َفرَّ
(3) 

ـنُوها بالــَحوائِِ ، وَجَعُلـوا فيهـا ـَح  ًة عليهم؛ أيَن الَّذيَن َبنَُوا الــَمدائَِن، َوَحصَّ َّْسَ

ُلـامِت وُهـْم يف ظُ (4)َمْن َخْلَفُهْم َفتِْلَك َمَسـاكِنُُهْم َخاِوَيـةٌ ـاألَعاِجيَب؟ قد َتَرُكوها لِ 

سُّ ِمنُْهْم ِمْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع لَ 
؟ أيَن َمْن َتْعِرُفـوَن ِمـن (5)ُهْم ِرْكًزا﴾ـالقبور ﴿َهْل حُتِ

موا، َفَحلُّوا عليه،  أبنائُِكْم وإخوانُِكْم؟ قِد انتَهْت ِ ِم آجاُلـُهْم، فَوَرُدوا عىل ما َقدَّ

ْقَوِة وللّسعادِة فيام َبْعَد الـمَ   وت.وأقاُموا للشِّ

ا،   َأَل إنَّ اهَ ل ََشيَك لُه، َلْيَس بينَُه وبنَي أحٍد ِمن َخْلِقه َسَبٌب ُيْعطِيِه به َخْيً

ُف عنه به ُسوًءا، إِلَّ بطاعتِه واّتبائ َأْمِره.   ول َيرْصِ

                                                 

 . ( التابِعات: َجع التابِعة، ما فيه إثم1) 

ِضء: وهو ال2)  ُن.ـ( الوضاء: َجع الوا سا  حا

 (3. ، وضيّعا ، وُتاونا ا  ( فّرط يف األمر: قاَصا

ْعلاُمـونا ﴿( مأخوٌذ من قوله تعاىل: 4)  ـْوم  يا ـًة لِقا يا لِكا آلا ٌة باِما ظالاُموا إِنا يف ذا  ﴾فاتِْلكا ُبُيوُُتُْم خاِويا

 من سورة الناْمل.  52اآلية 

ْكُز: الّصوت اخلفّي. من 98( من اآلية 5)   سورة مريم، والرِّ
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ُكْم َعبِيٌد َمِدينُوَن، وأنَّ ما عنَدُه ل ُيْدَرُك إِلَّ بطاعتِـه؛ أَمـا وإّنـ ُه ل واْعَلُموا أنَّ

 «.َخْيَ بَِخْيٍ بعَدُه النّاُر، ول ََشَّ بَِْش  بعَدُه اْلـَجنَّةُ 
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نُْه   ِِضا اهلُل عا  بعُض ُخطبتِه را

ةِ   يوما اْلـُجُمعا

 روايٌة ثالثة

 

يم  بسنده أن أبا بكر  رِض اهلل تعاىل عنه كانا يقوُل يف ُخْطباتِه: (1)روى أبو ُنعا

ُجوُهُهْم، الـُمْعَجُبوَن بَشباِ ِْم؟ أيَن الـُملوُك اّلـذين َأيَن الِوضاُء الـَحَسنَُة وُ »

نوها بال ِحيطاِن؟ أيَن الَّذين كانوا ُيْعَطـْوَن الَغَلَبـَة يف مـواطِن ـَبنَُوا الـَمدائَن وَحصَّ

ْهُر، فَأصــَبُحوا يف ُظُلــامِت الُقبــورِ  (3)؟ َقــْد َتَضعَضــعَ (2)الــَحْرب ؛ الَوحــا (4) ــُم الـدَّ

 «.النَّجاَء النَّجاَء!!، (5)الَوحا

                                                 

ه الزخمرشي يف الفـائق 85 - 84، وتاريخ اخللفاء: 24: 1( حلية األولياء 1)  دا  298: 2. وأورا

 . « أين الذينا كانوا ...»من قوله: 

 .«احلروب»( يف الفائق: 2) 

( وَشحا ذلكا فق»( يف الفائق: 3)  عا ( ونبّه عىل رواية )تضعضا عا ْعصا ُهم »ال: قد تصا ـعا أي صعصا

ْت صفوف القوم يف احلرِب، إذا زالت  عا د شملاُهْم؛ ومنه تصعصا الدهر، واملعنى: فّرقاهم وبدا

عا ِبم(: أي أاذلا  : )تضعضا  «.هم وجعلاُهْم خاِضِعي ...ـعن مواِقِفها؛ وُروىا

الا يشء، وأصبحوا قد ُفِقُدوا، وأصبحوا يف ظلامت ال»( يف الفائق: 4)   . «قبورفأصبحوا كا

حاءا ...»( يف الفائق: 5)  حاءا الوا  انظر التعليق عىل الرواية األوىل للخطبة. « الوا
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نُْه    بعُض ُخْطباتِِه رِضا اهلُل عا

ةِ   يوما اْلـُجُمعا

 رواية رابعة

 

ِة:(1)قال اآليبّ    : وكانا ِمْن كالِمِه يف ُخْطباتِِه يوما اْلـُجُمعا

ُه َسيٌع.»  الَوَحاَء الَوَحاَء، النَّجاَء النَّجاَء، َوراَءُكْم طالٌب َحثِيٌ  َمرُّ

ُروا  فيَمْن َكاَن قبَلُكْم: أيَن كاُنوا َأْمِس؟ وأيَن ُهـُم الَيـْوَم؟  -ِعباَد اهِ! –َتَفكَّ

َباُب الِوَضاُء الـُمْعَجُبوَن بشباِ م، صاُروا َكاَل يشء؛ َأيَن الـُملوُك اّلـذيَن  َأيَن الشَّ

ْم َخاِوَيـٌة بِـاَم َظَلُمـ ُذوا العجائَب؟ ﴿َفتِْلَك ُبُيـوُاُ َ َوُهـْم يف  (2)وا﴾َبنَُوا اةوائَ  واختَّ

سُّ ِمنُْهم ِمْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع لَ 
؟ أيـَن اّلـذيَن (3)ُهْم ِرْكـًزا﴾ـُظُلامِت الُقُبوِر، ﴿َهْل حُتِ

ْهُر وصـاُروا َرِمـياًم؛  كانوا ُيعَطْوَن الَغَلَبَة يف َمواطِِن الــَحْرِب؟ َتَضْعَضـَع ِ ِـُم الـدَّ

ُكْم وَأبنائُِكْم، وإخـوانُِكم وقَرابـاتُِكْم؟ َوَرُدوا عـىل َأيَن َمْن ُكنُْتم َتْعِرُفوَن ِمْن آبائِ 

َعاَدِة فِياَم َبْعَد الـَموِت. قاَوِة والسَّ موا، وَخَلْوا بالشَّ  ما قدَّ

                                                 

 ، وانظر ما سبق من التعليق عىل الرواية األوىل.18: 2( نثر الّدّر 1) 

 من سورة النّمل.  52( من اآلية 2) 

ْكُز: الّصوت اخلفّي. 98( من اآلية 3)   من سورة مريم، والرِّ
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َأنَّ اهَ َلـْيَس َبْينَــُه وبــنَي َأَحـٍد مــن َخْلِقـِه َنَســٌب ُيْعطِيــه  -ِعبــاَد اهِ! -اْعَلُمـوا

ا، ول يْدَفُع َعنْه ُ ًّ  باِئ َأْمِره؛ فئِْن َأْحَبْبـُتم َأن َتْسـلَ َخْيً َم ُدنيـاُكْم ا إِلَّ بِطاِعته، واتِّ

َو بُِكُم الُسُبُل، وكونوا إخواًنا كـام  ُقوا فَتَفرَّ وآِخَرُتُكم فاْسمُعوا وَأطيُعوا، ول َتَفرَّ

 «.َأَمَرُكُم اهُ؛ َأُقوُل َقْوِع هذا، وأستغِفُر اهَ ع وَلُكمْ 
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نْهُ ُخْطباٌة ل ِِضا اهلُل عا  ُه را

را فيها الـُمُلوكا   ذكا

 

ْمِد والّصالِة عىل النبّي  غا ِمن الـحا را ما فا  :  (1)قالا بعدا

نيا َوااِخَرِة الـُمُلوك!»  ُهْم، ؛ «َأَل إِنَّ َأْشَقى النَّاِس يف الدُّ فرفاعا النّاُس رؤوسا

 فقال:

ُكْم َلَطّعاُنونَ » ا النّاُس؟ إنَّ َعِجُلون؛ إِنَّ ِمَن الــُمُلوِك َمـْن إِذا َمَلـَك  ما َلُكْم َأَيُّ

َدُه اهُ فيام ه، واْنَتَقَصُه َشـْطَر َأَجلِـهِ  يف َزهَّ َبُه فيام يف َيَدْي َغْيِ َب (2)َيَدْيِه، وَرغَّ ، َوَأَْشَ

                                                 

لافاُء واألئّمـُة وأمـراُء الــخُ وقال إبـراهيم األنصـارّي ....: »م اجلاحظ هلذه اخلطبة بقوله: ( قدّ 1) 

ل بينهم أبو بكر  رمحاـُه اهللُ  لِيفًة وإماًما؛ ولذلك فاصا  يكون خا
الـُمؤمنيا ملوٌك، وليس كلُّ ملِك 

غا مـنا احلمـِد والّصـالة عـىل النابِـيِّ قـا ـاما فرا : 2البيـان والتابيـي « ل: )اخلطبـة(يف ُخطبتِه؛ فإناه لا

: 2، ونثـر الـّدّر 62- 61: 4، والعقـد 233: 2؛ كام وردت الـُخطبُة يف: عيون األخبـار430

12-13. 

:  1،  وزهـر اآلداب 251-250: 1َلبن قتيبة -وورد بعضها خمتًَصا يف: غريب احلديث   

، والتذكرة احلمدونية 173 - 172:  1، ُمارضات األدباء 63: 8، والبصائر والذخائر 70

ــى ، 289: 1 ــناعة  214 - 213:  1وصــبح األعش ــاس يف )ص ــر النّّح ــن أيب جعف ــاًل ع نق

 ؛ وثمة اختالف يف األلفاظ والعبارات ليس بالكثري.الكتّاب(

 ( شطر اليّشء: نصُفه.2) 
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ُ  الَكثِــيَ  ُســُد عــىل الَقليــِل، وَيَتَســخَّ خــاءَ (1)َقْلَبــُه اإلْشــفاَو، َفُهــَو حَيْ ، ، وَيْســَأُم الرَّ

ــاَءةِ  ُة الَب ــذَّ ــُه َل ــُع َعنْ ــَو (2)وَتنَْقطِ ــِة؛ َفُه ــُكُن إىل الثَِّق َة، ول َيْس ــْبَ ــَتْعِمُل الِع ، ول َيس

 ِّ رَهِم الَقيسِّ اِب اباِدِئ، َجِذُل الظَّاِهرِ  (3)كالدِّ ، َحِزيُن الباطِِن؛ فئذا َوَجَبْت (4)والَّسَّ

هُ (6)، وَنَضَب ُعمرُه (5)َنْفُسهُ  ، حاَسَبُه اهُ فَأَشدَّ ِحساَبُه، وَأَقـلَّ َعْفـَوُه، (7)، وَضَحا ظِلُّ

 .إِلَّ َمْن آَمْن باهِ، وَحَكَم بِكتابِِه وُسنَِّة نبيِِّه 

 َأَل إِنَّ الُفَقراَء ُهُم الـَمْرُحوُموَن.

                                                 

 ( يتسّخط الكثري: يستقلُّه.1) 

ة: اْلـِجامع.؛ و«البهاء»، ويف بعضها «البقاء»( يف بعض املصادر: 2)   الباءا

ائف.3)  ديء، الزا : الرا ِّ يسِّ  ( الدرهم القا

ِرح.4)  ِذل: الفا  ( الـجا

ـقوط، ُيقـال: قـد »( قال ابن قتيبة: 5)  باْت( يريد: مات؛ وأصـُل الُوجـوِب: السُّ جا قوله: )فإذا وا

باْت  را ُب وجوًبا: إذا غا
ِ باِت الّشمس جتا جا  .251: 1غريب احلديث ...« وا

؛ يقال: نضب املاُء: إذا ذهـب »ابن قتيبة: ( قال 6)  با عمره( أي: نِفدا غريـب ...« وقوله: )ناضا

 .251: 1احلديث 

ْمًسـا، وإذا صـار الّظـلُّ شمًسـا فقـد باطاـلا »( قال قتيبة: 7)  ا ظلُّـه( أي: صـار شا حا وقوله: )وضا

ى الّرُجُل ياْضِحي إذا صار يف حا غريب ...«  الشمس صاِحبُه؛ وإناّم أراد أاّنه مات. ويقال: ضا

 .251: 1احلديث 
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ةِ  ِة، وَمْفــِرِو الـــَمَحجَّ ُكــُم الَيــْوَم عــىل ِخالَفــِة النُُّبــوَّ ُكــْم (1)َأَل وإِنَّ ْوَن ، وإنَّ َســََِّ

ـًة َشـعاًعا(3)، وَملًِكـا َعنُـوًدا(2)َبْعِدي ُمْلًكـا َعُضوًضـا ، وُأمَّ
؛ فـئْن (5)، ودًمـا ُمفاًحـا(4)

َها ـ، ويمـوُت َلـ(8)َها األََثـرُ ـ، َيْعُفـو َلـ(7)، وألهِل الـَحقِّ َجْوَلـةٌ (6)كاَنْت للباطِِل َنْزَوةٌ 

ـا الِفـَتُن، ومتـوُت َلــال َيـا ِ َ ، وحَتْ ـنَُن، فـاْلَزُموا الــَمساِجَد، واْسَتِشـُيوا َها ـَبَْشُ السُّ

                                                 

ة الّطريق.1)  ة: جادا جا حا  ( الـما

ْسُف والعنف.2)   ( الـُملك العاُضوِ: الّشديد الذي فيه العا

نُود: الذي يعرف احلّق فيأباه ويميل عنه.3)   ( العا

ـعا»( قال ابن قتيبة: 4)  عاًعا( أي متفرقي خمتلفي؛يقال: ذهبـت نفيسـ شا ًعا إذا وقوله )وأّمًة شا

ت   .252: 1غريب احلديث ...« انترشا

ْيًحـا إذا »( قال ابن قتيبة: 5)  ـّجُة تافـيُح فا ـِت الشا وأّما قوله: )ودًما ُمفاًحا( فإّنـه مـن قـوهلم: فاحا

ْت بالّدم؛ وأافاْحُتها أانا، ... فـأراد: إنكـم تـرونا قـتاًل ذاريًعـا فاشـًيا بكـلِّ مكـان حا غريـب « نافا

 .252: 1احلديث 

 النازوة: الوثبة. (6) 

ـم »( قال ابن قتيبة: 7)  قوله )وألهل احلق جولة( ُهوا من قولك: جالا جيوُل يف البالد؛ يريد أّنا

ون  .252: 1غريب احلديث « َل يستقّرون عىل أمر يعرفونه ويطمئنّونا إليه فهم متحريِّ

فاء: م»( قال ابن قتيبة: 8)  غريب احلـديث « وت األثر..قوله )يعفو هلا األثر( أي ياْدُرس؛ والعا

1 :252. 
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ــ ــاِرُقوا ال ــِة، ول ُتف ــُموا بالّطاَع ــرآَن، واْعَتِص ــرامُ ـالُق ــَيُكِن اإلْب ــَد  (1)َجامَعة؛ وْل َبْع

ْفَقةُ   َبْعَد ُطوِل التَّناُظِر. (2)الـُمَشاَوَرِة، والصَّ

ــْم َخْرَشــنَةُ  ُكْم ســُيْفَتُح علــيكُ (3)َأيُّ باِلِدُك ــْيُكْم ؟ فــئنَّ ــتَِح َعَل ْم َأْقصــاها كــام ُف

 «.َأْدناها

                                                 

 ( اإلبرام: اإلحكام.1) 

ـِة »( قال ابن قتيبة: 2)  ـْوُم بالباْيعا ـُه القا قا لا ـفا ونا عليـه؛ يقـال: صا ُة( ما جُيِْمعا ْفقا غريـب ...« و)الصا

 .252: 1احلديث 

ناُة: بلد ِمْن بالد الّروم؛ معجم البلدان )خرشنة(، افتتحها معاوية بن ه3)  ْرشا شام بـن عبـد ( خا

، وتـاريخ اإلسـالم  70: 7امللك بن مروان سنة اثنتي عرشة ومئة للهجرة؛ تـاريخ الّطـربّي 

7 :305. 
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 بعض الـُخطبة الّسابقة 

 روايٌة أخرى

 

عن إسـامعيلا بـِن ُعباْيـِد اهللِ بـِن سـعيِد بـن أيب  (1)روى صاحب )كنز العاّمل(

ا  ـِعدا الــِمنربا ـه لــاّم اسـُتْخِلفا أبـو بكـر صا ه قال: بلغنـي أنا مريم، عن أبيه عن جدِّ

 ى عليه، ثما قال:فحِمدا اهللا وأثن

ُه » ِاا ألَْحَبْبـُت أْن يكـوَن ـلول َأْن َتضيَع ُأموُركم ونحُن بَِحـ -واهِ!-إِنَّ ّْضَ

ا لـُه؛ َأَل إنَّ َأشـقى النّـاِس يف  ، ُثـّم ل يكـوَن َخـْيً هذا األمُر يف ُعنُـِق َأْبَغِضـُكْم إعَّ

نيا وااِخَرِة الـُملوك  «.الدُّ

هم، فقال:ورف (2)فأَشأابا النّاُس   عوا إليه رؤوسا

، إنَّكْم َعِجلوَن؛ إنَّه ه َيْملِْك َملٌِك َق ُّ إِلَّ َعلَِم اهُ ُمْلَكُه قبَل (3)عىل ِرْسلُِكمْ »

ُده فيام بَيَدْيـِه،  ْوَئ والـُحْزَن، وُيَزهِّ ُل بِه الرَّ أْن َيْملَِكُه، َفُينِْقُص نِْصَف ُعُمِره، وُيَوكِّ

ُبُه فيام بأَ  معيَشُته، وإْن َأَكَل طعاًمـا طيًِّبـا وَلـبَِس ثوًبـا  (4)ْيِدي النَّاس، فَتْضنَُك وُيَرغِّ

                                                 

 .27529، وكذلك يف جامع األحاديث )باب مسند أيب بكر(: برقم 755:5( كنز الُعاّمل 1) 

 (2. ُه لينُظرا : رفع رأسا  ( اَشأابا

لوا.( عىل ِرْسلِكم: عىل ِهيناتُِكم، وَل تا 3)   ْعجا

 ( تاْضناك: تاضيق.4) 
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ِه، فحاَسَبُه َفَشدَّ  ُه، وذَهَبْت َنْفُسه، َوَرَد إىل َربِّ نِيِه؛ حتَّى إذا َأْضحى ظِلُّ جديًدا ل ََيْ

 ِحساُبُه وقلَّ ُغْفراُنُه لُه.

، َأَل إنَّ الـَمساكنَي ُهـُم الــَمْغُفوُروَن، َأَل َأَل إِنَّ الـَمساكنَي ُهُم الـَمْغُفوُرونَ 

 «.إنَّ الـَمساكنَي ُهُم الـَمْغُفوُرونَ 
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طابا أْيًضا خا  وا

 

:(1)قال ابُن عبِد ربِّه  : وخطابا أايًضا، فقالا

ــِه، » ــُل عَلْي ــه، وأتوكَّ ــُن ب ــتغفُره، وُأوِم ــتعينُُه، وأس ــُدُه، وأس ــُد هِ، َأَْح اةم

َدى، وِمـَن الشـكِّ والعمـى، وأستهدِ  ـالَلِة والـرَّ ي اهَ باْلـُهَدى، وأعوُذ بِه ِمَن الضَّ

 َمْن َيِد اه فهو الـُمهتدي، وَمْن ُيْضلِْل فَلْن جَتُِد َلُه َولِيًّا ُمْرِشًدا.

يِـي ، َلـُه الــُمْلُك وَلـُه اةمـد، حُيْ هُ إلَه إِلَّ اهُ َوْحَدُه ل َشيَك لَ َل  وَأْشَهُد َأنْ  

، وُهـَو  وُيِميُت، وُهَو َحيٌّ ل يموت، ُيِعزُّ َمْن يشاُء، وُيِذلُّ َمْن يشاُء، بَِيـِدِه اْلــَخْيُ

عىل كلِّ يشٍء َقِدير؛ وَأْشَهُد أنَّ ُمّمًدا َعْبُدُه ورسوُلُه، َأْرَسَلُه باْلـُهدى وديِن اةقِّ 

كُ  ًة، رْحًة لَ لِيْظِهَرُه عىل الّديِن كلِّه وَلْو َكِرَه الـُمْْشِ ًة ـون، إىل النَّاِس كافَّ ُهْم، وُحجَّ

ــٌة،  ــنُُهْم بِْدَع ـــجاهلّيِة، دي ــامِت اْل ــٍذ عــىل ََشِّ حــاٍل، يف ُظُل ــاُس ِحينَ ِ ــْيِهْم، والنَّ َعَل

يَن بمحّمـــد  ْم فِْرَيـــٌة، فـــأَعزَّ اهُ الـــدِّ ـــَف بـــنَي ُقلـــوبُِكْم وَدْعـــَوُاُ ـــا  -، وألَّ َأَيُّ

ــاِر ﴿َفَأْصــبَ  -الـــُمامنوَن! ــَن النَّ ــَرٍة ِم ــُتْم َعــىَل َشــَفا ُحْف ــا، َوُكنْ ــِه إِْخَواًن ْحُتْم بِنِْعَمتِ

ــُدوَن﴾ َت ــْم َاْ ُك ــِه َلَعلَّ
ــْم آَياتِ ُ اهُ َلُك ــنيِّ ــَذلَِك ُيَب ــا، َك ــَذُكْم ِمنَْه َفَأْنَق

ــَأطيُعوا اهَ (2) ؛ ف

                                                 

 .61 - 60: 4( العقد الفريد 1) 

 من سورة البقرة. 103( اآلية 2) 
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ُسـوَل َفَقـْد  : ﴿َمْن ُيطِِع الرَّ ُه قاَل عزَّ وَجلَّ َأَطـاَئ اهَ، َوَمـْن َتـَوىلَّ َفـاَم ورسوَلُه، فئنَّ

 .(1)َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا﴾

ا َبْعُد  : إينِّ ُأوِصيُكم بَتْقَوى اهِ العظيِم يف كلِّ َأْمـٍر، وعـىل -أَّيا النّاُس! -أمَّ

ـْد  ـُه لـيَس فـيام ُدوَن الصِّ ِو ِمـَن كلِّ حاٍل، وُلزوِم اةـقِّ فـيام َأْحَبْبـُتْم وَكـِرْهُتْم، فئنَّ

اُكْم والَفْخَر، ومـا َفْخـُر  ، وَمْن َيكِذْب َيْفُجْر، وَمْن َيْفُجْر ََيْلِْك؛ وإيَّ اةديِ  َخْيٌ

، وغـًدا َميِّـٌت؛ فـاْعَمُلوا  اِب َيُعوُد؟ ُهَو الَيـْوَم َحـيٌّ اِب، وإىل الُِّّ َمْن ُخلَِق ِمَن الُِّّ

وا أنفَسـُكْم يف الــَموتى، ومـا َأْشـَكَل عَلـْيكُ  ُموا وُعدُّ وا ِعْلَمـُه إىل اهِ، وَقـدِّ ْم َفـُردُّ

: ﴿َيْوَم جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت  ُه قاَل عزَّ وجلَّ ا، فئنَّ ألَنُفِسُكْم َخًيا جَتُِدوُه ُُمَّْضً

ا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْينََها َوَبْينَُه َأَمـًدا َبِعيـًدا ُرُكُم  ِمْن َخْيٍ ُُمَّْضً ـذِّ َوحُيَ

 .(2)اهُ َنْفَسُه َواهُ َرُءوٌف بِالِعَباِد﴾

ُقوا اهَ   وا بَِمْن مَ  -ِعباَد اه! -فاتَّ ـُه ـوراقُِبوُه، واعَتِبُ ىض َقْبَلكم، واْعَلُموا أنَّ

، إّنـُه َجزاِء بأعاملُِكم، َصغِيها وكبِيهـا، إِلَّ مـا َغَفـَر اهُـل ُبدَّ ِمْن لِقاِء ربُِّكم والْ 

َة إِلَّ باهِ.  َغفوٌر رحيٌم؛ فأنُفَسُكْم أنُفَسُكْم! والـُمسَتعاُن اهُ، ول َحْوَل ول ُقوَّ

                                                 

 من سورة النّساء. 80( اآلية 1) 

 من سورة آل عمران. 30( اآلية 2) 
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ُموا ﴿إِنَّ اهَ َوَماَل   ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّ ُ ئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعىَل النَّبِيِّ َيا َأَيُّ

ُهمَّ َصلِّ  (1)َتْسلِياًم﴾ ْيَت عىل َأَحٍد ِمن اللَّ عىل ُمّمد َعْبِدَك ورسولَِك، َأْفَضَل ما َصلَّ

ــ ــه، وَأْل ــالِة عَلْي ــا بالصَّ ن ــَك، وَزكِّ ـــَخْلِق ــِه، واْح ــا ـِحْقنا ب ــه، وَأْوِرْدن نا يف ُزْمَرتِ ُْشْ

ك نا عىل َعُدوِّ ُهمَّ َأِعنّا عىل طاَعتَِك، واْنرُصْ  «.َحْوَضُه؛ اللَّ

                                                 

 من سورة األحزاب. 56( اآلية 1) 
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 ُخطبة الّسابقةـال

 خرىرواية أُ 

 

ِِضا اهلُل  (1)نقل ابن عساكر يقا را ـدِّ ْكـر  الصِّ بسناِده إىل موسى بن ُعْقباةا أنا أبـا با

ُْطُب فيقوُل:  نُْه كان ُيا  عا

ــ» ــُد هِ ربِّ العاَل ــَد ـاةم ــيام بع ــَة ف ــأُلُه الكرام ــَتِعينُه، ونس ــُدُه وَأْس ِمنَي، َأْْحَ

إلَه إِلَّ اهُ َوْحَدُه ل ََشيَك َلُه، َل  َهُد أنْ الـَموِت، فئّنُه قْد َدنا َأَجل وَأَجُلُكم؛ وَأْش 

وأنَّ ُمّمًدا َعْبُدُه ورسوُلُه، أرسَلُه باةقِّ َبِشـًيا وَنـِذيًرا، وَِساًجـا ُمنِـًيا، ﴿لُِينْـِذَر 

َمْن َكاَن َحيًّا َوحَيِقَّ الَقْوُل َعىَل الَكافِِريَن﴾
د، ، وَمْن ُيطِـِع اهَ ورسـوَلُه َفَقـْد َرَشـ(2)

 وَمن َيْعِصِهام َفَقْد َضلَّ َضالًل ُمبِينًا.

َئ َلُكْم وَهداُكْم به، فـئنَّ   (3)ُأوِصيُكْم بَتْقَوى اهِ والْعتِصاِم بَأْمِر اهِ الَّذي ََشَ

ـْمُع والطَّاعـُة لِـ ُه اهُ َمْن َولَّ ـَجواِمـَع َهـْدِي اإلسـالِم َبْعـَد َكلَِمـِة اإلخـالِص: السَّ

                                                 

ــق 1)  ــاريخ دمش ــاء: 335:  30( ت ــي يف تــاريخ اخللف ــاّمل، 84 - 83، وه ــز الع بــرقم ، وكن

(44184.) 

 من سورة يس. 70( من اآلية 2) 

 .«فإّنه»( يف كنز العاّمل: 3) 
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ُه َمن ُيطِْع َواِعَ األَْمِر بالـَمعروِف والنَّْهِي عِن الـُمنَْكِر فقد أفَلَح وَأدَّى َأْمَرُكْم، ف ئنَّ

 الَّذي عليه ِمَن اةّق.

باَئ اْلـَهَوى! َقْد َأفَلَح َمْن ُحِفَظ مَن اْلـَهَوى والّطَمِع والَغَضِب.  وإِّياُكْم واتِّ

اُكْم والَفْخَر! وَما َفْخُر َمـْن ُخلِـَق ِمـ اِب َيُعـوُد، ُثـمَّ وإيَّ ن ُتـراٍب، ُثـمَّ إىل الـُِّّ

وُد، ُثمَّ ُهَو الَيْوَم َحيٌّ وَغًدا َميٌِّت؟!  َيأكُلُه الدُّ

وا أنُفَسُكْم  ْوا ُدعاَء الـَمْظُلوِم، وُعدُّ فاْعَمُلوا َيْوًما بَِيْوٍم، وساَعًة بِساَعٍة، وَتَوقَّ

ــُه  وا، فــئنَّ العَمــَل كلَّ ؛ واْحــَذُروا، والـــَحَذرُ يف الـــَمْوَتى؛ واْصــِبُ ــْبِ َينَْفــُع؛  (1)بالصَّ

َرُكُم اهُ ِمـْن َعذابِـه، وسـاِرُعوا فـيام  (2)واْعَمُلوا، والعَمُل  ُيْقَبُل؛ واْحَذُروا مـا َحـذَّ

ُموا ْوا(3)َوَعَدُكُم اهُ ِمْن رْحتِه؛ واْفَهُموا َأو َتَفهَّ ُقوا َأو َتَوقَّ َ (4)، واتَّ ، فـئنَّ اهَ قـد َبـنيَّ

َ لُكـْم يف  لُكْم ما َأْهَلَك بِه َمْن كاَن َقْبَلُكْم، وَمـا َنجـا بـه َمـْن َنجـا َقـْبَلُكْم؛ َقـْد َبـنيَّ

ْفيِس؛ ـَلُه وحراَمُه، وما حُيِبُّ ِمَن األعامِل ومـا َيْكـَرُه، فـئيِّن ل آُلـوُكْم وَنـكتابِه حاَل 

َة إِلَّ باه.  واهُ الـُمْسَتعاُن، ول َحْوَل ول ُقوَّ

                                                 

رُ »( يف كنز العاّمل: 1)   .«فاحلذا

ُل »( يف كنز العاّمل: 2)   .«فالعما

ُموا»( يف كنز العاّمل: 3)  ها  .«وافهموا ُتفا

قاْوا»( يف كنز العاّمل: 4)   .«واتاُقوا ُتوا
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ُكْم َأَطْعُتْم، وَحظَُّكْم َحِفْظـُتْم  ُكْم ما َأْخَلْصُتْم هِ ِمْن أعاملُِكْم َفَربَّ واْعَلُموا أنَّ

تُِكم ـــُمدَّ ــِه لِ ْعُتْم بِ ــُتْم؛ ومــا َتَطــوَّ ــَتْوُفوا  واْغَتَبْط ــِديُكْم َتْس ــنْيَ َأْي ــَل َب
فــاْجَعُلوُه َنوافِ

 َفْقِرُكْم وحاَجتُِكْم إَلْيها. (2)وُتْعَطْوا ُقْرَبَتُكْم ِةنيِ  (1)ِسْلَعَتُكمْ 

ُروا  يف إِْخَوانُِكْم وَصحاَبتُِكُم الَّـذين َمَضـْوا؛ قـد َوَرُدوا  -ِعباَد اهِ! -ثمَّ َتَفكَّ

عاَدِة فيام َبْعَد الـَموت. قاِء والسَّ ُموا فَأقاُموا عليه، وَحلُّوا يف الشَّ  عىل ما َقدَّ

يٌك، وليَس  ا، إنَّ اهَ َلْيَس َلُه ََشِ بينَُه وبنَي أَحٍد ِمْن َخْلِقِه َنَسٌب ُيْعطِيِه بِه َخْيً

ُه ل َخـْيَ يف َخـْيٍ َبْعـَدُه النَّـاُر،  باِئ َأْمِره؛ فئنَّ ُف عنه ُسوًءا، إِلَّ بِطاَعتِه واتِّ ول َيرْصِ

 ول ََشَّ يف ََش  َبْعَدُه اْلـَجنَُّة.

