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�شعر ثقيف
حتى نهاية الع�صر الأموي

�إهداء
ليت ال��ك��واك��ب ت��دن��و ل��ي ف�أنظمها

عقود م��دح فما �أر���ض��ى لكم كلمي

�إلى روح �أبي ،معلمي ،وملهمي ...الأ�ستاذ :ماهر عمارة
حق ي�سعده في قبره ،ف�إني لم
�أهدي بع�ض علمه ،وثمرة من غر�سه ،ع�سى �أن �أَ ُ�س َّد َ
بع�ض ٍ ّ

وفاء تعلمته على يديه ،و�إخال�ص ًا منه و�إليه.
�أ�ستطع �أن �أقدم له �شيئ ًا في حياتهً ،
تغمده اهلل بوا�سع رحمته ،و�أ�سكنه منازل ال�سعداء من جنته.

�إلى والدتي الر�ؤوم التي لقنتني �أبجديات الكلمة العربية وال�سورة القر�آنية ،وغمرتني

ووفاء لها ،في كل فكر ،ومع هم�سة القلم حين
بفي�ض حنانها ،وكريم عطائهاّ ...براً بها،
ً
ِ
يخاطب ال�سطورِ � ،
ومتعك بالعافية.
أدامك اهلل حميد َة الفعال،
وفاء للحب المح�ض ،والوداد ال�صافي ،في ذلك
�إلى روح �أخي الحبيب المرحوم ح�سنً ،

الزمن الجميل ،طيب اهلل ثراك.

�إلى زوجتي ..رفيقة عمري التي هي�أت لي �أ�سباب البحث ،ووقفت ت�شد �أزري.
�إلى زينة حياتي وريحانتها ماهر ،ورانيا ،و�سلمى.
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المقدمة
الحمد هلل فاطرِ ال�سماوات والأر�ض ،حمداً يقت�ضي ت�ضاعف نعمائه ،ويمتري ترادف
ِ
الحمد ال يفي ب�شكر نعمة واحدة من
�آالئه ،ويب ِ ّلغني به اهلل تعالى ر�ضاه ،و�إن كان َج ْه ُد

ِ
حمدك ومر�ضا ِتك .و�صال ًة و�سالم ًا على
وعفو َك عن تق�صيري في
نعمه ،فاللهم مغفر َت َك
َ
ف بها �إلى مغفرتك ،و�سلم عليه
منار الهدى ،وخيار الورى ،محمد بن عبد اهلل� ،صال ًة َ�أ ْز َد ِل ُ
وي ْد ِخ ُلني في �شفاعة نبيك يوم ال �شفيع �إال ب�إذنك .فاللهم
ت�سليم ًا يح�شرني في زمرة �أوليائكُ ،

�صل و�سلم وبارك عليه ,وعلى �أبويه الر�سولين الكريمين �إبراهيم و�إ�سماعيل ,وعلى �سائر
المخ َل�صين من الأنبياء والمر�سلين.
�أما بعد:
كنت
ف�إن هذا ال�ضرب من المو�ضوعات يعود بي �إلى بداياتي في الدرا�سة الثانوية ,حين ُ
�أُ َل َّقن من المحفوظات العربية مطالع المعلقات ،وبع�ض الق�صائد الجاهلية التي حفظ ُتها في

غير عناء ،وجعلت �أرددها بكثير من اللذة والحما�سة -ال�سيما معلقة عنترة ,ومعلقة عمرو بن
كلثوم� -صادف ًا عما قد تنطوي عليه تلك الق�صائد �أحيان ًا من مغلق المعنى� ،أو مهجور اللفظ،
مكتفي ًا بما فيها من قوة ونخوة وا�ستعالء� ،أكاد �أح�سها بعد انق�ضاء ما يزيد على �أربعة ع�شر
قرن ًا من الزمان ،تتفجر كالينبوع ،وتتطاير كال�شرر.

وكان �أبي رحمه اهلل قد �آن�س مني مقدرة في الحفظ بعد �أن �أتممت في طراءة �سني حفظ

القر�آن على يديه في الثالثة ع�شرة من عمري؛ ف�ألقى بين يدي كتاب (المعلقات ال�سبع) للزوزني
لأحفظها ،و�أزيد بها ثروة معرفتي بالعربية وغريب �ألفاظها ،وفتنت بالكتاب ،وظفرت من
وفار ْت بي هذه الن�شوة فكان هذا
�أبي بح�سن الثواب .وا�ستولى على نف�سي �شعر المعلقاتَ ،
وت�شع َب ْت بها
الحديث ِه ِ ّج َيراي� ،إلى �أن � َّأ�ص َل ِت الدرا�س ُة في كلية (دار العلوم) تلك الرغبة،
َّ
وعم َق ْتها.
َّ
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وما �إن �أنهيت ال�سنة التمهيدية للماج�ستير حتى �شرعت �أبحث عن مو�ضوع ي�صلح
ين،
لأطروحتي ،فوقعت عيني على �أبيات لأبي محجن ،وطريح ،والحكيم الأجرد الثقف ِ ّي َ
ف ُ�أ ْع ِج ْب ُت بها ،وعر�ضتها على �أحد الأ�ساتذة الف�ضالء ،فوجهني م�شكوراً و�أر�شدني م�أجوراً
�إلى درا�سة �شعر ثقيف ،فوافق ذلك هوى في نف�سي ،ووجدت باعث ًا حثيث ًا متوهج ًا يتلفعني

في ورغبة قديمة ،وال�سيما بعدما ت�أكدت �أن �شعر ثقيف لم يحظ بجمع �أو درا�سة �شاملة
كامن ًا َّ

من الباحثين والدار�سين؛ ف�أبيات ال�شعراء الثقفيين متناثرة متفرقة ،ومقطعاتهم مبعثرة لم تنل

الجامعي الجاد.
حظها �أو حقها من الجمع ال�شامل ،ومن البحث
ّ

ولي�س هذا ال�صنيع جديداً ،فقد �شغف العلماء قديم ًا بلغة هذه الأمة وتراثها ،ذلك �أن تراث

� ّأي �أمة جزء �أ�صيل من كيانها ووجودها ،وب�إحيائه تت�سامى الأمة �صعداً في مراقي المجد

ومعارج الح�ضارة ،لذا ف�إن العلماء �سعوا �إلى تلك اللغة في بواديها� ،آخذين مما �آتاهم �أهل

ند من �شواهدها ،وما تبعثر من �أ�شعارها
وبرها ،و�شداة رواتها؛ ما تناثر من مفرداتها ،وما َّ
و�أخبارها و�أيامها ،فجمعوا ذلك كله ،ثم نفرت من هذه الفرقة طائفة عكفت على �صنع

ونيف في دواوين خا�صة ،غالتنا بها
دواوين للقبائل ،فجمع بع�ضهم دواوين ثمانين قبيلة ّ
�أيدي الزمن وعاديات الدهر ،فلم تدع لنا منها �إال كما ترك ال�صقر من فرخ حمامة حميد بن

ثور« :رميم ًا و�أعظماً».

علماء ال ِ
ٍ
أمة
كتاب ِ�ض ْمن ما َج َم َع
فالمرجح �أن �شعرهم كان مجموع ًا في
�أما �شعر ثقيف
ّ
ُ

من �أ�شعارِ قبائلها في قرون الهجرة الأولى ،و�أن كتاب (�أ�شعار ثقيف) بقي متداو ًال حقبة من

الزمن بين ثلة من علماء ال�سلف ورواة الخلف ،حتى �أتى عليه حين من الدهر ذهب بمجموع
�شعرهم ،كما ذهبت مجاميع �أ�شعار القبائل الأولى �إال ُه َذ ْيالً ،فخ�سرنا ثميناً ،وفقدنا غالياً!!
وال ريب �أن �إعادة جمع ما تناثر من �أ�شعار القبائل العربية وتحقيقها ودرا�ستها والقيام

عليها؛ من �أهم ما ينبغي �أن ُي ْعنى به دار�س الأدب العربي القديم ،ذلك �أن ال�شعر يعد رافداً
�أ�صي ً
ال من روافد تراثنا الثقافي والوجداني ،وفي بعثه ا�ستجالء لآفاق الوجدان والفكر
والح�ضارة في تاريخ الأمة ،ثم �إنه يعطي �صورة وا�ضحة المعالم عن حياة العرب وما و�صلوا
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�إليه في �شتى نواحي حياتهم ،في�صل الباحث من خالل ذلك �إلى معرفة حقيقية يفقه بها �أدب

تلك الحقبة فقه ًا �شامالً؛ قائم ًا على �أ�س�س علمية �صحيحة ،ومنهج �أدبي قويم ،يجنبه الزلل،
ويقيه عثرات الطريق ،فال تزل به قدمه� ،أو يهوي به هواه ،فيق�ضي ب�أحكام عامة على ال�شعر
القديم قبل جمعه وتحقيقه.

وتحقيق ًا لتلك الغاية فقد �سعى عدد من الباحثين العرب -في الربع الأخير من القرن

الما�ضي �إلى �إعادة جمع �أ�شعار القبائل العربية ،في �شكل تظاهرة �أدبية �أظهرت لنا فيها المطابع
لب ،و�أ�سد ،وطيء ،وعامر بن �صع�صعة ،وغيرها
وع َق ْيلَ ،
�أ�شعار ق َُ�ش ْيرُ ،
وهمدان ،وذبيان ،و َت ْغ َ

من القبائل.

وعلى هذا ف�إن الباحث دفعت به رغبة ُم ِل َّح ٌة �إلى الإدالء بدلوه؛ �أم ً
ال في �إعادة �إحياء تاريخ

الأمة وبعث تراثه ،انطالق ًا من جمع �أ�شعار ثقيف في �سفر يحويها� ،أو كتاب ي�ضمها� ،أو ديوان
يجمعها وي�ؤلف بينها ،حتى تكون �إ�ضاف ًة ُت َ�ض ُّم �إلى ر�صيفاتها من �أ�شعار القبائل الأخرى.

ولما �صح العزم مني على الم�ضي في هذا ال�سبيل ـ على حزونته ووعورته ـ طويت كل
نف�سي على عزيمة حذَّ اء ما�ضية ،فبد�أت جمع �أ�شعار ثقيف ،و�آن�ست قدراً لي�س بالقليل من

�أخبارهم ،ولم�ست �أثر �شعرهم وقدر لغتهم في مواطن كثيرة من كتب الأدب واللغة والنحو

والمعاجم ،وانتهيت �إلى �أنهم من �أف�صح القبائل العربية ل�ساناً ،و�أف�ضلها بياناً ،و�أجودها
�شعراً ،و�أتقنها لغ ًة ،و�أن لغ َتها �إحدى اللغات ال�سبع التي نزل القر�آن بها ،وال غَ ْر َو �أن ي�ستر�ضع

�سيد البلغاء و�أف�صحهم  في نواحي ديارهم من بني �سعد من هوازن ،حتى قال�« :أنا �أف�صح

العرب ،بيد �أني من قري�ش ،و�أني ن�ش�أت في بني �سعد بن بكر».

و�إذا كان �أهل اللغة وال�شعر في القرون الأولى قد توا�ضعوا على �أن �أ�شعر �أهل المدن يثرب

ثم عبد القي�س ثم ثقيف؛ ف�إن ذلك مما ي�ؤكد جودة ال�شعر ومكانة الل�سان الثقفي ،الذي

ينطلق عن �سليقة عفواً بال عناء ،وهذا مما يغري الباحث �أي�ض ًا ب�ضرورة البحث في �أ�ضابير
الم�صادر ال�ستخراج هذه الأ�شعار.

فكنت
وقد �أعددت العدة ،وبد�أت رحلة البحث �أ�سلك في �سبيل غايته الطرق الوعرة،
ُ
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�ضنى ومكابدة ع�ساه يت�سنم ذلك النجد المتلئب ين�شد �ضالته هناك� ،أو
كمن ُيجهد نف�سه
ً
يقطع المفاوز القفار ليحظى ببيت من ال�شعر يبل به �صداه� ،أو يروي به غليله ،وقد يرجع بعد

الج ْهد والم�شقة دون طائل.
َ

وطفقت �أجمع �أ�شعار ثقيف من �أمهات الكتب وبطون الم�ؤلفات ،و�أتتبعها في الم�صادر
ُ

والتراجم والحما�سات ،وكتب التاريخ والمختارات ،حتى تجمعت لدي �أ�سماء كثيرة،

غ�صت في بحور الم�صادر
و�أ�شعار �أكثر ل�شعراء ثقيف ،وكلما
ا�ستخرجت من �أعماقها كنوزاً
ُ
ُ

لكن
ولآلئ ،و�أنا �أعلم مقدم ًا تبعة المخاطرة بال�سباحة في هذا الكم الهائل من التراث؛ َّ
علي �أن �أركب ال�صعب ،وال �أ�ستعظم الجهد مهما �شق؛ بل �أ�ستعذب
رغب ًة داخلية كانت تلح َّ
ال�صعاب و�أ�صالحها .ومن هذه ال�صعوبات:

�-1أن الحقبة الزمنية متطاولة ممتدة من الع�صر الجاهلي �إلى نهاية الع�صر الأموي .وعلى
الباحث �أن يقف على ال�صورة العامة لكل ع�صر ليعرف ماذا ي�أخذ بال�ضبط؟ وماذا يدع؟

في ظل هذا الح�شد الهائل من المعلومات والأحداث التاريخية.

فوقفت �أمامها جامع ًا لها وقارئاً ،ومنقح ًا
�-2أن مادة البحث بد�أت تت�سع وتت�شعب �أطرافها،
ُ
أ�شرفت على الي�أ�س من تكملة ال�شوط،
ومهذباً ،وم�ضيف ًا وحاذفاً ،ومغيراً ومبد ًالً ،حتى �
ُ
أتذرع بال�صبر محاو ًال تعويد النف�س على
لكن يد العناية كانت تلحظني فت�شد �أزري ،ف� ّ

المكروه حتى ا�ستقرت.

وظلت الرغبة الأولى متجهة �إلى �إن�ضاج البحث وا�ستق�صاء مادته ،ال االنتهاء منه� ،أم ً
ال
في �أن �أزيح الثرى عن ركازٍ دفين ٍة ،ولآلئ نفي�سة من �أدبنا العربي القديم ،في حقبة عظيمة
تكون فيها �أدب �أمة وتاريخ حياة.
ال�ش�أن جليلة الخطرَّ ،

-3اختالط �أ�شعار ال�شعراء الثقفيين بع�ضها ببع�ض من جهة ،واختالط �أ�شعارهم ب�أ�شعار غيرهم
من مختلف القبائل من جهة �أخرى.

�-4أن من ال�شعراء الثقفيين من يجد الباحث بينهم ت�شابه ًا في الأ�سماء ،فيقف حائراً �أمام
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�أ�شعارهم وترجماتهم؛ مثل :كنانة بن عبد ياليل� ،أحدهما :ابن عمرو ،والثاني :ابن

�سالم ،قال عنهما المرزباني�« :أمرهما م�شكل التفاق الأ�سماء واختالف الن�سب»(((،
وكذلك من مثل :ابن الذئبة ،وابن الدنبة ،ومن ذلك �أي�ض ًاً :محمد النميري الذي ي�أتي
�شعره في بع�ض الم�صادر تحت ا�سم محمد الثقفي� ،أو النميري ،ولقبه (النميري)

هذا يختلط بغيره؛ مثل �أبي حية النميري ،وجران العود النميري ،والراعي النميري،
ومن�صور النمري� ،إلى غير ذلك.

-5وجود �أ�شعار ال ُي ْع َر ُ
ف قائلوها؛ فيقال« :قال الثقفي» من دون تحديد ا�سم ال�شاعر ،وقد
ال يعرف لل�شاعر ا�سم وال ع�صر.

�-6ضياع �أغلب �أ�شعارهم ،ولو جاد علينا الزمن ف�أخرجها من مخابئها؛ لربما تغير الحكم
على ال�شعر الثقفي ،وظهرت �أحكام �أخرى عن خ�صائ�صه و�سماته الفنية.

عثرت عليه من �شعر للثقفيين لم ي�أت عن طريق رواة ال�شعر المعروفين� ،أو حتى
�-7أن ما
ُ
عثرت عليه متناثراً في �شتى
مخطوط طواه الزمان ،ف�أتوفّر عليه محقق ًا �شارحاً ،و�إنما
ُ
المظان الأدبية واللغوية والتاريخية ،وال�شواهد النحوية ،وت�ضاعيف المجلدات،
والكتب والت�صانيف التي َل َّفها غبار ال�سنين ،و َت َت ُّب ُع �أ�شعارِ هم على هذا النحو ا�ستغرق

وقت ًا طوي ً
الً.

وقد فر�ضت طبيعة البحث �أن يق�سم �إلى ق�سمين( :الدرا�سة والديوان) .وتت�ألف الدرا�سة

من مقدمة ،وتمهيد ،و�أربعة ف�صول ،وخاتمة ،تناول الف�صل الأول قبيلة ثقيف من حيث موقع

الطائف ،وموطن ثقيف ،وتحديد المعنى اللغوي ال�سم ثقيف ،ون�سب القبيلة ،وبطونها،
و�سبب ت�ضارب الآراء في ن�سبها ،ثم تناول البحث �أيام ثقيف وحروبها ،وحيواتها االقت�صادية

واالجتماعية والدينية ،وموقف ثقيف من الإ�سالم قبل الهجرة وبعدها ،ثم دورهم في معركة

حنين ،وما تبع ذلك من ح�صار الطائف ،واعتناق ثقيف الإ�سالم ،ومعاهدة ر�سول اهلل 

لهم ،ثم تتبع البحث الثقفيين في ع�صر الرا�شدين بتحديد موقفهم من :الخالفة ،وحركة
((( معجم ال�شعراء للمرزباين.26 :
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الردة ،وحركة الفتوحات الإ�سالمية ،و�إدارة الأم�صار.
وانتقل البحث �إلى متابعة الثقفيين في الع�صر الأموي ،وجهودهم ال�سيا�سية في قيام

الخالفة الأموية ،وعالقة الثقفيين بالأمويين ،وموقفهم من المحن التي ع�صفت بالخالفة

الأموية ،وموقفهم من ثورات رجال ثقفيين على خالفة الأمويين.

خ�ص�صت الف�صل الثاني للحديث عن ال�شعر الثقفي ،وبيئة الطائف ،ومنزلة ال�شعر
وقد ّ

الثقفي عند القدماء ،وم�صادر �أ�شعار الثقفيين وتدوينها من حيث روايتها ،وفقدان ديوانهم،

وم�صادر �شعرهم ،ثم توثيق �شعرهم ،وا�ضطراب ن�سبته.

وباالنتهاء من هذا الف�صل �أ�ضحى ال�سبيل �إلى درا�سة خ�صائ�ص �شعرهم خ�صائ�صه الفنية

رجحت ذلك.
�آمن ًا من اال�ست�شهاد بما �أكدت الأدلة �أنه لي�س لهم� ،أو
َ

ق�سمت الف�صل الثالث الذي خ�ص�صته للحديث عن الخ�صائ�ص الفنية ل�شعر الثقفيين �إلى

مبحثين؛ مبحث للخ�صائ�ص المعنوية ،وفيها �ستة مطالب :و�ضوح معانيهم في �شعرهم،
وال�صورة البيانية :الت�شبيه ،واال�ستعارة ،والكناية ،ثم المح�سنات المعنوية ووظيفتها في

�شعرهم :الطباق ،والمقابلة ،والتكرار ،ثم الأمثال ووظيفتها في �شعرهم.

ثمم�صادر معانيهم �سواء �أكانت المعاني التي �أُخذت عنهم �أم تلك التي �أخذوها عن
ال�شعراء الآخرين .و�أخيراً �أثر الدين الإ�سالمي والقر�آن الكريم في �شعرهم.

وت�ضمن المبحث الثاني ـ مبحث الخ�صائ�ص اللفظية ـ �أربعة مطالب؛ هي :منهجهم في
بنية الن�صو�ص ال�شعرية ،ور�صد �إيقاعات المو�سيقا الداخلية والخارجية ،واللغة و�أبرز
الق�ضايا النحوية.

	وختمت هذا الف�صل بذكر مواطن احتجاج العلماء بال�شعر الثقفي ،وا�ست�شهادهم به في
التف�سير القر�آني ،والت�أ�صيل اللغوي ،والتقعيد النحوي ،والتذوق البالغي.

ولم �أُ ْخ ِل هذا الف�صل من المقارنة بين �شعرهم و�شعر بع�ض قبائل العرب� ،أو بع�ض الفئات

من ال�شعراء عند الحاجة �إلى ذلك ،ومن التنبيه على �أن هذه الق�ضية �أو تلك مما ي�شترك فيها
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�شعراء العرب عامة.
وجعلت للدرا�سة خاتمة َل َّخ ْ�ص ُت فيها ما جاء في ف�صولها من نتائج و�أحكام ،وفهر�س ًا

تف�صيلي ًا لمحتويات الدرا�سة.

و�أما الق�سم الثاني (الديوان) فقد �ضمنته مجموع ما وقفت عليه من �أ�شعارهم منذ الجاهلية

�إلى �آخر ع�صر بني �أمية ،و�ضمنته �أ�شعار عدد من ال�شعراء الذين لم ت�سعف الم�صادر في تحديد

ع�صورهم ،خ�شية �أن يكونوا ـ �أو يكون بع�ضهم ـ ممن عا�ش في مدة ما بين الجاهلية و�آخر

ع�صر بني �أمية ،ريثما يظهر من الأدلة ما يحدد ع�صورهم.

�أما عملي في تحقيق ال�شعر فقد التزمت فيه بالخطوات الآتية:
تتبع ُت �شعرهم المتناثر في الم�صادر ،وقابلت رواياته المختلفة باختالف الم�صادر كما
ْ -1
َّ
وحظ �صاحبها
لو كانت ن�سخ ًا �أخرى ،ف�أختار َ�أ ْوفَى الم�صادر �أو �أقدمها ،و ِق َد َم الرواية
من الثقة ،واطرادها في �أغلب الموا�ضع ،ثم �أعر�ض الق�صيدة �أو الأبيات على الن�سخ
الأخرى ذاكراً الفروق.

او ْل ُت جاهداً جمع �شتات الأبيات ذات البحر الواحد والقافية الواحدة ما �أمكن لي
َ -2
ح َ
ذلك ،حتى تكون ق�صيدة واحدة متما�سكة ،محاو ًال بذلك المواءمة بين الن�صو�ص.

َ -3ع َّل ْق ُت على الأبيات فجعلت في التعليق :منا�سبات الن�صو�ص �إن ُو ِجدت ،واختالف
الروايات ،ون�سبة بع�ض الأبيات �إلى �أكثر من �شاعر ،مع التنبيه على بع�ض موا�ضع
يت ب�شرح المفردات
التحريف والت�صحيف ،وترجمة البلدان والأعالم ،ثم �إني ُع ِن ُ
الغام�ضة التي وردت في ال�شعر ما ا�ستطعت �إلى ذلك �سبيالً ،وقد رجعت في ذلك �إلى

المعجمات المعتمدة ،وهوام�ش الكتب المحققة ،وعندما �أجد �شرح ًا لأ�سالفنا ،فلم
أن�س َب َه �إلى جهدي.
�أكن ل ْأه ِم َل ُه ،بل �أف َْد ُت منه ،و َ�أ َح ْل ُت عليه ،ولم �أ�س َتب ِْح لنف�سي �أن � ُ

�َ -4ض َب ْط ُت ال�شعر �ضبط ًا كام ً
الً� ،أو بالقدر الذي يزيل اللب�س ،وينير ال�سبيل.

َ -5ر َّت ْب ُت ال�شعر ترتيب ًا هجائي ًا ح�سب حروف القافية مراعي ًا حركات الروي ،وق ََّد ْم ُت الروي
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المك�سور فالم�ضموم فالمفتوح فالمقيد.
 -6ذكرت بحر كل ق�صيدة �أو قطعة �أو بيت ،جاع ً
ال المتن خال�ص ًا لل�شعر.
َ -7ر َّق ْم ُت الق�صائد �أو القطع �أو الأبيات المفردة ،وجعلت لكل منها رقم ًا خا�صاً.

خ َّل ْ�ص ُت الأ�شعار التي وثق ُتها من ال�شوائب والظنون ،واجتزت بها تخوم الريب وال�شكوك،
َ -8
وق�سمت مادة ال�شعر كاملة ح�سب ع�صور ال�شعراء كالآتي:
ما �أمكنني ذلك،
ُ

 -1الثقفيون الجاهليون و�أ�شعارهم.
 -2الثقفيون المخ�ضرمون و�أ�شعارهم.
 -3الثقفيون الإ�سالميون و�أ�شعارهم.
ا�س َت ْد َركْ ُت َها
-4الم�ستدرك على الدواوين المطبوعة ل�شعراء ثقيف :فقد وجدت �أ�شعاراً كثيرة ْ
على الباحثين الذين جمعوا �شعر� :أمية بن �أبي ال�صلت ،ومحمد النميري ،وطريح،

ويزيد بن الحكمَ ،و َ�ض َّم ْن ُت هذا المبحث ما عثرت عليه من �أبيات ،و�ألحقت به
م�صورة مخطوط للق�صيدة الدالية لأمية بن �أبي ال�صلت التي لم تكن مكتملة �أبياتها �إال
في هذه المخطوطةَ ،وق ََّد ْم ُت لهذا العمل بمقدمتين �شرحت فيهما منهج العمل وقيمة

ما ا�ستدركت.

 -5الثقفيون المجهولون و�أ�شعارهم.
� -6شعراء ن�سبوا �إلى ثقيف ولي�سوا منهم.
ول�ست �أق�صد من وراء ذلك نقد جمع ال�سابقين� ،أو التهوين من �أعمال الآخرين ،فال
ُ
ينق�ص من قيمة �أعمالهم �إذا فاتهم بع�ض الأبيات والق�صائد ،ال�سيما �إذا كانت في م�صادر
مادمت م�ضطلع ًا بجمع �أ�شعار قبيلة من قبائل
مخطوطة ،و�إنما �أريد التنبيه على ذلك،
ُ

العرب.

ال يفوتني �أن �أنوه بجهود ال�سابقين في التحقيق الذين ُعنوا ب�إثبات المراجع و�إلحاق ال�شعر
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بقائليه وم�صادره ،و�ألحقوا ب�آخر ما حققوه فهار�س وافية ،ف�أح�سنوا ولم يخلوا بما ن�شروا،

له�ؤالء و�أولئك ف�ضل كبير في تي�سير بع�ض ما حاولت.

وال�شك �أن هناك من الم�صادر ما لم �أطلع عليه ،ولكن ح�سبي �أني بذلت جهداً في البحث

والتنقيب ،والكمال ال يدرك ،والحمد هلل على عونه وتوفيقه.

هذا؛ و�إن ل�شيخي الجليل الأ�ستاذ الدكتور محمد فتوح �أحمد ف�ض ً
ال على هذا البحث
ٍ
وحلم كبيرين،
و�صاحبه ال ُي َح ُّد وال ُي َعد ،لما �أبداه نحوي من
عطف �أبوي رقيق ،و�صبرٍ
ٍ
و�أف�سح لي من وقته وجهده ،فغمرني بفي�ض حلمه ،وغزير علمه ،و�سعة �صدره:
���اح
����ره َ
���ب ٌ
َك����� ِريْ ٌ
����ص ْ
�����م َال يُ����غ���� ِيّ ُ

�����س��ا ُء
��خ ِ
َع ِ
���ن الْ ُ
ِ��ي َو َال َم َ
��ل��ق َّ
ال�����س��ن ِ ّ

َ
ال�صع َب ،و�أقال العثرةَ،
و�س َّه َل
وبين
�إذ َر َعى ا ْل َب ْح َث
و�صاح َبهَّ ،
َ
ْ
ال�سبيلَ ،
فحد َد المنهجَّ ،

و�أخل�ص في الن�صح والتوجيه والنقد ،فبارك اهلل في عمره ومتعه بال�صحة والعافية ،وجزاه عن

العلم وطالبه وعني خير ما يجزي العاملين المخل�صين.

ثم �أقدم خال�ص �شكري وامتناني �إلى الأ�ستاذين الجليلين الأديبين الكبيرين ال�شاعرين

المبدعين العالمين المحققين :الأ�ستاذ الدكتور الطاهر �أحمد مكي �أ�ستاذ الأدب بكلية دار

العلوم ،والأ�ستاذ فاروق �شو�شة الأمين العام لمجمع اللغة العربية؛ لتف�ضلهما بقبول مناق�شة
البحث ،و�سوف ي�ضع الباحث توجيهاتهما الكريمة ن�صب عينيه ،ي�ستنير بها في �أول حياته

وهو ي�سلك طريقا يلتم�س فيه علماً.

كما يطيب لي �أن �أزجي خال�ص �شكري �إلى �أ�ستاذي الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن ح�سن

ال�شناوي الأ�ستاذ الم�ساعد بق�سم الدرا�سات الأدبية بالكلية؛ لتف�ضله بالم�شاركة في الإ�شراف
على هذا البحث.

ويطيب لي و�أنا �أكبح جماح القلم �أن �أنوه بالتوجيهات ال�سديدة ،والم�ساعدات الكريمة

التي �أ�سداها �إلي الأ�ستاذ المف�ضال الدكتور محمد فرحان الطرابل�سي ،والأ�ستاذ الكريم �أحمد

محمد عبيد ،ف�إني مدين لهما بالف�ضل في �إر�شادي �إلى م�صادر من الأهمية بمكان.
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�أما الكريم الماجد ال�سيد جمعة الماجد فله ف�ضل على هذه الر�سالة �سابغ ،لما �أوالنيه ـ

في جملة طلبة العلم وجمهرة الباحثين ـ من اهتمام كبير ،برعايته الكريمة ودعمه المتوا�صل

لمركزه العامر (مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي) ،ف�شكر خا�ص جزيل له،
وللقائمين على �أمر المركز وقاعة االطالع ،الذين بذلوا معي جهداً م�ضني ًا في توفير كثير من
م�صادر البحث بين يدي ،و�إلى الأ�ستاذ الفا�ضل �أ�سامة ح�سن الذي �أ�ضنيته في طباعة الر�سالة

وتن�ضيدها ،فقام بهذا العمل خير قيام.

وال يفوتني �إ�سداء �شكري لإخوتي المهند�س �أحمد ،والدكتور عبد الرحمن ،والمهند�س

عابد ،ولزميلتي الأ�ستاذة �سعاد بالعبدي؛ لما بذلوه من م�ساعدات كريمة ,و�إلى زوجتي
فج ْر ُت على حقهم في �سبيل البحث والدر�س.
و�أوالدي الذين تحملوا انقطاعي عنهم ُ

اللهم اغفر زالتي ،و�آمن روعاتي ،واجبرني ،وعافني ،واعف عني ،وزدني علماً ،وبارك

لي في والدتي وذريتي و�إخوتي و�آل بيتي ،وارحم والدي و�أخي وتقبلهما في ال�صالحين،
وتقبل مني �صالح عملي ،وتجاوز لي عن �سيئه ،ف�إن الأمر كله لك ،بيدك الخير و�أنت على

كل �شيء قدير.

و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين ،و�صلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا محمد وعلى

�آله و�صحبه �أجمعين.

�إ�سالم ماهر عمارة
دبي 2008 / 3 / 23
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الق�سم الأول

الـدرا�سـة

17

الف�صل الأول

القبيلة
 -1موطنها.
 -2ن�سبها.
 -3بطونها.
� -4أيامها.
 -5حياتها االقت�صادية.
 -6حياتها االجتماعية.
 -7حياتها الدينية.
 -8موقف ثقيف من الإ�سالم.
 -9دخول ثقيف في الإ�سالم.
 -10الثقفيون في ع�صر الرا�شدين.
 -11الثفيون في الع�صر الأموي.
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 –1موطنها:
ق�سم الجغرافيون �شبه الجزيرة العربية �إلى خم�سة �أق�سام هي :تهامة ،والحجاز ،ونجد،

والعرو�ض ،واليمن((( ،وقد زاد عليها اال�صطخري وابن حوقل ثالثة �أقاليم �أخرى هي :بادية

العراق ،وبادية ال�شام ،وبادية الجزيرة(((.

ولما كانت مدينة الطائف �إحدى مدن �إقليم الحجاز المهمة – موطن قبيلة ثقيف مو�ضوع

الدرا�سة – فقد لزم �إلقاء نظرة �سريعة على هذا الإقليم.

�إقليم الحجاز((( هو الإقليم الذي تقع فيه �سل�سلة الجبال الممتدة من خليج العقبة (مدينة

�أيلة) حتى منطقة ع�سير جنوباً ،ويحده من الغرب منطقة تهامة ،ومن ال�شرق جبال ال�سراة،

ويبلغ طول الإقليم من ال�شمال �إلى الجنوب �سبعمئة ميل ،وعر�ضه من ال�شرق �إلى الغرب
ثلثمئة وخم�سون مي ً
ال(((.

و�أهم مدن ذلك الإقليم :مكة ،والمدينة ،والطائف ،وخيبر ،ووادي القرى ،وقد عد

بع�ض الجغرافيين تبوك وفل�سطين من �أر�ض الحجاز((( ،ومعروف �أن مكة هي القاعدة

التجارية للإقليم ،وكانت تقام للعرب حولها �أ�سواق كل عام(((.

طرف ٍ
وتقع الطائف على ِ
واد ،على مرحلتين من مكة((( نحو وادي القرى((( ,بينها وبين

مكة اثنا ع�شر فر�سخ ًا((( على م�سافة خم�سة و�سبعين مي ً
ال تقريب ًا �إلى الجنوب ال�شرقي من
((( �صفة جزيرة العرب ،47 –46 :معجم البلدان.138 –137/2 :
((( مكة واملدينة 11 :نق ً
ال عن اال�صطخري يف امل�سالك واملمالك.21 – 20 :
((( �سمي حجازاً لأنه يحجز بني تهامة وجند ،انظر :بالد العرب ،14 :جغرافية �شبه جزيرة العرب.47 :
((( ل�سان العرب (حجز).
((( معجم البلدان.219/2 :
((( �آثار البالد و�أخبار العباد.84 :
((( تاريخ البلدان.75 :
((( �صورة الأر�ض.32 :
((( �آثار البالد و�أخبار العباد ،97 :والفر�سخ ي�ساوي ثالثة �أميال ،انظر :معجم البلدان.28/1 :
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مكة ،وترتفع ُزهاء خم�سة �آالف قدم عن �سطح البحر(((؛ �أي :ما يقارب 1650متراً ،وتتكئ

على ظهر جبل غزوان((( ،طولها ثمان و�ستون درجة و�إحدى وثالثون دقيقة ،وعر�ضها

�إحدى وع�شرون درجة و�أربعون دقيقة(((.

يرى الجغرافيون �أن بين مكة والطائف وادي ًا ا�سمه نعمان الأراك ،و�أن جبل غزوان الذي

تتكئ المدينة على ظهره هو �أبرد مكان في الحجاز ،وربما جمد الماء في ذروته في ال�شتاء،

ولي�س في الحجاز مو�ضع يجمد فيه الماء �سوى هذا المو�ضع(((.

ومن �أراد ال�سفر من مكة �إلى الطائف عن طريق العقبة ف�إنه ي�سلك طريق عرفات ،ثم

بطن نعمان ،ثم ي�صعد جبل كرى ،ثم ي�شرف على الطائف ،وي�صعد عقبة خفيفة ثم يدخل
الطائف(((.

لي�س بالأمر ال�سهل �أو الهين الي�سير درا�سة تاريخ الطائف القديم؛ وذلك لكثرة تعقيداته،

وا�ضطراب رواياته ،وت�شابك �أحداثه ،ف�ض ً
ال عن ندرة الحقائق التاريخية ،التي تك�شف
الغمو�ض ،ال�سيما �إذا ُعرِ ف �أن علماء الآثار لم يعثروا على نقو�ش كثيرة �أو كتابات وفيرة

يهتدي بها الباحث �إلى تاريخ الطائف ،فيحدد بها من �سكنها قبل ثقيف ،ومن الذين تعاوروا

عليها ،وكيف كانت حياتهم� ،إلى غير ذلك.

وقد �أ�شار �إلى ذلك الدكتور جواد علي فقال« :وتاريخ مدينة الطائف تاريخ غام�ض ،ال

نعرف من �أمره �شيئاً� ،إذ لم تم�س تربتها �أيدي علماء الآثار بعد ،كما �أن ال�سياح لم يجدوا في

الطائف كتابات قديمة بعد ،ولكن مكان ًا مثل الطائف البد �أن يكون له تاريخ قديم ،وال يعقل

�أن يكون من الأمكنة التي ظهرت ون�ش�أت قبيل الإ�سالم .ولي�س لنا من �أمل الح�صول على
�شيء من تاريخ الطائف �إال بقيام العلماء بمناجاة تربتها ،وا�ستدراجها لتبوح لهم بما تكنه من

((( دائرة املعارف الإ�سالمية  ،4/14ومقال بعنوان( :قُطر الطائف وم�ؤرخوه) من�شور يف جملة العرب ال�سعودية ،ج ،1
مج  ،2ال�سنة الثانية ،رجب 1387هـ-1967م.
((( �صورة الأر�ض.32 :
((( �صبح الأع�شى.258/4 :
((( انظر :املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم.142/4 :
((( امل�سالك واملمالك.134 :
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كتابات م�سجلة في الألواح؛ فتحدث عن تاريخ هذا المكان المهم»(((.
وي�ضيف الدكتور جواد قائالً« :وما عثر عليه الباحثون من كتابات قليلة مدونة على

ال�صخور المحيطة بمدينة الطائف الحديثة ،وفي موا�ضع غير بعيدة عنها� ،سواء كانت نبطية

�أو ثمودية �أو بقلم �إ�سالمي؛ لم تدر�س بعد»(((.

لي�س �أمام الباحث �إال م�ساءلة الم�ؤرخين القدامى عن تاريخ هذه المدينة ،و�إن كانوا

ي�ستندون �إلى روايات مختلفة ،ربما يدخل بع�ضها في حكم الأ�ساطير التي �أ ّدت دوراً بارزاً

حتى في ت�سمية المدينة.

وتذكر بع�ض الروايات �أن مدينة الطائف قبل �أن تب�سط ثقيف �سيادتها عليها كان قد �سكنها

عمليق؛ وهو �أبو العماليق من �أحفاد �سيدنا نوح عليه ال�سالم((( .ويقال �إن وادي (وج) �سمي
وي�ضرب بهم المثل في كبر
بذلك ن�سبة �إلى وج بن عبد الحي؛ �أحد العمالقة الذين �سكنوهاُ ،

الأج�سام ،وهو �أخو (�أج�أ) ،الذي �سمي به جبل طيء(((.

ويذهب بع�ض الأخباريين �إلى �أن �أول من عرف ب�سكنى الطائف من الأمم البائدة (بنو

مهالئيل بن قينان) ،وقد ذكرهم حرثان بن محرث الملقب بذي الأ�صبع العدواني فقال:
َ
��ل بِ����� َو ِ ّج
���م���ا
ِ��ي ٍ
ه��ل��ك ُ
َك َ
اب����ن مِ�� ْه��ل ْ

��ن ق���د ه��ل��ك��ا ���س��ف��اه��اً
ك�ل�ا ال��ح��يَّ ْ��ي ِ

ف��ج
ي��ج��وب ا َلأ ْر َ
ُ
��������ض ّ
ف��ج��اً بَ��� ْع��� َد ِ ّ

ِ���ن جِ ��� ْل��� َدانَ َر ْه����واً
َع���� َدا ب��ال��خ��ي ِ��ل م ْ

يريد بالحيين بني عبد �ضخم وبني هانئ من ثمود ،ثم �سكنه العمالقة قوم من عاد ،تفرقوا

في البالد ،انقر�ض �أكثرهم ،وهم من ولد عمليق �أو عمالق بن الوذ بن �إرم بن نوح عليه
ال�سالم.

ثم نزلتها ثمود قبل وادي القرى ،ومن ثم يقال� :إن ثقيف ًا كانت من بقايا ثمود ،ويقال� :إن
((( املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم.143 - 142/4 :
((( املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم.143 - 142/4 :
((( تاريخ الطربي.203/1 :
((( معجم البلدان 495/3 :وجم�ص  ،361/5 9وانظر �أي�ضاً :العجيمي� ،إهداء اللطائف.39 :
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الذي �سكنها بعد العمالقة عدوان ،وغلبهم عليها ثقيف ،وهي الآن دارهم(((.
بوج ،و�أن واديهم
وفي كتاب ر�سول اهلل  لثقيف يوم �أ�سلمت�« :أن ثقيف ًا �أحق النا�س ّ
َح َر ٌم محرم هلل كله ِع َ�ض ُاه و�صيده»((( وقد جاء في الحديث �أن ر�سول اهلل  قال�« :آخر

بـ(وج) وهي
وط�أة هلل يوم وج» و�أراد بالوط�أة الغزوة؛ بمعنى �أن �آخر ما �أوقع اهلل بالم�شركين
ّ

الطائف.

وتطلق (وج) على �أ�سوار الطائف� ،أو على وادي الطائف� ،أو على �صحراء الطائف(((،

�أو على المدينة كلها كما ورد في كتاب ر�سول اهلل  لثقيف.

ويظهر �أن مدينة (وج) قديمة ،وقد عثر في �أرا�ضيها على كتابات ثمودية ،وكذلك في

قرية (الوجه) ،ولهذه الكتابات على قلتها مكانة كبيرة علمياً؛ لأنها تدل على وجود قوم
ثمود في هذه الأماكن منذ القدم ،وفي هذه المنطقة واد معروف با�سم وادي (وج) ،ويقع

وادي العرج �أ�سفل وادي (وج) ،ثم يجتمع مع �أودية �أخرى ويفي�ض في �صحراء ركبة(((.

وقد ظل ا�سم (وج) يطلق على مو�ضع في الطائف يقع على الوادي يقال له (يرد)؛ في

الع�صر العبا�سي� ،إذ �أقامت فيه زبيدة – زوجة الخليفة العبا�سي هارون الر�شيد – حائطين يقال
لهما (وج)(((.

وهناك رواية تذكر �أن ت�سمية المدينة بـ (وج) ن�سبة �إلى ق�سي (ثقيف) وزواجه من ابنة

عامر بن الظرب العدواني ،فقد �سكن وج ،وبنى المكان ،ف�سميت وج بالطائف(((.

وهذه الرواية تذكر �أن �سكان الطائف في الأ�صل عدوان« ،ثم نزلت قبيلة عامر بن �صع�صعة
((( تاريخ ابن خلدون.641/2 :
((( كتاب الأموال 194-193/1 :واحلديث �ضعيف الإ�سناد ،و�إن كان الإمام ال�شافعي يرى حترمي �صيد وج ،وهذا يدل
على عناية العلماء بتدوين ف�ضائل قطر الطائف ،انظر :مقال :قطر الطائف وم�ؤرخوه مبجلة العرب ال�سعودية ،املجلد
الثاين ج � 1ص .8
((( العجيمي� ،إهداء اللطائف 4 :وانظر الل�سان (وج).
((( بالد العرب.29 :
((( �صفة جزيرة العرب.120 :
((( دائرة املعارف الإ�سالمية. 205/6 :
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 و�أمه عمرة بنت عامر بن الظرب -ناحية الطائف مجاورين لعدوان �أ�صهارهم فنزلواحولهم ،وكانوا بذلك زماناً ،ووقعت بين (عدوان) حرب ،فتفرقت جماعتهم ،وت�شتت

�أمرهم ،فطمعت فيهم بنو عامر ،و�أخرجتهم من الطائف ،ونفوهم عنها»(((.

وقد �أ�شار ذو الأ�صبع العدواني �إلى البغي والحروب التي وقعت بين عدوان وفرقتهم،

ثان
و�شتتت �شملهم حتى تمكنت القبائل منهم� ،إلى �أن ا�ستقر الأمر �أخيراً لثقيف ،يقول ُح ْر ُ
الع ْدواني(((:
ابن ُم َحرِ ّ ٍث ذو الإ ِْ�ص َبع َ
بَ����� َغ�����ى
����م ب���ع�������ض���اً
ُ
ب����ع���������ض���� ُه ُ

�������ض
�������ر َع������� ْوا ع���ل���ى بَ��� ْع ِ
ف���ل���م يَ ْ

وه�������م بَ������������� َّو ْوا ث����ق����ي����ف����اً دا

خ���ف�������ض
ِ

َر

ال

ٍّ
ذل

وال

ويقول �أمية بن �أبي ال�صلت حين يذكر دار قومه (وج)(((:
وج
وج������اً وم����ا ي��ل��ي
�إ َّن ّ
َ
ب���ط���ن ٍ ّ

ب����رب����و ٍة
دار ق���وم���ي َ

ورت�������وقِ (((

(وج) هذا ،فذهب قوم �إلى �أنه ا�سم لح�صون الطائف ،وقيل �إنه واد في
واخ ُت ِل َ
ف في ٍ ّ

الطائف ،ويرجح هذا ما ذكره الزمخ�شري في قوله« :كان (ثقيف) يحفر عين وج بيده في

ال�صخرة ويقول:

ف�������أرم������ي������ه������ا بُ�����ج����� ْل�����م�����و ٍد

ِ�����ج����� ْل�����م�����و ِد
وت�����رم�����ي�����ن�����ي ب ُ

ف������ ْأح�����ي�����ي�����ه�����ا وتُ����ح����يِ����ي����ن����ي

ِ������ك م������������ودِ»(((
وك�������� ٌّل ه������ال ٌ

ووادي (وج) ال يزال موجوداً حتى اليوم ،وهو ي�شق المدينة الحا�ضرة من الجنوب �إلى

ال�شمال(((.

((( معجم ما ا�ستعجم.77/1 :
((( الأغاين.
((( معجم ما ا�ستعجم.1369 :
((( الرتوق :واحدها رتق؛ وهو ال�رشف.
((( ربيع الأبرار.238/1 :
((( انظر :مو�سوعة القبائل العربية بحوث ميدانية وتاريخية.928/5 :
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وجاء عن �أهل اللغة قولهم عن (وج)�« :إنه ا�سم لبلد الطائف»((( .ولي�س لدينا من

الم�صادر ما ير�شدنا �إلى �سبب ت�سمية هذه البلدة بالطائف على �سبيل القطع� ،سوى روايات
ال يحكم ب�صدقها؛ فهناك رواية تذكرها الم�صادر تذهب �إلى �أن منطقة الطائف كانت لبني

عامر ،ف�سمحت لثقيف نتيجة وفاق بينهم بالعي�ش فيها ،على �أن تزرعها ثقيف ،وي�شاركها

بنو عامر بن�صف مح�صولها ،فبقيت ثقيف زمن ًا حتى كثرت ،فح�صنوها وبنوا عليها �سوراً

يطيف بها ،ف�سميت بالطائف ،ثم لما ا�شتدوا بكثرتهم تمردوا على بني عامر ،فقاتلهم بنو
عامر عليها ،ف�أخفقوا في ا�ستردادها منهم ب�سبب متانة �سورها ،وامتياز �أهلها بال�شجاعة،
والدهاء ،والحكمة.

وفي ذلك يقول ابن الأثير« :كانت �أر�ض الطائف قديم ًا لعدوان بن عمرو ،فلما كثر بنو

عامر بن �صع�صعة غلبوهم على الطائف بعد قتال �شديد ،وكان بنو عامر ي�صيفون بالطائف،

وي�شتون ب�أر�ضهم في نجد ،وكانت م�ساكن ثقيف حول الطائف ،فر�أت ثقيف البالد
ف�أعجبهم نباتها وطيب ثمرها ،فقالوا لبني عامر� :إنكم اخترتم العمد على المدن ،والوبر
على ال�شجر ،فل�ستم تعرفون ما نعرف ،وال تلطفون ما نلطف ،ونحن ندعوكم �إلى حظ

كبير ،لكم ما في �أيديكم من الما�شية والإبل ،ونحن نقوم بزراعة هذه الأر�ض ،فلكم ن�صف
ثمارها ،فتكونوا بادين حا�ضرين ،ي�أتيكم ريف القرى ،وال تتكلفوا م�ؤونة ،وتقيموا في

�أموالكم وما�شيتكم في بدوكم ،وال تتعر�ضوا للوباء ،وت�شتغلوا عن المرعى»((( ..فرغب بنو
عامر في ذلك و�سلموا �إليهم الأر�ض ،وكان بنو عامر يمنعون ثقيف ًا ممن �أرادهم من العرب،

فلما كثرت ثقيف ح�صنوا مدينتهم ،وبنوا �سوراً حولها ،ومنعوا عامراً مما كانوا يحملونه

�إليهم عن ن�صف الثمار ،و�أراد بنو عامر �أخذه منهم فلم يقدروا عليه ،فقاتلوهم فلم يظفروا.

هنا تفرد الثقفيون بملك الطائف ،ف�ضرب بهم العرب مثالً ،قال �أبو طالب بن عبد

المطلب(((:

((( العجيمي� :إهداء اللطائف 40 :وانظر :ل�سان العرب (وج).
((( الكامل يف التاريخ ،685/1 :تاريخ اليعقوبي .258/1
((( معجم البلدان( :الطائف).
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ام��ت��ن��ع��ت ب َ
��ف
ك��م��ا
ِ��ط��ائ��فِ��ه��ا ث��ق��ي ُ
ْ

ِ����ن ُك ِ ّ
����ي
َم��نَ�� ْع��ن��ا � َ
أر����ض���نَ���ا م ْ
�����ل َح ٍ ّ

ذل���ك���م ال�����س��ي ُ
��وف
ف��ح��ال��ت دونَ
ْ
ُ

�����ي ي�����س��ل��بُ��وه��م
�أت���اه���م
ٌ
م��ع�����ش��ر َك ْ

وتذهب رواية �أخرى �إلى �أن الدمون بن عبد الملك بن ال�صدف� ،أ�صاب دم ًا في قومه

فلما قدم وادي
بح�ضرموت ،حين قتل ابن عمه وفر هارب ًا �إلى (وج) ،وكان معه مال كثيرَّ ،
وج حالف م�سعود بن معتب الثقفي �سيد ثقيف وقتئذ .فقال لهم :هل لكم �أن �أبني لكم طوف ًا

يكون لكم ردداً من العرب؟ فقالوا :نعم .فبنى لهم بماله ذلك الطوف ،ف�سمي الطائف؛ لأنه
حائط يطيف بهم ،وذلك في مقابل حماية ثقيف له ،ومحالفته وتزويجه امر�أة من ن�سائهم(((.
وهناك رواية يوردها الهمداني ي�سوق فيها خبر تنازع مراد بن مذحج وثقيف في �أر�ض

(وج) عند النبي  وماق�ضى به فيها ،وخال�صة الخبر �أن ظبيان بن كدادة المرادي وفد على

النبي  وهو في م�سجده بالمدينة ف�سلم عليه ،ثم قال� :إن وج ًا و�شرفات الطائف كانت
لبني مهالئيل بن قينان ،غر�سوا �أوديته ،وذللوا خ�شانه ،ورعوا قريانه ،فلما ع�صوا الرحمن،

هب عليهم الطوفان ،فلم يبق منهم �إال من كان في �سفينة نوح ،فلما �أقلعت ال�سماء ،وغا�ض
الماء� ،أهبط اهلل نوح ًا ومن معه َح ْز َن الأر�ض و�سه َلها ،فكان �أكثر بنيه ثباتاً ،و�أ�سرعهم نباتاً:
عاد وثمود ،ف�أهلكهم اهلل بالعذاب الأليم ،وكانت بنو هانئ بن هذلول بن هوذلة من ثمود
ي�سكنونها ،وهم الذين خطوا م�شاربها ،و�أتوا جداولها ،و�أحيوا عرا�صها ،ثم خلفتهم بعد

ذلك حمير ،فبطروا النعم ،وا�ستحقوا النقم ،ف�ضرب اهلل تعالى بع�ضهم ببع�ض ،و�أهلكهم في

الدنيا بالغدر ،فكانوا كما قال ال�شاعر:

ال���غ���د ُر �أه��ل��ك ع����اداً ف��ي م��ن��ا ِزلِ��ه��ا

��ي �أف��ن��ى ق��رون��اً داره���ا الجن ُد
وال��ب�� ْغ ُ

البغي مجهر ًة
ف��ي حمير حين ك��ان
ُ

حادث الأيا ِم
منهم على
ِ

فانجر ُدوا(((

ثم �إن قبائل من الأزد نزلوها على عهد (عمرو بن عامر) فتحوا فيها ال�شرائع ،وبنوا

الم�صانع ،ف�أخلت مذحج من �سواها من القبائل ،ثم حدث بينها قتال و�سنون مجدبة،
((( معجم البلدان� ،495/3 :إهداء اللطائف.40 :
((( �صفة جزيرة العرب.375 :
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فخرجوا منها ،ونزلتها ثقيف(((.
ووافق قدوم الوفد على ر�سول اهلل  وجود الأخن�س بن �شريق ،والأ�سود بن م�سعود

الثقفيين ،اللذين دافعا عن قبيلتهما عند ر�سول اهلل  ،فقال الأ�سود:

يا ر�سول اهلل؛ �إن بني هانئ بن هذلول بن هوذلة بن ثمود كانوا �ساكني بطن (وج) بعد

هالك (مهالئيل بن قينان) ،فعطلت منازلها ،وتركت م�ساكنها خراباً.

فلما كثرت قحطان و�ضاقت بها فجاجها؛ �ساق بع�ضهم بع�ضاً ،فانتجعوا �أر�ض ًا ف�أر�ضاً،

و�أقامت بنو عمرو بن خالد بن جذيمة ،ثم �إن قي�س ًا و�إياداً �ساروا �إليهم وقاتلوا حتى �أجلوهم

عنها ،ثم التم�ست �إياد المنا�صفة في المغنم ،ف�أبت ق�سي عليهم ،وكانت �أكثر من �إياد عدداً،
فتالحوا حتى وقدت الحرب في ه�ضباتها ،و�أخرجوهم من �سرواتها ،ورحلت �إياد �إلى

العراق ،و�أقامت ق�سي ببطن (وج)(((.

فلم َي ُر َّدها ر�سول اهلل  على مراد ،وق�ضى بها لثقيف ،وقنع ظبيان بن كدادة ،وقال �أبيات ًا

منها:

��ب ب��ي��تُ�� ُه
��ج ِ
َح�� َل��ف ُ
ْ��ت ي��م��ي��ن��اً ب��ال��م��ح َّ

��ح��لُ
ي��م��ي��ن ام�����رئٍ ب��ال��ق��ولِ ال ي��ت��ن َّ

ِ�����س��ط��ا���س ال���ب���ري��� ِة كلها
ب����أن���ك ق
ُ

الم�شلَّلُ (((

وم��ي��زا ُن ع��دلٍ م��ا �أق���ام

وعلى �أي حال ف�إننا بعد ا�ستعرا�ض كل هذه الروايات ندرك �أن ثقيف ًا �سكنت الطائف،

فقوي نفوذها ،وكثر زرعها ،وعم �سلطانها ،حتى طرقت �أبواب التاريخ ،فكانت ذات ثقل
�سيا�سي واقت�صادي وديني تناف�س به مكة في الع�صر الجاهلي.

(وجاً) هو اال�سم القديم لها ،ثم �سميت (الطائف) ،والطائف
�أما عن ت�سمية المدينة ف�إن ّ

لغة :العا�س� ،أو الع�س�س الذي يدور حول البيوت يحر�سها ليالً ،قال تعالى} :
((( �صفة جزيرة العرب.375 :
((( انظر� :صفة جزيرة العرب.376 :
((( انظر� :صفة جزيرة العرب.377 :
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ُي ِل ُّم بك((( ،قال تعالى} :

{((( ،والطائف هنا ما كان كالخيال ،وال�شيء

نهاراً(((.

{((( فالطائف ال يكون �إال ليالً ،وال يكون

�أما الطائف التي بالغور ف�سميت بهذا اال�سم ن�سبة �إلى حائطها الذي يطيف بها ،المبني

حولها ،المحدق بها ،ولعل ما ي�ؤيد ذلك قول �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي(((:

َ
أب������ط������ال ع����ن ب��ن��ي��ن��ا
ي�����ق�����ار ُِع ال

ن���ح���ن ب��ن��ي��ن��ا ح���ائ���ط���اً ح�����ص��ي��ن��ا
وقال �أي�ض ًا(((:
ط���راً
نَ���فَ��� ْوا ع���ن �أر���ض��ه��م ع���دن���ان ّ

وك�����ان�����وا ب���ال���رب���اب���ة ق��اط��ن��ي��ن��ا
��ق الْ َو ِ�ضينَا
بِ��نَ ْ
��ي��ن ِ�إ ْذ َو َ���س َ
��خ�� َل�� َة حِ َ

ِ��ي �أب����ا رغ����الٍ
وه����م ق��ت��ل��وا َّ
ال�����س��ب َّ
وقول �أبي طالب بن عبد المطلب �أي�ض ًاً:
ِّ
ح���ي
َم���نَ��� ْع���ن���ا �أر����ض���ن���ا م���ن
ك�����ل ٍ ّ

��ف
ك��م��ا ام��ت��ن��ع��ت ب��ط��ائ��فِ��ه��ا ث��ق��ي ُ

��ر ك���ي ي�����س��ل��ب��وه��م
�أت����ا ُه����م
َ
م��ع�����ش ٌ

ذل��ك��م
��ت دون
ف��ح��ال ْ
ُ

ال�سيوف(((
ُ

ويمكن القول �إن مدينة الطائف �سميت بهذا اال�سم ن�سبة �إلى الطواف حول البيت،

ويق�صدون به بيت الالت ،وهو معبودهم الرئي�س في الطائف ،و�أن الت�سمية جاءت من
�أهمية المدينة الدينية ،ذلك �أنها تعد المركز الديني الثاني في الحجاز بعد مكة ،فالالت �أكبر

معبودات الثقفيين تقدي�س ًاً ،وكانوا يعظمونه ويطوفون حوله.

((( الأعراف .)201( :
((( انظر :معجم البلدان (الطائف).
((( القلم .)19( :
((( ل�سان العرب( :ع�س�س).
((( انظر :معجم ما ا�ستعجم 886/3 :والبيت لأمية بن �أبي ال�صلت ،وقد ن�سبه ياقوت �إىل �أبي طالب بن عبد املطلب يف
معجم البلدان( :الطائف) ،والبيت يف ديوان �أمية.516 :
((( انظر� :أمية بن �أبي ال�صلت حياته و�شعره.300 :
((( �أمية بن �أبي ال�صلت حياته و�شعره.300 :
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ومن هنا جاءت كلمة الطواف التي تعني العر�ض �أو اال�ستعرا�ض الديني ،والدوران حول

البيت الحرام(((.

ولأن الطائف الت�شبه غيرها من مدن الحجاز القاحلة ،بل ت�شبه ال�شام في جوها ومناخها

و�أ�شجارها؛ فقد ذهب بع�ض الم�ؤرخين �إلى �أن �سبب ت�سميتها بالطائف �أنها من طوفان نوح
عليه ال�سالم ،انقطعت من ال�شام ،وحملها الماء ،وطافت في الأر�ض حتى ر�ست في هذا

المو�ضع(((.

وقد تغنى القدماء بجمال الطائف ،وعذوبة مائها ،وطيب هوائها ،وكثرة زروعها ،وطيب

العي�ش فيها ،يقول المقد�سي« :الطائف مدينة �شامية الهواء ،باردة الماء ،كثيرة الفواكه� ،إذا

ت�أذى ملوك مكة بالحر خرجوا �إليها؛ حيث كانت م�صيف ًا لهم»((( .فجوها ي�شبه جو بالد
ال�شام ،ومن هنا – على ما يبدو– حكيت الرواية القائلة ب�أنها قطعة من ال�شام ،فهي �شامية

الهواء ،باردة الماء ،فالطائف متنف�س �أهل مكة ،يملك �سراتهم بها �ضياع ًا يفرون �إليها من
�شدة الحر(((.

يروي الطبري خبراً في ال�سيرة النبوية عن عروة بن الزبير يفهم منه� :أنه عندما ا�شتد

ال�صراع بين الم�سلمين و�أبي جهل وجماعته؛ �أ�سرع كبار القر�شيين من الطائف �إلى مكة
ليتالفوا الأمر ،وكانوا ي�صطافون هناك ،في �أواخر ال�صيف((( ،فهو م�صيفهم ومتنزههم،

يمكثون فيه �شهرين �أو ثالثة �أ�شهر من كل عام ،يبتعدون عن قيظ مكة(((.

ي�ؤيد هذه الحقيقة الم�ؤرخون المحدثون ،فنقر أ� في دائرة المعارف الإ�سالمية خبراً يقول:

كانت الطائف ع�شية الهجرة مركزاً فريداً بين مدن الحجاز ،فجوها المنع�ش ،وفاكهتها
((( ال�سرية النبوية ،85/1 :كتاب الأ�صنام ،17 – 16 :املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،9/4 :معجم البلدان:
.9/4
((( �صبح الأع�شى ،258/4 :و�إهداء اللطائف.2 :
((( �أح�سن التقا�سيم.97 :
((( �أح�سن التقا�سيم.97 :
((( تاريخ الطربي.328/2 :
((( انظر :ما ر�أيت وما �سمعت.82 :
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اللذيذة ،و�أعنابها ،وزبيبها ،ومياهها المع�سلة الباردة ،وموقعها البارد ،جعلها �أقرب �إلى بالد

ال�شام ،وم�صيفا لأهل الحجاز(((.

وي�صف محمد بن عبد اهلل النميري زينب بنت يو�سف �أخت الحجاج بالنعمة والرفاة،

فيقول:

ت���������ش����ت����و ب�����م�����ك����� َة ن����ع����م���� ًة

���ي���فُ���ه���ا
َو َم ِ
�������ص ْ

بالطائِف(((

فالطائف تمتاز بالطبيعة ال�ساحرة ،والخ�ضرة الوارفة ،تك�سو �أر�ضها ن�ضارة زاهية،
فامتازت عن غيرها بمناخ فريد ،وجو بين البالد عجيب ،وال عجب �أن ُت َ
حكى عنها تلك
الرواية القائلة ب�أنها قطعة من بالد ال�شام ،حملتها مالئكة اهلل تعالى �إلى الحجاز؛ لتكون

م�صدر رزق لأهل مكة ،ا�ستجابة لدعاء الخليل �إبراهيم عليه ال�سالم(((} :
{(((.

قال الحافظ في الفتح م�شيراً �إلى الطائف« :هو بلد كبير م�شهور ،كثير الأعناب والنخيل،

على ثالث مراحل �أو اثنتين من مكة من جهة الم�شرق .قيل� :أ�صلها �أن جبريل عليه ال�سالم

اقتلع الجنة التي كانت لأ�صحاب ال�صريم ،ف�سار بها �إلى مكة فطاف بها حول البيت ،ثم

�أنزلها حيث الطائف ،ف�سمي المو�ضع بها»(((.

وهناك رواية تروى عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما� -أن الطائف �سميت بهذا اال�سم،

باعتبارها قطعة من �أر�ض ال�شام نقلت ب�شجرها ومائها ،وبعد �أن طافت بالبيت ا�ستقرت في

الطائف ،تلبية لدعوة �إبراهيم  -عليه ال�سالم -الذي �أ�سكن �أهله بواد غير ذي زرع ،فدعا اهلل
�أن يرزق �أهلها من الثمرات؛ لي�أكلوا منها ،فنقل اهلل تعالى �أر�ض الطائف هناك رزق ًا للحرم،

((( دائرة املعارف الإ�سالمية مج  55/15ترجمة عبد احلميد يون�س.
((( معجم البلدان( :الطائف).
((( �أخبار مكة.77/1 :
((( �إبراهيم.37 :
((( فتح الباري �رشح �صحيح البخاري.43/8 :
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وا�ستجابة منه لدعاء نبيه.
فكانــت تلك القطعة من �أر�ض ال�شام التي عرفت بالطائف؛ لطوافها بالبيت قبل �أن ت�ستقر

في بموقعها الحالي ،وي�ستدلون على ذلك بخ�صوبة �أر�ضها ،واختالفها عن غيرها من بقاع

الديار الحجازية؛ لطيب هوائها ،وعذوبة مائها ،وجمال ن�ضرتها ،وح�سن خ�ضرتها(((.

ووا�ضح هنا �أن هذه الرواية ال يمكن �أن تكون مقبولة علمياً ،فهي ال تمت �إلى الحقيقة

ب�صلة ،و�إن كانت تقبل خيا ًال و�شعراً ،والكلمة للم�ؤرخ الفرن�سي (�سيديو) الذي يقول:
«الطائف ب�ستان مكة»(((.

طر ٍف خفي رغبة قبيلة ثقيف �أن ت�ضفي على مدينتها
ولعل المت�أمل في هذه الرواية يلمح من ْ

�صفة القد�سية؛ حتى تحظى ب�صبغة دينية ،و�صفة �شرعية ،كتلك التي يحظى بها القر�شيون

في مكة ،ويعلق الدكتور جواد علي على هذه الروايات التي ت�سير في هذا االتجاه بقوله:
الطائف قد�سي ًة ،وجعلت لها مكان ًة ديني ًة ،وهي روايات يبدو
الروايات
«وهكذا �أك�سبت هذه
َ
ُ

�أنها و�ضعت بت�أثير من �سادات ثقيف المتع�صبين لمدينتهم ،والذين كانوا يرون �أن مدينتهم

لي�ست �أقل �ش�أن ًا من مكة �أو يثرب ،وقد كان بها �سادات و�أ�شراف �أ�صحاب مال وثراء»(((.

أب�شر ،وقلبي ين�ضح بال�سرور ،ولم �أجد لذلك
يقول الأ�صمعي:
«دخلت الطائف وك�أني � َّ
ُ

�سبب ًا �إال انف�ساح جوها ،وطيب ن�سيمها .وع�سل الطائف من فائق الع�سل»(((.

ويروى عن الأ�صمعي �أي�ض ًا قوله« :هجم علي �شهر رم�ضان و�أنا بمكة ،فخرجت �إلى

الطائف لأ�صوم بها هرب ًا من الحر ،فلقيني �أعرابي فقلت له� :أين تريد؟ فقال� :أريد هذا البلد
المبارك لأ�صوم هذا ال�شهر فيه .فقلت له� :أما تخاف الحر؟ فقال :من الحر �أفر»(((.

ويقول معاوية بن �أبي �سفيان عن �سعد مواله ،وكان يلي �أمواله بالحجاز� :أغبط النا�س
((( ن�رش اللطائف� ،4 :أخبار مكة � ،40/1إهداء اللطائف ،3 :تف�سري الطربي ،235/3 2 :معجم البلدان .496/3
((( تاريخ العرب العام ،22 :ما ر�أيت وما �سمعت.44 :
((( املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم.143/4 :
((( �آثار البالد.98 – 97 :
((( الكامل .202/1
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وي َت َق َّي ُظ الطائف ،وي�شتو مكة(((.
عي�ش ًا عبدي� ،أو قال :موالي �سعد ،يتربع ُج َّدةَ ،

وي�ؤكد هذا المعنى الم�ست�شرق الفرن�سي القديم (�سيديو) حيث يقول�« :إن ربوع الطائف

الغني – حيث المناخ المعتدل ،والمياه العذبة – جعلته م�صدراً من م�صادر الثروة االقت�صادية،

فقد كانت الطائف الم�صيف الأول لأهل مكة»(((.

و�إذا عاد المفتون بجمال الطائف �إلى دواوين ال�شعر؛ ف�إنه يعجب بقول عروة بن حزام

حين �أ�شرف على وادي (وج) ،فنظر �إليه وقد �أ�سرته حمامة (وج) بنوحها و�شجوها،

ف�أفا�ضت م�شاعره ،و�أ�سالت مدامعه ،وهيجته و�أبكته ،و�أثارت �شجونه ،فتواردت الخواطر،
وتوالت المعاني ،فانطلق ل�سان عروة بن حزام((( ليقول:
�أَ َح����ق����اً ي���ا ح���م���ام��� َة بَ ْ
����ن َو ٍ ّج
����ط ِ

�����ص�� ُدقِ��ي��نَ��ا
ب��ه��ذا ال����نَّ���� ْو ِح �أَنَّ ِ
������ك تَ ْ

���ك ب��ال��ب��ك��ا ِء َلأ َّن لَ ْ��ي��لِ��ي
���ب���تُ ِ
غَ��� َل ْ
��ت بَ َ
و�أَ ِنّ������ي �إِنْ بَ َ
��ت ح��قّ��اً
��ك ْ��ي ُ
��ك ْ��ي ُ

��ج��عِ��ي��نَ��ا
ِ
�أوا�����ص���� ُل���� ُه و�أنَّ
��������ك تَ�� ْه َ
ِ���ك ت��ك��ذِ بِ��ي��نَ��ا
��������ك ف���ي ب���ك���ائ ِ
ِ
و�أَنَّ
�����ر وتُ��� ْع���لِ���نِ���ي���نَ���ا
ول����كِ ���� ِنّ����ي �أُ ِ
������س ُّ

فل�س ِت و�إنْ بَ َ
��ت �أ���ش�� َّد �شوقّاً
��ك ْ��ي ِ
ْ
فَ���نُ���وحِ ���ي ي���ا ح��م��ام�� َة بَ ْ
���ن َو ٍّج
���ط ِ

�����ش��تَ��اق��اً َح ِ��زي��نَ��ا
��ج ِ
��ت ُم ْ
فَ���ق ْ
َ���د َه��يَّ ْ

هذا الجو الذي تمتعت به الطائف جذب النا�س ،ولفت �أنظار الرحالة �إليه ،و�أغرى ع�شاق

الرحالت حديثاً ،يقول الرحالة تاميزيه« :ما �أحلى ب�ساتين الطائف ،و�ألطف ن�سيمها ،و�أبل
هواءها»((( .و�أُ ْع ِج َب بها الروادة ال�شهير (بروكارت) فقال�« :إن منظرها �أجمل ما �شاهده

من م�شاهد ال�شرق بعد لبنان»(((.

من جملة ما �سبق يتبين �أن الطائف -التي امتازت باعتدال مناخها ،وكثرة مياهها ،وبرودة
((( عيون الأخبار ،214/1 :ومعجم البلدان (الطائف).
((( تاريخ الإ�سالم.22 :
((( الأبيات من دون عزو عند يف :البديع يف نقد ال�شعر ،143 :وقد ن�سبها املحقق يف احلا�شية �إىل عروة بن حزام (كما
يف معجم البلدان .)362/5
((( من رم�ضاء مكة �إىل م�صيف الطائف :جملة امل�رشق.658/26 :
((( من رم�ضاء مكة �إىل م�صيف الطائف :جملة امل�رشق.658/26 :
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مائها ،وخ�صوبة تربتها ،ووفرة فواكهها وزروعها� -أجمل بقعة في �صحراء هذه الجزيرة

المترامية الأطراف ،المحترقة ب�أ�شعة ال�شم�س ،وال غرو �أن يقف الخليفة الأموي �سليمان بن
أر�ض
عبد الملك على جنة بربوة في الطائف ،فلم يتمالك نف�سه �إال �أن قال« :هلل َد ُّر ِ َق ِ�س ٍ ّي ب�أي � ٍ
ِ
فروخه»(((.
�ش
و�ضع
�سهام ُه ،و�أي � ٍ
مهد ُع َّ
أر�ض َّ
َ
�أورد القيرواني في كتابه (الممتع في �صنعة ال�شعر) �شعراً لبع�ض ثقيف يقول(((:
ِ���ي���ف � َّأي م���ن���زلَ��� ٍة
هلل َد ُّر ثَ���ق
ٍ
ِ

والجبل
َح ُّل ْوا بها بين �سهل الأر���ض
ِ

��م
َق��� ْو ٌم تَ َ
��خ��يَّ َ��ر طِ ْ��ي َ
��ب ال َع ْي ِ�ش َرائِ�� ُد ُه ْ

ِالح َل ِل
ف�أ�صبحوا يُ ْلحِ ُف ْونَ ال َ
أر���ض ب ْ

لَ ْي ُ�سوا َك َم ْن َكانَ ِت التَّ ْـر َح ُ
ال هِ َّمتَ ُه

بعي�ش على حِ ٍ ّ
��ل
�أخ��ب��ث ٍ
��ح ِ
���ل و ُم ْ��رتَ َ

هكذا حبا اهلل الطائف طبيعة �ساحرة فاتنة ،وزينها بالب�ساتين والوديان ،فجعلها جنة في

�صحراء� ،أو واحة في �أر�ض قاحلة جرداء.

المعنى اللغوي ال�سم (ثقيف):
ف
ف
ور ُج ٌل َث ْق ٌ
ف ،و َث ِق َ
قال ابن منظور :ثقيف من َث ِق َ
َ
ال�شيء َث ْقف ًا و ِث َقاف ًا و ُث ُقو َف ًةَ :ح َذقَهَ .
فِ :
ال�س ِ ّكيت:
ف َل ْق ٌ
حاذقٌ فَهِ ٌم .و�أتبعوه فقالواَ :ث ْق ٌ
ف و َث ُق ٌ
و َث ِق ٌ
ف بمعنى ٍ
رام راوٍ  .قال ابن ِ ّ

ٌ
ف �إذا كان �ضابط ًا لما يحويه.
ف َل ْق ٌ
رجل َث ْق ٌ

ال�شيءَ :ح َذ ْق ُته .و َث ِق ْف ُته �إذا
التعلم .قال ابن دريدَ :ث ِق ْف ُت
ال�شيء؛ وهو �سرع ُة
ف
ويقالَ :ث ِق َ
ِ
َ
َ
{(((.
َظ ِف ْر ُت ِب ِه .قال تعالى} :
ُ
الرجـل َثقا َف ًة؛ �أي� :صـار حاذق ًا خفيفاً؛ مثل�َ :ض ُخ َم ،فهو َ�ض ْخ ٌم ومنه المثاقفة.
ــف
و َث ُق َ

و َث ِقف َث َقف ًا ُ
مثل َت ِعب َت َعباً؛ �أي� :صار حاذق ًا فطناً ،فهو ثقف وثقف مثل :حذر وحذر ففي

((( انظر :جملة امل�رشق  658،/26وانظر معجم البلدان (الطائف).
((( انظر :املمتع يف �صنعة ال�شعر.335 :
((( الأنفال.57 :
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ف»((( �أي :ذو فطنة وذكاء ،والمراد �أنه ثابت المعرفة
حديث الهجرة« :وهو غالم َل ِق ٌن َث ِق ٌ

اج �إليه.
بما ُيح َت ُ

ان فما �أُكَ َّل ُمَ ،و َث َق ٌ
اف فما �أُ َع َّل ُم»(((.
لح َ�ص ٌ
وفي حديث �أم حكيم بنت عبد المطلب�« :إني َ
و َث ِقف ُته َث ْقف ًا مثال َب ِل ْع ُته َب ْلعاً؛ �أي�َ :صا َد ْف ُت ُه؛ قال ذو الكلب الهذلي(((:

َ����ف ف�����س��وف ت����رون بالي
ف�����إن �أَثْ����ق ْ

ف�����إ َّم����ا تَ��� ْث���قَ���فُ���ونِ���ي ف��اق��ت��ل��ون��ي

ف ،وفي التنزيل العزيز:
و َث ِق ْفنا فالن ًا في مو�ضع كذا� ،أي� :أخذناه ،وم�صدره ال ِ ّث ْق ُ
}

{(((.

وال ِ ّث َق ُ
الرماح ،ومنه قول عمرو بن كلثوم في المعلقة(((:
اف :ما ُت َ�س َّوى به
ُ
�����ض ال�� ِثّ ُ
��ق��اف بها ا���ش��م���أ َّز ْت
�إذا َع َّ

��ج��بِ��ي��نَ��ا
ال��م��ثَ�� ِق ِ
تَ ُ
ّ��ف وال َ
�����ش ُّ
��ج َق��فَ��ا ُ

اف؛ �أي :خ�ضع َّ
وتثقيفها :ت�سويتها .وفي المثلَ :د ْر َد َب َل َّما َع َّ�ض ُه ال ِ ّث َق ُ
وذل((( .قال:
ال ِ ّث ُ
الرماح.
ت�س َّوى بها
ُ
قاف خ�شب ٌة َ
وفي حديث عائ�شة ت�صف �أباها ر�ضي اهلل عنهما« :و�أقام �أَ َو َد ُه ِب ِث َقا ِف ِه» ،وال ِ ّث ُ
قاف :ما ُت َق َّو ُم
�سوى ِع َو َج الم�سلمين.
به الرماح؛ تريد �أنه َّ
حي من قي�س ،وقيل �أبو َح ٍ ّي من هوازن ،وا�سمه ق َِ�س ٌّى .قال :وقد يكون ثقيف
ٌ
وثقيفٌّ :

ا�سم ًا للقبيلة ،والأول �أكثر .قال �سيبويه� :أما قولهم هذه ثقيف فعلى �إرادة الجماعة ،و�إنما قال

ذلك لغلبة التذكير عليه .وهو مما ال يقال فيه من بني فالن ،وكذلك كل ما ال يقال من بني
فالن التذكير فيه �أغلب؛ كما ذ ُِك َر في َم َع ٍ ّد وقري�ش .قال �سيبويه :الن�سب �إلى ٍ
ثقفي على
ثقيف ٌّ

((( �صحيح البخاري :كتاب اللبا�س ،حديث رقم (.)5807
((( م�سند احلميدي  ،154/1حديث رقم ( )323م�سند �أ�سماء بنت �أبي بكر ،واملعنى� :أين عفيفة فال يجرتئ �أحد �أن
يكلمني ،وفطنة فال �أحتاج �إىل تعليم.
((( انظر :زهر الأكم يف الأمثال واحلكم .236/2
((( البقرة.191 :
((( ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي.50 :
((( انظر :زهر الأكم .236/2
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غير قيا�س(((.
وقد �أورد ابن ال�سيد البطليو�سي في كتابه باب ًا �أ�سماه (�أ�سماء القبائل والأحياء وال�سور

والبلدان)((( ذكر فيه �أن �أبا القا�سم((( قال في هذا الباب :ومما غلب عليه �أن يكون ا�سم

الحي معد وقري�ش وثقيف ،وكل �شيء ال يجوز �أن يقال فيه( :من بني فالن) وال (بنو فالن).
قال المف�سر :الغالب على هذه الأ�سماء �أن ُي ْق َ�ص َد بها �إلى الحي فت�صرف ،وربما ق�صد بها �إلى
وغير م�صروف ٍة.
القبيلة فلم ت�صرف ،وذكر �شواهد �شعرية لقري�ش ومعد م�صروف ًة َ
ومما ذكره لثقيف في َ�ص ْر ِفها:

��ف ح��ي��ن تُ ْ
����ر �أَ َّو ٌل
وم���ا ل��ث��ق��ي ٍ
����ذ َك ُ

لثقيف حين تُ ْ
���ر
وم��ا
ٍ
���ذ َك ُ

�آخِ ر(((

ُ

وقال �آخر في منع ال�صرف:
ِيف فَ��� َذ َ
���رى
��ت ثَق ُ
َف����إنْ َر ِ���ض��يَ ْ
اك �أَ ْح َ

�أُبالِي(((

َو�إِنْ َ�سخِ َط ْت
ُ
ثقيف ف ََما َ

ثم قال المف�سر« :و�أما قول �أبي القا�سم� :إنه ال يقال بنو قري�ش وال بنو معد وال بنو ثقيف؛

فمنه متفق عليه ومنه مختلف فيه»((( .ثم ذكر قري�ش ومعد وقال عن ثقيف« :و�أما ثقيف
لقب لأبيهم ي�سمى ق�سي بن منبه بن بكر ابن هوازن
لقب للحي والقبيلة ،وقيل� :إنه ٌ
فقيل� :إنه ٌ

بن من�صور بن عكرمة بن خ�صفة بن قي�س عيالن بن م�ضر».

وقال« :في�صح على ما قال ابن عبا�س �أن يقال :بنو ثقيف»(((.

 -2ن�سبها:
ثقيف قبيلة ذات ن�سب �أ�صيل �شريف ،وما�ض مجيد تليد ،وتاريخ عريق� ،إذ يرتفع ن�سبها
((( انظر :ل�سان العرب (ثقف).
((( احللل يف �إ�صالح اخللل من كتاب اجلمل 287 :وما بعدها.
((( �أبو القا�سم هو عبد الرحمن بن �إ�سحاق الزجاجي (339هـ) �صاحب كتاب «اجلمل»؛ انظر :مقدمة كتاب «احللل».
((( احللل.291 :
((( احللل.291 :
((( احللل.291 :
((( احللل.295 :
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حتى ينتهي �إلى م�ضر بن نزار بن معد بن عدنان ،تتفق في ذلك كل الم�صادر ،وتجمع على
ذلك جميع المراجع ،لكن الباحث المحقق في �أ�صل هذه القبيلة يجد نف�سه �أمام كم هائل

من الروايات المت�ضاربة ،التي تحدث كثيراً من الخلط واللب�س ،وهذا ما ي�سبب �ضبابية

ت�ضعف معها الر�ؤية.

و�إذا كانت الروايات قد �أجمعت على �أن ثقيف ًا (ق�سي) من �إياد؛ ف�إن الن�سابين اختلفوا في
تحديد هذا الن�سب ،ما بين قائل �إنهم لي�سوا من العربٍ ،
وثان يذهب �إلى �أنهم من ثمود قبل

�إياد ،وثالث �إلى �أنهم من �إياد فقط.

ويمكن تق�سيم هذه االختالفات وح�صرها في �أربعة �أقوال:
القول الأول :يرى �أن ثقيف ًا تنت�سب �إلى ق�سي بن ُم َن ِ ّبه بن بكر بن هوازن بن من�صور بن

عكرمة بن خ�صفة بن قي�س بن َع ْيالن بن ُم َ�ضر بن نزار بن معد بن عدنان.

و�أنهم من قبائل هوازن ،وهوازن يجمعها ثالثة �أجداد كلها لبكر بن هوازن وهم :بنو

�سعد بن بكر ،بنو معاوية بن بكر ،بنو منبه بن بكر((( .وذكرت هذه الرواية� -أو �أ�صحاب
هذا القول� -أن ثقيف ًا تختلف عن �إياد ،و�أنه �أقام بالطائف ،فانت�سب هو وولده �إلى قي�س،
وان�ضموا �إلى هوازن ،ولذلك يقال �إنهم بقية �إياد(((.

وذهبت بع�ض الم�صادر �إلى تف�سير ا�شتراك �إياد وهوازن في ن�سب ثقيف برواية تقول� :إن
�أميمة بنت �سعد بن هذيل كانت متزوجة من منبه بن النبيت بن �إياد ،فولدت ق َِ�س ّياً ،وجاءت

بن بكر ِق ِ�س ّياً ،ورباه،
به �إلى قومها ،وهناك تزوجت منبه بن بكر بن هوازن ،فح�ضن منب ُه ُ
فانت�سب �إليه((( .ووا�ضح �أن هذه الرواية تربط بين �إياد وهوازن عن طريق الأم.

وقد اعترف �شعراء ثقيف بهذا الن�سب ،ولم يتنكروا له ،ويبدو �أن هذه الروايات ا�ستندت
((( انظر :جمهرة �أن�ساب العرب  ،482 ،262/2ال�سرية النبوية ،14/1 :معجم ما ا�ستعجم ،79/2 :الرو�ض الأنف
 ،26/1الأن�ساب  ،139/3العقد الفريد .353/3
((( �أن�ساب الأ�رشاف  ،25/1وفيات الأعيان  ،341/1ال�سرية النبوية.47/1 :
((( وفيات الأعيان .341/1
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�إلى �أ�شعار الثقفيين في تثبيت هذا الن�سب(((.
يقول �أحد الباحثين« :والخلط هنا وا�ضح ،فالباحث المتتبع لأخبار ثقيف ون�سبها،

و�صالت القبائل بها �أو العك�س؛ يجد �أنها كانت على �صلة وطيدة بقبائل (قي�س عيالن)،
وقد زاد الن�سب هذه الأوا�صر وقواها ،وخير ما يدل على قوة هذه ال�صالت ما روته كتب
ال�سير من تحالف قبيلة ثقيف مع هوازن ،حين وقفت جميع ًا �صف ًا واحداً ،و�سداً منيع ًا �ضد

الم�سلمين في غزوة حنين �سنة  8هـ تحت �إمرة مالك بن عوف الن�صري.

وهوازن وثقيف �أخوان من خم�س ٍة ،ثال ُث ُهم ُ�س َل ْيم ،ورابعهم غطفان ،وخام�سهم غَ ني.

وقبيلة ثقيف كانت مزامنة لهوازن ومحادة لها»(((.

القول الثاني :يرى �أن ثقيف ًا هو ق�سي بن منبه بن النبيت بن من�صور بن يقدم بن �أف�صى بن
معد بن عدنان ،ويذكر اليعقوبي �أنهم انت�سبوا �إلى قي�س((( .ويورد
ُد ْع ِم ِ ّي بن �إياد بن نزار بن ّ
ابن ه�شام وغيره((( �أبيات ًا لأمية بن �أبي ال�صلت يقول فيها:
������م
َق���� ْوم����ي �إي�������ا ٌد لَ����� َو ان���ه���م �أَ َم ُ

��م
�أ ْو لَ���� ْو �أق���ام���وا ف���تُ���ه��� َز َل ال��نَّ�� َع ُ

��اح�� ُة ال���عِ���راقِ �إِذَا
���س َ
���م َ
َق����� ْو ٌم لَ��� ُه ْ

����س���ا ُروا َج��م��ي��ع��ا وال���ق ُّ
وال��ق��ل��م
ِ���ط
َ
ُ

وقوله �أي�ض ًا(((:
�����ركِ ال��يَ��قِ��ي��نَ��ا
وع���ن نَ َ
�����س��بِ��ي � َأخ����� ِبّ ْ

����ن ع��� ِنّ���ي
ف�����إم����ا ت�������س����أل���ي ي����ا بَ���� ْث ُ
���ي
ف�����إن����ي ل��ل��نَّ��ب��ي��ت �أب������ي َق ِ
�������س ٍ ّ

ل��م�� ْن�����ص��و ِر ب���ن يَ����قْ���� ُد َم اال ْق�� َدمِ��ي��ن��ا

وهذا القول الثاني يرى �أن (ق�سي) و (النخع) ابنا خالة وهما من �إياد ،قتل((( �أحدهما
((( من ذلك �أ�شعار غيالن بن �سلمة ،وربيعة بن �أبي ال�صلت.
((( مو�سوعة القبائل العربية .925/5
((( تاريخ اليعقوبي .225/1
((( ال�سرية النبوية ،80/1 :الرو�ض الأنف  66/1وديوان �أمية 467-466 :والقط :الكتاب �أو ال�صحيفة ،وهو ما ق َُّط �أي
قطع من الكاغد والرق ونحوه ،وذكر ذلك لأن الكتابة عرفت يف �إياد ،انظر :حا�شية حمقق الديوان.466 :
((( معجم ما ا�ستعجم.79/1 :
((( تذكر هذه الرواية �أنه ق�سي بن �إياد ،و�أنه خرج بعد �أن قتل �أحد ملوك اليمن �أو �أ�صاب دم ًا يف قومه ففر �إىل احلجاز،

38

عام ً
ال من عمال ملك اليمن فافترقا ،وذهب ق�سي �إلى وادي القرى ،وهناك �آوته امر�أة

يهودية عجوز ،ت�ألفها ،وورثها ،ثم �إنه خرج ذات مرة للغزو ،فقابل جارية لعامر بن الظرب
العدواني ،وكان �سيد �أهل الوادي ،و�أراد �سلبها وقتلها ،ف�أ�سدت �إليه ن�صيحة ا�ستطاع بها �أن

يت�ألف �سيد الوادي عامر بن الظرب العدواني ،و�أنه دخل في �إجارته ،وتزوج ابنته ،و�سكن

الطائف.

إرث العجوز على اال�ستقرار بالطائف ،فغر�س الكرم واغتنى منه ،وما
ق�سي ًا � ُ
وقد �ساعد ّ

لبث �أن تزوج االبنة الثانية لعامر بن الظرب بعد موت الأولى((( ،فزاد ولده ،و�أ�صبحت له

أرا�ض بالطائف ،وفيها كثر غر�سه.
� ٍ

وال�شعراء الثقفيون يعترفون بهذا الن�سب �أي�ض ًاً ،وبه يعتزون ويتفاخرون(((.
القول الثالث :يرى �أن ثقيف ًا من بقايا ثمود .وقد ذكر ابن عبد البر�« :أن هناك قبائل تنتمي

�إلى العرب وهي لي�ست منها :حمير من تبع ،جرهم من عاد ،ثقيف من ثمود»((( .ولكن
يبدو �أن مثل هذه الروايات ال تقوم على حجة؛ كونها �ضعيفة الأ�سانيد.

وذكر اال�صطخري �أن ثمو َد قوم �سكنوا قرية الحجر في وادي القرى ،و�أن بيوتهم بنيت

في الجبال ،وكانت ت�سمى (الأثالب) ،وهي بيوت مت�صلة بع�ضها ببع�ض ،وال�صعود �إليها

يحتاج �إلى جهد وم�شقة كبيرين(((.
}

ولقد ذكر اهلل �سبحانه تعالى قوم ثمود في القر�آن مذكراً �إياهم بنعمه عليهم؛ فقال جل �ش�أنه:
{(((.

انظر :ال�سهيلي ،الرو�ض الأنف ،164/7 :وهناك روايات �أخرى يف �أن�ساب الأ�رشاف .25/1
((( معجم ما ا�ستعجم � ،67 ،66/1أن�ساب الأ�رشاف.27/1 :
((( انظر الأبيات ال�سابقة لأمية بن �أبي ال�صلت ،وانظر� :سرية ابن ه�شام � ،47/1أن�ساب الأ�رشاف  ،28-25/1معجم ما
ا�ستعجم.79/1 :
((( الإنباه على قبائل الرواة ،92-89 :الأغاين .364/4
((( امل�سالك واملمالك.20-19 :
((( الأعراف.74 :
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يذكر الطبري �أي�ض ًا �أن ثمو َد �سكنوا قرية الحجر في وادي القرى((( ،ويورد الم�سعودي

خبراً يقول� :إن ثمو َد �سكنت بين ال�شام والحجاز حتى �ساحل البحر الحب�شي ،وكانت
بيوتهم منحوتة في الجبال ،وقد �أر�سل اهلل �إليهم نبيه �صالحاً ،لما عاثت ثمود في الأر�ض
ف�ساداً ،وكفرت ربها ،فلم يطيعوه ،ويقال �إن بع�ضهم �آمن به(((.

ويورد النويري خبراً يقول�« :إن ثمو َد عمروا الأر�ض ،وكانوا ب�ضع قبائل ،وفي كل قبيلة

�أكثر من �سبعين �ألف ًا �سوى الن�ساء والذرية ،ثم كثروا و�صارت �أعدادهم تقارب �أعداد عاد
الذين قبلهم ،وكانت بيوتهم منحوتة في الجبال ،وهي بين الحجاز وال�شام في قرية الحجر

بوادي القرى»(((.

وكان الحجاج بن يو�سف الثقفي �شديد الإنكار على من يقول� :إن ثقيف ًا من بقايا ثمود،

ويقول :يزعمون �أنا من بقايا ثمود ،واهلل عز وجل يقول} :

{(((.

ويذكر الدكتور جواد علي �أن تاريخ ثمود يعود �إلى ما قبل الميالد بزمن ،كما �أن بع�ض

الباحثين يرون �أن م�ساكنهم كانت في مناطق جبلية في وادي القرى ،وهي قرية الحجر
التي ت�سمى حالي ًا الخريبة((( ،و�أن �آخر ذكر ورد في الوثائق لهم كان في القرن الخام�س

الميالدي((( .و�أن تلك الكتابات الثمودية -على قلتها -لها «�أهمية كبيرة؛ لأنها تدل على

وجود قوم ثمود في هذه الأماكن ،وتجعل لقول من قال من الن�سابين� :إن ثقيف ًا هم من �أهل
ثمود؛ �شيئ ًا من القيمة في نظر العلم».

وخال�صة القول في ثمود� :أن الدرا�سات الحديثة �أثبتت �أنهم كانوا جملة قبائل عا�شت قبل

الميالد بزمن ،و�أنهم عا�صروا الآ�شوريين ،و�سكنوا الطائف ،لكن نفوذهم امتد �إلى مناطق
متعددة ،ال�سيما تلك التي وجدت لهم فيها كتابات ثمودية ،كما �أنه لم ُيع َثر في الم�صادر على

((( الر�سل وامللوك .227-226/1
((( مروج الذهب .18-14/2
((( نهاية الأرب يف فنون الأدب.71/13 :
((( النجم.51 :
((( املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم.328-325/1 :
((( املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم.328-325/1 :
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ما يفيد انتماء قبيلة ثقيف �إليهم.
القول الرابع :يرى �أن ق�سي ًا هو �أبو رغال عينه((( ،ويذكر ابن كثير �أن �أبا رغال هو نف�سه

�أبو ثقيف وكان من ثمود((( .و�أبو رغال هو الذي �أر�سلته ثقيف مع �أبرهة الحب�شي دلي ً
ال
لجي�شه �أثناء غزوه مكة ،وقد خرج �أبرهة ومعه �أبو رغال حتى �أنزله المغم�س ،وهناك مات

�أبو رغال ،فدفن فيه فرجمت العرب قبره ،وهو القبر الذي يرجم بالمغم�س �إلى الآن(((.
وفيه يقول جرير:

�إذا م����ات ال����ف����رزدق ف��ارج��م��وه

ك��م��ا ت���رم���ون ق��ب��ر �أب����ي رغ�����الِ (((

وقد كان �أمر �أبي رغال �سب ًة وعاراً للثقفيين يالحقهم ،فورد على �أل�سنة ال�شعراء الهاجين

لهم ،قال ح�سان بن ثابت:

�����ش�����أْنَ �أَبِ������ي ِرغَ�����الِ
���م نَ��� ُع��� َّد َ
َه��� ُل َّ

���م ف��ق��ول��وا
ال��ث��ق��ف��ي
�إذا
ف���اخ���ر ُك ْ
َ
ُّ
�����م �
ِ���دم���اً
ُ
أخ���ب���ث الآب�������ا ِء ق ْ
�أب����� ْو ُك ْ

�������ش���بِ��� ُه��� ْو ُه َع��� َل���ى مِ���ثَ���الِ
و�أن���ت���م ُم ْ

وروي عن قتادة �أن رجلين جاءا �إلى عمران بن الح�صين فقال لهما :من �أنتما؟ قاال :من

ثقيف .فقال لهما� :أتزعمان �أن ثقيف ًا من �إياد؟ قاال :نعم .قال :ف�إن �إياداً من ثمود .ف�شق ذلك
عليهما ،فقال لهما� :أ�ساءكما قولي؟ قاال :نعم واهلل .قال :ف�إن اهلل �أنجى من ثمود �صالح ًا

والذين �آمنوا معه ،ف�أنتم �إن �شاء اهلل من ذرية من �آمن ،و�إن كان �أبو رغال قد �أتى ما بلغكما.
قاال له :فما ا�سم �أبي رغال؛ ف�إن النا�س قد اختلفوا علينا في ا�سمه؟ قال :ق�سي بن منبه(((.

ومن علماء الأن�ساب من يقول� :إن ثقيف ًا كان عبداً لأبي رغال ،وقد �أورد الأ�صبهاني رواية

تقول� :إن علي بن �أبي طالب مر بثقيف ،فتغامزوا به ،فرجع �إليهم فقال لهم :يا عبيد �أبي
((( دائرة املعارف الإ�سالمة ( 205/6ثقيف).
((( البداية والنهاية.137/1 :
((( �أخبارمكة  .142/1ويذكر �أن املغم�س موقع بني اجلعرانة وال�رشايع يف طريق ال�سيل �إىل الطائف ،ومكان القرب معروف
�إىل يومنا هذا ،يف حني يذكر ابن ه�شام �أن املغم�س مو�ضع بطريق الطائف قريب من مكة ،انظر� :سرية ابن ه�شام:
.48/1
((( معجم البلدان( :الطائف) ،انظر :م�ستفاد الرحلة واالغرتاب.224 :
((( الأغاين .307/4
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رغال� ،إنما كان �أبوكم عبداً له ،فهرب منه فثقفه بعد ذلك ،ثم انتمى �إلى قي�س(((.
وهذا القول ينق�ض نف�سه ،ذلك �أن عام الفيل هو العام الذي ولد فيه الر�سول  ،وكانت
ٍ
حينئذ من �أقوى القبائل العربية ،بل المناف�س الوحيد لقري�ش ،فكيف تبلغ ثقيف هذا
ثقيف
المبلغ من القوة والمجد في زمن ق�صير �إلى عمر �أبي رغال؟ وكيف �أنجب �أبو رغال كل

ه�ؤالء جميع ًا في زمن ق�صير؟

�إذاً هذا القول �ضعيف وا ٍه ،ال يثبت �أمام حجة ،وال يقوى �أمام دليل ،فهو يخالف العقل،

وال يخفى ما في هذه الرواية و�أمثالها من �سوء النية ،وف�ساد الطوية ،التي كانت لها �أ�سبابها

ودوافعها ،و�سترد في الدرا�سة بعد قليل.

لكن ،ما الأ�سباب التي دفعت الن�سابة �إلى ت�شويه ن�سب ثقيف؟ وما �سر اختالف الروايات

في تحديد �أ�صل هذه القبيلة؟

يف�سر ياقوت هذا الت�ضارب في الروايات بح�سد القبائل العربية لقبيلة ثقيف ،فقد كان

هواء ،وهذا ما
الثقفيون �أغبط العرب عي�شاً ،و�أكثرهم عمارةً ،و�أجودهم �أر�ضاً ،و�أح�سنهم ً
جعلهم مطمع ًا للقبائل ،ومهوى �أفئدة الغزاة ،يقول ياقوت« :فلما ا�شتدت �شوكة ثقيف،

وكثرت عمارة وج ،رمتهم العرب بالح�سد ،وطمع فيهم من حولهم وغزوهم»(((.

وثمة �سبب �آخر هو :موقف ثقيف من النبي  ،وتحالفها مع هوازن �ضد الم�سلمين

في حنين ،ويعزو الدكتور �إح�سان الن�ص «هذا االختالف �إلى �سيا�سة بع�ض الوالة الثقفيين
كم ُهم من البط�ش وال�شدة كالحجاج
الأ�شداء الذين ظهروا في الدولة الأموية ،وما ُو ِ�س َم به ُح ُ
بن يو�سف الثقفي ،وزياد بن �أبيه ،مما كان له �أثر كبير في �صنع كثير من الأخبار المت�صلة

بن�سب ثقيف»(((.

ويعلق الدكتور جواد علي على الروايات التي تن�سب ثقيف ًا �إلى ثمود �أو �إلى �أبي رغال
((( الأغاين .302/4
((( معجم البلدان( :الطائف).
((( الع�صبية القبلية و�أثرها يف ال�شعر الأموي ،65 :احلجاج بن يو�سف الثقفي.69 :
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فيقول« :وفي ر�أيي �أن معظم هذه الروايات التي يرويها الأخباريون عن ثقيف �إنما و�ضعت
في الإ�سالم؛ بغ�ض ًا للحجاج المعروف بق�سوته»(((.

اختالف الروايات نف�سها وت�ضاربها جعلت الم�ؤرخين �أنف�سهم في حيرة وتردد ،فابن

الأثير ي�ستبعد الروايات التي تن�سب ثقيف ًا �إلى ثمود �أو �إلى �أبي رغال ،محاو ًال الك�شف عن

هذا الن�سب على �أ�س�س تاريخية فيقول« :وكانت م�ساكن ثقيف حول الطائف ،وقد اختلف
النا�س فيهم ،فمنهم من جعلهم من �إياد فقال :هو ق�سي بن منبه بن بكر بن هوازن بن من�صور

ابن عكرمة بن خ�صفة بن قي�س بن عيالن بن م�ضر»(((.

ومما �أدى �إلى اختالف الروايات عدم معرفة القبيلة نف�سها بن�سبها ،ف�أبناء القبيلة غير

متفقين فيما بينهم على �أ�صل واحد ينحدرون منه ،وقد ظهر هذا الخالف على �أل�سنة
�شعرائهم ،فبينما ينت�سب قوم �إلى �إياد؛ ينت�سب �آخرون �إلى قي�س عيالن.
يقول مالك بن عوف الن�صري:
���ت لَ ُ
���م ُم��� َع���ا ِد
ِ���ي ُ
���ك ْ
أن����ي َم����ا َح���ي ْ
ب����� ِ ّ

���ت
���ي ُ
�أال � ْ
���ث َك���انَ ْ
أب���ل���غ ث��ق��ي��ف��اً َح ْ

ف���ح��� ِ ّل���ي ف���ي �إح����ا َظ���� َة أ�َ ْو �إِيَ������ا ِد
ُ

��ت مِ�� ِنّ��ي
��ت مِ�� ْن ِ
�����س ِ
�����س ُ
��ك َولَ ْ
ف����إِ ِنّ���ي لَ ْ
بن ُم َعتب:
ف�أجابه م�سعو ُد ُ

��ن ُ
�����س ُ
منك ُم
��ك ْ��م مِ��نَّ��ا َو َال نَ ْ
��ح ُ
ال َق ْ��ي ُ

ول��ك��نَّ��نَ��ا �أوال ُد

و�إنْ �أ ْد ُع ي��وم��اً ف��ي �إح���ا َظ��� َة ت�أتِني

���س
ُ
كتائب ُخ ْ��ر ٌ

���ن يَ��قْ�� ُد َم��ا
نَ ْ��ب ِ
��ت بْ ِ
ال َ �أ َخ ُ
���اف التَّ َه ُّ�ض َما

وقال غيالن بن �سلمة بن معتب:
�إن���ي ام����ر�ؤٌ م��ن �إي����ا ٍد غ��ي ُ��ر م�ؤتَ َ�ش ٍب

قي�س عيالنِ
وارِي ال��زن��ا ِد و َق��� ِلّ���لْ َ

ِ��م �أنتمي ُ�ص ُعداً
���م وال���دي و�إل��ي��ه ْ
ُه ْ

وجيرانِي(((

قي�سُ ،ه ُم ِ�صه ِري
والحي ٌ
ُّ

((( املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم � ،148/4أن�ساب ال�سمعاين.139/3 :
((( الكامل يف التاريخ  ،684/1حما�رضات الأبرار وم�سامرة الأخيار .215/1
((( معجم ما ا�ستعجم.79/1 :
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بعد هذه الجولة ال�سريعة يبدو �أن الجمع بين القولين الأول والثاني هو الأرجح ،وهو �أن
ثقيف ًا �إنما هو ق�سي بن منبه بن بكر بن النبيت بن من�صور بن يقدم بن �أف�صى بن ُد ْع ِم ِ ّي بن �إياد
ابن نزار بن معد بن عدنان ،و�أنه حين نزل بين قبائل قي�س وانت�سب �إلى هوازن ذكره الن�ساب ُة:
بن منبه بن بكر بن هوازن بن من�صور بن عكرمة بن خ�صفة بن قي�س عيالن ،و�أنه قد �سبق
قي�س َ
َ
له الزواج من ابنتي عامر بن الظرب العدواني .قال الحافظ ابن عبد البر(((« :والذي عليه
منبه بن بكر بن هوازن
�أكثر �أهل العلم بالن�سب �أن ثقيف ًا من قي�س ،و(ثقيف) ا�سمه (ق�سي) بن ّ
بن من�صور بن عكرمه بن خ�صفة بن قي�س عيالن بن م�ضر بن نزار بن معد بن عدنان ،فهم من

قبائل هوازن ،وهوازن يجمعها ثالثة �أجداد كلها لبكر بن هوازن .وهم :بنو �سعد بن بكر،

وبنو معاوية بن بكر ،وبنو منبه بن بكر».

وقد ذهب «المان�س»((( �إلى �أن ق�سي ًا ر�أى �أن تنازله عن ن�سبه �إلى �إياد لي�س فيه ت�ضحية

ما�ض بعيد ،فقد �ضعفت وتفرقت كلمتها ،و�أن هوازن هي �أمله وم�ستقبله،
مجرد ٍ
كبيرة؛ لأنها ّ

و�أنهم جيرانه الذين امتلأ بهم جبل ال�سراة ،و�أن الم�صلحة تقت�ضي االنت�ساب �إليهم وااللت�صاق

بهم.

فثقيف �إذن تنت�سب �إلى هوازن ،وهي من قبائل قي�س عيالن ،وبهذا القول ي�ستم�سك
معظم �أبناء القبيلة ،وعليه ُب ِن َي ْت ع�صبيتهم ومفاخرتهم((( ،ولعل الم�ساجلة ال�شعرية بين مالك

ابن عوف وم�سعود بن معتب خير دليل على ذلك(((.

 -3بطونها:
هم بنو ق�سي بن منبه بن بكر بن هوازن بن من�صور بن عكرمة بن خ�صفة بن قي�س عيالن

ابن م�ضر ،وهو تزوج ابنة عامر بن الظرب العدواني وا�سمها (زينب) فولدت له (عوفاً)
و«ج َ�ش َم» ثم ماتت ،فتزوج �أختها (عمرة) فولدت له (�سالمة) و(دار�س) ،وقد دخل ولده
ُ

((( جمهرة الأن�ساب.276 :

((( Lammens: La Cite AT-TAIF، P، 61

((( الكامل  ،66/2وانظر ما قاله املغرية بن �شعبة يف كتاب احلجاج بن يو�سف الثقفي.69 :
((( انظر :معجم ما ا�ستعجم .79/1
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في الأزد بال�سراة ،و(عوف) وهم الأحالف ،و(ج�شم) وهم بنو مالك((( ،وقد ذكر ابن

قتيبة((( �أن لق�سي �أمة ت�سمى (الم�سك) ،تزوجها (قا�سط) فولدت له (وائالً) �أبا بكر بن وائل.

وثقيف فرقتان :الأحالف وبنو مالك.

�أوالً :عوف – الأحالف:
بنو عوف ي�سمون الأحالف ،وذلك لأنهم تحالفوا مع (غا�ضرة) -وهي بطن من ج�شم-

�ضد بني مالك بن حطيط بن ج�شم بن ق�سي(((.

ولعوف – الأحالف – بطنان هما� :سعد وغيرة((( ،وتفرعت منهما البطون التالية:

�أ -بنو معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف بن ثقيف وهم(((:
معتب بن مالك :قال المبرد :هم رهط عروة بن م�سعود الذي بعثه النبي � إلى قومه

داعية �إلى الإ�سالم فقتلوه – رحمه اهلل  -و�أمه �سبيعة بنت عبد �شم�س بن عبد مناف ،وهو ابن

خالة �أمية بن �أبي ال�صلت ال�شاعر الثقفي .ومن �أوالد معتب هذا :عا�صم بن معتب ،و�أبو مرة،
ومعاوية ،و�أبو مليح بن معتب الذي �أ�سلم قبل �إ�سالم ثقيف(((.

�أما معاوية بن معتب فقد رزق بابنة تزوجها فيما بعد الح�سين بن علي ،فولدت له علي ًا

الأكبر الذي قتل مع �أبيه في واقعة كربالء .من �أوالد عا�صم بن معتب :يعقوب ،ونافع.

�أبو مرة :ولد داوود ،و�أمه ميمونة بنت �أبي �سفيان بن حرب بن �أمية ،وابن �أخيه المغيرة بن

�شعبة بن �أبي عامر بن م�سعود بن معتب من �أهل بيعة الر�ضوان .وبنوه هم :حمزة ،والمطرف
الذي خرج على الحجاج منكراً جوره ف ُق ِت َل.
((( اجلمهرة.468/2 :
((( املعارف.91 :
((( اجلمهرة.269-266 :
((( اجلمهرة.269-267 :
((( اجلمهرة.267 :
((( اجلمهرة.267 :
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وكان لعروة بن م�سعود �أخ يقال له :الأ�سود بن م�سعود ،وابنه قارب بن الأ�سود الذي

�أ�سلم مع �أبي مليح(((.

ومنهم كذلك الحجاج بن يو�سف الثقفي ،والي العراق �أيام الأمويين .وه�شام بن �أبي

�سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب �أحد والة الطائف.

وغيالن بن �سلمة بن معتب الذي كانت له وفادة على ك�سرى ،وريا�سة على قومه .وابنه

عامر بن غيالن �أ�سلم قبل �أبيه ،وهاجر ومات في حياة �أبيه في طاعون عموا�س(((.

وعمـرو بـن �أمية بن وهب بن معتب الذي بنى م�سجداً على مو�ضع م�صلى ر�سول اهلل 

�إذ حا�صر الطائف ،فهو م�سجدهم �إلى اليوم .ومن �أبناء عمه الحكم بن عمرو بن وهب؛ �أحد

الوفود على ر�سول اهلل  حين �أ�سلمت ثقيف(((.

ب  -بنو عقدة بن غيرة:
ومنهم �أبو عبيد بن م�سعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة المقتول يوم

الج�سر ،وابنه المختار بن �أبي عبيد الذي خرج في الكوفة ،و�صفية بنت �أبي عبيد امر�أة
عبداهلل بن عمر ،و�سعد بن م�سعود �أخو �أبي عبيد ،وللمختار ابن ا�سمه جبر بن المختار،

وابن �آخر ا�سمه �أبو �أمية بن المختار ،تزوج �أم �سلمة بنت عبيد اهلل بن عمر بن الخطاب،
و�أبو محجن بن حبيب ابن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ال�شاعر الذي ُح َّد في

الخمر ،و�أبلى بالء ح�سن ًا في القاد�سية ،ودفن ب�أرمينية((( ،و�أمه كنود بنت عبد �أمية بن عبد

�شم�س بن عبد مناف.

ومنهم ال�شاعر �أمية بن �أبي ال�صلت بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة ،وبنوه :ربيعة،

ووهب ،وعمر ،والقا�سم الذي كان �شاعراً ،وربيعة ولي بع�ض الواليات في الإ�سالم .و�أما �أم
((( اجلمهرة.267 :
((( اجلمهرة.268 :
((( اجلمهرة.268 :
((( اجلمهرة ،268 :معجم قبائل العرب.797/2 :
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�أمية بن �أبي ال�صلت فهي رقية بنت عبد �شم�س بن عبد مناف(((.

ج  -بنو غيرة بن عوف بن ثقيف:
منهم بنو عالج بن �أبي �سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف ،ومنهم كذلك المغيرة

ابن الأخن�س بن ُ�ش َر ْيق بن عمرو بن وهب بن عالج الذي قتل مع عثمان بن عفان  ،وكان
الأخن�س هذا من �سادات مكة ،ومن �أحفاد المغيرة يعقوب بن عتبة بن المغيرة ،كان محدثاً.
ومنهم �أي�ض ًا الحارث بن كلدة بن عمر بن عالج ،طبيب العرب.
ولعله من المنا�سب هنا ذكر �أ�شهر زعماء الأحالف ،وعلى ر�أ�سهم :غيالن بن �سلمة،

وكنانة بن عبد ياليل ،و�شرحبيل بن غيالن بن �سلمة ،وعثمان بن �أبي العا�ص ،و�أو�س بن
عوف ،ونمير بن خر�شة بن ربيعة ،وقد قدموا جميع ًا على ر�سول اهلل  في المدينة معلنين

�إ�سالمهم(((.

ومن �أ�شهر زعماء الأحالف في الع�صر الإ�سالمي :المختار بن �أبي عبيد ،والحجاج بن

يو�سف ،و�أمية بن �أبي ال�صلت ،و�أبو محجن الثقفي ،والحارث بن كلدة ،ومعتب ،وعتاب،
و�أبو عتبة ،وعتبان(((.

ثانياً :ج�شم منهم بنو مالك:
َو َلد ج�شم بن ق�سي حطيطاً ،و�أنجب حطيط غا�ضرة ومالك ًاً� ،أما غا�ضرة فقد تحالفت مع

عوف �ضد بني مالك ف�سموا بالأحالف((( .وتتفرع من مالك البطون الآتية:
((( اجلمهرة269 :

((( �سرية ابن ه�شام.183/4 :
((( املعارف.91 :
((( املعارف.91 :
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�أ -بنو حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط:
وقد كان منهم عثمان بن عبد اهلل بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن حطيط� ،أحد �أ�صحاب

لواء بني مالك يوم حنين ،وقتل يومذاك كافراً.

ومن ولد عثمان هذا :عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عثمان؛ وهو الذي يقال له ابن �أم

الح َّر بن عبد
الحكم بنت �أبي �سفيان� ،أخت معاوية الذي ولي الكوفة .وابنه كان ي�سمى ُ
الرحمن� ،أمير الأندل�س ل�سليمان بن عبد الملك �إثر ق ْتل عبد العزيز بن مو�سى بن ُن َ�ص ْير ،و�إليه

الحرِ ّ ب�شرقي قرطبة ،ويتفرع من هذا البطن بنو الي�سار.
ين�سب بالط ُ

ب -بنو الي�سار بن مالك بن حطيط بن ج�شم:
منهم :عثمان ،والحكم ،والمغيرة ،وحف�ص ،و�أبو عثمان ،و�أمية ،بنو �أبي العا�ص بن ب�شر

ابن عبد دهمان بن عبد اهلل بن همام بن �أبان بن ي�سار بن مالك بن حطيط .ومن عقبهم من

يعي�ش في الب�صرة.

وقد كان عثمان من خيار ال�صحابة ،وواله ر�سول اهلل  الطائف في عهده ،وغزا فار�س،

و�إليه ين�سب �شط عثمان في الب�صرة.

و�أم عثمان �صفية بنت �أبي العا�ص بن �أمية ،وقد ولدت له محمد بن عثمان ،ومن ولده

عبد الوهاب بن عبد المجيد المحدث الم�شهور .وبنوه :عبد المجيد ،وزياد ،و�أبو العا�ص،

و�أمهـم بانة بنـت �أبـي العـا�ص الثقفيـة� ،أمـا محمد �أبي ال�صلت فمن غيرها ،وهو �أكبر ولد
�أبيه .وابن عمهم ب�شير بن عمرو بن ربيعة بن �أبان بن ي�سار ،الذي اتهم في قتل عروة بن

م�سعود  في الطائف(((.

وقد علق (المان�س) على هذا االنق�سام بين �شقي قبيلة ثقيف ،مبين ًا �أن ذلك االنق�سام كان

�سبب ًا في �إذكاء روح التناف�س والعداء بين الفريقين ،فقال« :وكان �أهل الطائف ينق�سمون
فريقين كبيرين ،بل كانا حق ًا حزبين مت�ضادين� ،شل ن�ضالهما في �سبيل ال�سيادة اقت�صاد المدينة

((( اجلمهرة ،266 :وانظر جملة العرب ال�سعودية :قبائل الطائف :مج  ،2ج  388/5وما بعدها.
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وعامة ُن ُموِ ّ ها»(((.
وكان الأحالف �أحدث الحزبين عهداً ،و�أقلهما �أخذاً ب�أ�سباب (الأر�ستقراطية) ،ولكنهم

بالرغم من هذا نجحوا في اال�ستئثار ب�سدانة الالت((( ،وقد �أح�س ه�ؤالء ب�أنهم دون

مناف�سيهم بني مالك في الثراء ،وامتالك الأرا�ضي ،ف�سعوا �إلى تعوي�ض نق�صهم بالبراعة الفائقة

في �سيا�سة الأمور ،والتنظيم الحربي الجاد ،وقد خرج �أعظم �شعرائها و�أكثر �شيوخها هيبة

من الأحالف(((.

بعد هذا العر�ض لبطون ثقيف تجدر الإ�شارة �إلى �أن م�ساكن عوف – الأحالف –

كانت والتزال بوادي (لية) �شرقي الطائف ،وبوادي (لقيم) �شمال الطائف ،ومنهم الحمدة
الموجودون بواديهم المعروف بوادي الحمدة((( ،و�أما م�ساكن بني مالك فهي في �شرقي
�شرقيه(((.
الطائف وجنوب ّ

� -4أيامها(((:

لم تختلف �أيام ثقيف عن �أيام العرب المعروفة ،ف�أ�سباب النزاع ومنا�شئ الخالف مت�شابهة

متقاربة ،ف�أيام العرب �إما �أنها تعود �إلى نزاع فردي نتيجة خالف �شخ�صي� ،أو �إلى نزاع
ل والماء� ،أو �إلى ذم في الن�سب �أو تعبير
جماعي رغبة في اال�ستئثار بمرعى للقبيلة حيث الك أ

يف�ضي �إلى �إهانة ،فيتحول الأمر حينئذ �إلى نزاع �أكبر ت�صطلي القبيلة �أو القبائل ذات ال�صلة

بناره ،وتبقى هذه الحروب خالدة في الذاكرة ال تموت ،يحييها ال�شعراء ،ويبعثون ذكراها،
وتتوارثها الأجيال.

وقد عبر ربيعة بن �سفيان الثقفي -من الأحالف -عن بع�ض هذه الأحداث في �شعره
(((  ،Lammens: La cit AT- TAIF، P، 63ودائرة املعارف الإ�سالمية (الطائف) .55/14
((( و�إن كان ابن حزم يذهب يف اجلمهرة �إىل �أن �آل �أبي العا�صي -من بني مالك -كانوا �سدنة الالت ،انظر :جمهرة
�أن�ساب العرب.491 :
((( دائرة املعارف الإ�سالمية (الطائف) .55/14
((( معجم قبائل العرب.147/1 :
((( معجم قبائل العرب.147/1 :
اعتمدت يف كثري منها على ما ذكره ابن عبد ربه يف العقد الفريد .223 – 220/3
(((
ُ
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فقال(((:
ال�ش َّر بينَ ُه ْم
ِ��م ْ��ن �أَ َّر َث َّ
وم��ا ُك�� ْن ُ
��ت م َّ

وج�� ْن�� ُدبَ��ا
ول��ك��ن م�����س��ع��وداً َج��نَ��اه��ا ُ
َّ
فلم يَ ُ
��ن��زع حين �أَنْ��� َ��ش��بَ��ا
���ك عنها َم ٌ
��ر ُك الطفلَ َ�أ ْ�شيَبَا
�شديداً لَ َظا َها تَ�� ْت ُ

ثقيف �أن�شبا ال��� َّ��ش َّ��ر بينَ ُه ْم
��ي
ٍ
َق�� ِري�� َع ْ

ومالك
ع��وف
���ض ُ��رو���س��اً بين
ٍ
ٍ
عناقاً َ

ومثال النزاع الفردي ما فعله جندب بن الحارث الثقفي – �سيد بني مالك -حين ا�ستولى

على بئر لعبد المطلب الها�شمي -جد النبي  - ووقع الخالف بينهما ،فاحتكما �إلى كاهن

أكثر ما ًال و�أعظم ثروة من عبد المطلب ،وظن �أنه بثروته هذه
من خزاعة ،وكان جندب � َ
�سينتزع حكم الكاهن الخزاعي ،الذي ق�ضى ِب َر ِ ّد البئر لعبد المطلب ،فغ�ضب جندب غ�ضب ًا
�شديداً(((.

وحدث �أي�ض ًا في ثقيف �أن تحالف بنو مالك وبنو ن�صر بن معاوية على الأحالف من

ثقيف ،وان�ضم بنو ن�صر �إلى بني مالك انتقام ًا منهم ،و�أخذاً للث�أر من ثقيف كلها ،وجرت
حروب بينهما �سميت ب�أيام ،مثل :يوم الطائف((( ،ويوم غمر ذي كندة من نحو نخلة،
ومنهن يوم كرونا من نحو ُحلوان(((.

هذا النوع من التحالفات الداخلية كان �أكثر خطورة و�أ�شد تهديداً لوحدة القبيلة وا�ستقرار

نظامها� ،إذ ت�سعى فيه البطون والع�شائر في القبيلة الواحدة للبحث عن حليف لها من ع�شائر
قبيلتها ،فتقوم الحروب بين الطرفين ،وي�سقط القتلى من الجانبين ،وهذا ما يوهن القبيلة

وي�ضعفها ،ويقو�ض كيانها .وقد يحتدم �أوار المعارك بين الطرفين فت�سعى الع�شيرة للبحث
عن حليف لها في قبيلة �أخرى؛ كما هو حال بني مالك في تحالفهم مع بني ن�صر بن معاوية

�ضد �إخوانهم الأحالف.

((( انظر الأبيات يف الديوان� :شعر الثقفيني اجلاهليني ،وتف�صيل تلك الأحداث يف الكامل يف التاريخ.687-684/1 :
((( �أن�ساب الأ�رشاف.75-74/1 :
((( يوم الطائف :هو �أول يوم قتال بني الأحالف من جهة ،وبني مالك وحلفائهم من بني ن�رص من جهة ثانية ،وانت�رص
الأحالف و�أخرجوهم منه �إىل واد من وراء الطائف ي�سمى (نخب) ،الكامل يف التاريخ.685/1 :
((( �صاح ُعف َْيف بن عوف الريبوعي يف ذلك اليوم �صيحة؛ يزعمون �أن �سبعني حبلى منها �ألقت ما يف بطنها ،الكامل يف
التاريخ.686/1 :
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لم يكتف بنو مالك بذلك؛ بل �سعوا خالل هذه المعارك �إلى التحالف مع دو�س وخثعم،

في مقابل ذلك اتجه الأحالف �إلى الأو�س طلب ًا للتحالف معهم .وما من �شك في �أن حلفاء
بني مالك لم ي�شتركوا رغبة في �إحقاق الحق ون�صرته ،بل ح�سداً لثقيف وزعزع ًة لكيانها،

لكن ذلك لم يمنع وجود ن�صحاء مخل�صين رغبوا في ر�أب ال�صدع ،وجمع الكلمة؛ كما فعل
بن الجالح – �سيد الأو�س -الذي ن�صح م�سعود بن معتب الثقفي بم�صالحة �إخوانه
ُ�أ َح ْي َح ُة ُ
و�أهل قبيلته ،وقال له :واهلل ما خرج رجل من قومه �إلى قوم قط �أو غيره؛ �إال �أقر لأولئك القوم
ِب َ�شرٍ ّ مما �أنف منه من قومه .فقال له م�سعود� :إني �أخوك .وكان �صديق ًا له ،فقال له� :أخوك
و�صالح ُه ولو بجدع �أنفك و�أذنك ،ف�إن �أحداً لن يبر لك
فارجع �إليه
وراء َك،
ْ
ْ
الذي تركْ َت ُه َ
في قومك �إذ خالفته .فان�صرف عنه ،وزوده ب�سالح ،وزاده و�أعطاه غالم ًا كان يبني الآطام

بالمدينة(((.

و�شاركت ثقيف في الأحداث الج�سام ،والخطوب العظام ،فكان لها دور في �أيام حدثت

بين قبائل العرب من مثل:

�أ -يوم َ�شمطة(((:
وهو من يوم الفجار الآخر ،ويوم نخلة منه �أي�ض ًاً ،فقد جمعت كنانة قري�شها وعبد مناتها(((

والأحابي�ش((( ومن لحق بهم من بني �أ�سد ابن خزيمة ،و�س ّلح يومئذ عبد اهلل بن جدعان مئة
كمي ب�أداة كاملة� ،سوى من �سلح من قومه والأحابي�ش بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة.
ٍّ
وجمعت �سليم وهوازن جموعها و�أحالفها– غير كالب وبني كعب -ف�إنهما لم ي�شهدا يوم ًا

ب�ش ْمطة من عكاظ في الأيام التي تواعدوا فيها
من �أيام الفجار غير يوم نخلة – فاجتمعوا َ

((( الآطام :احل�صون ،يذكر ابن الأثري �أنه كان �أول �أُ ُط ٍم بني بالطائف ،ثم بنيت الآطام بعده ،ومل يكن بعد ذلك بينهم حرب
تُذكر ،انظر الكامل يف التاريخ.686/1 :
((( �شمطة :مو�ضع قريب من عكاظ.
((( كذا يف بع�ض الأ�صول والأغاين ،ويف بع�ضها و�أيام �أبي عبيدة – وعنه ينقالن -وبنو عبد مناف ،انظر :حا�شية حمقق
العقد الفريد .221/3
((( �سموا بالأحابي�ش؛ لأنهم حالفوا قري�ش ًا حتت جبل ي�سمى حبي�شاً ،ف�سموا بذلك ،وهم �أحياء القارة ،وقال ابن االثري
 :593/1والأحابي�ش هم بنو احلارث بن عبد مناة :كنانة ،وع�ضل ،والقارة ،والدي�ش من بني الهون بن خزمية،
وامل�صطلق بن خزاعة� ،سموا بذلك حللفهم بني احلارث ،والتحب�ش :التجمع.
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�سيدها((( ،وكذلك على قبائل قي�س،
على قرن الحول ،وعلى كل قبيلة من قري�ش وكنانة ُ

غير �أن �أمر كنانة كلها �إلى حرب بن �أمية ،وعلى �إحدى مجنبتيها عبد اهلل ابن جدعان ،وعلى
الأخرى كريز بن ربيعة((( ،وحرب بن �أمية في القلب ،و�أمر هوازن كلها �إلى م�سعود بن
معتب الثقفي .فتناه�ض النا�س وزحف بع�ضهم �إلى بع�ض ،فكانت الدائرة �أول النهار لكنانة

على هوازن ،حتى �إذا كان �آخر النهار تداعت هوازن و�صابرت ،وانق�شعت كنانة فا�ستحر

أحد
القتل فيهم ،فقتل منهم تحت رايتهم مئة رجل ،وقيل ثمانون ،ولم ُيقتل من قري�ش يومئذ � ٌ
ُيذكر؛ فكان يوم �شمطة لهوازن على كنانة.

ب -يوم ال َع ْبالء(((:
توا�صلـت �أيـام القتـال حتـى جمع ه�ؤالء و�أولئك ،فالتقوا على قرن الحول في اليوم
الثالث من �أيام عكاظ ،والر�ؤ�ساء على ه�ؤالء و�أولئك الذين ذ ُِكروا في يوم �شمطة ،وكذلك

على المجنبتين؛ فكان هذا اليوم �أي�ض ًا لهوازن على كنانة؛ وفي ذلك يقول خدا�ش بن زهير:
ِ����ي����روا
وح����ي ب��ن��ي كِ ���ن���انَ��� َة �إذ �أُث
ُ
ُّ

ي��ب��ل�� ْغ َ
ق��ري�����ش
��ك م���ا الق����ت
ٌ
�أل�����م ْ

���م���ن���اه���م ب�����أ ْر َع����ن ُم ْ
���ك���فَ���هِ��� ٍ ّر
َد َه ْ

ف���ظ���لَّ ل��ن��ا ب�� َع��قْ��وتِ��ه��م

زئير(((

ُ

العوام ،قتله مرة بن معتب الثقفي؛
العوام بن خويلد ،والد الزبير بن ّ
وفي هذا اليوم قُتل ّ

فقال رجل من ثقيف:

م��نَّ��ا ال���ذي َ
ت���رك ال���ع��� ّوام ُم�� ْن��ج��دِ ًال

ب��ي��ن �أح��ج��ا ِر
ت�� ْن��ت��ابُ��ه ال��ط��ي ُ��ر ل��ح��م��اً َ

((( يف �أ�سماء الر�ؤ�ساء انظر� :أيام �أبي عبيدة .516 – 515/2
((( يف �أيام �أبي عبيدة :ه�شام بن املغرية ،وانظر الأغاين .63/22
((( العبالء :مو�ضع قريب من عكاظ .انظر :الأغاين .63/22
((( البيتان يف �أيام العرب لأبي عبيدة  517/2ويف ديوان خدا�ش بن زهري ،65 :ويف الأغاين  66/22باختالف بع�ض
الألفاظ وزاد بيت ًا ثالثاً:
ن���ق���وم م������ارن اخل���ط���ي ف��ي��ه��م
ي���ج���يء ع��ل��ى �أ���س��ن��ت��ن��ا اجل��زي��ر
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ج -يوم �ش ِرب(((:
ثم جمع ه�ؤالء و�أولئك؛ فالتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث من �أيام عكاظ؛ فالتقوا
أعظم منه ،والر�ؤ�ساء على ه�ؤالء و�أولئك الذين ذ ُِكروا ،وكذلك
ب�شرب ،ولم يكن بينهم يوم � ُ
مئة(((

رجل على مئة بعير ،ممن لم يكن له

وحمل ابن جدعان يومئذ
على المجنبتين؛ َ
حمولة؛ فالتقوا ،وقد كان لهوازن على كنانة يومان متواليان :يوم �شمطة ،ويوم العبالء؛
فحميت قري�ش وكنانة(((؛ و�صابرت بنو مخزوم وبنو بكر ،فانهزمت هوازن وقُتلت قت ً
ال

ذريعاً؛ وقال عبد اهلل بن الزبعري يمدح بني المغيرة:
�أال

هلل
ِ

ق������������������و ٌم

خ�������ت ب��ن��ي
لَ������� َد ْت ُ�أ
ُ

َو

�سهم(((

ِ

هِ �������������ش������ا ٌم و�أب�������������و ع�����ب�����د ِ

���م
م�����ن�����اف م
ٍ
ِ������������در ُه َ
ْ
ال���خ ْ
�������ص ِ

َ
أ�����ش����ب����اك
����ي����ن �
وذو
ال����ر ْم َ
����ح ْ
ُّ

م�������ن ال���������ق��������� ّو ِة وال��������ح�������� ْز ِم

ف����������ه����������ذانِ يَ��������������������ذودانِ

ي������رمِ������ي(((

وذا م����ن ك����ثَ ٍ
����ب َ

ْ

ابن المغيرة ،وذو الرمحين� :أبو ربيعة بن المغيرة ،قاتل
و�أبو عبد مناف :ق�صي،
ُ
وه�شامُ :

يوم �شرب برمحين ،و�أمهم ريطة بنت �سعد بن �سهم.
فقال في ذلك جذل الطعان:
ج���ا َءت ه����وازِن �أر����س���ا ًال و�إخ�� َوتُ��ه��ا

وان�صرفوا
الموت
ليم ،فهابوا
َ
بنو ُ�س ٍ
َ

��راب َف��� ّ��ض جم َع ُه ُم
�����ض ٍ
فا�ستُقبِلوا ب ِ

الحريق فما عاجوا
مثل
ِ
ِ

والعطفوا(((
َ

((( �رشب :بفتح �أوله وك�رس ثانيه :مو�ضع قرب مكة (معجم البلدان).
((( يف �أيام �أبي عبيدة � :518/2ألف رجل من بني كنانة على �ألف بعري ،انظر الأغاين .66/22
((( انظر تفا�صيل وافية �أوردها �أبو عبيدة يف روايته عن �سري القتال  520 – 518/2وانظر الأغاين .69 – 66/22
((( �أخت بني �سهم هي ريطة بنت �سعد.
((( �أيام �أبي عبيدة  522/2ونهاية الأرب .429/15
((( انظر� :أيام �أبي عبيدة  522/2ونهاية الأرب .429/15
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الحريرة(((:
د -يوم ُ
ريرة؛ وهو اليوم الخام�س،
قال :ثم جمع ه�ؤالء و�أولئك ،ثم التقوا على ر�أ�س الحول ُ
بالح ْ

حرة �إلى جنب عكاظ ،والر�ؤ�ساء على ه�ؤالء و�أولئك هم الذين كانوا في �سائر الأيام،
وهي ّ
وكذلك على المجنبتين� ،إال �أن �أبا م�ساحق بلعاء بن قي�س اليعمري كان قد مات ،فكان من

بعده على بكر بن عبد مناة بن كنانة� ،أخوه جثامة بن قي�س؛ فكان يوم الحريرة لهوازن على
آخر الأيام الخم�سة التي تزاحفوا فيها ،قال :فقتل يومئذ �أبو �سفيان((( بن �أمية
كنانة ،وكان � َ
�أخو حرب بن �أمية ،وقُتل من كنانة ثمانية نفر ،قتلهم عثمان بن �أُ�سيد((( بن مالك ،من بني

عامر بن �صع�صعة ،وقُتل �أبو كنف وابنا �إيا�س ،وعمر بن �أيوب؛ فقال ِخدا�ش بن زهير(((:
��م�� ِ ّر �أع��يُ��ن�� ُه ْ��م
ال��م ْ
�إن���ي م َ
��ح َ
ِ���ن ال��نَّ��فَ�� ِر ُ

وب
أه��ل
ال�صخر وال ُّل ِ
ْ
�أه ِ��ل ال�سوا ِم و� ِ

��ل ُم��قْ��بِ��ل�� ًة
��ن ن��ح��و َر
ال��خ��ي ِ
ال��ط��اع��ن��ي َ
ْ

ِّ
بكل َ�سمرا َء لم تُغلب

ومعلوب(((

ه���م
وق���د ب�� َل�� ْوت��م ف���أب�� َل�� ْوك��م ب�ل�ا َء ُ

غير
يو َم ُ
الحرير ِة �ضرباً َ

مكذوب(((
ِ

���م �آ�����س����ا ُد َم��ل��ح��م�� ٍة
الق��ت��ه��م مِ���ن��� ُه ُ
ُ

��ب
ل ْ��ي�����س��وا ب���زارِع��� ٍة ُع���وج ال��ع��راق��ي ِ

ف���الآن �إن تُ��قْ��بِ��ل��وا ن���أْ ْ
��ح��و َرك ُ��م
خ��ذ ن ُ

��وب
و�إن تُ��ب��اه��وا ف���إن��ي
غ��ي��ر م��غ��ل ِ
ُ

وقال الحارث بن كلدة الثقفي(((:
ال���ف���ار����س ال���ب��� َّذاخ منهم
���ت
ت���ر ْك ُ
َ

َ
ع��ب��ي��ط��ا
����ج ع����رو ُق����ه ع���ل���ق���اً
����م ُّ
تَ ُ

م���ح حتى
���ت لَ���ب���انَ��� ُه
�������س ُ
ب���ال���ر ِ
د َع ْ
ُّ

ِ���م��� ْت���نِ���ه ف��ي��ه �أطِ ��ي��ط��ا
����س���مِ ��� ْع ُ
���ت ل َ

((( احلريرة :ت�صغري حرة؛ وهي الأر�ض ذات حجارة �سودة ك�أنها �أحرقت؛ قال ياقوت :وهي مو�ضع بني الأبواء ومكة،
قرب نخلة (معجم البلدان).
((( هو غري �أبي �سفيان والد معاوية؛ فالقتيل عمه.
((( يف الأغاين� :أ�سد.
((( �أيام �أبي عبيدة  523/2الأغاين ( 71/22البيت الثالث فقط وذكر �أبيات ًا �أخرى) نهاية الأرب  430/15جممع الأمثال
 ،431/2وديوان خدا�ش بن زهري 60 ،59 :حتقيق :يحيى اجلبوري.
((( �سمراء� :أي قناة ،ومعلوب� :أي رمح.
((( يف الأغاين :غري تكذيب.
((( �أيام �أبي عبيدة  ،523/2نهاية الأرب .430/15
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�����ت ق��و َم��ك ي��ا ب��ن َ�ص ْخ ِر
لقد �أر َديْ َ

��م��تَ��ه��م �أ ْم�������راً �سليطا
وق����د
َّ
ج�����ش ْ

��ي
وك���م �
ُ
أ���س��ل��م��ت م��ن��ك��م م��ن َك��مِ ٍ ّ

��ت ل���ه غطِ يطا
ج��ري��ح��اً ق���د ���س��مِ �� ْع ُ

م�ضت �أيام الفجار ال ِآخر ،وهي خم�سة �أيام في �أربع �سنين� :أولها يوم نخلة ،ولم يكن

لواحد منهما على �صاحبه؛ ثم يوم �شمطة لهوازن على كنانة ،وهو �أعظم �أيامهم؛ ثم يوم
العبالء ،ثم يوم �شرب ،وكان لكنانة على هوازن؛ ثم يوم الحريرة لهوازن على كنانة.

قال �أبو عبيدة :ثم تداعى النا�س �إلى ال�سلم ،على �أن يذروا الف�ضل ويتعاهدوا ويتواثقوا(((.

 -5حياتها االقت�صادية:
الطائف بلدة �أنعم اهلل عليها بالطبيعة ال�ساحرة ،والخ�ضرة الوارفة ،والمياه العذبة،

والأر�ض الخ�صبة ،فامتازت بجمال طبيعتها ،وكثرة �أمطارها ،واعتدال مناخها ،فتوافر لها
من دواعي الحياة ،و�أ�سباب العي�ش ما لم يتوافر لغيرها من المدن.

و�أنعم اهلل على �أهلها بالهدوء والوداعة ،و�شملهم برعاية الدعة واالطمئنان ،فلقد �أ�سبغت

عليهم الزراعة حياة الطم�أنينة والأمن واال�ستقرار ،وكلها منح ربانية لم تتوافر لغيرهم من

قبائل العرب ،التي رمتهم عن قو�س واحدة ح�سداً من عند �أنف�سهم ،ورغبة في النكال
والبط�ش بهم.

لكن منعة تح�صينات الثقفيين كانت �سداً منيعاً ،و�صخرة عتيد ًة تتحطم عليها �أطماع
ٍ
الطامعين ،ف�ض ً
�شديد.
ال عن �أن الثقفيين �أي�ض ًا هم �أولو قو ٍة ،و�أولو ب� ٍأ�س
وقد عبر عن ذلك �أحد ال�شعراء فقال(((:
ب��ي�����ض ُ
��م َك���قَ���و ٍم
ف��ك��ون��وا دون
ِ
��ك ُ

���م م���ن ك���ل ع���ا ِد
َح َ
����م���� ْوا �أع���ن���ابَ��� ُه ْ

وقد و�صف �أبو ال�صلت ما تجود به �أر�ض الطائف من خيرات كثيرة ،ومحا�صيل وفيرة،
((( انظر :العقد الفريد .223/3
((( معجم البلدان (وج).
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فقال(((:
ِ��ن �صنوف ال َ
��ك ْ��رم َع ْ�س َج ُدنا
ويان ٌع م ْ
��ت و�أم�ست م��ا�ؤُه��ا غَ�� َدقٌ
قد اده���أَ َّم ْ

���ره خِ ًّ
��ل��ا ول��� َّذان���ا
مِ��� ْن���ه ،ونَ��� ْع ِ
�������ص ُ

م��ث��ل
�إل����ى خ�����ض��ار َم
ال��ل��ي��ل متجئاً
ِ
ِ

�����ض��ب��اً وزي��ت��ون��اً ور َّم��ان��ا
فُ���وم���اً و َق ْ

َ���ر ُع �إبَّ��ان��ا
يم�شي م��ع��اً �أ���ص�� ُل��ه��ا وال���ف ْ

تعد الطائف المدينة الثانية في �إقليم الحجاز ،واليمن ،والعراق ،فهي المحطة الثانية بعد

مكة للقوافل التجارية الم�سافرة بين تلك الأقاليم المهمة �آنذاك.

وقد كان لهذا الموقع الممتاز دوره في �إذكاء روح التناف�س التجاري بين مكة والطائف،

فلم تكن التجارة وقف ًا على مكة ،بل كانت الطائف تناف�سها في هذا الميدان.

وعالقات الطائف باليمن ،كانت وثيقة ،فهي لح�سن موقعها تخت�صر ثالث مراحل �أو

�أربع ًا للم�سافر �إلى اليمن بخالف طريق مكة؛ فهو �أطول(((.

وقد �أ�شاد مردا�س بن عمرو الثقفي بهذا الموقع الأثير فقال(((:
ث������ر ع��ل��ي��ن��ا
ف��������إن اهللَ ل����م يُ ْ
�������ؤ ْ

أر�������ض اقت�ساما
غ����دا َة
ي���ج���ز ُئ ال َ
ِّ

ع��رفْ��ن��ا ���س��ه َ��م��ن��ا ف��ي ال��ك��ف يهوي

��م��ن��ا ال�����س��ه��ام��ا
ك����ذا ن����وح،
وق�����س ْ
َّ

َ
ا���ص��ط��فْ��ي��ن��ا
ف��ل��م��ا �أنْ �أب������انَ ل��ن��ا

أر�������ض� ،إن ل��ه��ا َ���س��نَ��ام��ا
َ���س��نَ��ام ال ِ

���رات
ف���أن�����ش���أن��ا خ�������ض���ار َم َم��� ْت���جِ
ٍ

ن��ت��اج��ه��ا ع��ن��ب��اً تُ�����ؤَا َم����ا
ي���ك���ون
ُ

����ض���ف���ادع���ه���ا ف����رائ����ح ك����ل ي���وم

��ح��م��ام��ا
ع��ل��ى ُج ٍ
ْ
��ن ال َ
����وب يُ
��راك�����ض َ

ح���ي
و�أ����س���ف���ل���ه���ا م����ن����ازل ك����ل ٍ

حراما(((

و�أع�ل�اه���ا ت���رى �أب�����داً َ َ َ

هذا التفوق والتوازي هو الذي جعل قري�ش ًا تقول} :
((( معجم البلدان (وج).
((( دائرة املعارف الإ�سالمية .55/14
((( معجم البلدان( :الطائف).
((( انظر :معجم البلدان( :الطائف).
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{((( ويق�صد بالقريتين :مكة والطائف.
ولتبيان �أهمية المدينة البد من �إبراز دورها االقت�صادي ممث ً
ال في م�صادر �إنتاجها ،و�أهم

منتجاتها ،ومقدار حاجة جيرانها لها.

�أ -الزراعة:
تعد الزراعة الحرفة الأولى في الطائف ،وهذا يعود لجودة تربتها الرملية الطينية ،و�إلى

اعتدال مناخها ،ووفرة مياهها ..وفي مقدمة المحا�صيل الزراعية الحنطة ،فهي المنتج
الزراعي الأول ،وعليها كانت تعتمد كل حوا�ضر الحجاز ،وخا�صة مكة .ومن �أف�ضل �أنواع

الحنطة ،ما يعرف (باللقمي) ،وين�سب �إلى (لقيم) �إحدى قرى الطائف التي ال تزال معروفة،
واليزال هذا اال�سم في بالد نجد يطلق على الحب الجيد ،ولو لم يزرع في الطائف(((.

وزرعت كذلك �أ�صناف متعددة من البقول والمحا�صيل؛ كالذرة ،وال�سلت ،والزوان،

والأرز ،وال�سم�سم ،والجلبان ،والعد�س ،واللوبيا ،والحم�ص ،والما�ش ،والدخن ،وغيرها(((.

وكان للخبز الم�صنوع من البر ميزة خا�صة عندهم ،فهم �إذا فخروا قالوا :منا �آكل

الخبز(((! ويروى �أن غيالن بن �سلمة لما وفد على ك�سرى فقال له� :أي ولدك �أحب �إليك؟

قال غيالن :ال�صغير حتى يكبر ،والمري�ض حتى يبر�أ ،والغائب حتى يرجع .فقال ك�سرى:

مالك ولهذا الكالم ،وهو كالم الحكماء ،و�أنت في قوم حفاة ال حكمة فيهم ،فما غذا�ؤك؟
قال :خبز البر .قال :هذا العقل من البر ال من اللبن والتمر(((.

وا�شتهرت في الطائف كذلك �أنواع من الفواكه ،فيكثر فيها النخيل ،والموز ،والرمان،
((( الزخرف.31 :
((( دائرة املعارف الإ�سالمية� ،55/15 :أح�سن التقا�سيم ،79 :جغرافية �شبه جزيرة العرب ،194 :ما ر�أيت وما �سمعت:
 ،95فتوح البلدان .69/1 :انظر :جملة العرب ال�سعودية 6/1 :وما بعدها� ،سنة .1967
((( فتوح البلدان.69/1 :
((( جملة امل�رشق .655/26
((( جملة امل�رشق .655/26
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والتين ،والخوخ ،وال�سفرجل ،والبطيخ ،والنارنج(((.
وللأعناب دور كبير في اقت�صاديات الطائف ،فالعنب هو العمود الفقري لالقت�صاد ،وثروة

الطائف قائمة عليه ،يقول عنه ياقوت« :وفي �أكنافها كروم على جوانب ذلك الجبل ،فيها

من العنب العذب ما ال يوجد مثله في بلد من البلدان ،و�أما زبيبها في�ضرب بح�سنه المثل..

وفواكه �أهل مكة منها»(((.

وكانت ب�ساتين العنب تبلغ من االت�ساع مبلغ ًا كبيراً ،وتنتج من العنب والزبيب ما ال يخطر

ببال ،فقد كان في منطقة (الوهط) كرم كثير لعمرو بن العا�ص ،ي�صفها القزويني فيقول:
«وبها كرم الوهط» ،كرم كان لعمرو بن العا�ص معرو�ش ًا على �ألف �ألف خ�شبة� ،شرى كل
خ�شبة بدرهم ،فلما حج �سليمان بن عبد الملك� ،أحب �أن ينظر �إليه ،فلما ر�آه قال« :ما ر�أيت

لأحد مثله لوال �أن هذه الحرة في و�سطه .قالوا :لي�س بحرة بل م�سطاح الزبيب .وكان زبيبه

جمع في و�سطه ليجف ،فر�آه من بعيد فظنه حرة»(((.

وتذكر كتب ال�سير �أن النبي  لما خرج �إلى الطائف ين�شر الدعوة ،ويطلب الن�صرة؛ �آذاه

الثقفيون حتى �ألج�أوه �إلى ب�ستان لعتبة و�شيبة ابني ربيعة ،مزروع بالأعناب على ثالثة �أميال

من الطائف ،و�أتى ر�سول اهلل �إلى حبلة من عنب ،فجل�س تحت ظلها �إلى جدار(((.

ويذكر الأزرقي �أنه كان للعبا�س بن عبد المطلب كرم بالطائف ،وكان زبيبه يحمل �إليه،

وكان يداين �أهل الطائف ،ويقب�ض منهم الزبيب ،فينبذ ذلك كله ،وي�سقيه الحجاج �أيام

المو�سم(((.

وكانت العير تخرج من الطائف �إلى مكة وغيرها من المدن محملة بالزبيب ،الذي ُيعتبر

�أحد �أركان �صادرات الطائف الزراعية �إلى جانب الحبوب(((.

((( فتوح البلدان( :الطائف)� ،أح�سن التقا�سيم ،79 :فيليب حتى :تاريخ العرب  ،143/1جغرافية جزيرة العرب.18- :
((( يا قوت معجم البلدان (الطائف).
((( �آثار البالد ،98 :معجم البلدان( :الوهط)� ،أح�سن التقا�سيم.79 :
((( الرحيق املختوم.113 :
((( �أخبار مكة.114/1 :
((( دائرة املعارف الإ�سالمية  ،55/15ما ر�أيت وما �سمعت ،95 :جغرافية �شبه جزيرة العرب.194 :
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�أما التمر فقد نال �شهرة كبيرة وا�سعة ،فهو طري ممتلئ بالمادة ،حتى �إنه يتوحل فيه

ال�ضر�س(((.

�أما الرمان فيكثر في وادي (ليه) ،وهو كبير الحجم لذيذ الطعم((( .وا�شتهرت الطائف

ب�أزهارها المختلفة الأنواع ذات الروائح الطيبة ،كالفل ،والنرج�س ،واليا�سمين ،وال�سو�س،

والورود المتنوعة التي ي�ستخرج منها عطر يباع للحجاج في مو�سم الحج ،ولقد �أ�ضفى هذا
الجمال على المدينة منظراً يبعث على االن�شراح لزائرها حال دخولها(((.

ولعل ذلك ما حدا بالكتاب والم�ؤرخين �إلى و�صفها ب�أنها قطعة من الجنة؛ بالن�سبة �إلى

ال�صحراء من حولها.

كما تو�سع الثقفيون في ا�ست�صالح الأرا�ضي ،وزادوا ن�سبة الرقعة الزراعية� ،ساعدهم على

ذلك ما عرفوا به من همة ون�شاط وحيوية ،نرى ذلك وا�ضح ًا في ال�شروط التي �أبرمت مع

بني عامر .يذكر ابن الأثير ذلك عنهم فيقول« :تدفعون �إلينا بالدكم هذه فنثيرها ،ونغر�سها،

ونحفر فيها الأطواء ،وال نكلفكم م�ؤونة ،نحن نكفيكم الم�ؤونة في العمل ،ف�إذا كان وقت
�إدراك الثمر ،كان لكم الن�صف كامالً ،ولنا الن�صف بما عملنا»(((.

ومما له �صلة بالزراعة وكان له �أثر في اقت�صاديات الطائف ،وجود الأ�شجار الكثيرة،

والغابات الكثيفة ،ال �سيما في المناطق الجبلية المك�سوة بالأ�شجار ذات الأخ�شاب ال�صلدة،

فراجت تجارة الأخ�شاب ،وكثر ت�صديرها من الطائف �إلى مكة(((.

ووجدت في الطائف المراعي الكثيرة الغنية بالمزارع الخ�صبة ،والبقاع المنبتة ،وكانت

ثقيف تهتم بتربية الما�شية التي كانت لها قيمة كبيرة ،وتدر عليهم خيراً كثيراًً ،فيعي�شون على
حليب نوقها ،وي�ستفيدون من �أ�صوافها و�أوبارها و�أ�شعارها �أثاث ًا ومتاع ًا �إلى حين(((.

((( مدينة الطائف.33 :
((( �أح�سن التقا�سيم ،79 :املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،153-152/8 :جغرافية جزيرة العرب.19-18 :
((( تاريخ العرب لفيليب حتي ،143/1 :جغرافية جزيرة العرب.19-18 :
((( جملة امل�رشق .658/26
((( املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،134/1 :جغرافية �شبه جزيرة العرب ،194 :مكة واملدينة.21 ،13 ،10 :
((( معجم ما ا�ستعجم 77/1 :جغرافية �شبه جزيرة العرب.201 – 200 :
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ب -ال�صناعة:
ما كان البدوي يفكر في اال�شتغال بمورد ثابت يربطه �إلى مكان ال يبرحه َطوال حياته،

وت�ستره حيطانه عن نور الف�ضاء ،وات�ساعه الف�سيح الأرجاء ،ومن ثم �أنف من اال�شتغال

بالزراعة �أو ال�صناعة ،فتركوا ذلك لغيرهم ممن كانوا يعتبرونهم �أقل من البدو �أنفة وكبرياء،
وكان مبد أ� العربي( :الذل بالحراث ،والمهانة بالبقر ،والعز بالإبل ،وال�شجاعة بالخيل)(((.

تحلل الثقفيون من تلك العادات القديمة ،والتقاليد الموروثة ،فتعلموا كثيراً من الحرف

مثل الدباغة ،والنجارة ،والحدادة ،وقد �أ�شار �إلى ذلك الدكتور جواد علي بقوله« :كذلك

اختلف �أهل الطائف عن غيرهم من �أهل الحجاز في ميلهم �إلى الحرف اليدوية مثل :الدباغة،
والنجارة والحدادة ،وهي حرف م�ستهجنة في نظر العربي ي�أنف من اال�شتغال بها ،ولكن

�أهل الطائف احترفوها وربحوا منها ،و�شغلوا رقيقهم بها ،وقد ا�ستفادوا من خبرة الرقيق،

فتعلموا منهم مالم يكن معروف ًا عندهم من �أ�ساليب الزراعة و�أعمال الحرف»(((.

وعلى �أي حال ف�إن �أهل الطائف قد عرف عنهم ن�شاطهم الكبير في ميدان ال�صناعة،

�سواء �أكانت �صناعة مدنية؛ �أم �صناعة حربية اقت�ضتها ظروفهم وقتذاك للدفاع عن مدينتهم

ومواردهم فيها(((.

وال �شك في �أن هذه الحرف وال�صناعات كانت ت�سهم � -إلى حد بعيد  -في �إنعا�ش

الو�ضع االقت�صادي للمدينة ،وتدر على الثقفيين �أموا ًال طائلة� ،أ�سهمت �إ�سهام ًا كبيراً – في
زيادة الن�شاط العمراني وال�صناعي للمدينة ،د ّلت على عراقة تح�ضر �أهلها(((.
ومن ال�صناعات التي عرفوا بها �صناعة الجلود (الأدم) وقد و�صف الهمداني الطائف

ب�أنها« :مدينة قديمة ،وهي بلد الدباغ ،تدبغ فيها الأدم الطائفية المعروكة»(((.
((( تاريخ الأدب العربي لربوكلمان.33 :
((( تاريخ العرب قبل الإ�سالم .151/4
((( م�صادر ال�شعر اجلاهلي 50 :ط ،دار املعارف.
((( �صفة جزيرة العرب ،121 ،120 :دائرة املعارف الإ�سالمية .55/15
((( �صفة جزيرة العرب 121 –120 :حتقيق عبد اهلل النجدي ،دائرة املعارف الإ�سالمية .55/15
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وقد وجدت هذه ال�صناعة مكانها المنا�سب في هذه البلدة نظراً لتوافر جلود الحيوانات،

وتوافر الأع�شاب الم�ستخدمة في دباغة الجلود ،وقد ذكر ابن المجاور �أن الأدم يدبغ في
الطائف ،ويباع على �شكل طاقات ،والدباغ حرفة �أكثرهم(((.

وقد �أدت كثرة المدابغ في واديها �إلى تغير مياهه ،ونتن رائحته� ،أ�شار �إلى ذلك القزويني

بقوله« :وفيها مياه المدابغ التي يدبغ فيها الأديم ،والطير ت�صرع �إذا مرت بها من نتن

رائحتها»(((.

وي�صدر الثقفيون هذه الجلود �إلى مختلف البلدان� ،ساعدهم على ذلك �إتقانهم لهذه

ال�صناعة ،وجودة �إنتاجهم« ،ف�أديمها يحمل �إلى �سائر البلدان ،لي�س في �شيء من البالد

مثله»(((.

هذا ف�ض ً
ال عن �صناعة الخمور التي �أقبل النا�س عليها؛ �إذ هي �صناعة محلية �أقل ثمن ًا من

الخمور الأجنبية التي كانت ت�ستقدم من ال�شام والعراق(((.

وعمل �أهل الطائف بحرفة ال�صيد� ،ساعدهم على ذلك وجود غابات كثيفة فيها ،وما �أكثر

ال�صيادين من �أهل مكة الذين كانوا ي�أتون ومعهم كالب ال�صيد ،ل�صيد الحيوانات والفهود

تعد م�صدراً من م�صادر العي�ش(((.
والطيور؛ لأكل لحومها ،واالنتفاع بري�شها وجلدها ،وهي ّ
وامتاز �أهل الطائف بتربية النحل وا�ستخال�ص الع�سل منه .والع�سل �أحد م�صادر الثروة

�سواء في الع�صر الجاهلي �أو في ع�صر النبي  ،وتعد جبال الطائف موطن ًا للنحل وتربيته

في الكهوف -ال�سيما مناطق (�شيماط) وهي من �أر�ض الطائف -ويربى �أي� ًضا على �أ�شجار
الفاكهة المختلفة ،والورود والزهور المتنوعة.

يروى عن الأ�صمعي �أن �سليمان بن عبد الملك لما حج ف�أتى الطائف ،ووجد ريح الندغ–
((( ابن املجاور� :صفة بالد اليمن (تاريخ امل�ستب�رص).13 :
((( القزويني� :آثار البالد و�أخبار العباد.98 :
((( القزويني� :آثار البالد و�أخبار العباد.98 :
((( فيليب حتى :تاريخ العرب .144-143/1
((( مدينة الطائف.32 :
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وهو ما ترعاه النحل ،وتع�سل عليه– كتب �إلى والي الطائف« :انظر لي ع�س ً
ال من ع�سل الندغ
وال�سماء» ،وهو نبت �آخر من مراعي النحل(((.

ولأن الع�سل م�صدر للدخل فقد وجبت فيه الزكاة ،فكان ر�سول اهلل  ي�أخذ قربة ع�سل

عن كل ع�شر قربات((( ،ثم انقطع �أهل الطائف عن �أدائها بعد وفاته .فكتب عامل الطائف

�إلى عمر بن الخطاب بذلك ،ف�أمره ب�أن ي�ؤدوا �إليه ما كانوا ي�ؤدونه �إلى النبي .

ومن المعروف �أن في الع�سل الع�شر �إذا كان في �أر�ض الع�شر� ،أما �إذا كان في �أر�ض الخراج

وفي الجبال والكهوف وعلى الأ�شجار؛ فال ي�ؤخذ عليه الع�شر؛ لأنه يكون بمنزلة الثمار(((.
وقد عرف �أهل الطائف كل الو�سائل الحربية والدفاعية لمنع المحا�صرين ،ورد

المهاجمين ،فكانت لديهم �أوتاد الحديد التي ُتحمى بالنار ل ُترمى على الجنود المختفين في

الدبابات ،وتعلموا من �أهل اليمن �صناعة العرادات ،والمجانيق ،والدبابات ،وا�ستخدموا
الحجارة والنبل لرد الهجوم(((.

ثم �إن �أ�شراف ثقيف لم تكن عندهم غ�ضا�ضة في تعلم مهنة من المهن ،فعروة بن م�سعود

الثقفي وغيالن بن �سلمة  -وهما من �أكابر القوم -ذهبا �إلى جر�ش في اليمن لتعلم حرفة
�صناعة الدبابات والمجانيق هناك(((.

ج -التجارة:
عرفت مدينة الطائف في الع�صر الجاهلي ب�أنها مركز تجاري يلي مكة من حيث الأهمية،

وكانت منتوجات الطائف تجد �سبيلها �إلى الأ�سواق مثل عكاظ ومجنة ،وفي �شبه الجزيرة
العربية وخارجها ،وبين القبائل المحيطة بالطائف ،التي كانت ت�أنف من مهنة الزراعة
وال�صناعة ،كل ذلك كان له �أثر كبير في ترويج تجارة الطائف وت�سويق منتجاتها ،فتدفقت

((( معجم ما ا�ستعجم :حتت مادة حداب بني �شبابة .428/1
((( فتوح البلدان 67/1 :ي�ؤخذ زق عن كل ع�رشة زقاق ،كتاب الأموال.668 –667 :
((( فتوح البلدان ،67/1 :كتاب اخلراج.40 :
((( فتوح البلدان.67 :
((( البداية والنهاية 345/3 :وما بعده ،املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،154/1 :م�صادر ال�شعر اجلاهلي.50 :
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الأموال ،وا�ستثمرت ل�صالح القبيلة والمدينة مع ًا(((.
وكان للعالقات التجارية الخارجية �أثر في ازدهار الحركة التجارية لثقيف ،فغيالن بن

�سلمة الثقفي �أحد وجوه ثقيف ،ا�شتغل بالتجارة مع العراق وفار�س ،وقد بنى له ك�سرى
بالطائف (�أطماً) ،وكان ق�صراً مبني ًا بالحجارة((( ،ووجدت �أبنية مخ�ص�صة لحماية الطريق
اتقاء من اعتداءات البدو(((.
التجاري ال�شمالي ومراقبته ً

ومن الثابت �أن �أكثر تجارة الحجاز كانت ت�سلك الطرق البرية ال�سالكة الآمنة ،التي ال

تكلفهم كثيراًً ،وتتحا�شى ركوب البحر الذي ال ت�ؤمن مغبته.

و�سواء �أكانت تجارة ثقيف داخلية �أم خارجية؛ ف�إنها قد �ساهمت في غناهم ،وزيادة

�أموالهم ،وبناء مدينتهم ،وتح�صين �أر�ضهم �ضد الأعداء الطامعين فيهم ،والقبائل المحيطة

المترب�صة بهم.

 -6حياتها االجتماعية:
للمجتمع الثقفي حياة م�ستقرة متقدمة بالإ�ضافة �إلى بقية �أهل الحجاز ،فقد تفننوا في

البناء ،فبنوا بيوت ًا جيد ًة منظمة ،و�أحاطوا مدينتهم بب�ساتين مثمرة ،وح�صنوا القبيلة والمدينة
ب�سور يطيف بها ،و�أح�سنوا ا�ستغالل مواردها ،و�أقبلوا على تعلم كل حرفة ومهنة ،و�أجادوا

كل �صنعة ،فربحوا ،وا�ستثمروا ،وكثر المال ،وعم الخير.

يقول جواد علي« :وقد عا�ش �أهل الطائف في م�ستوى هو �أرفع من م�ستوى عامة �أهل

الحجاز ،فقد رزقوا فواكه ي�أكلون منها ،وجففوا بع�ضها مثل الزبيب ،و�أكلوا و�صدروا ..حتى
حظ فقراء الطائف هو �أرفع و�أح�سن درجة من حظ فقراء الموا�ضع الأخرى في الحجاز»(((.
وظهر هذا الثراء الوا�سع على المجتمع الثقفي الذي �أكثر من ا�ستخدام الرقيق ،فحينما
((( احلياة ال�سيا�سية يف الدولة العربية،46 :مدينة الطائف.3 :
((( بلوغ الأرب  ،321/1مدينة الطائف.10 :
((( مدينة الطائف.10 :
((( املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم.152/4 :
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توجه ر�سول اهلل  لفتح الطائف ،نزل �إليه رقيق من رقيق �أهل الطائف ،وكان منهم �أبو

بكرة ن�ضيع بن م�سروح مولى ر�سول اهلل  ،في جماعة كثيرة منهم الأزرق الذي تن�سب �إليه

الأزارقة؛ والد نافع بن الأزرق الخارجي ،فعتقوا بنزولهم �إلى ر�سول اهلل .((( 

ومن مظاهر الترف التي �أحاطت بهم� :أن ن�ساء العرب كُ ّن يتهافتن ويتمنين اقتناء حلي

ن�ساء ثقيف ،فقد روي �أن خويلة بنت حكيم قالت :يا ر�سول اهلل �أعطني �إن فتح اهلل عليك

الطائف حلي بادية بنت غيالن بن �سلمة� ،أو حلي الفارعة بنت عقيل .وكانتا من �أحلى
و�أجمل ن�ساء ثقيف(((.

وكان في الثقفيين �أَ َن َف ٌة وكبر واعتداد ب�أنف�سهم ،فحين وفدوا على ر�سول اهلل  لي�سلموا،

لقيهم المغيرة بن �شعبة ،فعلمهم كيف يحيون ر�سول اهلل ،فلم يحيوه �إال بتحية الجاهلية(((.

وكان في العرب َم ْن يح�سدون ثقيف ًا لما فيهم من �صالبة وعزيمة ،وقوة �شكيمة ،فحققوا

لأنف�سهم مجداً م�ؤث ً
ال تاهوا به على العرب ،كان مدعاة للزهو والفخار ،فقد روي �أن

عيينة ابن ح�صين قال -حينما ان�صرف ر�سول اهلل  من ح�صار الطائف دون �أن ي�أذن اهلل
له بفتحها�« :-أجل واهلل مجد ًة كراماً» فقال له رجل من الم�سلمين« :قاتلك اهلل يا عيينة!
�أتمدح الم�شركين باالمتناع من ر�سول اهلل  ،وقد جئت تن�صر ر�سول اهلل؟ فقال� :إني واهلل

ماجئت لأقاتل ثقيف ًا معكم ،ولكني �أردت �أن يفتح محمد الطائف ،ف�أ�صيب من ثقيف جارية

�أط�ؤها ،لعلها تلد لي رجالً ،ف�إن ثقيف ًا قوم مباركون»(((.
قال �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي(((:

ُ
��ب ال��م��رتَ��قَ��ى َرف��ي�� ُع
�
أع���ي���ط َ
���ص�� ْع ُ

ِ���ي���ف عِ ����� ُّزنَ�����ا َم���نِ���ي��� ُع
����ن ثَ���ق
ٌ
نَ ْ
����ح ُ

وقد ارتبط المجتمع الثقفي بعالقات وطيدة مع �أهل مكة ،حتى بلغ ببع�ض الثقفيين مبلغ
((( معجم البلدان( :الطائف).
((( انظر �سرية ابن ه�شام .1236/4
((( �سرية ابن ه�شام .1392/4
((( �سرية ابن ه�شام .1236/4
((( ديوان �أمية.417 :
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ال�سيادة في البطون القر�شية؛ كالأخن�س بن �شريق حليف بني زهرة ،الذي كان م�سموع

الكلمة فيها مطاعاً.

وكانـت قري�ش ت�شرك رجال الطائف فيما يهمها من الأمور الكبيرة ،فقد كان عـروة ابن

م�سـعود الثقفي �أحد الر�سل الذين بعثت بهم قري�ش لمفاو�ضة النبي  عند نزوله الحديبية(((.
وكان بين �أهل الطائف و�أهل مكة نوع من االتفاق الودي ،وهو اتفاق وثقت عراه روابط

الم�صاهرة بين قري�ش والأحالف ،وقد عا�ش كثير من �أهل مكة في الطائف ،وكان لهم �ضياع
فيها ،وكان من يقيمون من �أهل الطائف في مكة ال يكادون يقلون عن �أولئك ،يعي�شون فيها

�أحالف ًا لأ�سرها الكبيرة ،وخا�صة الأمويين الذين كان لهم �ضياع في الطائف(((.

وتذكر الم�صادر وجود م�صاهرات �أ�سرية قوية بين القر�شيين والثقفيين منذ عهد مبكر(((.

فالكثير من رجاالت قري�ش تزوجوا بثقفيات؛ منهم عبد مناف جد الأمويين والها�شميين،
فقد تزوج بريطة الثقفية؛ وهي �أم عمرو بن عبد مناف(((.

وتزوج الح�سين بن علي بن �أبي طالب بابنة معاوية بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي،

فولدت له علي ًا الأكبر المقتول مع �أبيه يوم كربالء((( .وتزوج عبد اهلل بن عمر بن الخطاب

�صفية بنت �أبي م�سعود بن عمرو الثقفي((( .وعيا�ض بن عدي متزوج بع�صماء بنت عمرو
ابن �أمية بن عالج الثقفي((( ،والحارث بن زهرة كان متزوج ًا بلبنى بنت �أبي �سلمة بن عبد

العزى بن غيرة بن عوف الثقفي((( ،والحكم بن �أبي العا�ص كان متزوج ًا بثقفية(((.

((( املغازي  ،594/2مكة واملدينة.148-147 :
((( دائرة املعارف الإ�سالمية � ،55/15أخبار مكة  ،287 ،256/2احلجاج بن يو�سف الثقفي ،79 :فتوح البلدان:
.66/1
((( احلجاج بن يو�سف الثقفي 77 :ط ،بريوت.
((( ال�سرية النبوية.107/1 ،:
((( اجلمهرة.267 :
((( ن�سب قري�ش .357-356/10
((( ن�سب قري�ش .201/6
((( ن�سب قري�ش .265/7
((( �أن�ساب الأ�رشاف .160/5
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وفي المقابل وجد الكثير من الثقفيين المتزوجين بقر�شيات ،فمالك بن كعب الثقفي

متزوج ب�سبيعة بنت عبد �شم�س بن عبد مناف؛ ف�أنجبت معتب ًا الجد الأعلى للحجاج بن

يو�سف الثقفي ،وتزوج �أبو ال�صلت بن ربيعة ب�أختها رقية ،ف�أنجبت له �أمية بن �أبي ال�صلت

ال�شاعر الثقفي المعروف((( .وتزوج عروة بن م�سعود الثقفي ب�آمنة بنت �أبي �سفيان بن
حرب بن �أمية ،و�أبو مرة بن معتب بن مالك الثقفي تزوج ب�أختها ميمونة(((.

وقد ذكر ابن حبيب �أن جدة �آمنة بنت وهب ـ �أم الر�سول اهلل  ـ ال�ساد�سة من ثقيف ،و�أن

فاطمة بنت �أ�سد بن عبد مناف جدتها ال�سابعة ـ وا�سمها حبيبة بنت عبد ياليل ـ من ثقيف(((.
مما �سبق يبدو وا�ضح ًا ما بين القبيلتين من م�صاهرات قوية حتى قالت العرب :مكة من

الطائف ،والطائف من مكة(((.

وكان من عادة �أهل الطائف االجتماعية �أنهم كانوا �إذا ا�شتد الجدب ،وعم القحط،

واحتب�س المطر ،وامتنعت ال�سماء ،وركد عليهم البالء ،اجتمعوا وجمعوا �أبقارهم وما قدروا

عليه ،ثم عقدوا في �أذنابها وبين عراقيبها ال�سلع والع�شر – نوعان من ال�شجر – ثم �صعدوا

بها في جبل وعر ،و�أ�شعلوا فيها النيران ،و�ألحوا في الدعاء ،وقرعوا �أبواب ال�سماء ،فكانوا

يرون �أن ذلك من �أ�سباب ال�سقيا(((.
يقول �أمية بن �أبي ال�صلت:

���خ���ي���لُ ب��ال��نَّ��ا
����س���نَ��� ٌة �أَز َم���������ة تُ َ
َ

���س ت��رى للع َِ�ضاة فيها
ِ

��ل للطو
ال�����س�� ْه ِ
وي�����س��وق��ون ب��اق��ر َّ

ِد م���ه���ازي���لَ خ�����ش��ي�� ًة �أن تَ���بُ���و َرا

ع��اق��دي��ن ال��ن��ي��ران ف��ي � ُ��ش َ
��ك�� ِر الأَ ْذنَ����ا

تهيج
ِب ع��م��داً كيما
َ

((( اجلمهرة.269-267 :
((( احلجاج بن يو�سف الثقفي 78 :نق ً
ال عن جمهرة ابن حزم و�سرية ابن ه�شام.
((( املحرب.17 ،9 :
((( احلجاج بن يو�سف الثقفي 79 :نق ً
ال كتاب مدينة الطائف.12-11 :
((( احليوان .466/4
((( احليوان .466/4
((( الع�ضاه :نوع من �شجر الرب له �شوك.
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�صريرا(((

البحورا(((

لم تختلف حياة الثقفيين القبلية عن غيرهم من القبائل العربية الأخرى ،فقد طبعت

بال�سمات ذاتها ،فالتع�صب القبلي الأعمى يقوي من نيران العداوة والحروب ،ف�شرف القبيلة

�إذا ُم�س ت�ضرم الأر�ض ناراً ،وتزهق الأرواح ،انتقام ًا للكرامة ،ورداً لل�شرف ،و�أخذاً بالث�أر،

ومن هنا ذاعت المقولة( :في الجريرة ت�شترك الع�شيرة).

و�إذا وقع احتالل لأر�ضهم �أو نزول بديارهم كانت الحمية الجاهلية ت�شتط بهم ،فيقاتلون

غير مبالين ،في�سقط القتلى ،وتنزل الخ�سائر ،وتحدث الهزائم ،وكل معركة تتبعها معركة
بل معارك ،فالدم ال يغ�سله �إال الدم ،وي�صبح ال�شرف معلق ًا بالث�أر �إال �إذا قبل �أهله الدية؛ كما
فعل عروة بن م�سعود في دفع دية قتلى بني مالك ،الذين قتلهم المغيرة بن �شعبة بعد رحلة

الإ�سكندرية بم�صر(((.

وظهر في المجتمع العربي عادة و�أد البنات؛ حتى ال يحدث لهن ما يجلب عليهم العار ،فقتلوا

بناتهم من �إمالق واقع� ،أو خ�شية �إمالق متوقع .وقد عبر القر�آن الكريم عن هذه العادة الب�شعة

خير تعبير ،فقال �سبحانه وتعالى(((} :

{(((.

}

{ ،وقال:

وعلى الرغم من وجود هذه العادة في المجتمع العربي؛ ف�إن الباحث ال يكاد يعثر على

�أثر لها في قبيلة ثقيف((( ،ولعل ذلك يعود �إلى الحياة االقت�صادية المترفة للطائف ،وارتفاع

الم�ستوى المعي�شي للفرد فيها ،على �أنها لم تكن �سمة المجتمع العربي كله.

وظهرت كذلك في قبيلة ثقيف العالقات االجتماعية الوطيدة وال�صالت القوية بينها وبين

القبائل الأخرى ،لكن ظهرت تناق�ضات داخل الن�سيج االجتماعي للقبيلة ،ومنها تقارب
�أفراد الطبقة الواحدة رغبة في مغنم� ،أو من�صب� ،أو زعامة� ،أو فر�ض ًا لمطالبهم على الآخرين،
((( املغازي.596/2 :
((( النحل .59 ،58 :
((( الإ�رساء .31 :
((( انظر ماكتبه الدكتور جواد علي يف كتاب املف�صل 100 – 90/5 ،فلم يذكر �أن قبيلة ثقيف كانت فيها عادة الو�أد برغم
ذكره �أ�سماء كثري من القبائل العربية الأخرى.
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مثلما حدث بين بني مالك والأحالف ،وكيف �أن غا�ضرة تحالفت مع عوف (الأحالف)
�ضد بني مالك ،لما ت�ضاربت م�صالحها مع بني مالك(((.

وقامت الأحالف الداخلية بين القبائل ،حتى تقوى كل واحدة على �أختها ،وذلك حين

تحالفت بنو مالك وبنو ن�صر بن معاوية على �أحالف ثقيف؛ لأخذ الث�أر منهم(((.

وكان من �أثر الحياة التي يحياها العرب قبل البعثة �أن وجدت لديهم عادات واعتقادات
الك َها َنة ِ
عجيبة ،بعيدة عن مجال العقل والمنطق ال�صحيح ،ومن ذلك مثالًِ :
والعرافة،

ويق�صدون بالكهانة ادعاء علم الغيب ،كالإخبار بما �سيقع ،قال الأ�صفهاني -في كتاب
الذريعة« :-الكهانة مخت�صة بالأمور الم�ستقبلية ،والعرافة مخت�صة بالأمور الما�ضية»(((.

وذلك باال�ستدالل ببع�ض الحوادث الحالية على الحوادث الآتية بالمنا�سبة� ،أو بما يكون

بينها من ارتباط �أو م�شابهة خفية.

وقد ا�شتهر من كهان ثقيف عمرو بن �أمية بن عالج ،وهو الذي ف�سر لهم �سقوط النجوم

يوم بزوغ فجر الدعوة الإ�سالمية ،ونزول الوحي على النبي ؛ ب�أن اهلل �أراد به �أمراً عظيماً،
والم�سلمون يعتقدون �أن الأخبار كانت تنزل من �سماء �إلى �سماء حتى ت�صل �إلى ال�سماء الدنيا،
فت�سترقها ال�شياطين ،وت�أتي بها �إلى الكهان من �أهل الأر�ض ،فيتحدثون بها ،ويخلطونها
بالكذب؛ فهم يخطئون وي�صيبون ،و�أن اهلل حجب ال�شياطين بهذه النجوم المقذوفة

فانقطعت الكهانة.

وكانت القبيلة تنزل على حكم من تختاره من الرجال المو�سومين «بالقوة والهيبة

والوقار ،و�سداد الر�أي وبعد النظر ،وال�صبر والحلم ،والجود وال�سخاء ،والرزانة والثبات،
ال يفرح للخير ،وال يكبو لل�ضر ،ال تبطره النعمة ،وال تغمه ال�شدة ،قد �أحكمته التجارب،

وله خبرة بطبائع النفو�س ،وح�سن معالجة الأمور ،والعمل على �إعالء كلمة القبيلة ورفع
((( املعارف.91 :
((( مدينة الطائف.115 – 113 :
((( الذريعة �إىل مكارم ال�رشيعة.190 :
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�ش�أنها»((( ،والقبيلة عليها حق الطاعة ،فيرهنون بحكمه ،وينزلون على ر�أيه ،وقد برز من

حكام ثقيف غيالن بن �سلمة الثقفي((( ،وكنانة بن عبد ياليل الثقفي.

وكان ال�شاعر في القبيلة ل�سان حالها ،والمذيع لأخبارها ،والم�سجل لأف�ضالها و�أمجادها،

والمنافح عنها ،والممثل لها في �أ�سواق العرب وم�ؤتمراتهم الأدبية ،وكان �أمية بن �أبي ال�صلت
من �شعراء ثقيف الم�شهورين ،فهو �شاعر بليغ ،له ٍ
قواف مزبدة مرعدة ،حتى �إن رجال ع�صره
و�صفوه ب�أنه «�أ�شعر �شعراء الحجاز المعروفين �آنذاك»(((.

 -7حياتها الدينية:
اتبع معظم العرب دعوة �إ�سماعيل  -عليه ال�سالم  -حين دعاهم �إلى دين �أبيه �إبراهيم -

عليه ال�سالم  ،-فعبدت اهلل وحده ،ودانت بدينه ،فا�ستقرت عقيدة التوحيد في قلوب النا�س،

حتى طال عليهم الأمد ،ثم �أتى عليهم حين من الدهر ،فن�سوا حظ ًا مما ذكروا به� ،إال �أنه بقيت

فيهم �أثارة من التوحيد ،وعدة �شعائر من دين �إبراهيم ،حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي،
وكان قد ن�ش�أ على �أمر عظيم من المعروف وال�صدقة والحر�ص على �أمور الدين ،ف�أحبه

النا�س ،ودانوا له ظن ًا منهم �أنه من �أكابر العلماء ،و�أفا�ضل الأولياء ،ثم �إنه �سافر �إلى ال�شام،
فر�آهم يعبدون الأوثان ،فا�ستح�سن ذلك وظنه حقاً؛ لأن ال�شام محل الر�سل والكتب ،فقدم

معه بـ (هبل) وجعله في جوف الكعبة ،ودعا �أهل مكة �إلى ال�شرك باهلل ،ف�أجابوه ،ثم لم يلبث
�أهل الحجاز �أن تبعوا �أهل مكة؛ لأنهم والة البيت الحرام(((.

و�أخذ عمرو بن لحي يعلم النا�س �أن �صنمه هذا �شفيع من اهلل ،ومن هنا �سارت القبائل بعد

ذلك �سيرته ،فكانت كل منها تنحت للإله ال�صور التي تراها ،لت�ضعها في فناء الكعبة ،ومع

ذلك بقي البع�ض يتم�سك بحنيفيته الخال�صة ،وكان معتنقوها �أقلية �ضئيلة جداً(((.

((( يف تاريخ الأدب اجلاهلي.65 :
((( تاريخ اليعقوبي  258/1ط ،بريوت ،ابن حبيب :املحرب 135-133 :ط ،دار املعارف العثمانية.
((( تاريخ اليعقوبي  265/1ط ،بريوت ،الأ�صفهاين :الأغاين  136 –123/4ط ،دار الثقافة ،اجلمهرة.268 :
((( ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب :خمت�رص �سرية الر�سول .12 :
((( ابن الكلبي :الأ�صنام �ص 8-6ط ،الدار القومية  ،1924تاريخ اليعقوبي  255-254/1ط ،بريوت.

69

ومن �أمثال ه�ؤالء الحنفاء �أمية بن �أبي ال�صلت؛ كان �شاعراً مطبوعاً ،فا�ضت �أ�شعاره

المعبرة عن اهتمام بالغ بالم�سائل الدينية والأخالقية ،وقر أ� كتب الأديان الأولى مت�أثراً ،ولب�س

الم�سوح تعبداً ،وحرم الخمر ،و�شك في الأوثان ،وذكر �إبراهيم و�إ�سماعيل والحنيفية ،طمع

في النبوة ،وتمنى �أن تكون فيه ،فحقد على النبي  حين بعثه اهلل تعالى ،وهو الذي يقول:
ك���ل دي����ن ي����وم ال��ق��ي��ام��ة ع��ن��د اهلل

�إال دي�������ن ال���ح���ن���ي���ف���ة زو ُر

و�أمية �شاعر حكيم مخ�ضرم ،عا�صر الجاهلية والإ�سالم ،يقول فيه الألو�سي« :له في

التوحيد والحكمة �شعر كثير ،وفيه يقول النبي � :آمن �شعره وكفر قلبه»(((.

ومن الأ�صنام الرئي�سة في �شبه الجزيرة العربية ثالثة �أ�صبحت �آلهة للعرب هي :مناة� ،أقدم

�أ�صنامهم ،كانت بالم�شلل على �ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديد((( بين مكة والمدينة،
ثم اتخذوا الالت في الطائف ،ثم العزى بوادي نخلة ،هذه الثالث هي �أكبر �أ�صنامهم ،ثم

كثر ال�شرك والأوثان في كل بقعة من الحجاز ،وكان العرب يقولون عن الالت والعزى ومناة

�أنهن بنات اهلل ،وهن ي�شفعن �إليه ،فلما بعث اهلل ر�سوله محمداً � أنزل عليه هذه الآية ،قال
{(((.

تعالى} :

ولما كانت ثقيف قد اتخذت من الالت معبوداً لها ،تعظمه وتقد�سه؛ فال بد �أن تلقي

الدرا�سة �شعاع ًا على تاريخ وجوده ،و�أهميته عندهم ،ومكانته عند العرب.

تعددت الروايات في تاريخ وجود الالت ،فبينما يذكر ابن ه�شام واليعقوبي �أنها و�ضعت

في الطائف بعد �شيوع الأ�صنام في الحجاز حين نقلها عمرو بن لحي الخزاعي((( ،تذكر
رواية �أخرى �أنها �صخرة لرجل من ثقيف كان يلت ال�سويق للحجاج ،فلما مات �أخبرهم

عمرو بن لحي الخزاعي -الذي جعلته العرب رباً؛ ال يبتدع لهم بدعة �إال اتخذوها �شرعة-
((( الألو�سي :بلوغ الأرب .121/3
((( ال�سرية النبوية ،85 – 83/1 :الأ�صنام 17 – 14 :معجم البلدان ،116/4 :املحرب ،315 :ويذكر ابن حزم �أن العزى
كانت �شجرة بنخلة ،عندها وثن ،تعبدها غطفان ،وكانت قري�ش تعظمها �إىل �أن جاء خالد بن الوليد فقطع ال�شجرة،
وهدم البيت ،وك�رس الوثن ،ابن حزم اجلمهرة.491 :
((( النجم. 21 – 19 :
((( ال�سرية النبوية ،77/1 :تاريخ اليعقوبي .255 –254/1
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�أنه لم يمت ،و�إنما دخل ال�صخرة ،ف�أمرهم بعبادتها ،و�أن يبنوا عليها بيت ًا ي�سمى الالت(((.
�أما ابن الكلبي فيقول�« :إنها كانت �صخرة مربعة ،وكان يهودي يلت عندها ال�سويق»(((.
وعلى �أي رواية ف�إن ثقيف ًا عبدت الالت ،و�أهدت لها الهدايا والنذور ،وعلقوا عليها

القالئد وال�سيوف ،وكانوا يطوفون حول هذا ال�صنم وي�سمونه الربة((( ،ويمرون عليه في
ال�سفر والعودة ،ويحلقون ر�ؤو�سهم عندها تعظيم ًا وتقدي�س ًا((( ،تعظيم �أهل مكة للكعبة ،بل

بناء ،وكانت
ي�ضاهون الكعبة بها((( ،فالالت عند ثقيف ت�سبق كل الأ�صنام ،وقد بنوا عليها ً
قري�ش وجميع العرب تعظمها(((.

حفر الثقفيون تحت �صخرة الالت حفرة عرفت بالغبغبُ ،ح ِف َظت فيها الهدايا والنذور

التي كانت تقدم لها ،فلما هدمها وحطمها المغيرة بن �شعبة بعد فتح مكة؛ �أخذ جزءاً من
�أموالها �إليه((( ،وكما كانت العرب تفعل مع �أ�صنامها؛ كان الثقفيون يعكفون عند الالت،

ويلتجئون �إليها ،ويهتفون بها ،وي�ستغيثونها في ال�شدائد ،ويحجون �إليها ،ويطوفون حولها،

ويتقربون لها ب�أنواع من القرابين ،فيذبحون لها وينحرون ،ويخ�صونها ب�شيء من م�آكلهم
وم�شاربهم ،وبن�صيب من حرثهم و�أنعامهم.

ومن الطرائف �أنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءاً هلل �أي�ض ًاً ،وكانت عندهم �أ�سباب كثيراً

ما كانوا ينقلون لأجلها �إلى الأ�صنام ما كان هلل ،ولكن لم يكونوا ينقلون �إلى اهلل ما كان

لأ�صنامهم بحال .قال تعالى} :

((( معجم البلدان( :الالت)  4/5ال�سهيلي :الرو�ض الأنف  ،96/1ال�سرية النبوية 77/1 ،:هام�ش .2
((( الأ�صنام ،16 :وال�سويق هو احلنطة� ،أو ال�شعري املطحون املمزوج باملاء والع�سل وال�سمن ،ويلت بعد رجه باملاء ،ال�سرية
النبوية 45/1 :ط ،احللبي .1955
((( املغازي .969/3
((( ال�سرية النبوية.83/1 :
((( ال�سرية النبوية.83/1 :
((( الأ�صنام ،16 :التاريخ الإ�سالمي .95/1
((( معجم البلدان( :الالت) ،املغازي  ،972/3ويذكر الكلبي يف كتابه الأ�صنام� 20 :أن الغبغب هو منحر للعزى ينحرون
فيه هداياها.
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{(((.
وكان من �أنواع التقرب النذر في الحرث والأنعام ،قال تعالى} :
{(((.
واب َت َد ُعوا كذلك البحيرة وال�سائبة والو�صيلة والحامي ،ف�أنزل اهلل تعالى} :

{((( كل

ذلك تفعلـه العـرب ب�أ�صنامهـا اعتقاداً �أنها تقربهم �إلى اهلل ،وتو�صلهم �إليـه ،وت�شـفع لديه
{((( ،وقال �أي�ض ًاً} :

}

{(((.

وكان �سدنة الالت بنو عتاب بن مالك بن ثقيف ،وت�شير م�صادر �أخرى �إلى �آل �أبي العا�ص

ابن �أبي ي�سار بن مالك من ثقيف(((.

وع ُّدوها � ّأم ًا للآلهة عندهمَ ،و َ�س َر ْت عبادتها �إلى
وقد َ
عرب ال�شمال كالأنباطَ ،
عبد الالت ُ

َت ْد ُمر حتى �سمي (وهب) ابن الزباء– ملكة تدمر– بالالت ،كما �سمي بذلك �آخرون.

الالت في اللهجة ال�صفوية بـ (هالت) ،والهاء تدل في ال�صفوية على �أداة التعريف
وذ ُِكرت
ُ

(�أل) ،فت�صير الكلمة الالت(((.

وللثقفيين في حجهم �إلى الكعبة تلبية خا�صة ،مثلما كانت هناك تلبيات خا�صة بقري�ش

وهذيل وتميم وغيرهم ،وتلبية ثقيف هي قولهم( :لبيك اللهم لبيك ،هذه ثقيف قد �أتوك،
وقد �أخلفوا المال وقد رجوك ،عزاهم والالت في يديك ،و�أنت لك الأ�صنام تعظيم ًا �إليك،

((( الأنعام.136 :
((( الأنعام.138 :
((( املائدة.103 :
((( الزمر.3 :
((( يون�س.18 :
((( ابن الكلبي :الأ�صنام ،16 :ال�سرية النبوية ،85/1 :البداية والنهاية.192/2 :
((( عبد اجلبار من�سي العبيدي :الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية.105 :
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قد �أذعنت ب�سلمها �إليك ،فاغفر لها طالما غفرت)(((.
وتبرز �أهمية الالت عند ثقيف في حملة �أبرهة الحب�شي �سنة 570م ،حيث ق�صد �أبرهة

الالت معتقداً �أنها الكعبة التي يريد هدمها ،ففزعت ثقيف من الأمر ،وبعثت معه من يدله
على الكعبة ،ف�أر�سلت �أبا رغال الذي مات في المغم�س وهو مع الحملة ،فدفن هناك ،وظل

النا�س يرجمون قبره زمن ًا طوي ً
ال(((.

يذكر ابن ه�شام ذلك فيقول :عند و�صول �أبرهة �إلى الطائف ،قالت له ثقيف� :أيها الملك،

�إنما نحن عبيدك �سامعون لك مطيعون ،لي�س عندنا لك خالف ،ولي�س بيتنا هذا البيت الذي

تريد – يعنون الالت– �إنما تريد البيت الذي بمكة ،ونحن نبعث معك من يدلك عليه..
فتجاو َز عنهم(((.
َ

ويـبرز �أهميـة الالت عند �أهل مكة وتعظيمهم لها ما �أورده ابن ه�شام في ال�سيرة�« :أن

�أمية بن جمح كان يعذب بال ًال بالحرة وال�صخرة على �صدره ،ويقول له :ال واهلل هكذا حتى

تموت� ،أو تكفر بمحمد وتعبد الالت والعزى .فيقول وهو في ذلك البالء� :أحد �أحد»(((.

وكانت قري�ش تطوف بالكعبة وتقول(((« :والالت والعزى ،ومناة الثالثة الأخرى ف�إ َّن ُه َّن
اع ُته َّن ل ُت ْر َت َجى».
الع َلى ،و�إن َ�ش َف َ
الغرانيق ُ
وعندما �أ�صيبت عين (زنيرة) بعد عتقها ،قالت قري�ش :ما �أذهب ب�صرها �إال الالت

والعزى .فقالت :كذبوا وبيت اهلل ،ما ت�ضر الالت والعزى وما تنفعان .فرد اهلل ب�صرها(((.

يقول ابن �إ�سحاق� :إن �أبا لهب لقي هنداً بنت عتبة بن ربيعة حين فارق قومه ،وظاهر

عليهم قري�ش ًاً ،فقال :يا بنت عتبة ،هل ن�صرت الالت والعزى ،وفارقت من فارقهما وظاهر
((( انظر :الأزمنة وتلبية اجلاهلية.39 :
((( الطربي :تاريخ وامللوك  132/2ط ،دار املعارف.
((( ال�سرية النبوية 48-47/1 ،:ط ،احللبي .1955
((( ال�سرية النبوية 318/1 :ط ،احللبي .1955
((( معجم البلدان( :الالت).
((( ال�سرية النبوية.320/1 :
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عليهما؟ قالت :نعم ،فجزاك اهلل خيراً يا �أبا عتبة(((.
وقد عظمت العرب الالت ،فورد ذكرها على �أل�سن كثير من ال�شعراء ،يقول المتلم�س في

هجائه عمرو بن المنذر:

����ر َدتْ����ن����ي َح������ َذ َر ال��ه��ج��ا ِء وال
�أَ ْط َ

أن�������ص���اب ال
وال��ل��ات وال
ِ
ِ

ت َ ِئلُ (((

وقال �أو�س بن حجر:
��ن
وب����اهلل �إن اهللَ م��ن�� ُه َّ

وب��ال�لات وال�� ُع�� َّزى وم��ن دان دينها
ِ

�أكبر(((

ُ

وفي �سفر �أبي طالب �إلى ال�شام ا�صطحب معه النبي  ،ولما يزل غالماً ،فلما نزل الركب

ب�صرى من �أر�ض ال�شام؛ كان فيها راهب يدعى (بحيرا) ،فدعاهم �إلى طعام فح�ضروا ،ولم
يح�ضر ر�سول اهلل  ،فطلب الراهب ح�ضوره ،ف�أح�ضره �أحد الرجال وقد �أق�سم بالالت
والعزى على وجوب ح�ضوره ،وبعد الطعام� ،أخذ الراهب ي�س�أل ر�سول اهلل وي�ستحلفه

بالالت والعزى ،فقال له النبي  :ت�س�ألني بالالت والعزى ،فواهلل ما بغ�ضت �شيئ ًا قط بغ�ضهما
ويقال� :إنه �س�أله بالالت والعزى اختباراً لر�سول اهلل .(((

لقد كانت ثقيف في الطائف جزءاً من مجتمع الحجاز ،ارتبطت به وت�شابهت معه في

عمت مجتمع �شبه الجزيرة العربية �آنذاك ،فكانت ت�شارك في
�صور الحياة المختلفة التي ّ
حج البيت الحرام ،وت�ساهم في حماية الأ�شهر الحرم ،وتتبادل المنافع ،وت�ستق�سم بالأزالم،

وتتبارى في الأ�سواق الأدبية مفاخرة وخطابة و�شعراً ،وت�سهم م�ساهمة فعالة في حل

الم�شاكل والق�ضايا المعقدة ،ثم �إنها ت�شابهت مع بقية القبائل في عبادة الأ�صنام والأوثان

وتعظيم الالت.

((( ال�سرية النبوية.351/1 :
((( معجم البلدان( :الالت) ،ويف كتاب الأ�صنام� 43 :أنه قالها لعمرو بن هند.
((( معجم البلدان( :الالت).
((( معجم البلدان( :الالت).
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 -8موقف ثقيف من الإ�سالم
من خالل درا�سة ثقيف وموقفها من الدعوة الإ�سالمية ومن الر�سول ؛ نجد �أن لهم

�صورتين :الأولى تتمثل في موقفهم من الإ�سالم قبل الهجرة ،والثانية في موقفهم من الإ�سالم

بعد الهجرة .وتت�سم الأولى بال�صدود والإعرا�ض والرف�ض ،والوقوف �أمام الدعوة و�صاحبها،

وم�سايرة قري�ش التي تربطها بثقيف م�صالح عليا� ،أما ال�صورة الثانية ف�سوف تعر�ضها الدرا�سة

الحق ًاً.

