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 جلبورياحملقق: حيىي ا
 الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت

 م 1990 -هـ  1410الطبعة: األوىل، 
 1عدد األجزاء: 

 بوع[]ترقيم الكتاب موافق للمط

 ]مقدمة[
مَحِن الر حيم لقد حظيت حروب الرّدة وما فيها من أخبار وأشعار ابهتمام املؤلفني العرب ِبسِم هللا الر  

ب أفردت حلروب الرّدة غري األخبار اليت تضمنتها كتب التاريخ فقد ألّفت منذ زمن مبكر عدة كت
 ي:واألدب، فقد وقفنا على مثانية كتب كلها حتمل اسم الرّدة ه

( ، -هـ 207( ، والواقدي )ت -هـ 193، وسيف بن عمر )ت ( -هـ 150حملمد بن إسحاق )ت 
( ، -هـ 157دي )ت ( ، وأيب خمنف لوط بن حيىي األز -هـ 237ووثيمة بن موسى الوشاء )ت 
( ، وإمساعيل بن -هـ 234( ، وعلي بن حممد املدائين )ت -هـ 206وإسحاق بن بشر اهلامشي )ت 

الواقدي هذا، يف نسخته الوحيدة النادرة اليت  ومل يصل من هذه الكتب إال كتاب عيسى العطار.
اطعة ابتنا وتقع عثرت عليها أثناء تسفاري يف بالد اهلند يف مكتبة خداخبش يف اينكي بور مق

املخطوطة يف ست وأربعني لوحة خبط نسخي مقروء، وفيها شعر كثري جياوز التسعمائة بيت، أكثره من 
اوين، وقد ضاع مثله يف غمرة احلروب، وهو شعر ميثل نادر الذي مل حتفظه الكتب والدو الشعر ال

للنزال أو وصف األحداث،  الفروسية والبطولة العربية، ألنه قيل أثناء التهيؤ للقتال أو الدعوة
وغالبية هذا الشعر لشعراء مغمورين مل يعرفوا بقول الشعر ومل يشتهروا به، وقد أنطقتهم احلروب 



ن ال يعنون بتجويد الشعر وصناعته، وإمنا جتيش صدورهم أببيات وأحداث الرّدة، وهم جنود مقاتلو 
ومهم، ولذلك جاءت أشعارهم حيمسون هبا أنفسهم ومن معهم، ويفخرون حبسن بالئهم وبالء ق

مقطعات يغلب عليها االرجتال وتقتصر موضوعاهتا على احلرب وما تقتضيها من استعداد هلا 
 ل يف سبيلها وحتريض املقاتلنيواستبسا
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 ودعوة للنزال ومديح لألبطال وافتخار ابلنصر وتعيري ابهلزمية وهجاء اخلصوم.
قطعة وقصيدة، موزعة على تسع عشرة قصيدة ومخس  ومائة وقد أحصينا يف الكتاب أربعة وثالثني

عشرة ومائة قطعة وتسع عشرة أرجوزة كلها من مشطور الرجز، وبلغ جمموع األبيات ثالثة وتسعمائة 
بيت، وجاءت أوزان الشعر على الوجه اآليت: الطويل تسع وعشرون قطعة، الكامل أربع وعشرون، 

ف اثنتا عشرة، الرمل سبع، الوافر سبع، البسيط اخلفي الرجز تسع عشرة، املتقارب سبع عشرة،
 ست، السريع اثنتان، اهلزج واحدة.

وقد توزع الشعر على ستة وستني شاعرا من الشعراء املعروفني، وستة وستني شاعرا من الشعراء 
هول اجملهولني، وامرأتني. وجاء الشعر املنسوب لقائليه وتعداده اثنتا عشرة ومائة قطعة والشعر اجمل

 قائل اثنتان وعشرون قطعة، كأن يقال: قال رجل من املسلمني أو قال رجل من بين فالن، وهكذا.ال
وال شك أن كثريا من الشعر الذي قيل يف الرّدة قد ضاع، وما حفظته الذاكرة والكتب هو القليل، 

تلون ين يقاوهذا أمر بديهي بسبب طبيعة األحداث وإن أكثر هذا الشعر قيل من قبل املرتدين الذ
املسلمني وجياهرون ابخلروج على السلطة اإلسالمية هذا من جانب ومن جانب آخر فإن أغلب هذا 

الشعر سهل فيه خلل واضطراب ألنه شعر مرجتل خال من الصنعة والتأنق الغريب، فلم حيفل به 
ا من ون كثري الرواة الذين يعنون ابلشاهد اللغوي وجودة الصياغة، وقد كان املؤرخون كذلك يتجاوز 

هذا الشعر، ويقتصرون على ذكر شواهد يف ذكر احلادثة واخلرب، فإذا كان وقت املبارزة وخرج فارس 
يدعو للنزال وينشد شعرا ذكره املؤرخ وذكر ما ينشده الفارس اآلخر، فإذا كثر املتنازلون وكثرت 

وأشار إليه من ذلك واقدي أشعارهم يكتفي املؤرخ ببعض هذا الشعر ويغفل ما سواه، وهذا ما فعله ال
أ، قوله: )فـََلم ا َأْصَبَح اأَلْشَعُث َأَمَر بَِباِب احلِْْصِن فـََفَتَح َوَخَرَج يف َأَواِئِل اْلَقْوِم  39ما جاء يف الورقة 

َوُهَو يـَْرجتَُِز َويـَُقوُل: اي قوم إن الصرب ابإلخالص ... ، مث خرج خلفه اخلنفسيس بن عمرو ... وأنشد 



َيااتا تـَرَْكَنا اختصرانأبياات   عن ذكرها، مثُ  َخَرَج ِمْن بـَْعِدِه َعْبُد الر مْحَِن ْبُن حمرز احلطمي ... َوأَْنَشَد أَبـْ
 ِذْكَرَها، مثُ  َخَرجَ 
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َيااتا تـَرَْكَنا ِذْكَرَها، مثُ  َخرَ  ْن بـَْعِدِه سعد بن معد يكرب َج مِ ِمْن بـَْعِدِه ُمَسْيِلَمُة ْبُن يَزِيَد اْلُقَشرْيِيُّ َوأَْنَشَد أَبـْ
وأنشد أبياات تركنا ذكرها( ، وهكذا خيرج كثري من الفرسان فيقولون شعرا مل يذكره الواقدي اختصارا 
ببعض الذي أنشد، فكم ضاع من هذا الشعر الذي أغفله املؤرخون ورواة الشعر وجتاهله املسلمون 

تربأ منه املرتدون بعد أن عادوا إىل حضرية وقد  ألن بعضه مما يناهض اإلسالم أو يهجو املسلمني
 اإلسالم وانطلقوا حنو الفتوح جيالدون الفرس والروم.

وقد كانت عناية املؤلف الواقدي يف هذا الكتاب كدأبه يف كتابه املغازي معنيا بذكر تفاصيل 
 يهمل األحداث حريصا على تدوين الرسائل والكتب واخلطب وذكر احملاورات واملناوشات، مل

اجلزئيات والتفاصيل سجل كل ما ميكن تسجيله يف هذه احلروب مع تفسري شاف ألسباب الوقائع 
واألحداث، ولذلك فقد تفّرد الكتاب مبعلومات ورواايت وأشعار مل تذكرها كتب التاريخ واألدب 
يف  قبله، وقد اقتبس بعض املؤرخني من هذا الكتاب وذكروا بعض نصوصه خمتصرة من مثل ابن سعد

لطبقات، والطربي يف اترخيه، وعبد الرمحن بن حبيش يف كتابه املغازي، وابن حجر يف اإلصابة، ا
 وغريهم.

وقد وجدت يف حتقيق هذا الكتاب وخدمته إحياء لرتاثنا التارخيي واألديب يف عصر اخلالفة الراشدة، 
بية ومحلت راية اإلسالم العر  وإشادة ابلبطولة العربية اإلسالمية ومثلها العليا اليت وّحدت اجلزيرة

خّفاقة منتصرة تنشر التوحيد واحلرية والسالم يف اخلافقني، أسأل هللا سبحانه السداد والرشاد يف 
 القول والعمل، فمنه اهلداية وبه التوفيق واحلمد َّلل  أوال وآخرا.

 م 1990كانون الثاين )يناير(   31 -هـ 1410رجب  5بغداد حيىي وهيب اجلبوري 
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 املؤلف
أبو عبد هللا حممد بن عمر بن واقد الواقدي املدين، موىل بين سهم إحدى بطون بين أسلم، وهذا 



 [ فقد جعله موىل بين هاشم.2[ ، إال ابن خلكان ]1إمجاع من ترجم له ]
هـ يف آخر خالفة مروان بن حممد كما يذكر حممد بن سعد كاتبه  130كانت والدته ابملدينة سنة 

 [ .4على ما يرجح الصفدي وابن تغريربدي ] -هـ 129[ ، وقيل: إنه ولد سنة 3ه ]وتلميذ
بن جعفر بن سائب خاثر اليت كان والدها فارسياا  ويذكر أبو الفرج األصفهاين أن أمه هي بنت عيسى

[5. ] 
ليس هناك معلومات متيسرة عن نشأته، ولكن املصادر تتحدث عن اهتمام الواقدي املبكر ابملغازي 
ومجع األخبار والتعرف على التفاصيل، نقل عن الواقدي قوله: )ما أدركت رجال من أبناء الصحابة 

ال سألته: هل مسعت أحدا من أهلك خيربك عن مشهده وأين قتل، فإذا وأبناء الشهداء وال موىل هلم إ
 أعلمين

__________ 
ورقة  /11ريخ دمشق ، ات111، الفهرست ص 17 /1، عيون األثر 314 /5[ أنظر الطبقات 1]
، شذرات 152 /6، لسان امليزان 117ورقة  /7، سري أعالم النبالء 348 /1، تذكرة احلفاظ 3

، 230، الديباج املذهب ص 20 /4، اجلرح والتعديل 238 /4يف ابلوفيات ، الوا18 /2الذهب 
 .363 /9هتذيب التهذيب 

 .348 /4[ وفيات األعيان 2]
 .77 /7[ الطبقات 3]
 .184 /2، النجوم الزاهرة 238 /4يف ابلوفيات [ الوا4]
 .233 /8[ األغاين 5]

(1/9) 

 

مضيت إىل املوضع فأعاينه، ولقد مضيت إىل املريسع فنظرت إليها، وما علمت غزاة إال مضيت إىل 
[ ، فقلت: 2وعن هارون الفروي قال: )رأيت الواقدي مبكة ومعه ركوة ][ . 1املوضع حىت أعاينه( ]

 [ .3قال: أريد أن أمضي إىل حنني حىت أرى املوضع والوقعة( ]أين تريد، 
دي هذا االهتمام مبعرفة األخبار ومعاينة املشاهد ومعرفة التفصيالت، من ذلك وقد عرف عن الواق

شيد وحيىي بن خالد الربمكي حني زارا املدينة يف حجتهما، ما ذكر ابن سعد من أن اخلليفة هارون الر 
 قبور الشهداء واملشاهد، فذكر هلما الواقدي الذي صحبهما يف زايرهتما، ومل يدعطلبا من يدهلما على 



[ ، وعلى إثر هذا اللقاء توثقت 4موضعا من املواضع وال مشهدا من املشاهد إال مر هبما عليه ]
خلليفة الذي وهبه عشرة آالف درهم، يّسرت حاله وفّكت ضائقته، وقد العالقة بني الواقدي وا

 كذلك بيحىي الربمكي الذي أغدق عليه األموال.توثقت صلته  
ا، حصل على أموال كثرية ولكنه كان ينفقها، ويعود يف ضائقة مالية وكان الواقدي جّوادا سخيا متالف

ن املدينة إىل العراق قاصدا حيىي الربمكي، جديدة، ويرزح حتت ثقل الديون، وهذا ما جعله يرحل م
[ ، ويبني اخلطيب البغدادي سبب هذه 5ينة قاصدا العراق ]هـ غادر الواقدي املد 180ففي سنة 

ابملدينة يف يدي مائة ألف درهم للناس « ابئع حنطة»اقدي قوله: )كنت حّناطا الرحلة، فينقل عن الو 
[ ، ويروي ابن سعد 6راق فقصدت حيىي بن خالد( ]أضارب هبا، فتلفت الدراهم، فشخصت إىل الع

 ذي ركبهأن سبب هذه الرحلة هو الدين ال
__________ 

الواقدي  -، كتاب املغازي18 /1، عيون األثر 6 /3، اتريخ بغداد 5 /11[ اتريخ دمشق 1]
 .6املقدمة ص 

 [ إانء للماء من جلد.2]
 [ املصادر السابقة.3]
 ( .6ومقدمة كتاب املغازي ص ط ليدن،  315 /5[ الطبقات 4]
 .77 /7[ الطبقات 5]
 .4 /3[ اتريخ بغداد 6]
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وضيق ذات اليد، فيقول على لسان الواقدي: )مث إن الدهر أعّضنا، فقالت يل أم عبد هللا: اي أاب عبد 
وزير أمري املؤمنني قد عرفك وسألك أن تسري إليه حيث استقرت به الدار،  هللا ما قعودك، وهذا

بوا إىل الرقة [ ، وحني وصل إىل بغداد وجد أن اخلليفة واحلاشية قد ذه1فرحلت من املدينة( ]
ابلشام، فتوجه حنو الشام وحلق هبم هناك، وحني لقي حيىي الربمكي أكرمه وأغدق عليه عطاايه، كما 

عليه عطاايه أيضا، وعن ذلك يقول الواقدي: )صار إيّل من السلطان ستمائة ألف أغدق الرشيد 
واقدي لدى اخلليفة [ ، مث يعود إىل بغداد وكانت مكانة ال2درهم، ما وجبت علي فيها الزكاة ]

هارون الرشيد طيبة عالية مرموقة، لذلك فقد واّله القضاء بشرقي بغداد كما يذكر ايقوت احلموي 



[3. ] 
عهد املأمون ترتفع مكانة الواقدي، فحني يعود املأمون من خراسان يعينه قاضيا لعسكر املهدي ويف 

قتيبة أن الواقدي كان قاضيا يف [ ، ونقل ابن خلكان عن ابن 4يف اجلانب الشرقي من بغداد ]
 [ .5اجلانب الغريب، مث صححه اعتمادا على قول السمعاين أنه قاض ابجلانب الشرقي ]

لواقدي من املأمون الرعاية واإلكرام، كتب الواقدي إليه مرة يشكو من ضائقة حلقته وركبه وقد لقي ا
: )فيك خلتان سخاء وحياء، فالسخاء دين بسببها وعني مقداره يف قصة، فوقع املأمون يف كتابه خبطه

، أطلق يديك بتبذير مالك، واحلياء محلك أن ذكرت لنا بعض دينك، وقد أمران لك بضعف ما سألت
وإن كنا قصران عن بلوغ حاجتك فبجنايتك على نفسك، وإن كنا بلغنا بغيتك فزد يف بسطة يدك، 

حني كنت على قضاء الرشيد أن النيب فإن خزائن هللا مفتوحة ويده ابخلري مبسوطة، وأنت حدثتين 
 سبحانه للعباد اي زبري إن مفاتيح الرزق إبزاء العرش، ينزل هللا»صّلى هللا عليه وآله وسّلم قال للزبري: 

 أرزاقهم على قدر نفقاهتم، فمن كث ر كث ر له،
__________ 

 .315 /5[ الطبقات 1]
 .20 /3[ اتريخ بغداد 2]
 .279 /18[ معجم األدابء 3]
 .77 /7[ الطبقات 4]
 .350 /4[ وفيات األعيان 5]
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قال الواقدي: وكنت نسيت احلديث، فكانت مذاكرته إايي أعجب إيّل من « . ومن قّلل قّلل عليه
 [ .1صلته( ]

دي ابملأمون متينة مكينة، وعلى الرغم من علم املأمون بصلة الواقدي بيحىي وتبقى صلة الواق
[ ، 2لصلة مل متنع املأمون من إكرام الواقدي وتوليته القضاء بعد نكبة الربامكة ]الربمكي، فإن هذه ا

[ ، ويصفه ابن حجر 3اقدي قاضيا على عسكر املهدي مدة أربع سنوات قبل وفاته ]فقد مكث الو 
 [ .4األعالم وقاضي العراق وبغداد ] أبنه أحد

عليه الرشيد وحيىي الربمكي واملأمون، وقد انل الواقدي من السلطان واملال الشيء الكثري، أغدق 



ون، ومل ميلك ما يكفن به، فقد أرسل ومع كل ذلك فقد كان الواقدي سخيا متالفا، مات وعليه دي
املأمون أن يقضي دينه، فقبل املأمون وصيته  [ ، وكان الواقدي قد أوصى إىل5املأمون أبكفانه ]

 [ .6وقضى دينه ]
الواقدي كانت سنة سبع ومائتني، وحيدد ابن سعد ليلة الوفاة  وجتمع أغلب املصادر على أن وفاة

يلة الثالاثء إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي احلجة سنة سبع ويوم الدفن بقوله: )مات ببغداد ل
[ ، وهناك رواايت 7يف مقابر اخليزران وهو ابن مثان وسبعني سنة( ]ومائتني، ودفن يوم الثالاثء 
[ ، والرواية األوىل هي األصح ألهنا جاءت عن 8] 209أو  206مرجوحة تذكر أنه تويف سنة 

 [ .9ر واليوم ]تلميذه وكاتبه ابن سعد حمددة ابلشه
__________ 

 .349 /4[ وفيات األعيان 1]
 .18 /2[ شذرات الذهب 2]
 .238 /4لوايف ابلوفيات [ ا3]
 .852 /6[ لسان امليزان 4]
 .20 /3، اتريخ بغداد 3ورقة  /11[ اتريخ دمشق 5]
 .321 /5[ الطبقات 6]
 .350 /4، وانظر وفيات األعيان 77 /7[ الطبقات 7]
 .20 /3، وانظر اتريخ بغداد 207، ورجح سنة 350 /4ت يف وفيات األعيان [ انظر الروااي8]
 .77 /7[ الطبقات 9]

(1/12) 

 

 كتبه
دمي قول ابن إسحاق: كان الواقدي غزير العلم كثري التأليف، كثري اجلمع واحلفظ، يذكر ابن الن

خّلف الواقدي بعد وفاته ستمائة قمطر كتبا، كل قمطر منها محل رجلني، )قرأت خبط عتيق قال: 
[ ، وكانت  1وكان له غالمان مملوكان يكتبان له الليل والنهار، وقبل ذلك بيع له كتب أبلفي دينار( ]

[ ، 2ه على عشرين ومائة وقر ]كتبه من الكثرة حبيث أنه ملا انتقل من اجلانب الغريب محلت كتب
الواقدي ابلعلوم اإلسالمية عامة والتاريخ خاصة، يقول إبراهيم احلريب إن الواقدي )كان  وكانت عناية



[ ويصفه ابن سعد كاتبه وتلميذه: 3أعلم الناس أبمر اإلسالم، فأما يف اجلاهلية فلم يعلم فيها شيئا( ]
تب استخرجها تالف الناس وأحاديثهم، وقد فّسر ذلك يف ك)كان عاملا ابملغازي والسرية والفتوح واخ

 [ .4ووضعها وحّدث هبا( ]
[ ، وإمساعيل 6[ ، والصفدي ]5ذكرت كتب الواقدي يف أكثر من مصدر، فقد ذكرها ايقوت ]

 [ ، وسأذكر جريدة كتب الواقدي كما7ابشا البغدادي ]
__________ 

 .111[ الفهرست ص 1]
 /7سري أعالم النبالء  18 /1، عيون األثر 5 /3، اتريخ بغداد 238 /4[ الوايف ابلوفيات 2]

118. 
 خمطوط. 117ورقة  /7[ سري أعالم النبالء 3]
 ط صادر. 335 -334 /7ط ليدن،  314 /5[ الطبقات 4]
 .281 /18[ معجم األدابء 5]
 .239 /4[ الوايف ابلوفيات 6]
 .10 /2[ هدية العارفني 7]
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وأقارهنا ابملصادر األخرى، قال ابن الندمي: وله من الكتب املصنفة ت البن الندمي جاءت يف الفهرس
[1: ] 
 واملغازي واملبعث. كتاب التاريخ  -1
 كتاب أخبار مكة.  -2
 كتاب الطبقات.  -3
 كتاب فتوح الشام.  -4
 كتاب فتوح العراق.  -5
 كتاب اجلمل )مسّاه ايقوت: كتاب يوم اجلمل( .  -6
 سني )عليه السالم( .كتاب مقتل احل  -7
 كتاب السرية )مل يذكره الصفدي( .  -8



 كتاب أزواج النيب عليه السالم.  -9
 لرّدة والدار.كتاب ا  -10
 كتاب حرب األوس واخلزرج )جاء لدى الصفدي ابسم: حروب األوس واخلزرج( .  -11
 كتاب صفني )مل يذكره الصفدي( .  -12
 كتاب وفاة النيب عليه السالم.  -13
 اب أمر احلبشة والفيل.كت  -14
 كتاب املناكح.  -15
 كتاب السقيفة وبيعة أيب بكر.  -16
 [ .2كتاب ذكر األذان ]  -17
 كتاب سرية أيب بكر ووفاته.  -18
 [ ووضع عمر الدواوين3كتاب مداعي قريش واألنصار يف القطاع )القطائع( ]  -19

__________ 
 .111[ الفهرست ص 1]
 القرآن، وجاء كذلك لدى الصفدي: ذكر األذان. [ يف الطبعة التجارية: ذكر2]
وت والصفدي بذكر اسم الكتاب [ يف نسخة: مراعي قريش واألنصار يف القطائع. واكتفى ايق3]

 وحذفا العبارة األخرية )وتصنيف القبائل ومراتبها وأنساهبا( .
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 وتصنيف القبائل ومراتبها وأنساهبا.
 [ .1زي وغلط الرجال ]كتاب الرتغيب يف علم املغا  -20
 [ .2ومقتل احلسني عليه السالم ]كتاب مولد احلسن واحلسني   -21
 [ .3كتاب ضرب الداننري والدراهم ]  -22
 كتاب اتريخ الفقهاء.  -23
 كتاب اآلداب.  -24
 كتاب التاريخ الكبري.  -25
 كتاب غلط احلديث.  -26



  الفنت.[ يف4كتاب السّنة واجلماعة وذم اهلوى وترك اخلروج ]  -27
املدينة والكوفة يف الشفعة والصدقة واهلبة  كتاب االختالف )وحيتوي على اختالف أهل  -28

والعمري والرقىب والوديعة والعارية والبضاعة واملضاربة والغصب والشركة )يف نسخة: والسرقة( 
 [ .5واحلدود والشهادات، وعلى نسق كتب الفقه ما بقي( ]

ها كتاب كشف الظنون مع خالف بسيط يف بعض األمساء، وزاد علي  وجاءت هذه اجلريدة نفسها يف
 )تفسري القرآن( ولعله هو )ذكر القرآن( الذي ذكره ابن الندمي.

__________ 
[ يف نسخة: )كتاب الرتغيب يف علم القرآن وغلط الرجال( وعند ايقوت: )كتاب الرتغيب يف 1]

 علم القرآن( .
: واحلسني ومقتله( ، أما ايقوت فقد جعل الكتاب كتابني [ عند الصفدي: )كتاب مولد احلسن2]

 )مولد احلسن واحلسني( ، و )مقتل احلسني( .
 [ عند الصفدي: )كتاب ضرب الداننري( .3]
 [ يف نسخة: )وترك اخلوارج يف الفنت( ، وعند ايقوت: )كتاب السّنة واجلماعة وذم اهلوى( .4]
فدي: )كتاب اختالف أهل املدينة والكوفة يف أبواب [ جاءت العبارة األخرية خمتصرة عند الص5]
 فقه( .ال
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 كتاب الرّدة
( يف كتابه الفهرست، وقد ذكره ابسم: -هـ 438عند ابن الندمي ) كتاب الردةأول ما يرد ذكر  
 دار( ، ولعلهما كتاابن، األول )كتاب الرّدة( ، والثاين )كتاب الدار( ومقتل اخلليفة)كتاب الرّدة وال

لرّدة )سنة عثمان بن عفان، وحصل مزج بينهما، إذ ليس من املعقول أن يكوان كتااب واحدا، وبني ا
 ( اثنتان وعشرون سنة.-هـ 35( ويوم الدار )سنة -هـ 13

 764[ والصفدي )1( ]-هـ 626ّل من ايقوت احلموي )وقد وافق ابن الندمي يف هذه التسمية ك
دار( ، ولعلهما نقال عن ابن الندمي. أما املصادر األخرى فتذكره [ فأمسياه: )كتاب الرّدة وال2هـ( ]

[ ، وكذلك ابن 3( يسميه كتاب الرّدة ]-هـ 575، فابن خري األشبيلي ) ابسم )كتاب الرّدة(
 [ :4( الذي يقول ]-هـ 681خلكان )



حماربة الصحابة وله كتاب الرّدة ذكر فيه ارتداد العرب بعد وفاة النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم و )
اب، وما أقصر فيه( . أما رضي هللا عنهم لطليحة بن خويلد األزدي واألسود العنسي ومسيلمة الكذ

هـ(  1067[ فقد نقل عبارة ابن خلكان السابقة، وذكره حاجي خليفة )5( ]-هـ 768اليافعي )
 [ .6أيضا ابسم: )كتاب الرّدة( ]

__________ 
 .281 /18[ معجم األدابء 1]
 .239 /4الوايف ابلوفيات  [2]
 .237[ فهرست ما رواه عن شيوخه ص 3]
 .348 /4[ وفيات األعيان 4]
 .36 /2[ مرآة اجلنان 5]
 .1420 /2[ كشف الظنون 6]
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خطوطة يف [ وذكر مكان امل1م( ] 1961أما يف العصر احلديث فأول من نّبه عليه هو بروكلمان )
[ . 2الرتاث العريب ]، مث ذكرها سزكني يف كتابه اتريخ 1042 /15مكتبة ابنكيبور ابهلند ورقمها 

 وقد اقتبس من كتاب الرّدة جمموعة من املؤلفني رجعت إليهم وقابلت رواايهتم يف حتقيق الشعر.
__________ 

 .17 /3الرتمجة العربية  -[ اتريخ األدب العريب1]
 )التدوين التارخيي( . 102 /1لعربية [ الرتمجة ا2]
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 من أّلف يف الرّدة
ها إال كتاب الرّدة للواقدي هذا، عرفت جمموعة من الكتب حتمل اسم )كتاب الرّدة( ، ومل يصلنا من

 وأهم هذه الكتب اليت حفظت أمساءها والكتب هي:
( ، جاء ذكره يف الطربي والبالذري والكالعي، -هـ 150حملمد بن إسحاق ) -كتاب الرّدة  -1



 [ .1نصوص. ]ونقلوا عنه بعض ال
مي ابسم )كتاب ( ، ذكره ابن الند-هـ 193لسيف بن عمر التميمي ) -كتاب الرّدة والفتوح  -2

[ ، وقال عنه: ذكره ابن 4[ ، كما ذكره سزكني ]3[ ، وذكره بروكلمان ]2الفتوح الكبري والرّدة( ]
ابن حجر قسما من  حجر كثريا يف اإلصابة وأفاد منه، وهو أحد مصادر الطربي يف اترخيه، وقد أخذ

)حدثين السري، قال: حدثنا هذا الكتاب بطريق السماع أو القراءة، وكان يقدم ملقتبساته بعبارة: 
شعيب عن سيف( كما أخذ قسما آخر منه بطريق )الكتابة( أو )املكاتبة( مقدما لذلك بعبارة: )كتب 

البلدان، وأفاد منه ابن إيّل السري عن شعيب عن سيف( ، كما اقتبس منه ايقوت كذلك يف معجم 
 عساكر كذلك.

 اب، ونقل عنه ابن سعد( وهو هذا الكت-هـ 207للواقدي ) -كتاب الرّدة  -3
__________ 

ط القاهرة  9، 8للكالعي، مقدمة احملقق أمحد غنيم ص  -[ انظر االكتفاء يف مغازي املصطفى1]
1979. 

 .1069[ الفهرست 2]
 .36 /3[ اتريخ األدب العريب 3]
 .134 /2 /1اتريخ الرتاث العريب [ 4]
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يف كتابه  (-هـ 584والطربي وابن حجر يف اإلصابة، واقتبس منه عبد الرمحن بن حممد بن حبيش )
 [ .1)املغازي( ]

[ ، وقد جاءت منه نصوص  2( ]-هـ 237لوثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء ) -كتاب الرّدة  -4
وهي عشر ومائة قطعة، وهذا ما حدا ابملستشرق األملاين وهللم  كثرية اقتبسها ابن حجر يف اإلصابة

 [ .3] هونرابخ جبمع هذه النصوص يف كتاب أمساه )قطع من كتاب الرّدة(
( ، انفرد بذكره -هـ 157أليب خمنف لوط بن حيىي بن سعيد بن خمنف األزدي ) -كتاب الرّدة  -5

 [ .4ابن الندمي ]
( ذكره -هـ 206ن حممد اهلامشي ابلوالء أيب حذيفة البخاري )إلسحاق بن بشر ب -كتاب الرّدة  -6

 [ وقال: له كتاب الرّدة، ومل تذكره الكتب األخرى.5ابن الندمي ]



للمدائين أيب احلسن علي بن حممد بن عبد هللا موىل مسرة بن جندب املتوىف سنة  -كتاب الرّدة  -7
ره الكتب األخرى. مثل بروكلمان أو [ ومل تذك6( ، ذكره ابن الندمي ]-هـ 235أو  -هـ 234)

 سزكني.
ن الندمي إلمساعيل بن عيسى العطار من أهل بغداد من أصحاب السري، ذكره اب -كتاب الرّدة  -8
 [ ومل أقف على وفاته.7]

__________ 
 .102 /2 /1[ انظر اتريخ الرتاث العريب 1]
 .231 -226 /6[ انظر ترمجته يف وفيات األعيان 2]
 .143 /2 /1اتريخ الرتاث العريب  -، وانظر سزكني1951ع العلماء واألدابء مبنيصة [ طبع جمم3]
 .105[ الفهرست ص 4]
 .294 /1ظر ترمجة املؤلف يف األعالم وان 106[ الفهرست ص 5]
 .115[ الفهرست ص 6]
 .112[ الفهرست ص 7]
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 املخطوطة
ة اينكي بور يف ابتنا كتبة خداخبش يف بلداملخطوطة املعتمدة هي النسخة الوحيدة املوجودة يف م

ورقة، خطها نسخ واضح خال من الشكل قد يهمل اإلعجام أحياان،  46، وتقع يف 1042ورقمها 
فيها أخطاء حنوية ولغوية وحتريف وتصحيف يف أمساء بعض األعالم واملواضع، وجاء الشعر يف أكثره 

 إال قليال.ضمن النثر مل مييز بكتابته شعرا يف الصدر والعجز 
عنواانت ابحلرب األمحر وكذلك اسم النيب حممد صّلى هللا عليه وآله وسّلم، عدد األسطر يف كتبت ال
 1278كلمة، ختلو من اسم الناسخ وكتبت سنة   14 -12سطرا، ويف السطر  25 -23الصفحة 

 .-هـ
 أوهلا صفحة العنوان )كتاب الرّدة للواقدي( ، مث الصفحة األوىل وبدايتها:

حيم، وبه نستعني، َرَوى أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اَّللِ  ْبُن َحْفِص ْبِن ِمْهَراَن اْلرَبَْدِعيُّ َأَعز ُه سم هللا الرمحن الر )ب
 اَّلل ُ تـََعاىَل قَاَل َحد َثيِن أَبُو حُمَم ٍد َأمْحَُد ْبُن َأْعَثَم اْلُكويفُّ قراءة عليه ... ( .



َقَضْت َأْخَباُر الّرِد ِة َعْن آِخرَِها حبَْمِد اَّللِ  ومّنه َوُحْسِن ب بقوله: )انْـ  41قة وتنتهي أخبار الرّدة يف الور 
 . تـَْيِسريِِه َوَعْونِِه، َوَصل ى اَّلل ُ َعَلى َسيِِّداَن حُمَم ٍد الن يبِّ األُمِّيِّ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل َم(

، َوُهَو َأو ُل ن جاء فيه: )نـُْبذَ ويتلو ذلك نبذة يف فتوح العراق بعنوا َباينِّ ٌة يف ِذْكِر اْلُمَثىن  ْبِن َحارِثََة الش يـْ
اْلُفُتوِح بـَْعَد ِقَتاِل َأْهِل الّرِد ِة، وهو أيضا من رواية ابن أعثم الكويف( . ويبدأ هذا اجلزء بقوله: )قال: 

 فلما فرغ أبو بكر رضي هللا عنه
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 الروم وأصناف الكفر( .َعَلى حُمَارَبَِة اأَلَعاِجِم ِمَن اْلُفْرِس و د ِة َعَزَم من حروب أهل الرِّ 
 وبعد سبع صفحات ينتهي الكتاب بقوله:

ُه ِبهِ )وََكاَن َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه كلما افتتح موضعا يف اْلِعَراِق َأْخَرَج ِمْن َغَنائِِمِه اخْلُُمَس فـَيُـ   َوجِّ
يِق َرِضَي اَّلل ُ  دِّ ُم اَبِقي اْلَمْغَنِم يف َأْصَحاِبِه، قَاَل: ِإىَل َأْن حَتَر َكِت ِإىَل اْلَمِديَنِة ِإىَل َأيب َبْكٍر الصِّ  َعْنُه، َويـَُقسِّ

ْن َشاَء اَّلل ُ تـََعاىَل، َواحْلَْمُد َّلل  الرُّوُم أبَِْرِض الش اِم، فـَنَـْرِجُع اآلَن ِإىَل ِذْكِر فـُُتوِح الش اِم ِبَعْوِن اَّللِ  وََكَرِمِه إِ 
نَي َوَصل ى اَّلل ُ َعَلى َسيِِّداَن حُمَم ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأمْجَِعنَي. متت بعون هللا وتوفيقه آخر َربِّ اْلَعاَلمِ 

على من اهلجرة النبوية  1278سنة  24العصر يف يوم األحد شهر ربيع اآلخر الذي خلت منه أايم 
 صاحبها أفضل الصالة وأزكى السالم( .

: )هذا مما كان من أخبار أهل 46جاء عنوان اخلتام خبط كبري يف الورقة ويف صفحة اتلية مستقلة 
 الرّدة من مسيلمة الكذاب وطليحة وكندة وبين بكر بن وائل وغريهم من العرب( .
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 منهج التحقيق
ها مؤلفها، فقد هذا الكتاب هي أقرب إىل ما وضعحاولت أن أحرر نسخة مهذبة حمققة من 

صححت الوهم والغلط النحوي واللغوي الذي جاء يف األصل، وهذا الغلط مرجعه النّساخ والنقلة 
الذين يكون فيهم اجلاهل والغافل، وقد جاءت أوهام يف النص من حتريف أمساء األعالم واملواضع 

 والبلدان واملعاجم اللغوية.واملعاين، فصححت ذلك على ضوء كتب الرتاجم 
ارنت الرواايت واألخبار مبا ورد منها يف كتب التاريخ كتاريخ الطربي وابن األثري وكتاب الفتوح وق



البن أعثم، وكذلك ما جاء منها يف كتب األدب، وبينت الفروق وصححت الوهم وشرحت الغامض، 
وقد   يف كتب التاريخ مقتضبة خمتصرة،وقد جاءت األخبار يف هذا الكتاب وافية مفصلة بينما جندها 

كان ابن أعثم خاصة ينقل عن هذا الكتاب وخيتصر ويتجاوز ذكر األشعار غري مطالع بعض القصائد 
 واملقطعات.

وقد حفل الكتاب ابألحاديث النبوية واألمثال واخلطب والرسائل، فخّرجت األحاديث خترجيا وافيا 
سائل ابلرجوع إىل دة، ووثقت األمثال واخلطب والر ابلرجوع إىل كتب احلديث الصحيحة املعتم

املصادر وقارنت بينها وخاصة حني يكون هناك خطأ أو لبس ابلقدر الذي يوضح الرواية ويوثقها، ومل 
أثقل اهلوامش بكثرة النقول، وال شك أن عمال كهذا ال ميكن أن يكون كامال، فقد تبقى بعض 

 ها أو قد يغيب عنا ذلك املصدر.األحاديث واخلطب ال جند هلا مصدرا يوثق
ويف الكتاب ذكر ألعالم كثريين، وكثرهتم من اجلنود املقاتلني سواء من املسلمني أو من القبائل 

 املرتدة، فمنهم املعروف وأكثرهم جمهول، وقد ترمجت

(1/22) 

 

ث، حدالألعالم ورجعت يف ذلك إىل كتب الرتاجم وعنيت خاصة ابألعالم الذين هلم أثر يف األ
الذين وقع يف أمسائهم حتريف أو تصحيف أو وهم، ومل أعن ابألعالم الذين ترد أمساؤهم عرضا، وقد و 

 أترجم للعلم يف املوضع الذي يكون له أثر يف اخلرب، وال أكرر الرتمجة عند تكرره يف أخبار أخرى.
اللغة والنحو، يف  غالطأما الشعر فقد جاء كثري منه مضطراب خمتل الوزن فيه تقدمي وأتخري وفيه أ

فحاولت تقوميه وضبطه وخترجيه ونسبته إىل قائليه ابلقدر الذي أسعفتين املصادر ووفق ما هداين 
اجتهادي. وقد جاء بعض هذا الشعر غري منسوب أو جمهول القائل وقد تفرد هذا الكتاب بذكره 

ابلشعر فريجتلونه يف فهم عواطدون غريه من املصادر، وهذا أمر بديهي ألنه شعر جنود مقاتلني جتيش 
الوقائع واحلروب، وهلذا السبب جاء مضطراب وجاء سهال ال تعقيد فيه وال صناعة، ومل يعن به الرواة 

 الذين غالبا ما يعنون ابلشعر الذي يصلح شاهدا لعلوم العربية وحيفل ابلغريب والنادر.
سواء أكان ذلك يف النثر أم لبس هم و لقد شرحت بعض املعاين واأللفاظ الصعبة أو اليت يقع فيها و 

يف الشعر، وقد جاء يف األصل بياض وسقط، فوضعت الساقط أو الكلمات اليت توضح املعىن أو 
يقتضيها السياق بني معقوفتني، أما الشعر املضطرب فقد أصلحته وفق املصادر وإن مل أجد مصدرا 

 اجتهدت يف تقوميه وأشرت إىل األصل املخطوء يف اهلامش.



أن أخدم الكتاب بصنع فهارس وافية تيسر اإلفادة منه والرجوع إليه. وما التوفيق إال ابَّلل  ردت قد أو 
 العلي العظيم.

(1/23) 

 

 ِكَتاُب الّرِد ِة لِْلَواِقِديِّ ِرَوايَُة َأمْحََد ْبِن حُمَم ِد بن أعثم الكويف

(1/25) 

 

 له وسّلم[]اضطراب امر الناس عند وفاة النيب صّلى هللا عليه وآ
ُ بسم هللا الرمحن  الرحيم وبه نستعني َرَوى أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اَّللِ  ْبُن َحْفِص ْبِن ِمْهَراَن اْلرَبَْدِعيُّ َأَعز ُه اَّلل 

ُد َثيِن أَبُو َجْعَفٍر َعبْ [ ِقَراَءةا َعَلْيِه، قَاَل: َحد  1تـََعاىَل، قَاَل: َحد َثيِن أَبُو حُمَم ٍد َأمْحَُد ْبُن َأْعَثَم اْلُكويفُّ ]
َقِريُّ، قَاَل:  اْلَعزِيِز ْبُن اْلُمَباَرِك، قَاَل: َحد َثيِن نـَُعْيُم ْبُن ُمَزاِحٍم اْلِمنـْ

َراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللِ  ْبِن ا2َحد َثيِن حُمَم ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َواِقٍد اْلَواِقِديُّ اأَلْسَلِميُّ ] ْلَعالِء [ ، َوَحد َثيِن ِإبـْ
، َدينُّ، قَاَل: َحد َثيِن َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلِكْنِديُّ، َوَنْصُر ْبُن َخاِلٍد الن ْحِويُّ َوأَبُو مَحَْزَة اْلقُ اْلُقَرِشيُّ اْلمَ  َرِشيُّ

اِلُح ْبُن زَْيُد ْبُن ُروَماَن، َوصَ [ ، قَاَل: َحد َثيِن الزُّْهِريُّ 3َعْن حُمَم ِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر اْلُمط ِليبِّ ]
 [ ،4َكْيَساَن ]

__________ 
[ أمحد بن حممد بن علي بن أعثم الكويف، أبو حممد، مؤرخ من أهل الكوفة، من كتبه املشهورة 1]

)الفتوح( انتهى فيه إىل أايم الرشيد، و )التاريخ( من أايم املأمون إىل أايم املقتدر، قال ايقوت: رأيت 
 .-ـه 314، تويف ابن أعثم سنة الكتابني

 (( .206 /1، األعالم 91 /1، دائرة املعارف اإلسالمية 230 /2)معجم األدابء 
 [ يف األصل: )السلمي( .2]
[ حممد بن إسحاق بن يسار املطليب ابلوالء، املدين، من أقدم مؤرخي العرب، من أهل املدينة،  3]

ارب ابن إسحاق يف علمه ان: مل يكن أحد ابملدينة يقكان جده يسار من سىب عني التمر، قال ابن حب
أو يوازيه يف مجعه، وهو من أحسن الناس سياقا لألخبار، له من الكتب )السرية النبوية( هّذهبا ابن 
هشام و )كتاب اخللفاء( و )كتاب املبدأ( وكان من حّفاظ احلديث، سكن بغداد ومات فيها سنة 



 .-هـ 151
، وفيات األعيان 399 /6م األدابء ، معج67 /7 /2بقات ابن سعد ، ط38 /9)هتذيب التهذيب 

 ( .28 /6، األعالم 214 /1، اتريخ بغداد 483 /1
 [ صاحل بن كيسان املدين، من فقهاء املدينة اجلامعني للحديث والفقه، وهو أحد الثقات4]

(1/27) 

 

[ ، َوَعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن قـََتاَدَة 3ُموِد ْبِن لَِبيٍد ][ ، َوحمَْ 2 ][ ، َعِن الزَُّبرْيِ ْبِن اْلَعو امِ 1َوحَيْىَي ْبُن ُعْرَوَة ]
َتِت اْليَـُهوُد َوالن َصاَرى أبَِْهلِ 4]  [ ، ُكلٌّ َيْذُكُر: أَن ُه َلم ا قُِبَض الن يبُّ صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، مشَِ

 ِفيِه قـَْبَل ذلك، وماج الناسْن َكاَن خيُْ اإِلْسالِم، َوَظَهَر النَِّفاُق يف اْلَمِديَنِة مم  
__________ 

] )( [ يف رواية احلديث، وهو مؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز، قيل إنه عاش أكثر من مائة سنة، 
 .-هـ 140تويف سنة 

( 195 /3، األعالم 458 /3، اإلصابة 378 /6، هتذيب ابن عساكر 399 /4)هتذيب التهذيب 
. 
بن العوام األسدي، من أعيان املدينة له رواية قليلة للحديث وله شعر، روة بن الزبري [ حيىي بن ع1]

وهو ابن أخي عبد هللا بن الزبري، وأمه عمة عبد امللك بن مروان، قال أبياات يعرض فيها إببراهيم بن 
 .-هـ 114هشام املخزومي وايل املدينة فضربه حىت مات سنة 

، هتذيب 262، احملرب ص 124رب ص هرة أنساب الع، مج380، 247، 256)نسب قريش ص 
 ( .156 /8، األعالم 320 /1، البيان والتبيني 258 /11التهذيب 

[ الزبري بن العوام بن خويلد األسدي، الصحايب، وأحد العشرة املبشرين ابجلنة، وأول من سّل 2]
را وأحدا سنة، شهد بد 12سيفه يف اإلسالم، وهو ابن عمة النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم وله 

حديثا، خرج من طلحة  38والريموك، وشهد اجلابية مع عمر بن اخلطاب، روى احلديث النبوي وله 
-هـ 36وعائشة على علي بن أيب طالب، وقتل غيلة، قتله ابن جرموز يوم اجلمل بوادي السباع سنة 

. 
 /5لتاريخ ، البدء وا89 /1، حلية األولياء 132 /1، صفة الصفوة 355 /5)هتذيب ابن عساكر 

 ( .43 /3، األعالم 83



[ يف األصل: )معوذ بن لبيد( ، وصوابه حممود بن لبيد الذي يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة، 3]
وهو حممود بن لبيد بن عقبة بن رافع األوسي األنصاري املدين، وأمه أم منظور بنت حممد بن مسلمة، 

مل تصح له رؤية وال مساع منه، روى عنه الزهري وسّلم أحاديث و روى عن النيب صّلى هللا عليه وآله 
وعاصم بن عمرو بن قتادة وجعفر بن عبد هللا بن احلكم وغريهم، ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من 
التابعني، فيمن ولد على عهد النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم، وقال: مسع من عمر وتويف ابملدينة سنة 

 ( .66 /10ذيب ة. )هتذيب التهتسعني للهجر 
[ عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان اخلزرجي األنصاري، روى احلديث، وقال ابن معني وأبو 4]

زرعة والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان راوية للعلم وله علم ابملغازي والسري، وأمره عمر بن عبد 
فعل، وكان ثقة كثري ناقب الصحابة فالعزيز أن جيلس يف مسجد دمشق فيحدث الناس ابملغازي وم

 ( .54 /5. )هتذيب التهذيب -هـ 120احلديث عاملا، تويف سنة 
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 َقَف َعَلى قـَْوِمِه، فـََقاَل:َواْضَطَربُوا، َوَأقْـَبَل َماِلُك ْبُن التـ يَِّهاِن األَْنَصاِريُّ َحىت  وَ 
َتِت اَي َمْعَشَر األَْنَصاِر، أَْنِصُتوا َوامْسَُعوا مَ  اْليَـُهوُد َقاَليِت، َوتـََفه ُموا َما أُْلِقيِه ِإلَْيُكْم، اْعَلُموا أَن ُه َقْد مشَِ

[ َأْهِل الّرِد ِة، َوِعَظُم اْلَمَصاِئِب 1ِسيَكُة ]َوالن َصاَرى مبَْوِت نَِبيَِّنا حُمَم ٍد َعَلْيِه الس الُم، َوَقْد َظَهَرْت حَ 
َنا َأن  ُمَسْيِلَمةَ  ُموَن أَن ُه َكاَن َيد ِعي [ ِبَرْعٍد َوبـَْرٍق، َوَقْد تـَْعلَ 3[ َخَرَج أِبَْرِض اْلَيَماَمِة ]2اْلَكذ اَب ] َعَليـْ

اآلَن َقْد بـََلَغيِن َأن  طَُلْيَحَة ْبَن ُخَوْيِلٍد اأَلَسِدي  أَْيضاا النـُّبُـو َة يف َحَياِة نبينا صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، وَ 
َة بِِبالِد جَنٍْد، َوَأاَن َواَّللِ  َخاِئٌف َعَلى قـََباِئِل اْلعَ َقِد اد   َرِب َأْن تـَْرَتد  َعْن ِديِن اإِلْسالِم، فَِإْن مَلْ يـَُقْم َعى النـُّبـُو 

شأ أبو اهليثم يقول َبيِن َهاِشٍم، َأْو رَُجٌل ِمْن قـَُرْيٍش فـَُهَو َواَّللِ  اهْلالُك والبوار، مث أنهِبََذا اأَلْمِر رَُجٌل ِمْن 
[4: ] 

__________ 
 [ احلسك واحلسيكة: احلقد والعداوة.1]
بن مثامة بن كبري بن حبيب احلنفي الوائلي، أبو مثامة، متنبئ من املعمرين ولد ونشأ  [ مسيلمة2]

 القرية املسماة ابجلبيلة بوادي حنيفة يف جند، وتلقب يف اجلاهلية ابلرمحن، وعرف برمحانابليمامة يف 
ة، وأسلم اليمامة، كان مع وفد حنيفة الذي وفد على النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم بعد فتح مك

ّوة، الوفد وختّلف مسيلمة يف الرحال خارج مكة وهو شيخ هرم، وملا رجع الوفد ادعى مسيلمة النب



ة وقضى على وتويف رسول هللا قبل القضاء على فتنة مسيلمة، وسار خالد ابن الوليد إىل بين حنيف
 .-هـ 12مسيلمة، وقتل سنة 

، اتريخ 140 -137 /2امل يف التاريخ ، الك340 /2، الروض األنف 74 /3)السرية النبوية 
 ( .226 /7، األعالم 162 /1، البدء والتاريخ 157 /2اخلميس 

حها [ اليمامة: يف كتاب العزيزي: إهنا يف اإلقليم الثالث وعرضها مخس وثالثون درجة وكان فت3]
لد بن للهجرة وفتحها خا 12وقتل مسيلمة الكذاب يف أايم أيب بكر الصديق رضي هللا عنه سنة 

 الوليد عنوة مث صوحلوا، وبني اليمامة والبحرين عشرة أايم وهي معدودة من جند وقاعدهتا حجر،
يمامة بنت وتسمى اليمامة جوا والعروض )بفتح العني( ، وكان امسها قدميا جّوا، فسميت اليمامة ابل
ما حوهلا إىل سهم بن طسم، قال أهل السري: كانت منازل طسم وجديس اليمامة وكانت تدعى جوا و 

إىل عدن البحرين، ومنازل عاد األوىل األحقاف، وهو الرمل ما بني عمان إىل الشحر إىل حضرموت 
 ت: اليمامة( .أبني ... وكانت اليمامة أحسن بالد هللا أرضا وأكثرها خريا وشجرا وخنال. )ايقو 

 وسي، شهد بيعة[ الشاعر هو أبو اهليثم مالك بن التيهان بن مالك بن عتيك األنصاري األ4]
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 [1اِل مبَْرَصِد ]َأال َقْد َأَرى َأن  اْلَفىَت مَلْ خَيُْلِد ... َوَأن  اْلَمَنااَي ِللّرِجَ 
 [2ِجْعَنا اِبلن يبِّ حُمَم ِد ]َلَقْد ُجدَِّعْت آَذانـَُنا َوأُنُوفـَُنا ... َغَداَة فُ 

  ... وَُكلُّ َكُفوٍر َشاِمٍت ُمتَـَهوِّدِ َنَصاَرى يـَُقوُلوَن الش َجا َوُمَناِفقٌ 
َنا ابِ  َناِن َويـَْغَتِديَثالثَُة َأْصَناٍف ِمَن الن اِس ُكلُُّهْم ... يـَُروُح َعَليـْ  لسِّ

َبِة َهاٍد َكاَن ِفيَنا َوُمْهَتدِ  َتَكل َم َأْهُل اْلُكْفِر ِمْن بـَْعِد ِذل ٍة ...  ِلَغيـْ
 [ َجْهَدُه ... َوَأْكَلَب ِفيَنا اِبللَِّساِن َواِبْلَيدِ 3] َوَأْرَعَد َكذ اَب اْلَيَماَمةِ 

ٍر ... أَ   [ ْبُن ُخَوْيِلدِ 4ُخو اجْلَْهِل َحقًّا َطْلَحُة ]َوَدااَنُه ِفيَما قَاَل َغرْيُ ُمَقصِّ
ُهْم مَشَاتٌَة ... َفال أَتَْمُنوا َما حُيِْدُث اَّلل ُ يف َغدِ فَِإْن َيُك َهَذا اْليَـوْ   َم ِمنـْ

 َما حَنُْن ِإْن مَلْ جَيَْمِع اَّلل ُ َأْمَراَن ... خبَرْيِ قـَُرْيٍش ُكلَِّها بـَْعَد َأمْحَدِ وَ 
 [6ِد ][ ِبَقْفٍر َمِطريٍَة ... َوفـَْقَعِة قَاٍع َأْو ِضَباٍع ِبَفْدفَ 5ْن َشاَء ]أبَِْمَنِع مَ 

دِّ   [7يُق َأْو َعْمٌرو ِمْن َغِد ]َوِإيّنِ أَلْرُجو َأْن يـَُقوَم أبَِْمراَِن ... َعِليٌّ َأِو الصِّ
 معتدَوتـَْعُدو زََكاُة احْلَيِّ ِفْهَر ْبَن َماِلٍك ... وأنصار هذا الدين من كّل 



__________ 
 عليه وآله وسّلم بينه وبني عثمان ] )( [ العقبة وكان أول من ابيع وشهد بدرا، أخى النيب صّلى هللا

 /7. )اإلصابة -هـ 37شرين، وقيل قتل بصفني سنة بن مظعون، وشهد املشاهد كلها، مات سنة ع
449- 450. ) 

 زه عن النثر.[ جعل الناسخ الشعر يف الكتاب مع الكالم دون أن ميي1]
 لتيهان )أبو اهليثم( .يف ترمجة مالك بن ا 450 /7[ جاء البيت الثاين فقط يف اإلصابة 2]
 احلنفي. [ يف األصل: )كذاب اإلمامة( . وكذاب اليمامة: مسيلمة3]
 [ يف األصل: )طليحة( وهبا خيتل الوزن.4]
 [ يف األصل: )من شي( .5]
الكمإ، ويشبه هبا الرجل الذليل، ويف املثل: )أذل من فقع [ الفقعة: الكمأة البيضاء وهي أردأ 6]

 بقرقرة( .بقاع( و )أذل من فقع 
 ، اللسان: فقع( .469 /1، مجهرة األمثال 284 /1)امليداين 

ات الثالثة األخرية خرجة من احلاشية، وفيها خلل يف الوزن، ولعل البيت األول يف األصل: [ األبي7]
 عمر بن اخلطاب، والضرورة ساقته إىل تغيري االسم. )أو العمر( ، وأراد بعمرو:
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 اِبْلَقَنا َواْلُمَهن دِ  َماَمِة َغالِباا ... َعَلى الن اِس ُطرًّا[ يف اْليَ 1ٌم ]َوَأْمَسى ُمَسْيلِ 
يُق َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َعَلى اْلُمْسِلِمني فـََقاَل: )أَيُـَّها الن اُس، ِإن هُ  دِّ  َمْن َكاَن يـَْعُبُد قَاَل: مثُ  َأقْـَبَل أَبُو َبْكٍر الصِّ

ا فَِإن   اَّلل َ فَِإن  اَّلل َ  ا َقْد َماَت، َواَّلل ُ َلَقْد ذََكَر اَّلل ُ ِلُمَحم ٍد َعَلْيِه  َحيٌّ ال مَيُوُت، َوَمْن َكاَن يـَْعُبُد حُمَم دا حُمَم دا
 الس الُم فـََقاَل تـََباَرَك َوتـََعاىَل:

ُْم َميُِّتوَن  َبَشٍر ِمْن قـَْبِلَك اخْلُْلَد َأفَِإْن ِمت  فـَُهُم [ ، مثُ  قَاَل: َوما َجَعْلنا لِ 2] 30: 39ِإن َك َميٌِّت َوِإهن 
[ ، مثُ  قَاَل: َوما حُمَم ٌد ِإال  َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن 3] 35 -34: 21ِلُدوَن، ُكلُّ نـَْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوِت اخْلا

ُتْم َعلى َأْعقاِبُكْم  َقَلبـْ ْبِلِه الرُُّسُل َأفَِإْن ماَت َأْو قُِتَل انـْ [ ، َأال َوِإن  حُمَم داا َعَلْيِه 4اآليََة ] 144 :3قـَ
رمحكم  ُم َقْد َمَضى ِلَسِبيِلِه، َوال بُد  هِلََذا اأَلْمِر ِمْن قَائٍِم يـَُقوُم ِبِه، َفَدبُِّروا َواْنُظُروا َوَهاُتوا َما عندكمالس ال
 هللا( .

__________ 



لة الوزن ويستقيم مبا أثبتنا، ولعل األبيات [ يف األصل: )مسيلمة يف اليمامة غالب( وهي خمت1]
 متأخر.الثالثة إضافة من 

 .30[ سورة الزمر 2]
 .35 -34[ األنبياء 3]
 .144[ آل عمران 4]
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 [1َأْخَباُر َسِقيَفِة َبيِن َساِعَدَة ]
اُس َشاَء اَّلل ُ تـََعاىَل، قَاَل: فَاْنَصَرَف الن   َجاِنٍب: ُنْصِبُح َونـَْنُظُر يف َذِلَك ِإْن قَاَل: فـََناَداُه الن اُس ِمْن ُكلِّ 

ْنُه، َواحْنَاَزْت يـَْوَمُهْم َذِلَك، فـََلم ا َكاَن ِمَن اْلَغِد احْنَاَزْت طَائَِفٌة ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ عَ 
، قَاَل: َوَجَلَس َعِليُّ  [3[ يف َسِقيَفِة َبيِن َساِعَدَة ]2ْزرَِجيِّ ] األَْنَصاِر ِإىَل َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة اخلَْ طَائَِفٌة ِمنَ 

ْن َبيِن  نـََفٌر مِ ْبُن َأيب طَاِلٍب َكر َم اَّلل ُ َوْجَهُه يف َمْنزِِلِه َمْغُموماا أبَِْمِر النيب صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، َوِعْنَدهُ 
يِع َجنَـَباِت اْلَمِديَنِة َيْسَمُعوَن َما َيُكوُن ْلَعو اِم، قَاَل: َواْجَتَمَع اْلُمْسِلُموَن مِ َهاِشٍم، َوِفيِهُم الزَُّبرْيُ ْبُن ا ْن مجَِ

[ ُذو 4َزمْيَُة ْبُن اَثِبٍت ]ِمْن َكالِم اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر، َفَكاَن َأو َل َمْن َتَكل َم ِمَن األَْنَصاِر يـَْوَمِئٍذ خُ 
َقْد َقد ْمُتْم قـَُرْيشاا َعَلى أَنـُْفِسُكْم، يـَتَـَقد ُموَنُكْم ِإىَل يـَْوِم ، فـََقاَل: اَي َمْعَشَر األَْنَصاِر، ِإن ُكْم الش َهاَدَتنْيِ 

ُتُم األَْنَصاُر يف ِكَتاِب اَّللِ  َعز  وجل،  اْلِقَياَمِة، َوأَنـْ
__________ 

 .211 -203 /3واتريخ الطربي  ،661 -656 /2انظر خرب السقيفة يف السرية النبوية [ 1]
ديلم بن حارثة اخلزرجي، صحايب كان سيد اخلزرج وأحد األمراء األشراف يف  [ سعد بن عبادة بن2]

اجلاهلية واإلسالم، شهد العقبة مع السبعني من األنصار، وشهد أحدا واخلندق وغريمها، وكان أحد 
وآله وسّلم طمح إىل اخلالفة ومل يبايع أاب بكر، باء اإلثين عشر، وملا تويف النيب صّلى هللا عليه النق
 .-هـ 14رج يف زمن عمر إىل الشام مهاجرا فمات حبوران سنة خ

 /3، ابن سعد 202 /1، صفة الصفوة 67 -65 /3، اإلصابة 84 /6)هتذيب ابن عساكر 
 ( .86 /3م ، األعال123 /5، البدء والتاريخ 142

رضي هللا  لة كانوا جيلسون حتتها، فيها بويع أبو بكر الصديق[ سقيفة بين ساعدة: ابملدينة، وهي ظ3]
عنه، قال اجلوهري: السقيفة: الّصّفة، ومنه سقيفة بين ساعدة، وبنو ساعدة حي من األنصار وهم بنو 



عبادة بن ديلم اخلزرجي.  ساعدة بن كعب بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو، منهم سعد بن
 ( .)ايقوت: سقيفة بين ساعدة

 ري، صحايب من أشراف األوس يف اجلاهلية[ خزمية بن اثبت بن الفاكه بن ثعلبة األنصا4]
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يه وآله َوَسل َم، فَامْجَُعوا َأْمرَُكْم َعَلى رَُجٍل هَتَابُُه َوِإلَْيُكْم َكاَنِت اهلِْْجَرُة، َوِفيُكْم َقرْبُ الن يبِّ َصل ى هللا عل
َلى َما تـَُقوُل، َقْد َرِضيَنا األَْنَصاُر، قَاَل: فـََقاَلِت األَْنَصاُر: َصَدْقَت اَي ُخَزمْيَُة، ِإن  اْلَقْوَل َلعَ قـَُرْيٌش َوأَتَْمُنُه 

[ اْلُمَهاِجُروَن َوَنَظَر بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض، مثُ  َوَثَب ُأَسْيُد ْبُن 1َب ]ِبَصاِحِبَنا َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، قَاَل: فـََقط  
َأْهِل الط اَعِة ِفيِهْم، فـََقاَل: اَي [ ، وََكاَن َمْقُبوَل اْلَقْوِل ِعْنَد األَْنَصاِر وَ 2رْيٍ األَْنَصاِريُّ اأَلْوِسيُّ ]ُحضَ 

َة، َوِفيُكْم قُِبَض ْت نِْعَمُة اَّللِ  َعَلْيُكْم ِإْذ مَس اُكُم األَْنَصاَر َوَجَعَل ِإلَْيُكُم اهلِْْجرَ َمْعَشَر األَْنَصاِر، ِإن ُه َقْد َعُظمَ 
ُموُه، الر ُسوُل حُمَم ٌد َعَلْيِه الس الُم، فَاْجَعُلوا َذِلَك َّلل   ، َوِإن  َهَذا اأَلْمَر يف قـَُرْيٍش ُدوَنُكْم، َفَمْن َقد ُموُه فـََقدِّ

ُروَه، قَاَل: فـََوَثَب ِإلَْيِه نـََفٌر ِمَن األَْنَصاِر فََأْغلَ وَ  ُظوا َلُه اْلَقْوَل َوَسك ُتوُه َفَسَكَت، مثُ  َوَثَب َمْن َأخ ُروُه فََأخِّ
َشَر األَْنَصِار، إمنا [ اأَلْعَوُر، وََكاَن أَْيضاا ِمْن َأفَاِضِل األَْنَصاِر، فـََقاَل: اَي َمعْ 3يُّ ]َبِشرُي ْبُن َسْعٍد األَْنَصارِ 

 أنتم بقريش وقريش بكم، ولو
__________ 

املقدمني، محل راية بين خطمة من األوس يوم فتح مكة، وعاش إىل  ] )( [ واإلسالم ومن شجعاهنم
 .-هـ 37معه صفني، وقتل فيها سنة  خالفة علي بن أيب طالب، وشهد

 ( .305 /2، األعالم 293 /1، صفة الصفوة 279 -278 /2)اإلصابة 
 [ يف األصل: )فقطبت( .1]
ة واإلسالم، يعد من عقالء العرب [ أسيد بن حضري األنصاري: صحايب كان شريفا يف اجلاهلي2]

الكتابة والعوم والرمي، شهد  وذوي الرأي فيهم، وكان يسمى الكامل، والكامل عندهم من أجاد
اإلثين عشر، وشهد أحدا فجرح سبع  العقبة الثانية مع السبعني من األنصار، وكان أحد النقباء

انكشف عنه الناس، وشهد اخلندق جراحات وثبت من رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم حني 
 .-هـ 20يف يف املدينة سنة واملشاهد كلها، ويف احلديث: )نعم الرجل أسيد بن احلضري( ، تو 

، 201 /1ة الصفوة ، صف347 /1، هتذيب التهذيب 135 /3، ابن سعد 83 /1)اإلصابة 
 ( .330 /1األعالم 



سعد بن ثعلبة بن اجلالس اخلزرجي  [ يف األصل: )بشر بن سعد( وسيتكرر كذلك، وهو بشري بن3]
وآله وسّلم على املدينة يف عمرة األنصاري، صحايب شهد بدرا واستعمله النيب صّلى هللا عليه 

يع أاب بكر الصديق من األنصار، وهو أبو القضاء، وكان يكتب ابلعربية يف اجلاهلية وهو أول من اب
ذي كان واليا على محص وعلى الكوفة زمن النعمان بن بشري أول مولود لألنصار بعد اهلجرة وال

 12رفه من اليمامة، وقتل يوم عني التمر سنة معاوية وابنه يزيد. وكان بشري مع خالد بن الوليد منص
 .-هـ
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َأْعطَاُهُم اَّلل ُ َخرْيٌ مم ا  أبَِان  آَويـَْنا َوَنَصْراَن، َفَما َكاَن َما َتد ُعوَن َحقًّا َلَما ُأْعِرَض َعَلْيُكْم ِفيِه، فَِإْن قـُْلُتمْ 
[ ، قَاَل: 1] 28: 14ْعِطيُتْم، َفال َتُكونُوا َكال ِذيَن َبد ُلوا نِْعَمَت اَّللِ  ُكْفراا، َوَأَحلُّوا قـَْوَمُهْم داَر اْلَبواِر أُ 

قـَُباٍء: ِفيِه نـَْزَل اَّلل ُ ِفيِهْم يف َمْسِجِد [ ، َوُهَو ِمَن النـ َفِر ال ِذيَن أَ 2فـََوَثَب ُعَومْيُ ْبُن َساِعَدَة األَْنَصاِريُّ ]
رِيَن  [ ، فـََقاَل: اَي َمْعَشَر األَْنَصاِر، ِإن ُكْم َأو ُل 3] 108: 9رِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يـََتَطه ُروا َوهللا حيُِبُّ اْلُمط هِّ

 2َتُكوُن إال ألهل النبّوة، ]ُه َعَلْيِه، فَِإن  اخلِْالَفَة ال َتُكونُوا َأو َل َمْن قَاَتَل َأْهلَ  َمْن قَاَتَل َعِن الدِّيِن، َفال
َراِهيَم َعَلْيِه الس الُم، قَاَل: مثُ  4ب[ فَاْجَعُلوَها ] [ / َحْيُث َجَعَلَها اَّلل ُ َعز  َوَجل ، فَِإن  هَلُْم َدْعَوَة الن يبِّ ِإبـْ

ْن َكاَن َهَذا اأَلْمُر َلُكْم ِمْن ُدوَن قـَُرْيٍش فـََقاَل: اَي َمْعَشَر األَْنَصاِر، إِ [ 5ْعُن ْبُن َعِديٍّ األَْنَصاِريُّ ]َوَثَب مَ 
ُوُهْم ِبَذِلَك َحىت  يبايعوكم عليه، فإن كان  َفَخربِّ

__________ 
هتذيب اتريخ  ،312 -311 /1، اإلصابة 464 /1، هتذيب التهذيب 531 /3] )( [ )ابن سعد 

 ( .56 /2، األعالم 9نعمان بن بشري ص ، شعر ال261 /3ابن عساكر 
 .28[ إبراهيم 1]
[ يف األصل االسم حمرف )عر عمر بن ساعدة( ، وهو عومي بن ساعدة بن عائش األوسي 2]

األنصاري، كان ممن شهد العقبة وبدرا وأحدا واملغازي، مات يف خالفة عمر بن اخلطاب، قيل لرسول 
 108: 9وَن َأْن يـََتَطه ُروا ذين قال هللا تعاىل فيهم رِجاٌل حيُِبُّ  صّلى هللا عليه وآله وسّلم: )من الهللا

فقال: نعم املرء منهم عومي بن ساعدة( ، وكان النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم قد آخى بينه وبني 
ت راية للنيب صّلى هللا عليه وآله عمر، وقيل: آخى بينه وبني حاطب بن أيب بلتعة، قال عمر: ما نصب

 م إال وحتت ظلها عومي.وسلّ 



 ( .206 /3، الطربي 660 /2، السرية النبوية 746 -745 /4)اإلصابة 
 وما بعدها. 206 /3، راجع اخلرب يف الطربي 108[ التوبة 3]
 [ يف األصل: )فجعلوها( .4]
سحاق فيمن شهد أحدا وجرى ذكره [ معن بن عدي بن اجلد بن العجالن األنصاري، ذكره ابن إ5]

توجه مع أيب بكر وأيب عبيدة، قال: فلقينا رجالن  عمر الطويل يف شأن السقيفة، وفيه: ملّايف حديث 
صاحلان، قال عروة: أحدمها عومي بن ساعدة واآلخر معن بن عدي، فبلغنا أن الناس بكوا على 

 بعده، فقال ددان أاّن متنا قبله، فإان خنشى أن نفنترسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم وقالوا: وهللا لو 
 أحب أين مت قبله ألصدقه ميتا كما صدقته حيا، فقتل معن بن عدي معن بن عدي: لكين وهللا ال

يوم اليمامة شهيدا، وذكر الواقدي يف كتاب الردة: أنه كان مع خالد بن الوليد يف قتال أهل الرّدة 
 ( .190 /6 مائيت فارس )اإلصابة وأنه وجهه طليعة إىل اليمامة يف
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 َعَلْيِه وآله َوَسل َم َحىت  َصل ى بَِنا هلم من دونكم، فسّلموه إليهم، فو هللا َما َماَت َرُسوُل اَّللِ  َصل ى اَّلل ُ 
 أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فـََعِلْمَنا أَن ُه َقْد َرِضَيُه لََنا، أَلن  الص الَة ِعَماُد الدِّيِن، قَاَل:

َنَما [ ، َوتَِبَعُهْم 1أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَر اِح ]األَْنَصاُر َكَذِلَك يف اْلُمَحاَورَِة، ِإْذ َأقْـَبَل أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر وَ  فـَبَـيـْ
َل اِبلثَِّياِب يف َسِقي ُهْم، َوِإَذا ِبَسْعِد ْبِن ُعَباَدَة َقْد زُمِّ ُ َعنـْ َفِة َبيِن َساِعَدَة مَجَاَعٌة ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َرِضَي اَّلل 

 ِمَن األَْنَصاِر َقْد َأْحَدُقوا ِبِه َما يُرِيُدوَن ِبِه َبَدال. ِمْن ِعل ٍة َكاَن جيَُِدَها يف َبَدنِِه، َوِإَذا ِبَقْومٍ 
قـَْيِس ْبِن مشَ اٍس  [2قَاَل: فـََقَعَد اْلُمَهاِجُروَن َوَسَكُتوا َساَعةا ال يـََتَكل ُموَن ِبَشْيٍء، فـََتَكل َم ]اَثِبُت ْبُن[ ]

ْل يف َعْصِر الن يبِّ صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، فـََقاَل: اَي [ ، وََكاَن َخِطيَب األَْنَصاِر، مَلْ يـَزَ 3األَْنَصاِريُّ ]
 حممدا صّلى هللا عليه وآله َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِيَن، َلَقْد َعِلْمُتْم َوَعِلْمَنا َأن  اَّلل َ تـََباَرَك َوتـََعاىَل بـََعَث نَِبي هُ 

ك َة َعَلى اأَلَذى َوالت ْكِذيِب، ال َيَُْمُرُه اَّلل ُ َعز  َوَجل  ِإال اِبْلَكفِّ َوَسل َم، وََكاَن يف َبْدِء َأْمرِِه ُمِقيماا مبَِ 
 َوالص ْفِح اجْلَِميِل، مثُ  َأَمَرُه بعد ذلك

__________ 
بن اجلراح الفهري القرشي األمري القائد الفاتح للداير الشامية، أحد  [ أبو عبيدة عامر بن عبد هللا1]

ن ابجلنة، كان لقبه أمني األمة، ولد مبكة وهو من السابقني إىل اإلسالم وشهد املشاهد  العشرة املبشري
كلها، واّله عمر بن اخلطاب قيادة اجليش الزاحف إىل الشام بعد خالد بن الوليد فتّم له الفتح، تويف 



 هـ. 18طاعون عمواس ودفن يف غور بيسان سنة ب
 /7، ابن عساكر 87 /5، البدء والتاريخ 100 /1، حلية األولياء 590 -586 /3)اإلصابة 

 ( .252 /3، األعالم 142 /1، صفة الصفوة 157
[ يف األصل: )قيس بن مشاس( والصواب ابنه اثبت بن قيس، ألن قيس بن مشاس مات يف 2]

 ، وسريد االسم صحيحا بعد.562 -561 /6ه اإلصابة اجلاهلية. انظر في
نصاري، صحايب كان خطيب رسول هللا صّلى هللا عليه [ اثبت بن قيس بن مشاس اخلزرجي األ3]

وآله وسّلم، شهد أحدا وما بعدها من املشاهد، ويف احلديث: )نعم الرجل اثبت( ، ودخل عليه النيب 
ال: )أذهب الباس رب الناس عن اثبت بن قيس بن مشاس( صّلى هللا عليه وآله وسّلم وهو عليل، فق
 صّلى هللا عليه وآله وسّلم املدينة فقال: مننعك مما مننع منه ، وخطب اثبت بن قيس مقدم رسول هللا

 أنفسنا وأوالدان، فما لنا، قال: اجلنة، قالوا: رضينا.
 هـ. 12قتل اثبت بن قيس يوم اليمامة شهيدا يف خالفة أيب بكر سنة 

 /2، األعالم 13 -12 /2، هتذيب التهذيب 257 /1، صفة الصفوة 396 -395 /1)اإلصابة 
98) . 
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ا أَْنَصارَُه، وََكاَنْت َأْرُضَنا ُمَهاَجَرُه َوقـََرارَُه، مثُ  ِإن ُكْم اِبهلِْْجَرِة، وََكَتَب َعَلْيِه اْلِقَتاَل، َونـََقَلُه ِمْن َدارِِه، َفُكن  
َزْلَناُكُم الَقِدْمُتْم  َناُكُم اأَلْعَماَل، َوأَنـْ َنا فـََقامَسَْناُكُم اأَلْمَواَل وََكَفيـْ اَيَر، َوآثـَْراَنُكْم اِبْلَمَراِفِق، فـََنْحُن َعَليـْ دِّ

ْبِلِهْم اإِلْسالِم، َوحَنُْن ال ِذيَن أَنـَْزَل اَّلل ُ تـََعاىَل فينا: َوال ِذيَن تـَبَـو ُؤا الأَْنَصاُر اَّللِ  وََكِتيَبُة  مياَن ِمْن قـَ د اَر َواإْلِ
ْم ُصُدورِِهْم حاَجةا مم ا ُأوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو كاَن هبِِ  حيُِبُّوَن َمْن هاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن يف 

ُه لََنا ُمْنِكٌر، َوُأْخَرى، فَِإن ُكْم َقْد [ ، َوَغرْيََها يف ِكَتاِب اَّللِ  َعز  َوَجل  َما ال يـُْنِكرُ 1] 9: 59َخصاَصٌة 
ُ َعَلْيِه وآله َوَسل َم ِفيَنا ِمَن اْلَفَضاِئِل الش رِيَفِة، َوَقْد خَ  َعِلْمُتْم َما ذََكَرُه الن يبُّ َصل ى نـَْيا َومَلْ اَّلل  َرَج ِمَن الدُّ

َا وََكَل اَّلل َ َعز  َوَجل  ِمَن اْلِكَتاِب َوالسُّن ِة اجْلَاِمَعِة، َواَّلل ُ  َيْسَتْخِلْف رَُجال ِبَعْيِنِه، َوَأْن َما وََكَل الن اَس،  ِإمن 
، َولََنا اإِلَماَمُة يف الن اِس، فـََهاُتوا َما تـََباَرَك َوتـََعاىَل ال جَيَْمُع َهِذِه األُم َة َعَلى الض الِل، فـََنْحُن  أَْنَصاُر اَّللِ 

 َر اْلُمَهاِجرِيَن، َوالس الُم.ِعْندَُكْم اَي َمْعشَ 
ُتْم  َأقْـَبَل َعَلْيِه أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فـََقاَل: اَي اَثِبُت، أَ قَاَل: فـََلم ا فـَرََغ اَثِبُت ْبُن قـَْيٍس ِمْن َكالِمهِ  نـْ

ُن ال ِذيَن أَنـَْزَل اَّلَلُّ َعز  َوَجل  ِفيَنا: َلَعْمِري َكَما َوَصْفَت ِبِه قـَْوَمَك، ال َيْدفـَُعُهْم َعْن َذِلَك َداِفٌع/ َوحنَْ 



تَـُغوَن َفْضالا ِمَن اَّللِ  وَ ِلْلُفَقراِء اْلُمهاِجرِيَن ال ذِ  ِرْضواانا َويـَْنُصُروَن هللا يَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدايرِِهْم َوَأْمواهلِِْم يـَبـْ
َتاِب اَّللِ  َعز  َوَجل ، َوَقْد َأْكَرَمُكُم هللا أن تكونوا [ ، يف كِ 2] 8: 59َوَرُسوَلُه ُأولِئَك ُهُم الص اِدُقوَن 

[ ، َوُأْخَرى، 3] 119: 9أَيُـَّها ال ِذيَن آَمُنوا اتـ ُقوا اَّلل َ وَُكونُوا َمَع الص اِدِقنَي  الصادقني لقوله تعاىل: اي
َراِهيَم فَِإن ُكْم تـَْعَلُموَن َأن  اْلَعَرَب ال تُِقرُّ هِبََذا اأَلْمِر إِ  ُْم َأْوَسُط اْلَعَرِب َداراا، َوهَلُْم َدْعَوُة ِإبـْ ال ِلُقَرْيٍش، أَلهن 

اخْلَط اِب، َوأَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَر اِح، فـََباِيُعوا  ْيِه الس الُم، َوَقْد َرِضيُت َلُكْم َأَحَد َهَذْيِن الر ُجَلنْيِ: ُعَمُر ْبنُ َعلَ 
 [ .4أَيـ ُهَما شئتم ]

__________ 
 .9[ احلشر 1]
 .8[ احلشر 2]
 .119[ التوبة 3]
، والكامل البن 659 /2، وانظر السرية النبوية 206 -205 /3[ جاء اخلرب خمتصرا يف الطربي 4]

 وما بعدها. 325 /2األثري 
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بُو َبْكٍر، فـََقاُلوا: َقْد َرِضيَنا، ُقولُُه أَ  مبَا يَـ قَاَل: فـََقاَل اَثِبُت ْبُن قـَْيٍس: اَي َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِيَن، َأَرِضيُتمْ 
َبِغي َلُكْم َأْن تـَْنُسُبوا َأاَب َبْكٍر لِْلِعْصَياِن ِلَرُسوِلِه صّلى هللا عليه وآله َوسَ  ل َم، فـََقاَل: اَي َهُؤالِء، لَْيَس يـَنـْ

ه وآله َوَسل َم اْخَتارَُه َوَرِضَي َلُكْم ى هللا عليل هللا صلّ فـََقاُلوا: وََكْيَف َذِلَك، فـََقاَل: ألَن ُكْم ذََكْرمُتْ أن رسو 
َرُسوَل اَّللِ  يف َحَياتِِه، فـََقد َمُه ِللص الِة َومَلْ يـَْفَعْل َذِلَك ِإال َوَقِد اْسَتْخَلَفُه َعَلْيُكْم، فـََقْد َعَصى أَبُو َبْكٍر 

قـَْولُُه: َقْد َرِضيُت َلُكْم َأَحَد َهَذْيِن الر ُجَلنْيِ، الَفِة، وَ ِمَن اخلِْ صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم إبِِْخَراِج نـَْفِسِه 
[ ، َوَقِد اْخَتارَُه َرُسوُل اَّللِ  1ُعَمُر ْبُن اخْلَط اِب، َوأَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَر اِح، َفَكْيَف َلُكَما ُقْدَوُة َهَذْيِن ]

ُتُم اَّلل َ يف ْيِهَما، وَ َلُه َعلَ َصل ى هللا عليه وآله َوَسل َم َوَفض   ُتُم ال ِذيَن َعَصيـْ َلَعل ُكْم اَي َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِيَن أَنـْ
ْنَصاِر َأن  َأو َل َشَهاَدِتُكْم َعَلى نَِبيُِّكْم أَن ُه اْسَتْخَلَف َأاَب َبْكٍر، فـََقاَل اْلُمَهاِجُروَن: َلَقْد َعِلْمُتْم اَي َمْعَشَر األَ 

ى َوْجِه اأَلْرِض َوآَمَن برسول هللا صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم َأْولَِياُؤُه َوَعِشريَتُُه، َوُهْم َأَحقُّ  َعلَ َعَبَد اَّلل َ  َمنْ 
ُتْم اَي َمْعَشَر األَْنصَ  ُر َنا نـُْنكِ اِر، فـََلسْ الن اِس ِمْن بـَْعِدِه هِبََذا اأَلْمِر، فال يـَُنازُِعُهْم يف َذِلَك ِإال ظَاملٌ ُمْعَتٍد، َوأَنـْ

يِن، َوَجَعَل ِإلَْيُكُم اهلِْْجَرَة، فـََلْيَس أَ  َقُكْم يف اإِلْسالِم، مَس اُكُم اَّلل ُ أَْنَصاَر الدِّ َحٌد بـَْعَد َفْضَلُكْم َوال َسبـْ
َنا منكم، وحنن األمراء وأنتم الوزراء، وال تفتاتون ] تـُْقَضى  رٍَة، َوال[ مبَُشو 2اْلُمَهاِجرِيَن اأَلو ِلنَي َأَعز  َعَليـْ



ِه 3ُدوَنُكُم األُُموُر، قَاَل: فـََوَثَب احلباب بن املنذر بن اجلموح األنصاري ] [ ، وصاحب يف َبيِن َعمِّ
 نَِيةا ِإال[ اَّلل ُ َعال4َصْيَحةا، مثُ  قَاَل: اَي َمْعَشَر األَْنَصاِر، اْنُظُروا ال خُتَْدُعوا َعْن َحقُِّكْم، فو هللا َما ُعِبَد ]

 دُِكْم، َوال اْجَتَمَعِت الص الُة ِإال يف َمَساِجدُِكْم، َوال دانت العربيف ِبال
__________ 

 ب: )أيها شئتم فبايعوا( . 4[ يف األصل: )قدوة اللتني( ، وسريد قوله يف الصفحة 1]
 : )ال تفاوتون( .329 /2[ كذا يف األصل، ويف كامل ابن األثري 2]
( ابخلاء املعجمة، وقد تكرر ذلك. وهو احلباب بن املنذر بن بن املنذر ل: )اخلباب[ يف األص3]

اجلموح بن زيد اخلزرجي، صحايب من الشعراء الشجعان، يقال له: ذو الرأي، وهو صاحب املشورة 
يوم بدر، أخذ النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم برأيه، ونزل جربيل فقال: الرأي ما قال حباب، وهو 

بيعة أيب بكر: )أان جذيلها احملكك وعذيقها املرجب، فذهبت مثال( ، تويف  لسقيفة عندي قال يف االذ
 .-هـ 20يف خالفة عمر بن اخلطاب سنة 

 ( .163 /2، األعالم 230، مثار القلوب ص 10 /2، اإلصابة 330 /2)الكامل يف التاريخ 
 [ يف األصل: )ما أعبد( .4]
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ُتُم اْليَـْوَم اِبإِلميَاِن ِإال أبَِْسَيافِ  ُتْم َأَحقُّ الن اِس هِبَذا َأْعَظُم َنِصيباا يف ُكْم، فَأَنـْ يِن، َوَفِضيَلةا يف اإِلْسالِم، َوأَنـْ  الدِّ
 اأَلْمِر، فَِإْن َأََب َهُؤالِء اْلَقْوُم ما نقول، فمنا أمري ومنكم أمري.

ِن، فـََقاال: بِْئَس َما ب[ قَاَل: فـََوَثَب ُأَسْيُد/ ْبُن ُحَضرْيٍ، َوَبِشرُي ْبنُ  3] قـُْلَت اَي ُحَباُب،  َسْعٍد األَْنَصاِراي 
اَّللِ  اَي ُأَسْيُد َولَْيَس َهَذا ِبَرْأٍي َأْن َيُكوَن َأِمريَاِن يف بـََلٍد َواِحٍد، َأَحُدمُهَا خُيَاِلُف ِلَصاِحِبِه، فـََقاَل احْلَُباُب: وَ 

ُتَما َواَي َبِشرُي ْبَن َسْعٍد َما َأَرْدُت ِبذَ  فَِإيّنِ َمَعُكَما، فَِإْن أََتى َما َيْكَرُهوَن َقِدْمَنا ِلَك ِإال ِعز ُكَما، فَِإَذا َقْد أَبـَيـْ
 [ :1َعَلى َهَذْيِن ُمَهاِجرِيَن فلكما، مثُ  أَْنَشَأ ُحَباُب ْبُن اْلُمْنِذِر يـَُقوُل ]

 )ِمَن الط وِيِل(
 ريُ اَجٍة ... َوَأْسرَُع ِمْنُه يف اْلَفَساِد َبشِ َسَعى اْبُن ُحَضرْيٍ يف اْلَفَساِد حلَِ  -1
َنا َعِظيَمةا ... َوَخْطبُـُهَما ِفيَما يـَُراُد َصِغريُ  -2  َيظُن اِن َأان  َقْد أَتـَيـْ
ُهَما ... َوَخْطبُـُهَما َلْوال اْلَفَساُد َكِبريُ  -3  َوَما َصُغَرا ِإال ِلَما َكاَن ِمنـْ
 ُب قـَْوَمُه ... قليل ذليل ما علمت حقريَوَلِكن ُه َمْن ال يـَُراقِ  -4



 بن ُحَضرْيٍ َواْبَن َسْعٍد ِكالُكَما ... بِِتْلَك ال يِت تـَْعيِن الّرَِجاُل َخِبريُ فيا ا -5
 َأمَلْ تـَْعَلَما َّلل  َدرُّ أَبِيُكَما ... َوَما الن اُس ِإال َأْكَمٌه َوَبِصريٌ  -6
 [2رُي ]م ٍد ... ُأُسوٌد هَلَا يف اْلَغابـََتنْيِ زَئِ أبَِان  َوَأْعَداُء الن يبِّ حمَُ  -7
َنا الن يب  َوَما َلُه ... ِسَوااَن ِمْن َأْهِل اْلِمل َتنْيِ َنِصريُ  -8  َنَصْراَن َوآَويـْ
ُهْم ِدَماُؤاَن ... َوَأْمَوالَُنا َواْلُمْشرُِكوَن َكِثريُ  -9 َناِء ِمنـْ َناُه اِبألَبـْ  َفَديـْ

 [3َياابا َضْيُمُهن  َحِظرُي ]َلُه يف ُكلِّ َأْمٍر يُرِيُدُه ... ِسَهاماا صِ  َفُكن ا -10
 [4َفَمْن َذا ال ِذي َأْوىَل هِبَا ِمْن َمَعاِشٍر ... ُهُم هكذا إذ مخ جند وزير ] -11

__________ 
 يف ترمجة حباب بن املنذر. 10 /2، يف اإلصابة 8، 7، 6[ جاءت األبيات: 1]
 بة: )يف العاملني زئري( .[ يف اإلصا2]
 وصواهبا )حظري( أي حمظور وهو املمنوع واحملرم.[ يف األصل: )حضري( ، 3]
 [ كذا الشطر ابألصل، ومل أهتد لصوابه.4]
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ُهُم ... َأِمرٌي َوِمن ا اَي َبشِ  -12  رُي َأِمريُ َفَكاَن َعِظيماا أَن يِن قـُْلُت: ِمنـْ
 َعَلْيِه ُعَمُر ْبُن اخْلَط اِب َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فـََقاَل: نـََعْم اَي ْبُن اْلُمْنِذِر ِمْن ِشْعرِِه، َأقْـَبلَ فـََلم ا فـَرََغ احْلَُباُب 

َفاِن، َواْلَعَرُب ال تـَْرَضى ُروُكْم ] ُحَباُب، َلَقْد قـُْلَت َعِظيماا، ألَن ُه ال جَيَْتِمُع يف ِغْمٍد َسيـْ [ َونَِبيـَُّها 1َأْن يـَُؤمِّ
ُروَن ]مِ  ُة ِفيِهْم، َويف ال ِذي قـُْلَت اَي ُحَباُب َفَساٌد يف الدِّيِن 2ْن َغرْيُِكْم، َوَلِكْن يـَُؤمِّ [ َمْن َكاَنِت النـُّبُـو 

يُن َواِحٌد، َوال يعاا، اَّلل ُ َواِحٌد، َواإِلْسالُم َواِحٌد، َوالدِّ َيا مجَِ نـْ َعَلى َواِحٍد، َتْصُلُح األُُموُر َواأَلْشَياُء ِإال  َوالدُّ
ا ِإَماَماِن، َوال جَيُوُز َأْن َيُكوَن اإِلْسالُم ِإال َواِحداا، فات ق اَّلل َ ألَن ُه ِإْن َجَرى اْليَـ  ْوَم ِإَماَماِن، َجَرى َغدا

 َواألَْنَصاُر ِمْن قـَُرْيٍش. َوَسلُِّموا َهَذا اأَلْمَر ِلَمْن جَتَْتِمُع َعَلْيِه اْلُمَهاِجُرونَ 
َشَر األَْنَصاِر، ال تـَْلَتِفُتوا ِإىَل َكالِم َهَذا َوَأْصَحاِبِه فـََيْذَهُب َنِصيُبُكْم َقاَل ُحَباُب ْبُن اْلُمْنِذِر: اَي َمعْ قَاَل: فَـ 

[ ، فـََقْد 3 ]َوتـََول ْوا َعَلْيِهْم َهِذِه األُُمورَ ِمْن َهَذا اأَلْمِر، َوِإْن َأََب َعَلْيُكْم َهُؤالِء فََأْجُلوُهْم َعِن اْلَمِديَنِة/ 
أ[ اجلاهلية واإلسالم، وو هللا ال يـَُردُّ َأَحٌد َعَلي  بـَْعَد َهَذا ِإال  4يف ]علمت العرب عزكم ومنعتكم 

َفُه اِبلس ْيِف، فـََقاَل ُعَمُر: ِإَذْن يـَْقتُـُلَك اَّلل ُ اَي ُحَباُب ] َك يـَْقُتُل ايَ  [ ، فـََقالَ 4َخَطْمُت أَنـْ  احْلَُباُب: َبْل ِإاي 
، َوأَْنَصاُر َرُسوِلِه حُمَم ٍد َعَلْيِه [ َلَقْد عَ 5ُعَمُر، ]فـََقاَل ُعَمُر:[ ] ِلَمِت اْلَعَرُب قَاِطَبةا أَن ُكْم أَْنَصاُر اَّللِ 



ُتْم ِإْخَوانـَُنا يف اإِلْسالِم، وشركاؤان يف الدين، وو هللا مَ  ُتْم ا ُكن ا َقطُّ يف َخرْيٍ َوال َشرٍّ إِ الس الُم، َوأَنـْ ال وَُكنـْ
ُتُم اْلُمْؤثُِروَن َعَلى أنفسهم يف اخلصاصة  َمَعَنا ِفيِه، َوأَنـُْتمْ  َنا، َوأَنـْ َنا، َوَأْكَرُم اخْلَْلِق َعَليـْ َأَحبُّ الن اِس ِإلَيـْ

 [ ، وو هللا ما زلتم تؤثرون إخوانكم من6]
__________ 

 مروكم( .[ يف األصل: )َي1]
 [ يف األصل: )َيمرون( .2]
 .330 /2انظر الكامل البن األثري [ 3]
 األصل: )اي محار( والكلمة حتريف عن حباب، كما يف بقية املصادر.[ يف 4]
 .176 /1[ ما بني العضادتني زايدة يقتضيها السياق، راجع مجهرة خطب العرب 5]
مياَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّونَ نصار: َوال ِذيَن تـَبَـو ُؤا الد اَر [ يشري إىل اآلية الكرمية اليت نزلت يف حق األ6]  َواإْلِ

ْم َخصاَصٌة، َمْن هاَجَر ِإلَْيِهْم، َوال جيَُِدوَن يف ُصُدورِِهْم حاَجةا مم ا ُأوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو كاَن هبِِ 
 [ .9]احلشر  9: 59ُم اْلُمْفِلُحوَن َومن يُوَق ُشح  نـَْفِسِه فَُأولِئَك هُ 
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ُتْم، َوَقْد جيَُِب َعَلْيُكْم أَ  ْن ال َيُكوَن اْخِتالُف َهِذِه األُم ِة َواْنِتَقاِضَها َعَلى اْلُمَهاِجرِيَن أبَِْمَواِلُكْم ُمْنُذ ُكنـْ
َبِغي َلُكْم َأْن حَتِْسُدوا ِإْخَواَنُكْم َعَلى َخرْيِ َساِقِه اَّلل ِ   َعز  َوَجل  ِإلَْيِهْم، مثُ  أَْيِديُكْم، َوُأْخَرى فَِإن ُه لَْيَس يـَنـْ

 داا ال َيْصُلُح هَلَا.قَاَل ُعَمُر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه: ِإن  َسعْ 
ُتْم انَ  زُِلوَن َعَلْيِه، قَاَل: قَاَل اَثِبٌت: بـََلى اَي ُعَمُر، َسْعٌد هَلَا َأْصَلُح ِمْن َغرْيِِه َوَأْوىَل هِبَا، أَلن  الد اَر َدارُُه، َوأَنـْ

 [ :1مثُ  َوَثَب َحس اُن ْبُن اَثِبٍت فـََقاَل ]
 )ِمَن اْلَبِسيِط(

 [2َرْيٌش َفْضَل َصاِحِبَنا ... َسْعٍد َفَما يف َمَقايل اْليَـْوَم ِمْن َأَوِد ]ال تنكرن  قُـ  -1
 [3ِمْن َأَحِد ]قَاَلْت قـَُرْيٌش لََنا السُّْلطَاُن ُدوَنُكُم ... ال َيْطَمُع اْليَـْوَم يف َذا اأَلْمِر  -2
 نُرِيُد ِسَواُه آِخَر األََبدِ [ ... َلْسَنا 4قـُْلَنا هَلُْم بـَْرِهُنوا َحقًّا فـَنَـت ِبَعُه ] -3
 [6[ ... بـَْعَد الر ُسوِل َفَما قـُْلَناُه اِبْلَفَنِد ]5ِإْن َكاَن ِعْندَُكُم َعْهٌد َلُه َسَبٌب ] -4
عب من أحد ] َأْو ال َيُكْن ِعْندَُكْم َعْهٌد فإن   -5  [7َلُه ... َأْصَحاَب َبْدٍر َوَأْهَل الشِّ

__________ 



 -، واحلور العني1974حتقيق وليد عرفات ط بريوت  463وان حسان ص [ القطعة يف دي1]
 .1948حتقيق كمال مصطفى ط مصر  214احلمريي ص 

 .[ يف األصل: )ألشكرن قريشا( . يف الديوان واحلور العني: )وما يف مقايل( 2]
 [ الديوان واحلور العني: )ال تطمعن هبذا األمر( .3]
 [ يف الديوان:4]

 ا حقا فنتبعه( .)قلنا هلم ثورو 
[ يف األصل: )عهد فان له( وكتب فوقها )له سبب( ، والوهم متأت من البيت بعده. يف الديوان 5]

 واحلور العني: )عهد فيظهر يل( .
 [ يف الديوان:6]

 يل ... أشياخ بدر وأهل الشعب من أحد()إن كان عندكم عهد فيظهر 
جلبل، وما انفرج بني جبلني فهو شعب، [ الشعب: هو شعب أحد، وأصل الشعب: الطريق يف ا7]

وقد نزل رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم يف معركة أحد عند الشعب وجعل ظهره إىل أحد، 
 وقال:

 ، ايقوت: الشعب( .65 /2ة النبوية )ال يقاتلن أحد منكم حىت أنمره ابلقتال( . )السري 
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َنا الن اَس َعْن َعَرٍض ... َحىت  اْستَـَقاُموا وَ  -6  [1َكانُوا بـَْيَضَة اْلبَـَلِد ]حَنُْن ال ِذيَن َضَربـْ
 [2يف ُكلِّ يـَْوٍم لََنا َأْمٌر نـَُفوُز بِِه ... َأْعَطى اإِلَلُه َعَلْيِه َجن َة اخْلُُلِد ] -7
 [4( عّز َواْلَعَدِد ]-[ ِمن ا ألن  لنا ... وسط املدينة فضل )ال3ْم أبَِْوىَل هِبَا ]َلْستُ  -8
ُفَسَنا ... مَلْ يـَْبَق َخْوٌف َعَلى َماٍل َوال َوَلِد ]وإن نا يـَْوَم ِبْعَنا اَّلل َ  -9  [5 أَنـْ

 [6خَتَْشى َصْوَلَة اأَلَسِد ] َوالن اُس َحْرٌب لََنا َوالن اُس ُكلُُّهُم ... ِمْثُل الثـ َعاِلبِ  -10
، قَاَل: فـََوَثَب َمْعُن ْبُن َعِديٍّ قَاَل: َوَضج  اْلُمَهاِجُروَن، َوَضج ِت األَْنَصاُر، َحىت  َهم  بـَْعُضُهْم بِبَـْعضٍ 

َنا ِمْنُكْم، األَْنَصاِريُّ َفَسك َن الن اَس، مثُ  قَاَل: اَي َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِيَن، َواَّللِ  َما َأَحٌد مِ  ْن َخْلِق اَّللِ  َأَعزُّ َعَليـْ
ِل يف ُأم ِة حُمَم ٍد َصل ى اَّلل ُ َعَلْيِه وآله َوَسل َم/ َوُهَو َوَلِكن ا خَنَاُف َما َيُكوُن ِمْن بـَْعِد َذِلَك َأقْـَرُب ِإىَل اْلَعدْ 

[ ، فـََقاَل َبِشرُي ْبُن َسْعٍد األَْنَصاِريُّ: 7ِفيِهْم( ] ب[ َيُكوُن َهَذا ِإال 4يـَُقوُل: )األَئِم ُة ِمْن قـَُرْيٍش َوال ]
ْعَنا َذِلَك ِمْنُه َعَلْيِه الس   الُم َوَقْد َعِلْمُت َأن  قـَْوَمُه أولوا اإِلَمارَِة ِمْن بـَْعِده، َوامْيُ اَّللِ  ال بـََلى َواَّللِ  َقْد مسَِ



[ اَي َمْعَشَر األَْنَصاِر، َوال خُتَاِلُفوُهْم، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر 8َر، فَاتـ ُقوا اَّلل َ ]يـََراين اَّلل ُ َوَأاَن ُأاَنزُِعُهْم َهَذا األَمْ 
َأْحَسْنَت َرمِحََك اَّلل ُ َوَجَزاَك َعِن اإِلْسالِم َخرْياا، ِإيّنِ َلْسُت ُأرِيُد َهَذا اأَلْمَر، َهَذا ُعَمُر ْبُن  َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه:

ُهَما( ]اخْلَط اِب َوأَبُ   [ أَيـ ُهَما شئتم فبايعوا.9و ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَر اِح )َرِضَي اَّلل ُ َعنـْ
__________ 

 ضرب ملن ال يعبأ به، وقد يراد هبا املدح، والبلد: أدحى النعام.[ بيضة البلد: مثل ي1]
 ، اللسان: بلد( .487، فصل املقال ص 231 /1، مجهرة األمثال 97 /1)جممع األمثال 

 [ الديوان واحلور العني: )يعطي اإلله( .2]
 [ الديوان واحلور العني: )أبوىل به منا( .3]
 ( يستقيم البيت.-ضافة )ال[ يف األصل: )فضل عز والعدد( ، وإب4]
 [ يف الديوان واحلور العني: )مل نبد خوفا( .5]
 [ الديوان واحلور العني: )يف هللا كلهم( ، )تغشى غابة األسد( .6]
 .421 /4، 183، 129 /3حلديث يف مسند أمحد بن حنبل [ ا7]
 [ يف األصل: )فاتق( .8]
 أيب بكر.[ ما بني القوسني من كالم املؤلف وليس من كالم 9]
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َننْيِ يف اْلَغاِر، َك أَْنَت َأْفَضُل اْلُمَهاِجرِيَن، َواَثينَ فـََقاَل ُعَمُر َوأَبُو ُعبَـْيَدَة: ال يـَتَـَوىل  َهَذا اأَلْمَر َأَحٌد ِسَوا  اثـْ
 اَّللِ  َصل ى هللا عليه وآله َوَسل َم َعَلى الص الِة، َفَمْن َذا ال ِذي يـَتَـَقد ُمَك َويـَتَـَوىل  َهَذا اأَلْمَر َوَخِليَفُة َرُسولِ 

تـََقد َم  َّللِ  َما يـَُباِيُعُه َأَحٌد قـَْبِلي، مثُ  اَل َبِشرُي ْبُن َسْعٍد األَْنَصاِريُّ: َواَعَلْيَك، اْبُسْط َيَدَك َحىت  نـَُبايَِعَك. فـَقَ 
َعِة، فـََقاَل لَُه احْلَُباُب ْبُن اْلُمْنِذِر: اَي َبِشرُي، َما ال ِذي َأْحَوَجَك ِإىَل  َبِشرٌي َفَصف َق َعَلى َيَدْي َأيب َبْكٍر اِبْلبَـيـْ

رٌي: ال َواَّللِ  َوَلِكينِّ َباَدَة َأْن َيُكوَن َأِمرياا، فـََقاَل َبشِ أَنَِفْسَت َعَلى اْبِن َعمَِّك َسْعِد ْبِن عُ َما َصنَـْعَت، 
اْستَـل ُه  َسْيِفِه فَ َكرِْهُت َأْن ُأاَنزَِع قـَْوماا َحقًّا َجَعَلُه اَّلل ُ هَلُْم ُدوين، قَاَل: َفَضَرَب احْلَُباُب ْبُن اْلُمْنِذِر َيَدُه ِإىَل 

ئاا، فـََباَدَرْت ِإلَْيِه األَْنَصارُ ِمْن ِغْمِدِه َوَهم  َأْن يـَْفعَ  فََأَخُذوا بَِيِدِه َوَسك ُنوُه، فـََقاَل: أَُتَسكُِّنوين َوَقْد  َل َشيـْ
َناِئُكْم َوَقْد َوقـَُفوا َعَلى أَبـَْواهبِِ  َقْوَن، ْم َيْسأَُلوَن الن اَس اْلَماَء َفال ُيسْ فـََعْلُتْم َما فـََعْلُتْم، َأَما َواَّللِ  وََكَأيّنِ أِبَبـْ

 قَاَل:
َّلل ُ َعْنُه: َوَمىَت خَتَاُف َذِلَك اَي ُحَباُب، فـََقاَل: ِإيّنِ َلْسُت َأَخاُف ِمْنَك، َوَلِكْن فـََقاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي ا



ْيَت َما ال حتُِبُّ  اَّلل ُ َعْنُه: فَِإَذا َكاَن َذِلَك َورَأَ َأَخاُف َمْن َيَْيت ِمْن بـَْعِدَك، قَاَل: فـََقاَل أَبُو َبْكٍر َرِضيَ 
ْلَوْقِت ِإلَْيَك. فـََقاَل احلباب: هيهات اي أاببكر، ِمْن أَْيَن َيُكوُن َذِلَك ِإَذا َمَضْيُت َأاَن فَاأَلْمُر يف َذِلَك ا

َناَءاَن ُسوءَ  : َوتـََتاَبَع األَْنَصاُر  اْلَعَذاِب؟ َواَّلل ُ اْلُمْستَـَعاُن. قَالَ َوأَْنَت َوَجاَءاَن قـَْوٌم ِمْن بـَْعُد، َيُسوُموَن أَبـْ
َعِة ألَ   يب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َواْنَكَسَرِت اخْلَْزرَُج َخاص ةا، ِلَما َكانُوا َعَزُموا َعَلْيِه ِمْن َأْمِر َصاِحِبِهمْ اِبْلبَـيـْ

 [ يـَُقوُل:1ُث ْبُن ِهَشاٍم ]َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، فَأَْنَشأَ احْلَارِ 
 ()ِمَن اْلَكاِملِ 

 اُر ... تـََرَك الل َجاَج َواَبَيَع األَْنَصارُ رُدِّي اْلُمَشط َب يف اْلِقَراِب نـَوَ  -1
 قـَْوٌم ُهُم َنَصُروا الر ُسوَل حُمَم داا ... َوالن اُس ُكلُُّهْم به كّفار -2

__________ 
ا يف اجلاهلية ة املخزومي، صحايب، وهو أخو أيب جهل، كان شريف[ احلارث بن هشام بن املغري 1]

فاهنزم فعرّيه حسان بن اثبت أببيات فاعتذر أببيات هي أحسن ما  واإلسالم، شهد بدرا مع املشركني
قيل يف االعتذار من الفرار، وشهد أحدا مشركا، أسلم يوم فتح مكة وخرج يف أايم عمر أبهله وماله 

 .-هـ 18واس سنة فلم يزل جماهدا ابلشام إىل أن مات يف طاعون عممن مكة إىل الشام، 
 ( .97 /1مثار القلوب  5 /4، ابن عساكر 307 /1، االستيعاب 605 /1)اإلصابة 
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ُهمُ  -3 َلَنا ِداَيٌر ِمنـْ  أ[ 5 وعقار/ ]َبَذُلوا النـُُّفوَس َوقَامَسُوا َأْمَواهَلُْم ... فـَ
 ارُ زلفوا بسعد للخالفة بعد ما ... َصَغِت اْلُقُلوُب َوزَاَغِت األَْبصَ  -4
 ْكثَارُ اَي َسْعُد َسْعُد َبيِن ُعَباَدَة َخلَِّها ... َعْفواا َوال َيُك َحظ َك اإلِ  -5
 ارُ إن  ال يِت َمنـ ْتَك نـَْفُسَك َخالِياا ... َعاٌر َعَلْيَك َويف ُمَناَك بـَوَ  -6
 د ارُ ِإن  اخلِْالفََة يف قـَُرْيٍش ُدوَنُكْم ... َوَلُكْم حمَِلٌّ بـَْيِنَنا َوال -7
 [1الن ج اُر ]َوِإلَْيُكُم َكاَن اْلَمَهاَجُر َوال ِذي ... َسبَـَقْت ِإلَْيِه اأَلْوُس وَ  -8
 ِهُم اأَلْخَيارُ َواخْلَْزرَِجيُّوَن ال ِذيَن رَِماُحُهْم ... ُسمُّ اْلَعُدوِّ َوِفي -9

 [2َفاُة الس اَدُة اأَلْحَراُر ]َوُهُم احْلَُماُة ِإَذا احْلُُروُب َتَضر َمْت ... َوُهُم اْلكُ  -10
َعِة َعَلى أيب بكر، حىت كادوا أن يطأوا َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة أبَِْرُجِلِهْم. فـََقاَل رَُجٌل  قَاَل: فَاْزَدَحَم الن اُس اِبْلبَـيـْ

ا فَِإن ُه َعِليٌل، َشِديُد اْلِعل ِة، فَأَنْ ِمَن األَنْ   [ :3َشأَ رَُجٌل ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن يـَُقوُل ]َصاِر: اَي َهُؤالِء، اتـ ُقوا َسْعدا



 )ِمَن اْلَكاِمِل(
دِّيقُ ُشْكراا ِلَمْن هُ  -1  َو اِبلثـ َناِء َحِقيٌق ... َذَهَب الل َجاُج َوبُوِيَع الصِّ
 َدَحَضْت ِبَسْعٍد ِفْعَلٌة ... َورََجا رََجاءا ُدونَُه اْلَعيُّوقُ ِمْن بـَْعِد َما  -2
يُق َواْلَفاُروقُ 4ألَْنَصاُر َعاِصَب رَْأِسِه ... فـَنَـَهاُهُم ]َحف ْت بِِه ا -3 دِّ  [ الصِّ
ِل ِلْلبَـَقاِء تـَُتوقُ  َوأَبُو -4  ُعبَـْيَدَة َوال ِذيَن ِإلَْيِهُم ... نـَْفُس اْلُمَؤمِّ
 ارَُكوَها اِبلص َواِب فـََبايـَُعوا ... َشْيخاا لَُه يف رَْأِيِه حَتِْقيقُ فـََتدَ  -5
 [ خملوق5ْعِد َما َنَظُموا لسعد أمره ... مل خيط مثل خطاهم ]ِمْن بَـ  -6

__________ 
 جار: اخلزرج من بين النجار، اضطرته إىل ذلك القافية.[ أراد ابلن1]
 ، وال يستقيم هبا الشطر.[ يف األصل: )الكفات سادات األحرار( 2]
شعر املخضرمني وأثر اإلسالم ، و 8 /6[ الشاعر هو: أبو عربة القرشي، راجع شرح هنج البالغة 3]

 .306فيه ص 
 [ يف األصل: )فأهناهم( .4]
 م( .[ يف األصل: )خطاهت5]
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 [1ْفُروُق ]ِإن  اخلِْالفََة يف قـَُرْيٍش َما هَلُْم ... ِفيَها َوَربِّ حُمَم ٍد تَـ  -7
ىت  َوَقَف َعَلى مَجَاَعٍة ِمَن األَْنَصاِر، فـََقاَل: اَي [ ، حَ 2قَاَل: َوَأقْـَبَل َعْبُد الر مْحَِن ْبُن َعْوٍف الزُّْهِريُّ ]

ُتْم َما ذََكْرمُتْ ِمَن اْلَفْضِل َوالش َرِف والنصرة، فو هللا ال يـُْنكَ َمْعَشَر األَْنَصاِر، إِ  ُر َلُكْم َذِلَك، ن ُكْم َوِإْن ُكنـْ
 ال َأيب ُعبَـْيَدَة ْبِن اجْلَر اِح، َومَلْ جيَِْب َعَلْيُكْم َأْن ُتَسوُّوا يف َولَْيَس ِفيُكْم ِمْثُل َأيب َبْكٍر َوُعَمَر، َوال ُعْثَماَن وَ 

 ال نـُْنِكُر َفْضَل َمْن اْلَفْضِل َمْن ُهَو َأْفَضُل ِمْنُكْم، فقال له زيد بن األرقم األنصاري: اي ابن َعْوٍف، ِإان  
َعْرُش َن ُعَباَدَة، َوِمن ا َسيَِّد اأَلْوِس َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ )ال ِذي( اْهتَـز  الْ ذََكْرَت، َوِإن  ِمن ا َلَسيَِّد اخْلَْزرَِج َسْعَد بْ 

جيَِيُء ِإَماَم اْلُعَلَماِء يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل  [ َأقْـَرُأ َأْهِل زََمانِِه، َوِمن ا َمنْ 3ِلَمْوتِِه، َوِمن ا ُأيَب  ْبَن َكْعٍب ]
 ا أفرض أهل دهره زيد بن[ ، َوِمن  4]

__________ 
صغري، أي ليس هلم شيء، ولعله أراد ابلتفروق [ كذا ابألصل: )تفروق( لعله )الفرق( وهو مكيال 1]



 هلم. )املفارقة( أي أن اخلالفة ال تفارق قريشا فهي جمتمعة
رة [ عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد احلارث الزهري القرشي، صحايب أحد العش2]

قني إىل املبشرين ابجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر اخلالفة فيهم، وأحد الساب
ن اإلسالم، كان جوادا شجاعا عاقال، شهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها وجرح يوم أحد إحدى وعشرو 

تويف يف املدينة جراحة، كانت حرفته التجارة، واجتمعت له ثروة كبرية أنفق الكثري منها يف سبيل هللا، 
 .-هـ 32سنة 

، 86 /5، البدء والتاريخ 257 /2، اتريخ اخلميس 98 /1، حلية األولياء 135 /1)صفة الصفوة 
 ( .321 /3، األعالم 250 -246 /4اإلصابة 

بن عبيد، من بين النجار من اخلزرج، صحايب من األنصار، كان حربا من [ أيّب بن كعب بن قيس 3]
إلسالم مطّلعا على الكتب القدمية، وملا أسلم كان من كتاب الوحي، شهد مع أحبار اليهود قبل ا

 عليه وآله وسّلم بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها، وكان يفيت على عهده، وهو النيب صّلى هللا
لصلح ألهل بيت املقدس زمن عمر، اشرتك يف مجع القرآن زمن عثمان، له يف الذي كتب كتاب ا
-هـ 21حديثا، ويف احلديث: )أقرأ أميت أيّب بن كعب( ، تويف ابملدينة سنة  164ا الصحيحني وغريمه

. 
 /1، حلية األولياء 188 /1، صفة الصفوة 31 /1، غاية النهاية 59 /2 /3ت ابن سعد )طبقا
 ( .82 /1، األعالم 250

ل واحلرام، [ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي، صحايب كان أعلم األمة ابحلال4]
 م، شهد العقبة وبدراوهو أحد الستة الذين مجعوا القرآن على عهد النيب صّلى هللا عليه وآله وسلّ 
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ِمن ا َغِسيَل اْلَمالِئَكِة َحْنَظَلَة ْبَن َأيب َعاِمٍر [ ، وَ 2[ ، َوِمن ا َمْن مَحَْتُه الدُّبـُُر ُخبَـْيَب ْبَن َعِديٍّ ]1اَثِبٍت ]
َهاَدَتُه ِبَشَهاَدَتنْيِ ُخَزمْيََة ْبَن اَثِبٍت، َوَغرْيَ ن ا َمْن َأْمَضى َرُسوُل اَّللِ  َصل ى هللا عليه وآله َوَسل َم شَ [ ، َومِ 3]

َنا ِذْكُرُهْم َوَصِنيُعُهْم َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل هللا صلّ َهُؤالِء مم ْن ال خَيَْفى َعَلْيَك َأْمُرُه مم ْن َيطُ  ى هللا عليه وُل َعَليـْ
ُ َعْنُه َوَغرْيُُه ِمْن َبيِن َهاِشٍم اشتغلوا وآله وسّلم، اي ابن َعْوٍف، َلْوال َأن  َعِلي  ْبَن َأيب   طَاِلٍب َرِضَي اَّلل 

 هِنِْم َعَلْيِه َفَجَلُسوا يف َمَنازهلِِْم، َما طمعبدفن النيب صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم َوحبُزْ 
__________ 



بعد غزوة تبوك قاضيا  ( [ وأحدا واخلندق واملشاهد كلها، بعثه النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم] )
ومرشدا ألهل اليمن، وعاد إىل املدينة يف عهد أيب بكر، وكان يف الشام جماهدا مع أيب عبيدة بن 

 .-هـ 18تويف بناحية األردن بطاعون عمواس سنة اجلراح، 
، حلية األولياء 376 /4، أسد الغابة 138 -136 /6اإلصابة  ،120 /2 /3)طبقات ابن سعد 

 ( .258 /7، األعالم 195 /1صفوة ، صفة ال228 /1
[ زيد بن اثبت بن الضحاك األنصاري اخلزرجي، صحايب أحد كّتاب الوحي، ولد ابملدينة ونشأ 1]
ّقه يف الدين فكان كة، هاجر مع النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم وهو ابن إحدى عشرة سنة، تفمب

وكان عمر يستخلفه على املدينة إذا سافر، كان رأسا ابملدينة يف القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، 
عرضه عليه، وهو أحد الذين مجعوا القرآن يف عهد النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم من األنصار، و 

 .-هـ 45حب إىل األمصار، تويف سنة أحد الذين أوكل إليهم عثمان كتابة املصحف حني جّهز املصا
 -592 /2، اإلصابة 399 /3، هتذيب التهذيب 296 /1، غاية النهاية 294 /1)صفة الصفوة 

 ( .57 /3، األعالم 595
بدرا واستشهد يف عهد النيب صّلى [ خبيب بن عدي بن مالك بن عامر األنصاري األوسي، شهد 2]

ط إىل مشركي مكة فظفر هبم املشركون، وابعوه هو وزيد بن هللا عليه وآله وسّلم، بعثه النيب مع ره
 اه بنو احلارث بن عامر فقتلوه صربا، وهو القائل عندها:الدثنة مبكة واشرت 

 ولست أابيل حني أقتل مسلما ... على أي جنب كان يف هللا مصرعي
 مقتله يف السنة الرابعة من اهلجرة.وكان 

( 263 -262 /2، اإلصابة 168 -167 /2ابن األثري ، اتريخ 183 -172 /2)السرية النبوية 
. 
بن صيفي بن مالك األنصاري األوسي املعروف بغسيل املالئكة، استشهد [ حنظلة بن أيب عامر 3]

م تغسله املالئكة، فاسألوا صاحبته، يوم أحد، قال النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم: )إن صاحبك
فقال النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم: لذلك تغسله املالئكة، فقالت: خرج وهو جنب ملا مسع اهليعة، 

 .-هـ 3بن األسود بن شعوب الليثي سنة قتله شداد 
 ( .75 /2، السرية النبوية 137 /2)اإلصابة 
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 َصَرَف ِإىَل َأيب َبْكرٍ تـَُقوُم َلُه، قَاَل: فَانْ ب[ ِفيَها َمْن َطِمَع، فَاْنَصِرْف/ َوال هتُِْج َعَلى َأْصَحاِبَك َما ال  5]
ِهْم َعَلْيِه، فـََقاَل َلُه أَبُو َبْكٍر: ُه مبَا َكاَن ِمْن َمَقالَِتِه ِلألَْنَصاِر، َوِبَردِّ  َفَخرب 
  َما َقْد َمَضى.َلَقْد ُكْنَت َغِنيًّا َعْن َهَذا، َأْن أَتْيتَ قـَْوماا َقْد اَبيـَُعوا َوَسَكُتوا فـََتذُْكَر هَلُمْ 

ٍر ِإىَل َعِليٍّ َفَدَعاُه، فََأقْـَبَل َوالن اُس ُحُضوٌر، َفَسل َم َوَجَلَس، مثُ  َأقْـَبَل َعَلى الن اِس مثُ  َأْرَسَل أَبُو َبكْ قَاَل: 
َعِة ال يِت َقِد اْجَتَمَع عَ  َها اْلُمْسِلُموَن، فـََقاَل: ملَ َدَعْوَتيِن، فـََقاَل َلُه ُعَمُر: َدَعْواَنَك ِلْلبَـيـْ فـََقاَل َعِليٌّ: اَي َليـْ

َا َأَخْذمُتْ َهَذا اأَلْمَر ِمَن األَْنَصاِر اِبحْلُج ِة َعَلْيِهْم، َواْلَقَرابَِة أَليب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َهؤُ   َعْنُه، ألَن ُكْم الِء، ِإمن 
لَْيُكُم اأَلْمَر، َوَأاَن َأْحَتجُّ ْلَمَقاَدَة َوَسل ُموا إِ ِمْنُكْم، فََأْعُطوُكُم ازََعْمُتْم َأن  حُمَم داا َصل ى هللا عليه وآله َوَسل َم 

َحيًّا َوَميِّتاا، أَلان  َعَلْيُكْم اِبل ِذي اْحَتَجْجُتْم ِبِه َعَلى األَْنَصاِر، حَنُْن َأْوىَل مبَُحم ٍد َصل ى اَّلل ُ َعَلْيِه وآله َوَسل َم 
ُتْم ختََ َوَأقْـَرُب اخْلَْلِق ِإلَ  َأْهُل بـَْيِتِه، اُفوَن اَّلل َ فَاْنِصُفواَن، َواْعرُِفوا لََنا يف َهَذا اأَلْمِر َما َعَرفـَْتُه َلُكُم ْيِه، فَِإْن ُكنـْ
 األَْنَصاُر.

