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هُ  ُك ُقلُّ ُه ال ُيْْتَ  ما ال ُيْدَرُك ُكلُّ

خالَ  بابن  ََنََضْت  ذلك،  نحو  أو  اهلجرّي  الّرابع  القرن  منتصف  ِه  يْ وَ يف 

الَيَمن إل مدينة  ه،  370الـَهَمذاينِّ املتوَّفى سنة   حال إل  ْ الْتى ٌة عالية، محلته عىل  ِهـمى

يار، لَتْطّلب ديوان شعر أيب حمّمد   ِمَن والدِّ   ،َذمار، تارًكا وراءُه األهَل واخِلّّلَن والدِّ

املتوَّفى سنة   اهلَْمداينِّ  بن أمحد  ما  334احلسن  ُبْعد  الَيَمن، عىل  بلسان  املشهور  ه، 

ابُن خالَ  الَعْْص، وقد أدرك  بينهام ِمن حيُث  ما  ، وُقْرِب  ْْصُ
ِ
امل ِه  يْ وَ بينهام من حيُث 

طِلُّ املرُء  طِْلَبَتُه املنشودة، وأصاب ُبْغَيَتُه، ووقف عىل شعر اهلَْمدايّن، فَأَطلى عليه كام يُ 

، بعد أن َأنَْفَق من ُعُمِرهِ عىل راحة َيِدِه، ثّم مَجََعُه يف ستِّة أسفا  بالَيَمن حوَلني َكِريَتني؛    ر 

ّقة ، وما أسامها ِمن غاية، عىل األَيْن وُبْعد الشُّ ة   . فام َأْعَظَمها ِمن ِهـمى

، فقال: »وُيقاُل:    َخلىَف اهلَْمداينُّ من  لِـامذكر اخلَْزرجيُّ وصًفا دقيًقا  فقد   ِشْعر 

. وكان  (1) أربعُة آالف شعر  إّنه ُوِجَد له بعد موتِِه   ، ما بني طويل  وقصري، يف ُكلِّ َفنٍّ

ى احلائَك؛ لَفصاحتِِه وُحْسِن ِشْعِرِه. و  ِه ُيَسمى ُن شعر  َيْدُخُل يف سّتة  يف َعْْصِ له ديوا

َن احلسن  جملىدات  َح ديوا ، فلاّم َوَصَل ابُن خاَلَوْيِه إل الَيَمن أقام يف َذمار سنتني، وََشَ

يف   َيْدُخُل  شافًيا،  جملىدات املذكور َشًحا  إبراهيم  عرشة  بن  حمّمد  الفقيه  أخربين  ؛ 

 

 .ة وغريمهاعَ طى قَ : يريد أربعة آالف نصٍّ شعريٍّ بني قصيدة ومُ «أربعُة آالف شعر  »قوله:  ( 1)
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نة ُكُتبها؛ واهلل أعلم«  عاينّ نْ الصى   .(1)قال: َحَكى يل َمن رآُه يف َظفار األَشاف يف خزا

اهلََمذاينُّ   خاَلَوْيِه  بُن  احلسنُي  َدَخَل  »ولـاّم  فقال:   ، الِقْفطيُّ ذلك  نحو  وذكر 

ِشْعِرهِ  َن  ديوا مجع  بَِذمار  هبا  وأقام  الَيَمن،  إل  َحهُ   النىْحويُّ  وهذا  (2) وَأْعَرَبهُ   وََشَ  .

ِح واإلعراب موجوٌد عند ُعَلامء الَيَمن، وهم به ُبَخّلء« ْ  . (3)الّديوان هبذا الرشى

َشح   وكذا   ، اهلَْمداينُّ َفُه  َخلى اّلذي  ْعر  الشِّ من  الكبري  الَقْدَر  ذلك  أّن  عىل 

، بحسب ما ذكر الِقْفطيُّ يْ وَ ابن خالَ   ه الّديوان  اّلذي صنع واخلزرجّي فيام    ِه اهلََمذاينُّ

ُه، وهو ما انقل عن الَكّلعّي  ِه أقلُّ شتمل  ، مل يعد هلام َأثٌر ُيذكر، وإّنام بقي من ذلك ُكلِّ

َتَلٌب أكثُرها   ، جُمْ ُن املجموُع، اّلذي ِسيقت ماّدُتُه عن ُأصول خمطوطة  عليه هذا الّديوا

، واإلكليل منها خاّصة، ما عدا قصيدتني اثنتني جاءتا ُمنْفِرَدَتني  عن ُكُتِب اهلَْمداينِّ

القصي وهي  جّدا،  نفيس   برشح   مرشوحًة  ًة  َ ُمَفَّسى جاءت  إحدامها  دة  ُمْسَتِقلىَتني، 

الّدامغة، وثانيتهام وردت عاريًة مَن الرّشح، وهي قصيدُة اجلار، كام ُتعرف، وِعّدة  

ّل.  ، كام سيأيت الكّلم عليهام مفصى  أبياهتام جمتمعَتني ُتريب عىل سبِع مئِة بيت 

قبل نحو ربع قرن  بآثار اهلَْمدايّن، وال سّيام اإلكليُل، لِصَلتِِه   وكنُت ُعنيت 

 

 .(ب101: )خمطوط طراز أعّلم الَيَمن (1)

واة  يف إِ (  2) هُ »  :ْنبـاه الرُّ ُه وأعرـبَ ـبَ ُه(، بـدليـل قولـه بعـده:  «وَعرى وهـذا »، حمّرٌف عن )وَشحـه وأعربـَ

 .«الّديوان هبذا الرّشح واإلعراب 

واة ( 3)  .319: 1إِْنباه الرُّ
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والّدكتوراه،   املاجستري  ُأطروحَتي  يف  بالّشام،  أشعاَرمها  مجعُت  اللىَتني  بالَقبيَلتني 

،    ِحـْمرَي ، و ِحـْمرَي ومها: َمْذِحج و منهام خاّصة؛ لَوْفَرة ما ساق هلا الـَهْمداينُّ من أشعار 

ُقُه  وما َحرْش هلا وألقياهلا وُملوكها وحلصوَنا وِقّلعها من أخبار، وكان الفًتا يل َسوْ 

الت، واملقاطيع والنَُّتف، واألبيات   أشعاًرا لنفسه يف ُكُتبِِه تلك، منها القصائُد املطوى

رَي واألخبار  ُمنَْسِجاًم   اليتيمة، وكان َجْلُبُه لتلك األشعار يف تضاعيف  ، وكذا جاء  السِّ

ال مَن  ُخصوَمُه  ُمناهَضَتُه  وكاشًفا  ِه،  َعْْصِ أحداث  يف  مشاركَتُه  مِجًا  طىرَبّيني  ُمَْتْ

وَ  يف  ساَقُه  عاّم  فضًّل  واألوابد،  ْص والَعَلوّيني،  والُقصور  وامَلحاِفد،  للُمُدن  ِفِه 

 كصنعاء ومارب، وُغْمدان وناِعط، وغريها من ِعامرة الَيَمن وَمصانعها. 

ومنذ ذلك احِلني َعَقْدُت الَعْزم عىل مجع ُبْقيا ِشْعِرِه، غري أنّه كان ََيوُل بيني  

ُجل، وعىل ما مجَعُه  لى ُة ما اجتمع لديى من أشعاِرِه، قياًسا عىل ما َخ وبني ذلك ِقلى  َفُه الرى

َمِت    ممّا ُفِقد؛ وَلـاّم َتَْصى
 
َحُه، وكنُت ُأَمنِّي النىْفس بالعثور عىل يشء ابن خاَلَوْيِه وََشَ

 مُ 
 
نون سنٌة تلو أخرى من دون الُعثوِر عىل يشء ياح يف بّلدنا  َؤمى السُّ ، وجاءت الرِّ ل 

ِه    -بل يف عاملنا - َفن، رضيُت مَن الَغنيمة باإلياب، ومن الّديوان كلِّ بام ال َيْشَتهي السى

ْعر امَلسوق له،   َفُه اهلَْمداينُّ عىل هوامش الشِّ بَبْعِضِه، وِمن َشح ابن خاَلَوْيِه بام خلى

 من َتْقييدات وُطَرر، وَتعليقات وَأثَر.  

وَظلىت زادي يف َحِّلِّ  القصيدة الّدامغة أّوَل ما لـَِهْجُت به من شعِرِه،    وكانِت 

مَ وَترحايل وَظلى  َبْيتينْ ،  حائط  عىل  عينّي   سوُخها  مْتين    ،أمام  يف  مًْتا  منه  َيْشَغُل 
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ألحد أبحاثي األَُول، وبفضلها صنعُت    ونصف املْت، وكانت تلك القصيدة ماّدةً 

فكانت تلك املدّونة معينًا    املوقوف عليها منذ ذلك األوان،   مدّونًة آلثار اهلَْمداينّ 

دائم اجلريان حويل، أمّد يدي إليه كّلام َحَزَبني أمٌر، أو أشكل عِّّل يشٌء يف أنساب  

 الَيَمن وأخبارها وأشعارها، وطبقات ُملوكها وَتبابِعتها. 

ذ  يستعظم  كثرية ،  ُفنون  يف  آثار  من  اهلَْمداينُّ  ترك  فيام  ا   والنّاظر  جدًّ لك 

عَ  إذا  ُيظنّ ويستكثُرُه، وال سّيام  كام  رين  الـُمَعمى مَن  يكن  مل  أنّه  ِلم 
بعد  (1) تويفِّ  بل   ،

بِ  :»وتويّف  فقال  الَكّلعّي،  عن  نقًّل  اخلَْزرجيُّ  بذلك  ِمن  اخلمسني، رصّح  َرْيدة، 

ُه   ُكلُّ دان، وكان استوَطنَها يف آخر ُعُمِرِه، وكان ُعُمُرُه  ؛  ستًّا ومخسني سنةً أرض مَهْ

عىل    ؛(2) وباهلل الّتوفيق«  ؛ ْعَظَم هذه الّْتمجةهكذا قال الَكّلعّي، وِمن كتابِِه َنَقْلُت مُ 

كام سيأيت عند  األندليسى َذَكَر أّن اهلَْمداينى مات يف سجنه بصنعاء،    أمحدأّن صاعَد بَن  

 الكّلم عىل وفاته. 

وفيام سيأيت عرٌض يشتمُل عىل ترمجة  اهلَْمدايّن وعىل شعِرِه املجموع، عىل   

ُجل نفِس  ،  ةقَ قى حَ حديٌث ُمعاٌد، َسَبَق عرُضُه يف مقّدمات كتبِِه املُ   هِ أّن احلديث عن الرى

نه ممّا ال َيسن ومع ذل ك ال بّد من الكّلم عليه هانه لئّّل ختلو مقّدمة ما بقي من ديوا

مكروًرا، وفيام سيأيت ترمجة اهلَْمدايّن والكّلم عىل شعره، مـاّم سبق كان  نِسياُنُه، ولو  

 

ا للّشيخ مَحَد اجلارس:  عال  نفيٌس  ( مقّدمة صفة جزيرة العرب، وفيها كّلمٌ 1)  .31-30جدًّ

 .(أ103: )خمطوط طراز أعّلم الَيَمن يف (2)
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الّصادرة  بمجّلة الّْتاث العريّب،  قبل نحو سبعة عرش عاًما   بعِضِه،رْش ، أو  نَ هُ رْشُ يل نَ 

 :(1)عن اّّتاد الكّتاب العرب بدمشق

 : ترمجة اهلَْمداينّ 

، لساُن   ، احلََسُن بُن أمحد بن يعقوب بن داود بن سليامن اهلَْمداينُّ هو أبو حمّمد 

اليمن وَنّساَبُتها وباعُث مآثرها وَمفاخرها، شاعٌر ُمْفِلٌق َفْحل، ُمـْحِسٌن يف َتْْصيف  

قابٌض   وُلَغِويٌّ  القوايف،  بابتكارها،  ُموَلٌع  املعاين،  بَتْوليد  َفطٌِن  وأديٌب  بنَواِصيها، 

ٌر يف لسانِِه، وَنْحِويٌّ َحِذٌق بَأنْحاء العربّية، وَنّسابٌة مل يبلْغ َشْأَوه غرُيُه، عليه كان   ُمَتَبحِّ

ل يف أنساب احلِ  َمـْمنوٌح ِعْلَم الفلسفة، ُمَهّيأٌ ـْمرَي املعوى  َطْبُعُه للَعناية  يِّني، وفيلسوٌف 

ٌب َبّحاثة، وَأثَِريٌّ َفـكى َطّلِسم اخلَّط املُْسند، وَأنَْطق ُحروَفُه، وأحيا   به، وُجغرايفٌّ ُمنَقِّ

؛   ٌم بارٌع، »لو قال قائٌل: إِّنه مل خُترِج اليمن مثَله مل يزلى لساَن َأْهِلِه حياًة طّيبًة، وُمنَجِّ

م ِمن أهلها ال َحظى   له يف الطِّّب، والطىبيَب ال َيَد له يف الفقه، والفقيَه ال َيَد  ألَّن املُنَجِّ

َع ُكلىها،   له يف ِعْلم العربّية وأيّاِم العرب وأنساهبا وأشعارها، وهو قد مجع هذه األنوا

 .(2) وزاد عليها«

ِه    ه سليُل نّ ُلّقب بابن احلائك أل أرسة توارثْت َحْوَك القوايف وَتْثِقْيَفها، وجلَدِّ

الّشاعر ْمنَة  الدِّ بذي  املعروف  عمرو  بن  ُمْسَتجادٌة    سليامن  احلكمة  يف  أبياٌت 

 

 .م2004، 235 -200، ص24س، 95ع( 1)

واة: ( 2)  .1/279إِْنباه الرُّ
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 :(1) ُمْسَتْحَسنة، منها

هُ  مِّ ِعْرضــَ ُْتْ عِن الذى  إِذا امَلْرُء مل َيســْ

 

 

دِ   ْيف  أو بِحاَجِة قاصـــــــِ  بُِبْلَغِة ضـــــــَ

 

 

ام   ــَ هِ فــ وبــــــِ ــُ يــ ــُ عــ
ــِ لــ ٌر  ــِ ـهـ ــْ ظــ ــُ مــ إاِلّ   املــــــاُل 

 

دِ   ُدوٍّ وحـــاســــــــــــــِ ِه ِمْن عـــَ  وداع  إِلِيـــْ

ة     ــَ بـ ُموًدا عىل ِذي َقرا  ومـــا امَلْرُء حَمْ

 

دِ   األَبــــــاعــــــِ ِع  فــْ نــَ دوَن  امًّ  هــِ مــُ فــــــاُه   كــَ

ِه عىل اجلُْوِد وُ ومَ   تِيــْ ُدُه  ْن ال ُيوا  جــْ

 

 امَلحاِمدِ فِإنى مَجِْيَل الَقْوِل إِْحَدى   

 َنَسُبُه:  

نسَبُه وَنَسَب ُأرستِِه يف اجلزء العاَش ِمَن اإلكليل اّلذي    نفُسهُ   أورد اهلَْمداينُّ 

دان   مَهْ لقبيلته  برواية  –خّصه  بن  وهو  احلِ حمّمد  »فَأْوَلَد  (2)فقال  - ّي ـْمرَي نشوان   :

القائل عمٌرو:   ، وهو  ْمنَِة، وكان شاعًرا الدِّ ذا  مِّ سليامَن  الذى عِن  َيْسُْتْ  مل  الـَمْرُء  إذا   :

ْمنَِة: داوَد،  ْعر(، »فَأْوَلَد سليامُن ذو الدِّ  ِعْرَضُه ... )الشِّ

ى  ،   (3)فَأْوَلَد داوُد: يوسَف الـُمَفدى

 

الـــــّدين اخلطيـــــب:  32/  10( خمطوط اإلكليـــــل: )1) ، والقـــــا  167/  10أ(، واملطبوع )حمـــــّب 

 .(139/ 1األكوع:  

(،  168  -167/  10ب(، واملطبوع )حمـّب الـّدين اخلطيـب(:  -أ32/  10( خمطوط اإلكليـل: )2)

 .(140 -139/ 1و)القا  األكوع(:  

ى»قوُلُه:  (  3) ــُمَفدى ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يخ حمّب الّدين اخلطيب:  ،«الــ ورد يف بعض النّســـــــــخ اّلتي اعتمد عليها الشـــــــــّ

 «، ولعّله ّتريٌف.  املقرا »
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 فَأْوَلَد يوسُف: حمّمًدا ويعقوَب،  

عاب،  *  فَأْوَلَد حمّمٌد: يوسَف أبا الصِّ

 ،(2) ، َلَقٌب، واحلََسَن ويعقوَب، فَدَرَجا(1)رَ فَأْوَلَد يوسُف: حمّمًدا األصف

فَأْوَلَد حمّمٌد األصفُر: يوسَف ويعقوَب، فَدَرَج يعقوُب؛ وهذا البيُت بَزبيد  

 ِمن هِتامة.  

 وَأْوَلَد يعقوُب: إبراهيَم وحمّمًدا وأمحَد،  *

 .  فَأْوَلَد إبراهيُم: حمّمًدا، واحلسنَي وَعِليًّا، درجوا

، وفاطمَة ُأمى مالِك بِن  (3) : إبراهيم، وعبَد اهلل، َدَرَج، وعبَد اهللوَأْوَلَد حمّمدٌ 

 . (4) احلََسن، اّلذي فيه املراثي ِمن أبيه 

 

ا   ، وليس بعيًدا أن يكون حمّرًفا عن األصغر، وال سّيام أنّ األصلبكذا   «األصفر»قوُلُه: (  1) له جدًّ

 ، ولعّله ُنبِز باألصغر متييًزا له من جّده.حمّمد بن يوسف بن حمّمد اسُمُه حمّمد، فهو:

لِّفوا َعِقًبا َدَرج(  2) لِّْف َنْسًّل، وكذا َدَرَج القوم: َهَلكوا ومل ُُيَ ُجُل: مات ومل ُُيَ  .  الرى

ر  3) ي ـباســـــــــــم  «عبـد اهلل مّرتني»(  بتكرا مِّ أخيـه الـّذي َدَرَج، ومثـل هـذا مشـــــــــــهوٌر ، ولعـّل الثـّاين ســـــــــــُ

ة، إذ  يســـّمون األه باســـمه أخيه إذا مات، بل رباّم ســـّموا أحد األخوين باآلخر،  بالَيَمن خاصـــّ

نًا وحمّبةً  ، َتَيمُّ اّمين أيب وكّلمها َحيٌّ ــَ  - رمحه اهلل-؛ وهذه عادٌة ال تزال حيىًة، وَوْفق هذه العادة ســ

 ين بنحو مخسَة عرَش عاًما.  ُمْقبًِّل، باسم أه  يل َيْكرَب 

، الـّذي رثـاُه أبوه 4) دايّن، وأمُّ ابنـِِه مـالـك  ِن بِن أمحـد اهلَمـْ ُة احلَســـــــــــَ د هـذه، هي امرأ (  فـاطمـة بنـت حممـّ
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 ، وإبراهيَم. احلََسَن لساَن الَيَمنوأولد أمحُد:  

هُ   .(1) وَأْوَلَد إبراهيُم: أمحَد ويعقوَب وحمّمًدا، َدَرَج وَرثاُه عمُّ

هذا َنَقَل  امَلرايش   البيَت   (2)واّلذي  وابنُُه    (3) َعِن  هو  ُعُمِرِه  آخِر  يف  داوُد 

بلحارث   مع  فخالطوهم  جزيل،  بن  األزهر  بني  ِمن  بإخوهتم  الحَقنْيِ  يوسُف، 

ْحَبة َيِسيامن فيها ماَلـهام بالرى
(4) .  ، وبُرحاَبة وبصدور اخلشب دهًرا

ُعُمِرِه، وحـمل هبا هو وأوالُدُه، وكان    (5) ثّم َسَكَن يوسُف صنعاَء يف آخِر 

 .هلم َبَْصٌ باإِلبِل مل يكن ألحد  ِمَن الَعَرب«

 

 .باملراثي املشهورة، فيام قيل

، لسان الَيَمن، كام سلف وصُفهُ 1)  .(  يعني احلََسَن بَن أمحَد اهلَْمداينى

 .  والصواب ما ُأثبت، كام سيأيت يف ترمجة الِقْفطّي للَهْمداينّ ،  «من هذانقل  »  يف األصل:(  2)

دان؛ صفة جزيرة العرب )ّتقيق: موللري(:  امَلرايش(  3)  .  167، 110، 82: موضع يف بّلد مَهْ

 وغريمهاَيسيامن فيها ماهَلام(  4)
 
 .: يّتخذاَنا َمْرًعى ألنعامهم، من إِبِل وشاء

ــمل»(  قوله:  5) ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كذا يف األصــــــــول، وقد اســــــــتعملها اهلَْمدايّن غري مّرة يف كتابه اإلكليل، ومل   «،حــ

أستطع توجيهها، ّإال أن تكون حمّرفًة عن )َجــَمَل(، ويكون معناها اخّتذوا اجِلامل، وال سّيام أنّه  

لّلفظ من دون إشارة  تصـــــــّرف يف ا  -رمحه اهلل-َذَكَر  َبَصـــــــَرهم باإِلبِل، عىل أّن القا  األكوع  

إل ذـلك، ورّبام فعـل ذـلك اّتكـااًل عىل مـا ورد يف هـامش بعض النّســـــــــــخ املـتأّخرة اّلتي نبـّه عليهـا 

يخ حمّب الّدين اخلطيب، وفيها:   ؛ عىل أنّه قد َيتمل أن يكون حمّرًفا عن «ولعّله: وحّل هبا»الشـّ

 .)وحَصَل( بمعنى صار، وهو ممّا يستعمله املتأّخرون
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 : امَلسوق يف اإلكليل   مشّجرة نسبه 
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 والدُتُه: 

وكان هذا ممّا اهتدى إليه  -اهلَْمدايّن ما يدّل عىل تاريخ والدتِِه بدّقة  ُأثَِر عِن  

ِه املقالة العاَشة  ، ونّبه عليه القا  حمّمد بن عِّلٍّ األكوع رمحه اهلل وذلك    - عند َنرْشِ

وهو يقّص خرب  -ه؛ فقال  280يوم األربعاء، يوم الّتاسع عرش من شهر صفر، سنة  

ما ُيصيُبُه من نكبات، وما ُيْبتىل به من حِمَن، َوْفًقا لداللة النّجوم املعتمد عىل مكان  

ملشهورة الُفروع، فيام  فِمْن ذلك أنّا اختربناُه ببعض الّتسيريات ا»:  -الوالدة وزماَِنا 

بالغيب، ومل َنْبَتِغ به الّتعليل= ملولود  ُولَِد يف اإلقليم    هشاهدناُه وعاينّاُه، ومل َنْرُجم في

( أصابع  6/  3(، وظّل رأس احلََمل هبا ) 30/  14األّول، ويف املدينة اّلتي عرضها ) 

ّريخ  
ِ
ودقائق، وارتفاُعُه لَعرْش ساعات  مستوية  ِمَن النّهار ...،  وكانت نكبُة تسديد امل

امليّلد   ا ، فاستخرجنا تاريخ هذ(1) تهمن سن  يوم الّثّلثاء يوم أحد عرش من رجب 

األربعاء يوم تسعة عرش من صفر سنة ثامنني ومئتني  ِمَن اجلدول العريّب، وهو يوم  

 .( 2) «ِمَن اهلِْجرة

 وفاته: 

َح صاعُد بُن     سنة وفاة اهلَْمدايّن، بحسب ما َوَقَف عىل باألندليسُّ  أمحد  رَصى

املُْسَتنْص، وذلك سنة  تاريخ وفاته   بخّط احلكم  فقال: »وجدُت  334مكتوًبا  ه؛ 

 

 .، والعبارة غري مستقيمة«من سنة»:  قالة العاَشة ِمن ِعْلم الَفَلكامل (1)

 .108 -107:  املقالة العاَشة ِمن ِعْلم الَفَلك (2)
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أبا   بخّط أمري األندلس، احلكم املستنْص باهلل بن النّارص عبد الّرمحن األَُموّي أّن 

 . (1) «أربع وثّلثني وثّلثمئةحمّمد  اهلَْمداينى تويّف بسجن صنعاء يف سنة  

الّتاريخ اّلذي ذكَرُه صاعٌد، بل إّن   وليس ثّمة يشٌء موثوٌق به ُُيالف هذا 

ما   يؤّيد   ، الَكّلعيِّ اخلَْزرجيُّ عن  َنَقَلُه  اّلذي  اهلَْمدايّن،  حياة  ِسنْي  بعدد  الّتْصيح 

: »وكان   ذكَرُه صاعٌد، وهو قول الَكّلعيِّ حُمصًيا عدد الّسنني اّلتي عاشها اهلَْمداينُّ

ُه  ُعُمُرُه كُ  رجه القا  حمّمد  ؛ فإذا ُأِخَذ يف احلُْسبان ما استخ(2) «ستًّا ومخسني سنةً لُّ

ه  280كان ما بني    ه،280من كّلم اهلَْمدايّن أّن والدَتُه كانت سنة    بن عِّّل األكوعا

القا  األكوع  55ه نحو  334إل   أّن  الكّلعّي، ولو  ذكَرُه  قريٌب ممّا  سنة، وهو 

ه أخذ ُيطيل  تح عليه من معرفة سنة والدة اهلَْمدايّن لكان خرًيا، لكنّ َوَقَف عند اّلذي فُ 

ص ذلك اخلرب    يف عمر اهلَْمداينِّ  كّلام وقع بني يديه خرٌب فيه ذكٌر له، من دون أن ُيَمحِّ

ُيْعِفر   أيب  بَن  أسعَد  حّسان،  أبا  رثى  اهلَْمدايّن  أّن  تصديُقُه  سّيام  وال  َيْمَتِحنَُه،  أو 

 :  (3) ه، بقوله337يى سنة ـْمرَي احلِ 

اُس ومـــاَت الَكامْل  َتَوى النـــّ ِد اســـــــــــْ  قـــَ

 

جـــاْل    ْهِر: َأيَْن الرِّ ُف الـــدى  وقـــاَل رَصْ

هِ   ْعشــــــــــــــــــِ نـــــــَ يف  اَن  َحســــــــــــــــــّ َأبـــــــو  ذا   هـــــــَ

 

بــــــاْل   اجلـِ َتســـــــــــرُي  يـَْف  كـَ انـْظـُروا   قـومـوا 

 
 

 .59( طبقات األُمم:  1)

 .(أ103: )خمطوط طراز أعّلم الَيَمن (2)

 .2/184( اإلكليل:  3)
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هِ  ــِ ــآرائـــــــــ بـــــــــ ِك  ــْ لـــــــــ ــُ املـــــــــ ــارِصَ  نـــــــــ ــا   يـــــــــ

 

يــــــال     لــــــَ ِك  لــــــْ مــــــُ لــــــْ لــــــِ َدَك  عــــــْ ْل بــــــَ وا  طــــــِ

 يمنيٍّ جمهول املؤّلف،    -رمحه اهلل -وكان القا  األكوع   
ساق األبيات عن خمطوط 

إل ما بعد تاريخ وفاته املشهور    واعتمد عليها وعىل غريها ليمّد يف حياة اهلَْمداينّ 

ه يف رثاء أيب القاسم، ُعبيد  288ه؛ وإّنام األبيات البن املعتّز، قاهلا سنة  334سنة  

َف يف األبيات َمن مَتَّثلها   اهلل بن سليامن بن َوْهب احلارثّي، وزير املعتضد، وقد َتَْصى

هَ أو اّدعاها قدياًم، فغرّي يف البيت الّثاين )أبو القاسم(   قوله:    إل )أبو حّسان(، وَوجى

توجيه الّشعر    )نارص امللك(، إل النّارص الَعَلوّي، ليستقيم له بعد ذلك الّتغيري ُكلِّهِ 

اهلل   ُعبيد  وزيُرُه  القاسم  وبأيب  املعتضُد،  اخلليفُة  بالنّارِص  ُد  املرا وإّنام  ِدِه؛  ُمرا عىل 

 . (1) احلارثّي 

ة اهلَْمدايّن كانت سنة  ودال   أنّ الُوْسع الّركون إل  وبالنّظر إل ما تقّدم صار يف   

ه اّلتي ذكرها صاعٌد سنًة للوفاة، وهذا  334الُوْسع أيًضا َقبول سنة  ه، ويف  280

هو   ممّا  حياته،  مّرة يف  غري  ُسِجن  اّلذي  باهلَْمدايّن  االهتامم  من  مزيد   إل  يدفع  أمٌر 

ًسا عىل تآليفه وتصانيفه يف فنون كثرية  معلوٌم عنه، ُيضاف إل ذلك ِقَْص ُعُمِرِه قيا

َعة.    ُمَتنَوِّ

  

 

 .4/194واألعّلم: ، 2/434، وفوات الوفيات: 5/31( وفيات األعيان:  1)
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 ِمن شعِرِه:  بقَي ما  

، وعىل رحلة ابن خاَلَويْ َسَبق الكّلم عىل َحْجم ما ُأثِ  ِه  ر عِن اهلَْمدايّن من ِشْعر 

   قصري، وما تيَّّس له يف ذلك، وعىل إل الَيَمن جلمع ديوان اهلَْمداينِّ ُبعيد وفاتِِه بَأَمد  

به، فكان الّشعر نحو   ، وكان ِجْرم الدّيوان    أربعةَ َشِحِه للّديوان وإعرا آالف نصٍّ

بعد َشح ابن خاَلَوْيِه نحو عرشة جمّلدات، َوْفًقا لِـام ذكَرُه اخلَْزرجّي كام سلف، وهو  

ُكلِّ  ، ما بني طويل  وقصري، يف  أربعُة آالف شعر  قوله: »وُيقاُل: إّنه ُوِجَد له بعد موتِِه  

ى احلائَك؛ لَفصاحتِِه وُحْسِن ِشْعِرِه. و  ِه ُيَسمى . وكان يف َعْْصِ ُن شعر  َيْدُخُل  َفنٍّ له ديوا

َن  يف سّتة جملىدات َح ديوا ، فلاّم َوَصَل ابُن خاَلَوْيِه إل الَيَمن أقام يف َذمار سنتني، وََشَ

يف   َيْدُخُل  شافًيا،  املذكور َشًحا  جملىدات احلسن  أخرب عرشة  بن  ؛  حمّمد  الفقيه  ين 

ُكُتبها؛ واهلل    إبراهيم الّصنعاينّ  نة  قال: َحَكى يل َمن رآُه يف َظفار األَشاف يف خزا

 .(1) أعلم«

عر َشيَفُه، غري أّن العوادي َعَدْت    اهلَْمداينُّ   كانوبالنّظر إل ما تقّدم    غزير الشِّ

  َنْزُرُه، جاءنا ُمَفّرًقا َشَذر َمَذر يف تضاعيف ما بقي من ُكتبه   ىل ِشْعِرِه، فلم َينُْج منه إاّل ع

كام َسَلَف، عىل أّن اّلذي اجتمع لدّي يف هذا الّديوان من ُبْقيا شعِر اهلَْمدايّن، قياًسا عىل  

ًة، ولكنّه كّل ما ُوقف   ذلك الَقْدر الكبري اّلذي ُذِكَر له،  ال َيْروي صادًيا، وال َينَْقُع ُغلى

 

 .(ب102: )خمطوط طراز أعّلم الَيَمن (1)
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ه يف املصادر، مع بقاء األمل قائاًم يف الُعثور عىل ديوان شعِرِه، أو بعِضِه، أو الُعثور  علي

َتَلَبًة   جُمْ اّلتي تكون  عىل قصائَد مفردة  يف َمظاّن غري متاحة اآلن، وهذا شأن املجاميع 

وقف   ما  مفتوًحا  االستدراك  باب  يبقى  ولذا  املجموع،  أصلها  فِْقدان  بعد  أشتاًتا 

ُبِذل فيه ِمن جهد  وطاقة،  كّل جمموع، مهام    يبقىمصدر  كان حمجوًبا، ولذا    الواقف عىل

 بزمانِِه  ومصادِرِه.  َرهينًا

وشطٌر    (1067)   بيًتا  ّتونوسبعٌة وسبيت     وام هذا الّديوان املجموع ألُف وقَ  

عت  ،يتيمٌ  ا،نيوثّلث  ة  ستّ عىل    ُوزِّ  :  النّحو اآليت ، عىل  شعرّية   عرشة بحور  عىل  وُبنِيت   نصًّ

 عدد األبيات  عدد النّصوص  البحر 

41 الّطويل  + شطر 820   

95 5 الكامل   

 667 4 الوافر 

 50 4 البسيط

 36 2 املنَّسح 

يع الَّسى   2 19 

يعمشطور الَّسى   1 8 

َجز   4 1 مشطور الرى

َمل   1 1 الرى

 6 1 اخلفيف 

 9 1 املتقارب
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الّسا فإّن ما بقي من ديوان اهلَْمدايّن يف هذا املجموع    بقوبالنّظر إل اجلدول 

ديوان    ماب  ُيقار لدّي يف  ذلك  ِحـْمرَي اجتمع  أبيات  بلغت  إذ  ، من صحيح شعرها، 

؛ وقد تفاوتت نصوص هذا املجموع من شعر  (1) (1090ا )ألًفا وتسعني بيتً   الّديوان

اهلَْمدايّن بني الّطول والقْص، كام هي سائر الّدواوين، غري أّن الّّلفت فيه هو اشتامُلُه  

لتنيطَ مُ عىل قصيدتني   ، مها: وى

، هجا فيها  قصيدة اجلار  وّي، ِعّدة أبياهتا نحُو مئة بيت  : وهي قصيدٌة رائّيُة الرى

أ  بَن  أسعَد  حّسان،  جاَرُه  أبا  وكان  باهلَْمدايّن،  َغَدر  اّلذي  احِلْمرييى  احِلوايلى  ُيْعِفر  يب 

بصنعاء، فَحَبَسُه بَطَلب  ِمَن النّارص الَعَلويِّ صاحب َصْعَدة آنذاك، فاستحّق أبو حّسان  

 : (2) ، ومطلعها قوُلهُ بذلك َهْجَو اهلَْمداينِّ وَقْدَحهُ 

رِبٌ   ْ ــُ خمـــــــ إيِنِّ  ــيـــــــــَِّلى  لـــــــ ــَ ا خـــــــ ربى خـــــــــَ ــَ ــتـــــــ  فـــــــ

 

ِة    ِذلـــــــى ّلن  بـــــــِ ــْ ـ ـ هـ ــَ ـ ـ رَي ريِة  جـــــــِ و   كـ ــْ ـ ـ ــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــِ ـ ـ  ا حـ

 

 

 

 

 :(3) وآخُر بيت  فيها، بحسب ما انتهت إلينا، قوُلهُ 

ْهَر   ا، فــِإنى الــدى رْبً َوى ومــا َرَمى فصــــــــــَ  َأشــــــــــْ

 

ا    َك    ]َكبــَ َمطىرا   ، يف حــال  بــِ  وحــال  تـــــــــــــــــــَ

 

 

 

 

 

ء ِحـْمرَي:  1)  .6/ 1( شعرا

 .1ب /14( الّديوان: ق2)

 .98ب /14( الّديوان: ق3)
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مستقلٍّ  خمطوط   يف  القصيدة  هذه  عىل  ُوِقَف  عليه    وقد  وقف  ممّا  وهو  هبا، 

خاليًة ِمَن الّضبط، غري خالية من    (1) القا  األكوع قبًّل، ونرشها يف مقّدمة اإلكليل

الّتصحيف والّتحريف، وقد َأَجْلُت فيها النّظر املّرة تلو األخرى، وَأَمْطُت عنها كثرًيا  

د   مرا ِمن  قريبة   هيئة  يف  اآلن  ولعّلها  ذلك،  َوِسَعني  ما  َأَودها  وأقمت  األذى،  ِمَن 

 فيها مل أتنّبه عليه، وه 
 
ذه طبيعة النّصوص اّلتي َتتعاورها  اهلَْمدايّن، مع احتامل بقاء يشء

 أيدي النُّّساه بالّتصحيف والّتحريف، وال سّيام إذا كان النُّّساه من غري أهل الِعْلم. 

الّدامغة و  بيت   القصيدة  أبياهتا سّت مئة  وّي، عّدة  الرى نونّيُة  : وهي قصيدٌة 

واحٌد فصارت به  ، ُأضيَف إليها بيٌت  ، كام وردت يف خمطوط َشح الّدامغةوبيتان

  ا سّت مئة وثّلثة أبيات، وقد ورد البيت املُضاف ثالَث ثّلثة أبيات، تفّرد بِذْكِره

 :(2)اخلَْزرجيُّ مع بيتني فيها، وتلك األبيات هي

ْت » قــــــامــــــَ ْو  ْوم    ولــــــَ قــــــَ ىَل  ؤْ   عــــــَ لــــــُ  م  بــــــِ

 

ديـنــــــا   اهــــــِ الشــــــــــــــــّ قــــــاَم  مـَ ْم  ـهُ ِرحـُ وا  جـَ

ى   تــــى  وحــــَ
د  َأســــــــــــــــَ ىَل  عــــَ ْت  قــــــامــــــَ  إًِذا 

 

ــونــــــا   َبســــــــــــــ ــْ لــــ ــَ يــــ وايت  ــى ــلــــ الــــ ُم  ُ ــُ يــــــاهبــــ
ــِ  ثــــ

ــا  ُدوَنَكهـــ ــَ َت )–  فـــ ــْ ـ لِّ   (ُكَميـ  واْنُظرْ   -الـــــذُّ

 

بِنـــــا وِفينـــــاعَ   َأثَْرَت  مـــــا  َب  قـــــِ  ( 3) «وا

 

 

 .50 -45/ 1( اإلكليل:  1)

 .50 -45/ 1( اإلكليل:  2)

 .215-213/ب 35ق، واألبيات يف الّديوان:  (ب102: )خمطوط طراز أعّلم الَيَمن (3)
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 :(1) وأّول أبيات القصيدة الّدامغة قوُلهُ 

قـــــــــيـــــــــنـــــــــا  طـــــــــِ نـــــــــْ تـــــــــَ ْوال  لـــــــــَ داُر  يـــــــــا   َأال 

 

رِبونـــــــــــا   ْ ــُ وخمـــــــــ لـــــــــــوَن  ــِ ــائـــــــــ ســــــــــــــــــ ا  ــّ ِإنـــــــــ ــَ  فـــــــــ

 

 

 

 

 :(2) انتهت إلينا، قوُلهُ وآخُر بيت  فيها، بحسب ما 

حي    ُيضــــْ
ِ
ُبَك َأنى َجْهَل امَلْرء ــْ وَحســ

ى  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

 

عــــــيــــــنــــــا   مــــــُ ُه  لــــــَ داِة  عــــــُ لــــــْ لــــــِ ِه  يــــــْ لــــــَ  عــــــَ

إل    ُيْرَكن  اّلتي  القصائد  إحدى  الّدامغة  املُطّوالت   أَّنا والقصيدة  أتّم  ِمن 

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

ها ُنَتًفا منَ  ُ القصائد التي    فحسب، بل احتواؤها عىل إشارات  عظيمِة اخلََطر، وختْصُّ

الكُ  كقصيدة  قبلها،  وِدعْ ِقيلت  األََسِدي،  البِ ميت  واألعور  اخلُزاعّي،  كلبّي،  ل 

هاتيك القصائد التي أمّدت أدبنا برافد  غزير العيون، مستمّر اجلريان، ثّم ُحِجبت  

، وأعّلق  عزيزة، فلم ينته إلينا منها إاّل  النّزر اليسري،    عنّا فيام ُحِجب من ذخائَر نفيسة 

وقد َسَلْلُت هذه القصيدة من خمطوط هاجع  بمعهد املخطوطات العربّية بالقاهرة،  

ءًة إخاهُلا أقرَب ما تكون إل الّصواب، وزدت عىل ذلك اليوم    وقرأهتا فيام مىض قرا

ومِ  خربة   بعد  هلا  أخرى  ءًة  وِفقْ ب  راس  قرا اهلَْمدايّن،  أشعاره،  شعر  يف  مراميه  ه 

مّرة أخرى عىل أصلها املخطوط، فخرجت    قرأهتافأصلحت فيها مواضع عّدة، ثّم  

 وبصاحبها. هبا  تليق، أكثر َقشابةً  يف حّلة جديدة  

 

 .1ب /35( الّديوان: ق1)

 .603ب /35( الّديوان: ق2)
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النّادرة،   العزيزة  واألشعار  الّطريفة،  باألخبار  َعجى  الّدامغة َشٌح  وللقصيدة 

، وهو َشٌح ُمَتنازٌع بني اهلَْمداينِّ وحمّمد  ابنِِه، واخُتِلف  تي ال ُيدرك كثرٌي منها يف غريهالّ 

ّي والِقْفطيُّ ْمرَي ـيف نسبته بني من جاؤوا بعد اهلَْمداينِّ وابنِِه، فذهب حمّمُد بن َنشوان احلِ 

إل   بنسبته  الرّشح  تضاعيف هذا  امَلْبثوث يف  العلم  ُه  َيْْصُ ابنه، يف حني  ُمنارَصة  إل 

، ُيَؤيِّد ذلك كثرٌي من الَقرائن واألحداث اّلتي ُعلِمت نسبتها إل اهلَْمدايّن األَب  (1) أبيه

نرشًة يتيمة، ال تليق بَذِخرية نفيسة  من آثاره األخرى. ُنرِش هذا الرّشح بُعَجِره وُبَجره،  

النّ  َبراثن تلك  ِمن  الّدامغة  القصيدة  َمْتن  اْسُتّل  اهلَْمدايّن؛ وقد  رشة، وُنرش  من ذخائر 

 . (2) جمّلة الّْتاث العريبّ خمدوًما قدر الُوسع يف  

  

 

 .26( مقّدمة صفة جزيرة العرب:  1)

 .م2004، 235 -200، ص24، س95ع( 2)
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 أغراض شعره: 

اخلُصوم من  َغَلَب عىل شعره الفخر واحلامسة بنفسه وقومه وبّلده، وهجاء  

الطىرَبّيني والَعَلوّيني وشعرائهم املأجورين منهم وِمن اليامنَية أنفسهم، ُيضاف إل  

املشهورة ثيه  مرا ِحـْمري وغريها   شاهري عْصهمل  ذلك  أمادَيهوملاملك    ، فضًّل عن 

لّلذين نْصوه من قومه ومل ُيذلوه، وكذا لّلذين أكرموه وكانت هلم أيادي عليه،  

ِويّ كا جمموع شعِرِه هانه يقْص عن ُبلوغ ما ُعِرف عن شعر  عىل أّن    ؛ة املُرادّي بن الرى

الّشعر املوقوف عليه قياًسا عىل املفقود   قّلة  مرّد ذلك و  ُه، اهلَْمدايّن لدى من َتْرمجو

قوافيه غلبت عىلمن  اّلتي  األغراض  فإّن  املجموع  الّديوان  قصائد  إل  وبالنّظر    ؛ 

هي:   وا شعره  والّرثاء  ووصف امَلْدح  واحلاَمسة  والفخر  واملحافد    هلجاء  القصور 

 واملصانع ونحوها. 

مىض  و الِقفْ فيام  اهلَْمداينّ خلّص  شعر  أغراض  ديوان    طّي  ملُْشَتمل  َوْفقا 

آنذاك،  الِقْفطي  عليه  وقف  اّلذي  »فقال  اهلَْمدايّن  عىل  :  األكثر  يف  يشتمل  وشعُرُه 

األَْلفاظ اجلَْزَلِة  واملعاين  احلسنة،  األَْغراض،  امَلقاصِد  املُِصيبة  والتىْشبيهات   ،

واألمثال   راض، 
ِ
امل للِهَمم  ك  املَُحرِّ والتىْحريض  باألَْعراض،  الّّلصقة  والنُّعوت 

ف يف الُفنون العجيبة  .(1) «امَلْْضوبة، واإلشارات امَلْحجوبة، والتىَْصُّ

 

 

واة: ( 1)  .1/279إِْنباه الرُّ
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 َنْقُدُه للّشعر:

ِمه يف قرض   يدّل    ،الّشعر، بصرًيا بنَْقد الّشعركان اهلَْمدايّن،  عّلوًة عىل تقدُّ

( من قصيدته الّدامغة، حني ذكر اخلليل  561عىل ذلك ما جاء يف َشحه )البيت  

 بن أمحد الفراهيدّي بقوله:ا

ا  ــّ نــــ ــِ مــــ األَْزُد  يــــــِل  ــِ لــــ ــَ اخلــــ بــــــِ ُر  ــَ خــــ فــــــْ ــَ  وتــــ

 

ِلِمينــــا ــــــــــــــــــــــوُحقى لَ    ُهْم َحِكْيُم املُســـــــــــْ

فقال  بالّضعف،  شعره  به  (1) ووصف  َعلىَم  اّلذي  الَعُروض  »صاحب   :

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

ِميىة«.   ْهم املاِرق ِمَن الرى ْعُر إاِّل ما َدَسع َبْيَتَه َطْبٌع، فَخَرَج البيُت عىل َكاملِه مثَل السى  الشِّ

 

  

 

 .561/ب 35، والبيت يف الّديوان: ق563كتاب القصيدة الّدامغة:  ( 1)
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 : هِ مصادر شعرِ 

د  يف مجع الّديوان عىل مصادر خمطوطة، ومل ُينّبه عىل االختّلف بني ما يف مِ اعتُ  

الّديوان وما ُنرِش من قصائده يف تضاعيف الكتب اّلتي اشتملت عليه، طلًبا للّتخفيف، 

وعدم احلاجة إل ِذْكر ما ورد فيها من تصحيف  وّتريف، ألّن ذلك يمكن أن يكون  

 أّن  غاية هذا املجموع هو مجع ما بقي من شعر اهلَْمدايّن  ماّدًة لبحث  نقدّي، يف حني

، مع خدمته خدمًة الئقًة به قدر الوسع، عّله يكون   مفّرًقا، ليكون بني دّفتي كتاب واحد 

حافًزا للبحث عاّم بقي حمجوًبا من شعر الّرجل، فإن مل يكن فّل أقّل من خروج ما هو  

 موقوف عليه.

الُغفول   أنّه ال َيسن  ما  عىل  بإخراج  توصية  سلفت  من شعر    بقيهانه عن 

بجامعة   اإلنسانّية  والعلوم  اآلداب  كّلّية  ُعقدت يف رحاب  اّلتي  النّدوة  اهلَْمدايّن، يف 

ه، ّتت عنوان: )اهلَْمدايّن: قراءات معارصة(، وكنت شاركت يف  2010صنعاء، سنة  

ًرا(، وكان من خمرجات النّدوة  تلك النّدوة ببحث  عن اهلَْمدايّن بعنوان: )اهلَْمدايّن شاع

إليه   املُشار  اّلذي عرضُت يف بحثي  اهلَْمدايّن،  بإخراج شعر  الّتوصية  فيها  واملشاركة 

نامذج من شعِرِه كنُت وقفت عليها من قبل، وال سّيام القصيدة الّدامغة، اّلتي تصّدر  

 .(1) منسوُخها قاعة مجال عبد النّارص، مكان انعقاد النّدوة باجلامعة

 

ة اآلداب والعلوم  1) ة كّليــّ ة، جــامعــة صـــــــــــنعــاء، جملــد  ( جملــّ دايّن:  33اإلنســــــــــــانيــّ ، عــدد خــاّص: اهلَمــْ
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 تآليفه: 

العلم  اإلكليل   -  أهل  طِْلبة  الَقْدر، وكان  اجِلْرم، عظيم  كبري  كتاٌب  ، وهو 

الكتِب اّلتي َطَلَبها املسترشقون يف مهاجعها أشّد    ماء وُمـْحَدثني، وكان يف صدارةِ ُقدَ 

َطَلب  وَأمْجََلُه، وُعنوا هبا أياّم ِعناية، ألسباب  كثرية ، اختلفت من مسترشق  إل آخر  

بوا عنها يف َمظاَّنا، حّتى َتِلَف بعُضهم يف جماهيل الَيَمن عدواف بحسب   وهو   ه، وَنقى

 منها؛ حكى أمحد زكي باشا َياول الُعثور عليها أو ع 
 
يف مقّدمة    -رمحه اهلل -   ىل يشء

 ( لكتاب  الكلبّي  األصنام ّتقيقه  البن  طريًفة  ه206(  حكايًة  َوَلع ،  عىل  تدّل 

قة بتاريخ العرب قبل اإلسّلم، وَشَغفهم بَتْطّلهبا  املسترشقني باملخطوطات املتعلّ 

َعلىَق حياَتُه   ما َوسعهم ذلك، ومن أوئلك املسترشقني كان العّّلمة نولدكه اّلذي 

عىل الُعثور عىل كتاب األصنام، ويف ذلك يقول أمحد زكي يف مؤمتر ُعِقد بمدينة أثينة  

 م، عند عثوِرِه عىل كتاب األصنام:  1912سنة  

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

Noldeke  وأنا أخشى أن يفي  ريد أن يموت أو يرى كتاب األصنام،قال بأنّه ال ي

فلذلك أنا أخرّيه بني خّطتني: إّما أن    ؛ بوعده، وَيرم العلم من ثمرات َكّده وَجّده

، وإّما أن يبحث األستاذ عىل كتاب  آخر،  ُأؤّخر إظهار هذا الكتاب إل ما شاء اهلل 

ويعّلق عىل وجوده ذلك الرّشط اّلذي اشْتطه عىل نفسه. وقد أخربين األستاذ هيس 

 

 .410 -399، 2010قراءات معارصة:  
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بأن صاحبنا وعد بأمرين ومها عدم الوفاء برشطه األّول فيام يتعّلق هبذا الكتاب،  

الك  من  أندر  يكون  آخر  كتاب   وجود  عىل  معّلقة  لنا  مفارقته  سيجعل  ربيت  وأنّه 

مثل   أزال  األمحر،  ال  فإّنني  للَهْمدايّن،  )اإلكليل(  كتاب  أو  إسحاق(،  ابن  )سرية 

 . (1)« أتطّلبهام، وأحلم هبام يف اليقظة واملنام 

َأنَْبَه تآليف اهلَْمدايّن وأظهرها، وأكثرها ُفُشوى ِذْكر  يف    وُيَعدُّ كتاب اإلكليل 

 اآلفاق، ويقع يف عرشة أجزاء، هي:  

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

 .  ِحـْمرَي : يف نسب ولد اهلََمْيَسع بن  والّثاين 

 : يف فضائل قحطان.  والّثالث 

بع  من عهد َيْعُرب بن قحطان إل عهد أيب َكِرب    ،: يف الّسرية القديمة والّرا

 أسعد الكامل.  

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

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

 : يف الّتنبيه عىل األخبار الباطلة واحلكايات املستحيلة.  والّسابع

حِ :  والّثامن  ومراثي  وقصورها،  وَدفائنها  وَمساندها  اليمن  حَماِفد  ْمري  ـيف 

 والقبورّيات. 

 

 .36 -35كتاب األصنام:  ( 1)
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 ّي. ـْمرَي وِحَكِمها بالّلسان احلِ   ِحـْمرَي : يف أمثال  والّتاسع

دان وأنساهبا وعيون أخبارها. والعاَش   : يف معارف مَهْ

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

ت  عّدة، ُشِحنَْت بالّتصحيف    األّوالن الّسادس، والّثامن والعاَش؛ فأّما   فنرُشا نرشا

حّتى ُمشاشها، وَنَخَر داء الّتحريف جسَمها، فّل ُيْرَكن إل واحدة  منها، ومثلهام كان  

العاَش  قليًّل، وأّما    أخويه األّولني من امَلْسخ واألَذى إاّل   ، إذ أصابه ما أصابالّثامن 

فقد َنَض له العّّلمة حمبُّ الّدين اخلطيب، فقرأه وصنع فهارسه، وَسدى ُثَلَمه، وأماط  

يف متامه، غري أّن هذا    ، البدرُ عن أصله كثرًيا من أسقامه، حّتى خرج وهو من احلُْسنِ 

وه ِعقُدُه،  وانفرط  انتكس،  نرشًة  اجلزء  بعُضهم  نرشه  أن  بعد  رأسه،  أّم  عىل  وى 

االنتشار   من  هلا  ُكتب  َمْطموسة،  الّطالع-أخرى  حمبِّ    -لسوء  ُقْرَص  َحَجب  ما 

 الّدين عن النّار، وِعْلَمُه عن األخيار. 

بـ)الّسرية األخرية، من عهد ذي ُنواس إل عهد    املتعّلُق اجلزء الّسادس  أّما   

ُر جمموًعا  اإلسّلم( فقد ُوِقف عىل قطعة    منه، من أّولِِه، قدَر عرش صفحات، تتصدى

ُنُه: )  ، وهو كتاب  ِحـْمرَي اجلزء الّسادس من اإلكليل، وهو الّثالث من ِسرَي ُملوك  عنوا

أخباِرها  ِحـْمرَي ِفَتِن   يعقوب  وِسياقِة  بن  أمحد  بن  احلسن   ، حمّمد  أيب  )تأليف   ،)

أّن العنوان رصيٌح يف داللته عىل اجلزء    ثّم اهلَْمدايّن، رمحه اهلل(، وصحيٌح األرحبيِّ  

ّن حمتواه خليٌط من كتب شّتى للَهْمدايّن  أورصيح النّسبة إل اهلَْمدايّن، غرَي  الّسادس،  

وقد    ، كاّلذي ُينسب لِدْعبل بن عِّلٍّ اخلُزاعّي.للَهْمداينّ   أنّهممّا ُيشّك يف    نفسه ولغريه
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م ضمن مطبوعات جممع العربّية الّسعيدة  2020ُنرشت هذه القطعة بتحقيقي سنة  

بدار )اجليل اجلديد ناَشون(،    2021نرشًة إلكْتونّية، ثّم ُأعيد نرشها ورقيًّا سنة  

 بصنعاء. 

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

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

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

ُيّص  سّيام ما    والّتنقيب، إذ َرَصد ما رصد عن رؤية ومشاهدة وعظيم معرفة، وال

م،  1884اجلزيرة. َنرَش هذا األثر العزيز، يف جزأين )أّوهلام ّتقيق النّص سنة    جنويبّ 

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

مثله يف مثل أوانه، ثّم َتعاورته األيدي بعَدُه، وَتبارت أناملها يف إِفساِدِه، حّتى َعّز  

بُ   ُه، وصار التىْثبِيج فيه أكثَر من َرْمل َيرْبين وََنْر فلسطني. َصوا

ئر احلكمة،   انتهى إلينا منه املقالة العاَشة، وقد ُنرِش نرشًة ُيْرغب عن  ـ رسا

ثّم   مطبوعات  مثلها،  نرشها ضمن  سنة  أعدت  الّسعيدة  العربّية    م، 2014جممع 

ال  الكتاب  أّن  غري  مقبولًة،  يف    نرشًة  إليزال  دراسًة  حاجة   يدرُسُه  خمتّص  عناية   

 مستوفاة، وقد ُنبَِّه عىل ذلك يف مقّدمة هذه النرّشة. 

ء  ، ُيَعّد هذا الِعْلق النّادر من  ـ اجلَوهرتان الَعتِيقتان املائعتان البيضاء والّصفرا

َرّوح  -   مة اجلزيرة الشيخ مَحَد اجلارسأوَّف ما انتهى إلينا يف علم الّتعدين، حّققه عّلّ 

رو  ه اهلل  ثرا وطّيب  تاجها،    -حه،  ُدّرة  هي  َقِشيبة،  ُحلىة   يف  النّاس  إل  وأخرجه 
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وصاحبة ِمْعراجها، وكان قد ُنرِش قبُل يف ِزيٍّ ُمَهْلَهل، وَحْشو  ُمْبَتّل، فبدا للنّاظر رثى  

 اهليئة، وللخابر قبيح امَلْخرَب.

الرّشَح اّلذي َيِعجُّ    هذااهلَْمداينُّ وحمّمٌد ابنُُه  ، تنازع  َشح القصيدة الّدامغة ـ  

اّلت النّادرة،  العزيزة  واألشعار  الّطريفة،  غريهباألخبار  يف  منها  كثرٌي  ُيدرك  ال  ،  ي 

ّي والِقْفطيُّ إل ُمنارَصة ابنه، يف حني يْصُه العلم  ـْمرَي فذهب حمّمد بن َنشوان احلِ 

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

هذا   ُنرِش  األخرى.  آثاره  من  األَب  اهلَْمدايّن  إل  نسبتها  ُعِلمت  اّلتي  واألحداث 

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

سع بمجّلة  اْسُتّل متن القصيدة الّدامغة من براثن تلك النرّشة، وُنرش خمدوًما قدر الوُ 

 . (1) الّْتاث العريبّ 

وأسامء   األوفياء،  وأخبار  اإِلبِل،  الّساعة:  حّتى  ُكُتبه  من  إلينا  ينتِه  مل  ومـاّم 

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

ما    ن خاَلَوْيهِ ، واألنساب، واأليّام، واحلرث واحليلة، وديوان شعره اّلذي مجعه اب منه 

املجموع  له يف هذا  بقي  ما  العاَشة،  عدا  املقالة  ما عدا  احلكمة  ئر  والّزيج، ورسا  ،

واملاملك،   واملسالك  الّطب،  يف  والُقوى  واملطارح،  والّطالع  واألخبار،  والّسري 

ل اهلل ظهورها ومفاخر اليمن ولعّله اجلزء الثالث من اإلكليل، والَيْعسوب؛    . َعجى

وفيام سيأيت ترمجتان عزيزتان للَهْمدايّن، ُتعّدان أغزر الّْتاجم له، وال َيسن 

 

 .م2004، 235 -200، ص24، س95ع( 1)
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الولوج إل الّديوان من دون إدراجهام عىل طوهلام، إذ إّن صاحبيهام وقفا عىل آثار  

اهلَْمدايّن أو عىل أكثرها، فوصفا آثاره وصَف ُمشاهدة؛ وأول الّْتمجتني للخزرجّي  

 ه، ومها:  463ه، وثانيتهام للِقفطّي  404 ه نقًّل عن الَكّلعّي 812

 ترمجة اخلَْزرجّي للَهْمدايّن: 

،  (1) قال اخلَْزَرجّي نقًّل عن الَكّلعّي مْتمًجا أبا حمّمد  اهلَْمداينّ  : »أبو حمّمد 

ْمنة الّشاعر بن   احلََسُن بُن أمحد بن يعقوب بن يوسف بن داود بن سليامن ذي الدِّ

بن الوليد بن األزهر األكرب بن عمرو بن    (2) منقذ أيب َحنَشعمرو بن احلارث بن  

َعْبد َأْدَهم بن قيس بن ربيعة بن  أَ لْ بن عَ   (3)طارق بن  مُ َح رْ يان بن  ه بن  بِّ نَ ب، وهو 

عام األكرب بن مالك األكرب  عام األصغر بن مالك بن األصغر بن ربيعة بن الدُّ الدُّ 

دان  ف بن مَهْ وْ ان بن نَ رْي م بن َخ َش كيل بن ُج بَ مان بن  وْ ب بن دَ عْ بن معاوية بن الصى ا

، اآليت ِذْكُرُه إن شاء اهلل.  ؛داينّ مْ اهلَ   هكذا ساق نسَبُه احلسُن الَكّلعيُّ

َز  ـقال: وكان احلسُن هو األوحَد يف عْصه، الفاضَل عىل َمن َسَبَقُه، ال ُمرَبِّ

،  عىل من َلـِحَقُه، اّلذي مل ُيوَلْد يف الَيَمن مثُلُه   ِعْلاًم وَفْهاًم ولساًنا وشعًرا وِروايًة وِفْكًرا

واألنساب   واأليّام  ْعر  والشِّ والَغريب  واللُّغة  النىْحو  مَن  الَعَرب  بُعُلوم  وإحاطًة 

 

 .(أ103-أ102: )خمطوط طراز أعّلم الَيَمن (1)

 ( يف املطبوع: »منقذ بن أيب احلبيش«، وهو ّتريٌف.2)

 املطبوع: »عبيد«، وهو ّتريٌف.( يف 3)
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واملَ  واألخبار،  رَي  واملَ والسِّ عُ ناقب  مع  النُّ ثالب،  مَن  الَعَجم   لوم 
ِ
وامل ساحة  جوم 

ن  مَ كّية. وكان مولُدُه بصنعاء اليَ لَ الفَ واهلندسة واالستنباطات الفلسفّية واألحكام  

َص  وكتب  زمنًا،  هبا  فجاور  مّكة  إل  ارّتل  ثّم  نشأ،  منَ دْ وهبا  والفقه    ًرا  احلديث 

ن فنََزَل َصْعَدَة ِمن أرض خوالن، وكان صاحُب أمرها يف  مَ وَرواُه، ثّم رجع إل اليَ 

اآليت  - احلسني    دي َييى بنذلك الوقت اإلماَم النّارَص لدين اهلل أمحَد بَن اإلمام اهلا

اهلل  شاء  إن  أبو    -ذكُرُه  منهم  عدنان،  إل  املنتسبني  ء  الّشعرا ِمَن  ِعّدٌة  هبا  وكان 

بن أيب األسد   ، وأبو أمحد  ّ ِّسِّ الرى القاسم  بن  بن عِّّل بن احلسن  العّساف، احلسني 

َلمّي، وأيّوب بن حمّمد  الرُيْ  احلسَن بَن    فبلغ  -املذكور ُينسب إل الُفْرس-مّي  َس السُّ

ن،  مَ أّن هؤالء يتعّصبون عىل قبائل اليَ   يف أيّام إقامته يف َصْعدة   أمحد اهلَْمداينى املذكورَ 

َك َفْضُل  ،  أبا الَعّساِف ّساف الَعَلوّي:  ويتناولون أعراَضهم باألذى؛ فقال أليب العَ  َغرى

ْعر(  ِحْلمي  )الشِّ َلمّي:    ؛(1) ...  السُّ أمحد  أليب  عدنان وقال  بني  اصحوا  ...    أال 

النّسب:  مّي َس الرُيْ   وقال أليّوب بن حمّمد    ؛ (2)  )الّشعر( ًرا  ، وهو فارِّسُّ  نِزا َأَجْبُت 

ها  َذمِّ )الّشعر(  عىل  قولُ   ؛(3) ...  بلغهم  ذلك  هُ فلاّم  ونصبوا (4) اشتّد  ووّبخوه  ل   ،  ه 

 

 .35( الّديوان: ق1)

 .13( الّديوان: ق2)

 .21( الّديوان: ق3)

 .«اشتّد ذلك عليهم»، لعّل فيه سقًطا، ويكون صواب الكّلم:  «اشتّد ذلك»قوُلُه:  ( 4)
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ِرًما فقال:   ؛وا عليه بُ لى بالكّلم، وتأَ   . (1)... )الّشعر(  َلِئْن الَمني َقْوٌم ومل َأُك جُمْ

تَ  املذكورين، وأَ   األمرُ   مَ فاقَ فلاّم  الّشعراء  هم مجيًعا وُفراَدى،  مَ حَ فْ بينه وبني 

،  َخ دَ  ِّ ِّسِّ لوا عىل اإلمام النّارص لدين اهلل أمحد بن اإلمام اهلادي َييى بن احلسني الرى

َدُه النّارُص، فخرَج   وقالوا له: إّن ابَن يعقوب هجا النّبيى صىّل اهلل عليه وسّلم، فتَوعى

صنعاء يومئذ  األمري أبو الُفتوح اخلّطاب بن    من َصْعَدة إل صنعاء، وكان صاحَب 

الرّ  أسعد  عبد  األمري  إل  النّارص  فكتب  ُيْعِفر،  أيب  بن  موّدٌة  -حيم  بينهام  وكانت 

ن ابن يعقوب، ويقول إّنه هجا النّبيى صىّل اهلل عليه وسلىم،  يشكو إليه مِ   - شديدة 

ابن أخيه َخ  ّطاب أن يسجنَُه، فسجنه، وكان له يف الّسجن أشعاٌر  فأمر أسعُد عىل 

مِ  النّارص    هُ وكان سجنُ   ؛بيخ وغري ذلكوْ ريض والتى حْ التى   نَ كثرية  ُمْلك  لَزوال  سبًبا 

  بنَ   أّن حّسانَ َييى اهلادي، يف حديث  يطول َشُحُه، وُزْبَدُتُه:    بنِ   أخيه احلسنِ   وَقْتلِ 

ِحوايلى مجع َمن أطاعه، وقصد النّارص بن َييى، واستمّد  ـ عثامن بن أمحد بن أيب ُيْعِفر ال 

لعّباس، وقاتلوا النّارص بن اهلادي قتااًل شديًدا حّتى  حّساُن بُن عثامن بزيد بن أيب ا 

اهلادي  بن  احلسُن  أخوُه  مات   قلُب   ( 2) َقأَ فَ وانْ   ؛ ُقتَِل  ثّم  َعليًّل  أيّاًما  فأقام    ؛ النّارص، 

 .  عثامن َصْعَدة، واستول عليها   بنُ   حّسانُ   َك لَ فمَ 

 

 .33( الّديوان: ق1)

ونحوها: إذا انشـــــــــّقت وخرج ما األصـــــــــل، وله وجه؛ يقال: اْنَفَقَأِت العنُي  بكذا   «انفقا: »قوله( 2)

 .ن له وجٌه أيًضاافيها، عىل أنّه لو قال: اْنَفَلق، لك
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: وكان الّسبُب  العصبّية بني نِزار  دوث  يف ُح   قال عِّلُّ بُن احلسن اخلَْزَرجيُّ

الّذهب  مروج  كتابه  يف  املسعودّي  حكاُه  ما  قَ   ؛والَيَمن  زيد     بنُ   الُكميُت   مَ دِ قال: 

  أهَل   َح دَ ِشيعيًّا، فمَ   ميُت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسلىم، وكان الكُ   األسديُّ مدينةَ 

 :(1) هِ إل قولِ  غَ لَ البيت بقصيدة  جّيدة ، أنشدهم إّياها ليًّل، فلاّم بَ 

غـــــــوغـــــــا   ة  )بـــــــني  ــى ـ ـ يـ ـَ ـ ـ ـ غـــــــامِ   (ُأمـ  َوطـــــــَ

 

تـِيــــــٌل   مــنـهم   (فِّ اـلطـى ــــــــــــــــــــــ)ب  وقـَ وِدَر   غـُ

، ثّم قال له: يا ُكميت، لو    بنُ   ، حمّمدُ فَبكى أبو جعفر    عِّّل بن احلسني بن عِّلٍّ

حلّسان    ىّل اهلل عليه وسّلمكان عندنا ماٌل ألعطيناك، ولكن لك ما قال رسول اهلل ص 

ًدا برُ ؤَ َت مُ لْ بن ثابت: ال زِ ا فخرج من عنده    ؛الُقُدس ما َذَبْبَت عن أهل البيت  وِح يى

قد    ةً عَ يْ ّل، إّن يل َض فقال: يا أبا املُْسَتهَ احلسن بن احلسن فأنشده،    فأتى عبَد اهلل بنَ 

لك هبا، فقال: بأيب أنت   آالف دينار، وهذا كتاهبا، وقد أشهدُت  ُأعطيُت فيها أربعةَ 

  ؛ عىل يشء جعلُتُه هلل شيًئا  ذَ ُخ فيكم شيًئا إاّل هلل، وما كنُت آِل ما ُقْلُت    ! واهللوأّمي

  هُ عَ فَ ثوًبا ودَ   ذَ َخ جعفر بن أيب طالب، فأَ   معاوية بن عبد اهلل بن   اهلل بنُ   عبدُ   َض هَ فنَ 

أربعة   بني هاشم  لْ غِ   نْ مِ   إل  ثّم جعل يدخل دور  بني هاشم، هذا    امنه،  يا  ويقول: 

َمُه لبني  دَ   َض رى لكم، وعَ ْض عن فَ   النّاُس   َت مَ حني َص   رَ عْ ، قد قال فيكم الشِّ ميُت الكُ 

ُجُل منهم يَ   ؛تمرْ دَ بام قَ   يبوهُ ثِ ُأمّية، فأَ  نانري  الدى   نَ عليه مِ   رَ دَ يف الّثوب ما قَ   ُح رَ طْ فكان الرى

وأَ  ةُ لَ عْ والّدراهم،  املرأ فكانت  بذلك،  النّساَء  لَتْخَلع    تبعُث   َم  إَّنا  أمكنها حّتى  بام 

 

ة  ...: »، وفيه505ديونه )ّتقيق: الّطريفّي(:  ( 1)  ُأمى
ِ
 .، وهو أشبه بالّصواب «... َغْوغاء
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،  ميُت احلُِِّلى عن ِجيدها له من ذلك ما قيمُتُه نحو مئة ألف درهم، فوصل به إل الكُ 

نا، وقد مجعنا لك  وِّ دُ املُِقّل، ونحن يف دولة عَ   دِ هْ ّل، أتيناك بجَ هَ تَ ْس وقال له: يا أبا املُ 

  !قال: بأيب أنت وأّمي  ؛كرِ هْ به عىل دَ   نْ عِ تَ هذا املال، وفيه ُحِِّلّ النّساء، كام ترى، فاْس 

عىل    ذَ ُخ ومل أكن آِل   ،هُ ورسولَ   حي إّياكم إاّل اهللَ دْ تم، وما أردت بمَ بْ نَ طْ تم وأَ رْ ثى قد كَ 

  َت يْ بَ ا إذا أَ فقال: أمّ   ؛ ىبَ ، فأَ هُ به أن يقبلَ   دَ هَ إل أهله، فجَ   هُ دْ دُ الّدنيا، فارْ   نَ نًا مِ مَ ذلك ثَ 

تَ  يَ   قوَل فإن رأيت أن  النّاس لعّل فتنًة ّتدُث، فيخرج بني أصابعها    ُب َض غْ شيًئا  به 

 ما ُّتّب، فافعل.  بعُض 

زار   بن نِ َْض ن مُ مِ   هِ قومِ   ناقَب اّلتي يذكر فيها مَ   هُ قصيدتَ   ميُت قال: فأنشد الكُ 

فهم،  ْص يف وَ   َب نَ طْ ضيلهم، وأَ فْ ن تَ ّد، وأكثر فيها مِ بن َمَعّد، وربيعة بن نِزار بن َمعَ ا

  بنُ   ِدْعبُل   عليه   َض قَ لَيامنَية والنِّزارّية، ونَ بني ا  ْت فَ َص فعَ   ؛نمَ ِمن أهل اليَ   ُل َض فْ وأَّنم أَ 

  َض رى وعَ   َح هم، ورَصى بَ ناقِ ن ومَ مَ اليَ   أهَل   رَ كَ ، فذَ هِ يف وزن قصيدتِ   بقصيدة    عِّلٍّ اخلُزاعيُّ 

الكُ  فعل  كام  وانترشِت ميُت بغريهم،  فافتخرْت   العصبّيةُ   ،  احلَيىني،  عىل    بني  نِزار 

َب النّاُس  امَلناقب، وَّتَ   نَ فريق  بام له مِ    كلُّ ، وافتخرت الَيَمن عىل نِزار، وأدلنالَيمَ  زى

ًبا نِزار عىل    نْ بنو ُأمّية لقومهم مِ   َب صى عَ و واحلََْض، وتَ دْ يف البَ   العصبّيةُ   ، وثارِت أحزا

فانْ  عن    أهُل   َف رَ حَ الَيَمن،  ُأمّية،  الَيَمن  بني  العّباسّية طاعة  الّدولة  يف  ذلك  وكان 

 :(1)قصيدة الكميت املذكورة وكان أّوُل  ؛قوط الّدولة األُموّيةوُس 

 

يه البيت ممّا أخّلت به نونّية الكميت، رغم كونه مطلعها ورأســـها، وقد أشـــار إل ذلك ونّبه عل( 1)
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يـــنــــــا  لِ وْ قـــَ بِـــ ٌس  أْ بــــــَ   ْل وهــــــَ  ــِ مـ لـــِّ ــَ    ُمســـــــــــ

 

يــــــِت   ــِّ يـــ ــُ حـــ ــَ   أال  يــــــا  عـــ ا،  دِ )نــــــّ ــَ ـ ــا مـ ـ ــنـ ـ  ( يـ

 :(1) قوُل الَيَمن حيُث يَ  ًَيا بأهلِ ْْص ريًضا وتَ عْ تَ  هِ حّتى انتهى إل قولِ  

ــَ إِ   شـــــــــــــــريُ تُ  ــُ يــــــْ أَ   هِ يــــــْ لـــ املـــ ــْ دي  دِ ـهــ ــنــــــا تــــــَ  يـــ

 

ــَ   ــَ لــ قــ ــَ نــــــا  وكــــــُ الســـــــــــــــى   ا رمــ  
ِ
ــَ امء نــ ــْ لُّ   م  جــ

ــى مَـ ــــــــــــــــــــــ)بِ   مْ نـَهُـ كَـ ســـــــــــْ وأَ   ـ  ـينــــــا ـنِ قــــــاطِـ   (ةَ كـ

 

اهللَ دْ جــــــَ وَ   ى    ذْ إِ   ُت  ــى مـ ًرا ) ســـــــــــــَ زا ـِ    (نـ

اسِ ولِــــ   ــنــــــّ ــَ   لــ ــقــ ــَ الــ ولــ ــِ فــــــا  بــ ــَ اجلــ ــنــــــا نــــــا   يــ

 

َج   امَلكــــــاِرَم  عــــــَ َلنــــــا   خــــــالِصــــــــــــــــات  َل 

 :(2) هُ هبا قولُ   هُ اّلتي أجابَ  اخلُزاعيِّ  ل بن عِّلٍّ بِ عْ دِ  قصيدةِ   وأّوُل  

ــَ  ــى كــــ ــلــــ الــــ ــاِك  األَ وْ فــــ رُّ  ــَ مــــ ــَ رْ َم  ــِ بــــ  يــــــنــــــا عــــ

 

مِــ فِــ أَ   يــــــا ظَــ ِك نــــــامــــــِ مــَ   نْ يــقــي   يــنــــــا  عِــ ، 

 : (3) زار، فقالنِ  بنِ  نِزار وربيعةَ    بنِ َْض ًَيا بمُ ْْص ريًضا وتَ عْ حّتى انتهى إل قوله تَ  

عــــَ وال   يــــــِت  يــــِّ يــــــا  حــــُ ا،  دِ )نــــــّ ــَ ـ ــا مـ ـ ــنـ  ( يـ

 

ــِّ   يـ ــَ نْ ُأحـ ــِ مـ رى  ــُ ــغـ الـ قَـــ رَسَ   ي   مـــي  وْ واِت 

 يــــــنــــــا رِ فــــــاخــــــِ   مِ عــــــاجــــــِ األَ بــــــِ   مْ تــــــُ نــــــْ وكــــــُ  

 

ئِــ رْس إِ   آُل )ُك  يــــــَ   نْ إِ فــــــَ   ــَل ا ـ ــِ   (يـ ــُ نْـــ مـ  ْم كـ

 
 

يُخ مَحَد اجلارس رّوح اهلل روحه؛  وعىل أشــــياء أخرى َنفيســــة  تتعّلق هبذه النّونّية وأجوبتِها، الشــــّ

 ..240َشح هاشمّيات الكميت )ّتقيق: داود سّلوم ونوري القييس (: 

امء ...»يف األصـــــــــــل:    (1) مس والقمر عىل  «لـنا قمر الســـــــــــّ واب عىل الّتثنـية، يرـيد الشـــــــــــّ ، وإّنام الصـــــــــــّ

اه؛  الّتغليـب، بـه َشح أيب ريـاي  للبيـت وروايتـه إيـّ ات الكميـت   دّل عىل صـــــــــــوا َشح هـاشـــــــــــميـّ

 .263)ّتقيق: داود سّلوم ونوري القييس (: 

 .253شعر دعبل بن عِّّل اخلزاعّي:  (2)

 257-256، 255شعر دعبل بن عِّّل اخلزاعّي:  (3)
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مَـ  َن  خـْ ئِـ   عَ ُمســـــــــــِ اخلــــــاســـــــــــِ روِد   ـينــــــا اـلقـُ

 

ــَ   ــَ فــــ تــــ ــْ ّل  ــَ نــــ اخلــــ ــازِ َس  وايت  نــــ ــى ــلــــ الــــ ــَر   يــــ

لِــــ كــــِ ولــــَ   ا  هــــُ َرتِــــ ـــــــــــــــــــــــــنُصـــــــــــْ نــــــّ  يــــنــــــاجــــِ نــــــا 

 

ُب    ِوْتر    طِّلُب   (ِت يْـ مَ الكُ )  ومــا َطلــَ

ِة    رِ ــــــــــــــــــــــصـــــــــــْ  نَ َل إِ    ( 1) نــــاســــــــــــــابقوالنُُّبوى

 

ــَ   ــَ   دْ قــــــَ لــ ــَ نــ رٌ )  ْت مــــــَ قــ زا ــِ ــَ   نى أَ   (نـ  مــــي وْ قــ

  قوُل يَ   هِ قصيدتِ   يعقوب اهلَْمدايّن بقصيدة  عىل وزنِ   بنُ   وأجابه أيًضا احلسنُ  

 :(2) يف أّوهلا

ــَ  ــْ نَ فــــــ ــَ ســــــــــــــــ بــــــ مــــــــا  ِ أُل  ربِّ َ ــُ وختــــــ  يــــــــنــــــــا دا 

 

دارُ أَ   يـــــــا  قـــــــِ وْ لـــــــَ   ال  طـــــــِ نـــــــْ تـــــــَ  يـــــــنـــــــاال 

 :(3)قوُل يَ  يف ذلك حيُث  هِ حّتى انتهى إل قولِ  

ــَ  رِ جـ اهــــــِ   مْ ـهــُ حـــُ وا الشــــــــــــــــّ قــــــاَم  ــَ  يـــنــــــا دِ مـ

 

قـــــــَ ىَل عـــــــَ   ْت قـــــــامـــــــَ   وْ ولـــــــَ   ؤْ   م  وْ   لـــــــُ    م  بـــــــِ

الـــــــلـــــــى ثـــــــِ   ُم  ُ ــُ يـــــــَ يـــــــاهبـــــ ــُ بَ لـــــــْ وايت   ونـــــــا ســـــــــــــــ

 

قــــــامــــــَ   ــَ أَ )  ىَل عَـ   ْت إًذا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ى تـى وحـَ   (د  سـ

قــــــِ عــــــَ   أَ وا مــــــا  بــــــِ رْ ثــــــَ َب  وفــــــِ َت   يــــــنــــــا نــــــا 

 

لِّ   (َت يْ مَ كُ )–ها  كَ ونَ دُ فَ    رْ ظُ وانْ   -الذُّ

صاحة، فأجابه الَعَدويُّ بقصيدة   الفَ   نَ ك  مِ لَ ْس مَ   فيها كلُّ   َك لَ َس   وهي قصيدٌة طويلةٌ  

ويِّ أوّ زْ يف الوَ   هلا: ن والرى

اهلَــــ ــــــــــــــــــــــــــلِ   وهــــــاَج  دَ وَ َي  داًء  ــِ ى  ــنــــــا فــ  يــ

 

ْهَو حِ رْ جَ هَ   دْ ُت وقـــــَ بـــــْ رِ طَ   اللى  ينـــــا ُت 

  

 ّتريٌف.«، وهو سابقينا: »األصل وشعر دعبل بن عِّّل اخلزاعّي ( يف 1)

، 1/ب 35كذا! والبيت يف الّديوان: ق  «يف أّوهلا: أال يا دار لو:  أال يا دار لوال ...: »األصل( يف  2)

 .«َفِإّنا ساِئلوَن وخُمْرِبونا»وَعُجُزُه ثّمة:  

 ، والبيت األخري ممّا أخّلت به الّدامغة.215-213/ب 35الّديوان: ق (3)



38 

 

 اّلتي أّوهلا:  املشهورة بالَكّلعّيةِ  هِ بقصيدتِ  الَكّلعيُّ  احلسنِ  بنُ   حمّمدُ فأجابه 

ــَ إِ  ــِ   ةَ جــــــابــــ ــائــــ ــِ ســــــــــــــ ــِ   نيَ لــــ جــــ رِّ عــــــَ ــُ ــنــــــا مــــ  يــــ

 

نــــــازِ   ــَ املــــ ُن  ــَ ِدمــــ ْت  ــَ أَ َأبــــ ــِ   نْ ِل  بــــ ــُ ــا  تــــ ــنــــ  يــــ

،  ومَ   هاج  وَمفاخرُ وأَ   دائُح مَ   قصائدَ   أمحد بن يعقوب عّدةُ   بنِ   وللحسنِ ]  راث 

.   ، ما بني طويل  وقصري، يف كلِّ أربعُة آالف شعر  وُيقاُل: إّنه ُوِجَد له بعد موتِِه     فنٍّ

ى احلائَك؛ لفصاحتِ  هِ وكان يف عْصِ  ُن شعر  يدخُل يف  . و هِ رِ عْ ِش   وُحْسنِ   هِ ُيسمى له ديوا

َن  ، فلاّم َوَصَل ابُن خالويِه إل الَيَمن أقام يف َذمار سنتني، وََشَ سّتة جمّلدات  َح ديوا

يف   َيْدُخُل  شافًيا،  املذكور َشًحا  جمّلدات احلسن  بن  عرشة  حمّمد  الفقيه  أخربين  ؛ 

الّصنعايّن  ُكُتبها؛  ،  (1) إبراهيم  نة  َظفار األَشاف يف خزا رآُه يف  َمن  َحَكى يل  قال: 

 واهلل أعلم. 

 وللحسن املذكور أيًضا مصنّفاٌت كثرية يف علوم العرب، ومن مصنّفاته: 

ْور، يدخل   جليل، قليُل  يف األنساب، وهو كتاٌب  اإلكليل كتاب   • الدى

 .(2) اتيف عرشة جمّلد

 . (احليوان ) وله كتاب  •

 

مـن    (1) أخـرى  نســـــــــــخــــــة  عـن  ـنقـًّل  املـطــبوع  عـن  وُرّم  األصــــــــــــــــل،  بــــــه  أخــــــّل  ـبمـعـقـوفــتني  حـّف  مــــــا 

، ولعّل هذه الّتســمية تصــّح عىل خمتصـــــــــــــــر طراز 2/686املخطوطات؛ العقد الفاخر احلســن:  

 . ثّمة خلًطا كان يف اسم الكتابني وماّدهتام، فيام ُطبعأعّلم الّزمن، ال عىل الطِّراز نفسه، ولعّل 

 .«جملدة: »يف األصل (2)



39 

 

 . (القوس) وكتاب  •

 . ( األيّام ) وكتاب  •

 . ( جزيرة العرب) وكتاب  •

 :مجَ يف علوم العَ   َف نى وَص ؛ ((1)القرائح   اشْتاك ) وكتاب  •

ئر احلكمة رَس ) كتاب  •  . (ا

 . ( يجتنبيه الزِّ ) وكتاب  •

 .( يج الزِّ   أمثلة حّل ) وكتاب  •

 . (الُقَوى) وكتاب  •

 . ( اجلوهرتني) وكتاب  •

 .(القسم والّتحرير ) وكتاب  •

 . وله مصنّفات ُأَخر، وأخباُرُه مّجٌة، ومناقبه كثريةٌ 

أرض مَهْدان، وكان استوطنها يف آخر عمره، وكان عمُرُه    نَ وتويّف بَرْيَدة مِ 

ُه ستًّا ومخسني سنًة؛ هكذا قالَ  ، ومِ   هُ ُكلُّ هذه الّْتمجة،    معظمَ   ُت لْ قَ نَ   هِ ن كتابِ الَكّلعيُّ

 . (2)«وباهلل الّتوفيق

 

 .وهو خمالٌف لرسم املخطوط  «،اسْتاح القرائح: »يف مطبوع العقد الفاخر احلسن( 1)

 .(أ103-أ102: )خمطوط طراز أعّلم الَيَمن (2)
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 ترمجة الِقْفطّي للَهْمدايّن:

مِجًا اهلَْمداينّ  بن يعقوب بن يوسف بن    »احلََسُن بُن أمحدَ :  (1) قال الِقْفطّي ُمَْتْ

َمينة الدُّ بذي  املعروف  سليامن،  بن  َحنَش   (2) داود  أيب  بن  احلارث  بن  عمرو  بن 

بن الوليد بن األزهر بن عمرو بن طارق بن َأْدهم بن قيس بن ربيعة بن َعْبد    (3)ُمنْقذ

عام بن مالك بن معاوية  ا عام بن مالك بن ربيعة بن الدُّ بن َعْليان بن َأْرَحب بن الدُّ

دان  (4) بن َصْعب بن َدْومان بن َبِكيل بن ُجَشم بن َخْيوانا   األديُب ،  بن َنْوف بن مَهْ

م األخبارّي اللَُّغويُّ الَيَمنيُّ املعروف بابن احلائك  . النىْحويُّ الّطبيُب املُنَجِّ

الُكُتب   ْكر، صاحُب  الذِّ فيُع  الرى الَقْدر،  الكبري  َأوانِِه،  نادرُة زمانِِه، وفاضل 

ُه مل خُتِْرِج الَيَمُن مثَلُه مل يَ  م  اجلليلة، واملَُؤلىفات اجلميلة. لو قال قائٌل: إِنى ؛ ألّن املُنَجِّ َزلى

ال َيَد له يف ِعْلِم    َب ال َيَد له يف الفقه، والفقيهَ ِمن َأْهِلها ال َحظى له يف الطِّّب، والطىبي

وزاد   ُكلىها،  َع  األنوا هذه  مجع  قد  وهو  وأشعارها،  وأنساهبا  العرب  وأيّاِم  العربّية 

 عليها. 

فلم يكن   بابن احلائك؛  َتْلِقيُبُه  َأْهِلِه وال يف  فأّما  ِمن  َأبوُه حائًكا، وال أحٌد 

 

 .319 -315: 1(  إنباه الرواة 1)

 .«الّدمنة»كذا، واّلذي يف اإلكليل:    «الّدمينة: »قوله(  2)

 ( يف املطبوع: »بن أيب حبش بن منقذ«، وهو ّتريٌف.3)

 .«َخرْيان»كذا، واّلذي يف اإلكليل:    «خيوان: »قوله(  4)
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ْعر؛َأْصِله حائٌك؛ وإّنام هو َلَقٌب لِـمَ  ُه سليامُن بُن عمرو    ْن َيْشَتِهُر بَقْوِل الشِّ وكاَن َجدُّ

ْعَر.  َي حائًكا لِـَحْوِكِه الشِّ ؛ فُسمِّ َمينة شاعًرا  املعروف بذي الدُّ

َبِكيل، ثّم انتقل داوُد بُن سليامن ذي    وكان آباُؤُه َينِْزلوَن الـَمرايش ِمن بّلد 

ْحَبة ِمن نواحي صنعاء، ثّم إل صنعاء، وكان هبا َوَلُدُه.  َمينة إل الرى  الدُّ

َبَلِدِه، وارتفَع له ِصيٌت عظيمٌ وكان َرُجًّل ُمـَحسى  أعني احلََسَن  -  ًدا يف َأْهِل 

 َلهم وكاتبهم.وَصِحَب َأْهَل زمانِِه ِمَن العلامء، وراَس  -بَن أمحد هذا ا

بن   القاسم  بن  بكر حمّمد  أبو  هم  وُيعاَِشُ ُيكاتُِبهم  كان  اّلذين  العلامء  فِمَن 

َغة  (1) وكان ُيتلف بني صنعاء وبغداذ -َبّشار األنبارّي  ، وهو َأَحُد ُعيوِن العلامء باللُّ

- أخبارهموالعربّية وأشعار العرب وأيّامها، وكذلك أبوه القاسم؛ عىل ما َوَرَد يف  

 وكان ُيكاتُِب أبا ُعَمر النىْحويى صاحَب َثْعَلب، وأبا عبد اهلل احلسني بن خاَلَوْيِه.

وأقام بَمّكة َدْهًرا طويًّل، وسار إل العراق، واجتمع بالعلامء، واجتمعوا به،  

 فيام قيل. 

دان، وهب ا قرُبُه  وساَر يف آخر زمانِِه إل َرْيَدَة ِمَن الَبْوِن األسفل ِمن أرض مَهْ

 وَبِقيىُة َأْهِلِه. 

بوَنُه، وكان خائًفا ِمَن الَعَلويِّني   موَنُه وُيَقرِّ وكان ُمُلوك الَيَمن وَأِجّّلُؤها ُيَكرِّ

 

 .بغداذ وبغداد، كّلمها قيل ( 1)
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 املُْسَتْولنَِي عىل َصْعَدة؛ لكّلم  َبَلَغهم عنه. 