�أ -قبل الهجرة:
خرج ر�سول اهلل  ومعه مواله زيد بن حارثة �إلى الطائف ،في �شوال((( �سنة ع�شر من

البعثة ،بعد �أن �ضاقت به ال�سبل ،وبارت الحيل ،وتقطعت الحبال ،واحتدت عليه الم�صائب،

و�ضنكه البالء ،وا�شتد عليه الأمر بوفاة عمه �أبي طالب ،الح�صن الذي تحتمي به الدعوة
الإ�سالمية من بط�ش الكبراء ،وعبث ال�سفهاء ،وبوفاة زوجه خديجة ر�ضي اهلل عنها �سكنه،

و�أن�سه ،ومالذه ،ووزيره ،وذلك قبل وفاة �أبي طالب بخم�سة وثالثين يوماً -وقيل :خم�سة

وخم�سين يوماً ،وقيل :ثالثة �أيام((( -فاهتزت م�شاعر الحزن والألم في قلب ر�سول اهلل
بهاتين الحادثتين الم�ؤلمتين المفجعتين ،وعظمت الم�صيبة على ر�سول اهلل بموتهما ،ف�سمي

ذلك العام (عام الحزن) ،وقال « :ما نالت قري�ش مني �شيئ ًا �أكرهه حتى مات �أبو طالب»؛

والذاب عنه غيره(((.
حام له
لأنه لم يكن في ع�شيرته و�أعمامه ٍ
ٌّ

ثم توالت عليه الم�صائب من قومه الذين تجر�ؤوا عليه ،وكا�شفوه بالنكال والأذى ،ونالوا

منه ما لم يطمعوا به في حياة �أبي طالب ،فت�صالحت عليه الإحن ،وتجمعت حوله المحن،
فخرج �إلى الطائف ب�صبر وثبات ورباطة ج�أ�ش ،رجاء �أن ي�ستجيب �أهلها لدعوته ،وي�صغوا

�إلى ق�ضيته ،وين�صروا ملته.

«فوطئت قدماه الطاهرتان هذه البقعة الوثنية ،وما كان اختياره  للطائف �إال ب�شرى
((( الرحيق املختوم.116 :
((( انظر� :إمتاع الأ�سماع � 27/1صححه و�رشحه حممود حممد �شاكر.
((( امل�صدر نف�سه.
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لثقيف بهذا الدين النير ،وهذا الر�سول المب�شر ،حتى و�إن �أبت ثقيف هذا الف�ضل المبكر
الذي خ�صها به اهلل تعالى بعد مكة ،واخت�صها به ر�سول اهلل من بين �سائر البقاع والأ�صقاع،

حتى و�إن �أخذت في ا�ستمرار عنادها و�صلفها وكبريائها ..فهل بد�أ �إ�سالم ثقيف يوم ارتحل
�إليها الم�صطفى ؟ �أم بد�أ النور ي�شرق على ثقيف والطائف مع هذه الرحلة المباركة؟»(((.
يورد ابن ه�شام خبر هذه الرحلة فيقول :لما انتهى �إلى الطائف عمد �إلى نفر من ثقيف

هم يومئذ �سادة ثقيف و�أ�شرافهم ،وهم �إخوة ثالثة :عبد ياليل ،وم�سعود ،وحبيب بن عمرو

بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف ،وعند �أحدهم امر�أة من قري�ش من
بني جمح ،فجل�س �إليهم ر�سول اهلل فدعاهم �إلى اهلل و�إلى ن�صرة الإ�سالم ،والقيام معه على من

خالفه من قومه ،فقال له �أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة (�أي يمزقها)� :إن كان اهلل �أر�سلك.
وقال الآخر� :أما وجد اهلل �أحداً غيرك؟ وقال الثالث :واهلل ال �أكلمك �أبداً� ،إن كنت ر�سو ًال

لأنت �أعظم خطراً من �أن �أرد عليك الكالم ،ولئن كنت تكذب على اهلل ما ينبغي �أن �أكلمك.
فقام عنهم ر�سول اهلل وقال لهم� :إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني(((.

و�أقام ر�سول اهلل بين �أهل الطائف ع�شرة �أيام ،ال يدع �أحداً من �أ�شرافهم �إال جاءه وكلمه،

فقالوا :اخرج من بالدنا ،و�أغروا به �سفهاءهم وعبيدهم ي�سبونه وي�صيحون به ،حتى اجتمع
عليه النا�س ،فوقفوا له �سماطين (�أي �صفين) وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من ال�سفه،

ورجموا عراقيبه ،حتى اخت�ضب نعاله بالدماء .وزيد يقيه بنف�سه ،حتى لقد �شج ر�سول اهلل
في ر�أ�سه �شجاجاً ،و�ألج�ؤوه �إلى حائط لعتبة و�شيبة ابني ربيعة ،ف�أتى �إلى حبلة من عنب،
فجل�س تحت ظلها �إلى جدار ،فلما جل�س �إليه واطم�أن؛ دعا بالدعاء الم�شهور الذي يدل على

امتالء قلبه ك�آبة وحزن ًا مما لقي من ال�شدة ،و�أ�سف ًا على �أنه لم ي�ؤمن به �أحد ،قال« :اللهم �إني
�أ�شكو �إليك �ضعف قوتي ،وقلة حيلتي ،وهواني على النا�س ،يا �أرحم الراحمين� ،أنت رب
الم�ست�ضعفين ،و�أنت ربي� ،إلى من تكلني؟ �إلى بعيد يتجهمني؟ �أم �إلى عدو ملكته �أمري� ،إن

لم يكن بك غ�ضب علي فال �أبالي ،غير �أن عافيتك هي �أو�سع لي� ،أعوذ بنور وجهك الذي
((( حممد �سليمان الطيب :مو�سوعة القبائل العربية ،بحوث ميدانية وتاريخية .936/5
((( تاريخ الطربي 419/1 :ط ،دار �صادر.
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�أ�شرقت له الظلمات ،و�صلح عليه �أمر الدنيا والآخرة ،من �أن يحل علي غ�ضبك� ،أو �أن ينزل

بي �سخطك ،لك العتبى حتى تر�ضى ،وال حول وال قوة �إال بك»(((.

وقد جل�س ابنا ربيعة ينظران �إليه ،ويريان ما ي�صنعه �سفهاء �أهل الطائف ،فتحركت له

ن�صراني ًا ا�سمه عدا�س ،فقاال :يا عدا�س ،خذ قطف ًا من هذا العنب
فدع َوا غالم ًا لهما
رحمتهماَ ،
ّ
�إلى ذلك الرجل ،وقل له ي�أكل منه .ففعل عدا�س ما �أمراه به ،فلما و�ضع العنب بين يدي

ر�سول اهلل ،ودعاه لي�أكل منه؛ مد النبي  يده قائالً :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،ثم �أكل ،فنظر

عدا�س في وجهه ثم قال :واهلل �إن هذا الكالم ال يقوله �أهل هذه البلدة.

ف�س�أله ر�سول اهلل ،من �أي بلدة هو ،وما دينه؟ فت�سمى له وقال� :أنا رجل ن�صراني من �أهل

نينوى .قال ر�سول اهلل :من قرية الرجل ال�صالح يون�س بن متى؟ قال عدا�س� :أو تعرف عنه

�شيئاً؟ قال :ذلك �أخي كان نبي ًا و�أنا نبي! ف�أكب عدا�س على ر�سول اهلل يقبل ر�أ�سه ويديه،
و�أ�سلم .وابنا ربيعة يب�صرانه عن بعد ،ويعجبان من �أمره ،فلما جاءهما قاال له :ويلك يا

عدا�س ،مالك تقبل ر�أ�س هذا الرجل ويديه؟ قال :يا �سيدي ما في هذه الأر�ض خير من هذا،
لقد �أخبرني بخبر ما يعلمه �إال نبي .فقاال له :ويحك؛ ال َي ْ�صرِ َف َّن َك عن دينك ،ف�إن دينك خير
من دينه .فثبت عدا�س على �إ�سالمه(((.

وهذه الزيارة هي �أول زيارة قدم بها النبي � إلى الطائف ،وال يزال المكان الذي �أ�سلم

فيه عدا�س معروف ًا في (المثناة) يزار.

هكذا رجع ر�سول اهلل في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيب ًا حزين ًا ك�سير القلب،

روى البخاري تف�صيل ذلك – ب�سنده – عن عروة بن الزبير �أن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها حدثته

�أنها قالت للنبي  :هل �أتى عليك يوم كان �أ�شد عليك من يوم �أحد؟

قال« :لقد لقيت من قومك ما لقيت ،وكان �أ�شد ما لقيت منهم يوم العقبة� ،إذ عر�ضت

نف�سي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل ،فلم يجبني �إلى ما �أردت ،فانطلقت– و�أنا مهموم–
((( ال�سرية النبوية ،421-419/2 :النويري :نهاية الأرب يف فنون الأدب � ،281/16صحيح البخاري :كتاب بدء
اخللق  ،458/1ويف �صحيح م�سلم باب ما لقي النبي  من �أذى امل�رشكني واملنافقني .109/2
((( انظر� :صفي الرحمن املباركفوري ،الرحيق املختوم �ص  113وما بعدها.
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على وجهي ،فلم �أ�ستفق �إال و�أنا بقرن الثعالب – وهو الم�سمى اليوم بقرن المنازل– فرفعت

ر�أ�سي ف�إذا �أنا ب�سحابة قد �أظلتني ،فنظرت ف�إذا فيها جبريل؛ فناداني ،فقال� :إن اهلل قد �سمع
قول قومك لك ،وما ردوا عليك ،وقد بعث اهلل �إليك ملك الجبال لت�أمره بما �شئت فيهم.
فناداني ملك الجبال ،ف�سلم علي ،ثم قال :يا محمد ،ذلك فما �شئت� ،إن �شئت �أن �أطبق

عليهم الأخ�شبين((( �أي :لفعلت .قال النبي  :بل �أرجو �أن يخرج اهلل -عز وجل -من
�أ�صالبهم من يعبد اهلل -عز وجل -وحده ال ي�شرك به �شيئاً»(((.

و�أفاق ر�سول اهلل  واطم�أن قلبه لأجل هذا الن�صر الغيبي الذي �أفا�ضه اهلل عليه ،و�أمده

اهلل به من فوق �سبع �سماوات ،ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة ،و�أقام فيها �أياماً.
وخالل �إقامته هناك بعث اهلل �إليه نفراً من الجن ،فا�ستمعوا القر�آن و�آمنوا به ،فكان ذلك

ن�صراً جديداً� ،أق�شعت �أمامه �سحابة الحزن والك�آبة والي�أ�س ،التي كانت مطبقة عليه منذ �أن

خرج من الطائف مطروداً ،حتى �صمم على العود �إلى مكة ،وا�ستئناف خطته الأولى في
عر�ض الإ�سالم بن�شاط ،وجد ،وحما�س(((.

وهنا قال له زيد بن حارثة :كيف تدخل عليهم يا ر�سول اهلل وقد �أخرجوك؟ يعني :قري�شـ ًاً.
ٌ
وم ْظهِ ُر َن ِب ِ ّيه.
جاعل لما ترى فرج ًا ومخرجاً ،و�إن اهلل
فقـال :يا زيد �إن اهلل
نا�صر دي ِن ِه ُ
ُ
و�سار ر�سول اهلل  حتى �إذا دنا من مكة مكث بحراء ،وبعث رج ً
ال من خزاعة �إلى

الأخن�س بن �شريق الثقفي ليجيره ،فقال� :أنا حليف ،والحليف ال يجير .فبعث �إلى �سهيل بن

عمرو فقال �سهيل� :إن بني عامر ال تجير على بني كعب .فبعث �إلى المطعم بن عدي فقال
المطعم :نعم .ثم ت�سلح ،ودعا بنيه وقومه فقال :الب�سوا ال�سالح ،وكونوا عند �أركان البيت،

ف�إني قد �أجرت محمداً ،ثم بعث �إلى ر�سول اهلل � :أن ادخل ،فدخل ر�سول اهلل  ومعه زيد

بن حارثة ،حتى انتهى �إلى الم�سجد الحرام.

((( الأخ�شبان :جبال مكة� :أبو قبي�س ،والذي يقابله هو قيقعان ،انظر :الرحيق املختوم �ص.115
((( انظر� :صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق  458/1و�صحيح م�سلم باب ما لقي النبي  من �أذى امل�رشكني واملنافقني
.109/2
((( انظر :الرحيق املختوم �ص .116
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فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى :يا مع�شر قري�ش� ،إني قد �أجرت محمداً ،فال

يهجه �أحد منكم .وانتهى ر�سول اهلل �إلى الركن فا�ستلمه و�صلى ركعتين ،وان�صرف �إلى بيته،

ومطعم بن عدي وولده محدقون بال�سالح حتى دخل بيته.

وقيل� :إن �أبا جهل �س�أل مطعماً� :أمجير �أنت �أم متابع – م�سلم-؟ قال :بل مجير .قال :قد

�أجرنا من �أجرت(((.

كان هذا حديث رحلته � إلى الطائف كما روتها كتب التاريخ وال�سير ،و�أمام هذا ال�سرد

التاريخي للأحداث وما �آلت �إليه ،البد من طرح عدة ت�سا�ؤالت ال�ستجالء موقف ثقيف
بو�ضوح من الدعوة ،في مرحلة ما قبل الهجرة .وهي:

•لماذا توجه النبي � إلى الطائف بالذات دون غيرها؟
•وهل كان ر�سول اهلل  يتوقع من الثقفيين ت�أييداً؟
•ثم هل كانت الدعوة مفاج�أة للثقفيين� ،إذ لم ي�سمعوا بها من قبل؟
•وما موقف رجل ك�أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي– وهو الذي عنده علم من الكتاب– من
الدعوة و�صاحبها؟

•وهل اقت�صر �إيذاء الثقفيين على ما فعلوه مع ر�سول اهلل حين توجه �إليهم في الطائف؟
•ولماذا ا�ستجابت المدينة �إلى الدعوة ف�آمنت بها و�آوتها ،وتخاذلت عنها الطائف فرف�ضتها
ولفظتها؟

•وهل هناك ت�شابه بين موقفي مكة والطائف من الدعوة الإ�سالمية ،برغم وجود التناف�س
بين البلدتين؟

وللإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت نقول� :إن ر�سول اهلل  قد توجه �إلى الطائف رغبة في ن�شر

الإ�سالم فيها ،وحتى تكون مركزاً تنطلق منه الدعوة �إلى الأرجاء كافة ،وليلقى ر�سول اهلل في

الطائف الحماية له ولكل من �آمن بدعوة الإ�سالم ،بعد �أن عانى الم�سلمون من كفار مكة
((( تف�صيل حادث الطائف منقول عن ابن ه�شام  ،419/1زاد املعاد  ،47 ،46/2والرحيق املختوم .116-113
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كثيراً من الإيذاء والبالء ،والجهد والعناء.
لذا انطلق ر�سول اهلل  يغذ ال�سير نحو الطائف ،ي�ستعذب ال�صعاب في �سبيل بلوغ غايته

وهي ..« :حتى �أبلغ دعوة ربي» ،يحدوه �أمل في �أن يفتح اهلل قلوب �أهل الطائف للدعوة،

فيكونوا �أكثر قبو ًال لها من قري�ش ،ال�سيما الأحالف الذين تربطهم بالنبي  عالقة ن�سب،

ف�أمه �آمنة بنت وهب جدتها من ثقيف((( .و�إذا �أ�سلم الأحالف من ثقيف �أو -في الأقل-

كانوا م�ؤيدين؛ ف�إنهم ي�صبحون �أداة لل�ضغط على �أهل مكة ،ال�سيما بني مخزوم الذين يملكون
�أمواال في الطائف ،ونفوذاً بين الثقفيين(((.

ومما دعا ر�سول اهلل �إلى الذهاب �إلى الطائف �أي�ض ًا الو�ضع االقت�صادي بها ،والمكانة

االجتماعية للثقفيين ،الذين كانوا م�ستقلين عن القر�شيين غير تابعين لهم كبقية القبائل ،ف�ض ً
ال

عن �أنها قبيلة كبيرة �آمنة م�ستقرة في مدينتها ،ثم �إن قرب الطائف من مكة عامل مهم في �سعي
ر�سول اهلل �إليها ،مقارنة بالمدينة التي هي �أبعد م�سافة ،و�أقل ا�ستقراراً ب�سبب النزاعات بين

الأو�س والخزرج من جهة ،واليهود من جهة �أخرى ،فبيئتها تمور بها خالفات وحروب
طاحنة.

لكل هذه الأ�سباب اتجه ر�سول اهلل �إلى الطائف دون غيرها ،ولو نجحت هذه الزيارة

وتفهمت ثقيف الدعوة؛ لحظيت الطائف بلقب مدينة ر�سول اهلل ،ونالت ذلك ال�شرف قبل

المدينة المنورة.

عاد ر�سول اهلل من الطائف �إلى مكة دون �أن يحقق نتيجة تذكر ،وكان يتوقع �أال يجد
خر ُو ْ�سع ًا في ذلك ،بيد
من الثقفيين ت�أييداً ،لكنه �أخذ ب�أ�سباب التبليغ ،فلم ي� ُأل جهداً ولم َي َّد ْ

�أن الثقفيين كانوا يخ�شون �أمر الدعوة ،وينظرون �إليها نظرة ال تختلف عن نظرة �أهل مكة

�إليها(((.

((( املحرب.17 ،9 :
((( ال�سرية النبوية 411 ،409/1 :ط احللبي ،حيث يذكر �أن الوليد بن املغرية بن خمزوم هو �أحد املعار�ضني للدعوة ،وممن
كانت لهم �أموال وديون يف الطائف .وات ،حممد يف مكة 219 :وما بعدها ،وانظر �أي�ضاً� :أحمد ال�رشيف :مكة
واملدينة.123-122 :
((( تاريخ الطربي.350/2 :
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وما دام الأمر كذلك؛ فما من �سبيل �إال العودة �إلى مكة ،ولكن البد �أن يدخل ر�سول اهلل

في جوار �أحد من كبرائها ،وبعد محاوالت– �سبق ذكرها -طلب ذلك من المطعم بن عدي

الذي قبل الإجارة ،فدخل ر�سول اهلل في حماية المطعم وجواره ،وهكذا جعل اهلل لنبيه 
فرج ًا ومخرج ًا(((.

ولم تكن الدعوة مفاج�أ ًة لثقيف حين خرج �إليهم ر�سول اهلل داعياً ،فلقد و�صلت �أ�صداء

الدعوة الجديدة �إلى م�سامع الثقفيين من رجاالت الطائف ،مثلما و�صلت �إلى �آخرين ،وقد

تعجب الوفد الثقفي الذي خرج مع جندب بن الحارث الثقفي �إلى الكاهن الق�ضاعي،
محتكم ًا �إليه في ق�ضية الخالف على بئر الماء؛ بين جندب بن الحارث الثقفي وعبد المطلب،

وكان منزل الكاهن بال�شام ،فقال لهم:

�أحلف بال�ضياء والظلم ،والبيت والحرم� ،أن الماء ذا الهرم – البئر -للقر�شي ذي الكرم.

و�ساعتها غ�ضب الثقفيون ،وعندها قال الكاهن:

��ي
يَ ْ
��ح��مِ �� ْل َ
��ن �أَ ْزوا ًال ب��ق ّ

���م
�أم����ا َو َر ِ ّب
ال��ق��ل�����ص ال���ر َو ِ
ِ
ا����س ْ
َ
وال���م���ك���ا ِر ْم
����س���نَ���ا َء ال��م��ج��دِ
ِ�إ َّن َ

ابن
في �شيب ِة الحمدِ
الندى ِ
َّ

ال���ن���ب���ي ال��م��رت�����ض��ى
�أب������ي
ِّ

َطا�سِ م(((

ْ

ها�شِ م(((

ْ

للعالم(((

وتروي الم�صادر �أن �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي قدم دم�شق قبل الإ�سالم ،وكان يذهب

�إلى هناك للمتاجرة مع �أبي �سفيان ،وكان �أمية مطلع ًا على الكتب القديمة ،فانتهى �إلى �أن

نبي ًا مبعـوث ًا قد �أظـل زمانه ،فتمنى �أمية �أن يكونه ،وكان �أمية قد �أ�شار �إلى �أبي �سفيان بظهور
((( ال�سرية النبوية 282/1 :ط احللبي .1955
((( القل�ص كعنق :جمع القلو�ص كزبور ،والقل�ص :الطويلة القوائم من الإبل .الروا�سم :جمع الرا�سمة ،وهي الإبل ال�سائرة
القي :قفر
ر�سيماً ،والر�سيم�َ :سيرْ ٌ لها فوق الذميل� .أزوال :مفرده الزول؛ وهو ال�شجاع والظريف ،وقيل :الفطنِ .
الأر�ض .الطا�سم :املظلم �أو الأغرب.
((( يف �أن�ساب الأ�رشاف �( :75/1سناد املجد واملحارم � .....سليل ابن ها�شم).
�شيبة احلمد لقب عبد املطلب بن ه�شام.
يف �أن�ساب الأ�رشاف �( :75/1سليل).
((( انظر� :أن�ساب الأ�رشاف ،75 ،74/1 :وانظر �أي�ضاً :املنمق يف �أخبار قري�ش.102 :
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نبي ،وو�صف له �أو�صافه ،وكان ذلك في حديث خالل �إحدى رحالتهما �إلى ال�شام(((.
وبعد بزوغ �شم�س الإ�سالم �س�أل �أمية عن خبر محمد  ،فقيل له :يزعم �أنه نبي .فخرج

حتى قدم �إليه ،و�سمع منه �آيات من القر�آن وان�صرف ،فتبعته قري�ش ت�س�أله عنه فقال� :أ�شهد �أنه
على الحق .فقالوا له :هل تتبعه؟ قال� :أنظر في �أمره .وخرج �إلى ال�شام ،ف�أنزل اهلل تعالى فيه:
{(((.

}

ولم تقت�صر �أ�ساليب �إيذاء الثقفيين للر�سول  على ما فعلوه معه حين قدم �إليهم في

الطائف ،بل تعدى ذلك �إلى �إيذاء �آخر من الثقفيين الذين كانوا يعي�شون في مكة ،ولهم دور

و�شعب فيها ،ومنهم عدي بن حمراء الثقفي ،وكان جاراً لر�سول اهلل ،ي�ؤذيه بطرح رحم

ال�شاة عليه وهو ي�صلي ،حتى اتخذ ر�سول اهلل حائط ًا ي�ستتر به منهم �إذا �أراد ال�صالة(((.

وكان ممن �آذى ر�سول اهلل من الثقفيين �أي�ض ًا الأخن�س بن �شريق الثقفي ،الذي كان

�سراً مع �أبي جهل ،وقد �أنزل اهلل تعالى فيه} :
ي�ستمع �إلى ر�سول اهلل ّ

{((( ،ويذكر الزمخ�شري �أن الأخن�س تجاوز في

الظلم ،و�أ�صبح كثير الآثام ،غليظ ًا على الر�سول  والدعوة(((.

روى ابن �إ�سحاق خبر ر�ؤيا عاتكة بنت عبد المطلب التي قالت« :واهلل لقد ر�أيت الليلة

ر�ؤيا �أفزعتني :ر�أيت راكب ًا �أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ،ثم �صرخ ب�أعلى �صوته� :أال

انفروا بالغدر لم�صارعكم في ثالث .ف�أرى النا�س اجتمعوا �إليه ،ثم دخل الم�سجد والنا�س

يتبعونه ..ثم �أخذ �صخرة ف�أر�سلها ،ف�أقبلت تهوي ،حتى �إذا كانت ب�أ�سفل الجبل ْارف ََّ�ض ْت،
فما بقي بيت من بيوت مكة �إال ودخلتها منها ِف ْل َقة».
لقد عار�ضت ثقيف الدعوة الإ�سالمية كما عار�ضتها قري�ش ،وال �أدل على ذلك من الأخبار

التي ي�سوقها ابن كثير في البداية والنهاية ،حين يذكر– مث ً
الً� -أن المغيرة بن �شعبة الثقفي قد

((( الأغاين .99/4
((( الأعراف.175 :
((( �سرية ابن ه�شام ،416/1 :تاريخ اليعقوبي.24/2 :
((( القلم.12-10 :
((( الك�شاف .587/4
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عرف �أن �أمر الدعوة الإ�سالمية حق ،و�أن محمداً نبي ،وذلك خالل زياراته المتعددة �إلى

مكة؛ لأن ر�سول اهلل قد دعا �أبا جهل �إلى الإ�سالم وكان معه المغيرة بن �شعبة ،وقد اعترف
�أبو جهل ب�صدق الدعوة للمغيرة قائ ً
ال له« :واهلل �إني لأعلم ما يقول حق ًاً»((( وما منع �أبا جهل

�إال الكبر والعناد.

وي�سوق خبراً �آخر �أثناء زيارة ر�سول اهلل � إلى الطائف يوم �أن رف�ض �أهلها دعوته ،وكذبوا

ر�سالته ،و�أغروا به �سفهاءهم برميه بالحجارة ،و�إخراجه من الطائف((( ،نزلت على ر�سول
اهلل ـ في غمرة تلك الأحداث ـ �آيات �سورة الطارق ،فقر�أها ر�سول اهلل  على م�سمع من

النا�س ورددها كثيراًً ،فكان ممن �سمعها من قبيلة عدوان عبد الرحمن بن خالد العدواني،
الذي دعته ثقيف و�س�ألته �أن يقر�أها ،لكن القر�شيين الذين ح�ضروا المجل�س ل�سماعها كذبوه،

و�أغلظوا له القول ،ف�صدقت ثقيف قري�ش ًاً ،ووقفت موقفها من الآية(((.

لقد دعا ر�سول اهلل  ثقيف ًا وجادلهم مرتين ،راغب ًا في هدايتهم� ،آم ً
ال في �إ�سالمهم ،لكن

ثقيف ًا �أ�صرت على عنادها وا�ستكبارها.

كان النقا�ش الأول في ال�سنة الثامنة من البعثة ،وذلك حين ح�شد �أمية بن �أبي ال�صلت

جمع ًا من قري�ش وثقيف؛ لإفحام ر�سول اهلل وهزيمته �أمام الملأ ،واجتمع القوم عند

الكعبة ،و�سمح ر�سول اهلل لأمية �أن يبد أ� الحديث ،ف�أخذ يخطب وي�سجع وين�شد ال�شعر،

وطلب من ر�سول اهلل �إجابته ،فقر أ� ر�سول اهلل  عليه« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
{(((» ،وما �إن فرغ من

}

ال�سورة حتى قام �أمية يجر رجليه من قوة وثقل ما �سمع ،ف�س�أله بع�ض الجمع ر�أيه قال� :أ�شهد
�أنه على حق .ثم خرج �إلى ال�شام(((.

كانت جموع الثقفيين تعول كثيراً على هذا النقا�ش ،ع�سى �أن تكون النبوة فيهم،
((( انظر :البداية والنهاية.65-64/3 :
((( انظر :تاريخ الطربي ،345-344/2 :تاريخ اليعقوبي.36/2 :
((( انظر :البداية والنهاية.137-136/3 :
((( ي�س.4-1 :
((( انظر :البداية والنهاية .226/2
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عزاً ومجداً يفاخرون به قري�ش ًاً ،فلما �أخفق �أمية بكلتا يديه؛ زاد حنقهم على
فيك�سبون بذلك ّ
ر�سول اهلل ،فكانت الفر�صة مواتي ًة لهم حين زارهم في ال�سنة العا�شرة من البعثة في الطائف،
حيث ح�صل النقا�ش الثاني؛ �إذ ق�ضى ر�سول اهلل فيها بع�ض الوقت يدعوهم فلم ي�ستجيبوا،
وخافوا على �أحداثهم �أن يت�أثروا بدعوته((( .وهكذا كان �إيذاء الثقفيين للدعوة و�صاحبها

إيذاء �شديداً ،في الطائف وخارجها.
� ً

و�إذا جاز لهذه الدرا�سة �أن تعقد مقارنة بين المدن الثالث :مكة ،والطائف ،والمدينة-

من حيث قبول الدعوة �أو رف�ضها -ف�إنها تخل�ص �إلى �أن زعماء قري�ش قد و�ضعوا في مكة
نظام ًا �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا متين البنيان ،وا�ضح المعالم ،نجح في �أن يب�سط على مكة

�أمان ًا وا�ستقراراً ،جعل منها �أكبر قوة �سيا�سية واقت�صادية في الحجاز في ذلك الحين(((.

الو ْح َد ِة و�ضرورة المحافظة عليها،
ي�ضاف �إلى ذلك �أن قري�ش ًا كان عندها �شعور ب�أهمية َ

حفاظ ًا على المكا�سب ال�سيا�سية واالقت�صادية التي حققتها قري�ش على يد زعمائها ،ابتداء
من ق�صي بن كالب ،ثم ابنه عبد مناف ،ثم ها�شم ،ثم عبد المطلب ،ومهما كان االختالف

بين البطون ،والمناف�سة بين بني ها�شم وبني عبد �شم�س� ،أو بين حلف المطلبين وحلف
الأحالف ،ف�إن �أحداً لم يكن م�ستعداً للذهاب في العداوة �إلى �أن يجعل وحدة قري�ش كلها

في خطر(((.

لهذا كان خوف قري�ش من دعوة النبي �أنها عر�ضت هذه الوحدة للخطر ،وهذا ظاهر في

�أقوال كثير من زعمائهم((( ،فيذكر ابن ه�شام�« :أن زعماء قري�ش من �أمثال عتبة و�شيبة ابني
ربيعة ،والوليد بن المغيرة ،والن�ضر بن الحارث ،و�أبي جهل بن ه�شام ،ومن اجتمع منهم

�آنذاك؛ قد طلبوا االجتماع بالر�سول  ،فجاء �إليهم وهو يظن �أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه
بداء ،فقالوا له :يا محمد� ،إنا قد بعثنا �إليك لنكلمك ،و�إنا واهلل ما نعلم رج ً
ال في العرب �أدخل
على قومه مثلما �أدخلت على قومك ،لقد �شتمت الآباءِ ،
و�ش َت ْم َت الآلهة،
وع ْب َت الدينَ ،

((( احلياة ال�سيا�سية يف الدولة العربية الإ�سالمية.68 :
((( مكة واملدينة.125 ،111 ،105 :
((( ال�سرية النبوية.132-130/1 :
((( مكة واملدينة.125 ،124 :
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و�س َّف ْه َت الأحالم ،وفر ْق َت الجماعة ،ف�إن كنت تطلب ما ًال جمعنا لك �أموالنا حتى تكون
َ
�أكثرنا ماالً ،و�إن كنت تطلب ال�شرف فينا فنحن ن�سودك علينا ،و�إن كنت تريد ُم ْلك ًا م َّل ْك َن َ
اك
علينا ،و�إن كنت مري�ض ًا طلبنا لك الطب من �أموالنا .لكن ر�سول اهلل  قال :ما جئتكم بهذا،
و�أنا بعثني اهلل ر�سوالً ،و�أمرني �أن �أكون ب�شيراً ونذيراً»(((.

لقد ارت�ضت مكة من الناحية ال�سيا�سية نوع ًا من التنظيم� ،ألغت فيه الرئا�سة القائمة على

أمور
الزعامة القبلية ،فحكمتها الع�شائر والبطون،
وتكون منهم ما عرف بالملأ ،فتوزعوا � َ
َّ
ال�سلطة ال�سيا�سية بينهم((( .وهم كانوا حري�صين على مبد�أ التناظر فيما بينهم بو�صفهم زعماء،
و�أن ال ي�سود �أحدهم على الآخر ،ومن هنا كانت المقاومة خوف ًا على انتقال ال�سيادة منهم،

�أو تحولها عنهم ،فتنتهي بذلك زعامة الملأ(((.

ثم �إن قري�ش ًا ا�ستمدت زعامتها الروحية ومكانتها ال�سيا�سية بين القبائل العربية من الوثنية

والأ�صنام ،التي جاء ر�سول اهلل يهاجمها ويدعو النا�س �إلى نبذها ،وفي دعوته هذه تقوي�ض

لبنيان قري�ش ال�سيا�سي ،وانتقا�ص من مركزها الديني ،وثقلها االقت�صادي ،وانف�ضا�ض القبائل
عنها(((.

يذكر الدكتور طه ح�سين �أن ر�سول اهلل  لو دعا قري�ش ًا �إلى التوحيد وحده من دون �أن

يم�س ذلك نظامهم االجتماعي واالقت�صادي؛ لأجابته كثرتهم من غير م�شقة وال جهد؛ لأن
قري�ش ًا لم تكن م�ؤمنة ب�أوثانها �إيمان ًا خال�ص ًاً ،وال هي حري�صة عليها حر�ص ًا دقيقاً ،لكنها كانت
تتخذ الأوثان و�سيلة ال غاية ،فهي تنتفع منها وت�ستمد ثروتها االقت�صادية بما كانت تجلب

�إليها من الثمرات(((.

�إن هذا الحديث عن مكة ينطبق تمام ًا على مناف�ستها الطائف ،وما يقال عن هذه يقال عن

تلك ،ولوجود ت�شابه وت�شابك وتناف�س والتقاء بينهما �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا ً؛ وقفت
((( ال�سرية النبوية.296 ،295/1 :
((( ال�سرية النبوية.132/1 :
((( الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية.118 :
((( بالد احلجاز 70 :وما بعدها.
((( الفتنة الكربى .11/1
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كل منهما موقف المعار�ض خوف ًا على م�صالحهما المادية وال�سيا�سية من �أن تتعر�ض للخطر،

ولذا رف�ضت الطائف الدعوة كما رف�ضتها مكة ،وقاومتها كما قاومتها.

وعلى العك�س من ذلك تمام ًا كان الأمر في المدينة� ،إذ لم تكن المدينة وحدة �سيا�سية

كمكة والطائف ،فالأو�س والخزرج قبيلتان متنازعتنان ال تكفان عن الحروب والعداوات
فيما بينهما .وكانت لليهود �سيا�ستهم في �إ�ضرام نار العداوة ،و�إيقاد الفتن ،و�إ�شعال الحروب،

والإيقاع بين الفريقين ،فيحالفون الأو�س على الخزرج غالب ًاً ،ف�إذا هد�أت الفتنة ،و�أراد القوم
�أن ِ ّ
يوح ُدوا �صفوف َُهم� ،أعاد اليهود الفتن َة ِل ُت ِطلَّ بر�أ�سها من جديد،
يحك ُموا عقولهم ،و�أن ِ ّ

فيهددون العرب بالنبي المنتظر الذي �أظل زمانه قائلين لهم�« :إننا �سنكون معه فنقتلكم قتل

عاد و�إرم».

ولذلك �أ�سرع الرهط من الخزرج بعد مقابلتهم النبي � إلى الإ�سالم فقالوا لبع�ضهم:

«هذا واهلل الذي كانت اليهود تعدكم به ،فال ي�سبقنكم �إليه»(((.

لقد �سعى الأو�سيون والخزرجيون لعقد محالفات مع مكة حفاظ ًا على النف�س والم�صلحة،

لكن قري�ش ًا كانت ال تقبل ب�سيا�سة المحالفات مع المدينة ومع الأطراف المتنازعة بالذات،
َّ

كي ال تخلق مراكز نفوذ ت�ضر بم�صلحتها وطرقها التجارية المهمة ،وهذا وا�ضح من رف�ض

قري�ش محالفة الأو�س ،ووقوف �أبي جهل �ضد هذه المحالفات(((.

�أما زعماء الأو�س والخزرج فقد ر�أوا �أن �صاحب الدعوة قد ي�ستطيع توحيد �صفوفهم،

و�إزالة العداوات من �صدورهم ،و�إقامة نظام �سيا�سي واجتماعي ،فحين اجتمعوا بر�سول اهلل
في بيعة العقبة الثانية ،كانوا ي�شعرون �أن اهلل تعالى قد اخت�صهم بهذا النبي المرتقب ،و�أنهم
�سينالون الن�صر على �أعدائهم من اليهود بزعامة النبي الكريم ،تحت راية الدعوة التي َب َّل َغهم

�إياها(((.

لجملة الأ�سباب ال�سابقة ا�ستجابت المدينة المنورة للدعوة ،ف�آمنت بها و�آوتها ،وتخاذلت
((( ال�سرية النبوية ،429/1 :تاريخ اليعقوبي  ،38 ،37/2تاريخ الطربي .354 ،353/2
((( الكامل يف التاريخ.677-676/1 :
((( ال�سرية النبوية.429-428/1 :
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عنها الطائف ،فهجرتها ولفظتها.

ب -بعد الهجرة:
تمتد هذه المرحلة لت�شمل موقف ثقيف من الإ�سالم منذ هجرة الر�سول � إلى المدينة،

حتى ح�صار الطائف.

لعل �أبرز ما يالحظ على ثقيف في هذه المرحلة هو ا�ستماتتها في مقاومة الدعوة

و�صاحبها ،فلقد ا�شتركت برجالها ون�سائها و�سالحها ،لدفع الدعوة ومقاومتها ،واتخذت

في �سبيل ذلك جهداً لمجابهتها ،وعلى الرغم من �ضراوة المقاومة؛ ف�إن ذلك لم يحل دون
دخول بع�ض الثقفيين الإ�سالم ،وهجرتهم �إلى المدينة مخالفين ومعاندين ثقيف ًا كلها ،ومن

ه�ؤالء عمار وعامر ولدا غيالن بن �سلمة الثقفي(((.

لقد كانت م�ساهمة الثقفيين مع القر�شيين في الحرب �ضد النبي  م�ساهمة فعالة ،فقد

�ساهمت ثقيف مع قري�ش في معركة بدر بتحري�ض من �أبي جهل ،وكان الأخن�س بن �شريق
الثقفي قد حاول اال�شتراك في موقعة بدر� ،إال �أن و�صول قافلة – �أبي �سفيان� -إلى مكة �سالم ًة
جعله يعود بمن كان معه من بني زهرة(((.
وبعد معركة بدر عاد �أمية بن �أبي ال�صلت من ال�شام يريد الإ�سالم ،لكنه �سمع بمقتل

�أقاربه من الثقفيين في بدر فامتنع عن الإ�سالم ،وبقي في الطائف حتى مات ،وقد كان من

المحر�ضين لقري�ش �ضد الر�سول  بعد بدر ،وهو القائل في ذلك:
َ����ل
م�������اذا بِ������بَ ْ
������د ٍر وال���� َع����قَ���� ْن����ق ِ

������را ِزبَ������ ٍة
م ْ
ِ�����ن َم َ

جحاجِ ح(((

َ َ

ْ

وفي معركة �أحد ا�شتركت ن�ساء ثقيف مع �أزواجهن من القر�شيين في قتال الم�سلمين(((،
((( الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،255/2 :اجلمهرة.268 :
((( املغازي ،45 – 44/1 :تاريخ الطربي ،348/2 :املحرب.459 :
((( انظر :الأغاين  ،126/4وقد نهى ر�سول اهلل  عن رواية هذه الق�صيدة.
((( املغازي� ،201/1 :أن�ساب الأ�رشاف.312/1 :
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منهن برزة بنت م�سعود الثقفي -وهي �أم عبد اهلل الأكبر -مع �صفوان بن �أمية ،وخرج عمرو
بن العا�ص بامر�أته هند بنت منبه الثقفي ،وكذلك �أبو �سفيان ومعه امر�أتان من ثقيف هما هند

بنت عتبة و�أميمة بنت �سعد ،وا�شترك الأخن�س بن �شريق الثقفي ب�صفته حليف ًا لبني زهرة ،فهو

يتبع قري�ش ًا بالوالء ،وقد قتل ابنه �أبو الحكم بن الأخن�س في المعركة(((.

ويذكر الواقدي �أن قري�ش ًا ومن ان�ضوى �إليها من العرب ا�شتركوا في موقعة الخندق،

ولم ي�شر �إلى ا�شتراك ثقيف فيها ،و�إن كانت قبائل قي�س عيالن -ومنها �سليم وغطفان -قد

�شاركوا فيها(((.

وفي غمرة تلك الأحداث �أ�سلم المغيرة بن �شعبة الثقفي �إثر عودته من رحلته �إلى م�صر،

فكان �إ�سالمه �ضربة كبيرة لقبيلته ثقيف وحليفتها قري�ش ،و�شهد مع النبي بيعة الر�ضوان،
ووقف مدافع ًا عن ر�سول اهلل  ،(((ومنع عمه عروة بن م�سعود من �أن تم�س يده لحية ر�سول

اهلل �أثناء الحديث بينهما ،فقال له محذراً �إياه« :ا�ضمم يدك» .وقد كان لموقف المغيرة هذا
�أثر �سيء في نف�س عروة؛ حين وجد �أن ابن �أخيه هو الذي يقف بجانب الر�سول � ضد

قومه(((.

�إن عروة كان مج�سداً موقف قومه ثقيف في عداوة النبي  حين قال« :يا مع�شر قري�ش..

�أل�ستم الوالد و�أنا الولد ،وقد ا�ستنفرت �أهل عكاظ لن�صركم ،وقد ا�ستنفرت �أنا نف�سي وولدي
ومن �أطاعني»؟ ،وهو الذي طلب من قري�ش �أن ير�سلوه �إلى ر�سول اهلل مفاو�ض ًا في ال�سنة

ال�ساد�سة من الهجرة ،فقبلت قري�ش مطلبه ،وهذا ي�ؤكد قوة العالقة ،ومتانة ال�صلة التي تربط
بين قري�ش وثقيف(((.

عاد عروة بن م�سعود بعد المفاو�ضة نا�صح ًا الم�شركين عامة -وقري�ش ًا خا�صة -ب�ضرورة
((( املغازي ،308 ،202/1 :ال�سرية النبوية.619/1 :
((( املغازي� ،444 ،443/2 :أن�ساب الأ�رشاف.343/1 :
((( املغازي 596/2 :وما بعدها.
((( املغازي.596/2 :
((( املغازي.594/2 :
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م�صالحة ر�سول اهلل ؛ كي ال يحدث ما ال تحمد عقباه بينهم((( ،ال�سيما �أنه قد �أ�سلم عدد
ون ب�إ�سالمهم رد فعل عنيف بين �صفوف قبيلتهم؛ بانحياز المزيد
من الثقفيين الذين قد ُي ْح ِد ُث َ

من رجالهم نحو محمد و�أ�صحابه((( ،وقد كان لموقف عروة بن م�سعود من ال�صلح مع
ر�سول اهلل  ما ي�سوغه �إذن.

المدة التي �سبقت �صلح الحديبية :عامر وعمار
وكان من الذين �أ�سلموا من الثقفيين في ّ

ولدا غيالن بن �سلمة ،وحكيم بن الحارث الثقفي ،والمغيرة بن �شعبة� .أما الذين �أ�سلموا من
الثقفيين في المدة التي �أعقبت �صلح الحديبية؛ فكان منهم عتبة((( بن �أ�سيد بن جارية الثقفي،

وكان يلقب ب�أبي ب�صير ،وهو من �أ�سرة الأخن�س بن �شريق الثقفي ،جاء المدينة م�سلم ًا بعد
إيفاء ب�أحد �شروط ال�صلح ،وكان هذا الطلب
الحديبية ،فطلب الأخن�س من ر�سول اهلل رده � ً

با�سم بني زهرة ولي�س باعتباره ثقيفاً؛ لأن �أبا ب�صير من قري�ش بالحلف((( ،ف�سلمه ر�سول اهلل

�إلى رجلين بعثهما الأخن�س((( ،وكان عتبة يدرك ما ي�ضمره له الأخن�س ،فغافل الرجلين وقتل

�أحدهما ،وفر �إلى ر�سول اهلل ،لكن ر�سول اهلل رف�ض ذلك ،فخرج �أبو ب�صير �إلى (العي�ص)،
وكونوا قوة �ضيقت على قري�ش،
وهناك ا�ستطاع �أن يجمع كل من حب�ستهم قري�ش في مكةَّ ،

فال يخرج منهم رجل �إال قتلوه ،وال عير �إال اختطفوها ،فطلبت قري�ش من ر�سول اهلل �إيواءهم
في المدينة.

وكتب ر�سول اهلل � إلى �أبي ب�صير �أن يقدم ب�أ�صحابه �إلى المدينة ،لكن الكتاب و�صله

وهو يحت�ضر ،فمات والكتاب في يدهَ ،ف َق َبره �أ�صحابه هناك و�صلوا عليه ،وبنوا على قبره
م�سجداً(((.

((( املغازي.597 ،596/2 :
((( الإ�صابة ،255/2 :اال�شتقاق.302 :
((( كان �أبوه حليف ًا لبني زهرة� ،أ�سلم يوم الفتح ،و�شهد مع ر�سول اهلل  غزوة حنني ،و�أعطاه ر�سول اهلل مئة بعري ،انظر:
الزركلي ،ما ر�أيت وما �سمعت.68 :
((( املغازي( 116/2 :وال�رشط �أنه من �أتى من قري�ش بغري �إذن وليه رده �إليه).
((( املغازي.625/2 :
((( املغازي.629-627/2 :
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ثم كانت م�ساهمة الثقفيين الذين �أ�سلموا مع ر�سول اهلل  في غزواته التالية ،فقد ا�شتركوا

معه في فتح خيبر ومكة ،وكان من ه�ؤالء يعلى بن �سبابة بن عوف الثقفي ،و�أبو حذيفة من
ولد عتاب بن مالك الثقفي(((.

ولما فتح اهلل على الم�سلمين مكة ودخلت قري�ش في الإ�سالم ،وانتهت بذلك معار�ضتها

للإ�سالم والم�سلمين؛ �أدركت ثقيف �أنه البد لها �أن تغير تفكيرها ،وتقيم �أمورها باتجاه �آخر
يختلف عما كانت تفكر فيه قبل فتح مكة.

فلماذا ال يتجه تفكيرها �إلى �أن تتبو�أ ال�صدارة ،وتحتل موقع زعامة الحجاز ،بعد �أن تخلت

عنه مكة طواعية؟

ولماذا ال تح�شد كل الطاقات والإمكانات المعادية والمحاربة والهاربة ،فت�ؤ ّلف منها قوة

لمواجهة الواقع الجديد ال�سيما �أن الظروف مواتية لها ،والفر�صة �سانحة �أمامها؟(((.

ي�شير الواقدي �إلى�« :أنه لما فتح ر�سول اهلل  مكة؛ م�شت �أ�شراف هوازن بع�ضها �إلى

محمد
بع�ض ،وثقيف بع�ضها �إلى بع�ض ،وح�شدوا ،وبغوا ،و�أظهروا �أن قالوا :واهلل ما القى
ٌ
قوم ًا يح�سنون القتال ،ف� ِ
أمركُ ْم ،ف�سيروا �إليه قبل �أن ي�سير �إليكم»(((.
أجم ُعوا � َ
وهذا ما حدث فع ً
ال حين �أعدت هوازن وثقيف العدة لحرب النبي  ،وقد تمثل ذلك

في موقعة حنين ،وهو ما �سوف تعر�ض له الدرا�سة في الف�صل القادم.

لقد طمحت ثقيف وطمعت �أن تكون النبوة فيها ،ولذلك لم تقبل �أن ت�ضع على ر�أ�سها

رج ً
ال من بني عبد مناف ،وهذا ما عبر عنه �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي حين قال« :كيف �أتبع

الغالم من بني عبد مناف!؟»((( ،وهو القائل �أي�ض ًاً« :واهلل ما كنت لأ�ؤمن بر�سول من غير

ثقيف» ،وكان ي�أمل �أن يكون هو الر�سول المنتظر((( ،ف�أنزل اهلل �سبحانه وتعالى في �ش�أنه:

((( ال�سرية النبوية ،324-323/2 :الإ�صابة.43/4 ،669/3 :
((( �أن�ساب الأ�رشاف.281/1 :
((( املغازي.885/3 :
((( البداية والنهاية ،224/2 :الإ�صابة.130 ،129/1 :
((( الإ�صابة.130 ،129/1 :

90

{(((.

}

لقد �أ�صيبت قري�ش وثقيف بخيبة �أمل حين ظهرت النبوة في محمد  ،وما كان

حربها للدعوة و�صاحبها راجع ًا لعدم �إيمانها ب�صدق الدعوة و�صحتها ،و�إنما كان ح�سداً

ملأ قلوبهم ،و�أعمى �أب�صارهم ،فنطق ل�سانهم بما اعتمل في �صدورهم ،فقال الوليد بن
ُ
بن عمير
كبير قري�ش
ُ
و�سيدهاُ ،
وي ْت َرك �أبو م�سعود عمرو ُ
المغيرة� :أينزل على محمد و�أ ْت َر ُك �أنا ُ
الثقفي �سيد ثقيف ،ونحن عظيما القريتين؟ حكى اهلل تعالى ذلك في كتابه فقال جل �ش�أنه:
}

{(((.
ر�أت ثقيف �إذن �أن ك ً
ال من عروة بن م�سعود� ،أو كنانة بن عبد ياليل� ،أو م�سعود بن معتب،

�أو الأخن�س بن �شريق الثقفي؛ �أحق بالر�سالة من محمد(((.

و�س َداها
هكذا ربطت بين مكة والطائف عالقات وطيدة ُل ْح َم ُتها الم�صاهرات الأ�سريةَ ،

الم�صالح االقت�صادية والعالقات التجارية ،وما كانت ثقيف تقف هذا الموقف المعار�ض من

الدعوة مجاملة لمكة ،بل دفاع ًا عن الم�صالح الم�شتركة ورعاية لها(((.

� -9إ�سالم ثقيف:
لما فتح اهلل مكة على ر�سوله  والم�ؤمنين ،وخ�ضعت له قري�ش ،خافت هوازن وثقيف،
وقالوا قد فرغ محمد لقتالنا ،فلنغزه قبل �أن يغزونا ،و�أجمعوا �أمرهم على هذا ،وو َّل ْوا عليهم

مالك بن عوف الن�صري ،فاجتمع �إليه هوازن وثقيف وبع�ض بني هالل ،ولم يح�ضرها من

هوازن كعب وكالب و�أغلب بني هالل؛ لأنهم ر�أوا في ذلك التحالف مخاطرة ومهلكة
لهم(((.

((( الأعراف.175 :
((( الزخرف .31
((( �أن�ساب الأ�رشاف ،134/1 :اال�شتقاق.306-303 :
((( تاريخ الطربي 597/3 :ج � ،266/7أن�ساب الأ�رشاف ،160/5 :تاريخ امل�ستب�رص.22 ،21 :
((( املغازي� ،866/3 :سرية ابن ه�شام.437/2 :
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وكان ت�صميم هوازن وثقيف على مقاتلة الم�سلمين وك�سر �شوكتهم حافزاً ودافع ًا �إلى

ق�ضاء على
محالفة القبائل المجاورة ،وتحري�ضها �ضد الم�سلمين ،حتى و�إن لم يحقق ذلك
ً

و�سداً �أمام زحفهم ،فاتجهوا �إلى قبائل قي�س عيالن
حداً من تو�سعهمّ ،
الم�سلمين؛ فليكن ّ
المحيطة بهم ،البعيدة عن الإ�سالم ،لك�سب ت�أييدهم بهذا التحالف القي�سي الثقفي الذي �أحيا

ذكرى حرب الفجار ،التي حدثت ب�سبب التناف�س بين مكة والطائف حول زعامة التجارة
العربية ،وانتهت بانت�صار مكة على الطائف ،فما زال الثقفيون يعانون مرارة تلك الهزيمة

التي جعلتهم يفكرون في االنتقام� ،أم ً
ال في �أن يرجح ميزان القوى لم�صلحتهم ،فت�ست�أثر

ثقيف بال�سلطتين ال�سيا�سية واالقت�صادية مع ًا(((.

وقد ر�أت ثقيف في الت�صدي للم�سلمين تحقيقا لم�آرب �شتى� ،سواء �أكانت دينية �أم �سيا�سية

�أم اقت�صادية ،فمن الناحية الدينية وجدت ثقيف نف�سها معنية بحماية الديانة الوثنية المهددة
باالنهيار والزوال ،ال�سيما بعد دخول مكة في الإ�سالم ،فلماذا ال ي�صبح بيت الالت في
الطائف بدي ً
ال عن البيت الحرام في مكة؟ ولماذا ال تحتل ثقيف تلك المكانة الدينية التي

تميزت بها قري�ش في مكة �سنين متطاولة ،فكانوا وما زالوا حماة البيت و�سدنته ،ودانت لهم
ّ
العرب ،فلماذا ال تحظى ثقيف بذلك؟

ومن الناحية ال�سيا�سية ف�إن انت�صار هوازن وثقيف على الم�سلمين وك�سر �شوكتهم؛ �سيرفع

مكانتهم بين العرب.

�أما من الناحية االقت�صادية -وهي ذات �أهمية كبيرة -ف�إن هناك رغبة حقيقية لدى الثقفيين

في اال�ستيالء على �أموال القر�شيين الم�ستثمرة في الطائف((( ،وانهاء احتكار قري�ش التجارة
منذ حروب الفجار ،ف�إذا ظفرت ثقيف بتلك المكا�سب ف�إن ذلك �سيمنحها قوة في عالقاتها

الخارجية ،وتوطيد �صالتها بالقبائل المحيطة بها والدول المجاورة لها ،وهذا �سي�ؤدي �إلى
�إنعا�ش اقت�صادها ،وتعريف الم�ستوردين بمنتجاتها المحلية مبا�شرة دون �أن يكون لقري�ش

((( الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية.120 :
((( �سرية ابن ه�شام ،411-409/2 :دائرة املعارف الإ�سالمية  ،55/15تاريخ امل�ستب�رص.22 ،21 :
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و�ساطة �أو دور فيها(((.
�أدركت هوازن وثقيف �أن ات�ساع نفوذ الم�سلمين هو تهديد لهم؛ لذا بد�أت ا�ستعداداتهم

لمواجهة الم�سلمين قبل فتح مكة ،فهم يرقبون حركتهم ،ويتابعون م�سيرهم ،فلما ر�أوا

الم�سلمين قد اتجهوا �إلى مكة تلك�أوا((( ،لعل قري�ش ًا تكفيهم �شر القتال ،فلما ا�ست�سلمت

الم ْر َمى الثاني بعد مكة ،فتهي�أوا للحرب ،وح�شدوا جموعهم((( في حنين،
علموا �أنهم َ

وقرروا ن�سيان الما�ضي وخالفاته ،وتوحيد �صفوفهم لمواجهة الخطر المحدق بهم(((.

وقد اتخذ مالك بن عوف زعيم هوازن وثقيف ا�ستعدادات كبيرة ،وتعبئة عالية منها:
-1اختيار مكان المعركة وزمانها ،فكان وادي حنين م�سرح ًا لها ،و�أوطا�س نقطة للتجمع
فيها((( ،وقاعدة انطالق �ضد الم�سلمين.

-2الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على الم�سلمين :فقد قرر �أن يكون الهجوم من
جانبهم؛ لأن الن�صر– في الغالب– يكون للمهاجم� ،أما المدافع فيكون – غالباً -في
مركز ال�ضعف ،وقد �آتت هذه الخطة ثمارها بع�ض الوقت ،ثم رجحت موازين القوى

لم�صلحة الم�سلمين.

-3ح�شد ذراري المقاتلين و�أموالهم خلف الجي�ش� :أمر قائد هوازن وثقيف بح�شد ن�ساء
المقاتلين و�أطفالهم و�أموالهم خلفهم؛ لأن المقاتل – ح�سب اعتقاده – �إذا �شعر �أن �أعز
ما يملك وراءه في المعركة؛ �صعب عليه �أن يلوذ بالفرار.

عن �أن�س بن مالك  قال« :افتتحنا مكة ،ثم غزونا حنيناً ،فجاء الم�شركون ب�أح�سن
�صفوف ر�أيت ،قال :ف�صفت الخيل ،ثم ُ�ص َّفت المقاتلة ،ثم �صفت الن�ساء من وراء ذلك،

((( حممد يف املدينة.71 :
((( تاريخ الطربي.70/3 :
((( مل تذكر كتب ال�سري عدد هذه اجلموع بال�ضبط� ،إال �أن بروكلمان يذكر �أنهم كانوا جي�ش ًا من ثالثني �ألف مقاتل ،يف حني
يذكر مونتجمري وات �أن تعدادهم ع�رشون �ألف رجل ،انظر :تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية ،61 :حممد يف املدينة.72 :
((( تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية ،61 :حممد يف املدينة.72 :
((( املغازي ،887/3 :و�سرية ابن ه�شام ،437/2 :و�أوطا�س :واد يف ديار هوازن ،وفيه كانت موقعة حنني ،انظر :معجم
ما ا�ستعجم .131/1
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ثم �صفت الغنم ،ثم �صفت النعم»(((.
-4تجريد ال�سيوف وك�سر �أجفانها :جرت عادة العرب في حروبهم �أن يك�سروا �أجفان
�سيوفهم قبل بدء القتال ،وهذا ي�ؤذن ب�إ�صرار المقاتل على الثبات �أمام الخ�صم حتى

الن�صر �أو الموت .وقد �أمر مالك جنده بذلك بقوله� :إذا ر�أيتم القوم فاك�سروا جفون
�سيوفكم ،و�شدوا �شدة رجل واحد عليهم(((.

-5و�ضع الكمائن لمواجهة جي�ش الم�سلمين واالنق�ضا�ض عليهم؛ عم ً
ال بم�شورة الفار�س
المحنك دريد بن ال�صمة ،وقد كادت هذه الخطة �أن تق�ضي على الم�سلمين.

وا�شتركت ثقيف في الحرب بفرعيها :الأحالف وبني مالك ،وكان لكل منهم قائد،

فقائد الأحالف قارب بن الأ�سود بن م�سعود الثقفي ،وقائد بني مالك ذو الخمار �سبيع بن
الحارث.

�أخذ مالك بن عوف �أهبته وعدته لحرب الم�سلمين والمباد�أة في الهجوم عليهم،
مزهواً
ّ

بقوته ،حازم ًا في تنفيذ ر�أيه� ،ضارب ًا �صفح ًا عن كل الآراء المخالفة له ،ومن ذلك رف�ضه لر�أي

دريد بن ال�صمة الذي حذره من عاقبة جلب الن�ساء ،والأطفال ،والأموال �إلى المعركة ،و�أن
ذلك ال يغني عن المقاتل �شيئاً.

ذكرت الم�صادر �أن دريد بن ال�صمة حين نزل الأر�ض ولم�سها بيده قال :ب�أي واد �أنتم؟

قالوا :ب�أوطا�س .فقال :نعم مجال الخيل؛ ال حزن �ضر�س ،وال �سهل ده�س ،مالي �أ�سمع

رغاء البعير ،ونهاق الحمير ،وثغاء ال�شاء ،وخوار البقر ،وبكاء ال�صغير؟ قالوا� :ساق مالك
من النا�س �أبناءهم ،ون�ساءهم ،و�أموالهم .قال :يا مع�شر هوازن �أمعكم من بني كالب بن

ربيعة �أحد؟ قالوا :ال .قال دريد :لو كان خيراً ما �سبقتموهم �إليه ،ولو كان ذكراً �أو �شرف ًا ما
تخلفوا عنه ،ف�أطيعوني يا مع�شر هوازن ،وارجعوا وافعلوا ما فعل ه�ؤالء .ف�أبوا عليه .قال:

فمن �شهدها منكم؟ قالوا :عمرو بن عامر ،وعوف بن عامر .قال :ذلك الجذعان من عامر
((( �صحيح م�سلم :كتاب الزكاة ،باب �إعطاء امل�ؤلفة قلوبهم ( 736/2رقم .)1059
((( انظر :جممع الزوائد ( )180 ،179/6وامل�ستدرك للحاكم (� )49 ،48/3صحيح الإ�سناد.
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ال ي�ضران وال ينفعان ..فقال :يامالك �إنك تقاتل رج ً
ال كريماً ،وقد �أ�صبحت رئي�س قومك،
و�إن هذا اليوم كائن لما بعده من الأيام .قال مالك� :أردت �أن �أجعل خلف كل رجل �أهله،

وماله ،وولده ،ون�ساءه حتى يقاتل عنهم .قال دريد :ما فعلت كعب وكالب يامالك؟ قالوا:
لم ي�شهدها منهم �أحد .قال :غاب الجد والحد ،ولو كان يوم رفعة وعالء لم تغب عنه كعب
وكالب .يامالك� ،إنك لم ت�صنع بتقديم بي�ضة هوازن �إلى نحور الخيل �شيئاً ،ف�إذا �صنعت
فال تع�صني في هذه الخطة ،ارفعهم �إلى ممتنع بالدهم ،وعليا قومهم وعزهم ،ف�إن كانت
لك لحق بك َم ْن وراءك ،وكان �أهلك ال خوف عليهم ،و�إن كانت عليك �ألفاك ذلك ،وقد

�أحرزت �أهلك ومالك.

فغ�ضب مالك من قوله ،وقال :واهلل ال �أفعل ،وال �أغير �أمراً �صنعته� ،إنك قد كبرت وكبر

علمك ،وحدث بعدك من هو �أب�صر بالحرب منك.

قال دريد :يا مع�شر هوازن ،واهلل ما هذا لكم بر�أي ،هذا فا�ضحكم في عورتكم ،وممكن

منكم عدوكم .فقالوا :واهلل لئن ع�صينا مالك ًا وهو �شاب ليقتلن نف�سه((( .فلما ر�أى دريد �أنهم

خالفوه .قال :هذا يوم لم �أ�شهده ،ولم �أغب عنه.

يتبين من خالل هذا الحوار �أن مالك ًا كان �صلب ًا عنيداً ،م�صراً على ر�أيه في الحرب،

مزهواً بت�أييد هذه الجموع له.
م�ستعداً لها ،باذ ًال في �سبيلها كل ما تحتاجه،
ّ
ّ

�أما جي�ش الم�سلمين؛ فقد بقي ر�سول اهلل  في مكة ،خم�سة ع�شر يوم ًا((( ،وهذه مدة

قد تكون غير كافية لال�ستعداد لمواجهة موقف ع�صيب كهذا ،فقد كان مع النبي  ع�شرة

�آالف مقاتل دخل بهم مكة فاتحاً ،ي�ضاف �إليهم �ألفان يقود مقدمتهم خالد بن الوليد ،يذكر

ابن ه�شام ذلك فيقول« :ثم خرج ر�سول اهلل  معه �ألفان من �أهل مكة ،مع الع�شرة �آالف

من �أ�صحابه الذين خرجوا معه ،فكانوا اثني ع�شر �ألفاً ،ثم م�ضى ر�سول اهلل على وجهه يريد
لقاء هوازن»(((.

((( املغازي ،889 ،887/3 :تاريخ الطربي.73-72/3 :
((( تاريخ الطربي ،70/3 :املغازي .889/3
((( ال�سرية النبوية ،440/2 :تاريخ الطربي.73/3 :
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عن �أن�س بن مالك  قال :لما كان يوم حنين �أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهم،

ومع النبي يومئذ ع�شرة �آالف ،ومعه الطلقاء وهم �ألفان ،و�سعى ر�سول اهلل لت�أمين عدة الجي�ش،

فطلب من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثالثة �آالف رمح �إعارة ،وطلب من

�صفوان بن �أمية دروعاً ،وتكفل  بال�ضمان ،وكان نوفل و�صفوان ال يزاالن على �شركهما.
عن �صفوان بن يعلى بن �أمية عن �أبيه عن النبي  قال�« :إذا �أتتك ر�سلي ف�أعطهم� -،أو

قال -:فادفع �إليهم ثالثين درعاً ،وثالثين بعيراً� ،أو �أقل من ذلك» فقال له :العارية م�ؤداة يا

ر�سول اهلل؟ فقال النبي « :نعم»(((.

لقد كان فتح مكة ماث ً
ال في �أذهان الم�سلمين ف�أح�سوا بقوتهم ،وت�صوروا �أنهم لن ُي ْغ َلبوا

�أبداً ،فا�ستهانوا بقوة عدوهم ،فقال �أحد ال�صحابة« :لو لقينا بني �شيبان ما بالينا ،وال يغلبنا
اليوم �أحد من قلة»((( وقول ر�سول اهلل« :خير الأ�صحاب �أربعة ،وخير ال�سرايا �أربعمئة،

وخير الجيو�ش �أربعة �آالف ،وال تغلب اثنا ع�شر �ألف ًا من قلة كلمتهم واحدة»(((.

ويبدو �أن بع�ض الرجال قد خرجوا مع النبي وهم حرب عليه ،و�أكثر رغبة في هزيمته ،ولم

يكن ذلك خافي ًا على ر�سول اهلل.

يذكر الواقدي �أن من خرج مع الر�سول  من الذين لم ي�سلموا� ،أو لم يتغلغل الإ�سالم

في نفو�سهم بعد؛ منهم� :أبو �سفيان بن حرب ،و�صفوان بن �أمية ،وحويطب بن عبد العزى،
و�سهيل بن عمرو ،والحارث بن ه�شام ،وعبد اهلل بن �أبي ربيعة؛ ينظرون لمن تكون الدائرة
في الحرب(((.

يذكر ابن ه�شام خبراً يبين ما في نفو�س القوم من ع�صبية قبلية فيقول« :فلما انهزم النا�س،

ور�أى من كان مع ر�سول اهلل من جفاة �أهل مكة الهزيمة ،تكلم رجال منهم بما في �أنف�سهم
((( انظر :م�سند ال�شاميني للإمام �أحمد ،حديث رقم ( )1124قال املحقق� :صحيح الإ�سناد ،ورواته ثقات� ،صفحة:
.271
((( املغازي.889/3 :
((( املغازي.890/3 :
((( املغازي ،895/3 :الكامل يف التاريخ.263/2 :
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من ال�ضغن ،فقال �أبو �سفيان بن حرب :ال تنتهي هزيمتهم دون البحر ،و�صرخ جبلة بن
الحنبل – قال ابن ه�شام كلدة بن الحنبل -وهو مع �أخيه �صفوان بن �أمية م�شرك في المدة التي
جعل له ر�سول اهلل � :أال بطل ال�سحر اليوم .فقال له �صفوان :ا�سكت ف�ض اهلل فاك ،فواهلل

لأن يربني رجل من قري�ش؛ �أحب �إلي من �أن يربني رجل من هوازن»(((.

فقد ف�ضل �صفوان رج ً
ال من قري�ش على �آخر من هوازن ،ومعلوم �أن ر�سول اهلل قر�شي،

فهو مف�ضل عند �صفوان لهذا ال�سبب.

في �أحداث المعركة :يذكر �أن مالك بن عوف و�صل �إلى �أر�ض تهامة الجبلية ،و�سيطر

على الممرات ال�ضيقة ،وع�سكر بجي�شه بين �شعاب الجبل ،وا�ستطاع �أن يرقب تقدم العدو،

ويخفي �أو�ضاع جنوده ،وو�صل جي�ش الم�سلمين �إلى �أوطا�س حتى فاج�أهم العدو المختفي،

عل كال�سيل الجارف؛
المترب�ص خلف ال�صخور ،والأودية ،وال�شعاب ،بالهجوم عليهم من ٍ
مقو�ض ًا �أركانهم ،مخلخ ً
ال �صفوفهم ،مفرق ًا جموعهم ،وانت�شر الذعر والفزع والهلع بين
النا�س ،فلم يدروا من �أين ي�أتيهم الموت ،ال�سيما تلك القبائل حديثة العهد بالإ�سالم.

لقد حلت الهزيمة بالم�سلمين بادئ الأمر بهذه الخطة المحكمة� ،إ�ضافة �إلى عامل الغ�ش

والتمويه الذي ا�ستخدمه مالك في هذا الهجوم ،حيث �ساق الن�ساء والذراري وجعلهم

�صفوفاً ،ثم �ساق الإبل والبقر والغنم ،فلما ر�أى الم�سلمون ذلك ح�سبوهم رجا ًال وبدا

جي�شهم مهيباً ،وهذا ما زاد في �إرباكهم ،وبث الذعر والخوف في نفو�سهم.

لكن موقف ر�سول اهلل  الحازم ،وثباته في �أر�ض المعركة ،ورباطة ج�أ�شه؛ كان له الأثر

الأكبر في تثبيت عزائم الم�سلمين ،وتذكيرهم بوعودهم ومواقفهم ال�سابقة ،بوا�سطة النداء

الذي وجهه العبا�س للم�سلمين ب�صوته الجهوري الم�ؤثر في النفو�س.

تذكر الم�صادر �أن ر�سول اهلل  قال حين ر�أى من النا�س ما ر�أى�« :أين �أيها النا�س ..قال :يا

عبا�س ..ا�صرخ :يا مع�شر الأن�صار ..يا �أ�صحاب ال�سمرة ..يقول :فناديت ،ف�أجابوا� :أن لبيك
لبيك .قال :فيذهب الرجل منهم يريد ليثني بعيره ،فال يقدر على ذلك ،في�أخذ درعه فيقذفها

((( �سرية ابن ه�شام.444-443/2 :
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في عنقه ،وي�أخذ �سيفه وتر�سه ثم يقتحم من بعيره ،فيخلي �سبيله في النا�س ،ثم ي�ؤم ال�صوت

حتى ينتهي �إلى ر�سول اهلل  ،حتى �إذا اجتمع �إليه منهم مئة رجل ا�ستقبلوا النا�س ،فاقتتلوا،

فكانت الدعوى �أول ما كانت :يا للأن�صار ،ثم جعلت �أخيراً :يا للخزرج ..وكانوا ُ�ص ْبراً عند
الحرب ،ف�أ�شرف ر�سول اهلل  في ركابه ،فنظر مجتلد القوم وهم يجتلدون ،فقال :الآن

حمي الوطي�س»((( ثم قال للعبا�س :ناولني ح�صيات .فناوله ح�صيات من الأر�ض ،ثم قال:
�شاهت الوجوه .ورمى بها وجوه الم�شركين ،وقال :ا ْن َه َز ُموا َو َر ِ ّب الكعبة(((.
يذكر الطبري �أن جبير بن مطعم قال :لقد ر�أيت ق َْب َل هزيمة القوم -والنا�س يقتلون -مثل

البجاد الأ�سود� ،أقبل من ال�سماء حتى �سقط بيننا وبين القوم ،فنظرت ف�إذا نمل �أ�سود مبثوث

قد ملأ الوادي فلم �أ�شك �أنها المالئكة ،ولم يكن �إال هزيمة القوم(((.

لقد ثبت مع ر�سول اهلل  في ذلك الموقف الع�صيب �صفوة من �صحابته المخل�صين

ال�صادقين؛ ك�أبي بكر ال�صديق ،وعمر بن الخطاب ،والعبا�س بن عبد المطلب ،وعلي بن
�أبي طالب الذي تمكن من �إ�صابة قائد الجموع – حامل الراية – عندما �أ�صاب عرقوبي

جمله ،فوقع على عجزه ،فوثب �أحد الأن�صار على الرجل فقتله ،فكان �سقوطه وم�صرعه

بداية الفو�ضى في �صفوف الم�شركين.

�شدد الم�سلمون الهجوم على العدو ف�أ�صابوا منهم مقت ً
ال عظيماً ،ثم خارت قواهم

فتراجعوا بعدما ر�أوا �أ�سراهم مقيدين عند الم�سلمين ،فقد قتل قائد بني مالك ذو الخمار

�سبيع بن الحارث ،وعثمان بن عبد اهلل �أحد �أ�صحاب راية الم�شركين ،وجمع كبير من بني
مالك قدر ب�أكثر من مئة قتيل((( .ومن الأحالف قتل اثنان هما :وهب ،واللجالج الذي قال
((( �سرية ابن ه�شام ،443/2 :تاريخ الطربي.75/3 :
((( املغازي ،899/3 :ويف �صحيح م�سلم �أن ر�سول اهلل قال« :ا ْن َه َز ُموا ورب حممد» .قال العبا�س :فما هو �إال �أن رماهم،
فما زلت �أرى َح َّدهم كلي ً
أمرهم مدبراً .انظر �صحيح م�سلم كتاب اجلهاد ( )1775باب ( )28غزوة حنني،
ال ،و� َ
و�أحمد يف م�سنده ( )1/1775من طريق الزهري.
((( تاريخ الطربي ،76/3 :املغازي.903-902 ،898/3 :
((( املغازي ،907 :يف حني يذكر ابن ه�شام �أن قتلى بني مالك كانوا �سبعني رج ً
ال ،انظر :ال�سرية .450-449/2
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فيه ر�سول اهلل« :قتل اليوم �سيد �شباب ثقيف»((( ،بينما ذم ر�سول اهلل قتلى بني مالك فقال عن

عثمان بن عبد اهلل�« :أبعده اهلل� ،إنه كان يبغ�ض قري�ش ًاً».

�إن ثقيف ًا ا�شتركت بفرعيها – الأحالف وبني مالك – في المعركة ،لكن بني مالك

ا�ستماتت في حرب الم�سلمين ،وهذا وا�ضح من عدد قتالهم ،في حين لم يكن ا�شتراك
الأحالف فعلياً ،فقد قتل اثنان منهم فقط ،ولربما يعود ذلك �إلى رغبة بني مالك في االنتقام
من قري�ش� ،أم ً
ال في ا�ستعادة نفوذهم ال�سيا�سي والتجاري� ،أما الأحالف فكانوا على �صلة

قوية بقري�ش ،لذا فروا من المعركة تاركين رايتهم معلقة على �شجرة(((.

وا�ست�شهد من الم�سلمين �أربعة فقط((( ،وغنم الم�سلمون غنائم كثيرة؛ �إذ و�صل عدد ما

غنموه من الإبل �أربعة وع�شرين �ألف بعير ،ومن الغنم �أربعين �ألفاً ،ومن الف�ضة �أربعة �آالف
�أوقية .وقد منع ر�سول اهلل قتل الذراري �أثناء المعركة وبعدها((( ،ووقع كثير من الم�شركين

في ال�سبي؛ حتى و�صل عددهم �إلى �ستة �آالف(((.

مدوي ًا في منطقة الحجاز ،بل في بالد العرب
كان ن�صر الم�سلمين يوم حنين ن�صراً عظيم ًا
ّ

كلها ،وذلك لعظم المواجهة بهذه الجموع التي احت�شدت لحرب الم�سلمين والق�ضاء
عليهم ،لذا لم يجر�ؤ �أحد بعدها �أن يقف �ضد ر�سول اهلل � ،إذ �أيقنت القبائل �أن ال فائدة
من حرب الم�سلمين ،ف�أقبلت على ر�سول اهلل للدخول في الإ�سالم� ،أو للتحالف� ،أو عقد

االتفاقيات والمعاهدات.

والبد من الإ�شارة �إلى ما ذكره الم�ست�شرقون(((� :أن من �أكبر �أخطاء مالك بن عوف

الن�صري ا�صطحابه الن�ساء والأطفال والأموال ،و�أن وجودهم كان من �أكبر عوامل الف�شل،
((( وهب واللجالج من بني غرية ،انظر :املغازي 907/3 :ويذكر ابن ه�شام يف ال�سرية � 450/2أن ا�سمه اجلالح.
((( املغازي.907/3 :
((( هم� :أمين بن عبيد وهو من الأن�صار ،و�رساقة بن احلارث من الأن�صار �أي�ضاً ،ورقيم بن ثابت بن ثعلبة ،و�أبو عامر
الأ�شعري الذي �أ�صيب ب�أوطا�س ،انظر� :سرية ابن ه�شام ،459/2 :واملغازي ،922/3 :وتاريخ الطربي.81/3 :
((( املغازي.905/3 :
((( املغازي.943/3 :
((( حممد يف املدينة 70 :وما بعدها.
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و�أعظم �أ�سباب الهزيمة ،فقد �صرخت الن�ساء والأطفال بعد �أن ا�شتد القتال ف َف َر ْرن ،وفر معهن

الرجال ،وولى الجميع �أدبارهم هرب ًا من الموت وطلب ًا للنجاة.

ولكن الواقع يدح�ض هذا الزعم؛ ذلك �أن �أمر ا�شتراك الن�ساء وا�ست�صحاب الذراري في

الحروب �أمر �شائع معروف عند العرب ،فكانت الن�ساء تخرج �إثارة للحما�س ،وا�ستنها�ض ًا
للهمم ،وا�ستثارة للعزائم ،و�شحذاً لقلوب الرجال على المقاومة واال�ستب�سال ،فوجودهن

كان عامل قوة وت�شجيع ،ولي�س عامل �ضعف وتثبيط.

بدر(((

القيان حتى يعزفن

والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فقد ا�ست�صحب الم�شركون في
ويهجون الم�سلمين ،وفي �أُ ُحد قال �صفوان بن �أمية« :اخرجوا بالظعن ،ف�أنا �أول من فعل،
وي َذ ِ ّك ْر َن ُك ْم قتلى بدر» .ف�أجابه �إلى ذلك عمرو بن العا�ص ،وعكرمة
أقم ُن �أن َي ْح َف ْظ َن ُكم ُ
ف�إنه � َ
بن �أبي جهل ،و�أبو �سفيان بن حرب ،و�آخرون ،و�صاحت هند بنت عتبة تحث ن�ساء مكة

على الخروج(((.

وا�شتراك ن�ساء هوزان لي�س �أمراً جديداً على العرب ،بل �إن الن�ساء الم�سلمات كن ي�شتركن

�أي�ض ًا في القتال ،فها هي ذي �أم �سليم تخرج يوم حنين ومعها خنجرها ،وقد ربطته حول

و�سطها ،وكانت تدعو ر�سول اهلل لقتل الفارين ،وكذلك فعلت �أم الحارث((( ،وخرجت �أم
عمارة في ُ�أ ُحد تقاتل ب�سيفها ،وتدافع عن ر�سول اهلل فيقول لها« :ومن ُيطيق ما ُتطيقين يا �أم
عمارة؟!»(((.

�أما ر�أي دريد بن ال�صمة فكان قائم ًا على نظرة �أبعد ،ومعرفة �أو�سع ،وخبرة �أعمق

بالحروب ومالب�ساتها ،و�أن هذا اليوم كائن لما بعده من الأيام ،و�أن الن�ساء والذراري ينبغي
وح ْرزٍ ِ
�أن يكونوا بم�أمن ِ
وعزٍ ّ في بالدهم وعليا قومهم ،وال�سيما �أنه قد غاب الجد والحد
– كعب وكالب -عن المعركة ،فال يريد دريد – وظروف الحرب هكذا -تعري�ض الن�ساء

((( انظر :تف�سري القرطبي  ،25/8وانظر �أي�ضاً :ال�سرية النبوية عر�ض وقائع وحتليل �أحداث.399 :
((( املغازي.202/1 :
((( املغازي ،887/3 :وتاريخ الطربي ،77/3 :و�صحيح م�سلم رقم ( ،)1809و�صحيح ال�سرية النبوية (.)563
((( الطبقات � ،415/8سري �أعالم النبالء .278/2
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والذراري للخطر.
وا�ست�صحاب الن�ساء والذراري و�إن كان عام ً
ال م�ساعداً في الهزيمة؛ فلي�س هو وحده

�سبب ًا في هزيمة الم�شركين وانت�صار الم�سلمين ،ذلك �أن اهلل تعالى قد �أيد جنده و�أمدهم بمدد
من عنده ،ثم كان للثبات العظيم الذي �أبداه الر�سول  وال�صفوة المختارة((( من �صحابته

الكرام بالغ الأثر ،فتغير بذلك وجه المعركة ،حتى كان الن�صر حليف الم�سلمين .قال تعالى:

}

{(((.
انهزمت جموع الم�شركين من هوازن وثقيف ومن حالفهما في حنين ،وولت هذه

الفلول �أدبارها هائمة على وجهها ،ال تلوي على �شيء� ،سالك ًة �سب ً
ال مختلفة ،حتى حطت

بهم رحال بع�ضهم فع�سكروا ب�أوطا�س؛ وهم من هوازن ومن حالفها من بني ن�صر ،وبني
رئاب ،ومنهم من انهزم �إلى نخلة وهم بنو غيرة من ثقيف ،وقد بعث ر�سول اهلل وراءهم

خي ً
ال تتبعهم ،ومنهم من �سلك الثنايا� ،أما �أغلب الثقفيين فقد هرعوا �إلى مدينتهم ،وهربوا

�إلى ح�صونهم يتح�صنون بها ،بعد �أن جمعوا �أكثر مما يحتاجون من الم�ؤن والماء ،وتجهزوا
بما يكفيهم لمدة طويلة .ثم �إنهم ن�صبوا على ح�صونهم المجانيق ،وجمعوا الرماة الأقوياء

الأ�شداء للدفاع عن المدينة ،واال�ستماتة في �سبيلها(((.

يذكر الواقدي ذلك فيقول ذلك« :وم�ضى ر�سول اهلل � إلى الطائف ،وكانت ثقيف

قد رموا ح�صنهم ،ودخلوا فيه منهزمين من �أوطا�س ،و�أغلقوه عليهم– وهو ح�صن على
مدينتهم له بابان– و�صنعوا ال�صنائع للقتال وتهي�أوا ،و�أدخلوا ح�صنهم ما ي�صلحهم ل�سنة لو

ح�صروا»(((.

((( ال�صفوة املختارة هم املئة ال�صابرة يومئذ :ثالثة وثالثون من املهاجرين ،و�سبعة و�ستون من الأن�صار ،والعبا�س و�أبو
�سفيان ،انظر :املغازي.901/3 :
((( التوبة.26-25 :
((( انظر :الكامل يف التاريخ ،266/2 :مدينة الطائف.73 :
((( املغازي.924/3 :
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علم ر�سول اهلل  با�ستعدادات الثقفيين وتح�صيناتهم ،ور�أى �أنه �إن ترك �أمر الطائف

على هذه الحال؛ ف�سوف تكون مالذاً �آمن ًا لكل المعادين للإ�سالم والخارجين على �سلطته،

ومعو ًال من معاول الهدم ،ومعق ً
ال لل�شرك ،لذا عزم  على �إزالة هذا التجمع الذي �سيقف

حتم ًا في طريق الدعوة� ،أو يعرقل م�سارها ،فاتجه فوراً �إلى الطائف لمالحقة الفلول الفارة

�إليها المتح�صنة فيها.

وبعد ذلك بد أ� ر�سول اهلل في اتخاذ �إجراءات �سريعة محكمة ،في اتجاهين:
�أولهما :ا�ستعدادات كبيرة للتقدم نحو الطائف.
وثانيهما :ت�أمين ظهره ،وتح�صين م�ؤخرة جي�شـه في كل المناطق والأرجاء التي َم َّر بها.

وبد أ� ر�سول اهلل ي�ستكمل عدته ،وي�ستمد قو ًة �أخرى لجي�شه ،فطلب من الطفيل بن عمرو

الدو�سي �أن ي�أتي بقومه ويلحق به في الطائف ،فنفذ الطفيل ما �أراد ر�سول اهلل ،ولحق به

ب�أربعمئة من قومه((( ،ممن يجيدون ا�ستخدام الدبابات والمنجنيق الذي ا�شتهر بنو دو�س

بفنونه وا�ستخدامه في الحرب ،وقدم الطفيل بعد مقدم ر�سول اهلل ب�أربعة �أيام ومعه دبابة
ومنجنيق((( .وكان مع ر�سول اهلل من ن�سائه �أم �سلمة وزينب.

خالد بن الوليد ،الذي �سلك طريق نخلة اليمانية(((
ُ
وجعل
ر�سول اهلل على مقدمة جي�شه َ

َ
ثم القرن((( ثم المليح((( ،فبحرة الرغاء((( حتى وادي لية((( ،وهناك بنى م�سجداً و�صلى

((( الطفيل بن عمرو :هو الطفيل بن طريف بن العا�ص بن ثعلبة بن فهم بن غنم بن دو�س الدو�سي ،بعثه ر�سول اهلل �إىل ذي
الكفني �صنم عمرو بن حممة الدو�سي ف�أحرقه ،انظر :املغازي ،923/3 :الإ�صابة .226-225/2
((( اخلرب بتمامه �أخرجه طبقات ابن �سعد.157/2 :
((( نخلة اليمانية :واد على ليلتني من مكة يقع يف بطن مر ،انظر :معجم البلدان.277/5 :
((( القرن بينها وبني مكة  451مي ً
ال؛ وهي ميقات �أهل اليمن ،معجم البلدان .332/4
((( املليح :واد بالطائف ،معجم البلدان .196/5
((( بحرة الرغاء :مو�ضع يف لية يف ديار بني ن�رص؛ وهي من �أعمال الطائف ،انظر :معجم البلدان.346/1 :
((( وادي لية :واد �أكرب من وادي (لقيم) ،كثري املوا�ضع ،وفري الري ،يف �أول طريق ال�سيل �إىل جهة ال�رشق اجلنوبي ،قال
ياقوت :و(لية) بت�شديدها من نواحي الطائف ،مر به ر�سول اهلل حني ان�رصافه من حنني يريد الطائف ،قال الفاكهي:
اختلف امل�ؤرخون �أهي من الطائف �أم ال؟ والطائفيون يرون �أنها لي�ست من �أوديتهم ،انظر :خري الدين الزركلي ،ما
ر�أيت وما �سمعت.141 :
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فيه ،و�أمر بقتل رجل من بني ليث لقتله رج ً
ال من هذيل ،فكان �أول دم �أقيد به في الإ�سالم،
و�أمر ب�إحراق ق�صر مالك بن عوف الن�صري فحرق((( .ومن ( ِل َّية) �سلك طريق ًا يقال لها

(ال�ضيقة) ،ثم خرج على (نخب)((( حتى (ال�صادرة) ،وحرق وهو في طريقه �إلى الطائف
حائط ًا لأحد الثقفيين ،ب�سبب رف�ضه �أوامره بالخروج من الحائط(((.

وا�ستخدم ر�سول اهلل � أدوات حديثة ِ
والح َ�سك((( ،وذلك حين
كالم ْن َجنيق والدبابة َ

حا�صر الطائف ،ال كما يذكر (وات)� :أن الأدوات التي ا�ستخدمها ر�سول اهلل ما هي �إال
جداً� ،أخذها عن البيزنطيين(((.
�أدوات بدائية ّ

وحين نزل جي�ش الم�سلمين في مكان مك�شوف قريب من الح�صن؛ ما كاد الجنود ي�ضعون

رحالهم حتى �أمطرهم الأعداء بوابل من ال�سهام ،ف�أ�صيب من جراء ذلك �أنا�س كثيرون،

وحينئذ عر�ض الحباب بن المنذر على ر�سول اهلل فكرة التحول من هذا الموقع �إلى مكان
�آمن من ال�سهامَ ،ف َقب َِل ر�سول اهلل الم�شورة ،وكلفه فقال له« :انظر مكان ًا مرتفع ًا م�ست�أخراً عن
القوم» ،فخرج الحباب حتى انتهى �إلى مو�ضع م�سجد الطائف((( خارج القرية ،وجاء �إلى
النبي  ف�أخبره ،ف�أمرهم �أن يتحولوا(((.

وقد قام النبي  بعملية ا�ستطالعية لمعرفة الأماكن التي َي ْن ُف ُذ الم�سلمون منها �إلى الح�صن،

ف�أر�سل يزيد بن زمعة بن الأ�سود على فر�سه طالب ًا من ثقيف الأمان بحجة �أن يكلمهم،
لكن ما �إن دنا منهم حتى رموه بالنبال فقتلوه ،لكن يعقوب �أخا يزيد بن زمعة ا�ستطاع �أن
((( املغازي ،925/3 :و�سرية ابن ه�شام 482/2 :يذكر �أن ق�رص مالك هدمه امل�سلمون.
((( ن َِخب :واد بالطائف ،انظر :معجم البلدان.275/5 :
((( املغازي� ،925/3 :سرية ابن ه�شام 482/2 :يذكر �أن احلائط خرب.
((( احل�سك ال�شائك :من الأ�سلحة اجلديدة التي ا�ستعملها ر�سول اهلل يف ح�صاره الطائف ،وهو من و�سائل الدفاع الثابتة،
ويعمل من خ�شبتني ت�سمران على هيئة ال�صليب ،حتى تت�ألف منها �أربعة �شعب مدببة ،و�إذا رمي يف الأر�ض بقيت
�شعبة منه بارزة تتعرث بها �أقدام اخليل وامل�شاة ،فتعطل حركة ال�سري املطلوبة يف ميدان القتال ،وقد �أمر ر�سول اهلل جنده
بن�رش احل�سك ال�شائك حول ح�صن ثقيف ،انظر :املغازي 927/3 :حا�شية رقم ( ،)3والطبقات الكربى البن �سعد
 ،214/2والفن احلربي يف �صدر الإ�سالم ،اللواء عبد الر�ؤوف عون.195 :
((( حممد يف املدينة.73-72 :
((( م�سجد الطائف :هو امل�سجد املعروف الآن مب�سجد ابن عبا�س.
((( انظر :املغازي.416/1 :

103

يكمن وراء الح�صن ،ويقب�ض على هذيل بن �أبي ال�صلت ،ويقدمه للنبي ث�أراً لأخيه ،ف�ضرب

الر�سول  عنقه(((.

هكذا ا�ستماتت ثقيف في الدفاع عن مدينتها ،فظلوا يرمون الم�سلمين بالنبال ،ويقاومون

بعناد و�إ�صرار خم�سة ع�شر يوم ًا((( ،متح�صنين في مدينتهم ،مطمئنين �إلى مناعة �أ�سوارهم،

وكثرة م�ؤنهم ،ووفرة غذائهم ،وهذا ما حدا بر�سول اهلل � إلى �أن يفكر في كيفية اقتحام
المدينة وتهديم جدارها ،فا�ست�شار �سلمان الفار�سي ،ف�أ�شار عليه بن�صب المنجنيق على

الأ�سوار ،ففعل وقاتلهم عدة �أيام ،حتى كان يوم (ال�شدخة) حيث دخل الم�سلمون تحت

الدبابة متجهين بها �إلى جدار المدينة ،فرمتهم ثقيف بالحديد المحمى بالنار ،فحرقت

الدبابة ،وخرج الم�سلمون من تحتها ،فان�صب عليهم الثقفيون بالنبال ،فقتلوا منهم رجا ًال
و�أ�صابوا �آخرين(((.

�أدرك النبي � أن العملية الهجومية الع�سكرية لم تنجح ولن تنجح ،والبد من التعامل مع

الموقف بطريقة مغايرة ،فاتجه �إلى ا�ستخدام �أ�سلوب �آخر وهو الهجوم المعنوي الدعائي،
وله �أ�شكال مختلفة ،منها:

�أمره  بقطع �أعنابهم ،فقد كلف يعلى بن مرة الثقفي بذلك؛ مهدداً بتدمير م�صدر الثروة

والغنى لهم ،وطلب من كل رجل �أن يقطع خم�س حبالت من �أعنابهم((( ،ولكن ثقيف ًا لم
تذعن ،ولم ت�ستجب ،ولم تنزل عن عنادها ،فلما ر�أوا �صدق ما عزم عليه الم�سلمون من

القطع؛ طلبوا من ر�سول اهلل الكف عن ذلك ،مذكرين �إياه ب�ضرورة تركها هلل والرحم(((.

((( انظر :املغازي.927-926/3 :
((( املغازي 936/3 :واختلفت امل�صادر يف حتديد مدة احل�صار ،فالطربي يذكر يف � 82/3أنه ن�صف �شهر ،يف حني يذكر
يف 83 :من اجلزء نف�سه �أنه �أكرث من ع�رشين ليلة ،وهذا االختالف يعود �إىل اختالف الرواة الذين �أخذ عنهم امل�ؤلف،
�أما ابن ه�شام يف ال�سرية  482/2فيذكر �أكرث من ع�رشين ليلة ،ثم يعود ويذكر �سبع ع�رشة ليلة ،وابن �إ�سحاق :يف ال�سرية
النبوية  128/4يذكر ب�ضع ًا وع�رشين ليلة ،وزاد املعاد  426/3يقول :ثمانية ع�رش يوماً.
((( املغازي ،928-927/3 :يذكر ابن �سعد يف طبقاته  159/2عن مكحول� :أن النبي  ن�صب املنجنيق على �أهل
الطائف �أربعني يوماً.
((( تاريخ الطربي ،84/3 :واملغازي 128/3 :و�سرية ابن ه�شام.483/2 :
((( ذكر ابن حبيب �أن �آمنة بنت وهب جدتها ال�ساد�سة من ثقيف ،انظر :ابن حبيب ،املحرب  17 ،9دار املعارف العثمانية
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ومنها :تكليفه  المغيرة بن �شعبة و�أبا �سفيان بالمناداة على ن�ساء قري�ش وبني كنانة في

الطائف ومخاطبتهن ،فقد كانت �آمنة بنت �أبي �سفيان عند عروة بن م�سعود ،والفرا�سية بنت
�سويد بن ثعلبة عند قارب بن الأ�سود ،لكن المحاولة لم ُت ْج ِد نفع ًا ب�سبب خوف الثقفيين على

إياهن ما ًال مغنوم ًا ال ي�ستطيعون ا�سترداده بعد ذلك(((.
ن�سائهم من ال�سباء ،و�أخذ الم�سلمين � ّ

يقول الماوردي« :لأن قتل الرجال مباح ،وقتل ال�سبي محظور؛ �صار ال�سبي ما ًال مغنوم ًا

ال ي�ستنزلون عنه �إال با�ستطابة النفو�س»(((.

لكن بني الأ�سود بن م�سعود ردوا على المغيرة بن �شعبة و�أبي �سفيان طالبين منهم حث
يد ْعها لهم ،وبذلك ا�ستجاب ر�سول اهلل لطلبهم �أم ً
ال
الر�سول  على عدم قطع �أعنابهم ،و ْل َ

في االقتراب من نفو�سهم والت�أثير فيها ،وانتهت هذه المحاولة لم�صلحة ثقيف.

وا�ستخدم ر�سول اهلل �أ�سلوب ًا �آخر؛ وهو توجيه نداء �إلى عبيد الطائفَّ � :أن َم ْن ينزل من

الح�صن ويخرج �إلى الم�سلمين فهو حر ،فخرج ثالثة وع�شرون من العبيد؛ منهم �أبو بكرة
نفيع بن الحارث الثقفي ،والمنبعث((( ،والأزرق بن عقبة ،ووردان وكان عبداً لعبد اهلل بن
ربيعة ،و�إبراهيم بن جابر وغيرهم((( ،فلما علمت ثقيف بهذه المحاولة �سدت عليهم طرق

النزول وحب�ستهم((( .فلما �أ�سلمت ثقيف بعد ذلك طالبت ر�سول اهلل برد ه�ؤالء العبيد،
فرف�ض قائالً�« :أولئك عتقاء اهلل» ،وبذلك اغتاظ الثقفيون على غلمانهم(((.

أ�سر مروان بن قي�س الدو�سي �أحد
وقد وقعت في �أثناء الح�صار مواقف بين الطرفين ،منها � ُ
زعماء قي�س -وهو ُ�أ َب ُّي بن مالك الق�شيري -ليفتدي به �أهله الذين �أ�صابتهم ثقيف ،وا�ستطاع
1942م.
((( املغازي ،929/3 :و�سرية ابن ه�شام.484-483/2 :
((( املاوردي :الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية.171 :
((( كان ا�سمه امل�ضطجع ،فلما �أ�سلم �سماه ر�سول اهلل املنبعث ،انظر :الواقدي املغازي .931/3
((( املغازي 931/3 :وما بعدها.
((( �أ�سد الغابة  205/5وما بعدها ،الإ�صابة� 454/4 :سرية ابن ه�شام.486-485/2 :
((( املغازي� ،932/3 :سرية ابن ه�شام ،485/2 :الدكتور �أكرم العمري :ال�سرية النبوية ال�صحيحة .510/2
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بذلك �أن يجبرهم على الإفراج عنهم وت�سليمهم له(((.
وت�سجل كتب التاريخ وال�سير ا�ضطالع �أبي محجن الثقفي بـ :الدفاع عن مدينته،
مزهواً
ّ
بقوته ومهارته وخبرته في الحروب ،زاعم ًا �أن الم�سلمين لم يجدوا رجا ًال يح�سنون القتال
غيرهم((( .وقد بدا ذلك في مجابهته ومحاورته عمر بن الخطاب وهو على ح�صن الطائف

قائالً :يا عبيد محمد� ،إنكم واهلل ما القيتم �أحداً يح�سن قتالكم غيرنا ،تقيمون ما �أقمتم ب�شر

محب�س ثم تن�صرفون ،لم تدركوا �شيئ ًا مما تريدون ،نحن ق�سي و�أبونا ق�س ًا واهلل ال ن�سلم ما
لنقطع َّن عليك معا�شك حتى
حيينا ،وقد بنينا حائط ًا ح�صيناً .فناداه عمر :يا ابن حبيب ،واهلل
َ
تخرج من ُج ْحرِ َك هذا� ،إنما �أنت ثعلب في جحر يو�شك �أن يخرج(((.
بن ح�صن من محاولة خداع ر�سول اهلل  ،وذلك بال�سعي
ومن المواقف ما فعله ُع َي ْي َن ُة ُ

لأخذ موافقته بالدخول على ثقيف في ح�صنهم ليكلمهم في الإ�سالم ،ف�أذن له ر�سول اهلل؛
لكنه خان الأمانة ،وحث ثقيف ًا على عدم اال�ست�سالم ،و�أوحى لهم ب�أن الر�سول َ ملَّ المقام
في الح�صار ،ولما عاد ادعى �أمام ر�سول اهلل ب�أنه حث ثقيف ًا وحلفاءها على الت�سليم والدخول

في الإ�سالم ،و�أخذ الأمان ،ولكن ما �إن انتهى من حديثه حتى قال له ر�سول اهلل « :كذبت»،

فقد نزل عليه الوحي يخبره بما ي�ضمره عيينة ،فانبرى عمر بن الخطاب  راغب ًا من ر�سول
اهلل �أن ي�أذن له ب�ضرب عنقه ،فقال ر�سول اهلل« :ال� ،سيتحدث النا�س �أني �أقتل �أ�صحابي»(((.

وعيينة هو الذي مدح الم�شركين �أثناء الح�صار لعنادهم و�إ�صرارهم و�صالبة موقفهم

قائالً� :أجل واهلل مجد ًة كراماً .فلما عاتبه �أحد الم�سلمين ب�أنه يمدح الم�شركين باالمتناع

من ر�سول اهلل قال�« :إني واهلل ما جئت لأقاتل ثقيف ًا معكم ،ولكني �أردت �أن يفتح محمد

الطائف ،ف�أ�صيب من ثقيف جارية �أط�ؤها .لعلها تلد لي رجالً؛ ف�إن ثقيف ًا قوم مباركون»(((.
ولعيينة �سجل حافل بخيانة الم�سلمين ،فقد ذكر الواقدي� :أن �أبا بكر � أغلظ له يومئذ

((( �سرية ابن ه�شام ،485/2 :جوامع ال�سرية.344 :
((( املغازي� ،935 ،932 ،930/3:سرية ابن ه�شام 491/2:حا�شية ( ،)4الإ�صابة .174-173/4
((( املغازي.935/3 :
((( املغازي.933/3 :
((( يذكر ابن ه�شام يف ال�سرية  485/2الق�صة ويقول�« :إن ثقيفا قوم مناكري» ،وي�ؤيد ابن الأثري ذلك .267/2

106

وقال« :ويحك ياعيينة� ،إنما �أنت �أبداً تو�ضع في الباطل ،كم لنا منك من يوم بني الن�ضير،

وقريظة ،وخيبر ،تجلب علينا وتقاتلنا ب�سيفك ،ثم �أ�سلمت كما زعمت فتحر�ض علينا

عدونا»(((.

يورد ابن ه�شام خبر ر�ؤيا ر�سول اهلل  وتف�سير �أبي بكر لها ،فيقول« :وقد بلغني �أن

ر�سول اهلل  قال لأبي بكر وهو محا�صر ثقيف ًاً :يا �أبا بكر ،ر�أيت �أني �أهديت لي قعبة مملوءة
زبداً ،فنقرها ديك ،ف�أهراق ما فيها .فقال �أبو بكر :ما �أظن �أنك تدرك منهم يومك هذا ما

تريد يا ر�سول اهلل .فقال ر�سول اهلل :و�أنا ال �أرى ذلك(((».

وهنا �أذعن �أبو بكر وعمر لما قاله ر�سول اهلل ،فقال �أبو بكر« :اهلل ور�سوله �أعلم ،والأمر

ينزل عليه من ال�سماء» ،وقال عمر« :قد ر�أينا يوم الحديبية ،ودخلني في الحديبية من �شك ما

ال يعلمه �إال اهلل ،والخيرة فيما �صنع ر�سول اهلل  ،ولن �أراجعه في �شيء في ذلك الأمر �أبداً..

والأمر �أمر اهلل ،وهو يوحي �إلى نبيه ما ي�شاء»(((.

�إن الأحداث ت�شير �إلى �أنه لم ُي�ؤْذ َْن لر�سول اهلل في فتح الطائف ،فقد ا�ست�شار ر�سول
اهلل نوفل بن معاوية الديلي فقال :ما ترى؟ فقال :ثعلب في جحر� ،إن �أَق َْم َت عليه �أخذْ َته،
و�إن تركْ َته لم ي�ضرك .ف�أمر ر�سول اهلل عمر ،ف�أَذ ََّن في النا�س بالرحيل((( ،فت�ضايق بع�ض
الم�سلمين من �أمر االن�سحاب ،ف�أمر ر�سول اهلل بالعودة �إلى القتال ،فهجم الم�سلمون ثانية
ف�س ُّروا بذلك
على �سور الطائف ف�أُ ْث ِخ ُنوا بالجراح ،فقال ر�سول اهلل � :إنا قافلون �إن �شاء اهللُ .

و�أذعنوا(((.

وكان االرتحال والعودة �إلى الجعرانة بعد ح�صار دام خم�سة ع�شر يوم ًا �إلى ع�شرين يوماً،

وقال ر�سول اهلل حين بد أ� االرتحال« :قولوا ال �إله �إال اهلل وحده� ،صدق وعده ،ون�صر عبده،

يدع َو على ثقيف ،فقال ر�سول اهلل« :اللهم
وهزم الأحزاب وحده» ،فطلب منه الم�سلمون �أن ُ

((( املغازي.933/3 :
((( �سرية ابن ه�شام ،484/2 :املغازي ،936/3 :تاريخ الطربي.85-84/3 :
((( املغازي.936/3 :
((( زاد املعاد.427/3 :
((( زاد املعاد.937 :
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اهد ثقيف ًا وائت بهم»(((.
يذكر الم�ست�شرقون في م�س�ألة فك الح�صار واالن�سحاب كالم ًا ي�شيدون فيه بب�سالة بني

ثقيف ومقاومتهم ،و�إيقاعهم الخ�سائر الكبيرة بالم�سلمين ،و�أن ثبات الثقفيين هو الذي

�أجبر الم�سلمين على فك الح�صار ،ومن ذلك ما ذكره مونتجمري وات الذي قال« :لذلك
نرى �أنه بعد ُم ِ�ض ِ ّي خم�س َة َع َ�ش َر يوم ًا �أوقف محمد الح�صار ،لقد قاوم بنو ثقيف بب�سالة،
و�أوقعوا الخ�سائر في �صفوف الم�سلمين ،ور�أى محمد �أنه لو ا�ستمر الح�صار ف�إن رجاله

�سوف ي�صابون بالملل ،و�سوف يكون هناك المزيد من �سفك الدماء ،و�أن التو�صل �إلى اتفاق
مع ثقيف فيما بعد �سي�صبح بعيداً �أو �صعباً ،و�أن مركزه في حنين �سيت�أثر في حالة الح�صار
الطويل»(((.

و�أقول بداية� :إن اهلل تعالى لم ي�أذن لر�سوله  بفتح الطائف ،وقد جاء ذلك على ل�سان
{((( فالأمر

وحى �إليه }
ر�سول اهلل نف�سه ،فهو الذي ُي َ

وحي من اهلل له ،وينزل عليه من ال�سماء� ،سواء بالرحيل �أو البقاء .ثم �إن الم�سلمين لم يخ�سروا
�سوى اثني ع�شر رج ً
ال((( من اثني ع�شر �ألفاً ،وهذه خ�سارة ال تذكر بالن�سبة لخ�سارة الجيو�ش

في المعارك والحروب.

على �أن الم�سلمين لم ي�صابوا بال�ضجر والملل ،بل �إنهم �أرادوا موا�صلة القتال لبلوغ الن�صر
وعدم االن�سحاب .ثم �إن مركز النبي  لم يت�أثر ،فقد �أَ َّمن ظهره ،و�أَ َّمن الغنائم وال�سبايا في
الجعرانة من �أي �أذى �أو غارة ،و�أن ر�سول اهلل  حين قرر االرتحال والعودة �إلى الجعرانة

للنظر في �أمر الغنائم ،ترك ثقيف ًا �شبه محا�صرة من القبائل الأخرى ،التي �أ�سلمت و�أ�صبحت
منا�صرة للدين الجديد.

وبهذا وجدت ثقيف نف�سها بعد هزيمتها في حنين وح�صار الم�سلمين لها في عزلة عن
((( زاد املعاد ،937 :وانظر :الكامل يف التاريخ 267 :وكذلك يف �سرية ابن ه�شام  141/4من طريق ابن �إ�سحاق من
دون �سند ،وانظر :زاد املعاد .427/3
((( حممد يف املدينة.74 :
((( النجم.4-3 :
((( كانوا �سبعة من قري�ش ،و�أربعة من الأن�صار ،ورج ً
ال من بني ليث ،انظر� :سرية ابن ه�شام.487-486/2 :
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القبائل العربية الأخرى ،بل في ظل معاداة بع�ضها ،ف�شعرت بح�صار �آخر من نوع جديد،
�سبب لها �أزمة اقت�صادية(((.

بعد ح�صار الطائف-وما تبعه من �أحداث� -أمر النبي � أ�صحابه بالرحيل والعودة �إلى

الجعرانة ،للنظر في �أمر الأ�سالب والأ�سرى والغنائم التي تركها تحت �إمرة بديل بن ورقاء

الخزاعي((( ،وبعد و�صوله �شرع في تق�سيمها بين ال�صحابة وكل الذين �شاركوا في الحرب

واالنت�صار ،وكلف ب�سر بن �سفيان الخزاعي �شراء ك�سوة لل�سبايا ،فال يخرج �أحد منهم من
الجعرانة �إال كا�سياً ،ففعل ب�سر ما �أمر به ر�سول اهلل(((.

و�أخذ ر�سول اهلل في «�إعطاء الم�ؤلفة قلوبهم من الخم�س ليحببهم في الإ�سالم ،يت�ألفهم

ويت�ألف بذلك قومهم ،فقد كانوا �أ�شراف ًا من �أ�شراف النا�س ،منهم� :أبو �سفيان وابنه معاوية،

وحكيم بن حزام ،والحارث بن الحارث بن كلدة ،والحارث بن ه�شام ،وغيرهم من �سادات
قري�ش»((( .وقد �أعطاهم ر�سول اهلل كثيراً حتى يقوي �إ�سالمهم ،وكان للثقفيين ن�صيب وافر
ح�صل �أ�سيد بن جارية والن�ضر بن الحارث بن كلدة مئة بعير،
من هذه الأعطيات ،فقد ّ

ومخرمة بن نوفل دون المئة((( .وكان ن�صيب العالء بن حارثة خم�سين بعيراً ،وهم من

الثقفيين المخالفين لقري�ش(((.

لكن ر�سول اهلل لم يعط الأن�صار �شيئاً؛ فظنوا �أن ر�سول اهلل �أ�صبح في غ ًنى عنهم بعد �أن لقي

قومه ،فلم يعد يحفل بهم ،فقالوا :لقي ر�سول اهلل قومه� ،أما حين القتال فنحن �أ�صحابه ،و�أما
حين ال َق ْ�سم فقومه وع�شيرته .فو�صل ذلك �إلى ر�سول اهلل فغ�ضب غ�ضب ًا �شديداً(((.

َ
وفد هوازن معلنين �إ�سالمهم ،وكان مع ر�سول اهلل من �سبي هوازن �ستة
و�أتى
ر�سول اهلل ُ

((( املغازي 955/3 :وما بعدها ،تاريخ الإ�سالم ،145-144/1 :تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية.62-61 :
((( املغازي ،923/3 :الكامل يف التاريخ.266/2 :
((( املغازي.943/3 :
((( �سرية ابن ه�شام ،146-145/4 :املغازي.944/3 :
((( املغازي.946-945/3 :
((( الطبقات .110/2
((( �سرية ابن ه�شام.153-152/4 :
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درى ما ِع َّد ُته .وقالوا لر�سول اهلل� :إنا
�آالف من الذراري والن�ساء ،ومن الإبل وال�شاء ما ال ُي َ
ف عليك ،فام ُن ْن عليناَ ،م َّن اهلل عليك((( .وقام
يخ َ
�أ�صل وع�شيرة ،وقد �أ�صابنا من البالء ما لم ْ

رجل يقال له زهير -يكنى �أبا ُ�ص َرد -فقال« :يا ر�سول اهلل� ،إنما في الحظائر((( عماتك
وخاالتك وحوا�ضنك((( الالتي كُ َّن يك ُف ْلنك ،ولو �أنا ما َل ْحنا((( الحارث بن �أبي ِ�ش ْمر �أو
النعمان بن المنذر ،ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به ،رجونا عط َف ُه وعا ِئ َد َته((( علينا ،و�أنت

خير المكفولين»(((.

فقال ر�سول اهلل � :أبنا�ؤكم ون�سا�ؤكم �أحب �إليكم �أم �أموالكم؟ فقالوا :يا ر�سول اهلل

أحب �إلينا .فقال لهمَّ � :أما ما كان
أبناءنا ،فهو � ُّ
ن�ساءنا و� َ
خيرتنا بين �أموالنا و�أح�سابنا ،بل َت ُر ُّد �إلينا َ
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ،و�إذا ما �أنا �صليت الظهر بالنا�س فقوموا فقولوا� :إنا ن�ست�شفع
بر�سول اهلل �إلى الم�سلمين ،وبالم�سلمين �إلى ر�سول اهلل في �أبنائنا ون�سائنا ،ف�س�أعطيكم عند

ذلك ،و�أ�س�أل لكم .فلما �صلى ر�سول اهلل بالنا�س الظهر ،قاموا فتكلموا بالذي �أمرهم به،
فقال ر�سول اهلل :و�أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم .فقال المهاجرون :وما كان

لنا فهو لر�سول اهلل .وقالت الأن�صار :وما كان لنا فهو لر�سول اهلل .فقال الأقرع بن حاب�س:
�أما �أنا وبنو تميم فال .وقال عيينة بن ح�صن� :أما �أنا وبنو فزارة فال .وقال عبا�س بن مردا�س:

�أما �أنا وبنو �سليم فال ،فقالت بنو �سليم :بلى ،ما كان لنا فهو لر�سول اهلل .فقال لهم العبا�س:

َو َّه ْن ُت ُموني(((.

�ست فرائ�ض،
فقال ر�سول اهللَّ � :أما َم ْن تم�سك منكم بحقه من هذا ال�سبي؛ فله بكل �إن�سان ُّ

((( �سرية ابن ه�شام ،141/4 :انظر خرب ذلك �أي�ض ًا يف :الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية للماوردي 171 :وما
بعدها ،حتقيق �أحمد البغدادي.
((( احلظائر :جمع حظرية؛ وهي الزرب التي ت�صنع للإبل والغنم لتكفها ،وكان ال�سبي يف حظائر مثلها.
((( حوا�ضنك :يعني الالتي �أر�ضعن النبي  ،وقد كانت حا�ضنته من بني �سعد بن بكر من هوازن ،انظر :حا�شية حمقق
�سرية ابن ه�شام .141/4
((( ماحلنا� :أر�ضعنا ،وامللح الر�ضاع ،واحلارث بن �أبي ِ�شمر الغ�ساين :ملك ال�شام من العرب ،والنعمان بن املنذر :ملك
العراق من العرب.
((( عائدته :ف�ضله.
((( �سرية ابن ه�شام.141/4 :
طلبت ذلك با�سمكم ،انظر� :سرية ابن ه�شام .142/4
أن
�
بعد
((( وهنتموين� :أ�ضعفتموين
ُ
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ِم ْن � ِ
ون�ساء ُهم(((.
أبناء ُهم
َ
أ�صيب ُه ،فردوا �إلى النا�س � َ
أول َ�س ْب ٍي � ُ

هكذا �أعلن ر�سول اهلل  عن نزوله ونزول بني ها�شم وبني المطلب جميع ًا عن ح�صتهم

من �سبي هوازن ،فاقتدى به بقية الم�سلمين ،ووعد بالعفو عن الذين لم يح�ضروا معهم �أمثال
مالك بن عوف الن�صري ،وقد �س�ألهم عنه ،فقالوا :هو بالطائف مع ثقيف .فقال ر�سول اهلل:
�أخبروا مالك ًا �أنه �إن �أتاني م�سلم ًا رددت عليه �أهله وماله ،و�أعطيته مئة من الإبل .ف�أُ ِت َي مالك
بذلك ،فخرج �إليه من الطائف ،وقد كان مالك خاف ثقيف ًا على نف�سه �أن يعلموا �أن ر�سول
فه ِ ّي َئ ْت له ،و�أمر بفر�س له ،ف�أتي به �إلى الطائف
اهلل  قال له ما قال فيحب�سوه ،ف�أمر براحلته ُ
بالجعرانة �أو بمكة ،فرد عليه �أهله وماله ،و�أعطاه مئة
فخرج ليالً ،ولحق بر�سول اهلل ف�أدركه
ْ
من الإبل((( ،و�أ�سلم وح�سن �إ�سالمه ،وقال مادح ًا النبي :((( 
����ت َو َال َ�سمِ ْع ُت بِمِ ْث ِل ِه
َم��ا �إِنْ َر َ�أيْ ُ
�أَ ْوفَ���ى َو�أ ْع َ
اجتُدِ ي
��ط��ى
ِ
للجزيل �إذا ْ

ف��ي
��ح َّ��م��دِ
ِ
ال��ن��ا���س ك�� ِ ّل��ه��م بِ��مِ �� ْث ِ
��ل ُم َ
ِ��ر َك ع َّ��م��ا ف��ي غدِ
وم��ت��ى تَ َ
�����ش���أْ يُ ْ
��خ��ب ْ

وا�ستعمله ر�سول اهلل على لواء يقاتل به ثقيف ًاً ،ف�شد عليهم الوثاق ،و�ضيق عليهم الخناق،

فكان ال يخرج لهم �سرح �إال �أغار عليه و�أخذه منهم(((.

وا�ستمات مالك في الدفاع عن ر�سول اهلل والم�سلمين ،وقد رغبه النبي  في ذلك،

فوعده بالمال والغنائم وكل ما يح�صل عليه ،في مقابل الخم�س لر�سول اهلل ،وال �أدل على
موقف مالك وما كان يغنمه منهم من �أنه �أر�سل مرة �إلى ر�سول اهلل مئة بعير و�ألف �شاة(((.

وظلت ثقيف على عنادها و�صلفها برغم ما حاق بها ،فقرر ر�سول اهلل محا�صرتها

بحلفائها من قبائل هوازن ،ون�صر ،وثمالة ،وفهم ،ودو�س ،و�سلمة من قي�س؛ بقيادة مالك
ابن عوف ح�صاراً اقت�صادي ًا واجتماعياً.
((( �سرية ابن ه�شام.142/4 :
((( انظر� :سرية ابن ه�شام.142/4 :
((( �سرية ابن ه�شام.142/4 :
((( �سرية ابن ه�شام.142/4 :
((( املغازي.955/3 :
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ودخل ال�شعراء الثقفيون في معارك �شعرية مع حلفاء الأم�س �أعداء اليوم ،فقال �أبو محجن

الثقفي عندما ُنهِ بت �أغنامه(((:

ت����ه����اب الأع�������������داء ج���ان���بَ���نَ���ا

���م��� ْه
ث����م ت����غ����زونَ����ا بَ����نِ����ي َ
����س��� ْل َ

ٌ
ِ������م
و�أت���������ان���������ا
م�������ال�������ك بِ������ه ُ
و�أَتَ���������� ْونَ����������ا ف�����ي م����ن����ا ِزلِ����ن����ا

ن���اق�������ض���اً ل���ل���ع���ه���دِ وال����ح����ر َم���� ْه
ِ���ق���م��� ْه
ول����ق����د ُك����نَّ����ا �أُولِ�����������ي ن َ

ترى ما الذي كان يهدف �إليه النبي  من جراء تلك الأعمال والإجراءات التي اتخذها
�ضد ثقيف؟ وهل �آتت هذه الأعمال ُ�أكُ َلها فتحقق للنبي ما �أراد؟
من ا�ستعرا�ض الأحداث نجد �أن النبي  حقق بهذه الإجراءات مكا�سب عدة ذات �أبعاد

(ا�ستراتيجية) ،وع�سكرية ،واجتماعية ،واقت�صادية.

فمن الناحية (اال�ستراتيجية) ك�سب النبي  قبائل من عرب جنوب الحجاز وغربه،

و�ضمهم �إلى جانبه ،فتحولوا في عالقتهم بثقيف من حلفاء �إلى �أعداء(((.

ومن الناحية الع�سكرية ك�سب جي�شه فلم يخ�سر �أحداً من الم�سلمين في معركة مفتوحة،

وح�صار قد يطول �أمده ،ويت�سع مداه ،ثم �إن ر�سول اهلل لم يهدف يوم ًا ما �إلى القتل و�سفك
الدماء ،فترك لهم فر�ص ًة للتوبة ،علهم يوم ًا ما يثوبون �إلى ر�شدهم فيدخلوا في الإ�سالم
طواعية ،ولهذا لم يمعن في قتلهم �أو معاداتهم.
وده و�صداقته �أكثر نفعاً،
ومن الناحية االجتماعية نجح في �إقناع الثقفيين ب�أن ك�سب ِ ّ

و�أح�سن فائدة لهم من معاداته((( ،وال�سيما �أنهم قد حو�صروا من جيرانهم ،وعودوا من

حلفاء الأم�س ،ف�أ�صبحوا في عزلة عن �سائر العرب.

ومن الناحية االقت�صادية نجد �أن النبي  قد نجح في تحويل كفاية الطائف بهذا الح�صار
((( �سرية ابن ه�شام.956 ،955/3 :
((( املغازي 955/3 :وانظر �أي�ضاً :ثقيف من �صدر الإ�سالم حتى �سقوط اخلالفة الأموية.55 :
((( انظر :ثقيف من �صدر الإ�سالم حتى �سقوط اخلالفة الأموية.55 :
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�إلى جوع وا�ستجداء((( ،وقد جاء ذلك على ل�سان عبد ياليل حين قال« :قد �أوط�أ الأر�ض
غلبة ،ونحن في ح�صن في ناحية من الأر�ض ،والإ�سالم حولنا فا�ش ،واهلل لو قام على ح�صننا

�شهراً لمتنا جوعاً ،وما �أرى �إال الإ�سالم ،و�أنا �أخاف يوم ًا مثل يوم مكة»(((.

هكذا �أذعنت ثقيف للأمر الواقع ،وتحقق للنبي ما �أراد بت�أييد اهلل له ،وح�سن �سيا�سته،

وا�ستجاب اهلل دعاء نبيه« :اللهم اهد ثقيف ًا وائت بهم» .فهل �أتت ثقيف طائع ًة م�سالم ًة تطلب

الإ�سالم وتعتنق الدين الجديد؟ هذا ما �سوف تبحثه ال�صفحات القادمة.

توالت المحن وال�ضربات على ثقيف الواحدة تلو الأخرى ،بعد �أن تركها ر�سول اهلل

وفك عنها الح�صار الع�سكري ،وعا�شت �أيام ًا ع�صيب ًة تعاني ح�صار القبائل من حولها؛ ح�صاراً

ا�ستمر من ذي القعدة �سنة  8للهجرة �إلى رم�ضان �سنة  9للهجرة(((.

لقد منعها جيرانها من التجارة والرعي ،وتخلى عنها بع�ض رجالها وحلفائها فدخلوا

في الإ�سالم؛ �أمثال :يعلى بن مرة (يعلى بن �سبابة) بن عثمان الثقفي((( ،والمغيرة بن �شعبة،
ومن حلفائها بجير بن (زهير) بن �أبي �سلمى((( ،فقد �شهد الأول والثاني مع ر�سول اهلل بيعة

الر�ضوان ،وخيبر ،وفتح مكة ،وحنين ،والطائف((( .كما �شهد بجير – وهو �شاعر -حنين،
وهجا الحلفاء البدو من هوزان وثقيف(((.

ودخل في الإ�سالم ثقفيون من حلفاء بني زهرة؛ مثل ال�صالء بن جارية (حارثة) ،و�أ�سيد
((( تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية.62 :
((( املغازي.967/3 :
((( �سرية ابن ه�شام.154/4 :
((( املعارف ،276 :ويعلى بن مرة هو من �صحابة ر�سول اهلل يف ثقيف ،وكان قد �أمره النبي بقطع �أعناب ثقيف.
((( ذهب الباحث ح�سني حممد �سليمان يف درا�سته (ثقيف من �صدر الإ�سالم حتى �سقوط اخلالفة الأموية)� 56 :إىل �أن
بجري ابن �أبي �سلمى ثقفي ،وال �أدري �إىل �أي م�صدر ا�ستند يف تلك الن�سبة ،وال�صواب �أنه من مزينة فهو ابن ال�شاعر
زهري بن �أبي �سلمى ،وا�سم �أبي ُ�سلمى ربيعة بن قُرط بن احلارث بن مازن بن خالوة بن ثعلبة بن ثور املزين ،فهو �إذاً
ثقفياً ،وهناك بجري الثقفي �صحابي �آخر ،ولكنه لي�س ابن زهري ،ولي�س �شاعراً ،فوقع الباحث يف خلط بينهما،
لي�س ّ
وقد ذكرهما ابن الأثري يف �أ�سد الغابة .228/1
((( طبقات ابن خياط ،125/1 :والإ�صابة.687/6 :
((( طبقات ابن �سعد.312/1 :
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بن جارية وابنه حبيب؛ وهما ممن ت�ألفهم ر�سول اهلل ووزع فيهم غنائم هوازن ،بل �ساواهم

ب�أبي �سفيان.

وهكذا دخل الإ�سالم نفر غير قليل من الثقفيين ،ف�أثر فيهم الإ�سالم وت�أثروا بتعاليمه،

و�أح�سوا بعدالته ،وكرهوا التع�صب القبلي ،ووقفوا مع ر�سول اهلل �ضد مدينتهم وقبيلتهم،

وب�إ�سالم ه�ؤالء وغيرهم من رجال ثقيف وزعمائها �أبناء القبيلة ،و�أ�صبح ر�ؤ�سا�ؤهم
وزعما�ؤهم -وعلى ر�أ�سهم عبد ياليل بن عمرو -في حيرة من الأمر ،ي�ست�شيرون هذا وذاك

في �أمر الأزمة الخانقة ،والمدينة المحا�صرة(((.

وازدادت الأزمة وتعقدت وت�شابكت ب�إ�سالم عروة بن م�سعود الثقفي� ،أحد كبار رجاالت

ثقيف ،وا�سم المع من �أ�سماء �أبنائها .وكان عروة غائب ًا �أثناء ح�صار النبي  للطائف ،فقد

كان يتعلم �صنع الدبابات والمنجنيق والعرادات وال�ضبور مع غيالن بن �سلمة الثقفي في
جر�ش((( ،فلما عاد من جر�ش وعلم بالح�صار وفتح مكة؛ �شرح اهلل �صدره للإ�سالم ،وذهب

�إلى النبي معلن ًا �إ�سالمه ،ف�أدركه قبل دخول المدينة(((.

وعروة �سبق �أن فاو�ض النبي  وتعرف �إليه عن قرب؛ محاوراً ومفاو�ض ًا ومناق�ش ًا في

�صلح الحديبية �سنة 6هـ ،ثم مت�أثراً ب�شخ�صية ر�سول اهلل ت�أثراً كبيراً ،حتى ظل ذلك الم�شهد
عالق ًا في ذهنه ،ماث ً
ال حي ًا في �ضميره وفكره ،حتى �إنه عاد بعد هذه المحاورة يقول لقري�ش:

«�إني قد جئت ك�سرى في ملكه ،وقي�صر في ملكه ،والنجا�شي في ملكه ،و�إني ما ر�أيت ملك ًا
قط مثل محمد في �أ�صحابه ،ولقد ر�أيت قوم ًا ال ُي ْ�س ِلمونه ل�شيء �أبداً»(((.
البد �أن عروة بعد هذا الم�شهد �ساورته فكرة الدخول في الإ�سالم ،و�إن لم يعلن ذلك

�صراحة حتى جاء ن�صر اهلل والفتح ،و�سمع بح�صار الطائف فخلع رداء ال�شرك على عتبة

الإيمان ،و�أعلن �إ�سالمه ،ووظف طاقاته لخدمة الدين الجديد؛ م�ستخدم ًا قوة نفوذه بين
((( املغازي.962/3 :
((( من خماليف اليمن من جهة مكة ،انظر� :سرية ابن ه�شام( 130/4 :احلا�شية).
((( املغازي� ،960/3 :سرية ابن ه�شام.191/4 :
((( �سرية ابن ه�شام.343/3 :
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قومه ،ظن ًا منه �أنهم ال يع�صون له �أمراً ،وال يردون له طلباً ،راغب ًا في �أن ي�أذن له ر�سول اهلل
بالذهاب �إلى ثقيف ،قائ ً
ال له�« :أنا �أحب �إليهم من �أبكارهم»((( ،لكن ر�سول اهلل كان يدرك
بثاقب نظره وبعد ر�أيه طبيعة ثقيف – لما فيهم من نخوة االمتناع� -أنهم قاتلوه قائالً�« :إنهم

�إذن قاتلوك»(((.

وتحت الإلحاح ال�شديد �أذن له النبي بالخروج �إلى الطائف ،فدخلها بعد خم�س ليال دون

المرور على بيت الالت ،وكانت زيارة بيت الالت تقليداً متبع ًا عند الم�سافرين والعائدين،

فارت�سمت عالمة ارتياب تبددت بعلة تعب ال�سفر ،ثم حياه القوم بتحية الجاهلية ،فطلب
منهم �أن يحيوه بتحية الإ�سالم ،ودعاهم �إليه .هنا �شخ�صت الأب�صار ،وتحيرت العقول،
وعادت الريب تطل بر�أ�سها من جديد ،ووقف القوم يذكرونه ويع ّنفونه ،لكنه �أخذ يعدد

لهم مناقب الإ�سالم ومحا�سن الدين ،فدبر القوم �أمرهم بليل و�أجمعوا على قتله ،منفذين

فعلتهم في اليوم التالي عند �أدائه ال�صالة ،ف�أ�صابه �أو�س بن عوف -وهو من بني مالك -ف�أرداه
قتي ً
ال((( ،وهكذا �ضرب عروة بمقتله مث ً
ال رائع ًا في الثبات على الدين ،والت�ضحية في �سبيل

العقيدة ،بدا ذلك وا�ضح ًا حين قيل له« :ما ترى في دمك؟ قال :كرامة �أكرمني اهلل بها،

في �إال ما في ال�شهداء الذين قتلوا مع ر�سول اهلل  قبل �أن
و�شهادة �ساقها اهلل �إلي ،فلي�س َّ
يرتحل عنكم فادفنوني معهم .فدفنوه معهم»(((.

حاول (وات) الت�شكيك في اقتناع عروة بالإ�سالم« ،وحكم على ت�صرفه ب�أنه �أراد �أن

يقطع على بني مالك الطريق نحو تحالفهم مع الر�سول� ،أو �أنه كان بعمله هذا يريد �أن يعرف

الر�سول �أنه الرجل الأول في الطائف ،و�أن �أهلها جميع ًا �سوف يتبعونه»(((.

فهل �أراد مك�سب ًا ذاتي ًا ومغنم ًا �شخ�صي ًا له ولقومه الأحالف؟ وهل �أراد �أن ي�سارع �إلى
((( �سرية ابن ه�شام ،191/4 :قال ابن ه�شام :ويقال من �أب�صارهم.
((( �سرية ابن ه�شام.191/4 :
((( زعمت بنو مالك �أنه قتله رجل منهم يقال له �أو�س بن عوف� ،أخو بني �سامل بن مالك ،وتزعم الأحالف �أنه قتله رجل
منهم من بني عتاب بن مالك؛ يقال له وهب بن جابر ،انظر� :سرية ابن ه�شام.192/4 :
((( انظر� :سرية ابن ه�شام.192/4 :
((( انظر :ثقيف من �صدر الإ�سالم حتى �سقوط اخلالفة الأموية.58 :
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التحالف مع النبي  قاطع ًا بذلك الطريق على بني مالك فال ي�سبقوه �إليه؟ .ال�شك �أن هذا

كالم مردود ،لعدة �أ�سباب ،منها:

�أوالً�:أن العـبرة بالخواتيـم ،وقد ختـمت حيـاة عروة ب�شهادة رزقه اهلل �إياها .على �أن النبي
� شهد له بقوله�« :إن مثله في قومه لكمثل �صاحب يا�سين في قومه»((( وهذه
وحدها تكفي.

ثانياً�:أن ر�سول اهلل لي�س دخي ً
ال على قومه بل هو منهم وفيهم وعا�ش بين ظهرانيهم في
مكة ما يزيد على خم�سين عاماً ،ويعلم �أن عروة �أحد المعنيين بقوله �سبحانه وتعالى:
}

{(((؛ فهو يعلم قدر كل منهم ومنزلته.

وهناك �سبب ثالث �أتفق فيه مع �أحد الباحثين الذي ف�سر ر�أي (وات) قائالً« :ربما بنى

(وات) ر�أيه فيما يخت�ص برغبة عروة في قطع الطريق على بني مالك نحو تحالفهم مع

الر�سول؛ �أن بني مالك كانوا حلفاء هوازن التي �أ�سلمت ،وقد تتو�سط هوازن لإ�سالم بني

مالك لدى الر�سول.

والحقيقة �أن هذا احتمال �ضعيف ،وقول مردود عليه ،ذلك �أن بني �سفيان �أ�سلموا قبل

هوازن ،وح�صلوا على فيء من �أموال هوازن ،وهم حلفاء للأحالف من ثقيف ،و�صلتهم بهم

�أكبر من �صلة بني مالك بهوازن ،ي�ضاف �إلى ذلك �أن هذه كلها �أفكار قبلية بعيدة عن �أخالق

الإ�سالم ،التي تعامل الجميع على قدم الم�ساواة»(((.

«كما �أن توقع عروة – على حد قول وات -اتباع �أهل الطائف له و�إ�سالمهم َت َوق ٌُّع
�ضعيف ،بعدما ر�أينا من عناد ثقيف ،و�شدة مقاومتها للر�سول �أثناء ح�صاره مدينتهم»(((.
بموت عروة بن م�سعود حزن ر�سول اهلل وقال فيه مقولته ،وظلت ثقيف تواجه تبعة ما

فعلت ،و�سوء ما عليه �أقدمت ،وبدا الثقفيون منفردين بعداوة الم�سلمين ،وبد�أ الي�أ�س يدب
((( انظر� :سرية ابن ه�شام.192/4 :
((( الزخرف.31 :
((( ثقيف من �صدر الإ�سالم حتى �سقوط اخلالفة الأموية.58 :
((( ثقيف من �صدر الإ�سالم حتى �سقوط اخلالفة الأموية.58 :
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�إلى ر�ؤو�س القبيلة وزعمائها؛ فماذا هم فاعلون ،وقد زادوا الطين ِب َّل ًة ،والأمر �شدة؟ بعد �أن
�ضيعوا فر�ص ًا �سنحت لهم ،فلم يبادروا بمد يد ال�صلح �أثناء ح�صار ر�سول اهلل لهم ،ثم �إن
وغرورهم �أعماهم ،حتى جنت على نف�سها براق�ش بقتلها عروة ،ثم �إنهم و�إن عقدوا
ِك ْب َر ُه ْم
َ
العزم على ال�صلح؛ ف ََم ْن ِم ْن زعماء ثقيف يتقدم الآن لجمع ر�أيها ،ور�أب �صدعها ،وتوحيد

كلمتها ،وقيادة �أمرها نحو تحقيق �صلح ينهي الأزمة ،ويحل العقدة ،ويفك الح�صار؟ ،فما
العمل الآن والم�صائب على ثقيف تترى؟ �ألم يكن ال�صلح �أجدر و�أنفع؟

لربما حدث كبار الم أ
ل �أنف�سهم بهذا ،و�أ�ضمروا تلك الرغبة في �صدورهم ،ولكن �أحداً

لم يكن يجر�ؤ على فعل ذلك ،حتى و�إن تنادوا �إلى ال�صلح مع الر�سول ؛ فمن الذي يتقدم

فم ِن
وي�ضطلع بهذا الجهد ،وثقيف تتنازعها زعامات وانق�سامات ،وتحالفات وخالفاتَ ،
الذي يبادر ويتحرك؟
البد �إذن للزعامات الثقفية�أن ت�سعى �إلى تحكيم العقل ،وتنا�سي الخالفات وال�صراعات

القبلية ،ومن هنا تحرك عمرو بن �أمية الثقفي((( ،فزار عبد ياليل بن عمرو الثقفي  -وكان
بينهما �شيء – «حتى دخل داره ،ثم �أر�سل �إليه من يقول له� :إن عمرو بن �أمية يقول لك:

عبد ياليل للر�سول :ويلك! �أعمرو �أر�سلك �إلي؟ قال :نعم ،وها هو
إلي .قال :فقال ُ
اخرج � َّ
كنت �أظنه ،لعمرو كان �أمنع في نف�سه من ذلك.
ذا واقف ًا في دارك .فقال� :إن هذا ل�شيء ما ُ

فخرج �إليه ،فلما ر�آه رحب به ،فقال له عمرو� :إنه قد نزل بنا �أمر لي�ست معه هجرة� ،إنه قد
كان من �أمر هذا الرجل ما قد ر�أيت ،قد �أ�سلمت العرب كلها ،ولي�ست لكم بحربهم طاقة،

فانظروا في �أمركم .فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينها.

ب((( ،وال يخرج
وتحدث النا�س فقال بع�ضهم لبع�ض� :أفال ترون �أنه ال ي�أمن لكم ِ�س ْر ٌ

منكم �أحد �إال اقتطع؟ فائتمروا بينهم ،و�أجمعوا �أن ير�سلوا �إلى ر�سول اهلل رجالً ،كما �أر�سلوا

عروة ،فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير ،وكان �سن عروة ،ف�أبى �أن يفعل ،وخ�شي �أن
ل�س ُت فاع ً
ال حتى تر�سلوا معي رجا ًالً ،ف�أجمعوا �أن يبعثوا
ي�صنع به كما ُ�صنع بعروة ،فقالْ :

((( هو عمرو بن �أمية �أحد دهاة العرب ،و�أحد �أ�رشاف بني عالج من بني مالك.
((( ال�رسب :املال الراعي ،وهو �أي�ضاً :الطريق والنف�س ،انظر حا�شية �سرية ابن ه�شام .192/4
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معه رجلين من الأحالف هما :الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب ،و�شرحبيل بن غيالن

ابن �سلمة بن معتب ،ومن بني مالك عثمان بن �أبي العا�ص بن ب�شر بن عبد دهمان من بني
ي�سار ،و�أو�س بن عوف من بني �سالم بن عوف ،ونمير بن َخ َر َ�شة بن ربيعة من بني الحارث،
فخرج بهم عبد ياليل ،وهو ناب((( القوم ،و�صاحب �أمرهم ،ولم يخرج بهم �إال خ�شية ِم ْن
ره َط ُه»(((.
ِ
مثل ما ُ�ص ِن َع بعروةَ؛ لكي َي ْ�ش َغ َل كلُّ رجل منهم� -إذا رجعوا �إلى الطائفْ -

ظهر وفد ثقيف قادم ًا على م�شارف المدينة ،حتى نزلوا قناة �أل َف ْوا بها المغيرة بن �شعبة،

يرعى في نوبته ركاب �أ�صحاب ر�سول اهلل – وكانت رعيتها ُن َوب ًا على �أ�صحابه -فلما ر�آهم
فلقيه �أبو بكر قبل
ترك الركاب عند الثقفيين ،و�ضبر ي�شتد ليب�شر ر�سول اهلل بقدومهم عليهَ ،

�أن يدخل على ر�سول اهلل ،ف�أخبره عن ركب ثقيف �أن قد قدموا يريدون البيعة والإ�سالم،
فقال �أبو بكر للمغيرة� :أق�سمت عليك باهلل ،ال ت�سبقني �إلى ر�سول اهلل حتى �أكون �أنا �أحدثه.

ففعل المغيرة ،ودخل �أبو بكر و�أخبر ر�سول اهلل بقدومهم عليه ،ثم خرج المغيرة �إلى �أ�صحابه
فرو َح الظهر عنهم ،وعلمهم كيف يحيون ر�سول اهلل ،فلم يفعلوا �إال بتحية الجاهلية(((.
َّ

وا�ستقبلهم ر�سول اهلل ،و�ضرب لبني مالك قبة في ناحية م�سجده� ،أما الأحالف فقد نزلوا

عند المغيرة بن �شعبة ،وكانت �ضيافتهم جميع ًا على ر�سول اهلل .وكان خالد بن �سعيد ابن

العا�ص هو الذي يم�شي بينهم وبين ر�سول اهلل ،حتى اكتتبوا كتابهم ،كتبه خالد بيده ،وكان
القوم ال يطعمون طعام ًا ي�أتيهم من عند ر�سول اهلل حتى ي�أكل منه خالد(((.

وناق�ش الوفد ر�سول اهلل في �شروط الدخول في الإ�سالم ،فمنها ما قبلها ومنها ما رف�ضها،

وكل ما رف�ضه ر�سول اهلل كان يدور في دائرة العقيدة التي ال يقبل تناز ًال فيها� ،أو م�سا�س ًا

بجوهرها((( �أو ما يت�صل بها.

((( ناب القوم� :سيدهم.
((( انظر اخلرب من حديث يعقوب بن عتبة بن املغرية بن الأخن�س يف �سرية ابن ه�شام.193 ،192/4 :
((( انظر� :سرية ابن ه�شام� ،193/4 :إمتاع الأ�سماع 491/1؛ وفيه� :أن النبي �أمر لهم بثالث خيمات من حريرَ ،ف�ضرُ ِ ْب َن
يف امل�سجد ،فكانوا ي�ستمعون القراءة بالليل وتهجد ال�صحابة ،وينظرون �صفوفهم يف ال�صلوات املكتوبات.
((( �إمتاع الأ�سماع .491/1
َ
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لقد �س�ألوا ر�سول اهلل �أن يدع لهم الالت ،ال يهدمها ثالث �سنين ،ف�أبى ذلك عليهم،

فما برحوا ي�س�ألون �سنة �سنة ،وي�أبى عليهم ،حتى �س�ألوا �شهراً واحداً بعد مقدمهم ،ف�أبى
عليهم �شيئ ًا م�سمى ،وتعللوا في ذلك بالخوف من قومهم ،و�أنهم يكرهون �أن يروعوا قومهم
بهدمها ،ف�أبى ،ر�سول اهلل �إال �أن يبعث �أبا �سفيان بن حرب والمغيرة بن �شعبة فيهدماها(((.

و�س�ألوه �أن يعفيهم من ال�صالة ف�أبى ،وقال :ال خير في دين ال �صالة فيه .فقالوا :يا محمد،

ف�سن�ؤتيكها و�إن كانت دناءة(((.

ومما �س�ألوا ر�سول اهلل وقبله منهم� :أن يعفيهم من ك�سر �أوثانهم ب�أيديهم ،و�أن ال ي�ستعمل

�ضرائب الع�شور ،و�أن ال يندبوا للحرب مع
على مدينتهم غير ثقفي ،و�أن ال ُت ْج َبى منهم
ُ
الم�سلمين ،فكان ذلك مما تميزت به معاهدة ثقيف(((.

هكذا كتب لهم الر�سول المعاهدة ،وعادوا �إلى بالدهم ب�صحبة المغيرة بن �شعبة و�أبي

�سفيان بن حرب ،اللذين كلفهما النبي بتحطيم الالت(((.

وقد تخوف بع�ض ال�صحابة من هذه المميزات ،لكن الر�سول  طم�أنهم �أنهم �سوف

ي�ؤدون الع�شور في الم�ستقبل طواعية ،و�سوف يندبون للحرب((( ،وهذا من لباقة النبي 
وحنكته وح�سن �سيا�سته ،و�سعة فقهه في معاملة النفو�س ،وفي �سعيه الحثيث لتمكين دين

اهلل تعالى في الأر�ض ب�إزالة معالم الوثنية ،وبيوتات العبادة الكفرية من مكة وما حولها،
وا�ستيعابه طبيعة النف�س الثقفية ،وترتيبه – من قبل -الأمور التنظيمية للأرا�ضي التي �أ�ضيفت
فا�ص ً
ال – حتى نرجع �إىل قومنا؟ فقال� :إن �أنتم �أقررمت بالإ�سالم قا�ضيتكم ،و�إال فال ق�ضية وال �صلح بيني وبينكم .فقال
عبد ياليل� :أر�أيت الزنى! ف�إنَّا قو ٌم ع َّزاب البد لنا منه ،وال ي�صرب �أحدنا على ال ُعزبة! قال :هو مما حرم اهلل ،قال� :أر�أيت
الربا؟ قال :الربا حرام .قال :ف�إن �أموالنا كلها ربا! قال :لكم ر�ؤو�س �أموالكم ،قال� :أفر�أيت اخلمر؟ ف�إنها ع�صري �أعنابنا،
والبد لنا منها! قال :ف�إن اهلل حرمها! فخال بع�ضهم ببع�ض ،وقال عبد ياليلَ :و ْي َحكم! نرجع �إىل قومنا بتحرمي هذه
اخل�صال!! ال ت�صرب ثقيف عن اخلمر وال عن الزنى �أبداً .انظر� :إمتاع الأ�سماع .492/1
((( �إمتاع الأ�سماع .492/1
((( �إمتاع الأ�سماع .492/1
((( زاد املعاد  ،220/1و�سرية ابن ه�شام.194/4 :
((( �سرية ابن ه�شام.194/4 :
((( البداية والنهاية.30/5 :
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�إلى الدولة الإ�سالمية ،بتعيينه عتاب بن �أ�سيد �أميراً على مكة ،وجعله معاذ بن جبل مر�شداً
وموجه ًا ومعلم ًا ومربي ًا((( ،وتعيينه على هوازن مالك بن عوف قائداً ومجاهداً ،ثم اعتمر

ورجع �إلى المدينة .

وعلى الرغم مما تميزت به معاهدة ثقيف من امتيازات لم تحظ بها قبيلة من القبائل

الأخرى؛ ف�إن المعاهدة لم تحقق لهم كل ال�شروط التي طلبوها ،فاحتال �أحد الوفد ويدعى

(كنانة) حيلة لعلمه بثقيف ،مقترح ًا على �أ�صحابه التظاهر بعدم قبول ر�سول اهلل �شروطهم،
و�إ�صراره على حربهم ،وذلك تخويف ًا لهم ،فيقبل الثقفيون بما جاء في المعاهدة دون
معار�ضة؛ قائالً�« :أنا َ�أ ْع َل ُمكم بثقيف فاكتموها �إ�سالمكم ،وخوفوها الحرب ،و�أخبروها

�أن محمداً �س�ألنا �أموراً �أبيناها عليه� ،س�ألنا �أن نهدم الالت ،ونبطل �أموالنا في الربا ،ونحرم
الخمر»((( .ف�أخذ القوم بن�صيحته.

ودخل الوفد مدينة الطائف وتظاهروا بالغم والحزن ،حتى ظن النا�س خطر الأمر ،ثم

توجهوا �إلى بيت الربة (الالت) وظلوا فيه وقتاً ،ثم ان�صرف كل منهم �إلى منزله ،ثم جمعوا
�أهلهم ،وو�صفوا مقابلتهم ر�سول اهلل بال�صد والوعيد والغلظة والفظاظة ،و�أنه ا�شترط عليهم
�شروط ًا قا�سية كتحطيم الالت وتحريم الزنى والربا والخمر ،فرف�ضت ثقيف ذلك ،فطلب
برم الح�صون وتعميرها ،وا�ستعدوا للقتال ،وما
رجال الوفد منهم اال�ستعداد للحرب ،وقالوا ّ

هي �إال �أيام قالئل حتى فترت همتهم ،ووهنت عزيمتهم ،وطلبوا من الوفد العودة ،وقبول
�شروط الر�سول وم�صالحته .ف�أعلن الوفد حقيقة الأمر ،وقالوا لهم« :وجدناه �أنقى النا�س،

و�أوفاهم ،و�أرحمهم ،و�أ�صدقهم»(((.

هكذا مهد الوفد لإ�سالم القبيلة ،وهي�أها لقبول الدعوة ،والر�ضى ب�شروط ال�صلح ،فانطف�أت

بذلك نار عداوتهم ال�شديدة للإ�سالم .وجاء المغيرة و�أبو �سفيان لهدم الربة (الالت) ،فقام

بنو معتب – قوم المغيرة -خلفه لحمايته من غدر ثقيف ،حتى ال يقتلوه كعروة ،وخرجت
((( �سرية ابن ه�شام.155/4 :
((( تاريخ اخلمي�س .137/2
((( تاريخ اخلمي�س  ،137/2وثقيف من �صدر الإ�سالم.61 :
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الن�ساء – الالئي هن حديثات عهد بالإ�سالم -ي�صرخن ح�سرة على ال�صنم((( ،ويقلن:
������ب َ
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با�ستعرا�ض �صور َت ِي المعاهدة ومقارنتهما ،يتبين �أن رواية ابن ه�شام جزء من كل ،و�أنها لم

تذكر لثقيف �شيئ ًا من الحقوق ال�سيا�سية الأ�سا�سية ،فهي قا�صرة على ال�صيد وال�شجر وعقوبة
من يتعدى ذلك� .أما الن�ص الثاني فهو �أ�شمل و�أكمل ،ويت�ضمن حقوق ًا �سيا�سية واقت�صادية

واجتماعية ،ولذا ف�إن ال�صورة الثانية �أولى و�أحق بالدرا�سة والتحليل؛ لما حفلت بها من
مميزات ،منها:

�-1أن المعاهدة ن�صت على «�أن واديهم حرام محرم هلل كله :ع�ضاهه ،و�صيده ،وظلم فيه،
و�سرق فيه �أو �إ�ساءة»((( ،وهذا �أ�ضفى على المدينة �صفة �شرعية ،ومنحها حرمة دينية،
وارتقى بها �إلى م�ستوى المدينة المقد�سة .فال اعتداء على نباتها و�شجرها و�صيدها،

فذلك كله محرم �إال على ثقيف ،وال �سرقة وال �إ�ساءة وال ظلم في واديهم .وهذا
الن�ص من المعاهدة «عو�ضها عن ا�ستقاللها الذاتي الذي دخل تحت حظيرة الدولة
الإ�سالمية»(((.

بوج ،وال ُي ْع َب ُر طائ ُفهم ،وال يدخله عليهم �أحد
-2ن�صت المعاهدة على �أن «ثقيف �أحق النا�س ّ
من الم�سلمين يغلبهم عليه ،وما �شا�ؤوا �أحدثوا في طائفهم من بنيان �أو �سواء بواديهم»
ال�شك �أن هذه الفقرة �أعطت الثقفيين حري ًة مطلق ًة في البناء والتعمير والزراعة والتجارة
في مدينتهم ،وجعلت ذلك حق ًا خال�ص ًا ال ي�شاركهم فيه �أحد ،و�أنه ال ُي ْعتر�ض عليهم،

وال يدخل مدينتهم �أحد م�ستغ ً
ال �أو منتفع ًا ب�شيء من ممتلكاتها بالغلبة �أو الإكراه ،بل
بر�ضاء من ثقيف.

((( �سرية ابن ه�شام.194/4 :
((( �سرية ابن ه�شام.194/4 :
((( الأموال.276 :

((( Lammens op، cit., p.163
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لقد ح�صلت ثقيف بذلك على �صك �أمان لم تحظ به �أيام عزها وقوتها ،وبذلك راعى

ف�س َّد الباب في وجه الأطماع الخارجية التي ح�سدت ثقيف ًا
النبي  خ�صو�صية الطائفَ ،

على ا�ستئثارها وانفرادها بخيرات الطائف .وقد كان الثقفيون يخ�شون على �أموالهم ال�ضياع

�أو اال�ستيالء ب�سبب ذلك ،حتى ظهر ذلك على �أل�سنة �شعرائهم؛ مثل م�سعود بن معتب الثقفي
حين قال:

أع��رف��ن ق��ري�����ش��اً ت�شتري َع َجلِي
ال �
َّ

��رانِ
وح ْ
ِ��ن َز ْر ٍع ُ
��ي �أم��ي��م�� َة م ْ
��ج َ
ي��ا بْ��نَ ْ

���م���رانِ
ال���ي م��ن ���س��و ٍد ُ
وح ْ
َع�� َل��ى َم��� َو َّ

واب��ن��ا يُ َ�س ْي َع َة ال �أخ�شى ِ�ضيَاعهما

ويالحظ �أن قري�ش ًا التي كانت لها �ضياع في الطائف ،ولها م�شاركات مع الثقفيين في

�أموالهم وتجارتهم؛ كل ذلك �أ�صبح مرتهن ًا بموافقة ثقيف .ون�صت المعاهدة �أي�ض ًا «على

ما �سقت ثقيف من �أعناب قري�ش ف�إن �شطرها لمن �سقاها» ،ف�أعطى لثقيف حق م�شاطرة
القر�شيين في غالت الأر�ض ،والأعناب المملوكة لهم في الطائف.

-3ون�صت المعاهدة على �أنهم «�أمة من الم�سلمين يتولجون من الم�سلمين حيث ما �شاءوا،
و�أين تولجوا ولجوا» ،فجعلتهم جزءاً من المجتمع الإ�سالمي لهم حق دخول �أرا�ضي
الدولة الإ�سالمية في �أي مكان وفي �أي زمان ،وال يكون ذلك الدخول مرهون ًا بزمان

وال مكان ،على �أن غيرهم ممنوع من دخول مدينتهم �إال بموافقتهم(((.

-4ون�صت المعاهدة على �أنهم «ال ُي ْح َ�شرون ،وال ُي ْع َ�شرون ،وال ُي ْ�ستكرهون بمال وال
نف�س» فال ت�ؤخذ منهم �صدقات الموا�شي �إال بمكانهم ،ي�أتي �إليهم جامع ال�ضرائب ،وال
يحق له �أن ي�أمرهم بجلبها �إليه ،وال يحق لأحد �أن يجبرهم على دفع �أكثر مما ن�صت عليه
المعاهدة(((؛ ففي كل مئتين خم�سة دراهم ،وهذا مبلغ زهيد قيا�س ًا على دخلهم .ومعنى

(ال ُيح�شرون)� :أنهم ال يندبون لحرب بغير �إرادتهم.

((( الأموال 277 :حا�شية (.)١
((( الأموال ،278 :يف احلديث�« :إن وفد ثقيف ا�شرتطوا �أال ُي ْح�شرَ ُوا ،وال ُي ْع�شرَ ُوا ،وال ُي َج ُّبوا»؛ �أي :ال ي�ؤخذ ُع�شرْ ُ
�أموالهم ،وقيل� :أرادوا به ال�صدقة الواجبة ،و�إمنا ف�سح لهم يف تركها لأنها مل تكن واجبة يومئذ عليهم� ،إمنا جتب بتمام
احلول ،انظر :ل�سان العرب (ع�رش).
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«-5ما كان لهم من َد ْين في َر ْه ٍن فبلغ �أجله ،ف�إنه لواط مبر أ� من اهلل .وما كان من دين
وراء عكاظ؛ ف�إنه ُي ْق َ�ضى �إلى عكاظ بر�أ�سه»((( «وما كان لثقيف من وديعة
في َر ْه ٍن َ

في النا�س� ،أو مال� ،أو نف�س غنمها مودعها �أو �أ�ضاعها ف�إنها م�ؤداة»((( ،لأن ثقيف ًا

كانت تقيم معامالتها على الربا ،وقد �أنكره الإ�سالم ونهى عنه ،ونزلت الآيات
بتحريمه ،وتم�سك ر�سول اهلل بتنفيذه� ،إال �أن بع�ض الم�صادر زعمت �أن ر�سول

اهلل وافقهم على �أخذهم الربا من النا�س� ،أما ما عليهم من ربا فهو مرفوع عنهم(((.

وبذلك حفظت المعاهدة �أموال ثقيف المدانة للآخرين ،والمودعة لدى الم�سلمين،

و�ألزمتهم �ضرورة ردها ،وااللتزام الكامل ب�شروطها((( ،حتى نزل قول اهلل تعالى:
{(((.

}

-6ون�صت المعاهدة على «�أن ال ُي َ�ؤ َّم َر عليهم �إال بع�ضهم على بع�ض ،على بني مالك
�أميرهم ،وعلى الأحالف �أميرهم»((( هكذا احترمت المعاهدة التركيب القبلي والبناء
االجتماعي للثقفيين ،وال�شك المتبادل في عالقة بني مالك بالأحالف .وراعت بذلك
التحالفات ال�سابقة التي ربطت بني مالك بهوازن من ناحية ،والأحالف بقري�ش من
ناحية �أخرى .وكان ذلك �أمراً َم ْر َح ّلي ًا من النبي  للثقفيين؛ لأنه يعلم �أنه متى تمكن

((( الأموال.277 :
((( الأموال.277 :
((( ثقيف من �صدر الإ�سالم حتى �سقوط اخلالفة الأموية.63 :
((( الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية.174 :
((( البقرة .278 :جاء يف تف�سري القرطبي ،ويف كتاب �أ�سباب النزول لل�سيوطي� :أن الآية ( )278من �سورة البقرة نزلت
يف قوم من ثقيف ،كانوا قد عاهدوا النبي  على �أن ما لهم من ربا على النا�س فهو لهم ،وما للنا�س عليهم فهو
مو�ضوع عنهم ،فلما جاءت �آجال رباهم على بني املغرية املخزوميني؛ �أر�سل لهم بنو عبدة (وهم بنو عمرو بن عمري
من ثقيف) وكانت الديون لهم ،لطلب الديون بالربا ،لكن بني املغرية رف�ضوا؛ لأن الربا رفع ،فرفعوا الأمر لعتاب ابن
�أ�سيد – وايل مكة من قبل الر�سول -ف�أر�سل عتاب �إىل الر�سول ،فنزلت الآية ،فعلمت ثقيف بها فكفت ،وزعموا �أن
�أ�صحاب الدين الذين �أر�سلوا يف طلب الدين هم :م�سعود ،وعبد ياليل ،وحبيب ،وهالل ،وربيعة بنو عمرو بن عمري.
وهكذا بنزول الآية طلب منهم �أن يرتكوا الربا� ،إن كانوا �صادقني يف �إميانهم؛ لأن من �ش�أن امل�ؤمن االمتثال لأوامر اهلل،
مرحلياً ،ينتهي ّ
بتمكن الإ�سالم يف نفو�س ثقيف ،وهذه هي
ن�ص ًا
ويظهر هنا �أن الن�ص يف املعاهدة كان يق�صد به الر�سول ّ
ّ
مرونة الر�أي ال�سيا�سي ،انظر :الطائف ودور قبيلة ثقيف 174 :حا�شية رقم ( , )٢انظر :الإ�صابة،552-551/6 :
وانظر �أي�ضاً :ثقيف من �صدر الإ�سالم حتى �سقوط اخلالفة الأموية 64 :حا�شية رقم (.)١
((( الأموال.277 :
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الإ�سالم من قلوبهم ،وتعمق في نفو�سهم� ،سيزول هذا ال�شرط مثلما زال في المدينة
بين الأو�س والخزرج؛ حتى جمعهم الإ�سالم َف ُت ُ�س ُّموا بالأن�صار .ف�إلى ذلك الحين «ف�إن
الر�سول ين�صرهم على من ظلمهم والم�ؤمنون».

كانت هذه �أهم فقرات المعاهدة التي حظي الثقفيون بامتيازاتها ،و�أراد النبي  بها �أن

ي�ؤلف بين القبائل جميع ًاً ،ال�سيما قري�ش وثقيف ،ليفتح لهم باب الإ�سالم من ناحية ،والألفة

من حلفائهم من ناحية �أخرى فقال« :ما كان لثقيف من نف�س غائبة �أو مال؛ ف�إن له من الأمن
بوج ،وما كان لثقيف من
بلية؛ ف�إن له من الأمن ما لهم ّ
ما ل�شاهدهم ،وما كان لهم من مال َّ

حليف �أو تاجر ف�أ�سلم؛ ف�إن له مثل ق�ضية �أجر ثقيف»(((.

لقد �شمل هذا ال�صلح عامة ثقيف من ح�ضره �أو غاب عنه ،بل تعدى ال�صلح ف�شمل الحلفاء

والتجار ،وجعل لهم حق الدخول فيه ب�شرط �إ�سالمهم.

ثم جاء ت�أكيد هذه الوثيقة� -أو معاهدة ال�صلح -بكتاب �آخر �إلى الم�سلمين عامة ،يق�ضي

ب�ضرورة االلتزام والوفاء بما ت�ضمنه ال�صلح ،وفيه عبارة مهمة تعطي لثقيف �أمان ًا ما بعده �أمان،

وهي عبارة «�إن لهم ذمة اهلل الذي ال �إله �إال هو ،وذمة محمد بن عبد اهلل النبي على ما كتب

عليهم في هذه ال�صحيفة».

�ألم تكن تلك العبارات كافية في �أهمية تنفيذ ما جاء في المعاهدة ،والوفاء وااللتزام

بالفقرات كافة؟ بلى ،لكن ر�سول اهلل يريد لمعاهدة ال�صلح ت�أكيداً وتثبيتاً ،و�إلماح ًا له داللته
على دخول ثقيف في الإ�سالم ،وان�ضوائهم تحت مظلته ،ف�ألحق بالمعاهدة كتاب ًا �آخر
للم�سلمين يطلب الوفاء بمعاهدة ال�صلح.

لقد كان غر�ض ر�سول اهلل وهدفه الأول هو ن�شر الإ�سالم ،وهداية النا�س جميع ًا �إلى اهلل

وحده ،وفي �سبيل هذه الغاية كانت تلك االمتيازات لثقيف ،وهي و�إن كانت لهم محبو�سة؛
فهي كذلك مح�سوبة� ،أراد بها �أن يت�ألف قلوبهم �إلى الإ�سالم ،و�أن يحببهم في الدين ،و�أن
يجذبهم �إلى العمل في ظالله وتحت لوائه ،وحينما طلب وفد ثقيف مقابلته قال « :ال

((( الأموال.277 :
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أعطي ُتهم».
ي�س�ألون �شرط ًا وال كتاب ًا �أعطيته �أحداً من النا�س �إال � ْ

لكنه في الوقت ذاته كان يدرك �أنهم �سيتولجون في الم�سلمين ،و�سين�صهرون في بوتقة

الإ�سالم ،و�ستحكمهم المبادئ العليا :الأخوة ،والم�ساواة ،والإيثار ال الأثرة ،و�سيكون لهم
ما للم�سلمين من حقوق ،وعليهم ما عليهم.

لقد كان ذلك وا�ضح ًا �أ�شد الو�ضوح لدى عدد من ال�صحابة فيما نقله ابن منظور في
(الل�سان)� :أن جابر بن عبد اهلل -ر�ضي اهلل عنهما�ُ -س ِئل عن ا�شتراط ثقيف� :أن ال �صدقة

عليهم وال جهاد .فقال :علم �أنهم �سيت�صدقون ويجاهدون �إذا �أ�سلموا(((.

لكن العرب -الذين كانوا حديثي عهد ب�إ�سالم -كان لهم موقف م�ضاد لثقيف بعد وفاة

الر�سول  ،في نهاية ع�صر الرا�شدين وع�صر الخالفة الأموية ،وهو ما جعل ثقيف ًا تقف
م�ؤازرة للأمويين على طول عهدهم ،وتحتمي بهم مدة خالفتهم ،فا�ستعان بهم الأمويون

وقربوهم و�أدنوهم((( على نحو ما �سنرى.
َّ

وعلى �أي حال ف�إنه «بدخول ثقيف في الإ�سالم ،انهدمت �أ�سوار الوثنية في الحجاز،

وانتهت �أ�سطورة الأ�صنام»((( ،فدانت الجزيرة العربية باهلل رباً ،وبالإ�سالم ديناً ،وبمحمد

 نبي ًا ور�سوالً.

 -10الثقفيون في ع�صر الرا�شدين:
بعد وفاة ر�سول اهلل  تعر�ضت الدولة الإ�سالمية لجملة من الق�ضايا الكبرى؛ هي على

الترتيب :ق�ضية الخالفة ،ق�ضية المرتدين ،ق�ضية الفتوحات الإ�سالمية ،،ق�ضية �إدار الأم�صار،
ولأن الدرا�سة عن ثقيف ف�سوف تقت�صر على تتبع موقفهم من هذه الأحداث المهمة التي
مرت بها الأمة ،و�إبراز دورهم في تلك الق�ضايا الكبرى.

عملي ًا �صعب ًا �أمام الم�سلمين ،فكانوا
�سببت وفاة الر�سول � أزمة حقيقية ،واختباراً
ّ
((( انظر :ل�سان العرب (ع�رش).
((( �إىل هذا �أ�شار الباحث ح�سني حممد �سليمان يف درا�سته :ثقيف من �صدر الإ�سالم حتى �سقوط اخلالفة الأموية.66 :
((( الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية.178 :
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�أمام تحد لم ي�ألفوه ،واختيار لم يعرفوه ،فهم بين قلوب مكلومة لفرط حزنهم على فراق

نبيهم ،وبين حيرة وتردد فيمن يقع االختيار عليه ،ليخلف ر�سول اهلل في قيادة الأمة و�إمامة
أجد ُر بهذه المهمة العظمى؟
أحق ال َ
فم ِن ال ُّ
الم�سلمين؟ َ

َ
ر�سول
وال�س ْبق �إلى الإ�سالم� ،أم الأن�صار الذين � َآو ْوا
�آلمهاجرون الذين كانت لهم الهجرة َّ

اهلل والم�سلمين ،وكانت مدينتهم مالذاً �آمناً ،وح�ضن ًا دافئ ًا للدعوة ،فال�ش�أن �ش�أنهم؟ �أم �آل

بيت ر�سول اهلل؛ فهم �أهله وقرابته ،وهم �أحق بخالفته؟

ف َم ْن وقفت؟.
ماذا فعلت ثقيف في غمرة تلك الأحداث؟ وفي َ�ص ِ ّ

لقد ن�أت ثقيف بنف�سها ،و�أخذت ترقب الأحداث من بعيد دون �أن ُت ْق ِح َم نف�سها �أو تزج

ب�أبنائها في مواطن الخالف تلك ،فلماذا؟ هل كانوا غير مبالين في م�شاركة الم�سلمين في
�ش�أن َخ ِطر كهذا؟ �أم �أن الأمر ال يعنيهم؟ الجواب :ال هذا وال ذاك ،ولكن هناك جملة �أ�سباب
منها:

�أوالً :بعد الم�سافة بين الطائف والمدينة المنورة التي ت�صطخب فيها الأحداث.
ثانياً�:أن الثقفيين �أ�سلموا مت�أخرين ،ال ف�ضل لهم في هجرة ،وال ن�صرة ،وال قرابة ،وال �سبق
لهم في دعوة ،وال طول عهد لهم ب�صحبة ،وال ذكر لهم في ح�ضور غزوة �أو �شهود
وقعة ،وال معرفة غزيرة لهم بعلم �شرعي �أو فقه ديني ،ف�إلى �أي �شيء ي�ستندون ،وبماذا

يطالبون؟(((.

ثالثاً�:أن الثقفيين تجار يحر�صون على ال�صالت المتينة والعالقات الوطيدة ،وين�أون ب�أنف�سهم
عن حدوث �أي انق�سامات في وحدة ال�صف الثقفي من جهة ،وبقبائل العرب ومركز
الخالفة من جهة ثانية ،وبقري�ش من جهة ثالثة .فاختطوا لأنف�سهم – ببعدهم عن
متاعب كثيرة ،وجعلتهم مو�ضع تقدير
المر َمى ،ج َّن َب ْت ُهم
َ
الخالفات� -سيا�س ًة ثقفي ًة بعيد َة ْ

من الخلفاء ف�أدنوهم ،ومحل ثقة لدى الدولة فا�ستعانت بهم(((.
((( �إىل هذا �أ�شار الدكتور ح�سن �إبراهيم ح�سن يف كتابه :تاريخ الإ�سالم.345/1 :
((( Lammens، op، cit., p، 165-166
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يبدو �أن الثقفيين قد قطفوا ثمار هذه ال�سيا�سة �أو ًال ف�أعجبتهم وراقتهم ،لذا �ساروا على

هديها طوال ع�صر الرا�شدين ،فلم يقفوا من الخلفاء موقف ًا معادي ًا بل «توددوا �إليهم»(((،

و�سعوا �إلى العمل معهم وم�ؤازرتهم ،وتدعيم �سلطان الخالفة الإ�سالمية في كل الأنحاء،

والأرجاء كافة.

ففي عهد �أبي بكر كتب عثمان بن �أبي العا�ص كتاب ًا �أخبر فيه ال�صديق بثبات قومه

على الإ�سالم وبارتداد من ارتد من �أهل عمله ،ف�أمره �أبو بكر بمحاربتهم بمن ثبت على
الإ�سالم((( .وفي عهد عمر ندب �أبو عبيد بن م�سعود الثقفي نف�سه لحرب العراق ،ف� َّأمره عمر

على الجي�ش برغم �صحبة عدد من ال�صحابة والتابعين له(((.

وفي عهد عثمان ظل الثقفيون �إلى جانبه ،على الرغم من �أنه عزل بع�ض الوالة منهم،

وولى مكانهم بع�ض �أقاربه ،وعثمان  طائفي المولد ،وله في الثقفيين �صالت ون�سب ،وله

في الطائف تجارة وم�صالح ،فلم ينقطعوا عن مجل�سه ،وقد ذكر البالذري �أنه كان في مجل�س
عثمان �أحد الثقفيين(((.

لم ي�ضن الثقفيون على عثمان بالن�صيحة �أو يحجبوها عنه ،فعندما حا�صره الثائرون �أ�سرع

�إليه المغيرة بن �شعبة وقال له� :أعر�ض عليك ثالث خ�صال؛ فاختر �إحداها� :إما �أن تخرج
فتقاتلهم ،ف�إن معك عدداً وقوة ،و�أنت على الحق وهم على الباطل ،و�إما �أن تخرق لك باب ًا
�سوى الباب الذي هم عليه ،فتعقد راحلتك فتلحق بمكة ،ف�إنهم لن ي�ستحلوك و�أنت بها،

و�إما �أن تلحق بال�شام ف�إنهم �أهل ال�شام وفيهم معاوية(((.

ويبدو �أن هذا االقتراح كان يعبر عن ال�سواد الأعظم للثقفيين؛ ذلك �أن من م�صلحتهم بقاء

((( الإمامة وال�سيا�سة.15 :
((( الر�سل وامللوك  ،320 ،319/3تاريخ ابن خلدون.277/2 :
((( الر�سل وامللوك .445-444/4
((( �أن�ساب الأ�رشاف.10 ،9/6 :
((( تاريخ اخللفاء.62 :
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عثمان في الخالفة((( .كما يذكر لنا الطبري وغيره((( وقوف المغيرة بن الأخن�س بن �شريق

الثقفي وقتاله دون عثمان ،عندما هجم عليه المحا�صرون له ،فقال المغيرة:
��ت
��ت ال
لما ت��ه�� َّد َم ِ
واح��تَ��ر َق ْ
ُ
أب����واب ْ

��ن ب��اب��اً
غ��ي��ر محترقِ
��م ُ
��ت م��ن�� ُه َّ
��م ْ
يَ َّ
َ

ُ
�������ر ُه
ح���قّ���اً �
أق�������ول ل��ع��ب��دِ اهلل �آ ُم ُ

�إن ل��م ت��ق��ا ِت��لْ ل��دى عثمانَ فانطل ِِق
��ق
����س وال�� ُع��نُ ِ
ح��ت��ى ي��زاي��لَ ب��ي��ن ال���ر�أْ ِ

واهلل �أت�����ر ُك����� ُه م������ادام ب���ي َر َم����� ٌق

��ت ال��ي��و َم خ��اذلَ�� ُه
�����س ُ
ه��و الإم����ام ف��ل ْ

�����س َ��رقِ
��ي ال��ي��و َم ك��ال َّ
�إن ال���ف���را َر ع��ل َّ

وقد ا�ستطاع الثقفيون – بذكائهم� -أن يقفوا مع عثمان دون �أن يح�سب ذلك عليهم فيما

بعد في عالقتهم بالأمويين ،فكانت �سيا�ستهم متوازنة تحا�شوا بها عتاب عثمان �أو الأمويين،

فقد ر�أوا فيهم الوالة والحكام ،ثم �إن م�ستقبل العالقات وال�سيا�سات يحتم عليهم االحتفاظ

بودهم((( ،و�إذا كان المغيرة قد �أ�سرع �إلى عثمان بالن�صيحة؛ ف�إنه �سارع �إلى علي بن �أبي
و�صواب ر�أي ِِه وذلك ب�أن يبقي على الوالة
ح�سن فكرِ ِه،
طالب ،ف�ألقى له �أخرى يظهر لنا فيها
ُ
ُ
علي ًا رف�ض ،فوافقه المغيرة على ر�أيه خوف ًا من
الأمويين مدة حتى ي�ستقر الأمر له ،ولكن ّ

اتهامه(((؛ قال المغيرة:

اب��ن هندٍ ن�صيح ًة
نَ َ�ص ْح ُت عليّاً في ِ

��ر ثانِيَ ْه
َ���ر َّد ولَ ْ
���م يَ ْ
�����س َ��م ْ��ع ل��ه ال��د ْه ُ
ف َ

إل���ي��� ِه ب�� َع�� ْه��دِ ِه
ُ
وق���ل���ت ل���ه �أر����س���لْ � ْ

على ال�����ش��ام حتى ي�ستق َِّر م��ع��اوِ يَ�� ْه

���د ملكتَ ُه
ويعلم �أه���لُ ال�����ش��ا ِم �أَنْ َق ْ
َ

اب���ن ه��ن��دٍ ع��ن�� َد ذل���ك ه���اوِ يَ��� ْه
ف�����أ ُّم ِ
واب���ن َداهِ ��يَ�� ْه
ل��داهِ ��يَ�� ٌة – ف��ارف��ق ب��ه-
ُ

وت���ح���ك���م ف���ي���ه م����ا ت���ري���د ف����إن���ه

وك��ان��ت ل��ه تلك الن�صيح ُة َك��افِ��ي�� ْه

الن�صح ال���ذي جِ �� ْئ��تُ�� ُه به
فلم يقبل
َ

((( �إىل هذا �أ�شار الباحث ح�سني حممد �سليمان يف درا�سته :ثقيف من �صدر الإ�سالم 68 :نق ً
ال عن ح�سن �إبراهيم ح�سن
يف كتابه :تاريخ الإ�سالم .345/1
((( الر�سل وامللوك  ،439/4الفتوح.425 ،424/2 :
((( �إىل هذا �أ�شار المان�س Lammens، op، cit., p، 164
((( نهاية الأرب  ،18 :20اال�ستيعاب.1447/4 :
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ولما �ساءت الأحوال وتعاظمت الفتنة؛ نبه المغيرة قومه في الطائف عند مروره بمكة

على عدم الخروج مع عائ�شة وطلحة والزبير �إلى العراق(((.

هكذا ا�ستطاع الثقفيون – برجاحة عقولهم و�سداد ر�أيهم� -أن يحيوا حياة �آمنة مطمئنة،

غنى عنها،
في ظل �سيا�سة حكيمة ع�صمتهم من المزالق ،وجنبتهم طرق ًا ملتوية وعرة هم في ً

فقد ن�أوا ب�أنف�سهم عن تناف�سات وتجاذبات وخالفات تدور رحاها بين ثالث دوائر:

منها ما كان له روا�سب جاهلية توارت بالحجاب �أيام ر�سول اهلل ،ثم �أخذت تترقب

الظهور على ا�ستحياء بعد وفاته ،حتى برزت وا�ضحة جلية عقب الفتوحات الإ�سالمية �إبان

عهد عثمان(((  ،وهي دائرة تناف�س الع�صبيات القبلية القر�شية المكية.

والدائرة الثانية التي �أبعدت ثقيف نف�سها عنها :ما تمخ�ض عن وفاة ر�سول اهلل  بظهور

مولود �شرعي ُي ْدعى الخالفة ،وما �أحدثه من تجاذبات قر�شية �أن�صارية.

ثم ما كان من نفث الأعداء ب�إيقاد الفتن ،وجعل الأمة فريقين� :أن�صار عثمان ،و�أن�صار

علي ،هنا ان�سحب الثقفيون من جي�ش عائ�شة ،دون �أن ين�ضموا �إلى علي �أو يكونوا معه في

حربه �ضد معاوية فيما بعد ،فظل ثوبهم �أبي�ض نقي ًا طاهراً من الدماء ،وكتب التاريخ لهم

البراءة من دم عثمان ودم علي ،فقد اعتزلوا الفتن ،وتجنبوا اتهامات لم ي�سلم منها حتى
بع�ض ال�صحابة والتابعين((( ،وعادوا �إلى الطائف ينتظرون ما ت�أتي به الأيام وما تتمخ�ض عنه

الليالي.

لبيان موقف الثقفيين في ع�صر الرا�شدين :البد من ا�ستجالء حالة المجتمع العربي �إبان

ظهور حركة الردة ،و�أ�سبابها ب�إيجاز .ي�صور ابن الأثير والطبري حالة المجتمع العربي حينذاك
و�سير �أبو بكر جي�ش �أ�سامة ارتدت العرب ،وت�ضرمت
بقولهما�« :إنه لما مات النبي َّ ،

الأر�ض ناراً ،وارتدت كل قبيلة عامة �أو خا�صة �إال قري�ش ًا وثقيف ًاً»(((.
((( الر�سل وامللوك .453/4
((( عثمان.21 :

((( Lammens: op، cit., p، 168-169

((( الكامل يف التاريخ ،342/2 :الر�سل وامللوك .242/3
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فلماذا ارتدت العرب؟ ولماذا ت�ضرمت الأر�ض ناراً؟ وهل ارتدت ثقيف – وقد ت�أخر

�إ�سالمها -مثلما ارتد غيرها؟ بر�صد حالة المجتمع العربي وموقفه من الإ�سالم – على الرغم
من �إ�سالم هذا المجتمع كله تقريب ًا  -نجد �أن �أفراده تفاوتوا تفاوت ًا كبيراً في درجات الإيمان،

وفي م�ستويات تقبلهم للإ�سالم ،وربما يعود هذا �إلى عاملين �أ�سا�سيين:

�أولهما :عدم تمكن العقيدة من قلوبهم ،وت�شرب تعاليم الإ�سالم في نفو�سهم.
وثانيهما� :ضعف ت�أثرهم ب�شخ�ص ر�سول اهلل وارتباطهم به((( .وهذان العامالن يتوقفان

على القرب �أو البعد عن مركز الدولة في المدينة ،واالت�صال الم�ستمر ب�شخ�ص الر�سول ،

ال�سيما �أن و�سائل ات�صال القبائل معه لم تكن مبا�شرة �أو متي�سرة(((.

كان الإ�سالم بتعاليمه ومفاهيمه الجديدة قد �أحدث هزة عنيفة في جميع �أركان المجتمع

الجاهلي ،ف�إن النا�س �أ�صناف و�أجنا�س في تقبل هذه التعاليم والقيم الأخالقية �أو االجتماعية

�أو الدينية كل ح�سب تفهمه لها وم�صلحته منها(((.

فالرعيل الأول الذين قال عنهم اهلل تعالى في كتابه} :
{(((

ه�ؤالء كان �إيمانهم باهلل �صادقاً ،وبذلهم هلل خال�ص ًاً،

وثباتهم في الدين را�سخاً ،وقبولهم لأمر اهلل و�أمر ر�سوله نافذاً .ثم هناك �صنف ثان

قوي ًا مهيباً ،وانهزمت جيو�شهم �أمام
دخلوا الإ�سالم ق�سراً مرغمين حين وجدوا الإ�سالم ّ
قوته و�صولته؛ مثل �أهل مكة وهوازن وثقيف ،فما كان لهم �إال �أن يقبلوا بالدخول ،وقد
حكى اهلل تعالى عن هذين ال�صنفين وبذلهما فقال جل �ش�أنه} :

{(((.

((( �إىل هذا �أ�شار الباحث عبد اجلبار من�سي العبيدي يف درا�سته :الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية.182 :
((( دور احلجاز.138 :
((( التاريخ الإ�سالمي .277/1
((( التوبة.100 :
((( احلديد.10 :

130

وهناك �صنف ثالث؛ وهم طائفة التجار و�أ�صحاب المال والأعمال والم�صالح ،الذين

يحبون �أن تكون حياتهم مغنم ًا ال مغرماً ،ويفوزوا بالح�سنيين ،وينتفعوا بالميزتين :التجارة

و�سلطة الدين ،فقد تعجبوا من �سرعة انت�شار الإ�سالم ،وما عليهم حتى تنمو تجارتهم في ظل
�أو�ضاع م�ستقرة في الدولة �إال �أن يعتنقوا الإ�سالم ،ويقوموا بعبادات وفرائ�ض ب�سيطة :من
�صالة ،وزكاة ،و�صيام ،وحج ،وقد تمثل هذا ال�صنف في �أهل اليمن واليمامة وعمان(((.

هكذا دخلت القبائل في الإ�سالم تحت ظروف متعددة ،وم�صالح متباينة ،و�أهداف

مختلفة ،بل �إن منهم من �أ�سلم قبل وفاة ر�سول اهلل ب�سنة �أو �سنتين ،ومنهم من �أ�سلم تبع ًا

لزعماء القبيلة الذين دخلوا في الإ�سالم حين وفدوا على ر�سول اهلل ،ولم يتغلغل الدين في
حياتهم ،ولم يت�أ�صل في قلوبهم ت�أ�صل العادات ،وت�أكد الع�صبيات القبلية ،وتر�سخ مفاهيم
الوالء للع�شيرة والقبيلة في نفو�سهم.

وظهرت بوادر الردة في �أواخر حياته  على يد الأ�سود العن�سي في اليمن ،ولقيط بن

مالك في عمان ،ولم تظهر وا�ضحة �إال بعد وفاته  ،ال�سيما بعد تولية �أبي بكر ال�صديق،
ٍ
وحينئذ بدت في وجوه متعددة :فمن العرب من ارتد ارتداداً كلي ًا الفتتانهم ب�شخ�صية ر�سول
اهلل ،وقالوا� :إنه لو كان نبي ًا لما مات ،و�إن النبوة انق�ضت بموته ،فال طاعة لأحد بعده .ومنهم
من ادعى النبوة �أم ً
ال في الح�صول على ما ح�صل عليه النبي من مجد في نظرهم ،والت َّف ْت
حولهم قبائ ُل ُهم ،فالت َّف ِت اليمن حول الأ�سود العن�سي ،وبنو حنيفة باليمامة حول م�سيلمة،

وع َّدها �ضريبة عليه
وبنو �أ�سد حول طليحة بن خويلد .ومنهم من امتنع عن �أداء الزكاة فقطَ ،

كان يدفعها �إلى محمد ،لكن �أبا بكر اعتبرها كلها ر َّدة ،فبد�أ بحربهم جميعاً.

لحركة الردة �أ�سباب �أخرى ت�ضاف �إلى ال�سببين الأ�سا�سيين اللذين هما :عدم تمكن

العقيدة من قلوبهم ب�سبب ت�أخر �إ�سالمهم ،و�ضعف ت�أثرهم ب�شخ�ص ر�سول اهلل وارتباطهم

به .ويمكن �إجمال الأ�سباب الأخرى فيما ي�أتي:

الأ�سباب ال�سيا�سية :وتتمثل في الع�صبية القبلية التي ما زالت تعي�ش في ذاكرة القبائل
((( انظر� :سرية ابن ه�شام.450/4 :
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المت�أخرة عن الإ�سالم م�ستنكفة �أن تكون ذي ً
ال وتبع ًا لقري�ش ،تاركة لها �أمر االنفراد بالخالفة
واال�ستئثار بريا�سة العرب جميع ًا((( .ومن هنا التفت كل قبيلة حول مدعي النبوة فيها .فقال
طلحة النمري عن م�سيلمة�« :أ�شهد �أنك الكاذب ،و�أن محمداً �صادق ،ولكن كذاب ربيعة
�أحب �إلينا من �صادق م�ضر»((( ،وقال عيينة بن ح�صن عن طليحة بن خويلد في بني �أ�سد
بنجد« :واهلل لأن نتبع نبي ًا من الحليفين؛ �أحب �إلينا من �أن نتبع نبي ًا من قري�ش ،وقد مات

محمد وبقي طليحة .فطابقوه على ر�أيه ،ففعل وفعلوا»(((.

واعتقد ه�ؤالء و�أمثالهم �أن ر�سول اهلل لم ي�صل �إلى زعامة العرب �إال ب�سبب ع�صبية قري�ش،

فرغبوا في محاكاته ،و�سوف يجدون الت�أييد من قبائلهم(((.

هذا؛ ويذكر الباحثون �أن هذا الع�صيان امتد �إلى مكة �أي�ض ًاً ،لوال تدخل عتاب بن �أ�سيد–

والي مكة -و�سهيل بن عمرو ونهيهما عن ذلك((( .قال �سهيل بن عمرو�« :إن ذلك – يق�صد
االرتداد -لم يزد الإ�سالم �إال قوة ،فمن رابنا �ضربنا عنقه .ثم قال :واهلل ليتمن اهلل هذا الأمر

كما قال ر�سول اهلل  ،(((»فكانت كلمته �أقوى �أثراً في النفو�س.

هذه الردة لم تكن ردة عن دين فح�سب ،بل كانت �أي�ض ًا انف�صا ًال عن الدولة ،وارتداداً �إلى

الجاهلية ،ورف�ض ًا لبيعة ،وتمرداً على حكم الإ�سالم ،وتمزيق ًا لوحدة �سيا�سية ،وتناف�س ًا على

زعامة ت�ؤججها ع�صبية قبلية .يذكر الدكتور ال�شريف� :أن الزعماء الذين هزموا و�أ�سروا؛ طلبوا
�أن ال يطبق عليهم قانون االرتداد ،و�إنما قانون اال�ستبراء .قال عيينة بن ح�صن الفزاري -حين
جيء به �إلى المدينة �أ�سيراً ،وقيل له� :أكفرت بعد �إيمانك؟ :-واهلل ما كنت �آمنت باهلل طرفة

عين(((.

((( الر�سل وامللوك.303 ،259 ،225/3 :
((( الكامل يف التاريخ .438/2
((( الر�سل وامللوك .257/3
((( �إىل هذا �أ�شار الدكتور عبد اجلبار العبيدي يف درا�سته :الطائف ودور قبيلة ثقيف.186 :
((( الإ�صابة.452 ،451 ،94 ،93/2 :
((( ال�صديق �أبو بكر.83-82 :
((( دور احلجاز ،145 :الر�سل وامللوك  ،260/3الكامل يف التاريخ.348/2 :
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الأ�سباب الدينية :امتناع بع�ض القبائل عن دفع الزكاة ،وعدها �ضريبة مهينة ،و�أنها نوع من

ال�صدقة كانت تدفع �إلى ر�سول اهلل ،انتهت بموته فال داعي لال�ستمرار في ت�أديتها ،وفهمهم
هذا راجع �إلى ِق َّلة حظهم من العلم ال�شرعي ،وعدم معرفتهم بالإ�سالم(((.
وفي �صحيح البخاري وم�سلم �:أن مانع الزكاة قد �أوعده اهلل ور�سوله بالعذاب المقيم،

والعقاب الأليم ،دون الت�صريح بكفره �أو ارتداده �أو رجوعه عن الإ�سالم(((.

والردة :هي اال�سم من االرتداد ،والردة عن الإ�سالم :الرجوع عنه ،وارتد فالن عن دينه؛

�أي :كفر بعد �إ�سالمه((( .وبناء على هذا التعريف لم يعد ال�صحابة مانعي الزكاة فيمن كفروا
بعد �إ�سالمهم ،وهذا وا�ضح في معار�ضة عمر لأبي بكر – ر�ضي اهلل عنهما -في حربه لهم،
محتج ًا بقول ر�سول اهلل  ،لكنه �سرعان ما �شرح اهلل �صدره لقول �أبي بكر ،و�أن التهاون

فيها قد ينق�ض عرى الإ�سالم(((.

الأ�سباب االجتماعية :تتمثل في عدم تعود العرب الخ�ضوع للنظم الإ�سالمية واالجتماعية،

والمبادئ الأخالقية كالم�ساواة وغيرها .يذكر ابن الأثير محاورة عمرو بن العا�ص لقرة بن
هبيرة فيقول« :قال قرة لعمرو :يا هذا �إن العرب ال تطيب لكم نف�س ًا بالإتاوة ،ف�إن �أعفيتموها

من �أخذ �أموالها؛ فت�سمع لكم وتطيع ،و�إن �أبيتم فال تجتمع عليكم»(((.
هذا مجمل �أ�سباب الردة ،ف�أين تقف ثقيف من هذه الأحداث؟

لم يعتنق �أحد من الثقفيين الإ�سالم قبل �صلح الحديبية �إال رجا ًال معدودين ،ووقفت ثقيف

من الإ�سالم قبل الفتح وبعده موقف ًا عدائي ًا مت�شدداً ،ولم تعتنق الإ�سالم عمداً ،بل بعد ح�صار
وا�ستجداء.
اقت�صاديَ ،ح َّو َل كفاي َة مدينتهم جوع ًا
ً
لم ت�سلم ثقيف �إال مت�أخرة في العام التا�سع للهجرة ،وبعد وفاة ر�سول اهلل هبت عا�صفة
((( دور احلجاز.146 :
((( �صحيح البخاري� ،132/2 :صحيح م�سلم.62/1 :
((( ل�سان العرب( :ردد).
((( انظر تف�صيل ذلك يف �صحيح البخاري .132/2
((( الكامل يف التاريخ.439/2 :
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و�س َليم ،ومن �أ�سفل منهم حيث ُم ْل ُك ال ِ
أ�سود
الردة مطوق ًة الثقفيين من ف َْو ِقهِ م حيث هوازن ُ
(((
ولكن قي�ض اهلل
وهم رجاالت ثقيف باالرتداد،
ْ
العن�سي المرتد من اليمن �إلى الطائف َّ ،

للثقفيين �أ�سباب ًا كانت من عوامل ثباتهم على الدين ،ف�ض ً
ال عن �أنها جعلت منهم ر�أ�س حربة
وو ْ�أ ِدها و�إخماد جذوتها.
في الق�ضاء على فتنة الردةَ ،

فقد وقف عثمان بن �أبي العا�ص -والي الطائف ،وهو من بني مالكّ ِ -
ِّ
ومذكراً
محذراً
وقائ ً
ال لهم« :كنتم �آخر النا�س �إ�سالماً ،فال تكونوا �أولهم ارتداداً»((( ،ثم طالبهم بالمحافظة

على �أوا�صر القربى والن�سب بينهم وبين �أهل مكة ،وذكرهم بموقف ر�سول اهلل  منهم،
وم�سامحته وح�سن معاملته لهم ،وعفوه عنهم ،فتغيرت �أفكار القوم ،فثبتوا على الإ�سالم

وتم�سكوا به.

«ولعل قيام �أبي بكر بالخالفة ،ونهو�ض �أهل (يثرب) والمدينة وال�صحابة جانبه؛ كان له

الأثر في ح�سم موقف ثقيف مثلما كان له في مكة»((( ،فقد ت�شابهت المدينتان في ظروف
الحياة المختلفة .ي�ضاف �إلى ذلك «�أن الثقفيين �أدركوا تمام ًا �أن االلتزام بالإ�سالم والثبات

عليه �سيمنحهم م�ستقب ً
ال جيداً في مدينتهم ،حيث �سينعمون بالأمن والطم�أنينة وعدم الدخول
ثانية في حرب خ�سروها من قبل ،ويمنحهم ال�سلطان والمجد ،وهم التجار الأذكياء»(((.

و�إذا راجع الباحث تاريخ ثقيف؛ يجد �أن العقلية الثقفية كانت دائم ًا تنظر �إلى م�صلحتها،
فال ُت ْق ِد ُم على عمل حتى تت�أكد منه وت�ضمن فيه م�صلحتها �أوالً ،ولهذا ات�صفت القبيلة بقوة

الر�أي وح�سن تقدير الأمور ،ف�صار ي�ضرب بها المثل ،يذكر ابن �سعد �أنه قيل في حق ثقيف:
«ال َر�أْ َي �إال لثقيف ،ثبتوا �أو ًال في ر�أيهم ،فلما تحققوا من الإ�سالم ودخلوا فيه ثبتوا عليه»(((،

وقال فيهم كذلك« :ال �أعلم قوم ًا من العرب بني �أب وال قبيلة كانوا �أ�صح �إ�سالم ًا منهم»(((.

((( تاريخ الطربي ،230/3 :الكامل .440/2
((( الإ�صابة.460/2 :
((( ال�صديق �أبو بكر.39 :
((( مدينة الطائف 3 :وما بعدها.
((( طبقات ابن �سعد.53/2 :
((( طبقات ابن �سعد.53/2 :
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لقد اختاروا لأنف�سهم عز الدنيا و�سعادة الآخرة ،بثباتهم على الإ�سالم ،وبا�شتراكهم في

الق�ضاء على حركة الردة في جميع �أنحاء الجزيرة ،وبموقفهم هذا جعلوا من مدينتهم قلعة

من قالع الدولة الإ�سالمية ،اعتمد عليها ال�صديق في حربه �ضد المرتدين ،مثلها في ذلك مثل

مكة والمدينة ،وقاعدة من قواعد الجند الإ�سالمي تمدهم بالرجال وال�سالح والمال ،فحين
كتب عثمان بن �أبي العا�ص الثقفي – والي الطائف -كتاب ًا �إلى �أبي بكر يخبره فيه بثبات قومه

على الإ�سالم؛ كان لهذا الكتاب �أثره و�صداه في رفع الروح المعنوية للم�سلمين.

هكذا كان موقف ثقيف ،لذا ا�ستعملهم ال�صديق  ،فكانوا عون ًا له في جهاده �ضد كل

الجبهات المفتئتة على الدين ،والخارجة عن �سلطان الدولة ،و�أمر �أبو بكر عثمان بن �أبي
العا�ص بمحاربة المرتدين بمن ثبت على الدين من قومه و�سكان الطائف ،فبعث عثمان بعث ًا
وخ ْث َعم ،يقودهم ُح َم ْي َ�ض ُة
�إلى (�شنوءة) ،وقد تجمعت فيها جموع المرتدين من الأزد وبجيلة َ
ابن النعمان ،وعلى �أهل الطائف عثمان بن �أبي ربيعة ،والتقى الجمعان ،وبعد قتال عنيف

هزمت جموع المرتدين ،وتفرقت عن حمي�ضة بعد �أن هرب من المعركة((( ،فقال عثمان
ابن �أبي ربيعة في ذلك �شعراً:

ِ��ن
ف�ض�ضنا ج��م�� َع�� ُه ْ��م وال��ن��ق�� ُع ك��ائ ْ

وق���د يُ��� ْع���دِ ي ع��ل��ى ال��غ��در ال��ع��ق ُ
��وق

و�أب���������رق ب�������ارق ل���م���ا ال��ت��ق��ي��ن��ا

ف���ع���ادت خ�� َّل��ب��اً ت��ل��ك

البروق(((
ُ

وا�ستعان بهم ال�صديق  في ردة اليمن الثانية ،فا�شتركت القبيلة في جي�ش المهاجر

ابن �أبي �أمية ،الذي خرج من المدينة المنورة بتكليف من الخليفة لمحاربة ردة خثعم في
فمر بمكة والطائف ،ولديه كتاب من الخليفة �أبي بكر �إلى عثمان بن �أبي العا�ص،
اليمنَّ ،

ي�أمره ب�إمداد جي�ش المهاجر برجال الطائف ومخاليفها ح�سب المقدرة ،ففر�ض عثمان على
كل مخالف ع�شرين رج ً
ال بقيادة �أخيه عبد الرحمن بن �أبي العا�ص؛ لثقته به .وبان�ضمام

رجال الطائف ومكة ونجران وبقية القبائل الأخرى؛ ا�ستطاع هذا التجمع الإ�سالمي هزيمة
((( الر�سل وامللوك  ،320 ،319/3تاريخ ابن خلدون ،277/2 :الكامل يف التاريخ.440/2 :
((( الر�سل وامللوك .320/3
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المرتدين ،فق�ضى عليهم وعلى فتنتهم(((.
وفي ردة ح�ضرموت وكندة� :ساهمت ثقيف بقائدها المغيرة بن �شعبة الذي وجهه �أبو

بكر  ،و�أمره بم�ساعدة المهاجر بن �أبي �أمية في الق�ضاء على المرتدين وقتلهم جميع ًا �إن
لم ينقادوا لأمر اهلل ،وكان المهاجر قد �شدد الح�صار على المرتدين من جماعة الأ�شعث بن

قي�س في ح�صن ال ُّن َج ْير حتى ا�ست�سلموا ،و�أخذوا مع الأ�شعث �أ�سرى �إلى الخليفة ،و�ساعتها

هزمت كندة ور ّدتها(((.