عىل َنبِيُِّكْم َصـىلَّ اهُ  (3)ُكْم، وَصَلواُت اهَِأُقوُل َقْوِع هذا، وَأستْغِفُر اهَ ع ولَ 

ُة اهِ وَبَركاُته الُم عَلْيِه وَرْْحَ  «.عَلْيِه والسَّ

                                                 

لا »( يف كنز العاّمل: 1)   .«ِفُكمْ بِسا

ُكْم ِحيا »( يف كنز العاّمل: 2)   .«جزاءا

لُّوا»( يف كنز العاّمل: 3)   .«وصا
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ِِضا  ُه را  لا
نْهُ  اهلُلِمْن ُخْطباة   عا

 

ُة بُن ُمنِْقذ   لا ُأساما ناقا
يقا  (1) ـدِّ ْكـر  الصِّ ـِمعا أبـا با ـُه سا  الُعطـاِرديِّ أنا

 
جـاء عن أايب را

ِِضا  ُقوُل:را ِ يا نُْه وهو عىل الـِمنرْبا اهلُل عا
  

يقوُل: )الواِع العاِدُل الـُمَتواِضُع ظِلُّ اهِ َعـزَّ وَجـلَّ  َسِمْعُت رسوَل اهِ »

ُه،  ِه َيْوَم ل ظِلَّ إِلَّ ظِلُّ ُه اهُ يف ظِلِّ يف َأْرِضِه، َفَمْن َنَصَح يف َنْفِسِه ويف ِعباِد اهِ َحَْشَ

ــ يف َنْفِســِه ويف عبــاِد اهِ َخَذَلــُه اهُ َيــْوَم الِقياَمــِة؛ وُيْرَفــُع لِْلــواِع العــاِدِل  هُ وَمــْن َغشَّ

ُهْم عابٌِد ُُمَْتِهٌد يف َنْفِسِه( يًقا ُكلُّ  «.الـُمَتواِضِع يف ُكلِّ َيْوٍم وَلْيلٍة َعَمُل ِستِّنَي ِصدِّ

                                                 

الّسلطاُن العادل »( بلفِظ: 14615. وجاء يف كنز العاّمل برقم )34( لباب اآلداب: 1) 

املتواضع ظلُّ اهِ وُرُْمُُه يف األرل، وُيْرَفُع للواع العادِل املتواضع يف كلِّ يوٍم وليلٍة 

ُهْم عابٌد ُمـْجَتِهد يًقا كلُّ  .«َعَمُل سّتنَي ِصدِّ
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هُ  ِِضا  أيًضا ِمْن ُخْطباة  لا نْهُ  اهلُلرا  عا

 

را  كا نْـُه ذا ِِضا اهللُ عا باري، عـن أبيـِه أنا أبـا بكـر  را ُة بـُن الـزُّ ناِدِه إىل ُعـْروا يْم  بِسا أبو ُنعا

طابا النااسا فقال   :(1)خا

، فوالَّـذي َنـ» ْفيِس بَِيـدِه إينِّ ـيا َمْعَْش الـُمْسلِمني! اْسَتْحُيوا ِمَن اهِ عزَّ وجـلَّ

اْسـتِحياًء ِمـْن َريبِّ َعـزَّ  (2)ضـاِء ُمَتَقنًِّعـا بَثـْويِب ألََظلُّ حـنَي َأْذَهـُب إىل الغـائِِ  يف الفَ 

 «.وَجّل 

                                                 

(؛ 44181، وكنــز الُعــاّمل )بــرقم: 79. ومثلــه يف  تــاريخ اخللفــاء: 34: 1( حليــة األوليــاء 1) 

ْمِرو بِن دينار قال: قـال أبـو بكـر:  ا بعده عن عا اْسـتَْحُيوا ِمـَن اهِ، فـواهِ إينِّ ألَْدُخـُل »وأوردا

 «.ظهري إىل اةائِ ، وُأَغطِّي رأيس َحياًء ِمَن اهِ عزَّ وجّل  الَكنِيَف فُأْسنُِد 

.
ِ
 والكنيُف: بيُت اخلالء

 ( تقناع بثوبه: تغّطى به.2) 
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ِِضا  ُه أيًضا را  لا
نْهُ  اهلُلِمْن ُخْطباة   عا

 

ُطُبنا  (1)روى الّسيوطّي  ْ نُْه قال: كان أبو بكر  ُيا ِِضا اهلُل عا  را
عن أاناِس بِن مالك 

ْلِق اإلنساِن فيقوُل: ْدءا خا  فياْذُكُر با

َتنْيِ ُخلَِق ِمْن َُمْ »  «.َرى الَبْوِل َمرَّ

ه. ُدنا ناْفسا را أحا ذا تاقا ُر حتاى يا كِّ ُيذا  فا

                                                 

(، وهـو يف 44179(؛ وعنـه يف كنـز الُعـاّمل: )بـرقم: 27784( جامع األحاديث: )بـرقم: 1) 

 .250التواضع واخلمول:
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ِِضا  ُه أيًضا را  لا
نْهُ  اهلُلِمْن ُخْطباة   عا

 

يقا  (1)روى الّسيوطّي  ـدِّ ـِد بـِن إبـراهيما بـِن احلـارث أنا أبـا بكـر  الصِّ عن ُمما

طابا النااسا فقال: نُْه خا ِِضا اهلُل عا  را

َقْيــُتْم وَأْحَسـنُتم َلُيوِشـَكنَّ َأْن ل َيـْأِ َ عَلـْيُكْم إِلَّ والَّذي َنفْ » يِس بَِيِده! َل ِِن اتَّ

ْمنِ   «.َيسٌي حّتى َتْشَبُعوا ِمَن اُبْبِز والسَّ

                                                 

 (.44183يف كنز الُعاّمل: )برقم:  (، وعنه27293( جامع األحاديث )برقم: 1) 
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا ُه أيًضا را  لا
 ِمْن ُخْطباة 

 

ى اإلماُم أمحُد بُن حنبل وا را
نْ  (1) ِِضا اهلُل عا ْكر  را ى أنا أابا با ُه قام فحِمـدا اهللا وأاْثنـا

ْيِه ثّم قال: لا  عا

ا الَِّذيَن آَمنُوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسـُكمْ » َ ُكْم َتْقَرُلوَن هِذِه ااَيَة: ﴿َيا َأَيُّ ا النّاُس! إنَّ  َأَيُّ

ـــُتْم﴾ـَيــَل  ُكْم َمــْن َضــلَّ إَِذا اْهَتَدْي ُّضُّ
ــا َســِمْعنَا َرُســوَل اهِ (2) ّن َيُقــوُل: )إ ، وإنَّ

ُهُم اهُ بِِعقابٍه(  «.النَّاَس إِذا َرَأُوا الـُمنَْكَر َفَلْم ُينْكُِروُه، َأْوَشَك َأْن َيُعمَّ

 

 

 

 

  

 

                                                 

:  2(، ويف نثـر الـّدّر 53( و)30( و)29( و)16( ونحـٌو منـه بـرقم )1( ُمسناُد أمحد، برقم )1) 

12. 

 من سورة املائدة. 105( من اآلية 2) 
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ُه  نْهُ أيًضا ِمْن ُخْطباة  لا ِِضا اهلُل عا  را

 

نُْه خطبا فقال: (1)روى اإلماُم أمحد بُن حنبال ِِضا اهلُل عا ْكر  را  أّن أبا با

ِل قاَم رُسوُل اهِ صىّل ا» وبكى أُبو -هُ عليِه وسّلَم َمقاِمي هذا عاَم األَوَّ

ْكر   َفَلْم ُيْاَت َأَحٌد َق ُّ َبْعَد  -أو قاَل: العافَِيةَ  -فقاَل: )َسُلوا اهَ الـُمعافاَة  -با

، وُما يف-أو الـُمعافاة -الَيِقنِي َأْفَضَل ِمَن العافَِيِة  ْدِو، فئّنُه َمَع الِبّ  ؛ عَلْيُكم بالصِّ

اُكْم والَكِذَب، فئّنُه َمَع الُفُجوِر، وُما يف النّاِر؛ ول حَتاَسُدوا ول ـال َجنَّة، وإيَّ

إِْخواًنا كام َأَمَرُكُم اهُ  -ِعباَد اهِ!-َتَباَغُضوا ول َتَقاَطُعوا ول َتَداَبُروا، وُكوُنوا 

 «.َتعاىَل(

 

 

  

 

 

                                                 

( 34( و)17( و)10و) (6(، ومع اختالف  يف الّلفظ برقم )5( ُمسناُد أمحد، برقم )1) 

  (.66( و)49( و)46( و)44( و)38و)
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نُْه يف آِخِر ُخطْ  اهلُلِمْن ُدعائِه رِضا   باتِِه عا

 

نُْه يف ُخْطباتِه ِِضا اهللُ عا يِق را دِّ  أيب بكر  الصِّ
ِ
را ابُن عبِد رّبه أناُه كانا آخر ُدعاء كا ذا

(1):  

ـامي َيـْوَم » ! اْجَعْل َخـْيَ َزمـايِن آِخـَرُه، وَخـْيَ َعَمـِل َخوامِتَـُه، وَخـْيَ َأيَّ ُهمَّ اللَّ

 «.لِقائَِك 

                                                 

، ومصـنف ابـن أيب شـيبة 154، ونحٌو منه يف غرر اخلصائص الواضـحة: 222: 3( العقد 1) 

(، وكنز الُعاّمل )برقم: 27373، وجامع األحاديث )برقم: 87: 1، وتاريخ اخللفاء 65: 6

(، بسـنده إىل أنـس بـن مالـك 121َلبن الّسـني بـرقم ) -(، ويف عمل اليوم والّليلة 5030

سوِل اهللِ  قال: كان ْي را تِفا قاِمي باْيا كا ـالة:  ما فا ِمـنا الصا ا ، فكانا ياقوُل إذا اْنَصا حتاى ُقبِضا

ـامي يـوما أاْلقـاكا » ه، واجعـل خـريا أيا ـا ه، وخـريا عمـِّل خوامِت ! اجعْل خريا ُعُمِري آخرا ؛ «اللاُهما

نُْه سِمعا ذلك من رسول اهلل  ِِضا اهللُ عا  ه دعاءُه يف آِخِر ُخْطباتِه. فجعلا  فكأّن أبا بكر  را
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا  ِمْن ُدعاِئِه را

 

نُْه كانا يقوُل يف ُدعاِئهِ  ِِضا اهلُل عا ُه أانا أبا بكر را  لا
نيا بسند  ى ابُن أايِب الدُّ وا را

(1):  

ْكَر َلَك عَلْيها حّتى َتْرَن وَبْعـَد » َأْسَأُلَك مَتاَم النِّعمِة يف األشياِء كلِّها، والشُّ

ضا، و َمْيُسـوِر األُمـوِر ُكلِّهـا ل َيُة بَِجميـِع الــخِ يَة يف َجيِع ما يكـوُن فيـه الـخِ الرِّ

 «.بَِمْعُسوِرها؛ يا كريُم!

                                                 

كر 1)  نيا: -( الشُّ (، وكنـز الُعـاّمل 27322، وهو يف جامع األحاديـث )بـرقم:40َلبن أيب الدُّ

 (.5034)برقم: 
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا  وِصياُته را

تاِجُر بالّثياِب   لغالم  يا

 

ــُه قــال لغــالم  لــه كــان يّتِجــُر  (1)ذكــر ابــُن عبــِد رّبــه نْ ِِضا اهلُل عا أنا أبــا بكــر را

 بالّثياِب:

ُه وأنَت قا (2)إذا كاَن الثَّوُب سابًغا» ُه وأنـَت ـئٌم، وإذا كاَن قصًيا فانْ فاْنُْشْ ُْشْ

 «.(3)جالٌِس، وإّنام الَبْيُع ِمكاٌس 

 

 

                                                 

 .456: 2( العقد الفريد 1) 

 ( الثوب الّسابغ: الطويل.2) 

بـاُه. وإّنـام3)  : جا ـسا املـالا ُه ِمكاًسا: فاوضُه يف الثامِن، ومكا ى الّشـاري  ( ماُكسا أمـره بـذلك لِـريا

ْيبُه. بِْن عا ـم يا ا الثاْوبا الّطويلا وهو جالٌس لا يْب، فإّنه إن نارشا ْيباُه إن كان فيه عا  عا
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نُْه  ِِضا اهلُل عا ْهُدُه را  عا

طااِب بِاْستِْخالا  را ْبِن اْلـخا  ِف ُعما

نْهُ   ِِضا اهلُل عا را
(1) 

                                                 

ا يف الّلفــظ يف: الّتعــازي 200: 3( الّطبقــات الكــربى 1)  ــل  جــدًّ ــاختالف  قلي ؛ ووردا العهــُد ب

راثي:  ، وعيـون األخبـار 15: 2ثـر الـّدّر ، ون17: 1، والكامل يف الّلغة واألدب 220والـما

، 149العسـكرّي  -، واألوائل 253: 4، والعقد الفريد 27: 4، واجلليس الّصالح 14: 1

، وإعجاز 253: 44، وتاريخ دمشق 88:  10، وأنساب األَشاف 668: 2وتاريخ املدينة 

ذيب ، وُت161: 3، واَلكتفاء 184: 5، وربيع األبرار 21، ولباب اآلداب: 115القرآن: 

ــة 11: 2األســامء والّلغــات  ــّي وأصــحابه 180: 4، وأســد الغاب ، واجلــوهرة يف نســب النّب

، 326و  25: 1، ومـــآثر اإلنافـــة 359: 9، وصـــبح األعشـــى 135 - 134: 2رشة ـالعـــ

، وسمط النّجوم العوايل 86: 2، وتاريخ ابن خلدون 328 - 327: 3والتّذكرة احلمدونيّة 

، وجـامع األحاديـث 68 - 67: 1، وتـاريخ اخللفـاء 116: 3، وتاريخ اإلسـالم 444: 1

 (، وغري ذلك.14175(، وكنز الُعاّمل )برقم: 27325)برقم: 

ًفا ِمن أّوِل هذا العهد، وزاد بعدا قوله:  ـيُْكْم »... وروى ابُن أايب احلديد طارا إيّن استاْخلاْفُت علا

ر بن اخلّطاب رأَيـُه وأعمـَل فِكـَره، فـرأى أنَّ هـذا وذلـَك حيـُ  َأجـاَل »أّنه قال: « باْعِدي ُعما

األمَر ل َيْصُلُح آخُرُه إِلَّ بام بِه أّوُلـُه َصـَلَح، ول حيتِمُلـه إِلَّ أفَضـُل العـَرِب َمقـِدَرًة، وَأْمَلُكـه 

ّدةِ، وَأْسَلُسهم يف حاِل اللِّني، وأعَلُمهـم بـرأِي َذِوي الـّرأي، ل  هم يف حاِل الشِّ لِنَْفِسِه، وأشدُّ

ُ عنـَد ـشاَغُل بـاِم ل َيْعنِيِه، ول حَيَْزُن لِ َيتَ  ام َلــْم َينْـِزْل بـِه، ول يسـتْحيِي مـَن الـّتعلُّم، ول يتحـيَّ

ُه ُعدواًنا ول تقصًيا، َيْرُصُد لِ  ام هـَو آٍت ـالَبِدََيِة، قويٌّ عىل األمور، ول جيوُز بَّشٍء منها َحدَّ
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ِحيمِ » ِن الرَّ ْْحَ  بِْسِم اهِ الرَّ

ِل َهذا ما َعِهَد َأُبو َبْكِر ْبُن َأيِب ُقَحافَ  ْنيا خاِرًجـا منهـا، وَأوَّ َة يف آِخِر َعْهِدِه بالدُّ

ــُدُو  ــاِجُر، وَيْص ــوقُِن الف ــاِمُن الكــافُِر، وُي ــنَي ُي ــا، ِح ــاًل فيه ــااِخَرِة داِخ ــِدِه ب َعْه

 الكاِذب: 

إيِنِّ اْسَتْخَلْفُت عَلْيُكْم َبْعِدي ُعَمَر بَن اْلـَخّطاب، فاْسَمُعوا َلُه وَأطِيعـوا؛ وإيّن       

ا؛ فئِْن َعَدَل فذلَك َظنّي بـِه وِعْلِمـي َلـ ْم آُل اهَ ورسوَلُه وِدينَُه وَنْفيِس وإّياُكْم َخْيً

َل َفــ ﴿لُِكـلِّ اْمـِرٍ  َمـا اْكَتَسـَب ِمـَن اإِلْثـِم﴾ َل ؛ واْلــَخْيَ َأَرْدُت، و(1) فيه، وإْن َبدَّ

، والّسالُم عَلـْيُكْم (2) نَْقَلٍب َينَْقلُِبوَن﴾أْعَلُم الَغْيَب، ﴿َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ مُ 

ُة اهِ  «.وَرْْحَ

                                                 

 .164: 1ة َشح ّنج البالغ« َحَذرِ ـَعتاَدُه ِمَن ال

ـنُْهم؛ الّطبقـات الكـربى  ِِضا اهلُل عا : 3وكانت كتابتُه هلـذا العهـِد بعـدا استشـارِة الّصـحابة را

، وأنســاب 253: 4، والعقــد الفريــد 16: 2، ونثــر الــّدّر 11: 1للمــرّبد  -، والكامــل199

 -410: 30، وتـاريخ دمشـق 429 -428: 3، وتاريخ الّطربّي 88 - 87: 10األَشاف 

، وتـاريخ اإلسـالم 444: 1، وسمط النّجوم العـوايل 97 - 96: 19اية األرب ، وّن411

 ، وغري ذلك من كتب التاريخ واألدب.74: 1، وتاريخ اخللفاء 116: 3

 من سورة النّور. 11( من اآلية 1) 

 من سورة الّشعراء. 227( من اآلية 2) 
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ِصياُتُه  ْوتِِه األُوىل وا نُْه ِعنْدا ما ِِضا اهلُل عا  را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا طااِب را را ْبِن اْلـخا لُِعما
(1) 

                                                 

نْ 1)  ِِضا اهللُ عا نْـُه ( ذكر رواُة هذه الوصيِّة أّن أبا بكر  را ِِضا اهللُ عا را بنا اخلّطـاب را ُه أو  ِبا ُعما

ُه عند موتِِه.  حي استخلافا

داِت الوصــياُة بألفــاظ  تكــاُد تكــوُن متطابقــة  را ــُة األُوىل -ووا واي ــان  -وهــي هــذه الرِّ يف: البي

ــي:  ِرين والوصــايا:  45: 2والّتبي ـــُمعما ــُه(، وال ــتُّ لفظا ــي: 148)وأاْثبا ــازي واملراث ، والّتع

، وعـي 37 -36: 1، وحليـة األوليـاء 148: 3، والعقـد 22: 2، ونثر الـّدّر 117 -116

ـــة 250األدب والّسياســـة:  ـــذكرة احلمدونّي ـــّي 123: 1، والّت ، واجلـــوهرة يف نســـب النّب

 -205: 1، وَجهــرة خطــب العــرب 97: 19، وّنابــة األرب 126: 2وأصــحابه العرشــة 

 عن البيان والّتبيي. 206

، برواية تكاُد تطـابق يف نصـِفها األّوِل 274 - 273: 2يف الكامل يف الّتاريخ ووردْت أيًضا 

ها الّثاين فيـه اخـتالٌف كبـرٌي يف الّلفـظ وتقـديٌم وتـأخري،  روايةا املصادر الّسابقة، غريا أنا نصفا

 ولذلك سأجعلها روايًة ثانيًة.

ًة مع اختالف  يف الّلفظ يف َشح ّنـج البالغـة  ، وسـأجعُلها روايـًة 166 :1وورداْت خُمتَصا

 ثالثة.

ـها يف الّصـفحة ) دا بعضا رِّ أاْورا وهـي الّصـفحُة نفُسـها التـي -( 22: 2كام أنا صاحبا نثر الدُّ

وايـةا األُوىل  يكـاُد يطـابق هـذه الرِّ
ـها هـذا جـاء  -أورد فيها الوصيّةا كاملًة بلفظ  ولكـّن بعضا

ُركا نفُسكا ُثما قال: )إِ »خمتلًِفا يف اللافظ، وقال بعدُه:  ذِّ وهو بعُض الوصيِة ...(« نا أّولا ما ُأحا

 جعلاهام وصيًّة واحدًة؛ وسأجعُل ذلك روايًة رابعًة. ، فكأّنه438الّصفحِة: اّلتي ستأيت يف 
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وايُة األُوىَل   الرِّ

 

ْيـلِ (1)إينِّ ُمْسَتْخلُِفَك ِمْن َبْعِدي، وُموِصـيَك بَِتْقـَوى اهِ» َل  ؛ إنَّ هِ َعَمـاًل باللَّ

ْيـلِ َل  َيْقَبُلُه بالنَّهاِر، وَعَماًل بالنَّهارِ  ـُه ل َيْقَبـُل نافَِلـًة حتَّـى ُتـَادَّى (2)َيْقَبُلـُه باللَّ ، وإنَّ

باِعِهمُ (3)الَفِريَضةُ  ام َثُقَلْت َمواِزيُن َمْن َثُقَلْت َمواِزينُُه َيْوَم الِقياَمِة بِاتِّ اْلــَحقَّ يف  ، وإنَّ

نيا َوثَِقلِِه عَلْيِهمْ  ، (5)ُيوَضـُع فيـه إِلَّ اةـقُّ أْن يكـوَن ثقـياًل َل  ِميزانٍ ـ، وُحـقَّ لِـ(4)الدُّ

                                                 

ليِس الّصالح )  ( صيغًة سأجعُلها روايًة خامسة.27: 4وأورد صاحُب اْلـجا

راثي: 1)  ــُر!إينِّ ُمْســتاْخلِ »( يف الّتعــازي والـــما ، وُأوِصــيك بتقــوى اهلل يــا ُعما ، ويف العقــد: «ُفكا

ِل عبـارة ، ويف حليـة األوليـاء: « ُأوِصيكا بتقوى اهلل» ـُر!»مع إسـقاط أوا ـِق اهللا يـا ُعما مـع « اتا

ــُر! إيِنِّ ُمْســتاْخلُِفكا بعـــدي، »إســقاط أّول عبــارة، ويف عيــون األدب والّسياســة:  يــا ُعما

 «.وُموِصيكا بتقوى اهلل تعاىل

واعلــْم أنا هللِ عــّز وجــّل عمــاًل »، ويف حليــة األوليــاء: ...«فــإّن هللِ »( يف نثــر الــّدّر والعقــد: 2) 

 «.بالنهار َل يقبله بالّليل، وعماًل بالّليل َل يقبله بالنّهار

 »...، ويف نثر الّدّر، وعي األدب والّسياسة: ...«واعلم أّنه َل ُتقباُل »( يف الّتعازي واملراثي: 3) 

 «.الفرائض»...، ويف العقد الفريد: «فريضتُه

وبإسـقاط آخـر العبـارة، ويف نثـر « وأنه إنام ثقلت ... باتباعهم احلق»( يف الّتعازي واملراثي: 4) 

فإّنام ثقلـت ... باّتبـاعهم »، ويف عي األدب والّسياسة: ...«من ثقلت موازينهم »... الّدّر: 

 «.الّدنيا يف»بإسقاط عبارة « احلق وثقله عليهم

، ...«وُحّق مليزان بوضُع فيه احلقُّ »، ويف نثر الّدّر: ...«وُيّق مليزان  »( يف الّتعازي واملراثي: 5) 
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تـِـِه  بــاِعِهُم الباطـِـَل وِخفَّ ــْت َمواِزينُـُه َيــْوَم الِقيامــِة باتِّ ــْت َمــواِزيُن َمــْن َخفَّ ـام َخفَّ وإنَّ

 .(2)ُيوَضُع فيه إِلَّ الباطُِل أْن يكوَن خفيًفاَل  ِميزانٍ ـ، وُحقَّ لِ (1)عَلْيِهمْ 

، وجَتاَوَز َعْن َسـيِّ اِامْ (3)همـَجنَِّة فَذَكَرُهْم بَأْحَسِن أعاملِ ـإنَّ اهَ َذَكَر َأْهَل الْ 
(4) ،

ْم ُقْلُت  فئذا َذَكْرُاُ
ُهْم ، وَذَكَر َأْهَل النّاِر فـَذَكرَ (6): إيّن َأخاُف َألَّ َأكوَن ِمْن َهُالءِ (5)

                                                 

 ...«. وُحّق مليزان يوضُع فيه احلقُّ غًدا »ويف حلية األولياء: 

 أحــدى ونّبــه ُمّقــق البيــان والّتبيــي عــىل أّن يف...« خّفــت مــوازينهم »... ( يف نثــر الــّدّر: 1) 

باّتبــاعهم الباطــل يف »... ، ويف الّتعــازي واملراثــي: «وخّفتــه علــيهم يف الــّدنيا»... نســخه: 

ــّدنيا ــاء، وعــي األدب «وخّفتــه علــيهم»وبإســقاط عبــارة « ال ، ويف العقــد، وحليــة األولي

 «.  باّتباعهم الباطل يف الّدنيا وخّفته عليهم»... والّسياسة: 

وحـّق مليـزان يوضـع فيـه »، ويف حليـة األوليـاء: ...«وُيـّق مليـزان »( يف الّتعازي واملراثـي: 2) 

 ...«.الباطل غًدا 

نّة بُحسـِن أعامهلـم»( يف الّتعازي واملراثـي: 3)  ـرا أهـل الــجا كا ، ويف العقـد، «إّن اهلل جـلا ِذْكـُره ذا

 .«.وإنا اهلل تعاىل ..»، ويف حلية األولياء: ...«وإنا اهلل »وعي األدب والّسياسة: 

 ...«.والّتجاوِز »( نبّه ُمّقق البيان والّتبيي عىل أّن يف إحدى نسخه: 4) 

ُْم فُقـْل »( يف الّتعازي واملراثي: 5)  ، ويف العقـد وعـي «أقـوُل »... ، ويف نثـر الـّدّر: «فـإذا ذكـرُتا

 «.فإذا سمعتا ِبم قلتا »األدب والّسياسة: 

، ويف ...«إيّن ألارجــو أن أكــونا »، ويف نثــر الــّدّر: ...«إيّن ألاخــاف »( يف الّتعــازي واملراثــي: 6) 

 «.إيّن ألخاف أَلا أحلقا ِبم»حلية األولياء: 
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، فئذا َذَكْرُاُم ُقْلُت (2)وَهْ َيْذُكْر َحَسناِاِمْ  (1)همْ ـبَأْسَوأِ أعاملِ 
: إينِّ ألَْرُجو ألَّ َأُكوُن (3)

ِة َمَع آَيـِة الَعـذاِب لَِيُكـوَن الَعْبـُد راغًبـا راهًبـا(4)ِمْن َهُالءِ  ْْحَ ؛ وَذَكَر آَيَة الرَّ
، ول (5)

َيَتَمنَّى عىل اهِ َغْيَ اةقِّ 
 .(7)، ول ُيْلِقَي بَِيِدِه إىل التَّْهُلَكةِ (6)

                                                 

 أعامهلم»... ( يف الّتعازي واملراثي: 1) 
ِ
بأقبح »... ، ويف العقد، وعي األدب والّسياسة: «بسوء

 «.أعامهلم

ــاء يف2)  ــي؛ وج ــازي واملراث ــارة يف الّتع ــذه العب ــرد ه ــد ( مل ت ــة:العق ــي األدب والّسياس  ، وع

كا عن سيِّئاُِتم» نهُ »، ويف حلية األولياء: «وأاْمسا  «.وردا عليهم أحسا

ُْم فقــْل »( يف الّتعــازي واملراثــي: 3)  فــإذا »، ويف العقــد، وعــي األدب والّسياســة: «فــإذا ذكــرُتا

 «.سمعت ِبما قلتا 

اخاُف أن أكونا من هؤَلء»( يف نثر الّدّر: 4)  أنـا » العقد، وعـي األدب والّسياسـة: ، ويف«إيّن ألا

 «.مع هؤَلء»، ويف حلية األولياء: «خري من هؤَلء

« ليكــونا العبــد راغًبــا راهًبــا»، ويف حليــة األوليــاء: ...«مــع آيــة العــدل »... ( يف نثــر الــّدّر: 5) 

 «.وذكر آية الرمحة مع آية العذاب»بإسقاط عبارة: 

من غري الـواو يف ...« َل يتمنّى »ّر، والعقد، وحلية األولياء: ( يف الّتعازي واملراثي، ونثر الدّ 6) 

َل يتمنّـى »، ويف حلية األوليـاء: ...«َل يتمنّى عىل اهلل عّز وجّل »أول العبارة؛ ويف نثر الّدّر: 

 «.غري احلّق »بإسقاط عبارة « عىل اهلل

وَل يقـنط »يـة األوليـاء: ( مل ترد هذه العبارة يف العقد وعي األدب والّسياسة، وجـاء يف حل7) 

 «.من رمحته عّز وجّل 
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، وُهـَو (1)َموِت ـفئِذا َحِفْظَت َوِصيَّتِي فاَل َيُكـوَننَّ غائـٌب َأَحـبَّ إَلْيـَك ِمـَن اْلـ

، (3)َمْوِت ـَيُكـوَننَّ غائِـٌب َأْبَغـَض إَِلْيـَك ِمـَن اْلـاَل ، وإِْن َضيَّْعَت َوِصـيَّتِي فـ(2)آتِيَك 

 «.(4)اهِ وَلْسَت بُِمْعِجزِ 

                                                 

، ويف بعـض نسـخ ...«فـإن حفظـتا » ( يف الّتعازي واملراثـي ونثـر الـّدّر، وحليـة األوليـاء: 1) 

 ...«.فال يكن »...البيان والّتبيي وحلية األولياء: 

ويظهـر  ، «مـن املـوت»... ها إىل قولـه: ( سقطت من الّتعازي واملراثي هذه العبارة وما بعد2) 

 . ْقُط طِباعة   أّنه سا

؛ ويف «وإن أنت ضّيعتا ... فال يكن»، ويف حلية األولياء: ...«وإن أضعتا »( يف نثر الّدّر: 3) 

 «. أكرها إليك»... العقد: 

ولسـت بمعجـز »، ويف نثر الّدّر: «ولستا بمعجِزه»( يف الّتعازي واملراثي، وحلية األولياء: 4) 

ه»لعقد، وعي األدب والّسياسة: ، ويف ا«اهلل عّز وجّل   «. ولن ُتعِجزا
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ْوتِهِ  نُْه ِعنْدا ما ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را  وا

نْهُ   ِِضا اهلُل عا طااِب را را ْبِن اْلـخا  لُِعما

وايُة الثَّانَيةُ  الرِّ
(1) 

 

ْيلِ » ا باللَّ ا يف النَّهارِ َل  إنَّ هِ َحقًّ ْيِل، وإنَّهَل  َيْقَبُلُه يف النَّهاِر، وَحقًّ َل  َيْقَبُلُه باللَّ

 ْقَبُل نافلًة حتَّى ُتَادَّى الَفِريَضُة.يَ 

ام َثُقَلْت َمواِزيُن َمْن َثُقَلْت َمواِزينُُه َيْوَم الِقياَمِة باّتباِعِهُم  -يا ُعَمُر! -َأَهْ َتَر  َأنَّ

ْ َل  ِميزانٍ ـاةقَّ وثَِقلِِه عَلْيِهْم؟ وُحقَّ لِ   ُيوَضُع فيِه َغًدا إِلَّ َحقٌّ أْن يكـوَن ثقـياًل، َأَه

باِعِهُم الباطَِل  -يا ُعَمُر! -تَر  ْت َمواِزينُُه َيْوَم الِقياَمِة باتِّ ْت َمواِزيُن َمْن َخفَّ أنَّام َخفَّ

تِِه عَلْيِهْم؟ وُحقَّ لِ   ُيوَضُع فيِه َغًدا إِلَّ باطٌِل أْن يكوَن خفيًفا.َل  يزانٍ مِ ـوخفَّ

ام َنَزَلْت آيُة الرَّ  -يا ُعَمُر! -َأهْ تَر  ِة مـَع آيـِة َأنَّ ـدَّ ِة، وآيـُة الشِّ ـدَّ خاِء َمَع آيـِة الشِّ

َيْرَغُب َرْغَبًة يتمنَّى فيها عىل اهِ ما لـيس َل  الّرخاِء، ليكوَن الـُماِمُن راِغًبا راِهًبا،

 َيْرَهُب َرْهَبًة ُيْلِقي فيها بَِيَدْيِه؟َل َلُه، و

ِهْم، فئذا ذكرُاْم قلُت: ـالنَّاِر بَأْسَوأِ أعاملِ  أنَّام َذَكَر اهُ َأْهَل  -يا ُعَمُر! -َأَهْ َتَر 

ُه إنَّام ذَكَر أهَل الْ  ُه جُياِوُز ـَجنَِّة بَأْحَسِن أعاملِ ـإينِّ ألَْرُجو ألَّ أكوَن منهْم، وأنَّ ِهْم ألَنَّ

 ِهم؟ـْم ما كاَن ِمْن َسيٍِّئ، فئذا ذكرُاْم ُقلت: أيَن عمل ِمْن أعاملِ هُ ـلَ 

                                                 

 ، وانظر ختريجا الّروايِة الّسابقة.274 - 273: 2( هذه روايُة الكامل يف التاريخ 1) 
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وصيَّتِي فال يكـوَننَّ غائـٌب أحـبَّ إليـَك مـْن حـاِ  الــَموِت، فئْن حِفْظَت 

 «.وَلْسَت بُِمْعِجِزه!
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وتِه  نُْه عندا ما ِِضا اهلُل عا  بعُض وصياتِِه را

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ّطاِب را را ْبِن اْلـخا  لُِعما

  (1)الّرواية الّثالثة

 

يِل ل َيْقَبُلُه يف النَّهار، » ا باللَّ يِل، وإنَّه ل إنَّ هِ َحقًّ ا يف النَّهاِر ل َيْقَبُلُه باللَّ وَحقًّ

َبَع اةقَّ َمَع ثَِقلِِه َعَلْيِه، وإنَّام  ام َثُقَلْت َموازيُن َمِن اتَّ َيْقَبُل نافَِلًة ما َهْ تَادَّ فريضٌة؛ وإنَّ

تِِه عليه. فَّ بَع الباطَل ِبِ ْت َموازيُن َمِن اتَّ  َخفَّ

ام ُأْنِزَلْت آيُة ا خإنَّ ِة لَِ الَّ لرَّ دَّ َيْرَغـَب الــُمامُن َرْغَبـًة يتمنَّـى فيهـا  اِء مَع آيِة الشِّ

 عىل اهِ ما ليَس لُه، ولَِ الَّ َيْرَهَب َرْهَبًة ُيْلقي فيها بيِدِه.