 الَيَمن
ِ
ًة َأَحَد َأِجّّلء ِة املُراديِّ -  وَقَصَد َمرى ِويى ِمْن َمْذِحج،    - وُيْعَرُف بابِن الرى

، فأقام   َل عليه يف تأخري  ، وَطوى وامتدَحُه يف سنة  شديدة، فَأْكَرَمُه، وَأنَْزَلُه أمجَل َمنِْزل 

فلاّم    عليه ِمَن اإلعسار يف ذلك الوقت؛  شهًرا، وهو يف َقَلق  ِمْن أمِر َأْهِلِه، وما َتَرَكُهمْ 

َأْهِلِه،   إل  جوع  الرُّ يف  استأَذَنُه  الّشهُر  ِص انقىض  َكِئيًبا  فَرَجَع  له،  مـاّم فَأِذَن  الَيِد،  ْفَر 

له؛ وَمراكَب    َقَصَدُه  هيئة  مجيلة،  وُقَرباُؤُه عىل  َبنوُه  َتَلّقاه  َأْهِلِه  ِمْن  قريًبا  ولـاّم صار 

، فُأْعِجَب بذلك، وسَأهَلم عن سببِ  : هو ما َبَعْثَت لنا؛ َفَفطَِن لألمر، نفيسة    ِه، فقالوا

ُس  ما  صورة  ووسَأهَلم  مال   ِمْن  كثرية،  مجلًة  فَذَكروا  إليه،   َ وَمْرُكوب   ريِّ َمْلُبوس  

ي، ِة املذكور، وباَلَغ يف وصِفِه، واْشُتِهَرْت    وُمْفَْتَ ِويى َفَفِرَح وَأْمَعَن يف َمْدِح ابِن الرى

ِة هذا قد َولِـَي أ  ِويى عامَل هذه املكرمُة بالبّلد الَيَمنّية، وسار َمدَُيُه له. وكان ابُن الرى

، وهبا َوَلُدُه.  ِّ  صنعاء زماًنا، ثّم استقرى أمُرُه بالَّسِّ

ُه إسامعيُل بُن إبراهيم النىْبعيُّ   ومـّمن كان ُيْكِرُمُه ِمن ُملوِك الَيَمن وَيْرَعى َحقى

، وهو ِمْن آل ذي َنْبع بن احلارث بن مالك بن اليرشح بن ََيِْصب بن ُدمْهان  ـْمرَي احلِ  يُّ

بن ُزْرعة بن َسَبأ األصغر،    (1)َدد َس بن مالك بن سعد بن َعدّي بن مالك بن زيد بن  ا

 . ْحبِيل بن ذي َنْبع   ثّم ِمْن ولد َُشَ

 

 .تصحيف، وهو «شدد » : يف املطبوع( 1)
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بِ  َينِْزُل  بالَيَمن، وكان  املُْلَك  َولِـَي  مـّمن  التىْعَكر،    (1)ابَ ظَ واألُنْبوُع  من أعامل 

 :(2) وفيه يقول

بــــــِه   ًدا  لــــــَ ــُل بـــــَ ـ ــيـ ـ امعـ ـــْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إِسـ يُّ 
ــِ ـ عـ ــْ ـ بـ ــى ـ ــنـ ـ  الـ

 

 َيْطُلْبَن ِمْن َعْرِض البِّلِد وُطولِـــــــــــها  

ــيــــــُل   َدلـ ــامُه،  ــــــــــــــــــــــ ــِ حـ إَِل  نى  ـهــِ ــِ  لـــُوجـــوهـ

 

ِه،   لــــــِ وا ــَ نــ ــُح  وِريــ ِه،  تــــــِ رى ــُ غــ يــــــاُء   فضــــــــــــــِ

 : وكان ُمَصنًِّفا للُكُتِب يف ُكلِّ َفّن؛ فمن ذلك 

رَيِ واألخبار ) كتاُبُه يف  •  (.السِّ

ب • ى  املَُسمى واألَثَر    (الَيْعسوبـ) وكتاُبُه  ِمِه  وَحرا وَحّللِِه  ْيد  الصى ِفْقِه  يف 

ْيد، وَعَمل الَعَرب فيه، وغريب ذلك ونحوه،   الوارد فيه وكيفّية الصى

بني.  ا، ُمفيٌد للُمَتَأدِّ ْعر فيه؛ وهو كتاٌب َجيٌِّد ِجدًّ  والشِّ

املَُسمى  • َأْهِلِه،  وَعجاِئِب  وَعجائبِِه  الَيَمن  َمعارِف  يف  ى وكتاُبُه 

، وهو عرشة أجزاء: اجلزء األّول يف املبتدأ وَنَسِب مالك  (اإلكليل ـ)ب

َوَلِد  ِحـْمرَي بن  ا ِمْن  اهلََمْيَسع  ولد  أنساب  يف  الّثاين  واجلزء    ِحـْمرَي ، 

وَمناقب   الَيَمن  َفضائل  يف  الّثالث  واجلزء  أخبارهم،  ِمن  ِدَر  وَنوا

واجلزء اخلامس يف سرية    األول،  ِحـْمرَي َقْحطان، واجلزء الّرابع يف سرية  

 

 .68العرب:  ، وهو ّتريف؛ صفة جزيرة  «بضبا» : يف املطبوع( 1)

 وفيه: »وضياء ... «.، 5 -4ب /30( الّديوان: ق2)
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األخرية إل اإلسّلم،    ِحـْمرَي الوسطى، واجلزء الّسادس يف سرية    ِحـْمرَي 

املستحيلة،   الباطلة  واألخبار  القديمة  الّسرية  ِذْكر  يف  الّسابع  واجلزء 

واجلزء الّثامن يف الُقُبورّيات، وَعجائِب ما ُوِجَد يف ُقبوِر الَيَمن وشعر  

وأس َجَدن  ذي  بن  كّلم  علقمة  يف  الّتاسع  واجلزء  ُتبىع،    ِحـْمرَي عد 

عندهم.   طانة  للرى املوضوع  بلساَنم،  ِة  امَلْرِويى وََتاِرهِبم  وِحَكِمهم 

مَهْدان وأنساهبا وُنَتف  ِمن أخبارها.  العاَش يف َمعارف  وهو    واجلزء 

ءً   كتاٌب جليٌل مجيل، عزيزُ  َقًة َوَصَلْت   الوجود، مل َأَر منه إاّل أجزا   ُمَتَفرِّ

َيسريٌ  ُيْعِوُزُه  بع  والّرا األّول،  وهي  الَيَمن،  ِمَن  والّسادس،  إَلـّي   ،

والّثامن؛ التىصنيف؛    والعاَش،  نصف  ِمْن  َتْقُرُب  ِقها  َتَفرُّ عىل  وهى 

مقامه   عند  َلها  َحصى عنه،  املَُخلىَفة  لد  الوا ُكُتِب  مُجَْلِة  يف  َوَصَلْت 

ُر وُ  ا، ألّن امَلثالَب املذكورة  هناك.وقيل: إِنى هذا الكتاَب َيَتَعذى جوُدُه تامًّ

ِمَن   َوَجدوُه  ما  قبيلة  ُكلِّ  أهُل  وأعدم  الَيَمن،   قبائل  بعض  يف  فيه 

َبب.    الكتاب، وَتَتبىعوا إعداَم النَُّسِخ منه، فَحَصَل َنْقُصُه هلذا السى

 كتاٌب مجيل.  ،( أيّام الَعَرب) وكتاُبُه يف  •

وعندي منه نسخٌة َوَرَدْت يف  (،  وامَلاملك بالَيَمن امَلسالك  ) وكتاُبُه يف   •

 . رحم اهلل ُمـَخلَِّفها،  الُكُتِب الَيَمنّية
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ى بوكتاُبُه يف ال •  (. الُقَوى  كتابـ)طِّبِّ املَُسمى

ى ب،  وكتاُبُه يف صناعة النُّجوم  • ئر احِلْكَمة رَس ـ) املَُسمى  (. ا

 (. واهر الَعتيقة اجلَ ) وكتاُب  •

 (.(1) وامَلطارح   الع طّ ال ) وكتاُبُه يف  •

 .  املوضوع   جُيهُ وزِ  •

 وله ِمَن الّتصانيف الّشاّذة إل البّلد ما َيْكُثُر وال َيكاُد َيْعِرُفُه َأْهُل الَيَمن. 

النّونّية عىل َمَعّد والُفْرس، وهى قصيدٌة    (القصيدة الّدامغة) وله كتاُب   •

ْت يف   ِعْلٌم َجّم؛ وهلل احلمد، ُأْحِْضَ َوَلُدُه، فيها  َحها  طويلة، وقد ََشَ

أيًضا  مج الَيَمنّية  الُكُتِب  ُمـَخلَِّفها - لِة  اهلل  القصيدُة    -َرِحَم  وهذه 

رَ  ِة والـُمَتنَزِّ ريى  عٌر مجيٌل كثري. ة. وله شَأْحَدَثْت له الَعداوَة ِمَن النِّزا

ولـاّم َدَخَل احلسنُي بُن خاَلَوْيِه اهلََمذاينُّ النىْحويُّ إل الَيَمن، وأقام هبا بَذمار  

َن ِشْعِرهِ  َحُه    مجع ديوا ِح واإلعراب موجوٌد  (2) وَأْعَرَبهُ وََشَ ْ . وهذا الّديوان هبذا الرشى

 عند علامء الَيَمن، وهم به ُبَخّلء.  

 

 .كذا  ولعّله ّتريٌف عن: )املطالع واملطارح(«الّطالع واملطارح: »قوُلهُ ( 1)

واة  يف إِ (  2) هُ »  :ْنبـاه الرُّ ُه وأعرـبَ ـبَ ُه(، بـدليـل قولـه بعـده:  «وَعرى وهـذا »، حمّرٌف عن )وَشحـه وأعربـَ

 .«الّديوان هبذا الرّشح واإلعراب 
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األَْلفاظ،   اجلَْزَلِة  واملعاين  احلسنة،  امَلقاصِد  عىل  األكثر  يف  يشتمل  وشعُرُه 

والتىْحريض   باألَْعراض،  الّّلصقة  والنُّعوت  األَْغراض،  املُِصيبة  والتىْشبيهات 

ك للِهَمم ف يف    املَُحرِّ راض، واألمثال امَلْْضوبة، واإلشارات امَلْحجوبة، والتىَْصُّ
ِ
امل

 الُفنون العجيبة. 

بُن   القا  صاعُد  ُطَلْيطِلة    (1)أمحدقال  قا   اهلل -األندليسُّ  يف    -رمحه 

كتابه: »َوَجْدُت بَخطِّ أمرِي األندلس احلََكم املُْسَتنِْْص باهلل بن النّارص عبد الّرمحن  

 . (2)أّن أبا حمّمد  اهلَْمداينى تويّف بسجن صنعاء يف سنة أربع وثّلثني وثّلثمئة«  األَُموّي 

  

 

بني صــــاعد بن احلســــن صــــاحب  طَ لَ َخ وهو ّتريٌف، ولعّله    «صــــاعد بن احلســــن»يف املطبوع: (  1)

ــاعد بن أمحد صـــاحب طبقات األمم تلميذ ابن َح  دم  زْ الفصـــوص، وصـ ، يؤّيد ذلك ، وهو املرا

 .59ه الِقفطيُّ موجوٌد يف طبقات األُمم:  أّن ما نقل

 .319 -315: 1واة باه الرّ نْ (  إِ 2)
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 من  

 صور املخطوطات  

 املشتملة عىل ِشْعِرهِ 
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 حرف الباء 

 -1 - 

 )من الّطويل(     :*أ(57 -ب56/ 1يف خمطوط اإلكليل )

َة   1 رَسا َعنِّي  ُمْبِلٌغ   ( ة  ُقضاعَ )فَمْن 

 

ِخلٍّ    ْكِب   ْقَطعُ تَ َأُلوَكَة  للرى ْيَل   (1) اللى

و ) و  ( ْمران  عِ ) َقباِئَل   2   (َأْسُلم  ) و  (َعْمر 

 

 (2) َعىَل النىْأِي ِمنُْهْم إِْن َنَأْوا َأْو َعىَل الُقْرِب  

اْخَتَلَفْت   3   ( َمْهَرةٌ ) و  ( َسْعدٌ ) و  ( ََنْـدٌ )إِذا 

 

ِمْن    (َتنُوه  )ومَجُْع     (3) ( َكْلِب )والـَمصالِيُت 

 (ةٌ ُجدى ) و   ( الـُخَشنْيُ ) و  (، َسِليح  )   وَحيُّ  4 

 

ءُ ) و   ( 4)يف ُلوِث الـَمطاِرِف والَعْصِب:،  (هَبْرا

  

، ومنهم قضاعة، وقبائل خوالن خاّصة، وآل أيب العّباس خاّصة خوالن  يف َمْدح  قال القصيدةَ   *

أن جن بعد  السِّ  نَ مِ   ذوهُ قَ نْ تَ إذ أخرجوُه واْس   ،  واحلَسن بن حمّمد بن أيب العّباس  َييى بن عبد اهلل

 ، كام سيأيت خرُب ذلك يف مناسبة القصيدة الّثالثة.كاد ُيقَتل

ــارعـة، وهو َيتمـل  «: »قولـه  (1) ا:  من دون نقط حرف املضـــــــــ ــً ُه   ،«يقطع»أيضـــــــــ عىل أّن فـاعلـَ

ديق املُِحّب. واخِللســــــــالة. و: الرِّ األَلوكةاخِلّل ال األَلوكة. و ْكب ّ: الصــــــــّ ْكبان: اجلاَمعُة    الرى كالرُّ

 ُب اإلبل.كَ رْ اّلتي تَ 

ُلم  (2) ــْ َلم( بفتح اهلمزة والّّلم إاّل   :َأسـ ــْ ُلم ) بفتح اهلمزة وضــــّم الّّلم؛ وكّل ما يف الَعَرب )َأســ ــْ َأســ

 : الُبْعد.النىْأيو .106/ 4؛ املخّصص:  من ُقضاعة  (بن إحلافا

دت  اختلفت    (3) ْصّلامَلصالِيت فيها جيئًة وَذهاًبا. ويف ُلوث امَلطارف والَعْصب: َتَردى
ِ
ت، : مجع امل

ْلب املا  يف األُمور. جال: احلازم الصُّ  وهو مَن الرِّ

ذي ُيّلُث بــه عىل اجلســـــــــــم،    ، وهواألَْلَوث : مجع  اللُّوث (  4) ُه    َلْوُث والّثوب الــّ الّثوب ونحِوِه: َلفــُّ
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الُغرى   5 َوَجْدنا  َمْن    (َخْوالنَ )بَأنّا   َخرْيَ 

 

ِمْن     ( ُعْرِب ) ُملوك  وِمْن    (ُعْجم  ) َعىَل األَْرِض 

 ها، وَخرْيَ (َسْعد    ْبنَ   َسْعدَ )ُهُم  وَخرْيَ  6 

 

 (1) ( َبني َحْرِب )  يدَ ِص   يدَ والصِّ   (غالِب    ي َبن ) 

الَعّباسِ   آَل ) و 7   ِخياِرها  َخرْيَ   (َأيب 

 

ْبنَ )و     ََيَْيى 
ِ
اهلل َنْدِب   َأيى ،  (َعْبِد   (2) َفًتى 

 ُهْم ُعيوَُنُمْ ُأالَك ُرُؤوُس الَقْوِم، َبْل   8 

 

اهلَِض   ِعنَْد  والَغْصِب وَأْسياُفُهْم   (3) يمِة 

َرْأِِيِمْ   (َخْوالنَ ) َتدوُر َرَحى   9   ِمْن َفْضِل 

 

ُقْطِب   وَأْقَداُمُهمْ   َعىَل  الـِهياِج   (4)َيْوَم 

ها   10  ِعزِّ يف   الىذي   (احلََسنُ )وواِحُدها 

 

َنْحبي   وَأنَْظَرين  َحْتفي،  فاَتني   (5) بِه 

الُقْرطِ  11  َنْفنَُف  ِمنِّي  كاَد   ىَل تَ ُُيْ   وَقْد 

 

َوَرق     ِمْن  َعنُْه  ِصفاحي   ( 6)ْضِب غَ وُتْكَسى 

 

 

ُه. و ْطَرف، وهو: ِرداء من  امَلطـاِرف وإدارتـُ ــــــــــــــــــــــُ
ِ
ب َخزٍّ يكون مُعلىاًم. و: مجع امل ـــْ ـ ـ ـ ـ : نوٌع من الَعصـ

ُع وُيَشدُّ ثّم ُيْصَبُغ وُينَْسُج فيأيت َمْوِشيًّا؛ الّتاج )عصب(.  الرُبود الَيامنَية، جُيَمى

يد( 1)  .اّلذي يظّل رافًعا رأَسُه، وال يلتفُت ِمن َزْهِوِه، يمينًا وال ِشاماًل  َيِد، وهوْص : مجع األَ الصِّ

 يف يف احلاجة، الّظريف النّجيب.: اخلفالنىْدب( 2)

 : الَقْهر.الَغْصب: الظُّْلم. واهلَِضيمة( 3)

َحى(  4) حى،  جَ ن َح : آلــــة الطىحن، تكون مِ الرى ب الرى رين أحــــدمهــــا فوق اآلخر، يكون بينهام ُقطــــْ

دور عليــــه، يكون من حــــديــــدة   ــَ لتــ َحى  الرى ــا من  الُعليــ ت ّتــــت احلََجر  ُيثبــــى ــا  ــا.  وهو: مــ   ونحوهــ

حى اّلتي ُيدار حوهلا، ملكانتهم يف قومهم.واهلِياج  : الثىَوران واالضطراب. يريد أَّنم كالرى

هُ (  5) اه وَتـاوزه. وفـاـته َحْتفـُ ه. وَأنَْظره: اهلَّلك واملوت. واحلَْتف: أي: خَتَطـّ لـَ ه وَأجى ب : َأْمَهلـَ :  النىحـْ

 األََجل.

هُ َنْفنَف الُقْرط  (6) بـــه عن العُ : َمْهوا ْحمـــة األُُذن. الُقْرط؛ ونُق، وكنى   : مـــا ُيعلىق ِمن احلُِِّلِّ يف شـــــــــــَ
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ِمْن   12 لِنَْْصي   ( راِزح  ) و  ( ُصحار  ) وقاَد 

 

ْحبِيل  )  وَحيِّ   الُغبِّ   ( َُشَ  (1) َكطاِميِة 

 َأماَمهُ   (َبنو َسْعِد ْبِن َسْعد  )وزاَفْت   13 

 

ْهِب   الشُّ احلََلِق  يف  كاألَْشباِل   (2) وَحْوَلْيِه 

 14  ، م  ُمَطهى الِعناِن  ِر  َخّوا ُكلِّ   َعىَل 

 

الَغْرِب   ُمنَْدِفِق  اجلَْرِي  َسْكِب  اخلَْيِل   ( 3) ِمَن 

 ُيّلِئُم َوْجَه األَْرِض ِمنُْه إِذا َجَرى 15 

 

َنَوى    يف  َبْت  ُركِّ َصْخر    ( 4) ْسِب القَ بَأْفهاِر 

 إِذا اْعَتَلقوا ِمنْها الـَمعاِرَف ِخْلَتُهمْ  16 

 

ِب   ْ للْضى َثمى  ُيْسَتنَْزلوا  وإِْن   (5) ُصقوًرا، 

 

 

فاح ع.: ُيْقطَ ُُيَْتىل ــِّ ـ ـ ـ ـ ــَرُة ِجْلِده.والصـ ــــــــــــــــــ ــَ فيحة، وهي مَن الوجه: َبشـــــــ ــى ُم والَوَرق   : مجع الصـــــــ : الدى

 .: الّشديد احلُْمرةالَغْضبالَغليظ، اّلذي َيْسُقُط مَن اجِلراحات. و

 من املياه: الَبعيد. الُغبُّ متأل املكان. و ياملرتفعة اّلت: لّطامية مَن املاءا (1)

روع. واحلََلقَتَبْخَْتت يف مشيها. و  زافت:   (2) ْهب: الدُّ : مجع األشهب،  وهو: ما خّتلل بياَضُه الشُّ

 يشٌء من الّسواد.

ر: (3) عيف. و  اخلَّوا ري اّلذي يكون يف لِــــــــــــــجام الّداّبة؛ وفرالِعناناللىنيِّ الضــّ ر الِعنان: : الســى ٌس خّوا

م  .  وإذا كاَن ســــهَل امَلْعطِف َليِّنَُه كثري اجلَْري ن الّتاّم اخلَْلق. واملَُطهى ْكب من اخليل: احلَســــَ ــى :  السـ

 : الكثري اجلَْري الَّّسيع.الَغْرب: املُنَْدِفع. واملُنَْدِفقريع الكثري اجلَْري. وـّالس

ــــــــــــــــــــر القاف، واّلذي يف املعجامت الفتح ال غري. و  «الِقســـــــبيف األصـــــــل: » (4) مجع    األفهار: بكســـــ

بالقَ : َعَجم التىْمر ونحوه. والنىَوىالِفْهر، وهو: احلََجر ِمْلء الَكّف. و ـــْ ـ ـ ـ ؛ : اليابس من التىمرسـ

 ّلة حلمها، وهو من صفات الكرم يف اخلَْيل.ّلبتها وقِ وأراد هبا: سيقاََنا يف َص 

َتْمســك به. و  اْعَتَلَق  (5) َب َيَدُه فيه، واســْ يَء: َأنْشــَ : مجع امَلْعَرِف، وهو َمنْبُت الُعْرِف امَلعاِرفالشـــــــــــــــّ

 مَن الَفَرِس ونحِوِه.
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بالعَ  17 خَتَطىُر  ُبْزاًل   ا رَحِسْبَتُهُم 

 

ُجْرِب   ُمَهنىَأة   ِمْن  َأْو  َدًة   (1)ُمَصعِّ

فامإِذا   18  بَمنِْكبِِهْم  َقْوًما   َصَدموا 

 

ُنْكِب   َلة   زى جُمَ َعْن  إاِّل   (2) َيروُحوَن 

َقنِيٌف  19  بيعةِ لِ )  وساَر   َنْحَوهُ   ( لرى

 

الِكْرفـ   بُمْرَتِدِف 
ِ
الـِجْلِب   يء  (3) ُمْرَتِكِب 

خَماَفةً فَ  20  ِرجال   ِمْن  ُبطوٌن   َرقىْت 

 

داِرها    ِمْن  هِبا  ْحِب وضاَق  الرُّ  َأْوَسُع 

 َّتُْرُق ناهَبا  (َخْوالنَ )ْن َسِمَعْت  أِلَ  21 

 

ََنُْت يُ و  ِمنْها  ُغْلِب   ْلِجُب   ( 4) َمْأَسَدة  

  

: مجع بازل، وهو من اإلبل: اّلذي له تسُع سنني، وذلك وقت َتناهي َشبابه وِشّدة قّوته. الُبْزل   (1)

ا: تتبخْت يف مشـــــــــــيهــا، أي: َتَتَخطىُر، حــذف إحــ خَتَطىرُ و اءين ختفيفــً . ، وذلــك لنشـــــــــــــاطهــادى التــّ

ــــــــــــــــــَرها، وهي األرُض الفضــــــاء ال شــــــجر فيهاو : أي الَعراء، فقصــــــَ دة. والَعرا عِّ ــَ ـ ـ : املرتفعة املُصـ

أ العــاليــة. و ــاب بــداء اجلُْربمن اإلبــل: امَلْطِِّلُّ بــالَقطِران. و  املَُهنــى : مجع األجرب، وهو: املُصــــــــــ

 .اماهم الّرجال كام تتحامى اإلبُل اجِلامَل اجلُْرَب ؛ يعني أَّنم تتحاجلََرب 

ُل   (2)  : مجع األنكب، وهو: اّلذي يف ِمْشَيته َظَلٌع وَمْيٌل.النُّْكب : املُصاب يف كاهِلِه بُجْرح. واملَُجزى

ه  : الَقنِيف(  3) حـاب الكثري املـاء، شـــــــــــبـّ . بـه، أو أراد اجلامعـات نفســـــــــــهـا  اجلامعـات مَن النـّاسالســـــــــــى

ذي  ِدفاملُْرتَـ و ة، أراد هانه القطعـة مَن اجليش تتلو القطعـة  ي: الـّ كون خلف الّراكـب عىل الـّدابـّ

ِديف هلا. و ــــيء الِكْرف كالرى ـ ـ حاِب ُمَْتاكمٌة ِصغار، واحدُتُه ِكْرِفَئة، شّبه والِكْرفئــ : ِقَطٌع مَن السى

يء: مُمَْتطيه وُمْعَتليه. و  ُمْرَتِكباجليش هبا. و ُه يف  اجِلْلبالشـــّ ُض اّلذي َترا حاب: املُْعَْتِ مَن السى

 األُُفق كأنّه َجَبٌل، شّبه اجليش به أيًضا.

ِمَعْت  (4) ــَ ـ ـ ـ َحَرَق ناَبُه  : يعني ألّن هذه الّرجاَل ســــــــمعْت صــــــــوَت رصيِف خوالن بأنياهبا. وأِلَْن سـ

هُ  ــُ ِرقـ ُه وََيْ ــُ ُرقـ ُه حّتىََيْ َحقــــَ لـــه رَصيٌف   : ســـــــــــَ ِمَع  وذلـــك عنــــد الغضــــــــــــــب ونحوه. وقولـــه:  ،  ســـــــــــُ

)وُتْلِجب...( هكذا جاء، وهو ِمن: َلـــِجَب َيْلَجُب َلـــَجًبا، وهو ارتفاع األصوات واختّلُطها، 
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ُرُؤوَسها 22 َهْوٌل  َيْلِو  َمْت مل   إِذا َصمى

 

َعْقِب   َعىَل  احِلامِم،  َخْوَف  َتنَْثني،   (1) وما 

ة    23  ِهزى ِمْن  هبا  َلهُ َفَأْسِمْع   َدَسَعْت 

 

الـُحْجِب هِت رَ بَِزأْ   يف  ِغْبُت  وَقْد  َشْخيص   (2)ا 

ولـَهاُتُه،  24  َدى  الرى ِشْدُق   وَأْضَمَرين 

 

الَكْعِب   ِسَوى  ُه  َترا ما  ِمنِّي  َيْبَق   (3) ومل 

 25 ، حوا ورُسِّ  ، بُلْطف  ِمنُْهْم  َحنا   فََّسى

 

ْقِب   السى ِغَيِة  بِرا ِمنّا  ُيْبَتلوا   ( 4)ومل 

يت، 26   فشاَل بَضْبعي، واْسَتَجدى لِنُْْصَ

 

اخلَْطِب   ناِزَلِة  ِعنَْد  بَأْمري   (5) وقاَم 

 

 

ئري.  و  ََنُْت وصـــــــــوُت العســـــــــكر. و ــــدة األســـــــــد: صـــــــــوُتُه دون الزى ـ : اجلامعة مَن األســـــــــود. امَلأسـ

َقَبة. شّبه اختّلَط أصواهِتم بأصوات مجاعة األُْسد: مجع األغلب: وهو الَغِليظ الُغْلبو  .الرى

 .: املوت احِلامم (1)

، ولعّل ما ُأثبت كان أوجهها  ،«يف األصــــــــل: » (2) م مّحاُل أوجه  . من دون إعجام، والرســــــــّ

أْرة و ُعُه يف صـــــــــدره، عىل الّتشـــــــــبيه به. الزى أْر، وهو صـــــــــوت األســـــــــد ُيرجِّ   ِهّزةو: الواحدة من الزى

كاحلُُجب: مجع احِلجاب، وهو: كلُّ ما  احلُْجب. وَدَفَعت:  َدَسَعت ـــــــــيء:  صوُت َحفيفه. والشى 

 .حاَل بني شيئني

َدى  (3) ز الكعب احلَْلق. وى ســـقف  ــــــــــــــ : اللىْحمة املَُعلىقة يف أقصـــ اللىهاة: اهلَّلك. والرى ــِ : الَعْظم النّاشـ

 .عند ملتقى الّساق والَقَدم

غيـة  (4) ا غـاء، وهو: صـــــــــــوت َذوات اخلُّف. و الرى ب كـالرُّ قـْ ــى ـ ـ ـ ـ ـ هِ السـ اقـة عنـد والدتـِ ُد النـّ وراغيـة ؛  : َولـَ

قب: كناية عن الّداهية والبّلء واهلَ  يُلها   ّلك، وأصـله أنّ السـى ــا ُعِقَرْت َعّل َفصـِ ــــــــــ ــمى ناقة ثموَد َلــــــــــ

 .863/ 2: ّلُك؛ انظر: املعاين الكبريًفا َفَرغا فجاَءُهم اهلَ ََش 

ْبع. وَرَفَعني: بَضْبعي شاَل  (5)  .: الَعُضدالضى
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ِمْن   27 َخْلِفي  َأنى   ( حاِشد  ) و  ( َبكيل  ) َعىَل 

 

ِب   ْ والْتُّ ْمِل  والرى الَقْطِر  َعِديِد  َب   (1)ِقـُرا

عاِزًما 28  ِفـيى  ضا  بالرِّ إاِّل  َيْرَض   ومل 

 

 ( 2) َعىَل الَغْلِب   -ُيواِت األَْمَر ِرْفًقاإِذا مل  - 

َجْت  29  َتَأجى  فَأثَْقَب ناَر احلَْرِب َحتىى 

 

ْطِب   الرى باحلََطِب  ِم  لإِلْْضا َيْأِت   (3) ومل 

  

  

 

بته: ما قارَب مَتامه ِقـُراب (1)  .الّّشء وُقرا

 .، أراد الَغَلب، فلم يستقم له،  والَغَلب كالَغَلبة، وهي: الَقْهر واألخذ بالقّوةالَغْلب (2)

جت النّار: َأْوَقدها وأشـــــــعلها. و  َأثَْقب (3) ِمع هلا صـــــــوٌت من شـــــــّدة َتَوقُِّدها. وَتَأجى م:  : ســـــــُ اإِلْْضا

ْطباإليقاد واإلشـــــــــعال. واحلََطب  : اللىنيِّ الطىرّي اّلذي ال يشـــــــــتعل بَّســـــــــعة، وال يصـــــــــلح  الرى

 .إليقاد النّار
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 -2 - 

 )من الكامل(                    :*ب(-أ 42/ 1يف اإلكليل )املخطوط: 

دونَ  1 ناَل  تِهِ   قد  َسنَوا ِمْن   الَعرْشِ 

 

األَْشَيِب   ِئيِس  الرى َكفُّ  َتنَْل  مل   (1) ما 

ََيِنْ  2  ومل  فاْمُتثِْلَن،  َخّلِئَق،   وَأتَى 

 

ِب   بُمَؤدِّ َفْت  ُثقِّ ما  ِسنِِّه   (2)ِمْن 

ساِعُدهُ  3  نِهِ   ،فاْشَتدى  ِقرا  َفُكلُّ 

 

والـِمْخَلِب   نابِِه  خَماِرَي   (3) َُيَْشى 

َبْأَسهُ ما   4  َعنْها  األَْمّلُك   َتْدَرُأ 

 

امَلنِْكِب   دوَن  ِح  الّرا بَدْفِع   ( 4) إاِّل 

 

 

ح املُســـــــــــَلَم بَن َعبـّاد  منهم دْ مَـ  اخلواليّن، ور أوالد َعبـّاد بن عبـد اهلل األَكيِّلّ كْ ذِ يف  * جـاء يف اإلكليـل  

اًم وعبد اهلل والَوجيه وَحّجاًجا وأمحد  كِّ ة: »وأولد َعّباُد بُن عبد اهلل: حمّمًدا وَرْوًحا وحُمَ خاصــــــــــّ

ب للَعَلويِّني، وقاتُِل  
م واملُســـــــَلم، وهو َرُجُل خوالن، وصـــــــاحب الَفَتكات، واملُناصـــــــِ ــَ واهلَْيصـــــ

صاهم، وليس يف خوالن َمن َيفي به يف عصــــــــــرنا غرَي العشّيني وَييى بن عبد ُعاّمهلم، وشاقُّ عَ 

  : ّباح؛ وفيه يقول اهلَْمداينُّ تِهِ  قد ناَل دون الَعرْش اهلل وأبا الصى ْعر(«. ِمْن َسنَوا  ... )الشِّ

ْيب :األَْشَيُب  (1)  .ذو الشى

َذُه مثًّل، وَحذا  اْمَتَثَل  (2) َ يء: اختى ــّ َفتَحْذَوُه. و: الشـــ َم اْعِوجاجها. وُثقِّ َيت وُقوِّ ُ : مجع  اخلَّلئق : ُسوِّ

جّية.  اخلَِليقة، وهي: الطىبيعة والسى

: مجع امَلْخَري، مصـــــــدٌر ميمّي، بمعنى  امَلَخاِرُي . والنىظِري والُكْفءُ ن وهو: رْ : مجع القِ الِقرانُ  (3)

 .اخلَْري، أي: اخلَْدي باألظفار يف اجلسد كّله

ُح ال (4)  .: مجع الّراحة، وهي: بطُن الَكّف ّرا
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ل 5 بُحساِمهِ   ( َيْعُرَب ـ)َأْحيا  ها   ِعزى

 

األَْصَهِب   الَعجاِج  يف   (1) والَيْقُدميىِة 

هِبِمْ  6  ُجدوُدُهُم  َعَثَرْت  ما  َبْعِد   ِمْن 

 

ـِهْم،    ُذلِّ ِمْن   ،  ( 2) لِْلَمْرَكِب وَتباَذخوا

ِخياِرِهمْ  7  ُنفوُس  َرًدى  ُكلى   َفَوَقْتُه 

 

لَذوي     ، ل  ُحوى ُقلىِب (َيامن  ) ِمْن   ،(3) 

ُبْعَدةٌ  8  َعَلْيِهْم  ُأنوَفُهُم  ْت   َردى

 

ُموِعِب   بَجْدع   وا  ُعمُّ وَقْد   ( 4) ِمنُْه، 

 9   ، لَِعظِيَمة  َبقوا  ال  َيُقمْ َلـاّم َبْل،    

 

َيْغَضِب ِمْن    وَلـاّم  َعنُْهْم،   دوَِنا 

رٌ )َعَجَمْت   10  عاتًِكا   (نِزا ِقْدًحا   ِمنَْك 

 

لىِب   الصُّ بَِعضِّ  وَسُهُم  ُْضُ  (5)َأنَْبى 

دوِن   11  ِمْن   ِخطاِمها  غِ َبلْ وَغَصْصَتها 

 

َعَصْبَصِب بِ   احلُلوِق  يف  َيْوم    ( 6)َشجاِة 

 
 

ةُ   (1) ُدِميــى ْبُق اآلخرين يف احلَْرب الَيقــْ ُم يف الغــارة وســـــــــــَ دُّ ُه الَعجــاج . و: التىقــَ َرتــْ : الُغبــار، وكــّل مــا َثوى

ياح. و  : ما خاَلَط لوَنُه مُحَْرٌة .األصهبالرِّ

دوُدهم، أي:   َعَثَرت املعنى، و، خمتـــّل الوزن غري مّتجـــه  «... جـــدوهم ...»  يف األصــــــــــــــل:  (2) جـــُ

 : َتطاولوا وَتفاخروا.َتباَذخوا َتِعَسْت. و

ل الُقلىب. و: اهلَّلكالّرَدى( 3) جال: الَبصري بَتْحويل األُمور وَتْقِليبها. احلُوى  ِمَن الرِّ

هم األمرُ  (4) ة.والُبْعَدة  : َشِمَلهم مجيًعا.َعمى  . : املُْسَتْأِصُل واملُوِعُب   : احلَْزم وُعُلوُّ اهلِمى

ِه.   َأنَْبى   (5) ُه عن إصـــــــــــــاَبتـــِ فـــَ ِه، ورَصَ َدفـــِ ِدُل عن هـــَ ُه َينُْبو وَيعـــْ ْمَح وَنْحَوُه: َجَعلـــَ ْدَح  وَعَجَم     الرُّ القـــِ

ْهم قبل أن ُيراَي الِقْدح. وونحَوُه: اخترَبُه وامتحنَهُ  عَ  : الســى ل. و  وُيوضــَ : اّلذي  العاتِك له النىصــْ

لىب إل احلُْمَرِة. ومال لوُنهُ   : القاِّس كاحلجارة.الصُّ

ِمهـــا»  ، ولعـــّل املراد:، ومل يّتجـــه يل معنـــاه«»  يف األصــــــــــــــل:  (6) ه  و  .«َبْلِغ َمرا ــَ تـ ــْ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ــَ ـ ـ ـ ـ ـ  َغصـ

ــيًئا َُيْنُُقهُ كَأغْ  َته: إذا َخنَْقَته، كأناّم جعلَت يف َحْلِقِه شــ ــْ صــ ــَ جاةُ . وصــ ــى ُب يف الشـ ــَ ُة اّلتي َتنْشــ ــى : الُغصــ
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َبْعَد   12 األَْقداُم  بَِك   ُثبوهِتاَفَهَوْت 

 

َمْرَقِب   ِمْن  هاُمُهْم  ساَبَقْتها   (1) َقْد 

ما  13  َبْعِد  ِمْن  هبا  ُمْضَطِرٌب   فاحلَْبُل 

 

التىْطنِ   يف  ُمَذْبَذِب َأْلَفْوُه  َغرْيَ   (2)يِب 

ُمْعِلاًم  14  ُرحْمَِك  بِسناِن   صاَفْحَتُهْم 

 

ُسوِق    األَْغَلِب   (َصْعدةَ )يف   ( 3) كاهلَِزْبِر 

 
ثانِ  15 إاِّل  ُزْرَت  ومل ـما   ، اْثنَنْي   َي 

 

بِمْقنَِب   َلَدْيَك،  تِِهْم  لِِقلى  ،  (4) َتنَِّْسْ

ِعْلِجِهمْ بِ فَعَلْوَت   16  هاَمَة   الـِهنْديِّ 

 

ًبا    َقِب تَ َْضْ َمفاِرُقُه:  َلُه   ( 5)ُقوُل 

وَثَلْثَتهُ  17   ومُجوُعُهمْ   ،وَثنَْيَتُه 

 

الـَمْذَهِب   يِك  ِ  ( 6)قاَب الطىِريَدِة يف الْتى

 

 

ةبالَعَصْبَص احلَْلق. و دى يق والشِّ  .: املَُتناهي يف الضِّ

ؤوس، ومفرده: اهلامة.اهلام (1) قيب.امَلْرَقبو : الرُّ  : املكان املرتِفع اّلذي َيرتقيه الرى

ها باحِلبال لَتْثبيتها إل األوتادَتْطنيُب اخِليام وَنحوها. و: وجدوهَأْلَفوه (2)  .: َشدُّ

جاعًة منه  املُْعِلم ( 3) ِه َعّلمًة ُيعرُف هبا يف احلرب، شــــَ ــِ ْعدة و .ِمَن الُفْرســــان: اّلذي جيعُل لنفســ ــَ :  صـ

َقَبة.األغلب: األسد. واهلَِزْبرو .موضٌع مشهور  : الَغليظ الرى

، وهو الكتيبة مَن الُفْرسان تكون يف طليعة اجليش،  َتنْسـِر مل   (4) قوامها ما بني ، أي: مل َتتىِخْذ َمنْسـًِرا

ْقنَب. واملئة إل املئتني
ِ
 : اجلامعة من اخليل والُفْرسان، َتتمع للغارة.امل

نْعاهلِنْدي  (5) ــُّ َكُم الصـــ ُه  ألنّه حُمْ ــى يف اهلِنْدّي، وخصـــ ــّ ديد القوّي الِعْلج . و ّ، أي: الســـ ــّ ُجُل الشـــ .  : الرى

 .: صوُت َوْقع الّسيفَقْب و

يـُك . ودة، إذا كـانـت ال تفوتـه الطىريـدةالطىريـدة، أي: َدَرك الّطريـ قـاب    (6) ذي ال راعي لـه،  الْتى : الـّ

هاب.امَلْذَهب. وفهو مهمٌل مْتوكٌ   : مكان الذى
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هُ  18 َكفى  ، ُمِغري  ِمْن  ِمنُْهْم،  َردى   ما 

 

ِمْقَضِب   ُحسام   إِل  ِمنَْك،  ْعِب   ( 1)للرُّ

ُمغْ  19  فَظلُّوا   ، ََناَرُهمْ مِ هُبِتوا  ِضنَي 

 

كالـُمَتَهيِِّب   األَْفراِس   (2) بَِمعاِرِف 

ُمباِرًزا، 20  َعِدْمَت  إِْذ  َرْأَسَك،   وَلَوْيَت 

 

الـُمَتَلبِِّب   الفاِرِس  لِقاَء   (3) َتْبغي 

هِبِ  21  ِد  اجلَوا َخْطَو   نَة  يُمَتَغْطِرًفا 

 

الـُمهْ   الطىِريِد  وال  الـُمِخبِّ   ( 4) ِب ذِ َغرْيَ 

 
َمْذُكوَرةً  22 َفْتَكًة  ِفيِهْم   َفَفَتْكَت 

 

 (5) (الـَجبَْجِب ــ) بِ َوْقُعها    (ظالِـمَ اْبَن  )َأْحيا   

 

 

ا: «... من مغري كفه»قوله:   (1) ِ َكِفهِ »، َيتمل رســُمُه أيضــً ُب . و«... من ُمَغربِّ ْقضـَ
ِ
يوف:    امل مَن الســُّ

 .الَبّتاُر الَقّطاعُ 

األصـل، وهو مّتجه، عىل أنّه َيتمل أن يكون: )بَمغارف بكذا   «بمعارف األفراس ...»قوله:   (2)

األفراس(؛ وخيل َغوارف، أي رسيعة، كأَّنا َتْغِرف اجلَْري َغْرًفا؛ أي إَّنم خَتَّفوا عن الفرسان  

ـــــــــــــــــــيَء إذا أخفاه. : ااملُْغَمض يف بعض أماكن َجْري اخليل. و ي، من قوهلم: َأْغَمَض الشــــــــّ ملَُتَخفِّ

 : مجع امَلْعَرِف، وهو َمنْبُت الُعْرِف مَن الَفَرِس ونحِوِه.امَلعاِرفو

 : الّّلبُِس ِسّلَحُه.املَُتَلبُِّب : َتْطُلُب. وَتْبغي (3)

. واملَُتَغْطِرف (4) ْفق ينَةُ اهلِ : املُْختال املَُتَكربِّ ــِرعُ املُِخبُّ والتَُّؤَدة. و: الرِّ ــــــــــــــ ــْ َتُه عىل : املُســـ ، واحلامل دابى

ع ع: ِذباملُهْ . واإلرسا  .املَُّْسِ

ــــمَ  قوله» (5) ـ ـ ئر القبيحةـــــــــــ رورة، وهي من الّض ـــــــــــ رف للّض ـــــــــــّ «: منعه مَن الصظالــ : هو ابن ظاملو .را

ملوسوعة العربّية ، أحد ُفّتاك العرب املشهورين؛ انظر ما كتبُتُه عنه باالـــــــــــُمّرّي  احلارث بن ظامل  

وارد: املســــــــــتوي مَن  :  اجلَْبَجب و  .7/890بدمشــــــــــق:  : ماٌء ُجْبُجب ؛ و90األرض؛ عن الشــــــــــّ

 (.2/101:  بنواحي الياممة؛ معجم البلدان )جبجب
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َخْيَلُهُم   23 ر  ــ) بِ وَرَدْدَت   وقد   (ِدْقرا

 

َأبِيَك -َبْت  َنِش   َمنَْشِب   -َلَعْمُر   ( 1)َأْضَيَق 

 
َقفا  24 ما  بَِأْخَبِث  قاِئَدها   وَقَلْبَت 

 

األَْرَنِب   كاْنِكباِب  ِمنْها   (2) فاْنَكبى 

  

 

 

  

 

ر (1)  مَلنَْشُب الّّشُء: َعِلَق. وا َب َنِش : اسم موضع. وِدْقرا
ِ
 .كالنُّشوب،  وهو: الُعلوق يف الّّشء

ُر الُعنُقالَقفاَقفا«: )ما( زائدة، و ماقوله » (2)  : انقلب عىل وجهه.اْنَكبى . و: ُمَؤخى
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 -3 - 

 )من الَّّسيع(                   :*أ(55/ 1اإلكليل )خمطوط  يف

 

عر يوم َكَتَفى؛ *  »وآل أيب ُفَطيمة اّلذين قاموا مع إبراهيم بن موســـــى بن  جاء يف اإلكليل:  قال الشـــــِّ

د دَة معــه، وقـاموا مع َمن قـام ِمن خوالن عىل حممــّ عــْ ّ ، وَأْحَربوا صـــــــــــَ  الرى
د  بن   جعفر بن حممــّ

، فَملىكوُه  سِّ َعّباد  فقتلوه، وهم اّلذين خرجوا ليحيى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم إل الرى

ِه، ونِظاَم دولتِهِ  وكانوا َعموَد َأْمِرِه وَوْكرَ  ؛بلَد خوالن، وساروا معه إل الَيَمن حّتى َمَلكها  ؛ ِعزِّ

فأقاموا عىل ذلك حياَة َييى بن احلســـــــــني، وحياَة ابنه حمّمد بن َييى، وحياَة ابنِِه النّارص، حّتى  

َجنَُه  ِجنُْه، وأّن أســعَد ســَ َجَن اهلَْمداينى بَِيِد أســعد بن أيب ُيْعِفر، فطلبوا فيه، فأعلمهم َأنىُه مل َيســْ ســَ

ــُن بُن  ؛يف ُجْرم  َأْجَرَمُه إليه ان، طالًبا فيه، فَرِكَب منهم احلســـــــ ــّ حمّمد بن أيب العّباس إل أيب حســـــــ

ْجنِِه عندي، فاطلبوا إليه، فإذا   ِجنَُه له، فهو يف سـِ فاْعَتَذَر، وقال: إّنام َكَتَب إيّل فيه النّارُص َأْن َأسـْ

، وأعلموُه الَعّشّيني النّارَص يف الطىَلب  وعاَوَد مجاعةُ   ؛فانصــــــرف  ؛َأنَْعَم، فَيْكُتُب إيلى حّتى ُأْطِلَقهُ 

بام قال أسعُد، فأبعدهم وَأْغَلَظ هلم، فَأْغَلظوا له وَتباَعَد أمُرهم، وأظهروا له اخلّلَف، وقاَد لُه 

نَعة َكَتَفى، فســـــــــأَل النّارُص ُوُجوَه  ]حمّمد بن  احلســـــــــن بن ــْ أيب العّباس بني مُجاعة، وقاَتَلُه بِمصـــــــ

َف تلك اجلموع، وواَدَعُه   ؛له اهلَْمداينى  َح َمنْ ِرفوُه وُيْعِلموُه َأنىُه قد ـــــــــــ خوالن َأْن َيْص  فَرِ َ ورَصَ

داينِّ كـان ِمن جهـة ابن زيـاد  صـــــــــــاحـِب َزبيـد، فـَأْدَبَر عِن النـّارص،  حى لـه أّن إطّلق اهلَمـْ حّتى صـــــــــــَ

ان بن عثامن بن أمحد بن ُيْعِفر َمها إليه؛   ،واســـتدعى حســـّ ا للنّارص بإســـاءة  َقدى ان َعُدوًّ وكان حســـّ

:  فَ تَ كَ   ويف يوم داينُّ هـا  ى َيقوُل اهلَمــْ ا هــانَئ عن َأرْسِ ْدت هلــَ ْعر(«.قــُ (   ... )الشـــــــــــِّ وقولــه: )أحربوا

ا النصـــــــــــ وببـاحلـاء املهملـة،   ْهن إل: َأْخَربوا ــــــــــــــــــــــ رســـــــــــم عّلمـة اإلمهـال ّتـت احلـاء دفعـً ؛ راف الـذِّ
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لـَها   1 ها   (هانَِئ )ُقْدَت  َأرْسِ  َعْن 

 

كالّّلِب   َأْسَوَد   ( 1)بَِجْحَفل  

َصْدُرهُ   صُّ ََيَ  2  بِه  َمرى   ما 

 

احلايب   اجلََبِل  بِِمْثِل   ( 2)َدْعًسا 

ُمْ  3  ورُ   ،َكَأَنى َفْوِقِهمْ   والزُّ  ،ِمْن 

 

الغاِب ُأْسٌد    َأِشُب   ( 3)َعَلْيها 

َرْيعاََنا 4  الَقْوَم  َصَبْحَت   َحتىى 

 

ُمنْتاِب   َغرْيِ  ُمْرس    ( 4)َصباَح 

َمْيعة   5  بذي  ُقْدَت  َمْن   َتْقُدُم 

 

َمْلَثم     ذي  َعىَل   ( 5)واِب َُيْطو 

َرهِ  6  َعْضَبنْيِ   الظَُّبى  يَف شاِهَر 

 

َقّضاِب   واألَْذُرِع   ( 6) لِْلهاِم 

  

 .وجهٌ   كّلمها لهو

ل خوالن بن عمرو. و: إحـدى قبــائـل خوالن العــاليــة، تنســــــــــــب إل هـانئ بن  هـانئ   (1) مَن    اجلَْحفـَ

ودالّّلُب . واجلُيوي: الكثري الَعَدد ة تكون مَن احِلجارة السُّ  .: مجع الّّلبة، وهي: احلَرى

ــــــــــــــــيَء: َأزاَلُه وَمــــــــــــــــحاُه. و  َحصى  (2) ْعسالشــــى ّدة َوْطء األرضالدى مَن اجلبال: الثىقيل   احلايب. و: شــــِ

ف  .املرُْشِ

ْوراء، وهي: القوس:  ور الزُّ و  وهو ّتريف.،  يف األصــــــــل:»... الغايب« (3) ب. ومجع الزى ــِ ــ ـ مَن    األَشـ

َجر: املـُْلَتفُّ املُتداخُل.  الشى

ــُلُه وأّوُلُه. و  َرْيعانُمنْتايب«. و...  يف األصــــــــل:»  ( 4) : أفضــــــ
 
ــباَح املُْرِّسكّل يشء : املَُثبُِّت، يعنى صــــــ

. و ئر.املُنْتابُمقيم   : الّزا

ــــــرعة يف اجلَْريامَلْيعة : َتْسبِق. وَتْقُدم األصل:»يقدم ...    ... وايب«. ويف ( 5) يعني ؛ : النىشاط والسُّ

ل الواب : مكـان اللىْثم. وامَلْلَثم و   .بـذي امليعـة: الفَرس ْخم، وســـــــــــهـّ ، أي: الَوأْب، وهو: الضـــــــــــى

 للّْضورة.

ايب«.6) ــّ ــل:» ... َقضـ « أي: شـــ   ( يف األصـ َبنْيِ ــْ ــاهر َعضـ ْيَفنْي؛ ووقوله: »شـ ــَ ُب اِهَر سـ يف  الَعضــْ ــّ : السـ
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َعْزِمهِ غْ ومُ  7 ِمْن  الَقْلِب  يف   ِمًدا 

 

بالنّايب   الـَمْقَتِل،  َعِن   (1) َلْيَس، 

ع   8  َمرْشَ يف  امَلْوَت  َسَجْلَت   ُثمى 

 

واآليب   َة  الـَمجى  ( 2) لِلنّاِشِح 

عاَينَْت   ( هاِشمُ )فعاَينَْت   9   ما 

 

الـهايب   (ُأَميىةٌ )  الَقْسَطِل   ( 3) يف 

 

 

َرْهطِِه،،  (عاِمر  )ِمْن   10 ِمْن   والُغرِّ 

 

الّرايب   َعىَل  ْيِد  الصى  (4) ُمْشِلَيِة 

 

 

 

 

 

هيف القـــــاطع. و قيق. والرى الرى يف. والظَُّبى :  الســـــــــــّ دُّ  ة، وهي: حـــــَ بـــــَ الظُّ اُب : مجُع  ــّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مَن   الَقضـ

يوِف: الَقّطاع.  السُّ

يوف ونحوها: املُْرَتدُّ غرُي النّافذ يف امَلْضـروب. النّايب: موضُع الَقْتل. وامَلْقتُل ( 1)  مَن السُّ

: َمْوِرد املاء اّلذي ُيستقى امَلْشـَرع . و: »َسَجْلَت امَلْوَت«، عىل الّتشبيهاملاء: َصبىُه، وقوله  َسَجَل (  2)

ــــح منه. و ـ ـ اقي. والنّاشـ ــّ ة: الســــــــ يامَلجى ، مأخوذ من قوهلم: َمجى الرِّ ة مَن امَلجِّ َق ونحَوُه: َرماُه : امَلرى

 : اّلذي َيعاُف املاء.اآليبِ  و.ِمن ِفيه

ــــــــْرف، ورصف اآلُأَميىةٌ ...    هاشمُ »... ( قوُلُه:  3) ه الصى ــــــــرِف وحقُّ ه    خر«، َمنََع األول من الصى وحقى

ئر يف شعِرِه، عىل قّلة ما وامَلنْع، فاألول ْضوة قبيحة، والّثاين ْضورة غري قبيحة؛  كثرة الّضـــــرا

اب: ما َدّق وارتفع اهلايب: الُغبار الّساطع. والَقْسَطُل . وللنّظر انتهى إلينا منه، الفتةٌ   .مَن الْتُّ

ِّل  ( 4) ــُمشـْ ــ ـ ـ ـ وقد يكون أراد:  ،ِرُف املَُتعايلــــــــــــ : املُشـْ الّرايب . والَكْلَب ونحَوُه: اّلذي ُيْغريُه وَيْدعوهُ الــ

ْيَد بَمن يُ  قُبه الّرابئ، فســـّهل اهلمز، وهو الــــــــــــــُمراِقب؛ كأنّه يريد أّن عامًرا وَرْهَطُه ُيْغُروَن الصـــى را

 ن سجنه.دايّن مِ مْ ليصطاَده؛ والّظاهر أّن عامًرا كان ممىن أعان عىل إخراج اهلَ 
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 )من الّطويل(           :*أ(52/ 1يف خمطوط اإلكليل )

َأُلوَكةً  1 الـَمطيِّ  َأْذناَب   َسُأوِدُع 

 

كاِئِب   الرى وانِياُت  َعنْها  ُر   (1) َتَشذى

َمَع   2   ، ََنْج  ُكلِّ  يف  ُضها،  ذا ُتنَفِّ  الشى

 

َصْفَو    ْبِح  الصُّ يف  وُتوِرُدها 

 ( 2) الـَمشاِرِب 

 

َتَعلىَقْت  3 َقْوم   َبنْيَ  ما  َوَقَفْت   إِذا 

 

الـَحقاِئِب   اْلتاِمِس  َقْبَل   (3)بَأْسامِعِهْم 

 

 

: جرًبا  »* جاء يف اإلكليل:   ، فَأْوَلَد َيْعىَل بُن غالب  فَأْوَلَد غالُب بُن ســـــعد بن ســـــعد: َيْعىَل بَن غالب 

مى اجلميع  ّم إليهم ِمَن الّربيعة، وضــــَ ، هم يف بني مَحَْرة مع َمِن اْنضــــَ ْبًّل، ثّلثة َأبُْطن  ا وشــــِ وُمعيشــــً

، وتُ  اة، وُتســــّمي  اســــم مَحَْرة، فقيل: بني مَحَْرة، وليس مَحَْرُة بَأب  وال ُأمٍّ ــّ يهم خوالُن بني الشــ مِّ ســــَ

  : داينُّ ة؛ وفيهم َيقوُل اهلَمـْ ل، واحلَْمَرُة عنـدهم مثـُل األََْشَ ُأْوِدُع َأْذـناَب  بني حّي: بني املُْرغـُ ــَ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

يِّ َألوَكةً 
ْعر(« امَلطِ  .... )الشِّ

سـالة. واألَلوكةُ  (1) رُ : الرِّ ذى ُر، وحذف إحدى الّتاءين للّتخَتشـَ ذى َرِت النّاقُة: ، أي: َتَتشـَ ذى فيف. وَتشـَ

ا. و ا وَنشـــــــــــاطـً ْت بـَِذَنبِهـا َمَرحـً بـَ عيف الفـاتر. والواين َْضَ كـاـئب : الضـــــــــــى كوب، وهو:   :الرى مجع الرى

 البعري اّلذي ُيْرَكب.

َض   (2) ُقط ما َعِلق به. وَنفى  لَيسـْ
ة  َكُه بشـدى ــــــــــــيَء: َحرى ُ الواضـُح. و  النىْهجالشـّ :  ذا الشـى مَن الطُُّرق: الَبنيِّ

. وابى باب، أزرُق اللىون، ُيْؤذي الدى ٌب من الذُّ  َْضْ

َقْت بَأْسامعهمقوُلُه: »  (3) سالة.َتَعلى  «: يعني الرِّ
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يل   4 ُر  جاِرِهمْ   ( َخْوالنَ ) ُتَذكِّ َة   ِذمى

 

بالـمـَناِكِب   اإِذ  َأبْطالِـِهْم،  ِمْن   (1) الَذ، 

ِذالاًل (ُحَييًّا)وناَدى   5  يا   ( ُمـْحِكاًم )و،  : 

 

 (2)  (غالِِب ) : يا َأنْفاُه، يا َأنَْف  (َحـْمَرةَ ) و 

  

  

 

 .وامتنع بقّوته اْلَتَجَأ إليهبه:  الذ (1)

الل(  2) ّل، وصــــّغرهم فقال: ): مجع الّذليلالذِّ هم بَقبول الذُّ ( وهم بنو حّي كام ســــلف ُحَييًّا ؛ ُيعرّيُ

 .غالبو ْمَرةـَح يف مناسبة القصيدة، ومثلهم:  
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 )من املنَّسح(                :*(42/ 10يف خمطوط اإلكليل )

 

دان يف * جــاء يف اإلكليــل:   ْ َد مهــَ يــِّ اَم بَن إبراهيم، ســـــــــــَ عــّ َد إبراهيُم بُن عبــد اهلل بن يــأس: الــدى َأْولــَ »فــَ

ــّيًة وُجوًدا وِحْلاًم وَدهاًء وثَ ــــــــــــــــ عصـــــ  َمُه َنْجَدًة وُفروســـ ئَد عىل َمْن َتَقدى ا ِرِه، والّزا رْبً ــَ باًتا وَوفاًء وصـــ

َر بصــــنعاء،  َتَلَب اململكَة منهم، وَمَلَك بلَدهم، وَتَأمى ْوًنا، وهو اّلذي قام عىل آل ُيْعِفر فاســــْ وصــــَ

ْل ذلـك َدن، ومل َيطـُ ــاحـل عـَ د بن ُيْعِفر،   ؛وُجبِيـَْت إليـه الَيَمن إل ســـــــــ ا عنـد حممـّ يًـّ
وكـان َمِكينـًا َحظِ

ُه أبو ُيْعِفر ُه ابنـُ ا عليـه فيام ارتكـب   فلاّم َقَتلـَ ا لـه، وزاِريـً يـً اُم ُمَعزِّ عـّ ِدَم عليـه الـدى ، قـَ
د  إبراهيُم بُن حممـّ

يًّا، فلاّم َكلىَمُه، قال: وُتقابِلني هبذا  َلـــــــــــــــــــَحِقيٌق َأْن 
ــِ ــاله، فَوَجَدُه َمنْشــــــ ِه، فأمر بإيصــــــ ِمن أبيه وَعمِّ

ُب  ــَ ُه الَغضــ ــَ ِغينًا، وقد َأمْحَســ ــَ ّعام ضــ َ بام كان منه، ُتْلَطَم! فخرج منه الدى حا أبو ُيْعِفر ُخربِّ ــَ ، فلاّم صــ

ُه، فقـال لـه: لن َترْ  بـَ ُة اليوم َهوانَ قَ فـاعتـذر إليـه وَقرى مـَ أمس، ولن تعلق قـاِدمـُة اخلري بـُذنـاَبى    َع َكرا

دان أظهر اخلّلَف، واجتمعت   ؛رّ ـــــ الّش  ثّم إّنه ماَسَحُه حّتى َخَرَج ِمن عنده، فلام صار يف بلد مَهْ

َب اجلميع معه، فكان له وقائُع  َبت فيه حاشـد، وَغضـِ ّحاك، فَغضـِ له َبكيل، وَقَتَل حمّمَد بَن الضـى

ُه حتّ  ْوَلتــُ ْت صـــــــــــَ ر، وَعُظمــَ
َب بــه املثــُل، وَمّلحُم، منهــا يوم َخْيوان ويوم َوْرَور ويوم مَخِ ى ُْضِ

ّعام ...، ومل َيَزْل بصـــــنعاء حَتى   ُتْعظِم: ألَْفَعَلنىُه لو قام فيه ... وما قام يف َلْطَمة الدى ــْ فقيل فيام اســـ

ُد إل الَيَمن يف  ــِ َوّية إل حفتم بن حســــن، فَبَعَث املوّفُق واملُْعَتضــ َأَخلى عليه حمّمد بن أمحد بن الرى

ة أيب ُيْعِفر، ف َ ًة أخرى، ثّم الَءَم الَعَلوّي َييى بن احلســـــــــــني بعـد ُنْصـــــــــــْ خرج منهـا، ثّم عـادهـا َكرى

ــه   ــان لـ ــه ابُن َطريف  والَقراِمط، وكـ ــام معـ دان، وقـ ْ ــَ َد مهـ ــَ َبلـ ــه  ــه، وأســـــــــــلم إليـ امـ ــّ ذلـــك إل آخر أيـ

ْبَحة، قتلوا فيه ِمَن الَقرامط ُزهاَء أربعمئة ِمن أبطاهلم وَعوادِي ــَ ْفيانّيني يوم ِعْرق صــــــــ ــُّ م، وللســــــــ
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اْعَتَدْت  لَ (  َقْحطانَ )   (1)َذناِئُبهاـاّم 

 

َبني   ُوُجوَه  َجَلْت  ُسيوًفا   إِنى 

 

1 

حاطُِبها احلُروَب  َأْذَكى   ( 2)َأيّاَم 

 

ُرَبى    (ُقّرانَ ) بَسْفِح     ( َغَرق  )َأْو 

 

2 

َكتاِئُبها َبى  كالدى ة   ِعدى  (3) يف 

 

 ( بِنا(َفْضل    ابنِ َعىَل  َأطاَف  وَقْد   ، 

 

3 

ِسِهْم،   َأْْضا  (4)َمضاِرهُباوَقْرَع 

 

ُسِلْلنَ -ْرَننا  كِ ُيذْ    َأْعُظَمُهمْ   -ما 

 

4 

ِقُبها ُيرا لِـَمْن   ( 5)ُمْرَتِقباٌت 

 

تِِقنا  َعوا َفِفي  ِلْبها  َيطى  إِْن 

 

5 

  

 

  : يوًفا َجَلْت ُوجوَه َبنيوهي أّوُل َدبور  عىل الَقرامط؛ ويف ذلك اليوم َيقول اهلَْمداينُّ ــُ ...   إِنى سـ

ْعر(  .«)الشِّ

نائب (1) : آخُرُه.الذى
 
نابة، وهي من كّل يشء  : مجع الذِّ

ر أو ربا عرق   ... خاطبها«، وهو ّتريٌف. (2)  يف األصل: » ... قرا

أصـــــاف بنا      ... كنّا كتائبها«، وهو ّتريٌف، وفيه )كنّا(، وهبا ُيتّل الوزن،   يف األصـــــل: » ... (3)

به عن تاريخ اليمن الفكرّي للّشامي.  َبىوصوا  : اجلَراد.والدى

 يف األصل: »يذكرنا من ...«، وهو ّتريٌف. (4)

 يف األصل: »إن تطلبيها ... «، وهو ّتريٌف. (5)
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 حرف الّدال 
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 )من الكامل(                           :*ب(-أ2/130يف خمطوط اإلكليل )

داَء   الرِّ الـَمْسِجدِ َبَسَط  يف  ُكْم   لِـَجدِّ

 

ًدا)إِنى    مى حُمَ  الَوَرى  َخرْيَ   (النىبيى 

 

1 

ْحِب:   ًبا يف الرُّ  ، فاقُعدِ (َأبَْيُض )وُمَرحِّ

 

اًم   وُمَسلِّ ُمعانًِقا  اْلَتقاُه   ُثمى 

 

2 

تِدِ  حَمْ ِمْن  َنْبَعًة  ِة  الرَبيى  (1) َخرْيِ 

 

َقَعَد    إِذا   إَِل   (َحـاّمل  اْبُن  )َحتىى 

 

3 

 

داينُّ القصـــــــــــيــدَة يف ب*   د أبيض بن  قــال اهلَمــْ عض آل الِكَرنــدّي، وكــانوا ُملوك امَلعــافر، وهم من َولــَ

ــاء؛   ّال من جهـة النّســـــــــ د بن جـاء يف اإلكليـل:  محـَ ّال بن َمْرثـَ د: َأبَْيَض بَن محـَ اُل بُن َمْرثـَ ّ َد محـَ »فـَأْولـَ

ْحبِيل بن َمْعدان بن مالك بن أســــــــام بن زيد  ذي حُلْيان بن عامر بن ذي الُعَبري بن َهّعان بن َُشَ

فُد عىل رســـول اهلل ا ،  بن َكْهّلن بن عوف بن عمرو بن ســـعد بن عوف بن َعدّي ، وهو الوا

ُه ِرداَءُه، وهم: األَبَْيُض بُن مَحّال، واحلارُث بن عبد ُكّلل. وجريُر بُن عبد وهو أحُد َمن َأفْ  َرشــَ

ّباح ْحبِيل بن أبرهة بن الصــى : هو أبو شــمر أبرهة، ـــــــــــــ وقال أبو نصــ  ؛اهلل الَبَجِّّل، وأبرهة بن َُشَ ر 

ــاّمل   رمّي. وَأْقَطَع رسوُل اهلل  ـــــــــ وُيقاُل: وائُل بُن ُحْجر احلض ْلح، ِمن األبيَض بَن َحـــــــ
ِ
َجَبَل امل

، وال ِمْلح ألهــل الَيَمن غريه،   ؛ســـــــــــهــل مــارب  دى ُه املــاَء العــِ ثّم قيــل لــه: يــا رســـــــــــوَل اهلل، أقطعتــَ

ــاء، وهم ُمُلوك امَلعاِفر، وهم   ُه منه. وآُل الِكَرْندّي ِمن ولِدِه بالنّسـ ــَ ــتقاَلُه فيه فَأقاَلُه، وأعاضـ فاسـ

:ِمن بني ثاممة باآلباء؛ ويف بعِضهم َيقوُل  ًدا  اهلَْمداينُّ مى ْعر(«. إّن النىبِيى حُمَ  ... )الشِّ

ًّل. والنىْبعة ( 1) ــْ ــل  امَلْحتِدُ : القوس اّلتي ُتّتخذ من شــــــــجر النىْبع، واملراد هانه: خريهم َأصــــــ : األصــــــ

 والطىْبع.
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 ( 1) َرْأس  َسيِّدِ   ُكلى (،  َأبَْيَض )ْيُت  فَ َأْص 

 

َأْص لِ   (النىبيُّ )قاَل     َكام  ،وا فُ َصْحبِِه: 

 

4 

النىِدي  ـاّم لَ  َنْفس  يف  بِطِيِب   ( 2)اْسَتقاَل 

 

ِحباِئهِ   َبْعَد  الـِمْلِح  يف   فَأقاَلُه 

 

5 

َربـّي إَِل   (3)ُتْرَددِ اّم  ـولَ   ،َصِعَدْت 

 

َدْعوة    بَأْفَضِل  ِمنُْه   فَأعاَضُه 

 

6 

دِ  ُمَزوِّ َأبَرِّ  ِمْن  زاد    ( 4)وبَِخرْيِ 

 

بِإداَوة    َرحيِلِه  ِعنَْد   وَحباُه 

 

7 

 ( 5) ُأْخَرى الـُمْسنَدِ   َعْن َعْقبِِه والَعْقِب 

 

َفْخُرهُ   َيْبىَل  َلْيَس  َثْوًبا   وَكساُه 

 

8 

يِّدِ   (َحـاّمَل اْبِن  )َبْعَد   السى ِئيِس   (6) الرى

 

إاِّل    ناَلـها   ( َبِجيَلة    َجريرُ ) ما 

 

9 

األَْوَحدِ   (الـَحضاِرمِ )َرْأُس   الَفعاِل   ( 7) ذو 

 

و  ( َأبَْرهةُ )والَقْيُل    يُف   ( واِئٌل ) الرشى

 

10 

 

ــفاهُ وهو ّتريف؛ و ،( يف األصــــل: »أصــــغوا كام أصــــَغيت«1) ُه َلُه وآَثَرهُ   :أصـ ـــــــــــــــْيَء: َأْخَلصــــَ ؛  بِهالشــــى

 يقول: أعطوا كّل رأس  سّيد  يف قوِمه كام أعَطْيُت أبيَض.

هُ (  2) اهـا    إليـه: طلـب  َأقـاـلَ ْلح اّلتي كـان َوَهبـَه إيـّ
ِ
د أن يرّد عليـه أرض امل أن يرّد عليـه مـا أعطـاه، واملرا

. واحِلباءبامرب. و ـــتقال : الَعطاء بّل جزاء وال َمنٍّ ـ خ ما اتُِّفق عليه،  اسـ ــْ وَرّد ما كان : طلب َفســـــ

 ، وخّفف للّْضورة.: املجلس اّلذي جيتمع فيه القومالنىدّي ُوِهب له. و

 : أعطاُه إّياه بدل ما ذهب منه.أعاضه الّشـيءَ ( 3)

. وَحباهُ ( 4)  وال َمنٍّ
 
ء  : ِوعاٌء صغرٌي مَن اجِلْلد، ُيتىَخُذ للامء.اإلداوة: أعطاُه بّل جزا

ْهر.املُْسنَد( 5)  : الدى

ــاّمَل ، أي: جرير بن عبد اهلل الَبَجِّّل. وَبجيلةجرير  ( 6) : منعه من الّصــــرف للّْضورة، وهي من َحــ

ئر القبيحة.  الّْضا

ريف( 7) ـــّ ـ ـ ـ ـ ــ ْحبِيل األصـبحّي احِلـــــــــــــْمرَيّي. و  :أبرهة الشـ ، أي: وائل بن ُحْجر  وائلأي أبرهة بن َُشَ
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الـَجدِّ بِـ)  َأْكِرمْ  ُمَتعَ (  َعْبِد   (1) دِ جَ بْ ِمْن 

 

و   الـجَ )َأيًْضا  َمناَلُه،(  دِّ َعْبُد   ناَل 

 

11 

يُ  مل  لِسابِع   ُيطاُف   وَجدِ وإِذا 

 

 ، (ْمرَي  ـ حِ ) َسيُِّد    ( احلاِرُث ْبُن ُكّلَل )و 

 

12 

 

  

 

 مّي.ْْض احلَ 

ــَجدّ  ( يف األصـــــل: »متعنجد« وهو تصـــــحيف؛1) ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عبد الــــــــــــــــَجّد بن ربيعة احلََكمّي؛    : أيوعبد الــ

د و ، فهو  لَـ : )ُمَتَفعْ ُمَتَعْبـجَ
 
ر  أو ِحْلِف أو والء ل( ِمن عبـد اجلـّد، إذا تعّلق منهم بســـــــــــبـب  ِمن ِجوا

َشَم ِمن عبد َشْمس، فهو ُمَتَعْبِشم، وعبُد شمس   بْ ُمتعْبِجٌد، والــمتعلىُق به ُمَتَعْبَجٌد؛ كام ُيقال: تعَ 

 ُمَتَعْبَشٌم، وتعبَقَس من عبد الَقْيس كذلك.



78 

 

 

 -7 - 

  )من الوافر(     :*أ(56 -ب 1/55يف اإلكليل )املخطوط: 

َبني   1 َأبِْلْغ  َسْعد  )َأال  ْبِن   ( َسْعِد 

 

للَقْوِم    ناِصح    (1):دِّ وِ َمقالَة 

لِ  2  َقُبَحْت  قاَتْلَن  ـبَأْن   ( َزْيًدا)ًحى 

 

ِدها    وُمـْحِيَي    (2)بَحدِّ   ( َحَسنًا) جَمْ

ِمْن   3  كاَنْت،(َربيعةَ )وُقبَِّح  َحْيُث   ، 

 

 (3)(َلْعدِ كَ ) ِمْن  (  ِقمُ ام القُ ) و  ( ُكَلْيٌب ) 

 
 

ـتِِه شـــــــــــجـاعوصـــــــــــف  ر زـيد بن أيب العبـّاس اخلواليّن، ومـا كـان علـيه أمُرُه، وكْ ذِ يف   * جـاء يف اإلكلـيل

وبطوالتِِه: »فقاَتَل زيُد بن أيب العّباس أربعني فارًسا من بني عِّّل بن أيب طالب ر  اهلل عنه، 

ة،    أكثرهم ِمن ولــد القــاســـــــــــم، فشــــــــــــدى  عليهم فَهَزَمُهم، فبقي بعُض رمــاحهم يف أثّلث العشــــــــــــّ

ــوبًة بِعاممته، ومل   اق، فكانت معصـــ ــّ ــرَي الســـ ــاَقَطت َعامئم مجاعة  منهم ...، وكان يومئذ  كســـ وَتســـ

ِجهِ  ُه أمى احلســــــــــن بنت   ؛يركب إاّل حممواًل إل رَسْ وكان زيٌد فارَس الَعَرب وكريَمها، وكانت ُأمُّ

هُ   طريف الوادعّي، ومحـل ــُ ، وافْتَق جيشـــــــــ وكـان لـه الطىْوُل قبـل   ؛َمن كـان معـه، فهزموا الَعَلويى

  : ؛ ويف ذلك يقول اهلَْمداينُّ ْعر(«؛ ويذكر اهلمداينُّ   َأال َأبِْلْغ َبني سعِد بْن سعدمحلة زيد  ... )الشِّ

 حمّمد بن أيب العّباس.أخيه احلسَن بن  مع زيد  ابنَ 

 .املُِحبُّ : كالُوّد، وهو دُّ الوِ  (1)

 .: النىفاذ والَبْأس يف النىْجدةاحلَدُّ . وحمّمد بن أيب العّباس: هو حسُن بُن َحسن (2)

ــ)ُكليب( املذكور قبلهام، عىل أيّن «دِ عْ الُقامِقم من َكلَ »قوله:  (3) ، لعّلهام اسامن من بطون الّربيعة كــــــ

د( يف شـــعر  لعمر بن زيد  الغالبّي ُيعرّي عْ )َكلَ مل أجد ِذْكًرا هلام يف غري هذا املوضـــع، ما عدا ورود  

ه األصبغ، وهو قوُلُه )خمطوط اإلكليل:    أ(: 43/ 1حمّمَد بن َأبان بَجدِّ
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َفكِّ   4 يف  فقاموا َسَعى   ِرْبَقتِِهْم 

 

لِِضدِّ   تِِه  ُنْْصَ دوَن   ( 1) َعَلْيِه 

لِـ 5  ْت  ُمدى َزْيد  ) وال  ْبِن  داَن   ( مَهْ

 

َزْندِ   ِشهاَب  َيْقَتِدْحَن   (2)َبناٌن 

َأِخيِهمْ (  َزْيًدا) و  ( َحَسنًا )َجَزوا   6   َعْن 

 

بُرْشدِ   َمْوسوم   َغرْيَ  ًء   (3) َجزا

لِـ 7  َغِضبا  دان  )مُها   وقاما (  مَهْ

 

دوِن    ِمْن  بَحْشدِ هامِ ضى وُ َلـها،   ،(4) 

الِعَدى   8  وخاَنْت َلـُهامفآَزَرِت   ، 

 

التىَعّدي  ِمَن  وذاَك   ( 5)ِذماَمُهام، 

جاهُ لِّ ثُ فَ  9  ِمنْها   ،هاَم   واْنَحطى 

 

رِ َمناِزلُ   لَبني  ـها   ( 6) (َمَعدِّ )ًضا 

ُخطى  10   ِسيَمْت، ،  (َهـْمدانُ )ًة،  فساَءْت 

 

ما    ُء  َجزا  ( 7)ُتْسدي  (َخْوالنَ ) وساَء 

 

 

لِّ      َفّل َتْفَخْر بَِقْوم  َلْسَت ِمنُْهمْ  َك يف حَمَ  َبني َكَلْعدِ وَجدُّ

ِل َفْسٌل           َأْهِل َنْجدِ  ُينادي يف َمناِهلِ    َلِئيُم األُمِّ واألَْخوا

  .أي القامقم منهم الكثري، اجلمعَ ( مامقِ لقُ بـ)ا عىل أنّه قد يكون أراد 

ْبَقةُ  (1) ْبِق، وهو: َحْبٌل فيه عّدة ُعًرى، ُتَشدُّ هبا ِصغار الَغنَم ونحوها.الرِّ  : واحدُة الرِّ

ب َحَجَرُه بِِه لُيْخِرج اْقَتَدح (2) ْنَد كَقَدَحُه، أي: َْضَ  النّار به.َ  الزى

ء: املُْعَلم به. املوسوم (3) ْشدو بالّشى  : اهلَُدى واالستقامة.الرُّ

م (4) ب.احلَْشدو : املجتمعون، واحدها واِضم.الُوضى  : اجلَْمُع املَُتَأهِّ

ت. و-يعني مَهْدان-  آزرت (5) مامُ : عاَوَنْت وَقوى ي : احلُْرمة والَعْهد. والذِّ ُح ــــ الصُّ : الظُّْلم التىَعدِّ را

. ُ ُء ما جاَزْيتم به خوالَن. الَبنيِّ  يقول هلم: بئَس اجلزا

 .انحدر من ُعْلو  إل ُسْفل: اْنَحطّ  (6)

َذُه  عندهَأسَدى  : َأْحَسَن، وأَسَدى  (7) َ ، أي ما ُتسدي «خوالَن ُتسدي» . وقوُلُه:إليه املعروف: اختى
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ُتمْ  11 ْ ِمنُْكمْ   َلَوْضى األَْعراَض   هِبا 

 

ُكلِّ    يف  َشناُرها   ( 1) دِّ َخ وطاَر 

لِ  12  كاِب  الرِّ يف  َأْرض  وغاَرْت   ُكلِّ 

 

َبنْيَ     (2) (َنْجِد ) و  (َغْوريٍّ )َتَغْلَغُل 

َعنَْد  (حاِشدُ )أَ  13  َلْسِت   ( َعِّلٍّ   َبني)، 

 

ُفَطْيمةَ كـ)  َأيب  يآِل  فاْسَتِعدِّ  ،) 

ِحـامُهْم،  14  يف  َيْوِمِك  ِمْثِل   لَيْوم  

 

ا    إَِنى َسْعدِ )َفَأْوِكي،  ْبُن   (3)(َسْعُد 

 
َرْيث   15 َغرْيَ  َوِشيًكا  اْنَتظِري   َأِو 

 

َتْرِدي  َنواِصَ   للنىْقِع   (4)َخْيِلِهْم 

ِمْن   16  الَغْلباُء  حاف  )ُهُم  ْبِن   ( َعْمِرو 

 

رَ   لُكلِّ  الَكثيُف   (5) ْفدِ ِ وَكْلَكُلها 

 

 

داُن، عىل أنّه يتّجه املعنى  دان وخوالن يف اإلساءة.إليها مَهْ ُد اشْتاَك مَهْ  بالّرفع إن كان املرا

اد، وهو خطٌأ. و (1) يء:    َوْضى يف  األصــل: »لورصتم ...« بوضــع عّلمة اإلمهال عىل الصــّ الشـــــــــــــــّ

ناءة؛ الّتاج: )وْض(، و ُه بالدى َ َخُه، ومنه قوهلم: وكان َنِقيى الِعْرض فَوْضى هذا املعنى  يتكّرر َوسى

بع من القصــيدة الّثانية عشـــــــــــــــرة نارُ . ويف البيت الّرا : الطىَرف احلَدّ . و: الَعْيب اّلذي فيه عارٌ الشــى

 واملُنَْتهى.

ل فيـه وغـ   ـغارَ   (2) ــــــــــــــــــــــيء: َدخـَ ــّ ـكاب اص. ويف الشـــــــــ ب : اجلاَمعـة من اإِلبـِل، والرِّ ـكْ : اجلاَمعـة اّلتي الرى

 .: املنسوب إل الَغْور، وهو هِتامة وما يِّل الَيَمنالَغْورّي تركُب اإلبل. و

ـباط، عىل   َأْوَكى : كـّل مـا ُيْمنَُع وـيُدافع عنـه. واحِلَمى  (3) ُه ـبالِوكـاء، وهو الرِّ دى ــَ قـاء ونحوه: شـــــــــ الســـــــــــِّ

ئم األمورسبيل املجاز، وامل  .راد شّد العزيمة، واالستعداد ملا ُينتظر من عزا

ْيث (4) ِفرهاَتْردي: الُغبار املنترش الّساطع. والنىْقع: اإلبطاء. والرى  .: َتْرُجُم األرَض وَتَطُؤها بَحوا

ْدر.الَكلَكلو. العزيزة املمتنعة من القبائل:    الغلباء  (5) ــى : الَعْون  ْفد  ِالرى و : الَغليظ.الَكثيفو  : الصــ

 .والَعطاء
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فقِ قِ   واذَ غَ  17 بالـَمناياْرًنا   ْرًنا 

 

َمْهدِ دَ وفاقوا    ُكلِّ  يف  ها   ( 1)رى

 18 ، كانوا ِمنُْذ  ياسِة،  بالرِّ  وفازوا 

 

فَجدِّ ِمَن    َجدٍّ  َعْن   األَْجداِد 

ِجهاًرا  19  َأْوَعَدُهْم  اجلَّباُر   إِذا 

 

َبنْدِ   وَنْصِب  الطُّبوِل   ( 2) بَقْعَقعِة 

َيْطمي  بَِجْيِشهِ وصاَر   20   كالَبْحِر 

 

لـَْمعَ   بَرْعدِ   وَيْقفو   (3) باِرِقِه 

إَِلْيهِ  21  َزْهًوا  َأبْطالـُُهْم   َمَشْت 

 

الـِمْلِح    بِمْثِل   (4)ُجْردِ ُتصاِفُحُه 

ِمنْهُ تُ ف 22  أِْس  الرى بُأمِّ   ولُِغها 

 

بِغْمدِ   َمفاِرُقُه   ( 5) وَتْلقاها 

  

بالّّشء: اقتات   غذا، بكسـر القاف يف األول وفتحها يف الّثانية. و«»  يف األصل: (1)

د. والِقْرنبــه. و ه املرا د العظيم، ولعلــّ يــّ اس.:  ْرن القَ : الســـــــــــى فر رّ الـدى و  اجلامعــة من النــّ : اخلري الوا

ْكنَى ونحومها: املوضـــــــــــع امَلْهداّلذي ال ينقطع. و راعة والســـــــــــُّ ومل يّتجه معنى البيت  .املَُهيىُأ للزِّ

 عىل وجه الّدّقة.

َدهم. وَأْوَعدهم (2)  .: الَعَلم الكبريالَبنْد: َهدى

ُدُه، ولعّله تصــحيف.  «»يف األصــل:   (3) : َيْعُلو ويرتفع.  َيْطمي و، ومل يّتجه يل مرا

 .: َيْتَبعَيْقفوو

ْهو  (4) ْلح الِكرْب والَفْخر. وبـــــــــــــــ):  الزى
ِ
يوف يف بياضــــها وملعاَنا. وِمْثل امل : املُْلس،  اجلُْرد(: يريد الســــّ

 .واحدها: األَْجَرد

َب منه بِلســانِِه. و َتعُلها تشـــــــــــــــرُب من َدِمهِ :  ولُِغها تُ  (5) ُأمُّ  ، من قوهلم: َوَلَغ يف املاء ونحوه: إذا ََشِ

أْس  مـاغ، أراد موضـــــــــــعهـا. الرى َعر من : اـلدِّ وامَلفـارق: مجع امَلْفرق، وهو: موضـــــــــــع فصـــــــــــل الشـــــــــــى

ْعر وغريه مجًعا، وإّنام هو َمْفِرٌق واحد. و ــِّ أْس، ويأيت يف الشــــــ ْيف، جعل الِغْمدالرى ــى : ِغّلف الســــــ

يف.  امَلْفِرق كالِغْمد الشتامله عىل السى
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بَكفِّ   23 احلُساُم  اْلَتَعَق  بـْ ) َكام   َعْمِرو 

 

ُكْلثوم    ِهنْدِ ) ِدَما    ( ـِن  اْبِن   (1)(َعْمِرو 

َثْوَب   24   ِ بالتىَجربُّ َل   ُذلٍّ فُبدِّ

 

َلـْحدِ   َبْطَن  ِب  بالتىَحجُّ  ( 2)وُأبِْدَل 

 25  ، َقْوم  بَأُكفِّ  ََنََشْتُهُم،   وإِْن 

 

األََحدِّ   بالنّاِب  احلَْرِب   (3)ُثغوُر 

إَِلْيِهمْ فَ  26  َأّواٌب  النىْْصَ   ِإنى 

 

ُمودِ   بِاألَْذناِب  ْهَر  الدى  (4)وإِنى 

َمناِصًّل   27  ِمنُْهْم،وإِنى   َأَْنَْجَن 

 

موَسى ) و  ( ََيَْيى) ـلِ   ُكلى (اْبِن   ،

 ( 5) َقْصدِ 

 

ُظباها،  28 ُفلىْت  ما  األَياْمِن،   َلِفي 

 

لِـُجْهدِ   ُنفوُسُهُم  َكنََعْت   ( 6)وال 

ِفيِهْم،  29  الَيْوِم  َلَعْوُن  َغًدا   وإِنى 

 

َحدِّ   َخْلَف  َحدٌّ  ْمصام   (7)ولِلصى

 

 

ل للّض ِدماْيَء: َلــــــــِحَسُه. وــــــــ :الشى اْلَتَعق  (1) ماء، وَسهى ُيشري إل حادثة َقْتِل   .ــــــــرورة الّشعرّية، أي: الدِّ

 عمِرو بن ُكْلثوم  التىْغِلبيِّ لعمرو ابن هند اللىْخمّي.

ّق يف جانب الَقرْب، َُيَفُر القرب ثمُّ َُيَفُر يف أســـفله شـــقٌّ يوضـــع فيه امليت؛  يريد الَقرْب  اللىْحد (2) :الشـــى

 نفسه.

َقُه. ََنََش  (3)  اللىْحَم ونحوه: َمزى

 : املُْهِلك.الـُمودي: كثرية الَعْوَدة واإِلياب. واألّواب (4)

ل (5) ــِ ـ ـ ـ ْيف. وامَلناصـ ل، وهو: الســــــــى َحُه. و  َأَْنََج : مجع املُنْصــــــــُ ــى د الطىريق ونحَوَه: َبيىنَُه وَوضــــــ ــْ ـ ـ ـ :  الَقصـ

 املُْبَتغى والَغَرض.