وا�ستعان بهم ال�صديق في �إخماد نار الفتنة في البحرين ،فا�ست�شهد من الثقفيين حبيب

ابن �أ�سيد بن جارية الثقفي في اليمامة((( ،وكذلك �أخوه حيي بن جارية الثقفي و�أبو �صفية

المهاجر وغيرهم(((.

ومن �شخ�صيات ثقيف البارزة التي حاربت المرتدين :مالك بن عمرو الثقفي ،الذي بعثه

�أبو بكر � إلى م�سيلمة الكذاب لن�صحه و�إقناعه بالعدول عن الردة ،فخطب في قوم م�سيلمة
خطبة بليغة ،دعاه وقومه �إلى الرجوع �إلى اهلل ،ونبذ ال�شرك والوثنية والردة ،وهذا ما �أغ�ضب

م�سيلمة غ�ضب ًا �شديداً ،ف ََه َّم بقتله ،فهرب ولم يتمكن م�سيلمة منه(((.

ه�ؤالء هم بنو ثقيف الذين «ثبتوا �أو ًال في ر�أيهم ،فلما تحققوا من الإ�سالم ،ودخلوا فيه؛

ثبتوا عليه» فلم يرتدوا ،ولم ينق�ضوا الأيمان بعد توكيدها ،ولم ينكثوا عهدهم مع ر�سول
اهلل ،بل َ�س َع ْوا فرادى وجماعات لتمكين الإ�سالم ،ودعم الخليفة ،وتثبيت دعائم الدولة،

وا�شتركوا في الق�ضاء على الردة ،فمنهم من ق�ضى نحبه ،ومنهم من بقي في الميدان يقاتل في
هذه المحنة الع�صيبة ،والفتنة المدلهمة التي ع�صفت بالأمة ..فهل كان النبي مح ّق ًا حين �صبر

عليهم ،وفك ح�صاره عنهم ،ولم يقاتلهم؟ لقد غ�ضب الم�سلمون و�أي�سوا من منعة ثقيف،
فقالوا عند من�صرفهم من ح�صار ثقيف :ادع على ثقيف يا ر�سول اهلل .فرد عليهم بنبرة هادئة

((( الر�سل وامللوك  ،330-329/3الكامل يف التاريخ.377/2 :
((( الر�سل وامللوك  ،337/3الأغاين.55/16 :
((( الإ�صابة.304/1 :
((( اال�شتقاق.302 :
((( الإ�صابة.350/3 :
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واثقة :اللهم اهد ثقيف ًا وائت بهم.
لعله ر�أى فيهم ما قاله  ل�صحابته« :خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإ�سالم؛ �إذا

فقهوا» ،فهل �أطلع اهلل نبيه على الغيب ،وك�شف �أمامه الحجب ،فر�أى ثبات ثقيف على

الإ�سالم في وقت �أ�ضرمت الأر�ض فيه ناراً ،فت�ساهل معهم في معاهدة ال�صلح؟

لعلنا ن�ستطيع هنا �أن ندرك ال�سر وراء جملة تلك االمتيازات العظيمة التي منحها لهم

ر�سول اهلل ،فهل كانوا جديرين بها؟

لقد برهنت ثقيف �أنها خليقة بها ،ف�أتاحت بموقفها هذا طريق ًا الحب ًا ي�ؤهلها لتولي �أدوار

قيادية بارزة على م�سرح الحياة ال�سيا�سية ،من ع�صر الرا�شدين حتى نهاية ع�صر الأمويين.

حركة الفتوحات الإ�سالمية:
انتهت حروب الردة بن�صر الم�سلمين ،ودحر المرتدين ،وظلت روح الجهاد متقدة

جذوتها ،م�شتعلة جمرتها في نفو�س الجماعة الم�سلمة ،وهذا ما جعلهم يحملون �أرواحهم

على �أكفهم لإعالء كلمة الحق ،والجهاد في �سبيل العقيدة الإ�سالمية((( ،والعمل على تبليغ
الدعوة لمن لم تبلغ عنهم((( ،وبجانبهم من ثبت على دينه وحارب من �أجله؛ مثل ثقيف

ورجالها وغيرهم(((.

وانطلقت حركة الفتوحات الإ�سالمية التي بد�أها محمد  ،لي�ست�أنف م�سيرتها من بعده

�أبو بكر  ،الذي ما كان له �أن يترك الجذوة حتى تنطفئ ،فا�ستغل هذه العاطفة المت�أججة

وهذا الإيمان ال�صادق في ن�شر الإ�سالم خارج �أر�ضه.

وحركة الفتوح الإ�سالمية ظاهرة تاريخية كغيرها من الحركات التي �شهدتها ال�شعوب
((( الطائف ودور قبيلة ثقيف.197 :
((( احلياة ال�سيا�سية.33 :
((( الدولة العربية.230 :
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قديم ًا وحديثاً ،بعد توحدها �أو نه�ضتها و�إ�صالح �أمرها((( ،وقد ذهب م�ؤرخون وباحثون

وم�ست�شرقون �إلى تحديد بواعث هذه الحركة وتف�سير دوافعها والبناء عليها .ما بين قائل
�إنها ن�ش�أت لأجل عوامل اقت�صادية ،تمثلت في رغبة العرب في التمتع بخيرات البلدان

المجاورة((( ،ور�أي �آخر ب�أنها كانت ح ً
ال وتنفي�س ًا لم�شكالت العرب الداخلية واالقت�صادية

وال�سيا�سية ،توجيه طاقتهم لم�صلحة الدعوة الإ�سالمية ،فالعرب مطبوعون على حب القتال،
ولو بقوا على هذه القوة الع�سكرية التي نجمت عن حروب الردة؛ لأفنى بع�ضهم بع�ض ًا(((.

ومن الم�ؤرخين من يعزو الفتوحات �إلى رغبة �صادقة من الم�سلمين في ن�شر الإ�سالم؛

انطالق ًا من قوله تعالى} :

{((( ،وقول عمر �« :إن الحجاز لي�س لكم

بدار �إال على النجعة ،وال يقوى عليه �أهله �إال بذلك� ..سيروا في الأر�ض التي وعدكم اهلل في
الكتاب �أن يورثكموها»(((.

بد�أت حركة الفتوحات ولم تكن حروب الردة قد انتهت بعد ،وا�شترك الثقفيون فيها،

و�ساهموا م�ساهمة عظيمة في ن�شر الإ�سالم ،ففي ال�سنة الثالثة ع�شرة ا�شتركوا مع �أهل المدينة
ومكة وبقية المناطق الأخرى في �شبه الجزيرة العربية ،و�ساهموا مع جيو�ش �أبي عبيدة وعمرو

بن العا�ص((( في معركة اليرموك ،التي ا�شترك المغيرة بن �شعبة فيها و�أ�صيبت عينه(((.

وا�ستعمل عبد اهلل بن م�سعود بن معتب الثقفي على قيادة �أحد الكرادي�س الحربية التي

ا�شتركت في المعركة ،و�أغلب جنوده كانوا من �أفراد قبيلته((( .يذكر الطبري وابن الأثير �أن

عبد اهلل بن م�سعود الثقفي كان على الأقبا�ض؛ �أي :على ما جمع من الغنائم(((.
((( دور احلجاز.161 :
((( دور احلجاز168 :؛ نق ً
ال عن برنارد :العرب يف التاريخ.75 :
((( الدولة العربية.23 :
((( التوبة ،33 :وال�صف.9 :
((( الر�سل وامللوك .445/3
((( فتوح ال�شام.24 ،10 ،8 :
((( طبقات ابن �سعد.286-284/1 :
((( البداية والنهاية.8/7 :
((( الر�سل وامللوك  ،397/3الكامل يف التاريخ.412/2 :
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وا�ست�شهد نافع بن غيالن الثقفي في دومة الجندل مع من �شهدها من ثقيف ،وقد بكاه

والده وجزع عليه((( ،وتوفى عامر بن غيالن في طاعون عموا�س ،وكان هو و�أخوه عمار قد

التحقا بجي�ش خالد المتجه �إلى ال�شام ،وكان فار�س ثقيف يومئذ ،وقد رثاه �أبوه غيالن(((،
وكان عثمان بن �أبي العا�ص الب�شير لأبي بكر بوقعة �أجنادين(((.

وا�شترك الثقفيون في فتح فل�سطين ،فدخلوها مع عبد اهلل بن عمر بن الخطاب((( ،و�شهد

بع�ضهم فتح م�صر ،وكانوا من �أهل الراية((( الذين �سكنوا الف�سطاط ،وكان لثقيف ركن في
الجانب ال�شرقي من م�سجد عمرو بالف�سطاط ،وكان حبيب بن �أو�س �سيد ثقيف في جي�ش

عمرو ،وعليه نزل يو�سف بن الحكم وابنه الحجاج �أثناء قدومهما مع مروان بن الحكم �إلى

م�صر .و�سميت دار ثقيف بدار �أبي عرابة(((.

وا�شتركت ثقيف في فتوح العراق ،حتى ُلي ْن َ�س ُب �إليهم الف�ضل في فتح بع�ض �أقاليمه،

وكان �أبو عبيد بن م�سعود الثقفي �أول من انتدبه الخليفة عمر بن الخطاب للحرب ،بعد �أن
دعا عمر لهذه الحرب في رابع يوم من خالفته �سنة 13هـ ،ثم تتابع النا�س حتى اجتمعوا �ألف

رجل من المدينة وما حولها� ،أكثرهم من ثقيف ،وخرج �أبو عبيد مع �أهله في هذا الجمع من
الم�سلمين ،فهزموا الفر�س في �صحراء (مل�س) ،وغنم كثيراً من الغنائم ،وا�ستولى على خزائن

(نر�س)؛ وهو ابن خالة ك�سرى ،و�أخذ من �أهلها الجزية.

وبانت�صارات �أبي عبيد على الفر�س غ�ضب ر�ستم – قائد الجي�ش -فجهز جي�شاً ،حتى
((( الإ�صابة.546/3 :
((( طبقات ابن �سعد ،90/3 :والإ�صابة.255/2 :
((( تاريخ الإ�سالم.14/3 :
((( فتوح ال�شام .10/1
((( الراية :حملة عظيمة بالف�سطاط بجانب جامع عمرو ،و�سميت الراية؛ لأنه ملا نزل عمرو حما�رصاً حل�صن الف�سطاط،
و�ص ِح َب ْت ُه ُ
قبائل كثري ٌة من العرب ،وكان منهم قوم من قري�ش وثقيف والأن�صار و�آخرين؛ مل يكن بهم من العدد ما ينفرد
َ
بدعوة يف الديوان ،وكره كل بطن �أن ُي ْد َعى با�سم قبيلة غريه ،فجعل لهم راية دون �أن تن�سب �إىل �أحدهم ،فوافقوا
و�س ّجلوا يف الديوان بهذا اال�سم ،انظر :معجم البلدان( :الراية) وخطط املقريزي:
جميعاً ،وحاربوا حتتها ونزلواُ ،
.5570/1
((( القبائل العربية يف م�رص  ،117-110فتوح م�رص واملغرب.153 :
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كانت معركة الج�سر التي قتل فيها �أبو عبيد بعد �أن دا�سه الفيل وبرك عليه ،ثم قتلت الفيلة

�سبعة من المحاربين الأ�شداء وكلهم من ثقيف ،وهم القادة الذين �أو�صى بهم �أبو عبيد قبيل
وفاته ،حتى �أخذ الراية المثنى بن حارثة وان�سحب بالنا�س((( .ثم قطع عبد اهلل بن مرثد الثقفي

الج�سر على الم�سلمين قائالً� :أيها النا�س موتوا على ما مات عليه �أمرا�ؤكم �أو تظفروا(((.

لقد كان لقطع الج�سر �أثر في موت الكثير من الم�سلمين غرق ًا في نهر الفرات ،وكان من

الذين �أبلوا في المعركة بالء ح�سن ًا �أبو محجن الثقفي ،الذي هاجم الفيلة ،و�ضرب �أحدهم
حتى قطع رجله ،وكان  ال يهاب الموت في �سبيل اهلل(((.

�أما من قتل من ثقيف يوم الج�سر فمنهم� :أبو عبيد بن م�سعود ،وحبيب بن ربيعة بن عمر

الثقفي ،والحكم بن م�سعود �أخو �أبو عبيد ،وابنه جبر بن الحكم ،و�أو�س بن �أو�س بن عتيك
الثقفي و�أخوه ثابت ،وا�ستمات الثقفيون حتى ا�ست�شهد منهم عدد كبير بلغ الثالثمئة مقاتل

في المعركة(((.

و�شهد الثقفيون فتح الأُ ُب َّلة مع عتبة بن غزوان �سنة �أربع ع�شرة ،وكان فيهم �أبو بكرة

الثقفي ،ونافع بن الحارث ،والمغيرة بن �شعبة ،وربيعة بن كلدة بن �أبي ال�صلت الثقفي،

وقتلوا من العدو عدداً كبيراً ،وبعث نافع �إلى الخليفة يعلمه بالفتح ويب�شره باالنت�صار .وتولى
زياد ابن �أبيه الثقفي توزيع الغنائم وهو ابن �أربع ع�شرة �سنة؛ لمعرفته بالقراءة والح�ساب ،في

مقابل درهمين عن كل يوم يعمل فيه(((.

وبعد وفاة عتبة بن غزوان ا�ستعمل عمر بن الخطاب المغيرة بن �شعبة على الب�صرة ،فبقي

فيها �سنتين((( ،وا�ستعمله �سعد بن �أبي وقا�ص مفاو�ض ًا بينه وبين الفر�س قبل معركة القاد�سية؛

((( الكامل يف التاريخ.439 – 438/2 :
((( الكامل يف التاريخ ،439/2 :الر�سل وامللوك .457 – 454/3
((( البالذري ،فتوح البلدان .309 – 308/3
((( الر�سل وامللوك  454/3وما بعدها ،الكامل يف التاريخ ،440-439/2 :البداية والنهاية .50-28/7 :كانت موقعة
اجل�رس يوم ال�سبت يف �آخر �شهر رم�ضان �سنة ثالث ع�رشة للهجرة ،انظر :البالذري ،فتوح البلدان .309
((( كان فتح الأبلة يف رجب �أو �شعبان �سنة �أربع ع�رشة للهجرة ،انظر :الر�سل وامللوك  ،590/3والكامل يف التاريخ:
 ،485/2وابن حزم ،اجلمهرة .260
((( الر�سل وامللوك .597/3
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لقوة �شخ�صيته وجر�أته ،وقدرته على المناق�شة ،وكان �أه ً
ال لهذه المهمة .و�ساهم المغيرة

في فتوح الم�شرق مع النعمان بن المقرن ،فا�شترك في معركة نهاوند �سنة 20هـ ،وفي فتح
�أذربيجان �سنة 20هـ ،وفتح همدان �سنة 23هـ(((.

لم تكن المر�أة الثقفية بمن�أى عن الم�شاركة في هذه الفتوحات ،و�إنما وقفت بجانب

الرجل ،فقد �أوهمت �أزدة بنت الحارث بن كلدة الثقفي -ون�ساء �أخريات من ثقيف -العدو

ب�أن جي�ش ًا كبيراً ومدداً طوي ً
ال من الم�سلمين مقبل عليهم ،فجعلن من خمرهن رايات،
حتى دب الوهن في �صفوف العدو ،ف�أعمل الم�سلمون فيهم قتالً ،حتى انت�صروا على �أهل

مي�سان(((.

و�شارك �أبو محجن في حرب القاد�سية ،وكان مقيداً ي�شرف على المعركة من �سجنه في

ق�صر �سعد ل�شربه الخمر ،فعز عليه �أن يرى تراجع الم�سلمين دون �أن ي�شارك ،فطلب من امر�أة
�سعد �أن تفك قيده ،وعليه عهد اهلل �أن يرجع �إلى قيده بعد المعركة �إن بقي حياً ،ف�أطلقت

�سراحه و�أعطته فر�س �سعد ،ف�شد على الأعداء حتى كان الن�صر حليف الم�سلمين ،قال �أبو

محجن في ذلك:

��������ر َك م�����ش��دوداً ع��ل��ي وثَ��اقِ��يَ��ا
و�أُتْ َ

كفى َح�� َزن��اً �أن تَ ْ��رتَ��دِ ي الخيلُ بال َقنَا
َ��ت
��ت َعنَّاني الحدي ُد و ُ�أغْ��لِ��ق ْ
�إذا ُق ْ��م ُ

تجيب المنا ِديَا
�����ص��ار ُِع دون��ي ال
َم َ
ُ

وبعد القتال عاد �أبو محجن �إلى �سجنه ،وعلم �سعد ف�أطلقه ل�شجاعته و�إخال�صه(((.
وكان عثمان بن �أبي العا�ص الثقفي والي ًا على الطائف في عهد النبي  ،ثم �أ�ضيفت �إليه

والية البحرين وعمان في عهد عمر ،و�ساهم في فتح الجزيرة و�أرمينية((( و�أخذ من �أهلها
الجزية �سنة 23هـ ،و�ساهم في فتح فار�س ،ونزل (توج) ففتحها وبنى فيها الم�ساجد ،وجعلها

داراً للم�سلمين ،و�أ�سكن فيها بني عبد القي�س �سنة 13هـ ،و�ساهم في فتح كازون والنوبندجان
((( البالذري ،فتوح البلدان .400 ،380 ،371
((( البالذري ،فتح البلدان  ،421وق�سم ال�شعر يف الع�رص الإ�سالمي من الدرا�سة.
((( الر�سل وامللوك .575/3
((( الر�سل وامللوك  ،54/4وابن كثري البداية والنهاية .76/7
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من �أعمال �سابور ،وفتح �سابور �سنة 23هـ ،و�ساهم �أخوه الحكم بن �أبي العا�ص في عدة

فتوحات(((.

وفي فتح طبر�ستان �سنة 30هـ ا�ست�شهد في معركتها محمد بن الحكم بن �أبي عقيل الثقفي،

وا�شترك عبد اهلل بن عقيل الثقفي في فتح خرا�سان ،وكان جبير بن حية بن م�سعود الثقفي

ابن عم المغيرة ممن ا�شترك مع الم�سلمين ،وكان معلم ًا للقر�آن ،ثم كاتب ًا في الديوان في عهد
عمر ،ثم ولي �أ�صبهان في عهد زياد بن �أبيه(((.

ولم ي�ؤخذ على ثقيف في الفتوحات �إال ما �أورده ابن كثير في رواية له منقولة عمن

�شهد حرب القاد�سية �أن رج ً
ال من ثقيف ارتد عن الإ�سالم ولحق بالفر�س ،و�أخبرهم بمواطن
�ضعف الم�سلمين ،خا�صة على الجناح الذي ا�شتركت فيه قبيلة بجيلة في الحرب؛ بهدف

تثبيط عزائمهم و�إلحاق الهزيمة بهم(((.

لكن هذه الرواية قد تكون مثل �سابقاتها التي و�ضعت على ثقيف للنيل منهم ،والت�شهير

بهم؛ بغ�ض ًا للحجاج وزياد بن �أبيه((( ،على �أن خروج رجل وخيانته ال يعني خيانة القبيلة
كلها.

وعلى �أي حال ف�إن القبيلة قد �ساهمت �أفراداً وجماعات في الفتوحات الإ�سالمية،

و�شاركت م�شاركة مهمة فيها.

وقد �أ�سهم الثقفيون في �إدارة الأم�صار ،وذلك لمعرفتهم بالناحية الح�ضارية ،حيث

ات�صلوا بالعالم الخارجي عن طريق التجارة ،واطلعوا على �أحوال البالد الأخرى وح�ضارتها،

واقتب�سوا منها ما يمكن اقتبا�سه من الفر�س والروم.

وكان منهم الوالة ،فمن الوالة الثقفيين :عثمان بن �أبي العا�ص الثقفي الذي ولي الطائف
((( البالذري ،فتوح البلدان.477 :
((( الإ�صابة.225/1 :
((( البداية والنهاية.45/7 :
((( جواد علي ،العرب قبل الإ�سالم .210/4
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ثم البحرين وعمان((( ،ثم و َّلى �أخاه الحكم على �إمارة البحرين عند توجهه �إلى الب�صرة ب�أمر
عمر بن الخطاب ،وفي عهد عثمان بن عفان �أُ ِخ َذت داره بالمدينة و�أُ ِ
عطي بد ًال منها �أر�ض ًا
بالب�صرة؛ وهي المعروفة ب�شط عثمان ،ومات فيها((( ،و�إليه ين�سب باب عثمان بالب�صرة.

وكان عمر  يح�سن اختيار والته على �أ�سا�س من الخبرة والكفاءة والمقدرة ،فمن والته

الثقفيين� :سفيان بن عبد اهلل الثقفي على الطائف ،وعلى الكوفة المغيرة بن �شعبة ،وعلى

البحرين وما واالها عثمان بن �أبي العا�ص((( .وقد �ساهموا م�ساهمة كبيرة في �إدارة مظاهر
الن�شاط المختلفة في تلك الواليات.

فكان المغيرة بن �شعبة �أول من �ساهم في و�ضع ديوان في الب�صرة((( ،وفي عهد عثمان

ابن عفان عين المغيرة والي ًا على �أرمينية و�أذربيجان ،ثم عين بعده القا�سم الثقفي((( ،ثم ولي
الكوفة وظل بها حتى مات �سنة 41هـ .وولي ال�سائب بن الأقرع الثقفي �أ�صبهان وما حولها

�سنة 24هـ((( ،وا�شترك في �إدارة الب�صرة كل من نافع بن الحارث الثقفي و�أبو بكرة الثقفي،
و�شجعا على الزراعة ،و�أعلما النا�س بخ�صب �أر�ضها و�ضرورة ا�ستغاللها((( ،وكانت لهما

�أموال و�إقطاعات فيها ،فكان لنافع الثقفي �أول دار بنيت بالب�صرة ،وكان هو �أول من اقتنى
�إِ ِب ً
ال فيها ،ثم بنيت دار المغيرة بن �شعبة ،وا�شترك ربيعة بن �أبي ال�صلت في تخطيط الب�صرة،

وكان لزهير بن عثمان الثقفي ال�صحابي دار بالب�صرة(((.

كما مار�س الثقفيون �أعما ًال و�أن�شطة �أخرى كبناء الحمامات ال�شعبية و�إدارتها ،فكان

هناك حمام لعبد اهلل بن عثمان بن �أبي العا�ص الثقفي ،وحمام لمولى زياد بن �أبيه ،وحمام
لم�سلم بن �أبي بكرة ،وكانت الكوفة مجا ًال رحب ًا �أي�ض ًا لهم لممار�سة �أن�شطة كالتجارة،

((( البالذري ،فتوح البلدان .100 – 99
((( الإ�صابة.345/1 :
((( �أحمد ال�رشيف ،دور احلجاز .260 – 259
((( البالذري ،فتوح البلدان .314
((( البالذري ،فتوح البلدان .241
((( الر�سل وامللوك .422 ،141/4
((( البالذري ،فتح البلدان 421 :وما بعدها.
((( البالذري ،فتح البلدان 421 :وما بعدها.

143

والزراعة؛ مثل الحجاج بن عتيك الثقفي ،وقد ت�شابهت هذه الأعمال في مدن ومناطق

متعددة؛ كالأهواز وغيرها(((.

 -11الثقفيون في الع�صر الأموي:
كان من �آثار النزاع بين الإمام علي ومعاوية� :أن تكونت عدة قوى برزت على م�سرح

الحياة ال�سيا�سية ،فن�ش�أت �أحزاب وجماعات �صنعت الأحداث ،وغيرت مجرى التاريخ.

وقد �أدى تولي معاوية الخالفة ،وو�صول الأمويين �إلى الحكم؛ �إلى ظهور قوى معار�ضة

لمعاوية وخالفته.

وكان معاوية يعرف حقيقة موقف الم�سلمين جميع ًا من خالفته ،فلم يكن الأمر خافي ًا

عليه ،وقد تمثلت المعار�ضة له في جبهتين:

الحجاز حيث ال�صحابة من المهاجرين والأن�صار في جانب ،متخذة من المعار�ضة

ال�سلمية �سبي ً
ال لها ،و�أن الأمر ال يعدو �أن يكون خالف ًا في الطريقة والأ�سلوب.

رجال القبائل الجبهة الثانية التي تتخذ من العنف والقوة �سبي ً
ال للتعبير عن �آراء مذهبية

ومواقف �سيا�سية ،متمثلة في حزبي ال�شيعة والخوارج ،وظل العراق هكذا منبع ًا للفتن ومن�ش�أً

للخالفات ،ومركزاً لمعار�ضة الأمويين على طول خالفتهم(((.

ولم يجد معاوية ما يمنع من اال�ستعانة ببني �أمية على الرغم من علمه بح�سد بع�ضهم له؛

وخا�صة المروانيين((( ،فا�ستعملهم في واليات ا�ستقرت فيها الأمور ولي�س فيها قالقل مثل

بالد الحجاز ،ولكنه ما كان يمكنهم من دولته ،بل ي�ضعهم تحت رقابته ،ويبادر �إلى عزلهم
بعد مدة وجيزة .وكان �إذا �أراد اختبار �أحدهم واله الطائف �أوالً ،ف�إن �أعجبه واله مكة ،ف�إن

�أعجبه واله المدينة.

((( البالذري ،فتح البلدان.340 :
((( فلهوزن ،الدولة العربية.130 :
((( فلهوزن ،الدولة العربية.130-129 :
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مما هو جدير بالذكر في �أمر والية الطائف� :أنه طوال خالفة معاوية -و�أي�ض ًا الخالفة

الأموية كلها -كان والي مكة هو والي الطائف ،وهذا يدل على �أنه ما كان هناك خطر

يخ�شى من الثقفيين �أو الطائف ،لذا جعل منهم معاوية �سنداً له وعوناً ،وقوة يعتمد عليها� ،إلى
جانب بني كلب في ال�شام((( ،لكن الثقفيين كانوا الأقدر والأف�ضل والأذكى في �أن يكونوا
قوة للأمويين.

فالعالقات االجتماعية وال�سيا�سية والتجارية التي ربطت بينهم (�أمويين وثقفيين)؛ ارتفعت

�إلى م�ستوى الإخوة الأ�شقاء((( ،فكانوا كالأ�سرة الواحدة ،بدءاً بالأحالف ال�سيا�سية ال�سابقة،

أرا�ضي
ومروراً باختيار �أبي �سفيان ليكون مع المغيرة في هدم الالت ،وامتالك الأمويين �
َ
بالطائف ي�شاركهم فيها الثقفيون بزراعتها ،وي�شاطرونهم غالتها(((.
وكانت �إقطاعات بني �أمية كثيرة؛ منها �إقطاع ابني ربيعة الذي التج�أ �إليه النبي حين

أرا�ض ب�أخرى في الطائف ،وما كان لأبي
زيارته للطائف ،وما ا�ستبدله عثمان بن عفان من � ٍ
�سفيان فيها من �أمالك ،وما لمعاوية من �إقطاعات فيها((( ،ثم �إن الطائف كانت الملج�أ الذي
لج أ� �إليه الحكم بن �أبي العا�ص حين طرده الر�سول  من المدينة(((.

وربطت عالقات الن�سب والم�صاهرة بين الطرفين ،حتى �أطلق المعا�صرون على �أبي

�سفيان (خال الثقفيين)(((.

أثر في تدعيم تلك ال�صالت ،وفي اعتماد الأمويين على الثقفيين،
وكان للناحية ال�سيا�سية � ٌ

�إذ �إن القبيلة لم ت�شترك في الفتن ،ولم تت�أثر بالع�صبيات القبلية ،بل تجنبت الدخول في �أي

نزاع.

لقد ارت�أى الثقفيون في و�صول معاوية �إلى الخالفة وفي التقارب معه فر�صة لتوطيد
((( اخلربوطلي ،تاريخ العراق.49 :

((( Lammens: op، cit., p، 164

((( الأموال.177 :
((( فلهوزن ،الدولة العربية.107 :
((( ابن عبد الرب ،اال�ستيعاب.356 :
((( فلهوزن ،الدولة العربية ،والإ�صابة .399/2
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�صلتهم بالأمويين ،ال�سيما بعد موقعة �صفين التي تجنبوها ،و�أنهم بهذا التقارب �سيعلو �ش�أنهم

في الحياة ال�سيا�سية في الدولة الإ�سالمية اليوم ،مثلما ارتفع �ش�أن المهاجرين والأن�صار من
قبل((( ،وهم طامحون للو�صول �إلى المراكز العليا ،ولن يحدث هذا �إال بالتحالف والوالء

للخليفة الجديد ،لكنهم كانوا حذرين حتى ال يغ�ضبوا الآخرين من ال�صحابة ،وبني ها�شم،
وال�شيعة ،والخوارج.

ر�أى معاوية في التقارب مع الثقفيين من الأ�سباب ما يجعله حري�ص ًا على التحالف معهم،

فهم الذين ثبتوا على الإ�سالم فلم يرتدوا ،وهم الذين لم يعار�ضوا خالفة �أبي بكر ،وهذا
اعتراف �ضمني لقري�ش بالرئا�سة ،وهم الذين رحبوا بخالفة عثمان بن عفان ،وهم الذين

تجنبوا الفتن واعتزلوها ،فلم يلطخوا �أياديهم بالدماء.

هذا الحياد من جانبهم �أغرى معاوية باال�ستعانة بهم ،وال�سيما �أنه الأقدر على فهم

ال�شخ�صية الثقفية،
الثقفيين(((.

والألطف(((

في معاملة النا�س؛ فمن باب �أولى �أن يتلطف لأ�صهاره

يعدون
ثم �إن عدم ترابط الأحالف وبني مالك فيما بينهم ،وقلة عددهم بحيث �إنهم ال ّ

خطراً؛ كان دافع ًا �آخر لمعاوية ليختار رجاله من ثقيف ،ولكن لي�س من ثقيف كلها ،بل من

الأحالف حلفاء بني �أمية في الجاهلية ،الذين لهم �صالت وروابط بينه وبينهم ،خالف ًا لبني
مالك الذين كانوا حلفاء قي�س عيالن ،ف�أدرك معاوية �أنه �إن َع َّي َن ُهم فلربما يكونون �سبب ًا في
الثورة عليه(((.

هكذا ا�ستعان معاوية بالثقفيين ،وعلى هذه ال�سيا�سة التي ر�سمها معاوية في تقريب

الثقفيين واال�ستعانة بهم �سار الخلفاء الأمويون من بعده ،وا�ستمر الأمويون كذلك في �شراء

أرا�ض بالطائف ،ف�صاروا بذلك ع�صبية قوية ارتبطت فيها الم�صالح لكال الطرفين ،و�أخل�ص
� ٍ
((( Lammens: op، cit، p، 165

((( فلهوزن ،الدولة العربية.114 :
((( ملا وجه معاوية ب�رس بن �أرط�أة �إىل احلجاز للق�ضاء على �شيعة علي ،منعه من التعر�ض لقي�س ،فلما �أتى ب�رس الطائف ،قالت
له ثقيف« :مالك علينا �سلطان نحن من قي�س» ،فرتكهم ،انظر :املمتع يف �صنعة ال�شعر.272 :
((( انظر� :أيام ثقيف يف هذه الدرا�سة.
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الثقفيون في الوالء للأمويين ،فنالوا بذلك حظوة ومكانة ،وتميزوا بثقل �سيا�سي كبير(((،

فكانوا في بع�ض الأحيان يتولون �أكثر من ن�صف منا�صب الوالة في الدولة.

لكل ذلك �أ�صاب الثقفيين ما �أ�صاب الأمويين من الإيذاء والهجاء على �أيدي الخلفاء

العبا�سيين ،حين �أفلت �شم�س الخالفة الأموية ،وبزغت �شم�س الخالفة العبا�سية.

وللحديث عن جهود الثقفيين ال�سيا�سية في قيام الخالفة الأموية؛ تقف بنا الدرا�سة في هذا

الباب عند ا�ستعانة الأمويين بالثقفيين في قيام الدولة وبنائها ،وحكم والياتها ،ومعرفة جهود

الثقفيين في دعم الخالفة الأموية وتوطيدها عند قيامها ،وما ا�ضطلعوا به من جهد كبير في
تذليل كثير من العقبات وال�صعوبات.

وقد تمثلت تلك العقبات في :عدم ح�صول معاوية على بيعة الأم�صار له بالخالفة،

و�ضرورة تهدئة الثائرين ،وت�ضميد جراح المكلومين ،بعد مدة ال�صراع التي حدثت في

�أواخر خالفة عثمان .وت�أمين الجبهة الداخلية في الدولة من �أجل التفرغ للجبهة الخارجية؛

لجهاد البيزنطيين الذين ا�ستغلوا القالقل واال�ضطراب الداخلي ،فعاثوا في الأرا�ضي الإ�سالمية
ف�ساداً.

وال ريب في �أن �أهم تلك العقبات هو الح�صول على مبايعة الأم�صار ،وقد وجد معاوية

في ذلك م�شقة بالغة ،ب�سبب �صعوبة اعتراف جمهرة الم�سلمين بخالفته التي �أحاطت بها

ظروف ومالب�سات ،على �أن الموقف قد ت�أزم لدى معاوية بمبايعة �أهل العراق وجند علي

للح�سن بن علي ،وهذا ي�شير �إلى احتمال ا�ستئناف القتال من جديد .ي�ضاف �إلى ذلك وجود

قيادات قوية عنيدة �شديدة المرا�س ،لي�س من ال�سهل �أن تقبل بالدخول في طاعة معاوية؛ مثل:
زياد بن �أبيه ،وقي�س بن �سعد ،وغيرهما.

لكن مثل هذه ال�صعوبات يمكن �أن تتال�شى وتزول بوجود تقارب ثقفي �أموي ،وتحديداً

بوجود رجال ثقفيين �أذكياء فيهم عمرو بن غيالن ،وفيهم داهية من دواهي العرب �أال وهو

مغيرة الر�أي؛ المغيرة بن �شعبة الثقفي ،الذي حفظت له الذاكرة الثقفية �إ�سالمه بين يدي
((( انظر :ق�صائد مدح طريح للوليد بن يزيد يف هذه الدرا�سة.
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َ
ونزول عروة بن م�سعود عليه حين �أتى
ر�سول اهلل عام الخندق ،ودفاعه عنه يوم الحديبية،
نزول ِ
ر�سول ا ِ
هلل م�سلماً ،بعد نزوله على �أبي بكر ،ثم َ
َ
وفد الأحالف من ثقيف عليه حين �أتوا
ر�سول ا ِ
َ
ونجاح ُه في �إقناع ثقيف بعدم الخروج في جي�ش طلحة
هلل مفاو�ضين ثم م�سلمين،
َ

والزبير وعائ�شة((( ،بل �إن له دوراً كبيراً في ت�أليب النا�س �ضد طلحة والزبير.

وحفظ له الأمويون �أنه كان الب�شير لمعاوية بانتهاء التحكيم ل�صالحه ،و�أنه مهد العتراف

الم�سلمين بخالفة معاوية ،بذلك الكتاب الذي افتعله المغيرة على ل�سان معاوية ب�أنه قد واله
�إمرة الحج((( .وقد �أ�شاع الثقفيون خالفة معاوية في �أو�ساط الحجيج ،م�ؤكدين تلك الخالفة

في هذا الجمع الغفير من الم�سلمين.

هذا الدور للثقفيين -وال�سيما للمغيرة� -أغرى معاوية باال�ستعانة بهم في �أمر الح�سن ابن

علي بن �أبي طالب ،الذي التف حوله بنو ها�شم ،والآالف من ال�صحابة مهاجرين و�أن�صاراً،

و�أبناء القبائل العربية ،وبايعوه جميع ًا بالخالفة ،وعلى ذلك ا�ضطلع الح�سن بمهام الخالفة،
وج َّن َد الأجناد ،وزاد المقاتلة(((.
فعين الوالة ،و� َّأم َر الأمراءَ ،

لكن الح�سن كان يكره القتال ،وكان يرى في جنده فتوراً وتقاع�س ًا عن الخروج معه،

ولهذا غادر الكوفة �إلى المدائن ،حيث واليها من قبل �أبيه �سعد بن م�سعود الثقفي((( ،وما

كان لمعاوية �أن يدع تلك الفر�ص ال�سانحة له دون ا�ستغاللها ،ف�أخذ ي�شتري بع�ض جند

الح�سن ،وي�صرفهم عنه ،ويغريهم بالمال ،ثم ا�ستغل كره الح�سن للقتال ،ف�أر�سل له وفداً

لمفاو�ضته في ال�صلح.

((( قال املغرية للخارجني مع عائ�شة وطلحة والزبري� :إن كنتم غ�ضبتم على عثمان فر�ؤ�سا�ؤكم قتلوا عثمان .وقال ملروان:
�إن هذين الرجلني يريدان الأمر لأنف�سهما .انظر ،الإمامة وال�سيا�سة .63/1
((( ا�ستغل املغرية ان�شغال النا�س يف �أمر اخلالف بني علي ومعاوية ،فافتعل ذلك الكتاب ب�أن معاوية قد واله �إمرة امل�سلمني
يف �أداء �شعائر احلج ،وبذلك ا�ستطاع املغرية �أن ميهد كثرياً لقبول امل�سلمني بخالفة معاوية دون معار�ضة� ،أو يف الأقل
حد منها ،انظر تفا�صيل ذلك يف الر�سل وامللوك  160/5ويف �سري �أعالم النبالء .20/3
ّ
((( اخلربوطلي ،تاريخ العراق.67 :
((( عندما نزل احل�سن باملدائن �أ�شار املختار بن �أبي عبيد الثقفي على عمه بت�سليم احل�سن �إىل معاوية؛ لك�سب ر�ضاه ،و�أم ً
ال
يف الغنى وال�سلطة ،ولكن عمه وبخه ذاكراً له �أنه ال يحق خيانة ابن بنت ر�سول اهلل ،وال�شك �أن هذه الرغبة من املختار
�شبيهة بتلك التي فعلها املغرية يف �إمرة احلج ،انظر :الر�سل وامللوك .161/5
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فعلى من يقع اختيار معاوية؟ لم يجد �أف�ضل من المغيرة بن �شعبة الثقفي ،وعبد الرحمن

بن �أم الحكم الثقفي ،وعبد اهلل بن عامر بن كريز ،وا�ستطاعوا �إر�ضاء الطرفين ،وتحقيق �صلح
يتنازل الح�سن بمقت�ضاه عن الخالفة لمعاوية((( ،بهذا ح�صل معاوية على بيعة �أهل العراق،

وبدخول العراق في طاعة معاوية ،وبتنازل الح�سن؛ �أطلق على عام 4٢هـ عام الجماعة(((.

هكذا كان دور الثقفيين ودور المغيرة بن �شعبة في تثبيت دعائم الدولة الأموية ،ولقد

ا�ستمر هذا الدور للمغيرة يوم �أن دفع المغيرة عن معاوية �أي�ض ًا خطراً يهدد خالفته ،وهو خطر
زياد بن �أبيه الذي واله علي بن �أبي طالب فار�س ،و�أقام ب�إ�صطخر وتح�صن بها بعد مقتل

علي ،وجمع حوله الأعوان والأجناد ،و�أراد معاوية ا�ستمالته بالترغيب والترهيب((( ،ولكنه
�أخفق ،فخافه معاوية ،وال�سيما �أن زياداً لم�س فيه النا�س ح�سن التنظيم ،والإدارة ،والقيادة،
وال�شجاعة في �شخ�صيته وفيما عهد �إليه من �أعمال .ي�ضاف �إلى ذلك �أن وراءه �أهل العراق

والحجاز ،ويحظى بت�أييد من الموالي وال�شيعة ،وه�ؤالء جميع ًا �سيقفون وراء �أي رجل يدافع

عن �آل بيت النبي ،فكيف �إذا كان هذا الرجل هو زياد بن �أمية؟

قدر معاوية كل هذا ،وقلق من �أمر زياد فقال« :بئ�س الوطء العجز ،داهية العرب ،معه

الأموال ،متح�صن بقالع فار�س ،يدبر ويرب�ص الحيل ،ما ي�ؤمنني �أن يطيع لرجل من �أهل
علي الحرب َج َذعة»(((.
البيت؛ ف�إذا هو قد �أعاد ّ
قلق معاوية كثيراً من زياد حتى ما كان يبيت ليلته ،فقال مرة للمغيرة حين �س�أله عن �سبب

احل�سن وهو باملدائن نازل يف م�ضاربه ،فكانوا يخرجون من عنده ويقولون للنا�س� :إن اهلل قد حقن بابن
الوفد
((( �أتى
ُ
َ
ر�سول اهلل الدماء ،و�سكن به الفتنة ،و�أجاب �إىل ال�صلح .فا�ضطرب الع�سكر ،ومل ي�شكك النا�س يف �صدق الوفد،
اجلراح بن �سنان
فوثبوا باحل�سن ،فانتهبوا م�ضاربه وما فيها ،فركب احل�سن فر� ًسا له وم�ضى يف مظلم �ساباط ،وقد كمن ّ
الأ�سدي فجرحه ،فنزف احل�سن ثم حمل �إىل املدائن ،ور�أى �أنه ال قوة له ،و�أن �أ�صحابه قد افرتقوا عنه ،ف�صعد املنرب،
وقال� :أيها النا�س �إن اهلل هداكم ب� َّأولنا ،وحقن دماءكم ب�آخرنا ،وقد �ساملت معاوية ،و�إن �أدري لعله فتنة لكم ومتاع �إىل
حني ،انظر :تاريخ اليعقوبي .215/2
((( ال�سيوطي ،تاريخ اخللفاء.192 :
((( انظر ،تاريخ اليعقوبي .218/2
((( كان ب�رس بن �أرط�أة قد قب�ض على �أوالد زياد يف الب�رصة؛ ليجرب زياداً على الدخول يف طاعة معاوية ،وهدده بقتلهم �إن
مل ينزل م�ست�سلماً ،لكن زياداً رف�ض تهديده ،ورد عليه ر ّداً الذعاً ،ومل ي�ستطع ب�رس تنفيذ تهديده؛ لأن �أبا بكرة الثقفي
ح�صل على عفو عن الأوالد من معاوية ،ف�أفرج عن الأوالد ،خ ّلى �سبيلهم ،انظر ،الر�سل وامللوك.178-177/5 ،
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قلقه« :ذكرت زياداً ،واعت�صامه ب�أر�ض فار�س ،فلم �أنم ليلتي»(((.
هذا ما �أف�ضى به معاوية �إلى المغيرة ،ووا�ضح �أنه ال يريد منه ت�سرية وال موا�ساة ،بل يطلب

منه ح ًّ
ال و�إر�شاداً وم�شورة ،وهو المميز بحل المع�ضالت(((.

فما كان من المغيرة �إال �أن عر�ض فكرة مفاو�ضة زياد ،وال�شك �أن الفكرة فيها من الذكاء

ما ي�ضمن م�صلحة الطرفين ،وهنا �أ�سرع معاوية بالموافقة ،وقال للمغيرة« :ائته ،وتلطف
له»((( ،فمعاوية �أ�شد رغبة في ال�صلح وتهدئة الأمور وا�ستقرار البالد .و�أتى المغير ُة زياداً،
وتر�ضاه ،و�أقنعه بالدخول في طاعة معاويةَ ،فال ََن زيا ٌد وقبل الن�صح ،وكان معاوية قد كتب

له كتاب �أمان ،ف�أتى من فار�س �إلى دم�شق ،ف�أكرمه معاوية ،و�سمح له بالإقامة في الكوفة(((،

وا�ستلحقه به ،على الرغم من معار�ضة كثير من الأمويين معاوية في ذلك(((.

ومن الم�شاكل التي �أرقت معاوية في �أول خالفته �أمر العراق ،بجبهته القوية المناه�ضة
الم�ؤرقة للخلفاء منذ عهد الرا�شدين ،بدءاً من عهد عمر بن الخطاب ،فو َّلى �أمر الكوفة

للمغيرة بن �شعبة ،الذي �سا�سها بحكمة وجدارة حتى ال�سنة الأولى لخالفة عثمان ،ومن
العراق خرجت الثورة على عثمان ،ومنه �أعلن طلحة والزبير وعائ�شة خروجهم على علي،
والعراق كذلك موئل ال�شيعة والخوارج.

ولما �أراد معاوية مكاف�أة المغيرة على �صنائعه وال َُّه الكوفة �سنة 4٢هـ ،معتمداً عليه في

توطيد الأمور له فيها ،وتدعيم �سلطانه بها ،فكفاه المغيرة �أمرها طوال واليته عليها ،م�ستخدم ًا

�سيا�سة تجمع بين الحزم واللين ،طالب ًا من كل قبيلة �أن تكفيه من فيها من �أهل الأهواء ،ثم �إنه
�أ�ضعف �شوكة كل من ال�شيعة والخوارج ب�ضرب بع�ضهما ببع�ض(((.

((( الر�سل وامللوك.178-177/5 ،
((( ال�سيوطي ،تاريخ اخللفاء.204 :
((( الر�سل وامللوك .177/5
((( الر�سل وامللوك .179/5
((( كان زياد يطلق عليه قبل �صلحه مع معاوية (زياد ابن �أبيه) �أو (ابن عبيد) �أو (ابن �سمية) ن�سبة �إىل �أمه ،لكن معاوية
ا�ستلحقه ب�أبيه و�آخاه و�سماه (زياد بن �أبي �سفيان) ،انظر ،ابن عبد الرب ،اال�ستيعاب .526/2
((( الر�سل وامللوك .174/5

150

هذه ال�سيا�سة راقت الخلفاء و�أعجبتهم ،و�أر�ضت �أهل الكوفة �أنف�سهم ،فوقفوا بجانب

المغيرة في الق�ضاء على فتنة الخوارج((( ،وترحموا عليه بعد وفاته ،وعدوه �أحد الأخيار
الذين تولوا �أمر الكوفة(((.

هكذا �أخل�ص الثقفيون للأمويين ،و�أ�سهموا معهم في قيام الدولة ،واالعتراف بخالفة

معاوية ،وعملوا معهم في تهدئة الثائرين ،وفي حقن دماء الم�سلمين ،وفي التوفيق بين القبائل؛

وريادي ًا ي�شهد له التاريخ.
بهدف ت�أمين جبهة داخلية ،ت�ستطيع �أن ت�ؤدي دوراً ح�ضاري ًا
ّ

في نهاية هذه الدرا�سة التاريخية تنبغي الإ�شارة �إلى �أن هناك ثالث حركات قام بها رجال

ثقفيون �ضد الدولة الأموية ،كل واحدة منها تختلف عن الأخرى:

الأولى :حركة المختار بن �أبي عبيد الثقفي ،وقد ا�ستظلت بمظلة الت�شيع لآل البيت.
الثانية :حركة بكير بن و�ساج الثقفي ،رغبة منه في الح�صول على والية خرا�سان.
الثالثة :حركة المطرف بن المغيرة بن �شعبة الثقفي ،وقد ت�أثرت كثيراً بمبادئ الخوارج

و�آرائهم.

الحركتان الأولى والثالثة كانتا من الخطر والأهمية بمكان؛ لأن هدفهما هو الق�ضاء على

الخالفة الأموية ،وهما نتيجة ل�صراع الأحزاب ال�سيا�سية في ذلك الع�صر ،بل كان لهما �أثر؛
�إذ تمخ�ض عن حركة المختار ظهور جماعة من ال�شيعة تعرف بالكي�سانية �أو المختارية.

�أما حركة بكير فال تعدو �أن تكون مجرد ع�صيان وتمرد ،وكان بكير هذا عام ً
ال على

(مرو) من قبل عبد اهلل بن خازن ،والي ابن الزبير على خرا�سان ،وكان ابن خازن قد ا�ستعمله
و�أواله ثقته ،فلما تولى عبد الملك كتب �إلى بكير بعهده على خرا�سان ،ومناه ووعده �إن خلع

عهد ابن الزبير ،ففعل بكير ،وواله عبد الملك خرا�سان �سنة 7٢هـ ،وا�ستمرت واليته ،ثم عزله

وولى �أمية بن عبد اهلل بن خالد بن �أثير.

انتهز بكير فر�صة خروج �أمية �إلى بالد ما وراء النهر فدخل (مرو) وخلع �أمية ،و�أجابه
((( الر�سل وامللوك .185-181/5
((( الر�سل وامللوك .254/5
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�أهلها ،وحدث قتال بينه وبين �أمية حو�صر بعده بكير ،فخاف على نف�سه وطلب ال�صلح،
فوافقه �أمية وكان محب ًا للعفو.

لن يت�سع المقام لب�سط الحديث على تلك الحركات ،فذلك يرجع �إليه في مظانه من كتب

التاريخ والتراجم وال�سير ،ولكن ح�سبنا تلك الإ�شارة ،ذلك �أن تلك الحركات ال تمثل �سيا�سة

القبيلة الثقفية وال وجهتها وال توجهها .و�إن كانت حركة المطرف قد �أحدثت �شرخ ًا كبيراً
في بنيان الخالفة الأموية ،فما �إن �أخمدت حتى ظهرت حركة ابن الأ�شعث �سنة 8٢هـ ،فان�ضم

�إليها كثيرون ان�ضمام ًا هز �أركان الخالفة الأموية ،وكاد �أن يودي بالبيت الأموي كله.
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الف�صل الثاني

ثقيف وال�شعر
المبحث الأول :ال�شعر الثقفي وبيئة الطائف.
المبحث الثاني :منزلة ال�شعر الثقفي عند القدماء.
المبحث الثالث :م�صادر �شعر القبيلة وتوثيقه.
المطلب الأول :رواية �أ�شعارهم وتدوينها وفقدان ديوانهم.
المطلب الثاني :م�صادر �شعرهم المجموع.
المطلب الثالث� :ضياع �شعرهم.
المطلب الرابع :توثيق �شعرهم.
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المبحث الأول
ال�شعر الثقفي وبيئة الطائف
الأدب ترجمان الحياة ال�صادق ،فكما يكون الأدب تكون الحياة(((؛ فالأدب ابن البيئة

والمجتمع ،وهو �صورة للحياة التي يعي�شها ال�شاعر �أو الأديب؛ تلهمه المعاني ،وتغني خياله
بالأفكار وال�صور الم�ستمدة من هذه البيئة ،فيتغنى بها ،وي�صورها �أجمل ت�صوير ،وت�أتي هذه

ال�صور والأفكار نابع ًة من �إح�سا�س ال�شاعر وهو يعي�ش �أحداثها ،فيظهر �أثرها في �شعره و�أدبه.
والطائف -كما مر معنا– بيئة �أنعم اهلل عليها بالطبيعة ال�ساحرة ،والخ�ضرة الوارفة،

والمياه العذبة ،وحباها من الجمال ما يخلب النفو�س« ،وامتن على �أهلها بالهدوء والوداعة،
و�شملهم برعاية الدعة واالطمئنان ،فعا�شت منذ زمن قديم بعيدة عن لهب ال�صحراء القاتل،

و�شحة الماء المهلكة ،فكان ال�شاعر ينعم بالأر�ض تك�سوها ن�ضارة زاهية ،ويرى ال�ساقية وقد
ان�ساب ما�ؤها عذب ًا فرات ًا �سل�سبيالً ،ي�أكل الثمار حلوة طيبة طرية ،وي�ستظل بالظل الوارف،
يهن أ� بمتع الحياة ولذائذ العي�ش ،فمن الطبيعي �أن تكون حياته �أهد أ� من حياة غيره ،و�شعره

�أرق من �شعر �أولئك الذين كانوا ي�صارعون لأواء الحياة وق�سوتها ،وينازلون الطبيعة و�شدتها،

ويحملون من الهواج�س ما يعبر عن �صراعهم ،وال�شعر – في النهاية – �صورة له�ؤالء و�أولئك،
واحة تزخر فيها الطبيعة بكل ما فيها من �ألوان.

�أمام هذا كله البد �أن يكون الثقفيون لوحة �صادقة لهذه الطبيعة التي حملتهم �أمانتها،

إن�ساني ًا رائعاً ،فكانت الرقة �شك ً
ال وم�ضموناً ،وكانت
ور�سموا �أبعادها من خالل ت�أثرهم ر�سم ًا � ّ

ال�سال�سة واقع ًا وتعبيراً ،وكانت الأحا�سي�س قدرة وت�أثيراً»((( ،ممثلة فيما �أبدعته قرائحهم من
�أ�شعار ت�سير بها الركبان.

عالوة على هذه الطبيعة الخالبة ف�إن �أبناء ثقيف يعدون من ف�صحاء العرب الممتازين
((( العقاد :مطالعات يف الكتب واحلياة.10 :
((( انظر :نوري القي�سي� ،شاعران ثقفيان :طريح بن �إ�سماعيل ،حممد بن عبد اهلل بن منري.114 :
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ب�صحة منطقهم ،وف�صاحة لغتهم ،وح�سن بيانهم؛ فقد روي �أن كتاب اهلل تعالى نزل على �سبع

لغات ،قال �أبو عبيد :هي لغات قري�ش ،وهذيل ،وثقيف ،وهوازن ،وكنانة ،وتميم واليمن.

وقال غيره :خم�س لغات في �أكناف هوازن� ،سعد ،وثقيف ،وكنانة ،وهذيل ،وقري�ش،
ولغتان على جميع �أل�سنة العرب((( .ولذلك قال عمر بن الخطاب :ال ُي ْم ِل َي َّن في م�صاحفنا
الم ْم ِل َي من
�إال
غلمان ٍ
ُ
قري�ش وثقيف .وقال عثمان بن عفان وهو يكتب الم�صاحف :اجعلوا ُ
والكاتب من َث ٍ
قيف(((.
ُه َذيل،
َ
وعلى الرغم من هذه الف�صاحة التي امتازت بها ثقيف ف�إن حظها من ال�شعر كان �ضئيالً،

فلم تحمل لنا المكتبة القديمة محفوظات من دواوينهم� ،أو مجموعات �شعرية لهم� ،إال النزر

الي�سير ،على عك�س قبائل �أخرى حفظ لها �شعرها؛ ك�شعر الهذليين مثالً.

ودار�س الأدب غالب ًا ما يجد �شعراً مجموع ًا ل�شعراء القبائل في �سفر يحويه� ،أو كتاب

ي�ضمه� ،أو ديوان يجمعه وي�ؤلف بينه ،لكن �شعر ثقيف لم ينل حظ ًا من ذلك� ،إذ لم يجمع

�شعرهم ،فالأبيات متناثرة متفرقة ،والمقطعات مبعثرة في مختلف الم�صادر ،على �أنه

�ضاع منه الكثير ،ولعل الم�صدر الرئي�س الذي حفظ لنا ما بقي من �شعر ثقيف؛ هو كتاب
الأغاني لأبي الفرج الأ�صفهاني ،تليه كتب الحما�سات والمختارات وغيرها من كتب
التراث ،وحفظت لنا كتب التاريخ والمعاجم واللغة �شيئ ًا ال ي�ستهان به من �شعرهم ،كثيراً ما

ي�ست�شهد به.

وقد ذهب ابن �سالم في طبقاته �إلى �أن ما قلل �شعر الطائف �أنه لم تكن بينهم نائرة ولم

يحاربوا ،فقال« :وبالطائف �شعر ولي�س بالكثير ،و�إنما يكثر ال�شعر بالحروب التي تكون

بين الأحياء؛ نحو حرب الأو�س والخزرج� ،أو قوم يغيرون ويغار عليهم .والذي قلل �شعر
قري�ش �أنه لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربوا ،وذلك الذي قلل �شعر عمان ،و�أهل الطائف في

طرف»(((.

((( ابن اجلوزي :الن�رش يف القراءات الع�رش .24/1
((( ال�صاحبي يف فقه اللغة.58 :
((( ابن �سالم ،طبقات فحول ال�شعراء.217 :
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مناق�شة ر�أي ابن �سالم:
وقول ابن �سالم – الذي يعزو فيه قلة �شعر الطائف �إلى �أنهم قوم لم يحاربوا ،ولم تكن

بينهم عداوة وال �شحناء وال تحا�سد – ال ُيطم�أن �إليه؛ ف�صحيح �أن الثقفيين عا�شوا �أ�سرة
واحدة ،وحياة هادئة �أهد�أ من حياة غيرهم؛ �إال �أن ذلك لي�س معناه �أنهم عا�شوا في دعة و�سالم
عبر الع�صور ،بل �إنهم ذاقوا مرارة الحرب ،وا�صطلوا بنارها قبل الإ�سالم وبعده .فقد قاتلوا

قبل الإ�سالم قبائل بني عامر بن �صع�صعة ،في �سبيل توطيد دعائم مدينتهم ،وتثبيت �أقدامهم
المميزة بالطبيعة ال�ساحرة ،والجمال الخالب حتى تمكنوا من ال�سيطرة عليها،
في بلدتهم
ّ

وتحققت لهم الغلبة والن�صر.

وفي الإ�سالم �ألم يقفوا �سداً منيع ًا مع هوازن في غزوة حنين ،ذائدين عن مدينتهم بعد

ح�صار الم�سلمين لهم مدة تزيد على خم�سة ع�شر يوماً ،حتى ا�ستع�صت المدينة على

الم�سلمين فلم تفلح محاوالت �إ�سقاطها؟

وبعد �أن من اهلل عليهم بالإ�سالم� :ألم ي�شتركوا في الفتوحات الإ�سالمية ،وينخرطوا في

جيو�ش الم�سلمين ،حتى لمعت �أ�سماء قادة �أفذاذ منهم ،نال �أكثرهم ال�شهادة دفاع ًا عن

الإ�سالم ،ف�إذا كان ال�شعر منوط ًا بالحرب – كما يقول ابن �سالم –؛ فهاهم �أوالء بنو ثقيف
قد �سطروا بدمائهم مالحم بطولية ،فلماذا لم يكثر �شعرهم مع �أن تاريخهم مزدان بالكفاح،

حافل بالن�ضال ،مليء بالت�ضحيات؟

ويعقب الدكتور جميل �سعيد على ر�أي ابن �سالم هذا ،فيقول« :وكيف ن�ستطيع �أن نطمئن

�إليه ،ونحن نعرف �أن ال�شعراء العبا�سيين لم يعي�شوا في بادية ،ولم ي�شهدوا حرب ًا وال غارة؟

ولعل الذي �أوحى له بر�أيه هذا �أنه نظر �إلى ال�شعر الجاهلي ،فر�أى �أكثره قد قيل في

الحرب وما يتعلق بها ،وما فطن �إلى �أن ال�شعر �صورة الحياة ،و�إذا كان ال�شعر الجاهلي قد
قيل في الحرب؛ فما ذاك �إال لأن الحياة البدوية قد ملأتها الحروب والغارات ،فجاء ال�شعر
�صورة لها»(((.

((( انظر :جميل �سعيد ،تطور اخلمريات يف ال�شعر العربي من اجلاهلية �إىل �أبي نوا�س.84 :
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و�إذا كان الباحث يوافق الدكتور جميل �سعيد في �ضرورة مناق�شة ر�أي ابن �سالم؛ ف�إنه

يخالف ر�أيه في نقطتين:

الأولى� :أن الدكتور جميل �سعيد احتج على ابن �سالم بال�شعراء العبا�سيين .ومن المعروف

بداية �أن كتاب ابن �سالم لم يقع الإجماع بعد على �أنه كتاب واحد ،ومعنى ذلك �أن حديث
ابن �سالم في الربط بين ال�شعر والحرب؛ �إنما هو حديث من�صب على ال�شعر في الع�صر

الجاهلي فقط ،ولعل ما ي�ؤكد ذلك وي�ؤيده �أن ابن �سالم ذكر بع�ض ًا من �شعراء ثقيف من

الجاهليين والمخ�ضرمين ،و�ضرب �صفح ًا عن �شعراء ثقفيين �آخرين �أغزر �شعراً ،و�أكثر
�إنتاجاً ،و�أوفر �إبداعاً؛ لأنهم كانوا خارج نطاق المدة الزمنية التي يتحدث عنها.

ف�إذا كان الكتاب لي�س واحداً ،والمدة الزمنية متباينة؛ ف�إن االحتجاج على ابن �سالم

بال�شعر في الع�صر العبا�سي احتجاج لي�س في محله.

الثانية�:أن الدكتور جميل �سعيد ربط بين ال�شعر الجاهلي والحرب كما ربط ابن �سالم.
ولكن من خالل اال�ستقراء لل�شعر في الع�صر الجاهلي؛ نجد �أنه لي�س من ال�صواب الت�سليم

بقوله �أن ال�شعر الجاهلي قد قيل �أكثره في الحرب ،وح�سبنا �أن نلمح �إلى المعلقات التي

تمثل عيون ال�شعر العربي في الع�صر الجاهلي؛ لنرى �أنه لم تخت�ص معلقة برمتها بالحرب ،بل
�إن الأ�شكل بالحق والأدنى �إلى ال�صواب �أن نقول� :إن �أكثر ال�شعر الجاهلي قد قيل في غير

الحرب.

و�إذا كان ال�شعر منوط ًا بالحرب؛ فلماذا ال تكون الحياة الهادئة الناعمة والطبيعة الفاتنة

مدعا ًة لكثرة ال�شعر �أي�ض ًاً؟ فهناك بيئات ناعمة هادئة كثيرة كثر فيها ال�شعر.

ولعل المنهج الذي اتبعه ابن �سالم في كتابه هو الذي جعله يقول بتلك القلة ،ويقدم طبقة

لكثرة �شعرها وجودته على �أخرى -و�إن كان �شعرها جيداً -لقلته.

يذهب الدكتور بهجة الحديثي �إلى�« :أن القلة التي ذكرها ابن �سالم �إنما تقع على فنون

ال�شعر و�أغرا�ضه ،وكثرة �شعر ال�شاعر الطائفي وقلته ،فهذا هو مقيا�س ابن �سالم الذي اعتمده
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في كتابه طبقات فحول ال�شعراء و�سار عليه ،فالكثرة والجودة عنده مقيا�س لتقديم طبقة على
طبقة� ،أو �شاعر على �شاعر ،فكلما كانت الكثرة �إلى جانب الجودة تقدم �صاحبها ،و�أخر و�إن

كان جيد ال�شعر لقلة في �شعره»(((.

من قول ابن �سالم نخل�ص �إذن �إلى �أن الطائف بها �شعر ،ولكنه ينق�ص عن مقدار الكثرة:

«وبالطائف �شعر ولي�س بالكثير» ،و�أن �سبب ذلك يعود �إلى �ضياع �شعر ثقيف ،ي�ؤيد ذلك ما
روي �أن يزيد بن �ضبة الثقفي نظم �ألف ق�صيدة فاقت�سمها �شعراء العرب وانتحلتها ،فدخلت

في �أ�شعارها(((.

قال �أبو عبيدة« :اتفقت العرب على �أن �أ�شعر �أهل المدن �أهل يثرب ،ثم عبد القي�س،

ثم ثقيف ،و�أن �أ�شعر ثقيف �أمية بن �أبي ال�صلت»((( .ف�شعر الثقفيين قليل ،وفنون ال�شعر

و�أغرا�ضه التي طرقوها هي التي طرقها غيرهم من �شعراء العرب� ،أما من حيث كثرة ال�شعراء؛

فابن �سالم نف�سه يقول« :وبالطائف �شعر ولي�س بالكثير� ،»..إذن هناك �شعراء و�إن كانوا
مقلين �أو غير م�شهورين ،لكن يكفي �أن ربة ال�شعر قد �أوحت به �إلى �أربعة �أفراد في �أ�سرة
واحدة ،ف�إذا هم جميع ًا يعزفون على قيثارة ال�شعر .ف�أبو ال�صلت والد �أمية �شاعر ،والقا�سم
وربيعة ابنا �أمية �شاعران� ،إ�ضافة �إلى �أمية نف�سه .لقد اقت�صر ابن �سالم على ذكر �شعراء الطائف
الفحول الم�شهورين ح�سب منهجه في الطبقات ،فعد خم�سة من �شعراء الطائف الم�شهورين

وهم(((� :أبو ال�صلت والد �أمية ،و�أمية بن �أبي ال�صلت ،و�أبو محجن الثقفي ،وغيالن بن �سلمة

وكنانة ابن عبد ياليل.

وممن لم يذكرهم ابن �سالم وذكرهم الأ�صبهاني في الأغاني :طريح بن �إ�سماعيل الثقفي،

ومحمد بن عبد اهلل النميري ،ويزيد بن الحكم ،ويزيد بن �ضبة .كل ه�ؤالء ال�شعراء قد �أنبتتهم

�أر�ض الطائف وعا�شوا فيها ،وقالوا �شعراً ،ونقلت �إلينا الكتب �شيئ ًا من �أخبارهم و�سيرهم،
ولي�س ه�ؤالء فقط هم كل �شعراء الطائف ،فهناك �شعراء �آخرون لم يذكرهم ابن �سالم؛ �إما

((( انظر :بهجة عبدالغفور احلديثي� ،أمية بن �أبي ال�صلت حياته و�شعره �ص .26
((( انظر :الأ�صبهاين ،الأغاين .103/7
((( انظر :الأ�صبهاين ،الأغاين .122/4
((( ابن �سالم ،طبقات فحول ال�شعراء .217 :الأ�صبهاين ،الأغاين .190/6 ،308/4
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لأنهم لم يكونوا فحوالً ،و�إما لأنهم كانوا مقلين، ،و�إما لأن لهم �شعراً لكن �ضاع منه الكثير.
وقلة �شعر الطائف يتلم�س لها الجاحظ �سبب ًا �آخر غير الذي ذكره ابن �سالم ،ويرى �أنها

«تدل على طبع في ال�شعر عجيب ،ولي�س ذلك القليل من قبل رداءة الغذاء ،وال من قلة
الخ�صب ال�شاغل والغنى عن النا�س ،و�إنما ذلك عن قدر ما ق�سم اهلل لهم من الحظوظ والغرائز
والبالد والأعراق مكانها»(((.

ق�سمة الحظوظ والغرائز والبالد والأعراق �أمر متعارف ،ومعلوم �أن اهلل تعالى ق�سمه بين

العباد ،و�سجل ذلك في كتابه الكريم} :

{(((؛ لكن الدار�سين يرون �أن لهذه القلة �أ�سباب ًا ودوافع ،في�أخذون دائم ًا في

تعليلها وتف�سيرها كما فعل ابن �سالم نف�سه ،في حين �أن ما ذكره الجاحظ ال يقوى �أن يكون
�سبباً ،بقدر ما هو ت�سويغ �أو حديث عن حالة ال�شعر في الطائف.

وقد ذهب (المان�س) �إلى �أن ال�شعر في المدن عامة قليل ،والطائف من جملتها ،وعزا

ذلك �إلى ُبعد هذه المدن عن الو�سط ال�شعري الذي يكثر في ال�صحراء ،حيث ال�سلب والنهب
والقتل؛ قائالً�« :إنها �صفات ي�ستريح �إليها الأ�صل العربي ،ويقل وجودها في المدن»(((.

وال �شك �أننا نختلف تمام ًا مع (المان�س) فيما ذهب �إليه من ت�صوير الحياة العربية بال�سلب

والنهب ،المف�ضيان �إلى الفو�ضى والهمجية ،وك�أن العرب ال ت�ستقيم لهم حياة �إال بال�سلب
والنهب؛ ذلك �أنها – كما زعم – «من ال�صفات الالزمة للعربي».

َو َم ْن قال �إن ال�سلب والنهب هما الباعث الوحيد لقول ال�شعر؟ وهل كان ال�شعر العربي

في الجزيرة مبعثة هذا الدافع؟ و�إال ف�أين �شعر ال�شوق واللهفة والحب والحنين؟ و�أين لغة
ال�شكوى والرثاء ،و�شعر المدح والهجاء ،وعاطفة الفخز واالعتزاز ،والمدح والحما�س؟

هل كان مبعث ذلك كله (�سلب ونهب)؟
((( اجلاحظ ،احليوان .380/4
((( الزخرف.32 :
((( المان�س ،الطائف قبيل الهجرة �ص .260-259
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ثم �إن هناك بيئات كثيرة وجد فيها ال�شعر وف ِ
ُقد فيها (ال�سلب والنهب) كالحجاز مثالً،

فما تف�سيره لذلك؟

لي�س معنى ذلك خلو البيئة تمام ًا من مثل هذه الأعمال ،ولكن ينكر التعويل عليها كل

التعويل في قول ال�شعر .وجماع القول �أنه �إذا وجدت هذه الأعمال عند العرب؛ فمردها

�إلى ظروف زمنية اقت�ضتها بيئتهم وحاجتهم ،وحين تزول �أ�سبابها ودوافعها ف�إن الحياة ت�سير

طبيعية ال يحتاج العربي معها �إلى ارتكابها.

بعد مناق�شة هذه الآراء نت�ساءل� :أين �شعر ثقيف �إذن؟
وهل كان لموقفهم من الإ�سالم -على نحو ما ر�أينا� -أثر في �ضياع �شعرهم؟
وهل كل قبيلة حاربت الإ�سالم �ضاع �شعرها وتجنبه الرواه؟
و�أخيراً :هل �أُ ْهمل �شعر القبيلة كله جملة وتف�صيالً� ،أم اقت�صر الأمر على ذلك ال�شعر الذي

يمثل وجهة نظر الكفر؟

يربط الدكتور يحيى الجبوري بين موقف ه�ؤالء من الإ�سالم و�ضياع �شعرهم فيقول« :فقد

عداء �شديداً ،ون�ضا ًال عنيف ًا من م�شركي قري�ش ،ومن والى قري�ش ًا من الثقفيين
لقي الإ�سالم
ً

والأعراب واليهود ،وخا�ض الفريقان حروب ًا كثيرة في بدر و�أحد والخندق وفتح مكة ،ثم
حرب حنين والطائف ،ثم الردة .ثم ا�شر�أب عنق الفتنة وتطاول �شرها ،فتخطفت ثالثة من

�أمراء الم�سلمين :عمر بن الخطاب ،وعثمان بن عفان ،وعلي بن �أبي طالب ،ومن الطبيعي
�أن يت�أثر ال�شعر بهذه الأحداث في�ضيع منه الكثير»(((.

وقد ا�ستعر�ضت الدرا�سة  -التي بين �أيدينا -موقف ثقيف من الإ�سالم ،ومحاربتهم

للدعوة وت�صديهم لها منذ بزوغ فجرها ،وال�شك �أنهم قالوا في ذلك �شعراً يهاجمون به
العقيدة الجديدة ،ويخلدون به ما هم عليه ،فيمدحون �أبطالهم ،ويرثون قتالهم ،على نحو ما

فعل �أمية حين رثى قتلى بدر من الم�شركين ،ولكن بعد �أن �شرح اهلل �صدور الثقفيين للإ�سالم،
وم َّن عليهم بتلك النعمة الكبرى ،ما كان لهم �أن ين�شدوا تلك الأ�شعار ،بل تنا�سوها ،فلم ت�صل
َ

((( الدكتور يحيى اجلبوري� .شعر عبداهلل بن الزبعري.23 :
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�إلى �أ�سماع الرواة �إال �شذرات ي�سيرة منها.
وقد ذهبت بع�ض الم�صادر �إلى �أن ر�سول اهلل كان قد نهى عن رواية مرثية �أمية لقتلى بدر،

لأنه يهجو فيها ر�سول اهلل  ،وينال من ال�صحابة والإ�سالم .وذهب الخلفاء والوالة �إلى مثل
ذلك حين نهوا عن رواية ال�شعر الذي يراد به �أهل مكة والمدينة ،دفع ًا للت�ضاغن والأحقاد

وبث القبح((( ،وكذلك كل �شعر ينافي روح الإ�سالم� ،أو يعار�ض تعاليمه ال�سامية.

مما �سبق يتبين �أن �أي �شعر كان ي�سيء �إلى الدين ي�ضرب عنه الرواة �صفحاً� ،سواء �أكان

ذلك ال�شعر ثقيف ًا �أم قر�شي ًا �أم غير ذلك ،ثم �إن كثيراً من ال�شعر قد �ضاع كذلك؛ �إذا كان فيه ما

يم�س الأخالق الكريمة� ،أو يخد�ش الحياء ،وعلى هذا فقدنا ذلك ال�شعر الأ�صيل الذي �أتى

عليه الدهر ف�ضاع مع الزمن ،وذهبت به العوادي ،ففقدنا بفقدانه وثيقة علمية �أدبية عن حياة
أ�صح منه؛ فجاء
�أمة �صدق فيها قول عمر بن الخطاب«:كان ِ ّ
ال�ش ْع ُر ِع ْل َم ٍ
قوم لم يكن لهم علم � ُّ
فار�س والروم ،و َلهِ َي ْت عن ال�شعر ورواي ِت ِه ،فلما
الإ�سالم فت�شاغلت عنه
العرب بالجهاد وغزوِ
ُ
َ
العرب في الأم�صار؛ راجعوا رواية ال�شعر فلم ي�ؤولوا
الفتوح ،واطم� َّأن
إ�سالم ،وجاءت
ُ
كَ ُث َر ال ُ
ُ
ِ
ٍ
بالموت
ديوان ُم َد َّون ،وال كتاب مكتوب ،و�أَ ْل َف ْوا ذلك وقد َه َل َك من العرب َم ْن هلك
�إلى
والقتل ،فحفظوا �أقلَّ ذلك ،وذهب عنهم ك ِث ُير ُه»(((.
ِ

((( الدكتور يحيى اجلبوري� .شعر املخ�رضمني و�أثر الإ�سالم فيه.49 :
((( انظر :اخل�صائ�ص .386/1
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المبحث الثاني
منزلة ال�شعر الثقفي ومكانته عند القدماء
�إن من يتتبع �شعر ثقيف يجد ل�شعرهم مكان ًا في القلوب ،ووقع ًا في النفو�س ،وطرب ًا في
الأ�سماعَ � ،
والبلغاء؛ لما يمتاز
الف�صحاء
أدباء ،و�أتحف
أعجب
الخلفاء ،و�
أمال
َ
َ
َ
ال�شعراء وال َ
َ
َ
به من رقة ولطاف ٍة ،ورونق ،وجمال .وقد �شهد لهم علماء ال�شعر ورواته بالجودة وال�سبك
والإتقان.

قال �أبو عبيد« :اتفقت العرب على �أن �أ�شعر �أهل المدن �أهل يثرب ،ثم عبد القي�س ،ثم

ثقيف ،و�أن �أ�شعر ثقيف �أمية بن �أبي ال�صلت»(((.

وقد ذكر الكميت �أن «�أمية �أ�شعر النا�س ،قال كما قلنا ،ولم نقل كما قال»((( .وربما كان

الكميت مبالغاً ،ولكن قوله ي�ؤخذ في الح�سبان؛ ل�صدوره عن �شاعر عالم ب�أمور ال�شعر.

وكان الأ�صمعي و�أبو عبيدة يقوالن« :عدي بن زيد في ال�شعراء بمنزلة �سهيل في النجوم،

يعار�ضها وال يجري معها مجراها ،وكذلك كان عندهم �أمية بن �أبي ال�صلت ،وكان عندهم
من الإ�سالميين الطرماح وكميت»(((.

الد ِميرِ ُّي
يرى البالذري �أن �أمية كان من المجودين في ال�شعر((( ،و�إلى ذلك ذهب َّ
فا�ستح�سن �شعره وقال« :كان �أمية يتعبد في الجاهلية ،وي�ؤمن بالبعث ،ويقول في ذلك ال�شعر

الح�سن»(((.

وما ذكره ال�سيوطي في المزهر نق ً
ال عن البخاري في الأدب المفرد ،قال حدثنا �أبو
((( الأغاين.122-121/4 :
((( الأغاين.122-121/4 :
((( فحولة ال�شعراء.50 :
((( �أن�ساب الأ�رشاف.5816/13 :
((( حياة احليوان.195/2:
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نعيم ،حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن بن يعلى� ،سمعت عمرو بن ال�شريد ،عن ال�شريد قال:
النبي  يقول« :هيه هيه» حتى
�شعر �أمي َة ِ
بن �أبي ال�صلت ف� ْ
ا�ستن�شدني النبي َ 
أن�شد ُت ُه ،ف�أخذ ُّ

�أن�شدته مئة قافية(((.

ويذكر النويري خبراً ،فيقول :روى �أبو بكر البيهقي – رحمه اهلل – ب�سنده �إلى ذابل بن
طفيل بن عمرو الدو�سي؛ �أن النبي  قعد في م�سجده ذات يوم ،فقدم عليه ُخ َف ُ
بن َن ْ�ض َل َة
اف ُ
بن َب ْه َد َل َة الثقفي ،ف�أن�شد ر�سول اهلل :
بن عمرو ِ
ِ
و�ص ب َِي ال ُّد َجى
َك ْم َق ْد تَح َّط َم ِت ال َق ُل ُ

���م��� ٍه َق���فْ��� ٍر م���ن ال���فَ��� َل���وا َِت
ف���ي َم��� ْه َ

كال�س ْحر ِ  ،و�إن من ال�شعر
قال :فا�ستح�سنها ر�سول اهلل  ،وقال�« :إن من البيان
ِّ
ِ
كالح َكم»(((.
وقد َع َّد �أبو من�صور الثعالبي قول �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي:

� ِ��ش��ي��ب��ا ب��م��ا ٍء ف��ع��ادا بَ��� ْع��� ُد �أَبْ������ َوا َال

لبن
ت��ل��ك ال��م��ك��ارم ال ق��ع��ب��ان م��ن ٍ
عده «من الأبيات ال�سائرة للمخ�ضرمين»(((.

ومن �أمثلة �أ�شعار الثقفيين الإ�سالميين المخ�ضرمين ق�صيدة �أبي محجن القافية ،التي قال

فيها:

��ن َمالِي َو َك ْث َر ِت ِه
ال تَ ْ�س�أَلي
َ
النا�س َع ْ
ِ��م
َق ْ
��د يَ�� ْع�� َل ُ��م ال��نَّ ُ
��ا���س َ�أنَّ���ا م ْ
ِ��ن َ���س َ��را ِت��ه ُ

َو َ�سا ِئلِي الْ َق ْو َم َع ْن دِينِي َو َع ْ��ن ُخ ُلقِي
ِ�إذَا َ�س َما بَ َ�ص ُر ال�� ِ ّر ْع��دِ يْ�� َد ِة ال��فَ�� ِرقِ
ِ��ن الْ َع َل ِق
ال��ر ْم ِ
��ح َ�أ ْروِ يْ����� ِه م َ
َو َع��ا ِم��لُ ُّ

ال���ر ْو ِع ن ِْح َلتَ ُه
�أُ ْع��طِ ��ي ال�سِ ّ نَانَ غَ��� َدا َة َّ
��ن ال َّط ْعنَ َة النَّ ْج َ
�ض
ال َء َع ْ��ن ُع ُر ٍ
َو�أَ ْط�� َع ُ

الم َ�ساب ِْي َر بِ���الإِ ْزبَ���ا ِد َوالْ��فَ�� َه ِ��ق
تَ ْنفِي َ

((( املزهر يف علوم اللغة و�أنواعها .309/2
((( نهاية الأرب يف فنون الأدب .146/18
((( التمثيل واملحا�رضة.62 :
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قال �أبو هالل(((« :كان عمر  يف�ضل هذه الأبيات ،وي َّتهم ر�أيه فيها فال يذكر ذلك،
�إلى �أن قال ِل َع ِل ٍ ّي -كرم اهلل وجهه -من �أ�شعر النا�س؟ قال :الذي �أح�سن الو�صف ،و�أحكم
الر�صف ،وقال الحق.
قال :ومن هو؟
قال� :أبو محجن في قوله« :ال ت�س�ألي النا�س عن مالي وكثرته».
قال� :أيدتني يا �أبا الح�سن �أيدك اهلل ،فما ز ْل َت م�ؤيداً في كل خير.
فعقب �أبو هالل على مقولة عمر :وهذا �أول ما قيلَّ �( :أيدك اهلل).
ثم قال علي :قد �صدق في كل ما ذكر ،لوال �آفة كانت في دينه من حبه الخمر ،ولقد تركها
{.
ف من الكرم ،والكرم من الإيمان ،لقوله تعالى(((} :
�آنفاً ،والأَ َن ُ
فقال عمر :ي�أبى اهلل يا بني ها�شم �إال �أن ُي َ�سوِ ّ َدكُ ْم في الدين والدنيا.

(((
فتى ال يحفظ هذه الأبياتَ ،ف ُت َع ُّد َل ُه
قال �أبو هالل  :قال ال�شعبي« :فلم يكن في الحي ً
ُم ُر ْو َءةً».

وذكر �أبو هالل((( عن �أبي محجن قال« :كان �شاعراً �شريفاً» ،وعن ق�صيدته هذه فقال:
«قد ف ِ ُّ�ض َل ْت �أبياته القافية على كل �شعر قيل في معناها».
وفي الع�صر الأموي نجد يزيد بن الحكم في عداد الف�صحاء المتقدمين المجيدين ،حتى

�شهد له بذلك فحول ال�شعراء كالفرزدق وجرير ،ي�سوق �أبو الفرج خبراً عن الفرزدق الذي
مر بيزيد وهو ُي ْن ِ�شد في المجل�س �شعراً ،فقال :من هذا الذي ُي ْن ِ�ش ُد �شعراً ك�أنه من �أ�شعارنا؟
�شهد باهلل �أن َع َّم ِتي ولدته(((.
فقالوا :يزيد بن الحكم .فقال :نعم� ،أَ ُ
((( ديوان �أبي حمجن ب�رشح �أبي هالل.22 :
((( احلجرات.13 :
((( ديوان �أبي حمجن ب�رشح �أبي هالل.22 :
((( ديوان �أبي حمجن ب�رشح �أبي هالل.15 :
((( الأغاين.207/12 :
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لقد نال �شعر يزيد �إعجاب النقاد والأدباء في ع�صره ،حتى قال عنه �أبو عمرو بن العالء:
«ويزيد مو َّل ٌد يجيد ال�شعر»((( .و�أعجب الحجاج ب�شعره؛ فقد ورد في الأغاني �أنه قال
للحجاج� :أ�صلح اهلل الأمير ،و�إني قد َر َث ْي ُت ابني (عنب�ساً) ببيت �إنه ل�شبيه بهذا – �أي ببيت

زهير بن �أبي �سلمى الذي تمثل به الحجاج – قال :وما هو؟ قال :قلت:
��م الع�شير ِة َج�� ْه�� َل�� ُه
أم��ن ذو حِ �� ْل ِ
وي��� ُ

َع�� َل ْ��ي�� ِه ويخ�شى َج�� ْه�� َل�� ُه ُج�� َه َ
�لا ُ�ؤ َه��ا

قال الحجاج :فما منعك �أن تقول مثل هذا لمحمد ابني ترثيه به؟ فقال� :إن ابني واهلل كان

إلي من ابنك(((.
� َّ
أحب � َّ

إكرام
ويدل على �إعجاب ال�شعراء ب�شعر يزيد بن الحكم حتى بعد موته وحفظهم لهُ � ،
جريرٍ للعبا�س بن يزيد بن الحكم حين قدم اليمامة ،فقد روى �أبو الفرج� :أن العبا�س بن يزيد

ابن الحكم هرب من يو�سف بن عمر �إلى اليمامة ،قال :فجل�ست في م�سجدها ،وغ�شيني
قوم من �أهلها .قال :فواهلل �إني لكذلك� ،إذا �أنا ب�شيخ قد دخل يترجح في م�شيته ،فلما ر�آني

إلي ،فقال القوم :هذا جرير .ف�أتاني حتى جل�س �إلى جنبي ،ثم قال :ال�سالم عليك ،ممن
�أقبل � َّ
ممن؟ قلت :رجل من بني مالك.
�أنت؟ قلت :رجل من ثقيف .قال� :أعر�ضت الأديم ،ثم َّ
فقال :ال �إله �إال اهلل! �أمث ُل َك ُي ْع َر ُ
ف ب�أهل بيته! فقلت� :أنا رجل من ولد �أبي العا�ص .قال :ابن

ب�شر؟ قلت :نعم .قال� :أيهم �أبوك؟ قلت :يزيد بن الحكم .قال :فمن الذي يقول:

َو َع��ل��اَ لِ��� َداتِ���ي � ِ��ش��ي��بُ�� ُه ْ��م َو َع�ل�اَ نِ���ي

ُّ
ال�����ش��ب��اب
فَ��نِ��ي
وك����ل ���ش��ي ٍء ف��انِ
ُ
قلت� :أبي .قال :فمن الذي يقول:

����ر َد ال��� َّ��ش��بَ��ابَ��ا
وال ب��ال��� ِ ّ��ش��ي ِ
��ب �إ ْذ َط َ

���ي��� َل���ى
�أال ال م���رح���ب���اً ب����ف����راق لَ ْ

��ح��ابَ��ا
����م ن��ج��د ل��ه��م��ا ا���ص��ط َ
ِ���ي���م لَ ْ
َذم ٌ

��ي��ب
ٌ
���ش��ب��اب ب����انَ م��ح��م��وداً َو َ���ش ٌ

ِ��ح��يَ��تُ َ
�إذا ���س���أَلَ�� ْت َ
�����ض��ابَ��ا
��ك ال��خِ َ
��ك ل ْ

��ت مِ�� ْن�� ُه
ول�����س َ
ف��م��ا م��ن��ك ال�����ش��ب ُ
��اب ْ
قلت� :أبي .قال فمن الذي يقول:
((( الأغاين.212/12 :
((( الأغاين.209/12 :
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ال��ن��ا���س �أَنَّ��نَ��ا
��د ،ويعلم
تَ�� َع��ال�� ْوا نَ�� ُع ْ
ُ

ل�����ص��احِ ��بِ�� ِه ف��ي �أولِ ال���ده��� ِر تَ��ابِ�� ُع

��م
���ربُ ٌ
���وع بِ��ه ْ
ِ��م ف��ي ِ َع��دِ ي��دِ هِ ْ
تَ��� ِ َزيَّ��� َد يَ ْ

ِع(((
الأ َكار ُ

ِيم
كما زِي َد في َع ْر ِ�ض الأد ِ

قال :قلت :غفر اهلل لك ،كان �أبي �أ�صون لنف�سه وعر�ضه من �أن يدخل بينك وبين ابن

عمك .فقال :رحم اهلل �أباك ،فقد م�ضى ل�سبيله .ثم ان�صرف ،فنزلني بكب�شين ،فقال لي �أهل
اليمامة :ما َّنزل �أحداً قبلك قط(((.

كما كان ل�شعر محمد النميري حالوة وطالوة �آ�سرة ،روى �أبو الفرج �أن عبد اهلل بن

متنزهاً ،ف�صادف ابن �سريج وعزة الميالء متنزهين ،ف�أناخ راحلته ،وقال
جعفر خرج يوم ًا َّ
لعزة :غنيني فغنته ،ثم قال البن �سريج :غنني يا �أبا يحيى .فغ َّناه لحنه في �شعر النميري:
ت�����ض��وع م�����س��ك��اً ب��ط��ن ن��ع��م��ان �أن م�شت
ف�أمر براحلته فنحرت ،و�شق حلته ف�ألقى ن�صفها على عزة ،والن�صف الآخر على ابن

�سريج(((.

و�أعجب �سعيد بن الم�سيب بهذا النهج في �شعر النميري ،فقد نقلت بع�ض الروايات �أنه

َم َّر في بع�ض �أز َّقة مكة ،ف�سمع الأخ�ضر الحربي يتغنى في دار العا�ص بن وائل:
ت�����ض��وع م�����س��ك��اً ب��ط��ن ن��ع��م��ان �أن م�شت

ف�ضرب برجله وقال :هذا واهلل مما يلذ ا�ستماعه(((.
�إن جمال �أبيات النميري ،وتناغم كلماتها ،وح�سن وقعها ،وتعا�ضد مو�سيقاها؛ حاز

�إعجاب الخلفاء فاهتزوا له طرباً ،فقد روى �أبو الفرج في �أغانيه� :أن الر�شيد غ�ضب على

�إبراهيم المو�صلي بالرقة ،فحب�سه مدة ،ثم ا�صطبح يوماً ،فبينا هو على حاله �إذ تذكره ،فقال:
((( البيتان من ق�صيدة للفرزدق يرد بها على جرير ،انظر :منتهى الطلب من �أ�شعار العرب  287 ،285/5وهما �أي�ض ًا يف:
خزانة البغدادي .115/9
((( الأغاين.211/12 :
((( الأغاين.143/6 :
((( الأغاين.144/6 :
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لو كان المو�صلي حا�ضراً النتظم �أمرنا ،وتم �سرورنا .قالوا :يا �أمير الم�ؤمنين ،فما له كبير
ذنب .فبعث ،فجيء به ،فلما دخل �أطرق الر�شيد ،فلم ينظر �إليه ،و�أوم�أ �إليه َم ْن َح َ�ض َر ب�أن

يغني ،فاندفع فغ َّنى:

ب��ط��ن نَ��ع��م��ان �أن م�شت
ت�����ض��وع م�����س��ك��اً
ُ
فما تمالك الر�شيد �أن حرك ر�أ�سه مراراً ،واهتز طرباً ،ثم نظر �إليه وقال� :أح�سنت واهلل يا
�إبراهيم! ُح ُّلوا قيو َده ،وغطوه بالخلع .ففعل ذلك .فقال :يا �سيدي ،ر�ضاك َ�أ َّوالً .قال :لو لم

�أر�ض ما فعلت هذا .و�أمر له بثالثين �ألف درهم(((.

فــ�إذا �أ�ضفنا �إلى جميـع ما �سـبق َتر ُّد َد النميري على عائ�شة بنت طلحة ،وهي ُت ْق ِ�س ُم عليه
�أن ُي ْن ِ�شدهـا مــا قالـه مـن �شعر في زينب ،فين�شدها :ت�ضوع م�سكاًَ ...ف ُت ْع َج ُب ب�أبيا ِت ِه وتعطيـه

�ألف درهـم ،وتقول له« :ما قلت �إال جميالً ،وال ذكرت �إال كرم ًا وطيباً ،وال و�صفت �إال دين ًا

وتقى»((( .لوجدنا �أن �شعر النميري قد نال حظوة و�إعجاب ًا لدى الخا�صة والعامة.

و�إذا انتقلنا �إلى �شاعر ثقفي �آخر وهو طريح ،الذي حفلت كتب الأدب واللغة والمختارات

يعد �أبياته في مديح الوليد بن يزيد من
ب�أ�شعاره ،ف�إنه تطالعنا �صورة �أبي هالل الع�سكري وهو ُّ

�أمدح ما قالت العرب ،على ما فيها من الغلو((( ،م�ؤكداً جودة مديحه في �أبيات �أخرى(((،
وع َّد قوله:
َ

�سعيت ابتغا َء ال�شك ِر فيما َ�صنَ ْع َت بِي
ُ

ل�شاكر
��ر ُت م��غ��ل��وب��اً و�إن����ي
فَ��ق َّ
ُ
َ�����ص ْ

«من �أجود ما قيل في عظم النعمة وق�صور ال�شكر؛ من قديم ال�شعر»(((.
وهذه ال�شهادة من �أبي هالل الع�سكري تدل على قدرة ال�شاعر وتمكنه من فنه و�أدواته،

وتبوئه مكانة رفيعة على الرغم من �أكدا�س ال�شعراء الذين حفلت بهم الع�صور ،وعلى الرغم
((( الأغاين.145/6 :
((( الأغاين.145 ،144/6 :
((( ديوان املعاين.24 :
((( ديوان املعاين.52 :
((( ديوان املعاين.126 :
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بقاء،
من ازدهار فنون البديع ،وات�ساع رقعة ال�صور ال�شعرية ،وهذا ما يجعل ل�شعر طريح ً
ولل�شاعر ح�ضوراً وثبات ًا ور�سوخ ًا في موا�ضع اال�ست�شهاد؛ ُّ
بتمك ٍن وجدارة واقتدار.
ول�شدة �إعجاب البحتري ب�شعر طريح فقد ا�ست�شهد له في حما�سته في ثمانية ع�شر مو�ضعاً،

بخم�سين بيت ًا في �أبواب متفرقة ،يغلب عليها الجانب االجتماعي ،والطابع الأخالقي؛ لأنها
تمثل التجربة الحياتية ،والقدرة على ت�صوير الواقع ،والح�صيلة التي يخل�ص �إليها الإن�سان من

مخالطة النا�س ومعاي�شة الزمن.

لقد رددت كتب الأدب كثيراً – بين يدي حديثها عن طريح – عبارة تقول« :ن� أش� طريح

في دولة بني �أمية ،وا�ستفرغ �شعره في الوليد بن يزيد»(((.

فطريح َو َّج َه ُجلَّ �شعرِ ه �إلى المديح ،وهذا المديح -كما يقول الدكتور نوري القي�سي:-
«قد ا�ستفرغه في الوليد بن يزيد ،و�أن هذا اال�ستفراغ نابع من رغبة ال�شاعر و�صدقه و�إيمانه
ب�أثر هذا المديح ،متخذاً منه �سبي ً
ال لر�سم ال�صورة المثالية للقيم الأخالقية الرفيعة ،التي طالما

�أجهد نف�سه في ت�أكيدها ومحاولة تثبيتها؛ �إما بتقريرها ،و�إما بنقد ما يخالفها؛ ببيان ف�ساد تلك

الدائرة التي تحيط بالوليد».

وقد �أعجب النقاد والأدباء ب�شعر طريح – و�إن لم ي�أخذ حظه وافراً في �آثارهم – حتى

قال عنه ابن قتيبة« :كان �شاعراً �شريف ًا وله عقب بالطائف»((( .وفي خبر مقت�ضب قال عنه
البكري في ال�سمط« :وهو �شاعر مجيد من �شعراء الدولتين»((( .وفي تهذيب تاريخ دم�شق
الكبير« :كان طريح �شاعراً مجيداً ،مكين ًا ح�سن الف�صاحة»(((.

وبلغ من احتفاء الوليد به وتقديره ل�شعره وارتياحه لإن�شاده؛ � ْأن قدمه على �سائر ال�شعراء،

فقد ُروي �أن طريح ًا عندما �أن�شد الأبيات التي منها:

تُ ْ
���ج
���ط��� ِر ْق ع��ل��ي��ك ُ
ِ���ي وال��� ُولُ ُ
ال���ح���ن ُّ

ِ��ط��اح ول��م
�أن���ت اب���ن م�سلنطِ ِح ال��ب ِ

((( الأغاين.216/4 :
((( ال�شعر وال�شعراء.568 :
((( �سمط اللآيل .705/2
((( تهذيب تاريخ دم�شق الكبري .56/7
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االرتياح فيه ،و�أمر له بخم�سين �ألف درهم ،وقال :ما �أرى
طرب الوليد بن يزيد حتى ُر ِئ َي
ُ
�أحداً منكم يجيئني اليوم بمثل ما قال خالي ،فال ُي ِ
بعد �شيئاً ،و�أمر ابن عائ�شة فغنى
ن�ش ْدني � ٌ
أحد ُ

في هذا ال�شعر لحن ًا له(((.

ومما يدلل على منزلة طريح الثقفي ال�شعرية؛ ما ذكره �أبو الفرج من �أن المن�صور لما �أن�شد

الق�صيدة التي منها قوله:

ال���م���ع���ارف بعـ
ل���م ي��ب��ق ف��ي��ه��ا م���ن
ِ

����ي �إال ال����رم����ا ُد وال���وت��� ُد
ـ���د َ
ال����ح ِ ّ

وع���ر����ص���ة ّ
ن���ك���رت م��ع��ال��م��ه��ا ال��ـ

ـ���ري���ح ب��ه��ـ��ا م�����س��ج�� ٌد وم��ن��ت�����ض�� ُد

قال للربيع� :أ�سمعت �أحداً من ال�شعراء ذكر في باقي معالم الحي الم�سجد غير طريح(((؟
وقد و�صف �أبو الفرج هذه الق�صيدة – التي منها هذان البيتان – بقوله« :وهذه الق�صيدة

من جيد ق�صائد طريح(((».

تلك �إذن طائفة �صالحة من �شهادات القدماء في ال�شعر الثقفي و�شعرائه ،وهي �شهادات

لها قيمتها و�أثرها ،ذلك �أنها �صدرت عن علماء ،كل واحد منهم ناقد ب�صير بال�شعر ودروبه

ومنعطفاته ،ذو ملكة متمر�سة وح�س رهيف ،وذوق فني رفيع يمكنه من تذوق ال�شعر
و�إ�صدار حكم عليه.

((( الأغاين.221/4 :
((( الأغاين.227 ،226/4 :
((( الأغاين.226/4 :
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المبحث الثالث
َم َ�صا ِد ُر ِ�ش ْع ِر ال َقب ِْي َل ِة َوتَ ْو ِثي ُق ُه
�إن هذه الدرا�سة – التي بين �أيدينا – وهي تتناول �شعر ثقيف منذ الع�صر الجاهلي حتى
�شعراءهم؛
نهاية الع�صر الأموي› لم تعتمد على ن�سخة خطية لديوان َج َم َع ِ�ش ْع َر ُه ْم� ،أو َخ َّل َد
َ
ال عن �أن يكون هناك ديوان لهم ٍ
لأنه لي�س ثمة جمع لأ�شعارِ ِهم في الأ�صل ,ف�ض ً
باق حفظه

لنا الزمن حتى اليوم ،كما هو الحال في بع�ض القبائل الأخرى� ،إذ لم يعثر �أحد من الباحثين

حتى الآن على �شيء كهذا.

وعلى �أي درا�سة علمية جادة في جمع �شعر قبيلة ما وتحقيقه� ،أن تبحث وتنقب عن

المادة ال�شعرية لتلك القبيلة في الم�صادر الأدبية واللغوية المختلفة ،فتحدد �أو ًال �أهم الم�صادر
التي حملت �شعرهم ،فاعتمدت عليها الدرا�سة في الأخذ عنها ،والوقوف �أمام روايات هذه

الم�صادر ك�شف ًا وتمييزاً ،ونقداً وتمحي�صاً ،ثم الوقوف ثاني ًا عند توثيق ال�شعر وتحقيقه،

والنظر في ن�سبة بع�ض الأ�شعار ومدى �صحتها �أو ا�ضطرابها� ،سواء �أكان ذلك اال�ضطراب
والخلط بين �شعراء القبيلة �أنف�سهم� ،أم بينهم وبين �شعراء القبائل الأخرى ،حتى ينماز �شعر هذا
عن ذاك ،و�شعر القبيلة عن �شعر غيرها ،وهذا ما ت�سعى له الدرا�سة التي بين �أيدينا.

المطلب الأول :رواية �أ�شعارهم وتدوينها:
لقد حظي �شعر القبائل بتوفّر �أبناء القبيلة عليه ،واالحتفال به ،واال�ستماع له ،والإن�صات

�إليه في �شغف واهتمام ،في مجال�س القبيلة مع �أبنائها �أو مع غيرها� ،ساعدهم على ذلك ما
ٍ
وتذوق له ،وخبرة بمواطن ح�سنه ،و�أ�سرار بالغته ،فكانوا َ�س َّم ِاعين
تهي أ� لهم من حب لل�شعر
للقول الممتاز ،يتع�شقون �سحره ،ويطربون ل�سماعه ،ويحلو لهم ترديده وتكراره.

وكانت قبيلة ال�شاعر و�أهله وذوو قرابته هم �أكثر النا�س تعلق ًا ب�شعره واهتمام ًا به ،فهو
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المعبر عما في نفو�سهم ،والمذيع لأخبارهم ،والم�سجل لم�آثرهم و�أمجادهم� ،إلى جانب

كون ال�شعر ف ّن ًا تتع�شقه النف�س العربية.

وقد يبلغ بهم ع�شق الن�ص الأدبي والإعجاب به �إلى درجة تلهيهم عن بع�ض الأعمال،

كما قال بع�ض بني بكر في هجاء بني تغلب؛ حين �أكثروا ترداد ق�صيدة عمرو بن كلثوم
التغلبي(((:

تغلب ع��ن ك��ل َم ْ
��ك ُ��ر َم�� ٍة
�ألْ�� َه��ى بني ٍ

ب���ن ك��ل��ث��و ِم
ق�����ص��ي��د ٌة ق��ال��ه��ا
ع��م��رو ُ
ُ

���ر ُوونَ���ه���ا �أب����داً ُم ْ
���ذ ك���ان �أ َّولُ��ه��م
يَ ْ

ي��ا ل�� َل�� ِ ّرج��الِ ِل�����ش��ع�� ٍر غ��ي�� ِر م�����س���ؤو ِم

ومن الأدلة على �أن الثقفيين قد رووا �أ�شعارهم :ما روي �أن الر�سول  قد �أردف ال�شريد
ابن �سويد الثقفي((( ،وا�ستن�شده من �شعر �أمية بن �أبي ال�صلت ،قال ال�شريد :ف ََج َع ْل ُت ُ �أ ْن ِ�ش ُد ُه،

وجعل يقول ..« :وكاد ابن �أبي ال�صلت �أن ي�سلم»((( ،وفي رواية �أخرى :ف�أن�شدته ف�أخذ
النبي يقول« :هيه هيه» ،حتى �أن�شدته مئة بيت((( .و�أخرج ابن ع�ساكر عن �سعيد بن الم�سيب

قال :قدمت الفارعة �أخت �أمية بن �أبي ال�صلت على ر�سول اهلل  بعد فتح مكة ،فقال لها:
هل تحفظين من �شعر �أخيك �شيئاً؟ قالت :نعم .فروت للر�سول � أخباره ،و�أن�شدته من

�شعره .فقال النبي « :يا فارعة� ،إن مثل �أخيك كمثل الذي �آتاه اهلل �آياته فان�سلخ منها»(((.

كان ابن ال�شاعر يروي �شعر �أبيه ،وينتقي للنا�س �أف�ضل ما جادت به قريحة �أبيه ،ومن ذلك

خبر دخول ابن �أبي محجن الثقفي على معاوية ،فقال له معاوية� :أبوك الذي يقول:

���ر ِ ّو ْي عِ َظامِي بَ�� ْع�� َد َم�� ْوتِ��ي ُع ُرو ُق َها
تُ َ
�أَ َخ ُ
ِ���ت �أَالَّ �أذو َق�� َه��ا
�����اف �إِذَا َم��ا م ُّ

��ب َك ْ��ر َم�� ٍة
ِ��ت َف��ا ْدفِ�� ِنّ��ي �إِلَ���ى َج�� ْن ِ
�إِذَا م ُّ
���دفِ���نَ��� ِنّ���ي بِ���الْ���فَ�ل�اَ ِة َف���إِنَّ��نِ��ي
َو َال تَ ْ

((( ال�شعر وال�شعراء  ،635/2والأغاين .37/11
((( هو �أبو عمرو بن ال�رشيد� :أ�سلم وروى عن النبي  ،وعا�ش حتى تويف يف خالفة يزيد بن معاوية بن �أبي �سفيان ،انظر:
طبقات ابن �سعد.259/4 :
((( �صحيح م�سلم :باب ال�شعر ،حديث رقم ( ،)6027م�سند �أحمد رقم ( )19991و(.)19994
((( اخلزانة  227/1واملزهر  309/2واحلديث يف �صحيح م�سلم ،باب ال�شعر ،حديث رقم ( )6022يف م�سند �أحمد:
«مئة قافية» حديث رقم (.)19984
((( الدر املنثور.609/3 :
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فقال ابن �أبي محجن :لو �شئت ذكرت �أح�سن من هذا من �شعره .قال :وماذاك؟ قال:

قوله:

ا�س َم��ا َم��ا ِل��ي َو َك�� ْث َ��رتِ�� ُه
َال تَ ْ�س َ�ألِي النَّ َ
ِ��م
���م �أَ ِنّ����ي م ْ
ِ���ن َ���س َ��راتِ��ه ُ
الْ���قَ��� ْو ُم �أَ ْع��� َل ُ

َو َ�سا ِئلِي الْ َق ْو َم َما َح ْزمِي َو َم��ا ُخ ُلقِي
ي�ش يَ�� ُد ال�� ِ ّر ْع��دِ ي�� َد ِة الْ��فَ�� ِرقِ
�إِذَا تَطِ ُ

ولي�س �أبناء الثقفيين بدع ًا في رواية �أ�شعار �آبائهم ،فقد قال الراعي النميري((( :من لم َي ْروِ
من �أوالدي هذه الق�صيدة (ق�صيدته الالمية) ،وق�صيدتي التي �أولها:
بَ���انَ الأَحِ ��بَّ�� ُة ِب��الْ�� َع�� ْه��دِ الَّ���ذِ ي َع��هِ�� ُدوا

ف�لا تَ��م��الُ َ
أر����ض لَ�� َه��ا َق َ�ص ُدوا
��ك ع��ن � ٍ

فقد َع َّقني(((.
وكان ال�شعراء �أنف�سهم يروون �أ�شعارهم للخلفاء ،ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة من خبر

وفود الأجرد الثقفي((( على عبد الملك بن مروان في نفر من ال�شعراء ،فقال له� :إنه ما من
�شاعر �إال وقد �سبق �إلينا من �شعره قبل ر�ؤيته ،فما قلت؟ قال� :أنا القائل:
����در ِْك ُظ َ
�لا َم��تَ�� ُه
��ن َك���انَ ذَا َع ُ�ضدٍ يُ ْ
َم ْ

�إِ َّن ال�� َّذ ِل��ي��لَ الَّ���ذِ ي لَ ْي َ�س ْت لَ�� ُه َع ُ�ض ٌد

وللحديث عن رواية غير الثقفيين لأ�شعار الثقفيين نذكر �أنه كان لبع�ض ال�شعراء راوٍ �أو

رواة ،يحفظون �شعرهم ويروونه وين�شدونه في المجال�س والمحافل ،وكان رواة ال�شاعر –
كما يقول الدكتور نا�صر الدين الأ�سد�« -أمراً موروث ًا وعادة مو�صولة منذ الجاهلية» ،وذكر

�أمثلة على ذلك((( من ا�ستقرائه لرواية �شعر القبائل عامة.

ويورد �أمثلة على ذلك من ا�ستقرائه لرواة ال�شعر عند الثقفيين خا�صة؛ ومن ذلك ا�ست�شهاد

ابن عبا�س بعدد من �أبيات �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي ،لتف�سير بع�ض �آيات القر�آن الكريم
((( خزانة الأدب.131/3 :
((( انظر :ديوان الراعي النمريي ،46 :والق�صيدة.82 :
((( ال�شعر وال�شعراء.734/2 :
((( م�صادر ال�شعر اجلاهلي.238 :
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عندما �س�أله عنها نافع بن الأزرق(((.
ويذكر �أن �سراقة البارقي (ت 80هـ) �أ�شار في بيت له �إلى �شعر �أمية فقال(((:
ُ
��ر الَّ����ذِ ي ف��ي ِ���ش�� ْع�� ِر ِه
َو�أُ َم���يَّ��� ُة الْ��بَ ْ
��ح ُ

ُح ْ
��ي ف��ي ال�� َّزبُ��و ِر ُمف ََّ�ص ِل
��م َك�� َو ْح ٍ
��ك ٌ

وروى وهب بن جرير بن حازم (ت 170هـ) لأمية ثالثمئة ق�صيدة ،و�س�أله الأ�صمعي� :أين

كتابه؟ قال :ا�ستعاره فالن ،فذهب به((( .ولعل ابن حبيب (ت 245هـ) هو �أول من جمع �شعر
�أمية ،و�شرحه في كتاب ،ويبدو � َّأن عبد القادر البغدادي((( تلقفه فا�ستفاد منه في خزانته(((،

ثم ما لبث �أن �ضاع هذا الكتاب ،مثلما �ضاع كتاب (�أخبار �أمية) للزبير بن بكار (ت 256هـ).
لما جاء ع�صر التدوين في القرنين الثاني والثالث الهجريين ،ذهب العلماء �إلى جمع �أ�شعار

فحول ال�شعر و�أ�شعار القبائل من �أفواه �أ�شياخهم الرواة ،ومن �أفواه �أبناء القبائل في البوادي،

وحين يقدمون �إلى الحوا�ضر ،بل �إن الدكتور نا�صر الدين الأ�سد ذهب �إلى �أن �أ�شعار القبائل

كانت قد جمعت منذ مطلع القرن الهجري الأول ،و�أن بع�ضها قد يكون كتب منذ الجاهلية،
وا�ستدل على ذلك ب�أدلة وا�ضحة(((.

(((
إلي بمئتي
ومن الأخبار التي تهمنا ما ذكره حماد الراوية قال �« :أر�سل الوليد بن يزيد � َّ

دينار ،و�أمر يو�سف بن عمر بحملي �إليه على البريد .قال :فقلت ال ي�س�ألني �إال عن طرفيه

لي،
قري�ش وثقيف ،فنظرت في كتابي قري�ش وثقيف ،فلما ْ
قدم ُت عليه �س�ألني عن �أ�شعار َب ّ
((( هذه الأجوبة تعرف مب�سائل نافع بن الأزرق عن ابن عبا�س ،وقد رواها ابن الأنباري يف �إي�ضاح الوقف واالبتداء
 98-76/1و�أوردها ال�سيوطي كاملة يف الإتقان ( 175-157/1القاهرة 1979م) وتوجد بع�ضها يف م�صادر
�أخرى ،وقد �أفردها حممد ف�ؤاد عبد الباقي ورتبها على حروف املعجم ،و�أحلقها ب�آخر كتابه «معجم غريب القر�آن»:
 292-238ودر�ستها اعتماداً على الن�ص الوارد يف الإتقان ،الدكتورة عائ�شة عبد الرحمن (بنت ال�شاطئ) يف
الإعجاز البياين للقر�آن (الق�سم الثاين).
((( ديوانه ( 70ن�رش :ح�سني ن�صار).
((( فحولة ال�شعراء.33 :
((( خزانة الأدب 121 ،120/1؛ 543/2؛ .286/3
((( الفهر�ست.111 :
((( م�صادر ال�شعر اجلاهلي.561 – 557 :
((( الأغاين.94/6 :
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ف�أن�شدته منها ما ا�ستح�سنه.(((»..
هذا الخبر ي�ؤكد �أن هناك كتاب ًا قد حوى بين دفتيه فقط �أ�شعار ثقيف ،و�أن هذا الكتاب

كان عند حماد الراوية (ت 156هـ) وفي بيته ،و�أنه نظر فيه لي�ستذكر ما فيه من �أ�شعار ثقيف.
و�أن الخليفة نف�سه حين �أراد �أن «يجمع ديوان العرب و�أ�شعارها و�أخبارها و�أن�سابها ولغاتها،

فدونها
ا�ستعار من حماد ومن جناد بن وا�صل الكوفي ما عندهما من الكتب والدواوينَّ ،

عنده ،ثم رد �إليهما كتبهما»(((.

ثم �إن ابن �سالم ذكر في كالمه عن ال�شعر العربي القديم �أنه «كان عند النعمان بن المنذر
منه ديوان فيه �أ�شعار الفحول ،وما ُم ِد َح به هو و�أهل بيته ،ف�صار ذلك �إلى بني مروان»(((.
وهذا الذي ذكره ابن �سالم ي�ؤكد �أن النعمان بن المنذر كان حري�ص ًا على تدوين مدائح

ال�شعراء فيه وفي �آل بيته ،وبالجمع بين هذا الخبر وبين ما ذكره المرزباني من �أن كنانة بن

عبد ياليل بن �سالم كان ممن مدح النعمان بن المنذر في ق�صائد كثيرة -لم تذكر لنا الم�صادر
منها بيت ًا واحداً-؛ فمن المحتمل �أن تكون مدائح كنانة �ضمن الديوان الذي �ضم فيه النعمان

مدائح ال�شعراء له.

ومما يدلل على �أن �أ�شعار العرب كانت مدونة ومنها �أ�شعار ثقيف ،و�أن فكرة تدوينها

كانت قديمة عند العرب؛ ما ذكره حماد الراوية من «�أن ملك الحيرة النعمان بن المنذر (ت
602م) َ�أ َم َر ف ُن ِ�س َخ ْت له �أ�شعار العرب في ُّ
الطنوج – وهي الكراري�س – ثم دفنها في ق�صره
الأبي�ض ،فلما كان المختار بن �أبي عبيدة الثقفي ،قيل له� :إن تحت الق�صر كنزاً ،فاحتفره،
ف�أخرج تلك الأ�شعارِ .
فم ْن ثم � ُ
أهل الكوفة �أعلم بال�شعر من �أهل الب�صرة»(((.
ولئن ذهب بع�ض الباحثين �إلى الت�شكيك في هذه الدعوى ب�سبب �أن راويها حماد ،و�أنه
((( الأغاين.558 :
((( الفهر�ست.134 :
((( طبقات فحول ال�شعراء.10 :
((( اخل�صائ�ص ،393 – 392/1 :واملزهر .149 – 148/1
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ربما افتعلها ليف�ضل �أهل الكوفة على �أهل الب�صرة في الخالفات التي ن�شبت بين البلدين(((،

ف�إن البع�ض الآخر من الباحثين يرون �أن م�ضمون هذه الق�صة يغلب عليه �أن يكون �صحيحاً،
فمن الطبيعي �أن يعتز الملوك وال�سادة بما قيل فيهم من مدائح ،وما لهم من م�آثر ومفاخر،
البقاء والخلود.
فيعملوا على ت�سجيلها وتدوينها حتى ُي ْك َت َب لها
ُ
ويذكر �أبو الفرج في �أغانيه عبارة تقولَ « :ن َ�س ْخ ُت من ِ
كتاب �أبي �سعيد ال�سكري» ،وقد

كررها �أبو الفرج �أربع مرات حين تحدث عن �أخبار غيالن ،مع �أنه لي�س من الم�شهور �أن �أبا
�سعيد ال�سكري (الح�سن بن الح�سين) قد جمع �شعر غيالن بن �سلمة ،مع كثرة ما جمعه من

�أ�شعار القبائل و�شعراء العرب(((.

وقد ذكر ابن النديم �أ�سماء القبائل التي َع َر َ
ف �أن �أ�شعارها قد ُج ِم َع ْتَ ،و َذكَ َر �أ�سماء
جامعيها ،فبلغت ثماني ًا وع�شرين قبيلة ،معظمها من �صنع �أبي �سعيد ال�سكري((( .وذ ُِك َر في
�أخبارِ �أبي عمرو ال�شيباني �أنه «�أُ ِخذ عنه دواوين �أ�شعار القبائل كلها» ،ونقل ب�سند له �إلى

«لما جمع �أبي �أ�شعار العرب؛ كان نيف ًا وثمانين قبيلة»(((.
عمرو بن �أبي عمرو ال�شيباني قالَّ :
وذكر ابن النديم �أخبار المدائني((( فذكر منها كتبه في �أخبار العرب ،فكان منها كتاب

�أخبار ثقيف((( بخط �أبي الح�سن الكوفي(((.

كتب ُه في الأحداث ،فكان منها كتاب �أخبار الحجاج ووفاته ،وفي
وذكر من �أخباره َ
((( انظر :الأدب العربي لبال�شري.105 :
((( الأغاين.94/6 :
((( الفهر�ست ،302 :وانظر :م�صادر ال�شعر اجلاهلي� 547 – 545 :أي�ض ًا حيث ذكر الدكتور نا�رص الدين الأ�سد �أ�سماء
علماء �آخرين غري �أبي �سعيد ال�سكري� ،شاركوه يف �صنعة بع�ض دواوين القبائل.
((( الفهر�ست 135 :وانظر ،نور القب�س 277 :ومعجم الأدباء .298/19
((( املدائني :هو �أبو احل�سن علي بن حممد بن عبد اهلل بن �أبي �سيف املدائني موىل �سمرة بن جندب( ،ويقال �سمرة بن حبيب
ابن عبد �شم�س بن عبد مناف) ،ولد �سنة 135هـ ،ومات �سنة 215هـ ،وقيل� :سنة 225هـ ،وله ثالث وت�سعون �سنة،
يف منزل �إ�سحاق بن �إبراهيم املو�صلي ،انظر الفهر�ست.113 :
((( الفهر�ست.116 :
((( الفهر�ست.113 :
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الفتوح والية المغيرة بن �شعبة((( ،وذكر له ابن النديم كتاب (�أخبار ال�شعراء) ،وكتاب (من

ن�سب �إلى �أمه من ال�شعراء)(((.

ثمة مجموعة من الم�ؤلفات كانت ت�ضم �أ�شعاراً من كل قبيلة على ِح َدة ،ومنها (كتاب

�أ�شعار القبائل) لخالد بن كلثوم الكلبي؛ وهو من طبقة �أبي عمرو ال�شيباني(((.

وثمة مجموعة �أخرى من الم�ؤلفات كانت تتناول �أعالم ال�شعراء مثل( :كتاب ال�شعراء

المذكورين) لخالد بن كلثوم الكلبي ،و(كتاب الديباج في �أخبار ال�شعراء) له�شام بن محمد
الكلبي ،و(كتاب �أخبار ال�شعراء) ،و(كتاب من ن�سب �إلى �أمه من ال�شعراء) للمدائني� ،إلى

�ضروب �أخرى من الت�أليف تهتم ب�إيراد �أ�شعار القبائل ،ككتب الأن�ساب ،والأيام ،والمثالب،
والمناقب ،وغير ذلك.

وقد ذكر الآمدي((( �أ�شعار بع�ض �شعراء ثقيف في كتابه الم�ؤتلف والمختلف؛ منهم:

�أراكة ابن عبد اهلل الثقفي ،وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي ،و�أبو محجن (� 8أبيات) ،وابن

الذئبة (� 3أبيات) ،وعنترة بن عرو�س (� 9أبيات) ،والمحبر الثقفي (� 3أبيات) ،والحارث بن

كلدة وله مقطوعتان �إحداهما (� 5أبيات) والثانية من (بيتين).

لم يذكر الآمدي في كل تلك الموا�ضع ا�سم �صانع هذا الكتاب ،وهو َد�أْ ُب ُه في ذكر دواوين

�أ�شعار القبائل ال�ستين التي ذكرها في كتابه� ،إذ لم ين�سب تلك الدواوين �إلى جامعيها �إال

بع�ضها الي�سير(((.

ثم �إننا ال نجد �أي ذكر لديوان �شاعر من �شعراء ثقيف في الم�صادر القديمة� ،سوى �أمية بن

�أبي ال�صلت الثقفي ،الذي �سبق الحديث عنه ،و�إن كان ه�شام بن محمد الكلبي قد كتب كتابا

في (دخول جرير على الحجاج)((( ،وكتب ه�شام �أي�ض ًا كتاب ًا �آخر في (�أخبار عمرو بن معدي
((( الفهر�ست.115 :
((( الفهر�ست.116 :
((( الفهر�ست 73 :و�إي�ضاح املكنون  ،88/3وتاريخ الرتاث العربي مج .66 – 60/1 :2
((( امل�ؤتلف.68 ،67 :
((( م�صادر ال�شعر اجلاهلي.545 – 544 :
((( الفهر�ست.109 :
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كرب)((( ،وله كتاب �آخر في ف�ضائل قي�س عيالن((( ،ومعروف �أن ثقيف ًا تنتمي �إلى قي�س

عيالن .ولأبي الف�ضل جعفر كتاب (الأ�شعار والمنتخبات من �أقوال ال�شعراء الإ�سالميين)(((.
وقد غدا م�شهوراً �أن مجاميع �أ�شعار القبائل التي �صنعها علما�ؤها الأوائل قد ذهبت بها

العوادي �سوى ديوان �شعر ُهذيل – وهو مطبوع متداول -فكان من ذلك كتاب �أخبار

ثقيف ،وقد بحثت في فهار�س المخطوطات في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي،
وفي فهار�س مخطوطات ال�شعر في دار الكتب الم�صرية ،فلم �أرجع بطائل.

المطلب الثاني :م�صادر �شعرهم المجموع:
�إن عملية �إعادة جمع �أ�شعار قبيلة من القبائل العربية تتطلب الرجوع �إلى مختلف الم�صادر

مهما تباينت مو�ضوعاتها ،واختلفت ع�صور م�ؤلفيها؛ ليقف على �أ�شعارها و�أخبارها و�أن�سابها
و�أيامها ،وقد كان هذا �ش�أن ما اجتمع لدى هذه الدرا�سة من �أ�شعار ثقيف ,التي بلغ مجموعها

( )765خم�سة و�ستين بيت ًا و�سبعمئة بيت ،منها ( )280.5مئتان وثمانون بيت ًا ون�صف بيت

ل�شعراء جاهليين ،ومجهولي الجاهليين ،والمخ�ضرمين ،والم�ستدرك على �شعر غيالن بن
�سلمة ،و�شعر �أمية وق�صيدته الدالية .و(� )97سبعة وت�سعون بيت ًا ل�شعراء في ع�صر �صدر الإ�سالم.

و( )325خم�سة وع�شرون بيت ًا وثالثمئة بيت وثالثة �أ�شطر ل�شعراء �أمويين .وثالثة و�ستون بيت ًا

ل�شعراء ثقفيين مجهولين من حيث اال�سم �أو الع�صر.

ومن ثم ف�إن ما اجتمع لدى هذه الدرا�سة مما ن�سب �إلى ال�شعراء الجاهليين و�شعراء �صدر

الإ�سالم و�شعراء الع�صر الأموي لقبيلة ثقيف �إنما هو ( )82اثنان وثمانون بيت ًا وثالثة �أ�شطر.

هذا الإح�صاء ال يت�ضمن �شعر �أمية الذي جمعه الدكتور ال�سطلي ،وزاد عنده على ثماني

مئة بيت ،و�شعر غيالن الذي جمعه الدكتور بدر �ضيف الذي و�صل عنده �إلى ما يقارب
((( الفهر�ست.109 :
((( الفهر�ست.108 :
((( الفهر�ست.197 :
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الأربعين بيتاً ،و�شعر طريح الذي و�صل �إلى �أكثر من مئة وثالثين بيتاً ،و�شعر محمد النميري
الذي يبلغ ما يقارب مئة بيت ،و�شعر �أبي محجن الذي و�صل �إلى حوالي �سبعين بيتاً.

ثم �إن �أبيات الثقفيين موزعة في م�صادر متعددة من كتب التراجم المتنوعة ،واالختيارات

ال�شعرية ،والحما�سات ،والتاريخ ،والجغرافية ،واللغة ،والنحو ،وال�شروح ،وكتب الأدب
العامة ،وبع�ض تلك الم�صادر من الأهمية بمكان يجعل الباحث يتوقف �إزاءها؛ لي�شير �إلى

مواطن �أهميتها من حيث عدد �شعراء هذه الدرا�سة ،وال�شعراء الذين تفرد بذكرهم ،ومن

حيث عدد الأبيات التي �أوردتها الم�صادر ،مع التنبيه على �أن بع�ض ذلك ال�شعر روي لغيرهم.
وكان لكتب التراجم المتنوعة �أكبر الأهمية ،وال �سيما الم�صادر الأربعة التالية:
تاريخ دم�شق البن ع�ساكر (571هـ) ،والأغاني للأ�صبهاني (356هـ) ،ومعجم ال�شعراء

للمرزباني (384هـ) ،والم�ؤتلف والمختلف للآمدي (370هـ).

�أما تاريخ دم�شق – وهو كتاب ترجم فيه ابن ع�ساكر للأعالم المختلفين الذين وجد �أنهم

�سكنوا مدينة دم�شق ،وما كان تابع ًا لها من الموا�ضع� ،أو كان لهم خبر متعلق بها – فقد

بلغ عدد ال�شعراء الثقفيين الذين ذكرهم وترجم لمعظمهم ( )9ت�سعة �شعراء ،و�أن�شد �أ�شعاراً

لـ( )7ل�سبعة منهم� .أما االثنان الآخران ف�أحدهما هو عبد الرحمن بن �إ�سحاق بن الحارث-
ويعرف بعباد القر�شي ،ويقال الثقفي((( -فقد ذكر ابن ع�ساكر �أنه �شاعر ولم يورد له �شعراً،

و�أما الآخر فهو عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عثمان بن عبد اهلل بن ربيعة بن الحارث بن حبيب
ابن الحارث بن مالك بن حطيط بن ج�شم بن ق�سي -وهو المعروف بابن �أم الحكم((( -ولم

يورد له ابن ع�ساكر �شعراً ،ولم يذكر �أنه �شاعر ،ولكن له �شعراً في م�صادر �أخرى.

وتفرد ابن ع�ساكر بذكر �أ�سماء ثالثة �شعراء� ،أن�شد الثنين منهم؛ وهما :عبد اهلل بن �سعيد بن

عتبة الثقفي((( ( )8ثمانية �أبيات ،وابن الكاهلية الثقفي((( ( )2بيتان .ومجموع ما تفرد به ابن
((( ابن ع�ساكر .190/34
((( ابن ع�ساكر .43/35
((( ابن ع�ساكر.65 ،64/29 :
((( ابن ع�ساكر.54/35 :
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ع�ساكر (� )17سبعة ع�شر بيتاً ،منها (� )7سبعة �أبيات ارتجزها الحجاج بن يو�سف الثقفي(((.

�أما مجموع �شعر ثقيف في تاريخ ابن ع�ساكر فقد بلغ ( )103مئة بيت وثالثة �أبيات.

جمعت �أ�شعار الثقفيين فيه ،فوجدته قد ذكر ت�سعة
�أما كتاب الأغاني لأبي الفرج فقد
ُ

�شعراء ثقفيين ،ا�ست�شهد لهم ب�أربعمئة بيت في �سبع ع�شرة ق�صيدة ،و�أربع و�ستين مقطعة،
و�أربعة ع�شر بيت ًا مفرداً.

اعتمدت ن�سختين
�أما معجم ال�شعراء للمرزباني –وهو كتاب لم ي�صلنا كامالً– فقد
ُ

ا�سليم ،وقد
محققتين �أوالهما :ن�سخة بتحقيق عبد ال�ستار فراج ،وثانيتهما :بتحقيق فاروق ْ

اختلف عدد ال�شعراء الثقفيين و�شعرهم تبع ًا الختالف التحقيق؛ كما يت�ضح من الجدول:

عدد ال�شعراء عدد �شعراء ذ ُِك ُروا �شعراء ذ ُِك ُروا عدد ال�شعراء عدد
في الدرا�سة الأبيات من دون �شعر مع ِ�شعرِ ِهم الذين تفرد الأبيات
عبد ال�ستار
فراج

13

27

3

5

5

18

فاروق
ا�سليم

6

22

--

6

2

11

ومما تجدر الإ�شارة �إليه �أن
المحق َق ْين ا�شتركا في �ستة �شعراء هم :المغيرة بن �شعبة،
ِّ
ومحمد بن القا�سم بن محمد ،و�أبو طليق ،والمغيرة بن الأخن�س ،ومحمد النميري،

ومحمد بن القا�سم �أبو البهار ،بنف�س عدد الأبيات لكل �شاعر ،لي�صل مجموع الم�شترك بين

التحقيقين �إلى اثني ع�شر بيتاً ،انفرد المحقق الثاني ب�ستة �أبيات لمحمد بن القا�سم بن الثقفي.
�أما الم�ؤتلف والمختلف للآمدي فقد بلغ عدد ال�شعراء الثقفيين الذين ذكرهم �ستة �شعراء،

تفرد بذكر اثنين منهم وهما :ربيعة بن الذئبة الثقفي ،والمحبر الثقفي ،وبلغ عدد الأبيات

التي �أن�شدها �أثناء الترجمة لهم ( )31واحداً وثالثين بيتاً ،منها بيتان للأجرد الثقفي ،ن�سبهما
((( ابن ع�ساكر.130/12 :

180

للحارث بن وعلة الجرمي ،وقد تفرد الآمدي بذكر �ستة �أبيات.
ثم هناك كتب الحما�سات وبع�ض �شروحها ،ونقف عند �أهمها مرتبة ترتيب ًا ت�صاعدي ًا

ح�سب عدد الأبيات ،مبتدئة بحما�سة الظرفاء التي جمعت (� )11أحد ع�شر بيت ًا لأربعة �شعراء

وانفردت من بين جميع الم�صادر ب�أربعة �أبيات للحجاج بن يو�سف الثقفي.

وفي الحما�سة ال�صغرى (الوح�شيات) نجد فيها اختياراً لـ( )5لخم�سة �شعراء ثقفيين.

بلغ مجموع ما اختاره ( )32اثنين وثالثين بيتاً ،منها �ستة �أبيات من�سوبة لوعلة بن الحارث
ا ْل َج ْر ِم ّي ،وهي في كثير من الم�صادر للأجرد الثقفي.
وفي �شرح حما�سة �أبي تمام للأعلم ال�شنتمري (� )34أربعة وثالثون بيت ًا لثالثة �شعراء

ثقفيين ،ون�صف بيت ليزيد بن �ضبة الثقفي.

�أما حما�سة �أبي تمام ف�أن�شد فيها (� )44أربعة و�أربعين بيت ًا لثالثة �شعراء ثقفيين .وفي حما�سة

ابن ال�شجري فقد جمع فيها ( )55خم�سة وخم�سين بيت ًا لـ( )7ل�سبعة �شعراء ثقفيين .وفي
حما�سة البحتري اختار (� )97سبعة وت�سعين بيت ًا لـ( )7ل�سبعة �شعراء ثقفيين.

وفي كتب االختيارات ال�شعرية والم�صادر الأدبية المختلفة نقف عند �أهمها :التذكرة

الحمدونية لمحمد بن الح�سن بن محمد بن علي بن حمدون ،التي جمع فيها مئة بيت

و�سبعة �أبيات� ،إلى جانب ثالثة �أبيات من�سوبة �إلى �سعيد بن الم�سيب و�إلى محمد بن عبد اهلل
النميري الثقفي لي�صل عدد الأبيات �إلى ( )110مئة بيت وع�شرة �أبيات دون المكرر� ،أن�شد
الثني ع�شر �شاعراً ثقيفاً؛ متفرداً ب�ستة �أبيات ل�شاعرين هما :مو�سى الثقفي ،وعبد اهلل بن

نمير بن ح�سو�سة الثقفي.

وفي (بهجة المجال�س ،و�أن�س المجال�س ،و�شحن الذاهن والهاج�س) البن عبد البر

النمري القرطبي الأندل�سي (368هـ463-هـ) ثالثة وثمانون بيتاً ،و�شطر بيت لغيالن بن �سلمة

تفرد به ابن عبد البر ،من�شداً بذلك ل�سبعة �شعراء ثقفيين في كتابه.

وفي العقد الفريد البن عبد ربه الأندل�سي (ت 328هـ) ثمانون بيتاً� ،أن�شد لأحد ع�شر
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�شاعراً ثقيف ًاً ،تفرد بذكر �شاعر هو م�سلم بن يزيد الثقفي من�شداً له ثالثة �أبيات .وتفرد بن�سبة

بيتين لأمية الثقفي ،وبيتين �آخرين لمحمد بن عبد اهلل النميري.

وفي �شرح نهج البالغة البن �أبي الحديد اثنان و�سبعون بيتاً� ،أن�شد لثمانية �شعراء ثقفيين.

�أما البيان والتبيين للجاحظ (255هـ) فقد جمع فيه اثنين و�أربعين بيت ًا لثمانية �شعراء ثقفيين.

وفي ديوان المعاني لأبي هالل الع�سكري (395هـ) �سبعة وع�شرون بيت ًا ل�سبعة �شعراء

ثقفيين ،تفرد �أبو هالل بذكر �أربعة �أبيات ل�شاعرين هما :عمرو بن محمد ،و�أبو �صفوان

الثقفيين.

�أما في ثمار القلوب في الم�ضاف والمن�سوب لأبي من�صور عبد الملك بن محمد بن

�إ�سماعيل الثعالبي (429-350هـ) فقد جمع فيه �ستة ع�شر بيت ًا ل�شاعرين اثنين هما� :أمية بن �أبي

ال�صلت ،وابن عرو�س الذي له ثمانية �أبيات ،تفرد بهن الثعالبي في كتابه.

ولم �أجد البن عرو�س ترجمة ُت َعرِ ّ ُ
ف به �أو تدل عليه ،فهل يق�صد به عنترة بن عرو�س �أم

غيره؟

والراجح �أن ابن عرو�س لي�س هو عنترة بن عرو�س (المولى الثقفي) في الع�صر الأموي،

و�أكبر الظن �أنه من �شعراء الع�صر العبا�سي و�أنه لي�س بثقفي ،ولذا �ضربت �صفح ًا عن جمع
�شعره؛ فالأمر ال يعدو �أن يكون ت�شابه ًا في الأ�سماء.

ومعجم البلدان لياقوت (626هـ) �أهم كتب الجغرافية التي جمع منها �شعر ثقيف� ،إذ ذكر

فيه ياقوت (� )11أحد ع�شر �شاعراً ،وتفرد ياقوت بذكر خم�سة �شعراء ،لي�س لأربعة منهم ذكر
وال �شعر �إال في معجمه وهم :الحجاج بن عتيك الثقفي ،والمردا�س بن عمرو الثقفي ،و�أبو

مروان الثقفي ،و�أزدة بنت الحارث بن كلدة ،و�آخران لهما ذكر في م�صادر �أخرى ولكن
لهما �أبيات تفرد بها ياقوت؛ وهما غيالن بن �سلمة ،وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو.

وقد بلغ �شعر الثقفيين عنده مئة و�أربعة �أبيات وثالثة �أ�شطر ،تفرد ياقوت بـ ( )26ب�ستة

وع�شرين بيتاً.
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�أما (تاريخ الأمم والملوك) �أو (تاريخ الطبري) لمحمد بن جرير (310هـ)؛ فهو �أهم كتب

التاريخ التي حوت �شعر ثقيف ،ذلك �أنه ذكر فيه (� )6ستة �شعراء �أن�شد لهم جميع ًا ( )48ثمانية
و�أربعين بيتاً.

وفي كتب اللغة وال�سيما المعجمات �شيء لي�س بالقليل من �أ�شعار ثقيف ،وتقف الدرا�سة

عند كتابين هما:

الأول :كتاب الجيم لأبي عمرو ال�شيباني (� 206أو 213هـ)؛ قال فيه ابن النديم -وهو َي ُع ُّد
ما �صنف �أبو عمرو« :-كتاب النوادر المعروف بحرف الجيم» ،وهو كتاب يهتم ب�إيراد

الألفاظ النادرة من كالم العرب ،وقد �أورد فيه كثيراً من لغة ثقيف ،والذي ُيهِ ُّمنا هو ما �أن�شده
من �شعرهم �إذ بلغ مجموعه (� )96ستة وت�سعين بيتاً.

والثاني :ل�سان العرب البن منظور (711هـ) جمع فيه م�ؤلفه ما ورد في معظم المعجمات

التي ظهرت قبله ،ذكر منها �ستة كتب ،ومن ثم فهو يغني عنها وهي:

تهذيب اللغة للأزهري (370هـ) ،والمحكم البن �سيدة ،وال�صحاح للجوهري (393هـ)

وحوا�شي ال�صحاح البن دريد ،والنهاية البن الأثير ،و�أمالي ابن بري ،فبلغ عدد ال�شعراء
الثقفيين الذين وقفت على ذكرهم فيه (� )14أربعة ع�شر �شاعراً ،وقفت فيه على ( )161واحد

و�ستين بيت ًا ومئة بيت.

تلك كانت �أهم الم�صادر خالل القرون فيما يتعلق بما اجتمع لدى الدرا�سة من �شعر

ثقيف ،وهو غي�ض من في�ض ،وقليل من كثير ،وجزء �صغير من �شعرهم الذي قالوه منذ

الجاهلية �إلى �آخر ع�صر بني �أمية ،يدرك القارئ ذلك بمجرد النظر في هذا المجموع من
�أ�شالء ق�صائد غالتنا بها �أيدي النوائب ،فلم تدع منها �إال �أبيات ًا قليلة ،كما ترك ال�صقر من فرخ

الحمامة التي و�ضعها حميد بن ثور فقال:

��ف فَ�� َل ْ��م يَ�� َد ْع
�����س ٌّ
ْ��ر ُم ِ
�أُت َ
ِ��ي��ح لَ�� َه��ا َ���ص��ق ٌ

لَ�� َه��ا َولَ�����داً �إال َرمِ��ي��م��اً َو�أَ ْع ُ
���م���ا
���ظ َ
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المطلب الثالث� :ضياع �شعرهم وفقدان ديوانهم:
نتاج ال�شعراء الجاهليين غزيراً وفيراً؛ ولكن مما ي�ؤ�سف له �ضياع الكثير الكثير من
كان ُ
�شعرهم و�شعر �صدر الإ�سالم وع�صر بني �أمية ،و�أن يكون ن�صيبنا مما ُح ِف َظ من هذا التراث

�شيئ ًا قلي ً
ال جداً.

وقد ذكر هذه الحقيقة العلماء ال�سابقون ،ونقل محمد بن �سالم الجمحي عن يو�سف

ابن حبيب (ت183هـ)�« :أن �أبا عمرو بن العالء (ت 154هـ) قال :ما انتهى �إليكم مما قالت

العرب �إال �أقله ،ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم و�شعر كثير»((( ،وذكر ابن �سالم (ت231هـ)
في موطن �آخر �أنه« :ال يحاط ب�شعر قبيلة واحدة من قبائل العرب ،وكذلك فر�سانها و�ساداتها

و�أيامها»((( ،وجاء كالم ابن قتيبة (ت276هـ) موافق ًا له وم�ؤيداً فقال« :ال�شعراء المعروفون
بال�شعر عند قبائلهم وع�شائرهم في الجاهلية والإ�سالم �أكثر من �أن يحيط بهـم محيط� ،أو
يقف من وراء عددهم واقف ،ولو �أنفق عمره في التنقير عنهم ،وا�ستفرغ مجهوده في البحث

وال�س�ؤال»(((.

ف�إذا كان هذا هو الحال عند علماء القرنين الثاني والثالث ،وقد ُج ِمع في �أزمنتهم ما

�أدركوه من �أ�شعار القبائل في دواوين �أ�شعارها دون ما �سقط من يد الدهر ف�ضاع ،فكيف
يكون الحال في ع�صرنا ،وقد �ضاعت تلك الدواوين �إال ديوان ُه َذ ْيل؟ فال ريب �إذاً �أنه لم
ي�صل �إلينا من �أ�شعارهم �إال � ُّ
أقل الأقل.

وما ُيهِ ُّم الباحث ها هنا هو ما �ضاع من �شعر ثقيف ،فقد تبين �أن ديوان �أ�شعارهم �ضاع

مع غيره من دواوين القبائل ،ولم يبق منه �إال �شذرات هنا و�أخرى هناك في كتاب (الم�ؤتلف
والمختلف) للآمدي ،ومعجم ال�شعراء للمرزباني ،وغير ذلك.

وقد علق الجاحظ على مو�ضوع ال�شعر عند ثقيف ،وذكر مقداره من حيث القلة �أو

وابن �سالم في
الكثرة و�سبب ذلك ،و�سبقت مناق�شة ر�أي الجاحظ في ذلك ،ونحن نوافقه َ
((( انظر :طبقات فحول ال�شعراء.25 :
((( انظر :طبقات فحول ال�شعراء.30 :
((( انظر :ال�شعر وال�شعراء.60 :
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حقيقة قلة ال�شعر الثقفي ،ونخالفهما في �أ�سباب ذلك؛ فبينما يذهب ابن �سالم �إلى �أنه «لم
تكن بينهم نائرة» ،ويذهب الجاحظ �إلى �أن «ذلك عن قدر ما ق�سم اهلل لهم من الحظوظ

والغرائز والأعراق مكانها» ،نرى �أن تلك القلة لي�ست هي في ذاتها و�إنما لقلة ما و�صل �إلينا

من �أ�شعارهم .ون�ؤكد �أن �شعر الثقفيين بلغ من الجودة والإتقان والكثرة ما جعل ابن �سالم يعد

خم�سة من �شعراء الثقفيين في الفحول ،و�أبا الفرج يذكر عدداً �آخر.

وما اجتمع في هذه الدرا�سة بعد ا�ستبعاد المجموع من �شعر �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي

�إال ق�صيدته الدالية و�أبيات ًا ومقطوعات ا�ستدركناها ،وبعد ا�ستبعاد �شعر غيالن بن �سلمة،
و�أبي محجن ،ويزيد بن الحكم ،وطريح بن �إ�سماعيل ،ومحمد النميري� ،سوى ما ا�ستدركه

الباحث من ق�صائد ومقطوعات و�أبيات مفردة له�ؤالء ال�شعراء ،وما جمعه ل�شعراء ثقفيين
�آخرين ..فالحا�صل ي�صل �إلى ( )680ثمانين و�ستمئة بيت ،من الع�صر الجاهلي حتى نهاية

ع�صر بني �أمية.

هذا العدد من الأبيات ال�شعرية ل�شعراء ثقيف من الع�صر الجاهلي حتى نهاية الع�صر

الأموي ،وما بقي ل�شعراء ثقفيين لم تعرف ع�صورهم� ،إذا ما قورن بما جمعه �أبو �سعيد
ال�سكري من �أ�شعار هذيل ،وما جمعه عدد من الباحثين المعا�صرين من �أ�شعار القبائل؛ ي�ؤكد

�أن ما نال �أ�شعار ثقيف من ال�ضياع �أكبر مما نال �أ�شعار �سائر القبائل.

وقد وقفنا على �أدلة ت�ؤكد �ضياع �شعر ثقيف؛ منها �أن هناك من ال�شعراء من ذكر عنهم

العلماء منذ القديم �أن لهم �شعراً لم يحفظ ،ومن ه�ؤالء عمرو بن ُ�ش َب ْيل الثقفي ،الذي ذكره

أحد له �شعراً ،وقال
ابن حجر وابن الجراح ،كما ذكره المرزباني في معجمه ،دون �أن يورد � ٌ
المرزباني�« :إنه مخ�ضرم �أدرك الجاهلية والإ�سالم ،وله �شعر لم يحفظ»(((.

كما تذكر الم�صادر «�أن المغيرة بن الأخن�س هجا الزبير بن العوام ،فوثب عليه المنذر بن

الزبير ،ف�ضرب رجله ،فبلغ ذلك عثمان ،فغ�ضب وقام خطيباً ..فذكر ق�صة».

وت�ضن علينا الم�صادر فت�سكت عن ذلك الهجاء الذي �أثار المنذر و�أغ�ضب عثمان ،فال
((( ابن اجلراح ،من ا�سمه عمرو من ال�شعراء.131 :
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تذكر منه بيت ًا واحداً.
ومن الأدلة على �ضياع �شعرهم �أننا وقفنا على �أ�سماء عدد من ال�شعراء ،و�إن لم نقف

على �شيء من �شعرهم ،وه�ؤالء ال�شعراء هم :عوف بن عامر بن ح�سان بن مالك الثقفي وهو

جاهلي ،وعمرو بن �شبيل الثقفي وهو مخ�ضرم ،و�أبو عقيل الثقفي ،و�أبو عمرو الثقفي،
الد ِ ّنبة الثقفي ،وعبد الرحمن بن �إ�سحاق بن الحارث المعروف ٍ
بعباد القر�شي ويقال
وابن ِ ّ

ع�صور ُهم ،ومجموعهم �أربعة �شعراء؛ لم نقف على �شيء من
الثقفي((( ،وه�ؤالء لم ُت ْع َرف
ُ
�شعرهمَ ،ب ْل َه �أولئك ال�شعراء الذين وقفنا لكلّ منهم على بيت �أو بيتين �أو ثالثة �أبيات� ،أو نحو
ذلك من الأبيات القليلة �أو �أن�صاف الأبيات ،فهم معظم �شعراء هذه الدرا�سة.

ومن تلك الأدلة �أي�ض ًا �أن هناك عدداً من ال�شعراء عثرنا على �شيء ي�سير من �أ�شعارهم،

في حين �أن العلماء و�صفوهم ب�أو�صاف ت�ؤكد �ضياع كثير من �أ�شعارهم ،من ه�ؤالء الذين
وع َّدهم في الفحول ،وجعلهم في طبقات �شعراء الطائف الم�شهورين:
ذكرهم ابن �سالم((( َ

�أبو ال�صلت بن �أبي ربيعة (والد �أمية) ،و�أمية بن �أبي ال�صلت ،و�أبو محجن الثقفي ،وغيالن بن
�سلمة ،وكنانة بن عبد ياليل.

و�أول ه�ؤالء �أبو ال�صلت الذي وجدنا له ق�صيدة واحدة من ت�سعة �أبيات ،و�أرجوزة من

خم�سة �أبيات ،وبيت ًا منفرداً .وباقي �شعره يت�ألف من ق�صيدتين �إحداهما من �سبعة �أبيات،

والثانية من �ستة وع�شرين بيتاً ،والق�صيدتان م�ضطربتان في ن�سبتهما؛ يتنازعهما �أميـة و�أبوه،
فهـل يمكن ل�شاعر معدود في الفحول �أن يكون كل ما قاله ب�ضعة و�أربعين بيتاً؟

�أمـا غيـالن بـن �سـلمة ف�إن ابن �سالم يعده في الفحول ،فقال« :ولغيالن بن �سلمة �شعر»(((،

تارك ًا الأمر هكذا دون تحديد لمقدار ال�شعر من حيث القلة �أو الكثرة ،ثم جاء بعده �أبو الفرج
ليقول« :وغيالن �شاعر مقل ،لي�س بمعروف في الفحول»((( ،لكن الدكتور بدر
((( ابن ع�ساكر .190/34
((( طبقات فحول ال�شعراء.217 :
((( طبقات فحول ال�شعراء.219 :
((( الأغاين.140/13 :
((( جملة املورد العراقية :غيالن بن �سلمة الثقفي وما تبقى من �شعره.
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�ضيف(((

جمع طرف ًا من حياة غيالن فقال معلق ًا على كالم �أبي الفرج« :لكن �أخبار غيالن تك�شف لنا
عن حياة رجل كان �أكثر �شعراً ،و�أغزر مادة مما حملته �إلينا الم�صادر»(((.

والغريب �أن �أبا الفرج يقول ذلك ،وهو من نقل لنا في �أغانيه �أخباراً عن غيالن تك�شف

كلها عن حياة رجل غزير ال�شعر� ،ألم ت�ستوقفه تلك الأخبار التي دونها في كتابه؟ �أم �أنه قنع
بما توافر له من بع�ض �أبيات وب�ضعة مقطعات؟

ي�سوق �أبو الفرج في �أغانيه رواية تقول�« :أخبرنا محمد بن خلف وكيع ،قال� :أخبرني

محمد بن �سعد ال�شامي قال :حدثني �أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن عمرو الثقفي قال :خرجت
مع كي�سان بن �أبي �سليمان �أ�سايره ،ف�أن�شدني �شعر غيالن بن �سلمة ما �أن�شدني لغيره ،حتى
�صدرنا عن (الأُ ُب َّلة)((( ،ثم مر َّ
ف)((( وهو يريد (الطابق)((( ،ف�أن�شدني له».
(بالط ِ ّ
ومن المعلوم �أنها لي�ست بالم�سافة القريبة؛ بحيث تروى فيها �أبيات معدودات ،هي فقط

التي و�صلت �إلينا من جملة ق�صيدة ،لم نظفر منها �إال بهذه الأبيات الأربعة:
َّ
��ح��ابَ َ
ب��ال��ط
��ك
�������ت ِ
ول��ي��ل��ة �أ َّر َق ْ
���ص َ

�����س ِ��م
ِّ
ِ��ج�� ْن ِ
ـ���ف و�أخ����رى ب َ
��ب ذي ُح ُ

الم ْربـ
فالج�سر فالق�صرانِ فالنَّ ْه ُر ُ
ُ

أج��������م
ـ������� ُّد ب���ي���ن ال���ن���خ���ي���ل وال
ِ

ال����م����قَ���� َّد ِم �أو
م��ع��ان��ق ال���وا����س���طِ
ُ

مقتحم
غ��ي��ر
أر�������ض
�أدن�����و م���ن ال ِ
ِ
َ
ف������اقِ �أرج�������و ن����واف����لَ ُّ
���ع���م
ال���ط ِ

�����س ب��ال��قِ��يَ��ا ِد �إل���ى الآ
�أ�ستعملُ ال�� َع�� ْن َ

ف�أين �شعر غيالن الذي �أن�شده كي�سان بن �أبي �سليمان لأبي عبد الرحمن الثقفي في طريقهما

من «الأبلة» مروراً «بالطف» �إلى «الطابق» ،مع �أن ما �أن�شده �إياه هو كله من �شعر غيالن ،ال

يتعداه �إلى �شاعر �آخر؟

((( �أ�شار الدكتور بدر �ضيف يف مقاله عن غيالن �إىل عدد من ال�شواهد التي ت�ؤكد غزارة �شعر غيالن ،انظر مقاله يف جملة
املورد امل�شار �إليها.
((( الأبلة :بلدة تقع على �شاطئ دجلة عند الب�رصة العظمى يف زاوية اخلليج.
((( الطف� :أر�ض من �ضاحية الكوفة يف طريق الربية.
((( الطابق� :ضاحية تقع يف اجلانب الغربي من بغداد.
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وهناك �أمر �آخر يتعلق ب�شعر غيالن الثقفي؛ وهو �أنه افتخر بما افتخر به ال�شعراء الآخرون،
فذكر �أن ثقيف ًا ذات ح�سب ون�سب ،تت�سنم ذروة المجد بين القبائل ،و�أنها كانت دوم ًا ملج ً�أ

للخائفين ،وغوث ًا للمحتاجين؛ بما يطول – كما يقول ياقوت – ذكره وي�سئم قارئه ،ف�أين �شعر
غيالن في هذا الم�ضمار ،وقد عرف عنه �أنه كان �شريف قومه ورئي�سهم و�سيدهم المطاع،

و�صاحب �أمرهم في ال�سلم والحرب؟.

البد �أن يكون ل�شاعر له مثل هذه المنزلة الرفيعة والمكانة المرموقة ن�صيب كبير ،و�شعر

غزير في الفخر القبلي ،ومع ذلك لم نعثر له في هذا الم�ضمار �إال على �أبيات ال تتعدى �أ�صابع
اليد الواحدة؛ وهي التي يقول فيها:

قي�س
ِ���ن تَ��ل�� َع ِ
��ات ٍ
َح�� َل�� ْل��نَ��ا الْ َ
���ح��� َّد م ْ

��ح ُّ
يم
ُ
بحيث يَ ُ
��ل ذُو الْ َح َ�س ِب الْ َج�سِ ُ

ثم �إن هناك مواقع وم�شاهد ح�ضرها غيالن و�شهدها� ،سواء �أكانت بين جيرانه� ،أم بين

ثقيف و�أبناء عمومتهم� ،أم بينهم وبين خثعم اليمن ،فال نكاد نظفر من ذلك ب�أبيات ،ف�أين �شعر
الم�سج ُل لم�آ ِثرِ َها َو َم َف ِ
اخرِ َها؟
غيالن في هذه المواطن ،وهو ال�شاعر المذيع لأخبار قبيلته،
ِّ
ال�شك �أنه ما غفل عن هذا الدور الذي �أناطه به قومه ،وال عن الأمر الذي و�سدوه له ،فلقد

قال و�أفا�ض ،ولكن غفل عن قوله الرواة.

وتوجع غيالن وتفجع حين ا�ست�شهد ابنه نافع -لما كان مع خالد بن الوليد بدومة

الجندل -فجزع عليه جزع ًا �شديداً ،وما كان موت فلذة كبده يمر عليه دون �أن يهز م�شاعر
الأبوة� ،أو يحرك �شغاف قلب مكلوم ،و�أظن �أنه رثاه بمرثية طويلة حزينة باكية ،لكن لم

يحفظ لنا الزمن منها �إال ثالثة �أبيات �أو �أربعة �أبيات على �أق�صى تقدير في بع�ض الم�صادر.

ف�أين ذهبت تلك المرثية الطويلة؟ و�أين �شعره الذي بكى فيه ابنه الآخر عامراً الذي توفي

في طاعون عموا�س؟؟ فهل يمكن للقارئ �أن ي�سلم �أن �شاعراً مثل غيالن يرثي ولديه نافع ًا

وعامراً بع�شرة �أبيات فقط؟.

ونقلت �إلينا الم�صادر طرف ًا �آخر من �أخباره؛ وهو �أنه �أح�صن ع�شرة من ن�ساء العرب في
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الجاهلية ،ولما �أ�سلم؛ �أَ َم َر ُه النبي � أن يختار منهن �أربع ًا ويفارق بقيتهن ،ولكن لم تحمل
لنا الم�صادر �شعره في المر�أة وطبيعتها ،ونف�سيتها ،وكيفية معاملتها ،بعد �أن خبرها والب�سها،
وعا�شرها وعاي�شها؟ و�أين غزله وت�شبيبه بالمر�أة َوكَ َل ُف ُه بها؟ �إن لم يكن لطبيعته الب�شرية؛

فلخبرته وكثرة عالقاته الزوجية ،و�إن لم يكن لكثرة عالقاته الزوجية؛ فلطبيعة ع�صرٍ عا�شه
غيالن يبتدئ ال�شعر فيه – غالب ًا – بمقدمات غزلية.

لم �أجد لغيالن في هذا الم�ضمار �سوى مقطوعتين ،كل واحدة تحمل بيتين اثنين فقط،

يقول في المقطوعة الأولى:

���د تَ���نَ��� َّو َق ِف ْع ُلهـا
������ر ِة َق����� ْو ٍم َق ْ
َو ُح َّ

��ت
َو َزيَّ��نَ��ه��ـ��ا ل��ي َق��� ْو ُم��� َه���ا فَ��تَ�� َزيَّ��نَ ْ

���ت �إل��ي��ه��ا ال تُ����ر ّد َو ِ���س��ي�� َل��تِ��ي
َر َح��� ْل ُ

��ت
��ح َّ��م�� َل ْ
ِ���ن َق�� ْومِ�� َه��ا َف��تَ َ
وح َّ��م�� ْل��تُ��ه��ا م ْ

وفي المقطوعة الثانية يقول:
��ح��تُ�� َه��ا ب َ
ِ���ط�ل�اَ قِ
ب��ي�����ض��ا َء َق ْ
����د َ
���ص��بَّ ْ

ي��ر ٍة
ي��ا ُر َّب مِ�� ْث��ل ِ
ِ��ك ف��ي الن�سا ِء غَ�� ِر َ

َ��ر َه��ا
��م تَ ْ
��ت ُّ
��ح َ
���د ِر ما تَ ْ
ال�ض ُل ِ
لَ ْ
وع َوغ َّ

��رتِ��ي َو َخ�ل�اَ قِ���ي
��م��لُ عِ ْ
مِ�� ِنّ��ي تَ َ
��ح ُّ
�����ش َ

بناء على ما �سبق – ب�أن هاتين المقطوعتين ال�صغيرتين هما كل ما قاله
ال يمكن الت�سليم – ً

غيالن في المر�أة فح�سب.

و�إذا كانت هذه نظرة مجملة �إلى عامة �شعره؛ ف�إن غيالن بن �سلمة قد �أ�سلم بعد فتح

الطائف ،وتكاد تجمع الم�صادر على �أنه توفي �سنة 23هـ ،وهي مدة لي�ست بالقليلة ،ف�أين �أثر
الإ�سالم ور�سوله في �شعر غيالن؟

�إن الباحث يجد �أن بع�ض ال�شعراء قد و�صفوا بكثرة �شعرهم وغزارته ،لكن وجدنا �أن

مقدار ما و�صل �إلينا لي�س بهذه الكثرة التي و�صفوا بها ،ذلك �أن العرب اقت�سموا �شعره ،ومن
ذلك ما ذكره �أبو الفرج من «�أن يزيد بن �ضبة الثقفي قد نظم �ألف ق�صيدة ،فاقت�سمها �شعراء

العرب وانتحلتها ،فدخلت في �أ�شعارها»(((.
((( الأغاين.103/7 :
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ف�إذا �أح�صينا ما في هذه الدرا�سة من �شعر يزيد بن �ضبة الثقفي ،ف�إننا نجد له ثالث ق�صائد،

وثالث مقطعات ،وثالثة �أبيات منفردة ،ون�صف بيت ،لي�صل مجموع �أبياته جميع ًا �إلى

( 114.5بيتاً) �أربعة ع�شر بيت ًا ومئة بيت ون�صف البيت!!

ومنها ما نجده من �أبيات ُم ْف َر َد ٍة ،منها مطالع ق�صائد لم نقف على �شيء من �سائرها ،ومنها

ما فيه �ضمائر تعود على �أ�شخا�ص �أو �أ�شياء ذكرها ال�شعراء في �أبيات �سابقة لم نعثر عليها ،كما

نجد مثل هذه ال�ضمائر في �أبيات غير مفردة �أي�ض ًاً� ،إلى غير ذلك من �أمور تدل على �أبيات

جداً فيما اجتمع لدى الدرا�سة من �أ�شعار ثقيف،
�أخرى لم ُي ْعثر عليها ،وهذا ال�ضرب كثير ّ
بحيث َي ِن ُّد عن الح�صر ،فال داعي للتمثيل له.
ومن �إ�شارات العلماء �إلى �أ�شعار لم نقف عليها ما ذكره البيهقي ب�سنده �إلى ذابل بن الطفيل

بن عمرو الدو�سي� :أن النبي  قعد في م�سجده ذات يوم ،فقدم عليه خفاف بن ن�ضلة
بن عمرو بن بهدلة الثقفي ،و�أن�شده الق�صيدة فا�ستح�سنها ر�سول اهلل وقال�« :إن من البيان

كال�سحر ،و�إن من ال�شعر كالحكم».

وال نجد من هذه الق�صيدة �إال مقطوعة في �ستة �أبيات فقط! �إن �أبيات ًا ُي ِ
ن�شدها �شاعر بين

يدي ر�سول اهلل � -سيد الف�صحاء والبلغاء -فتنال �إعجابه ،وي�ستح�سنها؛ ال تكون قليلة

�أبياتها �إلى هذا الحد ،ثم �إن الأبيات الموجودة لي�ست �إال و�صف ًا لرحلة ال�شاعر �إلى ر�سول اهلل
يرجح
ومجيئه �إليه! ال نجد فيها من جمال ال�شعر ورونقه وبهائه الآ�سر للقلوب �شيئاً ،وهذا ّ

�أن تكون هناك �أبيات كثيرة مفقودة قيلت و�أعجب بها ر�سول اهلل ،حتى قال فيها ما قال.

ومن ذلك �أي�ض ًا ما ذكره ابن ع�ساكر �أن عبد اهلل بن �سعيد بن عتبة الثقفي «�شاعر فار�س

ممن �شهد فتنة �أبي الهيذام ،وقال فيها �شعراً» ،وحين نتتبع ذلك في الم�صادر فال نجد لعبداهلل

 الذي و�صفه ابن ع�ساكر بقوله «�شاعر فار�س» -ال نجد له بين �أيدينا �شعراً بعامة ،وال نجد�شعره في فتنة �أبي الهيذام بخا�صة؛ �سوى �أبيات قليلة ذكرها ابن ع�ساكر؛ �أبياته هذه ال تتجاوز

�أ�صابع اليد الواحدة!

ومن �إ�شارات العلماء ما ذكره المرزباني من �أن كنانة بن عبد ياليل بن �سالم الثقفي «�شاعر
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جاهلي ،كان يمدح النعمان بن المنذر» ،ف�إذا ما نقبنا بين مختلف الم�صادر ف�إنا ال نعثر له

على �شعر �أبداً؛ ف�ض ً
ال عن �أن نجد له �شعراً في مدح النعمان(((.

وبذلك يتبين �أن ما �أدته �إلينا الم�صادر من �أ�شعار ثقيف لي�س �إال جزءاً قلي ً
ال جداً من �شعرهم

الذي قالوه ،على �أننا نجد هذه الم�صادر تختلف �أحيان ًا في ن�سبة بع�ض هذه الأ�شعار بين
�شعراء ثقيف �أنف�سهم ،وبينهم وبين غيرهم من �شعراء القبائل الأخرى ،ومن ثم البد من وقفة

تتناول توثيق �شعرهم ،والحديث عن اال�ضطراب في ن�سبة �أ�شعارهم.

المطلب الرابع :توثيق �شعرهم:
لعل من �أهم الم�شكالت التي تعتر�ض م�سيرة هذه الدرا�سة -وما �أ�شبهها من درا�سات في

الأدب القديم -م�شكلة اال�ضطراب .وتتمثل هذه الم�شكلة في ثالثة جوانب:

الأول:اال�ضطراب في �أ�سماء ال�شعراء و�أن�سابهم من ت�صحيف �أو تحريف� ،أو زيادة �أو
نق�صان� ،أو خلط في الأ�سماء� ،أو اختالط في الأن�ساب.

الثاني:اال�ضطراب في رواية متن ال�شعر نف�سه ،من حيث االختالف في الرواية �أو
الت�صحيف� ،أو تحريف لبع�ض الألفاظ �أو خلل في الوزن.

الثالث :اال�ضطراب في ن�سبة ال�شعر �إلى هذا ال�شاعر �أو ذاك.
�أما ما يتع ّلق بالجانبين الأول والثاني فقد تك ّفلت حوا�شي الديوان ببيانه ،و�أما الجانب
الثالث فهنا مو�ضع مناق�شته باخت�صار ،وجمع ُم َف َّر ِق ِه ب�إيجاز؛ ليتعرف القارئ �شعر الثقفيين
قط ٍع بن�سبته� ،إذ لي�س ثمة ٌ
و�شعر غيرهم ،وما ين�سب �إليهم و�إلى غيرهم دون ْ
قاطع بذلك؛
دليل ٌ

لنقف على ما يجوز اال�ست�شهاد به في درا�سة �شعرهم وخ�صائ�صه وما ال يجوز.

�سواء �أكان لبني ثقيف �أم لغيرهم من القبائل على ثالثة �أ�ضرب:
ال�شعر الم�ضطرب الن�سبة
ٌ

ف�ضرب يجد الباحث له دلي ً
ال قاطع ًا على الوجه ال�صحيح في ن�سبته ،و�ضرب يجد بع�ض ما
((( معجم ال�شعراء للمرزباين.246 :
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يرجح كونه لهذا ال�شاعر �أو ذاك دون �أن يكون هذا المرجح دلي ً
ال قاطع ًا بن�سبته ،و�ضرب

تتوازن فيه الأدلة بين هذا ال�شاعر �أو ذاك فيبقى �شعراً متنازع الن�سبة.

يمكن للمرء �أن يتناول ال�شعر الم�ضطرب بين �شعراء ثقيف �أنف�سهم؛ من حيث ع�صور

ال�شعراء بح�سب تلك الأ�ضرب الثالثة على النحو الآتي:

�أ-ال�شعر الم�ضطرب بين �شعراء ثقيف في الع�صر الجاهلي ،مما ا�ضطربت ن�سبته وعرف
بالدليل القاطع:

نجد من هذا ال�ضرب في �أ�شعار الثقفيين ثالث قطع:

المقطوعة الأولى م�ؤلفة من ثمانية �أبيات ,ومطلعها:
����ر َجانِبُ ْه
َف����إِ َّن ابْ َ
���ن َع ِ ّ
���م ال�سوء ُ�أوغِ َ

��ث لَقِيتَ ُه
�����ص ْ��دقِ َح ْ��ي ُ
���م ال ِ ّ
تَ��بَ�� َّغ َ
اب��ن َع ِ ّ

وقد �أن�شدها �أبو تمام في الوح�شيات� 120 :أربعة �أبيات ،واكتفى من بعده البحتري في

حما�سته  228 :1ب�إن�شاد بيتين فقط ،ومثله �صنع الآمدي في الم�ؤتلف 261 :والموازنة 178 :1

ب�إن�شاد البيتين �أنف�سهما ،و�أن�شد ابن ال�شجري في حما�سته  259 :1خم�سة �أبيات متفق ًا مع
�ســابقيه جميعـ ًا في بيتين ،ثم �أن�شد �صدر الدين علي بن �أبي الفرج (ت656هـ) خم�سة �أبيات

في الحما�سة الب�صرية  48 :1متفق ًا مع ابن ال�شجري في ثالثة �أبيات ،ثم �أن�شد ابن حمدون
في التذكرة الحمدونية  55 :5البيتين اللذين تتفق فيهما كل الم�صادر ال�سابقة ،والبيتان هما:
�أران�����ي �إذا ا���س��ت��غ��ن��ي��تُ ُ��م فَ�� َع�� ُد ُّوك��م

��ت نَ َوائِبُ ْه
و�أ ْد َع���ى �إذا ما ال��د ْه ُ��ر نَ��ابَ ْ

ف������إِنْ يَ ُ
���ر ف��ال��بَ��عِ��ي�� ُد يَ��نَ��الُ�� ُه
����ك َخ ْ
���ي ٌ

��ن ع ِ ّ��م َ
و�إنْ يَ ُ
��ك َ�صاحِ بُ ْه
��ك � َ��ش ٌّ��ر ف��ابْ ُ

ثم �إن هذه الم�صادر تروي هذين البيتين فقط� ،أو تزيد عليهما �أبيات ًا �أخرى ،وتعزوها

جميعها �إلى الحارث بن كلدة الثقفي.

وي َر َّجح كون
ولم يقل �أحد �إن هذه الأبيات البن الذئبة �أو لأبي الدبية �سوى البحتريُ ،

هذه الأبيات للحارث ال البن الذئبة وال لأبي الدبية الطائي؛ �أن ابن الذئبة له �أبيات �أخرى
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تت�شابه كثيراً مع هذه الأبيات في وزنها وقافيتها ومو�ضوعها ،وتتداخل بع�ض �أبيات الحارث

معها وتختلط بها.

ومما يقوي هذا الترجيح �أن �أ�صحاب :الحما�سة ال�صغرى (الوح�شيات) ،والحما�سة

البحترية ،وال�شجرية ،والب�صرية ،وغيرهم؛ �أن�شدوها للحارث ،و�أن البحتري هو الذي

ا�ضطربت عنده الأبيات نا�سب ًا بع�ض �أبياتها تارة �إلى الحارث ،وثانية �إلى ابن الذئبة ،وثالثة �إلى
�أبي الدبية الطائي .ي�ضاف �إلى ذلك �أن البحتري في حما�سته � ٌ
آخذ عن �أبي تمام ،م�ستقٍ منه.

المقطوعة الثانية ق�صيدة من �أحد ع�شر بيت ًا مطلعها:
ال�ش َّر بَ ْينَ ُه ْم
ِ��م ْ��ن �أَ َّر َث َّ
وم��ا ُ
كنت م َّ

�����س�� ُع�� ْوداً َج��نَ��ا َه��ا َو ُج�� ْن�� ُدبَ��ا
َولَ��كِ َّ
��ن َم ْ

�أن�شد منها الآمدي (370هـ) في الم�ؤتلف ثالثة �أبيات؛ ذاكراً �أنها للمحبر الثقفي (ربيعة

ابن م�سعود) ،ووافقه في ن�سبتها ابن الأثير (630هـ) في الكامل  686 :1وزاد عليه ثمانية �أبيات

�أخرى ،وخالفهما الجاحظ (255هـ) في البيان والتبيين ب�إن�شاد �أربعة �أبيات منها جعلها لربيعة

ابن م�سعود.

ومع �أن �أقدم تلك الم�صادر هو البيان والتبيين ف�إن الظاهر �أنه ربما وقع تحريف وت�صحيف

في ا�سم قائلها المحبر ربيعة بن �سفيان ،وكل الم�صادر تتفق في ربيعة ،لكنها تختلف في ا�سم
�أبيه ،فهو في الم�ؤتلف والكامل (ربيعة بن �سفيان) ،وفي البيان (ربيعة بن م�سعود) ،و�أظن �أن

ذلك راجع �إلى تحريف ا�سم م�سعود ،وهو �أمر محتمل لتقارب ر�سميهما قديماً.

المقطوعة الثالثة م�ؤلفة من ثالثة �أبيات مطلعها:
ات َحتَّى
ال�ش َه َو ِ
��ت الع ِْر َ�س في َّ
�أَ َط�� ْع ُ

���ب��� َد َع ْ��ب��دِ
����ص���ا َرتْ���نِ���ي َع ِ
�أَ َ
�����س ْ��ي��ف��اً َع ْ

والأبيات تتوزعها الن�سبة �إلى ابن الذئبة الثقفي في اختيار الممتع  ،100 :1وابن �أذينة

الثقفي في البخالء ،184 :وبيتان منها في عيون الأخبار  243 :1البن الدمينة الثقفي ،وثالثتها

الجالَّح في الأ�صمعيات ،22 :وفي ديوانه 19 :بزيادة بيت رابع.
لأحيحة بن ُ

وجاء البيت الثالث منها (فمن وجد الغنى )..مع بيت رابع (وال يمنعه من حمد)..في
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حما�سة البحتري لل�شاعر الجاهلي ابن الأ�سلت ،وهما في ديوانه ،71 :و�أرجح كون هذه

الأبيات لأحيحة بن الجالح ال لأحد من ال�شعراء الثقفيين� ،أو غيرهم ،وذلك للأ�سباب الآتية:
�أن الم�صادر التي ن�سبتها �إلى �شاعر ثقفي تختلف كلها في تحديد ا�سم ال�شاعر ،ولم يتفق�أكثر من م�صدر واحد على �شاعر محدد ،فتارة يكون ابن الذئبة ،وثانية ابن �أذينة ،وثالثة
ابن الدمينة .و�أرى �أن هذه الأ�سماء جميع ًا ا�سم واحد ،و�أنه وقع تحريف؛ نظراً لت�شابه
الأ�سماء وتقاربها ر�سم ًا.

�أن الأبيات لم ت�أت كاملة �إال في الأ�صمعيات وديوان �أحيحة ،بل يزيد عليها بيت ًا رابع ًا ،وهومما يزيد هذا الترجيح ت�أكيداً.
�أن ورود بيت من �أبيات المقطوعة مع بيت �آخر في حما�سة البحتري ،ون�سبتهما �إلىال�شاعر الجاهلي �صيفي بن عامر بن الأ�سلت؛ فهذا ال يعني �أن �أبيات المقطوعة له،
وال�سيما �أنها لم تجتمع كاملة ال في الحما�سة البحترية وال في ديوان ابن الأ�سلت ،مثلما

اكتملت في الأ�صمعيات وديوان �أحيحة.

�أن هذه الأبيات تتفق من حيث منا�سبتها وفكرتها مع طبيعة ال�شاعر الجاهلي �أحيحةبن الجالح ،فقد «كان رج ً
ال َ�ص ْنع ًا للمال �شديد البخل ،يبيع بيع الربا بالمدينة حتى
كاد يحيط ب�أموال النا�س»((( ،وعرف عنه «تناوله في بع�ض �أبياته بع�ض جوانب حياته

تواقع مع زوجته ،والحذر في معاملتها� ،أو حر�صه على المال.»..
الخا�صة؛ من
ٍ

ب-ال�شعر الم�ضطرب بين �شعراء ثقيف المخ�ضرمين ،مما ا�ضطربت ن�سبته وعرف بالدليل
القاطع:

نجد في �أ�شعار الثقفيين من هذا ال�ضرب ق�صيدة م�ؤلفة من �سبعة �أبيات مطلعها:
����ن ك����انَ يَ ْ��ب��غِ��ي��نَ��ا يُ���ري��� ُد قِ��تَ��الَ��نَ��ا
َم ْ

ي��م�� َه��ا
َف ِ
�����إنَّ����ا بِ������ َدا ٍر َم��� ْع��� َل ٍ
���م َال نَ�� ِر ُ

والأبيات ذكرها ابن ه�شام (ت218هـ) في ال�سيرة النبوية  133 :4كاملة لكنانة بن عبد ياليل
((( انظر :معجم ال�شعراء اجلاهليني.11 ،10 :
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الثقفي ،على حين �أن�شدها البكري (ت487هـ) في معجم ما ا�ستعجم 78 :ون�سبها �إلى الأج�ش

بن مردا�س الثقفي.

ونالحظ �أن �أقدم الم�صدرين هو ال�سيرة النبوية البن ه�شام ،وقد ذكر ابن ه�شام منا�سبة

الأبيات ،و�أنها جاءت في �سياق �أحداث غزوة الطائف بعد حنين ،ف�أن�شدها كاملة ،ون�سبها

�إلى كنانة بن عبد ياليل بن عمرو.

ثم �إن ابن حجر (ت85٢هـ) ذكر في الإ�صابة �أن «ابن �إ�سحاق �أن�شد له� -أي لكنانة بن عبد

ياليل بن عمرو -في يوم حنين �شعراً يجيب به مالك بن عوف الن�صري».

�أما البكري في معجمه فلم ين�شد من الق�صيدة �إال �أربعة �أبيات ،وهو مت�أخر عن ابن ه�شام،

ولم يذكر منا�سبة الأبيات وق�صتها و�أحداث تلك الغزاة في معر�ض ا�ست�شهاده بالأبيات .ولعل

ما �أن�شده ابن ه�شام في ال�سيرة وابن �إ�سحاق �أي�ض ًاً ،وما ن�ص عليه ابن حجر في الإ�صابة؛
يرج ُح بقوة �أن تكون الأبيات لكنانة ال للأج�ش.
َّ
ومن هذا القبيل �أي�ض ًا مقطوعة مطلعها:
م��ا ُ
أج��ب��ر ْ
عظ َم ُه
ب���ال َم ْ
���ن �أَ ْ���س�� َع��ى ل َ

ِ��ن َ�سفَا َه ِت ِه َك ْ�س ِري
حفاظاً َويَ�� ْن ِ��و ْي م ْ

والمقطوعة م�ؤلفة من �ستة �أبيات ،تن�سبها بع�ض الم�صادر �إلى كنانة بن عبد ياليل الثقفي،

و�أخرى �إلى ابن الذئبة الثقفي ،وثالثة �إلى الأجرد الثقفي ،ثم �إن بع�ض الم�صادر ن�سبتها �إلى
الحارث بن وعلة ال�شيباني ،و�أخرى �إلى وعلة بن الحارث الجرمي ،ون�سبها البحتري �إلى

عامر بن المجنون الجرمي.

ولقد اعتمدت في ترجيحي على �أقدم هذه الم�صادر؛ وهو كتاب ال�شعر وال�شعراء البن

قتيبة (ت276هـ).

هذه هي القطع الم�ضطربة الن�سبة بين �شعراء ثقيف الجاهليين والمخ�ضرمين� ،أما ال�شعراء
قطع ُت بن�سبته �إلى ال�شاعر الثقفي عن
الثقفيون في الع�صر الإ�سالمي والأموي؛ فقد ف ََ�ص ْل ُت ما ْ

ورجح ُت كونه لغيره،
ال�شعر المن�سوب �إليه ورجحت كونه له ،وعن ال�شعر المن�سوب �إليه
ْ
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وقد �أَ َب ْن ُت ذلك في �صفحات ق�سم ال�شعر من الدرا�سة.
ومن ثم يمكن االنتقال في الف�صلين التاليين �إلى درا�سة �أ�شعار بني ثقيف وخ�صائ�صها؛

اعتماداً على تلك الأ�شعار التي لم يقع اال�ضطراب في ن�سبتها ،وتلك التي وقع اال�ضطراب

فيها ،ووجدنا الدليل على كونها ل�شعراء ثقيف ،وقد ي�ست�أن�س بذلك ال�شعر الذي وقع فيه

يرجح كونه لهم ،ويبقى ال�شعر الذي لم نقف على ما يرجح ن�سبته �إليهم
اال�ضطراب ولكنه َّ
�أو �إلى غيرهم ،فال ي�صح االعتماد عليه الحتمال كونه لغيرهم ،كما ال ي�صح البتة اال�ست�شهاد

بما ثبت بالدليل القاطع كو ُنه لغيرهم.
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الف�صل الثالث

الخ�صائ�ص الفنية ل�شعر الثقفيين
المبحث الأول :الخ�صائ�ص المعنوية
المبحث الثاني :الخ�صائ�ص اللفظية
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المبحث الأول :الخ�صائ�ص المعنوية:
و�ضوح معانيهم وبعدها عن التعقيد والتكلف:
�إن من يقر أ� �شعر الثقفيين يالحظ الو�ضوح في معانيهم ،والب�ساطة في �أ�شعارهم بعامة ،فال

تعقيد وال تكلف ،بل �شعر يغلب عليه الطبع ،وتر�سله ال�سجية ،فيترجم لنا ال�شاعر ما به من
م�شاعر و�أحا�سي�سُ ،ي َع ّبر عنها ب�صدق و�صراحة وو�ضوح بلغة فنية ،ونغمة مو�سيقية ،وهذه
�سمة يمتاز بها �شعرهم كما امتاز �شعر غيرهم من بقية القبائل الأخرى من الع�صر الجاهلي

حتى نهاية الع�صر الأموي ،فهي ظاهرة عامة تنتظم ال�شعر العربي غالب ًا في تلك البرهة.

يعزو الدكتور �شوقي �ضيف((( ذلك الو�ضوح والب�ساطة �إلى �أن ال�شاعر العربي لم يكن
يفر�ض �إرادته الفنية على الأحا�سي�س والأ�شياء ،بل يحاول نقلها نق ً
ال �أمين ًا دون �أن ُي ْد ِخ َل عليها

جوه َرها ،ومن ثم كانت �أ�شعارهم وثيقة دقيقة للباحث في حياتهم وبيئتهم بجميع
يم�س َ
ما ُّ

جوانبها.

ومن �أمثلة الو�ضوح في �شعرهم ،والب�ساطة في لغتهم :قول �أبي ال�صلت بن �أبي ربيعة وهو
يتدبر �آيات ربه في ٍ
كون ف�سيح الأرجاء ،معر�ض ًا بحادثة الفيل ،ذاكراً الحنيفية دين �إبراهيم
عليه ال�سالم فيقول(((:

�إن �
ِ����ب����ات
آي���������ات َر ِبّ�����ن�����ا ثَ����اق
ِ
ٌ

ِ��ن �إال ال��ك��ف��و ُر
����م����ارِي ف��ي��ه َّ
ال يُ َ

خ���ل���ق ال���ل���ي���لَ وال����ن����ه����ا َر ف��ك�� ٌّل

م�����س��ت��ب��ي�� ٌن ح�������س���ابُ��� ُه َم�����قْ����� ُدو ُر

رح��ي��م
���ج��� ُل���و ال���ن��� َه���ا َر َر ٌّب
ث���م يَ ْ
ٌ

����ش��� َع���ا ُع���ه���ـ���ا َم���ن���ثُ���و ُر
ِ����م���� َه����ا ٍة ُ
ب َ

ِ�����س ال��ف��ي��لُ
�����س حتى
��م ِ
ب��ال��م�� َغ ِ ّ
ُ
ُح��ب َ

����ح����بُ����و ك�����أن����ه م���ع���قُ���و ُر
ظَ������لَّ يَ ْ

ثم قال:
دي����ن ي����و َم ال��ق��ي��ام�� ِة عِ ��� ْن��� َد اللـ
ك��ل
ٍ

دي������ن ال��ح��ن��ي��ف�� ِة ُزو ُر
ـ����ه �إال
َ

((( الع�رص اجلاهلي.219 :
((( ديوان �أمية.392 – 391 :
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فهي �أبيات وا�ضحة ب�سيطة ،ال غرابة فيها وال تكلف.
وكقول م�سعود بن معتب الثقفي ،وقد خ�شي �أن يبيع ورثته من بعده �أر�ضه و�أمواله التي

بالطائف �إلى قري�ش ،فقال:

َ���ن قري�شاً تَ��� ْ��ش��تَ�� ِري َع َجلِي
ال �أ ْع��� ِرف َّ

���رانِ
ِ���ن َز ْر ٍع َو ُح ْ
��ي �أم��يَّ�� َة م ْ
���ج َ
ي��ا بْ��نَ ْ

أخ�شى ِ�ضيَا َع ُه َما
واب��ن��ا يُ َ�س ْي َع َة ال � َ

ع��ل��ى
���رانِ
ِ���ن ���س��و ٍد ُ
م��وال��ي م ْ
وح ْ
���م َ
َّ

فهذان بيتان �آخران ال غرابة في �ألفاظهما؛ �إذا علمنا �أن ما ذكره �أ�سماء �أوالده.
وكذلك قول المحبر الثقفي:
الح ْر َب بَ ْينَ ُه ْم
وما ُ
كنت م َِّم ْن �أَ َّر َث َ

�����س��ع��وداً َج��نَ��اه��ـ��ا َو ُج�� ْن�� ُدبَ��ا
َّ
ول��ك��ن َم ْ
فلم يَ ُ
��ز ٌع حين َ�أنْ َ�شبَا
��ك عنهـا َم�� ْن ِ
ْ
��ر َك الطفلَ �أَ ْ�شيَبَا
�شديداً لَ َظا َها تَ�� ْت ُ

ال��ح ْ��ر َب بينهم
َقريْ َعي
ٍ
ثقيف �أن�شبا َ
ِ��ك
ُعقَاماً �ضرو�ساً بين َع��� ْو ٍف َو َم��ال ٍ

وكذلك قول غيالن بن �سلمة حين يفخر بقومه فيقول(((:
�����س
ِ���ن تَ�� َل�� َع ِ
��ات َق ْ��ي ٍ
َح�� َل�� ْل��ن��ا َ
ال��ح�� َّد م ْ

الج�سِ ِيم
الح َ�س ِب َ
ب َِح ْي ُث يَحلُّ ذُو َ

ب�����أَنَّ����ا
ِ���دم���اً
ن�����ص��ب��ح الأع��������دا َء ق ْ
ُ

���س��ج َ
الوخيم
أ���س
ال��م�� ْو ِت ب��ال��ك��� ِ
ِ
��ال َ

ال��ج�� َه��الَ�� ِة ك��ال�� َع��لِ��ي ِ��م
ول��ي�����س َذ ُوو َ

��ت ق��ب��ائ��لُ جِ ْ
�����س
�����ذ ِم َق ْ��ي ٍ
وق���د ع��ل��م ْ

ال��م�� َع��ال��ي
َو�أَنَّ�������ا نَ ْ��ب��تَ��نِ��ي َ
���ر َف َ
����ش َ

ال��م�� ْولَ��ى ال��ع��دي ِ��م
ونُ�� ْن��ع ُ
ِ�����ش ع��ث��ر َة َ

�����م نَ������ َز ْل ل���ج����أً وك��ه��ف��اً
َو�أَنَّ��������ا لَ ْ

َ
وال��ف��ط��ي��م
ك������ذاك ال���ك���ه���لُ مِ���نَّ���ا
ُ

�أو كقول علقمة بن ن�ضلة الثقفي:
���ت َ�شارِباً
لَ�� َع ْ��م ُ��ر َك �إ َّن َ
الخ ْم َر ما ُد ْم ُ

ل��م ْ��ذهِ ��بَ�� ٌة َم��الِ��ي َو ُم ْن�سِ يتي حِ ْلمِ ي

ال�صديق بِ�لا عِ ْل ِم
���ر َب
ِ
و ُم��و ِرثَ��تِ��ي َح ْ

��م
ِ���ن ال�����ض��ع ِ
َو َج��ا َع��ل��تِ��ي م َ
��اف ُق�� َواه��ـ ُ

((( معجم البلدان (ثقيف) .ويف البيت الأخري �إقواء.
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فتلك �أمثلة ل�شعر ثقفي جاهلي ال غرابة في �ألفاظه وال معانيه .ف�إذا تفي�أنا ظالل الع�صر

الإ�سالمي وجدنا �أمثلة غاية في الو�ضوح �أي�ض ًاً؛ منها قول الأ�سود بن م�سعود يمدح ر�سول

اهلل  فيقول:

��ت �أع��ب��د رب���ي ال ���ش��ري��ك له
أم�����س ْ��ي ُ
� َ

�����ص��لَ البَ َ�ش ُر
َر َّب ال��عِ��بَ��ا ِد �إِذَا َم��ا ُح َّ

�أه��لُ المحامِدِ في ال�� ُّدنْ��يَ��ا َو َخال ُق َها
َال َ�أبْ����تَ����غِ����ي ب������د ًال ب����اهلل �أع���ب��� ُد ُه

ين ال م��ا ٌء َو َال َ�ش َج ُر
والمجت َدى حِ َ
��ج ُ��ر
م���ادام ب��ال��جِ �� ْز ِع م��ن �أرك���انِ��� ِه َح َ
�ح� َ
الم َط ُر
عند القحوطِ �إذا ما �أَ ْق� َ
�ط َ

أن���ت ال��ر� ُ
��س��ول ال��ذي تُ ْ��ر َج��ى نوا ِف ُل ُه
� َ

وفي الع�صر الأموي نجد الحجاج بن يو�سف الثقفي ير�سل ر�سالة �إلى عبد الملك بن

م�سوغ ًا ما فعله في �أ�سرى دير الجماجم ،مذي ً
ال ر�سالته بهذه الأبيات فيقول:
مروانّ ،
ِ����ض َ
���اك و�أت��ق��ي
�إذا �أن����ا ال �أب��غ��ي ر َ

�أذاك ف��ي��وم��ي ال تُ����� َوا َرى َك��واكِ ��بُ�� ْه
م��ن الأَ ْم����� ِر ال���ذي ه��و َراكِ ��بُ�� ْه
تَ��قِ��ي�� ِه َ

وم���ا الم�����رئٍ ب��ع��د ال��خ��ل��ي��ف�� ِة ُج��نَّ�� ٌة
��ن �سالَ ْم َت من ذِي َه��� َوا َد ٍة
�أُ َ���س��ال ُِ��م َم ْ

�����س��ال ْ��م�� ُه ف���إن��ي م��ح��ا ِربُ�� ْه
َو َم ْ
����ن لَ ْ
���م تُ َ

تاماً ،فقد ت�أتي
خلواً ّ
ولكن لي�س للقارئ �أن يتوقع الوقوف على قطع خالية من الغريب ّ

الأبيات وا�ضحة و�إن �شابها قليل من الألفاظ الغريبة؛ كقول ابن الذئبة الثقفي:
َ���ر
لَ��� َع ْ
���ر َك م���ا لِ��� ْل���فَ���تَ���ى م���ن َم���ف ْ
���م ُ

���ر
َم���� َع
ِ
ال���م���وت يَ��� ْل َ
���ح���قُ��� ُه وال���كِ ���بَ ْ

���ر ٌة
����ر َك م���ا لِ��� ْل���فَ���تَ���ى ُ
����ص ْ
لَ���� َع ْ
���ح َ
����م ُ

���م���يَ��� ٍر
�أَبَ������ ْع������ َد ق���ب���ا ِئ���لَ م ْ
ِ������ن حِ ْ

ِ����ن َو َز ْر
���ر َك م���ا �إِنْ لَ���� ُه م ْ
لَ��� َع ْ
���م ُ
��ر
���اح
ِ
�أَتَ������وا ذَا َ
����ص���بَ ٍ
ب�����ذات ال��عِ��بَ ْ

ْ���ربَ���ا
���ص��ي��اح
���م
يُ ِ
ُ
��ه��ـ��م ُ
ُ
�������ص ُّ
ال���م���ق َ

َ��ر
ِت وي��ن��ف��ونَ َم ْ
���ن َق��اتَ�� ُل��وا ب��ال�� َّذف ْ

أل�����ف �أُلُ
�������رابَ������� ٍة
ب������ ِ
ٍ
������������وف َو ُح َّ

��م َ
��ر
َك��مِ �� ْث ِ
��ل ال�����س��م��ا ِء ُق��بَ ْ��ي��لَ الْ َ
��ط ْ

ال�ش َج ْر
����اب َّ
�����س م��ن�� ُه ْ��م ِر َط ُ
ِب تَ��يَ��بَّ َ

����را
َ
����س��� َع���الِ���ي ِم����ث����لُ ع����دي����دِ ال����تُّ َ
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(�س َعالي)( ،عديد التراب)( ،رطاب
فهي �أبيات وا�ضحة ،و�إن كان في البيت الأخير �ألفاظ َ

ال�شجر) ،وهي غريبة لكنها ال تحجب المعنى.

وهناك �أبيات تكون الألفاظ الغريبة �أكثر كثافة؛ لكنها ال تحجب المعنى ،وال تجعله
غام�ض ًا مبهماً ،و�إن كانت ُت َع ِ ّني القارئ �شيئ ًا ما ،كقول غيالن بن �سلمة ي�صف ذئب ًا(((:
������س ح��ي��ن ال���ع�������ش���ا ُء به
َو ُم����� َع����� ِ ّر ٍ

�������س ف�����الأن�����وا ُء ف��ال��ع��قْ��لُ
َ
���ب ُ
ال���ح ْ

�����وي ب���قَ���فْ���رتِ��� ِه
ف���ت���ر ْك���تُ��� ُه يَ����� ْع ِ

ْ����ر ٍة َ���ش ْ
َول ُ
��ك��لُ
ِ����ك ِ ّ
����ل
ِ
���ص��اح��ب َق����ف َ

ق����د بَ�����ثَّ����� ُه َو ْه�����ن�����اً َو�أَ َّر َق�������نِ�������ي

ْ�������ب ال�����فَ��ل��اَ ِة َك������أَنَّ�����ه َج ْ
�����ذ ُل
ِذئ ُ

غرابة بع�ض �ألفاظهم تزول با�ست�شارة المعاجم:
وقد ت�أتي الألفاظ الغريبة في بع�ض الأحيان �شديدة الكثافة ،فتقف حاجزاً منيع ًا �أمام فهم

المعنى ،حتى �إذا ما ك�شفناه عنها زالت غرابتها ،ووجدناها وا�ضحة ال غمو�ض فيها ،ومن

ذلك قول غيالن بن �سلمة �أي�ض ًا(((:

ال�����س��ح��لُ
َريْ������ ٌع َك��������أَ َّن ُم���تَ���ونَ��� ُه
ْ

��رفَ�� ُع�� َه��ا
ف��ي الآلِ يَ ْ
��خ��ف ُ
ِ�����ض�� َه��ا َويَ ْ
َع���� ْق ً
ُ�����م �أَ ْر َدفَ���������� ُه
��ل�ا َو َر ْق�����م�����اً ث َّ

ال��خ��م��لُ
َك���لَ���لٌ َع��� َل���ى �أَلْ����وانِ���� َه����ا
ْ
�����ض���� َوامِ����راً �إِ ْج������لُ
�����ن َ
َو َك������أَنَّ����� ُه َّ

����اف َع��� َل���ى م�����آ ِز ِر َه����ا
ك����د ُم ال����ر َع ِ

وفي الع�صر الأموي نجد يزيد بن الحكم يقول(((:
�����س��مِ ِ��ع ال�� َه��ا َم تَ�� ْن َ���أ ِج
دع���ا ًء َم��تَ��ى م��ا تُ ْ

ب ُ
ِ��ك ِ ّ
ال�ص َدى
َ��اع بُو ُم َها تُ ْ�سمِ ُع َّ
��ل يَ��ف ٍ
وقول طريح:

((( احليوان .378/1
((( احليوان .335/6
((( الل�سان (�صدى) ،اليفاع :امل�رشف من الأر�ض ،واجلبل .تن�أج :ت�صيح.
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��خ َ��ريْ ِ��ن ُم�� ْع��تَ��دِ ُل ال َ��م��ا ِر
��ن ال��مِ �� ْن َ
َول��يّ��ـ ُ

����س���ابِ���لٌ َو َال
نِ َال َ

جع ُد(((

َْ

وقول يزيد بن �ضبة ـ وهو من موالي ثقيف ـ ي�صف فر�س �صيد للوليد بن عبدالملك:
ـ����ن مِ���� ْث����لُ
��ب
ال�����ش�� ْع ِ
ال���������ص���� َد ِع َّ
ِ
َّ

����س���ـ
���ر ِ
و�أح��������وى َ
ِ�������س َ
����س���ل ُ
ال���م ْ
َ����ات
����م����ا فَ������������ ْو َق ُم����ن����ي����ف ٍ
َ
�����س َ

����ب
�����س���� ْل ِ
ط����������والٍ ك����ال����قَ����نَ����ا ُ

����وج
ط����وي����لُ ال���������س����اقِ ُع���� ْن ُ
����ج ٌ
�������ج�������ـ
�����س����ل����ي����م ن�������ا ِئ�������لٌ �أَبْ ُ
ٌ

�����ب
�������ن ُه����� ْل ِ
ـ������ ُل������ ُه ف������ي ثُ�������نَ ٍ

�����م����� ُع َ
����ب
ال����ك���� ْع ِ
�أ������ش����� ٌّق �أَ ْ
������ص َ

���م���ـ
������م ُم ْ
ع���ل���ى لأْ ٍم �أَ َ
�������ض َ
�������ص ٍ ّ

���ب
�����ب ك���ال���قَ��� ْع ِ
ـ������ ِر الأ������ش����� َع ِ

�������ن ح�����وامِ�����ي����� ِه
تَ
�������ي َ
������������رى بَ ْ
َ

���ب
َ�������س ِ
���������س����وراً َك�����نَ����� َوى ال���ق ْ
نُ ُ

�أ�سباب تحول دون بلوغ المعاني:
�إن هذه الألفاظ الغريبة ال�شك �أنها تقف حاجزاً منيع ًا �أمام القارئ فتحجبه عن بلوغ

المعاني ،وهذا مما ي�ؤدي �إلى �ضبابية كثيفة تحول دون و�ضوح الر�ؤية ،وتتمثل تلك الأ�سباب
�إ�ضافة �إلى توعر اللغة وغرابة الألفاظ ،في �ضياع �أبيات تت�صل بها المعاني ،ثم ما يحدث في

ال�شعر من تحريف �أو ت�صحيف �أو غير ذلك.