رْيَُك، فـََقاَل تـَُباِيُع َكَما اَبَيَع غَ قَاَل: فـََقاَل لَُه ُعَمُر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه: ِإن َك أَيُـَّها الر ُجُل َلْسَت مبَرْتُوٍك، َأْو 
[ ِمْنُه. فـََقاَل َلُه أَبُو ُعبَـْيَدَة 1َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه: ِإَذْن ال َأقْـَبُل ِمْنَك وال أابيع من أان أحق ]اب[ لبيعة ]َعِليٌّ 

 الن اَس َقْد قـََرابَِتَك، َغرْيَ َأن  َفْضِلَك َوَساِبَقِتَك وَ ْبُن اجْلَر اِح: َواَّللِ  اَي َأاَب احْلََسِن ِإن ك حَلَِقيٌق هِلََذا اأَلْمِر لِ 
: اَي َأاَب ُعبَـْيَدَة اَبيـَُعوا َوَرُضوا هِبََذا الش ْيِخ، فَاْرَض مبَا َرِضَي ِبِه اْلُمْسِلُموَن، فـََقاَل َلُه َعِليٌّ َكر َم اَّلل ُ َوْجَههُ 

َبِغي ، فَِإن  َهَذا اْليَـْومَ ت ِق اَّلل َ يف نـَْفِسكَ [ ، أَْنَت َأِمنُي َهِذِه األُم ِة، فَا2] ِم، َولَْيَس يـَنـْ  َلُه َما بـَْعَدُه ِمَن اأَلاي 
ُعوِر َلُكْم َأْن خُتْرُِجوا ُسْلطَاَن حُمَم ٍد صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم ِمْن َدارِِه َوقـَْعِر بـَْيِتِه، ِإىَل ُدورُِكْم َوقُـ 

يِن َوالسُّن ِة َواْلَفَراِئِض، َوحَنُْن َأْعَلُم أِبُُموِر آُن، َوحَنُْن َمْعِدُن الْ بـُُيوتَِنا نـََزَل اْلُقرْ بـُُيوِتُكْم، َفِفي  ِعْلِم َواْلِفْقِه َوالدِّ
.  اخْلَْلِق ِمْنُكْم، َفال تـَت ِبُعوا اهْلََوى فـََيُكوَن َنِصيُبُكُم اأَلَخس 

َعُه الن اُس   َأاَب احلََْسِن، َأَمااألَْنَصاِريُّ فـََقاَل: ايَ قَاَل: فـََتَكل َم َبِشرُي ْبُن َسْعٍد  َواَّللِ  َلْو َأن  َهَذا اْلَكالَم مسَِ
َعِة َلَما اْختَـَلَف َعَلْيَك رَُجالِن، ولبايعك  ِمْنَك قـَْبَل اْلبَـيـْ

__________ 
 [ يف األصل: )أحق لبيعة( .1]
 [ يف األصل: )أاب عبيد( .2]
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َذا اأَلْمَر، َفَظن  الن اُس َأن  ال َحاَجَة َلَك ِفيِه،  َتْشَهْد هَ َك َجَلْسَت يف َمْنزِِلَك َوملَْ الن اُس ُكلُُّهْم، َغرْيَ أَن  
َعُة هِلََذا الش ْيِخ، َوأَْنَت َعَلى رَْأِس َأْمِرَك، قَاَل، فـََقاَل لَُه َعِليٌّ: َوحْيََك  اَي َبِشرُي، َواآلَن فـََقْد َسبَـَقِت اْلبَـيـْ

 عليه وآله َوَسل َم يف بـَْيِتِه فـََلْم ُأِجْبُه ِإىَل ُحْفَرتِِه، َوَأْخُرَج ُأاَنزُِع ُب َأْن أَتْـُرَك َرُسوَل اَّللِ  َصل ى هللاَأَفَكاَن جيَِ 
أ[ َعِلْمُت  6الن اَس اِبخلِْالَفِة. قَاَل، فََأقْـَبَل َعَلْيِه أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه/ فـََقاَل: اَي أاب احلسن، إين لو ]

ُتُه، َوَقْد اَبَيَع الن اُس، فَِإْن اَبيـَْعَتيِن َفَذِلَك َظينِّ ِبَك، َوِإْن مَلْ أَن َك تـَُنازُِعيِن يف َهَذا األَ  ْمِر َما َأرَْدتُُه َوال َطَلبـْ
ا ِإَذا ِشْئَت.تـَُباِيْع يف َوْقِتَك َهَذا َوحتُِبُّ َأْن تـَْنُظَر يف َأْمِرَك مَلْ ُأْكرِْهَك َعَلْيِه، فَ   اْنَصِرْف رَاِشدا

َها،قَاَل: فَانْ  ُ َعْنُه ِإىَل َمْنزِلِِه فـََلْم يـَُباِيْع َحىت  تـُُوفَِّيْت فَاِطَمُة، َرِضَي اَّلل ُ َعنـْ مثُ  اَبَيَع  َصَرَف َعِليٌّ َرِضَي اَّلل 
َلةا ِمْن َوفَاهِتَا، َوِقيَل بـَْعَد ِست    َكاَن.  ِة َأْشُهٍر، َواَّلل ُ َأْعَلُم َأيُّ َذِلكَ بـَْعَد مَخٍْس َوَسْبِعنَي لَيـْ

[ اْلُعَلَماِء، َومَلْ ُأرِْد َأْن أكتب هاهنا 1فـََهَذا َأْكَرَمَك اَّلل ُ َما َكاَن ِمْن َسِقيَفِة َبيِن َساِعَدَة، َوَهَذا ِرَوايَُة ]
ئاا ِمْن ِزاَيَداِت الر اِفَضِة، فـَيَـَقَع َهَذا اْلِكَتاُب يف  ِمَن األُُموِر، َواَّلل ُ َيِد َغرْيَِك فـَتُـْنَسَب أَْنَت ِإىَل َأْمٍر َشيـْ

 يَِقيَك.
 رََجْعَنا ِإىَل َما َكاَن بـَْعَد الس ِقيَفِة ِمْن ِقَتاِل َأْهِل الّرِد ِة، وهللا املوفق للصواب.

__________ 
 [ كذا ابألصل ولعله )هذه رواية( وكالمها صحيح.1]
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 د ةِ َباِر الرِّ ِذْكُر َأخْ 
دِّيِق، َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َواَبيـََعُه الن اُس، فـََقاَم [ قَاَل الر اِوي: مثُ  ِإن ُه َلم ا اْستَـقَ 1] اَم اأَلْمُر أَليب َبْكٍر الصِّ

[ َوَلْسُت خبَرْيُِكْم، 3يِن َقْد َولِيُتُكْم ][ : أَيُـَّها الن اُس، ِإن  2ِفيِهْم َخِطيباا، َفَحِمَد اَّلل َ َوأَْثىَن َعَلْيِه، مثُ  قَاَل ]
ْدَق َأَمانٌَة، َواْلَكِذَب ِخَيانٌَة، َأال َوِإن  الض ِعيَف  فَِإْن َأْحَسْنتُ  فََأِعيُنوين، َوِإْن َأَسْأُت فـََقوُِّموين، َأال ِإن  الصِّ

رْتُْك ْنِدي َضِعيٌف َحىت  آُخَذ ِمْنُه احْلَق ، َأال َوِإن ُه مَلْ يَ [ ، َواْلَقِوي  عِ 4ِعْنِدي َقِويٌّ َحىت  آُخَذ لَُه احْلَق  ]
، َومَلْ َتِشِع اْلَفاِحَشُة يف قـَْومٍ  ِإال َوَعم ُهُم اَّلل ُ  قـَْوٌم اجلَِْهاَد يف َسِبيِل اَّللِ  َعز  َوَجل  ِإال َضَرهَبُُم اَّلل ُ اِبلذُّلِّ

 .[ 5َطْعُت اَّلل َ، َوِإَذا َعَصْيُت َفال طَاَعَة يل َعَلْيُكْم ]اِبْلَبالِء، فََأِطيُعوين َما أَ 
ماا َقالِئَل َحىت  اْرتَ  د ِت اْلَعَرُب َعَلى قَاَل: مثُ  نـََزَل َعِن اْلِمْنرَبِ َوَصل ى اِبلن اِس، َوَدَخَل َمْنزَِلُه، فـََلْم يـَْلَبْث َأاي 

ُهْم َمِن   اْرَتد  َواد َعى النبوة، ومنهم من ارتد ومنع الزكاة.َأْعَقاهِبَا ُكف اراا، َفِمنـْ
__________ 



 [ كتبت العنواانت حبرب أمحر وكذلك اسم النيب )حممد( صّلى هللا عليه وآله وسّلم يف كل املواضع.1]
، إعجاز القرآن ص 130 /2[ راجع اخلطبة مع خالف يف بعض الكلمات يف: العقد الفريد 2]

، 167 /4، 8 /2، شرح هنج البالغة 203 /3، اتريخ الطربي 234 /2، عيون األخبار 115
 .180 /1، مجهرة خطب العرب 661 /2لنبوية السرية ا

 [ السرية النبوية: )وليت عليكم( .3]
 [ السرية النبوية: )والضعيف فيكم قوي عندي حىت أريح عليه حقه إن شاء هللا( .4]
 رمحكم هللا( .[ بعدها يف السرية: )قوموا إىل صالتكم ي5]
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[ ، َوُهَو ال ِذي اد َعى 1َن ُخَوْيِلٍد اأَلَسِدي  ]قَاَل: فَاْرَتد ْت بـَُنو َأَسٍد َورَأ ُسوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم طَُلْيَحَة بْ 
َنُة ْبُن حِ  [ ، َواْرَتد ْت بـَُنو 2ْصٍن اْلَفَزاِريُّ ]النـُّبُـو َة يف َأْرِض َبيِن َأَسٍد، َواْرَتد ْت فـََزارَُة َورَأ ُسوا َعَلْيِهْم ُعيَـيـْ

، َواْرَتد ْت بـَُنو ُسَلْيٍم َورَأ ُسوا َعَلى أَنـُْفِسِهُم َعاِمٍر َوَغَطَفاُن، َورَأ ُسوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم قُـ  ر َة ْبِن َسَلَمَة اْلُقَشرْيِيِّ
[ 3ائَِفٌة ِمْن َبيِن مَتِيٍم َورَأ ُسوا َعَلْيِهُم امرأة يقال هلا سجاح ]اْلُفَجاَءَة ْبَن َعْبِد اَيلِيَل السَُّلِمي ، َواْرَتد ْت طَ 

، 
__________ 

ن خويلد األسدي من الشجعان الفصحاء، كان يعد أبلف فارس، قدم على النيب صّلى [ طليحة ب1]
ى النبّوة هللا عليه وآله وسّلم سنة تسع للهجرة يف وفد قومه، وأسلموا، وملا رجعوا ارتد طليحة وادع

يئ، يف حياة النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم، وبعد وفاة النيب كثر أتباع طليحة من أسد وغطفان وط
وجه إليه أبو بكر خالد بن الوليد فاهنزم إىل بزاخة أبرض جند وكان مقامه يف مسرياء يف طريق مكة، 

وفد على عمر فبايعه يف املدينة، وقاتله خالد ففر إىل الشام، مث أسلم بعد أن أسلمت أسد وغطفان، و 
 .-هـ 21وخرج إىل العراق فحسن بالؤه يف الفتوح، واستشهد بنهاوند سنة 

 /2، اتريخ اخلميس 90 /7، ايقوت: بزاخة، هتذيب ابن عساكر 349 -343 /2ريخ ابن األثري )ات
 ( .230 /3، األعالم 254 /1، هتذيب األمساء واللغات 543 -542 /3، اإلصابة 160

[ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، صحايب من املؤلفة قلوهبم، أسلم قبل الفتح وشهد 2]
ا والطائف، بعثه النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم لبين متيم فسىب بعض بين العنرب، كان فتح مكة وحنين

إىل طليحة، مث عاد إىل  النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم يسميه األمحق املطاع، ارتد زمن أيب بكر ومال



 اإلسالم، عاش إىل خالفة عثمان بن عفان.
يف مواضع متفرقة، مجهرة أنساب العرب ص  2 ، السرية النبوية ج770 -767 /4)اإلصابة 

 ( .1251 -1249 /3، االستيعاب 331 /4، أسد الغابة 256
ا أم صادر، شاعرة أديبة [ سجاح بنت احلارث بن سويد بن عقفان التميمية، من بين يربوع، كنيته3]

لنيب صّلى هللا عليه رفيعة الشأن يف قومها، نبغت يف عهد الردة أايم أيب بكر وادعت النبوة بعد وفاة ا
وآله وسّلم، وكانت يف بين تغلب ابجلزيرة، وكان هلا علم ابلكتابة، أخذته عن نصارى تغلب، فتبعها 

ن بدر وعطارد بن حاجب وشبث بن ربعي وعمرو مجع من عشريهتا بينهم بعض كبار متيم كالزبرقان ب
ليمامة، فبلغ خربها مسيلمة املتنبئ بن األهتم، فأقبلت هبم من اجلزيرة تريد غزو أيب بكر، فنزلت اب

الكذاب، وقيل هلا إن معها أربعني ألفا، فخافها وأقبل عليها يف مجاعة من قومه وتزوج هبا، فأقامت 
على قتال املسلمني، فرجعت إىل أخواهلا يف اجلزيرة، مث ملا قتل معه قليال وأدركت صعوبة اإلقدام 

 .-هـ 55فيها سنة  مسيلمة، أسلمت وهاجرت إىل البصرة، وتوفيت
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اْرَتد ْت [ َوَغرْيَُه ِمْن ُمُلوِك ِكْنَدَة، وَ 1َث ْبَن قـَْيٍس ]َواْرَتد ْت طَائَِفٌة ِمْن ِكْنَدَة َورَأ ُسوا َعَلى أَنـُْفِسِهُم اأَلْشعَ 
[ ، َورَأ ُسوا َعَلى أَنـُْفِسِهُم احْلََكَم ْبَن زَْيٍد ِمْن َبيِن قـَْيِس ْبِن ثـَْعَلَبَة، 2َرْيِن ]بـَُنو َبْكِر ْبِن َواِئٍل أبَِْرِض اْلَبحْ 

 َواد َعى أَن ُه/ نَِبيـُُّهْم.ب[ أبَِْرِض اْلَيَماَمِة، فـََقل ُدوُه َأْمَرُهْم  6] َواْجَتَمَعْت بـَُنو َحِنيَفَة إىل مسيلمة الكذاب
َأاَب َبْكٍر، فَاْغَتم ، فـََباَدَر ِإىَل اْلَمْسِجِد فـََناَدى يف اْلَعَرِب، فـََقاَم يف الن اِس َخِطيباا، َفَحِمَد  قَاَل: َوبـََلَغ َذِلكَ 

َا َأاَن رَُجٌل مِ اَّلل َ َوأَْثىَن َعَلْيِه، مثُ   ُتْم ْنُكْم ُأْغيِن َما تـُْغُنوَن، َوُأَحاِمي َكَما حُتَامُ  قَاَل: أَيُـَّها الن اُس، ِإمن  وَن، َوأَنـْ
 شركائي يف هذا األمر، فهاتوا

__________ 
 /5، البدء والتاريخ 159 /2، اتريخ اخلميس 240، الدر املنثور ص 236 /3] )( [ )الطربي 

 ( .78 /3، األعالم 723 /7، اإلصابة 215األنساب ص  ، مجهرة194
واإلسالم، كانت إقامته يف  ألشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أمري كندة يف اجلاهلية[ ا1]

حضرموت، وفد على النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم يف مجع من قومه، فأسلم وشهد الريموك 
متنع األشعث وبعض بطون كندة عن أتدية الزكاة، فحاصر فأصيبت عينه، وملا ويل أبو بكر اخلالفة ا

حضرموت عنوة، وأرسل يل حضرموت بنجدة أتته من املدينة، فاستسلم األشعث وفتحت الوا



األشعث موثوقا إىل أيب بكر، فأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة، فأقام يف املدينة وشهد الوقائع 
أيب وقاص يف حروب العراق، وملا آل األمر إىل علي بن أيب وأبلى البالء احلسن، مث كان مع سعد بن 

وورد املدائن مث عاد إىل الكوفة، طالب، كان األشعث معه يف صفني، وحضر معه وقعة النهروان، 
 .-هـ 40وتويف فيها سنة 

 /2، خزانة األدب 69، مثار القلوب ص 289 /2، اتريخ اخلميس 64 /3)اتريخ ابن عساكر 
 ( .332 /1، األعالم 90 -87 /1، اإلصابة 196 /1د ، اتريخ بغدا465

ان، قيل هي قصبة هجر وقيل: حرين: اسم جامع لبالد على ساحل حبر اهلند بني البصرة وعم[ الب2]
هجر قصبة البحرين، وقد عدها قوم من اليمن، وجعلها آخرون قصبة برأسها، ورمبا عد بعضهم 

ل برأسه يف وسط الطريق بني مكة والبحرين، قال أبو اليمامة من أعماهلا، الصحيح أن اليمامة عم
البحرين والبصرة مسرية مخسة عشر بني البحرين واليمامة مسرية عشرة أايم، وبني هجر مدينة  عبيدة:

يوما على اإلبل، وبينها وبني عمان مسرية شهر، قال: والبحرين هي اخلط والقطيف واآلرة وهجر 
حها فإهنا  ودارين والغابة، قال: وقصبة هجر الصفا واملشقر. وأما فت وبينونة والزارة وجوااث والسابور

القيس وبكر بن وائل ومتيم مقيمني يف ابديتها،  كانت يف مملكة الفرس وكان هبا خلق كثري من عبد
وكان هبا من قبل الفرس املنذر بن ساوى التميمي، ويف سنة مثان للهجرة وجه رسول هللا صّلى هللا 

 م العالء بنعليه وآله وسلّ 
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طاب رضي هللا عنه، فقال: اي خليفة رسول هللا صلى اَل: فـََقاَم ِإلَْيِه عمر بن اخلَما ِعْندَُكْم ِمَن الر ْأِي، قَ 
َأْن تـُْنِفَذ هللا عليه وآله َوَسل َم، ِإن  اْلَعَرَب َقِد اْرَتد ْت َعَلى َأْعَقاهِبَا ُكف اراا َكَما َقْد َعِلْمَت، َوأَْنَت ُترِيُد 

اْلَعَرِب َوأَْبطَاهُلُْم، فـََلْو َحَبْسَتُه ِعْنَدَك َلَقوِيَت ِبِه يف َجْيِش ُأَساَمَة مَجَاِهرُي [ ، وَ 1 ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد ]َجْيشَ 
َباَع أتَْ  ُكُليِن يف َهِذِه َعَلى َمِن اْرَتد ْت ِمْن َهُؤالِء اْلَعَرِب، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه: َلْو َعِلْمُت َأن  السِّ

ْبِن زَْيٍد، َكَما قال النيب صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم: )اْمُضوا َجْيَش ِة ألَنـَْفْذُت َجْيَش ُأَساَمَة اْلَمِدينَ 
ْلَعَرِب، [ ، َوَأم ا َمِن اْرَتد ْت ِمْن َهُؤالِء ا3] 51: 9[ ، ُقْل َلْن ُيِصيَبنا ِإال  ما َكَتَب هللا لَنا 2ُأَساَمَة( ]

ُهْم َمْن ال ُيصَ  ُهْم َمْن ُيَصلِّي َوَقْد َمَنَع الز َكاَة، َوال َواَّللِ  اَي َأاَب َحْفٍص َما  لِّي َوَقْد َكَفَر اِبلص الِة،َفِمنـْ َوِمنـْ
َُما َمْقُرونـََتاِن.  ُأفـَرُِّق َبنْيَ الص الِة َوالز َكاِة أَلهن 

، فـََلْو َأْغَمْضتَ فـََقاَل َلُه ُعَمُر: اَي َخِليَفَة رَ  الِء اْلَعَرِب يف َعاِمَك َهَذا  َوجَتَافـَْيَت َعْن زََكاِة َهؤُ ُسوِل اَّللِ 



له َوَسل َم َكاَن َورَفـَْقَت هِبِْم، َلَرَجْوُت َأْن يـَْرِجُعوا َعْن َما ُهْم َعَلْيِه، فـََقْد َعِلْمُت َأن  الن يب  َصل ى اَّلل ُ عليه وآ
، فَِإَذا قَاُلوَها فـََقْد ُقوُلوا ال إلَه ِإال اَّلل ُ وَ ُت َأْن أقاِتَل الناَس َحىت  يَـ يـَُقوُل: ُأِمرْ  ِإيّنِ حممٌد رسوُل اَّللِ 

 [ .4َعَصُموا مينِّ دماَءهم وأمواهَلم ِإال حبَقَِّها، َوِحَساهُبُْم َعَلى هللا( ]
__________ 

عرب هناك م، فأسلم املنذر بن ساوى ومجيع ال] )( [ عبد هللا احلضرمي ليدعو أهلها إىل اإلسال
، فوىل عمر مكانه أاب هريرة -هـ 20واليا عليها إىل أن تويف سنة  وبعض العجم، وبقي العالء

 الدوسي.
 )ايقوت: البحرين(

[ أسامة بن زيد بن حارثة، من كنانة عوف، صحايب جليل، ولد مبكة ونشأ على اإلسالم كان أبوه 1]
مع النيب صّلى ه وآله وسّلم حيبه حبا مجا، هاجر ما، وكان رسول هللا صّلى هللا عليمن أول الناس إسال

هللا عليه وآله وسّلم إىل املدينة، وأّمره النيب قبل أن يبلغ العشرين من عمره، فكان مظفرا موفقا، 
حل أسامة استعمله النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، وملا تويف الرسول ر 

مث عاد إىل املدينة فأقام إىل أن تويف  انتقل إىل دمشق يف أايم معاوية إىل وادي القرى فسكنه، مث
 .-هـ 54ابجلرف سنة 

 /1األعالم  49 /1، اإلصابة 399 -391 /2، هتذيب ابن عساكر 42 /4)طبقات ابن سعد 
291. ) 

 .374 /10[ احلديث بلفظ: )أنفذوا جيش أسامة( يف كنز العمال 2]
 .51[ سورة التوبة: 3]
 ،1، زكاة 28، صالة 28، 17بخاري: إميان ، ال36 -32حلديث يف: مسلم: إميان [ ا4]
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ُ قَاَل فـََقاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه: َواَّللِ  َلْو َمنَـُعوين  ُهُم الن يبُّ َصل ى اَّلل  ِمَن الز َكاِة ِعَقاال مم ا َكاَن َيَُْخُذ ِمنـْ
ا َوَلْو َما َحِييُت، مثُ  لنحاربن هم أََبداا َحىت  يـُْنِجَز اَّلل ُ َعَلْيِه وآله َوَسل    َوْعَدُه َويَِفَي لََنا َم َلَقاتـَْلتُـُهْم َعَلْيِه أََبدا

حِلاِت [ َوقـَْولُُه ِصْدٌق ال خُيَْلُف َلُه: َوَعَد اَّلل ُ ال ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الص ا1 ]َعْهَدُه، فَِإن ُه قَالَ 
 هَلُْم ِدينَـُهُم ال ِذي اْرَتضى هَلُْم لََيْسَتْخِلَفنـ ُهْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف ال ِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّنن  

 [ .2] 55: 24لَنـ ُهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمناا يـَْعُبُدوَنيِن ال ُيْشرُِكوَن يب َشْيئاا َولَيُـَبدِّ 



َا ْقد َشَرَح اَّلل ُ َصْدَرَك ِلِقَتاِل اْلقَ قَالَ  ، ِإمن   ْوِم، َفَسْمٌع َوطَاَعٌة.، فـََقاَل ُعَمُر: اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللِ 
 [ :3َعَلى رَْأِي َأيب َبْكٍر، فَأَْنَشَأ احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاٍم اْلَمْخُزوِميُّ ]قَاَل: َوتـََتاَبَع الن اُس 

 )ِمَن اْلَكاِمِل(
دِّيقُ  -1  ُعَمٌر رََأى َواَّلل ُ اَبِلُغ َأْمرِِه ... رَْأايا َفَخاَلَف رَْأيَُه الصِّ
 َك يف األُُموِر رَِفيقُ َغمِّْض يف اهْلَُدى ِإْغَماَضةا ... َواْرُفْق فَِإن  ِإْذ قَاَل  -2
 ْوِفيقُ َوجَتَاَف َعْن َأْمَواهلِِْم فََأََب لَُه ... ِإال ِقَتاُل َعُدوِِّه التـ   -3
 ِإن  ال ِذي َكاَنْت َعَلْيِه نـُُفوُسَنا ... يف احْلَاِداَثِت ِمَن احْلُُروِب تـَُتوقُ  -4
 [4 الد نِي َة َرد ُة التـ ْعوِيِق ]قـَْوُل اخْلَِليَفِة قَاتُِلوا َأْعَداءَُكْم ... ِإن   -5
ا ... َأْو فَاَت مم -6  [5ا عنده تفروق ]َواَّللِ  َلْو َمنَـُعوا ِعَقاال َواِحدا

__________ 
 ، الدارمي:3 -1، ابن ماجة: فنت 3، النسائي: زكاة 65، أبو داود: جهاد 28، 2] )( [ اعتصام 

 .8، 4، ابن حنبل 10سري 
 رة مضطربة: )فإن قلناه( .[ يف األصل العبا1]
 .5[ سورة النور 2]
 بذكره. [ مل أجد الشعر يف املصادر اليت بني يدي، وقد تفّرد الكتاب3]
 [ يف األصل: )درة التعويق( ، ويف البيت اقواء.4]
 شيء احلقري القليل.[ التفروق: تكرر يف شعره، ويبدو أهنا مبعىن ال5]
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 أ[ 7[ ]1ين حملوق ]َلَرَمْيُت قـَْوماا اِبْلَقَباِئِل َواْلَقَنا/ ... َمنَـُعوا الز َكاَة وإن   -7
 ُفوقُ ْو َكثْـَرٍة ... َما َداَم لِلس ْهِم اْلُمَري ِش ِبِقَتاهِلِْم يف ِقل ٍة أَ  -8
َنا نِْعَمةا ... فيها حلرب عدّوان مسبوق -9  َأْعِظْم بِِنْعَمِتِه َعَليـْ

__________ 
 [ يف األصل: )القبائل( ولعلها )ابلقنابل )أي مجاعات الناس واخليل.1]

 حموق: كذا ابألصل ولعلها )حلقيق( .
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 َساَمَة ْبِن زَْيدٍ ُروِج أُ ِذْكُر خُ 
َي اَّلل ُ َعْنُه َعَلى ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد، َوُهَو ُمَعْسِكٌر َخارَِج اْلَمِديَنِة، فـََقاَل َلُه: قَاَل: مثُ  َأقْـَبَل أَبُو َبْكٍر َرضِ 

ْر يف أُُموِرَك، َوِإَذا اْمِض َرمِحََك اَّلل ُ ِلَوْجِهَك ال ِذي أمرك به النيب صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم وَ  ال تـَُقصِّ
ْبِن اخْلَط اِب اِبْلُمَقاِم ِعْنِدي، فَِإيّنِ َأْسَتْأِنُس ِبِه َوَأْسَتِعنُي ِبَرْأِيِه، قَاَل ُأَساَمُة: َقْد  رَأَْيَت َأْن أَتَْذَن ِلُعَمرَ 

 فـََعْلُت.
ِإلَْيِه، فـََلْم َأَمَرُه الن يبُّ َصل ى اَّلل ُ عليه وآله َوَسل َم اِبخْلُُروِج َوَساَر ُأَساَمُة يف َجْيِشِه ِإىَل اْلَمْوِضِع ال ِذي َكاَن 

ا ِمَن اْلُكف اِر، فـََرَجَع ِإىَل اْلَمِديَنِة، َوأَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َقْد َعَزَم َعَلى ِقَتاِل َأْهِل  يـَْلَق ُهَناَك َأَحدا
َهْونَُه َعْن َذِلَك َويـَُقولُ الّرِد ِة َواخْلُُروِج ِإلَيْ  ، نـَْنُشُدَك اَّلل َ ِهْم بِنَـْفِسِه، َواْلُمْسِلُموَن يـَنـْ وَن: اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللِ 

  اْكُتبْ َأْن ال خَتُْرَج ِإلَْيِهْم بِنَـْفِسَك، فـََقْد َعَرْفَت َحاَل الن اِس، فَِإْن َهَلْكَت فـَُهَو َهالُك اْلُمْسِلِمنَي، َوَلِكنِ 
 فـَْليَـْقُدْم َعَلْيَك من عمان، واكتب إىل أابن بن[ َوَأِقْم أَْنَت يف اْلَمِديَنِة، 1ِإىَل َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ]

__________ 
[ عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، أحد دهاة العرب أويل الرأي واحلزم واملكيدة فيهم،  1]

أسلم يف هدنة احلديبية، واّله النيب صّلى هللا عليه وآله  كان يف اجلاهلية من األشداء على اإلسالم،
يش ذات السالسل، مث استعمله على عمان، وكان من أمراء اجليوش يف الشام زمن وسّلم إمرة ج

عمر، وواّله فلسطني مث مصر فافتتحها، وعزله عثمان، انضم إىل معاوية يف الفتنة فواّله على مصر، 
 .-هـ 43جمع أمواال طائلة، تويف يف مصر سنة فأطلق له خراجها ست سنني، ف

، مجهرة 14 -13، املغرب يف حلى املغرب قسم مصر 240 -235 /2الذهيب  -)اتريخ اإلسالم
األعالم  654 -650 /4، اإلصابة 1191 -1184 /3، االستيعاب 154أنساب العرب ص 

5/ 79. ) 
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اِكَر مثُ  ُضم ُهْم ِإىَل رَُجٍل ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َأْو ِمَن ِن، َوامْجَْع ِإلَْيَك اْلَعسَ [ يـَْقُدُم َعَلْيَك ِمَن اْلَبْحَريْ 1َسِعيٍد ]
ْهُه ِإىَل َأْعَداِء اَّللِ  اْلُمْرَتد ِة، فـََعَسى اَّلل ُ تـََباَرَك 2األَْنَصاِر َتُكوُن َقْد َعَرفْـَتُه اِبْلَبْأِس ] د ِة، فـََوجِّ [ َوالشِّ

 يـَْنُصَرَك َعَلْيِهْم. َوتـََعاىَل َأنْ 
، َفِعْنَدَها َكَتَب أَبُو َبْكٍر ِإىَل َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َوُهَو يـَْوَمِئٍذ ِبُعَماَن، َقْد َكاَن واّله النيب صّلى هللا فـََقالَ 



اَن ُه، َأقْـَبَل َعَلى َأْهِل ُعمَ عليه وآله َوَسل َم، قـَْبَل َذِلَك، فـََلم ا َورََد َعَلْيِه ِكَتاُب َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعنْ 
فـََقاَل: )اَي َهُؤالِء، ِإن ُكْم َقْد علمتم أن النيب صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم بـََعَثيِن ِإلَْيُكْم َعاِمال َوَأِمرياا 

ُتْم َعَلى َما حيُِبُُّه ا ُتْم ِإىَل اإِلْسالِم، وَُكنـْ َ رسول هللا َّلل ُ َوَرُسولُُه، َغرْيَ أَن  َوَداِعياا، فـََقِبْلُتُم اأَلْمَر َوَأَجبـْ ُه َقْد تـُُويفِّ
يُق َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َوَمْن أَ  دِّ طَاَع الن يب  صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، َوَقْد قَاَم أِبُُموِر اْلُمْسِلِمنَي أَبُو َبْكٍر الصِّ

ْت َهِذِه الّرِد ُة، َوَأاَن َأْعَلُم َأن  َأاَب َبْكٍر ِطيَعُه َميِّتاا، َوَقْد َحَدثَ صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم َحيًّا، فـََيِجُب َأْن يُ 
ل ِذي ِعْندَُكْم ِمَن َسيُـَقاتُِلُهْم َحىت  يـَُرد ُهْم ِإىَل ِديِن اإِلْسالِم، َوَهَذا ِكَتابُُه أََتى َيَُْمُرين اِبْلُقُدوِم َعَلْيِه، َفَما ا

[ ، فـََقاَل: )اَي َعْمُرو، ِإان  نُِطيُعَك اْليَـْوَم ِبطَاَعِة 3امْسُُه ظَاملُ ْبُن َسر اٍق ]َب ِإلَْيِه أَبُو ُصْفَرَة، وَ الر ْأِي( ، فـََوثَ 
َنا، َوالس الُم( . قَاَل: َنا َمْن َأْرَسَلَك ِإلَيـْ ا ِبطَاَعِة اْليَـْوَم، َوال َعَصيـْ  َأْمِس، َونُِطيُعَك َغدا

 [ ، فـََقاَل: )اَي َعْمُرو، ِإن  اخْلَِياَر ليس إلينا، ولكن4 ]ِه َعب اُد ْبُن اجْلََلْنِديِّ مثُ  َوَثَب ِإلَيْ 
__________ 

[ أابن بن سعيد بن العاص األموي، صحايب من ذوي الشرف، كان أول اإلسالم شديد اخلصومة 1]
له وسّلم عامال على البحرين ، وبعثه النيب صّلى هللا عليه وآ-هـ 7لإلسالم واملسلمني، مث أسلم سنة 

فيها إىل أن تويف النيب فرجع إىل املدينة وأقام فيها إىل أن كانت وقعة أجنادين فحضرها  فبقي
 ، وقيل مات يف خالفة عثمان.-هـ 13واستشهد هبا زمن أيب بكر الصديق سنة 

 /1 ، اإلصابة124 /2، هتذيب ابن عساكر 220، حسن الصحابة ص 378 /1)اتريخ اإلسالم 
 ( .27 /1، األعالم 18 -15

 [ يف األصل: )ابلناس( وهو تصحيف.2]
[ يف األصل: )أبو سفرة( ابلسني، وهو أبو صفرة ظامل بن سارق أو سراق األزدي العتكي 3]

البصري، والد املهلب بن أيب صفرة األمري املشهور، قدم أبو صفرة على النيب صّلى هللا عليه وآله 
ّلى هللا عليه وآله وسّلم ومل يفد عليه، أبو صفرة مسلما على عهد النيب ص وسّلم فأسلم، وقيل كان

 ووفد على عمر يف عشرة من ولده أصغرهم املهلب، مل تذكر وفاته.
 ( .1692 /4، االستيعاب 222 -221 /7)اإلصابة 

 [ عباد بن اجللندي، وقيل عبيد بن اجللندي األزدي: أخو جيفر بن اجللندي ملك عمان،4]
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َنا، َوطَاَعُتُه  اخْلَِياَر َّلل  َعز  َوَجل  َوِلَرُسوِلِه حُمَم ٍد َصل ى هللا عليه وآله َوَسل َم، َوَقْد َكاَن اْخَتاَرَك َوَأْرَسَلَك ِإلَيـْ
 َميِّتاا َكطَاَعِتِه َحيًّا، َلْسَنا َنْكَرُه ُمَقاَمَك َواأَلْمُر إليك، والسالم( .

َثٍم، فـََقاَل: / )اَي َعْمُرو، ِإن  َرُسوَل اَّللِ  َصل ى اَّلل ُ ب[ مثُ  َوَثَب  7]  َعَلْيِه وآله َوَسل َم َجْعَفُر ْبُن َخيـْ
َناَك، فَِإْن َيُكِن الر ُسوُل َقْد َماَت فَِإن  اَّلل َ َعز  َوَجل  َحيٌّ ال  َنا َفَدَعْوتـََنا فََأَجبـْ مَيُوُت، فَِإْن َأْرَسَلَك ِإلَيـْ

 َت ِعْنَداَن َأَطْعَناَك، َوِإْن ِشْئَت اْلَمِسرَي َخَفْراَنَك َوالس الُم( .َأَقمْ 
ُتْم، َوَقْد َأْحبَـْبُت َأْن خَتِْفُروين( ، فـََقالُ فَـ  وا: )نـَْفَعُل َقاَل َعْمٌرو: )َجَزاُكُم اَّلل ُ َخرْياا فـََقْد َتَكل ْمُتْم َوَأْحَسنـْ

 َذِلَك( .
اَدُة ْبُن اجْلَْلَنِديِّ يف َسْبِعنَي َج َمَعُه أَبُو ُصْفَرَة ظَاملُ ْبُن َسر اٍق، َوُجَفرْيُ ْبُن َجْعَفٍر، َوُعبَ فـََتَجه َز َعْمٌرو، َوَخرَ 

 [ :2[ يـَُقوُل يف َذِلَك ]1فَاِرساا ِمْن ُوُجوِه َأْهِل ُعَماَن، فَأَْنَشَأ ُعْقَبُة ْبُن النـُّْعَماِن اْلَعَتِكيُّ ]
 )ِمَن الط وِيِل(

َنا ِلَعْمٍرو يـَْوَم َعْمٍرو َكأَن ُه ... َطرِيٌد نـََفْتُه ] -1  [4 َوالس َكاِسُك ][ َمْذِحجٌ 3َوفـَيـْ
َنا َوَمْن ال يـَْعِرِف احلّق هالك -2  َرُسوِل َرُسوِل اَّللِ  َأْعِظْم حبَقِِّه ... َعَليـْ

__________ 
خوه، قال عمرو بن العاص: وبعثين رسول هللا ] )( [ مل ير النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم هو وال أ

ابين اجللندي وكاان بعمان، وكان امللك منهما جيفرا وكاان  صّلى هللا عليه وآله وسّلم إىل جيفر وعبيد
 من األزد، فذكر قصة إسالمهما وأهنما خليا بينه وبني الصدقة، وأسلم معهما بشر كثري.

 ( .542 /1)اإلصابة 
( وهو العتكي نسبة إىل العتيك بن األزد، وعقبة بن النعمان العتكي ممن [ يف األصل: )العكي1]

الم زمن الرّدة، وكان ممن شيع عمرو بن العاص يف مسريه من عمان إىل املدينة بعد ثبتوا على اإلس
 وفاة الرسول صّلى هللا عليه وآله وسّلم، فقدم ومن معه إىل أيب بكر فشكر هلم أبو بكر ثباهتم.

 ( .195 /2، اتريخ بغداد 61 /4، أسد الغابة 132 -131 /5)اإلصابة 
 .27، وقطع من كتاب الرّدة ص 132 /5بة يف اإلصا 6، 2، 1[ األبيات: 2]

، واتريخ بغداد 93دون نسبة، وإنباه الرواة ص  282والبيت األول يف: احملمدون من الشعراء ص 
2/ 195. 
 [ اإلصابة وقطع من كتاب الردة: )بغته( .3]
 (476مذحج: قبيلة من اليمن نسبة إىل مذحج وهو مالك بن أدد. )مجهرة النسب ص  [4]
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  َعَلْيِه اْلَمَساِلكُ َرَدْداَنُه مَلْ ُيْشُتْم ُلَؤيُّ ْبُن َغاِلٍب ... بِِه اآلَن ِإْذ َضاَقتْ  -3
َفٌر ] -4  لَْيِه الص َعاِلكُ [ إِ 2[ ... َوظَاملٌ اْلُموِدي ]1َتَضم َنُه ِمن ا ِعَباٌد َوَجيـْ
 [4َلْيِه اأَلرَاِمُك ][ عَ 3فََأْصَبَح َعْمٌرو اِبْلَمِديَنِة َساِلماا ... يـَُقْهِقُه َمْزِجيًّا ] -5
 [5 َوْسطََنا ... ِإَذا َكاَن يـَْوٌم َكاِسُف الش ْمِس َحاِلُك ]َوحَنُْن ُأاَنٌس َيََْمُن اجْلَارُ  -6
 [ ... َوِعْمَراُن َواحْلَاِمي احْلَِقيَقَة َماِلكُ 6رْيِ قـَْوَمُه ]ِبَذِلك َأْوَصى ِنْسَوُة اخلَْ  -7

 [ :7و ْبُن اْلَعاِص يف َقِصيَدٍة َلُه َحْيُث يـَُقوُل ]قَاَل: َوَقْد َمَدَحُهْم َعْمرُ 
  الط وِيِل()ِمنَ 

  َجَزاءِ َأُقوُل َوَحْويل آُل ِفْهِر ْبِن َماِلٍك ... َجَزى اَّلل ُ َعينِّ اأَلْزَد َخرْيَ  -1
 ءِ [ َواحْلََواِدُث مَج ٌة ... َولَْيَسْت أبَِْرٍض يل َوال ِبَسَما8أَتـَْيُت ُعَماانا ] -2
 ْهِل ِحَباٍء َصاِدٍق َوَوفَاءِ [ اِبأَلْزِد َأْراَبِب نِْعَمٍة ... َوأَ 9َفَحي  َهال ] -3
َفٌر ... َوظَاملٌ الد اعِ  -4 ُهْم ِعَباٌد َوَجيـْ  ي ِلُكلِّ عالءَتَضم َنيِن ِمنـْ

__________ 
أشرس بن   ] )( [ والسكاسك: قبيلة من قبائل زيد بن كهالن، من اليمن، نسبة إىل سكسك بن

 ( .431كندة. )مجهرة النسب ص 
جللندي، وجيفر: هو جيفر بن ظامل من أهل عمان الذين شيعوا عمرو بن [ عباد: هو عبادة بن ا1]

 العاص إىل املدينة.
صفرة ظامل بن مسروق أحد أفراد الوفد الذين شيعوا عمرو بن العاص إىل املدينة،  [ ظامل: هو أبو2]

 واملودي: أي األسد.
 يقهقه مزجيا: أي ضحك حىت زجا أي انقطع ضحكه )اللسان: زجا( .[ 3]
 [ األرامك: مجع الرامك، شيء أسود خيلط ابملسك )الصحاح: رمك( .4]
 [ يف األصل: )يوما( ، والوجه )يوم( .5]

 يف اإلصابة وقطع من كتاب الرّدة: )هالك( .
 ذا الرسم.[ كذا ابألصل: )نسوة اخلري( ، ولعل )نسوة( اسم شخص حرف هب6]
 يوما ويرفع عقريته ابللوم لتقصريي. [ مل أجد هذه األبيات يف مصدر آخر، ولعل غريي سيجد7]
 [ صرف )عمان( وهي غري مصروفة، وجيوز هذا يف الشعر.8]
 : )فحيلي هل( .[ يف األصل9]
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 َزِري َورَِداِئي[ ِإىَل َأْهِل اْلَمِديَنِة َساِلماا ... ُأَجْرِجُر ِفيَها ِمئْـ 1أَتـَْيُت ] -5
 [2َعَلى ِحنِي َأْن َجاَشْت َمَعدُّ ِبرِد ٍة ... َوَأْواَبُش َهَذا احْلَيِّ َحيِّ ِضَباِء ] -6
نَـَنا ِإال ُسُيوٌف َواَترَةا . -7  [ َوْأَشطَاِن اجْلُُزوِر ِظَماءِ 3.. هِبَْسٍم ]َفَما بـَيـْ
ُهُم ... َعَلى كُ  -8  لِّ َحاٍل لَْيَس َذا خبََفاءِ ُمَقر بَُة اآلَجاِل ِمن ا َوِمنـْ
 َتُدوُر رََحا اآلَجاِل ِفيَنا َوِفيِهُم ... ِبَدْوِر فـََناٍء َأْو ِبَدْوِر بـََقاءِ  -9

يَنَة َحىت  َدَخُلوا َعَلى َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َوَسل ُموا عليه، مث أخذوا بضبع قَاَل: َوَقْد َقِدَم اْلَقْوُم اْلَمدِ 
، َواَي َمْعَشَر اْلُمْسِلِمنَي، َهَذا َأِمرياَُن َعْمُرو ْبنُ [ 4]  َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َوقَاُلوا: )اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللِ 

اَنْت َرُسوُل اَّللِ  صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، َوحَنُْن َلُه َشاِكُروَن، َوَهِذِه َأَمانٌَة َقْد كَ  اْلَعاِص ال ِذي َوج َه ِبهِ 
َها ِإلَْيُكْم، َوالس الُم( .  يف َأْعَناِقَنا، َوَوِديَعٌة َكاَنْت ِعْنَداَن، َوَقْد َترَب ْأاَن ِمنـْ

ُ عَ  أ[ خريا. فأنشأ رجل  8ْنُه، َواْلُمْسِلُموَن َعَلْيِهْم ثـََناءا حسنا، وجزوهم ]قَاَل: فَأَْثىَن أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل 
 من اخلفيف([ : / )5من قريش يقول ]

__________ 
 [ يف األصل: )فأتيت( ، والفاء زائدة ال يستقيم هبا الوزن.1]
لفتح والتشديد: [ يف األصل: )ضياء( ابلياء املثناة، والصواب: )ضباء( ابلباء املوحدة، وضباء اب2]

 موضع جاء يف شعر احلسني بن مطري األسدي:
 راء فالعوجوأصبحت منهم ضّباء خالية ... كما خلت منهم الزو 

 )ايقوت: ضباء(
 [ يف األصل الكلمة غري واضحة حتتمل )ببسم، أو هبسم، أو بسهم( .3]

رايب )اهلسم( اهلسم: الكسر لغة يف اهلشم، هسم الشيء يهسمه هسما، كسره، وقال ابن األع
 بضمتني، الكاوون، قال أبو منصور: كأن األصل احلسم، وهم الذين يتابعون الكي مرة بعد أخرى، مث

 قلبت احلاء هاء. )اللسان: هسم( .
[ يف األصل: )بصبغ( وهو تصحيف، والضبع: العضد كلها وأوسطها بلحمها، أو اإلبط إىل 4]

 نصف العضد من أعاله )القاموس: ضبع( .
 قصيدة ضعيفة ومضطربة الوزن.[ ال5]
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 امِ اي عبادا واي بن َساِرِق اخْلرَْيِ ... اَي ُجَفرْيُ ْبَن ِجْفٍر َخرْيَ مهَُ  -1
ُتْم ِبَذا َمَع اإِلْسالمِ  -2 َر هِبَا اأَلْزُد ... َوَقْد ُكنـْ  ُقْمُتْم اِبل ِذي ُبشِّ
يِن ِفْعَل قـَْوٍم ِكَرامِ [ َعْمراا َوَقْد رجع النا ... س عَ 1َوَرَدْدمُتْ ] -3  ِن الدِّ
 مِ مَيَِنيُّوَن َواأَلَمانَُة يف األز ... د َوَوْشُك اْلِقَرى َوُحْسِن اْلَكال -4
 َوحبُْسِن اجلَِْواِر َقْد فضل النا ... س َوَمْنِع احلَِْمى َوقـَْتِل احْلََمامِ  -5
مِ ِسْرمُتْ لِْلَوفَاِء َخرْيَ َمِسرٍي ... َنَظراا يف َعوَ  -6  اِقِب اأَلاي 
 [ يف اْلَعَمى َوالظ المِ 2ِمْن ُعَماَن ِإىَل اْلَمِديَنِة َوالن ا ... ُس مَيُْرُجوَن ] -7
 [3ِبَرُسوِل الن يبِّ ِإْذ َعُظَم اخْلَْط ... ُب َوَخَفْت َطَواِمُن اأَلْحالِم ] -8
َنا ا -قـُْلُتْم ِإْذ أََتى اْلَمِديَنَة اي عم -9 َمامِ ... رو َقَضيـْ َماَم بـَْعَد الذِّ  لذِّ

 ... ح َوَما اَنَح فَاِقَداُت احلَِْمامِ  -فـََعَلْيَك الس الُم َما هّبت الري -10
َنا ] -11 َمامِ 4َقْد َقَضيـْ َنا ِإلَْيِه َحق  الذِّ  [ َحق  اْلَمِسرِي ِإلَْيِه ... َوَقَضيـْ

  َعْنُه، ِبُقُدوِم َعْمٍرو َعَلْيِهْم، قَاَل:قَاَل: َوُسر  اْلُمْسِلُموَن َوأَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ 
[ َيْستَـْقِدُمُه ِمْن َأْرِض اْلَبْحَرْيِن، َوَقْد َكاَن الن يبُّ 5ِعيٍد ]وََكَتَب أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِإىَل َأاَبِن ْبِن سَ 

َها َأِمرياا، فـََلم   ا َوَرَد َعَلْيِه اْلِكَتاُب اَنَدى يف َأْهِل اْلَبْحَرْيِن َفَجَمَعُهْم، صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم َوج َهُه ِإلَيـْ
[ َأْهَل ُعَماَن َقْد َوفـ ْوا ِلَصاِحِبِهْم َعْمِرو ْبِن 6َبْكٍر، َوقَاَل: )َقْد َعِلْمُتْم ]َأن [ ] مثُ  قـََرَأ َعَلْيِهْم ِكَتاَب َأيب 

[ ، فـََقاَل: )اَي 7اَداِت َعْبِد اْلَقْيِس يـَُقاُل َلُه اجْلَاُروُد ْبُن املعل ى ]اْلَعاِص( ، قَاَل: فـََوَثَب رَُجٌل ِمْن سَ 
  إسالمنا كان طوعا بالَأاَبُن، َقْد َعِلْمَت أبَِن  
__________ 

 [ يف األصل: )وردمت( .1]
 [ ميرجون: من املرج )بفتحتني( الفساد والقلق واالضطراب، وأمر مريج أي خمتلط.2]

 مرج( . )القاموس:
 [ طوامن األحالم: العقول الرزينة.3]
 [ يف األصل: )وقد قضيت( وال يستقيم هبا الوزن.4]
 سعيد.[ مرت ترمجة أابن بن 5]
 [ يف األصل: )اي أهل عمان( .6]



[ يف األصل: )اجلازورد( حتريفا، وهو اجلارود، وامسه بشر بن عمرو بن حنش بن املعلى العبدي 7]
 طن من أسد ربيعة( ، كان شريفا يف اجلاهلية،سيد عبد القيس )وهم ب
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[ ، 1] 83: 3يف الس ماواِت َواأْلَْرِض َطْوعاا وََكْرهاا ِقَتاٍل، فَأَنـَْزَل اَّلل ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل ِفيَنا: َوَلُه َأْسَلَم من 
آله َوَسل َم َصَدقَاِت َأْمَوالَِنا ِمْن قـَْبِل َأْن حَيِْمَلَها ِإلَْيِه َوَقْد َعِلْمَت أَن ُه مَحَْلَنا ِإىَل َرُسوِل اَّللِ  صّلى هللا عليه و 

 ْعَناَك، َوِإْن َظَعْنَت َعن ا َخَفْراَنَك( .َأَحٌد ِمَن الن اِس، فَِإْن َأَقْمَت ِعْنَداَن َأطَ 
ِئٍذ َشْيُخ َعْبِد اْلَقْيِس َوَأَسنـَُّها فـََقاَل: )اَي َأاَبُن، [ ، َوُهَو يـَْومَ 2قَاَل: مثُ  َوَثَب ِإلَْيِه َهرُِم ْبُن َحي اَن اْلَعْبِديُّ ]

، َوَشد  ِبِه قـُُلوبـََنا َوأَْلِسنَـتَـَنا، فـََلْسَنا خَنَاُف َأْعَداَءاَن ِمَن الن اِس، ِإن  اَّلل َ َعز  َوَجل  َقْد َكثـ َر اِبإِلْسالِم َعَدَدانَ 
فَِإْن َكاَن َأْوَحَشَك ِمن ا َشْيٌء َأَمن اَك ِمْنُه، َوِإْن َخِشيَت َأْن تـَْعِجَز َعْن ُواليَِتَنا  َوَقْد أَبـَْيَت اْلُمَقاَم أبَِْرِضَنا،

 ا، َوِإَذا َأَرْدَت َخرْياا مم ا أَْنَت ِفيِه َبَذْلَنا َلَك َأْمَوالََنا( .َأَعن اَك أِبَنـُْفِسنَ 
 [ ، َوُهَو ال ِذي َسو َدُه النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم على3َعْبِديُّ ]مثُ  َوَثَب ِإلَْيِه اْلُمْنِذُر ْبُن َعاِئٍذ الْ 

__________ 
 لى بين بكر بن وائل فظفر هبم، وقالت العرب:] )( [ مسي ابجلارود بعد وقعة أغار هبا ع

جردهم. أدرك اإلسالم ووفد على النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم ومعه مجاعة من قومه وكانوا 
نصارى، فأسلم وأكرمه النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم، ثبت يف الردة على عهده، وجهه احلكم بن 

-هـ 20فقتل يف عقبة الطني )موضع بفارس( شهيدا سنة  أيب العاص إىل فارس لقتال أهل )سهرك( ،
 .-هـ 21، وقيل قتل مع النعمان بن مقرن بنهاوند سنة 

، 442 -441 /1، اإلصابة 44 /2، اتريخ اإلسالم 265 /2، اتريخ الكامل 407 /5)ابن سعد 
 ( .55 /2األعالم 

 .83[ آل عمران 1]
قيس، من التابعني النساك، كان أمري عبد القيس يف [ هرم بن حيان العبدي األزدي من بين عبد ال2]

ودخلها،  -هـ 18الفتوح، ويل بعض احلروب أايم عمر وعثمان أبرض فارس وحاصر )بوشهر( سنة 
وكان من سكان البصرة، بعثه عثمان بن أيب العاص أمري البحرين إىل قلعة )جبرة( ويقال هلا )قلعة 

 .-هـ 26ت يف إحدى غزواته سنة ، وما-هـ 26الشيوخ( فافتتحها عنوة سنة 
، اإلصابة 137 /3، صفة الصفوة 211 /3، اتريخ اإلسالم 57 /5، أسد الغابة 95 /7)ابن سعد 



 ( .82 /8، األعالم 363 /1لتبيني ، البيان وا533 /6
[ املنذر بن عائذ العبدي املعروف ابألشج، أشج عبد القيس، وقيل امسه منقذ بن عائذ، قيل إنه 3]

وقائدهم إىل اإلسالم وابن ساداهتم، قال له رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم: اي أشج، سيدهم 
 وكان أول يوم مسي فيه األشج.

 ( .1449 /4، االستيعاب 216، 129 /6)اإلصابة 
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 ُمَقاَمَك ِعْنَداَن َخرْيٌ َلَك ولنا، ولو كنت تريد َوْفِد َعْبِد اْلَقْيِس، ِحنَي َوَفُدوا َعَلْيِه، فـََقاَل: )اَي َأاَبُن، ِإن  
ُفِسَنا، َويف ُخُروِجَك َعن ا مَ  َنا، مقامك لنفسك ال تبعنا َهَواَك، َوَلِكن ا نُرِيُدَك ألَنـْ ْعِصَيٌة إِلَماِمَك َوَعْيٌب َعَليـْ

 ( .فَِإْن أَبـَْيَت ِإال اخْلُُروَج َعن ا فـََغرْيُ َمْأُموٍر َوال َمْطُرودٍ 
رْيِ فـََقاَل َأاَبُن ْبُن َسِعيٍد: )َجَزاُكُم اَّلل ُ َخرْياا اَي معشر عبد القيس، فو هللا َما رَأَْيُت َخْصَلةا ِمْن ِخَصاِل اخلَْ 

ِه َعْن ب[ أَن ُكْم مَتْنَـُعوين َما مَتْنَـُعوَن بِ  8[ ]1َي َمْوُجوَدٌة ِفيُكْم َوَلْو/ َأَقْمُت ِعْندَُكْم َلَعِلْمُت ]ِإال َوهِ 
، َواللُُّحوُق ِبِه َواجِ  َناِئُكْم، َوَهَذا ِكَتاُب َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َقْد َورََد َعَلي  ُه َقْد ٌب، فَِإن  أَنـُْفِسُكْم َوأَبـْ

َها( . ا ِمْن أَْيِدي اْلُمْسِلِمنَي َعنـْ  َحَدَثْت َهِذِه الّرِد ُة، َوُأِحبُّ َأْن َيُكوَن َيدا
ُح ْبُن بَُه اْلَقْوُم ِإىَل َذِلَك، َوَخَرَج َأاَبُن ْبُن َسِعيٍد ِمَن اْلَبْحَرْيِن، َوَمَعُه َهرُِم ْبُن َحي اَن، َوَأُخوُه َصَبا فََأَجا

رة. قال: [ ، َواحْلَاِرُث بن م3[ ، َوَعْبُد اَّللِ  ْبُن َسو اٍر ]2َجاُروُد ْبُن اْلُمَعل ى، َواأَلَشجُّ ْبُن َعاِئٍذ ]َحي اَن وَ 
 [ :4فخرج معه هؤالء القوم يف َثالِثنَي فَاِرساا ]ِمْن[ َساَداِت َعْبِد اْلَقْيِس، فَأَْنَشَأ َأاَبٌن يـَُقوُل ]

 ()ِمْن جَمُزوِء الر َملِ 
 [ ... َعْن َأاَبِن ْبِن َسِعيدِ 5ُجِزَي اجْلَاُروُد َخرْياا ] -1
 [6َوَصَباٌح وأخوه ... هرم خري عميد ] -2

__________ 
 [ ابألصل: )لعلمتم( .1]
 [ يف األصل: )السج( ، وهو األشج بن عائذ أو املنذر بن عائذ العبدي، السابق ذكره.2]
صّلى هللا عليه وآله وسّلم على البحرين، وكان ممن وىف ألابن  [ عبد هللا بن سوار: من عمال النيب3]

 ( .92 /5بن سعيد بن العاصي. )اإلصابة 
 ة الوزن وفيها خلل كثري حناول أن نصلحه.[ القصيدة مضطرب4]



الذي ينقل عن اإلصابة،  23وقطع من كتاب الردة ص  404 /3يف اإلصابة  2، 1جاء البيتان: 
 .220 /1وحسن الصحابة 

 [ يف األصل: )جزى هللا اجلارود خري( ، والتصويب من اإلصابة.5]
 [ يف األصل: )هرمه خري محيد( ، والتصويب من اإلصابة.6]
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 [1وأشّج القوم ذو السُّوء ... دد َوالر ْأِي الس ِديِد ] -3
 اِرُث ِمْن َبْع ... ِد جزاء مبزيدَوُجِزَي احلَْ  -4
 [2... ء يف اْلَعاِم الش ِديِد ]وابن سّوار فنعم املر  -5
 [3وا ... ُكل  شيطان مريد ]َأْسَلُموا َطْوعاا وََكفُّ  -6
 ووفوا ابلعهد والّذ ... مة َواأَلْمِر احْلَِميدِ  -7
 َوبَِعيدِ [ ... ِمْن َقرِيٍب 4َسْوَف أَتْتِيِهْم ُمَناُهْم ] -8
 ِديدِ [ َأْخَلَق ِمينِّ ... ِمْن ثـََناٍء جلََ 5ِإن  َما ] -9

 وُه اْلَمِديَنَة َساِلماا، فَأَْنَشأَ رَُجٌل ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس يـَُقوُل يف َذِلَك:قَاَل: َوَساَر اْلَقْوُم َمَع َأاَبٍن َحىت  َأْوَردُ 
 )ِمَن الط وِيِل(

 وُب َكِثريٌَة ... َأِمرياا فـَُقْلَنا َمْرَحباا أبَِاَبنِ َأاَتاَن َأاَبٌن َواخْلُطُ  -1
 ْداَنٍن وَُكلِّ مَيَانِ َرُسوُل َرُسوِل اَّللِ  َأْعِظْم حبَقِِّه ... َعَلى ُكلِّ عَ  -2
 [ ... َومَلْ َيَْتِِه ِمن ا َأذاى بِِلَسانِ 6َأَطْعَنا فـََلْم نـَْعِص َأاَباَن ِقالَمَة ] -3
 [7َأاَبِن ] ُكلِّ َأْمٍر يُرِيُدُه ... َكَأان  َرِضيعاا ثَْدَي ُأمِّ وَُكن ا َلُه يف  -4
 خَت َونُُه رَْيٌب ِمَن احْلََداَثنِ  فـََلم ا أََتى نـَْعُي الن يبِّ حُمَم ٍد ... -5
 َأَمْراَن َأاَبانا اِبْلُمَقاِم َمَكانَُه ... َعَلى ثَِقٍة ِمْن َأْمرِِه َوبـََيانِ  -6
 ا وأّي أوانا لَُه اْلَبْحَرْيَن َأْرٌض مضيئٌة ... هِبَا الدِّيُن والدنيَوقـُْلنَ  -7

__________ 
 ( .[ يف األصل: )ذو املودة والرأي السديد1]
 [ يف األصل: )يف عام الشديد( وخلله واضح.2]
 [ يف األصل: )عن شيطان( .3]



 [ يف األصل: )سرن َيتيهم( .4]
 )ما( لغري العاقل، ويف البيت اقواء.[ يف األصل: )ان من( ، والصواب 5]
 ان قالمتا( .[ يف األصل: )فلم نعصي أاب6]
 [ يف األصل: )كأان رضيعي( وهو حلن.7]
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 [1ْوَفْت ِهَضاُب ِعَداِن ]َوَما َجاُر َعْبِد اْلَقْيِس ِفيِهْم مبُْسِلٍم ... َيُد الد ْهِر َما أَ  -8
 فـََلم ا َأََب ِإال اللَِّحاَق ِبَقْوِمِه ... َسنَـن ا َلُه َما َسن  َأْهُل ُعَمانِ  -9

 َضم َنُه ِمن ا َثالثُوَن رَاِكباا ... ِإىَل قـَْوِمِه َوالن اُس َأْهِل ِسَنانِ تَ  -10
َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ عنه، مع َأاَبِن ْبِن َسِعيٍد، أَْثىَن َعَلْيِهْم أَبُو َبْكٍر  ِإىَل َأيب قَاَل: َوَلم ا َقِدَمْت َعْبُد اْلَقْيسِ 

، َما فَارَْقُت اْلَقْوَم َوَخَرْجُت َواْلُمْسِلُموَن ثـََناءا َحَسناا، قَا َل َأاَبُن ْبُن َسِعيٍد: َواَّللِ  اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللِ 
ُهْم، َوإِ ِلَشْيٍء َكرِْهُتُه  ُوا َوال َبد ُلوا، َوَلْقد َعَرُضوا َعَلي  اْلُمَقاَم َبنْيَ ِمنـْ ُْم َعَلى ِديِن اإِلْسالِم، َما َغري  هن 

ُتَك طَائِعاا، َوَقْد َأْحبَـْبُت َأْن َأُكوَن َمَعَك َعَلى َأْهِل الّرِد ةِ َأْظُهرِِهْم، غَ   .رْيَ أَن ُه َورََد َعَلي  ِكَتاُبَك فََأَجبـْ
ِإىَل اَّللِ  تـََعاىَل َعَل الن اُس جَيَْتِمُعوَن ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، ِمْن ُكلِّ اَنِحَيٍة، َويـَتَـَقر بُوَن ِإلَْيِه، وَ قَاَل: َوجَ 

 ِبِقَتاِل َأْهِل الّرِد ِة.
ٍء َأْن يـَْرَتدُّوا َعْن ِديِن اإلسال أ[ َعِديُّ ْبُن َحامتٍِ الط اِئيُّ  9] م، فقام/ سيدهمقَاَل: َومَه ْت قـََباِئُل َطيِّ

ٍء، ِإن ُكْم ِإْن َأَقْمُتْم َعَلى ِديِن اإِلسْ 2] َيا َواآلِخَرَة، َوِإْن رََجْعُتْم [ ، فـََقاَل: )اَي َمْعَشَر َطيِّ نـْ ُتُم الدُّ الِم َأَصبـْ
َيا َواآلِخَرَة، َواْستَـْغىَن اَّلل ُ  نـْ ِلْمُتْم َأن  هللا تبارك وتعاىل قد قبض نبيكم حممد َعْنُكْم، َوعَ  َعْنُه َخِسْرمُتُ الدُّ
 صّلى هللا عليه وآله وسّلم، وهذا خليفته

__________ 
 هبا عدن حاضرة حضرموت، وزاد األلف للوزن. [ هضاب عدان: أراد1]

)عزان( ، وعدان: بتشديد الدال، مدينة كانت على الفرات ألخت الزابء، ومقابلتها أخرى يقال هلا 
 ظن الشاعر أراد ذلك.وال أ

 )ايقوت: عدن، عدان( .
ء، كان [ عدي بن حامت بن عبد هللا بن سعد بن احلشرج الطائي، أمري صحايب من األجواد العقال2]

رئيس طيء يف اجلاهلية واإلسالم، وقام يف حرب الرّدة أبعمال كبرية، قال ابن األثري: خري مولود يف 



، وشهد فتح العراق، مث سكن الكوفة -هـ 9المه سنة عليهم، وكان إسأرض طيء وأعظمه بركة 
حامت الطائي  وشهد اجلمل وصفني والنهروان مع علي بن أيب طالب، وفقئت عينه يف صفني، وهو ابن

 .-هـ 28الذي يضرب به املثل جبوده، قيل: عاش أكثر من مائة سنة وتويف ابلكوفة سنة 
 /1، خزانة األدب 472 -469 /4إلصابة ، ا343 /2ألنف ، الروض ا509 /1)امتاع األمساع 
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َعَها مَيَْحُق اْلَماَل َويـَُقرُِّب اأَلَجَل،  ِه َصَدقَاِتُكْم َوالَقْد قَاَم أبَِْمرِِه يف أُم ِتِه، فـََوفُِّروا َعَليْ  مَتْنَـُعوَها، فَِإن  َمنـْ
ُْم َأقْـَياهُلُْم َوِخفُّوا ِإىَل ِقَتاِل َأْهِل الّرِد ِة ِمْن َأَسٍد َوَغَطَفاَن َوفـََزارََة، فَِإن  اخْلَِليَفَة َقْد َعَزَم َعَلى َغْزِوهِ  ْم، فَِإهن 

ُتُم اْليَـْوَم َخرْيٌ ِمْنُكْم َأْمِس، َوالس الُم( .جْلَاِهِلي ِة، َوُشجْ يف ا  َعاهُنُْم يف اإِلْسالِم، َوأَنـْ
 قَاَل: مثُ  أَْنَشَأ َعِديُّ ْبُن َحامتٍِ يـَُقوُل:

 )ِمَن الط وِيِل(
يَن َأْصَبَح َأْهُلُه ... َعَلى ِمْثِل َحدِّ الس ْيفِ  -1  بـَْعَد حُمَم دِ  َأال إن  َهَذا الدِّ
َيا إِلجْنَاِز َمْوِعدِ وَ  -2 نـْ يِن َوالدُّ  ال َذاَك ِمْن ُذلٍّ َوال ِمْن خَمَاَفٍة ... َعَلى الدِّ
ُلَنا ... َطوِيٌل َكَلْيِل اأَلْرَمِد اْلُمتَـَلدِِّد ] -3 َنا اِبلن يبِّ فـََليـْ  [1َوَلِكْن ُأِصبـْ
َياُن يف َوِإان  َوِإْن َجاَشْت َفزارَُة ُكلُّهَ  -4  َمْوٍج ِمَن اْلَبْحِر ُمْزِبدِ ا ... َوِذبـْ
 َوَأْجَرى هَلُْم ِفيَها ُذيُوَل ُغُرورِِه ... طَُلْيَحُة َمْأَوى ُكلِّ َغاٍو َوُمْلِحدِ  -5
 نـَُغاِدرُُهْم اِبخْلَْيِل َحىت  نُِقيَمُهْم ... ِبُصمِّ اْلَعَوايل َوالص ِفيِح اْلُمَهن دِ  -6
َا ... ِمَن اَّللِ  َحقٌّ َواْلِكَتاِب أَلمْحَدِ  ِقرُّوا اِبلنـُّبُـو ةِ َوَحىت  يُ  -7  َأهن 
يِن ِمْن ُكلِّ ُمْعَتدِ  -8 ٍء ... مِحَايََة َهَذا الدِّ  َوَقْد َسر ين ِمْنُكْم َمَعاِشَر َطيِّ
َعُكْم َأْمَواِلُكْم َونـُُفوِسُكْم ... رََجاَء ال ِذي جَيِْزي ِبِه اَّلل ُ  -9   يف َغدِ َوبـَيـْ

 اؤُُكْم َما َكاَن ِمْن َصَدقَاِتُكْم ... بَِغرْيِ ِجَهاٍد ِمْن ِلَساٍن َوال َيدِ َوِإْعطَ  -10
تَـَهى ِشْعُرُه َوَثَب زَْيُد اخليل الطائي ]  [ ، فقال: )اي معشر طيء،2قَاَل: فـََلم ا انـْ

__________ 
 لقاموس: لدد( .[ املتلدد: املتبلد املتحري واملتلفت ميينا ومشاال. )ا1]
اخليل الطائي: زيد بن مهلهل بن منهب، من أبطال اجلاهلية، لقب بزيد اخليل لكثرة خيله،  [ زيد2]



أو لكثرة طراده هبا، كان طويال جسيما مجيال، وكان شاعرا حمسنا وخطيبا لسنا، موصوفا ابلكرم، وله 
تسع  عليه وآله وسّلم سنة مهاجاة مع كعب بن زهري، أدرك اإلسالم ووفد على النيب صّلى هللا

للهجرة يف وفد طيء فأسلم وسّر به الرسول ومساه )زيد اخلري( ، وأقطعه أرضا بنجد، فمكث يف 
املدينة سبعة أايم وأصابته محى شديدة فخرج عائدا إىل جند، فنزل على ماء يقال له )فردة( فمات هنا 

 ، وقيل مات يف خالفة عمر بن اخلطاب.-هـ 9لك سنة 
 ،78، مثار القلوب ص 33، ذيل املذيل ص 448 /2ة األدب ، خزان269 -245 /17اين )األغ
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ُتْم ُشْجَعاهَنُْم 1ِإلَْيُكْم ] اْعَلُموا أَن ُكْم يف ِمْثِل اإِلْكِليِل ِمْن ُمَضَر، َوَأقْـَرُب اْلَقْومِ  [ َأَسٌد َوَغَطَفاُن، َوَقْد ُكنـْ
ُهْم ِلُرُجوِعِهْم َعْن ِديِن اإِلْسالِم، َوَمْنِعِهُم الز َكاِة، َوَهَذا أَبُو بَ يف اجْلَاِهِلي ِة، َوَقْد بَرِ  دِّيُق َئ اَّلل ُ ِمنـْ ْكٍر الصِّ

َه ِإلَْيِهْم خبَاِلِد ْبِن اْلَولِيِد ]َخِليَفُة َرُسوِل اَّللِ  َصل ى هللا عليه  [ يف 2وآله َوَسل َم، َوَقْد َعَزَم َعَلى َأْن يـَُوجِّ
َفُه اْلَقاِطَع، َوُرحْمَُه الن اِفَذ، َوَسْهَمُه الص  الْ   اِئَب( .ُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر، َفُكونُوا َسيـْ

يِع َما  ٍء ِإىَل مجَِ ، فَأَْنَشَد زَْيُد اخْلَْيِل يـَُقوُل ]فََأَجابـَْتُه قـََباِئُل َطيِّ  [ :3َأَحب 
 )ِمَن الط وِيِل(

 [ ُأْخَت َبيِن َنْصٍر ... فـََقْد قَاَم اِبألَْمِر اجْلَِليِّ أَبُو َبْكرِ 4 ]َأََب اَّلل ُ َما خَتِْشنيَ  -1
دِّيقُ 5َّللِ  يف اْلغَاِر َوْحَدُه ]جنَِيُّ َرُسوِل ا -2  يف ُمْعَظِم اأَلْمرِ  [ ... َوَصاِحُبُه الصِّ
َنٍة ... َتُكوُن عليهم مثل راغية -3  [6البكر ] ُأَماَمُة ِإن  اْلَقْوَم ُعمُّوا ِبِفتـْ

__________ 
 /3األعالم  624 -622 /2، اإلصابة 284، حسن الصحابة ص 95] )( [ الشعر والشعراء ص 

61. ) 
 [ )إليكم( : خرجة من فوق السطر.1]
بن املغرية املخزومي، سيف هللا القرشي، كان من أشراف قريش يف اجلاهلية [ خالد بن الوليد 2]

فسر  -هـ 7وأسلم قبل فتح مكة هو وعمرو بن العاص سنة وشهد مع مشركيهم حروب اإلسالم، 
اخليل، وجهه أبو بكر لقتال مسيلمة ومن ارتد من  هبما رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم، وواّله

ففتح احلرية مث إىل الشام وجعله أمري من فيها من  -هـ 12سرّيه إىل العراق سنة أعراب جند، مث 
ر بن اخلطاب عزله ووىل أاب عبيدة بن اجلراح، فقاتل بني يدي أيب عبيدة إىل أن األمراء، مث ملا توىل عم



 .-هـ 21، فرحل إىل املدينة ومات هبا، وقيل حبمص يف الشام سنة -هـ 14مت هلما الفتح سنة 
، اتريخ اخلميس 268 /1، صفة الصفوة 431 -427 /2، االستيعاب 256 -251 /2)اإلصابة 

 ( .300 /2، األعالم 114 -92 /5، هتذيب ابن عساكر 43، ذيل املذيل ص 247 /2
 .624 /2، واإلصابة 36 /6يف اتريخ دمشق  2، 1[ البيتان: 3]
 [ يف األصل: )أن ختشني( وفيه حلن.4]

 ا ختشني بنت أيب نصر( .اإلصابة: )أمام أم
َننْيِ ِإْذ مُها يف اْلغاِر [ يستفيد الشاعر من قوله تعاىل: ِإْذ َأْخَرَجُه ال ِذيَن َكَفُروا اثينَ 5]  40: 9اثـْ

 [ .40]التوبة: 
 رجاء: )ال يكون الرجل متقيا حىت يكون[ راغية البكر: كناية عن الذل، ومنه حديث أيب 6]

(1/65) 

 

َياَن رَد ُهْم ... طَُلْيَحُة ِمْن بـَْعِد ا -4  لض الِل ِإىَل اْلُكْفرِ بـَُنو َأَسٍد ِمْن بـَْعِد ُذبـْ
ُتُم اأَلْذاَنَب آَل َبيِن َبْدِر ]َبيِن بَْدٍر ِإَذا َما َلِقيتَـُهْم ..فـَُقْل لِ  -5  [1. َمىَت ُكنـْ
 فَِإْن مَتْنَـُعوا َحق  الز َكاِة َوَترْتُُكوا ... َصالةا َويف َهاَتنْيِ قَاِصَمُة الظ ْهرِ  -6
 َلى العسر واليسرُعْرَضٌة ... َوَما ِمثْـُلَنا َحيٌّ عَ  فـََنْحُن أَلْجالِب احْلََواِدثِ  -7
 ْم يف اَّللِ  َحىت  نُِقيَمُكْم/ ... ِبُصمِّ اْلَعَوايل َواْلُمَهن َدِة السُّْمرِ نـَُقاتُِلكُ  -8ب[  9]
َا كاَن.... ............... ...... ] -9  [2َوَحىت  يـَُقوُلوا ِإمن 

َوَغرْيَِها، َحىت  َقِدَما َعَلى َأيب َبْكٍر ِقبَـَلُهَما ِمْن ِإِبِل الص َدَقِة  َحامتٍِ َوزَْيُد اخْلَْيِل َما َكانَ  قَاَل: َومَجََع َعِديُّ ْبنُ 
رَدٌّ َعَلْيِهْم، َعْسَكٌر وَ َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، قَاَل: َوَفزَِع َأْهُل اْلَمِديَنِة ِلَكثْـَرِة َما رََأْوا ِمْن ِإِبِل الص َدَقِة، َوظَنُّوا أَن ُه 

ُ َعْنُه، َوقَاَل: )اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللِ  َصل ى َم َعِديُّ ْبُن َحامتٍِ َحىت  َسل  قَاَل: مثُ  تـََقد   َم َعَلى َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل 
َأقْـبَـْلَت ال ِذي َأْسَلْمَت ِإْذ َكَفُروا، وَ  هللا عليه وآله َوَسل َم، َهْل تـَْعرُِفيِن( ، قَاَل: )نـََعْم، أَْنَت َعِديُّ ْبُن َحامِتٍ 

ْيَت ِإْذ َغَدُروا، َوَقْد َعَرفْـُتَك َوَعَرْفُت َصاِحَبَك زَْيَد اخْلَْيِل، َوَلْو مَلْ َأْعرِْفُكَما َلَكاَن اَّلل ُ ِحنَي َأْدبـَُروا، َوَأْوفَـ 
 يـَُعّرُِفُكَما( .

: )اي خليفة رسول  ، ان  َأَطْعَنا َرُسوَل اَّللِ  ِبطَاعَ هللا صلى هللا عليه وآله َوَسل َم، إِ فـََقاَل َعِديُّ ْبُن َحامتٍِ ِة اَّللِ 
َناَك هبَِ  ٍء َقْد أَتـَيـْ ا، وحنن خارجون َوَأَطْعَناَك ِبطَاَعِة َرُسوِل اَّللِ  َصل ى اَّلل ُ َعَلْيِه وآله َوَسل َم، َوَهِذِه قـََباِئُل َطيِّ

( َت َعَزْمَت َعَلى َذِلَك، َوال قـُو  إىل قتال أهل الردة إذا أَنْ   . قَاَل:39: 18َة ِإال  اِبَّللِ 



 َدَعا هَلَُما أَبُو َبْكٍر خبَرْيٍ، َوأَْثىَن َعَلْيِهَما ثـََناءا َحَسناا.فَ 
 [ :3مثُ  تـََقد َم َفىتا من آل طيء، فأنشأ يقول ]

__________ 
ذل  قهره وأذله، ألن البعري ال يرغو إال عن] )( [ أذل من قعود كل من أتى إليه أرغاه( أي 

 ىت من اإلبل يكون كثري الرغاء. )اللسان: رغا( .واستكانة، وإمنا خص القعود ألن الف
 [ بنو بدر: نسبة إىل بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن ذبيان.1]

 ( .256)مجهرة أنساب العرب ص 
 طوط بقدر تتمة البيت.[ بياض يف األصل املخ2]
 .345 /1بن مالك الطائي، انظر أسد الغابة  [ الشعر للحارث3]
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 )ِمَن الط وِيِل(
َنا َوفَاءا مَلْ يـََر الن اُس ِمثْـَلُه ] -1 ا َعِديُّ ْبُن َحامتِِ [ ... وَ 1َوفـَيـْ  َسْربـََلَنا جَمْدا
  اْلُمَساملِِ َوَقْد َكاَن زَْيُد اخْلَْيِل ِفيَها اْبَن ُحر ٍة ... َعُدوًّا ِلَمْن َعاَدى َوَسْلمُ  -2
ٍء ... َبِصريَاِن اِبْلُعْلَيا وََكْسِب اْلَمَكارِمِ  -3 َعاَم َطيِّ يِق أَنـْ دِّ  َأفَاَءا َعَلى الصِّ
 َنا قـَْوَل الن ِصيَحنْيِ اِبل يِت ... خُتْرِبَُها الرُّْكَباُن َأْهَل اْلَمَواِسمِ َوِإن  لَ  -4
 .. فَأَْلُقوا ِإىَل َمْن َشاءَُكْم اِبجْلََرائِمِ َأال ِإن  َهَذا الدِّيَن َّللِ  طَاَعٌة . -5
 [3ُلوِم ْبِن َعاِصِم ][ ... َوَصاِحَبِة قـَْيِس الظ  2َوَماِلٌك بـُْعداا ِللت ِميِميِّ َماِلٍك ] -6
َنُة َذاَك الر ْأِي رَْأُي اْلَغَشائِمِ 4َوال َما أََتى اْلَبْدِريُّ ] -7  [ ِفيَها َوقـَْوُمُه ... ُعيَـيـْ
 مَتَاَدْوا وََكانُوا يف ظُُنوٍن َكِثريٍَة ... َمىَت َتْكِشُفوَها تـَْقَرُعوا ِسن  اَنِدمِ  -8
 وِعِه ... تـََناَدْوا َوَعضُّوا ِعْنَدَها اِبأَلاَبِهمِ فـََلم ا َأاَتُهْم َخاِلٌد يف مجُُ  -9

يعاا يف اللَِّقاِء َفُكلُُّهْم ... َأَحاِديَث َطْسٍم  -10  [ َأْو َكَأْضَغاِث َحاملِِ 5]َوَصاُروا مجَِ
 [ الت ِميِميُّ َعَلى قـَْوِمِه ِمْن بين سعد، فقال:6قَاَل: َوَأقْـَبَل الّزِْبرِقَاُن ْبُن بَْدٍر ]

__________ 
، 5، وقطع من كتاب الرّدة ص 301 /2، اإلصابة 301 /2] )( [ البيت األول: يف مروج الذهب 

 .561 /2وشعر طيء وأخبارها 



 بة وقطع من كتاب الرّدة: )ما وىف الناس مثله( .[ اإلصا1]
 [ يف األصل:2]

 )ومالك بعدا فعل التميمي مالك(
 حلذف دون اإلضافة.وهو مضطرب الوزن، وقد حاولنا إصالحه اب

 [ مالك: هو مالك بن نويرة التميمي، وقيس: هو قيس بن عاصم سيد متيم، سرتد ترمجتهما.3]
مرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة، جد عيينة ابن [ البدري: نسبة إىل بدر بن ع4]

نة ممن أسلم بعد حصن، نسبة إىل جده، وليس البدري هنا من حضر بدرا من الصحابة، ألن عيي
 ( .256الفتح وهو املؤلفة قلوهبم. )انظر مجهرة النسب ص 

لسالم، وطسم وعمالق [ طسم: قوم نسبة إىل طسم بن الوذ بن أرم بن سام بن نوح عليه ا5]
 ( .462أخوان، ومها ابنا عم جديس ومثود. )مجهرة النسب ص 

 [ يف األصل: )الزبرقان بن زيد( ، وسيتكرر ذلك.6]
 ان بن بدر بن امرئ القيس، والزبرقان لقب له وهو احلصني التميمي السعدي،الزبرق
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يُق َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه  َعَلْيِه الس الُم َقدْ  )اَي َمْعَشَر َبيِن زَْيِد َمَناَة، ِإن  نَِبيـ َنا دِّ َمَضى ِلَسِبيِلِه، َوَهَذا أَبُو َبْكٍر الصِّ
َه خبَاِلِد ْبِن اْلَولِيِد ِإىَل َمِن اْرَتد  َعْن هَ  يِن َوَمَنَع َقْد قَاَم اِبأَلْمِر ِمْن بـَْعِدِه، َوَقْد َعَزَم َعَلى َأْن يـَُوجِّ َذا الدِّ

، َوَأد ُوا الز َكاَة، فَاتـ ُقوا اَّلل َ يف ، َوَقْد بـََلَغُكْم َما  الز َكاةَ  ٍء، وََكْيَف َأَجابُوُه ِإىَل احْلَقِّ َكاَن ِمْن َبيِن آِل َطيِّ
 أَنـُْفِسُكْم، َوال َتْسِفُكوا ِدَماءَُكْم، َوال تـَُردُّوا َعَلي  َكالِمي، فَِإيّنِ َلُكْم اَنِصٌح( .

َذا، حَنُْن َواَّللِ  َأْوىَل ِبَصَدقَاتَِنا ِمْن َأيب َبْكٍر، َوَقْد مَجَْعَناَها ِإلَْيَك، َوَدفـَْعَناَها  ِمْن قـَْوِمِه: )اَي هَ فـََقاَل َلُه رَُجلٌ 
َغِضَب لَِتْمِضَي هِبَا ِإىَل حُمَم ٍد َصل ى هللا عليه وآله َوَسل َم، َواآلَن َقْد َمَضى ِلَسِبيِلِه، فـَُرد  َصَدقَاتَِنا( . فَـ 

ُتْم اَي َبيِن مَتِيٍم، ِإيّنِ َأرُدُّ َهِذِه ]الّزِْبرِقَاُن/  َا 1ْبُن َبْدٍر ِمْن َذِلَك، مثُ  قَاَل: )بِْئَس َما ظَنَـنـْ [ اإِلِبَل، ألَن يِن ِإمن 
ال َرَدْدهُتَا َعَلْيُكْم ْمَواِلُكْم، َواَّللِ  قـََبْضتُـَها َّلل  َويف َحقِّ اَّللِ  َعز  َوَجل ، َوال ِذي َوَجَبْت َعَلْيُكْم ِمْن زََكاِة أَ 

ا، َوأَلْمِضنَي  ِإىَل َأيب َبْكٍر، فَاْصنَـُعوا َما َبَدا َلُكْم( .  أََبدا
 [ :2قَاَل: مثُ  أَْنَشَأ الّزِْبرِقَاُن يـَُقوُل ]

 )ِمَن الط وِيِل(
 َأْحَجَما ا َما فَاِرُس احْلَْربِ [ أَن يِن ... َوفـَْيُت ِإذَ 3َلَقْد َعِلَمْت قـَْيٌس وخندف ] -1



َا ... ِإَذا ذُِكَرْت َكاَنْت َأَعف  َوَأْكَرَما -2  أَتـَْيُت ال يِت َقْد يـَْعَلُم اَّلل ُ َأهن 
 [4فـََزو ْجتـَُها ِمْن آِل حْرٍق َوَأْصَبَحْت ... تُِثرُي أِبَْيِديَها احلََْصى َقْد حَتَط َما ] -3

__________ 
ول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم صدقات قومه فثبت إىل من رؤساء قومه، واّله رس ] )( [ صحايب

 .-هـ 45زمن عمر، كان فصيحا شاعرا، كف بصره يف آخر عمره، تويف يف أايم معاوية سنة 
، 47، طبقات الشعراء ص 531 /1، خزانة األدب 208، مجهرة النسب ص 32)ذيل املذيل ص 

 /3، األعالم 562 -560 /2يعاب االست 552 -550 /2إلصابة ، ا226 /1عيون األخبار 
41. ) 

 [ يف األصل: )هذا( .1]
األبيات الثالثة األوىل  22 -21، ويف االكتفاء ص 324 /1[ ورد البيت األول يف: جماز القرآن 2]

 مع بيتني آخرين.
 آن.[ يف األصل: )قريش وخندف( وال يستقيم هبا الوزن، والتصويب من جماز القر 3]
 صى واحملرما( .[ يف االكتفاء: )احل4]
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  تُوِرُث اْلَعَمىَوقَاَل رَِجاٌل َخلِّ َعْن َصَدقَاتَِنا ... فـَُقْلُت نـََعْم تِْلَك ال يِت  -4
 أََأْقِبُضَها َّلل  مثُ  َأرُدَُّها ... ِإلَْيُكُم َجِهْلُتْم يف اْلَمَقاِل َوبِْئَسَما -5
ُتْم َبيِن  -6 َنا َمَع اأَلْشَياِخ يف احْلَيِّ َمْأمَثَا ظَنَـنـْ  َسْعِد ْبِن زَْيٍد َومَلْ يـَُقْم ... َعَليـْ
 [ ... إِّيكم َومَلْ َتْشَقْوا َومَلْ َأْشَق َعَلْقَما1َأََب اَّلل ُ يل مث أشقى برّدها ] -7
 ْرُب َحْويل جَتَس َماَوِإيّنِ حبَْمِد اَّللِ  ال َعْن َعُدوُِّكْم ... رََجْعُت ِإَذا َما اْلقُ  -8
 [ ... َعَلى ُكلِّ َحاٍل َأْن يَُذم  َوُيْشَتَما2َوِإيّنِ أَلْسَتْحِيي لَِبْدٍر َوَشْيِخِه ] -9

 [ ِبزََكاِة قـَْوِمِه َعَلى َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه.3: مثُ  َقِدَم الّزِْبرِقَاُن ْبُن َبْدٍر ]قَالَ 
ْكٍر ُكل َما َقِدَم َعَلْيِه َواِحٌد ِمْن َساَداِت قـَْوِمِه يـَْقِبُض ِمْنُه الز َكاَة، َوَيُضمُُّه ِإىَل َخاِلِد ْبِن قَاَل: َوَجَعَل أَبُو بَ 

 لِيِد، َحىت  َصاَر َخاِلٌد يف َجْيٍش َكِثرٍي.اْلوَ 
ا ِمْن َأْهِل اْلَباِديَِة َأْن [ َعَلى ِحْفِظ اْلَمِديَنِة َوِحَراَسِتَها، َوَأمَ 4قَاَل: مثُ  َوىل  َمْسُعوداا ] َرُه َأال َيرْتَُك َأَحدا

َها.  َيْدُخَل اْلَمِديَنَة َوال َيْدنـَُو ِمنـْ



[ ، 5ْكٍر اِبْلُمْسِلِمنَي ِمَن اْلَمِديَنِة َحىت  َضَرَب َعْسَكَرُه مبَْوِضٍع يـَُقاُل َلُه )اجْلُْرُف( ]قَاَل: َوَخَرَج أَبُو بَ 
ُهَما، فعقدقَاَل: مثُ  َدَعا أَبُ   و َبْكٍر َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد َرِضَي اَّلل ُ َعنـْ

__________ 
 [ يف األصل:1]

 )أَب هللا يل مث أأشقى بردها(
 رب وغري موزون، ولعل ما أثبتنا أقرب إىل الصواب.وهو مضط

[ بدر وشيخه: أراد أابه وجده، وهو بدر بن امرئ القيس بن خلف بن هبدلة بن عوف بن سعد. 2]
 ( .218)مجهرة النسب ص 

 [ يف األصل: )الزبرقان بن زيد( وقد تكرر هذا اخلطأ يف كل موضع ورد فيه امسه.3]
له ابن مسعود، وهو عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، [ )مسعود( كذا ابألصل، ولع4]

م، وهو من أهل مكة صحايب من أكابرهم فضال وعقال وقراب من رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسلّ 
ومن السابقني إىل اإلسالم، وأول من جهر بقراءة القرآن مبكة، وكان خادم رسول هللا وصاحب سره 

له، ويل بعد وفاة الرسول صّلى هللا عليه وآله وسّلم بيت مال الكوفة، مث قدم ورفيقه يف حله وترحا
 .-هـ 32املدينة يف خالفة عثمان فتويف فيها سنة 

، 56 /2، البيان والتبيني 124 /1، حلية األولياء 154 /1، صفة الصفوة 97 /5ريخ )البدء والتا
 ( .137 /4، األعالم 336 -233 /4، اإلصابة 458 /1غاية النهاية 

 [ اجلرف: موضع على ثالثة أميال من املدينة حنو الشام، به كانت أموال لعمر بن اخلطاب5]
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ْر حَنَْو طَُلْيَحَة ْبِن ُخَوْيِلٍد اأَلَسِديِّ َوَمْن َمَعُه ِمْن [ ، سِ 1 َخاِلُد ] اجْلَْيَش، مثُ  قَاَل: )ايَ َلُه َعْقداا، َوَضم  ِإلَْيهِ 
 ، ْعَت َأَذاانا ا َفال تـَُقاتَِلن  َبيِن َأَسٍد َوَغَطَفاَن َوفـََزارََة، َواْنُظْر ِإَذا َوَصْلَت ِإىَل اْلَقْوِم َونـََزْلَت ِبِداَيرِِهْم َومسَِ  َأَحدا

ْس ِإىَل ُأَمَرائِِهْم َوَأْشَراِفِهْم فََأْعِطِهْم ِمَن اْلَماِل َعَلى َأْقَدارِِهْم، َواْنُظْر َحىت  تـَْعِذَر ِإلَْيِهْم َوتـُْنِذرَ  ُهْم، مثُ  َدسِّ
تَـُهْم، َفال تـَْنزَِلن  هِبِْم هَنَاراا َفرَيَْوا َعْسَكَرَك، َويـَْعَلُموا َما فِ  ال ِعْنَد يِه ِمَن الن اِس، َوَلِكْن اْنِزْل هِبِْم لَيْ ِإَذا َوافـَيـْ

ُكُم اَّلل ُ ِبطَُلْيَحَة ْبِن َوْقِت نـَْوِمِهْم، مثُ  اْرُعوا ِإبَِلُكْم َوَحرُِّكوا َأْسِلَحَتُكْم، َوَهّوُِلوا َعَلْيِهْم َما َقَدْرمُتْ، َوِإْن َأْظَفرَ 
[ َوَأْصَحاِبِه )َوَلَعلِّي( 3ْبِن نـَُويـَْرَة ] [ ِمْن َأْرِض مَتِيٍم، ِإىَل َماِلكِ 2ِبطَاِح ]ُخَوْيِلٍد َوَأْصَحاِبِه، َفِسْر حَنَْو الْ 

َة ِإال ابَّلل  اْلَعِليِّ اْلَعظِ 4] ُ، َوال قـُو   يِم( .[ آتِيَك ِمْن اَنِحَيٍة ُأْخَرى ِإْن َقَدْراَن َعَلى َذِلَك، ِإْن َشاَء اَّلل 



، فَِإَذا َأاَن َوافـَْيُت افـََقاَل َخاِلٌد: )اَي َخِلي ْلَقْوَم، فَِإىَل َما َأْدُعوُهْم؟( قَاَل: )اْدُعوُهْم ِإىَل َعْشِر َفُة َرُسوِل اَّللِ 
 ِخَصاٍل، َشَهاَدِة َأْن ال ِإَلَه ِإال اَّلل ُ َوْحَدُه ال شريك له، وأن

__________ 
 ] )( [ وألهل امليدنة، وفيه بئر جشم وبئر محل.

 ( .)ايقوت: اجلرف
 ، مع خالف يف اللفظ.40 /1عقد الفريد [ انظر وصية أيب بكر خلالد بن الوليد يف ال1]
[ البطاح: )بضم الباء( ماء يف داير بين أسد بن خزمية، وهناك كانت احلرب بني املسلمني وأمريهم 2]

لوليد، خالد بن الوليد وبني أهل الردة، وكان ضرار بن األزور األسدي قد خرج طليعة خلالد بن ا
 ا ابلبطاح، فقتل ضرار مالكا.وخرج مالك بن نويرة طليعة ألصحابه، فالتقي

 )ايقوت: البطاح(
[ مالك بن نويرة بن مجرة بن شداد الريبوعي التميمي، فارس شاعر من أرداف امللوك يف اجلاهلية، 3]

أدرك اإلسالم،  يقال له )فارس ذي اخلمار( ، وذو اخلمار فرسه، ويف أمثاهلم: )فىت وال كمالك( ،
وسّلم صدقات بين يربوع، وملا ويل أبو بكر اضطرب مالك يف أموال  وواّله النيب صّلى هللا عليه وآله

الصدقات وفّرقها، فتوجه إليه خالد بن الوليد وقبض عليه يف البطاح وأمر ضرار بن األزور األسدي 
 .-هـ 12فقتله سنة 

، 119، الشعر والشعراء ص 360اء ص ، معجم الشعر 298، 258، 247، 22)النقائض ص 
 /5، األعالم 756 -754 /5، اإلصابة 236 /1، خزانة األدب 170 طبقات الشعراء ص

267. ) 
 [ يف األصل كلمة مطموسة لعلها: )لعلي( .4]
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ا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوِإقَاِم الص الِة، َوِإيَتاِء الز َكاِة، ِت، َواأَلْمِر اِبْلَمْعُروِف، / ، َوَحجِّ اْلبَـيْ َوَصْوِم رََمَضانَ  حُمَم دا
ُ َعْنُه ] 10َوالنـ ْهِي عن املنكر، والطاعة، واجلماعة( . ] [ 1ب[ قَاَل: مثُ  َكَتَب ِإلَْيِهْم أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل 

: 
يِع هللا عليه وآله وَ  يفة رسول هللا صّلى)ِبْسِم اَّللِ  الر مْحَِن الر ِحيِم ِمْن عبد هللا بن عثمان خل َسل َم، ِإىَل مجَِ

، َأقَاَم َعَلى ِإْسالِمِه، َأْو رََجَع َعْنُه، َسالٌم َعَلى َمِن اتـ   َبَع َمْن ُقِرَئ َعَلْيِه ِكَتايب َهَذا، ِمْن َخاصٍّ َوَعامٍّ



ا  َوْحَدُه ال شَ  ِإلََه ِإال اَّلل ُ اهْلَُدى، َورََجَع ِمَن الض الَلِة َوالر َدى، َوَأْشَهُد َأْن ال رِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأن  حُمَم دا
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن  [ ، 2] 33: 9َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َأْرَسَلُه اِبهْلُدى َوِديِن احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

، يـَْهِدي اَّلل ُ َمْن َأقْـَبَل ِإلَْيِه، َوَضَرَب [ 3] 70: 36رِيَن ْوُل َعَلى اْلكافِ ولِيُـْنِذَر َمْن كاَن َحيًّا َوحيَِق  اْلقَ 
، َوَأْدُعوُكْم ِإىَل َما َجاَء ِبِه نبيك ، َأال ِإيّنِ ُأوِصيُكْم بِتَـْقَوى اَّللِ  م حممد صّلى هللا اِبحْلَقِّ َمْن َأْدبـََر َعْنُه َوتـََوىل 

ْنُه اَّلل ُ فـَُهَو َخاِئٌف، َوَمْن مَلْ  َمْن مَلْ يـُْؤمِ َعِلْمُتْم أَن هُ  عليه وآله َوَسل َم، فـََقدْ  ، َوَمْن مَلْ يـَُؤمِّ ْن ابَّلل  فـَُهَو َضالٌّ
ْقُه فـَُهَو َكاِذٌب، َوَمْن مَلْ ُيْسِعْدُه فـَُهَو َشِقيٌّ، َوَمْن ملَْ  ُه فـَُهَو يـَْرزُقْ  حَيَْفْظُه اَّلل ُ فـَُهَو َضاِئٌع، َوَمْن مَلْ ُيَصدِّ

ُصْرُه فـَُهَو خَمُْذوٌل، َأال فَاْهُدوا هِبَُدى اَّللِ  رَبُِّكْم، َومبَا َجاَء به نبيكم صّلى هللا عليه وآله ، َوَمْن مَلْ يـَنْ حَمُْرومٌ 
. َوَقْد  [4] 17: 18وسّلم، فإنه من يـَْهِد هللا فـَُهَو اْلُمْهَتِد، َومن ُيْضِلْل فـََلْن جتََِد َلُه َولِيًّا ُمْرِشداا 

، َعز  َوَجل ،  رُُجوُع َمْن رَجَ بـََلَغيِن  َع ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه بـَْعَد اإِلقْـَراِر اِبإِلْسالِم، َواْلَعَمِل ِبَشَرائِِعِه، اْغرِتَاراا ابَّلل 
ُذوُه َعُدوًّ  ، فَاختِ  ا َيْدعُ َوَجَهاَلةا أبَِْمرِِه، َوطَاَعةا ِللش ْيطَاِن، والش ْيطاَن َلُكْم َعُدوٌّ ونُوا من وا ِحْزبَُه لَِيكُ ا، ِإمن 

[ ، َوبـَْعُد، فـََقْد َوج ْهُت ِإلَْيُكْم َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد، يف َجْيِش اْلُمَهاِجرِيَن 5] 6: 35َأْصحاِب الس ِعرِي 
ِذُر، َفَمْن َدَخَل يف ُر ِإلَْيِه َويـُنْ  َوَجل ، َويـَْعذِ َواألَْنَصاِر، َوَأَمْرتُُه َأْن ال يـَُقاِتَل َأَحداا َحىت  َيْدُعوُه ِإىَل اَّللِ  َعز  

َب ِإىَل اَّللِ  الط اَعِة َوَسارََع ِإىَل اجْلََماَعِة، َورََجَع ِمَن اْلَمْعِصَيِة ِإىَل َما َكاَن يـَْعِرُف ِمْن ِديِن اإِلْسالِم، مثُ  اتَ 
 تـََعاىَل َوَعِمَل َصاحِلاا، قبل هللا منه

__________ 
 مع خالف يف اللفظ وزايدة ونقص. 251 -250 /3الطربي  [ راجع الكتاب يف1]
 .33، والتوبة 28، والفتح 9[ أفاد من سورة الصف 2]
 .70[ سورة يس 3]
 .17[ الكهف 4]
 اآلية. 6: 35)ِإن  الش ْيطاَن َلُكْم َعُدوٌّ ... (  6[ سورة فاطر 5]
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ْعَد َأْن َيْدُعَوُه َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َويـَْعِذَر ِإلَْيِه، فـََقْد ْرِجَع ِإىَل اإِلْسالِم بَـ َذِلَك، َوَأَعانَُه َعَلْيِه، َوَمْن َأََب َأْن يَـ 
ا َقَدَر َعَلْيِه ِإال َأَمْرتُُه َأْن يـَُقاتَِلُه َأَشد  اْلِقَتاِل، بِنَـْفِسِه َوَمْن َمَعُه ِمْن أَْنَصاِر ِديِن اَّللِ  َوَأْعَوانِِه، ال َيرتُْ  ك َأَحدا

َراقاا، َوَيْسيب الذ رَاِري  َوالنَِّساَء، َوَيَُْخَذ اأَلْمَواَل، فـََقْد َأْعَذَر َمْن أَْنَذَر، َوالس الُم َعَلى َأْحَرَقُه اِبلن اِر ِإحْ 
 ِعَباِد اَّللِ  اْلُمْؤِمِننَي، َوال قـُو َة ِإال ابَّلل  اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم( .