فئْن حِفْظـَت وصـيَّتي فـال َيُكـْن غائـٌب َأَحـبَّ إليـَك ِمـَن الــَموِت، وَلْسـَت 

 «.بُِمْعِجِزِه!

                                                 

 ، وانظر ختريج الّرواية األوىل.166: 1( هذه رواية ابن أيب احلديد يف َشح ّنج البالغة 1) 
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ْوتِهِ باْعُض وصياتِ  نُْه عندا ما ِِضا اهلُل عا  ِه را

نْهُ   ِِضا اهلُل عا طااِب را را ْبِن اْلـخا  لُِعما

واية الّرابعة الرِّ
 (1) 

 

ْيـِل، وإنَّ اهَ» ْيِل ل َيْقَبُلُه إِلَّ باللَّ ا باللَّ َيْقَبـُل نافَِلـًة حّتـى َل  يا ُعَمُر! إنَّ هِ َحقًّ

َعـزَّ -َتـْرَغَبنَّ َرْغَبـًة تتمنَّـى عـىل اهِ اَل اِغًبا راِهًبـا، فـُتَادَّى فريضُتُه، َفُكْن ُمامنًا ر

 «.َتْرَهَبنَّ َرْهَبًة ُتْلِقي ِ ا بَِيَدْيَك إىل التَّْهُلَكِة!َل فيها ما ليس َلَك، و -وَجلَّ 

: ْهُ  ِمَن الـُمهاِجِريَن، فـئهّنم » ثّم قالا ُرَك َنْفُسَك وهالِء الرَّ إنَّ أّوَل ما ُأحذِّ

، وَطَمَحـْت أبصـاُرهْم، ومَتَنَّـى كـلُّ امـرٍ  مـنهم لِنَْفِسـِه؛ (2)ِد اْنَتَفَخْت َأْوداُجُهمق

                                                 

وايـةا األوىل كاملـًة يف 22: 2دّر ( هذه روايٌة أخـرى لـبعض الوصـيِّة يف نثـر الـ1)  ، ثـم أورد الرِّ

الّصفحة نفسها؛ انظر ختـريج الّروايـة األوىل ومواضـع اَلخـتالف فيهـا؛ وهـي يف الّتـذكرة 

 .328: 3احلمدونيّة 

 والّشطُر الّثاين من هذه الّرواية هوا بعُض وصّيتِه الّتالية.

ـْت أبصـاُرهم:  ( األوداج: عروق العنق، وانتفخت أوداُجهم: كنايةٌ 2)  حا عـن الغضـِب. وطاما

ْت إىل الِوَلياة. حا ْعنِي أّّنا طاما ْت، يا عا  ارتافا
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م َلـْن َيزاُلـوا  (1)ُهْم َنِحَيةً ـوإنَّ لَ  َينَْحُروهَنا َعْن َزلَّـٍة ِمنْـُه وِمـنُْهْم، فـاَل َتُكوَننَّـُه، فـئهنَّ

َ َلَك  -لَّ َعزَّ وَج -ِمنَْك ما َفِرْقَت ِمَن اهِ  (2)َفِرقنِيَ   «.فيام َبنيَّ

                                                 

بيحة، يعني شخًصا سيذبحونه.1)   ( الناحرية: الذا

: أي خائفي؛ وقد فاِرقا منه: خافُه.2)   ( لن يزالوا فاِرقيا
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نْهُ وصّيُته  ِِضا اهلُل عا ْوتِِه  را  عندا ما

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ّطاِب را را ْبِن اْلـخا  لُِعما

وايُة ابامسة   الرِّ

 

ِريريُّ  طااِب  (1)ذكر اْلـجا ـرا ْبـِن اْلــخا ْكـر  بخالفـِة ُعما ْهـِد أيِب با أنـها بعـدا كتابـِة عا

ثا إلا  نُْه باعا ِِضا اهلُل عا عاُه فاقال:را  ْيِه فدا

ــبُّ » ، وقِــْدًما ُيــْبَغُض اْلـــَخْيُ وحُيَ ــبٌّ
يــا ُعَمــُر! َأْبَغَضــَك ُمــْبِغٌض وَأَحبَّــَك ُُمِ

 ُّ  «.       الْشَّ

ةا يل فيها.  ُر[: فالا حاجا  قال ]ُعما

 قال ]أبو بكر[:

َم وَصـِحْبُته، ولكنَّ هلا بَِك حاَجًة! َقْد رَأْيُت رسوَل اهِ صىّل اهُ عَلْيِه َوَسـلَّ »

حّتـى ُكنَّـا َلنُْهـِدي ألَهلِـِه َفْضـَل مـا َيْأتِينَـا منـه؛ (2)ورَأْيُت َأَثَرَتُه َأْنُفَسـنَا عـىل نفِسـه

َبْعُت َأَثَر َمْن كاَن َقْبِل، واهِ! ما نِْمـُت َفَحَلْمـُت، و َل وَرَأيَتنِي وَصِحْبَتنِي، فئنَّام اتَّ

ُت، وإينِّ َلَعىَل  ْ   َطِريِقي ما ُزْغُت.َشبَّْهُت فتومَّ

                                                 

مثلـه مـع  149-148، وهـي يف )الــُمعمرين والوصـايا(: 28-27: 4( اجلليس الّصـالح 1) 

رُ  -تعلاْم »يشء من اختالف الّلفظ، ولـم ُيوِرِد املقطع الّثاين   «.... إَِلا الباطل -يا ُعما

ُه.2)   ( أي: تقديما
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ــْم  ــا يف  -يــا ُعَمــُر! -َتَعلَّ ْيــِل ل َيْقَبُلــُه يف النَّهــار، وَحقًّ ــا يف اللَّ َأنَّ هِ تعــاىل َحقًّ

ــام َثُقَلــْت َمــوازيُن َمــْن َثُقَلــْت َموازينُــُه يــوَم القيامــِة  ْيــِل؛ وإنِّ النَّهــاِر ل َيْقَبُلــه يف اللَّ

، وُحقَّ لِ  باِعهُم اةقَّ ْت َموازيُن َل  يزاٍن َأْن َيْثُقَل مِ ـباتِّ يكوُن فيِه إِلَّ اةّق، وإنَّام َخفَّ

ْت َمواِزينُُه يوَم القيامِة باّتباِعهم الباطَِل، وُحقَّ لِ  يكـوُن َل  يزاٍن َأْن ِِيَفَّ مِ ـَمْن َخفَّ

 فيه إِلَّ الباطِل.

ُرَك النّاَس؛ ُرَك َنْفُسك، وُأَحذِّ ُم َقْد َطَمَحْت َأبصاُرُهمْ  إِنَّ َأّوَل َمْن ُأَحذِّ  (1)فئهنَّ

ُْم ( 3)ُهْم َلنَِحَيةً ـ، وإنَّ لَ (2)واْنَتَفَجْت َأْجواُفُهم َعْن َزلٍَّة تكوُن، فئِّياَك َأن َتُكوَنُه، فـئهنِّ

مـا ِخْفـَت ِمـَن اهِ وَفِرْقَتـه؛ وَهـذِه َوصـيَّتي،  (4)َلْن َيزاُلوا خائفنَي لَك َفِرقنَِي ِمنْـَك 

المَ  وَأْقَرأُ   «.عَلْيَك السَّ

                                                 

ه إىل اليشء: ارتفع.1)  ُ حا باَصا  ( طاما

وُفه: امتاألا.2)   ( انتفجا جا

 ( النّحريُة: املناْحورة.3) 

، فاُهوا فاِرٌق.4)   ( فاِرق: خافا
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نْهُ وِصياُته الّثانيُة  ِِضا اهلُل عا ْوتِِه  را ْوما ما  يا

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ّطاِب را را ْبِن اْلـخا  لُِعما

 

ــربيُّ  ــنا  (1)ذكــر الطا ــرا ْب ــِه ُعما
ــْوما وفاتِ ى يا ــُه اســتاْدعا نْ ِِضا اهلُل عا ــا بكــر را أنا أب

نُْه، فقالا له: ِِضا اهلُل عا ّطاِب را  اْلـخا

ما أقوُل َلك، ثـمَّ اعَمـْل بِـه؛ إيِنِّ أَلَْرُجـو َأْن َأمـوُت ِمـْن  -يا ُعَمُر! -اسَمْع »

َمــَع الـــُمَثنَّى، وإْن  (2)َيــْوِمي هــذا، فــئْن َأَنــا ِمــتُّ َفــاَل ُتـــْمِسنَيَّ َحتَّــى َتنْــُدَب النَّــاَس 

ْيِل فـاَل ُتْصـبَِحنَّ حّتـى َتنْـُدَب النَّـاَس َمـ ْرُت إىل اللَّ َتْشـَغَلنَُّكْم َل َع الــُمَثنَّى؛ وَتَأخَّ

ـــيَبٌة  ـــْت  -ُمِص ـــي  -وإْن َعُظَم ـــْد َرَأْيَتنِ ـــْم؛ وَق ُك ـــنُِكْم َوَوصـــيَِّة َربِّ ـــِر ِدي ـــْن َأْم َع

 َّّ  (1)َوَما َصنَْعُت، وَلـْم ُيَصِب اْلـَخْلُق بِِمْثلِه؛ وباهِ! َلـْو َأينِّ َأيِن  رسوِل اهِ (3)ُمَتَو

                                                 

: 1، وَشح ّنـج البالغـة 263: 2، ومثلـه يف الكامـل يف الّتـاريخ 414: 3يخ الّطربّي ( تار1) 

 .573: 9؛ مع اختالف يف الّرواية. وانظر البداية والنّهاية 166

خون أنا الـُمثاناى بنا حارثةا الّشيباينا استخلافا عىل عِملِه يف العراق وقاِدما املديناةا  وذكر الـُمؤرِّ

تِِه يف قتاِل الُفْرس، وأنا أبـا بكـر  كـانا قـد أمـرا ليستشريا أبا ب ْن ناِدما عىل ِردا كر  يف اَلستعانِة بِما

ًدا للجيوش اّلتي أرسلاها لقتـاِل  دا  بأْن ياِسريا ِمنا الِعراِق إىل الّشام ما
بْلا أشُهر  خالدا بنا الوليِد قا

ِدما الـُمثنّى املديناةا وقد أاشفى أبو بكر  را  وم، فاقا نُْه.الرُّ  ِِضا اهللُ عا

ثاهم.2)  : داعاهم وحا با النّاس إىل أمر   ( نادا

َّفا رسول اهلل 3)   : يوم وفاتِه.( ُمتاوا
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َذَلنَا وَلَعاَقَبنَا فاْضَطَرمِت الـَمدينُة ناًرا؛ وإْن َفَتَح اهُ َعىل ُأَمـراِء َعْن َأْمِر رسولِه َبَ 

ُْم َأْهُلـُه وُولُة َأْمـِره وحـَدُه وأهـُل  اِم َفاْرُدْد أصـحاَب خالـٍد إىل الِعـراو، فـئهنَّ الشَّ

اَوِة وال  «.َجراَءِة عليهمـالّضَّ

                                                 

ْوُله رِِضا اهللُ عنه: 1)  ن أاْمِر رسوِل اهللِ»( قا ، وأرادا بـأاْمرِ يعني لو أ« لاو أيّن أايِن عا ُ رسـول  يّن ُأقاَصِّ

را بِِه ِمْن إْنفاِذ  اهلل  يد رِض اهلل عنهام.ما أاما يِْش ُأسامةا بِن زا  جا
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 فهرس اايات القرآنّية الكريمة -1

َور،  بًة بحَسِب وروِدها يف السُّ  مرتَّ

َور بحَسب ترتيبها يف القرآن الكريم  والسُّ

 ّصفحةال الّسورة رقمها ااية

ْلبُِسوا الْ  َل تا ْكُتُموا الْ ـوا تا قا بِاْلبااطِِل وا ْنُتْم ـحا أا قا وا حا

ْعلاُمونا   تا

 163 البقرة 42

 ِمنا 
ة  ا ُحْفرا فا ىلا شا ُكنُْتْم عا اًنا، وا تِِه إِْخوا أاْصباْحُتْم بِنِْعما فا

اتِهِ  ُكْم آيا ُ اهلُل لا لِكا ُيبايِّ ذا ا، كا ُكْم ِمنْها ذا ْنقا أا  النااِر فا

تاُدونا  ْ لاُكْم ُتا عا  لا

 413 البقرة 103

اتُِلوناُكمْ  ِذينا ُيقا بِيِل اهللِ الا اتُِلوا يف سا قا  257 البقرة 190 وا

ُهوا  ى أاْن تاْكرا سا عا ُهوا ُكْرٌه لاُكْم وا لايُْكُم الِقتااُل وا ُكتِبا عا

 ٌّ ُهوا َشا يْئًا وا بُّوا شا
ى أاْن حُتِ سا عا ُكْم وا رْيٌ لا ُهوا خا يْئًا وا  شا

أاْنتُمْ  ْعلاُم وا اهللُ يا ُكْم وا ْعلاُمونا َلا  لا  تا

، 321 البقرة 216

337 

ْهِر الْ  ِن الشا ْسأاُلوناكا عا راِم ِقتال  فيِه، ُقْل: ِقتاٌل فيِه ـيا حا

ْسِجِد الْ  ُكْفٌر بِِه والـما بِيِل اهللِ وا ْن سا دٌّ عا صا برٌِي؛ وا راِم ـكا حا

 ُ تْلِ وإِْخراُج أاْهلِِه ِمنُْه أاْكربا ُ ِمنا القا  ِعنْدا اهللِ، والِفْتناُة أاْكربا

 102 البقرة 217

باْصنا  ا اًجا ياَتا ُرونا أاْزوا ياذا فاْونا ِمنُْكْم وا تاوا ِذينا يا الا وا

ا ... رْشً عا ةا أاْشُهر  وا  بِأاْنُفِسِهنا أرباعا

 369 البقرة 234

ًة بِ  ثرِيا لاباْت فِئاًة كا  غا
لِيلاة  ْم ِمْن فِئاة  قا ، 265 البقرة 249 إِْذِن اهللِ كا



- 448 - 

383  

ا  ما ا وا ً رْي  ُُمَّْضا ِملاْت ِمْن خا ا عا ُِد ُكلُّ ناْفس  ما ْوما جتا يا

ِعيًدا  ًدا با ْيناُه أاما با ا وا ْيناها ْو أانا با دُّ لا وا  تا
 
ِملاْت ِمْن ُسوء عا

ُءوٌف بِالِعباادِ  اهلُل را ُه وا ْفسا ُرُكُم اهلُل نا ُُياذِّ  وا

 414 آل عمران 30

ـُموُتنا  َلا تا اتِِه وا قا ُتقا ُقوا اهللا حا نُوا اتا ِذينا آما اا الا ا أاهيُّ يا

ْنُتْم ُمْسِلُمونا   إَِلا وأا

 304 آل عمران 102

إِْن  ُسُل أافا ْبِلِه الرُّ لاْت ِمْن قا ْد خا ُسوٌل قا ٌد إَِلا را ا ُُماما ما وا

ابُِكْم وا  ىلا أاْعقا ْبُتْم عا لا اتا أاْو ُقتِلا اْنقا ىلا ما ِلْب عا نْقا ْن يا ما

اِكِرينا  ْيْجِزي اهلُل الشا سا ْيًئا وا َُّضا اهللا شا لاْن يا ِقباْيِه فا  عا

، 232 آل عمران 144

269 

ارِ  رْيٌ لأِلاْبرا ا ِعنْدا اهللِ خا ما  333 آل عمران 198 وا

اتاُقوا  ابُِطوا وا را ابُِروا وا صا وا وا نُوا اْصرِبُ ِذينا آما اا الا ا أاهيُّ يا

لاُكْم ُتْفلُِحونا  اهللا  لاعا

 378 آل عمران 200

ة   الا ها وءا بِـجا ُلونا السُّ ْعما ىلا اهللِ لِلاِذينا يا ُة عا ـاما التاْوبا إِنا

ْيِهْم  لا ُتوُب اهلُل عا ِئكا يا ُأولا ِريب  فا ُتوُبونا ِمْن قا ُثـما يا

ِكياًم  ِلياًم حا انا اهلُل عا كا  وا

 304 النّساء 17

اتُِلوا أاْولِ  قا ِعيًفافا انا ضا ْيطااِن كا ْيدا الشا ْيطااِن إِنا كا  156 النّساء 76 يااءا الشا

اما  ىلا فا وا ْن تا ما ْد أاطااعا اهللا، وا قا ُسولا فا ْن ُيطِِع الرا ما

ِفيًظا ْيِهْم حا لا ْلنااكا عا  أاْرسا

 414 النّساء 80

اِميا بِاْلِقْسطِ  وا نُوا ُكوُنوا قا ِينا آما اا الذا هيُّ
أا  231 النّساء 135 يا

ُكمْ  ْيُكْم أاْنُفسا لا نُوا عا ِذينا آما اا الا ا أاهيُّ ْن َلا  يا ُكْم ما َُّضُّ  423 املائدة 105يا
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ْيـُتمْ  ا اْهتادا لا إِذا  ضا

بِّ  ْمُد هللِ را اْلـحا ِذينا ظالاُموا وا ْوِم الا ابُِر اْلقا ُقطِعا دا فا

الا   ِميا ـاْلعا

 302 األنعام 45

ُروهُ  زا عا  217 عرافاأل 157 وا

ْكُه  َْتُ ْث أاْو تا ْلها لايِْه يا ِمْل عا ْ ْلِب إِْن حتا ثاِل الكا ما ثاُلُه كا فاما

ُبوا بِآياتِناا ذا ِذينا كا ْوِم الا ثاُل القا لِكا ما ْث ذا ْلها  يا

 93 األعراف 176

وا إِنا َلا وا  اْصرِبُ با ِرُُيُكْم وا ْذها تا ُلوا وا تاْفشا ُعوا فا ناازا تا

ابِ  عا الصا  ِرينا اهللا ما

 247 األنفال 46

ِذينا  الا بِيِل اهللاِ وا ُدوا يِف سا اها جا ُروا وا اجا ها نُوا وا ِذينا آما الا وا

ئِكا ُهُم الْ  وا ُأولا ُ ناَصا ْوا وا ا لا ـآوا قًّ ٌة ـُمْؤِمنُونا حا ْغِفرا ُهْم ما

ِريمٌ  ِرْزٌق كا  وا

 181 األنفال 74

ِذينا  اتُِلوا الا َلا بِاْلياْوِم اآلِخِر وا َلا ُيْؤِمنُونا بِاهللِ وا َلا  قا

ُسوُلُه وا  را ما اهلُل وا را ا حا ُمونا ما ِدينُونا ِدينا الْ َلا ُُيارِّ قِّ ـيا حا

تاى ُيْعُطوا الْ  ِذينا ُأوُتوا اْلكِتاابا حا ْن ياد  ـِمنا الا ةا عا ِجْزيا

اِغُرونا  ُهْم صا  وا

،  338 الّتوبة 29

351 

ارِ  ا يِف اْلغا  إِْذ ُِها
ايِنا اْثناْيِ ْن  ثا زا ْ اِحبِِه َل حتا ُقوُل لِصا إِْذ يا

ناا عا  إِنا اهللا ما

 42 الّتوبة 40

اِر إِْذ  ا يِف اْلغا  إِْذ ُِها
ايِنا اْثناْيِ ُروا ثا فا ِذينا كا ُه الا جا إِْذ أاْخرا

لا اهللُ  ْنزا أا ناا فا عا ْن إِنا اهللا ما زا ْ اِحبِِه َلا حتا ُقوُل لِصا يا

هُ  دا أايا ْيِه وا لا ِكيناتاُه عا ا ... سا ْوها را ْ تا  ملا
 بُِجنُود 

 156 الّتوبة 40
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ْنُفِسُكْم  أا الُِكْم وا اِهُدوا بِأاْموا جا اًَل وا ثِقا اًفا وا اْنِفُروا ِخفا

ْعلاُمونا  ُكْم إِْن ُكنُْتْم تا رْيٌ لا لُِكْم خا بِيِل اهللِ ذا  يِف سا

، 322 الّتوبة 41

337- 

338 

اجِ  ُلونا ِمنا الـُمها ابُِقونا األاوا السا اِر وا األاْنصا ِرينا وا

ان   باُعوُهْم بِإِْحسا ِذينا اتا الا  وا

 237 الّتوبة 100

الا  أاْموا ُهْم وا اى ِمنا الـُمْؤِمنِيا أاْنُفسا ُهْم بِأانا ـإِنا اهللا اْشَتا

ياْقُتُلونا وُيْقتاُلونا ـلا  بِيِل اهللِ فا اتُِلونا يِف سا ناةا  ُيقا ُهُم اْلـجا

قًّ  لايِْه حا ْعًدا عا ْن وا ما الُقْرآِن وا اإِلْنِجيِل وا اِة وا ا يِف التاْورا

ْعتُْم  ايا وا بِباْيِعُكُم الاِذي با ْهِدِه ِمنا اهللِ فااْستابرِْشُ أاْوَّفا بِعا

ظِيمُ  ْوُز العا لِكا ُهوا الفا ذا  بِِه وا

 -324 الّتوبة 111

335 

ُمْ  لِكا بِأاّنا ٌأ وا َلا  ... ذا ٌب وا َلا ُيِصيبُُهْم ظاما ٌة َلا ناصا صا ْما خما

بِيِل اهللِ وا  ارا وا َلا يِف سا ِغيُظ الُكفا ْوطًِئا يا َلا ياطاُؤونا ما

ُدوٍّ ناياًْل إَِلا ُكتِبا لا  نااُلونا ِمْن عا الٌِح إِنا ـيا ٌل صا ما ُهْم بِِه عا

ًة َلا وا  * ُيِضيُع أاْجرا الـُمْحِسنِيا َلا  اهللا قا ُينِْفُقونا نافا

ًة وا  ِغريا ًة وا َلا صا برِيا اِدًيا إَِلا ُكتِبا لا َلا كا ُهْم ـياْقطاُعونا وا

ُلونا  اُنوا ياْعما ا كا نا ما ُُم اهللُ أاْحسا  لِياْجِزهيا

120 -

121 

 -378 الّتوبة

379 

ا ْعُبُدونا ِمْن ُدوِن اهللِ ما يا ُهْم وا َلا  وا َُّضُّ ُعُهْم َلا يا نْفا يا

ُؤَلا  ُقوُلونا ها يا ا ِعنْدا اهللِوا اُؤنا عا  ُشفا
ِ
 ء

 234 يونس 18

اٌء لِ  ِشفا بُِّكْم وا ْوِعظاٌة ِمْن را ْتُكْم ما اءا ُدورِ ـقاْد جا  163 يونس 57 اما يِف الصُّ

كِيم   ُدْن حا لاْت ِمْن لا اُتُه ُثما ُفصِّ ْت آيا  174 هود 1الر، كِتااٌب ُأْحكِما
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برِي    خا

انا ُيِريُد الْ  ْن كا يِْهْم ـما فِّ إِلا ا ُنوا ِزيناتاها ْنياا وا يااةا الدُّ حا

لا أا  ِذينا ـْعاما ئِكا الا ُسونا * ُأولا ا َل ُيبْخا ُهْم فِيها ا وا ُهْم فِيها

يْسا لا  ا ـلا ناُعوا فِيها ا صا بِطا ما حا ِة إَِلا النااُر وا ُهْم يِف اآْلِخرا

ُلونا  ْعما اُنوا يا ا كا بااطٌِل ما  وا

15- 

16 

 170 هود

اِئنِيا َلا  إنا اهللا ْيدا اْلـخا ِْدي كا  312 يوسف 52 هيا

ْفتاُأ تاْذُكُر ُيوُسفا تا   221 يوسف 85 اهللِ تا

ِديُد الْ  ُهوا شا الِ ـوا  175 الّرعد 13 ِمحا

ِذينا ُهْم ُُمِْسنُونا  الا ْوا وا قا ِذينا اتا عا الا ، 283 النّحل 128 إِنا اهللا ما

336 

ْياًل ِمنا الْ  ْبِدِه لا ى بِعا ِذي أاَْسا انا الا ْسِجِد ـُسْبحا ما

اِم إىِلا ـالْ  را ُه ـالْ حا ْولا ْكناا حا ارا ِذي با ْسِجِد اأْلاْقىصا الا ما

ِميُع اْلباِصريُ  ُه ُهوا السا اتِناا إِنا ُه ِمْن آيا  لِنُِريا

 162 اإلَساء 1

اءا الْ  ُقْل جا ُهوًقاـوا انا زا قا اْلبااطُِل إِنا اْلبااطِلا كا ها زا قُّ وا  183 اإلَساء 81 حا

ا ُهوا  ُل ِمنا اْلُقْرآِن ما ُننازِّ مْحاٌة لِْلُمْؤِمنِيا وا را اٌء وا  163 اإلَساء 82 ِشفا

ُهوا الْ  ِْد اهلُل فا ْن هيا لِيًّا ـما ُه وا ِدا لا لاْن جتا ْن ُيْضِلْل فا ما ُمْهتاِد وا

 ُمْرِشًدا

 269 الكهف 17

ُدوا إَِلا  جا ما فاسا ِة اْسُجُدوا آلدا الِئكا ِوإِْذ ُقْلناا لِْلما

فا ـإِْبِليسا كانا ِمنا الْ  ُه ِجنِّ فا تاتاِخُذونا ِه أافا بِّ ْن أاْمِر را قا عا سا

ُدوٌّ بِْئسا  ُكْم عا ُهْم لا تاُه أاْولِيااءا ِمْن ُدويِن وا يا ُذرِّ وا

 270 الكهف 50
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الِ  ًَل ـلِلظا دا  ِميا با

ِفيًّا انا يِب حا يبِّ إِناُه كا أاْستاْغِفُر لاكا را لايْكا سا الٌم عا  145 مريم 47 قاالا سا

سُّ ِمنْ 
ْل حُتِ ُع لا ها ْسما  أاْو تا

د  ، 399 مريم 98 ُهْم ِرْكًزاـُهْم ِمْن أاحا

402 ،

405 

اِهٌق  ا ُهوا زا إِذا ُغُه فا ياْدما ىلا البااطِِل فا قِّ عا ْقِذُف بِاْلـحا ْل نا  265 األنبياء 18 با

ُهُم  إِْن ِمتا فا ْبِلكا اخْلُْلدا أافا ْلناا لِبارشا  ِمْن قا عا ا جا ما وا

الُِدونا   اْلـخا

 268 بياءاألن 34

ًبا  غا ناا را ْدُعونا يا اِت وا رْيا اِرُعونا يِف اْلـخا اُنوا ُيسا ُْم كا إِّنا

اِشِعيا  ناا خا اُنوا لا كا ًبا وا ها را  وا

 397 األنبياء 90

با ِمنا اإِلْثمِ  ا اْكتاسا  429 النُّور 11 لُِكلِّ اْمِرئ  ما

ِة أاْن يُ  عا السا ْضِل ِمنُْكْم وا ْأتاِل ُأوُلو اْلفا َلا يا ْؤُتوا ُأويِل وا

الْ  الْ ـاْلُقْرباى وا اكِيا وا سا بِيِل اهللِ ـما اِجِرينا يِف سا ُمها

اهللُ  ْغِفرا اهلُل لاُكْم وا بُّونا أاْن يا
ُحوا أاَلا حُتِ ْلياْصفا ْلياْعُفوا وا وا

ِحيمٌ  ُفوٌر را  غا

 -135 النُّور 22

136 

ذِ   اما اْستاْخلافا الا ِِ كا ناُهْم يِف األاْر ياْستاْخِلفا ينا ِمْن لا

نانا لا  كِّ ُيما لا ْبِلِهْم وا ِذي اْرتا ىا لا ـقا ُهْم ـُهْم ِديناُهُم الا

نِي ْعُبُدونا ْوفِِهْم أاْمنًا يا ْعِد خا ناُهْم ِمْن با لا ُيبادِّ لا َلا  وا

ِئكا ُهُم  ُأولا لِكا فا ْعدا ذا را با فا ْن كا ما ْيًئا وا ُكونا يِب شا ُيرْشِ

اِسُقونا   الفا

  320 النّور 55
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دا  عا اِت وا الِـحا ِمُلوا الصا عا نُوا ِمنُْكْم وا ِذينا آما اهلُل الا

ِذينا ِمْن  اما اْستاْخلافا الا ِِ كا ناُهْم يِف األاْر ياْستاْخِلفا لا

نانا لا  كِّ ُيما لا ْبِلِهْم وا ِذي اْرتا ىا لا ـقا  ُهمْ ـُهْم ِديناُهُم الا

 266 النّور 55

ِذينا ظالاُموا أايا ُمنْقا  ُم الا ياْعلا سا ِلُبونا وا نْقا  429 الّشعراء 227 لاب  يا

ْوم   ًة لِقا يا لِكا آلا ٌة باِما ظالاُموا إِنا يف ذا فاتِْلكا ُبيُوُُتُْم خاِويا

ْعلاُمونا   يا

 402 النّمل 52

ٌة باِما ظالاُموا اِويا تِْلكا ُبُيوُُتُْم خا ، 399 النّمل 52 فا

405 

عا الاِذي ياْطما ْوِل فا ْعنا بِاْلقا ْضا ٌِ  فاالا ختا را ْلبِِه ما  138 األحزاب 32 يِف قا

ْقُدوًرا ًرا ما انا أاْمُر اهللِ قادا كا  183 األحزاب 38 ... وا

اًجا ُمنرًِيا َِسا اِعًيا إىِلا اهللِ بِإِْذنِِه وا دا  268 األحزاب 46 وا

الا  ما ِذينا إِنا اهللا وا ُا الا ا أاهيُّ ىلا النابِيِّ يا لُّونا عا تاُه ُيصا ِئكا

نُوا صا  ْسِلياًم آما لُِّموا تا سا ْيِه وا لا  لُّوا عا

 415 األحزاب 56

ْدُعو  ا إِنااما يا ُدوًّ ُذوُه عا
ِ اختا ُدوٌّ فا ُكْم عا ْيطاانا لا إِنا الشا

ِعريِ  اِب السا ُه لِياُكوُنوا ِمْن أاْصحا  ِحْزبا

 270 فاطر 6

ىلا أاْعيُنِِهمْ  ْسناا عا اُء لاطاما ْو ناشا لا  165 يس 66 وا

يًّالُِينِْذرا ما  انا حا افِِرينا  ْن كا ىلا الكا وُل عا قا اْلقا
ِ
ُيا ، 268 يس 70 وا