�أ -غرابة الألفاظ:
�أما عن ال�سبب الأول؛ وهو وجود �ألفاظ غريبة في بع�ض �شعر الثقفيين  -كما هو الحال

في الأمثلة الأخيرة ال�سابقة – ف�إن وجودها في �أ�شعارهم ال يعني كثافتها �أو كثرتها في كل

نتاجهم ،بل هي في موا�ضع قليلة منه ،ومر ّد ذلك مرده �إلى وجود عوامل �أخرى م�ؤثرة في

غرابة الألفاظ هذه ،منها رغبة ال�شاعر في طلب القوافي المعتا�صة ،والحو�شي من ال�شعر؛
مثل يزيد بن �ضبة ،ومنها �أي�ض ًا روافد ثقافة ال�شاعر� ،أو اختالطه بالآخرين ،ورحالته �إلى

((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل.104 :
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بالد كثيرة� ،أو ت�ضمينه �شعره بع�ض الألفاظ الدينية التي تحتاج �إلى ا�ست�شارة معجم لإزالة

غمو�ضها؛ كما هو الحال في �شعر �أمية بن �أبي ال�صلت مث ً
الً.

يقول ابن قتيبة((( عن تلك الغرابة الموجودة في �شعر �أمية« :و�أتى ب�ألفاظ كثيرة ال تعرفها

العرب ،وكان ي�أخذها من �أهل الكتاب» ،منها قوله(((:

اب
ال���ديْ ِ
َو َخ�����انَ �أَ َم����انَ���� َة ِ ّ
���ر ُ
���ك ال��� ُغ َ

���ي ٍء
���ق كُ�����لُّ َ
ب����آي��� ِة َق�����ا َم يَ��� ْن���طِ ُ
����ش ْ

وي�سمي اهلل تعالى في �شعره (ال�سليطط) ،بقوله(((:
��ه��م
ِ�إ َّن الأَنَ��������ا َم َر َع����ايَ����ا ا ِ
هلل ُك�� َّل ُ

ال�سل َ
���ض ُم ْ�ستَطِ ُر
ِيط ُط فَ�� ْو َق الأ ْر ِ
ُه�� َو َّ

ومنها �أي�ض ًا (الحاقورة) في قوله(((:
َو َك���������أَ َّن َرابِ���� َع���� ًة لَ��� َه���ا َح����ا ُق����و َر ٌة

��ر ُد
ف��ي َج�� ْن ِ
ِ�����س�� ٍة َع��نَ ٍ
��ا���ص تُ ْ
��ب َخ��ام َ
��م َ

ويعني بها ال�سماء الرابعة.
ومنها (ال�صاقورة) في قوله(((:
����ص���ا ُق���و َر ٌة
ِ��م َ
ِ��م َ
�����ص��فَّ��دِ َ
ل ُ
ي��ن َع�� َل ْ��ي��ه ُ

وتُجم ُد(((

��م ُ
َ
��اع َ ْ َ
��م��ا ُء ثَ��الِ��ثَ�� ٌة تُ َ
���ص َّ

قال ابن فار�س« :وكذلك ال�صاقورة في �شعر �أمية من ال�شاذ ،ويقال �إنها ال�سماء الثالثة ،وما

�أح�سب ذلك من �صحيح كالم العرب ،وفي �شعر �أمية �أ�شياء»(((.
ومن �أمثلة الغريب �أي�ض ًا في �شعر �أمية قوله(((:

((( انظر :ال�شعر وال�شعراء .461-459/1
((( ديوان �أمية.339 :
((( ديوان �أمية.386 :
َ
((( ديوان �أمية ،359 :اجل ْنب :الق ُْرب ،العنا�ص :ال�شعر املنت�صب قائم ًا يف تفرق ،وا�ستعارها لل�سماء ،تمُ َْو ُد :من َم َر َد ال�شيء
�إذا َّلينه.
ال�ص ْل َبة التي ال تخلخل فيها.
((( ديوان �أمية ،359 :ال�صاقورة :ال�سماء الثالثة ،ال�صماءُ :
((( الأزمنة والأمكنة.6/2 :
((( مقايي�س اللغة.297/3 :
((( ديوان �أمية.346 :
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م����������اذا ب������ب������د ٍر ف����ال���� َع����قَ���� ْن����ـ

���ح
�������را ِزبَ������� ٍة َج َ
���ح���اجِ ْ
ـق َِلم����ن َم َ

ي�����ق ْ
���������ل بَ ْ
ِّ
ل��ب��ط��ـ
ِ�������ن ُك
�����ط����� ِر ٍ
م ْ

ـ��� ِر ٍ
ِ���ي ال��� َّل��� ْونِ َ
ي���ق نَ���ق ِ ّ

�����ر َو َح����������اوِ ْح
لَ ْ
�����ي�����لٌ َم����� َغ�����اويْ ٌ

�����م ٌ
��������ش�������بَّ�������ا ٌن ب��ه��ا
�����ط َو ُ
ُ
������ش ْ

ا�ضح(((
و ِ

ْ

وهذه الألفاظ الغريبة والتراكيب المعقدة الملتوية كثيرة في �شعر �أمية الديني� ،أما �شعره

غير الديني فيلحظ فيه �أن �ألفاظه وتراكيبه ال تعقيد فيها وال غمو�ض.

ب� -ضياع بع�ض الأبيات:
�ضياع � ٍ
أبيات �سابق ٍة تتعلق بها الأبيات التي و�صلت �إلينا،
ومما يزيد في غمو�ض المعاني
ُ

كقول عبد الرحمن بن عتاب الثقفي:

�����اب و���س��ي��ف��ي َولْ�������� َو ْل
�أَنَ��������ا
اب������ن َع�����تَّ ٍ
ُ
���ج���لَّ���لْ
ُ
���م ِ
ال���م َ
وال����م����وت عِ ���� ْن���� َد َ
���ل ُ
ال���ج َ
فنجد �إلى جانب غرابة �ألفاظ من مثل (ولول) -وهو ا�سم لل�سيف كما ذكر �صاحب

الل�سان -و(المجلل) ،عدم وجود �أبيات �أخرى تو�ضح المعنى� ،أو تبين المنا�سبة �أو غير

ذلك.

�أو كقول عبد الرحمن بن �أم الحكم ي�صف خيالً ،في ق�صيدة لم ي�صلنا منها �إال بيت واحد

فقط هو قوله:

���ريُ��� ُه ذُو ُع�ل�اَ لَ��� ٍة
أج�������ش
� ُّ
ٌ
ه��زي��م َج ْ

��ج َ�صال ُِح
وذل���ك خ��ي ٌ��ر ف��ي ال�� َع��نَ��اجِ ��ي ِ

في�ضاف �إلى غرابة بع�ض �ألفاظ البيت مثل (�أج�ش)( ،هزيم)( ،العناجيج) �ضياع �أبيات

الق�صيدة ،فهل هو ي�صف خي ً
ال له �أم لغيره ،وهل كان ذلك في رحلة �صيد� ،أم في �سفر� ،أم في

حرب؟ و�أين بقية الق�صيدة؟ �إلى غير ذلك ،كقوله �أي�ض ًاً:

ي���م
ث���م ُق���م َ
����ر َك��� ِر ِ
����ص���اغِ ���راً َوغ ْ
َ����ي َ

���ت َم�� ِري��ئ��اً
َال َه��نِ��ي��ئ��اً ب��م��ا َ
����ش��� ِربْ َ
((( �أمية بن �أبي ال�صلت حياته و�شعره.133 :
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ِ�����ض ب��ال�� َع ْ��ي��ـ
��دي��م يُ��وم ُ
ال � ُّ
أح����ب ال��نَّ َ

���س ال��نَّ��دِ ي ِ��م
ِ��ر ِ
ِ
ـ��ن �إذا م��ا انْ��تَ��� َ��ش��ى لِ��ع ْ

الم َهان الذليل؟ وكيف «يوم�ض بالعين»؟ ولماذا ال يهن�أ بما �شرب؟ وما
فم ْن هذا النديم ُ
َ

الذي جعله ينفر منه؟ هذه �أ�سئلة لربما تدور بذهن المتلقي فتجعل الن�ص مبهماً ،والقارئ
حائراً.

وهناك �أبيات لأحالفي من ثقيف يرثي ذئباً ،لم ي�صل �إلينا منها �إال بيتان فقط هما مطلع

الق�صيدة� ،أما مو�ضوعها – وهو رثاء الذئب – فلم نعثر على �شيء منه؛ يقول:
�أب���ى ُح��بُّ ُ
���ج��� ُّد َدا
��م
ي��اب��ك��ر ِ�إالَّ تَ َ
��ك ْ
ُ

الم ْ�سهِدا
ِيم ُ
ال�سل َ
عِ ��ي��اداً كما عِ ��ي�� َد َّ
َف�� َديْ��تُ َ
���س �أَفْ��نَ�� َدا
��ح ال��ر�أْ ُ
��ك حتى َ �أ ْ���ص��بَ َ

��ب ال يَ����� ْز َدا ُد �إال َ�صبَاب ًة
وال ال��قَ�� ْل ُ

ومن �أمثلة غمو�ض المعاني التي تكون ب�سبب �ضياع �أبيات �سابقة متعلقة بالأبيات التي

و�صلت �إلينا قول �أبي طليق الثقفي:

َر�أَيْ���تُ َ
��د ُع��ون��ي �إذا َم��ا َد َع�� ْوتَ��نَ��ا
���ك تَ ْ

دع����ا َء يَ��ه��ـ��و ٍد ُم ْ�سبِتين ع��ل��ى نَ�� ْه�� ِر

النا�س يوماً َق َ
الخ ْم ِر
من
ِ
��ال رائ��ح�� ُة َ

ريح ُه
��ن َ�ش َّم َ
ِ��ي ال��ل��ونِ َم ْ
َع َلى َع�� ْن�� َدم ِ ّ

ِ��د ِر
ِ����ي ل��ل��ق ْ
َ
����س��� َوا ٌء َك َ����أ ْم���ثَ���الِ ا َلأثَ����اف ِ ّ

اث �إال ثَ َ
�لاثَ�� ٌة
ال���ح��� َّد ِ
��ر ف��ي ُ
َو َال َخ ْ��ي َ

ال�ص ْد ِر
يُ َ�س ِ ّلي ب���أ� ٍ
��ص��وات لَ�� ُه َ�ش َج َن َّ

َف����إِنْ ك��ان
فيهـم راب��� ٌع ك��ان ُم ْ�سمِ عاً
ْ

فنجد �أن الأبيات متعلقة ب�أبيات �سابقة �ضائعة ،و�ضياعها يجعل المعنى غام�ض ًا �أمام

القارئ ،و�إن لم يكن فيما و�صل �إلينا �ألفاظ غريبة ،وهذا �أي�ض ًا �شبيه بقول عبد اهلل بن نمير بن
ح�سو�سة الثقفي وهو يعزي رجالً ،ولربما يعزي نف�سه ويذرعها بال�صبر ،وقد هفا به ف�ؤاده

وطار �شوق ًا �إلى لقاء محبوبه ور�ؤيته فيقول:
���رى
ِ�����ص ْ��ب�� ٍر ال َو َج ِ ّ
تَ�� َع�� َّز ب َ
������د َك لَ ْ
���ن تَ َ

ا�ض الحِ َمى �إحدى ال َّليَالِي ال َغ َوا ِب ِر
عِ َر َ
ري�ش َطا ِئ ِر
و�أَه��ـ��لَ الحِ َمى يَ ْهفُو بِ�� ِه ُ

الحمى
ك���ا َّن ُف������ؤَادِي م ْ
ِ���ن تَ��� َذ ُّك��� ِر ِه َ

وقد ت�أتي �ألفاظ البيت غريبة بحيث ال يعرفها �أهل اللغة �أنف�سهم ،ومن ذلك قول �أمية ابن
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�أبي ال�صلت:
���رو َق��� ًة
والأر������ض نَ�� َّو َخ�� َه��ا الإل���� ُه َط ُ

ل��ل��م��ا ِء ح��ت��ى كُ���لُّ َزنْ����دٍ ُ ْ

م�س َف ُد(((

ألت َع ْن ُه فلم �أَ ِج ْد َم ْن يعر ُف ُه» .فهذا الأ�صمعي وعي�سى
قال الأ�صمعي« :ال �أعر ُف ُه ،وقد �س� ُ

بن عمر ،ومن �س�أله عي�سى من �أهل اللغة ،لم يعرفوا هذا البيت ،وف�سره ابن قتيبة من دونهم

فقال« :معناه �أن اهلل جعل الأر�ض كالأنثى للماء ،وجعل الماء كالذكر للأر�ض ،ف�إذا مطرت

�أنبتت ..وهكذا كل �شيء حتى الزنود ،ف�إن �أعلى الزندين ذكر ،والأ�سفل �أنثى ،والنار لهما
كالولد»(((.

ج -الت�صحيف والتحريف:
و�أحيان ًا يكون الغمو�ض ناتج ًا عن التحريف �أو الت�صحيف ،وهو في موا�ضع عدة من

�أ�شعارهم ،فمث ً
ال في قول �أمية(((:

���ي���قُ���و َرا
ع���ائ���لٌ م���ا َو َع�����الَ ِ
�����ت ال���بَ ْ

���ر َم��ا
�������س���لٌ م���ا ومِ��� ْث��� ُل��� ُه ُع َ
َع َ
�������ش ٌ

(�س َل ٌع َما).
هكذا روي البيت َ
(ع َ�س ٌل َما) وهو ت�صحيف �صوابه َ

والع َ�شرِ  ،وهما �ضربان من ال�شجر
بال�س َلع ُ
ومعنى البيت �أنهم كانوا ي�ستمطرون َّ
فيعقدونهما في �أذناب البقر ،وي�ضرمون فيها النار .وفي الحيوان( :وعالت البنقورا) وقد

روى الجاحظ على هذا النحو حكاية لت�صحيف الأ�صمعي ،فقال« :هكذا كان الأ�صمعي
ين�شد هذه الكلمة ،فقال له علماء بغداد�َ :ص َّح ْف َت� ،إنما هي البيقور ،م�أخوذة من البقر»(((.
(�سلع ما) قول الآخر:
والدليل على �أن الرواية
ٌ
�أج����اع����لٌ �أن����ت ب���ي���ق���وراً م�����س�� ّل��م�� ًة

ذري����ع���� ًة ل���ك ب��ي��ن اهلل وال��م��ط�� ِر

((( «م�سفد» مبعنى منكح ،تقول� :سفد الذكر الأنثى واهلل �أَ�سف ََد ُه؛ كما تقول :ن ََكح ُ
واهلل �أَ َ
نوخها� :أبركها ،الطروقة:
َ
ْ
نك َح ُهَّ .
ُ
�أنثى الفحل ،الزند والزندة :خ�شبتان ت�ستقدح بهما النار ،ديوان �أمية.356 :
((( ت�أويل م�شكل القر�آن.69 – 68 :
((( ديوان �أمية.399 :
((( احليوان.468/4 :
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وقد ي�أتي الت�صحيف مخ ًّ
ال بالوزن والمعنى؛ كقول �أبي طليق الثقفي:
ِ��د ِر
ِ���ي ف��ي ال��ق ْ
َ
����س��� ْو َدا ُء مِ�� ْث��لُ الأَثَ���اف ِ ّ

اث �إال ثَ َ
�لاثَ�� ٌة
ال���ح��� َّد ِ
��ر ف��ي ُ
َو َال َخ ْ��ي َ

هكذا ورد البيت في م�صدره في طبعة (كرنكو) لمعجم المرزبانيَ ،ف َق َّل ْب ُت البيت وجه ًا

لظهر ،وظهراً لوجه؛ تحريف ًا وت�صحيفاً ،فوجدت �أن �صوابه:

ِ��د ِر
���س�� َوا ٌء َك����أَ ْم���ثَ ِ
ِ���ي لِ�� ْل�� ِق ْ
َ
���ال الأَثَ���اف ِ ّ

اث �إال ثَ َ
�لاثَ�� ٌة
ال���ح��� َّد ِ
��ر ف��ي ُ
وال َخ ْ��ي َ
وفي قول الحجاج:
�أَيَ ْر َ�ضى بِ�� َذ َ
ا�س أ�َ ْو يَ ْ�س َخ ُطونَ ُه
اك النَّ ُ

ِ��م أ�َ ْم ُ أ� َال ُم َف ُ����أ ْق��� َذ ُع
أ�َ ُم ْ
اح َ
��م�� ُد ف ِْ��ي��ه ْ

نجد �أن كلمة (�أم) التي في �أول ال�شطر الثاني �ضائرة وزن ًا ونحواً ،ولعلها ت�صحيف ،و�إال

ف�إن الأ�صل �أن تكون همزة فقط.

يالحظ قارئ �شعر ثقيف وجود �ألفاظ غريبة في �أ�شعارهم ،قد تقتحم على القارئ �سمعه

فيرى فيها وح�شية وغرابة ،و�صورة من �صور البداوة ،على الرغم من �أن ال�شاعر الثقفي
عا�ش في �أح�ضان طبيعة �ساحرة ،وخ�ضرة وارفة ،ون�ضارة زاهية ،وجمال خالَّب ،فكان من

الطبيعي �أن ترق �ألفاظه ،وتعذب كلماته ،فير�سم لوحاته من وحي ما تزخر به الطبيعة والبيئة

من �ألوان النعيم والجمال� ،شعراً عذب ًا رقيق ًا �سهالً.

لكن لغة الثقفيين في �أ�شعارهم ي�سودها التوعر والجفاء ،فلم يكونوا كغيرهم من �شعراء

القرى والمدن ،ولم يقف الأمر عند حد ال�شعراء الجاهليين منهم دون �أموييهم ،ولكن كان

عام ًا غالب ًا عليهم ،مع �أن اللغة مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بالحياة ،تتطور بتطورها ،فهي-
�سمت ًا ّ

كما يقول الدكتور بدر �ضيف -مثل «الكائن الحي تتطور بتطور العقليات ،وتنه�ض بنه�ضة

الأذواق ،وتت�أثر بالعوامل الثقافية ،فتنمو �ألفاظ وت�أخذ دالالت جديدة ،وتتوقف �ألفاظ �أخرى
عن اال�ستعمال فتهجر؛ لأنها ال تنا�سب ذوق الع�صر� ،أو ترق؛ لأنها تخاطب جمع ًا من النا�س

لهم �صفات معينة»(((.

((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل الثقفي.75 :
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طريح الثقفي �إلى �أن لغة ال�شعر عند طريح
�شعر
ٍ
يذهب الدكتور بدر �ضيف في درا�سته َ

قد اتجهت اتجاهين؛ �أحدهما :ناحية الجزالة ،والوح�شية ،والغرابة ،والآخر :ناحية الرقة،
وال�سهولة ،وال�سال�سة(((.

ويبدو �أن هذا التق�سيم للغة ال�شعر عند الثقفيين – ال�سيما في الع�صر الأموي – يكاد

ي�شملهم جميع ًاً� ،إال من �شذ عن ذلك مثل محمد بن عبد اهلل النميري ،ف�إن من يتتبع لغته يجد

عذوبة الألفاظ ورقتها ،وب�ساطة التراكيب ،والبعد عن التعقيد اللفظي والمعنوي؛ متفرداً

بلغته عن غيره من ال�شعراء الثقفيين في ذلك الع�صر.
يقول النميري فيما ن�سب �إليه:
راح���ت���ي ف���ي َم����قَ����الَ���� ِة ال���� ُع���� َّذالِ

ِ��م بَ��� ْع��� َد َق���الِ
 َو ِ���ش��فَ��ائِ��ي ف��ي قِ��ي��لِ��ه ْ

��ن ال��ـ
��ب ال��� َه��� َوى وال يَ ْ
ال ي��ط��ي ُ
�����س ُ
��ح ُ

��ب �إال
�����ص��الِ
ِ
بخم�س خِ َ
���ب ل َ
ِ�����ص ٍ ّ
ُح ُّ

��اع ا َلأذَى َو َع ْ
يح
��م ِ
�����ذلِ نَ ِ�ص ٍ
ِ�����س َ
ب َ

�����ر ٍة
وعِ ����تَ ٍ
����اب َوهِ ْ
�����ج َ

وتقالِ (((

لقد اقترن عنده الحب بالأذى ،والع�شق باللوم ،والو�صل بالهجر ،وك�أن الراحة لم

تكن الغاية المتوخاة من هذا الحب ،و�إنما كان الأذى هو الغاية التي �إليها ي�سعى ،وعليها

يحر�ص؛ «لأن جذوة الحب كانت ت�ستعر في ظالل ال�صدود ،ونوازع النف�س تت�أجح في
�ضم التقالي»(((.
ِخ ِ ّ
آني ت�ؤججه
ويعبر ال�شاعر هنا عن حالة وجدانية مثيرة� ،أو موقف عاطفي م�ؤلم� ،أو انفعال � ٍ ّ

نوازع مخيفة ،في خفة �ألفاظ هي �أقرب �إلى النف�س ،و�أبعد عن التكلف ،و�أ�صدق في الت�صوير.
لعل النميري كان بم�سلكه هذا مثا ًال �صادق ًا معبراً عن بيئة الطائف الجميلة التي ينتمي

�إليها ،ولي�س هو نموذج ًا مكرراً من ال�شعراء الثقفيين� ،أو �أنهم ين�ضوون معه تحت رواق الرقة
وال�سال�سة وب�ساطة التراكيب ،كما ذهب �إلى ذلك الدكتور نوري القي�سي؛ جامع ًا ال�شعراء

((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل الثقفي.75 :
((( زهر الآداب 45 :وديوان ال�صبابة.218 :
((( �شعراء �أمويون ،الق�سم الأول.120 :
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الثقفيين تحت هذا الرواق ،ظن ًا منه �أن ما يقال عن النميري الثقفي يقال عن بقية ال�شعراء

الثقفيين ،فقال« :وهي ظاهرة تدخل في �إطار �شعراء ثقيف ،الذين ترعرعوا في الطائف التي
عرفت ببيئتها الجميلة»(((.

لم تكن الرقة وال�سال�سة (ظاهرة) عند ال�شعراء الثقفيين ،بل �شذ �صوت النميري فتفرد
ب�أ�سلوبه العذب الرقيق في اللغة ،فكان ِب ْدع ًا من ال�شعراء الثقفيين المعا�صرين له.
و�إذا ما عادت الدرا�سة �إلى التق�سيم الذي ذكره الدكتور بدر �ضيف للغة ال�شعر عند

طريح؛ ف�إنها تجد �أن �ألفاظ طريح خ�شنة م�ستوح�شة غريبة ،فهو ي�صف رجا ًال ب�أنهم �أ�سود

�أقوياء يدفعون �أعداءهم دفعاً ،فيقول(((:

�����ص�� َّد ٌر
��ن ُم َ
ِ�����س ُك�� ُّل�� ُه َّ
�����س َخ��نَ��اب ُ
غ ُْ��ب ٌ

ي�����ش � َ��ش��تِ��ي ُ��م
نَ��� ْه��� ُد ال��� ُّزبُ���نَّ��� ِة ك��ال��فَ�� ِر ِ

يقول الدكتور بدر �ضيف« :لقد ا�ست�شهد �صاحب الل�سان ب�ألفاظ هذا البيت الدالة على

الغرابة مثل( :غب�س ،خناب�س ،م�صدر ،الزبنة ،الفري�ش� ،شتيم) كونها �ألفاظ ًا موغل ًة في الغرابة،

جاء بها من وح�شة ال�صحراء ،وعمق البداوة ،وك�أنه لم ير ح�ضارة ولم ي�شاهد مدنية(((».
لقد �سمع الخليفة العبا�سي المهدي قول طريح في مدح الوليد بن يزيد(((:
اب��ن ُم ْ�س َل ْن َط ِح ال��ب َ
��م
� َ
ِ��ط ِ
أن���ت ُ
��اح َولَ ْ

تُ ْ
���ج
���ط��� ِر ْق ع��ل��ي��ك ُ
ِ��ي وال��� ُولُ ُ
ال��ح��ن ُّ

َ��ر َع ْ��ي َ
ِ���ن ُه��نَ��ا َو ُه��نَ��ا
��ك م ْ
ُط��وبَ��ى لِ��ف ْ

ُط���وبَ���ى لأع����راق َ
��ج
ِ����ك ال��ت��ي تَ ِ
�����ش ُ

لل�س ْي ِل َد ْع طريق ََك والمـ
لو ُق�� ْل َ
��ت َّ

ِ��ج
�����ض ِ
ـ����� ْو ُج ع��ل��ي��ه ك��ال�� َه ْ
��ب يَ�� ْع��تَ��ل ُ

فقال الخليفة لطريح« :واهلل ال تقول لي في مثل هذا �أبداً ،وال �أ�سمع منك ،و�إن �شئت

و�صلتك» .لقد رف�ض المهدي �أن يمدح بمثل هذه الألفاظ المتوعرة التي ما عادت تالئم

الع�صر ،وال تمثل روحه �أو ذوقه.
((( �شعراء �أمويون.121 :
((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل.122 :
((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل.77 ،76 :
((( تاريخ الطربي.183/8 :
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أمامنا المعنى ب�سبب غرابة المبنى؛ فلقد
ولئن �أغْ َ�ض َب َنا
وحي َر َنا بلغته القديمة ،ف�أغلق � َ
ٌ
طريح َّ
علماء ِ
اللغة ،الذين تروقهم تلك الألفاظ الر�صينة الجزلة التي ت�شبه
�أر�ضى الروا َة و�أعجب
َ
لغة الجاهليين في �أ�شعارهم؛ حيث قو ُة ال�شعرِ و� ُ
ألفاظه الفخم ُة ال�ضخم ُة ،ومن ذلك و�صف

طريح رو�ضة ي�سمعنا فيها �صوت البعو�ض وزجله ،و�أن الرو�ضة ت�أن�س به كثيراًً ،و�أن الجراع
تروي ُ�أ ُثو َل َها و َ�أ َراكَ ها ،فيقول(((:
�����س�� ُه
�����س��بِ��لٌ َز َج���لَ ال��بَ��ع��و� ِ��ض �أَ ِن��ي ُ
م��ا ُم ْ

���راع ُ�أثُ��ولَ�� َه��ا و�أَ َرا َك��� َه���ا
ي���روي َ
ال���ج َ

وت�أمل الغرابة مع التعقيد في قول طريح �أي�ض ًا(((:
��ن ُم ْع ِ�ضلُ
بهم ك��لَّ دا ٍء يُ ْ�ضب ُِن ال��دي َ

��م��ا ٌة يَح�سِ ُم اهلل ذو ال��قُ�� َوى
ُو َال ٌة ُح َ

هذه الغرابة في الألفاظ نجدها عند يزيد بن الحكم في قوله(((:
�����س��مِ ِ��ع ال��ه��ا َم تَ�� ْن���أَ ِج
دع���ا ًء َم��تَ��ى م��ا تُ ْ

ب��ك ِ ّ
ال�ص َدى
��اع بو ُمها تُ ْ�سمِ ُع َّ
��ل ي��ف ٍ
وقوله �أي�ض ًا(((:
بالد ْع ِ�ص �أَ ْخ َم َ�ص َها
ت�شكو �إذا ما َم َ�ش ْت ِ ّ

��ف
���ف لَ�� َه��ا َظ�� َل ُ
��ر ال��نَّ��قَ��ا ُق ٌّ
َك�����أَ َّن َظ�� ْه َ

وقد ت�ساءل الدكتور بدر �ضيف قائالً :هل كان لل�شعر القديم �سطوة على القلوب والأذواق

حتى القرن الثاني الهجري؟ وهل ظل ال�شعراء الثقفيون �أ�سرى هذا النمط ال�شعري القديم،

فلم يجددوا في الأ�سلوب ولم يطوروا في اللغة؟.

يبدو �أن النمط القديم لل�شعر ظل م�سيطراً على قلوب ال�شعراء والرواة والعلماء ،ولي�س

معنى ذلك �أنه لم يكن هناك تجديد �أو تطور في اللغة ،فق�صائد طريح ،ويزيد بن الحكم،

وغيرهما ،ت�شهد بتطور لغة ال�شعر كثيراًً ،ولكن القديم -كما يقول الدكتور بدر �ضيف(((-
((( الل�سان (�أثل) طريق �سابلة ورو�ضة م�سبلة� :أي يطرقها النا�س ،الزجل :رفع ال�صوت وخ�ص به التطريب ،اجلراع :جماري
املياه ،الأثول :كل �أنواع ال�شجر.
((( الل�سان (�ضنب).
((( الل�سان (�صدى).
((( الل�سان (ظلف) ،القُف :الغليظ من الأر�ض ،الظلف :الأر�ض التي ال ُي َت َبينَّ لها �أثر ل�صالبتها ،الدع�ص :منعرج الرمل.
((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل الثقفي.78 ،77 :
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كان له من القوة ،والثبات ،والر�سوخ؛ ما يجعل تيار التجديد وم�ؤثراته ت�أتي على ا�ستحياء،
بدوي ال َّل َغ ِة في �صدره ،جديداً رقيق الألفاظ في َع ُجزِ ه؛ فيقول(((:
فنجد طريح ًا يلقي لنا بيت ًا
َّ
ال�ض َحى
ِ
يلم ُع في ُّ
��ي َ
كالبي�ض ب��الأُ ْدحِ ِ ّ

ِ��ي��م نَ��عِ��ي ُ��م
ف��ال ُ
�����س ُ
�����س�� ٌن وال��ن��ع ُ
��ن ُح ْ
��ح ْ

لقد �أثرت ح�ضارة دم�شق في نف�سية طريح؛ ف�أَ ْث َر ْت لغته ب�ألفاظ جديده في �شعره ،ما

كانت معهودة عنه وال م�أثورة في نظمه« ،وك�أنما يجري في عروقه تياران �أو دمان :قديم

وجديد»((( ،يقول مادح ًا(((:

َك��ف َ
ال�����س���ؤَ َ
���د َت َع��ا َدا
ال ِو�إنْ ُع ْ
َ��اك ُّ

ج��������وا ٌد �إذا جِ ���� ْئ����تَ���� ُه راج����ي����اً
ِ���ي���ك ال��نُّ�����ض��ا
�������س���ب ِ
خ��ل�ائ����قُ���� ُه َك َ

��م��لُ
َ�����س��ا َدا
ِر ال يَ�� ْع َ
ال��ده��ـ��ر فيها ف َ
ُ

وكذلك �أتت رياح التجديد وم�ؤثراته على �شعر يزيد بن الحكم ،ف�إذا الجزالة والر�صانة

ت�سير جنب ًا �إلى جنب مع الرقة وال�سال�سة في الألفاظ فيقول:

ُ
��ح��ا ي��ع��ت��ا ُد ُه عِ ��ي�� َدا
�إذا �
أق�����ول َ
���ص َ

القلب َم ْع ُمو َدا
�أم�سى ب�أ�سما َء ه��ذا
ُ
�������س���ي ال ت��ك�� ِ ّل ُ��م��نِ��ي
ك���أن��ن��ي ي����و َم ُ�أ ْم ِ

ذو بُ�� ْغ��يَ�� ٍة يبتغي م��ا لي�س َم�� ْو ُج��و َدا
�أَ ْه���� َدى ل��ه � َ��ش��بَ�� َه ال�� َع ْ��ي��نَ ْ��ي ِ��ن وال��جِ ��ي�� َدا

ك�����أن �أح����ور م��ن غ����زالن ذي بَ��قَ�� ٍر

ال��م�� َواعِ ��ي�� َدا
ف�لا �أَ َم�����لُّ وال تُ���وفِ���ي َ

�أج���ري على َم�� ْوعِ ��دٍ منها َفتُ ْخ ِل ُفنِي

وت�أتي �ألفاظه �سهلة وا�ضحة في حكم �إن�سانية خالدة فيقول(((:
هنيئاً وال يُ ْع َطى على الحِ ْر ِ�ص َجا�شِ ُع

النف�س ي�أتي ِه ِر ْز ُق��� ُه
ال�سخِ َّي
ِ
ر�أي���ت َّ
وك���لُّ
ح��ري�����ص ل��ن ي���ج���اوِ َز ِر ْز َق����� ُه
ٍ

َّ��ى ِر ْز َق���� ُه َو ْه��� َو َواد ُِع
وك��م م ْ
ِ��ن ُم�� َوف ً

ال�شك �أن الحياة المتح�ضرة في ال�شام قد �ألقت ظاللها على ه�ؤالء ال�شعراء الثقفيين،
((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل الثقفي ،121 :الأُدحي والأُدحوة :مو�ضع بي�ض النعام وتفريخه.
((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل الثقفي.80 ،79 :
((( البيتان يف �أمايل املرت�ضى .574/1
((( البيتان يف نهاية الأرب  377/3وحما�سة البحرتي  353/1وجمموعة املعاين.180 :

212

ف�أ�شاعت ان�سيابية و�سال�سة و�سهولة وترف ًا في الألفاظ ،ورق ًة في المعاني والعبارات .فهل

نحن �أمام �شعر يمثل ثقافتين� ،أم �أننا بين زمنين؟ يبدو �أننا �أمام زمنين :زمن البيئة الثقفية حيث
النزاعة �إلى البيئة ال�صحراوية البدوية ،واختالطهم بالبادية،
موطن ه�ؤالء ال�شعراء ولغتهم َّ
ف�شعرهـم �صورة لها ،وزمن البيئة ال�شامية حيث التطور والتغير الذي �أ�صاب الحياة ،وطر�أ

على الأحياء اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافياً ،فتغيرت طرائق التعبير وتراكيب الجمل.

ومهما يكن من �أمر؛ ف�إن وجود هذه الألفاظ الغريبة في �شعر الثقفيين ال ُي ْخرِ ُج َها عن

كونها �ألفاظ ًا ف�صيحة وا�ضح ًة ،معلوم َة الداللة لدى �أبناء تلك الع�صور ،ولكنها �سقطت من

اال�ستعمال العام مع الأيام ،ف�أ�ضحت غريبة بالن�سبة لما �أعقبها من ع�صور.

غمو�ض �أ�شعارٍ �أخرى لم تكن كذلك في
�ضياع كثيرٍ من �شعرهم �أدى �إلى
على �أن
ِ
َ
ع�صورهم ،ولذا ف�إن الدرا�سة ت�ؤكد �أن ال�سمة العامة الغالبة على �شعرهم هي الو�ضوح ،وب�سط

المعنى حتى ال ي�شوبه غمو�ض ،ولي�ست هذه �سمة �شعر الثقفيين وحدهم ،بل هي في عامة

�أ�شعار العرب.

ولقد �أ�شار ابن ر�شيق �إلى هذه ال�سمة في �صنعة ال�شعر القديم� ،إذ ر�أى �أنها كانت تعني

«النظر في ف�صاحة الكالم وجزالته ،وب�سط المعنى و�إبرازه ،و�إتقان بنية ال�شعر ،و�إحكام

قوافيه ،وتالحم الكالم بع�ضه ببع�ض»(((.

والدرا�سات التي تناولت �أ�شعار القبائل ـ كتغلب ،وق�شير ،و�أ�سد ،وطيئ ،وتميم((( ـ خير

�شاهد و�أكبر دليل على الو�ضوح والبعد عن التعقيد ،و�أن �أ�شعارهم وا�ضحة و�ضوح الحياة،
ب�سيطة ب�ساطة البيئة التي نبتت فيها ،و�إن ُو ِج َد ْت غراب ٌة في بع�ض �ألفاظها ف�إنها تزول بعد

ا�ست�شارة المعجمات ،التي تجلو المعنى وتك�شف الغمو�ض.

ال�صور البيانية:
والحظت �أنها ال تخرج في م�صادرها عن ال�صور
ال�صور الخيالي َة في �شعر الثقفيين،
تتبعت
ُ
ُ
َ
((( انظر :العمدة .267-258
((( انظر� :شعراء تغلب  ،320/1و�شعراء بني ق�شري  ،264/1و�شعراء بني �أ�سد  ،306/1و�شعراء طيئ .652/1
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البيانية لأ�شعار العرب– ومنهم ثقيف -في الع�صر الجاهلي والإ�سالمي� ،إلى �آخر ع�صر بني

�أمية ،فهي م�ستمدة من البيئة التي �أحاطت به�ؤالء ال�شعراء� ،إال �أمية بن �أبي ال�صلت فلم ي�ستمد

�صوره من مفردات بيئته الطبيعية وما كان يدور فيها فح�سب؛ بل �إن ما جاء من تلك ال�صور
والت�شبيهات يتعلق غالب ًا بو�صف ال�سماء والنجوم ،و�ستعر�ض الدرا�سة نماذج من ت�شبيهاته في

نهاية الحديث عن الت�شبيه.

�أ -الت�شبيه:
�إذا وقف الباحث على الت�شبيه في �أ�شعار الثقفيين؛ ف�إنه يجد �أن الت�شبيه عندهم له جانبان:
ث م�سحت عليه
جانب قديم موروث يمثله ال�شعر الجاهلي ،وجانب
مح َد ٌ
ٌ
جديد ْ
الح�ضارة ب�شتى �أ�شكالها ومختلف �ألوانها ،وهذا التق�سيم ال ي�شمل الت�شبيهات فح�سب،
و�إنما ي�شمل ال�صورة ال�شعرية ب�أ�ضربها الثالثة :الت�شبيه ،واال�ستعارة ،والكناية ،من الوا�ضح

الم ْح َدث لم يظهر �إال مع تغير الحياة و�أنماطها في بداية القرن الثاني
�أن الجانب الجديد ُ

الهجري.

وال�صورة البيانية لي�ست غاية في ذاتها ،و�إنما هي و�سيلة وطريقة من طرائق التعبير،

ا�ستخدمها الثقفيون وغيرهم لما لها من قيمة و�أثر في �إبراز معانيهم ،وزيادة �إي�ضاحها� ،إلى
جانب الف�صاحة والجزالة التي كانوا يمتازون بها كغيرهم من العرب.

ولقلة ما و�صل �إلينا من �أ�شعار للثقفيين في الع�صر الجاهلي -على الرغم من محاوالت
الإحاطة واال�ستق�صاء -تقلّ ال�صور البيانية التي وقفنا عليها في �شعرهم تبع ًا لذلك.
فمن �أمثلة الت�شبيهات ما ذكره ابن الذئبة الثقفي عن تلك الحرب التي دارت رحاها في

اليمن بقيادة (�أرياط) ،ب�أمر من النجا�شي و�إيعاز من قي�صر الروم ،ب�ألف �ألوف هم �أهل حرب
ومهارة في القتال� ،أوقعوا الرعب في �صدور قبائل حمير ،ف�صياحهم ي�صم الخيل العتاق،

الع َبر.
وكانوا عليهم مثل ال�سماء في برقها ورعدها وغيمها قبيل المطر ،ف�أبادوهم بذات َ
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���م���يَ���ـ��� ٍر
�أبَ������ ْع������ َد ق���ب���ائ���ل م����ن حِ ْ

���ص��بَ��اح��اً ب���ذات
�أُبِ���ي��� ُدوا َ

ْ���ربَ���ا
�������ص���م ِ
يُ ِ
����ص���يَ ُ
���م ُ
���اح��� ُه ُ
ال���م���ق َ

َ��ر
ِت وي��ن��ف��ون م���ن ق��ات��ل��وا ب��ال�� َّذف ْ

أل�����ف �أُ
������راب������ ٍة
ب������ ِ
ٍ
ل������������وف ُ
وح َّ

العبر(((

ََْ

���ي���لَ
ال��م��ط��ر
ِ
ك��م��ث��ل ال�����س��م��ا ِء ُق���بَ ْ
ْ

عادياً ،بل ج ّن ًا مرعب ًا تيب�س منهم
لقد كان الجي�ش كثيف ًا مثل عدد التراب ،فلم يكن جي�ش ًا ّ

رطاب ال�شجر ،يقول ابن الذئبة(((:

ال�ش َج ْر
����اب َّ
�����س مِ�� ْن�� ُه ْ��م ِر َط ُ
ِب تَ��يَ��بَّ َ

ِ���ي م���ث���لَ َع����دِ ي����دِ ال���تُّ���را
َ
����س��� َع���ال َ

والح َّرابة،
نلحظ �أن ال�سماء ،والمطر ،وال�صياح ،وال�صباح ،والمقربات ،وجلبة الجي�ش ُ

وال�سعالي ،والتراب ،ورطاب ال�شجر ،وغيرها من �أجزاء ال�صورة ومفرداتها :ت�آزرت

وت�ضافرت في خلق �صورتين ت�شبيهيتين ،ا�ستطاع ال�شاعر �أن ي�ستمد مكوناتهما من الطبيعة
والبيئة والحياة التي يعي�شها.

وحين يجيب كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير على مالك بن عوف؛ ف�إنه يفخر

بقبيلته ثقيف التي ق ََّو َم ْت بني عمرو بن عامر ،و�أنهم حاربوهم حتى �أجلوهم عن الطائف،
وما ذاك �إال لأنهم �أ�شداء في الب�أ�س والقتال ،دروعهم ال ت ْن َف ُّك عنهم ،لذا تظهر �أج�سادهم

ك�أنها محروقة �سوداء ،ف�إذا خلع الأبطال دروعهم عن �أج�سادهم يوماً؛ ر�أيت جلودهم �سوداً
ُ
فحال �أج�سادهم ال�سوداء ور�ؤو�س م�سامير الدروع التي يلب�سونها؛ مثلها مثل
للب�سهم �إياها،
ال�سماء في الليل البهيم تزينها النجوم .يقول(((:
دال�����ص م��ن
علينا
ت����راث م��ح��رقٍ
ِ
ٌ

��ج��و ُم��ه��ا
ك��ل��ونِ ال�����س��م��ا ِء زيَّ��نَ�� ْت�� َه��ا نُ ْ

ٍ
�سمات ظاهرة
و�إذا ت�أملنا �شعر غيالن بن �سلمة �أي�ض ًاً؛ وجدنا الو�ضوح والب�ساطة وال�سهولة

في �شعره ،فنراه ي�شبه لياله وقد �أحاطت بها عيون الرقباء بطلوع ال�شم�س يوم غيم� ،أو حين
((( �سرية ابن ه�شام .73 ،72/1
((( �سرية ابن ه�شام .73 ،72/1
((( انظر� :سرية ابن ه�شام 133/4 :ومعجم ما ا�ستعجم.78 :
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غروبها ،وهي �صورة من البيئة التي يعي�شها .يقول(((:
����ش���بَّ��� ْه���تُ��� َه���ا �إ ْذ تَ�������را َء ْت
�إن���م���ا َ

����ب
ِ����ي ُ
وع��ل��ي��ه��ا م ْ
ِ������ن ُع����ي����ونٍ َرق ْ

بُ ْ
وب
َ�����ر ُ
����ر ًة �أو ح���ان مِ�� ْن�� َه��ا غ ُ
����ك َ

���ن
�����س ف��ي ي���و ِم َد ْج ٍ
بِ�� ُط�� ُل�� ْو ِع ال��� َّ��ش ْ��م ِ

ف�شبه �صوته
وله ت�شبيه نحا فيه منحى القدماء الذين ا�ستحبوا في الفر�س ال�صوت ال�شديدَّ ،

بالجر�س فقال(((:

�������س �
أق�������ب م���ع���تَ���دلٍ
���ي ٍ
َّ
ن���ه���دٍ ك���تَ ْ

�����س
ك����أن���م���ا ف����ي َ
����ر ُ
���ص��هِ��ي��ل��ه َج ْ

الج ْدي (النجم) بالفر�س الح�صان وعليه
وفي و�صف الملوين وال�سماء والنجوم ي�شبه َ

�سرجه� ،إال �أنه ال ي�صدر عنه �صهيل .فيقول(((:

���ر ِج �إال �أن�����ه ال ي�����ص��ه��لُ
َّ
ب���ال�������س ْ

��ج ْ��د ُي كالف ََر ِ�س الح�صان َ�ش َد ْدتُ ُه
ال َ

وهو ي�صف َه ْو َدج ًا يتهادى في ال�سراب فيرفعه ويخف�ضه ،وي�شبه ال�سراب بالثوب الأبي�ض

فيقول(((:

��ح��لُ
ال�����س ْ
َريْ������� ٌع ك�������أ َّن م���ت���ونَ���ه ّ

��رف�� ُع�� َه��ا
ف���ي الآلِ ي��خ��ف ُ
�����ض��ه��ـ��ا َويَ ْ
ع���� ْق ً
��ل�ا ور ْق�����م�����اً ث����م �أ ْر َدفَ����������� ُه

ال���خ���م���لُ
ك���ل���لٌ ع���ل���ى �أل����وان����ه����ا
ْ

ال����رع����اف ع��ل��ى م������آ ِز ِر َه�����ا
ك����دم
ِ

������ض����� َوامِ�����راً �إِ ْج�������لُ
����ن َ
وك�����أنَّ���� ُه َّ

وللحارث بن كلدة �أبيات يقول ل�صاحبه �إن اختياره لم يكن عن علم وخبرة �سابقة� ،إال

الرجاء والطمع �أن يكون �صواباً ،مثله مثل من ي�ستغيث ببطن ال�سيل يظنه غزيراً ،ف�إذا به يبتل

بالمطر(((.

خ��ب��ر ٍة َ�س َلف َْت
��ن
�إن اخ��ت��ي��ا َر َك ال َع ْ
َ

�����ص ُ��ر
��ئ ال��بَ َ
�إال ال���رج���ا ُء وم��م��ا ي��خ��ط ُ

((( الأغاين.199/13 :
((( املوازنة.99 :
((( حما�رضات الأدباء .544/4
((( احليوان  ،335/6الل�سان  ،349/13 ،499/9والإ�صابة .64/8
((( انظر :امل�ؤتلف واملختلف للآمدي 172 :وابن ال�شجري 72 :وملوحي .200/1
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ال�سيل يَ ْح َ�سبُ ُه
كالم�ستغيث بِبَ ْط ِن
ِ
ِ

ال��م َ
��ر
َج������ ْزراً ي���ب���ا ِد ُره �إ ْذ بَ��� َّل��� ُه َ
��ط ُ

فال�سيل والمطر من وحي البيئة والطبيعة التي يعي�ش فيها ،فكان ت�شبيهه منها.
وفي الع�صر الأموي يقول النميري الثقفي(((:
وبي�ضا َء م ْ
��وب َخ��ري�� َد ٍة
�����س��الٍ َك�� ُع ٍ
ِ��ك َ
َك َ
��رقِ بينِي َوبَ ْينَ َها
�����أ َّن َومِ��ي��� َ��ض ال��بَ ْ

��م��ا ِم الْ��تَ�� َزا ُم�� َه��ا
لَ��ذي��ذٍ لِ���ذِ ي لَ ْ��ي ِ
��ل ال��تَّ َ
وت ابْتَ َ�سا ُم َها
�إذَا َح��انَ م ِْن بَ ْع ِ�ض البُيُ ِ

فثغر المحبوبة م�ضيء م�شرق ي�شع نوراً حين تبت�سم ك�أنه البرق يوم�ض.
وفي �شعر الحجاج نجد ا�ستخدامه للت�شبيه في كل بيت من �أبياته الأربعة يقول(((:
���ت ال���ع َ
�����ي َك��نَ��ا ٍر
َق ْ
���ي ُ
���د �أَتَ ْ
ِ���راق َو ْه َ

��وح ِم��� ْث���لَ ال��� ِ ّريَ���اطِ
م ْ
ِ���ن ُذ ُك�����و ٍر تَ���ل� ُ

ورم��������اح ت�����رى الأ�����س����ن���� َة ف��ي��ه��ا
ٌ

ك��ال��م�����ص��اب��ي� ِ�ح ك����لَّ ي����وم وِ َراطِ

َ
ال��م��ل��وك وال�����ص��ي��د فيها
��ت
ف��ق��ت��ل ُ

��ل ال���� ِ�ّ��ص���راطِ
ث���م غ��ادرتُ��ه��ـ��ا ك��مِ �� ْث ِ

ب��ا���س��لُ
�����س��ا ِم الأَبَ���اطِ ���ي
ِّ
ال��ح��د ك��ال ُ
��ح َ

َو َع���نَ���اجِ
���ي���ج ف���و َق���ه���ا ك����لُّ ق���رنٍ
ُ

وفي �شعر عبد اهلل بن �أراكة الثقفي نجد ت�شبيه ًا ي�ستمد �صورته من وحي البيئة ال�صحراوية

والجبلية ،حين يرثي �أخاه َع ْمراً فيقول(((:
��رعِ �� ِه
��ح ُ
��ت بَ�� ْع�� َد �أَخِ ����ي َو َم ْ
� ْ
أ���ص��بَ ْ
�����ص َ

�����ص��قْ�� ِر َخ����انَ َج��نَ��اح��ه ال َ
�����س��ر
ك��ال َّ
��ك ُ

�شبه نف�سه بال�صقر وهو رمز القوة وال�شموخ واال�ستعالء ،وال�صقر لي�س �إال ابن �أراكة ،وقد
هي�ض جناحه وكُ ِ�سر ِب َف ْق ِد �أخيه ،فجناحه ُّ
يدف على الثرى ال ي�ستطيع النهو�ض؛ َب ْله الطيران.
في �شعر طريح الثقفي نجد جملة من الت�شبيهات البيانية التي ت�أثر فيها بال�شعراء الجاهليين،

وا�ستخرج جزئياتها من �صورهم و�أخيلتهم ،حتى �إذا قر�أناها �ألفيناها �صوراً معهودة لها نظائر
((( انظر :ديوان ال�صبابة.270 :
((( حما�سة الظرفاء  144 ،143/1حتقيق حممد بهي الدين ،الرياط :جمع ريطة؛ وهي املالءة �إن كانت قطعة واحدة،
الوراط :اخلديعة والغ�ش.
((( الوح�شيات.144 :
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في تراثنا الجاهلي ،ومن ذلك قوله(((:
ُ
ال�ص َل ْي ِت ُم���ؤَ ِ ّرقِ��ي
ب��ات
َ
الخيال من ُّ

الم ْلث ِِق
ال��ربَ ِ
��اب ُ
يَ��فْ�� ِري ال َّ
�����س َ��را َة َم�� َع َّ

��ا���ض ُو َج ْ��ي��هِ�� ِه
َم���ا َرا َع���نِ���ي �إالَّ بَ��يَ ُ

اج
الم�ش ِرقِ
ْ
تَ َ
حت ال�� ُّد ُج��نَّ�� ِة كال�سِ ّ َر ِ

فطيف ولده ال�صليت ال يفارقه ،و�صورة خياله تفري ال�سراة وهم ي�سمعون �صوت الرباب

الم�صاحب لحركتهم ليالً ،وما �صفحة وجه ابنه �إال كال�سراج في الليلة الظلماء.

وال�صورة ف�ض ً
ال عن �أنها ت�ستلهم مفرداتها من وحي الطبيعة وطبيعة البيئة ،ف�إنها ت�ستمد

�أ�صولها من �صور الجاهليين.
وقول طريح �أي�ض ًا(((:

ين �أَ ْق ِ�ص ُد ُك ْم
مالي �أُ َزا ُد و�أُ ْق�صى حِ َ

��ج َ��ر ُب
��ر ِة ال َ
��ي م ْ
ِ��ن ذي ال�� ُع َّ
كما تُ�� ُو ِقّ َ

ا�ستمده طريح من حياة العرب الذين كانوا يطلون الجمل الأجرب بالقار ،ويبعدونه

فيظل وحيداً حتى ال يعدي ال�صحيح ،وقد �سبقه �إلى هذا الت�شبيه �شعراء جاهليون ،ومنهم

النابغة الذبياني حين قال:

���ر َك��� ِنّ���ي ب��ال��وع��ي��دِ َك����أَنَّ���نِ���ي
ف�ل�ا تَ��� ْت ُ

ب(((
�أَجر ُ

�إلى
ِ
النا�س َم ْطل ٌِّي ِب ِه القَا ُر ْ َ

ريا ال�ساقين ،ذات جيد
ودرج القدماء على ر�سم �صورة ح�سية جميلة للمر�أة ،فهي َب َّ�ضةَّ ،
كالغزال ،وق ٍ َّد كالكثيب يكاد �أن ينهال ،ولقالئدها �صوت فيه عذوبة الألحان� ،إن نامت

خالخلها ف�إن قالئدها ال تنام ،وهي �صورة جاهلية مكوناتها من البيئة العربية.
يقول طريح(((:

كثيب �أَ ْه��ي ِ��ل
��اح على ٍ
َو َج���رى ال ِ��و� َ��ش ُ

��ت َخ�لاخِ �� ُل�� َه��ا َو َج َ
اح َها
ن��ا َم ْ
����ال وِ َ�ش ُ
((( الأغاين  ،309/4وخمتاره .365/4
((( تهذيب ابن ع�ساكر  ،57/7واحلما�سة الب�رصية .20/2
((( ديوان النابغة.73 :
((( الل�سان (يقظ) ( ،248/9قوم) .78/16
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��ل
��ح ِ
ُع��قِ�� َد ْت على جيدِ ال��غ��زالِ الأَ ْك َ

ف��ا���س��ت��ي��ق َ
��ت م��ن��ه ق�ل�ائ��� ُد َه���ا ال��ت��ي
��ظ ْ

هكذا نهج طريح نهج القدماء في ا�ستلهام ال�صور البيانية ،يتعاطى مفرداتها ومكوناتها
من البيئة ،حتى في مدحه لقومه ثقيف ،ي�صور الحق عندهم في المال َ
مثل الغنائم ُت ْح َوى

و ُت ْن َت َهب ،يقول(((:

�����س ف��ي ال��ح��ق ُم ْ��رتَ�� َه�� ٌن
ف��م��الُ�� ُه ْ��م ُح��بُ ٌ

��ب
م��ث��لُ ال��غ��ن��ائ��م تُ ْ
���ح��� َوى ث��م تُ�� ْن��تَ��ه ُ

وقد �أَ َثرت الح�ضارة الأموية في �أ�شعار الثقفيين ،من ذلك ما �أ�ضفاه طريح على ت�شبيهاته

و�صوره من م�سحة الح�ضارة و�ألوانها الزاهية ،ف�أرانا جانب ًا من الإ�شراق والجمال المتجدد،

فقال((( �ضمن مدائحه التي ا�ستفرغها في الوليد:

َ�����س��ا َدا
���ر ف��ي��ه��ا ف َ
ِر ال ي��ع��م��لُ ال���د ْه ُ

�����ض��ا
ك�������س���ب ِ
ِ���ي���ك ال��نُّ َ
خ��ل�ائ����قُ���� ُه َ

وهو الذي يطلب من الوليد ك�ساء من الب�شر -فهو دليل معروفه -في �صور ٍة معنوية

فيقول(((:

فا ْك�سِ نِي ال��بِ��� ْ��ش َ��ر �إن���ه ���ش��اهِ �� ُد ال�� ُع ْ��ر

ِف ك��م��ا ���ش��اهِ � ُد ال��ق��ن��وط ال��وج��و ُم

هذه نماذج مما حملته �أ�شعار ثقيف من ت�شبيهات التم�سوا مكوناتها من البيئة ،وا�ستلهم

بع�ضهم معانيها من �شعراء جاهليين� ،أما �أمية بن �أبي ال�صلت فقد ذهب في ت�شبيهاته بعيداً عن

البيئة التي يحياها في الم�شبه ،و�إن كان قد عاد �إليها في الم�شبه به ،فقال(((:
��ع ف��ي نَ��� ْومِ��� ِه
ِ��ي��م َك�� َه��اجِ ٍ
َخ����� ِرقٌ يَ��ه ُ

��ج�� ُد
����ب نُ�� َع ِ
��ا���س�� ِه َف��يُ�� َه َّ
ل��م ي��قْ��� ِ��ض َريْ َ

�شبه �سير القمر بالنائم الذي لم يجهد فيق�ضي ريب نعا�سه.
وفي بيت �آخر �شبه النا�س يوم الح�شر بالقطعة الكبيرة من الجراد فقال(((:
((( الأغاين .311/4
((( �أمايل املرت�ضى .574/1
((( الدر الفريد .255/2
((( ديوانه ،184 :اخلرق :املنده�ش ،يعني �أن القمر ال يت�أخر يف مغيبه �آخر ال�شهر؛ كهذا املنده�ش الذي مل يق�ض كامل
نومه فيوا�صل �سريه.
((( ديوانه 244 :م�ستو�سقني :جمتمعني على طاعته ،زفته الريح� :أ�رسعت به.
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��م
ُم ْ�ستَ ْو�سِ ق ِْي َن َم��� َع ال��داع��ي َك���أَنَّ�� ُه ُ

��ح تَ ْنتَ�شِ ُر
ر ِْج���لُ َ
��را ِد َزفَ�� ْت�� ُه ال�� ِ ّريْ ُ
ال��ج َ

و�شبه لون النجوم في ال�سماء بلون النبات الأ�صفر في الأر�ض الرمادية فقال:
��ح لَ ْونُ َها
َر َ���س َ
��خ الْ ُ��م�� َه��ا ف َْي َها َف���أَ ْ���ص��بَ َ

��ن
ِ���س ِ
في ال�� َوار َ
��ات َك���أنَّ�� ُه َّ

الإِثْمِ ُد(((

و�شبه ال�سماء ومال�ستها بالبحر الهادئ الذي لم يتموج� ،أراد ِل َمال ََ�س ِت ِه ولي�س لجريه ،يقول:
���س��دِ ر تَ��وا َك�� َل�� ُه ال��ق��وائ��م َ�أج�����ر ُد(((

�لائ ُ
وال��م َ
ِ��ك َح�� ْولَ�� َه��ا
ِ���رقِ��� َع َ
فَ��ك���أ َّن ب ْ

َ

ٌ َ

ُ ْ

َ

وي�أتي الت�شبيه تو�ضيح ًا لمعنى يريده ال�شاعر وت�أكيداً له ،كما هو في ت�شبيه ابن الذئبة

الثقفي وقع جي�ش الروم والحب�شة على قبائل حمير ،وكثافته وكثرته الكاثره (كمثل عديد
التراب) ،وكذلك في ت�شبيه ابن �أراكة لحالته التي ُي ْر َثى لها في رثائه �أخاه عمراً (كال�صقر خان
جناحه الك�سر) ،وكما هو �أي�ض ًا في ت�شبيه طريح لنف�سه مع الوليد في اعتذارياته ب�أنه ُي ْق َ�صى
وي ْب َعد حين يق�صده ،فحاله كالجمل الأجرب المطلي بالقار المعزول عن الآخرين.
ُ

و�إما �أن ي�أتي الت�شبيه زينة يزين بها ال�شاعر �شعره؛ كما في و�صف طريح �أخالق الوليد

بقوله:

ك�����س��ب��ي��ك ال��ن�����ض��ار
خ��ل�ائ����قُ���� ُه
ِ

ال ي��ع��م��ل ال��ده��ر ف��ي��ه��ا

ف�سادا(((

�أو كقوله في و�صف �صفحة وجه ابنه (ال�صليت) ب�أنها كال�سراج:
ب��ي��ا���ض ُو َج ْ��ي��ه��ـ�� ِه
م���ا راع���ن���ي �إال
ُ

اج
َ
تحت ال ُّد ُجنَّ ِة كال�سِ ّ َر ِ

الم�ش ِرقِ (((

وي�أتي الت�شبيه في �أ�شعار العرب لهدف ثالث ال نجده فيما و�صل �إلينا من �أ�شعار ثقيف،
وذلك ل َن ْق ِل الو�صف ِم ْن مو�ضوع �إلى مو�ضوع؛ مثل قول ُح َم ْيد بن َث ْورٍ الهاللي((( منتق ً
ال
((( ديوانه 359 :املها :الكواكب ،الوار�سات :من الور�س؛ وهو �شيء �أ�صفر يخرج على الرمث بني �آخر ال�صيف و�أول
ال�شتاء� ،إذا �أ�صاب الثوب ّلونه ،الإثمد :الكحل.
((( ديوانه 358 :برقع :ا�سم ال�سماء الدنيا ،وقيل ا�سم لل�سماء ال�سابعة� ،سدر :بحر ،تواكله القوائم :تواكلته الرياح فلم
يتموج ،انظر� :رشح ديوان املتنبي .375/2
((( �أمايل املرت�ضى .574/1
((( الأغاين  ،309/4وخمتار الأغاين .365/4
((( ديوانه 198 :وانظر :حميد بن ثور الهاليل :حياته و�شعره.140-139 :
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(ج ْم ٍل) �إلى و�صف َّ
الظبية:
من التغزل بـ ُ

��اث وال ِنّ َط َ
اف تَ َ�ص ْل َ�ص َل ْت
ك���أَ َّن ال�� ِ ّر َع َ
�����ش��يَّ�� ٍة َ �أيْ���م���ا ���ض��واح��ي متونِها
بِ�� َو ْح ِ

وب(((
َخ ُل ُ

��م��لٌ لِ��ل�� ِ ّر َج��الِ
ِ��ي ُج ْ
ل��ي��ال َ
�شحهـا ف َقبِيب(((
�س و�أي��م��ا َك ْ ُ
ُ
ف َُم ْل ٌ

ثم راح ي�صف تلك الظبية ،وربما يرجع فقدان هذا الهدف من �أهداف الت�شبيه؛ �إلى �أنه

لم ت�صل �إلينا ق�صائد كاملة من �أ�شعار القوم �إال نادراً ،ولعل فيما �ضاع من �شعرهم �أمثلة من

ال�ضرب.
هذا ّ

ب -اال�ستعارة:
لال�ستعارة �سلطان على �أ�شعارهم؛ لكن هذا ال�سلطان يختلف انت�شاره في �شعر الجاهليين

منهم عن انت�شاره في �شعر َم ْن جاء بعد الإ�سالم ،ولقلة ما و�صل �إلينا من �شعر الثقفيين
الجاهليين؛ ف�إنه ت�صعب المقارنة بين الع�صرين فيما يتعلق باال�ستعارة؛ لر�صد حركة التطور
التي طر�أت على ال�شعر العربي الثقفي منذ الع�صر الجاهلي �إلى ع�صر بني �أمية ،ولكننا نلحظ
بناء على ما بين �أيدينا من �أ�شعار للثقفيين� -أن اال�ستعارة في الع�صرين الإ�سالمي والأموي
– ً

�أكثر ظهوراً من اال�ستعارة في �أ�شعار الجاهليين.

ف�إذا ما بحثنا في �شعر �أمية بن �أبي ال�صلت – وهو الأكثر �شعراً ،والأغزر نتاج ًا بين الثقفيين-

ف�إننا نجد �أن اال�ستعارة في �شعره نادرة ،ومنها مث ً
ال ا�ستعارته الأنهار للنور كما في قوله:
و�أن����ه����ا ُر ن�����و ٍر َح���� ْولَ���� ُه تَ���تَ��� َوقَّ��� ُد

��اب ال��ن��و ِر وال��ن��و ُر َح�� ْولَ�� ُه
عليه ح��ج ُ

وعند غير �أمية نجد قول �أبي ال�صلت بن �أبي ربيعة يمدح �سيف بن ذي يزن وجي�شه بعد

ظفره بالحب�شة ،وقد ا�ستعار لهم (ال ْأ�سد) ولعدوهم (�سود الكالب) فقال(((:
�أَ ْر َ�س ْل َت ُ �أ ْ�سداً على ُ�س ْو ِد الكِ ال َِب َفق َْد

����ض ُف َّ
�لا َال
�أَ ْ�ض َح ْى َ�ش ِريْ ُد ُه ُم في الأ ْر ِ

�صوتت.
الرعاث :القروط ،وال ِ ّنطاف :اللآلئ ال�صافية ،وت�صل�صلتَّ :
((( ِ ّ
َ
َ
((( الوح�شية :الظبية ،أ�يمْ اَّ � :أما� ،ضواحي املنت :ما برز منه لل�شم�س ،الك�شْ ح :اخل�صرْ  ،القبيب :ال�ضامر.
((( التيجان يف ملوك حمري ،317 :وال�شعر وال�شعراء.461 :
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وفي �شعر غيالن بن �سلمة نح�صل على قدر من ال�صور واال�ستعارات ،فعيناه تجودان

بالدمع ،ولو ا�ستطاع لجعل عامراً بين �ضلوعه :يقول(((:
ع��ي��ن��ي ت���ج���و ُد بِ��� َد ْم���عِ���ه���ا ال��� َه���تَّ���انِ

���س��ح��اً وت��ب��ك��ي
ُ��ر َ���س��انِ
ّ
َ
ف���ار����س ال��ف ْ

��ل��ت م��ن��ي ع��ام��راً
ل��و �أ���س��ت��ط��ي��ع ج��ع ُ

ب��ي��ن ال�����ض��ل��وع وك�����لُّ
ح�����ي ف���انِ
ٍّ

بدمع ،وهو
وهو الذي يرعى نجوم الليل َو ْهناً ،و أ� َّنى له �أن يب�صرها وقد فا�ضت عيناه
ٍ

الأب الملتاع لفقد �أوالده ،ولو ا�ستطاع لجعل نافع ًا بين عكد ل�سانه ،فيقول(((:
�����ض ���س��اع�� ًة
��م ُ
م��ا ب���ال ع��ي��ن��ي ال تُ�� َغ ِ ّ

����ر ٌة تغ�شاني
���رتْ���نِ���ي َع ْ
����ب َ
�إال ا ْع���تَ َ

�أرع����ى ن��ج��و َم ال��ل��ي ِ��ل ع��ن��د طلوعِ ها

ِ���ن
ِ
ال���غ���روب دوانِ
����ن م َ
َو ْه���ن���اً َو ُه َّ

ب��ي��ن ال�� َّل��ه��ـ��ا ِة وب��ي��ن َع ْ
���ك���دِ ل�ساني

��ت م��ن��ي نافعاً
ف��ل��و ا�ستطعت َج��ع��ل ُ

وعند عثمان بن �أبي العا�ص الثقفي �صورة الم�آتم تخم�ش الوجوه ،والموت ُيرى على

�سبيل اال�ستعارة ،فيقول(((:

آت��م
��ر َك ل���وال ال��ل��ي��لُ ق��ا َم ْ
ل�� َع ْ
��ت م��� ٌ
��م ُ

يخم�ش َن الوجو َه على َعم ِرو
حوا�سِ ُر
ْ
ِّ
والخط َّي َ�أ ْق َ��ر َب من �شِ ْب ِر
الموت
ر�أى
َ

ف����وت ال ِأ����س���نَّ��� ِة بَ�� ْع�� َد َم��ا
و�أف��ل��تَ��نَ��ا
ُ

المادي عن الت�شبيه ،وهذا ما نراه �إذا
الح�سي
م�صدرها
ال تختلف اال�ستعارة من حيث
ُّ
ُ
ُّ
التعبير
رجعنا �إلى اال�ستعارات ال�سابقة عند �أمية ،وغيالن ،وعثمان بن �أبي العا�ص ،حين َن َق َل ِت
َ
�صور عثمان الموت ب�أنه
أ�شياء معنوية ُت ْف َه ُم بالعقل �إلى � َ
عن � َ
�س بالحوا�س ،فقد َّ
أ�شياء مادية ُت ْل َم ُ

كائن ُيرى ،وا�ستعار �أمية الأنهار للأنوار حيث العظمة والعزة الإلهية ،فزاد ذلك في و�ضوح

المعاني التي �أرادها� ،إلى جانب ما يوفره التعبير عن المراد باال�ستعارة من جمال فني.

وهناك �أمثلة �أخرى ت�ؤدي هذين الغر�ضين من جمال فني وتو�ضيح المعنى المراد ،في
((( الأغاين .202/13
((( الأغاين .208/13
((( معجم ال�شعراء للمرزباين ،90 ،89 :والإ�صابة .388/6
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�أ�شعار ال�شعراء الآخرين من بني ثقيف ،فالود والإخال�ص رائدان يقودان طريح ًا في معاملته

للخليفة ،وبهما تتقارب الم�سافات ،يقول(((:

أر����ض حتى منزلي َكثَ ُب
من �أبْ�� َع��دِ ال ِ

إخ�لا���ص ُم ْختَ َرمِي
يقودني ال��و ُّد وال
ُ

مادي ُيخفى ،وذلك
�شيء
ٌ
وفي �شعر يزيد بن الحكم نرى ال�شحناء ُت ْ�ض َمر و ُت َ�سر ،وك�أنها ٌ

حين يقول(((:

��م�� ِر ِه ال��دا ُء
حتى َو َرى ج��و َف��ه م��ن غِ ْ

ِ��ي ال�شحنا َء يُ ْ�ضمِ ُر َها
�أخ��ي يُ�سِ ُّر ل َ

والجهل -وهو ال�سفه� -شخ�ص ُيبت َغى ويط َلبِ ،
والحلم �شخ�ص ير�ضي الحلماء ،قال يزيد

في رثاء ولده عنب�س(((:

َج�� ُه�� ْو ٌل ِ�إذَا َج�� ْه��لُ ال َع�شِ ْي َر ِة يُ ْبتَ َغى

��م ويُ ْ��ر���ض��ي حِ �� ْل َ��م��ه ُح�� َل َ��م��ا�ؤُه��ا
َح��ل ِْ��ي ٌ

وال�شيب �إن حل فال مرحب ًا به ،فهو يطرد ال�شباب كما قال يزيد(((:
ِ����ف����راقِ لَ��ي�� َل��ى
���ر َح���ب���اً ب
َ
أ�َ َال َال َم ْ

����ر َد ال��� َّ��ش��بَ��ابَ��ا
َو َال ب��ال��� َّ��ش ْ��ي ِ
��ب �إ ْذ َط َ

ج -الكناية:
آخر من التعبير البياني ،ا�ستخدمه �شعراء ثقيف ُب ْغي َة تو�ضيح معانيهم
وثمة �
ٌ
أ�سلوب � ُ
فنياً؛ وذلك هو الكناية ،ف�إذا �أراد المح ِ ّبر الثقفي �أن يعبر عن �شدة
جلي ًة جميلة ّ
وتقديمها َّ
الحرب وهولها و�ضراوتها بين عوف ومالك؛ لم يقل �إنها �شديدة مروعة ،بل عبر عن ذلك

بقوله (تترك الطفل �أ�شيبا):

ومالك
ع��وف
ُع��قَ��ام��اً َ�ض ُرو�ساً بين
ٍ
ٍ

���ش��دي��داً لظاها ت��ت��رك الطفل �أ�شيبا

ومدح �أمية بن �أبي ال�صلت عبد اهلل بن جدعان التيمي قائالً� :إن علمك بما يجب عليك
من حق القا�صد لك؛ يحملك على مبادرة المعروف وتعجيل العطاء ،كَ َّنى عن ذلك بقوله:

((( الأغاين  ،311/4وخمتاره .366/4
((( الأغاين  ،294/12واخلزانة .56/1
((( الأغاين  ،289/12وخمتاره .375/8
((( الأغاين .292-290/12
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(ف�أنت فرع) كناية عن ال�شرف ،و�أ�صل الفرع الغ�صن؛ لأنه �أ�شرف ما في ال�شجرة و�أعاله(((،

قال �أمية:

��م َ
َ���ر ٌع
��ح��قُ��وقِ َو�أَنْ َ
��ك بِ��الْ ُ
َوعِ �� ْل ُ
�����ت ف ْ

لَ َ
�����س��نَ��ا ُء
���ك الْ َ
�����س ُ
��ب ال��م��ه�� َّذ ُب وال َّ
��ح َ

وكنى �أمية بن �أبي ال�صلت عن ذل ال�س�ؤال ببذل ماء الوجه فقال(((:
ُ
ب���ذل َو ْج��هِ�� ِه
ولي�س ِب��� َ��ش ْ��ي ٍ��ن الم���رئٍ

ين
�إل��ي��ك كما ُ
بع�ض ال�����س���ؤالِ يَ�شِ ُ

ولما ُهزم الم�شركون� ،أقبل �أبو محجن قافالً ،فر�أته امر�أة من الم�سلمين ،فظنت �أنه منهزم

فقالت:

ف��ار���س َك���� ِر َه ِ ّ
ِيرني
���ن
ٌ
َم ْ
ال��ط�� َع��انَ يُع ُ

ال�ص َّف ِر
���ر ِج َّ
ف ََ��ر���س��اً �إِذَا نَ��� َزلُ���وا ب َ
ِ���م ْ

ف�أجاب �أبو محجن �إجابة عدها �أبو هالل الع�سكري «كناية لطيفة» .قال �أبو محجن(((:
فَ���� َذرِي ال��جِ ��يَ��ا َد لأَ ْه��لِ�� َه��ا َوتَ��ع�� َّط�� ِري

�إ َّن ال��ك��را َم على ال��ج��ي��ا ِد َمقِي ُل ُه ْم

وحين �صورت الفريعة بنت همام ح�سن طلعة ن�صر بن حجاج ،وجمال محياه ،و�إ�شراق

�صورته؛ قالت:

���س��ام��ي ال��ن��واظ��ر م��ن بَ�� ْه�� ٍز لَ��� ُه َق��� َد ٌم

الحال ِِك ال َّداجِ ي
تُ ِ�ضي ُء ُ�ص ْو َرتُ ُه في َ

و�صور عبد اهلل بن �سعيد الثقفي �شدة الطعن في الهيجاء وكثرة الدماء ،فكنى بقوله:
��ت بِ��� َد ٍم
وال��خ��ي��لُ عاب�س ٌة ق��د ُ���س ْ��ربِ�� َل ْ

��ن
ي��غ��ي ُ
��ب ف��ي��ه ل��ه��ا الأ ْر َ
�����س����اغُ وال��ثَّ��نَ ُ

وحين مدح القا�سم بن �أمية بني دهمان بكرمهم وعدم بخلهم لم يقل (هم كرماء ولي�سوا

بخالء) ،و�إنما قال (ال ينكتون الأر�ض) ،فالبخيل ينكت الأر�ض ببنانه �أو بعود.

ل��ت��ط��ل��ب ال�����ع��ل��اّ ت ب���ال���ع���ي���دانِ

ال ينكتون الأر�����ض ع��ن��د �س�ؤالهم

وحين يمدح ا�ستقبالهم و�أنهم يه�شون ويب�شون في وجوه �ضيوفهم ،يعبر عن ذلك مكني ًا
((( انظر �رشح حما�سة �أبي متام.869/2 :
((( ديوانه.499 :
((( انظر :ديوان �أبي حمجن ب�رشح الع�سكري.39 :
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فيقول:
��ن الأَلْ����� َوانِ
�����س ِ
عِ �� ْن�� َد ال�� ِ ّل��قَ��ا ِء َك���أَ ْح َ

يب�س ُطونَ وج��و َه�� ُه ْ��م فَ��تَ��رى لها
بَ��لْ ُ

وحين رثى النميري الثقفي زينب؛ ف�إنه كنى عن ال�صنج ذي الأوتار – وهو �آلة من �آالت

الطرب -ب�أنها �ستبكيها (مرنان الع�شي) فيقول(((:

ال��ك��ف ُد ْر ٌم َم َ��راف��قُ�� ْه
ِّ
لَ��طِ ��ي ُ
��ف بَ��نَ��انِ

��ي يجيبه
�سيَ ِ
ِ���رنَ���انُ ال�� َع ِ
بكيك م ْ
�����ش ِ ّ

ل �صدور �أعدائه حتى الأذقان ،فقال(((:
وعمد طريح �إلى الكناية ف�صور الحقد قد م أ
ِ��ب
ع��ل��ي م��ن��ك �إل���ى الأذق�����ان تَ�� ْل��تَ��ه ُ
َّ

��م
�أ ُم ْ
�����ش��مِ ٌ
ِ���ي �أق���وام���اً ُ
���ص�� ُدو ُر ُه ُ
��ت ب َ

الح�س َّي ِة المادية في �أ�شعار ثقيف،
ويالحظ �أن تلك ال�صور البيانية ا�س ُتلْهِ َم ْت من البيئة
ِّ

ولي�ست تلك بالمالحظة الخا�صة ب�أ�شعار ثقيف وحدهم؛ بل هي مالحظة عامة في �أ�شعار
قبائل العرب منذ الجاهلية �إلى �آخر الع�صر الأموي ،وال ي�شذّ عن هذا الحكم �إال النادر من
�صورهم(((.

وال ريب �أن اختالف البيئة التي كان يعي�ش فيها ال�شعراء كان ي�ؤدي �إلى اختالف ال�صور،

ذلك �أن بيئة البادية غير بيئة الجبال وغير بيئة القرى ،وغير البيئة القريبة من الأنهار ،ف�إذا ما

تنقل ال�شاعر في هذه البيئات المختلفة جاءت �صوره متنوعة ،ف�شعراء البوادي يكثرون من
مكمم ًا �أو غير مكمم؛ كقول عبيد
ت�شبيه الظعائن وما عليها من ثياب ُح ْمرٍ و�صفر بالنخل َّ
ابن الأبر�ص الأ�سدي(((:
���خ���لٌ ُم�� َو َّ���س��قَ�� ٌة
��ه��ـ��م نَ ْ
َك�������أَ َّن ُظ�� ْع��نَ ُ

مكمو َم ْه
ُ���س�� ْو ٌد ذوائِ��بُ�� َه��ا ب��ال��حِ ْ��م ِ��ل ُ

وقول ب�شر بن �أبي خازم الأ�سدي(((:
((( انظر :الأغاين  ،143/6وجتريده  ،771/2ورغبة الآمل .138/8
((( انظر :الأغاين  ،311/4احلما�سة الب�رصية .20/2
((( انظر :الع�رص اجلاهلي.221-220 :
حمملة بالثمار ،وذوائبها� :أي �أطرافها� ،سود� :شديدة االخ�رضار من الري.
((( ديوانه ،128 :ومو�سقةٌَّ :
((( ديوانه ،2 :وحم ّلم :ا�سم نهر.
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��ت
���م ل��م��ا ا���س��تَ��قَ�� َّل ْ
ك������أ َّن ُح ُ
���م���ولَ��� ُه ْ

���م ف��ي��ه��ا ان���ح���ن���ا ُء
ن���خ���ي���لُ م���ح��� ِ ّل ٍ

وكقول ُح َم ْيد بن ثور الهاللي ،وكانت ديارهم بين الحجاز ونجد(((:
��م��ولِ ك�أنَّ َها
ول��ق��د ن��ظ��رت �إل���ى الْ ُ
��ح ُ

���س
��ر ِ
�����ر الأ����ش���ا ِء ب َ
��ي َح ْ
ُز َم ُ
ِ��ج��انِ��بَ ْ

وكقول حميد �أي�ض ًا(((:
��م��ولِ َك���أَنَّ�� َه��ا
�����س ُ
��ت �أدب����ا َر ُ
ال��ح ُ
ف���آنَ ْ

��ل ل��م تُ َ
م��خ��ار ُ
��ك َّ��م ْ��م َح�� َوامِ�� ُل�� ْه
ِف نَ ْ
��خ ٍ

وغربي الفرات،
�أما بكر بن وائل فكانت م�ساكنهم بالقرب من �شواطئ الخليج العربي
ّ

ولذلك كثر في �أ�شعارهم ت�شبيه الظعائن بال�سفن ،كقول طرفة بن العبد البكري(((:
ُ�����د َو ًة
ك�����أن ُح
�����دوج ال��م��ال��ك��ي�� ِة غ ْ
َ

ِ���ن َد ِد
��وا���ص ِ
فين ب��ال��ن ِ
خ�لاي��ا َ�س ٍ
��ف م ْ

و�إذا تتبع الباحث �أ�شعار كل بيئة؛ الحظ �أثر البيئة في �صور �شعرائها التي ت�أتي تو�ضيح ًا

لمعانيهم.

المح�سنات المعنوية:
ال تقت�صر الأ�ساليب التي اتبعها �شعراء ثقيف لتو�ضيح معانيهم على الت�صوير البياني من

ت�شبيه ،وا�ستعارة ،وكناية ،بل هناك �أ�ساليب �أخرى نجدها في �شعرهم �أ�سهمت في ذلك،
وهي ا�ستخدامهم لما يعرف بالمح�سنات المعنوية.

�أ -الطباق والمقابلة:
�أول ما ي�ستوقفنا من هذه المح�سنات :الطباق والمقابلة ،وكالهما مبني على �أ�سا�س من

الجمع بين الأ�ضداد في ال�شعر والنثر ،ف�إذا كان الجمع بين ال�ضدين كان طباقاً ،و�إذا كان بين

�أكثر من �ضدين كان مقابلة(((.

وح ْر�س :جبل يف ديار عب�س.
((( ديوانه 97 :والأ�شاء :النخل ال�صغارَ ،
ُكمم :مل ُتغ ََّط.
((( ديوانه ،118 :واملخارف :جماعة النخل مل ت َّ
واحل ْدج :من مراكب الن�ساء ،واخلاليا :ال�سفن العظام ،والنوا�صف :جماري املاء �إىل الأودية ،و َد ِد :ا�سم
((( ديوانهِ ،8 ،7 :
مو�ضع� ،أراد :ك�أنَّ حدوجها بالنوا�صف خاليا �سفني.
((( انظر :العمدة.590 ،576 :
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وتكمن فائدتهما البالغية في جالء �صورة كل �ضد ومعناه ب�ضده� ،إذ تقوم في العقل

مقارنة بين كل منهما ،كما قال القائل:

وال�����ض�� ُّد يُ ْ
ال�����ض�� ُّد
�����س��نَ�� ُه ِ ّ
ِ��ر ُح ْ
��ظ��ه ُ
وقال الآخر:

وب�������ض���ده���ا ت���ت���م���اي���ز الأ����ش���ي���اء

ومن �أمثلة الطباق قول �أمية بن �أبي ال�صلت:
فَيَ ْفنَى وال يَ ْبقَى �سوى القاهِ ِر الذي

يمه ُد(((

ُ
يميت ويُ ْحيي دائماً لي�س َ ْ َ

فطابق بين (يفنى) و(يبقى) وبين (يميت) و(يحيى) .ومنه قوله �أي�ض ًاً:
وق��د يقتل الجهلَ ال�س� ُ
ؤال وي�شتفي

المهم
أم���ر
�إذ ع��اي َ
َّ
��ن ال َ

المعايِن(((

ُ

فطابق بين (يقتل) و(ي�شتفي).
ومن الطباق �أي�ض ًا قول �أبي محجن الثقفي:
قد يُقتر المرء يوماً وهو ذو َح َ�س ٍب

وب �سوا ُم العاجِ ِز
وقد يثُ ُ

ق��د يَ ْ
ُ
ال��م��ال يَ��� ْوم���اً ب��ع��د قِ�� َّل��تِ�� ِه
��ر
��ك��ثُ ُ

الحمِ ِق(((

َ

ْ
ويكتَ�سِ ي ال ُع ْو ُد بَ ْع َد الْ َج ْد ِب بالورقِ

فطابق بين (الإقتار) -بمعنى الإقالل -وبين (يثوب) .وبين (ذو ح�سب) �صاحب المكانة

الرفيعة و(العاجز الحمق) وهو ال�ضعيف ذو المنزلة الو�ضيعة .وفي البيت الثاني طابق بين

(يكثر) و(قلته).

والطباق كثير في �شعر �أبي محجن ،فمنه قوله �أي�ض ًاً:
وق����ال ل���ي ال���ن���دم���ا ُن ل��م��ا ت��ر ْك��تُ�� َه��ا

ت َ ْلعب(((

�أ�أل��جِ �� ُّد ه��ذا منك �أم �أن��ت َ ُ

((( انظر :امل�ستدرك على �شعر �أمية.
((( ديوانه 309 :ويف �أمايل القايل  ،38/3و�سمط اللآيل  ،362/1والرو�ض الأنف  ،77/2و�ألف باء .83/2
((( ديوان �أبي حمجن 20 :وكلمة يثوب ت�أتي مبعنى يرجع ،وت�أتي �أي�ض ًا مبعنى يكرث ،ثاب �إليه قومه� :أي نه�ضوا وكرثوا
{؛ لأنهم يكرثون
حوله ،والتثويب يف الأذان :هو جمع النا�س لل�صالة ،ويف القر�آن }
عنده ،انظر :ديوان �أبي حمجن ب�رشح �أبي هالل الع�سكري.20 :
((( ديوان �أبي حمجن.41 :
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فطابق بين (الجد) و(تلعب) لبيان جدية تركه الخمر وبعده عنها.
ومن الطباق قول كنانة بن عبد ياليل الثقفي:
��ق �أَنَّ��نَ��ا
��ت �إِنْ َق��الَ ِ
َو َق ْ
��ح َّ
ِ��م ْ
��ت ال َ
���د َع��ل َ

ِيم َها
�إِذَا َما انْثَنَ ْت ُ�ص ْع َر ال ُ
��خ�� ُدو ِد نُق ُ

��ق ال ُ��م��بِ��ي ِ��ن َظ�� ُل��و ُم�� َه��ا
��ح ِ ّ
���رجِ ��� َع لِ�� ْل َ
َويَ ْ

�����س�� َه��ا
نُ��قَ�� ِ ّربُ��ه��ا َح��تَّ��ى يَ��ل َ
ِ��ي��ن � َ��ش�� ِري ُ

فطابق بين (انثنت) و(نقيمها) .وفي البيت الثاني بين ( ُنقَرِ ّ ُبها) و(يرجع) ،وبين (�شري�سها)

و(ظلومها) �أي :مظلومها.

ومـن ذلـك �أي�ضـ ًا قـول الحـارث بن كلـدة الثقفي؛ معاتب ًا �أمية بن �أ�سـيد بن عـالج الثقفي:
�أال ُر َّب م��ن يغ�شى الأب���اعِ ��� َد نَ��فْ�� ُع�� ُه

وت�شقى بِ��� ِه حتى ال��م��م��ات �أق���ا ِربُ��� ْه

ف�����إن ُ
���ر ف��ال��ب��ع��ي�� ُد ي��ن��الُ�� ُه
ي����ك َخ ْ
���ي ٌ

ع��م َ
و�إن ُ
��ك �صاحِ بُ ْه
�شر فابن ِ ّ
ي��ك ٌّ

فطابق بين (الأباعد) و(�أقارب) ،وفي البيت الثاني طابق بين (خير) و(�شر) ،وبين (البعد)

و(ابن عمك) .ونجد بين ال�صدر والعجز في البيت الثاني مقابلة� ،أراد ال�شاعر بوا�سطة الطباق
والمقابلة بيان المفارقة لما ينال البعيد من خير يحرم منه القريب ،و�أن خيره لغيره ال لأهله.
وقول الفريعة بنت همام عن ن�صر بن حجاج:
���س��ام��ي ال��ن��واظ��ر م��ن بَ�� ْه�� ٍز لَ��� ُه َق��� َد ٌم

الحال ِِك ال َّداجِ ي
تُ�ضي ُء ُ�ص ْو َرتُ ُه في َ

فطابقت بين (ت�ضيء) و(الحالك الداجي)؛ لبيان بيا�ض غرته ،وح�سن طلعته ،وجمال

�صورته.

وقولها �أي�ض ًاً:
ِ��ر ٍة
�أم��ن��ي�� ٌة ل���م �أُ ِر ْد ف��ي��ه��ا ب َ
ِ�����ض��ائ َ

��اج
ِ��ن ه��ال ٍ
ِ���ن ن ِ
��ك فيها َوم ْ
وال��ن��ا���س م ْ

فطابقت بين (هالك) و(ناج) .والأمثلة كثيرة على هذا النوع من المح�سنات.
ف�إذا تفح�صنا �شعر ثقيف في الع�صر الأموي؛ وجدنا هذا النوع من المح�سنات المعنوية
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في �شعر طريح ،فهو يطابق في مجال االعتذار بين موقفين :موقف ال�شامتين و�سرورهم،
وموقف النا�صحين و�إ�شفاقهم ،يقول(((:

يح ِة والإ� ْ��ش��فَ��اقِ ُم ْكتَئ ُِب
َو ذُو النَّ ِ�ص َ

ور بَ َه ْي َ�ض ِتنَا
��ر ٌ
فَ��� ُذو ال��� َّ��ش َ��م��اتَ�� ِة َم ْ
�����س ُ

ويقابل بين (الع�سر) و(الغنى) ،فهما �أمران ال يدومان ،يقول(((:
�����س َ��ر منقَطِ ٌع
ق��د يعلمون ب����أن ال�� ُع ْ

ِ��ب
ي���وم���اً و�أن ال��غ��ن��ى البُ����� َّد م��ن��قَ��ل ُ

أعداء للفقير� ،إخوة للغني ،في�صوغ البيت �صياغة حكمية تقت�ضي هذه
ويرى
النا�س � ً
َ
المقابلة ،يقول(((:
ِّ
م��دق��ع
ل���ك���ل
وال���ن���ا����س �أع�������دا ٌء
ٍ
ُ

���ن و�إخ�����و ٌة للمك ِث ِر
ِ���ص��فْ�� ِر ال���يَ��� َديْ ِ

ويتو�سع في ذلك ليقابل بين الحروف كما كان القدماء يفعلون ،فيقول(((:
��م» منك للعافين ُم ْ�س َج َل ٌة
وم��ا «نَ�� َع ْ

��ق
م���ن ال��ت��خ��ل��ق
��ي��م�� ٌة خ��ل ُ
ْ
ل��ك��ن ِ���ش َ

�سا َه ْم َت فيها وفي «ال» فاختُ ِ�ص ْ�ص َت بها

وط��ا َر ق��و ٌم بـ «ال» وال���ذ ِ ّم فانط َلقُوا

وفي �شعر يزيد بن الحكم �أي�ض ًا يكثر هذا النوع من المح�سنات فيقابل بين المعنيين

المت�ضادين فيقول:

ُّي ويُ ْ
��ق
ِ���ر
ال��ح��مِ ُ
َ
���ك���ث ُ

ال������ح������ ْو ُل ال���تَّ���قِ���ـ
ِ����ر
َ
ق����د يُ����قْ����ت ُ

الأَثِيم(((

ُ

و(ي ْك ِثر) طباق ،وبين (التقي) و(الأثيم) كذلك طباق ،فهو يقابل بين المعنيين
فبين ُ(ي ْق ِتر) ُ

المت�ضادين؛ ليزيد المعنى الذي يريده و�ضوحاً.
وفي موطن �آخر يقول:

((( انظر :تهذيب ابن ع�ساكر  ،57/7وخمتار الأغاين .366/4
((( انظر :الأغاين .311/4
((( انظر :الدر الفريد البن �أيدمر ورقة �/289أ ،وعيون التواريخ .97/5
((( انظر :الأغاين .102 ،101/6
((( الل�سان (حمق).
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����س���ت���ئ���ي���م مِ��� ْن���ـ
ك�����ل ام����������ري ٍء
ُ

ال���ع���ر����س �أو م��ن��ه��ا
ـ���ه
ُ

وال�����ن�����ا������س م����ب����ت����نِ����ي����انِ م��ح��ـ

ـ���م���و ُد ال���ب���ن���ايَ��� ِة �أو

يئيم(((

ُ

َذمِيم(((

ُ

وفي �شعر الحجاج بن يو�سف الثقفي نجد �أمثلة متكررة لهذا اللون البديعي ،كما في

ر�سالته و�أبياته التي بعث بها �إلى عبد الملك بن مروان؛ م�سوغ ًا ما فعل في قتل �أ�سرى دير
الجماجم؛ فقال:

�أ���س��ال ُِ��م م��ن �سالَ ْم َت م��ن ذي ه��واد ٍة

��ح��ا ِربُ�� ْه
�����س��ال ْ��م�� ُه ف���إن��ي ُم َ
وم���ن ْ
ل���م تُ َ

وي��رج��و َم�� َو َّدتِ��ي
��ن يَ��تَّ��قِ��ي ي��ومِ��ي
ُ
َ��م ْ
ف َ

��م نَ�� َوائِ��بُ�� ْه
��ر َج ٌّ
ويخ�شى غ��داً وال��د ْه ُ

ال�شفيق ِلنُ ْ�صحِ ِه
�إذا �أن���ا ل��م �أُ ْدنِ
َ

إل��ي َع��قَ��ا ِربُ�� ْه
َو�أُ ْق�����ص ِ ال��ذي تَ ْ�س ِري � َّ

�ص)،
فطابق بين (الم�سالمة) و(المحاربة) ،وفي البيت الثاني قابل بين (�أُ ْد ِن) و(�أُ ْق ِ
و(ال�شفيق) و(الذي ت�سري �إلي عقاربه).
وفي �شعر الأجرد الثقفي مفارقة ُت ْظهِ ُر ِع َظ َم المقابلة بين �شخ�صين� :أحدهما ي�سعى في

الخير وال�صلح لر�أب ال�صدع ،وجبر الك�سر ر�شداً وتعقالً ،والآخر ينوي الك�سر ،في�ضمر

العداء وال�شقاق �سفاهة وبالهة ،يقول:

���ر َع ْ��ظ َ��م�� ُه
م��ا ب���ال م��ن �أ���س��ع��ى ل ْأج���بُ َ

حفاظاً وينوي من َ�سفَا َه ِت ِه َك ْ�س ِري

�إلى غير ذلك من �أمثلة الطباق والمقابلة المبثوثة في �أثناء �شعرهم الجاهلي وغير الجاهلي،

التي لم تكن ترِ ُد �إال عفواً ،ولي�س عن طريق ال�صنعة �أو التعمد لإحداث �أثر ما في نفو�س
ال�سامعين ،فكانت �صنعتهم طبيعية غير متكلفة� ،إنما تكلفها ال�شعراء في �آخر القرن الثاني

الهجري.

((( الل�سان (�أمي).
((( الل�سان (بنى).
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ب -التكرار:
أ�ضرب �أخرى من المح�سنات المعنوية �شاركت في تو�ضيح معانيهم و�إبرازها؛ مثل
وثمة �
ٌ

التكرار ،وهو �أن يكرر ال�شاعر لفظ ًا �أو معنى من المعاني ،و�أكثر ما يقع ذلك في الألفاظ دون

المعاني ،وله موا�ضع يح�سن فيها وموا�ضع يقبح فيها((( ،ويكون التكرار لأ�سباب مختلفة،
فمنها ما يكون على �سبيل الت�شوق واال�ستعذاب ،ومنه ما يكون على �سبيل الفخر واال�ستعالء،
للمح ِك ّي عنه� ،أو على �سبيل العتاب� ،أو غير ذلك.
�أو على �سبيل التعظيم ْ
من ذلك قول ابن الذئبة الثقفي:
َ��ر
���ر َك م���ا لِ�� ْل��فَ��تَ��ى م ْ
لَ��� َع ْ
ِ����ن َم��ف ْ
���م ُ

���ر
َم���� َع
ِ
ال���م���وت يَ��� ْل َ
���ح���قُ��� ُه َوال���كِ ���بَ ْ

���ر ٌة
����ر َك م���ا ل��ل��ف��ت��ى ُ
����ص ْ
لَ���� َع ْ
���ح َ
����م ُ

ِ����ن َو َز ْر
���ر َك َم���ا �إِنْ لَ���� ُه م ْ
لَ��� َع ْ
���م ُ

وقد �أراد ال�شاعر من ذلك التكرار الم�صحوب بالق�سم ت�أكيد معنى واحد؛ هو �أن ال مفر

من الموت ،ولو كان الفتى يت�سنم جب ً
ال عالي ًا فال عا�صم له ،وال منجي له من الموت الذي
يلحقه ويالقيه حتى في الكبر.

ومن التكرار �أي�ض ًا قول كنانة بن عبد ياليل بن عمرو الثقفي:
ي��ا ع��م��رو ال ت���� ْ
أخ���ذك ف��ي��ه��م ر�أفَ���� ٌة

��م�� َز ُح
���م َح��� َذ َر ام���رى ٍء َال يَ ْ
اح��� َذ ْر ُه ُ

كالم�ص َطلِي ب َِجحِ يمِ ها
��م
ْ
واح�� َذ ْر ُه ُ

�إ َّن ال���ق���راب��� َة ك����لَّ ي����وم تُ���� ْن���� َز ُح

ومـن التكـرار قول عمـرو بن م�سـعود بن معتب الثقفي؛ مخاطب ًا معاوية بن �أبي �سفيان:
ُ
الملك المبدي لَ��نَ��ا َ�ض َجرا
ي��ا �أي��ه��ا

��م يُو ِلنَا َ�ض َجرا
لو ك��ان َ�ص ْخ ٌر لنا لَ ْ

وعمرو قد عا�ش �إلى �أن �أ�سن ،فهو يذكر لمعاوية ما كان بينه وبين �أبيه �صخر من �صداقة
ومودة ،فك�أنه ينعى ما مني به في ٍ
زمان غير زمانه ،وقد تغير به الحال فلقي من ال�س�أم والملل

وال�ضجر ما لم يلقه ،مكرراً (�ضجرا) في عجزي ال�شطرين الأول والثاني بالت�أكيد توجعه
وتبرمه ،و�سوء حاله و�شكايته.
((( انظر :العمدة.362 :
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ومما جاء على �سبيل الت�شوق �إلى المحبوب :قول يزيد بن �ضبة مكرراً ا�سم هند التي

يهفو �إليها قلبه و ُت�صبي ف�ؤاده ،وال ب�أ�س بهذا التكرار لال�سم كما يقول ابن ر�شيق« :وال يجب
لل�شاعر �أن يكرر ا�سم ًا �إال على جهة الت�شوق واال�ستعذاب� ،إذا كان في تغزل �أو

قال يزيد بن �ضبة:

ن�سيب»(((

�������ص���بِ���ي
َوهِ ������� ْن������� ٌد م���ث��� ُل���ه���ـ���ا يُ ْ

�����ص����بَ����ا َق���ل���ب���ي
�إل���������ى ه�����ن�����دٍ َ

����ب
ُء
�����رث�����وم����� ٍة غُ���� ْل ِ
ْ
م������ن ُج ْ
ــــــــــــب
كالح
مــــــــــــن الأَ ْدوا ِء
ُ
ِّ

َ�����ي����� َدا
َوهِ �������� ْن�������� ٌد غَ��������������ا َد ٌة غ ْ
ال���ن���ا����س
وم������ا �إِنْ َو َج����������� َد
ُ

�������ب
�����ر ب��ل��ا َذنْ ِ
ُ
�������ض وال����� َه ْ
�����ج ُ

ل���������ج ب�����ه�����ا الإع�����������را
ل�����ق�����د
َّ
ول����م����ا �أَ ْق
ِ��������ن هِ ���� ْن����دٍ
ِ
���������������ض م ْ

����ح����بِ����ي
وم�������ن ج������اراتِ������ه������ا نَ ْ

�أرى وج����������دي ب����ه����ن����د دا

غ�������ب
ئ������م������اً ي�������������زداد ع�������ن
ِّ

ومن التكرار ما يكون على �سبيل اال�ستعالء والفخر بالذات ،ومنه قول يزيد بن الحكم(((:
ف��ت��ح ال���ب�ل�ا َد ب�سي ِف ِه
و�أب����ي ال����ذي
َ

ف����أ َذلَّ���ه���ا ل��ب��ن��ي ال����زم����انِ ال��غ��ابِ�� ِر

اب��ن ك�سرى راي�� ًة
و�أب��ي ال��ذي �سلب َ

َاب الكا�سِ ِر
الملك
في
تخفق كال ُعق ِ
ِ
ُ

غير ُم َ
��ك�� َّذ ٍب
��رت ف َ
و�إذا ف��خ ُ
��ر ُت َ
َ��خ ْ

َ���خ���راً � ُّ
َ���خ���ا َر ال��فَ��اخِ �� ِر
أدق بِ���� ِه ف َ
ف ْ

الأمثال ووظيفتها في �شعرهم:
لما كانت ال�صور البيانية والمح�سنات المعنوية و�سيلة لتو�ضيح معانيهم و�إبرازها؛ ف�إنهم

ا�ستخدموا كذلك الأمثال الح�سية للغر�ض نف�سه ،ذلك �أن المثل يتوافر فيه من �أ�سباب البيان
ما يجعله و�سيلة راقية من التعبير� ،إذ نجده يكثف ق�صة في كلمات موجزة مع �إ�صابته للمعنى،

((( ابن ر�شيق.360 :
((( �أمايل الزجاجي ،219 :واخلزانة .55/1
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(((
ويقَرِ ّ ُب ُه
الم َثل �أنه يجلو المعنى وي� ِ ّؤك ُده وي َث ِ ّب ُت ُه في الذهنُ ،
وجودة الت�شبيه با�ستخدامه َ ،ف َغ َاي ُة َ
�إلى المتلقي لكونه ِم َّما ُعرِ َ
وح ِف َظ ِم ْن ق َْب ُل(((.
ف َ

والمثل فيما اجتمع لدى الدرا�سة من �أ�شعار بني ثقيف منذ الجاهلية �إلى �آخر ع�صر بني

�أمية؛ كما يقول ابن ر�شيق« :يجري مجراه في �أ�شعار العرب لذلك الزمان� ،أي �إنه �إنما ي�أتي

في ثنايا ال�شعر قلي ً
ال دون تكلف ،ليكون زينة في ال�شعر كال�شامة في خد الح�سناء ،مع ما
يقدمه من جالل المعنى المراد؛ فالمثل في �شعرهم يختلف عن المثل في �شعر بع�ض المو َّلدين
الذين �أُغْ رِ ُموا به ،وتكلفوه ف�أكثروا منه في �شعرهم؛ ك�صالح بن عبد القدو�س»(((.
حين نطالع �شعر �أمية بن �أبي ال�صلت نجد له بيت ًا م�أخوذاً من مثل عربي �سائر ،يقول �أمية:
���م��� ُل���و
����م
����و�����ص �أَبْ����������� َو ِ
ُ
اب الْ ُ
ُد ْع ُ

���رقِ
ِ����ب لِ��� ْل َ
كِ َو َج����ائ ٌ
���خ ْ

فَاتِح(((

ْ

ال دلي ً
الر ْم ِل)((( قالوا� :إنه كان رج ً
ال ِخرِ ّ يت ًا
وهو من المثل القائل (�أَ ْه َدى ِم ْن ُد َع ْي ِم ِ
ي�ص َّ
ي�ص هذا الأمر) �أي :العالم به.
غلب عليه اال�سم ،فيقال( :هو ُد َع ْي ِم ُ
وعندما �أراد الحجاج بن يو�سف الثقفي �أن ي�صور لعبد الملك بن مروان مدى التزامه

و�إخال�صه ،و�إيمانه المطلق بوحدة الدولة والحفاظ على م�صالحها ،و�أنه حينما عاقب �أو
قتل في دير الجماجم -الذين يعاتبه الخليفة عليهم� -إنما عاقب الخارجين عن �شرعية خالفة

البيت الأموي ،م�ؤكداً له �أنه �شديد الوالء للخليفة حري�ص على طاعته ،منفذ لأوامره ،راغب

في �إر�ضائه ،في�ستعين بمثلين فيقول:

�إذا �أن����ا ال �أب���غ���ي ر����ض���اك و�أت��ق��ي

�أذاك ف��ي��وم��ي ال ت����وارى ك��واكِ ��بُ�� ْه

وارى كواكبه)� :ضربه مث ً
ال ل�شدة الأمر.
(ال ُت َ
((( انظر :جممع الأمثال .6/1
((( انظر :العجاج :حياته ورجزه.351 :
((( انظر :العمدة.487 :
((( البيت لأمية يف ديوانه 20 ،:وكتاب العني  338/2وتاج العرو�س ( 582/17دعم�ص).
((( انظر :جمهرة الأمثال  375/2وخزانة الأدب  276/2والدرة الفاخرة  434/2وامل�ستق�صى  442/1وثمار القلوب:
 105والأمثال  351/1وجممع الأمثال .590/3
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وفي البيت الثاني يقول:
��د ال ِ ّر َ�ضا ال �أَ ُج��و ُز ُه
َوق ْ
ِ��ف بي َع َل ْى َح ِ ّ

َم�� َدى ال َّد ْه ِر حتى يُ ْرجِ َع ال�� َّد َّر َحالِبُ ْه

ال�ض ْر ِع)((( وهذا محال.
الد ُّر في َّ
وهو م�أخوذ من المثل القائل( :حتى َي ْر ِج َع َّ

وحينما تعب النميري من كثرة تطوافه في الأر�ض ،وهرب �إلى اليمن ،ومكث فترة في

عدن ،وخيال الحجاج يطارده وال يفارقه ،ا�ستعان بمثلين في بيتيه ليقول في البيت الأول:
ِ��ر ْح��بِ��ه��ا
ه���اك ي���دي ���ض��اق��ت ب�ل�اد ب ُ

ْ���ت ك��ل م��ك��انِ
��ت ق��د ط��� َّوف ُ
و�إن ك��ن ُ

أر�ض ِب ُر ْحب َِها)((( وي�ضرب لمن يتحير في
َت عليه ال ُ
وهو م�أخوذ من المثل القائل�( :ضاق ْ

�أمره .وفي البيت الثاني يقول:

ل��خِ �� ْل��تُ َ
���رانِ���ي
��ك �إال �أن تَ ُ
�����ص�� َّد تَ َ

تطير بي
فلو ك��ان��ت ال��ع��ن��ق��ا ُء منك ُ

ب)(((؛ وهو َم َث ٌل ي�ضرب لما
(ح َّل َق ْت ِب ِه َع ْن َق ُاء((( ُم ْغرِ ٌ
وهو م�أخوذ من مثلين �أحدهماَ :

�س منه((( .وثانيهما( :طارت بهم العنقاء)(((.
ُي ِئ َ

قال ابن الطلبي :كان لأهل الر�س نبي يقال له (حنظلة بن �صفوان) ،وكان ب�أر�ضهم جبل

يقال له (دمخ) َم ْ�ص َع ُد ُه في ال�سماء ،قيل :فكانت تنتابه طائرة ك�أعظم ما يكون ،لها عنق طويل
من �أح�سن الطير ،فيها من كل لون ،وكانت تقع ُم ْن َت ِ�صبة ،فكانت تكون على ذلك الجبل

الطير ،فانق�ضت على �صبي فذهبت به،
تنق�ض على الطير فت�أكله ،فجاعت ذات يوم و�أعوزها
ُ
(م ْغرِ ب) ب�أنها ُت ْغرِ ُب بكل ما �أخذته.
ف�سميت عنقاء ُ

((( انظر :جممع الأمثال  504/1ومتثال الأمثال  420/2وامل�ستق�صى .58/2
((( جممع الأمثال .312/2
((( والعنقاء :طائر عظيم معروف اال�سم جمهول اجل�سم ،و�أغرب �أي� :صار غريباً ،و�إمنا و�صف هذا الطائر باملغرب لبعده
مغرب على ال�صفة
من النا�س ،ومل ي�ؤنثوا �صفته؛ لأن العنقاء ا�سم يقع على الذكر والأنثى كالدابة واحلية ،ويقال :عنقاء
ٌ
ومغرب على الإ�ضافة ،انظر جممع الأمثال .312/2
ٍ
((( انظر :جممع الأمثال  500/1وخزانة الأدب  183/11 ،133 ،132/7واحليوان  121/7والل�سان ( 343/8ملع).
((( قال اخلليل�ُ :س ِ ّم َي ْت عنقاء؛ لأنه كان يف عنقها بيا�ض كالطوق ،ويقال :لطول يف عنقها.
((( انظر :جممع الأمثال  326/2وامل�ستق�صى  150/2والعقد الفريد  121/3وكتاب الأمثال ملجهول ،73 :خزانة
الأدب  135/7وجمهرة الأمثال  16/2والل�سان ( 141/1غرب)( ،ملع)( ،عنق).
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ثم �إنها انق�ضت على جارية ف�ضمتها �إلى جناحين لها �صغيرين ثم طارت بها ،ف�شكوا ذلك

�إلى نبيهم ،فقال :اللهم خذها ،واقطع ن�سلها ،و�سلط عليها �آفة .ف�أ�صابتها �صاعقة فاحترقت،

ف�ضربت العرب بها مث ً
ال في �أ�شعارها.

وحينما ي�صور الأجرد الثقفي حاله مع قومه ب�أنه يح�سن �إليهم وهم ي�سيئون �إليه ،ف�إنه

َي ْ�ضرِ ُب في البيت الأخير مث ً
ال فيقول:

��ن نَ��بَّ�� َه ال��ق َ
َ��ط��ا
��م ْ
و�إن����ي و�إيَّ��اه��ـ��م َك َ

الطي ُر ال تَ ْ�س ِري
َولَ�� ْو لَ ْ��م تُنبَّ ْه باتَ ِت ْ

والبيت فيه معنى المثل ال�سائر( :لو تُرِ َك ال َق َطا َل ْي ً
ال َلنام)(((.

وعندما �أراد عبد الرحمن بن �أم الحكم �أن ي�صور �صفاء الخمر ونقاءها؛ �ضرب لذلك

مث ً
ال في �أنك ترى فيها (قذى العين)؛ وهو مثل ي�ضرب في كل ما دق و�صغر وخفي ،يقول:
أ���س ت��رى بين الأَثَ���افِ���ي وبينَها
وك��� ٍ

��ت �أُ َّم �أَبَ���انِ
َق��� َذى الْ�� َع ْ��ي ِ
��ن َق ْ
���د ن��از ْع ُ

و�أراد الحارث بن كلدة �أن يقدم ن�صيحة ل�صديقه الذي �أخط�أ في اختياره ،ف�أزجى له مث ً
ال

�سائراً يقول( :ال�سعيد من وعظ بغيره)((( ،قال الحارث:
��ن خ��ب��ر ٍة َ�س َلف َْت
�إن اخ��ت��ي��ا َر َك ال َع ْ

�����ص ُ��ر
��ئ ال��بَ َ
�إال ال���رج���ا ُء وم��م��ا ي��خ��ط ُ

َ���ي���ر ِه عِ َ
��ظ�� ٌة
�إن ال�����س��ع��ي�� َد لَ���� ُه ف��ي غ ْ

تحكيم و ُم�� ْع��تَ��بَ ُ��ر
ِب
وف���ي ال��ت��ج��ار ِ
ٌ

الج ِ ّد من اعتبر بما لحق غيره من المكروه ،فيجتنب الوقوع في مثله .وكان �أول
�أي �إن ذا َ
من قال ذلك َم ْرثد بن �سعد� ،أحد َوف ِْد عاد الذين ُب ِعثوا �إلى مكة ي�ست�سقون لهم ،فلما ر�أى ما
إ�سالمه ،ثم �أقبل
في ال�سحابة التي ُر ِف َع ْت لهم في البحر من العذاب �أ�سلم َم ْرثد ،وكتم �
ُ
أ�صحابه � َ
ارى ك�أنكم َ
ارى� ،إن ال�سعيد من وعظ بغيره ،ومن لم يعتبر الذي
�سك َ
عليهم فقال :ما لكم َح َي َ
بنف�سه يلقى نكال غيره ،فذهبت من قوله �أمثاالً.
وا�ستعان الحجاج بن عتيك الثقفي بمثل هو في الأ�صل بيت �شعري ،فقال:
((( جممع الأمثال للميداين .95/4 ،139/3
((( جممع الأمثال للميداين  ،153/2والأمثال النبوية  ،467/1وجمهرة الأمثال  512/1وزهر الأكم  168/3وف�صل
املقال 327 :وكتاب الأمثال 227 :وكتاب الأمثال ملجهول 42 :وامل�ستق�صى .325/1
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َولَ���������� ْو

ي��������ا ح�������ب�������ذا الإم�������������������ار ْه

َع���� َل����ى

الحجارة(((

وهو مثل قاله م�صعب بن عبد اهلل بن الزبير� :إنما قال ذلك عبد اهلل بن خالد بن �أ�سيد حين

قال البنه :ابن لي داراً بمكة ،واتخذ فيها منز ًال لنف�سك .ففعل ،فدخل عبد اهلل الدار ف�إذا فيها
وح َّ�س َنه بالحجارة المنقو�شة ،فقال :لمن هذا المنزل؟ قال :هذا المنزل الذي
منزل قد �أجاده َ

�أعطيتني .فقال عبد اهلل :يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة!

ويا للأ�سف �ضاعت بقية �أبيات الحجاج بن عتيك الثقفي ،فلم ي�صلنا منها �إال هذا البيت،

ولهذا لم ن�ستطع معرفة بقيتها �أو منا�سبتها.

ولما رثى �أبو محجن الثقفي �أبا عبيد بن م�سعود بن عمرو بن عمير الثقفي يوم ق�س

الناطف فقال:

��ن لَنَا
���ض��لَّ ُ
ي��ا ُ
���ض��لَّ المنايا م��ا ت��ر ْك َ

�����دل ال���� َو ُ
رق
ع���� ّزاً ن��ب��و ُء بِ���� ِه م��ا ُه ِ ّ

بن ُ�ض ٍ ّل)(((؛ وهو مثل ي�ضرب لمن ال ُي ْع َر ُ
ف
فا�ستخدم �أبو محجن المثل القائلُ :
(�ضلَّ ُ

هو وال �أبوه .و�أبو محجن يريد �أن يقول :ما �أ�ضل المنايا! ومثله قول جذيمة الأبر�ش( :يا
ُ�ضلَّ ما تجري به الع�صا) والع�صا فر�س جذيمة ،ركبها مواله (قي�صر) ونجا ،وتورط جذيمة

فقال :ما �أ�ضل َج ْر َيها؛ لأنها تجري بغير �صاحبها ،ويقال :فالن ُ�ضلّ بن ُ�ضلّ  ،و ُقلّ بن ُقلّ ؛
�إذا لم يعرف �أ�صله(((.
ولما عاتب يزيد بن الحكم ابن عمه عبد الرحمن بن عثمان بن �أبي العا�ص قال:
َّ

��ت دا َء اب��نِ�� َه��ا أ�ُ ُّم ُم���دَّوِ ي
كما َك��تَ َ��م ْ

غ�����ش ط��ال��م��ا ق��د َك��تَ ْ��م��تَ�� ُه
ب���دا م��ن��ك ٌّ

ف� ُّأم ُم َّدوِ ي ي�ضرب بها المثل لمن يوري بال�شيء عن غيره ويكني به عنه ،و�أ�صل المثل �أن

خاطبة من الأعراب خطبت على ابنها جارية ،فجاءت �أمها �إلى �أم الغالم لتنظر �إليه ،فدخل
الغالم فقال� :أَ�أَ َّدوِ ي يا �أُ ِ ّمي؟ فقالت :اللجام معلق بعمود البيت� .أرادت بذلك كتمان َز َّل ِة
((( انظر :جممع الأمثال للميداين  ،610/3والفاخر.176 :
((( انظر :جممع الأمثال للميداين  ،311/2وجمهرة الأمثال  ،42/1والل�سان ( 565/11قلل) ،ويف الل�سان (�ضلل).
((( انظر :ديوان �أبي حمجن.29 :
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االبن و�سو ِء عادته(((.
وحين يعظ يزيد بن الحكم ابنه بدراً ف�إنه يمتاح من معين التراث و�أمثال ال�سابقين؛ ُم َد ِ ّل ً
ال

على �أن ال نعيم يبقى ،و�أن ال ب�ؤ�س يدوم بهذا المثل ،فيقول:
��������رب ال�����دنْ�����يَ�����ا ،فَ��ل��اَ
��������خ
َوتَ ْ
ُ

ِ���ي���م
ب������ ٌ
ؤ������س يَ����������� ُدو ُم وال نَ���ع ُ

����س���ت���ئ���ي���م مِ��� ْن���ـ
ك�����ل ام����������رى ٍء
ُ

ِ��ي��م
ِ����ر ُ
�����س �أو مِ��� ْن��� َه���ا يَ��ئ ُ
ـ���� ُه ال����ع ْ

ٌ
ه����ال����ك ف��ت��ب��ي��ن��ي
�أف�����اط�����م �إن������ي

تئيم(((

و�أ�صله مثل �ضربه �أكثم بن �صيفي فقال( :كلُّ ِ
ذات َب ْع ٍل َ�س َت ِئيم) ،قال ال�شاعر:
وال ت��ج��زع��ي ك��ل ال��ن�����س��اء

ُ

يقال� :آمت المر�أة تئيم �أُ ُيوماً؛ �أي� :صارت �أ ِ ّيماً ،وقوله�( :ستئيم) �أي� :ستفارق بعلها فتبقى

بال زوج(((.

وحين �أراد �أبو محجن �أن يفخر بنف�سه وب�أخالقه؛ ذكر �أن من �شيمه حفظ الأ�سرار

وكتمانها فقال:

��ن ال َّط ْعنَ َة النَّ ْج َ
�ض
��ن ُع ُر ٍ
ال َء َع ْ
و�أط�� َع ُ

��ربَ�� ُة ال�� ُع��نُ ِ��ق
��ر فِ��ي�� ِه َ
و�أك���تُ ُ
���م ِ ّ
���ض ْ
ال�����س َّ

وهو ناظر فيه �إلى المثل القائل( :ال�سر �أمانة)((( ،وفي الحديث المرفوع�« :إذا حدث

الرجل بحديث ثم التفت ،فهو �أمانة ،و�إن لم ي�ستكتمه»(((.

ونجد �إ�ضافة �إلى ما �سبق نماذج �أخرى من �أمثال العرب اقتب�سها الثقفيون و�ضمنوها

�أ�شعارهم ،فلم�سناها في �شعر يزيد بن الحكم الثقفي ،و�شعر �أبي محجن الثقفي ،و�شعر طريح

الثقفي ،وغيرهم.

((( هكذا روى ابن منظور يف الل�سان (دوا).
((( البيت المرىء القي�س يف امل�ستق�صى  226/2ومل �أقع عليه يف ديوانه ،وبال ن�سبة يف جمهرة الأمثال  ،157/2انظر:
جممع الأمثال للميداين .10/3
((( انظر :جممع الأمثال .10/3
((( انظر :جمهرة الأمثال  510/1وف�صل املقال 56 :وكتاب الأمثال 57 :وامل�ستق�صى  325/1وجممع الأمثال .128/2
((( انظر� :إحتاف ال�سادة املتقني  216/6وال�سنن الكربى  247 /10ومو�سوعة �أطراف احلديث النبوي ال�رشيف .292/1
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و�إذا كانت تلك الأمثال مما كان �شائع ًا بين العرب؛ ف�إنا قد بحثتا في �شعر ثقيف ع�سى �أن

يكون لهم من �أ�شعارهم ما جرى مجرى الأمثال؛ فوجدت �أن اليو�سي((( قد �أن�شد لأمية بن

�أبي ال�صلت �أبياته في مدح عبد اهلل بن جدعان القري�شي التيمي التي يمكن �أن تجري مجرى
الأمثال ،قال �أمية:

���د َك��فَ��انِ��ي
��اج��تِ��ي �أَ ْم َق ْ
��������ر َح َ
�أَ�أَ ْذ ُك ُ

��ي��م��تَ َ
��ح��يَ��ا ُء
��ك الْ َ
َح����يَ����ا�ؤُ َك ِ�إ َّن ِ���ش َ

��م َ
َ���ر ٌع
��ح��قُ��وقِ َو�أَنْ َ
��ك بِ��الْ ُ
َوعِ �� ْل ُ
�����ت ف ْ

لَ َ
�����س��نَ��ا ُء
���ك الْ َ
�����س ُ
��ب ال��م�� َه�� َّذ ُب وال َّ
��ح َ
��م��ا ُء
���م َو�أَنْ
َ
���ي ٍ
��������ت لَ��� َه���ا َ���س َ
بَ���نُ���و تَ ْ

�����ك كُ����لُّ َم ْ
������ض َ
���ر َم��� ٍة بَ��نَ��ا َه��ا
َو�أَ ْر ُ
���ك ُ

��ق الْ َ
�����س��ا ُء
��خ�� ُل ِ
َع ِ
���ن الْ ُ
��ك�� ِريْ ِ
��م َو َال َم َ

���اح
�����ر ُه َ
����ص���بَ ٌ
َخ����ل ْ
ِ����ي����لٌ ال يُ����� َغ����� ِيّ ُ
�إِذَا �أَثْ���نَ���ى َع�� َل ْ��ي َ
���ر ُء يَ�� ْوم��اً
��ك الْ َ
���م ْ

����ض��� ِه ال���ثَّ���نَ���ا ُء
���ر ِ
َك����فَ����ا ُه م ْ
ِ�����ن تَ��� َع ُّ
�إِذَا َم��ا الْ َ
���ر ُه ال��� ِ ّ��ش��تَ��ا ُء
��ب �أَ ْج َ
��ك�� ْل ُ
���ح َ

���ح َم ْ
���ج���داً
��ر َم�� ًة َو َم ْ
تُ���بَ���ار ِْي ال��� ِ ّريْ َ
��ك ُ

قال اليو�سي(((« :والذي ُي َت َم َّث ُل به كثيراً منه هو قوله ( :أ��أذكر حاجتي ..البيت) .وقوله:

والم�ضرِ ُب وا�ضح.
(خليل ال يغيره ..البيت) مع الذي بعده ،وقد يقرن بينهما،
ْ

وكثيراً ما ين�شد ال�سادات ال�صوفية :كريم ال يغيره �صباح»((( ..وذلك في الثناء على اهلل

عز وجل.

ومن تلك الأ�شعار التي جرت مجرى الأمثال قول �أبي محجن الثقفي(((( :وينفع �أهله

الرجل القبيح) و(تحت الرغوة اللبن ال�صريح) ،قال �أبو محجن:
ِ���ن ُ�س َل ْي ٍم
�����س ِ��ل الْ���فَ��� َوار َ
ِ����س م ْ
�ألَ ْ
����م تَ َ

��ح
بِ��نَ ْ
�����ض�� َل�� َة َو ْه����� َو َم���� ْوتُ���� ْو ٌر ُم��� ِ��ش ْ��ي ُ
��ح
ال���ر ُج���لُ الْ��قَ��ب��ي ُ
َويَ��� ْن���فَ��� ُع َ�أ ْه���� َل���� ُه َّ

����رقٌ
َر�أَ ْو ُه فَ����������ا ْز َد َر ْو ُه َو ْه����� َو خِ ْ

ِ��م
��خ َ
��م يَ ْ
�����ش�� ْوا َم َ
�����ص��الَ��تَ�� ُه َع�� َل ْ��ي��ه ْ
فَ�� َل ْ

��ح
��ح َ
��ن ال َّ
َوتَ ْ
��ت ال��� ِ ّرغْ��� َو ِة ال�� َّل��بَ ُ
�����ص�� ِريْ ُ

((( انظر :زهر الأكم يف الأمثال واحلكم .150/1
((( زهر الأكم يف الأمثال واحلكم .150/1
((( زهر الأكم يف الأمثال واحلكم .150/1
((( ديوان �أبي حمجن.52 :
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ثم �إني وجدت في ن�سيج �أ�شعارهم ما ي�ؤلّف ماد ًة لأَ ْن ي�صنع منها العرب �أمثاالً ،وتجري

على �أل�سنتهم �أقواالً ،فكان المثل تعبيراً عن حكاية ثقفية� ،أو عن �أبيات ل�شاعر �أو �شاعرة
ثقفية ،ف�صار بذلك �إ�ضافة ثقفية جديدة ،ت�ضم �إلى ر�صيفاتها في خزانة التراث الأدبي

الإن�ساني الخالد.

من ذلك ما قالته العرب في المثل القائل�( :أَ ْت َي ُه ِم ْن ِفق ِيد َث ِق ٍ
يف)(((؛ وهو نتاج ق�صة
الأخوين اللذين كانا بالطائف في الجاهلية ،وقد تزوج �أحدهما بامر�أة من بني كُ َّنة ،ثم رام

قوته فعجز
�سفراً ،ف�أو�صى بها �أخاه الذي كان يتعهدها بنف�سه ،فذهبت بقلبه ف�ضني ،و�أخذت َّ

بن
عن الم�شي ثم عن القعود ،وجاء �أخوه فوجده على تلك الحال ،فا�ستطب له
َ
الحارث َ
كلدة -طبيب العرب -الذي لم يجد به عل ًة من مر�ض ،ووقع له � َّأن ما به من ِع ْ�شق ،فدعا

َت فيه خبزاً ف�أطعمه �إياه ،ثم �أتبعه ب�شربة منه ،فتحرك �ساعة ثم نف�ض ر�أ�سه فقال:
بخمر َوف َّ
ِ��������م��������ا ب������ي ع����ل����ى الأب�����ي�����ا
�أل َّ

����ي����ف نَ������ ُز ْر ُه������نَّ������ ْه
ِ
ِت ب����ال����خِ

غَ���������������������� َز ٌ
ال ث���������م ي����ح����ت����لُّ

ب�����ه�����ا ُدو َر ب�����ن�����ي ُك������نَّ������ ْه

غَ������������ َز ٌ
���ي���نَ���ي���ـ
ال �أح�����������و ُر ال��� َع ْ

ـ��������ن ف������ي م����ن����طِ ����قِ���� ِه غُ�����نَّ����� ْه
ِ

فعرف �أنه عا�شق ،ف�أعاد عليه الخمر فقال:
����م����وا
�أي�����ه�����ا ال����ج����ي����رة ْ
ا�����س���� َل ُ

وقِ��������فُ��������وا ك������ي تُ َ
����م����وا
����ك���� َّل ُ

�������ت م�����زن����� ٌة م�����ن الْ�����ـ
�������ر َج
ْ
َخ َ

����م
�����ح����� ِر َريَّ����������ا تُ َ
ـ�����بَ ْ
����ح ْ
����م����حِ ُ
������م
ُع
����������م �أَ ِنّ����������������ي ل����ه����ا َح ُ
ُ

ه�������ي م�������ا َك�����نَّ�����ت�����ي َوتَ����������� ْز

فعرف �أخوه ما به ،فقال :يا �أخي هي طالق ثالث ًا َف َت َز َّو ْج َها .فقال :هي طالق ثالث ًا يوم

أتزوج َها .ثم ثاب �إليه ثائب من العقل والقوة ،ففارق الطائف وهام في البر ،فما ُرئي بعد
� ُ
ف�ضرِ َب به المثل و�سمي فقيد ثقيف.
ذلك ،فمكث �أخوه �أيام ًا ثم مات كمداً على �أخيهُ ،

((( انظر :امل�ستق�صى  38/1والدرة الفاخرة  99/1وجمهرة الأمثال  284/1وجممع الأمثال .381/1
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ومن ذلك �أي�ض ًا ما قالته العرب (�أَ َ�ص ُّب ِم َن ا ْل ُم َتم ِ ّن َية)(((؛ وهو َم َث ٌل من �أمثال �أهل المدينة

�سار في �صدر الإ�سالم ،والمتمنية :هي الفارعة بنت همام الثقفية التي ع�شقت ن�صر بن حجاج

ال�سلمي ،وكان �أح�سن زمانه �صورة ،ف�ضنيت من حبه ،ودنفت من الوجد به ،ثم لهجت
بذكره حتى �صار ذكره ِه ِ ّج َير َاها ،فمر عمر بن الخطاب ذات ليلة بباب دارها ف�سمعها تقول:
�سبيل �إل��ى خم ٍر َف���أَ� ْ��ش َ��ربَ�� َه��ا
ه��ل م��ن ٍ

اج
�أم َه��لْ �سبيلٌ �إل��ى نَ ْ�ص ِر بْ ِ
��ن َح َّج ِ

فقال عمر :من هذه المتمنية؟ فعرف خبرها ،فا�ستح�ضر الفتى المتم َّنى ،فلما ر�آه بهره
جماله ،فقال له� :أ�أنت الذي تتمناك الغانيات في خدورهن! ال �أُ َّم َل َك� ،أما واهلل لأُزِ ي َل َّن عنك

بالح َّجام فحلق ُج َّم َت ُه ،ثم ت�أمله ف�إذا هو �أجمل .فقال :و�أي ذنب لي
رداء الجمال .ثم دعا َ
في ذلك؟ قال� :صدقت ،الذنب لي �أن تركْ ُت َك في دار الهجرة .ثم �أركبه جم ً
ال و�سيره �إلى
ال�س َل ِمي� :إني قد �سيرت المتم َّنى ن�صر بن حجاج
الب�صرة ،وكتب �إلى مجا�شع بن م�سعود ُّ
ن�ساء المدينة لفظة عمر ف ََ�ض َر ْب َن بها المثل َو ُق ْل َن�َ ( :أ َ�ص ُّب من
ال�سلمي �إلى الب�صرة .فا�ستلب ُ
المتمنية) ف�سارت مثالً.
ال من �أ�شعار بني �أ�سد� ،أو ما ذهب َم َث ً
وهذا لي�س ب�شيء �إذا ما قي�س بما ذهب مث ً
ال من �شعر

هذا الفحل �أو ذاك من فحول ال�شعراء.

�إن ما �سبق الحديث عنه من ال�صور البيانية ،والمح�سنات المعنوية ،والأمثالُ ،ي َع ُّد �ضرب ًا
من ال�صنعة في ال�شعر ،لكن هذه ال�صنعة كما الحظنا لم تكن متك َّلف ًة؛ كما هو الحال لدى

�أ�صحاب ال�صنعة من �شعراء الع�صر العبا�سي -ك�أبي تمام ،وم�سلم بن الوليد ،و�أ�شباههما-
و�إنما هي و�سيلة من و�سائل التعبير الفني عند ال�شعراء عامة ،نجد �أمثلتها في �أ�شعارهم ،كما

نجد لها �أمثلة في �أ�شعار �سائر القبائل ،وتتميز عندهم جميع ًا بمزية واحدة هي الطبع وعدم

التكلف.

والدرة الفاخرة  274/1وخزانة الأدب  ،84 ،83 ،80/4وجممع
((( انظر :امل�ستق�صى  20/1وجمهرة الأمثال 588/1
َّ
الأمثال .297/2
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م�صادر معانيهم:
ال�شك �أن الأمثال التي ا�ستمدها �شعراء ثقيف مما توارثه العرب تعد من م�صادر المعاني

التي وردت في �أ�شعارهم ،ولكن نجد �إلى جانب هذا الم�صدر م�صادر �أخرى ،منها �أخبار
الع�صور ال�سابقة ِ
وع َبرها ،ومعتقدات الجاهلية ،و�أوابدها ،و�أعرافها في �أ�شعار الجاهليين
والمخ�ضرمين ،وما دار على �أل�سنة العامة من �أخبار وق�ص�ص وحكايات على �أل�سنة الطيور

والحيوانات ،وما كان من معرفتهم بالحروب والمعارك والأيام ،وما ا�ستجد بعد الإ�سالم من
�أفكار دينية �أو �سيا�سية �أو مذهبية ،مع الت�أثير القر�آني في �أ�شعار من جاء بعد الإ�سالم خا�صة،
ال�شعر الثقفي ،ورف ََد ْت ُه بروافد عديدة من المعاني المختلفة.
كل ذلك كان مادة َ�أ ْث َر ِت
َ
�إن من يقر�أ �شعر ثقيف يجد في �أ�شعارهم � َأثر تلك الحياة التي كانوا َي ْح َي ْو َنها ،والعقائد التي

يعتقدونها ،والعادات والأعراف التي كانوا يراعونها ،فمن م�صادر معانيهم تلك الأحداث
الج�سام ،والخطوب العظام التي حدثت في الجاهلية ،منها ما ذكره �أبو ال�صلت بن �أبي ربيعة

ماراً بالمغم�س ،وقد
ب�ش�أن حادثة الفيل ،حين �أراد �أبرهة الحب�شي هدم الكعبة بجي�شه وفيله ّ
جاء ومعه ملوك كندة و�أبطالها فهم مالويث في الحروب �صقور ،وكانت غم ًة وك�آب ًة جالها
رب رحيم ،ف�آياته ثاقبات ال يماري فيهن �إال الكفور� ،إ ْذ فروا جميع ًا خائفين مذعورين بعد
ُّ

�أن بعث اهلل عليهم طيراً �أبابيل ف�أهلكتهم .قال �أبو ال�صلت(((:
ث���اق���ب���ات
�إن �آي���������ات ربِ�����نَ�����ا
ٌ

ِ���ن �إال ال��ك��ف��و ُر
ال ي���م���اري ف���ي���ه َّ

خ���ل���ق ال���ل���ي���لَ وال����ن����ه����ا َر ف��ك�� ٌّل
َ

�������س���تَ���بِ���ي���ن ح�������س���ابُ��� ُه م���ق���دو ُر
ُم ْ

���ي���م
ث���م ي��ج��ل��و ال���ن���ه���ا َر َر ٌّب َرحِ ٌ

����ش��� َع���ا ُع��� َه���ا َم��� ْن���ثُ���و ُر
ب����م���� َه����ا ٍة ُ
َ

ب��ال��م��غ��م�����س حتى
ح��ب�����س ال��ف��ي��ل
ِّ

ظ�����ل ي���ح���ب���و ك������أن�����ه م���ع���قُ���و ُر

وقد مرت معنا �أبيات للمحبر الثقفي �أن�شدها م�سج ً
ال بها تلك الحرب التي وقعت بين بني

مالك وبني ن�صر بن معاوية على الأحالف من ثقيف؛ فكان مما قاله:
((( انظر :ال�سرية النبوية.94/1 :
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هم
ِ��م ْ��ن �أَ َّر َث َّ
َو َم��ا ُك�� ْن ُ
��ت م َّ
ال�ش َّر بينَ ْ

وج�� ْن�� ُدبَ��ا
ول��ك��ن م�����س��ع��وداً َج��نَ��ا َه��ا ُ
َّ
فَ�� َل ْ��م يَ ُ
��ك َع ْن َها َم�� ْن�� َز ٌع حين �أَنْ َ�شبَا
�شديداً َ
��ر ُك الطفلَ �أَ ْ�شيَبَا
لظا َها تَ�� ْت ُ

ثقيف �أنْ��� َ��ش��بَ��ا ال��� َّ��ش َّ��ر بينَ ُه ْم
��ي ٍ
َق�� ِري�� َع ْ

ومالك
ع��وف
عِ ��نَ��اق��اً َ���ض ُ��رو���س��اً بين
ٍ
ٍ

ومن �أوهام العرب و�أوابدهم �أن �إخراج الحية من جحرها ب�سبب العزيمة والإق�سام

عليها ،يقول الجاحظ« :وقد قالت ال�شعراء في الجاهلية والإ�سالم في رقى الحيات ،وكانوا
ي�ؤمنون بذلك وي�صدقون به» ،ومنهم من زعم �أن �إخراج الحية من جحرها �إلى الراقي �إنما
كان للعزيمة والإق�سام عليها ،ولأنها �إذ فَهِ َم ْت ذلك �أَ َج َاب ْت ولم تتمنع.
ويبدو �أن �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي كان معروف ًا بذلك� ،إذ يرى الجاحظ �أن النابغة قد

ذهب في الحيات مذهب �أمية بن �أبي ال�صلت وعدي بن زيد وغيرهما ،قال �أمية(((:
الح ْتفَة ال��ر ْق��� َ��ش��ا ُء �أخرجها
��ح��يَّ�� ُة َ
وال َ
�إذا دعا با�سمها الإن�سان �أَ ْو َ�سمِ َع ْت

ذات الإل����ه ب���دا ف��ي َم��� ْ��ش��يِ��ه��ا َر َز ُم
َ

من خلفها حِ َّ��م�� ٌة ل��وال ال��ذي َ�سمِ َع ْت

��ح�� ِره��ا الحِ َم ُم
ق��د ك��ان ثَبتَّها ف��ي ُج ْ

غ��ي��ر وادع���� ٍة
وك����ف
ن����اب ح���دي��� ٌد
ٌّ
ٌ
ُ

وال�شيَ ُم
��خ�� ْل ُ��ق مختل ٌ
ِف وال��ق��ولِ
ِّ
وال ُ

َ�����س ُ��م
��ح�� ِر َه��ا �
آم��ن��ات ا ِ
ُ
م��ن ُج ْ
هلل وال��ق َ

����ن لها
�إذا ُد
����ب َ
َ
ع���ي���ن ب���أ���س��م��ا ٍء �أَ َج ْ

ِ���م
ٍ
ل���ن���اف���ث ي��ع��ت��ري��ه اهلل وال���ك���ل ُ
ع��رج��ا َء تَ ْ
��ظ�� ُل�� ُع ف��ي �أن��ي��ا ِب��ه��ـ��ا َع َ�س ُم

رب ك����انَ ع�� َّذبَ�� َه��ا
ل���وال م��خ��اف�� ُة ٍ ّ

وقال �أي�ض ًا في الحية و�إبلي�س الذي كلمه �آدم من جوفها(((:
��اب
�����س ُ
���ي َ�أ ْر َ���س�� َل��ه��ا تُ َ
َوذِي ال���جِ ��� ِنّ ِ ّ

���دي��� ِه
���ر ِبَّ���بُ���ه���ا لَ ْ
َك�����ذِ ي الأف���ع���ى تُ َ

((( انظر :ديوان �أمية ،463-462 ،احلتفة :املوت والهالك ،الرق�شاء :التي فيها نقط �سواد وبيا�ض� ،آمنات :مفردها �آمنة،
الر َزم :عدم القدرة على النهو�ض هزا ًال �أو �إعياء ،وهذا �إ�شارة �إىل
و�أراد بها الق�سم الذي يذكره احلاوي لتخرج احليةّ ،
كف احلية على الت�شبيه ،و�أراد به ما
ف� :أراد َّ
احل ّمة :املوت ،واجلمع حمم ،احلديد :القاطعَ ،ك َّ
زحف احلية يف �سريهاِ ،
�س يف املرفق والر�سغ
لديها من ا�ستعداد لل�رش دائم ،اعرتاه� :أ�صابه ،النافث� :أراد به احلاوي ،تظلع :تعرج ،الع�سمُ :ي ْب ٌ
تعوج منه اليد والقدم.
((( انظر ديوان �أمية.340 :
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��اب
�����س��تَ��تَ ُ
���ي �أَ ْ
����ص���بَ َ
���ح يُ ْ
وال ال���جِ ��� ِنّ ُّ

رب ال���م���نِ���يَّ��� ِة ي����أ َم���نَ��� ْن���ه���ا
ف��ل�ا ُّ

ومن العرب من يزعم �أن كل �شيء ينطق ،وكان ذلك والحجارة رطبة ،قال �أمية(((:
���م تَقيهم
���م ال لَ��بُ َ
��و���س لَ��� ُه ْ
و�إ ْذ ُه ْ

ال�����س َ
���اب
و�إ ْذ َ���ص ْ
��م ِر َط ُ
�لا ِم لَ�� ُه ْ
��خ��ر ِ ّ

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

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

ي���ن���ط���ق ك�����لُّ ����ش���ي ٍء
ب�����آي���� ِة ق�����ام
ُ

اب
وخ�����انَ �أم���ان��� َة
ِ
���ر ُ
ال���دي���ك ال��� ُغ َ

وكــان من �أوهام العرب و�أوابدهم �أن القزعة التي على ر�أ�س الهدهد ،ثواب من اهلل تعالى

على ما كان من بره لأمه؛ لأنه لما ماتت جعل قبرها على ر�أ�سه ،و�أنهم يجعلون الرائحة

المنتنة التي فيه ب�سبب تلك الجيفة التي كانت مدفونة في ر�أ�سه ،وفي ذلك يقول �أمية(((:
��ح��ابَ�� ٍة
��م��ا ٌء َوف ْ
َ�����ض��لُ َ���س َ
��م و َظ�� ْل َ
َ��ي ٌ
غ ْ

���را َد ال��ه��ده�� ُد
ّ���ن ْ
�أزم�����انَ ُك��� ِف َ
وا����س���تَ َ

َ����را َر لأُ ِ ّم������� ِه ل��يُ��جِ ��نَّ�� َه��ا
ي��ب��غِ��ي ال����ق َ

���م��� َه��� ُد
ف��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ق���ف���اه يَ ْ

ف���ي ال��ط��ي��ر يحملها وال يَ����تَ�����أَ َّو ُد

ِ��ح ْ��م��لِ�� ِه
ف��ا���س��تَ��قَ��لَّ ب َ
م��ه��داً وط��ي��ئ��اً ْ
��ح َح ْم ِل َها
ف��ج ِ
��زي ب َ
م��ن �أ ِ ّم���� ِه ُ
ِ�����ص��ال ِ

���ف ظ��ه��ره م���ا تَ��فْ��قِ�� ُد
ول�����داً وك��� َّل َ

�����ش��ى بِ��ج��ن��از ٍة
���ح م��ا َم َ
ف���ت���را ُه يَ ْ
���دلَ ُ

الم ْ�سنَ ُد
ِم ْنها وم��ا اختلف الجدي ُد ُ

ومن العرب من يعتقد �أنهم حين ي�شتد عليهم الجدب ،ويعم القحط ،ويحتب�س المطر،

ي�سوقون البقر �إلى الأطواد ،ويعلقون في �أذنابها ال�شجر ،وي�ضرمون فيها النيران ا�ستمطاراً،
َو َي َر ْو َن �أن ذلك من �أ�سباب ال�سقيا ،قال �أمية:
����خ����يَّ����لُ ب��ال��ن��ا
�����س����نَ���� ٌة �أزم��������� ٌة تُ َ
َ

وي�����س��وق��ون ب��اق��ر ال�����س��ه��ل ل��ل�� َّط�� ْو

�ص ِريرا(((

ِ
���س ت��رى للع َِ�ضا ِه فيها َ َ

ِد م���ه���ازي���لَ خ�����ش��ي�� ًة �أن ت���ب���و َرا

((( انظر ديوان �أمية.338 ،337 :
((( الأبيات يف احليوان  ،511/3ونهاية الأرب .547 /10
((( احليوان  466/4وانظر ذلك عند �أبي الفوز حممد �أمني البغدادي ال�شهري بال�سويدي يف كتابه (�سبائك الذهب يف معرفة
قبائل العرب) ،فقد عقد فيه باب ًا هو الباب الثاين ع�رش بعنوان :يف ذكر نريان العرب يف اجلاهلية.463 :
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ع��اق��دي��ن ال��ن��ي��رانَ ف��ي ُ���ش َ
��ك�� ِر الأ ْذ
َ

البحورا(((

نَ ِ
��اب َع ْ��م��داً كيما تهيج ُ ُ َ

ف���ه���اج عليهم
ف��ا���ش��ت��وت ك�� ُّل��ه��ا
ْ
َ

��ت �إل���ى �صبي ٍر
ث��م
ه��اج ْ
َ

���م ب��ال��ق ْ
َ��ط��ـ
���ر َ
����ش ُ
ف����ر�آ َه����ا ا ِلإل������� ُه تُ ْ

هـم
ـ�� ِر و�أم�����س��ى جنابُ ْ

�صبيرا(((
ممطورا(((

َ

وكانت معرفتهم بالأخبار ،والق�ص�ص ،والحكايات ،والأحاديث التي تدور على �أل�سنة

العامة؛ ترفد ال�شعراء وتمدهم ،في�صوغون منها �أبيات ًا �شعرية ،ومن ذلك مث ً
ال ق�صة الديك

والغراب ،وحديثها� :أن الديك كان نديم ًا للغراب ،و�أنهما �شربا الخمر عند الخمار ،ولم
يدفعا الثمن ،وذهب الغراب لي�أتيه بالثمن ،و�أبقى الديك رهينا محبو�س ًا عند الخمار ،وفي

هذا يقول �أمية(((:

ال���غ���راب َح��بِ��ي��بِ�� ِه
����ر َه����نَُ���� ُه ع���ن
ِ
َو َم ْ

وخ���انَ ُم َ�سابِيَا
��ت َم ْ��ره��ـ��ون��اً َ
ف���أوف��ي َ
َ
وه��ـ��اك ِر َدائِ��يَ��ا
ف���أ ْق�� ِب��لْ على �ش�أني

� َّ
ُ
��رى
أدل َع�� َل ْ��ي�� ِه
ال��دي��ك �إِ ِنّ����ي َك َ��م��ا تَ َ

�أمِ�� ْن��تُ َ
��ث م��ن ال��ده�� ِر �ساع ًة
��ك ال تَ�� ْل��بَ ْ

ؤوب َم���آبِ��يَ��ا
وال نِ�صفَهـا ح��ت��ى ت����� َ
ِ��م َ�أ ْو يَ��� ُط َ
���ول ث�� َوائِ��يَ��ا
ف���أغْ�� َل َ
��ق ف ِْ��ي��ه ْ

���ح���و ُز ُه
ف����ر َّد
ُ
ال���غ���راب وال������ردا ُء يَ ُ

ال��دي��ك َو ْع����داً ك��اذب��اً و�أم��ان��ي��ا
�إل���ى
ِ

ال�شم�س عند ُط ُل ْوعِ َها
وال تُ ْد ِر َك ْن َك
ُ

�إلى �أن يقول(((:
��ك �إ ْذ َز َ
ال��ديْ ُ
ُه��نَ��ال َ
ال َز ْولُ��� ُه
��ن ِ ّ
ِ��ك َظ َّ

َو َط َ
����ال َع�� َل ْ��ي�� ِه ال�� َّل ْ��ي��لُ �أن ال ُم��فَ��ا ِديَ��ا

ط��رب �صرخ ًة
فلما � َ
أ���ض��ا َء ُّ
ال�ص ْب ُح َّ

�سمعت ن��دائِ��يَ��ا
غ����راب ه��ل
�أال ي��ا
َ
ُ

����م ُم��جِ ��ي��بُ�� ُه
ع��ل��ى ُو ِ ّد ِه لَ���� ْو َك����انَ ثَ َّ
�ض ُك َّل َها
اب يَ ْ�ض ِر ُب ا َلأ ْر َ
َو�أَ ْم َ�سى الْ ُغ َر ُ

��دقٍ ُم�� َواتِ��يَ��ا
���د َم���انَ ِ
���ص ْ
َو َك����انَ لَ��� ُه نَ ْ
الديْ ُك في الق ِ َّد َعانِيَا
َعتِيقاً َو َ�أ ْ�ض َحى ِ ّ

((( الع�ضاه :نوع من �شجر الرب له �شوك.
((( فا�شتوت :م�ستها النار ،ال�صبري :اجلبل.
((( تر�شم :من الر�شم وهو العالمة.
((( ديوان �أمية.537 – 536 :
((( ديوان �أمية.535 – 533 :
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فَ��� َذل َ
ال��خ ْ��م ُ��ر لُ��بَّ�� ُه
��ب َ
ِ��م��ا َ�أ ْ���س�� َه َ
ِ���ك م َّ

ِ���ن ال�� َّط ْ��ي�� ِر َع��ا ِديَ��ا
َونَ�����ا َد َم نَ ْ
��د َم��ان��اً م َ

ومن معرفتهم بالأخبار ما �أخبر به �أبو �أحمد الح�سن بن عبد اهلل ،عن الجلودي ،عن

المغيرة بن محمد ،عن �إبراهيم بن عبد الرحمن ،عن العتبي ،عن �أبيه قال :خرج �أبو �سفيان
ابن حرب في جماعة من قري�ش وثقيف يريدون بالد ك�سرى بتجارة ،فلما �ساروا ثالث ًا قال

�أبو �سفيان� :إنا في �سيرنا هذا لعلى خطر؛ لأنا نقدم على ملك لم ي�أذن لنا في القدوم ،ولي�ست
بالده لنا بمتجر ،ف�أيكم يذهب ،ف�إن �أ�صيب فنحن بر�آء من دمه ،و�إن يغنم فله ن�صف الربح؟

فقال غيالن بن �سلمة الثقفي� :أنا �أم�ضي بها ،وقال(((:

��ق
َع��نَّ��ي الأم������و ُر ب����أَ ْم��� ٍر َم���الَ��� ُه َط��بَ ُ

�����س َ��ر ْت
َ��ي�لانَ �إذ ُح ِ
فلو ر�آن���ي �أب���و غ ْ

ل��ق َ
أن���ت بينَ ُه َما
����ب � َ
ْ���ب َو َر ْه ٌ
��ال َرغ ٌ

ْ�س وال�شف َُق
حب الحيا ِة و َه�� ْو ُل النف ِ
ُّ
�أَ ْو �أُ���س��و ٌة لَ َ
��ك فيمن تُ ْهل ُِك ال��� َور ُِق

��ج��دٍ و َم ْ
��ر َم�� ٍة
�����س��ي ٌ
�إم���ا ُم ِ
��ف على َم ْ
��ك ُ

أبي�ض طوي ً
و�ش َه َر َن ْف َ�س ُه،
فخرج في العير ،وكان � َ
ِ�س َث ْو َب ْين �أ�صفرين َ
ال َج ْعداً ،فتخ َّل َق و َلب َ
ٌ
و�شباك من الذهب بينه وبينه .فقال له الترجمان:
وقعد بباب ك�سرى حتى �أذن له ،فدخل عليه
ل�ست من �أهل عداو ٍة لك ،ولم �أكن
يقول لك الملك ،ما �أَ ْد َخ َل َك بالدي بغير �إذني؟ فقالُ :
حملت تجار ًة ف� ْإن �أرد َت َها فهي لك ،و�إن كره َت َها ر َد ْد ُتها .قال :ف�إنه ليتكلم
جا�سو�ساً ،و�إنما
ُ

�سمع �صوت الملك ،فخر �ساجداً ،فقال له الترجمان :يقول لك الملك ما �أ�سجدك؟ قال:
�إ ْذ َ

ف�سجد ُت .قال:
�صوت الملك،
�سمعت �صوت ًا مرتفع ًا حيث ال ترتفع الأ�صوات ،فظنن ُت ُه
ْ
َ
ف�شكر ذلك له ،و�أمر له بنمرقة تو�ضع تحته ،فر�أى فيها �صورة الملك ،فو�ضعها على ر�أ�سه،
الملك يقول َ
ُ
علمت ،ولكن ر�أيت
لتقع َد عليها .قال :قد
فقال له الترجمان:
ُ
لك بع ْث َنا بها �إليك ُ
الب ّر.
عليها �صورة الملك فو�ضعتها على �أكرم �أع�ضائي .فقال له :ما ُ
طعام َك في بالدك؟ قالُ :
فقال :هذا ُ
البرِ ّ  .ثم ا�شترى منه التجارة ب�أ�ضعاف ثمنها ،وبعث معه َم ْن َب َنى له �أُ ُطم ًا
عقل ُ
بالطائف ،فكان � َ
أول �أُ ُط ٍم ُب ِن َي بالطائف .قال �أبو محجن(((:

((( تاريخ الطربي  ،107/6الأغاين  ،206/13لطف التدبري ،210 :والإ�صابة .64/8
((( ديوان �أبي حمجن.44 :
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و َع ِ ّمي ال��ذي �أَ ْه�� َدى لكِ ْ�س َرى جِ يا َد ُه

��اب ِم ْن َها ُم ْ��ر َ���س��لٌ وو ُق ُ
���وف
ل��دى ال��ب ِ

َ�����رداً وال����وفُ����و ُد ُع ُ
��ك ُ
��وف
ف�������أ َّدا ُه ف ْ

�����ش��يَّ�� َة ال َق����ى ال��تَّ��رج��م��انَ و َربَّ���� ُه
َع ِ

ومن المعاني المتداولة �أي�ض ًا َت َن ُّك ُر الدارِ ِ
وع ْرفَا ُنها؛ كما قال طريح الثقفي:
تكن
��ت��خ��بِ�� ِر
تَ ْ�ستَ ْخب ُِر ِ ّ
�����س ْ
���م ْ
ال��د َم َ
��ن ال��قِ��فَ��ا َر َولَ ْ
لِ���تَ���ر َّد �أخ����ب����اراً ع��ل��ى ُم ْ
��ت ُ
ع��ارف
��ب
��ن َق�� ْل ٍ
ٍ
َف َ��ظ�� َل�� ْل َ
تحك ُم بَ ْ��ي َ

�����ر ٍف ُ ْ
َم�� ْغ��نَ��ى �أح��بَّ��تِ�� ِه َو َط ْ

منكِ ِر(((

وقد �أخذه طريح من قول امرئ القي�س:
�������ت آ�يُ������� ُه
ِ��������س ْ
ل���م���ن ط����ل����لٌ ُدر َ

�����ر������س
����س���ال���ف الأَ ْح
�����ر ُه
ُ
ِ
وغ�����يَّ َ

ح�����ادث
ال���ع���ي���ن م����ن
����ر ُه
ٍ
ُ
تُ���� ْن����كِ ُ

��ف
���ش�� َغ ُ
وي���ع��� ِرفُ��� ُه َ

ُ�س(((
الأَنْف ِ

ومن المعاني المتداولة بين ال�شعراء �أنهم و�صفوا �سرعة الناقة لخوفها من ال�ضرب والزجر،

�أو يفعل بها �أحد فع ً
ال يذعرها فيجعلها ت�سرع� ،أو خوفها من عواء ذئب في الفالة ،فتظل في
ن�شاط مع طول الرحلة ،ونوق �أخرى غيرها قد �أتعبها ال�سير ،فاحتاجت �إلى اال�ستحثاث

والزجر.

قال طريح:
�����س��اعِ �� َه��ا َم َ��رح��اً
ت��ك��ا ُد تَ ْ
��ر ُج م ْ
ِ��ن �أَنْ َ
��خ ُ

���ض َع�� َوى بِالبِيدِ َ�أ ْو َ�ضبَ َحا
�إذَا ابْ ُ��ن �أَ ْر ٍ

هو ناظر فيه �إلى قول الكميت في و�صفه ناق ًة:
من �سِ َوا ُه َّن
ِب َز ْج َر ِة �أخرى ْ
وقول �إبراهيم بن هرمة:

((( انظر :الأنوار وحما�سن ال�شعراء.217 :
((( انظر :حما�رضات الأدباء  .554/4ويف البيت الثاين خَ ْرم.
((( انظر :ديوان الكميت ،193/3 :و�صدر البيت:
ِ�إذَا ْاع َ�ص ْو َ�ص َب ْت يف �أَيِ�� ُن��قٍ ف ََك�أَنمَّ َا
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ب(((
تُ ْ�ضر ُ

َ

ما َق َ
ال غيري لأُ ْخ َ��رى غ َْي ِرها

ت َ
ِ��ن بين ال��جِ ��بَ��الِ �إِذَا
��ك��ا ُد تَ ْ
��ر ُج م ْ
��خ ُ

َعاج(((

ِ

ونجد في �شعر الثقفيين معاني م�شتركة بين ال�شعراء ،من ذلك ق�صيدة يزيد بن �ضبة الثقفي

في و�صف فر�سه ،فثمة َت َ�ش ُاب ٌه كبير بينها وبين ق�صيدة عقبة بن �سابق �أحد ال�شعراء الجاهليين(((،

وبمقارنة الق�صيدتين نجدهما متفقتين معنى ولفظاً ،وقافية ووزناً ،فال اختالف بين البيت

عند يزيد والبيت عند عقبة �إال في كلمة واحدة فقط ،ومن ذلك قول يزيد:

���ب
َ�������س ِ
ن���������س����وراً َك�����نَ�����وى ال���ق ْ

ت������������رى ب������ي������ن ح�����وام�����ي�����ه
وقول عقبة(((:
�������ن َح������ َوامِ������ي������ ِه
�������ي َ
لَ���������� ُه بَ ْ

���ب
َ�������س ِ
���������س����وراً َك�����نَ�����وى ال���ق ْ
نُ ُ

يقول يزيد:
ال���������ش����د وال����ت����ق���� ِري����ـ
ع����ت����ي���� ُد
ّ

ْ����ب
ـ����ب والإح�����������ض�����ا ِر وال���� َع����ق ِ

ويقول عقبة(((:
ال���������ش���� ِّد وال���ت���ق��� ِري���ـ
ج���������وا ُد
َّ

ْ����ب
ـ����ب والإح�����������ض�����ا ِر وال���� َع����ق ِ

يقول يزيد:
������ب
وي���������ش����فِ����ي ق�������رم
ال������ر ْك ِ
َّ

ي�����زي�����ن ال�������������دا َر م�����و ُق�����وف�����اً
ويقول عقبة(((:

������ب
وي���������ش����فِ����ي ق�������رم
ال������ر ْك ِ
َّ

ي����زي����ن
�����ربُ�����وط�����اً
َ
ال����ب����ي����ت َم ْ

وي�صف �سرعة فر�سه وحركته ون�شاطه بال�صفة التي و�صف بها امر�ؤ القي�س فر�سه ،م�شبه ًا

�إياه بالخذروف .يقول يزيد:

((( انظر� :شعر �إبراهيم بن هرمة  81و(عاج عاج)َ :ز ْج ٌر للناقة.
((( مو�سوعة ال�شعر اجلاهلي  ،592/4وانظر :و�صف اخليل يف ال�شعر اجلاهلي.214 – 213 :
((( مو�سوعة ال�شعر اجلاهلي .595 /4
((( مو�سوعة ال�شعر اجلاهلي .595 /4
((( مو�سوعة ال�شعر اجلاهلي .595 /4
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و�إنْ

وج��������� َه��������� ُه
َّ

�أ������س�����ر

ْ���ب
َع
ك����ال����خ����ذروف ف����ي ال���ث���ق ِ
ِ

ويقول امر�ؤ القي�س(((:
���ل
ت���ق��� ّل���ب ك��ف��ي��ه ب��خ��ي��ط
م���و����ص ِ
ّ

دري����ر ك���خ���ذروف ال��ول��ي��د �أ َّم�����ر ُه

هذه الأمثلة من �شعر يزيد بن �ضبة دليل قوي على �صحة الرواية القائلة� :إن يزيد بن �ضبة

نظم �ألف ق�صيدة ،فاقت�سمها �شعراء العرب وانتحلتها ،فدخلت في �أ�شعارها(((.

ومن ت�أثر ال�شعراء الثقفيين بال�شعراء ال�سابقين في معانيهم :ما نجده في ق�صيدة عينية

لطريح الثقفي مطلعها(((:

�����ض��لِ�� ُع
���ي���لٌ �أ َك�����ابِ����� ُد ُه َو
ه���ـ���م ُم ْ
ٌّ
لَ ْ

���ات لِي
ن��ا َم ال َ
ِ��ن ال�� ُه ُ��م��و ِم َوبَ َ
ِ��ي م َ
��خ��ل ُّ

وهي ق�صيدة تتفق قافية ووزناً ،ومعنى ومبنى ،مع ق�صيدة �أبي ذ�ؤيب الهذلي ،حتى ك�أنه

يعار�ضها ،ومطلعها:

ال��م��نُ��ونِ َو َريْ���بِ���ه���ا تَ��تَ�� َو َّج�� ُع
�أَم َ
ِ�����ن َ

��ج�� َز ُع
��ن يَ ْ
��ر لَ ْي َ�س ب ُِم ْعت ٍِب َم ْ
وال�� َّد ْه ُ

ين �أَ ْق ِ�صدِ ُك ْم
ما لِي �أُ َزا ُد و�أُ ْق َ�صى حِ َ

��ج َ��ر ُب
��ر ِة ال َ
��ي م ْ
ِ��ن ذِي ال�� ُع َّ
َك َما تُ�� ُو ِقّ َ

وكان العرب يطلون الجمل الأجرب بالقار ،ويعزلونه حتى ال ُي ِ
عدي ال�سليم ،يقول
طريح(((:
هو ناظر فيه �إلى قول النابغة في اعتذاره للنعمان بن المنذر:
���ر َك��� ِنّ���ي ب��ال��وع��ي��دِ َك����أَنَّ���نِ���ي
ف�ل�ا تَ��� ْت ُ

���ر ُب
�إل��ى
ِ
النا�س َم ْطل ٌِّي بِ�� ِه ال��قَ��ا ُر �أَ ْج َ

ونطالع �أبيات ًا �أخرى ليزيد بن الحكم الثقفي ي�شكو ممن حوله ،حزيناً� ،ساخطاً ،متذمراً

من �أقرب النا�س �إليه ،فهذا �أخوه عبد ربه الثقفي يقابل الإح�سان بالإ�ساءة ،والخير بال�شر،
((( ديوان امرئ القي�س.19 :
((( انظر الأغاين .103/7
((( �سبق تخريج البيت.
((( وهو مثل َم َّر �سابق ًا يف الدرا�سة دلي ً
ال على ا�ستلهام طريح �صوراً بيانية من اجلاهليني.
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والر�ضا بالحقد ،فيقول(((:
ال�ش ْحنَا َء يُ ْ�ضمِ ُر َها
ِ��ي َّ
�أخ��ي يُ�سِ ُّر ل َ

��م�� ِر ِه ال��دا ُء
حتى روى َج��وفَ�� ُه م ْ
ِ��ن غِ ْ

ع��ت غ َُّ�صتَ ُه
ُ�����ص�� ٍة ج�� ِ ّر ُ
����را ُن ذو غ َّ
َح َّ

�����ص�� ِة ال��م��ا ُء
��ر َ
���ض ُدونَ ال�� ُغ َّ
وق��د تَ�� َع َّ

وال�شاعر يعي�ش حالة نف�سية �أليمة حزينة كتلك التي تجرع مرارتها من قبل طرفة بن العبد

فقال(((:

ا�ض ًة
َو ُظ�� ْل ُ��م َذوِ ي الق ُْربَى �أَ� َ��ش�� ُّد َم َ�ض َ

على
الح َ�سا ِم الم َهنَّدِ
ِ
النف�س م ِْن َو ْق ِ��ع ُ

ويالحظ في �شعر ثقيف �أنه �إلى جانب تلك المعاني الم�ستمدة من التراث الجاهلي والدين
الإ�سالمي ،هنالك ٍ
معان اخترعها �شعراء ثقيف وابتكروها ،ف�أخذها ال�شعراء عنهم ،من ذلك

قول �أمية بن �أبي ال�صلت:

���د َك��فَ��ان��ي
��اج��تِ��ي �أَ ْم َق ْ
��������ر َح َ
�أَ�أَ ْذ ُك ُ

��ي��م��تَ َ
��ح��يَ��ا ُء
��ك الْ َ
َح����يَ����ا�ؤُ َك �إِ َّن ِ���ش َ

��م َ
���ر ٌم
ِ��ال��ح��ق��وقِ َو�أَنْ َ
��ك ب ُ
َوعِ �� ْل ُ
�����ت َق ْ

لَ َ
��ب ال��م��ه�� َّذ ُب وال�سنَا ُء
���ك الْ َ
�����س ُ
��ح َ
ع��ن ال ُ
ِ��ي َو َال َ َ ُ
��خ�� ُل ِ��ق ال َّ
�����س��ن ِ ّ

���اح
ك����ري����م ال يُ����� َغ����� ِيّ�����ر ُه َ
����ص���بَ ٌ
ٌ

م�ساء(((

وهي �أبيات تخيرها ابن ر�شيق ،فو�ضعها في باب االقت�ضاء واال�ستنجاز(((.
وقد �أخذ ابن الرومي هذا المعنى فقال:
�أَغْ��نَ��ى ال�� ُع��فَ��ا ُة بِ�� ِه ع��ن َّ ْ

التعري�ض َ�صاف ََح َ�سمتَ ُه
��ن �إذَا
ُ
يَ��ا َم ْ

الت�ص ِريح(((

ِ

وا�ستلهم المتنبي هذا المعنى فقال:
�أَقَ���لُّ َ���س َ
��ف َع ْن ُك ُم
��ب َم��ا َخ َّ
�لامِ��ي ُح ُّ

َو�أَ ْ���س ُ
اب
��ك ُ
��ت َك ْ��ي َ��م��ا َال ي��ك��ونَ َج��� َو ُ

((( الأبيات يف الأغاين  ،294/12واخلزانة للبغدادي .56/1
((( ديوان طرفة.80 :
((( انظر :ديوان �أمية بن �أبي ال�صلت.334 – 333 :
((( انظر :العمدة.437 :
((( انظر :ديوان ابن الرومي  339/1دار الكتب العلمية.
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َ
وفيك ف ََطانَ ٌة
��ات
وف��ي النف ِ
ْ�س ح��اج ٌ

اب(((
وخِ َط ُ

�سكوتِي بَ��يَ��ا ٌن عِ �� ْن�� َد َه��ا َ

وعن �أمية �أخذ �شاعر �آخر هذا المعنى فقال:
لأَ ْ���ش ُ
��رنَّ َ
��ت بِ�� ِه
��م َ
��م ْ
��ك م��ع��روف��اً َه َ
��ك َ

ُ
معروف
بالمعروف
�إ َّن اهتما َم َك
ِ
وف(((
م�صر ُ

وال �أل���و ُم َ
�����ض�� ِه َق��� َد ٌر
���م يُ ْ��م ِ
���ك �إن لَ ْ

فال�شي ُء بال َق َد ِر المحتو ِم َ ْ ُ

وقد �أورد الدكتور �صالح المنجد في مقدمة تحقيقه ديوان �أبي محجن �أثر �أبي محجن،

وت�أثير �شاعريته في ال�شعراء من بعده ،فقال(((:

وقد ت�أثر بع�ض ال�شعراء العبا�سيين ب�أبي محجن في خمرياته ،ومنهم ال�شاعر العبا�سي

المخ�ضرم �أبو الهندي((( القائل:

َو َر َق الْ َ
�����ص َ��ر ْه
���ب��� ِري مِ�� ْع َ
���ر ِم َو َق ْ
���ك ْ

ِ����ت يَ��� ْوم���اً َك��فَ��نِ��ي
اج��� َع��� ُل���وا �إِنْ م ُّ
ْ

اح َح��� ْو َل المقْبَ َر ْه
واج��ع��ل��وا الأ ْق����� َد َ

ال����راح َم��عِ��ي
وادف��نُ��ون��ي وادفِ���نُ���وا
َ

هلل غَ����داً
ِ�����ن ا ِ
�إِنَّ�����نِ�����ي �أَ ْر ُج���������و م َ

اح ُح ْ�س َن الْ َم ْغف َِر ْه
ال���ر ِ
بَ�� ْع�� َد � ُ��ش ْ��ر ِب َّ

قال المنجد :وهذا يذكرنا بقول �أبي محجن:
����ر ِ ّوي عظامي بعد م��وت��ي عرو ُق َها
تُ َ

أ���ص��ل كرم ٍة
ِ��ن��ي �إل���ى � ِ
�إذا ُّ
م��ت ف��ا ْدف ِ ّ

ُ
ِ���ت �أن ال �أذوق�� َه��ا
�
أخ����اف �إذا م��ا م ُّ

���دفِ���نَ��� ِنّ���ي ب���ال���ف�ل�ا ِة ف���إنَّ��ن��ي
وال تَ ْ

وقول �أبي محجن �أكثر نعومة ورقة(((.
ومما �سبق �إليه ال�شعراء الثقفيون وعده ابن ر�شيق من التوليد :قول �أمية بن �أبي ال�صلت–

((( انظر� :رشح ديوان املتنبي .324/1
((( انظر :العمدة.437 :
((( ديوان �أبي حمجن ب�رشح الع�سكري.7 ،6 :
((( هو غالب بن عبد القدو�س بن �شيث بن ربعي� ،شاعر مطبوع ،من خم�رضمي الدولتني الأموية والعبا�سية ،كان جزل
ال�شعر ،ح�سن الألفاظ ،لطيف املعاين� ،أخمله و�أمات ذكره بعده من بالد العرب ومقامه ب ِِ�س ِج ْ�س َتانَ وخرا�سان ،و�شغفه
بال�رشاب ،ومعاقرته �إياه ،وف�سقه وما يتهم به من ف�ساد الدين ،وهو �أول من و�صف اخلمر من �شعراء الإ�سالم ،انظر:
الأغاين .209 :20
((( ديوان �أبي حمجن ب�رشح الع�سكري.7 :
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�أي�ض ًاً -يمدح عبد اهلل بن ُج ْدعان:

����ت ْ
���س �أَ َّو ُل ُك ِ ّ
���ل
َو�أَنْ َ
ال��ر�أ ُ

ل ُ
ِ����ك ِ ّ
���ب
����ج َو ُ
����ص��� ْل ٌ
����ل َق��بِ��ي��ل�� ٍة ثَ����بَ ٌ

َها ِد(((

وعنه �أخذ ُن َ�ص ْيب((( فقال لمواله عمر بن عبد العزيز:
قري�ش
أ����س
واب���ن َ�س ِيّدِ َها
ٍ
ف��� َ
أن��ت ر� ُ
ُ

أ���س في ِه يكونُ ال�سم ُع والبَ َ�ص ُر
وال��ر� ُ

قال ابن ر�شيق« :فو َّلد هذا ال�شرح و�إن كان ُم ْجم ً
ال في قول �أمية بن �أبي ال�صلت ..ثم �أتى

علي بن جبلة((( فقال يمدح حميد بن عبد الحميد:
ُّ
��م و�إِم������ا ُم ال�� ُه�� َدى
ُ
�����س ٌ
ف��ال��ن��ا���س جِ ْ

أ���س
��ن ف��ي ال��ر� ِ
أ������س ،و� َ
ر� ٌ
أن����ت ال�� َع ْ��ي ُ

الع ْي ِن على ُم َ�ش َّب ٍه معين ،ولم يفعل ن�صيب كذلك ،لكن �أتى بال�سمع والب�صر
ف�أوقع ِذكْ َر َ

على جهة التعظيم؛ لأن من ولد عمر ولي َع ْهد ،ففي قول علي بن جبلة زيادة ..وجاء ابن

الرومي فقال:

�����ن الأم������ي������ ِر ه����ي ال����وزي����ـ
�����ي ُ
َع ْ

��ي��ر
ـ����ر و�
���ره���ا ال��بَ ِ
َ
�����ص ُ
أن�������ت ن���اظِ ُ
ُ

فرتب �أي�ض ًا ترتيب ًا فيه زيادة ،فهذا مجرى القول في التوليد»(((.
ومن ذلك �أي�ض ًا قول �أمية بن �أبي ال�صلت(((:
��ت َع ْ��ب َ
��ت َه َ��رم��اً
��م ْ
��م ْ
َم ْ
��ط�� ًة يَ ُ
���م يَ ُ
���ن لَ ْ

���ر ُء ذائِ��قُ�� َه��ا
أ���س
��ـ��م�� ْو ُت ك��� ٌ
َ
الْ َ
وال���م ْ

ُ
ومعظمه ،و�صدر القطا.
وو�سط ال�شيء
((( الثبجَ :حم َّر َك ُة ما بني الكاهل �إىل الظهر،
ُ
((( ن َُ�صيب الأكرب :هو ن�صيب بن رباح موىل عبد العزيز بن مروان ،كانت �أمه �سوداء فوقع عليها �أبوه فجاءت بن�صيب،
فوثب �إليه عمه بعد وفاة �أبيه فباعه ،وكان �شاعراً فح ً
ال مقدم ًا يف الن�سيب واملديح ،ومل يكن له حظ يف الهجاء ،وكان
عفيفاً ،تويف يف حدود الع�رشين بعد املئة ،انظر :فوات الوفيات .197/4
((( هو �أبو احل�سن علي بن جبلة بن م�سلم بن عبد الرحمن ،املعروف بال َع َك َّوك ،ال�شاعر امل�شهور� ،أحد فحول ال�شعراء
املربزين ،قال اجلاحظ يف حقه :كان �أح�سن خلق اهلل �إن�شاداً ،ما ر�أيت مثله بدويّ ًا وال ح�رضيّاً ،وكان من املوايل ،ولد
�أعمى ،وكان �أ�سود �أبر�ص ،وله يف �أبي ُدلف العجلي و�أبي غامن حميد بن عبد احلميد الطو�سي غر املدائح ،غ�ضب
عليه امل�أمون م َّتهِ م ًا �إياه بالكفر والإحلاد واملجون يف بع�ض �أ�شعاره ،ف�أمر ب�إخراج ل�سانه من قفاه ،فمات ،وكان ذلك
يف �سنة ثالث ع�رشة ومئتني ببغدادَ .
العك َّوك :هو ال�سمني الق�صري مع �صالبة ،انظر :ابن خلكان .354-350/3
((( انظر :العمدة.222 :
((( انظر� :أمايل املرت�ضى .533/1
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ف�أخذ طريح هذا المعنى فقال(((:
���ر َح ْ��ي��نُ�� ُه
وال�����ش��ي ُ
��ب غَ���ايَ��� ُة َم ْ
���ن ت���� َّأخ َ

���ج��� َز ُع
����ن يَ ْ
ال ي�ستطي ُع ِدفَ����ا َع���� ُه َم ْ

و�أخذ مروان بن حف�صة عن طريح بن �إ�سماعيل الثقفي هذا القول ،فقال(((:
���ر ْت
َو َم ْ
�����ن ُم���� َّد ف��ي �أي���امِ��� ِه فَ���تَ����أَ َّخ َ

َّ
ال���ش��ك � َ��ش��امِ�� ُل�� ْه
فال�شيب
َم��نِ��يَّ��تُ�� ُه،
ُ

ثم جاء �شاعر �آخر فقال(((:
��ب
ِ��ر ِ���س��ي لي�س َ�ش ْيبِي ِب�� َع َ
��ج ْ
قُ���لْ لِ��ع ْ

��ب
����ن يَ��ع ْ
���م���ا ٍر يَ��� ِ��ش ْ
َم ْ
ِ�����ش ي��ا �أ َّم َع َّ

وقال �أبو العتاهية(((:
�����ت
����ن �أَتَ ْ
وال��م��نَ��اي��ا ال تُ���بَ���الِ���ي َم ْ

���ن ْ
يكبُ ْر يَ ُم ْت
��ن يَع ْ
��ر ْم َو َم ْ
َم ْ
ِ�ش يَ�� ْه َ

فابتكار �أمية و�سبقه �إلى هذا المعنى جعل ال�شعراء من بعده يولدون من قوله �أقواالً.
ومن المعاني الجديدة التي �سبق �إليها ال�شعراء الثقفيون ما قاله طريح الثقفي:
لل�شمل ُم ْجتم ُع
َه��لْ بَ�� ْع�� َد ُف��ر َق��تِ��هِ��م
ِ

الحي الذين َغ َد ْوا
يا ليت �شِ ْع ِري َع ِن ِ ّ

وال��ق��ل��ب م��ن��ي ع��ل��ى �آث��اره��ـ��م ق َ
ِ��ط�� ُع

�أتْ��بَ�� ْع��تُ��ه��م ُم��قْ��ل�� ًة ج����ا َد ْت ب���أد ُم��عِ��ه��ا
فكل ما كنت �أخ�شى قد ُفجِ ْع ُت به

فلي�س ل��ي م��ن ف����راقٍ م����ر ًة َج���� َز ُع

والبيت الأخير من هذه الأبيات ينطوي على معنى جديد ،ففقدان الأحبة �أعظم ما ُم ِن َي
به ،ولذا فهو ال ي�أبه بفقدان �أي �شيء �آخر ،وقد �شاع هذا المعنى من بعده.
وطريح و�إن كثر ت� ُأثر ُه بالقدماء� ،إال �أنه قد �ساير ع�صره ،و�سار القديم مع الجديد في فنه

�صدر البيت قديم ًا في لغته ومعناه ،وي�أتي عجزه جديداً ق�شيب ًا في مبناه،
و�شعره ،وقد ي�أتي
ُ

قال طريح:

((( �أمايل املرت�ضى .533/1
((( �أمايل املرت�ضى .533/1
((( �أمايل املرت�ضى .533/1
((( �أمايل املرت�ضى .533/1
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ال�ض َحى
كالب ِ
��ي يَ َل َم ُع في ُّ
ِي�ض ب��الأُ ْدحِ ِ ّ

نَعِيم(((

ِيم
ُ
فالح ْ�س ُن ُح ْ�س ٌن والنَّع ُ

ُ

ف�إذا قر�أنا �أبياته في المديح فال ي�سعنا �إال �أن نقول كما قال المرت�ضى في �أماليه« :وهو من

المعاني التي �سبق �إليها» ،قال طريح:

ج��������وا ٌد �إذا جِ ���� ْئ����تَ���� ُه راج����ي����اً

َك��ف َ
َ��اك ال�����س��� َ
���د َت َع���ا َدا
ؤال و�إِنْ ُع ْ

�����ض��ا
�������س
ِ
���ب���ي���ك ال��نُّ َ
خ��ل�ائِ����قُ���� ُه َك َ

ِر ال يعملُ
ال��ده��ر فيها
ُ

فَ�سا َدا(((

َ

فهذان البيتان ال يح�سب �أحد �أنهما من ال�شعر الأموي في �شيء ،بل نجد لهما نظائر في

ال�شعر العبا�سي؛ فهما به �أ�شبه ،وبتركيبه �أقرب.

وطريح المتمكن من موهبته ،المجيد لفنه؛ يبتكر المعاني وال�صور التي لم ُي ْ�س َب ْق �إليها،

ومن ذلك قوله:

ْ�����س ْ��دتَ��ن��ي
� ْ
أ�صلحتَني ب��ال��ج��و ِد بَ��لْ �أَف َ

��خ ُ
�����س��انَ��ا
�����س َّ
��ط ا ِلإ ْح َ
وت��ر ْك��تَ��ن��ي �أَتَ َ

��ن َج���ا َد بَ�� ْع�� َد َك ك��ان ج���و ُد َك َف��و َق�� ُه
َم ْ

���ن
ال َك���انَ ب�� ْع��دك ك��ائ��ن��اً َم ْ

َكانَا(((

َفب ْ�س ُط يد الممدوح له جعله يحتقر � َّأي ٍ
جود ممن �سواه.

�أو قوله:

���ت
��م��ا ِء �إِنْ َ �أفَ��� َل ْ
ال�����س َ
م��ث��لُ ن��ج��و ِم َّ

مِ�� ْن�� َه��ا ن��ج��و ٌم بَ���� َد ْت

ن َ َظائِر َها(((

ُ

�إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ت�ؤكد �أن �شعراء ثقيف تركوا �أثراً في ال�شعراء الذين
جاءوا ِمن َب ْع ِدهم ،مثلما �أنهم ت�أثروا بغيرهم ،وهذا حكم عام على �شعراء قبائل العرب� ،إذ
نجدهم مت�أثرين وم�ؤثرين ،بل هو حكم عام على ال�شعراء كافة؛ �إذ البد لل�شاعر �أن يثقف

نف�سه بحفظ �أ�شعار المتقدمين� ،إلى جانب امتالكه �أدوات فنه الأ�سا�سية التي ال غنى عنها ،من
وزن ونحو ولغة وموهبة ،هذا مع �ضرورة اطالعه على �أ�شعار معا�صريه ،وقد نبه النقاد على

((( انظر :الأغاين .301/4
((( انظر� :أمايل املرت�ضى .574/1
((( انظر :الأ�شباه والنظائر للخالديني.14/1 :
((( انظر :حما�رضات الأدباء .160/1
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ذلك((( ،ولذا تمتزج في �شعر كل �شاعر معان م�ستمدة من تجربته الخا�صة في الحياة؛ بمعان

ا�ستمدها من تجارب الآخرين.

يبرز �أثر الإ�سالم وا�ضح ًا في الن�سيج ال�شعري الثقفي ،ي�ستوي في ذلك ال�شعراء الجاهليون

ك�أبي ال�صلت بن �أبي ربيعة ،وابن الذئبة ،والمخ�ضرمون ك�أمية ،و�أبي محجن الثقفي،
والإ�سالميون كالأ�سود بن م�سعود والأمويون كالنميري ،وطريح ،والحجاج بن يو�سف،

والمختار بن �أبي عبيدة الثقفي ،وغيرهم.

ويتنوع �شعرهم بتعدد م�صادر �أخذهم �أو اقتبا�سهم من الإ�سالم وكتابه الكريم ،فمنها ما

يظهر فيه الأثر القر�آني وا�ضحاً ،ومنها ما يظهر فيه �أثر المعاني الدينية دون �أن يكون فيه �أثر

قر�آني ،ومنها بع�ض المعاني ال�سيا�سية الم�أخوذة عن مفاهيم دينية.

فمما ظهر فيه الأثر القر�آني وا�ضح ًا قول �أبي ال�صلت بن �أبي ربيعة:
ث����اق����ب����ات
�إن �آي����������ات رب����ن����ا
ٌ

ال ي���م���اري ف��ي��ه��ن �إال ال��ك��ف��و ُر
{(((.

ولعله مت�أثر فيه بقوله تعالى} :
ومما يظهر فيه الأثر القر�آني وا�ضح ًا قول ابن الذئبة:
���م َ
َ��ر
���رك م���ا لِ�� ْل��فَ��تَ��ى م ْ
لَ��� َع ْ
ِ����ن َم��ف ْ

���ر
َم����� َع ال���م���وت ي��� ْل َ
���ح���قُ��� ُه وال���كِ ���بَ ْ

���ر ٌة
����ر َك م���ا ل��ل��ف��ت��ى َ
����ص ْ
لَ���� َع ْ
���ح َ
����م ُ

ِ�����ن َو َز ْر
ل��ع��م��رك م���ا �إِنْ لَ����� ُه م ْ

وهو م�أخوذ عن معنى قوله تعالى} :

{(((.

وقول ابن الذئبة �أي�ض ًاً:
��ي��اف َو�أَ ْد َر ِاع
َولَ���� ْو تَ��قَ�� ْو َه��ا ب���أَ ْ���س ٍ

ال���م���نِ���يَّ��� َة ب��ال��ف��ت��ي��انِ ذاه���ب��� ٌة
�إن َ
((( انظر :العمدة ،364 – 361 :ومنهاج البلغاء.27 :
((( العنكبوت.47 :
((( القيامة.11-6 :
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{(((.

م�أخوذ عن معنى قوله تعالى} :
وقول ابن الذئبة �أي�ض ًاً:
بينا الفتى يبتغي م��ن عي�شه ���س��دداً

�إذ ح��ان يوماً فنادى با�سمه الداعي

هو م�أخوذ عن معنى قوله تعالى} :

{(((.

قوله تعالى} :

{(((� ،أو

ومن ال�شعراء المخ�ضرمين �أمية بن �أبي ال�صلت((( ،وله �شعر ديني مت�أثر فيه غالب ًا بالقر�آن،
و�أبيات ُه �إنما هي �آيات قر�آنية ُن ِظ َم ْت َن ْظ َم �شعرٍ  ،وله �أخبار كثيرة �إن �صحت؛ فهي ت�شير �إلى �أنه

لم يبق �إلى جوار النبي مدة طويلة لكي ي�سمع منه �أو من �أ�صحابه ،وتذكر م�صادر �أخرى �أنه

لم يكن ينظم �شعره على ن�سق القر�آن(((.

يت�ساءل الدكتور بهجة الحديثي فيقول :كيف نظم �أمية ذلك ال�شعر المطابق للقر�آن؟

أنظم ُه في الجاهلية قبل الإ�سالم؟ �أم نظمه بعد الإ�سالم مت�أثراً بالقر�آن� ،أم هو منحول عليه،
� َ

نحله الم�سلمون ون�سبوه �إليه(((؟

ثم يقول :وحتى نجيب عن هذه اال�ستف�سارات؛ ف�إن الأمر يتطلب منا �أن نعرف تاريخ

نظم تلك الق�صائد ،وهذا �أمر ع�سير ،ونحن �إن علمنا بع�ضها كق�صيدته التي رثى بها قتلى

قري�ش في وقعة بدر؛ ف�إننا ال ن�ستطيع معرفة بقية تلك الق�صائد ،كما �أننا ال نملك دلي ً
ال �أي

دليل لإثبات �شعره المطابق للقر�آن �أنظمه قبل الإ�سالم �أم بعده؟

ويخل�ص الدكتور بهجة الحديثي �إلى �أن �شعر �أمية الديني يمكن تق�سيمه �إلى ق�سمين :ق�سم
((( الن�ساء.78 :
((( القمر.6 :
((( ي�س.49 :
((( �سمع �أمية بخرب ال ّنبوة فهرب �إىل اليمن ،ثم �إىل البحرين ،ثم عاد بعد ثماين �سنوات والتقى بالنبي  ،و�سمع منه �سورة
(ي�س) ،ثم خرج بعدها �إىل ال�شام ،وعاد �إثر معركة بدر الكربى لريثي قتلى امل�رشكني ،ورجع �إىل الطائف ،ومات بها
كافراً ومل ي�سلم ،انظر ،التاريخ الكبري .127/3
((( التاريخ الكبري .127/3
((( انظر� :أمية بن �أبي ال�صلت حياته و�شعره.127 :
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يظهر فيه �أثر الحنيفية والكتب المقد�سة والتوراة والإنجيل ،وق�سم يظهر عليه �أثر القر�آن.

ويميل الباحث �إلى �أن الق�سم الأول من ال�شعر له كما يظهر من لغته و�أ�سلوبه ومعانيه ،و�أما
الثاني فيميل �إلى �أن يكون منحو ًال عليه ،وهذا وا�ضح من ركاكة لغته ،و�ضعف �صياغته،

و�أ�سلوبه الم�ستمد من القر�آن(((.

ف�شعر �أمية دخله االنتحال ،وو�ضع فيه مالي�س له ،ولكن ذلك ال يعني �أن جميع �شعره

منحول ،كما يقول الدكتور طه ح�سين الذي ذهب �إلى «�أن هذا ال�شعر الذي ي�ضاف �إلى

�أمية بن �أبي ال�صلت و�إلى غيره من المتحنفين الذين عا�صروا النبي  وجاءوا قبله؛ �إنما نحل
نحالً ،نحله الم�سلمون ليثبتوا �أن للإ�سالم قدمة و�سابقة في البالد»(((.

ويرد الأ�ستاذ محمد الخ�ضر ح�سين عليه قوله؛ ويـرى «�أن الرواية التي جاءت عن

عزى �إلى �أمية وفيه تحنف
النبي �« :آمن �شعره وكفر قلبه» �صحيحة ،فما يروى من �شعرٍ ُي َ
محتمل لأن يكون ثابت ًا عنه ،ويقول :لي�س من �أدب البحث الت�سرع �إلى الحكم بانتحاله
لمجرد ما فيه من التحنف ،و�إنما ينظر فيه ك�شعر ٍ
خال من هذا المعنى ،ف�إن لم ي�صل �إلى
الطعن في ن�سبته �إلى �أمية من طريق اللفظ والمعنى �أو الرواية؛ جاز لنا �أن نكتبه في ديوان �أمية،

ونقول عند �إن�شاده :هذا �شعر �أمية»(((.

ويناق�ش الأ�ستاذ محمد الخ�ضر ح�سين الم�س�ألة في كتابه ال�شعر الجاهلي ،فيقول« :و�إذا

كان يرمي (طه ح�سين) بانتحال ال�شعر وافترائه جماعة التابعين ليمهدوا كما يقول للنبوة،

فهو َ�س َف ٌه وتخريف؛ لأن الدين كان قد وثب وثبته ،وقويت �شوك ُته ،وعلت كلم ُته ،و�شد
�شده ،وبلغ من ال�شهرة َح َّده ،و�صار ال معنى للتمهيد للبعثة»(((.
َّ

�إن �أمية بن �أبي ال�صلت معروف في الأحناف ،الذين كانوا على دين قريب من الإ�سالم،

ودعوا �إلى التوحيد ،وهذا �أمر ثابت تاريخياً ،وقد �أ�شار القر�آن �إلى ذلك التحنف في غير
((( �أمية بن �أبي ال�صلت حياته و�شعره.127 :
((( يف الأدب اجلاهلي.145 :
((( نق�ض كتاب يف ال�شعر اجلاهلي.220 :
((( نق�ض كتاب يف ال�شعر اجلاهلي.220 :
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{(((،

مو�ضع فقال تعالى} :

فمن الطبيعي �أن يقول �أمية ذلك ال�شعر الذي نجد عليه تلك الم�سحة الدينية ،فالكتب
المقد�سة بين يدي �أولئك الحنفاء تنطق بكل ذلك ،فلم ال تكون تلك الأفكار والأ�شعار

�إرها�صات �سبقت الدين الإ�سالمي ومهدت له؟ كل ذلك يكون ولكن« :قد تنكر العين �ضوء
ال�شم�س من رمد» ،وعلى �أي حال فما ُيهِ ُّمنا هو وجود �أثر الإ�سالم وتعاليمه في �شعر الثقفيين

ومنهم �أمية ،الذي قال عنه الر�سول « كاد �أن ي�سلم»((( ،وذلك بعد ما �سمع ق�صيدته التي
يقول فيها:

�����ص��ب��ح��ن��ا
ال��ح��م��د هلل م��م�����س��ان��ا و ُم ْ

�����س��ان��ا
ب��ال��خ��ي�� ِر َ
���ص��بَّ َ
��ح��نَ��ا رب���ي وم َّ
{(((.

اللفظ والمعنى قريبان من قوله تعالى} :

يرى ابن ع�ساكر �أن قول ر�سول اهلل هذا ،يعني �أنه قرب من �أن ي�سلم ال�شتمال �شعره على

التوحيد والحكم البديعة((( ،وفي (حياة الحيوان) �أن النبي  قال ذلك لما �سمع قوله(((:
ُ
والملك ربنا
ل��ك الحم ُد والنعما ُء

��ج�� ُد
فال �شي َء �أعلى منك َج��� ّداً َو�أَ ْم َ

ٌ
���ش ال�سما ِء ُم َه ْيمِ ٌن
مليك على َع ْ��ر ِ

ل���ع���زتِ��� ِه ت��ع��ن��و ال���وج���وه وت�����س��ج�� ُد

ح��ج��اب ال��ن��و ِر وال��ن��و ُر ح��ولَ�� ُه
عليه
ُ

و�أن������ه������ا ُر ن������و ٍر ح���ول���ه ت��ت��وق�� ُد

والأبيات فيها من �آيات الحمد والثناء على اهلل تعالى مما امتلأت به �آيات الكتاب

العزيز مثل}:

{((( ،وقوله تعالى} :

{(((.

((( �آل عمران.67 :
((( الأغاين  ،129/4وانظر �أمية بن �أبي ال�صلت حياته و�شعره.128 :
((( الروم.17 :
((( التاريخ الكبري .120/3
((( حياة احليوان .195/2
((( طه.6-5 :
((( طه.111 :
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ولكثرة حديثه عن الحياة الأخرى لقبه الأ�صمعي ب�شاعر الآخرة ،وكان يقول :ذهب �أمية

في �شعره بعامة ذكر الآخرة ،وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب ،وذهب عمر بن �أبي ربيعة

بعامة ذكر ال�شباب(((.

ويرى ابن �سالم �أنه كان «كثير العجائب وهو يذكر في �شعره خلق ال�سماوات والأر�ض،

يذكر المالئكة ،ويذكر من ذلك ما لم يذكره �أحد من ال�شعراء .قال :وكان قد �شام �أهل
الكتاب»(((.

وفي ق�صيدته ال�سابقة يقول(((:
و�أنَّ���ى يكون الخلق كالخالق ال��ذي

وال���خ�ل�ائ���ق تَ�� ْن��فَ�� ُد
ي����دوم وي��ب��ق��ى
ُ

�إم�����ا ٌء ل���ه ط���وع���اً ج��م��ي��ع��اً و�أَ ْع����بُ���� ُد

والخلق ُك ُّل ُه ْم
الخلق
هو اهلل ب��اري
ِ
ُ

والق�صيدة طويلة يح�س قارئها فيها ب�أثر الحنيفية وا�ضحاً ،فلغتها و�أ�سلوبها ومعانيها� ،أ�شبه

ب�سائر �شعر �أمية ،ولهذا ُي�ستبعد �أن تكون منحولة عليه.
ويظهر �أثر الحنيفية وا�ضح ًا �أي�ض ًا في قوله(((:
ال���ح���م���د هلل ال�������ذي ل����م ي��ت��خ��ذ

ول��������داً وق������در خ��ل��ق��ه ت���ق���دي���راً

وهو �شبيه بقوله تعالى} :

{(((.

وقوله �أي�ض ًا(((:
وع���ن���ا ل���ه وج���ه���ي وخ��ل��ق��ي ك�� ُّل�� ُه

ف��ي ال��خ��ا���ش��ع��ي��ن ل��وج��ه��ه م�شكورا

((( فحول ال�شعراء ،35 :الأغاين .125/4
((( طبقات فحول ال�شعراء.220 :
((( انظر الديوان ،والق�صيدة كاملة يف (امل�ستدرك على ُ�ص َّناع الدواوين املطبوعة) من الدرا�سة التي بني �أيدينا.
((( ديوان �أمية.409 :
((( الفرقان.2 :
((( ديوان �أمية.409 :
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وهذه الق�صيدة ك�سابقتها �إال �أنها �أكثر �أخذاً لألفاظ القر�آن الكريم وعباراته� ،أما معانيها

فتدل على ثقافته الوا�سعة واطالعه على الكتب المقد�سة.

وقد ذكر اليو�سي((( �أبيات �أمية بن �أبي ال�صلت في مدح عبد اهلل بن جدعان:
��ق الْ َ
�����س��ا ُء
��خ�� ُل ِ
َع ِ
���ن الْ ُ
��ك�� ِر ِ
ي��م َو َال َم َ

���اح
�����ر ُه َ
����ص���بَ ٌ
َك����� ِر ٌ
ي�����م ال يُ����� َغ����� ِيّ ُ
�إِذَا �أَثْ���نَ���ى َع�� َل ْ��ي َ
���ر ُء ي��وم��اً
��ك الْ َ
���م ْ

����ض��� ِه ال���ثَّ���نَ���ا ُء
���ر ِ
َك����فَ����ا ُه م ْ
ِ�����ن تَ��� َع ُّ

قال اليو�سي« :كثيراً ُي ْن ِ�شد ال�سادات ال�صوفية :كريم ال يغيره ..البيت ،يتمثلون بذلك عند

التنبيه على �أن التعر�ض لمواهب المولى جلت كلمته ،ومزيد منحه الجميلة ،ومننه الجزيلة،

بطريق الثناء وال�شكر والذكر ،وكثرة التحميد والتبجيل والتعبد والمجاهدة؛ �أبلغ من التعر�ض
لذلك بمجرد الدعاء طلب ًا لنيل حاجة»(((.