ُه. و  َفلى ، أي: يف أيامَنم. ولفي األيامن (6) ـــــــــــــَر َحدُّ ْيف ونحُوُه: َتَكســى : مجع الظَُّبة، وهي: الظَُّبى الســى

. و ْيف ونحِوِه. وَكنََع الّشخص: خضع وَذلى ة.اجلُْهدَحدُّ السى  : امَلَشقى

ْمصام (7) ْمصامة الصى  . الّسيف اّلذي ال َينْثني يف َْضيبتِهِ  :كالصى
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َخْزيان    30 ِسنى   ُمـِجدٌّ َسَيْقَرُع 

 

بِـجِ   َمساَءهِتا  يف  َع   (1) دِّ َتَبوى

فساِئْل، 31  هِبْم  اخلَبرِي  َعىَل   َوَقْعَت 

 

ُتْبدي   فاألَيّاُم  ُأْخِفيَت،   وما 

ال  (َقْحطانُ )ُهُم   32   إاِّل   (َقْحطانَ )، 

 

ِعْرِق  (  ُفَطْيميٌّ )   يف   ( َسْعدِ )َنام 

َيْوَم   33  ِرَس  الَفوا نالوا   ، (ُمرٍّ )وُهْم 

 

َمْعدي )و   ( الـَمراِدسِ ) وَأيّاَم     ( اْبِن 

َخنَْفرَ ) وَأيىاَم   34  موَسى)و   ( اْبِن   ، (اْبِن 

 

بَِأْرِض    ْيِن  الـَمنَِّْسَ  ( َنْجِد )وَيْوَم 

ِدخال   35  َأْو  بِوْرد   َيْعَجْل   َفّل 

 

لِِوْردِ   عوا  ََشَ فَقْد   (2)ُمساِجُلُهْم 

ِكشاًفا 36  َلِقَحْت  ما  واآلَن   َأال 

 

َجنوِب    (َسْعد  ـ)ب  َمَعدِّ )يف   (3)(َبني 

لُه   37   املُحامي(  احلََسنُ )َسَيْجِلُبها 

 

وُبْعدِ   (َقْحطانَ )َعىَل    ُقْرب    ِمْن 

ِمْن   38  َعَلْيِه   ( َدفاء  ) وَيـْحطُِمها 

 

وُمْردِ   ِشيب   ِمْن  الـَمْوِج   (4)كِمْثِل 

 ( َصْعب  ـ) ف  (واِدَعة  ) ـف  ( َجنْب  )فِمْن   39 

 

ف  ( َعْوَسَجةَ ـ)ف  ِم  ََنْدِ ـ) الِكرا  ( آِل 

 

 

عَ . واهلَوانِمَن اخِلْزي، وهو : اخلَْزيان (1)  .َمّد باَعُه، يريد أنّه خاض فيها: َتَبوى

ُف عليه وإتياُنُه. والِوْرد يف  األصل: »... بَوْرد ...«، كذا!    (2) خال  : الُورود عىل املاء، واإلَشا الدِّ

َب بني َبعريين مل َيشــْ  ــَرَب ما َعســاُه مل يكن  ـــــــــــــ يف الِوْرد: أن ُتْدِخل َبعرًيا قد ََشِ ـــــــــــ َب؛ َربا، َلِيشــْ ََشِ

عَ : املُباري املُفاِخر. واملُساِجلالّتاج: )دخل(. و  يف الِوْرد: َدَخَل فيه. ََشَ

 : هاَجْت بعد َهْدَأة .ِكشاًفااحلَْرُب َلِقَحِت  (3)

ـــــــــــــــرها.  وَدفاء: أراد )َدفا(، فلم يســــتقم له الوزن، وهو من بّلد خوالن؛ صــــفة ََيْطُِمها  (4) : َيْكســــِ

 (.2/458: ، ومعجم البلدان: )َدفا221، 1/114:  ري()ّتقيق: مولل  جزيرة العرب 
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ُيْعىَل  40 كالِفنِْد  ب   ُمنَكى  بُكلِّ 

 

دِ   رَسْ َثْوُب  ِمنُْه  الـَمْتننَْيِ   ( 1) َعىَل 

كالنىمِ  41   وَأْشَقَر 
 
ء اْنطِوا ذا   يمِة 

 

قاِدمَ َيطِ   بَغرْيِ  ورُي   ( 2) ْبدِ َس ة  

 42  ، بَِخْمر  َمـْمزوًجا  الـَمْحَض  ى   ُيَقفى

 

هَتْجِ   َبنْيَ  وَبْردِ وُيْعَْصُ   (3)ري  

هبَْون   43  ُمغاَلبًة   وَيْطُلُبها 

 

وَشدِّ    
 
وإِْرخاء  (4)وإِْجهاد  

َحيى   44  و)فُيْعتُِق  َعْمر  ْبِن   ( َخْوالِن 

 

َفْقدِ   َبْعِد  ِمْن  َأنَْفها   ( 5) وَيْلِمُس 

ِرجاٌل  45  بَِمْخَرقة    تـََملىَكها 

 

ُأقِ   َحقٍّ  بَِحدِّ بّل  وال   (6)يَم 

  

ب   (1) ا.:  املُنَكــى ا للقوم، أي عريفــً َل َمنِْكبــً
ذي ُجعــِ دو  الــّ ل. وثوب  الِفنــْ : القطعــة العظيمــة مَن اجلَبــَ

د رع.رَسْ  ، أي: ثوٌب منسوٌج بَِحَلق الدِّ

ء . وانتشــــار النّميمةشــــّبه رسعَتُه بســــــــــــــــــــرعة  :  «النّميمة »قوله ، أي: فرس أشــــقر. وأشـــقر  (2)   اْنطوا

موُرُه. و م جناح الّطائر. والقادمةالبطن: ضــــُ يش الكبري يف ُمَقدى ْبد : الرِّ ــى َبد( فلم السـ : أراد )الســــى

َبد يســـتقم له، و َبد الســى َعر، واللى َبُد للشـــى ــى َبٌد وال َلَبد؛ فالسـ َعر، ومنه قيل: ما له ســـَ : القليل مَن الشـــى

وف؛ الّتاج )سبد(.  للصُّ

ى (3) ُل. وُيَقفى رو  : اللىَبن اخلالُص اّلذي مل ُُيَْلْط بامء.امَلْحُض : ُيؤَثُر وُيَفضــــى ــَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ رْي ُيْعصـ : ُينَْهك بالســــى

َفُر الّداّبَة إذا َأَْنَكها وَأْهَزهلا. َ السـى رْي يف اهلَجريةالتىْهجريو  ونحوه، من قوهلم: َعْصـَ وقت  : السـى

 .اشتداد احلَرّ 

ــة   (4) ــالبـ ة. و: املُ املُغـ الَفْوز والَغَلبــــَ هولــــُة. واهلَْوننــــازعــــة عىل  ُة والســـــــــــُّ ــاد : اخِلفــــى : اإلعيــــاء. اإلجهـ

ة الَعْدو. وااإلرخاو دّ ء: ِشدى ْكُض والَعْدو.لشى  : الرى

 .َيتمل البناء للمجهول أيًضا  «فيعتق ...    ويلمس ...»قوله:   (5)

 ال  مري البارز يف )متّلَكها( عائٌد عىل  الّض  (6)
ِ
 بامَلْخرقِة واالّدعاء

ِ
َخوالن، يقول: متّلك عليها هؤالء
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ِقْدًما  46 اإِلْسّلِم،  َعىَل  كاَنْت،   وَقْد 

 

بِـ  َتْسَمْع   ( َمْهدي)َقْبَل    ( هاد  ـ)ومل 

  

  

 

ًّل إل ِحيلـة؛ التـّاج )خرق(.  ووامَلْخَرقـة  بـاحلّق. : النىفـاذ والبـَْأس يف احلـَدّ : إظهـار اخلُْرق َتَوصـــــــــــُّ

 النىْجَدة.
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 )من اخلفيف(         :*أ(56/ 1يف خمطوط اإلكليل )

َرَمْت   1 َشديدِ   (َيْعُرٌب )ال   بَسْهم  

 

احلَميدِ   ( َزْيد  )َبْعَد    الَفعاِل   َأخي 

 ْمـ ـ حِ )، َبْل  (ُقضاعةَ )، َبْل  (َخْوالنَ )َخرْيِ   2 

 

يِف  (  َقْحطانَ ) ، َبْل  (ـرَيَ    ( اْبِن ُهودِ )الرشى

حاِذر  )َبنْيَ   3  ْبِن   َسعـْ ) َبني  و   ( َسْعِد 

 

َسْعد    ْبِن  عودِ (ـِد  السُّ يف  ُمقاَبًّل   ،(1) 

األَرْ  4  َصَدَع  ناِشئ   َخرْيَ   فَأتَى 

 

الُعودِ   وِعْتِق  الثىَرى  بِطِيِب   (2) َض 

 
 

داينُّ  *   هِ   يف رثــاءقــاهلــا اهلَمــْ ُه وبطوالتــِ اس اخلواليّن، ويصـــــــــــف شـــــــــــجــاعتــَ ؛ جــاء يف زيــد بن أيب العبــّ

ُه أمى احلســـــــــــن بنـــت طريف  اإلكليـــل ــُّ ُأمـ ــانـــت  ــا، وكـ ــارَس الَعَرب وكريَمهـ ــٌد فـ ــان زيـ : »...، وكـ

هُ  ــُ ، وافْتَق جيشــــ وكان له الطىْوُل قبل محلة زيد   ،الوادعّي، ومحل َمن كان معه، فهزموا الَعَلويى

ان بن عثامن بن أمحد بن ُيْعِفر إل نجران، فكان بينه ــّ م يوم الباطن، وكان ...، ثّم ســــــــاقوا حســــــ

ِمن أعظم أيّام الَعَرب، ُقتَِل فيه احلســـُن بُن َييى بن احلســـني أخو النّارص يف َخْلق  كثري، فاْنَفَلَق 

ْعَدة فَمَلكها، ثّم قامت  ان إل صــَ قلُب النّارص، فأقام أيّاًما يســريًة عليًّل ثّم تويّف، وســاروا بحســّ

ــيب يف ت ــان عليه الّربيعة فقاتلها زيٌد، فُأصـ لك احلروب بعد مواقَف منه مل تكن ألحد  ِمن فرسـ

ْعر(«. ال َرَمْت َيْعُرٌب بسهم  الَعَرب، وفيه َمْرثَيُة اهلَْمداينِّ املشهورة:   ... )الشِّ

 .ِمَن النّاس: الكريُم النىَسِب ِمن جهة َأبََوْيهِ  املُقاَبل (1)

َدع (2) ــَ ـ هاصـ قى ــَ َجرة،  الُعود . والنىجاَبُة واألصـــــل الكريم:  . والِعْتُق َ  األرَض ونحَوها: شـــ : عوُد الشـــــّ

 استعارُه لألصل اّلذي َنَبَت فيه الـَمرثّي َزْيٌد.
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5  ، َعظِيم  ُمْلك   بُِكلِّ   َفاْنَعياُه 

 

وُمودِ   ( اهللُ ) َيْرَحُم    َمْيت    (1) َخرْيَ 

األَرْ عُ  6  َرِحُم  ُهْلِكِه،  َبْعَد   ِقَمْت، 

 

بَِولودِ   لِـِمْثِلِه  فَلْيَسْت   (2)ِض، 

  

  

 

ُجل(، إذا َهَلَك املُودي (1)  .: اهلالُك، من قوهلم: )أودى الرى

ُة ونحوها: إذا مل َتِلْد لعّلة  أصابتها ُعِقمِت  (2)  .املرأ
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  (الَّّسيع)من مشطور                                     :*(28/ 8يف خمطوط اإلكليل )

 

مآثر الَيَمن، ومنها َضْهر: »وِمْن مآثِِر الَيَمن َضْهر، وهو موضٌع فيه واد    يف ِذْكرجاء يف اإلكليل  *  

، وهو عىل ساعتني ِمْن صنعاء أو َأَقّل  ويف   ؛وقلعٌة وَمْصنَعٌة، منسوٌب كلُّ ذلك إل َضْهر بن سعد 

ُسُه   وِغرا األعناِب،  ِمَن  ٌن  ألوا وفيه  الوادي،  َجنَْبَتِي  َيْسقي  عظيٌم  َنٌر  الوادي  الَبياِض هذا  ِمَن 

وع  يادّي والفارِّّس واجلَُريّش والُعيون والْضُّ ِد واألمحر املُّلحّي واألَْطراف والنىواِّّس والزِّ وا والسى

وايّل   ومّي والنىشايّب والدى ْيَسبان والرُّ ْرُبج والّرازقّي، وغري ذلك  واألمعروالَقوارير والسى وبِِه   ؛والدُّ

ْثرى اّلذي ليس  أصناُف الِعضاِه، ِمَن اخلَْوه   احِلـْمرَييِّ والفارِّسِّ واخلُّلِّّس، وبه التِّنُي والَبَلس الُكمى

الُغَرباء ِمَن  إل صنعاء  َيِفُد  َمْن  ذلك  َيقوُل  مثُلُه؛  أرض   احلُْلو  واإلِ   ؛ يف  والتُّّفاح  قوق  والرَبْ ّجاُص 

مّ  َفْرَجل والّدارياح والرُّ َتـم. ويف  والتُّّفاح احلامض واللىْوز واجلَْوز والسى قائق والرى ان والَوْرد والشى

ّي. وإن كان ال يشَء    ماِئهِ ساقي  تَ  ِذمِّ َيتِيم وال  ُيْؤَثُر فيه سلطاٌن عىل  َأْن يرشب األّول فاألّول وال 

ب ِمْن أسفل   ْ وم أو غرِيِه ِسيَقت له إذا َحلى َأواُنـها. ويكون َتوايل الرشُّ فيها، وكان صاحُبها بَبَلد الرُّ

ْلطان بغرِي ِعْلِم الّدائِل، فَهَدَم ُغروَسُه إل أع ْلطان َجرى الَغْيَل إل ِعنَِب السُّ ىل. وكان َبْعُض َخَدِم السُّ

ْلطان ُه غائلُة السُّ ْ ُتَغريِّ اليوم، ...،    ُكلىها، ومل  الَغْيُل يف اجلاهلّية عىل ِضْعِف ما هو عليه  وكان هذا 

 بعَض مياِهِه؛ بَقْوِل بعِض َأْهِلِه. واْجتِّلُبُه ِمْن َجَبل َحضور،  حّتى وقعِت يف الَيَمن زالِزُل َقَطَعْت 

ـام َأتَى ُنْقصاُنُه لـَاّم ُهِدَم َسدُّ   : إِنى وَمـَخْرُجُه يف أسفل َرْيعان وأعىل َضْهر. وقال حمّمُد بُن أمحد األَْوساينُّ



89 

 

األَبْصارِ  ُع  ُخشى قاِب  الرِّ  ( 1) ُذلُّ 

 

1 

ِمْن   الـُمْلِك  ُقُيوِل   (َظفاِر ) ِمْثُل 

 

2 

احِلجارِ  ِِّسَ  َكرا  (2)مَمُْهوَدٌة 

 

3 

 

ُز هذا الَغْيَل، وقد َنَقَص ِمن َزْرِعِه  ذي َمْأِذن لَِيْحبَِس املياهَ   بن  َرْيعان، وكاَن ماُؤُه لذي جهنف ، فُتَعزِّ

ـْاَمن وُعرَش ِمَن الُكروم.   وُكُروِمِه َلـاّم َنَقَص الَغْيل، ما كان بَعُلـ

ى دُ  مى أْس، ُمطِلىٌة عىل هذا الوادي. فقال طوق بن   ًما، واســـعةُ َ ورِ وَأّما قلعُتُه فهي حصـــٌن ُيســـَ الرى

َف يف هذه عىل -   أيب احلصيفأمحد اخلشبيُّ النىْحويُّ صاحُب  وكان ِمن َأْرض ِمْْص، وقد َأَْشَ

ِة، وَرَأى مــا فيــه ِمَن العجــائــب ِمطــَ ِب ِمن آثــاِر الَقرا دِّ اخلَرا قــال:    -الوادي، فنََظَر، وهو عىل حــَ

ام، فلم َأَر مثَل هذا الوادي. وكان يف هذه القلعة ُقصـــــــوُر  َدَخْلُت َأْرَض ِمْصـــــــْ والعراق والشـــــــّ

ا، غريُ ـــــــــــــ ، منها َقصــْ املُْلِك  ى َرْيدان أيضــً مى َيتِِه،  ٌر ُيســَ م ِذْكُرُه، وُقصــوٌر لِـــــــــــــحاشــِ َرْيدان َظفار املَُتَقدِّ

َعًة َيدوُر هبا َدكاكنيُ ـــــــــ فَرأَيُْت يف َقْص  ، فيها   ر  منها ساحًة ُمَربى ِمْن َبّلط  تكون الَبّلَطُة طوَل َأْذُرع 

وعىل جانَِبْي ُكلٍّ َمْقَعد  ِقْطَعتاِن َأْرَفُع ِمَن  ،ُقطوٌع لِـــــــــــــَمقاِعد الُقيوِل، إذا َطَلبوا الوصــوَل بامَلِلك

ُيوِفِهام، ــُ ِلَتْي ســ ــْ َذْيِن َيقوماِن عىل رأِس الَقْيِل ُمصــ ُجَلنْي اللى ــَمقام الرى وُكلُّ واحد  قائٌم   امَلْقَعد، لِـــــــــــــ

:   ؛عىل َفْرِد ِرْجل   قاب وكان يف مثِل ذلك كثرٌي يف ُقصوُر الَيَمن؛ ويف ذلك َيقوُل اهلَْمداينُّ   ُذلُّ الرِّ

 («.املشطورات ... )

ًفا. و (1) قاب«، حمرى عٌ يف األصـل: »ذّر الرِّ عُ ُخـشى ، واخلَاشـِ ع  ــــــــــــُر إل   : مجُع خاشـِ مَن األبصـار: املُنَْكسـِ

 ياًء أو َمهابًة.األرض َح 

ى.امَلْمهود. ووهو ّتريف  يف األصل: »مهمودة« (2) ُأ املَُسوى   ُ: املَُوطى
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األَْكتاِف    ( 1) بِاْزِورارِ ُمـخاَلُف 

 

4 

َيْطرِ  لِْلِحذارِ ال  َثمى   ( 2)فوَن 

 

5 

النّارِ  ِم  َكِْضا  ( 3)بُمْصَلتات  

 

6 

النىهارِ ـَِيُ  ِمَن  ْدَر  الصى ها   زُّ

 

7 

اجلَّبارِ  َمْأُموَرُة   َعَلْيِهُم 

 

8 

 

 

  

 

 .: امَلْيُل واالنحرافاالْزِورار (1)

للجـــــدار«، وهو ّتريف  (2) ثّم  »يطوفون  َأْعُينُُهم،  َيْطِرفون . وال  يف األصـــــــــــــــل:  َتْطِرُف  ، أي: ال 

َك   ُه: َّتَرى َعْينــــُ ْت  ذار. وَجْفنــــاهــــا يف النىَظروَطَرفــــَ ــِ التىَحّوط احلـ ب واالســـــــــــتعــــداد، وكــــذا  َأهــــُّ : التــــى

 واالحْتاس.

ُد من ِغْمِدِه. واملُْصَلتات  (3) يوف: امَلْسلوُل املَُجرى مُ : مجع املُْصَلت، وهو مَن السُّ النّار: َلـَهُبها    ِْضا

 وما ُيَرى ِمَن اشتعالِِه.
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 )من الكامل(               :*(6/ 8يف خمطوط اإلكليل )

وَأْهِلهِ الـُمنِ   (ُغْمدانَ )  َبْعدَ   نْ مَ  1  يِف 

 

رُ   َيَتَفكى َمْن  لَقْلِب  فاُء  الشِّ  ( 1)  !وُهَو 

ًدا  2  ُمَصعِّ  
ِ
امء السى َكبِِد  إَِل   َيْسمو 

 

َيْقُْصُ   ِعرْشيَن َسْقًفا، َسْمُكها   ( 2)ال 

بَِغامَمة   3  ٌب  ُمَعصى حاِب  السى  وِمَن 

 

ُمـنىَطٌق    خاِم  الرُّ رُ وِمَن   (3) وُمَؤزى

َصْخُرُه، 4  ِمنُْه  بالِقْطِر   ُمَتّلِحًكا 

 

والـَمْرَمرُ ْ واجلَز  رُصوِحِه  َبنْيَ   ( 4) ُع 

  

ْعر يذكر *  خامَتُه، وما كان عليه َأْمُرُه قبل اَْنِداِمهِ ـــــــــــــــــــ َعَظَمة قصــــــــ قال الشــــــــِّ جاء يف ؛  ر ُغْمدان وضــــــــَ

ها عىل بعض  واْخَتَلَف النّاُس يف الّطوِل ــــــــــــــ : »وكاَن ُغْمداُن عشـــ لاإلكلي ْقًفا، ُغَرًفا بعضـــُ ريَن ســـَ

، وقـاـئٌل  ُه ألٌف ـبألف   ُعُلوُّ
ه  لُّ َوجـْ لِّ يقوُل   والَعْرض، فقـاـئٌل يقول كـُ : كـاَن أكثَر، وكـان فيام بني كـُ

:   َشـرةُ َسْقَفنْيِ عَ  ْعر(«. ُغْمداَن املُنِيِف وَأْهِلهِ  دَ عْ بَ  نْ مَ َأْذُرع  ...، وفيه َيقوُل اهلَْمداينُّ  ... )الشِّ

ُبُه عن «أمن بعد ...»يف األصــــل: (1) ًفا خمتّل الوزن، وصــــوا ِمْن  : »، وفيهتاريخ مدينة صــــنعاء، حمرى

 : املُرتفع املرُِشف عىل غريه.املُنيف. و...«فهو الّشفاء بعِد ...    

ْقُفها ال يقصـــــــــــــــر: »تاريخ مدينة صــنعاءيف ( 2) د. و«... ســَ عِّ ء:  ْمك  سـَ : املرتفع العايل. واملُصـَ الّشــّ

 ُطوُلُه، ويريد هانه االرتفاع.

ــَمنَْطٌق ومؤّزر : »...تاريخ مدينة صـــنعاءيف  (3) بو.  «ُمــــــــــــ ّدت عىل رأســـه ِعاممة،  املَُعصــى ــُ : اّلذي شـ

م  ونحوه. واملُنَطىقعىل الّتشبيه. و ر: اّلذي ُشدى وسُطُه بحزا  .: اّلذي ُأْلبِس اإلزارَ املَُؤزى

ُه يف بعض  املَُتّلِحك (4) ص : َخَرٌز من ُفصـــواجلَْزع: النُّحاس املُذاب. والِقْطر . و: املَُتداخل بعضـــُ

نة. و ْلب.امَلْرَمراجلواهر املَُلوى خام األملس الصُّ  : الرُّ
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طاِئر   5 َنَّْس   َرْأُس  ُرْكن    وبُكلِّ 

 

َيْزأَرُ   ُنحاس   ِمْن  َلْيث   َرْأُس   َأْو 

َقّطاَرةً  6  َصْدِرِه  يف  نًا   ُمَتَضمِّ

 

   
ِ
ء َأْجزا  ( 1)ُتَقطِّرُ   النىهارِ لـِحساِب 

ُوفُ  7  َعَلْيِه  واِقفٌة   وُدهاوالطىرْيُ 

 

رُ   َتَتَهدى هُتا  َقنَوا  ( 2) وِمياُهُه 

هُباَينْبُ  8  َُشْ ُد  ُيَْصى ال  َعنْي    وُع 

 

َمنَْظرُ وبِ   َذلَِك  َفْوِق  ِمْن   ( 3) َرأِْسِه 

ُتِردْ  9  فَمَتى   ، َمنُْهومة   بُِرخامة  

 

يُ َأْرباُبُه    مل   ( 4)واْعَِّس َمْدخوَلـُه 

عاَينوا  10  إِْذ  بَقضيِضِهْم  ُهْم  َقضُّ  ]جا 

 

ُتْزِهرُ   َصفاها،  يف  خامِة،  الرُّ  ( 5)ناَر 

 

 

ِكب منها املاء بقدر  معلومالَقّطارة (1) ، كانت تســــــــــتخدم حلســــــــــاب الوقت، فيام ُيعرف : آلٌة َينْســــــــــَ

 بالّساعة املائّية أو نحوها؛ وهذا دليل عىل ِقَدم هذا املخَْتع لدِيم، وعىل َبراعتهم وإتقاَنم.

ر : َمــــــــــْجرى املاء. والقناةو.  «ومياهها ...     ...والّطري عاكفة  : »مدينة صنعاءتاريخ يف  (2) :  تتهدى

 َهديٌر. اُيسمع هل

ر  : »تاريخ مدينة صنعاءيف  (3) دو. «فربأسه ...   ...... ال ُيَكدى هِ ُيَْصى  . : ُيْقَطع عىل شاربِِه قبل ِريِّ

به عن «مل يعَّســــــــــ ... »  األصــــــــــل:يف ( 4) : »... ، وفيهتاريخ مدينة صــــــــــنعاء، وهو ّتريٌف، و صــــــــــوا

ا  تاريخ مدينة صـــــــنعاءيف  ، وّتريٌف   وهو  مبهومة    ...«  . ، وله وجهٌ «... هُ لَ وْ ... َمْن َح : »أيضـــــــً

يت وُصِقلت، ينظر تفصيل الكّلم عىل هذه الّلفظة  امَلنهومةو : امَلقصوصُة، اّلتي ُنِجرت وُسوِّ

ُه مســـتعمًّل عىل و  ،يف النّقويوغريها ممّا ورد  يف شـــعر ألســـنة أهل اليمن، وال ســـّيام بقي بعضـــُ

ء ِحـْمرَي:    ، أي: ُدخوله.َمْدخوله، وما بعدها. و79/ 2علقمة ذي َجَدن احِلـْمرَيّي= شعرا

ــــــــــــــرورة.  وجا( 5) ــّ ــّهل للضـ هم وَقضــيضــهم ، أي: جاء، وسـ ، أي: بأمجهم، ومل يدعوا وراءهم َقضــّ

 شيًئا وال أحًدا.  
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لِـُجُموِعِهمْ  11 رَصيـَخُهْم  كاَن   َهذاَك 

 

ُيـْخطِرُ   َد  َتَعوى ُمنَْبِعث   َغرْيِ   (1) ِمْن 

اخلَؤوُن   12  ْهُر  الدى  وَأْهَلهُ فَأزاَلُه 

 

َأْقرُبُ   التىحاُرِب  َبْعَد   ( 2)َفَحَوهْتُُم 

  

  

 

: املُنَْتِدب إليصـال الّرسـالة.  املُنَْبِعث . و»رصُُيهم« بالّرفع، وهو خطأٌ ( يف تاريخ مدينة صـنعاء: 1)

 : ُيـْخرِب.ُيـْخطِرو

ُه«، وفيـه:  84مـا ُحّف بمعقوفتني مســـــــــــتـدرٌك من تـاريخ مـدينـة صـــــــــــنعـاء:    (2) ، وهو بـالّرفع  »وَأْهلـُ

 .طأٌ خ
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  (الّطويل)من                        :*ب( /10يف خمطوط اإلكليل )

رُسوُرها  1 وزاَل  ْنيا  الدُّ َرِت    َتنَكى

 

 .... 

  

 

ــى اللىْعويِّ *  ــى بن عيســـ ــى فَ جاء يف اإلكليل: »وأولد املُ ؛  قاله يف رثاء موســـ هام  لَ تَ قَ   ى،وَيي  أمحدَ  :ُل ضـــ

وله  ،هم واملنظور إليه منهمليمُ رنا وكَ ـــــــــــــــــــ ني يف عصـــــــ ويّ عْ ا وهو وجه اللى وعليًّ   ،جارَ فدَ   القرامطةُ 

ــى فَ املُ  :عند امللوك. فأولد عِّلٌّ   وتقدمةٌ   دٌ دُ ؤْ وســــــــــُ  َشٌف  . وأولد ا أبا جعفر ابني عِّلّ دً وحممّ   َل ضــــــــ

امي وكان من الرّ   إبراهيمَ   :، فأولد يوسفيوسَف  :دٌ ا، فأولد حممّ دً محن حممّ عبد الرّ  بنُ  القاسمُ 

ــائص يُ َخ  ــيئً فِ عْ صـــــ ــــوب عْ اليَ ا من أخباره يف كتاب ر، وقد ذكرنا شـــــ موســـــــى،  :. فأولد إبراهيمُ سـ

داء فرســان، شــهدت هلم املواقف، لَ أنجاد كرماء ُج   ،عيســى وهارون وإبراهيمَ :فأولد موســى 

ــيام إبراهيم فأخبارُ  ا فارســــني دً موســــى وحممّ   :ر. فأولد عيســــىثُ كْ تَ   هُ وشــــهرت منهم الوقائع، ســ

   :هِ بقولِ   داينّ مْ ذي رثاه اهلَ دين، وموسى الّ جْ كريمني نَ 

 ها ورُ رُس   وزاَل يا  نْ الدُّ   ِت رَ كى نَ تَ 

ــى َج رَ موســــــــى، ودَ   :دٌ فأولد حممّ  ــَف  :موســــــــى بن عيســــــــى. وأولد هارون بن موســــــ   عيســــــــى ويوســــــ

ني ألن مســـــكنهم  ثاريّ فري وســـــفيان. ويعرف آل القاســـــم من هذا البيت بالعَ وأبا عُ   وصـــــعصـــــعةَ 

  داينِّ مْـ اهلَ نـة رهط  مْ يعقوب بن يوســـــــــــف بن داود بن ســـــــــــليامن ذي الـدِّ   ثـار، وهم أصـــــــــــهـار آلِ عَ 

 «.لوم واآلدابالعُ  منَ  هِ اعر راوية هذا الكتاب وغريِ الّش 
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   املنَّسح()من                     :*ب(-أ37/ 1يف خمطوط اإلكليل )

َمقامِحِها   1 ِمْن  الِعيِس  باِعَث   يا 

 

َلـْحَلحَ   ما  َبْعِد  ِكُرهاِمْن  َكرا  ( 1) ْت 

َثامِئِلها 2  َعىَل   ُمنَْطِويات  

 

َضفاِئُرها  ُضْمِرها،  ِمْن   (2)َتْقَلُق، 

 
 

د *   ُه بنـُت عبـِد اهلل بن حممـّ يِـَّد َأِكيـل، وُأمـُّ َد عبـُد اهلل:  َييى بَن عبـد اهلل، ســـــــــــَ جـاء يف اإلكليـل: »فـَأْولـَ

ْعَدة، وَأْوَجَب فيه، وكان ا ــَ بن َعّباد، وهو أحُد َمن قام يف َفكِّ اهلَْمدايّن ِمن ســــــجن الَعَلويِّ بصــــ

ا وذا َرأْ  ــَ َل خوالن ولِســـــــــــــاَنـ :  ا؛ وفيـــه َيقوُل اهلَ ِيـــ َرجـــُ داينُّ َث الِعيس منمـــْ ... َمقــاحمهــا    يــا بــاعــِ

ْعر(«  .)الشِّ

ْقَرة ، مجع َأْعَيس.  الِعيس (1) ـــــــــــــَرَبة بشــُ ، كذا رســُمُه، ومل «»  وقوله: مَن اإلبل: البِيض املُشــْ

يّتجه يل معناه، عىل أّن املعنى يســــــــتقيم بـــــــــــــــــــ)َمباِركها(، و)َمعاطِنها(، أو يكون أراد )َمقاحِمها(، 

ذي تســـــــــــْتيح فيــه اإلبــل بعــد أن تروى من املــاء فتربك رافعــًة وهو مجع املَ  ْقَمح، أي املكــان الــّ

ْت و  رؤوســـــــــــهـــا. ِكرهــا   حَلَْلحــَ ُه؛ و  : َثَبتـــت يف مكـــاَنـــاَكرا حـــْ ِكر ومل َترْبَ مجع ،  صـــــــــــــدورهـــا:  هــا َكرا

 .ِكْرِكرةال

يء: املُْجَتمع علـيه، املُْلَتّف ـبه. و املُنْطوي  (2) : مجع الثىميلـة، وهي: مـا بقي يف الثىامـئلعىل الشـــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ــّ  ْمرو  راب.ـــــــــــــــــ البطن مَن الّطعام والشــــ ــُّ ـ ُل وقّلة الّلحم. والضـ   : تضــــــطرُب وتتحّرك.َتْقَلق: اهلُزا

فائر و ْفر، وهو  : مجعالضــى َعر  ونحوه؛ يريد   :مجع الضــى دُّ به اإلبل ِمن شــَ ّد به هذه ما ُتشــَ أّن ما ُتشــَ

 .عليها لِـُهزال ُبطوَنا وقّلة حَلْمها اإلبل صار يذهب وجيئ
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3   
ِ
َأبْناء َخرْيَ   َحَسًبا   ( مالِك  ) ُزْر 

 

َمفاِخُرها  ْت  ُعدى إِْن   وَمْفَخًرا 

َعْبِد  ) 4  ْبَن  ُمْقلُة  (اإِلَلِ ََيَْيى   َخوْ ) ؛ 

 

وناظُِرها  ( النَ    ( 1)وإِْنساَُنا 

األُ  5  يف  عاِئُلهاَفِإنىُه،   زوِم، 

 

ها  نارِصُ الـُهضوِم،  يف   ( 2)وإِنىُه، 

وَ  6  الِعزُّ  َيْرَهُق  ناِئيَ ال   ةٌ ْهَي 

 

وَ عَ   لُّ  الذُّ وال  هانُْه،  حاِْضُ  ( 3)ْهَو 

ُلـهاإِْن   7  َأوى َفْهَو  الَبْأُس   ُقوبَِل 

 

دابُِرها  َفْهَو  الَبْأُس  ُدوبَِر   ( 4) َأْو 

طاِرُحهُ  8  َعنُْه  الَفرِّ  َتنُِب   جُمْ

 

َصابُِرها   فيِه  النىْفِس   ُمْرَتبُِط 

ُعْصَبتِهِ  9  ُرْمُح  صاَل،  إِذا   َفْهَو، 

 

َدواِئُرها  داَرْت  إِْن   ( 5)وُجنىٌة 

 

 

أراد: َييى بن عبــد اهلل، فلم يســـــــــــتقم لــه، وكــان رســـــــــــمــه يف   ...«،َييى بن عبــد اإِلِل  »:  قولــه  (1)

ا:  ...«،... عبد الّله  »األصـــــل:   ...  »وفيه ما يدّل عىل ُركوب االضـــــطرار. ويف األصـــــل أيضـــــً

وادها. و  إِْنـسان : العني. واملُْقلة بالكســـــــــــــر!  و  «مقلهِ  ثال اّلذي ُيَرى يف سـَ
ِ
، أي: ناظرها العني: امل

 .املُعايِن املُْبِْص 

ديـدة. ومجع األََزمـة، وهي:  :  زوم األُ   (2) ــى نـة املُْهِلكـة الشـــــــــ ل، من قوهلم: : الكـايف الكـافـ العـاـئل الســـــــــــى

 .: مجع اهلَْضم، وهو: الَقْهر والظُّْلماهلُضومإذا َكفاه حاجته وَكَفَلها له. و عاَل املحتاَج 

َيُه. وَرِهَق   (3) ــِ ـــــــــــــــــــيَء:  َغشــــــ ــّ : الكايف الكافل، من قوهلم: عاَل املحتاج إذا َكفاه حاجته العائلالشــــــ

 .م: مجع اهلَْضم، وهو: الَقْهر والظُّلْ اهلُضوموَكَفَلها له. و

ّدةالَبْأس (4)  : الّتابع املُْقَتفي األثر.الّدابر. و:  الشِّ

 : كّل ما ُيتىقى به الطِّعان من ِدْرع  ونحوها.اجلُنّةبتنوين الكسـر!  و «وجنه  ...»يف األصل: (5)
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النّاِجلِ  10 فاِضُلُهمْ ُمنَْتَجُب   نَي 

 

طاِهُرهاجَ ُمنْتَ   هاِت  األُمى  (1)ُب 

ِعْرُق   11  امَلْجِد  يف   ( ُمْغِرِقها) ُيْرِسيِه 

 

ها  َعنارِصُ َفْوَقُه   وَتْلَتقي 

َأطـْ  12  َُتِيُبَك   ، َلْدنة  َنْبعة    يف 

 

ناظُِرها  الُعيوَن  وَيروُق   ،  (2)ـًرا

 وَمْغِرُسها   ،ِسنُْخها  ( ُعَمر  )ِمْن   13 

 

بِقاِع     ( 3) وعاِمُرها  ااحِلجَ َخرْيُ 

 َخرْيُ   14 
 
َأْكَرُمها اَضن  َضنِيء  ُه 

 

ِئُرها  َحرا َفْوَقُه   ( 4)واْنَتَطَقْت 

 َعبـْ )ِم  رْ ، وَصْفَوُة القَ (ُحْجر  )   ُمصاُص  15 

 

َأخايِر(ـَباد    ُهُم  َبْخ،  َفَبْخ   (5)هاُ ، 

 

 

ا عىل ما «منتحب األّمهات ...»يف األصـل:   (1) ، من دون إعجام اجليم، وقد ُأعجمت هانه قياسـً

ب األّمهـات ...»  صـــــــــــدر البيـت، عىل أّن املعنى َيتمـل يكون أراد:ورد يف   ُب و،   «ُمنَْتخـَ   املُنَْتـخَ

ب. ب  وَنســــــــــَ ــَ ُث   املُنَْتَجبو األُّمهات: املُختار ُأّمهات َحســــــــ بهم.   اآلباء: املَُورى ــَ َبهم وَنســــــــ ــَ َحســــــــ

 : املُنِْجب.النّاجلو

ةالنىْبع. و: القوس اّلتي ُتّتخــذ من شـــــــــــجر  النىْبعـة   (2) ْدنـَ يِّنــة. واللـى : االنثنــاء؛ واملراد هانه األَْطر: اللى

 . وناظِرها، أي: َمنَْظُرها.: ُيْعِجبَيروقمدحهم بطِيب األصل وُحْسن امَلنْبِت. و

عرّية. ، ورصف )ُعَمر(  عبد اهلل بن األصـــــــبغ اخلوالينى  بنَ  رَ مَ يريد عُ :  ُعَمر   (3) ــّ ــــــــــــــــــرورة الشـــــ ــّ   للضـــــ

نْخو  : الَعْقل والِفْطنة. احِلجااألصل. و: السِّ

ــى  (4) ن. وولودامل فعيل بمعنى مفعول، أي  :ء نيالضـ ــَ نََأُه، أيهُ اضـ ، وســــهّل اهلمز َوَلَدُه وَأنَْجَبهُ   : ضــــَ

 : وَضَعت النِّطاق عىل َوَسطها وَعُجزها.اْنَتَطَقتو  للضـّرورة.

ُهم نســـًبا  ُمصـــاص (5) ْيد العظي:  الَقْرم و.  القوم: أخلصـــُ تِْعظام َبْخ َبْخ و. مالســـى : َكِلمٌة ُتقاُل ِعنْد اســـْ

. و
ِ
ُفهم وَأْفَضُلهم.األَخايرالشـّيء  : مجع األَْخرَي، وهو مَن القوم: َأَْشَ
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يف   16 َكَجْوَهرَ َفجاَء   ة  َصْفوة  

 

ساِئُرهاُينْظَ   تِْلَك  َبْطِن  ِمْن   ُر 

َيْطلُ  17  ِمْن  َمْن  الَفْخَر   وَقدْ   (ُقضاعَ )ُب 

 

َمفاِخُرها  َفْخِرِه،  إَِل   ( 1)َأْفَضْت، 

ساَد   18  َبْل  (َكْهّلنَ )َبْل   َبني  أً َسبَ ) ، 

 

َعامِئُرها  (َيْشُجَب   اْسَتْجَمَعْت   ( 2) ما 

َسادتَ  19   َرة  َمْأثُ بِ   اهُتُمْعِجُز 

 

َمآثُِرها  ِه  َكفِّ ويف   ( 3)ِفيِه، 

لـَُهمْ  20  وَلْيَس  ُدوََنُْم   َأْحَرَزها 

 

ُيغاِدُرها  ُدوَنُه   صالِـَحٌة 

بِناِدَرة   21  َفْضِلِه  يف   َفَصْلُت 

 

الُبيوِت    وَخرْيُ   ( 4)ساِئُرهاساَرْت، 

بَ  22   َعَدًدا  ( َيْعُرٌب ) َثْوَبْيِه    نْيَ ما 

 

ُلـها     وآِخُرها  مُ اكُ ذَأوى

َأْصَغَرها   ُينِْعُش  23  َجداُه   ِمنْها 

 

كابُِرها  وَيْلَتجي  ُعّلُه   ( 5)يف 

وَلـْمـ  24  اجلَميَع  ُه  َكفُّ َكَفْت   فَقْد 

 

َنظاِئُرها  َسْعِيِهْم،  يف  َيُك،   ـام 

 

 

م ُقضاعة،  وُقضاع (1)  إليه: َبَلَغْتُه ووصلْت إليه. َأْفَضت:ُمَرخى

ــــتجمعت (2) ها إل بعض. واسـ ــُ ــّم بعضـــــ   َعامئرالَعمرية، وهي: احلَّي العظيم؛ و: مجع الَعامئر : انضـــــ

 األقوام والقبائل: ُرَؤساُؤها وساَدهُتا.

 . به الوزن  ََنََض ما اَّته به املعنى و  »... ساداهتا عن كل ...«، خمتّل الوزن، وأثبتُّ : يف األصل  (3)

لـُْت  (4) ــَ ـ ـ ـ ـ ـ ت. وَفصـ ـيت وَحَكمـْ ن مَن الكّلالـنّادرة : َقضـــــــــــَ ُه:   م.: الطىريف مَن الَقْول، واحلَســـــــــــَ وقوـلُ

ْعر. «وَخرْيُ البيوت »  .مَن القول: الّذائع الّشائع الّسائرو، يريد بيوت الشِّ

، ومل أجـد «ينغش....    ويلتمي...»َيتمـل أن ُيقرأ ، ورســـــــــــمهام  «،  »  يف األصـــــــــــل:  (5)

 للّْضورة.، وسّهل ، أي: َيْلَتجئ، إذا احتمىَيْلَتجي: العطاء. والـَجداهلذا الّرسم توجيًها. و
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وَلَقدْ  25 هبا،  نوا  َهجى َأتَوا   وَلْو 

 

ِئُرها  َْضا ى  الَغرْيَ َقْلَب   ( 1) َينَْغُر 

ُحـِمَدْت  26  َخّلِئًقا  ِمنُْه   َبَلْوُت 

  

ُيكاثُِرها  َمْن  النّاِس،  يف   ( 2)ُيْكَثُر، 

وُيـِحطْ  27  ُيْبِدِه  اخلَرْيَ  َيْعَلِم   إِْن 

 

ساتُِرهاءَ بَسوْ   َفْهَو   
ِ
الـَمْرء  (3)ِة 

َنْبوَ  28  ِمْن  ِجْئَت  َفباِسُطها ما   ة ، 

 

َفغاِفُرها  َهْفوة   وِمْن   ( 4)ِمنَْك، 

ما 29  َلَك  وشاِكٌر  َلـُمْثن   ـي   إِنِّ

 

وذاِكُرها  ِمنىة   ِمْن   ( 5) َأْوَلْيَت 

َأْخَلَقها 30  ماَن  الزى َتُظنى   فّل 

 

كاِفُرها  ِل  لِلطىوا َأنىني   (6) َأْو 

بِ كاَد   31  َسَلَفْت، جُيازي،   نِْعمة  

 

ها  ناَِشُ العاَلـِمنَي  يف  ُهَو   َمْن 

  

 

 

نو هبا»وقوُلُه:   (1) ــاؤوا؛  «ولو َأتَوا َهجى ــنوا كام أحســـــن، بل ألســـ ، يريد أَّنم لو أتوا ما أتى ملا أحســـ

ا: نوا »  ويمكن أن ُيقرأ أيضـــــــــــً نوا و  ، بـالبنـاء للمجهول.«ُهجِّ . وَهجى َب    َينَْغر : عـابوا وَقبىحوا الَقلـْ

ُبُه، وجيعله َيْغِّل، ومل أقف عىل :  ونحَوهُ  ًيا بنفســـه يف املعجامت، غري أّن البيت ُيْغضـــِ الفعل متعدِّ

ًيا  .ال يّتجه معناُه إاّل أن يكون الفعل متعدِّ

ء، إذا َتكاَثَر عليه وَقَهَرهُ مر، من قوهل: ُيْغَلب وُيْقهَ ُيْكَثر (2)  .: َكَثَر الّشى

 .: أي: وإن َُيِطْ َُيِطْ و (3)

ْقطة الّتقصرياهلَْفوةناَِشها. و :باِسطها: اخلَْصلة النىفيسة. والنىْبَوة (4)  .: السى

نىة (5)
ِ
 .: النِّْعمة والَعطاء والَفْضلامل

 : جاِحدها.كافرها. وَمَدى الّدهر: الطىوال. و: َأبّْلهاأخلقها (6)
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 )من الّطويل(       : *(أ102: )خمطوط طراز أعّلم الَيَمن يف

وَأْسَكرا  َأَجنى  َمْن  َعِلْمُتْم   ( 1) وإاِّل 

 

تُِكْم! (  َبني َعْدنانَ )وا  َأال اْصحَ    ِمْن َسَكرا

 

1 

ُثِديِّ   َأبَْْتا َفرَشُّ  كاَن  ما   (2) الَقْوِم 

 

ُكمْ   ُأمِّ َثْدَي  َتْقَطعوا  ال  ُأْختِنا،   َبني 

 

2 

َفنُنِْكرا  ُنْكر    
ِ
ِسيساء عىل   (3) بِذاَك 

 

لِـُحقوِقُكمْ   ِعْرفاَننا  َّتِْملوا   وال 

 

3 

ا  وَوْضى ِمنُْكْم  األَْعراَض  َقتىَب   (4)وما 

 

َيُسو  ما  َتْسَمعوا  وَلـاّم   !  ُكْم، ءُ َأِفيقوا

 

4 

 

َلميى وَمن  *   ء  ِمَن    َمَعهُ قال الّشعر ُُياطب أبا أمحَد السُّ الَعدنانّية، اّلذين تأّلبوا عليه وجاهروا شعرا

داوة ا لقوِمهم الَعلوّيني، وللّطربّيني ِمن ورائهم؛ قــال اخلَْزرجّي:    بــالعــَ بــً وقــال أليب  »لــه، تعصـــــــــــّ

َلمّي:  تُِكمْ حَ أال اْص أمحد السُّ ْعر( ... وا َبني عدنان ِمْن َسَكرا  .«)الشِّ

 : َأْذَهَب َعْقَلُه.َأَسَكَرهُ : اْسَتَلَب َعْقَلُه. وَأَجنىهُ  (1)

ّيدَة ابنَة ُمضـــاض بن ...«َبني أختِنا »وقوله:  : امَلقطوع.األبْتالثىْدي. و: مجع  الثُّدّي ( 2) ، يريد الســـّ

ّلم؛ و و اجلُْرمهّي ُأمى أوالد  إســـــــــــامعـيل علـيه الســـــــــــّ من  67يف البـيت هـذا املعنى  مـثليتكّرر  عمر 

 الّدامغة، وهو قوُلُه: 

 ِمنُْكْم     بَِبْعِض األُّمهاِت 
ِ
  ُمشاِركونا وَنْحُن لِِعْلَيِة اآلباء

كوب. و ِسيساء( 3) َتَمع َوَسطه، وهو موضُع الرُّ واب: جُمْ   : الَقبيح.النُّْكرالظىْهر مَن الدى

فا.4) «، حمرًّ يَء: َقطىَعُه. و  وَقتىب   ( يف  املطبوع: »وما قثب ... وورصا ــّ ــــــــــــــ هالشـ َخُه، ومنه َوْضى ــى : َوسـ

ُه  َ ناءة؛ الّتاج: )وْض(.قوهلم: وكان َنِقيى الِعْرض فَوْضى  بالدى
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 (1)وُنْحِسُن، إِْذ ُكنّا َعىَل الُقْبِح َأْقَدرا

 

لُِتْقِلعوا عْ َسنُ   َعَلْيُكْم  إِْبقاًء   ِذُر 

 

5 

َأْخََّسا  َيكوَننى  َمْن  ِمنّا   ( 2)وَننُْظُر 

 

َجْهِدُكمْ   َأْمَر  واْبُلغوا  َفِجّدوا   وإاِّل 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 .َقبَِل ُعْذَرهُ : َأْعَذَرهُ ( 1)

 يف األمر: اجتهد فيه.َجّد ( 2)
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 )من الّطويل(          :*(50 -45/ 1اإلكليل ) يف

ا  1 فَتَخربى رِبٌ  خُمْ إيِنِّ   َخليَِّلى 

 

ِة     ( 1) ( ْمرَيا ـ حِ ) ِة  ِجريَ و   ( َكْهّلن  ) بِِذلى

 

 

 

 

ِمْن   2 ُمْشَتك  ( َقْحطانَ ) َعِذيَريى   َ إيِنِّ  ، 

 

فَأنِْكرا   َعواِديُكام   وَخْذاًل،   ( 2)ُظْلاًم 

 

 

 

 

ُهمْ  3 َعُدوى َوَتْرُت  َقْوم   ِمْن   َفُسْبحاَن 

 

إاِليت   املَُجْمَهرا واجِلِب   َفساَء   (3) لى 

 

 

 

 

 

بَن أيب  (، وهي اّلتي هجا فيها اهلَْمداينُّ أبا حّسان، أسَعدَ قصيدة اجلار* اشُتهرت هذه القصيدة بــــ)

ر  ، اّلذي  َمِلَك الَيَمن يف عصــــــــــره  احِلــــــــــْمرَييى   احِلوايلى ُيْعِفر  كان وَغَدَر به َلــــــــــاّم    اهلَْمداينّ خان ِجوا

ُه  جاَرهُ  مِ   النّارص الَعَلويِّ  منَ  َطَلب  ب  فيهابصــــــــنعاء، فحبســــــــَ هِ   َخصــــــــْ ، فاســــــــتحّق  اهلَْمدايّن وعدوِّ

رِبٌ فَ ، وفيه يقول: »وَغْضَبَتُه عليه اهلَْمداينِّ َهْجَو   بذلك ، إيِنِّ خُمْ ا َخِليِّلى َ ْعر(« ... َتَخربى  .)الشِّ

 .«، وهو ّتريف... وحرية ِحـْمرَيا »يف املطبوع:  (1)

ذيري«، وهو ّتريف.  ...»عواريكام  يف املطبوع:    (2) ذيُر    عـَ ِذُرين منــه، والعــَ ، أي: َمن َيعــْ ِمن ُفّلن 

و والنىصـــــــــــري.   العـــــاذُر  اس:  النـــــّ والَعوادي مَن  ْدوان.  العـــــُ وهي: من  العـــــاديـــــة،  ْذُل : مجع  ــَ ـ   اخلـ

 .كاخِلْذالن، وهو: َتْرك النُّْْصة، والتىَخِّلِّ عِن الَعْون

هم  َوَتْرُت »:  قوُلهُ وهو ّتريف. و «،...سامع اإلهلي»يف املطبوع:    (3) ، وهو «َعُدوى ، أي أصبُتُه بَوْتر 

ْأر.   ْبحـانَ و  الثـى ــُ ـ ـ ـ ـ ـ ُب من ِفْعلهم.  سـ ، أي: الَعجـَ ِل  اإلالتو  ِمْن قوم  جـُ ة الرى ة، وهي ِعْْتَ : مَجُْع اإِللـَ

ّل و.  1/49اّلتي َيِئيــُل إليهــا؛ إكامل األعّلم بَتْثليــث الكّلم:   ة، أي: اخلَْلُق الَكثرُي،   اجِلبـِ كــاجِلبِلــى

ُه تعـــال:   لى ِمنُْكْم ِجبِّلًّ َكثرًِيا ومنـــه قولـــُ ــَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد َأضـ  : املجموُع املَُكثىُر.املَُجْمَهرُ . و 62]يس:  {وَلقــَ

 جب من استياء رهطه منه َلـاّم َوَتر أعداءهم، وَذبى عن محى قومه، وأحيا مفاخرهم. يع
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مَ  4 َمْوطوًسا  َفخاِرِهمْ فَأْصَبَح   ِشيُد 

 

أَ   ِمـاّم   مْ َلِكنىهُ و    (1) َزَرى   وْ َّتَيىَف 

 

 

 

 

َمعاَِش   5 بَأيْدي  َمْأسوًرا   وَأْصَبْحُت 

 

َلـُهُم،   را   ِرًضا  ُمَتَذكى بِذا   ( 2) ! َأْقبِْح 

 

 

 

 

َأْح  6 ُكلى  ُأقاِّس  َضْيَطر  ـ َأَظلُّ   َمَر 

 

ُمَسمى و   ، َحْويل َزبانَِيًة     (3) را َكْبًّل 

 

 

 

 

مَهاِئمي  7 ِمنِّي  النىْجِم  ُخفوُق   وَيرْبي 

 

َأْسَهرا   َرنىَق،  الَعنْيِ  يف  الَكَرى  ما   ( 4) إِذا 

 

 

 

 

وَطلىةً لِِذْكِري   8 َيتِْمَن   ُبنَّيات  

 

ا   وَغريى ماِن  الزى ُف  رَصْ  (5) َتَأيىَمها 

 

 

 

 

 

 ُ: املَُوطىُأ حّتى َينَْكِســـــــَر، ِمن امَلْوطوس و .«، وهو ّتريفّتيف أزورا... ولكنهم »( يف املطبوع: 1)

ـــــــــــــــَرُه. و ــِ َأُه حّتى َيْكســ ُه(، إذا َتَوطى ســــُ
ُه َيطِ يدُ مَ قوهلم: )َوَطســــَ ــِ ما ُأشــــيد منها. عىل أنّه :  َفخارهم   شـ

َصُه. وهُ َّتَيىفَ . ويّتجه املعنى لو قرئ: )ُمشيد َفخارهم(، يعني نفسه الّشـــــــــــيَء: اْزدراُه َزَرى  : َتنَقى

ُه. . راءدِ واالزْ   ُف يْ هبم احلَ   ُق حَ لْ ، أي كثرًيا مــا يَ «ىرَ أو زَ   َف يى  َّتَ اّم ــــــــــــــــــــــ مِ   مْ هُ نى كِ ولَ »  وقولــه:  وعــابــَ

ْتُتُهمْ » َيتمل أن يكون: «مْ هُ نى كِ ولَ »وقوُلُه:   َتهُ و ، «وَبكى َعُه.َبكى َخُه بالّلسان وَقرى  : وبى

به يف هامش املطبوع،   « بأقبح ذا»( يف املطبوع: 2) خمـتّل الوزن، غري مّتجـه املعنى، وُنبـّه عىل صـــــــــــوا

 من دون االنتفاع به.

ْيَطرُ ريف. و«، وهو ّت... وكيّل مســـــــــمرا »( يف املطبوع: 3) ــى ـ ـ ـ ْخم ِخْلَقًة، اّلذي ال  الضـ : اللىئيُم الضـــــــــى

بانَِيةُ ُترجى منه فائدة. و داُد. والزى ر. والَقْيد: الَكْبل: الِغّلُظ الشِّ  : املَُثبىت بامَلسامري.املَُسمى

َذهــا.  َبَرى(  4) حــَ ة َوَنْحَوهــا: شـــــــــــَ ُه للَمغيــب.  ُخفوقو  اهلِمــى ة، اهلاَمئمُ و  النىجم: اْنِحطــاطــُ : مجُع اهلِمــى

ِه. و ، ومـــا َهمى املرُء بِفْعلـــِ َق : النىوم. والَكَرىوهي: الَعْزُم القويُّ اَلَطهـــا.   َرنى  النّوُم يف الَعنْي: خـــَ

 ُط النىجم للَمغيب. يريد أنّه كّلام خالَط النّوُم عينَُه أسهَرُه وَبَرى عزَمُه وما َِيُمُّ بِفْعِلِه اْنِحطا

لىة ( 5) تُُه. وطى ُجل: امرأ . َتَأيىَمهاالرى  رصُف الّزماِن: َجَعَلَها بّل زوج 
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فَلْم   9 وِضْعَن  َأْعَلْم  فَلْم   َأَرى َعِرْيَن 

 

فُأنَْْصا   َبْعدي  َن  ُينَْْصْ فَلْم   ( 1) وِضْمَن 

 

 

 

 

ِب  10 َأْعدائي  َبنْيَ  ة  َلًقى  لى حَمَ  ُأْخَرى 

 

ِسْْتِ    ِمْن  ا َُياِذْرَن  َتَسْتى ما   ( 2) اْمِرئ  

 

 

 

 

ة   11 ُغصى ذاُت  يب  ِمنُْهنى  َهَتَفْت   إِذا 

 

 ( 3)ا ْقرِب َفأَ َلـُهنى  َمْوًتا  فَقْوُلـُهُم   

 

 

 

 

تَ  12 نيا،  الدُّ آَفَة  ُعَوْيَلتي ن فيا   اَدْت 

 

اإِلجابَ   حَمْصوَر  حُمَْْصا فصاَدْفَن   ( 4) ِة 

 

 

 

 

لِِفيِك  13 َعَسى   - ( ! َقْحطانُ ) -   الَيْومَ   ففاها   ما 

 

را لْ أَ   ةً ُمباَدرَ   ُمَعفى َنِصيبي   (5) َقى 

 

 

 

 

عاِرًفا   14 َرخائي   ًظا فِ وحُما َأيَْوَم 

 

الُبْؤَسى    ويف   ، وُمنْكِ َص َعَِّلى  ( 6)  را  دوًدا 

 

 

 

 

 

، أو يكون أراد )أرأى(، ثّم سّهل اهلمز وأجرى ، بّل َجْزم  للّضـــــــرورة الّشعرّية«مل أرى»( قوله:  1)

ْيُم، وهو: الظُّْلم.ِضْمنَ و  اجلزم.  : َأصاهَبُّن الضى

ا. و«ســـــــــــري أمري»َيـــاذين من  ( يف املطبوع:  2) ــً فـ ــاء: املُْلَقى عىل األرض.   اللىَقى ، حمرى مَن األشـــــــــــيـ

ُه.مَن الشى  حاَذرَ و َز منه وَخاَفُه وَتوقىى ََشى : اْحَْتَ
ِ
 ـيء

 كذا باألصـــــــل، ومل يّتجه يل معناُه، ولعّل به ّتريًفا مل أهتد إليه. «فقوهلم موتا هلن فأقربا »قوله:   (3)

ةُ الو  ونحومها.ُغصى
 
ُض يف احلَْلق ِمن َطعام  أو ماء  : ما َغصى بِه امَلْرُء، ممّا َيْعَْتِ

ــه عن نســـخة ...  مصـــقور... تبادت ...    ... »يف املطبوع: ( 4) واب هبامشـ ــّ «، وهو ّتريف، والصـ

ــة و  أخرى )ه(. ـ يامنيـــــَ الُعويلـ الِعيـــــال،  و:  ــور ة.  ـــ ـ ـ يقـــــدر عىل  امَلْحصـ ذي ال  الـــــّ الَعِيّي  الكّلم. : 

 : امَلْحبوس.املُْحَْص و

ًفا.«...  مبادرة أبقى»( يف املطبوع: 5)   وقوُلُه:  َقِلَقٌة، ويف النّفس منها يشٌء.   «مبادرة»  ولفظة: ، حمرى

ل، َتقوُل الَعَرُب: )فــاهــا لِِفيــك(؛ تريــد   «ففــاهــا لِِفيــك» جــُ من أمثــاهلم يف بــاب الــّدعــاء عىل الرى

راة: املُسارعة. واملُبادرو  الّداهية. اب.ملَُعفى ُغ يف الْتُّ  : املَُمرى

ًفا.«رجائي ...»أيوم ( يف املطبوع: 6)  ، حمرى
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مل   15 دوَنُكْم: تَ َكَأْن  ناَضْلُت  َيْوَم   قولوا 

 

َثَأَرْت    َلنَْثَأرا!   ( َعْدنانُ ) َلِئْن   (1) ِمنَْك 

 

 

 

 

ُتْلِحْق    ! ُمْسِلمُ أَ  16 ا ) ال   َمّلَمةً   ( َمَعدًّ

 

َأْعَذرا   َقبِيِلـَي  ِمْن  َأراُهْم   ( 2) َفِإينِّ 

َلَك   17   لِـَمْعرَش    الـُمبنِيَ   واللىْومَ َفام 

 

ُمْسَعرا وْ َصلَ   َجَهنىَم  ِمْن  مَجًْرا   ( 3) !   نِـَي 

 

 

 

 

َمْوهُتُمْ فَلْيَس   18 اخِلْزِي  ِمَن   بُمنِْجيِهْم 

 

را   ُمَعمى ِفيِهْم  ْعِر  الشى َجزُّ  كان   ( 4) إِذا 

 

 

 

 

َحيِّ   19 َعْن  ذاَك  ِضْعفا   ( ِحـْمرَي  ) وَيْسُقُط 

 

فيها    الـمـَْنظوِر  ُيْعِفرا ) وَسيِِّدها   (5) ( اْبِن 

 

 

 

 

وَغْدِرِهمْ  20 الُعداِة  َخْوَف  بِه   َأنَْخُت 

 

َأْغَدرا   اأَلْمِن،  َعىَل  ِفيِهْم،   فَأْلَفْيُتُه 

 

 

 

 

ِقّلَدتِـي  21 َمناَط  ِمنِّي  َكُهْم   فَملى

 

بُأْذين   ِفيِهْم   ( 6)وَأْدَبرا   ، وَأْسَلَمني 

 

 

 

 

اْسَتقاَلني  22 َظْهري  ََيِْم  مل  إِْذ  كان   فَلْو 

 

أَ وى وأَ   َحتىى   ( 7) را ْعذَ فيُ بنَِي  َبني 

 

 

 

 

 

ا.  » ... مل يقولوا ...«( يف املطبوع:  1) فــــً أَ و)، حمرى ــْ الّتوكيــــد اخلفيفــــة، را َلنَثـ بنون  َأَرْن(  )َلنَثــــْ ( أراَد: 

 . 15]العلق: {ةِ يَ ًعا بالنّاِص فَ ْس نَ لَ ووقف عليها باأللف، كقوله تعال:  

فــا. و«... ال يلحق»( يف املطبوع:  2) ذر: اجلاَمعــة. والَقبيـل ، حمرًّ : األكثر إعــذاًرا، وهو إظهــار األَعـْ

 الُعْذر وإْبداؤه.

ــّل الوزن. و«...  واللوم املبري  »فام مـــا لـــك( يف املطبوع:  3) ــا خمتـ فـ ّلُه  ، حمرًّ ــَ ـ ـ ـ ـ ـ ار: ألقـــاه فيهـــا.  صـ ــّ النـ

 : املُوَقد إيقاًدا شديًدا.املُْسَعرو

ًفا.  و«جرّ »( يف املطبوع: 4) ر، حمرى  : الَقديم.الـُمَعمى

ًفا.«... ضعفي ...»( يف املطبوع: 5)  ، حمرى

 تعليقها، واملعنى أّن ابن ُيْعِفر مّكن األعداء منه. قّلديت، أي: موضعَمناط ( 6)

ا.  «...وأدبني  »يف املطبوع:    (7) ــً فـ هُ و، حمرى َتقــالــَ ــْ ـ ـ ـ ـ ـ هِ :  اسـ ــِ اَيتـ ــِ ُه ِمن محـ ــَ ــاَلتـ َب إقـ ــَ َبني و  .َطلـ : أرجعني  َأوى
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َعْينَهُ  23 لِّ  الذُّ َعىَل  َأْغىَض   وَلِكنىُه 

 

ا   وَقْصى اجِلواِر  َحقِّ  يف  َط   وَفرى

 

 

 

 

َبْينَهُ  24 َقبُْل  ِمْن  كاَن  ما  يب   وَأْصَلَح 

 

ا   ( ُقَرْيَش ) وَبنْيَ    َتَغريى  األَْكَرِمنَي 

 

 

 

 

جاِرهِ  25 ِة  بِذمِّ جاَرى  َمْن  َذلى   وَقْد 

 

َُياُف    ِمـاّم   ( 1)فَأْخَفرا وَأْسَلَمُه 

 

 

 

 

َخْفرَ  26 وال  ما  ِفعال   ة    وُكلُّ   ِذمى

 

ُمنَْفرا لِ   بُرْكنَِك  َمْذعوًرا  الَذ   ( 2) ـَمْن 

 

 

 

 

مَحَْينا   27 َبهُ   ( الَكّلِبِح ) ـ ب وَنْحُن   رِسْ

 

َأْن    خاِئًفا  َأتانا  را َغداَة   ( 3) ُيَذعى

 

 

 

 

َمنِْع   28 يف  النّاُس  َتواََص   جاِرِهمْ وِقْدًما 

 

وُيْقَهرا   َيِذلى  َأْن  َعَلْيِه   ِحذاًرا 

 

 

 

 

ُجْرموزَ ـ) ِب   ( ِميمٌ ـ تَ )   ولِـيَمْت  29 َعدا   ( اْبِن   إِْذ 

 

جاِرها    وأَ أَ   نيَ حِ َعىَل   (4) را ْغدَ الَم 

 

 

 

 

 

ِه  َأبِنيوَردىين. و ــِ دايّن حّتى يبتعـد، وعنـدئـذ جيـد لنفســـــــــ د. يعني أن يْتك اهلَمـْ ْذًرا عنـد َمن : َأبَْتعـِ عـُ

 َأَمَرُه بسجنه.

ا.جــاري»( يف املطبوع:  1) فــً ِه، ومل َأْخَفَره و  يف األمر: فعــل مــا طلبوه منــه.  هم اجـارو  «، حمرى َدر بــِ : غــَ

 يوِف ما عاهَدُه عليه.

ْوع.ْفزَ : املُ املُنَْفر( 2)  وال ختفر ذِ  :يقول ع اّلذي أصاَبُه الرى
 
 .بك خائًفا جار  الذَ  ةَ مى افعل أّي يشء

ة؛ بسط الكّلم عليه القا  األكوع يف صفة جزيرة العرب:  الَكّلبُِح (  3) : موضع من أعامل َحجى

رو .126 ف. ُيَذعى ُع وُُيَوى رُ : ُيَفزى  .ُيْذَعر نْ أَ   نْ مِ  عوهُ نَ ومَ  هِ لِ ْج ن أَ مِ  وهُ لُ عَ ر بام فَ فِ عْ يُ  بنَ  اُيذكِّ

ا. و«... غري أالم وأعــذرا       إذ غــدا...  ونمــت  ( يف املطبوع: »4) فــً ْت لِ ، حمرى : الَمْتهــا العرُب،  يمــَ

َدرَ أَ : جــاء بام ُيّلم عليــه. والمَ أَ و ت تفعيّلت الَعُجز عىل النّحو جــاءقــد  و  .ردْ : دخــل يف الغَــ غــْ

ُل َفُعوُلْن َمفــاِعُلْن، وهو ممــّا جيوز يف )مفــاعيلن(.  
عمرو   : هوموزرُ ابن ُج واآليت: َفُعوُلْن َمفــاعــِ

ذي قَ ابن ُجْرموز التىميمّي،   ؛ جـاء لمَـ بعـد وقعـة اجلَ ِغيلـًة  ّوام ر  اهلل عنـه  العَ   بنَ   بريَ الزُّ   َل تَـ الـّ
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يُ  30 َمْن  ِمنُْهْم  زاَل  بَسْوِطهِ ذِ وما   مُّ 

 

و تارَ   ( َنْجًدا ) وََيَْفُظ    را ) ًة   ( 1) ( ُمَغوى

 

 

 

 

َمْوَءلِ ) جَمَْزى    ِزين جَيْ   لم ف  31 َرَأى   ( السى  إِْذ 

 

ُمنَْهرا   َم  الدى اْبنِِه  َحْلِق  َوَدَجْي   (2) َعىَل 

 

 

 

 

 

دونيـّة ) ري بَ بـالزُّ   رَ دَ موز، غَـ رْ ُج   و بنُ ر عمرُ دْ بـالغَـ   رَ هِ تُ وممّن اشـــــــــــْ »(:  35 -3/34يف التـّذكرة احلَمـْ

هُ يً ِس البْصة مُمْ  ةِ يَ دِ نْ أَ   نْ مِ   ناد  بِ  رى ل مَ مَ حرب اجلَ   نْ  انْصف مِ اّم ــــــ ام. وكان لَ وّ بن العَ ا   األحنُف  ا، فرآ

م مُ وّ العَ  بنُ   ريُ بَ احلرب فقال: هذا الزُّ  اعتزَل  ، وكان قدِ قيس   بنُ ا ،  بان  ا، واهلل ما هو بجَ فً رِ ـــــــــــــ صــَ نْ ا

ــَ   ، وركـبهِ موز: أنـا آتيكم بخربِ رْ و بن ُج   فقـال عمرُ هِ رَبِ تينـا بخَ أْ يَـ   نْ فمَ   هُ ســـــــــــّلحـَ   ذَ خـَ وأَ   هُ فرســـــــــ

صـِّّل،  يُ   بريُ رة، وقد نزل الزُّ ــــــــــــ البصـ   نَ مِ   باع، وهو عىل سـبعة أميال  بوادي السـِّ   هُ ى أدركَ حتّ  هُ عَ بَ واتى 

 عَ نَ اّم صـــــــــــَ رائي ألســــــــــــألـك عَ وَ   نْ ني مَ ثَ عَ ام بَ فقـال: إنّ   ري: وراءك.بَ قـال لـه الزُّ   موز  رْ ُج   نـا ابنُ  دَ اّم فلَ 

ي ـ يف نفس موز: فقلُت رُ ُج  يف. قال ابنُ بالّس  بعض    هَ ْج هم وَ بعُض   ُب رِ ـ ْض هم يَ تُ كْ رَ ، فقال: تَ القومُ 

ــَ   نَ جاء هذا مِ  ــَ   َب رَ ــــــــــــــ احلجاز فضـ ى نا ببعض  بعضـ ــَ  بِّ ا ! كّّل ورَ ينجو ســـاملً  ثمّ   ، وألقى بيننا الرشـ

. لِّ َص فَ   أنت آمنٌ  ، فقال:لِّ َص عنّي أُ   رْ خى أَ تَ فَ   ّلةَ الّص   أريدُ فقال: إيّن   ّلةَ ري الّص بَ الكعبة. وأراد الزُّ 

 .«هُ لَ تَ فقَ  هِ درعِ  ّبانِ رُ يف ُج  هُ نَ عَ طَ   ّلةَ الّص   افتتَح فلاّم 

ة، ويتكّرر هـذا  :  مُّ ذِ يُـ (  1) مـّ د والـذِّ ا يف البيـت  ُيعطي الَعهـْ ُه من الـّدامغـة  34املعنى أيضــــــــــــً ، وهو قولـُ

 (: 34/ب 34)الّديوان: ق

 َفُهْم ما داَم ِفيِهْم آِمنونا    ُهْم بَِسْوط  َحْيُث َكانوا ـ لَ  مُّ ذِ نُ 

رُ و  : ما كان ناحية الَغْور، وهو ضّد النىْجد.املَُغوى

ــارهـا؛ التـّاج )ودج(. و: ِعْرقـان َغِليظـان عن َيمني ُثْغَرة  الَوَدجـان   (2) ــاُل :  املُنَْهرالنىْحر وَيســـــــــ  املُســـــــــ

رة . ويف البيت إشــــارةٌ  ة   املُْجرى بَغزا ْموءل الَغســــّ وفاء  إل قصــــّ ايّن المرئ القيس بن ُحْجر الســــى

َموءل(؛ جاء يف جممع األمثال ُدروَعهُ  هُ عَ الكندّي حني استودَ  ، وفيه جرى املثل: )أوَّف من السى
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ِجواِرهِ  32 اْمتِناِع  يف  َعَلْيِه   ، فهاَن 

 

َحيِّ    يف  بِه   َمْفَخرا   ( َغّسانَ ) وَأبَْقى 

 

 

 

 

يف   33 ِرجال    ( َيْعُرب  ) و   ( َمَعدٍّ ) وجَمَْزى 

 

   
ِ
َأبْناء يف   (1) َمرا ـ وَأْح   ( حام  ) وَأْسَوَد 

 

 

 

 

   َرسوُل ) َأجاَر   34
ِ
 ، َقْوِمهِ   دَ بُ َأعْ   ( اهلل

 

ما     (2) وَأنَْكرا   مْ ِفيهِ   وهُ اؤُ س وَأْعَظَم 

 

 

 

 

 

َتْوَدَع السـى ــــــــــــ  أراد اخلُروَج إل قيصـ اّم ــــــــــــ الَقْيس لَ  امرأَ  نى أَ  هِ فائِ وَ   نْ وكان مِ »(:   2/374) َل  ء ومَ ر اسـْ

ــً  َحْيحَة بنَ ا وأُ ُدروعً  هُ    مات امرؤُ اّم ا، فلَ وعً را دُ اجلُّلح أيضــــ ــى ن مُ مِ   ٌك لِ مَ  القيس َغَزا م، أْ لوك الشــــ

امللـــك   ، فصـــــــــــــاَح حلصـــــــــــنِ ا  نَ ا مِ خـــارجـــً ا لـــه، وكـــان  ابنًـــ   امللـــُك   ذَ خـــَ ، فـــأَ ُل ءومَ منـــه الســـــــــــى   زَ رى حَ فتَ 

، وقـد عَ فقـالعليـه،    َف َْشَ ل، فـأَ ءومَ بـالســـــــــــى  َديى ي عمّ   القيس ابنُ   امرأَ   نى أَ   َت مْـ لِ : هـذا ابنـُك يف يـَ

َت إيلّ   نْ ؛ فـإِ هِ رياثِـ ن عشـــــــــــرييت، وأنـا أحقُّ بمِ ومِ  ُت ابنَـ وإاّل   روعَ الـدُّ   دَفعـْ اَل: أَ  َذَبحـْ ْلني، ك، َفقـَ جِّ

ــاءَ  َل هْ َع أَ َفَجمَ ،  هُ لَ جى فأَ  ــار عليه أن يدفعَ هُ بيته ونسـ ــاَوَرهم، فُكلٌّ أشـ ــْ ويَ   روعَ الدُّ  ، فشـ ، هُ ابنَ  ذَ قِ نْ تَ سـ

ــبَح فلاّم  َف عليهأَ   أصـــــ ــبيٌل وَقاَل: ليس إل َدْفِع الدُّ   ،َْشَ ــانعٌ   ، فاصـــــــنعْ روع ســـــ َبَح ، فذَ ما أنت صـــــ

روع املوسَم ُل بالدُّ ءومَ بة، فواَّف السى يْ باخلَ  امللُك  انْصَف  إليه، ثمّ   رُ ظُ نْ يَ   ِرٌف ـ وهو ُمْش  هُ امللُك ابنَ 

 .«امرئ القيس ةِ ثَ رَ ها إل وَ عَ فَ فدَ 

 .وهو ّتريف«،  ... جمرىو»( يف املطبوع: 1)

د قومِـ   .وهو ّتريف«،    ...... أعبـد قومـه      وأعظم مـا شـــــــــــابوه  ( يف املطبوع: »2) : يعني ابَن هِ َأْعبـَ

وُءُه، يعني ما اُؤوهُ سـ : أي رآه عظياًم كبرًيا. وَأَعَظَم ما سـاؤوهورقاء اآليت ِذْكُرُه. و : فعلوا ما َيسـُ

ــاء. ــة قوِم ابن ورقـ عـ ــة وِمن ورائهم بعُض قريش يف ُخزا ــانـ َل بنو ِكنـ ــَ ُض يُ   َفعـ داينُّ   عرِّ ــْ  نْ بمَ   اهلَمـ

ــجَ  ــلمني َمنِ ركني أحفُظ للجار منه. ثّم يذكر فيام يأيت ما كان ِمن إجارة ــــــــــــــــ وأّن املشـــــ  نَهُ ســـ  املســـ

 َل املرشكني.عْ فِ  َل عَ َل املسلمني وال فَ عْ فِ  َل عَ فَ  ابُن ُيْعِفر  استجار هبم؛ فّل 
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َمنِْع    وَعبىأَ  35 َوْرقا ) يف   وَرْهِطهِ   ( اْبِن 

 

َعَشنَْزرا   ًدا ْن ُج   ( ُخزاَعةَ )    ( 1) باجِلواِر 

 

 

 

 

 

من كّل يشء،  : الّشديدالَعَشنْزر. و «، وهو ّتريف...   ُخزاعة جيدا ...»وعّقه( يف املطبوع:  1)

ُدُه هانه اجلُنْد اّلذين َعبىَأهم ُنْْصًة لـُخزاعة، أي   ، أي ابن  ابن ورقا. و«َعبىَأ ُجنًْدا َعَشنَْزرا»ومرا

ُبَديل بن ورقاء اخلُزاعّي، وفد عىل رسول اهلل حني أوقعت بنو كنانة بقوِمه ليًّل  ورقاء، وهو 

وكانت بالّسّلح،  وأمّدوها  قريش  من  رجاٌل  حالفت    وأعاَنا  قد  ومسلُمها  كافُرها  عُة  ُخزا

نَ   رسوُل   رسوَل اهلل، فتعّهدَ  ح مّكة؛  تْ ة وسبًبا لفَ ح احلُديبيَ لْ ًضا لُص قْ اهلل بنصـِرهم، فكان ذلك 

،    رسول اهلل  بَية بني  يْ (: »فلاّم كان ُصْلح احلُدَ 394  -2/390جاء يف الّسرية ) وبني قريش 

طوا لرسول اهلل   َط هلم ...: َأنىُه َمْن َأَحبى أن يدخَل يف َعْقد رسول اهلل    كان فيام ََشَ   وََشَ

وعهِدِه فلَيْدُخْل فيه، وَمْن َأَحبى أن يدخَل يف َعْقد قريش  وَعْهِدهم فليدخْل فيه. فَدَخَلْت بنو  

َعْقد قريش  وَعْهِدهم، وَدَخَلْت ُخزا  َعْقِد رسوِل اهلل  َبْكر  يف  فلاّم كانِت   عُة يف   ... وَعْهِدِه 

يل ِمْن بني َبْكر  ِمْن ُخزاعة، وأرادوا أن ُيصيبوا منهم َثْأًرا ... فخرج نوفُل  اهلُْدنُة اغتنمها بنو الدِّ

يل، وهو يومئذ  قائُدهم، وليس كلُّ بني َبْكر  تاَبَعُه حّتى    ُ ابن يِّلُّ يف بني الدِّ ُخزاعَة    َت َبيى معاوية الدِّ

قريٌش   بكر   بني  وَرَفَدْت   ، واقتتلوا فأصابوا منهم رُجًّل، وّتاَوزوا  ماٌء هلم،  الَوتري،  وهو عىل 

ّلح، وقاَتَل معهم ِمْن قريش  َمْن قاَتَل بالّليل ُمْسَتْخفًيا، حّتى حازوا ُخزاعَة إل احلََرم، فلاّم  بالسِّ

: يا نوفُل، إنّ  ، قال: كلمة عظيمة، ال إَل إهَلََك إهَلََك ا قد َدَخْلنا احلََرَم،  انتهوا إليه، قالت بنو َبْكر 

له اليوَم، يا بني َبْكر  َأِصيبوا َثْأَركم، فلَعْمري إِّنكم َلَتَّْسقون يف احلََرم، أفّل ُتصيبون َثْأَركم فيه، 

ُمنَبِّ   َبيىتوهم وقد أصابوا منهم ليلَة   ُمنَبٌِّه وكان  ٌه َرُجًّل َمْفؤوًدا، خرج هو بالَوتري َرُجًّل ُيقال له 

اْنُج بنفِسك، فأّما أنا فواهلل إيّن  يا مَتيُم،  ُمنَبٌِّه:  ، وقال له 
ُيقاُل له مَتيُم بُن أسد  وَرُجٌل ِمْن قوِمِه 

َلـَميٌِّت، َقَتلوين أو َتَركوين، لقد اْنَبتى فؤادي، وانطلَق مَتيٌم فأفلَت، وأدركوا ُمنَبًِّها فَقَتلوه، فلاّم 
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فِ وَقْد   36 َثْوبِهِ َعِلَقْت  هبُْدَبِة   يِهْم 

 

خَمْزومَ ) َفتاُة     ( 1) را فِّ ُمـخَ َعنُْهْم    ( َبني 

 

 

 

 

 

لْت ُخزاعُة مّكَة، َلـَجؤوا إل دار ُبديل بن ورقاء اخلُزاعّي ... فلاّم َتظاَهَرت بنو َبْكر  وقريٌش  دخ

، ونقضوا ما كان بينهم و بني رسول اهلل   َعَة، وأصابوا منهم ما أصابوا ِمَن العهد   عىل ُخزا

ِمْن ُخزاعة، وكان يف َعْقِدِه وَعْهِدِه، خرَج عمرُ  و بُن سامل  اخلُزاعيُّ ثّم أحُد  وامليثاق بام استحّلوا

، حّتى َقِدم عىل رسول اهلل   ويتكّرر هذا   «.املدينَة، وكان ذلك ممّا هاج َفْتَح مّكة  بني كعب 

 (: 570/ب 34من الّدامغة، وهو قوله )الّديوان: ق 570املعنى يف البيت 

 ( َتنُْجلوناَوْرقااْبِن  ( ِعْدِل َأْلف      وما ِمْثَل )وَشْيباَن ْبِن عاِمرَ )

رَ ، يريد: علقت فتاُة بني خَمْزوم  فيهم، أي يف بني خَمْزوم. و«علقت فيهم   »قوُلُه:    (1) : أجاره هَخفى

ر  وَمنَعه، ّقة، إاّل أن يكون أراد ُأمى  فتاة بني خمزوم: املُِجري. و واملَُخفِّ َدُه عىل وجه الدِّ : مل َأُحقى ُمرا

  ، أيب طالب  بنَت  الَفْتح، وكانت هانئ  يوم  خَمْزوم   بني  ِمْن  َأمْحائها  ِمن  َأجاَرْت  َمْن  إل  ونسبها 

ثني إسحاق: وحدّ   قال ابنُ »(:  411/ 2؛ جاء يف الّسرية)زوميِّ خْ املَ   ب  هْ أيب وَ   بنِ   ريةَ بَ هُ زوًجا لـ 

 اّم ـقالت: لَ   أيب طالب    ابنةهانئ    مى أُ   ، أنّ أيب طالب    بنِ   قيلِ ة، مول عَ رى أيب هند، عن أيب مُ   بنُ   سعيدُ 

 بنِ   ريةَ بَ زوم، وكانت عند هُ بني خَمْ   نْ ائي، مِ مْح أَ   نْ مِ   ّلنِ ُج رَ   إيلى   رى ، فَ ةَ بأعىل مكّ   اهلل    رسوُل   َل زَ نَ 

وَ  فدَ زوميِّ خْ املَ   ب  هْ أيب  قالت:  طالب    بنُ ا  عِّلُّ   عِّلى   َل َخ ،  ألَ   أيب  واهلل  فقال:  هام، نى لَ تُ قْ أخي، 

 ة  نَ فْ َج   نْ مِ   ُل ِس تَ غْ يَ   هُ تُ دْ َج ة، فوَ وهو بأعىل مكّ   اهلل    رسوَل   ُت ئْ جِ   بيتي، ثمّ   عليهام باَب   ُت قْ لَ غْ فأَ 

 ثامين  صىلى  مى ، ثُ هِ بِ  َح شى وَ فتَ  هُ بَ وْ ثَ  ذَ َخ أَ   اغتسَل اّم ، فلَ هِ بِ وْ بثَ  هُ ُْتُ ْس جني، وفاطمة ابنته تَ العَ  رَ ثَ فيها ألَ  نى إِ 

 رَبَ َخ   هُ   فأخربتُ ِك بِ   هانئ، ما جاءَ   مى  يا أُ ًّل هْ ا وأَ بً َح رْ ، فقال: مَ انْصف إيلى   ى ثمّ حَ الضُّ   نَ مِ   ركعات  

 . «هاملْ تُ قْ ، فّل يَ ِت نْ مى أَ  نْ ا مَ نى مى ، وأَ ِت رْ َج أَ  نْ نا مَ رْ َج ، فقال: قد أَ ِّلٍّ عَ   رَبَ لني وَخ ُج الرى 
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العاص ) وِمثُْل   37  ( َزْينٌَب ) َأجاَرْتُه    ( َأيب 

 

َمنَْظرا   بَذلَِك  َعنْيٌ  ُمِلَئْت   (1) فام 

 

 

 

 

ح  ـ) وك  38 رَسْ َأيب  لِِصْهِرهِ   ( اْبِن   ُأِجرَي 

 

وَأنرَْبا َعَلْيِه    َأجاَر  ما   (2) فَأْمىَض 

 

 

 

 

 

الُقَريّش، من بني عبد شــــــمس بن عبد َمناف، من أصــــــهار بيع القاســــــم بن الرّ : هو أبو العاص( 1)

زوًجا لُكرَبى َبناته زينب، تزّوجها بمّكة يف اجلاهلّية، وَلـــــــــاّم جاء اإلسّلم تأّخر   كان ،النّبّي 

ــاّم أسلم ُأعيدت إليه، وله خرٌب سّيار يف إجارتِِه باملدينة  فكانت عند أبيها باملدينةإسّلُمُه،  ، وَلـــــــ

؛  وإليه ُيشــري ا رية )هلَْمداينُّ إســحاق: وأقام أبو العاص   قال ابنُ : »(658  -1/657جاء يف الســّ

ى إذا كان بينهام اإلســـــــــــّلم، حتّ   َق رى باملدينة، حني فَ  عند رســـــــــــول اهلل   ة، وأقامت زينُب بمكّ 

ــّ أبو العـاص تـاجرً   َج رَ ح، َخ تْ بيـل الفَ قُ  ل    ا، بامل   مـأمونًـ ًّل ُج ام، وكـان رَ ا إل الشـــــــــ  لرجـال    لـه وأموا

،  اهلل    لرســـــــــــولِ   ةٌ يّـ رَس   هُ ، لقيتْـ وأقبـل قـافًّل   هِ َتـارتِـ   نْ مِ   غَ رَ  فَ عوهـا معـه، فلاّم ضـــــــــــَ بْ ، أَ قريش    نْ مِ 

ماله، أقبل أبو العاص   نْ بام أصــــــابوا مِ   ةُ يّ الَّســــــّ   ِت مَ دِ  قَ ا، فلاّم هم هاربً زَ جَ عْ فأصــــــابوا ما معه، وأَ 

 ِب لَ ، فاســتجار هبا، فأجارته، وجاء يف طَ اهلل    عىل زينب بنت رســولِ   َل َخ ى دَ يل حتّ ّتت اللّ 

َ فكَ   ...  بحإل الصـــــــــــّ   اهلل     خرج رســـــــــــوُل مـالـه، فلاّم  َ وكَ   ربى  نْ مِ   زينـُب   ْت خـَ معـه، رَصَ   اُس النّـ   ربى

 رســــول اهلل   مَ لى  ســــَ بيع. قال: فلاّم الرّ  أبا العاص بنَ  ُت رْ َج  قد أَ اس، إيّن ا النّ ســــاء: أِّي النِّ   ةِ فى صــــُ 

: نعم، قال: أمّ م ما سـمعُت ، هل سـمعتُ اُس ا النّ اس، فقال: أِّي ّلة أقبل عىل النّ الصـّ   نَ مِ  ا    قالوا

 ـــــــــــــــــ بشــــــ   ما علمُت  هِ بيدِ  د  حممّ   ذي نفُس والّ 
 
عىل  ريُ ه جُي م، إنّ ما ســــــمعتُ   ى ســــــمعُت ذلك حتّ   نْ مِ  يء

هُ ثْ رمي مَ كْ ة، أَ يى نَ بُ   ْي ، فقال: أَ هِ عىل ابنتِ  َل َخ ، فدَ اهلل    رســوُل   انْصــَف  املســلمني أدناهم. ثمّ  ، وا

 «.ني لهلِّ ك ال َّتِ إليك، فإنّ   نى َص لُ وال َُيْ 

ًفا... أجرًيا صهره»( يف املطبوع: 2) حوالّشـــــــيَء: َرَفُعه.  َأنرَْبَ  . و«، حمرى : هو عبد اهلل بن ابن أيب رَسْ

ح  العـــامرّي الُقَريّش، كـــان من   ّدة ســـــــــــعـــد بن أيب رَسْ اب الوحي، ولـــه خرٌب مشـــــــــــهور يف الرِّ ــّ ُكتـ
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ُمَهنىد   39 لُكلِّ  َمْبذواًل  كاَن   وَقْد 

 

َد    َوحى ا   ( اهللَ ) وَلْو  وَكربى  اْحِْتاًما 

 

 

 

 

 

 تار الكعبة، ثمّ ْس بأَ  دَ جِ ولو وُ  هُ مَ دَ  رَ دَ هْ ن أَ ح كان ممّ تْ الفَ  عامَ   ةَ مكّ     بيُّ  دخل النّ اّم ــــ ولَ   ،والتىْلفيق

ان  عثامن    هُ أجـــارَ  دّي   –بن عفـــّ دايّن؛ جـــاء يف مغـــازي   -أو املُْطِعم بن عـــَ وإل ذلـــك ُيشـــــــــــري اهلَمـــْ

 اهلل    لرســــــــولِ  ح يكتُب ســــــــعد بن أيب رَسْ  اهلل بنُ  وكان عبدُ : »(856  -2/855الواقدي: )

  نَ تِ تُ ، وافْ ( ...كيمٌ َح   ليمٌ عَ )  فيكتــُب   {يمٌ لِ عَ   يعٌ مِ ســـــــــــَ    اهلل     عليــه رســـــــــــوُل ىَل مْ ام أَ ، فربّ َي ْح الوَ 

ى وَح كام يُ  ى إيلّ وَح يُ   ذي كتبُت ، هذا الّ له ما شــــئُت   ألكتُب ما يقول! إيّن   دٌ وقال: ما يدري حممّ 

 ح، فلاّم تْ يوم الفَ   هُ مَـ دَ  اهلل   رســـــــــــوُل  رَ دَ هْـ ا، فأَ دًّ تَـ رْ ة مُ املديـنة إل مكّـ   نَ ا مِ وخرج هاربًـ   .د  إل حممّـ 

ضــــــــــــاعـة، الرِّ   نَ مِ   ر  اهلل عنـه، وكـان أخـاهُ ان  عفّـ   بنِ   إل عثامنَ   ح  أيب رَسْ   جـاء ابنُ   كـان يومئـذ  

ــْ بِ تَ فاْح   َك  واهلل اخْتتُ يّن فقال: يا أخي، إِ   نْ ا إِ دً حممّ  ، فإنّ يفى   هُ مْ لِّ فكَ  د  إل حممّ  ني هانه، واذهْب ســـ

معي.  اذهْب  بلِ  ا. فقـال:تائبًـ  م، وقد جـئُت رْ اجلُ  مي أعظمُ رْ ُج  نى ناي، إِ يْ ذي فـيه عَ الّـ  َب رآين َْضَ 

  قال عبدُ 
ِ
بونني  لُ طْ يَ   هُ دمي، وأصحابُ  رَ دَ هْ رين، قد أَ ناظِ قي وال يُ نُ عُ   نى بَ رِ ــــ ْض يَ لئن رآين لَ   اهلل: واهلل

ــع. فقال عثامنُ  يف كلِّ  ــاء اهلل، فلم لُ تُ قْ ، فّل يَ يمع  : انطلْق موضـ  اّل إ  رســـول اهلل  عَ رْ يُ ك إن شـ

   بّي عىل النّ   ني بني يـديـه، فـأقبـل عثامنُ ح واقفَ اهلل بن ســـــــــــعـد بن أيب رَسْ   عبـدِ   بيـدِ   ذَ خـَ بعثامن، أَ 

ني  فُ طِ لْ ، وكانت تُ هُ عُ طَ قْ عني وتَ ضـــــِ رْ ، وتُ يهِ شـــــِّ مَ ــــــــــــــــ ني وتُ لُ مِ كانت َّتْ  هُ مى أُ  نى اهلل، إِ  فقال: يا رســـــوَل 

بوجهه    بيُّ عنه النّ   َض رَ عْ ام أَ كلّ   ، وجعل عثامنُ اهلل   عنه رسوُل   َض رَ عْ يل. فأَ   هُ بْ ، فهَ هُ كُ ْْتُ وتَ 

ــتقبلَ    َب رِ ــــــــــــــــــْ ضـــــــ فيَ  ٌل ُج رَ   يقومَ   نْ أَ  عنه إرادةَ    بيُّ النّ  َض رَ عْ ام أَ عليه هذا الكّلم، فإنّ  عيدُ فيُ  هُ اســـــ

ــَ  ُل بِّ قَ يُ   اهلل  عىل رســـــــولِ  بى كَ قد أَ  ، وعثامنُ أحدٌ  مَ دِ قْ  يُ  رأى أاّل ، فلاّم هُ نْ مِّ ؤَ مل يُ   هُ ، ألنّ هُ قَ نُ عُ   هُ رأســـــ

إل  التفَت  : نعم. ثمّ ي! فقال رســــــــــول اهلل مّ أيب وأُ   داكَ فِ  هُ عُ بايِ اهلل، تُ  : يا رســــــــــوَل وهو يقوُل 

  هُ لَ تُ قْ منكم إل هذا الكلب فيَ  ٌل ُج رَ  قومَ يَ  نْ كم أَ عَ نَ ما مَ  أصحابه فقال:
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ِب  40  بَِطواِفهِ   ( ُمْطِعم  ) َحْقَوْي  والَذ 

 

يف    َليال   را   ( ُقَرْيش  ) َثّلَث  فى  ( 1)خُمَ

 

 

 

 

َبْكر  ) وعاَي   41 ِب   ( َأبو  ة  ـ) َخِفرًيا   ( َمكى

 

ُغنىةِ )   ( حابِيَش أَ ) لَِرأِْس     ( 2) َأْشُهرا   ( الدُّ

 

 

 

 

 

ر املرء: خارصُتُه. و  َحْقوبالشـّيء: احتمى به واْلَتَجَأ إليه. و  الذَ  (1) شري إل إجارة يُ : املُجار. املَُخفى

ائف،  نَ مِ   هِ ديٍّ رســـــــــــوَل اهلل عنـد عودتِـ م بن عَـ عِ طْ املُ  حّتى طـاف بـالبيـت ثّلثـة أيـّام؛ جـاء يف   الطـّ

رية ) ـــــــــــــــــرَف عن أهل الّطائف، ومل جُييبوُه إل ما   فإّن رســــول اهلل  »  (:1/381الســــّ َلـــــــــــــــاّم انصــ

، ثّم َبَعَث إل األخنس بن ََشيق  لُِيِجرَيُه، 
 
ء ـــــــــــــرتِِه، صــار إل ِحرا ديِقِه وُنصــْ َدعاهم إليه، ِمن َتصــْ

و، فقـال: إّن بني عـامر ال َُتري  هيـِل بِن عمر  َث إل ســـــــــــُ فقـال: أنـا َحليٌف، واحلَليُف ال جُيري. فَبعـَ

ِه، عىل بن لىَح املُْطِعُم وأهــُل بيتــِ ُه إل ذلــك، ثّم َتســـــــــــَ ديٍّ فــَأجــابــَ َث إل املُْطِعم بِن عــَ . فَبعــَ ي كعــب 

 َأِن اْدُخْل، فَدَخَل رســــــــــوُل اهلل    وخرجوا حّتى أتوا املســــــــــجَد، ثّم َبَعَث إل رســــــــــول اهلل  

 .«فطاَف بالبيِت وصىّل عنَدُه، ثّم انصـَرَف إل منزلِهِ 

ُغنىة. والـُمجار :-هانه  –  فرياخلَ و ، وهو ّتريٌف.«لرأس أخابني الرعيني»  يف املطبوع: (2) : الدُّ

ُغنىة  َغنىة-أراد ابَن الدُّ ِغنىة، والدُّ ُيشري إل ما كان  الكنايّن، رأس األحابيش وسّيدها؛ -وقيل: الدى

ّديق ر  اهلل  نىة  غُ من إجارة ابن الدُّ  َلـاّم ضاقت عليه مّكة، ولقي فيها األذى؛   عنه،أليب بكر  الصِّ

ر  اهلل عنه،   يُق دّ الصِّ   إسحاق: وقد كان أبو بكر    قال ابنُ »(373  -1/372)جاء يف الّسرية:   

وة، عن عائشة ر  اهلل عنهام، حني رْ ، عن عُ ريُّ هْ الزُّ   (هاب سلم )ابن ِش بن مُ   دُ ثني حممّ كام حدّ 

ما   هِ وأصحابِ   اهلل    ريش عىل رسولِ قُ   رِ ظاهُ تَ   نْ فيها األذى، ورأى مِ   هُ وأصابَ   ةُ ضاقت عليه مكّ 

، حتّ رً هاجِ مُ   له، فخرج أبو بكر   نَ ذِ يف اهلجرة فأَ  اهلل    رسوَل   نَ رأى، استأذَ  ة  ن مكّ ى إذا سار مِ ا

ابنُ يومً  لقيه  يومني،  أو  مَ نى غُ الدُّ   ا  عبد  بن  احلارث  بني  أخو  يومئذ  ة،  وهو  كنانة،  بن   دُ يِّ َس   ناة 

بري(، عن عائشة ر  اهلل وة )بن الزُّ رْ ، عن عُ ريُّ هْ ثني الزُّ قال ابن إسحاق: حدّ ...    حابيشاألَ 
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وانُ ) وقاَم   42  ( م  َأْسلَ   َسْيِف ) َعْن    ( َأنُوََشْ

 

الـَمْلُك    َمنََع   (1)( َجْعَفرا )   ( النىجايشُّ ) كام 

 

 

 

 

جاَءْت   43 وَقْد   بِرْشوة    ( ُقَرْيٌش ) وقاَل 

 

ِفيِهْم    ِجَعُه  ا لُِْتْ ُمَعريى  : (2) َأِسرًيا 

 

 

 

 

ِرْشَوةً  44 ِمنَِّي  مْحَُن  الرى َطَلَب   َلـام 

 

ُمْلكي   َردِّ  َأْدَبرا   ، َعىَل  كاَن  ما   ! َبْعَد 

 

 

 

 

بَِسْوَءة  فآُخذَ  45 جار   َبْيِع  يف   ها 

 

فُأْقرَبا   َأُموَت  َحتىى  ُقها   ُأَطوى

 

 

 

 

َبنْيَ   46 َهْيٌج  قاَم  َقْيَلة  ) وما   
ِ
 ( َأبْناء

 

وَأْعُْصا   ِحْقًبا  اجلاِر  َمنِْع  َغرْيِ   (3) َعىَل 

 

 

 

 

 

، قال: قوا عِّلى يى يا أبا بكر  قال: أخرجني قومي وآذوين، وَض   ة: أينَ نى غُ الدُّ   عنها قالت: فقال ابنُ 

إنّ مَ ـ ولِ  فواهلل  لَ    وتُ ِش العَ   زينُ تَ ك  النّ رية،  املعروَف عني عىل  وتفعل  وتَ وائب،  املَ ِس كْ ،  دوم، عْ ب 

ريش،  قُ   يا معرَش ة فقال:  نى غُ ابن الدُّ   ة، قامَ ى إذا دخل مكّ فرجع معه، حتّ   .واريفأنت يف جِ   ارجعْ 

 «.وا عنهفُّ كَ . قالت: فَ  بخريإاّل   دٌ َح له أَ  نى َض رِ عْ حافة، فّل يَ أيب قُ   ابنَ  ُت رْ َج  قد أَ إيّن 

ــــلم »، ومل أجد له توجيًها، ولعّله حمّرٌف  «ســـــــامل... ســـــــيف  ( يف املطبوع: »1) ــــيف أسـ ، َرَفَعُه إل «سـ

ِه األكرب، كام يدّل عىل ذلك تتّمة نســــبِِه، فهو:  بن النّعامن ذي َيَزن بن ُعفري األوســــط    ســـيفَجدِّ

ـــــيف األكربابن ُزْرعـة بن ُعفري األكرب بن احلـارث بن النّعامن بن قيس بن عبـيد بن  ـ ـ بن عـامر   سـ

ــْمرَي:  م لَ سـْ أَ   ذي َيَزن بن ء ِحــــــــــ ْعُرُه يف شـعرا ويف البيت  .2/9،  1/139؛ ُينظر ترمجُتُه ونسـُبُه وشـِ

ا إشــارة إل احتامء جعفر بن أيب طالب   تِنْجاد ســيف  بكســـــــــــــــرى فارس، وفيه أيضــً إشــارة إل اســْ

 .ومن معه من املسلمني بنجايش احلبشة يف أثناء هجرهتم إليها، كام هو معلوٌم مشهور

وة (2) ــْ شـ : املذكور بام املَُعريى : معروفٌة، وهي مثّلثة، والكســـــــــــــــــــر هو املشــــهور؛ الّتاج: )رشــــو(. والرِّ

 ُيعاب به وُيَذّم.