416 

ى ا إىِلا اهللِ ُزْلفا ُبونا رِّ ْعُبُدُهْم إَِلا لُِيقا ا نا اُلوا ما قا ر 3 وا ما  234 الزُّ

يُِّتونا  ُْم ما إِّنا يٌِّت وا  268 رما الزُّ  30 إِناكا ما
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ِفيع  ُيطااعُ  َلا شا ِيم  وا  252 افرغ 18 ... ِمْن محا

يِّئااِت  ِن السا ُعُفو عا يا ْن ِعبااِدِه وا ةا عا ْقباُل التاْوبا ... يا

ُلونا  ْفعا ا تا ُم ما ْعلا يا  وا

 253 الّشورى 25

ا يِّئاٌة ِمْثُلها  سا
يِّئاة  اُء سا زا جا ورى 40 وا  189 الشُّ

ْتًحا ُمبِينًا تاْحناا لاكا فا ا فا ما مِ  اهللُلِياْغِفرا لاكا  * إِنا دا قا ا تا ْن ما

اًطا  ِْدياكا رِصا هيا لاْيكا وا تاُه عا ُيتِما نِْعما را وا خا
أا ا تا ما ْنبِكا وا ذا

 ُمْستاِقياًم 

 183 الفتح 1-2

اِر  ىلا الُكفا اُء عا ُه أاِشدا عا ِذينا ما الا ُسوُل اهللِ وا ٌد را ُُماما

ًدا ًعا ُسجا اُهْم ُركا را ْيناُهْم تا ااُء با  ُرمحا

 323 الفتح 29

اوا  ْد را قا لا ْسناا أاْعيُناُهمْ وا يِْفِه فاطاما ْن ضا  165 القمر 37 ُدوُه عا

ُهُم الكِتاابا  عا ْلناا ما أاْنزا بيِّنااِت وا ْلناا ُرُسلاناا بِالا ْد أاْرسا قا لا

الْ  انا لِياُقوما النااُس بِالْ وا ْلناا الْ ـِميزا أاْنزا ِديدا فِيِه ـِقْسِط وا حا

لِ  ناافُِع لِلنااِس وا ما ِديٌد وا ُه باْأٌس شا نَُْصُ ْن يا ياْعلاما اهلُل ما

ِزيزٌ  يِْب إِنا اهللا قاِويٌّ عا ُرُسلاُه بِاْلغا  وا

 351 احلديد 25

ُه  قِّ لِيُْظِهرا ِديِن اْلـحا ى وا ُه بِاْلـُهدا ُسولا لا را ُهوا الاِذي أاْرسا

ُكونا  ِرها اْلـُمرْشِ ْو كا لا يِن ُكلِِّه وا ىلا الدِّ  عا

 301 الّصّف  9

تاِق اهللا ْن يا ًجاوما ْرا ُه خما ْل لا ْعا ْيُث  *  جيا ْرُزْقُه ِمْن حا َلا  ويا

تاِسُب  ْ  ُيا

 263 الّطالق 4 - 3

ُه أاْجًرا يِّئااتِِه وُيْعظِْم لا نُْه سا ْر عا فِّ تاِق اهللا ُيكا ْن يا  263 الّطالق 5 وما

اْلـُمْجِرِميا  ُل اْلـُمْسلِِميا كا ناْجعا يْفا  * أافا ُكْم كا ا لا  383 القلم - 35ما
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 36 تاـْحُكُمونا 

 راِضياة  
ة   89 -88 احلاّقة 21 يف ِعيشا

ًقا ها َل را ااُف باْخًسا وا بِِّه فاال ُيا ْن ُيْؤِمْن بِرا  170 اجلنّ  13 فاما

اًقا  سا غا ِياًم وا اًبا * إَِلا محا ا َل َشا ا باْرًدا وا  -24 َل ياُذوُقونا فِيها

25 

 179 النّبأ

هُ  ا اءا أاْنرشا ا شا  170 عبس 22 ُثما إِذا

باانِياةا  ناْدُع الزا ُه * سا ْلياْدُع نااِديا  -17 فا

18 

 146 العلق

ا تاْعُبُدونا ...  افُِرونا * َلا أاْعُبُد ما اا الكا ا أاهيُّ  212 الكافرون 2-1 ُقْل يا

ْوثارا   381 الكوثر 1 إّنا أاْعطايْنااكا اْلكا
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 ألمثالفهرس األحادي  النّبوّية الّْشيفة وااثار وا -2

بًة بَحَسِب القائل، وقّدمت رسوَل اه عىل َمن ِسواه،  مرتَّ

 والبقّية بحَسب أسامئِهم

 الّصفحة اةدي  أو األثر صاحُبه

تِيُق اهللِ ِمنا النّار رسوُل اهلل  87 يا أبا بكر  أنتا عا

هيدٌ  رسوُل اهلل يٌق أو شا ْأ ! فام علايْكا إَّل نابِيٌّ أو ِصدِّ  105 اْهدا

ر اهلل رسوُل   106 صدْقتا يا ُعما

ْهِد الباالء رسوُل اهلل  119 أاعوذ باهللِ ِمن جا

، أنا رسوُل اهلل، أنا ُمّمد بن  رسوُل اهلل وا إيلا ُلمُّ أاْينا أاهّيا النّاس؟ ها

 عبد اهلل

132 

طيُس  رسوُل اهلل ِيا الوا  132 اآلنا محا

اباًِل جُمالِّاًل ... رسوُل اهلل  140 ... وا

ياةا بنا  اهلل رسوُل  يْباةا بنا ربيعة، وُعْتباةا بنا ربيعة، وُأما ْن شا اللاُهما اْلعا

باء ِِ الوا ، كام أاخرجونا ِمن أارضنا إىل أر لاف   خا

152 

، اللاُهما باِرْك  رسوُل اهلل دا ةا أو أاشا ُحبِّناا مكا بِّْب إِلاينا املديناةا كا اللاُهما حا

نا ا لانا، واْنُقل مُحااها إىل لنا يف صاِعنا ويف ُمدِّ ْحها حِّ ، وصا

ةِ ـال  ُجْحفا

152 

ْبتاغي ِمناا؟ رسوُل اهلل ُه: وما تا  155 ...  ُقْل لا

ُه يا أابا باْكر رسوُل اهلل  155 اْكُتْب لا
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الُِثُهام رسوُل اهلل  156 ما ظانُّكا يا أابا باْكر بِاْثناْيِ اهلُل ثا

يُق  وأاْنتا يا أابا بكر   رسوُل اهلل دِّ  163 الصِّ

 فاْقباُلوها رسوُل اهلل
ِا عليكم ُخطاةا ُرْشد  را  163 إناُه قد عا

ْأيِت  رسوُل اهلل تي: يا ا الـُمْفلُِس؟ ... إِنا الـُمْفلِسا من ُأما أاتاْدُرونا ما

تاما هذا  ، وياأيت وقد شا
كاة  ِصياام  وزا  وا

الة  ِة بِصا ْوما الِقياما يا

لا ما  فا هذا وأاكا با وقاذا ا فاكا داما هذا، ورضا ذا وسا الا ها

ناتِه، فإْن  سا ناتِه وهذا ِمن حا سا هذا؛ فايُعطاى هذا من حا

طاياهم  لايِْه ُأِخذا ِمن خا ناُته قابْلا أن ُيْق ىا ما عا سا نِياْت حا فا

لايِْه، ُثما ُطِرحا يف الناار ت عا  فاُطِرحا

170 

بْعا الطِّوالا  رسوُل اهلل  189 ُأوتِيُت السا

وِري  وُل اهللرس ُْسُ ْرِت ِمنِّي كا ا، ما َُسِ رْيً ُة خا زاِك اهللُ يا عائِشا جا

 ِمنِْك 

211 

، واْرِجْع مكاناك، ومتِّْعنا بناْفِسك رسوُل اهلل كا ْيفا  219 ِشْم سا

ْيش   رسوُل اهلل  236 األئمُة ِمن ُقرا

 258 يمُي اهللِ سّحاء، َل ياغيُضها يشٌء، الّليلا والنّهارا  رسوُل اهلل

ُجٌل ُمْقو   رسوُل اهلل نا إَِلا را عا نا ما ـْخُرجا  262 َل يا

ْن ُمِسيئِِهم رسوُل اهلل ُزوا عا اْقباُلوا ِمْن ُمـْحِسنِِهْم وتاـجاوا  290 فا

ْو كانا لا  رسوُل اهلل ْت ـلا ْشتاكا رْيٌ َلا  310 ها ِعنْدا اهللِ خا

يُن ظاِهًرا عىل ُكلِّ  رسوُل اهلل ُقوما َل يازاُل هذا الدِّ أاُه حتاى يا ْن ناوا ما

يُن وأهُلُه ظاِهِرينا   الدِّ

332 



- 458 - 

ُه اهلل تعاىل عىل الناار رسوُل اهلل ما ْت قدماُه يف سبيِل اهللِ حرا ا ِن اغربا  349 ما

 356 إنا اهللا وضعا عنكم ُعبِّياُة اجلاهليِّة وتاعظُّمها بآبائِها رسوُل اهلل

يِلا ِمْن أامْ  رسوُل اهلل ْن وا ْيِهْم ُُماباًة ما را علا ْيًئا فأاما ِر الـُمْسِلِميا شا

ْعناُة اهللِ، ْيِه لا لا عا ًفا وَلا  فا ْ ْقباُل اهلُل ِمنُْه رصا ْدًَل َلا يا حّتى  عا

كا  ِد اْنتاها قا ًدا مِحًى هللِ فا ْن أاْعطاى أاحا ما هنام؛ وا ُه جا ُيْدِخلا

ْيِه لا  لا ِه فعا قِّ رْيِ حا ْيًئا بِغا : يف مِحاى اهللِ شا ْعناُة اهللِ؛ أو قالا

لا  زا وجا ُة اهللِ عا أاْت ِمنُْه ِذما ا  تاربا

363- 

364 

ْعناُة  رسوُل اهلل لايِْه لا ُه فعا ُجاًل ِمْن ماِل أِخيِه شيئًا ُماباًة لا ْن أاعطى را وما

ُه اهلل -اهللِ  : باِرئاْت منه ِذما ا النااسا -أو قالا ؛ وإِنا اهللا داعا

كا يف إىل أاْن ُيْؤِمنُو ِن اْنتاها ا باهللِ فياُكوُنوا يف مِحاى اهللِ، فاما

ْعناُة اهلل  ُة -مِحاى اهللِ شيئًا فعلايِْه لا أو قال: باِرئاْت منه ِذما

 -اهلل

363 

ِْد رائحةا  رسوُل اهلل ْ جيا ا ِمنُْه ملا رْيً ُِد خا  ُُماباًة وُهوا جيا
ىلا ذا قاراباة  ْن وا ما

ناة  الـجا

363 

ُت أُ  رسوُل اهلل بِِّْل: ُنَِصْ  قا
ِ
ًْسا مل ُيْعطاُهنا أحٌد ِمنا األنبياء ْعطِيُت مخا

ْسِجًدا  ُِ ما ، وُجِعلاْت يل األر ْهر  ِسريةا شا عِب ما بالرُّ

 وطاُهوًرا ...

382 

لا يف أاْرِضِه،  رسوُل اهلل زا وجا الوايِل العاِدُل الـُمتاواِضُع ظِلُّ اهللِ عا

ْفِسِه ويف  حا يف نا ْن ناصا ما ِه فا ُه اهللُ يف ظِلِّ ا رشا ِعباِد اهللِ حا

هُ  شا ْن غا ُه، وما ْوما َل ظِلا إَِلا ظِلُّ ْفِسِه ويف عباِد اهللِ  يا يف نا

419 
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ُع لِْلوايِل العاِدِل  ِة؛ وُيْرفا ْوما الِقياما ُه اهلُل يا لا ذا خا

ُهْم  يًقا ُكلُّ ُل ِستِّيا ِصدِّ ما  عا
ْيلة  ْوم  ولا الـُمتاواِضِع يف ُكلِّ يا

ْفِسهِ  عابِدٌ   جُمْتاِهٌد يف نا

الّسلطاُن العادل املتواضع ظلُّ اهللِ وُرُْمُُه يف األرِ،  رسوُل اهلل

ُل  ما  عا
ُع للوايل العادِل املتواضع يف كلِّ يوم  وليلة  وُيْرفا

ُهْم عابٌد ُمـْجتاِهد يًقا كلُّ  سّتيا ِصدِّ

419 

را  رسوُل اهلل أاُوا الـُمنْكا كا أاْن إّن النااسا إِذا را ْم ُينِْكُروُه، أاْوشا لا فا

ُهُم اهلُل بِِعقاب ه ُعما  يا

423 

اه،  رسوُل اهلل ه، وخريا عمِّل خوامِت ! اجعْل خريا ُعُمِري آخرا اللاُهما

 واجعل خريا أياامي يوما أاْلقاكا 

425 

يق رِض اهلل عنه إذا رأى النّبّي  أنس بن مالك دِّ  كانا أبو بكر  الصِّ

 يقول ...

49 

يق رمحة اهلل عليه إذا نظرا إىل النّبّي  أنس بن مالك دِّ  كان أبو بكر  الصِّ

أا يقول ...  ُمْقباًِل أْنشا

109 

 136 بىل واهللِ إيّن ُأِحّب أن يغفر اهللُ يل أبو بكر الّصّديق

 136 واهللِ َل أاْنِزُعها عنُه أاباًدا أبو بكر الّصّديق

، أاْش  أبو بكر  الّصّديق ْقتا دا ُد أاناك رسوُل اهللصا  163 ها

، فام ُيْعِجُبُكْم ِمن ذلك؟  أبو بكر  الّصّديق قا دا ْد صا قا ُه لا ِئْن كانا قالا واهلل لا

 إىل 
ِ
امء ياأتيِه ِمنا السا ا لا ين أنا اخلاربا ُيْخرِبُ اهللِ إناه لا وا فا

ُد  ْبعا ُقه، فهذا أا دِّ  ِمن ليل  أو ّنار  فُأصا
ة  ِِ يف ساعا األر

163 
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عْ  ُبون منهِِماا تا  جا

يْتُمْ  أبو بكر  الّصّديق ْرُتْم وآسا ُتْم وآزا ْ د ناَصا قا ، 180 لا

244 

أبو بكر  الّصّديق، 

ثاٌل عريبّ   ما

ْزت ّنبي وأبتغي النّوافال ، 36 أاْحرا

210 

الّصّديق، أبو بكر  

ثاٌل عريبّ   ما

نْطِق ٌل بالـما كا  209 إّن البالء ُموا

لا  أبو بكر  الّصّديق ْد وا قا را بنا اخلاطااب وا ُكْم ]يعني ُعما رْيا ُكْم خا يُْت ُأُمورا

ِرما أاْنُفه عىل أاْن يكونا له األاْمُر  رِض اهلل عنه[ فاُكلُُّكْم وا

 ِمن دونِه

177 

 219 ! ...أنا ذلكا األاْشياُب  أبو بكر  الّصّديق

بيُث؟ أبو بكر  الّصّديق  219 أْينا مايِل يا خا

بُّ إيلا واهللِ أبو بكر الّصّديق رْيُ أاحا نِيا الطا طافا تاخا  فا
ِ
امء ! ألاْن أاِخرا ِمنا السا

 ِمْن أْن يكونا هذا رأِيي

264 

سعيد بن املسّيب، 

عبّي   والشا

 شاعًرا، وكان عمُر شاعًرا، وكان عِّلٌّ 
كان أبو بكر 

 أشعرا الّثالثة، رِض اهلل عنهم

45 ،

136 

جاهلّية وَل إسالم واهلل ما قال أبو بكر بيت شعر يف  عائشة

 قط

 25 ،42 

ن أخربكم أّن أبا بكر  قالا بيتا ِشعر  يف  عائشة كذبا ما

 اإلسالم

47 
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ْلب  ُيقال  عائشة أنا أبا بكر  رِض اهلل عنه تزّوج امرأًة من كا

، فلهلا: أ جها ابن  اّم ّم بكر  هاجرا أبو بكر  طلاقها، فتزوا

ها هذا الّشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى ِبا  عمِّ

 كّفار قريش: ...

48 

ُه ... عائشة شا ناعا ينا فا  145 ... واْنتااشا الدِّ

قُّ بِِشْعِرِه ِمن  عائشة لِما أناكا أاحا يلُّ لاعا برِي  الـُهذا ْو رآكا أاُبو كا واهللِ! لا

ك رْيِ  غا

211 

عروة بن الّزبري، 

 وعائشة

ْن يزعم أنا أبا بكر  عن عائشة أّنا كانت تدعو عىل ما

ال هذه األبيات؛ قالت عائشة: واهلل ما قال أبو بكر ق

بيت شعر يف جاهليّة وَل إسالم، ولقد ترك هو وعثامن 

َشب اخلمر يف اجلاهليّة؛ ولكّن أبا بكر تزّوج امرأًة 

ها هذا  ُيقال هلا أم بكر، فطّلقها، فتزّوجها ابُن عمِّ

ُة: ...  الّشاعر اّلذي قال هذه األبيات قالت عاِئشا

ناحا  تي طلاقا أابو  لاها النااُس أبا بكر  فا ْرأاِة الا من أاْجِل الـما

 بكر

214 

ن يزعم أّن أبا بكر   عروة بن الّزبري عن عائشة أّّنا كانت تدعو عىل ما

؛ ...  قال هذه األبياتا

47 

ِيا  عِّّل بن أيب طالب ا محا ِت الْ  -أاِو اْشتادا -ُكناا إِذا امْحارا ُق ـاْلباْأُس وا دا حا

ْيناااتا  ٌد  قا ُكوُن أاحا اما يا ، فا لاما سا ْيِه وا لا ىلا اهلُل عا ُسوِل اهللِ صا بِرا

ُلوُذ  ْحُن نا نا ْدر  وا ْوما با ْيُتنا يا أا ْد را قا لا ُدوِّ ِمنُْه، وا با إىِلا اْلعا أاْقرا

133 
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ُبناا إىِلا  ُهوا أاْقرا ، وا لاما سا ْيِه وا لا ىلا اهلُل عا ُسول اهللِ صا بِرا

انا  كا ، وا ُدوِّ ْأًسا اْلعا  با
ِئذ  ْوما دِّ النااِس يا  ِمْن أاشا

تا  عِّّل بن أيب طالب ْيُموُن الناِقيباِة، وأناكا إْن َِسْ ُك األمِر، ما أرى أنكا ُمبارا

ثْتا إليهم ُنَِصتا إْن شاءا اهللُ   إليهم بنفِسكا أو باعا

332 

ساِن:  عِّّل بن أيب طالب  إَِلا فارا
نا ياْوما باْدر  عا ٌس ما كانا ما ، وفارا بارْيِ فرٌس للزُّ

دِ   للِمْقداِد بِن األاْسوا

384 

ِمْعُت أبا بكر  تاالا  عمر بن اخلّطاب ها ]يعني اآليةا واهللِ! ما ُهوا إَِلا أْن سا

، وحتاى  ِقْرُت حّتى ما ُتِقلُّني ِرْجاليا الكريمة[ فاعا

ْفُت حي سمعتُه تاالها أانا  را ْيُت إىل األرِ، وعا أاْهوا

 قد مات هلل رسولا ا

232 

كا عن  عمر بن اخلّطاب را خِّ ؟! ما كان أحُد لُِيؤا يٌّ يكوُن هذا وأنتا حا

قاِمكا اّلذي أقاماكا فيه رسوُل اهللِ   ما

236 

عمر بن اخلّطاب 

 وأبو ُعباْيدة

، أنتا صاحُب الغاِر   أن يكونا فوقاكا
نْباغي ألحد  ما يا

الة، فأنت أحقُّ بالصا   ثاينا اْثـناْي، وأمركا رسوُل اهلل 

 ِبذا األمر

240 

ا النّاس! إّنني سأخربكم عنّي وعن أيب بكر   عمر بن اخلّطاب  264 ... أهيُّ

هٌم مْن ِسهاِم اإلسالِم، وأنت بعدا اهللِ الّرامي ِبا،  عمرو بن العاص إيّن سا

ها وأخشاها وأفضلاها، فاْرِم به  واجلامُع هلا، فانُظْر أشدا

 ِمنا النّواحيشيئًا إْن جاءكا مِ 
 ن ناحية 

339 

نِي أْن أاْصُدقا ظناكا وأْن أاْقبالا رأياكا  العاصعمرو بن   348 ما أاْخلاقا
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 125 املرء باألصغرين مثاٌل عريبّ 

بِّّي  ل الضا ْبقا أحٌد من أصحاب رسول اهلل املفضا إَّل وقد قال   ومل يا

 الّشعر أو متّثل به

44 
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 بكر ريَض اه عنه. فهرس ُخَطب أيب -3

 الّصفحة َغَرُل ابطبة أو مناَسَبُتها

ُخْطباُته  نُْه كالُمُه وا وايُة األُوىل=   يوما ُقبِضا رسوُل اهللِرِضا اهلُل عا  229 الرِّ

ُخْطباُته  نُْه كالُمُه وا  232 = روايٌة ثانية  يوما ُقبِضا رسوُل اهللِرِضا اهلُل عا

وايُة األُوىلُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا  نِي ساِعدةا = الرِّ ِقيفِة با ْوما سا  233 نُْه يا

نِي ساِعدةا = ِروايٌة ثانية  ِقيفِة با ْوما سا نُْه يا  236 ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا = ِروايٌة ثالثة ِقيفِة با ْوما سا نُْه يا  238 ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

ْوما  نُْه يا نِي ساِعدةا = ِروايٌة رابعة ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا ِقيفِة با  240 سا

نِي ساِعدةا = روايٌة خامسة ِقيفِة با ْوما سا نُْه يا  242 ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا = ِروايٌة سادسة ِقيفِة با ْوما سا نُْه يا  244 ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي  ِقيفِة با ْوما سا نُْه يا  245 ساِعدةا = ِروايٌة سابعةُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا = روايٌة ثاِمناةٌ  ِقيفِة با ْوما سا نُْه يا  247 ُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

نِي ساِعدةا =  ِقيفِة با ْوما سا نُْه يا  248 ِروايٌة تاسعةُخْطباُتُه رِضا اهلُل عا

تِه  ْيعا نُْه بعدا با  250 ُخْطباُته رِضا اهلُل عا

ِِضا  نُْهام ُخْطباُته را ِِضا اهلُل عا  را
ْيد  ْعِث ُأسامةا بِن زا نُْه يف با  253 اهلُل عا

حابُة أَلا ُيقاتُِلوهم ُب ورأاى الصا ِت العرا نُْه حيا اْرتادا ِِضا اهلُل عا  264 ُخْطباُته را

ةِ  دا ْأِن أاْهِل الرِّ نُْه يف شا ُه رِضا اهلُل عا  266 ِمْن ُخْطباة  لا

ُه رِضا اهلُل الٌم لا ِة  كا دا ْد ُشِغلا بأهِل الرِّ نُْهم وقا ِِضا اهلُل عا نُْه لألانصاِر را عا

 فاستبطاُؤوهُ 

316 
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ُه  نُْه ُخْطباٌة لا نُْهمْ رِضا اهلُل عا ِِضا اهلُل عا ُهْم  يف األاْنصاِر را لا ضِّ وقد أاراُدوا أّن ُيفا

طااء  يف العا

317 

الا  نُْه يف ُوُجوِه الـُمهاِجرينا كا ِِضا اهلُل عا ْستاِشرُيُهْم يف ِجهاِد  ُمُه را واألنصاِر يا

امِ  وِم بالشا  الرُّ

332 

امِ  ْتِح الشا نُْه يف ناْدِب النااِس لِفا ِِضا اهلُل عا  334 ُخْطباُتُه را

وِم بالّشامِ  ْزِو الرُّ ِز لِغا هُّ ثُُّهْم عىل التاجا ُ نُْه يف النااِس ُيا ِِضا اهلُل عا  335 ُخْطباُتُه را

ِِضا ا امِ ُدعاُؤُه را ُه إىِل الشا لا زيدا بِن أايب ُسفيانا ِحيا أاْرسا نُْه جِلاْيِش يا  365 هلُل عا

ةا  ْيِش أايِب ُعباْيدا اِد جا نُْه يف ناْدِب النّاِس إِلْمدا ِِضا اهلُل عا  371 ُخْطباُتُه را

وايـُة األُوىل ِة = الرِّ ْوما اْلـُجُمعا نُْه يا ِِضا اهلُل عا  397 ُخْطباٌة لُه را

ِة = روايٌة ثانيةٌ ُخطبتُ  ْوما اْلـُجُمعا نُْه يا  401 ه رِضا اهلُل عا

ِة = روايٌة ثالثة نُْه يوما اْلـُجُمعا ِِضا اهلُل عا  404 بعُض ُخطبتِه را

ِة = رواية رابعة نُْه يوما اْلـُجُمعا  405 بعُض ُخْطباتِِه رِضا اهلُل عا

را فيها الـُمُلوكا  نُْه ذكا ِِضا اهلُل عا  407 ُخْطباٌة لُه را

 411 بعض الـُخطبة الّسابقة = روايٌة أخرى

طابا أْيًضا خا  413 وا

 416 اخلُطبة الّسابقة = رواية ُأخرى

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ُه را  لا
 419 ِمْن ُخْطباة 

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ُه أيًضا را  لا
 420 ِمْن ُخْطباة 

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ُه أيًضا را  لا
 421 ِمْن ُخْطباة 

نْهُ ِمْن ُخ  ِِضا اهلُل عا ُه أيًضا را  لا
 422 ْطباة 
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نْهُ  ِِضا اهلُل عا ُه أيًضا را  لا
 423 ِمْن ُخْطباة 

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ُه أيًضا را  لا
 424 ِمْن ُخْطباة 

نُْه يف آِخِر ُخْطباتِِه  اهللُِمْن ُدعائِه رِضا   425 عا

نْهُ  ِِضا اهلُل عا  426 ِمْن ُدعاِئِه را
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 يب بكٍر ريَض اه عنه.فهرس وصايا أ -4

 الّصفحة َغَرُل الوصّية أو مناَسَبُتها

ُه إىل  ذا ْنفا نُْهام ِحيا أا ِِضا اهلُل عا  را
نُْه ووصّيُتُه أِلُسامةا بِن زيد  كالُمُه رِضا اهلُل عا

 ُأْبناى

255 

ُه إىل ُأبْ  ا ريا ْيِشِه ِحيا سا  وجا
ْيد  نُْه ألُسامةا ْبِن زا  256 ناىوصياُتُه رِضا اهلُل عا

نُْهام  ِِضا اهلُل عا  را
ْيد  ى ألُسامةا ْبِن زا اموصياٌة ُأْخرا ُه إىل الشا ذا جيشا  258 ِحيا أانفا

نُْهام  ِِضا اهلُل عا لِيِد بِن ُعْقباةا را ْمِرو بِن العاِص والوا نُْه لِعا ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را وا

ةِ  قا دا ىل الصا ثاُهام عا عا  ِحيا با

263 

صياتاُه  ّدينرا وا نُْه لِْلجيوِش يف شأِن الـُمْرتا  276 ِِضا اهلُل عا

ه لقتاِل أهِل  ّهزا ـاما جا نُْه لا ِِضا اهلُل عا نُْه خلالِد بِن الوليِد را ِِضا اهلُل عا وصّيُته را

ةِ  دا  الرِّ

277 

ُه لِ  ها جا نُْه ِحيا وا ِِضا اهلُل عا ليِد را نُْه خِلالِد بِن الوا ِصياُتُه رِضا اهلُل عا ِقتاِل أْهِل وا

ةِ  دا  الرِّ

280 

ُه إىِل  ها جا نُْه ِحيا وا ِِضا اهلُل عا ليِد را نُْه خِلالِد بِن الوا ِِضا اهلُل عا ِصياتِِه را ِمْن وا

ينا   الـُمْرتادِّ

282 

ةِ  ليِد ِحيا ُخروِجِه إىِل الياامما نُْه خِلالِد بِن الوا ِصياُتُه رِضا اهلُل عا  291 وا

ِصياتِِه رِضا  ُه إىل  ِمْن وا جا نُْه ِحيا أاْخرا ِِضا اهلُل عا ليِد را نُْه خِلالِد بِن الوا اهلُل عا

ةِ  دا  أْهِل الرِّ

292 

ُه إىل  ها جا نُْه ِحيا وا ِِضا اهلُل عا ْهل  را ةا بِن أايب جا نُْه لِِعْكِرما ِصياُتُه رِضا اهلُل عا وا

نا   ُعاما

331 
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نُْه خِلالِد ْبِن سا  ِصياُتُه رِضا اهلُل عا ُه وا را ْد أاما نُْهام وقا ِِضا اهلُل عا اِص را عيِد بِن العا

ْتِح الّشامِ  ِد اْلـُجيوِش لِفا ىل أاحا  عا

341 

نْهُ  ِِضا اهلُل عا ْمِرو بِن العاِص را نُْه لِعا ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را ِد  وا ىل أاحا ُه عا را ْد أاما وقا

ْتِح الّشامِ   اْلـُجيوِش لِفا

345 

هُ  ى لا ِصياٌة ُأْخرا ِد  وا نُْه وقا ِِضا اهلُل عا ْمِرو بِن العاِص را نُْه  لِعا رِضا اهلُل عا

امِ  ُمرُّ ِِبا يف طاريِقِه إىل الشا تي يا ِب الا را باِئِل العا  ِمْن قا
د  دا ىل عا ُه عا لا  اْستاْعما

347 

نُْه وقد أما  ِِضا اهلُل عا ْمِرو بِن العاِص را نُْه لِعا ُه رِضا اهلُل عا ى لا ِصياٌة ُأْخرا ُه وا را

ةا عامِر بِن الْ  ًدا أليب ُعباْيدا دا ّراحـعىل جيش  ما  جا

348 

نُْهام = رواية ُأوىل ِِضا اهلُل عا نُْه لِياِزيدا بِن أيب سفيانا را ِصياُتُه رِضا اهلُل عا  349 وا

ثاُه  عا نُْهام ِحيا با ِِضا اهلُل عا نُْه لِياِزيدا بِن أايب ُسفيانا را ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را إىِل وا

اِم = ِروايٌة ثانياةٌ   الشا

352 

نُْهام = روايٌة ثالثةٌ  ِِضا اهلُل عا نُْه لِيازيدا بِن أيب ُسفيانا را ِِضا اهلُل عا ياُتُه را صا  354 وا

نُْهام ِحيا  ِِضا اهلُل عا نُْه لِياِزيدا بِن أايب ُسفيانا را ِِضا اهلُل عا ُه را ى لا ِصياٌة ُأْخرا وا

ا ُه إىِل الشا ها جا  ِم = روايُة ُأوىلا وا

355 

نُْهام = روايٌة ثانيةٌ  ِِضا اهلُل عا نُْه لِيزيدا بِن أيب ُسفيانا را ِِضا اهلُل عا  359 وِصياتِِه را

ُه  ها جا نُْهام ِحيا وا ِِضا اهلُل عا نُْه لِياِزيدا بِن أيب ُسفيانا را ِصياتِِه رِِضا اهلُل عا ْعُض وا با

اِم = روايٌة ثالثٌة   إىل الشا

361 

ثاُه  عا نُْهام ِحيا با ِِضا اهلُل عا نُْه لِيازيدا بِن أيب ُسفيانا را ِِضا اهلُل عا ُه را ى لا وصياٌة ُأْخرا

امِ   إىل الشا

363 

ُه إىل  ها جا نُْهام ِحيا وا ِِضا اهلُل عا ناةا را سا ْحبِيلا ْبِن حا نُْه لرُِشا ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را  367وا
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امِ   الشا

ِصياُتُه األُ  ةا عاِمِر ْبِن الْ وا نُْه ألايب ُعباْيدا ِِضا اهلُل عا نُْهام ـوىل را ِِضا اهلُل عا ّراِح را جا

 حي وّجهه إىل الّشام

368 

ةا عاِمِر بِن الْ  نُْه ألايب ُعباْيدا ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه الثاانيُة را نُْهامـوا ِِضا اهلُل عا ّراِح را  369 جا

صياتاُه  نْهُ وا ِِضا اهلُل عا ْيِس بِن أل را نُْه بِقا ِِضا اهلُل عا يب ُعباْيدةا بِن اجلّراح را