و�أمية لي�س بدع ًا من ال�شعراء في هذا النهج الديني الذي �سلكه ،فهذا زهير بن �أبي �سلمى

يقول(((:

ف�لا
��م
تكتمن اهللَ م��ا ف��ي ُ
َّ
���ص�� ُدو ِر ُك ْ

ليخفى وم��ه��م��ا يُ ْ
��م اهللُ يَ�� ْع�� َل ِ��م
��ك��تَ ِ

��اب ُف��يُ�� َّد َخ ْ��ر
فيو�ض ْع ف��ي ك��ت ٍ
��ر َ
يُ���ؤَ َّخ ْ

��ج��لْ فَيَ ْنق َِم
لِ��يَ�� ْو ِم الحِ ِ
�ساب �أو يُ�� َع َّ

ومن قبله قال �أو�س بن حجر(((:
���م َط��ا َع��تِ��نَ��ا َوذَا ُق������وا
فَ��� ُذ ْق���نَ���ا َط��� ْع َ

�أط����ع����ن����ا رب����ن����ا وع���������ص����اه ق����و ٌم
ولبيد القائل(((:
ُ
ي��ح��ف��ظ ال���تُّ���قَ���ى الأب�������را ُر
�إن���م���ا

ِ���ر ال����ق����را ُر
و�إل�������ى ا ِ
هلل يَ ْ
�������س���تَ���ق ُّ
������ص����� َدا ُر
اهلل وِ ْر ُد الأُم�������و ِر وا َلأ ْ

و�إل���������ى اهلل ت����رج����ع����ون وع���ن���د
((( زهر الأكم.150/1 :
((( زهر الأكم.151/1 :
((( ديوان زهري.18 :
((( ديوان �أو�س.57 :
((( ديوان لبيد.41 ،38 :
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������س�����را ُر
���ج��� َّل ِ
َولَ����� َديْ�����ه تَ َ
���ت الأَ ْ

ك��ل ���ش��يء �أح�����ص��ى ك��ت��اب��اً َوعِ �� ْل��م��اً

ومن المعاني الدينية التي برزت في �شعر الثقفيين :ما ذكره �أبو محجن الثقفي في �شعره
ِم ْن َت ْر ِك الخمر ،التي ع�شقها و�أحبها و�أغْ رم بها ،وكانت تدب على ل�سانه فينفثها ،حتى ُح َّد

ب�سبب �شربها ومعاقرة ك�ؤو�سها �سبع مرات ،ثم تاب عنها هلل توبة ن�صوح ًا فلم يعد �إليها ،قال:
��ت ما ك ْن ُت �أَ ْ�ش َر ُب
��م تَ َ��ر �أَ ِنّ��ي َو َّد ْع ُ
�أَلَ ْ

ِ��ن ُع��قَ��ا ِر َه��ا
وك��ن ُ
��ت �أُ َر ِ ّوي َها َمتي م ْ

الخي ُر �أَ ْ�شيَ ُب
من الخمر �إذ ر�أ�سي لَ َك ْ
��ر ُب
��ح�� ُّد م���أخ��و ٌذ و�إ ْذ َ�أنَ���ا ُ�أ ْ
ِ�إ ِذ ال َ
���ض َ

فلما َد َر ْوا َع�� ِنّ��ي ال��ح��دو َد تركتُها
����س����أت���ر ُك���ه���ـ���ا للِهَّ ث����م �أَ ُذ ُّم����ه����ـ����ا

حيث تُ ْ�ش َر ُب
��ج ُ��ره��ا ف��ي بي ِت َها
ُ
و�أ ْه ُ

والخير يُ ْط َل ُب
الخير
و�أَ ْ�ض َم ْر ُت فيها
ُ
َ

هكذا ق�ضت الروح الإ�سالمية على منادمة �أبي محجن للخمر وحبه لها .و�إذا كان ِم ْن
تعلقٍ بها� ،أو �أن لها حقوق ًا يجب �أن ُتوفَّى ،ف�إنه يذمها لأنها ت�سفه �شاربها؛ يقول:
ِ��ب تُ�� ْه��ل ُ
ِيما
ِ��ك
ال���رج���لَ َ
ُ
م��ن��اق ُ
الحل َ
ي��م��ا
وال �أَ ْ
����س���قِ���ي بِ��� َه���ا �أَبَ�������داً نَ��دِ َ

���ص��الِ��ح�� ًة َوفِ��ي��ه��ا
أي�����ت َ
ر� ُ
��ر َ
ال��خ ْ
��م َ
���ربُ���ه���ـ���ا َح���يَ���اتِ���ي
فَ��ل��اَ وا ِ
هلل � ْ
أ����ش َ
وهو ناظر في هذا المعنى �إلى قوله تعالى} :
{(((.

و�أبو محجن يعلن توبته ،وي�أخذ المواثيق على نف�سه �أال يعود �إلى �شرب الخمر ،وقد ت�أثر
بالإ�سالم ،وفَهِ َم ال ِ
آيات البينات ،وتغلغل حب الإ�سالم في قلبه ،فندم على ما فعل ،وعزم على

�أال يعود ،ولج�أ �إلى اهلل طالب ًا العفو والمغفرة .يقول(((:
ال���رح���ي���م ف���إن�� ُه
هلل
�������وب �إل����ى ا ِ
�أَتُ
ُ
ِ

��م يُ�� َع��اوِ ِد
��ب
��ور لِ�� َذنْ ِ
غ��ف ٌ
ال��م��ر ِء َم��ا لَ ْ
ْ
َ
وال ت��اب��ع��اً
ال��م�� َع��انِ��دِ
ق���ول ال�سفي ِه ُ

ول�س ُت �إلى ال�صهبا ِء ما
ع�شت عائداً
ُ
ْ

العر�ش �شاهِ دِ ي
�أع��و ُد لها ،واهللُ ذو
ِ

وك��ي َ
��ت َر ِبّ���ي مواثِقاً
��ف َو َق ْ
���د �أع��ط��ي ُ
((( البقرة.219 :
((( ديوان �أبي حمجن �صنعة �أبي هالل الع�سكري.36 ،35 :
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وهو ناظر فـي هذه التوبة �إلى قول اهلل تعالى} :

{((( ،وفي البيت الثالث ناظر �إلى قوله تعالى} :

{(((.

ف�إذا ما انتقلنا �إلى الع�صر الإ�سالمي وجدنا الت�أثر �أي�ض ًا بالمعاني الدينية ،وت�أكيد �أ�صول

الدين ،وتثبيت دعائم العقيدة الإ�سالمية؛ في قول الأ�سود بن م�سعود الثقفي في �أبياته التي
يمدح بها ر�سول اهلل :

��ت َ �أ ْع��بُ�� ُد َر ِبّ���ي َال � َ��ش�� ِري َ
��ك لَ�� ُه
�����س ْ��ي ُ
�أَ ْم َ

�شر
َر َّب ال��عِ��بَ��ا ِد �إِذَا َم��ا ُح َّ
�����ص��لَ البَ ُ

الم َحامِدِ في الدنيا َو َخا ِلقُها
�أَ ْه���لُ َ

حين َال َم��ا ٌء َو َال َ�ش َج ُر
والم ْجتَ َدى َ
ُ
ِ��ن َ�أ ْر َك���انِ��� ِه َح َج ُر
م��ا دام ب��ال َ
��ج�� ْز ِع م ْ

هلل �أَ ْع�����بُ����� ُد ُه
ال �أب���ت���غِ���ي بَ������ َد ًال ب�����ا ِ

وفي الع�صر الأموي وجدنا النميري حين �شبب بزينب �أخت الحجاج؛ �أتى بت�شبيب

مخالف لكثير من ال�شعر الذي قيل في ع�صره ،فلم ي�صف محا�سنها الج�سدية ،ولم يتعر�ض

لذكر مفاتنها المثيرة ،بل مدحها بما يوافق روح الإ�سالم ،فهي ذات طهر وعفاف ،وتقوى

و�صالح ،تتزود بالأعمال ال�صالحة ،تفي بالنذور ،وتلتزم الحجاب ،وعلى هذا النهج �أثنى
�سعيد بن الم�سيب فقال :هذا واهلل مما يلذ ا�ستماعه .ولما ظفر الحجاج بالنميري ا�ستن�شده

ما قال في زينب ،فقال النميري:

تَ َ�ض َّو َع م ِْ�سكاً بَ ْط ُن نَ ْع َمانَ �إِ ْذ َم َ�ش ْت

ات
���ر ِ
بِ���� ِه َزيْ���نَ ٌ
���ب ف��ي ن ْ
ِ�������س��� َو ٍة َع���طِ َ

ن���واح���ب ف���ي نَ ْ
ؤت���ج���رات
������ذ ٍر وم����
ِ
َ

العتيق ب�� ُع ْ��م َ��ر ٍة
البيت
��ن �إل��ى
ِ
ِ
��ر ْج َ
َخ َ

َ
أط����راف ال��ب��ن��انِ م��ن التُّقَى
��م ْ��رنَ �
ي��خ ِ ّ

ات
��ح ال��ل��ي ِ��ل م��ع��ت��جِ َ��ر ِ
ْ
وي��خ��رج َ
��ن ج��ن َ

وهنا قال الحجاج� :صدقت ،هكذا كانت تفعل ،وهكذا المر�أة الحرة الم�سلمة.
ثم تابع النميري فقال:
((( الزمر.53 :
((( النحل.91 :

261

فلما ر�أت رك��ب النميري راعهـا

ح�����ذرات
ِ�����ن ان ي��ل��ق��ي��ن��ه
ِ
وك����ن م َ

قال الحجاج :حق لها �أن ترتاع؛ لأنها في ن�سوة خفرات �صالحات.
ثم تابع النميري فقال:
م������ررن ب���ف���خ رائ����ح����ات ع�����ش��ي�� ًة

م���ع���ت���م���رات
ي��ل��ب��ي��ن ل���ل���رح���م���ن
ِ

قال الحجاج� :صدقت ،لقد كانت حجاجة� ،صوامة ،قوامة ما علمتها .ثم � َّأمنه الحجاج

فلم يعر�ض له.

وفي �أبيات �أخرى لطريح نلحظ فيها ت�أثره بالمعاني الإ�سالمية ،فلي�س للإن�سان �إال ما

�سعى ،و�أف�ضل عمل يقوم به الإن�سان ما كان يبتغي به وجه اهلل محت�سب ًا الجزاء في الآخرة ،و�إن
مما يزيد في الأجل �صلة الأرحام كما ورد في الحديث« :من �أراد �أن ُي َن َّ�س�أَ له في �أجله ف ْل َي ِ�صلْ
َر ِح َمه»((( ،فهو يح�ض على �صلة الأرحام حتى يجازى عليها المرء عاج ً
ال و�آجالً .قال(((:
و�أف�����ض��لُ �أع��م��ال الفتى ال���زا ُد ِل َّلتِي

��ب
ت���دو ُم وت��ح��ل�� ُو لِ��ي عليها ال��ع��واق ُ

���م التي
ال���ر ْح َ
ِ�����ر َك َّ
و�أف�����ض��لُ بِ���� ٍ ّر ب ُّ

عليها ت��ج��ازى �آج ً
ب��ال��رغ��ائ��ب
��ل�ا
ِ

وح ْ�س ُن ثَنَا الأب���را ِر في ِ ّ
فل
ك��ل َم ْح ٍ
ُ

راك��ب
ي���دوم ل��ه م��ا َج��� َّد ف��ي ال�سي ِر
ُ

وحين ح�ضرت الحجاج الوفاة ذكر الموت وكربته ،واللحد ووح�شته ،والدنيا وزوالها،

والآخرة و�أهوالها ،ف�أن�ش�أ يقول:

}

�إن ذن��ب��ي وزن ال�����س��م��اوات والأَ ْر

��ح��ابِ��ي
ِ
����ض َو َظ��� ِنّ���ي ب��خ��ال��قِ��ي �أن يُ َ

����ن ب��ال�� ِ ّر���ض��ا ف��ه��ـ��و ظني
ِ���ن َم َّ
فَ��� َل���ئ ْ

ب��ال��ك��ت��اب َع��� َذابِ���ي
�����ر
ِ
َولَ����ئ ْ
ِ����ن َم َّ

وهي كلها معان �إ�سالمية م�أخوذة من القر�آن الكريم وال�سنة النبوية ،ناظر فيها �إلى قوله اهلل تعالى:

((( �صحيح م�سلم :باب الرب وال�صلة والأدب ،حديث رقم .6688
((( اليمني ،م�ضاهاة �أمثال كليلة ودمنة ،وانظر الديوان �ضمن (امل�ستدرك على �صناع الدواوين املطبوعة).

262

{(((.

{((( ،و�إلى قوله تعالى} :

و�إلى الحديث القد�سي�« :أنا عند ظن عبد ي بي ،(((»....و�أن العبد ال يموت �إال وهو

يح�سن الظن باهلل تعالى.

ومن ال�شعراء الإ�سالميين الذين ذكروا في �شعرهم معاني �سيا�سية م�أخوذة عن مفاهيم

علي
دينية :همام بن الأغفل الثقفي ،وكان ممن خرجوا على عثمان وقتلوه يوم الدار ،وعلى ٍ ّ
يوم �صفين ،فقال:
ِ����ن
������ر ِت
ال��ف�����س��اقِ
ال��ع��ي��ن م َ
ُ
َّ
ق���د َق َّ

وم����ن ر�ؤو�������س ال��ك��ف�� ِر وال��ن��ف��اقِ
����راقِ
ن��ح��ن َق��تَ�� ْل��ن��ا ����ص���احِ َ
���ب ُ
ال����م َّ

ظ���ه���رت
�إذ
ك���ت���ائ���ب ال����عِ����راقِ
ْ
ُ
وق�����ائ����� َد ال����ب����غ����ا ِة وال�������ش���قَ���اقِ

ع��ث��م��انَ ي����و َم ال������دا ِر والإح�������راقِ

ل���م���ا لَ���فَ���فْ���ن���ا ���س��ا َق��ه��ـ��م ب�����س��اقِ

ِّ
��ع��ن
ِ
وال�����ض��رب م��ن ال��عِ��ن��اقِ
ب��ال��ط ِ

وفي �شعر طريح �أي�ض ًا نجد تلك المعاني ال�سيا�سية الم�أخوذة عن مفاهيم دينية وم�صطلحات

�إ�سالمية ،وطريح ي�ستلهم هذه المعاني من القيم الإ�سالمية والتعاليم الدينية التي ح�ض عليها

الإ�سالم .يقول مخاطب ًا الوليد بن يزيد(((:

�أن����ت �إم�����ا ُم ال���ه���دى ال����ذي �أ���ص��ل��ـ

َ�����س�� ُدوا
ـ��ح اهللُ ب��ه ال��ن َ
َ
��ا���س بعد م��ا ف َ

��م
وا���س��ت��ب�����ش��روا ب��ال��ر���ض��ا تَ��بَ ُ
��ا���ش َ��ر ُه ْ

ب���ال���خ��� ْل���دِ لَ����� ْو ق��ي��ل �إن���ك���م خ��ل�� ُد
ُ

� َ
��ج�� ُدوا
������ر ُه َ���س َ
إل���ي���ك ق��د ���ص��ا َر �أَ ْم ُ

َ
��م
ال���ن���ا����س �أ َّن
ل��م��ا �أت�����ى
َ
م��ل��ك�� ُه ُ

ـ����ى ك�����اد ي��ه��ت��ز ف���رح���ة �أُ ُح�������� ُد

وع����ج ب��ال��ح��م��د �أه����ل �أر����ض���ك حتـ
َّ

هذه الكلمات (�إمام الهدى� ،سجدوا ،والخلد ،والحمد) ذات دالالت �إ�سالمية ،لتوطيد
((( الزمر.53 :
((( احلجر.49 :
((( انظر� :سنن الرتمذي :باب الدعوات حديث رقم  ،3952قال �أبو عي�سى :حديث ح�سن �صحيح.
((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل.102 :
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خالفة الوليد وتثبيت دعائمها �سيا�سياً.
هكذا ر�أينا �أن �شعر القوم ا�شتركت في تكوين ن�سيجه المعاني الم�ستمدة من تراث

الجاهلية ،من �أ�شعار و�أمثال وعقائد ،والمعاني الم�ستمدة من الدين الإ�سالمي ،على �أن هذه

الخيوط الدينية تت�سم كلها بالو�ضوح والب�ساطة مع الإيجاز ،بخالف ما نجده لدى �شعراء

القرون التالية ،وال�سيما المت�صوفة منهم؛ وهذه �سمة عامة للمعاني الإ�سالمية لع�صر �صدر
الإ�سالم وع�صر بني �أمية.

كما يالحظ �أن ال�شعراء الثقفيين كانوا مت�أثرين((( بغيرهم ،وم�ؤثرين فيمن بعدهم ،وهذا

ما نبه عليه النقاد((( من �ضرورة �أن يكون لدى ال�شاعر اطالع وا�سع على �أعمال الآخرين

من المعا�صرين ،وحفظ لأ�شعار المتقدمين� ،إلى جانب امتالكه �أدوات فنية �أ�سا�سية من وزن،
ونحو ولغة؛ حتى يطور �شاعريته ،وي�صقل موهبته ،ويمزج معاني تجربته الخا�صة بمعان

ا�ستمدها من تجارب الآخرين« ،ويريق عليها من وهجه ما يجعلها وحدة لها كيان خا�ص،

ت�شعرك �أنك �أمام �شيء جديد متميز ،فيه من لحوم الخراف ال�شيء الكثير ،ولكنها �صارت

في تجاليد ليث»(((.

((( انظر :العجاج حياته ورجزه 374 – 359 :و�شعراء تغلب  319 – 318/1و�شعر بني �أ�سد  345 – 328/1و�شعراء
قبيلة طيئ .663 – 659 ،655/1
((( العمدة  ،364 – 361ومنهاج البلغاء.27 :
((( املازين �شاعراً.115 :
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المبحث الثاني :الخ�صائ�ص اللفظية
لعل �أهم ما ينبغي معالجته في الدرا�سة ال�شعرية ل�شاعر �أو ل�شعراء قبيلة ما؛ فيما يتعلق

بالخ�صائ�ص اللفظية في الدرا�سة الفنية ثالثة �أمور:

�أولها :المنهج المتبع في بنية الن�صو�ص ال�شعرية.
ثانيها :ر�صد �إيقاعات المو�سيقا الداخلية والخارجية.
ثالثها :الجانب اللغوي و�أبرز الق�ضايا النحوية.

منهجهم في بنية الن�صو�ص ال�شعرية:
�إن �أول ما نلحظه عند �شعراء ثقيف في بناء ن�صو�صهم ال�شعرية هو قلة الق�صائد الكاملة فيما

جمعته الدرا�سة لهم ،بالن�سبة �إلى المقطعات والأبيات المفردة ،وذلك �إذا عددنا الق�صيدة ما
بلغ �سبعة �أبيات �أو جاوزها ،والمقطعة ما بلغ �أقل من ذلك على ر�أي بع�ض النقاد(((.

�إذ بلغ عدد الق�صائد عندهم ( )25خم�س ًا وع�شرين ق�صيدة فقط ،في حين و�صل عدد
�ست وت�سعين مقطعة((( ،بعد ا�ستبعاد المقطعات المكررة المن�سوبة
المقطعات �إلى (ّ ٍ )96
�إلى �أكثر من �شاعر من �شعراء القبيلة ،وبعد ا�ستبعاد ( )3ثالث مقطعات لب�شير بن النكث

المن�سوب �إلى ثقيف ولي�س منهم ،ومقطعة �أخرى �أجزم ب�أنها من�سوبة ن�سبة غير �صحيحة �إلى
الحجاج ابن يو�سف الثقفي.

أبيات مفرد ٌة كثير ٌة ال �أدري �أهي بقايا ق�صائد �أم بقايا مقطعات ،و�صل عددها �إلى
وثمة � ٌ

( )61واحد و�ستين بيتاً ،بعد ا�ستبعاد بيت لب�شير بن النكث الثقفي.

ونجد �أن الق�صائد التي ُج ِم َعت لل�شعراء الثقفيين الجاهليين والمخ�ضرمين هي خم�س
((( العمدة.164 :
�ضممت �إىل هذا الإح�صاء �أراجيز ال�شعراء الثقفيني ،وما كان عدد �أبياته �سبعة عددته ق�صيدة ،وما كان �أقل عددته
(((
ُ
مقطوعة؛ و�إن كان ابن ر�شيق يرى �أن الأرجوزة ق�صيدة كرثت �أبياتها �أو ق ّلت ،انظر :العمدة.159 :
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ق�صائد ،بعد ا�ستبعاد ق�صيدتين يتنازعهما �أمية و�أبوه� ،أثبتهما الدكتور ال�سطلي في ديوان �أمية.
نجد من درا�سة بنية ال�شعر الثقفي �أن ال�شعراء الثقفيين لم ي�سيروا على النهج التقليدي

للق�صيدة العربية ،من حيث الوقوف على الأطالل ،والمقدمة الغزلية ،ثم التحول عنها �إلى
بقية الأغرا�ض ال�شعرية ،حتى عند �أمية نف�سه ،ف�إن ما ُج ِمع له من �شعر يخلو من المقدمات

الغزلية والطللية ،عدا ق�صيدته التي قالها في الفخر ،وبد�أها((( بقوله:
ْ���ت ال�����دا َر ق��د �أ َق������ ْو ْت �سنينا
ع���رف ُ

���ح���لُّ بِ��ه��ـ��ا َق��طِ ��ي��نَ��ا
��ب �إ ْذ تَ ُ
ل��زي��نَ َ

وق�صيدته الثانية� -إن �صحت ن�سبتها �إليه -التي يقول في مطلعها:
ِ����ك َظ��اعِ ��ن��ي��نَ��ا
����را ُن �أَ ْه����ل ِ
غ����داً جِ ْ
����ي َ

لِ�������� َدا ٍر غ���ي��� ِر َذل َ
���وي���نَ���ا
ِ�������ك ُم��� ْن���تَ ِ

وق�صيدة كنانة بن عبد ياليل:
ِ����ح
ِ���ن ال�� َّدلْ ِ
م َ
�����س��تَ��هِ�� ٌّل َو َرائ ُ
��و ي��وم��اً ُم ْ

َ�سق َْى َم ْن ِزلَ ْي ُ�س ْع َدى ِب َد ْم ٍخ َوذِي ُح�ساً

�أما �أبو ال�صلت فقد ا�ستهل ق�صيدته بالفخر ال يعدل عنه �إلى غر�ض �آخر ،فقال:
ت��ل��ق��ى ل��ن��ا ُ���ش��فَ��ع��اً م��ن��ه و�أ ْر َك����انَ����ا

�شرف
نحن المبنُّونَ ف��ي َو ٍ ّج على
ٍ

وا�ستفتح المحبر الثقفي ق�صيدته في و�صف الحرب التي دارت بين ثقيف وبني ن�صر

بقوله:

��ح ْ��ر َب بينهم
وم��ا كنت ممن �أَ َّر َث ال َ

وج�� ْن�� ُدبَ��ا
ول��ك��ن م�����س��ع��وداً ج��ن��اه��ا ُ

وا�ستهل �أبو محجن ق�صيدة له بحمد اهلل �أن نجاه وخل�صه من حار�سه(((:
�����ص��نِ��ي
���ج���ان���ي َو َخ�� َّل َ
ال��ح��م��د هلل نَ َّ

و�ص َّي قد َحبَ َ�سا
ِ��ن ابْ ِ��ن َج�� ْه َ��را َء والبُ ِ
م ِ

وكقوله �أي�ض ًا(((:
َ��خ�� ٍر
��ت ثَ��ق ٌ
ِ��ي��ف غ��ي��ر ف ْ
لَ���ق ْ
ِ��م ْ
َ���د َع��ل َ

���ه���ـ���م ُ���س��يُ�� ْوفَ��ا
���ر َم
ب����أنَّ���ا نَ ْ
���ح ُ
ْ
���ن �أ ْك َ

((( ديوان �أمية.503 :
((( ديوان �أبي حمجن �صنعة �أبي هالل.24 :
((( ديوان �أبي حمجن �صنعة �أبي هالل.43 :
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من ذلك �أي�ض ًا قول كنانة بن عبد ياليل:
����ن ك����انَ يَ ْ��ب��غِ��ي��نَ��ا يُ��� ِري��� ُد قِ��تَ��الَ��نَ��ا
َم ْ

ي��م�� َه��ا
َف�����إِنَّ����ا بِ������ َدا ٍر َم��� ْع��� َل ٍ
���م َال نَ�� ِر ُ

هكذا لم يطل ال�شعراء الجاهليون والمخ�ضرمون الثقفيون ق�صائدهم ،ولم يعددوا

جداً ،فهم يهجمون على المو�ضوع بال تمهيد،
الأغرا�ض �إال ما ندر ،وفي دائرة �ضيقة ّ
وكل ق�صيدة �أو قطعة ت�ستقل بمو�ضوع واحد ،يعبرون عنه تعبيراً �سريع ًا متدفق ًا ين�سجم مع
عواطفهم ،التي ي�صورون ما فيها من دفقات �سريعة �أي�ض ًاً.

هذا الأمر ينتظم �شعر الثقفيين الجاهليين والمخ�ضرمين على حد �سواء� ،إال �إذا ا�ستثنينا

ق�صيدة كنانة بن عبد ياليل بن �سالم الثقفي ،وق�صيدة �أمية الم�شار �إليها �آنفاً ،و�أخرى لأبي

محجن هي الميته التي قالها يوم الج�سر ،على عك�س �سائر منظوماتهم التي لي�س لها مقدمات.

�أما ق�صيدة �أبي محجن الالمية التي قالها يوم الج�سر؛ فقد انفرد بمقدمتها الطيفيةَ ،و ِذكْ ُر
الطيف((( هنا لون من �ألوان الغزل والت�شبيب؛ لكنه غريب في ق�صيدة ت�ضم رثاء �شهداء تلك

الموقعة ،وعلى ر�أ�سهم القائد �أبو عبيد الثقفي .قال �أبو محجن(((:
يو�سف
��ح�� َونَ��ا أ�ُ ُّم
ٍ
�����س�� َّد ْت نَ ْ
�أَنَّ����ى تَ َ

فياف َم َجاهِ لُ
ِ���ن دونِ َم ْ�س َرا َها
ٍ
َوم ْ
ْ���را����س ل��ه��م َو َر َواحِ ������لُ
وغُ�����و ِد َر َ�أف
ٌ

��ت َ���س َ��راتُ�� ُه ْ��م
�إل���ى فتي ٍة ب��ال�� َّط ِ ّ
��ف نِ��ي�� َل ْ

ال�ص َّمة ق�صيدة في الرثاء ،بد�أها
ولهذه الق�صيدة نظير في ال�شعر العربي ،ذلك �أن لدريد بن ِ ّ

بالغزل حيث قال في مطلعها(((:

ِ���ن أ�ُ ِ ّم َم ْعبَدِ
�أ َّرث ج��دي�� ُد ال َ
��ح ْ��ب ِ��ل م ْ

َ���ت كُ���لَّ َم�� ْوعِ ��دِ
ب�� َع��افِ��يَ�� ٍة �أَ ْم �أَ ْخ��� َل���ف ْ

قال ابن ر�شيق« :ولي�س من عادة ال�شعراء �أن يقدموا قبل الرثاء ن�سيباً ،كما ي�صنعون ذلك
((( كما يف ق�صيدة زهري بن جناب التي مطلعها:
ُ
اخليال امل��� ُ
ؤرق
�أم��ن �آل �سلمى ذا
امل�ش َّو ُق
الطيف
ِ��ق
َ
الطروب َ
وقد يمَ ُ
ُ
ديوان بني كلب بن وبرة ،46 :وانظر� :شعر قبيلة كلب حتى نهاية الع�رص الأموي.107 :
((( ديوان �أبي حمجن� ،30 :أبو حمجن �شاعر خم�رضم؛ لكن ق�صيدته هذه من ال�شعر الإ�سالمي من حيث منا�سبتها و�أحداثها.
((( العمدة.430 :
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في المدح والهجاء» ،قال ابن ر�شيق :وقال ابن الكلبي ،وكان عالَّم ًة« :ال �أعلم مر ِث َّي ًة �أولها
ن�سيب �إال ق�صيدة دريد بن ال�صمة »..وذكر البيت ال�سابق(((.

هكذا لم نعثر لل�شعراء الثقفيين على مقدمات تقليدية في �أ�شعارهم �إال كنانة و�أمية في

ثالث ق�صائد نادرة ،ولعل �سبب ذلك يعود �إلى �ضياع كثير من �شعرهم� ،إذ لم ت�صل �إلينا
ق�صائدهم كاملة ،ي�ضاف �إلى ذلك �أنهم ربما رغبوا في �أن يتخففوا في منظوماتهم من تلك

المقدمات ،و�أن يعفوا �أنف�سهم من النهج التقليدي للق�صيدة العربية.

وال يختلف �شعراء ثقيف في الإ�سالم عن �أ�سالفهم في الجاهلية في منهج الق�صيدة ،فلقد
�ساروا على النهج التقليدي حيناً ،وتخ َّل ْوا عنه في �أحايين كثيرة ،ونالحظ �أن ما التزموا فيه

المنهج التقليدي فيما و�صل �إلينا من �شعرهم كان نادراً.

ففي الع�صر الإ�سالمي (الرا�شدي) لم �أعثر على �أي مقطوعة �أو ق�صيدة فيها مقدمة غزلية،

بل يلج ال�شاعر �إلى المو�ضوع مبا�شرة دون �أي مقدمات.

في الع�صر الأموي نجد ق�صائد يزيد بن الحكم تخلو من هذه المقدمات ،و�إن كنت

وجدت له ق�صيدة يجري في مطلعها مجرى ال�شعراء الجاهليين الذين ي�ستهلون ق�صائدهم

بالمقدمة الغزلية ،وذلك قوله في مطلع ق�صيدة َم ْد ٍح ل�سليمان بن عبد الملك:

ُ
��ح��ا ي��ع��ت��ا ُده عِ ��ي�� َدا
�إذا �أ ُق
������ول َ
���ص َ

القلب َم ْع ُمو َدا
�أم�سى ب�أ�سما َء َه�� َذا
ُ
ِ���ن غِ ���� ْز َالنَ ذِي بَ��قَ�� ٍر
ك����أ َّن �أَ ْح����� َو َر م ْ

�أه���دى ل��ه � َ��ش��بَ�� َه ال�� َع ْ��ي��نَ ْ��ي��ن وال��ج��ي�� َدا

�أَ ْج����ري على م��وع��دٍ منها فتخل ُفنِي

ال��م�� َواعِ ��ي�� َدا
ف�لا �أَ َم�����لُّ وال تُ���وفِ���ي َ

ويتحرر يزيد بن �ضبة من هذه المقدمة ،لكن ال نعدم له ق�صيدة �أن�شد فيها الفخر والعتاب،

قالها عند من�صرفه من ال�شام ،م�سته ً
ال �إياها بمقدمة غزلية على غرار �شعراء الجاهلية ،وا�صف ًا

معاناته من محبوبته �سلمى فقال:

���ص�� َد ْدنَ��ا
�����ص�� ُّد وم��ا َ
�أَ َرى َ���س�� ْل َ��م��ى تَ ُ

����ص��� ُدو ِد َه���ا ُك���نَّ���ا �أَ َر ْدنَ�������ا
���ر ُ
وغ ْ
َ���ي َ

((( العمدة.430 :
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���ت ب��ن��ائِ��لِ�� َه��ا َع�� َل ْ��ي��ن��ا
لَ���ق ْ
َ���د بَ���خِ ��� َل ْ

��دنَ��ا
َولَ����� ْو َج������ا َد ْت بِ��نَ��ائِ��لِ�� َه��ا َح��مِ ْ

��ت
�����س ْ
وق��د َ�ضنَّ ْت بما َو َع���� َد ْت و�أَ ْم َ

ِ���دنَ���ا
���ر َع��� ْه��� َد َه���ا ع��م��ا َع���ه ْ
تُ��� َغ��� ِيّ ُ

ُ
���دنَ���ا
ِ��رن��ا
ال��خ��ي��ال �إذَا َر َق ْ
ف��يُ ْ
�����س��ه ُ

ِ����م ع��ل��ى تَ���نَ���ائِ���ي ال�������دا ِر مِ��نَّ��ا
تُ����ل ُّ

وق�صيدة �أخرى في و�صف فر�س الوليد بن يزيد ،الذي قال ليزيد بن �ضبة� :أح�سنت

الو�صف و�أجدته ،فاجعل لق�صيدتك ت�شبيباً ،و�أعطه الغزيل وعمر الوادي.

وتخلو مطالع الق�صائد عند طريح من هذه المقدمات ،ولكن ذلك ال يمنعه -على الرغم

من ت�أخره �إلى العقد ال�سابع من القرن الثاني الهجري -من الحنين �إلى القديم ،واقتفاء �آثار
م�شفوع بفخرٍ بقبيلته
مدح
ٍ
ال�سابقين في الوقوف على الأطالل ،وا�ستخبار الدمن القفار� ،إلى ٍ

ثقيف �أخوال الوليد .قال طريح(((:

��خ��بِ�� ِر
�����س��تَ ْ
لِ���تَ���ر َّد �أَ ْخ����بَ����اراً ع��ل��ى ُم ْ

���م ُ
تك ْن
تَ ْ�ستَ ْخب ُِر ِ ّ
ال��د َم َ
��ن القفا َر َولَ ْ

َف َ
ع��ارف
��ب
��ت
تحكم بين َق�� ْل ٍ
ٍ
��ظ�� َل�� ْل َ
ُ
وا ْع���تَ���ا َم َك�� ْه�� ُل َ
ثقيف ُك�� ْف َ���أ ُه
��ك م��ن ٍ

�������ر ٍف ُم�� ْن��كِ �� ِر
م�� ْغ��نَ��ى �أحِ ���بَّ���تِ��� ِه َو َط ْ
فَ��تَ��نَ��ا َز َع َ
���ر َج�� ْوه�� ِر
��اك ف���أنْ َ
��ت َج��� ْو َه ُ

�����س��يُّ��ه��ا ب َ
���م الأ ْك��بَ�� ِر
و َق ِ
ِ���ك ف��ي ال َ
أ����ش ِ ّ

ف����روع ال��ق��ري��ت��ي��ن ُق َ�صيُّها
��ت
��م ْ
ُ
فَ��نَ َ

ولطريح وقوف متكرر على الطلل ،وم�شاهدة ما بقي فيه من معالم و�أثر ،ليجد في ذكر

تلك الآثار ،ووقوفه حزين ًا �أمام الديار؛ متنف�س ًا للتعبير ،ورغبة في الحنين �إلى ذكريات قديمة،
َن ِع َم في ميعته هو و�سلمى بهناءة العي�ش ورغد الحياة .قال طريح(((:
ال�����س��نَ�� ُد
����ن يَ ُ
ِ����م ْ
َ����ر م َّ
���ح��� ُّل��� ُه َّ
�أ ْق����ف َ

��م�� ُد
ِ��ي��ق
ف��ال��م�� ْن��ح��نَ��ى ف��ال�� َع��ق ُ
ُ
ف��ال��ج ُ

ال���م���ع���ارف بعـ
���ق ف��ي��ه��ا م���ن
ِ
���ب َ
ل���م يَ ْ

ال���ح���ي �إال ال����رم����ا ُد وال���وتَ��� ُد
ـ���د
ِّ

����ص��� ٌة نَ َّ
���ر ْت معالمها ال��ري��ـ
���ر َ
���ك َ
َو َع ْ
���������س ���س��ل��م��ى وال ل��ي��ال��ي��ن��ا
ل���م �أَنْ َ

�������ض��� ُد
�������س���جِ ��� ٌد و ُم��� ْن���تَ َ
ُ
ـ����ح ب��ه��ا َم ْ
ب���ال���ح��� ْزنِ �إ ْذ ع��ي��� ُ��ش��نَ��ا بِ�� َه��ا َرغَ���� ُد
َ

((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل الثقفي.107 :
((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل الثقفي.101 :
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�أيَّ����ا ُم����نَ����ا تِ���� ْل َ
َ�������ض��� ٌّة ُج����� ُد ُد
����ك غ َ

��اب و�إ ْذ
��ن ف��ي َم ْ��ي�� َع�� ِة ال�����ش��ب ِ
�إ ْذ نَ ْ
��ح ُ

�إن كثرة الق�صائد التي تخلى فيها ال�شعراء الثقفيون في الع�صر الأموي عن المقدمات

التقليدية في �أ�شعارهم ،يعد �إ�سهام ًا في تطوير منهج الق�صيدة العربية ،وتمهيداً �أمام �شعراء

الع�صر العبا�سي لإ�سقاط المقدمات ،واتخاذ المطالع القوية ،وبراعة اال�ستهالل عو� ًضا عنها،

مع من �أ�سهم في ذلك من �شعراء الع�صر الأموي(((.

الم َق َّط َعة،
يجد المرء في �شعر ثقيف �إلى جانب ق�صائدهم منهج ًا �آخر ،هو منهج ُ

والمقطوعة هي ما كان عدد �أبياتها �أقل من �سبعة �أبيات ،وقد ُعرف هذا المنهج عند �شعراء
المقطعات على �أ�شعارهم التي قد يكون كثير منها بقايا ق�صائد كاملة.
وتغلب
الجاهلية،
ُ
ُ
ومما جاء على هذا المنهج في �شعرهم الجاهلي قول ابن الذئبة الثقفي:
م��ف��ر
ل���ع���م���رك م����ا ل��ل��ف��ت��ى م����ن
ْ

وال���ك���ب���ر
م����ع ال����م����وت ي��ل��ح��ق��ه
ْ

ولم�سعود بن معتب مقطوعة �أخرى يخ�شى فيها �ضياع �أمواله ،و�أن يبيعها ورثته لقري�ش

فقال:

��ج��رانِ
وح ْ
زرع ُ
��م�� َة م��ن ٍ
��ي �أُ َم ْ��ي َ
ي��ا بْ��نَ ْ

قري�شاً ت�شتري َع َجلِي
َ��ن
ً
ال �أع��رف َّ
�إلى غير ذلك.

وهناك مقطعات ل�شعراء مخ�ضرمين قيلت في �صدر الإ�سالم؛ كقول ُخ َفاف بن ن�ضلة في

مطلع مقطوعة يمدح فيها ر�سول اهلل : 

القلو�ص ب َِي ال ُّد َجى
َك ْم َق ْد تَ َح َّط َم ِت
ُ

ات
ِ����ن ال���فَ��� َل��� َو ِ
��م�� ٍه َق���فْ��� ٍر م َ
ف��ي َم�� ْه َ

وله مقطعة �أخرى قال فيها:
يَ�� ْز ُق�� ْو لَ�� َدى َج�� َدثِ��ي أ�َ ْو َال فَبَ ْع َد غَدِ

��ت �شيخاً كبيراً ه��ا َم�� ًة ِلغَدِ
��ح ُ
� ْأ���ص��بَ ْ

ومن مقطعات الثقفيين في الع�صر الأموي قول يزيد بن الحكم(((:
((( العجاج حياته ورجزه.379 :
((( حما�سة البحرتي .181/1
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���ن ُه��و �إِنْ َطالَ ْبتَ ُه ال�� َو ْع�� َد َماطِ ُل ْه
َو َم ْ

��ت َ�س ِريعاً عِ �� َداتُ�� ُه
��ن َك��انَ ْ
َو َم��ا ف َْ�ضلُ َم ْ
وقول المغيرة بن �شعبة:
��ي َخالِياً
�أَ ْد َر ْك ِ
��ت نَ��ف ِ
�����ت َم��ا َم��نَّ ْ��ي ُ
ْ�����س َ

���م���انِ
لهلِ ِ َد ُّركِ يَ����ا بْ����نَ���� َة ال���نُّ��� ْع َ

وقول الحجاج بن يو�سف الثقفي:
ِ��ك
ْ�����س فِ��ي َ��م��ا ُه��نَ��ال ِ
َف ِ
�����إ َّن � ِ��ش��فَ��ا َء ال��نَّ��ف ِ

ا���ض��ي��اً
���ي َر ِ
ِ��ي ُ
ِ�إذَا َم���ا لِ��ق ْ
��ت اهلل َع��� ِنّ َ
وقول عبد اهلل بن �أراكة:

ِ�����ص��احِ ��بِ��ه��ا َع�� َل��ى ال�� َّده��ـ�� ِر
تَ ْ��ب��قَ��ى ل َ

ِ��ح
م ْ
��را ُم َم�� َدائ ٌ
���ر ال��كِ َ
ِ��ن َخ ْ��ي�� ِر َم��ا ا َّد َخ َ
وقول محمد بن القا�سم الثقفي:
�أين�سى بنو م���روان �سمعي وطاعتي

و�إن������ي ع��ل��ى م���ا ن��اب��ن��ي ل�����ص��ب��ور

يمكن القول بعد �إنعام النظر فيما توافر للدرا�سة من �شعر ثقيف� :أن �شعراءهم كانوا �أقدر

على المقطعات منهم على المطوالت ،و�أن منهج المقطعة هو الأغلب على �شعرهم ،في

مقابل انح�سار الق�صيدة انح�ساراً وا�ضحاً ،ثم �إن ق�صائدهم  -على قلتها -لم ت�أت على
المنهج التقليدي �إال نادراً.

ويمكن �إرجاع ذلك �إلى عدة عوامل� ،أهمها� :ضياع ق�سم كبير من �شعرهم ،قد تكون
ِ
أجزاء منها.
بع�ض تلك
ُ
المقطعات � ً
وقد يكون ب�سبب قلة �شعر ثقيف بعامة ،ومثلهم في تلك القلة مثل بقية �شعراء القرى

وع َّد ُهم في الفحول(((؛ ف�إن ابن قتيبة
والمدن .ولئن ذكر ابن �سالم خم�سة �شعراء ثقفيين َ
في ال�شعر وال�شعراء لم يترجم لأحد من �شعراء ثقيف ال في الجاهلية وال في الإ�سالم� ،سوى

الأجرد الثقفي((( .وابن ميمون -وقد جعل �شرط كتابه �أال يختار �إال الق�صائد -لم يختر
ق�صيدة واحدة من �شعر ثقيف ،ولم يكن ذلك عن �ضعف الم�ستوى الفني لل�شعراء الثقفيين،

((( طبقات فحول ال�شعراء .270 – 259/1
((( ال�شعر وال�شعراء .734/2
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�أو لأن َن َف َ�س ُه ْم كان ق�صيراً فلي�ست لهم القدرة على الإطالة �أو مجاراة فحول ال�شعراء ،و�إنما

كان ب�سبب هذا ال�ضياع الذي �أ�صاب �أ�شعارهم.

ويبدو �أن بروز منهج المقطعة و�صل �إلى �أن يكون ظاهرة من الظواهر العامة في �أ�شعار

الحكم يعتقد �أنه ينطبق على جميع القبائل بعد
العرب منذ الجاهلية �إلى ع�صر بني �أمية ،هذا
ُ
�أن ي�ستثنى من كل قبيلة فحولها .هذا ما �أ�شار �إليه دار�سو �أ�شعار �أ�سد وتغلب وط ِ ّيئ((( ،وهي
ين�ص على
وع َق ْيلَ ،
ظاهر ٌة مالحظة فيما ُج ِم َع من �أ�شعار ق َُ�ش ْيرُ ،
وه َم َدان ،وذ ُْب َيان ،و�إن لم ّ
ذلك دار�سو �أ�شعار هذه القبائل.

ر�صد �إيقاعات المو�سيقا الداخلية والخارجية:
تقف الدرا�سة هنا عند الجانب المو�سيقي من الخ�صائ�ص اللفظية لل�شعر الثقفي ،وتنق�سم

هذه المو�سيقى-كما هو معلوم لدى الدار�سين� -إلى مو�سيقى داخلية ،ومو�سيقى خارجية.

فالمو�سيقى الداخلية تقوم على المح�سنات اللفظية ،والمو�سيقى الخارجية تقوم على الوزن
والقافية.

�أ -المو�سيقا الداخلية:
نجد في �شعر ثقيف �ضروب ًا مختلفة من الكالم �أطلق عليها البالغيون في الع�صر العبا�سي

ا�سم المح�سنات اللفظية ،وقد �صنفوها وق�سموها وو�ضعوا لكل �ضرب منها ا�سماً ،وتفننوا

فيها ،و�أكثر بع�ض ال�شعراء منها في �شعرهم حتى �أ�صبحت متكلفة م�صطنعة.

وقد اهتم علماء البالغة بالمح�سنات لما لها من قيمة فنية في ال�شعر� ،إذ تزيد مو�سيقاه
ُح ْ�سناً ،و ُت ْح ِدث في الأذن وقعاً ،وفي النف�س �أثراً ،وتتعا�ضد مو�سيقا البيت الداخلية

والخارجية فتن�شىء في الأ�سماع نغماً ،وفي القلوب طرباً .وت�أتي هذه المح�سنات في �شعر

ثقيف ـ كما هي عند غيرهم من العرب ـ َع ْف َو الخاطر دون ا�ستدعاء ،فلم يق�صدوا �إليها ق�صداً،
((( انظر� :شعراء تغلب  ،321/1و�شعراء بني �أ�سد  353-352/1و�شعراء قبيلة طيئ .666-665/1
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و�إنما وقعت في �شعرهم بداهة وارتجا ًالً.
ومن تلك المح�سنات ما يعرف بالجنا�س ،وهو قليل في �شعرهم ،ومنه قول �أمية بن �أبي

ال�صلت(((:

���ت ف��ي
ال��ن��ائ��ب��ات معتّباً
ِ
ف��م��ا �أَ ْع���تَ���بَ ْ

��ت ُح ُلو ُم َها
��ت َو َ
���ض�� َّل ْ
ولكنها َط��ا� َ��ش ْ

فجان�س بين (�أعتبت) و(معتب).
ومن الجنا�س قول �أبي ال�صلت الثقفي:
�أَ ْر َ�س ْل َت ُ �أ ْ�سداً على �سود الكِ ال َِب فقد

����ض ُف َّ
�لا َال
�أ�ضحى �شري ُد ُه ُم في الأ ْر ِ

فجان�س بين (�أ�سداً) و(�سود).
ومنه �أي�ض ًا ما ن�سب �إلى ابن الذئبة الثقفي:
�����ص َ
��ط��نِ�� ْع�� ُه
ف��م��ن وج���د ال��غ��ن��ى فَ�� ْل��يَ ْ

ذخ���ي���رتَ��� ُه
وي���ج���ه���د ك����لَّ َج��� ْه���دِ
ْ

و(ج ْهد).
فجان�س في البيت بين (يجهد) َ
ومن الجنا�س قول ابن الذئبة �أي�ض ًاً:
�������رابَ������� ٍة
ب������أل�����ف �أل����������وف ُ
وح َّ

ك��م��ث��ل ال�������س���م���اء ق��ب��ي��ل ال��م��ط��ر

ومن الجنا�س قول المحبر الثقفي:
����ش���بَّ���ا و ُق���و َد َه���ا
��رم�� ًة ���ش��بّ��اً َ�أ َ
ُم َ
�����ض َّ

ِ��م��ا م��ا �أَ ْو َريَ�����ا َه�����ا و�أَثْ��قَ��بَ��ا
ب���أي��دي��ه َ

أ�شبا).
(�شباً) و(� ّ
فجان�س بين ّ

ومما جاء من الجنا�س في �شعرهم بعد الإ�سالم قول عبد اهلل بن �سعيد بن عتبة الثقفي:
َّ��ي ذو ُ�ش َط ٍب
�أَنَ����ا �أَ ُ
����ص��� ُّد وف��ي َك��ف َ

َ�ص ْم َ�صا َم ٍة تَ��تَ�� َع�� َّدى ك��لَّ َ�ص ْم َ�صا ِم

فجان�س بين (�صم�صامة) و(�صم�صام).
((( ديوان �أمية.484 :
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وقول محمد بن عبد اهلل النميري في زينب:
وق��ام��ت ت���را َءى بين َج ْ��م ٍ��ع ف�أ ْفتَنَ ْت

َ���ات
ِ���ن َع���رف ِ
���ن ال ََح م ْ
ب��ر�ؤي��تِ�� َه��ا َم ْ

(تراءى) و(ر�ؤيتها) ،وقوله �أي�ضاً:
فجان�س بين َ
��ج ال��بَ�� َواق��ي
�أالقٍ � َ
أن����ت ف��ي ال��حِ َ
��ج ِ

��ث�لاث
��ج ال
ِ
���ي َ
���ت ف��ي ال��حِ َ
��ج ِ
ك��م��ا ال َق ْ

جان�س بين (� ٍ
أالق) و(القيت) ،وبين (الحجج) و(الحجج) ،وقوله �أي�ض ًاً:
ري�ش َطا ِئ ِر
و�أه���لَ الحِ َمى يهفُو بِ�� ِه ُ

ِ���ن ت���ذ ُّك��� ِر ِه الحِ َمى
ك����أ َّن ف�����ؤادِي م ْ

فجان�س بين (الحمى) و(الحمى) ،وقوله �أي�ض ًاً:
���ص��ابِ�� ُع
و�إ�سبيلُ حِ ْ�ص ٌن ل��م تَ��نَ�� ْل�� ُه الأَ َ

�إل���ى �أن بَ���� َدا ر�أ�����س �إ���س��ب��ي��لَ طالعاً

جان�س بين (�إ�سبيل) و(�إ�سبيل) ،وقوله في زينب:
ِ������ب بِ����تِ���� ْل َ
����ك َم���� َواقِ����ف����اً
�أَ ْح������ب ْ

ِ���������ف
ِ��������ن َواق
َوبِ������ َزي������نَ ٍ
ِ
������ب م ْ

جان�س بين (مواقف) و(واقف).
وقوله �أي�ض ًا في ليلى:
��ب
��ب لَ ْي َلى َو َ�ساكِ ناً
الحمى م ِْن ُح ِ ّ
�أُحِ ُّ
َ
و(ح ِ ّب) وبين (ال َغ ْمر) و(ال َغ ْمر).
فجان�س بين (�أُ ِح ُّب) ُ

َع َلى ال َغ ْم ِر �إن ُخ ِبّ ْر ُت لَ ْي َلى على ال َغ ْم ِر

وقول يزيد بن الحكم يرثي ابنه عنب�ساً:
ج��ه ٌ
��ول �إذا َج�� ْه��لُ الع�شير ِة يُ ْبتَ َغى

���ض��ى حِ �� ْل َ��م�� ُه ُح�� َل َ��م��ا ُ�ؤ َه��ا
ليم َويَ ْ��ر َ
َح ٌ

��ل ال َع�شِ ير ِة َج ْه َل ُه
��ن ذُو َج�� ْه ِ
وي���أ َم ُ

�����ش��ى َج�� ْه�� َل��ه ُج�� َه َ
�لا�ؤُ َه��ا
��خ َ
عليه َويَ ْ

فجان�س في البيت الأول بين (جهول) و(جهل) ،وبين (حليم) و(حلم) و(حلماء) ،وفي

البيت الثاني بين (جهل) و(جهله) المكررة مرتين و(جهال�ؤها).
وقول يزيد �أي�ض ًاً:
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�إن تَ ْحتَ�سِ ْب تُ���ؤْ َج ْ��ر َو�إِن تَ ْبكِ ِه ُ
تك ْن

��ي َم ْ��ي��ت��اً بُ َ
��ك��ا ُ�ؤ َه��ا
���م يُ ْ
��ح ِ
َك��بَ��اكِ ��يَ�� ٍة لَ ْ

جان�س بين (تبكه) و(باكية) و(بكا�ؤها).
وقال يزيد �أي�ض ًاً:
ُلوب ف�أَ ْ�صبَ َح ْت
نَ َك�أْ َت ُق ُروحاً في الق ِ

ِ��را ًء َو َه��لْ يُ ْ�شفَى على الثَّنَ ِت الق َْر ُح
ب َ

جان�س بين (قروحاً) و(قرح).
ومن الجنا�س �أي�ض ًا قوله:
ي�ش ُم ْ��د َح�� ِّو
��ن يَ ْ��د ُح��و ِب�أَ ْط َ
فيا َ�ش َّر َم ْ

فَيَ ْد ُحو ب َ
ِ��ك ال��دَّاحِ ��ي �إل��ى ُك ِ ّ
��ل َ�س ْو َء ٍة
ومن الجنا�س قوله �أي�ض ًاً:
�سعي ُت له
� ْأ�س َعى فَيَ ْكف ُُر َ�س ْعيي ما
ْ

�إن����ي َك����� َذ َ
ِ����ن الإخ������وانِ لَ��قَّ��ا ُء
اك م َ

وك�����م ي�����دٍ ل����ي عِ ������ ْن������ َد ُه َويَ������دٍ

������ي �آ َال ُء
يَ��� ُع��� ُّد
ِ�������ر ٍ
َّ
ه���ـ���ن ت َ
ات َو ْه َ

�إلى غير ذلك من �أمثلة الجنا�س الكثيرة المبثوثة في �أ�شعار الثقفيين ،ال�سيما الإ�سالميين

�ضرب من تكرار ال�صوت الم�ستح�سن في الآذان،
والأمويين .وتبدو قيمته الفنية في �أنه
ٌ

المحبب �إلى الأ�سماع ،وال�سيما �أنه ي�أتي في �شعرهم دون ا�ستكراه ،وهذا مما ي�ضفي عليه

جما ًال �آخر.

ونجد في �شعر الثقفيين من المح�سنات اللفظية التي تغني مو�سيقا ال�شعر :ما يعرف

عند البالغيين برد العجز على ال�صدر ،وهو �أن ت�أتي في �أول البيت بلفظ ثم ت�أتي به �أو بما
ال�شعر على هذه البنية ،تي�سر ا�ستخراج قوافيه
ي�شاركه في اال�شتقاق في �آخره(((« ،و�إذا ُن ِظ َم
ُ
حيث قيم ُته الفني ُة
قبل �أن تطرق ال�سمع� ،أو ينتهي �إليها المن�شد»((( ،فهو �شبيه بالجنا�س من ُ
والمو�سيقي ُة من ا�ستح�سان المكرر والطرب له؛ لكنه يزيد على الجنا�س �أنه يحدث ت�آلف ًا
وترابط ًا بين المو�سيقا الداخلية المتمثلة بالتكرار ،وبين المو�سيقا الخارجية المتمثلة بالقافية،

((( الوايف يف العرو�ض والقوايف ،272 :و�رشح الكافية البديعية ،82 :وقانون البالغة.102 :
((( قانون البالغة.102 :
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وذلك �أن ال�شاعر يجعل المكرر من الألفاظ والحروف في قافية البيت وما ي�سبقها .فمن

ذلك قول �أبي ال�صلت الثقفي:

ِ��ن َولَ��دٍ
َو َم���ا َو�أَ ْدنَ����ا ح���ذا َر ال�� َه�� ْزلِ م ْ

���د َو�أَ َد ْت َ�أ ْح���يَ���ا ُء َع ْ��دنَ��انَ��ا
فيها َو َق ْ

وقوله �أي�ض ًاً:
���ش�� ُد ٍف َك���أَنَّ��ه��ا ُع��بُ ٌ
��ط
���ن ُ
���ر ُم���ونَ َع ْ
يَ ْ

��خ�� ٍر يُ ْعجِ لُ
��ج��ا َال
في َز ْم َ
مي �إِ ْع َ
ْ
المر َّ

ومن �شعرهم في الع�صر الأموي ما جاء فيه هذا ال�ضرب البالغي �أي�ض ًاً ،ومن ذلك قول

يزيد بن الحكم:

���ش��ابَ��ا
����ت َ���ش��بِ��ي��بَ��تُ�� ُه َو َ
�إذا َذ َه����بَ ْ

ال��ك��ب��ي��ر م��ن ال�� َغ�� َوان��ي
وم���ا ي��رج��و
ُ

���ن ال���� ِ ّر َك����ابَ����ا
وم���ك��� َة ل���م يُ���ع��� ِقّ��� ْل َ

��ج��دٍ
ِ���ل � ِ
َع���قَ���ا ِئ���لُ م��ن َع���قَ���ائ ِ
أه����ل نَ ْ

����م يَ ْ
��ج��دٍ
����ر ْدنَ َ�أبْ���قَ��� َع يَ���� ْو َم نَ ْ
َولَ ْ
����ط ُ

ُ���رابَ���ا
�������ر ْدنَ َو َال غ َ
َو َال َك�� ْل��ب��اً َط َ

ال�شاعر الأعجا َز على �صدورها كالآتي:
ففي الأبيات الثالثة ر َّد
ُ

في البيت الأول (�شابا) على (الكبير) ،وفي البيت الثاني ُ(ي َع ِ ّق ْل َن) على (عقائل) ،وفي

البيت الثالث (طردن) على (يطردن).

وقوله �أي�ض ًا في مدح �سليمان بن عبد الملك:
�إِنْ يح�سدوك َ
�صالح َح َ�س ُدوا
فك ْم من
ٍ

ِ��ي الهدى قد ك��انَ َم ْح ُ�سو َدا
ه��ذا نَ��ب ُّ

وقوله �أي�ض ًاً:
قد ق ْل َت َخ ْيراً َو َخ ْي ُر ال َق ْولِ �أَ ْ�ص َد ُق ُه

��د َق ال ِقيلُ
���ص ِ ّ
ل��و ك��ان منك بِ��فِ�� ْع ٍ
��ل ُ

��ر ُم ْ�شتَركٍ
ع َّل ْلتُموني َو َع��قْ��لِ��ي غ َْ��ي ُ
ي��ا ليت �شعري َ�أ َج����انٍ نَ��فْ�� َع َخي ِر ُك ُم

ْ��ل ال��تَ�� َع��الِ��ي��لُ
وال ت��ق��وم ل���ذي ال�� َع��ق ِ

ون��ي ال ُغ ُ
ول
�أَ ْم غَ�� َّولَ ْ
��ت َخ ْي َر ُك ْم م ْ
ِ��ن ُد َ

وفي هذه الأبيات رد الأعجاز على �صدورها.
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وفي عتابه ابن عمه عبد الرحمن بن عثمان بن �أبي العا�ص قال له:
���دوِ لِ��ل��نَّ���أْ ِي َع�� ْه�� َد ُه
��م يَ ْ
فَ�� َديْ َ
���ر�أً لَ ْ
��ت ا ْم َ

ِ��ن َق ِبل التَّنَائي ُه�� َو ال��دَّوِ ي
َو َع�� ْه�� ُد َك م ْ

ونجد هذا ال�ضرب البالغي �أي�ض ًا عند الحجاج في ر�سالته �إلى عبد الملك بن مروان،

يقول:

ِ��ن ذِي َه��� َوا َد ٍة
��ن َ�سالَ ْم َت م ْ
�أُ َ���س��ا ِل ُ��م َم ْ

�����س��ال ِْ��م�� ُه َف���إِن��ي م��ح��ا ِربُ�� ْه
َو َم ْ
����ن لَ ْ
���م تُ َ

أردت ال��ي��و َم مِ�� ِنّ��ي �أَ َر ْدتُ����� ُه
ومهما � َ

��ج��انِ��بُ�� ْه
وم��ا ل��م تُ����� ِر ْد ُه ال��ي��و َم �إن���ي ُم َ

���م �أَقُ����لْ م��ا يُ��قَ��ا ِربُ�� ْه
وم��ا ل��م ت��ق�� ْل�� ُه لَ ْ

��ت قلتُ ُه
و�أم����ري �إل��ي��ك ال��ي��و َم م��ا ق��ل َ
وكقول ابن �أراكه:
َولَ ْ�س ُت ب ُِ�ص ْف ِر الْ َق ْل ِب م ِْن َط َل ِب ال ُع َ
ال

وال�ص ْف ِر
لكن يَدِ ي ُ�صف ٌْر من
ِ
البي�ض ُّ
َو ْ

و�شعر الثقفيين حافل بنماذج كثيرة لهذين ال�ضربين اللذين َي ْر ِفدان المو�سيقا الخارجية

لل�شعر بجو من المو�سيقا الداخلية� ،إذ ت�أتي الكلمة في ح�شو البيت ،ثم ال يلبث �صداها �أن
يتردد في مو�ضع �آخر منه ،فتطرب له الأذن طربها لل�صدى.

بعنا�صر جديد ٍة ما ي�سمى (لزوم ما ال يلزم)؛ وهو �أن يلتزم
ومما ير ِف ُد مو�سيقا ال�شعر
َ

ال�شاعر في قوافيه ما ال يجب التزامه من الحروف ،ويكون في بيتين �أو �أكثر ،فمن ذلك التزام

م�سعود بن معتب الثقفي الراء المفتوحة في بيتين من مقطعة نونية مردفة بالألف ،فقال:
��رانِ
وح ْ
��م�� َة م��ن َز ْر ٍع ُ
ي��ا ب��نَ ْ��ي �أُ َم ْ��ي َ
��ج َ

َ��ن قري�شاً تَ��� ْ��ش��تَ�� ِري َع َجلِي
ال �أع��رف َّ
اعهما
واب��ن��ا يُ َ�س ْي َع َة ال � ْأخ��� َ��ش��ى ِ�ضيَ َ

ع��ل��ى
���رانِ
���س��و ٍد ُ
م��وال��ي م��ن ُ
وح ْ
���م َ
َّ

والتزم فقيد ثقيف النون ال�ساكنة في جميع �أبيات مقطعة رويها هو حرف النون المفتوحة

فقال:

ال��ح��زي��ن م��ا ي ُ
��ك��نَّ�� ْه
��ب
�أيُّ��� َه���ا ال��قَ�� ْل ُ
ُ

�����ر
ي���ه���ي���ج م�����ا
ُ
ُ
ي���ه���ي���ج وي�����ذ ُك ُ
�������م�������ا بِ������ي ع���ل���ى الأَبْ������يَ������ا
�أَلَ َّ

����ي����ف �أَ ُز ْره������ـ������نَّ������ ْه
ِ
ِت ب����ال����خِ
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َم ف�����ي ُدو ِر بِ�����نِ�����ي ُك����نَّ���� ْه

أي������������ت ال����يَ���� ْو
غ����������زا ًال م�����ا ر�
ُ

والتزم غيالن بن �سلمة الالم المفتوحة في بيتين؛ حرف الروي فيهما هو القاف المك�سورة

المردفة بالألف ال�ساكنة ،فقال:

ِ��ك ف��ي ال��ن�����س��ا ِء غ��ري��ر ٍة
ي��ا ُر َّب مِ�� ْث��ل ِ

�����د م��تَّ�� ْع��تُ�� َه��ا ب َ
ِ���ط�ل�اَ قِ
ب��ي�����ض��ا َء َق ْ
َ

َ��ر َه��ا
ت���د ِر م��ا تحت
ل��م ْ
ِ
ال�ضلوع َوغ َّ

��رتِ��ي َو َخ�ل�اَ قِ���ي
مِ�� ِنّ��ي
ت��ح��م��لُ عِ ْ
ُّ
�����ش َ

والتزم علقمة بن ن�ضلة الثقفي الالم ال�ساكنة في بيتين من مقطعة ميمية مك�سورة ،فقال:
لَ�� َع ْ��م ُ��ر َك �إ َّن
��ت �شارباً
الخمر َم��ا ُد ْم ُ
َ

�����س��يَ��تِ��ي حِ ْلمِ ي
ل��م��ذهِ ��بَ�� ٌة م��ال��ي و ُم�� ْن ِ

ال�صديق ِب َ
�لا عِ ْل ِم
���ر َب
ِ
وم��و ِرثَ��تِ��ي َح ْ

��م
وج��اع��ل��ت��ي م��ن
ِ
ال�����ض��ع��اف ق��وا ُه ُ

يدي من �شعر الثقفيين
وهذا ال�ضرب من المح�سنات لم �أجد له �أمثلة كثيرة فيما وقع تحت َّ

في الع�صر الجاهلي ،على �أنه ورد كثيراً في �شعرهم بعد الإ�سالم ،ومن ذلك التزام محمد بن
عبد اهلل النميري الراء المفتوحة في ق�صيدة تائية مردفة بالألف في جميع الأبيات� ،سوى ثالثة
�أبيات تن�سب له و�إلى �سعيد بن الم�سيب� ،أخلَّ بيتان فيها بهذا االلتزام .قال:
ت�ضوع م�سكاً بطن نعمان �إذ َم َ�ش ْت

ات
ب���ه
����ر ِ
ٌ
زي���ن���ب ف���ي ن�����س��و ٍة َع����طِ َ

ِنى
��ن َم��ا بَ ْي َن
َّ
المح�ص ِب م ْ
تَ�� َه��ا َديْ َ
ِ��ن م ً

ِ���رات
���م���انَ ال ُ���ش�� ْع��ث��اً وال غَ���ب ِ
َونَ��� ْع َ

����ات َع��� ِ��ش��يَّ�� ًة
ِ����ح ٍ
������ر ْرنَ بِ���ف ٍ ّ
َ���خ َرائ َ
َم َ

ات
���ر ِ
ل���ل���ر ْح ِ
َ
���م���ن ُم��� ْع���تَ���جِ َ
ي��ل��ب��ي��ن َّ

كافي ٍة مك�سورة ،قال:
والتــزم الحجــاج الــالم المك�ســورة في جميع الأبيات من ق�صيدة َّ
�إذا م��ا ل��ق��ي ُ للهَّ َ
���ي را���ض��ي��اً
��ت ا َع��� ِنّ َ

ِ��ك
ْ�����س فيما ُه��نَ��ال ِ
ف����إن ���ش��ف��ا َء ال��ن��ف ِ

هلل م��ن ِ ّ
ميت
ك���ل ٍ
�����س��بِ��ي ب��ق��ا ُء ا ِ
ف��ح ْ

هلل م��ن ِ ّ
ِ��ك
ك���ل ه��ال ِ
وح�سبي ح��ي��ا ُة ا ِ

والتزم ابن �أراكة الميم ال�ساكنة في بيتين من مقطعة رائية م�ضمومة فقال:
ل��ل�����ض��ي��فَ��انِ �إ ْذ نَ��� َزلُ���وا
���رو
ِّ
ي��ا َع ْ
���م ُ

���ر ِب ح��ي��ن َذ َك����ا لَ�� َه��ا ال��ج ْ��م ُ��ر
َ
وال���ح ْ
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��ر
�أَ َز َم ال�����ش��ت��ا ُء َو َع������� َّز ِت
ْ
ال��خ��م ُ

ال���ك���را ِم �إذا
��ر ِب
ع��م��رو
ي��ا
َّ
َ
ل��ل�����ش ْ
ُ

�ضبة الباء ال�ساكنة في ثالثة �أبيات من ق�صيدة بائية مك�سورة ،فقال:
والتزم يزيد بن َّ
�أرى َو ْج�����������دِ ي بِ����هِ���� ْن����دٍ َدا

�������ب
ئ�����م�����اً ي������������زدا ُد َع
���������ن غِ
ِّ
ْ

�������ت �إع����را�����ض����اً
وق������د �أط�������ولْ ُ

�����م طِ ����� ِبّ�����ي
وم��������ا بُ����� ْغ ُ
�����������ض����� ُه ْ

ول�����ك�����ن ِر ْق��������بَ�������� ُة ا َلأ ْع�������يُ�������ـ
ْ

����ب
ِ
ـ�����ن َق ْ
������د تَ
ُ
���ح���ج��� ُز ذَا ال���� ُّل ِ ّ

والتزم يزيد بن �ضبة الدال ال�ساكنة في جميع الأبيات من ق�صيدة نونية مفتوحة ،فقال:
����ص��� ُدو ِد َه���ا ُك���نَّ���ا َ�أ َر ْدنَ�������ا
����ر ُ
َوغ ْ
َ����ي َ

���ص�� َد ْدنَ��ا
�����ص�� ُّد َو َم����ا َ
�أرى �سلمى تَ ُ
���ت بِ��نَ��ائِ��لِ��ه��ا َع�� َل ْ��ي��نَ��ا
لَ���قَ���د بَ���خِ ��� َل ْ

��دنَ��ا
َولَ����� ْو َج������ا َد ْت بِ��نَ��ائِ��لِ�� َه��ا َح��مِ ْ

هذا ال�ضرب من �ضروب المح�سنات اللفظية من محا�سن ال�شعر؛ لأن الأذن �إنما تنتظر

تكرار حرف الروي الذي هو ركن �أ�سا�سي من المو�سـيقا الخـارجية للق�صيدة البد منه ،ف�إذا
ما �شفع ال�شاعر حرف الروي بحرف �آخر قبل الروي َطرِ بت له الأذن ،وارتاحت النف�س.
وثمة �ضرب �آخر من المح�سنات اللفظية يغني مو�سيقا ال�شعر ،وهو الت�صريع ،وذلك ب�أن

يق�صد ال�شاعر �إلى جعل �آخر الم�صراع الأول من البيت؛ ك�آخر الم�صراع الثاني في الوزن

والروي والإعراب ،و�أح�سن ما يكون الت�صريع عندما ي�أتي في �أثناء الق�صيدة ،وقد ورد هذا
ال�ضرب من المح�سنات اللفظية في مطالع عدد لي�س بالكثير من �أ�شعار ثقيف ،وقد ورد �شيء
منه في �أثنائها ،فمن ذلك في �أ�شعار الجاهليين قول ابن الذئبة الثقفي:
َ���ر
ل���ع���م���رك م����ا ل��ل��ف��ت��ى م����ن َم���ف ْ

���ـ���ر
م���ع ال���م���وت ي��ل��ح��ق��ه وال���كِ ���بَ ْ

وقول فقيد ثقيف:
��������ي تُ َ
����م����وا
وقِ�������فُ�������وا َك
����ك���� َّل ُ
ْ

����م����وا
�أيُّ�����ه�����ا ال����ج����ي����ر ُة ْ
ا�����س���� َل ُ

ومن الت�صريع في �أ�شعار من جاء بعد الإ�سالم قول ال�شاعر المخ�ضرم عمرو بن م�سعود

الثقفي:

279

يَ�� ْز ُق��و لَ��� َدى َج�� َدث��ي �أَ ْو َال َف��بَ�� ْع�� َد غَ��دِ

��ت �شيخاً كبيراً َه��ا َم�� ًة ِلغَدِ
��ح ُ
� ْأ���ص��بَ ْ
وقوله �أي�ض ًاً:
ُ
الملك ال ُ��م ْ��ب��دِ ي لَنَا َ�ض َج َرا
يا �أيها

��م يُو ِلنَا َ�ض َج َرا
لو ك��ان َ�ص ْخ ٌر لَنَا لَ ْ

ومن الت�صريع قول محمد النميري:
��ف تَ�� ْع��تَ�� ِري��نِ��ي َط��� َوا ِر ُق��� ْه
��ب َط ْ��ي ٌ
ل��زي��ن َ

ُه�� ُدوءاً �إِذَا النَّ ْج ُم ا ْر َج َحنَّ ْت لَ َواحِ قُه

وقوله �أي�ض ًاً:
�أال ربما ي�� ْع��تَ��ا ُد َك ال��� َّ��ش�� ْو ُق بالح ْزنِ

ِ��ن َجف ِْن
َ
طربت و�شا َق ْت َك المناز ُِل م ْ
وقول يزيد بن الحكم:

ُ
��ح��ا ي��ع��ت��ا ُد ُه عِ ��ي�� َدا
�إذا �
أق�����ول َ
���ص َ

القلب َم ْع ُمو َدا
�أم�سى ب�أ�سما َء َه�� َذا
ُ
وقوله �أي�ض ًاً:

�����ض��ي�� ُع
ودائِ��������� ُع ال����قَ���� ْل ِ
����ب ال تَ ِ

�����س��وع
ال�����ش
ي���ا �أي���ه���ا ال�����نَّ�����از ُِح َّ
ُ
وقول ابن �أراكة الثقفي:

���ر
للِهَّ ِ َم�����ا َوا َرى بِ������ ِه ال���ق ْ
َ���ب ُ

��رو
�آب ال��� َغ ِ
���ز ُّي ول���م يَ�������ؤُ ْب َع ْ
��م ُ
وقول يزيد بن �ضبة:

�������ص���بِ���ي
وه�����ن����� ٌد مِ���� ْث���� ُل���� َه����ا يُ ْ

������ص�����بَ�����ا ق��ل��ب��ي
�إل���������ى ه�����ن�����دٍ َ
وقوله �أي�ض ًاً:

�����ك �أو ِ���س��ي�� ِري
������س������أَلْ ِ
قِ���فِ���ي َ�أ ْ

َ
ِ����ل����ك ف����ي ال��ع��ي�� ِر
���م���ى ت
ُ
���ي َ
����س��� َل ْ
وقوله:

��ح��تَ��ن ُ
ِ��ك
�����ص��بُ��و و�أَنْ َ
وك��ي��ف تَ ْ
������ت ُم ْ

�����س��دِ ُك
�����س َ�س ْل َمى ُف َ
������ؤا ُد َك ال َّ
ل��م يَ�� ْن َ

وفي ق�صيدة �أخرى �أتى بهذا الت�صريع في مطلعها ،ثم كرره في �أثنائها كثيراًً؛ قال:
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���ص�� َد ْدنَ��ا
�����ص�� ُّد وم���ا َ
�أرى �سلمى تَ ُ

����ص��� ُدو ِد َه���ا ُك���نَّ���ا �أَ َر ْدنَ�������ا
وغ���ي���ر ُ
َ

��ت َم َ
���ن َج��بَ ْ��رنَ��ا
��ك ِ
وم��ا هِ ��ي َ
�����ض ْ
��ا���س ُ��ر َم ْ

���ن َه��� َد ْدنَ���ا
ِ���ر ْت ُم ِ
�����ص��ي��بَ�� ُة َم ْ
وال ُج���ب َ

��دنَ��ا
َولَ����� ْو ج�����ا َد ْت بِ��نَ��ائِ��لِ��ه��ا َح��مِ ْ

���ت بِ��نَ��ائِ��لِ��ه��ا َع�� َل ْ��ي��نَ��ا
ل��ق��د بَ���خِ ��� َل ْ
�����س���� َدى �إل��ي��ن��ا
وك����ان �أب�����وك ق���د �أَ ْ

ِ��دنَ��ا
ج�����س��ي��م�� َة �أم������� ِر ِه َوبِ������ ِه َ���س��ع ْ

ِ�������س���ائِ���لِ���نَ���ا َع�� َل ْ��ي��نَ��ا
ن����رى ح���قّ���اً ل َ

���دنَ���ا
����ج ِ
����ز ُل �إِنْ َو َع ْ
��ح��بُ��و ُه ونُ ْ
فَ��نَ ْ

و�أتى طريح الثقفي بهذا ال�ضرب في ق�صيدة له فقال:
ال�����س��نَ�� ُد
���ن يَ ُ
ِ���م ْ
َ�����ر م َّ
���ح��� ُّل��� ُه َّ
�أَ ْق�����ف َ

��م�� ُد
ِ��ي��ق
��ح��نَ��ى ف��ال�� َع��ق ُ
ُ
ف��ال��م�� ْن َ
ف��ال��ج ُ

وقال في ق�صيدة �أخرى:
الم�شِ ْي ُب َفف َْر ُق الر�أْ ِ�س ُم ْ�شتَ ِعلُ
َحلَّ َ

ُ
ب��ال��ك ْ��ر ِه مِ��نَّ��ا ال�� َّل�� ْه�� ُو والْ�� َغ�� َز ُل
َوبَ����انَ

ويرجع ح�سن هذا ال�ضرب �إلى �أن الأذن تنتظر الروي في �آخر البيت ،ف�إذا به يفج�ؤها

في �آخر ال�شطر الأول ،ويكون ذلك �أح�سن و�أطرف �إذا ما جاء في �أثناء الق�صيدة بعد البيت

الأول؛ لأن الأذن تكون قد اعتادت على ورود حرف الروي في القافية وحدها ف�إذا بها
تلتقي به في مو�ضع ال تتوقعه ،وال تنتظره فيه.

على �أنه ينبغي الإ�شارة �إلى �أن عدداً من �شعراء ثقيف ما كانوا يحر�صون على ت�صريع

المطلع ،مثل ال�شعراء الآخرين ،وهذا من مظاهر العفوية في �شعرهم �أي�ض ًاً ،ومن ه�ؤالء �أبو
م�صرعة المطلع �أولها:
محجن الثقفي الذي لم �أجد له في �شعره �إال مقطعة واحدة َّ
��رب
�أل��م ترني َو َّد ُ
ع����ت م��ا كنت �أ���ش ُ

الخي ِ ُر � ْأ�شيَ ُب
من الخمر �إذ ر�أ�سي لك ْ

ومما َي ْر ِف ُد المو�سيقا الداخلية لل�شعر ب�إيقاعات جميلة ،وعنا�صر جديدة :ما ي�سمى بح�سن

التق�سيم ،وهو توزيع العبارات توزيع ًا مو�سيقي ًا متنا�سقاً ،وتق�سيم البيت �إلى جمل مت�ساوية في

الطول والإيقاع ،وقد ذكر ال�شعراء الجاهليون هذا ال�ضرب في �شعرهم قلي ً
الً ،ومن ذلك قول
�أبي ال�صلت الثقفي حين هن أ� �سيف بن ذي يزن بانت�صاراته على الأحبا�ش(((:
((( ديوان �أمية 456 :مع اختالف يف روايات البيت.
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ات َ�أ� ْ��ش��بَ��ا َال
��ب في ال َغ ْي َ�ض ِ
�أُ ْ���س�� ٌد تُ��ربَّ ُ

���را ِزبَ��� ٌة
��ح��ةٌ ،ب ٌ
��ح��اجِ َ
ُ���ر َج َ
ِ��ي�����ض َم َ
غ ٌّ

هذا ال�ضرب ورد قلي ً
ال �أي�ض ًا عند �شعراء ما بعد الإ�سالم ،فقال يزيد بن الحكم:
�إن تَ ْحتَ�سِ ْب تُ���ؤْ َج ْ��ر ،و�إِنْ تَ ْبكِ ِه ُ
تك ْن

��ي َم ْ��ي��ت��اً بُ َ
��ك��ا�ؤُ َه��ا
ك��ب��اكِ ��يَ�� ٍة ل��م يُ ْ
��ح ِ

وقوله �أي�ض ًا(((:
��ك ل��ي �أَ ْر ٌيَ ،وغ َْ��ي��بُ َ
�����س��انُ َ
��ك َع ْلق ٌَم
ِل َ

��ر َك َم� ْ�ب��� ُ��س� ٌ
��ر َك ُم� ْل�تَ� ِ�و
�وط َ
وخ� ْ
��ي� ُ
و����ش� ُّ

وقول طريح بن �إ�سماعيل الثقفي عن �أعدائه الذين َو َ�ش ْوا به(((:
�إن يَ ْ�س َم ُعوا الخير يُ ْخفُو ُه ،و�إن َ�سمِ ُعوا

�شراً �أذاع��وا ،و�إن لم ي�سمعوا كذبوا
ّ

فقد ق�سم البيت على �أق�سام ،ثم �ألحق بكل ق�سم ما يليه المعنى الذي ق�صده.
وقوله �أي�ض ًا عن ن�سب الوليد بن يزيد و�أ�سرته و�أ�صله(((:
�إن حاربوا َو َ�ض ُعوا� ،أو َ�سالَموا َر َف ُعوا

�أو َعا َقدوا َ�ضمِ نُوا� ،أو َح َّدثُوا َ�ص َد ُقوا

وقوله للوليد �أي�ض ًا(((:
ه��ـ��م
��م ن��ف��ع��اً ،وط��و ُد ُ
ف���أن��ت غ��ي��ثُ�� ُه ُ

���را ُد المنتَ�شِ ي َج َدبَا
َدفْ��ع��اً� ،إذا َم��ا ُم َ

ب -المو�سيقا الخارجية:
�سنقف في هذه ال�صفحات عند �أبرز عنا�صر مو�سيقا ال�شعر؛ وهي المو�سيقا الخارجية في

الوزن ،وذلك بالنظر في البحور التي �صاغ عليها الثقفيون �أ�شعارهم ،وما ات�سم به �شعرهم
من ظواهر عرو�ضية ،ثم النظر في قوافيهم ،ومعرفة ما ا�ستعملوه كثيراً من حروف الروي،

وما اعترى تلك القوافي من عيوب ت�شينها.

بحور ال�شعر التي نظم عليها �شعراء ثقيف ق�صائدهم ومقطعاتهم و�أبياتهم المفردة ـ التي
((( خزانة الأدب.497 – 496/1 :
((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل.94 :
((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل.113 :
((( �شعر طريح بن �إ�سماعيل.93 :

282

اجتمعت لدى الدرا�سة ـ هي �أحد ع�شر بحراً من بحور ال�شعر المعروفة؛ وهي :الطويل،

والب�سيط ،والوافر ،والرجز ،والكامل ،والخفيف ،والهزج ،وال�سريع ،والمن�سرح،
والمتقارب ،والرمل ،وقد َج َم ْع ُت عدد الأ�شعار -ق�صائد ومقطعات و�أبيات مفردة -في

جدول �إح�صائي يبين عدد الن�صو�ص التي جاءت على كل بحر ،وقد تبين لي �أنهم �أكثروا
من ا�ستخدام البحور التي �شاع ا�ستخدامها في ال�شعر الجاهلي �أكثر من غيرها .والجدول

الآتي((( يو�ضح تلك الأبحر ،وما جاء من �أ�شعارهم على كل منها:
م

البحر

عدد
عدد الأبيات عدد
المقطعات الق�صائد
المفردة

المجموع

-1

الطويل

16

30

14

60

-2

الب�سيط

9

18

3

30

-3

الوافر

11

13

3

27

-4

الرجز

7

11

3

( 21منها بيت منفرد ومقطعة
واحدة على مجزوء الرجز)

-5

الكامل

9

11

1

( 21منها بيتان منفردان ومقطعة
على مجزوء الرجز)

-6

الخفيف

9

6

1

( 16منها مقطعة وق�صيدة على
مجزوء الخفيف)

-7

الهزج

-

3

2

5

-8

المتقارب

1

-

-

4

ورج ْح ُت كونَه لهم ،يف حني
(((	�أ ْث َب ُّت يف هذا اجلدول ما َّ
�صحت ن�سبته �إىل �شعراء ثقيف ،وما ن�سب �إليهم و�إىل غريهم َّ
مرجح يف ن�سبتها ،وعددت الن�ص
�أ�سقطت ما ثبت �أنه لغريهم يقيناً� ،أو ترجيحاً ،وما بقي متنازع ًا دون �أن �أقف على َّ
أقمت عليه اجلدول هو الن�ص ال�شعري �سوا ٌء �أكرثت �أبياته
املن�سوب �إىل �أكرث من �شاعر ثقفي مرة واحدة ،واملعيار الذي � ُ
�أم َق َّل ْت.
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م

البحر

عدد
عدد الأبيات عدد
المقطعات الق�صائد
المفردة

المجموع

-9

ال�سريع

3

-

-

( 3منها بيت منفرد على م�شطور
ال�سريع)

-10

المن�سرح

-

3

-

3

-11

الرمل

-

2

-

2

المجموع

65

100

27

192

تخير �شعراء ثقيف لمعانيهم ومو�ضوعاتهم �أوزان ًا تتوافق مع الغر�ض والمنا�سبة ،وتتواءم

مع المعاني ،وتخدم ما يق�صدون �إليه .وبالنظر �إلى الجدول ال�سابق نلحظ ا�ستئثار البحر

ن�صاً« ،وبحر الطويل �أرحب �صدراً ،و�أطلق
الطويل ب�أكبر عدد من ن�صو�صهم وهو �ستون ّ
عنانا ،و�ألطف نغماً»((( ،و�أقدر على ا�ستيعاب المعاني وعر�ضها ،وقد �أكثر ال�شعراء القدماء

«وم ْن َحى
من ا�ستخدامه في باب الأخبار والق�ص�ص و�سرد الأحداث ،والتغني بالما�ضيَ ،

ال�شعراء فيه ينا�سب معاني التغني بجاللة الما�ضي ،وعن�صر الق�ص�ص ،والنعت فيه من الطراز
الذي يدعو ال�سامع لأن ي�صغي ويتفهم ،قبل �أن يهتز ويرق�ص»(((.

ن�صاً« ،والب�سيط �أخو الطويل في الجاللة
وجاء من بعده الب�سيط الذي ا�ست�أثر بثالثين ّ

والروعة� ،إال �أن الطويل �أعدل مزاج ًا منه»(((« ،وال يكاد روح الب�سيط يخلو من �أحد
النقي�ضين :العنف واللين ،وتكاد �صبغته على وجه الإجمال تكون �إن�شائية �إذا افتر�ضنا في

الطويل �صبغة خبرية»(((« ،والب�سيط بحر النقي�ضين� :إما ال�شدة ،و�إما الرقة ،وال تو�سط في

ذلك»(((.

((( املر�شد �إىل فهم �أ�شعار العرب.443/1 :
((( املر�شد �إىل فهم �أ�شعار العرب.450/1 :
((( املر�شد �إىل فهم �أ�شعار العرب.507/1 :
((( املر�شد �إىل فهم �أ�شعار العرب.508/1 :
((( املر�شد �إىل فهم �أ�شعار العرب.525/1 :
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ن�صاً ،وقد �أكثر منه �شعراء ثقيف لما يت�سم به
وجاء من بعده الوافر في �سبعة وع�شرين ّ

«�سواء �أكان ذلك في الغ�ضب الثائر والحما�سة� ،أم في الرقة
من التدفق وا�ستيعاب العاطفة
ٌ

بحر م�سرع النغمات متالحقها ،مع وقفة قوية �سرعان ما يتبعها �إ�سراع
الغزلية والحنين ..فهو ٌ

وتالحق ،وهذا يتطلب من ال�شاعر �أن ي�أتي بمعانيه ُدفع ًا ُدفعاً»(((.

ٍ
ن�صاً ،فالخفيف
وجاء الرجز في
ن�صاً ،والكامل �أي�ض ًا في واحد ع�شرين ّ
واحد وع�شرين ّ

ن�صاً ،فالهزج في خم�سة ن�صو�ص ،فالمتقارب في �أربعة ن�صو�ص ،فال�سريع
في �ستة ع�شر ّ

والمن�سرح في كل منهما ثالثة ن�صو�ص ،فالرمل في ن�صين �شعريين.

لي�ست هذه الدرا�سة لبحور ال�شعر عند ثقيف �إال �صورة لما توافر للدرا�سة من �أ�شعار

غير مجموعة في ديوان ،وعلى هذا فلي�س فيها من �شعر �أمية بن �أبي ال�صلت((( ،وغيالن

ابن �سلمة ،ومحمد النميري ،ويزيد بن الحكم ،وطريح الثقفي؛ �إال ما �أخلت به دواوينهم،

وا�ستدركته الدرا�سة على �صناع الدواوين المطبوعة ل�شعر القبيلة.

ومما يح�سن ذكره �أنه بعد عر�ض هذا الإح�صاء ل�شعر ثقيف ،ومقارنته ب�إح�صاءات

الدرا�سات الأخرى لأ�شعار بقية القبائل؛ نجد �أن الإكثار من ا�ستخدام البحر الطويل،
والب�سيط ،والوافر ،والرجز ،والكامل ،والخفيف ،ال يقت�صر على �شعراء ثقيف وحدهم ،بل
�إن درا�سة �أ�شعار كل من �أ�سد ،وتغلب ،وطيئ ،وذبيان انتهت �إلى النتيجة نف�سها ،وقد فاز

البحر الطويل ب�أوفر حظ و�أوفى ن�صيب ،يتلوه الب�سيط ثم الوافر في معظم �أ�شعار تلك القبائل،
وهذا ما �أ�شار �إليه �أبو العالء المعري حين نبه على �أن البحر الطويل هو �أكثر بحور ال�شعر

ا�ستخداماً ،وذكر البحر الب�سيط ،ولئن وافق �إح�صاء قبيلة ثقيف كالم �أبي العالء فتقدم البحر

الب�سيط على الوافر بفارق طفيف؛ ف� َّإن الوافر يتقدم على الب�سيط في �أ�شعار عدد من القبائل؛
ومنها �أ�سد وطيئ وبنوكلب بن َو ْب َرة وغيرهم.

كما نلحظ �أن ال�شعراء الثقفيين نظموا في بحور نادرة كالمن�سرح وذلك مثل قول

الحجاج بن يو�سف:

((( املر�شد �إىل فهم �أ�شعار العرب.332/1 :
((( �أ�ضفت �إىل هذا الإح�صاء ق�صيدة �أمية بن �أبي ال�صلت الدالية ،التي عرثت عليها كاملة ( 57بيتاً) يف املخطوطة.
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�����ك ذَا ل���م��� ٍة يُ َ
�����ن يَ ُ
�����ش��فُ��ه��ا
��ك ِ ّ
َم ْ

����ر ����ض���ائ��� ِري زع���� ِري
ف����إن���ن���ي غ ْ
َ����ي ُ

وقول يزيد بن الحكم:
َ�����ض��لُ
��ب
ُد َوف ْ
َّ
ال�����ص�لا َِح والْ َ
�����س ُ
��ح َ

�أ�صبح ف��ي ق��ي��دك ال�سماح ُة والجو
وقول يزيد بن �ضبة:

�������ت ُم��ح��ت��ن ُ
ِ��ك
�����ص��بُ��و َو�أَنْ َ
وك��ي��ف تَ ْ

ال�����س��دِ ُك
ل��م ين�س �سلمى ف������ؤا ُد َك َّ

كما نظم بع�ضهم على بحر المديد ،وهو من البحور التي ال تدور على �أل�سنة ال�شعراء

كثيراًً ،وذلك مثل قول يزيد بن الحكم:

�����ض��ي�� ُع
َو َدائِ����������� ُع ال����قَ���� ْل ِ
����ب ال تَ ِ

ال�����ش�����س��وع
ي���ا �أي���ه���ـ���ا ال�����ن�����از ُِح
ُ

الخ ْر ُم ،وقد
ومــن الظواهـر العرو�ضــية التــي ت�ستوقف الباحث في �شعر ثقيف ظاهرة َ

ابن ر�شــيقٍ على كــثرة ورودهـا في �أ�شعار العرب ،فقال« :وقد ي�أتون بالخرم كثيراً ـ وهو
َن َّب َه ُ
ذهاب �أول حركة عن وتد الجزء الأول من البيت ـ و�أكثر ما يقع في البيت الأول.(((»...
ثم َن َّب َه على �أن �أ�صل الخرم هو عيب في الأنف ،ومن ثم فهو كذلك عيب في ال�شعر ،ثم
َع َّل َل كثرة وروده في �أ�شعار العرب القدماء فقال« :و�إنما كانت العرب ت�أتي به؛ لأن �أحدهم

يتكلم بالكالم على �أنه غير �شعر ،ثم يرى فيه ر�أياً ،في�صرفه �إلى جهة ال�شعر ،فمن ها هنا
اح ُت ِم َل َل ُهم وقبح من �أفعال غيرهم»(((.
وه َّن ثالث
وذكر التبريزي�« :أن الخرم يقع في كل بحر يبد�أ بتفعيلة �أولها وتد مجموعُ ،
اع َل ُتن)»((( ،فهو لذلك يقع في الطويل والمتقارب،
و(م َف َ
و(م َف ِاعيلن) ُ
تفعيالت( :ف َُعو ُلن) َ

لأنهما يبد�آن بـ (فعولن) ،وفي الهزج لأنه يبد أ� بـ (مفاعيلن) ،وفي الوافر لأنه يبد�أ بـ (مفاعلتن)،

ولكن هذا لم يقع �إال في �أربعة موا�ضع من ال�شعر المجموع لثقيف في هذه الدرا�سة؛ و�إن
كان قد وقع كثيراً في �شعرهم بعامة.
((( العمدة.124 :
((( العمدة.124 :
((( الوايف يف العرو�ض والقوايف.43 – 42 :
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فمن الخرم الذي في �أ�شعارهم مما جمعته الدرا�سة قول م�سعود بن معتب:
�����س ُ
��م م��ن��ا وال ن��ح��ن منكم
��ك ْ
ال َق ْ��ي ُ

ب���ن يَ��قْ�� ُد َم��ا
���ب ِ
���ت ِ
ول��ك��ن��ن��ا �أوال ُد نَ ْ

وقول كنانة بن عبد ياليل بن عمرو:
����ن َك����انَ يَ ْ��ب��غِ��ي��نَ��ا يُ���ري��� ُد َق��تَ��الَ��نَ��ا
َم ْ

ي��م�� َه��ا
َف ِ
�����إنَّ����ا بِ������ َدا ٍر َم��� ْع��� َل ٍ
���م ال نَ�� ِر ُ

وقول يزيد بن الحكم:
�إن تحتَ�سِ ْب تُ���ؤْ َج ْ��ر و ِ�إنْ تَ ْبكِ ِه تَ ُك ْن

���ي م��ي��ت��اً ب��ك��ا�ؤه��ا
ك��ب��اك��ي�� ٍة ل���م يُ ْ
���ح ِ

وقول الأجرد الثقفي:
م��ا ب���ال م��ن �أ���س��ع��ى لأج��ب��ر عظمه

حفاظاً وي��ن��وي م��ن �سفاهته ك�سري

وهناك �أمثلة من الخرم وقعت في �أ�شعارهم لي�ست �ضمن المجموع لهم في الدرا�سة هنا،

وذلك من مثل قول �أبي محجن(((:

��ف
��و���س ٍ
�����س�� َّد ْت ن��ح��ون��ا ُ�أ ُّم ي ُ
�أَنَّ����ى تَ َ

��اف مجاهلُ
�����س��را َه��ا ف��ي ٍ
َوم ْ
ِ���ن دون َم ْ

وقول يزيد بن الحكم(((:
���ن ال�����ش��ام��ت��ون ف���إن��م��ا
ال
َ
ي���ف���رح َّ

ي��ع��ي�����ش��ون ب��ع��د ال��ذاه��ب��ي��ن لياليا

والأ�صل :وال يفرحن .فحذف الواو.
وقوله �أي�ض ًا(((:
م����ن ي����ك ����س���ائ�ل�اً ع���ن���ي ف����إن���ي

�أن���ا اب���ن ال�����ص��ي��د م��ن �سلفي ثقيف

وما جاء في �شعرهم من َخ ْر ٍم �أدى �إلى ا�ضطراب قليل في �أوزان بع�ض �أ�شعارهم ،على �أن

ذلك لم يكن في �أ�شعارهم وحدهم ،ثم �إن له ما ي�سوغه من كالم ابن ر�شيق.
((( ديوان �أبي حمجن.30 :
((( يزيد بن احلكم حياته و�شعره.36 :
((( املجمع العلمي العراقي :يزيد بن احلكم الثقفي حياته و�شعره :مج  ،31ج .25 /1
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وقد غلبت حروف الروي اللينة ال�سل�سة -كالراء ،والباء ،والميم ،والالم ،والدال،

روي ًا بكثرة(((.
والنون ،وال�سين ،والعين -على قوافي �أ�شعار ثقيف ،وهي حروف تقع ّ

ولم ي�أت في �شعرهم من القوافي الوعرة المعتا�صة �إال بع�ض الن�صو�ص على روي القاف،

والحاء ،والكاف ،والتاء ،وهي حروف متو�سطة الوقوع روي ًا في �شعر العرب من حيث
روي ًا كال�ضاد؛ فلم ي�أت �شيء منها في �شعرهم
ال�شيوع واالنت�شار� ،أما الحروف قليلة الوقوع ّ

المجموع هنا ،و�أتى على روي الطاء مقطعتان ،و�أتى على روي الهاء بيت واحد.

روياً -كالذال ،والغين ،وال�شين ،وال�صاد ،والظاء ،والواو،
�أما الحروف نادرة الوقوع ّ
روياً ،ووقعت الثاء والخاء كلٌّ منهما بيت واحد فقط.
والزاي -فلم يقع منها �شيء في �شعرهم ّ
والجدول الآتي يبين عدد الن�صو�ص التي وردت على كل روي.

((( هذا على ح�سب تق�سيم الدكتور �إبراهيم �أني�س حلروف الروي ح�سب ذيوعها وانت�شارها يف ال�شعر العربي؛ انظر:
الف�صل الثامن من كتابه مو�سيقا ال�شعر ،وهو بعنوان( :القافية) �ص  246وما بعدها ،وقد ف�صل القول يف تف�سري وقوع
احلروف رو ّياً؛ فقال« :وال تعزى كرثة ال�شيوع �أو قلتها �إىل ثقل يف الأ�صوات �أو خفة ،بقدر ما تعزى �إىل ن�سبة ورودها
يف �أواخر كلمات اللغة» ،مو�سيقا ال�شعر.248 :
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-1

حروف
الروي

الهمزة

الأبيات
المفردة

عدد
المقطعات

م

1

2

عدد الق�صائد المجموع مجموع
الأبيات
-

3

5

-2

الباء

8

12

6

26

111

-3

التاء

ن�صف بيت

4

2

6.5

56.5

-4

الثاء

1

-

1

2

8

-5

الجيم

1

2

-

3

12

-6

الحاء

3

5

1

9

37

-7

الخاء

1

-

-

1

1

-8

الدال

5

4

2

11

70

-9

الراء

10

17

6

33

138

-10

ال�سين

1

-

-

1

1

-11

الطاء

-

2

-

2

8

-12

العين

2

3

1

6

22

-13

الفاء

2

1

-

3

4

-14

القاف

8

4

1

13

30

-15

الكاف

5

4

-

9

17

-16

الالم

4

15

1

20

68

-17

الميم

8.5

13

2

23.5

62.5

-18

النون

2

11

3

16

98

-19

الهاء

1

-

-

1

1

-20

الياء

1

1

1

3

14

المجموع

65

100

27

192

765
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روي ًا راجع �إلى �أن هذا الحرف هو �أكثر حروف العربية
وال ريب �أن كثرة ا�ستخدامهم الراء ّ

دوران ًا على �أل�سنتهم ،يالحظ هذا الأمر بالنظر ال�سريع في المقدار الذي ت�أخذه الكلمات

التي تنتهي �أ�صولها بحرف الراء؛ في المعجمات التي ت�أخذ ب�أواخر الكلمات كالل�سان،

والقامو�س ،والتاج ،وهذا الأمر مالحظ في الباء ،والنون ،والدال ،والالم ،والميم.

�أما حروف الروي التي خال منها �شعرهم كالذال ،وال�شين ،وال�صاد ،والظاء ،والواو

والزاي ،والغين ،فذلك راجع �إلى �صعوبة النظم على روي هذه الأحرف ،لقلة الأ�صول
العربية التي تنتهي بها ،ومعظم تلك الحروف ال يحمل من جمال الجر�س ما تحمله تلك

روياً.
الأحرف التي �أكثروا من ا�ستخدامها ّ

ومع �أن الثقفيين تخيروا لقوافيهم حروف روي �سل�سلة لينة ف�إن منهم من لج أ� �إلى القوافي

تحد َث عن هذه الظاهرة �صاحب
الم�ستع�صية فطوعها لنف�سه ،و�سخرها ل�شاعريته ،وقد َّ
أ�شق الواوات في القوافي هي التي ت�أتي في �أواخر بع�ض الأ�سماء
كتاب المر�شد فقال(((«:و� ُّ
المنقو�صة نحو (مرعو) والروي يكون في هذه الحالة (وي) ،و�أقول� :إن يزيد بن الحكم له

ق�صيدة على هذا النحو مطلعها(((:

تُ َ
نا�صح
���ره���اً ك���أن��ك
��ك ِ
ٌ
��ا���ش ُ��رن��ي َك ْ

���ص ْ��د َر َك لي َدوِ ي
وعينُ َك تُ ْ��ب��دِ ي �أن َ

وهي وحيدة في بابها كما قال �صاحب الخزانة((( ،و�أح�سبه عنى بقوله« :في بابها» �أي

في رويها؛ لغرابته»(((.

لم تخل قوافي �شعراء ثقيف من بع�ض العيوب التي ت�شوبها ،كالإقواء ،وال�سناد ،والإيطاء.

والإقواء :هو اختالف حركة الروي من ك�سر �إلى �ضم �أو العك�س .وقد جاء الإقواء في ثالثة
موا�ضع ،الأول :ما ن�سب �إلى محمد النميري ،وهو قوله:

��ف
اب��ن واق ِ
ِ��ن ُز َق���اقِ ِ
��ن علينا م ْ
َخ َ��ر ْج َ

���س��رب ر�أي���تُ��� ُه
ول���م ت��ر ع��ي��ن��ي م��ث��ل
ٍ
((( املر�شد �إىل فهم �أ�شعار العرب.62/1 :
((( الأغاين .213/12
((( خزانة الأدب.111/1 :
((( املر�شد �إىل فهم �أ�شعار العرب.162/1 :

290

فالق�صيدة فائية م�ضمومة ،ولكن جاءت حركة روي هذا البيت مك�سورة.
والثاني في �شعر غيالن بن �سلمة في قوله:
��م�� َع��الِ��ي
و�أنَّ�����ا نَ ْ��ب��تَ��نِ��ي َ
���ر َف الْ َ
����ش َ

��م
َونُ�� ْن��ع ُ
��م�� ْولَ��ى الْ�� َع��دِ يْ ِ
���ر َة الْ َ
ِ�����ش َع��� ْث َ

���ج����أً َو َك�� ْه��ف��اً
����م نَ������ َز ْل لَ ْ
َو�أَنَّ�������ا لَ ْ

َك������ َذا َْك َ
��ي��م
ال��ك�� ْه��لُ مِ��نَّ��ا َوالْ��فَ��طِ ُ

ف�أبيات المقطعة ميمية مك�سورة ،ولكن جاءت حركة روي البيت الأخير ميم ًا م�ضمومة.
والمو�ضع الثالث وقع في �شعر طريح وهو قوله:
ْ�����ض��لُ �أع��م��الِ الْ َفتَى ال��� َّزا ُد ِل َّلتي
َو�أَف َ

ِ��ب
تَ��� ُدو ُم َوتَ ْ
ِ��ي َع َل ْي َها ال�� َع�� َواق ُ
��ح�� ُل��و ل ْ

����را ِر في ِ ّ
فل
ك��ل َم ْح ٍ
َو َح ْ�س ُن ثَنَا الأبْ َ

���ب
ال�س ْي ِر َراكِ ُ
ي���دو ُم لَ�� ُه َم��ا َج�� َّد ف��ي َّ

���م الَّ��تِ��ي
َو�أَف َ
ال���ر ْح َ
ِ����ر َك َّ
ْ�������ض���لُ بِ���� ِ ّر ب ُّ

َع�� َل ْ��ي��ه��ا تُ��ج��ا َزى �آجِ ً
ِ��ب
ِ��ال��رغَ��ائ ِ
��ل�ا ب َّ

باء مك�سورة.
ف�أبيات المقطعة بائية م�ضمومة ،ولكن جاءت حركة روي البيت الثاني ً
وقد ذكر الأخف�ش �أن الإقواء ي�أتي كثيراً في �شعر العرب(((.
ووقع ال�سناد في �شعرهم في مو�ضعين .وال�سناد :هو كل ف�ساد قبل حرف الروي في

القافية((( وهو �أنواع ،منها� :سناد التوجيه ،وهو :اختالف حركة ما قبل الروي المقيد من
بيت �إلى �آخر من �أبيات الق�صيدة(((؛ وهو عيب من عيوب القافية عند الخليل ،والأخف�ش

ال يراه عيب ًا لكثرة ذلك في ال�شعر عند الف�صحاء بين الك�سر وال�ضم� ،أما الفتح مع الك�سر �أو
ال�ضم فهو قبيح عنده �أي�ض ًا(((.

وقد وقع ذلك في �أبيات لمحمد النميري قال فيها:
َ�����ز ْل
�����ن لِ���قَ��� ْل ٍ
���ى غ ِ
�أال َم ْ
���ب ُم��� َع���نَّ ً

ال��م��حِ ّْ
��ل
ال��م��حِ �� َّل�� َة �
َ
يُ���حِ ُّ
أخ����ت ُ
���ب ُ

((( القوايف.46 :
((( العمدة.145 :
((( العمدة.146 :
((( املو�شح.17 :
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َ�������رع الأرا
ت�������راءت ل���ن���ا ي�����وم ف ْ

�����ص����لْ
ك ب��ي��ن ال��ع�����ش��اء وب��ي��ن الأُ ُ

���ج��� ِب���ي���لَ
ك������أ َّن ال���قَ���رنْ���فُ���لَ وال��� َّزنْ َ

ال��خ�� َزا َم��ى و َذ ْو َب ال َع�سلْ
وري���ح
ُ
َ

�����������ر ُد �أن���ي���ابِ���ه���ا
يُ������ َع������لُّ ب�����ه بَ
ْ

ال��ك��وك��ب ال��م��ع��ت��دِ ْل
�إذا م��ا �صفا
ُ

وق����ال����ت ل���ج���ارت���ه���ا ه����ل ر�أي�����ـ

��ب ِف ْعل الرجلْ
ـ ِ
��ت �إ ْذ �أع��ر���ض ال��رك ُ

ووقع �سناد التوجيه �أي�ض ًا عند المغيرة بن �شعبة في قوله:
����س��� ِ ّر
ال����م����ر ِء �إنْ
�إن���م���ا م��و���ض��ع ِ
ْ

��ح
ب����اح ب��ال�����س��ر �أخ������و ُه ال��م��ن��تَ ِ
�����ص ْ
���ح
ٍ
���م��� ُه َ�أ ْو َال تَ���بُ ْ
ن���ا����ص���ح ي���ك���تُ ُ

ِ���������س���� ٍ ّر ف����إل���ى
�����ت ب ِ
�����ح َ
ف���������إذا بُ ْ

و�سناد التوجيه ال يعده البع�ض عيباً؛ ذلك «�أن الحرف ال�صامت الذي ي�سبق الروي المقيد

لي�س له ا�سم عند الخليل والجمهور ،ومن ثم كان الأولى عدم االهتمام به ،بمعنى �أنه ال

ُي ْب َحث في كنهه ،فلم ُي ْب َحث في �ضبطه»(((؟

هكذا ر�أى بع�ض النقاد �أن« :ما يقع فيه ال�شاعر من �سناد التوجيه جائز ،ال�سيما و�أنه ي�سمح

لل�شاعر ب�أكثر من ذلك� ،أعني بع�ض الترخ�صات ال�صرفية والنحوية� ،إ�ضافة �إلى ا�ضطراب هذا

العيب في التحديد عند �أهل ال�صنعة ،فالخليل عنده قوالن ،والأخف�ش يجيز ،والن�صو�ص ت�أتي

بعك�س ما يقال� ،أو ال تدل على عدم �إحكام التقعيد هنا»(((.

كما وقع الإيطاء في �شعرهم مرة واحدة .والإيطاء� :أن يتكرر لفظ القافية ومعناها ،وهو
عيب من عيوب القافية �إذا تكرر قبل �سبعة �أبيات؛ لأنه �ضرب من ِ
الع ِ ّي� ،أما �إذا تكرر بعد
�سبعة �أبيات فلي�س بعيب ،و�إذا تكرر اللفظ دون معناه لم يكن عيب ًا عند معظم علماء العرو�ض،

وجاء ذلك في بيتين لعبد اهلل بن �أراكة الثقفي قال فيها:
��ت بِ��بُ�� ْل�� َغ�� ٍة
ل��م��ا َق��نَ�� ْع ُ
ي��ق��ول��ون ل��ي َّ

بال�ص ْف ِر
من
ِ
العي�ش ال تَ ْقنَ ْع من ال ِتّ ْب ِر ُّ

َولَ ْ�س ُت ب ُِ�ص ْف ِر ال َق ْل ِب من َط َل ِب ال ُع َ
ال

وال�ص ْف ِر
فر من الب ِ
ِي�ض ُّ
َّ
ولكن يَدِ ي ُ�ص ٌ

((( انظر ،من علم القافية.112 :
((( انظر ،من علم القافية.113 :
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وال ريب في �أن قلة هذه العيوب َم َر ُّدها �إلى عناية القوم ب�شعرهم ،ولكنها لي�ست تلك

العناية التي عرفها �شعراء الع�صر العبا�سي ،بل هي العناية التي كان عليها �سائر العرب منذ

الجاهلية �إلى �آخر ع�صر بني �أمية ،وو�صفها ابن ر�شيق ب�أنها كانت تقوم على النظر في:
«ف�صاحة الكالم وجزالته ،وب�سط المعنى و�إبرازه ،و�إتقان بنية ال�شعر ،و�إحكام عقد القافية،

وتالحم الكالم بع�ض ببع�ض»(((.

اللغة و�أبرز الق�ضايا النحوية:
�أما الجانب الثالث الذي يقف البحث عنده في درا�سة الخ�صائ�ص اللفظية ل�شعر ثقيف؛

فهو جانب اللغة و�أبرز الق�ضايا النحوية .ويمكن تناول هذا الجانب من خالل عدة �أمور هي:
غريب اللغة ،والحفاظ على بع�ض �ألفاظها ،والتوليد في �أبنيتها ،والت�صرف فيها ،ثم الت�صرف

في قواعد النحو.

�أ -غرابة الألفاظ ومقارنتها بما عند غيرهم:
عند الحديث عن الخ�صائ�ص المعنوية في �شعر الثقفيين -في ال�صفحات ال�سابقة-

انعطف بنا البحث �إلى الحديث عن الألفاظ الغريبة فيه ،لننتهي �إلى نتيجة هي �أن معانيهم

تت�سم بالو�ضوح الذي ت�شوبه بع�ض الألفاظ الغريبة �أحياناً ،و�أن تلك الألفاظ الغريبة قلما
جاءت �شديدة الكثافة في �شعرهم ،بحيث تحجب المعنى �أو تجعله غام�ض ًا حتى تزال غرابة
الألفاظ(((.

لم يكن الغريب في �شعر ثقيف كثيراً كثرته في �شعر بني �أ�سد((( ،وال كثرته في �شعر

هذيل ،وال كثرته لدى طائفة من �شعراء الغريب الذين قال عنهم الأ�صمعي -فيما نقل �أبو

�أحمد الع�سكري عنه« :-تقول الرواة والعلماء :من �أراد الغريب فعليه ب�شعر هذيل ،ورجز
((( العمدة� 267 – 258 :سبقت الإ�شارة �إىل هذا القول عند احلديث عن و�ضوح معانيهم ،يف مبحث اخل�صائ�ص املعنوية.
((( انظر ما �سبق عند احلديث عن اخل�صائ�ص املعنوية.
((( انظر� :شعراء بني �أ�سد .375-373/1
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ر�ؤبة والعجاج ،وه�ؤالء يجتمع في �شعرهم الغريب والمعاني ،ومن �أراد الغريب في �شعر
الر َّم ِة ،ومن �أراد الغريب ال�شديد الثقة ففي �أ�شعار ابن ُم ْقبِل ،وابن
ْ
المح َدث ففي �أ�شعار ذي ُّ
ومزاحم العقيلي»(((.
وح َم ْيد بن ثور الهاللي ،والراعي،
ٍ
�أحمرُ ،

جداً ،وما
فالغريب في �أ�شعار ثقيف بالإ�ضافة �إلى ما في �أ�شعار ه�ؤالء من الغريب قليل ّ

تعمد
يطالعنا من الغريب فيه �إنما يرجع �إلى طول العهد ،وترك ا�ستعمال تلك الألفاظ ،ال �إلى ُّ

�شعراء ثقيف الإتيان بها في �شعرهم� ،إال ما كان من �أمية بن �أبي ال�صلت على نحو ما ر�أينا.

ويظهر �أن �سبب قلة الغريب في �شعر الثقفيين راجع �إلى �أن و�صف ال�صحراء وحيوانها

لم يكن غر�ض ًا بارزاً في �شعرهم ،كما هو الحال في �شعر �أ�صحاب الغريب ،وهم ي�شبهون

في ذلك �شعراء تغلب((( و�شعراء طيئ((( .و�إن كان �صاحب الل�سان قد ا�ست�شهد بقول طريح
الثقفي:

�����ص�� َّد ٌر
غ��ب�����س
��ن ُم َ
خ��ن��اب�����س ك�� ُّل�� ُه َّ
ُ
ٌ

نَ��� ْه��� ُد ال��� ُّزبُ���نَّ��� ِة ك��ال��ف��ري�����ش � َ��ش��تِ��ي ُ��م

فعده دلي ً
ال من �أدلة الغرابة اللفظية ،وهذا ما ي�ؤكد من ناحية �أخرى �أ�صالة الل�سان الثقفي،

ور�سوخ قدم ال�شعراء الثقفيين في اللغة.

ب  -محافظتهم على اللغة:
نجد في �أ�شعار ثقيف عدداً من الألفاظ التي لم ترد معانيها في المعجمات الوا�سعة

كالعين ،وتهذيب اللغة ،ومقايي�س اللغة ،وال�صحاح ،والقامو�س ،والل�سان ،والتاج ،ف�شاركوا
بذلك في الحفاظ على بع�ض اللغة من ال�ضياع ،فمن تلك الألفاظ ما جاء في قول �أمية(((:
ُك َم ْي ٌت �أَ َح َ
���ال اللون لي�ست ب َِح ْج َر ٍة

��م
�����ص��ي ٍ
ِ��خ ِ
��ف ِ
وال ب َ
��رقَّ ِ
ذات ل���ونٍ ُم َ

((( امل�صون يف الأدب ،169 :وانظر :العجاج حياته ورجزه.406 :
((( انظر� :شعراء تغلب .325/1
((( انظر� :شعراء طيئ .683-681/1
((( كتاب اجليم  ،216/1الكميت :ما كان لونه بني ال�سواد واحلمرة ،اخل�صيف :ما اجتمع فيه لونان معاً ،املرقّم :املُ َخ َّطط،
ذات� :صفة خل�صيف ،والبيت يف و�صف فر�س ،انظر :ديوان �أمية بن �أبي ال�صلت مع اختالف يف رواية البيت ،ومو�ضع
ال�شاهد (حجرة) لي�س �إال يف كتاب اجليم.
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الح ْج َرة :ال�صغيرة .ولم يرد هذا المعنى في المعجمات.
قال �أبو عمرو ال�شيبانيَ :

ومنها ما جاء في قول �أمية بن �أبي ال�صلت:
����رى َف���أَ َك��تَّ�� ُه
َو َ���س َ
��ج��ا َم َ
�����س��افَ�� َة َم���ا تَ َ

���ش��ا َء َج����ا َء بِ��عِ�� ْل��مِ �� ِه فَ��تَ�� َل��بَّ�� ُدوا
لَ��� ْو َ

إكتات :الفراغ منه .ولم يرد هذا المعنى في المعجمات ،و�إنما
قال �أبو عمرو ال�شيباني :ال ُ
(فتلب ُدوا) قال �أبو عمرو:
جاء فيها :كَ َّت القوم َيك ُّتهم ك ّتاًَ :ع َّدهم و�أح�صاهم .وفي قول �أميةَّ :
�أي َت َف َّر ُ�شوا .ولم يرد هذا المعنى في المعجمات.
ومنها ما جاء في قول �أمية:

���ب
���رقَّ ُ
و�إع�ل�ابُ��� َه���ا ب��ال��ق��ولِ ال تَ���تَ َ

ْ�����ش بَ ْ��ي��تِ�� َه��ا
فلما �أت��ت��ن��ي راع��ن��ي حِ ��ف ُ

الفعل (�أعلب) وم�صدره (�إعالب) :لم �أجد لهما ذكراً في المعجمات.
ومنها قول يزيد بن الحكم الثقفي:
وب َف َ�أ ْ�صبَ َح ْت
نَ َك�أْ َت ُق ُروحاً في ال ُق ُل ِ

ِ��را ًء وهل يُ ْ�شفَى َع َلى الثَّنَ ِت الْق َْر ُح
ب َ

تغير و�أنتن .وقال �أبو عمرو ال�شيباني« :قد َث ِن َت
قال علماء اللغة في المعاجم ثنت اللحمَّ :
ال َق ْر ُح �إذا �أَ َدا َد» �أي �أ�صابه الدود وال�سو�س.
ومن ذلك �أي�ض ًا قول �أبي محجن الثقفي(((:

���ر ِب
ع��ن نف�سه،
ُ
وال��ن��ف��و���س ف��ي ُك َ

��ل��ي�����ص ����ص���احِ ���بَ��� ُه
ُ
�����س��تَ
ف��ك��ل��ن��ا يَ ْ

حركه عن
فقد �أورد �أبو محجن الفعل (ي�ستلي�ص) ،وهو بمعنى (�أال�ص ال�شيء) �أيَّ :
مو�ضعه ،و�أداره لينتزعه ،ولم يرد هذا الفعل في المعجمات.
وقوله(((:
ُق������ ْل������ ُق َ
�������ر
���ل��انٌَ ،ح������يَّ������ةٌَ ،ذ َك ُ

����ي����ق ٌ
ِ����م
ُ
ِ����ظ فَ����ه ٌ
ف���ي���ك���م ُم ْ
���������س����تَ ْ
((( ديوان �أبي حمجن ب�رشح �أبي هالل الع�سكري.51 :
((( ديوان �أبي حمجن ب�رشح �أبي هالل الع�سكري.52 :
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�أورد لفظة ( ُق ْل ُقالَن) بمعنى (القالقل) وهو الخفيف في ال�سفر ،المعوان ،ال�سريع التقلب

في البالد ،ولم ُتعج معجماتنا بهذا المعنى.

ونقف في �أ�شعارهم على �ضرب �آخر من المحافظة على اللغة ،وهو مدى ظهور �أثر

بع�ض لغات القبائل فيها .وقد �أ�شار ابن جني �إلى �أن ذلك مما يفعله ال�شعراء ،و�أفرد باب ًا في
فف�ص َل فيه و�ضرب
كتابه (الخ�صائ�ص) عن« :الف�صيح يجتمع في كالمه لغتان ف�صاعداً»(((َّ ،

الأمثلة ،فمن هذا �أن (ال�سدك) بمعنى :المولع بال�شيء؛ لغة خا�صة بقبيلة طيئ((( ،وردت

في �شعرهم((( ،فا�ستخدم يزيد بن �ضبة الثقفي هذا اللفظ بهذا المعنى الذي ت�ستخدمه طيئ

فقال:

��ح��تَ��ن ُ
ِ��ك
���ي َ
�����ص��بُ��و َو�أَنْ َ
���ف تَ ْ
������ت ُم ْ
َو َك ْ

�����س��دِ ُك
لَ ْ
�����س َ�س ْل َمى ُف������ؤَا ُد َك ال َّ
��م يَ�� ْن َ

ني
الطائي((( ذلك اللفظ بمعناه في لغة قبيلته فقال:
وقد ا�ستخدم من قبل ال ُ
أعرج َ
ُّ
الم ْع ُّ
����د ُ�أ َران����ي
اح َو َق ْ
َو َو َّد ْع ُ
�������ت ال���قِ��� َد َ

��را َم��ا
بِ�� َه��ا َ���س��دِ ك��اً َو�إِنْ َك���انَ ْ
���ت َح َ

وقال �سويد بن عدي بن عمرو بن �سل�سة الطائي(((:
��را َم��ا
بِ�� َه��ا َ���س��دِ ك��اً َو َق ْ
����د َك���انَ ْ
���ت َح َ

����د �أ َران����ي
��م��و َر َو َق ْ
����ت ُ
����ر ْم ُ
ال��خ ُ
َو َح َّ
ومن ت�أثر يزيد بن �ضبة الثقفي بلغة طيء قوله:
�����ت لَ�����م تَ�����������أْوِ ْي
�إذا َم�����ا بِ����� ْن ِ

����م����و ِر
����ب الْ����قَ���� ْل ِ
لَ َ
���������ص ِ ّ
����ب َم���� ْغ ُ

فقد ثبتت الياء مع الجازم في (لم ت�أوي) ،وهو ما �أ�شار �إليه المرزباني حين �أورد قول

امرئ القي�س:

�أال �أي��ه��ا الليل ال��ط��وي��ل �أال انجلي

أمثل
ب�صبح وم��ا الإ���ص��ب��اح منك ب� ِ

((( اخل�صائ�ص  370/1ومثله يف املزهر .262/1
((( الل�سان والتاج (�سدك).
((( انظر� :شعراء قبيلة طيئ .675/1
((( انظر� :شعراء قبيلة طيئ .670/1
((( �أمايل القايل ،203/1 :وابن منظور الل�سان (�سدك).
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فقال� :أي ما الإ�صباح بخير لي منك ،والياء في (انجلي) �أثبتها في الجزم على لغة طيئ(((.
لم يكن ظهور �أثر لغات القبائل في �شعرهم �إال نادراً كما مر في المثالين ال�سابقين ،ذلك

�أن لغة ثقيف ف�صيحة ف�صاحة لغة قري�ش ،وقد و�صف بع�ض ف�صحاء العرب لغة قري�ش فنفى
عنها عدداً من العيوب الظاهرة في لهجات القبائل الأخرى ،ولعل الكالم ينطبق على لغة

ثقيف.

من ذلك الو�صف قوله« :لي�ست لهم غمغمة ق�ضاعة»((( ،وهي �أن ت�سمع ال�صوت وال

يتبين لك تقطيع الحروف؛ �أي �أنهم ال يعطون الحروف حقها من مخارجها ،فال يكاد

ال�سامع يميز الحروف.

و ُن ِ�س َب ْت �إلى ق�ضاعة �أي�ض ًا ظاهرة �أخرى هي العجعجة ،وذلك �أنهم يحولون الياء جيم ًا مع
راعي خرج معي((( .وذهب بع�ض العلماء
خرج َم ِع ْج؛ �أي :هذا
راعج
العين ،فيقول :هذا
َ
َّ
َّ
�إلى �أنهم يفعلون ذلك في الياء الم�شددة ولم ي�شترطوا �أن ت�سبقها عين ،فيقولون :تميمج؛
�أي :تميمي.

والعرب تختلف في لفظ ال�ضمير (�أنا) في الوقف والو�صلُ ،
فذ ِك َر �أن ق�ضاعة تقول في

الو�صل�( :آن فعلت) مثل :عان فعلت(((.

(�س ٌم) ب�ضم ال�سين(((.
وذكر �أي�ض ًا �أن العرب تلفظ كلمة (ا�سم) على عدة �أوجه ،منها ُ
ومن الظواهر اللهجية عند بع�ض قبائل العرب �أي�ض ًا (الوكم) و(الوهم) ،فالوكم «في لغة
ربيعة قولهمِ :
ياء �أو ك�سرة»(((.
عليك ْم ،و ِب ِك ْم حيث كان قبل الكاف ٌ
وع ْنهِ م ،و َن ِ ّب ْئهِ م ،و�إن لم يكن قبل الهاء ياء وال
والوهم في لغة كلب يقولونِ :م ْنهِ مَ ،

((( املو�شح.33 :
الغوا�ص ،183 :والل�سان (غمم).
ودرة
،
765
املربد:
وكامل
،
212
/
3
والتبيان
((( البيان
َّ
((( الل�سان (عجج).
((( اجلامع لأحكام القر�آن.28/7 :
((( اجلامع لأحكام القر�آن.28/7 :
((( املزهر  222/1والبلغة يف �أ�صول اللغة.163 :
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ك�سرة(((.
(ب ْن واهلل ال �آتيك) يريدون :بل
ومن لغة كلب ،وبني �سعد ،وبني باهلة؛ �أنهم يقولونَ :

واهلل ،فيجعلون الالم نون ًا(((.

كلبِ :ق ْن َيان ،في حين يقول �أهل الحجازِ :ق ْنوان ،وتقول قي�سُ :ق ْنوان ،وتقول
وتقول ٌ

و�ضبة :قُنيان(((.
تميم َّ

لم يظهر �أي �أثر لهذه الأمور المتعلقة بلهجات العرب في �شيء من �شعر ثقيف ،وال ريب

�أن هذا يرجع �إلى �أن معظم تلك الأمور ظواهر لهجية ال تظهر �إال بال�سماع والتلقي من

جهة ،ولأن ال�شعراء كانوا عندما ينظمون �شعرهـم يرتفعون عن لهجة قبائلهم �إلى اللهجة
الأدبية العامة ،فكيف �إذا كانت لهجة ثقيف وقري�ش هي اللهجة الأدبية العامة التي ترنو �إليها
الأب�صار ،وتحاكيها �أل�سنة ال�شعراء وقرائح الخطباء في المحافل والمنتديات؟

و�إلى جانب تلك الأمثلة التي حافظ فيها �شعراء ثقيف على بع�ض �ألفاظ اللغة� ،أو ظهر

فيها �أثر من لغات بع�ض القبائل ،يجد القارئ في �أ�شعارهم بع�ض ًا من �صيغ الألفاظ التي لم
ترد في المعجمات اللغوية الوا�سعة ،وهذا يدل على �أنهم و َّلدوا �صيغ ًا جديدة في �أبنية اللغة
وارتجلوها ارتجا ًالً ،وفي �شعرهم جملة �صالحة من تلك ال�شواهد ال�صرفية.
من ذلك قول �أبي محجن الثقفي:
ِ���ر ًة
وح��ت��ى َر�أَيْ ُ
��رت��ي م��� ْز َوئ َّ
������ت ُم�� ْه َ

الفيل يَ ْد َمى نَ ْح ُر َها
لَ َدى ِ

وال�شواكِ لُ (((
َّ

(مزوارةٌ) ف�أبدل الهمزة من الألف ثم حركها(((.
فقوله( :مزوئرة) �أ�صله
َّ
ومن ذلك �أي�ض ًا ا�ستخدام (مفعول) بمعنى (فاعل) كما في قوله:
((( املزهر .222/1
((( تهذيب اللغة  394/15والل�سان( :بلل) و(بال) و(بنن).
((( الل�سان (قنا).
((( ال�شواكل :اخلا�رصة.
((( �أبو حمجن الثقفي حياته وديوانه.104 :
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َ

وب غ َُّمتُ ُه
��ف ال��م���أز َِق
َو�أَ ْك��� ِ��ش ُ
المكر َ
ُ

��ق
��ر ف��ي��ه ���ض��رب�� ُة الْ�� ُع��نُ ِ
و�أك��ت��م ِ ّ
ال�����س َّ

فالمكروب (مفعول) بمعنى (فاعل) �أي :الكارب(((.
ومن ذلك �أي�ض ًا قول الحجاج:
���ض��الِ�� ُع
َ�سمِ ي ٌع َف َل ْي َ�س ْت تَ ْ�ستَق ُِّر الأَ َ

الخ ْط ُب ال��ذي َج��ا َءنِ��ي ِب ِه
��ي َ
َو َح���لَّ ب َ

فا�ستخدم كلمة (�سميع) بمعنى (�سامع) ،مثل( :عليم) بمعنى (عالم).
ومن ذلك قول �أبي محجن �أي�ض ًاً:
يو�س ٍف
�����س�� َّد ْت نَ ْ
��ح�� َونَ��ا �أ ُّم ُ
�أَنَّ����ى تَ َ

فياف َم َجاهِ لُ
ِ���ن دونِ َم ْ�س َرا َها
ٍ
َوم ْ

(ت�س َّدى) الزم ًا بمعنى جاز ،و�إنما �أوردته متعدي ًا
لم ت�شر كتب اللغة �إلى ا�ستعمال فعل َ

فح�سب بمعنى :عال ،وقهر ،وركب(((.

ومن ت�صرفهم في �صيغ الألفاظ قول الفريعة بنت همام الثقفية:
ياليت �شعري ع��ن نف�سي �أزاه��ق�� ٌة

الحاج
أق�ض ما فيها من
نف�سي ول��م � ِ
ِ

قولها( :من الحاج) جمع حاجة ،وتقديره (ف ََع َل ٌة وف ََع ٌل)؛ كما تقول هامة وهام ،و�ساعة

و�ساع.

ونجد �أن �شعراء ثقيف يت�صرفون �أحيان ًا في �أبنية عدد من الألفاظ ،غير �أن هذا الت�صرف

ينح�صر في عدد من القواعد التي تدخل �ضمن �ضرائر ال�شعر المعروفة التي يلج�أ �إليها

�أي �شاعر عندما ي�ضطر لإقامة الوزن ،وقلما خرجوا عن هذه القواعد .فمن ذلك ت�سكين

المتحرك ل�ضرورة ال�شعر ،كما في قول يزيد بن �ضبة الثقفي:
����س���ـ
ِ�������س
ال���م���ر َ
َو�أَ ْح������������ َوى َ
����س���ل ُ
ْ

ـ����ن مِ���� ْث����لُ
��ب
ال�����ش�� ْع ِ
ال�������ص��� َدع َّ
ِ
َّ

(ال�شعب) بالتحريك ،وهي و�صف بالم�صدر ،ف�سكنت لل�ضرورة ال�شعرية.
فكلمة
َ
((( �أبو حمجن الثقفي حياته وديوانه.104 :
((( �أبو حمجن الثقفي حياته وديوانه.91 :
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ومن ذلك قول عثمان بن �أبي ربيعة الثقفي:
ُ
ال��ع��ق��وق
وق���د ي��ع��دي ع��ل��ى ال��غ��در

ِ��ن
َ
ف�ض َ�ض ْنا ج��م�� َع�� ُه ْ��م وال��نَّ��قْ�� ُع ك��ائ ْ
(كائن) لل�ضرورة.
ف�سكن النون في كلمة
ْ

وقد يكون عك�س ذلك بتحريك ال�ساكن ،كما في قول الفريعة بنت همام الثقفية:
اج
ِ��ن الْ َح ِ
نف�سي ولم �أَ ْق ِ�ض َما فِيها م َ

��ن نَفْ�سِ ي �أزاهِ ��قَ�� ٌة
يَ��ا لَ ْ��ي َ
��ت �شِ ْع ِر َي َع ْ

فحرِ ّ كت الياء في كلمة (�شعري) لل�ضرورة ،وكان حقها �أن ت�سكن.
ُ
وكقول ربيعة بن �أمية بن �أبي ال�صلت:

ال�س َما ُء
��ت َع�� َل��ى ا َلأ ْر ِ
َك َ��م��ا بُ��نِ��يَ ْ
�����ض َّ

�����م �آب������ا ُ�ؤنَ������ا وبَ�����نَ����� ْوا َع�� َل ْ��ي��نَ��ا
ُه ُ
وكقول القا�سم بن �أمية:
��ت ونا�صري
ف�� ُه ُ��م َج��نَ��احِ ��ي �إن ���س���ألْ ُ

���ن َع���ا َدانِ���ي
��ن َم ْ
أق�����و ُم ِ���ض�� ْغ َ
وب��ه��م � ِ ّ

الميم في ال�ضمير (هم) لل�ضرورة ،وكان حقها �أن ت�سكن.
فحرِ ّ كَ ِت
ُ
ُ

وقد يكون الت�صرف في ت�سهيل الهمزة؛ كما في قول عبد اهلل بن �أراكة الثقفي:
ابن �أَ ْر َط��ا َة فَارِ�ساً
لَ َع ْم ِري لَق َْد �أَ ْر َدى ُ

ب َِ�ص ْن َعا َء كال َّل ْي ِث ال ِه َزبْ ِر �أَب��ي الأَ ْج�� ِر

ف�سهل الهمزة الثانية في (�أرط�أة).
وكما في قول ابن الكاهلية الثقفي:
����د ٍح
����ح و�أُ ُّم َق ْ
����ريْ ُ
تُ َ
����م���� َّد ُر والْ����بُ َ

ِ����ن الِ َح���ا ِم
���ج��� ُل ٌ
َو َم ْ
���وب يُ��� َع��� ُّد م َ

نون
ف�سهل الهمزة من المد في (�آل) ،و�ألقى حركتها على الحرف ال�ساكن قبلها وهو ُ
(من) ،فالتقى �ساكنان في (اال) فحذف �إحداهما.
وكما في قول مالك بن عمرو الثقفي يرثي حبيب بن زيد الذي قتله م�سيلمة الكذاب:
وق���ال ل��ه َ
�����ش�� َه�� ُد �أَنَّ��ن��ي
اب تَ ْ
ال���ك��� َّذ ُ

ٌ
ر���س��ول َف���أَ ْو َم��ا� :أَنَّ��نِ��ي لَ ْ�س ُت �أَ ْ�س َم ُع
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ف�سهل الهمزة الثانية في لفظة (�أوم�أ) لل�ضرورة وجعلها (�أوما).
ومن ذلك �أي�ض ًا قول الحجاج الثقفي:
وك���ان���ت �أُ
م������ور تَ�� ْع��تَ��ري��ن��ي ك��ث��ي��ر ٌة
ٌ

ف���أر���ض��خ �أَ َو ا ْع���تَ���لُّ ح��ي��ن��اً ف���أم��نَ�� ُع

وقوله:
��م�� ُد فيهم �أم �أُ َال ُم ف����أُ ْق��� َذ ُع
�أَ ُم ْ
اح َ

أير�ضى بِ��� َذ َ
ي�سخ ُطونَ ُه
اك النا�س �أو
َ
� َ

ففي البيت حذفت الهمزة و�ألقيت حركتها على الواو قبلها؛ فبد ًال من (� ْأو �أَعتل) �أ�صبحت
اح َمد) بد ًال من (� ْأم ُ�أ ْحمد).
(�أَ َو ْاعتل) ،وفي البيت الثاني (�أَ ُم ْ
وفي قول ابن المغيرة بن الأخن�س الثقفي:
ال�شنَانِ ال َع ِوالِيَا
��ل َّ
ِ��ن �أَ ْه ِ
ونَ ْخ ِ�ض َب م ْ

ِيح َح��ري َ��م ُ
��ك ْ��م
ف�لا ن���و َم حتى نَ ْ�ستَب َ

(ال�ش َن ِ
ان).
مداً دون همزة ،ف�صارت َّ
ف�أ�صل الكلمة (ال�شن�آن) ،ف�سهل الهمزة وجعلها ّ
ياء
وقد ال يقف ت�صرفهم في بنية الألفاظ على ت�سهيل الهمزة فح�سب ،و�إنما ب�إبدالها ً
�أي�ض ًاً ،كما في قول ابن المغيرة بن الأخن�س الثقفي:
النا�س لم تك َخاطِ يَا
َف َل ْو ُق ْل َت �أَ ْخ َطا
ُ

النا�س ما �شِ ْئ َت بَ ْع َد ُه
جميع
َفقُلْ في
ِ
ِ

ياء لل�ضرورة ،ف�صارت (خاطيا).
فكلمة (خاطئاً) ُ�سهِ ّ َلت فيها الهمزة و�أبدلت ً
وقد يكون ت�صرفهم في بنية الألفاظ بزيادة (ما) لل�ضرورة؛ كما في قول يزيد بن �ضبة

الثقفي:

��ن َه����� َو َ
�����ش��تَ َ��ر ُك
اك ُم ْ
�أَ ْق َ
���ر َت ل��كِ ْ
�������ص ْ

لَ��� ْو َك����انَ َم���ا َواحِ �����داً َه����� َو َ
َ��د
اك لَ��ق ْ

وقد يكون ت�صرفهم بزيادة (النافي)؛ كقول �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي(((:
((( عقد الإمام ال�سيوطي يف كتابه (همع الهوامع يف �رشح جمع اجلوامع) ف�ص ً
ال بعنوان :ال�رضائر ،جمع فيه من الأمور
التي جتوز ل�رضورة ال�شعر ،وال جتوز يف غريه ،وذكر من بينها �شاهداً لأمية الثقفي ،انظر :همع الهوامع  348/5رقم
ال�شاهد .1754
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ُ
ث��ي��اب
��ه��ـ��م
َو َم����ا �إِنْ َال تُ
ُ
���ح���اك لَ ُ

���م �إذا �أ َك����� ُل�����وا ُم��� َه���نّ���اً
ط���ع���ا ُم��� ُه ُ

وقد يكون ت�صرفهم في ا�سم الرجل ،في�شتق من ا�سمه ا�سما �آخر كقول �أبي محجن

الثقفي(((:

ِ���غ لَ��� َديْ َ
حف�ص ُم�� َغ�� ْل�� َغ�� َل�� ًة
���ك �أب���ا
ٍ
�أَبْ���ل ْ

َع ْ��ب�� َد ا ِلإلَ���� ِه �إذا م��ا غَ���ا َر �أَ ْو َج َل َ�سا

قال �أبو هالل الع�سكري:
عبد الإله ،يعني :عمر ،وذلك �أن كل خليفة يتوا�ضع بهذا اال�سم ،فيكتب من عبد اهلل �أمير
ُ

الم�ؤمنين ،ولم ي�ستو لأبي محجن �أن يقول :عبد اهلل ،فقال :عبد الإله(((.

وقد يكون ت�صرفهم بزيادة الالم و�إدخالها على خبر االبتداء ،كما في قول عنترة بن

عرو�س الثقفي:

���ج���و ٌز
��ح�� َل ْ��ي�����س لَ��� َع ُ
�أُ ُّم الْ ُ

�شهرب ْه(((
َ

ْ ََ

ف�إدخال الالم على الخبر (عجوز) �ضرورة ال يقا�س عليها ،والوجه �أن يقال :لأم الحلي�س

عجوز �شهربة؛ كما يقال لزيد قائم .كما ذكر �صاحب الل�سان.

ج -الت�صرف في قواعد النحو:
ال يختلف ت�صرف �شعراء ثقيف في قواعد النحو عن ت�صرفهم في �أبنية الألفاظ� ،إذ يغلب

عليه كونه منح�صراً في عدد من القواعد التي تدخل �ضمن �ضرائر ال�شعر المعروفة ،التي يلج�أ
�إليها ال�شاعر لإقامة الوزن.

وقد �أورد ابن ال�سيد البطليو�سي كالم �أبي القا�سم وعده باب ًا في (ما يجوز لل�شاعر �أن

ي�ستعمله في �ضرورة ال�شعر) ،قال �أبو القا�سم :يجوز لل�شاعر �صرف ما ال ين�صرف ،وق�صر
الممدود ،وال يجوز له مد المق�صور ،ويجوز له �إظهار المدغم ،و�إلحاق المعتل بال�صحيح،

((( ديوان �أبي حمجن الثقفي ب�رشح �أبي هالل الع�سكري.25 :
((( ديوان �أبي حمجن الثقفي ب�رشح �أبي هالل الع�سكري.25 :
((( انظر الل�سان (حل�س) ،وقد ا�ست�شهد بهذا الرجز ابن فار�س يف ال�صاحبي 146 :وكثري من كتب النحو ،مثل� :رشح ابن
عقيل  283/1ال�شاهد رقم (.)101
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وحذف التنوين اللتقاء ال�ساكنين ،وحذف الياء والواو �إذا كان ما قبلهما دلي ً
ال عليهما وكانا

زيادة في م�ضمر ،وتذكير الم�ؤنث الذي لي�س بحقيقي ،وت�شديد المخفف ،وتخفيف
الم�شدد ،وحذف الهمزة وتخفيف الهمزة قبلها ياء �أو واواً �أو �ألفاً .وقطع �ألف الو�صل،

وو�صل �ألف القطع و�إلقاء حركتها على ما قبلها ،وترخيم ما لي�س بمنادى ،و�إ�سكان الياء

والواو في حال الن�صب ،والن�صب بالفاء في الواجب ،وحذف الفاء من جواب الجزاء،
وحذف الياء والواو من هاء الإ�ضمار و�إ�سكانها بعد ذلك ،و�إبدال حروف المد واللين من

الحروف الم�ضاعفة(((.

وقد وقع كثير من هذه ال�ضرائر في �شعر الثقفيين ،نذكر منها على �سبيل المثال ال الح�صر

ما ي�أتي:

�صرف ما ال ين�صرف؛ وهو �أمر م�ألوف عند �شعراء العرب جميعهم ،و�أكبر الظن �أنه ال

يكاد يخلو منه ديوان �شاعر ،وهذه ال�ضريرة ح�سنة جائزة عند الجميع؛ لأنها تعود باال�سم �إلى
الأ�صل وهو ال�صرف(((.

من ذلك مث ً
ال قول حفيد ابن �أبي العنب�س الثقفي:
��ح َ��ر ْم
� َ��ش�� ْوق��اً �إل��ى م�ص ٍر َو َدارِي بِ��الْ َ

���ص��بَ��ابَ�� ًة
َر َح��� ُل���وا َو ُك�� ُّل
���ن َ
��ه��ـ��م يَ���حِ ُّ
ُ

ف�صرف (م�صر) وهي ا�سم ثالثي �ساكن الو�سط ممنوع من ال�صرف لكن ذلك جائز

لل�ضرورة ال�شعرية.

قول عبد الرحمن بن �أم الحكم الثقفي:
ْ�����س َ
ِ��ي
���ر ْب ب��نَ��ف ِ
��ك م ْ
�أَلَ ْ
�����م تَ��� ْه ُ
ِ���ن َع��ل ٍ ّ

��ن
ب ِ
ِ�����ص�� ِف ٍ
ّ��ي��ن َو َ�أنْ
��������ت بِ��� َه���ا َ
َ
���ض��ن ِْ��ي ُ

ف�صرف كلمة (�صفين) وحقها �أن ال ت�صرف ،لكن ذلك جائز لل�ضرورة ال�شعرية.
ومنه �أي�ض ًا قول عبد اهلل بن �أراكة الثقفي:
((( احللل يف �إ�صالح اخللل من كتاب اجلمل.377 :
((( املر�شد �إىل فهم �أ�شعار العرب.332/1 :
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مدائح
����ر ال��ك��را ُم
م ْ
ٌ
ِ��ن َخ ْ��ي�� ِر َم��ا ا َّد َخ َ

ِ�����ص��احِ ��بِ��ه��ا ع��ل��ى ال�� َّده��ـ�� ِر
تَ ْ��ب��قَ��ى ل َ

فـ (مدائح) ممنوع من ال�صرف؛ لأنه جاء على �صيغة منتهى الجموع ،وكل ما جاء على

�سواء �أكان مبتدئ ًا بميم �أم غير مبتدئ بها ،ف�إن العرب تمنعه من
وزن (مفاعل) �أو (مفاعيل)
ٌ
ال�صرف في كالمها �إال �أن ي�ضطر ال�شاعر �إلى ذلك.

وال�شاعر عندما يلج�أ �إلى هذا ال�ضرب من الت�صرف في قواعد النحو في�صرف ما ال
ين�صرف؛ �إنما يرده �إلى �أ�صله الذي �أُخرج عنه لعلة من العلل المانعة لل�صرف ،ولذلك �ساغ
هذا الت�صرف من ال�شعراء وكثر عندهم((( ،في حين تقبح ال�صورة المعاك�سة عندما يمنع

ال�شاعر ا�سما م�صروف ًا من ال�صرف ،لأنه يخرج بذلك من الأ�صل �إلى الفرع� ،إذ الأ�صل في
الأ�سماء �أن تكون م�صروفة ،ولذلك اختلف الب�صريون والكوفيون في جواز ترك �صرف ما

ال ين�صرف ،ف�أجازه الكوفيون وبع�ض الب�صريين ،ومنعه �أكثر الب�صريين ،لكن ورود ذلك في
رج ُح جوازه في �ضرورة ال�شعر(((.
�أ�شعار العرب ُي ِ ّ
ودرج النحاة على �أن (�سبحان) تالزم الن�صب على الم�صدرية من �أجل قلة التمكن،

وحذف التنوين منها؛ لأنها و�ضعت علم ًا للكلمة فجرت في المنع من ال�صرف مجرى
عثمان ونحوه ،ومعناها البراءة والتنزيه ،و�ساقوا لذلك التقعيد قول الأع�شى(((:
ُ
����ر ُه
�
ل���م���ا َج�����ا َءن�����ي ف ْ
أق��������ول َّ
َ����خ ُ

َ���م��� َة ال��ف��اخِ �� ِر
���س��ب��ح��انَ م ْ
ِ����ن َع��� ْل���ق َ

حتى جاء �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي بقوله(((:
��ح��ان��اً يَ��� ُع���و ُد لَ�� ُه
ُ���س ْ��ب��ح��انَ��ه ث��م ُ���س ْ��ب َ

��ج ُ��م�� ُد
ال���ج���ود ُِّي وال ُ
��ح ُ
و َق ْ��ب�� َل��نَ��ا َ���س��بَّ َ

فكان ال�شاهد في بيت �أمية قوله�( :سبحاناً) ،وتنكيره وتنوينه �ضرورة .والأ�صل فيه �أن
جع َل مفرداً كما تقدم في بيت الأع�شى ،ووجه تنكيره وتنوينه �أن
ي�ضاف �إلى ما بعده� ،أو ُي َ
((( املر�شد �إىل فهم �أ�شعار العرب.332/1 :
((( ال�رضائر البن ع�صفور.25-24 :
((( انظر :حت�صيل عني الذهب من معدن جوهر الأدب يف علم جمازات العرب.214 ،213 :
((( همع الهوامع  115/3و�رشح الر�ضي على كافية ابن احلاجب  196/4رقم ال�شاهد.640 :
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ي�شبه بـ (براءةً)(((.
َّ

حذف (ال) من الكالم؛ وذلك في قول �أبي محجن الثقفي عن الخمر(((:
ف��ل��ا واهلل �أ�����ش����رب����ه����ا ح��ي��ات��ي

وال �أ����س���ق���ي ب���ه���ا �أب��������داً ن��دي��م��ا

ال�شاهد في قوله (�أ�شربها) .قال ابن الأثير :يريد :ال �أ�شربها ،فحذف (ال) من الكالم،

وهي مفهومة منه(((.

ومن ذلك �أي�ض ًا قول المغيرة بن الأخن�س:
�����ر ُك����� ُه َم�������ا َدا َم بِ���ي َر َم���� ٌق
وا ِ
هلل �أَتْ ُ

����س وال�� ُع��نُ ِ��ق
ال���ر�أْ ِ
َح��تَّ��ى يُ�� َزاي��لَ بين َّ

�أي :ال �أتركه.
وقول عبد اهلل بن �سعيد الثقفي:
��م َه َ
ُ
ُّ
أن���ف���ك
هلل �
���ك��� َذا �أب����داً
وا ِ
ف��ي��ك ْ

ال�شا ِم
ِ��ب َّ
بالْ َق ْت ِل َح��تَّ��ى تُ َ
��خ�� ُّل��وا َج��ان َ

�أي :ال �أنفك.
هكذا ت�صرف �شعراء ثقيف في �أبنية الألفاظ وفي قواعد النحو ،ولم يكن ت�صرفهم كثيراً

�إال فيما �أكثرت منه العرب ،وهذا من الأ�سباب التي جعلت اال�ست�شهاد ب�شعرهم في كتب
النحو قلي ً
الً ،بخالف �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي ،و�إنما يبدو الفرق �شا�سع ًا بين �شعراء القبيلة

و�شعراء القبائل الأخرى كالأع�شى ،والعجاج ،ور�ؤبة ،والفرزدق ،ي�ضاف �إلى ذلك �أ�سباب

الم َب َّرزين في ثقيف ،وبالم�ستوى الفني وطول النف�س ،وبعد القبيلة
�أخرى تتعلق بعدد ال�شعراء ُ
عن حركة الرواية في مدر�ستي الب�صرة والكوفة.

((( حت�صيل عني الذهب.214 :
((( ديوان �أبي حمجن ب�رشح الع�سكري.53 :
((( املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر .363/2
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ا�ست�شهاد العلماء بال�شعر الثقفي
روى ال�سيوطي ن�ص ًا لغوي ًا عن �أبي ن�صر الفارابي ذكر فيه القبائل العربية التي �أخذ عنها
العلماء ،وتلك التي لم ي�أخذوا عنها فذكر منها :تغلب ،وبكر ،وعبد القي�س ..،ثم قال:
«وال من ثقيف و�سكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم»(((.
وما ذكره الفارابي من �أن اللغة لم ت�ؤخذ عن ثقيف -و�إن كان �صحيح ًا في تعليلهٌ -
قول

مردود؛ لأن التطبيق يخالفه وينق�ضه ،فلقد ظل �شعر الثقفيين مرجع ًا لبع�ض العلوم العربية،
�شاهداً على قوة لغة ثقيف وتمكنهم من العربية ،اعتمد عليه المف�سرون ،واللغويون،
والنحاة ،والبالغيون ،وا�ستخرجوا منه �شواهد تف�سر الآيات ،وت�ؤ�صل للغة ،و َت َق ِ ّعد للنحو،

وتدعم �آراءهم ،وت�ؤيد مذاهبهم.

لغة ثقيف لغة حجازية م�شهود لها بالتميز بين العرب ،وقد حفلت بها كتب اللغة ،ف�أوردت

كثيراً من �أ�شعارهم التي ُع َّد ْت �شواهد لتف�سير الألفاظ وبيان الغريب؛ فالمف�سرون -عادة-
يرجعون �إلى ال�شعر العربي �إذا �أُ ْ�ش ِكل عليهم فهم لفظ من �ألفاظ القر�آن الكريم ،تحقيق ًا لما

روي عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -الذي قال« :ال�شعر ديوان العرب ،ف�إذا خفي علينا

الحرف من القر�آن الكريم الذي �أنزله اهلل بلغة العرب؛ رجعنا �إلى ديوانها فالتم�سنا ذلك»(((.
وكان ابن عبا�س قد �سئل يوم ًا عن (الحرج) فقال� :إذا تعاجم �شيء من القر�آن فانظروا في

ال�شعر؛ ف�إن ال�شعر عربي(((.

لهذا كان ال�شعر العربي كله -وال�شعر الثقفي في القلب منه -مرجع ًا للمف�سرين ،و�شاهداً

للغويين ،حيث ا�ست�شهد القرطبي -وحده -في تف�سيره ب�أكثر من خم�سة وع�شرين بيت ًا لل�شعراء
الثقفيين ،في �أكثر من خم�سة وع�شرين موطن ًا في القر�آن الكريم ،مب ِ ّين ًا بهذا ال�شعر ما خفي من

اللغة ،وما �أ�شكل من الغريب ،وما كان «وراء الظواهر اللغوية والنحوية ،والقراءات القر�آنية،

والتراكيب البالغية ،رغبة منه في تو�ضيح المعنى اللغوي ،و�إ�سناد التركيب النحوي ،وتقوية
((( املظهر .128/1
((( الإتقان يف علوم القر�آن .55/2
((( الإتقان يف علوم القر�آن .55/2
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التعبير البالغي ،وت�صحيح القراءة القر�آنية»(((.
وكذلك �صنع المف�سرون الآخرون :فقد ا�ست�شهد ال�سيوطي في (الدر المنثور) بثمانية

ع�شر بيتاً ،والألو�سي في (روح المعاني) بخم�سة ع�شر بيتاً ،والثعالبي في تف�سيره ب�أربعة ع�شر
بيتاً ،والطبري وابن عطية في تف�سيريهما ب�أحد ع�شر بيت ًا في كل منهما.

وفي م�سائل نافع بن الأزرق مما ورد عن ابن عبا�س من طريق ابن �أبي طلحة(((� :ستة

ع�شر بيت ًا من �أبيات ال�شعراء الثقفيين ،ا�ست�أن�س بها العلماء في تف�سير �آيات القر�آن الكريم.
قال تعالى(((} :

{.

الوا�صب :الدائم ،قال �أمية الثقفي(((:
ا���ص��ب��اً َولَ���� ُه ال ُ��م�� ْل��ـ
���ن َو ِ
َولَ���� ُه ِ ّ
ال���ديْ َ

ُ
���م��� ٌد لَ��� ُه َع�� َل��ى ُك ِ ّ
����ل َح���الِ
ـ���ك َو َح ْ

ومن الم�سائل النحوية التي ا�ست�شهدوا فيها بال�شعر الثقفي م�س�ألة اال�ستغناء بال�صلة عن

المو�صول� ،أو بال�صفة عن المو�صوف:

وقد ورد ذلك في بيت �شعر لأبي محجن الثقفي في قوله(((:
المر َك ُب الْتَ َم َ�سا
�إلى َح َ�ض ْو َ�ضى َف ِب ْئ َ
�س ْ

كب
و�ص ِ ّي ُم ْعتَ ِر�ضاً
َم ْن يَ ْر ِ
البحر والبُ ِ
َ

فقوله( :فبئ�س المركب التم�سا) ي�صلح �شاهداً على اال�ستغناء بال�صلة عن المو�صول� ،أو

بال�صفة عن المو�صوف -في باب نعم وبئ�س– مع حذف المخ�صو�ص ،وتقديره :بئ�س
ب ا ْل َت َم َ�سه.
المركب الذي ال َت َم َ�سه� ،أو بئ�س
المركب َم ْركَ ٌ
ُ
ُ
وهذا �شاهد ثمين نادر يروق النحاة((( ،وعليه الحديث الذي رواه البخاري «ولنعم

((( انظر :مقدمة الدكتور عبد العال �سامل يف :ال�شواهد ال�شعرية يف تف�سري القرطبي.
((( انظر :معجم غريب القر�آن م�ستخرج ًا من �صحيح البخاري ،و ُم ْل َحق ًا به م�سائل نافع بن الأزرق البن عبا�س ،و�ضعه
حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،ال�صفحات من .289 –238
((( النحل.52 :
((( �أ�ضواء البيان .384/2
((( ديوان �أبي حمجن الثقفي.24 :
((( �أبو حمجن الثقفي حياته وديوانه.103 :

307

جاء»(((.
المجيء َ
ُ

ومنها جواز حذف الهاء من الفعل �إذا ُن ِع َت به اال�سم ،ومثال ذلك ما �أن�شده الحارث ابن

كَ َل َدة الثقفي:

����م تَ���نَ���ا ٍء
����ر ُه ْ
َو َم�����ا �أَ ْدرِي �أَغَ����يَّ َ

َو ُط ُ
����ول الْ�� َع�� ْه��دِ َ�أ ْم َم ٌ
���ص��ابُ��وا
���ال �أَ َ

ا�ست�شهد به النحاة على حذف الهاء من الفعل �إذا ُن ِع َت به اال�سم ،ولو ن�صب هنا اال�سم
أغيرهم تنا ٍء �أم
على �أن يجعل الفعل خبراً ال و�صف ًا لجاز ،وكان يكون التقدير :وما �أدري � َّ

�أ�صابوا ما ًال فغيرهم� ،إال �أن َح ْم َله على الو�صف �أح�سن ،ليكون اال�سم بعد (�أم) محمو ًال على

(غير ُهم)(((.
اال�سم المت�صل بـ َّ

�إذن ال�شاهد في قوله (�أ�صابوا) ،حيث وقعت هذه الجملة �صفة للنكرة قبلها وهي قوله:

(مال) ،وحذف منها ال�ضمير الذي البد منه في ربط ال�صفة بالمو�صوف(((.

(رب) على النكرة ولزوم العمل فيها مثل :ال النافية للجن�س؛ ذكـر النحـاة
ومنها :دخول َّ

�شاهدين في قول غيالن بن �سلمة الثقفي لزوجته ،وقد �أنكر منها �أخالقها:

���د م��تَّ�� ْع��تُ�� َه��ا
�����ض��ا َء َق ْ
بَ ْ��ي َ

َ��ري��ر ٍة
ي��ا ُر َّب م��ث��ل ِ
ِ��ك ف��ي ال��ن�����س��ا ِء غ َ

القِ (((
ب َِط َ

ال�شاهد الأول�:أن (مثلك) نكرة ،و�إن ُعرِ ّ فت لفظ ًا ب�إ�ضافتها �إلى ال�ضمير؛ بدليل دخول
(رب) عليها.
َّ

(ر َّب) تلزم العمل في النكرة ،كما تلزم (ال) النافية للجن�سِ .
فـ(�س َّي)
ال�شاهد الثاني� :أن ُ
مع (ال) النافية للجن�س في (ال�سيما) بمنزلة (مثل).

وقد عملت (ال) كما عملت (رب) في (مثل) في بيت غيالن بن �سلمة(((

ُ َّ

((( �شواهد التو�ضيح.110 ،107 :
((( انظر :حت�صيل عني الذهب من معدن جوهر الأدب يف علم جمازات العرب ،107 :والأزهية.146 :
((( انظر� :رشح ابن عقيل  169/3ال�شاهد رقم ( )287و(.)200
((( الغريرة :املغرتة بلني العي�ش الغافلة عن �رصوف الدهر ،متعتها بطالق� :أي �أعطيتها �شيئ ًا ت�ستمتع به عند طالقها ،انظر:
حت�صيل عني الذهب.242 :
((( انظر :كتاب �سيبويه ( 350 ،212/1بوالق)� ،رشح املف�صل  ،125/2واملقت�ضب .289/4
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(رب) على (ما) مع تقدير هاء محذوفة عائدة عليها من جملة ال�صفة؛ فقد
ودخول َّ

حفلت كتب النحو بقول �أمية(((:

رب م��ا ت��ك��ره ال��ن��ف��و���س م��ن الأَ ْم

����ح ِ ّ
����ل ال���عِ���قَ���الِ
َ����ر َج���� ٌة َك َ
ِر لَ����� ُه ف ْ

(ر َّب) على (ما)؛ لأنها نكرة في ت�أويل �شيء ،والعائد عليها من جملة
ال�شاهد فيه :دخول ُ

هاء محذوف ٌة مقدرةٌ.
ال�صفة ٌ

َرج ٌة ُت ِ
ِ
النفو�س من الأمورِ
ال�ضيق
عق ُب
تكره ُه
رب �شي ٍء
َ
ُ
والمعنى َّ
الحادثة ال�شديدة ،وله ف َ
ُ
وال�شد َة كَ َح ِ ّل ِع ِ
قال الم َق َّيد.
(ر َّب) كونها ال تعمل �إال في النكرة،
وبما �أن (ما) نكرة بت�أويل �شيء ،لذلك دخلت عليها ُ

(تكره) �ضميراً عائداً عليها في النية ،وال ُي�ضمر �إال
وال تكون (ما) ها هنا كافّة؛ لأن في
ُ
عائد عليها �أي�ض ًاً .و(ما) ها هنا ا�سم ،ولي�ست حرف ًا بدليل
اال�سم ،وكذلك ال�ضمير في (له) ٌ

�أنه قد عاد �إليها �ضمير وهو الهاء في قوله (له فرجة) ،والحرف ال ي�صح عود ال�ضمير �إليه(((.
وجواز الن�صب والرفع للم�ضارع الواقع بعد (� ْأن) المخففة الم�سبوقة بفعل فيه معنى

التحقق والتيقن؛ قال �أبو محجن الثقفي في و�صيته الم�شهورة:

� َأخ ُ
ِ��ت أ�َنْ َال �أَذُو ُق��ه��ا
���اف �إِذَا َم��ا م ُّ

���دفِ���نَ��� ِنّ���ي ب���ال���فَ�ل�اَ ِة ف���إن��ن��ي
وال تَ ْ

ا�ست�شهد النحاة به على �أن «� ْأن» مخفقة من الثقيلة ،وا�سمها �ضمير �ش�أن محذوف؛ لأنها

�سبقت بفعل فيه معنى العلم والتيقن(((؛ �أراد� :أني ال �أذوقُها .وقال غير الب�صريين �إن (ال)

في هذا المو�ضع بمعنى لي�س ،ك�أنه قال� :أن ل�ست �أذوقها ،كما في قوله �سبحانه وتعالى:

}

{((( معناه� :أن لي�س تكون فتنة(((.

وهناك حذف �ضمير ال�ش�أن كما في قول �أمية بن �أبي ال�صلت:
((( انظر :حت�صيل عني الذهب من معدن جوهر الأدب ،281 :والأزهية.80 :
((( انظر� :إي�ضاح �شواهد الإي�ضاح.309/1 :
((( انظر :الأزهية ،61 :ومعاين القر�آن  ،265 ،146/1و�رشح الكافية ،233/2 :والهمع .89/4
((( املائدة.71 :
((( الأزهية.61 :
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��ق �أَ ْم������راً يَ��نُ��وبُ�� ُه
���ن َال يَ�� ْل َ
ول��ك��ن َم ْ
َّ

���ز ْل بِ���� ِه َو ْه����� َو َ�أ ْع����� َز ُل
بِ��� ُع��� َّدتِ��� ِه يَ��� ْن ِ

(م ْن).
يريد :ولكنه ،فحذف ،والمجازاة بـ َ
ومن ذلك �أي�ض ًا قول يزيد بن الحكم الثقفي:
خ���ي���ر َك ُك�� ُّل�� ُه
��ت َك��فَ��اف��اً ك���ان
فَ�� َل ْ��ي َ
ُ

َو َ���ش ُّ��ر َك َع ِنّي َم��ا ا ْرتَ��� َوى الما َء ُم ْرتَ ِو

حذف ال�ضمير من (ليت) والتقدير :فليته؛ �أي :فليت الأمر �أو ال�ش�أن.
ومثال حذف (�أَ ْن) الم�صدرية من خبر كاد و�أخواتها قول �أمية بن �أبي ال�صلت:
���و����ش ُ
ِ�����ن َم��نِ��يَّ��تِ�� ِه
يُ ِ
َ�����ر م ْ
���ك َم ْ
�����ن ف َّ

�����راتِ����� ِه يُ��� َوافِ���قُ��� َه���ا
ف���ي بَ��� ْع ِ
�������ض غِ َّ

حيث �أتى بخبر (يو�شك) الذي هو م�ضارع (�أو�شك) فع ً
ال م�ضارع ًا مجرداً من (�أَ ْن)

الم�صدرية(((.

}

ومن اال�ست�شهاد في الم�سائل البالغية ما ذهب �إليه القرطبي في تف�سير قوله تعالى:
{((( بقول �أمية:

الليل مكتو ُم
والخ ْي ُط اال�سو ُد ُج ْن ُح
َ
ِ

ُ
ال�صبح ُم ْن َفل ُِق
االبي�ض َ�ض ْو ُء
الخيط
ُ
ِ

قال القرطبي :و�سمي الفجر خيطاً؛ لأن ما يبدو من البيا�ض يرى ممتداً كالخيط ،قال

ال�شاعر :الخيط االبي�ض ..والخيط في كالمهم عبارة عن اللون.

{((( ببيت عبد اهلل بن �أراكة

وا�ست�شهد في تف�سير قوله تعالى} :

وعبا�س و�آل �أبي بكر) ويريد جمع الم�ؤمنين:
علي
ٌ
في رثاء النبي ؛ �أي قوله�( :أحبه ٌّ
��ك َم ْ��ي��ت��اً بَ�� ْع�� َد َم ْ��ي��ت �أَ َح��بَّ��ه
وال تَ ْ��ب ِ

وع���ب���ا����س و� ُآل �أب�����ي ب��ك�� ِر
ع���ل���ي
ٌ
ٌّ

قال القرطبي :قيل� :آل �إبراهيم� :إ�سماعيل و�إ�سحاق ويعقوب والأ�سباط .وقيل� :آل �إبراهيم
((( �رشح �شذور الذهب ،353 ،352 :و�رشح ابن عقل  258/1ال�شاهد رقم (.)90
((( البقرة.187 :
((( �آل عمران.33 :
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نف�سه؛ وكذا �آل عمران ،....وقال ال�شاعر( :وال تبك.)...
وا�ست�شهد في قوله تعالى} :

{((( ببيت غيالن بن �سلمة الثقفي:
َ������د َر ٍة َ�أتَ��قَ��نَّ�� ُع
ِ���ن غ ْ
ِ�����س ُ
��ت َو َال م ْ
لَ��ب ْ

ف���إن��ي ب��ح��م��دِ اهلل َال ثَ����� ْو َب َف��اجِ �� ٍر

وف�س َر الآية بقولهَ :
قلب َك من ال َغ ْدر؛ �أي :ال تغدر فتكون دن�س الثياب» ،وهذا
َّ
«طهِ ّ ْر َ

مروي عن ابن عبا�س ،وا�ست�شهد بقول غيالن(((.

هذا غي�ض من في�ض ،وقليل من كثير� ،إن هي �إال �إ�شارات و�إ�ضاءات ،بع�ضها متم ّن ًى فات،
وكثير منها ال يزال في بطون الم�ؤلفات ،ف�شعر ثقيف فيه �شواهد �أُ َخ ُر كثير ٌة ت�صلح لال�ست�شهاد
واالحتجاج في �شتى �ضروب العربية وعلومها� ،أَ ْ�ضرِ ُب عنها �صفح ًا مخافة الإطالة وال�س�آمة،
و�إن كان ما تم �إيراده يدل على ما تتمتع به �أ�شعار الثقفيين من ثقة وقوة لأَ ْن َي ْح ّتج بها العلماء،
وي�أخذوا عنهم اللغة مطمئنين.

((( املدثر.4 :
((( ال�شواهد ال�شعرية يف تف�سري القرطبي :مج  3ج .174/5
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الخاتمـة
ِ
البحث عن القبيلة و�شعرِ ها� ،أُ ْج ُ
انتهي ُت �إليه من
طرق
ت�شع َب ْت بي ُ
بعد �أن َّ
مل هنا �أهم ما ْ

تو�صلت �إليه من �أحكام:
نتائج وما
ُ
َ

قبيلة ثقيف قبيلة عربية �أ�صيلة ،ذات �شرف و�سيادة في الع�صر الجاهلي وما تاله� ،سكنتوادي وج بالطائف ،ينتهي ن�سبها �إلى قي�س عيالن بن م�ضر بن نزار بن معد بن عدنان،
ت�ضاربت �آراء الن�سابين في تحديد �أ�صلها وقد عر�ضت �آراءهم ،وب�سطت القول في �سبب
ذلك االختالف ،ورجحت بين الآراء ،ثم جمعت بين القولين المرجوحين .ثم وقفت عند

بطون القبيلة؛ فق�سي (ثقيف) �أنجب ابنين هما (ج�شم) و(عوف) وابنة ت�سمى (الم�سك)،
ف�أما الم�سك فتزوجها (قا�سط) فولدت له (وائ ً
ال) �أبا بكر بن وائل ،و�أما (ج�شم) فولد
(حطيط) و(غا�ضرة) ،و�أما (عوف) فهم الأحالف لتحالفهم مع (غا�ضرة) على (بني

مالك) .فثقيف بطنان :بنو مالك والأحالف.

�أن (ثقيف) ا�صطلت بنار الحرب في �سبيل البقاء� ،أو ب�سبب التحالفات الداخلية ،فكانتلها �أيام معروفة تعر�ض البحث لها ،ثم �إنها �شاركت العرب في حروبها ونزاعاتها كحروب

الفجار ،وقد و�صفوا ذلك في بع�ض �أ�شعارهم.

بيئة الطائف التي �سكنتها ثقيف توافرت لها من �أ�سباب العي�ش ما لم يتوافر لغيرها منالبيئات ،فعا�شوا عي�شة رغيدة ،وتدفقت عليهم الأموال الكثيرة ،والخيرات الوفيرة ،وكان

ال�شعر الثقفي �صورة لتلك البيئة الجميلة الناعمة ،التي تمثل فيها رقي المجتمع الثقفي
وثرا�ؤه ،و�أنفته واعتداده ،وعاداته ،وبلوغه مبلغ ال�سيادة في البطون القر�شية ،ثم وثقت

الم�صاهرات عرى القبيلتين (قري�ش وثقيف) ،وثقيف عا�شت حياة العرب االجتماعية
بعاداتها وتقاليدها كاملة� ،إال �أنه لم يعرف عنها عادة و�أد البنات.

-عا�شت ثقيف حياة دينية وثنية تعبد الأ�صنام وتعظمها ،وكان لهم �صنمهم الخا�ص الذي
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يقال له (الالت) من�صوب ًا في الطائف ،يعظمونه ،ويقد�سونه ،ويطوفون به ،و ُيهدون �إليه
الهدايا والنذور ،ولما جاء الإ�سالم ورحل �إليهم النبي  داعي ًا وم�ستن�صراً ،كذبوه و�آذوه،
وطردوه ،وا�ستمر هذا الإيذاء قبل الهجرة وبعدها ،ثم وقفوا مع هوازن �ص ّف ًا واحداً في

معركة حنين ،فحا�صرهم النبي في طائفهم ،ثم تركهم يتجرعون �آثار ما بعد الح�صار،
�إلى �أن �أتوا �إليه طائعين م�سلمين ،عاقدين معه �صلح ًا ،انتهى بح�صولهم على كل ما كانوا

يحلمون به ،وب�إ�سالمهم بعث ر�سول اهلل المغيرة بن �شعبة و�أبا �سفيان لهدم الالت ،فانتهت
بذلك الوثنية من الجزيرة العربية.

�أن الثقفيين ن�أوا ب�أنف�سهم عن الخالفات والتحالفات؛ فوقفوا منا�صرين للخلفاء الرا�شدينوالأمويين ،فكانوا مو�ضع تقدير منهم ف�أدنوهم ،ومحل ثقة فا�ستعانوا بهم في تثبيت �أركان
الدولة ،وفي حروب المرتدين ،وفي الفتوحات ،وفي �إمرة الأم�صار و�إدارتها ،وفي قيام

الدولة الأموية واالعتراف بخالفة معاوية ،وفي تهدئة الثائرين ،وحقن دماء الم�سلمين،
وفي التوفيق بين القبائل ،وغير ذلك من �أعمال لت�أمين الجبهة الداخلية.

ال�شعر الثقفي �صورة عن بيئة الطائف ،وهو يدل على ف�صاحة الثقفيين وقوة لغتهم ،لكن�ضياع �شعرهم و�إهمال الرواة له؛ كان �أهم �أ�سباب غياب هذا ال�شعر عنا ،وعدم و�صوله

�إلينا.

نال ال�شعر الثقفي الحظوة عند القدماء ف� ْأط َر َب ُه ْم و أ� َما َل ُه ْم ،ف�شهدوا له بالجودة وال�سبكوالإتقان.

�أهم الم�صادر التي َج َم َع ْت �أ�شعارهم ،هي كتب التراجم المختلفة ،تليها كتب االختياراتال�شعرية المختلفة.

وي�شيع في �شعرهم اال�ضطراب في ن�سبة عدد من ن�صو�صه كما �أ�صاب �شعر غيرهم ،فمنه
ما ا�ضطربت ن�سبته بين �شعراء ثقيف �أنف�سهم ،ومنه ما ا�ضطربت ن�سبته بين �شعراء ثقيف
وغيرهم.
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ات�سمت �أ�شعار ثقيف بو�ضوح المعاني وب�ساطتها ،وبعدها عن التعقيد والتكلف ،وهذاالو�ضوح قلما حجبته الألفاظ الغريبة التي ت�صادفنا في ال�شعر القديم� ،إال بع�ض الألفاظ
في �شعر �أمية بن �أبي ال�صلت ،ويزيد بن �ضبة ،وطريح ،فثمة �أبيات لهم ي�سودها التوعر
والجفاء.

اعتمد ال�شعراء الثقفيون عدداً من الأمور التي �أ�سهمت في تو�ضيح معانيهم ،فكانتال�صــور البيانية -ب�أ�ضربها المختلفة من ت�شبيه ،وا�ستعارة ،وكناية� -سبيلهم لذلك ،وقد
ا�ستمدوها من الطبيعة والبيئة التي يعي�شون فيها ،واعتمدوا على المح�سنات المعنوية من
طباق ،ومقابلة ،وتكرار في تو�ضيح معانيهم .وقد ات�سمت �أي�ض ًا بالعفوية ،والبعد عن

التكلف ،وهي �سمة عامة لل�صنعة في ال�شعر الجاهلي �إلى ع�صر بني �أمية.

ا�ستقى ال�شعراء الثقفيون معانيهم من روافد �شتى ،فنهلوا من �أمثال العرب ،و�أ�شعارها،ومعتقداتها ،و�أوابدها ،وعاداتها ،ثم كان الإ�سالم بمفاهيمه وتعاليمه وكتابه معين ًا ثراً لهم،
فيم ْن َب ْع َد ُهم.
هذا وقد ت�أثر ال�شعراء الثقفيون بغيرهم ،و�أَ َّثروا هم َ
�إن ال�شعراء الثقفيين نادراً ما اتبعوا في بناء ن�صو�صهم المنهج التقليدي للق�صيدة العربية،و�أنهم تخ َّل ْوا عنه في �أحايين كثيرة .وقد �أن�ش�أوا ق�صائد ولجوا فيها �إلى المو�ضوع مبا�شرة
دون �أية مقدمات ،وهذا كثير في �شعرهم .ويغلب منهج المقطعة -التي ال تزيد على �ستة

�أبيات -على �سائر �شعرهم.

في ال�شعر الثقفي عدد من العنا�صر المو�سيقية التي وفَّرت ل�شعرهم مو�سيقا داخلية َرف ََد ْتالمو�سيقا الخارجية (الوزن والقافية) ،وهي ما �أ�سماها علماء البالغة المح�سنات اللفظية؛
فكان من �أهمها :الجنا�س ،ورد العجز على ال�صدر ،ولزوم ما ال يلزم ،والت�صريع ،وح�سن

التق�سيم.

 نظم الثقفيون �أ�شعرهم على �أوزان عديدة ،فات�سعت بحورهم المو�سيقية لكل الأغرا�ضال�شعرية التي تحدثوا عنها ،وقد نظموا على �أحد ع�شر بحراً من بحور ال�شعر ال�ستة ع�شر،
ولكنهم �أكثروا من النظم على الطويل ،فالب�سيط ،فالوافر ،فالرجز ،فالكامل ،فالخفيف،
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فالهزج ،فالمتقارب ،فال�سريع ،فالمن�سرح ،فالرمل.
الروي ال�سهلة :الراء ،والباء ،والالم ،والميم،
 والمالحظ �أنهم �أكثروا من ا�ستخدام حروفّ
والدال ،وهي الحروف التي �أكثر العرب من اتخاذها رو ّي ًا ،ل�سهولة مخارجها وجمال
جر�سها.

في �شعر الثقفيين عدد من عيوب القافية التي ن�ص عليها القدماء :كالإقواء ،وال�سناد،والإيطاء ،وهي قليلة الأمثلة ،بحيث ال تبلغ �أن تكون ظاهرة وا�ضحة في �شعرهم.

�إن الغريب عند بع�ض �شعراء ثقيف ك�أمية ،وطريح ،ويزيد بن �ضبة كان كثيراً ،فكثراال�ست�شهاد به في كتب اللغة ،والنحو ،وال�شواهد.

في ال�شعر الثقفي طائفة من ال�شواهد في باب الحفاظ على اللغة والتوليد في �أبنيتها ،وهيقليلة.

�أن ت�صرفهم في الألفاظ كان ي�أتي غالب ًا �ضمن قواعد محددة �أجازها العلماء ،وعدوها منباب ال�ضرائر ال�شعرية التي جاءت في �أ�شعار العرب.

�أن العلماء ا�ست�شهدوا بكثير من �شعر ثقيف في كثير من ق�ضايا اللغة ،والنحو ،والبالغة،وامتلأت التفا�سير والمعاجم ،وحفلت كتب النحو وال�شواهد ب�أ�شعار �أمية ،وغيالن ،و�أبي

محجن ،وطريح ،ويزيد بن الحكم ،ويزيد بن �ضبة وغيرهم ،فكان ُي ْحتج ب�شعرهم على
نحو ما ظهر في البحث ،خالف ًا لما ذهب �إليه �أبو ن�صر الفارابي.
وبعد :ف�إن هذا البحث بمجموعه قد �سعى �إلى جمع كل �أ�شعار القبيلة وا�ستق�صائها،
وجاء ق�سم الدرا�سة نتيجة لما اجتمع في الديوان ،وقد �أنفقت في �سبيل ذلك ما ًال ُل َبداً ،ووقت ًا

لدي يمثل كل �أخبارهم و�أ�شعارهم،
وجهداً ،وعلى الرغم من ذلك ف�إني ال �أزعم �أن ما اجتمع َّ

رهن ًا بما فيه ،ريثما تظهر �أخبار و�أ�شعار جديدة ،لت�ؤكد �أو تقوِ ّ م
ولكن تبقى نتائج هذا البحث ْ
�أو تغ ِ ّير �شيئ ًا مما �سبق عر�ضه من �أحكام.
وال يزال هناك �شعر لثقيف يحتاج �إلى التنقيب عنه و�إخراجه من مخابئه؛ مثل �شعر يزيد
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ابن �ضبة الذي كان له �ألف ق�صيدة ،فاقت�سمها �شعراء العرب فيما بينهم ،و�شعر يزيد بن الحكم
وغيره يحتاج �إلى وقفات مت�أنية ،ربما يوفق غيري من الباحثين لها م�ستقبالً.