أبنـاء  و  .َب وفتنــة  رْ َح   نْ كــاهلَْيجــاء: الثىَوران واالضـــــــــــطراب، يريــد بــذلــك مــا كــان بينهم مِ   اهلَيج(  3)

ــاعـة.: يريـد األَْوَس واخلَْزَرج، وأّمهام َقْيلـة بنـ َقْيلـة  ْذَرة، ِمن ُقضـــــــــ بو  ت كـاهـل بن عـُ : أراد  احِلقـْ
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َمنَعوا   47 ُتبىًعا ) وُهْم  َحّساَن  ْبَن   ( َعْمَرو 

 

دوََنا  (،  َِيودَ )   َتَعْرَعرا أَ وقاموا   ( 1) ْن 

 

 

 

 

ََناَرُهمْ ـ يَ  48 احَلديِد  َأبْداَن   ُجّروَن 

 

ا   ْقروَنهُ ويَ   َتَيَّسى ما  َلْيِلِهْم   (2) يف 

 

 

 

 

ِمنُْهُم؛  49 َب  َتَعجى َأيٍّ  ِمْن  َيْدِر   فَلْم 

 

تَ َأِمْن    ِمْن  َأْم  مُ َقرِّ َبْغِيِهْم   (3) ! را ْغدِ يِه 

 

 

 

 

 

ة مِ احِلَقبرا(، فلم يسـتقم له الوزن، وـــــــــــــ : )وَأْعصـُ هِ احِلَقب، بآية قولِ  َن : مجع احِلْقَبة، وهي: املُدى

من.  الزى

، ، أي: أن  أن تعرعرا : مفعول به ثان  لـ)َمنَعوا(. وِيودَ : بدٌل ِمن عمرو، و ُتبىًعا(  1) َتَتَعْرَعرا

ُيشري إل ما كان بني التُّبىع   بحذف إحدى الّتاءين ختفيًفا، من قوهلم: َعْرَعَر أنَفه إذا َحطىَمه.

وبني األوس و اخلَْزَرج، َلـاّم قاتلوه ِدفاًعا عن   -وقيل: حّسان بن أسعد-عمرو بن حّسان  

بني للِجوار؛ جاء  الَيهود من  انتصاًرا  النىِضري  وبني  البيت    ُقَريظة  تفسري  الّدامغة يف  يف َشح 

َمرى »(:  127) اليَ   ثّم  وكانت  واخلَْزَرج،  األَْوس  وهبا  ُقرَ مِ   هودُ بَيْثِرَب،  بني  وبني  يْ ن  َظة 

َأْحَدَثْت   ...  ريالنىِض  َغْيَبتِه، َفَحلى   قد  ، واخلَْزَرُج   دوَنم األَْوُس   ْت عليهم، فحالَ   َحَدًثا يف 

يَ   وهُ بُ فحارَ  وكانوا  معسكرِ عَ بْ أيّاًما،  إل  باللى   هِ ثون  تَ الِقَرى  رأيُت   ،ا ْمرً ـيل  ما   مثَل   فقال: 

   «.عنهم وانْصف  ، فَأْعَرَض يَل ْقروَننا اللى ويَ  هارَ نا النى بونَ ارِ َُي  !هؤالء

د. واألَبْدان ( 2) ــَ ْرد، تكون عىل قدر اجلَســــــــ ُ :  ْقروَنه يَ : مجع الَبَدن، وهو: شــــــــــبه درع  قصــــــــــرية ِمَن الزى

ُيكرموَنُه وَُيسنون إليه؛ يشري إل كوَنم كانوا ُيقاتلونه َناًرا، وُيقرونه ليًّل، وقد سار بخربهم 

ْكباُن.  هذا الرُّ

دِ املُ : إصـــــــــــابتـه للِقَرى. ويـهَقرِّ تَ و  « وهو ّتريٌف.أمن بغتهم مـا تعْتيـه معـذرا( يف املطبوع: »3) :  ر غـْ

َدِر، وهو الّظّل َل يف الغــَ ذي  َدخــَ د هــذا املعنى مــا الــّ َدر  إذا َأْظَلَم. يؤكــّ يــُل َيغــْ ِدَر اللى م، ُيقــال: غــَ
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اجلَرادِ  50 ِب   قد   ، وجاُر   ، ِذْكِرهِ َسِمْعَت 

 

َحنَْبل  )   أَ ( َأبو  َيْوَم  بِه  َأْكِرْم   ( 1) ! را ْعذَ ، 

 

 

 

 

ال    ( َطيِّئ  ) إَِل   51  جاَريت ِب   ّموا لِ تُ َأْن 

 

َأْغرَبا   ُكمْ يَ بْغِ أَ فَ    ِّ الرشى ِمَن   ( 2)َيْوًما 

 

 

 

 

 

 .ورد يف البيت قبله من  ِقتاهلم إّياه َناًرا وإكرامهم إّياه ليًّل 

ُه:    (1) ل»  قولــُ دايّن يف َشح القصـــــــــــيــدة الــّدامغــة  يريــد أبــا    :«أبو َحنْبــَ ائّي، وقــد ذكَرُه اهلَمــْ ل  الطــّ َحنْبــَ

كْ   (: 231/ب 35)الّديوان: ق  من الّدامغة 231شارًحا البيت  ر، فقالبأوسع من هذا الذِّ

ْوم   ــَ قـ فى  ــُ َأكـ َد  را ــَ اجلـ ــوا  عـ ــَ نـ ــَ مـ ْم  ــُ  »وهـ

 

ــنــــــا   يـــ ــِ ظـــ ــِّ فـــ ــَ حـــ ــَ تـــ ــُ مـــ جــــــاَرًة  ْوهــــــا  ــَ  َدعـــ

ظِنْي   ك، أي ُمَتَحفِّ ة. تقول: َأْحَفَظنِي كّلمــُ ِب واحلَِميــى ــَ ة، وأصـــــــــــُلهــا ِمَن الَغضــــــــــ : ِمَن احلَِفيظــَ

 ْغَضَبني. أَ 

ائّي، وذا ِمْن َعِجيـــب َأْمِر بني َقْحطـــان يف اجِلوار؛   ل حـــارثـــة بن ُمّر الطـــّ وذلـــك خرب أيب َحنْبـــَ

 : ـيُدوه، فلامى رآهم، قـال: أين ترـيدون   قـالوا
َقطـَْت بُقْرِب بيـته، فغـدا احلَيُّ لَِيصـــــــــــِ ُد ســـــــــــَ وكـاـنت اجلَرا

ك هــذه. قــال: أي جِ  ا  رينريــد جــاَرتــَ د. قــال: َأمــّ : اجلَرا  ال اين  قــالوا
ِ
إذ َجَعْلُتُموهــا جــاَرًة يل، فواهلل

؛ فَفَخَر به بعُض َطيِّي، فقال:  َتِصلون إليها، ثّم َمنََع منها حتىى انْصفوا

ٌل  قــــــــِ عــــــــْ مــــــــَ ا  نــــــــَ لــــــــَ نْيِ  لــــــــَ بــــــــَ اجلــــــــَ  وبــــــــِ

 

عـــِ   عـــادِ صـــــــــــَ ْمِر الصـــــــــــِّ  ْدنـــا إِلِيـــِه بِســـــــــــُ

 
مــــــانِ  ــزى الــ يــــــاِت  ــَ ُأْولــ يف  نــــــاُه  ــْ كــ ــَ لــ ــَ  مــ

 

ْن  و  ومــِ وح   نــُ ِد  عــــــْ بــَ ْن 
عــــــادْ مــِ ِل  بــــــْ  قــَ

 
ل   بـــــــَ نـــــــْ حـــــــَ و  َأبـــــــُ رٍّ  مـــــــُ ُن  ابـــــــْ ا  نـــــــّ

 ومـــــــِ

 

دْ   را اجلـــَ َل  َرجــــــْ اِس  ــنــــــّ الـ َن  ــِ مـ  َأجــــــاَر 

 
مٌ  ــِ ــاتــــــ حــــــ ــا  نــــــ ــَ ولــــــ ــا،  نــــــ ــَ لــــــ ٌد  ــْ  وَزيــــــ

 

دادْ   ننَِي الشِّ  «.ِغياُث الَوَرى يف السِّ
 

َتْلمســــــــــوها  : البجاريت  ّموا لتُ ال  « وهو ّتريٌف.  و...    فألقيكم ... ال ترّموا ... ( يف املطبوع: »2)

ــيًئا.   أو ، أي يوم يشــــــــــتّد فيه الُغبار، «يوًما أغربا »: فأطلبكم. وقوُلُه:  كم يَ غِ بْ فأَ ُتصــــــــــيبوا منها شــــــــ
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جاِرهِ   ( َدْوس    و َأُخ )   وحاَمى 52 َكْلِب   َعىَل 

 

أَ   وصِ ْمحُ ـ مَ   َكّراِت ِب   ِئِم   ( 1) َدرا فْ الَقوا

 

 

 

 

كإِ  53 امَلخاِض  يْ وَطْعن   َقْت زاِغ  اتى  إِذا 

 

   
ِ
الِفراء كآذاِن  ب    (2) ا ربى هَ ـ تَ وَْضْ

 

 

 

 

 

 كناية عاّم يكون فيه من ِقتال  وانتقام ألجل جريانه ِمَن اجلَراد.

(1« املـطـبـوع:  يف  ّتـريـٌف.  يـ (  وهـو  أقــــــدرا«،   ... ّرات وكـران  يف الـكـَ مــــــة  اهلـَجـْ وهـي  ّرة،  الـكـَ : مجـع 

  : ان«، وبحران»احلرب. عىل أّن الّرسم َيتمل أن ُيقرأ ق ِمَن الَغْيظاحلَرى ، يريد : املُْلَتِهب املَُتَحرِّ

ُه، وألقى عليه شـــــيًئا من صـــــفات صـــــاحبه. ــــ مَ َفَرٌس و  فرســـــَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ئم:  ْمحوُص ــ إذا َخَلَص ِمَن الَقوا

َهل ــــــــــــــراب، كناية عن قّوته وَمضـــاء عزِمِه. ويف احليوان : الَفْحل املُنْقَ األَْفدر و  .الرى ــِّ طِع عِن الضـ

م يف اس وغري ذلك قوهلُ دان والنّ الُقرى والُبلْ   نَ ب مِ لْ اســــم الكَ   نْ قى له مِ تُ ا اشــــْ وممّ »:  (1/314)

ـــــــــــــــ ال نَ ذلك قوهلم: حني نزلنا مِ  نْ ومِ   (.بةلْ م الكَ رَ إِ ـــــــــــــــ)تي كانت بالوقعة الّ  ــى ة رِصْ ســ د جْ نا إل نَ را

ة أَ ــــــ السى  نَ مِ   وءةَ نُ د َش زْ إل أَ  م بن َغنْم بن َدوس  َفهْ  بنِ   روج مالِك ُخ  ة. وكان سبُب بَ لْ الكَ  ّن بني  را

ي ذلك النى فســــُ   ،ىـــــــــــــــ ضــــَ ومَ  َب ضــــِ َعدى منه فغَ وكانوا أَ  هِ قتلوا كلبًة جلارِ  هِ تِ ْخ أُ  منه   طَ ذي َهبَ الّ  دُ جْ مِّ

 .«الَكْلبة َنْجدَ 

ا صـــــــــحى م ،  « املخـاض تكـارفـت    ... هتريا   كـإبزاغ يف املطبوع: »...  (  2) ا   فـً فـً امَلخـاض: َدْفُعهـا    إِْيزاغ .  و حمرى

: مجع الَفَرأ، وهو: احِلامر  الِفراء و .  : النّوق احَلوامل امَلخاُض َبْوَلــــها دفعًة دفعة، أي: َتنَْضُحُه َنْضًحا. و 

ـــــــــــــّي.  و ْح الوَ  ٌب َهرْبٌ وَطْعٌن َنْثٌر وَرْمٌي  وُيقال » ســـان )ســـعر وهرب(:  ، ويف اللّ مَ حْ اللى   َطعَ : قَ هترّب شـــ : َْضْ

ََيُثُّ َأصحابه:    عِّلٍّ ر  اهلل عنه،   ويف حديث اَر واحلرَب إِذا َهيىْجَتُهام.  َسْعٌر مْأخوذ ِمْن َسَعْرُت الّن 

ُبوا َهربً  ْعرً   ا اْْضِ ارِ   ا َأي َرْميًـــ ا  واْرموا ســـــــــَ اِر النـــّ تِعـــَ اســـــــــْ ُه بـــِ ــَ بىهـ ا، شـــــــــَ يعـــً ومثـــل هـــذا املعنى ورد يف    . « رَسِ

 : ( 74الّشعرقدياًم؛ نحو  قول عمرو بن شأس  )شعر عمرو بن َشْأس:  

ْت  قــَ إْيزاِغ امَلخــاِض إذا اتى  بَِطْعن  كــَ

 

ْدلِ   ــهــُ ِة الــــــــــــــــــ جــَ ِه املَُفرى َأْفوا ب  كــَ  وَْضْ

 (: 47قول مالك بن ُزْغبة الباهِّّل )كتاب اإلبل:  و          

ْرب  كآذاِن   ُفضــــوُلهُ بِضـــــــــــــــــــَ
ِ
ء  الِفرا

 

َتبوُرهــــا   امَلخــــاِض  ِغ  ِإيزا كــــَ  وَطْعن  
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 بِشاِرف    ( ُكَلْيًبا )   ( َجّساٌس ) وَأْقَعَص   54

 

ا لَ   ، لِـجاَرتِهِ   وََتَربى َبَغى   ( 1)ـاّم 

 

 

 

 

 

ــّي.  و ْح الَفَرأ، وهو: احِلامر الوَ   : مجع الِفراء و  ــــــــــ :  وُيقال » ســان )ســعر وهرب(:  ، ويف اللّ مَ حْ اللى   َطعَ : قَ هترّب شــ

َعْرُت النّـ  ْعٌر مـْأخوذ ِمْن ســــــــــَ ٌب َهرْبٌ وَطْعٌن َنْثٌر وَرْمٌي ســــــــــَ   ويف حـدـيث اَر واحلرَب إِذا َهيىْجَتُهام.  َْضْ

ُبوا َهربً   عِّلٍّ ر  اهلل عنه،  ْعرً   ا ََيُثُّ َأصـــــــحابه: اْْضِ ــَ تَِعاِر    ا َأي َرْميً ا  واْرموا ســـــ ــْ بىَهُه بِاســـــ ــَ يًعا، شـــــ رَسِ

ارِ  أخري؛    والبيــت  . « النــّ  من الّتقــديم والتــّ
 
عر العريّب، مع يشء قول مــالــك بن  نحو    لــه نظــائر يف الشــــــــــّ

 (: 47الباهِّّل )كتاب اإلبل:  ُزْغبة  

 ُفضوُلهُ 
ِ
ء ِغ امَلخاِض َتبوُرها     بِضـَْرب  كآذاِن الِفرا  وَطْعن  َكِإيزا

 

.ـ َخْصَمُه: َأْجَهَز عليه بس   َْقَعَص وأوهو ّتريف.    ( يف املطبوع: »... تساورت« 1)  الّشاِرُف و  رعة 

ئِّّل، قاتل َجّساسو.   ِمَن اإلبل: النّاقة املُِسنّة الـَهِرمة  : هو َجّساس بن مّرة الّشيبايّن الَبْكرّي الوا

و مقتلِ ُكَليب ُكَليب.  ويف  وَتْغِلب،  َبْكر  سّيد  ئِّّل،  الوا التىْغِلبّي  ربيعة  بن  ُكَليب  هو    هاجِت   هِ : 

فيه رثاءً احلرب بني احلَيىني نحو أربعني عاًما، وهو أخو املُهَ  ، وأفنى ُعُمَرُه ْلِهل، اّلذي أفنى فيه قوا

؛    حادثة مقتِلهِ   ؛ وإلهطلًبا بثأر وكانت »(:  130؛ جاء يف أمثال العرب للّضّبّي )أشار اهلَْمداينُّ

يُ   يب  لَ كُ   ُل بِ إِ  إِ قَ ْس ال  تَ   ٌل بِ ى معها  ل بن  هْ ة بن ذُ مرّ   بنُ   اُس ّس ر، وكان َج دُ ْص ى تَ حتّ   املاءَ   دُ رِ حني 

أمّ يْ َش  ثعلبة،  بن  مِ بان  اهلالة  مَ ه  زيد  بن  بن سعد  بني عمرو  متَ ن  بن  أُ ناة  وكانت  غَ مُّ يم،  ة ويى نَ ها 

ةٌ  وهي   يب  لَ ل كُ بِ ة مع إِ نويّ للغَ   ؤولة، فوردت ناقةٌ ة للخُ مرّ   بنِ   اسِ ّس مع َج   نّي ن غَ مِ   فجاورت امرأ

: ناقةٌ رها فقال: ما هذه النّ كَ نْ أَ ض، فرآها ف وْ يف احلَ   ْت عَ ى فرَشَ َش طْ عَ  ة  اس بن مرّ ّس جلَ   اقة  قالوا

غَ مِ  فرَ نّي ن  بسهم  ،  َْضْ   ماها  فنَ فأصاب  بيِت   ْت دى عها،  تَ ويّ نَ الغَ   إل  فرأهتا  فأَ مً دَ   سيُل ة،   ْت تَ ا، 

احلارث    هو وعمرو بنُ   َج رَ ، فخَ يٌب لَ كُ   :ك  قالت تِ هذا بناقَ   َل عَ فَ   نْ ت إليه، قال: مَ َخ ا فَْصَ اًس ّس َج 

 «. عليه زَ هَ ْج احلارث أَ  و بنَ عمرَ  ، وزعموا أنّ هُ تْ لَ قَ ثْ أَ  ةً نَ عْ طَ  هُ نَ عَ ، فطَ يب  لَ إل كُ بان يْ ل بن َش هْ بن ذُ ا
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َكفُّ   55 اجلاِر  لَِضْيِم  ظالِ ) وَأْجَرْت   ( ـم  اْبِن 

 

َأْسَودَ ) بَِحْلِق    ْبِن  ْحبِيَل   (1) ِخنَْجرا (  َُشَ

 

 

 

 

 

بن ظامل  ابن ظامل(  1) كتبُتُه عنه الـُمّرّي   : هو احلارث  ما  انظر  املشهورين؛  العرب  ُفّتاك  أحد   ،

ْحبِيل بن أسود. و 7/890باملوسوعة العربّية بدمشق:   ْحبِيل بن األسود بن املنذر  : هو  َُشَ َُشَ

ًنا لظامل    اللىْخمّي، ُيقال إّن احلارث بن ظامل قتَلهُ  وإل ذلك   - وقيل إّنام قتل ابنًا له-ألنّه ضاَم جريا

،  »(:  2/89)  أشار اهلَْمدايّن؛ جاء يف معجم األمثال ه َفْتِكِه أنّ   رَبِ َخ   نْ مِ َأْفَتُك ِمَن احلارِث بِن ظالـم 

امللُك   هُ ، وطلبَ هُ لَ تَ ِلِك، فقَ ، وهو يف ِجوار األسود بن املنذر املَ جعفر بن كّلب    بنِ   بخالدِ َوَثَب  

   هُ ك لن تصيبَ ، فقيل: إنّ هُ ففاتَ 
 
ُقَضاعة    نْ مِ   يٌّ : َح ، وَبِِّلٌّ ـيٍّ لِ بَ   نْ له مِ   َسْبي جارات    نْ دى عليه مِ َش أَ   بَّشء

طَ   َث عَ فبَ  فاستاقَ نّ هِ بِ لَ يف  فبلَ وأمواهلنُّ   نى هُ ،  راجعً   هُ غَ ،  فَكرى  مِ ذلك،  وسأَ هِ َمْهَربِ   َوْجهِ   نْ ا  عن   َل ، 

ها  بُ لُ ََيْ   غزيرةٌ   ،فاعُ اللِّ   :ُيَقال هلا  امَلْرَعى إذا ناقةٌ   نَ مِ   َب رُ  قَ فُدلى عليه، وُكنى فيه، فلاّم   نى هِ لِ بِ َمْرعى إِ 

  رآها َقال: حالبان، فلاّم 

 فاعِ َة اللِّ َحنى  ْعِت إذا َسمِ 

 يبا َلْيىَل وال ُتراعأَ  يَفاْدع

اع ذلك َراِعيِك   ي ِفنِْعَم الرى

 كّلَمُه فَحَبَق، فقال املَُعِّلِّ يىا عنها، فعرف البائُن  ثم َقال: َخلِ  
ِ
َفَقال احلارث:    ،ما هي لك  : واهلل

يَ ، فخَ مثًّل فذهبت ( اسُت الباِئِن أْعَلمُ ) هلَ  هِ تِ اجار ذَ قَ نْ تَ اْس  ا عنها، ثمّ لِّ ا وانطلَق فأخذ شيئً   نى وأموا

، وكانت عند سنان، وقد سلمى بنت ظامل    هُ ل سنان بن أبى حارثة فأتى به أختَ ْح ن جهاز رَ مِ 

بنِ بِ ْح َُشَ   امللِك   بنَ ا  ْت نى بَ تَ  ف  يل  عّلمةُ قاألسود،  هذه  فَض   ال:  حتّ َبْعلك  ابنَِك  به،  عي  آتيه  ى 

 . هُ يعني نفَس : «فادعي أبا ليىل... »وقوله : ، «هُ وَقَتلَ  هُ ، فأخذَ ففعلْت 
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ِذماُم   56 الطَُّفْيلِ ) وحاَط  النىَوى   ( اْبِن   َعىَل 

 

 ( 1)ما ساَر يف األَْرِض َأْدُهرا   ( واِئل    َأخا )  

 

 

 

 

ُكلِِّهْم   57 اأَلْرِض  ساِكني  ِمْن  لُه   ُمـِجرًيا 

 

َحمى   َمْوِت وِمْن    وَأْقَدرا   ما   ( 2)اإِلُل 

 

 

 

 

لَ  58 َهْل  فِقيَل  دوَنهُ تَ ُه:  امَلْوَت   ْدَفُع 

 

َأْن  تـَ و   الَوَرى  دوِن  ِمْن   ( 3) را  َعمِّ تُ ْمِلُك 

 

 

 

 

 

ـمام ( 1) هُ اـلذِّ ة. وقوـلُ مـّ د واـلذِّ الكبري، ميمون بن قيس الَبْكرّي  يعني األعشـــــــــــى: «أـخا واـئل»: : الَعهـْ

ئِّّل؛ قــال   زيــدّي اس اليَ العبّــ   بن  دّلثــة عن حممــّ عُ   ثنــا ابنُ حــدّ »:  (90  -9/89)  ففي األغــاين  الوا

ــَ حدّ  ــليامن بن أيب شـ ــعيد بن َييى األُ خ قال حدّ يْ ثنا سـ ــّ عن حممّ   وّي مَ ثنا َييى بن سـ ائب د بن السـ

ــْ سـ العنَ  ى األعشـى األسـودَ تَ قال: أَ  : ليس عندنا  . فقال األسـودُ هُ جائزتَ   أَ طَ بْ تَ فاسـْ   هُ امتدَح  وقدِ   يى ــــــــــ

 رى  مَ ا. فلاّم رَبً نْ  وعَ ًّل لَ ا وبخمســــــــــمئة ُح نً هْ قال دُ ثْ ا، فأعطاه مخســــــــــمئة مِ ضــــــــــً رَ طيك عَ عْ ولكن نُ  نْيٌ عَ 

ك. تُ رْ َج فقال: قد أَ   ؛ينرْ جِ فقال له: أَ   ّلثةَ عُ   بنَ   ببّلد بني عامر خافهم عىل ما معه، فأتى علقمةَ 

فيــل فقــال:  الطُّ   بنَ   قــال ال. فــأتى عــامرَ    املوت   نَ قــال نعم. قــال: ومِ    واإلنس  اجلنّ   نَ قــال: مِ 

قال نعم. قال:   وت امل نَ قال نعم قال: ومِ   واإلنس اجلنّ  نَ قد أجرتك. قال: مِ   ؛ قال:ينرْ جِ أَ 

. فقـال: اآلن  ةَ يَـ ك الـدِّ لِـ هْ إل أَ   ُت ثْـ عَ وأنـت يف جواري بَ   تى مِـ   نْ قـال: إِ    املوت   نَ ريين مِ وكيف َُت 

. فقـــال علقمـــُة: لو علمـــُت جـــا علقمـــةا وهَ عـــامرً   َح دَ املوت. فمـــَ   نَ ني مِ تَ رْ َج ك قـــد أَ أنّـــ   علمـــُت 

 .«اّلذي أراد كنُت أعطيُتُه إّياه

ــا رحم اإلل  »( يف املطبوع:  2) مــــا َحّم اإلل »  وهو ّتريف. وقولــــه:  «...ومن فوقهــ ومن موت 

َرُه وَقضاهَحمى ، يعني: من موت القضاء والَقَدر.   و«وقّدرا  .ُ اهلل األمَر: َقدى

هُ وهو ّتريف. و  «... يـــدفع ...    ويملـــك ...»( يف املطبوع:  3) را »:  قولـــُ  اهللُ   طيـــُل أي يُ ،  «أن ُيَعمى

ذلك  دى ، وعَ هِ إل أهلِ  قتيل   ةَ تَ يَ قابل دِ ه سـيدفع ما يُ ايل بأنّ يف البيت التّ  هِ رِ مُ عُ  ر إطالةَ ــــــــــــ وفسـّ   ،هُ رَ مُ عُ 

 املال. َب َس فكَ  هُ رُ مُ كمن طال عُ 
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لِ فَ  59 فيِه  الَعْقُل  َيكوُن   ، َقْوِمهِ قاَل: 

 

األَنِْف   َحْتَف  ماَت  مُ   ، إِذا   ( 1)ا ريى َس ِمنُْه 

 

 

 

 

إَِل   60  ( َرواحة  )   َحيُّ   ( النُّْعامنِ ) وساَر 

 

ى ) َيْمنََعُه  لِ   تَ   ( ِكَّْسَ ا ـجَ املُلوِك   (2) َّسُّ

 

 

 

 

َضْعَضَعْت   61 ُحَلفاِئهِ   ( َبْكرٌ ) وَقْد   َعىَل 

 

َيْوَم  ْكنًا رُ   ( فاِرَس ـ) لِ    ( 3) را َأْزبَ ،  ( ذي قارَ ) ، 

 

 

 

 

 

را »( يف املطبوع: 1) ــّ َية. والَعْقل وهو ّتريف. و  «... ميســـــ ، أي: مات من غري مات َحْتَف َأنِْفهِ : الدِّ

.قتل   ِشِه.  وال ْضب  ا إل أهله حّتى لو مات عىل ِفرا ً ية( ُمَسريى  يريد: يكون الَعْقُل )الدِّ

ــرا »( يف املطبوع: 2) ـــــــــــ ــر وهو ّتريف. و «... ّتســّ ــ ـ ـ ـ ـ ــ م.التىَجســُّ ؤ والتىَقدُّ ويف البيت إشــارة إل  : التىَجرُّ

س َلــــــــــاّم أراد كَّسى البطش اْمتِناع النّعامن بن املنذر ِمن كســــــــــرى ببني َرواحة بن ُقَطيعة بن َعبْ 

 يِّ  طَ َِّل بَ بجَ   َق حِ ـــــــــــــ ثم لَ »(:  2/81يف األغاين )به؛ جاء 
 
عة بنت ســعد بن حارثة بن رْ وكانت فَ  ىء

ــً  ، وامرأةًّل ُج وقد ولدت له رَ   ،هُ ألم عندَ  فأراد    ،ا عنده زينب بنت أوس بن حارثةوكانت أيضـ

يـــُ ئًـــ امن طيِّ عْ النُّ  ك رُ هْ لوال صـــــــــــِ   :وقـــالوا لـــه،  ا ذلـــك عليـــهوْ بَ فـــأَ   عوهُ نَ مْ ني ويَ لَ بَ اجلَ   لوهُ ِخ دْ ا عىل أن 

وأقبل يطوف عىل قبائل العرب   .وال طاقة لنا به، رىــ عاداة كسه ال حاجة بنا إل مُ فإنّ  ،لقتلناك

 ؛نـا معـكلْ إن شـــــــــــئـت قـاتَ   :س قـالوا بْ يعـة بن عَ طَ واحـة بن قُ بني رَ   غري أنّ   ،هُ لُـ بَ قْ منهم يَ   ليس أحـدٌ 

ه ال طـاقـة لكم كم فـإنّـ كَ لِ هْ أن أُ   بُّ حـِ مـا أُ   :قـال  ،ظرَ عنـدهم يف أمر مروان القَ انـت لـه   كـ ة  نـى مِ ــــــــــــــــــــــ لِ 

، فَلِقَي هانَئ بَن َقبيصة، وقيل بل هانئ   فأقبل  .رىــــــ بكس ا حّتى نزل بذي قار  يف بني َشْيبان رِسًّ

ــّيًدا منيًعا، والبيُت  ْيبان، وكان ســـــ ــَ  ابن مســـــــعود بن عامر بن عمرو بن أيب ربيعة بن ُذْهل بن شـــــ

ين، وكــان   دى ّدين لقيس بن مســـــــــــعود بن قيس بن خــالــد ذي اجلــَ يومئــذ  من ربيعــة يف آِل ذي اجلــَ

ـــــــــــــــــرى قد أطعم قيَس بَن مســــعود  األُبُلىَة، فَكِرَه النّعامُن أن يدفَع إليه أهَلُه لذلك، وَعِلَم أّن  كســ

 .«هانًئا يمنُعُه ممّا َيْمنَُع منه نفَسهُ 

ْخماألَْزَبروهو ّتريف. و «... ركبلفارس  »( يف املطبوع: 3) عىل الّتشـــبيه بُزْبرة الكاهل،   ،: الضـــى
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َحيُّ  رَ زَ ا و و  62 كونِ ) ها   َبة  ُعْص ِب   ( السى

 

الَغزاَلةِ ) فيها    مْجَرَ وأَ    (1) را ِمـْجمَ   ( اْبُن 

 

 

 

 

 

ا لو كان:   عَ و: املائل.  األْزَور ، و«َأْزَورا»:عىل أنّه يّتجه أيضـً ْعضـَ َعَفُه.   ضـَ يَء: َأَْنََكُه وَأضـْ الشـــــــــــــّ

 أيّام العرب املشهورة، وفيه انتْصِت الَعَرب عىل الُفْرس. نَ : مِ ذي قارويوم 

الَعُجز أن ُيْقَرأَ:   وهو ّتريف، وَيتمل  «بغضبة     وأمحر ... خمضـــرا ... وزاورها  » ( يف املطبوع:1)

ُه. وهُ رَ وازَ و  .«وأحضـــر ... حمْضا »: ـــْجَمرالنّار: َهيىَأ مَجَْرها. و  أمجر: أعاَنُه ونارَصَ
ِ
: ما يوضع امل

ُه:   ْخنـة. وكـّل ذلـك عىل الّتشـــــــــــبيـه،  وإّنام أراد إيقـاد احلرب. وقولـُ )وواَزَرهـا »فيـه اجلَْمر مع الـدُّ

ــى َح  َبة    كونِ يُّ السـ ــْ ــى   «بُِعصـ ــَ روهم ونَ كون آزَ أي إّن حّي السـ   روا تلك احلرَب ــــــــــــــ ضـــ روهم وَح ــــــــــــــ صـ

لة فيه رأٌي كام ســيأيت يف األغاين، واملقصــود الشــّ )حرب ذي قار( وكان البن الغَ   اعر اجلاهِّلّ زا

لة الســــى ابن الغَ   - بن عبد اهللا :قاُل ويُ -  ةمَ لَ ربيعة بن ســــَ »:  (3/296)  ، جاء يف اإلصــــابةكوينّ زا

 عرُف يُ   ،كوينّ اعر الســـــى كون الشـــــّ بيب بن الســـــى بن أَشس بن شـــــَ   دّي م بن عَ وْ بن احلارث بن ســـــَ ا

لةبابن الغَ  أدرك    :يف االشـتقاق دريد    بنُ اوقال    .ةمَ لَ ى أباه سـَ مى وسـَ   ،جاهِّلٌّ  :الكلبيُّ   بنُ اقال   .زا

ــلم ســـّلمَ اإل ــَ  ،فأسـ ِف  نْ فمِ »: (393  -3/392)  ؛ ويف العقد الفريد«اهلل عبدَ  ى أباهُ مى وسـ  َأَشا

ــّ   َُتيــب: ابنُ  لــة الشــــــــــ َلمــة، كــان عىل ، وهو َربيعــة بن  اعر جــاهِّلٌّ َغزا عبــد اهلّل؛ وحــارثــة بن ســـــــــــَ

كون يوم حُمَ  ـــــــــــــــــر اة، وهو يوَم اقتتلت ُمعاوية بن ِكنْدةيّ الســــى ر  كْ . ويف األغاين يف ذِ «وِكنانة بن بشــ

لةَ غَ  بنُ  وكان ربيعةُ »:  (24/42 )ذي قار    يف زواًل نُ  هُ هو وقومُ   يومئذ    ،جيبيُّ التُّ  ثمّ   ،كوينُّ الســى   زا

وة رْ عُ   مثــلِ   عليكم برأي    منكم ألَشُت    كنــُت أمــا لو أيّن   ،بــانيْ بني شـــــــــــَ يــا    :فقــال  ،بــانيْ بني شـــــــــــَ 

فوا هلــذه األعــاجم  دَ هــْ تَ ســـــــــــْ فقــال ال تُ   .فــأَش علينــا  ،فــأنــت واهلل من أوســـــــــــطنــا  :فقــالوا   .مكْ العِ 

دِ ســوا هلم كَ دَ رْ كَ ولكن تَ   ،اهباشــّ كم بنُ كَ لِ هْ فتُ   دّ فإذا أقبلوا عليه شــَ  ،ردوٌس عليهم كُ  فيشــدّ  ،يَس را

 .«ففعلوا  ،ارأيً  ك قد رأيَت فإنّ   :فقالوا   ،اآلخر
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حاَمى   63 َبْعُد   هِ ِب طْ قُ دوَن    ( ُيْعِفرٌ ) وِمْن 

 

َأْسَمرا ِب   َظْمآَن  األَنِْف  َأَشمِّ   ( 1) ُكلِّ 

 

 

 

 

فيها   64 ةً   ( رْيَ الشى ) وناَصَب  ُمـِمرى  َحْرًبا 

 

را   نَوى السى َتْفري  النّاِب  بَِحدِّ   ( 2) َْضوًسا 

 

 

 

 

 ( عاِم ْبِن مالِك  دُ )   (: اْبنَْي َأيب َصْعب  ) فيا   65

 

ْيُكام    اْحُْض َعةَ دِ ا و ) و   ( َفْهاًم ) وَعمى  ( 3) ا (، 

 

 

 

 

َعِريب  ) إَِل   66 و   ( اْبنَْي  َحّّل   ( شاِكر  ) َحْيُث 

 

َزْيد  )   اِئِهمْ ْضن وأَ   ْبِن   (4) ا ْخرِب تُ لِ   ( َزْيِد 

 

 

 

 

 ا ثً لِّ ثَ ومُ   ْثنًِيا مُ   َدى حا أُ   َدى حا أُ  67

 

و   ( ًدا يْ عَ مُ ) ا  وُخصى    ( 5)( را ُمَعمى ) ِمنُْهُم 

 

 

 

 

ال   68 َمْن  إِنى  َأخاُكْم،   لهُ   َأخا َأخاُكْم 

 

را   ُمـَحقى َيزاُل  ال  َذلِيٌل   ( 6)َقِليٌل 

 

 

 

 

 

ًفا خمتّل الوزن. و«... قطينه        لكل أشـــــــّم ...»( يف املطبوع: 1) : احلَديدة اّلتي َتدور الُقْطب ، حمرى

َحى، عىل الّتشبيه به  .عليها الرى

رْي (  2) ــى ـ ـ ـ ـ ـ ثق بـــاهلل، وحـــاَرَب ُيْعِفَر بَن عبـــد الّرمحن أحـــد قـــادة الُفْرس بـــالَيَمن، كـــان  :  الشـ َولَِيهـــا للوا

الـبـيــــــت    دايّن يف َشحــــــه  اهلـَمــــــْ ذلــــــك  ذكـر  ؛  رييى مـْ
احلـِ وايلى  )الــــــّديـوان:    119احلـِ الــــــّدامـغــــــة  مـن 

روس: املُْحَكم الَفْتل، عىل الّتشـــــــبيه باحلَْبل. واملُِمرّ (. و119/ب 35ق ـــَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــّ ـ ـ من احلَروب:  الضـ

ديدة. رُ و  الشـــّ نَوى ّلح.  ما ُيْلَبُس مِ   اســـٌم جامٌع لكلِّ :  الســى ْرد َن الســـِّ ــَ ــــــــــــ ــّ وقد انتقل اهلَْمداينُّ ِمَن السـ

الّتارُيّي حلوادث الوفاء بحّق اجلار، يف اجلاهلّية واإلسّلم، إل استنهاض اهلَِمم  للوفاء بحّقه 

ه.  عىل قوِمِه وَفّك إساِرِه، وإطّلق لِسانِِه، ومتكينِِه من َعُدوِّ

ًفا خمتّل الوزن... ووداعة أخْضا »:( يف املطبوع3)  .«، حمرى

ْنء.والد، األ: األضناءو .، وهو ّتريف«ليخربا ... وأصبائهم »( يف املطبوع:4)  وواحُدُه الضِّ

 .وهو ّتريف «أحاور أحاور ميتا ومثلنايف املطبوع: »( 5)

 .يف املطبوع: »أن«، وهو خطأٌ ( 6)
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فِإنىُكمْ  69 ِفـيى  أِْي  الرى َصواَب   َأِديُروا 

 

اّلِت   يف   ـَي َتَرْوِن   َأبَْْصا   الزى أِْي   (1) بالرى

 

 

 

 

َحيِّ   70 ِمْن  ُكنُْت  َلْو  بَأْن   ، ( فاِرس  ) َظنَنُْت 

 

مِ   ُكنُْت  َأْو  ُبْعِدها،  َتنَْصى ـ َعىَل  ْن   ( 2)ا مى

 

 

 

 

َأْسَلموين   71 َصْيَلم  دُ   ةً َعنْوَ لـاَم   وَن 

 

را   َتنَكُّ األَُكفى  َعنِّي  َنَفضوا   ( 3)وال 

 

 

 

 

َسامُؤُهمْ  72 ِفـيى  ْعِد  بالرى َجْلَجَلْت   وال 

 

َقْطرُ   ُيرَ ومل    َقْد  ِمنْها   ( 4) را مى ـَه ـ تَ ها 

 

 

 

 

ِمنُْهمْ وَمْن   73 ة    مْ هُ ْرَض عَ   َيْرِم  َعلى  َسْوَم 

 

َمْصَدرا هِب   َعلى يُ   َيْطُلُب  َرّياَن   ( 5)ا 

 

 

 

 

 

اّلت ...     فأنّكم... يف املطبوع: »( 1)  .ّتريف«، وهو َترون أخي الزى

 .: يعني الّرومَمن َتنَْصى ( 2)

ْيَلمُ : الَقْهر. والَعنَْوةُ ( 3) ْيُف القاطع.الصى  : السى

ْعد: اشـــتّد صـــوُتُه فيها.    جلجلِت ، وهو ّتريف. و«ومل تر... قد متهرا يف املطبوع: »( 4) امء بالرى ــّ السـ

ر و ــَهمى كام ُيصيُب ماُء  صاَبني يشءٌ ُد، وال أَ عْ ام أخاَفني يْشٌء كام ُُييُف الرى ــــ ؛ كأنّه أراد: لَ رَ مَ : اَْنَ َتـ

 .املطر

: رعى، ويف وسـاَم  يسـوم   .، وهو ّتريف«ومن مل يرم عرضـهم ...     تعل هبا ...يف املطبوع: »( 5)

ة  َِّلى َعَرَض عَ ) والعرُب تقول:»الّلسـان )سـوم(:   ْوَم عالى ِمٌر: ُيضـْ  سـَ هذا مثًّل  َرُب  ــــــــــــ (؛ ... َقاَل شـَ

ُجلِ   َيْعِرُض لِــــــــــــــــــــــَمْن   ْيًفا َفَيْعِرُض  َيْعَلُم َأنّ   عليك ما أنت عنه َغنّي، كالرى ك َنَزْلَت داَر َرُجل  ضـــــــــــَ

فً َعَلْيَك الِقرَ  ْمُته َخســْ ْمُتهُ ويقاُل . عليه  اه وَأردتهَأوليته إِيّ  ا َأيى. وســُ ْفُتُه إِيّ  : ســُ اها  حاَجًة َأي َكلى

ْمُته إِيّ  َة ال ُيْعَرُض  ... ألَنى »  ؛ ويف الّلسـان )علل(:«اهاوَجشـى ا ُيباَلغ رُب َعْرضـً ــــــــــــ الشـُّ   عليها  الَعالى

  مَ وْ ســـــــَ  هُ تُ مْ ســـــــُ ): ويف املثل: (122  -1/121) درَبِّ ؛ ويف الكامل للمُ «اِهلةِفيِه كالَعْرِض َعىَل النّ 

ب،  رْ ـــــــــــــ ال حاجة هبا إل الشــُّ   ةُ معه، والعالى  َل بِ قْ يُ  نْ أَ   نْ يي مِ حِ تَ ســْ ا يَ ضــً رْ عليه عَ   َت ضــْ رَ إذا عَ   (ةعالى 

ــْرَبة الّثانية. َعّل . و«ا رً يذِ عْ عليها تَ  ُض رَ عْ ام يُ وإنّ  ــــــــــــــــ ــى ب الشـــــ ،   : املّرة الواحدة ِمنَ الَعلىةو َ: ََشِ الَعلِّ
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ُعروِضِهمْ  74 يف  راتًِعا  َلَدِْيِْم   وإِنى 

 

فُيْزَجرا   َأذاُه  يف  راَقبوُه   ( 1) فام 

 

 

 

 

ِدياِرِهمْ وال   75 يف  َأْصَبحوا  َمْن   َأْوَصلوا 

 

فَيْقُْصا   إَِلْيِه  ِمنُْهْم  َنَفر    إَِل 

 

 

 

 

َلْوَم   76 َأَحبىُهمْ ِإ وال  َمْن  َيْمنَعوا  مل   ْن 

 

م   يف  َعنُْهْم  را ـَوَينِْزَل  َتَوعى  ( 2) َحلٍّ 

 

 

 

 

َمْعرَشي   77 ِة  ُخطى باْستِْصغاِر  ذاَك   وما 

 

َأْكرَبا   الَقْوُم  ُه  َخطى ما  َأَرى   (3) وَلِكْن 

 

 

 

 

َرْأَسها  78 َتْذُمُر  الَقْوِم  ُة  رَسا    َأَلْيَس 

 

َأْن    َأْوَل   ( 4)وُيْذَمرا   اطَ َُي وَذلَِك 

 

 

 

 

الـْ   هُ وُيْدِركَ  79 وَعشرِيِه  َنْفِسِه   يف 

 

َأْدَرَك    ا   ( يى اجَلْفنِ ) ـَلذي  َتنَْصى  (5)َحتىى 

 

 

 

 

 

ّيان و ل.هَ ة الّثانية بعد النى بَ رْ ــــــ وهو  الشى  ــــــْرب.الرى  نِ َدِر عَ : مكان الصى ر دَ ْص املَ و  : الّشارب أتّم الشُّ

  أَ هُ رادَ أَ  حول معنًى هو: َمنْ   داينُّ مْ اهلَ  ومُ ََي  .رب منهـــــــــــــ املاء بعد الشــُّ 
 
 عَ َج منه ورَ  عوهُ بَ شــْ م بســوء

َدَر هارًبا ُب لُ طْ ّيان منه يَ وهو رَ    .الصى

 ( يف ه: يف عروضكم.1)

ر( 2) َلك  َتَوعى ، أي صــــار َحْزًنا صــــعب امَلســــْ خريٌة منهم ال ختلو   .املحّل: صــــار َوْعًرا ويف البيت ســــُ

 من شعور  بامَلرارة واألسى.

 وخطرًيا يف نفسه.يقول: إّنه ال يستصغر أمر قوِمِه وال ُخّطتهم، غري أّن ما أتوا به كان َجَلًّل ( 3)

لِ َفظُ َّتِْمي وَّت  :رمُ ذْ تَـ و  .، وهو ّتريف«... ّتـاط ويـذمرا يف املطبوع: »(  4) جـُ : كـلُّ مـا ؛ وِذمـاُر الرى

ْفُع عنه.  َيْلَزُمُه ِحْفُظُه وِحياَطُتُه ومِحاَيُتُه والدى

ة ُملوك  :  اجلَْفنّي (  5) اين، ِمن آل َجْفنــَ ــّ ة بن األِيم الَغســــــــــ ا،  يعني َجَبلــَ ام، وكــان آخَرهم َمِلكــً ــّ الشــــــــــ

 ( ِمن القصيدة الّدامغة، وهو قوله: 191املعنى يف البيت ) ويتكّرر هذا

 وَنْحُن لَِلْطَمة  َوَجَبْت َعَلْينا    َدَخْلنا النّاَر َعنْها هاِزِئينا 
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َبنْيَ   80 ما  ُكنُْت  َلْو  َأنىني   ( َأْرَحب  ) َعىَل 

 

را   ُمَعزى ِفيِهْم  َأْصَبْحُت   ( 1) وإِْخَوهِتا، 

 

 

 

 

َأْرِض   81 إَِل  داري  اْنَقَلَبْت   ( م  قادِ ) َأِو 

 

املَُوقىرا   ( واِدعَ ـ) ف   فيها  ُكْنُت   ( 2) َقْومي 

 

 

 

 

 ( حاِشد  ) و   ( َبِكيل  ) وَحفى بَشْخيص ِمْن   82

 

ا   َتنْفي   مَهاِسعُ   املَُتَكربِّ    ( 3)األَبَْلَج 

 

 

 

 

َأرْ   َبْيتي وَأْصَبَح   83 ة  اِح  م َبنْيَ   ِربى

 

 ( 4) را َشجى مُ   َعرينًا   ، قود  عْ مَ ِة  كَحْلقَ  

 

 

 

 

 

ْبَرةُ   َلـــــــــــــــــــــاّم »وجاء يف َشح الّدامغة عقب البيت:  موك عىل أصــــــــــحاب  يومَ  وقعِت الدى الرَيْ

ُة قـائـَدهمِهرَ  ازَ   ...  قـْل، وكـان َجَبلـَ ُننـا وبنو أبينـا، وأظهر إل األنصـــــــــــار، فقـال  اْنحـَ : أنتم إخوا

سنة سبع عشــــــــــــرة الحى  َقِدَم ُعَمُر الّشامَ هلم إسّلَمُه، َفُســــــــــــرى بذلك ُعبادُة بُن الّصامت، فلاّم  

ــتعدى عليه إل ُعَمَر،  َجَبَلَة بَن األِيم َرُجٌل ِمن ُمزينة، فَلَطَم َجَبَلُة َعنْيَ الــــــــــــــمُ   فَأَمَرهُ َزيّن، فاسـ

 فقال َجَبَلُة: َأَوَعْيني مثُل عينِهِ  ؛ن َجَبَلةَ صـــــــاص مِ بالقَ 
ِ
لْ  ، ! واهلل ــُ  ،طانال ُأِقيُم ببلد  عِّلى به ســـــ

ا فدخَل بلدَ  وم ُمْرَتدًّ ان ،الرُّ  «.وكان آخَر ملوك َغسى

رُ . ويف املطبوع: »وأخوهتام«، خمتّل الوزن (1)  .املنصور املُعان: املَُعزى

ِدَعة(، فلم يستقم له (2) ِدَع«، يريد: )فوا ل : املَُعظىمُ املَُوقىرُ و. قوله: »فوا  .املَُبجى

ــع. ويف املطبوع: »مهاســــــــــُع نقّي ...«، وهو ّتريٌف  (3) ـــ ـ جال:  : مجع اهلََميســــــــــع، وهو ِمَن  اهلاَمسـ الرِّ

ي  ــــــــ : ُتْقصَتنْفي . والقوّي اّلذي ال ُيْْصع َجنُْبُه؛ العني: )مهسع(، وهو مجٌع أخلىت به املعجامت 

 .ادة األَشافن صفات الّس وذلك مِ : اّلذي َتباعد ما بني حاِجَبْيِه، األبلجو وُتْبِعد.

ة و  ، وهو ّتريف.«... أرماح رثية     ... مفقود غريبا مسـخرا »يف املطبوع:  (4) بى ، بكســـــــــــــر أّوله الرِّ

ديد،  امَلْعقود و  وُيضــّم: اجلامعة الكثرية ِمَن النّاس، قيل هي نحو عشـــــــــــــــرة آالف.  َف صــَ وَ : الشــّ

ــَ  ــّ بـأنّـ   هُ نفســـــــــ ــد الشـــــــــ َجر أو كـان ُمنْقـاًدا وفيـه َعرينُ الو  .ديـده كـاألســـــــــ ُة ومـا اْلَتفى ِمَن الشـــــــــــى َ : األمَجـَ
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َبْيِت   84 ِمْن  املُْلِك  ُرْكَن   ( ْمرَي  ـ حِ ) َتداَرْكَن 

 

َهمى    كادَ - وقد  قد  َيَتَفطىرا   - َأْو   َأْن 

 

 

 

 

َصواِهٌل  85 الُبيوِت  بَأْطراِف   وَرنى 

 

يُ ثُ   ، َصْدًرا ُيَبْأبَْأَن     (1)را آِخ   نَ يْ ْفدَ مى 

 

 

 

 

َأْرِض    ( َحّسانَ َأيب  ) غاَر  مُ  86  ( جابِر  ) ِمْن 

 

َعّلُه    وَأْظَفرا   ( اهللُ ) َعديًدا   ( 2)ِفيِه 

 

 

 

 

 ر  ْحجَ ـ مَ   ُمْرتاَض   ْغِذِِينى يَ   َعواِرُف  87

 

لِ جَيْ و   را لْ نُِبها  وُضمى ُبْدًنا   (3) َغْزِو 

 

 

 

 

 

رغاَبُتُه وَمْأواُه. واستطالٌة، وَعريُن األسد ونحوه:  َجر.املَُشجى  : ذو الشى

َت :  َرنى ووهو ّتريف. «، يبأبأن طرا ...: »يف املطبوع( 1) وى واهل و  .صـَ واهل،  الـصّ ، أي اخليل الصـى

اهل. ــّ هيل، واحدها: الصـــ ــى تة بالصـــ .   :بَْأنَ ُيَبأْ و  وهي: املُصـــــوِّ : ُيقال ُيْفدينو ُيقال هلّن: بأيب َأنُْتنى

؛   َلَمة الِعْجِّّل طويلة أل ؛ فقد جاء يف أرجوزة  هلّن: ُجِعلُت ِفداُكنى ـــــــــــــر بن ســَ يف يب ميمون، النىضــْ

 : (1/239)عيون األخبار 

مِ يْ اخَل »  أَ   ُل هْ أَ   ي نِّ ُل   نْيْ نَ دْ يُ   نْ ما 

ال نْ وأَ   نَ بْ رى قَ يُ   نْ وأَ    نْيْ َص قْ يُ    

ْينْ   نْ أَ و   نَ أْ َب أْ بَ يُ   نْ وأَ    ُيَفدى

مِ حْ املَ   كونَ يَ   نْ وأَ   يُ اّم ـ ُض   « نْيْ قَ ْس  

قُّ ِمْن ذلك تَ ِه بَِأيب َأنَْت، ومعناُه َأْفِديَك بَِأيب، فُيشـــْ الَبْأبََأُة قوُل اإِلنســـان لصـــاحبِ »:  )بأبأ( ســـانويف اللّ  

 .«ِفْعٌل فُيقاُل: َبْأبََأ بِهِ 

ان (2) ــّ ـ ـ ـ احِلوايلى احِلْمرييى اّلذي هجاُه اهلَْمداينُّ هبذه القصــــــــيدة.  : يعني أســــــــعَد بَن أيب ُيْعفر  أبو حسـ

، وال أدري مـدى «جورة نحو َح بلـد حـاشـــــــــــد الغربيّـ   من»ترمجهـا األكوع بقوـله:  :  أرض ـجابرو

د الّشاعر يف البيت هلا عىل مرا دان أليب حّسان من قبل.َتنَزُّ  ! ويذكر يف األبيات اآلتية ُنْْصة مَهْ

ًفا خمتّل الوزن( صـــــــدُرُه  3) ، وما ُأثبت أقرب يف املطبوع: »عوارف يعدهبن من خارص حمجر«، حمرى
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َيبِيُس ُُي  88 ِفيِهنى    اُل   
ِ
 ْهَبةً ُش املاء

 

َأْعطا   راِئدَ فَ   را   ها فِ ِمْن  َّتَدى  ( 1)قد 

 

 

 

 

الِعَدى  89 إَِل  الِقياُد  فيِهنى  ُيْبِق   فَلْم 

 

َأْقَورا   الَعنْيِ  َأْخَوَص  إاِّل  الطىْرُد   (2) وال 

 

 

 

 

َأيِّ   90 َظنَنَْتهُ   ِشقٍّ إَِل  ِمنُْه   ُدْرَت 

 

اأَليْنِ   َدُح قْ يَ لَ   ِمَن   ( 3) َأْعَورا   ، َعْينَْيِه 

 

 

 

 

 

: اســــم مكان املُْرتاض و  : صــــابرات عىل احلرب.وارفعَ ما َيتمُلُه الّرســــم ويّتجه به املعنى.  و

اء، كــان لكــّل واحــد  منهم   يــالَأقْ   اِجرِ حمــَ   نْ مِ   : الواحــدُ ر جَ حْ املَ و  من الّروض. الَيَمن وهي األمَحــْ

: اإلبِل؛ كانوا يركبون اإلبل الُبْدنومِحًى ال َيْرعاُه غرُيُه؛ الّلســـان والقاموس والّتاج: )حجر(.  

 .كبوَنا يف املعركةرْ يَ  َل يْ بون اخلَ نِ وجَيْ 

ئـد من أعطـاَنـا ....يف املطبوع: »(  1) :  )يبس(  ســـــــــــانقـال يف اللّ وهو ّتريف.    «،... شـــــــــــبهـة    طرا

 :ملاء: الَعَرق، وقيل:الَعَرق إذا َجّف؛ قال برِْش بن أيب خازم يصُف َخْيًّل َيبِيُس ا»

 َتراها ِمْن َيبِيِس 
ِ
رُ      اُشْهبً  املاء ة  ِمنْها ِغرا  خُمالُِط ِدرى

ر  ة؛ َيقوُل: ُتْعطي َأحيانً الِغرا رى ْهًبا( ألَنّ قاَل  ام، وإنّ ًناومَتْنَُع أحيا  ا: اْنِقطاُع الدِّ ــُ عليها  جَيِفُّ  الَعَرَق  )شــــ

ْهبةو .«فَتْبَيضُّ  ئدالفَ و: الَبياض. الشـُّ ْؤُلَؤة.ريدة، وهي : مجع الفَ را ة  كاللُّ ْذُر ِمْن فضـّ شـّبه هبا   الشـى

  .ر منهادى حَ تَ ق اّلتي كانت تَ رَ العَ   راِت طَ قَ 

 امر.: الّض األقوروالعني: غائرها وَضيِّقها.  أخوص( 2)

:  األَيْنُ  منها املاَء الفاســـد. وَج رَ َأْخ عينَُه:  َقَدَح  وهو ّتريف. و  «،إل أّي ســـبق ...يف املطبوع: »( 3)

  وَقَدَحْت عينُهُ   منها املاَء الفاسـَد.  َت ْج رَ َقَدْحُت العنَي إذا َأْخ »:  )قدح(  سـانيف اللّ جاء   التىَعب.

ــٌة، وَخ  حـ دِّ ــَ اَرْت، َفِهَي ُمقـ ــَ حـــْت: غـ دى ــَ ــَ وقـ حـ دِّ ــَ ٌل ُمقـ ــْ ــائرُة الُعيون، وٌة:  يـ ــَ غـ حـ دى ــَ ِة ُمقـ ــَ يغـ ٌة، َعىَل صـــــــــــِ

َرْت، ُفِعَل : ضامرٌة كأَّن املفعول  .«ذلك هبا ا ُضمِّ
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وَ   ا َجَلْون ِهنى  ـ ِب  91 كاِسٌف َوْجَهُه   ْهَو 

 

جاُل خ إِْذ  (  ُثومانَ ـ) ِب   الرِّ  (1) فَأْسَفرا   اَم 

 

 

 

 

هِب  92 دُ   ا َرَمْينا  امَلنِيىِة   وَنهُ َنْحَر 

 

ْلجِ   را َتبْ ال    لةً جُمَ ُمَتَأخى  (2) تَغي 

 

 

 

 

َعجاَج  93 َعنْها  َتنَْجِّل  َمْعَرك  فام   ُة 

 

َقْد    َهْدي   َغرْيِ  مُ َعىَل  را ثَ َتَرْكَن   (3) جى

 

 

 

 

عَ َخ وَجْرداَء   94 يوُف  السُّ  ةً ريَ قِ لىْتها 

 

مِ ـ تَ   كالـِهراَوِة  َوظِيًفا   (4) را ْبزَ ُجرُّ 

 

 

 

 

َبنْيَ   95 ما  َبْت  ُْضِ  ُقبىتي   ( َخْوالنَ ) وَلْو 

 

َأْن    حي  رَسْ و يَ آَلَمَن   ( 5)ْذَعرا يُ نِدى 

 

 

 

 

 

جــــال«، وهو ّتريٌف (  1) الرِّ حــــه؛   َجّلو.  يف املطبوع: »هبن جلون... حــــام  ُه ووضـــــــــــّ ــَ َبيىنــ ُه:  ــَ َوْجهــ

فال، ترمجه القا  األكوعُثومان و  .ابن ُيْعِفر : أي وجهوجههو ــفة   يف  : ِمن جبال ذي الســــِّ صــ

جاُل  خام. و198جزيرة العرب:   .الرِّ  : َأْحَجموا وَجُبنوا

، ومـــا أثبـــت عن  (  2) املخطوطـــة يف املطبوع: »رمينـــا بـــه ...    ... يبتغي ...«، واملعنى غري مّتجـــه 

 اخليل: اّلذي َصفا َصهيله. نَ مِ  املَُجْلِجلاألخرى، وفيها أيًضا: : »جملحة ...«. و

:  اهلَْدي : موضــــــــع املعركة والقتال. وامَلْعرك: الُغبار، كالَعجاج إاّل أَّنا أخصُّ منه. والَعجاجة( 3)

ر و كّل ما ُِيَْدى من مال  وَمتاع. : : اّلذي ُأصـــــــيبت ُثْجَرُتُه. عاملَُثجى ىل أّن الّرســـــــم َيتمل أن ُيقرأ

رو،  ...« مشجرا »  : املَُربىط بحبل  أو نحوه.املَُشجى

د الَعِقريةويف املطبوع: »... حلتهـــا ... عفرية  ... منـــذرا«، وهو ّتريٌف.  (  4) يـــْ : مـــا ُعِقر من صـــــــــــَ

َتَدّق مَن ذراعها وســاِقها. و  الَوظِيفونحوه. و ْبَزرمَن الّداّبة: ما اســْ
ِ
ارين، ُتَدقُّ امل : ِمِدقُّ الَقصــّ

 به الّثياب يف املاء.

ــى يف املطبوع: »... تند وتذعرا«، وهو ّتريٌف.  ( 5) ـــــ السـ ـ ـ ـ ـ ِمَن املال: ما ُيْغَدى به وُيراح؛ العني:    ْرح ــ

ح ونحُوُه: ذهَب شارًدا عىل وج َندى )رسح(. و ْ  : َأْفَزَعُه وأخافه.َذَعَرهُ هه. والَّسى
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َمنْ  96 ُكلُّ  النىْجِم  ُمـْمِسَك   وعاَيَن َشْخيص 

 

غِ   ذي  ِمْن  َع  ا يلَ َتَربى وتـََمْضى  (1) ة  

 

 

 

 

ُغْربَ  97 داِر  يف  َأْصَبْحُت   ة  وَلِكنىني 

 

ِة،    الرَبيى َبنْيِ  ِمْن   ( ْمرَيا ـ حِ ) ُأجاِوُر، 

 

 

 

 

ْهَر   98 الدى فِإنى  ا،  رَ   َأْشَوى فَصرْبً  ىمَ وما 

 

حال   ِب   ]َكَبا    يف   ( 2) تـََمطىرا   وحال  َك 

 

 

 

 

 

 

  

 

ر  : انتســــــــــــَب إل ربيعــةَتَربىعَ . و، وهو ّتريٌف كلمن«...  يف املطبوع: »  (1) ة . وبن نِزا ل  الِغيلــَ : الَقتــْ

ر : انتسب إل ُمَْض رَ ـمَتَضى ِخْفيًة. و  .بن نِزا

ًفا خمتّل الوزن   «،بك ...     وما روىأســـــــمى  يف املطبوع: »... ( 2) ، وُرّم بام أقام وزنه واَّته به حمرى

َوىو. معناه، ويبقى يف النّفس منه يشءٌ  ــْ ـ ـ ـ وى دون امَلقاتل؛ و:  َأشـ َوى أصـــــــــاب الشـــــــــى ــى ـ ـ ـ : مجع  الشـ

واة، وهي: كّل َطَرف   :  َمطىر ـ تَ و  : سقط وَتَردىى عىل وجهه.َكبا و  .من اجلسم ممّا ليس بَمْقَتل  الشى

 َعْدُوُه، عىل الّتشبيه بالَفَرس ونحِوِه.اشتدى 
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 -15 - 

   )من البسيط(        :*(5  -8/4يف خمطوط اإلكليل )

ها   1 َ خَتَريى  وَأْوَطنَها   (سامٌ ) َأْرٌض 

 

 (1) فيها َبْعَدما اْحَتَفرا   (ُغْمدانَ )وَأسى   

ُمها   ُأمى  2  َتَقدى َعنْيٌ  فّل   الُعيوِن 

 

َحَجرٌ   َعّل  َقْبِلَها  ،وال   (2) َحَجرا   ،ِمْن 

ساَعتِهِ  3  َوْصَل  فيها  ُيْكِمُل  الَقْيُظ   ال 

 

َقُْصا   إِذا  يها  ُيَمسِّ تاُء  الشِّ  (3)وال 

 
 

ِه لبعض أهل العراق، وكانوا وصــفوا له  *  ْعر يصــُف صــنعاء ويذكر قصـــــــــــــــر ُغْمدان يف ردِّ قال الشــِّ

ة شـــــــــــكٌّ يف أّن هـذه األبيـات من  بغـداد يف املخـاطبـات اّلتي كـانـت َتري بينهم وبينـه، وليس ثمـّ

ج ذلك، وال ســـّيام أنّه يف خماطبة َمِن امتدحوا قصـــيدة  ّتتمل الطُّول، ألّن وصـــف صـــنعاء يتحوّ 

اس،  بغــداد ووصـــــــــــفوهــا؛   ة النــّ نْعــاء إحــدى ِجنــاِن األرض عنــد كــافــّ جــاء يف اإلكليــل: »وصـــــــــــَ

وإحدى ومخســــون دقيقًة ِمن ســــاعة، وظِلُّ   وســــاعاُت النّهار هبا إل الغاية اثنتا عشـــــــــــــــــــرة ســــاعةً 

ها  ـــــــــــــْ رأِس احلََمل هبا ثّلث أصــابع وُعشــ  رة  ـــــــــــــ أربع عشــ  -وهو ارتفاُع الُقْطب عنها-ر، وَعْرضــُ

درجة ونصــــف، وارتفاُع نصــــف َنار رأس احلََمل عليها مخٌس وســــبعون درجًة ونصــــف؛ وقد 

فوا بغـداد يف خمـاطبتهم لـه،   ِق، وقـد كـانوا َوصـــــــــــَ اَطبـاتـِِه ألهـل العرا داينُّ يف بعض خمـُ َذَكَرهـا اهلَمـْ

ها ساٌم وَأْوَطنَهاحيُث َيقوُل:   َ ْعر(«.َأْرٌض خَتَريى  ... )الشِّ

 : يريد ساَم بْن ُنوح  عليه الّسّلم.سامو  .يف األصل: »وأسس ... هبا ...« خمتّل الوزن (1)

...« وهو ّتريٌف  (2)  .يف األصل: »وال عىل حجًرا

 .يف األصل: »ال القيض ...« وهو ّتريٌف  (3)
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َجز()من مشطور                            :*(20/ 8يف خمطوط اإلكليل )  الرى

َذَكْر   لِـَمْن  َقْبَلُهُم  َمْن  َأيَْن   َبْل، 

 

1 

، و(الَقشيِب )َأْهُل 
ِ
 ( 1) (رْ ـــ اهلَجَ )، ذي الَبهاء

 

2 

واَح )وَأْهُل    ( رْ ــــــــَهِك ) و  ( َضْهر  )و   ( رِصْ

 

3 

َقَدرْ  َعْن  ماِن  الزى َرْيُب  َدُهْم   ( 2) َبدى

 

4 

 

 

 

ــْمرَي وغريها مَن األوابد وامَلحافد؛ *  ــر عىل ما كان حِلـــــــ ـــــــ َجز يتحسى ما   حولجاء يف اإلكليل قال الرى

«: يب؛ قال َعْلَقمة: )اّلذي  ُر ســِ ــــــــــــــ وكان بامرب قصــ كان بامرب من ُقصــور  ْلحني واهلََجر والَقشــِ

ــار؛   ي بِِه عىل َحدِّ االختصـ مِّ ــُ يُب ْبُن ذي َحْزَفر(، فسـ ــِ يَب القشـ ــِ يب؛ بنى الَقشـ ــِ ــُع الَقشـ ُيراد موضـ

َقْبَلهم ... )البيتــــان( َمْن  َأيَْن  ْل  بــــَ َدن  وجــــاء يف اإلكليــــل:  َعْلَقمــــة ذي جــــَ بيــــت  ُبقيــــا  «؛ وُينظر 

ء ِحـْمرَي:    .2/107احِلـْمرَيّي، بعد أن ُرّم َسْقُطُه، يف شعرا

ةاهلََجر( 1) ــور املُْلَتفى ــْمرَي،  : القرية والُقصـ ــان ِحــــــــــــ عىل بطون   الكّلمجاء يف اإلكليل يف أثناء  و، بلسـ

ــبأ )خمطوط اإلكليل:   وٌر جيمع ُقصــــــوًرا؛  ب(: 2/146ســــ هم باهلََجر، وهو ســــــُ »وســــــكن بعضــــــُ

 باحِلـْمرَيّية: القريُة والُقصور املُْلَتّفة ...، واهلََجر: قرية مارب القديمة«.اهلََجُر و

َدهم (2) َق َأْمَرهمَبدى  .: َشتىَت َشْمَلهم وَفرى
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 )من البسيط(         :*(17 -16/ 8اإلكليل )يف خمطوط 

َرى    (ناِعًطا ) و  ( َضْهًرا )  الذُّ  ( 1)  ِّسشاالّسامي 

 

ذيَن َبنَوا     واْحَتَفدوا  ( ُغْمدانَ )َأيَْن الى

 

1 

َحيْ لِ يُ  ذو  بِ   ة  دَ مى   (2) ُقْرناسِ ِمنُْه 

 

دُ   فلمِمْن  األَنُوِق،  َبْيُض  كاِهِلِه   وِن 

 

2 

ِمنُْه   وَأْكراِس والِقْطِر   (3) بَأْكراس  

 

َلهُ   ( ماِربًا)و  ِد  املُْسَْتا خاِم   بالرُّ

 

3 

 

ْعر يصُف َمْصنَعة ناِعط وغريها؛ *   وقاَل يذكُرُه وغرَيُه من ُقصور الَيَمن جاء يف اإلكليل:»قال الشِّ

  : ْعر(  واْحَتَفدوااّلذين َبنَوا ُغْمدانَ  نَ يْ أَ ِشْعًرا  .«... )الشِّ

دواو  «، وهو ّتريف.... شـــــــــــاس    يف األصـــــــــــل: »ظهرا ونـاعظـا أو ...  (1) ذوا  اْحَتفـَ امَلحـافـِد، : اختـّ

د. و رىوهي القصـــــــــــور، واحـدهـا: امَلْحفـِ :  اـلذُّ
 
ْروة )مثّلثـة الـّذال(، وهي من كـّل يشء : مجع الـذُّ

 .الّشاسئ، وسّهل للّْضورة، وهو من األمكنة: الَغِليظ اخلَِشن :الّشاِّسِقّمُتُه وأعّلُه. و

:  األَنُوق الَفَرس ونحوه. و  اجلََبل والَقْصـر ونحومها: ما ارتفع منها، عىل الّتشبيه بكاهل  كاهل  (2)

ة؛   َ مخــَ ا ُّتِْرُزُه فّل    جــاء يف تــاج العروسالرى )أنق(: »ويف املثــل: هو َأَعزُّ من َبْيض األَنُوق؛ ألَنــّ

ْعبة الَبعيدة«. و ــمى َيكاد ُيْظَفر به؛ ألّن َأْوكاَرها يف رؤوس الُقَلل، واملواضع الصى باملكان: َنَزل   َلــ

َدةبــه.   ل، وذو َحيــْ َدة ، أي: الَوعــْ هِ احلَيــْ َدة تكون يف َقْرنــِ ذي   :الُقْرنــاس. و: الُعقــْ ل الــّ َحْرف اجلَبــَ

ُمُه كاألَ   ف.نْ َيَتَقدى

َْتاد   (3) ــْ ـ ـ ـ ـ ـ د.  املُسـ ــا ُيطلـــب وُيرا ذاب الِقْطر و: مـ ــُ : مجع الِكْرس، وِكْرس األَْكراس. و: النُّحـــاس املـ
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ِقنْعاِس   (َمِعني  )و   ( بَراِقش  )  (1)ُربى 

 

َبنَى    الِعامدِ ) وَمْن  ذاَت   ، وِمنْ ( ِإَرًما 

 

4 

ِمَن   َعفاُه  قد  وَأبْواسِ َكْم   (2)  اْبواس  

 

نا   (ُتْلُفامً ) و  َ َلـَخربى َسَأْلناُه   َلْو 

 

5 

وَأْرماسِ  ُصّفاح   َودائَِع   ( 3)َأْمَسوا 

 

ساِكُن     وعاِمُرها    ( بَيْنُون  )وَأيَْن 

 

6 

ماِح  الرِّ وَأْقواسِ   ،َخْلَف   ( 4)بَأْرماح  

 

ُتْغِن    عاِصيةٌ   (ْمرَيُ ـِ ح)مل  َوْهَي   َعنُْهْم، 

 

7 

بِ  احِلامَم  وُحّراِس فاَت   ( 5)ُخّدام  

 

قاِهرَ   املُْلِك  يف  َبْطشة   ذي   ة  وَأيُّ 

 

8 

وإِْبّلِس  بِِإْخفاق   ِمنُْه   ( 6)وُرْحَن 

 

َحهُ   َمَّْسَ األَيّاُم  َظلىِت  ماِحل    َأْو 

 

9 

 

 

ْلب الذي ُيبنى عليه؛ شمس العلوم:   .9/7598البناء: أصُلُه الصُّ

ديــد امَلنيع، عىل الّتشـــــــــــبيـه    :الِقنْعـاس . و...«، وهو ّتريف  ومن بني إراميف األصــــــــــــل: »  (1) الشــــــــــــّ

 بالّضخم من اإِلبِل.

: »وُتْلُثاًم ... خلرّبكم     ... روايته ثّمةو ،  (44الورقة:  )( ســـــريد البيت مفرًدا يف املصـــــدر نفســـــه 2)

ــرورة. وفأبواس« ، عىل أنّه يبقى يف النّفس من قوله: »ِمَن ابواس وأبواس«، سّهل اهلمز للّضــــــــ

ُه  وحَماُه. وَعفاهو  رسمه يشٌء. َ قاءاألبواس: َغريى  .: مجع الُبْؤس، وهو: الشى

ُتوِدع لُِيْحَفظ. والَودائع  (3) ــْ ّفاح: مجع الَوديعة، وهي: ما اســـــــ ــُّ ـ ـ ـ ـ ــة. الصـ : احلجارة الّطويلة الَعريضـــــــ

ْمس، وهو: ُتراب القرب اّلذي ُيغّطى به امَلْيت، وُيطلق عىل القرب أيًضا.األرماسو  : مجع الرى

 : املُْمتنع.لعاصا (4)

 : املوت.احِلامم (5)

 : الَيْأس.اإلبّلس: مكان رُسوحه. وَمَّْسحه. و: الّساعياملاحل (6)
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 ( )من الكامل        :*ب(1/56يف خمطوط اإلكليل )

ِدْمنََتْي  1 يا   ، (َأْوطاِس )َأَعِلْمُتام، 

 

َق بِراِّس َأنى اهلََوى َعَصَب     ( 1)الِفرا

 وفيها:  

يا  (َزْيدُ )يا   2  ، اخلَرْيِ َزْيَد  د  )،  مى حُمَ  ( اْبَن 

 

بِناِّس  َغِرْقُت،  إِْذ  اِلْسِمَك،  ُكنُْت   ( 2) ما 

إَِل  3  بِه  َهَتْفُت  َمْن  َل  َأوى ُكنَْت   َبْل 

 

اإِلْبّلسِ   ساَعَة  َنْفيِس   
ِ
 (3) إِْحياء

 

 

ْعر يف*   اس األَكيِّّل اخلوالينّ   قــال الشـــــــــــِّ ن  جــاء يف اإلكليــل: »وكــان زيــٌد أعظَم مَ ؛  زيــد بن أيب الَعبــّ

داينِّ إليـه ِمَن   يـَب بـه الَعَرُب، ولِْلَهمـْ ْجن يف قصـــــــــــيـدتـه: أَ ُأصـــــــــــِ ...  َعِلْمُتام ـيا ِدْمنََتْي َأْوطـاسالســـــــــــِّ

ْعر(«  .)الشِّ

ذيــل، فقــال )صـــــــــــفــة جزيرة : اســـــــــــم موضـــــــــــعأوطـاس  (1) ، وهو يعرض َمنــازل هــُ داينُّ ، ذكَرُه اهلَمــْ

ب  (: »َمنــازُل هــُ 173العرب:   ة ورحيــل وَكْبكــَ ُة وَعَرفــة وبطُن َنْعامن وَنْخلــَ والَبْوبــاة  َذيــل: ُعَرنــَ

، أخرجوها   َأْوطاسو ، بَمعونة عّج بن شــــــاه، يف وقتنا هذاوَعْروان، فأخرجهم منه بنو ســــــعد 

ًّل، وهو ُيشـاكل ِمن جبال   ْيًدا وَعسـَ سـلطان مّكة؛ وَعْروان ِمن َأْمنَع جبال احلجاز، وأكثرها صـَ

ة َشنًّا وجبَل باِرق«. و ا ُل اهلمز للّضـرورة؛ ألّن اراِّسالَّسى  لقافية ُمْرَدَفٌة.: ُمَسهى

بع،    «إذ َغِرْقت: »قوُلهُ  (2) بالقاف املُثنّاة، كذا رســـُمُه باألصـــل، وهو يّلئم ما ســـيأيت يف البيت الّرا

 .«إذ َعَرْفُت »، عىل أنّه ُيقرأ لو ُخولف الّرسم فيه : «فاْبُدْر إل َنْقِذ الَغريِق ..» وهو قوُلُه:

كوُت ساعَة الَيْأس واحلَرْية: الاإلبّلُس . ويف األصل: »اإلبّلِّس« (3)  .سُّ
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َنْقِذ   4 إَِل  َفِإنىُه،فاْبُدْر   الَغريِق 

 

َعْوَم    َيعوُم   ، َتـُحثى  ( 1)اسِ فالإاِّل 

ُبْعدَ  5  ِمنَْك     ( مالِك  )ُة  وْلَيْلَحَقنِّي 

 

 ( 2) (َجّساسِ ) َأْو  (،  الـُمَزنِـيِّ )يف جاِرِه   

طِّلَب   6  بِطاِئَلتي   ،(ُمَهْلِهل  ) واْطُلْب 

 

 ( 3) (شاسِ ) يف    ُ َثْأَره   (َعْبس    ُزَهرْيِ )و 

  

  

 

: أرسَع إليه.   َبَدرَ ( 1)
ِ
ــــــيء اُه وَخلىَصُه، كَأنَْقَذُه إِْنقاًذا  َنَقَذهُ و إل الشى ، أي: إن مل ُحثى ـــــ إاّل تَ . َنْقًذا: َنجى

ري إل إنقاذي.   ــّ ، أي َّتُّث الســــ ـــــــــــــــــرورة. عىل أّن الفاسوَّتُثى ــّ ، أي الَفْأس، وســــــهّل اهلمز للضــــ

 ..: الّشيخ اّلذي طال ُعُمُرهُ ، وهو«الغاسـ]ـي » الّرسم َيتمل أن ُيقرأ أيًضا:

َدةُ   (2) ة.الُبعـْ ا يف مـالـكو  : احلَْزم وُعُلوُّ اهلِمــى : يعني مـالـك بن الَعْجّلن اخلَْزرجّي، وكـان أثـار حربـً

ِه من اخلَْزرج، ومل   ُه بعُض قومـِ ة ألجـل موًل لـه من ُمزينــة قتلــَ يرَض فيــه ِديـَة املول، ومل  اجلـاهليــّ

دايّن يف َشحــه البيــت    من القصـــــــــــيــدة الــّدامغــة.    518يقبــل فيــه ُحْكاًم بــذلــك؛ وقــد ذكره اهلَمــْ

اسو ـــّ ـ ــًبا َجسـ يبايّن، وهو اّلذي قتل ُكليب بن ربيعة التىْغِلبّي غضـــــ ــّ اس بن مّرة الشـــــ ــّ : يعني َجســـــ

 التىميميـّة، ونـاقتهـا اّلتي ُيقـا
َع خلـالتـه الَبســـــــــــوس بنـت منقـذ  ل هلـا: رَساب، وكـان ُكليـٌب رمى َْضْ

تلك النّاقة بســـــــــهم  حني وجدها َتْرعى يف مِحاُه، فهاجت بســـــــــببها احلرُب بني َبْكر وَتْغِلب ابني  

 وائل   نحو أربعني سنًة، ذهب فيها َخْلق كثرٌي منهم ِشيًبا وُشّباًنا.

، أخا ُكليب بن ربيعة، والّطالب  : يعني أبا ليىل َعديى بَن  ُمَهْلهلو  .: الثىْأرالّطائلةُ (  3) ربيعة التىْغِلبيى

: يريد زهري َعْبس  و بثأِرِه َطوال ُعُمِرِه، وبه ُضــــــرب املثل يف ُحّب األه والّسعي يف طلب َثْأِرِه.