 ىَل َخاِلٍد، َوَأَمَرُه َأْن يـَْعَمَل مبَا ِفيِه. َوَخَتَمُه، َوَدفـََعُه إِ قَاَل: مثُ  َطَوى اْلِكَتابَ 
ْيَحَة ْبَن ُخَوْيِلٍد قَاَل: َفَساَر َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد ِإىَل َأْهِل الّرِد ِة مبَْن َمَعُه ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر، يُرِيُد طُلَ 

أ[ َبيِن َأَسٍد ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ال ِذيَن مَل/  11ٍذ مَجَاَعٌة ِمْن ]َل: َوَمَع َخاِلٍد يـَْوَمئِ اأَلَسِدي  َوَأْصَحابَُه. قَا
ُهْم يـَُقاُل َلُه ِضَراُر ْبُن اأَلْزَوِر ] َياِت:1يـَْرَتدُّوا، وََكَتَب رَُجٌل ِمنـْ ِه َبيِن َأَسٍد، هِبَِذِه األَبـْ  [ ِإىَل َبيِن َعمِّ

 )ِمَن اْلُمتَـَقاِرِب(
  َعاِذٌر ... يـَُردُّ َعَلى الس اِمِع الن اِظرِ َبيِن َأَسٍد َما َلُكمْ  -1
ُتُموين ُكل  اْلَعَيا ... فـَتَـْعساا جِلَدُِّكُم اْلَغاِبرِ  -2  َوَأْعيَـيـْ
ُ َعْن َكاِهٍن َساِحرِ  -3  فـََهْل َلُكُم اْليَـْوَم ِمْن خُمْرِبٍ ... خُيَربِّ
 [3يف الشُّْؤِم ِمْن قاشر ][ ... َوَأْشَأُم 2ْلَمُع ]طَُلْيَحُة َأَكْذُب َمْن يَـ  -4

__________ 
[ ضرار بن مالك )األزور( بن أوس بن خزمية األسدي، أحد األبطال يف اجلاهلية واإلسالم، كان 1]

شاعرا مطبوعا، له صحبة، وهو الذي قتل مالك بن نويرة أبمر خالد بن الوليد، وقاتل يوم اليمامة 
كبته ويقاتل واخليل تطأه، ومات بعد أايم من اليمامة طعت ساقاه، فجعل حيبو على ر أشد قتال حىت ق

 ، وقيل قتل يف أجنادين يف خالفة أيب بكر، وقيل يف خالفة عمر.-هـ 11سنة 
، خزانة 30 /7، هتذيب ابن عساكر 749 -748 /2، االستيعاب 483 -481 /3)اإلصابة 

 ( .216 /3، األعالم 8 /2األدب 
ع السراب، والربق الذي ال ميطر سحابه، يضرب للكذوب، ب من يلمع: هذا مثل، واليلم[ أكذ2]

 قال الشاعر:
 إذا ما شكوت احلّب كيما تثيبين ... بوّدي قالت: إمّنا أنت يلمع

، اللسان: 293 /1، املستقصى 171 /2، مجهرة األمثال 167 /2)انظر املثل يف: جممع األمثال 
 ( .177 /1ملع، معجم األمثال 

 مثل، وقاشر فحل كان لبين عوافة بن سعد بن متيم، استطرقوه رجاء [ أشأم من قاشر: هذا3]
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 ِقرِ [ ... ِبَقْفٍر َوَأْشَقى ِمَن اْلَعا1َوَأْخَرُج ِمْن ُلُمَعاِت الش راب ] -5
 َفَمْن الَن ِمْن قـَْبِل حدِّ الظُّبا ... َوِمْن َوْطَأِة اخلفِّ َواحْلَاِفرِ  -6



 َوَمْن الَن ِمْن قـَْبِل َسيبِْ النِّساء ... َوَسْفِك الدِّماء َمَع اْلَكاِفرِ  -7
 كأيّن بكم قد َحَوى مَجِْعُكْم ... َومَجِْع الشُّقاة َبيِن َعاِمرِ   -8
 [2 َبيِن فـَْقَعٍس ... َومَجِْع اْلُعَتاِة َبيِن َداِهِر ]َومَجِْع الطَُّغاةِ  -9

ِه هِبَِذِه األَبـَْياِت ]3زِيُد ْبُن ُحَذيـَْفَة ]قَاَل: وََكَتَب أَْيضاا يَ   [ :4[ ِإىَل َبيِن َعمِّ
 وِيِل()ِمَن الط  

 [5 فـَْقَعِس ]َبيِن َأَسٍد َما يف طَُلْيَحَة َخْصَلٌة ... يُطَاُع هِبَا اَي قـَْوُم يف َحيِّ  -1
 [6ْنُكْم كل  َمْعَطِس ]َفَكْيَف ِبَقْوٍم قـَل ُدوُه أُُمورَُهْم ... ُجِدْعُتْم هِبََذا مِ  -2

__________ 
 ] )( [ أن يؤنث إبلهم، فماتت األمهات والنسل.

، اللسان: قشر، معجم 183، املستقصى/ 556 /1، مجهرة األمثال 380 /1ظر: امليداين )ان
 ( .107 /1بية القدمية األمثال العر 

شربة، والشربة: أرض لينة  [ كذا ابألصل ولعلها: )من ملعان السراب( ، ولعل الشراب هنا مجع1]
 تنبت العشب وليس هبا شجر )اللسان: شرب( .

 ( .175إىل دهر بن تيم األدرم بن غالب )مجهرة النسب ص [ بنو داهر: نسبة 2]
اإلصابة: يزيد بن حذيفة األسدي، ذكره وثيمة يف كتاب [ يف األصل: )يزيد بن خزمية( ، ويف 3]

زفر، وكان من أشراف بين أسد فالتحق خبالد بن الوليد، وأرسل  الرّدة فيمن ثبت على إسالمه هو ابنه
 ة أببيات.إىل بين أسد حيذرهم من طليح

 ( .699 /6)اإلصابة 
 .4، وقطع من كتاب الردة ص 699 /6[ البيت األول يف اإلصابة 4]
 [ فقعس: نسبة إىل فقعس بن طريف بن عمرو بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد.5]

 ، اللسان: فقعس( .195)مجهرة النسب ص 
 [ يف األصل:6]

 )جذعتم ... مغطس(
 وهو تصحيف.
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  احْلَْرُب جَيِْلسِ طَُلْيَحُة َكذ اٌب َمىَت يـََر َعْورَةا ... يـَْرِمَها َوِإْن تـَْنَصْب لَهُ  -3
 َها يـَْوُم َأحْنَسِ [ ... ُذيُوَل ُغُروٍر بـَْعدَ 1َفال تـَت ِبُعوُه إن ه َساِحٌب َلُكْم ] -4
 [2اُب َغرْيَ اْلُمَكي ِس ]وَِكيُسوا فإن  اْلَكْيَس ِفيِه َصالُحُكْم ... َوَأْن حَيَْذَر اْلَكذ   -5

[ 3ِمْن َبيِن َأَسٍد يـُْعَرُف اِبلص الِح، ِإال َكَتَب ِإىَل قـَْوِمِه، حُيَذِّرُُهْم َمْقَدَم ]قَاَل: َومَلْ يـَْبَق َمَع َخاِلٍد رَُجٌل 
 .َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد َعَلْيِهْم، َويـَْعِذهُلُْم يف اْرِتَداِدِهْم َعْن ِديِن اإِلْسالمِ 

َياِت ]4]َوآِخُر َمْن َكَتَب ِإلَْيِهْم َجْعَونَُة ْبُن َمْرَثٍد اأَلَسِديُّ   [ :5[ ، هِبَِذِه األَبـْ
 )ِمَن الط وِيِل(

 [ ... َولَْيَس ِلَقْوٍم َحارَبُوا اَّلل َ حَمَْرمُ 6ُم ]َبيِن َأَسٍد َقْد َساَءين َما فـََعْلتُ  -1
 [7َغَويـُْتُم ... َبيِن َأَسٍد فَاْسَتْأِخُروا َوتـََقد ُموا ] َوُأْقِسُم اِبلر مْحَِن َأْن َقدْ  -2
ُتْم َعَلي  َسَفاَهةا ... َحِنيٌف َعَلى ِديِن الن يبِّ َوُمْسِلِم ]فإيّنِ  -3  [8 َوِإْن ِعبـْ
 [9اِهُد ِإْن َكاَن اجلَِْهاُد َغِنيَمةا ... وَّلل  ابألمر اجملاهد أعلم ]ُأجَ  -4

__________ 
 صل: )صاحب( ، وصواهبا )ساحب( بداللة ذيول اليت بعدها.[ يف األ1]
 ي األمحق، والكيس الظرف والعقل واجلود والغلبة. )القاموس: كيس( .[ غري املكيس: أ2]
 هلا. [ يف األصل: )مقام( ، وال وجه3]
ة [ يف األصل: )جعونة بن مزيد( وهو: جعونة بن مرثد، كما يف اإلصابة، قال: خمضرم، له يف طلح4]

 تني.بن خويلد ملا ادعى النبوة: )بين أسد قد ساءين ما فعلتم ... ( وذكر البي
 ( .538 /1)اإلصابة 

 .538 /1يف اإلصابة  3، 1[ البيتان: 5]
 منسوبة إىل ضرار بن األزور. 102 /7رى يف اتريخ دمشق مع ثالثة أبيات أخ 2، 1والبيتان: 

 [ اتريخ دمشق: )ساءين ما صنعتم( .6]
 األصل: )وتقدم( .[ يف 7]
 [ يف اإلصابة: )على الدين القومي ومسلم( .8]
 هي: 102 /7الثة أبيات بعدها يف اتريخ دمشق [ جاءت ث9]

 علمواهنيتكم أن تنهبوا صدقاتكم ... وقلت لكم اي آل ثعلبة ا
 عصيتم ذوي ألبابكم وأطعتم ... ضمينا وأمر ابن الّلقيطة أشام

 .. فقّبح من وفد ومن يتيّمموقد بعثوا وفدا إىل أهل دومة .
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 [1ِذْكُر ُفَجاَءَة ْبِن َعْبِد اَيلِيَل ]
ٍم، يـَُقاُل ْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه رَُجٌل ِمْن َبيِن ُسَليْ يِد يُرِيُد َبيِن َأَسٍد، فََأقْـَبَل ِإىَل َأيب بَ قَاَل: َوَساَر َخاِلُد ْبُن اْلَولِ 

له َلُه: اْلُفَجاَءُة ْبُن َعْبِد اَيلِيَل، َفَدَخَل َعَلْيِه، َفَسل َم َعَلْيِه، َوقَاَل: )اي خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وآ
ُت يف ِقَتاِل َأْهِل  ُكْنُت، ال َغري ُْت َوال َبد ْلُت، َوَقْد رَِغبْ اَن رَُجٌل ُمْسِلٌم، َوَعَلى ِديِن اإِلْسالِم ُمْنذُ َوَسل َم، أَ 

ٍة ِمْن َخْيٍل َوِسالٍح، َحىت  ُأفـَّرَِقُه يف قـَْوِمي، َوَبيِن َعمِّي  يِن ُسَلْيٍم، ِمْن بَ الّرِد ِة، َوَقْد َأْحبَـْبُت َأْن تُِعيَنيِن بُِقو 
 ْصَحابَُه( .، فَأُقَاِتَل َمَعُه طَُلْيَحَة ْبَن ُخَوْيِلٍد َوأَ َوَأحْلََق خبَاِلِد ْبِن اْلَولِيدِ 

ٍح َوِقِسيٍّ قَاَل: َفَدَفَع ِإلَْيِه أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َعَشَرةا ِمَن اخْلَْيِل َوِسالحاا َكِثرياا، ِمْن ُسُيوٍف َورَِما 
ِديَنِة، َكأَن ُه يُرِيُد ِإىَل َخاِلِد ْسِلِمنَي، قَاَل: َفَخَرَج اْلُفَجاَءُة ِمَن اْلمَ ِسَهاٍم، َوَوج َه َمَعُه َعَشَرَة نـََفٍر ِمَن اْلمُ وَ 

ُهْم، َوَدَعاُهْم ْبِن اْلَولِيِد، مثُ  تـََرَك الط رِيَق ِإىَل َخاِلٍد، َوَعَطَف ِإىَل َداِر َبيِن ُسَلْيٍم، فََأْرَسَل ِإىَل قـَوْ  ٍم ِمنـْ
  َمَعُه، فـََقتَـَلُهْم َعْن آِخرِِهْم، مثُ  ِإن ُه فـَر َق تِْلكَ َعَلى َهُؤالِء اْلَعَشَرِة ال ِذيَن َوج َه هِبِمْ  فََأَجابُوا، فـََعَطَفُهمْ 

__________ 
 .265 -264 /3[ انظر اخلرب موجزا يف الطربي 1]

ن إايس عبد هللا بن عبد ايليل بن عمرية بن خفاف، وقيل جبري بفجاءة بن عبد ايليل: هو إايس بن 
ب، فقال: امحلين وقوين أقاتل املرتدين، فحمله وأعطاه بن عبد هللا، وقد أتى أاب بكر عند ارتداد العر 

سالحا، فخرج يعرتض الناس ويقتل املسلمني واملرتدين، ومجع مجعا، فقاتله طريف بن حاجزة وأسره، 
  بكر فأمر حبرقه.وبعث به إىل أيب
( 1077 /3، معجم ما استعجم 261هرة النسب ص ، مج265 /3، الطربي 104)البالذري ص 

. 
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الَح ال ِذي َأْعطَاُه أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َعَلى َمِن اتـ بَـَعُه ِمْن ُسَفَهاِء قـَْوِمِه، مثُ    َساَر، َفَجَعَل اخْلَْيَل َوالسِّ
 ِر(ب[ َغرْيِِهْم، َوُهَو يـَُقوُل: / )ِمَن اْلَوافِ  11ى ][ ، وال يبقي على قومه وال عل1يـَْقُتُل الن اَس ُكل ُهْم ]

الحِ  -1  َأمَلْ تـََرين َخَدْعُت اْلَقْوَم َحىت  ... َقوِيُت مبَا َأَخْذُت ِمَن السِّ



 [2َوقـُْلُت َلُه َأاَب َبْكٍر َأِعينِّ ... َعَلى َمْن اِبْلبُـَزاَخِة َواْلِبطَاِح ] -2
 [3اِح ]َمْن َعَصاُكْم ... َوأَْنُصرُُكْم َعَلى َأْهِل اجْلَنَ َوقـُْلُت َلُه ُأقَاِتُل  -3
 [4فـََقو اين ِبُكلِّ َأَقبِّ هَنٍْد ... َوبِيٍض َكاْلَعَقاِئِق والّرِماح ] -4
 [5َفِمْلُت هِبَا َعَلى اأَلْقَصنْيِ قـَْتال ... َويف اأَلْدَننْيِ آاَثُر اجْلَِراِح ] -5
 احِ ْقِتيِل قـَْوِمي ... َوال قـَْتِل اأَلاَبِعِد ِمْن َجنَ َوَلْسُت َأَرى َعَلى تَـ  -6
 ِسَوى أيّنِ َأُقوُل ِإَذا اْعرَتَْتيِن ... مُهُوُم النـ ْفِس ِمْن ُكلِّ النـ َواِحي -7
الح ] -8  [6َستَـْلَقاين اْلَمِني ُة ُمْسَتِقال ... أبَِْواَتِد الّرَِجاِل َذِوي السِّ
 [7 َوُلوٌع ... إبِِيثَاِر اْلَفَساِد َعَلى الص الح ]َوتِْلَك َسِجي يِت إيّنِ  -9

__________ 
 [ يف األصل: )كله( .1]
 [ من ابلبزاخة والبطاح: يريد بين متيم وبين أسد.2]

البزاخة: قال األصمعي: ماء لطيء أبرض جند، وقال أبو عمرو الشيباين: ماء لبين أسد، كانت فيه 
 ديق مع طليحة بن خويلد األسدي.وقعة عظيمة يف أايم أيب بكر الص

 )ايقوت: بزاخة( .
 ناح: اإلمث، أو امليل إليه.[ اجل3]
[ أقب هند: فرس ضامر ضخم قوي. العقائق: مجع عقيقة وهي الربقة تستطيل يف عرض 4]

 السحاب يشبهون هبا السيوف.
 )اللسان: عقق( .

 [ يف األصل: )اجلناح( .5]
 الناهبون، وأواتد البالد أيضا: رؤساؤها. [ أواتد الرجال: الرجال األقوايء6]

 . )اللسان: وتد(
 [ يف األصل: )شجييت( ابلشني املنقوطة، و )الفسان( ، والناسخ ال يقيم رسم احلروف أحياان.7]
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ِلَك َأاَب َبْكٍر ِة َواْلَفَساِد، َوبـََلَغ ذَ اُس ِمْن َأْهِل الد َعارَ قَاَل: َفَجَعَل اْلُفَجاَءُة يـَْفَعُل َما يـَْفَعُل، َويـَْلَتمُّ ِإلَْيِه الن  
َُهْم مبَا 1َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فََأقْـَبَل َعَلى َمْن َكاَن ِعْنَدُه ِمْن َبيِن ُسَلْيٍم وَغرْيِِهْم ِمْن قـَْيِس َعْيالَن ] [ ، َفَخرب 



اَصَنَع اْلُفَجاَءُة، فَاْغَتم  بـَُنو ُسَليْ  َنا ، َوقَاُلوا: )َواَّللِ  اَي ٍم َخاص ةا َغمًّا َشِديدا ثـَتـْ ، َلَقْد َحد  َخِليَفَة َرُسوِل اَّللِ 
ُفُسَنا بِبَـْعِض َذِلَك، َوَلَقْد قـَل َداَن َعُدوُّ اَّللِ  ِبِفَعاِلِه َعاراا ال يـُْغَسُل َعن ا أََبداا( .  أَنـْ

ِكالٍب َوفَاِرِسِهْم َوَعِميِدِهْم َكاَن َشْيخاا ِمْن ]َبيِن[  [ ، وَ 2ْفَياَن اْلِكاليبُّ ]قَاَل: مثُ  َوَثَب الض ح اُك ْبُن سُ 
َرُسوِل َوَشاِعرِِهْم، وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة َمَع َرُسوِل اَّللِ  صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، فـََقاَل: )َواَّللِ  اَي َخِليَفَة 

، َلَقْد َكاَن َعُدوُّ اَّلل ِ  ْقُدُم َعَلى ِمْثِل َهَذا، َوَلَقْد ُكْنُت أحذِّر قـَْوِمي َما ُكْنُت َأُقوُل ِإن ُه يَـ  يـَُروُم اْلَفَساَد، وَ اَّللِ 
 .ِمْن َبيِن ذَْكَواَن َأْن َيْسَمُعوا ِمْنُه، َوَيَُْخُذوا ِبَرْأِيِه، فََأََب اَّلل ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل ِإال َما َأرَاَد( 

 يـَُقوُل:الض ح اُك ْبُن ُسْفَياَن  مثُ  أَْنَشأَ 
 )ِمَن الط وِيِل(

 َأال اَي ِلَقْوِمي ِمْن َحَواِدِث َذا الد ْهِر ... َوِإمْجَاِع قوم للفجاة َعَلى اْلُكْفرِ  -1
َنٍة ... َوَقْد يـَْهِلُك اإِلْنَساُن ِمْن َحْيُث ال يَْدِري -2  َغِويٌّ َدَعا قـَْوماا ُغَواةا ِلِفتـْ
ا اَي َبيِن ُت ِلَقْوِمي ِإن ُه قَاِذفٌ فـَُقلْ  -3  ذَْكَواَن يف جلُ ِة اْلَبْحرِ   ِبُكْم ... َغدا
َعُثوا بِِه ... لَيَـْوماا َعُبوساا ُهَو ] -4  [ َأَحرُّ ِمَن اجْلَْمرِ 3َوِإن  َلُكْم ِمْنُه َفال تـَبـْ
 اْلَقْفرِ َف اخْلَْيَل يف اْلبَـَلِد فـََلم ا َدَعاُهْم َكاَن َأْودََع ِسر ُهْم ... ِإلَْيِه َوَجي   -5

__________ 
 األصل: )قيس وعيالن( .[ يف 1]
[ الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكاليب، صحايب شجاع، كان انزال بنجد، واّله رسول 2]

هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم، على من أسلم بنجد من قومه، مث اختذه سّيافا فكان يقوم على رأس 
مبائة فارس، استشهد يف قتال أهل  متوشحا بسيفه، وكانوا يعدونه  صّلى هللا عليه وآله وسّلم،النيب

 .-هـ 11الردة من بين سليم سنة 
، األعالم 295 /2، الروض األنف 743 -742 /2 /2، االستيعاب 478 -477 /3)اإلصابة 

3/ 214. ) 
 [ اقرأ واو الضمري )هو( ساكنا إلقامة الوزن.3]
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 ى َعِظيماا ِمَن اأَلْمرِ [ اْلُكربَْ 1ِبَغْدرَتِِه ]ُفَجاَة َلَقْد أََتى ... َأال قَاَتَل اَّلل ُ الْ  -6
دِّيُق ظَنًّا َفَخانَُه ... َوَجر َر أَثـَْواَب اخْلَِيانَِة َواْلَمْكرِ  -7  َفَظن  بِِه الصِّ



 حُمَْكِم الزُّْبرِ  [ يف 3[ ... َكَذاَك َقَضاُء اَّللِ  ]2َولَْيَس حيَِيُق اْلَمْكُر ِإال أبَِْهِلِه ] -8
 اَّللِ  َأْن َأَرى ... َعَلى ُكلِّ َحاٍل اَنِصباا أَليب َبْكرِ َوِإيّنِ أَلْسَتْحِيي ِمَن  -9

 [4َوال الِبساا يف الن اِس أَثـَْواَب َغْدرٍَة ... َأُذوُق هَبا َكْأساا َأَمر  ِمَن الص رْبِ ] -10
 َقرْبِيالَلٍة ... ُأَعاُب هِبَا َحيًّا َوَما ُدْمُت يف َأََب اَّلل ُ يل بـَْيَع اهْلَُدى ِبضَ  -11

َُه مبَا َصَنَع اْلُفَجاَءَة،  َوَما َأَخَذ ِمَن قَاَل: مثُ  َكَتَب أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِإىَل َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد، َفَخرب 
الِح، َوَما قـََتَل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، َوَأَمَرهُ  َه ِإلَْيِه ِبَقْوٍم َيْطُلُبونَُه فَـ  السِّ  َيْأُتوا ِبِه َحْيُث َما َكاَن.َأْن يـَُوجِّ

ْل ابملسري إىل ] أ[ طَُلْيَحَة/ ْبِن ُخَوْيِلٍد، َلِكن ُه َدَعا  12فـََلم ا َورََد اْلِكَتاُب َعَلى َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد، مَلْ يـَُعجِّ
[ أَْبطَاِل َعْسَكرِِه، 6اِرٍس ]ِمْن[ ][ فضم إليه ثالمثائة فَ 5ُه ُمَعاُذ ْبُن َواثَِلَة ]رَُجال ِمْن َبيِن ُسَلْيٍم، يـَُقاُل لَ 

، فَِإْن َقَدَر َعَلْيِه َيَُْخُذُه أَ  ِسرياا، َوَأْن يبعثه َوَأَمَرُه َأْن َيِسرَي ِإىَل اْلُفَجاَءِة فـََيْطُلَبُه َحْيُث َكاَن ِمْن َأْرِض اَّللِ 
 إىل

__________ 
 يف األصل: )بغدريه( .[ 1]
: 35ْسِتْكباراا يف اأْلَْرِض َوَمْكَر الس يِِّئ َوال حيَِيُق اْلَمْكُر الس يُِّئ ِإال  أبَِْهِلِه [ يشري إىل اآلية الكرمية: ا2]

 [ .43]فاطر:  43
 [ يف األصل: )كذلك قضا هللا( وال يستقيم هبا الوزن.3]
ل  يسكن إال يف الضرورة كما يف هذا البيت، وكما يف قو [ الصرب: بكسر الباء، الدواء املر وال4]

 الراجز:
 أمّر من صرب ومقر وحضض
 )الصحاح واللسان: صرب( .

[ يف األصل: )معا بن وايلة( واسم األب غري معجم وسريد معجما )واثلة( . ولعل امسه )معاذ( أو 5]
 )مضاء( وسيتكرر ابلرسم نفسه )معا( .

 .الفجاءة وأتى به أسريا إىل أيب بكر هو طريفة بن حاجزويف املصادر أن الذي قاتل 
 ( .776 /2، االستيعاب 351 -350 /2التاريخ  -، ابن األثري265 /3)انظر الطربي 

 [ )من( زايدة يقتضيها السياق، وما وضعناه بني معقوفتني زايدة من عندان.6]
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 َأيب َبْكٍر.  َوج َه ِبَرْأِسِه ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َوِإْن قـَتَـَلهُ 
َع اْلُفَجاَءُة ِبَذِلَك، َساَر ِإىَل قـَْوِمِه يُرِيُد ِلَقاَء اْلُمسْ  ِلِمنَي َغرْيَ قَاَل: َفَخَرُجوا يُرِيُدوَن اْلُفَجاَءَة، فـََلم ا مسَِ

َرُة يف َأو ِل النـ َهاِر َعَلى ِديداا، وََكاَنِت الد ائِ َعاِجٍز، َوَداَن اْلَقْوُم بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض، فَاقْـتَـتَـُلوا ِقَتاال شَ 
ُهْم مَجَاَعٌة، فَأَْنَشأَ رَُجٌل ]  [ :2[ ِمْن َأْصَحاِب اْلُفَجاَءِة ]1اْلُمْسِلِمنَي، فـَُقِتَل ِمنـْ

 )ِمَن الط وِيِل(
 اْلَعاِذِلنَي فَأَْبَصَرا [ َهَواُه َوَأْقَصَرا ... َوطَاوََع ِفيَها3َصَحا اْلَقْلُب َعْن ُسْعَدى ] -1
ُهُم ... َكَما ُودَُّها عنّا كذلك تغرّيا4َوَأْصَبَح ودِّي رَايََة ] -2  [ اْلَوْصِل ِمنـْ
ُهْم َأْن ُتَضاَم َوتـُْقَسَرا ] -3  [5أال أيّها املديل بكثرة قومه ... وحظّلك ِمنـْ
َنا َدارِِعنَي َوحُ َسِل الن اَس َعن ا ُكل  يـَْوِم َكرِيَهٍة ... ِإَذا َما ا -4  س َراْلتَـَقيـْ
 [6أََلْسَنا نـَُعاِطي َذا الطَِّماِح جِلَاَمُه ... َوَنْظَفُر يف اهْلَْيَجا ِإَذا اْلَمْوُت َأْضَجَرا ] -5
 [8[ ... تـََرى اْلِبيَض يف َحافَاهِتَا والس نورا ]7َوَعاِرَضٌة َشْهَباُء تـَْقُطُر اِبْلَقَنا ] -6

__________ 
، نسب 266 /3سلمي، وهو ابن اخلنساء كما يف الطربي و أبو شجرة بن عبد العزى ال[ ه1]

 .351 /2، ابن األثري 320قريش ص 
، 266 /3، واتريخ الطربي 765 -764 /2[ القطعة مع بيت آخر يف اتريخ املدينة املنورة 2]

 .92 /4ورغبة اآلمل 
 .351 /2، يف اتريخ الكامل 7، 5، 4، 3، 1واألبيات: 

. 203 /7، واإلصابة 161، 158، واالكتفاء ص 107البلدان ص ، يف فتوح 7، 4، 3األبيات: و 
 .320والبيت السابع يف نسب قريش ص 

 [ يف الطربي وابن األثري: )عن مي هواه( .3]
 [ الطربي:4]

 )وأصبح أدىن رائد اجلهل والصبا( .
 [ الطربي وابن األثري واإلصابة: )أن تضام وتقهرا( .5]
 الطربي وابن األثري:[ 6]

 يف اهليجا إذا املوت أقفرا( . )ونطعن
 [ الطربي:7]

 )ختطر ابلقنا ترى البلق( .



[ السنور: كل سالح من حديد، والسنور: مجلة السالح، وخص بعضهم به الدروع، وقال 8]
 األصمعي، السنور ما كان من حلق، يريد به الدروع، والسنور: لبوس من قّد يلبس يف
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 َأْن أعم را[ ُرحمِْي ِمْن َكِتيَبِة َخاِلٍد ... وإيّنِ أَلْرُجو بـَْعَدَها 1فرو يت ] -7
[ اْلَقْوُم بـَْعَضُهْم بـَْعضاا، َوَأْحَدَقِت اخْلَْيُل اِبْلُفَجاَءِة، َفَذَهَب لَِيْحِمَل َعَلى رَُجٍل ِمَن 2قَاَل: فـََناَدى ]

َهزِ 3َسَقَط ِإىَل اأَلْرِض، فَُأِخَذ َأِسرياا، َوَوىل  ]اْلُمْسِلِمنَي، َفَكَبا بِِه فـََرُسُه، فَ  ِمنَي، فََأَخَذُهُم [ َأْصَحابُُه ُمنـْ
ُهْم َمْن قُِتَل، َوَأفْـَلَت اْلَباُقوَن، مثُ  اْستَـْوَثَق ُمَعاُذ ] [ ْبُن َواثَِلَة ِمَن اْلُفَجاَءِة، َوقَاَل: اَي 4الس ْيُف، فـَُقِتَل ِمنـْ

 ، َجْعَت َعْن ِديِن اإِلْسالِم، َأظَنَـْنَت َأن  َأَخْذَت َخْيَل َأيب َبْكٍر َوِسالَحُه، فـََقتَـْلَت ِبِه اْلُمْسِلِمنَي َورَ َعُدو  اَّللِ 
ئاا.  َأاَب َبْكٍر يـَْغَفُل َعْن َأفْـَعاِلَك، قَاَل: َفَسَكَت اْلُفَجاَءُة َومَلْ يـَُقْل َشيـْ

ْه ِبِه ِإىَل َأيب َبْكٍر  َولِيِد، خُيْرِبُُه اِبْلَوقْـَعِة َوَأَخَذ اْلُفَجاَءَة، فََأْرَسَل َخاِلٌد:فََأْرَسَل ُمَعاٌذ ِإىَل َخاِلِد ْبِن الْ  َأْن َوجِّ
 َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َفرَيَى ِفيِه رَْأيَُه، َفَحَمَل اْلُفَجاَءُة ِإىَل اْلَمِديَنِة، فـََلم ا َوَقَف َبنْيَ َيَدْي َأيب 

َفُة ]َعْنُه، َما َكل َمُه ِبَشْيٍء، َوال َسأََلُه َعم ا فـََعَل، مثُ  َدعَ  [ ، فـََقاَل: 5ا رَُجال ِمْن َبيِن ُسَلْيٍم يـَُقاُل َلُه: ُطَريـْ
َفُة، ُخْذ ِإلَْيَك َعُدو  اَّللِ  فََأْخرِْجُه َخارَِج اْلَمِديَنِة، َوَأْحرِْقُه اِبلن اِر ِإْحرَ   اقاا.اَي ُطَريـْ

َع لَُه احْلََطُب، َوُشد تْ  َيَداُه َورِْجالُه، َوُوِضَع يف َوْسِط احْلََطِب، َوُأْضرَِم  قَاَل: فَُأْخرَِج اْلُفَجاَءُة، مثُ  مجُِ
 [ :6احْلََطُب اِبلن اِر، َوُأْحِرَق اْلُفَجاَءُة َحىت  َصاَر َفْحماا، فَأَْنَشأَ رجل من بين سليم يقول ]

__________ 
 ] )( [ احلرب كالدرع، قال لبيد:

 ج الس نو روجاءوا به يف هودج ووراءه ... كتائب خضر يف نسي
 )اللسان: سنر( .

 [ نسب قريش: )ورويت( .1]
 [ ابألصل الكلمة مطموسة لعلها: فنادى أو فدعا.2]
 [ يف األصل: )وولت( .3]
 [ يف األصل: )معا( .4]
، وابن 265 /3ة، وهو طريفة بن حاجز، انظر فيه: الطربي [ يف األصل: )ظريفة( ابلظاء املعجم5]
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[ مل أقف على اسم الشاعر ومل أجد للقطعة خترجيا يف املصادر، وكثري من شعر هذا الكتاب 6]
 جملهولني ومل يرد شعرهم يف الكتب، والقطعة من الشعر الركيك.
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1- 
 ّل ... هـ َعَلى َمْن أقر  اِبإِلْسالمْ فجاة من نعم الإن  حرق ال

الح على العه ... د َفَخاَن اْلُفَجاُة َعْهَد اإِلَمامْ َأَخذَ  -2   اخْلَْيَل والسِّ
 ب[ 12[ / ]1مثُ  مَلْ َيرْبَِح الفجاة يرى احل ... ّق سفاها واحلل  منه احلرام ] -3
مْ يقتل الناس ال يرى أن  لل ... هـ جَ  -4  َزاءا يف َعاِقِب اأَلاي 
 َلْيٍم ... جر د الس ْيِف َأْم قَِبيِل ِحَزامْ [ يف قَِبيِل سُ 2مَلْ يـَُباِل ] -5
 قّرت العني ابلفجاة إذ الن ا ... ر تـََلظ ى َعَلْيِه اِبإِلْضَرامْ  -6
 أَلْسَقامْ [ ِمَن ا3إن  ِمْثَل ال ِذي رَأَْيُت شفاء الّن ... فس يـَْرِوي الش جي ] -7

ُه ِإىَل َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد، خُيْرِبُُه مبَا فـََعَل اَّلل ُ اِبْلُفَجاَءِة، َوَيَُْمُرُه اِبلدُُّخوِل قَاَل: مثُ  َكَتَب أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعنْ 
 ِإىَل َأْرِض َبيِن َأَسٍد، ِإىَل طَُلْيَحَة ْبِن اخْلَُوْيِلِد َوَأْصَحاِبِه..

اِس، َحىت  ِإَذا َصاَر أبَِْرِض َبيِن َأَسٍد، َنِدَمْت بـَُنو َغَطَفاَن َفَساَر َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه اِبلن   قَاَل:
 َعَلى اتَِّباِعِهْم طَُلْيَحَة ْبِن ُخَوْيِلٍد، َومَلْ حيُِبُّوا َأْن َيُكونُوا َأْذاَنابا لَِبيِن َأَسٍد.

[ ، فـََهَرَب يف َجْوِف الل ْيِل َمَع مَجَاَعٍة ِمْن 4َفاينُّ ]ِفيِهْم رَُجٌل يـَُقاُل َلُه ِزاَيُد ْبُن َعْبِد اَّللِ  اْلَغطَ قَاَل: وََكاَن 
ِه ِإىَل َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد، قَاَل: فََأْكَرَمُه َخاِلٌد، َورََفَع َقْدرَُه، مثُ  َكَتَب ِإىَل َأيب َبْكٍر  ُ َعْنُه َرضِ َبيِن َعمِّ َي اَّلل 

َنَة ْبِن حصن الفزاري هبذه األبيات ]خُيْرِبُُه، وََكَتب اْلَغَطَفاينُّ ِإىَل عُ   [ :5يَـيـْ
__________ 

 [ كذا يف األصل وفيه اقواء وحلن، والوجه )احلراما( بتقدير: يرى احلل احلراما.1]
 [ يف األصل: )مل يبايل( وهو حلن.2]
 ة الوزن، والشجي: احلزين ذو اهلم.[ تسكن ايء )الشجي( لضرور 3]
، أدرك اإلسالم وكان ممن فارق عيينة بن حصن ملا ابيع طليحة يف [ زايد بن عبد هللا الغطفاين4]

 الردة، وحلق خبالد بن الوليد، وأنشد له شعرا يقول فيه:



 ( .642 /2أبلغ عيينة إن عرضت لداره ... )اإلصابة 
 .4، وقطع من كتاب الردة ص 643 /2يف اإلصابة  5، 2، 1[ األبيات: 5]
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 )ِمَن اْلَكاِمِل(
َنَة ِإْن َمَرْرَت ِبَدارِِه ] -1  ال َيِسرُي بِِه الش ِفيُق الن اصح[ ... قـَوْ 1أَْبِلْغ ُعيَـيـْ
 [3[ إن  طَُلْيَحَة ْبَن ُخَوْيِلٍد ... َكْلٌب أبَِْكَناِف اْلبُـَزاَخِة اَنِبُح ]2َأُعَينْيُ ] -2
 [ َتْسَلْم، فـََزارَُة ُكلَُّها ... َويُِقْم مبَْدِحَك اي بن حصن مادح4ْن حَتَْتِشْد ]إِ  -3
 [6الك ... خذها وقرنك اي بن َبْدٍر اَنِطُح ][ اي بن حصن ه5أوال فإن ك ] -4
 [8[ ... َوُمَهاِجُروَن ُمَشاَورُوَن َشَراِمُح ]7َكالط ْوِد َواألَْنَصاُر حَتَْت ِلَوائِِه ]  -5
 اَبُعوا اإِلَلَه بَِقْوهلِِم َطَلُب ال يِت ... ِفيَها الن َجاُة َوَذاَك بـَْيٌع رَاِبحُ  -6
 [9ْن طَُلْيَحَة ِكْذبُُه ... َوَيِضيُق ُمْلَتِبٌس َوَيْصَلُد قَاِدُح ]فـَُهَناَك يـَْقَشُع عَ  -7
 ن  َدْمٌع َساِفحُ َويـَُقوُم اِبأَلْمِر اجْلَِليِل نـََواِئُح ... َهَتَك اجْلُُيوَب هبِِ  -8
 [ رَئِيٍس ِمْن فـََزارََة صاحل ... والناس منهم صاحلون وطاحل10َكْم ِمْن ]  -9

__________ 
 بة: )إن عرضت لداره( .[ اإلصا1]
 [ اإلصابة: )أعلمت أن طليحة( .2]
[ البزاخة: موضع يف داير بين أسد كانت فيه وقعة للمسلمني على بين أسد زمن الردة، مرت 3]
 رتمجة فيما سبق.ال
 [ يف األصل: )إن ختشه( وهو خالف املعىن املراد.4]

 حتتشد: أي تنحاز عنه.
 [ يف األصل: )أبنك( .5]
 ألصل: )انطحوا( .[ يف ا6]

 اي بن بدر: نسبة إىل جد عيينة بن حصن األكرب بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان.
 ( .256)انظر مجهرة النسب ص 

 املعىن مبا قبله، ولعل هناك أبياات سقطت من الرواية. [ هذا البيت غري مرتبط7]



 [ مشاورون: ذوو رأي يستشار هبم.8]
 شرامح: طوال أشداء.

 : )ومصلد( .[ يف األصل9]
 صلد الزند: صوت ومل خيرج انرا، وأصلد الرجل: أي صلد زنده.

 )الصحاح: صلد( .
 [ يف األصل: )كمن( .10]
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 َكُذوٌب فَاِضحُ   ... َواْلَقْوُم قَاِئُدُهمْ  َلْيَحَة ْبِن ُخَوْيِلدٍ َقْد قَاَد قـَْوَم طُ  -10
 [1َأْعِظْم هِبََذا يف فـََزارََة ُسب ةا ... َماَذا َأُقوُل فَأَْنَت اَنٌب َجاِمُح ] -11

، َأقْـَبَل َعَلى  َنَة ْبِن ِحْصٍن اْلَفَزاِريِّ ْعُر ِإىَل ُعيَـيـْ قـَْوِمِه ِمْن َبيِن فـََزارََة، فـََقاَل: قَاَل: فـََلم ا َوَصَل َهَذا الشِّ
ئاا، َوِإان  لَنَـَرى النـ ْقَص َواْلَعاَر يف َمِسرِياَن َهَذا َمَع طَُلْيَحَة ْبِن ُخَوْيِلٍد، َوَلسْ اْعَلُموا أَ  َنا ان  َما َصنَـْعَنا َشيـْ

َنا، َوَلَقْد لَبِ  ا، لََنا َأْم َعَليـْ  ْسَنا يف َمِسرِياَن َهَذا ثـَْوَب اْلَمَخاِزي.َنْدِري َكْيَف َيُكوُن اأَلْمُر َغدا
َنَما اْلَقْوُم َكَذِلَك، ِإَذا ُهْم أبََِمٍة َسْوَداَء َواِقَفٍة َعَلى اْلَماِء َتْسِقي َغَنماا هَلَا، َوِهَي تـَُقولُ قَالَ   [ :2 ]: فـَبَـيـْ

 )ِمَن اْلُمتَـَقاِرِب(
ُتُم ...  -1  ِإَذا َما َأاَنَخ ِبُكْم َخاِلدُ َبيِن َأَسٍد أَْيَن اْلِفَراُر ُغِلبـْ
 ُد َوَمْن ِمثْـُلُه ... ِإَذا َعد  ِمْن قـَْوِمِه َواِحدُ مَنَاُه اْلَولِي -2
َلُه ... فََأجْنََبُه اجْلَدُّ َواْلَواِلدُ  -3  َوَأْحَيا اْلُمِغريَُة َما قـَبـْ
 رَِحيُب الذِّراع ِبَسْفِك الدِّما ... َأال إن ه اأَلَسُد الالِبدُ  -4
 ه األهرت اجلارد[ يف َغْيِلِه ... / أال إن  3َأال إن ه الل يث ] -5
ْعَر( ، فـََقاَلْت:  13[ ]4] َلِك اَي َسْوَداُء، َمْن يـَُقوُل َهَذا الشِّ َنُة ْبُن ِحْصٍن: )َويـْ أ[ قَاَل: فـََقاَل هَلَا ُعيَـيـْ

ْعُت َدِوايًّ ِمنْ   اَت( . َهَذا اْلَغِديِر، َوقَاِئال يـَُقوُل َهِذِه األَبـْيَ )ال َواَّللِ  َما َأْدِري، َغرْيَ َأيّنِ مسَِ
َنُة َواْنَكَسَر ِلَذِلَك اْنِكَساراا َشِديداا، مثُ  َأقْـَبَل َعَلى طَُلْيَحَة ْبِن ُخَوْيِلٍد، َوُهَو َجالِ  ٌس يف َبيِن فَاْغَتم  ُعيَـيـْ

ِه، فـََقاَل َلُه: )َأاَب عامر، أاتك جربيل مذ نزلت هذ  اَعمِّ
__________ 

 سنة.[ يف األصل: )غاب( . الناب: الناقة امل1]



 [ الشطر األول من البيت األول من حبر الطويل، وبقية األبيات من املتقارب.2]
 [ يف األصل: )أنه ليث( .3]
 [ األهرت: الواسع الفم، صفة األسد، تشبه خالدا ابألسد.4]

 اجلارد: الذي يقشر ويقطع، أي يبيد أعداءه.
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َك( ، قَاَل: )نـََعْم، َوملَ َسأَْلَت َعْن َذِلَك( ، اْلَمْنِزَل( ؟، قَاَل طَُلْيَحُة: )ال( ، قَاَل: )فـََهْل تـَْرُجو َأْن َيَْتِيَ 
َعْت ِمْن َهَذا اْلَغِديِر َكَذا وََكَذا( .  َا مسَِ ْعُت َهِذِه اأَلَمَة الس ْوَداَء تـَْزُعُم َأهن  قَاَل: َفَضِحَك فـََقاَل: )ِإيّنِ مسَِ

َنا ِمَن اْلَمِديَنِة( ؟طَُلْيَحُة، مثُ  قَاَل: )تـََرى َأن  ِسْحَر قـَُرْيٍش َوَصَل ِإلَ   يـْ
[ َعَلى َبيِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة، فـََقاَل: )اَي َبيِن َعاِمٍر، 1قَاَل: مثُ  َأقْـَبَل قـُر ُة ْبُن َسَلَمَة ْبِن ُهَبرْيََة اْلُقَشرْيِيُّ ]

َوَقْد تـََقاَرَب ِمْن َأْرِضُكْم، فـََلْو َصاَح خبَْيِلِه ا َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد فـََقْد َأَظل ُكْم يف اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر، َهذَ 
ُتْم َعَلْيِه، فَأَنـُْتْم قَـ  تَـْلُتْم اِبأَلْمِس اْلُمْنِذَر َصْيَحةا َلَصب َحُكْم، فَاتـ ُقوا اَّلل َ رَب ُكْم، َواْرِجُعوا َعْن َهَذا ال ِذي أَنـْ

َياِر َأْصَحاِب حممد صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، مثُ  ِإن ُكْم َخَفْرمُتْ [ ، وََكاَن ِمْن َأخْ 2ْبَن َعْمٍرو الس اِعِدي  ]
 .....[ ،............... ............... ............... ............... 4[ ِذم َة َأيب بـََراٍء ]3]

__________ 
عامر بن سلمة اخلري بن  [ قرة بن سلمة بن هبرية القشريي، ويف االستيعاب: قرة بن هبرية بن1]

قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشريي، وفد على النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم 
، إان  كنا نعبد اآلهلة ال تنف عنا وال تضران( ، فقال رسول هللا صّلى هللا وقال له: )اي رسول هللا، احلمد َّلل 

ذا هو جد الصمة القشريي الشاعر، وأحد وجوه الوفود من عليه وآله وسّلم: )نعم ذا عقال( . وقرة ه
 العرب على النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم.

 ( .1281 /3، االستيعاب 440 -437 /5)اإلصابة 
زرجي الساعدي، عقيب بدري، استشهد يوم بئر معونة، [ املنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة اخل2]

قدم على رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم، فقال:  وذلك أن عامر بن مالك مالعب األسنة
)ابعث معي من عندك من شئت وأان هلم جار( ، فبعث رهطا منهم املنذر بن عمرو وهو الذي يقال 

فاستنفر هلم بين سليم فنفر منهم رهط بنو عصية وبنو  له أعنق ليموت، فسمع هبم عامر بن الطفيل
 املنذر ومن معه، وكانت الوقعة يف صفر سنة أربع هجرية. ذكوان فكانت وقعة بئر معونة وقتل



 ( .218 -217 /6، اإلصابة 171 /2، الكامل يف التاريخ 185 -183 /2)السرية النبوية 
 ذمة: نقض العهد وغدر.[ يف األصل: )حقرمت( وصواهبا حفرمت، وخفر ال3]
صعصعة، وفارس قيس، وأحد  [ أبو براء: هو عامر بن مالك مالعب األسنة، رئيس بين عامر بن4]

 أبطال العرب يف اجلاهلية، وهو عم لبيد بن ربيعة الشاعر، مسي مالعب األسنة بقول أوس بن حجر:
 والعب أطراف األسّنة عامر ... فراح له خّط الكتيبة أمجع

(1/84) 

 

ِئٌف َعَلى طَُلْيَحَة ْبِن ُخَوْيِلٍد َأْن َيْظَفَر ِبِه [ َعْن ِديِن اإِلْسالِم، َوِإيّنِ َخا1َوَرد ُكْم َعاِمُر ْبُن الطَُّفْيِل ]
 َخاِلٌد، فَِإَذا َقْد َهَلَك َهَلْكَنا َمَعُه( .

، ال  ا، َوحَنُْن َأَحقُّ اِبلز َكاِة ِمنَ قَاَل: فََأََب قـَْوُمُه َأْن يُِطيُعوُه، مثُ  قَاُلوا: )ال َواَّللِ   نـُْعِطي الد نِي َة يف ِديِنَنا أََبدا
[ أِبَن ُكْم )ِإْن مَلْ تـُْعُطوا الد نِي َة يف ِديِنُكْم َأْن 2اْبِن َأيب ُقَحاَفَة( . قَاَل: فـََقاَل هَلُْم قـُر ُة ْبُن سلمة الغافر ]

 [ :3َعَلى ُكْفرُِكْم( ، مثُ  أَْنَشَأ يـَُقوُل ] َتْسِفُكوا ِدَماءَُكْم إبِِمْجَاِعُكمْ 
 )ِمَن الط وِيِل(

ا هَنٌْب جِلَْيِش َأيب َبْكِر ]َأرَا  -1 ُتْم َغدا  [4ُكْم ُأاَنساا جُمِْمِعنَي َعَلى اْلُكْفِر ... َوأَنـْ
ا ... ُيِصْبُكْم َغداا ِمْنُه ِبَقاصِ  -2  [5َمِة الظ هر ]َبيِن َعاِمٍر ال أَتَْمُنوا اْليَـْوَم َخاِلدا
َعٌة ... ِإَذا اخلَْ  -3  ْيُل َجاَلِت ابملثّقفة الّسمرَبيِن َعاِمٍر َما ِعْنَد قـُر َة َمنـْ

__________ 
 .-هـ 10] )( [ أدرك اإلسالم وقدم على رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم بتبوك، تويف سنة 

خزانة  193، مجهرة النسب ص 174 /2، الروض األنف 472، احملرب ص 599 /3)اإلصابة 
 ( .255 /3األعالم  338 /1األدب 

بن مالك بن جعفر العامري، فارس بين عامر، وأحد فّتاك العرب وشعرائهم  [ عامر بن الطفيل1]
وساداهتم يف اجلاهلية، أدرك اإلسالم فوفد على رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم يف املدينة بعد 

به، فدعاه إىل اإلسالم فاشرتط أن جيعل له نصف مثار املدينة وأن جيعله ويل  فتح مكة يريد الغدر
ر من بعده، فرده فغادر حنقا، فمات يف طريقه قبل أن يبلغ قومه، وهو ابن عم لبيد الشاعر، األم

 .-هـ 11مات ابلغدة سنة 
 -471 /1، خزانة األدب 234، احملرب ص 32 /1، البيان والتبيني 118)الشعر والشعراء ص 



 ( .252 /3، األعالم 172 /5، اإلصابة 474
كما يف كتاب الردة، ويف اإلصابة جاء بيتان منه خلويلد بن ربيعة   [ الشعر لقرة بن سلمة القشريي2]

 العقيلي، وهو أصح، ألن قرة بن سلمة كان من املرتدة كما ينص البيت الثالث.
يلد بن ربيعة العقيلي أبو حرب من بين عامر، ، وفيه: خلو 364 /2، يف اإلصابة 2، 1[ البيتان: 3]

 بين عامر وأمرهم ابلثبات على اإلسالم.قال وثيمة يف الردة: وأنه خطب قومه 
 [ يف اإلصابة: )خليل أيب بكر( .4]
 [ يف اإلصابة:5]

 )بين عامر إن أتمنوا اليوم خالدا ... يصبكم غدا منه بقارعة الدهر(
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 َراِننَي ِمْن ِفْهرِ [ ... َوِإْخَوانُُه الشُّمُّ اْلعَ 1اُد آَساُد َجْيِشِه ]فـََواِرُسَها اآلسَ  -4
 [ َأْصَحاُب الن ضري َوَخْيرَبَ ... َويـَْوِم ُحَننْيٍ َواْلَفَواِرِس ِمْن َبْدرِ 2ُأولَِئَك ] -5
 ْعرِ َوِمْن كلِّ َحيٍّ فارس ذو َحِفيَظٍة ... َوُقوٍر ِإَذا رِيَع اجْلََباُن ِمَن الذُّ  -6
 . مبُْعرَتَِك َضْنٍك أحر  من اجلمرتـََقح َمَها يف َغْمَرِة اْلَمْوِت َخاِلٌد .. -7
 [ ِمَن اخلِْْدرِ 3هنا لك ال تـَْلِوي َعُجوٌز َعَلى اْبِنَها ... َوخَتُْرُج رَْأُس اْلَكاِعَباِت ] -8

ِمْن َأْرِض َبيِن  ْم َواْرِتَداِدِهْم. قَاَل: َوَداَن خالد ابن اْلَولِيدِ قَاَل: فََأََب اْلَقْوُم َأْن يُِطيُعوُه، وجلُّوا يف طُْغَياهنِِ 
[ ، َوَمْعَبِد ْبِن َعْمٍرو 5[ ، َواَثِبِت ْبِن َأقْـَرَم األَْنَصاِريِّ ]4َأَسٍد، مثُ  َدَعا ِبُعك اَشَة ْبِن حِمَْصٍن اأَلَسِديِّ ]

، َوقَاَل هَلُُم: اْنَطِلُقوا َوجتََ  صحابه وعن موضع عسكره، س ُسوا اخْلرََبَ َعْن طَُلْيَحَة ْبِن ُخَوْيِلٍد وأاْلَمْخُزوِميِّ
ب[ ُهْم َكِذَلك، ِإْذ َوَقَع َعَلْيِهْم نـََفٌر ِمْن َأْصَحاِب/ طَُلْيَحَة فـََقتَـُلوُهْم َرمْحَُة اَّللِ  َعَلْيِهْم،  13قال: فبينا ]

رَبُُهْم، َكأَن ُه أَْنَكَر َأْمَرُهْم، فـَرَِكَب يف ِمْن َذِلَك، َغرْيَ أَن ُه َلم ا أَْبطََأ َعَلْيِه خَ َوَخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد ال يـَْعَلُم ِبَشْيٍء 
َلى، فَاْغَتم  ِلَذِلَك َغمًّا َشِديداا، مثُ  َأَمَر هِبِْم فَ   ُحِمُلوا َوُدِفُنوا يفنـََفٍر ِمْن َأْصَحاِبِه َوَساَر، َوِإَذا ُهْم اِبْلَقْوِم قـَتـْ

 عسكر املسلمني.
__________ 

 بيشة( . [ كذا ابألصل ولعلها )آساد1]
[ يف األصل: )وإليك( حمرفة عن )أولئك( تقدمت األلف على الواو، والناسخ ال يرسم اهلمزة بل 2]

 جيعلها ايء.



 [ يف األصل: )الكاعنات( .3]
ايب من أمراء [ يف األصل: )األزدي( ، وهو عكاشة بن حمصن األسدي، من بين غنم، صح4]

لها مع النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم وقتل يف حرب السرااي، يعد من أهل املدينة، شهد املشاهد ك
 .-هـ 12الردة ببزاخة من أرض جند، قتله طليحة بن خويلد سنة 

 ( .244 /4، األعالم 73 /2، الروض األنف 12 /2، حلية األولياء 534 -533 /4)اإلصابة 
العجالن البلوي  )اثبت بن أرقم( وصوابه: اثبت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن [ يف األصل:5]

حليف األنصار، ممن شهد بدرا، وهو الذي أخذ الراية بعد مقتل عبد هللا بن رواحة يوم مؤتة فدفعها 
 .-هـ 12إىل خالد بن الوليد، قتل يف عهد أيب بكر الصديق، قتله طليحة بن خويلد األسدي سنة 

 ( .380 -379 /2، السرية النبوية 199 /1، االستيعاب 384 -383 /1 )اإلصابة
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ْرِضِهْم، فَأَقْـبَـُلوا َعَلى طليحة ابن ُخَوْيِلٍد، فـََقاُلوا: قَاَل: َوبـََلَغ َبيِن َأَسٍد َأن  َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد َقْد َداَن ِمْن أَ 
َلَنا، َوَذِلَك أان  قـَتَـْلَنا َثالثََة أَنـُْفٍس ِمْن َأْصَحاِبِه،  )اَي َأاَب َعاِمٍر، ِإان  َنُظنُّ َأن  َهَذا الر ُجَل َقْد َساَر ِإىَل َما قـَبـْ

[ ِإْن بـََعثْـُتْم ِبَفاِرَسنْيِ َبَطَلنْيِ 1ُه( ، قال: فقال طليحة: )نعم أريتم ] بـََعْثَت َمْن يـََتَجس ُس لََنا َخربََ فـََلوْ 
( . [ ، أَتـََياُكْم ِمَن اْلَقْوِم ِبَعنْيٍ 2َأْدمَهَنْيِ َأَغر ْيِن حُمَج ِلنَي ِمْن َبيِن َنْصِر ْبِن قـَُعنْيٍ ] َعَلى فـََرَسنْيِ َعِتيَقنْيِ 

 . : )َأاَب َعاِمٍر، َأْشَهُد أَن َك لََنيبٍّ َحقًّا، فـََلْيَس َهَذا اْلَكالُم ِإال ِمْن َكالِم األَْنِبَياِء(فـََقاَل َلُه بـَْعُض َأْصَحاِبهِ 
ِن اْلَولِيِد، فـََرَجَعا يـَرُْكَضاِن قَاَل: مثُ  بـََعَث اْلَقْوُم ِبَفاِرَسنْيِ َعَلى َما َوَصَف طَُلْيَحُة لِيَـَتَجس َسا َأْخَباَر َخاِلِد بْ 

َنةا ِإىَل َومُهَا يـَُقوالِن: )َهَذا َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد، َأقْـَبَل يف اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر( ، قَاَل: فَازْ  َداَد اْلَقْوُم ِفتـْ
ُع َأْصَحابَُه َويـَُقوُل: )اَي َمْعشَ  َنِتِهْم، َوَجَعَل طَُلْيَحُة ُيَشجِّ ا َقِد اْجَتَمَع ِإىَل َر َبيِن َأَسٍد، ال يـَُهّوِلَن ُكْم مَ ِفتـْ

ُْم َعَلى اَبِطٍل َوُغُروٍر، َوُأْخَرى فَِإهن ُ  ُْم َخاِلٍد ِمْن َهَذا اجْلَْيِش، فَِإهن  ْم هلَُِجوا هِبَِذِه الص الِة، فـَُهْم َيظُنُّوَن َأهن 
اُج ِإىَل تـَْعِفرِي ُوُجوِهُكْم، َوفـَْتِح َأْداَبرُِكْم، َوال يُرِيُد ين َعْن َريبِّ أَن ُه لَْيَس حَيْتَ حُمِْسُنوَن، َوَلَقْد َأاَتين ِجرْبِيُل خُيْرِبُ 
 ْن يُرِيُد ِمْنُكْم َأْن َتْذُكُروُه ِقَياماا َوقـُُعوداا، فَاْنُظُروا َأْن مَتْنَـُعوا اْلَقْوَم َأْمَواَلُكمْ ِمْنُكْم رُُكوعاا َوال ُسُجوداا، َوَلكِ 

َنُة ْبُن ِحْصٍن فـََقْد َأْخرَبين َعْنُه ِجرْبِيُل أَن ُه َقْد َخاَف ِمْن َحْرِب َكَما َمنَـْعُتُموَها يف َجاِهِلي تِ  ُكْم، َوَأم ا ُعيَـيـْ
ا ِإَذا َكاَن َعَلى َهَذا الدِّ اْلقَ  ، َلْو َكاَنْت َلُه نِي ٌة َصاِدَقٌة َلَما َخاَف أََبدا يِن( ، مثُ  أَْنَشَأ طَُلْيَحُة ْبُن ْوِم، َوامْيُ اَّللِ 

 [ :3ُخَوْيِلٍد يـَُقوُل ]
 )ِمَن الط وِيِل(



 [4َؤيِّ ْبِن َغاِلِب ]َبيِن َأَسٍد ال تطمعوا َصَدقاِتُكْم ... َمَعاِشَر َحيٍّ ِمْن لُ  -1
__________ 

 [ كذا ابألصل أي أرأيتم.1]
صر بن قعني( ابن احلارث بن ثعلبة [ يف األصل: )نضر بن قصي( مصحف وحمرف، وصوابه: )ن2]

 ان بن أسد.بن دود
 ( .190)انظر: مجهرة أنساب العرب ص 

 [ مل أجد القطعة يف املصادر األخرى.3]
 لؤي( وال يستقيم هبا الوزن.[ يف األصل: )معاشر من حي 4]
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 لسُُّيوِف اْلَقَواِضبِ َوَحاُموا َعَلى َأْمَواِلُكْم ِبرَِماِحُكْم ... َواِبخْلَْيِل تـُْرِدي َوا -2
ُتْم اِبأَلْمِس يف َجاِهِلي ٍة ... هَتَاَبُكُم اأَلْحَياُء ِمْن ُكلِّ َجاِنبِ   -3  َكَما ُكنـْ
ُتْم ... َشجاا اَنِشباا َوالد ْهُر َجمُّ اْلَعَجاِئبِ فـََلْم َيْظَفُروا ِمْنُكمْ  -4   ِبَشْيٍء وَُكنـْ
 قَائٌِم ... َمنَـْعَنا مِحَااَن أو حلقنا مبأربفَِإْن قَاَم اِبأَلْمِر اْلُمَخوِِّف  -5
 [ /1وخل فتم اأَلْرَض اْلَفَضاَء وإن ين ... ُأَحاِذُر ِفيَما َكاَن جبُّ اْلَغَواِرِب ] -6أ[  14]
َنَة قَالَةا ... َولَْيَسْت َلُه ِفيَما يُرِيُد ِبَصاِحبِ  -7  َوَقَدماا أَتـَْتُكْم ِمْن ُعيَـيـْ
 احْلَْرَب اْلَعَواَن فإن ين ... حِلَْرِب قـَُرْيٍش كلِّها َغرْيُ َهاِئبِ فَِإْن حَتَْذِر  -8
 [2اْلَعَقاِرِب ] فـَُقوال لَُه َصّرِْح َوِفيَنا بقي ة ... َودَْع اي بن واث ب َدبِيبَ  -9

)اي أاب عامر، أان قد أضربنا اْلَعَطُش،  قَاَل: مثُ  تـََقد َم ِإىَل طَُلْيَحَة ْبِن ُخَوْيِلٍد مَجَاَعٌة ِمْن َأْصَحاِبِه، فـََقاُلوا:
َجاِوُزوا الّرَِماال، َوَشارُِفوا فـََهْل ِعْنَدَك ِمْن ِحيَلٍة( ، فـََقاَل طَُلْيَحُة: )نـََعِم، ارَْكُبوا ِعالال، فَاْضرِبُوا َأْمَياال، وَ 

 اجْلَِباال، َوميَُِّموا التِّالال، جتَُِدوا ُهَناَك ِقالال( .
[ ، مثُ  َساَر ِإىَل َذِلَك اْلَمْوِضِع ال ِذي 3بـَْعُض َبيِن َأَسٍد فـََرساا ِلطَُلْيَحَة يـَُقاُل لَُه ِعالٌل ]قَاَل: فـَرَِكَب 

َُهمْ َوَصَفُه طَُلْيَحُة، فَِإَذا ُهوَ    مبَاٍء َعْذٍب زالٍل، َفَشِرَب ِمْنُه، َوَمأَل ِسَقاءا َكاَن َمَعُه، مثُ  رََجَع ِإىَل قـَْوِمِه َفَخرب 
َنِتِهْم. َنةا ِإىَل ِفتـْ  ِبَذِلَك، َفَمَضْوا ِإىَل َذِلَك اْلَمْوِضِع فَاْستَـَقْوا َواْزَداُدوا ِفتـْ

َتأَت ى ِبطَُلْيَحَة ْبِن ُخَوْيِلٍد، َويـُْرِسُل ِإلَْيِه الرُُّسَل، َوحُيَذِّرُُه َسْفَك ِدَماِء قَاَل: َوَجَعَل َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد يَـ 
 َوطَُلْيَحُة َيَََْب َذِلَك، وجلّ يف طغيانه، قال: فعندهاَأْصَحاِبِه، 



__________ 
 [ جب الغوارب: قطع السنام.1]
يقرتض أعراض الناس: )إنه لتدب عقاربه(  [ دبيب العقارب: يريد النمائم، ويقال للرجل الذي2]

 )اللسان: عقرب( . ويف املثل: )دبت إلينا عقارهبم( أي شرهم وأذاهم.
 ( .79 /2يف األمثال )املستقصي 

[ عالل: مل يرد ذكره يف كتب اخليل، ولطليحة من اخليل املعروفة: احلمالة، واحلمامة الصغرى. 3]
 ( .297الكافية ص ، األقوال 87، 74)أمساء خيل العرب ص 

(1/88) 

 

[ ، َوِإَذا طَُلْيَحُة َقْد َعب أَ 1ْرٍض يـَُقاُل هَلَا بـَُزاَخُة ]َعَزَم َخاِلٌد َعَلى َحْرِب اْلَقْوِم، َوزََحَف ِإلَْيِهْم، فـََوافَاُهْم أبَِ 
، َوَعَلى َمْيَسَرتِِه زَْيُد اخْلَْيِل، َأْصَحابَُه، َوَعب َأ َخاِلٌد َأْصَحابَُه، َفَكاَن َعَلى َمْيَمَنِتِه َعِديُّ ْبُن حَ  امتٍِ الط اِئيُّ

يُّ، َواَنَدى اْلَقْوُم بـَْعَضُهْم َمَع بـَْعٍض، َواْختَـَلَط اْلَقْوُم، َواقْـتَـتَـُلوا، فـَُقِتَل ِمَن َوَعَلى اجْلََناِح الّزِْبرِقَاُن الت ِميمِ 
َطَفاُن َوفـََزارَُة فـََقاتـَُلوا َبنْيَ يََدْي طَُلْيَحَة َأَشد  اْلِقَتاِل، َوُهْم يـَُناُدوَن: اْلَفرِيَقنْيِ مَجَاَعٌة، َومَحََلْت بـَُنو َأَسٍد َوغَ 

يَق َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َوَجَعَل َعِديُّ ْبُن َحامتٍِ حَيِْمُل )ال نُـ  دِّ َعَلْيِهْم يف َباِيُع َأاَب اْلَفِصيِل( ، يـَْعُنوَن َأاَب َبْكٍر الصِّ
ا، َأْو ُتَكنُّونَُه اِبْلَفْحِل األَ َأْصَحاِبِه فَـ   ْكرَبِ( .يُـَقاتُِلُهْم، َوُهَو يـَُقوُل: )َواَّللِ  لَنُـَقاتَِلن ُكْم أََبدا

 [ :3[ ، يـَُقوُل ]2َوأَْنَشَأ ُحَرْيُث ْبُن زَْيِد اخْلَْيِل ]
 )ِمَن اْلَواِفِر(

يعاا ... َوَهَذا احْلَيُّ مِ  -1  ْن َغَطَفاَن ِقيِليَأال أَْبِلْغ َبيِن َأَسٍد مجَِ
 [4أبن  طَُلْيَحَة اْلَكذ اَب َأْهٌل ... حَلَاُه اَّلل ُ ِلْلَجدِْع اأَلِصيِل ] -2
ُتْم يف َحَواِدِث ُشَرْحِبيلِ  -3 ُتُموُه ... وَُكنـْ  َدَعاُكْم للش قا فََأَجبـْ
 ِصيلِ ِبَشْتِمُكْم َأاَب َبْكٍر َسَفاهاا ... َوقـُْلُتْم ال نُِطيُع َأاَب اْلفَ  -4
ُتْم َعَلى ِديِن الر سول -5  َورَج َعُكْم َعِن اإِلْسالِم ُكْفراا ... َوَقْد ُكنـْ
  َترْبَُح اَنِئَحاٌت ... يـَُعاِلنَي اْلُبَكاَء َعَلى القتيلَفال َواَّلل ِ  -6

__________ 
 ة.[ بزاخة: ماء لبين أسد، مر ذكرها، وكذلك مرت ترمجة األعالم التالية يف هذه الفقر 1]
[ حريث بن زيد اخليل بن مهلهل الطائي، شاعر نشأ يف اجلاهلية ووفد على النيب صّلى هللا عليه 2]



م، فأسلم هو وأخ له امسه مكنف، وبعث النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم حريثا يف رسالة إىل وآله وسلّ 
شعراء احلماسة، عاش أهل أيلة، وشهد قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد، يعد من الصحابة ومن 

 .-هـ 60إىل أايم مصعب بن الزبري، وقتله مبارزة يف حرب هبا عبيد هللا بن احلر اجلعفي سنة 
يف ترمجة أبيه زيد اخليل،  86 /1، الشعر والشعراء 54 /2، اإلصابة 29أبو مسحل ص  -)النوادر
 ( .174 /2األعالم 

 .566 /2خبارها ، وشعر طيء وأ54 /2يف اإلصابة  2، 1[ البيتان: 3]
 [ اإلصابة:4]

 )أبن طليحة الكذاب أضحى ... عدو هللا حاد عن السبيل(

(1/89) 

 

ِم َمْشُهوٍر طويل -7  َوِإال فَاْصرِبُوا جِلالِد يـَْوٍم ... ِمَن اأَلاي 
 َتِشيُب الن اهد اْلَعْذرَاُء ِمْنُه ... َعزِيُز اْلَقْوِم ِفيِه َكالذ لِيِل/ -8ب[  14]
ُتْم وََكاَن بـَُنو أَبِيُكْم ... وَُكن ا يف َحَواِدثَِها النـُُّزولِ َكمَ   -9  ا ُكنـْ

 [ الص ْدَر ِمْن َداِء اْلَغِليلِ 1وُكْم نـَْرِجْع بِنَـْهٍب ... َوَنْشِف ]َمىَت نـَْغزُ  -10
يعاا ... َوِمْن َغَطَفاَن هَتِْتُف اِبْلَعوِيلِ  -11  ِمَن احلي ني ِمْن َأَسٍد مجَِ
 أن تقبلوا اإلسالم كرها ... حبدِّ الر مح والس يف الص قيلإىل  -12
 [2ر ا ... َأاَب َبْكٍر َأاَب َفْحِل اْلُفُحوِل ]وحىت  َتْدُعَو اأَلْحَياُء ط -13

ٍء، يقاتلون بني يدي خالد ابن اْلَولِيدِ قَاَل: َوَجَعَل َعِديُّ  ، َوزَْيُد اخْلَْيِل، َوقـََباِئُل َطيِّ ، ِقَتاال مَلْ  ْبُن َحامتٍِ
ِمِهْم ال يِت َسَلَفْت، َوَقْد مَ  َلُه يف يـَْوٍم ِمْن َأاي   [ :3َدَحُهْم َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد، يـَُقوُل ]يـَُقاتُِلوا قـَبـْ

 )ِمَن الط وِيِل(
 ى اَّلل ُ عن ا طيِّئا يف ِبالِدَها ... مبُْعرَتَِك األَْبطَاِل َخرْيَ َجَزاءِ َجزَ  -1
 [ الس ماحة والن دى ... ِإَذا َما الص با أَْلَوْت ِبُكلِّ ِخَباءِ 4ْهُل رَااَيِت ]ُهْم أَ  -2
َنٍة َوعَ 5َقَسُروا ]ُهْم  -3  [6َماِء ][ قيسا على الدين بعد ما ... َأَجابُوا ُمَناِدَي ِفتـْ
َها يـَْوُم أعلى بزاخة ... ويوم ثغاء رذي ة ببكاء ] -4  [7ِمَراراا َفِمنـْ

__________ 
 [ يف األصل: )تشفي( .1]



 [ يف األصل: )أبو فحل( .2]
، 2، 1. واألبيات: 212 /4، ومعجم البلدان 99 /7[ األبيات مع بيت آخر يف: اتريخ دمشق 3]
 .28 /5يف البداية والنهاية  3
يف األصل: )أهل أرابب السماحة( وال يستقيم، والتصويب من املصادر املذكورة أعاله، وأرابب  [4]

 عن راايت. حمّرفة
معجم  [ يف األصل: )هم نصروا قيسا( وال يستقيم هبا املعىن، والكلمة حمّرفة عن قسروا. ويف5]

 البلدان: )هم ضربوا بعثا على الدين( .
 شق ومعجم البلدان، قوله:[ بعد هذا البيت يف اتريخ دم6]

 )وخال أبوان الغمر ال يسلمونه ... وثّجت عليهم ابلرماح دماء(
 يف معجم البلدان: )ومنها القصيم ذو زهى ودعاء( . [ العجز7]

(1/90) 

 

َنُة ْبُن ِحْصٍن ِإىَل طَُلْيَحَة قَاَل: َواْشَتد  اْلِقَتاُل، َوَعُظَم اأَلْمُر، وعض ت احْلَْرُب اْلَفرِيقَ  يعاا، فََأقْـَبَل ُعيَـيـْ نْيِ مجَِ
فـََرُسُه ِعالٌل ِإىَل َجْنِبِه، َواْمَرأَتُُه نـَو اُر َجاِلَسٌة َبنْيَ يََدْيِه، فـََقاَل ْبِن ُخَوْيِلٍد، َوُهَو َواِقٌف َعَلى اَبِب َخْيَمِتِه، وَ 

َنُة: )َأاَب َعاِمٍر، َنُة ِإىَل احْلَْرِب فـََلْم يـََزْل 1َك ِجرْبِيُل بـَْعُد ]َهْل َأاتَ  َلُه ُعيَـيـْ [ ؟( قَاَل: )ال( ، فـََرَجَع ُعيَـيـْ
ِإلَْيِه، فـََقاَل: )َهْل َأاَتَك ِجرْبِيُل بـَْعُد؟( قَاَل: )ال( ، فـََرَجَع فـََلْم يـََزْل يـَُقاِتُل َحىت  بـََلَغ يـَُقاِتُل َساَعةا مثُ  رََجَع 

اْشَتد  ِبِه اأَلْمُر، مثُ  رََجَع ِإىَل طَُلْيَحَة فـََقاَل: )َأاَب َعاِمٍر، َأاَتَك ِجرْبِيُل؟( فـََقاَل: )ال( ، قَاَل ْهُد، وَ ِمْنُه اجلَْ 
َنُة: )َفَحىت  َمىَت َوحْيََك، بـََلَغ ِمن ا اجْلَْهُد، َواْشَتد  بَِنا اأَلْمُر، فََأْحَجَم الن اُس َعِن احْلَْرِب(عُ   . يَـيـْ

َراِب، مثُ  رََجَع فـَقَ مثُ  رَ  ِه ِمْن فـََزارََة، َحىت  َضِجَر ِمَن الطَِّعاِن َوالضِّ اَل: )اَي َأاَب َجَع فـََلْم يـََزْل يـَُقاِتُل َوبـَُنو َعمِّ
َنُة: )اَّلل ُ َأْكرَبُ، هَ  َما ِعْنَدَك، َوَما اِت اآلَن َعاِمٍر، َهْل َأاَتَك ِجرْبِيُل( ، قَاَل: )نـََعْم، َقْد َأاَتين( ، قَاَل ُعيَـيـْ

ُم ِلرَِجاٍل، َوِإن  َلَك َوَلُه ال ِذي قَاَل َلَك ِجرْبِيُل( ، قَاَل: )نـََعْم، قَاَل ِجرْبِيُل َعَلْيِه الس الُم: ِإن  رَِجاال تـَُقو 
 َحِديثاا ال تـَْنَساُه الن اُس أََبداا( .
ِه مِ  َنُة َعَلى َبيِن َعمِّ َة فـََقاَل هَلُْم: )َوحْيَُكْم اَي َبيِن َعمِّي، َهَذا َواَّللِ  رَُجٌل َكذ اٌب، َواآلَن ْن فـََزارَ مثُ  َأقْـَبَل ُعيَـيـْ

َنُة يـَُقوُل:َصح  ِعْنِدي ِكْذبُُه لَِتْخِلي  ِطِه يف َكالِمِه( ، مثُ  أَْنَشَأ ُعيَـيـْ
 )ِمَن اخْلَِفيِف(

  طَُلْيَحَة الكذ ابهْلََوى يف [ َأطَاَعيِن َأْصَحايب ... َوا2خف  ِحْلِمي ] -1



 صر ح اأَلْمُر بـَْعَد ُطوِل ُشُروٍر ... َعْن ُغُروٍر َكُمَخل َفاِت الس حاب -2
 الن ا ... ر رََجْعَنا هِبَا َعَلى اأَلْعَقابِ ورماان بفتنة كلظى  -3
 بِ فـََلِئْن َكاَن َما يـَُقوُل َسَراابا ... َوَهَباءا يَِغرُّ ِمْثَل الس َرا -4
 أ[ 15[ ]3لََنا اْليَـْوَم يف طَُلْيَحَة رَْأٌي/ ... َغرْيَ َشدِّ الن حى وترك القباب ]َما  -5

__________ 
 شطوب.[ يف األصل: سطر مكرر وم1]
 [ يف األصل: )علمي( .2]
 [ يف األصل: )النحا( ، ولعلها النحى مجع النحي: سهم عريض النصل، كين به عن3]

(1/91) 

 

 حبَاُت ِكالبِ [ الل ْيَل انَ 2[ ِإلَْيِه ... َما َعَوى ]1مثُ  ال يـَْنُظُر احْلَِديُد ] -6
َهزِما  َنُة ْبُن ِحْصٍن ُمنـْ ِه ِمْن فـََزارََة، َواهْنََزَمْت بـَُنو َأَسٍد َوغَ قَاَل: مثُ  َوىل  ُعيَـيـْ َطَفاَن، َوُسُيوُف ا َمَع َبيِن َعمِّ

َا الص َواِعُق، فـََقاَل طَُلْيَحُة ْبُن ُخَوْيِلٍد: )َويـَلْ  َهزُِموَن؟( فـََقاَل َلُه اْلُمْسِلِمنَي يف َأْقِفَيِتِهْم َكَأهن  ُكْم َما اَبُلُكْم ُمنـْ
ُهْم: )أَ  َهزِْم، حَنُْن قـَْوٌم نـُقَ رَُجٌل ِمنـْ اِتُل نُرِيُد اْلبَـَقاَء، َوَهُؤالِء يـَُقاتُِلوَن َوحُيَبُّوَن اَن ُأْخرِبَُك اَي َأاَب َعاِمٍر مَلْ نـَنـْ

 اْلَفَناَء( .
َزْمُتْم َعْن نَِبيُِّكْم( . فـََقاَل هَلَا َة: )َأَما ِإن ُه َلْو َكاَنْت َلُكْم نِي ٌة َصاِدقٌَة َلَما اهنَْ فـََقاَلْت َلُه نـَو اُر اْمَرَأُة طَُلْيحَ 

ُهْم: )اَي نـَو   َع طَُلْيَحُة َذِلَك َصاَح رَُجٌل ِمنـْ اُر، َلْو َكاَن َزْوُجِك َهَذا نَِبيًّا َلَما َخَذَلُه رَبُُّه( ، قَاَل: فـََلم ا مسَِ
، فـََقِد ات َضَح اِبمْ  َلِك اَي نـَو اُر، اْقرَتِيب مينِّ  احْلَقُّ َوزَاَح اْلَباِطُل( .َرأَتِِه: )َويـْ

َهزِماا َمَع َمِن اهْنََزَم.قَاَل: مثُ  اْستَـَوى طَُلْيَحُة َعلَ   ى فـََرِسِه، َوَأْرَدَف اْمَرأََتُه ِمْن َورَائِِه، َوَمر  ُمنـْ
[ ، فَأَْنَشأَ رَُجٌل 3ِهْم َوَأْوالِدِهْم ]َعُه ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َعَلى َغَنائِِم اْلَقْوِم َوَعام ِة َسَلبِ َواْحتَـَوى َخاِلٌد َوَمْن مَ 

 [ :5يـَُقوُل ] [4ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن ]
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

َما تـََتَصب   -1  [6ْب ]َساِئْل طَُلْيَحَة يـَْوَم َوىل  َهارابا ... بـَْلَوى بـَُزاَخَة َوالدِّ
َنا اِبلّرَِماِح َعَذارايا ... بيض الوجوه -2 ن  الّربرب ]  يـَْوَم اْجتَـَلبـْ  [7كأهن 

__________ 
زق، وجرة فخار جيعل فيها لنب ليمخض، ونوع من الرطب. ] )( [ السالح، ومن معاين النحى: ال



 )القاموس: حنا( .
 [ احلديد: الرجل اللسن والفطن والشديد الغضب.1]
 ل.األصل: )ما غوى( ، والناسخ ال حيقق النقاط فقد يهمل املعجم ويعجم املهم[ يف 2]
 [ كذا ابألصل، ولعلها )أمواهلم( .3]
 .165 /5كما يف اإلصابة   [ هو عوف بن عبد هللا األسدي،4]
 .165 /5يف اإلصابة  6، 2[ البيتان: 5]
 [ يف األصل: )براحة والدما تصب( .6]
 ا( و )حواسرا كالربرب( .[ اإلصابة: )يوم اختلسن7]
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 ْكِذبْ ال يَ  ْلُمىَن ... حق ا َوَداِعي ربِّناظَنُّوا َوَغر ُهُم طَُلْيَحُة ابِ  -3
 مل ا رََأْواَن اِبْلَفَضاِء وإن نا ... َنْدُعو ِإىَل ِديِن الن يبِّ َونـَْرَغبْ  -4
 َول ْوا ِفَراراا َوالّرَِماُح تـَُنوُشُهْم ... َوِبُكلِّ َوْجٍه َأْقَصُدوُه َوَمْرَقبْ  -5
 [1َقاِء اْلُمْحِقْب ]اْمَرأََتُه ... َوْسَط اْلَعَجاَجِة َكالسِّ َوجَنَا طَُلْيَحُة ُمْرِدفاا  -6
 [3[ َأْو ِبَواِدي اأَلْجَرْب ]2يـَْعُدو بِِه هَنٌْد َأَقبُّ كأن ه ... ِعرٌي ِبُدوَمٍة ] -7
 [5[ اْلَمْهُزوَم َغرْيُ اْلَمْهَرْب ]4يـَْلَحى فـََواِرَسُه َوَأْكثـَُر قـَْولِِه ... َلْن يـُْنِجَي ] -8

ْنُه َغَنائَِم اْلَقْوِم، فـَوَك َل هِبَا نفرا من املسلمني حيفظوهنا، مث خرج يف َطَلِب قَاَل: َفَجَمَع َخاِلٌد َرِضَي اَّلل ُ عَ 
َبُع آاَثرَُهْم، َحىت  َوافَاُهْم بباب األجرب،  اْلَقْوِم يـَتـْ

__________ 
ه امرأة طليحة وهي خلفه على ظهر [ السقاء: جلد السخلة إذا أجذع، يكون للماء واللنب، شب1]

 السقاء. الفرس هبذا
احملقب: أي اختذها كاحلقيبة، وهي الرفادة يف مؤخر القتب، وكل ما شد يف مؤخر الرجل أو القتب 

 فقد احتقب )القاموس: حقب( .
[ دومة: قال أبو عبيد السكوين: دومة اجلندل حصن وقرى بني الشام واملدينة قرب جبلي طيء،  2]

ت، من وادي القرى إىل تيماء أربع ليال، به بنو كنانة من كلب، قال: ودومة من القرايّ كانت 
والقراّيت: دومة وسكاكة وذو القارة، فأما دومة فعليها سور يتحصن به، ويف داخل السور حصن 



 منيع يقال له مارد وهو حصن أكيدر امللك بن عبد امللك ابن عبد احلي الكندي.
 ()ايقوت: دومة اجلندل

ل جهينة بناحية املدينة، وأجرب: موضع آخر بنجد، [ األجرب: موضع يذكر مع األشعر من مناز 3]
 قال أوس بن قتادة بن عمرو بن األخوص:

 أفدي ابن فاختة املقيم أبجرب ... بعد الظّعان وكثرة الرتحال
 )ايقوت: أجرب(

 [ يف األصل: )مل ينجى( .4]
ه، وهيأ ليحة حني حّلت به اهلزمية قد أعّد فرسه عند. وكان ط261 -253 /3[ راجع الطربي 5]

بعريا المرأته النوار، فلما أن غشوه يقولون: ماذا أتمران، قام فوثب على فرسه ومحل امرأته مث جنا هبا، 
 وقال: من استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت وينجو أبهله فليفعل، وإىل هذا يشري الشاعر.

 (256 /3)الطربي 
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َنُة ْبُن ِحْصٍن اْلَفَزاِريُّ فَ  ا، فَُأِسَر ُعيَـيـْ ِه، َوَأفْـَلَت طَُلْيَحُة اقْـتَـتَـُلوا ِقَتاال َشِديدا ، َوُأِسَر َمَعُه مَجَاَعٌة ِمْن َبيِن َعمِّ
ِإلَْيِهْم َواْسَتَجاَر هِبِْم، ْبُن ُخَوْيِلٍد، َفَمر  َهارابا َعَلى َوْجِهِه حَنَْو الش اِم، َحىت  َصاَر ِإىَل َبيِن َجْفَنَة، فـََلَجَأ 

 [ :2[ ، يـَُقوُل ]1نَي ]فََأَجاُروُه، فَأَْنَشَأ بـَْعُض اْلُمْسِلمِ 
 )ِمَن الط وِيِل(

 [3َأمَلْ تـََر أن  اَّلل َ أَنـَْزَل َنْصَرُه ... وصب  َعَلى الكف ار َسْوَط َعَذاْب ] -1
 [ طَُلْيَحَة الكذ اب5.. .... ][ أَبِيِهُم .4وعض ت بـَُنو َأَسٍد )أِبَْيِر( ] -2
َنُة اْلَبْدِريُّ َأْصَبَح اَندِ  -3  ماا ... ُمْغِري الثَِّياِب ُمَشذَِّب اأَلْصَحابْ َوُعيَـيـْ
َنا ِمْن َعارِِه أَثـَْواْب ]  -4  [6ُكل  يـَْوٍم يـَُعرُُّه َما بـََناُه ... َوَعَليـْ
 [ ِمْن َأْذرُِع اأَلْصَحابْ 7َوَما خَتَْتِلي ]فـََلْيَت َأاَب َبْكٍر رََأى ِمْن ُسُيوِفَنا ...  -5

يَعُهْم ِمْن َبيِن َأَسٍد َوَغَطَفاَن َوفـََزارََة، َوَعَزمَ قَاَل: مثُ  مَجََع َخاِلٌد ا  أُلَساَرى مجَِ
__________ 

وذكر له أربعة أبيات، والشاعر يف  124[ القائل هو جبري بن جبرة كما يف التذكرة السعدية ص 1]
 .162 /5امسه: عمرية بن جبرة، وذكر له بيتني. اإلصابة اإلصابة 



ويف األخري زايدة  125 -124والتذكرة السعدية ص  162 /5صابة يف اإل 5، 1[ البيتان: 2]
 بيتني آخرين مها:

م واخليل تتبع فل هم ... جراد زهته الريح يوم ضباب  كأهن 
 ضرابإذا ما فرغنا من ضراب كتيبة ... مسوان ألخرى مثلها ب

 [ يف اإلصابة: )يوم بزاخة أحال على الكفار سوط عذاب( .3]
 دية: )يوم براجة( وهو حتريف بزاخة، و )يصب على الكفار( .يف التذكرة السع

 [ يف األصل: )أسد أبيهم( ، وابلزايدة يستقيم البيت.4]
 يهم.[ يف األصل كلمة: )ونبوهتن( وال يستقيم هبا الوزن واملعىن، ولعله أراد: ونب5]
 [ كذا جاء البيت وهو مستقيم املعىن ولكنه خارج على وزن القطعة.6]
 األصل: )وما جيتلي( وهو تصحيف.[ يف 7]

 يف اإلصابة:
 )يرى من سيوفنا وما ... ختتلي من أذرع ورقاب( .

 يف التذكرة السعدية:
 )يرى من سيوفنا وما ... ختتلي من معصم ورقاب(
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ُهْم يـَُقوُل: اَّلل ُ َعْنُه، فَأَْنَشأَ رَُجٌل  َأيب َبْكٍر َرِضيَ أن يوّجه هِبِْم ِإىَل   ِمنـْ
 )ِمَن اخْلَِفيِف(

 ب[ 15صد ان َواهْلََوى لَُه َأْسَباٌب ... َعْن َهَوااَن طَُلْيَحة الكذاب/ ] -1
 لبس العار ابتباع هواه ... فإذا قوله الل عني سراب -2
َنا ِإَذا َدَعااَن سَ  -3 َنا وللش قا َأْصَحابْ فََأَجبـْ  َفاهاا ... َوَصِحبـْ
ُتْم ِمْن فـََزارََة َأْذاَنبْ 1 ْبَن ِحْصٍن ]اَي ُعَينْيُ  -4  [ آل َعِديٍّ ... أَنـْ
 [ َوَقل  اْلِعَتابْ 2... َك طَاَل اْلَبال ] -َحْسُبَك اْليَـْوَم ِمْن طَُلْيَحَة َما َحْسبُ  -5

ع اْلَغَنائِِم ِإىَل [ ، َوُوِضَعْت يف أعناق هؤالء األسارى، ووّجه هبم م3ِع ]قَاَل: مثُ  َأَمَر َخاِلٌد اِبْلَمَجامِ 
َنَة ْبِن  اْلَمِديَنِة، فـََلم ا َأْشَرَفِت اْلَغَنائُِم َعَلى اْلَمِديَنِة، َخَرَج الن اُس يـَْنُظُروَن ِإىَل اأُلَساَرى، فَِإَذا ُهمْ  بُِعيَـيـْ

نَُه َويـَْلَعُنونَُه َوُهَو َساِكٌت ال يـَْنِطُق وَعٌة ِإىَل ُعُنِقِه، َفَجَعَل اْلُمْسِلُموَن َيْشُتُمو ِحْصٍن َعَلى بَِعرٍي َوَيُدُه جَمْمُ 



، َأَكَفْرَت بـَْعَد ِإميَاِنَك، َوقَاتـَْلَت 4ِبَشْيٍء، َوُهْم يـَْنُخُسونَُه اِبْلُعْسَباِن ] [ َويـَُقوُلوَن َلُه: )اَي َعُدو  اَّللِ 
 [ .5اَعةا َقطُّ( ، يـَْعيِن نـَْفَسُه ]َقاَل: )َواَّللِ  َما آَمَن َذِلَك الر ُجُل ابَّلل  سَ اْلُمْسِلِمنَي( . فَـ 

،  مثُ  ُأويتَ ِبِه َحىت  ُأْدِخَل َعَلى َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فََأْوقـََفُه َبنْيَ َيَدْيِه، فـََقاَل َلُه أَبُو َبْكٍر: )اَي َعُدو  اَّللِ 
َنُة: )اَي ْمَت َوقـََرْأَت اْلُقْرآَن مثُ  رََجْعَت َعْن ِديِن اإلِ َأْسلَ  ْسالِم َكاِفراا، أَلْضرَِبن  ُعنُـَقَك َصرْباا( . قَاَل ُعيَـيـْ

ليه عَخِليَفَة َرُسوِل اَّللِ  َصل ى اَّلل ُ عليه وآله َوَسل َم، ِإن  اجْلَِميَل َأمْجَُل، َوَقْد َكاَن َرُسوُل هللا صّلى هللا 
 ْيِه شيء من أمري،وآله َوَسل َم َأْعَرَف يب ِمْنَك، مَلْ خَيَْف َعلَ 

__________ 
 [ يف األصل: )بن حصني ال عدي( وال يستقيم هبا الوزن.1]
 [ يف األصل: )البالء( وحتذف اهلمزة للوزن.2]
 [ اجملامع: مجع جامعة وهي الغل.3]
عسبان ابلباء املوحدة مجع عسيب، جريدة من النخل [ يف األصل: )العسيان( ابلياء، وصواهبا ال4]

يقة يكشط خوصها، والعسيب من السعف: فويق الكرب مل ينبت عليه اخلوص، وما مستقيمة دق
 نبت عليه اخلوص فهو السعف، واجلمع عسب وعسوب وعسبان.

 )اللسان: عسب(
 .260 /3[ انظر اخلرب موجزا يف الطربي 5]
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َيا َوإِ َوَلَقْد َخَرَج مِ  نـْ َأيّنِ اَتِئٌب ِإىَل اَّللِ  َوِإلَْيَك يف يـَْوِمي َهَذا، فَاْعُف يّنِ َلُمِقيٌم َعَلى النَِّفاَق، َغرْيَ َن الدُّ
، َعَفا اَّلل ُ َعْنَك( .  َعينِّ

ِه، َوَأْحَسَن ِإلَْيهِ  َنُة ْبُن فـََعَفا َعْنُه أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َوَصَفَح َعْن َبيِن َعمِّ ْم وََكَساُهْم، فَأَْنَشأَ ُعيَـيـْ
 ِحْصٍن يـَُقوُل:
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

دِّيِق ... َذاَك ] -1  [ املعص ب اِبألُُموِر َعِتيقُ 1إيّنِ َلَشاِكُر نِْعَمِة الصِّ
 [3] [ َخرْيَُها ... ِمْن فـَْرِعَها َوَأمشَُّها اْلِغْرنِيقُ 2تـُْنِميِه ِمْن تـَْيِم ْبِن ُمر َة ] -2
 [5 اْلِبالُد َومَلْ َيِسْغ يل رِيِقي ][ ... َضاقَ 4َواَّللِ  َلْوال َعْفُوُه َوِفَضالُُه ] -3
َنُة َهاِلٌك ... َوَجَرْت ظُُنوُن النـ ْفِس اِبلت ْحِقيقِ  -4  ِإْذ قَاَل قَائُِلُهْم ُعيَـيـْ



 الِل جُمَاِنُب التـ ْوِفيقِ [ الض  6ِإيّنِ َلَعْمُرَك يـَْوَم َأْطُلُب َحْربَُه ... أَلُخو ] -5
 [7ُل ُدوهَنَا ... ُطوَل الش َجا َوتـََناُوَل اْلُعيُّوِق ]أَْنَت ال ِذي ُكن ا نـَُؤمِّ  -6

ُه، َوَيُدُه [ َحىت  ُأوِقَف َبنْيَ َيَدْي َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعنْ 8قَاَل: مثُ  َقِدَم قـُر ُة ْبُن َسَلَمَة ْبِن ُهَبرْيََة اْلُقَشرْيِيُّ ]
 ْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه:جَمُْموَعٌة ِإىَل ُعُنِقِه، فـََقاَل أَبُو بَ 

، ِإيّنِ رَُجٌل ُمْسِلٌم، َيْشَهُد يل ِبَذِلَك َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص،  )اْضرِبُوا ُعنُـَقُه( ، فـََقاَل قـُر ُة: )اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللِ 
 [ وأكرمته9صرفا من عمان فقريته ]َوَذِلَك أَن ُه َمر  يب من
__________ 

 ذلك( وال يستقيم هبا الوزن.[ يف األصل: )1]
 [ يف األصل: )من متيم مرة( .2]
 [ الغرنيق: الشاب األبيض اجلميل.3]
 [ يف األصل: )وإفضاله( .4]
 [ يف األصل: )ومل يستغين رقي( وال يستقيم املعىن.5]
 [ يف األصل: )ألخي( .6]
 ألصل: )األهيوق( .[ يف ا7]

، والعيوق: جنم أمحر مضيء يف طرف اجملرة األمين 264 /1أراد املثل: )دونه العيوق( جممع األمثال 
 يتلو الثراي ال يتقدمها. )القاموس: عيق( .