ْكُشوح  الـُمرادّي لا  امـما ُه إىل الشا ها جا  اّم وا

373 

ُه إىل الّشام  ها نُْه حي وجا ِِضا اهلُل عا ْكشوح  را ْيِس بِن ما نُْه لِقا ِِضا اهلُل عا وِصياُته را

ةا بِن الْ  ِِضا اهلُل عا ـمع أيب ُعبايدا اح را را  نْهُ جا

374 

نُْه لِ  ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را نُْه وقد بعثاه ـوا ِِضا اهلُل عا قااص  را هاِشِم ْبِن ُعْتباةا ْبِن أايِب وا

ة  أليب ُعباْيدا
د  دا  يف ما

378 

تاِجُر بالّثياِب  نُْه لغالم  يا ِِضا اهلُل عا  427 وِصياُته را

نُْه ِعنْدا ما  ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه األوىل را نُْه = وا ِِضا اهلُل عا طااِب را را ْبِن اْلـخا ْوتِِه لُِعما

 رواية أوىل

430 

نُْه = رواية  ِِضا اهلُل عا طااِب را را ْبِن اْلـخا ْوتِِه لُِعما نُْه ِعنْدا ما ِِضا اهلُل عا ِصياُتُه را وا

 ثانياة

435 

طّ  را ْبِن اْلـخا وتِه لُِعما نُْه عندا ما ِِضا اهلُل عا نُْه = بعُض وصياتِِه را ِِضا اهلُل عا اِب را

 رواية ثالثة

437 

نُْه =  ِِضا اهلُل عا طااِب را را ْبِن اْلـخا ْوتِِه لُِعما نُْه عندا ما ِِضا اهلُل عا باْعُض وصياتِِه را

 ِرواية رابعة

438 

نْهُ وصّيُته  ِِضا اهلُل عا نُْه =  را ِِضا اهلُل عا ّطاِب را را ْبِن اْلـخا ْوتِِه لُِعما  440ة روايعندا ما
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 خامسة 

نْهُ وِصياُته الّثانيُة  ِِضا اهلُل عا نْهُ  را ِِضا اهلُل عا ّطاِب را را ْبِن اْلـخا ْوتِِه لُِعما ْوما ما  442 يا
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 أيب بكٍر ريِضَ اهُ عنه (ُكُتِب رسائِل )فهرس  -5

 الّصفحة َغَرُل الكتاب أو مناَسَبُته

نُْه ألهِل ناْجرانا  ِِضا اهلُل عا  259 كتاُبه را

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا نْهُ را ِِضا اهلُل عا  را
ْيد  ّتاِب بِن ُأسا   إىل عا

ِفّي رِِضا اهلُل عنه  وكتاُبُه إىل ُعثامنا بِن أيب العاِص الثاقا

261 

ةِ  دا نُْه إىل أهِل الرِّ ِِضا اهلُل عا  267 كتاُبه را

 ُجُيوِش ُُم 
ِ
راء نُْه ألُما ِِضا اهلُل عا ْهُده( را ةكتاُبُه )عا دا ِة أاْهِل الرِّ با  272 ارا

ُه  ُر لا نُْه كتاٌب آخا ِِضا اهلُل عا ةِ را دا لِه لِقتاِل أاْهِل الرِّ  275 إىِل ُعاما

ُه  دُّ نُْه را ِِضا اهلُل عا ْأِن را نُْه يف شا ِِضا اهلُل عا عىل كتاِب خالِد بِن الوليِد را

نِي عاِمر    با

283 

نُْه كتاُبه  ِِضا اهلُل عا نْهُ ِعْكِرما  ىلإرا ِِضا اهلُل عا ْهل  را  285 ةا بِن أايِب جا

نْهُ  ناةا رِِضا اهلُل عا سا ْحبِيلا بِن حا نُْه إىل َُشِ  287 كتاُبه رِِضا اهلُل عا

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهللُ عا نْهُ را ِِضا اهلُل عا ِسرِي إىل  إىل خالِد بِن الوليِد را بالـما

ينا ِمن با  اِب والـُمْرتادِّ ذا ةا الكا ْيلاما ةُمسا نِيفا  نِي حا

288 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا ْيِه را ْد كتابا إلا نُْه وقا ِِضا اهلُل عا إىل خالِِد بِن الوليِد را

ِ ُمصالا  ربا ةِ ـبِخا ْوِم الياامما ْعدا يا ةا با نِيفا نِي حا تِِه با  حا

293 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا وا را زا نُْه حي تا ِِضا اهلُل عا جا اْبناةا خلالِد بِن الوليِد را

ناِفيِّ  ةا الـحا ارا ةا ْبِن ُمرا ااعا  جما

294 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهللُ عا الا را نُْه يف شأِن إىل العا ِِضا اهلُل عا ميِّ را َّْضا  بِن الـحا
ِ
ء

ْيبان  باني شا

295 
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا نْهُ را ِِضا اهلُل عا ةا را يف أْمِر  إىل الّطاهِر بِن أيب هالا

ِرينا الـُمرتدِّ  كٍّ واألاْشعا  ينا من عا

296 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا ْيِس بِن را ِن ملواجهِة قا إىل ُوجوِه النّاِس يف اليما

ْكُشوِح الـُمراِدّي   الـما

298 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا نْعاءا را ينا ِمْن أاْهِل صا ْيِه عبُد ، إىل الـُمرتادِّ تابا إلا وقد كا

ْيِهْم وِقتالِ اهللِ بُن عبِد اهللِ  ِسرِي إِلا ْستاْأِذُنُه يف الـما ايِنُّ احلاِرثِيُّ يا دا  ِهمْ ـالـما

300 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا ْيس  الِكنِْديِّ را ِث بِن قا ا ، إىِل األاْشعا ْد حارصا وقا

ينا من كندةا  ْمع  ِمنا الـُمرتدِّ ْوت بجا ما َّْضا ِريما بِحا  الـُمسلميا يف مدينِة تا

303 

،  كتاُبهُ  ةا كا نُْه وهو بِما ِِضا اهلُل عا ْهل  را ةا بِن أايِب جا نُْه إىل ِعْكِرما ِِضا اهلُل عا را

ْوتا  ما َّْضا ـِريما بِـحا ِديناِة تا ينا يف ما ِ  لِـُينِْجدا الـُمْسِلِميا الـُمحارصا

305 

نُْه لِيا  ِِضا اهلُل عا ْهل  را ةا بِن أايب جا نُْه إىل ِعْكِرما ِِضا اهلُل عا ها إىل كتاُبُه را جا تاوا

ين ا ِمنا الـُمْرتادِّ با  أاْهِل دا

306 

اِن  ْأِن أاما نُْه يف شا ِِضا اهلُل عا  را
بِيد  نُْه إىل زياِد بِن لا ِِضا اهلُل عا كتاُبُه را

ةا  اِف ِكنْدا ْيس  الِكنِْديِّ وأاَْشا ِث بِن قا  األاْشعا

308 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا نُْه لقتال إىل الـُمهاِجِر بِن أايب ُأمرا ِِضا اهلُل عا ياة را

 املرتّدين يف اليمن

309 

ْأِن ابناِة النُّْعامِن بِن  ياةا يف شا كتاُبُه رِِضا اهلُل عنُه إىل الـُمهاِجِر بِن أايِب ُأما

ةـال ْوِن الِكنِْديا  جا

310 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا ْأِن را ياةا يف شا ْسوِة النِّ إىِل الـُمهاِجِر بِن أايِب ُأما

سوِل اهللِ  ْوتا را نِّياِت ما  الـُمتاما

311 
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نُْه كتاُبُه  ِِضا اهللُ عا تي را نِّياِة الا ْأِن الـُمغا ياةا يف شا إىِل الـُمهاِجِر بِن أايِب ُأما

ُسوِل اهللِ  ِة را تِيما ناْت بِشا غا  تا

314 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا ياةا يفرا تي إىل الـُمهاِجِر بِن أايِب ُأما رأِة الا ْأِن الـما  شا

 الـُمسلمي
ِ
ناْت ِبجاء غا  تا

315 

ِِضا اهلُل  نام  را ِِ بِن غا نُْه إىل خالِد بِن الوليِد وِعياا ِِضا اهللُ عا كتابه را

ِه إىل العراق نُْهام للّتوجُّ  عا

319 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهللُ عا نْهُ را ِِضا اهلُل عا ُه را ْن معا م إىل خالِد بِن الوليِد وما

هوا ِمنا اليااممِة إىِل الِعراق جا  لِياتاوا

320 

نُْه كتابُه  ِِضا اهلُل عا هرا دا نُْه وقد استاما ِِضا اهلُل عا ةا را  323 إىل الـُمثاناى بِن حاِرثا

عا الـُمثانّى  ِديٍّ الِعْجِِّلِّ وقد نازا ْذُعوِر ْبِن عا نُْه إىِل ما ِِضا اهلُل عا ِكتاُبُه را

وادوطلب تولياتاُه أامْ   را السا

324 

ْيبايِنّ يف شأِن مذعور نُْه إىل الـُمثاناى ْبِن حارثةا الشا ِِضا اهلُل عا  325 ِكتاُبُه را

نُْه ِكتاُبه  ِِضا اهلُل عا غا من را را نُْه وقد فا ِِضا اهلُل عا إىل خالِد بِن الوليِد را

 الـمرتّدين بالياممة

326 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا ِِ را نُْه ليدُخلا العراقا  إىل ِعياا ِِضا اهلُل عا نام  را بِن غا

 ِمن أعاله

327 

ُه  ُر لا نْهُ كتاٌب آخا ِِضا اهلُل عا نُْهم إذا  را ِِضا اهلُل عا ِ  را إىل خالد  وِعيا

 ِحرية( َلقتحاِم )املدائن(ـاجتمعا يف )ال

328 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا نْهُ را ِِضا اهلُل عا جا  إىل خالِد بِن الوليِد را ُيعاتُِبُه ِحيا حا

ُه بِ  ْيشا قا جا  إِْذن  الا وفارا

329 
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ْتِح الّشام وِم وفا هاِد الرُّ
ْستانِْفُرُهْم جِلِ ِن يا نُْه إىل أهِل الياما ِِضا اهلُل عا  337 كتابه را

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا ْد را ، وقا نا نُْه يف ُعاما ِِضا اهلُل عا ْمِرو ْبِن العاِص را إىل عا

امِ أارادا  ْتِح الشا ِة يف فا كا ُه لِلُمشارا نُْدبا  أاْن يا

339 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا نُِّفُه را نُْه ُيعا ِِضا اهلُل عا إىل خالِد بِن سعيِد بِن العاص را

وم ما أماما الرُّ  حيا اّنزا

343 

نُْه يف ِِضا اهلُل عا ةا را نُْه أليب ُعباْيدا ِِضا اهلُل عا ارِ  كتاُبه را  376 يِّيا أاْمِر الدا

نُْه للّداريِّي ِِضا اهلُل عا  377 كتاُبُه را

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهللُ عا نُْه وقد كتب إليه ُُيرُبُه را ِِضا اهلُل عا ةا را إىل أيب ُعباْيدا

ْقلا اْلـُجموعا يف أنطاِكياة ْمِع ِهرا  بِجا

380 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهللُ عا ِِضا ارا نُْهام وقد كتابا إىل يزيدا بِن أيب ُسفيانا را هلُل عا

ْقلا يف أاْنطاِكية ْيِه بِنُزوِل ِهرا  إلا

382 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا ْيِه را نُْه وقد كتابا إلا ِِضا اهلُل عا ْمِرو بِن العاِص را إىِل عا

وم ُه بُِجُموِع الرُّ  ُيـْخرِبُ

384 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا ِِضا اهلُل عا را ةا را ه  نْهُ إىل أيب ُعباْيدا ْيِه ُيـْخرِبُ وقد كتابا إِلا

وِم وَُجُوِعِهم  بأاْمِر الرُّ

386 

ِة ال ِِضا اهللُ عنُه إىل قادا ْأِن ـِكتاُبُه را ْيِه بِشا تاُبوا إلا ُجيوِش بالّشام وقد كا

وم  َُجُوِع الرُّ

389 

نْهُ  كتاُبهُ  ِِضا اهللُ عا نُْه يأمُرُه بالـما  را ِِضا اهلُل عا سري إىل خالد بن الوليد را

ُرهُ  ام ويؤمِّ  إىل الشا

390 

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهلُل عا ُه بِتاْأِمرِي خالِد بِن را رِبُ نُْه ُُيْ ِِضا اهلُل عا ةا را  392إىل أيب ُعباْيدا
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وِم بالّشام  الوليِد لِقتاِل الرُّ

نُْه كتاُبُه  ِِضا اهللُ عا نُْه ورا ِِضا اهلُل عا  را
دقاِت إىل أاناِس بِن مالِك  ُهوا يف الصا

ينِ  قاِت الباْحرا دا  عاِمُلُه عىل صا

393 

نُْه بِاْستِْخالا  ِِضا اهلُل عا ْهُدُه را نْهُ عا ِِضا اهلُل عا طااِب را را ْبِن اْلـخا  428 ِف ُعما

 



- 476 - 

 وما ُنِسَب إليه فهرس أشعار أيب بكٍر ريَض اه عنه -6

 مرّتبة بحَسب قوافيها

 الّصفحة البحر عدد األبيات القافية

 
ِ
 119 اخلفيف 7 ُبكاء

 201 الكامل 1 حاصِب 

ِميِت   203 مشطور الّْسيع 2 دا

ناْت  كا مل 4 سا  121 الرا

 92 الّطويل 15 حادِث 

 140 الّطويل 18 برائِث 

ِج  نها  204 الّطويل 12 ما

يِّدِ   112 املتقارب 6 السا

 102 الطويل 6 راِشدُ 

داـال سا  117 البسيط 6 جا

 207 الوافر 2 فِزْدهُ 

 155 الباسيط 20 الغارِ 

 114 الكامل 5 الّدورُ 

 122 مشطور الْسيع 10 ياِضريُ 

ّكرا  تاذا  178 الّطويل 38 ايا

هْ   208 الّْسيع 2 ظاِهرا
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 الّصفحة البحر عدد األبيات القافية

سِ  دا  162 الطاويل 11 ُمقا

ُس   166 الّطويل 26 الـُمناكا

 137 البسيط 7 طبعا

وايف  184 الوافر 24 السا

 88 الكامل 12 الواصِف 

 209 ملالكا 1 باملنطِق 

ُق ـال دا  133 املديد 5 حا

ِل   211 الكامل 1 املتهلِّ

 212 الوافر 4 يا بالُل 

 172 املتقارب 35 اْستاْبدلوا

فاال  188 جمزوء الوافر 42 اْنقا

جز 1 الناوافِال  210 الرا

 127 مشطور الّْسيع 38 اإلسالمِ 

 107 الوافر 18 ِكالمُ 

نامُ   194 الوافر 21 سا

 126 ويلالطّ  2 أْعلاام

ل 1 أاثِمْ  ما  217 الرا

 143 الطاويل 20 ثاامنِ 

 218 البسيط 3 بالّطيِ 
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 الّصفحة البحر عدد األبيات القافية

 105 البسيط 3 الّدينِ 

ْيناْيِ   124 مشطور الّْسيع 4 العا

 219 مشطور الّْسيع 2 وديني

 221 جمزوء الكامل 2 تكوناهْ 

ا  223 اخلفيف 3 يكِفيها

ْيهْ   222 جمزوء الكامل 2 علا

 225 زوء الكاملجم 1 بالنابِْي 
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 فهرس الّشواهد الّشعرّية -7

 مرّتبة بحَسب قوافيها

 الّصفحة الّشاعر البحر قافية الّشاهد

ز وأاْرِمدائِـهِ   166 ؟؟؟ مشطور الّرجا

ُعِب   383 أبو متّام البسيط الرُّ

يْب   219 عبد الّرمحن بن أيب بكر مشطور الّْسيع الشِّ

لاِت   فازا

 )أربعة أبيات(

يٌل الغنوّي  الّطويل  -316 ُطفا

317 

 َلبِِث 

 بيًتا( 13)

ى الّطويل ْعرا با  100 -96 عبد اهلل بن الزِّ

 95 الّربيع بن زياد العبيّس  الكامل األطهاِر؟

 الباشاِئرُ 

 )بيتان(

 238 أبو طالب الّطويل

 98 املتنّخل اهلذيلّ  الوافر َُساطي

 98 منصور النّمرّي  الكامل الّدارعِ 

 106 عمر بن اخلّطاب البسيط ُفواوانكشا 

 بِطاْوِقهِ 

 )أربعة أشطار(

 150 عمرو بن مامة مشطور الّرجز

عوب، أو غرُيه مشطور الّرجز ناعِلهِ   149 أبو بكر بن شا
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ِليُل  جا  وا

 )بيتان(

غالب بن بكِر بن عاِمر بن  الّطويل

ِ  ال  ُجرُِهّي ـاحلارث بن ُمضا

151 

يُل  عبد الّرحيم  عبُد املِلِك بن الّطويل َجا

ل ُب للّسموءا  احلارثّي، وُينْسا

164 

امي ُر بن الفاِرِ الّطويل ُمدا  188 ُعما

ْيلامِ   186 برِْشُ بُن أايب خازم الكامل بالصا
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 فهرس أعالم النّاِس القبائل واألمم واجلامعات -8

 فحات اّلتي ُذكَِر فيهاوالّص  اسم الَعَلم

 .405، 331 ،292 -291، 266: اآليبّ 

 341: أبان بن سعيد بن العاص

 377، 145، 110: إبراهيم عليه الّسالم

 407: إبراهيم األنصارّي 

 114: األابشيهّي 

 299 -298: األبناء )من الُفْرس(

 45:  األبيورِديُّ 

 355، 210، 149، 37: ابن األثري

 ُمّمد رسول اهلل  = أمحد 

 -423 ،363، 224، 36: أمحد بن حنبال

424 

ة ْفوا  10: أمحد زكي صا

 214: أمحد بن صالح

، 242: عبِد العزيِز اجلوهرّي  أمحد بن

244 ،316 

نّي  أمحد بن  -9: عبد الّلطيف بن أمحد احلسا

10 

 316: أبو أمحد العسكرّي 

 297 -296، 261: األاخابِث

 52: اإلخبارّيون

 306: أزد ُعامن

: ام(األزدّي البَصّي )صاحب فتوح الّش 

320 ،323- 324 ،332 ،335 ،337 ،

341 ،345، 348، 365 ،367- 369 ،

371 ،387 ،380 ،382 ،386 ،390 ،

392  

 258: )راوية( أبو أسامةا 

ْيد   ، 258، 256 -255، 253: ُأسامة بن زا

261 ،267، 349، 397 ،443 

 419: أسامة بن منقذ

 110: إسحاق عليه الّسالم

، 107 ،101 ،91، 34 -33: ابن إسحاق

132 ،135-136 ،153- 154 ،245 ،

247 ،257 

زارّي   258: أبو إسحاقا الفا

 .288، 277: بنو أسد

 110: عليه الّسالمإسامعيل 
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: ُعباْيِد اهللِ بِن سعيِد بن أيب مريم إسامعيل بن

411 

ُغوثا  ْبِد يا  152: األسود بن عا

نيِْسّ  د العا  302، 298، 267: األاْسوا

 368: اسأَشاف النّ 

، 306 –303: األشعث بن قيس الكندّي 

308 

 297 -296، 261: األشعرون

 48: )من شيوخ البخارّي( أاْصباغ

ُمرة  132: أصحاُب السا

 151، 52: األصمعّي 

 288: ابن أاْعثام

 135: اإِلْفِك  أهل

 328: األكاَسة

 300: األكوع احلوايلّ 

ا بِن نِزار  113: اليأس بن ُمَّضا

 443: راء الّشامُأما 

 124: امرأة من باهلة

 315 -314: امرأة تغنّت ِبجاء املسلمي

 : 314 امرأة تغنّت ِبجاء النّبّي 

 - 311: امرؤ القيس بن عابس الكندّي 

312 

 136: األموّي )راوية(

ة عامر بن اجلّراح األمي=  أبو ُعبايدا

لاف   ياة بن خا  212، 152: ُأما

را بِن ال أبو ُأميّة بن ـُمغريِة بِن عبد اهللِ بِن ُعما

زوم    238: خما

 386: أنباط أهل الّشام

 382، 314، 229، 141، 120: األنبياء

، 337، 335، 109، 49: أنس بن مالك 

393 ،421 ،425. 

 -233، 180، 178، 132، 92: األنصار

234 ،237، 240 ،242 ،246 ،248، 

251، 270، 288- 290، 317 ،320 ،

332،335، 341 

 املرتّدون أهل الّرّدة =

 239 -238: )قريش( أاْهُل اهللِ

 320 -319، 278 -277: أهل الياممة

 239 -238، 180: األوس

 311: أوس بن شّداد بن ضمعج
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 311: أوس بن ضمعج

 119، 35، 32، 30: أّم أيمن 

 124: باهلة )قبيلة(

 224، 203، 155، 48: البخارّي 

 215 ،48 ،46: املرشكي( أهل بدر )قتىل

 332: أهل بدر )من املهاجرين واألنصار(

عبد الّلطيف بن أمحد  أمحد بن الرببري =

نّي   احلسا

 149: ابُن بّرّي 

 300: بن أايب أرطاة ُبْْس 

 234: األنصارّي  بشرُي بُن سعد  

 343، 339: بطريق من بطارقة الّروم

 311: بغايا حَّضموت

 324، 295: بنو بكر بن وائل

 اللاْخِميُّ 
لاف   222: أبو بكر بُن خا

عوب  215، 149، 37: أبو بكر بن شا

، 49 -46: أمُّ بكر  من بني كلب بن عوف

215- 216 

 242: عيّاش   أبو بكِر بن

 250، 224، 220، 36: البالذري

اح   با ، 212، 151-150، 148: باِلُل بُن را

335 

 347: بنو بِّلّ 

ِقّي   247: الباْيها

 368: بيوتات العرب

ا ًّ  211: تأباطا َشا

 320، 288، 270: الّتابعون

 382: أبو متّام

 368، 288، 186: بنو متيم

 376: متيم الّدارّي 

ةا  يم بن ُمرا  144: بنو تا

 238: الثّعالبيُّ 

 132، 88 -87، 22، 8: ثقيف

 .407، 238: اجلاحظُ 

 126، 34: جرير )الّشاعر(

ريرّي   440، 359، 355: الـجا

يلمّي  يْش الدا  298: األبناوّي  ُجشا

 202: جعفر بن أيب طالب

 317 -316: بنو جعفر بن كالب

 407: أبو جعفر النّّحاس
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 212: بنو َُجاح

 203 -202: جندب بن سفيان

ْهبال ال  311: ُجالحّي الكلبّي ـجا

هل    287، 146: أابو جا

 301: بنو احلارث

 154: ُجْعُشم  احلارث بن مالك بن 

بيب  311، 224: ابُن حا

بيباةا بنت أيب سفيان  101: أمُّ حا

 298: )األحباش( احلبشة

ُلوِل بِن كعِب  ْبِشياة بن سا  150: اخلزاعّي  حا

 222: أهل احلجاز

 -244، 242، 240، 11: ابُن أايب احلديدِ 

245 ،428 ،437 

ى حذيفُة بن بدر =  اخلطافا

ْزم  األندليّس   87 :ابن حا

 307 -306: حذيفة بن عمرو

ة ْبن ْيفا ّي  ُحذا ِ ن  الـِحْمريا  285: ُِمْصا

ايِنُّ الباِرِقيُّ األازديُّ  ْلعا  القا
ن  ُة بُن ِمـْحصا ْيفا : ُحذا

307 

 307: حذيفة بن اليامن

 294، 96، 53 -52، 44: ثابت   حّسان بن

 126، 34: احلسن بن جعفر

محِن ْبِن ـال ن بن عبِد الرا سا نِ ـالحا سا أبو  = حا

 عِّّل الّشافعّي 

، 50، 35: احلسن بن عِّّل بن أيب طالب

224- 225 

ريواينّ   229: الـُحَصيُّ القا

 368: آل ِحْصن

 295: الـُحطامُ 

 ذو ِقتاب احلقل بن مالك =

م بن سعيد بن العاص  341: احلكا

يْسان ُم بُن كا  104: احلكا

ِِّلّ ـال م الناْهشا كا  149: حا

 55، 17، 10: فرجالينّ محدي الّس 

ة بُن عبد املّطلِب ْزا  130: محا

 43: ثور  اهلاليلّ  مُحاْيد بن

 299: مِحْريا 

 368: بنو حنظلة

 149: حنظلة بن سيّار

نيفة  -293 ،289 -288، 285: بنو حا
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294. 

ب =  ْوشا  ذو ُظلايم   حا

 11: الّتوحيدّي  أبو حّيان

ر كاِمل فرحان الّزرقاينّ  ْيدا  8: حا

ْيويه  48، 46: ابن حا

يْد    261: خالد بن ُأسا

، 339، 335: خالد بن سعيد بن العاص

341 ،343 ،349 

 -282، 280، 277: خالد بن الوليدِ 

283، 288، 291- 294، 319- 329 ،

390 ،392 ،442. 

يلد  296: خدجية بنت ُخوا

 261: خزاعة

 239 -238، 180: اخلزرج

ى حذيفُة بن بدر  126، 34: اخلطافا

 54 -53، 43: اخللفاء الّراشدون

از ِليفة بن برا  220: خا

 113: ِخنِْدف

ْوَلن  298: خا

 46، 26: َشيفخري اهلل 

ْيهِ   298: األبناوّي  داذاوا

 376: الّدارّيون

 8 -7: درويش اجلويدي

نيا  426، 202: ابن أيب الدُّ

ْكر   ِئل بِن با  157: بنو الدُّ

 299 -298: اقب()سعيد بن العذو ُزود  

ب( ذو ُظلايم   ْوشا  299 -298: )حا

قل بن مالك(ـذو ِقتاب )ال  298: حا

العِ   298: )سميفع بن ناكور( ذو الكا

رْي بن أفلح( انا )ُعما را  298: ذو ما

ْهر(  299 -298: ذو يانافا )شا

 55، 15، 12، 10، 7 -6: راجي األسمر

 95: الّربيُع بُن ِزياد  العبيسُّ 

 332: يعةبنو رب

 419: أبو رجاء العطاردّي 

ْينة  186، 181، 98: ُردا

 ُمّمد رسول اهلل  = رسول اهلل 

هبان  257: الرُّ

 -332، 329 -328 ،267، 258: الّروم

333 ،335 ،337- 339 ،343 ،371، 
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380، 382 ،384 ،386، 389- 390 ،

392 ،410 ،442- 443 

بارْيُ بُن العّوام  384، 332، 105: الزُّ

 35: الّزرقاينّ 

 397: زكرّيا عليه الّسالم

، 397، 258، 246، 244، 89: الّزخمرشّي 

404. 

هرّي =  ابن شهاب الّزهرّي  الزُّ

 309 – 303: زياد بن لبيد

 202: زيد بن حارثة

 242: زيد بن عبد اهلل

 217، 44: أبو زيد القريّش 

ْيناب بنت جحش  102: زا

اِعدة ، 240، 238 ،236، 233 :بنو سا

243- 245 ،247- 248 

، 155 -153: َُساقاة بن مالك بن ُجْعُشم  

158- 159 ،204- 205 

ْعد    107: )صاحب الّطبقات( ابُن سا

 53: ابن سعد )يف الّشعر(

ةا   233: سعد بن ُعبادا

ْيم  340 -339: بنو سعد ُهذا

قااص   ْعد بن أيب وا  378، 332، 92: سا

 343: بن العاصسعيد بن خالد بن سعيد 

 ذو ُزود   سعيد بن العاقب= 

 411: سعيد بن أيب مريم

 232، 45: سعيد بن املسّيب

 92، 32: سلمى )يف الّشعر(

 خالد بن الوليد أبو سليامن= 

ْوءال ما  164: السا

 ذو الكاالعِ  سميفع بن ناكور = 

يْصِ  ْمِرو بِن ُهصا ْهِم بِن عا ، 96 -95: بنو سا

100 

 153، 45، 33: لنّاسابن سّيد ا

 422 -421، 314: الّسيوطّي 

 384: الّشاذكوينّ 

 222: )اإلمام( الّشافعّي 

 215: بنو ِشْجِع بن عامر بن ليث

أبو بكر  شّداد بن األسود بن عبد شمس =

عوب  بن شا

 311: شّداد بن ضمعج
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 311: شّداد بن مالك بن ضمعج

ْحبِيل نة بن َُشا سا ، 345، 340، 285: حا

349 ،367. 

 211: الرّشييّش 

عبّي   326، 136، 45: الشا

 96: شعراء الّرسول

 257: الّشامميس )الّشاممسة(

، 154، 48 -46: ابن شهاب الّزهرّي 

214 ،250 

ْهر =   ذو يانافا  شا

 105: شياطي قريش

ْيبانا  نو شا  324، 295: با

يْباة بن ربيعة  152: شا

يْطان  ،270 ،265، 254، 231، 156: الشا

272، 333 ،350 

 240: صاحِب اإلمامة والّسياسة

 10، 6: صاحب دار صادر

عِّّل بن برهان  صاحب الّسرية احللبّية = 

 الّدين احللبّي 

حابة )أصحاب الّرسول( ، 20 ،11 :الصا

22 ،28 ،34 ،37 ،44- 45 ،47 ،51، 

85 ،101، 114، 148 ،154 ،214 ،

231، 235 ،242 ،251 ،264 ،277 ،

289 ،299- 300 ،337 ،429 

ْخِر بِن عاِمر    136: بِنُت صا

لاِمّي  طال السُّ  135: صفواُن بُن الـُمعا

 119، 35: صفّية بنت عبد املطلب

 368، 348: ُصلاحاء املسلمي

 317: الّصويلّ 

 238: أبو طالب

ِفّي  لا  214: أاُبو طاهر  السِّ

ةا   296، 261: الّطاهر بن أيب هالا

 384: الّطرباينّ 

، 261، 259، 253، 245، 233: الطارِبيُّ 

272 ،275- 276 ،282- 283 ،285 ،

287 ،294 ،296 ،298 ،314 ،319 ،

326- 329 ،339- 340 ،343 ،389 ،

401 ،442 

 317 -316: فيل الغنوّي الطّ 

طلحة بن عبِد اهلل بِن عبِد الّرمحاِن بن أيب بكر  
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ّديق  276: الصِّ

ة بن ُعباْيدِ   332، 106 -105: اهللِ طاْلحا

ة بن  األسديِّ  ُطلاْيحا
ْيلِد   288، 283: ُخوا

 109، 49: أبو الطيّب الوّشاء

 380: طايِّ 

 201، 89: عاد

ِعيد   اص بن سا  152: العا

 222: أهل العالية

ة = عامر بن اجلّراح  أبو ُعباْيدا

 283، 186بنو عامر ]بن صعصعة[: 

ةا  رْيا  157، 149 -148: عاِمُر بُن ُفها

 215: بنو عامر بن ليث بن بكر بن زيد مناة

 316: ابن عائشة

، 28 -27 :عائشة بنت أيب بكر الّصّديق

37 ،46- 49 ،116 ،135 ،145 ،148 ،

211 ،214- 216 

 132: العبّاس بن عبد املطلب

 214: العبّاس بن ُمّمد بن العبّاس

 319: عبد بن عوف احلمريّي 

 ّ  136: ابن عبد الربا

 عبد اهلل بن الّدّيان عبد احلجر بن الّدّيان =

نِّي اإلدرييّس الكّتاينّ ـعبُد احلّي ال سا  9: حا

، 413، 280، 236، 45: ابن عبد رّبه

425 ،427 

يِق  دِّ مْحاِن بُن أايِب بكر  الصِّ  219: عبُد الرا

عبد الّرمحن بن ]احلارث بن[ مالك بن 

 154: ُجْعُشم  

 332: وفعبد الّرمحن بن ع

 210: عبد الّرّزاق )راوية(

 46، 26: عبد الغني املقديس

، 18 -17، 10 -9: عبد الغنّي النّابليّس 

55 

) ْأُس املنافقيا بُْد اهلل بن ُأباـّي )را  ،135: عا

137 

ْيِقط  157: عبد اهلل بن األُرا

، 34 -33، 24، 20: عبد اهلل بن جحش

101- 104 

 300: عبد اهللِ بن الّدّيان

احة وا  202، 44:عبد اهلل بن را

بد اهلل بن ى عا باْعرا  ، 96 -95، 91: الزِّ
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 317: عبد اهلل بن الّضّحاك

، 232، 218، 169: عبد اهلل بن عّباس

245 

عبد اهلل بن عبد الّرمحن بن أيب عمرة 

 233: األنصارّي 

اينّ  عبد دا  300: احلارثّي  اهلل بن عبد اهلل الـما

دانعبد اهلل بن عبد   300: الـما

 304، 288عبد اهلل بن عثامن )أبو بكر(: 

ْيم  400 -399، 397: عبد اهلل بن ُعكا

 384: عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 55، 17: عبد اهلل بن الّسّيد كامل الكزبرّي 

 300: بنو عبد املدان

 164: عبد امللك بن عبد الّرحيم احلارثّي 

ّساف )الّدكتور(  -27، 13 :عبد النّارص عا

39    

 102 -101: ُعبيد اهلل بن جحش

 411: سعيِد بن أيب مريم ُعبايْد اهللِ بن

 300: ُعبيُد اهلل بن العباس بن عبد الـُمّطلب

اّلم    القاِسُم بُن سا
 220: أبو ُعباْيد 

، 95، 92 -91، 32: عبيدة بن احلارث

97 ،99 

ةا عامر بن اح أبو ُعبايْدا  ،236 -234: اجلرا

240، 246 ،248 ،332 ،345 ،348- 

349 ،368- 369، 371، 373 ،376 ،

378 ،380 ،386 ،390- 392 

ر بن املثنّى ، 355، 145: أبو ُعبايدة معما

359 

ْيد   ّتاب بن ُأسا  261: عا

 223، 220: أبو العتاِهية

ةا  بيعا  152: ُعْتباة بن را

 249 -248، 243، 241: ِعَتة رسول اهلل

 -115، 87: -عثامن– حافةعتيق بن أيب قُ 

116 ،301 

ِفّي  ُعثامن بن  261:أيب العاِص الثاقا

 104، 20: عثامن بن عبد اهلل

 332، 214، 212، 105: عثامن بن عّفان

 324: بنو ِعجل

 361:العجم

ة  347، 340 -339: بنو ُعْذرا

 -123، 110 -109، 36، 27: العرب
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125 ،133 ،143، 152، 177- 178 ،

186 ،203- 209 ،210 ،216 ،222، 

231 ،235 ،237 ،241- 242 ،244- 

245 ،248- 249 ،259 ،264- 265 ،

280 ،305- 306 ،327- 329 ،333 ،

339 ،343 ،347 ،361 ،368 ،373 ،

381 ،390 ،428 

 222: ابُن عريبّ 

ة بن ْرفاجا ةا األزديا  عا  285:هْرثاما

بري  ،258 ،214، 48 -46: ُعروة بن الزُّ

277 ،420. 