، أي: َشْأس، وسّهل اهلمز للّضـرورة، وهو َشْأس بن زهري  شاسو . يى ـ َجذيمة الَعْبس بنَ   زهريَ 

 الَعْبيّس.بن َجذيمة  ا
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  )من الوافر(       :*ب(47/ 1يف خمطوط اإلكليل )

 بالَعوايل  (َصْعدةَ )َفَصبىْحناُه   1

 

الُعطاسِ   َقْبِل  ِمْن  اخلَطِّ   (1) وُسْمِر 

 

 

؛  *  بيعة، وكانوا ممّن غضـــــــب للَهْمدايّن عندما ســـــــجنَُه الَعلويُّ ْعر يمدح بعض الرى جاء يف قال الشـــــــِّ

َرِج أبيه إل املدينة، رُسى به  ِكُم بُن عمرو بن يزيد إل بلِدِه، بعد خَمْ اإلكليل: »وَلـــــــــــــــــــــاّم َأْن َرَجَع حُمْ

ُه ِمَن   ، ـــــ امَلَض عمُرو بُن ُحْجر، لِـــــام كان قد َمسى
ِ
ة يف فرقة قومه، ورآه َخَلًفا ِمن أبيه، وقال: واهلل رى

حــابــة حُمِْكم: خــاُل أبيــه املَُثنىى بُن كثري الَعنْزّي؛ وُأمُّ   ِكاًم. وكــاَن ِمن صـــــــــــَ اّمك حُمْ َأ َمْن ســـــــــــَ مــا َأْخطــَ

ْجَزَل عمرو ليىل بنُت كثري، يف عشـــــــــــــــــــــــــرة ِمن ُوجوُه َعنْز بن وائل، فَحباهم عمُرو بُن ُحْجر، فأَ 

َرِجهم ِمن  و يف بني مالك، وَمْن َبِقَي يف البلد بعد خَمْ ِكُم بُن عمر  . وأقام حُمْ ــرفوا ــــــــــــــ احِلباَء، وانصـ

ُد ُعَمرٌي ثّلـثَة  ، فـَأْوـلَ ا َد ُكلـيٌب: ُعَمرًيا وعـامًرا وُمرًّ ِكُم بُن عمرو ُكليبـًا، فـَأْوـلَ َد حُمْ بني عوف، فـَأْوـلَ

ا، وعبَد اهلل ويزيدَ  : َأواسـً ؛ وِمْن َوَلِد ُعَمري انتشـــــــــــــرت ُبطون  َنَفر  ، بني ُعَمرِي بِن ُكَليب بِن حُمِْكم 

، بطنـان بحـاهلام، وهم اليوم نـاُب  ا َلبُ   ُكَليـب، ألّن عـامًرا وُمرًّ بيعـة وخِمْ َب الرى هـا، وهم مِمىن نـاصــــــــــــَ

:  الَعَلويى يف ســـــجِن اهلَْمداينِّ  بىحْ ، وحاَلَف عليه؛ وفيهم َيقوُل اهلَْمداينُّ ــَ ـ ْعَدَة بالَعوايل َفصـ ــَ ـ   ناُه صـ

ْعر(«.  ... )الشِّ

بىَح ( 1) ــَ باح. و  صـ ، أّوَل الصــــى ْمح أعّلُه الَعوايل القوَم: أغار عليهم باكًرا : مجع العالية، وهي من الرُّ

ــها. ماح نفسـ ُد الرِّ ناَنُه، واملرا
ــِ ــمر   ممّا يِّل سـ ، وهو خّط اخلَطُّ وسـ ــوبة إل اخلَطِّ ، أي: الّرماح املنسـ

ماح ْبح.الُعطاسو  .البحرين، وهو موضٌع كانت َُتْلب منه الرِّ  : الصُّ
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ى 2 َتَوجى إِذا  ِهيِص  كالرى  ُنَمّشِّ 

 

الـَهراسِ   َشْوِك  َعىَل  اخلاطي   (1) َأِو 

ِلُطنا   3  بِيعةُ )وخَتْ  ( َسْعد  )ُدوَن    (الرى

 

وباسِ لَ ْشبِ بمُ   َحدٍّ  َذوي   ( 2)ة  

ِمنُْهمْ  4  َفحاِت  الصى ويف   ، َأْزر   ُأولِـي 

 

الِقياسِ   ( بـِيِّ ْْتِ اليَ )طوُع  قُ    ( 3)َمَع 

 
 

ى (1) ــى ـ ا عىل َقَدَميه. وَمشـ رْيً َل ســـــَ ِهيُص : أكثَر التىنَقُّ  ُيوِهنُها.  ـــــــــــــــــ : املُصـــــاُب يف باطن الَقَدم بشـــــ الرى
 
يء

ىو   : َشَجٌر شائٌك، يكون شوُكُه كاحلََسك.اهلَراُس . و: َحِفَي وَرقىت َقَدُمهُ َتَوجى

بِ املُ  (2) : النىفاذ والَبْأس يف احلَدّ و  الّطائفة مَن الفرسـان األشـبال، عىل الّتشـبيه بأوالد األسـود.:  لةشـْ

ةأي:البأس ،الباُس النىْجَدة.. و دى  للّضـروة ألّن القصيدة ُمْردَفة. اهلَْمز، وسّهل ، وهو: الشِّ

ا، َيتمل رســــُمُه أن ُيقرأ «ُأويل َأْزر: »قوُلهُ  (3) ــً  الَيْثريبّ  َقطوعيف  األصــــل: »و  ....«  ُأويل ُأُزر: »أيضــ

به:   ...« يبّ ، و...«  الَيْْتيبّ  ُقطوع»بالّثاء املثّلثة، وهو ّتريف، صــــــــوا : األوتار املنســــــــوبة إل الَيْْتِ

ب  هذا املوضــــــع، وهو بحضـــــــــــــــــــــــرموت؛ وقد ذكَرُه اهلَْمدايّن وحّققه، فقال )صــــــفة جزيرة العر 

وكان هبا أبو اخلري بن  ،ها كندةُ تْ لَ زَ رموت نَ ـــــــــــــــــــ بحضـــــــ   مدينةٌ   :ب ْْتِ »ويَ   (:87:  ]ّتقيق: موللري 

ـِ بِ   اها عنى األعشـــى بقوله:وإيّ  ،وعمر   ـِ   َب ْْتِ يَ   هامِ سـ ُة والقّوة. األَْزرُ و  .«الوادي  هامِ أو سـ دى ــِّ : الشـ

ْفح و ــى ـ ـ ـ ـ هُ : ات الصـ ــُ يف ونحوه: وجهه وُعْرضــــــــ ْفحة، وهي من الســــــــــّ مجع  :  طوعُ القُ . ومجع الصــــــــــى

هـام ذي ُترْبى منـه الســـــــــــِّ مجع القوس، وهو ذلـك الُعود :  يـاسالقِ . والِقْطع، وهو: الَقضـــــــــــيـب الـّ

هـام. ونحو البيـت قول  األعشـــــــــــى  املُنَْحني اـلّذي جَيَْمُع بني َطَرفيـه َوَتٌر، ُيســـــــــــتخـدم لَرْمي الســـــــــــِّ

نه:   ، بتحقيق: الّرضوايّن(:  327/ 1)ديوا

َب أو ِسهاِم بِّلدِ     َمنََعْت ِقياُس املاِسِخيىِة َرْأَسهُ   بِِسهاِم َيْْتِ

نه بتّْصف:    ، بتحقيق: العاين(:226ونحو قول كعب بن مالك اخلزرجّي األنصارّي )ديوا

يبُّ املَُقطىعُ 
 هَتاَدى ِقيِسُّ النىْبِع ِفينا وِفيِهُم    وما ُهَو إاِّل الَيْْتِ
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ِمرِ ) و  ( ُعَوْير  ) 5  ( ُكَلْيب  )ِمْن    (الَعوا

 

 ( 1) (واسِ أُ   َبني)وَحيِّ  (  قاِسِمها ) و 

  

  

 

 . خوالن: أسامء بطون يفعوير والعوامر وكليب والقاسم وبنو أواس (1)
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 )من البسيط(         :*أ(34 -ب42/ 1يف خمطوط اإلكليل )

َنَصَبْت   1 اْمِرئ    راَيَتها   ( َقْحطانُ )إَِل 

 

َمنْكوُس   الِعزِّ  وَرْأُس  ِمنُْه،   ( 1)بالَكفِّ 

بهِ  2  َيقوُم  ال  َمقاًما  فيها   فقاَم 

 

 ( 2) (قابوُس ) و  (ِهنْدٌ )، وال  ( ْبُن ِهنْد  ا َعْمُرو  )  

لهُ  3  احلُروِب  بُخامشاِت   ُمَكلىٌم 

 

َمْْضوُس   بالَعْجِم  ُزَلـٌم   ( 3)َكَأنىُه 

 

 

ْعر يذكرُ *   ؛ أوالد َعّباد بن عبد اهلل األَكيِّّل اخلواليّن، ويمدح املُسَلَم بَن َعّباد  منهم خاّصة  قال الشِّ

اًم وعبد اهلل والَوجيه وَحّجاًجا جاء يف اإلكليل كِّ : »وأولد َعّباُد بُن عبد اهلل: حمّمًدا وَرْوًحا وحُمَ

ب للَعَلويِّني،  
ــِ ــَلم، وهو َرُجُل خوالن، وصـــــــاحب الَفَتكات، واملُناصـــــ م واملُســـــ ــَ وأمحد واهلَْيصـــــ

ني وَييى  وقاتُِل ُعاّمهلم، وشـاقُّ َعصـاهم، وليس يف خوالن َمن َيفي به يف عصـــــــــــــرنا غرَي العشـيّ 

ا:  ا داينُّ ...، وفيــه يقول أيضــــــــــــً اح؛ وفيــه يقول اهلَمــْ بــّ ت  بن عبــد اهلل وأبــا الصـــــــــــى بـَ ــَ ـ ـ ـ ـ ـ إل اْمِرئ  َنصـ

ْعر(«.َقْحطان  ... )الشِّ

 .: املقلوُب رأًسا عىل َعِقبامَلنْكوس( 1)

 ( يف  األصل: »... مقام ال ...«، بّل نصب، وهو خطٌأ.2)

ــات الفرســـــــان: اّلذي َكُثرت فيه اجِلراحات، وبدا أثُرها فيه كالعّلمات. ومَن  املَُكلىم  ( 3) ــ :  اخلاُمشـ

ملَ شـــــــة. واماجِلراحات واخلُدوي، مفرده: اخلُ  ْهم اّلذي ال ِريش له، وكانت العرب يف الزُّ : الســـــــى

وس.امَلْْضوس: الَعضُّ الّشديد. والَعْجماجلاهلّية َيْسَتْقسمون به. و  : اّلذي ُعّض بالْضُّ
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إِذا  4 للُعيوِب،  فيِه  َلْيَس  أٌ   ُمرَبى

 

 ( 1)ما عاَب َعْيٌب، وال يف الِعْرَض َتْدنيُس  

َفْوَق   5  بِه   وَيْرَفُعهُ   ( َخْوالن  ) َينْمي 

 

ُقْدموُس   ْهِر  الدى يف  َحَسٌب   (2) َعَلْيِهُم 

َيْسَعى   6  إِذا  ساع   تِهِ وُكلُّ   لِـِهمى

 

َسْعِيِه    يف  ُيساِعُدُه   ( 3) وُس البُ فَقْد 

يف   7  َيَزْل  تِهِ   (ْيل  ُأكَ )ومَلْ  ُأبُوى  ِمْن 

 

َعْن    ِة  امَلَذلى  (4) ِعْْتيُس   (َخْوالنَ ) نايف 

 ُكلُُّهْم َرَأسوا   (َعْمٌرو ) و  (ُحْجرٌ ) و  (ُحْجرٌ ) 8 

 

َمرْ   (ةَ ُقضاعَ ) َحيىْي    الَقْوِم  يف   وُس ؤُ ما 

هِبِْم،  9  َنَزْلَت  إِْن  ُوجوٌه،  ِمنُْهْم   َتْلقاَك 

 

فِ   ما  ِة  األَِهلى َتْعبِ ِمْثُل   ( 5) يُس يِهنى 

بِ خِ َس  10  الُعَّْسُ  ُيِزيُل  ال   نَْيَتها يىٌة 

 

الَعْقِل َمْأسوُس   َقْبَل اْكتِساِب  ْبُع   (6)والطى

َأصاِغَرُهمْ ُيوِص   11  ِمنُْهْم   َأكابُِرُهْم 

 

حَمْروُس بَِس   امَلْجَد  إِنى  الـَمْجِد،   (7) ْوَرِة 

 

 

أ ( 1) ه عنها. و املرَُبى  الِعْرض: َتْلطيخه بام َيْقُبح وَيِشني. َتْدنيسمن الُعيوب: املُنَزى

 : القديم، املُْغرُق يف الِقَدم.الُقدموسبه: يرفُعُه إل األعىل.  َينْمي( 2)

ّدة.وسهّل للّْضورة،  وهو مجٌع لـ)َبْأس(، كَأبُْؤس، الُبوس( 3)  والَبْأس: الشِّ

يها    نايفبضــــــــــّم أّوله، واملعروف فيه الفتح ال غري. و،  كذا باألصــــــــــل «ُأكيل: »قوُلهُ  (4) امَلذّلة: ُمنَحِّ

 . : اجلَّبار الّشديد الغضبالِعْْتيسوُمْبِعدها. و

 :  تقطيب الوجه من غضب  ونحوه، وما بني العينني من الوجه خاّصة.التىْعبيس( 5)

ِخيىة(. و، َيتمل  «ســــجّيةيف  األصــــل: » (6) ــَ ِجّيةرســــُمُه: )ســ ــى : البناء. الُبنية: اخلُُلق والطىبيعة. والسـ

 : ما ُبني عىل أساس.املأسوس: ما ُجبِل عليه اإلنسان. والطىْبعو

 املجد: عّلمُتُه وَأثُرُه. َسْورة(  7)
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َدْعَوتِهِ  12 ِعنَْد  ومَحاُه   مَحاُهُم، 

 

والِفْتيَ   (ُمْغرق  )ِمْن    ُة  ِصنُْوُه 

وُس   (1) الشُّ

 

َلـَمعا  13 ما  َصْفحاُه  َكَأْن  َعْضب    وَحدُّ 

 ـ

الَوَغى    ُبهُ َّتَْت  َمْقبوُس   َْضْ ْيِل  اللى  ( 2) يف 

َتْعلُ  14  َتْلعاَء  ُمْلِجِمها وُكلُّ  َكفى   و 

 

وَتْكدِ   َدْفٌق  َخْطُوُه   (3)يُس وخُمَْطٌف 

لهُ  15  النىِديُّ  َيْرتاُح  الـهاِد  ُف   ُمرَشى

 

وَّتِْسيُس   َمْسٌح  لُه   (4) َفبِاألَُكفِّ 

َمفاِصُلهُ ُشمٌّ   16  ُعْجٌر   َسنابُِكُه 

 

َمـْمروُس   ْزِر  بالشى َمَسٌد   (5) َكَأنىُه 

 
 

ا لو ُقرئ «صـــنوه( يف  األصـــل: »1) ــً نُْؤُه(، ، وهو مّتجه َوْفًقا للّرســـم، عىل أنّه يّتجه أيضـ ــَ ا: )ضـ ــً أيضـ

نْوأي: َوَلُدُه. و ــِ ـ ـ وسامَلرء: أخوُه ألَبََوْيِه. و  صـ ــُّ ــ ر الشـ : مجع األشـــــــوس، وهو: اّلذي َينظُر بُمَؤخِّ

ًبا. ا وَتَغضُّ ً  عينيه َتَكربُّ

ب( 2) ـــْ ـ ـ ـ يوف: القاطع. و  نَ مِ   الَعضـ ــّ : املأخوذ امَلْقبوسو  .: َغْمَغمة األبطال يف احلرب الَوغى الســــــــ

 من النّار.

َمر الَبْطن. واملُْخَطف مَن اخليــل ونحوهــا: الّطويلــة الُعنُق. و  ْلعـاءالتى (  3) ْفق : املُضـــــــــــْ : االنــدفــاع الـدى

رْي. و ــــــــرعة يف السى َس الَفَرُس، إِذا َمَشى التىْكديس والسُّ : التىثاُقل  واإلبطاء يف الّسري، يقال: َتَكدى

 كَأنىُه ُمْثَقٌل؛ الّتاج: )كدس(.

ف( 4) ــــرى ـ ـ ـ ــ م اهلادي ، أراد اهلادي، فلم يسـتقم له، و  اهلاد تِفع. و: املُراملُشـَ : أّوله املَُتَقدِّ
 
، من كّل يشء

دّي منــه. و خّي. و  النــى د الســـــــــــى اس: اجلَوا حمن النــّ ــْ ــ ـ ـ ـ ًة.   َمسـ ِد عليــه إِْدالاًل وحمبــّ ُر اليــَ الفرس: إْمرا

 : املبالغة يف امَلّس.التىْحِسيسو

مّ ( 5) ــُّ ـ ـ ـ ـ نابك املرتفع. و: مجع األشــــــــــّم، وهو: الشـ ــى ـ ـ ـ ـ م احلافر. السـ نُْبك، وهو: َطَرف ُمَقدى : مجع الســــــــــُّ

ًداالُعَجر و  ترى فيــه ُعقــَ
 
ّل يشء د و  .: مجع األَْعَجر، وهو: كــُ ــَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل مَن اللِّيف ونحوه. امَلسـ : احلَبــْ

ْزر و ُه؛ ويف العني )مرس(: »امَلرَ  منَ  امَلْمروس: الَفْتل بشــّدة . والشـى ُس: احِلبال: اّلذي َكُثر َمْرســُ
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 )من املتقارب(                              : *(أ102: )خمطوط طراز أعّلم الَيَمن يف

النىَفْس  ِسامَم  َيُسدُّ   (1) بَِذمٍّ 

 

ًرا)َأَجْبُت    ها   ( نِزا َذمِّ  َعىَل 

 

1 

وما   َخَرْس إَِلْينا،  ِمْن   (2) بِـِهُم 

 

ِب   اجلَوا َرْجَع  الَقْوُم  َيْمِلِك   فلم 

 

2 

َنَكْس  َسقاٌم  قاِم  السى  (3)وََشُّ 

 

د  إَِل  ُنْكس    ْم، ْأهِبِ َمـخاَفَة 

 

3 

 

ى َمَرًسا لَِكْثَرة َمْرِس األَيْدي إِّياه«  ، أي: إعادُتُه إل مكانه مَن الَبَكَرة.احلَْبل، وُيَسمى

د  الرُيْ عْ قـال الشـــــــــــِّ *   اطـب أيّوَب بَن حممـّ ، وَمن وراَءُه ِمَن  ســـــــــــَ ر ُيـُ الُفْرس، وكـان أيّوُب    شـــــــــــعراءميى

ب للقبائل اليامنَية اّلتي ال مُتالئ الّطربّيني   لقومه، شــــــديد الَعداء فارِّسى النّســــــب، ظاهَر التىَعصــــــُّ

ــَ »والَعلوّيني؛ قال اخلَْزَرجّي:   ســـــــ ب:وقال أليّوب بن حمّمد  الرُيْ ــَ َأَجْبُت   مّي، وهو فارِّّس النىســـــــ

ها ًرا َعىَل َذمِّ ْعر نِزا  .«... )الشِّ

مّ ( 1) يِّق اّلذي ُيرج منه التىنَفُّس. وِسامم: اللىْوم يف اإلساءة. الذى  النىَفس: الثُّقب الضى

 .اْنِعقاد الّلسان عِن الكّلم ِخْلقًة أو ِعيًّا: اخلََرس. واجلواب: إعادُتهُ  َرْجع( 2)

ا بـــــــــــــــــــــ)دائهم(. هبم«أ: »دقوُلهُ ( 3)   النُّْكسو  كذا باألصــــــــــل، وهو مّتجه، عىل أّن املعنى يّتجه أيضــــــــــً

ِه. ووالنُّكـاس، والنىْكس أي ا: َعْود املريض يف َمَرضـــــــــــه بعـد النىقـَ ــً قـام ضـــــــــ ــى ـ ـ ـ ـ ـ َنَكَس  : امَلَرض. والسـ

 امَلَرُض: عاد بعد ُبْرء صاحبه منه.
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َكِمْثِل   َحْويِل   (1) ْس ُس بُ الهُتَْمِهُم 

 

   (فاِرس  )ِمْن    َوشاِئظُ وَأْضَحْت   

 

4 

ما   إذا  الـِهَزْبِر   (2) َنَبس!بِنَْهِم 

 

َميًِّتا   َهَوى  ُذباب   ِمْن   َفَكْم 

 

5 

َدَرْس  ما  َلـها  ُيـِجدُّ   ( 3)بَِفْخر  

 

ُمْعَتِمًدا    َأُك   ( فاِرًسا) ومل 

 

6 

َبَخْس  َقْد  َكَمْن  ِعنْدي  زاَد   ( 4)وَمْن 

 

َقْدِرها  َعىَل  راِفَعنَْها   ، وال 

 

7 

اللُّ  بَِبْعِض  الَيِقنِي  يف   (5) َبْس َأتَى 

 

َكْوَدًناو  َأْشَبَهْت   لِكنىها 

 

8 

الَفَرْس! خالِـي  اللُّْؤِم:  ِمَن   (6)   فقاَل، 

 

َأبُوَك    َمْن  ساِئٌل:  ساَلـُه   وقد 

 

9 

 

هُ (  1) س: »قولــُ ائظ وهو ّتريف، إاّل أّن يكون أراد األصـــــــــــول الّرديئــة. و  «... النُّســـــــــــُ ــَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ : مجع  الوشـ

ِخيل فيهم املُْلَحق هبم   يظة القوم: الدى يظة، وَوشـــــِ ِميِمهمالوشـــــَ : َتَتكّلم هُتَْمِهم . ووليس من صـــــَ

سبصـــوت  َخفّي، ُيســـمع وال ُيفهم. و ــة اّلتي َتِدّر عند الُبســُ : مجع الَبســـوس، وهي النّاقة اآلنسـ

خريــة بــاملهجّو، وهو أن يكون أراد: اإلبســــــــــــاس هلــا ا آخر ال ُيلو من ســـــــــــُ ، عىل أّن لــه توجيهــً

س» :  »ة األهلّية؛ جاء يف الّتاج )بســـــــــس(: ، أي: اهلِرّ ّس البَ كالبِســـــــــاس، وهو مجع    «الَبســـــــــَ الَبسُّ

ُة األَهِليىُة، َنقله اْبن عَ  ُة  اهلِرى ـــــــــــــرُ ّباِد، والعامى خمشــ   تكســِ ، ـــــــــــــ الباَء، قاَله الزى
 
ِحَدُة هباء ، الوا  واجلمع ريُّ

 .«بِساٌس 

ئري: صوٌت النىْهم(  2) كت َشفتاه.: َنَطق َنَبس: األسد.  واهلَِزْبر. وفوق الزى  وَّتَرى

َى. :َدَرسالّّشَء: صرّيه جديًدا. و َأَجدى . ووهو ّتريف: »نجد«  األصل( يف  3)  َعفا واحمى

 : َنَقَصُه وَظلَمُه .َبَخسه. ووهو ّتريفا ...« هَ بْ ع: »وال رافِ األصل( يف  4)

ْبهةاللَُّبس( 5)  .االْشتِباهُ : اللىْبس: الَبْغل. والَكْودن. و: مجع اللُّْبسة، وهي: الشُّ

 ، أي: سَأَلُه، وسّهل اهلمزة للّْضورة. ساله( 6)
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 حرف الّطاء 
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  )من الّطويل(                  :*(16 -15/ 8يف خمطوط اإلكليل )

 

ْعر يف تَ *  ئقةقال الشــِّ نَعة ناِعط، الّداّلة عىل عظيِم مشــاهدة  ودّقِة وصــف    ضــاعيف ترمجتِِه الّرا ؛  مَلصــْ

منه سوى   َيْبَق ِسَوى ُغْمدان، فإّنُه مل  -جاء يف اإلكليل: »قد َنَظْرُت َبقايا مآثِر الَيَمن وُقصوِرها  

نََعٌة    -قطعة  ِمن أســــــفل ِجدار   ــْ ُل؛ وهي َمصــــ ــْ ْهر، ولناِعط الَفضــــ ــَ فلم َأَر مثل ناِعط ومارب وضــــ

ٌة يف رأس َجبـَل َثننِي، وهو أحـُد ِجبـال الَبون، وهو َجبـَل ُمرتِفٌع، ُمقـابـٌل  عـَ
َرٌة ُمنَْقطِ َدوى ــاُء مـُ بيضـــــــــ

دان، وهيــ لَقْص  ة مَهْ َرْيدة، َمْسَكن اهلَْمدايّن. فِمن ُقصور ناِعط: قُْص   ر ُتْلُفم، وهو جبٌل يف رُسى

ى َيْعرَق، ومنها قص ُر ذي َلْعوَة املَُكعىب؛ وذلك لِِكعاب  خارجة  يف ـــــــ اململكة الكبري اّلذي ُيَسمى

ا،  ُت يف َمْعَرب  منــه ســـــــــــبعــَة َأْذُرع  إاّل ُثُلثــً غــار؛ وَذَرعــْ َرق الصـــــــــــِّ ِه، عىل هيئــة الــدى َمعــاِرب ِحجــارتــِ

راع الّتامّ بال ــًرا ِكباًرا، ِسَوى أماكِن ــــــــ ة. وهبا ِسَوى هذين الَقْص ذِّ رين ما َيزيُد عىل عشــــــــرين قصــــــ

ْخر امَلنْحوت. وما فيها قصـــــــــٌر إاّل وّتَتُه َكريٌف للامء   احلاشية، وكان عليها ُسوٌر ُمّلَحٌك بالصى

ْطح اْبتَ  ْهَرٌج، فام َينِْزُل ِمَن الســـى فا ُمصـــَ ٌف يف الصـــى وى ناُت الَعظيامُت، طوُل جُمَ طوا َلَعْتُه. وفيها األُســـْ

 منها َنيٌِّف وعشــرون ِذراًعا ُمَربىعة، وال ََيُْضُن الواحدَة منها إاّل َرُجّلن. وفيها َبقايا  
كلِّ واحد 

ْمع، إذا أرادوا   َمســـــامريِ  ؛ قيل إَّنا كانت َمراقي إل ُرُؤوســـــها، وإّنه كان ُينَْفُث عليها الشـــــى حديد 

ـــــــــــــــَ  ِفي عىل ِعيان، وِمن جبل َحضــــور ورأس الصــــّ فيان، اّلذي ُيشــــْ ْرَخَة، فُتنَْظُر النّاُر ِمن َجَبل ســــُ

ة هبــا:   دِّ اخِلرْبَ داينُّ عىل حــَ َدع وجبــل ُذخــار وظــاهر َخْرفــان؛ وفيهــا َيقوُل اهلَمــْ ْهَر  مــُ أمل َتَر َأنى الـدى

ْعر(«.ناِعًطا َزْلَزَل   ... )الشِّ
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اِب  الْتُّ َمْسحوَل  َفَأْصَبَح 

 ( 1) وساِقطا 

 

َزْلَزَل    ْهَر  الدى َأنى  َتَر   (ناِعًطا )َأمَلْ 

 

1 

هابِطا النِّيِق  ِة  َضفى َعْن   ( 2)أِلَْذقانِِه 

 

َبْسطًة،  َسْبعنَي  ْيِد  الشى َبْعَد   َتَكْبَكَب، 

 

2 

وحاِئطا ًنا  ُأْسُطوا إاِّل  ْيِد  الشى  ( 3) ِمَن 

 

َيَدعْ   فَلْم  ماِن  الزى ُف  رَصْ  َتعاَوَرُه 

 

3 

كاَن َكام   َمْن  ُقْمَت،  إِّما  ُطْلَت، 

 ( 4)الِئطا

 

َعّل،   وإِْن  الغابِريَن،  بِناَء   َيطوُل 

 

4 

َفْلَيْأِت  وآثارِ  األَْرِض  يف   (ناِعطا)ِهْم 

 

بَأيّاِم    َجْهل   ذا  َيُك   ( ْمرَي  ـ حِ ) فَمْن 

 

5 

وَبّلِئطاوُكْرِِّسْ  َحْوَلُه  ُرخام    (5 ) 

 

الَقنا    َتْعُلو  َعَمًدا   َمْرَمريىةً جَيِْد 

 

6 

ِئطا َخرا ِح  الَقرا ِمْثَل   ( 6)وَمنْهوَمًة 

 

َبْينَها  هاَمّلِحكُ   املاُء  َينُْفُذ   ، ال 

 

7 

 

اب  امَلسحول (1) ي بالْتُّ  .من األبنية واألمكنة: امَلْبسوط املُْستوي، اّلذي ُسوِّ

ب   (2) هُ َتَكْبكــَ ، بعـــد أن َهَوى ُبنيـــانـــُ ه إل بعض  ــُ د . و: َتّمَع بعضـــــــــــ يــْ ــى ـ ـ ـ ـ ـ ُه. الشـ : طول البنـــاء وارتفـــاعـــُ

طـةو ــْ ـ ـ ـ ـ ـ َتَمُع الاألَْذقـان ِي املرء فوق قـامتـه. و: مقـدار اْمتـَداد يـدَ الَبسـ َقن، وهو: جُمْ لىْحَينْي : مجع الـذى

ةِمن أسفلهام، عىل الّتشبيه به. و  : أعىل موضع  يف اجلََبل.النِّيقالوادي ونحوه: جاُنُبه. و َضفى

نةُ  (3)  .: َعموٌد من آُجرٍّ أو ِحجارة  ُيرفُع عليه البناءاألُْسطوا

 ، أي: كام يطول القائُم القاِعَد.األرض: الّّلصق هبا الّّلئط (4)

د    (5) د والَعمـَ مــاح، مفردهــا: الَقنــاة.  الَقنـا : مجع الَعمود. والُعمـُ ة: الرِّ امَلْرَمر، : نســـــــــــبــًة إل  وامَلْرَمِريـّ

ب. ــْ لـــ الصـــــــــــُّ األملس  ــام  خـــ الرُّ أو  الَبّلئط و  وهو:  اآلُجرِّ  من  املصـــــــــــقول  الَبّلط، وهو:  : مجع 

بــــه األرض   ُتْفَرُي  ورة آخره، وال إعراب، للْضـــــــــــّ   اليــــاء  ، بّل تشــــــــــــــديــــدُكْرِِّسْ . واحِلجــــارة، 

 .الّشعرّية، وهي ْضورة قبيحة

مجع امَللحوك، وهو: الّشديد التىّلؤم؛ ِمَن التىّلُحك، وهو: التىّلؤم، يقال: َتّلَحك :  ّلِحك املَ   (6)
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بِ ـلَ  ْطِح ها   ( 1)َوقاِئطا  َلْسنَ   ،ُسقوِف السى

 

َّتْتِها  ِمْن  ُكُرف    وَمصانِع    ،َعىَل 

 

8 

بِطا َبرا ئرِي،  الزى َبنْيَ  َقْت  اْخَْتَ  ( 2) إِذا 

 

َنَزعاهِتا، خَتاُل    يف  يِح  الرِّ  َحننَِي 

 

9 

َيْوم   ِل  َأْمِسَك   ، بَأوى  ( 3)طافارِ   ،َقْبَل 

 

ها  َأُكفى الُبناُة  َعنْها  َرَفَعْت   َكَأْن 

 

10 

فاِح   الصِّ يف  وَوْحًشا  ِسباًعا 

 (4)َخّلِئطا

 

وُصوَرة    َعَلْيها  تِـْمثال   ُكلى   َتَرى 

 

11 

 

: امَلقصــوصــُة، اّلتي ُنِجرت امَلنهومةو.  .6027/  9الُبنْيان وغرُيُه، أي: َتّلَءم؛ شــمس العلوم:  

ِقلت، ينظر تفصـــيل الك ــُ يت وصـ وِّ ــُ ّلم عىل هذه الّلفظة وغريها ممّا ورد يف النّقوي وجرى وسـ

ء ِحــْمرَي:  مَ ألسنة أهل اليَ  عىل منه َأثاَرةٌ  ،  2/79ن، وال سّيام علقمة ذي َجَدن احِلــْمرَيّي= شعرا

ٌل، وهو مَن األرض: الـبارز الظـّاهر اّلذي ال ماء الَقراحو  وما بعـدها. ُه ُثفـْ : املاء اّلذي ال ُُيالِطـُ

: مجع اخلَريط، اخلرائط شـــجر؛ يريد أَّنا مصـــقولٌة صـــافيٌة بارزٌة وحَدها قطعة منفردة. وبه وال 

ى املَُهيىُأ .  وهو: املَُسوى

ا: )... ليس وقائطا(. و «... لســــــن وقائطا: »قوله (1) ــً : مجع الَكريف،  الُكُرف َيتمل أن ُيقرأ أيضــــ

ذي جيتمع فيـه املـاء. و  وهو: ْهريج الـّ ـــانعالصـــــــــــِّ ـ ـ ـ ـ كـة تكون يف : مجع اامَلصـ نَعـة، وهي: الرِبْ مَلصـــــــــــْ

: مجع الَوْقط، وهو: احلُْفرة الَوـقائط األمـاكن املرتفعـة كـاجلبـال والِقّلع والقصـــــــــــور ونحوهـا. و

 تكون يف اجلََبل ونحوه، جيتمع فيها ماُء املطر.

َبط، وهو: ِمن آالت الِغناء، ُيعرف بالُعود وامَلْزَهر.الرَبابط (2)  : مجع الرَبْ

 .الّسابق اّلذي يتقّدم غرَيهُ : الفارطو  .، وهو ّتريف«قارطااألصل: »يف  (3)

فاح  (4) ــِّ ـ ـ فيحة، وهي:   :الصـ مجع اخلَليط، وهو: :  اخلَّلئط رة الّطويلة الَعريضــــــة. وجَ احلَ  مجع الصــــــّ

 امَلزيج ِمن نوعني أو أكثر.
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يف   َيَدْيِه  وباِسطاإِلْحَدى   ( 1)احِلباِل 

 

 

 

قابًِضا  ،َتـجاَنُب  َتنُْظُر  َتنَْفكُّ   ما 

 

12 

 ( 2) وقاِمطا  ًخارْ فَ و  امًّ ـهِ   اْرَنبً أَ   َعّل

 

وأَ   عات  وُمْسَتفِ   ُعقاب    ْجَدل  ِمْن 

 

13 

تَ ِْض   ْضَف وغُ  َقْد   
 
ء باِسطاَعلى ا  ( 3)ْقَن 

 

َب   ََنِْلَن    ورِسْ َقْد   
 
 لِـَمْخنَق  ظِباء

 

14 

لِ  هاد   ُمواِخطاوساِمَي  كاِب   ( 4) لرِّ

 

ِكًبا   ُموا اجِلياِد  َبنْيَ  ُعْقدة    وذا 

 

15 

َأْرَض   َت ) و  ( ِمْْص  )َلُه  َفـ)الُفرا  ( طابِ سا ( 

 

بِِه    ُجباُتهُ   (َرْفشانُ )وكاَن   ََتْبي 

 

16 

 

 وحذف إحدى الّتاءين للّتخفيف.، أي: َتَتجانُب، انُب ََت  (1)

ًفا خمتّل الوزن،  «... ههم ذا فر عىل أرنباألصـــل: »يف  (2) َتِفعو .حمرى ــْ ْفَعٌة،  املُسـ : اّلذي يف لونِِه ســـُ

قور ونحوها، عىل أّن يف النّفس من رســــــــم هذا  ــُّ ٌد مائل إل احلُْمرة؛ توصــــــــف به الصــــــ ــوا أي ســــــ

ْقر.األجدلالّلفظة يشٌء.  و ــى ــِهمّ و  : الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّن. والــ ــِّ ــبيه :  الَفْره: الّطاعن يف السـ غري عىل الّتشـ ــّ الصـ

ائر. افـد؛ يقـال  :ونحوهـا  مَن الّطري  القـاِمط و  بولـد الطـّ ــّ ا، وهو: الســـــــــ ذي أصـــــــــــبح قـاِمطـً : َقَمط الـّ

 .الّطائُر ُأنْثاُه إذا َسَفَدها

بْ ََنِلن (3) ــــــــــــــربة األول  نَ : ََشِ ــى ف: موضـــع اخِلناق. وامَلْخنَق و  .الشـ : مجع أغضـــف، وهو من الُغضــْ

َْت  ــراء خي األُُذَنني. والكّلب ونحوها: املُسـْ ــ ـ ـ ـ ــ ًء؛ ونحوه قول الـضِّ ًفا ِْضا بة. أراد: وُغضـْ : املَُدرى

ّبّي )شعر َضّبة وأخبارها:   (: 100زهري بن مسعود  الضى

، َيعاِسيُب  ا، ُضْمًرا ٌء ُطِوَيْت فاْنَطَوْت     َكَأَنى  ُغْضٌف ِْضا

 ُيعطيهّن الّطعام.ها منشورًة، أي اّلذي َيَدُه: اّلذي َيُمدُّ  الباسطو       

دُّ منهاُعْقدةذو  (4) ــى د ذو ُعْقدة، والُعْقدة مَن احلبل ونحوه: الُعْروة اّلتي ُيشـــــ امي   .، أي جوا ــّ ـ ـ والسـ

عاملُواِخط: الُعنُق. واهلاديمن اخليل: العايل املُْرَتِفع. و  .: املَُّْسِ
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َرباِئطا فيِه  ُكنى  ُمْقَرباٌت   ( 1)وال 

 

ِمْن حاِدِث    ُينِْجِه  ِحْصنُهُ فَلْم  ْهِر   الدى

 

17 

اللىطاِئطا  ىامَ َّت  ِمنُْه  رْيِ  الطى  ( 2)ِعتاُق 

 

شاِهق    ؤابِة  الذُّ نائي  َعىَل   وكاَن 

 

18 

 ( 3)ِمَن األَْرِض مَجًْعا ذا اْرتِعاب  وخالِطا

 

الَوْفُد    إَِلْيِه  ى  يَ وكاَن   هُ ريُ فِ نَ ْْتَ

 

19 

ِع   ا الرشِّ َنْحَو  ُطنَِّبْت   ( 4) النىواِشطاإِذا 

 

َطَرقاتِهِ   يف  الُفْلِك  ِحباَل   خَتاُل 

 

20 

وقاِسطا  وِ َّتْ ومل   بالَعطيِف   (5)َهْينًا 

 

للُملُ   حَماِفدُ   َمـَحلىةً كاَنْت   وِك 

 

21 

 

ــة.املُْقَربــات   (1) بـ ــا: املَُقرى ــة، وهي مَن اخليـــل ونحوهـ ــة، وهي: الّربــائط و  : مجع املُْقَربـ بيطـ : مجع الرى

 .امَلْربوطة

امى   (2) اءين للّتخفيف. وّتـَ ائي ، أي َتَتحــاَمى، وحــذف إحــدى التــّ كــّل يشء:    ذؤابـةو  .: الَبعيــدالنـّ

 : مجع اللِّطاط، وهو: طريٌق يكون يف ُعُرض اجلََبل.اللىطائطأعّلُه. و

.  :َيَْتى (3) اجلامعة ِمَن النّاس َِيُّبون بســــــــرعة  استجابًة لداعي : النىِفريو  َيَتتابُع، بعُضُه يف إثر بعض 

ذين َيفـدون   :اخـلالطُ و  .: اخلوف والَفَزعاالرتـعاب و .احلرب ونحوه يعني املُخـالِط؛ يرـيد أّن اـلّ

 . عليه يكونون بني ذي خوف  وذي رغبة  

ك  (4) ــة. والُفلــْ فينـ َرقــات : الســـــــــــى ــُة ذات الِكَفف. والطى ــالـ ت : مجع الطىَرق، وهي: احِلبـ ت  ُطنِّبــَ دى ــُ : مـ

ت إل األوتاد لَِتْثبيتها. و دى عوشــــــــــُ َبة  كاملُّلَءة الواســــــــــعة،    َِشا فينة: يشٌء يكون فوق َخشــــــــــَ الســــــــــى

فينة. و ياح فَتْمضـــــــــــــي السـى ُقُه الرِّ فِّ ط ُتصـَ ـشِ ع عن طريق  : مجع النّاشـطة، وهي: الّطريق املَُتَفرِّ النىوا

 أكرَب منه.

ــَهنْي و  : َخّل ِمن ساِكنيه.نُ مكاالــــ   َخَوى (5) ، ومنه َرُجٌل َهْون.  الــ :  القاسط و كالــــَهْون، وهو: اهلنَيِّ

ِدِه، ولعّل  ،«بالعطيف»اجلائر عن احلّق. وقوُلُه:   عىل  م  لَ ا اســـــــم عَ : إمّ (العطيف) مل أهتد إل مرا

 ظَ فْ لقون عليـه لَ طْ ر يُ ــــــــــــــــــــــ د أو القصـــــــــــ فِـ حْ يكون يف املَ موضـــــــــــع مـا    -وهو األرجح-ا  مكـان، وإمّـ 
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َيْتلُ  ُوطاب   ذا  آِقطا  وُ وال  ْمَس   ( 1) الشى

 

تُ   َهْجمة  ومل  َربى  وال  شاِويًّا   وَق 

 

22 

ال  ِسيوَأيُّ   كاِشطا اج    ( 2)ُيصاِدُف 

 

خاِوًيا،   الَغضاَرِة  َمْسُلوَب   فَأْصَبَح 

 

23 

َيْسَمُع  ْمَع  السى َأصاَه  َمْن  وال 

 (3) طاغِ ال

 

غاِدًيا   َينُْظُر  الطىْرَف  َأجاَل  َمْن   فّل 

 

24 

شاِمطا  ِّ والرشى لِْلَخرْيِ   ( 4)وَأْسَمُعُه، 

 

ْهِر، يف ُكلِّ ما    ُف الدى  َأَرىوما زاَل رَصْ

 

25 

ساِخطا  الَعْيَب  ُمْظِهَر  إاِّل   فَأْصَبَح 

 

َيْوَمهُ   ْهِر  الدى َعِن  َيْرََض  اْمِرئ    وَأيُّ 

 

26 

رِ )  َلـهاَب  ّوا الصى ا    ( َبني  َحْْضً

 (5) وشاِحطا

 

ا   َدى هاَب َمْعرَشً َأْن َأْسباَب الرى  وَلْو 

 

27 

واِسطا  ،نِظاًما النىظِيمِة  َبنْيَ   (6) وما 

 

ُكلِّها   ِة  لِْلرَبيى كانوا   ُأوئَلَِك 

 

28 

 

 .ي أو نحو ذلكرْ ذي يكون فيه كرِّس العَ و الّ هْ العطيف، كالبَ 

اوّي  (1) اء. والشـّ قاء الُوطاب : القطعة مَن اإلبل. واهلَْجَمة: صــاحب الشــّ : مجع الَوْطب، وهو: ســِ

ُف اليابس.األَِقطُ : جاعُل اللىَبن َأِقًطا، واآلِقطاللىَبن. و َبُن املَُجفى  : اللى

: ما ُأحيط به. و  .: اخلايلاخلاوي : النِّْعمة. والَغضارة  (2)
ِ
الّشــــــــــيء: كاشُفُه    كاِشط وِسياج كّل يشء

 وُمزيُلُه.

ا  الّّلغطو .: املُْرَّتِلالغادي  (3) ــً ًتا غري مفهومة؛ واملعنى أنّه ال يرى شــــخصــ ــوا : اّلذي ُيصــــدر أصــ

ا.  وال يسمع ِحسًّ

.: اّلذي َُيِْلُط األُ الّشامط (4)  مور بعَضها ببعض 

 ؛ أي هلاهبم احلاُْض والبادي.: الَبعيدالّشاِحط: مجع احلاْض، وهو ضّد البادي. ورـاحلَْض  (5)

ــام   (6) ك. والنِّظـ لــــْ ُب من َخَرز  ونحوه يف ســـــــــــِ ــى ُيَرتــ ــا  ــة: مــ د. والنىظِيمـ ــْ الِعقــ ــا ُنظِم يف  ـــــطُ : مــ ـ ـ   الواسـ

ِسَطِة، وهي مَن الِعْقد: أفضُل ما ُنظِم منه يف َوَسطِِه.  كالوا
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َلــْمس  )ُتفاِخُر    (1) (الِمطا)و  ،ُعُلوًما  (ذا 

 

الـُمنْتاِب )وكاَنْت    بِنَْجَوة    (َبنو   َعنْها 

 

29 

 

  

 

(كامَلنَْجى، وهو: املكان املرتفع املُْمَتنِع. و)  النىْجَوة  (1) ـــــْمس  ـ ، أراد )ذا َلــــــــــِميس(، فلم يستقم ذا َلــ

ـــــــــــــَرفها لشــَ من ُأّمهات التىبابعة، وثّمة َمن ُينســب إليها؛ هي ابنة أســعد ُتّبع، وُتَعّد له، وَلـــــــــــــِميس  

مِ و ظـَ لـوم و  كــــــانـتـهــــــا.مـ   عـِ هـؤالء الـعـُ فــــــاخـرون  يـُ كــــــانـوا  م  أَنـّ يـريــــــد  اخلـَرَب،  وهـو:  م،  لـْ الـعـِ : مجـع 

ة  عليهم. و دالـــــى آثـــــار  مـــــا خّلفوه من  : أراد الِمطاملشـــــــــــهورين يف أخبـــــارهم ملكـــــانتهم ولِِعظم 

ــْمًطا ) اسمها أيًضا: َلــــْمَطة؛  (، فلم يستقم له، وهي ُأّمٌة من األُمم أو قبيلة مَن الرَبَبر، وقيل يف  َلـ

 الّتاج: )ملط(.
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 حرف العني 

 -23 - 

 )من الّطويل(         :*أ(32/ 1يف خمطوط اإلكليل )

َعىَل   1 واَح ) َتَشتىوا  ًة،  (رِصْ  َسْبعنَي ِحجى

 

وَتَربىُعوا   (ماِرَب )و  ِريَفها   (1) صافوا 

  

  

 

ًما عقب   ــــــــــــــْرواح ومارب، وما كان هبام، وَمن كان يرتادمها يف الفصـــول كّلها، أعوا ــِ * قال يذكُر صـ

 .أعوام

يفو  .صــّح«  وأشـتوا يف هامش األصــل: » (1) ْرع.الرِّ ب والزى تىى  و  : األرُض ذات اخِلصــْ  املكانَتشـَ

َعُه وصاَف به يفوَتَربى بيع والصى تاء والرى  .: أقام فيه بالشِّ
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 )من الّطويل(         :*(17/ 8اإلكليل ) خمطوط  يف

وَأْدَمعا  ،
ِ
بِالُبكاء ُعُيوًنا   ( 1) وعاَر 

 

عا   َفَصدى ُقُلوًبا  النّاعي  َقَرَع   َلِئْن 

 

1 

مْحَُن   الرى َيْرَحُم  َصْعَصعا)َأال  ْبَن   (َسْلَم 

 

َرْأِس    ِمْن  َدعا   ناِعًيا:  (ُتْلُفمَ ) َغداَة 

 

2 

عا وَرجى َصْوًتا،  الطىوداِن  لُه   (2) فَرنى 

 

َرْأسِ   ِمْن   هاتٌِف،   ( ناِعَط )وجاَوَبُه 

 

3 

 ( 3) األُناَس، وَأْسَمعا  (ْمدانَ ـ هَ )فَأبَْلَغ  

 

يف    دا  فزا  الصِّ وزاَد، 
ِ
 َمِزيَدهُ   داء

 

4 

 

؛ جاء يف اإلكليل )املخطوط: *  ْعر يرثي َسْلم بَن صعصعة بن جعفر  اللىْعويى ب(:  8/31قال الشِّ

ْلم، منهم صــعصــعة بن جعفر اّلذي حارب الَعَلويى ََييى بَن احلســني،  » ومن بني َهّعان: آل ســَ

ّعامَ وحاَرَب   ْلُم بُن صـــــعصـــــعة اّلذي َذَكَرُه اهلَْمداينُّ يف مرثيته اّلتي أّوهلاالدى َلِئْن َقَرَع  :. وابنُُه ســـــَ

عا دى ا بني يدي األبيات   جاء يف اإلكليل؛ و«النّاعي ُقلوًبا َفصـــــــــَ ــً : »وقال َيْذُكُر ما بني ناعط  أيضـــــــ

عا لئن قرع النّاعيوُتْلُفم قْص َرْيَدة:    .... )األبيات(« ُقلوًبا َفَصدى

ُه، وَقَرع الُقلوب عىل الّتشـــــــــــبيــــه. و  َقَرع  (1) َدقــــى اعي البــــاَب ونحَوُه:  ــّ ُيْبِلغ خرب املوت. النـ ذي  الــــّ  :

َع و ُه. وَصدى  .ر ُعيوًنا: أصاهبا بالَعوَ عاَر الّشـيء: َشقى

 وَحنني. وَرنى   (2)
 
ُبكـــــاء ــاَح يف  ونـــــاِعط. والطىْود : صـــــــــــــ ُتْلُفم  َرْأَِّسْ  يريـــــد  العظيم،  ل  ــَ عَ : اجلَبـــ   َرجى

َدُه.  الّصوت: َردى

ــِّ  (3) داء»املُداراة، عىل أّن الّرســــم َيتمل أن يكون:    :َداءالصـ ــى دى«الصــ ــى   ، فلم يســــتقم له ، أراد الصــ

َدى، والوزن ــَ ـ ـ ـ دُ   صـ دى وت: َرْجُعُه اّلذي َيَْتَ ــّ دان األُناس»وقوله:   .الصــــــ َل «َأبَْلَغ مَهْ ــَ ، أي: َأْوصــــــ

دان.    .: مجع اإِلْنس، وهم: أهل امَلَحلىةاألُناسو صوَتُه إل َمن يسكن امَلَحلىة ِمْن مَهْ
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 حرف الفاء 
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 )من الّرمل(         :*ب(37/ 1يف خمطوط اإلكليل )

قاتِِّل  ( اهللُ )َأنْبَل   1  ِسّلحي 

 

َبْعَد    َأبْكي،  ْف (ََيَْيى) َيْوَم   ( 1) ، ذا ََشَ

  

  

 

ُه بنـُت عبـِد اهلل بن  َد َأِكيـل، وُأمـُّ يِـّ َد عبـُد اهلل:  َييى بَن عبـد اهلل، ســـــــــــَ * قـال جـاء يف اإلكليـل: » فـَأْولـَ

ْعَدة، وَأْوَجَب فيه،  ــَ حمّمد بن َعّباد، وهو أحُد َمن قام يف َفكِّ اهلَْمدايّن ِمن ســـــــــجن الَعَلويِّ بصـــــــ

ها؛ وفيه يَ  ــِ ــاََنا وذا َرْأســــــ : ...، وإّياُه يعني بَِمْرثِيىتِِه: وكان َرُجَل خوالن ولِســــــ َأنَْبَل  قوُل اهلَْمداينُّ

 .. )البيت(«..ِسّلحي قاتِّل  اهللُ 

ســــــّلحي لقاتِّل، إن بكيُت َشيًفا بعد َييى   : أعطاُه إّياه؛ ومعنى البيت: أعطى اهللُ َأنَْبَلُه النىْبَل  (1)

 يِّّل.بن عبد اهلل األَكِ ا
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 حرف القاف 
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 الّطويل()من           :*ب(56/ 1يف خمطوط اإلكليل )

ِفيِهُم، 1 ُقْلَت   ُهُم النّاُس، ُكلُّ النّاِس، ما 

 

ُق   ُمَصدى فَأنَْت  َأْطنِْب،  َحَرٌج،   ( 1) َفّل 

َسيِّدٌ  2  قاَم  َسيٌِّد  ِمنُْهْم  ماَت   إِذا 

 

ُق   وُترْشِ َولِيًدا،  ْنيا  الدُّ بُِه   ُتِِضُء 

  

  

 

ْعَر يمدح  *  ــِّ جاء يف ؛  وقوَمُه، جاعًّل ُهْلَكُه املُصـــــاَب األعظم  العّباس اخلوالينى  زيَد بن أيبقال الشـــ

ْجن  اإلكليل: »وكان زيٌد أعظَم مَ  يَب به الَعَرُب، ولِْلَهْمداينِّ إليه ِمَن السـِّ ُهُم النّاس  : ...ن ُأصـِ

 ... )البيتان(«. ، ما قلَت فيهمُ ُكلُّ النّاس

 .يف الكّلم:  باَلَغ فيه وَأْكَثَر، ويكون إّما َمْدًحا وإّما َقْدًحا َأْطنََب  (1)
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 - حرف الكاف - 

 -27 - 

  )من الّطويل(          :*أ(35/ 1يف خمطوط اإلكليل )

ةٌ رِ ) 1 بِْرَية    (،عاِويى َأيىُة  ِقيَل:   إِْن 

 

 ( 1)(داِهكا ) فيها و(  َمّرانَ ) َأَرْتَك ُمَدى   

 

 

 

 

  

 

الّربيعة من بني ســـــعد بن   أوالدِ نســـــب   ركْ ذِ يف جاء يف اإلكليل  َقال يذكر بني داهكة بن خوالن؛  * 

 - زنة طرود، إاّل أنّه بالّذال-خوالن:»... وسعد بن ربيعة، وكامل بن ربيعة، وفروذ بن ربيعة  

-  وَيْغنَم بن ربيعة، ورشـــــــــوان األصـــــــــغر بن ربيعة؛ وقال بعُض خوالن عن ابن َيْغنم احِليواينّ 

ابَة خوالن اّلذين ذكرهم اهلَْمداينُّ    وهم  ؛وكذلك داهكة تقول، : وداهكة بن ربيعة-وكان نســـى

 ... )البيت(«.َأيىُة بِْرَية  : إِْن ِقيَل  ةٌ عاِويى رِ ( بقوله: يِّ ـبِْرَية الِقِس يف )

ِب األزمع بن خوالن )خمطوط ِرعاوّية  (1) عا؛ جاء يف اإلكليل عند الكّلم عىل َنســــــَ : نســــــبًة إل الرِّ

وق، ؤُ ْس  واألَ يًّل وخُمِ   َل يَ ْخ ل، وأَ بَ ، وهم بنو َج بوَل ْج واألَ   ،ثابًتا:  »وأولد األزمعُ   أ(:54اإلكليل:  

نيّ رّ ّي املَ ــــــــــــ سـِ القِ   ُب سـَ نْ وإليهم تُ   ،وَمّرانَ  ،َل عَ وهم بنو سـاق، واجلُ  نعة خوالن،  ة، وفيهم أكثر صـَ ا

القوس    بِْريــة و«.   عـــاويٌّ إليهم رِ ، والنِّســـــــــــبـــة  عـــاالرِّ   :ّرانمن مَ و  ؛حوهم أكثر خوالن بعـــد رازِ 

ْفَرةاملَُدى. وَتْرقيُقها وَنْحُتها كـ)َبْرِِيا(:    .: مجع املُْدَية، وهي: الشى
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 حرف الّّلم 
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 )من الَّّسيع(                      :*أ(58 -ب1/57يف خمطوط اإلكليل )

ِعًدى، 1 ِمْن  َقْبَلُكُم  َمْن   َكَدْأِب 

 

خاِذلِ   أو  الِفْتنََة،  َمِت   ( 1)َأْْضَ

ِمْثُل  2  بِه  َتْغِلب  )  ثاَرْت   (َبني 

 

واِئلِ )   ( َبْكرَ )وُأْختِها     ( اْبنََتْي 

َأْمِس   3  َيْعنَق  )آِخُرُهْم   (َبني 

 

نابِلِ   َأْو  َأْرَوَع  ساِئف    ( 2) ِمْن 

يُّونَ )و 4  َمًعا  ( النىرَشِ  فَأْضَحوا 

 

ِعزٍّ   َبْعِد  طاِئلِ   َغرْيَ   ،ِمْن   (3)ما 

َدىلِ   ا َقَدمً ْم  تُ طِئْ وَ   اإِذ 5   لرى

 

احلاِملِ   ( ُأْحد  ) ِمْن    َأثَْقَل    ( 4)َعىَل 

 
 

ْعر يف بني َيْعنَق؛  *   بيعُة وَتقوُل هي منها، وهم قال الشِّ ، فُتِجيب الرى جاء يف اإلكليل: »فأّما بنو َنشـَر 

ـنَق:   عـْ يـَ ـبـني  يف  داينُّ  اهلـَمــــــْ قـوُل  يـَ وفــيهـم  ؛  دٍّ وحــــــَ ْأس   بــــــَ مُ أهــــــُل  ـكُ لـَ بـْ قـَ ْن  ـمَ َدْأِب  ــَ ـ ًدى  نْ مِـ   كـ ــِ ـ ...   عـ

ْعر(«.  )الشِّ

ْأب  (1) ــرَتُه، فهو اخلاذ الفتنة: َهيىَجتها. و  أْضمت : العادة. والدى ــــــــــــــــ ــْ ل: َمن َيَتَخىلى عّمن يطلب ُنصـــــ

 .والَعُدّو سواء

ائف (2) ْيف، واّلذي يضــ السـّ ْيف. واألروع: اّلذي َيروُعك شــجاعًة وَجهارًة ـــــــــــــ : ذو الســى رب بالســى

 .: ذو النىْبل، واّلذي يرمي بالنىْبلالنّابلَكَرم  وَفْضل  وُسْؤُدد. ووُحْسنًا، مع 

 ، يريد أَّنم أضحوا ال َفْضل فيهم وال َنْفع.: الَفْضل والنىْفعالّطائل (3)

ا لو كان:  «: »يف األصــل (4) إذ وطئتهم قدٌم ...   »، وهو خطأ، عىل أّن املعنى يّتجه أيضــً
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َأنْ  6 َقْبَل  َفْرَجُكُم   فعاِجلوا 

 

القابِلِ   ضِّ بالقَ   َينَْغَل    (1) ِمَن 

َقْبَض  7  َأنُْتُم  َمْن   هُ وراِقبوا 

 

اهلاِملِ   كالنىَعِم   ( 2)فَلْسُتُم 

إِْصَبًعا،  8  وَلْو   ، َ الرشى اْدَفعوا   َأال 

 

بال  َيْعَلُق  ال   ُّ  ( 3) اِحلِ زّ فالرشى

الَيْومَ  9  خَتُْذلوا  َغد    ،ال  ِمْن   وإِْن 

 

القَ   يف  اآلبَ فَحْينُُكْم   (4) لِ ئِ ِل 

  

ا لو ، ويكون املعن«أثقـُل من ... ــً ه أيضـــــــــ ذي قبلـه؛ كام أنـّه يتجـّ ا بـالبيـت الـّ ى يف هـذه احلـال متعّلقـً

ا بـــالبيـــت الـــّذي يتلوه.  «إذا وطيئتكم قـــدٌم ...      أثقـــُل من ...»كـــان:   ــً  ، ويكون البيـــت متعّلقـ

َدىو  .: اهلَّلكالرى

َنِغَل ، واّلذي يف املعجامت:  يف )ينِغل( ، بكســـــــــــــــــر الغني املعجمة«»:  يف األصـــل (1)

ــر القاف يف )بالِقص(، آخره صاٌد مهملة، واّلذي يف املعجامت: الَقّص؛ إن كان  َينَْغل. وبكســــــ

در ومــا ّتتــه.   َل األَْمرَ و  املراد: عظم الصــــــــــــى ذي  الَفْرج و.  بــاَدَرُه من دون إِْمهــال:  عـاجـَ : الثىْغر الــّ

يء:    َينَْغُل . وُُيشـــــــى جميُء الَعدّو منه ُد، عىل الّتشـــــــبيه باألديم إذا  الشـــــــــــــــــــــــــّ ى  َعِفنَ َيْفســـــــُ  يف وهَتَرى

باغ  .القادم: القابلو .: األتباعّض القَ و  .الدِّ

ِه، و«»وقوله:   (2) ــِ ة ، أي من أنتم يف َقْبضــ ــَ ـــــــــــــــيء: َأْخُذهُ   ،الَقْبُض كالَقْبضـ ــّ   وَقْبُض الشــ

مُّ  ــَ ، وضــــــ الّراعية كاإِلبِل والَبَقر ونحومها، املال : اهلامل   النىَعم و.  األصــــــــابِع عليه مجعاءبِالَكفِّ

 .ممّا يرعى بّل راع  

ي عنه؛ عىل أّن الّرســم َيتمل )الّذاِحل(، والّذاحل: طالب   احل زّ ال (3) ْحل،  عِن األمر: املَُتنَحِّ الذى

.وهو: الثىأر  ، يريد أّن الّشـرى ال َينَْشُب بطالب َثْأر 

ـــَحنْي . و«... القبل اآليل»يف األصـــل:   (4) ـ ـ ـ ـ ـ ـ َتْقَبل:  ل بَ القَ . واهلّلك:  الــ ــْ ــــــــــــــيء:    اآلئل. واملُسـ ــّ إل الشـ

 .الّصائر إليه
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 )من الّطويل(                  :*أ(10/33يف خمطوط اإلكليل )

َنْشق  ) وِمْن   احلاَمِئلِ   (آِل  ِرْخِو   (1) ُكلُّ 

 

 ِعصابةٌ   ( ُلْعف  ) ِمْن َحيِّ    (َهْوَزن  ) ويف   

 

1 

 

  

 

ق، وهم ِمن  ُلْعف    قـــال البيـــت يمـــدُح َبني*   جـــاء يف اإلكليـــل: »وِمن أَشاف    ؛بني ربيعـــة بن َنشـــــــــــْ

دًا هلم، وكان َأْكَرَم َخْيِل الَعرَ  ب،  ُيْمِجد يف اإلســــــــّلم الظُّهار بن َبشــــــــري. وكان الَيْعســــــــوُب جوا

ًة بني ِعْرَقَتنْي بَحراز، فَأنْجاُه. وقد َتقاَللوا بَحراز. وبنو ُلْعف   وَوَثَب بصــاحبه، وقد ُطِرَد، َمْهوا

  : ق؛ وفيهم َيقوُل اهلَْمداينُّ ٌف وَنْجَدٌة، ِمن بني ربيعة بن َنشـْ ويف َهْوَزن  ِمْن بطٌن بَحراز، هلم ََشَ

 ... )البيت(«.َحيِّ 

ــاـبة . وحلي حلف ...   .... رجو ...«، وهو ّتريٌف يف األصـــــــــــل: »... من    (1) ــ ـ ـ ـ : اجلاَمعـة من  الِعصـ

: مجع احلَِميلة، وهي: احلاَمئل: كناية عن الطُّول، وِرْخو احلاَمئلرة. وـــــ النّاس، تكون فوق العش

ْيف.  ِعّلقة السى
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 )من الكامل(        :*أ(2/129يف خمطوط اإلكليل )

بَِمْوج     ( 1) َيِسيُل   ( الُفراِت كـ)َتْرمي 

 

َوى  الصُّ قاِئمِة   
ِ
األَْرجاء  وَبعيدِة 

 

1 

َيبوُل  فيِه  كاَن  ما  ِسَوى  ٌب  َِشْ
(2 ) 

 

الْمِرئ    فيِه  َلْيَس  َلَعْمُرَك،   ،  َبْحر 

 

2 

َبْعدِ  َتغوُل   ِمْن  بِـِهنى  كاَدْت   ( 3)ما 

 

َشَدنِيىةٌ   َلـها  َأْغوا بِنا   َقَطَعْت 

 

3 

 

ْعر َيْمَدُح  *  ــِّ ب النىْبِعيِّني: »وَأْوَلَد   يف ِذْكرجاء يف اإلكليل  ؛ إبراهيم النىْبعيى  بنَ  إســــامعيَل قال الشــ َنســــَ

ح: ذا َنْبع بَن  َد احلـــارُث بُن مـــالـــك بن إيل ََشْ ــَ ــَأْولـ ح: احلـــارَث بَن مـــالـــك، فـ مـــالـــُك بُن إيل ََشْ

ْحبيل ونضرًيا؛ فأّما   احلارث، بطن، وهم النىْبِعّيون باليمن، ُوجوٌه وأَشاف. فَأْوَلَد ذو َنْبع: َُشَ

دان، وكـان منهم بُظبـا إســـــــــــامعيـُل بُن إبراهيم النىْبعيُّ رئيٌس بنو َُشَ  ْحبيـل فيســـــــــــكنون بجبـل َبعـْ

ُه إبراهيم،   داينِّ ســـــــــــلطـاٌن، وابنـُ ا ِمَن اهلَمـْ ــامعيـُل أخـً ـــ ـ ـ ُه، وفيـه َيقول وكـان إسـ َدحـَ ُه ومـَ ، وقـد نـاَدمـَ

ُه:    كلمتـَ
ِ
ْعر(«.   وَبِعيـَدِة األَْرجـاء األخريين من النّّص يف وقـد ســـــــــــاق القفطيُّ البيتني    ... )الشـــــــــــِّ

 .1/316ترمجته للَهْمدايّن؛ إنباه الّرواة:  

حــاري: الواســـــــــــعــة؛ وا  البعيـدة األرجـاء   (1) احيــة.  ألرجـاءمن الصـــــــــــّ جــا، أي: النــّ وقـائمـة  : مجع الرى

وى ــُّ ــ ـ ـ ـ َوى: ظـاهرة األعّلم؛ والصـ ــُّ ـ ـ ـ ـ ـ ا يف الصـ ة، وهي: احِلجـارة املنصـــــــــــوبـة أعّلمـً وى : مجع الصـــــــــــُّ

حـاري   : مـا َعّل من مـاء البحر عن وســـــــــــطـه  امَلْوج. وعىل الّطريق  هبـا  املجهولـة، لُيْهتـَدىالصـــــــــــّ

 وتتابع، عىل الّتشبيه به.

ـْرب (2) ب من ماء ونحوهالشِّ ب: ما ُيرْشَ ْ  .: مورد املاء، والرشِّ

فها. واألغوال  (3) َعة أطرا ء: ُبْعد َمْراميها وسـَ حرا َدنّية : مجع الَغْول، وهو من الصـّ  من  : ْضٌب الـشى
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بِه   إِْسامعيُل )َبَلًدا   (النىْبِعيُّ 

 

وطُ   البِّلِد  َعْرِض  ِمْن   ولِـهاَيْطُلْبَن 

 

4 

ِحـامُه،   إَِل   ( 1)َدليُل لُوجوِهِهنى 

 

لِِه،   َنوا وِريُح  تِِه،  ُغرى  وِضياُء 

 

5 

 

  

 

 .الَفّلُة: ُتِضلُّهم وهُتِْلُكهم وَتغوهلم  الَيَمن.  اإلبل منسوٌب إل َفْحل منَ 

 .املُْرِشد واهلادي: الّدليل (1)
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 )من الّطويل(                  :*ب(-أ46/ 10يف خمطوط اإلكليل )     

دانَ )وَثنىْيُتُم   مِ ) و  (مَهْ ِحزا  ( 1) (اْبَن 

 

ب  َقةً   (َمْهديٍّ ـ)َغَدْرُتْم  رَسْ األَْمِن   َعىَل 

 

1 

َظّلمِ  ُكلِّ  َّتَْت  ما  َأْسَفَرْت،   ( 2)إِذا 

 

ُترِ   َأبْطال   ُوجوُهُهْم،َثّلثَة   يَك 

 

2 

 

  

 

ْفيان بن َأْرَحب؛  *  ْعر لبعض ســــــــــُ ًما  قال الشــــــــــِّ جاء يف اإلكليل: »وَأْوَلَد عبُد امللك بُن املحْتِم ِحزا

داَن ومهدّي اْبنَي   م  هذا، ومَهْ ا؛ ويف ابن ِحزا ٌم قيســً وموســى، فَأْوَلَد موســى هاروًنا، وَأْوَلَد ِحزا

ب:   َأْرحـــــَ بن  ْفيـــــان  ســـــــــــُ لبعض  داينُّ  اهلَمـــــْ يقول  ِديٍّ بريـــــه،  ـــْ بَِمهـ َدْرُتْم  ــَ ـ ةً   غـ ــَ ـ قـ ...   عىل األَْمِن رَسْ

ْعر(«.  )الشِّ

قةً  (1)  .: ُخْلَسًة، وهو أن يؤخذ املرء َخْتًّل وَُنَْزةً رَسْ

 .الوجُه: انكشَف وهَتَلىَل  َأْسَفرَ  (2)
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 )من الّطويل(                    :*(47 -8/46يف خمطوط اإلكليل )

ْجَمِة )إَِل    ( 1) (ما  َورِ دُ ـ)فَ   (سوق  ـَ) ف  (الُعْليا   اللُّ

 

 ُمْقبًِّل (  الّشْمِط ـ) ف  (الـَجْوِف   َوِتريِ ) ِمْن    ]مِحًى  

 

1 

 

ْعر  *  ــِّ ــورً قال الشـــــــ دان  ا عّدةَيذكُر قصـــــــ داعّيني: َأّن ؛  يف بلد مَهْ جاء يف اإلكليل: »وأخربين بعُض الرى

َعينّي، وبَِحِص ْرو ِحْصنًا َمِشيًدا لَش ـــــ بالَقْهر ِمَن السى  ر ُِيابِر الرُّ ر تاران ]بن  ـــــ مى ّي ِحْصنًا آَخَر لَشمى

ا ُمطِلىًة عىل َدثِينة، ال ُيْدرى ملن  َعينّي، فيها قرُبُه، وبالنِّصــاب ِمَن الَقْفر ُقصــوًرا أيضــً َلـــــــــــــِهيَعة الرُّ

دان وَذَكَر مِحَى َلْعوة:   ْ ذكُر عــّدًة ِمَن القصـــــــــــور يف بلــد مهــَ داينُّ يــَ مِحًى ِمْن َوترِي  كــانــت. قــال اهلَمــْ

ْعر(«اجلوف   امِمر يف ِحــــــــــــــــــــــْمرَي وغريهـــا: اإلكليـــل    ؛... )الشـــــــــــِّ دايّن عىل الشـــــــــــى وينُظر كّلم اهلَمـــْ

 ، ومنه ُرّم الّسقط.2/360

ْعر، وذلك قوله:  1) ( ما ُحّف بمعقوفتني سقٌط يف األصل، وُرّم من كّلم اهلَْمدايّن بني يدي الشِّ

ْوف، ورد  ذكُرُه أيًضا ضمن قصيدة  حلّراب بن  اسم موضع  باجلَ   :الَوترِيُ »وَذَكَر مِحَى َلْعوة ...«. و

 ، وهو قوُلُه: 10/254الورد بن احلارث النِّْهمّي اهلَْمدايّن؛ اإلكليل )ّتقيق: حمّب الّدين اخلطيب(:  

 فلـاّم َأْن َبَلْغنا حيُث ِشْئنا          وُكنّا بني ُأْهَبة والَوتريِ 

ْهَم يف ُخْرد  ِحسان      وما ْبنا السى  ل  ِمن ُبعوَلتِِهْن َكثريِ َْضَ

: موضع  بالَبْون أو نحوها، ذكره  سوق : اسم موضع، مل أقف له عىل ِذْكر  يف غري هذا املوضع. والّشمط و

وُدوِرم: هو    الوادي: ُمنَْفَرُجُه والنّاحية منه.  ُلـْجَمة و .  82اهلَْمدايّن؛ صفة جزيرة العرب )ّتقيق: موللري(:  

اء بضّم أّوله، وكَّس الرّ ُدورِ َم،  »(:  562/ 2حصن َضْهر، ذكره البكرّي وترمجه، فقال )معجم ما استعجم:  

هكذا تكّرر َّف   ن صنعاء؛ ر عىل ساعتني مِ هْ ن، وَض مَ أرض اليَ   نْ ر، مِ هْ املهملة وفتحها، وهو حصن َض 

اهلَ  الكّلم رسم هذا املوضع و«ا مضبوطً   داينّ مْ كتاب  ينظر  اهلَْمدايّن عنه يف  ؛  اهلَْمدايّن عليه، ونقل  كّلم 
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 (1) (ْعصامأَ ) َغْرًبا و  (الـَحْفَريِْن )َفام شاَرَف  

 

 ( َنْوَدة  )لِـَمْسَقِط    (هَْمدان  )  رِ ظاهِ ـفَ  

 

2 

ام وُمنَهى هِبا  َمنْحوًتا  ْخَر  الصى  (2) َتَرى 

 

فِ   حَمْ ِعرْشيَن  ْهِر  الدى َقِديَم   ًدا وحاُزوا 

 

3 

و  (َعِجيب  )وَقْْصَ   قاَم   ( 3) ( ُتْلُفام)َحْيُث 

 

َأبْياِت   (يٍّ ِخ َس ) ُقصوَر     ( َلْعَوة  )   َبْعِد 

 

4 

 

دان، َلْعوة . و 52البحث املوسوم بـ)نقوالت أيب ُعبيد  الَبْكرّي عن أيب حمّمد  اهلَْمدايّن(:   : موضٌع يف بّلد مَهْ

استعجم:   ما  )معجم  فقال  وترمجه،  البكرّي  ذكره  الّّل ،  ةوَ عْ لَ بيت  »(:  1/290فيه قصوٌر هلم؛  م،  بفتح 

ة بن مالك  وَ عْ سب إل لَ دان؛ نُ ر، َّف ديار مَهْ مِ ـواهر، إل جنب َخ موطن الظى   نْ مِ   قٌْص   : وإسكان العني املهملة

بَ دْ بن معاوية بن رَ ا دان وحَماِفدها.  و قْص َعجيب و  .«دانن مَهْ مِ   ،كيلمان بن  : من  ُتْلُفم : من قصور مَهْ

ا.  قصورهم املشهورة جدًّ

ُأثبت عن مطبوع اإلكليل   ،«، وهو ّتريٌف وأيمنااألصل: »...  يف    (1) وفيه خمالفٌة للّروّي، وما 

دان  .142/  8)ّتقيق: القا  األكوع(:   دان. وظاهر مَهْ َنْودة: أسفلها  َمْسَقط  : يعني أعىل بّلد مَهْ

و منها؛  املياه  واحلَْفَرينومكان سقوط  عُ َنْوَدة  ة  رَسا قرب  دان  مَهْ بّلد  ذكرمها : موضعان يف  َذر، 

ة ُقَدم:  69اهلَْمدايّن يف صفة جزيرة العرب )ّتقيق: موللري(:   ثّم  »، فقال وهو يذكر ما يّتصل بََّسا

الفائش من  َشة  اجلُوا بلد  وظاهر  وِهنَْوم  ُعَذر  ُة  رَسا ة  ا الَّسى هبذه  َبكيل-يّتصل  فبلد   -فائش 

ْرب وَنْوَدة فاحلَْفر ِمْن ]لعّل صوا  وأعصم:    ...«. به: فاحلَْفَرين  أعىل َعُصامن  الّشاكرّيني من أهل الدى

، ولعّله أراد: َعُصامن، اّلذي سلف ِذْكُرُه مع َنْوَدة واحلَْفَرين، وهو قوله:   ...  »مل أقف له عىل ِذْكر 

 .«وَنْوَدة فاحلَْفر ... أعىل َعُصامن 

م( يف األصل: »... ومبهام«، وهو ّتريٌف. و2)  : املصقول.املُنَهى

: نسبًة إل َسَخيِّ بِن َيشيع بن ِريام بن ََنْفان امللك بن َبَتع امللك بن زيد بن عمرو ِخيٍّ قصور َس (  3)

دان، ذكَر هذه القصوَر اهلَْمداينُّ وترمَجها يف غري موضع  من كتابِِه اإلكليل، فقال )خمطوط  ابن مَهْ



165 

 

و(  َكِرب  َعمْ ـ)لـِ  ِمنْها  الّتاِج   ( 1) (ْرَقاميَ )ذي 

 

ُرهُ   ( يَِشيع  ) وَقْْصَ   َقرا َقرى   َحْيُث 

 

5 

ام)و   ( الـمساكَ )و  ( ُكّلب  )   وَبْيَت   (2) ( َحلى

 

َب    (صّلل  )وَقْْصَ     ( ناِعًطا)والـُمَكعى

 

6 

ما الـُمَقدى النىصيَب  ِمنْها  َلـُهْم   (3)فِإنى 

 

وَخْيلة    (البَْوِن )َعىَل    وَمْرًعى  َحْرث    ِمْن 

 

7 

 

 

دان قصور َسِخّي، وهي من عجائب  »(:  8/39اإلكليل:   ، وقال يف موضع  «الَيَمنومن حَماِفد مَهْ

اإلكليل:   الَيَمن)خمطوط  من قصور  وغرَيها  يذكُرها  َيشيع يف ظاهر »(:  8/40آخر  ومنها قْص 

منها:   واحدة   يف  ُصْفر   من  ألواح   عىل  فيه  ُعثِر  وقد  عجيٌب،  قٌْص  وهو  َسِخيٍّ  وقْص  الَبْون، 

ْعر امَلسوق أعّله يكاد يكون ترمجًة  ، وليس ُيفى أّن الشِّ «(شيعيَ بنو هوجني بن  م  قَ رْ ب ويَ رِ كَ مْ عَ )

ه وحمتوا اللىوح  َعجيبو  .هلذا  )ّتقيق: قْص  العرب  جزيرة  صفة  باجلَْوف؛  دان  مَهْ قصور  من   :

 . 242،  82موللري(: 

: نسبًة إل َيشيع بن ِريام بن ََنْفان امللك بن  قْص َيشيع، وهو ّتريٌف. و«ملعكرب » يف األصل:  (  1)

دان.  وَبَتع امللك بن زيد بن   .َيشيع بن هوجني بن َعْمَكِرب : هو َعْمَكِربعمرو بن مَهْ

: نسبًة إل ِصّلل بن َعْمَكِرب بن هوجني بن َيشيع، مل أقف له عىل ذكر  يف غري صّلل قْص  (  2)

:  ، بضّم الكافبيت ُكّلب: هو َيْرَقم بن هوجني، أخو َعْمَكِرب بن هوجني. وَيْرَقمو   .هذا املوضع

: من مساكن الّشاولّيني والّلبيني بالَبْون، املساكُكّلب بن ِريام، وهو أخو َيشيع بن ريام. ونسبًة إل  

العرب )ّتقيق: موللري(:    أّوله؛ صفة جزيرة  اهلَْمدايّن غري مّرة من دون ضبط    220،  82ذكره 

لم يستقم له،  (، فذا احلَْلم: لعّله أراد )َحلىم . و10/134واإلكليل )ّتقيق: حمّب الّدين اخلطيب(:  

 وهو من مساكنهم يف َخـِمر. 

 اخلَْيل.  : اجلامعة منَ اخلَْيَلة( 3)
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 ()من الّطويل   :                *أ(205 -ب204يف خمطوط َشح الّدامغة )       

إِْذ   بِـي  َجوا َلـامأِلَْجِل   َأَجْبُتُهْم 

 

ُمـْجِرما  َأُك  ومل  َقْوٌم،  الَمني   ،َلِئْن 

 

1 

َدما َلـُهْم  امُء  السى ِفينا  َقَطَرْت   (1)وال 

 

 ُكلِّ جانِب  َأمادوا َعَلْينا األَْرَض ِمْن   

 

2 

يِح، َأنُْجام  ( 2) إِذا ما اْرَتَقْت يف ُسلىِم الرِّ

 

َعَلْينا    ِمنْها  ناَثَرْت  ُهْم، وال   َأُكفُّ

 

3 

ام َتَعشى ِمنُْهْم  كاَن  ما  ِسَوى   (3) مَجِيًعا، 

 

ُأُموُرُهمْ   ِب  اجلَوا يف  َعَلْينا   َلـهاَنْت 

 

4 

وَمْأثَـام ُعقوًقا  ِفينا   ( 4)َفَأْرَكَبُهْم 

 

ة    َمرى َل  َأوى ْلِم  بِالظُّ َبَدُؤوا   وُهْم 

 

5 

 

ْعر يرّد عىل ُخصـــومه؛ جاء يف َشح الّدامغة:  *  ــِّ ــاّم كان من أمر احلســـن ما كان، وَكُثَر »قال الشـ وَلــــــــــــ

ُه والئُمُه، أنشــــأ يقول: ْعر(«...  ومل أُك جمرما    لئن الَمني قومٌ  َعُدوُّ ، وقد ســــاق اخلزرجّي )الشــــِّ

دايّن و داوة اّلتي كــانــت بني اهلَمــْ ء ثامنيــة أبيــات من القصـــــــــــيــدة يف أثنــاء كّلمــه عىل العــَ عرا الشـــــــــــّ

َلمّي وأيّوَب بِن حمّمد  الرُيْ  ــُّ بني للُفْرس والَعدنانّية، نحو أيب أمحد الســــــــ ــِّ ــَ املَُتَعصــــــــ ؛ ثّم قال  ميِّ ســــــــ

بوا له، ووَ : (أ102:  خمطوط طراز أعّلم الَيَمن) ــَ خوُه  بى »فلاّم َبَلغهم قوُلُه اشــــــــتّد ذلك، وَنصــــــ

ْعر(« ومل أُك جمرما  ن الَمني قومٌ ئِ لَ عليه، فقال:  وَتَألىبوا بالكّلم،   .... )الشِّ

 األرَض: َحّركوها بشّدة. َأَمادوا (1)

ًقا: لّّشءا ناَثرَ  (2) لىَم ونحوه: اعتىل شيًئا فشيًئا. ارتقىو .َرماُه ُمَتَفرِّ  السُّ

مَ  (3)  .يف األمر: َطِمع فيه، يريد إاّل من كان طمع يف عفونا وَصْفحنا عنه َتَعشى

ْنب. امَلْأثم( 4)  كاإِلْثم، وهو: الذى
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ما  ِفيام،  (َبني َعْدنانَ ) َلُكْم، يا    (1)  َتَقدى

 

َمْهًّل،    َلـُهْم:   ةً ورَ كُ وُ   ]َأ َلْسنا َفُقْلنا 

 

6 

واْبناَم َأِشّقاَء  ِمنّا،   ( 2) لُِقْرباُكُم 

 

ُكُم،   َنرا َبْل  َبْعَضنا،  ُكْم  َنرا  وَنْحُن 

 

7 

َأثَْلام الَقْوِم  يف  َفْصَلنْيِ  ذا   ( 3)َفُيْصبَِح 

 

ْعَب اّلذي كاَن     8 َبْينَناَفّل َتْصَدعوا الشى

َأْعَظام ِمنُْه  ُنْرِكْبُكُم  ُتْرِكُبوا   ( 4) َمَتى 

 

َفِإنىنا  بِالَعظِيِم  ُتْرِكُبونا   وال 

 

9 

 ( َبني  يف  ءَ بِِه  بَِأْعَلامَحّوا ِمنّا،   ) 

 

َجَرى   وما  ماِن  الزى بَِأْخباِر   َفَلْسُتْم 

 

10 

ِفينا ُكنّا  ،َفصاَدَف  ام  ،ُمنُْذ   ( 5)ُمَفحى

 

كاَن    ذو وما  هٌ   ِفيُكْم  ُمَفوى  َشباة  

 

11 

َثًرى   َأْرَقام  َأبَْدىَفُربى  الَبْحِث   (6)َلَدى 

 

ُكمْ   َبْحَث َدُعوا    َفَمْهًّل،  بَِأُكفِّ  الثىَرى 

 

12 

َيَتَكلىام َأْن  َقْبِل  ِمْن   َفَأتَْلَفُه 

 

هُ   َكفى  
ِ
امَلْرء ِمَن  بِناَبْيِه   َفّلَقى 

 

13 

 

كالوكور: مجع الَوْكر، يريد أَّنم كانوا   الُوُكورة و  .وهو ّتريف...«،  لقربا بكم : »األصـــــــل( يف  1)

ة؛ للــّذي كــان للَيَمن ِمن ســـــــــــلطــان؛ ويتّكرر هــذا املعنى يف البيــت   أهم يف اجلــاهليــّ من   66َملجــَ

 الّدامغة، وهو قوُلُه: 

ِك ِقْدًما ُوُكوُرُكمْ وَنْحُن  ْ  ويف اإِلْسّلِم َنْحُن النّارِصونا     يف الرشِّ

 .االبن، وأراد به هانه اجلمع: وابنم«، خمتّل الوزن.  ...... لسنا   : »األصل( يف  2)

َقُه إل ِفْرقتني. و :َصَدَعهُ  ( 3) ْعبَفرى ّق الشى ت.األثلمو .: الشى َمْت َحافاُتُه وَتَكَّسى  : ما هتَدى

 : أراد باألمر العظيم.بالعظيماألمَر: محَلُه عىل ُركوبِِه. و َأْرَكَبهُ  ( 4)

بـاة   (5) ــَ ـ ـ ـ ـ ـ ُه، عىل الّتشـــــــــــبيـه بـه. و  شـ ُه وَطَرفـُ ْيف: حـدُّ هُ الســـــــــــى ْدَرٌة نـافـذٌة عىل الكّلم.  املَُفوى ذي لـه قـُ : الـّ

مو ًبا عند املُخاَصمة.املَُفحى  : شديد الِعّي، اّلذي ال ُيطِيق جوا

.  وَدعوا ( 6) اب. والثىَرى: اَتركوا َكر مَن احلَّيات.األرقم: الْتُّ  : الذى
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 ( 1)ِصْلَدما  ،التىناُطِح ِعنَْد  ِجباُهُهُم،   

 

َأبَوفَ   صاَدَفْت   ا َلـاّم  َيَة  الَغوا  إاِّل 

 

14 

ْلِم   الظُّ  
ِ
بَِبْدء َشكى -وكانوا   َأْظَلام  -ال 

 

صاَعنْيِ    بالّصاِع  َلـُهْم   ظالِـاًم َفِكْلُت 

 

15 

ام ُمَصمِّ َأتاُهْم  َمْوت   َأْو   ، اجلَوِّ  ( 2) ِمَن 

 

َخرى    كالنىْجِم   َعَلْيِهمُ بِداِمَغة  

 

16 

ما ُمَلوى األَناِم  يف  َفَأْضَحى   ( 3) بُِظْلم  

 

َلهُ   ظالِـم   َعىَل  َأْرَبى  َفًتى  ِمْن   وما 

 

17 

َأْلَوما  
ِ
الَبْدء لِذي  إاِّل   (4)َفَأْلَفْيَتُه، 

 

واِحدٌ   ْعِر  الشِّ َعىَل  ِمنُْهْم   َمَتى الَمُهْم 

 

18 

 ( َعْدنانَ ُقُلوُب  َلـاّم  َبني  ام(   ( 5) َتَزعى

 

َلهُ   َحُقَرْت  اّلذي  َلْلَقْرُم  ـَي   وإِنِّ

 

19 

الَفام َيْفَلُح  َأْو  ْخَر  الصى َيُقدُّ   ( 6)بِِشْعر  

 

شاِعر    ُكلِّ  َعْن  ْعِر  الشِّ َء  لِوا  وحاَز 

 

20 

ِميَسام ْهِر  الدى َقفا  يف  ُتْبقي   (7) َأوابَِد 

 

ا َفَقدْ وُكلِّ َخُروِج الَبْيِت     َحَوْت   َحدًّ

 

21 

 

ية( 1) ْلَدمامك يف الَغّي. : االَْنِ الَغوا  : الّشديد القوّي.الصِّ

اِمغ : يرـيد قصــــــــــــيدًة دامغـًة، واـلّدامـغة (  2) مـاغ: يُ اـلدى  يقع يف اـلدِّ
 
يف: إذا   هُ : َدَمغَـ قـاُل : كـّل يشء ـبالســـــــــــّ

ــاَبُه بِِه دِ  م . وماَغهأصـــ مِّ ــَ ـ ديد.:  املُصـ ــّ من الّدامغة،   63ويتّكرر هذا املعنى يف البيت   املا  الشـــ

 وهو قوُلُه: 

ُكُه َطِحينا     َكِمْثِل الِفْهِر هَتْوي وداِمغة    َعىَل َبْيض  َفَتْْتُ

 .زاد عليه: الّّشء عىلأربى  (3)

 ...«، خمتّل الوزن.... إاّل الذي   : »األصليف   (4)

ّيد العظيم. والَقْرم (5)  الّّشُء: صاَر َحقرًيا َوضيًعا. َحُقر: السى

ُه ويقطُعُه.َيْفَلُح و  «، خمتّل الوزن.... ويفلح .. : »األصليف   (6)  الَفَم ونحَوُه: َيُشقُّ

ّيارُة عىل األلسـنة، واخلَروج    (7) يعني قصـيدًة هذه صـفتها، وهي  :  َخروج البيتمَن القصـائد: السـّ
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ما َتَقدى قد  بَِمْن  َيْوًما   (1) وُتْلِحُقُه 

 

عابًِرا   كاَن  َمْن  ْأِو  الشى يف  هِبا   َيُفوُت 

 

22 

 ( 2)  (َأْدمَها )و   ( َبِكيل  ( ِمْن )آِل َعْبد  إَِل ) 

 

 ( ِمْن  ــَي  دانَ وإِنِّ هامَهْ رِسِّ رِسِّ  يف   ) 

 

23 

 

 

  

 

ــنة النّا ّيار عىل ألســــ ــَ ــرَي املثل واحلكمة ونحومها. اّلتي يكون فيها بيٌت ســــ مجع  :  ألوابد اوس َمســــ

الـــّدهر، وأكثر مـــا يكون يف اهلجـــاء َد  َأبـــَ َتنـــاهى جودًة، وَبِقَي  ْعر: مـــا  دة، وهي مَن الشـــــــــــِّ  . اآلبـــِ

يَسمو
ِ
 : الَعّلمة اّلتي ُيعرُف هبا الّّشء، تكون ِمن َقْطع أو َكيٍّ ونحومها.امل

م عليه. و  :َيفوُتهُ ( 1) ْأو يسبُِقُه ويتقدى َتاُزُه الشى ْبق. وعابُر الّشـــــــــيء: جُمْ : الغاية اّلتي ُينَْتَهى إليها يف السى

 .بّل توّقف وال ُمْكث

ب: َأْكَرُمُه، و  رِسّ ( 2) ب والنىســـــــــَ إل آل َعْبد ِمْن  »وقوله:    .األرض: أطيُب موضـــــــــع  فيها  رِسّ احلَســـــــــَ

ئه إل بعض أجداده املشـــــــــهورين؛ ويشـــــــــري إل اعتز «،َبكيل  وَأْدمَها : نســـــــــبًة إل َعْبد بن آل َعْبدا

دان. وَبكيلَعْليان ابن َأْرَحب. و م بن َخرْيان بن َنْوف بن مَهْ :  أدهم : نســــــــبًة إل َبكيل بن ُجشــــــــَ

 .بَح رْ يان بن أَ لْ َأْدَهم بن قيس بن ربيعة بن َعْبد بن عَ هو 
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 )من الوافر(     : *(أ102: )خمطوط طراز أعّلم الَيَمن يف

ُرُؤوِس   ِمْن     (ينا اهلاِشمِ )وَأنىَك 

 

الَعّساِف )  ِحْلمي( َأبا  َفْضُل  َك  َغرى  ،، 

 

1 

ُهونا  ْمَت  َقدى بام  َتْلَقى   (1)وال 

 

َُتاَرى   وال  خَتاُف  ال   وَأنىَك 

 

2 

 

ء الُفْرس والَعْدنانّية ممّن كانوا *  اف الَعَلوّي وطائفة  مَن شــــــــــعرا ــّ ْعر يردُّ به عىل أيب الَعســــــــ ــِّ قال الشــــــــ

بون عىل قـباـئل الَيَمن؛ ويف ذـلك يقول   ،يتعصـــــــــــّ ، وهو ُيْتجم   الَكّلعيُّ فيام ينقـل عـنه اخلَْزرجيُّ

: »وكان مولُدُه بصـــــــــــنعاء الَيَمن وهبا نشـــــــــــأ، ثّم ارّتل إل  مّكة فجاور هبا زمنًا، وَكَتَب  اهلَْمداينى

ْعدَة ِمن أرض خوالن، وكان  ــَ ْدًرا مَن احلديث والفقه وَرواُه، ثّم رجع إل الَيَمن فنََزَل صــــــ ــَ صــــــ

ارَص لــدين اهلل أمحــَد بَن اإلمــام اهلــادي َييى بن  صــــــــــــاحــُب أمرهــا، يف ذلــك الوقــت، اإلمــاَم النــّ

ــب ء املنتسـ عرا ــّ ــنُي بُن احلســـني ...، وكان هبا عّدٌة مَن الشـ اف، احلسـ ــّ ني إل عدنان، منهم أبو العسـ

د   ، وأيّوُب بُن حممـّ َلميُّ ، وأبو أمحـد بُن أيب األســـــــــــد الســـــــــــُّ ُّ ِّسِّ عِّّل بن احلســـــــــــن بن القـاســـــــــــم الرى

ــَ الرُيْ  ــَن بَن أمحد اهلَْمداينى    -املذكور ُينســـــــــب إل الُفْرس-مّي  ســـــــ يف أيّام   -املذكورَ -فَبَلَغ احلســـــــ

ْعدة، أّن  هم باألذى؛ فقال  إقامته يف صـــــَ بون عىل قبائل الَيَمن، ويتناولون َأْعراضـــــَ هؤالء يتعصـــــّ

َك َفْضُل ِحْلميأبا الَعّساِف أليب العّساف الَعَلوّي:   ْعر(«. ، َغرى  ... )الشِّ

ــــُهون( 1) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِمينا، وَأنىَك ال »قوُلُه:  كاهلَوان، وهو: اخِلْزي والعار. الــ ــِ خَتاُف وَأنىَك ِمْن ُرُؤوِس اهلاشــــ

اَرى ... ْبرقــان بن بــدر  الَفزاريى  «  وال َتــُ م، ونحوه قول احلطيئــة ِيجو الزِّ ، يريــد الَغْمز والتىَهكُّ

نه:   ، بتحقيق: محدو طامس(:86)ديوا



171 

 

ي الـَمُصونا  َأْطَبعُ   وَحقِّ  (1)احلََسَب 

 

َعْن    ِعْرَضَك  إَِلْيَك   ايت ذَش إَِلْيَك 

 

3 

َتلِ  َأْو  َقناَتَك   ( 2)يناَلَيْغَتِمَزْن 

 

َبْيًتا  إَِلْيَك  َرَمْلُت  إِْن   وُأْقِسُم، 

 

4 

يف   ِوداُدُهْم   )َيُكوُن 
ِ
 ِدينا   ( اهلل

 

َقْوم    ُحقوَق  َرَعْيُت   وَلِكنِّي 

 

5 

الَبنِينا بِِه   َبْعِض  ِمْن   لِلنىْْصِ 

 

بِ   َأْوَل (النىبِيِّ ـ)َفَخْرُتْم  وَنْحُن   ، 

 

6 

الـُمْؤِمنِينا تابِِعيِه  ِمْن   بِِه 

 

كاَن    ُنوح  )وما  َأْوَل   ( اْبُن   َقْبُل 

 

7 

يف   َق  ةِ وَغرى  ( 3) الكاِفرينا   الُغوا

 

ََتْري  (ُنوٌح )َنـجا    الُفْلِك  يف   ،بِـِهْم 

 

8 

العا َنْحُن  اإِلْسّلِم   دونا بِ ويف 

 

َقِدياًم   َلنا  كاَن  الـُمْلُك   َأَلْيَس 

 

9 

كونا َترى ما  ِسَوى  ُحْزُتْم   (4) وما 

 

وُمْلًكا،   ُهًدى   : َتنْيِ اخلَلى  َفـُحْزنا 

 

10 

ِمنُْهمْ ْْصِ بِـمِ  الَبْعِض   ( 5)نارِصينا  ، 

 

ذِ )وَأْضَحى    َيـَمن  آُل   مَجِيًعا  (ي 

 

11 

 

 الّطاِعُم الكاِّسَأنَْت َفِإنىَك  َدِع امَلكاِرَم ال َتْرَحْل لُِبْغَيتِها    واْقُعْد، 

ذاةو  كذا!  «»:  األصل( يف 1) دة أيًضاالشى  : ُأَدنِّس.َأْطَبع. و: بقّية القّوة، وهي الشِّ

َج ونحَوُه: َرقىَقُه، عىل الّتشـبيه    َرَمَل . و، وهو خطأٌ قناُتك ...« نْ »لتغَتِمزَ ( يف مطبوع العقد:  2) النىسـْ

ُه. اْغَتَمزَ به. و َمُه وَعَْصَ  الّّشَء: َقوى

فينة. والُفْلك( 3) ة: الســــــّ ال.: مجع الُغوا َق( الغاوي، وهو: العاص الضــــــّ  لفظ اجلّللة وفاعل )َغرى

 سبحاَنُه.