وفي نهاية الأمر �أردد مع ابن �سالم �أنه« :ال يحاط ب�شعر قبيلة واحدة من قبائل العرب،

وكذلك فر�سانها و�ساداتها» ،و�أهتف مع ابن قتيبة قائالً« :ال�شعراء المعروفون بال�شعر عند

قبائلهم وع�شائرهم في الجاهلية والإ�سالم �أكثر من �أن يحيط بهم محيط ،ويقف من وراء
عددهم واقف ،ولو �أنفق عمره في التنقير عنهم ،وا�ستفرغ مجهوده في البحث وال�س�ؤال».
لكني �أخل�صت في كل ذلك النية ،و�إنما لكل امرىء ما نوى.
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الديوان
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�أوالً :الثقفيون الجاهليون
و�أ�شعارهم

321

ابن ال ِّذئْبة الثقفي

(((

ـ1ـ
[الرجز]

قال(((:
����ن �أنْ َ
اب�����ن ال���ذي���بَ��� ْه
����رن����ي
ُ
����م ْ
� 1إن�����ي ِل َ
����ك َ

���������س����وبَ���� ْه
 2ك����ري����م���� ٌة َع���� ِف����ي���� َف���� ٌة َم ْ
����ن ُ

ـ2ـ

[المتقارب]

قال(((:
��ر
 1لَ َ
���ركَ م��ا ِل��لْ�� َف��ت��ى ِم ْ
���ع ْ
����ن َم�� َف ّ
���م ُ
��ر ٌة
���ركَ َم���ا ِل��لْ�� َف��تَ��ى ُ
���ص ْ
2ل َ
َ���ع ْ
��ح َ
���م ُ

وال ِْكبر(((

���و ِت يَ��ل َ
َم َ
ْ��ح��ق�� ُه َ
ال���م ْ
���ع َ
ل َ��ع��م��ركَ م���ا إِ� ْن ل َ���ه ِم���ن و َزر(((
َ ْ ُ َ
ُ ْ َ ْ
َْ

((( هو ربيعة بن الذئبة ،والذئبة لقب �أمه ،فن�سب �إليها ،وا�سمها ِق َ
البة وهي امر�أة من فهم ،و�أبوه عبد ياليل بن �سامل بن مالك
ابن حطيط بن ج�شم بن ق�سي؛ وهو ثقفي� ،شاعر فار�س جاهلي .امل�ؤتلف واملختلف للآمدي ،120 :كتاب من ن�سب
�إىل �أمه من ال�شعراء البن حبيب  ،8نوادر املخطوطات  ،337/2الأعالم للزركلي .9/3
((( الرجز عند ابن حبيب فيمن ن�سب �إىل �أمه من ال�شعراء ،9 ،8 :يف نوادر املخطوطات .100/1
((( نقل ابن ه�شام يف ال�سرية عن ابن �إ�سحاق �أن رج ً
ال يقال لهَ :د ْو�س ذو َث ْعلبان– ويقال هو جبار بن في�ض ،والأ�صح
فر�س له ،ف�سلك الرمل ف�أعجز �أهل جنران ،وم�ضى على وجهه ذلك ،حتى �أتى
الأول– من �سب�أ ،كان قد �أَ ْف َل َت على ٍ
قي�رص ملك الروم ،فا�ستن�رصه على ذي نوا�س وجنوده ،و�أخربه مبا بلغ منهم ،فقال لهَ :ب ُع َد ْت بالدك ِم َّنا ،ولكني �س�أكتب
لك �إىل ملك احلب�شة ف�إنه على هذا الدين ،وهو �أقرب �إىل بالدك ،وكتب �إليه ي�أمره بن�رصه ،والطلب بث�أره .فقدم َد ْو�س
على النجا�شي بكتاب قي�رص ،فبعث معه �سبعني �ألف ًا من احلب�شة ،و� َّأم َر عليهم رج ً
ال منهم يقال له �أرياط ،ومعه يف جنده
�أبرهة الأ�رشم ،فركب �أرياط البحر حتى نزل ب�ساحل اليمن ،ومعه دو�س ذو ثعلبان ،و�سار �إليه ذو نوا�س يف حمري،
وجه فر�سه
ومن �أطاعه من قبائل اليمن؛ فلما التقوا انهزم ذو نوا�س و�أ�صحابه ،فلما ر�أى ذو نوا�س ما نزل به وبقومه َّ
يف البحر ،ثم �رضبه فدخل به ،فخا�ض به �ضح�ضاح البحر ،حتى �أف�ضى به �إىل غَ ْم ِر ِه ف�أدخله فيه ،وكان �آخر العهد به،
ودخل �أرياط اليمن ،فملكها ،فكان ابن الذئبة ممن قال �أبيات ًا يف ذلك؛ انظر� :سرية ابن ه�شام .73-70/1
والأبيات البن الذئبة ربيعة بن عبد ياليل الثقفي يف �سرية ابن ه�شام  ،73 ،72/1وتاريخ الطربي  ،262/1وحما�رضة
الأبرار  ،49/2والبيت الأول يف جماز القر�آن .277/2
(و َز ْر من املوت ينجيه والكرب).
((( يف تاريخ الطربي( :مقر) مكان (مفر) ،ويف جماز القر�آنَ :
((( يف حما�رضة الأبرار�( :صخرةٌ).
والو َز ْر :امللج�أ.
ُّ
ال�صحرة :امل َّت َ�سعَ ،
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��م��يَ�� ٍر
� 3أَبَ ْ
�����ع����� َد قَ���بَ���ا ِئ���لَ ِم ْ
�����ن ِح ْ
ْ�����ف �أُ
ٍ
ِ 4ب������أَل ِ
�����رابَ����� ٍة
ل��������وف َو ُح َّ

�أُ ِب���ي��� ُدوا َ���ص��بَ��اح��اً ِب����ذ ِ
َات َ َ ْ
َ��م�� ْث��لِ ال�����س��م��ا ِء قُ��ب��ي��لَ الْمطَ ر(((
ك ِ
َّ َ
َْ
َ ْ
الْ ِعبر(((

��ربَ ِ
 5يُ ِ
��ات
��اح ُ
��م ِ���ص��يَ ُ
��م ُ
��ه ُ
�����ص ُّ
ال��م�� ْق َ

بال َّذفَر(((

���د ِ
���َ 6س َ��ع��ا ِل��ي م��ث��لَ َع ِ
ي���د ال���تُّ ِ
���راب

ـ3ـ
قال(((:

���ن قَ��اتَ��لُ��وا
ويَ ْ��ن�� ُف َ
��ون َم ْ
ال�شجر(((
�����س ِم ْ��ن ُ��ه��م ِرط ُ
تَ��يَ��بَّ َ
َ����اب َّ َ ْ
[الوافر]
الأَطُوم(((

��خ َ��ر ِّم�����س الأَز ُِج
كما يَ ْ
��خ��ت��ه تَحوم(((
تَ���ظَ ���لُّ َع��ل َْ��ي�� ِه � ِ��ش��ي َ ُ ُ ُ ُ

��ي��ق ِب ِ
�����ض��ي��ع �أخ���رى
������د َّر ٍة وتُ
 1تُ�� ِف ُ
ُ

ُ

��خ��ا ِل ِ
 2وال �أَ ِ����ش ِ
��ب
ال��م َ
��ب ُم�� ْزلَ�� ِع ٍّ
���ب َ

�صباح).
((( يف تاريخ الطربي�( :أَت َْوا ذا
ٍ
ذات العَبرَ  :ذات احلزن.
((( احلرابة� :أ�صحاب احلراب.
(ب�ضمر �صباحهم).
((( يف تاريخ الطربي( :ي�ضم) و(بالزمر) ،ويف حما�رضة الأبرارُ :
املُق َْربات :اخليل العتاق التي ال ت�رسح يف الرعي ،ولكن حتب�س قرب البيوت معدة للعدوَّ .
الذفَر :الرائحة ال�شديدة ،يريد
�أنهم بريحهم و�أنفا�سهم يتقون من قاتلوا ،وهذا �إفراط يف و�صفهم بالكرثة ،بل بننت �آباطهم وخبيث رائحتهم؛ لأن
ال�سودان �أننت النا�س �آباط ًا و�أعراقاً ،ويف «الطربي»« :بالزمر» والزمر :جمع زمرة وهي اجلماعة من النا�س.
(�س َعايل كمثلُ ....ي َي َّب�س).
((( يف حما�رضة الأبرارَ :
َ�س َعاليِ  :جمع �سعالة ،وهي من اجلن� ،أو هي ال�ساحرة منها .ويف اجلاهلية نار ت�سمى «نار ال�سعايل»؛ وهي نار ترتفع
للمتقفر واملتقرب فيتبعها ،فتهوي به الغول على زعمهم ،انظر :باب نريان العرب يف اجلاهلية يف كتاب �سبائك
الذهب يف معرفة قبائل العرب.463 :
((( البيت ( )1يف كتاب اجليم  ،58/3والبيتان ( )3 ،2يف كتاب اجليم  ،82/2وقد �ضممتهما �إليه التفاق الأبيات يف
املعنى والوزن والقافية؛ فلعلهما من ق�صيدة واحدة ،وقد اجتهدت يف ترتيب الأبيات على هذا النحو؛ دفع ًا الحتمال
�أن يكون لها �أبيات �أخرى تك�شف عنها الكتب م�ستقب ً
ال.
والفيقة :ا�سم اللنب يجتمع يف ال�رضع بني احللبتني ،القامو�س (فوق).
((( �أفاقت الناقة :اجتمعت الفيقة يف �رضعهاِ ،
طم ُت �أُ ُطوم ًا �إذا
الب ِطر .الأطوم :قال ابن منظور�« :أَ ْ
اخرم�س� :سكت وت ََ�ص َّمت .الأزج� :أَزِ َج ي�أزِ ج ،والأَزِ ج :الأَ�شرِ ُ َ
َ
أطم �سكوت الرجل على ما يف نف�سه» الل�سان (�أ َطم).
ُّ
�سكت ،قال �أبو عمرو :الت� ُ
ُ
َ
وغي�ض �أ�شب :ملتف .امل ْزل ِعب :الفرخ طار
((( �أ�شب :اختلط ،ت�أ�شب القوم :اختلطوا� ،أ�شب ال�شجر :كرث وا�شتد التفافه،
ٌ
ري�شه؛ انظر حا�شية كتاب اجليم .82/2
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َ���ي��� ِه
����اء ْت �أُ ُّم�����ه تَ ْ
3ف َ
َ����ج َ
�����ص�� َدى �إِل ْ

��و ِاح ِ��د َه��ا
َوق ْ
َ���د �أَ َز َم ْ
����ت ِب َ

الأَُ ُزوم(((

*****

ــ  1ـ
[الطويل]

ومما ين�سب �إلى ابن الذئبة الثقفي(((:

�����س ْ��و ِء �أُ ِ
����ر َجا ِنبُ ْه
ف����إ َّن َ
اب��ن َع ِّ
��م ال َّ
وغ َ
َ��و ِاك��بُ�� ْه
��ار ال َق ْي ِظ تَ ْ
��ج��ري ك َ
َ�أ َران���ي نَ��ه َ

ال�ص ْد ِق َح ْي ُث لقيتَ ُه
��م ِّ
 1تَبَ َّغ َ
اب��ن َع ِّ
���دتُ��� ُه
 2تَ��بَ�� َّغ ْ��ي��تُ�� ُه َح��تَّ��ى �إذا َم���ا َو َج ْ

َ 3م��تَ��ى َم��ا �أَ َد ْع���� ُه يَ ْ��ع��تَ ِ��م ْ��دن��ي ِب��� َ��ش ِّ��ر ِه

��ت َع�� َق��ارِبُ�� ْه
ِل���ي َح ْ��ي ُ
َوتَ ْ
��ث كَ��انَ ْ
��دبُ ْ
��ب �إ َّ

���و تَ َ��رى
��م تَ�� َّد ِع��ي�� ِه َولَ ْ
َ 4و ُر َّب ابْ���نِ َع ٍّ
�لا والَّ ِ
َ���ان بَ ْي ِت ِه
َ 5ف َ
���ذي َم َّ�س ْح ُت َ�أرك َ

���ر ُح بُ�� ْغ��� ٌ��ض بَ ْ��ي��نَ��نَ��ا َو َع����� َد َاو ٌة
َ 6ويَ ْ
���ب َ

��اءكَ َغ��ا ِئ��بُ�� ْه
��ب َم��ا يُ ْ
ُم�� َغ��يَّ َ
َ�����س َ
��خ�� ِف��ي ل َ

يت �أُ َخ ِ
��اط��بُ�� ْه
��ن �أُنْ��ثَ��ى ما َح ِي ُ
يَ َ��ران��ي ابْ ُ

ـ2ـ

وين�سب �إليه(((:

ال�ص ْد َع َ�ش ِاعبُ ْه
ال�ص َفا َال يَ ْر�أَ ُب َّ
ك ََ�ص ْد ِع َّ
[الوافر]

�ض،
((( ت�صدى :من ال�صدى وهو �شدة العط�ش� ،أو ال�صوت� ،أو طائر ي�صيح يف هامة املقتول �إذا مل ُي ْث�أَر به .الأزوم� :أ�شَ ُّد ال َع ِّ
ُ
ب�صاحب ِِه �إذا لزمه».
الرجل
�ض .و�أَ َز َم
قال ابن منظور« :قال الأ�صمعي :قال عي�سى بن عمر :كانت لنا َب َّط ٌة ت�أزِ م �أي َت َع ُّ
ِ
الل�سان (�أزم).
((( الأبيات البن الذئبة الثقفي يف حما�سة البحرتي 234/2؛ و�سوف ي�أتي تخريج الق�صيدة كاملة واختالف رواياتها عند
احلديث عن �شعر احلارث بن كلدة الثقفي.
((( جاء يف ديوان �أحيحة �أنه «كان حري�ص ًا على جمع املال ،وعدم التفريط يف �شيء منه ،ي�صطدم مع زوجته ،ويدخل
دائم ًا معها يف �شجار ،يقول ذلك يف �إ�شارة �إىل زوجته التي ال تر�ضى عنه �إال �إذا جاءها مبال ،وال يتم ذلك له �إال �إذا
فدته بنف�سها ،وهو را�ض عن فرحها
باع �شيئ ًا مما ينتجه النخيل ،ف�إذا مت لها ذلك قابلته ُم َعا ِنق ًة له� ،أو قامت بتقبيله� ،أو َّ
وغبطتها ،لكنه لي�س را�ضي ًا عن العبث مباله ،وتبديد ثروته؛ لكنه ال ميلك �أن يع�صي لها �أمراً� ،أو يرف�ض لها طلباً؛ لذا
ف�إن �سخطه �أ�شد من ر�ضاه ب�سبب ان�سياقه وراء �شهواته وانغما�سه فيها ،حتى �صار على حد زعمه (�أ�سيف ًا عبد عبد)،
انظر :ديوان �أحيحة.19 :
والبيت الأول يف الأزمنة والأمكنة  25/1بال ن�سبة ،والأبيات الثالثة البن الذئبة الثقفي يف اختيار املمتع ،100/1
وهي البن �أذينة الثقفي؛ و�أظنه ت�صحيفاً ،ويف البخالء ،184 :والبيتان ( )2 ،1يف عيون الأخبار  243/1البن الدمينة
الثقفي ،وهما يف الأمل وامل�أمول 49 :لأحيحة بن ا ُ
جل َّ
الح ،وله الف�صو�ص  ،103/4والأبيات الثالثة لأحيحة يف
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ِ
ال�شهوات َحتَّى
�َ 1أط َْع ُت ال ِع ْر َ�س في
��ت ِ َع��ذْ ق��اً
��ع ُ
� 2إذا م��ا ِج�� ْئ��تُ َ��ه��ا ق��د ِب ْ

 3فمن َو َج���� َد ال�� ِغ��نَ��ى َفلْيَ ْ�صطَ ِن ْع ُه

��ارتْ�� ِن��ي
�أَ َ
���ص َ

��ع��ا ِن��ق �أَ ْو
تُ َ

َع ِ�سيفاً َع ْ��ب�� َد َ ْ
تُ�� َق��ب��ل �أَو ت ُ َف ِّدي(((
ْ
ِّ
جه ِد(((

��ج ْ
��ه��د ك���لَّ َ ْ
ذخ��ي��رتَ�� ُه َويَ ْ

ـ3ـ

ومما ين�سب �إلى ابن الذئبة الثقفي(((:
��ن �أَ ْ�س َعى َلأ ْج��بُ��ـ َ��ر َعظْ َم ُه
 1ما ب��الُ َم ْ
اوبَ ْت
�َ 2ض َفا ِد ُع في َظلْما ِء ل َْيلٍ تَ َج َ

عب ِد(((

[الطويل]
ِح َفاظاً وينوي من َ�س َفا َه ِت ِه

ـ4ـ

ومما ين�سب �إليه �أي�ض ًا(((:

كَ�سرِي(((

ْ

��ح�� ِر
فَ���� َدلَّ عليها َ
���ص ْ��وتُ��ه��ا َح��يَّ�� َة ال��بَ ْ
[الب�سيط]

الأ�صمعيات ،33 :وهي يف ديوانه 19 :باختالف ي�سري يف الرتتيب وزيادة بيت �آخر هو:
��م ُ
َ
�����ت نف�سي
الر�ش ِد َب ْع ِدي
�سبيل
���دي
فمن �أَ ْه ِ
ْ
��م وق��د �أر َد ْي ُ
�أُ َع�� ِّل ُ
��ك ْ
وقد جاء البيت الثالث مع �آخر يف حما�سة البحرتي ،وهو:
ْ
وال مي��ن��ع��ه م���ن ح��م��د و���ش��ك��ر
ي��ب��خ��ل ب���ه ع���ن ف��ع��ل ر���ش��د
وال
من�سوبني لل�شاعر اجلاهلي ابن الأ�سلت ،وهما يف ديوانه ،71 :انظر :حما�سة البحرتي .167/2
((( يف الأ�صمعيات�( :أهنت املال � .....أ�سيفاً) ،ويف البخالء�( :أطعت النف�س � .....أعادتني) ،ويف الأمل وامل�أمول( :عند
عبدي) ،ويف الأزمنة والأمكنةَ ( :ت ُعو َد لها ،)......ويف عيون الأخبار�( :أعادتني ع�سيفاً) ،ويف ديوان �أحيحة�( :أهنت
املال � .....أ�صابتني �أ�سيفاً).
الع�سيف :اململوك امل�ستهان به.
((( ال َع ْذق :النخلة بحملها ،و(بالك�رس) القنو منها.
((( يف الأ�صمعيات والبخالء وديوان �أحيحة( :فمن نال الغنى �.....صنيعته) ،ويف حما�سة البحرتي( :فمن ورث الغنى
ويجهد).
فلي�صطنعه �صنيعته
ْ
((( البيتان يف اللآيل يف �رشح �أمايل القايل  ،792/2وجمال�س ثعلب ،144 :والكامل  192/1البن الذئبة الثقفي .و�سي�أتي
تخريجهما �ضمن �شعر الأجرد الثقفي.
((( يف البيت خرم؛ والأ�صل �أن يقال( :فما بال) �أو (وما بال).
((( الأبيات يف امل�ؤتلف واملختلف 174 :البن الذئبة الثقفي ،والبيت الأول يف العمدة 522 :بال ن�سبة .والبيتان ()3 ،1
لربيعة ابن عبيد القعنبي �أبي ذ�ؤاب يف التذكرة ال�سعدية ،209 :و�أرجح �أن تكون الأبيات البن الذئبة الثقفي؛ لأن
الآمدي �أن�شدها كاملة يف م�ؤتلفه؛ وهو �أقدم امل�صادر التي �أن�شدت الأبيات �أو جزءاً منها.
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اع(((
و َ�أدر ِ

ول��و تَ�� َق ْ��و َه��ا ب َ���أ ْ���س��يَ ٍ
��اف َ ْ َ
��ان يوماً َف��نَ��ا َدى ِ
با�سم ِه ال َّد ِاعي
�إِ ْذ ح َ

ال��م�� ِن��يَّ�� َة ب��ال�� ِف ْ��ت��يَ ِ
��ان ذ َِاه���بَ��� ٌة
� 1إن َ

 2بينا الفتى يَ ْبت ِغي من َع ْي ِ�ش ِه َ�س َدداً
ان��ف��راج لَ�� ُه
�لا ال
 3ال تجعلِ ال َ��ه َّ��م ُغ ًّ
َ

وال تكونَ ْن �س�ؤوماً َ�ضيِّ َق

*****

اع(((
الب ِ

َ

�أبو ال�صلت بن �أبي ربيعة

(((

ـ1ـ
[الرجز]

قال في ال�صلع(((:
����را ِت����ه
���ي���ن���ا ال���ف���ت���ى
ُ
 1بَ ْ
ي��م��ي�����س ف����ي ِغ َّ

((( يف العمدة( :و�إن تقوها ب�أرماح).
ُوج َدنَّ �س�ؤوماً).
((( يف امل�ؤتلف�( :س�ؤوماً) مكان (ك�س�ؤوماً) ،ويف التذكرة ال�سعدية( :ال ت َ
الغ َري وهي الدية ت�ؤ َّدى لدم القتيل -بن ق�سي – وهو
((( هو �أبو ال�صلت بن �أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن ِغيرَ َ ة -من ِ
ثقيف – بن منبه بن بكر بن هوازن بن من�صور بن عكرمة بن خ�صفة بن قي�س عيالن ،عده ابن �سالم اجلمحي يف كتابه
«طبقات فحول ال�شعراء «يف طبقة �شعراء ثقيف ،ولأبي ال�صلت �شعر ميدح فيه �سيف بن ذي يزن بعد انت�صاره على
الأحبا�ش مب�ساعدة الفر�س ،ومطلعه:
َ
��ر ُج��وا
للِهَّ َد ُّر
النا�س �أ ْم�� َث��ا َال»
لهم يف
ِ
ه��ـ��م ِم ْ
ُ
ما �إِنْ ترى ُ
��ـ��ن ُع ْ�ص َب ٍة خَ َ
و�أبو ال�صلت ا�سم كنية ،ومل تذكر امل�صادر �أن له ولداً بهذا اال�سم ،وال�صلت يف اللغة :مبعنى البارز امل�شهور ،ورمبا كني
بها ل�شهرته ،انظر ترجمته يف :احلما�سة� ،66 :رشح احلما�سة للتربيزي  ،800/4طبقات فحول ال�شعراء ،259/1
 ،260ال�شعر وال�شعراء  ،459/1جمهرة �أن�ساب العرب ،269 ،268 :اال�ستيعاب  ،379/4الأغاين .96/4
((( الرجز يف الب�صائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي  ،52/1والل�سان (غي�س) من دون ن�سبة:
�����س��ا ِت ِ��ه
بينا ال��ف��ت��ى يخبط يف غَ ْ��ي َ
����ه
ت
��ل�ا
����ب
احل����ي����ة يف ِق ِ ِ
ِ
تَ����قَ���� ُّل َ
��ه
ْ��را ِت ِ
�إ ْذ �أ���ص��ع��د ال��ده��ر �إىل ِع��ف َ
���ه
��ه��ا َ
َ��ي ِم�ْب�رْ َ ا ِت ِ
��اح َ
ف��اج�� َت َ
ْ
ب�����ش��ف َ
ْ��رت ْ
ويف الل�سان (قنزع) ون�سبه هناك �إىل ُح َم ْيد الأرقط ،ون�صه:
���ه
�������س��� ًا ب�ي�ن قُ��� ْن��� ُز َع���ا ِت ِ
ك������أن َط ّ
َ����ز ُّل َ
��ف ع��ن ِق َ
��ه
ال��ك ُّ
�لا ِت ِ
���رت��� ًا ت ِ
َم ْ
ون�سبه �إىل ُح َم ْي ِد الأرقط .الغ َْي َ�سانُ ِ :ح َّد ُة ال�شباب ،وهو ف َْعالن ،فالن يتقلب يف غي�سان �شبابه؛ �أي :ن َْع َم ِة �شبابه،
لي�سا من �أ�صل احلرف» الل�سان (غي�س) ،القنزع :ال�شعر َح َواليَ
قال ابن منظور« :قال الأزهري :والنون والتاء فيهما َ
الر�أ�س ،واجلمع قُن ُزع وقنازعِ ،ق َ
ال ِت ِه :النقرة يف اجلبل ي�ستنقع فيها املاء ،.ومفردها ال َق َلت بالفتح ،الل�سان (قنزع).
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���م���ا ِت��� ِه
ان����ب����ر َى
� 2إذا
ال����ده����ر �إل�����ى ِل َّ
ُ
َ
����را ِت���� ِه
 3ف���اج���ت���بَّ���ه���ا
َ
���ي ِم ْ
����ب َ
ب�������ش��� ْف َ
���رتَ ْ
ُ����ن���� ُز َع����ا ِت���� ِه
َ�������س���ت���اً ب���ي���ن ق ْ
 4ك���������أ َّن ط ْ
�����ن ِم���قْ�ل�اَ ِت��� ِه
���ر َع ْ
������ر ٌت يَ������زِ لُّ ال���ط ْ
َّ���ي ُ
َ 5م ْ

ـ2ـ

قال(((:
ْ��ح ْ��ب��لِ ُم ْحتَ ِج ٌز
��ح��تَ��زِ ٌم ِب����� َد َر ِاك ال َ
ُم ْ

[الب�سيط]
ال�س ْق ِي َ َّ ُ
َ�س ْبطُ الْيَ َديْنِ بَ ِعي ُد َّ

جناح(((

ـ3ـ

وج(((:
قال في و�صف الطائف ووادي ّ

[الب�سيط]
��ى لَ��نَ��ا ُ���ش�� َف��ع��اً م��ن��ه ََو�أ ْركَ����انَ����ا
تَ��لْ�� َق ْ

ون في َو ٍّج َعلَى َ�ش َر ٍف
 1نَ ْح ُن المبنُّ َ
�����س ْ��وقُ ال�� ِع ْ��ي َ��ر �آوِ ن��� ًة
� 2إِنَّ����ا لَ��نَ ْ
��ح ُ
��ن نَ ُ

��و ٍة ُ���ش ُ��ع ٍ
��زج��ي��ن ولْ��� َدانَ���ا
��ث يُ
َ
�����س َ
ِب�� ِن ْ

��ن َولَ ٍ��د
 3وم��ا َو�أَ ْدن���ا
ح��ذار ال َ��ه�� ْز ِل ِم ْ
َ

فيها َوق ْ
��اء َ
َ���د َو َ�أ َد ْت �أح��ي ُ

ع ْدنَانَا(((

��ع ِ
��ر ُه َخ�ل�اًّ
م��ن��هَ ،ونَ ْ
�����ص ُ

ويانع من �صفوف الكرم َع ْن َج ُدنا
4
ٌ

ولَذَّانا(((

((( البيت يف كتاب اجليم ( 271/1درك).
((( احتزم الرجل وحت َّزم �إذا �شد و�سطه بحبلَ .د َراك� :أدرك وحلق به .حمتجز :احتجز ب�إزاره على و�سطه؛ �أي :القى بني
طرفيه و�شده .ويف احلديث «ر�أى رجال حمتجزاً بحبل �أورق»� .سبط اليدين� :سخي �سمح الكفني.
(وج) ،والبيتان ( )4 ،3يف كتاب اجليم  ،291 ،33/2والبيت ( )5يف كتاب اجليم
((( الأبيات ( )5-1يف معجم البلدان ّ
 ،271/1والبيت ( )6لي�س �ضمن املقطوعة يف معجم البلدان ،و�إمنا جاء منفرداً يف كتاب اجليم  291/2و�ضمم ُت ُه �إىل
الق�صيدة التفاق املعنى ،والوزن والقافية ،وقد اجتهدت يف ترتيب الأبيات على هذا النحو؛ دفع ًا الحتمال �أن يكون
لها �أبيات �أخرى تك�شف عنها الكتب م�ستقب ً
ال.
((( يف كتاب اجليم:
ف���ي���ن���ا»
...
...
...
من َو َل��دٍ
«وم��ا َو�أَ ْدنَ���ا َر َج َ
��اء ا ْل َ��ه�� ْز ِل ْ
((( يف كتاب اجليم:
َ
وع الك ْر ِم َع ْن َج ُدنَا
��م��راً ِ�إذَا �آنَ���ا»
ِم�� ْن�� ُه َون ْ
ٍ
«ويانع ِم ْن ��ُض�رُ ُ ِ
َ��ع����ِصررِ ُ ُه خَ ْ
العنجد :الزبيب ،العنا�رص :الأ�صول.
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��ت و�أَ ْم َ�س ْت ما ُ�ؤ َها َغ ِدقٌ
 5قد ا ْد َه���أَ َّم ْ
َ 6م ْب ُكولَ ٌة � ُ��ش�� ُز ٌب � ُ��ش�� َّد ْت َعنَ ِ
ا�ص ُر َها

يَ ْم ِ�ش ْي َمعاً �أَ ْ�صلُها والْ�� َف ْ��ر ُع َّ
�شبانَا(((
يَ ْح ِمل َْن ِ�شيباً َغطَ ارِيفاً َو ُ َّ
�أبانا(((

�����ض��ار َِم ِم�� ْث��لِ ال�� ِّل��ي��لِ ُمتّجئاً
� 7إل��ى َخ َ

َ�����ض��ب��اً و َزيْ���تُ���ون���اً َو ُر َّم���انَ���ا
ُ���وم���اً َوق ْ
ف ْ

ُ��وج َمنَ ِاهل َُها
َ��و ِاك ُ
��ب َم�� ْث��ل ٌ
ِ 8ف ْ��ي َ��ه��ا ك َ
بين �أَ ْر ُح�� ِل��ن��ا
َ 9وم�� ْق��ربَ ٌ
��ات ُ
���ص�� ُف��و ٌن َ

ـ1ـ

��ن ك��ان َ�ص ْديانَا
يَ ْ�ش ِفي ال َغ ِليلَ بها َم ْ
��خ��الُ َ��ه��ا ِب��ال ُ
�����ص ْ��ي ِ��د ق ُْ�ضبَانَا
تَ َ
��ك َ��م��ا ِة ال ِّ

قال �أبو ال�صلت في �ش�أن الفيل ويذكر الحنيفية دين �إبراهيم عليه ال�سالم؛ وتن�سب �إلى ابنه
[الخفيف]

�أمية (((:

���ات
� 1إِ َّن �آيَ�������� ْا ِت َربِّ����نَ����ا ثَ���ا ِق���بَ ٌ
���ار ف ُ
َ��ك�� ٌّل
َّ���ي َُ
َُ 2خ��� ِل َ
���ل وال���نَّ َ
���ه َُ
���ق ال���ل ْ

ِ��ن ِ�إالَّ َ
��و ُر
ال ي���م���ار ِْي ِف ْ��ي��ه َّ
ال��ك�� ُف ْ
�������س���ابُ��� ُه َم���� ْق���� ُد ْو ُر
�����س��تَ�� ِب ْ��ي ٌ
��ن ِح َ
ُم ْ

��م
ُ��و ال��نَّ َ
���م يَ ْ
��ج��ل ْ
��ه َ
 3ثُ َّ
��ار َر ٌّب َر ِح ْ��ي ٌ

����و ُر
����ه����ا ٍة ُ
���ع���ا ُع َ
����م َ
���ه���ا َم ْ
����ش َ
����ن����ثُ ْ
ِب َ

((( يف كتاب اجليم:
َ
َ��ت و�أم�سى ما�ؤ َُها غَ ِدق ًا
َ��رع ر َّيانا»
«قد َ
اده���أت ْ
يمُ ْ ِ�سي َنقَا �أ�صلها وال��ف ْ
جمع مفرده �شازب ،وال�شازب :ال�ضامر الياب�س من النا�س وغريهم ،و�أكرث ما ي�ستعمل يف
�شب:
((( مبكولة :خملوطة .زُ ُ
ٌ
اخليل.
((( روى هذه الأبيات لأبي ال�صلت بن �أبي ربيعة :ابن �إ�سحاق يف ال�سرية ،واجلاحظ يف احليوان ،وامل�سعودي يف مروج
الذهب ،والأزرقي يف �أخبار مكة ،والبكري يف معجم ما ا�ستعجم .وممن رواها لأبي ال�صلت و�أ�شار �إىل �أنها تروى
لأمية بن �أبي ال�صلت :ابن ه�شام يف ال�سرية وابن كثري يف البداية والنهاية ،وابن عربي يف حما�رضة الأبرار .وممن رواها
لأمية فقط �أبو العالء املعري يف ر�سالة الغفران ،وابن ال�سكيت يف خمت�رص تهذيب الألفاظ ،واملرزوقي يف الأزمنة
والأمكنة ،والتربيزي يف كنز احلفاظ ،وابن ع�ساكر يف تاريخ دم�شق ،وابن حجر يف الإ�صابة ،واخلازن يف لباب
الت�أويل ،وال�سيوطي يف تاريخ اخللفاء ،والديار البكري يف تاريخ اخلمي�س ،والل�سان ،والتاج.
وهي يف �سرية ابن ه�شام  ،94/1البداية والنهاية  ،241/2وحما�رضة الأبرار  ،140/2واحلما�سة الب�رصية ،120/2
و�أخبار مكة ،104 ،103 :مروج الذهب  ،375/1وتاريخ ابن ع�ساكر  ،124/7وتاريخ اخلمي�س  ،190لباب
الت�أويل  ،409/4كنز احلفاظ  232والأبيات ( )5 ،4 ،1يف احليوان  .198/7والبيت ( )3يف الل�سان والتاج (مهو)،
والبيتان ( )4 ،1يف معجم ما ا�ستعجم 1248 :والبيت ( )4يف الرو�ض املعطار ،والبيت ( )8يف الأغاين  97/4ويف
همع الهوامع �شاهد رقم  . 893وانظر الق�صيدة بتخريجها واختالف رواياتها عند حمققي ديوان �أمية :ال�سطلي:
 574 ،573 ،393 ،392 ،391واحلديثي.339-336 :
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ظَ����لَّ يَ ْ
��ح��بُ��و َك�����أَنَّ���� ُه َ ْ ْ ُ
��ب مح ُدور(((
��ن َ�ص ْخ ِر ك َْ��ب َ
َر ِم ْ
��ك ٍ َ ْ ْ ُ

�����س َحتَّى
��ل ِب��ال ُ��م�� َغ َِّ��م ِ
�����س ال�� ِف ْ��ي َُ
َُ 4ح�� ِبَ َ

مع ُقور(((

 5الَزم���اً َح��لْ�� َق�� َة ِ
َ��م��ا ُقطِّـ
���ر ِان ك َ
ال���ج َ

���ن��� َد َة �أَبْ��طَ ��ا
ُ���و ِك ِك ْ
���ولَ��� ُه ِم ْ
���ن ُم���ل ْ
َ 6ح ْ

����روا َج ِميعاً
َ 7خ��لَّ�� ُف ْ
��و ُه ثُ َّ
���م ابْ���� َذ َع ُّ
��ام�� ِة ِع ْ��ن�� َد اللَّـ
���و َم ال�� ِق��يَ َ
 8كُ��لُّ ِديْ���نٍ يَ ْ

لٌ َم�لاَوِ يْ ُ
��ث في الْ��ح ُ��ر ْو ِب ُ ْ ُ
��ك�����س��ور (((
��م َ���س��ا ِق�� ِه َم ْ ُ ْ ُ
��م َع��ظْ ُ
كُ��ل ُّْ��ه ُ
�ص ُقور(((

�����و ُر
ـ���� ِه �إالَّ ِديْ َ
�������ن ال��ح��ن��ي�� َف�� ِة بُ ْ

ـ2ـ
[الب�سيط]

قال ـ وين�سب �إلى ابنه �أمية ـ(((:

املغم�س :املو�ضع الذي رب�ض فيه الفيل حني جاء به �أبرهة ،فجعلوا ينخ�سونه باحلراب فال ينبعث ،حتى بعث اهلل عليهم
((( َِّ
طرياً �أبابيل ف�أهلكتهم؛ قال ياقوت« :مو�ضع قرب مكة يف طريق الطائف ،مات فيه �أبو رغال ،وقربه ُيرجم؛ لأنه كان
دليل �صاحب الفيل فمات هناك» (معجم البلدان :املغم�س) .يحبو :حبا البعري �أي :برك فلم يتحرك هزا ًال .ال َعقْر :قطع
�إحدى قوائم البعري قبل نحره كيال ي�رشد عند النحر.
((( اجلران :باطن العنق ،وذلك �أنه �إذا برك البعري ومد عنقه على الأر�ض قيل� :ألقى جرانه بالأر�ض .ق ُِّطر� :ألقي من علو على
قطره �أي :جانبه .كبكب :جبل مبكة خلف عرفات ،املحدور :الذي �ألقي من علو �إىل �أ�سفل.
((( مالويث :الأ�شداء ،مفردها َم َ
الث �أو ِم ْل َوث.
((( ابذعروا :تفرقوا ،البور :الفا�سد الهالك الذي ال خري فيه ،احلنيفة :دين �إبراهيم عليه ال�سالم.
((( الأبيات متنازع يف ن�سبتها بني �أمية و�أبي ال�صلت والد �أمية؛ فقد ن�سبت الأبيات (،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 )17 ،16 ،11 ،10لأمية بن �أبي ال�صلت يف التيجان يف ملوك حمري ،318 :والأبيات (،11 ،10 ،6 ،4 ،2 ،1
 )17 ،16لأبي ال�صلت يف التيجان ،317 :والأبيات ( )17 –16 ،11 –9 ،7 –1يف ال�شعر وال�شعراء،461 :
ويف تاريخ الطربي  270/2لأبي ال�صلت ،والأبيات (� )17 – 16 ،11 ،7-1إىل �أبي ال�صلت يف �ألف باء .145/1
والأبيات ( )17 – 16 ،11 ،4 – 1لأبي ال�صلت يف الرو�ض الأنف  ،297/1والبداية والنهاية  2ـ 171/ولأبي
ال�صلت �أو �أمية يف ال�سرية البن كثري  .45/1والأبيات ( )17 –16 ،11 –10 ،8 –6 ،4 –1لأبي ال�صلت يف �أخبار
مكة للأزرقي  ،99/1والأبيات ( )17 – 16 ،11 – 10 ،7 – 6 ،4 - 1لأبي ال�صلت �أو �إىل �أمية يف �أمايل ال�شجري
و�إىل �أمية يف احلما�سة الب�رصية  .177/1والأبيات ( )17 ،11 –9 ،7 –6 ،4-1لأبي ال�صلت �أو �أمية يف �سرية ابن
ه�شام  167/1ولأمية يف البدء والتاريخ  194/3واملخت�رص يف �أخبار الب�رش  .168/1والأبيات (،11 – 10 ،-4 1
 )16لأمية يف حما�سة البحرتي  .54/1والأبيات ( )17 –16 ،11 –10 ،6 –5 ،2-1لأبي ال�صلت يف �أخبار
امللوك الفر�س ،618 :والأبيات ( )17 – 16 ،11 – 10 ،6 ،-4 1لأبي ال�صلت �أو �أبي زمعة جد �أمية يف مروج
الذهب  .171/3والأبيات ( )17 – 16 ،11 ،-8 5لأبي ال�صلت يف طبقات فحول ال�شعراء  .218والأبيات (1
–  )4لأمية يف تاريخ اليعقوبي  .200/1والأبيات ( )17 – 16 ،7 – 6 ،-3 1لأمية يف الأغاين  .75/16والأبيات
( )17 ،16 ،11 – 9 ،-7 1يف ال�شعر وال�شعراء البن قتيبة.
والبيت ( )1لأبي ال�صلت يف الأغاين  120/5ولأمية يف املر�صع ،104 :وعجز البيت لأمية يف الل�سان (رمي).
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ِ 1ليطْ ل َُب الوِ تْ َر �أَ ْم��ثَ��الُ ابْ��نِ ِذ ْي يَ�� َز ٍن
َ��د َ�شال َْت نَ َع َامتُ ُه ْم
� 2أَتَ��ى ِه َ��رقْ��لَ َوق ْ

ال(((
َ�أحوا َ

��م في الْبَ ْح ِر ِل�ل�أَ ْع�� َدا ِء ْ َ
َريَّ َ
ال(((
�ض الَّ ِ
��ذ ْي قَا َ
َفل َْم يَ ِج ْد ِع ْن َد ُه بَ ْع َ

 3ثُ َّم انْثَنَى نَ ْح َو ِك ْ�س َرى بَ ْع َد َع ِ
ا�ش َر ٍة
���را ِر يحمل ُُه ْم
َ 4حتَّى �أَتَ��ى ِببَ ِني ال ْأح َ

ال�س ِن ْي َن
ِم َ
��ن ِّ

��ك ل ََع ْمر ِْي
�إِنَّ ْ

َ 5م ْن ِم ْثلُ ِك ْ�س َرى َ�شه ِْن َ�شا ِه المل ِ
ُوك لَ ُه

ْ��م��ا َال
يُ ُ
هين النَّ ْف َ�س َوال َ
ال(((
��ت َق ْل َقا َ
لَ َق ْد َ�أطْ َ��ولْ َ

الجي ِ�ش ِ �إ ْذ َ
� ْأو ِم ْثلُ َو ْه ِر َز يَ ْو َم ْ

ال(((
�صا َ

والبيت ( )2بال عزو يف الل�سان (�شول) و�صدر البيت يف النهاية  89/2بال عزو .والبيت ( )7بال عزو يف النهاية
يف غريب احلديث  240/1و 181/2وعجز البيت بال عزو يف الل�سان (ربب) .والبيت ( )8يف نقد ال�شعر227 :
لأبي ال�صلت .البيت ( )9لأبي ال�صلت يف كتاب النبات ،206 :وبال عزو يف املخ�ص�ص  57/2ولأمية يف تهذيب
اللغة (عتل) ،ويف الل�سان (عتل ،وزخمر ،وغبط) ويف التاج (غبط ،وزخمر) ،وبال عزو يف النهاية يف غريب احلديث
 .311/2والأبيات ( )15 – 11لأمية يف الإكليل (ال�رسيان)  .17/8والبيتان ( )16 ،11لأمية �أو لأبي ال�صلت يف
جمهرة اللغة (بل) ،ولأمية يف منتخبات يف �أخبار اليمن ،104 :و�آثار البالد .51 :والبيتان ( )17 ،11بال عزو يف
الأزمنة والأمكنة  .3/1والبيت ( )11لأمية يف املنمق ،539 :والكامل  ،62/2وامل�سالك واملمالك (ابن خرداذبة):
 ،136ولأبي زمعة جد �أمية يف مروج الذهب  ،51/4ولأبي ال�صلت يف امل�سل�سل ،187 :و�أمايل ال�شجري ،162/1
ولأمية يف الل�سان (نعم ،غمد) ،واخلزانة  .433/4والبيت ( )17للنابغة اجلعدي يف ديوانه ،112 :وله يف فحولة
ال�شعراء ،18 :والتمثيل واملحا�رضة ،62 :والأغاين (الدار)  ،15/5وبال عزو يف جممع البيان  ،117/8وللثقفي فقط
يف �رشح املف�صل  ،1158/2ولأمية يف نهاية الأرب  ،309/3وللنابغة اجلعدي يف �سمط اللآيل  ،281/1قال ابن
ه�شام يف �سريته« :هذا ما �صح له [�أمية] مما روى ابن ا�سحاق منها �إال �آخرها بيت ًا ف�إنه للنابغة اجلعدي» .الأبيات (12
–  )15لي�ست يف الطبعات ال�سابقة للديوان؛ واملرجح �أنها لأبي ال�صلت والد �أمية كما ت�شري �إىل ذلك �أغلب امل�صادر
املتقدمة.
انظر الق�صيدة بتخريجاتها واختالف رواياتها عند حمققي الديوان :ال�سطلي ،592 – 589 ،459 – 453 :واحلديثي
350 – 344؛ فقد �أ�شبعاها تخريج ًا ورواية ،وهذا ما ال داعي لإيراده و�إثقال البحث به.
الوتر :الث�أر .ريمَّ باملكان� :أقام؛ قال ابن منظور« :قال ابن َب ّري :ريمَّ زاد يف ال�سري ،وهو الزيادة والف�ضل ،وعليه قول
((( ِ َ
�أمية« :ريمَّ يف البحر» ،وقد يكون «ريمَّ » من الرمي وهو �آخر النهار ،فك�أنه �أد�أب ال�سري يف ذلك الوقت ،وقد يكون
«ريمَّ » من الرمي وهو الرباح ،فك�أنه يريد �أكرث اجلوالن ،والبرَ اح من مو�ضع �إىل مو�ضع» ،الل�سان (رمي) .الأحوال:
مفردها حول؛ وهو القوة.
((( لل َّنعامة معان كثرية؛ منها :اجلهل واجلماعة ،ويقال� :شالت نعامته �إذا خف وغ�ضب ثم �سكن ،ويقال� :شالت نعامتهم
�إذا تفرقت كلمة القوم وم�ضى ع ُّزهم.
((( ورد البيت هكذا يف ديوان �أمية؛ وهو خمتل الوزن �إذا مل ّ
ت�سكن الكاف يف (� َ
إنك).
ا ُ
حل ُّر :اخلال�ص من كل �شيء ،و�أراد ببني الأحرار :الفر�س ،قيل �سميت فار�س بالأحرار لأنهم خل�صوا من �سمرة العرب،
و�شقرة الروم ،و�سواد احلب�شة؛ انظر :ابن ال�شجري  ،154/1قلقل يف الأر�ض قلقلة وقلقا ًال� :رضب فيها.
((( �شهن�شاه :لقب ملوك فار�س ،و�أ�صله بالفار�سية «�شاهان �شاه»؛ ومعناه ملك امللوك .وهرز :قائد اجلند الفار�سي الذي
�ساعد �سيف بن ذي يزن.
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النا�س �أَ ْم��ثَ��ا َال
���ر ْى لَ ُ��ه��م ف��ي ِ
م��ا �إ ِْن تَ َ

��وا
���ن ُع ْ
�����م ِم ْ
��ر ُج ْ
 6هلل َد ُّر ُه ُ
�����ص��بَ�� ٍة َخ َ

ال(((
َ �أ ْ�شبا َ

�أُ ْ�س ٌد تُ َربِّ ُب في ال َغ ْي َ�ض ِ
ات
ال(((
��رى ِم ْن ُه ُم في الط َّْعنِ َميَّا َ
َو َال تَ َ
ال(((
الم ْر ِم َّي �إِ ْع َجا َ
في َز ْم َخ ٍر يُ ْع ِجلُ َ

��ح ِ
���رازبَ��� ٌة
��اج َ
���ر َج َ
��ح�� ٌةِ ،ب��ي��� ٌ��ض َم َ
ُ 7غ ٌّ

َ

رو َن َو�إ ِْن ُح َّ��ر ْت َم َغا ِف ُر ُه ْم
 8ال يَ ْ�ض َج ْ
���و َن ع��ن ُ���ش�� ُد ٍف َك َ���أنَّ َ��ه��ا ُغبُطٌ
���ر ُم ْ
 9يَ ْ

� 10أَ ْر َ�سل َْت ُ �أ ْ�سداً َعلَى ُ�س ْو ِد ِ
الكال َِب َف َق ْد

ال(((
ُف َّ
ال َ

أر�ض
�أ�ضحى �شري ُد ُه ُم في ال ِ
ال(((
ان َداراً ِم ْن َك ِم ْح َ
ال َ
في َر�أْ ِ�س ُغ ْم َد َ

اج ُمتَّ ِكئاً
ْ 11
فا�ش َر ْب َه ِنيئاً َعل َْي َك التَّ ُ
ب���وكَ القيل ذُو َ�ش َر ٍح
 12ق َْ�ص ٌر بَنَا ُه �أَ ْ

���رى َ�أ َح��� ٌد نَ���الَ الَّ ِ
���ذي
فهل يُ َ

َّير َع ْن ُه �أن تُ َعا ِليَ ُه
َ 13ق ْ��د تَ ْح َ�س ُر الط ُ
ا�ض �أَ ْعظ َُم َها
َ 14ما �إ ِْن تُ َحا ِذيْ ُه ِ�إ َّال َه َ

ال(((
نَا َ

ال(((
و�إِ�سها َ

والط َّْي ُر تَ ْن َق ُّ
�ض �إ ِْ�ص َعاداً َ ْ َ
ال(((
ط��ولُ التَّ َخال ُِف �إِ ْدبَ����اراً َو�إِقْبَا َ
ال(((
ِتمثَا َ

��رى َعلَى كُ��لِّ ُركْ��نٍ ِم ْن ُه ْ
تَ َ

�����س��تَ�� َزا ِد لَ�� ُه
��ال��ر َخ��ا ِم ال��م ْ
ُ 15م��نَ��طَّ�� ٌق ِب َّ

((( الغُر :واحدهم �أغر؛ وهو الأبي�ض من كل �شيء ،ورجل �أغر :كرمي الفَعال ،اجلحاجحة :مفردها جحجاح :ال�سيد
الكرمي ،املرازبة :واحدهم َم ْر ُز َبان؛ وهو عند الفر�س ال�شجاع املقدم على القوم دون امللك ،الغُلب :مفردها �أغلب؛
وهو الغليظ الرقبة ،الأ�ساورة :مفردها �أ�سوار (بك�رس الهمز و�ضمها)؛ وهو القائد من الفر�س �أو الفار�س املقاتل ،ت َُر ِّبب:
ت َُربي ،الغ َْي َ�ضات :مفردها غي�ضة وهي الأجمة.
((( ُح َّرت :ا�شتدت حرارتها ،املغافر :مفردها ِم ْغفَر؛ وهو َز َر ٌد ُي ْن َ�سج من الدروع يلب�سه املحارب حتت اخلوذة ،ثم ير�سله
امليل ،و�أراد به الأميل؛ وهو من ال يثبت على ظهر اخليل ،وقيل:
�إىل عنقه حتى يبلغ الدرع فيقي عنقهَّ ،
امليال :الكثري ْ
هو الذي ال �سيف معه� ،أو الذي ال رمح معه� ،أو الذي ال تر�س معه� ،أو اجلبان عامة.
َ
الق ِ�س ُّي الفار�سية ،الواحدة �شدفاء؛ وهي ال َع ْو َجاء ،ال َع َتل :الق�سي الفار�سية ،مفردها َع َتلة ،الغ ُُبط :مفردها
((( ال�شدفِ :
غبيط؛ وهو الرحل� ،شبه الق�سي الفار�سية بخ�شب الرحل ،الزخمر :ال�سهام.
((( �سود الكالب� :أراد بهم الأحبا�ش ،ال�رشيد :الطريد الهارب على وجهه ،و�أراد اجلمع لأن وزن «فعيل» كثرياً ما
ال :هزمهم ،وهم قوم ف ٌَّل ،واجلمع ُف ُل ٌ
ول و ُف َّ
ت�ستعمله العرب مفرداً يف معنى اجلماعة ،ف َّ
الال :ف ََّل القوم يفلهم ف ًّ
الل.
((( محِ ْ َ
الال :التي يكرث فيها احللول والإقامة ،ور�أ�س غمدان :قبة ق�رص �سيف بن ذي يزن ،وقيل :ق�رص معروف باليمن.
((( القيل والأقيال :ملوك اليمن واحدهم (ق َْيل)� ،سمي بذلك لأنه �إذا قال قو ًال نفذ قوله ،ذو �رشح :ذو و�ضوح ،وقد
يكون لقب ًا لذي يزن.
((( حت�رس :تتعب ،يقال :ح�سرِ ت الدابة؛ �إذا تعبت.
((( ها�ض ال�شيء هي�ضاً :ك�رسه.
((( َّ
منط ٌق :مرتفع ،يقال :جبل �أ�شم منطق؛ لأن ال�سحاب ال يبلغ �أعاله.
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 16و ِا َّط��لِ ِ
الم ْ�س َك ِ �إ ْذ َ�شال َْت نَ َع َامتُ ُه ْم
ِ 17تل َْك َ
��ن لَبَنٍ
المكار ُِم ال ق َْعبَ ِان ِم ْ

و� ْأ�س ِبلِ الْيَ ْو َم في بُ ْ��ر َديْ ِ
��ك ْ َ
ال(((
�����وا َ
ِ�شيبَا ب��م��ا ٍء ف َ
َ��ع��ا َدا بَ ْ��ع�� ُد �أَبْ َ
ال(((
�إِ�سبا َ

*****

ثقيف

(((

[الهزج]

قال(((:
ب����ج����لْ����م����و ِد
 1ف������أرم�����ي�����ه�����ا
ُ

وت����رم����ي����ن����ي

���ح��� ِي���ي���ن���ي
 2ف�����أُ ْح���� ِي����ي����ه����ا وتُ ْ

بجلمو ِد(((

ه��������ال��������ك ُم�����������و ِد
وك������������� ٌّل
ٌ

*****

الم َحبِّر الثقفي
ربيعة بن �سفيان ُ

(((

قال(((:

[الطويل]

((( اطل :فعل �أمر ،واملا�ضي اطلى ،والفعل فيه �إبدال؛ ومعناه لطخ نف�سك بامل�سك.
القدح ال�ضخم ،قال �أبو الفرج :يعني بهذا البيت �أن ابن احليا فخر على النابغة ا َ
جل ْعدي ب�أنهم
((( القعب :الإناء الكبري �أو ِ
َ�سق َْوا رج ً
ال من َج ْع َدة -كانوا قد �أدركوه يف �سفر وقد جهد عط�شاً -لبن ًا وما ًء فعا�ش ،انظر :الأغاين .12/5
((( ا�سمه (ق�سي) بن منبه بن بكر بن هوازن بن من�صور بن عكرمة بن خ�صفة بن قي�س عيالن بن م�رض ،وقيل هو ق�سي بن
ُم َن ِّبه بن ال َّنبيت بن �أَفْ�صى بن ُد ْع ِم ّي بن �إياد بن نزار بن َم َع ّد بن عدنان ،وقالوا :هو من بقايا ثمود ،ون�سبهم غام�ض على
جد جاهلي قدمي ،قيل ا�سمه ق�سي ،وثقيف لقبه ،كانت منازل بنيه يف الطائف .انظر ترجمته :يف نهاية
�رشفهم ،وثقيف ٌّ
الأرب يف معرفة �أن�ساب العرب 168 :والقامو�س (ثقف) واليعقوبي  212/1وجمهرة الأن�ساب  254و 258وابن
خلدون  ،309 ،24/2وربيع الأبرار  ،238/1ومعجم قبائل العرب .148/1
((( قالها عندما كان يحفر عني (وج) بيده ،ومل يحفره باحلديد.
البيتان يف معجم ال�شعراء ،221 :املنمق يف �أخبار قري�ش ،280 :ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخبار  ،239/1مثالب
الوزيرين.184 :
((( املنمق« :ف�أفنيها وتفنيني» ،مثالب الوزيرين« :ف�أرميها وترميني».
((( هو ربيعة بن �سفيان بن عوف بن عقدة بن غرية بن عوف بن قيني ،فار�س �شاعر جاهلي.
((( ذكر اجلاحظ �أن «عطية ُعفَيف ًا الن�رصي ،يف احلرب التي كانت بني ثقيف وبني بني ن�رص ،ملا ر�أى اخليل نادى :يا
�صباحاه! �أتيتم يا بني ن�رص ،ف�ألقت احلباىل �أوالدها من �شدة �صوته ،قالوا :فقال ربيعة بن م�سعود ي�صف تلك احلرب
و�صوت ُعفيف» ،البيان والتبيني.127 :
َ
الأبيات ( )3 ،2 ،1عند الآمدي يف امل�ؤتلف واملختلف 281 :للمحرب الثقفي وهو ربيعة بن �سفيان .والأبيات عدا
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ال�ش َّر بينَ ُه ْم
كنت ِم َّم ْن �أَ َّر َث َّ
 1وما ُ
ٍ
الح ْر َب بَ ْينَ ُه ْم
ِيع ْي
ثقيف �أَنْ َ�شبَا َ
َ 2قر َ
وما ِل ٍك
��و ٍف َ
 3عناقاً َ�ض ُرو�ساً بَ ْي َن َع ْ

وجن ُدبا(((

ول��ك َّ��ن م�سعوداً جناها
�شبا(((
َفل َْم يَ ُ
��ك عنها َم ْ��ن��زِ ٌع ِح َ
ين �أَنْ َ َ
�شديدا ً ل َظَ اها تَتركُ الطفْلَ �أَ ْ�شيبا(((
ََ
َ ُْ
ُْ َ

��ر َم�� ًة َ���ش��بّ��اً �أَ َ���ش��بّ��ا وق��و َد َه��ا
ُ 4م َ
�����ض َّ

ب���أي��دي��ه��م��ا م��ا � ْأو َريَ�����ا َه�����ا و�أَثْ��� َق���بَ���ا
���را عليها و� ْأج��لَ��بَ��ا
َو َع ْ
�����و ٍف بما َج َّ

���ر ًاء من ط��وائ ِ
��ف َما ِل ٍك
���ص��ابَ ْ
� 5أَ َ
��ت بَ َ

��و َم َع ْ��م��رِو �أَ َراكَ��� ٍة
َ 6وكَ��انَ ْ
��ت ُج َع ْيلٌ يَ ْ
َّ��وا م�آبنا
��ور ٍة َج����ا ُ�ؤوا تَ َ
7ك ُ
��خ��ط ْ
��ج ْ��م��ثُ َ

�أُ�سو َد ال َغ َ�ضى َغ��ا َد ْر َن ل َْحماً ُ َ َّ َ
�إل��ي��ه��م وت��دع��و ف��ي الِّ��ل�� َق��ا ِء ُم َ��ع��تَّ��بَ��ا

 9حبيباً َو َح���يّ���اً م��ن رِبَ ٍ
����اب كَ��تَ��ا ِئ��ب��اً

و�سعداً �إذا الداعي �إل��ى الموت ثَ َّوبا

متربا(((

 8وتدعو بني ِ
عوف بنِ ُع ْق َد َة في الوغى

المطَ يَّبَا
َ
وت��دع��و ِع�لاَج��اً
والحليف ُ

َ 10وق َْ��وم��اً َبم ْك ُروثَاء َ�شنَّ ْت ُم َعتَّ ٌب
َ 11ف أ�َ ْ�س َقطَ َ�أ ْح��بَ��الَ النِّ َ�سا ِء ِب َ�ص ْو ِت ِه

ع�صب�صبا(((

بغارتها ف��ك َ
��ان ي��وم��اً َ َ ْ َ َ
��ف �إذا ن��ادى بن�ص ٍر فَطَ ربا(((
ُع�� َف ْ��ي ٌ
َّ َ

*****

ال�ساد�س يف الكامل يف التاريخ  687 ،686/1للمحرب الثقفي وهو ربيعة بن �سفيان .والأبيات ()11 ،10 ،6 ،3
عند اجلاحظ يف البيان والتبيني 128 ،127 :لربيعة بن م�سعود.
((( يف امل�ؤتلف (ما كنت ممن � َّأر َث احلرب).
((( يف امل�ؤتلف( :قَري َعا ثقيف  .....فلم يك منها).
(عقَاماً).
((( يف امل�ؤتلف والبيان والتبينيُ :
((( عمرو و�أراكة :مو�ضعان.
(ويوم � .....شَ َّد ْت بغاراتها قد كان).
((( يف البيان والتبيني:
ٍ
َم ْك ُروثاء :ا�سم مو�ضع ،الع�صب�صب :ال�شديد.
((( يف البيان والتبيني( :وقد نادى) .الأحبال :جمع حبل؛ وهو حمل املر�أة.
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بن نَ ْ�ض َل َة الثقفي
َع ْلق ََم ُة ُ

(((

[الطويل]

قال عندما تاب عن الخمر في الجاهلية(((:

ِحل ِْمي(((

وم ْن ِ�سيَ ِتي
ُلمذْ ِهبَ ٌة مالي ُ
ال ِعل ِْم(((
ال�ص ِديقِ ِب َ
ومو ِرثَ ِتي َح ْر َب َّ
ُ

َ 1لع ْم ُركَ �إ َّن
��ت �شارباً
الخمر ما دم ُ
َ
�����ض َ��ع ِ
ِ
2
��م
وجاعلَتي م��ن ال ِّ
��اف ق َ
ُ��وا ُه ُ

*****

كنانة بن عبد ياليل(نحو 15هـ)

(((

[الطويل]

قال(((:

ورا ِئح(((

ِم َ
��ن ال�� َّدلْ��وِ يَ ْ��وم��اً ُم ْ�ستَ ِه ٌّل َ َ ُ

�َ 1س َقى َم ْنزِ ل َْي ُ�س ْع َدى ِب َد ْم ٍخ َو ِذي ُح�ساً

بن ن َْ�ض َل َة الثقفي ،ميتد ن�سبه �إىل هوازن بن من�صور بن عكرمة بن خ�صفة بن قي�س عيالن ،من �سادات ثقيف يف
((( َع ْلقَم ُة ُ
اجلاهلية ،كان ممن ترك �رشب اخلمر يف اجلاهلية� ،إميان ًا منهم ب�أنهم �إذا �سكروا فعلوا ماال يح�سن على غري علم ،انظر:
ر�سالة ال�صاهل وال�شاحج.701 :
((( البيتان يف ر�سالة ال�صاهل وال�شاحج لأبي العالء املعري 701 :حتقيق د ،بنت ال�شاطئ ،والبيتان لقي�س بن عا�صم يف
�أمايل القايل  204/1ويف قطب ال�رسور 419 :والروي حرف الالم مع خالف ي�سري يف الألفاظ ،والبيتان يف ربيع
الأبرار  ،59/4ويف املحب واملحبوب  315/4لعلقمة بن ن�ضلة.
((( يف املحب واملحبوب( :ومن�سيةٌ) ،يف قطب ال�رسور( :ل�سالبة .....ومذهبة عقلي).
((( يف املحب واملحبوب ويف ربيع الأبرار( :بال ُج ْرم) ،ويف قطب ال�رسور( :وتاركتي من ......بال تبل).
((( كنانة بن عبد ياليل بن �سامل بن مالك بن حطائط بن ج�شم بن ثقيف ،من �أهل الطائف� ،شاعر جاهلي ،كان ميدح النعمان
بن املنذر ،كان رئي�س ثقيف يف زمانه� ،أدرك الإ�سالم وقدم على النبي  يف وفد ثقيف ،بعد ح�صار الطائف ،ف�أ�سلم
أرج ُح �أنه هو القائل« :ال َي ُر ُّبني رجل من قري�ش» ،توجه �إىل جنران ثم �إىل بالد الروم ،فمات بها
الوفد �إال كنانة ،و� ِّ
حوايل �سنة 15هـ ،ذكره املرزباين من دون �أن يورد له �شعراً؛ انظر :معجم ال�شعراء ،246 :والإ�صابة ترجمة ،7532
والأعالم � ،235/5أ�سد الغابة .190/4
((( الأبيات يف الف�صو�ص 18-15/2؛ قال البغدادي�« :أن�شد الأ�صمعي فيما روى لنا حممد بن �شاذان ،عن ابن دريد،
عن عبد الرحمن بن �أخي الأ�صمعي ،عن عمه لكنانة بن عبد ياليل ميدح النعمان بن املنذر) .والأبيات الثالثة الأوىل
يف معجم البلدان (دمخ) (ذو ح�سا).
((( دمخ :جبل لأهل الر�س م�صعده يف ال�سماء ميل ،وقيل جبل لبني نفيل بن عمرو بن كالب؛ معجم البلدان (دمخ) ،ذو
ح�سا :وادٍ ب�أر�ض ال�رشبة من ديار عب�س وغطفان ،الدلو :برج من بروج ال�سماء.
يف معجم البلدان( :من الدلو نو ٌء).
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َر�أَيْ��نَ��ا ِب�� ِه الأَيَّ َ
���امَ ،وال�� َّد ْه ُ��ر َ ُ
ف م ْغلُوباً علَيها الجوا ِنح(((
ِم َن الط َّْر ِ َ
َ َْ َ َ ُ

��م��ا
َ 2ع�� َل��ى َم��ا َع�� َف��ا ِم ْ��ن�� ُه ال�� َّز َم ُ
��ان َو ُربَّ َ

�صا ِلح(((

الو ْح َي �إِالَّ نَ ِم َيم ًة
َارى َ
�ِ 3س َقاطُ ال� َ�ع�ذ َ
َ��ت
��رق ْ
الر ِحيلِ َو�أَبْ َ
 4تَ�� َدا َع��ى ال ِقيَا ُن ِب َّ
َ 5ف�أَتْبَ ْعتُ ُه ْم
َ 6ف�أَيْ َن ِب َعا ِم

�صا ِئح(((

وا�ستَ ْن َف َر َ
َ�س َم ُاء النَّ َوى ْ
الح َّي َ ُ
ا�ضح(((
ُوج َعنِ الط َّْر ِف َو ِ ُ
ِم َن ال ِآل َم ْخل ٌ

َع ْينَ َّي َحتَّى َع َ�شا ِبه ِْم
الأُنْ ِ�س َع ْن َعلَقِ ال َْه َوى

َو�أَيْ��نَ َ
��ي تُ ٌ
��وم َ َ ُ
��ك َع ْن َها َو ْه َ
ِخالَج الْهوى تَمرِي علَيها ال�سوا ِنح(((
َ ْ َ َّ َ ُ
َ َُ ْ
�صحا ِئح(((

��م �أُ ِر ْد
َ 7ر َم ْ��ي ُ
ال�س َما ِء َولَ ْ
��ت ِب َها َع ْي َن َّ
َ��ي َء الْ�� َغ�� َدا ِة َو َع َار َ�ض ْت
� 8إِذَا نَ َقل َْت ف ْ

روا ِئح(((

ل ََها َّ
�س َر َ
اح ْت َوالنَّ َع ُام َ َ ُ
ال�ش ْم ُ
ال ِئح(((
����ن َرذَايَ�����ا ال َِغ���بَ ٌ
َو ُه َّ
���ات َط َ ُ

� 9إِلَ���ى ال َْم ِل ِك النُّ ْع َم ِان َحتَّى �أَتَ ْيتُ ُه
� 10إِلَ��ى َم ْ�ضر ٍ
ِب ِلل َْم ْج ِد َر ْح ٍ
��ب ِفنَا�ؤُ ُه

وقَرا ِئح(((

لَ���� ُه قُ���ل ٌ
ُ���ب َع����ا ِديَّ���� ٌة َ َ ُ
ت الْح�صى ِمن و ْق ِعهِن تَناوح(((1
ِل َ�ص ْو ِ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ

��ن ُ�أنُوف ََها
َ 11خبَطْ َن الْ َف َ
ال َحتَّى َرثَ ْ��م َ
َ 12م��نَ��ازِلُ َال تَ ْه ِدي ِب َها النَّ ُار َركْبَ َها
�سيم َها
َ 13و ِلك ْن ِثيَ ُ
اب ال ُْمل ِْك يَ ْه ِدي نَ ُ

َو َال كَا ِل ٌئ ِفي َ�ش ْم َل ِة الل َّْيلِ
يت والْ ِقيا ُن ال�صوا ِدح(((1
َّ َ ُ
َو َ�ش ْر ُع النَّ ِح ِ َ َ
نَا ِبح(((1

ُ

(ر َع ْي َنا به).
((( يف معجم البلدانَ :
((( ال�سقاط� :أن يتحدث الواحد وين�صت الآخر ،الوحي :الإ�شارة والكالم اخلفي.
((( القيان :اجلواري.
((( ع�شا� :ضعف ب�رصه ،الآل :الربيق ،خملوج :خملوط غري م�ستقيم.
((( ال َع َلق :الرباط ،توم :جمع تومة؛ الل�ؤل�ؤة.
اله َوى جمع ُه َّوة :ما هبط من الأر�ض ،متري :من مرى الفر�س ميري :جعل مي�سح الأر�ض بيده �أو
((( اخلالج :املنازعةُ ،
رجله ويجرها من ك�رس �أو ظلع ،ال�سوانح :جمع �سانح؛ �أي :الظبي �أو الطائر الذي ي�أتيك عن ميينك.
((( الفيء :ما كان �شم�س ًا فن�سخه الظل ،وهو ما بعد الزوال من الظل.
((( الرذايا جمع َر ِذ َّية �أي :الناقة املهزولة من ال�سري ،الطالئح جمع طاحلة �أي :الناقة التي تعبت و�أعيت.
((( ال ُق ُلب جمع قَليب �أي :البئر ،وقيل :البئر العادية القدمية التي ال ُي ْع َلم لها رب وال حافر .عادية :قدمية ،ن�سبة �إىل عاد،
قرائح ،جمع قريحة �أي :جديدة.
( ((1ا َ
خل ْب ُط� :رضب البعري ال�شيء بخف يديهَ ،ر ْث ُم الأنف �أي :ك�رسه حتى َتق ََّطر منه الدم.
( ((1الكالئ :احلار�س ،ال�شملة :الك�ساء.
الورد ،وال�سلخ ،النحيت :اجلمل الذي نحتت منا�سمه؛ �أيُ :ق�شرِ ت.
( ((1ال�رشعِ :
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َ 14و َ�ض ْو ُء ِهال َِل ال ُْمل ِْك ِم ْن كُلِّ َجا ِنب
��ح��وا
يم ُ�أ ْر ِب ُ
َ 15م َ�س ِاك ُن �أَ ْم�ل�اَ ٍك َ�ش َغا ِم َ

���ح
ْ��م ْ
��ج ِ��د َال ِئ ُ
يَ��ل ُ
ُ��وح لَ��� ُه ِم ْ��ن�� ُه َع�� َل��ى ال َ
ا�سب الْمج َد را ِبح(((
ِب َك ْ�س ِب ال ُْع َ
ال َوال َْك ِ ُ َ ْ َ ُ

 16نَ َم ْت ِبه ُِم ِلل َْم ْج ِد بَ ْي َ�ض ُاء ُح َّ��ر ٌة
��ت ِلل ُْعل
��ت الل َّْع َن نَ��ا َديْ َ
��ت �أَبَ ْ��ي َ
َ 17ف���أَنَ ْ

�ضا ِئح(((
الْ َف َ

��ر ْت َال تَ ْحتَوِ يها
�إِذَا ذ ُِك َ
ك ال��� ِّدالَء الْموا ِئح(((
اح ْت َ
�إِلَ ْ��ي َ
��ك ف ََم َ
ُ ََ ُ
���ح
���رب���اً ُع���و ُد ُه َّ
���وا ِق ُ
���ن لَ َ
َ���س�لاَم��اً َو َح ْ
ُ

َ 18ح��بَ��اكَ ال�� َّز َم��ا ُن َجا ِنبَ ْي ِه ِكل َْيه َِما
 19ف ََما �أَ ْغ َم َز ْت ِم ْن َك ال َْه َوا َد ُة َم ْغ َمزاً

ا�صح(((
تُن ِ

��ن َ
َو َال ذ ََّم يَ ْ��وم��اً وِ ْر َد ُه َم ْ
حج�أْنَا ِبها عن ِ�ش ْد ِقها فَهو كَا ِلح(((
َ َ
َ َْ
ُ
َ َْ
ُ

��ج�� ِل��ي��لُ  ...الَّ ِتي
َ 20حبَانَا ِب َ
��ك اهلل الْ َ

ِ��م َ َ ُ
لَ�� َغ��لَّ الْ ُ��م�� َدى َ�أيْ ِ��دي��ه ُ
اجح(((
الر ِا�سيَ ُ
الر َو ِ ُ
ات َّ
َعلَى ال َّد ْه ِر �إِالَّ َّ

ا�س بَ ْع َد َها
ال ِفي ِه ِب َ
َ 21ف�� َل ْ��و َال تَ َ
��ك النَّ َ
��ك َالتَ ْب َقى َول َْي َ�س ِب َخا ِل ٍد
َ 22ف����إ ِْن تَ ُ

فَتذَابحوا(((

َ��ع َد ْر َ�أ َه����ا
َ 23ف َ
����ام يَ ْ
��ر ُح الأَيَّ ُ
��دف ُ
�لا تَ ْ��ب َ

لَنَا ُم ْ��ن ِ��ذر ٌِّي �أَبْيَ ُ
�ض ال َْو ْج ِه َ

ا�ضح(((
و ِ

*****

((( ال�شغاميم :جمع �شغموم؛ الطويل التام احل�سن من النا�س والإبل.
الع ْر�ض.
((( منت :رفعت ،بي�ضاء :نقية ِ
اح� :سقى و�أعطى.
((( َم َ
((( �أغمز :ا�ست�ضعف وعاب ،املغمز :املطمع ،الهوادة :ا ُ
حلرمة وال�سبب واللني وال�سكون.
((( َح َج�أَ ب ِِه :فرح به ،ومت�سك به ،ولزمه.
((( التاليف :التدارك ،غَ َّل :خان ،املُ َدى جمع مدية �أي :ال�سكني.
((( الرا�سيات :اجلبال ،الرواجح :الثقيلة.
((( الدرء :ال�سيل والك�رس والعوج.
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ُ

الثقفي
مالك
م�سعو ُد بن ُم َعتِّ ِب ِبن ٍ
ّ
ـ1ـ

(((

[المتقارب]

قال(((:
�������س������و ٌد تُ����ل ِّ
�����ه�����ا
ْ�����وا َه َ
َ����ك ُ
�أُ ُ
����ع �أَف َ

ال ِذع���������ه(((
و�آذَانَ������ه������ا �إِب���������ر ٌة َ

َ

ـ2ـ
قال(((:

ْ

َ

ْ

َ

[الطويل]

 1ال ق َْي ُ�س ُك ْم ِم��نَّ��ا وال نحن ِم ْن ُك ُم
 2و�إ ِْن �أَ ْد ُع يوماً في �أُ َح��اظَ�� َة تَ�أْ ِت ِني

ِ
ولكنَّنَا �أو َال ُد نَ ْ��ب ِ
��ت بْ��نِ َ َ
���س ال �أَ َخ ُ
���اف التَّ َه ُّ�ض َما
كَ��تَ��ا ِئ ُ
��ب ُخ ْ��ر ٌ
ي ْق ُدما(((

ـ3ـ

((( �شاعر جاهلي من �شعراء ثقيف ،وابنه عروة بن م�سعود الذي دعا قومه �إىل الإ�سالم فقتلوه ،فقال ر�سول اهلل« :مثل
غني ًا ذا مال ،وكان يخ�شى على ماله من �أن
عروة َم َث ُل
ِ
�صاحب يا�سني ،دعاهم �إىل اهلل تعاىل فقتلوه» ،وكان م�سعود ّ
تبتاعه قري�ش بعد وفاته؛ لأن قري�ش ًا كانت ت�شرتي الأر�ض والأموال بالطائف ،وم�سعود كان من �سادات قومه� ،شهد
حروب الفجار ،وكان من جملة املنهزمني من القبائل القي�سية يوم (عكاظ) ،فالذ بخباء زوجه (�سبيعية بنت عبد
�شم�س الأموية) ف�أجارته وقومه ،ف�أم�ضى لها حرب بن �أمية بن عبد �شم�س  -قائد قري�ش – �إجارتها .انظر �أخباره
يف :الأغاين  ،73 ،72 ،68/22والتذكرة ال�سعدية ،25 :ون�سب قري�ش 98 :وتاريخ الطربي  ،132/2و�أن�ساب
الأ�رشاف  ،335/3ومعجم ماا�ستعجم ،79 :ومعجم ال�شعراء اجلاهليني ،334 :وانظر خرب عروة وحديث ر�سول
اهلل يف الإ�صابة  408-406/4وفيه« :دعا قومه �إىل اهلل فقتلوه» ،وقد اختلف �أمر مقتله وزمنه ،وذكر ابن حزم �أن
الذي �أر�سله الر�سول  داعية �إىل قومه ثقيف فقتلوه هو معتب بن مالك ،وهذا وهم ،وال وجه له ،جمهرة �أن�ساب
العرب.267 :
((( البيت يف كتاب اجليم .220/3
((( ِّ
تلك ُع :تُالزِ ُم ،انظر القامو�س (لكع).
((( قالهما عندما قال مالك بن عوف الن�رصي:
َ��ت
�أال �أب��ل��غ ث��ق��ي��ف�� ًا
���اد
ُ
ِ���ي���ت ل��ك��م ُم��� َع ِ
ب�����أين م���ا َح���ي ُ
ح��ي��ث ك��ان ْ
َ
ُ
ف��ح�� ِّل��ي يف �أ َح َ
ول�����س��ت ِم�� ِّن��ي
م��ن��ك
��ت
�����اد
ِ
ِ
����اظ���� َة �أ ْو إِ� َي ِ
ف����إين ل�����س ُ
ُ
والبيتان يف معجم ما ا�ستعجم.79 :
((( يف البيت الأول خرم؛ والأ�صل �أن يقال :فال.
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[الب�سيط]

قال(((:
َ��ن ق َُريْ�شاً تَ ْ�شتَري َع َج ِلي
َ 1ال �أَ ْع�� ِرف َّ
 2وابْنَا يُ َ�س ْي َع َة ال �أَ ْخ َ�شى ِ�ضيَاعهما

يا بْـنَ ْي �أُ َم ْي َم َة ِم ْن َز ْر ٍع َ ُ ْ
ان(((
وح ْم َر ِ
��ن ُ���س��و ٍد ُ
��ي ِم ْ
على م��وال َّ
ران(((
وحج ِ

((( البيتان يف معجم ال�شعراء.283 :
ُ
جران :احلدائق.
((( العجل :الطني ،واحلم�أة ،ومنه« :والنخل ينبت بني املاء وال َع َجل» .واحل ْ
((( ي�سيعة و�سود وحمران� ،أوالده.
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ثانياً :الثقفيون المخ�ضرمون
و�أ�شعارهم
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أج�ش بن مردا�س الثقفي
ال ّ

(((

[الطويل]

مما ين�سب �إليه قوله يذكر الطائف(((:

���ه���ا َو َح�� ِل��ي ُ��م َ��ه��ا
��ر َه��ا ذُو َر�أْ ِي َ
َف���أَ ْخ��بَ َ

َ 1ف�� َق ْ��د َج َّربَ ْتنَا َق ْ��ب��لُ عمرو بن عامر
َ��د َع ِل َم ْت ِ �إ ْن َق��الَ ِ
الح َّق �أَنَّنَا
َ 2وق ْ
��ت َ

��خ�� ُدو ِد نُ ِق ُيم َها
�إِذَا َما انْثَنَ ْت ُ�ص ْع ُر ال ُ
��وم َ��ه��ا
ْ��ح ِّ
���ع ِل��ل َ
���ر ِج َ
��ق ال��م�� ِب��ي��نِ ظَ�� ُل ُ
َويَ ْ

ِي�س َها
��ربُ��ه��ا َح��تَّ��ى يَ�� ِل َ
��ي��ن َ�شر ُ
 3نُ�� َق ِّ
��ن تُ ِ
ـح ِّر ٍق
َ 4عل َْينَا ِدال ٌ
���راث ُم َ
َ����ص ِم ْ

*****

وم َها
�����س َ��م��ا ِء َزيَّ��نَ ْ��ت َ��ه��ا نُ ُج ُ
كَ��ل ْ
َ��و ِن ال َّ

الحارث بن كلدة الثقفي

(((

((( الأج�ش بن مردا�س بن عمرو بن عامر بن �سيار -و�أظنه ت�صحيف ًا و�صوابه (ي�سار) -بن مالك بن حطيط بن ج�شم بن ق�سي.
ويف نوادر املخطوطات �شاعر �آخر عند ابن حبيب يف (من ن�سب �إىل �أمه من ال�شعراء) يدعى( :الأج�ش) وهو مردا�س
ابن �سهم بن عمرو بن عبد اهلل بن الفجو بن �أبان ،الذي مر معنا �آنفاً ،انظر :نوادر املخطوطات .311/2
((( الأبيات يف معجم ما ا�ستعجم 78 :للأج�ش بن مردا�س الثقفي .والأبيات الأربعة مع �أبيات �أخرى يف �سرية ابن ه�شام:
 174/4لكنانة بن عبد ياليل الثقفي ،وقد �أثب ُّتها يف �شعر كنانة الثقفي.
((( احلارث بن َك َل َدة – بفتح الكاف والالم والدال املهملة؛ وتعني الأر�ض ال�صلبة الغليظة– بن عمرو بن عالج بن �أبي
�سلمة بن عبد العزى بن ِغيرَ َ ة بن عوف بن ثقيف ،ويف امل�ؤتلف للآمدي( 261 :ابن عبد العزيز) بد ًال من (عبد العزى)
ولعله ت�صحيف ،واحلارث يكنى �أبا عمرو ،كان من الطائف ،رحل �إىل �أر�ض فار�س واليمن ،و�أخذ الطب عن �أهل
جندي�سابور يف اجلاهلية ،حتى �أجاد هذه ال�صنعة و�أثرى ،وكان طبيب العرب يف زمانه ،وفد على ك�رسى وحتادثا يف
الطب ،فراعته رجاحة عقله ،و�سعه علمه ،فو�صله و�أعطاه جارية ،هي �سمية �أم زياد ابن �أبيه الذي �أحلقه معاوية بن�سبه.
بن �أبي وقا�ص �أن ي�أتي احلارث بن كلدة
أمر َ
�سعد َ
كان النبي  ي�أمر َم ْن به ِع َّل ٌة �أن ي�أتي احلارث في�س�أله عن علته ،فقد � َ
في�ستو�صفه ،وكان احلارث كافراً ،ويف هذا دليل على جواز الأخذ ب�صفة �أهل الكفر �إذا كانوا من �أهل الطب ،ويذكر
ابن �أبي �أ�صيبعة يف تاريخ الأطباء ،وال�صفدي يف الوايف �أن ر�سول اهلل  حني عاد �سعد بن �أبي وقا�ص قال« :ادعوا له
يطب» .له كالم م�ستح�سن يف الطب ،وله كتاب املحاورة يف الطب بينه وبني ك�رسى ،وذلك �أنه
احلارث ف�إنه رجل ُّ
ملا وفد على ك�رسى قال :ما �صناعتك ؟ قال :الطب ،قال فما ت�صنع العرب بالطبيب مع جهلها و�سوء �أغذيتها ؟ فقال:
�أيها امللك �إذا كانت هذه �صفتها كانت �أحوج �إىل من ُي ْ�صلح جهلها ،وي�سو�س �أبدانها ،ف�إن العاقل يعرف ذلك من
أنف�س �سخية ،وقلوب جر ّية ،ولغة
نف�سه ،ويحرتز من الأدواء بح�سن �سيا�سته .قال فما حتمد من �أخالق العرب ؟ قال � ٌ
ف�صيحة ،و�أن�ساب �صحيحة .ف�أمر باجللو�س فجل�س ،فقال له :ما الداء ؟ قال� :إدخال طعام على طعام .قال :ما تقول
ت�رش ْبه �صرِ ْف ًا فيورثك ُ�صداعاً ،ويثري عليك من الأدواء �أنواعاً .قال :فما
يف ال�رشاب؟ قال� :أطيبه �أهن�ؤه ،و�أرقّه َ�أ ْم َـر ُوه ،ال َ
أعرابي ،لقد �أُعطيت علماً،
درك من �
تقول يف الفواكه ؟ قالُ :ك ْلها يف �إقبالها ،واتركها �إذا �أدبرت .فقال له ك�رسى :هلل ّ
ّ
بتدوين ما نطق به.
أح�س ْن َت و�صف ًا وفهماً .و�أمر ْ
و� َ
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ـ1ـ
[الوافر]

قال الحارث بن كلدة(((:
َ���ول���ي
� 1أال �
ْ
أب���ل���غ م��ع��اتَ��بَ�� ِت��ي َوق ْ

��ت��اب
ع��م��ي ف�� َق ْ
��ن ال�� ِع ُ
�����س َ
َب��ن��ي ِّ
��د َح ُ

3
ِ���م كُ���تُ���ب���اً م�����راراً
ُ
ك��ت��ب��ت �إل���ي���ه ُ

ف��ل��م ِ
إل����ي ل��ه��ا
ي���رج ْ
ْ
���ع � َّ
��د �أم م��الٌ �أ�صابوا(((
وطُ���ولُ ال��ع ْ��ه ِ ْ
ُ

�����ض��اب
��ه��مِ -غ
ُ
م���ن��� ُهَ -ف���أُ ْع�� ِت��بَ ُ
���م ْ
ُه ُ

ِ��م
ك���ان ل��ي
و���س��لْ ه��ل َ
َ 2
ٌ
ذن���ب �إل��ي��ه ْ

جواب(((

ُ

����م تَ���نَ���ا ٍء
����ر ُه ْ
 4ف��م��ا �أدري �أ َغ����يَّ َ
ي�����دوم ل���ه و���ص��الٌ
ي���ك ال
 5ف��م��ن ُ
ُ

ِب
وف��ي��ه
ح��ي��ن ي��غ��تَ��ر ُ
َ

انقالب(((

���ه���دي
���م و َع ْ
م���ودت���ي ُ
 6ف������إن َّ
ل���ه ُ

ٍ
ح���ال �إذا ���ش��ه�� ُدوا
على

وغابوا(((

إل���ي���ه���م ق��ل��ب��ي َف���أُ ْم ِ
�����س��ي
ي��ح��ن �
7
ُّ
ُ

ُ

ُ

�����ص��اب
���م ُم
ُ
ك����أن���ي ِم ْ
����ن ت���ذكُّ���ر ِِه ْ

كان �شاعراً ذا حكمة يف �شعره ،ويف احلما�سة ال�شجرية �أنه كان مو�سيقي ًا بارعاً ،وله من �أوالده احلارث؛ وقد �أورده ابن
مندة وغريه يف �أ�سماء ال�صحابة ،وقال ابن عبد الرب حني ذكر �أباه احلارث� :إن احلارث بن احلارث �صحابي .وذكرت
بع�ض امل�صادر �أنه كان عقيماً ،وبع�ضها �أنه مل يكن له �إال ابنته (�أزدة).
ويذكر ابن حجر وغريه �أن احلارث بن كلدة مل ي�صح �إ�سالمه ،عا�ش �أيام ر�سول اهلل حتى معاوية بن �أبي �سفيان وتويف
�سنة 50هـ ،ويذكر ال�صفدي يف الوايف بالوفيات �أنه تويف يف حدود ال�ستني للهجرة ،وبع�ض امل�صادر ت�ؤكد �أنه تويف
يف خالفة عمر ،وبع�ضها �أنه تويف �سنة وفاة �أبي بكر ال�صديق من �أكلة �أكالها معاً .انظر ترجمته يف :امل�ؤتلف،261 :
اال�شتقاق ،305 :العقد  ،376-373/6ابن �سعد � ،372-371/5أ�سد الغابة  ،345/1الإ�صابة ،302-301/1
اال�ستيعاب ،283/1وفيات الأعيان ،362/6 :الف�صو�ص ،47 :عيون الأنباء يف طبقات الأطباء ،113-109/1
تاريخ احلكماء ،162-161 :الوايف بالوفيات ،247-245/11 :والأعالم .159/2
((( املقطوعة مت�ضمنة �ألطف عتاب و�أح�سنه ،قالها ثم خرج �إىل ال�شام ،وكان قد كتب �إىل بني عمه فلم يجيبوه.
الأبيات للحارث بن كلدة يف احلما�سة ال�شجرية ،261 ،260 :وجميعها عدا ال�سابع يف �أمايل القايل  119/2من
دون عزو ،وبع�ض الأبيات منثورة يف كتب ال�شواهد النحوية :الكتاب  66 ،45/1و�شواهد ابن عقيل 194 :وابن
يعي�ش  ،89/6والبيت الرابع من دون عزو يف �إنباه الرواة .169/4
جواب).
((( يف �أمايل القايلَ ( :ل ُه ْم
ُ
((( يف �أمايل القايل( :فال).
((( يف �أمايل القايل( :وفاء).
دائم َل ُه ُم َو ُو ِّدي).
(فعهدي
((( يف �أمايل القايل:
ٌ
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ـ2ـ
[الوافر]

قال(((:
� 1أال ي��ا َح���بَّ���ذَا َوطَ��� ِن���ي َو َ�أ ْه��� ِل���ي

َ��ر
بي ِحين يُ�� َّذك ُ
َو َ�ص ْح ْ
ال�شباب(((
��ي َّ َ ُ
ِب��ه ْ
ِ��م َخ��لَّ��ى تَ��م��ي َ��م�� ِت َ
�شاب(((
ع��ل��ى ظ��م���أٍ ِل�����ش��ا ِر ِب��ه يُ َ ُ
ال�صحاب(((

ِّ َ ُ

������را ٍم
ِ 2ب���ل��ا ٌد ِم ْ
�����ن َغ����ط����ا ِرفَ���� ٍة ِك َ

�����س��لٌ ِب���بَ���ا ِر ِد َم����ا ِء ُم��� ْز ٍن
َ 3و َم����ا َع َ
ِ��م إِ�ل َْ��ي��نَ��ا
ِ 4ب���أَ ْ���ش َ
��ه��ى ِم ْ
����ن ِل�� َق��ا ِئ��ه ُ

��ف لَنَا ِبه ِْم َو َم��تَ��ى
َوك َْ��ي َ
��اب
�����ص ُ
���م ُم َ
َك�����أَنِّ����ي ِم ْ
����ن تَ��� َذكُّ���ر ِِه ْ

الإِياب؟(((

َ ُ

ِ��م قَ��لْ�� ِب��ي َف ْ���أ ْم ِ
 5يَ ِ
�����س��ي
���ح ُّ
���ن �إل��ي��ه ُ

َ��ي�� ٍر
��������ر
َ
ل��ل��ت��خ ُّ
��و ِف ك���لَّ ط ْ
َ 6و�أَ ْز ُج ُ
��ح َ���س��ا ِل َ��م ٍ
��ات
��وا ِن ُ
ال�����س َ
َ 7ف��يُ ْ��ع ِ��ج��بُ�� ِن��ي َّ

اب
���ع ُ
���و ُ
�������ض ال��ط��ي�� ِر �أح��ي��ان��اً َ
َوبَ ْ
����ص َ

ـ3ـ

وقال �أي�ض ًا(((:

اب
���ر ُ
َويُ ْ
��ح��زِ نُ�� ِن��ي �إِذَا نَ َ
��ع َ
��ب الْ��� ُغ َ
[الطويل]

((( الأبيات ( )7-3للحارث بن كلدة الثقفي عند ال�رسي الرفاء يف املحب واملحبوب  ،201/2والأبيات ( )4-1من
دون عزو يف احلنني �إىل الأوطان ،47 :وحما�رضة الأبرار  .432/2والبيتان ( )2 ،1عند �أبي العالء يف ر�سالة الغفران:
 158يف و�صف �رشاب وخمر اجلنة .ويبدو �أن هذه الأبيات مع �سابقتها من ق�صيدة واحدة؛ يدل على ذلك وزنها
ورويها ،ووجود البيت ( )5الذي هو البيت ( )7يف املقطعة ال�سابقة.
((( يف حما�رضة الأبرار( :يذكرين).
((( يف حما�رضة الأبرار( :غرانقة َح ِّلي).
((( يف ر�سالة الغفران( :فما).
((( يف احلنني �إىل الأوطان( :لقائكم �إلينا كيف لنا به) ،ويف ر�سالة الغفرانُّ ( :ل ِق ِّي ُك ُم �إلينا فكيف لنا به) ،ويف ( َت َلقِّيكم �إلينا
فكيف لنا به).
((( قالها معاتب ًا �أمية بن �أ�سيد بن عالج الثقفي .والأبيات ( )7 ،6 ،5 ،4 ،1للحارث بن كلدة يف احلما�سة الب�رصية.
والأبيات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1له يف حما�سة ابن ال�شجري ،259/1 :والبيتان ( )6 ،1يف ذيل الأمايل 220 :غري
من�سوبني ،ويف التذكرة ال�سعدية  ،38/1والأبيات ( )6 ،3 ،2 ،1تعزى لغريه ،وهي يف ذيل اللآيل 105 :من
الد َّبية الطائي (تعليق امليمني)،
ال�سمط ،و( )6 ،1يف حما�سة البحرتي 310/1؛ ولكنه �أغرب يف َعزوه فن�سبها لأبي ُّ
ولي�سا يف ديوانه وال يف �صلته .والبيتان نف�سهما عند البحرتي يف احلما�سة  228/1للحارث بن كلدة الثقفي،
والأبيات ( )8 ،3 ،2مع ثالثة �أخرى عند البحرتي يف حما�سته  234/2البن الذئبة الثقفي ،و( )6 ،5يف امل�ؤتلف
 ،172وحما�سة ابن ال�شجري  62والل�سان (بعد) ،وال�صداقة  ،113تهذيب اللغة ( 246/2غري من�سوبني) ،و(،2
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��ن يَ ْغ َ�شى الأب��اع�� َد نَ ْف ُع ُه
� 1أَ َال ُر َّب َم ْ

ِ
الممات
وتَ ْ�ش َقى ِب�� ِه حتى

ُْ

���ر َ ُ ْ
ف���إ َّن اب َ
��ن َع ِّ��م ُّ
ال�سو ِء َ�أ ْو َع ُ
ال�ص ْي ِف تَ ْجري ِك َواكُبُ ْه
هار َّ
�أَ َران���ي نَ َ

جا ِنبه(((

ِ
حيث َو َج ْدتَ ُه
عم
ال�صدق ُ
 2تَبَ َّغ َ
ابن ِّ

وج���دتُ��� ُه
 3ت��ب�� َّغ ْ��ي��تُ�� ُه ح��ت��ى �إذا م��ا
ْ

��ك��ف��ي َ
َ���س��يَ ْ
أي���ام��� ُه
��ك�� ُه � ُ

ال�س ْو ِء وال��د ْه َ��ر �إنَّ�� ُه
 4ف ََخلِّ اب َ
��ن ع ِّ��م َّ

ُ��م
� 5أَ َرا ِن����ي �إذا ا�ستَ ْغنَ ْيتُ ُم ف َ��ع�� ُد ُّوك ْ
��ر ف��ال��ب��ع��ي�� ُد ي��ن��الُ�� ُه
 6ف�����إن يَ ُ
����ك ْ
خ��ي ٌ

وتجاربه(((

َو�أُ ْد َع��ى �إذا ما الد ْه ُر نابَ ْت

ُْ

نوا ِئبه(((

ُْ

�صاحبه(((
ِ

عم َك
و�إن يَ ُك َ�ش ٌّر فابْ ُن ِّ
كالحبَ ِ
اب تُ َ�ش ِاغبُ ْه
ج��اء َخ ْ�ص ٌم
�إِذَا
ُ
َ
خبيئته ي��وم��اً ل َ�����س��اءكَ غا ِئبه(((
ُْ
َ َ
ََُ َ ْ
ُْ

م�ش َه ِدي
�����س َّ��ركَ ْ
 7لعل ََّك ي��وم��اً �أن يَ ُ
ع��م ت�� َّدع��ي�� ِه ول��و ترى
َ 8و ُر َّب اب���نِ ٍّ

��ي � َ��ش ُّ��ر ُه
َ 9ف�����إ ِْن �أَنَ���ا َع ْ��ن�� ُه لَ ْ
���م يَ�� َد ْع�� ِن َ

�أقَارِبه(((

ـ4ـ

وقال �أي�ض ًا(((:

��ت َع�� َق��ارِبُ�� ْه
َ���ي َح ْ��ي ُ
��ث كَ��انَ ْ
َو َدبَّ ْ
����ت �إِل َّ
[الب�سيط]

 )6 ،1 ،3يف الوح�شيات ،120 :والبيتان )6 ،5( :يف التذكرة احلمدونية  ،55/5وجمموعة املعاين 64 :للحارث
ابن كلدة ،الل�سان (بعد) دون ن�سبة .والأبيات )4 ،1 ،6 ،8 ،3 ،2( :مع ثالثة يف ال�صداقة وال�صديق284 ،283 :
غري من�سوبة .والبيت الأول يف ال�صناعتني ،123 :امليداين ( 281/1غري من�سوب) ،والبيتان ( )6 ،1للحارث بن كلدة
الثقفي يف املوازنة عند الآمدي  ،178/1والأبيات ( )6 ،1 ،9 ،8للحارث بن كلدة الثقفي يف املنثور البهائي.252 :
((( يف ال�صداقة( :وي�شقى) ،ويف املوازنة( :من النا�س .....وي�شقى) ،ويف احلما�سة ال�صغرى( :ويف النا�س من يغ�شى.....
وي�شقى).
ُ
ُ
وغ َر).
وعر) ،ويف حما�سة البحرتي( :لقيته� .....أ ِ
((( يف ال�صداقة�( :أ َ
((( يف ال�صداقة�( :ستدركه �أيامه ونوائبه).
((( ويف حما�سة البحرتي�( :أما �إذا ا�ستغنيتم) ،ويف جمموعة املعاين( :ف�أما) ،ويف امل�ؤتلف( :و�أما .....نابت عليكم نوائبه).
و�رشاً) ،ويف امل�ؤتلف( :قاربه) ،ويف جمموعة املعاين�( :صاحبه) ،ويف ال�صداقة:
((( يف احلما�سة ال�صغرى( :خرياًّ ،....
�رشاً).
(خرياً ....و�إن كان ّ
يخ ِفي).
ما
ب
َي
غ
م
ْ
((( يف حما�سة البحرتيَ َّ ُ ( :
((( الأبيات اخلم�سة للحارث بن كلدة عند الآمدي يف امل�ؤتلف واملختلف 172 :والأبيات ( )5 ،4 ،2 ،1يف ابن
ال�شجري 72 :وطبعة ملوحي  274/1ويف احلما�سة الب�رصية  ،1419/3والبيتان ( )2 ،1يف املحا�سن والأ�ضداد:
 32دون ن�سبة ،والبيتان ( )3 ،4يف البيان  106/2للحارث بن حلزة( ،و�أظنه حتريفاً) ،وعند البيهقي يف املحا�سن
وامل�ساوئ ،567 :والبيتان ( )4 ،5دون ن�سبة عند اليو�سي يف زهر الأكم .168/3
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��ن ِخ ْ��ب َ��ر ٍة َ�س َل َف ْت
� 1إ َّن اختياركَ ال َع ْ
كالم ْ�ستَ ِغ ِ
2
ال�س ْيلِ يَ ْح َ�سبُ ُه
ُ
يث ببطنِ َّ

��اء ومما يُ ِ
خط ُ
�إالَّ ال َّ��رج ُ
ىء َ َ ُ
ج����زرا ً ي���ب���ا ِدره إ� ْذ ب��لَّ��ه المطَ ر(((
َ ْ ُ َ ُُ
َ ُ َ ُ
تَنهى الح ِليم فما �أَنْ���آ ِن��ي ال َغرر(((
َْ
َُ
َ َْ
َ
وف��ي ال��تَّ��ج��ار ِ
وم ْ��ع��تَ��بَ ُ��ر
ِب تَ ْ
��ح��ك��ي ٌ��م ُ
الب�صر(((

�����ت ِب َ��ع ْ��ب ِ��د ا ِ
هلل َو ِاع��ظَ �� ًة
 3فَ�� َق ْ
��د َر َ�أيْ ُ
ال�س ِعي َد لَ��� ُه ف��ي َغ ْ��ي�� ِر ِه ِع��ظَ �� ٌة
� 4إ َّن َّ
ْ��ت ق��ا ِف��يَ�� ًة
 5لأ ْع��� ِرفَ���نَّ َ
أر���س��ل َ
���ك �إ ِْن � َ

ـ5ـ

وقال(((:

المعا ِذ َير �إن لم ْتن َف ِع
تَ ْل َقى َ

ال ِعذَر(((

ُ

[الوافر]

َّاخ ِم ْن ُه ْم
��ار���س ال���بَ���ذ َ
��رك ُ
ْ��ت ال��ف َ
 1تَ َ

عبِيطَ ا(((

���ج ع���روقُ��� ُه َع��لَ��ق��اً َ
���م ُّ
تَ ُ
���س��م��ع��ت ل��م��ت�� ِن�� ِه ِف���ي��� ِه َ�أ ِطيطَ ا(((
َ ْ ُ
ْ
ْ

��ح َح��تَّ��ى
��ت لَ��بَ��انَ�� ُه
ب��ال��رم ِ
�����س ُ
ْ
َ 2د َع ْ

((( يف امل�ؤتلف( :وال الرجاء  .....النظر) ،ويف امل�ؤتلف واملختلف واحلما�سة ال�شجرية�( :إن اختياريك).
(ح ْرزاً).
((( يف احلما�سة ال�شجريةِ :
اجلزر :انح�سار املاء ورجوعه �إىل خلف.
((( يف احلما�سة ال�شجرية�( :أنَ�ساين).
((( يف امل�ؤتلف( :لأعرف َّنك  .....التنفع) ،ويف البيان( :تلقي املعاذير) ،ويف احلما�سة ال�شجرية( :لأعرفنك .....ال ينفع).
املعاذير :احلجج؛ قال اجلاحظ :واملعاذير هنا على غري معنى قول اهلل تعاىل} :
{ واملفرد ِمعذار .العذر :جمع ِع ْذرة وهي احلجة التي يعتذر بها.
((( قال احلارث بن كلدة هذه الأبيات يوم الحْ ُ َر ْي َرة ،وقد كان هذا اليوم لهوازن على كنانة ،وهو �آخر الأيام اخلم�سة من �أيام
الفجار الآخر ،انظر �أيام ثقيف من الدرا�سة.
والأبيات يف �أيام �أبي عبيدة  ،523/2نهاية الأرب للنويري  ،430/15والعقد الفريد .223/5
((( َّ
باذخ؛ �أي عالٍ  ،انظر :الل�سان (بذخ).
الرجل
تطاو ُل
ِ
الب َذخِ :
بكالم ِه وافتخارِ ِه ،و�رشف ٌ
ِ
الكبرْ  ،وهو �أي�ض ًا ُ
البذاخَ :
ال�ص ْدر ،وقيل :و�سطه ،وقيل :ما بني الثد َيينْ  ،ويكون للإن�سان وغريه ،ويف حديث اال�ست�سقاء�« :أتيناك والعذراء
((( ال َّل َبانُ َّ :
يد َمى َلبانُها»؛ �أي َي ْد َمى �صدرها المتهانها يف اخلدمة ،فهي ال جتد ما تعطيه من يخدمها ب�سبب اجلدب و�شدة الزمان،
ْ
َّ
و�أ�صل اللبان يف الفر�س مو�ضع اللبب ،ثم ا�ستعري للنا�س ،انظر الل�سان (لنب)� .أطيط الإبل� :صوتُها ،و�أط ِت الإبل تئط
�أطيطا� :أنَّت َت َعب ًا �أو حنينا ،ومنه حديث �أم زرع« :فجعلني يف �أهل �صهيل و�أطيط»؛ �أي يف �أهل خيل و�إبل .وقد يكون
ني على باب اجلنة زمان يكون له فيه
الأطيط يف غري الإبل؛ ومنه حديث عتبة بن غزوان حني ذكر باب اجلنة فقال« :لي�أت َّ
�أطيط»� ،أي �صوت بال ِّزحام ،ويف احلديث�« :أطت ال�سماء» ،الأطيط :هو �صوت الأقتاب ،وهذا �إيذان بكرثة املالئكة،
ثم �أطيط ،و�إمنا هو كالم �أريد به تقرير عظمة اهلل عز وجل ،انظر :الل�سان (�أطط) .واملعنى �أنه دع�س لبانه
و�إن مل يكن َّ
�صوت بكاء وحنني و�أنني.
حتى ُ�س ِم َع له
ُ

347

��ن َ�ص ْخ ٍر
����ت ق َْ��و َم َ
 3لقد �أَ ْر َديْ َ
��ك يا بْ َ

��ت ِم ُ
��ن ك َِم ٍّي
َ���م � ْأ���س�� َل ْ��م ُ
نك ْم ِم ْ
َ 4وك ْ

��م �أم������راً َ���س��ل��ي��طَ ��ا
وق���د َج َّ
�����ش��م��تَ ُ
��ه ْ
��ت لَ��� ُه َغ ِطيطَ ا
ج��ري��ح��اً ق��د َ���س ِ��م ْ��ع ُ

ـ6ـ
[الرمل]

قال(((:

ِ
را���س��خ ف��ي
َ���د َم��ثَ��لْ
�����س ق ْ
ٌ
ال��ط��ول َر�أْ ٌ

ْ��م�� ْق ِ
��ت َج��بَ��لْ
َ 1ولَ��نَ��ا ف��ي ال َ
��ي ِل��ل َ
ْ��ح ِّ
���ن ُر�ؤْيَ��� ِت��� ِه
��ر ُ
اح ِم ْ
���ض الأَ ْر َو ُ
 2تَ ْ
��م َ

َ�������س���لْ
َويُ��� َغ ِّ
�������ش َ
���ي���ه���ا نُ َ
���ع ٌ
���ا����س َوك َ

*****

عثمان بن �أبي العا�صي بن ب�شر الثقفي 51هـ

(((

[الطويل]

قال(((:

((( البيتان يف :ربيع الأبرار .310/2
همام بن �أبان بن ي�سار بن مالك بن حطائط [�أو حطيط]
بن
اهلل
عبد
بن
دهمان
عبد
بن
((( هو عثمان بن �أبي العا�صي بن ب�رش
َّ
بن ج�شم بن ثقيف ،هكذا ذكره املرزباين يف معجم ال�شعراء ،و�سماه محُ ق ُِّق كتاب �إي�ضاح �شواهد الإي�ضاح «عثمان بن
ب�رش» خط�أ؛ لأن من كانت هذه �صفاته و�أعماله هو عثمان بن �أبي العا�صي بن ب�رش ،كما ذكر ابن حجر يف الإ�صابة وابن
�سعد يف طبقاته وابن حزم يف جمهرة الأن�ساب والزركلي يف الأعالم .وعثمان �صحابي جليل من خيار ال�صحابة،
ُ
�أ�سلم يف وفد ثقيف� ،شاعر فار�س ،واله الر�سول  الطائف ،وهو القائل :كان من �آخر ما َعهِ د �إ َّ
ر�سول اهلل  حني
يل
بعثني على ثقيف �أن قال« :يا عثمان جتوز يف ال�صالة ،واقدر النا�س ب�أ�ضعفهم؛ ف�إن فيهم الكبري وال�صغري وال�ضعيف
وذا احلاجة» .منع ثقيف ًا من الردة وقال لهم« :كنتم �آخر النا�س �إ�سالماً؛ فال تكونوا �أولهم ارتداداً» .واله عمر  على
عمان والبحرين �سنة 15هـ ،غزا فار�س وثالثة من بالد الهند ،وله فتوح ،و�إليه ين�سب �شط عثمان بالب�رصة� ،أمه �صفية
بنت �أمية بن عبد �شم�س ،وكانت حتت عثمان ريحانة بنت �أبي العا�صي بن �أمية ،فولدت له حممد بن عثمان ،ومن ولده
املحد ُث امل�شهور .وكان قد وجه �أخاه احلكم بن �أبي العا�صي �إىل البحرين ،وافتتح احلكم
عبد الوهاب بن عبد املجيد
ِّ
فتوح ًا كثرية بالعراق �سنة ت�سع ع�رشة �أو ع�رشين ،وكتب عثمان �إىل �أمري امل�ؤمنني عمر ُي ْعلمه بذلك ،فكتب �إليه« :يا �أخا
قوم َك ِم ْث َلهم» .ا�ستمر عثمان والي ًا على
أخذت من ِ
لت دوداً على عود ،و�إين �أحلف باهلل �أن لو �أ�صيبوا ل ُ
ثقيف! َح َم َ
البحرين وعمان حتى �آلت اخلالفة �إىل عثمان بن عفان فعزله ،ف�سكن الب�رصة �إىل �أن تويف .انظر ترجمته يف :الإ�صابة
ت  ،5443وابن �سعد  372/5وجمهرة الأن�ساب 266والأعالم للزركلي 207/4نزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع
والنواظر لعبد احلي احل�سني  ،6/1و�إي�ضاح �شواهد الإي�ضاح .142/1
((( كان يقال لعثمان فار�س ال�سرَّ ْح ،وكان قد �شد على عمرو بن معدي كرب يف اجلاهلية ،فهرب عمرو فقال عثمان يف
ذلك الأبيات ال�سابقة.
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آتم
ق��ام ْ
��ركَ ل��و َال الليلُ َ
 1لَ َ��ع ْ
��ت م� ٌ
��م ُ
َ����و َت الأَ ِ����س���نَّ��� ِة ب��ع��د ما
 2و�أف��ل��تَ��ن��ا ف ْ

م�شن الوجوه على عمرِو(((
حوا�سر ي ْخ ْ

ُ َ

َ

َ

َ

��رب من ِ�ش ْب ِر
ر�أى
َ
الموت والخط َِّّي �أق َ

ي��ح��ث ب��رج��ل��ي��ه َ���س��ب��وح��اً ك���أن��ه��ا
3
ُّ

��ح ليلٍ �إل��ى َوكْ�� ِر
ُع�� َق ٌ
��اب َد َع��اه��ا ُج ْ��ن ُ

*****

عمرو بن ِ ُ�شبَ ْيل الثقفي

(((

*****

عمرو بن م�سعود بن معتب الثقفي

(((

((( عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد اهلل الزبيدي :فار�س اليمن ،وفد على املدينة �سنة 9هـ يف ع�رشة من بني زبيد
ف�أ�سلم و�أ�سلموا ،وعادوا ،وملا تويف النبي  ارتد عمرو يف اليمن ،ثم رجع �إىل الإ�سالم ،فبعثه �أبو بكر �إىل ال�شام،
ف�شهد الريموك ،وبعثه عمر �إىل العراق ف�شهد القاد�سية ،كان ع�صي النف�س ،فيه ق�سوة اجلاهلية ،يكنى �أبا ثور� ،أخبار
�شجاعته كثرية ،له �شعر جيد� ،أ�شهر ق�صائده التي يقول فيها:
�إذا مل ت�����س��ت��ط��ع ���ش��ي��ئ�� ًا ف��دع��ه
وج��������اوزه �إىل م����ا ت�����س��ت��ط��ي��ع
تويف على مقربة من الري ،وقيل :قتل عط�ش ًا يوم القاد�سية �سنة 21هـ ،له �شعر جمعه :مطاع الطرابي�شي .انظر� :شعر
كرب الزبيدي ،معجم ال�شعراء ،90 ،89 :الإ�صابة  ،388/6الأعالم للزركلي .86/5
عمرو بن معدي ِ
((( هو عمرو بن �شبيل [�أو �شبل] بن عجالن من ولد عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف الثقفي ،ذكره
ابن حجر يف الإ�صابة  ،305/4وعده املرزباين �شاعراً ومل يورد له �شعراً؛ وقال�« :إنه خم�رضم� ،أدرك اجلاهلية والإ�سالم،
وله �شعر مل يحفظ» ،وهو �صحابي �شهد بيعة الر�ضوان حتت ال�شجرة ،وكانت حتته حبيبة بنت املطعم بن عدي ،ولكني
مل �أقف على ترجمة له يف معجم ال�شعراء ،ولعلها يف الق�سم ال�ضائع من املعجم ،كما ذكره ابن اجلراح يف من ا�سمه
عمرو من ال�شعراء.131 :
((( هو عمرو بن م�سعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف بن ثقيف ،وهو ابن عم والد املغرية بن
�شعبة ،و�أمه �سبيعة بنت عبد �شم�س بن عبد مناف �أخت �آمنة .قال املرزباين يف معجم ال�شعراء« :كان عمرو بن م�سعود
الثقفي – وهو �أخو عروة بن م�سعود – �صديق �أبي �سفيان بن حرب الذي كان ينزل عليه �إذا �أتى الطائف ،وقد وفد
عمرو على معاوية يف �أول خالفته وهو �شيخ كبري ،وذكر له �أنه كان �صديق �أبيه �أبي �سفيان ،وعا�ش عمرو �إىل �أن �أ�سن،
وحني وفد على معاوية �أن�شده �أبياتاً ،و�صف فيها ما كان بينه وبني �أبيه ،وما مر عليه من الزمان ،وما �أ�صيب به من
وقربه �إليه وبره ،و�أعطاه من الهبات ال�سخية،
ماله ،ومن ولده ،ومن ُح َّجاب معاوية ،فما كان من معاوية �إال �أن بكىَّ ،
وو�صله ب�صلة �سنية ،ورده �إىل الطائف ،وكتب �إىل عامله يو�صيه به ،فلم َي ْن َ�ش ْب �أن مات» .وقد ذكر ابن حجر �أنه مل
يبق مبكة والطائف يف حجة الوداع �أحد �إال �أ�سلم وح�رضها ،وبهذا يكون عمرو معدوداً يف ال�صحابة .انظر ترجمته
عند� :أ�سامة يف الع�صا ،416-412 :وقد ذكر اخلرب بالتف�صيل ،وهو عنده عمرو بن م�سعود ال�سلمي ،مع اختالف يف
الرواية ،وهو يف الإ�صابة 684 ،683/4؛ و�سماه ابن حجر عمرو بن م�سعود بن معتب ،و�أورد اخلرب موجزاً نق ًَ
ال عن
املرزباين يف معجمه؛ ولكني مل �أقف على اخلرب عند املرزباين ،ولعل الرتجمة يف الق�سم ال�ضائع من معجمه ،انظر :من
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ـ1ـ
[الب�سيط]

قال(((:
� 1أَ َ�ص ْب ْح ُت �شيخاً كبيراً هام ًة ِل َغ ِد
�َ 2أ ْو َدى الزما ُن َحلُوبَاتي َو َما َج َم َع ْت

يَ ْزقُو ل�� َدى

��ن
َك َّف َ
اي ِم ْ

كان ِلي َع ُ�ضداً
َ 3حتَّى �أَ َح��الَ َعلَى َم ْن َ
 4وا ِ
ال ِئ ِف ما
الخ َ
هلل لَ ْ��و ك َ
��ان يا َخ ْي َر َ

ـ2ـ

قال(((:

َغ ِد(((

َج َد ِثي � ْأو ال فَبَ ْع َد
أم���وال واللَّب ِد(((
َ�سبَ ِد ال ِ
َ

يا لَ��ل ِّ��ر َج ِ
��ال َفل َْ�س ُت ال��يَ ْ��و َم ذَا َع ُ�ض ِد
���ت ذ َُرى ُ�أ ُح ِ
��ت ف��ي �أُ ُح ٍ
���د
���د َذلَّ ْ
َالق َْ��ي ُ
[الب�سيط]

المب ِدي لنا َ�ض َج َرا
 1يا �أيُّ َها
ُ
الملك ْ
َ 2م��ا بَ���الُ َ�ش ِ
يخ َك َم ْخنُوقاً ِب ِ��ج َّ��ر ِت�� ِه

لو ك��ان َ�ص ْخ ٌر لنا لم يُو ِلنَا َ�ض َج َرا
َ���د َ�صبَرا
��و ُاء ِب�� ِه َد ْه����راً َوق ْ
ط��الَ ال��ثَّ َ

َاح َفظْ ُه
ُ��ر �أَبَ���اكَ أ�َب��ا
َ
�سفيان ف ْ
 4ف��ا ْذك ْ

�����ص َ��را
ف��ي ِخ��لِّ�� ِه فَ��لَ�� َق ْ
��د َ
���ض��يَّ ْ��ع��تَ�� ُه ُع ُ

��ج�� ِن�� ِه
��ح َ
���ر َع��� ُد كَ��� َّف���ا ُه ِب ِ��م ْ
� 3أَتَ�����اكَ تُ ْ

َ���را
��ر م��ن َ�أ ْو َال ِد ِه َذك َ
ل��م ي��ت ُ��ر ِك ال�� َّد ْه ُ

ا�سمه عمرو من ال�شعراء .126-124 :وذكر ابن حجر �أي�ض ًا �أن عمراً الثقفي دخل على معاوية ملا ا�ستخلف و�أن�شده
�أبياتاً ،ومل يذكر منها �إال بيت ًا واحداً.
((( الأبيات الأربعة عند ابن اجلراح يف :من ا�سمه عمرو من ال�شعراء .126 ،125 :كما وردت الأبيات الثالثة الأوىل
عند �أ�سامة يف الع�صا ،414 :وزادت عنده ثالثة �أبيات ،كما ورد البيت الأول عند ابن حجر يف الإ�صابة .683/4
((( يزقو :ي�صيح ،وكذلك ال�صبي �إذا ا�شتد بكا�ؤه ،وروي عن ابن م�سعود �أنه كان يقر�أ�« :إن كانت �إال َزقْي ًة واحدةً» يف
مو�ضع �صيحة ،و�أَ ْزق َْي ُت هام َة فالن �أي قتلته ،الل�سان (زقو) .ا َ
جل َدث :القرب ،وجمعه �أَ ْج ُدث و�أجداث.
وال�سبد من ال�شعر ،واللبد من ال�صوف ،ويف احلديث :ر�أيت ابن
((( يقالَ « :ما َله َ�س َب ٌد وال َل َب ٌد»؛ �أي :ما له قليل وال كثريَّ .
عبا�س  جاء مكة ُم َ�س ِّبداً ر�أ�سه؛ �سنن البيهقي :كتاب احلج ،حديث رقم .9491
((( الأبيات يف الع�صا 413 ،412 :ويف من ا�سمه عمرو من ال�شعراء 127 ،126 :وفيه اختالف يف الرواية ،انظر :من
ا�سمه عمرو من ال�شعراء.127 ،126 :
ورد ال�شطر الثاين من البيتني الثالث وال�ساد�س بالألفاظ نف�سها �سوى (�أوالده)�( ،أبنائه)؛ ولعل البيتني بيت واحد ،و�أن
الأمر ال يعدو �سوى اختالف يف الرواية ،وقد وقع خط أ� يف الرواية �أدى �إىل تكرار عجز البيت� .أما البيت الرابع فقد
ورد هكذا يف امل�صدر؛ وفيه خط�أ يف الوزن.
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الموت ق َْد َح َ�ض َرا
يُ ْد ِني ِه ِم ْن َك َو َه��ذَا
ُ

��رى ط ََم ٌع
َ 5ق ْ��د َم َّ��ر َ�ش ْه ٌر َو َ�ش ْه ٌر ال يُ َ
���اح �آلَ��تَ�� ُه
� 6أَفْ���نَ���ى َح��لُ��وبَ��تَ�� ُه ْ
واج���تَ َ

َ���را
��ر م��ن �أبْ��نَ��ا ِئ�� ِه َذك َ
��ر ِك ال�� َّد ْه ُ
ل��م يَ ْ��ت ُ

*****

كنانة بن عبد ياليل بن عمرو

(((

ـ1ـ
[الكامل]

قال(((:
 1ي��ا َع ْ��م ُ��رو ال تَ����أْ ُخ���ذْ كَ ِفيه ِْم َر ْ�أفَ��� ٌة
��م كالم�صطَ ِلي ِب َج ِح ِيمها
 2واح��ذ َْر ُه ُ

ٍ
��م�� َز ُح
���م َح����ذ ََر
ام���رئ َال يَ ْ
اح���ذ َْر ُه ُ

����ن���� َز ُح
�إ َّن ال���ق���راب��� َة ك����لَّ ي�����و ٍم تُ ْ

ـ2ـ
[الطويل]

قال(((:

بن عوف بن ثقيف ،كان من �أ�رشاف ثقيف الذين
((( كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن ِغيرَ َ َة ِ
قدموا على الر�سول  بعد عوده من ح�رص الطائف ،وبعد قتلهم عروة بن م�سعود ،ف�أ�سلموا ،وكان عبد ياليل �سن
عروة بن م�سعود ،و�أردف وكان ابنه كنانة �رشيف ًا وقد �أ�سلم مع وفد ثقيف ،فهو �شاعر خم�رضم ،وهو ابن عم �أبي حمجن
الثقفي ،وقد �أن�شد له -لكنانة -ابن �إ�سحاق يف يوم حنني �شعراً يجيب به مالك بن عوف الن�رضي .وقد جعله امليداين
ال�صبا �أطعموا
هب ِت َّ
�أحد مطاعيم الريح الذين ي�رضب بهم املثل�« :أقرى من مطاعيم الريح»؛ وهم الذين كانوا �إذا َّ
وخ�صوا ال�صبا لأنها ال تهب �إال يف جدب .والذي يبدو يل �أن بع�ض كتب الرتاجم وقعت يف خلط بني كنانة
النا�س،
َّ
ابن عبد ياليل بن �سامل؛ وهو جاهلي مل ي�سلم وكان ميدح النعمان ،وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو الذي �أ�سلم ،وله �شعر،
وقد اعتمدت يف ترجيحي على ما ذكره املرزباين يف معجمه وابن �سعد يف طبقاته ،اللذان نقال ن�سب ًا خمتلف ًا لهما؛ قال
املرزباين« :و�أمرهما م�شكل التفاق الأ�سماء واختالف الن�سب ،واهلل �أعلم» ،وممن وقع يف هذا اخللط ابن الأثري يف
�أ�سد الغابة ،ومن املحدثني الدكتورة عزيزة فوال بابتي يف معجم ال�شعراء املخ�رضمني والأمويني .192 :انظر ترجمته:
طبقات ابن �سالم ،259 :معجم ال�شعراء ،353 :اال�ستيعاب � ،226/1أ�سد الغابة  190/4ال�سرية النبوية ،123/4
طبقات ابن �سعد  ،255/4ومعجم ما ا�ستعجم ،78 :جممع الأمثال .127/2
((( البيتان لكنانة بن عبد ياليل يف الرب�صان والعرجان.206 :
((( ملا فرغ ر�سول اهلل  من حنني و�سار �إىل الطائف قال كعب بن مالك:
َ
��ه��ا َم�� َة ُك َّ
���ب
ال�سيوفَا
���ل َر ْي ٍ
ق َ
���ن ِت َ
َ�����ض ْ��ي�� َن��ا ِم ْ
���م �أ ْج َ
��م ْ
��م�� َن��ا ُّ
���ي�َب�رَ َ ُث َّ
َوخَ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
��ت
��ن َد ْو����س��� ًا �أ ْو ث ِقيفَا
ن َ
َ��ت ل��قَ��ال ْ
����و نَ��ط��ق ْ
َ��و ِاط�� ُع ُ
��ه َّ
ق َ
ُ��خ�ِّي�رِّ ُ َه��ا َول ْ
قال ابن الأثري يف �أ�سد الغابة« :قال ابن �سريين :فبلغني �أن دو�س ًا �إمنا �أ�سلمت فرق ًا من قول كعب بن مالك» ،فقالت
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ك����ان يَ ْ��ب�� ِغ��ي��نَ��ا ي��ري�� ُد ِق��تَ��الَ��ن��ا
 1م��ن
َ

َ��م ال
ف���إنَّ��ا ب����دا ٍر َم ْ��ع��ل ٍ

آب��اء من قبل ماَ تَ َرى
َ 2و َج ْ��دنَ��ا ِب َها ال َ

نَرِيمها(((

َُ

وكُرومها(((

وكانت لَنَا �أط��وا�ؤُ َه��ا
ْ
ُ َُ
ف���أَ ْخ��ب��ره��ا ذُو ر أ�ْ ِي��ه��ا وح ِليمها(((
َ ََ
َ َ َُ
َ
الخدو ِد ن ُ ِقيمها(((
��ت ُ�ص ْع ُر ُ
�إذا ما َ�أبَ ْ
ُ

��ن عا ِم ٍر
مرو ب ُ
 3وق��د َج َّربَ ْتنَا قبلُ َع ُ
 4وق��د َع ِل َم ْت � ْإن ِ
الحق َ�أنَّ��نَ��ا
قالت
َّ

وي��ع��ر َ
للح ِّق المبينِ
ِف َ

�����س َ��ه��ا
��و ُم َ
 5نُ�� َق ِّ
��ه��ا ح��ت��ى يلين � َ��ش�� ِري ُ

ِ
ـح ِّر ٍق
َ����ص م��ن
 6علينا ِدال ٌ
ت���راث ُم َ

ال�سما ِء َزيَّنَ ْتها
كَ��ل َْ��و ِن َّ

���وا ِر ٍم
ِّ��ع َ
��ه��ا ع��نَّ��ا ِب�� ِب��ي��� ٍ��ض َ
��رف ُ
����ص َ
 7نُ َ

َ��م ال
ف���إنَّ��ا ب����دا ٍر َم ْ��ع��ل ٍ

*****

َظلُومها(((

َُ

نُجومها(((

ُ َُ

نَرِيمها(((

َُ

ـ1ـ
وين�سب �إلى كنانة بن عبد ياليل الثقفي(((:

[الطويل]

دو�س :انطلقوا فخذوا لأنف�سكم؛ ال ينزل بكم ما نزل بثقيف� .أما ثقيف ف�أجاب عنها كنانة بن عبد ياليل بن عمرو
بالأبيات( :من كان يبغينا .»)...انظر �سرية ابن ه�شام  133/4و�أ�سد الغابة .178/4
الأبيات يف �سرية ابن ه�شام يف ال�سرية النبوية  133/4لكنانة بن عبد ياليل الثقفي .والأبيات ( )6 ،5 ،4 ،3يف معجم
ما ا�ستعجم 78 :من�سوبة �إىل الأج�ش بن مردا�س الثقفي.
((( َم ْع َلم :م�شهورة .ال نرميها :ال نربح منها وال نزول .ويف البيت خَ ْرم.
طو ّي ،وهي البئرُ ،ج ِم َع ْت على غري قيا�س ،ويروى «�أطوادها» يعني بها اجلبال.
((( الأطواء :جمع ِ
((( قوله« :وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر» جاء جواب ًا للأن�صار؛ لأنهم بنو حرثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ،ومل ُي ِر ْد �أن
الأن�صار جربتهم قبل ذلك؛ و�إمنا �أراد �إخوتهم وهم خزاعة؛ لأنهم بنو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر ،وقد كانوا
حاربوهم عند نزولهم مكة.
وقال البكري� :إمنا �أراد بني عمرو بن عامر بن �صع�صعة ،وكانوا جماورين لثقيف ،وكانت ثقيف قد �أنزلت بني عمرو بن
عامر يف �أر�ضهم ليعملوا فيها ،ويكون لهم الن�صف يف الزرع والثمر ،ثم �إن ثقيف ًا منعتهم من ذلك ،وحت�صنوا باحلائط
الذي بنوه حول ح�رضهم ،فحاربتهم بنو عمرو بن عامر ،فلم يظفروا منهم ب�شيء ،وجلوا عن تلك البالد( .انظر :كالم
حمقق �سرية ابن ه�شام يف احلا�شية  133/4نق ً
ال عن ال�سهيلي).
((( �صعر اخلدود :هي املائلة �إىل جهة تكرباً وعجباً.
((( �رشي�سها� :شديدها.
وحمرق (هنا) هو عمرو بن عامر؛ وهو �أول من حرق العرب بالنار.
((( دال�ص :الدروع اللينةِّ .
((( ال ن�شيمها :ال نغمدها؛ يقال� :شمت ال�سيف �إذا �أغمدته ،و�شمته �إذا �سللته؛ فهو من الأ�ضداد.
((( الأبيات يف احلما�سة ال�شجرية  265 ،264/1لكنانة بن عبد ياليل ،وتروى للحارث بن َو ْع َل َة ال�شيباين وللأجرد
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��ر َعظْ َم ُه
َ 1م��ا بَ��الُ َم ْ
��ن َ�أ ْ���س َ��ع��ى لأَ ْج��بُ َ
َ
�صروف ال�� َّد ْه�� ِر بيني وبينَ ُه ْم
ُ��ن
� 2أَظ ُّ

ِح َفاظاً َويَ ْ��ن��وِ ي ِم ْ��ن َ�س َفا َه ِت ِه ك َْ�سرِي
ِ
�ستحمل ُُه ْم ِمنِّي َعلَى َم ْ��رك ٍ
َ��ب َو ْع�� ِر

ِ��م َغ��داً
� 3أَنَ���ا ًة وِ ِح��لْ��م��اً َوانْ�� ِت��ظَ ��اراً ِب��ه ْ

ال�ض َر ِع ال ُغ ْم ِر
َو َم��ا �أَنَ��ا ب��الْ َ��وا ِن��ي وال َّ
��ن َع��لَ��ى ال َق ْ�س ِر
و�أ َّن قَ��نَ��ا ِت��ي ال تَ�� ِل��ي ُ

��خ ُ
��اف َع َر َام ِتي
���م تَ ْعل َُموا َ�أنِّ���ي تُ َ
�َ 4ألَ ْ
��ت َم ِنيَّ ِتي
��ر َ
اخ ْ
َ 5و�أَنِّ����ي َز ِع ٌ
��ي��م �إ ِْن تَ َ

*****

ب���أل ٍ
ون ِ
الجيا َد �إِلَ���ى الثَّ ْغ ِر
��ف يَ�� ُق��و ُد َ

مردا�س بن عمرو الثقفي

(((

[الوافر]

قال(((:
�����ر َع��ل َْ��ي��ن��ا
 1ف�������إ َّن اهللَ ْ
ل����م يُ������ؤْ ِث ْ
َ 2ع َ��رفْ��نَ��ا َ�س ْه َمنَا ف��ي ال َ
��ف يَ ْ��ه��وِ ي
��ك ِّ

�����س ْ��م��نَ��ا
كَ���ذَا نَ ْ
��وح��اً َو َق َّ

��ج��ر ٍ
ات
 4ف���أنْ َ
�����ش���أْنَ��ا َخ َ
�������ض���ار َِم َم ْ��ت َ

���ه���ا ِع���نَ���ب���اً تُ�����ؤَ َام����ا
���اج َ
ي���ك���و ُن ِن���تَ ُ

��ام��ا
���ج��� ِّز ُئ ال َ
َغ����� َدا َة يُ َ
�����س َ
أر������ض اقْ�� ِت َ

ا���ص��طَ �� َف ْ��ي��نَ��ا
 3ف��ل َّ��م��ا َ�أ ْن �أَبَ َ
�����ان ل��ن��ا ْ

ال�سهاما(((

ِّ َ َ

��ام��ا
��ام ال ِ
أر������ض �إ َّن ل َ
���س��نَ َ
َ
َ��ه��ا َ���س��نَ َ

����خ كُ����لِّ ي��و ٍم
َ����را ِئ ُ
َ 5
���ض�� َف��ا ِد ُع َ
��ه��ا ف َ

ع��ل��ى ُج ٍ
��ام��ا
��ر ِاك ْ
��ن ال َ
��ح َ��م َ
�����ض َ
����وب يُ َ

ح��ي
 6و�أ���س��ف��ل َ
ُ��ه��ا م���ن���ازلُ ك����لِّ ٍّ

���ر َام���ا
و�أ ْع��ل��اَ َه�����ا ت����رى بَ����لَ����داً َح َ

*****

الثقفي ،وقد �أثب ُّتها يف ال�شعر املجموع للأجرد الثقفي بتخريجها واختالف رواياتها ،فانظرها هناك.
((( مل �أعرث له على ترجمة ،وهكذا �سماه ياقوت يف معجم البلدان (الطائف)؛ و�أرجح �أنه مردا�س بن �سهم بن عمرو بن
عبداهلل بن الفجو بن �أبان ،ا�ستناداً �إىل ما وجدته يف نوادر املخطوطات .337/2
((( البيتان يف معجم البلدان (الطائف).
نوح)؛ وهو خط�أ ،و�صوابه ما �أثبتناه.
((( يف معجم البلدان (كذا ٍ
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ثالثاً :الثقفيون الإ�سالميون
و�أ�شعارهم
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ابن الكاهلية الثقفي

(((

[الوافر]

قال(((:

�����س ُ��م��و َخ ِ
��ك
��دي��نُ َ
�إذا يَ ْ
وم��ج��ل��وب ي��ع�� ّد ِم���ن � ِآل حا ِم(((
ٌ
َ
ْ

��و���ش
1
���ك م��ن ُح��بُ ٍ
َ���دنَ َ
ٌ
ث�ل�اث ق��د َول ْ

بالزما ِم(((

ِّ َ

ق���دح
���ح و� ُّأم
ٍ
���ريْ ُ
 2تُ َ
����م���� َّد ُر وال���بُ َ

*****

ابن المغيرة بن الأخن�س بن �شريق

(((

[الطويل]

قال(((:

((( مل �أهتد �إىل ترجمة له.
((( كان عبد الرحمن بن �أم احلكم ينازع يزيد بن معاوية كثرياً ،فقال معاوية لأبي خدا�ش بن عتبة بن �أبي لهب� :إن
مع يزيد ما يجري بينكما ،ولك ع�رشة �آالف درهم.
عبدالرحمن ال يزال يتعر�ض ليزيد ،فتعر�ض له �أنت حتى ت ُْ�س َ
قال :عجلهـا يل .فعجلها له ،فحملت �إليه ،ثم التقوا عند معاوية ،فقال �أبو خدا�ش :يا �أمري امل�ؤمنني� ،أعدين على
عبدالرحمن؛ ف�إنه قتل مو ً
ىل يل بالكوفة .فقال عبد الرحمن :يا بن بنت� ،أال ت�سكت ؟ فقال �أبو خدا�ش لعبد الرحمن:
يا بن متدر ،يا بن الربيح ،يا بن �أم قدح .فقال معاوية :يا �أبا خدا�ش ح�سبك ،يرحمك اهلل على دية موالك .فخرج
أخربت عبد الرحمن �أنك �أنت �أمرتني بذلك.
�أبو خدا�ش ثم عاد �إىل معاوية ،فقال� :أعطني ع�رشة �آالف �أخرى ،و�إال �
ُ
هن �أمهات لعبد الرحمن حب�شيات ،وقد ذ ََك َر ُه َّن
ف�أعطاه ع�رشة �آالف ،وقال :ف�سرِّ ليزيد ما َ
قلت لعبد الرحمن .قالَّ :
ابن الكاهلية الثقفي وهو يهجو ابن عم لعبد الرحمن ابن �أم احلكم.
انظر :تاريخ ابن ع�ساكر  ،54 ،53/35وذكر ابن دريد يف اال�شتقاق �أن« :عبد الرحمن بن �أم احلكم �أمه �أخت معاوية
بن �أبي �سفيان ،.وكان يعيرَّ بجدتني له حب�شيتني يقال لهما :البزيخ وواه�ص» .واحتمال التحريف والت�صحيف وارد
يف الإ�سمني ،لكن حادثة التعيري ثابتة يف امل�صادر .انظر :اال�شتقاق.302 :
البيتان يف �أن�ساب الأ�رشاف :ق ،4ج 78 :1البن الكلبية الثقفي ،واال�سم فيه حتريف لتقارب الر�سم ،تاريخ ابن
ع�ساكر  54/35وقد ورد البيتان هكذا عند ابن ع�ساكر ،وال�شطر الثاين من البيت الثاين فيه خلل يف الوزن ،و�صوابه:
ِم َن ِال حام.
((( يف �أن�ساب الأ�رشاف( :ت َْ�سمو َج َذ ْب َن َك).
((( �ضبط البالذري الأ�سماء هكذا( :تمَ َُّد ُر والبرَ ِيح).
((( مل �أعرث له ترجمة.
((( خرج جرير يوم ًا يتح�س�س الأخبار ،ف�إذا هو بغالم يتغنى على قعود له بهذه الأبيات؛ فقال جرير :يابن �أخي ،من �أنت؟
فقال :غالم من قري�ش ،و�أ�صلي من ثقيف� ،أنا ابن املغرية بن الأخن�س بن �رشيقُ ،ق ِتل �أبي مع عثمان يوم الدار .فعجب
جرير من �شعره ،وكتب بذلك �إىل علي ر�ضي اهلل عنه ،فقال علي« :واهلل ما �أخط�أ الغالم �شيئاً».
الأبيات يف �رشح نهج البالغة  ،86/3ويف وقعة �صفني .54 :والبيت الأول يف الفتوح البن الأعثم ،522 :و�أورد
املحقق الأبيات ( )4 ،3 ،2يف احلا�شية.
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ُ 1ح َ
ال�ش َجا ومحم ٌد
��ار َّ
��م ُ
��م و َع َّ
��ك ْ��ي ٌ

والمك�شوح َج ُّروا
أ�شتر
ُ
و� ُ

��اج�� ٌة
��ج َ
 2وق��د ك��ان فيها للزبي ِر َع َ

واهيا(((
ال َّد ِ

و�صاحبُ ُه الأدن��ى �أث��اروا
���ك ناهيا(((
����ر فيها ول���م يَ ُ
ف�لا �آ ِم ٌ

ف��ا���س��ت��ج��ار ِب��بَ ْ��ي�� ِت�� ِه
ع��ل��ي
 3ف���� َّأم���ا
َ
ٌّ

َ 4فقُلْ في جميع النا�س ما ِ�ش ْئ َت بَ ْع َد ُه

الدواهيا(((

خاطيا(((
فلو قلت� :أخطا النا�س لم تَ ُك ِ

َ

ال��ق��وم فيه ِب ِفتن ٍة
��م
 5و� ْإن ق��ل َ
ُ
��تُ :ع َّ
ٍ
محمد
��ي
 6ف��ق��وال لأ���ص��ح��اب ال��ن��ب ِّ

ُ

َ

��ن َذاكَ ال��ذي ك��ان كا ِفيَا
فح�سبُ َك ِم ْ
ْ
وخ�صا الرجالَ الأقربين الأدا ِنيا(((
ُ َّ

��ان بينَ ُك ْم
ب��ن ع��ف َ
� 7أَيُ�� ْق��تَ��لُ عثما ُن ُ
حريم ُك ْم
ن��وم حتى نَ ْ�ستَبيح
 8ف�لا
َ
َ

تعا ِميا(((

��ي ٍء لي�س �إالَّ
على غي ِر � َ��ش ْ
ان العوا ِليا(((
ِ
ونخ�ض َب من �أَ ْهلِ َّ
ال�شنَ ِ َ َ َ
َ

*****

�أبو عبيد بن م�سعود الثقفي (13هـ)

(((

((( يف الفتوح( :وعمار و�شيخ وحممد ومالك).
ُح َك ْي ٌم ب�صيغة الت�صغري هو ابن جبلة بن ح�صن العبدي ،وكان من عمال عثمان على ال�سند ثم الب�رصة؛ انظر :مروج
الذهب  440/1والإ�صابة .1991 :عمار :هو عمار بن يا�رس ال�صحابي .وحممد :هو ابن �أبي بكر ال�صديق؛ انظر:
مروج الذهب  .442 – 440/1والأ�شرت :لقب مالك بن احلارث ال�شاعر التابعي ،وكان قد قدم يف نفر من �أهل
الكوفة؛ انظر :املعارف  84واملك�شوح هو املرادي ،وقد اختلف يف ا�سمه ،انظر :الإ�صابة .7307
((( وقعة �صفني�( :أ�شاب النوا�صيا)
والزبري يوم اجلمل.
�صاحبه الأدنى :يعني طلحة؛ وقد ُق ِت َل طلح ُة
ُ
((( يف وقعة �صفني( :فا�ستغاث) يف مو�ضع (فا�ستجار).
قلت).
((( يف وقعة �صفني( :وقل .....و�إن َ
ورد ال�شطر الثاين من البيت الرابع يف امل�صادر�( :أخط�أ) ،وهو خط�أ؛ و�صوابه ت�سهيل الهمزة.
((( يف وقعة �صفني( :املواليا).
(و ْ�سطكم  .....متاديا).
((( يف وقعة �صفنيَ :
((( ال�شنان :ال�شن�آن؛ وهو البغ�ض.
((( هو �أبو عبيد بن م�سعود بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن ِغيرَ َ ة بن عوف الثقفي ،والد املختار الثقفي ،كان �أول
من انتدب ملا تثاقل النا�س �إ�شفاق ًا من لقاء الفر�س بعد �أن خطبهم عمر بن بن اخلطاب ،وكان �أول جي�ش �سريه عمر ،فلما
تتابع النا�س وكرثوا قالوا� :أ ِّمر علينا ،فقال عمر� :أ�ؤمر عليكم �أول من انتدب ،ف� َّأم َر �أبا عبيد على �ألفني ،وكان حتت �إمرة
املثنى بن حارثة ،وملا و�صل �أبو عبيد احلرية �أ�شار عليه املثنى بعبور الفرات ،وكان النا�س قد ر�أوا �أن ال يعرب؛ ولكنه �أبى
فجرح منهم الكثري ،ثم تدانى الزحفان ف�أُر�سل الفيل
وعقد ج�رساً وعرب ،فح�صل على م�ستطرد �ضيق ،فر�شقهم
الفر�س ُ
ُ
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[الرجز]

قال(((:
����ركْ
 1يَ���ال َ
����ن ِذ ِي �أَ ْربَ ٍ
َ���ك ِم ْ
��������ع م���ا �أكْ����بَ َ
���ركْ
ُ������و َّن
�������س���ا ِم ِم ْ
ُ
 2لأَ ْع������ل َ
ب���ال���ح َ
�������ش��� َف َ

 3ف�����إن قُ��� ِت���ل ُ
ْ���ت بَ ْ
���ع��� َد َه���ا فَ��� ِل���ي َ َ

دركْ (((

*****

�أزدة بنت الحارث بن كلدة الثقفية

(((

[الرجز]

قالت(((:
 1ي��ا نَ ِ
��ف
���ص ْ
���ع��� َد َ
��ر الإ����س�ل�ا ِم َ
���ص�� ّف��اً بَ ْ
��ا���ص َ
��ف
��خ ْ
�����روا َع���نَّ���ا نُ َ
���ه��� َز ُم���وا َوتُ ْ
� 2إن تُ ْ
�����د ِب ُ

ُ��م يَ��� ْغ ِ
َ��ف
���م��� ُزوا ِف��ي��نَ��ا الْ�� ُق��ل ْ
� 3أَ ْو يَ�� ْغ�� ِل��بُ��وك ْ
فخبط النا�س ،فتقدم �أبو عبيد ف�رضب ِم�شْ ف ََر ُه ،وتعاور الفر�س �أبا عبيد فقتلوه .انظر ترجمته وتفا�صيل موقعة اجل�رس يف:
الر�سل وامللوك  ،454/3الكامل يف التاريخ ،440 –439/2 :البداية والنهاية ،50 ،28/7 :الإ�صابة،221/1 :
ديوان �أبي حمجن �صنعة �أبي هالل الع�سكري.29 ،28 :
((( قال �أبو عبيد هذا الرجز خماطب ًا الفيل يف معركة اجل�رس مع الف ُْر ِ�س يوم (ق�س الناطف) ،التي كانت يوم ال�سبت يف �آخر
�شهر رم�ضان �سنة  13للهجرة .انظر :فتوح البلدان.309 :
والأبيات يف ديوان �أبي حمجن الثقفي.29 ،28 :
الد َرك :اللحاق والو�صول �إىل ال�شيء ،يريد �أنه �إن قُتل ف�سوف يلحق ب�أ�صحابه الذين �سبقوه �إىل ال�شهادة .انظر :ديوان
((( َّ
�أبي حمجن الثقفي.128 :
((( �أزدة بنت احلارث بن كلدة الثقفي ،قال ابن دريد :قال �أبو عبيدة عن احلارث بن كلدة الثقفي« :مل ُيخ ِّلف �إال ابنة
يقال لها �أزدة» ،زوجة عتبة بن غزوان ،ا�شرتكت يف قتال �أهل مي�سان ،وكانت تقوم بتحري�ض امل�سلمني على القتال،
كان زوجها عتبة والي ًا على الب�رصة يف عهد عمر بن اخلطاب ،تويف عتبة �سنة 15هـ ،انظر ،الر�سل وامللوك ،597/3
اال�شتقاق.305 :
موهمات
؛
رايات
ن
ه
ر
م
من
الن�ساء
واتخذت
الفر�س،
�ضد
مي�سان
موقعة
يف
ثقيف
من
أخريات
�
ون�ساء
((( ا�شرتكت �أزدة
ٍ
ٍ
خُ ُ ِ ِ َّ
بذلك العدو �أن جي�ش ًا كبرياً ،ومدداً طوي ً
ال للم�سلمني مقبل عليهم ،موهنات -بهذه احليلة -عزائم الفر�س ،حتى �أوقع
امل�سلمون فيهم قت ً
ال ،وحققوا عليهم ن�رصاً ،وكانت �أزدة حتر�ض امل�سلمني بهذا الرجز ،انظر :فتوح البلدان.421 :
	�أورد ابن طيفور �أبيات الرجز الثالثة كاملة لأزدة يف بالغات الن�ساء ،130 :ومل يذكر ياقوت �إال البيت الأخري يف
معجم البلدان( :الفرات) ،والرواية فيه�( :إن يهزموكم يوجلوا فينا الغلف).
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الأ�سود بن م�سعود الثقفي

(((

[الب�سيط]

قال(((:
أم�سيت �أع��ب��د رب��ي ال �شريك له
ُ �1

رب العباد �إذا ما ُح ِّ�صل
َّ

 3ال �أب��تَ��غ��ي بَ����� َد ًال ب����ا ِ
هلل �أَ ْع����بُ���� ُد ُه

ماء وال
حين ال ٌ
والم ْجت َدى َ
ُ
بالجز ِع من �أرك��ا ِن�� ِه حجر(((
دام ِ ْ
ما َ
َ َ ُ
عند القحوط �إذا ما َ�أقْحطَ المطَ ر(((
َ
ُ

� 2أه��لُ المحا ِم ِد في الدنيا وخال ُقها

�شـر(((
الب َ

َ ُ

�شجر(((
َ

َ ُ

� 4أن��ت الر�سول ال��ذي تُ ْ��ر َج��ى نوا ِفلُه

*****

البراء بن قبي�صة

(((

ـ1ـ
((( مل تذكر امل�صادر ن�سبه كام ً
ال؛ لكنني تتبعت �شجرة ن�سب القبيلة واجتهدت ا�ستناداً �إىل ما �أثبتته امل�صادر ،وخل�صت �إىل
�أنه الأ�سود بن م�سعود ،و�أنه كما ذكر ابن حزم يف جمهرة �أن�ساب العرب« 267 :والد قارب بن الأ�سود» ،وتتمة
ن�سبه :م�سعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف بن ثقيف.
((( قال هذه الأبيات يف مدح ر�سول اهلل  .انظر الإ�صابة .448/1
الأبيات الأربعة يف ِم َنح ا ِمل َدح ،40 :والوايف بالوفيات  ،255/9والبيتان ( )4 ،1يف الإ�صابة  77/1ومعجم �أعالم
�شعراء املدح النبوي.91 :
((( الإ�صابة( :الي�رس) مكان (الب�رش).
((( يف منح املدح�( :أ�صل املحامد).
املجتدى :الذي تطلب منه اجلدوى� ،أي العطاء.
((( اجلزع :منعطف الوادي وو�سطه.
((( يف الإ�صابة( :فوا�ضله � .....أخطا املطر).
النوافل :جمع نافلة ،وهي الغنيمة �أو العطية.
((( الرباء بن قبي�صة بن �أبي عقيل بن م�سعود بن عامر بن معتب :واله احلجاج الب�رصة ،وواله الكوفة ،ثم عزله ،وواله
�أ�صبهان ،غ�ضب عليه احلجاج يوم الزاوية فهرب منه �إىل املدينةُ ،وليِّ الرباء الطائف بعد احلجاج ،خطب �أم عبد الغفار
بنت عبد امللك بن عبد اهلل بن عامر ،لكن تزوجها عبد الأعلى بن عبد اهلل.
كان الرباء �صاحب �رشاب ،فقد دخل على الوليد بن عبد امللك وبوجهه �أثر ،فقال :ما هذا ؟ فقال :فر�س يل �أ�شقر ركبته
فعر�ض له الوليد بن عبد امللك ب�أنه �رشب اخلمر؛ ولو �رشب
فكبا بي .فقال :لو ركبت الأ�شهب ملا كبا بك! يريد املاءَّ ،
اللنب �أو املاء ملا �سقط .انظر :جمل من �أن�ساب الأ�رشاف .5803/13

360

[الطويل]

قال(((:
َ
��ح��ا ِذ ٍر
َ��ي ُم َ
َ 1ك����أ َّن ُف����ؤَا ِدي بَ ْ��ي َ��ن ر ِْج��ل ْ
النا�س َ�ش َّر ُه
��ن ال يَتَّ ِقي
َ 2م َ
ُ
��خ�� ْا َف�� َة َم ْ

ـ2ـ

ال�س َما ِء ُم َحلِّقِ
ِم َ
��ن ال��ط َّْ��ي�� ِر ف��ي َج ِّ
��و َّ
ال�ش َّر يَ ْ�ص ُد ِق
َمتَى َما يَ ِع ْد ِم ْ��ن نَ ْف ِ�س ِه َّ
[الخفيف]

وقال(((:
���ب ِ
����وا َال
���د الْ��� َغ��� َّف���ا ِر ُر ِّدي نَ َ
� 1أُ َّم َع ْ
�����س ِب ِ
� 2أُ َّم َع ْ��ب ِ
��ح��لٍّ
��د الْ��� َغ��� َّف���ا ِر لَ ْ��ي َ

َو ِ���ص�� ِل��ي َح ْ��ب��لَ َع ِ
��ا���ش��قٍ

ـ3ـ

ال(((
وِ �صا َ

َ

��ل�ا َال
َ���ت���لُ نَ�� ْف ٍ
����ريْ���� ِه َح َ
�����س َف َ
ق ْ
��ل�ا تَ َ
[الب�سيط]

وقال(((:
��ان الْبَ ِعي ِر �إِذَا
���ن ال��� َّد َار ِ�إي��طَ َ
 1ال �أُ ْو ِط ُ

���ب ِف ْ��ي َ��ه��ا َال تُ���ؤَا ِت��ي�� ِن��ي
كَ��انَ ْ
���وا ِئ ُ
��ت نَ َ

� 2أَكُ�� َّل��م��ا �أَ ْخ���طَ ����أَ ْت يوماً ِب َها َق َد ِمي

��وي��ت ِع ْ��ن�� َدكَ ف��ي َز ْو َر َاء تُ ْ��ر ِدي�� ِن��ي
َه ُ

*****

الحجاج بن عتيك الثقفي

(((

((( البيتان للرباء بن قبي�صة يف جمل من �أن�ساب الأ�رشاف  .5801/13ويف عيون الأخبار  145/3لرجل يف احلجاج،
والرواية فيه:
َ
ِّ
طائر
ال�س َما ِء محُ َ ل ِق
َك�����أنَّ ُف ؤَ
������ ِادي َب�ْيَنْ َ �أظ��ف��ار ٍ
ِم َ
��ن اخل��وف يف َج ِّ
��و َّ
ح���ذار ام���رئ ق��د كنت �أع��ل��م �أن��ه
َم َتى َما َي ِع ْد ِم ْن َنف ِْ�س ِه ال�شرَّ َّ َي ْ�ص ُد ِق
((( كان الرباء قد خطب �أم عبد الغفار بنت عبد امللك بن عبد اهلل بن عامر ،وكانوا �أرادوا تزويجه �إياها فتزوجها عبد
�رشاً ،فقال الرباء البيتني ،انظر :جمل من �أن�ساب الأ�رشاف
الأعلى بن عبد اهلل ،فحقد عليه احلجاج ذلك فلقي منه ّ
.5802-5801/13
((( البيت خمتل الوزن؛ والأ�صل �أن يكون (عا�شقيك).
((( غ�ضب احلجاج على الرباء يوم الزاوية ،فهرب منه �إىل املدينة ،وقال البيتني.
والبيتان يف جمل من �أن�ساب الأ�رشاف .5801/13
((( هو احلجاج بن عتيك الثقفي ،ممن �سكن الكوفة ،كانت للحجاج �أعمال بالتجارة والزراعة يف الكوفة� ،شارك يف
الفتوحات الإ�سالمية يف ع�رص الرا�شدين مع �أقاربه ،ومنهم من ا�ست�شهد يف معركة اجل�رس مثل� :أو�س بن �أو�س بن عتيك
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[الرجز المجزوء]

قال(((:

��������������������������ار ْه
 1ي��������ا ح�������ب�������ذا الإ َِم
َ

ِ
��������ار ْه
��������ج
ال��������ح
 2ول����������و ع�����ل�����ى
َ
َ
*****

الحجاج بن يو�سف الثقفي(41هـ)

(((

ـ1ـ
طرف من �أخباره يف :الر�سل وامللوك  454/3الكامل يف التاريخ:
وقفت على
الثقفي ،وثابت بن عتيك الثقفي.
ٍ
ُ
 440 ،439/2و�أن�ساب الأ�رشاف  490/1وجمل من �أن�ساب الأ�رشاف .5721/13
((( انظر :معجم البلدان (الب�رصة).
((( هو احلجاج بن يو�سف بن احلكم بن �أبي عقيل بن م�سعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف
بن ثقيف .ولد يف الطائف ،وذهب الزركلي �إىل �أن مولده كان يف قرية بني �صخر الواقعة على جبل الهدى ،وهو من
�أ�شهر جبال الطائف .واختلفت امل�صادر يف حتديد �سنة ميالده؛ فقد تكون �سنة ت�سع وثالثني ،وقيل �سنة �أربعني ،وقيل
�سنة �إحدى و�أربعني من الهجرة ،و�إن كان معظم امل�ؤرخني يحددون ميالده بال�سنة الأخرية �أي �سنة �إحدى و�أربعني،
ويكاد ينفرد الطربي وابن الأثري بذكر عام اثنني و�أربعني تاريخ ًا لهذا امليالد� ،أما احلجاج نف�سه فكان يقول �إنه ولد
�سنة �أربعني .ذهب ابن دريد �إىل �أن ا�سم احلجاج م�شتق من قول العرب حجاج؛ �أي كثري احلج والق�صد� ،أو من قولهم
حججت العظم؛ �أي قطعته ،وهذا يجعل ا�سم احلجاج هنا يعني قاطع العظم ،ويقال �إن احلجاج مل يعرف �صغرياً بهذا
اال�سم و�إمنا كان ي�سمى ُك َل ْيباً ،ويرى الكثريون �أنه �سمي باحلجاج ،و�أن كليب ًا ال يعدو كونه لقب ًا لقب به يف ال�صغر
للتفا�ؤل على عادة العرب .وقد �أطلقت عليه �ألقاب عديدة؛ مثل� :أخو ثقيف ،وعبد ثقيف ،وجبار ثقيف ،وابن �أبي
رغال ،واملبري ،وال�سفاك ،وغريها بق�صد الإ�ساءة �إليه� .أما والده فقد كان رج ً
ال تقي ًا على جانب من العلم والف�ضل،
و�صفه ابن خلدون ب�أنه من �سادات ثقيف و�أ�رشافها ،ا�شرتك يو�سف بن احلكم وابنه احلجاج يف اجلي�ش الذي وجهه
مروان بن احلكم �إىل ابن الزبري ،وكان مع يو�سف بع�ض الألوية يف موقعة (الربذة) التي هزم فيها اجلي�ش املرواين� .أما
والدته فهي الفارعة بنت همام بن عروة بن م�سعود الثقفي ،وجد احلجاج لأمه هو �أول �شهيد م�سلم يف الطائف.
و�س ُم َر َة بن ُج ْن ُدب ،وغريهم .رحل �إىل ال�شام ،وحلق
�سمع احلجاج التف�سري من ابن عبا�س ،وروى عن �أن�س بن مالكَ ،
بروح بن زنباع اجلذامي -كاتب عبد امللك بن مروان -وكان يف عديد �رشطته ،فربز بني اجلند ،وت�ألق جنمه حتى قلده
عبد امللك �أمر ع�سكره ،فوجد فيه القوة ،وال�رصامة ،فجعله على ر�أ�س جي�ش جرار رمى به عبد اهلل بن الزبري يف احلجاز
حتى قتله ،وق�ضى على ثورته حتى �أخمد نارها ،فازداد �إعجاب عبد امللك به فواله مكة ،واملدينة ،والطائف .ذ ُِكر
احلجاج عند عبد الوهاب الثقفي ب�سوء ،فغ�ضب وقال� :إمنا تذكرون امل�ساوئ� ،أو ما تعلمون �أنه �أول من �رضب درهم ًا
عليه (ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل) ،و�أول من بنى مدينة بعد ال�صحابة يف الإ�سالم ،و�أول من اتخذ املحامل ،و�أن امر�أة
من امل�سلمني �سبيت يف الهند ،فنادت يا حجاجاه فات�صل به ذلك ،فجعل يقول :لبيك لبيك! و�أنفق �سبعة �آالف درهم
حتى �أنقذ املر�أة .عا�ش احلجاج خم�س ًا وخم�سني �سنة ،ثم �أ�صيب مبر�ض يف معدته ،مات على �إثره ليلة  27رم�ضان �سنة
95هـ ،يف والية الوليد بن عبد امللك ،ودفن بوا�سط ،وعفي قربه ،و�أجري عليه املاء.
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[الطويل]

قال الحجاج(((:
ر���ض��اكَ و�أت�� ِق��ي
� 1إذا �أن���ا ال �أبْ�� ِغ��ي َ

كواكبه(((
ِ

���وارى
�أذاكَ فيَ ْو ِمي ال تُ َ
راكبه(((
تَ ِقي ِه من الأم�� ِر ال��ذي ه َ��و ِ ُ ْ
ُْ

ٍ
الم����رئ ب��ع�� َد الخلي َف ِة ُج��نَّ�� ٌة
 2وم��ا

��وا َد ٍة
الم َت من ذي َه َ
الم َم ْن َ�س ْ
� 3أُ َ�س ُ
َ
فيك خطيئَ ًة
ق��ارف
� 4إذا
اج َ
َّ
الحج ُ

محارِبه(((

ال�شفيق ِلنُ ْ�ص ِح ِه
��م �أُ ْد ِن
َ
� 5إذا �أن��ا لَ ْ
الم ِ
 6و� ِ
وا�سي في ال��ب�لا ِء عطيَّ ًة
أع���ط ُ

وم��ن ل��م
ت�سالم ُه َف���إِنِّ��ي ُ
ْ

ُْ

بال�صياح
لقامت عليه
ِ
ْ

ُْ

نوا ِدبه(((

و�أُ ْق ِ
��ي َ
�����ص ال��ذي ْ
ت�سرِي �إل َّ
مذاهبه(((
علي
ِ ُْ
ِل َ
���ر ِّد ال��ذي �ضاق َْت َّ

عقارِبه(((

ُْ

 7ف َ��م ْ��ن يت ِقي ي��و ِم��ي وي ْ��رج��و مو َّدتي

والدهر َج ٌّ��م
ويخ�شى غ��داً
َ
ُ

نوا ِئبه(((

ُْ

((( روي �أن احلجاج بن يو�سف ملا �أ�رسف يف قتل �أ�رسى دير اجلماجم و�أعطى الأموال؛ بلغ ذلك عبد امللك بن مروان؛
فكتب له مبدي ًا ا�ستنكاره ملا فعل ،بل زاد على ذلك فقال« :وقد حكمت عليك يف الدماء اخلط�أ بالدية ،ويف العمد
بالقود ،ويف الأموال �أن ترد» .وكتب يف �أ�سفل كتابه �أبيات ًا �أولها:
�إذا �أن���ت مل ت�ترك �أم����وراً كره ُتها
طالب ْه
طلبت ر�ضاي بالذي �أن��ت
َ
ُ
فلما ورد الكتاب �إىل احلجاج كتب له م�سوغ ًا ما فعل ،وذيل الر�سالة بالأبيات ال�سابقة.
الأبيات جميعها ماعدا الثالث يف امل�ستطرف  .183 ،182/1والأبيات ( )11 ،10 ،8 ،7 ،5 ،1يف الفتوح
 .166-165/7والأبيات ( )11 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1يف احلما�سة الب�رصية  .841/2والأبيات)7 ،5 ،3 ،4 ،1( :
يف ابن ع�ساكر  .156/12والأبيات ( )7 ،5 ،4 ،3 ،1يف البداية والنهاية  .128/9والأبيات (،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 )11 ،10يف وفيات الأعيان  .36/2والأبيات ( )11 ،10 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1يف مروج الذهب .104/2
((( يف احلما�سة الب�رصية�( :أنا مل �أطلب) .ويف امل�ستطرفَ ( :ف َل ْي ِلي ال ت ََو َارى) .ويف وفيات الأعيان( :مل �أبغ  .....ذاك فيومي
ال تزول) .ويف ابن ع�ساكر( :مل �أطلب ر�ضاءك واتَّقي �أذاك فيومي ال توارت) .ويف البداية والنهاية( :ال توارت).
توارى :تختفي؛ وقوله (ال توارى كواكبه) �رضبه مث ً
ال ل�شدة الأمر.
((( يف مروج الذهب وابن خلكان( :كا�سبه).
جنة :وقاية.
((( يف مروج الذهب واحلما�سة الب�رصية( :من ذي قرابة و�إن) .ويف ابن ع�ساكر( :من �سلمت).
هوادة :الهوادة :ال�صلح وامليل .والتهويد والتهواد :ال�صوت ال�ضعيف اللني الفاتر ،واملهاودة :املوادعة.
(خطي ًة فقامت عليه يف ال�صباح) .ويف ابن
((( يف مروج الذهب( :عليه بال�صباح) .ويف احلما�سة الب�رصية وابن خلكان:
َّ
ع�ساكر( :فقامت عليه يف ال�صباح).
أعط).
((( عند ابن خلكان( :ل�صنعه) .ويف امل�ستطرف( :و� ِ
عقاربه :العقارب :النمائم.
((( يف احلما�سة الب�رصية( :تر ُّد  .....عليه).
((( يف احلما�سة الب�رصية( :يرعى  .....ويخ�شى غدي  .....عجائبه) .ويف امل�ستطرف( :فمن يتقي ُب ْ�ؤ ِ�سي) .ويف ابن
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 8ومهما �أر ْد َت ال��ي��وم ِم��نِّ��ي �أر ْدتُ���ه

وم���ا ل��م تُ����� ِر ْد ُه ال��ي��وم �إن���ي م��ج��ا ِن��بُ�� ْه

 10وقف بي على ح ِّد الر�ضى ال �أجو ُزه

حالبه(((

وم���ا ل��م تَ�� َق��لْ�� ُه ل��م �أَقُ�����لْ م��ا ي��ق��ارِبُ�� ْه

قلت ُقلْتُ ُه
��وم ما َ
 9و�أم���ري �إليك ال��ي َ

الدر
مدى الده ِر حتى يرجع َّ

أم�����ور ف�إنني
 11و�إال ف��د ْع�� ِن��ي وال
َ

�شفي ٌق رف��ي�� ٌق �أح��ك َ��م ْ��ت�� ُه

ُْ

تَجارِبه(((

ُْ

ـ2ـ
[الخفيف]

قال(((:

��ح��ا ِب��ي
ِ
����ض َوظَ���نِّ���ي ِب َ
��خ��ا ِل�� ِق��ي �أن يُ َ

ِ
ال�سماوات والأر
وزن
� 1إ ّن ذنبي
َ
��و ظَ��نِّ��ي
���ن ب��ال��ر���ض��ى ف ْ
��ن َم َّ
 2فَ��لَ�� ِئ ْ
َ��ه َ

ِ
ب���ال���ك���ت���اب َع���ذَاب���ي
�����ر
ول���ئ���ن َم َّ

 3لم يكن ذاك ِم ْ��ن�� ُه ُظلْماً َو َه���لْ يظْ ـ

ـ3ـ

�����س��نِ الْ��م��� ِآب
���م ٌّ
���ر َج���ى ِل ُ
ِل ُ
��ح ْ
رب يُ ْ
[المن�سرح]

قال الحجاج(((:
����م���� ٍة يُ َ
��ه��ا
��ك ِّ
�����ش�� ُف َ
 1م���ن ي���ك ذا ِلُ َّ

ف���إن��ن��ي َغ���ي���ر ���ض��ائ��رِي َزع������رِي(((

ْ ُ

ال��م��رء �أن ي�����س��و َد و�أَ ْن
 2ال يمنع
َ

َ

ال�����ش َ��ع�� ِر
ي�����ض��رب
ب��ال�����س ْ��ي��ف ِق���لَّ��� ُة َّ
َّ

جم ًا عجائبه).
ع�ساكر( :ويرجو �إذاً غدي على ما �أرى والدهر ّ
((( يف وفيات الأعيان( :فقف يل) .يف امل�ستطرف( :فقف بي).
الدر :اللنب.
((( يف وفيات الأعيان�( :أَ َّه َل ْت ُه) .يف احلما�سة الب�رصية( :و�إال فذرين).
املوت وكرب َته ،وال َّل ْح َد
احلجاج الوفا ُة و�أيقن باملوت ،قال� :أ�سندوين ،و�أذن للنا�س فدخلوا عليه ،فذكر
((( ملا ح�رضت
َ
َ
َ
َ
ووح�ش َته ،والدنيا وزوالها ،والآخر َة و�أهوالها ،وكرثة ذنوبه ،و�أن�شد الأبيات ال�سابقة.
الأبيات يف ذيل الأمايل ،172 ،171 :وجمهرة الن�سب البن الكلبي .78/2
((( البيتان يف �رشح نهج البالغة .347/1
((( ال ِّل َّمة� :شعر الر�أ�س ،بالك�رس �إذا كان فوق الوفرة .وبال�ضم �إذا �أمل باملنكب �أو جاوز �شحمة الأذن .الزعر يف �شعر الر�أ�س:
عر وبقي �شَ ِك ُري ُه.
ِق َّل ٌة ور َّق ٌة و َتف َُّرقٌ ؛ وذلك �إذا ذهبت �أ�صول ال�شَّ ِ
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ـ4ـ
وقال �أي�ض ًا(((:

[الخفيف]

���ت ال���ع���راقَ َو ْه����ي كَ��نَ��ا ٍر
���ي ُ
 1ق��د �أَتَ ْ
2
����ر ٍن
َ
وع��ن��اج��ي��ج ف��وقَ��ه��ا ك����لُّ ِق ْ

كالح َ�سا ِم
با�سل الحد
ُ

�����ص ْ��ي��د فيها
 4ف��ق��تَ��ل ُ
ْ��ت ال��م��ل��وكَ وال ِّ

ال�����ص ِ
��ه���ا ِ
��راط
ك��م�� ْث��لِ
ث���م غ���ادرتُ� َ
ِّ

�وح م��ث��لَ
م��ن ذك���ور ت��ل� ُ

ورم�������اح ت����رى الأ����س���ن��� َة فيها
3
ٍ

كالم�صابيح ك��ل ي���و ٍم
ِ

ياط(((
الر ِ

ِّ

اطي(((
الأَب ِ

َ

اط(((
ور ِ

ََ

ـ5ـ
[الطويل]

قال(((:
بكت ِب ُك ْم
 1ل ََع ْمرِي لقد جاء الر�سول ْ

فتطبع
��وى
ُ
قراطي�س تُ ْ��م�� َل��ى ث��م تُ��طْ َ
َ

ل��ي��ن وغ��ل��ظَ �� ٌة
2
ٌ
ك��ت��اب �أت���ان���ي ف��ي��ه ٌ

ِّ���ر ُت والذكرى لذي الل ُِّّب تن َف ُع
و ُذك ْ
���خ �أَ ْو �أ ْع���تَ���لُّ ِح��ي��ن��اً ف���أم��نَ ُ��ع
����ض ُ
َف����أَ ْر َ

�����و ٌر تَ ْ��ع��تَ�� ِري��ن��ي كَ��ث��ي َ��ر ٌة
 3وك��ان��ت �أُ ُم ْ

ٍ
ع��ذاب عليه ُِم
كنت �سوطاً من
� 4إذا ُ

ول��م يك عندي بالمنافع

مطْ مع(((

َُ

ف�أُ ْقذَع(((

اح َ��م�� ُد ِف ْيه ِْم َ�أ ْم �أُال َُم
�أَ ُم ْ
��ع
ِب َ
���ي���ر ِان َ
ْ��م ُ
ال����ع���� َد َاو ِة تَ��ل َ
��ه��ا كُ���لُّ ِن َ

� 5أير�ضى ب��ذاك النا�س �أو ي�سخطونه

ُ

��ن ِج ْئتُ َها
َ 6وك َ
َ����ان ِب�ل�اَ ٌد جئتُها ِح ْ��ي َ

((( الأبيات يف حما�سة الظرفاء .144 ،143/1
((( الرياط :جمع ريطة؛ وهي املالءة �إن كانت قطعة واحدة ومل تكن لفقني.
((( العناجيج :مفردها عنجيج؛ وهي جياد اخليل .والأباطي� :صفة للح�سام من�سوب �إىل الإبط لأنه ُي َت�أَ َّبط.
((( الوراط :اخلديعة والغ�ش.
((( كتب عبد امللك �إىل احلجاج ي�ستنكر تبذيره لأموال امل�سلمني ،فرد عليه احلجاج بهذه الأبيات.
الأبيات يف البداية والنهاية  126/9وتاريخ ابن ع�ساكر .154 ،153/12
((( يف تاريخ ابن ع�ساكر( :يف املنافع).
تعرتيني :تغ�شاين .الر�ضخ :ك�رس الر�أ�س؛ وي�ستعمل الر�ضخ يف ك�رس النوى والر�أ�س للحيات وغريها.
((( يف تاريخ ابن ع�ساكر( :بذلك) مكان (بذاك).
كلمة (�أم) التي يف �أول ال�شطر الثاين مل تقع موقع ًا ح�سناً؛ فهي �ضائرة وزن ًا ونحواً ،والأ�صل �أن تكون همزة فقط.
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فقا�س ْي ُت منها ما َع ِل ْم َت ولم �أَ َزلْ
َ 7

أ�صارع حتى ِك ْد ُت
� ُ

َ 8وك َْم �أَ ْر َج ُفوا ِم ْن َر ْج َف ٍة ق َْد َ�س ِم ْعتُها

ْ َ ُ

ْ

���ر َّو ُع
َ���و ك َ
َول ْ
َ���ان َغ ْ��ي��ر ِْي ط َ
َ���ار َّ
مما يُ َ

��ت �إذا َه ُّموا ب��� ْإح�� َدى نهاتهم
َ 9وك ُْ��ن ُ
منه ُم
َ 10فل َْو لَ ْ��م يَ��ذ َْر عني �صنادي ُد ُ

ت ُ �أ�صرع(((
بالمو ِ

ـ6ـ

ح�سرت لهم ر�أ���س��ي وال
ُ

َّ ُ

ذئ��اب
تق�س َم �أع�ضائي
ٌ
َّ

ُ

الج ْو َر (((:
جرى الحجاج على �سجيته فذم العدل ومدح َ
� 1إذا ع��دل ال�سلطان ه��ان و�إن يكن

��ج�� ُز ر�أيٍ و�ضل ٍة
 2وم��ا ال��ع��دلُ �إال َع ْ

ـ7ـ
قال الحجاج(((:

�أت َ َقنع(((

�ضبع(((
و�أَ ْ

[الطويل]

���ب�ل�اَ
ل����دى ج�����وره �أم�����ر ف������إن ل���ه نُ ْ
ٍ
وك���ل �أخ����ي
����س���يُ���و ِرثُ���ه ذالَّ
ع����دل َ
[الطويل]

� 1إذا م��ا ل��ق��ي ُ َ
��ي را���ض��ي��اً
��ت اهلل ع��نِّ َ

النف�س فيما
ف���إن �شفاء
ِ

ك(((
هنا ِل ِ

((( يف تاريخ ابن ع�ساكر�( :أ�رضع) مكان (�أ�رصع).
((( يف تاريخ ابن ع�ساكر( :هناتهم) مكان (نهاتهم).
((( يف تاريخ ابن ع�ساكر( :يذد) مكان (يذر).
((( البيتان يف �أنوار الربيع .25/3
((( كتب احلجاج �إىل الوليد بن عبد امللك ُي ْع ِل ُمه مبا يقا�سيه من �شدة املر�ض و�سوء احلال فقال� :أما بعد ،فقد كنت �أرعى
املرع َّي كل ممُ َ َّزق ،وقد نزل
عية مواله ،فجاء الأ�سد فبط�ش بالراعي ،و َم َّزق ِ
غنمك �أحوطها حياطة النا�صح ال�شفيق ب َِر َّ
مبوالك ما نزل ب�أيوب ال�صابر ،و�أرجو �أن يكون اجلبار �أراد بعبده غفران ًا خلطاياه ،وتكفرياً ملا حمل من ذنوبه ،ثم كتب
وهند
بنت املهلب
َ
يف �آخر الكتاب الأبيات ال�سابقة ،ويقال �إن احلجاج كان قد ر�أى يف منامه �أن عينيه قلعتا ،فط َّل َق َ
هند َ
بنت �أ�سماء بن خارجة ،فلم ين�شب �أن جاءه نعي حممد �أخيه يوم مات ابنه حممد ،فقال :واهلل هذا ت�أويل ر�ؤياي من قبل،
َ
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،حممد وحممد يف يوم واحد! ثم �أن�ش�أ قائ ً
ال( :ح�سبي  ...الأبيات).
الأبيات للحجاج يف :ذيل الأمايل والنوادر  172/171والأبيات ( )3 ،2 ،1يف وفيات الأعيان  53/2وله �أي�ض ًا عند
ابن الكلبي يف جمهرة الن�سب  78/2والبيتان الأول والثاين يف :البيان والتبيني 60/4والتذكرة احلمدونية 263/4
والتعازي واملراثي 200 :والبيت الثاين يف ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخبار  ،193/5ومن دون عزو يف حما�رضة الأبرار
.148/2
((( يف التذكرة احلمدونية وكامل املربد�( :إذا كان رب العر�ش) .وعند ابن خلكان�( :رسور النف�س) .ويف التعازي واملراثي:
(ربي م�سلم ًا ف�إن جناة).
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وح�سبي حيا ُة ا ِ
هلل من كل

ب��ق��اء اهلل م��ن ك��لِّ َم ٍ
يت
 2فح�سبي
ُ

��وت من بعد ذ ِل ِ
��ك
ونحن ن��ذوقُ ال��م َ

الموت َم ْن كان قبلَنا
 3لقد ذاق هذا
َ
��ت ف��اذك ْ��رن��ي ب��ذك�� ٍر محبَّ ٍب
 4ف���إن ِم ُّ
 5و�إال ف��ف��ي ُدبْ���� ِر ال�����ص�لا ِة ب��دع��و ٍة

����س�ل�اَ ُم ا ِ
َ 6ع��ل َْ��ي َ
هلل َح��يّ��اً َو َم��يِّ��ت��اً
��ك َ

ك(((
ها ِل ِ

فقد ك��ان جماً ف��ي ر���ض��اك م�سالكي
يُ َل َّقى بها الم�سجو ُن ف��ي ن��ار ما ِل ِك

ـ8ـ

��ح��يَ��ا َع�� ِت ْ��ي��ق��اً ِل َ��م��ا ِل ِ
��ك
وم��ن بَ ْ��ع ِ��د َم��ا تَ ْ
[الخفيف]

قال الحجاج(((:
���س��و ِن��ي
َر ِّب �إن ال�� ِع��بَ��ا َد ق ْ
َ���د �أَيْ���أَ ُ

َ����ك ال���� َغ���� َدا َة َع ِ
��ي��م
َو َر َج����ا ِئ����ي ل َ
��ظ ُ

*****

ـ1ـ
ومما ين�سب �إلى الحجاج(((:
ف����إ ِْن تَ ْ�ض َح ِكي ِم��نِّ��ي فيا طُ���ولَ ل َْي َل ٍة

[الطويل]

ـ2ـ

وين�سب �إلى الحجاج(((:

ت��ركْ��تُ ِ
��ر ِج
��ك فيها ك��ال�� َق��بَ��ا ِء ُ
ال��م�� َف َّ
[المتقارب]

((( يف البيان والتبيني( :ح�سبي ثواب اهلل  .....بقاء اهلل) .يف التذكرة احلمدونية وكامل املربد( :ح�سبي  .....وح�سبي
رجاء) .ويف التعازي واملراثي وعيون الأخبار( :ح�سبي حياة  .....وح�سبي بقاء).
((( قاله احلجاج حينما �شمت به النا�س وهو يف �سكرات املوت.
البيت يف ذيل الأمايل والنوادر 173 :وعند ابن الكلبي يف جمهرة الن�سب .78/2
((( البيت يف امل�ستطرف  187/1للحجاج ،وهو ل�سحيم عبد بني احل�سحا�س يف ديوانه .59 :وهو يف الل�سان (يزن) مع
بيت �آخر لعبد بني احل�سحا�س.
((( الأبيات يف الب�صائر والذخائر  ،23/2ومل �أعرث عليها يف م�صدر �آخر ،ويبدو �أنها لي�ست للحجاج بن يو�سف الثقفي
ذلك �أن �شخ�صية عائ�شة جمهولة وغري معروفة ،وكذلك �شخ�صية الإمام ،وال ميكن �أن يكون املق�صود بعائ�ش عائ�شة �أم
امل�ؤمنني ،و�أن الإمام هو علي بن �أبي طالب ،وال ميكن �أن يكون قائلها احلجاج بن يو�سف؛ ذلك �أن احلجاج مل يولد
�إال �سنة40هـ �أو41هـ!! .وما �أرجحه �أن يكون القائل هو احلجاج بن غزية الأن�صاري� ،أحد بني النجار ،فقد كان
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ِ
ب��ال��خ�لاف
أع���ائ�������ش ال ت��ع��ج��ل��ي
�1
َ

���ن ِ
ف��م��ن ِ
ال��م��طَ ْ��ر
����اح َو ِم ْ
ال����ريَ ُ
���ك َ
��ك ِّ
ِ
���ر
وق����ل����ت ل���ن���ا �إنَّ��������ه ق ْ
َ������د كَ��� َف ْ

 2و� ِ
�������ر ِت ِب�� َق ْ��ت��لِ الإم����ا ِم
أن�����ت �أَ َم ْ

ِ
َ���ت��� ِل��� ِه
 3ون���ح���ن �
أط���ع���ن���اك ف���ي ق ْ

ـ3ـ

��������ر
وق����ا ِت����لُ����ه ع���ن���دن���ا َم ْ
�������ن �أَ َم ْ
[الرجز]

وين�سب �إلى الحجاج(((:
غ���ب���اره���ا
� 1أم��������ا ت�����راه�����ا ����س���اط���ع���اً
ُ

ج����اره����ا
 2واهللُ ف���ي���م���ا ي����زع����م����ون
ُ
���ار َه���ا
����ص��� َد َع ْ
 3ف��ق��د َو َه ْ
������ت َو َ
���ت � ْأح َ
���ج ُ
أط����ي����اره����ا
�������ر ْت م��ن��ه��ا م���ع���اً �
ُ
َ 4ونَ������� َف َ
������ار َه������ا
َ 5و َح
َ
����������ان م����ن ك ْ
َ����ع����بَ���� ِت���� ِه َد َم ُ

أ����س���ت���اره���ا
َ������ت م��ن��ه��ا م���ع���اً �
������رق ْ
ُ 6
ُ
وح ِّ
 7ل���م���ا ع��ل�اه����ا ن���ف���طُ���ه���ا

ون������اره������ا(((

ُ

ـ4ـ
[الب�سيط]

وين�سب �إلى الحجاج(((:

�شديداً على عثمان  حتى قال :واهلل لو مل يبق من عمره �إال ما بني الظهر والع�رص لتقربنا �إىل اهلل بدمه .انظر� :أن�ساب
الأ�رشاف .569/1/4
((( مل يزل احلجاج و�أ�صحابه يرمون بيت اهلل احلرام باحلجارة حتى ان�صدع احلائط الذي على بئر زمزم عن �آخره،
وانتق�ضت الكعبة من جوانبها ،ثم �أمرهم احلجاج فرموا بكيزان النفط والنار حتى احرتقت ال�ستارات كلها ف�صارت
رماداً ،واحلجاج واقف ينظر يف ذلك ،فن�سب �إليه .الفتوح البن �أعثم .677/6
هذه الأبيات ن�سبت �إىل احلجاج يف م�صدر م�ؤلفه �شيعي ،وهو ما ال ُيطم�أن �إليه يف �صحة ن�سبتها �إىل احلجاج؛ ف�ض ً
ال
عما فيها من ف�ساد العقيدة وخوائها ،وجتر�ؤ على الكعبة وا�ستهتار بهدمها ،لذلك ال ميكن الت�سليم ب�صحة ن�سبتها �إىل
احلجاج.
((( النفط� :أداة تعمل من النحا�س ،يرمى فيها بالنفط والنار .جمع النفط :النفاطات.
((( البيتان لعبيد بن �أيوب العنربي مع �أبيات �أخرى يف منتهى الطلب  243/3وله �أي�ض ًا يف �أ�شعار الل�صو�ص و�أخبارهم:

368

��م �أن��ن��ي م��ن �ساكني ال���دا ِر
�أي��م��انَ ُ
��ه ْ

��داء واجتَ َه ُدوا
رب قد َ
 1يا ِّ
حلف الأع ُ
��م
��ح ُ
��اء َويْ َ
� 2أي��ح��ل��ف��ون على ع��م��ي َ
��ه ُ

ـ5ـ

��ه��م ب��ع��ظ��ي ِ��م ال��ع��ف��وِ َغ��� َّف���ا ِر
م���ا ظ��نُّ ْ

وين�سب �إلى الحجاج((([ :الطويل]
ري �إذا
جميلُ
المحيَّا بَ ْختَ ٌّ
َ
ف ََر َّد يزيد:

م�شى(((

الم ْن ِكبَ ْينِ
وفي ال ِّد ْرع �ضخم َ

*****

ُخف ُ
َفي
َاف بن نَ ْ�ض َل َة الثَّق ّ

ِ�شناقُ (((

َ

(((

قال(((:

[الكامل]

 140 ،122وربيع الأبرار  191/1وهما يف وفيات الأعيان  53/2لعبيد بن �سفيان ال ُع ْكلي (قال :وكان احلجاج
ين�شد يف مر�ض موته هذين البيتني) وهما لعبيد بن �سفيان �أي�ض ًا يف مر�آة اجلنان وعربة اليقظان ،394 :وهما يف بهجة
املجال�س  120/2من دون عزو.
والبيتان للحجاج يف حياة احليوان 170 :وله �أي�ض ًا يف تاريخ ابن ع�ساكر .195/12
دخل يزيد بن املهلب �أ�سرياً على احلجاج ،قال احلجاج �صدر البيت ،فقال يزيد عجزه.
((( ملا �أُ ِ
البيت يف الل�سان (بخرت) للحجاج ،وهو يف الأغاين  67/13للمغرية بن حبناء ،ولئن كان �صاحب الل�سان قد ن�سبه �إىل
احلجاج؛ ف�إن الذي يبدو يل �أنه للمغرية بن حبناء ،و�أن احلجاج متثل به ملا �أُ ْد ِخل عليه يزيد بن املهلب ،وكان َي ْخ ِط ُر يف
ِم�شْ َي ِت ِه ،دل على ذلك ما ذكره �أبو الفرج من �أن احلجاج قال حني ر�أى يزيد« :لعن اهلل املغرية بن حبناء حيث يقول:
جميل املحيا ...ثم متثل يزيد ببيتني �آخرين للمغرية».
((( يف ابن ع�ساكر( :خلف) مكان (حلف) وعند ابن خلكان وابن ميمون( :النار) .ورواية ال�شطر الثاين يف تاريخ ابن
ع�ساكر( :ب�أنني رجل من �ساكني النار).
((( يف ابن ع�ساكر( :ما علمهم بكثري العفو غفَّار) .وعند ابن خلكان( :بقدمي) مكان (بعظيم).
وعند ابن ميمون ويف ربيع الأبرار( :ما علمهم).
((( هو خفاف بن ن�ضلة بن عمرو بن بهدلة الثقفي ،وفد �إىل النبي  و�أن�شده ،انظر ترجمته يف� :أ�سد الغابة ،119/2
والإ�صابة  448/1رقم  ،2274ونهاية الأرب .146/18
((( روي �أن النبي  قعد يف م�سجده ذات يوم ،فقدم عليه خفاف بن ن�ضلة بن عمرو بن بهدلة الثقفي و�أن�شده الق�صيدة؛
فا�ستح�سنها ر�سول اهلل وقال�« :إن من البيان كال�سحر ،و�إن من ال�شعر كاحلكم» .الأبيات كاملة يف نهاية الأرب
 .146/18والأبيات ( ،)6 ،5 ،4 ،3يف الإ�صابة  .448/1والبيتان ( )4 ،3يف منح املدح ،87 :والوايف بالوفيات
 351/13ثم �أ�ضاف املحقق بعد ذكر ا�سم ال�شاعر البيتني ( )6 ،5يف  350/13نق ً
ال عن الإ�صابة.
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ُو�ص ِب َي ال ُّد َجى
 1ك َْم ق َْد تَ َحط ََّم ِت ال َقل ُ

َ���و ِ
ات
ف��ي َم ْ
��م�� ٍه قَ��� ْف��� ٍر ِم َ
����ن الْ��� َف���ل َ
��ه َ

�����س ِ
��اع�� ٌد
� 3إِنِّ����ي �أَتَ���ان���ي ف��ي ال��م��ن��ا ِم ُم َ

وات(((
م ِ

ِ
ِ����س���نَ ِ
�������ات
���ات َوالأَ َز َم
نَ ْ��ب ٌ
��ت م��ن الإ ْ

�����س ِب�� َق ِ
��اع�� ِه
���ن ال��تَّ ْ��ور ِ
ِ 2ف���لٍّ ِم َ
ِي�����س لَ ْ��ي َ

ل��ي ُ
م��ن ِج ِّ
��ن َو ْج َ
����ر َة ك��ان َّ
آت(((
ل�ست ب� ِ
اح����� َز�أَلَّ وق���ال:
ُ
ث��م ْ

 4ي��دع��و �
َ
إل���ي���ك لَ��يَ��ا ِل��ي��اً َولَ��يَ��ا ِل��ي��اً

��ت نَ ِ
���ر بَ َم ْت ِن َها
��اج��يَ�� ًة �أَ َ
َ��ر ِك ْ��ب ُ
����ض َّ
5ف َ
َ 6حتَّى َو َر ْد ُت �إل��ى ِ
المدينَ ِة َج ِاهداً

َ����م ِ
����ات
���ر
ُّ
ت��ح��ت ب��ه ع��ل��ى الأَك َ
َج ْ
���م ٌ

*****

��ربَ ِ
كيما �أراكَ فَ���تَ��� ْف���ر َِج ُ
��ات
ال��ك ُ

ربيعة بن �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي
ـ1ـ
[الوافر]

قال(((:
�����س
���ن ِج����ذْ ِم َق ْ��ي ٍ
 1و�إن����ا َم ْ��ع َ
��ر ِم ْ
�����ش ٌ

����وا َع��ل َْ��ي��ن��ا
����م �آبَ�����ا�ؤُن�����ا َوبَ����نَ ْ
ُ 2ه ُ

ـ2ـ

���و ُاء
�����س��بَ��تُ ُ
��م َ
����س َ
��ه ْ
�����س��بَ��تُ��نَ��ا َو ِن ْ
فَ�� ِن ْ
ال�س َم ُاء
��ت على ال ْأر ِ
َ��م��ا بُ�� ِن��يَ ْ
ك َ
�����ض َّ
[الطويل]

وقال(((:

وم���ا بَ�� ُق��وا
و َق ْ��ي�����س��اً َ
��و ٌاء م��ا بَ ِقينَا َ
���س َ

���ك ح��يّ��اً م��ن �إي�����ا ٍد ف���إنَّ��نَ��ا
 1و�إن تَ ُ

ُ���راً بِطَ ان ًة
��ي��ار ال��ن ِ
 2ونَ ْ
��ح��ن ِخ ُ
��ا���س ط ّ

��م بَ ُقوا
ِل َق ٍ
���م خ ْ��ي ٌ��ر لنا �إن ُه ُ
ي�س و ُه ْ

*****

((( يف الوايف بالوفيات ومنح املدح( :خمبرِّ ٌ) مكان (م�ساعد) و(يف الأمور) مكان (كان يل).
((( احز�أل البعري :ارتفع ،واجلبل :ارتفع فوق ال�رساب ،وال�شيء :اجتمع.
((( البيتان يف ربيع الأبرار .159/3
((( البيتان يف الأغاين  124/4من�سوبة للقا�سم برواية الأخف�ش عن ثعلب ،وذكر الزبري �أنها لأمية.
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عبد الرحمن بن �أم الحكم66هـ

(((

ـ1ـ
قال(((:
���ريُ��� ُه ذو ُع�ل�اَ لَ��� ٍة
�������ش
�أَ َج ُّ
ٌ
ه��زي��م َج ْ

[الطويل]
العنَ ِ
اج ِ
وذل��ك َخ ْي ٌر في َ
يج َ ُ

�صالح(((

ـ2ـ

[الخفيف]

قال(((:

���ص ِ
وغ��ي��ر
��اغ��راً
ُ���م َ
���م ق ْ
ثُ َّ
َ
النديم(((
ـن �إذا ما انت�شى ل ِع ْر ِ�س
ِ
ِيم(((
َكر ِ

���ت م��ري��ئ��اً
 1ال ه��ن��ي��ئ��اً ب��م��ا َ
����ش���رِبْ َ
بالع ْيـ
��م ي��و ِم��� ُ��ض َ
 2ال � ُّ
أح���ب ال��ن��دي َ

مطرف� ،أحد الأمراء يف الع�رص الأموي� ،أمه �أم احلكم
((( عبد الرحمن بن عبد اهلل بن �أبي عقيل� ،أبو �سليمان ،وقيل� :أبو ِّ
�أخت معاوية بن �أبي �سفيان ،ولد يف عهد النبي  ،وهو الذي يقال له ابن �أم احلكم ،فن�سب �إىل �أمه.
روى عن النبي  حديثا مر�س ً
ال ،وقيل� :إن له �صحبة ،و�صلى خلف عثمان  ،غزا الروم �سنة 53هـ ،ف�شتا يف
�أر�ضهم ،وغلب على دم�شق ،ملا خرج عنها ال�ضحاك بن قي�س �إىل َم ْرج َر ِاهط �إىل البيعة ملروان بن احلكم ،ا�ستعمله خاله
معاوية فو َّاله الكوفة بعد موت زياد �سنة 57هـ ،ف�أ�ساء ومل تحُ ْ َم ْد �سريته ،ف�أخرجه �أهل الكوفة فعاد �إىل ال�شام.
ال�س ُكونيِ فمنعه من
واله معاوية م�رص بعد �أخيه عتبة بن �أبي �سفيان ،فلما كان على مرحلتني خرج �إليه معاوية بن خَ ِديج َّ
�سريت ََك بالكوفة .فرجع ،وواله معاوية بعد ذلك اجلزيرة،
دخول م�رص ،وقال له :ارجع �إىل خالك ،فلعمري ال ت�رس فينا َ
فا�ستمر فيها �إىل �أن مات معاوية ،تويف �أول خالفة عبد امللك بن مروان.
انظر ترجمته يف :الإ�صابة  ،6218و�أ�سد الغابة  ،332/3و�أعالم الزركلي  ،312/3العقد الفريد  ،344/6كامل
املربد .73/1
((( البيت يف الل�سان (هزم) البن �أم احلكم.
�شَ :ك ِد ُر ال�صوت .وا َ
الب َّحة .الهزمي :ال�رسيع الوقع.
((( �أَ َج ُّ
جل�شَّ ةُُ :
((( البيتان يف العقد الفريد  359/6لعبد الرحمن بن �أم احلكم ،ويف كامل املربد  163/1دون ن�سبة ،ويف الأغاين
 339/17ن�سبهما لأبي العطاء ال�سندي.
((( يف الكاملُ :
(ك ْل هنيئ ًا وما �رش ْب َت مريئاً).
((( الإميا�ض :تفتح الربق وملحه؛ يقال� :أوم�ضت املر�أة �إذا ابت�سمت ،و�إمنا ذلك ت�شبيه للمع ثناياها بتب�سم الربق .ف�أراد �أنه
فتح عينه ثم غم�ضها بغمز.
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ـ3ـ
وقال �أي�ض ًا(((:

[الطويل]

أ���س تَ��رى بين الأث��اف��ي وبينَها
 1وك��� ٍ

ان(((
�أَب ِ

ِيح َها
���رى �شارِبَ ْيها حين يعبق ر ُ
 2تَ َ
ٍ
ماجد
أروع
��ن ذا الوا�شي ب���� َ
 3فما ظ ُّ

����و ٍد ح��ي��ن
َ
وع�����ذراء َخ ْ

يلتقيان(((
ِ

 5دعتني �أخ��اه��ا بعد م��ا ك��ان بيننا

م���ن الأم�����ر م����اال ي��ف��ع��ل الأخ�����وان

الع ْينِ قد نَ��ا َز ْع ُ
��ت � َّأم َ
قَ��ذَى َ
ي��م��ي�لان �أح���ي���ان���اً ويعتدالن(((
ِ

 4دعتني �أخ��اه��ا �أُ ُّم عمرٍو ول��م �أكن

ِ
��ل��ب��ان
أر����ض���ع ل��ه��ا ِب
�أخ���اه���ا ول���م �
ْ

ـ4ـ
[الب�سيط]

قال(((:

((( الأبيات لعبد الرحمن بن �أم احلكم يف العقد الفريد  ،359/6وكذلك يف كامل املربد  73/1و 124/1والأبيات
الثالثة الأوىل يف البيان والتبيني  348/3من�سوبة لعبد الرحمن بن احلكم بن �أبي العا�ص بن �أمية بن عبد �شم�س؛ �شاعر
قر�شي �إ�سالمي ،كان �صاحب �سرية ح�سنة حممودة ،والبيتان ( )5 ،4يف �أدب الكاتب 315 :ن�سبا �إىل عبد الرحمن؛
قالهما ي�شبب يف امر�أة �أخيه مروان بن احلكم ،وهما يف الكامل دون ن�سبة .161/1
((( الك�أ�س :اخلمر  .قذى العني :مثل يف ال�صغر والقلة واخلفاء ي�صف بها �شدة �صفائها� .أم �أبان :هي ابنة �أبي �سفيان ،وهي
التي ن�سب �إليها عبد الرحمن بن �أم احلكم.
((( يف الكامل( :حني يعتورانها).
((( يف الكامل( :بداء خود).
اخلود :الفتاة احل�سنة اخللق ال�شابة .وقيل :اجلارية الناعمة.
((( روي �أن �أعرابي ًا كان له ابنة عم ذات ح�سن وجمال فتزوج بها ،وكان ابن �أم احلكم عام ً
ال ملعاوية بن �أبي �سفيان ،وبلغ
ابن �أم احلكم ح�سنها وجمالها ،ف�أر�سل �إىل الأعرابي ،وقال له :هل لك �سلو عن زوجتك ورغبة يف طالقها؟! فقال
الأعرابي :ال واهلل ما �أ�سلو عنها ،وال �أفارقها �إال �إذا فارقت روحي ج�سدي .فحب�سه ابن �أم احلكم ،و�ضيق عليه ،وكان
له �إبل و�شويهات ،ف�أنفقهن عليها حتى نفد ما معه ،و�شق به احلال ،فطلقها على جهد جهيد ،وو�صل عند معاوية وق�ص
عليه خربه ،فكتب معاوية �إىل ابن احلكم ووبخه ،وزجره ونهاه ،وقال يف �آخر الكتاب:
ل�س ُت �أعرفه
ء
ى
���ر
��ورِ ٍْام ِ ٍ زانِ
�أ�ستغفر اهلل من َج ْ
ركبت �أم���راً عظيم ًا ْ
فلما و�صل الكتاب �إىل ابن �أم احلكم قر�أه ،فما و�سعه �إال �أن �سريها �إىل معاوية ،وكتب الأبيات ال�سابقة .فلما مثلت
بني يدي معاوية ف�إذا هي �أح�سن النا�س جما ًال وكما ًال ،فقال :يا �أعرابي هل ت�سلو عنها؟ فقال� :إذا فرقت بني ر�أ�سي
وج�سدي .فقال معاوية :اختاري؛ الأعرابي �أو ابن �أم احلكم �أو �أنا! فقالت :الأعرابي! ف�أخذها الأعرابي وهو يقول:
امل�ستغيث ب��ع��م��رو ع��ن��د كربته
كامل�ستغيث م��ن الرم�ضاء بالنار
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ؤمنين َف�� َق ْ��د
 1ال تَ ْ
��ي��ر الم� َ
��ح��نَ��ثَ َّ
��ن �أَ ِم َ

�أَ ْوف َْ��ي ُ
��ت نَ���ذْ َركَ في ِرفْ��قٍ َ

ان(((
ِمك ِ
و�إ َ

��ت ح��رام��اً حين �أعجبني
 2وم��ا رك��ب ُ

الزا ِني!(((

���ي���ت ب��وج�� ٍه ال �شبي َه لَ�� ُه
 3وق���د �أُ ِت ُ

إن�س ومن
فيما يرى النا�س من � ٍ

جان(((
ِ

الو�صف ِ �إ ْن ُو ِ�ص َف ْت
حوراء يَ ْق ُ�ص ُر عنها
4
ُ
ُ

�أق������ولُ ذل����ك ف���ي ِ
ِ
إع��ل��ان
���ر و�
����س ٍّ

ورتَها
 5فاعذ ُْر ف�إنَّ َك ل َْو �أَبْ َ�ص ْر َت ُ�ص َ

فكيف ُ�س ِّم ُ
يت با�سم الخائنِ َّ

ـ5ـ

ْ��ت َم���ا ِ
ِن�����س ِ
��ان
لَ�� ُق��ل َ
ه����ذ ِه ت��م��ثَ��الُ �إ َ

قال عبد الرحمن بن �أم الحكم يعير عمرو بن العا�ص بفراره من علي يوم �صفين(((		:
[الوافر]

ال��ج��نُ ِ
��ون
���ب �أ���ص��ابَ َ
��ك ذَا ُ
�����ن ِط ٍّ
�أَ ِم ْ

� 1أال ي��ا ع��م��رو ع��م��رو َق��ب��ي��لِ َ�س ْه ٍم

ِ
��ي��ن
���ي
����ص���اح���بُ��� ُه لَ�� ِع ُ
ف������إن ال���بَ��� ْغ َ
��ي��ن
���ه���ا َ
ب�����ص�� ِّف��ي��نٍ و�أن������ت ِب َ
���ض�� ِن ُ

��ت فيه
��ح َ
��ي ال���ذي �أ���ص��ب ْ
َ 2د ِع ال��ب�� ْغ َ

���ر ْب ِ
��ي
� 3أل���م تَ ْ
بنف�س َك ِم ْ
���ه ُ
���ن َع��ل ٍّ
���ك ال��م��ن��اي��ا
ِ 4ح�������ذَاراً �أن ت�ل�ا ِق���يَ َ

���ون
وك����ل
ال���م���نُ ُ
ف��ت��ى ����س���ي���د ِركُ��� ُه َ
ً

���ك �إِنَّ����� ِن�����ي ال �أ���س��تَ ِ
��ي��ن
ل���ق���و ِل َ
��ك ُ

5
ول�����س��ن��ا َع��ائ��ب��ي��ن ع��ل��ي��ك �إالَّ
ْ

انظر :م�صارع الع�شاق  ،15/2واملمتع يف �صنعة ال�شعر332 :

الأبيات لعبد الرحمن بن �أم احلكم يف ( )5 ،3 ،1يف امل�ستجاد من فعالت الأجواد .والأبيات ( )4 ،3 ،2 ،1له يف
م�صارع الع�شاق  .16 ،15/2والبيتان له ( )3 ،2عند النه�شلي يف املمتع يف �صنعة ال�شعر.332 :
((( يف م�صارع الع�شاق( :ويف بعهدك اليوم يف رفق و�إح�سان).
(ف) �أمر من :وفى؛ �أ�شبع الك�رسة فتولدت منها ياء.
قوله (يف بعهدك) يف م�صارع الع�شاق ،الوجه �أن يكونِ :
((( املمتع يف �صنعة ال�شعر( :اجلائر).
((( يف م�صارع الع�شاق واملمتع يف �صنعة ال�شعر:
�شم�س ال خفاء بها
و�سوف ت�أتيك
إن�����س وم��ن ج��انِ
�أب��ه��ى ال�بري��ة م��ن � ٍ
ٌ
((( الأبيات يف �رشح نهج البالغة .243/2
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ـ1ـ
وين�سب �إلى عبد الرحمن بن �أم الحكم(((:
ْ
��ي يوماً �إذا ق ََ�ضى
على َ
الح َك ِم ال َ��م���أ ِت ِّ

ـ2ـ

[الطويل]
ق ِ
���ور
َ�����ض��يَّ��تَ�� ُه �أالّ يَ ُ
���ج َ

وين�سب �إليه �أي�ض ًا(((:

�ص ُد(((
وي ْق ِ

َ

[الرمل]
ال��ج��ا ِز ِر يَ ْ�ستَ ْن ِجي
ِجل َْ�س َة
َ

���ه���ا
فَ�����تَ�����بَ�����ا َز ْت فَ����تَ����ب����ا َز ْخ ُ
����ت لَ َ

الْوتَر(((

*****

َ ْ

عبد الرحمن بن َعتَّاب الثقفي

(((

[الرجز]

قال(((:

((( البيت يف الأ�شباه والنظائر يف النحو  243/2واملغني  397/1و�سيبويه  56/3واملحت�سب  21/2 ،149/1وابن
يعي�ش  39 ،38/7واخلزانة  558 ،557 ،555/6والل�سان (ق�صد).
وقد ن�سب �إىل عبد الرحمن بن �أم احلكم ،و�إىل �أبي ال ّل ّحام التغلبي.
((( املعنى� :أنه على احلكم �أن يلتزم عدم اجلور يف ا ُ
حل ْكم؛ بل يعدل.
أخرج ْت �صدرها ،و�أدخلت ظهرها،
((( قال �صاعد البغدادي�« :أن�شده الأ�صمعي لعبد الرحمن بن �أم احلكم ي�صف امر�أة � َ
ورفعت عجيزتها ،فانحنى هو ليط�أها ،فقال يذكر ذلك» .والبيت يف الف�صو�ص  168/1لعبد الرحمن بن �أم احلكم
الثقفي ،ون�سبه ابن منظور يف الل�سان (بزخ) و(بزا) لعبد الرحمن بن ح�سان ،والبيت عند ابن جني يف اخل�صائ�ص 8/1
من دون عزو ،وهو يف ديوان عبد الرحمن بن ح�سان بن ثابت 27 :وقبله بيت هو:
��ه��ا
��ر
����ر ال�� َّل ْ��ي ِ
��ه�� ُت َ
َ��ب ْ
���ردٍ ِذ ْي ُع َ
����ي���� َة ه���ل ن َّ
���س��ائ�لا َم َّ
� ِآخ َ
��ج ْ
��ل بِ��� َع ْ
((( يف الل�سان( :جل�سة الأع�رس).
البزا :خروج ال�صدر ودخول الظهر .والأ ْب َز ُخ :الذي يف ظهره انحناء؛ �شبه جلو�سه وراءها ،بجلو�س اجلازر ي�سلخ
َ
اجللد ،وي�ستخرج الع�صب ليعمل منه َوتَراً.
((( عبد الرحمن بن عتاب بن �أ�سيد بن عالج بن �أبي �سلمة بن عبد العزى بن غرية بن عوف بن ثقيف ،قتل يوم اجلمل،
فوقف عليه علي بن �أبي طالب وقال« :هذا يع�سوب قري�ش! جدعت �أنفي ،و�شقيت نف�سي» .و�أمه جويرية بنت �أبي
جهل بن ه�شام ،وقطعت يد عبد الرحمن يوم اجلمل ،فاختطفها نَ�سرْ ٌ ،وفيها خامته ،فطرحها ذلك اليوم باليمامة،
فعرفت يده بخامته ،وزعموا �أن الذي قتله جندب بن زهري الغامدي ،قال :لقيني ابن الزبري وعليه وجه من حديد،
فطعنته ،فنزل ِ�سناين عنه ،وجاوزته �إىل عبد الرحمن وهو يرجتز فقتل ُته .من ولده �سعيد بن عبد الرحمن وحممد بن عبد
الرحمن ،و�أمهما بنت �أبي �إهاب بن عزيز؛ انظر :ن�سب قري�ش.193 :
((( الرجز يف ن�سب قري�ش ،193 :والل�سان (ولول).
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���اب و���س��ي��ف��ي ولْ��������ولْ (((
� 1أن����ا اب���ن ع���ت ٍ

َ َّ

َ

َ

2
����ن���� َد ال��ج��م��ل ال��م��ج��لَّ��لْ
ُ
وال����م����وت ِع ْ
*****

عبد اهلل بن �أراكة الثقفي

(((

ـ1ـ
[الكامل]

قال ابن �أراكة(((:

ال���ق���ب���ر
لهلِ م�����ا َو َارى ِب�������� ِه
ُ
ب حين ذك��ا ل َها الجمر(((
��ر ِ
َ
َ َ ُْ
وال��ح ْ

َ � 1آب ال��� َغ���زِ ُّي ول���م يَ������ؤُ ْب ع��م ُ��رو
�����ض��ي�� َف ِ
��ان �إ ْذ نَ�� َزلُ��وا
���رو ل��ل ِّ
 2ي��ا َع ْ
���م ُ

��اء و َع���� َّز ِت
�أَ َز َم ال�����ش��ت ُ

��رو ل��ل��� َّ��ش ْ��ر ِب ِ
ال���ك���را ِم �إذَا
 3ي��ا َع ْ
��م ُ
�����ص َ��ر ِع�� ِه
��ح ُ
وم ْ
ْ �4
أ���ص��بَ ْ
��ت ب��ع�� َد �أخ���ي َ

��اح�� ُه
كال�ص ْق ِر
َ
َّ
خ��ان َج��نَ َ

الخمر(((
َ

الك�سر(((
َ

ـ2ـ

قال ابن �أراكة(((:

ُْ

ْ ُ

[الطويل]

((( ولول :ا�سم �سيفه كما ذكر ابن منظور يف الل�سان (ولول).
((( مل �أقع له على ترجمة ،و�شعره ي�شي ب�أنه �شاعر ثقفي عا�ش يف الع�رص الأموي.
((( قال عبد اهلل بن �أراكة يرثي �أخاه عمراً ،وكان قد ا�ستخلف على اليمن فقتله ُب�سرْ بن �أرط�أة وايل معاوية على اليمن.
الوح�شيات 144 :من�سوبة له وملنقذ الهاليل .ويف ذيل الأمايل والنوادر 37 ،36 :من دون عزو.
((( ذكا :ذكت النار تذكو ذكوا ،وا�ستذكت كله :ا�شتد لهيبها وا�شتعلت.
((( �أزم :ا�شتد.
((( يف ذيل الأمايل والنوادر( :خان جناحه ك�رس).
((( يروى �أن عبيد اهلل بن العبا�س كان عام ً
ال لعلي بن �أبي طالب  على اليمن ،فخرج �إىل علي ،وا�ستخلف على �صنعاء
عمرو بن �أراكة ،فوجه �إليه معاوية ُب�سرْ بن �أرط�أة ،فقتل عمرو بن �أراكة ،فجزع عليه �أخوه وقال الأبيات ال�سابقة .ويف
املمتع يف �صنعة ال�شعرِ 272 :ذ ْك ٌر ملنا�سـبة الأبيات قريبة من ذلك .فقال« :وقتل ن�رص بن ب�رش بن �أبي �أرط�أة العامري
عمرو بن �أراكة ،وكان خليفة عبيد اهلل بن عبا�س على النمر �أيام علي  ،فجزع عليه �أخوه جزع ًا �شديداً ،فقال �أبوه
الأبيات .وكان �سبب قتل عمرو بن �أراكة الثقفي �أن معاوية �أر�سل ب�رش بن �أرط�أة �إىل اليمن ليقتل �شيعة علي ،وقال له:
ابني عبيد اهلل بن العبا�س ،وكانا عند جدتهما من بني كنانة.
ال �إمرة لك على قي�س ،ف�سار حتى �أتى املدينة ،فقتل بها ْ
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ابن �أَ ْرط��اَ َة فار�ساً
َ 1لعمرِي لَ َق ْد � ْأر َدى ُ