، 355، 345 -344، 106: ابن عساكر

359 ،361 ،376- 377 ،416 

ون بالْ  ة الـُمبارشا نّةـالعارشا  105:جا

 154، 51: الِعصاِمّي 

 224: عقبة بن احلارث

ْيط    152: ُعْقباة بن أايب ُمعا

ّك   297 -296 ،261: بن عدنان عا

، 303، 287 ،285: عكرمة بن أيب جهل

305- 307 ،310 ،331 

 295: لعالء بن احلَّضمّي ا

 380: أبو العالء املعّرّي 

 53: العلامء الّرواة

ْعرِ   91، 33: أاْهل الِعْلِم بالشِّ

)صاحب  عِّّل بن برهان الّدين احللبّي 

 49الّسرية(: 

، 105، 50، 45-44: عِّّل بن أيب طالب 

132- 133 ،136 ،223- 225 ،233 ،

300 ،332 ،369 ،384 

ِِّلٍّ الشا  وأاب  151: افِِعّي عا

 -105، 101، 45: عمر بن اخلّطاب

106 ،136 ،177 ،230 ،232- 234 ،

236 ،240 ،245- 246، 264، 299 ،

332 ،335 ،343- 244 ،386 ،428- 

430 ،435 ،437- 438 ،440 ،442. 

 316: ة )أبو زيد(عمر بن شبّ 

 188: عمر بن الفارِ

ْوىلا أيب بكر   ْمٌرو )ما  260: (عا

ْمُرو  ِمّي ـبُن العا َّْضا  103: حا

 420، 398: عمرو بن دينار
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 341: عمرو بن سعيد بن العاص

ْمرو الّشيباينّ   52: أبو عا

ْمُرو بن العاص  -339، 287، 263: عا

340 ،345 ،347- 349 ،377 ،384 ،

386، 388- 389. 

ْمر ةا اللاخمّي عا اما  149: و بن ما

رْي بن أفلح =  انا  ُعما را  ذو ما

نْ  ةابن عا  214: باسا

واناة )أحد الّرواة(  317: عا

 139 -135، 30)مسطح(: عوف بن ُأثاثاة 

 328 -326، 319: عياِ بن غنم

يلّ ـأابو الِعياِل ال   53 -52: ُهذا

 169، 141: عيسى عليه الّسالم

ْأب    238، 11: ِعيسى بن دا

 169: العيسوّيون )النّصارى(

ت أيب عائشة بن = ُعياْيش )تصغري عائشة(

 بكر

 150: اجلرِهّي  غالب بن بكِر بن عاِمر

 371: الغّسانيُّون

 288، 277: غطفان

 317: الغاليبّ 

 427: غالم أليب بكر

 الُفْرس = أهل فارس

،  :36 ،222فاطمة بنت رسول اهلل 

248 

 53 -51: فحول الّشعراء

ج األصفهاينُّ  را  52:أُبو الفا

 220:الفرزدق

، 320، 298، 169رس(: )أهل فا الُفْرس

326 ،328- 329 ،442  

 368:فرسان اجلاهليّة

 373: فرسان العرب

 368: بنو فزارة

 100، 92: بنو فهر

يلمّي األابناوّي   299 -298: فريوز الدا

 299: فريوز املجويّس )عبُد املغريِة بِن ُشعبة(

، 340 -339: قبائل العرب الّضاحية بالّشام

343 

 210: ية(قاتادة )راو

 -308، 258، 249 -248: ابُن ُقتاْيباةا 
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310 

 87: أبو ُقحافاةا 

، 97، 95 ،92 ،62 ،48، 34: قريش

100- 102 ،105 ،144 ،154 ،162 ،

167 ،212 ،234 ،236- 238 ،241 ،

244- 249 ،306 ،386 

رينانِ   105: القا

 347، 340 -339، 287: ُقضاعة

 319: القعقاع بن عمرو

 295، 220: بِن ثاْعلاباةا بنو قيِس 

 -373، 298: قيس بن املكشوح الـُمرادّي 

374 

ْفناة بن عمرو  يْلاة بنت األاْرقام بن عمرو بن جا قا

يقياء  180: ُمزا

يْلاة )األنصار(  180: أبناء قا

يلّ  بري  اهلذا  211: أبو كا

ثرِي    300، 101: ابُن كا

ْعب بن مالك    44: كا

، 97، 48،95 ،5: الكّفار )والكافرون(

148 ،160، 212 ،268 ،301 ،323 ،

374 ،379 ،416 

الا   - 373، 277، 246 -245: عّي الكا

374 

ْوف ْلِب بن عا  215 -214، 46: بنو كا

 233، 87)هشام بن ُمّمد(:  ابن الكلبّي 

 261: ِكنانة

 -311، 309 – 308، 306، 303: كندة

312 

 8 ،6: لصوص الّتحقيق

ّي بُن غالِب   92: ْبِن فِْهِر ُلؤا

 124:  بنو مالِك بن أاْعَُص 

 352: مالك بن أناس )اإلمام(

ري  العبيّس  مالِك بن  95: ُزها

 126، 34: مالك بن سلمة العبيّس 

ةا  مالِك بن ْيرا  288: ُنوا

 264، 220: املرّبد

 314: املتّقي اهلندي

يلّ  ُل الـُهذا  98: الـُمتاناخِّ

 -323، 320: ينّ ى بن حارثة الّشيبااملثنّ 

325 ،390 ،442 
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ّاعة بُن ُمرارة احلنفّي   294: جما

،  :5 ،16 ،26 = النّبّي  ُمّمد رسول اهلل

30، 32- 35، 37-38، 43- 46 ،49- 

51، 53- 54، 85 ،87- 89 ،91- 92، 

95- 97 ،101- 105 ،107- 109، 

112 ،114 ،116- 119 ،130 ،132- 

133 ،138 ،140- 142 ،144 ،148  ،

152- 155 ،157- 163 ،167 ،170 ،

173 ،178- 179 ،181 ،183- 184 ،

187- 188 ،195 ،201- 205 ،209 ،

211 ،214 ،216 ،219 ،222 ،224- 

225 ،229- 238 ،240- 253 ،255 ،

258- 261 ،264- 265 ،267- 272 ،

277 ،282 ،288-290 ،296- 304 ،

306 ،309- 314 ،316 ،319- 320 ،

323 ،332 ،334- 335 ،337- 341 ،

349 ،351 ،357 ،363 ،365 ،374 ،

376- 377 ،381- 382 ،384- 385 ،

393 ،407 ،413- 416 ،419 ،423- 

425 ،429 ،440 ،442- 443 

 264: إبراهِيما اهلاشمّي  ُمّمد بن

د بن  422: إبراهيما بِن احلارث ُمما

ِمرا   218، 109، 49: ُمّمد بن أْيدا

 257: ُمّمد بن جعفر بن الزبري

 55، 17: ُمّمد حبيب الكسم

 311: ُممد بن حبيب

يد اهلل )الّدكتور( د محا  -300، 10: ُُماما

301 

د بن عبِد ال مـُمما كا  222: حا

 258: )راوية( ُمّمد بن ُعبيد

ايِنّ  اشا ِد بِن ُيْوُسفا القا ُد بُن ُُماما  151: ُُماما

اين  سا  8: ُمّمد ُمراد حا

د ناِيف الدُّ  ْيِمّي ُُمما  10: لا

 294: بنو خمزوم

 233: أبو خِمْناف  

 361: املدائنّي 

ةا بِن عبِد مناة بن ِكناناة بنو ُمْدلِج بن : ُمرا

158 ،205 ،261 

  324: مذعور بن عدّي العجِّلّ 

 -272، 267 -266 ،261: املرتّدون



- 494 - 

273، 275- 278 ،280 ،282 ،288، 

292 295- 297 ،300- 301 ،303 ،

306 ،316 ،326، 361           

وم  343: ماسالُِح الرُّ

 328، 326: ماسالح فارس )الُفْرس(

وف بن ُأثاثةِمسطاح =   عا

 -135: بلأّم ِمْسطاح بنت أيب ُرْهِم بن املطّ 

136 

 323، 320: مسعود بن حارثة الشيباين

 203، 170: ُمسِلم )اإلمام(

، 102، 99، 97 -96، 52: املسلمون

132 ،135 ،164 ،187 ،192 ،230 ،

242 ،247، 270- 271 ،273- 274 ،

283 ،285 ،290 ،294 ،303 ،305- 

307 ،314- 315، 320، 328- 329 ،

333، 337- 339 ،341 ،343، 351 ،

363 ،365- 366، 368- 371، 373، 

380- 381 ،383، 386، 390، 393 

يٌّ  كِّ وٌر العا ْْسُ  296: ما

وـالْ  ُر بُن عمر   260: ِمْسوا

يلمة الكّذابمُ  ، 289 -287، 285: سا

293- 294. 

، 132 ،99 ،97، 92، 48: املرشكون

179 ،182 ،187 ،234 ،265 ،301- 

302 ،365 ،370 ،381 ،389 ،413 

ى بن يقيا  ُمْصطافا دِّ يِن الباْكِرّي الصِّ امِل الدِّ : كا

9 ،10 

 135: بنو الـُمْصطالِِق 

 332: ُمَّضا 

 302: معاذ بن جبل

، 52 -52: بن أيب سفيان )صخر( معاوية

300 

 258: )راوية( معاوية بن عمرو

 410: معاوية بن هشام بن عبد امللك

 382: املعتصم

 87: ُمعتق بن أيب قحافة

ْعمر  210: )راوية( ما

ر بن املثنّى ْعما  أبو عبيدة = ما

 309: املغرية بن شعبة

بِّّي  ل الضا  45 -44: املفضا
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 384: املقداد بن األسود

 219: املقريزّي 

د )صانع الّسهام(  186: ُمْقعا

 305، 262 -261، 132: أهل مّكة

 370، 264، 256، 205، 146: املالئكة

 371: ملوك الغّسانيّي

 98: منصور النّمرّي 

 143: منظور ؟

 150 -149: ابن منظور

 -302، 286-285: املهاجر بن أيب ُأمّية

303 ،306 ،309- 315 

، 136، 132، 102، 92: اجرونامله

148 ،181 ،233- 235 ،237 ،240- 

246 ،251 ،270 ،277 ،288- 289 ،

303 ،320 ،332 ،341 ،438  

ُخونا  رِّ  442، 52: الـُمؤا

 169: موسى عليه الّسالم

 416، 245: موسى بن عقبة

 169: املوسوّيون )اليهود(

 ُمّمد رسول اهلل  = النّبّي 

 101: احلبشةالنّجايش ملك 

 300، 261، 259: أهل ناْجرانا 

: (رِض اهلل عنهنّ  )أزواُجه  نساء النّبّي 

138 ،235 

   :311 النّسوة املتمنّيات موتا النّبّي 

 257، 169: النّصارى

 234: النّعامن بن بشري األنصارّي 

ْونـالنّعامن بن ال  310: جا

ْونـابنة النّعامن بن ال  310: جا

يْ  ، 404، 400 -232،387، 135: م  أبو ُنعا

420  

دِ  ْيلِد بِن أاسا  105: ناْوفال بن ُخوا

ْيرّي   136: النُّوا

 164، 109: بنو هاشم

 378، 371: هاشم بن ُعتبة بن أيب وّقاص

اِرِث ال ِهباة ْبِد الوا افِظـاهللِ بن عا  151: حا

ْيل  159، 52: ُهذا

 389، 382، 380، 378، 371: هرقل

ير  170: ةا أبو ُهرا

 258: هشام بن عروة بن الّزبري
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 ابن الكلبي=  هشام بن ُمّمد الكلبّي 

، 101، 97، 91، 34 -33: ابن هشام

135 ،154 ،202 

 316: أبو هالل العسكرّي 

 132: هوازن

 317: اهليثم بن عدّي 

بِد اهلل التاِميِميُّ   104 -103: واِقد بُن عا

 -293، 288، 255، 202: الواقدّي 

294 ،303 ،306- 308 ،384 

 6: وكيل دار صادر بدمشق

 343، 339، 263: الوليد بن ُعقبة

 202: الوليد بن الوليِد بِن الـُمِغرية

 48: ابن وهب

 54: وهب رومّية )الّدكتور(

ا بِن نِزار  113: اليأس بن ُمَّضا

 55، 18 -17: ياسي السّواس

 151: ياقوت احلموّي 

 96: (كتورالدّ ) ُييى اجلبورّي 

، 345، 340، 280: يزيد بن أيب سفيان

349 ،350 ،352 ،354- 356 ،359 ،

361 ،363 ،365 ،367  ،382 

، 335، 332، 312، 309: أهل اليمن

337 ،373 

 181، 169، 163: اليهود

 221: يوسف عليه الّسالم

 214، 48 -46: يونس )راوية احلديث(

ري  153: يونس بن ُبكا
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 بلدان واملواضعفهرس ال -9

 والّصفحات اسم البلد أو املوضع

 326: األُُبلاة

 256 -255: ُأْبناى

 384، 219، 105: ُأُحد

 345، 340: األُرُدنّ 

 297 -296: األعالب

 383 -380، 378، 317: أنطاكية

 327: بادية الشام

 317، 306، 295: البحرين

ْدر ، 136، 133، 105،  48 ،46: با

146 ،181، 212 ،215 ،332 ،384 

ة  327 -326، 166، 105: الباَْصا

 288: البطاح )من أرِ متيم(

 92: بطحاء مّكة

 410: بالد الّروم

ُد ال رامُ ـالبالا  198، 127، 108: حا

 345، 255: البلقاء

 183، 162: البايت احلرام

ْينُون  377: بيت عا

 238: بيت اهلل

 163 -162: بيت املقدس

 94: مبِئر زمز

ُعوناةا  بئر  104: ما

 96، 8، 6: بريوت

 307: تبالة

 305 – 303: تريم

 296، 137، 116: ُتامة

 طيسفون = تيسفون

ْيامء  343، 339: تا

 369: ثنّية الوداع

 380، 371: جابيةـال

 152: ُجحفةـال

 255: ُجْرفـال

 15، 12، 8، 6: جريدة ترشين

 329: اجلزيرة )جزيرة الّشام(

 88: اجلزيرة العربّية

نادـال  310: جا

 371: اجلوَلن
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رْبُون  377: حا

رْبى  377: حا

 101: احلبشة

 391، 382، 327، 222، 103: احلجاز

ْيبِياة  202: الـُحدا

 
 
 105: ِحراء

ري  308، 306: حصن النُّجا

، 307، 305، 303، 286: حَّضموت

309- 312 

 143: احلال

 345: مِحْص

 140: ِحمىـال

 132: ُحناْي 

 380، 327: حوران

 329 -328: احلرية

ناة ْرشا  410: خا

 377: اخلليل

 15: دار َشاع

 15، 10، 6: دار صادر

 8: دار ومكتبة اهلالل

با  307 -306، 285: دا

 326: دجلة

ْمخ  178: دا

، 54، 44، 16 -14  ،9 ،6 -5: دمشق

343 

 343: ذو املروة

 152: رابغ

 297 -296: ساحل ُتامة(الّساحل )

اِعدة ة بني سا ِقيفا ، 236، 233، 180: سا

238 ،240 ،242 ،244- 245 ،

247- 248 

واد )سواد العراق(  324، 320: السا

، 238، 162، 152، 124، 105: الّشام

255 ،258 ،267 ،280 ،326- 327 ،

329 ،332- 335 ،337- 341 ،

343 ،345 ،347 ،349 ،352 ،355 ،

359 ،361، 363 ،365 ،367-368 ،

371 ،373- 374 ،376- 378 ،

380 ،382 ،386 ،389- 392 ،

442- 443 
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 152: شامة

 140: َشائث

 136: ِصّفي

 306، 301 -300، 298: صنعاء

 7: صيدا

، 201، 103 -102، 88، 22: الّطائف

261 ،297 

 297 -296: طريق األخابث

ّجهم(  377: طريق املَصّيي )طريق حا

 152: يلطاف

 328: طيسفون

 222: العالية

 310: عدن

، 320 -319، 182، 116: العراق

322- 324، 326- 329 ، 390- 

391 ،442- 443 

 -339، 331، 306، 285، 144: ُعامن

340 

 382: عّمورية

، 158، 156، 153، 42، 35: الغار

204 ،234 ،240 ،246 

 151: فّخ 

 327: الفرات

 329: الِفراِ

 األُُبلاة فرج اهلند =

  380، 345، 340: فلسطي

 376: ُقرى الّدارّيي

 300: الكوفة

 310، 306: مأرب

 8: جمّلة الَّتاث العريبّ 

 29، 27، 13: جمّلة املنهل

 152 -151: جمنّة

 387، 328: املدائن

 386، 382: مدائن الّشام

، 152، 148، 135، 102: املدينة املنّورة

154 ،202 ،253 ،255 ،303 ،319 ،

369 ،380 ،442- 443 

ر فا  343: مرج الصُّ

 162: املسجد األقىص

 162، 102: املسجد احلرام
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 152: مَص

 327: املصّيخ

 152: املغرب

، 39، 14، 13، 5: مكتبة األسد الوطنّية

50 

 54، 43، 16، 6: املكتبة الّظاهرّية

 7: املكتبة العَصّية

 55، 17، 10: مكتبة الكزبرّي 

، 104 -102، 97 -96، 94، 92: مّكة

124 ،127 ،132 ،151- 152 ،154 ،

162 ،166 ،182- 183 ،212 ،

261- 262 ،297 ،303 ،305 ،307 ،

327 ،329 ،386 

 22: اململكة العربّية الّسعودّية

 172: املنتىص

ر نْوا  178: ما

ة ْهرا  285: ما

 255، 202: ُمْؤتاة

 327: النّباج

 158، 116: دنج

 -300، 298، 261، 259: نجران

301 ،306 

 حصن النّجري = النُّجري

 103: ناْخلاةُ 

 186: النّسار

 343: وادي القرى

 343: الواقوصة

ْجرة  166: وا

 389، 343، 329: الريموك

، 287 ،285، 278 -277: الياممة

291 ،293 ،319- 320 ،326 ،391 

، 286 -285، 267، 229: اليمن

298- 300 ،302 ،306 ،309 ،312 ،

326 ،332 ،335 ،337 ،339 ،373 ،

377 
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 فهرس األلفاظ املْشوحة -10

 الّلفظ والّصفحة َجْذُر ـال

ْوُه  أيب با  171، أبى النّْصحا 142أا

 93األثاِئث  أثث

ْأُثرة  أثر نا عىل 377الـما ُه أنُفسا تا را ، أثا

 440نفِسه 

أثم 217األاثُِم  أثم  315، ما

 94األُْدم  أدم

 147األذان  أذن

ه  أزر  180آزرا

 159الـُمْستاْأِسد  أسد

ل  أسل  212، 190األاسا

 244، آسيُتم 299، 237آساُه  أسو

با  أشب  312تأشا

 366استأصلاها  أصل

 138 األُُفك ،135ك فْ اإلِ  أفك

لة  أكل ْأكا  256الـما

 184اَلئتالف  ألف

 133تأتلق  ألق

 167ُلوكة األ ألك

 130ُموا ـُأولِ  أمل

ْأُل  ألو ـْم تا ، َل 179، َل يألو 173لا

 348ُهم نصيحًة ـتْألُ 

ْيُت  -أويِل  أيل  ،94 ، األلِياة94آلا

 208، آَلء اهلل 141

ن  أمن  331الـُمْستاأما

 137األُُنف  أنف

 187ُأْبنا  -آبا  أوب

 184، آوانا 181آواه  أوي

 387، 302آِيٌس منه  أيس

 99األيامى  أيم

ؤونة  أين  321الـما

 166اآلياء  أيي

 374الباِئيس  بأس

 130الباتر  بَت

ه  بخس ُه حقا  170بخسا

ْدُهم  بدد دِّ  357با

ة  بدر ُْتُم الغارا ْت 95ابتدرا را ، ابتادا

، يبتاِدران 143عيناه 
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، ابتدُروا 156الباواِدر 146

هم   191، الـُمباِدر 181عدوا

 172ُلوا استبدا  بدل

 124بذاذة احلال  بذذ

أ برأ را ِرئا  -با  223 -222با

 175الرِبّ  برر

نِس برنس ْ ُنس  -الـُمتاربا ْ  169الربا

ا اهلل اخلالئق  برو ، الربايا 120برا

 189، 185، الربّية 185

 254األْبشار  برش

 92البِطااح  بطح

 141أكرم باِعث  بعث

ْد  بعد ْبعا  110فال تا

 167ي الباغ بغي

 278الُبقيا  بقي

 168األبكم  بكم

 89األبلج  بلج

 140تتبلاد  بلد

 192البالال  بلل

ة  بلم  246األُْبُلما

 355باالُه  بلو

 265أبىل ُعْذًرا  بِّل

لا  ِبل  161ابتها

ُبوُء به  بوأ ة 204نا  408، الباءا

، بيوتات العرب 280الباياات  بيت

368 

َّْضاءا  بيد  366هم أباد اهلل خا

 190، األبيض 98البِيض  بيض

، البِيعة 291البِياع  -البِياعة بيع

354 

 180أبانا اخلري  بي

ة  تبع  404، التابِعات 366التابِعا

 109متام نبّوة  متم

 127الّتهامّي  ُتم

ر  ثرو ْسكا ُة العا ْروا  356ثا

ُب الّثاِقب  ثقب  248احلسا

 191الثُّلال  ثلل

 314 ،158 ، الّثنّيةالثانايا ثني

ى  ثوي ْثوى 116ثاوا  204، الـما

 387ما جُبنُتم عنهم  جبن



- 503 - 

ف  جحف حا  187الـجا

 147الـجاِحم  جحم

ث  جدث  194، 116اجلدا

كا  جدد  108أِجدا

ّد  -الـِجدّ  جدد  196الـجا

ْدع  جدع  108الـجا

عة ـال جذع ذا  394جا

 98الـُجْرد  جرد

ِذل  جذل  408، 191الـجا

ِزعا  عجز ، 143اجِلْزع  ،155جا

ع  زا  231الـجا

 195اليّشءا  ما جز مجز

 125اجلاس  اجلايس،  جسأ

 129اجلاَِس  جْس

ُس  جسس سِّ  163الـُمتاجا

 127اجِلسام  جسم

 125اجلايس  جسا

 176عاِر جا  جعر

ْلد  جلد  125الـجا

لِّل  جلل ليل 140الـُمجا ، 151، الـجا

ل  لال ـ، ال168الـُجالا  192جا

ْوُم  جلو ال القا  172جا

 174أَْجالا  َجل

زاُن  َجز ما  144الـجا

 146الـُجّمة  َجم

 116اجلوانح  جنح

  89، الـُمتاجانف 88اجلانِف  جنف

ْهد ، الـجا 119ْهُد الباالء جا  جهد

181 

 180أجادهم  جود

 129 -128جيور  جور

 90اجلائف  جوف

ولة  جول  301، 280الـجا

ْيب  جيب  138الـجا

 116ِحّبي  حبب

رْب  حرب  229ة رِب ، الـحا 169الـحا

باسا 171حتباس عن األمر  حبس ، حا

ه هلل   350ناْفسا

 183حبِطا  حبط

ْحتِد  حتد  112الـما
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ْتف  حتف  196، 150الـحا

ضاء  حتم ْتُم القا  120حا

 254احلثيث  حثث

ّجة  حجج حا  409، 169الـما

رات  حجر  93الـُمْحجا

 176ل الـُحجا  حجل

 344ُِمْجام  حجم

 284حادا اهللا  حدد

ى  حدو دا  94حُتْ

ِربا  حرب  137حا

 94احلراجيج  حرج

ج  حرج رِّ  204الـُمتاحا

 166األاْحُرس  حرس

، 341، 338، 334الـِحْسباة  حسب

368 ،373 

سُّ  حسس ، الـِحّس 204، 168الـحا

204 

ون  حرش  260َل ُُيْرشا

م  حشم شا  360الـحا

ْشو  وحش  274الـحا

 180الـُمْحَصا  حَص

صان  حصن  138الـحا

 330، 130احلظوة  حظو

 113املحافل  لفح

ِفّي  حفي فيا به 145، 100الـحا ، حا

100 ،366 

ة 121استحّق اليّشء  حقق ، الـِحقا

394 

م 130أحكمه  حكم ، 174، الـُمْحكا

 309هم عىل ُحْكِمه ـأنزلا 

لاة حلل حا لا  -الـما ، 143ة الـُمحا

 191الـُحلال 

 128،  97األحالم  حلم

ِّْلُ  حِّل  191الـحا

، 187، 179، 129احلميم  محم

، 133، 110ِحامم ـ، ال192

 196، ُحما القضاء 196

 368احلمّية  محي

نِثا  حنث  100، 94حا

 299ُحوُطوهم  حوط
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، الـُمحِول 143األحوال  حول

، حال بينه وبي مراده 173

178 

ى األْح  حوي  159وا

ار  حري  128ُيا

ياا  محي  137الـُحما

ُبُّ  خبب  172ختا

 369الـُمْخبِتون  خبت

 297 -296األخابث  خبث

ُسلا  ختم  189ختاما الرُّ

رّي  خدر  181األاْخدا

ِْدي  خدي  94ختا

ِذلْ  خذل ْ ًعا ـوَل ختا ْدفا  357ها ما

ُه عن حاجتِه  خزل لا  168اختزا

نا ، 2093اخزن لساناك  خزن زا خا

 357عنه األمر 

صاصة  خصص  241الـخا

ْضع  خضع  138الـخا

 205، 163الـُخطاة  خطط

 130اخلطرة  خطر

طال  خطل  189الـخا

 161اإلخفار  خفر

ه  خفض فاضا له جناحا  352خا

ْيف  خفق ُه بالسا قا فا  257خا

ليط  خلط  396، اخلليطان 143الـخا

فان 301، 88اخلُْلف  خلف ، يتاخالا

 261الـِمخالف ،230

ِت الّريُح املنزل خلق اخلالاق  -أخلاقا

173 

لاْونا  خلو  143خا

 273الـُخْمس  مخس

صة  مخص ْخما  379الـما

 113اخلندفة  خندف

نا  خنو  138الـخا

 246الـُخوصة  خوص

 387ما ِخفُتم  خوف

ل  خول لا اخلاوا  192استخوا

 120الـِخيم  خيم

ب دبر هم ، اقطع دابرا 278رة الدا

366 
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ْجن  دجن  89الدا

س  درس را س 166الدُّ  164، ُتْدرا

 182 الّدارع، الّدارعون درع

، داعية اإلسالم 270داعية اهلل  دعو

272 ،282 ،289 

ْذُ  دفع ًعا ـلْ وَل ختا ْدفا  357ها ما

قاق  دقق  158الدُّ

ْدلا 204، 156الـُمْدلِج  دلج ج ، الـما

204 

ْفنا إليهم  دلف لا  187دا

ّل باألمر 280األدَّلء  دلل  330، أدا

 92الّدمائث  دمث

ج  دمج  205الـُمْدما

ل  دمل ما  1774الدُّ

ن  دمن ما  184الدِّ

مى  دمي  106الدُّ

نِسا ِعْرُضه  -دّنسا الثاوبا  دنس دا

164 

ناف  -أْدنافا املريُض  دنف  230الدا

 263اإلدهان  دهن

، الـُمدام 176دّومت الّشمس  دوم

188 

ابة  ذأب ف 164، 93ُذؤا ، ُذؤابة الرّشا

109 

حول  ذحل  99الذُّ

 164اإلذخر  ذخر

عاف  ذعف  186الذُّ

ر  ذكر كا كور 181الـُمذا  187، الذُّ

ُلل  ذلل  192الذُّ

ة  ذمم ما  315، ِذّمّية 144الذِّ

ُذوف  ذوف  90الـما

 95رأافا به  رأف

  رأي
 
 103راء

ا  ربب  396رِبُّ

 277ترباصا به  ربص

رابِط  ربط  167الـما

 205ُمْرتاج  رتج

 94الّرثائث  رثث

 182األرجاس  رجس

فا  رجف  295، الـُمْرِجف 103أرجا
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 387بُِرْحبِها  رحب

ْدء  ردأ  328الرِّ

ْينّي  ردن دا  181الرُّ

ُس  ردي را ّداه الّذلا 159رداى الفا  ، را

182 

 321الّرزّية  رزأ

 411عىل ِرْسِلكم  رسل

 96ُم الّدار رْس  رسم

 269الـِمرصاد  رصد

ْضم  رضم  157الرا

 88األرعن  رعن

م 127اإلرغام  رغم  273، الـُمراغا

ُهوا عنهم  رفه فِّ  297َل ُترا

 94الّراقصات  رقص

ّق  رقق  166الرا

 172، ُتْرِقل 145اإلرقال  رقل

ْكز  ركز  405، 402الرِّ

ْكن  ركن  195الرُّ

راِمث  رمث  142الـما

 129الّرامح  حرم

ُه  رمس سا  170رما

هي  رهن  398، ارُتناُه 110الرا

 144ُتراِوح  روح

الـُمرتاد  -الّرائد -ارتاد املكانا  رود

277 

ْوع  روع  182 -181الرا

ْوق  روق  150الرا

ءا  روم ْ  182، 128راما اليشا

يُّ  روي  142الرِّ

ثاُهم 140، 99رائث  ريث يا  356، را

و زأم ام الـما ؤا  196ُت الزُّ

ْبنِياِن  زبن ناْته احلرب 146الزِّ با ، زا

182 

 235، زار  126أزرى بنفِسه  زري

ى ِمن مالِه  زكو كا  142زا

ُفوا  زلف  187ازدلا

ة  زلل لا  189الزا

ْت  زمر را ما  314زا

هاء  زهو  88الزُّ

 271سألوهم ما عليهم  سأل
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 427الّثوب الّسابغ  سبغ