كونا ما( 4)  إِْرًثا.َتِرَكًة و: ما َخلىفوه لنا َترى

ــــــــــــــــــر البعض »( يف مطبوع العقد:  5) ، ولعّله ّتريٌف إذ ال يّتجه به املعنى وال يســـــتقيم به ...«  بمضـــ

ــر و .مصار اّلتي كانوا وإّياهم فيها مًعاالوزن، ولعّله أراد أَّنم نصـــــــــــروا العدنانّية يف األ ــ ـ ـ ْصــ
ِ
:  امل
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لِْلُمْسِلِمينا  هِبا  َثوا  وَفْضُل 

 

َأْقرَ   َة  النُُّبوى َيِرَث   ُبوها، وَلن 

 

12 

األَْقَربِينا  ُدوَن  الـَهمى   َكَفْوُه 

 

َفْضُل    َقْوم    (النىبِيِّ )وما   لَِغرْيِ 

 

13 

 

 

  

 

ُه.  البلد اّلذي له حدوٌد َّتُدُّ
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 من الوافر()       :*( ب204 -أ50يف خمطوط َشح الّدامغة )

َتنْطِقينا 1 َلْوال  داُر  يا   َأال 

  

وخُمْرِبونا  ساِئلوَن   (1)َفِإّنا 

َبْعِد   2  ِمْن  غاَلنا  َقْد   )ِهنْد  (باِم 

 

َلقينا  َقْد  َهواها  ِمْن   ( 2) وماذا 

  

داينُّ   هـذه القصــــــــــــيدة املشـــــــــــهورة ـباـلّدامغـة، وهي اّلتي أجـاب هبـا*  الُكمـيَت بَن زـيد  األســـــــــــديى    اهلَمـْ

، فيه طوٌل، 126املتوَّفى سـنة   ، ومرامي تفسـري  ًحا، وبواعَث َقْرض  ه، والكّلم عليها َمْتنًا وََشْ

ُه   دايّن نفســــــــــــُ  مَن   -أو ولـُدهُ -وقـد أبـان اهلَمـْ
 
بعض تلـك املرامي واملقـاصــــــــــــد، مع تفســـــــــــري يشء

ا  الغريب فيها يف َشِحِه إّياها، وهو َشٌح نفيٌس  ــَرُه القا  حمّمد بن عِّّل األكوع،    ،جدًّ ــــــــــــــــ ــَ َنشـــــ

ر،  ظَ ـــــــــــر َيتاج إل إعادة نَ َش جممل ما نَ عىل أّن رمحه اهلل، فيام َنَشـــــــــــر من تراث اهلَْمدايّن ونفائسه؛  

ْبق يف الّتنبيه عىل اهلَْمدايّن وآثارِ  رغم أنّه حاز ــى يف زمن  كان الُعثور فيه عىل   وُكُتبِِه،هِ فضـــــــــل الســـــــ

عْ  عوبة عليهما ُعثِر  ًبا، وأّما ّتقيُق تلك األصــول صــَ ــُرُه فالصــّ أكرب؛ لقّلة أدوات تلك  فيه ونشـــــــــــــ

نعة   ًحا، بالصـّ حى اليمن، وما تزال. وكنُت قد نشـــــــــــــرُت قبل سـبعة عشـــــــــــــر عاًما َمْتَن الّدامغة ُمصـَ

ــَ ومُ  ًرا بْتمجة  وافية  للَهْمدايّن وآثصـــــــ ابقني يف إحياء ادى ــّ تلك اآلثار من ِرِه، ُمنَبًِّها عىل ُجهود الســـــــ

ًّل  عرب  ومســـــتعربني؛ فمن شـــــاء االّتســـــاَع فلينظر ذلك   ادرة  مفصـــــى اث العريّب الصـــــّ يف جملىة الْتُّ

 .م2004، 235 -200، ص24، س95عن اّّتاد الُكّتاب العرب بدمشق: ع

 «.َهّّل تنطقينا: لوال تنطقينا( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

ُه َغْوِل غـاَلنـا ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »2) بــْ
د هلــا شـــــــــــِ ، أي: أهلكنــا. وإّنام أراد أنــّه أصــــــــــــابــه مَن الَفقــْ

 «.املوت 
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لُتنْبِئينا 3 الَغداَة   َفِضْفناِك 

 

َيقينا   ،هِبا  َنَبًأ  اْنَتَوْت   (1)َأيَْن 

َحتىى  4  َبليِت  ِك  َنرا َفَقْد   وَعنِْك، 

 

ُتنَْكرينا   ، ِ التىَغريُّ ِمَن   (2)َلِكْدِت، 

َهذا   5  َلبِْسِت  الَقطنِي  َفْقِد   َأِمْن 

 

الَقطينا  بُِعِك  َمرا َفَقَدْت   ( 3) َفّل 

َذْيل   6  َفْضَل  ْت  َجرى األَْرواُح   َأِم 

 

َبلينا     َفَقْد  ِمنِْك  اآلياِت   َعىَل 

َعَلْيها  7  َسَجَمْت  َغاممة    بُِكلِّ 

 

َحنينا  إِْرزام   َبْعَد  ُع    (4) ُتَرجِّ

َسْطر   8  ِمْثَل  آَيِك  ِمنِْك   َفَأبَْقْت 

 

َيبينا  َلْن  َرقٍّ  َمْدفوِن    (5) َعىَل 

هاًء   9  الِوْلداِن  َدواِدَي   َفِخْلُت 

 

نوناإَِل    النُّْؤَي  وِخْلُت     ( 6)ُأْخَرى، 

 

 

ْفُت ( جاء يف َشح الّدامغة: »1) ــِ ـ ـ ـ ـ يىَفني الّرجَل: إذا نزلَت عليه، و  ضـ ــَ ـ ـ ـ ـ ، أي: لُِتنْبِئينا : إذا َأنَْزَلنِي.  ضـ

ْينا هِبنْد  أين   .«مَن النىْأي، وهو: الُبْعدمَن النىَوى، وَنَأْت  اْنَتَوْت و  اْنَتَوْت لُتْخرِبِ

 .«: بمعنى لقد ِكْدِت َلِكْدِت ( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

ك  : املقيم.القــاطِن : يريــد بــه مجع أهلهــا. والَقطِينــا ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »3) بِعــُ م َمرا : يريــد َأَنى

بيع  .«كانوا بالرى

حاب.: واحُد  الَغامَمة( جاء يف َشح الّدامغة: »4) ــى َجَمت  الَغامم وهو الســــــ ــَ ـ ـ ـ : إذا َتتاَبَع    سـ عني فّلن 

ع َقْطُر دمعها. ْعدُتَرجِّ ُد الرى  .«: ُتَردِّ

 .«: هو الَعَلم اّلذي يدّل عليها ِمن باقي ُرسومهااآلي( جاء يف َشح الّدامغة: »5)

واِديجاء يف َشح الّدامغة: »و  .«، وهو ّتريٌف الوالدان( يف األصـــل: »6) لَدْوداة: وهي  ، مجٌع  الدى

ِه الَعِرم،  بـْ
بيـان بخطِّ ُتراب  شـــــــــــِ َغر؛ َييط عليهـا الصـــــــــــِّ ِس وَأصـــــــــــْ ْ بقعـٌة ِمَن األرض عىل داَرة الْتُّ

دار َخْلف البِجـاد؛ ألَْن ال يـدخلـه  النُّْؤي   حمجوٌز وســـــــــــطهـا، ثـابـٌت ِمْن تراب. : َعِرٌم ِمْن ُتراب  يـُ
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ُش  10 ِغّلل  إَِل  ذي  واِئِب  الذى  ْعِث 

 

ُشجونا  َلُه  النّاظِريَن   ( 1)َيُبثُّ 

هاب   11  َحْوَل  عاِريات    وُسْفع  

 

َيْصَطلينا  مل  إِْن  الَقرى   (2) َشَكْوَن 

ومُحًْرا  12  بيًضا  َأْقفاَءها   َتَرى 

 

لِ   ُجوناـ وَأْوُجَهها  ُصلِّنَي    (3)ام 

بِِمْثِل   13  ماُن  الزى َلِك     ( ِهنْد  ) وَبدى

 

وِعينا  َأْطّلًء  الَعْهِد    ( 4) لِطوِل 

ًبا  14  َجوا َلنا  َتْرِجِعنى   وإاِّل 

 

َلعاِرفونا   ِب  باجلَوا  َفِإّنا 

 

 

َمْت  15 َترا وَقْد  باحلُموِل   َكَأيّن 

 

ُحِدينا  وَقْد  النِّعاِج   ( 5)بَِأْمثاِل 

َجَعلوا   16  ِشاماًل   ( ُمطاِر ) وَقْد   هَلا 

 

هَلا    َجَعلوا    (6) َيمينا  (َحَضنًا ) َكام 

 

 

 .«ماُء املطر

ذي فيــه من بقــايــا األَْطنــاب. ، ]الِغّلل ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »1) ّل: وهو احلبــل الــّ   مجــاعــة  الغــُ

ْكوى.َيُبّث  جون : من الَبّث، وهو الشى َجن: اهلَمُّ واحلُْزنالشُّ َجن، والشى  .«: مجاعة الشى

ْفع( جاء يف َشح الّدامغة: »2) ْفعاء.الســُّ ماد اّلذي  اهلايِب  : األَثايّف اللىوايت للُقُدور، واحدهتا ســـَ : الرى

. ويعلو الّشَء َهْبَوٌة، أي َغرْبة  .«بني هذه األَثايِفّ

د إل احلُْمَرةاجلَْون( جاء يف َشح الّدامغة: »3) ب الّسوا  .«: األسود، وربُّام َْضَ

، مجاعة  الِعنْي  ، واحدهتا َطّل، مقصــوٌر: صــغارها وَأْخشــافها.األَْطّلء( جاء يف َشح الّدامغة: »4)

َكر َأْعنَي َعْيناء: وهي الَبَقر الوحشيّ   .«ة. والذى

ا.احلُُمول( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »5) ــً ة أيضـــــــــ : بقر الَوْحش،  النِّعـاج   : اإِلبـِل ـبَأثْقـاهلـا، وهي احلَُمولـَ

 .«األُنَْثى َنْعَجة

ــع ما بني ديار َهوازَن وديار َفْهم بن عمرو وديار َثِقْيف.ُمطارِ ( جاء يف َشح الّدامغة: »6)  : موضـــــ
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َنْخًّل  17 اآلُل،  َزهاها  وَقْد   َفُخْلَن، 

 

َسفينا  َأْو  َدوالَِح    (1) بَِمْسَلِكها 

ِمْن   18  َقْوم    (ُزبالةَ )َفَأْضَحْت   َبنْيَ 

 

ُعْليا      ( 2)َيْعَتزونا  (ُخَزْيمةَ )إَِل 

َقْومي   19  َأْسياَف  َقبيُلها   وَظنى 

 

اْنُتضينا  ( اخِلنِْدفنيَ )َِيَْبَن     ( 3)إِذا 

 20  
 
ُسوء َعرْيِ  َجهالَة  َجِهلوا   َلَقْد 

 

ِسنينا  ِمُلُه  ََيْ عاَي    (4) بِِسْفر  

َقْومي  21  ُسيوِف  َطعاَم  ُجِعلوا   َلَقْد 

 

َيْغَتذينا    ُأوئَلَِك  بِِسَوى   َفام 

ُطْعٌم  22  نىْوِر  للسِّ اجِلْرذاُن   َكام 

 

ِمئينا  ِمنْها  هِباِئب    وَلْيَس 

ًبا  23  ََشا ِدماُؤُهُم  ُجِعَلْت   َكام 

 

َظمينا  ما  َأْرض   بُِكلِّ   هَلُنى 

َينْطِْقَن   24  َشبِْعناَفَلو  َلَقْد   ُقْلَن: 

 

َروينا  (اخِلنِْدفنيَ )بَِلْحِم     َكام 

 
 

زَن ثّم من َهوازَن يف بني ِهّلل، وهو احلََضنجبل   .«يف ديار َهوا

: ِشْبُه الّسـَراب إال َأنّه دونه. اآللجاء يف َشح الّدامغة: »  .«، وهو ّتريٌف فخلت( يف األصل: »1)

اب بالِغْيطان من  ْعَرى إل مطلع اجلَْبَهة، وأكثر ما يكون هو والَّســــــــى يكون أكثره يف مطلع الشــــــــِّ

ِقرْي من الُبَّْس.َدوالِحَنْخل   األرض التىَهَمة. ِفنْي  ؛ أي َموا  .«: مجاعة سفينةالسى

 .«: أن يقول الّرجل: ياَل فّلناالْعتِزاء( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

(3« الّدامغة:  ُمَْض، وهي  ِخنِْدف( جاء يف َشح  َوَلِدها من  َنَسب  اليمن غلبْت عىل  امرأة من   :

اْبنَة ُحْلوان بن عمرو بن   ُأّم ُمْدِرَكة بن إِخنِْدف  حلاف بن ُقضاعة بن مالك بن ِحـْمرَي، وهي 

داملُنَْتىَض  إِْلياس بن ُمَْض.  .«: املَُجرى

ْفر   : احلامر.الَعرْي ( جـاء يف َشح اـلّدامغـة: »4) ــِّ ـ ـ ـ ـ ـ ُحف. و: الكـتاب من  السـ َفَرة التىوراة والصـــــــــــُّ ــى ـ ـ ـ ـ ـ :  السـ

 .«الَكَتَبة
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بُِمْقَعصيها 25 باَع  السِّ  وَأْضَحْكنا 

 

الُعيونا  ِمنْها  هِبا   (1) وَأبَْكْينا 

َرديًدا   26  َبْينَُهُم  الَبْأُس   َفصاَر 

 

الَقرينا  اخلَْلِق  ِمَن    (2)لُِعْدِمِهُم 

مل  27  َأْن  النىْفَس،  ِمنْها  النّاِر   َكَأْكِل 

 

املُوِقدينا   وَبْعَض  َحَطًبا،   ََتِْد 

َخْلٌق  28  َء  الَغرْبا َيْسُكِن  مل   إًِذا 

 

الثىَقَلنْيِ    َبِقينا  -ِعْلمي–ِمَن   (3) ما 

 

 

ياَل   29 نا  هود  ) ِسوا ْبِن   ( َقْحطاَن 

 

قاِهرونا   لِْلَخّلِئِق   ألَنّا 

وإِّنا  30  عاِمِرها،  طِّلُع   وَنْحُن 

 

املُْضِعفونا   
ِ
ء لِلثىرا  (4)َعَلْيِه 

هُ  31  ِسوا يف  َتضاَيَق  إِْذ  نا   ورِصْ

 

ُسكونا   هَلا  ِب  اخلَرا العايف   ِمَن 

َقْومي 32  َغرْيِ  ِمْن  هِبا  َمْن   َفَأْصَبَح 

 

 

رينا  ُمَتَخفِّ اْنَتَهوا  َحْيُث،   ( 5)هِبا، 

إَِلْينا  33  َنَظروا  إِذا  ُُم   َكَأَنى

 

 

خاِسئونا   ُقروٌد  تِِهْم   لِِذلى

لَ ذِ نُ  34  َكانوا ـمُّ  َحْيُث  بَِسْوط    ُهْم 

 

آِمنونا    ِفْيِهْم  داَم  ما   َفُهْم 

َمقاًما   35  َعِدموا  َأْو  َعِدموُه   َفِإْن 

 

ُمَتَخطىفونا  َفُهْم  ِحِدنا   لِوا

  

 .«: اّلذي يموت يف املعركةاملُْقَعص( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

 .«: بمعنى َمْردود، مثل قتِيل وَمْقُتولَرِدْيد( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

 «.: األرضالَغرْباء( جاء يف َشح الّدامغة: »3)

جـــــاء يف َشح  4)  )« ـــاِمرُ الـــــّدامغـــــة:  بـــــالنُُّجوم  -األرض    عـ العلامء  َبْطِلْيموس وغريه من  قـــــال  كام 

 «.: ُرْبُع األرض-واحِلساب 

ر: اإِلجاَرة من اخلوف. و»اخلُفاَرة( جاء يف َشح الّدامغة: »5) ّم والَكســــــــــــــْ امن  اخِلفارة، بالضـّ : الضـى

ة، وإْخفارها: اْنتهاُكها مى  «.بالذِّ
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َنْبَتغي   36 َبقاءً وَلْوال   هَلُُم 

 

امَلنونا  بَِبْطَشتِنا  الَقوا   َلَقْد 

َفكانوا  37   ، ُذلٍّ َعىَل   ، اْسَتْحَيوا  َأِو 

 

لِواطِئينا  النِّعاِل   َكَأْمثاِل 

ُه  38  َترا َأبًَدا،  الَفَتى،   وَلِكنى 

 

َضنينا  َحِدًبا  مالٌِك،  ُهَو    (1) باِم 

َعْظُم   39  َي  يف  (َيْعُرَب )َفُروِّ ُه،،   َثرا

 

َهتونا  واِكفًة   ، الَفْرَغنْيِ  (2)ِمَن 

 

 

ال 40 :  َقْرمَ َأيب   َأبينا،   ( َكْهّلن  )نْيِ

 

َأبينا  (ْمرَيَ ـ حِ ) و  وَأخي  نا   َعمِّ

َلْيث   41  وُكلى  املُلوَك  َنَجَل   لِـام 

 

الَعرينا  َسَكَن  ما  الَبْأِس،    (3)َشديِد 

ما   42  إِذا  ِمنُْه  َتَرى  َقْد   وَلِكْن 

 

دونا  األَْشباِل  ذا  ْيَف  السى   ( 4)َتَعَّصى 

َفْخر   43  َيْوَم  ُنِسْبنا  إِذا   وذاَك 

 

َأبونا  الُعْليا  بِبِْعِضِه   (5) َيناُل 

َحبانا   44  ما  ألَْدَنى  نا  رِصْ  بِِه 

 

دينا   حُمَسى األَثيِل  امَلْجِد   ِمَن 

 

  

ــّدامغـــة:1) ِدب »  ( جـــاء يف َشح الـ ِده احلــَ ــَ ِدٌب عىل َولـ ــَ ِفْيق. يقـــال من ذلـــك: الرجـــُل هو حـ : الشـــــــــــى

ننِْي  وعشريته.  «.: اّلذي َيِضنُّ بام يمِلكالضى

ة   : يريــد َنْوَء الَفْرَغنْيِ لَغَزراتــه.الَفْرَغنْي ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »2) : دائمــة َهُتون  : قــاطَِرة.واِكفــَ

 «.اهلََمّلن

ل.النىْجل جاء يف َشح الّدامغة: » .«، وهو ّتريٌف .كام نجل ..( يف األصــــــل: »3) ــْ :  النىْجل و : النىســــ

ء َعنْك، فِمْن ذلك ُأِخَذ النىْجل فقيل للملقي النُّْطَفة: ناِجٌل   «.َرْمُيك بالّشى

اه، إذا اْنَتَضاه بَِيِده( جاء يف َشح الّدامغة: »4)  «.اْعَتََّص الّسيف وَتَعصى

 «.: بضّم العني مقصورة، وبفتحها ممدودةالعلياءالّدامغة: »( جاء يف َشح 5)
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َيْبُلغوُه  45 َأْن  َمْعرَشٌ   مَتَنىى 

 

ُمَتعاطِيينا  ها  لِلسُّ   ( 1) فَأْضَحوا 

وطالوا  46  طالوا  َلْو  األَْرِض   وَأْهُل 

 

الِمسينا   ِكِب  لِْلَكوا  َفَلْيسوا 

مَتَنىوا  47  ما  َينالوا  مل   َفَلاّم 

 

كاظِمينا  للتىَغيُِّظ   وصاروا 

 

 

احلَ  48 ِمنُْهمْ ْسَد  َأبانوا   واألَْضغاَن 

 

ساِقطينا  للَجهالِة   ( 2) َفصاروا 

ِمنُْهمْ  49  الَكْلِب  ُنباُح  ُهُم   وَغرى

 

 

هاِئبينا   لَِكْلب    وَظنّونا 

ِكّلُب   50  َتنَْبْح  ر    َبني)وإِْن   ( نِزا

 

جُمِْحرونا  بِِح  للنىوا  (3)َفِإّنا 

َشجاها  51  َأْشَحْت،  إِذا   وُنْلِقُمها، 

 

َشحينا  إِذا  اهلَريَر،    (4) لَِيْعِدْمَن 

 

 

َطْود   52 َرْعُن  لِناطِحيِهْم   وَنْحُن 

 

النّاطِحينا  ُقروُن  ُفلىْت   (5) بِِه 

ُهْلٌك   53  اجلَْوَر  بَِأنى  َعِلموا   وَلْو 

 

عاِدلينا   الَقِضّيِة  يف   َلكانوا 

 
 

َها( جاء يف َشح الّدامغة: »1)  «.: نجٌم، بَجنِْب األَْوسط من َبناِت َنْعش، صغريٌ السُّ

د( 2) بيديُّ )الّتاج: حســـد(:  احلَســْ د بالّتحريك؛ قال الزى ــَ َدُه ... » كاحلَسـ ــَ ُده َحسـ ــِ ــــــــــــــــر ...ََيْسـ  بالكسـ

دُ  ــُ ــّ  هُ وََيْســـ ني؛ واألّول   مّ بالضـــ ــِّ ــباح ســـــكون الســـ ز صـــــاحب املصـــ ًدا، بالتىْحريك، وجوى ــَ ... َحســـ

 «.أكثر

اْنَجَحر. واجلَواِحر: املَُتَخّلفــات اّلتي َتُلوذ ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »3) ه فــَ تقول العرب: َأْجَحْرتــُ

َجر وغري ذلك  «.باحِلجارة والشى

َجا( جاء يف َشح الّدامغة: »4)  «.َنَشَب يف احلَْلق : مقصوٌر، ماالشى

غري: َرْعن.َرْعن الطىْود ( جـــاء يف َشح الـــّدامغـــة: »5) ل للجبـــل الصـــــــــــّ ه. ورّبام ِقيـــْ مـــُ ه وَخشـــــــــــْ  : ُرْكنـــُ

 «.: اجلبلالطىْودو»
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َعَلْيها  54 ْعَوى  الدى بِشاِهِد   وَلْيَس 

 

اخلاِصمونا  َيفوُز  فيها   وال 

لَ  55  الىذي  َعِلموا  وماذا  ـوَلْو   ُهُم، 

 

ُمنِْصفينا   كانوا  ِمنُْه،   َعَلْيِهُم 

َأتَْوهُ  56  باِم  َب  وا الصى َعَرفوا   وَلْو 

 

بَِجْهل     كانوا   ناطِقينا مَلا 

َأذاعوا   57  باِم  ِب  لِْلَجوا  وكانوا 

 

ُمَتَوقِّعينا   هِلِْم  َأْخوا  َعىَل 

بِنُْطق   58  َخَرًسا  وا  ََشَ َقْوم    َفَكْم 

 

حُماِذرينا    اجلَواَب   ملُْرِغِمِه 

َحْفل   59  َيْوَم  َرعاًعا  َوَجدوا   َفام 

 

مينا  ُمَفحى  
ِ
اهلِجاء ِعنَْد   (1) وال 

 

 

ُعْزاًل وال   60 احلَْرِب  َغداَة   َوَجدوا 

 

ُمَتَهيِّبينا  ُسيوِفِهْم   (2) حِلَدِّ 

َأْرَوَع   61  ُكلى   ( َيْعُريبٍّ )وَلِكْن، 

 

َسنينا  َعْضبا  ِه  بَِكفِّ  (3) َِيُزُّ 

َجْيًشا  62  احلَْرِب  يف  َشْخُصُه   ُيعاِدُل 

 

َكمينا  فيها  َكْيِدِه   (4) وَأْدَنى 

 

 

ـعاع( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »1) .الرى نىُكوا ذين مل َُيَ بـاب الـّ ْت  َأْحّلُمهم. ويقـال: الشـــــــــــى ذين َعَزـبَ  : الـّ

َتَمع النّاس، واملوضـع: امَلْحِفل.:  احلَْفل ْعر والكّلم؛ يقال: املُْفَحم  جُمْ : املُنَْقطِع اجلواب يف الشـِّ

 «.اجلواب  قطعُته عنِ  :َأي ،ْفَحْمُت فّلًناأَ 

 «.: مجاعة َأْعَزل، وهو اّلذي ال ِسّلح معهالُعْزل( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

م وَجهاَرٌة وإِْقداٌم يوَم الَبْأس، ال  : من الاألَْرَوع( جاء يف َشح الّدامغة: »3) ّرجال، اّلذي له ِجســـــــــْ

ننِْي . : الّسيف القاطعالَعْضب يكاد َيْرتاع.  «.: امَلْسنُون احلَدّ السى

الــــّدامغــــة: »4) ة من  الَكِمنْي ( جــــاء يف َشح  ِب الِغرى : اجليش املُْكَتِمن يف مكــــان  ال ُيرى فيــــه؛ لَطلــــَ

ه  «.ِضدِّ
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هَتْوي  63 الِفْهِر  َكِمْثِل   وداِمغة  

 

َطِحينا  ُكُه  َفَتْْتُ َبْيض    ( 1)َعىَل 

ل 64  الّطوَل   َعْرًضا  ( ألََسديِّ ـ)َتُردُّ 

 

ُبطونا   َأْظُهَرُه  ِمنُْه   وَتْقِلُب 

َأبْناَء   65  َمقايل  عُ   ( َقْيَذرَ ) َفيا   وا 

 

َتْشُتمونا   َأْن  ِعنَْدَكْم   (2)َأََيُْسُن 

ِقْدًما   66  ِك  ْ الرشِّ يف  ُوُكوُرُكْم   وَنْحُن 

 

النّارِصونا  َنْحُن  اإِلْسّلِم   (3)ويف 

 

 

ِمنُْكمْ  67  
ِ
اآلباء لِِعْليِة   وَنْحُن 

 

ُمشاِركونا  هاِت  األُمى  بَِبْعِض 

 

 

َقْومي  68 ِحلِّ  يف  شاَرْكُتُم   َكام 

 

ُمساِفحينا  َغرْيَ  الِعنِي،   بُِحوِر 

َقريب  َفّل   69  ِمْن  َرَعْيُتْم   ُقْرَبى 

 

شاِكرونا  َأنُْتْم  لِْلُعْرِف   (4)وال 

ْفُتْم   70   ِهجاءً   ( ُكَمْيَتُكمُ ) وَكلى

 

ُمْعَتدينا  ( َيْعُرَب ـ)لِ    بالَقصاِئِد 

َتواَرى  71  إِْذ  مَتَنىى  باِم   َفباَح 

 

َدفينا  ( طِِرّماٌح )    ( 5)بُِمْلَحِدِه 

َيعِ  72  َحياة  -زُّ  وكاَن  َأخو     -َوْهَو 

 

لِْلُمَتَقْحطِنينا   مُّ  الذى  َعَلْيِه 

َعْْص    73  بُِكلِّ  عاِدمنَي   وَلْسُتْم 

 

طينا  ُمَتَخمِّ ِهْجُتُم  إِْن    (6) َلنا 

  

اِمغغة: »( جاء يف َشح الّدام1) ــاَب بِِه الدى يف: إذا أصـ ــّ ماغ: يقال: َدَمغه بالسـ  يقع يف الدِّ
 
: كّل يشء

 «.: احلََجر اّلذي يكون ِمْلَء الَكّف الِفْهر ماَغه.دِ 

 «.: ابن إسامعيل عليه الّسّلمَقْيَذر( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

 اجلاهلّية؛ للّذي كان للَيَمن ِمن سلطان.: مجع الَوْكر، يريد أَّنم كانوا َملَجأهم يف الُوُكور( 3)

نِْيَعة املشهورةالُعْرف( جاء يف َشح الّدامغة: »4)  «.، وهو املعروف: الصى

 «، وهو ّتريٌف.بمحلده( يف األصل: »5)

ــــــــــــــــــــــرُب اللُـ طْ : من اإِلبـِل، اـلّذي يَ اهـلَاِئج( جـاء يف َشح اـلّدامغـة: »6) ــِّ لُّ ََنْ ضـــــــــ
َب، َفَيقـِ هُ ا يف الَعَلف    كـُ
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َجواب   74 بِِسَوى  ُنجيُبُه،   وَسْوَف 

 

بِِه    ِزرٍّ )َأجاَب  مُ (اْبُن   وِجزينا ، 

ِب   75  َجوا َكْلَب )وَغرْيِ  ا  (َأْعَوَر  إِنى  ، 

 

ُموَسعونا  املَُؤثىِل  امَلْجِد    (1) ِمَن 

ولَ ف 76   ، َقَْصا ما ـَقْد  َيْبُلغا   اّم 

 

الفاِضلينا  ِب  َجوا ِمْن   َأرادا 

ولَ  77  َذَكروا  ما  َحْشُو   اّم ـوُكثَِّر 

 

لآِلِفكينا  َمْقَتًّل   ( 2)ُيصيبا 

َأْصدَ وَخرْيُ   78  إِْن  الَقْوِل  َكام   ُقُه 

 

الكاِذبينا   ِكْذُب  الَقْوِل  ََشى   َن 

َيْوًما   79  ْدِق  بالصِّ الَفَتى  َعطَِب   وما 

 

بِالكِ   الَفَتى  فاَت  هوناوال   ْذِب 

َقْوُل   80  ُيْعِجْبُكُم  َزْيد  )َفّل   ( اْبِن 

 

لِلّشاِعرينا   قاِئٌد  ُهَو   َفام 

إِ  81  وال   ، ُيَعدُّ َوَسًطا   َلْيِه،  وال 

 

األَْرَذلينا  َبْعَض  كاَن   وَلِكْن 

َق   82   : َبْعَض ِشْعر    ( اْبَن عابَِس )َلَقْد رَسَ

 

حابِسينا»   ِوْقفَة  بالّداِر   (3) «ِقفوا 

 
 

ط . وَبْضُعهُ   ْرب، َفَينَْحّل لذلك َطْرُقهُ ـــ وامَلْرَعى والشُّ  ْيج : اّلذي َبَدَأ اهلِياج، فهو يقاوم اهلَ املَُتَخمِّ

يال، وبه مَجاَمٌة وَعفاَرة  «.عند الصِّ

 «.مه: العظيم اخلطري، وتقول: َأثىل اهلل ملكك، أي َعظى امَلْجد املَُؤثىل( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

اب اّلذي يقبل اإِلْفكاألَفىاك: الَكذب، واإِلْفك( جاء يف َشح الّدامغة: »2)  «.: الَكذى

ئر القبيحة، ألّن  عابَس ( قوله: »3) رف، ومنُعُه من الّضـــــــرا « كذا، منع االسم املصـــــــروف من الصـــــــّ

ــروفًة، إل  اعر إّنام ُيرج من األصـل يف األسـامء، وهو أن تكون مصـــــــــــ ها مَن عُ نْ الفرع وهو مَ الشـّ

ـــــــــــــرف، وقد منع ذلك أكثُر البصـــــــــــــــرّيني، إاّل أن وُ  َزُه يف جِّ روَدُه يف أشــعار العرب ُيرَ الصــّ ح جوا

هبذا البيت،   عابسْضورة الّشعر، وقد وردت هذه الّضـــــــرورة يف سبعة أسامء بالّدامغة، هي: 

ء  و   يــارس ، و491بـــالبيـــت  ظــامل  ، و570،  553،  416بـــاألبيـــات     عــامر ،  و159بـــالبيـــت  ِحرا
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َفْدًما  83 كاَن  إِْن  الَفَتى  ِقَدُم   وما 

 

مينا  املَُتَقدِّ ِمَن  بِِه   (1)َيكوُن 

َطبًّا   الو 84  كاَن  إِْن   َتْأخرُيُه 

 

رينا  املَُتَأخِّ ِمَن  بِِه   (2)َيكوُن 

وَأنُْتمْ  85  َمًعا  موَن  حُمَكِّ  وَنْحُن 

 

آَخرينا   وُقْلُتْم،  ُقْلنا   باِم 

ُهْم  86  وإِْن  ُطْلنا،  َلنا  َحَكموا   َفِإْن 

 

األَْقَْصونا   َفنَْحُن   ، َحَكموا  َلُكْم 

ُتراب   87  ِمْن  ُخِلْقنا  إِّنا   َأال 

 

 

عاِئدونا   إَِلْيِه  َمًعا   وَنْحُن 

َرَأي 88  َمْن  بَِأنَْقَص  َلْسُتْم   نا وَأْن 

 

بِكاِملينا   الُعُلوِّ  َأْهُل   وال 

ُمْلك   89  بَِغرْيِ  األَناُم  اْفَتَخَر   وما 

 

ُمْسِلمينا  بِدين   َأْو   ،  َقِدْيم 

وإِّنا  90  َفْخٌر،  مُها  بِِسوا  وما 

 

جاِمعونا    ، ُكلٍّ دوَن   لَِذلَِك، 

َفْخر   91  بُِكلِّ  الّسابِقنَي   َأَلْسنا 

 

األَْقَدمونا   لوَن  األَوى  وَنْحُن 

َتعاَموا  92  َفّل  العاِربوَن   وَنْحُن 

 

املُْسَتْعِربونا  َبْعَدنا   وَأنُْتْم 

ْمُتْم   93  ُتمْ َتَكلى َفِْصْ  بَِأْلُسنِنا 

 

ُمْفِصحينا   ِمنّا،  الَقْوِم   بَِفْضِل 

الرَبايا 94  َخْلِقُكُم،  َقْبَل   َمَلْكنا، 

 

رينا  َفْوَقُهمْ وُكنّا     ُمَتَأمِّ

َتكونوا  95  مل  ُخِلْقُتْم  َأْن   َفَلاّم 

 

بُِمخالِفينا   َأْمِرنا  يف   َلنا 

َدَخَل   96  الىذي  يف   الرَباياوُكنُْتْم 

 

داِخلينا   بَِكْره   َأْو   بَِطْوع  

 
 

 .581بالبيت  َبْحَدل، و565بالبيت  ُمْسِهر، و514بالبيت 

 : الَعِيّي اّلذي ينقطُع عن اجلواب«.مالَفدْ ( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

 : العارف العامل«.الطىّب ( جاء يف َشح الّدامغة: »2)
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97  ، َعْْص  ُكلِّ  يف  َلنا،  ِزْلُتْم   وما 

 

تابِعينا  َمَلْكُتْم،  َأْو   َمَلْكنا 

ولَ  98  بَِدْوَلتُِكْم،   اّم ـَأَعنّاُكْم 

 

ُمعينا  بَدْوَلتِنا،  ِمنُْكْم،   ُنِرْد 

ُتْم   99  َحََّسْ إِْذ  إَِلْينا   لِفاَقتُِكْم 

 

َغنينا  َمعوَنتُِكْم  َعْن   وإِّنا 

َعَرْفُتموهُ  100  َللىذيَن   ، وإِّنا 

 

َهْيج    ُكلِّ  يف   نا يقاِهر  ،َلُكْم 

َعِلْمُتموهُ  101  َللىذيَن   ،وإِّنا 

 

فاِئت   ، َفْخر  ُكلِّ  يف   نايَلُكْم 

َمْن   102  َقْومي  َبنْيَ  ُكْم  ُكمْ َيرا  َيرا

 

َتنُْزرونا  َبْل  ال  ِد،  الّزا  ( 1)َكِمْلِح 

وُلبًّا  103  َأْجساًما  َأتَمُّ   وَنْحُن 

 

الباطِشينا  يف  َبْطشًة   (2) وَأْعَظُم 

َفَأْضَحْت   104  َمْكُرمة   ُكلى   َسنَنّا 

 

دينا   األَْدياِن  ِمَن   لِتابِِعنا 

مَجيًّل  105  َيْعِرْف  مل  َنْحُن   وَلْوال 

 

الفاِعليناوال    مَجيُع   ُقْبًحا، 

َعْْص   106  بُِكلِّ  املُلوَك  ْفنا   وَعرى

 

ال  ُمنْ تىَملُّ بِآساِس   ميناعِ ِك، 

تابِعيِهمْ  107  التىحّيَة  ْدنا   وَعوى

 

دينا  بُِمَعوى هَلا  كانوا   وما 

َتْلَقوا  108  األَْمّلَك  َفاْنُظروا   وإاِّل 

 

بَِقْومي     ُمْقَتدينا مَجيَعُهُم 

فايا  109  والصى النىشيطَة   وَسنىنا 

 

غانِمينا  الَغناِئِم   (3) وِمْرباَع 

َقدياًم  110  وَسيىْبنا  ْرنا   وَبحى

 

ينا  ُمَغريِّ لِذاَك  ُكنُْتْم   َفام 

 
 

 : القليل«.النىْزر( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

 : العقل«.اللُّّب ( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

 ( يف األصل: »وسنانا... «، وهو ّتريٌف.3)
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َكفٍّ   (لَُّحيِّ ـ)ـ لِ َفُكنُْتْم   111  َكَطْوِع 

 

لِ    ُمعانِدينا   (لنىبيِّ ـ ـ)وُكنُْتْم 

كاَنْت  112  حنَي  األَِسنَّة   وَأْحَدْثنا 

 

َعْدنان  )َأِسنُّة     ( 1)ُقرونا  ( آِل 

َبَدْعنا  وآالِت  113  َمًعا   احلُروِب 

 

املَُتباِرزينا  ُسنُّة   وفينا 

َمَلْكنا   114  بَِأْن  َتْعَلمون   وَأنُْتْم 

 

ُمشاَركينا   َغرْيَ  األَْرِض   بِساَط 

ِمنْها   115  ْقِف  السى َشكٍّ ونِْصَف   َغرْيَ 

 

ِن    لِلتىَيمُّ  نُْسبونايَ إَِلْينا 

طواًل  116  احلوِت  َحتىى  الَغْفَرْيِن   ِمَن 

 

َولينا  باِم  اجلَنوِب  يف   وَعْرًضا 

وِمنّا  117  َلنا،  حاِب  السى  وُمْلِقحُة 

 

مُتَْطرونا   وِمنّا   خَماِرُجها، 

َقْومٌ  118  اجلَوِّ  ِع  َْضْ  
ِ
بِِحذاء  وما 

 

وُمْتِهمينا  ُمنِْجديَن  نا،   ِسوا

آب   119  بَشْهِر  امَلقيِظ  َمَطُر   َلنا 

 

ِدبونا   جُمْ وَأنُْتْم   ،  ومَتّوز 

فينا  120  وَيصوُب  بَِصْحوة    َيَظلُّ 

 

ينا  ُمَقْتى َغرْيَ  ْمِس  الشى  َزواَل 

هُ  121  َثرا َعىَل  ذاَك  َبْعَد   وَنْزَرُع 

 

حاَل    َقْد  والثىَرى   طينا وَنْحِصُد 

َأْن   122  طِّلل    ملَعىَل  ِسَوى   ُيِصْبُه 

 

مُمَْطرينا  ُنْصبُِح  ُثمى   (2)ُشهوًرا 

َجْوَهر    123  فينالِ وَأنَْفُس   أَلْرِض 

 

غانِمينا   َغناِئُم   َمعاِدُنُه 

فيها   124  َحرى  ال  َبْلدة    وَأْطَيُب 

 

حُماِذرينا   
ِ
تاء الشِّ َقرى   وال 

 
 

 أ(، وفيه: »... يوم كانت«.2/133اإلكليل )( ورد البيت يتياًم يف خمطوط 1)

يــل  الطِّّلل ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »2) ًدى ينزل بــاللى : وهو نــَ لٍّ إذا كــانــت ليلــة ســــــــــــاكنــة   ،مجع طــَ

ياح  اجلّو«.  ـ]ـية صاف  ،الرِّ
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تي    ( إَِرمُ ) هِبا   125 ـ   ملالى اللى ُلِق   َُيْ

 

ُمفاِخرينا   بِداِر  ُمْشبَِهها   ـُه، 

النىواحي   126  َأقاليُم  ْت  ُعدى  وإِْن 

 

احلاِسبينا،  بَِزْعِم  هُلا،   َفَأوى

مَجًْعا  127  األَْرِض  ِجناُن  وَلنا   َلنا، 

 

بينا  ُمَكذى َغرْيَ  احلُْكِم   ( 1) وناُر 

إاِّل   128  امَلْجِد  َوِرْثناَفَأيى   َقْد 

 

َولينا   َقْد  إاِّل  الِعزِّ   وَأيى 

َحتىى 129  اجلوِد  َسبيَل   وَأْوَضْحنا 

 

لِلّسالِكينا   َجى  الدُّ يف   َأباَنْت 

ألَنّا  130  ُعِرَفْت  ما  َنْحُن   وَلْوال 

 

سابِقونا    امَلكاِرِم  ُسُبِل   إَِل 

ُكنوًزا 131  فينا  ُلنا  َأْموا  وما 

 

َكنََز    الكانِزوناإِذا    (2)الُوفوَر 

جار   132  وُكلِّ  للُوفوِد   وَلِكْن 

 

النّاِزلينا  يوِف  ولِلضُّ  (3) َأَرقى 

الشِّ  133  ِمَن  هَلْم  ِجفاًنا ُنِعدُّ   يَزى 

 

ُملينا  إِذا  الِقّلِت   (4) َكَأْمثاِل 

 

 

بنار احلُْكم( جاء يف َشح الّدامغة: »1) يّب من اخلَشــــــــَ  وآثاُرها اليوم،  : هي النّار اّلتي كانت باحلَزا

 َبيِّنَة تنظرها قد َسَبَكت احلجارة. وكان أهل اليمن يتحاكمون إليها يف املُْعِضل«.

 «.: املال الكثريالوفور( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

فـِد: اـلّذي يزور امللوك.   الوـفد ( جـاء يف َشح اـلّدامغـة: »3) مجـاعـة وافـِد، ومجـاعـة الَوفـْد ُوُفود، والوا

 «.: َقلى ما يف يدهأرق .واحلاج َوْفد اهلل َعزى وجلى 

ْيَزى ( جاء يف َشح الّدامغة: »4) ــِّ مجاعة    الِقّلت   .: خشــــٌب أســــود ُيتىَخذ منه اجِلفان واألَْمشــــاطالشـ

ْدران   ى الغــُ مى ْدران. وُتســـــــــــَ ا، ويكون يف بطون األوديــة كــالغــُ فــَ ة يف الصـــــــــــى ت: َوِقْيعــَ ت، والَقلــْ َقلــْ

 «.الكبار ِقّلًتا أيًضا



187 

 

ِمنْها  134 ْكُب  الرى َيناُل  ِشقٍّ   َفِمْن 

 

َيناُل    ِشقٍّ   ( 1)القاِعدوناوِمْن 

كُ  135  نِْصَف  ُم  َطعام  َتَلهى ِمْن   رٍّ 

 

َشنونا  َأْو  الَعريكِة   (2) وَكْوماَء 

لَ  136  َمْعرَش   َيكونوا ـَعبيطَة   اّم 

 

يارِسينا  َعَلْيها   (3)بَِأْزالم  

ِقْدرٌ  137  ْهِر  الدى يف  َلنا  َنَزَلْت   وما 

 

َأْجَل    األُثْفاِة،   (4) الّطاِرقيناَعِن 

ََنار   138  ِسَوى  الطُّهاِة  َلْيُل   َفام 

 

وطابِخينا  ذابِحنَي   (5) َلَدْينا 

رِ  139  بُِكلِّ  َيبِْتَن   يع  وَأْكُلُبنا 

 

َيْلَتقينالِـ  امَلناِزَل  ى  َوخى  (6) َمْن 

ُمْتِحفوُه  140  بالَبصابِِص   َفَبْعٌض 

 

َنْحَونا،    يناوَبْعٌض   (7)َكُمَبرشِّ

َعَلْيهِ ـلِ  141  وَجَرْت  َدْت  ُعوِّ َقْد   ام 

 

ُيْفَقدونا   ال  ِعنَْدنا   لَِوْفد  

 
 

ْكب( جاء يف َشح الّدامغة: »1) كاب الرى ْكبان. واإِلبِل: الرِّ  «.: الرُّ

ه: الالَكْومـاء   .: االْبتِّلعاالْلتِهـام ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »2) نـام، والَكَوم ِكرَبُ  .نـّاقـة العظيمـة الســـــــــــّ

نُون .الَعِرْيَكة: الّسنام   ُ: ِمْكيال ألهل الِعراق.الُكرّ و «.: املهزول من اإِلبِلالشى

.  الَعْبط ( جاء يف َشح الّدامغة: »3)
 
: هم اليارِسون  َأْن َتْعبِط النّاقة صـــــــحيحًة َفَتنَْحَرها من غري داء

 «.أصحاب امَلْيَِّس اّلذين يْضبون عليها بالِقداح وجَيُْزُروَنا

غري مأنوسة،    ، كذا وردت، وهياألُثفاةو( جاء يف َشح الّدامغة: »الطىارق: الىذي يأيت َفْجَأًة«.  4)

 ُيطَمأنُّ إل كوَنا منقلبًة عن ُأثِْفَية أو ُأثِْفّية.  تاحة، والومل يوقف عليها يف املعجامت امل

 : الطىبىاه، واجلمع الطَُّهاة. يقال: َطَها اللىْحم، فهو َيْطُهوه«.الطىاِهي( جاء يف َشح الّدامغة: »5)

 : أي بُكّل طريق«.بُكّل ِرْيع( جاء يف َشح الّدامغة: »6)

َنِب، ِمَن الَكْلب، ومن ذواِت األَْرَبع«.الَبْصَبَصةالّدامغة: »( جاء يف َشح 7)  : ّتريُك الذى
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ءً  142 َسوا َطْلَعتِِهْم  ِعنَْد  ُهْم   َترا

 

ُمنَْزلينا   َعَلْينا   وَأْمّلًكا 

َكِمْثِل   143  ُكنّا  ر  )وما  نِزا  ( َبني 

 

ِئدينا   بِوا املُهوِد   ألَْطفاِل 

َهذا  144  َبْعِد  ِمْن  ُلنا  َأْموا  وما 

 

بِ   فاِئِح، ما ُغشيناِسوى  الصى   (1) يِض 

فة    145  ُمَثقى  وَأْرماح  
 
  ِرواء

 

الُكلينا  َمَع  الُقلوِب   (2)بِتاموِر 

زُ   146  ياِن  ْ الرشى ِمَن   ور  وُمْشَطرة  

 

َمْربوعً   َمتيناَكَسْوناُهنى   (3) ا 

َسْهم   147  لُِكلِّ  ِق  الِفرا ِعنَْد   بِِه 

 

نينا  الرى ُيْعِّل  بَِزْوِرها   (4) َيكوُن 

نا  148  ِسوا ال  فينا  كاَن   وُجْرد  

 

اْفُتلينا  وَلنا  َمًعا،   (5) َمعاِرُقها 

َسَلَفْي   149  يف  َن  رِصْ ر  )وِمنّا   ( نِزا

 

حاِملينا  َعَلْيِه  ُكنّا  ا 
ِ
 (6)مل

 
 

َفائح( جاء يف َشح الّدامغة: »1)  هي الّسيوف احِلـْمرَييىة«. بِْيض الصى

ة ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »2) فـَ ف بـالثىقـاف، وهي حـديـديـٌة  املَُثقى : الّرمـاح، تكون فيهـا األََود، ثّم ُتَثقى

ْمحتكو م هبا َأَود الرُّ اِخنْي ُتَقوى  : مجاعة ُكْلَية«.الُكِلني .: دُم القلبالتىاُمور .ن عند امَلسى

ريان»قوُلُه:  ( 3) ـــــــــــريان، وهو شجٌر ُتتى «ُمْشَطرة من الّشـــــــــــِ منه  ذُ خَ ، أي قوٌس مأخوذٌة من شجر الشِّ

طها  : اّلتي يكون َوَتُرها ممالّزور جاء يف َشح الّدامغة: »الِقســـــــــــــــّي. و ا يِّل الّرامي مائًّل عن َوســَ

 : الَوَتر، من َأْرَبع ُقًوى«.امَلْرُبوع.  إل جانبها األَيََّْس 

ننِْي ( جاء يف َشح الّدامغة: »4)  من الصوت«. الرى

د، كـان َأْعَتَق لـهاجلُْرد ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »5) اِرق   .: اخليـل. وإذا كـان الَفَرس َأْجَرَد اجِللـْ :  امَلعـَ

 األَْعراق. فرييد ذواِت األَْعراق الكريمة«.

َلف( جاء يف َشح الّدامغة: »6) م ِمَن األوائل واألَْجداد«.السى  : َمْن تقدى
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َعَلْيها  150 لِنَْحِمَلُهْم   َرَبْطناها 

 

َيلينا    ما  وَنْحمي  َوَفدوا   إِذا 

رُسوًجا   151  َعَرفوا  ما  َنْحُن   وَلْوال 

 

لَ   كانوا  مينا ـوال  ُمَلجِّ  ُهنى 

ا  152  ُطرًّ اخلَْلِق  َقْبَل   َعَلْوناُهنى 

 

ُحصونا  ِدَفها  َمرا نا  ْ  (1)وَصريى

ِصْدق    153  ُشيوِه  لوا   ملُتراُث   َيزا

 

واِرثينا  َم  َتَقدى مِمىْن   هَلا 

ما   154  إِذا  َفَرق   ِمْن  النّاُس   َيَظلُّ 

 

ُثبينا  ِشَكك   يف   (2)َعَلْوناُهنى 

مِ  155  جاَرنا  َمنَْعنا ـوَنْمنَُع   اّم 

 

والَبنينا  ِمنُْه  لِّ  الدى  (3) َذواِت 

ِمنُْهْم     ُهمْ ]وما   156  بَِأَعزى   ِعنَْدنا 

 

َردِ   وَلْو  بالنُّفوِس   ( 4)يناَنقيِهْم 

نا  157  َيرا َأاّل  َغْيَظنا   وَنْكظُِم 

 

طاِئشيناَعدُ    ، بٌّ
حُمِ َأْو    (5)وٌّ 

هُ  158  َجوا ِمْن  َقْلب   بُِكلِّ   وَعلى 

 

ََتَْتوينا  ناًرا  الَغْيِظ   (6)لِذاَك 

 

 

 س، أي َمْقَعد الَفَرس«.رَ الفَ  نَ ْدف مِ : مجاعة َمْرَدف: وهو الرِّ امَلراِدف( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

ّلح( جاء يف َشح 2) جل من السـّ ة: وهي مجيع ما َيْلَبس الرى كى َكك، مجاعة شـِ ،  ُثبنِْي   .الّدامغة: »الشـِّ

 مجاعة ُثَبة: وهي الِفْرقة ِمَن النّاس«.

ّل ( جاء يف َشح الّدامغة: »3)  : النّساء«.ذوات الدى

 .، وُرّم عن نسخة اجلامع الكبري( ما ُحّف بمعقوفتني سقٌط يف األصل4)

ــاء يف  5) ــة: »( جـ ــّدامغـ ــاُؤهَكْظم الَغْيظ َشح الـ ائش  .: إخفـ ــْ : انتشـــــــــــــار عُ الطــّ ــُ ة الرى دَ قـ ه  جـ ــُ اَينَتـ ــَ ل وُمبـ

رْب«.  للصى

«.(َعلى )جاء يف َشح الّدامغة: »يريد بـ  (6)  : َلَعلى
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َأواه   159 ذا  ِحْلاًم  بِذاَك   َنصوُن 

 

فيها    ءُ )َرسا  ِس ) و  ( ِحرا  (1)(ينا طوُر 

نا  160  َحَْضْ إِْن  ما  إًِذا،  بِِه   َنَظلُّ 

 

جينا  ُمَتَتوِّ  ، ِفل  حَمْ  ( 2)مَجاعَة 

اْقتِدار   161  بِّل  ُمنِْعمنَي   وَلْسنا 

 

القاِدرينا   َعْفُو  الَعْفُو   ونِْعَم 

نَ  162  َعنيد    ْعِصْف وإِْن   بَِجّبار  

 

ُمْسَتكينا   ِ التىَجربُّ َبْعَد   ( 3)َيِْصْ 

َعِلمُ  163  بَِمْن  َقدياًم َكَعْصَفتِنا   وا 

 

لَ    
ِ
اخلَُلفاء ساَورونا ـِمَن   اّم 

َعَصْفنا  164  إِذا  حاطِمنَي   وَلْسنا 

 

واملَُتَعظِّمينا  األَْمّلِك   ِسَوى 

َيعْ  165  الّريِح  َأْرض     ِقرُ َكَعْصِف  َدْوَح 

 أرض 

 

الُغصونا  ِمنْها  بِعاِضد     (4)وَلْيَس 

 

 

ة، بتخفيف اليـــاء: وهي أن ّتفر للِقْطعـــة من  األَواِخي ( جـــاء يف َشح الـــّدامغـــة: »1) : مجـــاعـــة آِخيـــَ

يًِّقا، ثّم َتْعِقَد َطَريَف اخليل يف األرض مقد ــَ ًعا، وَأْعّله ضــــــــ ــِ ، ويكون أســــــــــفُل احلَْفر واســــــــ اَر ِذراع 

م حولـــه حجـــارة وتراب،   ض يف أســـــــــــفلـــه ُعْوًدا، ثّم ُيْرضـــــــــــَ رْيَ ُعْرَوًة، ثّم ُيَعرى
احلبـــل حّتى َيصـــــــــــِ

ًعا شــــــــــديًدا حوَل باقي احلبل، فُتْظِهر ِمَن احلبل عىل وجه األرض قدَر ُعرْ  عه َرصــــــــــْ َوة ، وَتْرصــــــــــَ

ابىة، فتلك اآلِخَية ـــاها »أَ .  َتْربِط هبا الدى ْيناْرسـ ــِ خها ِحرا وُطْوَر ســــ ــَ ء.  : أي َأْرســــ : جبل بمّكة، ِحرا

ه ْينا . َمْن َفَتح احلاء َمّد، ومن كَّسـها َقْصـَ ءُ : اّلذي ذكر اهلل جّل وعّل«. وقوله: )ُطْور ـسِ (  حرا

 كذا، منعه من الّْصف للّْضورة.

ِجنْي: ِمْن لِباس الّتاج«.( جاء يف َشح 2)  الّدامغة: »ُمَتَتوِّ

ّلة«.امَلْسَكنَة .: العايِت الّطاِغيالَعنِْيد( جاء يف َشح الّدامغة: »3)  : اخلُُضوع والذِّ

جر4) ْوح: ِعظام الشى  َعَضد الّشجر: َقْطُعه وَكَّْسه«. .( » جاء يف َشح الّدامغة: »الدى
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ُيْغِّش  166 امَلْجِر،  بِاللُّهاِم   وَنْغدو 

 

 

النّاظِرينا  ِمنُْه،  الَبْيِض    ( 1)بَِلْمِع 

إَِلْيِه  167  نا  رِسْ َمْن  داَر  ُك   َفنَْْتُ

 

َأنينا  بِنا  الُقفوِل  َلَدى   (2) َتِئنُّ 

ِمنْها وَقْد   168  احلَْزُن  َفساَوى  ُعِرَكْت 

 َيْضَحى

 

فاِحسينا  بَِكْلَكِل    (3) َسباِسَبها، 

َرًح  169  داَرْت  َحبٍّ َكام  َفْوِق  ِمْن   ى 

 

املُْسَغبينا  َأُكفُّ   (4) َتداَوهُلا 

ََنًْبا  170  لِلّريِح  هِبا  ما   َفَأْصَبَح 

 

رينا   َكام]  الدى تِِه،  خِلفى  ( 5)اْنَتَهَبْت، 

َعروب   171  ِمْن  فيها  كاَن  َمْن   ِسَوى 

 

اجلُفونا  َنْظَرهِتا،  ِعنَْد   ، ُ  ( 6) ُتَفْتِّ

ِمنّا   172  ِب  الُعّزا ُمنِْكحو   فِإّنا 

 

ُمْعِرسينا  َيبيتوا  ألَْن   (7) هِبِنى 

َعَلْينا   173  َكَتْبناُه  َمْهر    بِّل 

 

لَ   ُكنّا  بُِمْحِْصيناـوما   ُهنى 

 
 

ذي يلتهم َمْن دَخلــه، فّل َيبنِْي فيــه  :اللُّهــام ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »1) امَلْجُر: اجليش   .اجليش الــّ

ْهم اّلذي يلوح َبْيُضه وُسُيوفه«.  الدى

ُجوع«.الُقُفول: ِمْن َأننِْي الَعِلْيل. و»األَننِْي ( جاء يف َشح الّدامغة: »2)  : الرُّ

ْهل ِمَن األرضاحلَْزن( جاء يف َشح الّدامغة: »3) ّده الســـى
ــِ در، وهو الِكْرِكَرة  الَكْلَكلو  .: ضـ : الصـــى

َكة؛ وإنام َيْفَحُص اجلمُل هبا فليس هلا َثِفنَة«. ك والرِبْ ى الرَبْ  من البعري، وُيَسمى

 : اجلائع«.املُْسَغب والّساِغب» (4)

جاء يف َشح الّدامغة:  ، وُرّم عن نســخة اجلامع الكبري. و( ما ُحّف بمعقوفتني ســقٌط يف األصــل5)

َجر«.: النىْهب» ِرين: الَيبِيس ِمَن الشى  االْختِطاف. والدى

يِّبة النىفس، واجلمع ُعُرٌب«.الَعُروب( جاء يف َشح الّدامغة: »6) اَكة الطى حى ة الضى  : املرأ

اب( جاء يف َشح الّدامغة: »7)  : مجاعة َعَزب، وهو اّلذي ال زوج له«.الُعزى
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الَبخايت 174 َكَأْشداِق  ب   َْضْ  ِسَوى 

 

َأْو    اهلاماِت،   املُتونا  َيِردُ ِمَن 

مِ  175  َأْرجاَءها،  َتناَءْت،  ـَتَرى   اّم 

 

َيْلَتقينا  ال  َكْلِمها   (1) وَأْرَغَب 

ِمْثِل   176  ياص وَطْعن   الصى  
ِ
 َأهْباء

 

ُكفينا  إِذا  ِد  امَلزا ِه   (2) وَأْفوا

بِفِ  177  اْنَفَهَقْت  إِذا  ِمنْها   يهاَتَرى 

 

ُمْسَتبينا  باًعا   
ِ
ء اخلَْْضا  ِمَن 

ُكنّا  178  ُمنُْذ  ِئِب  للَغرا  وَلْسنا 

 

بِناِكحينا  ماِح،  الرِّ َشبا   (3) بَِغرْيِ 

َكعاٌب  179  َيْوًما  َلنا  َبَرَزْت   وما 

 

النّاظِرينا  ُعيوُن   (4)َفَتْلَمَحها 

اْرتِياعٌ  180  ْلَخَلها  خُمَ َأبَْدى   وال 

 

مانِعونا  ِعِب  لِْلَكوا  أِلَنىا 

 

 

بِِوْتر   181 َلنا  الَعدوُّ  َذَهَب   وال 

 

ضينا  ُمَغمِّ َعَلْيِه   َفَأْمَسْينا 

َنْقَتضيِه  182  ما  إِذا   ُنضاِعُفُه 

 

يونا  الدُّ املَُعيِّنِة   (5)كِإْضعاِف 

 
 

ــّ أرجاء هذا الضـ ( جاء يف َشح الّدامغة: »1) ـ ـ ـ ـ ـ نبهرب ــ  جوا
 
نبه، وأرجاء كّل يشء ِغْيب و. : جوا :  الرى

 الواسع«.

ــل الَبْهو ( جاء يف َشح الّدامغة: »2) كاة، وهو ِكناٌس للثىور يف أصـــــ ــْ شـــــ
ِ
ى امل مى ــَ ة البيت اّلتي ُتســـــ : ُكوى

ا    ، ويكون األَهْباءُ َأهْباءشــجرة. ومجاعة الَبْهو  ى منها بالّليل، مَ رْ للحصــون باحلجار تُ  مفقًرا أيضــً

ياصاّلتي أراد. و وهي  ة«.: احلصون املبنيّ الصى

 شبا الّرماح( جاء يف َشح الّدامغة: »3)
 
ه«. :: أطراف األَِسنىة. وَشَباُة ُكّل يشء  َحدُّ

ب( جـــاء يف َشح الـــّدامغـــة: »4) َأ وَبَرز. الَكعــاب والكــاعــِ ا، أي َنتـــَ ْدِيـــُ ب ثـــَ : اجلـــاريـــة اّلتي قـــد َكعـــَ

 : االْختِطاف بالَبَْص«.اللىْمح

َبا، والفعل الِعْينَة املُضــاَعَفة( جاء يف َشح الّدامغة: »5) : املَُدبِّر بالرِّ ء. املَُعنيِّ ــّ : من إضـــعافك الّشـ
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َقناُة   183 َتْأبَى  َيامن  )وَقْد   ( َبني 

 

 

َتلينا  بَِأْن  الُعداِة  َغْمِز   َعىَل 

َصفاةٌ  184  هَلُْم  دوَع  الصُّ َتْأبَى   َكام 

 

القاِرعينا    ُفؤوُس  هِبا   َُييُط 

َقْد   185  َكتيبة    عاَدَلْتهُ وَكْبِش 

 

 

جينا  ُمَدجى احلَديِد  يف   ،  ( 1) بَِأْلف 

َكميٌّ ُأتِ  186  ِمنّا  َفًتى  َلُه   يَح 

 

اجلَبينا  وَأْرَكَبُه     ( 2)َفَأْرداُه 

ِمنْهُ  187  ْدَر  الصى َكَأنى   وغاَدَرُه 

 

ُطلينا  بِِقنْديد   ْيِه،   (3)وَكفى

َعَلْيهِ  188  عاِكفًة  الطىرْيُ   َتَظلُّ 

 

وَينَْتقينا  الَبضيَع  ْرَن   (4) ُينَقِّ

ت   189  حارِسا َمآتَِم   وَأبَْقْينا 

 

وَيْسَتفينا  َينَْتزيَن   (5) َعَلْيِه 

 

 

 

َزْعِم   190 يف  َنكوُن  َزْيد  )َفَكْيَف   ( اْبِن 

 

 « َهذا:  ُمْشَتويناَعىَل   «   َكَشْحمِة 

 
 

 والَعنْي«.

ُل اجليش وقــائــُده. والَكْبش: اجليش. والَكْبش( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »1) ج: َبطــَ ذي  املــَُدجى : الــّ

ته، فّل َيبنِْي منه   إاِلى احلََدَقتاِن، فهو حديٌد ُكلُّه َأْسَود«.يكفُر يف ِشكى

َدى، وهو املوت. وِمْن َأْرداه َعِن الَفَرس:  َأْرداه ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »2) ، ِمْن وجهني: ِمَن الرى

ى يف ِسّلحه: أي َتَغطىى«. َله. والَكِمّي: ّالذي َتَكمى  إذا َجدى

 ْرُس«.: الوَ الِقنِْدْيد( جاء يف َشح الّدامغة: »3)

ة ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »4) ه. وعــاِكفــَ وا ُت إل ســـــــــــِ ْيع : أي مقبلــة عليــه، ال َتْلَتفــِ ــِ ـ ـ ـ ـ ـ : الّلحم،  الَبضـ

ن وَيْطُلْبَن النىِقّي، وهو املُّخ وَشْحُم الَعنْي«.َينَْتِقنْيَ والِقْطعة َبِضْيَعة. و  : َُيَْْتْ

ْأتَم، وهو  املـآتِم ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »5) فــات  احلـارِسات مجــاعــة النّســــــــــــاء. و: مجع مــَ : املَُكشـــــــــــى

 : بالّْتاب، وهو مأخوٌذ ِمَن الّسايِف«.َيْسَتِفنْيَ : من النىَزَوان. وَينَْتِزْينَ الوجوه.  
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َعَلْينا  191 َوَجَبْت  لَِلْطمة    وَنْحُن 

 

هاِزئينا   َعنْها  النّاَر   َدَخْلنا 

ألَْرِض   192  املُْرِجفوَن   ( َنْجد  )وَنْحُن 

 

 (1) وامَلْذِحجينا  (ُقضاعة  )بَِأنِْف   

لَ  193  َّتَْتنا  َوطِْئنا  ـَفامَدْت   اّم 

 

املَُتثاِقلينا  َوْطأَة   (2)َعَلْيها 

َيْوم  َأبَْلنا   194  َغرْيَ  فيها   اخلَْيَل 

 

ُصفونا  َأطِلىتِها  يف   ( 3)وَظلىْت 

ماءً  195  َوطَِئْتُه  ما  َتُظنُّ   وُرْحَن، 

 

 (4)َيموُج ِمَن الَوَجى يف اخلَْطِو طينا 

َمها   196  ُمْرِدفنَي   ( ُرماح  )وُرْحنا 

 

الرُبينا  ِمنْها  عيُسنا   (5)ُيَقْعِقُع 

َعَلْينا  197  ها  َمْعرَشِ َوْفَد   َتنَظىُر 

 

فيناـلِ   َتمى  نِكاح   َأْو   َمنٍّ 

 

 

َجف( جاء يف َشح الّدامغة: »1) . وأراد  الرى
ِ
ء ُك الّشــــّ ــاَعة: : َّتَرى ــَأنْف ُقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بَن عمرو بن   َخْوالنَ   بــ

ــاَعة، وإ َلم بن بنَ   ََنْدحلاف بن ُقضـ ــْ ــود بن َأسـ بَن ربان، وهو    َجْرمَ حلاف، وإ زيد بن َلْيث بن سـ

ْذِحجحلـــاف. ومن  إعّلف بن ُحْلوان بن ِعْمران بن   ًدا،  والنىَخَع،  بَن كعـــب، و  احلــارَث   مــَ ُزَبيــْ

، وَُياِرُبون َقْيًسا وِخنِْدًفا«.ُجْعًفاو  . وهؤالء الىذين ُيَصالون أرَض نجد 

 : امَلْيل واالْضطِراب«.امَلْيدالّدامغة: »( جاء يف َشح 2)

: مجع  األَطِلىةاخليل: َأَقْمنا يف داِرهم؛ فباَلِت اخليُل فيها وَراَثْت. و  َأبَْلنَا ( جاء يف َشح الّدامغة: »3)

ِت اخليـــل، و َفنـــَ اِفنطِّلل. نقول: َطِلْلنـــا يف دارهم وبِْتنـــا حتىى صـــــــــــَ ــى ـ ـ ـ ـ ـ ـ : القـــائم عىل ثّلث، الصـ

ُفون يف القيام«.وإحدى رجَلْيه   نُْبك، واألَْغَلُب عىل اخليل الصُّ  قد شاهَلا عىل َطَرِف السُّ

 .: احلَفا وِرّقة الَقَدم أو احلافرالَوجى( 4)

نا يريد إذا َذَمَلْت بنا  امَلها ( جاء يف َشح الّدامغة: »5) : بقر الوحش، وُرماح: موضــع. يقعقع ِعْيســُ

ْينِمَن األلوان. و وهِبنى الِعْيس، وهي النُّوق والِعْيُس  ة، تكون ِشْبه ُبَرِة النىاقة«.الرُبِ  : من فضى
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َفَتى   198 املُْقِعصوَن   ( ُسَلْيم  )وَنْحُن 

 

 ( 1) ُمَصبِّحينا  (الُغَمرْيِ ـ) ب  (ُعامرةَ ) 

الَعّّلِق )ومَحىْلنا   199   مَجًْعا   ( َبني 

 

َرزينا  مِحًّْل  َأخيِهُم   (2) بِِعْتِق 

ْقنا   200   ( َلبيد  )يف    ( اجلَعاِفرَ ) وَطوى

 

َثمينا  ِعنَْدُهُم  كاَن   بَِطْوق  

لِ   ملو 201  فيها   (َوجٍّ ـ)َنْقِصْد  إِنى   ، 

 

َقُرَبْت -  الّراِضعينا  -َفّل   (3) حَمَلى 

َأَسد  )وغاَدْرنا   202   ( ُحْجر  ـ)بِ   (َبني 

 

خاِمدينا    َحصيًدا  ُثْرنا   وَقْد 

وَلِكْن   203  اْنَقَعَرْت،  ما  النىْخِل   َكِمْثِل 

 

شاِغرينا  ُهْم  َترا  ( 4)بَِأْرُجِلِهْم 

 

 

 

َحْواًل  204 األَْرِض  ِسباُع  هُتُْم   َتَقوى

 

َقيِ   َتَزًنا  خُمْ ُثمى  ا،   (5) يناَطريًّ

ْت   205  َفَمرى ِدياَرُهُم   وَزْلَزْلنا 

 

ساِفليناأِلَ ُتباِدُرنا     ْسَفِل 

 206   ، َهْيج  لِيوَث  ُتِقلُّ   بُِمْضَمرة ، 

 

ُمْسَتْلِئمينا  هِتا،  َصَهوا  (6) َعىَل 

 
 

 .الّشخَص: املُْجِهز عليه بَّسعة   املُْقِعُص ( 1)

ر احلاء: ما َُيَْمل عىل الّظهر، وبفتح احلاء: ما محل يف ــــــــــــــــ ، بكســـــ احِلْمل( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

 البطن«.

ْيُف أحـُدهم، وال َوجُّ ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »3) ، ال َيضـــــــــــِ : الطـّائف، وأهلهـا َثِقْيف هم أهـل ُلْؤم 

اِضعطعام.  بينهميأكل إذا دخل عىل قوم  ِئْيم«.الرى  : عند العرب اللى

 .ِرْجَلُه:  اّلذي يرفعها وُيباعدها عن األخرى الّشاغر( 4)

 : اللىْحم اليابس«.الَقِيني( جاء يف َشح الّدامغة: »5)

الــــّدامغــــة: »و  .وهو ّتريٌف   »مســـــــــــتلممينــــا«  ( يف األصــــــــــــــل:6) َمَرةجــــاء يف َشح  ــْ ـ ـ ـ ـ ـ : اخليــــل، املُضـ

هواتو َْمة«. : ِمن لِباسِ ُمْسَتْلِئِمني مجع َصْهَوة: وهي َمْقَعد الفارس. الصى  الألى
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َوشيٌج  207 ثِبِها،  َكوا َعىَل   ،  َتَظلُّ

  

ماِّتينا  بَِأيْدي   (1) َكَأْشطان  

 208   ، َهْيج  َيْوَم  َأخانا،  َقَتلوا   وما 

 

غاِدرينا   وَلِكْن   َفنَْعُذَرُهْم، 

كاَنْت   209  َأَسد  )وما   َفُغّروا   ( َبنو 

 

َيامن  )ِة  بَِجْمرَ   ُمْصَطلينا (ذي   ، 

جِ  210  ِمنّا َأَلْيسوا  الّطائنَي   ريَة 

 

ُيْعَرفونا   َقدياًم  كانوا   هِبِْم 

َهذا  211  َقْبَل  َقدياًم  كانوا   وُهْم 

 

ُقيونا   هِلالِِكِهْم   إِلْرثِِهُم 

َعَلْيِهمْ  212  عاًرا  ِحْلُفُهْم   وَحْسُبَك 

 

طالِبينا   لَِذلَِك  كانوا   وُهْم 

بَِلْوم   213   ، َقْوم  َعىَل  قاَمْت،   وَلْو 

 

الّشاِهدينا   َمقاَم  ِرُحُهْم،   َجوا

َعىَل   214  قاَمْت   وَحتىى  ( َأَسد  )إًِذا، 

 

َيْلَبسونا  اللىوايت   (2)ثِياهُبُُم 

لِّ   ( ُكَمْيَت ) –  ]َفُدوَنَكها 215   واْنُظرْ   -الذُّ

 

وِفينا   بِنا  َأثَْرَت  ما  ِقَب   (3) َعوا

َصّلٌة  216  بِِه  َّتِلُّ  ال   ،  بَِلْوم 

 

لَ   َأْضَحوا  ُمَدنِّسيناـبِِه   ُهنى 

َأْن   217  إَِل  َعنُْهْم  ِئل   بِزا  وَلْيَس 

 

خالِسينا   كاألَفاعي  ُهْم   َترا

دودانَ )والِسَيام   218   ِمنْها   ( َبني 

 

ُُيْرَبونا (ــكاِهلِ )و  ما  إِذا   ها 

 

 
 

من الَفَرس: حـيث تقع الَقـناة، إذا َطَعن هبـا، وهو عىل املعرفـة.   الـكاثَِبة( جـاء يف َشح اـلّدامغـة: »1)

 «.امَلاتِح : الَقنا. واجلاذب:يجالَوِش و

 !كذا «وحّتى»قوله:  ( 2)

ا أخــّل بــه (ب102: )خمطوط طراز أعّلم الَيَمن  يف( ورد البيــت ثــالــث البيتني قبلــه  3) ، وهو ممــّ

 َشُح الّدامغة، وفيه ما يدّل عىل أّن ثّمة احتاماًل أّن الّدامغة مل تنته إلينا تاّمة الَعَدد رغم طوهلا.
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،  ُهمُ  219 َرقيق  بِِإْسّلم    ،  َمنّوا

 

خُمِْلصينا   وَلْيسوا  َريّب،   َعىَل 

بِ  220   ( اْبِن َجْون  )و  (اْبِن َأْصَهَب ـ)وُثْرنا 

 

جُمِْحفينا  ُثْرنا  حنَي   ( 1)َفُكنّا 

ْت   221  َقْومي،  (َجْعدةٌ ) َفَخرى بُِسيوِف   ، 

 

ساِجدينا (َضّبةُ )و  ُثْرنا،  حنَي   ، 

ُمَزْيِقيا ) و 222  َعَرْفُتْم  (آُل  َفَلَقْد   ، 

 

عاِئدينا  َفُكّروا  َعُهُم،   (2)ِقرا

َظْلنا    ( ةَ ُأوارَ ) وَيْوَم   223   
ِ
نْعاء  الشى

 

 

ِمئينا    َسيِِّدنا  بِاْبِن  ُق   (3) ُنَحرِّ

اللىْخميُّ )وداَن   224   ِمنُْكمْ   ( األَْسَوُد 

 

دودانَ )  بينا   (َبني  بِّ  واملَُْتَ

ِشيًبا  225  األَْطفاَل  ُك  َيْْتُ  بَِيْوم  

 

ُعونا  ِمنُْه  ِعِب  الَكوا  (4) وَأبْكاَر 

إَِل   226  ِفيُكْم    (ارِ النِّس ) وصاَر   ُيديُر 

 

َطحونا  ةً حَ ُمَطْحطِ   لـَِهَبْت   (5)لِـام 

َبْعِضُكُم   227  بَِثْأِر   َبْعٌض وَفقاَم 

 

بِِه    َِشَ َأَحلى   (6)َحجونا  ةً ُمرَشْ

 

 

َك   228 َفجاَرْت    ( َطيًِّئا) وَأَْشَ  فيها 

 

املَُتَمْعِددينا    َعىَل   ِرماُحُهُم 

 

 

 «.بالّّشء: َأتَْيَت عىل أكثرهَأْجَحْفَت َشح الّدامغة: »( جاء يف 1)

َعة وآل َجْفنَةآُل ُمَزْيِقَيا( جاء يف َشح الّدامغة: »2)  «.: األَْوس واخلَْزَرج وُخَزا

 ( يف األصل: »الّشعنا«، وهو ّتريٌف.3)

ّن شيًئا«.: مجاعة َعَوان، وهي اّلتي قد َطَعنَْت يف ُعون( جاء يف َشح الّدامغة: »4)  السِّ

 الّّشء إِْهّلًكا«. َتَفّرُق : الطىْحَطَحة( جاء يف َشح الّدامغة: »5)

ـــــ الشـى ( جاء يف َشح الّدامغة: »6) ـ ـ ـ ةــ ــّ : الِكْرِكرة، يقال: ألقى فّلٌن عىل الشــ ْرََشَ ه، أي: ـــــــــــ َِشَ يء ََشا

 راء كّل يشء«.أيت ِمن وَ ت: اّلتي واملحجنة جوناحلَ َصْدره. و
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َعَلْيُكْم   229 فاِقرة   َكْأَس   َأداروا 

 

وُمْثَملينا  ُمْسَكريَن   (1) َفُرْحُتْم 

ْي ـ)بِ   آُبوا و 230  الُقَشرْيِ مالِك      ( اْبِن 

 

الَكنينا  الّداَء  ِمنُْكُم  َح   (2)َفََّسى

َقْوم    231  َأُكفى  َد  اجلَرا َمنَعوا   وُهْم 

 

جارَ   ظينا  ةً َدَعْوها   (3) ُمَتَحفِّ

الَفواِرسِ )و 232  َعِلْمتمُ   ( َعنَْْتَة   َقْد 

 

امَلنونا  الَقى  َرهيِصنا   (4)بَِكفِّ 

هَتْوي  233  ْمِح  الرُّ َشباَة  نا  ْ  وَيَّسى

 

م  )إَِل    ُمَكدى َطعينا (اْبِن  َفَهَوى   ، 

ظالِـم  ) وَأْوَرْدنا   234   امَلنايا    ( اْبَن 

 

ُمناظِرينا  لِْلَختوِر   (5)وَلْسنا 

بِنا   235  َلْيىَل )َفذاَق   َرداُه    (َأبو 

 

ل  ُمّرةَ ـ)وُكنّا   خاِفرينا  (اْبِن 

لَ  236  ُثمى  ًرا  ِمرا   اّم ـَأَجْرناُه 

 

ِذمى   َه   (6)حينا  ( الّطائنيَ )َة  تَكرى

ْبُن  )و 237  َلْيِميـْ َعّباُس  السُّ  عاِمر  

 

َقتيُل  (ِرْعل  )، ِمْن  (ـُي    ( اخلَْثَعمينا)، 

وَهذا   238  فيُكْم،  بُِمنَْكر    َفَلْيَس 

 

ُتنِْكرونا(ُسَلْيٌك )  ال  َقْتَلُه   ، 

  

 : اّلتي َتْقِصم فاِقَرة الّظهر واحد فقري«.الفاِقَرةّدامغة: »( جاء يف َشح ال1)

رورة.  و  «القشريي: »، ومل يّتجه هبا املعنى. وقوله«وأبروا: »يف األصل( 2) جاء بّل تشديد، للضــــــّ

 : اّلتي َتْقِصم فاِقَرة الّظهر واحد فقري«.الفاِقَرةيف َشح الّدامغة: »

ظِنْي ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »3) ة. تقول: ُمَتَحفِّ ِب واحلَِميــى ــَ ة، وأصـــــــــــلهــا ِمَن الَغضــــــــــ : ِمَن احلَِفْيظــَ

 َأْحَفَظنِي كّلُمك، أي أْغَضَبني«.

هيص( 4)  .: اّلذي َيْظَلُع يف ِمْشَيته ُخبًثا، عىل الّتشبيه باألسدالرى

 : ناقُض الَعْهد«.اخلَُتور( جاء يف َشح الّدامغة: »5)

 : من احلَنْي«.ِحنْي الّدامغة: »( جاء يف َشح 6)
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باَب )وغاَدْرنا   239  ( ُصَمْيل  ) َعىَل    (الضِّ

 

والُقرونا  النىواِصَ   جَيُّروَن 

نا   (َتَأبىطَ ) وفاتَِكُكْم   240  َأرَسْ  َقْد 

 

وهونا   ُذالًّ  َبْعَدها،   َفُأْلبَِس، 

 ) وطاَح   241 
ِ
الُفجاء    (اْبُن 

 
ُسوء  َمطاَح 

 

َأبينا  َبني  ِرماُح  ُمُه   َتَقسى

لِ  242  ِمْن  ـوكانوا     ( يم  مَتِ )ْلَقامِقِم 

 

شاِئطينا  األَِسنِّة  ُزْرِق   (1) َعىَل 

واخلَْيُل   243  َقناها، َهَوى،  يف   َتْعُثُر 

 

الّتاِعسينا  يف  َجبينِِه   حِلُرِّ 

َحْيف   244  َصباِح  بُِكلِّ  ِزْلنا   وما 

 

الّداِرعينا  وِج،  الَّسُّ َعىَل   ،  ُنِكبُّ

حاَس  ـولَ  245   ( ِكّلًبا )  ( َجّواٌب )اّم 

 

بِ   ُهْم  َفلُّ  (2) (احلاِرثيناـ)مَتَنىَع 

َقْبِل   246  ِمْن  َعَركوُهُم   َهذاوُهْم 

 

اخلالِقونا  اإِلهاَب  َعَرَك   (3)َكام 

َمْعَرِكِهْم   247  َيْوَم     ( ُدَرْيًدا )وَأْسَقوا 

 

 ـ)بِ  
ِ
اهلل َيرونا  ( َعْبِد  َكْأس    ( 4)يف 

َوَردوا   248   ( مَتيم  ) َعىَل    ( اجِلفارَ )وُهْم 

 

خاِئضينا   آل   ُكلِّ   ألَبُْحِر 

َوطيٌس  249  فيها  َبْينَُهْم   َفُأْسِجَر 

 

َيْصَطلونا  وَظّلوا   (5)َفَصلىْوها، 

  

 : ُمْهِدِرْيَن ُمطِلِّنْي لدمائهم«.شاِئطِنْي ( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

اب( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »2) : هو مـالـك بن كعـب، أحـُد بني َبْكر بن كعـب. وكـان قـد َوَقَع َجوى

َدة ، حرٌب  َديــْ اِر بِمــُ ــَ َد النِّســــــــــ َأْجّلهم َعْن بلــدهم، فَلِحُقوا   بينــه وبني بني جعفر بن ِكّلب، َبعــْ فــَ

 بَِبْلحارِث بن كعب فحالفوهم«.