ِ
كالليث ال ِه َزبْ ِر �أبي
ب�صنعاء
َ

2
وق��ل��ت ل��ع��ب ِ��د اهلل �إ ْذ َج��� َّد باكياً
ُ

الأَجري(((

منحدر
��اء العينِ
حزيناً وم ُ
ٌ

ْ

يجرِي(((

الأبيات ما عدا الأول وال�سابع يف الفا�ضل للمربد ،65 :ويف �أمايل املرت�ضى  ،113/2ويف احلما�سة ال�شجرية،479/1
ويف �أمايل الزجاجي 9 :دون ن�سبة ،ويف نور القب�س ،143 :ومعجم ال�شعراء .53 :ويف ابن ال�شجري الأبيات،2( :
 )4 ،3 ،6 ،5ج� 1ص .479
والأبيات يف التعازي واملراثي للمربد 69 ،3 :باختالف ي�سري و�سقط البيت ال�سابع منها .والأبيات ( )7 ،4 ،3يف
ال�سمط 627 :وفيه �أن الأبيات قالها يف رثاء �أخيه عمرو ،والأبيات ( )6 ،5 ،2 ،1يف احلما�سة الب�رصية ،276/1
وامل�ؤتلف واملختلف 67 :والأبيات ( )5 ،4 ،3يف :جمموعة املعاين 190 :ويف التذكرة احلمدونية  262/4لأراكة
يرثي ابنه عمراً .والأبيات ( )6 ،5 ،4 ،3لأراكة الثقفي يرثي فيها عمرو بن �أراكة ،يف العقد الفريد  268/3وعند
ابن النه�شلي القريواين يف املمتع يف �صنعة ال�شعر ،273 :والأبيات ( )6 ،5 ،4 ،3 ،1يف الفا�ضل واملف�ضول65 :
ويف كامل املربد ب�رشح املر�صفي  .157/8والأبيات ( )6 ،5 ،1يف �رشح نهج البالغة  ،15/2والبيتان ( )5 ،3يف
ديوان املعاين للع�سكري  ،185/2والبيتان ( )6 ،5يف ربيع الأبرار  195/4البن �أراكة الطائي .والبيت ال�ساد�س روي
للحطيئة يرثي به عمر بن اخلطاب ،يف ديوانه  ،223ويف �رشح ديوان احلطيئة عن �إ�صالح املنطق البن ال�سكيت� :أراد
�أن يقول على عمر فقال على عمرو ،والن�ص لي�س موجوداً يف �إ�صالح املنطق .والأبيات ( )4 ،3 ،2 ،1يف التعازي
واملراثي للمربد 69 :والأبيات يف حما�سة البحرتي ما عدا البيت الأول.479 :
وقد ن�سبت بع�ض امل�صادر هذه الأبيات لأراكة �أبي عبد اهلل ،ولكن �سياق هذه الأبيات يرجح �أن القائل هو عبد اهلل
قالها معزي ًا بها نف�سه ،ولعل القطعة رقم ( )1ت�ؤكد هذا الرتجيح وت�ؤيده ،ويلمح القارئ ذلك يف قوله يف البيت الرابع:
(�أ�صبحت بعد �أخي) .كما وردت هذه الأبيات يف امل�صدر نف�سه من�سوبة �إىل عبد اهلل بن �سفيان بن احلارث ابن حبيب؛
�شاعر حم�سن ،قال هذه الأبيات يخاطب ابن عبد اهلل ملا قتل ب�رس بن �أرط�أة– وهو قائد فتاك من قواد معاوية– ابنه الآخر
َعمراً ،وقد ظن املربد �أن عبد اهلل بن �سفيان �شاعر �آخر ،ولكن الأ�شبه باحلق �أن �أراكة هو ابن عبد اهلل بن �سفيان بن
احلارث بن حبيب بن احلارث بن مالك بن حطيط بن ج�شم بن ثقيف؛ امل�ؤتلف واملختلف.67 :
((( يف امل�ؤتلف�( :أبي �أجر).
ب�رس بن �أرط�أة بن عمري بن عومير بن عمران بن احللي�س بن �سيار بن نزار بن معي�ص بن عامر بن ل�ؤي  ،يكنى �أبا
عبدالرحمن ،ويف �سماعه عن النبي  خالف :هو �أحد الذين بعثهم عمر بن اخلطاب �إىل عمرو بن العا�ص مدداً
لفتح م�رص ،كان من �أكابر قواد معاوية ،وحارب معه يوم �صفني .وهو قاتل عبد الرحمن وقثم ولدي عبيد اهلل بن
العبا�س ،ذبحهما �أمام �أمهما حني وجهه معاوية �إىل اليمن ،وعليها عبيد اهلل من قبل علي ،و�أ�رس ن�ساء همدان ،فكن �أول
م�سلمات �سبني يف الإ�سالم .انظر :اال�ستيعاب  ،157 /1الإ�صابة  ،152 /1ابن ع�ساكر � ،225-220 /3أ�سد الغابة
 ،181-179 /1تهذيب التهذيب  ،436 /1الوايف بالوفيات  .133-129 /1الأجري :واحدها جرو؛ وهو
ال�صغري من كل �شيء من الكالب والأ�سود وال�سباع.
حن باكي ًا بدمع على اخلدين منهمر) .يف نور القب�س و�أمايل الزجاجي( :باكي ًا تع ّز) .ويف
((( يف امل�ؤتلف:
ُ
(فقلتَّ .....
حن باكي ًا تعز ....منهمر) .ويف �أمايل ابن ال�شجري( :خَ َّن).
�أمايل املرت�ضى وحما�سة ابن ال�شجري�( :أقول لعبد اهلل �إذ َّ
عبد اهلل :يعني به نف�سه �إن كان هو القائل� ،أو ابنه �إن كان القائل �أباه.
وردت روايات باحلاء املهملة (حن) و�أخرى باخلاء املعجمة (خَ َّن)؛ وف�رس املرت�ضى ذلك بقوله« :خن باكي ًا معناه َرفَع
�صوته بالبكاء .وقال قوم :اخلنني باخلاء معجمة من الأنف ،واحلنني من ال�صدر؛ وهو �صوت يخرج من كل واحد
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الدهر �أو �ساقَ ِ
الح َم ُام �إلى
به
ُ

يك ما َم َ�ضى
عين َ
أتبع َت ْ
 3لعمري لئن � ْ
 4لتَ ْ�ستَ ْن ِف َد ْن م��اء ال�ش�ؤون ب�أ�س ِر ِه

ولو َ
تمريه َِّن من ثَبَ ِج َ ْ
كنت ْ
أحد فاجه ْد بكاء على عمرِو(((
على � ٍ ْ َ
ً

ك��ان ال��بُ َ
��ك��ا ر َّد هالكاً
 5ت��� َّأم��لْ ف���� ْإن َ

��ك َم ْ��ي��ت��اً بعد َم ْ��ي ٍ
َ 6و َال تَ ْ��ب ِ
��ت �أَ َج��نَّ�� ُه

� 7أيا َع ْم ُرو ل َْم �أ�ص ِب ْر ولي فيك ِحيل ٌة

القب ِر(((
البح ِر(((

ِ
��ا���س و�آلُ �أب���ي َ
��ي وع��ب ٌ
َع��ل ٌّ
ال�ص ْب ِر
ولكن دعاني الي� ُأ�س َ
منك �إلى َّ
ب ْك ِر(((

ـ3ـ

[الكامل]

قال(((:
مدائح
��رام
���ر ال��ك ُ
ٌ
ِ 1م��ن َخ ْ��ي�� ِر ما ا َّد َخ َ
����ت ���ص��ن��ا ِئ ُ��ع�� ُه
 2م���ا م���ات م���ن �أبْ���� َق ْ

ت��ب��ق��ى ل�����ص��اح��ب��ه��ا ع��ل��ى ال���� َّد ْه���� ِر
���ب ال��� ِّذكْ��� ِر
��ن
ال��ث��ن��اء وط���يِّ َ
َ
�����س َ
ُح ْ

منهما» .ومل يرو هذه الرواية غريهما؛ انظر �أمايل الزجاجي( 9 :احلا�شية).
((( يف �أمايل املرت�ضى ونور القب�س( :من الدهر) يف جمموعة املعاين( :عينك).
احلمام :املوت.
ِ
((( يف املمتع يف �صنعة ال�شعر( :ل َت ْ�س َت ِدر ماء .....ب�أ�رسها َ�س َب ِج) .يف العقد الفريد وجمموعة املعاين( :و�إن كنت) .يف التذكرة
احلمدونية( :ماء اجلفون .....جلج) .ويف �أمايل الزجاجي( :ب�أ�رسها).
ال�ش�ؤون :جمرى الدمع �إىل العني.
متريهنَ :م ْر ُي ال�شيء ا�ستخراجه؛ يقال :مريت الناقة �إذا م�سحت �رضعها لتدر ،ف�إمنا هو ا�ستخراج اللنب.
ثبج :ثبج كل �شيء و�سطه؛ �أراد :ولو كنت ت�ستخرج الدموع من ثبج البحر.
َّ
((( يف �رشح نهج البالغة( :تعز) .ويف العقد الفريد واملمتع( :تبني) ،ويف ربيع الأبرار( :تفكر .....البكاء) .ويف املمتع:
(على �أهله فا�شدد يديك على عمرو) .ويف حما�سة ابن ال�شجري( :تبني .....بكاك) .يف �أمايل املرت�ضى ويف العقد
الفريد ونور القب�س وامل�ؤتلف والتذكرة احلمدونية وجمموعة املعاين( :بكاك).
((( يف العقد الفريد( :فال تبك ...موت �أحبةٍ) .يف �أمايل املرت�ضى واملمتع (�أَ َح َّب ُه).
	�أج ّنه :ك َّف َت ُه ،واجلنن :الكفن.
�صدري البيتـني ا�ضطـراب عرو�ضي� ،سببه عدم التزام عرو�ضة واحدة
((( البيتان يف احلما�سة ال�شجرية  .481/1ويف
َ
فيهما.
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ـ4ـ
[الطويل]

قال(((:
��ت ِب��بُ��لْ�� َغ�� ٍة
ل��م��ا قَ�� ِن ْ��ع ُ
 1ي��ق��ول��ون ل��ي َّ

بال�ص ْف ِر
الع ْي ِ�ش ال تَ ْقنَ ْع ِم َن التِّ ْب ِر ُّ
من َ
ِ
وال�ص ْف ِر
ولك ْن يَ ِدى ُ�ص ْف ٌر ِم َن ال ِبي�ض ُّ

العال
ول�س ُت ِب ُ�ص ْف ِر ال َقل ِْب ِمن َطل َِب ُ
ْ 2

*****

عبد اهلل بن �سعيد بن عتبة الثقفي

(((

ـ1ـ
[الب�سيط]

قال(((:
� 1أق����ولُ �إ ْذ حملوني ف��ي رم ِ
ِ��م
��اح��ه ُ

وال�سيف ي�أخذ منهم ُم ْ�شر َ
الها ِم
ُ
ِف َ
�صم�صام ٍة تتع َّدى كل �صم�صا ِم(((
َ ْ َ
َ ْ َ َ

 3واهلل �
ُّ
أن���ف���ك ف��ي��ك��م ه��ك��ذا �أب����داً

ال�شا ِم(((

أ���ص�� ُّد وف��ي كَ�� َّف��ي ذو ُ�شطَ ٍب
� 2أن���ا � ُ

جانب
بالقتل حتى تُ َخلُّوا
َ

((( البيتان يف احلما�سة ال�شجرية .494/1
((( مل �أعرث له على ترجمة فيما بني يدي من م�صادر ،وقد �أورد له ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�شق �شعراً ،وذكر �أنه �شاعر فار�س
ممن �شهد فتنة �أبي الهيذام ،وقال فيها �شعراً؛ وقال عنه« :جرح يوم باب كي�سان جراحات كثرية ،وكان من فر�سان
قي�س» .و�أبو الهيذام [�أو الهيدام بالدال] هو عامر بن عمار بن خرمي املري� ،شاعر �شامي فحل ،وفار�س م�شهور ،كان
�أمري عرب ال�شام وزعيم قي�س وفار�سها ،وهو قائد العرب امل�رضية يف الفتنة العظمى الكائنة يف دم�شق بني القي�سية
من عليه الر�شيد فعفا عنه،
واليمانية يف دولة الر�شيد ،وقد وجه �إليهم الر�شيد جعفر الربمكي ،ف�أخمد الفتنة و�أ�رسه ،ثم َّ
تويف �سنة 182هـ ،انظر 252 :املعاهد  251/1زهر الآداب  ،1081/2تهذيب ابن ع�ساكر .176/7
((( الأبيات يف تاريخ ابن ع�ساكر .65/29
َ
َّ
وحزو ُز ُه �أي �شُ ط ُبه و ِفق َُره،
((( ذو �شُ َط ٍب :جمع �شُ ْطبة� ،إذا كان يف ال�سيف ُح ُزو ٌز مطمئنة عن متنه فهو ُم َ�شطب و ُمفقَّرُ .
وبذلك ُ�س ِّم َي �سيف النبي  و�سيف علي  .وال�صم�صام� :إذا كان ال�سيف �صارم ًا ال يثنيه �شيء ُ�س ِّم َي َ�ص ْم َ�صاماً.
و�ص َّمم :م�ضى يف ال�رضيبة ،وبه �سمي ال�سيف �صم�صاماً ،و�أول من �سماه �صم�صامة عمرو بن
يقال�َ :ص ْم َ�ص َم ال�سيف َ
معدي كرب ،ومن العرب من يجعله ا�سم ًا معرفة لل�سيف وال ي�رصفه .انظر :حلية الفر�سان و�شعار ال�شجعان،266 :
 267واملخ�ص�ص .19 :6 ،24/6 ،20 /6
((( يف الأ�صل (ال �أنفك) ،وحذفت (ال) لي�ستقيم.
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ال�ش ْحر في ُ�س ُخ ٍط
� 4أو تلحقوا ببال ِد ِّ

م��ن الإل����ه وف���ي ذلٍّ

�شيخ ِ
يمنعني
ابن ِ
الم ْج ِد ُ
� 5إني ُ
ثقيف َ

ـ2ـ

و�إع�������دا ِم(((

غ��ي��ر �أَقْ������� َزا ِم
م���ن ال���ف���را ِر قَ�� ِب��ي��لٌ
ُ
[الب�سيط]

قال(((:
1
و�سط َح ْو َم ِته ِْم
ُ
مازلت �أحملُ ُم ْهرِي ْ

ّعن
ون��ح��ن ف��ي َر َه ِ
����ج َ
ال��ه ْ��ي َ
��ج��ا ِء نط ُ

ؤو�سهم
قطعت ح�سامي في ر�
 2حتى
ُ
ُ

َ���ر ْن م��ن بعدها يَ َ��م ُ��ن
وق ُ
ُ��ل��ت ال تُ���ذْ ك َ

 3والخيلُ عاب�س ٌة قد ُ�س ْربل َْت بد ٍم

يغيب فيه لها الأر���س��اغُ

والثُّنن(((

َُ

*****

عثمان بن �أبي ربيعة الثقفي

(((

[الوافر]

قال(((:

وق��د يُ ْ��ع ِ��دي على ال��غ��د ِر ُ

كائن
��ع
 1ف ََ�ض ْ�ضنا
َ
جمع ُهم وال��ن��ق ُ
ْ
���������رقَ ب�����ارقٌ ل��م��ا الْ��تَ�� َق ْ��ي��ن��ا
 2و َ�أبْ
َ

العقُوقُ (((

����روقُ
ف َ
َ�����ع�����ا َد ْت خ��لَّ��ب��اً ت��ل��ك ال����بُ ُ

ال�شحر :وهو �صقع على �ساحل بحر الهند من ناحية اليمن؛ قال الأ�صمعي :هو بني عدن وعمان .انظر :معجم البلدان
((( َِّ
(�شحر).
((( الأبيات يف تاريخ ابن ع�ساكر .64/29
((( الثنن :جمع ُث َّنة ،وهي �شعرات يف م�ؤخر ر�سغ الدابة.
((( مل �أعرث له على ترجمة؛ وقد ذكره �سيف يف الفتوح ،وهو غري عثمان بن عبد اهلل بن ربيعة بن احلارث بن حبيب بن
احلارث بن مالك بن حطيط بن ج�شم الثقفي� ،صاحب لواء امل�رشكني يوم حنني ،الذي قتل (8هـ630 -م) على
دين اجلاهلية ،وقال فيه ر�سول اهلل�« :أبعده اهلل ف�إنه كان يبغ�ض قري�شاً» ،انظر� :سرية ابن ه�شام  ،132/4وجمهرة
الأن�ساب ،268 :والأعالم .208/4
((( ملا ارتد من ارتد من قبائل اليمن الأزد وبجيلة وخثعم وجتمعوا يف �شنوءة ،وعليهم حمي�ضة بن النعمان؛ بعث عثمان
ي�ض َة الذي
وه ِز َم ْت تلك
َت عن ُح َم َ
ُ
ابن �أبي العا�ص بعث ًا بقيادة عثمان بن �أبي ربيعة ،فالتقوا ب�شنوءةُ ،
اجلموع ،و َتف ََّرق ْ
فر هارباً؛ فقال عثمان البيتني ال�سابقني .انظر خرب ذلك يف الكامل يف التاريخ .375/2
والبيتان يف الإ�صابة  ،450/4تاريخ الطربي .551/2
(كائن)؛ قال املحقق« :هكذا وردت يف الأ�صل» ،وبها ال ي�ستقيم الوزن ،ولعله حتريف .ويف تاريخ
((( يف الإ�صابة
ٌ
ُ
الفتوق).
(كاب.....
الطربي:
ٍ
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عدي بن ُخ َزاعى بن عوف الثقفي

(((

[المتقارب]

قال(((:
��ر ٍب ف��ي ال��ك�لا ِم
�����س ُ
 1ول ْ
��ت ب��ذي نَ ْ��ي َ

�����اع
وم�����نَّ َ
َ

�����ش�� ٍر
����ن �إذا ك���ان ف��ي َم ْ��ع َ
 2وال َم ْ
���ه���ا
����س���ا َدا ِت َ
 3ول���ك���ن �أط���������اوِ ُع َ

ق���وم���ي

و�سبابها(((

َّ َ

���ه���ا
�أ�����ض����اع ال��ع�����ش��ي��رة واغ���ت���ابَ َ

ال���ن���ا����س �أل��ق��ابَ��ه��ا
�����م
َ
وال �أُع����� ِل ُ

*****

َع َّمار بن غيالن بن �سلمة الثقفي

(((

قال(((:

[الطويل]

هلل �إن اهللَ
وب�������ا ِ
ل���ي�������س ب���غ���ا ِف���لِ
َ
�����س��ي �أَ ْن �أُلَ�����طَّ ب��ب ِ
������ر ُئ نَ�� ْف ِ
��اط��لِ
�أُبَ ِّ

��ولُ ُم َح َّم ٌد
َ 1ح��لَ�� ْف ُ
��ت لَ ُ
��م بما يَ�� ُق ْ
��ه ْ
��ال ِ
��ن ال��م ِ
ال���ذ ْي يَ ْد ِفنُونَ ُه
 2بَ�� ِر ْئ ُ
��ت ِم َ

((( عدي بن خزاعى بن عوف بن احلارث بن حبيب بن احلارث بن مالك بن حطائط بن ج�شم بن ثقيف� ،شاعر �إ�سالمي،
ذكره املرزباين يف معجمه با�سمه كام ً
ال ،ومل يورد له �شعراً؛ معجم ال�شعراء .87
((( الأبيات يف الل�سان (نرب).
((( �أورد ابن منظور هذا مرتني؛ �أورده وحده �أو ًال برواية (ال�صديق ومناع خريٍ) ،قال« :قال ابن بري و�صواب �إِن�شاده:
(الأبيات)».
((( عمار بن غيالن بن �سلمة الثقفي� ،أ�سلم هو و�أخوه عامر قبل �أبيهما؛ قاله يف اال�ستيعاب ،ونقل ه�شام بن الكلبي عن
�أبيه :تزوج غيالن خالدة بنت �أبي العا�ص �أخت احلكم ،فولدت له عماراً وعامراً ،فهاجر عمار �إىل النبي  ،فعمد
خازن مال غيالن ،ف�رسق ما ًال لغيالن ،وا َّدعى �أن عماراً �رسقه ،فلم يعتذر �إىل �أبيه ،ومل يذكر له براءته مما قيل ،فلما �شاع
ذلك جاءت �أَ َم ٌة لبع�ض ثقيف �إىل غيالن ،فقالت له� :أي �شيء يل عليك �إن َد َل ْل ُت َك على مالك؟ قال :ما �شئت ،قالت:
تبتاعني وتعتقني؟ قال :ذلك لك .قالت :فاخرج معي .فخرج معها ،فقالت� :إين ر�أيت عبدك فالن ًا قد احتفر هاهنا
ليلة كذا وكذا ودفن �شيئاً ،و�إنه ال يزال يعتاده ويراعيه ،ويتفقده يف اليوم مرات ،وما �أراه �إال املال .فاحتفر املو�ضع ف�إذا
هو مبال ،ف�أخذه وابتاع الأمة ف�أعتقها ،و�شاع اخلرب يف النا�س ،فلما بلغ ذلك كله ابنه عماراً قال :واهلل ال ينظر غيالن
يف وجهي بعدها ،وال يراين �أبداً .و�أن�شد يف ذلك �أبياتاً .وملا �أ�سلم غيالن خرج عمار وعامر مغا�ضبني له مع خالد بن
موا�س  ،وكان فار�س ثقيف يف فتوح ال�شام ،فرثاه �أبوه غيالن� ،أما عمار فيذكر
الوليد �إىل ال�شام ،فتويف عامر بطاعون َع َ
�صاحب اال�ستيعاب �أنه ال يدري متى مات.
عمار ،يف حني
((( الأبيات الأربعة يف الأغاين  ،141/13ويف تاريخ ابن ع�ساكر  ،88/26وقد ن�سبها �أبو الفرج �إىل َّ
ن�سبها ابن ع�ساكر �إىل عامر .والبيتان الأول والثالث يف الإ�صابة  ،575 ،574/4واال�ستيعاب.1135 :
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�شيخ م��ن َم َ��ع�� ٍّد يقولُها
��ر ٍ
 3ول��و َغ ْ��ي ُ
بال�سالح �إلى امرى ٍء
 4وكيف انطالقي
ِ

تَيَ َّم ْمتُ ُه بال�سيف غي ِر

*****

الأجا ِد ِل(((

ت��ب��� ّ��ش��ر ُه ِب��ي يَ ْ��ب��تَ ِ
��د ْر َن َ

عنترة بن عرو�س الثقفي

قَوا ِب ِلي(((

(((

ـ1ـ
[الرجز]

قال(((:
����ر ْه
������ار ُة ل����ي ي����ا َع ْ
������م َ
 1ت���ق���ول َع َّ
����ن����تَ َ

2
���ش��ق ِح����رِي ه���ذا ال��ع��ظ��ي ُ��م
َّ
ِ
وي�������ك ه��ب��ي��ه��م ع�������ش���ر ْه
 3ق���ل���ت ل���ه���ا
الحوثَره(((

َ ْ َْ

َ����م����ر ْه
 4ك����ل
ف����ت����ى ي���ح���م���ل �أل����ف����ي ك َ
ً
������ه������ َّدر ْه
 5م�������ض���م���وم��� ًة م���ل���م���وم��� ًة ُم َ

�����ر ْه
�������ر ِك ل��ه��م وال����� َّد َع َ
� 6أل���ي�������س ف���ي ِح ْ
�������ض���طَ
���ل���ع ل���ك���ل���ه���م ي�����ا قُ����������ذ ََر ْه
ُ 7م ْ
ٌ
 8ق��ال��ت ل��ح��اك اهلل ي��ا اب���ن

المهتره(((

َُْ ْ

((( يف الإ�صابة واال�ستيعاب( :يقوله) و(مواكل) .ويف ابن ع�ساكر�( :شيخي) و(عم الأحاول).
((( يف ابن ع�ساكر( :تب�رش بي).
((( مل �أعرث له على ترجمة فيما َع َّن يل من م�صادر �سوى �أن عنرتة بن عرو�س موىل لثقيف ،و�أن �أباه عرو�س ًا كان مولداً ،ولد
يف بالد �أزد �شنوءة� ،أما عنرتة ف�شاعر كان يزيد بن �ضبة الثقفي يهجوه ،فرد عليه عنرتة ب�أبيات الذعة يهجو بها عمارة
امر�أة يزيد.
((( الأبيات يف امل�ؤتلف واملختلف 226 :والبيت الأول والثاين يف خزانة الأدب للبغدادي .329/4
((( احلوثرة :ح�شفة الإن�سان.
((( املهرتة :من الهرت وهو الهذيان يف الكرب.
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��م��ر���ش
���ح��� َزة
ال��ج ْ
َ
 9ال��� َق ْ
��ح َ

ال�شهبره(((

ـ2ـ

ََْْ

[الرجز]

وين�سب �إليه قوله(((:
���ج���و ٌز
�ُ 1أ ُّم
ال��ح��ل َْ��ي ِ
���ع ُ
ُ
�����س لَ َ
��م الرقَبه(((
َّ��ح ِ
 2تَ ْ��ر َ
��م ِب َ��ع��ظْ ِ َّ َ ْ
���ن ال��ل ْ
���ض��ى ِم َ
�شهربه(((
َ

ْ ََْ

*****

بنت َه َّمام المتمنِّية
الف َُريْ َع ُة ُ

(((

((( القحزة :امل�سنة .اجلحمر�ش :الأفعى اخل�شنة الغليظة .ال�شهربة :العجوز الكبرية.
((( الرجز غري من�سوب يف اجلمهرة  ،306/3وال�صحاح  ،159/1والل�سان  ،492/1ومغني اللبيب ،230/1
واال�شتقاق 544 :ون�سبه حمقق اال�شتقاق عبد ال�سالم هارون يف حا�شية ال�صفحة �إىل عنرتة بن عرو�س الثقفي �أو ر�ؤبة
بن العجاج.
وقال البغدادي يف اخلزانة « :229/4مل يتعر�ض له ابن بري وال ال�صفدي فيما كتبا على ال�صحاح ب�شيء ،واهلل �أعلم
بقائله» .والبيت من الرجز يف �رشح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك ال�شاهد  101ج� 1ص283
وقال العيني يف املقا�صد النحوية يف �رشح �شواهد الألفية بهام�ش اخلزانة « :535/1قائله ر�ؤبة بن العجاج» ،ون�سبه
ال�صاغاين يف العباب �إىل عنرتة بن عرو�س ،وهو ال�صحيح ،قال حمقق ال�صاحبي ال�سيد �أحمد �صقر« :ومل �أجده يف �شعر
ر�ؤبة ،وال يف ترجمة ابن عرو�س» .وهو يف امل�ؤتلف واملختلف للآمدي ،152 :ويف النهاية البن الأثري .242/2
ال�شاة.
((( يف اال�شتقاق :تر�ضى من
ِ
((( �أم احللي�س :كنية امر�أة؛ وهي يف الأ�صل كنية الأتان ،واحللي�س :ت�صغري حل�س؛ وهو ك�ساء رقيق يو�ضع حتت الربذعة.
ال�شهربة وال�شهربة :الكبرية الفانية ،وذهب ابن منظور يف الل�سان �إىل �أن الالم مقحمة يف «لعجوز» ،و�أدخل الالم يف
خرب �إن �رضورة ،وال يقا�س عليه .والوجه �أن يقال :لأم احللي�س عجوز �شهربة؛ كما يقال :لزيد قائم.
همام بن عروة بن م�سعود بن ُم َع ّتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف
((( هي الف َُر ْي َعة �أو الفارعة بنت َّ
الثقفي ،تلقب بالذلفاء ،كانت زوج املغرية بن �شعبة فطلقها ،وهي �أم احلجاج بن يو�سف ،ويقال لها املتمنية ملا متنت
أ�صب من املتمنية ،وكان احلجاج ينبز بها فيقال له :ابن املتمنية.
من موا�صلة ن�رص بن حجاج؛ وبها ي�رضب املثل فيقالُّ � :
وذكر امل�سعودي �أنها كانت متزوجة قبل يو�سف بن احلكم من احلارث بن كلدة؛ يف حني تذكر م�صادر �أخرى �أنها
كانت زوج املغرية بن �شعبة حني متنت �رشب اخلمر وااللتقاء بن�رص بن حجاج؛ الذي كان يو�صف ب�أنه �أجمل �شباب
املدينة ،وهذا ما ا�ضطر عمر بن اخلطاب �إىل نفيه �إىل الب�رصة بعد �أن افتنت به بع�ض الن�ساء ،و�سمع الفارعة وهي تن�شد
يف خدرها( :هل من �سبيل .)..وهناك قول يذهب �إىل �أن املتمنية هي جدة احلجاج لأبيه الكنانية .انظر �أخبارها
يف الرو�ض 245-224 :وامل�صارع  268-266/2وجممع الأمثال  280/1وخزانة البغدادي 112-108/2
واملحا�سن والأ�ضداد 189 :و�رشح نهج البالغة .29-27/12
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ـ1ـ
[الب�سيط]

قالت(((:

�أَ ْم َهلْ �سبيلٌ �إلى نَ ْ�ص ِر بنِ

��ن َ�س ِبيلٍ �إل��ى خم ٍر ف�أ�شربَ َها
َ 1ه��لْ ِم ْ
فتى م ِ
ِ
��اج ِ��د ال
أع����راق ُم ْقتَبَلٍ
� 2إل��ى ً

اج(((
حج ِ

َّ

��اج
�سهلِ المحيَّا
ٍ
ْ��ج ِ
ك��ري��م غ��ي�� ِر ِم��ل َ

تن�سبُ ُه
 3تُ ْن ِمي ِه �أع���راقُ ِ���ص ْ��د ٍق حين ُ

فَراج(((

�أخ��ي
ٍ
ق��داح عن المكروب َّ

((( ع�شقت الذلفاء ن�رص بن حجاج ،وكان من �أح�سن زمانه �صورة ،ومتنته ودنفت من الوجد به ،ف�أر�سلت �إليه فزجرها،
ثم �إن عمر بن اخلطاب كان يع�س ذات ليلة ف�سمعها تن�شد :هل من �سبيل...
الأبيات عدا اخلام�س لفريعة بنت همام يف� :رشح نهج البالغة  .29 ،28/12والأبيات ( )3 ،2 ،1يف ثمرات
الأوراق ويف املحا�رضات 413 :ويف حما�سة القر�شي .267 :والأبيات ( )5 ،2 ،1يف خزانة الأدب 109/2
واحلما�سة الب�رصية  .407 ،406/1والبيتان ( )5 ،1يف املحا�سن والأ�ضداد .189 :والبيتان ( )2 ،1يف م�صارع
الع�شاق  .267/2والبيت الأول يف ل�سان العرب ويف اال�ستيعاب  362/1وجممع الأمثال  ،297/2والرو�ض
الأنف  ،245/2ومر�آة اجلنان وعربة اليقظان لليافعي 393 :ويف �أخبار �أبي القا�سم الزجاجي  ،209وعند �أبي هالل
الع�سكري يف الأوائل 105 :ويف وفيات الأعيان والعيون  23/4من غري من�سوب.
((( يف �أخبار �أبي القا�سم�( :أال �سبيل) ،ويف ثمرات الأوراق وحما�سة القر�شي�( :أم من �سبيل) ،ويف الأوائل�( :أم هل
�سبيل) ،ويف خزانة الأدب روايتان�( :أم من �سبيل) ،و(�أم هل �سبيل).
ٍ
ال�س َلمي ،كان �أبوه من كبار ال�صحابة� ،أما ن�رص فكان
البهزي
ط)
ب
ال
(ع
أو
�
الط
ع
بن
حجاج
بن
ن�رص
هو
واملذكور:
ُ
ُ َ
ُّ
�أح�سن النا�س وجهاً ،و�أ�صبحهم و�أملحهم ح�سناً ،وملا �سمع عمر بن اخلطاب قول الذلفاء قال� :أال ال�أدري معي رج ً
ال
يعتم
علي بن�رص بن حجاج .ف�أمر َ
ب�ش ْعره ُ
فجز ،فخرجت له وجنتان ك�أنه قمر ،ف�أمره �أن َّ
يهتف به العواتق يف خدورهن! َّ
فاعتم ففنت الن�ساء بعينيه ،فقال عمر :ال واهلل ال ت�ساكنني ب�أر�ض �أنا بها .قال :ومل يا �أمري امل�ؤمنني ؟ قال :هو ما �أقول
َّ
لك .ف�سيرَّ ه �إىل الب�رصة ،وكان ن�رص �شاعراً ،وكان يقال له املتم َّنى (بفتح النون) ملا كان من متني الذلفاء له ،وهو القائل
لعمر بن اخلطاب:
َ
َ
ِل َع ْمري َل ِئ ْن َ�سيرَّ ْ َت ِني �أ ْو َح َر ْم َتني
��را ُم
نلت من ِعر�ضي
ملا َ
عليك َح َ
ال��ذل��ف��اء ي��وم�� ًا ُمب ْني ٍة
��ت
ين ال��ن�����س��ا ِء غَ ��ـ��را ُم
�أَ�إنْ غَ �� َّن ِ
وب��ع�����ض �أم�����ا ِّ
ُ
���د ِّي َك َ
بعد ُه
ظننت بي
�ل�ا ُم
ب��ق��ا ٌء ف��م��ا يل يف ال��� َّن ِ
الظن ال��ذي لي�س َ
َ
َّ
وق���د ك���ان يل ب��املَ َّ
منفي ًا على غ�ير ريب ٍة
أ�صبحت
و�
��ك��ت�ْي�نْ ُم���قَ���ا ُم
ُ
ّ
ت��ك��ر ِم��ي
���س��ي��م��ن��ع��ن��ي مم���ا ت��ظ��ن
����ص���دق ���س��ال��ف��ون ك���را ُم
آب������اء
و�
ٍ
ُ
ُّ
ٌ
���ص َ
�لاتُ��ه��ا
وح�����ال ل��ه��ا يف دي��ن��ه��ا و���ص��ي��ا ُم
ومي��ن��ع��ه��ا مم���ا مت��� َّن ْ
���ت َ
ٌ
راج��ع
أن���ت
�
ف��ه��ات��ان ح��االن��ا فهل
و���س�� َن��ا ُم
��ل
ك��اه
��ي
ن
��
م
���ب
ج
��د
ق
��
ف
ِ
ُ َّ ِ ِّ
ٌ
َ
فقال عمر� :أما ويل والية فال .و�أقطعه �أر�ض ًا بالب�رصة وداراً ،ويف الب�رصة هوي �شميلة امر�أة جما�شع بن م�سعود ،وكان
جما�شع قد �أنزله عنده ،ودنف بها حتى كاد يهلك ،ف�رضب به املثل ،فقيل� :أ�صب من املتمنى ،انظر :اخلزانة ،110/2
�رشح نهج البالغة .29 – 27/12
((( يف ثمرات الأوراق وحما�سة القر�شي�( :أخي وفاء).
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ت�ضيء �صورتُه في الحا ِل ِك
ُ

� 4سامي ال��ن��واظ�� ِر م��ن بَ ْ��ه�� ٍز ل��ه قَ��� َد ٌم
ِ 5ن ْ��ع َ��م الفتى في ظ�لام الليل ن�صرتُ ُه

ـ2ـ

وقالت(((:

الداجي(((
ِ

��اج
ِل��بَ��ا ِئ ٍ
وم��ح��ت ِ
�����س َ�أ ْو لم�سكينٍ ُ
[الب�سيط]

َمالي َو ِلل َْخ ْم ِر َ�أ ْو نَ ْ�ص ِر بنِ َ َّ
�ساج(((
ِ
ُ�ش ْر ِب
َ��ر ٍف فات ٍر ِ
الحليب َوط ْ

����وا ِد ُر ُه
 1ق��لْ للأمي ِر ال��ذي تُ ْخ َ�شى بَ َ

اج(((
حج ِ

حف�ص بغير ِِه َما
��ت �أب���ا
ٍ
� 2إن���ي بُ��ل��ي ُ

ِ
الخائف
�إ َّن ال�سبيلَ �سبيلُ

َّ��ن ح�� ّق��اً �أو تَ��بَ��يَّ��نَ�� ُه
 3ال تجعل ال��ظ َّ
 4م��ا ُم ْ��ن��يَ�� ٌة قلتُها ع��ر���ض��اً ب�ضائر ٍة

الراجي(((

ٍ
هالك ِق ْدماً ومن
والنا�س من
ُ
اج
��م �أَق ِ
الح ِ
ْ�ض ما فيها ِم َ��ن َ
نَ ْف ِ�سي َولَ ْ
إ�سراج(((
�����ر ب���إل��ج��ا ٍم و� ِ
ح��ت��ى ُ�أ ِق َّ
ناج(((
ِ

��ن نَ ْف�سي � ِ
أزاه�� َق��ة
 5ياليت
َ
�شعري َع ْ

��وى ِر ْع��يَ�� ُة التقوى تُ َقيِّ ُده
� 6إ َّن َ
ال��ه َ

((( يف اخلزانة واحلما�سة الب�رصية( :ت�ضيء غرته يف احلالك الداجي).
((( ملا �سمع عمر بن اخلطاب الفريعة تقول( :هل من �سبيل) �أخذها و�رضبها بالدرة وحب�سها؛ فكتبت �إليه( :قل للأمري
الذي )..فبكى عمر وقال« :احلمد هلل الذي قيد الهوى بالتقوى».
الأبيات ( )6 ،4 ،1يف �رشح نهج البالغة  .29 ،28/12والأبيات ( )6 ،3 ،2 ،1يف �أخبار �أبي القا�سم الزجاجي:
 .210وم�صارع الع�شاق  .267/2والأبيات ( )4 ،6 ،2 ،1يف الأوائل .106 :والأبيات ( )6 ،3 ،1يف ثمرات
الأوراق  .413والبيت اخلام�س يف �إي�ضاح �شواهد الإي�ضاح 791/2؛ قال حمقق الإي�ضاح :هذا البيت مل ين�سبه امل�صنف
[القي�سي] وهو للفريعة بنت همام� ،أو احلجاج بن يو�سف الثقفي ،وتعرف بالذلفاء كما ذكر ابن بري ،والبيت كذلك
عند ابن ي�سعون  79/2وابن بري ،83 :و�شواهد نحوية.128 :
((( يف الأوائل و�أخبار �أبي القا�سم( :قل للإمام).
((( يف �أخبار �أبي القا�سم والأوائل�( :إين غنيت) ،ويف �أخبار �أبي القا�سم( :قا�رص) ،ويف م�صارع الع�شاق�( :إين عنيت.....
غريه �ساجي).
تبي َته).
أن
�
(
أوراق:
((( يف ثمرات ال
ِّ
((( يف الأوائل:
(�أم��ن��ي�� ٌة مل �أرِ ْد ف��ي��ه��ا ب�����ض��ائ��ر ٍة
ناج)
والنا�س من
ٍ
هالك فيها ومن ِ
(زم ُه التقوى ف ََح َّب َ�س ُه) ،ويف ثمرات القلوبُ ( :ز َّم بالتقوى لتحجبه
((( يف �أخبار �أبي القا�سم�( :أو تيقنه) ،ويف الأوائلَّ :
(ذ َّم ُة التقوى فقيده).
حتى يقر) ،ويف م�صارع الع�شاقِ :
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القا�سم بن �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي بعد 35هـ

(((

ـ1ـ
[الكامل]

قال(((:

ِاق ِ
ْ�����ص ْ��د ُه ِ��د َ
ي��ت �إل��ى بني ُ ْ

��ب ال��خ��ي ِ
��رات ِع ْ��ن�� َد َ�س َرا ِتنا
 1ي��ا ط��ال َ

مان(((
ده ِ

وم������ ًة
 2الأك���ثَ���رِي���ن الأطْ ��يَ�� ِب��ي��ن �أُ ُر َ

�أه���لِ ال��ث��را ِء وط��يِّ�� ِب��ي

ان(((
الأَعطَ ِ

ْ

��م بَ ِني
َ��و َج ْ
ف َ
ْ��ر َم ُ��ه ْ
��د ُت �أك َ
ان(((
��و ِاه��لٍ َو ِقيَ ِ
ت��رك��و ُه َر َّب َ
���ص َ

النا�س ث��م َخ��بَ ْ��رتُ ُ��ه ْ��م
��وت
 3ولقد ب��ل ُ
َ
��م
ٌ 4
ق��وم �إذا نَ��� َزلَ ال��ح��ري ُ
��ب ِب�� َدار ِِه ْ

ان(((
ال َّدي ِ

َّ

((( �شاعر ،وابن �شاعر حكيم ،يعد من ال�صحابة ،عا�ش �إىل ما بعد عثمان بن عفان ورثاه ،وله �شعر ،تويف بعد �سنة 35هـ.
((( تنازع هو و�أبوه هذه الأبيات ،وجميع الأبيات ما عدا الثامن يف احلما�سة الب�رصية  .287والأبيات ()4 ،7 ،6 ،2 ،1
يف معجم ال�شعراء  .258والأبيات ( )7 ،6 ،5 ،4يف التذكرة احلمدونية  6/4ويف ربيع الأبرار  .159/4والأبيات
( )5 ،4 ،7 ،6يف احلما�سة ال�صغرى برقم ( .)433والأبيات ( )7-4يف ال�شعر وال�شعراء .462/1والأبيات (،6
 )4 ،5 ،7يف اختيار املمتع يف علم ال�شعر .144/1والأبيات (ماعدا )2 ،1 :يف حما�سة ابن ال�شجري-376/1 :
 .377والبيتان ( )7 ،6يف احليوان  .64/1والبيتان ( 6 ،4مع �آخر) يف الأغاين  96/4وقد ن�سبتها جميع امل�صادر
ال�سابقة �إىل القا�سم.
وقد ن�سبها �إىل �أبيه لأمية :جمال�س ثعلب  344/2والإ�صابة ( 224/5البيتان ،)6 ،4العمدة ( 236/2البيت،)4 :
وابن ع�ساكر ( 124 ،123/3الأبيات  ،)5 ،4 ،7 ،6البلوي ( 84/2البيت  3مع �آخر) .ون�سبت لعمرو بن �أمية
يف كنايات اجلرجاين 124 :الأبيات ( .)5 ،7 ،6 ،4 ،2 ،1ون�سبت لكعب بن جعيل يف لباب الآداب -365
 366الأبيات ( ،)7-4و�رشح املقامات  ،81/2وغري من�سوبة يف :العيون  152/3الأبيات  ،7-4واملجال�س ،344
والعقد  108/1الأبيات (.)7-4
((( بنو دهمان :ال �أدري �أيهم �أراد؛ فهناك بنو دهمان بن عوف بن �سعد بن ذبيان ،وكان منهم �أبو غطفان كاتب عثمان
بن عفان ر�ضي اهلل عنه ،انظر .25 ،وبنو دهمان بن ُم ْنهِ ب بن دو�س الأزدي وكان منهم ُح َم َمة بن احلارث ،من
املهاجرين الأُ َول �إىل ر�سول اهلل  .وبنو دهمان بن ن�رص بن زهران ،وينتهي ن�سبهم �إىل الأزد �أي�ضاً ،وكان منهم �أبو
�أميمة الذي تزوج �أم فروة �أخت �أبي بكر ال�صديق ( )385؛ و�أظن �أن املراد هم بنو دهمان الأزديون؛ لأن ال�شاعر يذكر
يف الثالث بني الديان ،وبنو الديان مينيون �أي�ضاً.
((( يف كنايات اجلرجاين( :الأكربين) و(�أهل الندى).
الأرومة :الأ�صل وال�رشف ،الأعطان :جمع عطن؛ وهو مربك الإبل حول املاء.
((( بنو الديان :هم بنو يزيد بن ق ََطن؛ وهم بيت َم ْذ ِحج و�أخوال �أبي العبا�س ال�سفاح .انظر جمهرة الن�سب.417-416 :
((( يف الوح�شيات�( :أنا يف و�سط بيوتهم) ،ويف الأغاين واختيار املمتع( :الغريب) ،ويف ربيع الأبرار (ردوه).
احلريب :الذي �سلب ماله.
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ِي��ه�� ٍة
���و ِم كَ��ر َ
 5و�إذا دع��وتُ ُ
��م ِل���يَ ْ
��ه ُ
����ض عند �س�ؤا ِله ِْم
 6ال ينكتُون الأَ ْر َ

ال�ش ْم ِ�س
اع َّ
َ�س ُّدوا ُ�ش َع َ

ل��تَ��طَ ��ل ِ
ُّ��ب ال��� ِع�ل�اَّ ِت

َ

ان(((
بال ِعي َد ِ
ان(((
ا َلألْ�����و ِ

�����س��نِ
عن َد ال�� ِّل�� َق��ا ِء ك��� ْأح َ
�ض ْغن م��ن عادا ِني(((
َ����و ُم ِ َ َ ْ َ َ
وبهم ُ�أق ِّ

ُون وجو َه ُهم فترى لها
يب�سط َ
 7بل ُ
ألت ونا�صري
فه ُم جناحي �إن �س� ُ
ُ 8

ان(((
ِ
بالخر�ص ِ

َ

ـ2ـ
[الطويل]

وقال(((:
��ح َ�ض َّح ْيتُ ُم ِب ِه
لَ َ��ع ْ��م��رِي لَ ِب ْئ َ�س ال��ذِّبْ ُ

ـ3ـ

َو ُخ ْ��ن��تُ ْ��م ر�سولَ اهلل في ق َْتلِ َ�ص ِ
اح ِب ْه
[الطويل]

قال(((:
��ح َ�ض َّح ْيتُ ْم ِب ِه
 1ل ََع ْمر ِِي لَ ِب ْئ َ�س ال��ذِّبْ ُ
ا�ص َف���إِنَّ�� ُه
 2فطيبُوا نُ ُفو�ساً بال ِق َ�ص ِ

ر�سول ا ِ
ِ
يوم
ِخ�لا ََف
هلل َ

احي(((
اال ََ�ض ِ

اح
َ�سيَ ْ�س َعى �إل��ى
الرحمنِ َ�س ْع َي نَ َج ِ
ْ

*****

((( يف حما�سة ابن ال�شجري( :باملُ َّران) ،ويف اختيار املمتع( :و�إذا دعوا لنزال يوم .....فجاج الأر�ض بالفُر�سان) ،ويف
جمال�س ثعلب( :بالركبان).
اخلر�صان :ال�سنان والرمح ،جمع خُ ْر�ص.
((( يف احليوان وال�شعر وال�شعراء وربيع الأبرار( :ال ينقرون) ،ويف الأغاين واحليوان( :لتلم�س العالت).
	ال ينكتون الأر�ض :كناية عن عدم بخلهم؛ فالبخيل ينكت الأر�ض ببنانه �أو بعود عند الرد.
((( يف كنايات اجلرجاين( :بل ي�سفرون) ،ويف الوح�شيات وربيع الأبرار( :عند ال�س�ؤال).
((( يف الأغاين:
قومي ثقيف �إن �س�ألت و�أ��سرت��ي
وب��ه��م �أداف�����ع رك���ن م��ن ع���اداين
((( البيت يف نهاية الأرب  513/19واال�ستيعاب .1051
((( البيتان يف الإ�صابة  460 ،405/5ويف ربيع الأبرار .213/3
والبد من حذف الهمزة ونقل حركتها �إىل الالم لي�ستقيم الوزن.
((( يف الأ�صل (الأ�ضاحي)؛
ّ
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القا�سم بن عمر الثقفي

(((

[الطويل]

قال(((:
��ن بالقنا
� 1أال ليت �شعري هل �أَ ُد َ
و���س َّ

تَ���ب���ال��� َة �أو ن���ج���ران ق��ب��ل م��م��ات��ي؟

 2وه��ل �أَ ْ�صبَ َح َّن الحا ِرثَ ْينِ كليهما

ٍ
���و ِ
ات؟
ب�����س��م
زع����اف ي��ق��ط��ع ال���ل َ
َّ���ه َ
ٍّ

*****

مالك بن عمرو الثقفي
قال في رثاء حبيب بن زيد(((:

(((

[الطويل]
ف َ
��ع
َ��ك ْ��ي َ
��ف ب���أَ ْع َ
�����ض��ائ��ي ال��بَ�� ِق��ي�� ِة �أَ ْ���ص��نَ ُ

َ 1م َ�ضى َ�ص ِ
احبي ق َْب ِلي َو ُخ ِّل ْف ُت بَ ْع َد ُه
َّاب تَ ْ�ش َه ُد �أَنَّ��ن��ي
َ 2وقَ����الَ لَ�� ُه ال��ك��ذ ُ

َر ُ���س��ولٌ َف���أَ ْو َم��ا� :أَنَّ��ن��ي ل َْ�س ُت �أَ ْ�س َم ُع
َف��ن��ادى ِب�� َدع��وى الحق ال يتتعتع(((
ِّ
َ َ
َََْ َ ُ
ْ َ

��م ٍ��د
��م َ
��ح َّ
 3فَ��� َق���الَ  :ت�����ش َّ��ه��د �أَنَّ���ه���ا ِل ُ

((( هو القا�سم بن عمر بن حممد بن يو�سف بن احلكم بن �أبي عقيل بن م�سعود بن ُم َع ِّتب ،وا�سمه عمرو بن مالك بن كعب
بن عمرو بن �سعد بن عوف بن ثقيف .ويل اليمن ملروان بن حممد �سنة 127هـ فوثبت الإبا�ضية عليه و�أخرجوه،
وهو من رجال الع�رص املرواين ،وكانت تلك الثورة يف ح�رضموت ،يقودها (طالب احلق) عبد اهلل بن يحيى ،فقاتلهم
القا�سم لريدهم عن �صنعاء ،فغلبوه وقتلوا �أخ ًا له ا�سمه ال�صلت ،فرحل القا�سم عنها� ،أو �أُخرج منها �سنة 129هـ
ومات بعد ذلك ،وكان القا�سم �شاعراً من الوالة ،له �أخ ي�سمى يو�سف بن عمر .انظر :وفيات الأعيان ،360/2
والأعالم  ،243/8وجممع الأمثال للميداين  ،283 ،282/1والدرة الفاخرة  ،100/1وجمهرة الأمثال ،285/1
وامل�ستق�صى يف �أمثال العرب للزخم�رشي .40/1
((( البيتان يف :الأغاين  ،236-234/23ومعجم ال�شعراء( 215 :فراج) و�ص 260بتحقيق فاروق ا�سليم ،والنجوم
الزاهرة  ،309/1ومعجم ال�شعراء املخ�رضمني والأمويني.367 :
((( مالك من �شعراء ثقيف وخطبائها ،وجهه �أبو بكر بعد الردة ر�سو ًال �إىل م�سيلمة الكذاب باليمامة ،فخطب عنده خطب ًة
وهم بقتله ،فنجا ورثى حبيباً ،انظر :منح املدح ،302 ،301 :ما
بليغة ،ودعاه للرجوع �إىل الإ�سالم ،فغ�ضب منه َّ
ر�أيت وما �سمعت.111 :
((( هو حبيب بن زيد بن عا�صم بن كعب ،و�أمه ن�سيبة بنت كعب «�أم عمارة»� ،شهدت هي وزوجها وابنها �أُ ُحداً ،وحبيب
هو الذي �أر�سله ر�سول اهلل �إىل م�سيلمة الكذاب احلنفي �صاحب اليمامة� ،س�أله م�سيلمة� :أت�شهد �أن حممداً ر�سول اهلل؟
قال :نعم .و�إذا قال� :أت�شهد �أين ر�سول اهلل ،قال� :أنا �أ�صم ال �أ�سمع .ففعل ذلك مراراً ،فقطعه م�سيلمة ع�ضواً ع�ضواً
فمات �شهيداً ،انظر� :أ�سد الغابة  ،370/1وحا�شية منح املدح.302 :
((( ال يتتعتع :التعتعة �أن يعيا بكالمه ،ويرت َّد ُد من َح َ�ص ٍـر �أو ِع ٍّي.
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����س فيه ِب َ�س ْي ِف ِه
ال���ر ْ�أ ِ
 4ف َ
َ�����ض َّ��ر َب �أُ َّم َّ

َغ���وِ ٌّي لَ َ
��ح��ا ُه اهللُ ِبالْ َف ْت ِك ُ ْ ُ

مول َع(((

*****

محمد بن القا�سم الثقفي98هـ

(((

ـ1ـ
[الطويل]

قال(((:

غياً� :أي �ضل.
((( حلاه اهلل :لعنه اهلل ،الغ َِو ُّي :ال�ضال ،غَ َوى َّ
((( حممد بن القا�سم بن حممد بن احلكم بن �أبي عقيل بن م�سعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف
ابن ق�سي [هو ثقيف] من الأحالف ،ترجم له �صالح ال�صفدي يف الوايف وو�صفه ب�أنه «الأمري الثقفي» ،كان �أبوه وايل
الب�رصة للحجاج ،وحممد من بني �أعمام احلجاج وختنه ،وقد واله احلجاج ثغر ال�سند يف �أيام الوليد بن عبد امللك،
فكان ببالد فار�س على ر�أ�س جي�ش يف طريقه �إىل الري ف�أقام يف �شرياز ،و�أر�سل �إليه احلجاج �ستة �آالف من جند �أهل
ال�شام وخلق ًا من غريهم ،فزحف �إىل مكران ،وفتح قنزبور ،وارمائيل ،والديبل ،وا�ست�سلم �أهل البريون وما بعدها،
�إىل �أن بلغ مهران فعربه ،وقاتله «داهر» ملك ال�سند ،فقتل داهراً ،وانب�سطت يده يف البالد فتح ًا وتنظيماً ،حتى و�صل
�إىل «امللتان».
وجاءت الأنباء �إىل حممد بن القا�سم بوفاة احلجاج ثم الوليد بن عبد امللك ووالية �سليمان بن عبد امللك ،وكان �سليمان
�شديد النقمة على احلجاج وعماله ،فلما ويل – بعد موت احلجاج – عمد �إىل �أقربائه وكتابه وعماله فنكبهم ،وعزل
حممد بن القا�سم ،و�أمر بحمله من ال�سند مقيداً �إىل وا�سط ،ف ُع ِّذ َب بها مع رجال �آل �أبي عقيل ،وكان �سليمان قد ا�ستعمل
�صالح بن عبد الرحمن على خراج العراق ،ووىل يزيد بن �أبي كب�شة ال�سند ،فلما حمل ابن القا�سم مقيداً؛ حب�سه �صالح
الذي وجد الفر�صة مواتية لالنتقام لأخيه «�آدم» ،الذي قتله احلجاج من قبل .ظل ابن القا�سم قابع ًا يف ال�سجن معذباً،
وقال �شعراً يعاتب به بني مروان ،ف�أمر �سليمان ب�إطالقه ف�أطلق ،ثم قتله معاوية بن يزيد بن املهلب ،وقيل :مات يف
العذاب ،وقيل قتل نف�سه يف عذاب يزيد بن املهلب .وله يقول زياد الأعجم �أو غريه:
ق��اد اجل��ي��و���ش ل�سبع ع����شرة حجة
����دات����ه ع���ن ذاك يف �أ���ش��غ��ال
و ِل َ
قعدت بهم �أه��وا�ؤه��م ،و�سمت به
���ورة الأب��ط��ال
همم امل��ل��وكَ ،
و����س ْ
كان حممد بن القا�سم من كبار القادة يف الع�رص الأموي ،و�صفه حمزة بن بي�ض احلنفي بقوله:
وال��ن��دى
�إن امل����روء َة وال�سماح َة
حممد
ب���ن
ب���ن
ِ
ِ
َ
ال��ق��ا���س��م ِ
مل��ح��م��د ِ
ِ
ل�سبع ع�شرْ َ َة ِح َّج ًة
مولد
اجليو�ش
�سا�س
َ
����س����ؤْدداً م��ن ِ
َ
ُ���ر َب ذل��ك ُ
َ
ي��ا ق ْ
انظر ترجمته يف :فتوح البلدان 612 :والكامل البن الأثري  588/4ومعجم ال�شعراء 403 :والأعالم  333/6ونزهة
اخلواطر وبهجة امل�سامع والنواظر  16-12/1والدولة الأموية يف ال�رشق -128 127 :ويف جملة املنهل ال�سنة الرابعة
�سنة 1358هـ من  176-174ومن  ،189-187هذا و�أخل به (معجم ال�شعراء املخ�رضمني والأمويني).
قدم على مقدمته عام ً
((( كان حممد بن القا�سم عام ً
ال
ال للحجاج على ال�سند بعد �أن فتحها ،فلما وليها حبيب بن املهلب َّ
ال من ّ
من ال�سكا�سك ،ورج ً
عك ،ف�أخذا حممد بن القا�سم فحب�ساه؛ فقال هذه الأبيات.
الأبيات يف معجم ال�شعراء 343 :واملمتع يف علم ال�شعر وعمله .86 :والأبيات ( )5 ،4 ،3يف الكامل يف التاريخ
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ان َ�س ْم ِعي وطاعتي
��ر َو َ
� 1أين�سى بنو َم ْ

و�إن����ي ع��ل��ى م��ا نَ��ابَ�� ِن��ي َ ُ ُ
زاح��ف وم ِغير(((
ال�س ْن ِد منهم
�إل��ى ّ
ٌ ُ ُ
���ك ع��ل��ي �أميـر(((
���ن َع ٍّ
وال ك��ان ِم ْ
ُ
َّ
ل َ�صبور(((

ور بال َقنا
 2فَتَ ْح ُت لهم ما بين �سابُ َ

ال�س َك ِ
ا�س ِك ع�سكري
 3وما َد َخل َْت َخ ْيلُ َّ

��ي تابعاً
 4وم��ا ك ُْ��ن ُ
��ت ِل َلع ْب ِد َ
ال��م�� ُزو ِن ِّ
��رار ل ُق ِّربَ ْت
كنت �أَ ْز َم ْ��ع ُ
 5فلو ُ
��ت ال�� ِف َ

ِ
َ���ك َج��� ٌّد
فَ��يَ��ا ل َ
ب��ال��ك��را ِم َ ُ
ت ِل��ل��ن��وى و ُذكُور(((
� ٌ
إن���اث أ�ُ ِع����� َّد ْ
َّ َ
ُ
عثُور(((

ـ2ـ
[الكامل]

وقال(((:
ا���س ٍ
��ت ِب َ��و ِ
��ط وب���أَ ْر ِ���ض َ��ه��ا
��ويْ ُ
َ 1ف�� َل�� ِئ ْ��ن ثَ َ

ال��ح ِ
��دي��د م َ
��ك��بَّ ً
����ن َ
�لا َ
َر ْه َ

ال(((
م ْغلُو َ

 ،588/4وفتوح البلدان ،446 :ونزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع والنواظر ،26 :والوايف بالوفيات .345/4
((( يف معجم ال�شعراء (�أتن�سى) و(�أين) ،ويف معجم ال�شعراء والوايف بالوفيات (ما فاتني).
((( يف معجم ال�شعراء رواية �أخرى .....( :جرجان بالقنا �إىل الهند �ألقى مرة و�أغري) .ويف الوايف( :الهند) مكان (ال�سند).
((( يف الكامل ونزهة اخلواطر( :ال�سكا�سك �أر�ضنا) .ويف معجم ال�شعراء والوايف بالوفيات (وما وطئت خيل).
ال�سكا�سك :حي باليمن ،جدهم الق َْبل �سك�سك بن �أ�رش�س .انظر القامو�س (�سك) .وعك :هو َع ُّك بن ُع ْدثان بن
عبداهلل بن الأزد؛ انظر القامو�س (عك).
للب ِّد .....فيا لك دهر) .ويف فتوح البلدان ونزهة اخلواطر:
كنت
(وما
الكامل
((( يف معجم ال�شعراء (وال كنت) ،ويف
ُ
(وال كنت ...فيا لك دهر).
املزوين :من�سوب �إىل املزون؛ وهو من �أ�سماء عمان .و�أراد �أحد �أبناء املهلب بن �أبي �صفرة الأزدي ،ويقال لأزد عمان:
املزون .ويراد باملزون املالحني �أي�ضاً ،وكان �أرد�شري بن بابك جعل الأزد ب ِِ�ش ْح ِر عمان مالحني قبل الإ�سالم ب�ستمئة
�سنة .انظر :معجم البلدان( :املزون).
((( يف معجم ال�شعراء والوايف بالوفيات( :ولو ..الفراق لقربت) ويروى ال�شطر الثاين�( :إ َّ
يل �إناث للوغى وذكور).
يف فتوح البلدان( :جمعت القرار لوطئت� .....أعدت للوغى) ،ويف تاريخ ابن الأثري ونزهة اخلواطر( :ولو كنت
�أجمعت الفرار لوطئت ....للوغى).
((( عندما و�صل حممد بن القا�سم �إىل العراق حب�سه �صالح بن عبد الرحمن يف وا�سط فقال البيتني.
البيتان يف الكامل يف التاريخ  ،588/4ويف نزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع والنواظر ،26 :ونهاية الأرب ،308/21
والفتوح.540 :
((( وا�سط :مدينة احلجاج التي بناها بني بغداد والب�رصة؛ �سميت بذلك لأن بينها وبني الكوفة فر�سخاً ،وبينها وبني الب�رصة
واملدائن مثل ذلك .معجم ما ا�ستعجم.1363/3 :
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ِ���س ق��د ُر ْع��تُ��ه��ا
َ���ر َّب ق َْ��ي��نَ�� ِة ف��ار ٍ
 2فَ���ل ُ

ْ��ت
��رك ُ
���ر ٍن ق��د تَ َ
َ����ر َّب ِق ْ
َول ُ

ال(((
قَتي َ

*****

محمد بن القا�سم الثقفي �أبو البهار

(((

[الخفيف]

قال(((:

��ت ال��بَ��ه��اَ َرا
لأَ َرى ك���لَّ م��ا ْ
ا���ش��تَ َ��ه ْ��ي ُ

���ه���ا ِر ف���إن��ي
ا���س��ق��ي��ان��ي َع���لَ���ى ال���بَ َ

*****

هلل النُّ َم ْي ِري ( 90هـ)
بن َع ْب ِد ا ِ
ُم َح َّم ُد ُ

(((

ـ1ـ

[الكامل]

قال(((:
َ 1غ ِ�ش َي ال��م��نَ��ازِلَ
اج ُه
بال�س ِل ْيلِ ف ََه َ
َّ

���ر ُه
َربْ ٌ
�����ع تَ���بَ��� َّدلَ َغ ْ
���ي َ

�أَحبابه(((

ْ َ ُُ

((( يف الفتوحَ ( :ف َل ُر َّب فتية).
((( هو حممد بن القا�سم الثقفي الب�رصي� ،شاعر �إ�سالمي ،كان ي�رشب على البهار ،ويعجب به؛ فلقب �أبا البهار.
((( معجم ال�شعراء للمرزباين ،حتقيق فاروق ا�سليم.411-410 :
َ
((( حممد بن عبد اهلل بن منري بن خَ َر�شَ ة بن ربيعة بن ُح َب ِّيب بن احلارث بن مالك بن ُحط ْيط بن ُج َ�شم بن ق َِ�س ِّي ،وق َِ�س ُّي
هو َثقيف ،وقد لقب حممد بالنمريي وهي كنية �أبيه الذي كني ب�أبي النمري ،ويقال �إنها ا�سم جده� ،أما حياته فيكتنفها
الغمو�ض ،فلم حتمل لنا امل�صادر القدمية �شيئ ًا عنه �إال �أنه �شاعر من �شعراء الدولة الأموية ،مولده ومن�ش�ؤه ووفاته بالطائف،
و�أنه �شاعر غزل ،كان يهوى زينب بنت يو�سف �أخت احلجاج بن يو�سف ،وله فيها �أ�شعار كثرية ي�شبب بها ،مل حتدد
امل�صادر تاريخ ميالده ،ومل تتفق يف �سنة وفاته ،ومل تذكر �شيئ ًا عن �أ�رسته� ،أو ن�ش�أته� ،أو حالته االجتماعية ،ولكن ميكن
القول� :إن النمريي كان �أ�سن من احلجاج بن يو�سفَ ،د َّل على ذلك ما نقل عـن م�سلم بن جندب الهذيل؛ وهو قولـه:
�إين ملع حممد بن عبد اهلل النمريي ثـم الثقفي بنعمان وغـالم ي�شتد خلفه ي�شتمه �أقبح �شتم ،فقلت له :من هذا ؟ فقال:
احلجاج بن يو�سفَ ،د ْع ُه ف�إين ذكرت �أخته يف �شعري ف� ْأحف ََظه ذلك .ف�إذا كان احلجاج قد ولد �سنة 40هـ؛ فمن الراجح
�أن يكون النمريي قبله بب�ضع �سنوات �أو نحوها ،وقد طلبه احلجاج فيما بعد؛ لأنه �شبب ب�أخته فهرب �إىل اليمن،
ومكث فرتة يف عدن ،ثم ا�ستجار بعبد امللك بن مروان ف�أجاره و� َّأمنه ،وقد تويف النمريي �سنة  90هـ تقريباً ،انظر
�أخباره يف :الأغاين  ،136/6والوايف بالوفيات  ،395/3والأعالم للزركلي  ،220/6وجمهرة اللغة ،256 ،14/1
واحلما�سة الب�رصية  ،206-205/2ومعجم ال�شعراء املخ�رضمني والأمويني  ،123-122و�شعراء �أمويون .114/3
ور ِويا يف امل�صدر نف�سه  ،474/1والبيتان �ساقطان مما جمعه الدكتور القي�سي.
((( ربيع الأبرار ُ 345/1
((( ال�سليل :واد يقال �إنه من �أودية مكة .قال عنه عبد الرحمن بن ح�سان بن ثابت:
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����را ُه ِل��لْ�� َق��تُ ِ
��ه��ا
َ 2ولَ��� َق ْ
��ول َو�أَ ْه�� ِل َ
���د تَ َ

ـ2ـ

وقال(((:

�����س ب��ي��وتَ ُ��ه ْ��م
َج����اراً تَ َ��م ُّ

�أَطْ نابه(((

َ ُُ

[الطويل]

فبع�ضها
ه��م��وم،
تطاول ليلي من
ُ
ٍ
حت��ن �إىل ع��رق احل��ج��ونِ و أ�ه�� ِل��ه��ا
ُّ
انظر� :شعر عبد الرحمن بن ح�سان الأن�صاري.19 :
((( ورد البيت الثاين يف ربيع الأبرار �ص ( 474ولقد تراه للقبول).
((( الأبيات ( )28 ،24 ،22 ،19 ،18 ،11 ،14 ،9 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1يف الأغاين  138 ،137 ،136/6وجتريد
الأغاين الق�سم الأول من اجلزء الثاين .756 :والأبيات ( )9 ،6 ،20 ،21 ،19 ،1 ،3 ،24يف العقد الفريد .287 /5
والأبيات ( )33 ،29 ،27-21 ،19 ،17 ،14 ،12 ،10 ،9 ،5 ،3 ،2 ،1عند ابن اجلوزي يف �أخبار الن�ساء:
(الهماء)
 .27-25والأبيات ( )18 ،9 ،1يف ذم الهوى .238 :والأبيات ( )5 ،4 ،1يف معجم البلدان 409/5
ّ
وكذلك (( )12 ،11 ،10 ،1عرفات) وكذلك (( )1 ،5 ،4 ،3 ،24التنعيم) .والبيتان ( )9 ،1يف املختار من �شعر
ب�شار .116 :والبيت الأول يف ديوان املعاين  260/1وكذلك يف االختيارين 734 :وثالثة كتب يف الأ�ضداد138 :
وقد �أدرجه الدكتور يحيى اجلبوري يف ال�شعر املن�سوب �إىل �أبي حية النمريي و�إىل غريه من ال�شعراء .185 :والبيت
( )24يف مرا�صد االطالع  .277/1الأبيات ( )15 ،9 ،1يف حترير التحبري  ،481ويف التذكرة احلمدونية البيت
الأول  148/6والبيت ( 344/7 )19ملحمد بن عبد اهلل النمريي .والأبيات ( )12 ،11 ،10يف التذكرة احلمدونية
�أي�ض ًا  148/6لكنها من�سوبة �إىل �سعيد بن امل�سيب .والأبيات ( )12 ،11 ،10 ،21 ،23 ،20 ،18 ،9 ،3 ،1يف
زهر الآداب �ص .174 ،173والأبيات ( )24 ،19 ،18 ،14 ،9 ،6 ،3 ،2 ،1يف خمتار الأغاين .والبيتان (،1
 )5يف الل�سان والتاج (�ضوع ،كفر) .والأبيات ( )19 ،9 ،1يف كامل املربد� 2ص 206 –103ويف املرق�صات
واملطربات 34 :ويف وفيات الأعيان  .40/2والبيتان ( )19 ،9يف كامل املربد� 2ص 207والأبيات،1 ،3 ،24( :
 )9 ،6 ،20 ،21 ،19يف كامل املربد  .227/2والبيتان ( )9 ،1يف نور القب�س �ص 157بال عزو .والبيت الأول يف
معجم ما ا�ستعجم  1316/4و�أ�سا�س البالغة  125/2بال عزو .والأبيات ( )18 ،12 ،11 ،10 ،1يف �أمايل القايل
 .24/2والأبيات ( )9 ،6 ،29 ،25 ،20 ،21 ،19 ،14 ،23 ،16 ،24 ،3 ،1يف احلما�سة الب�رصية ،1229/3
 .1230والأبيات ( )9 ،6 ،20 ،21 ،3 ،1 ،19 ،24يف املحا�سن والأ�ضداد 159 :والبيت ( )19يف ربيع الأبرار
 .175/5والأبيات ( )9 ،1 ،22 ،21 ،19 ،3 ،24للنمريي .والأبيات ( )12 ،11 ،10من�سوبة �إىل �سعيد بن
امل�سيب عند احل�رصي القريواين يف امل�صون .47-44 :والبيت ( )23يف نهاية الأرب 166/7 ،472/4وكذلك
الأبيات ( .280 ،279/4 )19 ،9 ،3 ،1والأبيات (،23 ،22 ،21 ،19 ،18 ،17 ،14 ،12 ،10 ،7 ،4 ،1
 )27يف احلما�سة الب�رصية  205/2وما بعدها والبيت الأول يف الأ�شباه والنظائر للخالديني  74/2 ،105/1والأبيات
( )27 ،23 ،21 ،18 ،17 ،14 ،10 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1يف نزهة الأب�صار  282 ،281/1والأبيات (،5 ،1
 )19 ،9يف ديوان ال�صبابة  179وعند ال�صالح ال�صفدي يف الغيث امل�سجم  .377/1والبيت الأول يف جمهرة اللغة
 256/1والأمايل .24/2 :والأبيات ( )27 ،23 ،18 ،17 ،1يف الوايف بالوفيات  .295/3والبيت ( )25يف
خزانة الأدب للبغدادي  222/4ويف �رشح الكافية البديعية 223 :من�سوب يف هذين امل�صدرين ملن�صور النمريي ولي�سا
يف ديوانه .وهو يف حترير التحبري 481 :ونهاية الأرب  166/7من�سوب لأبي حية النمريي ويف ديوانه ،185 :ولكنه
��ح
ح�����ادث
ق����د ٌمي وم��ن��ه��ا
ٌ
ِّ
م�تر���ش ُ
ُ
ٌ
���ح
أب���ط
�
و
���س��ل��ي��ل
م��ن��ا
م��ن��ازل��ه��م
ُ
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رات(((
ع ِط ِ

��و ٍة َ
ِب��� ِه َزيْ��نَ ٌ
�����س َ
��ب ف��ي ِن ْ

 1تَ َ�ض َّو َع م�سكاً بطْ ُن نَعمان �إ ْذ َم َ�ش ْت

نى
 2تها َديْ َن ما بَ ْي َن ُ
الم َح َّ�ص ِب ِم ْن ِم ً
���ح ٍ
���ات َع��� ِ��ش��يَّ�� ًة
�����ر ْر َن ِب��� َف ٍ ّ
���خ َرا ِئ َ
َ 3م َ

���ان ال ُ���ش ْ��ع��ث��اً وال َغ��� ِب ِ
���رات
���م َ
َونَ ْ
���ع َ

ي��ل��ب��ي َ��ن
ل��ل��رح��م��نِ
ْ

��ح مابين الهماء ف�صاعداً
َ 4ف���أَ ْ���ص��بَ َ
ال����و ْر ِد ف ِ
��م
 5لَ��� ُه �أَ َر ٌج ِب��الْ َ��ع ْ��ن��بَ�� ِر
َ
َ��اغ ٌ

ات(((
معت ِجر ِ

َُْ َ

رات(((
زع ِجز ِع الما ِء ذي الع َ�ش ِ
�إلى ِ
الج ِ

ْ

����ن
تُ��طَ ��لَّ��ع ريَّ����اه ِم َ

ُ

رات(((
الك ِف ِ
َ

من�سوب يف العقد الفريد  324/5والأغاين  209 ،203/6ملحمد بن عبد اهلل بن منري الثقفي (النمريي).
((( يف خمتار الأغاين ونور القب�س ورغبة الآمل وجمال�س ثعلب واملرق�صات واملطربات ول�سان العرب وذم الهوى وجتريد
الأغاين�( :أنْ م�شت) .ويف جمال�س ثعلب والوايف وديوان املعاين واملختار والأمايل واملرق�صات واملطربات ونهاية
الأرب( :خفرات) .يف زهر الآداب( :ت�ضوع طيباً) .ويف العقد (خفرات) مكان (عطرات) .ويف معجم البلدان
وردت (خفرات) يف مو�ضع ووردت (عطرات) يف مو�ضعني .يف ديوان ال�صبابة( :خ�رضات) .يف املختار من �شعر
ب�شار ويف معجم ما ا�ستعجم�( :أن َم َ�ش ْت ....يف ن�سوة خفرات).
ت�ضوع :انت�رشت رائحته .املح�صب :مو�ضع بني مكة ومنى ،وهو �إىل منى �أقرب.
بفج ثم رحن .....م�ؤجترات) .يف جتريد الأغاين ونزهة الأب�صار واحلما�سة الب�رصية ....( :ثم
((( يف العقد( :مررن ٍّ
رحن .....معتمرات) .ويف الأغاين وخمتاره وزهر الآداب ومعجم البلدان ....( :ثم رحن .......م�ؤجترات) .ويف
امل�صون( :نزلن بفخ ثم رحن على منى .....م�ؤجترات) .ويف نهاية الأرب( :نزلن ..ثم رحن ..معتمرات) .ويف
�أخبار الن�ساء( :م�ؤجترات).
فخ :واد مبكة دفن فيه ابن عمر� ،أو هو وادي الزاهر .انظر معجم البلدان (فخ) ،وزهر الآداب .173 :1
((( يف الأغاين ورغبة الآمل( :ف�أ�صبح ......فحزوة �إىل املاء ماء اجلزع) .يف معجم البلدان ونزهة الأب�صار( :ف�أ�صبح ما
بني الهماء ف�صاعداً) .ويف معجم البلدان �أي�ضاً:
(ف�أ�صبح م��ا ب�ين الأراك فحذوه
�إىل اجلذع جذع النخل والعمرات)
و�صائف .....ال َع�شرَ ات) .يف جتريد الأغاين( :ف�أ�صبح ما بني الهماء
يف معجم ما ا�ستعجم( :و�أ�صبح ما بني ال ُنمار
ٍ
وجذوة �إىل املاء ماء اجلزع).
وردت رواية ل�صدر البيت (ف�أ�صبح بطنان الهواء وجوزهم)؛ وقد عدلت عنها واخرتت الرواية التي �أثبتها ملنا�سبتها
�سياق الأبيات ،وهي رواية معجم البلدان ،ونزهة الأب�صار.
ال ُع�شرَ ات :جمع ع�رشة؛ وهي �شجرة لها �صمغ حلو عري�ض الورق.
((( يف معجم البلدان( :له �أرج بالعنرب البحت فاغم مطالع) .ويف مو�ضع �آخر من املعجم( :له �أرج بالعنرب الغ�ض فاغم).
الهند
ويف ل�سان العرب (كفر) والأغاين وجتريد الأغاين ورغبة الآمل ونزهة الأب�صار وديوان ال�صبابة( :له �أَ َر ٌج من مجُ ِم ِر ِ
�ساطع ت َُط َّل ُع) .ويف معجم ما ا�ستعجم( :له �أرج بالعنرب الورد �ساطع) .ويف �أخبار الن�ساء( :لها) مكان (له) و(الفرتات)
ٌ
مكان (الكفرات).
الفراء :الكفر :العظيم من اجلبال .واحدها َك ِفر.
قال
الكفرات:
الطيبة.
رائحته
ر َّيا كل �شيء:
َّ
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او ِ
ات َع ْر ُ�ش ُه
� 6أَ َع َ
ال�س َم َ
��ان ال َِّذي ف َْوقَ َّ
��ن ِب ُ��ع ْ��م َ��ر ٍة
� 7إذَا ك َ
ح��ج �أو َه َ��م ْ��م َ
َ���ان ٌّ

���م ب��ال��بَ��طْ َ
نَ َ
���و ِاع َ
��ح��ا ِء ُ ْ َ َ

ات(((
معت ِمر ِ

ب���دي���ب���اج ع��ل��ى بَ��� َغ ِ
�ل�ات
َ����و َن
ٍ
َع����ل ْ

الع ِت ْيقِ ِب ُع ْم َر ٍة
��ن �إل��ى البَ ْي ِت َ
َ 8خ َ��ر ْج َ
 9يُ َخ ِّمرن �أط��راف البَنَ ِان من التُّ َقى

ؤت���ج���ر ِ
ات
����ب ف��ي نَ�����ذْ ٍر وم����
����و ِاح َ
نَ َ
َ

ات(((
معت ِجر ِ

ويخرج َن
ْ
َ
جنح الليلِ ُ ْ َ َ
رات(((
الك ِّف ِلل َْج َم ِ
��ان َ
َو�أَبْ���� َد ْت بَ��نَ َ

عها
َ 10ول َْي ْ
�ست َك ُ�أ ْخرى �أَ ْو َ�س َع ْت َج ْي َب ِد ْر َ

��د ٍر ال ََح في
على ِم ْثلِ بَ ْ
َات(((
��ن َعرف ِ
ب��ر�ؤي�� ِت َ��ه��ا م��ن راَ َح ِم ْ
ات(((
ال ُّظلُم ِ

ال
رج ً
الم�س ِك َو ْحفاً ُم َّ
َ 11وغال َْت ِببَ ِان ْ

َ

��راءى بَ ْين َج ْم ٍع َف�أَفْتَنَ ْت
َ 12وق ََام ْت تَ َ

ويم�شين َر ْه���واً ِم ْ�شيَ َة
ات(((
لقيت ف�����ؤا ِد ْي َع����ار َِم النظَ َر ِ
ُ

ات(((
الب َقر ِ

الحليم ف����ؤا َد ُه
ي�سلب َن
أوان�����س
� 13
َ
ُ
ْ

َ

��ان �إنني
ي��وم نَ ْ��ع��م َ
 14تَ َق َّ�س ْم َن لُ��بِّ��ي َ

((( يف العقد الفريد�( :أحل الذي� ....أوان�س بالبطحاء) .يف احلما�سة الب�رصية�( :أوان�سُ .....م�ؤْ ِتزرات) .يف خمتار الأغاين
ونزهة الأب�صار�( :أوان�س بالبطحاء م�ؤجترات) .يف الأغاين ورغبة الآمل( :موا�شي ......م�ؤجترات) .يف جتريد الأغاين:
(بيته موا�شي .....م�ؤجترات).
((( يف الأغاين ورغبة الآمل ونزهة الأب�صار( :يخبئن .....ويقتلن بالأحلاظ مقتدرات) ،ويف �أخبار الن�ساء( :يخبئن)
و(مي�شني �شطر الليل معتمرات) .يف العقد الفريد( :يخبئن .....و�سط الليل) .يف املختار من �شعر ب�شار واحلما�سة
الب�رصية والوايف بالوفيات�( :شطر الليل معتجرات) .يف ذم الهوى( :يغ َِّطني .....ويخرجن بالأ�سحار معتجرات).
يف ديوان ال�صبابة( :ويطلعن ن�صف الليل) .يف الغيث امل�سجم( :يطلعن �شطر الليل) .يف حترير التحبري( :ويربزن �شطر
الليل) .يف املرق�صات وزهر الآداب وكامل املربد( :يخبني – يخبئن .....ويخرجن �شطر) .يف نور القب�س( :ويرقدن
جنح).
معتجرات :الب�سات املعاجر؛ وهي �أثواب تلفها الن�ساء على ا�ستدارة ر�ؤو�سهن ،ثم يتجلبنب فوقها بجالبيبهن.
((( يف معجم البلدان ،والتذكرة احلمدونية( :جيب درعها) .يف معجم البلدان( :وحلت بنان).
اخرتت كلمة (جيب) من رواية معجم البلدان والتذكرة احلمدونية ملنا�سبتها للفعل (�أو�سعت).
((( يف التذكرة احلمدونية( :وعلت بنان).
((( يف التذكرة احلمدونية( :يوم جمع) .ويف �أخبار الن�ساء( :ومالت تراءى من بعيد).
((( رهواً :ب�سكون وتتابع .وقيل :ال�سري ال�سهل امل�ستقيم.
((( يف الأغاين وخمتاره ونزهة الأب�صار( :تق�سمن قلبي .....ر�أيت) .ويف احلما�سة الب�رصية ( :تق َّن ْ�صن لبي .....ر�أيت).
ويف �أخبار الن�ساء�( :أنني بليت بطرف فاتك اللحظات).
عارم النظرات� :شديد النظرات حا َّدها.
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�����ص �إِ ْذ ي��ر ِم��ي��نَ��ه
ق��وا ِن َ

��و َم َذاكَ ف َِ�ص ْدنَه
َ 15ر ْم ْ��ي َ
��ن ف����ؤا ِدي يَ ْ

ـ��ح��رو ِر ول��م يُ�س َف ْعن

�سمائم الـ
َ 16جل َْو َن ُو ُج ْوهاً لم تَل ُْحها
ُ

 17يُظَ ِاه ْر َن �أ�ستاراً َو ُد ْوراً ح�صينَ ًة
كمكنُ ٍ
ْ
��ن البَ ْي ِ�ض تَ ْحتَ ُه
 18ف َُه َّن
ون ِم َ

ات(((
َظ ِفر ِ

َ

رات(((
بال�سب ِ

َّ َ

رات(((
بالحج ِ

ال��دو
ون
ويقطع َن ُد َ
ْ
ّ
ات(((
ع��ق��ا ٌد ِم��ن ا َلأنْ��� َق���ا ِء ِبال َق َف َر ِ
ات(((
��ن ْان يَ��لْ�� َق ْ��ي��نَ�� ُه َح ِذ َر ِ
وك��ن ِم َ
َّ
ُ ُ

ري َرا َع َها
ْ��ب النُّ َم ْي ِّ
فلما َر�أَ ْت َرك َ
َّ 19
ف�ستَ ْرنَها
 20وق���ام َج َ
����وا ٍر دون��ه��ا َ

ال���دي���ب���اج وا ِل���ح���بَ���رات
ب���أك�����س��ي�� ِة
ِ
ات(((
أوان�������س ال � ُ��ش ْ��ع��ث��اً وال َغ ِب َر ِ
�
َ

الع َرا ِنينِ كال ُّد َمى
َ 21د َع ْت ن�سو ًة ُ�ش َّم َ
 22ف�أدنين حتى ج��اوز الركب دونها

حجاباً م��ن ال َق ِّ�س ِّي

والحبرات(((
ِ

َ

((( يف حترير التحبري:
قط ْع َن ا َ
َّ
ْ
نني
ل
قت
ن
ز
����ر
ب
إن
�
ال��ل��وات��ي
فهن
حل َ�شا َح����َسَرَ َات
غ
إن
�
و
َ َْ
ِ �ْبننْ
حرور).
(�سمائم
آمل:
ل
ا
ورغبة
أب�صار
ل
ا
ونزهة
((( يف الأغاين وجتريده واحلما�سة الب�رصية
ٌ
ٌ
تلحها :الحته ال�شم�س ولوحته :غريت وجهه .ال�سمائم :جمع �سموم وهي ريح حارة �أو حر النهار� .سفعته :غريته.
ال�سربات :جمع �سربة وهي �شدة برد ال�شتاء.
((( ظننت �أن املخطوطة تفردت بهذا البيت؛ ولكني وجدته يف �أخبار الن�ساء باختالف ي�سري:
ي��ظ��اه��رن �أ���س��ت��اراً ودوراً كثرية
ويقطعن دور اللهو باحلجرات
الدو :ال�صحراء.
�شجر ورقه يلحم اجلراح.
((( عقاد :عقد
ٍ
((( يف الأغــاين وجتريــده ونهــاية الأرب واحلما�سة الب�رصية والوايف ونزهة الأب�صار( :وملَّا) .ويف نزهة الأب�صار (ب�أن)
(وكن متى يلقينه) .ويف العقد الفريد وخمتار الأغاين واملرق�صات
مكــان (�أن) .ويف احلما�ســة الب�رصية �أي�ضــاً:
َّ
واملطربات ،وزهر الآداب ،والوايف ،وربيع الأبرار :وجمال�س ثعلب( :وملا� ....أعر�ضت) .ويف ذم الهوى( :النمريي
�أعر�ضت) .ويف ديوان ال�صبابة وامل�صون ( :وملا� .....أعر�ضت بكر ٍه لأن) .ويف �أخبار الن�ساء( :وملا) و(�أعر�ضت)
و(تلقينه).
بدنا نوا�رض) .ويف امل�صون للح�رصي( :بدنا �أوان�س .....وال عفرات) .ويف
((( يف العقد الفريد( :دعت ن�سوة �شم العرانني َّ
(بدن ًا نواعم) .ويف �أخبار الن�ساء( :ملء العني كالظبيات) .ويف رغبة الآمل وزهر الآداب:
احلما�سة الب�رصية والكاملَّ :
(بزال نواعم) .ويروى يف رغبة الآمل وجمال�س ثعلب �أي�ضاً( :وال غفرات) .يف الأغاين ،وخمتاره ،وجتريده ،ورغبة
الآمل ،ونزهة الأب�صار و�أخبار الن�ساء( :و�أقبلن)
((( يف العقد( :ف�أدنني ملَّا قمن يحجنب) .ويف زهر الآداب( :ف�أبرزن ملا قمن يحجنب) .يف احلما�سة الب�رصية( :ف�أرخني).
ويف رغبة الآمل( :ف�أدنني ملا) .ويف جمال�س ثعلب( :ف�أدنني .....فوقها) .ويف زهر الآداب( :ف�أبدين) .ويف امل�صون
للح�رصي( :ف�أبرزن ملا قمن يحجنب) .ويف �أخبار الن�ساء( :ف�أبدين ..زينباً).
الق�سي :ثياب من�سوبة �إىل «ق�س»؛ بلدة كانت بني العري�ش والفرماء من �أر�ض م�رص ،ي�صنع فيه ثياب من كتان خملوط
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فقلت:
23
ُ

َ
غ�صون ِ
��م ْ��ر ِد ُ ْ َ
نياع الْ َ
ات(((
عيم ُم ْختَ ِد َر ِ
��ن التَّ ْن ِ
��ن ِم َ
َخ َ��ر ْج َ
رات(((
مهت ِ�ص ِ

تناول َْت
يعافير ال��ظِّ��ب��ا ِء َ
ُ
َع ْيني مثلَ ِ���س ْ��ر ٍب ر�أي��تُ�� ُه

��ر
 24فلم تَ َ
 25ف ِ��ك ْ��د ُت ا�شتياقاً نَ ْح َو َها و�صباب ًة

ات(((
ح�سر ِ

َّ��ع نَ ْف�سي دونَ َ
تَ�� َق��ط ُ
��ه��ا َ َ َ

بزينب غمر ًة
���او ْد ُت ِم ْن َو ْج ٍ��د
َ
َ 26و َع َ

الحب ذو
الحب �إ َّن
من
َّ
ِّ

ِرون َمال ََمتي
 27فَظَ لَّ ِ�ص َحابي يُظْ ه َ

وا�ستح ِي �إ َّن َ�صبَاب ًة
ا�ستَ ِف ْق
ْ
 28فقالوا ْ

ََ

وقوفاً على الأف��را���س

ات(((
والب َكر ِ

��ك الأ���ش��واقَ
تُ َ��و ِّ���س��نُ َ

ات(((
والزفَر ِ

الع ْ�ص ِب
بَ َلل ُْت
رداء َ
َ

فراج ْع ُت نف�سي والحفيظ َة بعدما
َ 29

ات(((
َغمر ِ

َ َ
َ

ات(((
بالعبر ِ

َََ

احل َربات :جمع ِح َربة؛ وهي �رضب من برود اليمن املو�شى .وقد اخرتت للبيت رواية الأغاين وجتريده وخمتاره
بحريرِ .
ونزهة الأب�صار والوايف وجمال�س ثعلب بد ًال من رواية:
و�أب���دي���ن مل��ا ق��م��ن يحجنب زينب ًا
بطون ًا لطاف الطي م�ضطمرات
لأنها �أدق منها ،ولأن الأخرية تنايف الذوق العام وتف�سده .كما نبه �إىل ذلك الأ�ستاذ فاروق �شو�شة.
((( يف رواية رغبة الآمل( :نياع الورد) .يف جتريد الأغاين ويف نزهة الأب�صار واحلما�سة الب�رصية( :نياع غ�صون) ،ويف
�أخبار الن�ساء (قلت .....نياع غ�صون).
يعافري :جمع يعفور؛ وهو الظبي لونه لون العفر ،وهو الرتاب .ناع الغ�صن :متايل؛ واملراد هنا الغ�ض النا�ضج من ثمر
الأراك .مهت�رصات :معطوفات من اهت�رص الغ�صن عطفه و�أماله؛ واالحتمال الأقرب �أن تكون ب�صيغة ا�سم الفاعل.
((( يف العقد الفريد( :ومل .....معتمرات) .ورغبة الآمل( :معتجرات) .ويف معجم البلدان وزهر الآداب ومرا�صد
االطالع( :فلم .....معتمرات) .ويف زهر الآداب( :معتمرات) .ويف احلما�سة الب�رصية( :م�ؤجترات) .ويف امل�صون:
(ومل) و(�إىل) مكان (من) و(معتمرات) مكان (خمتدرات) .ويف �أخبار الن�ساء( :ركب .....التعمري معتمرات).
ال�رسب :القطيع من البقر والظباء؛ واملراد به هنا جماعة من الن�ساء .خمتدرات :الزمات خدورهن �أي م�سترتات،
واملق�صود باخلدور الهوادج.
((( يف الأغاين وخمتاره ورغبة الآمل ونزهة الأب�صار�( :إثرها َح�سرَ َات) .ويف �أخبار الن�ساء (وكدت� .....إثرها َح�سرَ َات).
أقطع) .يف جتريد الأغاينِّ �( :
يف الأغاين والوايف( :وكدت) (� ِّ
أقطع نف�سي �إثرها) .ويف خزانة الأدب:
و�إن ِغ�ْبننْ َ َّ
فهن ال��ل��وات��ي �إن ب����ر ْزنَ قَت ْل َنني
ات
قط ْع َن احل�شا َح����َسَرَ َ ِ
ويف �رشح الكافية البديعية ( 223دونها زفرات).
((( يف �أخبار الن�ساء( :وغادرت من وجدي).
غمرة احلب� :سكرة احلب ،فهي تعاوده �إذ ال �سلطان له عليها .تو�سن فالن فالناً� :إذا �أتاه عند النوم.
((( يف �أخبار الن�ساء( :وظل .....على لوعة الأ�شواق والزفرات).
((( يف �أخبار الن�ساء�( :إمنا) مكان (بعدما).
((( احلفيظة التي حتفظ الرجل؛ �أي تغ�ضبه �إذا وتر يف حميمه �أو يف جريانه .الع�صب� :رضب من الربود ،وقيل :هي برود
ي�صبغ غزلها ثم ين�سج.
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ال��ع��اذالت َ�س َفا َه ًة
 30وفيها �أت��ان��ي
ُ

ط��ل��وع الفجر
قبيل
ِ

��ن ر�أي ال�سوء �شيعاً ِل ُ�صرمها
� 31أرا ُه َّ
��ن ب��غ��ي�� ِر ِه
���ن ب���أم��ر ف��ان�� َق��ل َْ��ب َ
َ 32و ِج��� ْئ َ

زاجر
 33وقد كان من ِع ْ�صيا ِن َي
َ
النف�س ٌ

ات(((
مبتكر ِ

َ

��ع��تَ ِ
��ح ِ
��ذ ِ
رات
ف��ج�� ْئ��ن ك��م��ا يَ ْ
��ن ُم ْ
�����س ْ��ب َ

ـ3ـ

وقال(((:

َ���د ُع ِ
م�شتَهرات
خ
��ن ْ
��وا���س��ئ ق ْ
��و���ص��ي َ
َ
ات(((
ِل ِ
ُ���ن معت ِب َر ِ
��ر ٍة لَ��و ْ ك َّ
���ذي ِع ْ��ب َ
[الوافر]

ي���وم ب��ان��وا
���ت َ
أه���اج ْ
��ن َ
َ �1
���ك ال��ظ��ع��ا ِئ ُ

ظعائن ُ�أ���س�� ِل َ
المنَ َّقى
2
��ك ْ
��ت نَ�� ْق َ
ُ
��ب ُ
��وارِي
 3على ال��بَ�� َغ�لا َِت �أ���ش��ب��ا ِه َ
ال��ج َ

ب��ذي ال��� ِّز ِّي الجميلِ من

أثاث(((
ال ِ

���ت � َّأي
��ح ُّ
��ث �إذا َونَ ْ
تُ��ـ َ

احتثاث(((
ِ

���راط���لَ��� ِ َة ال��� ِّد ِ
م���اث
م��ن ال�� ِب��ي��� ِ��ض َ
ال���ه َ

((( ال�ضمري يف (فيها) عائد على زينب.
((( يف �أخبار الن�ساء( :يف) مكان (من).
((( الأبيات كاملة عدا الثالث يف :نزهة الأب�صار  283/1والأغاين  .140/6والبيت الأول يف جمهرة اللغة �( 14/1أ ث
ث) واال�شتقاق ،86 :وفتح القدير  374/3و�أ�ضواء البيان  485/3ملحمد النمريي الثقفي .والأبيات ()6 ،5 ،1
يف املحب واملحبوب  18/2ملحمد بن عبد اهلل النمريي الثقفي ،وموا�سم الأدب  .83/2والأبيات ( )5 ،2 ،1يف
الأنوار وحما�سن الأ�شعار  .712والأبيات ( )3 ،2 ،1يف معجم البلدان (نقب) .والأبيات ( )6 ،5 ،2 ،1يف زهر
الآداب  174/1ومقايي�س اللغة  .8/1ويف الل�سان والتاج (ر�أى) والبيتان ( )2 ،1يف مرا�صد االطالع .1384/3
ويف كامل املربد  786/2قال املحقق« :بهام�ش الأ�صل ما ن�صه( :هذه الأبيات وقعت يف �شعر عروة بن �أذينة ،وفيها
هذان البيتان:
���م
ُ���ع
ن
آل
�
ت�ل�اق���ي
أن
�
ؤم���ل
����
ت
م�����س�تراث
ء
ل���ق���ا
م���ن
ل���ك
ف��ي��ا
ٍ
ِ
ْ ٍ
أالق �أن���ت يف احل��ج��ج ال��ب��واق��ي
كما الق��ي��ت يف احل��ج��ج ال��ث�لاث)
� ٍ
�سقط البيت الثالث من جمع الدكتور القي�سي ،وقد ا�ضطررت �إىل كتابة الق�صيدة كاملة حتى ال يختل ن�سقها.
((( يف الل�سان و�أ�ضواء البيان وفتح القدير�( :أ�شاقتك .....بذي الرئي) .ويف جمهرة اللغة ومقايي�س اللغة والتاج وحما�سن
الأ�شعار والكامل (�أ�شاقتك) .يف املحب واملحبوب :يوم َو َّل ْوا.
الظعائن :الن�ساء يف الهوادج ،واحدتها ظعينة� .أثاث :من (�أُثاثة) (فُعالة) � َّإما من �أَ َّث النبت� :إذا كثفت �أغ�صانه� ،أو من
�أثاث البيت وهو متاعه من فر�ش �أو غري ذلك .انظر :اال�شتقاق.86 :
َّت).
((( يف زهر الآداب( :ظعائن �أَ ْ�س َل َك ْت يف َب ْط ِن ق ٍَّوَ .....رن ْ
نقب املنقَّى :مو�ضع بني مكة والطائف.
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راث(((
م�ست ِ

ف��ي��ال َ
َ��ك م��ن ل��ق��ا ٍء ُ ْ َ
ث(((
��ع��اج��اً تَ��رتَ��ع��ي بَ�� ْق��ل ال ِبراَ ِ
ِن َ

�����ص َ��رى
 4تُ����ؤَ ِّم���لُ �أن
ت�لاق��ي �أه���ل بُ ْ
َ
ي���وم ب��انُ��وا
ال��ح��دائ��ج َ
 5ك�����أ َّن ع��ل��ى َ

��ام �إذا تَ��داع��ى
��م ُ
��ج�� ِن��ي َ
 6يُ َ��ه��يِّ ُ
ال��ح َ
ِّ
ال��ت��ب��ك��ي
���ن م���ن
 7ك������أن ع���ي���ونَ ُ
���ه َّ
أالق �أن���ت ف��ي ال ِ
ٍ �8
��ج البَواقي
��ج ِ
��ح َ

ال��ن��وائ��ح
كما َ�سجع
ُ

بالمراثي(((
الكباث(((
َ

الج ْزع �أو يُ ْن ُع
ُ
ف�صو�ص َ
الق��ي��ت ف��ي ال ِ
ِ
ال��ث�لاث
��ح��ج��ج
ك��م��ا
َ

ـ4ـ
[الطويل]

وقال(((:

ا�ض ِ
الح َمى � ْإح َدى اللَّيَالي ال َغ َوا ِب ِر
ِع َر َ
و أ�َ ْه���لَ ِ
ري�ش طَا ِئ ِر
الح َمى يَ ْه ُفو ِب�� ِه ُ

��رى
 1تَ َ��ع�� َّز ِب َ
�����ص ْ��ب�� ٍر ال َو َج���� ِّدكَ لَ ْ
���ن تَ َ

��ن ت��ذكُّ�� ِر ِه ِ
الح َمى
 2ك����أَ َّن ف����ؤا ِدي ِم ْ

ـ5ـ
[الطويل]

قال(((:

((( (م�ستزارٍ ) مكان (من لقاء).
م�سرتاث :م�ستبط�أ.
((( يف زهر الآداب( :الهوادج) يف مو�ضع (احلدائج) ،ويف الكامل (الظعائن) .ويف الأنوار وحما�سن الأ�شعار ويف املحب
واملحبوب( :ك�أن على القالئ�ص).
واحل ْدج  :من مراكب الن�ساء مثل الهودج .النعاج :البقر الوح�شي .الربث :الأر�ض ال�سهلة.
احلدائج :جمع حديجة ِ
((( يف زهر الآداب( :يهيجك .....تداعى كما �سجع النوادب) .ويف جتريد الأغاين( :يهيجني .....يف املراثي) .ويف
املحب واملحبوب�( :إذا تغنى).
((( اجلزع :اخلرز اليماين .الكباث :الن�ضيج من ثمر الأراك� ،أو غري الن�ضيج منه.
((( له يف التذكرة احلمدونية  ،69/6ولعبد اهلل بن منري بن خر�شة الثقفي يف جمموعة املعاين ،153 :ولل�صمة الق�شريي يف
تزيني الأ�سواق ،169 :و�أكرب الظن �أن عبد اهلل بن منري بن ح�سو�سة الثقفي هو نف�سه حممد بن عبد اهلل بن منري بن خر�شة
الثقفي ال�شاعر الثقفي يف الع�رص الأموي ،ووا�ضح ما بني خر�شة وح�سو�سة من ت�شابه يف الر�سم ،فاحتمال التحريف
وارد بن�سبة كبرية؛ ولذا ف�إين �أرجح ن�سبة البيتني �إىل حممد بن عبد اهلل بن منري بن خر�شة الثقفي.
((( البيت للنمريي ،هكذا دون حتديد يف الل�سان (ر�أبل) ،ولعل قائله حممد بن عبد اهلل النمريي ،وذكر حمققو الل�سان يف
حا�شية ال�صفحة �أن البيت م�أخوذ عن اخلزانة ،وو�ضعوا ا�سم القائل بني معقوفتني [عبد اهلل] ،وهو مما يرجح �أنه حممد
بن عبد اهلل النمريي ،وقد �سقط البيت من جمع القي�سي.
الرئْبال :من �أ�سماء الأ�سد والذئبُ -ي ْه َم ُز وال ُي ْه َم ُز -واجلمع رئبال وريابيل ،وقيل :الرئبال الذي تلده �أمه وحده.
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َ��م��ا كُ��نَّ��ا يَ���داً ف��ي قتا ِلنَا
َونُ��لْ�� َق��ى ك َ

ـ1ـ
وين�سب �إلى النميري(((:

��ام َوال ْ
�����س
َريَ��ا ِب��ي��لَ َم��ا ِف��ي��نَ��ا ك َ
َ��ه ٌ
َن��ك ُ
[الطويل]

��ج بك الهوى
1
َ
تجنبت ليلى �أن يَ�� ِل َّ
 2ول��م �أَ َر ليلى َغ ْ��ي َ��ر م��وق ِ
��ف �ساع ٍة

ب(((
التجن ِ

وهيهات كان
الحب قبلَ
َ
ُّ
ب(((
الم َح َّ�ص ِ
نى ترمي ِح َج َار ُ
ببطن ِم ً
ُّ

 3ويُ ْب ِدي الح�صى منها �إذا َق َذف َْت به

َ
الم َخ َّ�ض ِب
من ال��بُ ْ��ر ِد �
أط��راف البَنَ ِان ُ
ب(((
نجم ُم َغ ِّر ِ
مع ال�صبح في �أعقاب ٍ

أ�صبحت من ل َْيلى الغدا َة كناظ ٍر
 4و�
ُ
� 5أال �إن��م��ا غ�����ا َد ْر ِت ي��ا � َّأم م��ال ٍ
��ك

الريح يَذْ ِ
هب
هب به
ً
�صدى �أينما تَذْ ْ
ُ
َّب(((
ب�أ�سفلِ ِن ْ��ه ٍ��ي ذي َع���را ٍر َو ُحل ِ

ن���ام َغ�� َزالُ��ه��ا
 6وم���ا ُم��� ْغ���زِ لٌ �
أدم�����اء َ
ُ

رجل كهام :متباطئ عن الن�رصة واحلرب ،و�سيف كهام :ال يقطع .الناك�س :املط�أْ ِط ُئ ر� َأ�س ُه.
((( الأبيات يف احلما�سة ال�شجرية  534/1ملحمد بن النمريي ،ويف معجم البلدان (خيف) لن�صيب ،وقيل :للمجنون
قي�س بن معاذ وقي�س بن امللوح ،والأبيات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1يف الوح�شيات .198 :والأبيات ( )5 ،4 ،3 ،2يف
اللآيل  181/1والكامل للمربد  .166/1والأغاين 22/2واحلما�سة الب�رصية  ،89/2ويف املرق�صات �ص 34تروى
له وللمجنون الأبيات ( ،)4 ،5 ،3 ،2ويف م�صارع الع�شاق 236 :وامل�ؤتلف 188 :للمجنون .والأبيات (،2 ،1
 )5 ،4 ،3له �أي�ض ًا يف تزيني الأ�سواق  .124والأبيات ( )6 ،4 ،3 ،2 ،1من ق�صيدة طويلة يف ديوان جمنون ليلى:
 ،80-78والبيت الرابع يف �صحاح اجلوهري (غرب) �أدرجه الدكتور يحيى اجلبوري يف ديوان �أبي حية النمريي:
� 184ضمن ما ن�سب �إليه ،والبيت عند الباقالين يف �إعجاز القر�آن 215 :من دون عزو ،والبيت يف الل�سان (غرب)
لقي�س بن امللوح؛ قال ابن منظور« :وقد ن�سب املربد هذا البيت �إىل �أبي حية النمريي» .لكن البيت يف كامل املربد
لقي�س بن امللوح  ،272/1وذكر الدكتور اجلبوري �أمراً �أزال به هذا اخللط فقال« :لعل ابن منظور قد وهم والتب�س
عليه قول املربد :وحدثني عبد ال�صمد بن املعذل قال� :سمعت الأ�صمعي يثبته ويقول :مل يكن جمنوناً� ،إمنا كان به لوثة
كلوثة �أبي حية النمريي ،وهو من �أ�شعر النا�س (�أي املجنون) ومن �شعره :ومل �أر ليلى بعد موقف �ساعة ..الأبيات ،ومنها
هذا البيت :ف�أ�صبحت من ليلى »..والبيت يف ديوان جمنون ليلى 79 :من ق�صيدة للمجنون ،والبيت ال�سابع يف الل�سان
(ربب) من دون عزو .والبيتان الأخريان يف الل�سان (دور) وعقالء املجانني .49
((( يف تزيني الأ�سواق�( :إذ يلح) .ويف الوح�شيات( :حني لج).
((( يف الوح�شيات واحلما�سة الب�رصية والأغاين والبلدان وتزيني الأ�سواق( :بعد موقف) .ويف الأغاين وتزيني الأ�سواق
ومعجم البلدان ( :بخيف منى ترمي جمار).
((( يف الوح�شيات واحلما�سة الب�رصية( :ف�أ�صبحت) .ويف معجم البلدان( :من ال�صبح).
(بدوار نهي).
((( ويف الل�سانَّ :
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��ن لَ ْ��ي�� َل��ى وال � ُّأم ف َْ��رق ٍَ��د
أح�سن ِم ْ
 7ب� َ

ـ2ـ

وين�سب �إلى النميري(((:

[الطويل]

الخليطُ ليَ ْنبَتُّوا
���وا َع��� َد ِل��لْ��بَ ْ��ي��نِ َ
 1تَ َ
حاجات �إ ِْليه ِْم كثير ٌة
النف�س
 2وفي
ِ
ٌ

َغ ِ�ض َ
ي�ض ُة ط َْر ٍف ُر ْعتَها َو ْ�سطَ َ ْ َ

ب(((
ربر ِ

وقالوا لراعي ال��ذو ِد ِ
ال�س ْب ُت
موع ُدكَ َّ

ـ3ـ

وين�سب �إلى النميري �أي�ض ًا(((:

ِ
الوق ُْت
ال�س ْب ِت ل َْو ق َْد َدنَا َ
وموع ُد َها في َّ
[الطويل]

نحن ِ
بالخ ِ
يف ِم ْن ِمنى
ٍ 1
وداع دعا �إذ ُ

ِ
فهيَّ َج
لوعات ال��ف���ؤا ِد وم��ا َ
ك��ان ِف��ي َ�ص ْدرِي
�أط��ار بل َْيلَى طائراً َ
ي ْدري(((

با�سم ليلى َغ ْ��ي�� ِره��ا فك�أنَّما
 2د َع���ا
ِ

املغزل� :أم الغزال؛ مغزل :يقال :ظبية مغزل �أي ذات غزال ،وهو ال�شادن قبل الإثناء حني يتحرك ومي�شي ،وت�شبه به
أ�سفل ِن َْهي :وهو الغدير وكل مو�ضع يجتمع فيه املاء .عرار :نبات
اجلارية يف الت�شبيت .والأدماء :ال�شديد ال�سمرة .ب� ِ
طيب الرائحة.
((( يف ل�سان العرب (�أم �شادن) يف مو�ضع (�أم فرقد).
احللب :نبت ينب�سط على الأر�ض وتدوم خ�رضته ،له ورق �صغار يدبغ به.
((( البيتان يف كامل املربد  244/1من�سوبان ملحمد بن منري ،وله يف �شعراء �أمويون 122/3؛ ونقل حمقق الكامل 319/1
عن املر�صفي قوله« :ون�سبه بع�ض النا�س البن املعذل ال�شاعر العبا�سي ،وزاد يف ال�شعر �أبياتاً» .و�أورد ثمانية �أبيات،
وانظر :رغبة الآمل72/3 :؛ ولكن الأقرب �إىل ال�صواب �أنهما مع بقية الق�صيدة ليزيد بن �ضبة ،و�سي�أتي بيان ذلك.
((( الأبيات احلما�سة ال�شجرية  535/1ملحمد بن عبد اهلل النمريي ،وهي عدا الثالث لن�صيب بن رباح يف ديوانه .94
ون�سبت للمجنون قي�س يف ديوانه .162 :البيتان ( )2-1يف الأغاين  55 ،22/2وال�شعر وال�شعراء  572وتزيني
الأ�سواق 34 :والزهرة  167/1وحما�رضة الأبرار  210/2للمجنون ،وهما من دون عزو يف ديوان ال�صبابة 15
والوح�شيات  .196والبيت الثالث لن�صيب يف �صحاح اجلوهري ،والل�سان ،والتاج (نفر) .والبيتان ( )2 ،1جلميل
امللوح» .يف
بن معمر العذري يف احلما�سة الب�رصية  225/2وقال �صاحب احلما�سة« :ومنهم من ن�سبها �إىل قي�س بن َّ
ملوح بن مزاحم ،يت�صل ن�سبه عند �صاحب الأغاين �إىل
تزيني الأ�سواق « :97املجنون – على ال�صحيح -هو عامر بن ّ
كعب بن ربيعة بن �صع�صعة) ،ثم �أورد البيتني ( )2 ،1وزاد عليهما �آخرين .انظر :تزيني الأ�سواق.109 :
أطراب) .يف
((( يف احلما�سة ال�صغرى وال�شعر وال�شعراء وتزيني الأ�سواق( :فهيج �أحزان الف�ؤاد) .ويف الأغاين( :فهيج �
َ
ديوان ال�صبابة( :فهيج �أ�شجان الف�ؤاد).
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 3فهل ي���أثَ َ��م��نِّ��ي اهللُ ف��ي � ْأن ذكرتُها
أط��ر َد ما بالقو ِم من ك ََ�سلِ َ
الك َرى
4ل ُ

وع َّلل ُْت �أ�صحابي بها ليل َة

َّ

��ن ك ٍ
َ�لال ومن ْ
وما بالمطايا ِم ْ

فَت ِر(((

أحب ِ
حب ليلَى و�ساكناً
الح َمى من ِّ
ُّ � 5

ت ليلى على ال َغم ِر(((
على ال َغم ِر �إن ُخبر ُ

ْ

ان �أَن��� ُ��ش�� ُد ناقتي
���ر َ
����ر ْر ُت على ُم َّ
َ 6م َ

ن�����ش�� ُد
تعر�ضاً
 7وم��ا �أَ ُ
َّ
ال�����ورا َد �إال ُّ

الن ْف ِر(((

ْ

ِّ ْ

ب ْك ِر(((

ومالي عليها من َقل ٍ
ُو�ص وال َ

ـ4ـ

وين�سب �إلى النميري(((:

لوا�ضحة ال�� َّل��بَّ ِ
��ات طيِّبَ ِة

�ش ِر(((
الن ْ

َّ

[المتقارب]

��ى َغ����زِ لْ
����ن ِل�� َق��ل ٍ
ْ��ب ُم َ
� 1أال َم ْ
��ع��نَّ ً

الم ِحلّ (((

��ب ال ُ��م ِ
يُ ِ
أخ���ت
��ح�� َّل�� َة � َ
��ح ُّ
ِك بين ال�� ِع��� َ��ش��ا ِء وب��ي��ن الأُ�صلْ (((
ُ
َ
ُ

َ�����رع الأرا
��������ر َاء ْت ل��ن��ا
َ
ي����وم ف ْ
 2تَ َ

��ج�� ِب��ي��لَ
 3ك������أ َّن ال��� َق���رنْ���فُ���لَ وال�� َّزنْ َ

الخ َز َامى وذ َْو َب
���ح ُ
َورِيْ َ

الع�سلْ (((

َ

((( يقال� :أثمه اهلل يف كذا ي�أ َث ُمه؛ �أي :عده عليه �إثماً ،فهو م�أثوم .وي�أ َث َم ِّني :خمالف للقاعدة؛ والأ�صل� :أ ّثم ُي�ؤَ ِّثم.
((( الكرى :النوم .كالل :تعب.
((( الغمر :املاء الكثري.
((( القلو�ص :الفتية من الإبل ،وقيل :هي الثنية ،وقيل :ابنة املخا�ض .مران :ا�سم مو�ضع بني الب�رصة ومكة لبني هالل من
بني عامر .وقيل :بني مكة واملدينة .وقد ورد يف (�أ�سماء جبال تهامة و�سكانها) �ضمن نوادر املخطوطات .438 :قال
مران ،قري ٌة غ َّن ُاء كبرية كثرية العيون والآبار والنخيل واملزارع ،وهي على
عرام عند ذكره للحجاز« :وقرية يقال لها َّ
طريق الب�رصة لبني ماعز ،وبها ح�صن ومنرب ونا�س كثري».
((( اللبات :جمع لبة؛ وهي اللهزمة التي فوق ال�صدر .الن�رش :الريح الطيبة.
((( الأبيات ملحمد النمريي يف :الأغاين  146/6ونزهة الأب�صار  ،284/1والأبيات خلالد بن يزيد بن معاوية يف زوجته
رملة بنت الزبري ،وقيل� :إنها لأبي �شجرة ال�سلمي ،انظر :الأغاين  ،146/6والبيتان ( )4 ،3يف ديوان امرئ القي�س:
 156ولكن باختالف .وقد �سقط البيتان ( )6 ،5من جمع الدكتور القي�سي.
((( يف جتريد الأغاين�( :أَ َح َّب املُ ِح َّلةَ).
املُ ِحل هنا :هو احلجاج بن يو�سف؛ �سمي بذلك لإحالله الكعبة .انظر :الأغاين .146/6
((( يف جتريد الأغاين( :بني الع�شي).
اخلزامى :نبات طيب الرائحة.
((( يف الأغاين( :ك�أن املدامة والزجنبيل) .ويف ديوان امرئ القي�س( :ك�أن املدام و�صوب الغمام).
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�إذا ما َ�ص َفا ال َ
َ��ب
��ك ْ��وك ُ

���������ر ُد �أن���ي���ا ِب���ه���ا
�����ع�����لُّ ب����ه بَ
 4يُ َ
ْ
ل��ج��ار ِت��ه��ا َه����لْ َر�أَيْ������ـ
وق���ال���ت
5
ْ
َ

���م��� ُه ���ض��اح��ك��اً
�������س َ
َ 6و�أَ َّن تَ���بَ ُّ

َْ

الرجلْ
ِت �إ ْذ �أ ْع َ��ر َ
ْ��ب ِف ْعل ُ
���ض ال َّ��رك ُ
ل��ق��ل��ب َغ�����زِ لْ
ٍ
� َأج������� َّد ا���ش��ت��ي��اق��اً

ـ5ـ

وين�سب �إليه(((:
��ر ٍب ر�أي��تُ�� ُه
���ر َع ْ��ي��ن��ي م��ث��لَ ِ���س ْ
ول��م تَ َ

المعت ِدلْ (((

[الطويل]

ـ6ـ

وين�سب �إليه قوله في رثاء زينب(((:

َخ َر ْج َن َعل َْينَا من ِ ُز َق ِ
��اق ابنِ

واقف(((
ِ

[الطويل]

1
َ��وارقُ�� ْه
لزينب ط َْ��ي ٌ
َ
��ف تَ ْعتَرِيني ط َ
ِ
الع�شي يُجيبُه
��رنَ��ا ُن
2
�سيبكيك ِم ْ
ِّ

ارج َحنَّ ْت
النج ُم َ
هدوءاً �إذا ْ

لواح ُقه(((

ْ

مرا ِف ُقه(((

َطيف ِ
بنان َ
ل ُ
الك ِّف ُد ْر ٌم َ َ ْ

و�سط ال�سماء اعتدل) .ويف ديوان امرئ القي�س( :ا�س َتق َْل).
((( يف جتريد الأغاين�( :إذا النجم ْ
((( البيت يف الأغاين  187/21مع ثالثة �أبيات �أخرى من دون عزو ،ويف الأغاين � 188/21أي�ض ًا من دون عزو �أي�ضاً.
و�أورده املربد يف الكامل  208/1بعد �أبيات ملحمد بن عبد اهلل بن منري الثقفي بقوله :كما قال ،..:لعمر بن �أبي ربيعة،
قال الدايل حمقق الكامل يف حا�شية ال�صفحة« :لي�س البيت له» �أي لي�س لعمر بن �أبي ربيعة ،و�إن كنت قد وجدت
البيت -وحده -يف ديوان عمر بن �أبي ربيعة ،278 :وورد البيت يف الكامل  1039/2مع بيت �آخر من دون عزو،
ولكن ن�سبه املحقق �إىل هدبة بن خ�رشم العذري ،وذكر �أن البيتني يف ديوانه.117 ،116 :
والبيت مع بيت �آخر يف اخلزانة  467/11من دون عزو ،ون�سبه عبد ال�سالم هارون �إىل عمر بن �أبي ربيعة وقال« :كما
يف الكامل ،وملحقات ديوان عمر» ،والبيت مع �أبيات �أخرى يف منتهى الطلب  214/8لهدبة بن خ�رشم العذري.
مل يتتبع الدكتور القي�سي البيت يف مظانه املختلفة ،فاقت�رص على م�صدر واحد وهو كامل املربد ،و�أ ْث َب َت البيت يف �شعر
أرجح ن�سبة البيت �إىل حممد النمريي ،ولي�س يف خال�ص �شعره ،ويف البيت �إقواء.
حممد النمريي؛ ولكني � ُ
((( ال�رسب :هو القطعة من الن�ساء� ،أو من الظباء �أو من البقر �أو من الطري.
((( الأبيات يف الأغاين  143/6ورغبة الآمل  .138/8والبيت الثالث يف الل�سان والتاج «منرق» ملحمد الثقفي ،وين�سب
�إىل ن َُ�ص ْيب يف كامل املربد 137/3؛ قال املحقق« :والبيت �أن�شده �أبو الفرج يف الأغاين  140 /10ثالث ثالثة
للنمريي؛ وهو حممد بن منري الثقفي ،وهو يف ديوانه .»110 :والأبيات يف جمع القي�سي؛ لكنه مل يذكر لها تخريج ًا
مف�ص ً
ال ،و�أرجح �أن تكون الأبيات ملحمد بن عبد اهلل بن منري الثقفي؛ وذلك لتعدد امل�صادر التي �أثبتت الأبيات له.
((( ارجحن النجم :مال �إىل الغروب.
((( مرنان الع�شيُ :ك ِّن َي به عن ال�صنج ذي الأوتار ،وهو من �آالت الطربُ .د ْر ٌم :جمع �أدرم؛ وهو من ال حجم لعظامه.
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� 3إذا ما ب�ساط الل َّْهوِ ُم � َّد و�أُلق ِي ْت

ِل���لَ���ذَّات���ه �أن���م���اطُ���ه

ونمارقه(((

َ

ْ

ـ7ـ
[الطويل]

وين�سب �إلى النميري(((:

بالع ِ�ش ِّي
و� َ��ش ِّ��م ال ُ
��خ�� َز َام��ى َ
��ث يميلُ (((
�أم��ي��لُ م��ع ال��م��ق��دا ِر ح��ي ُ

بال�ض َحى
ن�ص النواعج ُّ
� 1أال هلْ �إلى ِّ
غير �أنني
 2ب�لا ٌد بها �أم�سى ال َ��ه َ��وى َ

�سبيلُ (((

ـ8ـ
[مجزوء الكامل]

وين�سب �إلى النميري(((:
ِ
ب��ال��ح��م��ى
وم���ج���ال�������س ل����ك
1
ٍ

وب����ه����ا ال���خ���ل���ي���طُ

�������ن ق���������ص����ي����ر ٌة
� 2
ُ
أي�������ام�������ه َّ

و����������س���������رور ُه
���������ن ط�����وي�����لُ
َّ
ُ

ن����������زولُ (((

ط�����وال�����ع
������ن
ٌ
 3و�������س������ع������و ُد ُه َّ

������ن �أُف������������ولُ
������ح
������و�������س ُ
ونُ ُ
ُ
������ه َّ

 4وال����م����ال����ك����ي���� ُة وال�������ش���ب���ا

و������ش�����م�����ولُ (((

ُب َوق����ي����ن���� ٌة

ـ9ـ

َ

((( الأمناط :جمع منط؛ وهو طهارة الفرا�ش .النمارق :جمع منرق؛ وهي الو�سادة.
((( البيتان يف الزهرة  380/1من�سوبان للنمريي؛ قال املحقق�« :إذا كان النمريي هذا هو الراعي ف�إين مل �أجده يف ديوانه
املجموع؛ ولعله �شاعر �آخر من �شعراء الغزل» .والبيتان يف املنازل والديار 248 :من دون عزو .ون�سبا يف املحب
واملحبوب لأبي ال َع َم ْي َثل 171/2؛ وقد �أدرجهما الدكتور يحيى اجلبوري يف �شعر �أبي حية النمريي.190 :
((( يف املنازل والديار( :بالغ َُو ْير �سبيل).
الن�ص :ا�ستحثاث الدابة على ال�سري .النواعج والناعجات من الإبلَ :ج ْم ٌع مفر ُد ُه ناعجة؛ وهي ال�رسيعة من الإبل
والبي�ضاء الكرمية.
((( يف املنازل والديار�( :أهل الهوى .....الأقدار حيث متيل).
اخلزامى :نبت طيب الرائحة؛ واحدته خزامة.
((( الأبيات يف جمع الدكتور القي�سي؛ لكنه مل ُيذكر يف تخريجها ،وهي يف بديع ابن املعتز 43 :من�سوبة للنمريي؛ و�أرجح
�أن تكون هذه الأبيات مما ين�سب �إىل حممد النمريي ولي�ست يف خال�ص �شعره ،و�أن الأقرب �إىل ال�صواب �أن تكون
ملن�صور النمري .والأبيات ( )4 ،2 ،1ملن�صور النمري يف حما�رضات الأدباء  ،110/3وهي يف ديوانه.116 :
((( يف ديوان من�صور النمري( :ومنازل).
((( ال�شمول :اخلمر.
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وين�سب �إلى النميري(((:
��ر ا ِ
هلل َم��ا ظَ���لَّ ُم ْ�س ِلماً
ول��ك��ن لَ َ��ع ْ
��م ُ

[الطويل]

ـ  10ـ

وين�سب �إلى النميري(((:
وبي�ض َاء ِم ْك َ�س ٍ
َ��ع ٍ
��وب َخ�� ِري�� َد ٍة
1
َ
ال ك ُ
 2ك����أ َّن َو ِم��ي��� َ��ض ال��بَ ْ��ر ِق بيني وبينَ َها

ا�ض َح ِ
َك َُغ ِّر الثَّنَايَا َو ِ
ات

المال َِغ ِم(((

َ

[الطويل]
لذيذ ِل ِ
ٍ
��ذي لَيلِ التَّ َما ِم

ـ  11ـ

وين�سب �إلى النميري(((:

التزامها(((

َ َُ

اب ِت�سامها(((

حان ِم ْن بَ ْع ِ�ض البُيُ ِ
�إذا َ
وت ْ َ ُ َ
[الطويل]

�أال ربما يعتا ُدكَ ال�شوقُ

ِبت و�شاق َْت َك المنازِلُ من َج ْفنِ
َ 1طر َ

بالحز ِن(((

ُ ْ

((( البيت يف نظام الغريب  11للنمريي ،وهو يف الل�سان مادة (غلم) ومادة (طلل) لأبي حية النمريي ،والبيت مع خم�سة
�أبيات �أخرى من�سوبة لأبي حية النمريي يف احلما�سة ال�شجرية  ،525/2وقد ن�سب الدكتور القي�سي البيت ملحمد بن
عبداهلل النمريي من دون تخريج للبيت؛ و�أرجح �أن يكون �ضمن ما ن�سب �إليه.
((( يف احلما�سة ال�شجريةَ ( :ما َط َّل .....املبا�سم) .ويف الل�سان ( :وبيت اهلل ما َط َّل).
املالغم :ما حول الفم؛ يقال :تلغمت املر�أة بالطيب؛ �إذا �ضخمت به تلك املوا�ضع.
((( البيتان يف ديوان ال�صبابة ،270 :وهما يف منتهى الطلب برقم  ،154ويف اللآلئ 178 :والت�شبيهات ،107 :ويف
احلما�سة الب�رصية 160/2؛ ون�سبهما لأبي ال َع َم ْي َثل كما ن�سب البيتان لل�سمهري بن ب�رش ال ُع َكلي ،وهما يف احلما�سة
ال�شجرية .674/2
((( يف احلما�سة ال�شجرية( :لعوب) .يف احلما�سة الب�رصية�( :شمامها).
((( يف احلما�سة الب�رصية( :من بع�ض ال�ستور).
((( الأبيات ملحمد بن عبد اهلل النمريي الثقفي يف الأغاين  139/6وجتريد الأغاين الق�سم الأول  .768 ،767/2والأبيات
( )7 ،6 ،3 ،2 ،1يف رغبة الآمل  74/6ونزهة الأب�صار  .282/1والبيت الأول يف معجم البلدان (جفن) ملحمد
بن عبد اهلل النمريي وديوان الأحو�ص  .158والأبيات ( )5 ،2 ،1يف ديوان عمر بن �أبي ربيعة 422 :يف زينب بنت
مو�سى اجلمحية .والأبيات ( )3 ،2 ،1يف املنازل والديار  88/1من�سوبة لأبي حية النمريي ،وقد �ضمها الدكتور
يحيى اجلبوري �إىل ديوان �أبي حية النمريي� 175 :ضمن ما ن�سب �إليه ،و�أَ ْث َب َتها لأبي حية �أي�ض ًا ال�سيد رحيم التويلي يف
حتقيقه �شعر �أبي حية املن�شور يف جملة املورد العراقية .145 :والبيت اخلام�س فقط يف كامل املربد .74/6
الثقفي و�أخرى لي�ست له؛ وال�سيما �أن الأبيات متداخلة بع�ضها ببع�ض عند ال�شعراء،
للنمريي
أبيات
و�أرجح �أن تكون � ٌ
ِّ
ِّ
وذلك وا�ضح يف الأبيات ()7 ،6 ،5؛ فهي �أقرب �إىل �شعر عمر بن �أبي ربيعة منها �إىل غريه.
((( ديوان عمر بن �أبي ربيعة( :وهاجتك).
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نظرت �إل��ى �أظ��ع ِ
��ان زينب باللِّوى
2
َ

ي ْغني(((

 3ف��و اهلل ال �أن��� ِ
��ت
��ب م��ا َد َع ْ
��س��اك زي��ن ُ

ُم��طَّ��وقَ�� ٌة
��ج��واً على ُغ ْ�صنِ
ورق���اء � َ��ش ْ
ُ

تحملُوا
 4ف����إ َّن احتمال ال َ
��ي ي��وم َّ
��ح ِّ
وم ِ
ال�س ِّر �أن قد ف�ضحتني
ُ 5
ر�س َل ٍة في ِّ

َع��ن��اكَ وه��ل يَ ْعنيك �إال ال��ذي يَعني

وج��لَّ ع�شيرتي
 6و� ْأ�ش َم َّت بي �أهلي ُ
عم َي نا�صحاً
 7وقد ال ََم ِني فيها اب ُ
��ن ِّ

ف�أ ْع َولْتها لو ك��ان �إعوالُها ُ

(((
ب���ا����س���م���ينيف��ي
و�������ص������رح
ال���ن�������س���ي���ب������تف���م���ا تَ ْك

َّ ْ

َ

يهني(((

َ
ليهنئك ما تهواه �إن كان ذا َ ْ

ؤادي �أو َد ْعني
فقل ُْت لَ�� ُه ُخ��ذْ لي ف���� َ

ـ  12ـ
[الطويل]

وين�سب �إلى النميري(((:

����ت كُ��لَّ
����ت وق��د َد َّو ْخ ُ
و�أُبْ ُ

ْ��ت � َ��ش ْ��رق��اً ومغرِباً
َ��وف ُ
 1فها �أن��ا ذا ط َّ

مكان(((
ِ

جفن :واد بالقرب من الطائف.
((( يف نزهة الأب�صارُ ( :ي ْعني) ،ويف ديوان عمر بن �أبي ربيعة( :مررت على �أطالل زينب بعدها).
اللوى :منقطع الرملة ،وهو �أي�ض ًا مو�ضع بعينه.
((( يف الكامل ورغبة الآمل( :وقد بحت با�سمي) .ويف الكامل وديوان ابن �أبي ربيعة( :وقد �أر�سلت) ،ويف ديوان ابن
�أبي ربيعة( :مل ت َْك ِن).
ولكن املعنى ي�ستقيم برواية الأغاين .ويف نزهة الأب�صار( :ليهنك).
((( يف رغبة الآمل( :ليهنئك ما تهوين)؛
َّ
((( البيتان يف الأغاين  ،142/6والأ�شباه والنظائر  ،242-241/2والعقد الفريد  ،324/5ورغبة الآمل  ،25/5وربيع
الأبرار  ،757/1ونزهة الأب�صار  ،284/1ويف الكامل للمربد  ،302/1والبيت الأول يف �أنوار الربيع ،111/3
والبيت الثاين يف �رشح الكافية البديعية 111 :ونفحات الأزهار 220 :وحترير التحبري 336 :ويف الل�سان 641/1
والدرة
(غرب) ( 276 /10عنق) وحياة احليوان  126/2واحليوان  438/3وثمار القلوب 450 :والأمثال 33/2
ّ
الفاخرة  ،297/1ويف طبقات فحول ال�شعراء لنافع بن لقيط الأ�سدي ،والبيت الثاين يف نظام الغريب 226 :لأبي
جد يف طلبه حتى
حية النمريي .ون�سبا يف اجلزء  237/21من الأغاين �إىل العديل بن الفرخ؛ وقد ذكر �أن احلجاج قد َّ
�ضاقت به الأر�ض ،فدخل وا�سط ًا و�أخذ بيده رقعة ،ودخل الباب مع �أ�صحاب املظامل ،فلما وقف بني يديه �أن�شد:
ها �أن��ا ذا �ضاقت بي الأر���ض كلها
���ت ك��ل مكان
���و ْل ُ
�إل��ي��ك وق���د َج َّ
كنت يف �شهالن �أو �شعبتي �أج ًا
���د ت���راين
َ�������ص
ت
أن
�
إال
�
خل��ل��ت��ك
ُ َّ
فلو ُ
و�أرجح �أن يكون البيتان ملحمد النمريي؛ فهما �أقرب �إليه من العديل ،وذلك لت�شبيب النمريي بزينب �أخت احلجاج،
وقد توعده كثرياً ،فهرب النمريي حتى �ضاقت عليه الأر�ض مبا رحبت.
((( يف الأ�شباه والنظائر:
برحبها
ب�لاد
�ضاقت
ي��دي
ه��اك
ك��ل
طوفت
ق��د
كنت
إن
�
و
مكانِ
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لَ ِ
�����ص�� َّد
��خ��لْ��تُ َ
��ك �إالَّ �أن تَ ُ

ِ
تطير بي
منك
كانت
 2فلو
العنقاء َ
ُ
ُ

تَراني(((

*****

المختار الثقفي67هـ

(((

يف العقد الفريد والكامل:
حبها
ر
أر�ض
ل
ا
بي
�ضاقت
فداك �أبي
��ل
ك
ْ��ت
ف
ط��و
��د
ق
كنت
إن
�
و
مكانِ
ُ
ُ
يف رغبة الآمل( :هاك يدي �ضاقت بي الأر�ض رحبها) .ويف طبقات فحول ال�شعراء:
ت�ضيق ب��ي الأر����ض الف�ضاء خلوفه
و�إن كنت ق��د طوقت ك��ل مكانِ
يف ربيع الأبرار( :فجئت .....طوقت).
يف طبقات القراء( :فلو كنت يف العنقاء �أو يف عماية.)......
علي طرقه.
خت كل مكان� :رست فيه حتى عرفته فلم
َ
	�أُ ْب ُت :رجعتَ .د َّو ُ
تخف َّ
((( يف الأ�شباه والنظائر( :فلو كنت يف جو ال�سحاب حملقاً) .و يف العقد الفريد:
كنت بالعنقاء �أو بتخومها
و�إن
ظ��ن��ن��ت��ك �إال �أن ي�����ص��د ت���راين
ُ
يف �أنوار الربيع و�رشح الكافية البديعية ونفحات الأزهار( :فلو كنت كالعنقاء �أو يف �أطومها) .ويف نظام الغريب( :ولو
كنت بال َع ْنفَا �أو بي�سومها) .ويف رغبة الآمل( :فلو كنت بالعنقاء �أو ب�أ�سومها) .ويف طبقات القراء( :فلو كنت يف العنقاء
�أو يف عماية) .ويف الكامل للمربد( :فلو .....ب�أ�سومها) ،ويف مو�ضع �آخر (بي�سومها) .ويف جتريد الأغاين( :يوماً).
كنت) .العنقاء� :أكمة فوق جبيل م�رشف �آوى �إليه رجل يدعى عبد اهلل بن جميب ،وكان قد
ويف حترير التحبري( :ولو َ
قتل رج ً
ال فخاف ال�سلطان( .معجم البلدان :العنقاء).
((( هو املختار بن �أبي عبيد بن م�سعود بن عمرو بن عمري بن عوف الثقفي� ،أبو �إ�سحاق ،من زعماء الثائرين على بني �أمية،
من �أهل الطائف .ولد عام الهجرة ولي�ست له �صحبة وال رواية ،كان �أبو ُه من جلة ال�صحابة ،انتقل �إىل املدينة مع �أبيه
يف عهد عمر بن اخلطاب ،توجه �أبوه �إىل العراق فا�ست�شهد يوم اجل�رس ،وبقي املختار يف املدينة منقطع ًا �إىل بني ها�شم،
تزوج عبد اهلل بن عمر �أخته �صفية بنت �أبي عبيد ،ثم كان مع علي بالعراق ،و�سكن الب�رصة بعد علي .وعندما قتل
احل�سني انحرف املختار عن عبيد اهلل بن زياد (�أمري الب�رصة) فقب�ض عليه ابن زياد وجلده ،وحب�سه ،ونفاه – ب�شفاعة
ابن عمر – �إىل الطائف ،وملا مات يزيد بن معاوية �سنة 64هـ وقام عبد اهلل بن الزبري يف املدينة يطلب اخلالفة؛ ذهب
�إليه املختار وعاهده ،و�شهد معه بداية حرب احل�صني بن منري ،ثم ا�ست�أذنه يف التوجه �إىل الكوفة ليدعو النا�س �إىل طاعته
فوثق به ،و�أر�سله ،وو�صى عليه ،غري �أنه كان �أكرب همه منذ دخل الكوفة �أن يقتل من قاتلوا احل�سني وقتلوه ،فدعا �إىل
�رساً ،فخرج بهم على وايل الكوفة -عبد
�إمامة حممد بن احلنفية ،وقال� :إنه ا�ستخلفه ،فبايعه زهاء �سبعة ع�رش �ألف رجل ّ
اهلل ابن مطيع -فغلب عليها ،وا�ستوىل على املو�صل ،وعظم �ش�أنه.
وتتبع قتلة احل�سني ،فقتل منهم �شمر بن ذي اجلو�شن الذي با�رش قتل احل�سني ،وخويل بن يزيد الذي �سار بر�أ�سه �إىل
الكوفة ،وعمر بن �سعد بن �أبي وقا�ص� -أمري اجلي�ش الذي حاربه وقتل احل�سني -وابنه حف�صاً ،وعبد اهلل بن زياد،
وكان ير�سل بع�ض املال �إىل �صهره ابن عمر ،وابن عبا�س ،وابن احلنفية فيقبلونه .ون�شب �رصاع بينه وبني م�صعب بن
َ
ونزول الوحي؛ من ذلك ما ذكره
الزبري انتهى مبقتل املختار �سنة 67هـ .و�شاعت يف النا�س �أخبار عنه ب�أنه ادعى النبوة،
رفاعة القتباين قال :دخلت على املختار ف�ألقى �إ َّ
يل و�سادة ،وقال :لوال �أن �أخي جربائيل قام عن هذه – و�أ�شار �إىل �أخرى
عنده -لألقيتها لك .قال :ف�أردت �أن �أ�رضب عنقه .وقال ابن حبان يف ترجمة �صفية بنت �أبي عبيد :و�أقوى ما ورد
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ـ1ـ
[الرجز]

قال(((:
َ���ر����س���اً م���ن َم���ا ِل َ
���ك���ا
� 1إذا
َ
ا����ش���ت���ري���ت ف َ
ال���ج���وب ف��ي
 2ث��م �أخ�����ذْ َت
َ

كا(((
ِ�شما ِل َ

����ن
ف��اج��ع��لْ م�����ص��اع��اً ُح���ذْ م���اً ِم ْ

َ

بالكا(((

ـ2ـ
علي بدرعي و�سالحي ..ف�أُ ِتي به ،ف�أخذ يلب�س �سالحه ويقول(((:
قال المختارَّ :
[م�شطور الرجز]

		

ب��ي�����ض��اء
���ت
ح�����س��ن��اء ال��طَّ��لَ��لْ
���م ْ
ُ
ُ
 1ق���د َع��� ِل َ

ع���ج���زاء َ
 2وا����ض���ح��� ُة ال���خ���ديْ���نِ
ال��ك��فَ��لْ
ُ

� 3أن����ي غ����دا َة
ال������ر ْو ِع ِم���� ْق���� َد ٌام َ
َّ

بطَ لْ (((

 4ال ع����اج���� ٌز ف��ي��ه��ا وال َو ْغ�������� ٌد ف ِ
َ�������ش���لْ

ـ3ـ
[الطويل]

قال المختار(((:

يف ذمه ما �أخرجه م�سلم يف �صحيحه عن �أ�سماء بنت �أبي بكر �أن ر�سول اهلل  قال« :يكون يف ثقيف كذاب ومبري»
ف�شهدت �أ�سماء �أن الكذاب هو املختار .انظر ترجمته يف :البداية والنهاية  ،292-289/8وامل�ستطرف 413/2؛
والأعالم  ،192/7ومنح املدح  313-312واملختار الثقفي مر�آة الع�رص الأموي.
((( الأبيات يف تاريخ الطربي .1143/3
((( اجلوب :الرت�س.
((( امل�صع :التحريك؛ وقيل :هو عدو �شديد يحرك فيه الذنب .احلذم :ال�رسيع يف امل�شي.
((( الأبيات يف الفتوح  ،103/6ويف تاريخ الطربي  1124/3عدا البيت الرابع.
((( َ
الكفَل :العجز ،وقيل ردف العجز ،وقيل :القطن يكون للإن�سان والدابة ،واجلمع �أكفال ،وال ي�شتق منه فعل وال �صفة.
الوغد :اخلفيف الأحمق ال�ضعيف العقل الدينء ،وقيل :ال�ضعيف يف بدنه .الف�شل :الرجل ال�ضعيف اجلبان.
((( الأبيات يف معجم ال�شعراء 336 :ومنح املدح.313 - 312 :
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���ر ُّد العوالي ب��ال ِ
أن��وف
تَ ُ

همدان ِد ْرع��اً ح�صين ًة
 1تَ َ�س ْربَل ُْت من ْ
ٍ
ِ
محمد
��ر���س��ول
ه��م ن�صروا �آل ال
ُ 2

واغ ِم(((
الر ِ

َّ

ائم(((
وقد �أَجح َفت
ِ
بالنا�س �إحدى العظَ ِ

ْ َ ْ

َ

وكَ�� ُّف��وا عن الإ���س�لا ِم َ�س ْي َف المظا ِل ِم
ا�ش ٍم خير قا ِئ ِم(((
تابعوا ِم ْ��ن َه ِ
وهم ُ
َ

َ 3وفَ��وا حين �أ ْع��طَ ْ��وا َع ْه َد ُه ْم لنبيِّهم
ن��ار فتن ٍة
��م �أط��ف���ؤوا �إ ْذ ج��اه��دوا َ
ُ 4ه ُ

*****

م�سلم بن عبد اهلل الأجرد الثقفي

(((

ـ1ـ
[الب�سيط]

قال(((:
ُالمتَ ُه
��ن َ
ك��ان ذَا َع ُ�ض ٍد يُ ْ
���درِكْ ظ َ
َ 1م ْ

�ض ُد(((
ع ُ

لي�س ْت له َ
�إ َّن الذليلَ ال��ذي َ

وي� ُ
أنف َّ
ال�ض ْي َم �إن �أثْ��رى لَ�� ُه َ ُ

ن��ا���ص��ر ُه
 2تَ ْ��ن��بُ��و ي���داه �إذا م��ا ق���لَّ
ُ

ع َدد(((

ِ�س .العوايل :واحدها عالية؛ وهي القناة امل�ستقيمة ،وقيل الن�صف الذي يلي ال�سنان.
((( تَ�سرَ ْ َب َلَ :لب َ
((( �أجحفت� :أجحف بالأمر قارب الإخالل به ،و�أجحف بهم الدهر ا�ست�أ�صلهم.
((( يف منح املدح( :وهم بايعوا).
((( هو م�سلم بن عبد اهلل بن �سفيان بن عبد اهلل بن معتب من ثقيف ،وفد على عبد امللك بن مروان يف نفر من ال�شعراء فقال
له�	 :إنه ما من �شاعر �إال وقد �سبق �إلينا من �شعره قبل ر�ؤيته ،فما قلت؟ قال� :أنا القائل:
���درِ ْك ُظ َ
ال َم َت ُه
�إن الذليل ال��ذي َل ْي َ�س ْت َل�� ُه َع ُ�ض ُد
من ك��ان ذَا َع ُ�ضدٍ ُي ْ
انظر ترجمته يف :نوادر املخطوطات  ،311/2ال�شعر وال�شعراء 724 :وجمل من �أن�ساب الأ�رشاف .5807/13
((( البيتان يف ال�شعر وال�شعراء 712 :وجمل من �أن�ساب الأ�رشاف  5807/13للأجرد الثقفي ،وهما يف الأغاين 75/18
وف�صل املقال 220 :من�سوبان �إىل م�سكني الدارمي .وهما يف عيون الأخبار  ،304/2والعقد الفريد ،440/2
 ،441ويف بهجة املجال�س  ،785/1وامل�صون ،7 :والبيان والتبيان  ،67/1و 325/3واحليوان  45/3من�سوبان
�إىل «الثقفي «دون تعيني ،ويف حما�سة البحرتي 388 :من�سوبان �إىل قي�س بن عا�صم .وقد ذهب حمقق احليوان �إىل
�أنهما (للأجرد الثقفي كما يف ال�شعر وال�شعراء  ،)712وقد ذكر ابن قتيبة يف ال�شعر وال�شعراء � 734/2أن قائلهما هو
الأجرد .قال حمقق البيان والتبيني عن (الثقفي)« :وقد ح�سبته يف احليوان يزيد بن احلكم الثقفي ،واحلق �أنه الأجرد
الثقفي كما ن�ص ابن قتيبة يف ال�شعر وال�شعراء».
((( ال َع ُ�ض ُد وال َع ْ�ض ُد وال ُع ُ�ض ُد :ال�ساعد؛ وهو ما بني املرفق �إىل الكتف ،واملراد هنا القوة والن�صري والعون.
((( يف ال�شعر وال�شعراء (ومينع ال�ضيم) .نبا ال�سيف عن ال�رضيبةَ :ك َّل ومل  ،ونبا حد ال�سيف� :إذا مل يقطع ،وتنبو يداه :ال
ت�صل �إىل ما تريد .واملراد بالرثاء الكثري؛ �أي :كرث عدد قبيله و�أن�صاره.
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ـ2ـ
[الطويل]

قال(((:
عظم ُه
��ر َ
 1م��ا بَ���الُ م��ن َ�أ ْ���س َ��ع��ى َلأ ْج��بُ َ

ِح َفاظاً وينوي من َ�س َفا َه ِته

الج ْهلِ ِ
منه ُم
بالحل ِْم ُ
� 2أعو ُد على ذي َ
��خ ُ
��اف َع َ��ر َام�� ِت��ي
� 3أل��م تعلموا �أن��ي تُ َ

كَ�سرِي(((

ْ

بحرِي(((

عاقب ُت َغ َّرقَهم َ ْ
ً
حياء ولو ْ

ق�سر(((

تلين على
و�أ َّن َق��ن��ات��ي ال ُ
َب وع ِر(((
�ستحملُهم ِمنِّي على َم ْرك ٍ َ ْ

َ
��ص��روف الدهر بيني وبينهم
أظ��ن �
ُّ � 4
� 5أن���ا ًة ِ
ِ��م غ��داً
وح��لْ��م��اً وان��ت��ظ��اراً ِب��ه ْ

ال�ض َر ِع
فما �أنا بالواني وال َّ

ال ُغمر(((

ْ

((( الأبيات للأجرد الثقفي يف ال�شعر وال�شعراء  ،735-734/2وهي للحارث بن وعلة اجلرمي يف الفتوح ،126/7
وتــروى الأبيــات ( )6 ،5 ،2 ،1لعامــر بن املجنــون اجلرمــي يف حمــا�سة
ويف الوح�شيات.167 :
البحــرتي ،75 :والبيتان الأول والرابع لوعلة بن احلارث ا َ
جل ْر ِم ّي يف امل�ؤتلف ،302 :وله �أي�ض ًا يف الأغاين 139/19
واحلما�سة الب�رصية  73-62/1و�شواهد املغني  . 781وهي البن الذئبة الثقفي يف جمال�س ثعلب ج 173/1والكامل
 ،192/1وورد البيت اخلام�س له يف املزهر 152 :ويف معجم مقايي�س اللغة  ،142/1وورد البيت الثالث له ولوعلة
يف الل�سان (عرم) ،وجميع الأبيات من دون عزو يف الب�صائر والذخائر  ،110/3وورد البيت الأول يف ربيع الأبرار
 ،365/1واخلام�س يف الل�سان (�رضع).
ووردت الأبيات ( )6 ،5 ،4يف ال�سمط ،750 :والأبيات ( )5 ،4 ،3 ،1تروى لكنانة بن عبد ياليل الثقفي �أو
للحارث بن وعلة ال�شيباين يف حما�سة ابن ال�شجري  ،364/1والبيت ( )5عند �صاعد البغدادي يف الف�صو�ص
 294/1لعبد ياليل.
((( يف حما�سة البحرتي( :لأجرب ك�رسه) .ويف الفتوح( :لتجرب عظمه).
((( يف حما�سة البحرتي�( :أعود على ذي الذنب واجلهل منهم) .يف الب�صائر والذخائر ويف جمال�س ثعلب (�أعود على ذي
الذنب واجلهل منهم بحلمي) .يف الفتوح�( :أعود على ذي اللب واجلهل منهم بحلمي) .ويف حما�سة البحرتي:
(ولو �أنني عاقبت) .ويف جمال�س ثعلب( :بحلمي ولو عاقبت) .ويف الوح�شيات( :ذي اجلهل والذنب منهم بحلمي).
((( يف الفتوح�( :صبور على الأذى .....على الك�رس) .ويف الب�صائر والذخائر والوح�شيات( :على الك�رس).
عرامتي� :شدتي.
((( يف الوح�شيات( :الدهر واحلني منهم) .ويف ال�سمط( :وبينكم �ستحملكم) .ويف الأغاين( :الدهر واجلهل منكم.....
منه ُم).
�ستحملكم) .ويف جمال�س ثعلب�( :أظن خطوب الدهر) .ويف الب�صائر والذخائر( :واجلهل ُ
((( يف الأغاين( :وانتظاراً بكم) .ويف الوح�شيات (فما �أنا بالواهي) .ويف حما�سة ابن ال�شجري والكامل( :وما �أنا
بالواين) .ويف الفتوح وجمال�س ثعلب( :فما �أنا بالفاين).
ال�رضع :ال�ضعيف املتهالك اجلبان .الغمر :من مل يجرب الأمور.
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ولو لم تُنَبَّ ْه باتَ ِت الط َّْي ُر ال ْ

 6و�إن����ي و�إي���اه���م ك��م��ن نَ��بَّ�� َه ال َقطا

تَ�سرِي(((

*****

م�سلم بن يزيد الثقفي

(((

[الطويل]

قال(((:

ا�صح
َخطَ ايَا ب�أَ ْخ ِذ النُّ ْ�ص ِح ِم ْ��ن َغ ْي ِر نَ ِ
ال��ح��ق ِ
��ح
ع��ل��يّ��اً َع��لَ��ى �أَم���� ٍر م��ن
وا���ض ِ
ِّ

� 1إن ك��ان م��ا ِع ْ��ب��نَ��ا ُه َع ْيباً ف ََح ْ�سبُنَا
��ن ِب��تَ ْ��ر ِك��نَ��ا
� 2إن ك��ان َع ْ��ي��ب��اً ف��ا ْع ِ��ظ َ��م َّ

��ر َ���ص��ال ِ��ح
ُ
���س��ر ِْرنَ��ا ب���أم�� ٍر ِغ��بُّ�� ُه َغ ْ��ي ُ

��ن َو َع�� َّل��نَ��ا
3
ون��ح��ن � ٌ
��ن بَ ْ��ي َ
أن��ا���س بَ ْ��ي َ
ُ

*****

المغيرة بن الأخن�س بن ُ�ش َريق الثقفي (35هـ)

(((

((( يف الفتوح( :مبنزلة القطا .....كانت الطري) .ويف الب�صائر والذخائر( :و�إين و�إياكم) .ويف الوح�شيات( :و�إياكم) .فيه
معنى املثل ال�سائر :لو ترك القطا لي ً
ال لنام .والقطا� :رضب من الطري.
((( مل �أعرث له على ترجمة ،وقد ابن عبد ربه يف العقد الفريد � 329/4أنه( :من عباد حروراء ،وممن خرجوا على الإمام علي
بن �أبي طالب فقتلهم بالنهروان).
((( الأبيات يف العقد الفريد  .329/4ويف البيتني الأول والثاين خَ ْرم.
أبي [لقبه الأخن�س] بن �شرُ َيق بن عمرو بن وهب بن عالج بن �أبي �سلمة بن عبد العزى بن غرية بن عوف
((( هو املغرية بن � ُّ
ابن ثقيف ،واملغرية �صحابي ،قال عنه البالذري« :كان من ال�صاحلني» ،هجا الزبري بن العوام ،فوثب عليه املنذر بن
الزبري ف�رضب رجله ،فبلغ ذلك عثمان ،فغ�ضب وقام خطيباً ،فذكر ق�صة .وكان املغرية حليف ًا لبني زهرة القر�شيني،
وقتل يوم الدار مع عثمان �سنة 35هـ ،وله يوم الدار �أخبار كثرية ،منها �أنه حمل على النا�س ،ف�رضبه َر َج ٌل على �ساقه
فقطعها ثم قتله ،فقال رجل من بني زهرة لطلحة بن عبيد اهللُ :ق ِتل املغري ُة بن الأخن�س ،فقال :قتل َ�س ِّي ُد حلفا ِء قري�ش.
وذكر املدائني �أن الذي قتل املغرية بن الأخن�س َّ
تقطع جذام ًا باملدينة ،وقال قتادة :ملا �أقبل �أهل م�رص �إىل املدينة يف �ش�أن
عثمان ر�أى ٌ
رجل منهـم يف املنام ك�أن قائ ً
ال يقول لهَ :ب�شرَّ ْ قاتل املغرية بن الأخن�س بالنار ،وهو ال يعرف املغرية – ر�أى
ذلك ثالث ليال – فجعل يحدث بذلك �أ�صحابه ،فلما كان يوم الدار خرج املغرية يقاتل ،والرجل ينظر �إليه ،فخرج
�إليه رجل فقتله ،ثم �آخر فقتله حتى قتل ثالثة ،والرجل ينظر �إليه ،ويقول :ما ر�أيت كاليوم� ،أما لهذا �أحد يخرج
�إليه؟ فلما قتل الثالثة وثب �إليه الرجل ،فحذفه ب�سيفه ف�أ�صاب رجله ثم �رضبه حتى قتله ،ثم قال :من هذا؟ قالوا :هو
املغرية بن الأخن�س .فقال� :أال �أراين �صاحب الر�ؤيا املب�شرَّ بالنار! فلم يزل يب�شرَّ حتى هلك .انظر ترجمته يف :الإ�صابة
� ،155/6أن�ساب الأ�رشاف  ،212-211/5اال�ستيعاب  ،1444/4معجم ال�شعراء للمرزباين ،272 :و�رشح نهج
البالغة البن �أبي احلديد  ،590 ،587/2وجمل من �أن�ساب الأ�رشاف  ،5811/13والأعالم  ،276/7وقد �أخل
برتجمته (معجم ال�شعراء املخ�رضمني والأمويني).

409

ـ1ـ
[م�شطور ال�سريع]

قال(((:
ال ع��ه�� َد ل���ي ب���غ���ار ٍة م��ث��لِ ال�����س��ي��لْ

ال يَ ْ��ن��تَ��هِ��ي ُغ��ثَ��ا ُ�ؤه��ا حتى

الليلْ (((

ـ2ـ
وقال �أي�ض ًا(((:

[الب�سيط]
غير
يَ َّم ْم ُت ِم ْن ُه َّن باباً َ
عثمان فانطَ ِلقِ (((
�إن لم تقا ِتلْ لدى
َ

َّ 1لما تَ َ��ه�� َّد َم ِ
أب���واب واحتَرق َْت
��ت ال
ُ
ِ
ل��ع��ب��د ا ِ
 2ح��� ّق���اً �أق������ولُ
������ر ُه
هلل � ُآم ُ

محترق(((
ِ

دام ب��ي َر َم���� ٌق
 3واهلل �أت���ركُ��� ُه م��ا َ
ال��ي��وم خ��اذلَ�� ُه
فل�س ُت
َ
 4ه��و ال ُ
إم����ام ْ

أ���س
حتى يُ�� َزايَ��لَ بَ ْي َن ال��ر� ِ

ـ3ـ

قال(((:

علي ال��يَ ْ��و َم
�إ َّن ال��ف َ
��رار َّ

والعنقِ (((

ُُ

كال�سر ِق(((

َّ َ

[الرجز]

((( البيت يف معجم ال�شعراء 272 :ويف الإ�صابة  196/6وجمل من �أن�ساب الأ�رشاف  5811/13للمغرية بن الأخن�س،
ويف بالغات الن�ساء 136 :متثل به عبد اهلل بن الزبري.
((( يف الإ�صابة( :ال ينتهي عدادها) .ويف جمل من �أن�ساب الأ�رشاف( :ال عهد له .....وال يتقى غبارها).
((( عندما �أحرق باب املغرية قال لعثمان« :واهلل ال قال النا�س ع َّنا �إنَّا خذلناك» ،ثم �أخذ ب�سيفه وخرج وهو يقول هذه
الأبيات.
الأبيات يف �رشح نهج البالغة  590 ،587/2ويف اال�ستيعاب  1444/4ويف نهاية الأرب ،495 ،494/19
والأبيات ( )3 ،4 ،2 ،1يف الفتوح البن �أعثم .425 ،424/2
((( يف الفتوح( :متمت منهن).
((( يف الفتوح�( :شدا) مكان (ح ّقاً) و(لذي) مكان (لدى).
((( يف الفتوح( :فل�ست) مكان (واهلل) و(يفرق) مكان (يزايل).
((( يف الفتوح( :تاركه) مكان (خاذله).
((( يروى �أن املغرية بن الأخن�س بن �رشيق الثقفي حليف بني زهرة قد تعجل احلج يف ع�صابة لين�رصوا عثمان ومن معه يف
الدار ،فخرج وهو يقول الأبيات.
الأبيات يف نهاية الأرب يف فنون الأدب  494/19وتاريخ الطربي .811 ،807/2
يف تاريخ الطربي :807/2
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ذات ال��ق��رون الميلِ
��ت ُ
 1ق��د َع�� ِل َ��م ْ

وال��ح��لْ��ي والأن����ا ِم����لِ ال��طُّ�� ُف ِ
��ول
2
َ
َ���ن ب��ي��ع��ت��ي خليلي
 3لَ���تَ ْ
�������ص��� ُدق َّ
�����ص ِ
��ق��ول
 4ب�����ص��ار ٍم ذي َر ْون������قٍ َم ْ

ْ����ت ِق��ي�� ِل��ي
 5ال �أ���س��ت��ق��ي��ل �إ ْذ �أَقَ����ل ُ

ـ4ـ
[الرجز]

وقال(((:
��ت َج����ارِيَ���� ٌة َع��طْ ��بُ��ولُ
��م ْ
 1ق��د َع�� ِل َ
و�����ش����اح ول���ه���ا َج ِ
ذات
���دي���لُ
ٍ
ُ 2
ِ
ال�سيف َخ ْن�ش ِليلُ
�����ص��لِ
� 3أَنِّ����ي ِب��نَ ْ
م���ن���ك���م خ��ل��ي��ل��ي
�����ن
 4لأَ ْم�����نَ َ
�����ع َّ
ُ
�������س ِب ِ
ِ
ُ���ل���ول
�����ذي ف
���ي َ
 5ب�������ص���ار ٍم لَ ْ
*****

المغيرة بن �شعبة50هـ

(((

الرعيــــل
أروع �أول
ال�����ش��ل��ي��ل
م���ث���ل ق���ط���ا
ب����ف����ار ٍه
�أنـــي � ُ
ِ
ِ
ِ
((( الأبيات يف تاريخ الطربي  808/4رواية ،ويف  810/2رواية �أخرى .ويف البيتني الأخريين �إقواء.
ويف تاريخ الطربي ( :808/2لها و�شاح ولها حجول)
((( هو املغرية بن �شعبة بن �أبي عامر بن م�سعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن �سعد بن عوف بن ق�سي وهو
ثقيف ،ولد يف الطائف �سنة 20ق.هـ 603م ،ويكنى� :أبا عبد اهلل ،و�أبا عي�سى ،و�أبا حممد ،و�أمه �أ�سماء ويقال� :أمامة
بنت الأفقم بن �أبي عمرو من بني بكر بن هوازن� .أحد وجوه العرب وقادتهم ،ووالتهم ،ودهاتهم املعدودين ،فكان
يقال له يف اجلاهلية والإ�سالم :مغرية الر�أي ،وما اعتلج يف �صدر املغرية �أمران �إال اختار �أحزمهما ،وكان �أحد �أربعة
ينتهي �إليهم اجلمال .رحل مع نفر من بني مالك �إىل الإ�سكندرية ،ووفدوا على املقوق�س ،و� ْأهدوا له هدايا ،ومل يكن
معه من بني �أبيه – من الأحالف – �أحد غريه ،فكان �أهون القوم على املقوق�س ،وو�ضعوا هداياهم بني يديه ،ف�أمر
بقب�ضها ،و�أمر لهم بجوائز ،وف�ضل بع�ضهم على بع�ض ،وق�صرَّ باملغرية ف�أعطاه �شيئ ًا ال يذكر  .وخرج القوم ي�شرتون
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ـ1ـ
[الرمل]

قال(((:
� 1إن��م��ا َم ِ
���ر ِء � ْإن
��و���ض ُ
��ر َ
ال���م ْ
��ع ِ���س ِّ

ب�������س���ر ف����إل���ى
����ت
����ح َ
 2ف��������إذا بُ ْ
ٍّ

ـ2ـ

قال(((:

��ر �أخ�����و ُه ال��م��ن��تَ ِ
��ح
�����اح
�����ص ْ
بَ َ
ِّ
ب��ال�����س ِّ
ن��ا���ص��ح ي��ك��ت��م��ه َ�أو ال تَبح(((
ٍ
ُ ُ ُ ْ
ُْ
[الكامل]

َك وال��ذي
� ِ 1إِ َّن ال��ذي يرجو َ�س َقاط َ
خديع ًة
إل��ي��ك
ْ��ت م��ا �أُل�� ِق��ي � َ
� 2أج��ع��ل َ
َ

��اء َم��ك��انَ��ه��ا لَم�ضلَّلُ
َ���س َ��م��ك ال�����س��م َ
حا�شى الإل���ه وت���ركُ ظ��نِّ َ
��م��لُ
��ك � ْأج َ

الهدايا ،ومل يعر�ض �أحد منهــم علـى املغــرية �شيئ ًا موا�سـاة ،وكان مما ا�شرتوه اخلمر ،فكانوا ي�رشبون وي�رشب معهم.
واحتال املغرية حيلة حني قفل راجع ًا معهم ،وقد �أجمع على قتلهم ،فجل�س ي�سقيهم حتى همدتهم الك�أ�س فناموا وما
يعقلون ،فوثب املغرية عليهم حتى قتلهم جميع ًا و�أخذ جميع ما كان معهم .قدم املغرية على النبي فوجده جال�س ًا يف
امل�سجد ف�سلم عليه ،ودخل يف الإ�سالم .فقال النبي« :احلمد هلل الذي هداك للإ�سالم» .فقال �أبو بكر� :أَ ِم ْن م�رص
�أقبلت؟ قال :نعم ،وقد جئت �إىل ر�سول اهلل  ليخم�سها ويرى فيها ر�أيه ،ف�إمنا هي غنيمة من م�رشكني ،و�أنا م�سلم
أخم�سه؛ لأن هذا غدر
م�صدق مبحمد .فقال ر�سول اهلل �« :أما �إ�سالمك فقبلته ،وال �آخذ من �أموالهم وال � ّ
والغدر ال خري فيه» .فقلت يا ر�سول اهلل� :إمنا قتلتهم و�أنا على دين قومي ،ثم �أ�سلمت حني دخلت عليك ال�ساعة .قال:
«ف�إن الإ�سالم َي ُج ُّب ما قبله» .وكان �إ�سالمه �سنة  5هـ .وكان عدد من قتلهم املغرية ثالثة ع�رش �إن�ساناً ،وعلمت ثقيف
بالطائف بذلك فتداعوا �إىل القتال ،ثم ا�صطلحوا على �أن يحمل عمه عروة بن م�سعود ثالث ع�رشة دية .كان �إ�سالمه
حدث عن النبي  فقد روى عنه مائة و�ستة وثالثني حديثاً،
عام اخلندق ،و�أول م�شاهده احلديبية وبيعة الر�ضوانَّ ،
روى عنه �أوالده :عروة ،وغفار ،وحمزة ،وغريهم ،كان يلزم النبي يف مقامه و�أ�سفاره ،ويحمل و�ضوءه معه� ،أر�سله
النبي  مع �أبي �سفيان يف هدم طاغية ثقيف – الالت – بالطائف.
�شهد املغرية موقعة اليمامة ،وفتوح ال�شام والعراق ،و�أ�صيبت عينه يوم الطائف ،وقيل يوم الريموك ،و�شهد القاد�سية،
ونهاوند ،وهمدان وغريها ،وكان ر�سول �سعد �إىل ر�ستم ،بعثه �أبو بكر �إىل �أهل ال ُّنجري باليمن ،وا�ستعمله عمر بن
اخلطاب على الب�رصة ،ففتح عدة بالد ،وعزله ،ثم واله الكوفة ،و�أقره عثمان على الكوفة ثم عزله.
((( البيتان يف معجم ال�شعراء 272 :للمغرية ،وقد ذكرهما حمقق نهاية الأرب يف حا�شية �صفحة  295من اجلزء الع�رشين
بقوله :قال معاوية للمغرية حني نظر �إليه� :إمنا ،...وذكر البيتني ،فقال املغرية املقطوعة ( .)2وهما عند البالذري يف
�أن�ساب الأ�رشاف يف الق�سم الرابع من اجلزء الأول.190 :
(نا�صح َي ْ�سترُ ُه).
((( يف �أن�ساب الأ�رشاف:
ٍ
((( البيتان يف معجم ال�شعراء272 :
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ـ3ـ
[الكامل]

قال(((:
��ت ِ
ِ
�1
نف�س َي خالياً
أدرك����ت م��ا َم��نَّ ْ��ي ُ
��ح��لْ�� ِف ِ
��ك بال�صليب ُم َ�ص ِّدقٌ
� 2إن��ي ِل َ

در ِك ي���ا ب���ن��� َة
هلل ُّ

وال�صل ُْب � ْأ���ص�� َدقُ َح ْل َف ِة
ُّ

ِ
رددت على المغيرة ِذ ْه��ن�� ُه
 3ولقد

�إن ال��م��ل��وكَ ب��ط��ي��ئ�� ُة

 4يا هن ُد َح ْ�سبُ ِك قد �صدق ِْت ف� ِ
أم�س ِكي

خير مقال ِة
وال�����ص��دقُ
ُ

ـ4ـ

قال المغيرة(((:

مان(((
النع ِ

ُّ ْ

بان(((
الره ِ

ُّ ْ

إذع�������ان(((
ِ
ال
إن�سان(((
ال ِ

[الطويل]

 1نَ َ�ص ْح ُت عليّاً في اب��نِ ِه ْن ٍد ن�صيح ًة
وق��ل��ت ل��ه � ْأر ِ
����س���لْ �إل��ي��ه ب��ع��ه ِ��د ِه
2
ُ

ثانيه(((

َ���ر َّد فلم ي�سمع له ال��د ْه ُ��ر
ف َ
على ال�شا ِم حتى ي�ست ِقر معاوِ يه(((
َْ
َّ
َْ

وال�صليب ما َّ
((( �أر�سل املغرية بن �شعبة �إىل هند بنت النعمان يخطبها ،وكانت قد عميت ،ف�أَ َب ْت وقالت:
يف رغبة جلمالٍ
ِ
أردت �أن تفخر بنكاحي فتقول :تزوجت ابنة النعمان
وال لكرثة مال ،و� ُّأي رغبة ل�شيخ �أعور يف عجوز عمياء! ولكن � َ
بن املنذر! فقال� :صدقت واهلل ،و�أن�ش�أ الأبيات ال�سابقة.
الأبيات للمغرية بن �شعبة يف الأغاين  54/16وجمل من �أن�ساب الأ�رشاف  ،5721/13والأبيات عدا الرابع يف �أمايل
ابن ال�شجري  450/2والبيت الأول يف الأغاين .59/16
((( يف جمل من �أن�ساب الأ�رشاف( :ما نلت).
(وال�صلب �أف�ضل).
((( يف جمل من �أن�ساب الأ�رشاف:
ُّ
((( يف �أمايل ابن ال�شجري( :فلقد رددت على املغرية دهيه) .وال�شطر الثاين يف ابن ال�شجري و�أن�ساب الأ�رشاف� :إن امللوك
ذكية الأذهان.
((( يف جمل من �أن�ساب الأ�رشاف( :يا هند �إنك).
متخذَ
كنت ِ
((( قال املغرية هذه الأبيات ،وكان قد ن�صح علي ًا ب�أن يبقي معاوية على ال�شام ،فلم ي�ستجب وقال« :وما ُ
امل�ضلني َع ُ�ضداً» ( الكهف.)51 :
الأبيات يف نهاية الأرب  ،18 :20يف اال�ستيعاب  1447/4والفتوح  447/2ومروج الذهب.16 :
((( يف الفتوح( :منحت علي ًا يف ابن حرب ن�صيحة فر ّد فلم ي�سمع) .يف مروج الذهب( :ن�صيحة فر َّدت) .ويف نهاية
الأرب( :لها).
((( يف الفتوح( :على النا�س) مكان (على ال�شام).

413

ف���� ُّأم اب��ن ه��ن ٍ��د عند ذل��ك

3
ويعلم �أه���لُ ال�شا ِم �أن ق��د ملكت ُه
َ
ُ
4
���م ف��ي��ه م���ا ت���ري���د ف����إن��� ُه
وت���ح���ك ُ

هاوِ يه(((

َْ

واب��ن ِ
لَ�� َد ِاه��يَ�� ٌة – ف��ار ُف ْ��ق ِب�� ِه –
داهيَ ْه
ُ
وك��ان��ت ل��ه تلك الن�صيح ُة ك��ا ِف��يَ�� ْه

الن�صح ال��ذي جئتُ ُه ِب�� ِه
 5فلم يقبلِ
َ

*****

َه َّمام بن الأغفل الثقفي

(((

قال(((:

[الرجز]

�����س ِ
��اق
1ق ْ
َ����ر ِت َ
ال��ع ْ��ي ُ
��ن م��ن ال��ف َّ
َ���د ق َّ
ؤو������س ال��ك��ف�� ِر وال��نِّ�� َف ِ
��اق
 2وم���ن ر� ِ
��ب
� 3إ ْذ ظ َ
��ر ْت ك��ت��ائ ُ
َ��ه َ

اق(((
ال ِعر ِ

َ

���ر ِ
اق
 4ن��ح��ن ق��ت��لْ��نَ��ا
َ
���ص��اح��ب ُ
ال���م َّ

وال�������ش ِ
���ق���اق
 5وق����ائ���� َد ال����بُ���� َغ����ا ِة
ِّ

ي��وم ال���دا ِر
6
َ
عثمان َ

اق(((
والإِحر ِ

ْ َ

�����س ِ
��اق
 7ل��م��ا لَ�� َف�� ْف��ن��ا ���س��اق ُ
َ��ه ْ
��م ِب َ
ناق(((
ال ِع ِ

��ن
 8بالط َّْعن وال َّ
�����ض ْ��ر ِب م َ
����س���لْ ب ِ
�����ص�� ِّف��ي��ن ل���دى ال��تَّ�لاق��ي
َ 9و َ
((( يف الفتوح ونهاية الأرب( :بعد ذلك).
((( مل �أعرث له على ترجمة ،وقد ذكر ابن �أعثم �أنه من �أ�صحاب علي؛ انظر الفتوح ،131/3 :و�سماه ابن دريد يف اال�شتقاق:
 307همام بن الأعقل.
((( الأبيات يف وقعة �صفني 383 :ويف الفتوح .132 ،131/3
((( الفتوح� :إذ ظفرت.
((( يف الفتوح( :ونحن �أهل الدار والإخراق)
((( يف الفتوح( :بال�رضاب والطعن) ،ويف وقعة �صفني( :مع العناق).
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 10تُ ْ��ن��بَ ْ���أ ِب�� ِت ْ��ب��يَ ٍ
��ان م��ع

اق(((
ِ
الم�ص َد ِ

ْ

ِ
بالمارق
� 11أن قد لَ ُقوا

اق(((
ِ
الممر ِ

َْ

�َ 12ض ْرباً يُ�� َد ِّم��ي ُع�� ُق َ��ر

اق(((
ا َلأعن ِ

َْ

يزيد بن الحكم

(((

قال(((:

––1

والجو
اح ُة
ال�س َم َ
َ � 1
ُ
أ�صبح في ق َْي ِدكَ َّ
 2ال بَ ِ
��ع��م
����ر � ْإن ت��ت��اب��ع��ت ِن ٌ
����ط ٌ

[المن�سرح]
والْح�سب(((

�����ص�لا َِح
ُد َو َف ْ
�����ض��لُ ال َّ
َ َ ُ
��ح��تَ ِ
��ب
َ
���ر ف���ي ال���ب�ل�ا ِء ُم ْ
�����س ُ
و����ص���ا ِب ٌ

((( يف الفتوح( :لقد لقيناهم على امل�صداق)
((( املارق :ال�سهم ميرق من الرمية؛ �أي :ينفذ ،وقد عنى به ال�سيف.
((( ُعقُر الأعناق� :أ�صلها.
((( هو يزيد بن احلكم بن �أبي العا�ص بن ب�رش بن عبد دهمان بن عبد اهلل بن همام بن �أبان بن ي�سار بن مالك بن حطيط
ابن ج�شم بن ق�سي وهو ثقيف� ،شاعر عايل الطبقة� ،أمه بكرة بنت الزبرقان بن بدر ،وهي �أول عربية ركبت البحر،
ويقال� :إن احلكم والد يزيد له �صحبة ،و�أن �أخاه عثمان قد و َّاله البحرين ،فافتتح فتوح ًا كثرية ،يعد يزيد من �أعيان
الع�رص الأموي ،من �أهل الطائف� ،سكن الب�رصة ،وواله احلجاج كورة فار�س ،ثم عزله قبل �أن يذهب �إليها ،فان�رصف
�إىل �سليمان بن عبد امللك ف�أجرى له ما يعدل عمالة فار�س ،وقطع عنه ذلك بعد �سليمان فلما �صار الأمر �إىل يزيد بن
عبد امللك وثار يزيد بن املهلب خالع ًا بن عبد امللك؛ كتب �إليه يزيد بن احلكم:
�أب��ا خالد قـد هجت حرب ًا مريـرة
ف�شم ِر
�شمرت ح��رب ع��وان
ّ
وق��د ّ
ف����إن بني م���روان ق��د زال ملكهم
فا�شعر
ف���إن كنت مل ت�شعر بذلك
ِ
ُت
ع
��
ت
بكفك
م�شهور
و�سيفك
��ذرِ
فمت ماجداً� ،أو ع�ش كرمياً ،ف�إن تمَ ْ
أبي النف�س� ،رشيفها ،من حكماء ال�شعراء ،تويف نحو 105هـ= نحو 723م.
كان � َّ
((( يروى �أن يزيد بن احلكم دخل على يزيد بن املهلب يف �سجن احلجاج وهو يعذب ،وقد َح َّل عليه جنم كان قد نجُ ِّم عليه،
وكانت جنومه يف كل �أ�سبوع �ستة ع�رش �ألف درهم ،فقال هذه الأبيات.
الأبيات له يف الأغاين  210/12وقد علق �أبو الفرج عليها بقوله« :وقد رويت هذه الأبيات والق�صة حلمزة بن بي�ض
مع يزيد» ،ووردت يف خزانة الأدب للبغدادي  ،55/1ويف جتريد الأغاين الق�سم الثاين  1432/1وخمتاره ،376/8
ويف الأ�شباه والنظائر للخالدين .168/2
((( يف الأ�شباه والنظائر:
َ
ً
واجل���و
ال�����س��م��اح
أغ���ل���ق
�
��ب
���ش
�
أ
ه
ي��د
��د
ح
ا
ب��اب��
��دة
��ج
ن
وال��
د
دونَ
َّ ْ ِ
ِ
َ ِ ُُ ِ ُ
ِ
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��ق ِ
ال��ج��ي��ا ِد ف��ي َم َ��ه��لٍ
 3بَ����� َز ْز َت َ���س ْ��ب َ

ـ2ـ

�����ص َ��ر ْت دون َ�س ْع ِي َك
َو َق َّ

وين�سب �إليه(((:

ََ ُ

[الطويل]
��ع
َويَ����أْ ُم���لُ َ�ش ْيئاً ُدونَ���� ُه
ُ
ال��م��وت وا ِق ُ

�ضير ُه
المر َء يخ�شى َ
بع�ض َماال يَ ُ
 1تَ َرى ْ

ودائ��ع
أه��ل��ون �إال
 2وم��ا ال��م��الُ وال
َ
ٌ
���ان���ي ْام����رِئ ٍ ال ينالُها
َ 3وكُ����لُّ �أَ َم
ِّ
المطامع راح ٌة
 4وفي اليَ�أْ ِ�س من بع�ض
ِ
اله َوى
� 5أبى ّ
إ�سالم �أن �أَتْبَ َع َ
يب وال ُ
ال�ش ُ

العرب(((

الودائع(((

����ر َّد
والب��� َّد يَ ْ
��وم��اً �أن تُ َ
ك���أ���ض��غ ِ
���ن َه ِ
��ع
��اج ُ
���را ُه ّ
��اث �أح��ل�ا ٍم يَ َ
ُ

َ���ت��� ُه
وي��ا ُر َّب خي ٍر �أَ ْد َرك ْ

المطامع(((

ُ

ب والإ�سال ِم للمر ِء رادع(((
ال�شي ِ
وفي َّ

ـ3ـ

وين�سب �إليه(((:

ْ

ُ

َْ

[الوافر]
مالُ (((

 1ت�����س��ائ��ل��ن��ي َه�������واز ُن �أي����ن م��ال��ي

أن��ف��ق��ت
وه���ل ل��ي غ��ي��ر م��ا �
ُ

ف��ق��ل��ت ل��ه��ا ه������واز ُن �إ ّن م��ال��ي
2
ُ

���ات ال���ثّ���ق���الُ
�
���م ُ
ال���م��� ِل َّ
أ�����ض����ر ب���ه ُ
َّ

((( يف الأ�شباه والنظائرَ ( :ب َّر ْز َت .....دون �سبقك).
((( الأبيات يف احلما�سة الب�رصية  825/2وحما�سة ابن ال�شجري .481 ،480/1 :والبيت الثاين يف �أعالم الزركلي
 181/8ليزيد ابن احلكم الثقفي .والبيت الثاين يف ديوان لبيد ،89 :و�رشح ديوان لبيد ،170 :ونهاية الأرب ،70/3
والبيت للبيد مع �ستة �أبيات �أخرى يف احلما�سة املغربية  ،1423/2ومع �سبعة �أخرى يف الزهرة .557/2
((( يف ديوان لبيد وحما�سة ابن ال�شجري�( :إال وديعة).
((( يف حما�سة ابن ال�شجري( :ويف النا�س)؛ قال حمقق احلما�سة الب�رصية تعليق ًا على رواية ابن ال�شجري هذه« :وال �إخال
ذلك �صواباً».
((( يف حما�سة ابن ال�شجري( :وازع).
((( الأبيات يف احلما�سة الب�رصية  ،811/2وذكر حمققها �أن ن�سخة مكتبة نور عثمانية ن�سبتها �إىل يزيد بن احلكم الثقفي.
وقد وردت الأبيات يف �رشح ديوان احلما�سة لأبي متام  135/4ليزيد بن جهم ،ويبدو ما بني الكلمتني (احلكم ،اجلهم)
من قرب يف ال�شكل ،فاحتمال التحريف وارد ،ووردت يف ديوان املعاين للع�سكري  223/1من دون عزو .ون�سب
البيتان ( )2 ،1يف الوايف بالوفيات  37/15لزيد بن جهم الهاليل الكويف.
((( يف ديوان املعاين والوايف( :ومايل غري).
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م����ال وب������الُ (((
ع��ل��ى م��ا ك���ان م��ن ٍِ

�3
����م ق��دي��م��اً
���م َونَ َ
أ����ض���ر ب���ه نَ َ
����ع ْ
���ع ْ
ّ

ََ

*****

بن َ�ضبَّة 130هـ
يَ ِزيْ ُد ُ

(((

ـ1ـ

[الهزج]

قال(((:

((( يف ديوان املعاين( :ونعم قدمي).
((( يزيد بن ِمق َْ�سم ،و�ضبة �أمه غلبت على ن�سبه فيقال يزيد بن �ضبة؛ لأن �أباه مات وخلفه �صغرياً ،فكانت �أمه حت�ضن �أوالد
املغرية بن �شعبة ،ثم �أوالد ابنه عروة بن املغرية ،فكان يزيد ين�سب �إليها ل�شهرتها .وين�سب يزيد �إىل ثقيف وال ًء ،وكان
وال�ؤه لبني مالك بن حطيط ثم لبني عامر بن ي�سار� ،أما زوجته فت�سمى عمارة ،وكان يزيد يتهاجا مع عنرتة بن عرو�س
الذي قال �أبيات ًا يهجو فيها يزيد ويذكر زوجته ،فرد عليه عنرتة قائ ً
ال:
ت���ق���ول ع����م����ارة يل ي����ا ع��ن�تره
�شق ح��ري ه��ذا العظيم احل��وث��ره
فم َ
ثل
ات�صل بالوليد بن يزيد وانقطع �إليه ،وهذا ما �أثار حفيظة ه�شام ،فلما �أف�ضت اخلالفة �إىل ه�شام �أتاه يزيد ليهنئه َ
أن�ش ْده ،و�أَ َم َر ب�إخراجه ،وبلغ الوليد
بني ال�سماطني ،وا�ست�أذنه يف الإن�شاد فلم ي�أذن له ،وقال :عليك بالوليد فامدحه و� ِ
خربه ،فبعث �إليه بخم�سمائة دينار ،و�سوغه جميع ماله يف الطائف ،وظل هناك حتى �أف�ضت اخلالفة �إىل يزيد ،فوفد
�إليه ،وا�ست�أذنه يف الإن�شاد ف�أذن له ،و�أن�شده ق�صيدته:
َ
َ�����ر
���ي��ر
أه���������ل
م�
اجل�����ـ�����ود واخل ِ
ِ
ل���ت���ع���ت���ام ال����ول����ي����د ال�����ق ْ
ف�أمر الوليد ب�أن تعد �أبيات الق�صيدة ،ويعطى على كل بيت �ألف درهم ،فعدت فكانت خم�سني بيتاً ،ف�أعطي خم�سني
�ألفاً ،فكان �أول خليفة عد �أبيات �شعر و�أعطى على عددها لكل بيت �ألف درهم .قال عنه الأ�صمعي« :كان يزيد بن
�ضبة موىل ثقيف ،ولكنه كان ف�صيحاً ،وقد �أدركته بالطائف ،وكان يطلب القوايف املعتا�صة ،واحلو�شي من ال�شعر».
ذكر الزركلي �أنه تويف نحو مائة وثالثني للهجرة ،ولكنني مل �أعرث يف امل�صادر على �شيء يفيد بهذا �أو يقطع به ،و�إن
كان �أبو الفرج قد ذكر يف �أغانيه �أنه كان حي ًا �سنة خم�س وع�رشين ومائة ،وذلك حني وفد على الوليد مهنئ ًا باخلالفة،
وكانت توليته اخلالفة يف تلك ال�سنة .انظر ترجمته يف :فحول ال�شعراء للأ�صمعي ،17 :الأغاين  78-72/7امل�ؤتلف
واملختلف ،226 :الأعالم .189/8
((( خرج الوليد �إىل ال�صيد ومعه يزيد بن �ضبة ،فا�صطاد على فر�سه ال�سندي �صيداً ح�سناً ،وحلق عليه حماراً ف�رصعه ،فقال
ليزيد �صف فر�سي هذا و�صيدنا اليوم .فقال هذه الأبيات ،فلما �سمعها الوليد قال� :أح�سنت  -يا يزيد  -الو�صف
و�أجدته ،فاجعل لق�صيدتك ت�شبيباً ،و�أعطه الغزيل وعمر الوادي حتى يغنيا فيه.
الأبيات جميعها عدا ( )20 ،13يف الأغاين  100/7وما بعدها ،ويف خمتار الأغاين  203/11وما بعدها .والأبيات
( )30 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10ففي كتاب اخليل  .140والبيت الأول يف
كتاب من ن�سب �إىل �أمه من ال�شعراء �ضمن نوادر املخطوطات  .89/1ويف الل�سان (�صبا) ويف الطربي 117/12
وتف�سري القرطبي  185/9وفتح الباري 272/8ويف جماز القر�آن 311/1ليزيد بن �ضبة ،ويف ديوان قي�س بن اخلطيم
 42من دون عزو ،ولكن �أ�شار املحقق الدكتور نا�رص الدين الأ�سد �إىل �أنه ليزيد بن �ضبة.