ْسأامِ  سأم  112ي َل تا

ُبل  سبل  195السُّ

جيح  سجح  181الـُخُلق السا

 109سْجُع احلامم  سجع

 108انسجم الّدمع  سجم

 229سّجى امليت  سجو

ّحاء  سحح  258سا

 326ساِحْل  سحل

ط الكثري  سخط  408يتسخا

ة  سدف ْدفا  155السُّ

ْدُو  سدو  144السا

يح  َسح  1762، الّْساحي 94الْسا

ةُ  َسر ا 211الوجه  أَِسا ، استاْسا

273 

عاء َسع ٌع  -َُسا  138َُسُ

 167، 156الّساري  َسي

م ِمْسًكا  سعر ْرّنا ْسعا ر 179يا عا ، سا

 191النّار 

ر  سفر ْسفا را 179الـما  195، أاْسفا

 124سفعته الّشمس  سفع

 -سفو

 سفي

 184، الّسوايف 89الّسايف  

قيفة  سقف  233السا

سالِح سلح ْس  -الـما  328لاحة الـما

الف  سلف لاف 187السُّ  399، السا

 195استالم احلجر األسود  سلم

ْسالة  سلو  229الـما

ْمر  سمر  186، 98السُّ

 389متساندين  سند

نُْدس  سندس  179، 171السُّ

ر  سنر ناوا  182السا

ْجد  سنم ناُم الـما نام 194سا ، السا

216 

نان  سنن الةا 88السا  175، سنا الصا

ْكر 120الّسناء  نوس نِّي الذِّ  191، سا

ْهب  سهب  158السا

نا  سهم ا  196ساِها

ساخت قوائُمه أو حوافره  سوخ

160 ،206 
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واد  سود  287السا

 89الّساُف  سوف

 395الّسائمة  سوم

واء  سوي  190، 169سا

يد  سيد  1594السِّ

 366الّشأفاة  شأف

 326شاِئْم  شأم

ُؤون  شأن  230الشُّ

 365كنّا أشتاًتا  شتت

 133األشجان  شجن

ا  -أشجاه -الّشْجو شجو  329الّشجا

صا عنه  شخص ص 323شخا ، تشخا

 324معه 

 411اَشأّب  َشأب

هم  َشد ْلفا ن خا د ِِبِم ما ِّ  295َشا

عٌ  َشع ا عاء  -َشا  138َُشا

ف األقطار  َشف ، 159ُمرْشِ

يّف  رْشا  213الـما

 149َِشاك النّعل  َشك

 407ء شطر اليش شطر

ه  شعث ثا ِعْرضا عا شاِعث 96شا ، الـما

141  

ْرمُتوهم احلرب  شعر  302أْشعا

عاًعا  شعع  409شا

غاف  شغف  187الشا

ل  شغل ْشغا  175الـما

 185األشايف  شفي

وُه  شقق ة 243شاقُّ قا  321، الشُّ

 360اْستاْشاله  شلو

 180شّمر لألمر  شمر

ُسوا شمس ما  169الّشاّمس  -تشا

 173الّشمأل  شمل

نِفا له  شنف  235شا

ّن الغارة  شنن  190شا

 187ِشيبا  شوب

ه  شوق  184، 172، 166شاقا

 215الّشيزى  شيز

ْيطان  شيط  254الشا

ياع  شيع  190الشِّ

 174شالا ميزاُنه  شيل
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 97 الّصايب –الّصاب   صبأ

باحّيات  صبح ، أْصباُح 185الصُّ

 245النّاس وجوًها 

 173 تاصاباى صبو

ق  صدق ْصدا  95ذاُت ما

ق صدق دِّ ق -الـُمصا دا  -الـُمـصا

ق  دِّ  396 -395الـُمصا

 216األصداء  صدي

ة  رصر ا  176الَصِّ

ف 178رصف الّدهر  رصف ْ ، الَصا

269 ،364 

 219الّصاِرم  رصم

ه  صعر دا را خا  99أاْصعا

عا  صعصع ْعصا  404تصا

 165الّصاِعقات  صعق

 125األصغران  صغر

غار  صغر ، 338، الّصاِغر 176الصا

351 ،3650 

 315صفح عن اليّشء  صفح

ة  صفف فا  233الصُّ

ة  صفق ْفقا  410الصا

قال  صقل  213الصِّ

 106السيف املنصِلت  صلت

 133تصطلق  صلق

 108اَلصطالم  صلم

ِِّلا النّار  صِّل  129صا

 130الّصمصام  صمصم

 257الّصوامع  صمع

 181األصّم  صمم

، صنع إليه 275الّصنائع  صنع

 371صنيعًة 

حا 278الّضاحية  ضحو  408، ضا

يبة  رضب ، 399، 120، 112الَّضا

ب عليهم الباْعثا  ا    260رضا

تان  رضر ا  140الَّضا

 130الَّّضغام  رضغم

ام  رضم  111الَّضِّ

 159الّضاري  رضي

عا  ضعضع عضا  404تاضا

ُمه  ضغم ْضغا  239يا
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ناه  ضغن  360أاْضغا

لال 128لاة ضِّ ال ضلل  174، الضُّ

 411تاْضناك  ضنك

 122ياِضري  ضري

 180أطابُّ  طبب

بِ  طبع بِ 137ع ـالطا عا ِعْرُضه ـ، طا

1394 

ل  طحل  192الطاحا

ا  طرر  184، 156ُطرًّ

 336، الطُّْعمة 142األاْطِعامت  طعم

 196، 128الطاغام  طغم

 168الطِّالب  طلب

 162الطالاق  طلق

 166األطالل  طلل

، الّطامث 141، 95الطاوامث  طمث

99  

ت أبصاُرهم  طمح حا  441، 438طاما

ْينُه  طمس ْت عا  167ُطِمسا

 150الطاْوق  طوق

، 158، األاْطُول 109الطاوال  طول

ل   189الطُّوا

ة  ظلم ْظلاما  253الـما

أ  ظمأ  379الظاما

را  ظهر ه 280استْظها  385، أظهرا

 289، 277عبئة التّ  عبأ

 191الُعْبدان  عبد

بِّس  عبس  171الـُمعا

 356ُعبِّياة اجلاهلّية  عبب

 186أعتباه  عتب

ُجل  عَت ُة الرا ، 243، 241ِعَْتا

248 

 98الِعتااق  عتق

 96العثاِعث  عثعث

جاج  عجج  98العا

ة  عدد  384الُعدا

ْدل  عدل لا به 364، 269العا ، عدا

365 

ْعِدن ا عدن  120إلنسان ما

ا  عدو دا ْعُدُهم 161عا ـْم يا  175، لا

ر عليه األمر  عذر را 183تعذا ، أعذا
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 272إليه 

 188العذل  عذل

ْعُرج عرج ج 205 ،176 تا تاعرا ـم يا ، لا

206 

 104العارد  عرد

س  عرس را  167، 162الـُمعا

 211العاِرِ  عرِ

، 137، العارفة 88العارف  عرف

 175الُعْرف 

 327ْق عارِ  عرق

كاِن  عرك ِ ْعَتا  146يا

م 97الُعرام  عرم ِ  159، الـُمْعَتا

 168الِعْرِمُس  عرمس

ينِي  عرو ِ ْعَتا  254يا

 217عّزروه  عزر

زا  عزز  195معزوز، عا

 178الّدهر األعْس  عْس

ة والّطريق  عسف فازا فا الـما سا  158عا

ل  عسل  176الّذئاُب الُعسا

ون   عرش  260َل ُيْعرشا

 257العاصائب  صبع

ِت الّريح  عصف فا  121عصا

 191الـُمْعِصم  عصم

 181العاضب  عضب

 187الُعضاِرس  عَّضس

 409الـُمْلُك العاضوِ  عضض

ْعطِس  عطس  164الـما

 182، األعطاف 94الُعطاف  عطف

ِت الّدار  عفو فا ِت الّدار 140تعا ، عفا

ْتُه الّريح 166أو األطالل  فا ، عا

وايف176 ، ُمعافاْون 184 ، العا

ْعُفو األثر 371 فاء –، يا  العا

409 

ْيناُهم  عقب با با قا ، نتعاقاب 357عا

385 

ِقْرُت  عقر  233عا

ْعِقُروا  عقر ، عقرا البعريا أو 256َل تا

 353الّشاة 

 381، العقائل 265الِعقال  عقل

ء  عكف ْ  190عكفا عىل اليشا
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اه  علج  190عاجلا

عامِل  علم  194الـما

س  سعم ما  164الـُمعا

ل  عمل  174الُعما

نُود 104العاند  عند  409، العا

نا  -، أعناْيُت ُفالًنا90العاين  عنو عا

ة 306فالٌن  نْوا  309، عا

 205األعوجّي  عوج

 182الـُمعاِود  عود

ار  عور ، الُعوا ُجلا را الرا وا ، 160عا

 396الُعوار 

 98العوائث  عيث

 274ن ، الُعيو106الِعي  عي

ِييُّ 116تعيا  عيي  126، العا

 254الِغْبطة  غبط

 106املغبون  غبن

غاِرث  غرث  142الـما

 180، 109األغّر  غرر

ْرُز  غرز  145الغا

لاظة  غلظ  100يمي غليظة وُمغا

ِمل 192، 104الُغّل  غلل ، الُغّل القا

ُغلُّوا 192 ، 354، 256، َل تا

ْغُلل 358، 346الُغلول  ، َل تا

353 ، 

رات  غمر ما  344الغا

غاين  غني نُْه 143الـما ، أاْغناى عا

نِزل 168 نِيا بالـما ، 172، غا

 192الغانية 

ْوج  غوج  181فرس غا

 159ُغّوار  غور

 177غاظاه  غيظ

 235افتأاتا  فأت

 327استْفتح  فتح

ج  فجج جا  206الـُمفا

 168الفجنّس  فجنس

ُصوا أوساط رُؤوِسهم فحص  -فحا

، األفاحيص 257وُص األُفحُ 

357 

ذُّ  فذذ  144الفا

سا يف اليّشء  فرس ، 169تفرا
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ْيسات   284ُفرا

طا يف األمر  فرط  402فرا

ِرِقي فرق ِرقا  -لن يزاُلوا فا ، 439فا

441 

وهم  فضض  328فاضُّ

لا  فضل  174أاْفضا

 387األرِ الفضاء  ف ى

 1830تفّطر  فطر

 205األمُر الـُمْفظاع  فظع

عال ا فعل  185لفا

ْلتاة  فلت  2513الفا

 170الـُمْفِلس  فلس

ْيلاق  فلق  146الفا

ال  فلو  172الفا

فازة 161فازا  فوز  278، الـما

ْيُء 162أفاءات فيأ ، 237، الفا

، 273، أفاء اهلل عليه 273

293  

 409ُمفاًحا  فيح

ه  فيض ِا دمعا  146أفا

، ِمْن ِقباِلنا 171اقتبالا النُّْصحا  قبل

338 

تام  قتم  194القا

 187، ناُقدُّ 104الِقّد  قدد

ه قا  قدع عا  128دا

 315الّتقدمة  قدم

ع  قذع ذا  137القا

ب  قرب  160الـُمْقرا

 182أقّر باهلدى  قرر

ه  قرِ ه172أقرضا  -، قرضا

 322الـِمقراِ 

 110القراطيس  قرطس

ه  قرع عا رأسا را  168قا

 185اَلقَتاف  قرف

ْرم  قرم  157القا

 194القراِمص  قرمص

 165الُقرون  قرن

ْقِزل  قزل  176تا

ر  قْس ْسوا  182القا

 1307اَلقتسام  قسم
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ّ  قيس يسِّ م القا  408الّدرها

ري  قصد ، 274قصد ِبم يف السا

ْصد   334، 274القا

 315الِقصاص  قصص

 186الِقضاف  قضف

حى  قطب  249ُقْطُب الرا

 350القطا  قطو

ِديّ  قعد  186ات الـُمْقعا

ِت الّدار أو املكان  قفر را ، 96أْقفا

172 

 185الِقفاف  -اقتفاف قفف

 188انقفل  قفل

ُلوص  قلص  167القا

 420تقناع  قنع

 191الِقّن  قنن

 182، 133القنا  قنو

 186الِقيِسّ  قوس

 401القاَلت  قول

 ، ِقواُم األمر128اَلستقام  قوم

م 263، 128 ،108 وا ، الـُمقا

يُّوم  ،181  269القا

 262الـُمقوي  قوي

 312القيان  قي

ْبل  كبل  192الكا

 140الكثاكث  كثكث

ك  كدد ْدتا ناْفسا دا  124كا

 145الُكدية  كدي

با  كذب  92تكذا

 188، أكرثاه األمر 93كاِرث  كرث

ّر الّرُجل  كرر  159كا

 327الـُمتاكاِره  كره

فا  كسف سا  90كا

ظاما غيظاه  كظم  374كا

ر  كفر  179أْكفا

ءا  كفل ِفلا اليشا  192كا

 371مكُلوُءون  كأل

ِكلُّ  كلل  168يا

م  كلم ْلم 108الِكالا  161، الكا

 140ُكىلا الّسحاب  كِّل

د  كمد  230الكما
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ل  كمل  173ُكما

ِمّي  كمي  98، الُكامة 89الكا

ناُف 323كانِْفُه  كنف ، 351، الكا

نِيف   420الكا

 157األكوار  كور

يِّس  كيس  168الكا

 129التأم القوم  ألم

بِثا  لبث  141، َلبث 93لا

ة  لبد ْبدا  159اللِّ

ْلبِسا163مل ُتلاباس  لبس  -، وَل تا

ة 167يتلباس   195، ُمْلباسا

 394ابن اللاُبون  لبن

ـجا يف األمر  جلج  357لا

 205ج لاْجلِ مل يُ  جللج

د  حلد  113الـُمْلحا

 185الّلخاف  خلف

  174، اللُّْطف 90الاّلطف  طفل

 98اللاْمح  ملح

س  ملس لاما  167تا

وا  ملم ُلمُّ  144ها

 93الّلواهث  هلث

 167 -166َلحا  لوح

 133اللاْيث  ليث

تا  متت  93ما

ْيف  متن ْتن السا  98ما

 315، الـُمْثلاة 256الّتمثيل  مثل

ُل  ُمل ْمحا  175يا

 394املاِخض  -ابنة املخاِ خمض

 387املاّدة  مدد

ْينُه  مره ْت عا ِرها  124ما

ياِن  مري ِ  145متَتا

ْسحاء  مسح  2580ما

مِحًا  مسس ُهم را سُّ  237أاما

ض  مضض ضا  213الـما

طّية  مطو  194، 192، 188الـما

عاُن  معن  172الـما

 246الـُمْقُل  مقل

ْمُكث  مكث  142يا

ه ِمكاًسا مكس سا سا املالا  -ماكا مكا

427 
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 387مكانكم فيهم ب مكن

 171األملس  ملس

لاكاِن  ملك  217، األمالك 144الـما

 184املال  ملو

 194ُمنِيا باألاْمِر  مني

ل  مهل  196الـُمْمها

ُه  مهمه ْهما  168الـما

ار  مور وا  158الـما

 287امتارا  -املرية مري

 94النّبائث  نبث

  نبذ
 
ُه عىل سواء ذا باذا إىل 312نابا ، نا

 383القوم 

 129النّابل  نبل

ْدنا 116املنِجدون  نجد  158، أاْنجا

 234منجور  نجر

 النّجا ، الناجا254 لنّجاة النّجاة نجو

398  

 441، 439الناِحرية  نحر

 165األاْنُحس  نحس

باه  نخب  174تنخا

باه ندب ، 120ندبا النّاسا  -ندا

129 ،442 

ُه  ندم  110نادما

 331لنُُّذر ، ا171الناذارة  نذر

 176، اسُتنِْزلا 1461النّواِزل  نزل

 409الناْزوة  نزو

 99النّْسء  نسأ

 170أْنرشا اهلل امليتا  نرش

ُبني 98األنصاب  نصب ، 118، ُيناصِّ

نِْصب 157الناْصُب  ، الـما

ب 158  379، الناصا

ه 160النُّْصح  نصح حا  398، انتصا

فا  نصف  186ْصف ، النِّ 90أنصا

 172، الـُمنتاىصا 164لنّوايص ا نِّص

با  نضب  408ناضا

ةا  نضو  168أن ىا الّدابا

، َل ُينْظُِرهم 231َل تاستانْظِروه  نظر

273 

 129النّظام  نظم

ْبنا  نعب نْعا  157يا
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قا  نعق  239ناعا

ْوُفه  نفج جا جا  441انتفا

هم تاس نفر را  338، 319نفا

 237ناِفسا عليه األمرا  نفس

فا  نفل نا اهلُل أموالا نا  175هم ـلا

 185نفاه  نفي

طاش  نقع عا املاُء العا ، الناْقع 142نقا

146 

 186النِّقاف  نقف

ْت  نكر را  166تنكا

س  نكس  212، النِّْكس 166الـُمناكا

ل  نكل لا به 193الناكا  283، نكا

ج 195الناْهج  ّنج نْها  204، الـما

 383ّندا إىل القوم  ّند

 387ه ناهضا  ّنض

 204النُّهية  ّني

 299ناوأاُهم  نوأ

 351، أناُبوا 168أنابا  نوب

ُه  نوش ، تانوُشكا الّرماح 145انتاشا

212 

 157األينُق  نوق

 173هّتانة  هتن

 144الـِهدُّ  هدد

 146اهِلداُن  هدن

 93را ها  هرر

 205الـِهراوة  هرو

ْبر  هزبر  133الـِهزا

 140اهلزيم  هزم

 116صوص اجلناح مه هصص

ما اليّشءا  هضم  195اهتاضا

 184هفا قلُبه  هفو

ءا  هكك ْ كا اليشا  146ها

ج  ِهج ما  196الـها

الن  ِهل ما  146الـها

 130اهلامم  ِهم

 141اهلنابث  هنبث

 130املهنّد  هند

 140ُهوج ـال هوج

ْول 160ِهيلا  هول  161، الـها

 216اهلاُم  هوم
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 108أهوُن  هون

 173اهلوى  هوي

ْيُج 98 -97ِهياج ـال هيج  381، الـها

 196الـِهيام  هيم

ْيِمن  هيمن  127الـُمها

ه  هيج ْوقا  143هاج شا

ُأ األرِ 142الِوباء  وبأ  148، أْوبا

 188، 142الـُموبِقات  وبق

ْوثِق  وثق  183، الوثيق 160الـما

بال  وبل  309الوا

ِب  وجب ـاّم جتا بات 100لا  408، وجا

ر  روج  181األاْوجا

ع  وجع ْيجا ـْم تا  310لا

ْجناة  وجن ْجناء ، 124الـوا  165الوا

ْحُش  وحش ْستوِحُشوا 172الوا ـم يا ، لا

ْستاْوِحش 243  381، وَل تا

، 179، اإلُياء 178أوحى  وحي

ى حا  398، 254 ، الوحاءالوا

داُن  وخد خا  145الوا

  142الِوخام  وخم

 انتفخت أوداُجهم -األوداج ودج

448 

عة  ودع  315الدا

 146أاْوداى  ودي

ة  ورق قا  396الرِّ

، 157، وارانا 110ُتواِريه  وري

 181، الورى 158الواري 

 323واِزْرُه  وزر

 351األوزاع  وزع

ْسط  وسط ، أوسط العرب 90وا

 245أنساًبا 

ناة  وسن  269السِّ

وسو

 س

ْسِوس   1685الـُموا

 88الواصف  وصف

 402الِوضاء  وضأ

ءا  وطأ  ا اليّشْ
طِ ِا  -وا أوطأُه األر

 295، أوطأا فالٌن فالًنا 182

ر  وعث  124وعثاء الّسفا

ه  وعد دا ة 164أاْوعا  386، الِعدا
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 129الوغى  وغي

ه ِوفاًقا  وفق  190وافقا

َّفا رسول اهلل  ويف  442ُمتاوا

 89الواكف  وكف

ُه إىل اهلل  وكل لا كا  281وا

لاجا يف األمر  ولج ، 357 ،204وا

359  

 179الوَلئد  ولد

ىلًّ إىل اهلل  ويل نًا 175ُموا سا ْيُته حا ، أولا

207 ، 

، 168، تواناى 144الـُمتاواين  وين

ِن  ا 265َل تا نِيا ، أايِن 283، َل تا

443 

ْهُم  وهم  168الوا

ْيُت قلبي  وهي  115أوها

د   يدي ن يا  351، 338عا

 326ياِمْن  يمن
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 (1)فهرس املصادر  -11

 القرآن الكريم.

********** 

حارّي )من علامء القرني اخلامس اإلبانة يف الّلغة:  -1 بّي الصُّ ْوتا لامة بن ُمسِلم العا لِسا

ْي(، ُعامن،   والّسادس اهلجريا

ْهد )إحتاف الورى يف أخبار ُأّم الُقرى:  -2 را بِن فا هـ(، حتقيق: فهيم  885للنّْجم ُعما

مة،  ُمّمد شلتوت، جامعة أّم القرى،  م. 1983هـ =  1403مّكة املكرا

هـ(، بتحقيق: خري اهلل  600للحافظ عبد الغنّي املقديّس ) أحادي  الّشعر: -3

 م. 1993هـ =  1413َشيف، طع عىل نفقة املحّقق، دمشق، 

ين:  -4 هـ(، دار املعرفة،  505أليب حامد ُمّمد بن ُمّمد الغزايّل )إحياء ُعلوم الدِّ

 بريوت، بال تاريخ.

أليب القاسم سليامن بن أمحد بن أّيوب بن مطري اللاخمّي  دي  الّطوال:األحا -5

هـ(، حتقيق: محدي بن عبد املجيد الّسلفّي، مكتبة  360الّشامّي الّطربايّن )

 م.1983هـ = 1404الزهراء، املوصل، الّطبعة الّثانية، 

                                                 

( دفعني تطاوُل الوقت إىل اَلعتامد عىل غرِي ما طبعة  لبعِض املصـادر؛ ووجـدُت أّن إرجـاعا 1) 

 اإلحاَلت إىل طبعة  واحدة  سيستغرُق وقًتا جديًدا، فذكرُت كلتا الّطبعتي رضورًة. 
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قيَّات:  -6 رِي بِن اّكار )األخبار الـُمَوفَّ با سامي مّكّي العاين،  هـ(، حتقيق: د. 256للزُّ

 م. 1973بغداد، 

هـ(، حتقيق: ُمّمد  336أو  335أليب بكر ُمّمد بن ُييى الّصويل ) أدب الكّتاب: -7

 ه. 1341ِبجة األثارّي، املكتبة العربّية واملطبعة الّسلفّية، بغداد والقاهرة، 

ر الّزخمرشّي )أساس البالغة:  -8 د هـ(، حتقيق: عب 538أليب القاسم ُممود بن ُعما

 م. 1982هـ =  1402الّرحيم ُممود، دار املعرفة، بريوت، 

أليب عمر يوسف بن  الستيعاب يف أسامء األصحاب )ُطبَِع مع كتاب اإلصابة(: -9

ّ النامرّي القرطبّي ) هـ(، دار الكتاب العريّب،  463عبد اهلل بن ُمّمد بن عبد الربا

 بريوت، بال تاريخ.

د بن عبد الكريم بن عبد الواحد الّشيبايّن أليب احلسن عِّّل بن ُم أسد الغابة: -10 ما

هـ(، حتقيق: عادل أمحد الّرفاعّي، دار إحياء 630اجلزرّي املعروف بـابن األثري )

 م. 1996هـ =  1417الَّتاث العريّب، بريوت، 

ْيد )الشتقاو:  -11 ن بن ُدرا هـ(، حتقيق: عبد الّسالم  321أليب بكر ُمّمد بن احلسا

 م. 1979هـ =  1399ّبي، بغداد، الّطبعة الّثانية، هارون، مكتبة املتن

ر العسقاليّن الّشافعّي، ) اإلصابة: -12 جا هـ(،  852أليب الفضل أمحد بن عِّّل بن حا

 م.1992هـ = 1412حتقيق: عِّّل ُمّمد البجاوّي، دار اجليل، بريوت، 



- 523 - 

لبّي هـ(، َشكة مصطفى البايّب احل 402للقاِض أيب بكر الباقاّليّن ) إعجاز القرآن: -13

 م.1978ه = 1398وأوَلده، القاهرة، 

ج عِّّل بن احلسي األصفهايّن )األغاين:  -14 را هـ(، دار إحياء الَّتاث  356أليب الفا

م  1963هـ =  1383العريّب، بريوت )صورة عن طبعة دار الكتب بالقاهرة، 

ها(.  وما بعدا

العّي  لسليامن بن موسى الكتفاء يف مغازي رسول اه والّثالثة ابلفاء: -15 الكا

هـ(، حتقيق: مصطفى عبد الواحد، مكتبة اخلانجّي، القاهرة،  634األندليّس )

 م.1968ه = 1387

هـ(، دار الكتب العلمّية،  475لعِّّل بن هبة اهلل املشهور بابن ماكوَل )اإلكامل:  -16

 م. 1990بريوت، 

عفر أليب ج ألقاب الّشعراء وَمن ُيعَرف ِمنهم بأّمه )ضمن نوادر املخطوطات(: -17

ُمّمد بن حبيب، حتقيق: عبد الّسالم هارون، َشكة مصطفى البايّب احللبّي 

 م.1973ه = 1393وأوَلده، القاهرة، 

محن بن إسحاق الّزّجاجّي ) أماع الّزّجاجي: -18 هـ(،  340أليب القاسم عبد الرا

هـ =  1407حتقيق: عبد الّسالم هارون، دار اجليل، بريوت، الّطبعة الّثانية، 

 م.1987
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هـ(، حتقيق: طه  276املنسوب إىل عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة )اإلمامة والّسياسة:  -19

سة مصطفى احللبّي وَشكاه للنرّْش والّتوزيع، القاهرة، بال تاريخ.  الّزينّي، مؤسا

ْقريزّي )إمتائ األسامئ:  -20 هـ(، حتقيق: ُممود شاكر، جلنة  845ألمحد بن عِّّل الـما

 م. 1941، القاهرة، الّتأليف والَّتَجة والنرّْش 

ْعد عبد الكريم بن ُمّمد بن منصور الّتميمّي الّسمعايّن )األنساب:  -21  562أليب سا

 م.1988هـ =  1408هـ(، حتقيق: عبد اهلل عمر البارودّي، دار اجلنان، بريوت، 

حاِرّي )من علامء القرني األنساب:  -22 بّي الصُّ ْوتا أليب املنذر سلمة بن مسلم العا

ادس اهلجرّيي(، حتقيق: د. ُمّمد إحسان النّّص، ُعامن، الطبعة اخلامس والّس 

 م.2006هـ =  1427الّرابعة، 

هـ(، حتقيق: د. سهيل  279ألمحد بن ُييى بن جابر البالذرّي )أنساب األَشاف:  -23

  م.1996هـ =  1417زكار ود. رياِ زركِّّل، دار الفكر، بريوت، 

البالذرّي، حتقيق، د. ُمّمد محيد اهلل، ألمحد بن ُييى  (:1أنساب األَشاف )اجلزء: -24

معهد املخطوطات بجامعة الّدول العربّية، باَلشَتاك مع دار املعارف بمَص، بال 

 تاريخ.

ْهل العسكرّي )؟   األوائل: -25 هـ(، حتقيق:  395أليب هالل احلسن بن عبد اهلل بن سا

 هـ. 1408ة، د. ُمّمد السّيد الوكيل، دار البشري، طنطا، مَص، الّطبعة الّثاني
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هـ(،  418للحسي بن عِّّل املعروف بالوزير املغريّب )اإليناس بعلم األنساب:  -26

حتقيق: إبراهيم األبيارّي، دار الكتب اإلسالمّية ودار الكتاب املَصّي، القاهرة، 

هـ  1400ودار الكتاب الّلبنايّن، بريوت، ودار الّرفاعّي، الّرياِ، الّطبعة الثانية، 

 م. 1981= 

يّش الدمشقّي ) اية والنّهاية:البد -27 ثري الُقرا هـ(، مكتبة  774أليب الفداء احلافظ ابن كا

 م.1966املعارف ومكتبة النَّص، بريوت والرّياِ، 

يِشّ الدمشقّي ) البداية والنّهاية: -28 ثري الُقرا هـ(، حتقيق:  774أليب الفداء احلافظ ابن كا

ر، ، الّرياِ، د. عبد اهلل بن عبد الـُمْحِسن الَّتكّي، دار ها  هـ =  1417جا

 م.1997

َلبن امللّقن،  يف ختريج األحادي  واألثار الواقعة يف الْشح الكبي: البدر الـُمني -29

هـ(،  804َساج الدين أيب حفص عمر بن عِّّل بن أمحد الشافعّي املَصّي )

، دار اهلجرة، حتقيق: مصطفى أبو الغيط وعبداهلل بن سليامن وياَس بن كامل

 م. 2004هـ =  1425 الّرياِ،

هـ(، حتقيق وداد القاِض، دار  414: أليب حّيان الّتوحيدّي )البصائر والذخائر -30

 م. 1988هـ،  1408صادر، بريوت، 

ْمرو بن بحر اجلاحظ )البيان والّتبيني:  -31 هـ(، حتقيق: عبد الّسالم  255أليب عثامن عا

 م. 1948هـ =  1367هارون، جلنة الّتأليف والَّتَجة والنرّْش، القاهرة، 
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بيدّي )تاا العروس:  -32 هـ(، املطبعة اخلريّية، القاهرة،  1205ملحّمد ُمرتا ىا الزا

 هـ.1306

هـ(، حتقيق:  748لشمس الّدين ُمّمد بن أمحد بن عثامن الّذهبّي )تاريخ اإلسالم:  -33

 1987هـ =  1407د. عمر عبد الّسالم الّتدمرّي، دار الكتاب العريّب، بريوت، 

 م.

لعبد الّرمحن بن ُمّمد بن ُمّمد بن خلدون احلَّضمّي اإلشبيِّّل بن خلدون: تاريخ ا -34

 م. 1988هـ =  1408دار الفكر، بريوت،  هـ(، حتقيق: خليل شحادة، 808)

محن الّسيوطّي ) تاريخ ابلفاء: -35 هـ(، حتقيق:  911أليب بكر جالل الّدين عبد الرا

، 4جلديدة، القاهرة، طبعةُمّمد ُميي الّدين عبد احلميد، مطبعة الفّجالة ا

 م.1969ه = 1389

محن الّسيوطّي ) تاريخ ابلفاء: -36 هـ(، دار ابن  911أليب بكر جالل الّدين عبد الرا

 م. 3003هـ =  1434حزم، بريوت، 

حلسي بن ُمّمد بن احلسن الّدياربكرّي،  تاريخ ابميس يف أحوال أنفس نفيس: -37

 مؤّسسة شعبان، بريوت، بال تاريخ.

هـ(، صورة عن  571َلبن عساكر أيب القاسم عِّّل بن احلسن ) مشق:تاريخ د -38

 نسخة الّظاهرّية، دار البشري.
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هـ(، حتقيق: نشاط  571َلبن عساكر أيب القاسم عِّّل بن احلسن ) تاريخ دمشق: -39

 غّزاوّي، جممع الّلغة العربّية، ؟، )القسم اخلاّص بالّسرية النّبوّية(.

ُس  -40 ّي ) ل وامللوك(:تاريخ الّطبّي )تاريخ الرُّ رير  الطاربا  310أليب جعفر ُمّمد بن جا

 1387هـ(، حتقيق: ُمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مَص، الّطبعة الّثانية، 

 م.1967هـ = 

ّبة )تاريخ املدينة:  -41 را بِن شا هـ(، دار األصفهاين، جّدة، الطبعة الثانية،  262لُِعما

 هـ.1403

هـ(،  749لعمر بن الوردّي ) ة املخترَص يف أخبار البْش(:تاريخ ابن الوردّي )تتمَّ  -42

 م.1970ه =1389حتقيق: أمحد رفعت البدراوي، دار املعرفة، بريوت، 

هـ(، حتقيق: د.  562َلبن محدون ُمّمد بن احلسن بن ُمّمد )الّتذكرة اةمدونّية:  -43

 م. 1983إحسان عّباس، معهد اإلنامء العريّب، بريوت، 

 894أليب عبد اهلل ُمّمد بن قاسم الّرّصاع ) يف أسامء سّيد املرّسلني: تذكرة املحّبني -44

 هـ(، خمطوطتان )أ( و)ب(،  .