 «.اإِلهاب: ِدَباُغ األَِدْيم، وهو اخلَْلُق ( جاء يف َشح الّدامغة: »3)

ْونُ ( جاء يف َشح الّدامغة: »4) ُموم. ويقال: ِدماُغ الِفْيل«.الرَيُ . وهو أحُد السُّ  : امَلنِيِّ

ِجر : التىنُّور. والَوطِْيساـلّدامغـة: »( جـاء يف َشح  5) ــْ ـ ـ ـ ـ ـ ُدوٌد كـاـنِت الَوطِْيس : أي ُأْفِعم هَلَبـًا. وُأسـ : ُأخـْ
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َيْوِم   250 ُيَذّموا   ( الُكّلِب )ويف   َفَلْم 

 

الّظاِفرينا   َيكونوا  مل  َأْن   َعىَل 

َد   251  ُهُم    ( َتْيمَ ) وَقلى  ( َيغوًثا )َأرْسُ

 

حُمينا   وال  َدَرْسَن،  ما   خَماِزَي، 

نِْسع   252  بِثِنِْي  اللِّساَن  ِهُم   لَِشدِّ

 

مُمَثِّلينا  يِف  بِالرشى  َفكانوا 

ِمْن   253  الَقباِئَل  َمنَعوا  ر  )وُهْم   ( نِزا

 ذ

زاِئرينا  (َنْجرانَ )مِحَى     إاِّل 

مُجوَع   254  املُْرِحلوَن     ( َبْكر  )وَنْحُن 

 

  ناِقلينا   ( هِتامةَ )ِمْن    (َتْغِلَب ) و 

َفَتَكْت   255  َفَتْكنا   ( َمَعدُّ ) وما   َكام 

 

التُّبىعينا   ماِح  بِالرِّ  َفَتْقَعَص 

َعَلْيها  256  َبِذخوا  إِْذ  َل  األَْقوا  َأِو 

  

ُمْسَتْمِهنينالِـ  هَلا  كانوا   (1) ام 

بَِجْيش   257  َسِمعوا  إِذا  وُهْم   وَكْيَف 

 

ُمَتَخيِّسينا   َأْصَبحوا   ، ُ   ( 2)ُيَسريى

َطرْي   258  َد  َمرا البِّلَد   َيرودوَن 

 

  

لِ   ُوكوناـَتروُد  ُخُه  ُتَفرِّ   (3)ام 

َلقاٌح   259  ُُم  بَِأَنى َزَعموا   َفِإْن 

 

ُمْسِمحينا  بِاإِلتاوِة   (4) وَلْيسوا 

  

 احلرب بينها، و
ِ
ُته«.الَوطِْيسالعرُب َتْسُجُرُه ناًرا عند لقاء ء، وطِْسُتُه َكََّسْ  : َكَّْسُ الّشى

 يول«.قُ  ل أويُ قْ : مجاعة َقْيل. ويقال: أَ األَْقوال( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

 : التىواِري بالّّشء«.التىَخيُّس( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

: مجاعة الَوْكن، وهو الَوْكر للطىائر؛ إاِلى َأنى الَوْكَن ما َوَقَع عليه الُوُكون( جاء يف َشح الّدامغة: »3)

َجر.  ا يف الشـــــــى ، وُعشـــــــًّ ئد ِمْن ُعْود ، والَوْكر يكون يف حِلِْف َجَبل  ذي َينُْظُر املوضـــــــَع اّلذي  : الّ الّرا

د امَلْرَعى«. ل، فَيْقِصد إل َخرْي املواضع. وأصله من مرا َل إليه، َقْبَل التىَحوُّ  ُيِرْيُدون التىَحوُّ

ِمِحنْي ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »4) ــْ ـ ـ ـ ـ ـ اح: ُمطـاِوِعنْي. وُمسـ ـقَ ، بفتح الّلىم: احلَيُّ الـىذي ال يطيعون اللى

ون  إِتاَوًة وال َيْمِلُكون. واللَِّقاح، بكَّس الّلىم: مجاعة الِقح وَلِقَحة ِمَن النُّْوق«. َمِلًكا، وال ُيَؤدُّ



201 

 

وكانوا  260 ألَْعَطْوها،   ، َكَذبوا  َفَقْد 

 

َيْرَهنونا  َدْأبًا  األَبْناَء   هِبا 

ُبْؤس   261  َأيّاِم  َعىَل  َصرَبوا   وَكْم 

 

ينا  ( احلريةِ )ألَْهِل     (1)املَُتَجربِّ

هِبا   262   َخْسًفا   ( النُّْعامنُ )َيسوُمُهُم 

 

ُمْذِعنونا  َذلَِك  ُكلِّ  يف   وُهْم 

َمنوًطا   263  فيِهْم  َكْبَشُه   وَيْبَعُث 

 

لِلّذابِحينا  ِسّكينُُه   بِِه 

َيْوًما   264  بِالَكْبِش  َأْلفاُهُم   َفام 

 

اجلُموِع    بِذي   بِفاتِكينا  َفَكْيَف 

َخْلٌق  265  َينُْدْبُه  مل  ماَت   َفلاّم 

 

نينا  ُمَؤبِّ بِالَقصيِد  ُهْم   ( 2) ِسوا

َحيًّا 266  كاَن  إِْذ  َلُه   ، كانوا  وَقْد 

 

ماِدحينا (ِعصام  ) وخاِدِمِه     ، 

ِقر  ) وَيْوَم   267  َغَدْرُتمْ ـلَ   (ُقرا  اّم 

 

ُمْفَلتينا  (ةَ ُعْروَ ـ)بِ   َتكونوا   مل 

دات   268  رى جُمَ هِبِنى   َعَلْوناُكْم 

 

َيْرمَتينا   ِكِب  الَكوا  َكَأْمثاِل 

لِ  269  ُكنُْتْم    ـَفام 
ِ
ِقريٍّ )امء  ( ُقرا

 

َيْوًما-  تِْلَك   (3)واِردينا  - خَمافَة 

ْت   270  مَهى َعْْص    (نِزارٌ )وَقْد   ُكلى 

 

َتْضَحى    َقطينابَِأْن   (4) بَِعْقَوتِنا 

وا  ـلِ  271  َتَولى َحتىى  هِبا  َنَظروا   ام 

 

باِهتونا  َحياَرى  ِمنُْه     (5)وُهْم 

  

ة ( »يريد1) ـــَأْهل احِلرْيَ : آل املنذر اللىْخِمّي فكان لُكّل واحد  منهم يوُم ُنْعَمى ويوُم ُبْؤس، وكانوا بــ

 َجبابَِرة«.

ْأبِنْي ( جاء يف َشح الّدامغة: »2)  َمْرثِيُة امَلْيِت«.: التى

ِقر( جاء يف َشح الّدامغة: »3)  : ماٌء لَِكْلب«.ُقرا

 الّدار: َبْطنُها؛ وكذلك ُعْقرها«.َعْقَوة ( جاء يف َشح الّدامغة: »4)

ت: يف معنى َمْبُهوُتون. وـباِهُتون ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »5) ه، ومنـه الَبـهْ َذـبُ : ِمَن احلَرْية، ولكنـىه َأكـْ
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َنخيل   272 ِمْن  ِجناًنا  َنَظروا   وَقْد 

 

َمعينا  وَبْينَُهام،   ، َكْرم   وِمْن 

 273   ، َنْبت  ُكلِّ  ِرَع  َمزا  وَأْسَفَلها 

 

امَلصانَِع     واحلُصونا وَأْعّلها 

َتْلَقى 274  َلْيَس   
 
سوء داَر   وَحّلوا 

 

ُوكونا  َشَظف   ِمْن  لِلطىرْيِ   ( 1) هِبا 

بِبيض   275  ُوجوِهِهُم  يف   َفُثْرنا 

 

الُكرينا  َأْمثاَل  اهلاَم   (2)ُيطِْرَن 

ِمنْها  276  طاَر  َمفاِرَق  َخَسَفْت   وإِْن 

 

ِعزينا  شاِردًة  اهلاِم   ( 3) َفراُي 

 277  ، وَققٍّ َقب    : َّتَْتُهنى  وقاَلْت 

 

ؤونا  الشُّ َمضاِرهُبا  َوَرَدْت   (4)وَقْد 

ِمنّا  278  األَْجّلِد  َعىَل   وَأْظَهْرنا 

 

الَوضيناـلُ   واحلََلَق  الَبْيِض،   (5) موَع 

َلـاّم  279  اآلَل،  خَتاُل  بيًّل   رَسا

 

الُغضونا  ِمنْها،  الَفّل  يف    (6)َتَرْقَرَق 

 
 

 ُت رجًّل مِمىا ليس عنده منه ِعْلم«.َأْن َتْبهَ 

َظف( جاء يف َشح الّدامغة: »1)  : ُيْبُس الَعْيش وَنُكُدُه«.الشى

 : مجاعة الُكَرة«.الُكِرين( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

الـــــّدامغـــــة: »3) الّرأْس: وهو الِعِزين ( جـــــاء يف َشح  َفراِي  ِمْن  . والَفراي،  الثُّبنِْيَ مثـــــل  الِفَرُق،   :

ئِ   : النّافر اّلذي ال ُيْلَوى«.الّشاِردق ِرقاٌق ِمَن الِقْحف. و»َطرا

ُؤون( جاء يف َشح الّدامغة: »4) ْمع ِمَن الّرأْس، واحدها َشْأٌن«.الشُّ  : ُعُروُق الدى

نيللّرأس. و  ؛ ُمَعّرفـًة: تكون َغوايشالَبْيض ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »5) ــِ ــ ـ ـ ـ ُروع،  احلََلق الَوضـ : الـدُّ

 : األَْجسام واألْرآب«.األَْجّلداملُداَخَلة للّّشء. و: نيالَوِض و

بِيل ( جاء يف َشح الّدامغة: »6) ـــرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــى بِْيل. والسـ ُروع رَسا بال. والدُّ ،  َتَرْقَرق : الُقُمص، واحدها رِسْ

 : مَجُْع َفّلة ؛ مثل َحصاة وَحًَّص«.الَفّلأي: َتَرقىق، ولِكنىه ضاَعَفه. و
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ُأْشِعَرْتُه  280 وُكرٍّ   بِِكْدَيْون  

 

ُجلينا  َمصاِوَِنا  يف   ( 1)َسحيًقا 

َحتىى  281  والطىلى  النىَدى   وَوّقاها 

 

َصدينا  وال  َطبِْعَن،  َفام   (2)َأَضْأَن 

ال 282  َأْكتاِد  َفْوَق   َمذاكي  ـ وطِْرنا 

 

ُمَتَعْبِقرونا  ِجنٌّة   ( 3)َكَأنّا 

وْ  283  حنَي  َفَولى  ، َعَلْيِهمْ ا  َأْقَبْلنا 

 

َيْرُكضونا   ِمنّا،  البيَض،   ََنُزُّ 

ُأِمّدوا  284  َلْو  َأْن  مَجيُعُهْم   َيَودُّ 

 

طاِئرينا   َفكانوا   بَِأْجنِحة  

َلَقْونا   285  إِْن  ما  إِذا  ُعِرفوا   بِذا 

 

ال   ِب  ُمْظِهريناَمنيى ـألَثْوا  (4)ِة 

اهلُل   286  َأراَد  َأْن  ا َفَلاّم   َخرْيً

 

َبَعَث    آِمنةَ )بُِكْم   األَمينا  ( اْبَن 

َتكونوا   287  مل  ِكتاًبا  ُمُكْم   ُيَعلِّ

 

قاِرئينا   َذلَِك  َقْبِل  ِمْن   َلُه 

َعِن   288  ُكْم  مْحَنِ )وُُيْرِبُ مل    ( الرى  ما 

 

َتْعِقلونا   لِْلَجهالِة،   ،  َتكونوا

 
 

ــْ ( جاء يف َشح الّدامغة: »1) ـ ـ ـ ـ َلْيُته، وهو َمْأُخوٌذ ِمَن الشــــــــــِّ َعْرُته َأشـ اَل اجِلْلد  : َأصــــــــــْ عار، وهو ما صــــــــــَ

ْعر. و ك عىل هذه ــــــــــــــــــــــ : الســــــــــى الُكرّ ْيت وَخْثُره. و: ُدْرِدِريُّ الزى الِكْدُيونوالشــــــــــى ْرِجني اليابِس َيْعَْتِ

روع. و ْرع«. ،َأْصِوَنةٌ  :قاُل ، مجاعُة ِصَوان، ويُ امَلَصاِونالدُّ  وهو ِوعاء الدِّ

َنُس، وِمْن ذلــك: الطىَمع َطَبع، أي: َدَنس. والطىَبع( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »2) ّل : الــدى ًدى الطــى : نــَ

 َينْزُل باللىيل، واجلمع طِّلٌل«.

ع فهو الَكَتد( جاء يف َشح الّدامغة: »3) : َمْقَعد الفارس ِمْن َظْهر الَفَرس، فإذا ارتفع ذلك امَلْوضـــِ

، ِمَن اخليل: اّلتي قد امَلذاِكي : اخليل. وامَلَذاِكي  فهو »َأبَْزه ـ واجلمع َأْكتاد. و»َكَتد ـ وإذا َتطاَمنَ 

 ، أي: ِمْن ساكنِي َعْبَقر«.ِجنىٌة ُمَتَعْبِقُرونآَدَمْت عىل الُقُرْوح.  

ّلح«.َأثْواب امَلنِيىة( جاء يف َشح الّدامغة: »4)  : السِّ
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األَْضغاَن   289 َلُه   ِمنُْكمْ َفَأْظَهْرُتْم 

 

ساِخرينا   ِحجاُه  ِمْن   وُكنُْتْم 

َأْسياَف   290  ِخْفُتُم   ( ُغنْم  )وَلْوال 

 

حُمينا  َكْيِدُكُم  بَِبْعِض   ( 1) َلكاَن 

ِمنُْكمْ  291  ُن  واهلِْجرا احلَْْصُ   َفَأّما 

 

هَتِْممونا  َقْد  ما  وَجسيُم   (2) َلُه، 

َأذاة   292  ِمْن  َأْوَسْعُتموُه   َفَقْد 

 

ِسنينا   بَِدْعَوتِِه  ْلُتْم   َفَأحْمَ

يالِ ) وقاَبَلُه   293   ِمنُْكمْ   ( يَل َبنو 

 

حاِْضونا(َوجٍّ ـ)بِ   والَقباِئُل   ، 

َخْلٌق،   294  كاَن  ما  ُتَرى   : قالوا  بَِأْن 

 

العامَلينا  لَِربِّ  َهذا،   ِسَوى 

َيُكنْهُ  295  وإِْن  بِالبّلِغ !   َرسواًل 

 

 

 

بِِه،   كاِفرونا َفنَْحُن   مَجيًعا، 

َرسواًل  296  َهذا  َيُكْن  إِْن   وُقْلُتْم: 

 

َندينا   َأْن  فينا،  اللىُهمى   َلَك 

َصْخر   297  ِسّلَم   
ِ
امء السى ِمَن   َفُصبى 

 

ُمناَظرينا   َغرْيَ  الَيْوَم   َعَلْينا 

ُفنون   298  ذا  َعذاًبا  ْبنا   وَعذِّ

 

َدى    لِلرى  ُمْسَتْفتِحيناَفُكنُْتْم 

َعِمْرُتمْ  299  باِم  اإِلَلُ  نا  َ  وَخربى

 

َتْسَتْهِزئونا  وبِدينِِه   (3)بِِه 

  

ار، وهم ُخُؤولـُة بني عبـد املُطىلـِب،    ُغنْمَ ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »يريـد بني  1) بَن احلـارث بن النّجـّ

ــانــــت قريش  كــ فقــــد  َتِقيىَتهــــا األَْوَس واخلَْزَرَج، وإاِلى  العرب  ِمَن  ــًدا  َتَتَوقىى أحــ ومل تكن قريش 

 َتْسَتِخفُّ ببني ُقيِصّ بالِكّلم واألََذى«.

عىل أّن الفعل  -أخرىونا«، وال يسـتقيم الوزن هبذا الّرسـم، لذا ِزيَد فيها ميٌم ( يف األصـل: »هتم2)

ــّ مضــــــّعف، وفّك الّتضــــــعيف للضــــــ   يف أّول الفعل،    -رورةـــــــــــــــ
 
وثّمة وجٌه آخر لقراءهتا بزيادة تاء

 واألّول أوجه.

َت، بكســـــــــــــــــــــــــــــــــر امليم،   َعِمْرَت ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »تقول الَعَرب:  3) ـبالـّدار وـبالَبلـَد، أي: َأَقمـْ
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ِمنّا  300 األَْصناِم  ذاِكُر   َأَهذا 

 

يُ   هينا   ْضَحىباِم  ُمَتَكرِّ  ( 1)َلُه، 

َقْوَم   301  َحَكْيُتْم  َأْن     ( وح  نُ ) َفَلاّم 

 

َفاْسَتَجْبنا     َأمْجَعينا َدعانا 

َأْوب   302  ُكلِّ  ِمْن  ِخياُرنا   وساَر 

 

دينا  ُمَوحِّ ُمْؤِمننَي   (2)إَِلْيِه 

وَأْصَفوْ  303  بَِأنُْفِسِهْم،   ا َفآَسْوُه 

 

طاِئعينا  ُملِّكوُه  ما   َلُه 

َريّب  304  قاَل  َقْد  ما  ِمْثَل   وُكنُْتْم 

 

ُّتَْفوْ   باِخلينا َمَتى  َتكونوا   ا 

وُأّمي، (املُْصَطَفى )وكاَن   305  بَِأيب   ، 

 

 لآِلَدمينا   َمْفَخر    ْفَخرُ َفأَ  

يف   306  َيُك  َنظريٌ   ( َمَعدى ) ومَلْ   َلُه 

 

ْمِجمينا(َقْحطانَ ) وال    جُمَ َغرْيَ   ، 

َتكونوا  307  مل  َجِهْلُتْم  َقْد   َفِماّم 

 

آِخذينا ـلِ   ُأْعطِيُتموُه   ام 

األَْلباِب   308  َذوو  ُه  َ  ِمنّا وُبْصِّ

 

ُمباِدرينا  إَِلْيِه   َفَأْقَبْلنا 

وَأنُْتمْ  309  دوَنُكُم،   َفَأْحَرْزناُه 

 

َتنُْظرونا   َكالَبهاِئِم   ِقياٌم، 

ثان    310  َكفِّ  يف  َضنينَُكْم   َتَرْوَن 

 

اجلاِهلينا   ُعْقَبى  سوُء   وَذلَِك 

بِذاُكمْ  311  َمفاِخَرنا  ْمنا   َفَتمى

 

إِْذ    َتنُْقصونا َفِزْدنا،  ُكْم   َنرا

َرشاًدا  312  فيِه  ْيُتُم  ُلقِّ  وَلْو 

 

َأبينا  َبني  دوَن   (3) َفَتتىبِعوَن 

 

 

 امرة بفتحها«.الّدار، ِمَن العِ  َعَمْرَت و»

 «.... يوحى له ...: »يف نسخة اجلامع الكبري( 1)

 : ِمْن ُكّل َوْجه«.ِمْن ُكلِّ َأْوب( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

 ( يف األصل: »ولقد لقيتم ...« وهو ّتريٌف.3)
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313  ، وكانوا  ، َفْخًرا بِِه  نِْلُتْم   إًِذا 

 

كونا   ُيرْشِ الِوالدِة  َقْدِر   َعىَل 

إيِّن  314  َربِّ  يا  ُدعاُؤُه:   وكاَن 

 

فاِسقينا   
 
سوء َقْوِم   (1) بَِقْريِة 

ُهمْ  315  ِسوا َقْوًما  هِبِْم   َفَأبِْدْلني 

 ْ 

ُمْبَعدونا   وَأنُْتْم   َفُكنّاُهْم، 

َأْخَرْجُتموُه  316  إِْذ   وآَوْيناُه 

 

ثاِئرينا  ِمنُْكْم  فيِه    (2)وُكنّا 

َقْومي 317  ُسيوِف  بَِحدِّ   وَأْسَلْمُتْم 

 

صاِغرينا  امَلعاطِِس  َجْدِع   (3) َعىَل 

ُظباها   318  ْت  َحزى وَقْد   وَأْذَعنُْتْم، 

 

كاِرهينا  َعَلْيُكْم   (4) بَِأيْدينا 

َلـاّم  319  اهلُل  َأبَْيُتمْ   وكاَن   َأْن 

 

ُمهينا،  َلُكُم  بِنا  َمَتُه،   َكرا

لِ  320  نا،  َ ِمْن ـوَصريى َتْقَبلوا  مل   ام 

 

واِرثينا  اجلَسيمِة،  َمتِِه   َكرا

حنَي   321  هُ وُكنُْتْم  َثرا يف   ُأْرِمَس 

 

اخلالِفونا  بِْئَس  األَْهِل  يف   (5)َلُه 

َفَقَتْلُتموهُ  322  بِاْبنِِه   َغَدْرُتْم 

 

مينا   املَُتَهشِّ ِمَن   وِفْتياًنا 

 

 

قلـّدامغـة: »( جـاء يف َشح ا1) ــْ ـ ـ ـ ـ ـ ا الِفسـ هتـِ ــاُدهـا، وخروج َنوا َطبـَة، وهو َفســـــــــ ق الرُّ ْأُخوٌذ ِمْن َفســـــــــــْ : مـَ

 منها«.

 : األَْخذ بالتىْبل«.الثىأر( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

 ن«.: َقْطع األَنْف، وَقْطع األُذْ اجلَْدع: األُنُوف. وامَلَعاطِس( جاء يف َشح الّدامغة: »3)

بَ الّدامغة: »( جاء يف َشح 4) ب الّسيف«.ىالظُّ  ، مجاعة ُظَبة: وهو َمْْضِ

الــــّدامغــــة: »5) ه( جــــاء يف َشح  َثرا ْمس: ُدِفَن يف قربه، والقرب:  َأْرَمس يف  َمْرُموس الرى ُت:  . وامَليــــِّ

 اخلرب، وامَلْرُموس: املَُخفىى«.
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ِسناًنا 323 بُِجثىتِِه   وَأْعَلْيُتْم 

 

َتْرَعوونا  إِْن  ما  اآلفاِق   (1)إَِل 

َكْي   324  الْبنِِه،   َتنُْظروهُ وُكنُْتْم 

 

كاِشفينا  نَبىَت أَ    (2) َتْقُتلوُه، 

اْعتِداءً  325  ِئَمُه  َكرا  وَأْشَخْصُتْم 

 

ُمساتِرينا   َغرْيَ  األَْقتاِب   َعىَل 

ِكْبَد   326   ( ُأْحد  ) َيْوَم    ( مَحْزةَ )َأَكْلُتْم 

 

ماثِلينا  بِاْجتِداِعِه   (3)وُكنُْتْم 

َعاّم  327  الَيْوِم  ذا  إَِل  َأنُْتْم   وها 

 

ُتْقِلعونا  ( املُْصَطَفى )َيسوُء     (4)ما 

َطْبًخا   328  َبنيِه  َتْطُبخوَن   َفَطْوًرا 

 

َتْسُمرونا  َطْوًرا  ُثمى   ،  بَِزْيت 

َدْأبًا  329  لأَِلْخياِر  النىْجِل  يف   َفُهْم 

 

َّتِْصدونا   َشكٍّ  َغرْيَ   وَأنُْتْم 

َهدايا  330  ُهْم  َ َصريى اهلَل   َكَأنى 

 

َتنُْسكونافَ َمنَْسِكُكْم،  ـلِ    (5)َأنُْتْم 

 

 

ــُجثىتِه ( جاء يف َشح الّدامغة: »1) ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه. وبــ نان: َرْأســـــــُ ــِ ـ ـ ْمح معروف  سـ : ترجعون إل َتْرَعُوْونَ . و»الرُّ

 : مجع ُأْفق«.اآلفاقالّصواب. و»

ا يف املعجامت بـ كـذا    «َأنَبـىَت : »قولـه(  2) ــّدًدا الزمـً د البـاء، ومل أقف عىل الفعـل مشـــــــــ ــدى األصـــــــــــل مشـــــــــ

ْرُع، بمعنى َنبـََت. وقولـه : »تقتلوه« املتـاحـة، عىل أـنّه ال يزال مســـــــــــتعمًّل ـبالَيَمن، ُيقـال: َنبـىَت الزى

 عانة عِّلّ »يريد كشـفتم عن  وجاء يف َشح الّدامغة:    رورة.ــــــــــــ ،  جزم الفعل بّل جازم، للضـّ كذا

 .فتقتلوه أم ال فتْتكوه« َأَأنَْبَت لَِتنُْظروُه ...   بن احلسنيا

 : ِمَن املُْثَلة«.ماثِِلني( جاء يف َشح الّدامغة: »3)

 ( يف األصل: »... ما تقعلونا«.4)

عاِئر«.( جاء يف َشح 5)  الّدامغة: »اهلَدايا، مجع َهْدي: وهي الشى
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ُمْسِمعوهُ  331 َذلَِك  َقْبَل   وَأنُْتْم 

 

ِجهينا  ُموا املُْحِفظاِت   (1) َقبيَح 

فيهِ  332  ذاَك  وُمْرُوو   وهاجوُه، 

 

األَُخْيطِلِ ) ِقياَن     (2)عاِمدينا  ( اْبِن 

َأبَْْتٌ  333  ُصنْبورُ وُقْلُتْم:   َنْخل    ، 

 

يا    َكْبشةَ ) وُقْلُتْم:  هاِزئينا(اْبَن   ، (3 ) 

َعْمًدا 334  الَفْرَث  َعَلْيِه   وطاَيْرُتْم 

 

لِلثىنِ   ثاِرمينا يى وُكنُْتْم   ِة 

َأْمر   335  ُكلِّ  يف  َطْوَعُه   وُكنّا 

 

الّّلبِسينا   الرُبوِد   ُمطاَوعَة 

ُقْلنا   336  َقْوم  وما  َكَمقاِل   َلُه 

 

املَُتَعْمِلقينا:  (موَسىـ)لِ    (4)  خيفَة 

فيها  337  إِنى  بَِربَِّك  قاتِْل   َأال 

 

قاِعدونا  وإِّنا   َجبابِرًة، 

لِ  338  إِّنا  بِنا  رِسْ   َجْمع  ـوُقْلنا: 

 

ُمقاتِلونا   الِقتاَل،  َلَك   َأراَد 

الِغامدِ )َفَلْو   339  ُكنّا  (بِْرَك   َقَصَدَت 

 

 

 

ساِئرينا َشْخِصَك  دوِن  ِمْن   (5)َلُه 

 
 

ْبُتُه، واحلَِفْيَظة منه: وهي  املُْحِفظ ( جاء يف َشح الّدامغة: »الَكّلم  1) ب، وَأْحَفْظُتُه: َأْغضــــَ : املُْغضــــِ

 احلَِميىة«.

 : ِمَن الَعْمد«.عاِمِدْين( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

نوبَ ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »3) ــُّ ـ ـ ـ ـ ـ نرَْب ُعنُُقهـا: َدّق، ر الصـ ل: نخلـٌة دقيقـة الُعنُق، وقـد صـــــــــــَ ، ِمَن النىخـْ

ِل ُأْخَرى.   ُة املُنَْفِرَدة يف َأصـــــــــــــْ نوَبر: النىْخلـــَ : من اهلُْزء، وهو هــاِزِئنيوكـــذلـــك أصـــــــــــلهـــا، والصـــــــــــُّ

ْخَرى. و ــُّ ةالســـــ ــَ ـ ـ ين، فلاّم ابن َكْبشـ دعاهم : كان ِمْن ُقَدماء أهل مّكة، وكان خُمالًِفا لقريش يف الدِّ

ْوُه به«.النّبّي   ، إل خُماَلَفِة ِدْينِِهْم َسمى

 ( يف األصل: »... املتمقعينا«، وهو ّتريٌف.4)

 : بِْرَكُة صنعاء القديمة، وهي اليوم داُر َحوط«.بِْرَك الِغامد( جاء يف َشح الّدامغة: »5)
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ولَ  340 فيُكْم،  ُمَؤلىف    اّم  ـوُكلُّ 

 

يف    فينا  (الَيْعُربنيَ )َيُكْن   (1) ُمَؤلى

َفْرض   341  وُكلى  كاَة  الزى  وآَتْينا 

 

مانِعونا  َبِخْلُتْم،  إِْذ   وَأنُْتْم، 

َعَلْيها   342  إاِّل  حاَرْبُتُم   وما 

 

ُمْؤِمنينا  ُكنُْتْم  تِْلَك   وَلْوال 

َأْوَل  343  بِذاَك  ْيِن  امَلْعرَشَ  فَأيُّ 

 

واْصِدقونا    َذَكْرنا،  َقْد  ما   َعىَل 

ب  344   َجْهًّل   ( إِْبراهيمَ ـ)وَفْخُرُكُم 

 

حاِئزونا   َعنُْكْم  ذاَك   فِإّنا 

وَأْوَل وَنْحُن   345  َلُه،   الّتابِعوَن 

 

الّتابِعونا  َلَعْمري،  ِمنُْكْم،   بِِه 

َفاْسَتَجْبنا   346  َن  َأذى َيْوَم   َدعانا 

 

ُدعينا   َأْن  َلـاّم  َلبىْيَك،   بَِأْن 

َدْيِه   347  برُِبْ َتْفَخْر   ( نِزارٌ )وإِْن 

 

فاِخرونا  َعَلْيُكْم  بِِه   َفنَْحُن 

كانوا   348  َأْوَل وإِْن  َفنَْحُن   َبنيِه 

 

العاِضدونا   الّتابِعوَن   ألَنّا 

ِد   349  برُِبْ َيْزهو  ق  ) وَقْد  رِّ ِمْن  ( حُمَ  ، 

 

الَبْهَدلونا(مَتيم  )   ِمنّا،  َوْهَو   ، 

ناَدوا   350   )وُهْم 
ِ
اهلل  َيْوًما    ( َرسوَل 

 

ُمَوقِّرينا  َغرْيَ  ِت  احلُُجرا  (2)ِمَن 

َبنِ وَيْفَخُر   351  َعىَل  خوِل   يهِ بالدُّ

 

املَُتَدْعِمصينا  (ُأَمّيةُ )   (3) َريُِّس 

 

 

فــة( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »1) َألىف النّبيُّ    املَُؤلى ذين تــَ ِة قلوهبم: الــّ ِة ِمْن َغنِْيمــَ يــى
، قلوهَبم بــالَعطِ

 ُحننَي«.

 ( جاء يف َشح الّدامغة: »التىْوقري: التىْعظِيم، وهو ِمَن الَوقار«.2)

َذ ِمْن  3) ُل لِْلُمُلوك وغريهم؛ ُأخــِ َدخــى ذي َيتــَ جــال: الــّ ْعُموص ِمَن الرِّ ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »الــدُّ

 ْعُموِص املاء«.دُ 
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ل 352 بِالَفْخِر  ُكْم  ُقسُّ  اّم ـَوَيْعلو 

 

الباِذخينا  املُلوَك  ِمنّا   َرَأى 

بَِكفِّ   353  َجَدن  ) وطاَل   َعَلْيُكمْ   ( ذي 

 

الواِسطينا  املُلوك  ِمَن   وكاَن 

لَ  354  بَِأنىُكْم  َتكونوا  ـَفَدلى   اّم 

 

ُمصاِفحينا   لِْلُملوِك   بَِكفٍّ 

ِمْن   355  دافِة  بالرِّ    ( مَتيم  ) وَتْفَخُر 

 

و(ِرياٌح )  َدْهَرُهْم،   (1) (الّداِرمونا)، 

َطَلَب   356  َصْخر  ) وَقْد  َقْيظ    (اْبُن   َيْوَم 

 

الكُ )إَِل    َيكونا   (ّللِ َعْبِد   بَِأْن 

نا  357  ُترا َلُه:  َفقاَل  ِرْدًفا،   َلُه 

 

ُمْرِدفينا    َنكونُ ]  التِّجارِة   (2) لِذي 

إيِّن   358   ، بِالنىْعَلنْيِ َفِمنى   َفقاَل: 

 

َّتَْتذونا  َلْسُتْم  قاَل:   ،(3)َرميٌض، 

ُملوِك   359  َيَمن  ) ِحذاَء  وَلِكنْ (ذي   ، 

 

رامِحونا  َلَك  إِنىنا   َتَفيىْأ، 

ِقْدًما   360   
ِ
اهلل َبْيِت  ُبناُة   وَنْحُن 

 

والّساِدنونا   َوالِئِه   وَأْهُل 

ِمنًىيْ َخ ) و 361  ومَجًْعا    (َف   َمَلْكناُه 

 

و  الَعتاِئِر   ( جونااحلَ )وُمْشَتَبَك 

 

 

ِمْن   362 ِقِف  امَلَوا  ( ِإالل  )وُمْعَتَلَم 

 

فينا  ُمَعرِّ احلَجيَج  َتَرى   ( 4) بَِحْيُث 

ُكنّا (ُقيَصٌّ )َفصاَهَرنا   363  ُثمى   ، 

 

عاِهدينا   دانِة،  بالسِّ  إَِلْيِه 

 

 

 ( يف األصل: »... بالرادفة«، وهو ّتريٌف.1)

 .، وُرّم عن نسخة اجلامع الكبري( ما ُحّف بمعقوفتني سقٌط يف األصل2)

ميض( 3) ْمل الّشديدالرى  .، أي: امَلْرموض، وهو اّلذي أصابه َحّر الرى

فني ( جاء يف َشح الّدامغة: »4) ، وإاِلل بكســر اهلمزة : جبل َعَرَفة«اللإِ بَعَرَفة. و: يريد ُوُقوًفا  ُمَعرِّ

 وفتحها.
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َخُه   364 مُجوع     (ِرزاٌح ) وَأرْصَ  يف 

 

ُمَقنىعينا  (ُعْذرةَ ـ)لِ   احلَديِد   (1) يف 

هِبِْم   365  اجلَميِع  يف  ًعا )َفكاَثَر   ( ُخزا

 

الَيمينا  َلنا  بِالَيساِر   ( 2) َفَأْجَذَم 

بَِوْجه  وَلْوال   366  كاَنْت  ما   ذاَك 

 

ُمكاَثرينا   (ُخزاعةُ )  اجلَميِع   يف 

لِ   الو 367   َعَلْينا   ( َعْدنان  (ـَفْخٌر 

 

ُكنّا    حُمْ    ُهمْ ـلَ ]باِم   (3) يناَتفِ بِِه 

لَ  368  ُكنّا  ، ـوما  َمنٍّ َغرْيِ  ِمْن   ُهْم، 

 

واِهبينا   ِمنُْهْم،  ْكِر  الشُّ  طِّلَب 

َغداَة   369  َتَرْكنا   (بَْدر  )وَنْحُن   َقْد 

 

ُمَكْبَكبينا  الَقليِب  يف   ( 4)َقبيًّل 

َكْيام  370  َب  األَْحزا مَجَْعُتُم   وَيْوَم 

 

لِ    فاِّتينا  ( ْلَمدينةِ ـ ـ)َتكونوا 

الطَُّفْيلِ ) َفساَل   371  تَ   ( اْبُن   ْمر  ـُوسوَق 

 

ُمْسَتعينا  َعَلْيُكْم  هِبا   (5) َيكوُن 

ذاَك   372  راَم  ر  )َفُقْلنا:  نِزا  ، (َبنو 

 

قاِدرينا   َعَلْيِه  كانوا   َفام 

 

 

 

 

ْقنََعة«.املَُقنىع( جاء يف َشح الّدامغة: »1)
ِ
 : املَُغّطى. و»الِقناع: الِغطاء، ومنه امل

 : َقَطع، من ذلك ُيقال لأَلْقَطع: َأْجَذم، وُكّل َمْقُطوٌع: أجذم«.َأْجَذمَ ( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

 ، وُرّم عن نسخة اجلامع الكبري.ُحّف بمعقوفتني سقٌط يف األصل( ما 3)

ْأُخوٌذ ِمَن اإِلْقبـال، ليس ِمَن القبيلـة. وَقبِْيًّل ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »4) ب : مجـاعـٌة كثري، مـَ :  املَُكْبـكَ

ِه، فيضــاعف فتق ُجَل ِمْن رأِس البئر، ورأس اجلبل، لَِرأْســِ ول:  مضــاعف، ِمْن قوهلم: َكَبْبُت الرى

: البئر قبل َأْن ُتْطَوى، فإذا ُطِوَيْت فهي الَقِلْيب ُل، وكان األصــــــــــل فيه: َتَكّب. وُج َكَب الرى بْ فَتكَ 

 الطىِوّي«.

ق( جاء يف َشح الّدامغة: »5) ــْ ــاًعا«.الَوسـ ــّتون صــ ْوًكا، وهو ســ ، وهو عرشــــون َمكُّ  : ِعْدل مَجْل  مَتًْرا

 وسال، أي: سأل، وسّهل اهلمز للّْضورة.
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ِمنّا،  373 والَبْيَع  الِقَرى  َطَلبوا   وإِْن 

 

وُمْطِعمونا    واِهبوَن   َفِإّنا 

اْعتِساًفا  374  إاِّل  َأبَوا  َأْن   َفَلاّم 

 

طاِمعينا   بِاإِلتاوِة   وَأْضَحوا 

إِّنا  375  بِالبيِض،  هاَمُهْم   َفَلْينا 

 

ُمْفَتلونا   لِْلَجامِجِم   َكَذلَِك 

املوِعُد   376   بَِخْيل    ( اهلادي) وذاَك 

 

عاِمرينا  َعَلْيها   وِفْتيان  

َريّب (املُْصَطَفى ) َفقاَل   377  َيْكفيِه   : 

 

لِ    حاِْضونا  (َقْيلةَ ـ)وَأبْناٌء 

قاَل:   378  إِْن   ، (ُقَرْيٌش ) ْكفيِه  تَ وما 

 

ونا َُن َخوا إِ وال    املَُتَمْضِّ  ا 

َأَخّلوا    ( ُقَرْيظةَ )وَأْفنَْينا   379   إِْذ 

 

دينا   (النىضريَ )وَأْجَلْينا     ُمَطرى

َنْحَو   380  نا  نا   (َمّكةَ )ورِسْ رِسْ  َيْوَم 

 

وحارِسينا بِِص   داِرعنَي   يد  

َلْيث   381  بَِكفِّ  َء  اللِّوا  َفَأْقَحْمنا 

 

َتْعِرفونا  ما  ُرُكْم  ِْضا  َفقاَل 

،   (النىبيُّ )َفآثََرنا   382  َفْخر   بُِكلِّ 

 

املُْؤثِرينا   اإِلَلُ   وَساّمنا 

بِنا   383  احلَنيفِ )وحاَن   ـ يْ ُمَسْيِلمُة 

 

ُمْوِفضينا(ُي ـ  إَِلْيِه  نا  رِسْ إِْذ   ،(1) 

الَعنيْسى )وزاَر   384   ( َقْيٌس )   (األَْسَوَد 

 

ِمْن     (2)ُمْرِدفينا  (ُغَطْيف  )بَِجْمع  

بُِذباِب   385  َرَأَسُه  َم   َعْضب  َفَعمى

 

القِ   َحنيناَفطاَر  َيْسَمُعُه   (3) ْحُف 

 

 

عة«.اإِلْيفاضاء يف َشح الّدامغة: »ج (1) ق يف املسري، وذلك ِمَن الَّسُّ  : التىَفرُّ

ذي    ْرداف اإلِ ( جـــاء يف َشح الـــّدامغـــة: »2) ة، واملُِردف الـــّ ــّ ــّدابـ يكون عىل معنيني: أحـــدمهـــا عىل الـ

 يكون معه سيٌف وُتْرٌس وَقْوٌس وَقْرن«.

ه  وَطَرُفُه. و  ُذباب  (3) ْيف ونحوه: َحدُّ ــى ب الســــــ ــْ ــ ـ يف القاطع. والَعضـ ــّ : الَعْظم اّلذي  الِقْحف : الســــــ
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َغرْيُ   386 َمْكشوح  )وَهْل   مُهامٌ   ( اْبِن 

 

سينانَ   املَُتَمرِّ ِمَن  بِِه   (1) كوُن 

األََسديُّ ) وطاَر   387   اّم  ـلَ   (ُطَلْيحُة 

 

ُمْصِلتينا   ِرِم  وا لِلصى  َرآنا 

ألَْرِض   388  الفاِّتوَن  ى)وَنْحُن   ( ِكَّْسَ

 

ُمداَفعينا   ( الّشامِ )وَأْرِض     َغرْيَ 

 ( ِفَرْنجا) إَِل    ( الَقرْيَواِن )   ضِ ]وَأرْ  389 

 

بينا  (الّسوِس )إَِل    ُمَغرِّ  (2) الَقيصِّ 

َفَتْحنا  ـوَجْرب 390  َفَقْد  البِّلِد   يى 

 

قينا  ُمرَشِّ البِّلِد  يف  نا   ( 3)ورِسْ

مِ  391  َنْبَتغي  َوَغْلنا ـَكَأنّا   اّم 

 

قيِّ    (الّصنِي )وراَء    ْ الرشى  (4) ( صينا) يف 

مَجيًعا  392  َجبابَِرها   وغاَدْرنا 

 

دينا   وُمَصفى الثىَرى،  يف   مُهوًدا 

ُيَؤّدي   393  عام  وتابُِعُهْم   ُكلى 

 

ُمْذِعنينا   َفَرْضنا  ما   إَِلْيُكْم 

َعليًّا )َزْرنا  آو 394  َحَسن      ( َأبا 

 

ال  النّاِكثيناـَعىَل  َبْعَد  ِق   (5) ُمّرا

 
 

ماغ ِمَن اجلُْمُجمة  .فوق الدِّ

س( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »1) ٌل ِمْن لِيِف النّخـل، ُُيَْطُم بـه التىَمرُّ ة، وهو َحبـْ : مـأخوٌذ ِمَن امَلَرســـــــــــَ

ْعُب لَِيِذّل«.  الَبِعرْيُ الصى

 : ِفَرْنَجة«.ِفَرْنجاـبـيف َشح الّدامغة: »يريد جاء و( ما ُحّف بمعقوفتني سقٌط يف األصل.  2)

 امل، وهو اجلريبا«.: الشى اجلَْريبّ ( جاء يف َشح الّدامغة: »3)

 ، وَأْوَغَلْت بمعنى واحد: َبَعَدْت«.َوَغَلْت ( جاء يف َشح الّدامغة: »4)

اـلّذي َمَرق ِمَن    :امـلاِرقجـاء يف َشح اـلّدامغـة: »، ومل يّتجـه يل معـناه. و«وأوزرـنا: »يف األصـــــــــــل(  5)

ة. و» ْميـَ ْهم ِمَن الرى ْين؛ كام َيْمُرق الســـــــــــى اكـِث الـدِّ ل، َأي: النـى ُث احلَبـْ ُه َنكـْ د، وأصـــــــــــلـُ : نـاقض الَعهـْ

 ل«.بْ َنْقُضُه. والنىْكث إحدى متن احلَ 
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إَِل   395 ِق ) وصاَر  نا   (الِعرا َفَِّسْ  بِنا، 

 

َلقينا  ما  َنْحطُِم  ْيِل  السى  َكِمْثِل 

َلْيَس   396  ُْم  الألى ِمنّاَعَلْينا   َيبنُي 

 

لِناظِرينا  الُعيوِن  َغرْيُ   (1)هِبا 

ذاُكْم   397  َيْوَم  اجلاَمِجَم   فَأْرَخْصنا 

 

لَ   ُكنّا  بُِمْثِمنينا ـوما   ُهنى 

بِ  398  ُصْلنا   ( َضّبةَ ـ)وَأْجَحْفنا   َيْوَم 

 

َأَقلِّ    ِمْن   ( اخِلنِْدفينا)َفصاروا 

ِخطام   399  َعىَل  األَُكفى   وطاَيْرنا 

 

الُقلينا  إاِلّ  َشبىْهُتها   ( 2)َفام 

إَِل   400  اخلُيوَل  ِهنْد  ) وَعنىنا   ( اْبِن 

 

َيدينا  َأْن  َأْو  َنْفَسُه   ( 3)ُنطالُِب 

َحتىى  401  ْنَدْيِن  الزى َنْفتُِل   وَظْلنا 

 

 

 

مينا  لِْلُمْْضِ مًة  َْضْ  (4) َأطارا 

بِالَعوايل   402  َعَلْيها  ْحنا   وَروى

 

َزبونا( اهلِنْدِ )وبيِض    َفاْسَتَعَرْت   ،(5) 

 
 

 ، مجع ألَْمة: وهي السّلح«.الأْلم( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

ْبيان«.الُقِلنْي ( جاء يف َشح الّدامغة: »2)  ، مجاعة ُقَلة: لعبٌة للصِّ

انــا ..«3) ا جــاء يف َشح الــّدامغــة: »و  .، وال يّتجــه بــه املعنى( يف األصــــــــــــل: »وعنــّ ا اخليــَل  َعنىنـَ : َأَمْلنــَ

يىة َعنُون لَِرَوغاَِنا َيْمنًَة وَيســْ 
ْخر. ابن ِهنْدة. وـــــــــــــرَ باألَِعنىة. وُيقال لأَلتاِن الَوْحشــِ : معاوية بن صــَ

نْي. يري  : َيطِيع«.َيِديند يوم ِصفِّ

ْنِدين جاء يف َشح الّدامغة: »يريد  و( يف األصـــــــل: »طارا ...«، وهو ّتريٌف. 4) ــَفْتِل الزى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ : لِقاح  بــ

َمة، بالفتح. وُيقال: ما هِبَا ناِفُخ  ْرَمة: ما َخَرَج ِمَن النّار بني الزى ــــــــ احلَْرب. والضى  ْنَدين. ُيقال: َْضَ

َمة  الّدار َأَحٌد«.أي: ما يف   ،َْضَ

ِه إل قريـب  ِمْن    يـَةالعـالِ ( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »5) فـِ ْمح: ِمْن نِصـــــــــــْ ، ومـا فوقـه هِ َأْربـاعِـ   ثّلثـةِمَن الرُّ

نان: الثىْعَلب. و ُبونالَعاِمل، وما يدخل يف ُجبىة الســـــِّ ِرُب  ــــــــــــــــ َب، وَتضـــــْ : النّاقة اّلتي متنع احلَّّل الزى
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ْبنا (ُمعاِويةُ ) وناَدْينا:   403 اْقَْتِ  ، 

 

موِقدونا   َلَك  إِنىنا   بَِجْمِعَك، 

َكَأنّا  404  َعنّا  بَِوْجِهِه   َفَصدى 

 

ُمْزِورينا  َشهادَة   ( 1)َسَأْلناُه 

َقْومي   405  ُت  مَجَرا دوَنُه   وحاَمْت 

 

حُماِفظينا   الَوِصِّ  دوِن   وِمْن 

ًرا)َفَأهْبَْتنا   406   ملبِالىذي    (نِزا

 

َيْعِرفونا   الَوقاِئِع  يف   َيكونوا 

ُفؤاُد   407   َفَولى    ( َأْحنَِفُكمْ ) َفطاَر 

 

ُمْرَعبينا  ( ميمَ ـَ ت)بَِبْعِض     َعنّا، 

َيْوم  (النىْهَرواِن )وَيْوَم   408  َفَأيُّ   ، 

 

املاِرقينا  ناَب  فيِه   َفَلْلنا 

يِْر ـ)بِ   (ُمْصَعٌب )والَقى   409   ِمنّا    (الدى

 

الَوتينا  َبَتَك   ، ُمَذلىق   (2)َشباَة 

بِ  410  َلأْلُوَل   ِمْلنا  ( امَلْرِج ـ)وإِّنا 

 

ّحاكِ )َعىَل     واملَُتَقيِّسينا  (الضى

َخْوَفنا،   411   ،  َطريًدا   (ُزَفرٌ )وَولى

 

ُمْقَعصونا   واألَِحّبُة  ِهَط،   بِرا

ْمنا   412   فاْسَتقاَمْت   (ُأَمّيةَ ) وَقوى

 

دينا  ُمَتَأوِّ َقْبَلها   ( 3)وكانوا 

َرفىعوا   413  ا )َفَلاّم   َعَلْينا   ( ُمَْضً

 

األَْسَفلينا  يف  ُكلىُهْم   َجَعْلنا 

ِمنُْكْم،    ( اهلاِشمونَ )وُقْلنا:   414   َأَحقُّ 

 

ماِئلونا   َعَلْيُكْم  هَلُْم   وَنْحُن 

  

 احلَْرَب«.بِرْجَلْيها، فَشبىَه هبا 

الــــّدامغــــة: »1) ْور، وُمْزِوُرون ( جــــاء يف َشح  الزى ْور : من  ِمْن الزى مــــأخوٌذ  ل َعِن احلَّق، وهو  : امَليــــْ

اّبة، وهو َمْيٌل يف َزْوِرها«.  ]اْزِورار  الدى

نان، املَُذلىق( جاء يف َشح الّدامغة: »2) د، وهو الســـــــــِّ لِّســـــــــان. ِمْن َذَلق، يقال: ُفّلٌن َذلُِق الو: املَُحدى

َباةو» . والشى
 
ُب الُعُروق«.الَوتِنْي : َحّد ُكّل يشء ْلب، ومنه َتَشعى  : ِعْرق الصُّ

د( 3)  .: املُْعَوّج املَُتَأوِّ
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ِمنّا   415 ِهْم  بِنَْْصِ  ( ُجَدْيعٌ ) َفقاَم 

 

لِ   َحصينا ـوكاَن  ِحْصنًا   َحْرهِبِْم 

مُهاُم    ( ةُ بَ َقْحطَ ) و 416   ( َطْيئ  ) اهلاُمُم، 

 

عاِمرُ )وما    دونا  (املُْسِّلُّ   (1)ِمنُْه 

بِ  417  ِب الزّ ـ)َشَفى   َغْيًظا   (َمْروانَ ) ِمْن    (ا

 

 يناَرهِ   ( ري  وِص بُ ـ) بِ وغاَدَرُه   

َفتاها    ( ُزَبْيدةَ )وَأثَْكْلنا   418   ِمْن 

 

دَ )وِغْلناها    مى  ( األَمينا ها  حُمَ

 ( َقَّْس  ) بَِقْرِم    (الَوليدَ )وَأْرَدْينا   419 

 

ُمْرَتضينا  ملو  ذاُكْم  فيِه   ( 2)َنُك 

َفًتى   420  َشعوًباوُربى   َأَزْرناُه 

 

املُْؤِمنينا  َأمرَي  ُيْدَعى    (3) إِذا 

ْعنا   421  َمَطر  ) وَجدى  ( َمْعن  ـ)بِ   ( َبني 

00 

جاِدعونا   َذلَِك  بِِمْثِل   وَنْحُن 

َمْوَت )َسام ِمْن   422  و)َلُه    (َحْْضَ  ( اْبُن َعْمر 

 

ِمْن    َمَطر  )ُيطالُِب   ُديونا   (َبني 

بِ  423  ُه  َ وَولى  ـلَ   (بُْسَت ـ)َفَحريى  ُهْم 

 

هِبا    زاِئدة  )وكاَن   (4) َقمينا  (اْبُن 

َيْوِم   424  ثاَرْت    (البَصريةِ )ويف   َيْوَم 

 

القاِئدينا (ِمْْصَ )وِفْتنِة    ُكنّا   ، 

يالِ )وَأيّاُم   425  ُكنّا، (مِ ـ الدى َنْحُن   ، 

 

قاِمعينا (َقْزوين  ) و  لُِكلٍّ   ، 

لُِكلِّ   426  ُكنّا،وَنْحُن  ُمنُْذ   ،  َحيٍّ

 

عاِصمونا  امَلهالَِك  خاَف   إِذا 

 

 

ف للضـّ عامر( قوله: )1) ف يف البيتني ــــــــــــ ( كذا، منعه من الْصـّ ،  553رورة، ويتكّرر منعه من الْصـّ

570. 

ّيد املَُعظىم الَقْرم( 2) جال: السى  .من الرِّ

ا عندهم مثل: هاِوَية«.َشُعوب( جاء يف َشح الّدامغة: »3) ؛ ألََنى
وَفة   : امَلنِّية. غري َمْْصُ

 .بالّّشء: اخلَليق به الَقمني( 4)
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طاَلْت   (َربيعةَ )َكِعْصَمتِنا   427  َيْوَم 

 

فينا  باحِلْلِف  َِنا  إِْخوا  َعىَل 

َلَدِْيِمْ  428  َتعاُظِمِه  يف   وصاروا 

 

َيْفَخرونا   َدْأبًا  ْعِر  الشِّ يف   بِِه 

َجَعَلْت   429  ِمنّا   ( َمَعدُّ )وَقْد  ْهَر   الصِّ

 

َيَتطاَولونا ـلَ   بِِه  َفْخًرا   ُهْم 

لِ  430  الَقريُض  َنَطَق   يِهمْ ُمْعَظمِ ـبِذا 

 

زاِهدينا   ِمنُْكْم  فيِه   وُكنّا 

َطَلَبْت   431  جار    (ِميمٌ ـَ ت) وقد   ِصْهَر 

 

ُمْبَعِدينا ـلَ   َفَأْضَحوا  ِمنّا   ُهْم 

لِ  432  كانوا     ( َغّسان  ـ)وما 
 
 بُِكْفء

 

ِمينا  ُمَقدى احِلجاِل   لَِرّباِت 

إَِل   433  النّاِكحوَن   ( َعديٍّ )وَنْحُن 

 

املُنَْكحونا   ونِْعَم  ِئَمُه،   َكرا

فيِهمْ  434  َجَعلوُه  الىذي   فَأْمَهْرنا 

 

َدهينا  َمْسًكا  جِلَميِعِهْم   ( 1)ِرًضا 

َعَلْينا ـولَ  435  جانيُكْم  جَيِْن   اّم 

 

املُْعِربينا يَ فَ   يف  نا  َغرْيَ  ْقِصَد 

 جَيْري   ( َغّسانَ ) إَِل    ( ْخم  ـ لَ )َفِمْن   436 

 

 (2) َلعينا  (ْخم  ـ لَ ) يف    ( َغّسانَ ) وِمْن   

َكْلب   437   
ِ
ء َكِجرا ِوْلَدُه  ُل   ُينَقِّ

 

مِجينا   الّرا ِحذاَر  ُلها   ُينَقِّ

ْرَع   438  الدِّ ِهبوَن  الوا  ( َقْيًسا ) وَنْحُن 

 

خاِزنينا   
 
ء لَِّشْ ُكنّا   وما 

واْسَتَثْرُتْم  439  َلَدْينا،  َتْعُظْم   َفَلْم 

 

ُمهينا  ا  ََشًّ َبْينَُكْم  ما   هِبا 

هِبا   440  بيعُ ) وُعدى  )الرى َعْبس  (   ( َربيُع 

 

الّساِرقينا   يف  هِبا  اْفَتَخروا   إِذا 

 

 

هني، أي املدهون، وهو امَلْطِّّل : األَِدْيم«امَلْسُك ( جاء يف َشح الّدامغة: »1) ْهن.، والدى  بالدُّ

 : الطىِرْيد«.اللىِعني( جاء يف َشح الّدامغة: »2)
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َيْوًما   441 ْمصاِم  الصى ِهبو  الوا  وَنْحُن 

 

املَُتَعْبِشمينا  َسامِدِع    (1) لَِبْعِض 

فيِهمْ  442  النُّْسِك  يف  حاُلُه   َفآَلْت 

 

دينا  املَُتَمرِّ ِمَن  بِنا   وكاَن 

َكنَْينا  443  فيُكْم  ية   َخزا  وُربى 

 

الّساِمعينا  ُرؤوُس  هِبا   ُتَشقُّ 

ِشْعُر   444   َعَلْيها    ( َحّسان  )ُينَبُِّه 

 

القاطِنينا   َأنَْشْدمُتوُه   إِذا 

قاَل   445  َأِجْبُهمْ   ( النىبيُّ ) وَقْد   َلُه: 

 

ال  روَح  ُمعينا ـََتِْد  فيِه   ُهَدى 

َصبًّا  446  ُيَصبُّ  كالَعذاِب   َفَقْوُلَك 

 

وُمْعتِمينا  ُمْصبِحنَي   َعَلْيِهْم 

ِمْن   447  َبْكر  )ودوَنَك   َهنات    ( َأيب 

 

هِبا    ًرا )َتُردُّ   خاِملينا  ( نِزا

الَبغايا  448  ياِت  بِرا ُكْم  َ  َفَعريى

 

تَ   َقدياًم  ُكنُْتْم   ( 2) ْمَهنوناـ وما 

َنْسُل   449  َقْوًما  َأنى   َ  ( ِقْبط  ) وَخربى

 

َأْسَودينا   ُسّللُة  ًما   وَأْقوا

هُ  450  ِسوا وَنَفى  ساِقًطا   وَأحْلََق 

 

َأبَْعدينا  بَِقْوم    َفَأحْلََقُه 

َعِلْمُتمْ يف  وَأْخرَبَ   451  باِم   اللىقيِط 

 

قاِئلينا   َحقٍّ  َغرْيَ  َنُك   ومَلْ 

 املُنادي   ( اخلَُوْيِْصةِ ذو  ) وِمنُْكْم   452 

 

 ( 
ِ
اهلل القاِسمينا   (َرسوَل   َعْدَل 

َعِلْمُتْم    (ُعَيْينةُ )وَسيُِّدُكْم   453   َقْد 

 

املُْرَضعينا   يف  بُِحْمِقِه   ُيَعدُّ 

َتَزْعُه ـلَ   (ِمنَْقر  )وَسيُِّد   454   اّم 

 

الّطاِمعينا  ِخّلِل  َعْن   ِحجاُه 

ََنَِب   455  َِيْجووَقْد  وقاَل  كاَة،   الزى

 

َبْكر  )  َمشينا (َأبا  َأْضَحى  َفام   ، 

 
 

امدع( 1) جاعالسى يِّد الكريم الشُّ َمْيدع، وهو: السى  .: مجع السى

 : تصنعون«.مَتَْهنُون( جاء يف َشح الّدامغة: »2)
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ُيْدَعى 456 والبِْدَع  بِنَْتُه،   وَأْحَبَل 

 

املُْرَتدينا    ( ِمنَْقًرا ) وغاَدَر     يف 

و (َأْقَرعُ )و 457  َضْمرةَ )،  َريِّساُكمْ (اْبُن   ، 

 

املُْرَتشينا  يف  وذا  َفْدٌم،   ( 1)َفذا 

َذّبانَ َبني  )وَبْعُض   458   ِمنُْكْم    ( َأيب 

 

األَمْحَقينا  َرْأَس  ُيَعدُّ   َفكاَن 

ِمْن   459  الَقصاِئُد   ( َوليد  )وَأْظَهَرِت 

 

مينا   لِْلُمَتَوسِّ الُكْفِر   ( 2) َعظيَم 

ِهنْد  )َنْحَو    (َضّبة  )وواِفُد   460   ( اْبِن 

 

بينا  املَُتَعجِّ ُأْعجوبِة   َفِمْن 

َلْسُت   461  إَِلْيُكمْ ونوًكا   ُأْحصيِهْم 

 

بِ   َكَذبوا   َطْي ـ) وَقْد 
 
 َينَْتمونا  ( ء

َتْطمو  462  ُء  الَغّرا احِلْكمُة   وفينا 

 

ُمَتَكلِّمينا  ِهنا  َأْفوا  َعىَل 

ِصْدق   463  وُكلُّ  الُقلوِب   وإِْيامُن 

 

البَيِْت )و  نينالْ لِ   (ُرْكُن   ُمَتَيمِّ

قاَل   464  َرضيُتْم  (النىبيُّ ) وَقْد  َأما   : 

 

ُتْضحي    رٌ )بَِأْن   غانِمينا    (نِزا

 465 ، َعبيد  َأْو  بِعري   َأْو   
 
 بِشاء

 

َتْذَهبونا  الُغَدّيَة  يب   (3)وَأنُْتْم 

َقْوم   466  َأَقلُّ  ناِة  الدى يف   وَأنُْتْم 

 

   
ِ
اهلَْيجاء  َتْكُثرونا   - ِعْلِمَي –ويف 

َأْن  ـلَ   ( اهللُ ) وقاَل   467   َكَفْرُتمْ اّم 

 

َتنُْفرونا  ِكتابِِه  َعْن   وُكنُْتْم 

َقْوًما،   468  بِاإليامِن  ْلُت  َوكى  َلَقْد 

 

بِكاِفرينا   وَلْيَس   َفُكنّاُهْم، 

يا   469  الَفْخَر،  َلْسُتْم ( َعْدنانُ )َفَخّلوا   ، 

 

بِ -  ُرْحنا   ونابَس ُّتْ   - (َأمْحَدَ ـ)وَقْد 

 
 

 : الَعِيّي اّلذي ينقطُع عن اجلواب«.الَفْدم( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

مُ الّدامغة: »( جاء يف َشح 2) م: النىَظر«. التىَوسُّ سُّ َ  والْتى

 .( جاء يف َشح الّدامغة: »الّشاء: مجاعة شاة«3)
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وَأنُْتْم  470 ِمْثَلُكُم،  ُيَعدُّ   وَكْيَف 

 

إِلَ   املُْسَتْضَعفونا   ـبَِقْوِل   ِهنا 

َتكونوا   471  مل  َأْو  ُكنُْتُم  ٌء   َسوا

 

مونا   َتَفخى َفَكْيَف  ْنيا،  الدُّ  (1)َعىَل 

لِْلُمسا 472  َنْفع    لِـمِ وَلْسُتْم   َأْهَل 

 

ضاِئرينا   لِْلُمبايِِن   وَلْسُتْم 

ِقْدًما  473  ْخَر  الصى النّاِحتوَن   وَنْحُن 

 

والّشاِئدونا    ، ُفْسحة   َمساِكَن 

وَقْْصِ    ( ُغْمدانَ ـ)كَ  474   ( َهْكر  )املُنيِف 

 

حُمِْكمينا   ( بَيْنونَ )و   املُنيفِة 

واح  )و 475   َنْحُن ِشْدنا   (ِرَب ما )و  (؛ رِصْ

 

ديناَعَلْيها    ُمَعمِّ خاِم   (2)بِالرُّ

َسْيل    (اإِلَلُ )َفَأْهَلَكها   476   بَِبْثِق 

 

ُمْهَلكينا  َنُك  َفَلْم   (3)وَنّجانا 

نا  477  ِسوا ِمْن  َعصاُه  َمْن   وَأْهَلَك 

 

ُمباَكرينا    
ِ
الَبّلء ِع   بَِأنْوا

وامْحَدوين،  478  اْشُكروين  َلنا   وقاَل 

 

ََتَْرحونا  ما  غاِفٌر   (4)َفِإيّن 

ما   479  َعىَل  كونوا  نا  لَِغرْيِ  وقاَل 

 

ُكمْ   ِسوا إَِل   صابِرينا   َزَوْيُت 

َقدياًم   ( َظفاِر ) وَقْْصَ   480  ِشْدنا   َقْد 

 

 ( َمعينا) ِشْدنا    ( بَراِقش  ) وَبْعَد   

بِ  481   َأخانا   ( بِْلقيس  ـ)وَأنَْكْحنا 

 

ُمنِْكحينا   ُه  ِسوا ُكنّا   وما 

 

 

م( جاء يف َشح الّدامغة: »1)  : التىعاُظم. والَفْخم: العظيم«.التىَفخُّ

د( 2)  .البناَء: اّلذي يرفُعُه باألعمدة املَُعمِّ

ــار الَعِرم، و»الَبْثق: االســـــــــــم، :  الَبْثق ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »3) ــار جَمَْرى النىْهر، وانكســــــــــ انكســــــــــ

 واجلامعة الُبُثْوق، وِمْن ذلك اْنَبَثَق فّلٌن علينا بامَلقال، أي: كَأنىُه اْنَفَجر«.

 ( جاء يف َشح الّدامغة: »ََتَْرحون: تفعلون، ِمَن االْجِْتاح«.4)
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بِ   ملو 482 َبْتع  ـ)َنْطُلْب   َبديًّل   ( ذي 

 

ُأتينا   بَِتنْزيل   َأنّا   وَلْو 

لَ  483  بَِقْوِل  ـوكاَن   ) ها 
ِ
 َعْرٌي   ( اهلل

 

ُمْقَتوينا  ّيُة  والرَبِ  (1)َعظيٌم، 

نيق    ( ناِعًطا)وِشْدنا   484  َرْأِس   يف 

 

لِ    (2)شاِئدينا  ( ْلَخَوْرَنِق ـ ـ)وُكنّا 

َعىَل   485  ْبنا   َرْدًما   ( َيْأجوَج ) وَنصى

 

ظاِهرينا   َعَلْيِه  كانوا   َفام 

ِقْطر   486  َبنْيَ  َحديد   ِمْن   بِِلْبن  

 

حاِرسونا   فيِه  اآلَن   وَنْحُن 

َنْمَتطيها  487  النىجاِئَب  ْلنا   وَخوى

 

َبْعَدنا    ْت   (3) لِْلُمْمَتطيناَفَذلى

يف   488  ها  رِسُّ َكْلب  )وِمنّا   ( آِل 

 

والّدا  (َمْهرةَ )و  ُه،   ( 4) عينارِ َقْْصُ

فيُكمْ  489  َوْهَو   ، راه  الَعْيُش   وفينا 

 

لِ    
ِ
فاء الشِّ ِمَن   ُمْسَقميناـَأَعزُّ 

َلبني   490  َعىَل  النىهاَر   َتَظّلوَن 

 

َعنُْه    ْيِل  اللى  ( 5) خُمَْمصيناوطوَل 

قاَل   491  َظالِـمَ ) وَقْد  نا (اْبُن  َترا َكْم   : 

 

ناِجعينا  حاِئِب  السى  (6) آِلثاِر 

  

 ْقَتِوْين: اخلُّدام«.: املُْلك. املُ الَعْري( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

 . اجلبُل العايِل«.النِّيق( جاء يف َشح الّدامغة: »2)

ا. ُيقــال: َأْمطــاُه  االْمتِطـاء ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »3) ــً ا: وهو الظىْهر، وهو الَقَرى أيضــــــــــ ، ِمَن امَلطــَ

ِحَلَة وَأْفَقَرُه إليها، أي: َأعاَرُه َمطاها وَفقاَرها«.  الّرا

هاّدامغة: »( جاء يف َشح ال4)  ، قصار الّّشء: مصريه«.قْصه: ِخياُرها وحَمُْضها.  ورِسُّ

 : طاِوَي الَبْطن«.املُْخَمص: امَلجاَعة. وامَلْخَمَصة( جاء يف َشح الّدامغة: »5)

ل. وكانوا النىاِجع ( جاء يف َشح الّدامغة: »6) ل ِمْن موضـــــع  إل موضـــــع، واملَُتنَقِّ َينَْتِجُعون  : املَُتَحوِّ

 ( كذا، منعه من الّْصف للّْضورة.ظالِـمَ الَغْيَث ِمْن مكان  إل مكان«. وقوله: )
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َلُكْم   492 َحْفص  ) وقاَل  َقدْ (َأبو  َأال   : 

 

طِ   العاِئشيناَعَرْفنا  َعْيِش   يَب 

َثريًدا،  493  َيْكسوُه،  الرُبِّ   ُلباَب 

 

ال  َبَن  مَ ـ ِصغاُر  واللى  (1)احلَقيناْعِز، 

مٌّ ) وقاَل   494  َأخاهُ   ( ُمَتمِّ  ََيْكي 

 

الّساِئلينا  لَِبْعِض   وَينَْعُتُه 

َثفال   495  َعىَل  الَفلوِت   بَِشْمَلتِِه 

 

لِْلُمْسَتقينا  دة   َمزا   ( 2)ُفَوْيَق 

ٌل )وقاَل   496  ِغناُه   (ُمنَخِّ  ََيْكي 

 

املالِكينا:  يف  َأنىُه   وََيِْسُب 

بِجادي،   497  يف  َوِْيِة  الشُّ َربُّ   َأنا 

 

الّظاِعنينا   َبنْيَ  النِّْضِو   وَربُّ 

َسيِّد    498  ُيفاَدى  ِمنْ وَأْعَظُم   ُكْم 

 

   
ِ
ِفداء َتْعَلمونا(َأْشَعَث )بُِعرْشِ   ، 

َأْرَفَع    (َأْشَعُث )و 499  َيامن  )َلْيَس   ( ذي 

 

وينا   الذى ِمَن  َعَدْدُت  إِْن  ُهَو   وما 

َيمنُي  قوما   500  ُتراب  )اَدْت   ( َأيب 

 

نيناخِمْطَ   هِ بَِغرْيِ   املَُتَيمِّ  ِم 

َيْوَم   501   َعجواًل   (ِصّفني  )وَهْرَوَل 

 

ُمَهْرِولينا  ِن  الَعْسَكرا  َفساَر 

َفَلاّم  502  َلُه  اجلَميِع   إِلْعظاِم 

 

ََيُْركونا  ال   ، َوقىفوا  َتَوقىَف 

ما   503  عابِِد  َبنْيَ   يُتمْ َهوِ وُكنُْتْم 

 

ومُ   َزناِدق   سيناـوَبنْيَ   َمجِّ

ُزرارة  ـ)كَ  504  بَِجْهل    (آِل   َنَكحوا 

 

بِ   ى ـ)َبناهِتُِم،   ُمْقَتدينا   (ِكَّْسَ

 

 

 ( جاء يف َشح الّدامغة: »اللىَبن احلَِقنْي: املاِكث احلاِزر واملاِْض«.1)

َدٌة تكون رها: ِجلْ ـــــــــــــــ ( جاء يف َشح الّدامغة: »الثىفال، بفتح الّثاء: اجلََمل الثىِقْيل. والثِّفال، بكســــ 2)

َحى«.  ّتت الرى
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: وَنبىوْ  505 وقالوا ُأنَْثى،  ِمنُْهُم   ا 

 

ُمْشبِهينا  كورَة  الذُّ هِبا   (1) َنكوُن 

ولَ  506  َُيَْجْل،  َفَلْم   اّم ـوضاِرُطُهْم 

 

لِ   القاطِ   نَشيِدهِ َيُكْن   (2) يناعِم 

طِّلَب   507  َتنَْسوا   ِمنُْكْم    ( ُهَذْيَل )وال 

 

ُمْسَتْجِهدينا   نا  الزِّ  لَِتْحليِل 

ِكتاب    (َبْكًرا )و 508  يف  بالوا   َيْوَم 

 

املُنِْذرينا  َخرْيِ  ِعنِْد  ِمْن   َأتَى 

 َحقٍّ     بِِكتاِب ]  (عاِمرٌ )وكاَنْت   509 

 

راِقعيناَأتَى    لَِدْلو    (3) ِمنُْه 

َأْشَبَعُهْم    (ُعْكٌل )و 510  واَيْوَم   َفَْتّ

 

ُمَتَغبِّقينا  لِقاِحِه   ( 4)بِِرْسِل 

ِرعاهُ و 511  َقَتُلوا  بَِأْن   كاَفْوُه 

 

عينا  ُمَّْسِ َشّلًّ   ( 5) وَشّلوُهنى 

بِ  512  واجلَدِّ  (صالِح  ـ)وَنْحُن   ، (هود  ) ، 

 

فينا،(الَقْرَننْيِ ذي  ) و  واملَُتَكهِّ  ، 

َريّب،   513  ُمْرَسِّل   ، (ُشَعْيب  )وَفْيَصِل 

 

سِّ اْبِن َحنَْظَل ) و   ، فاِخرونا (ذي الرى

ْعَدْينِ ـ)وبِ  514   ( َسْعد  )ُثمى    (َسْعد  )   ( السى

 

يارِسَ )و  ْبِن   (6)طاِئلونا  ( َعاّمِر 

احلَكيمُ )و 515  ِمنّا  (ُلْقامُن   َفكاَن 

 

الَبنينا    ِعْدِل  يف  الَقْوِم   وَمْوَل 

  

 .منهم أنثى: جعلوها هلم َنبّيةً  َنبىْوا ( 1)

 «.... مل قاطنينا»، وهو ّتريٌف، وفيه«ظارطهم ...: »يف األصل( 2)

 ، وُرّم عن نسخة اجلامع الكبري.( ما ُحّف بمعقوفتني سقٌط يف األصل3)

ْمن. و: االْمتِّلء ِمَن  الّتوارة ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »4) ل الســـــــــــى ــْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ُب  الَغُبوق : اللىَبن. والرِّ : َُشْ

.»  الَعِّشِّ

ّل ( جاء يف َشح الّدامغة: »5)  : الطىْرد. والَعرْيُ َيُشلُّ عاَنَتُه«.الشى

 ( كذا، منعه من الّْصف للّْضورة.يارَس ( قوله: )6)
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ِشْبُه   516 وِمنُْكْم  (ِجرْبيل  ) وِمنّا   ، 

 

قةُ )   َيقينا   ( إِْبليس  )ِشْبُه    (رُسا

ُيْلوي   (بَْدر  ـ)بِ  517  َلْيَس  َولى   َيْوَم 

 

النّاِكصينا  ُأْوَل  الَعِقَبنْيِ   َعىَل 

بِاْسم    ( َزْيدٌ )وِمنّا   518   امَلْشهوُر 

 

العامَلينا   َبنْيَ  التىنْزيِل   ِمَن 

وِمنّا    (املُْصَطَفى)وِرْدُف   519   ِمنّا 

 

و  ( َأنْصارٌ ـ)فَ    ( ُمهاِجرونا ) َلُه 

اخلُزاعي) وِمنّا   520  الَيميننَْيِ   ( ذو 

 

ْيَفنْيِ ) و  السى املُْصِلتينا  (ذو   (1)َخرْيُ 

امَلنْيِ ذو  ) وِمنّا   521   املُحامي   (الشِّ

 

الَعْيننَْيِ ) و  النّاظِرينا   (ذو   ُعْجَب 

التىَمراِت ) و 522  ُثمى    (ذو   ، (ُحْجرٌ )ِمنّا، 

 

املوِقنينا  ( َخّباٌب ) و   إِماُم 

ِمنّا  523  وكاَن  األَصيِل،  أِْي  الرى  وذو 

 

الّشاِفعينا  (ُخَزْيمةُ )  َشْفِع   (2) ِعْدُل 

الُقّرا   524  َأْقَرأُ   ( يٌّ ـَ ُأب)وِمنّا 

 

الفاِرضينا  َرْأُس  َبْعُد   (3) وِمنّا 

َمْوت   525  َبْعَد  َم  َتَكلى َمْن   وِمنّا 

 

امَليِّتينا    َمصرِي  َعْن   َفَأْخرَبَ 

َأْوََص  526  املاِل  بُِثْلِث  َمْن  ُل   وَأوى

 

املُْقِْتينا  يف  َبْعَدُه   (4)لُِيْفَرَق 

ِمنّاوَمْن   527  وكاَن  األَذاَن،   ُأِرَي 

 

املُْرَسلينا   (ُمعاذٌ )  ُرْسِل   َرْأُس 

َرَأى   528  َمْن   َشْفًعا  ( ِجرْبيَل )وِمنّا 

 

يف     الغاِئلونا  ( النىبيِّ )وِمنّا 

 

 

 .بّل تشديد، للضـّرورة «اخلُزاعي: »قوله( 1)

ْفعالّدامغة: »( جاء يف َشح 2)  : الّزْوج. والِوْتر: الَفْرد«.الشى

 .: العارف بمسائل الَفرائض الفارض( 3)

يِّق الَعْيش«.املُْقِْت ( جاء يف َشح الّدامغة: »4)  : الضى
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َأبَرى   529 َمْن   َريّب    (اهللُ )وِمنّا 

 

املُْقِسمونا   وَقلى  َقَساًم،   َلُه 

َبَسَط   530  ِرداًء    (النىبيُّ )وَمْن   َلُه 

 

يِّدينا  لِلسى بِِه   وَأْوصاُكْم 

ُغنْم  ) وِمنّا   531  ْبُن  املَُخْيِْصِة   ( ذو 

 

احلاِفظونا   ِن  لِْلُقرا  وِمنّا 

َفْخرٌ  532  وذاَك  املُْكَفنوَن،   وِمنّا 

 

ُيْدَفنونا (املُْصَطَفى)بُِقْمِص    إِْذ   ، 

 ( اْبِن َقْيس  ) ، و(َصْيفيِّ ْبِن ساِعدَ ـ)كَ  533 

 

 )و 
ِ
اهلل اخلَْزَرجينا  ( َعْبِد   َرْأِس 

َسلول  ) وما   534  َأيب  نِفاق    ( اْبُن   ذا 

 

َفاْسَتْخرِبونا   َبىَل،  ُقْلُتْم:   َفِإْن 

ُكلى   535  ُيْظِهُر  الَقْوُل   رِسٍّ َأَلْيَس 

 

كامِتونا    اخلَّلِئِق  ُكلُّ   َلُه 

ُيصايل   536  باِم  عاَذ  ُه  َنرا  وَنْحُن 

 

َيكونا(اهلاِشميِّ )بِِجْلِد    وَلْن   ،(1) 

َشَقْقنا 537  إاِّل  َحقيقة    بَِغرْيِ 

 

َتْسَتْيِقنونا  َقْلبِِه  َعْن   َلُكْم 

قاَل   538  َقْد  َزْيد  ـ)ل  (َأمْحَدُ )َكام   ( اْبِن 

 

املُْسَتْشِهدينا:  ِمَن  َفًتى   لَِقْتِل 

َعنْهُ  539  َشَقْقَت  َشَكْكَت  إِْذ   َفَلْوال 

 

الكاِفرينا   يف  َأنىُه   َفَتْعَلَم 

وفينا  540  التىْقَوى،  َمْسِجُد   وفينا 

 

رونا  املَُتَطهِّ اْسَتنَْجْيُتُم   ( 2)إِذا 

ِئشانِ الرّ ) وِمنّا   541  و(ا ُرَعنْي  ) ،   ( ذو 

 

َتدينا   ألَْن  البِّلَد  َطَحَن   وَمْن 

 

 

 .الّّشء: َُياذيه ُيصايل( 1)

ِحُد منهم إذا    االْستِنْجاء ( جاء يف َشح الّدامغة: »أصُل  2) َأراَد الغاِئَط َأبَْعَد ِمَن النىْجَوِة، وكان الوا

َِن 
ِ
َل مل ا، ثّم َكُثَر ذلـك حّتى ِقيـْ َتنَْجى هبـِ َتِْتَ بنَْجَوة ، فــــــــــــــــــــــالنىْجَوُة: املكـاُن املُْرَتِفع فـاســـــــــــْ حّتى َيســـــــــــْ

 اْسَتْجَمَر: اْسَتنَْجى«.
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َتْدَمىوقاَد   542 لِلظُُّلامِت   اخلَْيَل 

 

َوجينا  ما  لَِكْثرِة   (1)َدوابُِرها 

َنْشز   543  بُِكلِّ  خاَل  السِّ ْحَن   ُيَطرِّ

 

لِ   ُتَعقى  مل  َلقيناـِخداًجا    (2) ام 

َعْرض   544  َبْعَد  طواًل  األَْرَض   َطَوْيَن 

 

ُطوينا   َقْد  َلَعْمُرَك،  هِبا،   وُهنى 

ُقبٌّ َفُهنى   545  األَْقراِب  ِحُق   َلوا

 

ُحنينا  إِذا  الِقداِح   (3) َكَأْمثاِل 

ُمْفَرجات   546  ُنسور   َعىَل   َيَطْأَن 

 

الَوجينا  اْعَتَلِت  ما  امَلْرِو   ( 4)لَِلْقِط 

ُمنَْعّلت   547  لِلتىَوقُِّم   َفُتْحَسُب 

 

مِ   َحفيناـبَِأْعُينِِهنى  َقْد   (5)اّم 

 

 

ِة ، ِمَن الَفَرس: موضـــــــــــع الِقْردان ِمَن الَبِعرْي، وهي مــا بالـّدابَِرة( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »1) ني الثُّنــى

 واحلاِفر«.

خــال ( جــاء يف َشح الــّدامغــة: »2) ــِّ ـ ـ ـ ـ ـ : وهو اجلَننِي ِمْن ذواِت احلــاِفِر واخلُفِّ  السـ ة  ْخلــَ ، مجــاعــُة ســـــــــــَ

َدج والظِّْلف. و ا فِهَي  املُخـْ ِدج، فـإذا كـان ذلـك ِمْن عـاداهتـِ ْ ُه خمـُ : ّالـذي ُينَْتُج غرَي تـامِّ اخلَْلق، وُأمـُّ

داٌج. وقولـه:   ْ َعُر الَبْطن. ومل ُتَعّق خمـِ ة: شـــــــــــَ ًة. والَعِقْيقـَ ز ، أي: مَلْ َتْكَتِس َعِقْيقـَ ــْ ـ ـ ـ ـ ـ : املَُتعـايل ِمَن النىشـ

 األَْرض«.

ة الَفَرس.    ، مجاعةاألَْقَراب ( جاء يف َشح الّدامغة: »3) ا: خارِصَ ْقل أيضــــــً ، وهوالصــــــُّ َلَواِحق  ُقْرب 

َمَرُة الُبُطون، وَقبىةٌ َعُتها. فِ تَ ]األَْقراب : ُمرْ  ــْ : َأْن َيْلَحَق َبْطُن الّدابىة بَظْهِرها؛ كَبْطِن التىْقبِيب : ُمضـ

 الُقبىة«.

ور ( جاء يف َشح الّدامغة: »4) : ُمَتبايِنَة؛ ِمْن َأْجِل َلْقِط ُمْفَرَجةِفر. : مثُل األَكالِْيل يف َبْطِن احلاالنُّســُ

 من األرض: َمْتٌن ذو حجارة صغرية. الَوجنيو  احلَََّص«.

ا ال َتَقُع عىل األَْرِض ِمَن الَوَجى«.التىَوقُّم( جاء يف َشح الّدامغة: »5) ُة كَأَنى  : َأْن َتَطَأ الّدابى
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اْعَتَلْتها  548 الَعضاريُط  إِذا   َتكاُد 

 

َونينا  مِمّا  الثىَرى   ( 1) ُيّلثِْمَن 

وَأْضَحى  549  َلُه،  اخلاِفقاِن   َفداَن 

 

ُمَتضاِئلينا  َلُه   (2)ُملوُكُهام 

َتبان  ) 550  ذو  َأْسَعُد  َحّساَن   ( َأبو 

 

الَقرينا  َعِدَم  ُمْفَرٌد   وَذلَِك 

احلَرْبُ   551  ِمنّا  (َكْعٌب )وِمنّا  ُثمى   ، 

 

ُذِكروا -  الّتابِعينا  -إِذا   ِخياُر 

ُثمى  (َخْوالنَ ) َأخو   552  َسعيد  ) ،   ، (َأبو 

 

ُيْذَكرونا   ما  إِذا   وثالُِثُهْم 

و(عاِمرُ ـ)فَ  553  سريين  )،  و(اْبُن   ( َأْوٌس )، 

 

الّشاِفعينا  يف  ُه  َنُعدُّ  (3) وذاَك 

اْفَتَخْرنا  (الّثاِمريِّ اْبِن  ـ)وبِ  554   إِذا 

 

ُمْعَتلينا   ِكِب  لِْلَكوا  َظِلْلنا 

َخطيب   555  َذِرب   ذي  ُكلُّ   وِمنّا 

 

املُْفِلقونا   الّشاِعروَن   وِمنّا 

مَجًْعا 556  الُكّهاُن  ذا  َبْعُد   وِمنّا 

 

لونا   األَوى  
ِ
ماء الدِّ  وُحّكاُم 

 

 

َمْهام 557 املُْبدوَن،  الَقافُة   وِمنّا 

 

النّاِس   ُعروَق  َشِكَلْت،   ينالبِِه 

َقدْ  558  باِم  ْؤيا  الرُّ عابِرو   وِمنّا 

 

العاِئفونا   وِمنّا  بِِه،   ََتيُء 

الرَبايا 559  َخرَبِ  راِوُيو   وِمنّا 

 

النّاِسبونا  العالِـموَن   (4) وِمنّا 

  

 د«.: الَعبِيْ الَعَضاِرْيط( جاء يف َشح الّدامغة: »1)

ان( جـاء يف َشح الـّدامغـة: »2) ا: اخلـَاِفـقَ ــً  َأيْضـــــــــ
ِ
امء ا ِمَن الســـــــــــى َ امء. ومهـُ ا الســـــــــــّ ا األَْرض، وجـانِبـَ : جـانِبـَ

 األُُفقان«.

ــّ عامر( قوله: )3) ورة، وقد ســـــــلف نحو ذلك يف البيت ــــــــــــــــــ ( كذا، منعه من الصـــــ ــّ ،  416رف للْضـــــ

 .570وسيأيت يف البيت 

...«،  كذا باألصــــل، والوجه فيه: »ومنّا راوو خرب ...«، غري أنّه ُيتّل ( قوله: »ومنّا راويو خرب 4)
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 كاَنْت   ( َنْجرانَ   اُأْسُقفَ )وِمنّا   560

 

َيْصُدرونا بَِرأِِْيِام     النىصاَرى 

بِ  561   ِمنّا   (األَْزدُ )   ( اخلَليلِ ـ)وَتْفَخُر 

 

املُْسِلمينا  َحكيُم  هَلُْم   وُحقى 

الَقضايا (يَبويهِ ِس )وِمنّا   562  وذو   ، 

 

احلاِسبينا  ( َجْرم  ) َأخو     َرئيُس 

ُكلُّ   563  َمْعدي ـ)كَ   َأْرَوعَ وِمنّا   ( اْبِن 

 

اخلَْيلِ )و  املُْعِلمينا   (َزْيِد   ُمْردي 

ح  )، و (اْبِن َمْكشوح  )، و(َفْروةَ )و 564   ( ََشْ

 

بينا   ( َوْعلةَ ) و  سِّ املَُْتَ  فاِرِس 

و) ، ُثمى  (اْبِن َزْحر  )، و(ُمْسِهرَ )و 565   ( َعْمر 

 

 )و 
ِ
اهلل الَيْثِربينا  ( َعْبِد   (1) َسْيِف 

َأبَْردَ )و 566  ْبِن  و(ُسْفياَن  َبْحر  ) ،   ( اْبِن 

 

املَُتَهلِّبونا  الِفْتيُة   وِمنّا 

مَجًْعا 567  األَْرباِع  مالِكو   وِمنُْهْم 

 

لِ   ِرِج ــ)وكانوا   (2)شاِحكينا  (ْلَخوا

لِ  568  النىَخعيِّ ــ)وما   َيْوًما  ( أَلْشَْتِ 

 

َسْعد  ) وال    ْبِن   ُمْشبِهونا  (َقْيِس 

كَ  569  َطْي ـ)وال   َعديِّ 
 
و(ء َقْيس  ) ،   ( اْبِن 

 

احلاِشدينامَ ـال  ( َسعيدِ )  َقْرِم   (3)ْلِك 

عاِمرَ )و 570  ْبِن  َأْلف    ( َشْيباَن   ِعْدِل 

 

َوْرقا )   ِمْثَل وما     (4)َتنُْجلونا  ( اْبِن 

 

 

 به الوزن.

 ( كذا، منعه من الّْصف للّْضورة.ُمْسِهرَ ( قوله: )1)

حاك ( جاء يف َشح الّدامغة: »2) ــِّ دُّ إل َقفاه. والشـ ــَ ُبع وُيشــ ــى حاك: ُعوٌد يعرض يف َفِم الســ ــِ الثىْغر:   شـ

 ِسداُده«.

ّيد العظيم: الالَقْرم(  3)  .سى

 .: ُتنْجبوننْجلونتَ (  4)
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َفْتح   571 لُِكلِّ  املُتىلوَن   وِمنّا 

 

تِقونا  والّرا َصْدِعُكْم   (1)وراِئُب 

َقْحطَ ـ)وبِ  572  ْبِن   اْفتِخاري  (ةَ بَ احلََسِن 

 

املُْطِعمينا  َتْذُكروَن  ما   إِذا 

ُملوُك   573  َأَمَرْت   اّم ـلَ   (ومِ الرُّ )َفًتى 

 

املُْعِربينا  نِْصِف  ِعْدَل   َرَأتُْه 

بَِيِع   574  َعىَل   ( النىصاَرى)بِصوَرتِِه 

 

الّسابِلينا  بُِطْرِق   ومِتْثااًل 

 ، (ُكْرز  اْبِن  ) ، و(اْبِن ُعْلبةَ )وما ِمْثُل   575 

 

َيغوَث )و  القاتِلينا   (َعْبِد   َبنْيَ 

وَهذا 576  ِشْسًعا،  ُمْصِلٌح   َفَهذا 

 

اجلاِذلينا  يف  َقصيدًة   (2)َيقوُل 

َقْتل   577  َبْعِد  ِمْن  ٌر  ُمَؤمِّ  وذاَك 

 

اجلاِزعينا  ملبَِأنىُه    يف   َيُكْن 

ُيْمنَىبِذاكَ وَمدى   578  َبْعَد  ى  ُيَّْسَ  ، 

 

ُمْسَتكينا   ملو  لِْلَمنّيِة   َيُك 

ٌد،  579  َجوا ِفْيُكْم  ِدنا  َكَجوا  وما 

 

باِذلونا  فيُكْم  َلْيَس   (3)وَكّّل، 

كَ  580  و  (حاتِم  ـ)وَأيَْن   ، (َكْعب  ) فيُكْم، 

 

املُْجَتدينا    (َطْلحةَ ) و   لِْلُعفاِة 

َبْحَدَل ) و 581  ْبُن  َتَولى   (َحّساُن   َقْد 

 

حاِْضونا  وَأنُْتْم   (4)ِخّلَفَتُكْم، 

َعَلْيها  582  ِئَلُه  َغوا ِخْفُتْم   وَمْن 

 

موَجلينا   فيها  ِمنُْه   وُكنُْتْم 

 

 

ِئب (  جاء يف َشح الّدامغة: »1) َعْبَته. والّرا ــَ ْدَع: شـــــ ــى اِعب، يقال: َرَأبَْت الصـــــ ــّ ْؤَبة: الشـــــ داد الرُّ ــِ : ســـــ

 الثُّْلَمة«.