 .260 /3[ راجع خربه بني يدي أيب بكر يف الطربي 8]
 [ قريته: من القرى، أي أضفته وأطعمته.9]

(1/96) 

 

أَبُو َبْكٍر ِبَعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، فـََقاَل لَُه: )اَي لط رِيِق، َوُهَو َعاِرٌف إبِِْسالِمي( . قَاَل: َفَدَعا ُه َعَلى اَوَدَلْلتُ 
، َما ال ِذي ِعْنَدَك ِمَن الش َهاَدِة ِلُقر َة ْبِن ُهَبرْيََة، فَِإن ُه يـَْزُعُم أَن َك َتْشَهُد َلُه ابِ  ِم( ، فـََقاَل إِلْسالَعْبَد اَّللِ 

، ِعْنِدي ِمَن الش َهاَدِة َأيّنِ َمَرْرُت ِبِه َوَأاَن ُمْنَصِرٌف/ من  َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص: )نـََعْم اَي َخِليَفَة َرُسولِ  اَّللِ 
ْعُتُه يـَُقوُل: َواَّللِ  لَِئْن جَتَاىَف ] 16عمان، فلما ] ُ [ أَبُو َبْكٍر َخِليَفُة رَ 1أ[ نـََزْلُت ِإلَْيِه مسَِ ُسوِل اَّللِ  َصل ى اَّلل 

َوالَِنا، َوِإال َفَما َلُه يف رِقَابَِنا طَاَعٌة( . فـََقاَل قـُر ُة ْبُن ُهَبرْيََة: )مَلْ َيُكِن اْلَقْوُل عليه وآله َوَسل َم َعْن زََكاِة َأمْ 
ْعُتُه يـَُقوُل َهِذِه [ )بـََلى َواَّللِ  اَي خَ 2َعَلى َما تـَُقوُل اَي َعْمُرو( ، ]فـََقاَل َعْمُرو:[ ] ، َلَقْد مسَِ ِليَفَة َرُسوِل اَّللِ 



 َلَة، َوَعِلْمُت أَن ُه َقْد َعَزَم َعَلى اْلِعْصَياِن َوَمْنِع الز َكاِة( ، َوأَْنَشْأُت َأُقوُل َهِذِه األَبـَْياَت:اْلَمَقا
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

 ا َوِإن َك بـَْعَد َمْوِتَك رَاِجعُ اَي قـَرُّ ِإن َك ال حَمَاَلَة َميٌِّت ... يـَْوما  -1
  حُمَم ٍد ... َصل ى اإِلَلُه َعَلْيِه َدْهٌر فَاِجعُ ِإْن َكاَن َأْوَدى اِبلن يبِّ  -2
َنا ... ِديُن الن يبِّ َوِللّرَِجاِل َمَصارِعُ  -3  فاَّلل  َحيٌّ ال مَيُوُت َوِدينـُ
 [3.. َما َداَم َسْلٌع يف اْلَبِسيِط َوفَارُِع ]لَْيَس اخْلَِليَفُة اَترِكاا ِلزََكاِتُكْم . -4
ُلُه َسَراٌب َساِطعُ 4َمنـ ْتَك نـَْفُسَك ]ِإن  ال يِت  -5  [ َخالِياا ... مم ا تـَُؤمِّ
ُثوثَةا ... َقبُّ اْلُبُطوِن ِمَن اْلِفَجاِج َطَواِلعُ  -6  ِإْن مَتْنَـُعوَها أَتِْتُكْم َمبـْ
 [5اِزَن هَنْيُـَها ... فيها املنّية والّسمام الّناقع ]يـَْعُلوَن ِمْن َعلَيا َهوَ  -7

__________ 
 [ يف األصل: )الن جتافا( .1]

 يقتصر الطربي على هذا اخلرب دون تتمته وجمادلة عمرو له.
 [ زايدة يقتضيها السياق.2]
 [ سلع: جبل بسوق املدينة، قال األزهري: سلع موضع بقرب املدينة، وسلع أيضا حصن بوادي3]

 موسى بقرب بيت املقدس، وسلع: جبل بداير هذيل. )ايقوت: سلع( .
 اسم أطم، وهو حصن ابملدينة. )ايقوت: فارع( .فارع: 

 [ يف األصل: )منتك نفس( .4]
 [ يف األصل: )السهام( وصواهبا السمام، ألن املوصوف ابلناقع هو السم وليس السهم.5]

 املاء، واملوضع الذي له حاجز ينهى املاء النهي: الغدير أو شبهه، وكل موضع جيتمع فيه
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  َجاِمعُ َواْعَلْم أبَِن  ِلُكلِّ َساٍع َسْعُيُه ... َهَذا َلَعْمُر أَبِيَك َأْمرٌ  -8
ُتُه َوَقْد َبني َ اْلَغَضَب يف َوْجِهِه، مثُ  أَْنَشَأ يـَُقوُل:  فـََلم ا قـُْلُت َهِذِه األَبـَْياَت، رَأَيـْ

 ِفيِف()ِمَن اخلَْ 
 ِإن  َعْمراا يـََرى َنِصيَحَة ِغشٍّ ... َويـََرى ُكل  َما َأُقوُل َخَباال -1
 ... َأْن َيُكوَن اْلُمَسوُِّدوَن نَِعااللَْيَس َما َواَفَق اهْلََوى ِبَصَواٍب  -2



 [ ويضرب األمثاال1اَثنِياا ِعْطَفُه حَنَْو َفىَت احْلَْر ... ب سفاها ] -3
 يبة ما قا ... ل َوَقْد ُكْنُت ال َأَهاُب الّرَِجاالفلفقت اجلواب ه -4
 قـُْلُت َخلُّوا عن الغريب وكّفوا ... عن أذاهم ومثّروا األمواال -5
 دوا عليهم فخذوا املا ... ل َوال َترْتُُكوا َعَلْيِهْم َعَقاالمث عو  -6
 ُكوَن َواَبالِإن  َهَذا الر ْأَي الّشفيق على الّدي ... ن َوَقْد ِخْفُت َأْن يَ  -7

 ِإيّنِ رََحْلُت )فـََهَذا َواَّللِ  اي خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وآله َوَسل َم َما َكاَن ِمْن َمَقاَليِت َوَمَقالَِتِه، مثُ  
ْعُتُه يـَُقوُل( :  َعْنُه، فـََلم ا قـَر ْبُت فـََرِسي َورَِكْبُت مسَِ

 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(
 ال يُوِحَشن َك اْليَـْوَم قـَْوُل قَاِئلْ  -2 ابن العاص اي ابن َواِئْل ... اَي َعْمُرو اي -1
يِن ِبِذي َغَواِئلْ  -4[ ... 2ِمْن قـَْيِس َعْيالَن َوقـَْوِل فَاِعْل ] -3  لَْيَس ِلِذي الدِّ
 [4َلْسَت مبا أوعدتنا ابلطّائل ] -6[ ... 3َأْوَعْدتـََنا اَي َعْمُرو اِبْلَقَباِئْل ] -5

__________ 
 ] )( [ أن يفيض منه، وقيل: هو الغدير يف لغة أهل جند. )القاموس واللسان: هنى( .

 ر األول خلل يف الوزن.[ يف األصل: )شفاها( وهو تصحيف، ويف الشط1]
 [ يف األصل: )قول قائل( .2]
 [ يف األصل: )أوعدان( وال يستقيم هبا املعىن.3]
 املعىن.[ يف األصل: )ليست( وال يستقيم هبا 4]
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 ِإْن أَتْتَِنا تـَْعُضْض َعَلى اأَلاَنِملْ  -7
 َة: )اَي َهَذا، فـََقْد َكاَن َهَذا ال ِذي ذََكْرَت، َفَكْم َوِإىَل َكْم َهَذا الت ْحرِيُض( .[ ْبُن ُهَبريَْ 1فـََقاَل قـُر ُة ]

ط اِب َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه فـََقاَل: )َسْوَأةا َلَك اَي َعْمُرو، قَاَل: َفَسَكَت َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص، َوَتَكل َم ُعَمُر ْبُن اخلَْ 
َتُه رَُجٌل نـََزْلَت َعَلْيِه  َنَك، فََأَجبـْ َنُه َوبـَيـْ فَآَواَك َوَأْحَسَن ِضَيافـََتَك َوَأْطَعَمَك َوَأْسَقاَك، مثُ  َتَكل َم ِبَكالٍم بـَيـْ

َعْت َيَداُه ِإىَل ُعُنِقهِ  َعَلى َكالِمِه، مثُ  رََحْلَت َعْنُه، فَاآلنَ  ، َوثـَْبَت َلم ا َنَظْرَت ِإلَْيِه يف َهِذِه احْلَاَلِة َأِسرياا َقْد مجُِ
 16] قَائِماا َعَلى َقَدَمْيَك َهَوْيَت َعَلْيِه جبَْهِدَك( . فَاْسَتْحَيا َعْمٌرو َوَنِدَم َعَلى َما َتَكل َم/، َواْلتَـَفَت عمر

 اْلَعَرِب فـََقاَل: )اَي َخِليَفَة َرُسوِل هللا صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، َهَذا رَُجٌل ِمْن َساَداتِ ب[ ِإىَل َأيب َبْكٍر 



َغرْيِِه، فَاْعُف  َوَأْشَراِف َبيِن َعاِمٍر َوَما َأْوالَك اِبلص ْفِح َعْنُه بـَْعَد َأْن َقَدْرَت َعَلْيِه، فـََقْد َكاَن ِمْنُه َما َكاَن ِمنْ 
ُه أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َكَما َعَفْوَت َعْن َغرْيِِه( ، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: )َقْد َعَفْوُت َعْنُه( ، مثُ  َأْطَلقَ َعْنُه  

ِه، فَأَْنَشأَ قـُر ُة يـَُقوُل:  وََكَساُه َوَأْحَسَن ِإلَْيِه، َوَأْطَلَق َمْن َكاَن َمَعُه ِمْن َبيِن َعمِّ
 ِرِب()ِمَن اْلُمتَـَقا

 ُمر ةْ [ ... َوِإْن ُجّرَِعْت َكْأَسَها الْ 2َجَزى اَّلل ُ اِبخْلرَْيِ تـَْيَم ْبَن ُمر ْة ] -1
 إبِِْطالِقِه اْلُغلِّ َخرْيَ اجْلََزا ... َوِإْبالِعَها الّرِيِق َكْم َمر ةْ  -2
 ر ةْ َأرَْدُت اْلِفَراَر َوأَْيَن اْلِفَراُر ... ِمَن اَّللِ  رَبَِّك اَي قُـ  -3
 َحَلْفُت ِلَقْوِم َبيِن َعاِمٍر ... وََكاَنْت مَيِييِن هَلُْم بـَر ةْ  -4
 [ ُمْغرَت ةْ 3ْيِل يـَْقُدُمَها َخاِلٌد ... وََكاَنْت َهَواِزُن ]َعَلى اخلَْ  -5
 [ الغّرة5[ ... َكَما تـُْعِطي األمة ]4َوُأْعُطوا ُهَناَك أِبَْيِديِهْم ] -6

__________ 
 ن سلمة بن هبرية كما مر، وسرتد كثريا: قرة بن هبرية.[ هو قرة ب1]
 بعض األشطار اضطراب.[ كذا ابألصل والشطر خمتل الوزن وكذلك يف 2]
 [ هوازن: قبيلة، نسبة إىل هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن.3]

 ( .265)مجهرة أنساب العرب ص 
 [ يف األصل: )َييدهم( .4]
 المة( .[ يف األصل: )ال5]
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ُ رَبَُّك َذا ] -7  ةْ [ َغاِلٍب ... َوُقْدرَُة َريبِّ ِهَي اْلُقْدرَ 1َقَضى اَّلل 
َنَة ْبَن ِحْصٍن َوقـُر َة ْبَن ُهَبرْيََة َقْد محُِال ِإىَل اْلَمِدينَ  ُهَما قَاَل: َوبـََلَغ طَُلْيَحَة ْبَن ُخَوْيِلٍد َأن  ُعيَـيـْ ِة، َوَقْد َعَفا َعنـْ

ُه َوج َه ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِمَن َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فـََنِدَم َعَلى َما َكاَن ِمْنُه َأَشد  الن َداَمِة، مثُ  ِإن  أَبُو 
َياِت ]2الش اِم َمَع بـَْعِض اْلَوارَِدِة ]  [ :3[ ، هِبَِذه األَبـْ

 )ِمَن الط وِيِل(
 [5[ َواْلَمْرِء َمْعَبِد ]4ا َكاَن ِمْن قـَْتِل اَثِبٍت ... َوُعك اَشَة اْلُغْنِميِّ ]َنِدْمُت َعَلى مَ  -1
 ْعَظُم ِمْن َهاَتنْيِ ِعْنِدي ُمِصيَبةا ... رُُجوِعي َعِن اإِلْسالِم رَْأَي التـ َعمُّدِ َوأَ  -2



ا َوَقِدماا ُكْنُت  -3  َغرْيَ ُمَطر دِ َوتـَْرُك ِبالِدي َواحْلََواِدُث مَج ٌة ... َطرِيدا
يُق َأيّنِ ُمَراِجٌع ... َوُمْعٍط ِلَما َأْحَدْثتُ  -4 دِّ   ِمْن ِحْدِث يَِديفـََهْل يـَْقَبُل الصِّ
 َوَأيّنِ ِمْن بـَْعِد الض الَلِة َشاِهٌد ... َشَهاَدَة حّق لست فيها مبلحد -5

__________ 
اسخ كان يكتب ما يسمع دون فهم [ يف األصل: )رب كذا( وهو حتريف يف الرسم، ويبدو أن الن1]

 املعىن.
قبلها، والواردة القوم يردون املاء،  [ يف األصل: )البواردة( والباء جاءت من امتداد ذيل الضاد2]

 والقوم يقدمون من سفر.
 .459يف التبيني يف أنساب القرشيني ص  4، 2، 1[ األبيات: 3]

 ط صادر. 129 /2يف اتريخ اليعقويب  5، 4والبيتان: 
 .1970ط صادر  34البيهقي ص  -يف احملاسن واملساوىء 5والبيت: 

غنمي( ، واثبت هو اثبت بن أقرم البلوي حليف األنصار [ يف األصل: )العتمي( ، وصوابه )ال4]
خرج مع عكاشة الغنمي طليعة جليش خالد بن الوليد، وخرج طليحة وأخوه سلمة، فقتل سلمة اثبتا. 

 هو عكاشة بن حمصن األسدي قتله طليحة وأخوه سلمة.( ، وعكاشة: 254 /3)الطربي 
يش طليحة مع اثبت وعكاشة، وقد مرت [ معبد: هو معبد بن عمرو املخزومي الذي قتله ج5]

 ترمجته.
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يَن ِديُن حُمَم دِ  -6  أبَِن  ِإلََه الن اِس َريبِّ َوأَن يِن ... َذلِيٌل َوَأن  الدِّ
 [2[ ... ِمَن اَّللِ  يف يـَْوِمي يَِقيناا َويف َغِدي ]1اِم َوالرُّوِم َمْهَرٌب ]َوِإال َفَما اِبلش   -7
 ْصَراينٍّ َوال ُمتَـَهوِّدِ ا َوُمَناِفقاا ... َوَلْسُت بِنَ َوَما ُكْنُت ِإال ُمْشرِكا  -8
َنٍة ... ظََلْلُت ] -9  َلْفُت َمْوِعِدي[ هِبَا َأْشَقى َوَأخْ 3َوَلِكْن رََمى ِإْبِليُس قـَْليب ِبِفتـْ

تَـَهى ِشْعُرُه ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َوُقِرَئ َعَلْيِه،  [ َشِديَدةا، 4]َرق  أَبُو َبْكٍر لَُه رِق ةا قَاَل: فـََلم ا انـْ
 َوَعِلَم أَن ُه َنِدَم َعَلى َما َكاَن ِمْنُه.

َ أَبُو َبْكٍر ]قَاَل: َوَجَعَل طَُلْيَحُة ْبُن ُخَوْيِلٍد يـَُقدِّ  ُر، ِإىَل َأْن تـُُويفِّ [ 5ُم يف الرُُّجوِع ِإىَل َداِر اإِلْسالِم َويـَُؤخِّ
ُهَما، فـَقَ َواْسُتْخِلَف ُعَمرُ  ِدَم َعَلْيِه طَُلْيَحُة ُمْسِلماا اَتئِباا، فـََلم ا رَآُه ُعَمُر َقَطَب يف َوْجِهِه، مثُ   َرِضَي اَّلل ُ َعنـْ



حِمَْصٍن  َحُة، َكْيَف تـَْرُجو الن َجاَة ِمَن الن اِر َوقـَتَـْلَت اَثِبَت ْبَن َأْرَقَم األَْنَصاِري ، َوُعك اَشَة ْبنَ اَي طَُليْ »قَاَل: 
[ رَُجالِن َأْكَرَمُهَما اَّلل ُ ابجلنة/ وساق 7اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َذِلُكَما ]»اَل طَُلْيَحُة: [ ، َوقَ 6« ]اأَلَسِدي  
ْليِن أِبَْيِديِهَما فََأُكوَن يف الن ارِ  17إليهما ] َمُر مبََقالَِتِه قَاَل: فَُأْعِجَب عُ « . أ[ الش َهاَدَة َعَلى يََدي  َومَلْ يـَْقتـُ
 َأْداَنُه، َوَأقَاَم طَُلْيَحُة ِعْنَدُه ِإىَل َأْن حَتَر َكِت الفرس بعد ذلك، فوّجهفـََقر بَُه وَ 

__________ 
 مهراب( .[ يف األصل: )1]
 [ يف األصل: )وفد غد( .2]
 [ يف األصل: )ضللت( .3]
 [ يف األصل: )رقبة( .4]
رج إىل مكة معتمرا يف أسلم وأسلمت أسد وغطفان وعامر )خ : إنه بعد أن261 /3[ يف الطربي 5]

د إمارة أيب بكر، ومر جبنبات املدينة، فقيل أليب بكر: هذا طليحة، فقال: ما أصنع به، خلوا عنه، فق
هداه هللا لإلسالم. ومضى طليحة حنو مكة فقضى عمرته، مث أتى عمر إىل البيعة حني استخلف، 

 ل:ة واثبت، وهللا ال أحبك أبدا، فقافقال له عمر: أنت قاتل عكاش
اي أمري املؤمنني ما هتّم من رجلني أكرمهما هللا بيدي ومل يهين أبيديهما، فبايعه عمر مث قال له: اي 

ن كهانتك، قال: نفخة أو نفختان ابلكري، مث رجع إىل دار قومه فأقام هبا حىت خرج خدع، ما بقي م
 إىل العراق( .

 وصوابه: األسدي. [ يف األصل: )األزدي(6]
 ذلك( .[ يف األصل: )7]
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، َومَلْ يزل انصر  [1ا بِنُـَهاَوْنَد ]ا، َوقَاَتَل أَْيضَ ِبِه َمَع َسْعِد ْبِن َأيب َوق اٍص، فـََقاَتَل اِبْلِعَراِق ِقَتاال َشِديدا 
.  الدين اإِلْسالِم َحىت  حلََِق ابَّلل 

 فـََهَذا َما َكاَن من أمر طليحة بن خويلد األسدي وارتداده، وخروجه إىل أيب بكر وتوبته.
__________ 

ال سنة ويق -هـ 19لمون سنة [ هناوند: مدينة عظيمة قبلة مهذان بينهما ثالثة أايم، فتحها املس1]
أايم عمر بن اخلطاب، وأمري املسلمني النعمان بن  -هـ 21: كانت وقعة هناوند سنة ، وقيل-هـ 20



مقرن املزين، وقال املبارك بن سعيد عن أبيه: هناوند من فتوح أهل الكوفة، والدينور من فتوح أهل 
 البصرة. )ايقوت: هناوند( .
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َرَة َومُ   َسْيِلَمَة اْلَكذ ابِ َخرَبُ َماِلِك ْبِن نـَُويـْ
ُهْم، َأقْـَبَل َعَلى م ا فَـ قَاَل: فـَلَ  َمْن رََغ َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد ِمْن َحْرِب َبيِن َأَسٍد َوَغَطَفاَن َوفـََزارََة، َوَأْمَكَنُه اَّلل ُ ِمنـْ

ل َم َقْد َفَة َرُسوِل هللا صّلى هللا عليه وآله َوسَ ِإن ُكْم تـَْعَلُموَن َأن  َخِلي»َكاَن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، فـََقاَل هَلُْم: 
َرَة َوَأْصَحاِبِه، َوَأاَن َسائٌِر، َفَما ال ِذي ِعْندَُكْم 1َكاَن َأَمَرين اِبْلِبطَاِح ] [ ِمْن َأْرِض َبيِن مَتِيٍم ِإىَل َماِلِك ْبِن نـَُويـْ

 مبُتـ َهٍم، َغرْيَ َأن  َأاَب َبْكٍر مَلْ َأاَب ُسَلْيَماَن، ِإن َك َلْسَت ِعْنَدانَ  ايَ »، قَاَل: فـََقاَلْت َلُه األَْنَصاُر: « ِمَن الر ْأيِ 
َ َغرْيُ  ا، فَِإان  َنا َعْهداا يف َذِلَك، فَِإْن َكاَن َأَمَرَك اِبْلَمِسرِي ِإىَل َبيِن مَتِيٍم َفِسْر رَاِشدا ، فـََقاَل «  َسائِرِينَ يـَْعَهْد ِإلَيـْ

 « .مبَْن َمِعي ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َحىت  أُْنِفَذ َأْمَر َأيب َبْكرٍ  ُأْكرُِهُكْم َعَلى َشْيٍء، َوَأاَن َسائِرٌ َلْسُت »َخاِلٌد: 
 ِضِعَها، َحىت  قَاَل: مثُ  َساَر َخاِلٌد مبَْن َمَعُه ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن يُرِيُد َأْرَض َبيِن مَتِيٍم، َوَأقَاَمِت األَْنَصاُر يف َمَوا

 ُه اْغَتم  َعَلى خَتَلُِّف األَْنَصاِر َعْنُه.ِإَذا َساَر َخاِلٌد يـَْوَمُه َذِلَك َكأَن  
ا َعَلى َهَذا اجْلَْيشِ  ُمِصيَبٌة  قَاَل: َوَتالَوَمِت األَْنَصاُر أَْيضاا، مثُ  قَاَل بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض: )َواَّللِ  لَِئْن َكاَن َغدا

َنا، ُم اْلُمَهاِجرِيَن َوَأْسَلْمُتُموُهْم ِلَعُدوِِّهْم، َولَِئْن َأَصابُوا فـَْتحاا فَِإن ُه لَيَـُقوَلن  الن اُس أِبَن ُكْم َخَذْلتُ  فَِإن ُه َلَعاٌر َعَليـْ
 [ إخوانكم( .2َخرْيٌ ُحرِْمُتُموُه، َوَلِكْن ِسريُوا واحلقوا ]

__________ 
نت احلرب بني املسلمني وأمريهم خالد بن [ البطاح: ماء يف داير بين أسد بن خزمية وهناك كا1]

 يد، وأهل الردة. )ايقوت: البطاح( .الول
 [ حقه )ابلكسر( وحلق به حلاقا )ابلفتح( : أي أدركه.2]
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ا، َوتـََوس طَ قَاَل: َفَساَرِت األَْنَصاُر َحىت  حَلَِقْت خبَاِلِد ْبِن اْلَولِيِد، َفصَ   َخاِلٌد َأْرَض اَر اْلَقْوُم مَجْعاا َواِحدا
[ ، ألَن ُه َجَفَل ِإِبَل 2طَاِح يـَْوَمِئٍذ رَُجٌل ِمْن َأْشَراِف َبيِن مَتِيٍم يـَُقاُل َلُه )اجْلُُفوُل( ][ ، َواِبْلبِ 1اْلِبطَاِح ]

 الص َدَقِة َوَمَنَع الز َكاَة، َوَجَعَل يـَُقوُل ِلَقْوِمِه:



اَن َقْد َجَعَليِن َعَلى َصَدقَاِتُكْم قـَْبَل َمْوتِِه، َوَقْد  أبَِن  حُمَم َد ْبَن َعْبِد اَّللِ  كَ اَي َبيِن مَتِيٍم، ِإن ُكم َقْد َعِلْمُتمْ )
ُتْم َهَلَك حُمَم ٌد َوَمَضى ِلَسِبيِلِه َوال بُد  هِلََذا اأَلْمِر ِمْن قَائٍِم يـَُقوُم ِبِه، َفال ُتْطِمُعوا أَ  َحداا يف َأْمَواِلُكْم، فَأَنـْ

َد بـَْعُضُهْم َوَسد َد َلُه رَْأيَُه، فَأَْنَشأَ َماِلٌك  هِبَا ِمْن َغرْيُِكْم( ، قَاَل: َفالَمهُ َأَحقُّ   بـَْعُض قـَْوِمِه َعَلى َذِلَك، َومحَِ
 [ :3يـَُقوُل ]

 )ِمَن الط وِيِل(
َد اْليَـْوَم َما4يـَُقوُل ] -1   ُيَسد دِ [ َماِلٌك ملَْ 5ِلٌك ... َوقـَْوٌم يـَُقوُلوا ][ رَِجاٌل ُسدِّ
 [6ْم َغرْيَ َخاِئٍف ... َوال اَنِظٍر ِفيَما خَتَاُفوَن ِمْن غد ]َوقـُْلُت ُخُذوا َأْمَواَلكُ  -2

__________ 
 -298 /15، واألغاين 280 -276 /3[ ينظر خرب البطاح ومقتل مالك بن نويرة يف الطربي 1]

 امش هذا الكتاب.، وقد مرت ترمجة مالك يف ه209 -205 /1شعراء ، وطبقات ال314
 رة، مسي اجلفول ألنه جفل إبل الصدقة أي ذهب هبا، وقيل:[ اجلفول: هو مالك بن نوي2]

مسي اجلفول لكثرة شعره، ولعله مسي اجلفول جلرأته وإقدامه، كالريح اجلفول وهي السريعة جتفل 
 . هامش احملقق( 205 /1وطبقات الشعراء  360ء ص السحاب وتسوقه. )انظر معجم الشعرا

يت زايدة، واألبيات غري السادس مع بيت زايدة يف مع ب 79يف االكتفاء ص  5 -1[ األبيات: 3]
 ط بريوت. 152 /5شرح هنج البالغة 

 /15، واألغاين 108 /1وكتاب العفو واالعتذار  206 /1يف طبقات الشعراء  5، 2والبيتان: 
. 755 /5واإلصابة  138 -137، واألنوار وحماسن األشعار ص 260لشعراء ص ، ومعجم ا305

 جز الثالث والبيت الرابع يف اللسان: صرر.والبيت الثاين مع ع
 [ يف األصل: )تقول( .4]
 [ كذا ابألصل، والوجه )يقولون( وحذف النون لضرورة الشعر وهو حلن، ويف املصادر:5]

 )وقال رجال مالك مل يسدد( .
 إلصابة: )وال انظر فيما جييء من الغد( .طبقات الشعراء واألغاين والعفو واالعتذار وا[ 6]

 سان:الل
 )وقلت خذوها هذه صدقاتكم ... مصررة أخالفها مل حترد(
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َا َصَدقاُتُكْم ... ُمَصر رٌَة َأْخالفـَُها مَلْ جتَُ  -3  [1د ِد ]َوُدوَنُكُموَها ِإهن 
 ب[ 17[ ]2ُكْم يـَْوماا مبا أفلتت يدي ]َسَأْجَعُل نـَْفِسي ُدوَن َما حَتَْذُرونَُه/ ... َوَأْرِهنُ  -4
يُن ِديُن حُمَم دِ 4ُمَخو ِف قَائٌِم ... َأَطْعَنا ][ اِبأَلْمِر الْ 3فَِإْن قَاَم ] -5  [ َوقـُْلَنا الدِّ
 [5... َوال َشْحَم َشاٍء َأْو ِظَباٍء ِبَفْدَفِد ] َوِإال فـََلْسَنا ِفَقَعةا بِتَـُنوَفةٍ  -6

[ َوَغْيظاا، َوَأم ا َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد 6ا ]ُه وََكالُمُه َأاَب َبْكٍر َواْلُمْسِلِمنَي فَاْزَداُدوا َعَلْيِه َحنَـقا قَاَل: َوبـََلَغ ِشْعرُ 
 [ ِلْلِقْدِر.7ْقتُـَلن ُه َولََيْجَعَلن  رَْأَسُه أَْثِفي ةا ]فَِإن ُه َحَلَف َوَعاَهَد اَّلل َ لَِئْن َقَدَر َعَلْيِه لَيَـ 

ااَي يف اْلِبالِد مُيَْنةا َوُيْسَرةا، قَاَل: فـََوقـََفْت َسرِي ٌة مثُ  َضَرَب َخاِلٌد َعْسَكَرُه أبَِْرِض َبيِن مَتِيٍم، َوَبث  الس رَ  قَاَل:
َرَة، َوِإَذا ُهَو يف َحاِئٍط لَُه ]ِمْن تِْلَك الس َرااَي َعَلى َماِلِك ْبِن نُـ  ِه. [ ، َوَمَعُه اْمَرأَتُُه َومجََ 8َويـْ اَعٌة ِمْن َبيِن َعمِّ
 قَاَل: فـََلْم يعلم مالك إال واخليل

__________ 
[ مصررة أخالفها: مشدودة ضروعها، والّصرار: ما يشد به ضرع الناقة لئال يرضعها ولدها 1]

 )اللسان: صرر( .
 يذهب لبنها. مل جتدد: مل

 [ اللسان: )وأرهنكم يوما مبا قلته يدي( .2]
 ن خاف( .[ يف األصل: )فإ3]
 [ طبقات الشعراء واألغاين والعفو واالعتذار: )منعنا وقلنا( .4]

 صابة: )فإن قام ابألمر احملوق قائم أطعنا وقلنا( .اإل
 احملوق: من حوق عليه الكالم: عوج عليه )القاموس: حوق( .

 ألصل: )بفرقد( وهو حتريف فدفد.[ يف ا5]
لرجل الذليل، فيقال: )أذل من فقع بقاع، و )أذل من الفقعة: األبيض الرخو من الكمأة، وبه يشبه ا

 /1ومجهرة األمثال  284 /1وجممع األمثال  204، 203 /1الفاخرة فقع بقرقرة( انظر: الدرة 
 .134 /1واملستقصي  469

، واألرض الغليظة ذات احلصى، واألرض املستوية، واملوضع الذي الفدفد: الفالة اليت ال شيء فيها
 ع. )اللسان: فدفد( .فيه غلظ وارتفا 

 عىن احلنق.[ يف األصل: )حفظا( مث كتب فوقها )حنقا( ، واحلفظ مب6]
 [ يف األصل: )تقية( ، واألثفية: احلجر توضع عليه القدر.7]
 [ احلائط: يراد به احلديقة والروضة والبستان.8]
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 َكاَنْت هِبَا ُمَسْيَحٌة ِمْن مَجَاٍل.َتُه َمَعُه، وَ َقْد َأْحَدَقْت ِبِه، فََأَخُذوُه َأِسرياا، َوَأَخُذوا اْمَرأَ 
ِه، فَأَتـَْوا هِبِْم ِإىَل َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد َحىت  َأْوقـَُفوُه َبنْيَ   َيَدْيِه. قَاَل: فََأَمَر قَاَل: َوَأَخُذوا ُكل  َما َكاَن ِمْن َبيِن َعمِّ

ِه بَْدايا  اْلَقْوُم: )ِإان  ُمْسِلُموَن فـََعالَم َتْضِرُب َأْعَناقـََنا( ؟ قَاَل [ ، فـََقاَل 1] َخاِلٌد ِبَضْرِب َأْعَناِق َبيِن َعمِّ
ُهْم: )أَلَْيَس َقْد هَنَاُكْم أَبُو َبْكٍر َأْن تـَْقتُـُلوا مَ  ْن َصل ى ِإىَل َخاِلٌد: )َواَّللِ  أَلقْـتُـَلن ُكْم( ، فـََقاَل َلُه َشْيٌخ ِمنـْ

َلِة( ، فـََقاَل َخالِ   ٌد:اْلِقبـْ
[ ِإىَل َخاِلِد ْبِن 2َأَمَراَن ِبَذِلَك، َوَلِكن ُكْم مَلْ ُتَصلُّوا َساَعةا َقطُّ( . قَاَل: فـََوَثَب أَبُو قـََتاَدَة ] )بـََلى َقدْ 

يف أَليّنِ ُكْنُت اْلَولِيِد، َوقَاَل: )ِإيّنِ َأْشَهُد أَن ُه ال َسِبيَل َلَك َعَلْيِهْم( ، قَاَل َخاِلٌد: )وََكْيَف َذِلَك( ، قَاَل: )
َنا قَاُلوا:3الس رِي ِة ] ُهْم، فـََلم ا َنَظُروا ِإلَيـْ  [ ال يِت َقْد َوافـَتـْ

َنا َوَصل ْوا َمعَ  ُتْم، قـُْلَنا: حَنُْن اْلُمْسِلُموَن، فـََقاُلوا: َوحَنُْن اْلُمْسِلُموَن، مثُ  َأَذان  َوَصل يـْ َنا( . فـََقاَل َخاِلٌد: َمْن أَنـْ
، ِإْن َكانُوا َقْد َصل ْوا َمَعُكْم فـََقْد َمنَـُعوا الز َكاَة ال يِت جتَُِب َعَلْيِهْم، َوال بُد  ِمْن قـَْتِلِهْم( ، َت اَي قـََتاَدةُ )َصَدقْ 

ُهْم َصْوَتُه يـَُقوُل:  قَاَل: فـََرَفَع َشْيٌخ ِمنـْ
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

 [4َة بِبَـْعِض َما مَلْ يـُْؤَمِر ]َأَمَر اْلَغَدااَي َمْعَشَر اأَلْشَهاِد ِإن  َأِمريَُكْم ...  -1
 َحُرَمْت َعَلْيِه ِدَماُؤاَن ِبَصالتَِنا ... َواَّلل ُ يـَْعَلُم أَنـ َنا مَلْ َنْكُفرِ  -2
 [5ِإْن تـَْقتـُُلواَن تـَْقتُـُلوا ِإْخَواَنُكْم ... َوالر اِقَصاِت ِإىَل مىن واملشفر ] -3

__________ 
 [ أي بدءا، أوال.1]
)أَب قتادة( أو )أي قتادة( ، وأبو قتادة هو احلارث بن ربعي األنصاري اخلزرجي [ يف األصل: 2]

 السلمي، صحايب من األبطال الوالة، اشتهر بكنيته )أبو قتادة( وكان يقال له:
 )فارس رسول هللا( ، ويف احلديث: )خري فرساننا أبو قتادة( شهد الوقائع مع النيب صّلى هللا عليه وآله

ن وقعة أحد، ويل مكة زمن علي بن أيب طالب، وشهد صفني مع علي، ومات ابملدينة وسّلم ابتداء م
، هتذيب التهذيب 1732 -1731 /4، االستيعاب 329 -327 /7. )اإلصابة -هـ 54سنة 
 ( .154 /2، األعالم 205 -204 /12

 [ يف األصل: )يف السرية( وهو حتريف.3]
 روي البيت ابلكسرة. وابجلزم يستقيم [ يف األصل: )ما ال يؤمر(4]



[ يف األصل: )املعشر( حمرفة. الراقصات: اإلبل املسرعة، ورقص البعري رقصا: إذا أسرع. املشعر: 5]
 مزدلفة.
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َعاَء فَاِحَشةا َفُخْذهَ  -4  ا َأْو َذرِ اي ابن اْلُمِغريَِة ِإن  ِفيَنا ُخط ةا ... َشنـْ
َلِة الش ْيِخ، فـََقد َمُهْم َوَضَرَب َأْعَناقـَُهْم َعْن آِخرِِهْم. قَاَل: وََكاَن َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد ِإىَل َمَقا قَاَل: فـََلْم يـَْلَتِفتْ 

ا بـَْعَد َذِلَك اْليَـوْ  ا أََبدا  ِم.قـََتاَدُة َقْد َعاَهَد اَّلل َ َأْن ال َيْشَهَد َمَع َخاِلٍد َمْشَهدا
َرَة لَِيْضِرَب ُعنُـ قَاَل: مثُ  َقد َم َخاِلٌد َما َلَة( ، ِلَك ْبَن نـَُويـْ ُليِن َوَأاَن ُمْسِلٌم ُأَصلِّي اْلِقبـْ َقُه، فـََقاَل َماِلٌك: )أَتـَْقتـُ

، َواَّللِ  َلَما ِقْلَت مبَا يف فـََقاَل َلُه َخاِلٌد: )َلْو ُكْنَت ُمْسِلماا َلَما َمنَـْعَت الز َكاَة َوال َأَمْرَت قـَْوَمَك مبَْنِعَها
َها مثُ  قَاَل: )اَي َخاِلُد، [ َحىت  َأقْـتُـَلَك( . قَ 1َناِمَك ]مَ  َرَة ِإىَل اْمَرأَتِِه فـََنَظَر ِإلَيـْ اَل: فَاْلتَـَفَت َماِلُك ْبُن نـَُويـْ

، [ 2دين اإلسالم/ وجفلك إلبل الصدقة ] هِبََذا تـَْقتُـُليِن( . فـََقاَل َخاِلٌد: )َبْل َّلل  َأقْـتُـُلَك ِبُرُجوِعَك َعنْ 
ِس َما جيَُِب َعَلْيِهْم ِمْن زََكاِة َأْمَواهلِِْم( ، قَاَل: مثُ  َقد َمُه َخاِلٌد َفَضَرَب ُعنُـَقُه أ[ َوَأْمِرَك ِلَقْوِمَك حبَبْ  18]

َع َأْهَل اْلِعْلِم، َوَقْد َوَدَخَل هِبَا، َوَعَلى َذِلَك َأمجَْ  َصرْباا. فـَيُـَقاُل ِإن  َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد تـََزو َج اِبْمَرَأِة َماِلٍك،
 [ :4[ ، َحْيُث يـَُقوُل ]3َذِلَك َحِويُّ ْبُن َسِعيِد ْبِن زُْهَرَة الس ْعِديُّ ] ذََكرَ 

 )ِمَن الط وِيِل(
  َماِلكِ َأال ُقْل حِلَيٍّ َأْوِطُئوا ابلس نابك ... َتطَاَوَل َهَذا الل ْيُل ِمْن بـَْعدِ  -1
 ُه ِفيَها هوى قبل ذلك[ َعَلْيِه ِلُعْرِسِه ... وََكاَن لَ 5َعَدا َخاِلٌد بـَْغياا ] -2

__________ 
 [ كذا ولعلها: )مقامك( .1]
 .360[ جفل اإلبل: أي طردها، وهبذا مسي )اجلفول( . انظر معجم الشعراء ص 2]
 فرات الذي صّنف كتااب يف أخبار الرّدة[ الشاعر هو أبو زهري السعدي، راجع ترمجة وثيمة بن ال3]

( 15 -12 /6رى خلالد مع مالك بن نويرة. )وفيات األعيان وذكر فيها القبائل اليت ارتدت، وما ج
. 
 .15 /6[ األبيات الستة يف وفيات األعيان 4]

والبيت  158 /1يف املختصر يف أخبار البشر املعروف بتاريخ أيب الفداء  4، 3، 2، 1واألبيات: 



 .12األول يف قطع من كتاب الرّدة ص 
 [ يف األصل: )غدا خالد بغتا( .5]
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َها1َوَأْمَضى َهَواُه ] -3  َوال ُمَتَماِلكِ  [ َخاِلٌد َغرْيُ َعاِطٍف ... ِعَناَن اهْلََوى َعنـْ
 فََأْصَبَح َذا َأْهٍل َوَأْصَبَح َماِلٌك ... َعَلى َغرْيِ َشْيٍء َهاِلكاا يف اهْلََواِلكِ  -4
 [ بـَْعد َماِلٍك ... َوَمْن لِلّرَِجاِل اْلُمْرِمِلنَي الص َعاِلكِ 2ٌل ]َفَمْن لِْليَـَتاَمى َعائِ  -5
ينُـَها( -6  [4[ ... ِبَفاِرِسَها اْلَمْرُجوِّ حَتَْت احْلََواِلِك ]3] )ُأِصيَبْت مَتِيٌم َغثُـَّها َومسَِ

اِلُد ْبُن اْلَولِيِد اِبْلِبطَاِح ِمْن َأْرِض [ َهُؤالِء. قَاَل: َوَأقَاَم خَ 6[ ، َهَذا َما َكاَن )ِمْن َأْمِر( ]5............ ]
  َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه.َبيِن مَتِيٍم بـَْعَد قـَْتِل َماِلِك ْبِن نـَُويـَْرَة لِيَـْنُظَر َأْمرَ 

ٍم، َويـَُقوُل ِلَقْوِمِه: )اَي َبيِن [ يـَْعُلو َأْمُرُه اِبْلَيَماَمِة يـَْوماا بـَْعَد يـَوْ 7َوَجَعَل ُمَسْيِلَمُة ْبُن َحِبيٍب اْلَكذ اُب ]
ِة َواإِلَماَمِة ِمْنُكْم، َواَّللِ  َما ُهْم أبَِْكثـََر ِمْنُكْم َحِنيَفَة، ُأرِيُد َأْن خُتْرِبُوين مبَاَذا َصاَرْت قـَُرْيٌش َأَحق  اِبلنـُّبُـ  و 

اَلُكْم َأْكثـَُر ِمْن َأْمَواهلِِْم، َوِإن  ِجرْبِيَل َعَلْيِه الس الُم [ ، َوِإن  ِبالدَُكْم أَلْوَسُع ِمْن ِبالِدِهْم، َوَأْموَ 8َوَأجْنََد ]
 رِيُدُه ِمَن األُُموِر، ينزل علي كما كان يـَْنِزُل َعَلى حُمَم ِد ْبِن َعْبِد اَّللِ  ِمْن قـَْبُل.لََيْأتِييِن يف ُكلِّ يـَْوٍم اِبل ِذي أُ 

 [ ، ومها من سادات أهل10[ ، َوحُمَْكُم بن الطفيل ]9 ]َوبـَْعُد، َهَذا الر ج اُل ْبُن هَنَْشلٍ 
__________ 

 [ يف األصل: )هوا خالد( .1]
 علمه( وهو حتريف. [ يف األصل: )ليلتنا ما2]

 يف وفيات األعيان:
 )فمن لليتامى واألرامل بعده( ،

 )ومن للرجال املعدمني( .
 ب والتكملة من وفيات األعيان.[ يف األصل: )أصبت على ... ( وبعدها بياض، والتصوي3]
 [ وفيات األعيان: )حتت احلوارك( .4]
 [ بياض يف األصل بقدر نصف سطر.5]
 سياق.[ تكملة يقتضيها ال6]
 .301 -281 /3[ مرت ترمجة مسيلمة، وانظر خربه يف الطربي 7]



 [ أجند: أكثر جندة وشجاعة.8]
م على النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم يف [ الرجال بن هنشل: وقيل رّجال بن عنفوة احلنفي، قد9]

لوا: افتنت وشهد وفد بين حنيفة، وكانوا بضعة عشر رجال فأسلموا، ولكنه ارتد وقتل على الكفر، وقا
ملسيلمة أن رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم أشركه يف األمر، وكان الرجال يقول: كبشان انتطحا 

 فأحبهما إلينا كبشنا.
 ( .552 -551 /2، واالستيعاب 540 /2، اإلصابة 289 -287 /3)الطربي 

نيب صّلى هللا عليه وآله [ حمكم بن الطفيل: من أعوان مسيلمة وفرسانه وممن شهد له أن ال10]
 وسّلم أشركه يف
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 ِمْن قـَْبِل َوفَاتِِه( . يف نـُبُـو تِهِ ْد َأْشرََكيِن اْلَيَماَمِة، َومُهَا َيْشَهَداِن يل َأن  حُمَم َد ْبَن َعْبِد اَّللِ  قَ 
هَلَُما: )ِإن   قَاَل: فََأقْـَبَل قـَْوٌم ِمْن َأْشَراِف َبيِن َحِنيَفَة ِإىَل الر ج اِل ْبِن هَنَْشٍل َوحُمَْكِم ْبِن الطَُّفْيِل فـََقاُلوا

َة َبنْيَ  َذا، َويـَْزُعُم لََنا َأن  حُمَم َد ْبَن َعْبِد اَّللِ  َقْد ْنُذ َكَذا وَكَ َأْظُهِراَن مُ  ُمَسْيِلَمَة ْبَن َحِبيٍب َقِد اد َعى النـُّبُـو 
ُتَما َشْيَخاِن َصاِدقَاِن، َفَما ال   ِذي ِعْندَُكَما( . َأْشرََكُه يف النـُّبُـو ِة قـَْبَل َوفَاتِِه َوأَنـُْتَما َشاِهَداِن، َما َمَعُكَما َوأَنـْ

ُمَسْيِلَمُة يف قـَْوِلِه، َأاَن َأْشَهُد َأن  حُمَم َد ْبَن َعْبِد اَّللِ  َقْد َأْشرََكُه يف  )َلَقْد َصَدقَ  ْبُن هَنَْشٍل: قَاَل الر ج الُ 
 نـُبُـو َتِه قـَْبَل َوفَاتِِه( ، َوقَاَل حُمَْكُم بن الطفيل: )وأان أشهد بذلك( .

بُـو تِِه ِإال، َوآَمُنوا بِ قال: فعندها َتَسارََع الن اُس ِإىَل ُمَسْيِلَمةَ  ُهْم، فَأَْنَشأَ رَُجٌل ]نـُ [ ِمْن ُمْؤِميِن 1 اْلَقِليَل ِمنـْ
 [ :2َأْهِل اليمامة يقول ]
__________ 

] )( [ األمر، كان من سادات أهل اليمامة يلقب مبحكم اليمامة، قتل مع مسيلمة يف حديقة املوت، 
الصرب والقتال. يفة حيرضهم على خيطب يف بين حن رماه عبد الرمحن بن أيب بكر بسهم وهو قائم

، االكتفاء 341 /6، البداية والنهاية 267 -265 /2، الكامل يف التاريخ 95 -88 /3)الطربي 
 ( .37 -31 /1، كتاب الفتوح 114، 85ص 

، وتنسب لغريه منهم: حنيف بن 76[ الشاعر هو ابن عمرو اليشكري، كما يف االكتفاء ص 1]
( ، ويزيد 184 /2واإلصابة  77 /2البصرية  واحلماسة 243ص  ي )معجم الشعراءعمري اليشكر 

 ( .486 /1( ، وإبراهيم بن العباس )أمايل املرتضى 260 /3بن املهلب )البيان والتبيني 



 .79 -78[ األبيات مع بيت آخر يف: االكتفاء ص 2]
 /2دب شكري، وخزانة األحلنيف بن عمري الي 185 /2يف اإلصابة  8، 6، 5، 2، 1واألبيات: 

 .49الق، ومن الضائع من معجم الشعراء ص ط بو  541
لعمري بن ضابئ اليشكري، وقطع من كتاب الردة ص  161 /5يف اإلصابة  9، 5، 3، 1واألبيات: 

16- 17. 
، 49 /3، واحليوان 290 /3، والبيان والتبيني 315، 109 /2والبيت الثامن: يف كتاب سيبويه 

، ومعجم الشعراء 467 /1وأساس البالغة  82 /2ومجهرة اللغة  ،336عة الشعر ص واملمتع يف صن
، والصحاح واللسان والتاج )فرج( ألمية بن أيب الصلت، وروى 486 /1، وأمايل املرتضى 243ص 

 يف كتب كثرية أخرى ألن البيت من الشواهد النحوية وأبيات احلكمة.
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 )ِمَن اخْلَِفيِف(
َنِة الّرَِجاِل ] بِْنَت ُأاَثٍل ... طَاَل لَْيِلياَي ُسَعاَد اْلُفَؤاِد  -1  [1لِِفتـْ
َا اَي ُسَعاُد ِمْن َحَدِث الد هْ  -2 َنِة الد ج الِ  -ِإهن   ... ِر َعَلْيُكْم َكِفتـْ
ٍة َوَمَعايل ] -ِفنَتُ اْلَقْوِم اِبلش َهاَدِة َوالل   -3ب[  18]  [2... ُهـ َعزِيٌز ُذو قـُو 
  فَِتيال َوِإن ُه ُذو َضاللٍ ... رِ  -ِذي يـَُقوُل ِمَن اأَلمْ ال ُيَساِوي ال   -4
 [3ِإن  ِدييِن ِديُن اْلَويفِّ َويف اْلَقْو ... ِم رَِجاٌل َعَلى اهْلَُدى َأْمثَايل ] -5
 َأْهَلَك اْلَقْوَم حُمَْكُم ْبُن طَُفْيٍل ... َورَِجاٌل لَْيُسوا لََنا ِبرَِجالِ  -6
 [4. فـََلْن يـَْرِجُعوا إبِِْحَدى الل َيايل ]َرُهْم ُمَسْيِلَمُة اْليَـْوَم ..بـَز ُهْم َأمْ  -7
 [5... ِر َلُه فـُْرَجٌة َكَحلِّ اْلِعَقاِل ] -ُرمَبَا جَتْزَُع النـُُّفوُس ِمَن اأَلمْ  -8
َييِت ] -9  [ فإّنين ال أابيل7... هـ حنيفا ] -[ َعَلى ِفْطَرِة اللّ 6ِإْن َتُكْن ُمنـْ

__________ 
: )اي سعاد.. لفتنة 161 /5( )بفتنة الرّجال( ، ويف اإلصابة : )اي سواد185 /2[ اإلصابة 1]

 الرجال( . اخلزانة: )بفتنة الرحال( ابحلاء املهملة.
 ( .30 /1وسعاد هذه: هي سعاد بنت أاثل بن النعمان احلنفي من أعوان مسيلمة يف الردة )اإلصابة 

 .[ اإلصابة: )ذو قوة وحمال( 2]



: 161 /5ن معجم الشعراء: )إن دين الرسول ديين( ويف اإلصابة [ اإلصابة واخلزانة والضائع م3]
 )إن ديين دين النيب( .

 [ يف األصل: )برهم( والناسخ قد ال يعجم بعض الكلمات، وبزهم: غلبهم وغصبهم.4]
 بعد هذا البيت يف االكتفاء:

 ألقوالقلت للنفس إذ تعاظمها الصرب ... وساءت مقالة ا
 وخيتل هبا الوزن واملعىن. [ يف األصل: )وهلا فرحة(5]

اإلصابة: )له فرجة( ، كتاب سيبويه وأساس البالغة واحلماسة البصرية وأمايل املرتضى واللسان والتاج 
 واخلزانة: )رمبا تكره النفوس( .

 [ ختفف شدة )منييت( لضرورة الوزن.6]
 [ يف األصل: )وإنين( ، والوجه ابلفاء.7]

 داين ومييل إىل احلق، ومسي حنيفا لعدوله عن الشرك.احلنيف: املسلم الذي يتحنف عن األ
 )اللسان: حنف( .
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َياُت، فـََهم  بَِقْتِل قَائِِلَها  ، فـََهَرَب َحىت  حلََِق أبَِيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه.قَاَل: فـَبَـَلَغ ُمَسْيِلَمَة َهِذِه األَبـْ
َتَشَر ِذْكُرُه يف الن  قَاَل: وَ  َعْت ِبِه َسَجاُح بِْنُت اْلُمْنِذِر ]َظَهَر َأْمُر ُمَسْيِلَمَة اِبْلَيَماَمِة، َوانـْ [ ، َوَقْد 1اِس، َومسَِ

َة َوتَِبَعَها رَِجاٌل  َومَجَاَعٌة ِمْن َبيِن ِمْن قـَْوِمَها: َغْيالُن ْبُن َخْرَشَنَة، َواحْلَاِرُث ْبُن اأَلْهَتِم، َكاَنِت اد َعِت النـُّبُـو 
. مَتِيٍم. قَاَل: وََكاَن هَلَا ُمَؤذٌِّن يـَُؤذِّنُ   هَلَا َويـَُقوُل: َأْشَهُد َأن  َسَجاَح نَِبي ُة اَّللِ 

ِة، َوقَاَلْت: )ِإن ُه [ َهِذِه ِإىَل ُمَسْيِلَمةَ 2قَاَل َفَساَرْت َسَجاُح ] بـََلَغيِن  اْلَكذ اِب، َفَسل َمْت َعَلْيِه اِبلنـُّبـُو 
ْعُت بِنُـبُـو ِتَك، َوَقْد َأقْـبَـْلُت ِإلَْيكَ  ، َوَأْحبَـْبُت َأْن أَتـََزو َج ِبَك. َوَلِكْن َأْخرِبْين َما ال ِذي أُْنِزَل ِإلَْيَك َأْمُرَك، َومسَِ

: ِمْن رَبَِّك. فقال املس َوال َترْبَْح َهَذا اْلبَـَلَد، َحىت   1: 90ال ُأْقِسُم هِبَذا اْلبَـَلِد، »يلمة: أُْنِزَل َعَلي  ِمْن َريبِّ
قَاَل: فـََقاَلْت « . ٍر َوَصَفٍد، َوَخْيٍل َوَعَدٍد، ِإىَل آِخِر األَبَِد، َعَلى رَْغٍم ِمْن َحَسدٍ َتُكوَن َذا َماٍل َوَوَلٍد، َوَوفْ 

 ُأرِيُد َأْن جَتَْعَل يل َصَداقاا ُيْشِبُهيِن( . ن َك َنيبٌّ َحقًّا َوَقْد َرِضيُت ِبَك، َوَزو ْجُتَك نـَْفِسي، َوَلِكنْ َسَجاُح: )إِ 
نِِه فـََقاَل:قَاَل ُمَسْيِلَمُة:   )فَِإيّنِ َقْد فـََعْلُت َذِلَك( ، مثُ  َدَعا مبَُؤذِّ

اخْلَْمِس ال يِت َجاَء هِبَا ال ِإن  نَِبي ُكْم ُمَسْيِلَمَة َقْد رََفَع َعْنُكْم َصالَتنْيِ ِمَن [ يف قـَْوِم َهِذِه اْلَمْرَأِة: أَ 3)اَنِد ]
، َوِهَي َصال ُة اْلَفْجِر َوَصالُة اْلِعَشاِء اأَلِخريَِة( . فـََقاَلْت َسَجاُح: )َأْشَهُد َلَقْد ِجْئَت حُمَم ُد ْبُن َعْبِد اَّللِ 



 اِبلص َواِب( .
[ 4ُكوَن ِذْكُرُه يف ُكلِّ َمْوِضٍع، َوَهَذا كالمه هلا ]: َوِلُمَسْيِلَمَة ِعْنَد ُمَواقـََعِتَها َكالٌم قَِبيٌح ال جيَُِب َأْن يَ قَالَ 

: 
__________ 

: سجاح بنت احلارث بن سويد، ويف 236 /3[ سجاح بنت املنذر: مرت ترمجتها، ويف الطربي 1]
 بن حريز بن أسامة بن العنرب بن يربوع. : سجاح بنت أوس226مجهرة النسب ص 

  املعجمة.[ تكرر يف األصل رسم )شجاح( ابلشني2]
 [ يف األصل: )اندى( .3]
 .329 /19، هناية األرب 356 /2لكامل يف التاريخ ، وا273 /3[ األبيات أربعة يف الطربي 4]

بيت آخر( ، ومثار )مع  34 /21، واألغاين 174 /2العسكري  -يف األوائل 3، 2، 1واألبيات: 
، 29 /1، واملستقصى 431 /4، وحماضرات األدابء 325 /1، والدرّة الفاخرة 315القلوب ص 

 ، والتاج )خدع( .83، 41 /3ومجهرة اللغة 
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 )ِمَن اهْلََزِج(
 [1َمْضَجْع ]َأال ُقوِمي ِإىَل اْلَمْخدَْع ... فـََقْد ُهيِّْئ َلِك الْ  -1
 [ ... َوِإْن ِشْئِت َعَلى َأْرَبعْ 3[ َسَلْقَناِك ]2َوِإْن ِشْئِت ] -2
 [ ... َوِإْن ِشْئِت بِِه َأمْجَعْ 4ِليِث ]َوِإْن ِشْئِت بِتَـثْ  -3

َفَع( .فـََقاَلْت َسَجاُح: )َقْد ِشْئُت ِبِه َأمْجََع، فـَُهَو َأمْجَُع   لِلش ْمِل، َوَأْجَدُر َأْن يـَنـْ
صّلى هللا عليه وآله  : َفَضج  اْلُمْسِلُموَن ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َوقَاُلوا: )اَي َخِليَفَة َرُسوِل هللاقَالَ 

اَل أَبُو ذ اِب أبَِْرِض اْلَيَماَمِة( ، قَاَل: فـَقَ َوَسل َم، َأال َتْسَمُع ِإىَل َما َقِد انـَْتَشَر ِمْن ِذْكِر َهَذا اْلَمْلُعوِن اْلكَ 
 َعاىَل َقْد َأِذَن هِبَالِكِه( .َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه: )ال تـَْعَجُلوا فَِإيّنِ َأْرُجو َأْن َيُكوَن اَّلل ُ تـََباَرَك َوتَـ 

ِبْسِم اَّللِ  »اْلِبطَاِح:  اْلَولِيِد، َوُهَو يـَْوَمِئٍذ ُمِقيٌم يف قَاَل: مثُ  َكَتَب أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِإىَل َخاِلِد ْبنِ 
هللا عليه وآله َوَسل َم ِإىَل َخاِلِد  أ[ رسول هللا صّلى 19الر مْحَِن الر ِحيِم، ِمْن َعْبِد هللا بن عثمان، خليفة ]

اَي َخاِلُد، فَِإيّنِ َقْد َأَمْرُتَك َوالت اِبِعنَي إبِِْحَساٍن، َأم ا بـَْعُد، ْبِن اْلَولِيِد َوَمْن َمَعُه/ ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر 
، َواْلُمَجاَهَدِة ِلَمْن تـََوىل  َعنْ  ُه ِإىَل َغرْيِِه َورََجَع َعْن ِديِن اإِلْسالِم َواهْلَُدى، ِإىَل الض الَلِة اِبجلِْدِّ يف َأْمِر اَّللِ 



 ُه ال َشرِيَك َلُه، َوَعَلْيَك ابلرفق والتأين،َك اَي َخاِلُد َأْن تـَت ِقَي اَّلل َ َوْحدَ َوالر َدى، َوَعْهِدي ِإلَيْ 
__________ 

 [ الطربي واألغاين: )أال قومي إىل النيك( .1]
 ضرات األدابء: )إىل املهجع( .حما

 وبعده يف الطربي واألغاين وبقية املصادر:
 خدعوإن شئت ففي البيت ... وإن شئت ففي امل

 ملكررة بعدها.[ يف األصل: )وإن شئيت( وكذلك الكلمات ا2]
 [ يف األصل: )سنلقاك( حتريفا، والصواب ما أثبتناه كما هو يف مصادر التخريج.3]

 : )صلقناك( أي سلقناك.84 /3البشر ومجهرة اللغة املختصر يف أخبار 
 وحماضرات األدابء: )علقناك( . 41 /3اجلمهرة 

 در: )وإن شئت بثلثيه( .[ يف بقية املصا4]
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 َحِنيَفَة يف اْلَبْأِس مَلْ تـَْلَق قـَْوماا َقطُّ ُيْشِبُهوَن َبيِن َوِسْر حَنَْو َبيِن َحِنيَفَة ُمَسْيِلَمَة اْلَكذ اِب، َواْعَلْم أِبَن َك 
د ِة،  فَِإَذا َقِدْمَت َعَلْيِهْم َفال تـَْبَدْأُهْم ِبِقَتاٍل َحىت  َتْدُعوُهْم ِإىَل َداِعَيِة اإِلْسالِم، َواْحِرْص َعَلى َوالشِّ

ُهْم فَاقْـَبْل َذِلَك  ُهْم، َوَمْن َأََب فَاْستَـْعِمْل ِفيهِ َصالِحِهْم، َفَمْن َأَجاَبَك ِمنـْ  الس ْيَف، َواْعَلْم اَي َخاِلُد ِمنـْ
َا تـَُقاِتُل قـَْوماا ُكف اراا ابَّلل  َواِبلر ُسوِل حُمَم ٍد َصل ى اَّلل ُ عليه وآله َوَسل َم، فَِإَذا َعَزْمتَ فَِإن    َعَلى احْلَْرِب َك ِإمن 

ْمِرَك، َواْجَعْل َواْحُكْم تـَْعِبيَـَتَك َواْحزِْم َعَلى أَ  ت ِكْل َعَلى َغرْيَِك، َوُصف  ُصُفوَفكَ فـََباِشْرَها بِنَـْفِسَك َوال تَـ 
ِشْر َمْن َعَلى َمْيَمَنِتَك رَُجال تـَْرَضاُه، َوَعَلى َمْيَسَرِتَك ِمثْـَلُه، َواْجَعْل َعَلى َخْيِلَك رَُجال َعاِلماا َصاِبراا، َواْستَ 

َباَرَك َوتـََعاىَل ُمَوفُِّقَك  عليه وآله َوَسل َم، فَِإن  اَّلل َ تَـ ِر َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللِ  َصل ى اَّلل ُ َمَعَك ِمْن َأَكابِ 
ْيَف مبَُشوَرهِتِْم، َواْعِرْف ِلْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر َحق ُهْم َوَفْضَلُهْم، َوال َتْكَسْل َوال تـَْفَشْل، َوَأِعد  الس  

ِ اْلَكالَم ْهِم، َواْستَـْوِص مبَْن َمَعَك ِمَن الْ َوالرُّْمَح ِللرُّْمِح، َوالس ْهَم ِللس   ِللس ْيِف، ُمْسِلِمنَي َخرْياا، َوَلنيِّ
َوَأْحِسِن الصُّْحَبَة َواْحَفْظ َوِصي َة نبيك حممد صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم يف األَْنَصاِر َخاص ةا، َوَأْن حُتِْسَن 

َة ِإال ابَّلل  ِسِنِهْم َوتـََتَجاَوَز َعْن ُمِسيِئِهمْ ِإىَل حمُْ   « .، َوُقْل ال َحْوَل َوال قـُو 
َما ال ِذي تـََرْوَن قَاَل: فـََلم ا َورََد اْلِكَتاُب َعَلى َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد، مَجََع َأْصَحابَُه مثُ  َأقْـَرَأُهُم اْلِكَتاَب، َوقَاَل: )

َها َعَزَم َخاِلٌد َعَلى اْلَمِسرِي يَنا َأَحٌد خُيَاِلُفَك( ، قَاَل: فَِعْندَ َقاُلوا: )الر ْأُي رَْأُيَك، َولَْيَس فِ ِمَن الر ْأِي( ، فَـ 



 ِإىَل ُمَسْيِلَمَة َوَأْصَحاِبِه.
 [ :1 ]وََكَتَب َحس اُن ْبُن اَثِبٍت ِإىَل حُمَْكِم ْبِن الطَُّفْيِل َوزِيِر ُمَسْيِلَمَة هِبَِذِه األَبـَْياتِ 

 )ِمَن اْلَبِسيِط(
 .. َأاَتُكُم الل ْيُث لَْيُث احلضر والبادي[ َقْد َنَصْحُت َلُكْم .2ْبَن طَُفْيٍل ] اَي حُمَْكمُ  -1

__________ 
، 86 /1[ ليست يف ديوان حسان، وجاء البيت الثاين من زايدات احملقق نقال عن الروض األنف 1]

 .468ص  انظر ديوان حسان بتحقيق وليد عرفات
 .87 -86تفاء ص األبيات غري األول واألخري يف االك

 .86 /1نف والبيت الثاين: يف الروض األ
 [ يف األصل: )حمكم بن الطفيل( وكذلك يف البيتني بعده، وال يستقيم الوزن أبلف التعريف.2]
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 [1َحي ِة اْلَواِدي ]اَي حُمَْكُم ْبَن طَُفْيٍل َقْد أُتِيَح َلُكْم ... َّلل  َدرُّ أَبِيُكْم  -2
 ٌر ... َكالش اِء َأْسَلَمَها الر اِعي آلَسادِ َكُم ْبَن طَُفْيٍل ِإن ُكْم نـَفَ اَي حمُْ  -3
 [ َوَأْوالدِ 2َما يف ُمَسْيِلَمَة اْلَكذ اِب ِمْن ِعَوٍض ... ِمْن َداِر قـَْوٍم َوَأْمَواٍل ] -4
ُهْم قـَْبَل اَنِعيَ  -5 َعى فـََواِرَس َحرْ 3ٍة ]فَاْكُفْف َحِنيَفُة َعنـْ  ٍب َشْجُوَها اَبدِ [ ... تـَنـْ
 [5[ َوْيٌل ال قـََواَم َلُه ... ِإْن َحاَلِت اخْلَْيُل ِفيَها اِبْلَقَنا الص اِدي ]4َيَماَمِة ]َوْيُل الْ  -6
 [7 َعاِد ][ ... َحىت  َتُكونُوا َكَأْهِل احلِْْجِر َأوْ 6َواَّللِ  َواَّللِ  ال تـُْثىَن َأِعنـ تُـَها ] -7
ا اِبْلرَبِْد ُمْلَتِثماا ]ال أَتَْمُنوا َخالِ  -8 َغِم اْلَعاِدي[ 8دا  ... َوْسَط اْلَعَجاَجِة ِمْثَل الض يـْ
َننْيِ واهلادي9تـَْعُدو بِه َسرَِح ] -9  [ الّرِْجَلنْيِ طَاِويٌَة ... ُقبٌّ ُمَشر فَُة اْلَمتـْ
عْ  19] َوَأْرَسَل ِإىَل ُوُجوِه   َوزِيِر ُمَسْيِلَمَة/ قـََرَأُه،ُر ِإىَل حُمَْكِم ْبِن الطَُّفْيلِ ب[ قَاَل: فـََلم ا َوَصَل َهَذا الشِّ

اْلُمَهاِجرِيَن، اْلَيَماَمِة َفَجَمَعُهْم، مثُ  قَاَل: )اَي َبيِن َحِنيَفَة، َهَذا َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َقْد َساَر ِإلَْيُكْم يف مَجِْع 
ا قـَْوماا يـَْبُذُلوَن أَنـْفُ  َوِإن ُكْم تـَْلَقْونَ  ُلوا أَنـُْفَسُكْم ُدوَن َصاِحِبُكْم( . قَاَل: َسُهْم ُدوَن َصاِحِبِهْم، فَاْبذُ َغدا

َنا خبِالِف َمْن َلِقَي ِمَن اْلَعَرِب( ، فـََقالَ  ا ِإَذا حَنُْن اْلتَـَقيـْ حُمَْكُم ْبُن  فـََقاَلْت بـَُنو َحِنيَفَة: )َسيَـْعَلُم َخاِلٌد َغدا
 َفْيِل:الطُّ 

 الد بن الوليد هبذه األبيات:ِمْنُكْم( ، مثُ  َكَتَب ِإىَل خ )فـََهَذا ال ِذي ُأرِيدُ 



__________ 
[ السهيلي: يقال: )فالن حية الوادي( إذا كان مهيبا يذعر منه، قال حسان: )وذكر البيت( ، 1]

 يعين حبية الوادي خالد بن الوليد.
 [ االكتفاء: )وإخوان وأوالد( .2]
 س شاج شجوها ابد( .[ االكتفاء: )قبل انئحة ... فوار 3]
 )ويل الالمامة( .[ يف األصل: 4]
 [ يف األصل: )الصاد( .5]
 [ يف االكتفاء: )وهللا ال تنثين عنكم أعنتها( .6]
 [ احلجر: بلد بني الشام واحلجاز، وهو داير مثود قوم النيب صاحل عليه السالم.7]

 واللسان: حجر( .( )426 /2)معجم ما استعجم 
 د عليه السالم.عاد: قوم النيب هو 

 ربد معتجرا( )حتت العجاجة مثل األغضف( .[ االكتفاء: )ابل8]
 [ يف األصل: )يعدو به سرحيت الرجلني( وهو حتريف، والسرح: السريعة السهلة املشي.9]
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 )من املتقارب(
 دُ [ ابن الوليد واي خالد ... واي أيّها اأَلَسُد الالبِ 1)أاي( ] -1
تَـهُ َلُرب  ُأانَ  -2  ْم ... َوأَْنَت ِإىَل ِمْثِلَها َعائِدُ ٍس َقْد َأفْـنَـيـْ
 [ ... َقَصْدَت َوأَْنَت هَلُْم َعائِدُ 2َوُرب  ُأاَنٍس هَلُْم َسْورٌَة ] -3
 فَأَْنَت َتُدلُّ َعَلى َحْربِِه ... َوأَْنَت َعَلى ِفْعِلِهْم َحاِقدُ  -4
 ْوَم اَي َخاِلدُ [ اْليَـ 3َيازَِمَك ]ْشُدْد هَلَا ... حَ َوَأم ا اْلَيَماَمُة فَا -5
 َستَـْلَقى اْلَيَماَمَة مَمُْنوَعةا ... ِبُصمِّ اْلَقَنا ِعزَُّها اَتِلدُ  -6
 َوبِيُض السُُّيوِف أِبَْيِدي الّرَِجاِل ... حيَِنُّ هَلَا اْلَكفُّ َوالس اِعدُ  -7
 َواِحدُ  د  َعَلْيَك هَلُمْ َوَهاٌم َيِطرُي أبَِقْـَفائَِها ... َوشُ  -8
 [4تـَْلَقُهْم تـَْلَقُهْم َمْعَشراا ... َمىَت يـَْنزُِلوا ِبَك َيْسَتْأِسُدوا ]فَِإْن  -9

 [5ِإَذا َما َقَضى اْلَقْوُم َحق  الّرَِماِح ... َوقَاُلوا الطَِّعاُن هِبَا َجاَلُدوا ] -10



 ْم اَبَعُدواْن أَْنَت اَبَعْدهتَُ فَِإْن أَْنَت قَارَبـْتَـُهْم قَارَبُوا ... َوإِ  -11
 ِبِه َيََْمُن اْلَقْوُم َأْمَواهَلُْم ... َكَما َأِمَن اجْلَدُّ َواْلَواِلدُ  -12

 [ :6قَاَل: فأجابه حسان بن اثبت األنصاري يقول ]
__________ 

 [ زايدة يقتضيها الوزن.1]
 [ يف األصل: )صورة( وهو حتريف، والسورة: الشدة والقوة.2]
الصدر والظهر كله ما استدار، يقال: قد شد حزميه،  وهو موضع احلزام من [ احليازم: مجع حزمي3]

 وأنشد:
 شيخ إذا محل مكروهة ... شد احليازمي هلا واحلزميا

 وقول علي بن أيب طالب:
 أشدد حيازميك للموت ... فإن املوت القيكا
 وهو كناية عن التشمر لألمر واالستعداد له.

 : )يستأسد( .[ يف األصل4]
 األصل: )جالد( . [ يف5]
 [ ليست القطعة يف ديوانه.6]
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 )ِمَن اْلُمتَـَقاِرِب(
 مَجُْعُهْم َهاِمدُ  َحِنيَفُة َقْد َكاَدَك اْلَكاِئُد ... َوبـَْعَد َغدٍ  -1
 فـََوْيُل اْلَيَماَمِة َوْيٌل هَلَا ... ِإَذا َما َأاَنَخ هِبِْم َخاِلدُ  -2
 ٍة ... َوَهْل يـُْؤَمُن اأَلَسُد الالِبدُ َفال أَتَْمُنوُه َعَلى ِغر   -3
 ُدوا[ ... َوَقْد طَاَعُنوُه َوَقْد َجالَ 1ُهَو اْلَقاِتُل اْلَقْوَم يـَْوَم اْلبـَُزاِخ ] -4
َياُن َأْوطَا ]2َوَأْوطَا َبيِن ] -5  [ َوَقْد َعاَنُدوا3[ َأَسٍد ِذل ةا ... َوُذبـْ
 َما ِمثْـُلُه ِمْنُكْم َواِحدُ فـََوىل  طَُلْيَحتـُُهْم َهارابا ... وَ  -6
َنُة ] -7  [ يف ِغلِِّه ... َفُسب  ِبِه اجْلَدُّ َواْلَواِلدُ 4َوقَاَد ُعيَـيـْ
 [ ُكْفُرُه اَتِلدُ 6[ ... َوَماِلٍك ِإْذ ]5ِمْن قـُر َة ] َوَأْمَكَنُه اَّلل ُ  -8



ا ِمثْـُلُه هِبَل ٍة ] -9 ُتْم َغدا  ُر َواْلَوارِدُ [ ... يـُْعىَن هِبَا الص ادِ 7َوأَنـْ
ا َقْد َساَر ِإلَْيِهْم يف احْلَدِّ َواحْلَِديِد، َواخْلَْيِل وَ  ُنوِد، فَاْجَتَمُعوا ِإىَل رَُجٍل اجلُْ قَاَل: َوبـََلَغ َبيِن َحِنيَفَة َأن  َخاِلدا

 [ ، وكان ذا8ِمْن َأَكاِبرِِهْم يـَُقاُل َلُه مُثَاَمُة ْبُن أاثل ]
__________ 

خ: يريد يوم بزاخة حيث أوقع خالد أبسد وغطفان الذين اتبعوا طليحة، راجع الرتمجة [ يوم البزا 1]
 فيما مضى.

 [ يف األصل: )بنو أسد( .2]
 طى( .)أو  [ يف األصل:3]
 [ هو عيينة بن حصن الفزاري، مرت ترمجته.4]
 [ هو قرة بن هبرية، مرت ترمجته.5]
 ك بن نويرة، مرت ترمجته.[ توصل مهزة )إذ( إلقامة الوزن، ومالك: هو مال6]
[ هبلة: إبل سارحة مهملة دون راع، والناقة غري املصرورة حيلبها من شاء، وأهبل الوايل رعيته 7]

 مهلها، ومنه قول النابغة يف بين شيبان:ذا أواستبهلها: إ
 وشيبان حيث استبهلتها البواهل

يصل إليهم السلطان يفعلون ما  أي أمهلها ملوك احلرية ألهنم كانوا انزلني على ساحل الفرات ال
 شاءوا )اللسان: هبل( .

ببطن مكة كان [ مثامة بن أاثل احلنفي: صحايب من الفرسان الشعراء، أسلم وخرج معتمرا، فلما  8]
 لىب فكان أول من دخل مكة ملبيا، وملا كانت الردة وارتد قومه ثبت على
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َلْيِه، فـََقاُلوا: )اَي َأاَب َعاِمٍر، ِإن ُه َقْد َساَر َهَذا فاا ِلُمَسْيِلَمَة َعَلى َما ُهَو عَ َعْقٍل َوفـَْهٍم َورَْأٍي، وََكاَن خُمَالِ 
َلَنا َوبـََواَراَن َواْسِتْئَصالََنا َعْن َجِديِد اأَلْرِض، فـََهَذا ُمَسْيِلَمُة بْ  َلَنا يُرِيُد قـَتـْ ُن َحِبيٍب َبنْيَ الر ُجُل ِإىَل َما قـَبـْ

َن النـُّبُـو ِة، فـََهاِت ال ِذي ِعْنَدَك ِمَن الر ْأِي( . قَاَل: فـََقاَل هَلُْم مُثَاَمُة: َوَقِد اد َعى َما َقْد َعِلْمَت مِ َأْظُهِراَن، 
 نيب هللا)َوحْيُُكْم اَي َبيِن َحِنيَفَة، امْسَُعوا قـَْويل هَتَْتُدوا َوَأِطيُعوا/ َأْمِري تـَْرُشُدوا، َواْعَلُموا َأن  حممد بن عبد 

يف نـُبُـو تِِه، َوَهَذا ُمَسْيِلَمُة رَُجٌل َكذ اٌب، َفال تـَْغرَتُّوا ِبِه َوال ِبَقْوِلِه وََكِذِبِه، [ ال َشك  1أ[ ُمْرَسٌل ] 20]
ْعُتُم اْلُقْرآَن ال ِذي أََتى به حممد صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم َعْن رَبِِّه ِإْذ يـَُقولُ   :فَِإن ُكْم َقْد مسَِ



يِم، حم، تـَْنزِيُل اْلِكتاِب ِمَن اَّللِ  اْلَعزِيِز اْلَعِليِم، غاِفِر الذ ْنِب َوقاِبِل التـ ْوِب َشِديِد ِبْسِم اَّللِ  الر مْحِن الر حِ 
الِم [ ، فَأَْيَن َهَذا اْلَكالُم ِمْن كَ 2] 3 -0: 40اْلِعقاِب ِذي الط ْوِل ال ِإلَه ِإال  ُهَو ِإلَْيِه اْلَمِصرُي 

َليِت َهِذِه، ُمَسْيِلَمَة، فَاْنُظُروا يف  ُأُمورُِكْم َوال َيْذَهنَب  َهَذا َعْنُكْم، َأال َوِإيّنِ َخارٌِج ِإىَل اْبِن اْلَولِيِد يف لَيـْ
[ ، 3 َأاَب َعاِمٍر ]َوطَاِلٌب ِمْنُه اأَلَماَن َعَلى نـَْفِسي َوَمايل َوَأْهِلي َوَوَلِدي( . فـََقاَل اْلَقْوُم: )حَنُْن َمَعَك ايَ 

 ِلَك َعَلى ِعْلٍم( .َفُكْن ِمْن ذَ 
ْأَمَن ِإلَْيِه، فََأم َنُه مثُ  َخَرَج مُثَاَمُة ْبُن ُأاَثٍل يف َجْوِف الل ْيِل، يف نـََفٍر ِمْن َبيِن َحِنيَفَة، َحىت  َصاَر ِإىَل َخاِلٍد فَاْستَ 

 [ :5[ إىل مسيلمة ]4ات ] مُثَاَمُة ْبُن ُأاَثٍل هبذه األبيَخاِلٌد َوَأم َن َأْصَحابَُه. قَاَل: وََكَتبَ 
__________ 

] )( [ اإلسالم وهنى قومه عن اتباع مسيلمة، مث فارقهم والتحق خبالد بن الوليد مث خرج مع العالء 
 .-هـ 12بن احلضرمي لقتال املرتدين يف البحرين، وقتل بعد ذلك سنة 

 170 /6دمشق اتريخ  638 /2السرية النبوية  213 /1االستيعاب  412 -410 /1)اإلصابة 
 ( .100 /2األعالم 

 [ يف األصل: )نبيا مرسال( .1]
 [3 -1[ ]غافر 2]
 [ يف األصل: )اي أاب سليمان عامر( والصواب: اي أاب عامر، كما مر يف الصفحة السابقة.3]
 [ قوله: )هبذه األبيات( خرجة من احلاشية.4]
 .90 يف االكتفاء ص [ األبيات غري األخري5]
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 )ِمَن اْلُمتَـَقاِرِب(
  يف اأَلْمِر مَلْ ُتْشَركْ [ ... فَِإن كَ 1ُمَسْيِلَمُة اْرِجْع َوال مَتَْحْك ] -1
 [2َكَذْبَت َعَلى اَّللِ  يف َوْحِيِه ... وََكاَن َهَواَك َهَوى األَنـَْوْك ]  -2
 َك َوِإْن َيَْهِتِْم َخاِلٌد ُترْتَكْ  َوَمن اَك قـَْوُمَك َأْن مَيْنَـُعو ... -3
 [3 ِمْن َمْسَلْك ]َفَما َلَك يف اجْلَوِّ ِمْن َمْصَعٍد ... َوَما َلَك يف اأَلْرضِ  -4
 َسَحْبَت الذُّيُوَل ِإىَل َسْوَأٍة ... َعَلى َمْن يـَُقْل ِمثْـَلُه يـُْهَلكْ  -5

رِيَن َواألَْنَصاِر، َحىت  ِإَذا تـََقاَرَب ِمْن َأْرِض اْلَيَماَمِة نـََزَل ِإىَل َجْنِب قَاَل: َوَساَر َخاِلٌد مبَْن َمَعُه ِمَن اْلُمَهاجِ 



يَِتَها، مثُ  بـََعَث جبََماَعٍة ِمْن َأْصَحاِبِه يَزِيُدوَن َعَلى ِماَئيَتْ فَاِرٍس، َوقَاَل هَلُْم: )ِسريُوا يف َهِذِه َواٍد ِمْن َأْودِ 
جُم اَعُة ْبُن  َمْن َقَدْرمُتْ َعَلْيِه( . َفَساُروا فَِإَذا ُهْم ِبَرُجٍل ِمْن َأْشَراِف َبيِن َحِنيَفَة يـَُقاُل َلُه اْلِبالِد فَْأُتوين ِبُكلِّ 

 [ َوَمَعُه َثالثٌَة َوِعْشُروَن رَُجال ِمْن َبيِن َحِنيَفَة. قَاَل: َفَداَن منهم املسلمون،4ُمَرارََة ]
__________ 

دعى( والتصويب من االكتفاء، متحك: من احملك وهو اللجاجة وسوء اخللق [ يف األصل: )وال ت1]
 )القاموس: حمك( .

تشرك( إشارة إىل زعم مسيلمة أنه أشرك يف النبوة مع النيب حممد صّلى هللا  وقوله: )فإنك يف األمر مل
ر من اهلجرة: عليه وآله وسّلم، وكان قد كتب مسيلمة إىل الرسول صّلى هللا عليه وآله وسّلم سنة عش

)من مسيلمة رسول هللا إىل حممد رسول هللا سالم عليك، أما بعد فإين قد أشركت يف األمر معك، 
 ( .600 /2ا نصف األرض ولقريش نصف األرض، ولكن قريشا قوم يعتدون( السرية النبوية وإن لن

 [ يف األصل: )األوتد( والتصويب من االكتفاء، والنوك: احلمق.2]
 فاء:[ يف االكت3]

 )فما لك من مصعد يف السما ... ء وال لك يف األرض من مسلك(
ايب كان بليغا حكيما من رؤساء قومه، أقطعه [ جماعة بن مرارة بن سلمى احلنفي اليمامي، صح4]

النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم أرضا يف اليمامة، أسره خالد يوم اليمامة واستبقاه، وتزوج خالد ابنته، 
 .-هـ 45شاعرا عاش إىل عهد معاوية وتويف سنة  وكان جماعة
 /5، األعالم 472، معجم الشعراء ص 39 /10، هتذيب التهذيب 770 -768 /5)اإلصابة 

277. ) 
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ُتْم( ، قَاُلوا: )حَنُْن قـَْوٌم ِمْن َبيِن َحِنيَفَة( ، فَـ  ناا اَي َقاَل اْلُمْسِلُموَن: )َفال أَنـَْعَم اَّلل ُ قَاُلوا: )َمْن أَنـْ  ِبُكْم َعيـْ
( ، مثُ   اَل  َأَحاُطوا هِبِْم فََأَخُذوُهْم، َوَجاُءوا هِبِْم ِإىَل َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد، َحىت  َأْوقـَُفوُهْم َبنْيَ يََدْيِه، فـَقَ َأْعَداَء اَّللِ 

ِد ْبِن َعْبِد ، فـََقاُلوا: )نـَُقوُل ِإن ُه َشرِيُك حُمَم   َما تـَُقوُلوَن يف َصاِحِبُكْم ُمَسْيِلَمَة(هَلُْم َخاِلٌد: )اَي َبيِن َحِنيَفَة، 
[ : )اَي َأاَب ُسَلْيَماَن، َوَلِكينِّ ال َأُقوُل َذِلَك( ، 1اَّللِ  يف نـُبُـو تِِه( . فـََقاَل رَُجٌل يـَُقاُل َلُه َسارِيَُة ْبُن َعاِمٍر ]

ُة: )َأُقوُل ِإيّنِ َقِدْمُت اْلَمِديَنَة وُل َأْصَحاُبَك َهُؤالِء( ، فـََقاَل جُم اعَ ٌد: )اَي جُم اَعُة، َما تـَُقوُل ِفيَما يـَقُ قَاَل َخالِ 
[ وهبا رسول هللا صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، فَآَمْنُت ِبِه َوَصد قْـُتُه َأان َوَصاِحيب َهَذا َسارِيَُة ْبُن َعاِمٍر، 2]



ْلَناوَ  ُفِسَنا َوَأْمَوالَِنا ، َغرْيَ أَن ُه مَلْ َيُكْن لََنا بُدٌّ ِمنْ ال َواَّللِ  َما َغري ْاَن َوال َبد   ُمَدارَاِة ُمَسْيِلَمَة َخْوفاا َعَلى أَنـْ
 َوَأْوالِداَن( . قَاَل: فـََقاَل َلُه َخاِلٌد:

ب[ َفَضَرَب  20م ]ُؤالِء اْلُكف اِر( ، مث قدم خالد بقية القو )فَاْعَتِزْل أَْنَت َوَصاِحُبَك/ َهَذا اَنِحَيةا ِمْن هَ 
ا  َعِمَد ِإىَل جُم اَعَة، فـََقاَل جُم اَعُة: )أَيُـَّها اأَلِمرُي، ِإيّنِ مَلْ َأَزْل ُمْسِلماا، َوَأاَن اْليَـْوَم َعَلى مَ َأْعَناقـَُهْم َصرْباا، مثُ  

ِمْنَك، ِل، َوَأاَن َواَّللِ  َخاِئٌف َعَلى نـَْفِسي َعِجْلَت َعَلى َهُؤالِء اْلَقْوِم اِبْلَقتْ  ُكْنُت َعَلْيِه َأْمِس، َوَقْد رَأَيـُْتكَ 
َك َأْن أَتُْخَذ َوَلِكْن أَيُـَّها اأَلِمرُي ِإْن َكاَن رَُجٌل َكذ اٌب َخَرَج َبنْيَ َأْظُهِراَن فَاد َعى َما اد َعى، فـََلْيَس جيَُِب َعَليْ 

[ ، مثُ  أَْنَشأَ 3] 164: 6ُأْخرى  َعاىَل يـَُقوُل: َوال َتزُِر واِزرٌَة ِوْزرَ ِر الس ِقيِم، فَِإن  اَّلل َ تـََباَرَك َوتَـ اْلرَبِيَء أبَِمْ 
 [ :4جُم اَعُة يـَُقوُل ]
 )ِمَن اخْلَِفيِف(

ا يـَْقتُـُلَنا اْليَـْو ... َم ِبَذْنِب اأُلَصْيِفِر ] -1  [ اْلَكذ ابِ 5أَتـََرى َخاِلدا
__________ 

د يوم بن عمرو احلنفي، وهو الذي قال خلالد بن الولي [ سارية بن عامر: ويف اإلصابة: سارية1]
 اليمامة: إن كان لك يف أهل اليمامة حاجة فاستبق هذا، يعين جماعة بن مرارة.

 ( .246 /3)اإلصابة 
 [ يف األصل: )أقول إىل قدمت املدينة( .2]
 [ .164[ ]األنعام: 3]
منسوبة للهيثم احلنفي، وقطع من   580 /6، ويف اإلصابة 769 /5يف اإلصابة  3، 1ن: [ البيتا4]

 .15 كتاب الردة ص
 [ يف األصل واإلصابة: )األصفر( وهو حتريف، واألصيفر: هو مسيلمة، وكذلك جاءت5]
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 وِل اْلِعَتابِ ِعْنَداَن اْليَـْوَم يف ُمَسْيِلَمَة الر  ... دِّ لِِتْلَك اْلُقَرى َوطُ  -2
َها َعَلى -...  - َوال َنحْ مَلْ نَدَْع ِمل َة الن يبِّ  -3  [1اأَلْعَقاِب ] ُن رََجْعَنا َعنـْ
 [ ِبَصَوابِ 2ِإْن َيُكْن َخاِلٌد يُرِيُد ِدَمى اْليَـْو ... َم َفَما ِإْن َأرَاَدُه ] -4
َما ] -5  رْيُ ِمْن طَِننِي الذُّاَببِ [ َأَخفُّ َعَلْيِه ... اَي َلَك اخلَْ 3َوَلَسْفُك الدِّ
 َمْن َماَت ِمْن َأْصَحايب  ْفِس ِإْن تـََعاَظَمِك اْلَمْو ... ُت فـَُعدِّيقـُْلُت لِلنـ   -6



 ِمْن َعِديٍّ َوَعاِمٍر َوَمَناَة ... َوَبيِن الدَُّوِل تِْلُكُم َأْحَبايب  -7
 َكاأَلْذاَنبِ   [ وليس الرؤوس4ر ] -...  -َولََنا ُأْسَوٌة مبن أكل الّده -8

َفَك رََجاَ َعْدَلَك، َوَمْن رََجا َسارِيَُة ْبُن َعاِمٍر، فـََقاَل: )أَيُـَّها األَ قَاَل: مثُ  َأقْـَبَل َعَلْيِه  ِمرُي، َمْن َخاَف َسيـْ
ْسالِم َما َغري ُْت َوال َبد ْلُت، َعْدَلَك، رََجا َأَماانا ُمنَـع ماا، َوَقْد ِخْفُتَك َورََجْوُتَك، َوَأاَن حبَْمِد اَّللِ  َعَلى ِديِن اإلِ 

[ فَاْستَـْبِقيِن َواْستَـْبِق َهَذا الش ْيَخ فَِإن ُه َسيُِّد أهل اليمامة، 5ِنيَفَة ]َأَرْدَت َأْن َيْسَتِقيَم َلَك َأْمُر َبيِن حَ فَِإْن 
 وال تؤاخذان مبَا َكاَن ِمْن خَتَلُِّفَنا َعْنَك َوالس الُم( .

 ل:مثُ  أنشأ يقو 
 )من البسيط(

 َأْو ِمَن الدَُّولِ َرْعَت يف نـََفٍر ... ِمْن َعاِمٍر َوَعِديٍّ اي ابن اْلَولِيِد َلَقْد َأسْ  -1
 فَاْستَـْبِق جُم اَعَة اْلَمْأُموِل ِإن  َلُه ... َخْطباا َعِظيماا َورَْأايا َغرْيَ جَمُْهولِ  -2
 [ ... تقطع به عنك عيب القال والقيل6 ]ِإْن تـُْعِطِه ِمْنَك َعْهداا ال جتَِيُش ِبهِ  -3

__________ 
 لى: )فإذا روجيل أصيفر أخينس( فقال جمّاعة:] )( [ صفته يف الطربي حني حبث عنه بني القت

 ( .295 /3هذا صاحبكم قد فرغتم منه. )الطربي 
 : )بذنب األصيغر( ابلغني املعجمة.580 /6ويف اإلصابة 

 )رجعنا فيها( ويف موضع آخر: )رجعنا منها( .[ اإلصابة: )مل يدع ملة( ، 1]
 يف األصل: )فما أراداده( وصحح ذلك يف احلاشية.[ 2]
 [ يف األصل: )الدماء( وال يستقيم هبا الوزن.3]
 [ أكل الدهر: كناية عن اهلالك.4]
 [ يف األصل: )أن تستقيم لك أمريت حنيفة( .5]
 ليه، وجاش من جيشان القدر إذا غلت وارتفعت[ أي: تعطه عهدا اثبتا ال هتيج به وال تثور ع6]
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 يِه َغرْيَ َمْقُبولِ َوْيُل اْلَيَماَمِة َوْيٌل ال اْرجِتَاَع َلُه ... ِإْن َكاَن َما قـُْلُت فِ  -4
ْنَصرُِم قَاَل َخاِلٌد: )فَِإيّنِ َقْد َعَفْوُت َعْنُكَما، َوَلِكْن َأِقيَما يف َعْسَكِري َوال َترْبََحا َحىت  أَْنُظَر َعَلى َما يَـ 

ْن َحِديِدمِهَا فَأَْنَشأَ بـَْعُض [ َوَسارِيََة فَُأْطِلَقا مِ 1يِن َحِنيَفَة( . مثُ  َأْمُر َخاِلٍد مبُج اَعَة ]َأْمِري َوَأْمُر بَ 



 [ :2اْلُمْسِلِمنَي يـَُقوُل ]
 )ِمَن اْلُمتَـَقاَرِب(

َباَعهْ  -1 ُتُم ُعْصَبٌة ... لَِعايل اْلَمَكارِِم ُمتـْ  َبيِن َعاِمٍر أَنـْ
 دَُكُم َخاِلٌد ... إبِِْطالِقِه ُغل  جم اعهَوَقْد زَاَن جمَْ  -2
 َفك ُه ... وََكاَن رَِهيَنَة جُم اَعهْ [ َقْد 3َوَسارِيٍَة )َذاَك( ] -3
 [4ِبَعْضٍب ُحَساٍم رَِقيِق الذُّاَبِب ... بكفِّ َفىتا َغرْيِ َجْعَجاَعْه ] -4
 [6ِمَن اْلَفْقِع يف القاعة ][ اْلُمَخاِلَف الْبِن اْلَولِيِد ... َأَذل  5فإن  ] -5
 أ[ 21 َمْن َشك  يف الّساعه ]فيا ابن اْلَولِيِد َوأَْنَت اْمُرٌؤ/ ... تـَُقاِتلُ  -6
 َوَمْن َمَنَع احْلَق  ِمْن َمالِِه ... َونـَْفُسَك لِلذُّلِّ َمن اَعهْ  -7
 عه[ اْلِعَدى ... وََكفٌّ ِلَمْن شئت نّفا7وََكف اَك َكفٌّ َتُضرُّ ] -8

__________ 
 ] )( [ )انظر اللسان: جيش( ، ولعلها: )ال ختيس( أي ال تنكث وال تغدر.

 [ يف األصل: )بعجاجة( حتريفا.1]
 [ مل أقف على امسه.2]
[ يف األصل: )وسارية قد فكه( والشعر انقص، ولعله: )وسارية ذاك قد فكه( ، أو: )وسارية اخلري 3]

 عىن.قد فكه( ، وهبما يستقيم الوزن وامل
ل: )أمسع جعجعة [ اجلعجاعة: الرجل الكثري الكالم وال خري فيه، والذي يعد وال يفعل، ومنه املث4]

جعجعة وال »وال أرى طحنا( ، واجلعجعة: صوت الرحى وحنوها. )اللسان: جعع، وانظر املثل أيضا: 
 ( .160 /1يف جممع األمثال « أرى طحنا

 [ يف األصل: )فأنت املخالف( .5]
ن قاعة والقاع: أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها اجلبال واآلكام واجلمع قيع وقيعة وقيعا[ ال6]

، 203 /1)القاموس: قاع( ، والفقع: الكمأة، ويف املثل: )أذل من فقع بقاع( )الدرة الفاخرة 
 واللسان: فقع( .

 [ يف األصل: )نصر العدى( .7]
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 هْ الط اعَ ْلَجٍإ ... ِسَوى الس ْمِع َّلل  وَ [ ِمْن مَ 1َفَما لِْلَيَماَمِة ] -9
[ ِمْن َأْرِض اْلَيَماَمِة، 2قَاَل: َوَساَر َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد اِبْلُمْسِلِمنَي َحىت  نـََزَل مبَْوِضٍع يـَُقاُل َلُه َعْقُراَبَء ]

يِع َبيِن َحِنيفَ  ُموا يـَْوَمُهْم َذِلَك َة َحىت  نـََزَل ِحَذاَء َخاِلٍد، فََأقَاَفَضَرَب َعْسَكَرُه ُهَناَك، َوَساَر ُمَسْيِلَمُة يف مجَِ
[ َأْصَحابَُه، َفَكاَن َعَلى َمْيَمَنِتِه 4[ يـَُعبُِّئ ]3يـَْنُظُر بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض، فـََلم ا َكاَن ِمَن اْلَغِد َوَثَب َخاِلٌد ]

ى هللا عليه وآله َوَسل َم، [ َمْوىَل رسول هللا صلّ 6َمُة ْبُن زَْيٍد ][ ، َوَعَلى َمْيَسَرتِِه ُأَسا5زَْيُد ْبُن اخْلَط اِب ]
 [ َأُخو أنس بن مالك.7َوَعَلى اجْلََناِح اْلرَبَاُء ْبُن َماِلٍك ]

__________ 
 [ يف األصل: لإلمامة( وهو حتريف اليمامة.1]
من أعمال العرض وهو [ عقرابء: منزل من أرض اليمامة يف طريق الّنباج قريب من قرقرى، وهو 2]

عة، وخرج إليها مسيلمة ملا بلغه سري خالد إىل اليمامة فنزل هبا يف طرف لقوم من بين عامر بن ربي
اليمامة ودون األموال، وجعل ريف اليمامة وراء ظهره، وجاءت يف شعر ضرار بن األزور بعد قتل 

 مسيلمة:
 ولو سئلت عّنا جنوب ألخربت ... عشية سالت عقرابء وملهم

 )معجم البلدان: عقرابء(
 مسيلمة( وهو خطأ ظاهر. [ يف األصل: )وثب3]
 [ يف األصل: )يعين( .4]
[ زيد بن اخلطاب: بن نفيل بن عبد العزي القرشي العدوي، وهو أخو عمر بن اخلطاب، صحايب 5]

راية  من شجعان العرب يف اجلاهلية واإلسالم، كان أكرب من عمر وأسلم قبله، شهد املشاهد مث كانت
فحزن عمر عليه حزان  -هـ 12تل، قتله أبو مرمي احلنفي سنة املسلمني يوم اليمامة يف يده إىل أن ق

 /2، االستيعاب 604 /2، اإلصابة 285 /2، أسد الغابة 274 /3شديدا. )طبقات ابن سعد 
 ( .58 /3، األعالم 553 -550

 [ مرت ترمجته.6]
 خلزرجي صحايب، هو أخو مالك بن أنس خادم رسول[ الرباء بن مالك: بن النضر بن ضمضم ا7]

هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم، شهد أحدا وما بعدها مع رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم وكان 
من أشجع الناس وهو الذي اقتحم على املرتدين يوم اليمامة حديقتهم، حيث أجلسوه على ترس 

ى ميمنة أيب ففعلوا فأدركوه وقد قتل عشرة منهم، وكان عل وقال: ارفعوين برماحكم فألقوين إليهم،
 .-هـ 20موسى األشعري يوم فتح تسرت فاستشهد على ابهبا الشرقي سنة 



، معجم البلدان: تسرت، اتريخ 350 /1، حلية األولياء 256 /1، صفة الصفوة 290 /3)الطربي 
 ( .47 /2ألعالم ، ا282 -279 /1، اإلصابة 206 /1، أسد الغابة 30 /3اإلسالم 
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ُْم َضجُّوا َضج ةا، َونَِفُروا نـَْفَرةا ُمْنَكَرةا، قَاَل: َوَسل ْت بـَُنو َحِنيَفَة ُسُيوفـََها ِمْن َأْجَفاهِنَا َوأَبـَْرُقوا هبَِ  ا، مثُ  ِإهن 
َا َسلُّوا َهِذِه السُُّيوَف فـََقاَل َخاِلٌد: أَيُـَّها اْلَقْوُم، أَْبِشُروا، فَِإن  اْلَقْوَم خَمُْذوُلوَن ِإنْ   َشاَء اَّلل ُ تـََعاىَل، َوِإمن 

َك ِإال َجَزعاا َوَفَشال. قَاَل: َفَسِمَع رَُجٌل من بين حنيفة فقال: )هيهات وهللا اي ِلرُيِْهُبوُكْم، َومَلْ يـَْفَعُلوا َذلِ 
َا لَْيَسْت َكُسُيوِفُكُم اخْلَِشَنِة اْلَكِليَلِة( .ابن اْلَولِيِد، َوَلِكْن أَبـَْرْزاَنَها َلُكْم ِمْن َأْغَماِدَها لِتَـعْ   َلُموا َأهن 

 [ :1 ِمْن بـَْعٍض، َوتـََقد َم َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد يف َأَواِئِل اْلُمْسِلِمنَي َوُهَو يـَُقوُل ]قَاَل: َوَداَن اْلَقْوُم بـَْعُضُهمْ 
 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(

َهاَم اِبلر َدى ُمَفو َقْه ] -2وِف اْلُمرْبََقْه ... ال ُتوِعُدواَن اِبلسُّيُ  -1  [2ِإن  السِّ
 [4ال َذَهَب يـُْنِجيُكْم َوال رِقَْه ] -4[ ... 3ٍل ُمْطَلَقْه ]َواحْلَْرُب ُخْلٌو ِمْن ِعَقا -3
 َوَخاِلٌد ِمْن ِديِنِه َعَلى ثَِقهْ  -5

 [ َويف َيِدِه صفيحة ميانية، وهو يرجتز ويقول:5ْبُن اَيِسٍر ]مثُ  مَحََل َساَعةا َورََجَع. َوتـََقد َم َعم اُر 
__________ 

 لعرب: ورق، مع خالف يف الرتتيب.[ الرجز غري األول يف: لسان ا1]
 [ يف األصل: )موفقة( وهو حتريف )مفوقة( ، والتصويب من اللسان.2]
 [ يف اللسان: )واحلرب ورهاء العقال مطلقة( .3]
[ يف األصل: )ال ذهبا( وهو حلن. الرقة: الفضة والدراهم املضروبة، ويف احلديث: )يف الّرقة ربع 4]

 ( .5أبو داود: زكاة  38ديث يف البخاري: زكاة العشر( )اللسان: ورق( )واحل
[ عمار بن ايسر بن عامر الكناين املذحجي، أبو اليقظان، صحايب من الوالة الشجعان ذوي 5]

الرأي، وهو أحد السابقني إىل اإلسالم واجلهر به، هاجر إىل املدينة وشهد بدرا وأحدا واخلندق، وكان 
يه )الطيب املطيب( ، وهو أول من بىن مسجدا يف اإلسالم هو النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم يسم

مسجد قباء، واّله عمر الكوفة، وشهد اجلمل وصفني مع علي بن أيب طالب، وقتل يف صفني سنة 
 وعمره ثالث وتسعون سنة. -هـ 37
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 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(
 ِمْن َمْعَشٍر آاَبُؤُهْم َأَخاِيرُ  -2ِإيّنِ أَبُو اْليَـْقظَاِن َشْيِخي اَيِسُر ...  -1
تـَُها اَي َعاِمرُ  -4َويف مَيِييِن ُذو َوِميٍض اَبتُِر ...  -3  َصِفيَحٌة َورِثـْ

ُهْم مَجَاَعةا. َومَحََل رَُجٌل ِمْن َبيِن َحِنيَفَة َوَضَربَُه َضْربَةا فَاْلتَـَقاَها  مث محل، فلم يزل يقاتل حىت قتل ِمنـْ
اَحِت الض ْربَُة يف احْلََجَفِة َوَهَوْت ِإىَل ُأُذِن َعم اٍر فـََرَمْت هِبَا. قَاَل: َوَداَخَلُه َعم اٌر َفَضَربَُه زَ [ فَـ 1حبََجَفِتِه ]

 َضْربَةا فـََقتَـَلُه.
ْهِدُر َكاْلَفْحِل يَـ  [ ْبِن ِهَشاٍم، َفَجَعلَ 3[ َأُخو َأيب َجْهِل ]2قَاَل: مثُ  تـََقد َم احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاٍم اْلَمْخُزوِميُّ ]

 َوُهَو يـَُقوُل:
 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(

 َواْلبَـْعِث ِمْن بـَْعِد اْلَمَماِت ُموِقنُ  -2ِإيّنِ ِبَريبِّ َوالن يبِّ ُمْؤِمُن ...  -1
__________ 

، حلية 296 -289، احملرب ص 1141 -1135 /3، االستيعاب 575 /4] )( [ )اإلصابة 
 ( .36 /5األعالم  175 /1فة الصفوة ص ،139 /1األولياء 

[ احلجفة: الرتس، يقال للرتس إذا كان من جلود وليس فيه خشب وال عقب حجفة ودرقة 1]
 واجلمع حجف )الصحاح: حجف( .

[ احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي، صحايب كان شريفا يف اجلاهلية واإلسالم وهو 2]
ه يف احلسن والشرف وغالء املهر، شهد بدرا مع املشركني فاهنزم اتأخو أيب جهل، يضرب املثل ببن

فعرّيه حسان بن اثبت أببيات، فاعتذر أببيات هي أحسن ما قيل يف االعتذار من الفرار، أسلم يوم 
فتح مكة وخرج يف أايم عمر إىل الشام فلم يزل جماهدا ابلشام إىل أن مات يف طاعون عمواس سنة 

 .-هـ 18
، 238، مثار القلوب ص 5 /4، ابن عساكر 301 /1، االستيعاب 608 -605 /1)اإلصابة 
 ( .158 /2األعالم 

 [ يف األصل: )أخو أاب جهل( .3]
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 َياِة َمْوِطنُ َأْقِبْح ِبَشْخٍص لِْلحَ  -4َوالد ْهُر ِقْدماا اِبلر ِحيِل ُمْؤِذُن ...  -3
 َع ِإىَل َمْوِقِفِه.مثُ  مَحََل فـََقاَتَل ِقَتاال َشِديداا َورَجَ 

 َوتـََقد َم زَْيُد ْبُن اخْلَط اِب َوُهَو يـَْرجتَُِز َويـَُقوُل:
 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(

 لَْيٌث َهُصوٌر لَْيَس ِمينِّ َحْيدُ  -2َقْد َعِلَم اأَلقْـَواُم َأيّنِ زَْيُد ...  -1
 [1اَنٍة مثُ  ِعْنِدي أَْيُد ]َوُذو أَ  -4َلِكن يِن يف احْلَْرِب ِعْنِدي َكْيُد ...  -3

ب[ ُوُجوِه اْلَقْوِم  21مثُ  مَحََل، َوَذِلَك يف آِخِر النـ َهاِر، فـََلْم يـََزْل يـَُقاِتُل َحىت  قتل مخسة من/ ]
 .َوفـُْرَساهِنِْم، َوقُِتَل َرمْحَُة اَّللِ  َعَلْيهِ 

 [ :2َكِثرٍي اْلَعَدِويُّ َحىت  َوَقَف َبنْيَ اجْلَْمَعنْيِ َوأَْنَشَأ يـَُقوُل ]قَاَل: فـَتَـَقد َم اْبُن َعمٍّ يـَُقاُل َلُه: َعاِمُر ْبُن  
 )ِمَن اْلَواِفِر(

تَـَنا َوْيال ِبَوْيلِ  -1  َأال اَي زَْيُد زَْيُد َبيِن نـَُفْيِل ... َلَقْد َأْورَثـْ
َلنْيِ حَيِْمي بطن غيلَكأَن َك وَ   -2  اْلَقَنا لَْيٌث َهُصوٌر ... أَبُو ِشبـْ
 غداة غدت َحِنيَفُة يف ِمَكرٍّ ... َكَأن  مُجُوَعُهْم َدف اُع َسْيلِ  -3
 فـََلْم َترْبَْح ُتَضاِرهُبُْم ِبَعْضٍب ... يـُنَـفُِّحُهْم َصَباحاا ُجْنَح لَْيلِ  -4
 [3َباٍط ... َغِفرَي اخْلَدِّ من رجل وخيل ]فَأَْمَسْيُت اْلَعِشي َة َذا اْغتِ  -5

__________ 
 انة: احللم والوقار. األيد: القوة والشدة.[ األ1]
منسوب لرهم العدوي ابن عم عمر بن اخلطاب،  499 /2[ البيت األول فقط: يف اإلصابة 2]

 .22وقطع من كتاب الردة ص 
قدم وأّخر ويكون فيه عيب هو سناد  [ يف األصل: )من خيل ورجل( وهو من وهم الناسخ الذي3]

 الردف.
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 [1 ُمِصيَبٌة َعُظَمْت َوَجل ْت ... جُمَد َعُة اْلَمَعاِطِس ِمْن نـَُفْيِل ]فَِتْلكَ  -6
 قَاَل: مثُ  مَحََل، فـََلْم يـََزْل يـَُقاِتُل َحىت  قُِتَل َرمْحَُة اَّللِ  َعَلْيِه.

َهاِء َثالِث ِمائَِة رَُجٍل، َوِمْن َبيِن [ َعَلى زُ 2قَاَل: َواْشتَـَبَك احْلَْرُب َبنْيَ اْلَفرِيَقنْيِ، فـَُقِتَل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ]



 َلم ا خَيَاُفوَن َحِنيَفَة َأْضَعافـُُهْم، َوَأْمَسى اْلَمَساُء فـََرَجَع اْلَقْوُم بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض. َوتـََقد َم حُمِْكُم ْبُن الطَُّفْيلِ 
دم حمكم ابن الطَُّفْيِل َوزِيُر ُمَسْيِلَمَة َحىت  ن بعض، وتقِمَن اْلبَـَياِت، فـََلم ا َكاَن ِمَن اْلَغِد َداَن بعضهم م

َفُه َعَلى َعاتِِقِه، رَاِفعاا َصْوَتُه َوُهَو يـَُقوُل:  َوَقَف َأَماَم َأْصَحاِبِه َوُهَو َشاِهٌر َسيـْ
 )ِمَن اخْلَِفيِف(

 ْخَراقِ حني بَْدٍر يـَُلوُح َكاْلمِ  -...  -[ مصطلم الكش3ُرب  رَْخِو النَِّجاِد ] -1
َلَغْتُه ] -2 َنا ... َكاَن يف َأْهِلِه َعزِيَز اْلِفَراقِ 4أَبـْ  [ السُُّيوُف َلم ا اْلتَـَقيـْ
 َمْن يـََر اْلَمْوَت ُغْنماا َعِظيماا ... ِعْنَد َوْقِت اهْلََياِج َواْلِمْصَداقِ  -3
ُفُهْم ِلِميَقاِت يـَْوٍم ... ِفيِه فـَْرُي ] -4  قوِف لألعنا[ السُّيُ 5َساقـَُهْم َحتـْ

__________ 
 [ املعاطس: األنوف، جمدعة املعاطس: مقطعة األنوف، كناية عن الذل.1]
، وذكر الطربي أن قتلى املسلمني من أهل قصبة 301 -290 /3[ انظر خرب القتال يف الطربي 2]

ث مائة من املدينة يومئذ ثالث مائة وستون، ومن املهاجرين من غري أهل املدينة والتابعني إبحسان ثال
هؤالء وثالث مائة من هؤالء، ستمائة أو يزيدون، وقتل من بين حنيفة يف الفضاء بعقرابء سبعة 

 آالف، ويف حديقة املوت سبعة آالف ويف الطلب حنو منها.
 ( .297 -296 /3)الطربي 

[ يف األصل: )النجاة( وهو حتريف. رخو النجاد: أي طويل، والنجاد: ما وقع على العاتق من 3]
 ف، ويكنون بطول النجاد عن طول الرجل )اللسان: جند( .محائل السي

مصطلم الكشحني: أي أهيف ليس مسينا، والصلم: القطع واالستئصال، ويذم الرجل إذا كان مسينا 
 عظيم الكشحني، هو ذم للرجل ومدح للمرأة.