هـ(، دار  1008لداود بن عمر األنطاكّي )تزيني األسواو يف أخبار العّشاو:  -45

 م.1984هـ =  1404اهلالل، بريوت، 

قيق: ُمّمد الّديباجّي، هـ(، حت 225لعِّّل بن ُمّمد املدائنّي ) الّتعازي والـَمراثي:  -46

 م. 1976هـ =  1396مطبوعات جممع اللغة العربّية، دمشق، 
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هـ(،  764خلليل بن أيبك الّصفدّي ) متام املتون يف َشح رسالة ابن زيدون: -47

 بريوت، ؟. -حتقيق: ُممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العَصّية، صيدا 

ّي ) أليب احلّجاج يوسف بن الزكّي عبد اذيب الكامل: -48 هـ(،  742الّرمحن الـِمزِّ

حتقيق: د. بشار عّواد معروف، مؤّسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

 م.1980هـ = 1400

وّي )اذيب األسامء والّلغات:  -49  676أليب زكرّيا ُُمِْيي الّدين ُييى بن َشف الناوا

قاهرة، وعنها هـ(، إدارة الّطباعة الـُمنريّية، لصاحبها ُمّمد منري الّدمشقّي، ال

 ُصّور يف دار الكتب العلمّية، بريوت، بال تاريخ.

هـ(، حتقيق:  281َلبن أيب الّدنيا، أيب بكر عبد اهلل بن ُمّمد )الّتواضع وابمول:  -50

  م. 1989هـ =  1409ُمّمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمّية، بريوت، 

هـ(،  842هلل الّدمشقّي )َلبن نارص الّدين، ُمّمد بن عبد اتوضيح الـُمشتبه:  -51

 م. 1993حتقيق: ُمّمد نعيم عرقسويّس، مؤّسسة الّرسالة، بريوت، 

أليب منصور عبد امللك بن ُمّمد الّثعالبّي ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب:  -52

 1384هـ(، حتقيق: ُمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار ّنضة مَص، القاهرة،  429)

 م. 1965هـ = 

 هـ(. 911للّسيوطّي، عبد الّرمحن بن أيب بكر )جامِع األحادي :  -53
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هـ(، حتقيق:  606أليب الّسعادات املبارك بن ُمّمد، ابن األثري )جامع األصول:  -54

عبد القادر األرناؤوط، وبشري عيون، مكتبة احللواين ومطبعة املاّلح ودار البيان، 

 .م 1972 – 1969=  هـ 1392 – 1389دمشق، 

ُمعاَّف بِن زكرّيا النّهروايّن ـلِ  األنيس النّاصح الّشايف:اجلليس الّصالح الكايف و -55

ِريرّي ) هـ(، حتقيق: د. ُمّمد مريس اخلويّل، عامل الكتب، بريوت،  390الـجا

 م.1983ه = 1403

ْيِدّي )ـ: ملحّمد بن فتوح األزدّي الاجلمع بني الّصحيَحنْي  -56 هـ(، حتقيق:  488ُحما

ْزم، ب  م.  2002هـ =  1423ريوت، د.عِّل حسي البّواب، دار ابن حا

للقريّش أيب زيد ُمّمد بن أيب اخلّطاب  َجهرة أشعار العرب يف اجلاهلّية واإلسالم: -57

ْي(، حتقيق: عِّل ُمّمد البجاوّي، دار  )من علامء القرني الّرابع واخلامس اهلجريا

 م. 1967ّنضة مَص، 

د أبو الفضل هـ(، حتقيق: ُممّ  395أليب هالل العسكرّي )؟ َجهرة األمثال:  -58

هـ =  1408إبراهيم وعبد املجيد قطامش، دار اجليل، بريوت، الّطبعة الّثانية، 

 م. 1988

ْزم  األندليّس ) َجهرة أنساب العرب: -59 هـ(،  456لعِّّل بن أمحد بن سعيد بن حا

 م.1962ه = 1382حتقيق: عبد الّسالم هارون، دار املعارف، بمَص، القاهرة، 
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أمحد زكي صفوت، املكتبة ر العربّية الزاهرة: َجهرة خطب العرب يف عصو -60

 العلمّية، بريوت، ؟.

أمحد زكي صفوت، مطبعة َجهرة رسائل العرب يف عصور العربّية الّزاهرة:  -61

 م. 1937ومكتبة مصطفى البايب احللبّي، القاهرة، 

ْيِمّي، دار النّضال، بريوت، َجهرة وصايا العرب:  -62 لا  م. 1991ُمّمد نايف الدُّ

ملحّمد بن أيب بكر بن عبد اهلل املشهور  يف نسب النّبّي وأصحابه العْشة:اجلوهرة  -63

بالرُبّي )من علامء القرن الّسابع اهلجرّي(، حتقيق: د. ُممد ألتونخي، دار 

 م.1983ه = 1403الّرفاعّي، الرياِ 

ْيم  أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصفهايّن )حلية األولياء:  -64 هـ(، دار  430أليب ُنعا

 م. 1985هـ =  1405اب العريّب، بريوت، الّطبعة الّرابعة، الكت

ْمرو بن بحر اجلاحظ ) اةيوان: -65 هـ(، حتقيق: عبد الّسالم  255أليب عثامن عا

 م. 1969هـ =  1388هارون، دار الكتاب العريّب، بريوت، الّطبعة الّثالثة، 

طبعة الّسلفّية هـ(، امل 182أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنامرّي ) اْلـَخراا: -66

 هـ.1382ومكتبتها، القاهرة، الّطبعة الّثالثة، 

امة بن جعفر بن ُقدامة بن زياد البغدادّي ابراا وصناعة الكتاب:  -67 ج ُقدا أليب الفرا

شيد للنرّش، بغداد،  337)  م. 1981هـ(، دار الرا
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هـ(، حتقيق: عبد الّسالم  1093لعبد القادر بن عمر البغدادّي )خزانة األدب:  -68

 م. 1986 – 1979هارون، اهليئة املَصّية العاّمة للكتاب، القاهرة، 

هـ(، دار الكتب  911لعبد الّرمحن بن أيب بكر الّسيوطّي ) ابصائص الكبى: -69

 م. 1985هـ =  1405العلمّية، بريوت، 

ملحّمد بن أيدمر )من رجال القرن الّسابع اهلجرّي(،  الّدّر الفريد وبيت القصيد: -70

د سزكي يف معهد تاريخ العلوم العربّية واإلسالمّية بجامعة أصدره د. فؤا

( جمموعة الفاتح، مكتبة الّسليامنّية، 3761فرانكفورت يف أملانيا، عن املخطوط )

ًرا(. خا  استانبول؛ )وُطبِعا الكتاُب مؤا

هـ(، حتقيق: د. ُمّمد  474أو  471لعبد القاهر اجلرجايّن ) دلئل اإلعجاز: -71

 م.1983ه = 1403د. فايز الّداية، دار قتيبة، دمشق، رضوان الّداية و

هـ(، قرأه وعّلق عليه:  474أو  471لعبد القاهر اجلرجايّن ) دلئل اإلعجاز: -72

 م. 1984ه = 1404ُممود ُمّمد شاكر، مكتبة اخلانجّي، القاهرة، 

يم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصفهايّن ) دلئل النبّوة: -73 ق: هـ(، حتقي 430أليب ُنعا

ُمّمد رّواس قلعه جي، دار ابن كثري ومكتبة الَّتاث اإلسالمّي، دمشق وحلب، 

 م.1972ه = 1392
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 458أليب بكر أمحد بن احلسي البيهقّي ) دلئل النبّوة ومعرفة أحوال الّْشيعة: -74

ه = 1405هـ(، حتقيق: د. عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمّية، بريوت، 

 م.1985

صنعة أيب ِهّفان عبد اهلل بن أمحد عر أيب طالب وأخباره(: ديوان أيب طالب )ش -75

مّي )  هـ. 1414هـ(، دار الّثقافة، قم،  257الـِمْهزا

، 2حتقيق: د. عمر األسعد، مؤّسسة الّرسالة، بريوت، طبعة ديوان األَبِيَوْرِدي: -76

 م.1987ه = 1407

ر هـ(، حتقيق: د.  350إلسحاق بن إبراهيم الفارايّب ) ديوان األدب: -77 أمحد خمتار ُعما

هـ =  1394ود. إبراهيم أنيس، اهليئة العاّمة لشؤون املطابع األمريّية، القاهرة، 

 م. 1974

هـ(، حتقيق: د. وليد  245صنعة ُمّمد بن حبيب ) ديوان حّسان بن ثابت: -78

 م. 2006عرفات، دار صادر، بريوت، 

: ُمّمد زغلول هـ(، حتقيق 776َلبن أيب حجلة الّتلمسايّن ) ديوان الّصبابة: -79

 م.1987النّّجار، منشأة املعارف، اإلسكندرّية، 

ْيب )ديوان ُطَفيل الغنوّي:  -80 هـ(، حتقيق: د.  216َشح األصمعّي عبد امللك بن ُقرا

 م. 1997حّسان فالح أوغِّل، دار صادر، بريوت، 
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ر )ربيع األبرار:  -81 (، حتقيق عبد األمري مهنّا، هـ 538للّزخمرشّي ُممود بن ُعما

 م.1992هـ =  1412سة األعلمّي، بريوت، مؤّس 

ر الواقدّي )الرّدة -82 هـ(، حتقيق: د. ُييى اجلبوري، دار الغرب  207: ملحّمد بن ُعما

 م.1990هـ =  1410اإلسالمّي، بريوت، 

ول األُنف يف تفسي الّسية النّبوّية لبن هشام: -83 أليب القاسم بن عبد اهلل  الرَّ

هيِّّل ) حتقيق: طه عبد الّرؤوف سعد، دار الفكر، بريوت، هـ(،  581اخلثعمّي السُّ

 بال تاريخ.

أليب عبد اهلل ُمّمد بن عبد اهلل بن عبد املنعم الّرول املعطار يف َخَب األقطار:  -84

ّي )نحو ـال هـ(، حتقيق: د. إحسان عّباس، مؤّسسة نارص للّثقافة،  900ِحْمريا

 م. 1980بريوت، الّطبعة الّثانية، 

هـ(، دار الكتب  694للـُمِحّب الّطربّي ) يف مناقب العْشة:الرّيال النّّضة  -85

 م.1984ه = 1405العلمّية، بريوت، 

أليب إسحاق إبراهيم بن عِّّل احلَصّي القريواين  َزْهُر ااداب وثمر األلباب: -86

هـ(، حتقيق: عِّّل ُمّمد البجاوّي، دار إحياء الكتب العربّية، القاهرة،  453)

 م.1953ه = 1372
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أليب إسحاق إبراهيم بن عِّّل احلَصّي القريواين  ااداب وثمر األلباب:َزْهُر  -87

ل ومضبوط ومرشوح بقلم الّدكتور زكي مبارك، حتقيق: ُمّمد  453) هـ(، مفصا

ه =  1419ُمِيي الّدين عبد احلميد ، دار اجليل، بريوت، الطبعة اخلامسة، 

 م.1999

 )من علامء القرن احلادي عرش : للحسن اليويّس ِحَكمـزهر األََكم يف األمثال وال -88

اهلجرّي(، حتقيق: د. ُمّمد حجي ود. ُمّمد األخَّض، دار الّثقافة، الّدار البيضاء، 

 م. 1981هـ =  1401املغرب، 

َلبن نارص الّدين ُمّمد بن عبد سلوة الك يب بوفاة اةبيب صىّل اه عليه وسّلم:  -89

وق وهاشم صالح منّاع، دار (، حتقيق: صالح يوسف معتهـ 842اهلل الّدمشقّي )

 البحوث والّدراسات اإلسالمّية، اإلمارات العربّية املّتحدة،؟.

شاد يف سية َخْيِ الِعباد:  -90 ملحّمد بن يوسف الّصاحلّي الّشامّي سبل اهلدى والرَّ

هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعِّل ُمّمد معّوِ، دار الكتب  942)

 م. 1993 هـ = 1414العلمّية، بريوت، 

: لعبد امللك بن حسي بن عبد سم  الّنجوم العواع يف أنباء األوائل والّتواع -91

هـ(، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود  1111امللك الّشافعّي العاصمّي املّكّي )

 م.  1998هـ =  1419وعِّل ُمّمد معّوِ، دار الكتب العلمّية، بريوت، 
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عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن  أليب احلسن عِّّل بن ُسنَن الّدارقطنّي: -92

ه وعّلق  385النّعامن بن دينار البغدادّي الّدارقطنّي ) هـ(، حّققه وضبط نصا

عليه: ُشعيب األرنؤوط، ورفاُقه، مؤّسسة الّرسالة، بريوت، الّطبعة األوىل، 

 م. 2004هـ =  1424

جستايّن األزدّي  سنن أيب داود: -93 هـ(،  275) أليب داوود سليامن بن األشعث السا

 حتقيق: ُمّمد ُميي الّدين عبد احلميد، دار الفكر.  

نَن الُكبى -94 قّي )السُّ ْي الباْيها هـ(، حتقيق: ُمّمد عبد اهلل عطا،  458: ألمحد بن احلسا

 م.   2003هـ =  1424دار الكتب العلمّية، بريوت، الّطبعة الّثالثة، 

ْيب  النّسائّي )أليب عبد الّرمحن أمحد بن ُش ُسنَن النّسائّي:  -95 هـ(، دار املعرفة،  303عا

 هـ. 1420بريوت، الطبعة اخلامسة، 

هـ(،  1044رهان الّدين احللبّي )ب)إنسان العيون ...(: لعِّّل بن  الّسية اةلبّية -96

 م. 1962املكتبة الّتجارّية، القاهرة، 

ّي عبِد امللك بن هشام بن أيوب ـَلبن هشام ال السّية النّبوّية: -97 هـ(،  213)ِحْمريا

ْيه، دار إحياء الَتاث العريب، بريوت، بال تاريخ.  حتقيق: مصطفى السّقا ورفيقا

هـ(، حتقيق:  774أليب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقّي ) الّسية النّبوّية: -98

 م.1976ه = 1395مصطفى عبد الواحد، دار املعرفة، بريوت، 
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هـ(، الدار األهلّية،  1304ن )ألمحد بن زيني املشهور بدحال الّسية النّبوّية: -99

 م.1983بريوت، 

نّي َجّل عىل بيَتي املوصّل: ـالْشح ال -100 للّشيخ أمحد بن عبد الّلطيف بن أمحد احلسا

 هـ. 1302هـ(، املطبعة األدبّية، بريوت،  1226الرببري )

ُدنّية: -101 رقايّن ) َشح املواهب اللَّ هـ(، املطبعة  1122ملحّمد بن عبد الباقي الزا

 ه.1325هرّية، القاهرة، األز

هـ(، حتقيق:  656َلبن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل )َشح هنج البالغة:  -102

ُمّمد أبو الفْضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربّية، القاهرة، الّطبعة الّثانية، 

 م.1967هـ = 1387

 1401دمشق،  حتقيق: الّطّيب العّياش، جممع اللغة العربّية، شعر منصور الّنمرّي: -103

 م. 1981هـ = 

ُعور بالُعور: -104 هـ(، حتقيق: د. عبد  764خلليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ) الشُّ

اّمن،     م. 1988هـ =  1409الّرّزاق حسي، دار عاّمر، عا

هـ(،  544للقاِض ِعياِ بن موسى الياْحصبّي )الّشفا بتعريف حقوو املصطفى:  -105

 م. 1984هـ =  1404الكتاب العريّب، بريوت،  حتقيق: عِّّل ُمّمد البجاوّي، دار

كر:  -106 نيا، عبد اهلل بن ُمّمد )الشُّ  هـ(،  281َلبن أيب الدُّ
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هـ(، حتقيق:  449أليب العالء أمحد بن عبد اهلل املعّرّي )الّصاهل والّشاِحج:  -107

 م. 1975عائشة عبد الّرمحن، دار املعارف، القاهرة، 

نِْدّي )أليب صبح األعشى يف صناعة اإلْنشا:  -108 شا ْلقا  821العّباس أمحد بن عِّّل القا

 م.1922هـ =  1340هـ(، دار الكتب املَصّية، القاهرة، 

لإلمام أيب عبد اهلل ُمّمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن الـُمِغريِة  صحيح البخارّي: -109

هـ(، حتقيق: د. مصطفى ديب الُبغا، دار ابن كثري ودار الياممة،  256البخارّي )

 م.1990ه = 1410، 4ت، طبعةدمشق وبريو

)اجلامع املسند الّصحيح املختَص من أمور رسول اهلل صىّل اهلل صحيح البخارّي  -110

عليه وسلم وسننه وأّيامه(: لإلمام أيب عبد اهلل ُمّمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن 

هـ(، حتقيق: ُمّمد زهري بن نارص النارص، دار طوق  256الـُمِغريِة البخارّي )

 هـ.1422الّطبعة األوىل،  النّجاة،

أليب حاتِم ُمّمد بن حّبان بن أمحد بن حّبان  صحيح ابن ِحّبان بِّتيب ابن بلبان: -111

ْعبدا الّتميمّي الّدارمّي الُبستّي )املتوَّف:  هـ(، حتقيق: ُشعيب 354بن معاذ بن ما

سالة، بريوت، الّطبعة الّثانية، ااألرن  م.1993هـ =  1414ؤوط، مؤّسسة الرِّ

هـ(،  261لإلمام ُمْسِلم بن احلّجاج القشريّي النّيسابورّي ) مسلم: صحيح -112

 حتقيق: ُمّمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الَّتاث العريّب، بريوت، بال تاريخ.
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هـ(، حتقيق ُممود فاخوري،  597لإلمام أيب الفرج بن اجلوزّي ) صفة الصفوة: -113

 م.1986، دار املعرفة، بريوت، 4طبعة

حي )ـملحّمد بن ساّلم ال لشعراء:طبقات فحول ا -114 هـ(، حتقيق: ُممود  231ُجما

 م.1974ُمّمد شاكر، مطبعة املديّن، القاهرة، 

هـ(، حتقيق: ُمّمد عبد القادر عطا، دار  230ملحّمد بن سعد )الّطبقات الكبى:  -115

 م. 1990الكتب العلمّية، بريوت، 

هـ(، حتقيق أمحد أمي  327)ألمحد بن ُمّمد بن عبد رّبه األندليّس  العقد الفريد: -116

 م.1950ه = 1369ورفاقه، جلنة الّتأليف والَّتَجة والنرّش، القاهرة، 

هـ(، دار إحياء الَّتاث  327ألمحد ُمّمد بن عبد رّبه األندليّس )العقد الفريد:  -117

 م. 1996هـ =  1416العريّب، بريوت، الّطبعة الّثانية، 

هـ(، حتقيق:  364بن ُمّمد الّدينورّي ) : َلبن الّسني، أمحدعمل اليوم والّليلة -118

 .بريوت –كوثر الربين، دار القبلة، جّدة 

َلبن العريّب، أيب بكر ُمّمد بن عبد اهلل الـمعافرّي العواصم ِمن القواِصم:  -119

ّي اإلشبيِّّل )ـال هـ(، حتقيق: ُمّب الّدين اخلطيب، دار اجليل، بريوت،  543ِحْمريا

 م.  1987هـ =  1407
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أليب احلسن عِّّل بن عبد الّرمحن والّسياسة وزين اةسب والّرياسة:  عني األدب -120

ْيل )من رجال القرن الّثامن اهلجرّي(، دار الكتب العلمّية، بريوت، بال  بن ُهذا

  تاريخ.

هـ(، مؤّسسة  732ملحّمد بن ُمّمد الّشهري بابن سّيد النّاس )عيون األثر:  -121

 م. 1986الّرسالة، بريوت، 

هـ(، دار الكتاب العريّب ،  276لعبد اهلل ن مسلم بن ُقتاْيبة )عيون األخبار:  -122

هـ =  1343بريوت، بال تاريخ )صورة عن طبعة دار الكتب املَصّية، القاهرة، 

 م(. 1925

 هـ(. 764ملحّمد بن شاكر الكتبّي الّدارايّن الّدمشقّي )عيون الّتواريخ:  -123

ملحّمد بن إبراهيم الوطواط ُغَرر ابصائص الواضحة وُعَرر النّقائص الفاضحة:  -124

 م. 1985هـ(، دار صعب، بريوت،  718)

هـ(، دار الكتب  224: أليب عبيد القاسم بن ساّلم اهلروّي )غريب اةدي  -125

 م. 1986هـ =  1406العلمّية، بريوت، 

ه: نعيم  276لعبد اهلل بن مسلم بن قتيبة )غريب اةدي :  -126 هـ(، صنع فهارسا

 م. 1988هـ =  1408بريوت،  زرزور، دار الكتب العلمّية،



- 540 - 

ر الّزخمرشّي )الفائق يف غريب اةدي :  -127 هـ(،  538أليب القاسم ُممود بن ُعما

حتقيق: عِّّل ُمّمد البجاوّي وُمّمد أو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربّية، 

 م. 1960هـ =  1364القاهرة، 

ر العسقالينّ فتح الباري:  -128 هـ(، مكتبة  852) ألمحد بن عِّّل املشهور بابن حجا

 م. 1959البايب احللبّي، القاهرة، 

 1974هـ(، دار النّدوة اجلديدة، بريوت،  314ألمحد بن أعثم الكويّف ) -الفتوح -129

 م.

ر  279ألمحد بن ُييى البالذرّي )فتوح البلدان:  -130 هـ(، حتقيق: عبد اهلل الّطّباع وُعما

 م. 1987الّطّباع، مؤّسسة املعارف، بريوت، 

هـ(، تصحيح: وليم ناسوليس  231ملحّمد بن عبد اهلل األزدّي ) ام:فتوِح الّش  -131

 م. 1854اإليرلندّي، مطبعة بيتست مشن، كلكّتا،اهلند، 

ْيم أمحد بن عبد اهلل األصفهايّن )َفِضيلِة العاِدلنَِي ِمَن الُولة:  -132 هـ(،  430أليب ُنعا

 1997=  هـ 1418حتقيق: مشهور حسن ُممود سلامن، دار الوطن، الّرياِ، 

 م.

هـ(، مؤسسة الّرسالة،  817ملحّمد بن يعقوب الفريوزأبادي )القاموس املحي :  -133

 م. 1986هـ =  1406بريوت، 



- 541 - 

أليب إسحاق إبراهيم املعروف بالّرقيق النّديم قطب الَّّسور يف أوصاف ابمور:  -134

 م.  1969هـ(، حتقيق: أمحد اجلندّي، جممع اللغة العربّية، دمشق،  417)بعد 

هـ(، حتقيق: ُمّمد أمحد  286أليب العّباس ُمّمد بن يزيد املرّبد ) ل يف األدب:الكام -135

 م.1986ه = 1406الّدايل، مؤّسسة الّرسالة، بريوت، 

ن عِّّل بن ُمّمد بن ُمّمد بن عبد الكريم الّشيبايّن ـأليب ال الكامل يف الّتاريخ: -136 سا حا

اهلل القاِض، دار الكتب  هـ(، حتقيق: أيب الفداء عبد 360املعروف بابن األثري )

 م.1987هـ =  1407العلمّية، بريوت، 

 كتاب الرّدة = الّرّدة. -137

 َلبن أعثم -= الفتوح  كتاب الفتوح -138

هـ(، حتقيق: بكر حّياين وصفوة الّسّقا، مؤّسسة  975للمّتقي اهلندي )كنز الُعاّمل:  -139

 م. 1981هـ =  1401الّرسالة، بريوت، الطبعة اخلامسة، 

ألسامة بن مرشد بن عِّّل بن مقلاد بن نَص بن منقذ الكنايّن الكلبّي  لباب ااداب: -140

ِرّي ) ْيزا هـ(، حتقيق: أمحد ُمّمد شاكر، مكتبة الّسنّة، القاهرة، الّطبعة  584الشا

 م. 1987هـ =  1407الّثانية، 

م بن منظور ) لسان العرب: -141 هـ(، دار صادر، بريوت، بال  711ملحّمد بن مكرا

 تاريخ.

 هـ(. 429أليب منصور عبد امللك بن ُمّمد الّثعالبّي ) املعارف:لطائف  -142
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هـ(، حتقيق عد الّسالم  291أليب العّباس أمحد بن ُييى ثعلب )ُمالس ثعلب:  -143

 م. 1960هارون، دار املعارف، مَص، 

هـ(،  333أليب بكر أمحد بن مروان بن ُمّمد الّدينورّي ) املجالسة وجواهر العلم: -144

 م. 2002هـ =  1423ت، دار ابن حزم، بريو

وائِد:  -145 هـ(، مكتبة القديّس،  807أليب احلسن عِّّل بن أيب بكر  اهليثمّي )َُمَْمِع الزَّ

 م. 1994هـ =  1414القاهرة، 

 = الوثائق الّسياسّية ...ُمموعة الوثائق الّسياسّية للعهد النبوّي وابالفة الّراشدة  -146

ملعي امللوحي، دار طالس، دمشق، ملؤّلف جمهول، حتقيق: عبد ا ُمموعة املعاين: -147

 م.1988

أليب القاسم حسي بن ُمّمد ُما ات األدباء وُماورات الّشعراء والبلغاء:  -148

 دار مكتبة احلياة، بريوت، بال تاريخ.  هـ(، 502األصفهايّن )الّراغب 

هـ(، حتقيق: إيلزة ُيتن شتايَت،  245أليب جعفر ُمّمد بن حبيب )الـُمحّب:  -149

 جارّي، بريوت، بال تاريخ.املكتب التّ 

ألمحد بن ُمّمد بن عبد الّرمحن بن قدامة املقديّس )من  خمترص منهاا القاصدين: -150

رجال القرن الّسابع اهلجرّي(، حتقيق: شعيب األرناؤوط وعبد القادر 

سة علوم القرآن، دمشق وبريوت،  هـ  1398األرناؤوط، مكتبة دار البيان ومؤسا

 م.. 1978= 
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 657أليب املجد أسعد بن إبراهيم الّشيبايّن اإلربِّّل )ألقاب الّشعراء: املذاكرة يف  -151

 م. 1988هـ(، حتقيق: د. شاكر عاشور، دار الشؤون الثقافّية العاّمة، بغداد، 

152-  : هـ(،  405ملحّمد بن عبد اهلل احلاكم النّيسابورّي )الـُمسَتْدَرِك عىل الّصحيَحنْيِ

 ئرة املعارف بحيدر أباد الّدكن يف اهلند.دار الفكر، بريوت، مصورة عن طبعة دا

هـ(، دار مكتبة  850ملحّمد بن أمحد األبشيهّي ) املستطرف يف كّل َفن  ُمْسَتْظَرف: -153

 م. 1986احلياة ، بريوت، 

هـ(،  241أليب عبد اهلل أمحد بن ُمّمد بن حنبل الّشيبايّن )ُمسنَد أْحد بن حنبل:  -154

 ة، القاهرة.حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤّسسة قرطب

ناة، أيب ُمّمد احلسي بن مسعود بن ُمّمد بن الفّراء  مصابيح الّسنّة: -155 لـُمْحِيي السُّ

هـ(، حتقيق: الّدكتور يوسف عبد الّرمحن  516البغوّي الّشافعّي )املتوَّف: 

املرعشِّّل، ُمّمد سليم إبراهيم سامرة، َجال محدي الّذهبّي، دار املعرفة للّطباعة 

 م.1987هـ =  1407وزيع، بريوت، الّطبعة األوىل، والنرّش والتّ 

ْيبة )مصنَّف ابن أيب شيبة:  -156 هـ(، حتقيق: كام يوسف  235أليب بكر بن أيب شا

 هـ.  1409احلوت، دار الّرشد، الّرياِ، 

ّي الّصنعايّن )ـأليب بكر عبد الّرّزاق بن ِّهام المصنّف عبد الّرزاو:  -157  211ِحْمريا

 هـ. 1403ن األعظمّي، املجلس العلمّي، اهلند، هـ(، حتقيق: حبيب الّرمح
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هـ(، حتقيق: ثروت عكاشة،  276أليب ُمّمد عبد اهلل بن مسلم بن ُقتايبة )املعارف:  -158

  م.1992اهليئة املَصّية العاّمة للكتاب، القاهرة، الّطبعة الّثانية، 

ِوّي ) معجم البلدان: -159 ما ت، هـ(، دار صادر ودار بريوت، بريو 626لياقوت الـحا

 م.1984ه = 1404

هـ(، حتقيق عبد السّتار فّراج،  384ملحّمد بن عمران املرزبايّن ) معجم الشعراء: -160

 م.1960دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

ُرون والوصايا:  -161 هـ(، حتقيق: عبد املنعم عامر،  255أليب حاتم الّسجستايّن )الـُمعمَّ

 .م 1961دار إحياء الكتب العربّية، القاهرة، 

ر الواقدّي ) املغازي: -162 هـ(، حتقيق: د. مارسدن جونسن، مطبعة  207ُمّمد بن ُعما

م. وعنها: عامل الكتب، بريوت، الّطبعة الّثالثة، 1966جامعة أوكسفورد، لندن، 

 م.1984هـ =  1404

 732أليب الفتح ُمّمد بن ُمّمد بن ُمّمد الّشهري بابن سّيد النّاس ) منح املدح: -163

 م.1987ه = 1407ة ِوصال محزة، دار الفكر، دمشق، هـ(، حتقيق ِعفّ 

ملحّمد بن حبيب  من ُنِسَب إىل أّمه من الشعراء )ضمن نوادر املخطوطات(: -164

هـ(، حتقيق: عبد الّسالم هارون، َشكة مصطفى البايّب احللبّي وأوَلده،  245)

 م.1972ه = 1392القاهرة، 
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حابة رض -165 َلبن حيوية، ُمّمد  وان اه عليهم:َمن وافقت كنيُته ُكنَية زوجته ِمن الصَّ

( من جماميع 3852هـ(، خمطوط، املجموع ) 366بن عبد اهلل بن زكرّيا )

 .130 - 123الّظاهرّية، الورقات 

هـ(،  923ألمحد بن ُمّمد اخلطيب القسطاّليّن ) املواهب الّلدّنّية باملنح املحّمدية: -166

 دار الكتب العلمّية، بريوت، بال تاريخ.

ر الّدارقطنّي ) ف والـُمختلفالـُماتل -167 هـ(، حتقيق: موفاق عبد اهلل  385لعِّّل بن ُعما

 م. 1986عبد القادر، دار الغرب اإلسالمّي، بريوت، 

ّي )ـملالك بن أنس األصبحّي ال املوطأ: -168 هـ(، حتقيق: ُمّمد فؤاد عبد  179ِحْمريا

 م.1985ه = 1406الباقي، دار إحياء الَّتاث العريّب، بريوت، 

هـ(، حتقيق: ُمّمد عِّل قرنة  421أليب سعد منصور بن احلسي اآليّب )الّدّر:  نثر -169

 م. 1983وُمّمد عِّّل البجاوي، اهليئة املَصّية العاّمة للكتاب، القاهرة، 

هـ(، حتقيق: خالد عبد الغنّي  421أليب سعد منصور بن احلسي اآليّب )نثر الّدّر:  -170

 م. 2004هـ =  1424ُمفوظ، دار الكتب العلمّية، بريوت، 

 من خمطوطات الّظاهرّية.نزهة املحّبني يف أسامء سّيد املرَسلني:  -171

هـ(، املؤّسسة  733ألمحد بن عبد الوّهاب النّويرّي ) هناية األرب يف فنون األدب: -172

 املَصّية العاّمة للكتاب، القاهرة، بال تاريخ.
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املشهور بابن األثري  للمبارك بن ُمّمد احلزرّي  النهاية يف غريب اةدي  واألَثر: -173

هـ(، حتقيق: ُممود ُمّمد الّطناحّي، وطاهر الّزاوي، دار إحياء الَّتاث  606)

 العريّب، بريوت، بال تاريخ.

يد اهلل، دار  وابلفاء الّراشدين: الوثائق الّسياسّية يف عهد النّبيّ  -174 للّدكتور ُمّمد محا

 م. 1983النّفائس، بريوت، 

لِّكان )ألمحد : وفيات األعيان ... -175 هـ(، حتقيق: د.  681بن ُمّمد بن أيب بكر بن خا

 م. 1977هـ =  1397إحسان عّباس، دار صادر، بريوت، 
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