 .: املَّسور الَفِرح اجلاذل( 2)

ًدا(،  3) ًدا«، ومل أدر ما وجه نصب )جوا  والوجه فيه الّرفع.( يف األصل: »... فيكم جوا

 ( كذا، منعه من الّْصف للّْضورة.َبْحَدَل ( قوله: )4)
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َأْوَدى  583 َيْوَم  ُتْم،  َكََّسْ َمْن   وِمنّا 

 

َأْرَبعينا   ،
 
ء لِوا ِمْن   َعَلْيِه 

ُأُلوف    584  ِمَئتا  َلُه  َسَجَدْت   وَمْن 

 

ُأمى   دوناوَأْعَتَق  َيَتَشهى  (1)ًة 

َصعري  )وِمنّا   585  َأيب  ْبُن   ( ُمْدِرُك 

 

املُْخِمدونا   ُثمى  احلَْرِب   وُمْذكو 

اهلِنِْديِّ ) وقاتُِل   586   ِمنّا   (ِصّمَة 

 

املَُتَصْعِلكونا   ذا  َبْعَد   وِمنّا 

نَْفَرى )َكِمْثِل   587  ومُهاِم  (الشى  ( ََنْد  )، 

 

دينا  ( َحِزيَمةَ )  املَُتَمرِّ  َأْمَرِد 

ِمنّا  588  كاَن  ِقِد  الَفرا  وَنْدماُن 

 

َعْدنان  )و  ْبُن   َأخونا   ( َضّحاُك 

َطْوًعا  589  األَْرِض  ِجنُّ  َخَدَمْتُه   وَمْن 

 

خاِدمينا   خِلَْلق   كانوا   وما 

َنْحيِص   590  َفَلْم  ماوباِدُرنا   إِذا 

 

املُْفَردينا  َعَدْدنا  َأْو   ( 2)َعَدْدُتْم 

َلَدْيُكمْ  591  بِعوا  اتُّ َقِد   وناِقُلنا 

 

تابِعينا   َقْومي  َخْلَف   وكانوا 

وَلِكنْ  592  ُقْلنا،  ما  ِضْعُف   وفينا 

 

املُْسِهبونا  ُيعاُب  إِْذ  نا؛   َقَْصْ

َقْوم   593  ُقلوَب  َكَوْيُت   وَلِكنّي 

 

راِغمينا  بِامَلناِخِر   َفَظّلوا 

 594  
 
ء َخزا ِمْن  األَناِمَل  وَن   َيَعضُّ

 

النّاِدمينا  بِشايف  ذاُكْم   وما 

َقْوم   595  مُهوَم  اإِلَلُ  َفَرَج   َفّل 

 

ُمْبَتدينا   كانوا  الَقْوِل   بُِقْبِح 

إَِل   596  َوجَلوا   ََنًْجا   ( َقْحطانَ ) ُهُم 

 

ما    بِِه   ََيَْذرونا َفصاَدَفُهْم 

 
 

د فيه الوجه.1) «، كذا ورد متييز )مئتا( مجًعا، واإلفرا  ( قوله: »... مئتا ألوف 

ي« كذا،  بّل جزم الفعل املســـبوق بـــــــــــــــ)مل(، عىل أنّه يّتجه املعنى لو قال: )فلم ـــــــــــــــ ( قوله: »نحصـــ 2)

.)  َُيَْْصْ
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َقبِ  597 يف  َفْخًرا  َشيىْدُت   يِّل  وَقْد 

 

يف    ًدا  لى خُمَ  الغابِريناُيقيُم 

هِبَْدم   598  َبْعدي  َيْضَطِلْع  ذا   َفَمْن 

 

الّشاِئدينا  بِِإْذِن    (1)َفَيْهِدَمُه 

ِكْذب   599  َغرْيَ   ، َأيََّْسُ  
ِ
ء ْ الّشى  َفَهْدُم 

 

ِعنَْد    الُبنْياِن   (2)اهلاِدميناِمَن 

َبْيًتا 600  َلُقْلُت  َأشاُء  َأيّن   وَلْو 

 

َتلينا   َأْن  احِلجارُة  َلُه   َتكاُد 

 َعَلْيِهْم    -لَِرمْحَتِِهمْ -وَلِكنّي   601 

 

قينا  املَُتَصدِّ ِمَن   (3)بَِتْزِكية  

ا  602  ِعزًّ امَلْرَء  َأفاَد  ِحْلم    َفَكْم 

 

َأفاَد    َجْهل   هونا وِمْن   امَلْرَء 

ُيْضحي  603   
ِ
امَلْرء َجْهَل  َأنى  وَحْسُبَك 

 َيْضَحى

 

لِْلعُ   ُمعينا  داةِ َعَلْيِه   َلُه 

  

  

 

غ  للجزم« كذا،  يضطلعْ »( قوله:  1)  .جزم الفعل املضارع بّل مسوِّ

( قوله: »... كذب«، غري واضـــحة الّرســـم يف األصـــل، ما عدا حرًفا يشـــبه الكاف، فرّم بام يّتجه 2)

 به املعنى، عىل أّن لفظة )َشّك( أدّل عىل املعنى، وإن مل يعن عليها ما بقي من الّرسم.

، أي لكوَنم يســـتحّقون الّرمحة لضـــعفعهم، وهو أســـلوب مســـتعمٌل باليمن، «لرمحتهم( قوله: »3)

عيف عند رؤيته: يا رمحتاه، وهي مجلٌة ال ُيقصـد به طلب الّرمحة فحسـب، وإنام تعني   ُيقال للضـّ

 .وما أحوجه للّرمحة الّتعجب حلاله، نحو: ما َأْرمَحَُه،  



232 

 

 

 - حرف الياء - 

 -36 - 

 )من البسيط(                  :* (8/5يف خمطوط اإلكليل )

زاَل   1 ِلًبا  (سامٌ ) ما  ُمطى األَْرَض   َيروُد 

 

بِقاِع    َخرْيَ  َيْبنِيهالِلطِّيِب   ( 1) األَْرِض 

أَ   2  َتَبوى  وَشيىَدها  ( اُغْمدانً )َحتىى 

 

 ( 2) ِعرْشيَن َسْقًفا ُيناِغي النىْجَم عالِيها 

عالَِيةً  3  الِفْرَدْوِس  َجنىُة  َتُكْن   َفِإْن 

 

فَ    
ِ
امء السى  َُياِذِيا   ( ُغْمدانٌ ـ)َفْوَق 

 ُخِلَقْت وإِْن َتُكْن َفْوَق َوْجِه األَْرِض َقْد   4 

 

ُيصالِيها  َأْو  ِمنْها  بِالُقْرِب   ( 3) َفذاَك 

 *** 

 

نْعاء إحدى ِجناِن األرض عند كاّفة ر ُحســــــنها: »كْ صــــــنعاء، وذِ   ِف صــــــْ يف وَ * جاء يف اإلكليل   وصــــــَ

وإحدى ومخســون دقيقًة ِمن ســاعة،   النّاس، وســاعاُت النّهار هبا إل الغاية اثنتا عشـــــــــــــــرة ســاعةً 

ــْ وظِلُّ رأِس احلََمل هبا ثّلث أصــــــابع وُعشــــــ  ها ـــــــــــــــ أربع    -وهو ارتفاُع الُقْطب عنها-ر، وَعْرضــــــُ

عليها مخٌس وسبعون درجًة ونصف؛   عشـــرة درجة ونصف، وارتفاُع نصف َنار رأس احلََمل

فوا بغـداد يف خمـاطبتهم   ِق، وقـد كـانوا َوصـــــــــــَ اَطبـاتـِِه ألهـل العرا داينُّ يف بعض خمـُ وقـد َذَكَرهـا اهلَمـْ

ِلًباما زاَل ساٌم يرود األرَض له، حيُث َيقوُل ...، وقال أيًضا:  ْعر(«  ُمطى  .... )الشِّ

 األرض: يطلب فيها مكاًنا للنُّزول وامَلْرعى. َيرود( و1)

 ، حمّرًفا.يف األصل: »... يناع ...« (2)

 : ُيقاُبُله.الّّشء ُيصايل. ووال يّتجه به املعنى،  يف األصل: »فإن تكن...« (3)
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         :*(21 -20/ 8يف خمطوط اإلكليل )

 ( 1)والَعْرُي فيها، وَسدٌّ َوْسَط واِدِيا

 

َمَثٌل (ماِرب  ) وَجنىتا    ذا،  َبْعِد  ِمْن   ، 

 

5 

ْهِر  يَ وِجرْ  الدى ُطوَل  دِّ  السى  (2) ْسِقيهاتَ ُة 

 

َبنْيَ    َكَثٌب ما  وال   
 
ناء ال   َطْوَدْيِن، 

 

6 

ِدِيا َهوا َدنىْت  إِْذ  ْهِب  الصُّ ِهُل   ( 3)َكوا

 

َمثاِعبِها   ِمْن  هَتِْوي  حنَي  ا   َكَأَنى

 

7 

ِرِيا َسوا ماَلْت  صٌة  جُمَصى  (4) ُجْدٌر 

 

بِهِ   غاَر  املاُء  َتعاَل  إِْن   وتاَرًة 

 

8 

 

ِف * جاء يف اإلكليل   ــْ ــُر  ن ِجنان  وخريات  ِحســــــان: »مِ   ،ما كان بامرب   يف َوصــــ ـــــــــــــــــ وكان بامرب قصــــ

:  ســـــــــــِ  داينُّ يـــب ...، وفيهـــا يقول اهلَمـــْ ٌل   ذا  دِ عــْ بَ   نْ ب  مِ وَجنىتــا مــارِ ْلحني واهلََجر والَقشـــــــــــِ ــَ ...   َمث

ْعر(  «.)الشِّ

قوله: »الَعْري فيها«، يعنى َعْري املُْلك، وهو املعروف اليوم بـــــــــــــــــ)معبد َأوام( وما حوله من   (1)

 .وَمبان   ُقصور

:  والطىْود : الَقريـب.  الَكثـَب : الَبعيـد. والنـّائي ريٌف. ويف األصـــــــــــل»... ال بـاد وال ...«، وهو ّت  (2)

َيّلُنُه؛ عىل أّن الّرســــم َيتمل    ِجْرَيةواجلبل العظيم.  ــَ ياُحُه وســ
ــِ دِّ ونحِوِه كَجريانه، أي: اْنســ ــى الســ

ّد(، و  .مائهاألرض املمّتدة الفضاء، اّلتي ُتفيد من  يريد : املزرعة، اجِلْربةأن يكون )ِجْرَبة السى

ّد ونحوهامَلثاِعُب ( 3) ــى ُه ومكان َتَدفُِّق املا: مجع امَلْثَعب، وهو من الســـــ : مجع  الَكواهُل ء منه. و: جَمْرا

ْلب ابىة: ما بني الَكتَِفنْي وُمْلَتقى الُعنُق بالصــُّ ْهب. والكاهل، وهو من الدى هب،  الصـُّ : مجع األَصــْ

ُه مُحَْرٌة. و  نَ وهو مِ  َعر ونحوه: مــا خــاَلَط َلْونــَ تالشـــــــــــى ت هبــا.   َدنــى ُة: أرخــت َرَقَبَتهــا واْنَحنــَ الــّدابــى

 : مجع اهلادية، وهي من الّدابىة ونحوها: ُعنُقها وَرَقَبُتها.اهلَواديو

ُه يف األرض. وغــار بــه(  4) ْدر: َأْذَهبــَ د    اجلــُ دار، وهو: احلــائط، واملرا ُدر: مجع اجلــِ انه مكــان هكــاجلــُ

ّد. و  نَ تصـــــــــــــريف املاء مِ  صـةالسـى ، وهو: ماّدٌة بيضـاء، ُتْؤَخُذ مَن احلََجر : امَلطْ املَُجصـى ِليىُة باجِلصِّ
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َليالِيها َمْوصواًل  اخلَْمِس   ( 1) َمسافَة 

 

َبْعَدمُها  ُثمى  َجنىتاها  بِه   ُتْسَقى 

 

9 

ََتْنِيها بالَكفِّ  فاِكهة   ُكلِّ   (2) ِمْن 

 

ت  باألَْطباِق  النىواِصُف   ْمَلُؤهاـََتْغُدو 

 

10 

َتـَمنِّيها  إاِّل  َعجاِئُبها،   (3) ِمنْها 

 

ِفَقها  ُتوا َأْن  َنْفًسا،  َيْمنَُع   وَلْيَس 

 

11 

خاِم   الرُّ ُّتاِذِياِمَن  ِقيها   (4) َسوا

 

َأْعِمَدة    َفْوِق  ِمْن  شاِهٌق   وَعْرُشها 

 

12 

تـَْمِهيها ْجِل  السى بُِطوِل  الُعيوُن   (5) إِذا 

 

البِْئرِ لِ   ،ُحروُفها   ُمْرِهَفةٌ   ، نَواحي 

 

13 

َيرْبِ  احلَْرُف  ذاَك  كاَد  لِينًَة،   ( 6)ِياَأْو 

 

َحْرُفها    ِمنْها  ُيقابُِل   َدَقًّل فَلْو 

 

14 

ََيِْوِيا الباِع  َطويُل  َبِليًغا،   ( 7)َحْضنًا 

 

بِإْحداُهنى    َُيِيَط  َصُغَرْت -وَلْن   -ما 

 

15 

 

لـْد واري. واجِلريّي الصـــــــــــى ــى ـ ـ ـ ـ ـ نـٌة مِ السـ ُطوا اريـة، وهي: ُأســـــــــــْ ــّ ن آُجرٍّ أو حجـارة، تكون : مجع الســـــــــ

 َمصارَف ملياه الّسّد.

 .قوله: »مسافة اخلَْمس«، يعنى: اخلمسة أيّام( 1)

 .: مجع النّاصفة، وهي: اخلادمةالنىواِصُف يف األصل: »بعد النىواصف ...«، وهو ّتريف. و ( 2)

فقها( 3)  .: ُتصادفهاُتوا

 .: ُتقابُِلهاُّتاذِيا( 4)

ا: «،إذا العيون ...قوله: »، خمتّل الوزن واملعنى؛ و«النّواحي: »يف األصـــــــل( 5) ــً  َيتمل معناه أيضـــــ

 كـ)َتـْمهوها(: ُتَرقُِّقها. مَتِْهيها. واملاء: َصبُّه َسْجلو: ُمَرقَِّقة. ُمْرِهَفة. و«إِِذ الُعيون ...»

َقل (6) فينة.  الدى ــّ ُع الســــــ بة اّلتي ُينصــــــــُب عليها َِشا ــَ ينة : اخلَشــــــ :  َيرْبِيا . و: النىْخلة، ومجعها اللِّنيواللِّ

 َينَْحتها وُيَرقِّقها.

ْدر والَعُضدان وما بينهام َحْضنُ ( 7)  .:البالُغ املُنَْتهىالَبليغ. والّّشء: َجْعُلُه باحِلْضن، وهو: الصى
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ِسيها  َكرا يف  َحِسيًبا  مَخْس   َبْعِد   (1) ِمْن 

 

الَعْرِض كاِملةً   َبْعَد   يف ُطوِل ِعرْشيَن 

 

16 

يِح   الرِّ وَخِريُر  َفْوِقها،   (2)ْدِوِيايَ ِمْن 

 

ُمنَْتِصٌب   والَعْرُي  ِمْثُلها،   وَفْوَقها 

 

17 

ُعْلوِ  ُُيِْفيهاِمْن  الَغْيُم  َيكاُد  َقْد   ( 3)ها 

 

َبْيَضُتها  كالنىْجِم  ُقبىٌة   وَرْأُسها 

 

18 

َتناِئيها ِمْن  ُكْرًها،  أِْس  الرى  (4) وُمْقنِِع 

 

لِـُمْضَطِجع  فَلْيَس    إاِّل   َمنَْظُرها 

 

19 

ُيْلِهيها األَْرواِح  ُق  َْتَ خُمْ  (5) َيَظلى 

 

ذي    َأْمّلُك  هبا  ُتطِلى   ( َيَمن  ) َمَتى 

 

20 

ُتَغنِّيها ِفيها  صاِدَحًة   (6) َتَظلُّ 

 

عاِكفةً   اجلَوِّ  َوْسَط  الطىرْيُ   وَحْوَلـها 

 

21 

  
ِ
ْوهاء الشى ِة  احلُلى  (7) ُيْبِليهاوالبُِس 

 

هُتا   ِجدى ْهِر،  الدى بلِباِس   َفَأْخَلَقْت، 

 

22 

 

 .، أي املحسوب، وهو: امَلعدوداحلَسيب( 1)

ِمَع هَلام صـــــــوٌت    ىَدوَ و  .الّريح واملاء: صـــــــوت شـــــــّدة جرِيامرير  َخ ( 2) يح ونحومها: ســـــــُ املاء والرِّ

 .يشء «يدوِيا»  شديد؛ عىل أّن يف النّفس من توجيه قولِِه:

ــتديُر املرتفعالُقبىة( 3) ــتها . و: البناُء املســ ــة. وَبْيضـ ــبه الّتدوير البيضــ :البالُغ  الَبليغ : أعّلها حيث يشــ

 .املُنَْتهى

ــال تعـــال:    ُمْقنِع(  4) ُه؛ قـ ْأطِئـــُ هِ ؤُ ُمْهطِِعنَي ُمْقنِعي رُ الّرأس: ُمطـــَ :  َتنــائيهــا و .   43]إبراهيم:  {مْ وســـــــــــِ

 .تباعدها

ها، وخُمَْْتق األَْرواح: ُتْشـِرف. وُتطِّل ( 5)  .: مجع الّريحاألَْرواح: َمَهبُّها وَمـَمرُّ

 .أصواهتا َتَرنُّاًم : رافعة صاِدحة. و: ُمقيمة مّلزمة أماكنهاعاِكفة( 6)

ُه: َأبّْلُه. وَأْخَلَق يف األصــــــــــــل: »يلبيهـا«، وهو ّتريٌف. و  (7) ، وَأْخَلقـَ ة: َبِِّلَ : الّثوب يكون من  احلُلـى

 أو إزار
 
ْوهاء. ورداء  : ُِيِلكها، وجَيَْعُلها َخَلًقا.ُيْبليها: الَقبيحُة الوجه واخِلْلَقة والشى
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 الّشعر  -1

 الّرقم  األبيات  بحُرهُ  قافيُتهُ  البيت   ر صد

ةَ  ْكِب  فَمْن ُمْبِلٌغ َعنِّي رَسا  1 29 الّطويل لِلرى

 2 24 الكامل األَْشَيِب  قد ناَل دوِن الَعرْشِ ِمنْ 

 3 10 الَّّسيع كالّّلِب  هانَِئ َعنْ ُقْدَت لـَها 

كاِئِب  َسُأوِدُع َأْذناَب الـَمطِيِّ   4 5 الّطويل الرى

 5 5 املنَّسح َذناِئُبها إِنى ُسيوًفا َجَلْت ُوُجوهَ 

ًدا َخرْيَ  مى  6 12 الكامل الـَمْسِجدِ  إِنى النىبيى حُمَ

 7 46 الوافر  ُودِّ  َأال َأبِْلْغ َبني َسْعدِ 

 8 6 اخلفيف احلَميدِ  َرَمْت َيْعُرٌب بَسْهم  ال 

عُ  قاِب ُخشى  9 8 الَّّسيع مش  األَبْصارِ  ُذلُّ الرِّ

رُ  َبْعِد ُغْمداَن املُنِيف  نْ مَ   10 12 الكامل َيَتَفكى

نيا وزال َرِت الدُّ  11 شطر  الّطويل ...ُرها َتنَكى

ِكُرها يا باِعَث الِعيسِ   12 31 املنَّسح َكرا

 13 6 الّطويل وَأْسَكرا  وا َبني َعْدنانَ اْصحَ َأال 

رِبٌ   14 98 الّطويل ْمرَيا ـحِ  َخليَِّلى إيِنِّ خُمْ

ها سامٌ  َ  15 3 البسيط  اْحَتَفرا  َأْرٌض خَتَريى

َجز  َذَكرْ  َبْل، َأيَْن َمْن َقْبَلُهمُ   16 4 مش الرى

ذيَن َبنَوا ُغْمدانَ   17 9 البسيط  شاِّس َأيَْن الى
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 18 6 الكامل بِراِّس  َأَعِلْمُتام، يا ِدْمنََتْي 

 19 5 الوافر  الُعطاسِ  َفَصبىْحناُه َصْعدةَ 

 20 16 البسيط  َمنْكوُس  إَِل اْمِرئ  َنَصَبْت َقْحطانُ 

ًرا َعىَل   21 9 املتقارب النىَفْس  َأَجْبُت نِزا

ْهَر َزْلَزَل   22 29 الّطويل وساِقطا  َأمَلْ َتَر َأنى الدى

واَح   23 1 الّطويل وَتَربىُعوا  َتَشتىوا َعىَل رِصْ

 24 4 الّطويل وَأْدَمعا َلِئْن َقَرَع النّاعي

ْف  َأنْبَل اهلُل ِسّلحي َمل ذا ََشَ  25 1 الرى

ُق  ُهُم النّاُس، ُكلُّ النّاسِ   26 2 الّطويل ُمَصدى

ٌة إِْن ِقيَل رِ   27 1 الّطويل وداِهكا  عاِويى

 28 9 الَّّسيع خاِذلِ  َكَدْأِب َمْن َقْبَلُكمُ 

 ِمْن َحيِّ 
 29 1 الّطويل احلاَمِئلِ  ويف َهْوَزن 

 قاِئمةِ 
ِ
 30 5 الكامل َيِسيُل  وَبعيدِة األَْرجاء

مِ  َغَدْرُتْم بَمْهديٍّ َعىَل   31 2 الّطويل ِحزا

 32 7 الّطويل َفَدْوَرما مِحًى ِمْن َوترِِي الـَجْوِف 

 33 23 الّطويل َلـام  َلِئْن الَمني َقْومٌ 

كَ   34 13 الوافر  اهلاِشمينا َأبا الَعّساِف، َغرى

 35 603 الوافر  وخُمْرِبونا َأال يا داُر َلْوال

 36 22 البسيط  َيْبنِيها  ما زاَل ساٌم َيرودُ 
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 أسامء األعّلم والقبائل   -2

 الّصفحة  االسم 

 286ب /35ق سول رّ الابن آمنة=

 13/ب 7ق آل أيب ُفطيمة

 7/ب 1ق آل أيب العّباس 

 11ب /34ق آل ذي يمن 

 504ب /35ق آل ُزرارة 

 23ب /33ق آل َعْبد

 102ب /35ق آل عدنان

 488ب /35ق كلب آل 

 222ب /35ق آل ُمزيقيا

 1ب /29ق قآل َنْش 

 39/ب 7ق آل ََند

 344ب /35ق إبراهيم 

 10/ب 6ق َأبَْرهة

 516ب /35ق إبليس

ح   38ب /14ق ابن أيب رَسْ

 534ب /35ق ابن أيب َسلول 

 332ب /35ق ابن األُخيطل

 220ب /35ق ابن أصهب 

 566ب /35ق ابن َبْحر

 554ب /35ق ابن الّثامرّي 

 29ب /14ق ابن ُجْرموز 

 220ب /35ق ابن َجْون 

 1ب /31ق ابن حزام 

 9، 3/ب 6ق ابن مَحّال 

 513ب /35ق ابن َحنَْظل

 34/ب 7ق ابن َخنَْفر 

ُغنىة   41/ب 14ق ابن الدُّ

 423ب /35ق ابن زائدة 

 565ب /35ق ابن َزْحر 

 74ب /35ق ابن ِزرّ 

،  190، 80ب /35ق ابن زيد 

538 

 356ب /35ق ابن َصْخر 



242 

 

 457ب /35ق ابن َضْمَرة 

، 56ب /14ق ابن الطُّفيل 

 571ب /35ق

، 22/ب 2ق ابن ظامل

، 55ب /14ق

 ،  491، 234ب /35ق

 82ب /35ق ابن عابس 

 66ب /14ق ابن َعريب 

 575ب /35ق ابن ُعْلبة 

 ،422ب /35ق ابن عمرو

لة   62ب /14ق ابن الَغزا

 241ب /35ق ابن الُفجاءة 

 3/ب 5ق ابن فضل 

 569، 533ب /35ق ابن قيس 

 333ب /35ق ابن َكْبشة

 575ب /35ق ابن ُكْرز

ابن مالك  

 الُقشريّي 

 230ب /35ق

 2ب /18ق ابن حمّمد 

 235ب /35ق ابن مّرة 

، 33/ب 7ق ابن َمْعدي 

 ، 563ب /35ق

م   233ب /35ق ابن ُمَكدى

 564، 386ب /35ق ابن مكشوح 

 ، 34، 27/ب 7ق ابن موسى 

 7ب /34ق ابن نوح

 460، 400ب /35ق ابن هند

، 35ب /14ق ابن ورقاء

 570ب /35ق

 19ب /14ق ابن ُيْعِفر 

 65ب /14ق ابنا أيب صعب

 ،46ب /14ق أبناء َقْيلة

 3ب /12ق أبناء مالك

 2ب /28ق ابنتا وائل

، 41ب /14ق أبو بكر 

   455، 447ب /35ق

 500ب /35ق أبو ُتراب 

 86ب /14ق أبو حّسان

أبو حّسان أسعد 

 ذو َتبان 

 550ب /35ق
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 394ب /35ق أبو حسن عِّلّ 

 492ب /35ق أبو حفص

 50ب /14ق أبو حنبل 

 458ب /35ق أبو َذّبان 

 552ب /35ق أبو سعيد 

 37ب /14ق أبو العاص

 1ب /34ق أبو العّساف

 235ب /35ق أبو ليىل

 524ب /35ق ُأبَـّي 

 4، 2/ب 6ق أبيض 

 41/ب 14ق َأحابيش

 538، 469ب /35ق أمحد 

 562ب /35ق أخو َجْرم

 52/ب 14ق َدْوسأخو 

 56/ب 14ق أخو وائل

 23/ب 33ق أدهم 

 80/ب 14ق َأْرَحب

 561/ب 35ق األزد

 ، 214/ب 35ق أسد

 ، 64/ب 35ق األسدّي 

 550/ب 35ق أسعد ذو َتبان 

 560/ب 35ق ُأسقفا نجران

 4/ب 30ق إسامعيل النىْبعّي 

 384/ب 35ق األسود الَعنيّْس 

 224/ب 35ق األسود اللىْخمّي 

 568/ب 35ق النىَخعّي األشْت 

 499، 498/ب 35ق أشعث

 75/ب 35ق أعور كلب

 457/ب 35ق أقرع

 7/ب 20ق أكيل 

، 9/ب 3ق ُأمّية

 412، 351/ب 35ق

 418/ب 35ق األمني حمّمد 

 519/ب 35ق األنصار 

 42/ب 14ق أنو َشوان

 553/ب 35ق أوس

 9/ب 6ق َبجيلة

، 61/ب 14ق بكر

، 2/ب 28ق

 508، 254/ب 35ق
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، 27/ب 1ق َبكيل

، 82/ب 14ق

 23/ب 33ق

 481/ب 35ق بلقيس 

 458/ب 35ق بنو أيب َذّبان 

،  209، 202/ب 35ق بنو أسد 

214  ، 

 245/ب 35ق بنو احلارث 

ّوار   27/ب 22ق بنو الصى

 99/ب 35ق بنو الَعّّلق 

 29/ب 22ق بنو املُنْتاب 

 5/ب 19ق بنو ُأواس

 2/ب 28ق بنو َتْغِلب

 6/ب 1ق بنو حرب 

 224، 219/ب 35ق بنو ُدودان 

 13/ب 1ق بنو سعد بن سعد

، 1/ب 13ق بنو عدنان 

 16، 6/ب 33ق

 | 13/ب 7ق بنو عِّلّ 

 6/ب 1ق بنو غالب

 35/ب 14ق بنو خمزوم 

 422، 421/ب 35ق بنو مطر 

 36/ب 7ق بنو َمَعدّ 

،  143، 50/ب 35ق بنو نزار 

372 

 293/ب 35ق بنو يالِيل 

 18/ب 12ق بنو َيْشُجب 

 3/ب 28ق بنو َيْعنَق 

 183/ب 35ق بنو َيامن

 4/ب 1ق هَبْراء

 240/ب 35ق تأبّط 

، 2/ب 28ق َتْغِلب

 ، 254/ب 35ق

، 29/ب 14ق متيم

،  248، 242/ب 35ق

349 ،355  ،407  ،

431 

 3/ب 1ق َتنوه

 251/ب 35ق َتْيم 

 86/ب 14ق جابر
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 528، 516/ب 35ق جربيل 

ة   4/ب 1ق ُجدى

 405/ب 35ق ُجديع 

 562/ب 35ق َجْرم

 9/ب 6ق َبجيلةجرير 

، 54/ب 14ق جّساس 

 5/ب 18ق

 200/ب 35ق اجلعافر

 221/ب 35ق َجْعدة 

 42/ب 14ق جعفر 

 79/ب 14ق اجلَْفنّي 

 39/ب 7ق َجنْب

 245/ب 35ق َجّواب

 580/ب 35ق حاتم

 12/ب 6ق احلارث بن ُكّلل

 245/ب 35ق احلارثون

، 27/ب 1ق حاِشد 

|، 13/ب 7ق

، 82/ب 14ق

 569/ب 35ق

 33/ب 14ق حام

 551/ب 35ق احلرب كعب 

، 15/ب 12ق ُحْجر

، 8/ب 20ق

 522، 202/ب 35ق

 587/ب 35ق َحزيمة َند 

 444/ب 35ق حّسان

 581/ب 35ق حّسان بن َبْحَدل

، 10/ب 1ق احلسن 

 37/ب 7ق

 6، 2/ب 7ق حسن 

 572/ب 35ق احلسن بن َقْحَطبة

 10/ب 6ق احلضارم 

 5/ب 4ق مَحْرة 

 326/ب 35ق محزة 

، 12/ب 6ق ِحـْمرَي 

، 2/ب 8ق

،  84، 19، 1/ب 14ق

، 7/ب 17، ق97

، 5/ب 22ق
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 40/ب 35ق

ء   10/ب 33ق َحّوا

 19/ب 14ق حّي ِحـْمرَي 

 60/ب 14ق حّي َرواحة 

ْحبيل  12/ب 1ق حّي َُشَ

 5/ب 4ق ُحّيي

 355/ب 35ق الّدارمون 

 237/ب 35ق َخْثَعم

، 35/ب 14ق ُخزاعة 

 366، 365/ب 35ق

 523، 18/ب 35ق ُخزيمة 

 4/ب 1ق اخلَُشني

 561/ب 35ق اخلليل 

، 24، 19/ب 35ق ِخنِْدف 

398 

 567/ب 35ق اخلوارج 

، 21، 9، 5/ب 1ق خوالن 

، 4/ب 4ق

، 10/ب 7ق

، 2/ب 8ق

، 95/ب 14ق

، 7، 5/ب 20ق

  552/ب 35ق

 44/ب 7ق خوالن بن عمرو

 1/ب 27ق داِهك

 247/ب 35ق دريد

 65/ب 14ق ُدعام بن مالك

 52/ب 14ق دوس

يامل   425/ب 35ق الدى

 452/ب 35ق اخلَُويْصةذو 

ّس ابن   ذو الرى

 حنظل

 513/ب 35ق

املني   521/ب 35ق ذو الشِّ

 512/ب 35ق ذو القرنني

ذو املَُخْيْصة بن 

 ُغنْم

 531/ب 35ق

ذو الَيمينني  

 اخلُزاعّي 

 520/ب 35ق

 482/ب 35ق ذو َبَتع 

 550/ب 35ق ذو َتبان 
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 353/ب 35ق ذو َجَدن

 ،541/ب 35ق ذو ُرعني

ذو ملس=ذو  

 َلـميس 

 29/ب 22ق

 499، 209/ب 35ق ذو َيامن

،  11/ب 34ق ذو يمن

 359/ب 35ق

 521/ب 35ق ذوا لَعْينني 

ْيفني  520/ب 35ق ذوالسى

 12/ب 1ق رازح

 541/ب 35ق الّرائشان 

 440/ب 35ق الّربيع

 440/ب 35ق ربيع َعْبس

، 3/ب 7ق ربيعة

 427/ب 35ق

، 19/ب 1ق الّربيعة

 3/ب 19ق

 288/ب 35ق الّرمحن 

 364/ب 35ق ِرزاح

، 34/ب 14ق رسول اهلل 

 ،   452، 350/ب 35ق

 1/ب 27ق ِرعاوّي 

 237/ب 35ق ِرْعل

ُغنىة ال  41/ب 14ق دُّ

 17/ب 22ق َرْفشان

 60/ب 14ق َرواحة 

 355/ب 35ق ِرياح

 418/ب 35ق ُزبيدة

 411/ب 35ق ُزَفر

 6/ب 18ق زهري َعْبس

، 6، 5، 2/ب 7ق زيد

، 1/ب 8ق

 ،2/ب 18ق

 ،2/ب 18ق اخلري زيد 

 563/ب 35ق زيد اخليل 

 ، 66/ب 14ق زيد بن زيد 

 37/ب 14ق زينب

 238/ب 35ق ُسليك

 1/ب 15ق سام

 18/ب 12ق َسَبأ 
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 18/ب 12ق َسَبأ بن َيْشُجب

قة  516/ب 35ق رُسا

، 3/ب 1ق سعد

، 36، 32/ب 7ق

، 3/ب 19ق

  514/ب 35ق

 3/ب 8ق سعد بن حاذر

،  1/ب 7، ق6/ب 1ق سعد بن سعد 

 3/ب 8ق،  14

 569/ب 35ق سعيد

 569/ب 35ق سعيد بن قيس

 566/ب 35ق سفيان بن َأبَْرد 

كون   62/ب 14ق السى

 2/ب 24ق ةسلم بن صعصع

 4/ب 1ق َسليح

 198/ب 35ق ُسَليم

َمْوءل   31/ب 14ق السى

 562/ب 35ق سيبويه

 42/ب 14ق سيف أسلم

 12/ب 6ق سّيد ِحـْمرَي 

 6/ب 18ق شأس

 66/ب 14ق شاكر

ح  564/ب 35ق ََشْ

حبيل  12/ب 1ق َُشَ

حبيل بن أسود  55/ب 14ق َُشَ

 10/ب 6ق الرّشيف وائل 

 513/ب 35ق شعيب

نَْفَرى   587/ب 35ق الشى

 570/ب 35ق َشْيبان بن عامر

رْي   64/ب 14ق الشى

 512/ب 35ق صالح 

 12/ب 1ق ُصحار

 ،39/ب 7ق صعب 

 586/ب 35ق ِصّمة اهلندّي 

 239/ب 35ق ُصَميل

 533/ب 35ق ساعدة َصْيفّي بن 

باب  239/ب 35ق الضِّ

،  398، 221/ب 35ق ضّبة

460  ، 

ّحاك   409/ب 35ق الضى
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 236/ب 35ق الّطائّي 

 71/ب 35ق طِِرّماح 

 580/ب 35ق طلحة 

 387/ب 35ق ُطليحة األسدّي 

، 51/ب 14ق طيِّئ

،  228، 461/ب 35ق

416 ،569  ، 

، 10/ب 3ق عامر

 ،  553، 509/ب 35ق

 ، 416/ب 35ق عامر املُْسِّلّ 

 15/ب 12ق َعّباد 

عّباس بن عامر 

َليمّي   السُّ

 237/ب 35ق

 11/ب 6ق عبد اجلَدّ 

،  533، 247/ب 35ق عبد اهلل

565 

 356/ب 35ق عبد ُكّلل

 575/ب 35ق عبد َيغوث

، 1/ب 13ق عدنان

، 15/ب 14ق

،  367، 102/ب 35ق

 ،  469ق

 433/ب 35ق َعدّي 

 569/ب 35ق َعدّي طّيئ

 364/ب 35ق ُعْذرة 

 267/ب 35ق ُعْروة

 266/ب 35ق ِعصام

 510/ب 35ق ُعْكل

 198/ب 35ق ُعامرة 

 514/ب 35ق َعاّمر بن يارس

 13/ب 12ق ُعَمر

 ، 2/ب 1ق ِعْمران 

، 2/ب 1ق عمرو

، 8/ب 20ق

  565/ب 35ق

، 23/ب 7ق عمرو ابن هند

 ، 2/ب 20ق

 ،16/ب 7ق عمرو بن حاف 

عمرو بن حّسان 

 ُتّبع

 47/ب 14ق
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 23/ب 7ق ُكْلثومعمرو بن 

 5/ب 32ق َعْمَكِرب

 290/ب 35ق ُغنْم

 232/ب 35ق عنْتة

 5/ب 19ق الَعوامر 

 ،39/ب 7ق َعْوَسجة

 5/ب 19ق ُعَوير

 453/ب 35ق ُعَيينة 

 5/ب 4ق غالب

، 32/ب 14ق َغّسان

 ،  436،  35/432ق

 384/ب 35ق ُغَطيف

، 70، 61/ب 14ق فارس

 ، 6، 4/ب 21ق

 389/ب 35ق فرنجا 

 564/ب 35ق َفْروة

 32/ب 35ق ُفطيمّي 

 65/ب 14ق َفْهم

 2/ب 20ق قابوس

 81/ب 14ق قادم 

 5/ب 19ق قاِسم

 449/ب 35ق ِقْبط 

، 1/ب 5ق قحطان

، 37، 32/ب 7ق

، 2/ب 8ق

، 13، 2/ب 14ق

، 1/ب 20ق

،  306، 29/ب 35ق

569  ، 

، 29/ب 35ق قحطان بن هود

 2/ب 8ق

، 40، 24/ب 14ق قريش 

   378/ب 35، ق43

 379/ب 35ق ُقَريظة

 419/ب 35ق َقَّْس 

 363/ب 35ق ُقيَصّ 

،  2/ب 8، ق1/ب 1ق ُقضاعة 

، 17/ب 12ق

، 8/ب 20ق

 192،  192/ب 35ق
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 ،3/ب 7ق ُقامقم

 65/ب 35ق َقْيَذر

 438، 384/ب 35ق قيس

 568/ب 35ق قيس بن سعد 

 10/ب 6ق الَقْيل َأبَْرهة

، 46/ب 14ق َقْيلة

 377/ب 35ق

 218/ب 35ق كاهل

، 60/ب 14ق كَّسى 

 504، 388/ب 35ق

 580/ب 35ق كعب

 551/ب 35ق كعب احلرب 

 6/ب 32ق ُكّلب

 245/ب 35ق ِكّلب

، 3/ب 1ق كلب 

 ، 75/ب 35ق

 ،3/ب 7ق َكْلَعد 

، 3/ب 7ق ُكَليب

، 54/ب 14ق

 5/ب 19ق

، 80، 70/ب 35ق ُكَميت

215 

، 18/ب 12ق َكْهّلن

، 1/ب 14ق

 40/ب 35ق

 29/ب 22ق المط 

 200/ب 35ق َلبيد

 111/ب 35ق ُلـحّي 

 436/ب 35ق َلـْخم 

 1/ب 29ق ُلْعف 

 515/ب 35ق لقامن احلكيم 

، 3/ب 12ق مالك 

 5/ب 18ق

م  494/ب 35ق ُمَتمِّ

ق رِّ  349/ب 35ق حُمَ

 5/ب 4ق حُمِْكم

 ، 418/ب 35ق حمّمد األمني 

 1/ب 6ق حمّمد النّبّي 

ُمْدِرك بن أيب  

 ُصعري

 585/ب 35ق
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 33/ب 7ق مرّ 

 33/ب 7ق امَلرادس

 1/ب 27ق َمّران 

 427/ب 35ق مروان 

 5/ب 18ق املَُزينّ 

 6/ب 32ق ِمساك

 ،416/ب 35ق املُْسِّّل عامر

 565/ب 35ق مسهر

 383/ب 35ق ُمسيلمة احلَنيفي

،   327، 305/ب 35ق سولالرّ املصطفى=

377 ،512  ،532 

 409/ب 35ق مصعب 

 413/ب 35ق مْض

 40/ب 14ق ُمْطِعم

 527/ب 35ق معاذ

 403/ب 35ق معاوية 

، 16/ب 14، ق7/9ق َمَعدّ 

،  255/ب 35، ق33

306 ،429  ، 

 67/ب 14ق معّمر

 67/ب 14ق عيدمُ 

، 11/ب 12ق ُمْغِرق

 12/ب 20ق

ل  496/ب 35ق ُمنَخِّ

 456، 454/ب 35ق ِمنَْقر

 519/ب 35ق املهاجرون

، 39/ب 7ق مهدي 

 1/ب 31ق

، 3/ب 1ق َمْهَرة 

 488/ب 35ق

 ، 6/ب 18ق مهلهل 

 336/ب 35ق موسى

 4/ب 30ق النىْبعّي إسامعيل

، 4/ب 6ق النّبّي 

، 13، 6/ب 34ق

،  445، 382/ب 35ق

464 ،528  ،530 

 1/ب 6ق النّبّي حمّمد

 42/ب 14ق النىجايش

، 10/ب 2ق نِزار
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، 1/ب 21ق

،  253، 149/ب 35ق

270 ،347   ،406  ،

447 ،464 

 4/ب 28ق النىرْشّيون 

 1/ب 29ق َنْشق

 574/ب 35ق النّصارى 

 379/ب 35ق النىضري 

، 60/ب 14ق النُّعامن 

 562/ب 35ق

، 3/ب 1ق ََنْد

 587/ب 35ق

، 8/ب 34ق نوح

 301/ب 35ق

 39/ب 7ق هادي 

 376/ب 35ق سولرّ الاهلادي=

، 9/ب 3ق هاشم

، 1/ب 34ق

 414/ب 35ق

 35/536ق اهلاشمّي 

 1/ب 3ق هانئ 

 507/ب 35ق ُهَذيل

، 10، 7/ب 7ق َهـْمدان 

، 4/ب 24ق

، 1/ب 31ق

، 2/ب 32ق

 23/ب 33ق

 ،5/ب 7ق َهـْمدان بن زيد 

، 2/ب 20ق ِهنْد

 ، 13، 2/ب 35ق

، 2/ب 8ق هود 

 512/ب 35ق

 1/ب 29ق َهْوَزن

 81/ب 14ق وادع

، 39/ب 7ق وادعة

 81، 65/ب 14ق

، 10/ب 6ق وائل 

، 56/ب 14ق

 2/ب 28ق

 564/ب 35ق َوْعَلة 
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 459، 409/ب 35ق الوليد 

 485/ب 35ق َيْأجوج

/  25، ق27/ب 7ق َييى 

 1ب 

 4/ب 12، ق7/ب 1ق َييى بن عبد اهلل

 5/ب 32ق َيْرَقم

،  1/ب 8، ق5/ب 2ق َيْعُرب

، 22/ب 12ق

، 33/ب 14ق

 ، 70، 39/ب 35ق

، 61/ب 35ق َيْعُريبّ 

 340/ب 35ق

 63/ب 14ق ُيْعِفر

 3/ب 28ق َيْعنَق

 251/ب 35ق َيغوث

 ، 7/ب 2ق َيامن 

 47/ب 14ق َِيود
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 الُبْلدان  واملواضع أسامء   -3

 الّصفحة  االسم 

، 5ب /28ق ُأحد

 326ب /35ق

 125ب /35ق إَِرم

 4ب /17ق إَِرم ذات الِعامد 

 2/ب 31 أعصم

 362ب /35ق إالل

 223ب /35ق ُأوارة

 1ب /18ق َأْوطاس

، 369ب /35ق بدر

517  ، 

، 4ب /17ق َبراقش 

  480ب /24ق

 339ب /35ق بِْرك الِغامد 

 423ب /35ق ُبْست

 424ب /35ق الَبصرية 

 417ب /35ق ُبوصري

 7ب /32ق الَبْون

 6ب /32ق بيت كّلب 

، 6ب /17ق َبْينون 

 474ب /35ق

، 5ب /17ق ُتْلُفم

، 2ب /24ق

 4ب /32ق

 254ب /35ق هِتامة 

 91ب /14ق ثومان

 22/ب 2ق اجلَْبَجب

 248ب /35ق اجِلفار 

 1/ب 31 اجلوف 

 361ب /35ق احلَجون 

ء   159ب /35ق ِحرا

 422ب /35ق حْضموت

 16ب /35ق َحَضن 

 2/ب 31 احلفرين 

 6ب /32ق َحلىم 

 261ب /35ق احلرية 

 484ب /35ق اخلََوْرَنق

 361ب /35ق ف ِمنًىيْ َخ 

 38/ب 7ق َدفاء 
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 23/ب 2ق ِدْقرار

 1ب /18ق ِدْمنَتي أوطاس 

 1/ب 31 م ِ ورَ دُ 

يامل   425ب /35ق الدى

 409ب /35ق الّدير 

 61ب /14ق ذو قار 

 463ب /35ق ركن البيت

 196ب /35ق ُرماح

 417ب /35ق الّزاب

 18ب /35ق ُزبالة

 17ب /22ق سابط

 4/ب 31 ّي خَس 

 389ب /35ق الّسوس 

 1/ب 31 سوق

 14/ب 2ق سوق َصْعدة 

 388ب /35ق الّشام

 1/ب 31 الّشمط

واح ، 3ب /16ق رِصْ

، 1ب /23ق

 475ب /35ق

، 14/ب 2ق َصْعدة 

 ، 1ب /19ق

 501ب /35ق ِصّفني 

 6ب /32ق صّلل

 391ب /35ق الّصني 

، 3ب /16ق َضْهر

 1ب /17ق

 159ب /35ق طور سينا 

، 2/ب 9ق َظفار

 480ب /35ق

 4/ب 31 َعجيب

 395ب /35ق العراق 

 2/ب 5ق َغَرق

، 1/ب 10ق ُغْمدان 

، 1ب /15ق

، 1ب /17ق

، 474ب /35ق

 3، 2ب /36ق

 198ب /35ق الُغَمري 

 12/ب 7ق َغورّي )الَغور( 
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، 17ب /22ق الُفرات

 1ب /30ق

 267ب /35ق ُقراقر

 269ب /35ق ُقراقرّي 

 2/ب 5ق ُقّران

 425ب /35ق َقْزوين

 2ب /16ق َقشيب

 389ب /35ق القريوان 

 6ب /32ق كّلب

 250ب /35ق الُكّلب

 27ب /14ق الَكّلبح 

 1/ب 31 الّلجمة العليا

 4/ب 31 َلْعوة 

، 3ب /17ق مارب

، 1ب /23ق

، 475ب /35ق

  5ب /36ق

 370ب /35ق املدينة

 33/ب 7ق مرّ 

 410ب /35ق امَلْرج

 6ب /32ق ِمساك

 2/ب 31 مسقط نودة

، 17ب /22ق مْص

 424ب /24ق

 16ب /35ق ُمطار

، 4ب /17ق َمعني

 480ب /35ق

ر )الَغْور(   30ب /14ق ُمَغوى

، 41ب /14ق مّكة 

  380ب /24ق

 6ب /32ق املَُكعىب ناعط

، 1ب /17ق ناعط 

، 5، 1ب /22ق

، 3ب /24ق

  /35ق، 6ب /32ق

 484ب 

، 12،34/ب 7ق َنـْجد

، 30ب /14ق

 192/ب 34

 253ب /35ق َنْجران
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 226ب /35ق النِّسار

 408ب /35ق النىْهَروان 

 2/ب 31 نودة

 2ب /16ق َهَجر

، 3ب /16ق َهِكر

 474ب /35ق

= ظاهر َهـْمدان

دان   مَهْ

 2/ب 32ق

 402ب /35ق اهلند

 1/ب 31 وتري اجلوف 

 293، 201ب /35ق َوّج 

 5/ب 31 َيْرَقم

 5/ب 31 َيِشيع

، 11ب /34ق َيَمن 

، 359ب /35ق

 20ب /36ق
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 فهرس غريب اللُّغة  -4

 الّصفحة  االسم 

 194ب / 35ق: َأبَْلنا:  أبل

 8/ب 3: واآليب: ق أيب

 137ب /35ق: ُأثْفاة:  أثف

 75ب /35ق: ُمَؤثىل:  أثل

 159ب /35ق:   : َأواه أخو

 7/ب 6اإلداوة: ق:  أدو 

 3ب /12ق: األُزوم:  أزم

 21/ب 1: َمْأَسَدة: ق أسد

 10ب /20ق : َمْأسوس:  أسس

 3/ب 3: َأِشب: ق أشب

 77ب /35ق: لآلفكينا:  أفك

 22ب / 22ق: آِقطا:  أقط 

،  1/ب 1: َألوكة: ق ألك

 1/ب 4ق

 3ب /14ق: إاِليت:  أيل

: اإلهاب:   أهب

 246ب /35ق

َبني:  أوب   22/ب 14ق: َأوى

دينا:   أود  : ُمَتَأوِّ

 412ب /35ق

 17ب /35ق: :  أول

 9ب /28ق: اآليل:  أيل

 8ب /14ق: َتَأيىمها:  أيم

 90/ب 14: األَيْن: ق أين

 6ب /35ق: اآليات:  أيي

 85/ب 14َبْأبَْأَن: ق بأبأ 

 409ب / 35ق: َبَتك:  بتك

 476ب / 35ق: َبْثق:  بثق

 497ب /35ق: بِجادي:  بجد

ْرنا:  بحر  110ب /35ق: َبحى

 87/ب 14: ُبْدن: ق بدن

 6/ب 2: َتباَذخوا: ق بذه

بِط:  بربط   9ب /22ق: َبرا

 196ب /35ق: الرُبينا:  برو

،  1ب /27ق: بِْرية:  بري

 14ب / 36قِيا: يرب

 17/ب1: ُبْزل: ق بزل

 188ب /35ق: الَبضيع:  بضع 

، ُبْعَدة:  8/ب 2: ُبْعَدة: ق بعد

 5ب /18ق
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، 9ب /17ق: إِْبّلس:  بلس 

 3ب /18قاإلبّلس: 

 6ب /22ق: َبّلئط:  بلط

 15ب / 36ق: َبليًغا: بلغ

 19/ب 7: َبنْد: ق بند

 176ب / 35ق: أهباء:  هبو

 5ب /17ق: أبواس:  بوس

ع: ق بوع  30/ب 7: َتَبوى

يك: ق ترك ، 17/ب 2: الْتى

 10ب / 33قكونا: 

 14ب /20ق: َتْلعاء:  تلع

 145ب /35ق: بتامور:  متر

 154ب / 35ق : ُثبينا:  ثبو/ي

ر: ق ثجر  93/ب 14: ُمَثجى

 2ب /13ق: ُثِدّي:  ثدي 

 7ب /36ق: َمثاعبها:  ثعب

 495ب /35ق: َثفال:  ثفل

فة:  ثقف   145ب /35ق: ُمَثقى

 2ب /12ق: َثامِئلها:  ثمل

 3ب /14ق: اجِلبِّل:  جبل

: جُمِْحفينا:  جحف 

 220ب /35ق

 8ب /36ق: ُجْدر:  جدر 

: اجلاذلينا:  جذل 

 576ب /35ق

 5ب /36ق: ِجْرية:  جري 

لة: ق جزل زى  18/ب 1: جُمَ

: ق جَّس ا  60/ب 14: ََتََّسُّ

صة:  جصص  8ب /36ق: جُمَصى

 19/ب 1: ِجْلب: ق جلب 

:  َأمْجََر، جِمَْمر:  مجر 

 62/ب 14ق

 3ب /14ق: املَُجْمهر:  مجهر 

 1ب /13ق: َأَجّن:  جنن

،  2/ب 3: احلايب: ق حبو

، حباه: 5/ب6احِلباء: ق

 7/ب 6ق

تِد: ق حتد  3/ب 6: حَمْ

 10/ب 1: َحْتفي: ق حتف

 87/ب 14: حَمَْجر: ق حجر

 38ب /35ق: َحِدًبا:  حدب

،  4ب /36ق: َُياذِيا:  حذو/ي 
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 12ب /36قُّتاذِيا: 

 21/ب 1: َتـْحُرق: ق حرق

 2/ب 3: َُيِّص: ق حصص

 15ب /36ق: َحْضنًا:  حضن 

: حاطِمينا:  حطم

، َنْحطِم: 164ب /35ق

 395ب /35ق

، 1ب /17ق: اْحَتَفدوا:  حفد 

، 21ب / 22قحَماِفد: 

ِفدا:   3ب /30قحَمْ

 14/40: بَِحْقَوي: ق حقو

، 1ب /29ق: احلاَمئل:  محل 

 15ب /35قباحلُمول: 

 ،22/ب 1: احِلامم: ق محم 

: 8ب /17ق ، َحمى

 57/ب 14ق

ل: ق حول  7/ب 2: ُحوى

 2ب /17ق: َحْيَدة:  حيد

 4ب /14ق: َّتَيىف:  حيف

، :  9ب /28ق: فَحْينكم:  حني

 236ب /35ق

 21/ب 2: املُِخّب: ق خبب

 234ب /35ق: للَختور:  خْت

 543ب /35ق: ِخداج:  خدج 

 3/ب 2خَماِري: ق:  خري 

ئطا:  خرط   7ب /22ق: َخرا

َرقة: ق خرق  45/ب 7: خَمْ

 17/ب 1: خَتَطىر: ق خطر

 500ب /35ق: خِمَْطم:  خطم

:   : خفر  َخْفر، َأْخَفرا

:  فِّ خُمَ  ،25/ب 14ق را

:   ،36/ب 14ق را فى خُمَ

َخفري:   ،40/ب 14ق

رينا: ، 41/ب 14ق ُمَتَخفِّ

، خافرينا: 32ب /35ق

 235ب /35ق

 11/ب 1ُُيَْتىَل: ق:  خِّل 

 3ب /20ق : بُخامشات:  مخس 

: خُمَْمصينا:  مخص

 490ب /35ق

طينا:   مخط : ُمَتَخمِّ

 73ب /35ق
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 14/ب 1: َخّوار: ق خور

 89/ب 14: َأْخَوص: ق خوص 

 91/ب 14: خاَم: ق خوم

 15ب /12ق: َأخاير:  خري

: ُمَتَخيِّسينا:  خيس 

 257ب /35ق

 7ب /30ق: َخْيَلة:  خيل

 17/ب 7دّرها: ق:  درر

رينا:  درن  170ب /35ق: الدى

 23/ب 1: َدَسَعت: ق دسع

 2/ب 3: َدَعس: ق دعس

 14ب / 20ق: َدْفق:  دفق

 14ب / 36ق: َدَقّل:  دقل

 17ب /35ق: َدوالح:  دلح

، 16ب /33ق: بدامغة:  دمغ

 63ب /35قودامغة: 

 7ب / 36ق: َدنىت:  دنن

 9ب /35ق: َدوادي:  دود 

وائب:  ذأب   10ب /35ق : الذى

 385ب /35ق: ُذباب:  ذبب

 8ب /28ق: الّذاحل:  ذحل

را :  ذعر   27ب /14: قُيَذعى

 78/ب 14: َتْذُمر: ق ذمر

،  8/ب 7ا: قِذمهامه: ذمم

 ، 56/ب 14ِذمام: ق

، ُنِذّم: 30ب/14قُيِذّم: 

 34ب /35ق

 17/ب 2: امَلْذَهب: ق ذهب

 17ب /22ق: َرباِئطا:  ربط

، 91/ب 14َتَربىَع: ق:  ربع

 : ،  1ب / 23قَتَربىعوا

 109ب /35قِمْرباع: 

 4/ب 7: ِرْبَقتهم: ق ربق

 10/ب 3: الّرايب: ق ربو

، 1ب /30ق: األرجاء:  رجو

 175ب /35قأرجاءها: 

، 19/ب 1: ُمْرَتِدف: ق ردف

 152ب /35ق

 15/ب 7: َتْردي: ق ردي

 59ب /35ق: َرعاًعا:  رعع

 52ب /35ق: َرْعن:  رعن

 1ب /27ق: ِرعاوّية:  رعو
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 6ب / 35ق: َرّق:  رقق

 12ب /33ق: َأْرَقام:  رقم

، 6ب /17ق: َأْرماس:  رمس 

 321ب /35قُأْرِمس: 

: الّرميض:   رمض

 358ب /35ق

 4ب /33ق: َرَمْلت:  رمل

 7ب /14ق: َرنىق:  رنق

ِهيص:   رهص  : كالرى

، رهيصنا: 2ب /19ق

 232ب /35ق

 3ب /17ق: املُْسَْتاد:  رود

 73/ب 14: َرّيان: ق روي

 139ب /35ق: َرْيع:  ريع

 61/ب 14: َأْزَبرا: ق زبر

  ،6/ب 14قَزبانِية:  : زبن

 402ب / 35قَزبونا: 

، أزالم:  3ب / 20ق: ُزمَل:  زمل

 136ب /35ق

 17ب /35ق: َزهاها:  زهو

ور: ق زور ،  3/ب 3: الزُّ

األزور:  146/ب 35ق

، َزْورها: 5ب /14ق

 147ب /35ق

 13/ب 1: زاَفْت: ق زيف 

 41/ب 7: َسْبد: ق سبد

: َسباِسبها:   سبسب

 168ب /35ق

 249ب /35ق: ُأْسِجر:  سجر

 8/ب 3: َسَجْلت: ق سجل

ْجل:  سجل  13ب /36ق: السى

 1ب /22ق: َمْسحول:  سحل

خال:  سخل : السِّ

 543ب /35ق

د: ق رسد  40/ب 7: رَسْ

َقة:  رسق  1ب /31ق: رَسْ

ة: ق رسو/ي ،  1/ب 1: رَسا

، َسوارِيا: 53ب /14ق

 8ب /36ق

 17/ب 14: ِمْسَعر: ق سعر

: املُْسِغبينا:   سغب

 169ب /35ق
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 189ب /35ق: َيْسَتفينا:  سفي

 25/ب 1: َسْقب: ق سقب 

 14/ب 1: َسْكب: ق سكب 

: ُمْسِمحينا:   سمح 

 259ب /35ق

 441ب /35ق: َسامِدع:  سمدع 

ر:  سمر  6ب /14ق: ُمَسمى

 1ب /21ق: ِسامم:  سمم

 13ب /12ق: ِسنْخها:  سنخ

 8/ب 6: املُْسنَد: ق سند

 61ب / 35ق: َسنينا:  سنن

ر: ق سنور نَوى  64/ب 14السى

 73/ب 14: َسْوم: ق سوم

 110ب / 35ق: َسيىْبنا:  سيب

 3ب /13ق: ِسيساء:  سيس

 3ب /28ق: سائف:  سيف

ؤونا:  شأن : الشُّ

 277ب /35ق

ْأو:  شأو  22ب /33ق: الشى

 3ب /19ق: بُِمْشبِلة:  شبل

، 11ب /33ق: َشباة:  شبي

،  409، 233ب /35ق

 178ب /35قَشبا: 

:  شتو  1ب /23ق: َتَشتىوا

را: ق شجر  83/ب 14: ُمَشجى

 27ب /22ق: شاحطا:  شحط

: شاحكينا:  شحك

 567ب /35ق

: أشحت، َشحينا:   شحو/ي

 51ب /35ق

 3ب /30ق: َشَدنّية:  شدن 

ر: ق شذر  1/ب 4: َتَشذى

ذا: ق شذو  2/ب 4: الشى

: مرشَشة:   َشَش

 227ب /35ق

ع: ق َشع  8/ب 3: َمرْشَ

 54/ب 14شاِرف: ق َشف

يان:   َشي َ : الرشى

 146ب /35ق

ْزر:  شزر  16ب /20ق: الشى

 576ب /35ق: ِشْسعا:  شسع

 146ب /35ق: ُمْشَطرة:  شطر
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: كأشطان:  شطن

 207ب /35ق

ْعب:  شعب ، 8ب /33ق: الشى

 420ب / 35قَشعوبا: 

: شاغرينا:  شغر

 203ب /35ق

 154ب /35ق: ِشَكك:  شكك 

 10/ب 3: ُمْشِلية: ق شلو

 25ب /22ق: شامطا:  شمط

 11/ب 7: َشنارها: ق شنر

 135ب /35ق: َشنونا:  شنن

 88/ب 14ق: ُشْهَبة:  شهب

وس:  شوس   12ب /20ق: الشُّ

ْوهاء:  شوه  22ب /36ق:الشى

، 98/ب 14َأْشوى: ق:  شوي

 22ب /22قشاوّي: 

ْيد:  شيد  3، 2ب /22ق: الشى

يزى:   شيز : الشِّ

 133ب /35ق

: شائطينا:   شيط

 242ب /35ق

 14/ب 14: َصدودا: ق صدد

 4/ب 24: الّصداء: ق صدي 

 73/ب 14: َصَدرا: ق صدر 

د: ق:  رصد  8/ب 10ُيَْصى

، 11/ب 1:ِصفاحي: ق صفح 

 6ب /17قُصّفاح: 

 194ب /35ق: ُصفونا:  صفن 

فايا:  صفو : الصى

 109ب /35ق

، 3/ب 1: امَلصاليت: ق  صلت 

،  6/ب 9ُمْصَلتات: ق

، 17/ب 14َصَلوين: ق

، 387ب /35قُمْصِلتينا: 

 520ب /35قُمْصِلتينا: 

 14ب /33ق: ِصْلَدما:  صلدم 

 71/ب 14َصْيَلم: ق:  صلم

، 4ب /36ق: ُيصاليها:  صِّل 

، 11ب /35قَيْصَطلينا: 

، 12ب /35قُصلِّني: 

ُمْصَطلينا: 

، 209ب /35ق
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فصّلوها، َيْصطلون:  

 249ب /35ق

، 8ب /22ق: َمصانع:  صنع

 273ب /35قامَلصانع: 

 85/ب 14: َصواهل: ق هلص

: َمصاون:   صون

 280ب /35ق

وى:  صوي  1ب /30ق: الصُّ

يد: ق صيد ،  6/ب 1: الصِّ

 380ب /35قِصيد: 

ياص:   صيص : الصى

 176ب /35ق

:  صيف  1ب /23ق: صافوا

 26/ب 1: بَضْبعي: ق ضبع

، 64/ب 14َْضوسا: ق:  ْضس 

 3ب /20قَمْْضوس: 

م: ق  ْضم ، 29/ب 1: اإِلْْضا

م: ق ،  6/ب 9ِْضا

مة، للُمْْضمينا:   َْضْ

 401ب /35ق

ء:  ْضو/ي  14ب /22ق: ِْضا

 6ب /14ق: َضْيَطر:  ضطر

 2ب /12ق: َضفائرها:  ضفر 

، 14ب /12ق: ضنيء:  ضنء 

 66/ب 14َأْضناؤهم: ق

، 38ب /35ق: َضنِينا:  ضنن

 310ب /35قَضنينكم: 

 3ب /35ق: فِضْفناك:  ضيف

 84ب / 35ق: َطبًّا:  طبب

، 4/ب 1: امَلطارف: ق طرف 

 5/ب 9َيْطَرفون: ق

،  8ب / 14ق: َطّلة:  طلل 

 194ب /35قَأطِلىة: 

 13ب /35ق: أطّلء:  طِّل 

 12/ب 1: طاِمَية: ق طمو/ي 

 13/ب 2: التىْطنيب: ق طنب

م: ق طهم  14/ب 1: ُمَطهى

، 2ب /24ق: الطىودان:  طود

 52ب / 35قَطْود: 

،  6/ب 3: الظَُّبى: ق ظبو

، 28/ب 7ُظباها: ق

 318ب / 35قُظباها: 
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 11/ب 6َتَعْبَجد: ق: مُ  عبجد

 9ب /20ق: عبس:  عبس

 136ب /35ق: َعبيطة:  عبط 

 7ب /20ق: ِعْْتيس:  عْتس 

 5/ب 2: الَعجاج: ق عجج

 16ب /20ق: ُعْجر:  عجز

 10/ب 2: َعَجَمت: ق عجم

  29ب /14: قَأْغَدرا:  غدر

 2/ب 14َعواديكام: ق :  عدو

، 2/ب 14: َعذيرّي: ق عذر

، 16/ب 14َأْعَذر: ق

 50ب 

 171/ب 35: َعروب: ق عرب

 47/ب 14: َتَعْرَعرا: ق عرعر

، 16/ب 1: امَلعارف: ق عرف 

، 19/ب 2َمعاِرف: ق

، 87/ب 14عوارف: ق

فينا: ق  362/ب 35ُمَعرِّ

: َمعارقها:  عرق

 148/ب 35ق

: الَعريكة:   عرك 

 135/ب 35ق

 41/ب 35الَعِرينا: ق:  عرن

را: ق عزر  80/ب 14: ُمَعزى

، 18/ب 35: َيْعَتزونا: ق عزو

 276/ب 35ِعزينا: ق

 35/ب 14: َعَشنَْزرا: ق عشزر

 4ِ/ب 1: الَعْصب: ق عصب 

 11/ب 2: َعَصْبَصب: ق عصبص

،  6/ب 3: َعْضب: ق عضب 

، 61/ب 35َعْضًبا: ق

 385/ب 35َعْضب: ق

 165/ب 35: بعاضد: ق عضد 

َعضاريط:  :  عْضط

 548/ب 35ق

، 1/ب 86: الُعطاس: ق  عطس

 317/ب 35امَلعاطس: ق

 88/ب 14: َأْعطافها: ق عطف

 59/ب 14: الَعْقل: ق عقل

 6/ب 8: ُعِقَمت: ق عقم

 270/ب 35: بَعْقَوتنا: ق عقو

 188/ب 35: عاكفة: ق عكف 
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 16/ب 2: ِعْلِجهم: ق علج 

 16/ب 1: اْعَتَلق: ق علق 

ُيَعّل:  : َعلىة،  علل

 73/ب 14ق

 362/ب 35: ُمْعَتَلم: ق علم

،  7/ب 3: قِمدغْ مُ :  عمد

دينا: ق  475/ب 35ُمَعمِّ

 18/ب 12: َعامئرها: ق عمر

 400/ب 35: َعنىنا: ق عنن

 1/ب 24: عاَر: ق عور

 225/ب 35: عونا: ق عون

: ق عري  43/ب 14: َعريى

 12/ب 14: ُعَويلتي: ق عيل

 182/ب 35ق: ُمَعيِّنة:  عني

 12/ب 1: ُغّب: ق غبب

: ُمَتَغبِّقينا:   غبق

 510/ب 35ق

 49/ب 14: ُمْغِدرا: ق غدر

 14/ب 1: َغْرب: : ق غرب

 11/ب 2: َغَصْصَتها: ق  غصص

 11/ب 1: َغْضب: ق غضب 

 14/ب 22: ُغْضف: ق غضف 

: الُغضونا:   غضن 

 279/ب 35ق

 21/ب 2: ُمَتَغْطِرف: ق غطرف

الَغْفرين:  :  غفر

 116/ب 35ق

 21/ب 1: ُغْلب: ق غلب 

 14/ب 2: األغلب: ق غلب 

 16/ب 7: الَغْلباء: ق غلب 

 10/ب 35: ِغّلل: ق غلل

: أغواهلا، تغول:  غول

، ِغْلناها:  3/ب 30ق

، غالنا: 418/ب 35ق

، الغائلونا: 2/ب 35ق

ئله: 528/ب 35ق ، َغوا

 582/ب 35ق

 25/ب 12: الَغرْيى: ق غري

 96/ب 14ِغيَلة: ق:  غيل

م: ق فحم ، 11/ب 33: ُمَفحى

مينا: ق  59/ب 35ُمَفحى

 52/ب 14: َأْفدرا: ق فدر
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، 83/ب 35: َفْدما: ق فدم

 457/ب 35َفْدم: ق

 53/ب 14: الِفراء: ق فرأ 

ئد: ق فرد   88/ب 14: َفرا

: الفارضينا:  فرض

 524/ب 35ق

 39/ب 35: الَفْرَغني: ق فرغ

 20/ب 33ق: َيْفَلح:  فلح

 148/ب 35: اْفُتلينا: ق فِّل

 40/ب 7: الِفنْد: ق فند

، 15/ب 1: َأْفهار: ق فهر

 68/ب 35الِفْهر: ق

ه: ق فوه  11/ب 33: ُمَفوى

: ُموِفِضينا:  فيض 

 383/ب 35ق

 9/ب 28: قالَقَبل:  قبل

 4/ب 13: َقتىب: ق قتب

ينا:  قْت : ُمَقْتى

، املُْقِْتينا: 120/ب 35ق

 526/ب 35ق

 483/ب 35: ُمْقَتوينا: ق قتو 

: الِقْحف:   قحف

 385/ب 35ق

 1/ب 12: قَمقامِحها:  قحم

 5/ب 2: الَيْقُدِمّية: ق قدم

 5/ب 20: ُقْدموس: ق قدمس 

 7/ب 22: الَقراح: ق قرح

 11/ب 35: الَقّر: ق قرر

، 19/ب 33: للَقْرم: ق قرم

، 40/ب 35الَقْرمني: ق

 569/ب 35َقْرم: ق

نه: ق:  قرن  3/ب 2ِقرا

 2/ب 17: ُقْرناس: ق قرنس

 15/ب 1: َقْسب: ق قسب

 9/ب 3: الَقْسَطل: ق قسطل

 6/ب 28: قّض بالقِ :  قصص

، 18/ب 2: ِمْقَضب: ق قضب 

 6/ب 3َقّضاب: ق

 9/ب 1: ُقْطب: ق قطب

،  4/ب 10: ِقْطر: ق قطر

،  6/ب 10َقّطارة: ق

 3/ب 17الِقْطر: ق
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 4/ب 19: ُقطوع: ق قطع

، 5/ب 35الَقطني: ق:  قطن

 270/ب 35َقطينا: ق 

 ،54/ب 14َأْقَعص: ق : قعص

بُِمْقِعِصيها: 

، 25/ب 35ق

املُقِعصون:  

، فَتْقَعص:  198/ب 35ق

، 255/ب 35ق

ُمْقَعصونا:  

 411/ب 35ق

 7/ب 2: ُقلىب: ق قلب

: الِقّلت:   قلت

 133/ب 35ق

، 48/ب 14: َيْقرونه: ق قري

يه: ق  49/ب 14َتَقرِّ

 2/ب 12ق: تقلق:  قلق

 399/ب 35: ُقلني: ق قلو/ي

 13/ب 22: وقاِمطا: ق قمط

 423/ب 35: َقمينا: ق قمن

 15/ب 2: بِِمْقنَب: ق قنب

 187/ب 35: ِقنْديد: ق قندد 

 19/ب 36: ُمْقنِع:ق قنع

 4/ب 17: ِقنْعاس: ق قنعس

 19/ب 1: َقنيف: ق قنف

 89/ب 14: َأْقَور: ق قور

 4/ب 19: الِقياس: ق قوس

َأقاله، استقال: :  قيل

، استقالني: 5/ب 6ق

 22/ب 14ق

، 204/ب 35: َقِيينا: ق  قني

 211/ب 35ُقيونا: ق

 6/ب 14: َكْبل: ق كبل

ثبها: ق كثب  207/ب 35: كوا

 14/ب 20: َتْكديس: ق كدس 

،  8/ب 21: َكْوَدن: ق كدن 

 280/ب 35بِِكْديون: ق

 ،135/ب 35ّر: ق: كُ  كرر

280 

 3/ب 17: َأْكراس: ق كرس 

َتكاَرَفت:  : كرف 

ُكُرف:   : 53/ب 14ق
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 8/ب 22ق

 19/ب 1: الِكْرفـيء: ق  كرفأ 

ِكُرها: ق كركر  1/ب 12: َكرا

 275/ب 35: الُكرينا: ق كرو

 23/ب 22: قكاشطا:  كشط

، 179/ب 35: َكعاب: ق كعب

للَكواعب:  

، 180/ب 35ق

الَكواعب:  

، 225/ب 35ق

 268/ب 35ق

، 16/ب 7: َكْلَكها: ق كلكل 

 168/ب 35بَِكْلَكل: ق

 3/ب 20: ُمَكلىم: ق كلم

 230/ب 35: الكنينا: ق كنن

 7/ب 36: كواهل: ق كهل

 135/ب 35: كوماء: ق كوم

: ُمْسَتْلئمينا:  ألم 

 206/ب 35ق

 20/ب 2: املَُتَلبِّب: ق لبب

 8/ب 21: ُلَبس: ق لبس 

 490/ب 35: َلبني: ق لبن

 5/ب 3: َمْلَثم: ق لثم

 21/ب 1ُتْلِجب: ق:  جلب 

 71/ب 35: بُِمْلَحِده: ق حلد 

، 4/ب 10: ُمَتّلحك: ق حلك 

 7/ب 22َمّلِحكها: ق

 1/ب 12: حَلَْلَحت: ق حللح 

 18/ب 22: اللىطائطا: ق لطط

 23/ب 7: اْلَتَعق: ق لعق 

 24/ب 22: الغطا: ق لغط

 259/ب 35: َلقاح: ق لقح 

 29/ب 22: المطا: ق ملط 

 166/ب 35باللُّهام: ق:  هلم

 1/ب 3: الّّلب: ق لوب

 4/ ب 1: ُلوث: ق لوث

:  لِيَمت، َأاَلم:  لوم

   29ب /14ق

 4/ب 22: الئطا: ق ليط

 207/ب 35: ماّتينا: ق متح

ة: ق جمج   8/ب 3: امَلجى

 166/ب 35: امَلْجر: ق جمر
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 52/ب 14: مَمْحوص: ق حمص

 42/ب 7: امَلْحض: ق حمض

 9/ب 17ق: ماحل:  حمل

 53/ب 14: امَلخاض: ق خمض

 1/ب 27: ُمَدى: ق مدي 

،  4/ب 3: ُمْرس: ق مرس 

 16/ب 20ممروس: ق

 : 434/ب 35: َمْسكا: ق مسك

: ق مّش  2/ب 19: ُنَمّشِّ

 15/ب 12: ُمصاص: ق مصص

: ق مْض ا َ  96/ب 14: مَتَْضى

: ق مطر  98/ب 14: مَتَطىرا

 13/ب 36: مَتْهيها: ق مهي

 9/ب 35النُّْؤي: ق:  نأي

 38/ب 14: َأنرَْبا: ق نرب

،  1/ب 25: َأنَْبل: ق نبل

 3/ب 28نابل: ق

 28/ب 12: َنْبوة: ق نبو 

 10/ب 12: ُمنَْتَجب: ق نجب

، 41/ب 35: َنَجل: ق نجل

 570/ب 35لونا: قنْجُ تَ 

 29/ب 22: َنْجوة: ق نجو

 10/ب 1: َنْحبي: ق نحب

 7/ب 1: َنْدب: ق ندب

 21/ب 12ق: نادرة:  ندر

،  5/ب 6: النىدّي: ق ندي

 15/ب 20النىدّي: ق

 189/ب 35: َينَْتزين: ق نزو

 15/ب 2: َتنَِّْس: ق نَّس

 4/ب 21: قالنَّسس:  نسس

 252/ب 35: نِْسع: ق نسع

 8/ب 3: للنّاِشح: ق نشج

 543/ب 35: َنْشز: ق نشز

 20/ب 22: النىواشطا: ق نشط 

: النىشيطة:  نشط 

 109/ب 35ق

النىواصف:  :  نصف 

 10/ب 36ق

، 19/ب 35: اْنُتِضينا: ق نضو

 497/ب 35النِّْضو: ق

 10/ب 1: َأنََظَرين: ق نظر

 28/ب 22: النىظيمة: ق نظم 
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 16/ب 35: النِّعاج: ق نعج

: ق نفر  26/ب 14: ُمنَْفرا

 25/ب 12: َينَْغر: ق نغر

 6/ب 28: قَينَْغل:  نغل

 2/ب 36: ُيناغيها: ق نغي

 26/ب 14ُمنَْفر: ق:  نفر

 10/ب 1: َنْفنَف: ق نفنف

 4/ب 18: َنْقذ: ق نقذ

 15/ب 7: للنىْقع: ق نقع

 18/ب 1: ُنْكب: ق نكب

 41/ب 7: النىميمة: ق نمم

 21/ب 1: ََنْت: ق َنت

،  9/ب 10: َمنْهوم: ق َنم

،  7/ب 22َمنْهومة: ق

ام: ق  3/ب 30ُمنَهى

 4/ب 3: ُمنْتاب: ق نوب 

 20/ب 7ق: نوشه:  نوي

 31/ب 34: ُمنَْهرا: ق َنر

 2/ب 17: األَنُوق: ق نوق

 461/ب 35: ُنوًكا: ق نوك

، نِيق: 2/ب 22: النىْيق: ق نيق

 484/ب 35ق

ا: ق هرب  53/ب 14: هَترَبى

،  9/ب 3: اهلايب: ق هبو 

: ق  11/ب 35هاب 

 39/ب 35: َهتونا: ق هتن

 42/ب 7: هَتِْجري: ق هجر

 22/ب 22ق: َهْجمة:  هجم

 7/ب 36: َهوادِيا: ق هدي

 2/ب 19: اهلَراس: ق هرس

،  8/ب 1: اهلَِضيمة: ق هضم

 3/ب 12اهلُضوم: ق

را: ق مهر  72/ب 14: هَتَمى

 82/ب 14: مَهاِسع: ق مهسع

 7/ب 14: مَهائمي: ق مهم

 17/ب 1: ُمَهنىأة: ق هنأ 

، 100/ب 35: َهْيج: ق هيج

، 206/ب 35َهْيج: ق

208 

 21/ب 2هِبِينة: ق:  هني

 5/ب 3: وأب: ق وأب 

 3/ب 14: َوَتْرت: ق وتر
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 409/ب 35: الَوتينا: ق وتن

 546/ب 35: الَوِجني: ق وجن 

ى: ق وجي ،  2/ب 19: َتَوجى

 195/ب 35الوجى: ق

 542/ب 35: َوِجينا: ق وجن 

 54/ب 22: ُمواِخطا: ق وخط

 31/ب 14: َوَدج: ق ودج

 1/ب 7: ِوّد: ق ودد 

، 26/ب7ق: مود:  ودي

 5/ب 8ق

 11/ب 1: َوَرق: ق ورق

 61/ب 14: واَزَر: ق وزر

 53/ب 14: كإيزاغ: ق وزغ

 28/ب 22: واسطا: ق وسط

 371/ب 35: ُوسوق: ق وسق

 21/ب 33: ِمْيَسام: ق وسم

 207/ب 35: َوشيج: ق وشج

 4/ب 21: َوشائظ: ق وشظ

تم: ق وْض ْ ، 11/ب 7: َلَوْضى

: ق ا  4/ب 13ووْضى

مها: ق:  وضم  7/ب 7ُوضى

: الَوضينا:  وضن 

 278/ب 35ق

 22/ب 22: ُوطاب: ق وطب

، 4/ب 14: َمْوطوس: ق  وطس 

 249/ب 35َوطيس: ق

 8/ب 2: ُموِعب: ق وعب

را: ق وعر  76/ب 14: َتَوعى

 8/ب 22: وقائطا: ق وقط

 547/ب 35: للتىَوقُّم: ق وقم

 66/ب 35: ُوكوركم: ق وكر

 39/ب 35: واِكفة: ق وكف

 258/ب 35ُوكونا: ق : وكن

 247/ب 35: الرَيون: ق يرن

 136/ب 35: يارسينا: ق يَّس
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 مصادر الّتحقيق ومراجعه 

 أّوال: املخطوطات:  

)اإلكليل     للَهْمدايّن  ه(، 334: 

األّولني:   اجلزأين  خمطوطات  مصّورات 

PPN1677407891  خمطوط ومصّورة    ،

الّثامن  Ex Bilioth Regia  ، اجلزء 

Berolinenfi   :acc.1172 ،    ومصّورة

العاَش  staatsbibliothek  خمطوط اجلزء 

zu berlin :PPN167740700X. 

الّدامغة      القصيدة  للَهْمدايّن َشح   :

معهد 334) خمطوط  عن  مصّورة  ه(، 

رقم:   القاهرة،  العربّية،  ،  268املخطوطات 

باجلامع  الغربّية  املكتبة  ومصّورة عن خمطوط 

 . 2559الكبري، صنعاء، رقم: 

الّزمن     أعّلم  للخزرجّي  طراز   :

ه(، مصّورة املكتبة الغربّية باجلامع 812)

رقم:   صنعاء،  وهلا   130الكبري،  تاريخ، 

تاريخ، ومنها نسخٌة مصّورة    49رقم آخر:  

بدار الكتب املْصّية، القاهرة، ميكروفيلم  

 .40668رقم:  

 

 ثانًيا: املطبوعات:  

الّص       متييز  َح : الحابةاإلصابة يف   ر  جَ بن 

)قّلينّ ْس العَ  ّته(852  الزّ   قيق،  يني،  طه 

 .م1991مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 

الكّلم      بَتْثليث  األعّلم  البن إكامل   :

( اجلياين  الّطائّي  ّتقيق 672مالك  ه(، 

أّم  جامعة  الغامدّي،  محدان  بن  سعد 

 م. 1984ه/1404، 1القرى، مّكة، ط

الفرج  األغاين       أليب    األصفهاينّ : 

ّتقيق  356) وه(،  عّباس  ،  رفاقهإحسان 

 . م2008صادر، بريوت، دار 

)اإلكليل    للَهْمدايّن  ج334:  ،  2،  1ه(، 

حمّمد  10،  8 نرش  األكوع،  بن    :  عِّّل 

والّسياحة،  الّثقافة  وزراة  إصدارات 

ج2004ه/1425صنعاء،   دار 1م،   ،

، 1977ه/1397احلرّية للّطباعة، بغداد،  

ط2ج بريوت،  م؛  1986ه/1407،  3، 

: ّتقيق العّّلمة حمّب الّدين اخلطيب،  10ج

القاهرة،  الّسلفية،  املطبعة 
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 م.  1949ه/ 1368

العرب       ّبّي:  :  أمثال  الضى للمفّضل 

ّتقيق178) الرّ   ه(،  عباس،  ئد  إحسان  ا

 . م1983، بريوت، العريبّ 

النُّحاة      َأنْباه  عىل  واة  الرُّ للِقْفطّي  إِْنباه   :

الفضل  646) أبو  حمّمد  ّتقيق  ه(، 

القاهرة،   العريّب،  الفكر  دار  إبراهيم، 

ط بريوت،  الّثقافية،  الكتب  ،  1ومؤّسسة 

 م. 1982ه/ 1406

بيدّي )تاج العروس      ه(، 1205...: للزى

منّجاًم  ُنرش  املحّققني،  من  طائفة  ّتقيق 

الكويت،  بوزرارة   واألنباء،  اإلرشاد 

 م.1965-2003

محد بن عبد اهلل  أل:  تاريخ مدينة صنعاء     

الّرازّي، ّتقيق حسني الَعْمرّي، دار الفكر  

 م.1989ه/1409، 3دمشق، ط

احلَ التّ       مَحْ ال :  ة دونيّ مْ ذكرة    دون بن 

ّتقيق  562) عبّ ه(،  وإحسان  ،  رفاقهاس 

 . م1996صادر، بريوت، دار 

ّي       الـُمرِّ ظامل  بن  مقبل  َتْرمَجَُه  :  احلارث 

الّتام األمحدّي، املوسوعة العربّية، دمشق، 

 .890، ص7مج

)الّدامغة     للَهْمدايّن  قرأها  334:  ه(، 

الّتام األمحدّي، جمّلة   العريّب،  مقبل  الّْتاث 

الّصادرة عن اّّتاد الكّتاب العرب، دمشق،  

 م. 2004، 95العدد

النُّ        صاحب  بوّ دالئل  أحوال  ومعرفة  ة 

) يعةالرّش  الَبْيهقّي  بكر  أليب  دار 458:   ،)

 ه. 1405، 1الكتب العلمّية، بريوت، ط

:  ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس     

الرّ ّتقيق   الثقافة  ضواين،  حممود  وزارة 

 . م2010وحة، اث، الدّ والفنون والّْت 

األنصارّي       مالك  بن  كعب    : ديوان 

بغداد، ّتقيق   جامعة  العاين،  مكي  سامي 

 . م1966هضة، بغداد، النّ 

األسدّي       زيد  بن  الكميت  مجع ديوان   :

صادر،  طريفّي،  نبيل  حمّمد  وّتقيق 

 م.2000بريوت، 

النّ السِّ       )بن  ال:  بويةرية  ه(،   213هشام 

الّس   ّتقيق ومصطفى  إحياء  رفاقهقا   ،

 . ، بريوت، د.ت اث العريبّ الّْت 
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زيد        بن  الكميت  هاشمّيات  َشح 

 َ: تفسري أيب ِرياي  الَقْييّس: ّتقيق األسدي 

عامل  القييّس،  محودي  ونوري  سلوم  داود 

 م.1986الكتب ، بريوت، 

: ّتقيق عبد  شعر ِدْعبِل بن عِّّل اخلُزاعّي     

العربّية، ال اللُّغة  جممع  األشْت،  كريم 

 م.1983ه/1403، 2دمشق، ط

وأخبارها      ضبىة  ّتقيق  شعر  بن :  حسن 

سعود،  امللك  جامعة  ياسني،  أبو  عيسى 

ياض،   .م1995الرِّ

شأس       بن  عمرو  مجع األسدّي   شعر   :

اجلبوري،  وّتقيق   القلم،  دار  َييى 

 م.1983الكويت، 

حِ      التاّم ْمرَي ـ ُشعراء  مقبل  صنعة   :

األمحدي، جَمَمع العربّية الّسعيدة، صنعاء، 

 م. 2015

ودَ       العلوم  من  شمس  العرب  كّلم  واء 

لنَ الُكلوم سعيد  ْش :  بن  الـِحْمريّي    وان 

ّتقيق حسني الَعْمرّي ورفاقه، ه(،  573)

الفكر،   املعارص، بريوت، ودار  الفكر  دار 

 م.1999ه/1420، 1دمشق، ط

العرب:       جزيرة  للَهْمدايّن  صفة 

األكوع،  334) عِّّل  بن  حمّمد  ّتقيق  ه(، 

ط صنعاء،  اإلرشاد،  ،  1مكتبة 

هنريك  1990ه/ 1410 داود  وّتقيق  م، 

مقبل الّتام األمحدّي، جممع    موللري، قّدم له

مصّورة،   طبعة  صنعاء،  الّسعيدة،  العربّية 

 .م2014ه/ 1435

: لصاعد  األندليس، ّتقيق  طبقات األمم    

الكاثوليكّية،  املطبعة  شيخو،  لويس 

 م.1912بريوت، 

الفراهيدّي  العني     أمحد  بن  للخليل   :

املخزومي  175) مهدي  ّتقيق  ه(، 

ئّي، اهلّلل، د.ت. وإبراهيم   الّسامّرا

الوفيات  بن  فوات  الّدين، حمّمد  : لصّلح 

( عّباس، 764شاكر  إحسان  ّتقيق  ه(، 

 م.  1974، 2دار صادر، بريوت، ج

احلسن     الفاخر  أعّلم    العقد  طراز  يف 

)الّزمن للخزرجّي  ّتقيق 812:  ه(، 

اجلديد  اجليل  دار  الباحثني،  من    جمموعة 

طناَشون صنعاء،   ،1 ،

 م. 2009ه/ 1430

file:///C:/HAC-biblio-v.5.0/Ø´Ø¹Ø±Ø§Ø¡%20ØÙ�Ù�Ø±
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ه(، 328: البن عبد رّبه )العقد الفريد     

وّتقيق   أمني  التّ رفاقهأمحد  جلنة  أليف ، 

 .رش، القاهرة، د.ت مجة والنّوالّْت 

األخبار      )عيون  قتيبة  البن  ه(،  276: 

عر، املكتب د سعيد أبو الّش منذر حممّ ّتقيق  

ط  بريوت،  ، 1اإلسّلمي، 

 . م2008/ ه1429

د )الكامل      ه(،  285: أليب العّباس املرَُبِّ

الدّ حممّ  ّتقيق مؤّس د  الرّ ايل،  سالة،  سة 

 . م1997/ ه1418،  3بريوت، ط

اإلبل      )كتاب  األصمعّي  ه(، 216: 

ّتقيق حاتم الّضامن، دار البشائر، دمشق،  

 م. 2003ه/1424، 1ط

األصنام      ّتقيق كتاب  الكلبّي،  البن   :

دار   باشا،  زكي  املْصّية،  أمحد  الكتب 

 م. 1995،  3القاهرة، ط

ه(، ّتقيق  255: للجاحظ )كتاب احليوان

ّلم هارون، إحياء الكتب العربية،  عبد الّس 

 .م1965القاهرة، 

ة  أئمّ  به بعُض  دَ رى فَ ما تَ أو  واردالشى كتاب       

غايّن )غةاللُّ  مصطفى  (، ّتقيق  ه650: للصى

العامّ ،  حجازي لشاهليئة  املطابع  ون  ؤ ة 

ط القاهرة  ، ةاألمرييّ   ،1 ،

 . م1983ه/ 1403

الّدامغة      القصيدة  للَهْمدايّن  كتاب   :

األكوع،  334) عِّّل  حمّمد  نرش  ه(، 

 م. 1977

العرب      )لسان  منظور  البن  ه(،  711: 

 ه. 1414، 3دار صادر، بريوت، ط

األمثال      )جممع  للميدايّن  ه(، 518: 

احلميد، دار املعرفة، ّتقيق حميي الّدين عبد  

 بريوت، د. ت. 

)املخّصص      ِسيَدْه  البن  ه(، 458: 

الّْتاث   إحياء  دار  جفال،  خليل  ّتقيق 

 م. 1996ه/1417،  1العريّب، بريوت، ط

الكبري      )املعاين  قتيبة  البن  ه(،  276: 

آباد   حيدر  العثامنّية،  املعارف  دار  كرنكو، 

 م.1949ه/1368، 1الّدكن، ط

)ازياملغ       للواقدّي  ّتقيق  207:  ه(، 

بريوت،  مارسدن جونس األعلمّي،  دار   ،

 م. 1989/ه 1409، 3ط
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البلدان      احلََموّي  معجم  لياقوت   :

ط626) بريوت،  صادر،  دار  ،  2ه(، 

 م. 1995

البّلد       أسامء  من  اْسَتْعَجم  ما    معجم 

أليب  واملواضع األندليّس :  الَبْكرّي    ُعبيد 

الّس   ّتقيق،  ه(487) عامل مصطفى  قا، 

 . الكتب، بريوت، د. ت 

ِمن كتاب  ، املقالة العاَشة ِمن ِعْلم الَفَلك  

ئر احلكمة  ّتقيقه(،  334: للَهْمدايّن )رَسا

العربّية   جممع   ، األمحدّي،  الّتام  مقبل 

مصّورة،   طبعة  صنعاء،  الّسعيدة، 

 .م2014ه/ 1435

ُنقوالت أيب ُعبيد البكرّي عن أيب حمّمد       

: بحث ملقبل الّتام األمحدّي، جمّلة  اهلَْمداينّ 

 م.2020، 24جامعة تعز، العدد 

: البن  وفيات األعيان وأنباء أبناء الّزمان     

( عّباس، 681خّلكان  إحسان  ه(، ّتقيق 

 م.1994، 5دار صادر بريوت، ج

الّتام    : شاعًرا   اهلَْمداينّ      ملقبل  بحٌث 

والعلوم  األمحدّي،   اآلداب  كّلّية  جمّلة 

خاّص:  عدد  صنعاء،  جامعة  اإلنسانّية، 

معارصة قراءات  م،  2010،   اهلَْمدايّن: 

 . 410  -399ص:  ،33جمّلد 
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