رجل ق أيضا: الاملخراق: ثور الوحش، وهو أبيض، ولذلك شّبه به فقال: بدر كاملخراق، واملخرا
 احلسن اجلسم. )القاموس: خرق( .

 [ يف األصل: )أبلغت( .4]
 [ يف األصل: )قرى( وهو تصحيف، والفرى: الشق والقطع.5]
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 لّرِقَاقِ فََأاَن حُمِْكٌم فـََهْل ِمْن ُشَجاٍع ... َيرْبُُز اْليَـْوَم لِلسُُّيوِف ا -5
ا، َومَحََل َعَلْيِه اَثِبُت ْبُن قـَْيٍس األَْنَصاِريُّ، َفطََعَنُه يف  قَاَل: مثُ  مَحََل َعَلى اْلُمْسِلِمنَي فـََقاَتلَ  ِقَتاال َشِديدا

 َلةا، مثُ  أَْنَشَأ يـَُقوُل:َخاِصَرتِِه َطْعَنةا َنك َسُه َعْن فـََرِسِه قَِتيال، مثُ  َجاَل األَْنَصاِريُّ يف َمْيَداِن احْلَْرِب َجوْ 
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

 بَِنا َأْهَل اْلَيَماَمِة ِإْذ بـََغْوا ... َومَتَر ُدوا يف اْلُكْفِر َواإِلْصَغارِ َساِئْل  -1
 َجَعُلوا ُمَسْيِلَمَة اْلَكُذوَب نَِبيـ ُهْم ... اَي بِْئَس ِفْعِل َمَعاِشِر اْلُفج ارِ  -2
 ٍف بـَت ارِ [ َواْلَقَنا ... َوِبُكلِّ َعْضٍب ُمْرهَ 1ْم اِبْلَقَناِبِل ]ِسْراَن ِإلَْيهِ  -3
َرى ] -4 ُْم ُأْسُد الشِّ  [3[ ... َقْد أُيُِّدوا اِبأَلْوِس َوالن ج اِر ]2َوُمَهاِجرِيَن َكَأهن 
 يف َجْيِش َسْيِف اَّللِ  ُجْنِد حُمَم ٍد ... َوالس اِبِقنَي ِبُسن ِة اأَلْخَيارِ  -5

 ْن َبيِن َحِنيَفَة، َحىت  قُِتَل َرمْحَُة اَّللِ  َعَلْيِه.قَاَل: مثُ  مَحََل َهَذا األَْنَصاِريُّ َعَلى مَجَاَعٍة مِ 
 [ ، َأُخو الزَُّبرْيِ ْبِن اْلَعو اِم، وهو يرجتز ويقول:4قَاَل: مثُ  تـََقد َم الس اِئُب ْبُن اْلَعو اِم ]

__________ 
، وكذلك القنبلة من مجع قنبلة، طائفة من اخليل ما بني الثالثني إىل األربعني وحنوه[ القنابل: 1]

 الناس: طائفة منهم. )الصحاح: قنبل( .
[ الشرى: موضع تنسب إليه األسد، يقال للشجعان: ما هم إال أسود الشرى، وقال بعضهم: 2]

وبه غياض وآجام ومأسدة،  شرى موضع بعينه أتوي إليه األسد، وقيل: هو شرى الفرات وانحيته،
 قال الشاعر األشهب بن رميلة:

 القت أسود خفّية ... تساقوا على حرد دماء األساود أسود شرى
 ( .6والشرى: طريق يف جبل سلمى كثري األسد. )اللسان: شرى، وأمايل القايل ص 

ن ثعلبة ابن عمرو [ ذكر النجار خضوعا للقافية وأراد اخلزرج، والنجار من اخلزرج، فهو: النجار ب3]
 ( .346بن اخلزرج. )مجهرة النسب ص 

بن العوام القرشي األسدي، أخو الزبري بن العوام شقيقه، شهد بدرا واخلندق وغريها  [ السائب4]
 .-هـ 12مع رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم، استشهد ابليمامة سنة 

 ( .575 /2، االستيعاب 25 /3)اإلصابة 
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 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(
 َواْهَتِجُروا النـ ْوَم َفَما ِمْن نـَْومِ  -2َقْوِم ... اَي قـَْوِم ِجدُّوا يف ِقَتاِل الْ  -1
 ِإْن مَلْ تـَُغاثُوا اِبلدَُّعا َوالص ْوِم/ -4أ[  22[ فما من لوم ... ]1قد ذهب الّلوم ] -3

 قَاَل: مثُ  مَحََل فـََلْم يـََزْل يـَُقاِتُل َحىت  قُِتَل، َرمْحَُة اَّللِ  َعَلْيِه.
[ ال َيْصَطِلي بَِنارِِه، وََكاَن ِإَذا َشِهَد احْلَْرَب َوَعايـَنَـَها َأَخَذْتُه 2ٍك فَاِرساا َبَطال ] ْبُن َمالِ قَاَل: وََكاَن اْلرَبَاءُ 

َتِفُض اْنِتَفاضاا َشِديداا، َحىت  َكأَن ُه يـُْعَقُل اِبحْلَِباِل َوَيْضِبطُُه الّرَِجاُل َفال يـََزاُل كَ  ىت  َذِلَك َساَعةا حَ الّرِْعَدُة َويـَنـْ
ال ال يـَُقوُم َلُه ، فَِإَذا َأفَاَق يـَُبوُل بـَْوال َأمْحََر َكأَن ُه الد ُم، مثُ  ِإن ُه يَِثُب قَائِماا ِمْثَل اأَلَسِد، فـَيُـَقاِتُل ِقَتايُِفيقَ 

لنـ ْفَضُة، فـََلم ا َأفَاَق ْعَدُة َواَأَحٌد، فـََلم ا َكاَن َذِلَك اْليَـْوُم، َوَعاَيَن ِمْن ِشد ِة احْلَْرِب َما َعاَيَن َأَخَذْتُه الرِّ 
 َوَثَب، َوَجَعَل يـَْرجتَُِز َويـَُقوُل:

 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(
 ِبِذي َغَراٍر َخِذٍم َقط اعِ  -2َقْد اَثَر لَْيُث اْلَغْيِل ِلْلِقَراِع ...  -1
 َعاعِ َلُه بَرِيٌق َوُهَو ُذو شُ  -4[ ُمَقو ٍم َلم اِع ... 3َوهَلَْذٍم ] -3
يِع َبيِن َحِنيَفَة، َفَجَعَل اَترَةا َيْضِرُب ِبَسْيِفِه، َواَترَةا َيْطَعُن ِبُرحمِِْه، َحىت  قـََتَل ِمنْـ  مثُ   ُهْم مَجَاَعةا مَحََل َعَلى مجَِ

 َورََجَع ِإىَل َمْوِقِفِه.
__________ 

 [ يف األصل: )النوم( ومها.1]
مالك، انظر خربه يف هذه الوقعة وصفته يف ة الرباء بن [ يف األصل: )بطاال( ، وقد مّرت ترمج2]

 .290 /3الطربي 
 [ يف األصل: )واهلدم( ، واللهذم: السنان القاطع.3]
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ْسِلِمنَي مَحَْلةا ُمْنَكَرةا، فََأزَاُلوُهْم َعْن قَاَل: َوَصاَحْت بـَُنو َحِنيَفَة بـَْعُضَها يف بـَْعٍض، َومَحَُلوا َعَلى اْلمُ 
ُهْم نـَيِّفاا َعَلى مَثَاِننَي ]َموْ  [ رَُجال، قَاَل: مثُ  َكرب َ اْلُمْسِلُموَن َعَلْيِهْم وََكَشُفوُهْم َكْشَفةا 1ِقِفِهْم، َوقـَتَـُلوا ِمنـْ

 َحَسَر َعْن رَْأِسِه، ُهْم ُمَسْيِلَمُة، َحىت  َوَقَف َأَماَم قـَْوِمِه، مثُ  قَِبيَحةا، مثُ  تـََراَجَعْت بـَُنو َحِنيَفَة َوَمَعُهْم َصاِحبُـ 
 َوَجَعَل يـَُقوُل:

 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(



 اْلَقاِبُض اْلَباِسُط َذاَك الّرازق -2َأاَن َرُسوٌل َواْرَتَضاين اخْلَاِلُق ...  -1
 وََكاِفٌر ِبَربِِّه ُمَناِفقُ  -4. اي ابن اْلَولِيِد أَْنَت ِعْنِدي فَاِسُق .. -3

وا مَحََل، َومَحََلْت َمَعُه بـَُنو َحِنيَفَة َكَحْمَلِة رَُجٍل َواِحٍد، َواهْنََزَم اْلُمْسِلُموَن َبنْيَ أَْيِديِهْم، َوَأْسَلمُ  قَاَل: مثُ  ِإن هُ 
ْحَدُه، فََأْحَدُقوا ِبِه، َوثـََبَت هَلُْم َخاِلٌد يـَْوَمِئٍذ وَ َسَواَدُهْم. قَاَل: َوَصاَرْت بـَُنو َحِنيَفَة ِإىَل ُفْسطَاِط َخاِلٍد، 

َوحْيَُكْم اَي يـَُقاتُِلُهْم اِبلس ْيِف، فَِإَذا ُهَو َقْد َكَشَفُهْم َعْن ُفْسطَاِطِه، َويـَْلَتِفُت ِإىَل اْلُمْسِلِمنَي فـَيُـَناِديِهْم: )
 اإِلْسالِم، أَْيَن اْلُقْرآُن مم ْن ِن، َوَعَذاَب النِّريَاِن، َوحْيَُكْم اَي َأْهَل ِدينِ قـُر اَء اْلُقْرآِن، َأَما خَتَاُفوَن َغَضَب الر محَْ 

َشرِّ يـَْزُعُم أَن ُه َشرِيُك نَِبيُِّكْم حُمَم ٍد يف نـُبُـو تِِه َوِرَسالَِتِه، َأَما ختافون هللا أن يطلع عليكم فيجازيكم َعَلى 
 َأفْـَعاِلُكْم( .
ُُم اأُلْسُد الض ارِيَُة،  ِإلَْيِه الن اُس ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب َحىت  َأْحَدُقو قَاَل: فـَثَابَ  ا ِبِه، َوَدَنْت بـَُنو َحِنيَفَة لِْلِقَتاِل َكَأهن 

[ األنصاري،............... 2َواْشَتد  احْلَْرُب َبنْيَ اْلَفرِيَقنْيِ، َوتـََقد َم أَبُو ُدَجانََة مِسَاُك بن خرشة ]
........... ........... 

__________ 
 على( ، ونّيف على: أي زاد. [ كذا يف األصل: )نّيفا1]
[ يف األصل: )مشال بن خرشنة( . وهو مساك بن خرشة، وقيل: مساك بن أوس بن خرشة، اخلزرجي 2]

البياضي األنصاري، املعروف أبيب دجانة، صحايب من األبطال الشجعان شهد بدرا وثبت يوم أحد، 
وسيف رسول هللا صّلى هللا عليه يب جبراحات كثرية، يسمى ذا السيفني لقتاله يوم أحد بسيفه وأص

وآله وسّلم، وكانت له مشية عجيبة يف اخليالء يضرب هبا املثل، نظر إليه النيب صّلى هللا عليه وآله 
 وسّلم يف معركة وهو يتبخرت بني الصفني فقال: )هذه مشية يبغضها هللا إال يف
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 [ :1َوَجَعَل يـَْرجتَُِز َويـَُقوُل ]
  الر َجِز()ِمْن َمْشُطورِ 

ا ُطرًّا َعَلى اْلُكف ارِ   -2[ ... 2ي اَّلل َ َعَلى األَْنَصاِر ]َأْستَـْعدِ  -1  َكانُوا َيدا
 [4فَاْستَـْبَدُلوا الن ْجَدَة اِبْلِفَراِر ] -4[ ... 3يف ُكلِّ يـَْوٍم طَاِلِع اْلُغَباِر ] -3
ا فِ 5ْوَم َطْعٌن ]اْليَـ  -6اَي بِْئَس ِفْعِل اْلَمْعَشِر األَبـَْراِر/ ...  -5  َرارُ [ َوَغدا
 اْليَـْوَم ُأْفيِن َمْعَشَر اْلُفج ارِ  -7



ُهْم مَجَاَعةا، قَاَل:  قَاَل: مثُ  مَحََل أَبُو ُدَجانََة َعَلى َبيِن َحِنيَفَة َحىت  قـََتَل ِمنـْ
و ُدَجانََة َضْربَةا فـََقَطَعُه َأْخطََأُه، َوَضَربَُه أَبُ َومَحََل َعَلْيِه رَُجٌل ِمْن َساَداِت َبيِن َحِنيَفَة لَِيْضرِبَُه اِبلس ْيِف فَ 

َجانََة َفَضَربَُه ِنْصَفنْيِ، َومَحََل َعَلى رَُجٍل آَخَر ِمْن َبيِن َحِنيَفَة، َوَوىل  احْلََنِفيُّ ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه، َوحَلَِقُه أَبُو دُ 
يعاا، مثُ  مَحََل َعَلى َمْيمَ  َضْرابا َوِجيعاا، َومَحََل َعَلى َمْيَسَرهِتِْم فـََفَعَل  ِنِتِهْم َفَضَرَب ِفيِهمْ فـََقَطَع َساقـَْيِه مجَِ

َا مَحََل َعَلى الر ُجِل فـَيُـَعانُِقُه مثُ  َيْذحَبُُه، مثُ  يَِقُف َويـَُناِدي أبَِْعَلى َصْوتِِه: يِن  َكَذِلَك، وََكاَن ُرمب  اَي َأْهَل الدِّ
 [ من أهل6ي، فثاب إليه أهل السواتر ]، ِفَداُكْم َأيب َوُأمِّ َواإِلْسالِم، ِإيَل  ِإيَل  

__________ 
 .-هـ 12] )( [ هذا املكان( ، استشهد يوم اليمامة سنة 

 /4، االستيعاب 72، التاج )دجن( احملرب ص 68، مثار القلوب ص 178الورقة  2)اإلكليل 
 ( .129 -128 /2، األعالم 119 /7، اإلصابة 1644

 .111فاء ص يف كتاب االكت 4 -1ألبيات: [ ا1]
 [ يف االكتفاء: )أسعدين ريب على األنصار( .2]
 [ يف االكتفاء: )ساطع الغبار( .3]
 [ االكتفاء:4]

 )فاستبدلوا النجاة ابلفرار( ،
 والوجه أن يقول:

 )فاستبدلوا ابلنجدة الفرار(
 وك.ألنه يف جمال لومهم وليس يف جمال مدحهم، والباء تلزم املرت 

 وم طعن( وال يستقيم البيت، وكلمة )يوم( زائدة.[ يف األصل: )اليوم ي5]
 [ يف األصل: )السواتر( ، ولعلها السوابق.6]
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ُوا َومَحَُلوا َمَعُه مَحَْلةا َعِجيبَ  ةا ةا َعَلى ُمَسْيِلَمَة َوَأْصَحاِبِه َفَكَشُفوُهْم َكْشفَ َبْدٍر َوُأُحٍد َواأَلْحَزاِب، وََكرب 
ُهْم مَجَاَعةا مثُ  رََجُعوا ِإىَل َمْوِقِفِهْم.  فَاِضَحةا، َوقـَتَـُلوا ِمنـْ

ْفَراُء، [ َخِطيُب األَْنَصاِر َوَشْيُخُهْم، َويف َيِدِه رَايٌَة صَ 1فـَتَـَقد َم اَثِبُت ْبُن قـَْيِس ْبِن مِشَاٍس األَْنَصاِريُّ ]
 َفَجَعَل يـَْرجتَُِز َويـَُقوُل:



 الر َجِز()ِمْن َمْشُطوِر 
 [2َهاٍد ِإىَل ُسْبِل اهْلَُدى َوُمْهَتِد ] -2آَمْنُت ابَّلل  اْلَعِليِّ اأَلجْمَِد ...  -1
 دِ آَساُد َغْيٍل ال ِضَباُع َفْدفَ  -4[ ... 4[ األَْنَصاُر يف اْليَـْوِم اْلَبِدي ]3َقْد َكاَنِت ] -3
 اْلَمْوُت ال َشك  هِبِْم رَْهُن َيِديوَ  -6فََأْصَبُحوا ِمْثَل النـ َعاِم الشُّر ِد ...  -5

 قَاَل: مثُ  مَحََل َعَلى اْلَقْوِم، فـََلْم يزل يقاتل حىت قتل رمحة هللا عليه.
َبيِن احْلَاِرِث ْبِن الن ج اِر، َحىت  َوَقَف َبنْيَ  [ ِمنْ 5قَاَل: َفَحَمَل اْبُن َعمٍّ َلُه يـَُقاُل َلُه َبِشرُي ْبُن َعْبِد اَّللِ  ]

 اجْلَْمَعنْيِ َوأَْنَشَأ يـَُقوُل:
 )ِمَن اْلَبِسيِط(

 أبَِيب اَي بِْنَت نـُْعَماَن ْبِن ِخَراِس ... طَاَل اْلَبالُء َعَلى الن اِس ِمَن الن اسِ  -1
 زان طويال وجرحا ما له آسأَبـَْقى لََنا اَثِبٌت َوالد ْهُر ُذو َعَجٍب ... ح -2

__________ 
 قيس. [ مرت ترمجة اثبت بن1]
 [ يف األصل: )هادي ... ومهتدى( ، وسكنت ابء )سبل( لضرورة الوزن.2]
 [ يف األصل: )فكانت( وال يستقيم هبا الوزن.3]
 [ اليوم البدي: اليوم العجب، ومنه قول الشاعر: )اللسان: بدا( .4]

 ... عمرك هللا هل رأيت بدايّ عجبت جاريت لشيب عالين 
 .-هـ 12ث بن النجار، قيل: استشهد ابليمامة سنة [ بشري بن عبد هللا بن احلار 5]

 ( .175 /1، االستيعاب 312 /1)اإلصابة 
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 اَمى ُعْرَضَة الن اسِ َلم ا رََأى الن اَس َقْد َول ْوا ُظُهورَُهُم ... الَقى اْلِقَتاَل َوحَ  -3
 [1ِة َكَلْيٍث َبنْيَ َأْخَياِس ]َما زَاَل َيْطَعُن اِبخْلَُطى ُمْعرَتِضاا ... مَجَْع اْلِعَدا -4
َتِغي مَحْداا ِمَن الن اسِ  -5 َيا َوال يـَبـْ  مَيِْضي ِإىَل اَّللِ  ِقْدماا ال يُرِيُد ِبِه ... ُدنـْ
 َمُلُه ... َأْعِظْم مبَا اَنَلُه اْلَمْرُء اْبُن مِشَاسِ َحىت  َأَصاَب ال ِذي َقْد َكاَن أَ  -6

 ْبُن َعْبِد اَّللِ  َهَذا، فـََلْم يـََزْل يقاتل حىت قتل، رمحة هللا عليه.قَاَل: مثُ  مَحََل َبِشرُي 
 يَما َمَضى:[ : )َواَّللِ  َلَقْد ُكن ا نـَْقَرُأ َهِذِه اآليََة فِ 2قال رَاِفُع ْبُن َخِديٍج األَْنَصاِريُّ ]



[ ، فـََلْم نـَْعَلْم َمْن ُهْم، َحىت  3] 16: 48وَن َسُتْدَعْوَن ِإىل قـَْوٍم ُأويل أبٍَْس َشِديٍد تُقاتُِلوهَنُْم َأْو ُيْسِلمُ 
ُمْ   ُأوُلوا أبٍَْس َشِديٍد، َوَذِلَك َدَعااَن أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِإىَل ِقَتاِل َبيِن َحِنيَفَة، فـََلم ا قَاتـَْلَناُهْم َعِلْمَنا َأهن 

ُْم َهَزُمواَن نـَيِّفاا َعَلى ِعْشرِيَن َهِزميَ  ةا، َوقـَتَـُلوا ِمن ا َمْقتَـَلةا َعِظيَمةا، َكاُدوا َأْن يـَْفَتُحواَن ِمَراراا، َغرْيَ َأن  اَّلل َ َأهن 
 تـََباَرَك َوتـََعاىَل أحب أن يعز دينه( .

َة مَحَْلةا َواِحَدةا، مثُ  ْلُمْسِلِمنَي اْجَتَمَعْت آرَاُؤُهْم/ َأْن حَيِْمُلوا أبَِمْجَِعِهْم َعَلى َبيِن َحِنيفَ أ[ قَاَل: مثُ  ِإن  ا 23]
ُْم ال يـَْرِجُعوَن َحىت  يـَْنَكْوا ] ُُم اْجَتَمُعوا يف َمْوِضٍع َواِحٍد، وََكرب ُ 4ِإهن  وا [ ِفيِهْم، فـََعَزُموا َعَلى َذِلَك، مثُ  ِإهن 

ْم فـََلم ا َدَخُلوا ِإىَل احْلَِديَقِة [ هلَُ 5َتْكِبريَةا، مثُ  مَحَُلوا َعَلْيِهْم فكشفوهم، حىت أجلئوهم ِإىَل َحِديَقٍة ]
 وحصنوا

__________ 
 [ يف األصل: )أجناس( ، واألخياس: مجع خيس )ابلكسر( وهو موضع األسد.1]
صاري، عرض على النيب صّلى هللا عليه وآله [ رافع بن خديج بن رافع بن عدي اخلزرجي األن2]

وشهد ما بعدها، كان عريف قومه يف املدينة،  وسّلم يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد، فخرج هبا
 وصّلى عليه عبد هللا بن عمر. -هـ 74تويف متأثرا من جراحه سنة 

 ( .12 /3، األعالم 479 /2، االستيعاب 437 -436 /2)اإلصابة 
 [ .16: [ ]الفتح3]
 [ ينكوا فيهم: يقتلوا وجيرحوا، نكى يف العدو: قتل فيهم وجرح، ينكي نكاية.4]

 ح: نكى( .)الصحا 
[ احلديقة: بستان كان بقنا حجر من أرض اليمامة ملسيلمة الكذاب، كانوا يسمونه حديقة 5]

 الرمحن. )ايقوت: احلديقة( وعرفت بعد ذلك حبديقة املوت.
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 أَبُو ُدَجانََة األَْنَصاِريُّ: َوحْيَُكْم ِإىَل احْلَِديَقِة فـََقالَ يف َجْوِفَها، َوُمَسْيِلَمُة اْلَكذ اُب َمَعُهْم، َأقْـَبَل اْلُمْسِلُموَن 
ُلوين مَحَْلةا َوأَْلُقوين ِإلَْيِهْم. قَاَل:  اَي َمْعَشَر األَْنَصاِر، امحِْ

َوَقَع ِف احْلَِديَقِة. قَاَل: فَـ َفَحَمَل أَبُو ُدَجانََة َعَلى تـُْرِس بـَْعِض األَْنَصاِر مثُ  رََفَع اِبلّرَِماِح َحىت  أُْلِقَي يف َجوْ 
 أَبُو ُدَجانََة يف احْلَِديَقِة، مثُ  َوَثَب َكالل ْيِث اْلُمْغِضِب، َوُهَو يـَْرجتَُِز ويقول:

 )من مشطور الرجز(



 َلْسُت ِبِذي ُذلٍّ َوال َمَهانَهْ  -2[ أبو ُدَجانَْه ... 1أان مساك )و( ] -1
 [2يف قـَْوٍم ِبِديٍن َخانَْه ] ال َخرْيَ  -4َكانَْه ... َوال َجَباِن اْلَقْلِب ِذي اْستِ  -3

 قَاَل: فـََلْم يـََزْل يـَُقاِتُل يف َجْوِف احْلَِديَقِة َحىت  قُِتَل، َرمْحَُة اَّللِ  َعَلْيِه.
َلُكْم اَي َمْعَشَر َبيِن َحِنيَـَفَة، اعْ  ِديَقَة َلُموا َأن  هِذِه احلَْ قَاَل: َوَصاَح رَُجٌل ِمْن َبيِن َحِنيَفَة أبَِْصَحاِبِه: َويـْ

 َحِديَقُة اْلَمْوِت، فـََقاتُِلوا أََبداا َحىت  مَتُوُتوا ِكَراماا.
ُفُه َلْو ضَ  َرَب احْلََجَر قَاَل: َواقْـَتَحَم َخاُلَد ْبن اُلَولِيِد َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِعْنَد احْلَِديَقِة ِبَفَرِسِه، َويف َيِدِه َسيـْ

 َل يـَْرجتَُِز َويـَُقوُل:َقَطَعُه، َفَجعَ 
 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(

َيا أَبـَْوا -2َأْسَعَداَن قـَْوٌم َعَلى اْلَمْوِت فـَنَـْوا ...  -1 نـْ  مَلْ يـَْهِدُموا الدِّيَن َوال الدُّ
 َفطَاَلَما َجاُعوا َوطَاَلَما َظَمْوا -4َواَّلل ُ جَيِْزي ُكل  قـَْوٍم َما نـََوْوا ...  -3
 ْوَم حّقا شبعوا مث رووافَاْليَـ  -5
__________ 
 [ الواو زايدة يقتضيها الوزن.1]
 [ خانة: مجع خائن.2]
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بن َكَذا وََكَذا، َفَحَمَل َعَلْيِه َخاِلٌد َواْعتَـنَـَقُه قَاَل: فَاْستَـْقبَـَلُه رَُجٌل ِمْن َبيِن َحِنيَفَة فـََقاَل له: أين تريد اي ا
عاا ِإىَل اأَلْرِض، َفَسَقَط احْلََنِفيُّ حَتَْت َخاِلٍد، َفَجَعَل جَيَْرُحُه ِمْن حَتِْتِه [ مجَِي1احْلََنِفيُّ َفَسَقطَا َعْن فـََرَسْيِهَما ]

ِقِه َوتـَرََكُه، َوِإَذا فـََرُس َخاِلٍد َقْد َغاَب يف احْلَِديَقِة، َوَجَعَل خبِْنَجٍر َسْبَع ِجَراَحاٍت، َوَوَثَب َخاِلٌد ِمْن فـَوْ 
 َو ِلَما ِبِه.يـَُقاِتُل َحىت  خَتَل َص َوهُ 

)اَي [ َحىت  َوَقَف َعَلى اَبِب احْلَِديَقِة، مثُ  اَنَدى أبَِْعَلى َصْوتِِه: 2قَاَل: َوَأقْـَبَل َعب اُد ْبُن ِبْشٍر األَْنَصاِريُّ ]
ا، َأْو [ احْلَِديَقَة َعَلْيِهْم، فَـ 3َمْعَشَر األَْنَصاِر، اْحِطُموا ُجُفوَن ُسُيوِفُكْم َواقْـَتِحُموا َهِذِه ] َقاتُِلوُهْم أََبدا

 يـَْقُتُل اَّلل ُ ُمَسْيِلَمَة اْلَكذ اَب( ، قَاَل: مثُ  كسر عباد بن بشر َجْفَن َسْيِفِه، وََكَسَرِت األَْنَصاُر ُجُفونَ 
ُهْم ِإال َأْربـََعُة نـََفٍر،  ُسُيوِفِهْم، فَاقْـَتَحُموا احْلَِديَقَة َوُهْم ِعْشُروَن َوِماَئُة رَُجٍل، فـََقاتـَُلوُهْم َحىت  َما بَِقيَ  ِمنـْ

ُْم َأقْـبَـُلوا جَمُْروِحنَي ِلَما هِبِْم.  فَِإهن 
يعاا، َواْلتَـ  َفَتْت بـَُنو َحِنيَفَة ِإىَل ُمَسْيِلَمَة، فـََقاُلوا َلُه: )َأال تـََرى ِإىَل َما قَاَل: َوَعُظَم اأَلْمُر َعَلى اْلَفرِيَقنْيِ مجَِ



ب[ ِإن  اْلَقْوَم/ يـُْلِجُئوَنُكْم ِإىَل َهِذِه  23ُؤالِء( ، فـََقاَل: )هِبََذا أاتين الوحي، ]حَنُْن ِفيِه ِمْن ِقَتاِل هَ 
ْوِفَها( ، فـََقاَل َلُه بـَْعُضُهْم: فَأَْيَن َما َوَعْدتـََنا ِمْن رَبَِّك َأْن يـَْنُصَراَن [ َمَعُهْم يف جَ 4احْلَِديَقِة َوَيُكوُن ِقَتاُلُكْم ]

يُن َفال ِديَن  َعَلى َعُدوِّاَن، يُن اْلَقيُِّم( ، فـََقاَل ُمَسْيِلَمُة: )َأم ا الدِّ يَن ال ِذي حَنُْن ِفيِه ُهَو الدِّ َوِإن  َهَذا الدِّ
َا ُكن ا نـَُقاِتُل ِإىَل الساعة وحنن على احلق وهم علىَلُكْم، َوَلِكْن قَاتِلُ   وا َعْن َأْحَساِبُكْم، أََتظُنُّوَن َأان  ِإمن 

__________ 
 [ يف األصل: )عن فرسهم( .1]
[ يف األصل: )عباد بن بشري( وصوابه: بشر، وهو: عباد بن بشر بن وقش األشهلي اخلزرجي 2]

يف املدينة وشهد املشاهد كلها، وكان رسول هللا صّلى هللا عليه  األنصاري، صحايب من الفرسان، أسلم
ات( ، وجعله على مقاسم حنني واستعمله على وآله وسّلم يبعثه إىل القبائل يصّدقها )جيمع الصدق

 .-هـ 12حرسه بتبوك، استشهد يوم اليمامة سنة 
، 612 -611 /3، اإلصابة 282، احملرب ص 90 /5، هتذيب التهذيب 17 /3 /2)ابن سعد 

 ( .257 /3، األعالم 801 /3االستيعاب 
 [ يف األصل: )هذا( .3]
ريا ما يكتب الكلمة أو جزءا منها مث يرتكها انقصة، [ يف األصل: )قتال قتالكم( ، والناسخ كث4]

 ويعيد كتابتها اثنية دون أن يلغيها ابلشطب عليها، وكثريا ما يكون هذا يف هناية السطر.
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 َوال َفل  َأَحٌد مَجَْعَنا( . قَاَل:اْلَباِطِل، ِإن ُه َلْو َكاَن َعَلى َما َتظُنُّوَن ِإَذْن َلَما ُقِهْراَن، 
 َوَجَعَل ُمَسْيِلَمُة يـَْرجتَُِز َويـَُقوُل:

 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(
 َوَعاَنَد اْلَقْوُم َفَكانُوا ِمثْـَلَنا -2فـََلْو َعَلى احْلَقِّ َصرَبْاَن َصرْباََن ...  -1
 َخْلٌق يف اأَلاَنِم مَجَْعَنا َما َفل   -4وََكاَن يف َحقٍّ جَيُوُز َأْمُراَن ...  -3

ُْم َكانُوا يف ُغُروٍر َوَضالٍل ِمِن اْسِتْمَساِكِهْم ِبِديِن ُمَسْيِلَمِة اْلَكذ اِب الن ِجسِ َفِعنْ  ، َوَجَعل َدَها َعِلَم اْلَقْوُم َأهن 
ُهْم يـَْرجتَُِز َويـَُقوُل ]1رَُجٌل ]  [ :2[ ِمنـْ

 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(
 [ ِمْن بـَْعِداَن ُأَغْيِلَمهْ 3أَبـَْقى لََنا ] -2َس َما َأْوَرَداَن ُمَسْيِلَمْه ... لَِبئْ  -1



 [5َواشتما رَِماهلَا ُأَمْيِنَمْه ] -4[ ... 4َوِنْسَوةا ُجرًّا هَلُْم ُمنَـْيِنَمْه ] -3
ْرُض احْلَِديَقِة ِمَن ِه، فـََقاتـَُلوُهْم َحىت  امْحَر ْت أَ قَاَل: مثُ  اقْـَتَحَم اْلُمْسِلُموَن أبَِمْجَِعِهْم ِإىَل ُمَسْيِلَمَة َوَأْصَحابِ 

َماِء.  الدِّ
 [ ............... ............... ............... .....6قَاَل: َوَنَظَر َوْحِشيٌّ ]

__________ 
 .114[ هو حمكم بن الطفيل احلنفي، كما يف االكتفاء ص 1]
 .114فاء ص [ الشطران األول والثاين يف االكت2]
 بعده( . [ يف االكتفاء: )أوردان من3]
 [ كذا ابألصل.4]
 [ كذا ابألصل.5]
[ وحشي بن حرب احلبشي غالم جبري بن مطعم بن عدي، صحايب من سواد مكة، وهو قاتل 6]

محزة بن عبد املطلب عم النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم بتحريض من هند بنت عتبة أم معاوية بن 
وسّلم مع وفد أهل الطائف بعد أخذها، وأسلم مث وفد على النيب صّلى هللا عليه وآله  أيب سفيان،

 وشهد الريموك وشارك يف قتل مسيلمة، وزعم أنه رماه حبربته اليت قتل فيها محزة، وكان يقول:
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يَقِة، فـََقَصَدُه أَُه اْلُمْسِلُموَن ِإىَل َجاِنِب احْلَدِ [ َوَقْد َأجلَْ 1ُغالم ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعِم ْبِن َعِديٍّ ِإىَل ُمَسْيِلَمَة ]
[ ، فـََنَظَر ِإلَْيِهَما ُمَسْيِلَمُة َوَقْد 2َوْحِشيٌّ، َوَقَصَدُه أَْيضاا رَُجٌل ِمَن األَْنَصاِر يـَُقاُل َلُه َعْبُد اَّللِ  ْبُن زَْيٍد ]

، َورََمى َوْحِشيٌّ حبَْربٍَة َكاَنْت يف َيِدِه، يُّ ِبَضْربٍَة َعَلى رَْأِسِه فََأْوَهَنهُ َقَصَداُه، َفَحَمَل َعَلْيِهَما، فـََبَدرَُه األَْنَصارِ 
 فـََوقـََعِت احْلَْربَُة يف َخاِصَرتِِه َفَسَقَط ُمَسْيِلَمُة َعُدوُّ اَّللِ  َعْن فـََرِسِه قَِتيال.

ٌد َأْسَوُد َوُهَو َوْحِشيٌّ ُغالُم ْيِلَمَة َعُدو  اَّللِ  َقْد قـَتَـَلُه َعبْ قَاَل: َوَتَصاَيَح الن اُس ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب: َأال َأن  ُمسَ 
 ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم.

 َوَأاَن قَاَل: َوَجَعَل َوْحِشيٌّ يـَُناِدي: )أَيُـَّها الن اُس، َأاَن َوْحِشيٌّ ُغالُم ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم قـَتَـْلُت َخرْيَ الن اسِ 
 [4ناس ][ ، وقتلت أشر ال3مَحَْزَة ْبَن عبد املطلب ]َكاِفٌر، َأْعيِن 

__________ 
 .-هـ 25] )( [ قتلت حبربيت هذه خري الناس وشر الناس، سكن محص ومات فيها سنة 



 ( .111 /8، األعالم 1564 /4، االستيعاب 601 /6)اإلصابة 
 .291 -290 /3[ انظر خرب مقتل مسيلمة يف الطربي 1]
ايب كان فارسا شجاعا، شهد د بن عاصم بن ليث األنصاري من بين النجار، صح[ عبد هللا بن زي2]

بدرا واشرتك يف قتل مسيلمة الكذاب مع وحشي بن حرب، وكان مسيلمة قتل أخاه حبيب بن زيد، 
 .-هـ 63قتل عبد هللا يف وقعة احلرة سنة 

، كتاب احملن 99 -98 /4، اإلصابة 149 -148 /1، إمتاع األمساع 223 /5)هتذيب التهذيب 
 ( .88 /4األعالم  ،913 /3، االستيعاب 165 -164ص 

، كتاب احملن 99 -98 /4، اإلصابة 149 -148 /1، إمتاع األمساع 223 /5)هتذيب التهذيب 
 ( .88 /4، األعالم 913 /3، االستيعاب 165 -164ص 

أحد أبطال قريش [ محزة بن عبد املطلب بن هاشم عّم النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم و 3]
م، ولد ونشأ يف مكة وكان أعز قريش وأشدها شكيمة، كان يدافع عن وساداهتم يف اجلاهلية واإلسال

النيب قبل أن يسلم، هاجر مع النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم إىل املدينة وحضر وقعة بدر وغريها، 
، قاتل يوم بدر بسيفني، استشهد يوم وكان أول لواء عقده النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم لواء محزة

 .-هـ 3وحشي بن حرب احلبشي بتحريض من هند بنت عتبة سنة  أحد، قتله
، 99 /1، اتريخ اإلسالم 164 /1، اتريخ اخلميس 144 /1صفة الصفوة  121 /2)اإلصابة 

 ( .278 /2، األعالم 131 /2، 185 /1، الروض األنف 369 /1االستيعاب 
لكثرة االستعمال حذفا شاذا، شر الناس( وحتذف اهلمزة من أفعل التفضيل هذا [ كذا ابألصل: )أ4]

 فيقال: )شر الناس( .
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 [ .2[ يـَُقوُل ]1اِريُّ ]َوَأاَن ُمْسِلٌم( ، يـَْعيِن ُمَسْيِلَمَة اْلَكذ اَب، مثُ  أَْنَشأَ األَْنصَ 
 )ِمَن اْلُمتَـَقاِرِب(

 َتنَتْ [ َوَوْحِشيـُُّهْم ... قـَتَـْلَنا ُمَسْيِلَمَة اْلُمفْ 3َأمَلْ تـََر َأيّنِ ] -1
 ُتَسائُِليِن الن اُس َعْن قـَْتِلِه ... فـَُقْلُت َضَرْبُت َوَهَذا َطَعنْ  -2
َناَن ... هَ  -3  [4َوى يف َخَواِصرِِه َواْرَجَحنّْ ]َوَقْد زََعَم اْلَعْبُد َأن  السِّ
 [5ويزعم أيّن ضربت الّشؤون ... أِبَبـَْيَض َعْضٍب يُِطرُي اْلَقَنْن ] -4



 [6َصاِحِبِه ُدونَُه ... َوال ُهَو ِبَصاِحِبِه فَاْعَلَمْن ]فـََلْسُت بِ  -5
 اْلَبَدنْ [ وَ 7َوَلِكْن َشرِيَكاِن يف قـَْتِلِه ... َكَما َشاَرَك الرُّوَح ... ] -6
 أ[ 24َومَلْ َيُكِن احلَْظُّ ِإال َلُه ... َوال احلَْظُّ ِإال ِلَمْن قد طعن/ ] -7

َها، َوالس ْيُف َيَُْخُذُهْم. فََأقْـَبَل 8باا ]قَاَل: َفَدفـَْعُت َحِنيَفَة َجانِ  [ ِمَن احْلَاِئِط ال ِذي ِلْلَحِديَقِة، َوَخَرُجوا ِمنـْ
[ َوُهَو َمْقُتوٌل 9َي اَّلل ُ َعْنُه، َوَمَعُه مَجَاَعٌة ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، فـََوقـَُفوا َعَلى ُمَسْيِلَمَة ]َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َرضِ 

 [10ذا هو أجفس ]ونظر إليه، فإ
__________ 

[ هو عبد هللا بن زيد األنصاري كما مر أعاله، ونسبها صاحب اإلصابة إىل شّن اجلرشي حليف 1]
 .363 /3 مها األول واخلامس، اإلصابة األنصار وذكر له بيتني

 واألخري مصدره اإلصابة. 21، وقطع من كتاب الرّدة ص 363 /3يف اإلصابة  5، 1[ البيتان: 2]
 [ يف األصل:3]

 )أمل تر أين الغالم ووحشيهم( .
 وال يستقيم الوزن ب )الغالم( .

 [ يف األصل: )حوى( بدال من )هوى( ، ارجحن: مال واهتز.4]
 قنن: هنا الرؤوس، وقنة كل شيء أعاله.[ ال5]
 [ يف األصل: )نعلمن( . ويف اإلصابة:6]

 )وليس بصاحبه دون شن( ،
 ، ذكر وثيمة يف الرّدة أنه شارك وحشي بن حرب يف قتل مسيلمة.قال: شن اجلرشي حليف األنصار

 [ يف األصل: كلمة مطموسة.7]
 [ يف األصل: )جانب( .8]
 مة( .[ يف األصل: )على املسيل9]
 [ يف األصل: )أجهس( أو )أجعس( أو )أجفس( وحتتمل الكلمة اهلاء والعني والفاء.10]

 عذرة )اللسان: جعس( .األجعس: اللئيم اخللقة واخللق، واجلعس: ال
 األجفس: اللئيم من الناس مع ضعف وفدامة )اللسان: جفس( ، وكال املعنيني وارد يف صفة مسيلمة.
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، فـََقاَل: )َها َأاَن َذا َأْصَلَح اَّلل ُ اأَلِمرَي( ، [ ، فـََقاَل َخاِلٌد: )أَْيَن جُم اَعُة ْبُن ُمَرارََة( 1َضِعيُف اْلَبَدِن ]
ة هللا َل: )َهَذا َصاِحُبُكُم ال ِذي َأْوقـََعُكْم( ، فـََقاَل جُم اَعُة: )نـََعْم َأْصَلَح اَّلل ُ اأَلِمرَي، َهَذا َصاِحبُـَنا، فلعنفـََقا

 قَاَل: مثُ  َجَعَل جُم اَعُة ْبُن ُمَرارََة يـَُقوُل: عليه، فلقد كان مشؤوما َعَلى نـَْفِسِه َوَعَلى َبيِن َحِنيَفَة( .
 الر َمِل( )ِمنَ 

َنا َمْسَلَمْه ]3[ قـََتُمْه ... بِْئَس ]2قـُْلُت َواألُْفُق َعَلْيِه ] -1  [4[ َما َجر  َعَليـْ
 [ الط رْيِ َخل ى َرمِخَهْ 6[ ... َكَعِتيِق ]5َحاَوَل اْلَقْتَل فَأَْلَفى َخاِلداا ] -2
 رِيُد اْلَقَحَمهْ [ ُمْقِبال ... ِإن  َهَذا َقْد يُ 7قَاَل َلم ا َأْن رَآُه ] -3
 [9[ ... َويـَْلَك اخْلرَْيُ َعَلى َما َدمَهَْه ]8َأْصَبَح اْليَـْوَم َلَديـَْنا َضائِعاا ] -4

[ ُتَصاحِلُيِن َعَلى َمْن َورَاِئي ِمَن الن اِس، فَِإيّنِ قَاَل: مثُ  َأقْـَبَل جُم اَعُة َعَلى َخاِلٍد فـََقاَل: )أَيُـَّها اأَلِمرُي، فَِلَم ]ال
[ . فـََقاَل َخاِلٌد: )َويـَْلَك َما تـَُقوُل اَي جُم اَعُة( ، 10ْعَلُم أَن ُه َما آاَتَك ِإىَل احْلَْرِب ِإال َسْرَعاُن اخْلَْيِل( ]أَ 

ُصوَن مَمُْلوَءةا رَِجاال َوِسال ُم َويُـ فـََقاَل: )َأُقوُل: َأَرى احلُْ ُر يف حاا( . َفَظن  َخاِلٌد َكَما يـَُقوُل، َفَجَعَل يـَُقدِّ َؤخِّ
 الصلح.

__________ 
 : )فإذا روجيل أصيفر أخينس( .295 /3[ يف الطربي 1]
 [ يف األصل: )عليها( .2]
 [ يف األصل: )ليس( وهو حتريف.3]
 [ يف األصل: )مسيلمة( وال يستقيم به الوزن.4]
 قى خالد( .[ يف األصل: )فأل5]
ة: طري أبقع يشبه النسر يف اخللقة، يقال له [ يف األصل: )يعتنق( ، وعتيق الطري: اجلوارح. الرمخ6]

 األنوق )الصحاح: عتق، رخم( .
 [ يف األصل: )قال ما رآه مقبال( .7]
 [ يف األصل: )ضائع( .8]
 [ البيتان األخريان خرجة من احلاشية.9]
له جماعة: إنه وهللا ما جاءك إال سرعان الناس، وإن احلصون  : )فقال296 /3[ يف الطربي 10]

 وءة رجاال، فهلّم لك إىل الصلح على ما ورائي، فصاحله على كل شيء دون النفوس( .ململ
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لبس الدُُّروَع َواْلَمَغاِفَر َويـَتَـَقل ْدَن السُُّيوَف، [ فََأَمَر النساء أن ي1قَاَل: وََكاَن جُم اَعُة َأْرَسَل ِإىَل احْلُُصوِن ]
ُصونِ  ، َحىت  َنَظَر ِإلَْيِهن  َخاِلٌد، فـََلم ا َنَظَر خالد إليهن قال: )يوحك اَي جُم اَعُة، ِإيّنِ َويَِقْفَن َعَلى َأْسَواِر احلُْ

ُصوَن مَمُْلوَءةا رَِجاال َوِسالحاا( ، فـََقاَل جُم   ُْتَك ِبَذِلَك أَيُـَّها اأَلِمرُي َلِكن َك أَبـَْيَت َأْن َأَرى احلُْ اَعُة: )َقْد َخرب 
[ . َفَصاحَلَُه َخاِلٌد َعَلى َما َظَهَر ِمَن الص ْفَراِء َواْلبَـْيَضاِء 2اَل َخاِلٌد: )ِإيّنِ َقْد َصاحَلُْتَك( ]ُتَصاحِلَيِن( . قَ 

.ِمَن الذ َهِب َواْلِفض ِة، َوَعَلى ثـُُلِث الْ   ُكَراِع َورُبٍُع ِمَن الس يبِْ
ُصوِن، فَِإَذا ُهَو اِبْمرَ   [ :3َأٍة ِمْن َبيِن َحِنيَفَة َقْد رَفـََعْت َصْوهَتَا تـَُقوُل ]َوَأقْـَبَل جُم اَعُة حَنَْو احلُْ

 )ِمَن املتقارب(
 اِفرِ [ مَلْ يـَْبَق ِإال النَِّساُء ... َسَبااَي ِلِذي اخْلُفِّ َواحلَْ 4ُمَسْيِلُم ] -1
ُحُه ُأمُُّه ... َصِغرٌي َمىَت يُدَْع َيْسَتْأِخرِ  -2  َوِطْفٌل تـَُرشِّ
 [ ... َحَواِدَث ِمْن َدْهِراَن اْلَغاِبرِ 5اُل فََأْوَرْدهَتُْم ]فََأم ا الّرِجَ  -3
َتَك َقْد ُكْنَت يف اْلَقاِبِر ] -4  [6فـََلْيَت َأاَبَك َمَضى َحْيَضةا ... َولَيـْ
َنا ُذيُوَل اْلَبالِء ... َوِجْئَت هِبِن  مَسَا قَاِشِر ]َسَحْبَت َعلَ  -5  [7يـْ
 [ ... فـََلْيَس لََنا اْليَـْوَم ِمْن اَنِظرِ 8 لََنا ]َأال اَي جُمَاَعَة فَاْنُظرْ  -6
 [9ِسَواَك فَِإان  َعَلى َحالٍَة ... يَِرقُّ هَلَا قلب ذا الكافر ] -7

__________ 
 ن خالد( مث شطب عليها ألهنا ستأيت.[ يف األصل: )حىت نظر إليه1]
 .298 -296 /3[ انظر الرواايت يف خرب الصلح، الطربي 2]
 .129 -128يات غري الثامن يف: االكتفاء ص [ األب3]
[ يف األصل: )مسيلمة( ويرخم، وجيوز يف حركة امليم الضم على لغة من ال ينتظر، أو الفتح على 4]

 لغة من ينتظر.
 هتم( . ويف االكتفاء: )فأودى هبم( .[ يف األصل: )فاود5]
 [ يف االكتفاء:6]

 )وليتك مل تك يف الغابر( .
 [ يف األصل:7]

 قد جئت مسلما ابلفاقر()و 
 وهو خمتل، والتصويب من االكتفاء.

 [ كذا يف األصل والشعر خمتل الوزن.8]



 [ يف االكتفاء:9]
 )تروعنا مرة الطائر( .
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 ِنَساُء َعِديٍّ َوَعْبِد َمَناَة ... َوَحيِّ َبيِن الدُّوِل أو عامر -8
ُهْم جُم اَعُة ]ب 24] ، َأاَن جُم اَعُة ْبُن ُمَرارََة/ َوَقْد َصاحلَُْت َخاِلداا [ 1[ قَاَل: َفَداَن ِمنـْ َوقَاَل هَلَا: )ِبِرَضى اَّللِ 

 [ َحىت  يَِتم  الصُّْلُح( .2ُصْلَح َمْكٍر، َفال َترْبَْحَن َعْن َمَواِضِعُكن  ]
ٍل ]ِمْن[ ُحف اِظ [ ، منهم سبعمائة رَجُ 3 ألفان ومائتا رجل ]قَاَل: َوُأْحِصَي َمْن قُِتَل من املسلمني

 اْلُقْرآِن. َوبـََلَغ َذِلَك َأاَب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فـََقاَمِت الن اِئَحاُت يف املدينة على الفتلى.
 ِقَي ِمْن َبيِن َحِنيَفَة:قَاَل: وََكَتَب بـَْعُض اْلُمْسِلِمنَي ِإىَل َخاِلٍد حُيَرُِّضُه َعَلى قـَْتِل َمْن بَ 

 ِل()ِمَن اْلَكامِ 
 [ التـ ْنزِيفُ 4اَي أَيُـَّها الر ُجالِن ِإن  ُكُلوَمَنا ... َدِمَيْت َوَعاَوَد قـَْرَحَها ] -1
 [ َدرُّ أَبِيُكَما ... َسرْياا َحِثيثاا يف َمَداُه َوِجيفُ 5ِسريَا هِبَا َّلل  ] -2
 ُعَنا َتْذرِيفُ اِدُث مَج ٌة ... َأْهَل اْلُقْرآِن َفَدمْ قـَتَـَلْت َحِنيَفُة َواحْلَوَ  -3
 ُقوال خِلَاِلٍد اْلُمَزاِحِم ُدونـََنا ... قـَْوال لَُه يف بعضه تعنيف -4
 [ َمْن َخْلَفُهْم ... هِبُِم َوَذا َخْطٌب َعَلْيَك َخِفيفُ 6اي ابن اْلَولِيِد َفَشّرَِدْن ] -5
ُهُم ُذو  -6  هَلَْجٍة ... فالطف فإّنك يف األمور لطيفال يـَْقتُـَلن َك ِمنـْ
__________ 
 [ يف األصل: )اجملاعة( .1]
 [ يف األصل: )مواضع كن( .2]
وفيه: )وقد قتل من املهاجرين واألنصار من  297 -296 /3[ راجع يف عدد القتلى الطربي 3]

هل املدينة والتابعني أهل قصبة املدينة يومئذ ثالمثائة وستون، قال سهل: ومن املهاجرين من غري أ
ؤالء وثالمثائة من هؤالء، ستمائة أو يزيدون، وقتل من بين حنيفة يف الفضاء إبحسان ثالمثائة من ه

 بعقرابء سبعة آالف، ويف حديقة املوت سبعة آالف ويف الطلب حنو منها( .
 [ يف األصل: )قروحها( .4]



 [ يف األصل: )أسرى هبا هللا( .5]
 ( .[ يف األصل: )فشردا6]
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 يفُ [ الت ْسوِ 1كن ... اي ابن اْلُمِغريَِة َدْأُبَك ]واقتلهم قتل الكالب وال ت -7
 تَِبُعوا ُمَسْيِلَمَة اْلَكُذوَب َسَفاَهةا ... قـَُبَح الش رِيُف َوقـُبَِّح اْلَمْشُروفُ  -8

 َما َقْد َمَضى ِمْن ُصْلِح قَاَل: فـََلم ا َوَصَلْت َهِذِه األَبـَْياُت ِإىَل َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد َوَنَظَر ِفيَها، قَاَل: )ِإن ُه َلْوال
ْتِلِهْم ِمْن َسِبيٍل( . اْلَقْوِم َلَفَعْلتُ   َذِلَك، فََأم ا اآلَن فـََلْيَس ِإىَل قـَ

 قَاَل: مثُ  َكَتَب َخاِلٌد اْلِكَتاَب ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه يـَُقوُل ِفيِه:
صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، ِمْن َخاِلِد ِد اَّللِ  ْبِن ُعْثَماَن َخِليَفِة َرُسوِل هللا )ِبْسِم اَّللِ  الر مْحَِن الر ِحيِم: ِلَعبْ 

[ ِإال َما َصاُروا ِإلَْيِه، َوَقْد َصاحلَُْت 2ْبِن اْلَولِيِد، َأم ا بـَْعُد، فَِإن  اَّلل َ تـََباَرَك َوتـََعاىَل مَلْ يُرِْد أبَِْهِل اْلَيَماَمِة ]
، َوَلَعل  اَّلل َ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َأْن َلى َما ُوِجَد ِمَن الص ْفَراِء َواْلبَـْيَضاِء، اْلَقْوَم عَ  َوَعَلى ثـُُلِث اْلُكَراِع َورُبُِع الس يبِْ

 جَيَْعَل يف َعاِقَبِة ُصْلِحِهْم َخرْياا، َوالس الُم َعَلْيَك َوَرمْحَُة اَّللِ  َوبـَرََكاتُُه( .
 لَْيِه أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه:قَاَل: َفَكَتَب إِ 

ُْم َصاحَلُوَك، فََأمتِْْم ِلْلَقْومِ )َأم    َما َصاحَلْتَـُهْم ا بـَْعُد، فـََقْد قـََرْأُت ِكَتاَبَك، َوَما ذََكْرَت ِفيِه ِمْن ُصْلِح اْلَقْوِم أبَِهن 
يِن َحِنيَفَة، فََأْخرِْج ِمْن َذِلَك يْبَ َوَما َأفَاَء اَّلل ُ َعَلْيَك ِمْن َماِل بَ َعَلْيِه، َوال تـَْغُدْر هِبِْم، َوامْجَِع اْلَغَنائَِم َوالس  

َنا لِيُـَقس َم ِفيَمْن حَيُْضُراَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، َواْدَفْع ِإىَل ُكلِّ ِذي َحقٍّ َحق   ْه ِبِه ِإلَيـْ  ُه، َوالس الُم( .اخْلُُمَس، َوَوجِّ
َعُه، َوَأْوَقَف النَِّساَء َعَلى ِحيطَاِن السُّوِر، َوأَْلَبَسُهُم َولِيِد َأن  جُم اَعَة ْبَن ُمَرارََة َقْد َخدَ َوبـََلَغ َخاِلَد ْبَن الْ 

ا ُصْلَح َمْكٍر. قَاَل: َفَدَعا ِبِه َخاِلٌد َوَسأََلُه َعْن َذِلَك، فـََقاَل: )نـََعْم أَيُـّ  الَح، فَِإن ُه َصاحَلَ َخاِلدا َها السِّ
ُْم قـَْوِمي َوَعِشرييت، َوَخِشيُت َعَلْيِهُم اْلَفَناَء، َوَأْرُجو َأْن ، ِإيّنِ مَلْ َأِجْد بُدًّا مم ا فـََعْلُت، وَ اأَلِمريُ  َذِلَك َأهن 

ض َيُكونُوا بـَْعَد َهَذا اْليَـْوِم/ َأْعَواانا َلَك َعَلى َمْن اَنَوَأَك( . قَاَل: َفَسَكَت َعْنُه َخاِلٌد، ومل حيب أن ينق
 أ[ 25]

__________ 
 الناسخ.[ يف األصل: )بدابك( من وهم 1]
 [ يف األصل: )اإلمامة( وهو حتريف.2]

(1/141) 



 

َنُه َوَبنْيَ جُم اَعَة، فَاْنَصَرَف جُم اَعةُ   ِإىَل َمْنزِِلِه، َوأَْنَشَأ يـَُقوُل: الصُّْلَح ال ِذي َكاَن بـَيـْ
 )ِمَن الط وِيِل(

ُهْم ِلْلُعَلى َغرْيُ َواِحدِ يـَُلوُم َعَلى َبيِن  -1   َحِنيَفَة َضل ةا ... َومَلْ يـَْبَق ِمنـْ
َهُض اْلَباِزيُّ ] -2  [ ِإال ِبرِيِشِه ... َوَهْل حَيِْمُل اأَلْعَضاَد َغرْيُ الس َواِعدِ 1َوَهْل يـَنـْ
ُهْم ِإيَل  فَ  -3 ُهُم ... َوَما َمْن َمَضى ِمنـْ   ِبَعاِئدِ َما يل ِإال َمْن بَِقي اْليَـْوَم ِمنـْ
ُتُه ... بِنَـْفِسي َوَما يل ِمْن َطرِيٍف َواَتِلدِ  -4  َوَلْو ِقيَل َأْفِدي َمْن َمَضى لََفَديـْ
 [2ِإال َوْجَد َجدِّي َوَواِلِدي ] َوِإْن ُكْنُت َقْد َخاَطْرُت ِفيِهْم مبُْهَجيِت ... فـََلْم َأِجدْ  -5
 ... هَتَاُب َوخَتَْشى رَْأَي َأْهِل اْلَمَحاِمدِ  مُهَا َما مُهَا َكااَن ِلُكلِّ َعِظيَمةٍ  -6
 [ ِإن ُه ... َوَواِلُدُه َكااَن لِِتْلَك الش َداِئدِ 3فََأْحيَـْيُت َما َأْحَيا ُمَرارَُة ] -7
 أُُمورَُكْم ... فـََلْسُت ِلَما مَح ْلُتُموين بَِقاِعدِ  َوقـُْلُت ِلَقْوِمي قـَلُِّدوين  -8
 [ َكاَن اْلُمَصاَب ِبَقْوِمِه ... لََناَظَر ِفيِهْم اِبْلَوَغى َواْلَمَكاِئدِ 4َوَلْو َخاِلٌد ] -9

 َلَقاَلْت قـَُرْيٌش: َخاِلٌد َسيُِّد اْلَوَرى ... َوِإْن َكاَن ِفيَها َقْطُع تِْلَك اْلَقالئِدِ  -10
ُقِض احْلَق  اْلَمِكيَدُة ِعْنَدُه ... َوَلِكن ُه َواحْلَْمُد  -11  [5َّلِلِ  زَاِئُد ]فـََلْم يـَنـْ

َها اخْلُُمَس، َوَقس َم اَبِقي َذِلَك يف الْ  ُمْسِلِمنَي، قَاَل: مثُ  مَجََع َخاِلٌد َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه اْلَغَنائَِم، فََأْخَرَج ِمنـْ
َتَخَب مَخِْسنَي ِمْن ُوُجوِه َأْهِل اْلَيَماَمِة فـَوَ َوبـََعَث اخْلُُمَس إِ  ج َه هِبِْم ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ ىَل اْلَمِديَنِة، َوانـْ

الس الَم، مثُ   ْيِهمُ َعْنُه، َحىت  َقِدَم َهُؤالِء اْلَقْوُم َعَلى َأيب َبْكٍر َمَع اخْلُُمِس، فـََلم ا َدَخُلوا َعَلْيِه َوَسل ُموا رَد  َعلَ 
 قَاَل:

ُتْم َأزْ   [ عليه من أمر مسيلمة( .6َمْعُتْم ])اَي َبيِن َحِنيَفَة، َما َهَذا ال ِذي ُكنـْ
__________ 

 [ يف األصل: )الباز( .1]
 [ يف األصل: )أال جد وجدي ووالد( .2]

 أجدى: من اجلدوى وهي العطية.
 [ مرارة: هو أبو جماعة.3]
 خالدا( وهو حلن.[ يف األصل: )ولو 4]
 [ يف البيت اقواء.5]
 [ يف األصل: )أزعمتم( وهو حتريف.6]
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ُهْم يـَُقاُل لَُه َعْمُرو ْبُن مَسَُرَة فـََقالَ  ، خرج بيننا وكان رجال قَاَل: فـََتَكل َم رَُجٌل ِمنـْ : )اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللِ 
َنٌة ِمْن َحِديِث النـ ْفِس َوَأَماينِّ الش ْيطَاِن، َدَعا ِإلَْيِه قـَْوَمُه َمْن ِمثْـَلُه فََأجَ  ابُوُه ِإىَل َما مشؤوما، َأَصابـَْتُه ِفتـْ

ِمِه ِفيِه، َوَقْد َكاَن ِمن ا مم ا َكاَن ِمْن َغرْيِاَن، مم ِن اْرَتد  ِمْن قـَبَاِئِل َدَعاُهْم ِإلَْيِه، فـََلْم يـَُباِرِك اَّلل ُ لَُه َوال ِلَقوْ 
 [ :1ْنَشأَ يـَُقوُل ]اْلَعَرِب، َوأَْنَت َأْوىَل اِبْلَعْفِو َوالص ْفِح اجْلَِميِل َوالس الُم( ، مثُ  أَ 

 )ِمَن اْلُمتَـَقاِرِب(
َنا اْلَقَباِئُل اِبْلُمنْ  -1  َكَراِت ... َوَما حَنُْن ِإال َكَمْن َقْد َجَحدْ رََمتـْ
 َوَلْسَنا أبَِْكَفَر ِمْن َعاِمٍر ... َوال َغَطَفاَن َوال ِمْن َأَسدْ  -2
 [3يٍم َوَأْهِل اجْلََنْد ][ ... َوال ِمْن متَِ 2َوال ِمْن ُسَلْيٍم َوَساَداهِتَا ] -3
 [ اْليَـْوَم َلْوال الن َكدْ 5 اأَلْشَعِث ][ َوال قـَْوِمِه ... َوال4َوال ِذي اخلَِْماِر ] -4
 [7[ اْلُمَحر َق سوق الّنقد ]6َوال ِمْن َعَراِننَي ِمْن َواِئٍل ... َتُسوُق ] -5

__________ 
الذين وفدوا إىل أيب بكر الصديق، كما مر، ويف  [ القصيدة لعمرو بن مسرة احلنفي أحد الوفد1]

بن هوذة احلنفي، قاهلا بعد قتل مسيلمة، ومسع الناس يعريون بين معجم البلدان )اجلند( منسوبة لعلي 
 حنيفة ابلردة، ويذكر من ارتد من العرب غري بين حنيفة.
 األبيات السبعة األوىل فقط يف معجم البلدان: )جند( .

 لدان: )وال من سليم وألفافها( .[ يف معجم الب2]
: وأعمال اليمن يف اإلسالم مقسومة على ثالثة [ اجلند: خمالف يف اليمن، قال أبو سنان اليماين3]

والة، فوال على اجلند وخماليفها، وهو أعظمها، ووال على صنعاء وخماليفها وهو أوسطها، ووال على 
 ند بن شهران بطن من معافر.حضرموت وخماليفها وهو أدانها، واجلند: مسماة جب

 )ايقوت: اجلند( .
 رمجته.[ يف األصل: )ذا اخلمار( وقد مرت ت4]
 [ معجم البلدان:5]

 )وال أشعث العرب لوال النكد( .
 [ معجم البلدان:6]

 )بسوق النجري وسوق النقد( .



احدة نقدة، [ النقد )ابلتحريك( : جنس من الغنم قصار األرجل قباح الوجوه تكون ابلبحرين، الو 7]
 ويقال: )أذل من النقد( ، قال األصمعي: أجود الصوف صوف النقد.

 نقد( . )الصحاح:

(1/143) 

 

َهٍة ] -6  َل الر َشدْ [ ِمثْ 2[ ... نـََرى اْلَغي  ال َشك  ]1وَُكن ا ُأاَنساا َعَلى ُشبـْ
 يَِلدْ [ َكذ ابـَُنا ... فـََيا لَْيَت َواِلَدُه مَلْ 3َنِديُن مبَا َداَن ] -7
َلُه ِمْن َأَحدْ  -8  متََىن  النـُّبُـو َة يف ِشرِْكِه ... َوَما قَاهَلَا قـَبـْ
 فـََلم ا َأاَنَخ بَِنا َخاِلٌد ... َجِهْداَن َلَدى احْلَْرِب ِفيَمْن َجِهدْ  -9

 احَلََنا بـَْعَد َحرِّ اْلِقَتاِل ... َعَلى َما َأرَاَد َوَما مَلْ نُرِدْ َفصَ  -10
 ا ِإلَْيِه أِبَْمَوالَِنا ... َورُْبِع النَِّساِء َوثـُْلِث النـ َقدْ َخَرْجنَ  -11
 َعَلى الص ْغِر ِمن ا ِبال ِمْريٍَة ... فـََقل َداَن َعارََها يف األَبَدْ  -12

 فـََقاَل: فـَرََغ َعْمٌرو ِمْن ِشْعرِِه َأقْـَبَل َعَلْيِه أَبُو َبْكٍر/ َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، ب[ قَاَل: فـََلم ا 25]
ٍم ِلْلَعِبيِد  ُهْم أَبُو َبْكٍر 4] 182: 3ذِلَك مبا َقد َمْت أَْيِديُكْم، َوَأن  اَّلل َ لَْيَس ِبَظال  [ ، قَاَل: مثُ  َرِضَي َعنـْ

 ىَل بـََلِدِهْم اِبْلَيَماَمِة.َوَأَمَرُهْم اِبلرُُّجوِع إِ 
َها، ودخل خالد هبا هنا لك أبَِْرِض اْلَيَماَمِة، قَاَل: َوَخَطَب َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد ِإىَل جُم ا نَـَتُه فـََزو َجُه ِإاي  َعَة ابـْ

 الس الَم َوَيَُْمُرُهْم اِبجْلُُلوِس، فـََيْجِلُس َفَكاَن ِإَذا َجاَءُه اْلُمَهاِجُروَن َواألَْنَصاُر َفَسل ُموا َعَلْيِه يـَُردُّ َعَلْيِهمُ 
ُهْم َحْيُث َما حلَِ  َق، َوِإَذا َجاَء َأْعَماُم َهِذِه اجْلَارِيَِة ال يِت َقْد تـََزو َج هِبَا، يـَْرَفُع جَمَاِلَسُهْم َويـَْقِضي الر ُجُل ِمنـْ

 َحَواِئَجُهْم، قَاَل:
 َبْكٍر َرِضَي ْشَتد  َعَلْيِهْم َما يـَْفَعُلُه َخاِلٌد، َفَكَتَب َحس اُن ْبُن اَثِبٍت ِإىَل َأيب فـََغِضَب اْلُمْسِلُموَن ِلَذِلَك، َوا

َياِت، يـَُقوُل ]  [ :5اَّلل ُ َعْنُه، هِبَِذِه األَبـْ
 )ِمَن الط وِيِل(

يَق قـَْوال َكأَن ُه ... ِإَذا بّث بني املسلمني املبارد ] -1 دِّ  [6َأال أَْبِلِغ الصِّ
__________ 
 [ معجم البلدان: )على غرة( .1]
 [ معجم البلدان:2]



 . )نرى الغي يف أمران كالرشد(
 [ معجم البلدان:3]

 )ندين كما دان كذابنا( .
 [ .51[ ، و ]األنفال: 182[ ]آل عمران: 4]
، 149 /1)ط وليد عرفات( ، واالشتقاق  459 /1[ األبيات غري اخلامس يف: ديوان حسان 5]

 .115 /1يف كتاب العفو واالعتذار  4، 3، 1ت: واألبيا
 [ يف األصل: )املبادر( حتريفا.6]

 ن واالشتقاق:ديوان حسا
 )إذا قص بني املسلمني املبارد( .
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 اَمِة َخاِلدُ [ ِدَماُؤاَن ... َوَهَذا َعُروٌس اِبْلَيمَ 1أَتـَْرَضى أبَِان  ال جتَِفُّ ] -2
 [ ... َوَهاٌم لََنا َمْطُروَحٌة َوَسَواِعدُ 2يَِبيُت يـَُناِغي ُعْرَسُه يف ِفَراِشِه ] -3
نَ  -4  [ أَلْعَماِم اْلَعُروِس اْلَوَساِئدُ 3ا َصد  َعن ا ِبَوْجِهِه ... َوتـُْثىَن ]ِإَذا حَنُْن ِجئـْ
 فـََلم ا رََأْوُه َقْد تـََباَعَد اَبَعُدواَوَقْد َكاَنِت األَْنَصاُر ِمْنُه َقرِيَبةا ...  -5
 َن الن اِس َواِحدُ [ ِإال مِ 4َوَما َكاَن يف ِصْهِر اْلَيَماِميِّ رَْغَبةا ... َوَلْو مَلْ ُيَصْب ] -6
 [ اْليَـْوَم َأْو زَاَد زَائِدُ 5َفَكْيَف أِبَْلٍف َقْد ُأِصيُبوا َونـَيٍِّف ... على املائتني ] -7
 [6َض َهَذا فَالرَِّضا َما َرِضيَتُه ... َوِإال فَأَْيِقْظ ِإن  َمْن حَتَْت رَاِقُد ]فَِإْن تـَرْ  -8

اُت َعَلى َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َغِضَب ِلَذِلَك، مثُ  َأقْـَبَل َعَلى ُعَمَر ْبِن قَاَل: فـََلم ا َوَرَدْت َهِذِه األَبـْيَ 
فـََقاَل: )اَيَ َأاَب َحْفٍص َما تـََرى ِإىَل َخاِلد ْبِن اْلَولِيِد َوِحْرِصِه َعَلى التـ َزوُِّج، َوِقل ِة  اخْلَط اِب َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه،

ِضيُق ْن قُِتَل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي( ، فـََقاَل ُعَمُر: )ِإان  َواَّللِ  ال يـََزاُل َيَْتِيَنا ِمْن َخاِلٍد يف ُكلِّ ِحنٍي َما تَ اْكرِتَاثِِه مبَِ 
 ِبِه الصُُّدوُر( .

 [ :7قَاَل: مثُ  َكَتَب ِإلَْيِه أبو بكر ]
__________ 

 ] )( [ العفو واالعتذار: )من مبلغ الصديق( .
 ان واالشتقاق: )مل جتف( .[ الديو 1]



 [ الديوان واالشتقاق: )يناغي عرسه ويضمها( .2]
 العفو واالعتذار:

 ة وسواعد()يظل يناجي عرسه يف فراشها ... وهام لنا مبثوث
 [ الديوان واالشتقاق: )وتلقى ألعمام العروس( .3]

 العفو واالعتذار:
 الوسائد()إذا أبصر األنصار صد بوجهه ... وتلقى ألعمام العروس 

 [ يف األصل: )ومل يصبه( ، والتصويب من ديوان حسان واالشتقاق.4]
 [ يف الديوان واالشتقاق:5]

 يوف اجملاسد()قد أصيبوا كأمنا ... دماؤهم بني الس
ب من املخطوطة أن قتلى املسلمني بلغوا ألفا ومائتني، وإىل هذا يشري حسان  24وقد مر يف الورقة 

 خيي، وسيذكر ذلك العدد أبو بكر يف رسالته إىل خالد فيما يلي.وهو يوافق الواقع التار 
 [ الديوان واالشتقاق: )وإال فغري إن أمرك راشد( .6]
 )فبلغ ذلك أاب بكر فكتب إليه كتااب يقطر الدم، لعمري اي ابن أم خالد،: 300 /3[ يف الطربي 7]
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ِن اْلُمْسِلِمنَي، ِإْذ َقِد اْعَتَكْفَت َعَلى النَِّساِء َقْلِب َحَسُن اْلَعَزاِء عَ )أما بعد اي ابن اْلَولِيِد، فَِإن َك فَارُِغ الْ 
ُهْم سبعمائة رَُجٍل ِمْن مَحََلِة اْلُقْرآِن، ِإْن ملَْ   خَيَْدْعَك َوِبِفَناِء بـَْيِتَك أَْلٌف َوِمائـََتا رَُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، ِمنـْ

ُهْم، َأَما َواَّللِ  اَي َخاِلُد َما ِهَي ْأِيَك َأْن َصاحلَََك َعْنهُ جُم اَعُة ْبُن ُمَرارََة َعْن رَ   ُصْلَح َمْكٍر، َوَقْد َأْمَكَن اَّلل ُ ِمنـْ
َا َشِبيَهٌة ِبِفْعِلَك مبَاِلِك ْبِن نـَُويـَْرَة، َفَسْوَأٌة َلَك َوأَلفْـَعاِلَك َهِذِه اْلَقِبيَحِة ال يِت   َبيِن  َساَءْتَك يف بُِنْكٍر، َوِإهن 

 ( .خَمُْزوٍم َوالس المُ 
اَّللِ  َما َأْعِرُف قَاَل: فـََلم ا َوَصَل اْلِكَتاُب ِإىَل َخاِلٍد َوقـََرَأُه تـََبس َم َضاِحكاا، مثُ  قَاَل: )يـَْرَحُم اَّلل ُ َأاَب َبْكٍر، وَ 

ئاا، َوال َهَذا ِإال ِمْن َكالِم اْبنِ   َعْنُه، َوَقْد َكاَن [ َرِضَي اَّلل ُ 1 اخْلَط اِب ]يف َهَذا اْلِكَتاِب ِمْن َكالِمِه َشيـْ
ِه ِمْن َسِبيٍل( .  ال ِذي َكاَن َولَْيَس ِإىَل َردِّ

ُهْم، فَأَْنَشأَ  ُهْم قَاَل: َوَغِضَب َأْهُل اْلَيَماَمِة ِلَما َكاَن ِمْن ِإْزرَاِء َأيب َبْكٍر َعَلى َخاِلٍد يف تـَْزِوجِيِه ِمنـْ  رَُجٌل ِمنـْ
 :يـَُقولُ 

 )ِمَن الط وِيِل(



َنا َوِفيِهْم خَنَْوُة اْلِعزِّ َوالش َرفْ ِإان   -1   َوِإْن َكاَنْت قـَُرْيٌش أَئِم ةا ... َعَليـْ
اَيِر ِمَن الس َرْف/2فـََلْسَنا نـََرى ِصْهَر اْلُمِغرِييِّ َخاِلٍد ] -2أ[  26]  [ ... ِلُمج اَعَة احْلَاِمي الدِّ
  َخَلٍف َما ِمثْـُلُه ِفيِه ِمْن َخَلفْ َبْكِر ْبِن َواِئٍل ... ِإىَل  َلُه َشَرٌف يف َحيِّ  -3
 َعَلى َأن  َسْيَف اَّللِ  ِعز ُة قـَْوِمِه ... بَِريٌء ِمَن اأَلْمِر اْلُمَقرِِّب ِللتـ َلفْ  -4
 ْو َعَرفْ [ َفَمْن َشا أَْنَكَر اْليَـْوَم أَ 3َوَلِكن  جُم اَع اْلَيَماَمِة َسيٌِّد ... ِخَضمٌّ ] -5
ْهِر خَنَْوةا ... تـََوخ ى هَلَا ِمْن َخاِلٍد بـَْعَض َما َسَلفْ  َوَقْد نـَف رَ  -6 يُق ِللصِّ دِّ  الصِّ
يُق ِمْنُه َكرِيَهةا ... وما سخف الصّديق من أمره سخف -7 دِّ  َفَما َكرَِه الصِّ

__________ 
 جل من املسلمني مل جيف بعد( .] )( [ إنك لفارغ تنكح النساء، وبفناء بيتك دم ألف ومائيت ر 

: )قال: فلما نظر خالد يف الكتاب جعل يقول: هذا عمل األعيسر، يعين 300 /3[ يف الطربي 1]
 عمر بن اخلطاب( .

 [ يف األصل: )خالدا( .2]
 [ يف األصل: )حصم( غري معجمة.3]

 اخلضّم: السيد احلمول اجلواد املعطاء الكثري املعروف والعطية.
 م( .)اللسان: خض
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 [1ِذْكُر رِد ِة َأْهِل اْلَبْحَرْيِن ]
اْلَولِيِد ِمْن َأْمِر اْلَيَماَمِة َوَبيِن َحِنيَفَة َوقـََتَل ُمَسْيِلَمَة، َأقَاَم أِبَْرِض اْلَيَماَمِة يـَْنُظُر قَاَل: فـََلم ا فـَرََغ َخاِلُد ْبُن 

َه جبَْيٍش ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِإىَل حُمَارَبَِة َأْهلِ  َأْمَر َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، قَاَل:  َوَعَزَم أَبُو َبْكٍر َأْن يـَُوجِّ
 َواِئٍل َكانُوا اْلَبْحَرْيِن، وََكاَن ِمْن َسَبِب َأْهِل اْلَبْحَرْيِن َواْرِتَداِدِهْم َعْن ِديِن اإِلْسالِم، َأن  نـََفراا ِمْن َبْكِر ْبنِ 

ُكوَن ِبِديِن اإلِ يـَُعاُدوَن قـََباِئَل  ْسالِم، مَلْ يـَْرَتدُّوا َمَع َمِن َعْبِد اْلَقْيِس، َوَعْبُد اْلَقْيِس يـَْوَمِئٍذ اِبْلَبْحَرْيِن ُمَتَمسِّ
 اْرَتد ، َوَجَعَل َهُؤالِء ال ِذيَن اْرَتدُّوا ِمْن َبْكِر ْبِن َواِئٍل يـَُقوُل بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض:

 ِمَن اْبِن َأيب ُقَحاَفَة( . [ ، فَِإن ُه َأَحقُّ هِبََذا اأَلْمرِ 2اْلُمْلَك يف َداِر النـُّْعَماِن اْبِن اْلُمْنِذِر ])تـََعاَلْوا َحىت  نـَُرد  
 ى َمِلكِ قَاَل: فـََعَزُموا َعَلى َذِلَك، مثُ  َخَرَج نـََفٌر ِمْن ُرَؤَسائِِهْم َوَأْهِل الش َرِف ِفيِهْم َحىت  َقِدُموا َعَلى ِكْسرَ 

ِحي ِة اْلُمُلوِك. فـََقاَل ِكْسَرى: )َما ال ِذي اْلُفْرِس، فَاْسَتْأَذنُوا َعَلْيِه، فََأِذَن هَلُْم، َفَدَخُلوا َعَلْيِه َوَحيـ ْوُه بِتَ 



ْلَعَرِب ال ِذي َأْقَدَمُكْم اَي َمْعَشَر اْلَعَرِب( ، فـََقاُلوا: )أَيُـَّها اْلَمِلُك، ِإن ُه َقْد َمَضى َذِلَك الر ُجُل ]ِمَن[ ا
ول هللا صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، َوَقْد قَاَم َكاَنْت قـَُرْيٌش َوَسائُِر ُمَضَر يـَْعتَـزُّوَن ِبِه، يـَْعُنوَن ِبَذِلَك رس

 بـَْعَدُه َخِليَفٌة َلُه َضِعيُف البدن،
__________ 

، واألغاين 372 -368 /2، واتريخ الكامل 313 -301 /3[ انظر يف ردة البحرين: الطربي 1]
15/ 255- 262. 

ن بن املنذر بن امرئ القيس، كان [ النعمان بن املنذر بن عمرو بن املنذر بن األسود بن النعما2]
 آخر ملوك احلرية.

 ( .423 -422)مجهرة أنساب العرب ص 
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َبْحَرْيِن اْليَـْوَم َضائَِعٌة لَْيَس هِبَا َأَحٌد مم ْن ُهَو الْ َضِعيُف الر ْأِي، َوَقِد اْنَصَرَف َعاِمُلُه ِإىَل َأْصَحاِبِه، َوِبالُد 
ُهْم خَ  ْيال َعَلى ِديِن اإِلْسالِم، ِإال ِشْرِذَمٌة ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس، َولَْيَس ُهْم ِعْنَداَن ِبَشْيٍء، َوحَنُْن َأْكثـَُر ِمنـْ

َها( .ذُ َورَْجال، َوَلْو بـََعْثَت ِإىَل اْلَبْحَرْيِن رَُجال َيَْخُ   َها، مَلْ َيُكْن َأَحٌد مُيَانُِعُه َعَليـْ
َه َمَعُكْم ِإىَل اْلَبْحَرْيِن( ، قَاُلوا:  قَاَل: فـََقاَل هَلُْم ِكْسَرى: )َمْن حتُِبُّوَن َأْن ُأَوجِّ

ِذِر( ، فـََقاُلوا: )أَيُـَّها نْ [ ْبِن النـُّْعَماِن ْبِن اْلمُ 1)َمْن َأَحب  اْلَمِلُك( ، قَاَل: )َفَما تـَُقوُلوَن يف اْلُمْنِذِر ]
 اْلَمِلُك، ُهَو لََنا ِرضاا، َوَما نُرِيُد ِبِه َبَدال( .

نِّ ِحنَي بَِقلَ   َوْجُهُه قَاَل: فََأْرَسَل ِكْسَرى ِإىَل اْلُمْنِذِر ْبِن النـُّْعَماِن، َفَدَعاُه َوُهَو يـَْوَمِئٍذ ُغالٌم َحَدُث السِّ
َعَة آالِف فَاِرٍس َورَاِجٍل، وَ  [ َفَخَلَع َعَلْيِه خبَِلٍع،2] تـَو َجُه بَِتاٍج َومَحََلُه َعَلى ِماَئٍة ِمَن اخْلَْيِل، َوَضم  ِإلَْيِه َسبـْ

َه ِبِه َمَع َبْكِر ْبِن َواِئٍل ]  [ ِإىَل اْلَبْحَرْيِن.3َوَعَزَم َأْن يـَُوجِّ
ْلَقْوِم، َوَنِدَم ِكْسَرى َعَلى َما فـََعَل، َوَجَعَل يـَُقوُل ِلُوَزرَائِِه: ا قَاَل: َوجَتَه َز اْلُمْنِذُر ْبُن النـُّْعَماِن لَِيْخُرَج َمعَ 

نِّ ال َمْعرَِفَة لَُه اِبألُُموِر َفَجَعْلُتُه رَْأساا ِللْ  ئاا َعِمْلُتُه ِإىَل ُغالٍم َحَدِث السِّ َعَرِب، َوَما َعَسى )ِإيّنِ مَلْ َأْصَنْع َشيـْ
 َأْن َيُكوَن ِمثْـُلُه( .

ب[ بَِتِحي ِة  26بَـَلَغ َذِلَك اْلُمْنِذَر ْبَن النـُّْعَماِن، فََأقْـَبَل َحىت  َدَخَل َعَلى ِكْسَرى، فحياه ]فَـ  قَاَل:
 اْلُمُلوِك/ َوَوَقَف َبنْيَ َيَدْيِه، مثُ  َأقْـَبَل َعَلى َمْن حبَْضَرتِِه ِمَن اْلَعَرِب، مثُ  قَاَل:

ُروا َما َأُقو   ( ، مثُ  أَْنَشَأ يقول:لُ )اْنُظُروا َأْن تـَُفسِّ



__________ 
[ املنذر بن النعمان الثالث بن املنذر الرابع بن املنذر بن امرئ القيس اللخمي، املعروف ابلغرور، 1]

آخر املناذرة أصحاب احلرية يف اجلاهلية، وليها بعد زاديه بن ماهان اهلمذاين الفارسي، ومل تطل مدته، 
 .-هـ 12ح البحرين سنة فتحكم مثانية أشهر، وقتل أايم 

، احملرب 141 /12، الكامل البن األثري 261 /2، اتريخ ابن خلدون 91 -90)فتوح البلدان ص 
 ( .295 /7، معجم البلدان: البحرين، األعالم 45 /14، األغاين 361 -360ص 

 [ بقل وجه الغالم: خرجت حليته. )الصحاح: بقل( .2]
 [ يف األصل: )بكر بن وائلة( .3]
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 )ِمَن اْلَكاِمِل(
 ُلوَك هتَِنُي َما مَلْ خُتْرَبُ ُقوال ِلِكْسَرى َواخْلُُطوُب َكِثريٌَة ... ِإن  اْلمُ  -1
 فَِإَذا بـََلْوا َكانُوا أَلو ِل َغايٍَة ... َبنْيَ اْلُمرَبِِّز َوالسُُّقوِط اأَلْغرَبِ  -2
 [ مَلْ َيُك َواِلِدي َكاْلُمْنِذرِ 1.. فكذا ]ك[ ]ِإْن مَلْ َأُكْن َكاَن ال ِذي َأمْنَى َلُه . -3
ِه ... َوَعَلْيِه آِخُراَن َفُخْذاَن َأْو َذرِ وََكَذاَك َواِلُدُه َجَرى ِمْن  -4  َجدِّ
ُنُه ِمْن بـَْعِدِه ... َحىت  َيُكوَن مبَْسَمٍع َأْو َمْنَظرِ  -5  َواْلَمْرُء خُيِْلُفُه ابـْ
 [ َذْنٌب َأْو َلُه ... ُعْذٌر َفَما يل ِفيِهَما ِمْن َمْصَدرِ 2ِإْن َكاَن لِلنـُّْعَماِن ] -6
 [3َحَك الن ِصيَحِة ُكلَِّها ... َوَجىَن َعُدوَُّك فـَْقَعةا اِبْلَقْرَقِر ]َقْد َكاَن اَنصِ  -7
 ِإيّنِ َكَذِلَك لِلص ِنيَعِة َشاِكٌر ... ال َخرْيَ يف اْلَمْعُروِف َما مَلْ ُيْشَكرِ  -8

َياِت َعَلى ِكْسَرى َوَفِهَمَها، َأَمَرُه اِبْلَمسِ قَاَل:  َرْت َهِذِه األَبـْ رِي ِإىَل اْلَبْحَرْيِن َمَع َبْكِر ْبِن َواِئٍل، فـََلم ا ُفسِّ
َعَة احْلَُطُم ] َياُن ْبُن َعْمٍرو، َوُمْسِمُع ْبُن َماِلٍك.4فـََقاُلوا: َوَمَعُهْم أَبُو ُضبَـيـْ  [ ْبُن زَْيٍد، َوظَبـْ

 [ وعذهلم يف فعاهلم، وهناهم عما قد5َفَكَتَب ِإلَْيِهُم اْلُمَثىن  ْبُن َحارِثََة ] قَاَل:
__________ 

 [ يف األصل: )فكذا( .1]
 [ يف األصل: )لنعمان( .2]
 [ يف األصل: )ابلفرقد( وهو حتريف )القرقر( .3]



 القرقر: القاع األملس، يشري إىل املثل: )أذل من فقع بقرقر( .
 صل: )احلطيم( . وهو احلطم.[ يف األ4]

 ثعلبة، واحلطم لقبه، مسي به لقوله:احلطم: هو شريح بن ضبيعة بن عمرو بن مرثد، أحد بين قيس بن 
 )قد لّفها الليل بسّواق حطم(

أسلم مث ارتد ابلبحرين هو وبنو قيس بن ثعلبة، وسار احلطم حىت حلق بربيعة فانضم إليها والتجأ إىل 
حلرب بينه وبني املسلمني وعلى املسلمني عالء بن احلضرمي. )فتوح البلدان حصن جوااث، فوقعت ا

1/ 101. ) 
وغزا بالد  -هـ 9املثىن بن حارثة بن سلمة الشيباين، صحايب من القادة الفاحتني، أسلم سنة [ 5]

ه فارس يف أايم أيب بكر، وفد على أيب بكر فأكرمه، وأّمره على قومه، فكان يغري على السواد، أمدّ 
 أبو بكر خبالد بن الوليد فكان بدء الفتح، جرح املثىن يف وقعة قس الناطف
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ُهْم اِبْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر، وََكَتَب يف ِكَتاِبِه ِإلَْيِهْم َعَزُموا َعَلْيِه ِمْن َحْرهِبِْم إِلْخَوهِتِْم َعْبِد اْلَقْيِس، َويـَُهدِّدُ 
َياِت:  هِبَِذِه األَبـْ

 َن الر َمِل()مِ 
يعاا َواحْلَُطْم ] -1 َياَن مجَِ  [1طَاَل لَْيِلي لَِتَمينِّ ِمْسَمِع ... َواْبِن ظَبـْ
ُفَس ] -2 ُهُم ... َعْمُرَك اَّلل ُ 2َوَغَزْوا ُخنـْ ناا ِمنـْ َنا لِْلَعَجمْ [ ُجبـْ   َوَجبـْ
ا َما ... َجَرى اْلَبْحُر َومَ 3َلْن ] -3  [4ا َأْوىَف ِإَضْم ][ حتُِب  اْلُفْرُس َبْكراا أََبدا
 [6[ َوَلْوال صربكم ... كنتم مثل مثود أو إرم ]5بـَْعَد ِذي قَاٍر ] -4

__________ 
، فانتقضت عليه جراحه، فمات ] )( [ زمن عمر بن اخلطاب، وشهد املثىن عدة وقائع بعد شفائه

 .-هـ 14سنة 
 -1456 /4، االستيعاب 305، مجهرة األنساب ص 49 /7، البداية والنهاية 766 /5)اإلصابة 

 ( .276 /5، األعالم 1457
 [ يف األصل: )احلكم( ، وقد مر أعاله احلطم.1]
طلوح، بينها وبني [ خنفس: انحيد من أعمال اليمامة قريبة من خزاال ومريفق بني جراد وذي 2]



 حجر سبعة أايم أو مثانية، ويوم اخلنفس من أايم العرب، قال: وهو ماء هلم.
 س( .)ايقوت: خنف

 [ يف األصل: )أن حتب( .3]
[ إضم: واد جببال هتامة وهو الوادي الذي فيه املدينة، ويسمى من عند املدينة القناة، ومن أعلى 4]

لشظاة إىل أسفل يسمى اضما إىل البحر، وقال ابن منها عند السد يسمى الشظاة، ومن عند ا
: اضم أيضا جبل بني اليمامة السكيت: اضم واد يشق احلجاز حىت يفرغ يف البحر، وعن نصر

 وضرية. )ايقوت: اضم( قلت: ولعل املراد هذا اجلبل األخري ألنه أقرب إىل اليمامة.
 [ يف األصل: )ذي قار( .5]

من الكوفة بينها وبني واسط، وحنو ذي قار على ليلة منه وفيه.   ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب
لفرس، قيل: وكانت وقعة ذي قار عند منصرف النيب كانت الوقعة املشهورة بني بكر بن وائل وا

صّلى هللا عليه وآله وسّلم من وقعة بدر الكربى، وكان أول يوم انتصف فيه العرب من العجم 
 له وسّلم انتصفوا، وهي من مفاخر بكر بن وائل.وبرسول هللا صّلى هللا عليه وآ

 )ايقوت: ذو قار( .
 : وهي إرم ذات العماد، إرم عاد، قيل إهنا اليمن بني[ مثود: قوم صاحل عليه السالم. وإرم6]
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 فََأَصاَب اْلَقْوُم ِمْنُكْم فـُْرَصةا ... َتْذَهُب اأَلْمَواُل ِفَيها َواحْلَُرمْ  -5
 [1فَاْعِطُفوا الر ْحَم َعَلى َأْعَماِمُكْم ... قـَْبَل َأْن يـُْؤَخَذ ِمْنُكْم اِبْلَكَظْم ] -6
 لن َدمْ [ اآلَن َفال يـُْغيِن ا2ْقرََع ِفيُكْم قَارٌِع ... ِسن ُه ]قـَْبَل َأْن يَـ  -7
 [ تـُْعَطْوا ُسْؤَلُكْم ... ِإن  َمْن َأْشَرَك ابَّلل  َظَلمْ 3َأْسِلُموا َّلل  ] -8
 ِإقْـبَـُلوَها ِمْن َأِخيُكْم ُنْصَحةا ... ال تـَُقوُلوا ال َوُقوُلوا يل نـََعمْ  -9

 ا مَج ةا ... َورَِجاال ِمْثَل آَساِد اأَلَجمْ ِإن  َّلل  ُسُيوفا  -10
 [4األَْنَصاُر ُسمٌّ اَنِقٌع ... َورَِجاٌل َهاَجُروا تِْلَك اْلبُـَهْم ] تِْلُكمُ  -11

َداَن قَاَل: فـََلم ا َوَصَلْت َهِذِه األَبـَْياُت ِإىَل َبيِن َبْكِر ْبِن َواِئٍل، َجَعَل بـَْعُضُهْم يـَُقوُل لِبَـْعٍض: )َلَقْد َحسَ 
ى ُمْلِك اْلُمْنِذِر ْبِن النـُّْعَماِن، َوَعَلى ُصْلِحَنا ِلِكْسَرى، َوَعَلى اْلُمَثىن  ْبُن َحارِثََة َعَلى َثالِث ِخَصاٍل، َعلَ 

َنا( .  التـ َوسُِّع يف اْلَبْحَرْيِن، َواَّللِ  ال قَِبْلَنا َما َأَشاَر ِبِه َعَليـْ



ُهْم يـَُقوُل:قَاَل: مثُ  َساَر اْلَقْوُم حَنْوَ    اْلَبْحَرْيِن، َوأَْنَشأَ رَُجٌل ِمنـْ
 لط وِيِل()ِمَن ا

 [6[ ... َونـَْرَعى مِحَاَها اِبْلَقَنا َواْلَقَباِئِل ]5َنِسرُي ِإىَل اْلَبْحَرْيِن أَنُْكُل مَتَْرَها ] -1
َيٍة ... َعَراِننَي ِمْن َأفْـَناِء َبكْ  -2  ِر ْبِن وائلَونـَْعرُِكَها َعْرَك اأَلِدمِي ِبِفتـْ

__________ 
 ن عاد. )ايقوت: ارم( .] )( [ حضرموت وصنعاء من بناء شداد ب

 [ الكظم: خمرج النفس، يقال: أخذت بكظمه، أي مبخرج نفسه. )الصحاح: كظم( .1]
 ( .196 /2[ قرع السن: كناية عن الندم، ويف املثل: )قرع سن النادم( أي ندم )املستقصي 2]
 ( .[ يف األصل: )ابَّلل  3]
من شدة أبسه، ويقال أيضا للجيش  [ البهم: مجع هبمة، الفارس الذي ال يدري من أين يؤتى4]

 هبمة، ومنه قوهلم: فالن فارس هبمة وليث غابة. )الصحاح: هبم( يصف املهاجرين.
 [ يف األصل: )مثرها( .5]
ما بني الثالثني إىل األربعني [ كذا ابألصل، ولعلها: )والقنابل( مجع القنبلة وهي الطائفة من اخليل 6]

 طائفة منهم. )الصحاح: قنبل( .وحنوه، وكذلك القنبلة من الناس: 
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 [ َأْو َكَشْحَمِة آِكلِ 1]فـَُتْصِبُح َعْبُد اْلَقْيِس ِفيَها َأِذل ةا ... َكَفْقَعِة قَاٍع  -3أ[  27]
 ا َكاَن ِفيِهْم يف الدُُّهوِر اأَلَواِئلِ َوجَنَْعُل َهَذا اْلُمْلَك يف آِل ُمْنِذٍر ... َكمَ  -4
 َوحَنُْن يَُد النـُّْعَماِن ال تـُْنِكُرونَُه ... َعَلى َغرْيِ َحاٍف ِمْن َمَعدٍّ َواَنِعلِ  -5
 ِمِهْم ... َذُروا اْلَبْحَر ال تـَْغُزوُهُم ُدوَن قَاِبلِ [ ِلَقوْ 2َوقَاَل رَِجاٌل َخاِذُلوَن ] -6
 [ الذ َواِبلِ 4[ َواْلَوِشيِج ]3 احْلُُروِب ِإَذا اْلتَـَقْوا ... ُصُدوَر اْلَمَذاِكي ]َسَيْكُفُر قـَْوٌم يف  -7
 اِفلِ فـَُقْل ِلْلُمَثىن  ِحنَي قـَر  قـََرارُُه ... َسَتْأتِيَك اِبأَلْخَباِر رُْكَباُن قَ  -8

َمَعْت َعْبُد اْلَقْيِس ِإىَل رَئِيٍس ِمْن ُرَؤَسائِِهْم يـَُقاُل قَاَل: َوتـََوس َطْت بـَُنو َبْكِر ْبِن َواِئٍل َأْرَض اْلَبْحَرْيِن، َواْجتَ 
 َوَعِبيِدِهْم َوَمَوالِيِهْم. [ ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس َوَأْحالِفِهمْ 5َلُه: اجْلَاُروُد ْبُن اْلُمَعل ى اْلَعْبِديُّ يف َأْربـََعِة أَْلٍف ]

ُهْم بـَُنو َبْكِر ْبِن َواِئلٍ   يف ِتْسَعِة أَْلٍف ِمَن اْلُفْرِس، َوَثالثَِة أَْلٍف ِمَن اْلَعَرِب، فَاقْـتَـَتَل اْلَقْوُم قَاَل: َوَدَنْت ِمنـْ
ا، َفَكاَنِت الد ائَِرُة َعَلى َبْكِر ْبِن َواِئٍل، فـَُقِتَل ِمنْـ  ُهْم نـََفٌر َكِثرٌي َوِمَن اْلُفْرِس، مثُ  اقْـتَـتَـُلوا ِقَتاال ِقَتاال َشِديدا



ا اَثنَِيةا  ماا َشِديدا نَـُهْم َأاي  ، َفَكاَنِت الد ائَِرُة َعَلى َعْبِد اْلَقْيِس، فَانـَْتَصَف بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض، َوَداَم احْلَْرُب بـَيـْ
ُهْم َمْقتَـَلةا َعِظيمَ   ةا، َواْسَتْأَمَن َعام َة َعْبِد اْلَقْيِس ِإىَل َبْكِر ْبِن َواِئٍل.َكِثريَةا َحىت  قُِتَل ِمنـْ

 َصاُروا ِإىَل ِعْنَدَها َعِلَمْت َعْبُد اْلَقْيِس أَن ُه ال طَاَقَة هَلُْم َمَع َبْكِر ْبِن َواِئٍل، فَاهْنََزُموا َبنْيَ أَْيِديِهْم َحىت  قَاَل: فَ 
 [ فدخلوه،6اُل لَُه َجَواِثيُّ ]ِحْصٍن هَلُْم أبَِْرِض َهَجَر يـُقَ 

__________ 
 [ يف األصل: )لتفعة فاع( .1]

رب من الكمأة، هي البيضاء الرخوة، يشبه به الرجل الذليل فيقال: هو فقع قرقر، ألن والفقع: ض
 الدواب تنجله أبرجلها. )الصحاح: فقع( .

 [ يف األصل: )خاذلوان( .2]
 بعد قروحها سنة أو سنتان، الواحدة: مذك، ويف املثل: [ املذاكي: اخليل اليت أتى عليها3]

 كا( .)جرى املذكيات غالء( )الصحاح: ذ 
 [ الوشيج: شجر الرماح.4]
 [ يف األصل: )أربعة ألف( وليست أربعة آالف، وهو صحيح، وسيتكرر ذكر األلف.5]
حلضرمي يف أايم [ جؤاثى أو جوااثء: ميد ويقصر، حصن لعبد القيس ابلبحرين فتحه العالء بن ا6]

 اخلط، أيب بكر الصديق سنة اثنيت عشرة عنوة، وقال ابن األعرايب: جوااث مدينة
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ْصِن فََأْحَدُقوا ِبِه، َفَحاَصُروا َعْبَد اْلَقْيِس ِحَصاراا َوَأقْـبَـَلْت بـَُنو َبْكِر ْبِن َواِئٍل َواْلُفْرُس َحىت  نـََزُلوا َعَلى احلِْ 
ُهْم يـَُقاُل لَُه َعْبُد اَّللِ  ْبُن عَ  ا، َوَمنَـُعوُهْم ِمَن الط َعاِم، فـََقاَل رَُجٌل ِمنـْ [ َهِذِه 1ْوٍف اْلَعْبِديُّ ]َشِديدا

َياِت، َوَوج َه هِبَا ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ   [ :2َعْنُه، يـَُقوُل ]األَبـْ
 )ِمَن اْلَواِفِر(

َياَن اْلَمِديَنِة َأمْجَِعيَنا3َأال أَْبِلْغ َأاَب َبْكٍر َرُسوال ] -1  [ ... َوِفتـْ
 [4ْوا ... ِجَياعاا يف َجَواِثَي حُمَْصرِيَنا ]فـََهْل يل يف َشَباٍب ِمْنَك َأْمسَ  -2
َباَن َوقـَْيٍس ]حُتَاِصُرُهْم بـَُنو ُذْهٍل َوِعْجٍل ... وَ  -3  [ ظَاِلِميَنا5َشيـْ
 [6يـَُقوُدُهُم اْلُغُروُر بغري حّق ... ليستلب العقائل والبنينا ] -4

__________ 



 ه اجلمعة بعد املدينة، وقال عياض:] )( [ واملشقر مدينة هجر، وجؤااثء أول موضع مجعت في
ها بعد النيب صّلى هللا عليه وآله وابلبحرين أيضا موضع يقال له قصر جوااث، ويقال: ارتدت العرب كل

وسّلم إال أهل جوااث، وكان أهل الردة ابلبحرين حصروا طائفة من املسلمني جبوااث فجاءهم العالء بن 
 )ايقوت: جوااثء( . احلضرمي فاستنقذهم، وفتح البحرين كلها.

كالب، وانظر [ عبد هللا بن عوف العبدي، ويف الطربي عبد هللا بن حذف أحد بين أيب بكر بن  1]
 .304 /3اخلرب وأربعة أبيات من الشعر يف الطربي 

، والكامل 257 /15، واألغاين 304 /3مع بيت رابع يف اتريخ الطربي  6، 2، 1[ األبيات: 2]
 /19، ومعجم البلدان )جوااثء( ، وهناية األرب 169، واالكتفاء ص 369 -368 /2البن األثري 

، 1. والبيتان: 25، وقطع من كتاب الردة ص 83 /5واإلصابة ، 327 /6، والبداية والنهاية 101
 ، ومعجم البلدان )حبرين( .94يف فتوح البلدان ص  2
 . [ فتوح البلدان: )أاب بكر ألوكا( . االكتفاء: )وسكان املدينة(3]
 [ رواية البيت يف مصادر التخريج:4]

 فهل لكم إىل قوم كرام ... قعود يف جوااث حمصرينا
 دان:فتوح البل

 )أسارى يف جوااث حمصرينا( .
 بعد هذا البيت يف املصادر السابقة:

 كأن دماءهم يف كّل فّج ... شعاع الشمس يغشى الناظرينا
 وائل.[ بنو ذهل وعجل وشيبان وقيس: بطون من بكر بن 5]
 [ يف األصل:6]

 )لتستلب املقاتل والبياان(
 وهو حتريف واضح.
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 [1ا ]فـََلم ا اْشَتد  َحْصُرُهُم َوطَاَلْت ... َأُكفُُّهُم مبَا ِفيِه بُِلينَ  -5
 [2تـَوَك ْلَنا َعَلى الر مْحَِن ِإان  ... َوَجْداَن اْلَفْضَل ِلْلُمتَـوَكِِّليَنا ] -6
 [ ... َوَقْد َسِفَهْت ُحُلوُم َبيِن أَبِيَنا3َواألُُموُر هَلَا قـََراٌر ] َوقـُْلَنا -7



 ذ اِهِبيَنا[ ال4نـَُقاتُِلُكْم َعَلى اإِلْسالِم َحىت  ... َتُكونُوا َأْو َنُكوَن ] -8
 ِبُكلِّ ُمَهن ٍد َعْضٍب ُحَساٍم ... يـَُقدُّ اْلِبيَض َوالزُّْرَد الد ِفيَنا -9

ا ِلَما َيُكوُن ِفيِه ِمْن ذِ قَاَل: فـََلم   ْكِر ا َنَظَر أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه يف َهِذِه األَبـَْياِت اْغَتم  ِفيِه َغمًّا َشِديدا
ِلِمنَي يـَُقاُل َوَما َقِد اْجَتَمَع َعَلْيِهْم ِمْن ُكف اِر اْلُفْرِس َوَبْكِر ْبِن َواِئٍل، َفُدِعَي ِبَرُجٍل ِمَن اْلُمسْ َعْبِد اْلَقْيِس، 

ا ] ، فـََعَقَد لَُه َعْقدا ِر، ب[ َوَضم  ِإلَْيِه أَْلَفْي رَُجٍل/ ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصا 27َلُه اْلَعالُء ْبُن احلَْْضَرِميِّ
[ حبَيٍّ ِمْن 5اَي َعالُء، ال مَتُرُّوا ]َوَأَمَرُه اِبْلَمِسرِي ِإىَل اْلَبْحَرْيِن ِإىَل ُنْصَرِة َعْبِد اْلَقْيِس، مثُ  قَاَل َلُه: )اْنُظْر 

ُْم َقْد أَ  َهْضتَـُهْم ِإىَل حُمَارَبَِة َبيِن َبْكِر ْبِن َواِئٍل، فَِإهن  تـَْوا اِبْلُمْنِذِر ْبِن النـُّْعَماِن ْبِن َأْحَياِء اْلَعَرِب ِإال اْستَـنـْ
، اْلُمْنِذِر ِمْن ِعْنِد ِكْسَرى َمِلِك اْلُفْرِس، َوَقْد َعَقُدو  ا الت اَج َعَلى رَْأِسِه، َوَقْد َعَزُموا َعَلى ِإْطَفاِء نُوِر اَّللِ 

َة ِإال اب ، َفِسْر َوُقْل ال َحْوَل َوال قـُو  ( .َوقـَْتِل َأْولَِياِء اَّللِ   َّلل 
، َحىت  َصاَر أبَِْرِض اْلَيَماَمِة، فَاْستَـقْ  [ 6بَـَلُه مُثَاَمُة ْبُن َأاَثَل احْلََنِفيُّ ]قَاَل: َفَساَر اْلَعالُء ْبُن َعاِئٍذ احلَْْضَرِميُّ

 ، وََكاَن ُمْسِلماا َتِقيًّا، َفَسل َم َعَلْيِه مثُ  قال: )أين اي عالء،
__________ 

 لينا( .[ يف األصل: )إ1]
 [ بعد هذا البيت يف اإلصابة:2]

 وقلنا قد رضينا هللا راّب ... وابإلسالم دينا قد رضينا
 الصرب( . يف الطربي: )وجدان

 األغاين وابن األثري وايقوت واإلصابة: )وجدان النصر( .
 [ يف األصل: )قرارا( .3]
 [ يف األصل: )يكونوا( والوجه )نكون( .4]
 ا( .[ يف األصل: )أن مترو 5]
[ مثامة بن أاثل احلنفي: كان أشد الناس عداوة لرسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم، وقد أسره 6]

فأكرم النيب إساره فأسلم وصار أحب الناس إليه رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم وهو املسلمون، 
 أول من دخل مكة
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ُْم َقْد أَتـَْوا فَِإيّنِ َأَرى َمَعَك َجْيشاا َكِثيفاا( ، فـََقاَل: )َواَّللِ  ِإن يِن ُأرِي َك َبْكِر ْبِن َواِئٍل، فَِإهن  ُد ِإىَل َبيِن َعمِّ
ْلَقْيِس ْلُمْنِذِر ْبِن النـُّْعَماِن ِمْن ِعْنِد ِكْسَرى، َوَقِد اْرَتدُّوا َعْن ِديِن اإِلْسالِم، َوَقِد اْجَتَمُعوا َعَلى َعْبِد اابِ 

َلُهْم َوبـََوارَُهْم، َوَقْد َأَمَرين  يُق َأْن َأْستَـْنِهَض ُكل  َمْن َلِقَييِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ يُرِيُدوَن قـَتـْ دِّ  ِإىَل َحْرهِبِْم،  الصِّ
َت تـَْعَلُم فـََهْل َلَك َأْن َتُكوَن َأو َل َمْن َأَجاَب ِإىَل َهِذِه الد ْعَوِة( . قَاَل: فـََقاَل مُثَاَمُة: )َوحْيََك اَي َعالُء، أَنْ 

[ ِإىَل َذِلَك، َوَلِكِن اْرُقْب 1يُبوَن ]ُدُهْم اِبلّرِد ِة َمَع ُمَسْيِلَمَة اْلَكذ اِب، َوَما َأظُنـُُّهْم جيُِ َأن  قـَْوِمي َقرِيٌب َعهْ 
 [ َحىت  َأُذوَق اْلَقْوَم َوأَْنُظَر َما ِعْنَدُهْم( .2َعَلي  َقِليال ]

َوقَاَل هَلُْم: ِنيَفَة َفَدَعاُهْم، فـََلم ا اْجَتَمُعوا ِعْنَدُه َأقْـَبَل َعَلْيِهْم مثُ  َأْرَسَل مُثَاَمُة ْبُن َأاَثٍل ِإىَل مَجَاَعٍة ِمْن َبيِن حَ 
[ ، فـََقاُلوا: 3)اَي َبيِن َحِنيَفَة، َهْل لكم أن يرفع هللا رؤوسكم مم ا َكاَن ِمْنُكْم ِمَن اخْلُُروِج َمَع ُمَسْيِلَمَة( ]

( ، قَاُلوا: )َوِلَمْن الِء ْبِن احلَْْضَرِميِّ ِإىَل اْلَبْحَرْيِن فـَتُـَقاتُِلوَن َعَلى احلَْ )َوَما َذاَك( ، قَاَل: )َتِسريُوَن َمَع اْلعَ  قِّ
ٌل ِمْن قـَْوِمِه: نـَُقاِتُل( ، فـََقاَل: )تـَُقاتُِلوَن قـَْوماا َلْو ُدُعوا ِإىَل ِقَتاِلُكْم َلَقاتـَُلوُكْم َعَلى اْلَباِطِل( ، فـََقاَل َلُه رَجُ 

يِنَ رَِجالَُنا َوَذَهَبْت َأْمَوالَُنا، َوُسيبَ َأْوالُداَن ، َحْسبُـَنا َما َكاَن ِمن ا ِمَن اخْلُُروِج َمَع ُمَسْيِلَمَة َحىت  فَ )اَي مُثَاَمةُ 
 َوِنَساُؤاَن، َفال تـَُلْمَنا َعَلى اْلُقُعوِد، َفَحْسبُـَنا َما نـََزَل بَِنا( ، مثُ  أَْنَشَأ يـَُقوُل:

 )ِمَن اخْلَِفيِف(
 َلى اْلُقُعوِد مُثَاَمهْ [ ... ال تـَُلْمَنا عَ 4اَي مُثَاَمُة ِمْن َخرْيِ َأْهِل اْلَيَماَمِة ] -1
 [ ... َأْوَسُع اْليَـْوَم يف اْلبَـَقا َواْلُمَقاَمهْ 5ِإن  يف تـَرِْكَنا اْلَمِسرَي َلُعْذراا ] -2

__________ 
 ] )( [ ملبيا.

 ( .639 -638، 607 /2)السرية النبوية 
 [ يف األصل: )جييبوا( وهو حلن.1]
 وارقب علي: أي انتظرين.[ يف األصل: )أرقب على قليل( وهو حلن، 2]
 [ يف األصل: )املسيلمة( .3]
 [ يف األصل: )اإلمامة( .4]
 [ يف األصل: )لعذر( .5]
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َا َعْهُداَن ِبَقاِصَمِة الظ ْهِر ... َويـَْوٍم لََنا َكيَـْوِم اْلقِ  -3  َياَمهْ ِإمن 
 رْيُ َوالن َضاُر ِبَشاَمهْ َأْمِس ِإْذ َصاَر رُْمُح قـَْوِمَك زِيراا ... اَي َلَك اخلَْ  -4
 َحْسبُـَنا َمنَـْعَنا اليمامة من سا ... كن جَنٍْد َوِمْن رَِجاِل هِتَاَمهْ  -5
 هْ َوَبيِن احْلَاِرِث ال ِذيَن هم اليو ... م ِإَذا َما ُدِعَي اْلَقَباِئُل َشامَ  -6
تَـَنا ال َنُكوُن فـَْقَعَة قَاٍع ... ِلَغٍد ال َوال َنُكوُن ] -7  [ ُخَزاَمهْ 1لَيـْ
 [ ... تـَْقرَُع الّسّن ما بقيت ندامه2ِإْن َتِسْر تـَْلَقُهْم مُثَاَمُة قـَْوماا ] -8
ُهْم ِبَقْطِع َكفَِّك َكفٌّ ] -9أ[  28]  /[ ... َأْو ُيِصيُبوَك ال َتُكوُن َظالَمهْ 3َأْو ُتِصبـْ

 َحِنيَفَة، لَْيَس األَْمُر ِفيَما ذََكْرمُتْ ِمْن َهْتِك َحِرميُِكْم، فـََقاَل هَلُْم مُثَاَمُة ْبُن َأاَثٍل: )َوحْيَُكْم اَي َمْعَشَر َبيِن 
ْسالِم، َوُخُروِجُكْم َوَسْفِك ِدَماِئُكْم، َوَذَهاِب َأْمَواِلُكْم، َفَذِلَك مبَا َكاَن ِمْن ُكْفرُِكْم َورُُجوِعُكْم َعْن ِديِن اإلِ 

اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر، فَأَنـَْزَل ِبُكْم َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َما أَنـَْزَل ِمَن  َمَع ُمَسْيِلَمَة اْلَكذ اِب َتْضرِبُوَن ُوُجوهَ 
َا َيْدُعوكُ  ْم ِإىَل ُنْصَرِة اإِلْسالِم، َولَْيَس اْلِقَياُس الذُّلِّ َوالص َغاِر، َواْلَعالُء ْبُن احلَْْضَرِميُّ يف َوْقِتِه َهَذا، ِإمن 

ِبَسَواٍء، َوَأاَن َواَّللِ  َماٍض َمَعُه َغرْيُ رَاِغٍب بِنَـْفِسي َعْنُه، َواَّلل ُ يـَْفَعُل يف َذِلَك َما َيَشاُء( ،  [ ِفيَما ذََكْرمتُْ 4]
 مثُ  أَْنَشَأ يـَُقوُل:
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

َباُء ]َلَعْمُر أَبِيَك وَ  -1  [ تـُْنِمي ... لَِنْعَم اأَلْمُر َصاَر َلُه اْلَعالءُ 5األَنـْ
 نِْعَم اأَلْمُر َيْدُعواَن ِإلَْيِه ... َوَداِعي اَّللِ  لَْيَس َلُه َخَفاءُ وَ  -2
َيا بـََقاءُ 6َدَعا لِِقَتاِل َمْن ال َشك  ِفيِه ... َوَذري ] -3 نـْ يِن َوالدُّ  [ الدِّ
 ن َة َعْن ُدَعاُه ... وعند هللا يف ذاك اجلزاءفـََلْن أُْثيِن اأَلعِ  -4

__________ 
 : )لغد وال يكون( .[ يف األصل1]
 [ يف األصل: )قوم( .2]
 [ يف األصل: )كفا( .3]
 [ الحظ لفظ )القياس( هل كان معروفا يف هذا العصر، وهو من ألفاظ أهل املنطق.4]
 [ يف األصل: )لالنبا( .5]
 من ذريته تذرية: أي مدحته، أي مدح الدين والدنيا بقاء، يقال: فالن[ كذا ابألصل، ولعله 6]
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 اْلِغطَاءُ  َوَقْد قَاَلْت َحِنيَفُة ِإْذ رََأْوين ... هَنَْضُت هِبَا: َلَقْد ُكِشفَ  -5
َماءُ  -6 َقَلُه الدِّ  َوقَاُلوا اَي مُثَاَمُة ال َتزِْدُهْم ... فَِإن  اأَلْمَر أَثـْ
ُُم اْلَوِضيَعُة ] -7 ُهْم ... فـَُقْلُت اَّلل ُ يـَْفَعُل مَ 1َوِإهن   ا َيَشاءُ [ فَاْلَه َعنـْ
َفاءُ  َفَشم ْرُت اإِلزَاَر َوطَاَل ُرحمِْي ... ِإىَل قـَْوٍم ِدَماُؤُهمُ  -8  الشِّ

ِه، َحىت  ِإَذا َصاَر الْ  َعالُء ِإىَل َأْرِض قَاَل: َوَساَر مُثَاَمُة ْبُن َأاَثٍل َمَع اْلَعالِء ْبِن احلَْْضَرِميِّ يف نـََفٍر ِمْن َبيِن َعمِّ
َقِريُّ الت ِميِميُّ ]َبيِن مَتِيٍم، َلقِ  َورَح َب ِبِه، فـََقاَل َلُه اْلَعالُء: [ ، َفَسل َم َعَلْيِه 2َيُه قـَْيُس ْبُن َعاِصٍم اْلِمنـْ

ْم َعْنُه يِه رَد هتُْ )َوحْيََك اَي قـَْيُس، ِإن  قـَْوَمَك ِمْن َبيِن مَتِيٍم أَْبطَُأوا َعِن اإِلْسالِم َوأتََخ ُروا َعْنُه، فـََلم ا َدَخُلوا فِ 
ْن َأيب َبْكٍر، فـََهْل َلَك َأْن َتِسرَي َمِعي ِإىَل َأْرِض اْلَبْحَرْيِن اْمَرَأٌة، َوَقْد َكاَن ِمْنَك َما َقْد َعِلْمَت ِمْن أتََخُِّرَك عَ 

يَن َعْن ِديِن اإِلْسالِم( . فـََقاَل َلُه قـَْيُس ْبُن َعاِصٍم: )َأم   ا قـَْوُلَك أبَِن  قـَْوِمي أتََخ ُروا فـَتُـَقاِتُل َهُؤالِء اْلُمْرَتدِّ
ِفيِه َرد هْتُُم اْمَرَأٌة، َقْد َكاَن َذِلَك َكَما ذََكْرَت، َوقـَْوُمَك ِمَن اليمن أيضا قد َعْن ِديِن اإِلْسالِم فـََلم ا َدَخُلوا 

 [ ،3ملكتهم امرأة ]
__________ 

 للسان: ذرا( .] )( [ يذري حسبه، أي ميدحه ويرفع من شأنه، قال رؤبة: )ا
 عمدا أذّري حسيب أن يشتما ... ال ظامل الناس وال مظّلما

: قوم من اجلند يوضعون يف كورة ال يغزون منها، وقوم كان كسرى ينقلهم من أرضهم [ الوضيعة1]
فيسكنهم أرضا أخرى حىت يصريوا هبا وضيعة أبدا وهم الّشحن واملساحل، قال األزهري: والوضيعة 

 وضعهم فهم شبه الرهائن كان يرهتنهم وينزهلم بعض بالده )اللسان: وضع( .والوضائع الذين 
 ملعاين توافق معىن الوضيعة يف البيت، حيث يصفهم ابلذلة واهلوان.قلت: وهذه ا

[ قيس بن عاصم بن سنان املنقري السعدي التميمي: أحد أمراء العرب وفرساهنم وعقالئهم 2]
ر وساد يف اجلاهلية، وهو ممن حّرم اخلمر على نفسه يف اجلاهلية، املوصوفني ابحللم، كان شاعرا، اشته

فأسلم، وقال النيب صّلى هللا  -هـ 9هللا عليه وآله وسّلم يف وفد بين متيم سنة  وفد على النيب صّلى
عليه وآله وسّلم: هذا سيد أهل الوبر، واستعمله على صدقات قومه، نزل البصرة يف أواخر أايمه 

 .-هـ 20وتويف هبا سنة 
، 428 /3، اخلزانة 1023، النقائض ص 434 /1، امتاع األمساع 486 -483 /5)اإلصابة 

 ( .206 /5، األعالم 248، 238، احملرب ص 487، مسط الآللئ ص 509، 429
 [ يريد ابملرأة بلقيس ملكة سبأ، وهي بلقيس بنت اهلدهاد بن شرحبيل من بين يعفر بن3]
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َا آتِيَك اآلَن أَلْخِفَرَك َوَأِسرَي َمَعَك َحىت  خَتُْرَج  َعَجٍب َواْلَكالُم َكِثرٌي، َوِإْن زِْدَت زِْداَن، فَِإيّنِ َولَْيَس َهَذا بِ  ِإمن 
َأْن ال ِمْن َأْرِض َبيِن َسْعٍد، فََأُكوُن َقْد َقَضْيُت َحق  َمِسرِيَك، َولَْيَس يل َحاَجٌة ِإىَل ِقَتاِل َأْهِل اْلَبْحَرْيِن، إِ 

 َأَرى يف َذِلَك( .
َقِريُّ يف ِعْشرِيَن فَاِرساا ِمْن َبيِن مَتِيٍم، َفَكاَن قَاَل: َفَساَر اْلَعالُء ْبُن احلَْ  ْضَرِميِّ َوَمَعُه قـَْيُس ْبُن َعاِصٍم اْلِمنـْ

َتِهي ِإىَل َماٍء ِمْن ِمَياِه َبيِن َسْعٍد ِإال تـََلق ْوُه اِبْلِقَرى َواإِلنـَْزالِ   َواْلُعُلوَفِة َوَقْد ذََكَر َذِلَك بـَْعُض َبيِن مَتِيٍم ال يـَنـْ
 َحْيُث يـَُقوُل:

 )ِمَن اْلُمتَـَقاِرِب(
 َأمَلْ تـََر َأان  َأَجْراَن اْلَعالَء ... َعَلى ُكلِّ َمْن َجارَُه ِمْن ُمَضرْ  -1
 [1َتَضم َن قـَْيٌس لَُه ِذم ةا ... َفَحط  هِبَا رَْحَلُه يف َهَجْر ] -2
 اإِلَلِه َعِظيُم اخْلََطرْ  [ هِبَا ِإن ُه ... / َلَعْمرُ 2فََأْحَيا َأاَبُه ] -3ب[  28]
 [3َوقَاَل الن يبُّ َلُه ِإْذ أََتى ... ُهَو اليوم سّيد أهل الوبر ] -4

__________ 
مها، ] )( [ سكسك، من محري، ملكة سبأ، ميانية من أهل مأرب، أشري إليها يف القرآن الكرمي ومل يس

و األذعار صاحب غمدان فزحف عليها وليت العهد من أبيها )يف مأرب( وطمع هبا عمرو بن أبرهة ذ
فاهنزمت إىل األحقاف متخفية بزي أعرايب، فأدركها رجال ذي األذعار فاستسلمت، وأصابت منه 

اببل غرة يف سكر فقتلته، ووليت أمر اليمن كله وانقادت هلا أقيال محري، فزحفت ابجليوش إىل 
أ( قاعدة هلا، تزوجها النيب سليمان وفارس فخضع هلا الناس، وعادت إىل اليمن فاختذت مدينة )سب

بن داود وأقامت معه سبع سنني وأشهرا، وتوفيت فدفنها بتدمر، انكشف اتبوهتا يف عصر الوليد بن 
ر أن يبىن عبد امللك وعليه كتابة تدل أهنا ماتت إلحدى وعشرين سنة خلت من ملك سليمان، فأم

 على التابوت ابلصخر.
، شرح املقامات 134 /14، هناية األرب 249 /1ميس ، اتريخ اخل170 -137)التيجان ص 

 ( .74 -73 /2، األعالم 96، الدر املنثور ص 230 /2للشريشي 
[ هجر: مدينة، وهي قاعدة البحرين، وقيل: انحية البحرين كلها هجر، وينسب إىل هجر هاجري 1]

يب صّلى هللا عليه وآله ياس، كما قيل: حاري ابلنسبة إىل احلرية، فتحت هجر يف أايم النعلى غري ق
 وسّلم سنة مثان، وقيل سنة عشر على يد العالء بن احلضرمي.

 )ايقوت: هجر( .



 [ يف األصل: )أآب( .2]
دم املدينة [ سيد أهل الوبر: لقب أطلقه النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم على قيس بن عاصم ملا ق3]

 يف وفد
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 فََأْعِظْم ِلَقْيٍس هِبَا ُمْدَحةا ... ُتطَاِطي هِبَا ُجْهَدُه َمْن َفَخرْ  -5
 َوقـَْيٌس َلَعْمِري َلُه طَاَعٌة ... ِإَذا قَاَل قـَْوال لََنا َأْو َأَمرْ  -6

اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر، َوَمَعُه مُثَاَمُة ْبُن َأاَثٍل، َوقـَْيُس قَاَل: َوَساَر اْلَعالُء ْبُن احلَْْضَرِميِّ َوَمَعُه أَْلَفا رَُجٍل ِمَن 
َقِريُّ، يف    مَجَاَعٍة ِمْن َبيِن مَتِيٍم، َوَبيِن َحِنيَفَة، َحىت  تـََوس َط َأْهَل اْلَبْحَرْيِن.ْبُن َعاِصٍم اْلِمنـْ

، َقْد َحاَصُروا اْلُمْسِلِمنَي ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس، قَاَل: َوبـَُنو َبْكِر ْبُن َواِئٍل َواْلُفْرُس نـُُزوٌل َعَلى حِ  ْصِن َجَواِثي 
ْضَرِميِّ َقْد َواىَف يف اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر َمُعونَةا هَلُْم، فـََفرُِحوا ِبَذِلَك َواْشَتد ْت قَاَل: َوَجَعَل اْلَعالُء ْبُن احلَْ 

 َلُه ُظُهورُُهْم.
يـَتَـُهْم [ ، فَِإْن ابَ 1َن اْلُمْسِلِمنَي يف احلِْْصِن يـُْعِلُمُه َأن  اْلَقْوَم لَْيَس هَلُْم ِإال اْلبَـَياُت ]قَاَل: وََكَتَب رَُجٌل مِ 

َياِت:  وََكَسَر َعْسَكَرُهْم فـََقْد قـَتَـَلُهْم وََكَسَر َشوَْكتَـُهْم، َوأَثـَْبَت يف ِكَتاِبِه ِإىَل اْلَعالِء هِبَِذِه األَبـْ
 ِط()ِمَن اْلَبْسيِ 

 ا[ َما َكتَـْبُت َلُه ... ِمينِّ ِإلَْيَك َوَخرْيُ الر ْأِي َما َحَضرَ 2ُقْل لِْلَعالِء لِيَـْفَهَم ] -1
 [ َواحْلَيِّ ال ِذي َنَظَرا3ِإن  اْلَعُدو  ال ِذي َأْشَجاَك َمْنزِلُُه ... ِمْثُل اأَلَساِوِد ] -2
 هَلُْم ... ِإال اْلبَـَياُت مبَا ال َقل  َأْو َكثـَُراُأْسُد النـ َهاِر ِضَباُع الل ْيِل لَْيَس  -3
 اأَلْمُر َّلل  يـُْعِطي الن ْصَر َمْن َصرَبَاَهَذا ال ِذي ال َأَرى ِإال َعِزميََتُه ... وَ  -4
َعِصٍف ... َلْسَنا نـََرى فيه ال مشسا وال قمرا  -5 ِم ُمنـْ  َكْم يـَْوَم ُسوٍء ِمَن اأَلاي 

__________ 
ين متيم، فلما راه رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم قال: )هذا سيد أهل الوبر( . ] )( [ ب

، 182 /4، إحتاف السادة 877، املطالب العالية 404 /9، 107 /3 )احلديث يف جممع الزوائد
 ( .74 /14، واألغاين 324 /4، وأنوار الربيع 483 /5وانظر اإلصابة 

 هبذا الرسم.[ يف األصل: )البياة( وتكررت 1]
 يـَْرضى من البيات: تدبري األمر ليال، وبيت العدو: أوقع هبم ليال، ومنه قوله تعاىل: ِإْذ يـُبَـيُِّتوَن ما ال



 [ ، )الصحاح: بيت( .108]سورة النساء:  108: 4اْلَقْوِل 
 [ يف األصل: )للعالء يفهم( .2]
 [ األساود: مجع األسود، وهو العظيم من احليات وفيه سواد.3]
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 ْزَت اْلِوْرَد َوالص ْدرَا[ لَْيَسْت مبُْنَكَرٍة ... ِمْثَل اْلِعَداِة َفحُ 1فـََرْجَتُه اِبل يِت ] -6
 [2بـُْؤساا َوتـَْعساا ِلَمْن اَنَواَك يف رََهٍج ... الَقى احلَِْماَم َوالَقى َحي ةا ذََكَرا ] -7

تَـَهْت َهِذِه األَبـَْياتُ  ، َعِلَم أَن ُه َأَمَر بِبَـَياِت اْلَقْوِم، َوَعزَ  قَاَل: فـََلم ا انـْ َم َعَلى َذِلَك، ِإىَل اْلَعالِء ْبِن احلَْْضَرِميِّ
 مثُ  بـََعَث ِإىَل ُأولَِئَك اْلُمَحاَصرِيَن يف احلصن:

ْعُتُم 3)أن كانوا َعَلى ُأْهَبِة احْلَْرِب، فَِإَذا َعِلْمُتْم َأيّنِ َقْد َكَبْستُـُهْم ] [ فَاْخُرُجوا َعَلْيِهْم، 4اْلَمْعَمَعَة ][ َومسَِ
هُ   ْم( .فَِإيّنِ َأْرُجو َأْن مُيَكَِّن اَّلل ُ ِمنـْ

ُع الن اَس َويـَُقوِّي قـُُلوهَبُْم َوَعْزَمُهْم، وَ  َلِتِه تِْلَك ُيَشجِّ َهاُهْم َعِن قَاَل: َواَبَت اْلَعالُء ْبُن احلَْْضَرِميِّ يف لَيـْ يـَنـْ
يل اخْلرََبَ ِمَن اْلَقْوِم، قَاَل:  ، قَاَل: مثُ  ِإن ُه َدَعا ِبَرُجٍل ِمْن َأْصَحاِبِه َوقَاَل َلُه: اْمِض َوجَتَس سْ اْلَفزَِع َواْلَفَشلِ 

ِمرُي، ُقْم ا األَ َفَمَضى َذِلَك الر ُجُل، فـََلم ا َكاَن َوَقْد قـَُرَب اْنِفَجاُر الصُّْبِح، ِإَذا اِبلر ُجِل َقْد َوافَاُه فـََقاَل: أَيُـّهَ 
ىَل ُمَعْسَكرِِهْم فـََلْم َأمْسَْع هَلُْم َحرََكةا، َواْلَقْوُم ِعْنِدي فـََقْد َأْمَكَنَك اَّلل ُ ِمَن اْلَقْوِم، َوَذِلَك َأيّنِ َقْد َأْشَرْفُت إِ 

ا ُسَكاَرى ال يـَْعِقُلوَن. قَاَل: َفِعْنَدَها اَنَدى اْلَعالُء ْبُن احلَْْضَرِميِّ يف َأْصَحاِبهِ  ، فـَرَِكَب َفَساَر حَنَْو اْلَقْوِم ُرَوْيدا
[ اْلُفْرُس َوَمْن َمَعُهْم ِمَن اْلَعَرِب ِإال 5ْم َأَكب  َعَلْيِهُم اخْلَْيَل، فـََلْم َيْشُعِر ]ُرَوْيداا، َحىت  ِإَذا َعاَيَن َعْسَكَرهُ 

َقُظوا َفزِِعنَي، فََأَخذَ   هْتُُم السُُّيوُف.َوَحَواِفُر اخْلَْيِل َتَطُؤُهْم، فَاْستَـيـْ
 َوَخَرُجوا ِمْن ورائهم،[ ِمْن اَبِب احلِْْصِن، 6قَاَل: َوفـََتَح ُأولَِئَك اْلُمَحاَصُروَن ]

__________ 
 [ يف األصل: )ابلذي( .1]
 [ يف األصل: )حية الذكرا( .2]

( ، أي حية ذكر: أي شجاع، واحلية تكون للذكر واألنثى، وقد روى عن العرب: )رأيت حيّا على حية
 ذكرا على أنثى، وفالن حية ذكر، أي شجاع شديد )اللسان: حيا( .

 ليهم، وكبسوا دار فالن: أغاروا عليها فجأة.[ كبستهم: أي هجمت ع3]
 )الصحاح: كبس( .



 [ يف األصل: )املدمعة( .4]
 املعمعة: صوت األبطال يف احلرب، وصوت احلريق يف القصب.

 )الصحاح: معمع( .
 فلم يشعروا الفرس( .[ يف األصل: )5]
 [ يف األصل: )احملاصرين( .6]
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ْلُمْسِلِمنَي نـََفٌر َيِسرٌي، َوقُِتَل ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َبَشٌر فَاقْـتَـَتَل اْلَقْوُم ِقَتاال َشِديداا يف َجْوِف الل ْيِل، فـَُقِتَل ِمَن ا
أ[ َواْجتَـَهَد اْلُمْسِلُموَن  29[ ، ]1 موضع يقال له الّردم ]َكِثرٌي، َوَأَضاَء الصُّْبُح َواهْنََزَم/ اْلُكف اُر إىل

 َعَلى َما َقَدُروا َعَلْيِه ِمْن َغَنائِِمِهْم.
يِع نـََواِحي اْلَبْحَرْيِن َحىت  َصاَر يف نـَيٍِّف َعَلى قَاَل: َواْجَتَمَعْت َعبْ  ُد اْلَقْيِس ِإىَل اْلَعالِء ْبِن احلَْْضَرِميِّ ِمْن مجَِ

فـََقاَل: )اَي  ْضَرِميِّ ِة أَْلٍف ِمْن َأْصَحاِبِه ال ِذيَن َقِدُموا َمَعُه، َومِم ِن احْنَاَز ِإلَْيِه، َوَأقْـَبَل َعَلْيِهُم اْلَعالُء ْبُن احلَْ ِست  
ُسوِل هللا صّلى هللا عليه َمْعَشَر َعْبِد اْلَقْيِس، اْعَلُموا أَن ُكْم يف ِجَهاِد َهُؤالِء َكِجَهاِد َمْن َجاَهَد َبنْيَ َيَدْي رَ 
ْنُكْم يف اجْلَِناِن َوالرِّْزُق وآله َوَسل َم، َولَْيَس َبنْيَ َهُؤالِء َوَهُؤالِء فـَْرٌق ِإال يف الن َسِب، اْعَلُموا َأن  اْلَقِتيَل مِ 

، َوِلْلَحيِّ ِمْنُكُم اْلغُْنُم َوالسُُّروُر، َوَقْد َذل ْت َلُكْم اَي مَ  ْعَشَر َعْبِد اْلَقْيِس الّرِقَاُب ِبُقُدوِمي َعَلْيُكْم، ِعْنَد اَّللِ 
 اجلَِْهاِد( . فَأَْبِشُروا اِبلن ْصِر َعَلى َأْعَداِئُكْم، َوْلَتْصُدْق نِي اُتُكْم يف 

َنا فـََرٌج َوثـََواٌب [ : )َصَدْقَت أَيُـَّها اأَلِمرُي، َلَقْد َكاَن ُقُدوُمكَ 2فـََقاَل اْلُمْنِذُر ْبُن اجْلَاُروِد اْلَعْبِديُّ ]  َعَليـْ
اَن َعَلى َعُدوِّاَن، ومل يكن خيذلنا، َعِظيٌم لََنا َوَلَك يف ِجَهاِد َعُدوِّاَن، َوَلْو مَلْ أَتْتَِنا َلَكاَن اَّلل ُ َعز  َوَجل  يـَْنُصرُ 

يِع َأْعدَ  َنا ِمْن مجَِ َها ِإال َطرِيٌق ولكن أيها األمري، ها هنا جزيرة فيها قوم كفارهم َأَشدُّ َعَليـْ ائَِنا، َولَْيَس ِإلَيـْ
ُهْم، فَِإَذا فـََرْغَت َفِسْر  ِإىَل َعُدوِّاَن َوَعُدوَِّك ِمْن َهُؤالِء اْلُفْرِس َواِحٌد، َفِسْر ِإلَْيِهْم فـََلَعل  اَّلل َ َأْن مُيَكَِّن ِمنـْ

 َوَغرْيِِهْم ِمَن الكفار( .
__________ 

 احلارث العبقسيني ابلبحرين وهي كبرية، قال:[ الّردم: قرية لبين عامر بن 1]
 كم غادرت ابلّردم يوم الّردم ... من مالك أو سوقة سيدمي

 )ايقوت: الردم( .
)واسم اجلارود بشر( بن عمرو بن خنيس العبدي، أمري من األجواد ولد يف  [ املنذر بن اجلارود2]



بن أيب طالب، وواّله علي على إمرة عهد النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم، وشهد اجلمل مع علي 
 . فمات فيها.-هـ 61إصطخر، مث بلغه عنه ما ساءه فعزله، مث واّله عبيد هللا بن زايد تعز اهلند سنة 

، 117 /11، األغاين 314 /4، هنج البالغة 279، مجهرة النسب ص 265 -264 /6ة )اإلصاب
 ( .292 /7، األعالم 323 /12

(1/161) 

 

[ َوِفيَها َخْلٌق َكِثرٌي، َفَساَر ِإلَْيِهْم يف 1 َدارِيَن ]اْلَعالُء ْبُن احلَْْضَرِميِّ ِفيَمْن َمَعُه يُرِيُد َجزِيَرةَ  قَاَل: َفَسارَ 
ْيُل ال َوخَ َجْوِف الل ْيِل، َولَْيَس هَلَا ِإال َطرِيٌق َواِحٌد، َوَعَلى َطرِيِقَها قـَْوٌم حَيُْرُسوهَنَا، فـََلْم َيْشُعِر احْلََرُس إِ 

ُهْم، فـََقتَـُلوُهْم َعْن آِخرِ  ِهْم، َوَدَخَلِت اخْلَْيُل ِإىَل اجْلَزِيَرِة َفَما تـَرََكْت ِفيَها ذََكراا ِإال اْلُمْسِلِمنَي َقْد َوافـَتـْ
يِع َما َكاَن يف اجلَْ  زِيَرِة ِمَن النَِّساِء قـَتَـُلوُه، ِإال َما َكاَن ِمْن ِصَغاِر الذُّرِّي ِة. َواْحتَـَوى اْلُمْسِلُموَن َعَلى مجَِ

 [ :2َرُفوا ِإىَل َعْسَكرِِهْم، فَأَْنَشَأ بـَْعُض اْلُمْسِلِمنَي يـَُقوُل ]َوالذُّرِّي ِة َواأَلْمَواِل، َواْنصَ 
 )ِمَن اْلَبِسيِط(

 [4[ َوَساِكِنَها ... َذْرعاا َفُخْضُت ِإىَل ُكف اِر َدارِيِن ]3َضاَق اْلَفَضاُء ِبَدارِيَنا ] -1
تُـُهُم ... َوْسَط اجلَْ  -2  زِيَرِة اِبلص ْيِد اْلَمَياِمنيِ ِمْن َحْيُث مَلْ يـَْعَلُموا َحىت  رََميـْ
 [5َلم ا رََأْواَن خَنُوُض اْلَبْحَر حَنَْوُهُم ... َأْخَلى َعِن اْلَمْوِت َأْصَحاُب اْليَـَتاِمنِي ] -3
 [6. فَاْستَـْغَلَب اْلَقْوُم َمْن دون األطارين ]ظَنُّوا الظُُّنوَن َوقَاُلوا اجلِْْسُر ُدوهَنُُم .. -4

__________ 
 256 /15واألغاين  310 /3يف األصل: )دارمي( حمرفة، وصواهبا )دارين( كما يف الطربي  [1]

 .371 /2والكامل البن األثري 
 دارين: فرضة ابلبحرين جيلب إليها املسك من اهلند، والنسبة إليها داري، قال الفرزدق:

 ريكة من ماء مزن ... ودارّي الذكّي من املدامكأن ت
ملسلمني اقتحموا إىل دارين البحر مع العالء بن احلضرمي فأجازوا ذلك اخلليج ويف كتاب سيف: أن ا

إبذن هللا مجيعا ميشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يطمر أخفاف اإلبل، وإن ما بني الساحل إىل 
ر يف بعض احلاالت، فالتقوا وقتلوا وسبوا فبلغ منهم الفارس ستة دارين مسرية يوم وليلة لسفر البح

ف والراجل ألفني. قال: قلت أان: وهذه صفة أوال أشهر مدن البحرين اليوم، ولعل امسها أوال آال
 . )ايقوت: دارين( .-هـ 12ودارين وهللا أعلم، فتحت يف أايم أيب بكر رضي هللا عنه سنة 



 .96ي، كما يف فتوح البلدان ص [ الشاعر هو كّراز الّنكر 2]
عن )دابينا( ، أصلها )دارين( ممنوعة من الصرف وأطلق الفتحة [ يف األصل: )بداران( وهي حمرفة 3]

 فجعلها ألفا فصارت )دارينا( .
 [ يف األصل: )الكفار دارينا( وال تستقيم هبا القافية.4]
 ى. انظر اللسان: يتم.[ اليتامني: كذا ابألصل، ولعلها مجع يتمان واحد اليتام5]
 املرفه يف احلرير، ففي اللسان: الّطران الطارون:[ األطارين: كذا ابألصل، ولعله من النوم 6]
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 ْرَساٍن مَيَاِننيِ [ ... ِعْنَد اللَِّقاِء َوفُـ 1فَاخْلَْيُل تـُْرِدي أِبَْبطَاٍل َجَحاِجَحٍة ] -5
 [2ُخُذُهْم ... فـََترْتُُك اْلَقْوَم َصْرَعى ِلْلَعَراِننِي ]ال زَاَلِت اْلِبيُض َواأَلْرَماُح أتَْ  -6
 َحىت  اقْـَتَسْمَنا ِبَدارِيَنا َغَنائَِمَها ... ِمْن َماهِلَا ِمْن َذَواِت اخْلَزِّ َواْلِعنيِ  -7
 [ اْلَمالِعنيِ 3َفَراَن ... اِبْلَقْوِم ُطرًّا َعَلى َعْزِم ]اَّلل ُ أَي َداَن َواَّلل ُ َأظْ  -8

ُم ِمَن اْلَقْوِم، قَاَل: مثُ  َساَر اْلَعالُء ْبُن احلَْْضَرِميِّ َحىت  َواىَف اْلُكف اَر مبَْوِضٍع يـَُقاُل َلُه الر ْدُم، َوَداَن اْلَقوْ 
قـَْيِس ْبِن َعاِصٍم، َفَضَربَُه  ٌل ِمَن اْلُكف اِر يـَُقاُل َلُه َأجْبَُر ْبُن جُبَرْيٍ َعَلىَواْختَـَلُطوا َواقْـتَـتَـُلوا َساَعةا، َفَحَمَل رَجُ 

 [ ، مثُ  َضَربَُه قـَْيٌس َضْربَةا أَْثَخنَـْتُه، مثُ  أَْنَشَأ قـَْيٌس يـَُقوُل:4ب[ اِبحْلََجَفِة ] 29على رأسه فالتقاها/ ]
 )ِمَن الط وِيِل(

 اَيُفوَخ َأجْبَرِ َأْدَمْيُت ُرحمِْي َوأَن يِن ... َضَرْبُت حبَدِّ الس ْيِف [ 5َأمَلْ تـََرين ] -1
 َوَما فَاَتيِن ِإال آِبِخِر ُجْرَعٍة ... ِمَن اْلَمْوِت يف َكاٍب ِمَن الل ْوِن َأْكَدرِ  -2
 رِ وََكاَن َلُه ِإْسٌم َعِظيٌم ِلَفْضِلِه ... فََأْخَلَفُه يف ُكلِّ ِوْرٍد َوَمْصدَ  -3
 [6أموال الّصغار ومشعر ] يـَُقوُد ِإىَل اإِلْسالِم اِبجْلَْهِل َجْحَفال ... لينهب -4

__________ 
 ] )( [ ضرب من اخلز، قال الليث: الطرن اخلز والطاروين ضرب منه )اللسان: طرن( .

 ولعله من السكر، أي غلبهم السكر فناموا، ففي اللسان: ويف النوادر: طرين الشرب وطرن إذا
 اختلطوا من السكر وهللا أعلم. )اللسان: طرن( .

 جحجاح، وهو السيد الكرمي، واهلاء فيه لتوكيد اجلمع، واجلحجح: [ جحاجحة: مجع1]
 السيد السمح، وقيل الكرمي وال توصف به املرأة. )اللسان: جحجح( .



ف حيث يكون [ صرعى للعرانني: أي ملقون على وجوههم، والعرنني هو األنف، أو هو أول األن2]
 دهتم. )الصحاح: عرن( .فيه الشمم، يقال: هم شم العرانني، وعرانني القوم: سا

 [ كذا ولعلها )على رغم( . والعزم: اجلد والقوة والصرب.3]
[ احلجفة: الرّتس إذا كان من جلود ليس فيه خشب وال عقب، فهو حجفة ودرقة واجلمع حجف 4]

 )الصحاح: حجف( .
 راين( .[ يف األصل: )أمل ت5]
 ل املسلمني اليت تذهب إىل بيت املال.[ كذا ابألصل، ولعلها: )أموال الصفا واملشعر( أي أموا6]
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 ر ْكِض َغرْيَ ُمَقص رِ [ َكْأساا ِمَن اْلَمْوِت ُمر ةا ... فـََوىل  َحِثيَث ال1فََأْوَجْرتُُه ] -5
 [2َكَذِلَك ِفْعِلي اِبْلَقَناِة َوِإن يِن ... ُخَوْيِلُد َغْيٍل اِبْلَمَكاِسِر َقْسَوِر ]  -6

ُم ْبُن َم اْلُكف اُر َبنْيَ أَْيِدي اْلُمْسِلِمنَي، َوَأَخَذهْتُُم السُُّيوُف، َوَقْد َكاَن رَئِيٌس هَلُْم يـَُقاُل َلُه احْلُطَ قَاَل: َواهْنَزَ 
عاا، فـََلم ا [ ، نـََزَل َعْن فـََرِسِه ِلَقَضاِء َحاَجٍة قـَْبَل َأْن تـََقَع اهْلَِزميَُة، فـََلم ا اهْنََزَم اْلَقْوُم َوَثَب ُمْسرِ 3زَْيٍد ]

ا ال يَْدِري َما َيْصَنُع، َوَضَع رِْجَلُه يف الرَِّكاِب ِلرَيَْكَب، وََكاَن ثَِقيَل اْلَبَدِن، َماَل ِبِه الس ْرُج فـََوَقَف قَائِما 
 وُل:[ َفَحَمَل َعَلْيِه َوَضَربَُه فـََقتَـَلُه، مثُ  َجَعَل يـَقُ 5[ رَُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ]4َوَبُصَر ِبِه ]

 )ِمَن الس رِيِع(
 [ يل َوْحَدُه ... َيْدُعو أبَِْعَلى الص ْوِت َمْن َعاِقِلي6َلم ا َبَدا ُحَطٌم ] -1
 يف النـ ْقِع ِإىَل فَاِرٍس ... َأْشَبَه َشْيٍء منه ابلّراجل َأقْـبَـْلتُ  -2
 [ ِمْن قـََنا َذاِبلِ 7منقطع احليلة يف موضع ... ِفيِه َقِصيٌد ] -3
 ْلُت ال تـَْعَجْل َأاَتَك الر َدى ... فـََلْسَت َعم ا ِجْئُت اِبْلغَاِفلِ فـَقُ  -4

__________ 
جر يف وسط الفم، وأوجرته الرمح: إذا طعنته به يف صدره [ أوجرته: سقيته، والوجور: الدواء يو 1]

 )الصحاح: وجر( .
 [ يف البيت إقواء، وغيل هنا: مبعىن اغتال.2]
، 309 /3هو احلطم بن زيد، وقد مر تصويبه، انظر خرب مقتله يف الطربي [ يف األصل )اخلطيم( و 3]

 .259 /15واألغاين 



 [ يف األصل: )وبضربه( وهو تصحيف.4]
 /15، واألغاين 309 /3و قيس بن عاصم، واألبيات التالية له، انظر اخلرب يف الطربي [ ه5]

259. 
 [ يف األصل: )خطيم( .6]
 يف.[ يف األصل: )قصدت( وهو حتر 7]

القصيد: الرمح املكسور، والقصد: الكسر، تقول: قصدت العود قصدا كسرته، وقيل: هو الكسر 
صد، يقال: القنا قصد، ورمح قصيد وقصد مكسور، ابلنصف، والقصدة: الكسرة منه واجلمع ق
 وتقصدت الرماح: تكسرت، أنشد ثعلب:

 إذا بركت خّوت على ثفناهتا ... على قصب مثل الرياع املقّصد
 اللسان: قصد( .)
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َثىَن َوَثىَن رِْجَلُه ... َعم ْمُتُه اِبْلُمْرَهِف اْلَقاِصلِ  -5  [1] َلم ا انـْ
فاا ُحَساماا فـَْوَق اَيُفوِخِه ... َفَخر  ِمْثَل اجْلََمِل اْلَباِزِل ] -6  [2َسيـْ
  ِمْن َواِئلِ َأْعِظْم ِبِه َرْزءاا َعَلى قـَْوِمِه ... ال َبْل َعَلى احْلَي نْيِ  -7

َُهْم أَن ُه قـََتَل ُحَطمَ   ْبَن زَْيٍد. قَاَل: مثُ  َمَضى َحىت  حلََِق اِبْلُمْسِلِمنَي َفَخرب 
، َن َواألَْنَصارِ قَاَل: َواهْنََزَمْت بـَُنو َبْكِر ْبِن َواِئٍل، فـََلِحُقوا اِبْلرَبَاِري َواْلَفَلَواِت َهائِِمنَي ِمْن ُسُيوِف اْلُمَهاِجرِي

ُروُه، َواهْنََزَم اْلُفْرُس، َفَصاَر َوَهَرَب اْلُمْنِذُر ْبُن النـُّْعَماِن َحىت  َصاَر ِإىَل آِل َجْفَنَة فَاْسَتَجاَر هِبِْم، فََأَجا
َُه مبَا [ ، َوَمَضى بـَْعُضُهْم َحىت  حلََِق ِبِكْسَرى فَ 4[ َواْلَقِطيُف ]3بـَْعُضُهْم ِإىَل َمْوِضٍع يـَُقاُل َلُه الز ارَُة ] َخرب 

ُهْم، فَاْغَتم  ِكْسَرى ِلَذِلَك َغمًّا َكِثرياا، َواْسَتْأَمَن أَْيضاا قَـ  ْوٌم ِمَن اْلُفْرِس ِإىَل اْلَعالِء ْبِن احلَْْضَرِميِّ َكاَن ِمنـْ
 [ .5فََأم نَـُهْم، َوَصاُروا اِبْلَبْحَرْيِن َحر اِثنَي َوَزر اِعنَي ]

َها اخْلُُمَس َوَوج َه ِبِه ِإىَل َومَجََع اْلَعالُء ْبُن ا دِّيِق  حلَْْضَرِميِّ َما َكاَن ِعْنَدُه ِمَن اْلَغَنائِِم، فََأْخَرَج ِمنـْ َأيب َبْكٍر الصِّ
ُ ِإلَ َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، وََكَتَب ِإلَْيِه خُيْرِبُُه مبَا فـََتَح اَّلل ُ َعز  َوَجل  َعَلْيِه ِمَن اْلَبْحَرْيِن، َفَكَتَب  ْيِه أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل 

 َعْنُه اِبجْلََواِب، َوَأقـَر ُه َعَلى اْلِبالِد.
ُ َعْنهُ قَاَل: َوَنِدَم الْ   ِمَن ُمْنِذُر ْبُن النـُّْعَماِن َعَلى َما َكاَن ِمْنُه َأَشد  الن َداَمِة، مثُ  َكَتَب ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل 

 َياِت:الش اِم هِبَِذِه األَبْـ 



__________ 
 [ القاصل: السيف القاطع.1]
كان أو أنثى وذلك يف السنة التاسعة. [ البازل: البعري الذي فطر انبه أي انشق فهو ابزل، ذكرا  2]

 )اللسان: بزل( .
[ الزارة: قال أبو منصور: عني الزارة ابلبحرين معروفة، والزارة: قرية كبرية هبا، ومنها مرزابن الزارة 3]

يف أايم أيب بكر الصديق رضي هللا عنه، وصوحلوا،  -هـ 12ذكر يف الفتوح، وفتحت الزارة سنة وله 
 سكري: اخلط والزارة والقطيف قرى ابلبحرين وهجر.قال أبو أمحد الع

 )ايقوت: الزارة، ومعجم ما استعجم: زارة( .
هناك غلب عليها اآلن  [ القطيف: مدينة ابلبحرين قصبتها وأعظم مدهنا، وكان قدميا امسا لكورة4]

 اسم هذه املدينة. )ايقوت: القطيف( .
 [ يف األصل: )تراثني والزارعني( .5]
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 )ِمَن اْلَكاِمِل(
 رور وإّنين مغرورَعَجباا أَلْمِري َواحْلََواِدُث مَج ٌة ... ُأْدَعى الغ -1
 ِإيّنِ َلَعْمُرَك َواتٌِر َمْوُتورُ  [ َلم ا مَلْ َأِجْد يل َمْهَرابا ...1َقْد قـُْلُت ] -2أ[  30]
 َوَأْطُعت ِكْسَرى يف ال ِذي َأم ْلُتُه ... َوَوتـَْرُت قـَْوماا َوتْـُرُهْم حَمُْذورُ  -3
 [ اخْلَالِئِق نُورُ 2الش ْمَس يف َهِذي ]ِإن  ال ِذي مَسََك الس َماَء َمَكاهَنَا ... وَ  -4
ُبُه َمْغُفورُ َأْعَلى إبِِفْـَراِد اخْلَالِئِق وَ  -5  ْحَدُه ... ِإن  اْلُمَراِجَع َذنـْ
 ال َخرْيَ يف ُمْلٍك يـُنَـقُِّص َأْهَلُه ... َويـَُزوُل َعْنُه فَِإن ُه َمْقُهورُ  -6
 ... ِفيِه اخْلُُلوُد َوَجارُُه َمْسُرورُ َقْد َكاَن ِللنـُّْعَماِن ُمْلٌك َواِسٌع  -7
َقى َوَذِلَك َهالِ  -8 َئاِن َما اْلَمْحُقوُق َواْلَمْوُقورُ َهَذا ال ِذي يـَبـْ  ٌك ... َشيـْ
 [3َفَمَضى َكَأان  مَلْ َنُكْن يف ِظلِِّه ... يـَْوماا َومَلْ َيُك ِفيِه يل قطمري ] -9

__________ 
 ن يف البيت زحاف.[ يف األصل: )فقد قلت( ويكو 1]
 [ يف األصل: )يف هذا( .2]



هي القشرة الرقيقة، ويقال: هي النكتة البيضاء اليت يف ظهر [ القطمري: الفوفة اليت يف النواة، و 3]
النواة تنبت منها النخلة )الصحاح: قطمر( . داللة على ضعة الشيء وقّلته وحقارته، أراد الشاعر أنه 

 مل حيصل على شيء.
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 [2[ َحْضَرَمْوَت ِمْن ِكْنَدَة َوَغرْيَِها ]1ِذْكُر اْرِتَداِد َأْهِل ]
ا فرغ أبو بكر رضي هللا َعْنُه ِمْن َحْرِب َأْهِل اْلَبْحَرْيِن، َعَزَم َعَلى حُمَارَبَِة َأْهِل َحْضَرَمْوَت ِمْن فلم قال:

 [ ال ِذي َكاَن َوالُه َعَلْيِهْم َرُسوُل اَّللِ  َصل ى اَّلل ُ 3ِكْنَدَة، َوَذِلَك َأن  َعاِمَلُهْم ِزاَيَد ْبَن لَِبيٍد األَْنَصاِري  ]
ُهْم َما جيَُِب َعَلْيِهْم ِمْن زََكاِة 4َلْيِه وآله َوَسل َم ]عَ  [ ، َكاَن ُمِقيماا حبَْضَرَمْوَت، ُيَصلِّي هِبِْم َوَيَُْخُذ ِمنـْ

 ِإىَل ْمرُ َأْمَواهلِِْم، فـََلْم يـََزْل َكَذِلَك ِإىَل َأْن َمَضى َرُسوُل هللا صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم ِلَسِبيِلِه، َوَصاَر األَ 
ْعَنا َكالَمَك ودعائك إِ  ىَل َهَذا َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فـََقاَل َلُه اأَلْشَعُث ْبُن قـَْيٍس: )اَي َهَذا، ِإان  َقْد مسَِ

ِإن ُه َقِد اْجَتَمَع ا، [ : )اَي َهذَ 5الر ُجِل، فَِإَذا اْجَتَمَع الن اُس ِإلَْيِه اْجَتَمْعَنا( ، قَاَل َلُه ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد ]
 اْلُمَهاِجُروَن َواألَْنَصاُر( ، فـََقاَل اأَلْشَعُث: )ِإن َك ال َتْدِري َكْيَف َيُكوُن اأَلْمُر بـَْعَد َذِلَك( .

ئاا، مثُ  قَاَم ِإىَل اأَلْشَعِث بن قيس  قَاَل: َفَسَكت ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد َومَلْ يـَُقْل َشيـْ
__________ 

 )أرض حضرموت( . صل:[ يف األ1]
 .383 -378 /2، وابن األثري 342 -330 /3[ انظر يف ردة حضرموت وكندة: الطربي 2]
[ زايد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان البياضي األنصاري من بين بياضة بن عامر، خرج إىل رسول هللا 3]

درا واملشاهد كلها، هد بصّلى هللا عليه وآله وسّلم وأقام معه يف مكة، مث هاجر معه إىل املدينة، ش
واّله الرسول صّلى هللا عليه وآله وسّلم حضرموت وأقّره عليها أبو بكر وأمره بقتال املرتدين، تويف يف 

 خالفة عمر، وقيل يف خالفة معاوية.
 ( .587 -586 /2، اإلصابة 525، 245وما بعدها، أنساب األشراف ص  330 /3)الطربي 

 ا جيب عليهم( خرجة من احلاشية... م[ قوله: )كان مقيما بينهم .4]
 [ يف األصل: )هنيان بن لبيد( .5]
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[ ، فـََقاَل: )اَي َأْشَعُث، أَْنُشُدَك ابَّلل  َوإِبمَياِنَك 1اْبِن َعمٍّ َلُه ِمْن ِكْنَدَة يـَُقاُل َلُه اْمُرُؤ اْلَقْيِس ْبُن َعاِبٍس ]
يه وآله َوَسل َم ِإْن َنَكْصَت َأْو رََجْعَت َعْن ِديِن اإِلْسالِم، فَِإن َك ِإْن َوُقُدوِمَك ِإىَل َرُسوِل اَّللِ  صّلى هللا عل

ال بُد  لَُه ِمْن قَائٍِم يـَُقوُم ِبِه فـَيَـْقُتُل َمْن َخاَلَفُه َعَلْيِه، فَات ِق تـََقد ْمَت تـََقد َمِت الن اُس َمَعَك، َوِإن  َهَذا اأَلْمَر 
َقْد َعِلْمَت مبَا َجَرى َعَلى َمْن َخاَلَف َأاَب َبْكٍر ِمَن العرب ومنعة الزكاة( . فقال له اَّلل َ يف نـَْفِسَك، فَـ 

ا َقْد َمَضى لِ  َسِبيِلِه، َوِإن  اْلَعَرَب َقْد رََجَعْت ِإىَل َما تـَْعُبُد ِمَن اآلاَبِء، األشعث: )اي ابن َعاْبٍس، ِإن  حُمَم دا
َنا أَبُو َبْكٍر َجْيشاا َكَما بـََعَث ِإىَل َغرْيَِك، َوحَنُْن َأْقَصى اْلَعَرِب َدا َعُث ِإلَيـْ راا( . قَاَل َلُه اْمُرُؤ اْلَقْيِس: )َفَسيَـبـْ

َنا، َفال يََدْعَك َأْن تـَْرِجَع ِإىَل اْلُكْفِر بـَْعَد اإلميان( َوأَْيضاا فَِإن  ِزاَيَد ْبَن لَِبيدٍ  .  َبنْيَ َأْظُهِراَن، َوُهَو َعاِمٌل َعَليـْ
قال: فضحك األشعث، مث قال: )أو ال يرضى زايد اي ابن َعاِبٍس َأْن جنُِريَُه َوَيُكوَن َبنْيَ َأْظُهِراَن( ، قَاَل 

 ُث، اْنُظْر َما َيُكوُن بـَْعَد َهَذا( .َلُه اْمُرُؤ اْلَقْيِس: )اَي َأْشعَ 
 [ :2قَاَل: مثُ  اْنَصَرَف اْمُرُؤ اْلَقْيِس َوُهَو يـَُقوُل ]

 اْلَواِفِر()ِمَن 
 [3َأال أَْبِلْغ أاب بكر رسوال ... وسّكان املدينة أمجعينا ] -1

__________ 
القيس الكندي، وفد إىل  [ امرؤ القيس بن عابس )يف األعالم عانس ومها( بن املنذر بن امرئ1]

دة، شاعر النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم فأسلم وثبت على إسالمه ومل يرتد مع املرتدين من قومه كن
خمضرم من أهل حضرموت، شهد فتح حصن النجري وخباية شرقي ترمي، سكن الكوفة وتويف هبا سنة 

 .-هـ 25
، اتريخ شعر 5واملختلف ص  ، املؤتلف137 /1، أسد الغابة 113 -112 /1)اإلصابة 

 ( .12 /2، األعالم 44 /1احلضرميني 
، وشرح 115 /3، واتريخ دمشق 5ص [ جاءت األبيات غري الرابع يف: املؤتلف واملختلف 2]

 .310 /5البغدادي  -أبيات مغين اللبيب
 .135 /1يف كتاب العفو واالعتذار  5، 4، 1واألبيات: 
 نسبها البن عامر الكندي. 59 -58ص  يف الوحشيات 5، 4، 2، 1واألبيات: 
، 112 /1ابة يف اإلص 2، 1. والبيتان: 300يف كتاب املكاثرة عند املذاكرة ص  5، 1والبيتان: 
 يف اللسان )سلم( . 5، 3والبيتان: 



 [ املؤتلف واملختلف وشرح أبيات املغين:3]
 )وخص هبا مجيع املسلمينا( .
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 [2بِيَنا ][ بـَْييِت بـُُيواتا ... مبَا قَاَل الن يبُّ ُمَكذِّ 1فـََلْيَس جُمَاِوراا ] -2
ْلِم َلم ا ...  -3  ب[ 30[ / ]3رَأَيـْتُـُهُم تـََول ْوا مدبرينا ]َدَعْوُت َعِشرييت لِلسِّ
 [ َغاِبرِيَنا4شأمتم قومكم وشأمتموان ... وغابركم سيشأم ] -4
ْلِم ]5فـََلْسُت ِبَعاِدٍل َّلل  َرابًّ ] -5  [ ِديَنا6[ ... َوال ُمتَـَبدِّال اِبلسِّ

يِن اإِلْسالِم، فـََلْم يـَْرِجُعوا َوَعَزُموا َعَلى ِإقَاِم الص الِة رَتََق اْلَقْوُم ِفْرقـََتنْيِ، ِفْرقٌَة َأقَاُموا َعَلى دِ قَاَل: َوافْ 
 َوِإيَتاِء الز َكاِة، َوِفْرَقٌة َعَزُموا َعَلى َمْنِع الز َكاِة َواْلِعْصَياِن.

ٍم اَنَدى يف َواْنَصَرَف ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد َمْغُموماا إِ  َأْهِل َحْضَرَمْوَت َفَجَمَعُهْم مثُ   ىَل َمْنزِِلِه، فـََلم ا َكاَن بـَْعَد َأاي 
َه هِبَا ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، أَلن  الن   اَس َقِد اْجَتَمُعوا قَاَل: )امْجَُعوا َصَدقَاِتُكْم، فَِإيّنِ ُأرِيُد َأْن َأُوجِّ

ُهمُ َعَلْيِه، وَ    اْلُمْسِلِمنَي( .َقْد َأْهَلَك اَّلل ُ َأْهَل الّرِد ِة َوَأْمَكَن ِمنـْ
َها َكارِِهنَي، َوِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد جيَْ  َمُع الص َدقَاِت َوال قَاَل: َفَجَعَل قـَْوٌم يـُْعُطونَُه الز َكاَة طَائِِعنَي، َوقـَْوٌم يـُْعُطونَُه ِإاي 

  الص َراَمَة، َغرْيَ أنه أخذيُرِيِهْم ِمْن نـَْفِسِه ِإال
__________ 
 ] )( [ الوحشيات:

 )وأبلغها مجيع املسلمينا(
 اإلصابة:

 )وبلغها مجيع املسلمينا( ،
 العفو واالعتذار:

 )وخص به سراة املؤمنينا( ،
 املكاثرة:

 )وبلغه سراة املؤمنينا( .
 [ يف األصل: )جماوري( .1]
 [ املؤتلف وشرح أبيات املغين:2]



 ست جماورا أبدا قبيال ... مبا قال النيب مكذبينا()فل
 ف وشرح أبيات املغين:[ املؤتل3]

 )للسلم حىت ... رأيتهم أغاروا مفسدينا( .
 [ يف األصل:4]

 )وعايركم سيام عابرينا(
 دون إعجام.
 الوحشيات:

 )وآخركم سيشأم آخرينا( ،
 العفو واالعتذار: )كأشأم غابرينا( .

 ة وأبيات املغين واللسان والعفو واالعتذار:[ املؤتلف واملكاثر 5]
  راب ... وال مستبدال ابلسلم دينافلست مبدال ابَّلل  

 الوحشيات:
 وال متبدال ابَّلل  راب ... وال متبدال ابلدين دينا

ْلِم َكاف  6] ةا َوال [ السلم: هنا اإلسالم، ويلمح إىل قوله تعاىل: اي أَيُـَّها ال ِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ
 [ .208]البقرة:  208: 2َعُدوٌّ ُمِبنٌي تـَت ِبُعوا ُخُطواِت الش ْيطاِن ِإن ُه َلُكْم 
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ِم اَنقَةا ِمْن ِإِبِل الص َدَقِة فـََومَسََها َوَسر حَ  َه هِبَا ِإىَل َأيب َبْكٍر، يـَْوماا ِمَن اأَلاي  َها َمَع اإِلِبِل ال يِت يُرِيُد ]َأْن[ يـَُوجِّ
[ ِمْن َبيِن ُقَشرْيٍ، فََأقْـَبَل ِإىَل رَُجٍل 1اُل َلُه زَْيُد ْبُن ُمَعاِويََة اْلُقَشرْيِيُّ ]وََكاَنْت َهِذِه الن اَقُة ِلَفىتا ِمْن ِكْنَدَة يـُقَ 

، ِإن  ِزاَيَد ْبَن لَِبيٍد َقْد َأَخَذ اَنَقةا 2اُل َلُه حارثة بن سراقة ]ِمْن َساَداِت ِكْنَدَة يـُقَ  [ ، فقال له: )اي ابن َعمٍّ
 ِإِبِل الص َدَقِة، َوَأاَن َمْشُغوٌف هِبَا، فَِإْن رَأَْيَت َأْن ُتَكلَِّمُه ِفيَها فـََلَعل ُه َأْن يَُطلَِّقَها يل فـََومَسََها َوَجَعَلَها يف 

 َذ َغرْيََها ِمْن إبلي، فإين لست أمنع َعَلْيِه( .َوَيَْخُ 
رَأَْيَت َأْن تـَُرد  اَنَقَة َهَذا اْلَفىَت َعَلْيِه َوأَتُْخَذ َغرْيََها قَاَل: فََأقْـَبَل َحارِثَُة ْبُن ُسَراقََة ِإىَل ِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد َوقَاَل: )أَ 

َها ِميَسَم الص َدَقِة َوال فـََعْلَت ُمنَـع ماا( ، فـََقاَل َلُه ِزاَيٌد: )ِإهن َ  ، َوَقْد َوَضَع َعَليـْ ا َقْد َدَخَلْت يف َحقِّ اَّللِ 
ارِثَُة ْبُن ُسَراَقَة ِمْن َذِلَك، مثُ  قَاَل: )َأْطِلْقَها َوأَْنَت َكِرمٌي، َوِإال َأْطِلْقَها ُأِحبُّ َأْن آُخَذ َغرْيََها( ، فـََغِضَب حَ 

نَـَها َأْو  َوأَْنَت لَِئيٌم( ، قَاَل: فـََغِضَب زاَِيٌد ِمْن َذِلَك، مثُ  قَاَل: )ال ُأطَلُِّقَها َحىت  أَْنُظَر َمْن حَيُوُل بـَْييِن َوبـَيـْ



 [ :3اَل: فـَتَـَبس َم َحارِثَُة ْبُن ُسَراَقَة َوَجَعَل يـَُقوُل ]مَيْنَـُعَها( ، قَ 
 )ِمْن َمْشُطوِر الس رِيِع(

 [4ُمَلم ٌع َكَما يـَْلَمُع الثـ ْوُب ] -2ِه الش ْيُب ... مَيْنَـُعَها َشْيٌخ خبَد يْ  -1
__________ 

 [ قوله: )زيد بن معاوية ... يقال له( خرجة من احلاشية.1]
رثة بن سراقة بن معديكرب بن وليعة بن شرحبيل الكندي، أحد رؤساء كندة، ارتد ومنع [ حا2]

 لصديق رضي هللا عنه.الزكاة وقاتل زايد بن لبيد البياضي عامل أيب بكر ا
 ، معجم البلدان: حضرموت( .50 -48 /1، كتاب الفتوح 332 /3)الطربي 

 .63 /3[ األشطار يف اتريخ دمشق 3]
 ومعجم البلدان )حضرموت( . 46 /2رابع يف كتاب األوائل للعسكري واألشطار غري ال

 .72 /3دمشق  ، واتريخ58 /1، وكتاب الفتوح 332 /3يف اتريخ الطربي  2، 1والشطران: 
 .107للقاسم بن سالم ص  -يف كتاب األمثال 3، 1والشطران: 

 [ األوائل: )ملمعا فيه كتلميع الثوب( .4]
 اتريخ دمشق:
 ه كتلميع الثوب( .)قد ملع الوج
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 [2اْلَعْيَب َوْقَت اْلَعْيِب ]َما ِإْن يـَُبايل  -4[ ... 1َماٍض َعَلى الر ْيِب ِإَذا ِخيَف الر ْيُب ] -3
َل ِلَصاِحِبَها: ُخْذ [ ْبُن ُسَراَقَة ِإىَل ِإِبِل الص َدَقِة، فََأْخَرَج الن اَقَة ِبَعْيِنَها، مثُ  قَا3قَاَل: مثُ  َأقْـَبَل َحارِثَُة ]

َفُه اِبلس ْيِف، حنَْ 4اَنقـََتَك ِإلَْيَك، فَِإْن َكل َمَك َأَحٌد فَاْخِطْم ] َا َأَطْعَنا َرُسوَل اَّللِ  َصل ى هللا عليه [ أَنـْ ُن ِإمن 
ا ]اْبُن[ َأيب ُقَحاَفَة َفَما َلُه طَاَعٌة يف وآله َوَسل َم ِإْذ َكاَن َحيًّا، َوَلْو قَاَم رَُجٌل ِمْن َأْهِل بـَْيِتِه أَلَطْعَناُه، َوَأم  

َعٌة، مثُ  أَْنَشَأ َحارِثَُة يـَقُ   [ :5وُل ]رِقَابَِنا َوال بـَيـْ
 )ِمَن الط وِيِل(

 [6َأَطْعَنا َرُسوَل اَّللِ  ِإْذ َكاَن َوْسطََنا ... فـََيا عجبا ممّن يطيع أاب بكر ] -1
__________ 

 ن الريب( والقافية فيه مضمومة.[ معجم البلدان: )إذا كا1]



 كتاب األمثال:
 )ال حيذر الريب إذا خيف الريب( .

 اتريخ دمشق:
 لعلم الريب( .)اليوم ال أخلط اب

 [ اتريخ دمشق:2]
 )وليس يف منعي حرميي من عيب( .

 [ يف األصل: )احلارثة بن سراقة( .3]
رب أنفه، واخلطام: كل ما وضع يف [ خطم أنفه: اخلطم من الدابة مقدم أنفها وفمها، وخطمه: ض4]

 أنف البعري ليقتاد به. )القاموس: خطم( .
 حلارثة بن سراقة. 271 /2)حضرموت( يف معجم البلدان  2، 1[ البيتان: 5]

 للخيطل بن أوس أخي احلطيئة. 246 /3مع بيت آخر يف الطربي  4، 2، 1األبيات 
 قارن هذه القصيدة بقصيدة احلطيئة:

 كزن على الغمر ... فداء ألرماح ركزن على الغمرأال كّل أرماح ر 
 ولعل هذه من تلك.( إذ تتداخل بعض األبيات واملعاين، 330 -329)ديوان احلطيئة ص 

 [ معجم البلدان:6]
 )ما دام بيننا فيا عجبا ... ما شأين وشأن أيب بكر(

 الطربي:
 )ما كان بيننا ... فيا ... لعباد هللا ما أليب بكر(

 يئة:ديوان احلط
 )إذ كان صادقا فيا عجبا ... ما ابل دين أيب بكر(
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 [1اِصَمُة الظ ْهِر ]لُِيورِثَُه َبْكراا ِإَذا َكاَن بـَْعَدُه ... َوتِْلَك َوبـَْيِت اَّللِ  قَ  -2
 َوِإن  ُأاَنساا َيَُْخُذوَن زََكاَتُكْم ... أقّل ورّب البيت عندي من الّذرّ  -3
 [2ال ِذي تـُْعُطونَُه جبََهاَلٍة/ ... َلَكالت ْمِر َأْو َأْحَلى ِبِفيَنا ِمَن الت ْمِر ] َوِإن   -4أ[  31]
 ... َوِإيّنِ أَلْهٌل َأْن ُأَويفِّ هِبَا َنْذِريَحَلْفُت مَيِيناا َغرْيَ َحْنٍث َمُشوبَةا  -5



 ْلُمثـَق َفِة السُّْمرِ [ ابِ 3َعَلى َما تـَْرُجو قـَُرْيٌش َوُدوَن َما ... يـَُرجُّوَن َطْعٌن ] -6
 َوَضْرٌب يُزِيُل اهْلَاَم َعْن ُمْستَـَقّرِِه ... َكَما َكاَنِت اأَلْشَياُخ يف َساِلِف الد ْهرِ  -7
 [ خَيَْزى هِبَا اْلَمْرُء يف اْلَقرْبِ 4قـَُرْيِشا َمالََنا ِإن  َهِذِه ... لَِتْلَك ال يِت ] أَنـُْعِطي -8
 [5ُطوا اللَِّئاَم ُمَقاَدةا ... َوُقوُموا َوِإْن َكاَن اْلُمَقاُم َعَلى اجْلَْمِر ]فـََيا قـَْوِم ال تـُعْ  -9

 [ يف اْلُعْسِر َواْلُيْسرِ 6َوَغْيَث َبيِن ]َحو اَء[ ]َفِكْنَدُة َما زَاَلْت لُُيواثا لدى اْلَوَغى ...  -10
نَ 7َوَما لَِبيِن تـَْيِم ْبِن ُمر َة ] -11  [8ا َوال تِْلَك اْلَقَباِئُل ِمْن ِفْهِر ][ ِإْمَرٌة ... َعَليـْ
 ْمرِ أَلن  َرُسوَل اَّللِ  َأْوَجَب طَاَعةا ... َوَأْوىَل مبَا اْستَـْوىَل َعَلْيِهْم ِمَن األَ  -12

َياِت، َكأَن ُه اتـ َقى َعَلى َما مجع من إبل َع ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد َهِذِه األَبـْ  قَاَل: فـََلم ا مسَِ
__________ 

 [ ديوان احلطيئة والطربي ومعجم البلدان:1]
 )أيورثها بكرا إذا مات بعده ... فتلك لعمر هللا قاصمة الظهر(

 [ ديوان احلطيئة:2]
 أو منعتم ... لكالتمر أو أحلى حللف بين فهر()فإن الذي أعطيتم 

 عن.[ يف األصل: )ترجو قريشا ... طعنا( والصواب ما أثبتنا، أي: دون الذي يرجون ط3]
 [ يف األصل: )الذي( .4]
 [ يف ديوان احلطيئة:5]

 )فقوموا وال تعطوا اللئام مقادة ... وقوموا وإن كان القيام على اجلمر(
 ا( ومل أر هلا وجها، ولعلها )حواء( أم البشر.[ يف األصل: )بين حر 6]
أاب بكر من عامر بن  [ يف األصل )متيم بن مرة( حتريف تيم، ويريد بتيم بن مرة أاب بكر وقومه، ألن7]

 ( .137 -136عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. )مجهرة النسب ص 
زمية بن مدركة بن إلياس بن مضر [ فهر: أبو قريش، وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خ8]

 بن نزار بن معّد بن عدانن، وليس من ولد فهر أحد إال قريش.
 وما بعدها( . 12)مجهرة النسب ص 
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َلِتِه يُرِيُد اْلَمِسريَ   ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َوَمَعُه نـََفٌر ِمْن الص َدَقِة َأْن تـُْؤَخَذ ِمْنُه، َفَخَرَج ِمْن لَيـْ
َياِت ]َأْصَحاِبِه، فـََلم ا َصاَر َعَلى َمِسريَِة يـَْوَمنْيِ ِمَن اْلَقْوِم ]َكَتَب[ ِإىَل َحارِثََة ْبِن ُسَراقَ   [ :1َة هِبَِذِه األَبـْ

 )ِمَن الط وِيِل(
  َغاِلٌب ... َعَلى َأْمرِِه َحىت  ُتِطيُعوا َأاَب َبْكرِ نـَُقاتُِلُكْم يف اَّللِ  َواَّلل ُ  -1
 َوَحىت  تـَُقوُلوا بـَْعَد ِخْزٍي َوِذل ٍة ... َرِضيَنا إبِِْعطَاِء الز َكاِة َعَلى اْلَقْسرِ  -2
 ُقوُلوا بـَْعَد ُكْفٍر َورِد ٍة ... أبَِان  ُأاَنٌس ال نـَُعوُد ِإىَل اْلُكْفرِ َوَحىت  تَـ  -3
 [2لَْيَس لََنا َواَّللِ  بُدٌّ ِمَن اْخِذَها ... َفُدوَنُكُموَها ِمْثَل رَاِغَيِة اْلَبْكِر ]وَ  -4
 جُمِْمُعوَن َعَلى الص رْبِ فَِإْن َتْصرِبُوا ِللض ْرِب َوالط ْعِن اِبْلَقَنا ... فَِإان  ُأاَنٌس  -5

َياُت ِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد هَ  ِذِه َغِضَبْت َأْحَياُء ِكْنَدَة ِلَذِلَك َغَضباا َشِديداا، مثُ  َوَثَب اأَلْشَعُث قَاَل: فـََلم ا َوَرَدْت أَبـْ
ُتْم َقْد َأزْ  ُوين َعْنُكْم اَي َمْعَشَر ِكْنَدَة ِإْن ُكنـْ [ َعَلى َمْنِع الز َكاِة َوَحْرِب َأيب 3َمْعُتْم ]ْبُن قـَْيٍس فـََقاَل: َخربِّ

ا َكائِناا َما َكاَن، َوَلِكن ُكْم َأْمَسْكُتْم َعْنُه َبْكٍر، فـََهال قـَتَـْلُتْم ِزاَيدَ   ْبَن لَِبيٍد، َفَكاَن َيُكوُن اأَلْمُر يف َذِلَك َواِحدا
َياِت. فـََقاَل َحىت  َأَخَذ زََكاَة َأْمَواِلُكْم مثُ  رََحَل َعْنُكمْ  َلُه  ِإىَل َصاِحِبِه، وََكَتَب ِإلَْيُكْم َويـَُهدِّدُُكْم هِبَِذِه األَبـْ

ِه: َصَدْقَت َواَّللِ  اَي َأْشَعَث، َما َكاَن الر ْأُي ِإال قـَْتُل ِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد َواْرجِتَاعُ  َما ُدِفَع ِإلَْيِه  رَُجٌل ِمْن َبيِن َعمِّ
َنا ابِ ِمْن ِإِبِل الص َدقَ  ُهوَن ِإلَيـْ [ 4ْلُمَهاِجِر ْبِن َأيب ُأَمي َة ]ِة، َواَّللِ  َما حَنُْن ِإال َعِبيٌد ِلُقَرْيٍش، َمر ةا يـَُوجِّ

 فـََيْأُخُذوَن ِمْن َأْمَوالَِنا َما يُرِيُدوَن، ومرة يولون علينا
__________ 

 .59 /1ابن أعثم  -[ جاء البيت األول فقط يف كتاب الفتوح1]
 [ )كانت عليهم كراغية البكر( هذا مثل يضرب يف التشاؤم ابلشيء، ويعين ابلبكر بكر مثود حني2]

 رماه صاحبهم فرغا عند الرمية، فأنزل هللا هبم سخطه عند قتل الناقة وبكرها.
 ( .332القاسم بن سالم ص  -)كتاب األمثال

 [ يف األصل: )أزعمتم( .3]
 لصواب: ابن أيب أمية.[ يف األصل: )املهاجر بن أمية( وا4]

صحايب من القادة الفرسان، املهاجر بن أيب أمية: سهل )أو حذيفة( بن املغرية املخزومي القرشي، 
 شهد بدرا مع املشركني، وقتل يومئذ أخواه هشام ومسعود كافرين، وأسلم
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ُدانَ  َيْأُخُذ ِمْن َأْمَوالَِنا َويـَُهدِّ ْلَقْتِل، َواَّللِ  ال َطِمَعْت قـَُرْيٌش يف َأْمَوالَِنا بـَْعَدَها أََبداا، مثُ   ابِ ِمْثَل ِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد، فـَ
 [ :1أَْنَشَأ يـَُقوُل ]
 )ِمَن الط وِيِل(

َنا اْلُمَصدَِّق ] -1  [ ُسْؤَلُه ... فـََنْحُن لَُه ِفيَما يُرِيُد َعِبيدُ 2ِإَذا حَنُْن َأْعطَيـْ
 [ ... وال بن لَِبيٍد ِإن  َذا َلَشِديدُ 3وة ]َأيف ُكلِّ يـَْوٍم للمهاجر جب -2
 [ َمْعَشراا ... ِإَذا َأَخُذوا قَاُلوا ِلَمْعَشَر ُعوُدوا4َفَحىت  َمىَت نـُْعِطي اإِلاَتَوَة ] -3
ِه/ َعَلى اْلِعْصَياِن َوَمْنعِ  31] َكاِة، وأنشأ  الز  ب[ قَاَل: مثُ  َتَكل َم آَخُر ِمْثَل َكالِم اأَلو ِل، َوَحر َض َبيِن َعمِّ

 يقول:
__________ 

] )( [ املهاجر وكان امسه )الوليد( فسّماه رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم )املهاجر( وتزوج النيّب 
أخته ألمه )أم سلمة( وامسها هند، وأرسله إىل احلارث بن عبد كالل ابليمن، وختلف املهاجر عن وقعة 

 رضي عنه، واستعمله على صدقات كندة والصدف، وبعثه أبو نيب مثفعتب عليه ال -هـ 9تبوك سنة 
، وكتب إليه -هـ 11بكر لقتال املرتدين إىل اليمن بعد مقتل األسود العنسي، فتوىل إمارة صنعاء سنة 

أبو بكر أن ينجد زايد بن لبيد البياضي يف حصاره حلصن النجري قرب حضرموت فأجنده وفتح 
 .-هـ 12املرتدين شعر، تويف بعد سنة  قتال ، وله يف-هـ 12احلصن سنة 

 /5، معجم البلدان )النجري( ، أسد الغابة 188 -186، 126، احملرب ص 316)نسب قريش ص 
 ( .310 /7، األعالم 229 -228 /6، اإلصابة 277

 .59 /1[ جاء البيت األول فقط يف كتاب الفتوح 1]
للذي يقبض الصدقات وجيمعها ألهل  ويقال[ املصدق: الذي َيخذ احلقوق من اإلبل والغنم، 2]

 السهمان مصدق، وكذلك الذي ينسب احملدث إىل الصدق مصدق، قال تعاىل:
ِقنَي   [ )اللسان: صدق( .52]الصافات:  52: 37أَِإن َك َلِمَن اْلُمَصدِّ

ت  جبي[ اجلبوة واجلبية: احلالة من جيب اخلراج واستيفائه، وجيب اخلراج: مجعه، قال ابن سيده يف3]
 اخلراج: جبيته من القوم وجبيته القوم، قال النابغة اجلعدي:

 داننري جتبيها العباد وغّلة ... على األزد من جاه امرئ قد متّهال
 )اللسان: جىب( .

 [ اإلاتوة: الرشوة واخلراج، وكل ما أخذ بكره أو قسم على موضع من اجلباية وغريها إاتوة.4]
 )اللسان: أتى( .
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 ِمَن الط وِيِل()
َنا اْلُمَصدَِّق ُسْؤَلُه ... فجدّ  -1  ع منّا كّل أنف ومسمعِإَذا حَنُْن َأْعطَيـْ
 [1فو هللا َلْو قَاُلوا ِعَقاال لَُقْلُت ال ... ِإلَْيِه َسِبيٌل ال َوال قـَْيُس ُأْصُبِع ] -2
 [3ا يف َوْعِدِه مبَُور ِع ][ َأْوِعَدا ... َفَما ِمثْـُلنَ 2فـَُقْل ِلِزاَيٍد َواْلُمَهاِجِر ] -3
 [4اَلُه ... َوحَنُْن ُمُلوُك الن اِس ِمْن قـَْبِل تـُب ِع ]َوَما ِمثْـُلَنا يـُْعِطي َعَلى اْلَقْسِر مَ  -4

ُتْم َعَلى َما َأَرى، فـَْلَتُكْن   َكِلَمُتُكْم قَاَل: مثُ  َتَكل َم اأَلْشَعُث ْبُن قـَْيٍس فـََقاَل: اَي َمْعَشَر ِكْنَدَة، ِإْن ُكنـْ
ْمنَـُعوا زََكاَة َأْمَواِلُكْم، فَِإيّنِ َأْعَلُم َأن  اْلَعَرَب ال تـََقرُّ ِبطَاَعِة َواِحَدةا، َواْلَزُموا ِبالدَُكْم َوَحوُِّطوا َحِرميَُكْم، َوا

َا لََنا َأْجَوُد، َوحَنُْن لَُه َأْحَرى، َبيِن تـَْيِم ْبِن ُمر َة َوَتدَُع َساَداِت اْلَبْطَحاِء ِمْن َبيِن َهاِشٍم ِإىَل َغرْيَِها، وَ  ِإهن 
َناُء اْلُمُلوِك ِمْن قـَْبِل َأْن َيُكوَن َعَلى َوْجِه اأَلْرِض قـَُرِشيٌّ َوال أَْبَطِحيٌّ  َوَأْصَلُح ِمْن َغرْيِاَن، أَلان  اْلُمُلوُك َوأَبـْ

 [ ، مثُ  أَْنَشَأ اأَلْشَعُث يـَُقوُل:5]
 )ِمَن الط وِيِل(

َعٍة بعد الرس6َعْمِري لَِئْن َكاَنْت قـَُرْيٌش تـََتابـََعْت ]لَ  -1  ول ومّسحوا[ ... َعَلى بـَيـْ
__________ 

[ قيس إصبع: قدر إصبع، القيس والقاس: القدر، يقال: قيس رمح وقاسه، ويقال: هذه خشبة 1]
 قيس إصبع أي قدر إصبع، والقيس والقيد سواء. )اللسان: قيس( .

 ن لبيد، واملهاجر: هو املهاجر بن أيب أمية، وقد مرت ترمجتهما.[ زايد: هو زايد ب2]
حرج انكص، والورع التحرج، والورع الكف عن احملارم، والورع )ابلتحريك( : [ مورع: أي مت3]

اجلبان مسي بذلك إلحجامه ونكوصه، قال ابن السكيت: وأصحابنا يذهبون ابلورع إىل اجلبان وليس  
الضعيف الذي ال غناء عنده، والورع: الضعيف يف رأيه وعقله وبدنه. كذلك، وإمنا الورع الصغري 

 . )اللسان: ورع(
[ تبع: ملك من ملوك اليمن وهم التبابعة، ويف احلديث: )ال تسبوا تبعا فإنه أول من كسا الكعبة( 4]

، قيل هو ملك يف الزمان األول امسه أسعد أبو كرب، وقيل: كان ملك اليمن ال يسمى تبعا حىت 
 لك حضرموت وسبأ ومحري. )اللسان: تبع( .مي
 ح: الذين ينزلون بني أخشيب مكة.[ األبطحّي: أي القرشي، وقريش البطا 5]



 )القاموس: بطح( .
 [ يف األصل: )تتابعك( .6]
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 [ ِعْنَد َذاَك َوَصر ُحوا1هِبَا لَِبيِن تـَْيِم ْبِن ُمر َة َجْهَرٌة ... َومَس ْوا َعِتيقاا ] -2
 َأِمرياا َوحَن ْوا َعْنُه آَل حُمَم ٍد ... وََكانُوا هِبَا َأْوىَل ُهَناَك َوَأْصَلحُ  -3
 [ َأْحَرى َوَأْصَلحُ 2اأَلْمالُك ]َوِإْن َصَلَحْت يف تـَْيِم ُمر َة ِإْمَرٍة ... َفِفي ِكْنَدَة  -4
 ْرِض تـَْيِميٌّ َوال ُمتَـَبطِّحُ أَلان  ُمُلوُك الن اِس ِمْن قـَْبِل َأْن يـَُرى ... َعَلى األَ  -5
 [4[ أِبَن ُه ... َأاَن اأَلْشَعُث اْلِكْنِديُّ ِبَذاَك ُمَصّرُِح ]3َفَمْن ُمْبِلٌغ َعينِّ َعِتيقاا ] -6
 [5َنا َماَدِت اأَلْرُض َواْنَكَفْت ... فَِإْن َرِضيَنا اأَلْرُض ال تـَتَـَزْحَزُح ]ِإَذا ]َما[ َغِضبْـ  -7

َل اِبْلَمِسرِي ِإىَل َأيب َبْكٍر، فـََوج َه مبَا َكاَن ِعْندَ قَاَل: مثُ  إِ  ُه ِمْن ِإِبِل ن  ِزاَيَد ْبَن لَِبيٍد رََأى ِمَن الر ْأِي َأْن ال يـَُعجِّ
اْلَقْوِم، قَاَل: مثُ  ِإن ُه َساَر ِإىَل  اْلَمِديَنِة َمَع ثَِقٍة، َوَأَمَرُه َأْن ال خُيْرِبَ َأاَب َبْكٍر ِبَشْيٍء ِمْن َأْمرِِه َوَأْمرِ الص َدَقِة ِإىَل 

َُهْم مِبَا َكاَن ِمْن قـَْومِ  ِهْم ِإلَْيِه، َوَدَعاُهْم ِإىَل َحيٍّ ِمْن َأْحَياِء ِكْنَدَة، يـَُقاُل هَلُْم بـَُنو ُذْهِل ْبِن ُمَعاِويََة، َفَخرب 
[ ، فـََقاَل َلُه: اَي 6اْلَقْوِم يـَُقاُل َلُه احْلَاِرُث ْبُن ُمَعاِويََة ] الس ْمِع َوالط اَعِة، فََأقْـَبَل ِإلَْيِه رَُجٌل ِمْن َساَداتِ 

َنا َوال  ِإلَْيُكْم ِفيِه َعْهٌد، فـََقاَل لَُه ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد: َصَدْقَت، ِزاَيُد، ِإن َك لََتْدُعو ِإىَل الط اَعِة ِلَرُجٍل مَلْ يـُْعَهْد ِإلَيـْ
َنا َوال ِإلَْيُكْم ِفيِه َعْهٌد، َوَلِكِن اْخرَتْاَنُه هِلََذا اأَلْمِر، فـََقاَل لَُه احْلَاِرُث: َأْخرِبْين فَِلَم حَن  فَِإن ُه مَلْ يـُْعَهْد ِإلَ  ُتْم يـْ يـْ

َها َأْهَل بـَْيِتِه، وَ  ىل بِبَـْعٍض يف ُهْم َأَحقُّ الن اِس هِبَا، أَلن  اَّلل َ َعز  وجل يقول: َوُأوُلوا اأْلَْرحاِم بـَْعُضُهْم َأوْ َعنـْ
 75: 8ِكتاِب اَّللِ  

__________ 
[ عتيق: اسم أيب بكر الصديق رضي هللا عنه، قيل: مسي بذلك ألن هللا تبارك وتعاىل أعتقه من 1]

بن عثمان، روت عائشة أن أاب بكر دخل على النيب صلى هللا عليه وآله وسلم النار، وامسه عبد هللا 
 فقال:

 من النار( ، فمن يومئذ مسي عتيقا، وقيل: كان يقال له عتيق جلماله. )اي أاب بكر أنت عتيق هللا
 ( .16)اللسان: عتق، وانظر احلديث يف صحيح الرتمذي مناقب 

 وأمالك وملكاء ومالك وملك. [ األمالك: أي امللوك مجع ملك، ملوك2]
 )القاموس: ملك( .



 [ يف األصل: )عتيق( وهو حلن.3]
 [ يف األصل: )مسرح( .4]
 [ يف األصل:5]

 )إذا غضبنا مادت بك األرض وانكفت ... (
 وبه خلل يف الوزن.

[ احلارث بن معاوية الكندي، من رؤساء بين ذهل بن معاوية، وكان ممن حرضوا على الردة. 6]
 ( .51 -50 /1الفتوح )كتاب 
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أ[ ِمْنَك، فـََقاَل َلُه  32ظر ألنفسهم ]نصار أن[ . / فـََقاَل َلُه ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد: ِإن  اْلُمَهاِجرِيَن واأل1]
ا ِمْنُكْم هَلُْم، َوَما َيْسَتِقرُّ  ، َما َأزَْلُتُموَها َعْن َأْهِلَها ِإال َحَسدا يف قـَْليب َأن  رسول احْلَاِرُث ْبُن ُمَعاِويََة: ال َواَّللِ 

َيا وَ  نـْ ِصُب لِلن اِس ِعْلماا يـَت ِبُعونَُه، فَاْرَحْل َعن ا أَيُـَّها مَلْ يـَنْ هللا صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، َخَرَج ِمَن الدُّ
 [ :2الر ُجُل، فَِإن َك َتْدُعو ِإىَل َغرْيِ ِرضاا، مثُ  أَْنَشَأ احْلَاِرُث يـَُقوُل ]

 )ِمَن اْلَكاِمِل(
  َيْسَتْخِلفِ  ملَْ [ الر ُسوُل ُهَو اْلُمطَاُع فـََقْد َمَضى ... َصل ى َعَلْيِه اَّلل ُ 3َكاَن ]  -1
 َهَذا َمَقاُلَك اَي ِزاَيُد فـََقْد َأَرى ... َأْن َقْد أَتـَْيَت ِبَقْوِل ُسوٍء خُمِْلفِ  -2
 َوَمَقالَُنا َأن  الن يب  حُمَم داا ... َصل ى َعَلْيِه اَّلل ُ َغرْيُ ُمَكلِّفِ  -3
  الْمِرٍئ مَلْ يـَْعِرفِ ا ِزاَيدٌ تـََرَك اخلِْالفََة بـَْعَدُه ِلُوالتِِه ... َوَدعَ  -4
 ِإْن َكاَن الْبِن َأيب ُقَحافََة ِإْمَرٌة ... فـََلَقْد أََتى يف َأْمرِِه بِتَـَعسُّفِ  -5
 َأْم َكْيَف َسل ْمَت اخلِْالَفَة َهاِشٌم ... لَِعِتيِق تـَْيٍم َكْيَف َما مَلْ أَتَْنفِ  -6

[ فـََقاَل: َصَدَق َواَّللِ  احْلَاِرُث ْبُن ُمَعاِويََة، َأْخرُِجوا َهَذا 4ْهِليُّ ] الذُّ قَاَل: فـََوَثَب َعْرَفَجُة ْبُن َعْبِد اَّلل ِ 
 َواألَْنَصاُر الر ُجَل َعْنُكْم، َفَما َصاِحُبُه أبَِْهٍل ِلْلِخالَفِة، َوال َيْسَتِحقَُّها ِبَوْجٍه ِمَن اْلُوُجوِه، َوَما اْلُمَهاِجُرونَ 

 من نبيها صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم، مثُ  أَْنَشأَ َعْرَفَجُة يـَُقوُل: ألُم ةِ أِبَْنَظَر هِلَِذِه ا
 )ِمَن الط وِيِل(

ٍ ... َلَقْد قَاَل َحقًّا َحاِرُث ْبُن ُمَعاِويَهْ  -1  َلَعْمِري َوَما ُعْمِري َعَلي  هِبَنيِّ
 لِّ ِحنٍي ِبَداِهَيهْ ا يف كُ َأمَيِْلُك َعْبٌد رَب ُه ِإن  َدْهَراَن ... لََيْطُرقـُنَ  -2



__________ 
 [ .75[ ]األنفال: 1]
 .50 /1[ جاء البيت األول فقط يف كتاب الفتوح 2]
 [ يف األصل: )الن الرسول( .3]
 [ عرفجة بن عبد هللا الذهلي ممن ارتد وحّرض على الردة.4]

 ( .51 /1)كتاب الفتوح 

(1/177) 

 

 نَي َعالنَِيهْ ا ِرَسالَةا ... لَِبْسَت لَِباَس الظ اِلمِ َفَمْن ُمْبِلٌغ َعن ا َعِتيقا  -3
َعٍة ... ُمِقرًّا َوال أَبـَْقى لَُه الد ْهُر اَبِقَيهْ  -4  حَلَا اَّلل ُ َمْن َأْعطَاَك طَاَعَة بـَيـْ
َا ِهَي َعارِيَهْ  -5  َأمَتِْلُكَها ُدوَن اْلَقَرابَِة ظَاِلماا ... َلَك الذ ْبُح َذْرَها ِإمن 
[ ، فـََقاَل: اَي قـَْوِم، ال َتْسَمُعوا َكالَم َعْرَفَجَة 1اُل َلُه َعِديُّ ْبُن َعْوٍف ]اَل: مثُ  َوَثَب رَُجٌل ِمْن ِكْنَدَة يـُقَ قَ 

، اقْـبَـُلوا مِ  ، َوال ُتِطيُعوا َأْمَرُه، فَِإن ُه َيْدُعوُكْم ِإىَل اْلُكْفِر َوَيُصدُُّكْم َعِن احْلَقِّ ْن ِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد َما ْبِن َعْبِد اَّللِ 
ُْم أَْنَظُر ألَنـُْفِسِهْم ِمْنُكْم، مثُ  أَْنَشأَ َيْدُعوُكْم ِإلَ   يـَُقوُل ْيِه، َواْرَضْوا مبَا َرِضَي ِبِه اْلُمَهاِجُروَن َواألَْنَصاُر، فَِإهن 

[2: ] 
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

 [3ُكْفِر َوات ِبُعوا َمَقاَل الن اِصِح ]اَي قـَْوِم ِإيّنِ اَنِصٌح ال تـَْرِجُعوا ... يف الْ  -1
 ال تـَْرِجُعوا َعْن ِديِنُكْم يف رِد ٍة ... بـَْغياا فَِإن  اْلبَـْغَي َأْمٌر فَاِضحُ  -2
 ال َيَُْخَذن ُكُم ِلَقْوٍل ِعز ٌة ... َحىت  خُيَاِلَفُكْم َعُدوٌّ َكاِشحُ  -3
 [4 ... َحْرٌب زَبُوٌن ِلْلِكَباِش تـََناُطُح ]ِإيّنِ أَلْرَهُب بـَْعَد َهَذا ِإْن َتُكنْ  -4
 ال َبْل َأَخاُف َعَلْيُكُم ِمْثَل ال ِذي ... الَقْت مَثُوٌد قـَْبَل َذاَك َوَصاِلحُ  -5

ِه َفَضَربُوُه َحىت  َأْدَمْوُه َوَشَتُموُه أقبح شتم، مث ] ِإىَل ب[ َوثـَُبوا  32قَاَل: فـََوَثَب ِإلَْيِه نـََفٌر ِمْن َبيِن َعمِّ
، َومَهُّوا ِبَقْتِلِه، قَاَل: َفَجَعَل/ ِزاَيٌد ال َيَْيت قَِبيَلةا ِمْن قـََباِئِل ِكْنَدَة فـََيْدُعوُهْم ِإىَل ِزاَيٍد َوَأْخَرُجوُه ِمْن ِداَيرِِهمْ 

يِق َرِضَي اَّلل ُ عَ الط اَعِة ِإال َردُّوا َعَلْيِه َما َيْكَرُه، فـََلم ا رََأى َذِلَك َساَر ِإىَل اْلَمِديَنِة، ِإىَل  دِّ ْنُه،  َأيب َبْكٍر الصِّ
َُه مبَا َكاَن ِمَن اْلَقْوِم، َوَأْعَلَمُه َأن  قـََباِئَل ِكْنَدَة َقْد َعَزَمْت َعَلى االْرِتَداِد َواْلِعْصَيانِ  . فَاْغَتم  أَبُو َبْكٍر َفَخرب 

، َهَذا َلُه بـَْعُض اْلُمْسِلِمنَي: اَي َخِليَفَة َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِلَذِلَك َغمًّا َشِديداا، فـََقالَ   َرُسوِل اَّللِ 



__________ 
[ عدي بن عوف الكندي: ممن ثبت على اإلسالم، وممن حّرض قومه على نبذ الرّدة والتمسك 1]

 ( .51 /1ابإلسالم. )كتاب الفتوح 
 .51 /1[ جاء البيت األول فقط يف كتاب الفتوح 2]
 يف الشعر القدمي. ألن بقية األبيات رويها مضموم، واالقواء كثري [ يف البيت اقواء3]
 [ يف األصل: )يكن ... تناصحوا( .4]
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ْه ِبِه ِإلَْيِهْم، فـََقاَل لَُه أَبُو َبْكٍر:َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد ُمِقيٌم أبَِْرِض اْلَيَماَمِة، َوَقْد تـَْعَلُم أَن   ِإن   ُه رَُجٌل ُمَظف ٌر، فـََوجِّ
َها ُهَو َأَحقُّ حبَْرهِبِْم ِمْن َغرْيِِه، مثُ   ا َلَكَما َوَصْفُتْم، َوَلِكن  َأِمريَُهُم ال ِذي َأْخَرُجوُه َعنـْ مَجََع أَبُو َبْكٍر  َخاِلدا

 ِمَن اْلَمِديَنِة يف َأْربـََعِة أَْلٍف ِمَن ِد ْبِن لَِبيٍد، َوَأَمَرُه اِبْلَمِسرِي ِإىَل اْلَقْوِم، َفَساَر ِزاَيدٌ َجْيشاا َفَضم ُهْم ِإىَل ِزايَ 
 اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر يُرِيُد َحْضَرَمْوَت.

ُْم َنِدُموا َعَلى َما   َناِء ُمُلوِكِهْم يـَُقاُل قَاَل: َوات َصَل اخْلَرَبُ ِبَقَباِئَل ِكْنَدَة، َفَكَأهن  ُهْم، مثُ  قَاَل رَُجٌل ِمْن أَبـْ َكاَن ِمنـْ
َا ُتْطَفأُ َأْو حَتِْرُق 1أَْبَضَعُة ْبُن َماِلٍك ] َلهُ  ُفِسَنا اَنراا ال َأُظنُّ َأهن  [ : اَي َمْعَشَر ِكْنَدَة، ِإان  َقْد َأْضَرْمَنا َعَلى أَنـْ

َها َبَشراا َكِثرياا، َوالر ْأيُ  يِت اَثَرْت، َوَنْكُتُب ِإىَل َأيب  ِعْنِدي َأْن نـََتَداَرَك َما فـََعْلَنا َوُنْسِكَن َهِذِه الث ائَِرَة ال  ِمنـْ
َي ِإلَْيِه زََكاَة َأْمَوالَِنا طَائِِعنَي َغرْيَ ُمْكَرِهنَي،  يِق، َونـُْعِلُمُه ِبطَاَعِتَنا، َوَأْن نـَُؤدِّ دِّ َنا ِبِه َوِإان  َقْد َرِضيَبْكٍر الصِّ

َة َوَلْسُت خبَارٍِج ِمْن رَْأِيُكْم، على أين أعلم ما تؤول ُأُمورُُكْم َخِليَفةا َوِإَماماا، َمَع َأيّنِ َأُقوُل َلُكْم َهِذِه اْلَمَقالَ 
 [ :2َغداا، مثُ  أَْنَشَأ يـَُقوُل ]

 )ِمَن اْلَواِفِر(
 ْم ِفيِه َنَداَمهْ َأَرى َأْمراا َلُكْم ِفيِه ُسُروُر ... َوآِخُرُه َلكُ  -1
  بـَْعَد َظْعِنُكُم ِإقَاَمهْ َوَما يل بـَْعَد ِكْنَدَة ِمْن بـََقاٍء ... َوَما يل  -2
 فََأْمِري َأْمرُُكْم ِفيِه َوَأيّنِ ... َلُكْم مم ا ُأَحاِذرُُه َسالَمهْ  -3
َياَن ُخزَ  -4  اَمهْ َوَقْد رََجَعْت بـَُنو َأَسٍد وََكاَنْت ... بـَُنو َأَسٍد َوُذبـْ
 ْوَق احْلََماَمهْ [ ... ُمَطو َقةا هِبَا طَ 3َوقـَر ْت َعاِمٌر َجَزعاا فَأَْمَسْت ] -5
 َوَقْد رََجَعْت قـََباِئُل ِمْن ُسَلْيٍم ... وََكاَن َحِديثـُُهْم يف الن اِس َشاَمهْ  -6
 [4َشاَمْه ]َوَقْد رََجَعْت بِبَـْلَدهِتَا مَتِيٌم ... َفَما َكَسَرْت ِبَرْجَعِتَها بِ  -7



__________ 
ممن ارتدوا وقاتلوا املسلمني مث ندم وأراد  [ أبضعة بن مالك الكندي: أحد أبناء ملوك كندة، كان1]

 ( .52 /1الرجوع إىل اإلسالم والطاعة ودفع الزكاة. )كتاب الفتوح 
 .52 /1[ جاء البيت األول فقط يف كتاب الفتوح 2]
 ومعىن، وجاءت هبذا الرسم: )أمرت عامر جرعة( . [ يف األصل العبارة مضطربة وزان3]
 شجر طيب الريح يستاك به. )الصحاح: بشم( . [ البشامة: واحدة البشام وهو4]
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 َيَماَمهْ َوَقْد رََجَعْت َحِنيَفُة فَاْستَـَباَحْت ... ُجُنوُد اَّللِ  َأْجَناَد الْ  -8
 [2[ َواْلِبيَض اخلَِْذاَمْه ]1َويف اْلَبْحَرْيِن َقْد َعض ْت بَِبْكٍر ... رَِماَح اخْلَطِّ ] -9

ُُم اْنَكَسُروا ِلَذِلَك َوَجَعَل بـَْعُضُهُم يـُثـَوُِّب ]قَاَل: فـََلم ا مسَِ  ْعَر َواْلَكالَم، َكَأهن  [ 3َعْت قـََباِئُل ِكْنَدَة َهَذا الشِّ
يئُـَنا ِمْن ْن جيَِ ، فـََقاَل قـَْوٌم: نـَْرِجُع َعم ا فـََعْلَنا َونـَُؤدِّي الز َكاَة، َوقَاَل قـَْوٌم: ال َبْل مَنَْنُع الز َكاَة َونـَُقاِتُل مَ بـَْعضاا

 ِعْنِد َأيب َبْكٍر، فَأَْنَشأَ َحارِثَُة ْبُن ُسَراَقَة يقول:
 )من اخلفيف(

 ُت بِنَـْفِسي ... َأَخطَأٌ َأْوىَل هِبَا َأْم َصَواُب/َلْسُت َأْدِري ِإَذا َخَلوْ  -1أ[  33]
 [4... ة من مالنا وكّل جماب ] -َقْد َمنَـْعُت اْلُمَهاِجَر ْبَن أميّ  -2
 [ ِلِزاَيٍد ... يف ال ِذي َيد ِعي َجَناَح ذابب5ايد َفَما َأَرى ]وز  -3
 ْوَشابِ أمجعت كندة الغداة على احلر ... ب َهَوى َمْعَشٌر ِمَن األَ  -4
ُْم َأَصابُوا َوَأان  ... َقْد َنَكْصَناُهْم َعَلى اأَلْعَقابِ  -5  زََعُموا َأهن 
ا فـََعِظيٌم  -6  ... ِمْثُل َهَذا َعَلى َذِوي اأَلْحَسابِ فـََلِئْن َكاَن َذا َغدا

َياِت ِمْن َحارِثََة ْبِن ُسرَ  َعْت قـََباِئُل ِكْنَدَة َهِذِه األَبـْ اقََة، َوثـَُبوا ِإلَْيِه ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب، َوقَاُلوا: قَاَل: فـََلم ا مسَِ
 [ فيما حنن عليه سؤال، وما زلت مشؤوما يف6َواَّللِ  َما َأم ْلَنا ]

__________ 
[ اخلط: أرض تنسب إليها الرماح اخلطية، وهو خط عمان، وقال أبو منصور: وذلك السيف كله 1]

 وقطر، قلت أان: ومجيع هذا يف سيف البحرين وعمان يسمى اخلط، ومن قرى اخلط القطيف والعقري
 وهي مواضع كانت جتلب إليها الرماح القنا من اهلند فتقوم فيه وتباع على العرب.



 : اخلط( .)ايقوت
 [ البيض اخلذامة: السيوف القاطعة، وخذم: أي قطع، واملخذم: السيف القاطع.2]

 )الصحاح: خذم( .
 د. ولعل الكلمة: )يؤنب( .[ يثوب: يرجع، واثب: رجع وعا3]
 [ كذا والبيت مضطرب الوزن.4]
 [ يف األصل: )فما رأى( .5]
 فقال( خرجة من احلاشية. [ كذا الكلمة مطموسة، وقوله: )ما أملنا ... بن قيس6]
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ا ِإىَل ِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد، ُكلِّ َحاٍل، مثُ  َوَثَب ِإلَْيِه اأَلْشَعُث ْبُن قيس فقال: وهللا اي ابن سُ  َراَقَة أَلْسَلْمَناَك َغدا
يب َبْكٍر يف َسَبِب اَنقٍَة ال َأَقل  َوال َقَضى ِفيَك َما َقَضى، فَِإن  َذِلَك َخرْيٌ ِلِكْنَدَة ِمْن َنْصِب احْلَْرِب ِلِمْثِل أَ 

 َأْكثـََر، مثُ  أَْنَشَأ اأَلْشَعُث يـَُقوُل:
 )ِمَن اخْلَِفيِف(

 ... ر َوِمْن ِفْعِل َحاِرِث ْبِن ُسَراَقهْ  -َعَجباا ما عجبت من حدث الّده -1
 ن اَقهْ َهاَج َحْرابا يشيب من هوهلا الرأ ... س َوُيْسِجي هِبَا اْلَولِيُد ال -2
 [1َحاِرُث ُخْذَها َوقـَْوُل َبيِن اْلُمْنِذِر ... َفَماَذا َيُكوُن َلْوال احْلََماَقْه ] -3
 ... هـ يف َسْعِدَها َويـَْوِم اْلَمَحاَقهْ  -أنت أشأم خلق اللّ  َحاِرثُ  -4

ا ِإَذا َوافَاُهْم  قَاَل: فـََقاَل َحارِثَُة ْبُن ُسَراَقَة: اَي َأْشَعُث، ِإن  َكالَمَك َهَذا َيُدلُّ  َعَلى أَن َك اَنِصٌح قـَْوَمَك َغدا
َرُأ ِإلَْيَك ِمْن َذِلَك اَي َحارِثَُة، َفُكْن مم ا قـُْلَتُه َعَلى َجْيُش َأيب َبْكٍر، قَاَل: فـََقاَل َلُه اأَلْشَعُث: وَ  اَّللِ  َما أَبـْ

 يَِقنٍي.
َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلِمنَي أبَِن  اأَلْشَعَث ْبَن قـَْيٍس َقْد َنِدَم َعَلى َما َكاَن قَاَل: فَات َصَل اخْلَرَبُ ِبِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد 

ِه ]ِمْنُه، َفَجَزْوهُ  َياِت ]2 َخرْياا، وََكَتَب ِإلَْيِه بـَْعُض َبيِن َعمِّ  [ :3[ مم ْن َكاَن َمَع ِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد هِبَِذِه األَبـْ
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

 [4مُتِْس ِكْنَدُة اَنِكِثنَي ُعُهوَدُهْم ... فاَّلل  يـَْعَلُم أَنـ َنا مَلْ نـَْنِكِث ] ِإنْ  -1
 أَنـ َنا مَلْ أَنْهُلُْم ... ُنْصحاا َوَمْن حَيِْلْف هِبَا مَلْ حَيَْنثِ َواَّلل ُ يـَْعَلُم  -2
ُعوثٌَة ... هَتِْوي بركب من خزاعة شّعث -3  [5] َوالر اِقَصاُت ِإىَل ِمىنا َمبـْ



__________ 
 [ كذا جاء البيت وهو وما بعده خمتال الوزن.1]
، 122 /5يف الردة. انظر: اإلصابة  [ هو عثعث بن عمرو الكندي، كان ممن ثبت على إسالمه2]

 .52 /1وكتاب الفتوح 
يف ترمجة عثعث بن عمرو الكندي، وقطع من كتاب  122 /5يف اإلصابة  5، 1[ جاء البيتان: 3]

 .52 /1، وجاء البيت األول فقط يف كتاب الفتوح 35الردة ص 
 [ اإلصابة وقطع من كتاب الردة: )إنين مل أنكث( .4]
 عث( .[ يف األصل: )ب5]
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 رْيُ ِعْنَد اأَلْشَعثِ [ َفَذاَك اخلَْ 1ِإْن َكاَن يف قـَْوِمي ال ِذيَن َأُعدُُّهْم ... َخرْيٌ ] -4
 [3[ ِكالمُهَا ... َأْقِبْل َوال تـَْرُدْد َنِصيَحَة َعثْـَعِث ]2 ]امْسَْع ِفداى َلَك َواِلَدايَ  -5

، وََكاَن ِمْن ُرَؤَسائِِهْم َوَذِوي أَْنَساهِبِْم، فَـ  َقاَل: اَي قَاَل: فـََوَثب رَُجٌل ِمْن ِكْنَدَة يـَُقاُل َلُه َعِفيُف ْبُن َمْعِديٍّ
َنُكْم َوَبنْيَ َمْذِحٍج ِمَن اْلَعَداَوِة َوالش ْحَناِء، َوَهِذِه َخْيُل َأيب َمْعَشَر َبيِن ِكْنَدَة، ِإن ُكْم َقْد َعِلْمُتُم ال   ِذي بـَيـْ

َلنْيِ َتْدَفُع َعْنُكْم، َخْيُل َأيب  َبْكٍر َأْم َخْيُل َمْذِحٍج،  َبْكٍر َقْد َساَرْت ِإىَل َما ِقبَـَلُكْم، خُتْرِبُوين اآلَن َأيُّ اخْلَيـْ
ُهْم َهِذِه َأَما َواَّللِ  َما َأقُ  وُل َلُكْم َوَما َأاَن ِإال رَُجٌل ِمْنُكْم، َوَلِكْن َكَأيّنِ مبُُلوِكُكْم َوَساَداِتُكْم َقْد َأْهَلَكتـْ

ُم، مث ا ِمْن خَمَْلٍص ِإال الس ْمُع َوالط اَعُة، َوالس الاحْلُُروُب ال يِت تـَتَـَوقـ ُعوهَنَا، َوَقْد َواَّللِ  َوقـَْعَنا يف َأْمٍر َما لَنَ 
 أنشأ يقول:

 ب[ 33)من الطويل( ]
 [ ... / ِسَوى َدْفِعِه اِبلص رْبِ َحىت  تـََفر َجا4َوقـَْعَنا أبَِْمٍر َما لََنا ِمْنُه خَمَْرُج ] -1
 [5َأْمٍر ِإَذا َكاَن خُمَْدَجا ] َوِإيَزاِحِه َعن ا ِبَغرْيِ ِخَداَجٍة ... َوال َخرْيَ يف  -2
 ا َما َلُكْم َوَأظُنُُّه ... َسُيوِقُدها اَنراا َعَلْيُكْم ُمَوه َجاَمنَـْعُتْم ِزاَيدا  -3
 [6فـَُيْصِبُح ِفيَها ِمْن َجَناَها سفاهة ... قليل العزا عن قومه متعّججا ] -4

__________ 
منا مسوا خزاعة ألهنم اخنزعوا عن قومهم حني أقبلوا ] )( [ خزاعة: حي من األزد، قال ابن الكليب: إ

 رب فنزلوا ظهر مكة، وهم بنو عمرو بن ربيعة، وهو حلي بن حارثة.من مأ



 )اللسان: خزع( .
 [ يف األصل: )يف قوم ... خريا( .1]
 [ يف األصل: )فذلك والدي( .2]
 [ البيت يف اإلصابة:3]

  تردد نصيحة عثعث()ال تبغ إاّل الدين دينا واحدا ... خذها وال
 ا اللحن توافقا مع القافية.[ يف األصل: )خمرجا( ولعله جاء هبذ4]
[ خمدج: من اخلداج، وخدجت الناقة وغريها ألقت ولدها قبل أوانه لغري متام األايم، ويف احلديث: 5]

 )كّل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج( أي نقصان، وأمر خمدج:
 ن: خدج( .أي انقص. )اللسا

اج من الناس: الغوغاء واألراذل ومن ال خري [ متعججا: أي صياحا، والعجاج: األمحق، والعج6]
 فيه، واحدهم عجاجة. )اللسان: عجج( .
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ُوين َواحْلََواِدُث ] -5  َذا َكاَن جَلَْلَجا[ مَج ٌة ... َوال َخرْيَ يف قـَْوٍل إِ 1َأال َخربِّ
 تـَُردُّوَن َمْذِحَجا َأَخْيُل َأيب َبْكٍر تـَُردُّوَن َعْنُكُم ... ِإَذا َما أَتـَْتُكْم َأمْ  -6
ُغوَن يف احْلَْرِب اهْلَُماِم اْلُمتَـو َجا -7  َأظُنُُّكُم َواَّلل ُ َغاِلُب َأْمرِِه ... َستَـبـْ
ُغوَن ِفيَها ُكل  فَاِرِس هُبَْمةٍ  -8  [ ... ِإَذا اْشَتد  يـَْوماا َحالَُة اْلَقْوِم َأْهَوَجا2 ]َوتـَبـْ

ُهْم قال: وتقارب ]ت[ َخْيُل اْلُمْسِلمِ  نَي ِمْن ِبالِد َحْضَرَمْوَت َوِداَيِر ِكْنَدَة َوُحُصوهِنِْم، فـََوَثَب رَُجٌل ِمنـْ
ِم ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل [ ، وََكاَن َقِدمَي اْلَعْهِد يف اإلِ 3يـَُقاُل َلُه ثـَْوُر ْبُن َماِلٍك ] ْسالِم، َوَذِلَك أَن ُه َأْسَلَم يف َأاي 

ل ى اَّلل ُ َعَلْيِه وآله َوَسل َم ِإىَل َأْرِض اْلَيَمِن، قَاَل: وََكاَن ثـَْوُر ْبُن َماِلٍك َهَذا مم ْن َأْسَلَم ِحنَي بـََعَثُه الن يبُّ صَ 
 اَل:يـَْوَمِئٍذ، فَأَقْـَبَل َعَلى قـَْوِمِه فـَقَ 

ْم خَنَْوَة اْلُمْلِك، َوَقْد َعِلْمُتْم َأن  ال ِذي اَي َمْعَشَر ِكْنَدَة، َأرَاُكْم جُمَْتِمِعنَي َعَلى َحْرِب اْلُمْسِلِمنَي، َوَأَرى ِفيكُ 
ه َوَسل َم، َوَأن  [ ِمَن اْلُمْلِك َقْد حَمََقُه اَّلل ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل بَِنِبيِِّه حممد صّلى هللا عليه وآل4َتْدُعوَن ]

ا، فـََتَدارَُكوا أُُمورَُكْم، َهِذِه َخْيُل َأيب  السُُّيوَف ال يِت قـََتَل اَّلل ُ هِبَا َأْهَل الّرِد ِة ِهَي السُُّيوفُ  ال يِت تـَُقاتُِلُكْم َغدا
 َبْكٍر َقْد تـََقارََبْت ِمْنُكْم.

ُه َوَضع َف َأْمَرُه، مثُ  َصاَح ِبِه رَِجاُل كندة من كل انحية وقالوا: اي قَاَل فـََوَثَب بـَْعُضُهْم فـََلَطَم َوْجَهُه َوَشَتمَ 



َاُب فَِفيَك.ابن َماِلٍك، َما   أَْنَت َواْلَكالُم َبنْيَ أَْيِدي اْلُمُلوِك ولست هناك، قم من ها هنا فَالرتُّ
ُهْم ما نزل، فأنشأ يقول ]قَاَل: فـََوَثَب ثـَْوُر ْبُن َماِلٍك ِمْن ِعْنِد اْلَقْوِم، َوَقْد نـََزلَ   [ :5 بِِه ِمنـْ

__________ 
 [ يف األصل: )يف احلوادث( .1]
 : الفارس الذي ال يدري من أين يؤتى له من شدة أبسه، والبهمة: الشجاع.[ فارس هبمة2]

 )اللسان: هبم( .
جبل  [ ثور بن مالك الكندي: كان يف عصر النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم وصحب معاذ بن3]

قومه ابليمن، واستخلفه على كندة ملا بلغه وفاة النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم، له خطبة حيث هبا 
 ( .420 /1على الثبات على اإلسالم ونبذ الردة. )اإلصابة 

 [ يف األصل: )يدعون( .4]
 .38، وقطع من كتاب الرّدة ص 420 /1، يف اإلصابة 4، 2[ جاء البيتان: 5]
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 )ِمَن اْلُمتَـَقاِرِب(
 ْحُت اْلُمُلوَكاُكْنُت ِقْدماا َنصَ   [ ... َوَقدْ 1َتطَاَوَل لَْيِلي ِلَغيِّ اْلُمُلوِك ] -1
 [ ... َومَلْ َأُك ِفيَما أَتـَْوُه َشرِيَكا2فََأْصَبْحُت أَْبِكي ُبَكاَء الثُُّكوِل ] -2
 َوقـُْلُت هَلُْم ِحنَي َردُّوا األُُموَر ... َأَرى لِْلُمُلوِك َهالكاا َوِشيَكا -3
 [4تـَُراٌب بِِفيَكا ] فـََقاُلوا َسَفاهاا [ ِبِديِن الر ُسوِل ...3فـَُقْلُت حَتَل ْوا ] -4
 فََأْصَبْحُت أَْبِكي َعَلى ُمْلِكِهْم ... ُبَكاءا َطوِيال َوُحْزانا َهُلوَكا -5
ُهُم ... َعَسى َما ُتَسرُّ بِِه َأْن َيُسوَكا -6  َوقـُْلُت ِلَمْن َعاَبيِن ِمنـْ

َذا َأْربـََعُة ُأْخَوٍة ِمْن ُمُلوِك َبيِن ِكْنَدَة، َأَحُدُهْم يِن ِكْنَدَة، فَإِ قَاَل: َوَأْشَرَفْت َخْيُل اْلُمْسِلِمنَي َعَلى ِداَيِر بَ 
[ َبنْيَ 7[ ، َوُمَشّرٌِح، َومَجٌَد، َوأَْبَضَعُة، فَِإَذا ُهْم َعَلى َشَراٍب هَلُْم َواْلَمَعاِزُف ]6[ : خُمَوٌِّص ]5يـَُقاُل َلُه ]

ُعوا ِفيِهُم السُُّيوَف، َوقـَتَـُلوا ُأْختاا [ على رؤوسهم، فـََوضَ أ 34أيديهم، مل يشعروا إال وخيل املسلمني ]
 [8هَلُْم/ يـَُقاُل هلا العمّردة ]

__________ 
 [ يف األصل: )امللوكا( .1]



 [ اإلصابة:2]
 )فأصبحت أبكي على هلكهم( .

 [ يف األصل: )حتلها( .3]
 [ اإلصابة:4]

 فيكا( .)وقلت حتلوا......... ... فقالوا الرتاب سفاها ب
 صل، ولعل الصواب: )هم( أو )يقال هلم( .[ كذا ابأل5]
 [ يف القاموس: )خموس( ابلسني. )القاموس: العمرد( .6]
 [ يف األصل: )املعارف( .7]
[ العمرد: الطويل من كل شيء، والعمردة أخت مشرح وخموس ومجد وأبضعة الذين لعنهم النيب 8]

كمنرب ومشرح ومجد وأبضعة: بنو   لعمرد( . قال: وخموسصّلى هللا عليه وآله وسّلم )القاموس: ا
معديكرب، امللوك األربعة الذين لعنهم رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم، ولعن أختهم العمردة، 

 وفدوا مع األشعث فأسلموا مث ارتدوا، فقتلوا يوم النجري، فقالت انئحتهم:
 اي عني بّكي يل امللوك األربعة

 وهؤالء امللوك األربعة من بين حجر القرد بن احلارث.حتت األشعث بن قيس، وكانت ابنة مجد 
 ، القاموس: خاس، العمرد( .553 /1، اإلصابة 428)مجهرة النسب ص 
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 [ :1ُض اْلُمْسِلِمنَي يف َذِلَك يـَُقوُل ]َواْحتَـَوْوا َعَلى َأْمَواهلِِْم َوقَِليِلِهْم وََكِثريِِهْم، فَأَْنَشَأ بـَعْ 
 الر َجِز()ِمْن َمْشُطوِر 

 [2قـََتَل اْلُمُلوَك بـَُنو اْلُمُلوِك اأَلْربـََعْه ] -2ُشْكراا ِلَمْن يـُْعِطي الر َغاِئَب ِمْن َسَعْه ...  -1
 َس اْلَفىَت ِبِذي َضَعهْ [ لَيْ 4َوخُمَوٌِّص ] -4[ ... 3مَجَُد الن َدى َوُمَشّرٌِح َوأَْبَضَعْه ] -3

ُُم اتـ َقْوا َعَلى قَاَل: َوات َصَل َهَذا اخْلَرَبُ ابِ  لس َكاِسِك َوالسُُّكوِن، َومُهَا قَِبيَلَتاِن ِمْن قـََباِئِل ِكْنَدَة، َفَكَأهن 
 َمُنوا ِإلَْيِه َوَعَزُموا َعَلى ُنْصَرتِِه.أَنـُْفِسِهْم، فـَرَِكُبوا يف َجْوِف الل ْيِل َوَساُروا ِإىَل ِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد، فَاْسَتأْ 

َلْيِهْم، ِزاَيٌد ِإىَل َحيٍّ ِمْن َأْحَياِء ِكْنَدَة يـَُقاُل هَلُْم بـَُنو ِهْنٍد، َفَكَبَسُهْم َوقَاتـََلُهْم فـََوقـََعِت اهْلَزميَُة عَ  قَاَل: َوَسارَ 
ُهْم مَجَاَعةا، َوَول ُوا اأَلْداَبَر، َواْحتَـ  َواهلِِْم، فَأَْنَشَأ رَُجٌل َوى اْلُمْسِلُموَن َعَلى ِنَسائِِهْم َوَذرَارِيِِّهْم َوَأمْ فـََقَتَل ِمنـْ

 ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يـَُقوُل:



 )ِمَن الر َمِل(
َلَما ] -1  [ ... ِإْذ َكَفْرمُتْ ابإلله املنعما5اَي َبيِن ِهْنٍد َلِقيُتْم َصيـْ

__________ 
، ومعجم البلدان )حضرموت( والقائل هو زايد 392 /3الفريد  يف العقد 3، 2[ جاء البيتان: 1]

 يد كما يف معجم البلدان.بن لب
 [ يف األصل: )بين امللوك( .2]

 العقد الفريد:
 )حنن قتلنا ابلنجري أربعة( .

 معجم البلدان:
 )حنن قتلنا األمالك األربعة(

 هم واد ميلكه.وهو مضطرب الوزن. وقال: إمنا مسوا ملوكا ألنه كان لكل واحد من
 [ العقد الفريد:3]

 )خموس مشرحا ومجدا أبضعه( .
 عجم البلدان:م

 )مجدا وخموسا ومشرحا وابضعة( .
 [ يف املصادر: )خموس( ابلسني.4]
[ الصيلم: الداهية، وهو يريد زايد بن لبيد، ويسمى السيف صيلما، والصيلم: األمر املستأصل. 5]

 )اللسان: صلم( .
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 [2َمَما ]ِري اللِّ [ ِبُسْمٍر ُشر ٍع ... َوبِِبيِض اهْلِْنِد تـَفْ 1َفرَتَْراَنُكْم ] -2
 [ َهْلُكُكْم ... َوَبَكْت َعْييِن ُدُموعاا َوَدَما3قد َلَعْمِري َساَءين ] -3
 [ َعْن ُكْفرُِكُم ... َواتْـبَـُعوا ِديناا َحِنيفاا قـَيَِّما4فَاْرِجُعوا ِلآلَن ] -4
 ا[ ُنْصِحي َلُكُم ... فـَتَـَعو ْضُت بُِنْصِحي نََدمَ 5فـََلَقْد أَْبَدْيُت ] -5

ِفُلوَن، فـََلم ا مثُ  َساَر ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد ِإىَل َحيٍّ ِمْن َأْحَياِء ِكْنَدَة يـَُقاُل هَلُْم بـَُنو اْلَعاِتِك، فـََوافَاُهْم َوُهْم َغا قَاَل:
، َوَوقـََعِت اهْلَِزميَُة ا َساَعةا َأْشَرَفِت اخْلَْيُل َعَلْيِهْم َتَصاحَيَِت النَِّساُء َوَخَرَج الّرَِجاُل ِإىَل احْلَْرِب، فَاقْـتَـتَـُلو 



يِع َذلِ  َك، مثُ  أَْنَشأَ َعَلْيِهْم، فَاهْنََزُموا َوَأْسَلُموا ِداَيرَُهْم َوِنَساَءُهْم َوَأْمَواهَلُْم، فَاْحتَـَوى اْلُمْسِلُموَن َعَلى مجَِ
 رَُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يـَُقوُل:

 )ِمَن الر َمِل(
 [ َأمْجََعا6ُتْم َمَعا ... َوبـَُنو ِهْنٍد أُبِيُدوا ]َأْوَديْـ  اَي َبيِن اْلَعاِتكِ  -1
 َزرَُعوا اِبْلبَـْغِي َزْرعاا َضر ُهْم ... وََكَذا حَيُْصُدُه َمْن َزرََعا -2
 َصنَـُعوا ِقْدماا َصِنيعاا فَاِحشاا ... َكْم َصِنيٍع َضر  َمْن َقْد َصنَـَعا -3
 [8... ما دعا إلف هلم أو سجعا ]ِيِهْم [ فَاْبِكيِهْم َعَلى بـَغْ 7َعنْيُ ] -4

__________ 
[ تر الشيء: قطعه، وتر الشيء: ابن وانقطع بضربة، وخص بعضهم به العظم، وترت يده ترت 1]

 ترورا واترها هو، وكذلك كل عضو قطع بضربة فقد تر ترا. )اللسان: ترر( .
 [ يف األصل: )تقرى للقما( .2]

 ان فوق الوفرة، واللمة: الشيء اجملتمع.أس إذا كاللمم: مجع ملة، وهي شعر الر 
 )اللسان: ملم( .

 [ يف األصل: )قد لعمري قد ساءين( .3]
 [ يف األصل: )فارجعوا اآلن( وهو خمتل الوزن.4]
 [ يف األصل: )ابدأت( .5]
 [ يف األصل: )بيد ذا( حمرفة.6]
 [ يف األصل: )اي عني( وال يستقيم هبا الوزن.7]
 صحفة.)شجعا( م[ يف األصل: 8]
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 [ ... ِبُسُيوٍف ُمْرَهَفاٍت َقط َعا1َكْم رَئِيٍس تـَرَُكوُه اَنِدراا ]  -5
ُلُهْم َقْد َهد  رُْكيِن َوبـََرى ] -6  [ ... َأْعُظِمي فَاألَْنُف ِمينِّ ُجدَِّعا2قـَتـْ
 ِحي َمْوِضَعاَقْد َبَذْلَنا النُّْصَح َلِكْن مَلْ َأِجْد ... ِفيِهُم يـَْوماا لُِنصْ  -7

[ ِكْنَدَة 3وهم يـَْوَمِئٍذ مَجََراُت ] قَاَل: مثُ  َساَر ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد ِإىَل َحيٍّ ِمْن أحياء كندة يقال هلم بنو حجر،
ُهْم يف َجْوِف الل ْيِل، فَاقْـتَـَتَل اْلَقْوُم َسا َعةا، َوقُِتَل ِمْن َبيِن َوفـُْرَساهُنُْم، فـََلْم َيْشُعُروا ِإال َواخْلَْيُل َقْد َكَبَستـْ



ُهْم مَخُْسوَن رَُجال، َوَوىل  ] ْلَباقُوَن األدابر، واحتوى/ املسلمون على [ ا4ُحْجٍر ِمائـََتا رَُجٍل، َوُأِسَر ِمنـْ
 ب[ وََكِثريِِهْم، فَأَْنَشأَ رَُجٌل ِمْن ُمْسِلِمي ِكْنَدَة يـَُقوُل: 34قليلهم ]

 )ِمَن الط وِيِل(
 [ َما َحِييِت َبيِن ُحْجِر ... ِبَدْمٍع َغزِيٍر ال َقِليٍل َوال نـَْزرِ 5اْبِكي ]َأاَي َعنْيُ فَ  -1
 [ َأاَب َبْكرِ 6 يـَْقبَـُلوَن َنِصيَحيِت ... َوقـُْلُت هَلُْم ال َترْتُُكن  ]َنَصْحتُـُهُم َلوْ  -2
 اِصَمِة الظ ْهرِ فـََلم ا أَبـَْوا يف اْلبَـْغِي ِإال مَتَاِدايا ... َصَبْحَناُهُم ِمن ا ِبقَ  -3
 [7ر ]َلِقيَناُهُم لَْيال ُهَناَك جبَْحَفٍل ... َفَكاَن َعَلْيِهْم ِمْثُل راغية البك -4

__________ 
 [ يف األصل رأس الكلمة مطموس )فادرا( أو )غادرا( أو )اندرا( .1]

: ندر الرجل: سقط، وقيل: سقط وشد، وقيل: سقط من خوف شيء أو من بني شيء، وندر الرجل
 إذا مات، قال ساعدة اهلذيل: )اللسان: ندر( .

 كالان وإن طال أايمه ... سيندر عن شزن مدحض
 )ركين يدي( وصواب الكلمة )برى( بداللة )أعظمى( بعدها. [ يف األصل:2]
[ اجلمرة: القبيلة ال تنضم إىل أحد، أو اليت فيها ثالث مائة فارس، وقيل: هي القبيلة تقاتل مجاعة 3]

واجلمرة ألف فارس، وكل قبيل انضموا فصاروا يدا واحدة ومل حيالفوا غريهم فهم مجرة.  القبائل،
 )اللسان: مجر( .

 يف األصل: )وولوا الباقون( وهو حلن.[ 4]
 [ يف األصل: )ابكى( .5]
 [ يف األصل: )ال ترتكون( وهو حلن.6]
كر مثود، وقد مر شرح املثل، [ راغية البكر: هذا مثل يضرب يف التشاؤم ابلشيء، ويعين ابلبكر ب7]

 .332القاسم بن سالم ص  -انظر كتاب األمثال
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ُهْم تـَرَْكَنا جُمَْنَدال ... َصرِيعاا َعَلْيِه اخْلَا -5  [ َمَع الن ْسرِ 1ِمَعاُت ]َفَكْم َسيٍِّد ِمنـْ
يـَُقاُل هَلُْم بـَُنو مَجٍْر، َوُهْم فـُْرَساٌن َوأَْبطَاٌل، فَاْلتَـَقى  قَاَل: مثُ  َساَر ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد ِإىَل َحيٍّ ِمْن َأْحَياِء ِكْنَدةَ 

َبيِن مَجٍْر َقرِيٌب ِمْن َذِلَك، َوَوقـََعِت اهْلَِزميَُة  اْلَقْوُم ِلْلِقَتاِل، فـَُقِتَل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِعْشُروَن رَُجال، َوقُِتَل ِمنْ 



اَيَر، َواْحتَـَوى اْلُمْسِلُموَن َعَلى النَِّساِء َواأَلْوالِد، فَأَْنَشأَ ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد َعَلْيِهْم، فـََول ُوا اأَلْداَبَر، َوَأْسلَ  ُموا الدِّ
 يـَُقوُل:

 )ِمَن الس رِيِع(
د ُة ِمْثَل اْلُبوسِ ُقْل لَِبيِن مجَْ  -1 تَـُهْم ... َقْد َكاَنِت الشِّ  ٍر ِإَذا ِجئـْ
َلٍم ]َقْد َطَرقـَْتُكْم َوقْـَعٌة ]ِمْن[ صَ  -2  [ ... َأْرَدْتُكُم ِفيَها ِبَطرْيِ النُُّحوسِ 2يـْ
 [ َعُبوسِ 3َومَسُْتُكْم ِكْنَدُة يف اَنَقٍة ... بِيَـْوِم ُسوٍء ُمَقْمَطٍر ] -3
 [ رَئِيسِ 4ِمْنُكُم يف اْلَوَغى ... ِمْن فَاِرٍس جَنٍْد وََكْبٍش ] َفَكْم قـَتَـْلَنا -4
 [5... )َونـَْفٌل( َوَخْوفـَُنا اِبلنـُُّفوِس ] َوَعْن قَِليٍل َلُكُم ِمثْـُلَها -5

ِه ِمْن َبيِن ُمر َة َما فـََعَلُه ِزاَيُد ْبُن لَِبيدٍ  بَِبيِن ِهْنٍد َوَبيِن اْلَعاِتِك  قَاَل: َوبـََلَغ اأَلْشَعَث ْبَن قـَْيٍس يف َبيِن َعمِّ
َراَمَة ِلِزاَيٍد يـَْقُتُل قـَْوِمي َوَبيِن َعمِّي، َوَيْسيب النَِّساَء َوَبيِن ُحْجٍر َوَبيِن مَجٍْر، فـََغِضَب ِلَذِلَك، مثُ  قَاَل: ال كَ 

ِه ِمْن َبيِن ُمر َة َوَبيِن َوالذ رَاِري ، َوحَيَْتِوي َعَلى اأَلْمَواِل، َوَأقْـُعُد َعْنُه، قَاَل: مثُ  انَ  َدى اأَلْشَعُث يف َبيِن َعمِّ
 َعِديٍّ وبين

__________ 
 جلامعان( .[ يف األصل: )ا1]

اخلامعات: اخلامعة الضبع ألهنا ختمع إذا مشت، ومخع يف مشيته إذا عرج، واخلماع: العرج واخلوامع: 
 الضباع اسم الزم هلا ألهنا ختمع، واخلمع )ابلكسر( :

 لذئب، واخلمع: اللص.ا
 )اللسان: مخع( .

 [ الصيلم: الداهية واألمر الشديد القاطع.2]
مطر وقماطر وقمطرير: مقبض ما بني العينني لشدته، وقيل: إذا كان [ مقمطر: شديد، ويوم مق3]

 شديدا غليظا. )اللسان: قمطر( .
 [ يف األصل الكلمة غري معجمة.4]

 : الشجاع املاضي فيما يعجز غريه.الكبش: سيد القوم وقائدهم، والنجد
 [ يف األصل: )ونفد( والبيت مضطرب الوزن.5]
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فـُْرَساِن قـَْوِمِه، َوِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد يف َأْربـََعِة أَْلٍف ِمَن رِيُد ِزاَيَد ْبَن لَِبيٍد َوَمَعُه أَْلُف فَاِرٍس ِمْن َجبَـَلَة، َوَساَر يُ 
ٍة ِمْن ينَ اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر، َومَخُْس ِماَئِة رَُجٍل ِمَن الس َكاِسِك َوالسُُّكوِن، فَاْلتَـَقى اْلَقْوُم َقرِيباا ِمْن َمدِ 

هنا لك َساَعةا، َوَوقـََعِت اهْلَِزميَُة َعَلى ِزاَيٍد َوَمْن َمَعُه ِمَن  [ ، فاقتتلوا1ُمُدِن َحْضَرَمْوَت، يقال هلا ترمي ]
ُهْم َعَلى نـَيٍِّف ِمْن َثالِث ِماَئِة رَُجٍل، َواهْنََزُموا َهِزميَةا قَِبيَحةا، َحىت  َدَخُلو  ا تِْلَك اْلُمْسِلِمنَي، َوقُِتَل ِمنـْ

، فـََرد َها ِإىَل َأْهِلَها، َوأَْنَشأَ رَُجٌل ِمْن  اْلَمِديَنَة، َواْحتَـَوى اأَلْشَعُث َعَلى تِْلكَ  اأَلْمَواِل َواْلَغَنائِِم َوالذ رَاِريِّ
ِه يـَُقوُل:  َبيِن َعمِّ

 )ِمَن الر َمِل(
 [2]ظفر األشعث ملّا كندة ... عند ما َغاَبْت َحَواَها َواْحَتَمى  -1
َتَمى4ا ِلْلَحْرِب ][ ... َومسََ 3تـََرَك اأَلْواَتَر يف َأْعَدائِِهْم ] -2  [ ِقْدماا َوانـْ
 أ[ 35[ / ]5اَي ِزاَيُد ال تالقي أشعثا ... فسيسقى ضّلة منك دما ] -3
 ِإن  ِلأَلْشَعِث َصْوالٍت ِإَذا ... َلِقَي األَْبطَاَل مَيِْضي ِقَدَما -4
 جْنَُما[ ... َورَِماُح اخْلَطِّ حَتِْكي األَ 6ْرِب بِْيٌض رُه ٌف ]َحظُُّه يف احلَْ  -5

 [ ،7قَاَل: َوَأقْـَبَل اأَلْشَعُث ْبُن قـَْيٍس َوَأْصَحابُُه َحىت  نـََزَل َعَلى َمِديَنِة تِْرمَيَ ]
__________ 

 [ يف األصل: )يرمي( وتكررت هبذا الرسم.1]
وت اسم للناحية جبملتها، ومدينتاها شبام وترمي، ومها ترمي: اسم إحدى مدينيت حضرموت، ألن حضرم

 ن مسيت املدينتان ابمسيهما. )ايقوت: ترمي( .قبيلتا
 [ حصل تقدمي وأتخري يف ألفاظ البيت فاختل وزنه ومعناه فرددانه إىل أصله، وهو يف األصل:2]

 )ظفر األشعث عند ما كندة ... غابت ملا حواها واحتما(
 [ يف األصل:3]

 األواتر من أعدائهم( . )اترك
 يم وزنه.[ يف األصل: )إىل احلرب( وال يستق4]
 [ يف األصل البيت مضطرب جاء على هذا الوجه:5]

 )ليسقي ما صله منك دما( .
 [ يف األصل: )مرهف( .6]

 رّهف: مجع رهيف، وسيف رهيف رقيق احلواشي لطيف.
 ضع، فأثبتنا الصواب.[ يف األصل: )يرمي( وقد تكررت هبذا الرسم يف كل املوا7]
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ا.َفَحاَصَر ِزاَيَد ْبَن لَِبيٍد َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِحَصاراا شَ   ِديدا
ِفيِه ا بـََلَغُه َما قَاَل: وََكَتَب ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد ِإىَل اْلُمَهاِجِر ْبِن ُأَمي َة اْلَمْخُزوِميِّ َيْستَـْنِجُدُه َعَلى اأَلْشَعِث، فـََلم  

َعَث، فََأَمَر َأْصَحابَُه فـَتَـَنح ْوا َعْن ِزاَيٌد، َساَر ِإلَْيِه ِفيَمْن َمَعُه َوُهْم أَْلُف فَاِرٍس َمُعونَةا هَلُْم، َوبـََلَغ َذِلَك اأَلشْ 
َصاَر َمَع ِزاَيٍد، َورََجَع اأَلْشَعُث اَبِب تِْرمَيَ، َوَأقْـَبَل اْلُمَهاِجُر ْبُن أَُمي َة يف أَْلِف فَاِرٍس َحىت  َدَخَل اْلَمِديَنَة، وَ 

يِع قـََباِئِل ِكْندَ  [ يف قـَْوِمِه ِمْن َبيِن 1َة، فََأَجابَُه اجْلرَْبُ ْبُن َقْشَعٍم ]َوَجَلَس َعَلى اْلَباِب، َوَأْرَسَل ِإىَل مجَِ
َفِسيُس ْبُن َعْمٍرو يف قـَْوِمِه ِمْن َبيِن  اأَلْرَقِم، َوَأَجابَُه أَبُو قـُر َة اْلِكْنِديُّ يف قـَْوِمِه ِمْن َبيِن ُحْجٍر، َوَأجابَُه اخْلَنـْ

 ِهْنٍد.
 ْبِن قـَْيٍس َخْلٌق َكِثرٌي ِمْن قـََباِئِل ِكْنَدَة، فـَنَـَزَل هِبِْم َعَلى اَبِب تِْرمَيَ، َفَحاَصُروا قَاَل: فَاْجَتَمَع ِإىَل اأَلْشَعثِ 

ا، َوَضيـ ُقوا َعَلْيِهَما.ِزاَيَد ْبَن لَِبيٍد َواْلُمَهاِجَر ْبَن ُأَمي    َة َوَمْن َمَعُهَما ِحَصاراا َشِديدا
ُهْم يـَُقوُل ]قَاَل: وََكَتَب ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد ِإىَل  ، فَأَْنَشأَ رَُجٌل ِمنـْ  [ :2 َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِكَتاابا

 )ِمَن اْلَكاِمِل(
 [3ْت ... طُرًّا َعَلْيَك َفَكْيَف َذِلَك َتْصَنُع ]َأْخرِبْ ِزاَيداا ِإن  ِكْنَدَة َأمْجَعَ  -1
َفعُ َأْحَياُء ِكْنَدَة َقْد أَتـَْتَك جبَْمِعَها ... وَ  -2 َها ِجريٌَة َلْو تـَنـْ  َلَدْيَك ِمنـْ
َْتَك ِإىَل الت َحصُِّن َصاِغراا ... َحىت  َكتَـْبَت ِإىَل َعِتيٍق ] -3  [ َتْضرَعُ 4َقْد َصري 
 ال جَتْزَْع ِلَوْقِع ُسُيوِفَنا ... ِإن  اْلَكِرمَي ِإَذا َجىَن ال جَيْزَعُ فَاْصرِبْ وَ  -4

  ِزاَيٍد ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه خبَرَبِ كندة وماقَاَل: فـََلم ا َورََد ِكَتابُ 
__________ 

ّلم وقال: )أهل اليمن [ اجلرب بن قشعم: هو جرب الكندي، وفد على النيب صّلى هللا عليه وآله وس1]
 ( .453 /1هم ألني قلواب وأرق أفئدة( )اإلصابة 

 .55 /1[ جاء البيت األول فقط يف كتاب الفتوح 2]
 [ يف األصل: )تصنعوا( .3]

 يف كتاب الفتوح: )أبلغ زايدا( .
 [ عتيق: لقب أيب بكر الصديق رضي هللا عنه.4]
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م  اْلُمْسِلُموَن أَْيضاا، َومَلْ جيَِْد أَبُو َبْكٍر بُدًّا ِمَن ُمْسِلِمنَي، فَاْغَتم  ِبَذِلَك، َواْغتَ اْجَتَمَعْت َعَلْيِه ِمْن َحْرِب الْ 
 [ ِإىَل اأَلْشَعِث ْبِن قـَْيٍس اِبلرَِّضا، َفَكَتَب ِإلَْيِه يـَُقوُل:1اْلِكَتابَِة ]

 )ِبْسِم اَّللِ  الر مْحَِن الرحيم.
َوَعَلى ُأم ِتِه، ِإىَل اأَلْشَعِث ْبِن قـَْيٍس رسول هللا صّلى هللا عليه وآله َوَسل َم  من عبد هللا بن عثمان خليفة

بيه عليه السالم: َوَمْن َمَعُه ِمْن قـََباِئِل ِكْنَدَة، َأم ا بـَْعُد، فَِإن  اَّلل َ تـََباَرَك َوتـََعاىَل يـَُقوُل يف ِكَتاِبِه املنزل على ن
ُتْم ُمْسِلُموَن  ُنوا اتـ ُقوا اَّلل َ َحق  تُقاتِِه َوالاي أَيُـَّها ال ِذيَن آمَ  [ ، َوَأاَن آُمرُُكْم 2] 102: 3مَتُوُتن  ِإال  َوأَنـْ

ُقُضوا َعْهَدُه، َوَأْن تـَْرِجُعوا َعْن ِديِنِه ِإىَل َغرْيِِه، َوال تـَت بِ  ُيِضل ُكْم ُعوا اهْلََوى فَـ بِتَـْقَوى اَّللِ  َوْحَدُه َوَأهْنَاُكْم َأْن تـَنـْ
، َوِإْن   َا مَحََلُكْم َعِن الرُُّجوِع َعْن ِديِن اإِلْسالِم َوَمْنِع الز َكاِة َما فـََعَلُه بكم/ عاملي َعْن َسِبيِل اَّللِ  َكاَن ِإمن 

َمْرُت َصاِحَب ِكَتايب َهَذا ِإْن ب[ ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد، فَِإيّنِ َأْعزِلُُه َعْنُكْم، َوُأَويلِّ َعَلْيُكْم َمْن حتُِبُّوَن، َوَقْد أَ  35]
تُ  ُ 3ْم قَِبْلُتُم احْلَق  َأْن َيَُْمَر ِزاَيداا اِبالْنِصَراِف َعْنُكْم، فَاْرِجُعوا ]أَنـْ [ ِإىَل احْلَقِّ َوُتوبُوا ِمْن َقرِيٍب، َوفـ َقَنا اَّلل 

ُكْم ِلُكلِّ َما َكاَن ِفيِه ِرضاى، َوالس الُم( .  َوِإاي 
 [ :4 َحس اُن ْبُن اَثِبٍت يـَُقوُل ]مثُ  َكَتبَ 

 َن اْلُمتَـَقاِرِب()مِ 
 أَنِيُبوا ِإىَل احْلَقِّ اَي قـَْوَمَنا ... فَِإيّنِ َلُكْم اَنِصٌح فَاقْـبَـُلوا -1
 َوال أَتْنـَُفوا اْليَـْوَم َأْن تـَْرِجُعوا ... فَِإن  الرُُّجوَع ِبُكْم َأمْجَلُ  -2
 َتْجِهُلوا[ مثُ  َتسْ 5اِهداا ... َفال تـَْرَتُدوا ]رََمْيُت بُِنْصِحي َلُكْم جَ  -3
ُتْم ُأاَنٌس َلُكْم ُسْؤَدٌد ... َويـُْنِميُكُم الش َرُف اأَلْطَولُ  -4  فَأَنـْ
 ِصَباُح اْلُوُجوِه مَنَاُكْم ِإىَل ... كرمي الثّنا الّشرف األّول -5

__________ 
 [ يف األصل: )من الكتاب( .1]
 . [102[ ]آل عمران: 2]
 [ يف األصل: )فراجعوا( .3]
 ألبيات يف ديوان حسان بن اثبت.[ مل أجد ا4]
 [ كذا ابألصل، وتقرأ الدال خمففة إلقامة الوزن، ولعلها: )فال ترجعوا( .5]
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َعُثوا ... ُحُروابا ُتَذلُّ هِبَا النـُّ 1َفِشيُموا ] -6  ز لُ [ السُُّيوَف َوال تـَبـْ
َوَن ] مثُ  َطَوى اْلِكَتابَ  .2َوَعنـْ  [ ِخْتَمُه، َوَدفـََعُه ِإىَل رَُجٍل ِمْن قـَْيِس َعْيالَن يـَُقاُل َلُه ُمْسِلُم ْبُن َعْبِد اَّللِ 

َبْكٍر َهَذا يـُْلزُِمَنا فـََلم ا َوَصَل اْلِكَتاُب ِإىَل اأَلْشَعِث َوقـََرَأُه، َأقْـَبَل َعَلى الر ُسوِل َوقَاَل: )ِإن  َصاِحَبَك َأاَب 
ْشَعُث يـُْلزُِمَك ُكْفَر مبَُخاَلَفِتَنا َلُه، َوال يـُْلزُِم َصاِحَبُه اْلُكْفَر ِبَقْتِلِه قـَْوِمي( ، فـََقاَل َلُه الر ُسوُل: )نـََعْم اَي أَ الْ 

 ْسِلِمنَي( .اَلَفِتَك[ جِلََماَعِة اْلمُ اْلُكْفَر، ِإن  اَّلل َ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َقْد َأْوَجَب َعَلْيَك اْلُكْفَر ]ِلُمخَ 
َتُه، َفَسَقَط قَاَل: فـََوَثَب ِإىَل الر ُسوِل ُغالٌم ِمْن َبيِن ُمر َة اْبِن َعمِّ اأَلْشَعِث، َفَضَربَُه ِبَسْيِفِه َضْربَةا فـََلَق َهامَ 

َواَب( . قَاَل: ْلِعَتاَب َوَأْسَرْعَت اجلَْ الر ُسوُل َميِّتاا، فـََقاَل لَُه اأَلْشَعُث: )َّلل  أبوك، فلقد ]ق[ صرت ا
، َما يـَُواِفُقَك َأَحٌد ِمن ا َعَلى َهَذا اأَلْمِر 3فـََوَثَب أَبُو قـُر َة اْلِكْنِديُّ ] [ ُمْغِضباا فـََقاَل: )اَي َأْشَعُث، ال َواَّللِ 

ا، تـَْقُتُل الر ُسوَل ِبال َذْنٍب َكاَن ِمْنُه، َوال َسِبيَل َلَك  بُو قـُر َة َعَلى قـَْوِمِه ِمْن ِكْنَدَة َعَلْيِه( ، مثُ  َأقْـَبَل أَ أََبدا
 وبََة( .فـََقاَل: )اْنَصرُِفوا َوال تُِقيُموا، فَِإن  الص َواَب ِعْنِدي الر ِحيُل َعْن َهَذا الر ُجِل، َوِإال فـَتَـَوقـ ُعوا اْلُعقُ 

 ُهَو يـَُقوُل:قَاَل: مثُ  اْنَصَرَف أَبُو قـُر َة اْلِكْنِديُّ وَ 
 يِل()ِمَن الط وِ 

 [ ِإلَْيِه َسِبيلُ 4قـَتَـْلُتُم َرُسوال َأْن أََتى ِبِرَسالٍَة ... َولَْيَس َعَلْيِه َأْو ] -1
ُتْم أبَِْمٍر ِفيِه َخْوٌف َعَلْيُكُم ... َوَذِلَك ِخْزٌي يف احْلََياِة َطوِيلُ  -2  َفِجئـْ

__________ 
 مة.[ يف األصل: )سيموا( غري معج1]

 سله أيضا، وهو من األضداد )اللسان: شيم( .شام السيف شيما: أغمده، و 
 [ عنون الكتاب: كتب عنوانه.2]
[ أبو قرة الكندي: أبو قرة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر الكندي، كان شريفا، وفد على 3]

اء الكوفة بعد شريح النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم، وذكر ابن سعد أن ابنه عمرو بن قرة ويل قض
 ( .332 /7اإلصابة القاضي. )

 [ يف األصل: )وال إليه( . وخيتل هبا الوزن.4]
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 رَِحيلُ  فـََلْسُت َعَلى َهَذا أُِقيُم َوِإن يِن ... َلُمْرحتٌَِل ِإن  الص َوابَ  -3
 [ ... َوَقْد َهَلَكْت ِمْن بـَْعِد َذاَك َجِديلُ 1َأَخاُف َعَلْيُكْم َأْن تـَُناُدوا ِبَضبُِّكْم ] -4



 [ ِمْن قـَْبِل َطْسٍم َوَخثْـَعٍم ... َوَقْد َهَلَكْت ِمْن بـَْعِد َذاَك َجِديلُ 2َوَقْد َهَلَكْت ] -5
اَل: )اَي َأْشَعُث، َلَقْد رَِكْبَت َعِظيماا ِمَن اأَلْمِر ِبَقْتِلَك َمْن ال َذْنَب َلُه، قَاَل: مثُ  َوَثَب أَبُو مِشٍْر اْلِكْنِديُّ فـَقَ 

ٌر( . نـَُقاِتُل َمْن يـَُقاتُِلَنا، َوَأم ا قـَْتُل الر ُسوِل َفال، أَلن  الر ُسوَل ال جيَُِب َعَلْيِه اْلَقْتُل ألَن ُه َمْأُمو َوَذِلَك َأان  
ْر بَِقْتِلِه وال : )اَي َهُؤالِء، ال تـَْعَجُلوا، فَِإن ُه/ َقْد َشِهَد َعَلي  َوَعَلْيُكْم اِبْلُكْفِر، َوبـَْعُد فـََلْم آمُ فـََقاَل اأَلْشَعثُ 

 أ[ َساَءين َذِلَك( . 36]
َنا ِبُعْذٍر نـَْقبَـُلُه ِمْنَك، قَاَل: فـََوَثَب اجْلرَْبُ ْبُن اْلَقْشَعِم اْلِكْنِديُّ فـََقاَل: )اَي َهَذا ِإان  رََجْواَن أَن َك تَـ  ْعَتِذُر ِإلَيـْ

َفَراَن ِمْنَك، َوَأمْيُ اَّلل ِ  تَـَنا مبَا َقْد أَنـْ َلَك َرُسوال  فََأَجبـْ َلْو ُكْنَت َذا ِإَرٍب َلَغري َْت َهَذا َومَلْ تـَرَْكِب اْلُعْدَواَن، َوقـَتـْ
 ال ُجْرَم َلُه( .

ِه ِمْن َبيِن اأَلْرَقِم، فـََقاَل: )اْرَحُلوا َعْن َهَذا الظ املِِ َحىت  يـَْعَلَم قَاَل: مثُ  اَنَدى َجرْبُ ْبُن اْلَقشْ  َعِم يف َبيِن َعمِّ
  أَن ُكْم مَلْ تـَْرَضْوا مبَا َقْد فـََعَل( ، َوأَْنَشَأ يـَُقوُل:اَّلل ُ 

 )ِمَن اْلُمتَـَقاِرِب(
 ر ْت َعَلى اْلُمْسِلمِ َسرَيَْحُل َعْنُكْم بـَُنو اأَلْرَقِم ... َعِشي َة جَ  -1
 أَيـُْؤَذى الر ُسوُل أبَِْن َحل ُكْم ... خبَطِّ ِكَتاٍب َومَلْ جُيْرِمِ  -2
يَِة ]أَأَ  -3  [ ... َلَغري َْت َذاَك َومَلْ َتْظِلمِ 3ْشَعُث َأو ُل َذا الدِّ
 َأَخاُف َعَلْيُكْم أبَِفْـَعاِلُكْم ... حُنُوساا ِمَن الط ائِِر اأَلْشَأمِ  -4
 َوِلْلبَـْغِي َعاِقَبٌة تـُتـ َقى ... حتَِلُّ مبَْن َجاَر َومَلْ يـَْنَدمِ  -5

 ِث َعام ُة َأْصَحاِبِه، َحىت  بَِقَي يف َقرِيٍب من ألفيقَاَل: فـَتَـَفر َق َعِن اأَلْشعَ 
__________ 

 [ الضب: احلقد والغيظ، والضب: سيالن الدم. )القاموس: الضب( .1]
 لكت( .[ يف األصل: )م2]
 [ كذا جاء الشطر، وهو مضطرب الوزن واملعىن.3]
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َهاِجِر ْبِن ُأَمي َة يف َمِديَنِة تِْرمَيَ، يف نـَيٍِّف ِمْن َلى ِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد َومُ رَُجٍل، َوَأقْـَبَل الس َكاِسُك َوالسُُّكوُن عَ 
اأَلْشَعِث، مَخَْسِة أَْلِف رَُجٍل ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر َوَغرْيِِهْم ِمَن اْلَقَباِئِل، فـََتَشاَوُروا يف اخْلُُروِج َعَلى 

ْلتَـَقْوا ِبَواٍد يـَُقاُل َلُه الر ق اُن َقرِيباا من مدينة ترمي، فاقتتلوا هنا لك َخَرُجوا ِإىَل ِقَتاِلِه، فَافََأَخُذوا ُأْهبَـتَـُهْم وَ 



[ ، َوِإن ُه يـَُقاِتُل 1َساَعةا، َوَنَظَر اأَلْشَعُث ِإىَل رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب ِزاَيٍد يـَُقاُل َلُه َجْفَنُة ْبُن قـَُترْيََة السُُّكوينُّ ]
ا، َفَحَمَل َعلَ قِ  ْيِه اأَلْشَعُث َفَطَعَنُه َطْعَنةا َصَرَعُه َعْن فـََرِسِه، َوَهم  َأْن ينزل إليه، فحماه ابن عم َتاال َشِديدا

 َلُه ِمَن اأَلْشَعِث، فََأفْـَلَت َجْفَنُة، فَأَْنَشَأ َذِلَك اْلَفيِتُّ يـَُقوُل:
 )ِمَن اْلُمَتقاِرِب(

  أشعث ... كررت عليه ومل أنكلَتَدارَْكُت َجْفَنَة ِمنْ  -1
 [2تداركته بعد ما َقْد َهَوى ... رَِهنَي اْلَعَجاَجِة يف اْلَقْسَطِل ] -2
ُتُه ِمْن ِحَياِض الر َدى ... فَآَب َسِليماا َومَلْ يـُْقَتلِ  -3  فََأجْنَيـْ

ْمُط بْ  [ َفَضَربَُه َضْربَةا أَْثَخَنُه 3ُن اأَلْسَوِد السُُّكوينِّ ]قَاَل: مثُ  مَحََل اأَلْشَعُث أَْيضاا َعَلى رَُجٍل يـَُقاُل َلُه السِّ
، َوَوَقَف اأَلْشَعُث يف َمْيَداِن احْلَْرِب، َفَجَعَل يُـ  ْمُط َبنْيَ يََدِي اأَلْشَعِث َهارابا َها، قَاَل: فـََوىل  السِّ َلّوُِح ِمنـْ

 ِبَسْيِفِه َويـَُقوُل:
 )ِمَن اْلُمتَـَقاِرِب(

ْمِط َوْقَت اْلَعَجاجِ َكَرْرُت َعلَ   -1  [ معضال4 ... َفَجل ْلُتُه َصارِماا ]ى السِّ
__________ 

 .429[ جفنة بن قترية السكوين، ورد نسبه يف مجهرة النسب ص 1]
 [ يف األصل: )القنطل( .2]

 القسطل والقسطال والقسطالن: الغبار. )القاموس: قسطل( .
كر سيف يف صل: الشمط( ، والد شرحبيل، وذ [ السمط بن األسود السكوين الكندي )يف األ3]

الفتوح أنه شهد الريموك، وذكر يف الردة أنه ثبت هو وولده شرحبيل على اإلسالم ملا ارتدت كندة، 
وانضما إىل زايد بن لبيد، وأورد البيهقي يف السنن أن عمر استعمل شرحبيل بن السمط على املدائن، 

يين وبني ابين، فكتب إليه أال تفرق السبااي، وقد فرقت ب وأبوه ابلشام، فكتب إىل عمر: إنك أتمر
 ( .264 /3فأحلقه اببنه. )اإلصابة 

 [ يف األصل: )صارم( .4]
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 [1فـََوىل  َحِثيثاا َعَلى َوْجِهِه ... َوَلْو قَاَم يل َساَعةا َجد ال ] -2
 َلُه َأو الفَِإْن َعاَد َجل ْلُتُه ِمثْـَلَها ... َوَيْكِفيِه َما انَ  -3



 بـَي َضْتُه، َوَأْسرََع قَاَل: َومَحََل ُمَهاِجُر ْبُن ُأَمي َة َعَلى اأَلْشَعِث، َواْلتَـَقَيا ِبَضْربـََتنْيِ َبَدرَُه هِبَا اأَلْشَعُث َضْربَةا َقدْ 
  ُمْدِبراا، فـََناَداُه اأَلْشَعُث:الس ْيَف ِإىَل رَْأِسِه فـََوىل  

 ُ  ب[ )ِمَن اْلُمَتقاِرِب( 36/ الن اَس اِبْلِفَراِر َوَتِفرُّ ِفَراَر احلَِْماِر، مثُ  أنشأ األشعث يقول: ]اَي ُمَهاِجُر، تـَُعريِّ
 َلِقيُت اْلُمَهاِجَر يف مَجِْعِه ... ِبَعْضِب ُحَساٍم رَِقيِق اْلَغَررِ  -1
َثيِن ]فـََفر  ذَ  -2  [3ْسَوِر ][ ... ِفَراَر احلَِْماِر ِمَن اْلقَ 2لِيال َومَلْ يـَنـْ

يِع اْلُمْسِلِمنَي، فـََهَزَمُهْم َحىت  َأْدَخَلُهْم َمِدي َنَة تِْرمَيَ، قَاَل: مثُ  مَحََل اأَلْشَعُث ْبُن قـَْيٍس َوَأْصَحابُُه َعَلى مجَِ
ُهْم مَجَاَعٌة، َوُجرَِح مِ  ُهْم َبَشٌر َكِثرٌي، مثُ  َأقْـَبَل اأَلْشَعُث أبَِْصَحابِ َوَقْد قُِتَل ِمنـْ ِه َحىت  َأْحَدُقوا اِبْلَمِديَنِة َونـََزُلوا نـْ

يِق. َها، َوَحَصُروا ِزايَد ْبَن لَِبيٍد َوَأْصَحابَُه، َوَضيـ ُقوا َعَلْيِه َغايََة الضِّ  َعَليـْ
يـُْعِلُمُه أَن ُه َوَأْصَحابَُه ٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه خُيْرِبُُه ِبَقْتِل الر ُسوِل، وَ قَاَل: وََكَتَب ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد ِإىَل َأيب َبكْ 

َياِت ]  [ :4حُمَاَصُروَن يف َمِديَنِة تِْرمَيَ َأَشد  احلَِْصاِر، مثُ  َكَتَب هِبَِذِه األَبـْ
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

 [5ول وسادة األنصار ]َهْل رَاِكٌب يَرُِد املدينة خمربا ... رهط الرس -1
__________ 

وجدله جدال، وجّدله فاجندل وجتدل: صرعه على اجلدالة وهو  [ جدل: صرع، واجلدل: الصرع،1]
 جمدول، واجلدالة: األرض، يقال: طعنه فجدله أي رماه ابألرض فاجندل سقط. )اللسان: جدل( .

 وزن.[ الوجه: )مل ينثن( وقد أطال الكسرة فجعلها ايء إلقامة ال2]
ُْم مُحٌُر ُمْستَـْنِفَرٌة فـَر ْت من َقْسَورٍَة [ القسور والقسورة: األسد، وقد أفاد من قوله تعاىل: َكأَ 3] : 74هن 

 [ . وكذا جاءت قافية البيتني.51 -50]املدثر:  51 -50
 .58 /1[ جاء البيت األول فقط يف كتاب الفتوح 4]
 [ كتاب الفتوح:5]

 ا( .)من راكب حنو املدينة خمرب 
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يِق ِعْنَد ِلَقائِِه .. -2 دِّ  [1يِّ اجْلَاِري ]. َوالد ْمُع يـَْهِمُل َكاْلَبدِ َويـَُقوُل لِلصِّ
 ِإان  ُحِصْراَن يف تِْرمَيَ َكأَنـ َنا ... حَنُْن النُُّكوُص هِبَا َعَلى اأَلْداَبرِ  -3
 َحَشَدْت لََنا َأْمالُك ِكْنَدَة َواْعَتَدْت ... اِبْلُمْرِهَفاِت َواِبْلَقَنا اخْلُط ارِ  -4



 ِن ِصْدٍق ِمْن َبيِن جَن ارِ اِجرِيَن فـََواِرٍس ... فـُْرَسافَاْمنَـْعُهُم مبُهَ  -5
 َوِبُكلِّ قـَْرٍن يف اهْلََياِج ُمَهذ ٍب ... َيْسُمو ِبَعْضٍب َصارٍِم بـَت ارِ  -6

 ، مثُ  قَاَل: )َأِشريُوا َعَلي  قَاَل: فـََلم ا َورََد اْلِكَتاُب ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه َوقـََرَأُه، اَنَدى يف اْلُمْسِلِمنيَ 
 َعَلْيَك، ِإن  َما ال ِذي َأْصَنُع يف َأْمِر ِكْنَدَة( . قَاَل: فـََتَكل َم أَبُو أَيُّوَب األَْنَصاِريُّ فـََقاَل: امْسَْع َما ُأِشرُي ِبهِ 

َعٌة، َوِإَذا  ُهُم مَهُّوا اِبجْلَْمِع مَجَُعوا خَ اْلَقْوَم َكِثرٌي َعَدُدُهْم، َوِفيِهْم خَنَْوُة اْلُمْلِك َوَمنـْ ْلقاا َكِثرياا، فـََلْو َصَرْفَت َعنـْ
، َوَأْن حَيِْمُلوا الز كَ  اَة ِإلَْيَك بـَْعَد اخْلَْيَل يف َعاِمَك َهَذا، َوَصَفْحَت َعْن َأْمَواهلِِْم َلَرَجْوَت َأْن يُِنيُبوا ِإىَل احْلَقِّ

ُْم فـََواِرُس أَْبطَاٌل ال  ِهنَي، َفَذاَك َأَحبُّ ِإيَل  َهَذا اْلَعاِم طَائِِعنَي َغرْيَ ُمْكرَ  ُهْم، فـََقْد َعِلْمَت َأهن  ِمْن حُمَارَبَِتَك ِإاي 
اَّللِ  ، مثُ  قَاَل: )وَ يـَُقوُم هَلُْم ِإال نَُظَراُؤُهْم ِمَن الّرَِجاِل( . قَاَل: فـَتَـَبس َم أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِمْن َأيب أَيُّوبَ 

ْم  َمنَـُعوين ِعَقاال َواِحداا مم ا َكاَن الن يبُّ َصل ى اَّلل ُ َعَلْيِه وآله َوَسل َم َوَضَعُه َعَلْيِهْم َلَقاتـَْلتُـهُ اَي َأاَب أَيُّوَب، َلوْ 
( . قَاَل: َفَسَكَت أَبُو أَيُّوَب. ا، َأْو يُِنيُبوا ِإىَل احْلَقِّ  أََبدا

 [ :2ُل ]ُن اَثِبٍت األَْنَصاِريُّ يـَُقو َوأَْنَشَأ َحس اُن بْ 
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

َهى َأاَب بكر وقال مقاال -1  َلم ا أَبُو أَيُّوَب قَاَم خبُْطَبٍة ... يـَنـْ
__________ 

[ البدى: الرّكي وهي اآلابر، قيل: كل ما كان يف اجلاهلية من الركي ينسب عاداي، وأما ما حفر 1]
ته البدّي، ومجاعته البداين: واد لبين يف جديد األرض فإنه إسالمي، واحدمنذ كان اإلسالم حمداث 

 عامر بنجد، والبدي أيضا: قرية من قرى حجر بني الزرائب واحلوضي، قال امرؤ القيس:
 أصاب قطاتني فسال لوامها ... فوادي البدي فانتمى ألريض

 )معجم البلدان: البدي(
 تفرد هبا هذا الكتاب.[ األبيات مما أخل هبا ديوان حسان و 2]
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 اِرساا أَْبطَاالِإْن تـَْلَق ِكْنَدَة تـَْلَقُهْم يـَْوَم اْلَوَغى ... حَتَْت اْلَعَجاِج فـَوَ  -2
 [ ُهَناَك لََعل ُهْم ... َأْن حَيِْمُلوا حَنَْو اهْلَُدى َأْمَواال1فَاتْـرُْكُهُم َعاماا ] -3
فاا قـَت اال2يَحيِت ... ِمْن َأْن تـَُرى ]فـََلَذاَك َخرْيٌ ِإْن قَِبْلَت َنصِ  -4  [ ُمتَـَعسِّ
يُق َأْن َلْو أَن يِن ... مم   -5 دِّ  أ[ 37ا الّرسول حوى منعت عقاال/ ]فََأجابَُه الصِّ



 [ َخْيِلي حَنَْوُهْم َورَِجاال3قَاتـَْلتُـُهْم اِبْلُمْرِهَفاِت َواِبْلَقَنا ... َوثـَنَـْيُت ] -6
 رَاِجِعنَي ِإىَل اهْلَُدى ... َويـَُرْوُن ُطرًّا اَترِِكنَي َضالالَحىت  يُِنيُبوا  -7

[ ، 4 اَّلل ُ َعْنُه ِإىَل َمْنزِِلِه، َوَأْرَسَل ِإىَل ُعَمَر ْبِن اخْلَط اِب َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ]قَاَل: مثُ  اْنَصَرَف أَبُو َبْكٍر َرِضيَ 
َه ِإىَل َهُؤالِء اْلَقْوِم َعِلي  ْبَن َأيب طَاِلٍب َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فَِإن ُه َعْدُل ِرضاى َفَدَعاُه َوقَاَل: )ِإيّنِ َعَزْمُت َأْن ُأوَ  جِّ

فـََقاَل َلُه ُعَمُر:  ثـََر الن اِس ِلَفْضِلِه َوَشَجاَعِتِه َوقـََرابَِتِه َوِعْلِمِه َوفـَْهِمِه َورِْفِقِه مبَا حُيَاُل ِمَن األُُموِر( . قَاَل:َأكْ 
َت، َدْقَت اي خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وآله َوَسل َم، ِإن  َعِليًّا َكَما ذََكْرَت، َوفـَْوَق َما َوَصفْ )صَ 

ا َوَلِكن يِن َأَخاُف َعَلْيَك ِمْنُه َخْصَلةا َواِحَدةا، َأْن َيَََْب ِقَتاَل اْلَقْوِم َفال يـَُقاتُِلُهْم، فَِإْن َأََب فـَلَ  ْن جتََِد َأَحدا
ْغيِن َعْن َمُشورَتِِه، َواْكُتْب ِسرُي ِإلَْيِهْم، ِإال َعَلى اْلَمْكَرِه ِمْنُه، َوَلِكْن َذْر َعِليًّا َيُكوُن ِعْنَدَك فَِإن َك ال َتْستَـ يَ 

 [ ، َفُمْرُه اِبْلَمِسرِي إىل األشعث5ِإىَل ِعْكرَِمَة ْبِن َأيب َجْهٍل ]
__________ 

 [ يف األصل: )عام( وهو حلن.1]
 [ يف األصل: )يرى( .2]
 [ يف األصل: )وتنيب( .3]
 [ يف األصل: )عنهما( ، ومل يدرك اخلطاب اإلسالم أو يسلم.4]
عكرمة بن أيب جهل عمرو بن هشام املخزومي، من شجعان قريش يف اجلاهلية واإلسالم، كان [ 5]

مة بعد فتح مكة، وحسن هو وأبوه من أشد الناس عداوة للنيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم، أسلم عكر 
، قال  إسالمه، فشهد الوقائع ووىل األعمال أليب بكر، ويف احلديث: )ال تؤذوا األحياء بسّب املوتى(

املربد: فنهى عن سب أيب جهل من أجل عكرمة، استشهد عكرمة يف الريموك أو يوم مرج الصفر سنة 
 ، وعمره اثنتان وستون سنة.-هـ 13

 /1، اتريخ اإلسالم 45، ذيل املذيل ص 539 -538 /4إلصابة ، ا338 /1)هتذيب األمساء 
 ( .245 -244 /4، األعالم 380
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َل َلُه( ، فـََقالَ   أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه: َوَأْصَحاِبِه فَِإن ُه رَُجٌل حِلَْرٍب َأْهٌل ِلَما ُأهِّ
 )َهَذا رَْأٌي( .

 ِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِكَتاابا ِإىَل ِعْكرَِمَة، َوُهَو يـَْوَمِئٍذ مبَك َة:قَاَل: مثُ  َكَتَب أَبُو َبْكٍر رَ 



[ أاتين كتاب زايد ْبِن 1دة، وقد ])َأم ا بـَْعُد، فـََقْد بـََلَغَك َما َكاَن ِمْن َأْمِر اأَلْشَعِث ْبِن قـَْيٍس َوقـََباِئِل كن
ُعوا َعَلْيِه َوَعَلى َأْصَحاِبِه، َوَقْد َحَصُروُهْم يف َمِديَنِة تِْرمَيَ حبَْضَرَمْوَت، لَِبيٍد، يَْذُكُر َأن  قـََباِئَل ِكْنَدَة َقِد اْجَتمَ 

ي ِع أصحابك ومن أجابك من أهل مكة، وامسه َلُه فَِإَذا قـََرْأَت ِكَتايب َهَذا َفِسْر ِإىَل ِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد يف مجَِ
َهْضتَـُهْم فََأْخَرْجتَـُهْم َمَعَك ِإىَل َوَأِطْع، فَِإن ُه اأَلِمرُي َعَلْيَك، َوانْ  ُظْر ال مَتُر ن  حبَيٍّ ِمْن َأْحَياِء اْلَعَرِب ِإال اْستَـنـْ

 ، َوالس الُم( .حُمَارَبَِة اأَلْشَعِث ْبِن قـَْيٍس َوَأْصَحاِبِه، ِإْن َشاَء اَّلل ُ 
ٍل َوقـََرَأُه، اَنَدى يف َأْصَحاِبِه َوَمْن َأَجابَُه ِمْن َأْهِل َمك َة، قَاَل: فـََلم ا َورََد اْلِكَتاُب ِإىَل ِعْكرَِمَة ْبِن َأيب َجهْ 

[ ، َوهِبَا 2 َحىت  َصاَر ِإىَل جَنَْراَن ]َوَخَرَج يف أَْلَفْي فَاِرٍس ِمْن قـَُرْيٍش َوَمَوالِيِهْم َوَأْحالِفِهْم، َوَساَر ِعْكرَِمةُ 
ِه ِمْن جبَِيَلَة، َفَدَعاُه ِعْكرَِمُة ِإىَل َحْرِب 3َجرِيُر ْبُن َعْبِد اَّللِ  اْلَبَجِليُّ ] [ َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، يف َبيِن َعمِّ

َعاَء ]اأَلْشَعِث، فََأََب َعَلْيِه َجرِيٌر، َومَلْ جيُِْب ِإىَل َذِلَك، َفَساَر عِ   [ فَاْستَـنـَْهضَ 4ْكرَِمُة َحىت  َصاَر ِإىَل َصنـْ
__________ 

 . [ يف األصل: )وقال(1]
[ جنران: جنران يف خماليف اليمن من انحية مكة، قالوا: مسي بنجران بن زيدان بن سبأ ألنه كان 2]

 أول من عمرها ونزهلا. )ايقوت: جنران( .
قال: جئت إىل الرسول صّلى هللا عليه وآله وسّلم ألسلم، [ جرير بن عبد هللا البجلي الصحايب، 3]

فألقى إيل كساءه وقال: )إذا أاتكم كرمي قوم فأكرموه( ،  فقال له: ما جاء بك، قلت: جئت ألسلم،
مث قدم املدينة وحارب قريشا وغريهم وفتح مكة، كان جرير مجيال، قال عمر: هو يوسف هذه األمة، 

لى مجيع جبيلة، وكان هلم أثر عظيم يف فتح القادسية، وسكن جرير وقدمه عمر يف حروب العراق ع
وقيل  -هـ 51معاوية، مث اعتزل الفريقني وسكن قرقيسيا، ومات سنة  الكوفة، وأرسله علي رسوال إىل

 .-هـ 54
 ( .236 /1، االستيعاب 332 /1، أسد الغابة 476 -475 /1)اإلصابة 

 شّبه بدمشق لكثرة فواكهها وتدفق مياهها، قيل:[ صنعاء: قصبة اليمن وأحسن بالدها، ت4]
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[ فـََغِضُبوا َعَلى َمِسرِي 2ا، َوبـََلَغ َذِلَك َأْهَل ُداَب ][ فـَنَـَزهلََ 1، مثُ  َساَر ِإىَل َمْأِرَب ]َأْهَلَها فََأَجابُوُه ِإىَل َذِلكَ 
َنا ِعْكرَِمَة ِإىَل حُمَارَبَِة ِكْنَدَة، َوَجَعَل بـَْعُضُهْم يـَُقوُل لِبَـْعٍض: تـََعاَلْوا َحىت  َنْشَغَل ِعْكرَِمَة َعْن حُمَا رَبَِة َبيِن َعمِّ

َفَة ْبِن َعْمٍرو[ َعاِمٍل هَلُْم ِمْن ِجَهِة َأيب َبيِن ِكْنَدَة َوقـََباِئِل اْلَيَمِن، فـَعَ  ِمنْ  َزُموا َعَلى َذِلَك َوَوثـَُبوا َعَلى ]ُحَذيـْ



 حذيفة بن [ َعْن بـََلِدِهْم، َفَمر  َهارابا َحىت  َصاَر ِإىَل ِعْكرَِمَة، / فـََلَجَأ ِإلَْيِه، َفَكَتبَ 3َبْكٍر، َفَطَرُدوُه ]
 َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه أبَِْمِر َأْهِل ُداَب َواْرِتَداِدِهْم َعْن ِديِن اإِلْسالِم، ب[ َهَذا ِإىَل َأيب  37[ ]4عمرو ]

َُه أَن ُه اْلَتَجأَ ِإىَل ِعْكرَِمَة َفَصاَر َمَعُه، فَاْغَتاَظ ]أَبُو َبْكٍر[ َغيْ  ُه، مثُ  َخرب  ظاا َشِديداا، مثُ  ِإن ُه َكَتَب َوَطْرِدِهْم ِإاي 
 ْكرَِمَة:ِإىَل عِ 

ْر ِفيَما )َأم ا بـَْعُد، فَِإَذا قـََرْأَت ِكَتايب َفِسْر ِإىَل َأْهِل ُداَب َعَلى بـَرََكِة اَّللِ  فَأَْنِزْل هِبِْم َما ُهْم لَُه أَ  ْهٌل، َوال تـَُقصِّ
 رِِهْم فَابـَْعْث إيّل هبمَكتَـْبُت ِبِه ِإلَْيَك، فَِإَذا فـََرْغَت ِمْن َأمْ 

__________ 
[ مسيت بصنعاء بن أزال بن يقطن وهو الذي بناها، وقيل: ليس جبميع اليمن أكرب وال أكثر ] )( 

 مرافق وأهال من صنعاء.
 )ايقوت: صنعاء( .

[ مأرب: بالد األزد ابليمن، قال السهيلي: مأرب اسم قصر كان هلم، وقيل: هو اسم لكل ملك  1]
لشحر وحضرموت، قال املسعودي: وكان هذا سبأ، كما كان تّبعا اسم لكل من ويل اليمن واكان يلي 

 السد من بناء سبأ بن يشجب بن يعرب.
 )ايقوت: مأرب( .

 [ يف األصل: )ذاب( ابلذال املعجمة وقد تكررت هبذا الرسم.2]
أسواق العرب، داب: قال األصمعي، سوق من أسواق العرب بعمان، وهي غري دما، ودما أيضا من 

ذكر يف أايم العرب وأخبارها وأشعارها، وكانت قدميا قصبة عمان،  وبعمان مدينة قدمية مشهورة هلا
 11ولعل هذه السوق املذكورة فتحها املسلمون يف أايم أيب بكر الصديق رضي هللا عنه عنوة سنة 

 ، وأمريهم حذيفة بن حمصن فقتل وسىب.-هـ
 )ايقوت: داب( .

 )فطرده( . [ يف األصل:3]
لعاين( من محري، كما يف الطربي، استعمله أبو بكر على عمان بعد [ حذيفة بن حمصن الغلفاين )الق4]

 عزل عكرمة، ودعا أهل عمان إىل اإلسالم، فأسلموا كلهم إال أهل داب، وواّله عمر على اليمامة.
 ( .467 /1، أسد الغابة 336 /1، االستيعاب 44 /2، اإلصابة 316 -314 /3)الطربي 

(1/199) 

 



َلى َيَدْيَك ِبالَد َحْضَرَمْوَت ِإْن َشاَء اَّلل ُ تـََعاىَل، َوال َأِسرياا، َوِسْر ِإىَل ِزاَيِد ْبِن لَِبيٍد، فـََعَسى اَّلل ُ َأْن يـَْفَتَح عَ 
َة ِإال ابَّلل  اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم( .  قـُو 

َة، َساَر أبَِْصَحاِبِه ِإىَل ُداَب، قَاَل: َوَداَن اْلَقْوُم بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض قَاَل: فـََلم ا َورََد اْلِكَتاُب َعَلى ِعْكرِمَ 
ُهمْ فَاقْـتَـتَـ  زَُهاءا َعْن  ُلوا، َوَرَزَق اَّلل ُ الظ َفَر ِلِعْكرَِمَة فـََهَزُموُهْم، َحىت  بـََلَغ هِبِْم ِإىَل َأْدىَن ِبالِدِهْم، َوقـََتَل ِمنـْ

َحص ُنوا هِبَا، َونـََزَل هِبِْم َساَر ِإلَْيِهْم ِعْكرَِمُة يُرِيُد ِقَتاهَلُْم اَثنَِيةا، َوَدَخَل اْلَقْوُم َمِدينَـتَـُهْم فـَتَ ِماَئِة رَُجٍل، مثُ  
ُْم مَلْ َيُكونُوا اْعَتاُدوا ِلَذِلكَ  فََأْرَسُلوا ِإىَل  ،ِعْكرَِمُة َوَحاَصَرُهْم َوَضي َق َعَلْيِهْم، َواْشَتد  َعَلْيِهُم احلَِْصاُر، أَلهن 

َفَة ْبِن َعْمٍرو، َوَيْسأَُلونَُه الصُّْلَح َعَلى َأهن ُ  ْم يـَُؤدُّوَن الز َكاَة َويـَْرِجُعوَن ِإىَل حَمَب ِتِه، َويـَْنَصِرُف َعاِمِلِهْم ُحَذيـْ
نَـَنا َوبَـ  ُهْم ِعْكرَِمُة. فََأْرَسَل ِإلَْيِهْم َعاِمُلُهْم: )أَن ُه ال ُصْلَح بـَيـْ َنُكْم، ِإال َعَلى اإِلقْـَراِر ِمْنُكْم َأان  َعَلى احْلَقِّ َعنـْ يـْ

ُتْم َعَلى اَبِطٍل، َوَأن   َنا( .َوأَنـْ   قَِتيَلَنا يف اجْلَن ِة َوقَِتيَلُكْم يف الن اِر، َوَعَلى َأان  حَنُْكُم ِفيُكْم مبَا رَأَيـْ
ْم: َأِن اْخُرُجوا اآلَن َعْن َمِديَنِتُكْم ِبال ِسالٍح، فـََفَعُلوا َذِلَك، َوَدَخَل قَاَل: فََأَجابُوُه ِإىَل َذِلَك، فََأْرَسَل ِإلَْيهِ 

رَِجاهلِِْم وَن ِإىَل ِحْصِنِهْم، فـََقتَـُلوا َأْشَرافـَُهْم، َوَسبَـْوا ِنَساَءُهْم َوَأْوالَدُهْم، َوَأَخُذوا َأْمَواهَلُْم، َوَوج َه بِ اْلُمْسِلمُ 
، فـََهم  أَبُو َبْكٍر ِبَقْتِل  َثالُث ِماَئِة رَُجٍل ِمَن اْلُمَقاتَِلِة، َوَأْرَبُع ِماَئٍة ِمَن النَِّساِء َوالذ رَاِريِّ ِإىَل َأيب َبْكٍر َوُهمْ 

ْم حَيِْلُفوَن ُدهُ رَِجاهلِِْم، فـََقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن اخْلَط اِب َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه: )ِإن  اْلَقْوَم َعَلى ِديِن اإِلْسالِم، أَليّنِ َأجِ 
ُهْم َما َكاَن َفال تـَْعَجْل ابَّلل  جُمَْتِهِديَن َما رََجُعوا َعْن ِديِن اإِلْسالِم، َوَلِكْن َشحُّوا َعلَ  ى َأْمَواهلِِْم، َوَقْد َكاَن ِمنـْ

 َعَلْيِهْم، َواْحِبْسُهْم ِعْنَدَك ِإىَل َأْن تـََرى ِفيِهْم رَْأَيَك( .
َ أَبُو َبْكٍر [ فـََلْم يـََزاُلوا ُهَناَك ِإىَل َأْن تـُوُ 1ْم، َفُحِبُسوا يف َداِر رَْمَلَة بِْنِت احْلَاِرِث ]قَاَل: فََأَمَر حبَْبِسهِ  يفِّ

 َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َفَدَعاُهْم ُعَمُر، مثُ  قال هلم: ) ]إنكم تعرفون
__________ 

لنجارية، من املبايعات، ذكر ابن [ رملة بنت احلارث بن ثعلبة بن احلارث بن زيد األنصارية ا1]
ر رملة بنت احلارث، وهي إسحق يف السرية أن بين قريظة ملا حكم فيهم سعد بن معاذ حبسوا يف دا

 ( .651 /7زوجة معاذ بن احلارث بن رفاعة. )اإلصابة 
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َت أَبُو َبْكٍر، َوَقْد َأْفَضى اأَلْمُر ِإيَل ، [ َما َكاَن ِمْن رَْأِي َأيب َبْكٍر َما َكاَن ِمْن رَْأٍي، َوَقْد َما1َأن [ ]
ُتْم َأْحَراٌر ِلَوْجِه اَّللِ  تـََعاىَل، َفال ِفْديََة َعَلْيُكْم( . ُتْم، فَأَنـْ  فَاْنَطِلُقوا ِإىَل َأيِّ بـََلٍد ِشئـْ

ُهْم َمْن َصاَر ِإىَل ِبالِدِه، َوِمنْـ قَاَل: فَ  ُهْم َمْن َصاَر ِإىَل اْلَبْصَرِة بـَْعَد َمَضى اْلَقْوُم َعَلى ُوُجوِهِهْم، َفِمنـْ



َهالَِبِة ِإىَل َطُط اْلمَ ِعَماَرهِتَا فـَنَـَزهَلَا، وََكاَن أَبُو ُصْفَرَة أَبُو اْلُمَهل ِب مم ْن نـََزَل اْلَبْصَرَة بـَْعَد ِعَماَرهِتَا، ِفيَها خُ 
 يـَْوِمَنا َهَذا.

أ[ فَاحْنَاَز ِإىَل ِحْصٍن ِمْن  38 لَِبيٍد، َوبـََلَغ َذِلَك اأَلْشَعَث ْبَن قيس، ]قَاَل: َوَساَر ِعْكرَِمُة/ يُرِيُد ِزاَيَد ْبنَ 
ِنَساَء قـَْوِمِه َوُذرِّيـ َتُه، فََأْدَخَلُهْم [ ، فـََرم ُه َوَأْصَلَحُه، مثُ  مَجََع 3[ يـَُقاُل لَُه النَُّجرْيُ ]2ُحُصوِن َحْضَرَمْوَت ]

 َذِلَك احلِْْصَن.
رِد ٍة ى ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد يف َأْصَحاِبِه َفَجَمَعُهْم مثُ  قَاَل: أَيُـَّها الن اُس، اْعَلُموا أَن ُكْم تـَُقاتُِلوَن َأْهَل قَاَل: َواَندَ 

رَِمُة ْبُن َأيب َحُذوا ُسُيوَفُكْم، فَِإيّنِ اَنِهٌض ِإلَْيِهْم ِإْن َشاَء اَّلل ُ، َوَهَذا ِعكْ وَُكْفٍر، فََأْظِهُروا َأْسِلَحَتُكْم، َواشْ 
 [ ، فابشروا ابلنصر والظفر.4َجْهٍل َقْد َجاءَُكْم َمَدداا َلُكْم يف عسكر جلب ]

__________ 
 [ يف األصل: )إنكم ما كان( .1]
حية واسعة يف شرقي عدن بقرب البحر، وحوهلا [ حضرموت: اسم موضع واسم قبيلة، وهي ان2]

عليه السالم، وبقرهبا بئر برهوت، وهلا مدينتان يقال  رمال كثرية تعرف ابألحقاف، وهبا قرب هود
 ألحدمها ترمي ولألخرى شبام، وعندها قالع وقرى. وقال ابن الفقيه:

ثنان وسبعون فرسخا، حضرموت خمالف من اليمن بينه وبني البحر رمال، وبني حضرموت وصنعاء ا
عليه وآله وسّلم مث ارتد األشعث وقيل: مسرية أحد عشر يوما، أسلم أهلها يف زمن النيب صّلى هللا 

 ومن معه زمن أيب بكر، وثبت فريق من كندة على اإلسالم.
 )ايقوت: حضرموت( .

يف أايم  [ الّنجري: حصن ابليمن قرب حضرموت منيع، جلأ إليه أهل الردة مع األشعث بن قيس3]
من فيه وأسر األشعث أيب بكر رضي هللا عنه فحاصره زايد بن لبيد البياضي حىت افتتحه عنوة وقتل 

 .-هـ 12بن قيس وذلك يف سنة 
 )ايقوت: النجري( .

 [ يف األصل: )جنب( .4]
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 ُدوِِّهْم َوُهَو يـَُقوُل:قَاَل: َوَجَعَل ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد حُيَرُِّض اْلُمْسِلِمنَي َعَلى َحْرِب عَ 
 )ِمَن اخْلَِفيِف(



 وا ... َواْسَتِعدُّوا ِلَوقْـَعِة اأَلْحَزابِ اَي َبيِن ِكْنَدَة اْلِكَراَم َأِعدُّ  -1
 َقْد َأَمد  اْلَعُدوُّ ِمْنُكْم خبَْيٍل ... وَُكُهوٍل حِلَْرِبُكْم َوَشَبابِ  -2
 ِحنَي تـَْلَقْوَن مَجَْعُهْم َواْحِتَسابِ َوَأِمدُّوا نـُُفوَسُكْم اِبْصِطَباٍر ...  -3
َرابِ ِإن ُكْم طَاَل َما هِبِْم َقْد َظِفْرمتُْ  -4   ... َوَأَقْمُتْم ِلْلَقْوِم ُسوَق الضِّ
ُتْم ِطَعاانا ... َوِضَراابا َعَلى اْلَمَذاِكي اْلِعَراِب ] -5  [1فَاْمَنُحوُهْم ِإَذا اْلتَـَقيـْ

ُع َعَث ْبَن قـَْيٍس أبَِن  ِزاَيَد ْبَن لَِبيٍد َقْد َشج َع َأْصَحابَُه، َفَجَعَل األَ قَاَل: َوبـََلَغ َذِلَك اأَلشْ  ْشَعُث أَْيضاا ُيَشجِّ
ِإن  الن ْصَر َمَع َأْصَحابَُه َوحُيَرُِّضُهْم َوُهَو يـَُقوُل: اَي َمْعَشَر ِكْنَدَة، ال يـَُهّوِلَن ُكْم َمَدُد َأْعَداِئُكْم أَلْصَحاهِبِْم فَ 

 مثُ  أَْنَشَأ يـَُقوُل:الص رْبِ، َواْلَقْوُم َمَع الص رْبِ ال يـَثْـبـُُتوَن، فـََقاتُِلوُهْم حُمَْتِسِبنَي، 
 )ِمَن الر َمِل(

 [ ِعْكرَِمهْ 2ال يـَُهولَن ُكْم َبيِن َعْمِرو الن َدى ... َمَدُد اْلَمكِّي ِإلَْيِهْم ] -1
 [3َوُسُيوِف اهْلِْنِد تـَْفِري اْلِقَمَمْه ]فَاْسَتِعدُّوا ِبرَِماٍح ُشر ٍع ...  -2
 [4... فـََعَلى َماِلِك تـَْيٍم وََكَمْه ]َواْصرِبُوا َعْن ُكلِّ َما اَنَبُكُم  -3
 َهِذِه ِنريَاُن َحْرٍب ُأْضرَِمْت ... فَاْصَطُلوا ِنريَاَن َحْرٍب ُمْضَرَمهْ  -4

__________ 
أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. والعراب اخليل  [ املذاكي العراب: املذاكي من اخليل اليت1]

 ف البخايت والرباذين.العتيقة األصيلة، خالف اهلجينة وخال
 [ يف األصل: )إليكم( . وهو خالف املراد.2]
 [ القممة: مجع القمة، أعلى الرأس وكل شيء، ومجاعة الناس.3]
 ( .315بكر بن وائل. )مجهرة النسب ص [ مالك تيم: لعله يريد مالك بن تيم هللا بن ثعلبة من 4]

 الوكمة: من وكم الشيء قمعه، والوكم: القمع.
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 [1] َلْسُتُم ِفيَها أِبَْنَكاٍس َوال ... ُعْزال ِمْثَل اللَِّئاِم اْلِقَرَمهْ  -5
 [2فَافْـَلُقوا اِبْلِبيِض َهاَماِت اْلِعَدى ... يف اْلَوَغى َحىت  ُتالَقى اْلبُـَهَمْه ] -6

هِ 3قَاَل: َوَجَعَل ُكلُّ رَْأٍس ] ُروا. [ ِمْن ُرَؤَساِء ِكْنَدَة حُيَرُِّض َبيِن َعمِّ  َعَلى احْلَْرِب، َوَيَُْمُرُهْم َأْن ال يـَُقصِّ
ْبُن لَِبيٍد َوَقْد َعىب  َأْصَحابَُه، َوَعىب  اأَلْشَعُث أَْيضاا َأْصَحابَُه، َوَتَسْرَبَل يف ِسالِحِه،  قَاَل: َوَأْصَبَح ِزاَيدُ 



يٍد َحىت  َوَقَف ُقد اَم َأْصَحاِبِه، َوَجاَلِت َوَعَلى رأسه اتج جلده يزيد بن معديكرب، َوتـََقد َم ِزاَيُد ْبُن لَبِ 
ا، َوتـََناَشُدوا َأْشَعاراا مَلْ نَْذُكْرَها، َوَخَرَج اأَلْشَعُث ِلِزاَيٍد، احْلَْرُب بـَْعُضَها َعَلى بـَعْ  ٍض، َواقْـتَـتَـُلوا ِقَتاال َشِديدا

َمْوَت فـََتَحص ُنوا هِبَا، َوبـََلَغ َذِلَك ِعْكَرَمَة ْبَن َأيب َجْهٍل، فَاهْنََزَم ِزاَيٌد َوَأْصَحابُُه َحىت  َدَخُلوا َمِديَنَة َحْضرَ 
 َب ِإىَل ِزاَيٍد يـُْعِلُمُه اْلَوْقَت ال ِذي يـَُواِفيِه ِفيِه، َوأَن ُه يـَُواِفيِه يف يـَْوِم َكَذا وََكَذا.َفَكتَ 

[ ، َوأَن ُه َيُشكُّ ِبُقُدوِم ِعْكرَِمَة َعَلْيِهْم، فـََلم ا َكاَن 4ْرمَيَ ]قَاَل: فـََفرَِح ِزاَيٌد َوَأْصَحابُُه، َوَخَرَج ِمْن َمِديَنِة تِ 
تِْرمَيَ، َوأَن ُه َذِلَك اْليَـْوُم ال ِذي َوَعَدُه ِعْكرَِمُة َأْن يـَُواِفَيُه ِفيِه، رَِكَب ِزاَيٌد يف َأْصَحاِبِه/ َوَخَرَج ِمْن َمِديَنِة 

[ َقْد َخَرَج 5ب[ اجلَِْراَحاِت، فـََعِلَم اأَلْشَعُث َأن  ِزاَيداا ] 38]ليشد ابأليدي على استواء فرسه من 
 اْلَقْوُم ِه، مثُ  رَِكَب ُهَو َوَأْصَحابُُه َوَساُروا حَنَْو ِزاَيٍد َعَلى َغرْيِ تـَْعِبَئٍة، فـََلم ا َتالَقى اجْلَْمَعاِن، اْختَـَلطَ ِإلَيْ 

ا، َوُهْم أَ  َنَما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ َوَصَل ِإلَْيهِ َواقْـتَـتَـُلوا ِقَتاال َشِديدا ْم ِعْكرَِمُة يف تـَْعِبَئٍة ْصَحاُب ِزاَيٍد اِبهْلَزميَِة، فـَبَـيـْ
 َحَسَنٍة، َوَخْيٍل ِعَتاٍق، وسالح شاك، ورجال جلد.

__________ 
مة [ القرمة: مسة تكون فوق أنف البعري تسلخ منها جلدة مث جتمع فوق أنفه، فتلك القرمة، والقر 1]

 والقرامة: اجللدة املقطوعة منه. )اللسان: قرم( .
ركها الشاعر لضرورة الوزن، والبهمة: الشجاع الذي ال يهتدي من [ البهمة: بسكون اهلاء وقد ح2]

 أين يؤتى، واخلطة الشديدة، والصخرة، واجليش. )القاموس: هبم( .
 [ الرأس: سيد القوم، كالرئيس.3]
 حضرموت.[ ذكر أهنم حتصنوا مبدينة 4]
 [ يف األصل: )الزايد( .5]
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ْت َعَلْيِهْم، َفَصاُحوا اِبأَلْشَعِث، َما تـََرى َهِذِه َخْيُل قَاَل: َوَنَظَرْت قـََباِئُل ِكْنَدَة ِإىَل َخْيِل ِعْكرَِمَة َوَقْد َأْشَرفَ 
ُلَنا َقْد َكل ْت، وَ  َنا َوَخيـْ َعام تُـَنا َجْرَحى. قَاَل: َفَشج َعُهُم اأَلْشَعُث َوَأَمَرُهْم ِعْكرَِمَة َقْد َأْشَرَفْت، َوحَنُْن َتِعبـْ

َواْختَـَلَطْت َخْيُل ِعْكرَِمَة َوَخْيُل ِزاَيٍد، َفَصاُروا يف َمْوِضٍع َواِحٍد، اِبلص رْبِ َوهَنَاُهْم َعِن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، 
ُهْم َعْن َمْوِضِعِه، َلِكنـ ُهْم َأْشَرُعوا الّرَِماَح َواْجَتَمُعوا َومَحَُلوا َعَلى اأَلْشَعِث َوَأْصَحاِبهِ  ، فـََلْم يـَُزْل َواِحٍد ِمنـْ

اَلِت اخْلَْيُل بـَْعُضُهْم يف بـَْعٍض، َوتـََقد َم رَُجٌل ِمْن فـُْرَساِن اأَلْشَعِث، يـَُقاُل َلُه يف ُصُدوِر اْلُمْسِلِمنَي، مثُ  جَ 
ِليُّ، َفَحَمَل َعَلى َخْيِل اْلُمْسِلِمنَي، َومَلْ يـََزْل يـَُقاِتُل َحىت  َضج  اْلُمْسِلُموَن ِمْن َعْرَفَجُة ْبُن َعْبِد اَّللِ  الذُّهْ 



 ِطَعانِِه، قَاَل:
، ْلُمْسِلِمنيَ فـََرَماُه رَُجٌل ِمْن َأْهِل َمك َة ِبَسْهٍم فـََوَقَع يف فـَُؤاِدِه فـََقتَـَلُه، َفَصاَح ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد: اَي َمْعَشَر ا

.  أَْبِشُروا فـََقْد َأمْخََد اَّلل ُ مَجَْرَة ِكْنَدَة ِبَقْتِل َعْرَفَجَة الذُّْهِليِّ
 ْبُن قـَْيٍس َحاِسَر الر ْأِس، َوَطَلَب اْلرِبَاَز، َفَخَرَج ِإلَْيِه ِعْكرَِمُة، َفَجاال مثُ  اْلتَـَقَيا قَاَل: َوتـََقد َم اأَلْشَعثُ 

ئاا، فـََرَمى ُكلُّ َواِحٍد ِبُرحمِِْه ِمْن َيِدِه َواْعَتَمَد َعَلى قَائِِم َسْيِفِه، مثُ  اْلتَـَقَيا ِبَضْربَـ ِبَطْعنَـَتنْيِ َومَلْ َيْصنَـ  َتنْيِ، َعا َشيـْ
َل َعَلى محََ  َبَدرَُه اأَلْشَعُث ِبَضْربٍَة َقد  هِبَا بـَْيَضَة ِعْكرَِمَة، مثُ  ِإن  رَُجال يـَُقاُل َلُه النـُّْعَماِن ْبُن احْلَاِرِث،

 اأَلْشَعِث َفَطَعُنه َطْعَنةا ُمْنَكَرةا، َحىت  َكاَد اأَلْشَعُث َأْن َيْسُقَط َعْن فـََرِسِه.
 اأَلْشَعُث يـَُقاِتُل، وَُكل َما مَحََل ِبَفَرِسِه َعَلى الن اِحَيِة ال يِت ِفيَها ِزاَيٌد يـَْنَحاُز ِزاَيٌد َعْن َذِلَك قَاَل: َوَجَعلَ 

 ِإىَل َغرْيِِه. َوَهب ْت رِيٌح َواَثَر اْلَعَجاُج، فـََلْم يـُْبِصِر الن اُس بـَْعَضُهْم بـَْعضاا َوَحَسَر اأَلْشَعُث َعنْ اْلَمْوِقِف 
 رَْأِسِه، َواَنَدى: الص رْبَ الص رْبَ اَي َمْعَشَر ِكْنَدَة، فَِإن  اْلَقْوَم َقْد َصرَبُوا َلُكْم.

َلى َذِلَك ِإىَل َوْقِت اْلَمَساِء، مثُ  اْجَتَمَع اْلُمْسِلُموَن أبَِمْجَِعِهْم يف َمْوِضٍع َواِحٍد، قَاَل: َومَلْ يـََزِل اْلَقْوُم عَ 
َواهَتُْم اِبلت ْكِبرِي، مثُ  مَحَُلوا َعَلى اأَلْشَعِث َوَأْصَحاِبِه، َكَحْمَلِة رَُجٍل َواِحٍد، فـََهَزُموُهْم َحىت  َورَفـَُعوا َأصْ 
 ىَل ِحْصِنِهُم اأَلْعَظِم.َأجْلَُئوُهْم إِ 

َباَب. َوَأقْـَبَل ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد، َوِعْكرَِمُة قَاَل: َفَدَخَل اأَلْشَعُث َوَأْصَحابُُه ِإىَل َذِلَك احلِْْصِن َوَأْغَلُقوا َعَلْيِهُم الْ 
َلى احلِْْصِن فََأْحَدُقوا ِبِه ِمْن أ[ َحىت  نـََزُلوا/ عَ  39ْبُن َأيب َجْهٍل، َواْلُمَهاِجُر بن أمية، ومجيع املسلمني، ]

 ُكلِّ اَنِحَيٍة، َواْشَتد  احلَِْصاُر َعَلى َمْن يف 
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 ي، َما الر ْأُي، فـََقاُلوا:احلِْْصِن ِمْن قـََباِئِل ِكْنَدَة، فـََقاَل هَلُُم اأَلْشَعُث: اَي َبيِن َعمِّ 
ُتْم َعَزْمُتْم َعَلى َذِلَك فَافْـَعُلوا َكَما َأفْـَعُل َحىت  َأْعَلَم  َواَّللِ  الر ْأُي َأْن مَنُوَت ِكَراماا، قَالَ  اأَلْشَعُث: فَِإْن ُكنـْ

َجز َها َورََبَطَها َعَلى رَْأِس ُرحمِِْه، َوَجز  اْلَقْوُم أَن ُكْم َصاِدُقوَن، قَاَل: مثُ  َضَرَب اأَلْشَعُث بَِيِدِه ِإىَل اَنِصَيِتِه فَ 
رََبُطوَها يف رؤوس رَِماِحِهْم، َوتـََبايـَُعوا َعَلى اْلَمْوِت. فـََلم ا َأْصَبَح اأَلْشَعُث َأَمَر بَِباِب احلِْْصِن نـََواِصيَـُهْم وَ 

  َويـَُقوُل:فـََفَتَح، َوَخَرَج يف َأَواِئِل اْلَقْوِم، َوُهَو يـَْرجتَِزُ 
 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(

 فَِلإِلَلِه فَاْحِلُقوا النـ َواِصي -2الِص ... اَي قـَْوِم ِإن  الص رْبَ اِبإِلخْ  -1
 َعَلى ِعَتاِق اخْلَْيِل َواْلِقالصِ  -4َواَبِرُزوا اأَلْعَداَء اِبْلِعَراِص ...  -3



 [1َوال تـََقرُّوا الد ْهَر اِبلنَِّكاِص ] -6ال جَتَْزُعوا قـَْوِمي ِمَن اْلِقَصاِص ...  -5
 صِ َأْو ال َتِصريُوَن ِإىَل اخْلَال -7

َيا َفِسيُس ْبُن َعْمٍرو، َوَضِفريَتُُه َمْعُقوَدٌة َعَلى رَْأِس ُرحمِِْه، َوأَْنَشَد أَبـْ اتا اْخَتَصْراَن َعْن قَاَل: مثُ  َخَرَج َخْلَفُه اخْلَنـْ
 ِذْكرَِها.

ُي َواَنِصيَـُتُه مَ قَاَل: مثُ  َخرَ  ْربُوَطٌة يف رَْأِس ُرحمِِْه، َوأَْنَشَد أَبـَْيااتا تـَرَْكَنا َج ِمْن بـَْعِدِه َعْبُد الر مْحَِن ْبُن حُمِْرٍز احْلَُطمِّ
َيااتا تـَرَكْ  َنا ِذْكَرَها. مثُ  َخَرَج ِمْن ِذْكَرَها. قَاَل: مثُ  َخَرَج ِمْن بـَْعِدِه ُمَسْيِلَمُة ْبُن يَزِيَد اْلُقَشرْيِيُّ، َوأَْنَشَد أَبـْ

َيااتا تـَرَْكَنا ِذْكَرَها، قَاَل: َفَكاَن ُكل َما َخَرَج رَُجٌل ِمْن َأْشَراِفِهْم َخَرَج بـَْعِدِه َسْعُد ْبُن معد يكرب، َوأَْنَشَد أَ  بـْ
 َمَعُه قـَْوُمُه َوَعِشريَتُُه.

 [ مثله يف2ِب احلصن قتاال مل يقاتلوا ]قَاَل: َواْختَـَلَط اْلَقْوُم، فَاقْـتَـتَـُلوا َعَلى ابَ 
__________ 

وهو اإلحجام والتكأكؤ والرجوع عما كان عليه من خري، ومل أجد [ النكاص: أراد هبا النكوص، 1]
 لفظ )النكاص( يف املعاجم.

 [ يف األصل: )مل يقتلوا( .2]
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ِمِهْم، َحىت  قُِتَل ِمَن اْلَفرِيَقنْيِ َبَشٌر َكِثرٌي.  َهزِماا ُهَو قَاَل: َوأُْثِخَن اأَلْشَعُث اِبجلَِْراَحاِت، فـََوىل  ُمنْـ يـَْوٍم ِمْن َأاي 
 [ اأَلْشَعَث َوَأْصَحابَُه َأَشد  ِحَصاٍر.1َوَأْصَحابُُه، َحىت  َدَخُلوا احلِْْصَن، َفَحاَصَر ]اْلُمْسِلُموَن[ ]

َعْت ِبَذِلَك قـََباِئُل ِكْنَدَة مم ْن َكاَن تـََفر قَ  اَّلل ُ َعْنُه، َعِن اأَلْشَعِث َلم ا قـََتَل َرُسوَل َأيب َبْكٍر َرِضَي  قَاَل: َومسَِ
نَ  َنا َقْد ُحِصُروا يف ِحْصِن النَُّجرْيِ، َوَهَذا َعاٌر َعَليـْ ا َأْن فـََقاَل بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض: اَي قـَْوَمَنا، ِإن  َبيِن َعمِّ

 ُنْسِلَمُهْم، َفِسريُوا بَِنا ِإلَْيِهْم. قَاَل:
ِلِمنَي، َوَبنْيَ أَْيِديِهُم اجْلرَْبُ ْبُن اْلَقْشَعِم األرقمي َشاٍك يف َفَساَرْت قـََباِئُل ِكْنَدَة يُرِيُدوَن حُمَارَبََة اْلُمسْ 

الِح، َوُهَو يـَُقوُل:  السِّ
 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(

 الدِّفَاِع َغرْيِي َما ِإْن هَلَا َعنِ  -2َقْد ُحِصَرْت ِكْنَدُة يف النَُّجرْيِ ...  -1
ُهُم أَْنِفي اْلِعَدا ِبَصرْبِي -4...  َوُمْنِجِهْم َغرْيِي َمعاا َوَخرْيِي -3  َوَعنـْ

ْمرِ  َيااتا مَلْ َنْذُكْرَها. قَاَل: َوَأقْـَبَل أَبُو الشِّ ِمْن  اْلِكْنِديُّ يف قـَْوِمهِ  َوَأقْـَبَل أَبُو قـُر َة اْلِكْنِديُّ يف قـَْوِمِه، َوأَْنَشَد أَبـْ



َيااتا مَلْ نَْذُكْرهَ   ا.َبيِن مَجَْرَة، َوأَْنَشَد أَبـْ
ب[ َعَلى ِعْكرَِمَة  39قَاَل: َوبـََلَغ ِزاَيَد ْبَن لَِبيٍد َمِسرُي َهُؤالِء اْلَقْوِم ِإلَْيِه، َفَكأَن ُه َجزََع ِلَذِلَك، مث أقبل ]

راا ِلَمْن ِفيِه، ُة: َأَرى َأْن تُِقيَم أَْنَت َعَلى اَبِب احلِْْصِن حُمَاصِ ْبِن َأيب َجْهٍل فـََقاَل َلُه/ َما تـََرى، فـََقاَل ِعْكرِمَ 
ِإْن َأْظَفَرَك اَّلل ُ َحىت  َأْمِضَي َأاَن فَأَْلَتِقي َهُؤالِء اْلَقْوَم، فـََقاَل ِزاَيٌد: نِْعَم َما رَأَْيَت، َوَلِكِن اْنُظْر اَي ِعْكرَِمُة، 

ُهْم َأْو تُِبيَدُهْم َعْن آِخرِِهْم. فـََقاَل ِعْكرِمَ  هِبِْم َفال تـَْرَفِع الس ْيفَ  ا ِفيَما َأْقِدُر 2ُة: َلْسَت أَْلِوي ]َعنـْ [ َجْهدا
 َعَلْيِه ِإْن َشاَء اَّلل ُ، َوال َحْوَل َوال قـُو َة إال ابَّلل  العلي العظيم.

__________ 
 [ يف األصل: )فحاصروا األشعث( .1]
 أبطئ، أال ألوا وألّوا وألّيا، وأىل واتّلى: قصر وأبطأ.[ لست ألوي: ال أقصر وال 2]

 موس: أال( .)القا

(1/206) 

 

[ ِعْكرَِمُة 1َوَقْد تـََعب أَ تـَْعِبَئَة احْلَْرِب، فـََلْم َيْكِذْب ]قَاَل: مثُ  مَجََع ِعْكرَِمُة َأْصَحابَُه َوَساَر َحىت  َواىَف اْلَقْوَم، 
ا، َوُجرَِح ِعْكرَِمُة يف رَْأِسهِ  ، َوَجاَء الل ْيُل َفَحَجَز َبنْيَ اْلَفرِيَقنْيِ، فـََلم ا َأْن مَحََل َعَلْيِهْم، َواقْـتَـتَـُلوا ِقَتاال َشِديدا

ِمْن بـَْعٍض َواقْـتَـتَـُلوا َحىت  َأْمَسْوا، َواأَلْشُعث ال يـَْعَلُم ِبَشْيٍء ِمْن َذِلَك، َغرْيَ َكاَن ِمَن اْلَغِد، َداَن بـَْعُضُهْم 
د  هِبُِم اجْلُوُع َواْلَعَطُش، فََأْرَسَل اأَلْشَعُث ِإىَل ِزاَيٍد َأْن يـُْعِطَيُه أَن ُه طَاَل َعَلْيِه َوَعَلى َمْن َمَعُه احلَِْصاُر، َواْشتَ 

نَـُهُم اْلِكَتاَب، َفظَ اأَلَماَن وَ  ن  أَلْهِل بـَْيِتِه َوِلَعَشَرٍة ِمْن ُوُجوِه َأْصَحاِبِه، فََأَجابَُه ِزاَيٌد ِإىَل َذِلَك، وََكَتَب بـَيـْ
ئاا، َوات َصلَ َأْهُل احلِْْصِن َأن  اأَلشْ  اخْلَرَبُ ِبِعْكرَِمَة  َعَث َقْد َأَخَذ هَلُُم اأَلَماَن أبَِمْجَِعِهْم، َفَسَكُتوا َومَلْ يـَُقوُلوا َشيـْ

قـَْيٍس، ِث ْبِن فـََقاَل ِلل ِذيَن يـَُقاتُِلونَُه: اَي َهُؤالِء، َعَلى َماَذا تـَُقاتُِلوَن، فـََقاُلوا: نـَُقاتُِلُكْم َعَلى َصاِحِبَنا اأَلْشعَ 
ِبيٍد ِإيَل  خُيْرِبين ِبَذِلَك، َورََمى اْلِكَتاَب قَاَل ِعْكرَِمُة: ِإن  َصاِحَبُكْم َقْد َطَلَب اأَلَماَن، َوَهَذا ِكَتاُب ِزاَيِد ْبِن لَ 

 َذا.ِإلَْيِهْم، فـََلم ا قـََرُأوُه قَاُلوا: اَي َهَذا نـَْنَصِرُف، َفال َحاَجَة لََنا يف ِقَتاِلَك بـَْعَد هَ 
 َث َويـَْلَعُنونَُه، فَأَْنَشَأ ِعْكرَِمُة يـَُقوُل:مثُ  اْنَصَرَف اْلَقْوُم َعْن حُمَارَبَِة ِعْكرَِمَة، َوُهْم يف َذِلَك َيُسبُّوَن اأَلْشعَ 

 )ِمَن الط وِيِل(
َنا أبَِْسَياٍف ِحَداٍد جَتَم ُعوا -1  َرَدْدُت بين وهب عن احلرب بعد ما ... َعَليـْ
ُهْم مُهَاٌم مَسَْيدَُع ]َفجَ  -2  [2اَلْدهُتُْم َصْدَر النـ َهاِر ِإىَل الضَُّحى ... وََكاَفَحيِن ِمنـْ
ُهُم ... َوَلِكن  ُصْلَح اْلَقْوِم أَبـَْقى َوَأْودَعُ 3ال اْلَقْوُم َحاُمواَن ]فَ  -3  [ َوال حَنُْن َعنـْ



ِسريُوا َوَأْسرُِعوا الس رْيَ ِإىَل ِإْخَواِنُكْم ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، فَِإن   قَاَل: مثُ  َأقْـَبَل ِعْكرَِمُة َعَلى َأْصَحاِبِه فـََقاَل:
 َلَب األمان، فلعله أن يغنم زايداأَلْشَعَث َقْد طَ 

__________ 
 [ فلم يكذب: أي مل يلبث.1]
[ الّسميدع: الكرمي السيد اجلميل اجلسم املوطأ األكناف، وقيل: هو الشجاع، وال تقل 2]

 دع( بضم السني، والذئب يقال له مسيدع لسرعته، والرجل السريع يف حوائجه.)الّسمي
 مسيذع ابلذال املعجمة. )القاموس: مسيذع( .)اللسان: مسيدع( ويف القاموس: 

 [ حاموان: راموان، أي متكنوا منا.3]
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ُْم ال ُيْشرُِكوَنُكْم يف َشْيءٍ  ُْم َقْد َسبَـُقوُكْم ِإىَل فـَْتِح احلِْْصِن، ِإال ِمنْ  َوَأْصَحابُُه َما يف احلِْْصِن، ِإهن   َذِلَك، أَلهن 
 [ :1َأْن يـََرى ِزاَيٌد يف َذِلَك رَْأيَُه. قَاَل: فَأَْنَشأَ رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه يـَُقوُل ]

 )ِمَن الط وِيِل(
 [2اُب ِزاَيْد ]ِصحَ َأال لَْيَت ِشْعِري َواحْلََواِدُث مَج ٌة ... أََيْشرَُكَنا ِفيَها  -1
 َويف َبْذِل َهَذا اْئِتالُف قـُُلوبَِنا ... َويف َمْنِع َهَذا لِْلُقُلوِب َفَسادْ  -2
 [ ُمَرادْ 3هَنَْضَنا ِإلَْيِه اَنِصرِيَن َوُدونَُه ... قـََباِئُل أَْبطَاِل اجلِْالِد ] -3
 [4واد ]يل سِإَذا َما َأاَتاَن رَاِكٌب برسالة ... رحلنا ويف الليل الطو  -4
 [ َوَنُذودْ 6[ ... َوِديناا حُنَاِمي ُدونَُه ]5ِإىَل اَّللِ  قـَْوماا طَالِِبنَي َسِبيَلُه ] -5أ[  40]
 [ الص َباُح َجَرادْ 7َأاَببِيَل َأْرَساال َعَلى ُكلِّ ِوْجَهٍة ... َكَأان  ِإَذا اْنَصاَح ] -6
 َويف الص رْبِ يف احْلَْرِب اْلَعَواِن ِعَدادْ  ... فـََلم ا أََتى َأْهُل النَُّجرْيِ َمِسريانَ  -7
ُهْم ِذْكُراَن َوتـََقارَبُوا ] -8  [ ... َوَقْد َكاَن ِفيِهْم قـَْبَل َذاَك ِبَعادْ 8نـََفى النـ ْوَم َعنـْ
 فََأْعَطْوا أِبَْيِديِهْم خَمَاَفَة َحْربَِنا ... وََكاَن ِزاَيٌد قـَْبَل َذاَك ُيَكادْ  -9

 اَيٍد زَاَدَك اَّلل ُ نِْعَمةا ... ُخِذ الشُّْكَر َعْفواا فَالش ُكوُر يـَُزادْ ِلزِ  فـَُقلْ  -10
ُق لِنَـْفِسِه قَاَل: مثُ  َقِدَم ِعْكرَِمُة َوَأْصَحابُُه َعَلى ِزاَيٍد، َواأَلْشَعُث بـَْعُد مَلْ يـَْنِزْل ِمَن احلِْْصِن َوُهَو َيْستَـْوثِ 

 فََأقْـَبَل ِزاَيٌد َعَلى عكرمةِه، َوِلَمْن َمَعُه ِمْن َبيِن َعمِّ 
__________ 



 .66 /1[ جاء البيت الرابع فقط يف كتاب الفتوح 1]
 [ يف البيت اقواء، ولعل الرواية: )فيما أصاب زايد( .2]
 [ يف األصل: )أبطال السخاد( ولعلها حتريف اجلالد.3]
 [ يف األصل: )أحلبنا يف الليل( . والتصويب من كتاب الفتوح.4]
  األصل: )سبيلهم( . وهو خالف القصد.[ يف5]
 [ يف األصل: )دوهنم( .6]
 [ انصاح: استنار وأضاء، انصاح الفجر انصياحا: إذا استنار وأضاء، وأصله االنشقاق.7]

 )القاموس واللسان: صوح( .
 [ يف األصل: )وتقارنوا( .8]
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ِإيّنِ َلِقيُت قـَْوماا هَلُْم َأْقَداٌر َوَأْخطَاٌر ُصرْبٌ َعَلى اَل: َصنَـْعُت، َواَّللِ  فـََقاَل: َما َصنَـْعَت َمَع قـََباِئِل ِكْنَدَة، فـَقَ 
ُهْم، َوَأاتَ  ين ِكَتاُبَك خبَرَبِ اْلَمْوِت فـََلْم َأَزْل ُأَحاِرهُبُْم َحىت  َعِلْمُت َأن  اْنِتَصافـَُهْم ِمينِّ َأْكثـَُر ِمَن اْنِتَصايف ِمنـْ

 َك اأَلَماَن، َفَكَفْفُت َعْن َحْرِب اْلَقْوِم َواْنَصَرْفُت ِإلَْيُكْم. بـََعَث ِإلَْيَك َيْسأَلُ اأَلْشَعِث أَن هُ 
َفكَ  ، َوَلِكن َك َجبُـْنَت َوَضُعْفَت وََكَفْفَت َعِن احْلَْرِب، َأمَلْ آُمْرَك َأْن َتَضَع َسيـْ ِفيِهْم، مثُ   فـََقاَل ِزاَيٌد: ال َواَّللِ 

ُهْم َوِفيِهْم َعنْيٌ تَ ال تـَْرفـَْعُه عَ  َتيِن َوَأْحبَـْبَت اْلَعاِفَيَة، َواْنَصَرْفَت ِإيَل  أبَِْصَحاِبَك َخْوفاا ِمْن َأْن نـْ ْطُرُف، فـََعَصيـْ
َقاَل: َأَما فَـ  تـَُفوَتَك اْلَغِنيَمُة، قـَب َح اَّلل ُ َمْن يـَْزُعُم أَن َك ُشَجاُع اْلَقْلِب بـَْعَد َهَذا. فـََغِضَب ِعْكرَِمُة ِمْن َذِلكَ 

َت  ِزاَيُد، ِإْن َلِقيتَـُهْم َوَقْد َأْزَمُعوا َعَلى َحْرِبَك َلَرأَْيَت ُأُسوداا حَتِْمي َأْشَباال َوُتَكاِفُح أَْبطَاال، َذاَواَّللِ  ايَ 
ُْم يـَْنَصرُِفوَن َعْنَك َوخُيَلُّوَنَك، وَ  َياٍب ِحَداٍد َوخَمَالِيَب ِشَداٍد، لََتَمنـ ْيَت َأهن  َوَأْغَشُم َوَأْجنَبُ  بـَْعُد فَِإن َك َأْظَلمُ أَنـْ

َنَك َوبَـ  نَـُهْم ِبَسَبِب قـَْلباا، َوَأَشحُّ نـَْفساا، َوأَيـَْبُس َكفًّا، ِإْذ قَاتـَْلَت َهُؤالِء اْلَقْوَم، َوأَْنَشْبَت َهِذِه احْلَْرَب بـَيـْ يـْ
ِلْمَت أَن َك َتُكوُن رَِهنَي ُسُيوِفِهْم، َوَأِسرَي  جبُُنوِدي َهُؤالِء َلعَ اَنَقٍة َواِحَدٍة، ال َأَقل  َوال َأْكثـََر، َوَلْو مَلْ ُأِعْنكَ 

 َجَواِمِعِهْم. مثُ  أَْنَشَأ ِعْكرَِمُة يـَُقوُل:
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

 َما ُكْنُت اِبلرُّْعِش اْلِكَهاِم َوِإن يِن ... ِقْدماا َغَداَة الر ْوِع َغرْيُ َنُكوصِ  -1
 [ رَِخيصِ 1. ابملرهفات لذي َحْذُر ]َماِة إذا احلروب تسّعرت ..قـَْتُل اْلكُ  -2
 القـَْيَت قـَْوماا َأفْـَزُعوَك ِبَوْقِعِهْم ... َحىت  ات َسْعَت َوقـُْلَت أَْيَن حمَِيِصي -3



 [2َلْو مَلْ ُأِعْنَك َلُكْنَت رَْهَن ُسُيوِفِهْم ... تـُْغِري اخْلََواِمُع ِمْنَك ُكل  قـَُلوِص ] -4
  يف َأْصَحاِبِه َوَهم  اِبلر ِحيِل، فَاْعَتَذَر ِإلَْيِه زاَِيٌد مم ا َتَكل َم به، فقبل عكرمة عذره.َل: مثُ  اَنَدى ِعْكرَِمةُ قَا

__________ 
 [ يف األصل: )لذي حد( .1]
 [ يف األصل: )تغري اجلوامع( .2]

 اخلوامع: الضباع، مجع خامعة.
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ِه، َمَع َأَهالِيِهْم َوَأْمَواهلِِْم  ْبُن قـَْيٍس ِمَن احلِْْصِن يف َأْهِل بـَْيِتِه َوَعِشريَ َونـََزَل اأَلْشَعثُ  تِِه ِمْن ُرَؤَساِء َبيِن َعمِّ
َا َسأَْلَتيِن اأَلَماَن ِلَعَشَرٍة ِمْن َأَهالِيِهْم َوَأْوال ْم، َوهِبََذا ِدهِ َوَأْوالِدِهْم، فـََقاَل ِزاَيٌد: )اَي َأْشَعُث، أََلْسَت ِإمن 

 َكتَـْبُت َلَك اْلِكَتاَب( ، فـََقاَل األشعث:
ب[ )بـََلى، َقْد َكاَن َذِلَك( ، قَاَل ِزاَيٌد: / )فَاحْلَْمُد َّلل  ال ِذي َأْعَماَك َأْن أَتُْخَذ اأَلَماَن لِنَـْفِسَك،  40]

َرى أَن ُه ، فـََقاَل اأَلْشَعُث: )اَي َأَقل  اخْلَْلِق َعْقال، أَتَـ  َواَّللِ  ال َأَرى يف اْلِكَتاِب َلَك امْساا، َواَّللِ  أَلقْـتُـَلن َك(
َبَدْأُت بِنَـْفِسي بـََلَغ ِمينِّ اجْلَْهُل َأْن َأْطُلَب اأَلَماَن ِلَغرْيِي َوأَتْـرَُكُه لِنَـْفِسي، َأَما ِإيّنِ َلْو ُكْنُت َأَخاُف َغْدَرَك لَ 

ِذي َأْطُلُب َوأُْثِبُت نـَْفِسي مع  ُكْنُت الط اِلَب ِلَقْوِمي اأَلَماَن فـََلْم َأُكْن اِبل  يف َأو ِل اْلِكَتاِب، َوَلِكن يِن َأانَ 
[ ِإلَْيَك َوَعَلى َصاِحِبَك اْلَيَمَن أبَِمْجَِعَها، 1غريي، وأما قولك أنك تقتلين، فو هللا لَِئْن قـَتَـْلَتيِن لََتْجِلنَب  ]

َلَها َورَْجَلَها، فـَيُـْنِسيَـن    َك َما َقْد َمَضى( ، مثُ  أَْنَشَأ اأَلْشَعُث يـَُقوُل:َوَخيـْ
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

 [ يف َأَماِنَك فَاْعَلَمْن ... نـَْفِسي َوأَْثِبْت َغرْيََها اَي َخاِسرْ 2َما ُكْنُت أَْنَسى ] -1
 اْلَعاِشرْ َلْو ِخْفُت َغْدَرَك اَي ِزاَيُد َسَفاَهةا ... َما َكاَن َغرْيِي يف اْلِكَتاِب  -2
 ى ... هَلََوى ِبَرْأِسَك ِمْشَريفٌّ اَبتِرْ َلْو ُكْنُت َأْعَلُم َأْن َستَـْفَعَل َما َأرَ  -3
اَينَِة َغاِدرْ  -4  َبْل أَْنَت َويـَْلَك اَي ِزاَيُد ُمَلع ٌن ... َرثُّ اأَلَمانَِة َوالدِّ
 َك َلْو َأَرْدُت َلَقاِدرْ َكْم َمر ٍة ِمينِّ فـََرْرَت َوِإن يِن ... َلَعَلى ِحَصارِ   -5
 َك َحَصْرَتيِن ... َترَِبْت َيَداَك َأال فَِبْئَس الظ اِفرْ َحىت  ِإَذا َظِفَرْت َيَدا -6
 ِإيّنِ أَلْصرِبُ لِْلُحُكوَمِة ِمْن َأيب ... َبْكٍر فـَيَـْنُظُر يل فَِنْعَم الن اِظرْ  -7

يُق ِبَضْرِب ُعُنقِ  قَاَل ِزاَيٌد: )ِإيّنِ َواَّللِ  أَلْرُجو َأنْ  دِّ َك، فَِإن ُه َأْهٌل ِلَذِلَك اَي َعُدو  يـَْنُظَر ِإلَْيَك أَبُو َبْكٍر الصِّ



( . فـََقاَل اأَلْشَعُث: )َواَّللِ  اَي ِزاَيُد، لَِئْن َيَُْكُليِن اأَلَسُد َأَحبُّ ِإيَل  ِمْن َأْن َيَُْكَليِن اْلكَ  ْلُب، يـَْعيِن اَّللِ 
 ِت ال يِت اَنلَْتَك مين يوم ابرزتين( .، َوَلِكْن َكْيَف أَْنَت اَي ِزاَيُد ِمْن تِْلَك الض َرابَ اِبْلَكْلِب ُهوَ 

__________ 
[ أجلبوا عليه: إذ جتمعوا وأتلبوا، وأجلبوا عليه: يعينون عليه، وأجلب عليه: توعده بشر ومّجع 1]

 اجلمع عليه. )اللسان: جلب( .
 [ يف األصل: )آتيك( .2]
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ئاا، فَاْزَداَد َعَلْيهِ  َغَضباا َوَحنَـقاا، مثُ  اْستَـْوَثَق ِبِه َوأبَِْصَحاِبِه، َوَدَخَل  قَاَل: َفَسَكَت ِزاَيٌد َومَلْ يـَُرد  َعَلْيِه َشيـْ
ا فـََتْحَنا اَبَب احلِْْصِن أَلن  احلِْْصَن َفَجَعَل َيَُْخُذ اْلُمَقاتَِلَة َوَيْضِرُب رِقَاهَبُْم َصرْباا. فـََقاَل َلُه اْلَقْوُم: )ِإمن َ 

َتُه  اََن أِبَن َك َأْعطَيـْ ا ِمْنُكْم اأَلْشَعَث َخرب  اأَلَماَن، فـََلْم تـَُقاتِْلَنا( ، قَاَل ِزاَيٌد: )َكِذَب اأَلْشَعُث، َما أَثـَْبتُّ َأَحدا
ِه( .يف اْلِكَتاِب َغرْيَُه َوَغرْيَ َأْهِل بـَْيِتِه َوَعَشَرةا ِمْن َبيِن عَ   مِّ

 [ . قَاَل:1ُهْم لِْلَقْتِل ]قَاَل: َفَسَكَت اْلَقْوُم َوَعِلُموا َأن  اأَلْشَعَث ُهَو ال ِذي َأْسَلمَ 
َنَما ِزاَيٌد َكَذِلَك َيْضِرُب َأْعَناَق اْلَقْوِم، ِإَذا ِكَتاُب َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه َقْد َوَرَد َعَليْ   :ِه، َوِإَذا ِفيهِ فـَبَـيـْ

أََلَك اأَلَماَن، َوَقْد نـََزَل َعَلى ُحْكِمي، فَِإَذا )َأم ا بـَْعُد اَي ِزاَيُد، فـََقْد بـََلَغيِن َأن  اأَلْشَعَث ْبَن قـَْيٍس َقْد سَ 
ا ِمْن َأْشَراِف ِكْنَدَة، َصِغريا  ْلُه ِإيَل  ُمْكَرماا، َوال تـَْقتُـَلن  َأَحدا ا َوال َكِبرياا، َوَرَد َعَلْيَك ِكَتايب َهَذا، فَامحِْ

 َوالس الُم( .
َل: )َأَما ِإن ُه َلْو َسَبَق َهَذا اْلِكَتاُب قـَْبَل قـَْتِلي َهُؤالِء َما قـَتَـْلُت [ اْلِكَتاَب قَا2قَاَل: فـََلم ا قـََرَأ ِزاَيٌد ]

ا، َوَلِكْن َقْد َمَضى ِفيِهُم اْلَقَضاُء َواْلَقَدُر( . َفَكاَن هَنِيُك  ُهْم َأَحدا [ يـَُقوُل: 3ْبُن َأْوٍس األَْنَصاِريُّ ]ِمنـْ
ْم ُأَشبِّْهُهْم ِإال ِبَقْتِل قـَُرْيَظَة/ يوم قتلهم النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم( . )َلَقْد َنَظْرُت ِإىَل قـَْتِل ِكْنَدَة فـَلَ 

َدَة، َوُهْم مَثَانُوَن رَُجال، َفَصف َدُهْم يف أ[ قَاَل: مثُ  مَجََع ِزاَيُد ْبُن لَِبيٍد َمْن بَِقَي ِمْن بـََقااَي ُمُلوِك ِكنْ  41]
  َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فَأَْنَشَأ اْلُمَهاِجُر بن أمية يقول:احْلَِديِد، َوَوج َه هِبِْم ِإىَل 

__________ 
 [ يف األصل: )للقتال( .1]
 [ يف األصل: )الزايد( وقد كررها هبذا التعريف.2]
 )هنيل( . وصوابه: هنيك. [ يف األصل:3]



عدها، وكان هو البشري بفتح هنيك بن أوس بن خزمة بن عدي األنصاري اخلزرجي، شهد أحدا وما ب
خيرب، مث كان رسول أيب بكر إىل زايد بن لبيد ابليمن، وبعث معه زايد ابلسيب وابألشعث بن قيس 

 أسريا، ذكر ذلك الواقدي عن ابن أيب حبيبة عن داود بن احلصني.
 ( .1511 /4، االستيعاب 476 /6)اإلصابة 
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 )ِمَن اْلَكاِمِل(
 [1َت َعْن َخْوٍد ِكَعاٍب ُمْعِصِر ]هال  َوقـَْفَت ِبَرْبِع َسْلَمى اْلُمْقِفِر ... َفَسأَلْ  -1
 [ ِمْثَل اْلَغَزاِل اأَلْحَورِ 2مَمُْلوَءِة الس اَقنْيِ طَاِويَِة احْلََشا ... َوفْـَرانٍَة ] -2
 اَبنُوا هِبَا َفُدُموُع َعْيِنَك بـَْعَدَها ... ِمْثُل اجْلَُماِن خبَدَِّك اْلُمَتَحدِّرِ  -3
 [ ... َتْسيب اْلُقُلوَب بُِنوِر َوْجٍه ُمْقِمرِ 3 َأْروٍَع ]دَْع ِذْكَر َخْوٍد َومَجَالٍ  -4
َا ... َتْشِفي َغِليَل اهلَْ  -5 ِ َواذُْكْر َوقَاِئَع َحْضَرَمْوَت فَِإهن   ائِِم اْلُمَتَحريِّ
رِ  -6  ِإْذ حَنُْن جنزر ابلّسيوف رؤوسهم ... َواخْلَْيُل تـَْعثـُُر اِبْلَقَنا اْلُمَتَكسِّ
ُْم ... ُأْسُد اْلَعرِيِن َلَدى اْلَعَجاِج اأَلْكَدرِ َوُمُلوُك كِ  -7  ْنَدَة يف اهْلََياِج َكَأهن 
 َنا ... َوِبُكلِّ َصايف الش ْفَرَتنْيِ ُمَكد رِ مَيُْشوَن يف احْلَِلِق اْلُمَضاَعِف اِبْلقَ  -8
ُهُم ... حَتَْت اْلَعَجاَجِة يف الثـ    -9  َرى مَلْ يـُْقرَبِ َكْم فَاِرٍس ِمن ا ُهَناَك َوِمنـْ

 [ الس َنا َواْلَمْفَخرِ 4َولَِنْعَم فـُْرَساُن اْلَكرِيَهِة يف اْلَوَغى ... َكانُوا َونِْعَم َذُوو ] -10
 [ اْلرَبِي ِة ُكلَِّها ... بَِتَسلٍُّط َوَتَكربٍُّ َوجَتَربُِّ 5نُوا اْلُمُلوَك َعَلى ]َكا  -11
 َح مَجُْعُهْم ... يف َمْعَرٍك ِمْثِل اهْلَِشيِم اْلُمْحَضرِ فَاْلبَـْغُي َأْوَرَدُهْم فََأْصبَ  -12

، فَُأوِقُفوا َبنْيَ يََدْي َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فـََلم ا َنَظَر قَاَل: مثُ  ِإن ُه أََتى اِبأُلَساَرى َحىت  ُأْدِخُلوا اْلَمِديَنةَ 
اَل: )احْلَْمُد َّلل  ال ِذي َأْمَكَن ِمْنَك اَي َعُدو  نـَْفِسِه( ، قَاَل اأَلْشَعُث: أَبُو َبْكٍر ِإىَل اأَلْشَعِث ْبِن قـَْيٍس قَ 

 ، ، َوَقْد َكاَن ِمينِّ َما كان )َلَعْمِري َلْقد َأْمَكَنَك اَّلل ُ ِمينِّ َوبـَْعُد فَِإن  قـَْوِمي َأطَاُعوين خُمَاِلفاا، َوَعَصْوين حُمَاِرابا
 من غريي،

__________ 
 اخلود: اجلارية الناعمة احلسنة اخللق الشابة. الكعاب: اجلارية حني يبدو ثديها للنهود. [1]

 صر شباهبا أو بلغته.املعصر: اجلارية أول ما أدركت وحاضت، كأهنا دخلت ع



 )الصحاح: خود، كعب، عصر( .
 [ يف األصل: )وفراقة( وفرانة: أي وفراء مألى.2]
 ع: وهو من الروعة، اجلمال واحلسن.[ يف األصل: )أريع( ، ولعله أرو 3]
 [ يف األصل: )ذوي السنا( .4]
 [ يف األصل: )عن الربية( .5]
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، َفَكا َوَذِلَك َأن  َصاِحَبَك ِزاَيداا  َن ِمينِّ َما َقْد َعِلْمَت( . قَاَل:قـََتَل قـَْوِمي ظُْلماا َوُعْدَواانا
ل َم، َهَذا فـََوَثَب ُعَمُر ْبُن اخْلَط اِب َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فـََقاَل: )اَي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللِ  َصل ى اَّلل ُ عليه وآله َوسَ 

َم، َوقـََرَأ اْلُقْرآَن، َوَحج  اْلبَـْيَت لما وآمن ابلنيب صّلى هللا عليه وآله َوَسل  اأَلْشَعُث ْبُن قـَْيٍس، َقْد َكاَن مس
َمْن »َم: احْلََراَم، مثُ  ِإن ُه رََجَع َعْن ِديِنِه َوَغري َ َوَبد َل، َوَمَنَع الزكاة، وقد قال البين صّلى هللا عليه وآله َوَسل  

ْلُه َفَدُمُه َحالٌل( . فـََقاَل اأَلْشَعُث: )اَي َوَقْد َوس َع اَّلل ُ َعَلْيَك ِفيِه، فَا [ ،1« ]َبد َل ِديَنُه فَاقْـتُـُلوهُ  قْـتـُ
، ِإيّنِ َما َغري ُْت َوال َبد ْلُت َوال َشَحْحُت َعَلى َماٍل، َوَلِكن  َعاِمَلَك ِزاَيداا َجاَر  َعَلى َخِليَفَة َرُسوِل اَّللِ 

ُهْم مَ  َتَصْرُت لَِقْوِمي فـََقاتـَْلُتُه، َوَقْد َكاَن ِمينِّ َما َقْد ْن ال َذْنَب َلُه، فَأَنِْفُت ِلَذِلَك، َواقـَْوِمي، فـََقَتَل ِمنـْ نـْ
اَنِصراا َما َكاَن، فَِإيّنِ َأْفِدي نـَْفِسي َوَهُؤالِء اْلُمُلوَك، َوُأْطِلُق ُكل  َأِسرٍي يف ِبالِد اْلَيَمِن َوَأُكوُن َعْوانا َلَك وَ 

ْهِر، فـََهَذا َخرْيٌ مم ا يـَُقوُل 2ْنَت َأيب ُقَحاَفَة ]َعَلى أَن َك تـَُزوَِّجيِن ُأم  فـَْرَوَة بِ بَِقيُت،  [ ، فَِإيّنِ َلَك نِْعَم الصِّ
 ُعَمُر ْبُن اخْلَط اِب( .

  فـََعْلُت( .قَاَل: فََأْطَرَق أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، مثُ  رََفَع رَْأَسُه َوقَاَل: )ِإيّنِ َقدْ 
َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِمْن َحِديِدِه، َوَأْطَلَق َمْن َكاَن َمَعُه ِمْن ُمُلوِك ِكْنَدَة، مثُ  َأَمَرُه  قَاَل: مثُ  َأْطَلَقُه أَبُو

ْحَسَن ِإلَْيِه َغايََة ب[ َأيب ُقَحافََة َوأَ  41َفَجَلَس، َوَزو َجُه أَبُو َبْكٍر/ َرِضَي اَّلل ُ عنه أخته ]أم[ فروة بنت ]
م  َن اأَلْشَعُث ْبُن قـَْيٍس ِعْنَد َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه أبَِْفَضِل اْلَمَناِزِل َوَأْرَفِعَها، َويـَُقاُل ِإن  أُ اإِلْحَساِن، وََكا

 [ ، َوِإْسَحاَق ْبَن اأَلْشَعِث، وإمساعيل،3فـَْرَوَة بِْنَت َأيب ُقَحاَفَة َوَلَدْت ِمَن اأَلْشَعِث حُمَم َد ْبَن اأَلْشَعِث ]
 فأما

__________ 
 ، الرتمذي:1، أبو داود: حدود 2، استتابة 28، اعتصام 149[ احلديث يف البخاري: جهاد 1]

 .2، ابن ماجة: حدود 14، النسائي: حترمي 25حدود 



 يف كتاب األخوة [ أم فروة بنت أيب قحافة التيمية أخت أيب بكر الصديق، ذكرها الدارقطين2]
بن قيس، ولدت لألشعث حممدا وإسحاق وغريمها. أمها هند بنت وقال: زّوجها أخوها األشعث 

 نفيل، وهلا ذكر يف فتح مكة حني فقدت طوقها، فقال هلا أخوها: إن األمانة يف الناس اليوم قليلة.
 ( .382 /2، والكامل البن األثري 385، مجهرة النسب ص 274 /8)اإلصابة 

حاب مصعب بن الزبري، شهد معه أكثر [ حممد بن األشعث بن قيس الكندي، قائد من أص3]
 وقائعه، وكان هو وعبيد هللا بن علي بن أيب طالب على مقدمة جيش مصعب يف حربه مع
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ِم َعْبِد امللك ابن مَ  َُما قُِتال يف َأاي   اْلَوقَاِئِع، َوَأم ا حُمَم ُد ْبُن اأَلْشَعِث ْرَواَن يف بـَْعضِ ِإمْسَاِعيُل َوِإْسَحاُق فَِإهن 
ُهْم، َوَشِهدَ   َمْقَتَل احْلَُسنْيِ فَِإن ُه مَلْ يـََزْل َمَع ُعَمَر ْبِن اخْلَط اِب َوُعْثَماَن ْبِن َعف اَن، َوَمَع َعِليٍّ َرِضَي اَّلل ُ َعنـْ

ِم ْبِن َعِليٍّ َعَلْيِهُم الس الُم، َوقُ  ُنُه َعْبُد الر مْحَِن ْبُن حُمَم ٍد ]1اْلُمْخَتاِر ْبِن َأيب ُعبَـْيٍد ]ِتَل يف َأاي  [ 2[ ، َوابـْ
ِم َدْيِر اجْلََماِجِم ]  [ .3ُهَو ال ِذي َخَرَج َعَلى احْلَج اِج يف َأاي 

َلى ِكْنَدَة يـََتمَ  َياِت ]ث ُل هِبَِذِه األَ قَاَل: وََكاَن اأَلْشَعُث ْبُن قـَْيٍس ِإَذا ذََكَر قـَتـْ  [ .4بـْ
__________ 

 .-هـ 67] )( [ املختار الثقفي وقتل مع عبيد هللا قبل مقتل املختار أبايم سنة 
 ( .39 /6، األعالم 328 -327 /6)اإلصابة 

[ املختار بن أيب عبيد بن مسعود الثقفي، أبو إسحاق من الثائرين على بين أمية، من أهل 1]
شم، وكان مع علي بن أيب طالب يف العراق، وسكن البصرة بعد يف املدينة لبين هاالطائف، انقطع 

مقتل علي، قبض عليه عبيد هللا بن زايد بعد مقتل احلسني وجلده وحبسه، مث نفاه إىل الطائف، انضم 
ني، إىل عبد هللا بن الزبري بعد موت يزيد، فأرسله إىل الكوفة، وكان أكرب مهه أن يقتل من قاتلوا احلس

حممد بن احلنفية، وملا اشتدت شوكة املختار قاتله مصعب بن الزبري، فقتله ومن كان  فدعا إىل إمامة
 .-هـ 67معه سنة 
، فرق 70، مثار القلوب ص 182، احلور العني ص 108 -82 /4، ابن األثري 146 /7)الطربي 

 ( .192 /7، األعالم 353 -349 /6، اإلصابة 23الشيعة ص 
عث بن قيس الكندي، أمري من القادة الشجعان وصاحب الوقائع ن بن حممد بن األش[ عبد الرمح2]

مع احلجاج الثقفي، اثر على احلجاج واستوىل على الكوفة، وحدثت بينهما وقعة دير اجلماجم اليت 



انتهت خبروج ابن األشعث من الكوفة والتجائه إىل رتيبل ملك الرتك، مث قتله رتيبل وأرسل برأسه إىل 
 .-هـ 85جاج له، وكان قتله سنة جاج بعد هتديد احلاحل

 ( .323 /3، األعالم 306، األخبار الطوال ص 192 /4، ابن األثري 39 /8)الطربي 
[ دير اجلماجم بظاهر الكوفة، على سبعة فراسخ منها على طرف الرب للسالك إىل البصرة، وعند 3]

فيها ابن األشعث وقتل  ن األشعث، اليت كسرهذا املوضع كانت الوقعة بني احلجاج وعبد الرمحن ب
 القراء.

 )ايقوت: دير اجلماجم( .
، 341 /3، واتريخ الطربي 113مع بيتني آخرين يف فتوح البلدان ص  3، 1[ جاء البيتان: 4]

 ، ونسب الطربي األبيات إىل األشعث بن مئناس السكوين يبكي أهل النجري.71 /3واتريخ دمشق 
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 )ِمَن الط وِيِل(
ٍ ... َلَقْد كُ َلَعمْ  -1 َلى َأَحق  َضِننِي ]ِري َوَما ُعْمِري َعَلي  هِبَنيِّ  [1ْنُت اِبْلَقتـْ
نَـَنا ... َفَما الد ْهُر ِعْنِدي بـَْعَدُهْم مبَِكنِي ] -2  [2َوِإْن َيُك َهَذا الد ْهُر فـَر َق بـَيـْ
نَـُهْم ... فـََلْسُت ِلَشْيءٍ  -3  [3 بـَْعَدُهْم أبَِِمنِي ]َوال َغْزَو ِإال يـَْوَم يـُْقَسُم بـَيـْ
 [4ن اِس قـَْبَل ُجُنوهِبِْم ... َومَلْ يـُْنَس َأيّنِ بـَْعَدُهْم حبَِننِي ]فـََلْيَت ُجُنوَب ال -4

يِِّداَن حُمَم ٍد َلى سَ انـَْقَضْت َأْخَباُر الّرِد ِة َعْن آِخرَِها حبَْمِد اَّللِ  َوِمن ِتِه َوُحْسِن تـَْيِسريِِه َوَعْونِِه، َوَصل ى اَّلل ُ عَ 
 [ .5آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل َم ] الن يبِّ األُمِّيِّ َوَعَلى

، َوُهَو َأو ُل اْلُفُتوِح بـَْعَد ِقَتاِل َأْهِل الّرِد ِة، وَ  َباينِّ ُهَو أَْيضاا ِمْن ِرَوايَِة نـُْبَذٌة يف ِذْكِر اْلُمَثىن  ْبِن َحارِثََة الش يـْ
 ُكويفِّ اْبِن اأَلْعَثِم الْ 

[6. ] 
ٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِمْن ُحُروِب الّرِد ِة، َعَزَم َعَلى حُمَارَبَِة اأَلَعاِجِم ِمَن اْلُفْرِس َوالرُّوِم قَاَل: فـََلم ا فـَرََغ أَبُو َبكْ 

 [ . وََكاَن الس َبُب يف َذِلَك: َأن  َأو لَ 7َوَأْصَناِف اْلَكَفَرِة ]
__________ 

 .221مع بيت آخر يف االكتفاء ص  4، 3، 1ألبيات: ] )( [ وا
 .70 /1بيت األول يف كتاب الفتوح وال



 [ الطربي: )حلق ضنني( .1]
 [ يف األصل: )عندي عندكم مبكني( .2]
 [ الطربي:3]

 )فال غزو إال يوم أقرع بينهم ... وما الدهر عندي بعدهم أبمني(
 [ الطربي:4]

 ومل متش أنثى بعدهم جلنني( )فليت جنوب الناس حتت جنوهبم ...
 وبعده بيت آخر هو:

 كذات البّو ريعت فأقبلت ... على بّوها إذ طّربت حبنني  وكنت
 [ قارن كتاب الفتوح البن أعثم الكويف حيث ينقل عن الواقدي حرفيا وخيتصر.5]
الكفرة( [ يف كتاب الفتوح: )ذكر الفتوحات اليت كانت بعد الردة مع الفرس والروم وأصنافهم من 6]

 ( .71 /1. )كتاب الفتوح 
 صناف الكفر( .[ يف األصل: )وأ7]
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َباَن َمْن أَِلَف احْلَْرَب َبنْيَ اْلَعَرِب َواْلَعَجِم اْلُمَثىن  ْبُن َحارِثَةَ  َباينُّ، َوَذِلَك َأن  رَبِيَعَة ِمْن َبيِن َشيـْ  الش يـْ
ٍط َأَصاهَبُْم اِبلتـ َهائِِم َواحلَِْجاِز، فَاْرحَتََلْت رَبِيَعُة ِإىَل اْلِعَراِق ِمَن اْلَقْحِط َوَغرْيِِهْم، َسَكُنوا اْلِعَراَق ِمْن َقحْ 

 [ :1َنِت اْلَيَماَمَة، َويف َذِلَك يـَُقوُل بـَْعُض ُشَعَرائَِها ]ال ِذي َأَصاهَبُْم، فَأََتِت اجْلَزِيَرَة َوَسكَ 
 )ِمَن اْلَكاِمِل(

 اَراَن َحىت  ِإَذا ... َأزَِمْت فََأْخَلْفَنا هِبَا اأَلْمطَارُ َكاَنْت هِتَاَمُة دَ   -1
 ارُ ِسْراَن ِإىَل َكإِل اْلِعَراِق َورِيِفِه ... َحىت  اْستَـَقر  بَِنا ُهَناَك قـَرَ  -2
 اْلَقْحُط َساَر بَِنا َوَخي َم َغرْياَُن ... ِفيَها َوَلْو َشاَء اْلَمِسرَي َلَساُروا -3
 َقارَْعَنا اْلُمُلوَك فـََقص ُروا ... َعن ا فأجند منجد َوَأَغاُرواِسْراَن فَـ  -4

اْلُفْرِس َفَدَعاُهْم، مثُ  قَاَل: اَي َمْعَشَر اْلَعَرِب، قَاَل: فـََلم ا َقِدَمْت رَبِيَعُة اْلِعَراَق، بـََعَث ِإلَْيِهْم ِكْسَرى َمِلُك 
َنا يف جُمَاَورَِة َما ال ِذي َأْقَدَمُكْم ِإىَل بـََلِدي، فـََقالُ  وا: أَيُـَّها اْلَمِلُك، َأَصابـََنا يف بـََلِداَن َقْحٌط َوَجْهٌد، فـََرِغبـْ

ُنونَِة  [ يف َكَنِفِه، َواالتَِّصاِل ِبُقْرِبِه، فَِإْن َأِذَن لََنا َأَقْمَنا، َوِإال اْرحَتَْلَنا. 2]اْلَمِلِك، َوَفزِْعَنا ِإىَل َأْرِضِه َواْلَكيـْ
ُْم ]فََأِذَن هلَُ  ُْم حُيِْسُنوَن َلُه اجلَِْواَر، َفَضِمُنوا لَُه َذِلَك 3ْم ِكْسَرى يف اْلُمَقاِم َعَلى َأهن  [ ال يـُْفِسُدوَن، َوَأهن 



ا ِمَن اْلُفْرسِ [ بَـ 4قَاَل: فـَنَـَزَل ] َباَن َوَغرْيُُهْم ِمْن رَبِيَعَة َأْرَض اْلِعَراِق، َفَكانُوا ال يـُْؤُذوَن َأَحدا ، ُنو َشيـْ
ا ِمَن اْلَعَرِب، فََأقَاُموا َعَلى َذِلَك َما َشاَء اَّلل ُ َعز  َوَجل  َأْن 5وََكَذِلَك اْلُفْرُس مَلْ َيُكونُوا يـُْؤُذوَن ] [ َأَحدا

 يُِقيُموا.
 مثُ  ِإن  اْلُفْرَس َجَعَلْت تـَتَـَعد ى َعَلى اْلَعَرِب َوتـُْؤِذيِهْم غاية األذى، لسبب

__________ 
، ولكنه خيتصر ويستثين الشعر، وقد يذكر البيت األول 73 /1رب نفسه يف كتاب الفتوح [ اخل1]

 فقط.
 [ يف األصل: )والليونة( .2]
 [ يف األصل: )إال أهنم( .3]
 : )فنزلوا بنو شيبان( .[ يف األصل4]
 [ يف األصل: )ال يكونوا يؤذوا( .5]
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أ[ اْلُمَثىن  يُِغرُي  42اوة والشحناء، فجعل ]وا َكَذِلَك/ َحىت  وقعت بينهم العداْلُمْلِك أَن ُه ِفيِهْم، فـََلْم يـََزالُ 
ٌك َعَلى َأَساِورَِة اْلُفْرِس مم ْن َكاَن بَِناِحَيِة اْلُكوَفِة َوَسَواِدَها، َويـُْؤِذيِهْم َغايََة اأَلَذى، َوُهَو يـَْوَمئِ  ٍذ ُمَتَمسِّ

 ِبِديِن اإِلْسالِم.
[ اِبْلُفْرِس، فـََقاَل لِْلُمْسِلِمنَي: )َوحْيَُكْم، َمْن َهَذا ]ال ِذي[ َيَْتِيَنا 1] َأاَب َبْكٍر ِفَعالُُه َوَوقْـُعُه قَاَل: َوبـََلغَ 

َقِريُّ َوقَاَل: )اَي َخِليفَ  ، َة َرُسو َخرَبُُه َوَوقَائُِعُه قـَْبَل َمْعرَِفِة َخرَبِِه( ، قَاَل: فـََوَثَب قـَْيُس ْبُن َعاِصٍم اْلِمنـْ ِل اَّللِ 
ِل الذِّْكِر، َوال جَمُْهوُل الن َسِب، َوال ِبَقِليِل اْلَعَدِد َواْلَمَدِد، َهَذا اْلُمَثىن  ْبُن َحارِثََة َهَذا رَُجٌل َغرْيُ َخامِ 

َباينُّ( .  الش يـْ
ُ َعْنُه َفَجَعَلُه رَئِيساا َعَلى قـَْوِمهِ  اٍء، َوَأَمَرُه ِبِقَتاِل ، َوبـََعَث ِإلَْيِه خبِْلَعٍة َوِلوَ فََأْرَسَل ِإلَْيِه أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل 

َعَلى َأْطَراِفَها،  اْلُفْرِس. قَاَل: َفَجَعَل اْلُمَثىن  ْبُن َحارِثََة يـَُقاِتُل اْلُفْرَس ِمْن اَنِحَيِة اْلُكوَفِة َوَما يَِليَها، َويُِغريُ 
ِلَك َحْوال َكاِمال َأْو حَنْواا ِمْن َذِلَك، مثُ  ِإن ُه َدَعا ِإال اْسَتاقـََها، َوَأقَاَم َعَلى ذَ  فـََلْم َيرْتُْك هَلُْم َسارَِحةا َوال رَاِئَحةا 

[ َفَضم  ِإلَْيِه َجْيشاا َوَوج َهُه ِإىَل حَنِْو اْلَبْصَرِة، َفَجَعَل حُيَاِرُب َأْهَل 2اِبْبِن َعمٍّ َلُه يـَُقاُل َلُه ُسَوْيُد ْبُن ُقْطَبَة ]
 ِهْم ِمَن اْلُفْرِس.[ َوَما يَِلي3ْصَرِة َواألُبـُل ِة ]اْلبَ 

[ َوَما يَِليَها، 4َرِة ]قَاَل: َفَكاَن اْلُمَثىن  ْبُن َحارِثََة بَِناِحَيِة اْلُكوَفِة َوَما يَِليَها، َوُسَوْيُد ْبُن ُقْطَبَة بَِناِحَيِة اْلَبصْ 



 ذلك.[ حُيَاِراَبِن اْلُفْرَس وال يفرتان من 5َومُهَا ]
__________ 

 غري واضحة كأهنا: )وصفه( .[ يف األصل الكلمة 1]
[ سويد بن قطبة الوائلي، له ذكر يف الفتوح، ملا قدم خالد بن الوليد موضع البصرة وجد هبا رجال 2]

يدعى سويد بن قطبة من بين بكر بن وائل، وقد اجتمع إليه مجاعة، فجعل خالد سويد بن قطبة يف 
 ( .271 -270 /3 أصحابه. )اإلصابة

شاطئ دجلة البصرة العظمى يف زاوية اخلليج الذي يدخل إىل مدينة البصرة،  [ األبلة: بلدة على3]
وهي أقدم من البصرة، ألن البصرة مصرت يف أايم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، وكانت األبلة فيها 

 مساحل من قبل كسرى وقائد. )ايقوت: األبلة( .
يف زمن عمر  -هـ 14صرة مصرت سنة الكوفة موضعهما قبل أن متصرا، ألن الب[ يريد ابلبصرة و 4]

 بن اخلطاب رضي هللا عنه، ومصرت الكوفة بعدها بستة أشهر. انظر )ايقوت: البصرة( .
 [ يف األصل: )وهم( .5]
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َها. َوبـََلَغ َذِلَك َأاَب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، ْم قَاَل: فـََتَكاثـََرِت اْلُفْرُس َعَلى اْلَعَرِب َحىت  َكاُدوا َأْن يـَُنحُّوهُ  َعنـْ
، ِعْنِدي فَاْغَتم  ِلَذِلَك َومَلْ َيْدِر َما َيْصَنُع، فـََقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن اخْلَط اِب َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه: )اَي َخِليَفَة رَ  ُسوِل اَّللِ 

ِلَك اَي َأاَب َحْفٍص( ، قَاَل: )َهَذا َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َقْد فـََتَح اَّلل ُ ا ذَ رَْأٌي ُأِشرُي ِبِه َعَلْيَك( ، قَاَل: )َومَ 
اْلِعَراِق َحىت  َيطََأ اْلَيَماَمَة َعَلى َيِدِه، َوُهَو ُمِقيٌم هِبَا، ُمَصاِهٌر لَِبيِن َحِنيَفَة، فَاْكُتْب ِإلَْيِه َوُمْرُه اِبْلَمِسرِي ِإىَل 

 ِه َورَْجِلِه َمَع اْلُمَثىن  ْبِن احْلَارِثَِة َوَأْصَحاِبِه، فـََلَعل  اَّلل َ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َيْكِفيَك ِبِه َأْمرَ ْيلِ َلَك اْلُفْرَس خبَ 
 اْلُفْرِس( . فـََقاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه: )َهَذا َلَعْمِري رَْأٌي( .

 َّلل ُ َعْنُه:َي اقَاَل: َفَكَتَب ِإلَْيِه أَبُو َبْكٍر َرضِ 
ِد )ِبْسِم اَّللِ  الر مْحَِن الر ِحيِم ِمْن َعْبِد اَّللِ  بن عثمان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وآله َوَسل َم، ِإىَل َخالِ 

، فَاحْلَْمُد َّلل  ال ِذي َأجْنََز ْعدُ ْبِن اْلَولِيِد َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر َوالت اِبِعنَي هَلُْم إبِِْحَساٍن، َأم ا بَـ 
، َوَقْد َوَعَد اَّلل ُ َوْعَدُه، َوَصَدَق َعْبَدُه، َوَأَعز  َأْولَِياَءُه، َوَأَذل  َأْعَداَءُه، َوَأْظَهَر ِديَنُه، َوَهَزَم اأَلْحَزاَب َوْحَدهُ 

َقْد فـََرَض اجلَِْهاَد َعَلى ِعَباِدِه فـَْرضاا َمْفُروضاا، فـََقاَل ، وَ اْلُمْؤِمِننَي َوْعداا ال ُخْلَف ِفيِه، َوقـَْوال ال رَْيَب ِفيهِ 
[ َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم، َوَعسى 1تـََباَرَك َوتـََعاىَل: ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعسى ]



ُتْم ال تـَْعَلُموَن يـَعْ َأْن حتُِبُّوا َشْيئاا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َوهللا  [ . َوَقْد َأْخرَباََن الص اِدُق 2] 216: 2َلُم َوأَنـْ
 اْلَمْصُدوُق حُمَم ٌد َصل ى اَّلل ُ عليه وآله َوَسل َم:

يـََتَمنـ ْوَن َعَلى  َفال)َأن  الشَُّهَداَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة حُيَْشُروَن َوُسُيوفـُُهْم َعَلى َعَواتِِقِهْم، َوَأْوَداُجُهْم َتْشُخُب َدماا، 
ُه َحىت  يـَُوفـ ْوا َأَمانِيِهْم، َوَما مَلْ خَيُْطْر َعَلى قـُُلوهِبِْم، َفَما ِمْن شَ  ئاا ِإال َأْعطَاُهْم ِإاي  ْيٍء يـََتَمن اُه الشَُّهَداُء اَّللِ  َشيـْ

َيا  نـْ ( فـَيُـ يـَْوَمِئٍذ بـَْعَد ُدُخوِل اجْلَن ِة ِإال َأْن يـَُردُّوا ِإىَل الدُّ ، ِلِعْلِمِهْم ثـََواَب اَّللِ  ْقَرُضوا اِبْلَمَقارِيِض يف َذاِت اَّللِ 
هللا، وإن  [ ، فَِثُقوا ِعَباَد اَّللِ  مبَْوُعوِد اَّللِ  َوَأِطيُعوُه ِفيَما فـََرَض َعَلْيُكْم، َواْرَغُبوا يف اجْلَِهاِد َرمِحَُكمُ 3]
 جعتم فيه ابألموال/ واألنفس، وفب[ عظمت فيه املؤونة، وبعدت فيه الشقة 42]

__________ 
 [ يف األصل: )فعسى( وهو خطأ.1]
 [ .216[ ]البقرة: 2]
 ، مسلم:21، 6[ احلديث يف ابب ما يتمىن الشهيد من الرجعة إىل الدنيا، البخاري: جهاد 3]

 .109، 108إمارة 
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ُتْم واِلُكْم َوأَنـْفُ َواأَلْوالِد، اْنِفُروا ِخفافاا َوثِقاالا َوجاِهُدوا أبَِمْ  ِسُكْم يف َسِبيِل اَّللِ  ذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ
[ ، َأال َوِإيّنِ َقْد َأَمْرُت اْبَن اْلَولِيِد اِبْلَمِسرِي ِإىَل اْلِعَراِق لِيَـْلِحَق اِبْلُمَثىن  ْبِن َحارِثََة، 1] 41: 9تـَْعَلُموَن 

ال َيرْبَُحَها َحىت  َيَْتَِيُه َأْمِري، َفِسريُوا َمَعُه َرمِحَُكُم اَّلل ُ َوال تـَتَـثَاقـَُلوا بَِة اْلُفْرِس، وَ فـََيُكوُن َلُه َعْوانا َعَلى حُمَارَ 
  اِبجلَِْهادِ [ َعِن اْلَمِسرِي فَِإن ُه َسِبيٌل يـُْعِظُم اَّلل ُ ِفيِه اأَلْجَر َوالثـ َواَب، َويَزِيُد ِفيِه احْلََسَناِت ِلَمْن َحُسَنتْ 2]

يِن َوالس الُم( .نِيـ ُتُه، َوَعظُ  َيا َوالدِّ نـْ ُكُم اْلُمِهم  ِمْن َأْمِر الدُّ  َمْت يف اخْلَرْيِ رَْغبَـُتُه، َكَفااَن اَّلل ُ َوِإاي 
: )اَي َأاَب  َعْنُه، َوقَالَ قَاَل: مثُ  بـََعَث أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه ِبِكَتاِبِه َهَذا َمَع َأيب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ َرِضَي اَّلل ُ 

َنُه: َأِن اْمضِ  َنَك َوبـَيـْ  ِإىَل اْلِعَراِق َسِعيٍد، اْنُظْر ال تـَُفاِرْق َخاِلداا َحىت  ُتَشيَِّعُه ِإىَل اْلِعَراِق، َوُقْل َلُه ِفيَما بـَيـْ
َباَن، َوهَلُْم أبٌَْس ْوٌم ِمْن َبيِن رَ [ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يـَُقاتُِلوَن اأَلَعاِجَم، َوُهْم قَـ 3فَِإن  هِبَا قـَْوماا ] بِيَعَة ْبِن َشيـْ

، َوِإِن َوَجَلٌد َوَشَرٌف َوَعَدٌد، فَِإِن اّتَصْلَت هِبِْم َعَلى اأَلَعاِجِم رََجْوُت َأْن يـَْفَتَح اَّلل ُ َعَلى َيَدْيَك اْلِعَراقَ 
 َغرْيَِها ُكْنَت أَْنَت اأَلِمرَي ِمْن ُدونِِه َن اْلِعَراِق ِإىَل اْحَتْجُت ِإلَْيَك يف َوْقٍت ِمَن اأَلْوقَاِت َفَحو ْلُتَك مِ 

 َوالس الُم( .
اَب قَاَل: )اَي َأاَب قَاَل: َوَساَر أَبُو َسِعيٍد اِبْلِكَتاِب َحىت  َقِدَم َعَلى َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد اِبْلَيَماَمِة، فـََلم ا قـََرَأ اْلِكتَ 



 [ .4ْأِي َأيب َبْكٍر َأْن حُيَّوَِليِن ِإىَل اْلِعَراِق( ]َي لَْيَس ِمْن رَ َسِعيٍد، ِإن  َهَذا الر أْ 
ُه ِلَذِلَك، مثُ  قَاَل: فََأد ى ِإلَْيِه أَبُو َسِعيٍد ِرَسالََتُه ال يِت مَحََلَها ِمْن َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َوطَاَبْت نـَْفسُ 

[ اْلِكَتاَب َوقَاَل: )اَي أَيُـَّها الن اُس، َهَذا 5ْم، مثُ  قـََرَأ َعَلْيِهُم. ]ْم مثُ  َخطَبَـهُ اَنَدى يف َأْصَحاِبِه، َفَجَمَعهُ 
َنا حَيُضَُّنا ِفيِه َعَلى طَاَعِة رَبَِّنا، َوِجهَ  يِق َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َقْد َوَرَد َعَليـْ دِّ اِد َعُدوِّاَن، فَِإن  ِكَتاُب َأيب َبْكٍر الصِّ

 َهاِد َأَعز  اَّلل ُ اِبجلِْ 
__________ 

 [ .41[ ]التوبة: 1]
 [ يف األصل: )وال تتناوا( .2]
 [ يف األصل: )قوم( .3]
 [ يريد أن هذا الرأي رأي عمر بن اخلطاب، ألن خالدا تزوج يف بين حنيفة.4]
 [ يف األصل: )قرأهم( .5]
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ْمُد َّلل  َربِّ اْلَعاَلِمنَي، َأال َوِإيّنِ َخارٌِج ِمَن اْلَيَماَمِة، َوَسائٌِر َوَأم َن َأْمنَـَنا، َواحلَْ  َدْعَوتـََنا، َومَجََع أُْلَفتَـَنا وََكِلَمتَـَنا،
، َمْن َأرَاَد اْلَغِنيَمَة يف اْلَعاِجَلِة، وَ  ا حَنَْو اْلِعَراِق ِإْن َشاَء اَّلل ُ تـََعاىَل، َوال قـُو َة ِإال ابَّلل  اآلِجَلِة، اْلَمْغِفَرَة يف َغدا

 َمِسرِي، فَِإيّنِ رَاِحٌل( .فـَْليَـْعزِْم لِلْ 
ْعَنا َوَأَطْعَنا.  فـََقاَل الن اُس: مسَِ

[ َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َوَمْن َمَعُه ِمْن َأْصَحاِبِه، َوَخَرَج ِمَن اْلَيَماَمِة يُرِيُد اْلِعَراَق، َفَساَر 1قَاَل: مثُ  اْنَكَمَش ]
 [ :2ِميِميُّ َوُهَو يـَُقوُل ]ْبرِقَاُن ْبُن َبْدٍر الت  َبنْيَ َيَدْيِه الزِّ 

 )ِمَن اْلَكاِمِل(
 [ أَنـ َنا ... َعَزَم اإِلَلُه لََنا َوِديِن حُمَم دِ 3َمْن ُمْبِلٌغ قـَْيساا َوِخْنِدَف ] -1
 ْرَقدِ [ َماِجٍد ... ال َيْطَمِئنُّ فـَُؤاُدُه يف اْلمَ 4ُكلُّ اْمِرٍئ َجْلِد الن ِحيَزِة ]  -2
 [ َشْدَقِميٍّ َحازٍِم ... ال َيْسَتِطرُي َسَواُدُه يف اْلَمْشَهدِ 5 ]َضْخِم الد ِسيَعةِ  -3
 قَاَد اجْلَِياَد ِمَن اْلَيَماَمِة قَاِصداا ... َسِلٌس َقالِئُدَها تـَُروُح َوتـَْغَتِدي -4
 اْلَفْرَقدِ  هَتِْوي ِإَذا َطَلَع النُُّجوُم ُصُدورَُها ... ببنات نعش أو تصري -5
َلٍم ]6خَيِْبْطَن ] -6  [ ... ِوْرداا َلَعْمُر أَبِيَك َغرْيَ ُمَصر دِ 7[ اِبألَْيِدي َحَياِضَي َعيـْ



 [8َحىت  رََأى َأْهُل اْلَيَماَمِة ِفْعَلُه ... يـَْوَم اهْلََياِج َأَشم  َغرْيَ ُمَعر ِد ] -7
 [9تَـَلدِِّد ]َسْت مبِْثِل َعِزميَِة اْلمُ فََأَجاَد قـَْلٌب َجاِمٌع َوَعِزميٌَة ... لَيْ  -8

__________ 
 [ انكمش: أسرع، والكمش والكميش: الرجل السريع. )القاموس: كمش( .1]
 .10، وقطع من كتاب الردة ص 551 /2[ جاء البيت األول فقط يف اإلصابة 2]
 [ يف األصل: )جندب( .3]
 [ النحيزة: الطبيعة.4]
 .ة( . الدسيعة: العطية اجلزيلة[ يف األصل: )هجم الدسيع5]

 شدقمي: واسع الشدق. سواده: شخصه.
 [ يف األصل: )خيطنب( .6]
 [ يف األصل: )علم( .7]

 العيلم: الركية الكثرية املاء.
 [ التعريد: الفرار، عرد الرجل تعريدا: إذا فر. )الصحاح: عرد( .8]
 ا ومشاال. )الصحاح: لدد( .[ املتلدد: املرتدد املضطرب، فالن يتلدد: أي يلتفت ميين9]
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َغٌم ... َوَشَبا ِسَناُنَك مَجَْرةُ  -9   اْلُمتَـَوقِّدِ فَاْمِض فَِإن َك َبْل ُهَناِلَك َضيـْ
 َوانـُْفْذ فإن ك َلْو َحَلْلَت ِبُدوَمٍة ... يف رَْأِس ُذْرَوهِتَا ِإَذا مَلْ تـَْزَددِ  -10
 ْوَت جِلَْمِعِهْم ... ِبَفَواِرٍس ِنريَاهُنَا مَلْ خَتَْمدِ [ اأَلَعاِجَم ِإْذ مسََ 1فَاْرِم ] -11
َواهُبَا َوَفَكْكَت ُكل  ُمَقي دِ فـََعَلى َيَدْيَك إبِِْذِن رَبَِّك فـُتَِّحْت .. -12  . أَبـْ

 [ :2َحارِثََة َرمِحَُه اَّلل ُ ]قَاَل: َوَساَر َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد يُرِيُد اْلِعَراَق، وََكَتَب أَبُو َبْكٍر ِإىَل اْلُمَثىن  ْبِن 
، فَِإيّنِ َوج ْهُت ِإلَْيَك خبَاِلِد ْبِن اْلوَ  لِيِد، فَاْستَـْقِبْلُه جبَِميِع َمْن َمَعَك ِمْن قـَْوِمَك )َأم ا بـَْعُد، اَي ُمَثىن 

فَِإن ُه ِمَن ال ِذيَن َوَصَفُهُم اَّلل ُ تـََعاىَل يف [ َوال تـَْعِصنَي  لَُه َأْمراا، 3َوَعِشريَِتَك، َوَساِعْدُه َوَواِزْرُه وََكانِْفُه ]
تَـُغوَن َفْضالا ِمَن اَّللِ  َوِرْضواانا ِكَتاِبِه: َأِشد اُء َعَلى اْلُكف اِر ُرمَحاُء بـَيْـ   29: 48نَـُهْم َتراُهْم رُك عاا ُسج داا يـَبـْ

[ فَأَْنَت َعَلى َما ُكْنَت عليه( . 5رُي َعَلْيَك، فَِإَذا َشَخَص ][ ، فَاْنُظْر َما َأقَاَم َمَعَك اِبْلِعَراِق فـَُهَو اأَلمِ 4]
َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، فـََلم ا قـََرَأُه َأقْـَبَل َعَلى َأْصَحاِبِه فـََقاَل: )َهَذا أ[ َأيب َبْكٍر  43قال: / فورد عليه كتاب ]



يِق َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َقْد وَ  دِّ َرَد َعَلي  َيَُْمُرين َأْن َأْستَـْقِبَل َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد، َوَلْسُت َأْدِري ِكَتاُب َأيب َبْكٍر الصِّ
َنا َأْن ال نـَْنَحاَز ]َعَلى َأيِّ َطرِيٍق يـَقْ  [ ِمْن َبنْيِ يََدْي َهُؤالِء اْلَعَجِم فـََيْطَمُعوا 6ُدُم فََأْستَـْقِبُلُه، َوَلِكْن َعَليـْ

( .[ ِفيَنا، فَِإَذا َعِلْمَنا أَ 7]  ن  َخاِلداا تـََقاَرَب ِمن ا اْستَـْقبَـْلَناُه ِإْن َشاَء اَّلل ُ، َوال قـُو َة ِإال ابَّلل 
  َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد ِمَن اْلَيَماَمِة َحىت  َصاَر إىل البصرة، وهبا يومئذقَاَل: َوَسارَ 

__________ 
 [ يف األصل: )فارمي( .1]
 .121، ومجهرة رسائل العرب ص 51لألزدي ص  -[ انظر الرسالة يف فتوح الشام2]
 [ يف األصل: )وأوزره( وهو حتريف.3]

 وازره: أي ساعده وعاونه.
 ، واملكانفة: املعاونة.كانفه: عاونه

 [ .29[ ]الفتح: 4]
 [ يف األصل: )شاخص( .5]
 [ يف األصل مطموسة ظهر منها: )نتخا( ولعلها: ننحاز أو نتجاىف.6]
 ون( .[ يف األصل: )فيطمع7]
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، فـََلم ا َنَظَر ِإىَل َخاِلِد ْبِن الْ  َولِيِد َقْد َوافَاُه يف اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر، فَرَِح ُسَوْيُد ْبُن ُقْطَبَة الس ُدوِسيُّ
هِ  ، فـََقاَل َلُه َخاِلٌد: )اَي ُسَوْيُد، َأيُّ ِلَذِلَك َواْشَتد  َظْهُرُه، َوَقِوَي َأْمُرُه، مثُ  اْستَـْقبَـَلُه مبَْن َمَعُه ِمْن َبيِن َعمِّ

ُؤالِء اْلُفْرِس يف َهِذِه الن اِحَيِة( ، فـََقاَل: )َأْصَلَح اَّلل ُ اأَلِمرَي، َما أَت ِقي ِإال َمْوِضٍع تـَْعَلُم أَن ُه َأْعَظُم َشوَْكةا هلَِ 
ُْم يف مَجٍْع َكِثرٍي( ، فـَقَ  ُْم َعِلُموا بِنُـُزويل َهَذا اْلبَـَلَد ِمْن َأْهِل األُبـُل ِة، فَِإهن  اَل َخاِلٌد: )ال َعَلْيَك اَي ُسَوْيُد، فَِإهن 

ُْم  َأيّنِ رَاِحٌل َعْنَك ِإىَل اْلَباِديَِة فَِإَذا َأاَن رََحْلُت فـََعبِّْئ َأْصَحاَبَك َوِسْر ِإلَْيِهْم َواَنِبْذُهُم احلَْ َغرْيَ  ْرَب، فَِإهن 
نَـُهْم فَِإيّنِ رَاِجٌع َعَلْيِهْم ِإْن َشاَء اَّلل ُ َسَيْطَمُعوَن ِفيكَ  َنَك َوبـَيـْ ( .، فَِإَذا اْلَتَحَم األَْمُر بـَيـْ  ، َوال قـُو َة ِإال ابَّلل 

َك َفَطِمُعوا يف َذلِ قَاَل: مثُ  اَنَدى َخاِلٌد يف َأْصَحابِِه فـََرَحَل ِمَن اْلَبْصَرِة َكأَن ُه يُرِيُد اْلَباِديََة، َوَعِلَمِت اْلُفْرُس بِ 
ا ُرَوْيداا َحىت  ُسَوْيِد ْبِن ُقْطَبَة َوَعَزُموا َعَلى َأْن ُيَصبُِّحوُه اِبحْلَْرِب. قَ  اَل: َورََجَع َخاِلٌد يف َجْوِف الل ْيِل ُرَوْيدا

 .َصاَر ِإىَل ُسَوْيٍد، َفَكُمَن َأْصَحابُُه َبنْيَ الن ِخيِل، َواْلُفْرُس ال تـَْعَلُم ِبَذِلكَ 
ُس ِبَذِلَك َفَخَرُجوا ِإلَْيِه َكَما َكانُوا خَيُْرُجوَن فـََلم ا َأْصَبَح ُسَوْيٌد َعب َأ َأْصَحابَُه َفَساَر حَنَْو األُبـُل ِة، َوَعِلَم اْلُفرْ 



نَـُهْم، َخَرَج َخاِلُد ْبُن اْلَولِي -ِمْن قـَْبُل، فـََلم ا اْختَـَلَط اْلَقْوُم واشتبك ] ِد يف اْلُمَهاِجرِيَن ت[ احْلَْرُب بـَيـْ
ْيِهْم، فـََول ُوا اأَلْداَبَر، فََأَخَذهْتُُم السُُّيوُف، فـَُقِتَل منهم َواألَْنَصاِر، َوَنَظَرِت اْلُفْرُس ِإىَل اخْلَْيِل َقْد َخَرَجْت َعلَ 

ُهْم ِمْثُل َذِلَك، َوفـَر  اْلَباُقوَن  َعَلى ُوُجوِهِهْم َمْفُلوِتنَي َقْد َقَطَع زايدة على أربعة ألف، َوَغِرَق يف اأَلهْنَاِر ِمنـْ
 هِبِْم.اَّلل ُ َداِبَرُهْم َوأَْلَقى الرُّْعَب يف قـُُلو 

َعرَْكةا ال يـََزاُلوَن قَاَل: مثُ  َأقْـَبَل َخاِلٌد ِإىَل ُسَوْيِد ْبِن ُقْطَبَة فـََقاَل َلُه: )أَْبِشْر اَي ُسَوْيُد، فَِإان  َقْد َعرَْكَناُهْم 
 ِبنَي َوِمْنَك َخائِِفنَي َما َأَقْمَت هِبََذا اْلبَـَلِد( .[ َهائِ 1]

َبْصَرِة يُرِيُد اْلُكوَفَة، فََأَخَذ َعَلى َجاَدِة َمك َة، َفَصاَر ِإىَل احْلق نْيِ مثُ  ِإىَل الدَُّجْيِل، مثُ  قَاَل: َوَساَر َخاِلٌد ِمَن الْ 
 [ ..............2إىل الّشجا واخلرجاء ]

__________ 
 [ يف األصل: )ال يزالوا( .1]
البصرة وحفر أيب موسى يف  [ اخلرجاء: ماءة احتفرها جعفر بن سليمان قريبا من الشجى، بني2]

 طريق احلاج من البصرة. )ايقوت: اخلرجاء( .
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[ ، فـََهِذِه َعَشَرُة 5النّـَباِج ][ وَ 4يَنِة ][ َوالس مِ 3[ ، َواْلَعِشرِي َواْليَـْنُسوَعِة ]2[ َوَماِويََة ]1َواجْلَْفِر ]
َها: اْلَعْوَسَجُة، َواْلَقرْ  نـََتنْيِ، َورَاَمُة، َمَراِحَل ِمَن اْلَبْصَرِة ِإىَل النّـَباِج، َوِمَن النّـَباِج ِإىَل َمك َة َمَناِزُل ُأَخُر ِمنـْ

ا، َوُشبَـْيَكُة، َوَوْجَرُة، َوَذاُت ِعْرٍق، َوِسَتاُر َبيِن َعاِمٍر، يَفُة، َوِقبَ َوَطْخَفُة، َوالض رِي ُة، َوحمَِل ُة، َوَجِديَلُة، َوالر فِ 
 َوَمك ُة َأَعز َها اَّلل ُ تـََعاىَل.

اْلَعَرِب ٌل ِمَن َغرْيَ أَن ُه َلم ا َصاَر َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد اِبلنّـَباِج نـََزَل َعَلى َماٍء لَِبيِن َبْكِر ْبِن َواِئٍل، َوُهَناَك رَجُ 
، فـََلم ا َنَظَر ِإىَل َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد َوَقْد نـََزَل ُهنَ يُـ  اَك ِبَعْسَكرِِه، َأقْـَبَل َقاُل َلُه َأجْبَُر ْبُن جُبَرْيِ ْبِن َحج اٍر اْلِعْجِليُّ

 ِبَك اْلَمْغَنَم، َوَدَفَع ِبَك اهلَِْمَم، َعظ َم اَّلل ُ َحىت  َوَقَف َبنْيَ َيَدْيِه، مثُ  قَاَل: )أَيُـَّها اأَلِمرُي، َقِدْمَت َخرْيَ َمْقَدٍم فَـ 
 َوَنَصَرَك َعَلى

__________ 
 [ يف معجم البلدان: اجلفرة موضع ابلبصرة.1]
[ ماويّة: قال األزهري: رأيت يف البادية على جادة البصرة إىل مكة منهلة بني حفر أيب موسى 2]

ىل ماوية فينزلوهنا، وقال السكوين: ماوية من ة يتبّدون إوينسوعة يقال هلا ماوية، وكان ملوك احلري 



أعذب مياه العرب على طريق البصرة من النباج بعد العشرية بينهما عند التواء الوادي الرقمتان. 
 )ايقوت: ماوية( .

[ ينسوعة: قال أبو منصور: ينسوعة القف منهلة من مناهل طريق مكة على جادة البصرة هبا 3]
 طع رمال الدهناء بني ماوية والرايح. وقال أبو عبيد هللا السكوين:ملاء عند منقركااي عذبة ا

 الينسوعة موضع يف طريق البصرة بينها وبني النباج مرحلتان حنو البصرة. )ايقوت:
 ينسوعة( .

[ الّسمينة: أول منزل من النباج للقاصد إىل البصرة، وهو ماء لبين اهلجيم فيها آابر عذبة وآابر 4]
ة صعبة املسلك، قال: السمينة بني النباج والينسوعة كالفضة البيضاء على الطريق، ة بينهما رململح

 وقد جاءت يف شعر مالك بن الريب:
 ولكن أبطراف الّسمينة نسوة ... عزيز عليهّن العشية ما بيا

 )ايقوت: السمينة( .
ال له نباج بين يق البصرة يق[ النباج: قال أبو منصور: ويف بالد العرب نباجان أحدمها على طر 5]

عامر وهو حبذاء فيد، واآلخر نباج بين سعد ابلقريتني، وقال غريه: النباج منزل حلجاج البصرة، وقيل: 
النباج بني مكة والبصرة للكريزيني، ونباج آخر بني البصرة واليمامة بينه وبني اليمامة غّبان لبكر بن 

وثيتل قريب من النباج، وهبما يوم من  ى عشر مراحل،وائل، وقال السكوين: النباج من البصرة عل
 أايم العرب مشهور لتميم على بكر بن وائل.

 )ايقوت: النباج( .
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يُـَّها اأَلِمرُي، ِإيّنِ َشاِعٌر، َوِإَذا ِشْئَت قـُْلُت( ، اْلَعَجِم( . فـََقاَل لَُه َخاِلٌد: )َأظُنَُّك َشاِعراا( ، فـََقاَل: )نـََعْم أَ 
 )فَأَْيَن الس الُم، فَِإيّنِ أَْنَكْرُت ِمْنَك تـَْرَك الس الِم( . فـََقاَل َخاِلٌد:

ا، مثُ  قَاَل َلُه: )َوَما فـََقاَل: )أَيُـَّها اأَلِمرُي لَْيَس يف ِدييِن الس الُم( ، قَاَل: وََكاَن َخاِلٌد ُمت ِكئاا فَاْستَـَوى َجاِلسا 
َعَلْيِه الس الُم( ، فـََقاَل َخاِلٌد: )َوَأاَن َعَلى دين عيسى بن ِديُنَك( ، فقال: )أان على دين عيسى بن َمْرمَيَ 

ِة حُمَم ٍد َصل ى هللا عليه وآله وسّلم( ، ] َأاَن َعَلى ب[ قَاَل َأجْبَُر: )ال،  43َمْرمَيَ، َوَلِكْن َهْل تـُْؤِمُن بِنُـبـُو 
ْضِرُب/ ُعنُـَقَك( ، فـََقاَل َأجْبَُر: )َوملَ َتْضِرُب ُعُنِقي، أَليّنِ ِديِن ِعيَسى ْبِن َمْرمَيَ( ، قَاَل َخاِلٌد: )ِإَذْن فَِإيّنِ أَ 

ْسَت َعَربِيًّا( ، قَاَل: ال أَت ِبُع ِديَنَك َوال ُأْؤِمُن بَِنِبيَِّك( ، قَاَل َخاِلٌد: )نـََعْم َأقْـتُـُلَك ِلَذِلَك الس َبِب، أَلَ 



َعَلى َغرْيِ ِديِنَنا ِإال قـَتَـْلَناُه، َأْو َيْدُخَل يف ِديِن اإِلْسالِم، َأْو يـَُؤدَِّي )بـََلى( ، قَاَل: )فَِإان  ال َنرْتُُك َعَربِيًّا 
َا  يِن، ِإمن  ُتْم هِبََذا الدِّ َا ُهَو ِديٌن اجلِْْزيََة( ، فـََقاَل َأجْبَُر: )اَي َهَذا، َوَمىَت ِجئـْ ُتْم ِبِه ُمْنُذ َسنَـَواٍت، َوِإمن  ِجئـْ

، مثُ  ِإن  حُمَْدٌث( ، فـََقاَل: ) ِإن ُه َلُمْحَدٌث، وََكَذِلَك َكاَن ِديُن ِعيَسى َعَلْيِه الس الُم يف َبْدِء َما َجاَء ِبِه حُمَْداثا
َتِشُر يـَْوماا بَـ   َضَرْبُت ْعَد يـَْوٍم، َحىت  َأْكَمَلُه اَّلل ُ، َوال بُد  ِمْن َأْن ُتْسِلَم َوِإالاَّلل َ َكاَن يـَْفُشو ِبِه يف الن اِس َويـَنـْ

َرين يف َذِلَك َثالاثا َحىت  أَْنُظَر يف َأْمِري( ، قَالَ   َخاِلٌد: ُعنُـَقَك( ، فـََقاَل َلُه َأجْبَُر: )فَِإْن رَأَْيُت َأْن تـَُؤخِّ
َك، َوِإَذا اْلُمَثىن  ْبُن َحارِثََة مثُ  َأَمَر ِبِه َخاِلٌد فـَُقيَِّد َوُحِبَس يف َخْيَمٍة َلُه يـَْوَمُه َذلِ )فَِإيّنِ َقْد فـََعْلُت َذِلَك( ، 

ِه، فـََلم ا َدَخَل َعَلْيِه َوَسل َم  َباينُّ َقْد أََتى ِإىَل َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد يف َأْصَحاِبِه َوَبيِن َعمِّ َعَلْيِه فـََرد  َخاِلٌد الش يـْ
 يّل ها هنا عندي( .الس الَم، مثُ  قَاَل: )َمْرَحباا ِبَفاِرِس العرب، وخيل كل مسلم، إ

اِلٌد قال: مث أدانه خالد وال طفه َوَأْكَرَمُه، مثُ  َسأََلُه َعْن َحاِلِه َوَحاِل َعِشريَتِِه، فـََتَحد اَث َساَعةا مثُ  َدَعا خَ 
 َوُهَو يـَُقوُل:ال: فبينما خالد واملثىن كذلك إذ اْرتـََفَع َصْوٌت ِمَن اخْلَْيَمِة اأُلْخَرى اِبلط َعاِم فََأَكال مجيعا. ق

 )ِمَن الط وِيِل(
 َمىَت تـُْنِجيِن اَي َربُّ ِمْن َسْيِف َخاِلِد ... فَأَْنَت اْلُمَرج ى يف األُُموِر الش َدائِدِ  -1
 ِلداا ... فـَُيْطِلُق َأْسِري أَن ُه َخرْيُ َواِفدِ فـََلْيَت اْلُمَثىن  َكل َم اْليَـْوَم َخا -2

: )أَ   يُـَّها اأَلِمرُي، َمْن َهَذا ال ِذي َيْطُلُب الن َجاَة ِمْن َسْيِفَك ويستعنيفـََقاَل اْلُمَثىن 
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جْبَُر ْبُن جُبَرْيٍ، َغرْيَ أَن ُه َعَلى ِديِن الن ْصَرانِي ِة، يب َعَلْيَك( ، فـََقاَل َخاِلٌد: )َهَذا رَُجٌل ِمَن اْلَعَرِب يـَُقاُل َلُه أَ 
َعَلى قـَْتِلِه، َوَطَلَب ِمينِّ الت ْأِخرَي َحىت  يـََرى رَْأيَُه، َوَقْد َأََب َأْن َيْدُخَل يف ِديِن اإِلْسالِم  َوَقْد ُكْنُت َعَزْمتُ 

: ْتِلِه( ، فـََقاَل اْلُمَثىن  َرْغَت ِمْن )أَيُـَّها اأَلِمرُي، ِإْن رَأَْيُت َأْن خُتَلَِّي َسِبيَلُه يف َوْقِتِه َهَذا، فَِإَذا فَـ  َوال بُد  ِمْن قـَ
. )  َنَصاَرى اْلَعَرِب فََأان َكِفيُلُه َأْن َأْدفـََعُه ِإلَْيَك فـََتْحُكَم ِفيِه مبَا حتُِبُّ

، َلْوال َشَفاَعُة َهَذا األَِمرِي َلَما َأفْـَلت  ِإال ُمْسِلماا َأْو َمْقُتوال( ،  قَاَل: فََأْخَرَجُه َخاِلٌد َوقَاَل: )اَي َعُدو  اَّللِ 
َقاَل َأجْبَُر: )أَيُـَّها اأَلِمرُي، َواَّللِ  ِإيّنِ َلْو علمت أن دينه خري من ديين ال تبعته( . فـََزبـََرُه َخاِلٌد قَاَل: فَـ 

يُرِيُد َأْصَحاِبِه اِبلر ِحيِل، مثُ  رََحَل َوَمَعُه اْلُمَثىن  ْبُن َحارِثََة ِمَن النّـَباِج  َوَطَرَدُه ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه، مثُ  اَنَدى يف 
 اْلُكوَفَة.

َعِت اأَلَعاِجُم مبَِسرِي َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد ِإىَل َما ِقبَـَلُهْم يف َجْيِشِه َذِلَك، َوَأن  اْلُمَثىن    ْبَن َحارِثََة َقدْ  قَاَل: َومسَِ
وَن ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َويـَْرَتِفُعوَن، َحىت  َصاَر َصاَر َمَعُه، فَأَْلَقى اَّلل ُ اخْلَْوَف َوالرُّْعَب يف قـُُلوهِبِْم، َفَجَعُلوا يـُنَـق لُ 



  ْبِن َحارِثََة.َخاِلٌد ِإىَل َأْرِض اْلُكوَفِة َونـََزهَلَا، َونـََزَلْت َمَعُه قـََباِئُل رَبِيَعَة َمَع َصاِحِبِهُم اْلُمَثىن  
يِع ُمُلوِك اْلُفْرِس بُِنسْ  ا َكَتَب ِإىَل مجَِ  [ :1َخٍة َواِحَدٍة ]قَاَل: مثُ  ِإن  َخاِلدا

ى، َأم ا  اتـ َبَع اهْلُدَ )ِبْسِم اَّللِ  الر مْحَِن الر ِحيِم ِمْن َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد ِإىَل َمَرازِبَِة اْلُفْرِس َأمْجَِعنَي، َسالٌم َعَلى َمنِ 
 َكْيدَُكْم، وََكَسَر َشوَْكَتُكْم، َوَفل  َحد ُكْم، بـَْعُد: فَاحْلَْمُد َّلل  ال ِذي َفض  مَجَْعُكْم، َوَهَدَم ِعز ُكْم، َوَأْوَهنَ 

َلِتَنا، َوَأَكَل ِمْن ذَ  بِيَحِتَنا، َوَشِهَد َشَهاَدتـََنا، َوَشت َت َكِلَمَتُكْم، اْعَلُموا َأن  َمْن َصل ى َصالتـََنا، َوحَتَر َف ِإىَل ِقبـْ
َنا، َوِإْن َوآَمَن بَِنِبيَِّنا َعَلْيِه الس الُم، فـََنْحُن ِمْنهُ   َوُهَو ِمن ا، َوُهَو اْلُمْسِلُم ال ِذي َلُه َما لََنا، َوَعَلْيِه َما َعَليـْ

ُتْم َذِلَك، فـََقْد َوج ْهُت ِكَتايب َهَذا ِإلَْيُكْم، َنِذيراا  َعُثوا ِإيَل  الر َهاِئَن، َواْعَتِقُدوا ِمينِّ الذِّم َة، أَبـَيـْ َوحُمَذِّراا، فَابـْ
ْن أنذر، اجلِْْزيَِة، َوِإال فَِإيّنِ َسائٌِر ِإلَْيُكْم ِبَقْوٍم حيُِبُّوَن اْلَمْوَت َكَما حتُِبُّوَن احْلََياَة، َوَقْد َأْعَذَر مَ َوَأَداَء 

 والسالم( .
__________ 

 .346 /3، والطربي 77 /1الرسالة مع خالف يف اللفظ واختصار يف كتاب الفتوح [ انظر 1]

(1/225) 

 

أ[ ِبَشْيٍء، َوَجَعَل َخاِلُد  44م ا َورََد ِكَتاُب َخاِلٍد ِإىَل َمَرازِبَِة الفرس، جزعوا لذلك ومل جييبوه ]قَاَل: فـَلَ 
َعُث الس َرااَي فـَُتِغرُي َعَلى َما َأَصاَب/ هَلُْم ِمْن ُكَراٍع َوَماٍل.  ْبُن اْلَولِيِد يـَبـْ

بـََرَز َعَلى احْلرَْيَِة، َوهِبَا يـَْوَمِئٍذ ُحُصوٌن َوثِيَقٌة َورَِجاٌل ُجْلٌد ِمَن اْلُفْرِس  َحىت  قَاَل: مثُ  َساَر َخاِلٌد اِبْلُمْسِلِمنيَ 
 َذِلَك َوَأرَاَد َوَغرْيِِهْم، فـََلم ا نـََزُلوا َعَلْيِهْم َجَعُلوا يـَْرُمونَُه اِبلنُّش اِب، َويـَْرمُجُونَُه حبَِجارٍَة، فـََغِضَب خالد ِمنْ 

[ : أَيُـَّها 2[ اِبحْلَْرِب، فـََقاَل َلُه رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه يـَُقاُل َلُه ِضَراُر ْبُن اأَلْزَوِر اأَلَسِديُّ ]1ْم ] َعَلْيهِ يـَْعَجلَ 
ُْم قـَْوٌم ال ُعُقوَل هَلُْم، َولَْيَسْت هَلُْم َمِكيَدٌة َأْكثـََر عِ  ِمْن ْنَدُهْم اأَلِمرُي، ال تـَْعَجْل َعَلى َهُؤالِء اْلَقْوِم، فَِإهن 

ُهْم.رَْمِي النُّش اِب َواحلَِْجارَِة، َوَلِكِن ابـَْعْث ِإلَْيِهْم َوْأُمْرُهْم اِبخْلُُروِج ِإلَْيَك، َوُمْرُهْم مبَا ُترِيُد مِ   نـْ
ُهْم َلُه َعْقٌل َورَْأٌي َوفـَْهٌم، يـَْعَلمُ  َعُثوا رَُجال ِمنـْ وُل َوَما يـَُقاُل لَُه، َحىت   َما يـَقُ قَاَل: فََأْرَسَل ِإلَْيِهْم َخاِلٌد َأْن يـَبـْ

ُهْم يـَُقاُل َلُه: َعْبُد اْلَمِسيِح ْبنُ  بـَْلَقاَء ْبِن َعْمِرو  ُأَكلَِّمُه، َوَلَعلِّي َأْن ُأَصاحِلَُكْم. قَاَل: فََأْرَسُلوا ِإلَْيِه رَُجال ِمنـْ
ىَل َهَذا الر ُجِل َواْنُظْر َما يُرِيُد ِمن ا، فَِإْن َقِدْرَت : ِسْر إِ [ ، فـََقاُلوا ِإلَْيهِ 3ْبِن َحاِرِث ْبِن بَِقيَلَة اْلَغس اينُّ ]

 َعَلى ُصْلِحِه َفَصاحِلُْه َعن ا.
 قَاَل: َفَخَرَج َعْبُد اْلَمِسيِح، َوُهَو َشْيٌخ َكِبرٌي له نّيف على مائيت سنة، حىت

__________ 



 [ يف األصل: )جيعل( .1]
 بن نويرة.[ مرت ترمجته يف ردة مالك 2]
[ عبد املسيح بن بلقاء: لعله عبد املسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساين، معمر 3]

من الدهاة من أهل احلرية، له شعر وأخبار، يقال إنه ابين قصر احلرية، عاش زمنا طويال يف اجلاهلية 
يل املرتضى خرب ة، ويف أماوأدرك اإلسالم وظل على النصرانية، واجتمع به خالد بن الوليد يف احلري 

عن رجل من أهل احلرية كان حيفر أساسا لبناء فظهر له قرب عبد املسيح بن بقيلة وعند رأسه أبيات 
 .-هـ 12من شعره، وهو ابن أخت سطيح الكاهن، تويف حنو سنة 

، األعالم 74 /2، البيان والتبيني 136 /1، اللباب 154، الدايرات ص 188: 1)أمايل املرتضى: 
4/ 153. ) 
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 [ :1أَ يـَُقوُل ]َصاَر ِإىَل َخاِلٍد، فـََلم ا َوَقَف َبنْيَ َيَدْيِه رََفَع َصْوَتُه َوأَْنشَ 
 )ِمَن اْلَواِفِر(

 [ اخْلََوْرَنِق َوالس ِديرِ 2أَبـَْعَد اْلُمْنِذرِيَن َأَرى َسَواماا ... تـَُروُح ِإىَل ] -1
 [3... ِراَيضاا َبنْيَ ُدوَمَة َواحْلَِفرِي ]َوبـَْعَد فـََواِرِس النـُّْعَماِن َأْرَعى  -2
 [ َعايل الز ِئريِ 4خَمَافََة َأْغَضٍف ]حَتَاَماَها فـََواِرُس ُكلِّ َحيٍّ ...  -3
 [5َفِصْراَن بـَْعَد َمْهِلِكِهْم ِضَياعاا ... َكِمْثِل الش اِء يف اْليَـْوِم اْلَمِطرِي ] -4
ُمَنا اْلَقَباِئُل ِمْن مَ  -5  [6َعدٍّ ... َعالنَِيةا َكَأْعَضاِء اجْلَُزوِر ]تـَُقسِّ
 [7.. فـََنْحُن َكَضر ِة الض ْرِع اْلَفُخوِر ]وَُكن ا ال يـَُباُح لََنا َحِرمٌي . -6
 [8َكَذاَك الد ْهُر َدْولَُتُه ِسَجاٌل ... فـَيَـْوٌم ِمْن ُشُروٍر َأْو سرور ]  -7

__________ 
 .79 -78 /1، وكتاب الفتوح 362 /3بيت آخر: يف الطربي [ األبيات غري الثالث مع زايدة 1]

 ن )اخلورنق( .يف معجم البلدا 5، 4، 3، 1واألبيات: 
 [ يف الطربي وكتاب الفتوح ومعجم البلدان: )تروح ابخلورنق( .2]
 [ الطربي وكتاب الفتوح: )قلوصا بني مرة واحلفري( .3]

ندل يف الشام، راجع: ايقوت )دومة اجلندل( دومة: هي دومة احلرية يف العراق، وليست دومة اجل



 ت: احلفري( .احلفري: أول منزل من البصرة ملن يريد مكة )ايقو 
[ األغضف: األسد املتثين األذنني أو املسرتخيهما، أو املسرتخي أجفانه العليا على عينيه غضبا 4]

 أو كربا. )القاموس: غضف( .
 [ الطربي وكتاب الفتوح:5]

 أيب قبيس ... كجرب املعز يف اليوم املطري()فصران بعد هلك 
 معجم البلدان:

 ل الشاء يف اليوم املطري()فصران بعد هلك أيب قبيس ... كمث
 [ الطربي وكتاب الفتوح: )كأيسار اجلزور( .6]

 معجم البلدان: )كاان بعض أجزاء اجلزور(
 [ يف األصل: )كصرة ضرع الزرير( وهو مضطرب، والتصحيح من الطربي.7]
 بعد هذا البيت يف الطربي وكتاب الفتوح:و 

 ضرينؤدي اخلرج بعد خراج كسرى ... وخرج من قريظة والنّ 
 [ الطربي وكتاب الفتوح: )فيوم من مساءة أو سرور( .8]
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َيا( ، قَاَل: ٌد: )ِمْن أَْيَن أَْنَت( ، قَ قَاَل: فـََلم ا فـَرََغ َعْبُد اْلَمِسيِح ِمْن ِشْعرِِه َهَذا قَاَل لَُه َخالِ  نـْ اَل: )ِمَن الدُّ
)َمْن َأْقَصى أَثـََرَك( ، قَاَل: )ِمْن ُصْلِب َأيب( ، قَاَل: )ِمْن أَْيَن َخَرْجَت( ، قَاَل: )ِمْن َبْطِن ُأمِّي( ، قَاَل: 

فـََعَلى َأيِّ َشْيٍء أَْنَت( ، ثَِيايب( ، قَاَل: )َوحْيََك فـَتَـَبس َم َخاِلٌد، فـََقاَل: )يف َأيِّ َشْيٍء ِجْئَت( ، قَاَل: )يف 
 قَاَل: )َعَلى اأَلْرِض( ، قَاَل َخاِلٌد: )َما َأرَاَك َتزِيُدين ِإال َعماى( ، قَاَل: )َأفـَتَـْعِقُل َأْم ال( ، قَاَل:

 جبََواِب الن اِس( ، قَاَل ( ، قَاَل: )َوَأاَن ُأِجيُبكَ )نـََعْم َأْعِقُل َوُأِفيُد( ، قَاَل َخاِلٌد: )َأاَن ُأَكلُِّمَك َكالَم الن اسِ 
ُتْم( ، قَاَل: )حَنُْن ِمْن َوَلِد آَدَم( ، قَاَل: )َفِسْلٌم أَْنَت َأْم َحْرٌب( ، قَاَل: )َبْل ِسْلٌم( ، قَاَل:  َخاِلٌد: )َفَما أَنـْ

ُتْم َأْم نـََبٌط( ، قَاَل: )َعَرٌب اْستُـْنِبْطَنا  )اَّلل ُ َأْكرَبُ، بـَْعَد ِحنٍي َوقـَْعَت َوْسَط اْلُفْرِس( ، فـََقاَل: )فـََعَرٌب أَنـْ
ُتْم َهِذِه( ] ْين اآلَن أَليِّ َشْيٍء بـَنَـيـْ َناَها ِللس ِفيِه ]1َعَلى حَنِْو َكالِمي، َخربِّ [ َحىت  جيَِيَء 2[ ، قَاَل: )بـَنَـيـْ

ْين َما يف َيِدَك( [ : )ِإيّنِ َأَرى َيَدَك مَ 3]احْلَِليُم فـََيْمنَـُعُه ِمْن ظُْلِمَنا( ، قَاَل َخاِلٌد  ْضُموَمةا َعَلى َشْيٍء، َفَخربِّ
[ َمِعي، 4، قَاَل َعْبُد اْلَمِسيِح: )يف َيِدي ُسمُّ َساَعٍة( ، قَاَل َخاِلٌد: )َما َتْصَنُع ِبِه( ، قَاَل: )ِجْئُت ِبِه ]

َنا َما يـَُواِفُق قـَْوِمي ِإْن َكاَنِت اأُلْخَرى َشرِْبُت َهَذا السُّم  َفَذِلَك ال ِذي ُأرِيُد، وَ  فَِإْن َكاَن ِمْنَك ِإلَيـْ



َيا، فـََقْد طَاَل ُعْمِري ِفيَها( ، فـََقاَل َخاِلٌد: )َأِرين َهَذا ] نـْ [ السُّم  َحىت  أَْنُظَر 5َواْسرَتَْحُت ِمْن َهِذِه الدُّ
اَّللِ  َخرْيِ اأَلمْسَاِء، ِبْسِم اَّللِ  َربِّ اأَلْرِض َوالس َماِء،  اَحِتِه، مثُ  قَاَل: )ِبْسمِ ِإلَْيِه( ، َفَدفـََعُه ِإلَْيِه فََأَخَذُه ِمْن رَ 

َرقاا َومَلْ َيُضر ُه ِبْسِم اَّللِ  ال ِذي َخاِلٌق َخِليَقَتُه ِمَن اْلَماِء( ، مثُ  أَْلَقى السُّم  يف ِفيِه َوبـََلَعُه، َفَجَعَل يـَْرَشُح عَ 
ئا  َقَلُبُكْم َوَمَعادُُكْم َواْدُخُلوا ا. مثُ  َأقْـَبَل َعَلى َعْبدِ َشيـْ  اْلَمِسيِح فـََقاَل: )اتـ ُقوا رَب ُكُم ال ِذي َخَلَقُكْم، َوِإلَْيِه ُمنـْ

ُتُكْم ِبَقْوٍم ُهْم َأْحَرُص َعَلى اْلَمْوِت ِمْنُكمْ   َعَلى احْلََياِة( . يف ِديِن اإِلْسالِم، فَِإن ُكْم قـَْوٌم َعَرٌب، َوَقْد ِجئـْ
 َعْبُد اْلَمِسيِح: )اْرُقبْ  فـََقالَ 

__________ 
 : )هذه اجلدران ملاذا رفعتموها( .79 /1[ أي اجلدران، انظر كتاب الفتوح 1]
 [ يف األصل: )للصفية( .2]
 [ يف األصل: )ما تصنع به( ، وهي مكررة يف السطر الثاين.3]
 عامي الناسخ.[ يف األصل: )جبته معي( ولعلها من 4]
 ذه( .[ يف األصل: )ه5]
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 [ قَِليال َحىت  َأْرِجَع ِإىَل قـَْوِمي َوُأْخرِبَُهْم ِبَذِلَك( .1َعَلي  ]
َلُكْم اَي قَاَل: مثُ  رََجَع َعْبُد اْلَمِسيِح ِإىَل َأْهِل احْلرَْيَِة، قَاُلوا َلُه: )َما َورَاَءَك( ، فـََقاَل َعْبُد اْلَمِسيِح: )وَ  يـْ

السُّم  ال يـَْعَمُل  اْلَقْوَم َما يُرِيُدونَُه ِمْنُكْم فـََلْيَس ِعْنِدي ُهْم بَِناٍس، َوَذِلَك ِإيّنِ رَأَْيتُ  قـَْوِم، اْعُطوا َهُؤالءِ 
 ِفيِهْم( .

ب[ َوَعَلى  44[ / ]2قَاَل: َفِعْنَدَها َطَلَب اْلَقْوُم الصُّْلَح، َفَصاحَلَُهْم خالد على مائة ألف درهم ]
َلَساِن ِشريََوْيِه بْ   [ ، َكاَن يـَُقوُم َعَلْيِهْم بَِثالِثنَي أَْلِف ِدْرَهٍم.3ِن ِكْسَرى ]طَيـْ

َلَساِن ِإىَل َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َفَكاَن َأو َل َماٍل محَُِل ِمَن قَاَل: فـََوج َه َخالِ  ٌد َذِلَك اْلَماَل َمَع الط يـْ
 ْم َخاِلٌد ِبَذِلَك ِكَتاابا َفَدفـََعُه ِإلَْيِهْم.اْلِعَراِق ِإىَل اْلَمِديَنِة. قَاَل: وََكَتَب هلَُ 

، َفَضم  ِإلَْيِه َجْيشاا أَْلَف  مثُ  رََجَع َخاِلٌد ِإىَل َمْوِضِعهِ  ِمَن اْلِعَراِق َونـََزَل ِبِه، َوَدَعا جبَرِيِر ْبِن َعْبِد اَّللِ  اْلَبَجِليِّ
[ ، َوِفيِه يـَْوَمِئٍذ رَُجٌل ِمْن ُعَظَماِء 4َراِق، فـَنَـَزَل ِبِه يـَُقاُل لَُه اَبْنِقَيا ]فَاِرٍس َوَوج َه بِِه ِإىَل َمْوِضٍع ِمَن اْلعِ 

[ ، فـََقاَل: اَي َمْعَشَر اْلَعَرِب، َمَكاَنُكْم 5اْلُفْرِس، َواَنَداُهْم رَُجٌل ِمَن الد َهاِقنِي يـَُقاُل َلُه َيْصُفُر ْبُن ُصُلواَب ]
 ال تعربوا، فأان أعرب



__________ 
 [ ارقب علّي: انتظرين، رقبه رقبة ورقباان ورقواب: انتظره، كرتقبه وارتقبه.1]

 ( .)القاموس: رقب
 : )على تسعني ومائة ألف درهم( .364 /3[ يف الطربي 2]
 .80 /1[ يف األصل: )كسرويه بن كسرى( ، والتصويب من كتاب الفتوح 3]
 .331 /1ومعجم البلدان )ابنقيا(  80 /1 [ يف األصل: )ابلقا( والتصويب من كتاب الفتوح4]

د بن حيىي: ملا قدم خالد بن الوليد رضي ابنقيا: انحية من نواحي الكوفة ذكرها يف الفتوح، قال أمح
هللا عنه العراق بعث بشري بن سعد أاب النعمان بن بشري األنصاري إىل ابنقيا فخرج عليه فرخبنداذ يف 

انصرف بشري وبه جراحة فمات بعني التمر، مث بعث خالد جيش فهزمهم بشري وقتل فرخبنداذ، و 
رى بن قلواب فاعتذر إليه وصاحله على ألف درهم جرير بن عبد هللا إىل ابنقيا فخرج إليه بصبه

 وطيلسان، وقال: ليس ألحد من أهل السواد عهد، إال ألهل احلرية وألّيس وابنقيا. )ايقوت: ابنقيا( .
 /1البلدان )ابنقيا( : )بصبهرى بن صلواب( ويف كتاب الفتوح ومعجم  346 /3[ يف الطربي 5]

80: 
 )داذويه بن فرخان( .
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 ِمَن اْلُفْرِس، َفَصاحَلُوا َجرِيَر ْبَن َعْبِد اَّللِ  َعَلى ِماَئِة َعَلْيُكْم اِبلصُّْلِح، قَاَل: مثُ  َعرَبَ ِإلَْيِه َيْصُفُر َوَمَعُه نـََفرٌ 
 أَْلِف ِدْرَهٍم.

[ َوُهَو َداَذَوْيِه ْبُن اْلَفّرَخاِن َحىت  َصاَر ِإىَل يـَْزَدِجْرَد، فَاْغَتم  يـَْزَدِجْرُد 1اَل: َوَهَرَب َصاِحُب اَبْنِقَيا ]قَ 
ا، فَأَْنشَ   [ يـَُقوُل:2أَ قـَْيُس ْبُن احْلَاِرِث اأَلْزِديُّ ]ِبَذِلَك َغمًّا َشِديدا

 )ِمَن الط وِيِل(
 [ يف الز َمِن اخْلَايل 3ْعَداِء ِمْن فارس اليت ... على عّزها ]يوما و[ ]مَسَْواَن ِإىَل األَ  -1
َنا ِمَن اْوالِد اْلُمِغريَِة ] -2  َتِد اْلَعايل [ اَبِذٌخ ... َوَسْيُف َرُسوِل اَّللِ  يف اْلَمحْ 4َعَليـْ
َزالِ َلُه ُغر ٌة َتْسُمو ِإىَل ُكلِّ َصاِلٍح ... َوَمْعَشُر َحْرٍب ِعْنَد هَ  -3  ْيٍج َوتـَنـْ
 [6[ ُذو ِحَفاٍظ َوُسْؤَدٍد ... َوَخرْيِ مَيَاٍن اَبِدايا يف ِمَصاِل ]5َوِفيَنا َجرِيٌر ] -4
 ُغص  ِبَقْوٍل لَْيَس اِبهْلَْزِل اْلَغايل [ ُمْسِعداا ... فَـ 7مَنَاُه َسِليٌل ِمْن ُذَرى َقْسَر ] -5



 ٍة ... َوَفْضٍل َوِإْقَداٍم َولَْيُسوا أِبَْنَكالِ [ ِديٍن َورَْأٍي َونِي  8ِبَقْوٍم ُأويل ] -6
 [ ،9قَاَل: مثُ  َساَر َخاِلٌد نـَْفُسُه يف َأْصَحاِبِه َحىت  نـََزَل على عني التمر ]

__________ 
 نا( .[ يف األصل: )ابه1]
[ قيس بن احلارث األزدي: له صحبة، قال: أسلمت وعندي مثان نسوة، فذكرت ذلك لرسول 2]

 صّلى هللا عليه وآله وسّلم فقال: اخرت منهن أربعة، وهو يعد من الكوفيني.هللا 
 ( .386 /8، هتذيب التهذيب 1285 -1284 /3، االستيعاب 459 /5)اإلصابة 

 [ الشعر انقص يف األصل.3]
 ريد به خالد بن الوليد وجده املغرية بن عبد هللا املخزومي.[ ي4]

 ( .148 -147)انظر مجهرة النسب ص 
 [ هو جرير بن عبد هللا البجلي وقد مرت ترمجته.5]
 [ يف األصل: )يوم خصال( .6]
[ يف األصل: )من ذرى قيس( ، وصوابه قسر وامسه مالك بن عبقر بن أمنار من جبيلة بنت صعب 7]

 ( .387لعشرية. )مجهرة النسب ص بن سعد ا
 [ يف األصل: )أولو( .8]
 غريب الكوفة، بقرهبا موضع يقال له شفااث، منها جيلب[ عني التمر: بلدة قريبة من األنبار 9]
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ئاا َكِثرياا ِمْن فَافْـتَـَتَحَها َقْسراا َوَسىَب َأْهَلَها، َواْحتَـَوى َعَلى َغَنائِِمَها َوأَ  ْمَواهِلَا، َومَلْ يـََزْل َكَذِلَك َحىت  فـََتَح َشيـْ
 [ يـَُقوُل يف َذِلَك:1ِث ]َأْرِض اْلِعَراِق، فَأَْنَشَأ قـَْيُس ْبُن احْلَارِ 

 )ِمْن َمْشُطوِر الر َجِز(
 اَقْد رَِكَب اأَلْشَقَر مثُ  َخف فَ  -2ِإَذا رَأَْيَت َخاِلداا حَتَف َفا ...  -1
 َوَهب ِت الّرِيُح مِشَاال َحْرَجَفا -4[ ... 2َفَكاَن ِمَن اْلَعَجَمنْيِ ُمْنِصفاا ] -3
 ْو خَتَل َفاَلَورََد بـَْعُض اْلَقْوِم لَ  -5

َغَنائِِمِه اخْلُُمَس قَاَل: وََكاَن َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، ُكل َما افْـتَـَتَح َمْوِضعاا ِمَن اْلِعَراِق َأْخَرَج ِمْن 
يِق َرِضَي اَّلل ُ َعْنُه، َويـَُقسِّ  دِّ ُه ِبِه ِإىَل اْلَمِديَنِة، ِإىَل َأيب َبْكٍر الصِّ  ُم اَبِقي اْلَمْغَنِم يف َأْصَحاِبِه.فـَيُـَوجِّ



الش اِم ِبَعْوِن اَّللِ  وََكَرِمِه ِإْن َشاَء اَّلل ُ  قَاَل: ِإىَل َأْن حَتَر َكِت الرُّوُم أبَِْرِض الش اِم، فـَنَـْرِجُع اآلَن ِإىَل ِذْكِر فـُُتوحِ 
  َعَلى َسيِِّداَن حُمَم ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأمْجَِعنَي.تـََعاىَل، َواحْلَْمُد َّلل  َربِّ اْلَعاَلِمنَي، َوَصل ى اَّلل ُ 

سنة  24منه أايم  متت بعون هللا وتوفيقه آخر العصر يف يوم األحد شهر ربيع اآلخر الذي خلت
 من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأزكى السالم. 1278

__________ 
الد وهو هبا كثري جدا وهي على طرف الربية، وهي قدمية افتتحها ] )( [ القسب والتمر إىل سائر الب

فسىب نساءها  ، وكان فتحها عنوة-هـ 12املسلمون يف أايم أيب بكر على يد خالد بن الوليد يف سنة 
 وقتل رجاهلا. )ايقوت: عني التمر( .

 [ يف األصل: احلارث بن قيس، وصوابه قيس بن احلارث كما مر ومرت ترمجته.1]
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