417

ٍ
ه����ن����د ����ص���ب���ا ق��ل��ب��ي
� 1إل��������ى

وه����ن���� ٌد

�����ي�����دا
 2وه������ن������ ٌد غ�����������اد ٌة َغ ْ

ُء م����ن ج����رث����وم����ة

ي�ص ِبي(((

م���ث���لُ���ه���ا

ُْ

ْ������ب(((
ُغ������ل ِ

الأدوا ِء

ال���ن���ا����س
 3وم������ا � ْإن وج������د
ُ

م������ن

ل�������ج ب����ه����ا الإع���������را
 4ف����ق����د
َّ

�����ر ب��ل��ا َذنْ ِ
�������ب
�������ض
ُ
َ
وال�����ه ْ
�����ج ُ

ك����ال����ح����ب
ِّ

ٍ
ه���ن���د
أق�������������ض م�����ن
 5ول����م����ا �
ِ

وم������ن

ٍ
ب���ه���ن���د دا
� 6أرى َو ْج����������دي

ئ����م����اً ي����������زداد ع�����ن ِغ���������ب(((

ج����ارات����ه����ا

نَح ِبي(((

ْ

ُ

ٍ
ه����ن����د ����ص���ب���ا ق��ل��ب��ي
� 7إل��������ى

ِّ

���������ض����ه����م ِط������ب������ي(((
وم������ا ب���� ْغ ُ

ُ

 8ول����ك����ن ِرقْ��������بَ�������� ُة الأع����ي����ـ

ُ

ِّ

ُّ����ب
ـ�����ن ق�����د
ُ
ت����ح����ج���� ُز ذا ال����ل ِّ
ال����خ����طْ ِ
����ب
ـ����م ف���ي���ه���ا �
أي���������س����ر َ
ُ

����������م ال���ك���ا����ش���ح ال���راغ���ـ
َ 9و َر ْغ
ُ

��ر ِ���س��ـ
 10و�أَ ْح َ
�����س َ
��������وى َ���س�� ِل ُ
ال��م ْ

ٍ
���ن���ي���ف���ات
���� 11س���م���ا ف�������وق ُم
ِ
���وج
 12ط���وي���لُ
ال�������س���اق ُع ْ
���ن ُ
���ج ٌ

ال�������ص��� َدع
ـ���نِ م��ث��لُ
َّ

ب(((
ال�شع ِ
َّ

ٍ
ط��������وال ك���ال��� َق���ن���ا

�سلْب(((

����ع
�أ�����ش���� ٌّق �أَ ْ
����م ُ
�����ص َ

ب(((
َ
الكع ِ

ْ

ُ

ْ

ْ������ب(((
ه������ل ِ

�����ج�����ـ
13
����س���ل���ي���م ن�����ائ�����لٌ �أبْ َ
ٌ

ـ�����لُ����� ُه ف�����ي ثُ�����نَ�����نٍ ُ

((( يف ديوان قي�س بن اخلطيم�( :صبا قلبي �إىل هندٍ ) .ويف جماز القر�آن( :مثلها ت�صبي).
((( اجلرثومة :الأ�صل .والغلب :جمع �أغلب؛ وهو يف الأ�صل الغليظ الرقبة ،وهم ي�صفون ال�سادة �أبداً بغلظ الرقبة وطولها.
((( النحب :احلاجة.
((( الغب :قلة الزيارة.
((( الطب :ال�ش�أن والعادة.
الد ْه َم ِة واخل�رضة �أحوى .املر�سن :الأنف .ال�صدع :الفتى ال�شاب القوي من
((( �أحوى :يقال ِل َلون اخليل �إذا كان بني ُّ
ال�ش َعب :تباعد ما بني القرنني فهو و�صف بامل�صدر؛ و�سكنت العني لل�رضورة.
الأوعال والظباءَ .
ُ
ال�س ِلب :الطويل ،واجلمع�ُ :سلب ،ويجوز فيه التخفيف بت�سكني عينه.
((( َّ
((( يف كتاب اخليل( :طويل العناق).
العنجوج :اجليد ا َ
خللق ،احل�سن ال�صورة يف طول .الأ�شق :الطويل .ال�صمع يف الكعوب :لطافتها وا�ستوا�ؤها.
((( الأبجل :عرقٌ م�ستبطن يف الذراع �إىل النحر ،يقال� :إنه (النا�رص) يف النحر ،وهو يف الذراع الأ ْب َجل ،واجلمع� :أباجل،
وهما ِع ْرقان بني الع�صب وال�شظا ،وهما مبتد�أ وظيفي اليدين .الثنة من الفر�س :م�ؤخر الر�سغ؛ وهي �شعرات مدالة
م�رشفات من خلف .هلب :كثرية ال�شعر.
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��م��ـ
 14ع��ل��ى لأْ ٍم �
أ�����ص����م ُم ْ
�����ض َ
ٍّ
�����وا ِم�����ي����� ِه
 15ت�������رى ب����ي����ن َح َ

ـ����ر

ب(((
كال َقع ِ

أ�����ش����ع ِ
����ب
ال
َ

ْ

ب(((
ال َق�س ِ

�������س���وراً كَ���نَ���وى
نُ ُ

���ج الأَنْ�������س���ا
����ع
����ال����ى َ
ُ 16م َ
����ش��� ِن ُ
ً
���ر ِ
ا����س ِ
���ي���ف
 17ط����وى ب��ي��ن
َّ
ال�������ش َ

ْ

ب(((
الجن ِ

���ع
���ر ُ
����ش ُ
ء ����س���ا ٍم ُج ْ
�إل������ى

���ن��� َق���ب
ال���م ْ
َ

َْ

ب(((
فال ُقن ِ

�����م ذو ح���� ٍّد وذو
ِئ َ

ال���م���ل���ح���م ال��ق��ا
ي����غ����و�����ص
18
ُ
َ

ال���������ش���� ِّد وال���ت���ق���ري���ـ
 19ع���ت���ي��� ُد
َّ

ـ���ب والإح�������ض���ار

ِ
ال���ج���وف وال�����ش��دق��ي��ـ
رح���ي���ب
20
ُ

ْ

ب(((
َ�ش ْغ ِ
ب(((
والع ْق ِ

َ

ب(((
ِ
���خ���ر ك������ال������ور ِ
ـ����ن
وال���م���ن َ

ْ

���و ِق���ف
ه���ل
وال���م ْ
َ

����ص���ل���ي���ب الأذْن وال���ك���ا
21
ُ
���ه���ـ
ع���ري�������ض ال���خ��� ّد
22
ُ
���ب َ
َ
وال���ج ْ

ـ����ة

ح������اث
� 23إذا م������ا ح�����ثَّ�����ه
ٌ

����رك����ة
وال���� ِب ْ

ْ

ب(((
والعج ِ

َْ

ْب(((
والهل ِ

ُ

ي���ب���اري ال���ري���ح ف���ي َغ�������رب(((1

ُ

َ

ْ

((( اللأم :ال�شديد يف كل �شيء .الأ�شعب :ما ا�ستدار باحلافر من منتهى اجللد حيث تنبت ال�شعريات حول احلافر .القعب:
القدح ال�صغري؛ ي�شبه به احلافر.
ن�سور).
((( يف كتاب اخليل( :له بني حواميه
ٌ
احلوامي :ما يكتنف ال�سنبك عن ميينه وي�ساره .الن�رس :حلمه �صلبه يف باطن احلافر ،ك�أنها ح�صاة �أو نواة .الق�سب :ثمر
ياب�س يتفتت يف الفم �صلب النواة.
((( الأن�ساء :جمع ن�سا؛ وهو عرق يخرج من الورك في�ستبطن الفخذين ،ثم مير بالعرقوب حتى يبلغ احلافر .وفر�س �شنج
الن�ساء� .أي :منقب�ضه ،وهو مدح له .جر�شع اجلنب :منتفخه.
((( ال�شرَّ َ ِا�سيف� :أطراف �أ�ضالع ال�صدر التي ت�رشف على البطن .واملَ ْنقَب :املو�ضع الذي ينقبه البيطار يف بطن الدابة.
والقنب :جراب ق�ضيب الفر�س �أو وعاء ذكره ،و�أ�صل القُنب لكل ذي حافر ثم ا�ستعمل يف غري ذلك ،وجمعه قنوب.
جد وذي �شغب).
((( يف كتاب اخليل( :بيو�ض امللجم القائد ذي ٍّ
معد للجري .والتقريب� :رضب من العدو؛ وهو �أن يرفع يديه مع ًا وي�ضعهما معاً ،وهو
((( فر�س عتيد :مبعنى �شديد اخللق ٍّ
دون الإح�ضار .والعقب :اجلري الذي يجيء بعد اجلري الأول.
((( الورب :ما بني الأ�صابع .املنخر :خمرج النف�س.
َ
الزور ،وال َّزور :ما بطن من الكاهل ،وهما عند
من
ر
ه
ظ
ما
الكاهل:
(�صليب).
(�صليت) مكان
((( يف كتاب اخليل:
ُ
ُ
ْ
ََ
َ�ص ب�أعلى ال َّزور .املوقفان من الف ََر�س :هما نقرتا اخلا�رصة
منكبي الفر�س ،واملنكبان :ما �ضم �أ�سفل الكاهل من ِقبل الق ِّ
على ر�أ�س الكلية .والعجب� :أ�صل الذنب عند ر�أ�س الع�صع�ص.
((( الربكة :ال�صدر الهلب� :شعر الذنب.
( ((1غرب الفر�س :حدته ون�شاطه.
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ك���ال���خ���ذْ ُر ِ
وف ف��ي
ع
ُ

�������ه�������ه �أ�����س����ر
 24و�إن
وج َ
َّ

ب(((
الثَّ ْق ِ

������ن ك������ال ْأج������ َد
 25وق������ َّف������ا ُه َّ

َ���م���ا ان�����ض��م
ِل ل َّ
ج�����وا������ش�����ن ب���������� َّد ٍن قُ���������ب(((
ِ َ ُ
ِّ

 27ت��������رى ك��������لَّ ُم�����������دلٍّ ق��ا

كالكلب(((
ِ

ب(((
لل�ضر ِ
َّ

ْ

ال����ط����ع����ن ي��خ��ت��ار
 26ووال��������ى
َ

����ث
ْ����ه ُ
ئ���م���اً يَ����ل َ

����ع
ِف م���ن���ه ِق����طَ ُ

 28ك�������أن ال����م����اء ف����ي الأع���ط���ا

ب(((
العطْ ِ

ُ

���ح��� ِر
 29ك��������أ َّن ال�������� َّد َّم ف����ي ال���نَّ ْ

�������ض ِ
���ب
ق����������ذالٌ ُع���������لَّ
َ
ب���ال���خ ْ

ي����زي����ن
30
ال����������دار م���وق���وف���اً
ُ
َ

ْ������ب(((
وي�����ش��ف��ي قَ��������رم ال������رك ِ

2ـ
وقال �أي�ض ًا(((:

ََ

َّ

[الطويل]

 1ت��وا َع�� َد ِل��لْ��بَ ْ��ي��نِ الخليطُ ليَ ْنبَتُّوا
حاجات �إليهِم كثير ٌة
 2وفي النف�س
ٌ

وقالوا لراعي الظهر موع ُدكَ

ال�سبت(((

��ر
ِب ُربَّا ِنها في َ
الح ِّي ل َْو �أُ ِّخ َ

الوقْت(((

َّ ْ ُ
ُ

((( اخلذروف� :شيء يديره ال�صبي بخيط يف يده ،في�سمع له دوي.
((( الأجدل :ال�صقر.
((( اجلوا�شن :ال�صدر.
((( املدل :اجلريء.
((( العطب :القطن.
((( يف كتاب اخليل( :مربوطاً) مكان (موقوفاً).
القرم :ال�شهوة �إىل اللحم.
((( الأبيات ( )10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1يف رغبة الآمل  .62/7والأبيات الأربعة الأوىل يف الب�صائر والذخائر 39/3
ليزيد بن �ضبة الثقفي .ويف امل�ؤتلف 226 :ذكرها الآمدي ليزيد بن �ضبة و�أنه كان يهاجي عنرتة بن عرو�س موىل
ثقيف .وورد البيت الرابع يف الكامل للمربد  151/3ويف تهذيب اللغة  82/8من دون عزو ،ويف جمهرة اللغة
 196/1وكذلك يف �صحاح اجلوهري والل�سان والتاج (بغت) ويف امل�صون  53ويف جماز القر�آن  193/1ليزيد بن
�ضبة .ووردت الأبيات ( )4 ،2 ،1يف البيان والتبيني  306/2من�سوبة لأحمد بن ّ
املعذل .والبيتان الأول والثاين يف
الكامل للمربد  244/1من�سوبان ملحمد بن منري.
((( يف الب�صائر والذخائر( :لراعي الذود).
راعي الظهر يراد به راعي الإبل.
احلي اجلمال لينب ُّتوا).
ب
قر
أال
�
(
العجز:
روى
أخف�ش
ل
ا
أن
�
318
/
1
الكامل
حمقق
ذكر
((( يف الب�صائر والذخائر( :لإ َّبانها).
ِّ
ّ
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 3ول��م �أكُ فيما ك��ان ْقبلَ احتما ِلهِم
 4ولكنهم بَ���انُ���وا ول���م �أَ ْد ِر بَ�� ْغ��تَ�� ًة

أم�س نَ ْف ِ�س َي وط َّْن ُت
على بي ِنهم بال ِ
و�أَفْظَ ع �شي ٍء حين يفج�ؤُكَ الب ْغت(((
َ ُ
ُ

َ��م �أالقها
ل�سل َْيمى منذ ما ل ْ
 5م�ضى ُ

�ست
�سنو ٌن توالت بيننا
خم�س ْاو ُّ
ٌ
رج��اء �سلَيمى �أن ت َ ِئيم كما �إِمت(((
ْ ُ
َْ
َ ُ ْ

��ت حتى المني ك��لُّ �صاحب
 6ت���أيَّ ْ��م ُ
بعت حظي ِ
منك يوماً بغير ِه
���ن ُ
� 7أَ ِئ ْ

لبئ�س �إذاً ي��وم التغابن م��ا

��ت وال
�أخ��و ثق ٍة ما �إ ِْن َونَ ْ��ي ُ

 9وق��د علموا عند ال��ح��ق��ائ��قِ �أنني

�إِنْت(((

ُ

��ت
ك���أن��ي وق��د وقّ��ع��ت �أن�صلَها ِر� ْ��ش ُ

ـ3ـ

قال(((:
����ت
��م�� ٌة ب��ي َ
��ه��ا �أَ ْم ُ
�����س ِب َ
�����ض ُ
ُم��نَ َّ��ع َ
��اء لَ ْ��ي َ

ُ

��ت
��ت �إذا ِم ُّ
َ���و َح��ي��ي ُ
ب����أن يَ��تَ��م��نَّ ْ��وا ل ْ

أم���وت و َع ْ��ه�� ُد ُه ْ��م
 8تمنى رج��الٌ �أن � َ

��ر ُت نَ ْ��ب��لَ ِكنَانتي
 10و�أن���ي وق��د نَ��ثَّ ْ

ِبعت(((

[الطويل]

ـ4ـ

وقال �أي�ض ًا(((:

[الكامل]

��ي ال��بَ��رِي ِء م��ع ال��م��ق��ارف تهم ٌة
َم��� ْ��ش ُ

ال�سقيم فَيُلْطَ ُخ
ال��ب��ريء م��ع
ويُ���رى
ِ
ُ

ُربان كل �شيء (ب�ضم الراء) :حدثانه وجدته.
((( يف البيان( :ففاج�أين بغت ًا ومل �أخ�ش بينهم) .يف التاج( :و�أعظم �شيء) .ويف جمهرة اللغة�( :أنك أ� �شيء حني يفج�ؤك
البغت).
((( �آم الرجل و�آمت املر�أة� :إذا مكثا زمانا ال يتزوجان.
((( التغابن� :أن يغنب القوم بع�ضهم بع�ضاً .ويوم التغابن :يوم البعث؛ �سمي بذلك لأن �أهل اجلنة يغبنون فيه �أهل النار مبا ي�صري
�إليه �أهل اجلنة من نعيم ،ويلقى فيه � ُ
أهل النار من عذاب اجلحيم .و�سئل احل�سن عن قوله تعاىل« :ذلك يوم التغابن»؛
فقال :غنب �أهل اجلنة �أهل النار؛ �أي :ا�ستنق�صوا عقولهم باختيارهم الكفر على الإميان.
((( �إنت :فعل من الأَ ْين؛ وهو :الإعياء والتعب.
((( جماز القر�آن .30/2
((( من ن�سب �إىل �أمه من ال�شعراء�( 89/1 :ضمن نوادر املخطوطات).
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ـ5ـ
وقال في رِ ْج ِله(((:

جعلت �إذا ما ِن ْم ُت �أوجعني
 1وق��د
ُ
2
رجل َْينِ ُم ْعتَ ِد ًال
ُ
وكنت � ْأم ِ�شي على ْ

[الب�سيط]
قيام ال�شار ِ
ِف
ظ َْهرِي وق ُْم ُت َ

ـ6ـ

قال(((:

ف َِ�ص ْر ُت �أم�شي على ر ِْجلٍ

ال َّظ ِه ِر(((

ال�شج ِر(((
من َّ

َ

[الهزج]

((( البيتان ليزيد بن �ضبة يف :البيان والتبيني  76/3ولأبي حية يف :احليوان  ،483/6والبيتان مع ثالثة �أخرى بقافية راء
م�ضمومة لعمرو بن �أحمر يف :اخلزانة  ،95/4وهما يف كتاب الع�صا ،429 :والأول يف الرب�صان  ،250والثاين
لأبي الدهماء يف الرب�صان والعرجان  ،249والبيتان يف املو�شح  118لعمرو بن �أحمر الباهلي ،وهما يف ديوانه 182
وقد �شك املحقق يف ن�سبتهما ل�سهولتهما؛ خالف ًا لبقية �شعره .والبيتان يف ديوان �أبي حية النمريي 186 :وذلك فيما
ن�سب �إىل �أبي حية و�إىل غريه من ال�شعراء .والبيتان يف �شذور الذهب 190 :من دون عزو ،و�رشح �شواهد املغني:
 911وبهجة املجال�س  .240/2والبيت الأول يف� :رشح الأ�شموين  263/1بال عزو وهمع الهوامع  128/1والدرر
اللوامع  102/1و�رشح الت�رصيح على التو�ضيح – ال�شيخ خالد  .204والبيت الثاين يف اخل�صائ�ص  207/1بال عزو،
ويف ال�سمط  785/2مع بيت �آخر لقردة بن نفاثة ال�سلويل ،ويف �أمايل القايل  160/2مع ثالثة �أخرى بقافية رائية
م�ضمومة من�سوبة لعبد من عبيد بجيلة �أ�سود.
(قمت) .ويف البيان�( :إذا ما منت �أوجعني) .ويف ديوان �أبي حية( :يوجعني.....
((( يف الرب�صان وديوان �أبي حية النمريي:
ُ
ال�س ِك ِر) .ويف كتاب الع�صا( :وقد جعلت �إذا ما قمت يوجعني) .ويف املو�شح:
َّ
يثقلنــي
قمت
مــا
إذا
�
جعلــت
(وقد
ال�س ِك ِر)
ال�شارب
نه�ض
أنه�ض
�
ف
د
رِ
ْ فيِ
َّ
ويف ديوان ابن �أحمر:
وق��د جعلت �إذا م��ا قمت يثقلني
ثوبي ف�أنه�ض نه�ض ال�شـارب ال�سكر
يف �رشح الأ�شموين و�رشح الت�رصيح والهمع والدر واللوامع( :يثقلني ثوبي ف�أنه�ض نه�ض ال�شارب الثمل).
ال�شارف من الإبل :امل�سن .الظهر :الذي ي�شتكي ظهره.
((( يف ديوان �أبي حية( :على �أخرى) .يف ال�سمط( :على �ساقني .....على ما ينبت ال�شجر) .يف املو�شح( :على رجلني
متئداً) .يف اخلزانة و�رشح �شواهد املغني وبهجة املجال�س( :على رجلي معتد ًال).
((( قال يزيد هذه الأبيات مهنئ ًا الوليد بن يزيد بتوليه اخلالفة ،وقد كان �صاحب ًا له ومنقطع ًا �إليه .الأبيات يف الأغاين
 98-97/7وكذلك  21 ،20 ،12 ،2 ،1يف الأغاين  .94/7ويف رغبة الآمل ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10
 .30 ،29 ،28 ،27 ،24 ،23 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16والأبيات  33 ،31 ،29 ،28 ،27 ،2 ،1يف جتريد
الأغاين الق�سم الأول  .838/2والأبيات جميعها عدا ( )22-21يف خمتار الأغاين  ،203 ،202/11ونزهة الأب�صار
 288 ،287/1والبيتان  23 ،20يف احليوان .228/5
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���م���ى ت���ل���ك ف����ي ال��� ِع���ي��� ِر
ُ 1
َ���ي َ
����س���ل ْ
����ت ل����م تَ ْ
����ن ِ
���������أوِ ي
� 2إذا م����ا ِب ْ

ق��ف��ي �أ�����س�����أل ِ
ْ����ك �أو

�سيري(((

����ب ال���ق���ل���ب
ِل َ
���������ص ِّ

مغمو ِر(((

�������ه�������ا ٌة ف������ي َم������ه������اً ُح�������و ِر
َم َ

 3وق�������د ب����ان����ت ول�������م ت��ع��ه��د
�����م�����ول ال��ح��ـ
 4وف�����ي الآل ُح ُ
����ن����ـ
 5ي�����واري�����ه�����ا وت�����ب�����دو ِم ْ

ِّي

تُ����زه����ى

كال َقرا ِقي ِر(((

ـ�����ه

�آلٌ

كال�سمادي ِر(((

 6وت���ط���ف���و ح���ي���ن ت���ط���ف���و ف��ي��ـ

ـ����ه

���خ���لِ
ك���ال���نَّ ْ

������ت م����ن ���س��ل��م��ى
َ������ي ُ
 7ل���ق���د الق ْ

ت�����ب�����اري�����ح
َ

 8دع�������ت ع���ي���ن���ي ل����ه����ا ق��ل��ب��ي

َّ

المواقي ِر(((
التناكي ِر(((

أ��������س�������ب�������اب ال����م����ق����ادي���� ِر
و�
ُ

���ش��ي��ب
�������ن ب����ه
ٌ
 9وم������ا � ْإن َم ْ

�إذا ي���������ص����ب����و ب�����م�����ع�����ذو ِر

ٍ
أط���ل���ال
ر�����س����م �
 10ل�����س��ل��م��ى
ُ

ي�����ح
ع��ف��ت��ه��ا
ال�����ر ُ
ِّ

بالمو ِر(((

 12ف���� ِ
�������ش �إذ ن������أت �سلمى
أوح ْ

ب���ت���ل���ك ال�������������دو ِر م������ن دو ِر

ِ
ق���ان�������ص���ات ال�� ِب��ي��ـ
���� 13س����أرم���ي

���ت
ـ���د � ْإن ِع ْ
�������ش ُ

ال����ت����رب
 11خ�����ري����� ٌق ت���ن���خ���لُ
َ

ب��������أذي�������ال الأع�����ا������ص�����ي����� ِر(((

ِبع�سبو ِر(((

ُْ

((( يف جتريد الأغاين( :قفي �أخربك) .يف رغبة الآمل( :قفي �إن �شئت).
((( يف الأغاين�( :إذا ما �أنت مل ترثي) .وقد ثبتت الياء مع اجلازم يف الروايتني؛ وكان حقها �أن حتذف.
((( الآل :ال�رساب ،وقيل :هو الذي يكون �ضحى كاملاء بني ال�سماء والأر�ض ،يرفع ال�شخو�ص ويزهاها؛ ف�أما ال�رساب
فهو الذي يكون ن�صف النهار ك�أنه ماء جار .فالآل من ال�ضحى �إىل زوال ال�شم�س ،وال�رساب بعد الزوال �إىل الع�رص.
القراقري :ال�سفن العظيمة �أو الطويلة.
((( ال�سمادير :الأ�شياء التي ترتاءى للإن�سان من �ضعف ب�رصه عند ال�سكر من ال�رشاب وغ�شي النعا�س والدوار.
((( املواقري :جمع ميقار؛ والنخلة امليقار :التي عليها حمل ثقيل.
((( التباريح :ال�شدائد ،وهو من اجلموع التي ال مفرد لها .التناكري :الأمور املنكرة.
((( املور :الغبار املرتدد� ،أو تراب تثريه الريح.
((( اخلريق :الريح ال�شديدة الهبوب.
((( الع�سبور :الناقة ال�شديدة.
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���و َج���ا ٍة
 14م����ن ال��ع��ي�����س َ
����ش َ
���ج ْ

ط����واه����ا ال���نِّ�������س���ع

بالكو ِر(((

������ب م��ن��ه��ا
� 15إذا م�����ا َح������ َق ٌ

َ����������رنَّ����������ا ُه
ق
َ

بت�صدي ِر(((

ال��ع��ي�����س ف����ارقَ���� َّدت
 16زج���رن���ا
َ
 17ت���ق���ا����س���ي���ه���ا ع���ل���ى �أَيْ���������نٍ

ٍ
إع���������ص����اف
ب�����

وت�شمي ِر(((

إدالج
ب������������������ ٍ

وتهجير(((

���ب الآلُ
���و َ
� 18إذا م���ا ا ْع َ
����ص َ
�������ص ْ

وم�������ال ال�����ظ�����لُّ

�����س
اح
ْ
َ 19و َر َ
���������ت ت��تَّ��ق��ي ال�����ش��م َ

ك����ال����ع����و ِر
م����ط����اي����ا ال������ق������و ِم
ُ

ب�����ال����� ُق�����و ِر(((

ال�����ص��ب��ح
��ف�����ص��ح
� 20إل�����ى �أن يُ
ُ
َ

ِ
أ��������ص�������وات ال���ع�������ص���اف���ي���ر
ب��������

ال�����ش��م�����س
����ع
 21خ���رج���ن���ا نُ ْ
����ت���� ِب ُ
َ

ع������ي������ون������اً ك������ال������ق������واري������ ِر

 22وف����ي����ن����ا �������ش������اد ٌن �أح������و

ُر

���ر
����ع����تَ َ
 23ل����تَ ْ
����ام ال����ول����ي���� َد ال��� َق ْ
�����ب ال�����بُ����� ْزلَ
24
ك����ري����م يَ َ
�����ه ُ
ٌ

م����ع

م�����ن

ح������ور

م �أه�������لَ ال����ج����و ِد
ال�����خ�����ور
ُ

اليعافي ِر(((
والخي ِر(((
الجراجي ِر(((

الرحل.
جداً ،وقيل :الطويلة الرجلني ،وقيل :الطويلة الظهر .الن�سع�َ :سيرْ ٌ مفتول ُي ُّ
((( ال�شجوجاه :الطويلة ّ
�شد به ْ
الك�سور :الرحل.
((( يف رغبة الآمل�( :إذا ما حقب جال).
احلقب :حبل ي�شد به الرحل يف بطن البعري مما يلي ثيله (وعاء ق�ضيب البعري) لئال ي�ؤذيه الت�صدير �أو يجتذبه الت�صدير
فيقدمه .الت�صدير :احلزام؛ وهو يف �صدر البعري ،واحلقب عند الثيل.
((( يف رغبة الآمل( :نقا�سيها).
الإرقاد� :رسعة ال�سري .الإع�صاف :الإ�رساع يف ال�سري .الت�شمري :اجلد يف الأمر واالجتهاد فيه.
((( الإدالج :ال�سري يف الليل .التهجري :ال�سري يف الهاجرة.
((( اع�صو�صب :ا�شتد .القور :جمع قارة وهو املنقطع من اجلبال �أو ال�صخرة العظيمة.
((( اليعافري :الظباء؛ واحدها يعفور.
((( اعتام :اختار وا�صطفى؛ يريد :تق�صد �إليه خمتارة له.
يف رغبة الآمل( :لنعتام).
((( الب ْزل :بزل البعري يبزل بزو ًال :فطر نابه؛ �أي ان�شق ،فهو بازل ذكراً كان �أو �أنثى ،وذلك يف ال�سنة التا�سعة .اخلور :النوق
الغزيرة اللنب .اجلراجري :الكرام من الإبل.
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 25ت�����راع�����ى ح���ي���ن تُ��� ْزج���ي���ه���ا

َه��������وِ يَّ��������اً

���ي���ب
 26ك���م���ا ج�����اوب�����ت ال���نِّ
ُ

ُ����ج ال�����خ�����و ِر(((
رِب���������اع ُ
ال����خ����ل ِ

ال����ذه����ب الأح���م���ـ
 27وي���ع���ط���ي
َ

ـ������ر َو ْزن���������������اً ب���ال���ق���ن���اط���ي��� ِر

َ������ونَ������اه ف����أح���م���دن���ا
 28بَ������ل ْ
وال��ع ْ��ن�����ص��ـ
ك����ري����م ال����ع����و ِد
29
ُ
ُ

���������س���� ٍر وم���ي�������س���و ِر
ـ�����ه ف�����ي ُع ْ

غ�����ي�����ر م�����ن�����زو ِر
�������ر
ـ������ر َغ ْ
ُ
�������م ٌ

ِ
ال���ح���ق
����ح
� 31
َّ
ٌ
إم����������ام يُ
����و�����ض ُ

ن�������������ور ع�����ل�����ى ن��������و ِر
ل���������� ُه
ٌ

 32م�����ق�����الٌ م�����ن �أخ��������ي و ٍّد

ب���ح���ف���ظ ال���������ص����دق م�������أث������و ِر

إخ���ل��ا�������ص
 33ب������إح�����ك�����ا ٍم و�
ٍ

وت������ف������ه������ي������م وت�����ح�����ب�����ي����� ِر
ٍ

كالمزامير(((

َ

���ب���ق �إل������ى ال��غ��اي��ا
 30ل����ه
َّ
ال�������س ْ

�����م ال���م�������ض���ام���ي��� ِر
ت ف�����ي َ
������ض ِّ

ـ7ـ
وقال �أي�ض ًا(((:

[الهزج]

���ت ِ
���ي���ان
 1وق ْ
م����ع ال��� ِف ْ
َ������د �أ ْغ�������� ُدو َ

ب�����ال�����م�����ن�����ج����� ِر ِد ال�����ثَّ�����ـ�����ر(((

ْ

ِ
ك���ال���ت���اب���وت
����رك���� ِة
 2وذي ال���� ِب ْ
ِ
ِ
ْ���ح
ق����ا�����ض����بَ���� ٌة
 3م���ع���ي
ك���ال���م���ل ِ

َ

ِّ

وال�������م�������ح�������زِ ِم ك�����ال����� َق�����ر(((

َ

ْ

ِّ

ف�����ي م�����ت�����ن�����ي����� ِه ك�������ال�������ذَّر(((

َ ْ َ ْ
����ر
������س�����نَ�����ن
َّ
تَ����� ْث����� ِن�����ي َ
ال���������ش ِّ
ِّ

 4وق�����د �أع���تَ ِ
ال�������ض���ربَ��� َة
���ف
�������س ُ
ْ

وي :الدوي يف الأذن.
اله ّ
((( َ
((( النيب :الإبل .الرباع :جمع ربع (ب�ضم ففتح) وهو ما ولد من الإبل يف �أول النتاج .اخللوج :الناقة الكثرية اللنب التي
حتن �إىل ولدها.
((( الأبيات يف احليوان  288/5ويف الوح�شيات  ،74والثالثة الأوىل يف الل�سان من دون عزو ،ويف تهذيب اللغة
 249/14والأول يف �أمايل ابن ال�شجري .82/1
((( يف �أمايل ال�شجري( :املحتنك الرث) .يف الل�سان( :املنجرد الثرَّ ِّ).
والثرَّ يف اخليل :املعتدل الأع�ضاء ،يقال �سحاب ثر للكثري املاء؛ وا�ستعاروه للفر�س الكثري اجلري.
((( البرِ كة :ال�صدر .القر :مركب للرحال بني الرجل وال�رسج .املحزم :مو�ضع احلزام.
((( القا�ضبة :ال�سيف القا�ضب ،وجعله كامللح يف بيا�ضه.
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ـ8ـ
وقال �أي�ض ًا(((:

[المن�سرح]

�����س ِ��دكُ
 1ل��م ين�س �سلمى ف�����ؤا ُدكَ ال َّ

ك؟(((
محت ِن ُ

وكيف تَ ْ�صبُو و�أن���ت ُ ْ َ

�����واكَ لَ�� َق ْ��د
 2ل��و ك���ان م��ا واح����داً َه َ
َ
وا�ستنك َر ْتَ :ع َجباً!
 3تقولُ َ�سلْمى

�أق َ
��ر َت لكن ه��واك ُ َ َ
ْ�����ص ْ
��ك؟!
م��ا ب����الُ �
��ه ُ
أ���ش��ي��اء م��ن��ك تُ ْ��ن��تَ َ
َ

َ��ت
��ي ف��ان َ
��خ َ��رق ْ
 5خ��لَّ��وا ِف��ج��اج��اً ع��ل َّ

تَركُوا(((

�شتركُ (((
مْ

����س ٍ
���ف
���ر َح��� ٍة وم���ن �أَ َ
 4فقلت م��ن تَ ْ

ٍ
ٍ
ع���وف
أب���ن���اء
�
وم��ال��ك َ
ُ

َكوا(((
هل ُ

���ن
��ن َم ْ
ل��م ي�ستطع َ���س�� َّد ُه َّ

ـ9ـ

قال �أي�ض ًا(((:

[الهزج]

ٍ
�����ص����اف
�������������ش������ر ٍِق
ب�����وج����� ٍه ُم
ْ

ْ�����م(((
وث�����غ����� ٍر ن�����ائ����� ِر ال�����ظَّ�����ل ِ

ـ  10ـ
[الوافر]

قال(((:

((( الأبيات يف كتاب املنازل والديار  258/2وقد �أوردها م�صنف لباب الآداب 407 :مع اتفاق يف الرواية والرتتيب،
وهي من نادر ال�شعر يف الرثاء املبدوء بالغزل ،انظر املنازل والديار.411 :
((( ال�سدك :املولع بال�شيء؛ قال يف الل�سان :هي لغة طائية .املحتنك :الرجل العاقل.
((( ما :زائدة.
((( ترحة :الرتح :نقي�ض الفرح .والرتحة املرة الواحدة.
((( فجاجاً :جمع فج؛ والفج هو الطريق الوا�سع بني جبلني ،وقيل :هو ال�شِّ عب الوا�سع بني جبلني.
((( البيت ورد يف الل�سان والتاج( :ظلم) ،ويف الكنز اللغوي يف الل�سن العربي.191 :
((( يف الكنز اللغويَ ( :نيرِّ ِ َّ
الظ ْل ِم).
ْ
كف ِرند ال�سيف .وقيل :الظلم رقة
ال�س ِّن من �شدة البيا�ض ِ
الظلم :ماء الأ�سنان وبريقها ،وهو كال�سواد داخل عظم ِّ
الأ�سنان و�شدة بيا�ضها.
((( كان يزيد منقطع ًا �إىل الوليد بن يزيد يف حياة �أبيه ،مت�ص ً
ال به ال يفارقه ،فلما �أف�ضت اخلالفة �إىل ه�شام �أتاه يزيد مهنئ ًا
باخلالفة ،فلما ا�ستقر به املجل�س وو�صلت �إليه الوفود ،وقامت اخلطباء تثني عليه ،وال�شعراء متدحه؛ َم َث َل يزيد بني
ال�سماطني فا�ست�أذنه يف الإن�شاد ،فلم ي�أذن له ،وقال :عليك بالوليد فامدحه و�أَ ْن ِ�ش ْده .و�أمر ب�إخراجه ،فخرج �إىل
الطائف ،فقال يذكر ما فعله ه�شام به.
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وغ���ي���ر ����ص���دو ِده���ا ك��ن��ا �أردن������ا(((

���ص�� َد ْدن��ا
�����ص�� ُّد وم��ا َ
� 1أرى �سلمى تَ ُ

َ

َّ

 2ل��ق��د بَ ِ
َ���ت ب��ن��ائ�� ِل��ه��ا علينا
���خ���ل ْ

���دن���ا
���م ْ
ول����و ج�����ادت ب��ن��ائ��ل��ه��ا َح َ

 3وق��د َ�ضنَّ ْت بما وع��دت و�أم�ست

ع��م��ا
تُ��غ��يِّ��ـ��ر ع��ه�� َده��ا َّ

عهدنا(((

����م ع��ل��ى ت��ن��ائ��ي ال������دار منا
 5تُ���� ِل ُّ

فيُ�سهرنا ال��خ��ي��الُ �إذا

��ق ح��ي��ن وه���ى عليهم
 7ر�أي��ن��ا ال�� َف ْ��ت َ

���د ٍع
����ص ْ
وك���م م��ن م��ث��ل��ه َ

� 8إذا ه���اب ال��ك��ري��ه�� َة م���ن يليها

ال��ه��ي��وب ل��ه��ا عمدنا
و�أع��ظَ ��م��ه��ا
ُ

�لا
 9وج������بَّ������ا ٍر ت����رك����ن����اه ك��ل��ي ً

ِ
ط�������اغ �أزل����ن����ا
وق�����ائ�����د ف���ت���ن��� ٍة
ٍ

الق��ي��ت �سلمى
��ت ب��م��ا
ُ
 4ول���و ع��ل��م ْ

وت���ع���ل���م م����ا وج���دن���ا
ف��ت��خ��ب��رن��ي
َ

ل����م����ا ول��ي��ن��ا
� 6أل�������م ت����ر �أن����ن����ا َّ

��ت
َ��و َه ْ
��رق ْ
َ��ت ف َ
�أم����وراً ُخ ِّ

 10ف�ل�ا ت��ن�����س��وا م���واط���نَ���نَ���ا ف����إنَّ���ا

رق َْدنا(((

َ

�س َددنا(((

ْ

رف�أنا(((

����ر ِم ُع��دن��ا
�إذا م���ا ع���اد �أه����ل ُ
ال����ج ْ

ِ
مكا�س ُر من َجبَ ْرنا
ي�ض ْت
 11وم��ا ِه َ
�����ش��ام��اً
����ن م��ب��ل�� ٌغ ع��نِّ��ي ِه َ
� 12أال َم ْ

��ر ْت م�صيبة م��ن َ ْ
وال ُج�� ِب َ

ه َددنا(((

���ع���دن���ا
ف���م���ا م���نَّ���ا
ال����ب��ل�اء وال بَ ُ
ُ

 13وم���ا ك��ن��ا �إل���ى ال��خ��ل��ف��اء نُ ْف ِ�ضي

������ؤ َّخ�����ر �إن َ���ش��ه��دن��ا
وال ك��ن��ا نُ َ

ج����زاء
� 14أل�����م ي���ك ب��ال��ب�لاء ل��ن��ا
ٌ

ف��ن��ج��زى ب��ال��م��ح��ا���س��ن �أم ُح ِ
�����س ْ��دن��ا
ل���واف���دن���ا ف����نُ ْ
����ر ُم �إن َوفَ���دن���ا
����ك َ

 15وق���د ك���ان ال��م��ل��وك ي���رون ح�� ّق��اً

الأبيات يف الأغاين  ،97-95/7وخمتار الأغاين  198/11ونزهة الأب�صار .286-285/1
((( ت�صد :تعر�ض.
((( �ضنت :بخلت.
((( تلم :تزور �أحيانا على غري مواظبة.
هم �أو �شدة.
((( خرقت :خرق الرجل �إذا بقي متحرياً من ٍّ
((( الفتق :خالف الرتق ،فتقه َف ْتقاً؛ �أي� :شَ قَّه ،والفتق :ان�شقاق الع�صا ،ووقوع احلرب بني اجلماعة ،وت�صدع الكلمة.
((( ها�ض ال�شيء :ك�رسه.
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 16ول��ي��ن��ا ال��ن��ا���س �أزم����ان����اً ط���وا ًال

وقُدنا(((

و�س ْ�سناهم َو ُد ْ���س��نَ��اه��م
ُ
َعدنا(((
ِ���م ق ْ
و�أ���ش��ب��ي��ن��ا وم����ا ِب���ه ُ

َ��دن��ا كيف �أ�شبى
� 17أل���م ت��ر م��ن َول ْ
��اء
 18ن��ك��ون ل��م��ن َول ْ
َ����دن����اه ���س��م ً

����دن����ا
�إذا ���ش��ي��م��ت م��خ��اي��لُ��ن��ا َر َع ْ

َج ِ
���ي���م��� َة �أم�������ر ِه وب����ه ���س��ع��دن��ا
�������س َ

 19وك���ان �أب����وك ق��د �أ���س��دى �إلينا
 20ك��ذل��ك �أول ال��خ��ل��ف��اء ك��ان��وا

ب���ه���م َج���� َد ْدن����ا
ب��ن��ا َج������� ُّدوا ك��م��ا
ُ

 22ونَ ْ
���ن بغانا
���ك���وِ ي ب��ال��ع��داو ِة َم ْ

�������س��� ِع���د ب���ال���م���ودة م���ن َو ِد ْدن������ا
ونُ ْ

������م ب��ن��ون��ا
�����م �آب�����ا�ؤن�����ا و ُه ُ
ُ 21ه ُ

ل���ه���م ُج�� ِب��لْ��ن��ا
ل��ن��ا ُج��� ِب���ل���وا ك��م��ا
ُ

 23ن����رى ح��� ّق���اً ل�����س��ائ��ل��ن��ا علينا

�����ج�����زِ ل �إن وع��دن��ا
ف��ن��ح��ب��وه ونُ ْ
ْ
ف����ن����ر ِف���� ُده ف���نُ���ج���زِ ل �إن رف���دن���ا

��م��ن ج���ارن���ا ون�����راه م��نَّ��ا
 24ونَ ْ
�����ض ُ

ب���م���ك���رم��� ٍة �أف���دن���ا
�إذا يُ��� ْغ���لَ���ى
ُ

ن��ع��تَ�� ُّد دون ال��م��ج��د م��ا ًال
 25وم���ا ْ
 26و�أت����لَ����د م��ج��دن��ا �أن�����ا ك���رام

ب��ح�� ِّد ال��م�����ش��رف��ي��ة ع��ن��ه ُذدن������ا(((

ـ  11ـ
قال(((:
�����ب ِ
�����ن م���ق���ال��� ًة م�����أث����ور ًة
�����ديَ َّ
ال تُ ْ

ْ

َّ

[الكامل]
طيع �إِذا َم َ�ض ْت
ال تَ�ستَ ُ

�إدراكَها(((

َ

ـ1ـ
[الوافر]

ومما ين�سب �إلى يزيد بن �ضبة(((:

((( يف نزهة الأب�صار( :و�سدناهم و�س�سناهم وقدنا).
((( �أ�شبى الرجل :ولد له ولد ذكي.
((( امل�رشفية :ال�سيوف املن�سوبة �إىل امل�شارف :قرى من �أر�ض اليمن.
((( التذكرة احلمدونية  80/7ويف البيان والتبيني  ،226/3جمموعة املعاين.83 :
((( جمموعة املعاين( :مقالة م�شهورة).
((( ورد هذا البيت يف كتاب �سيبويه مرتني؛ ن�سب يف الأوىل � 208/1إىل الربيع بن �ضبع الفزاري ،ون�سب يف الثانية
(� )162/2إىل يزيد بن �ضبة الثقفي .ون�سبه الأعلم ال�شنتمري يف املرتني � 293 ،106/1إىل الربيع بن �ضبع الفزاري.
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��اء
فَ��� َق ْ
��ر ُة وال�� َف��تَ ُ
���د �أَ ْو َدى َ
ال��م َ
�����س َّ

� 1إذا ع��ا���ش ال��ف��ت��ى م��ئ��ت��ي��ن ع��ام��اً

*****

وهو كذلك يف الأ�صول البن ال�رساج  ،106/1واالقت�ضاب  ،198/3واحللل ،37 :و�رشح املف�صل ،23 ،21/6
وخزانة الأدب  ،379/7والت�رصيع على التو�ضيح  ،273/2والدرر اللوامع  ،210/1و�شواهد العيني  .67/4والبيت
من دون عزو يف املقت�ضب  ،166/2وجمال�س ثعلب  ،275/1و�رشح �أبيات �سيبويه لأبي جعفر النحا�س  ،99واملقت�صد
على الإي�ضاح  ،734/2و�رشح ابن ه�شام للجمل  ،321وهمع الهوامع  ،253/1والأ�شموين  .67/4ويغلب �أن
يكون البيت للربيع بن �ضبع الفزاري من ق�صيدة ذكرها �أبو حامت ال�سج�ستاين يف املعمرين والو�صايا �ص .7وميكن
تف�سري اخلالف يف ن�سبة هذا البيت على �أنها من �إقحام الن�ساخ وال�رشاح ،واحتمال �أن يكون �سيبويه �سمع هذا البيت
من الرواة مرتني ،و�أخذه منهم يف كل مرة من�سوب ًا لقائل غري الذي ن�سب له املرة الأوىل ،ومما يرجح هذا االحتمال �أن
رواية البيت وردت يف املرة الثانية ( /162/2ذهب) بد ً
ال من (�أَ ْو َدى)؛ انظر :الكتاب ل�سيبويه162/2 ،208/1
واملقت�ضب 166/2والأ�صول يف النحو البن ال�رساج .312/1وقد ذكر حممد بن يو�سف بن ال�سريايف «�أن خالف
الإن�شاد ،.ال ينبغي �أن ين�سبه �أحد �إىل ا�ضطراب �سيبويه ،و�إمنا الرواية تختلف يف الإن�شاد»..؛ انظر� :رشح �أبيات �سيبويه
 .118/2ومعنى هذا �أن �سيبويه �سمع البيت (�إذا عا�ش )...من الرواة مرتني ،وروايته ون�سبته يف كل مرة خمتلفة عن
الأخرى.
يف االقت�ضاب �رشح �أدب الكتاب( :الب�شا�شة) بد ًال من (امل�سرَ ة) .ويف جمال�س ثعلب و�رشح املف�صل وخزانة الأدب
والعيني( :اللذاذة) بد ًال من (امل�سرَ َّة) .ويف خزانة الأدب (ت�سعني) بد ًال من (مئتني)؛ انظر ما �سبق نق ً
ال عن� :شواهد
ال�شعراء املخ�رضمني يف الرتاث النحوي توثيق ودرا�سة.87 ،86 :
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رابعاً :الثقفيون المجهولون
و�أ�شعارهم
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ابن �أبي العنب�س الثقفي

(((

[مجزوء الكامل]

قال يرثي حفيده(((:
ال��غ��ري��ب
َ���ب��� ِر
 1ي���ا
ِ
َ
���ص��اح��ب ال���ق ْ

�����ر ِف
ب��ال�����ش��ا ِم م��ن َط َ

َ���ائ���ح
���ب
2
ب���ال�������ش��� ْع ِ
ِّ
ب���ي���ن َ
����ص���ف ٍ
َ

���ف
����ص ُ
���ر َّ
ُ
����ص ٍّ
���م تُ َ

ِيب(((
َ
الكث ِ
وب(((
بالْجن ِ

َُ

���ت �أَن���ي���نَ��� ُه
����س���م��� ْع ُ
 3م����ا �إِنْ َ

ونِ������������ َدا َء ُه ع���ن��� َد

المغيب(((
ِ

أط�����ل�����ب طِ ����بَّ���� ُه
�����ت �
� 4أق�����ب����� ْل ُ
ُ

�����ض��لُ
وال���م��� ْو ُت يُ�� ْع ِ

ِيب(((
بالطب ِ

�������س���دِ ُل ال��� ُّد َج���ى
 5وال���ل���ي���لُ ُم��� ْن َ

���روب
ح�������ش ال���جِ ���ن���انِ م���ن ال��� ُغ
َو
ِ
ُ

َ
ِ�����ذل�����ك لَ����� ْو َع����� ٌة
�����ت ل
�����اج ْ
َ 6ه َ

ب��ي��ب
���د ِر
ف���ي
ظ����اه����ر ُة ال�� َّد ِ
ال�������ص ْ
َّ
َ

*****

ابن الدمينة الثقفي

(((

[الوافر]

ين�سب �إلى ابن الدمينة(((:

((( مل �أعرث له على ترجمة ،وقد رثى حفيده الذي كان ب�صحبته يف احلج بهذه الأبيات ،ومل �أجد له �سوى موقفه مع حفيده
فيما ذكره عنه �صاحب م�صارع الع�شاق .140 ،139/2
حدثنا من ر�أى َ�س َّ
الم َة تندب يزيد بن عبد امللك مبرثية رثته بها،
((( قال الأ�صفهاين« :قال �إ�سحاق وحدثني اجلمحي ،قالَّ :
فما �سمع ال�سامعون ب�شيء �أح�سن من ذلك وال �أ�شجى ،ولقد �أبكت العيون ،و�أحرقت القلوب ،و�أفتنت الأ�سماع»،
بابن له من احلجاز �إىل ال�شام؛ ب�سبب امر�أ ٍة
وذكر الأبيات .وذكر �أبو الفرج �أن ال�شعر لرجل من العرب كان قد خرج ٍ
يف�س َد بحبها ،فلما فقدها؛ مر�ض بال�شام و�ضني ،فمات ودفن بها ،كذا ذكر ابن الكلبي ،وخربه
َه ِو َي َها وخاف �أن ُ
ُي ْك َت ُب عقب �أخبار َ�س َّ
َ�س .انظر ،الأغاين.249/8 :
ال ِ
مة الق ِّ
الأبيات عند ال�رساج القاري يف م�صارع الع�شاق  140/2البن �أبي العنب�س الثقفي ،والأبيات من دون عزو،2 ،1( ،
 )4 ،3يف الأغاين .249/8
((( يف الأغاين( :يف طرف).
((( يف الأغاين( :بال�شام بني).
وبكاء ُه).
((( يف الأغاين( :ملَّا.....
َ
((( يف الأغاين( :واملوت يع�ضل).
((( مل �أهتد �إىل ترجمة له ،و�أرجح �أن يكون اال�سم حتريف ًا عن ابن الذئبة الثقفي.
((( البيتان يف عيون الأخبار  243/1البن الدمينة الثقفي .وهما يف الأ�صمعيات 33 :والأمل وامل�أمول لأحيحة بن
ا ُ
جل َ
الح .49 :ويف البخالء 168 :البن الذئبة الثقفي بزيادة بيت ثالث .والبيت الأول يف الأزمنة والأمكنة  25/1من
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ات َحتَّى
ال�ش َه َو ِ
� 1أَ َط ْع ُت الْع ِْر َ�س في َّ

َعبدِ (((

�أع��ادت��ن��ي َع ِ
�����س��ي��ف��اً َع ْ��ب�� َد ْ
ِ���ق �أَو ت��ق��ب��لُ �أو ت ُ َف ِّدي(((
تُ��� َع���ان ُ ْ
ِّ

��ت ِ َع ْ
��ذق��اً
� 2إذا م��ا ج�� ْئ��تُ�� َه��ا َق ْ
���د بِ�� ْع ُ

*****

ابن ال ِّدنِّبة الثقفي

(((

[الطويل]

قال(((

��خ ُ
��اف ُع َ��را َم��تِ��ي
���م تع َلموا �أَنِّ���ي تُ َ
�ألَ ْ

تلين على
و�أن َقنَاتِي ال ُ

الك�س ِر(((
َ

ْ

*****

قال(((:

ي�شد الثقفي
ابن ُر َو ِ

ف����أَ ْد َخ��� ْل���تُ���ه���ا ال حِ ��� ْن َ
���ط��� ًة بَ��ثَ��نِ��يَّ�� ًة

[الطويل]

َ
أط��راف
تُقا ِبلُ �
ِ
البيوت وال ُ ْ

حرفَا(((

*****

دون عزو .وقد �سبق تخريج هذين البيتني يف �شعر من�سوب �إىل ابن الذئبة الثقفي.
((( يف البخالء( :عند عبد).
(تقبل �أو تعانق).
((( يف الأمل وامل�أمولِّ :
((( يبدو �أن هناك ت�شابه ًا يف الأ�سماء بني ابن الذئبة وابن الدنبة ،ورمبا وقع الت�صحيف يف اال�سم لت�شابه الر�سم؛ فهل هو
�شاعر واحد هو ابن الذئبة �أم هما �شاعران؟ الذي يبدو يل �أنه �شاعر واحد؛ وهو ابن الذئبة الثقفي.
((( ن�سب البيت �إىل ابن الدنبة يف الل�سان (عرم) .وورد مع خم�سة �أبيات �أخرى يف :الب�صائر والذخائر  110/3من دون
عزو .ون�سب �إىل وعلة اجلرمي يف احلما�سة الب�رصية  .73 ،62/1و�إىل احلارث بن وعلة اجلرمي مع بيتني �آخرين يف
حما�سة القر�شي .125 :ومع ثالثة �أبيات يف الزهرة  .670/2والبن الذئبة الثقفي يف جمال�س ثعلب.144 :
((( ُعرام اجلي�شَ :ح ُّدهم و�شدتُهم وكرثت ُُهم ،وعرم (هنا) مبعنى :ال�شدة.
((( ل�سان العرب (بثن).
َ
بثنية من�سوبة �إىل قرية بال�شام بني دم�شق
((( قال ابن منظور« :قال الغنويَ :ب َث ِن َّي ُة ال�شام ِح ْنط ٌة �أو حب ٌة ُم َد ْح َر َجةٌ .وقالَّ :
و أ� ْذرِ َعات».

434

ابن واب�صة الثقفي
[الطويل]

قال(((:
���م �أَنَّ��ن��ي
� 1أُهِ ُ
��م َم��ال��ي و�أَ ْع��� َل ُ
���ي���ن لَ�� ُه ْ

��ن َقبلِي
���س���أُو ِرثُ�� ُه الأع����دا َء �سير َة َم ْ
لَ ُه ْم عِ ْن َد �أَ
ال�شتَاء َفتَ ًى ِم ْثلِي
ِ
زم���ات ِّ

َ 2و َم��ا َو َج�� َد ا َلأ ْ���ض��يَ ُ
��اف فيما يَنُوبُ ُهم

*****

�أبو الأ�ضرا�س الثقفي

(((

*****

�أبو طليق الثقفي

(((

[الطويل]

قال في رواية بن �إ�سحاق(((:
 1ر�أي��ت��ك ت��دع��ون��ي �إذا م��ا دع��وتَ��ن��ا

دع���ا َء يهود ُم ْ�سبِتين على

ِيح ُه
 2على َع ْن َدم ِّي ال َّلونِ َم ْ��ن َ�ش َّم ر َ

من النا�س يو َماً قال رائح ُة

نَه ِر(((

ْ

الخم ِر(((
ِد ِر(((
ِل ْلق ْ

اث �إال ثالث ٌة
ال��ح�� َّد ِ
 3وال َخ ْ��ي َ��ر ف��ي ُ

ِ���ي
���س��وا ٌء ك���أم��ثَ��الِ الأثَ���اف ِّ
ال�ص ْد ِر
يُ�س ِّلي ب���أ� ٍ
��ص��وات له َ�ش َج َن َّ

 4ف���إن ك��ان فيهم راب�� ٌع ك��ان ُم�سمِ عاً

*****

((( الأ�شباه والنظائر للخالديني .243/2
((( ويقال�( :أبو �رضا�س) .ذكره املرزباين يف معجم ال�شعراء ومل يورد له �شعراً.15 :
((( مل �أجد له ترجمة ،ومل �أعرف عنه �إال �أن ا�سمه عمرو بن حممد.
((( الأبيات يف معجم ال�شعراء.32 :
((( يف طبعة كرنكو( :دعوتني).
((( يف طبعة كرنكو( :ريحته).
((( يف طبعة كرنكو�( :سوداء مثل الأثايف يف القدر) ،وهو ت�صحيف �أخل بالوزن واملعنى.
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�أبو عقيل الثقفي

(((

*****

�أبو عمرو الثقفي

(((

*****

�أبو مروان الثقفي

(((

[مجزوء الخفيف]

قال(((:
����م
َ 1م
���������ن لِ�����قَ����� ْل ٍ
�����ب ُم����تَ����يَّ ِ
ْ

�������م
ب������������� َغ������������� َزالٍ ُم�������نَ������� َّع ِ

������ر
ٍ
�������ر ف�����ي ُق ْ
َ 2م َّ
ط������ق َع��� َل���ي���ـْ

�����م
�����������س����� َّه ِ
ـ���������� ِه ي�������م�������انٍ ُم َ

���م���ـ
�����ن ب�����اب
ِ
�����ي َ
ال����رب����ي����ع يَ ْ
 3بَ ْ

�����ر ِم
وب������������اب
�����ش����ي
ِ
َ
ال�����م�����خ َّ

���������س���� ّل����م����ي
ِت ب����ن����ا �أن تُ َ

��������ر ْر
 4ق�����د ر����ض���ي���ن���ا �إذا َم َ

*****

قال(((:

�أَ ْح َ
ال ِف ٌّي ِم ْن ثقيف

� 1أَبَ����ى ُح��بُّ��ك��م ي��ا ب��ك ُ��ر �إال ت��ج�� ُّد َدا

[الطويل]

ع��ي��اداً كما عيد ال�سليم الْ ُم َ�س َّه َدا

أ���س �أَفْ��نَ�� َدا
أ�صبح ال��ر� ُ
فديتُ َك حتى � َ

��ب ال ي����زدا ُد �إال �صباب ًة
 2وال ال��ق��ل ُ

((( ذكره املرزباين يف من غلبت كنيته على ا�سمه من معجمه ،511 :ومل يورد له �شعراً.
((( ذكره املرزباين يف من غلبت كنيته على ا�سمه من معجمه ،511 :ومل يورد له �شعراً.
((( مل �أعرث له على ترجمة.
(املخرم).
((( معجم البلدان
ِّ
َ
اله َج ِر ُّي يف نوادره ِللك ِمد ـ وهو �أح َ
ال ٌّ
لي �أبيات ًا �أولها
يف من ٍ
ثقيف ـ َي ْر ِثي ِذئْب ًا الف َْه ِم َّي ـ وهو كان ناز ًال بهم ـ ِ
((( �أن�شد َ
جاه ٌّ
البيتني ال�سابقني.
البيتان يف معجم ال�شعراء.251 :
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[الب�سيط]

قال بع�ض ثقيف(((:
���زلَ��� ٍة
 1للِهَّ ِ َد ُّر ثَ���ق ٍ
ِ���ي���ف �أَ ُّي َم��� ْن ِ

���ض والْ َجبَ ِل
َح ُّلوا ِب َها بَ ْي َن َ�س ْه ِل الأَ ْر ِ
����ض بِالْ ُح َل ِل
ف� ْأ�صبَ ُحوا يُ ْلحِ فُونَ الأَ ْر َ

طي َب ال َع ْي ِ�ش رائ�� ُد ُه ْ��م
َ 2ق�� ْو ٌم تَ َخيَّر ْ

َ
الترحال هِ ّمتُ ُه
كانت
 3لَ ْي ُ�سوا َك َم ْن
ِ

��ح ِ��ل
� ْأخ��ب ْ
ِ��ث ِب َع ْي ٍ�ش على ح��لٍّ َو ُم ْ��رتَ َ

*****

الثقفي
ـ1ـ
[الوافر]

قال(((:
�����ض�� ِربُ�� َه��ا َع�� َل ْ��ي��نَ��ا
��م�� ِر نَ ْ
قِ���بَ ُ
���اب ُ
ال��ح ْ

����إ ْر َع���الِ
��ح��مِ �� ُل��ه��ا ِب ِ
َونَ ْ

اب(((
ال�ضر ِ
ِّ

َ

ـ2ـ
[الوافر]

قال(((:
�����ت ب َ
��ب
ِ��ظ�� ْه�� ِر غ َْ��ي ٍ
���ن َر�أَيْ ُ
������ر�أُ َم ْ
َو�أَ ْج َ

وب
ال��ر َج��الِ َذ ُوو ال ُعيُ ِ
َع�� َل��ى َع ْ��ي ِ
��ب ِّ

ـ3ـ
[الكامل]

قال (((:

((( الأبيات عند ابن النه�شلي القريواين يف املمتع يف �صنعة ال�شعر 335 :ووزنها خمتل ،لكنها �صحيحة الوزن عند القايل
الذي �أوردها وقال� :أن�شدنا الأخف�ش قال� :أن�شدنا �أحمد بن يحيى وحممد بن احل�سن .انظر� :أمايل القايل .40/1
((( كتاب اجليم ( 33/2رعل).
((( الرعل� :شدة الطعن ،والإرعال� :رسعته و�شدته.
((( البيت من دون عزو يف :البيان والتبيني  ،33/1والتذكرة احلمدونية  ،219/2واحلما�سة املغربية  ،1259/2وكامل
املربد  ،1165/3وجمهرة الأمثال  ،166/2وزهر الأكم يف الأمثال واحلكم  ،221/1والف�صول والغايات،255 :
وبهجة املجال�س � .399/1أما يف متثال الأمثال  443/2والو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه؛ فقد عزا البيت لرجل من
ثقيف ،واملجتنى 76 :وكتاب العرب .271 :ويف �سمط اللآيل 906 :لرجل من ثقيف ،قال امليمني يف حا�شية
ال�سمط :ويظهر مما يف الأدباء � 161/4أنه خلالد بن �صفوان.
((( كتاب اجليم ( 33/2رقب).
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�أَر َقب(((

����ص��� ْع��� َد ًة يَ��� َزنِ���يَّ��� ًة
����ر ْه ُ
����ت ف��ي�� ِه َ
�أ ْك َ

َ���س ْ��م��را َء يَ��قْ�� ُد ُم�� َه��ا ِ���س��نَ��ا ٌن ْ ُ

ـ4ـ
[الرجز]

قال (((:
����وب َو ِّج
���ي َو ٍّج َو َج����نُ َ
ي���ا َ
����س��� ْق َ

غ��ي��ث دراكُ
واح��ت��لَّ��ه
ٌ

الثَّج(((

ِّ

ـ5ـ
[الطويل]

قال(((:

َف��تِ��ي ً
ال�ضعيف ب َِ�ضا ِئ ِر
��ج�� ُز
ِ
�لا وال َع ْ

� 1أم��ام�� ُة م��ا َ�س ْع ُي
الحري�ص بِ�� َزائِ��دٍ
ِ

َ 2خ َر ْجنَا َجمِ يعاً من َم َ�ساقِطِ ُر�ؤْ�سِ نا
��ات بِ��بَ��ابِ�� ِه
��ج ِ
َ 3ف�� َل َّ��م��ا َ�أنَ ْ
��خ��نَ��ا ال��نَّ��اعِ َ

اب���ن َع��ام�� ِر
ِ���ج���و ِد ِ
َع��ل��ى ثِ��قَ�� ٍة مِ��نَّ��ا ب ُ
اب���ن َج��ابِ�� ِر
ِ��ي ُ
تَ����أَ َّخ َ
���ر َع��نِّ��ي ال��يَ�� ْث�� ِرب ُّ

�����ال َ�س ْ
َ 4و َق َ
تكفِيني َع��طِ ��ي�� ُة َق����ا ِد ٍر

َع َلى َم��ا يَ َ�شا ُء ال��يَ�� ْو َم ِل ْل َخ ْل ِق َقاهِ ِر
�����س�� ِّد َم��فَ��اقِ�� ِري
��ربِّ��ي ال��ذي َ�أ ْر ُج����و ِل َ
لَ َ

 5ف���إ َّن الذي �أَ ْع َطى العِرا ََق ابن َعام ٍر

���ن َج��ابِ�� ٍر
َ 6ف�� َل َّ��م��ا ر�آن���ي ق��ال �أَيْ����ن ابْ ُ

راب
��ن َك َما َحنَّ ْت ِ�ض ُ
َو َح َّ

َاب َ�ش ْخ ُ�ص ُه
 7ف�أَ ْ�ض َع َف عب ُد ا ِ
هلل �إ ْذ غ َ

الأَباعِ ِر(((

الحر�ص
َع َلى َح ِّظ لَ ْهفَانٍ م َِن
ِ

َ

َفاغِ ِر(((

يزنيةً :قال ابن منظور« :قال ابن الكلبي� :إمنا �سميت الرماح يزني َة لأن �أول من
((( الأرقب :الغليظ .ال�صعدة :قناة م�ستويةَّ .
ُع ِم َل ْت له ذو َي َزن ،وهو ملك من ملوك حمري» .انظر :الل�سان (يزن).
((( عند الزخم�رشي يف اجلبال والأمكنة واملياه 145 :والفائق يف غريب احلديث .186/1
((( وج :واد يف الطائف .قال الزخم�رشي« :واملراد غزاة حنني .وحنني وادٍ ِق َب َل َو ٍّج؛ لأنها �آخر غزاة �أوقع بها ر�سول اهلل
 على امل�رشكني» .انظر :الفائق .186 :1
((( امل�ستجاد من فعالت الأجواد ،189 :ولباب الآداب.145 :
((( يف لباب الآداب( :عراب) مكان (�رضاب).
((( يف لباب الآداب( :غاب َح َّطه).
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ـ6ـ
[الطويل]

قال الثقفي(((:
لحا اهلل �أَتْ��يَ��ا���س��اً َع َ��رامِ��� َ��ض بِالْحِ َمى

والْ َغ ْد ِر(((

َوجِ ْل َدانَ جِ ْل َدانَ
َ
المخانَ ِة َ

ـ7ـ
[الطويل]

قال (((:

َو َما َج َّن بِالبَ ْغ َ�ضا ِء والنَّ َظ ِر

القلب كات ٌِم
��خ��بِّ ُ��رن��ي ال�� َع ْ��ي��نَ��انِ م��ا
تُ َ
ُ

ال�ش ْز ِر(((
َّ

ـ8ـ
[ال�سريع]

قال (((:

الح ُظبَّى َو ِد َم���ا َء
تَ ْ�ص ِري ُ

ف���اح���تَ���لِ���بُ���وا ِد َّرتَ������ َه������ا �إِنَّ���� َه����ا
ْ

*****

وق(((
العر ْ

ُُ

الثقفية
[الكامل]

قالت(((:
((( كتاب اجليم 292/2

ا�ضُّ :
الط ْح ُلب.
((( ال َع ْر َم َ
والع ْر َم ُ
�ض ِ
((( البيت للثقفي يف الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه 299 :ومعاهد التن�صي�ص  .128/1ومن دون عزو يف الل�سان (جنن)
و�رشح نهج البالغة  .46 :20ون ُِ�س َب �إىل ابن الرومي يف التبيان  253/1وهو يف ديوان �سويد بن �أبي كاهل الي�شكري:
21؛ ثم ا�ستدرك املحقق �شاكر العا�شور يف �صفحة  48فجعله �ضمن ما ين�سب �إىل �سويد و�إىل غريه من ال�شعراء ،وقال:
«بعد الفراغ من طبع ال�شعر وجدت �أن البيت يف القطعة [ ]9من�سوب للثقفي يف معاهد التن�صي�ص ،وفيه قال الثقفي»،
ديوان �سويد بن �أبي كاهل الي�شكري.48 :
((( يف ديوان ُ�س َو ْيد الي�شكري( :ت ََخبرَّ ين) .ويف معاهد التن�صي�ص( :وال ُح َّب بالبغ�ضاء).
(ح َظب).
((( كتاب اجليم َ 212/1
نب يف �ضرَ ْعها �أي يجمع ويحب�س،
((( ت�رصيِ :م ْن ال�صرَّ ْي؛ قال ابن منظور« :املُ�صرَ َّا ُة هي الناقة �أو البقرة �أو ال�شاة ُي�صرَ َّى الل ُ
�إذا مل حتلبها �أيام ًا حتى يجتمع اللنب يف �رضعها» .انظر الل�سان (�رصي) .ا ُ
حل ُظ َّبى :الظهر .وقيلِ :ع ْرقٌ يف الظهر.
((( كتاب اجليم َ ( 271/1د َحى).
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����رداً َد َح�� ْت�� ُه
ال��ري��ح كُ��لَّ َ
ُ
َق َ

��ل َ���س��ا َع�� ٍة
 1وك���أن��م��ا ك���انُ���وا ل��م��قْ��تَ ِ

ِيل(((
�سب ِ

*****

ابن �أبي ال َع ْنبَ ِ�س الثقفي
حفي ُد ِ

(((

ـ1ـ

[الوافر]

قال(((:
��ن َج��� ِّدي
�����س��ائِ�� ُل��نِ��ي غ����دا َة ال��بَ ْ��ي ِ
 1يُ َ

��ح�� ِري
��ت
دم����وع ال�� َع ْ��ي ِ
َو َق ْ
����د بَ�� َّل ْ
ُ
��ن نَ ْ

���ر َت م ِْ�صراً؟
ِ��ن َج�� َز ٍع
َ
� 2أَم ْ
بكيت َذ َك ْ

ذك���ر م ِْ�ص ِر
��م! وم��ا بِ��ي
ف��ق��ل ُ
��ت :نَ�� َع ْ
ُ
بَ َ
��ك ْ
��ت عيني َوقَ���لَّ ال��ي��و َم َ ْ
���خ���بِّ���ر وال������دِ ي دائ����ي َو َ�أ ْم�������� ِري
يُ َ

ْ���ت َخ�� ْل��فِ��ي
���ن لِ�� َّل��ت��ي َخ��� َّل���ف ُ
 3ل���كِ ْ

�صب ِري(((

��ت َو َح���انَ يومي
 4فمن ذا �إن َه�� َل ْ��ك ُ

��ري
و�إن ك��ان��وا �أَتَ����� ْوا َق�� ْت��لِ��ي َو ُ
���ض ِّ

 5ف��ي��ح��ف َ
َ��ظ �أه����لُ م��ك�� َة ف��ي َه�� َوائ��ي

ـ2ـ
[الكامل]

قال(((:
���ص��بَ��ابَ�� ًة
��ن َ
��ه��م يَ��حِ ُّ
َ 1ر َح��� ُل���وا وك�� ُّل ُ

��ح َ��ر ْم
���ش��وق��اً �إل���ى مِ�����ص�� ٍر وداري ب��ال َ

فرا ُقنا
ليت
َ 2
َ
ال��رك��اب غ���دا َة ح��انَ َ

كانت لحوماً ُق ِّ�سمت فَ�� ْو َق ال َو َ�ض ْم

وح َّر َك ْته.
((( قرد :الق ََر ُد ما مت َّعط من الوبر ُّ
وال�صوف وتلبد .دحته الريح :دفعته َ
((( مل �أعرث له على ترجمة ،ومل �أجد له �سوى هذه الأبيات .ويف م�صارع الع�شاق « :139/2حج ابن �أبي العنب�س الثقفي،
فجاور ومعه ابن ابنه ،و�إىل جانبهم قوم من �آل �أبي احلكم جماورون ،وكان الفتى يجل�س جمل�س ًا ي�رشف منه على جارية،
فع�شقها ،ف�أر�سل �إليها ،ف�أجابته ،فكان ي�أتيها يتحدث �إليها ،فلما �أراد جده الرحيل ،جعل الفتى يبكي ،فقال له جده:
ما يبكيك يا بني ،لعلك ذكرت م�رص؟ وكانوا من �أهل م�رص ،فقال :نعم ،و�أن�ش�أ يقول املقطوعة رقم ( )1فلما خرجوا
عن �أبيات مكة �أن�ش�أ يقول املقطوعة رقم ( )2ثم �إن الفتى اعتل ،وا�شتدت علته ،فلما وردوا �أطراف ال�شام مات فدفنه
جده ،ووجد عليه وجداً �شديداً ورثاه».
((( م�صارع الع�شاق .139/2
((( يف البيت خرم؛ والأ�صل �أن يكون (ولكن).
((( م�صارع الع�شاق .139/2
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���م
ُق�� ُدم��اً
ُّ
���م �أَنَ ْ
وب���ت م��ن ال�صباب ِة لَ ْ
الح َك ْم
والقلب ُم ْرتَ َه ٌن ِبب ِْي ِت �أب��ي َ
ُ

 3راح���وا ���س��راع��اً يُعملون َمطِ يَّ ُه ْم

 4طوبَى لَ�� ُه ْ��م يب ُغون َق ْ�ص َد �سبي ِله ِْم

*****

رجل من ثقيف
ـ1ـ
[الب�سيط]

قال رجل من ثقيف (((:
��ج��دِ ًال
����ر َك ال���ع��� َّوا َم ُم�� ْن َ
مِ��نَّ��ا ال���ذي تَ َ

الطي ُر لحماً بين
ً تنتابُ ُه ْ

�أحجا ِر(((

ْ َ

ـ2ـ
قال رجل من ولد �سالم بن مالك الثقفي(((:
َ 1ويَ ْو ُم ال ِّل َوى �أَ ْج َرى ُد ُمو َع َك �إِ ْذ َد َع ْت

[الطويل]
ِ��ح
َ���ي ِء ا َلأ َراكِ َ
���ص�� َوائ ُ
َح َ��م��ائ ُ
ِ��م فِ��ي ف ْ
ِ���ح
���را ِر ال��� ُّد ُم ِ
����ن ِب����أَ ْ
َو ُه َّ
���وع بَ��� َوائ ُ
����س َ

وع �إِذَا بَ َك ْت
َ 2ح َوائ ُِم َما تُ ْ��ذرِي ال ُّد ُم َ

*****

((( قاله رجل من ثقيف يوم العبالء – وهو من �أيام العرب – وقد قتل يف ذلك اليوم العوام بن خويلد والد الزبري بن العوام،
قتله مرة بن معتب الثقفي.
البيت يف العقد الفريد البن عبد ربه  ،221/5و�أيام �أبي عبيدة .518/2
((( يف نهاية الأرب :جمند ًال.
((( البيتان يف املوازنة .153/2

441

عبد الرحمن بن �إ�سحاق الثقفي

(((

*****

عبد اهلل بن نمير بن ح�سو�سة الثقفي
[الطويل]

قال(((:
��رى
 1تَ�� َع�� َّز ِب َ
�����ص ْ��ب�� ٍر ال َو َج���� ِّد َك لَ ْ
���ن تَ َ

را�ض الحمى �إحدى الليالي الغواب ِر(((
عِ َ

ِ��ن تَ�� َذ ُّك�� ِر ِه الحِ َمى
 2ك����أ َّن ف����ؤادِي م ْ

�����ش طائ ِر
و�أه���لَ الحمى يَ ْهفُو ب��ه ري ُ

*****

فقيد ثقيف

(((

ـ1ـ
[مجزوء الخفيف]

قال(((:

((( هو عبد الرحمن بن �إ�سحاق بن احلارث ،ويعرف بعبادٍ القر�شي ،ويقال الثقفي .ذكره ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�شق
 ،190/34ومل يورد له �شعراً.
((( له يف التذكرة احلمدونية  ،69/6ولعبد اهلل بن منري بن خر�شة الثقفي يف جمموعة املعاين ،153 :ولل�صمة الق�شريي يف
تزيني الأ�سواق .169 :وقد �سبق ن�سبة البيتني وترجيح الن�سبة يف �شعر حممد بن عبد اهلل النمريي ،وبيان ما بني اال�سمني
من حتريف وت�صحيف وا�ضح.
((( يف جمموعة املعاين( :عرا�ص).
((( مل �أعرث له على ترجمة �سوى ما ذكرته بع�ض امل�صادر من �أنه كان بالطائف يف اجلاهلية �أخوان ،تزوج �أحدهما امر�أة
من بني ُك َّنة ،ثم رام �سفراً ،ف�أو�صى ال َأخ بها ،فكان يتعهدها كل يوم بنف�سه ،فخرجت ذات يوم حا�رسة ،فر�آها �أح�سن
النا�س وجه ًا وثغراً ،فلما علمت �أن قد ر�آهاَ ،و ْل َو َل ْت و�صاحت وغطت مبع�صمها وجهها ،فزاده ذلك فتنة ،فذهبت
قوتَه حتى عجز عن امل�شي ،ثم عجز عن العقود ،وق َِد َم �أخوه ،فلما ر�آه بتلك احلال ،قال :مالك
بقلبه ف ََ�ض ِن َي ،و�أخذت َّ
يا �أخي؟ ما جتد؟ قال :ما �أجد �شيئ ًا غري ال�ضعف .فبعث �أخوه �إىل احلارث بن َك َل َدة طبيب العرب ،فلما ح�رض مل يجد به
علة من مر�ض ،ووقع له �أن ما به من ع�شق ،ثم نف�ض ر�أ�سه ،ورفع عقريته بالأبيات (مقطوعة رقم  )2فعرف �أنه عا�شق،
ف�أعاد عليه اخلمر ،ف�أن�شا يقول (مقطوعة رقم  )1حتى �صار م�رضب املثل�( :أَت َْي ُه ِم ْن فقيد ثقيف) .ويقال� :إن �أخاه قال
فتزوجها .فقال :هي طالق ثالث ًا �إن تزوج ُتها! ثم ثاب �إليه ثائب من القوة ففارق الطائف خفراً ،فهام
له :طلق ُتها ثالث ًا
ْ
يف الرب فما رئي بعد ذلك ،ومات �أخوه بعده كمداً عليه.
انظر اخلرب يف :جممع الأمثال  ،382/1وجمهرة الأمثال  ،284/1امل�ستق�صى  ،39 ،38/1الدرة الفاخرة .99/1
((( الأبيات عدا الثاين عند الزخم�رشي يف امل�ستق�صى يف �أمثال العرب  ،39 ،38/1والأبيات ( )7 ،6 ،1يف ل�سان العرب
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���م���وا
� 1أي����ه����ا ال����جِ
����ي����ر ُة ْ
ا����س��� َل ُ
َ

ك ِّلموا(((
تُ َ

وقِ�����فُ�����وا ك����ي

َ�������������ض������وا لُ�����بَ�����انَ����� ًة
َ 2وتُ������ق
ُّ

ُ

�����م�����وا
َوتُ�������حِ �������بُّ�������وا َوتَ����� ْن����� َع ُ

����م
� 3أخ���������ذ
ال������ح������ي ح���� َّظ���� ُه ْ
ُّ

م�����ن

 4ف�����ه�����م�����وم�����ي ك�����ث�����ي�����ر ٌة

ف�����������ؤادي

ف�أنعموا(((

م�����ت�����ي�����م
وف������������������������������ؤادي
ُ

ال�����ح�����ب ج�����س��م�� ُه
 5و�أخ���������و
ِّ

َ����م
���������س����ق ُ
�أب������������ َد ال������ده������ر ُم ْ

ِ������ن ال���ـ
�����ر
ْ
ج�����ت ُم������ ْزنَ������ ٌة م َ
َ 6خ َ

تَجمجم(((

�����ح����� ِر
بَ ْ

ريَّ�������ا

�������م �أَنِّ����������ي لَ����ه����ا َ
ُع ُ

 7ه������ي م������ا َك�����نَّ�����تِ�����ي وتَ������� ْز

َ ْ َ ُ

ح���������م(((

ُ

ـ2ـ
[الهزج]

قال(((:
� 1أال رف������ق������اً �أال رف����ق����اً

ق�����ل�����ي��ل��اً م�������ا �أك�������ونَ�������نَّ������� ْه

�����ر
ِ���ي���ج م����ا
ُ
 2يَ���ه ُ
ي���ه���ي���ج َويَ�����ذ ُك ُ
������م������ا ب����ي ع���ل���ى الأَبْ�����يَ�����ا
� 3أَلَ َّ

يكن ْه(((
ُ

��ن م��ا
�أي��ه��ا ال��قَ��ل ُ
��ب ال��ح��زي ُ

ّ

ِت ب����ال����خِ ����ي����ف �أ ُز ْر ُه���������نَّ��������� ْه

(حما) ،قال ابن منظور :قال ابن بري عنها �إنها« :لفقيد ثقيف» ،وهي �أي�ض ًا عند امليداين يف جممع الأمثال 382/1

والأبيات (� )7 ،6 ،1أي�ض ًا يف م�صارع الع�شاق  ،210 ،209/2والبيت ( )7من دون ن�سبة يف التلخي�ص 188/1

واال�شتقاق 28 :وذكر املحقق يف حا�شية اال�شتقاق البيتني ( )6 ،1نق ً
ال عن الل�سان.
((( يف اجللي�س ال�صالح وم�صارع الع�شاق( :كي تحُ َّي ْوا وت ُْك َر ُموا).
امل�ستق�صى( :حظهم).
((( يف
َ
((( يف اجللي�س ال�صالح وجممع الأمثال وامل�ستق�صى( :تحَ َ ْم َحم).
((( يف م�صارع الع�شاق( :مل تكن َك َّنتي .....حمو) .يف اال�شتقاق( :و�أزعمَ .....ح ُمو).
احلمو :امر�أة االبن ،وتقال المر�أة الأخ وابن الأخ� ،أو �أبو زوج املر�أة و�أبو امر�أة الرجل.
((( جممع الأمثال للميداين  382/1عدا الأول ،والأبيات ( )5 ،4 ،3يف امل�ستق�صى يف �أمثال العرب .39/1والبيت
الثالث بال ن�سبة يف ل�سان العرب وتاج العرو�س (كنن) .والأبيات ( )5 ،4 ،3 ،1يف عيون الأنباء يف طبقات الأطباء:
.166
((( يف م�صارع الع�شاق« :قال القا�ضي �أبو عبد اهلل حممد بن �سالمة امل�رصي :البيت الثاين من هذه الأبيات م�ضطرب .و�أرى
بع�ض من رواه ك�رسه و�أخل ببنائه ونظمه؛ لأنه مل يكن له علم بوزن ال�شعر وترتيبه» .انظر م�صارع الع�شاق .209/2
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 4غ����������� َزا ًال م�����ا ر�أي���������ت ال���ي���و
 5غَ�������� َز ٌ
ال �أَ ْح���������� َو ُر ال�� َع ْ��ي��نَ ْ��ي��ن

م ف����ي ُد ْو ِر ب���ن���ي

ُك�����ن����� ْه(((

وف������ي َم���� ْن����طِ ����قِ���� ِه

غُ������ن������ ْه(((

َّ

َّ

*****

مو�سى الثقفي

(((

[الوافر]

قال(((:
�����س��ن م��ن ُخ���� َوانٍ
 1ف��م��ا ���ش��ي ٌء ب���أح َ

���ق
�أت�����اك ي���زفُّ��� ُه َخ��� َل ُ

َ
ال��ج��وع حتى
��ر
 2وق���د
ِ
ن��اج��اك ِ���س ُّ

�����ص ب��ط��ن َ
��اب
ِ��ك ب��ال��ح��ج ِ
ت��ع�� َّل��ق خ��م ُ

�س َخ ْم َ�س َك��ف َ
ِّ��ك ف��ي ثريدٍ
 3فتَ ْغمِ َُ

الثياب(((
ِ

ه���اب
�����ش ال��� ِّذ ِ
ْ��م م��ث��ل ُم�� ْن��ك��مِ ِ
ب�� َل��ق ٍ

���ق ل َّ��م��ا
ال���ح��� ْل ِ
 4ك������أ َّن َدوِ يَّ������� ُه ف���ي َ

��اب
ه���وىَ ،ر ْع���� ٌد يُ��ه��م��ه ُ��م ف��ي َ���س��ح ِ

*****

ن�ساء ثقيف
[الرجز]

قالت ن�ساء ثقيف(((:
����ب َ
����ن ُ
����ك����يَ َّ
 1لَ����تُ ْ

دفَّ�������������اع(((

ْ

((( يف جممع الأمثال ول�سان العرب وتاج العرو�س( :غزال ثم يحتل بها دور) .ويف امل�ستق�صى( :غزال ثم حتتل بها دور).
بنو ُك َّنه :بطن من ثقيف.
((( يف عيون الأنباء�( :أ�سيل اخلد مربوب).
((( مل �أعرث له على ترجمة.
((( التذكرة احلمدونية  130/9ويف جمموعة املعاين.531 :
(�رش� .....أنال ب ِِزق ِِّه خَ َل َق).
((( يف جمموعة املعاينٌّ :
((( ملا �أر�سل ر�سول اهلل  املغرية بن �شعبة و�أبا �سفيان بن حرب لهدم طاغية ثقيف ،وخرجا مع القوم حتى �إذا قدموا
الطائف؛ �أراد املغرية �أن يقدم �أبا �سفيان ف�أبى ذلك عليه وقال :ادخل �أنت على قومك .و�أقام �أبو �سفيان مباله بذي
اله�رضِم ،فلما دخل املغرية بن �شعبة عالها ي�رضبها باملعول؛ قام قومه بنو معتب دونه خ�شية �أن يرمى �أو ي�صاب كما
�أ�صيب عروة بن م�سعود ،وخرج ن�ساء ثقيف ُح�سرَّ اً يبكني ويقلن ما �سبق.
الأبيات يف نهاية الأرب  64/18ويف �سرية ابن ه�شام .195/4
بدفَّاع لأنها كانت تدفع عنهم ،وتنفع وت�رض على زعمهم.
((( لقبت ُ
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2

���ه���ا
َ���م َ
�أَ ْ
����س���ل َ

��ح ِ
�����س��نُ��وا
 3ل���م يُ ْ
*****

الر َّ�ضاع :اللئام.
((( ُّ
((( امل�صاع :امل�ضاربة بال�سيوف.
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�ضاع(((
الر َّ

ْ

ُّ

الم�صاع(((
ِ

َ ْ

خام�ساً� :شعراء نُ ِ�سبوا �إلى ثقيف
ولي�سوا منهم
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بن النِّ ْك ِث الثقفي
بَ ِ�ش ُير ُ

(((

ـ1ـ

[الرجز]

قال(((:
����وى َم��ا � َ��ش ِ��دي�� ٌد َ�ص َخبُ ْه
َول ْ
َّ���ت َو َد ْع َ

ـ2ـ

[الطويل]

قال(((:
تغلب تَ ْ�ستَع ِْن
 1يقولون َ�صاهِ ْر حتى
َ

وال�ص ْه ِر
��ج��بَ ْ��ر بالختونَ ِة
ّ
ب��م��الٍ وتُ ْ

 2و�إني ُ
تغلب ا�شترت
لفال ال��ر�أي �إنْ
ُ

م��ف��دا َة م��ن��ي [في] م��ح��اذرة الفق ِر

((( هو ب�شري بن النكث الكليبي الريبوعي من بني كليب بن يربوع قوم جرير بن عطية ال�شاعر ،ويقال يف ا�سمه :ب�رش،
و ُب َ�ش ْري ،وهو �شاعر راجز �أموي وفد على بع�ض خلفائهم ،ونقل ابن ماكوال وابن ع�ساكر عن املرزباين �أنه «كان يهاجي
نوح ًا وبال ًال ابني جرير» ،وي�ؤكد ذلك �أن �أبا عبيد �أن�شد له �شعراً «وهو يهاجي نوح بن جرير» .وقد ن�سب �إىل بني
كليب يف عدد من امل�صادر توهم ًا �أو ت�صحيفاً؛ لأن الن�سبة �إىل كليب بن يربوع تكون على �صيغتني فيقال :فالن الكليبي
ب�إثبات الياء ،ويقال فالن ُ
الك َلبي ويت�صحف الكليبي �إىل الكلبي لت�شابه الر�سم �أي�ضاً ،وقد حرف ن�سب ب�شري بن النكث
عند بع�ض العلماء ،فن�سبته �إىل ثقيف لت�شابه الر�سم �أي�ض ًا بني (الثقفي) و(الكليبي) .ذكره الآمدي يف امل�ؤتلف79 :
وجعله يربوعياً ،وذكره القايل يف الأمايل  ،94/1والذيل 56 :بعد �أن �أورد له �شعراً ولكن جعله كلبياً ،كما �أورد له
ابن الأعرابي �شعراً ( )116وقد ذكره �سيبويه  228/2وكذلك الفريوز �آبادي يف التاج( :نكث) ،وذكره ابن منظور
يف مادة (نكث) ،ويف مادة (دعا) وجعله ب�صيغة الت�صغريُ :ب َ�ش ْري .وقال حمقق احلما�سة الب�رصية عن ال�شاعر :770/2
«يف جميع الن�سخ :ب�رش ،والت�صحيح من �سائر امل�صادر ،ون�ص عليه �صاحب التاج فقال :والنكث والد ب�شري ال�شاعر».
(و َّل ْت َد ْع َواها).
((( البيت لب�شري بن النكث يف الل�سان (دغر) ،وله �أي�ض ًا يف مادة (دعا) برواية َ
((( خرج ب�شري بن النكث الثقفي �إىل ال�شام قا�صداً بع�ض بني مروان ف�أخفق بكلتا يديه ،يعني ب�أخفق :خاب ،ومل ي�صب ما
يريد ،فمر بحي تغلب ،ومعه بنت له ي�سميها ا�سمني :مفداة و�سليمة ،فنزل بحي تغلب فقالوا له :لو �أذنت لنا زوجنا
بنتك بع�ض فتياننا ،ف�سقطت عنك م�ؤونتك ،و�أخ�صب رحلك ،و�صلحت معي�شتك .ف�أن�ش�أ يقول الأبيات ال�سابقة،
انظر :معجم ال�شعراء من تاريخ دم�شق .410/1
الأبيات جميعها يف معجم ال�شعراء من تاريخ مدينة دم�شق البن ع�ساكر  410/1رقم ال�شاعر ( ،)38والأبيات (،3
 )5 ،4يف احلما�سة الب�رصية  770/2وقال املحقق يف تخريجها« :مل �أجدها ،ولكنها يف حفظي».
وقد ذكر حمقق احلما�سة الب�رصية �أنه مل يجد له ترجمة؛ لكني وجدت له ترجمة يف الإكمال  ،300/1وامل�ؤتلف
واملختلف للآمدي  61والقامو�س املحيط :نكث ،وتب�صري املنتبه  ،92/1والل�سان ،والتاج( :نكث) وهو يف املطبوع
بتحقيق ال�شيخ حممد �أحمد دهمان ،وترجمته مما �أ�سقطه ابن منظور من خمت�رصه ،وهي عند بدران يف تهذيبه 257/3
وهي يف م�صورة التاريخ .358/3
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� 3أال ليت �شعري �إنْ ُ�س َل ْي َم ُة خانها

َ

� 5أت��دع��و �أب��اه��ا ،وال�صفائح دون��ه

ولبيك لو �أن��ي �أجيب من
ِ

الموت ما تلقى من النا�س والد ْه ِر(((
بي
ُ

� 4إذنْ ظلموها حقها وت�ضافروا

عليها ،و َعيَّت بالخ�صو َم ِة

والأَم ِر(((

ْ

القبر(((

ـ3ـ
[الرجز]

قال(((:
ِ
َ���ه��� َد ْر
���اء
ال��را���س��ي��ات ف َ
َ 1ح�ل�اَ َع���نَ ُ
���ر َغ��� ًة َرفْ��ه��اً �إذا ال����وِ ْر ُد َح َ�ض ْر
َ 2ر ْغ َ

ـ4ـ

[الرجز]

قال(((:
����و ٍد لأق�����وا ِم ُ�أ َولْ
����و ٌد ع��ل��ى َع ْ
َ 1ع ْ

2
��ر ِك وي��ح��ي��ا ب��ال َ��ع َ��م��لْ
ُ
ي��م��وت ب��ال��تَّ ْ

 3ق��د اح��ت��ذى م��ن ال��� ِّد َم���ا ِء وانْ��تَ َ��ع��لْ
���م���ى َونَ������� َزلْ
����ر اهلل َ
و����س َّ
 4وك����بَّ َ

���م���لْ
 5ب���م���ن���زِ ٍل ي���ن���زِ لُ��� ُه بَ ْ
���ن���و َع َ

�����ش�� َغ��لُ�� ُه وال ثَ��قَ��لْ
���ض�� َف ٌ
��ف يَ ْ
 6ال َ
((( يف احلما�سة الب�رصية( :فاتها).
((( يف احلما�سة الب�رصية�( :إذا .....وتنا�رصوا عليها وجلوا يف القطيعة والهجر).
أجبت).
((( يف احلما�سة الب�رصية( :فتدعوُ � ......
((( انظر الل�سان (رغغ).
((( البيتان ( )2 ،1يف الل�سان (عود) و(و�أل) ،والأبيات (� )6 ،5 ،4 ،3أي�ض ًا يف الل�سان (�ضفف) ،وقد ن�سب �صاحب
الل�سان الأبيات �إىل ب�شري بن النكث ،فلعله ب�شري بن النكث الثقفي �أو غريه.
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قال(((:

بن َك َّرا ٍد الإيادي
ظبيان ُ

ِال�صفَا
َ 1ف�أَ ْ�ش َه ُد بِالْبَ ْي ِت
ِ
العتيق وب َّ
ِ 2ب����أَنَّ َ
��م�� ْو ٌد لَ�� َديْ��نَ��ا ُم��بَ��ا َر ٌك
���ك َم ْ
��ح ُ

[الطويل]

�������س���انُ��� ُه ُم��تَ��قَ��بَّ��لُ
َ
����ش��� َه���ا َد َة َم ْ
����ن ِ�إ ْح َ
���ص��اد ُِق الْ��قَ�� ْولِ ُم ْر َ�سلُ
ِ���ي َ�أمِ��ي�� ٌن َ
َوف ٌّ

*****

قالت(((:

ُقتَ ْي َل ُة ِب ْن ُت الحارث بن كلدة

[الكامل]

((( قدم ظبيان على ر�سول اهلل  يف خرب طويل يرويه �أهل الأخبار والغريب ،و�أقطعه ر�سول اهلل قطعة من بالده ،انظر:
منح املدح� ،141 :أ�سد الغابة .492/2
وع َّلق على ظبيان بقوله« :ذكره �أبو عمر وقال :يقال الثقفي» ،وله
،
141
ذكرهما ابن �سيد النا�س يف منح املدح:
َ
ترجمة يف �أ�سد الغابة  492/2وهو عنده ظبيان بن ُك َرا َدة .واحلق �أن البيتني مع �أربعة �أبيات �أخرى عند الهمداين يف
�صفة جزيرة العرب 377 ،376 :لظبيان بن كدادة؛ حني اخت�صمت قبيلتا ثقيف ومراد واحتكموا جميع ًا �إىل ر�سول
اهلل يف �أر�ض الطائف ،فلم يردها ر�سول اهلل على مراد ،بل ق�ضى بها لثقيف ،وقنع ظبيان بن كدادة و�أن�ش�أ البيتني
ال�سابقني و�أبيات ًا �أخرى:
القول ال��ذي ُي ُ
��اء مب��ث�� ِل ِ��ه
تنحل
وال َع ْي َب يف
ِ
�����س�� َت َ
َ����ي َ
�����ض ُ
����ت ب��ن��ورٍ ُي ْ
�أَت ْ
َ��ب ٌ
َ
وخالقي
��ول م��ن �إل��ه��ي
متقب ُل
��ه��ا
ح���ق
و���س��ي��م��اء
ِ
ٍّ
���س��ع��ي َ
ُ
عليك ق ُ
ُ
َّ
��ح��لُ
��ب ب��ي�� ُت�� ُه
ْ��ت مي��ي��ن�� ًا
ام����رئ
مي�ي�ن
ٍ
ِ
ب��امل��ح��ج ِ
َ
ح��ل��ف ُ
َّ
ب��ال��ق��ول ال ي�� َت�� َن َّ
َ
ب���� َ
��ا���س ال�بري��ة ك ِّلها
��ط
�����س
ق
وم���ي���زانُ ع���دلٍ م��ا �أق����ا َم امل�ش َّل ُل
ُ
أن���ك ِ ْ
وعليه لي�س هذا ال�شاعر ثقفياً ،وال الأبيات من �شعر الثقفيني يف �شيء.
((( ذكر ابن الأثري ترجمة « ُق َت ْي َلةَ» ومنا�سبة الأبيات وقال« :هي التي قالت الأبيات القافية يف ر�سول اهلل ،ملا َق َت َل �أباها
الدموع حلي َت ُه ،وقال« :لو بلغني
الن�رض بن احلارث يوم بدر» .ثم قال« :ملا بلغ ر�سول اهلل  ذلك بكى حتى �أخ�ضلت
ُ
«فر َّق ر�سول اهلل  حتى َد ِم َع ْت عيناه ،وقال لأبي بكر« :يا �أبا بكر
�شعرها قبل �أن �أقت َله ما َق َت ْل ُت ُه» .وذكر الزبري قالَ :
ُ
�سمعت ِ�ش ْع َرها مل �أقتل �أباها»».
لو
ُ
وقد وهم ابن �أبي �أ�صيبعة حني ن�سب الن�رض فجعله ابن احلارث بن كلدة الثقفي ،ثم �إنه �ساق �شيئ ًا عن الن�رض فقال« :هو
ابن خالة النبي  ،وكان الن�رض قد �سافر البالد �أي�ض ًا ك�أبيه»! «وكان الن�رض ي�ؤاتي �أبا �سفيان يف عداوة النبي  لكونه
كان ثقفياً»!!
خلط يف الن�سب ا�ست�شهد بحديث النبي فو�ضعه يف غري مو�ضعه؛ معل ً
ال �سبب تلك العداوة
وا�ستناداً �إىل ما وقع فيه من ٍ
للنبي ،والت�آمر مع �أبي �سفيان بقول النبي « :قري�ش والأن�صار حليفان ،وبنو �أمية وثقيف حليفان»!!
وقد وقع يف اخلط�أ ذاته بع�ض الباحثني املعا�رصين من �أمثال عبد اهلل املاجد يف مقاله( :احلارث بن كلدة حكيم العرب)
ون�رشه يف جملة العرب ال�سعودية �سنة 1387هـ= 1967م .وردد الباحث �أقوال ابن �أبي �أ�صيبعة جري ًا وراءه متعج ً
ال
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 1ي��ا َراكِ ���ب���اً �إِ َّن الأَ ِث����ي����لَ َم��ظِ ��نَّ�� ٌة

َّ��ق
�����ت ُم�� َوف ُ
ِ�����س�� ٍة َو�أَنْ َ
م ْ
ِ���ن ُ�ص ْبح َخ��ام َ

ِ����غ بِ��ه��ا َم ْ��ي��ت��اً ب�������أَ َّن تحي ًة
� 2أَبْ����ل ْ

ِ��ق
َم��ا �إِنْ تَ���� َزال بها ال��رك��ائ��ب تُ�� ْع��ن ُ

ُ��وح��ة
�����س��ف َ
���ب���ر ٌة َم ْ
���ي��� ِه َو َع ْ
 3مِ��ن��ي �إِلَ ْ

��خ��نُ ُ��ق
َج����ا َد ْت لِ��م��اتِ��حِ �� َه��ا و�أخ����رى تَ ْ

�����ض ُ��ر َ�أنْ ن��ادي��تُ�� ُه
��ن ال��ن ْ
�����س َ��م�� َع َّ
َ 4ف�� َل��يَ ْ
ُ
و�ش ُه
��ت
�سيوف بَ��ن��ي �أب��ي��ه تَنُ ُ
َ 5ظ�� َّل ْ

��ق
��ت �أو يَ�� ْن��طِ ُ
��م�� ُع َم��يِّ ٌ
�����س َ
�إن ك���ان يَ ْ

����م���� َّز ُق
للِهَّ ِ �أَ ْر َح������������ا ٌم ه���ن���اك تَ َ

���ص ْ��ب��راً يُ��قَ��ا ُد �إِلَ����ى المني ِة ُم ْت َعباً
َ 6

��ق
َر ْ���س َ
��ف ال��م��قَ��يَّ��دِ َو ْه���� َو َع���انٍ ُم��وثَ ُ

�����س��لُ نجيب ٍة
��ح��م�� ٌد َولأَنْ َ
� 7أَ ُم َ
�����ت نَ ْ

ف��ي ق��وم��ه��ا ،وال��ف��ح��لُ ف��ح��لٌ ُم�� ْع ُ
��رق

��ت َو ُربَّ��م��ا
 8م��ا ك��ان َ
��ر َك لَ�� ْو َم��نَ�� ْن َ
���ض َّ

ُ
المحنَ ُق
المغيظ
���ن ال��فَ��ت��ى َو ْه���� َو
ْ
َم َّ

��ن �أَ َخ ْ
9
����ذ َت ِب�� َزلَّ�� ٍة
والن�ضر � ُ
أق���رب َم ْ
ُ

��ق
و�أح��قُّ��ه��م �إنْ ك����انَ عِ ��� ْت��� ٌق يُ�� ْع��تَ ُ

من دون حتقيق �أو متحي�ص ،فوقع كما وقع ،وخلط كما خلط بني احلارث بن كلدة الثقفي والن�رض بن احلارث بن كلدة
العبدري ،و�أورد �أربعة �أبيات من الق�صيدة.
واحلق �أن ما ذكره ابن �أبي �أ�صيبعة يف (عيون الأنباء يف طبقات الأطباء  )170-167ومن تبعه ونحا نحوه؛ خط�أ وال
وجه له ،ذلك �أن الن�سب غري �صحيح ،فقد ذكرت الأن�ساب والتاريخ والرتاجم ،مثل :ن�سب قري�ش 255 :وكامل
ابن الأثري  26/2والإ�صابة :كتاب الن�ساء :ت  889و�أ�سد الغابة  245 ،244/6و�أن�ساب الأ�رشاف 144-142/1
و�أعالم الزركلي  33/8و 190/5ذكرت ن ََ�س َب ُه ون ََ�س َب �أخ ِت ِه �أو ابن ِت ِه ُق َت ْي َلة  -على اختالف يف ذلك و�إن كان البالذري
يرجح �أنها ابنة الن�رض -كالآتي :الن�رض بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بني عبد الدار من قري�ش،
�صاحب لواء امل�رشكني ببدر ،كان من �شجعان قري�ش ووجوهها ومن �شياطينها ،وله اطالع على كتب الفر�س وغريهم،
قر�أ تاريخهم يف احلرية ،وقيل هو �أول من غنى على العود ب�أحلان الفر�س ،وهو ابن خالة النبي ،وملا ظهر الإ�سالم ا�ستمر
على عقيدة اجلاهلية ،و�آذى ر�سول اهلل كثرياً ،وكان �إذا جل�س النبي جمل�س ًا للتذكري باهلل والتحذير من مثل ما �أ�صاب
الأمم اخلالية من نقمة اهلل ،جل�س الن�رض بعده فحدث قري�ش ًا ب�أخبار ملوك فار�س ور�ستم و�إ�سفنديار ،ويقول� :أنا �أح�سن
منه حديثاً! �إمنا ي�أتيكم حممد ب�أ�ساطري الأولني! وفيه -كما يذكر ابن كثري -نزلت الآيتان ( )7 ،6من �سورة لقمان:
{.
}
	�أ�رسه امل�سلمون يوم بدر ،وقد عقد ابن ه�شام يف ال�سرية  323 ،321/2ف�ص ً
ال بعنوان (من ُق ِتل ببدر من امل�رشكني) ذكر
بن احلارث بن َك َل َدة بن علقمة بن عبد مناف ،قتله علي بن �أبي طالب �صرباً عند
فيه من بني عبد الدار بن ق َُ�صي
الن�رض َ
َ
ر�سول اهلل بال�صفراء وقال ابن ه�شام بالأُ َث ْيل.
وعند ابن حجر يف الإ�صابة واجلاحظ يف البيان والتبيني ما م�ؤداه :عر�ضت قتيلة (و�سماها اجلاحظ :ليلى) للنبي ،
وهو يطوف بالبيت وا�ستوقفته ،وجذبت رداءه ،حتى انك�شف منكبه ،و�أن�شدته �أبياتها هذه ،فرق لها حتى دمعت
عيناه ..ويف الرواة من يرى �أن ال�شعر م�صنوع ،و�أن الن�رض مل يقتل �صرباً و�إمنا �أ�صابته جراحة فامتنع عن الطعام وال�رشاب
ما دام يف �أيدي امل�سلمني فمات .انظر الأعالم  .33/8وعلى هذا فلي�ست قتيلة بنت الن�رض بن احلارث ثقفية.
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��ت ق��ا ِب��لَ ف��دي�� ٍة لَ��فَ�� َديْ��تُ�� ُه
 10لَ��� ْو ك��ن َ

ِ��ق
����ن يُ�� ْن��ف ُ
ب����أع��� ِّز م��ا يُ���فْ��� َدى بِ���� ِه َم ْ

*****
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�ساد�ساً :الم�ستدرك على الدواوين المطبوعة
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في �أثناء البحث عن �أ�شعار ثقيف من مختلف الم�صادر والمراجع و�أمهات الكتب ،وقع

تحت يدي مجموعة من المقاالت والكتب للدار�سين والباحثين المعا�صرين ،الذين قاموا

بجمع �شعر بع�ض ال�شعراء الثقفيين ،وحتى ال يكون هناك تكرار للعمل نف�سه� -إذ �إن �أوالء قد
كفونا م�ؤونة البحث -ف�إني ا�ستبعدت �شعر ه�ؤالء الذين ُج ِمع �شعرهم من الديوان ،و�إن لم
ُ�أ ِ
�سقط �شعرهم من الدرا�سة .ومن هذه الكتب والدرا�سات ما ي�أتي:
•ديوان �أمية بن �أبي ال�صلت :بتحقيق الدكتور عبد الحفيظ ال�سطلي.
•�أمية بن �أبي ال�صلت حياته و�شعره :تحقيق ودرا�سة للدكتور بهجة الحديثي.
ديوانيه؛ �أخلت بهما درا�ستا
وقد وجدت �أبيات ًا لأمية بن �أبي ال�صلت غير موجودة في
ْ

ال�سطلي والحديثي؛ ف�أثب ُّتها �ضمن اال�ستدراكات.

فقدمت لها
الدالية،
ثم �إنه وقع تحت يدي م�صورة مخطوطة لق�صيدة �أمية بن �أبي ال�صلت
ُ
َّ
ِ
الق�صيدة ،وعر�ض ُتها باختالف رواياتها في طبعتي
أثبت �إ�سنا َد
بمقدمة((( ذكرت َ
م�صد َرها ،و� ُّ

الديوان لل�سطلي والحديثي.

�شاع َر ْين
•�شعراء �أمويون درا�سة وتحقيق :للدكتور نوري القي�سي ،وقد ت�ضم َن ْت درا�س ًة عن ِ
ثقفي ْين كان الدكتور القي�سي قد ن�شرها في مجلة المجمع العراقي قبل ذلك -وال�شاعران
َّ

هما :محمد بن عبد اهلل بن نمير الثقفي -وطريح بن �إ�سماعيل الثقفي بعنوان� :شاعران
ثقفيان ،وكان قد �سبق ذلك درا�سة �أخرى عن يزيد بن الحكم الثقفي.

وقد بذل الدكتور القي�سي فيها جهداً كبيراً ،فهي ذات قيمة كبيرة تمتاز بالأ�صالة ،وت�ستحق

الإ�شادة ،لكن عملية الجمع ل�شعر محمد بن عبد اهلل بن نمير و�شعر يزيد عليها الكثير من

المالحظات واال�ستدراكات ،وقد توافر لي �أثناء الجمع مجموعة �أبيات ،ف�ض ً
ال عما وقع في

جمع القي�سي من تحريف وت�صحيف ،و�ضبط غير �صحيح يجعل الأبيات م�ضطربة المعنى،
ع�سيرة القراءة ،مع كونها بحاجة �إلى تحري الدقة ،وتوخي الحذر في ن�سبة بع�ض الأبيات

�إلى قائليها.

((( �سوف ي�أتي احلديث عن م�صورة خمطوطة الق�صيدة الدالية يف ال�صفحات القادمة.
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ولذا ف�إني جمعت ما ا�ستدركْ ُته على جمع الدكتور القي�سي من �أبيات لكال ال�شاعرين،

�صوب ُت ما قطع فيه الدكتور القي�سي وجزم بن�سبته �إلى محمد بن عبد اهلل النميري
وكذلك
ْ

ويزيد بن الحكم من �أ�شعار ،وهي لي�ست كذلك� ،إذ تعجل ن�شرها ،فلم ي�ستق�ص ا�ستخراجها
من مظانها المختلفة ،فكانت الن�سبة غير دقيقة ،فا�ستدركت ذلك عليه من الكتب ودواوين
ال�شعر ،التي ربما لم تكن وقت جمعه ُح ِّق َق ْت �أو ُطب َِعت بعد.
ف�ص ْل ُت بين ما كان خال�ص ًا لل�شاعر ،وبين ما ن�سب �إليه بعنوان( :ال�شعر المن�سوب �إلى
وقد َ

محمد بن عبد اهلل النميري و�إلى غيره من ال�شعراء) والعنوان نف�سه �صنعته ليزيد بن الحكم،

والحجاج بن يو�سف الثقفي.

ثم �إني وجدت بع�ض الأبيات في جمع القي�سي �أ�شتات ًا متفرقات ،ف�أ َّل ْف ُت بين هذا المتناثر
ِ
ِ
ون�سيج ِه ،متحداً في َو ْز ِن ِه
مو�ضوع ِه
و�ضممت بع�ضه �إلى بع�ض ما دام متفق ًا في
الأ�شتات
ُ

وقافي ِت ِه ،حتى كان في ق�صيدة واحدة ،وجعلت فا�ص ً
ال منقوط ًا حتى يعلم القارئ �أن الق�صيدة

لي�ست مجتمعة على هذا النحو في م�صادرها ،و�أ�شرت �إلى ذلك.

•درا�ستان قدمهما الدكتور بدر �ضيف؛ �إحداهما بعنوان :غيالن بن �سلمة الثقفي وما تبقى
من �شعره ،والثانية بعنوان�:شرح طريح بن �إ�سماعيل الثقفي جمع وتحقيق ودرا�سة ،وهما

بحثان قيمان ،ال�سيما درا�سته ذات القيمة الفنية التحليلية ل�شعر طريح ،وقد �أفدت من
كنت قد ا�ستدركت عليه �أبيات ًا لغيالن بن �سلمة((( ،و�أربعة
الدرا�ستين �إفادة كبيرة ،و�إن ُ
�أبيات �أخرى لطريح �سقطت من جمع الدكتور بدر �ضيف ،ف�أثب ُّتها �ضمن اال�ستدراكات.

الرمة (غيالن بن ُعقْبة العدوي) ظ ّن ًا مني �أنه لرمبا
(((
ُ
قارنت ما وجدته من �أبيات لغيالن بن �سلمة مبا يف ديوان �شعر ذي ُّ
فرجحت �أن تكون الأبيات التي ا�ستدرك ُتها خال�صة لغيالن ابن
وقع خلط ما بني اال�سمني يف امل�صادر ،فلم �أجد �شيئاًَّ ،
�سلمة الثقفي.
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ا�ستدراكات على المجموع من �شعر
�أمية بن �أبي ال�صلت
ـ1ـ
[الوافر]

قال(((:
���ي َربِّ����نَ����ا َولَ������ ُه َع���نَ��� ْونَ���ا
َ 1ح���نَ���انَ ْ

���اب
ِ����ن نَ����فَ���� َع ال���عِ���تَ ُ
نُ��� َع���اتِ���بُ��� ُه لَ����ئ ْ

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

ِ���ن �أ َك���� َل����وا ُم�� َع�� ٌّن
���م لَ���ئ ْ
َ 2ط��� َع���ا ُم��� ُه ُ

..... ..... ..... ..... .....
���ح ُ
���اب
���م ثِ���يَ ُ
َولأْي�������اً َم���ا تُ َ
���اك لَ��� ُه ْ

ـ2ـ

[الطويل]

قال(((:
ْ�ش بَ ْي ِت َها
َ 1ف َل َّما �أَتَ�� ْت��نِ��ي َرا َع��نِ��ي حِ ف ُ

��ب
��ر َّق ُ
َو ِ�إ ْع�ل�اَ ب���ه���ا ب���الْ���قَ��� ْولِ َال تَ��تَ َ

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

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

��ت لَ ُه ْم َم��اذَا تَ��ق ُ
��ت
ُ��ول َو�أَ ْع�� َل��نَ ْ
َ 2و ُق�� ْل ُ

����ب
ِب��بَ�� ْغ َ
���ج لِ�� ْل َ
��ي �أَ ْزيَ ُ
�����ض��ائِ��نَ��ا َوالْ���تَ َّ
��ح ِّ

(العنو) و(امل َعن) ،وقد جمعت بني البيتني التفاقهما وزن ًا وقافية.
((( كتاب اجليم 291/2
ّ
العنو :اخل�ضوع والطاعة.
ّ
البيت الأول� :أورده �صاحب الل�سان (حتم):
ب َ
���ونَ���ا
���ه المْ َ���� َن����ا َي����ا والحْ ُ ���� ُت����و ُم
َّ���ي ِ
ح���ن���اين ر ِّب����ن����ا ول�����ه َع��� َن ْ
ِ���ك���ف ْ
و�أورده حمقق الديوان (ال�سطلي) بهذه الرواية ،وذكر �أنها وردت برواية �أخرى يف ال�صحاح واملقا�صد و�أدب الكتاب
واالقت�ضاب:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
تمَ
ب
ر
�����ت
ن
�
أ
و
ئ
��
��ط
��خ
ي
ك
د
���ا
���ب
ع
ُ�����وت
ال
���اي���ا
ن
���
مل
ا
���ك
َّ���ي
ف
���
ب���ك
��ونَ
ِ َ ُ ُ ْ ِ ُ
ُ
َ
َ ْ َ َ ُّ
ْ
وعلى هذا ف�إن الرواية التي ا�ستدركتها ب�صدرها وعجزها مل ترد يف ديوان �أمية.
((( كتاب اجليم ( 212/1حف�ش) ،والبيت الثاين �أي�ض ًا يف كتاب اجليم ( 82/2الأَ ْز َيب) .جمعت بني البيتني التفاقهما
فكر ًة ووزن ًا وقافيةً.
ْ
ا�شتد .الأزيب :اخل�صومة والعداوة ،انظر القامو�س (زيب).
:
ج
ت
ل
ا
بيتها.
حف�ش بيتها� :صغر
َّ
َ َّ
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ـ3ـ
[مجزوء الكامل]

قال �أمية(((:
ل�����م يُ ْ
ِ�������ر ُه َولَ������ـ
�����ك�����دِ َح�������اف َ

َ��ت َق��لِ��ي��بُ�� ْه
���ر ٌج ُخ ِ
��ن َح ْ
�����س��ف ْ
ـ��كِ ْ
�������ش َ

ـ4ـ
[الكامل]

قال في الإكتات(((:
���رى َف���أَ َك��تَّ�� ُه
َو َ���س َ
��ج��ا َم َ
�����س��افَ�� َة َم��ا تَ َ

���ش��ا َء َج����ا َء بِ��عِ�� ْل��مِ �� ِه فَ��تَ�� َل��بَّ�� ُدوا
لَ��� ْو َ

ـ5ـ
[الكامل]

وقال(((:
بِ��الْ��م��ا ِء َج���ا ِز َم��� ٌة َو َال يَ�� ْع ُ
��ك��و ِب�� َه��ا

�����س��تَ�� ْو ِر ُد
���روِ ي���نَ���ا �إِذَا نَ ْ
َج���بَ���لٌ َوتُ ْ

ـ6ـ
[الكامل]

وقال في الرغد(((:
����ر ْوا
للِهَّ ِ �أ ُّم َ
ال��ج��اهِ ��ل َ
ِ��ي��ن �أَلَ ْ
������م يَ َ

��ن بِ���� ِه َو َم�������اذَا ي��رغَ�� ُد
َم������اذَا يُ َ
�����ض ُّ

ـ7ـ
[الوافر]

وقال في الفديد(((:

��ر ٍة
لَ���� ُه ف��ي كُ����لِّ َم�� ْع َ
�����ص َ

��ات بُ ْ�ص َرى
َو َع ْ�ص ُر ال�� َّزيْ ِ
��ت في َق َ��ريَ ِ

((( كتاب اجليم ( 213/1ح�رشج).
َح�شرْ َ َج :ر َّد َد �صوت النف�س يف حلقه من غري �أن يخرجه بل�سانه.
((( كتاب اجليم ( 178/3الإكتات).
تفر�شوا.
الإكتات :الفراغ منه ،تلبدواَّ :
((( كتاب اجليم .292/2
((( كتاب اجليم ( 39/2رغد).
((( كتاب اجليم ( 58/3فدد).
((( الفديد :رفع ال�صوت �أو �شدته� ،أو �صوت كاحلفيف.
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َفدِ ي ُد(((

ـ8ـ
[الب�سيط]

الع َقر(((:
قال في ُ

ْ��ر الَّ���ذِ ي يُ ْ�ش َكى لَ�� ُه الكِ بَ ُر
َف ِ
����إ َّن ُع��ق َ

��ت َ���س َ
�لا َم��تُ�� ُه
����ن يَ��قُ��لْ ِ�إنَّ���� ُه َط��الَ ْ
َو َم ْ

ـ9ـ
[الب�سيط]

وقال في العاهن(((:
��ر َ�شف َْرتُ ُه
والْ َ
��ر ُو ُم ْ�ض َغتُ ُه وال�� َّد ْه ُ
��م ْ

َ�ض ْي ٌف َو َه�� َذا لَ�� ُه م ْ
ِ��ن َعاهِ ٍن َ ُ

ج َزر(((

ـ  10ـ
[الخفيف]

قال �أمية(((:
��خ�� ُل��و
ِ����ن ا ِ
هلل يَ ْ
ال �أَ َرى نَ���اجِ ���ي���اً م َ

�����ص��فُ��و َرا
���اح َك��� ْه�ل�اً َو َال ُع ْ
ذَا َج���نَ ٍ

ـ  11ـ
[الخفيف]

قال �أمية(((:
��ح��يَ��ا ِة َربِ��ي�� ٌع
����ت َم��ا عِ ��� ْ��ش َ
�أَنْ َ
��ت ف��ي ال َ

���ت َح َ
ي��ق
���ص��دِ ِ
َف�������إِذَا ُح��� ْل َ
����ال كُ����لُّ َ

(عقَر).
((( كتاب اجليم ُ 287/2
((( كتاب اجليم ( 287/2العاهن).
((( العاهن :احلا�رض.
((( كتاب اجليم .178/3
الكهل :العظيم.
((( كتاب اجليم ( 212/1حال).
حال �أيَ :ت َغيرَّ  .وقد �أعقب �أبو عمرو هذا البيت ببيتني �آخرين يف الديوان هما:
�إن َو ّج���� ًا َو َم����ا َي�� ِل��ي َب ْ
��ن َو ٍّج
ُ������وق
����و ٍة َو ُرت
ِ
��ط َ
ُ
ِ����ر ْب َ
دار ق��وم��ي ب َ
���ر ْدن���ا َي ُ
���زلٍ غَ �ْي�رْ ِ َ�ض ْن ٍك
ُ���وق
��ن لأَ َّو ِل ف ِ
َ��و ِم��ي بمِ َ��� ْن ِ
���ن ُي ِ
��ك ْ
َم ْ
ُ
دار ق ْ
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ـ  12ـ
[ال�سريع]

قال الثقفي في الفليق(((:
��ن َ�أنْ �أَ ْح َم َ�س ْت
ِ�����س ٍ
��اع حِ ��ي َ
ل�س ُت ب َ
ْ

ِ���ي���ق
���م َم��� ْل��� ُع���ونَ��� ٍة َوالْ���فَ���ل ْ
����س��� ُه ٍ
ِب����أَ ْ

ـ  13ـ
[ال�سريع]

قال �أمية في القمطرير(((:

���م َ
���ص�� ُل ْ
��وق
���ط��� ِري��� ٍر َ
بِ�� َع�� ْن��قَ��فِ��ي�� ٍر َق ْ

���ر ْت
���م���و ٍد �إِذَا َ
بِ������ َّز ُة َم ْ
����ش َّ
���ح ُ
���م َ

ـ  14ـ
[الب�سيط]

قال �أمية في القنطار(((:

وال َق��نَ��اط��ي�� ِر �
ٍ
أذه������اب َو�أَ ْو َراقِ

��ب َو َال َخ��� َد ٍم
���س َو َال طِ ��ي ٍ
وال لِ��قَ�� ْو ٍ

ـ  15ـ
[الخفيف]

قال �أمية في الكيان(((:
اي���ت ُ���س��فْ��يَ��انَ �إِنْ �أَ َر ْد َت ُع�� ُل�� ّواً
ِ

�����ش��ا َك��ا
����ن يَ�� ْغ َ
ِ���م َم ْ
ف���ي كِ ���ي���انٍ تُ���ه ُّ

ـ  16ـ
[الخفيف]

قال �أمية في الراتب(((:

((( قال حمقق كتاب اجليم يف احلا�شية « :58/3يف ن�سخة احلام�ض :جري �أن �أخم�ست» والبيت �سقط من ال�سطلي واحلديثي
يف جمعهما ديوان �أمية بن �أبي ال�صلت .قال املحقق �أي�ضاً :وقول �أبي عمرو« :قال الثقفي» يعني �أمية بن �أبي
ال�صلت.
((( كتاب اجليم ( 134/3القمطرير) ويف التاج (قمطر).
القمطرير :ال�شديد.
((( كتاب اجليم . 134/3
((( كتاب اجليم  178/3ويف القامو�س (كون).
واكتان :تكفل به.
((( كتاب اجليم ( 33/2رتب).
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�����ص��ا َك��ا
َراتِ���ب���اً فَ����� ْو َق
َ
م��ع�����ش�� ِري َك َّ

ِ��ب تُ ْعطِ ي
��ب ف��ي ال��نَّ�� َوائ ِ
ِ���ن � َ��ش آ���بِ��ي َ
م ْ

ـ  17ـ
[الخفيف]

قال(((:
ال�ش ْم ِ�س ِرفْ�� َع�� ًة ُ�س ْد َت َد ْه��راً
��ت َك َّ
�أَنْ َ

���ج��� َد يَ��افِ��ع��اً َوالِ���� َدا َك����ا
���م ْ
َوبَ���نَ���ى الْ َ

ـ  18ـ
[الوافر]

قال في الأرماث(((:

ال�����ض َ
�لالِ
َ���د َدلَّ�����ى ِب������أ ْر َم ِ
فَ���ق ْ
�����اث َّ

اب��ن ُ�س ْع َدى
��ب �إل��ى َق�� َد ِد ِ
��ن يَ ْ��ذ َه ْ
َو َم ْ

ـ  19ـ
[الوافر]

قال(((:

��اب لَ���� ُه �أَ ِل���ي���لُ
ب��م��ا���ض
ك��ال�����ش�� َه ِ
ِّ
ٍ

���ر ٍب
َونَ�� ْه ٍ
��ب َق ْ
���د َح�� َويْ ُ
��ت غَ���� َدا َة َح ْ

ـ  20ـ
[الوافر]

قال(((:

ُ
ِ��ي��م
َو�أَ ْذيَ
ال�����ر َم ِ
�����اح بِ����� ِه تَ��ه ُ
�����������ال ِّ

ات
��ر ٍ
���اج ُم�� َع ِّ
����رى فِ��ي�� ِه ال���نِّ��� َع َ
�����ش َ
تَ َ

راتب :ثابت دائم.
((( كتاب اجليم  ،13/2الأ�ضداد للأنباري 150 :من دون عزو.
(ر ْهواً).
يف الأ�ضدادَ :
((( كتاب اجليم ( 33/2رمث)
الأرماث :جمع رمث؛ وهو احلبل ا َ
خل ِلق.
((( كتاب اجليم  221/3يف الل�سان (�ألل).
الأليل :اللمعان.
((( كتاب اجليم ( 291/2ع�رش).
املع�رشات :هي التي تواىل �أ�صواتها.
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ـ  21ـ
[الوافر]

قال �أمية في الزنيم(((:
��ب َ���ش��ا ِربِ�� َه��ا � َ��ش��بَ��اب��اً
تُ َ
���ح��� ِّو ُل َ���ش ْ��ي َ

ِ���ي���م
���ج���ب ِ
َو َم�������ا ُء ال��� َّزنْ َ
ِ���ي���ل بِ��� َه���ا َزن ُ

ـ  22ـ
[الطويل]

قال �أمية في االعت�سا�س(((:
ِ���ن َو َرائِ���� ِه
�����س��نَ��ا م ْ
َو�إِ َّن الَّ����ذِ ي يَ�� ْع��تَ ُّ

ِ��ح��اراً َ�س َواجِ يَا
��م��ا ِء يَ ْ�سقِي َها ب َ
م َ
ِ��ن الْ َ

ـ  23ـ
[الطويل]

وين�سب �إلى �أمية(((:

ج����زا ًء لِ��نُ�� ْع َ��م��ى َم���ا يَ��حِ ��لُّ ُك��نُ��و ُد َه��ا

ق��اب��و���س ع��ن��دي ب��ل�ا�ؤُ ُه
و�إ َّن �أبَ����ا
َ

((( كتاب اجليم ( 82/2زمن)
الزنيم :املعلق.
((( كتاب اجليم ( 287/2ع�س�س).
اعت�س ال�شيء �أي :طلبه �أو ق�صده لي ً
ال.
((( البيت لأمية يف كتاب اجليم ( 178/3الكنود) ،وهو �ضمن ق�صيدة م�ؤلفة من ثمانية وع�رشين بيت ًا يف ديوان املثقب
العبدي 103 ،102 :ويف منتهى الطلب  9/4ويف املف�ضليات.151 :
يف املف�ضليات ومنتهى الطلب( :ف�إن  .....بال�ؤها جزاء بنعمى ال يحل)
	�أبو قابو�س :النعمان بن املنذر ،ويقال لعمرو بن هند �أي�ض ًا �أبو قابو�س ،انظر ديوان املتلم�س 302 ،280 :و�أن�ساب
الأ�رشاف  .103 ،100 ،92/1كند :كفر بالنعمة وجحدها .بال�ؤها :هالكها؛ يعني �أنه �سي�ضنيها وال ي�ضن بها.
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م�صورة مخطوط دالية �أمية بن �أبي ال�صلت
لقد كان من توفيق اهلل تعالى لي وح�سن �صنيعه بي �أن ي�سر لي االطالع على م�صورة

مخطوطة للق�صيدة الدالية النادرة لأمية بن �أبي ال�صلت الثقفي ،التي تبعثرت �أبياتها في �شتى

المظان والمراجع ،واجتهد المحققون في جمع �أبياتها وترتيبها على النحو الذي اعتمده
�أمية في كتابة هذه الق�صيدة.

وقد ح ّقق تلك الق�صيدة الباحث محمد عزيز �شم�س ،عن ن�سخة مخطوطة وقع عليها

مكتوبة بخط ن�سخي قديم قبل �سنة 631هـ ،ون�شرها في مجلة المجمع العلمي الهندي عدد

يونيو 1983م – رم�ضان 1403هـ في المجلد الثامن �ص 326ـ  344بعنوان دالية �أمية بن �أبي

ال�صلت الثقفي ،وقدم لها بمقدمة �ضافية ك�شف النقاب فيها عن مخطوطة الق�صيدة الدالية،
و�أنه توجد ن�سخة خطية منها في دار الكتب الظاهرية بدم�شق ،ولكنها �سقطت من ق�سم

ال�شعر في (فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية) الذي �أعده عزة ح�سن ون�شره في
1964م ،وعلى هذا لم يطلع الباحثون عليها حتى عبد الحفيظ ال�سطلي .وذكر �أن ف�ؤاد �سزكين

قد �أخط�أ حين �أ�شار �إليها في كتابه؛ �إذ �إنه �أ�شار �إلى ق�صيدة «المية» في حين �أن هذه دالية.

ثم �إن الباحث طفق في مقاله يحقق هذه الق�صيدة؛ م�ست�أن�س ًا بالن�سخة الثانية ،مثبت ًا الفروق

بين ن�سختي الق�صيدة ،لي�صل في نهاية المطاف �إلى �أن الق�صيدة في هذه الن�سخة الخطية
تحتوي على  57بيت ًا �سبعة وخم�سين بيتاً ،و�أن هذه الرواية �أكمل من الرواية الموجودة في
طبعات الديوان المختلفة ،فهي  38بيت ًا ثمانية وثالثون بيت ًا في�( :شعراء الن�صرانية) للوي�س

�شيخو ،وطبعة �شولته�س ،وب�شير يموت.

وقد �أورد الدكتور ال�سطلي الأبيات الثمانية والثالثين وزاد عليها �أربعة �أبيات من م�صادر

�أخرى ،ثم �إنه ا�ستدرك على الديوان ف�ألحق به هذه الق�صيدة نق ً
ال عن (عيون التواريخ) البن

�شاكر الكتبي ،برواية ت�شبه رواية الن�سخة الخطية التي بين �أيدينا ،وترتيبها �أي�ض ًا مثلها؛ �إال �أنها
في  56بيت ًا �ستة وخم�سين بيتاً ،وينق�صها البيت رقم  ،44وتختلف في بع�ض الألفاظ والكلمات
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عن المخطوط� .أما طبعة بهجة الحديثي فالق�صيدة فيها تحتوي على  52بيت ًا اثنين وخم�سين
بيتاً ،وفيها بيتان زائدان.

وقد �أ�شار الباحثان ال�سطلي والحديثي �إلى اختالف الروايات لأبيات الق�صيدة ،و�شرح

كلماتها الغريبة ،ومقارنة الأبيات بالآيات القر�آنية ،ولن �أكرر هذا العمل ،و�إنما �س�أكتفي

بمقارنة الق�صيدة في مخطوطتها بها عند ال�سطلي والحديثي ،مع بيان اختالف الروايات
للأبيات عند كل منهما� ،إ�ضافة �إلى �ضبط كلماتها.

والمخطوطة التي عثر عليها محمد عزيز �شم�س لهذه الق�صيدة هي �أجمع �شم ً
ال لأبيات

الق�صيدة ،و�أوفى عدداً ،فهي ال توجد كاملة في م�صدر �آخر.

ومن هنا ن�ستطيع �أن نقول �إن قيمة المخطوطة �إنما تكمن في �أنها تك�شف لنا �صورة

وح َ�س َب الترتيب والت�سل�سل
الن�ص ال�شعري كما كتبه �أو قاله �أمية ،من دون زيادة �أو نق�صانَ ،

الذي �أراده.

وعلى هذا يمكن �أن نعد المخطوطة وثيقة �أدبية ذات قيمة علمية كبيرة في ذاتها؛ وبما
والع ِط�شين لذخائر
حوته من ذخيرة لغوية تفيد الم�شتغلين بالأدب ،والباحثين في اللغةَ ،
التراث ونفائ�س المخطوطات(((.

جاء في مجلة المجمع العلمي الهندي ِذكْ ٌر للق�صيدة الدالية النادرة لأمية بن �أبي ال�صلت

الثقفي ،وجاء ذكر �سندها كما ي�أتي�« :أخبرنا ال�شيخ �أبو محمد عبد الرحمن بن �أبي الفهم

ابن عبد الرحمن� ،أخبرنا ال�شيخ �أبو البدر �سعيد بن المبارك بن �أحمد بن �صدقة بن موهوب

الحمامي المعروف بالجمال بقراءتي عليه في منزله يوم الثالثاء عا�شر جمادى الأولى من
�سنة ثالث وت�سعين وخم�سمئة� ،أنا �أبو الر�ضا �أحمد بن م�سعود بن �سعد الناقد قراء ًة عليه يوم
الخمي�س حادي ع�شرة من جمادى الأولى من �سنة خم�سين وخم�سمئة� ،أنا �أبو غالب محمد

ابن الح�سن الباقالني� ،أنا �أبو القا�سم عبيد اهلل بن �أحمد بن عثمان ال�صيرفي �إجازةً� ،أنا �أبو عمر
((( �أحيل القارئ �إىل مقال الباحث حممد عزيز �شم�س يف جملة املجمع العلمي الهندي للوقوف على تخريجات الق�صيدة
يف كتب وم�صادر مل يذكرها الباحثون.
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محمد بن العبا�س بن محمد بن زكريا بن حيويه الخزاز فيما �أجازه لنا� ،أنا �أبو الح�سين �أحمد

بن جعفر بن محمد بن عبيد اهلل المنادى� ،أخبرني جماعة منهم� :أبو عبد اهلل محمد بن مو�سى
الفراء ،وجعفر بن مو�سى النحوي وغيرهما من رواية من حدثهما ذلك عن �أبي عبيدة معمر

بن المثنى وعبد الملك بن قُريب الأ�صمعي وغيرهما ،قالوا� :إن �أمية بن �أبي ال�صلت قال هذه
الق�صيدة في �أول المبعث ،يذكر فيها دين الإ�سالم ونبوة نبينا محمد  ،فقال:

[الطويل]

قال �أمية:
الم ْل ُك َربَّنَا
 1لَ َك َ
الح ُم ُد َوالنَ ْع َما ُء َو ُ

و َ�أمج ُد(((

ال َ�شي َء �أَ ْع َلى م َ
َف َ
ِنك َج ّداً َ َ

َ 2م ٌ
ال�سما ِء ُمهيمِ ٌن
ليك َعلى َع ِ
ر�ش َّ

وتَ�سج ُد(((

لِ��عِ�� َّزتِ�� ِه تَعنو ال��وج��و ُه َ
و�أَنْ����� َه�����ا ُر نُ������ ْو ٍر َح���� ْولَ���� ُه تَ���تَ��� َوقَّ��� ُد
ُ

اب النُّ ْو ِر َوال��نُّ�� ْو ُر َح ْولَ ُه
َ 3ع َل ْي ِه حِ َج ُ
���ي��� ِه ب َ
ِ��ط ْ��رفِ�� ِه
 4فَ�ل�اَ بَ َ
�����ص ٌ��ر يَ ْ
�����س ُ��م�� ْو �إِلَ ْ

َو ُد ْونَ حِ َج ِ
اب النُّ ْو ِر َخ ْل ٌق ُ َّ
ات ُ�ص َّع ُد
�����س َ��م�� َو ِ
َو َ�أ ْع��نَ��ا ُق�� ُه ْ
��م فَ��� ْو َق ال َّ
م�ؤَي ُد(((

�لائ َ
َ 5م َ
��ت �أَ ْر ِ���ض�� ِه
��ح َ
��م تَ ْ
ِ��ك�� ٌة �أَ ْق�� َدا ُم�� ُه ْ

ب َِكف َّْي ِه لَ��� ْو َال اهلل َك�� ُّل�� ْوا َ َ

وب َّل ُدوا(((

َ 6فمِ ْن َحام ٍِل �إِ ْح��� َد ْى َق�� َوائ ِِ��م َع ْر�شِ ِه
 7قياماً َعلى الأَق����دا ِم ع��ا ِن ْ��ي َ��ن تَحتَ ُه

الخوف
فَرائ ُِ�ص ُهم مِن �شِ َّد ِة
ِ

تُر َع ُد(((

ُم ِ�ص ْي ُخ ْونَ بِالأَ ْ�س َم ِ
اع لِل َو ْح ِي ُ
ي الم�س َّد ُد(((
َوم ِْي َك ُ
الر ْو ِح الق َِو ُّ ُ َ
ال ُذ ْو ُّ

َ 8و�سِ ْب ٌط ُ�ص ُف ْو ٌف يَ�� ْن�� ُظ ُ��ر ْونَ َق َ�ضا َء ُه
�َ 9أم ِْينَا ُه ُر ْو ُح الق ُْد ِ�س جِ ْب ِريلُ ف ِْيه ُِم

ر َّك ُد(((

اوات ُد ْونَ ُه ْم
ا�س �أَبْ َو ِ
ال�س َم ِ
َ 10و ُح ّر ُ
اب َّ

ر�ص ُد(((

قِ��يَ��ا ٌم َع ْلي َها ِب��ال َ��م��قَ��ا ِل��ي��دِ ُ َّ

(و َال مجَ ْ ُد).
((( احلديثيَ :
((( احلديثيُ ( :مهِ ينْ ٌ ).
((( احلديثي( :وال َب�شرَ ٌ).
((( احلديثيِ ( :ب�أَ ْيدٍ َو َل ْو َال َذا َْك).
((( ال�سطلي واحلديثي( :قيا ٌم).
َ
((( احلديثي( :ف َُه ْم ِع ْن َد َر ٍّب َي ْن ُظ ُر ْونَ لأ ْم ِر ِه ُي ِ�ص ْي ُخ ْونَ ).
((( ال�سطلي( :فيهم) .احلديثي( :منهما).
((( احلديثيُ ( :د ْو َن ُه َل َد ْي ِه).
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الم ْ�ص َط َف ْونَ لأَ ْم�� ِر ِه
َ 11ف ِن ْع َم العِبَا ُد ُ
َ 12م�لائ َ
���رونَ عِ ���بَ���ا َد ًة
ِ��ك�� ٌة ال يَ���ف���تُ ُ

��ف ُم َجنَّ ُد
ِ���م ُج��ن�� ٌد َك��ث ِْ��ي ٌ
َوم ْ
ِ���ن د ُونِ���ه ْ

��ج�� ُد
��م ُر ُك����� ْو ٌع َو ُ���س َّ
���ر ْوبِ���يَّ��� ٌة مِ��ن�� ُه ْ
َك ُ
���ج��� ُد
���م ِّ
���م َربّ������اً فَ���� ْو َق���� ُه َويُ َ
يُ��� َع��� ِّظ ُ

هر َر� َأ�س ُه
َ 13ف�ساجِ ُد ُهم ال يَر َف ُع ال َّد َ

َ 14وراكِ ُع ُهم يَ ْحنو لَ ُه ال َّظ ْه َر خا�شِ عاً

���م��� ُد
��������ر ِّد ُد �آال َء الإِلَ�������� ِه َويَ ْ
���ح َ
يُ َ

اح ْي ِه َر� َأ���س�� ُه
َ 15ومِن ُهم ُمل ٌّ
ِف فِ��ي َجنَ َ

َ�����ص�� ُد
يَ���ك���ا ُد لِ����ذِ ك����رى َربِّ������ ِه يَ��تَ��ف َّ

وف ال ذُو َ�سا َم ٍة م ِْن عِ با َد ٍة
الخ ِ
 16م َِن َ

يجه ُد(((

َوال ه�� َو مِ��ن ط��ولِ التَ َعبُّدِ ُ ْ َ

17
و�ساكن �أق��ط��ا ٍر ب���أرج��ا ِء ُم ْ�صعِدٍ
ُ

وذُو ال َغ ِ
يب وال ِ
أرواح ك ٌّل ُ َ َّ
��ط فيها وتَ�صع ُد(((
م�لائ َ
��ح ُّ
ِ��ك�� ٌة تَ��ن َ
َ َ
معب ُد(((

ِ�ض الْ َه َوا
َ 18ودونَ َك ِ
ثيف الما ِء فِي غام ِ

حت بُطونِها
ين طِ باقِ الأَر� ِ��ض تَ َ
َ 19وبَ َ

َم�ل�ائ َ
������ر َّد ُد
ِ���ك��� ٌة بِ����الأَم���� ِر فِ��ي��ه��ا تَ َ

لق َقد َر ُه
 20ف َُ�سبحانَ َمن ال يَقْدِ ُر َ
الخ ُ
الخالئ ُِق ُم ْل َك ُه
َ 21و َم��ن لَ��م يُ��ن��ا ِز ْع�� ُه َ

َو َمن ُه َو َ
فوق ال َع ِ
ر�ش َف ْ��ر ٌد ُ َ َّ

موح ُد(((

��ف��ر ْد ُه ال��عِ��ب��ا ُد ُ َ
َو�إِن لَ��م يُ ِّ
ولَ��ي�����س لِ��� َ��ش��ي ٍء َع��ن َه���وا ُه تَ�أَو ُد(((
َ ُّ
َ َ
ْ
فَمفر ُد(((

َ 22م ُ
ر�ضها
ال�شدا ِد َو�أَ ِ
ال�س َم ِ
اوات ِّ
ليك َّ

���م يَ ُ
��ك َم�� ْول��وداً ،بذلك
َولَ ْ
ف يول َ ُد؟(((
ولَ َّما يَل ِْد ذُو ال َع ْر ِ�ش �أَ ْم َك ْي َ ُ

الق النُّو ِر لم يَل ِْد
َ 23و ُ�س ْب َحانَ َربِّي َخ ِ

�أ�شه ُد(((

َ

ْ���ك َوبَ��اطِ ٍ��ل
ِ��ن كُ��لِّ �إِف ٍ
َ 24و ُ�س ْب َحانَه م ْ
الخ ْل ُق ُك ُّل ُهم
الخ ْل ِق َو َ
ُ 25ه َو اهللُ بَاري َ

و�أَعبـ ُد(((

�إِم���ا ٌء لَ�� ُه َط��وع��اً َجميعاً َ ُ

(�س ْ�أ َمةٍ) .احلديثيَ ( :ي ْج َه ُد).
((( ال�سطلي واحلديثيَ :
((( ال�سطلي( :الغ َْي ِث).
((( ال�سطلي( :غام�ض فيه) .احلديثي( :وحتت كثيف املاء يف باطن الرثى .....فيه).
((( احلديثي( :يعرف).
((( ال�سطلي واحلديثي( :تنازعهُ .....تف َِّر ْد ُه).
((( ال�سطلي( :ق ََ�ضا ُه) .احلديثي( :ب َِ�شي ٍء ف َْو َق َنا َي َت�أَ َّو ُد).
((( �ساقط من طبعة احلديثي.
((( �ساقط من طبعة احلديثي.
((( �ضبط احلديثي كلمة (اخللق) الأوىل بالن�صب؛ وهو خط�أ �صوابه جرها بالإ�ضافة.
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ال�ص َم ُد اهللُ الَّ��ذِ ي لَ ْ��م يَ ُك ْن لَ ُه
ُ 26ه�� َو َّ

من َ
الخ ْل ِق ُكف ٌْو َق ْد يُ�ضاهِ ْي ِه ُ

�ضدِ ُد(((
مْ

الخال ِِق الَّذِ ي
الخ ْل ُق َك َ
َ 27و�أنَّى يَكو ُن َ

��خ َ
ِ��ق
يَ���� ُد ْو ُم َويَ ْ��ب��قَ��ى َوالْ َ
�لائ ُ

ي�س ل َِمخلوقٍ على ال َّده ِر جِ َّد ٌة
َ 28ولَ َ

تَن َف ُد(((
يخ ُل ُد(((

الحواد ِ
َو َم��ن ذا َعلى َم ِّر َ
ِث َ

يُ ُ
ي�س َ ْ َ
ميت َويُحيِي َدائِماً لَ َ

َ 29ويَفنَى َوال يَبقَى �سِ َوى القَاهِ ِر الذي

يهم ُد(((

 30تُ َ�سبِّ ُح ُه َ
الخفا
الجوان ُِح فِي َ
الط ُير َ

ال�سما ِء َ ِّ
��ي فِ��ي َج�� ِّو َ
و�إِ ْذ هِ َ
�����ش �أُبَّ��� ُد
��ح�� ُه ا َلأ���ش��ج��ا ُر َوال�� َو ْح ُ
َو َ���س��بَّ َ

��ر
َ 32و َ�سبَّ َح ُه النِّ ْينَا ُن َوالبَ ُ
حر زاخِ ٌ
قيم َعلى ال َهوى
� 33أَال �أَيُّها الق ُ
َلب ُ
الم ُ

م ْق ِل ُد(((

تُ�صع ُد(((

الر ْع ُد فَو َقنَا
َ 31ومِن َخ ِ
وف َربّي َ�سبَّ َح َ

َوم��ا َ�ض َّم مِن َ�شي ٍء َوم��ا ُه�� َو ُ
ِنك َهذا الت�ص ُّد ُد؟(((
ين م َ
�إِلَ��ى �أَ ِّي حِ ٍ
َ َ

الممِ ْيطِ َع ِن ال ُه َدى
َ 34ع ِن َ
الح ِّق َكالأَعمى ُ

َو َق ْ
��د َج��ا َء َك النَّ ْج ُد النَّب ُِّي ُ َ َّ
خم ُد(((
�س يَ ْ ُ
نَب ِْي ٍل َع َل ْى ُط ْرقِ ال ُه َد ْى لَ ْي َ
محم ُد(((

وا�ض ٍح
ِ��ن الْ َح ِّق ِ
ِ 35بنُ ْو ٍر َع َل ْى نُ�� ْو ٍر م َ
 36تَرى فيه �أَنْبَا َء الق ُُر ْونِ الَّتي َخ َل ْت

َو�أَ ْخبَا َر غ َْي ٍب فِي الْقِيَا َم ِة ْ َ

تُوج ُد(((1

ح���االت ُدنْ��يَ��ا ال تَ��� ُد ْو ُم لأَهلِها
َ 37و
ِ

متر ِّد ُد(((1

وفيها َم��نُ�� ْو ٌن َريْ��بُ��ه��ا ُ َ

��م��ا ال�� ُّدنْ��يَ��ا بَ�ل�اَ غٌ وبُ�� ْل�� َغ�� ٌه
� 38أَ َال �إِنَّ َ

وبَ ْينَا الْ َفتَى فِي َها َمه ِْي ٌب ُ َ َّ

م�سو ُد(((1

((( �ساقط من طبعة احلديثي.
((( ال�سطلي واحلديثي( :اخلليقة).
الد ْه ِر) .احلديثي( :على اخللق).
((( ال�سطليِ :
(م َن َّ
((( ال�سطلي( :دائباً) .احلديثي( :ف ََي ْف َنى يمَ ْ َه ُد).
((( احلديثيَ :
(الك َو ِام ُن ت ََ�ص َّع ُد).
((( ال�سطلي واحلديثي( :زاخراً) بالن�صب.
الت�صد ُد).
الدهر منك
((( احلديثي�( :إىل � ِّأي هذا
ُّ
ِ
((( �ساقط من طبعة احلديثي.
((( �ساقط من طبعة احلديثي .ال�سطلي( :دليل على).
( ((1ال�سطلي واحلديثيَ ( :ت ْن ُج ُد) .احلديثي�( :أخبار القرون التي م�ضت).
(� ((1ساقط من طبعة احلديثي.
( ((1احلديثي�( :أال �أنمَّ ا).
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� 39إِذا ان َق َلبَت َعن ُه َو َ
عيم َها
زال نَ ُ

���ر ِب ال��قُ��بُ�� ْو ِر ي َو َّ�س ُد
َو�أَ���ص��بَ َ
��ح مِ��ن تُ ْ

��ن َجنا ِن ِه
َ 40وف����ا َر َق ُر ْوح���اً ك��انَ بَ��ي َ

متب َّد ُد(((

َوج����ا َو َر َم�� ْوتَ��ى َم��ا لَ�� ُه��م ُ َ َ

 41ف أ
ي����ت ُم َخ َّلداً
��ى َق ْبلِي َر َ�أ َ
����َ َّي َف��تَ ً

لَ�� ُه فِ��ي َق��دي ِ��م ال�� َّد ْه�� ِر َم��ا َ َ َ

يتو َّد ُد؟(((

َ���س��يَ ْ
�����ر َّد ُد
��ك��بُ�� ْو لَ��ه��ا َوال��ن��ائ ُ
ِ��ب��ات تَ َ

��ر مِ�� ْن�� ُه ِب�� َع�� ْث َ��ر ٍة
َ 42و َم���ن يَبتَلي ِه ال�� َّد ْه ُ

 43ولَن تَ�س َلم ال ُّدنيا َو�إِن َظ َّن �أَه ُلها
 44لِ��قَ�� ْو ٍم َو َ�أ ْق���� َوا ٍم َق��دِ انْ َك َفتَ ْت ِبه ِْم

ه��ر َق��د َ َ َ
ب ُِ�ص ْحبَ ِت َها َوال�� َّد ُ
ُد ُه������ور و َ�أي�������ام نَ���وافِ��� ُذ ُع�����و ُد(((
َّ
ْ ٌ َ َّ ٌ َ
يتج َّد ُد(((

� 45أَلَ ْي َ�س تَرى فِيما َم َ�ضى لَ َك عِ ْب َر ًة

عمى
ف ََم ْه ال تَ ُكن يا َق ْل ُب �أَ َ

ت َ َل َّد ُد(((

���ق ِ�إالَّ ُم��فَ��نِّ�� ُد
���ح َّ
�����ر ُّد الْ َ
ول��ي�����س يَ ُ
��ك فِيمن غَ��ر ُه اليوم َ�أو َغ ُد(((
َوال تَ ُ ْ َ ْ َّ َ ُ ْ

َّ
ال�شك فيه من ال ُه َدى
 46وقد جا َء ما

 47ف َُكن َخا�شِ عاً ِل ْل َم ْو ِت َوالبَ ْع ِث بَع َد ُه
 48ف���إِنَّ َ
َ����ر ْو ٍر لأَ ْه��لِ�� َه��ا
��ك فِ��ي ُدن��ي��ا غ ُ

�����ص��د ِر يُ��وقِ�� ُد
َوفيها َع���د ٌّو كا�شِ ُح ال َّ
��ال رب��ي للمالئك ِة ا�سج ُدوا(((
ُ
لأَنْ ق َ ِّ

 49من الحِ قْدِ ن ِْ��ي َ��رانَ الْ�� َع�� َدا َو ِة بيننَا
���م���لَ اهللُ َخ�� ْل��قَ�� ُه
ل��م��ا �أَ ْك َ
 50لآ َد َم َّ

وك َّد ُدوا(((

وال�شقا
 51فقال َع��� ُد ُّو ا ِ
هلل ِل�� ْل��كِ ْ��ب�� ِر َّ
َ 52ف�أَ ْخ َر َج ُه الع ِْ�صيَا ُن م ِْن َخ ْي ِر َم ْن ِزلٍ

فَ�� َذ َ
اك ال��ذي في َ�سال ِِف ال ّد ْه ِر يَ ْح ِق ُد

فخ ُّروا لَ ُه َط ْوعاً ُ�س ُجوداً
َ
َ�أطِ ��ي��ن على نَ��ا ِر ال�سموم ي�سو ُد؟(((
ْ ٌ
َّ ُ ِ ُ َ َّ

((( احلديثي( :جناحه ُمترَ َ َّد ُد).
((( احلديثي( :ر�أيتم ما َي َت َز َّو ُد).
((( ال�سطلي( :ب ِِ�ص َّح ِت َها).
((( البيت �ساقط من طبعتي ال�سطلي واحلديثي.
((( ال�سطلي واحلديثي�( :أَ َل ْ�س َت).
((( ال�سطلي واحلديثي( :خائفاً) .ال�سطلي( :ممِ َّن .....وا ْلغ َُد).
((( احلديثي :نريانُ (�ضبطت بالرفع).
(و َو َّك ُدوا) .احلديثيَ :
(ك َّم َل).
((( ال�سطليَ :
((( احلديثي:
(وق������������������ال... ... ...
ِل ِطنيٍ على نار ال�سموم ف ََ�س َّو ُد ْوا)
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َ 53ع َل ْينَاَ ،و َال يَ ْ���ألُ��و َخ��بَ��ا ًال وحِ ْي َل ًة

ل��يُ��و ِر َدنَ��ا مِ�� ْن�� َه��ا الَّ����ذِ ي َ َ َ َّ

يتور ُد(((

َ 54جحِ يماً تَ�� َل�� َّظ��ىَ ،ال يُ��فَ��تَّ ُ��ر َ�سا َع ًة
ال�ش ْي َطانِ َوالنَّا ِر �أُ ْ�س َو ٌة
 55ف ََما لَ َك في َّ

يبر ُد(((

َو َال َ
��ر ال َّده ِر َ ْ ُ
الح ُّر منها �آخِ َ
��ت �أبع ُد(((
�إذا َما ُ�صل ِْي َت النَّا َر بَلْ �أَنْ َ َ

 56هو القائ ُد الدَّاعِ ي �إلى النَّا ِر َجاهِ داً

يتور ُد(((

ل���يُ���و ِر َدن���ا م��ن��ه��ا ال��ت��ي َ َ َ َّ

ِ��ن ُع ْ
َ 57و َم��ا لَ َ
��ذ ٍر ب َِطا َع ِة َفا�سِ ٍق
��ك م ْ

َو َال ِب َل َظى نَ���ا ٍر َع��مِ �� ْل َ
��ت لَ�� َه��ا َ

ي ُد(((

((( ال�سطلي( :وال َي�أْ ُلو ..ليوردنا ناراً عليها َ�س ُي ْو َر ُد) .احلديثي( :وال ن�ألوا لنوردها ناراً عليها َ�س ُي ْو َر ُد).
((( ال�سطلي :ال ُتفَترَّ .
(وال�شيطانَ يف).
((( ال�سطليَ :
((( ال�سطلي( :الذي َي َت َو َّر ُد)( .احلديثي :النار ال بثاً .....وال َي َت َو َّر ُد).
((( ال�سطلي( :فما َل َكَ .....و َم ْا َل َك يف نارٍ ُ�ص ِل َت ْت بها َي ُد) .واحلديثي:
فَما َل َ
َو َم��ا َل َ
��ك يف نَ��ارٍ ُ�ص ِل ْي َت ب َِها َي ُد
��ك يف ع��ذرٍ
َا�سقٍ
وط��اع ِ��ة ف ِ
َ
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ا�ستدراكات على المجموع من �شعر
غيالن بن �سلمة الثقفي

(((

ـ1ـ
[الطويل]

قال(((:
تلين َع�� ِري َ
��ك��تِ��ي
���ر �أَنِّ����ي ال ُ
� 1أَلَ ْ
����م تَ َ

�����ش�� ُع
��ج َّ
���ن يُ�� َع��ادِي��ن��ي َو َال َ�أتَ َ
�إل���ى َم ْ
��ت �أَ ْ�س َم ُع
ولكني �آبي
َ
الخ�سف ما د ْم ُ

 3ف�لا ال��م ُ
��ال يُغينِي ال�سبيلَ ثَ���را ُ�ؤ ُه

وال ُم��قْ��ت ٌِ��ر ف��ي قِ�� َّل�� ِة ال��م��الِ ْ ُ
ِ���ن خِ ��� ْزيَ��� ٍة َ�أتَ��قَ��نَّ�� ُع
ِ�����س ُ
��ت َو َال م ْ
ل��ب ْ

بالخ ْ�س ِف حتى يُدِ َّرني
 2وال �أَ ْم��تَ�� ِري َ

�أَرثَع(((

هلل ال ثَ��� ْو َب غَ���ا ِد ٍر
ِ��ح ْ��م��دِ ا ِ
 4ف���إن��ي ب َ

ـ2ـ
[الخفيف]

قال(((:
����راويَ���� ِة ال��بَ ْ��ي��ـ
�����ر ٍف َك َ
ِب�����أَ ُم����ونَ َح ْ

اخ�� ِت َ
�لا َق��ا
ِت بَ��نَ��ى فَ�� ْو َق�� َه��ا َو َزا َد ْ

ـ3ـ
[الطويل]

قال(((:

((( هو غيالن بن �سلمة بن معتب بن مالك الثقفي (23هـ=644م)� ،أدرك الإ�سالم ف�أ�سلم بعد فتح الطائف ،وهو �شاعر
مقل ،و�أحد حكام العرب يف اجلاهلية .انظر الأعالم .124/5
ْ
ا�ستدرك ُت ُه هو البيت الثالث ،وهو يف كتاب اجليم ( 32/2الأرثع) وقد �سقط من جمع ،و�ضمم ُته �إىل املقطوعة التي
((( ما
معنى ووزن ًا وقافيةً.
�أثبتها الدكتور �ضيف �ضمن ما جمعه من �شعر غيالن ،التفاقه والأبيات (ً )4 ،2 ،1
((( الأرثع :احلري�ص ذو الطمع.
((( البيت يف كتاب اجليم ( 33/2روي).
الراوية :املزادة فيها املاء.
((( البيت الأول يف كتاب اجليم ( 32/2الركائك) ،وكذلك البيت الثاين يف كتاب اجليم  198/1وهما لغيالن ،وقد
جمعت البيتني التفاقهما وزن ًا وقافية.
ُ
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و�ض َها
� 1إذا الْتَبَ َ�س ْت َ �أ ْحقَابُ َها ِب ُغ ُر ِ
 2ف ََحا ُموا َع َلى �أَ ْح َ�ساب ُِك ْم َو ِد َمائ ُِك ْم

ِك(((
ر َكائ ُ

َو ُ�سنِّف َْن َحتَّى ُه َّن ُح ْ
��د ٌب َ
ِك(((
اب �إِالَّ الأَ َحات ُ
َو َال يَ ْحف َُظ الأَ ْح َ�س َ

ـ4ـ
[الوافر]

قال(((:
لِ��تُ ْ
��ر
ْ�����س�� َه��ا نَ ْ
�����ص ٌ��ر َو َج ْ
��ك��ذِ َب نَ��ف َ
�����س ٌَ

��ن الْ َجمِ ِيم
�س
َّ
بال�ش ِو ِّي َع ِ
تُ َح ْ�سحِ ُ

ـ5ـ
الز َه ِم(((:
قال في َّ

[الب�سيط]
و�ش ُة ال��� َّز ْو ِر في �أَ ْ�ص َ
��م
َمف ُْر َ
ال ِب َها َز َه ُ

��ح ِ��م نَ��اجِ ��يَ�� ٌة
َه���لْ تُ ْ��ب��لِ�� َغ��نِّ��ي كِ ��ن��ا ُز ال�� َّل ْ

ـ6ـ
[الرجز]

قال(((:
����ْ ٌو ُم ِ
��ق
����ش أ
َ
����دلٌّ َ���س��ا ِب ُ

اللَّها ِم ِم(((

َ

((( الأحقاب :جمع حقب؛ وهو حبل ي�شد به الرحل يف بطن البعري مما يلي ثيله؛ لئال ي�ؤذيه الت�صدير �أو يجتذبه الت�صدير
فيقدمه .الغرو�ض :جمع غر�ض وهو البطان للقتب�ُ .س ِّنفْن� :شُ ِد ْدنَ بال�سناف ،وال�سناف :خيط ي�شد من حقب البعري
�إىل ت�صديره ،ثم ي�شد يف عنقه �إذا �ضمر .حدب :جمع حدباء وهي التي بدت حراقفها وعظم ظهرها .انظر :كتاب
اجليم .32/2
((( َح َتك الرجل :م�شى وقارب اخلطو و�أ�رسع؛ ويقال :ال �أدري على �أي وجه حتكوا.
((( كتاب اجليم ( 212/1ح�س�س).
ح�سح�س :هو �أن ي�ضع اللحم على اجلمر ،وقيل :هو �أن ين�ضج �أعاله و ُيرتك داخله .اجلميم :النبت الكثري ،وقيل :النبت
الذي طال بع�ض الطول ومل يتم.
((( كتاب اجليم ( 74/2زهم).
الزهم :باقي ال�شحم يف الدابة.
((( الل�سان مادة ( َل َه َم).
((( �شَ ْ�أ ٌو :املرتفع ،املدل :املتكرب ،اللهامم :الكرمي ،وا�سع العطاء.
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ـ7ـ
[الرجز]

قال ي�صف �أول �شبابه وقوته(((:
���م
 1يَ���ظَ ���لُّ َم ْ
����ن َج َ
������ارا ُه ف��ي َع���ذَا ِئ ْ
اهم(((
��ر ِي�� ِه ُ
ِ 2م ْ
��ن ُع ْ��ن�� ُف َ
الع َف ِ ْ
��و ِان َج ْ

ـ8ـ

[الوافر]

قال(((:
��ركِ ُ
��ات
��ر َع ٍ
ال���ك���مِ ���ا ِة ُم َ
ب ُ
�����ص َّ
ِ��م�� ْع��تَ َ

ِّ����ن ال���بُ��� ُع���ولَ��� َة
تُ���� َدف َّ

والأَبِينا(((

َ

َ

ـ9ـ
قال في ال َّت َخ ُّلق(((:

[الب�سيط]

(عفاهم)
((( الل�سان ُ
ُ
ْ
وعدو ُعفاهم� :شديد.
ه،
ل
أو
�
ال�شباب:
وعفاهم
النوق،
من
دة
ل
اجل
القوية
((( العفاهم:
ٌّ
َّ
((( البيت يف �أمايل ابن ال�شجري  ،37/2و�رشح املف�صل  37/3ويف الل�سان (�أبي) لغيالن بن �سلمة الثقفي ،والبيت يف
الفائق 511 :ويف التكملة 192 :على اختالف ي�سري ،وقد �أورده الدكتور بدر �ضيف يف مقاله (غيالن بن �سلمة وما
تبقى من �شعره)من دون �أن يذكر �صدر البيت (مبعرتك الكماة م�رصعات) ،ورواية البيت التي �أثب ُّتها مثبتة يف �إي�ضاح
�شواهد الإي�ضاح .55 :وقد �أورد الدكتور بدر �ضيف بيت ًا �آخر يف املجموعة رقم ( )23يف مقاله امل�شار �إليه ،وهو:
ف���ل���م���ا ت����ب��ي�ن �أ�����ص����وات����ن����ا
ب���ك�ي�ن وف���دي���ن���ن���ا ب���الأب���ي���ن���ا
نا�سب ًا البيت لغيالن بن �سلمة الثقفي جري ًا وراء ابن منظور الذي «ا�ست�شهد بالبيت ومل ين�سبه �أي�ضاً؛ لكنه �أورد �شواهد
�أخرى من�سوبة ،منها �شاهد لناه�ض الكالبي و�آخر لغيالن بن �سلمة الثقفي» كما يقول الدكتور بدر �ضيف .واحلق
�أن البيت الذي �أورده الدكتور بدر لزياد بن وا�صل ال�سلمي� ،شاعر جاهلي ،وقد وقعت على البيت يف :اخل�صائ�ص
 346/1واملحت�سب  112/1واملقت�ضب  174/2والكتاب  406/3واخلزانة .275/2
َ
(((
��م يف ال���دارِ نُوح ًا
ال���ب��� ُع���و َل��� َة والأبِ���ي��� َن���ا
َي َ
ُي��� َن ِّ
��د ْع َ
���د ْم َ
�����س َ
��ن ِن َ
���ن ُ
��اء ُك ْ
((( البيت لغيالن بن �سلمة الثقفي يف م�ضاهاة �أمثال كليلة ودمنة مبا �أ�شبهها من �أ�شعار العرب .45 :وهو ل�سامل بن واب�صة
من ق�صيدة يف :البيان والتبيني  ،87/2والتذكرة احلمدونية  ،406/2والتذكرة ال�سعدية ،91 :وامل�ستطرف ،417/1
و�رشح احلما�سة للتربيزي  ،236/2واحللل يف �رشح �أبيات اجلمل .289 :وين�سب �إىل ذي الإ�صبع العدواين يف:
التذكرة احلمدونية  .90/7وين�سب ال�شطر الثاين للعرجي يف احليوان  128/3وال�شعر وال�شعراء  .575/2والبيت من
غري ن�سبة يف املثل ال�سائر  ،209/3وجمهرة الأمثال  ،20/1وجمال�س ثعلب 100 :وحترير التحبري .496 :وال�شطر
الثاين من دون عزو يف العمدة ،210 :وكامل املربد .25/1
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َع�� َل ْ��ي َ
���ت َقا ِئ ُل ُه
ِيما �أَنْ َ
��ك بِالْق َْ�صدِ ف َ

�إِ َّن التَ َخ ُّلق يَ ْ���أت��ي ُد ْونَ��� ُه

خ ُل ُق(((
الْ ُ

*****

املعروف ديدنه) .يف التذكرة ال�سعدية
((( البيان والتذكرة احلمدونية( :اعمد �إىل احلق) .يف احليوان( :ارجع �إىل ِخ ِيم َك
ِ
املعروف َد ْي َد ُن ُه).
وحترير التحبري( :فاعله) .يف احللل( :يا �أيها املتحلي غري �سمته) .ال�شعر وال�شعراء( :ارجع �إىل خُ ْل ِقك
ِ
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ا�ستدراكات على المجموع من �شعر
يزيد بن الحكم الثقفي
ـ1ـ
قال يرثي ولده عنب�س ًا(((:

[الطويل]

َ 1ج�� َزى اهللُ َعنِّي َع ْنبَ َ�ساً كُ��لَّ َ�صال ٍِح
���ر ُه لي وع َّزني
 2هو ابني و�أَ ْم َ�سى َ�أ ْج ُ

��ت الأوال ُد �شيئاً َج�� َزا�ؤُ َه��ا
�إِذَا َك��انَ ِ
رب �إل���ي���ه َو َال ُ�ؤ َه�������ا
ع��ل��ى ن��ف�����س��ه ٌّ

ٌ
جهول �إذا جهلُ الع�شير ِة يُ ْبتَ َغى
3

���ض��ى حِ �� ْل َ��م�� ُه ُح�� َل َ��م��ا ُ�ؤ َه��ا
��ر َ
ٌ
حليم َويَ ْ

��ن ذُو حِ �� ْل ِ��م الع�شير ِة َج ْه َله
 4وي���أ َم ُ

ويخ�شى َج�� ْه�� َل�� ُه ُج�� َه َ
�لا ُ�ؤ َه��ا
َع�� َل ْ��ي�� ِه
َ
كباكي ٍة ل��م ي��ح��ي م��ي��ت��اً ب َكا�ؤُها(((
ُ ْ ِ َْ ُ

ؤجر و�إنْ تَ ْبكِ ِه تَ ُك ْن
� 5إن تَ ْحتَ�سِ ْب ت� ْ

�شر َح َّظ ْي ُم ْ�سل ٍِم من َحميمه
 6ومن ِّ
ال�ص ْو ُن �إال َ�ش ْو ُطها من غداتها
 7بها َّ

ب��ك��ا ٌء و�أح�����زا ٌن قليلٌ َ

جدا�ؤها(((

ال�صبوح
لتمرينها ث َّ��م
ُ

�ضحا�ؤها(((
ُ

((( الأبيات الأربعة الأوىل يف الأغاين  209/12وخمتاره  .375/8والبيتان ( )6 ،5فهما يف التعازي واملراثي ،202
وهما يف الزهرة عند ابن داود  ،553/2وقال حمققا الزهرة يف احلا�شية تعليق ًا على البيتني« :يبدو �أن هذه الأبيات من
ق�صيدته التي يرثي بها ابنه عنب�ساً ،وقد جزع عليه جزع ًا �شديداً بع�ضها يف الأغاين بوالق  102/11ومل تكن فيها هذه
الأبيات» ،والبيت اخلام�س يف وفيات الأعيان عند ابن خلكان  ،50/2وقد �سقط البيتان من جمموع القي�سي .وورد
�ضمهم جميع ًا �إىل
البيت ال�سابع منفرداً يف الل�سان (�ضحا) وهو عند الدكتور القي�سي ،والبيتان ( )6 ،5والبيت ( )7مت ُّ
الأبيات الأربعة الأوىل التفاق الأبيات جميع ًا وزن ًا وقافية ومو�ضوعاً ،وهي لي�ست جمتمعة كذلك يف م�صادرها ،ومن
عجب �أن الدكتور القي�سي ذكر ذلك التعليق على البيتني يف حتقيقه كتاب الزهرة  ،553/2على حني �أنه �أغفلهما يف
جمعه �شعر يزيد بن احلكم ،ف�سقطا من جمعه .وقد اجتهدت يف ترتيب الأبيات على هذا النحو؛ دفع ًا الحتمال �أن
يكون لها �أبيات �أخرى تك�شف عنها الكتب م�ستقب ً
ال.
((( البيت فيه خَ ْرم ،وعند ابن خلكان( :ف�إن حتت�سب).
((( يف الزهرة( :ومن �سرِ ِّ .....من م�صيبةٍ).
((( ال�صون :ال�رشب يف ال�صباح ،وهو مبعنى ال�صيانة واحلفظ .ال�شوط :اجلري �إىل غاية.
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ـ2ـ
[مجزوء الكامل]

قال(((:

َ
وي���ق���ط��� ُع َ
ال��ق��ري��ب
���ك
ُب �أخ������اً
ُ

َ������د ي����ك����و ُن ل����ك ال��غ��ري��ـ
َولَ������ق ْ

ـ3ـ
[الطويل]

وقال(((:
القلوب َف َ�أ ْ�صبَ َح ْت
نَ َك أ�ْ َت ُق ُروحاً في
ِ

ب َِرا ًء َو َهلْ يُ ْ�شفَى َع َلى الثَّنَ ِت

الْقَرح(((

ْ ُ

ـ4ـ
وقال �أي�ض ًا(((:

[الب�سيط]

م�سى ب�أ�سما َء هذا القلب معمودا
� 1أَ َ
�����س��ي ال تكلمني
 2ك���أن��ن��ي ي���وم ُ�أ ْم ِ

�إذا � ُ
أق����ول� :صحا ي��ع��ت��اده

عي َدا(((

ذو بغي ٍة يبتغي َم��ا لَيَ ْ�س
�شب َه الْعيني ِن والجِ ي َدا(((
َ�أ ْه��� َدى لَ�� ُه َ َ َ ْ َ ْ َ
موجو َدا(((

ِ��ن غ���زالنِ ذِي بَ َق ٍر
َ 3ك����أَ َّن �أَ ْح���� َو َر م ْ

((( حما�رضات الأدباء .359/1
((( كتاب اجليم .108/1
((( َث ِن َت اللحم :تَغيرَّ و�أننت.
((( حلق يزيد بن احلكم ب�سليمان بن عبد امللك وهو ويل العهد ف�ضمه �سليمان �إليه ،وجعله يف خا�صته ،فقال هذه الأبيات
ميدح بها �سليمان .الأبيات ( )15-5يف �أخبار �أبي القا�سم الزجاجي� ،أما الأبيات ( )16 ،15 ،14 ،4-1فهي
يف الأغاين  208/12وخمتاره  ،375-374/8والأبيات نف�سها يف اخلزانة  55/1على اختالف ي�سري يف ترتيبها،
والأبيات ( )16 ،15 ،14 ،3 ،2 ،1يف الل�سان (عود) ،والبيتان ( )2 ،1يف املحت�سب  155/2والعمدة،404 :
والبيت الثاين يف اخل�صائ�ص  .170/3والأبيات ( )13-5ت�سعة �أبيات �سقطت من جمموع القي�سي ،وقد �ألفي ُتها يف
ْت بينها التفاقها وزن ًا وقافية ومو�ضوعاً.
�أخبار �أبي القا�سم ف�ضممتها �إىل �أبيات الأغاين ،و�أ َّلف ُ
وقد اجتهدت يف ترتيب الأبيات على هذا النحو؛ دفع ًا الحتمال �أن يكون لها �أبيات �أخرى تك�شف عنها الكتب
م�ستقب ً
ال.
((( املعمود :من �أثر فيه احلب حتى مر�ض.
((( يف املحت�سب( :ك�أنني حني �أم�سي).
((( يف الل�سان�( :أهدي لنا �س َّن َة العينني) ،ويف اخلزانة �أي�ضاً( :لنا).
ذو بقر :ا�سم مو�ضع.
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� 4أج��ري على َم�� ْوعِ ��دٍ منها فتخلفني

ف�لا �أَ َم������لُّ وال تُ���وفِ���ي ال��م�� َواع��ي�� َدا

تم�ش َعنِّي الغواني َو ْه َي ُم ْع ِر َ�ض ٌة
� 5إن ِ

�صي َدا(((
ِ

���ص�� ْوراً نَ ْح َونَا
��ن ُ
فقد تَ َ��را ُه َّ

 6و�إن نكن قد ذهِ ْلنا عن َم َواعِ دِ َها

َ���د ي��ك��و ُن ل��ن��ا م��ي��ع��ا ُد َه��ا عِ ��ي�� َدا
فَ���ق ْ

 7ق��د نلتقي ُك�� ُّل��ن��ا ال ٍه ب�����ص��اح��بِ�� ِه

ُ
ن���خ���اف م���ن ال���ع��� َّذال تَ��فْ��ن��ي�� َدا
وال

ال�شيب �أط��ر َد ُه
 8قل لل�شباب �إذا ما
ُ

ال�شيب َم ْ
��رو َدا
ال تَ ْ��ب�� ُع�� َد َّن ط��ري�� َد
ِ
��ط ُ
ول��ل��ر ْج�� َل ْ��ي ِ��ن تَقْيي َدا
ل�ل�أي��دِ َ���ص��فْ��ع��اً
ِّ

وج��ر له
 9من �صاحب ال�شيب ق��االه
َّ

النا�س للدنيا َولَ َّذتها
َ�����ض
ِ
 10يا �أَ ْرف َ

�أ���ش��ده��م ُز ُه������داً ف��ي��ه��ا َوتَ��� ْزهِ ���ي��� َدا

 11ف�إن ُ
ين فقد
يك ُ
النا�س َ �أ ْم َ�س ْوا كا�سِ دِ َ

�أ�ضحى لديك التقى وال��ب ُِّ��ر موجو َدا

�صالح َح َ�س ُدوا
� 12إن يح�سدوك فكم م ِْن ٍ

مح�سو َدا
نبي ال��ه��دى ق��د ك��ان ُ
ه��ذا ُّ
وال�صخر وال�ص ْلب ال�صم ال�صيا حيدا(((
ُ ُّ ُّ
ُ

 13ع�ض الأخاب ِِث َم ْن عاداك م ِْن َك ْل ٍب
�شيمتَ ُه
�ُ 14س ِّم َ
يت با�سم امرى ٍء �أَ ْ�شبَ ْه َت َ

الما�ضين م ِْن َمل ٍِك
� 15أَ َحمِ ْد به في الورى
َ

َع ْ��د ًال َوف َْ�ض ً
بن
ال �سليمانَ َ
ت في الباقين محمو َدا(((
و�أنت �أَ َ�صبَ ْح َ

 16ال يبر�أ النا�س من �أن يحمدوا َملِكاً

والجو َدا(((

داوو َدا(((

�أوال ُه ُم في الأمو ِر الحِ ْل َم

ـ5ـ
قال �أي�ض ًا(((:

[الطويل]
يق
���ن َ�صدِ ُ
َويَ�� ْه ُ
��رنَ �أَ ْق��� َوام���اًَ ،و ُه َّ
��ج ْ

((( يف الل�سان�( :سمعت با�سم نبي �أنت ت�شبه حلما وعلماً) ،ويف اخلزانة( :ف�ض ً
ال وعد ًال).
((( البيت خمتل الوزن م�ضطرب املعنى.
ت�شبه ُه حلم ًا وعلماً).
((( يف الل�سان:
َ
(�سميت با�سم نبي �أنت ُ
((( يف الل�سان�( :أَ ْح َمد .....موجودا).
((( يف الل�سان( :ال يعذل النا�س يف �أن ي�شكروا ملكاً .....احلزم واجلودا).
((( �أورد ابن منظور هذا ال�شطر الثاين من دون الأول يف الل�سان (�صدق)؛ ولعلهما من ق�صيدة واحدة َرو ُّيها القاف
امل�ضمومة.
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ـ6ـ
قال �أي�ض ًا(((:

[الطويل]
نقيق
���ن ُ
َ���ر َق���ى لَ��� ُه َّ
���ض��ف��ا ِد ُع�� َه��ا غ ْ

ـ7ـ
قال يزيد بن الحكم في �ش�أن �سقيفة بني �ساعدة(((:
اختَ َ�ص َم الأق����وا ُم بَ�� ْع�� َد محمدٍ
َ 1ق��دِ ْ
����م تَ ُ
ِ��ن دونِ الخلي َق ِة �أ ّم�� ًة
��ك م ْ
� 2أَلَ ْ

[الطويل]

ين َج�� َّد اخت َِ�صا ُم َها
ف ََ�سا ِئلْ قري�شاً حِ َ
ِزمامها(((

ِّ
ِ��ن �آلِ تَ ْي ٍم َ ُ َ
بكف ام��رى ٍء م ْ

���ض�لا ََّل �أ َّم�� ٍة
بال�ص ِّد ِيق ُ
َ 3ه��� َدى اهللُ ِّ

َ�ض َع ْن َها
�إلى
الحق لما ا ْرف َّ
ِّ

*****

((( ال�شطر يف الل�سان (نفق)؛ لعله والذي �سبقه من ق�صيدة واحدة.
((( الأبيات يف البيان والتبيني .363 ،362/1
((( �آل تيم :يريد �أبا بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه.
ارف�ض :تفرق .النظام :نظام كل �أمر؛ �أَ ْيُ :
مالكه.
(((
ّ
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ن َِظامها(((

َُ

ا�ستدراكات على المجموع من �شعر
طريح الثقفي
ـ1ـ
[الب�سيط]

قال(((:
بَ ْط َن الع َِظايَ ِة َك ْ��م ُ
تمكو َع َلى َ�ش َر ٍف

ِ��ن َكثَ ِب
��م َج��ا َر ِ
البيت م ْ
��راجِ ُ
وك��م تُ َ

2ـ
[الطويل]

قال(((:
َ 1و�أَف َْ�ضلُ َ�أ ْع َ��م��الِ الْ َفتَى ال�� َّزا ُد ِل َّلتِي

ِ��ب
تَ��� ُد ْو ُم َوتَ ْ
ِ��ي َع َل ْي َها الْ�� َع�� َواق ُ
��ح�� ُل��و ل ْ

���را ِر في كُلِّ َم ْحف ٍِل
َ 3و ُح ْ�س ُن ثَنَا الأَبْ َ

��ب
ال�س ْي ِر َراكِ ُ
يَ��� ُد ْو ُم لَ�� ُه َم��ا َج�� َّد في َّ

��م الَّ��تِ��ي
َ 2و�أَف َ
ال��رحِ َ
ِ���ر َك َّ
ِ���ر ب ُّ
ْ�����ض��لُ ب ٍّ

���ج���ا َزى �آجِ ً
ِ��ب
ِ��ال��رغَ��ائ ِ
َع�� َل ْ��ي�� َه��ا تُ َ
��ل�ا ب َّ

*****

((( كان الأُق َْي�شرِ ُ يلعب باحلمام ،وي�رشف يف جوف منزل �أبي ال�صلت الثقفي ،وكان �إذا طري احلمام ي�صفر بفيه ،وي�صفق
حائط جارِ ِه رماه ،فقال ذلك.
بيديه ،و�إن �سقط ف َْر ٌخ على
ِ
البن كان له ا�سمه (�صلت)؛ كما ذكر �أبو
الرب�صان والعرجان .98 :و�أبو ال�صلت كنية طريح بن �إ�سماعيل ،كني بذلك ٍ
الفرج يف �أغانيه .216/4
((( قال عمر بن عبد العزيز لطريح بن �إ�سماعيل الثقفي�« :أن�شدين �أبيات ًا يكون فيها ن�صح ومعترب» ،ف�أن�شده الأبيات ال�سابقة.
الأبيات يف كتاب م�ضاهاة �أمثال كتاب كليلة ودمنة مبا �أ�شبهها من �أ�شعار العرب.81 :
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الإماره
يا حبذا
9
الرجز
عنتره
تقول
َ
ف ََه َد ْر
2
الرجز
حال عناء
6
المتقارب
لعمرك
والكب ْر
َ
3
المتقارب
�أعائ�ش
المطر
ْ
1
الرمل
فتبازت
الو َت ْر
َ
َو ْ
1
�س الطويل
ونلقى كما
النك ُ
ِ
الرياط
أتيت
4
الخفيف
قد � ُ
4
الوافر
تركت الفار�س عبيطا
3
أدراع الب�سيط
�إن المنية
و� ِ
5
الطويل
ترى المرء
واقع
ُ
10
الطويل
لعمري لقد
َف ُت ْط َب ُع
4
أتج�شع الطويل
�ألم تر �أني
وال �
ُ
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434
الد ِّنبة
ابن ِّ
435
�أبو طليق
439
الثقفي
449
ب�شير بن النكث
349
عثمان بن �أبي العا�ص
375
عبد اهلل بن �أراكة
389
محمد بن القا�سم
461
�أمية بن �أبي ال�صلت
�أبو ال�صلت بن �أبي ربيعة 329
347
الحارث بن كلدة
360
الأ�سود بن م�سعود
461
�أمية بن �أبي ال�صلت
الحجاج بن يو�سف �أو طريح 368
390
�أبو البهار
461
�أمية بن �أبي ال�صلت
350
عمرو بن م�سعود
362
الحجاج بن عتيك
381
عنترة بن عرو�س
450
ب�شير بن النكث
323
ابن الذئبة
368
الحجاج بن يو�سف �أو
عبد الرحمن بن �أم الحكم 374
محمد بن عبد اهلل النميري 397
365
الحجاج بن يو�سف
347
الحارث بن كلدة
327
ابن الذئبة
416
يزيد بن الحكم
365
الحجاج
473
غيالن بن �سلمة

الطويل
أ�صنع
م�ضى �صاحبي � ُ
الذع ْه
�أ�سو ٌد
المتقارب
َ
الرجز
َّاع
َل َت ْب ِك َي َّن
ُدف ْ
ِ
واقف
الطويل
ولم ترعيني
ف
الرجز
يا نا�صر
َ�ص ِّ
وال ُح ْرفا الطويل
ف�أدخ ْل ُتها
ِ
�صديق
الخفيف
�أنت ما ع�شت
ِ
ب�ساع
ل�ست
والفليق ال�سريع
ٍ
ال�سريع
َّبز ُة محمود
َ�ص ْل َو ِق
و� ِ
أوراق الب�سيط
وال لقو�س
تهد َم ِت
ُم ْح َترِ ِق الب�سيط
لما َّ
الف�س ِ
اق الرجز
قد قرت
َّ
ِ
العروق ال�سريع
فاحتلبوا
ُم َح ِّل ِق
الطويل
ك�أن ف�ؤادي
العقوق الوافر
ف�ض�ضنا
ُ
وما بقُوا الطويل
حيا
و�إن تك ًّ
الخ ُل ُق
الب�سيط
عليك بالق�صد
ُ
لواح ُق ْه
الطويل
طيف
لزينب ٌ
موفق
الكامل
راكبا
ُ
يا ً
الخفيف
ب�أْ ُم ْو َن َح ْر ٍف اختالقا
الطويل
�إذا ما لقيت
ُه َنا ِل ِك
ُ
محتنك المن�سرح
لم ين�س
ِ
الخفيف
يغ�شاكا
ابت �سفيان
الخفيف
كَ َّ�صاكا
من �ش�آبيب
الرجز
مالكا
�إذا ا�شتريت
ِ
ايت كال�شم�س والداكا الخفيف
الرجز
�أكْ َب َر ْك
يا َل َك من
بغافل
الطويل
حلفت لهم
ِ
الميل
الرجز
قد علمت
ِ

4
1
3
1
3
1
1
1
1
1
4
12
1
2
2
2
1
3
10
1
6
5
1
1
3
1
3
4
5
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387
مالك بن عمرو
338
م�سعود بن معتب
444
ن�ساء ثقيف
محمد بن عبداهلل النميري �أو 401
359
�أزدة بنت الحارث
434
ابن روي�شد
461
�أمية بن �أبي ال�صلت
462
�أمية بن �أبي ال�صلت
462
�أمية بن �أبي ال�صلت
462
�أمية بن �أبي ال�صلت
410
المغيرة بن الأخن�س
414
همام بن الأغفل
َّ
439
الثقفي
361
البراء بن قبي�صة
379
عثمان بن �أبي ربيعة
370
ربيعة بن �أمية
476
غيالن بن �سلمة
محمد بن عبداهلل النميري 401
452
ُق َتي َلة بنت الحارث
473
غيالن بن �سلمة
366
الحجاج بن يو�سف
425
يزيد بن �ضبة
462
�أمية بن �أبي ال�صلت
463
�أمية بن �أبي ال�صلت
406
المختار بن �أبي عبيد
463
�أمية بن �أبي ال�صلت
359
�أبو عبيد بن م�سعود
عمار بن غيالن بن �سلمة �أو 380
410
المغيرة بن الأخن�س

�أهين لهم
وك�أنما كانوا
ومن يذهب
هلل َد ُّر ٍ
ثقيف
ٍ
ونهب قد
�إن الذي
قد علمت
�أال هل
ومجال�س لك
ٍ
ت�سائلني
ف�أَ ْ�ش َه ُد
�إذا عدل
فلئن ثويت
ليطلب الوتر
�أم عبد
ال عهد
�أنا ابن
�أال من لقب
قد علمت
َع ْو ٌد على
ولنا في الحي
لعمرك �إن
ولكن لعمر
َت َ�س ْر َب ْل ُت من
ال هني ًئا بما
ثالث قد
َ�ش ْ�أ ٌو ُم ِد ٌّل
ِل ُت ْك ِذ َب
من ٍ
لقلب

ق َْبلي
�سبيل
ِ
ال�ضال َِل
َّ
الجبل
ِ
�أَ ِل ُ
يل
ُلم َ�ض َّل ُل
ُ
عطبول
ُ
�سبيل
ُ
نزول
ُ
مال
قب ُل
ُم َت َّ
ُن ْبال
َم ْغ ُلوال
�أحواال
و�صاال
الليل
َو ْل َو ْل
المحل
َّ
الطلَلْ
�أُ َو ْل
َم َثلْ
ِح ْل ِمي
المالغم
ِ
الرواغم
ِ
كريم
ِ
بالز َم ِام
ِّ
اللهامم
ِ
الجميم
ِ
منعم
ِ

الطويل
الكامل
الوافر
الب�سيط
الوافر
الكامل
الرجز
الطويل
مجزوء الكامل
الوافر
الطويل
الطويل
الكامل
الب�سيط
الخفيف
م�شطور ال�سريع
الرجز
المتقارب
م�شطور الرجز
الرجز
الرمل
الطويل
الطويل
الطويل
الخفيف
الوافر
الرجز
الوافر
مجزوءالخفيف

2
1
1
3
1
2
5
2
4
3
2
2
2
17
2
1
2
6
4
6
2
2
1
4
2
2
1
1
4
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ابن واب�صة
الثقفية
�أمية بن �أبي ال�صلت
بع�ض ثقيف
�أمية بن �أبي ال�صلت
المغيرة بن �شعبة
المغيرة بن الأخن�س
محمد بن عبداهلل النميري �أو
محمد بن عبداهلل النميري �أو
يزيد بن الحكم �أو
ظبيان بن كراد
الحجاج بن يو�سف
محمد بن القا�سم
�أبو ال�صلت بن �أبي ربيعة
البراء بن قبي�صة
المغيرة بن الأخن�س
عبدالرحمن بن عتاب
محمد بن عبد اهلل النميري �أو
المختار الثقفي
المختار الثقفي
الحارث بن كلدة
علقمة بن ن�ضلة
محمد بن عبداهلل النميري �أو
المختار بن �أبي عبيد
عبدالرحمن بن �أم الحكم
ابن الكاهلية
غيالن بن �سلمة
غيالن بن �سلمة
�أبو مروان الثقفي

435
440
463
437
463
412
411
402
402
416
451
366
389
331
361
410
375
400
406
450
348
335
403
406
371
357
474
474
436

�أقول �إ ْذ
الهام
5
الب�سيط
ِ
َّ
الظ ْل ِم
1
الهزج
بوج ٍه
عظيم
1
الخفيف
َر ِّب �إن العباد
ُ
تهيم
1
الوافر
ترى فيه
ُ
زنيم
1
الوافر
ُت َح ِّول �شيب
ُ
مجزوءالخفيف 7
ُت َك ّل ُموا
�أيها الجيرة
َز َه ُم
1
الب�سيط
هل ُت ْب ِل َغ ِّني
3
الوافر
الأطوم
تفيق بدرة
2
وبي�ضاء مك�سال ا ْل ِت َز ُام َها الطويل
3
اخت�صامها الطويل
قد اخت�صم
ُ
7
الطويل
نريم َها
من كان
ُ
4
وحليمها الطويل
فقد جربتنا
2
الطويل
يقدما
ال قي�سكم ِم َّنا
َ
6
الوافر
اقت�ساما
ف�إن اهلل لم
4
الكامل
رحلوا وكلهم
بالح َر ْم
َ
عذا ِئ ْم
َي َظلَّ َم ْن
2
الرجز
ِ
8
الكامل
يا طالب
دهمان
7
بالح ْز ِن الطويل
طربت و�شاقتك
ُ
ال ُّن ْع ِ
4
مان الكامل
�أدركت ما
�أم � ِ
5
الطويل
وك�أ�س ترى
أبان
5
و�إمكان الب�سيط
ال تح ُنن
ِ
5
الجنون الوافر
�أال يا عمرو
وح ْج ِ
2
ران الب�سيط
أعرفن
ُ
ال � َّ
ال � ْأو ِط ُن
2
ال ت�ؤاتيني الب�سيط
زلت �أحمل َن َّط ِع ُن
3
الب�سيط
ما ُ
26
الوافر
�أردنا
�أرى �سلمى
9
الب�سيط
نحن المب ُّنون �أركانا
5
الهزج
�أكون َّنه
�أال رفق ًا
1
الوافر
الأبينا
بمعترك
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عبد اهلل بن �سعيد
يزيد بن �ضبة
الحجاج بن يو�سف
�أمية بن �أبي ال�صلت
�أمية بن �أبي ال�صلت
فقيد ثقيف
غيالن بن �سلمة
ابن الذئبة
محمد بن عبد اهلل النميري �أو
يزيد بن الحكم
كنانة بن عبد ياليل بن عمرو
الأج�ش بن مردا�س
م�سعود بن معتب
مردا�س بن عمرو
حفيد ابن �أبي العنب�س
غيالن بن �سلمة
القا�سم بن �أمية
محمد بن عبداهلل النميري
المغيرة بن �شعبة
عبدالرحمن بن �أم الحكم
عبد الرحمن بن �أم الحكم
عبدالرحمن بن �أم الحكم
م�سعود بن معتب
البراء بن قبي�صة
عبد اهلل بن �سعيد
يزيد بن �ضبة
�أبو ال�صلت بن �أبي ربيعة
فقيد ثقيف
غيالن بن �سلمة

378
426
367
463
464
443
474
324
403
480
352
343
338
353
440
475
385
403
413
372
372
373
339
361
379
426
328
443
475

ال تبدين
و�إن الذي
ار
ُح َك ْي ٌم َو َع َّم ُ
عليا
ن�صحت ًّ
فها �أنذا

�إدراكها
�سواجيا
الد َو ِاه َيا
َّ
ثاني ْه
َ
ِ
مكان

الكامل
الطويل
الطويل
الطويل
الطويل

بختري �إذا م�شى
جميل المحيا
ٌّ
منعمة بي�ضاء لي�س بها �أمت
ويهجرن �أقوام ًا وهن �صديق
�ضفادعها غرقى لهن نقيق

1
1
8
5
2

يزيد بن �ضبة
�أمية بن �أبي ال�صلت
ابن المغيرة بن الأخن�س
المغيرة بن �شعبة
محمد بن عبد اهلل النميري

�أن�صاف الأبيات

الطويل
الطويل
الطويل
الطويل
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الحجاج بن يو�سف
يزيد بن �ضبة
يزيد بن الحكم
يزيد بن الحكم

428
464
358
413
404

369
421
479
480
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� -أحكام القر�آن :البن العربي �أبي بكر بن محمد بن عبد اهلل (543هـ) ،تحقيق علي محمد
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 �أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار :لأبي الوليد محمد بن عبد اهلل بن �أحمد الأزرقي(250هـ) ،تحقيق :ر�شدي ال�صالح ملح�س ،طبعتا بيروت ومكة ،مطبعة دار الأندل�س

1969م ،وطبعة مكة1965 ،م.

 اختيار الممتع في علم ال�شعر وعمله :لأبي محمد عبد الكريم بن �إبراهيم النه�شلي (405هـ)،تحقيق :الدكتور محمود �شاكر القطان ،الطبعة الأولى ،دار المعارف ،م�صر1985 ،م.

 االختيارين� :صنعة الأخف�ش ،تحقيق :د .فخر الدين قباوة ،مطبعة محمد ها�شم الكتبي،دم�شق1394 ،هـ1947/م.

 �أدب الخوا�ص في المختار من بالغات قبائل العرب و�أخبارها و�أن�سابها و�أيامها :للوزيرالمغربي الح�سين بن علي (418هـ)� ،إعداد :حمد الجا�سر ،دار اليمامة ،الريا�ض،
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حي ًا قبل 370هـ)،
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المخطوطات).

 �أ�سماء خيل العرب و�أن�سابها وذكر فر�سانها :لأبي محمد الأعرابي الملقب بالأ�سودالغُندجاني (بعد 430هـ) ،تحقيق :د .محمد علي �سلطاني ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت

1401هـ1981/م.

 �أ�سماء خيل العرب وفر�سانها :لأبي عبد اهلل محمد بن زياد الأعرابي (231هـ) ،تحقيق:جرج�س لوي د َّالويدا ،مطبعة بريل ،ليدن (بهولندا) 1928م (طبع مع كتاب ن�سب الخيل
في الجاهلية والإ�سالم و�أخبارها :له�شام بن محمد الكلبي).

 الإ�شارات �إلى معرفة الزيارات :لعلي بن �أبي بكر الهروي (611هـ) ،تحقيق :جانين�سورديل طومين ،المعهد الفرن�سي للدرا�سات العربية ،دم�شق 1953م.
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 الأ�شباه والنظائر في النحو :لجالل الدين ال�سيوطي (911هـ) ،تحقيق الدكتور عبد العال�سالم مكرم ،الطبعة الثالثة ،عالم الكتب ،القاهرة1423 ،هـ2003/م.

 الأ�شباه والنظائر من �أ�شعار المتقدمين والجاهلية والمخ�ضرمين :للخالديين �أبي بكر محمد(380هـ) و�أبي عثمان �سعيد (� 390أو 391هـ) ابني ها�شم ،تحقيق ال�سيد محمد يو�سف،

لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر1965 ،م.

 اال�شتقاق :لأبي بكر محمد بن الح�سن بن دريد (321هـ) ،تحقيق :عبد ال�سالم هارون،مطبعة ال�سنة المحمدية ،ن�شر م�ؤ�س�سة الخانجي بم�صر ،مكتبة المثنى ببغداد،
1378هـ1958/م.

 �أ�شعار العامريين الجاهليين ،للدكتور عبد الكريم يعقوب ،الطبعة الأولى ،دار الحوار،الالذقية1982 ،م.

 �أ�شعار الل�صو�ص و�أخبارهم :جمع وتحقيق :عبد المعين الم ّلوحي ،الطبعة الأولىو دارطال�س ،دم�شق1988 ،م.

 الإ�صابة في تمييز ال�صحابة :لأحمد بن علي الكناني الع�سقالني المعروف بابن حجر(852هـ) ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،دار الجيل ،بيروت1412 ،هـ1992/م.

ِّ
ال�سكيت (244هـ) ،تحقيق� :أحمد �شاكر وعبد ال�سالم
 �إ�صالح المنطق :ليعقوب بنهارون ،الطبعة الثانية ،دار المعارف ،القاهرة1375 ،هـ1956/م.

 الأ�صنام :له�شام بن محمد الكلبي (204هـ) ،تحقيق� :أحمد زكي ،الدار القومية للطباعةوالن�شر ،القاهرة1343 ،هـ1924/م.

 الأ�صول في النحو :لأبي بكر محمد بن �سهل ال�سراج (316هـ) ،تحقيق :د .عبد الح�سينالفتلي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت1405 ،هـ1985/م.

 �أ�ضواء البيان في �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن :لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكنيال�شنقيطي (1393هـ) ،تحقيق :مكتب البحوث والدرا�سات ،دار الفكر للطباعة والن�شر،
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بيروت1415 ،هـ.
 الأطل�س التاريخي ل�سيرة الر�سول � :سامي بن عبد اهلل المغلوث ،الطبعة الأولى ،مكتبةالعبيكان ،الريا�ض1422 ،هـ2001/م.

 �أطل�س الحديث النبوي من الكتب ال�صحاح وال�سنة :للدكتور �شوقي �أبو خليل ،الطبعةالرابعة ،دار الفكر ،دم�شق.

 �أطل�س ال�سيرة النبوية :للدكتور �شوقي �أبو خليل ،الطبعة الرابعة دار الفكر ،دم�شق،1425هـ2005/م.

 �إعجاز القر�آن :لأبي بكر محمد بن الطيب الباقالني (403هـ) ،تحقيق :ال�سيد �أحمد �صقر،الطبعة الخام�سة ،دار المعارف ،م�صر1997 ،م.

 �أعجب العجب في �شرح المية العرب :لأبي القا�سم محمود بن عمر الزمخ�شريحور ،الطبعة الأولى ،مطبعة �سعد
(538هـ1144/م) ،تحقيق :الدكتور محمد �إبراهيم َّ

الدين ،دم�شق 1408هـ1988 /م.

 الأعالم :لخير الدين الزركلي الطبعة ال�ساد�سة ع�شرة ،دار العلم للماليين ،بيروت2005 ،م. الأغاني :لأبي الفرج علي بن الح�سين الأ�صفهاني (976هـ) ،تحقيق الدكتور �إح�سان عبا�سوالدكتور �إبراهيم ال�سعافين والأ�ستاذ بكر عبا�س ،الطبعة الثانية ،دار �صادر ،بيروت,
1425هـ2004/م.

 �ألف باء :ليو�سف بن محمد البلوي (604هـ) ,عالم الكتب ،بيروت (�صورة عن طبعةالمطبعة الوهبية ،القاهرة 1287هـ).

 الأمالي :لأبي علي �إ�سماعيل بن القا�سم القالي البغدادي (356هـ) ,دار الكتب العلمية،بيروت1985 ,م.

� -أمالي ابن ال�شجري :هبة اهلل بن علي بن محمد بن حمزة الح�سني العلوي (542هـ) ,تحقيق
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ودرا�سة الدكتور محمود محمد الطناحي ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1412 ,هـ 1992/م.
 �أمالي الزجاجي :لأبي القا�سم عبد الرحمن بن �إ�سحاق الزجاجي (340هـ) ,تحقيق عبدال�سالم هارون ،الطبعة الأولى ،الم�ؤ�س�سة العربية الحديثة للطبع والن�شر والتوزيع،

الفجالة القاهرة1382 ,هـ.

 �أمالي المرت�ضى (غرر الفوائد ودر القالئد) :لل�شريف المرت�ضى علي بن الح�سين المو�سويالعلوي (355هـ436-هـ) ,تحقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ,دار الكتاب العربي,
بيروت1387 ,هـ1967/م.

 �أمالي المرزوقي :لأبي علي �أحمد بن محمد بن الح�سن المرزوقي (421هـ) ,تحقيق د.يحيى وهيب الجبوري ،الطبعة الأولى ,دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت1995 ،م.

 الإمامة وال�سيا�سة :لأبي محمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة (276هـ) ,مكتبة الحلبي ،م�صر,1388هـ.

 �إمتاع الأ�سماع بما للر�سول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع :لتقي الدين �أحمد بنعلي المقريزي ،تحقيق :محمود محمد �شاكر� ،إ�صدار لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر،

طبعة ال�ش�ؤون الدينية بدولة قطر1941 ,م.

 الأمثال :لأبي عبيد القا�سم بن �سالم (224هـ) ,تحقيق :الدكتور عبد المجيد قطام�ش،الطبعة الأولى ،دار الم�أمون للتراث ،دم�شق وبيروت1400 ,هـ1980/م.

 �أمية بن �أبي ال�صلت حياته و�شعره :درا�سة وتحقيق بهجة عبد الغفور الحديثي ,مطبعةالعاني ،بغداد1975 ,م.

 �إنباه الرواة على �أَ ْن َباه ال ُّنحاة :لجمال الدين �أبي الح�سن علي بن يو�سف القفطي (624هـ),تحقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،الطبعة الأولى ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،م�ؤ�س�سة
الكتب الثقافية ،بيروت1406 ,هـ1986/م.

 الأن�ساب :لأبي �سعد عبد الكريم بن محمد ال�سمعاني (562هـ) ,الطبعة الأولى ،من502

مطبوعات دائرة المعارف العثمانية ،حيدر �أباد ،الدكن -الهند1383 ,هـ1963 /م.
 �أن�ساب الأ�شراف :لأحمد بن يحيى بن جابر البالذري (279هـ) ،تحقيق :الدكتور محمدحميد اهلل ،معهد المخطوطات العربية ،طبعة دار المعارف ,م�صر1964 ,م.

 الإن�صاف في م�سائل الخالف :البن الأنباري (577هـ) ,الطبعة الرابعة ,م�صر1961 ،م. �أنوار الربيع في �أنواع البديع :لعلي �صدر الدين بن مع�صوم المدني (1120هـ) ،حققهوترجم ل�شعرائه� :شاكر هادي �شكر ،الطبعة الأولى ،مطبعة النعمان ،النجف ،ن�شر

وتوزيع مكتبة العرفان ،كربالء1388 ،هـ1968/م.

 الأنوار ومحا�سن الأ�شعار :لأبي الح�سن علي بن محمد المعروف بال�شم�شاطي (380هـ)،تحقيق� :صالح مهدي العزاوي ،دار الحرية ،بغداد1976 ،م.

 �إهداء اللطائف :لح�سن بن علي بن يحيى العجيمي (1113هـ) ،تحقيق :يحيى محمود�ساعاتي ،دار ثقيف للن�شر والت�أليف ،الطائف1400 ،هـ.

 الأوائل :لأبي هالل الح�سن بن عبد اهلل الع�سكري (395هـ) ،تحقيق :الدكتور محمدال�سيد الوكيل ،الطبعة الأولى ،دار الب�شير للثقافة والعلوم الإ�سالمية ،طنطا والمن�صورة،
1408هـ1987/م.

 �أيام العرب في الجاهلية :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم وعلي محمد البجاوي ،الطبعة الثالثة،دار �إحياء الكتب العربية ،مطبعة عي�سى البابي الحلبي ،القاهرة1361 ،هـ1942/م.

 �إي�ضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهلل عز وجل :لأبي بكر محمد بن القا�سم بن ب�شارالأنباري النحوي (328هـ) ،تحقيق :محيي الدين عبد الرحمن رم�ضان ،مطبوعات

مجمع اللغة العربية بدم�شق1390 ،هـ1971/م.

 �إي�ضاح �شواهد الإي�ضاح :لأبي علي الح�سن بن عبد اهلل القي�سي (من علماء القرن ال�ساد�سالهجري) ،تحقيق :الدكتور محمد بن حمود الدعجاني ،دار الغرب الإ�سالمي.
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 البداية والنهاية :للحافظ �أبي الفداء �إ�سماعيل بن كثير (774هـ) ،بيروت1966 ،م. البديع في البديع في نقد ال�شعر :للأمير �أ�سامة بن منقذ (484هـ1188/م) ،تحقيق :عبد الأميرعلي مهنا ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت1987 ،م.

 البديع في نقد ال�شعر :لأ�سامة بن منقذ (448هـ) ،تحقيق� :أحمد �أحمد بدوي وحامد عبدالمجيد ،طبعة م�صطفى البابي الحلبي ،القاهرة1380 ،هـ1960/م.

 البر�صان والعرجان والعميان والحوالن :لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (255هـ)،تحقيق عبد ال�سالم هارون ،طبعة وزارة الإعالم ،بغداد1982 ،م.

 الب�صائر والذخائر :لأبي حيان التوحيدي (414هـ) ،تحقيق د .وداد القا�ضي ،دار �صادر،بيروت1419 ،هـ1999/م.

 بالد العرب :للأ�صفهاني ،تحقيق حمد الجا�سر والعلي ،دار اليمامة ،الريا�ض1388 ،هـ. بلوغ الأرب في معرفة �أحوال العرب :ال�سيد محمد �شكر الألو�سي ،القاهرة1924 ،م. بهجة المجال�س و�أن�س المجال�س :البن عبد البر يو�سف بن عبد اهلل (463هـ) ،تحقيق:محمد مر�سي الخولي الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ،بيروت1402 ،هـ1982/م.

 البيان والتبيين :لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (255هـ) ،تحقيق عبد ال�سالم محمدهارون .الطبعة الخام�سة ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1405 ،هـ1985/م.

 تاج العرو�س :لمحمد مرت�ضى الزبيدي (1205هـ) ،المطبعة الخيرية ،القاهرة1306 ،هـ. تاريخ الأدب العربي :الع�صر الجاهلي ،للدكتور �شوقي �ضيف ،دار المعارف ،القاهرة،1965م.

 تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي والديني والثقافي واالجتماعي :للدكتور ح�سن �إبراهيم ح�سنالطبعة ال�سابعة ،مكتبة النه�ضة الم�صرية1964 ،م.

 تاريخ الإ�سالم وطبقات الم�شاهير والأعالم :ل�شم�س الدين بن �أحمد الذهبي (748هـ)،504

مكتبة القد�س1367 ،هـ.
نواف
 تاريخ الأمم والملوك :لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (310هـ) ،تحقيقَّ :الجراح ،الطبعة الثانية ،دار �صادر ،بيروت1426 ،هـ2005/م.
َّ

 تاريخ الخلفاء :لجالل الدين ال�سيوطي (911هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،الطبعة الأولى ،المكتبة التجارية الكبرى ،م�صر1371 ،هـ1952/م.

 تاريخ الخمي�س في �أحوال �أنف�س نفي�س :لح�سين بن محمد بن الح�سن الديار البكري(من رجال القرن ال�ساد�س ع�شر الميالدي) ،م�ؤ�س�سة �شعبان للن�شر والتوزيع ،بيروت،
1283هـ.

 التاريخ ال�سيا�سي للدولة العربية :عبد المنعم ماجد ،مكتبة الأنجلو الم�صرية1965 ،م. تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي :للدكتور علي ح�سني الخربوطلي ،دار المعارف،1959م.

 تاريخ العرب في الع�صر الجاهلي حتى قيام الدولة الأموية :للدكتور عبد العزيز �سالم ،طبعةدار النه�ضة العربية1971 ،م.

 تاريخ العرب قبل الإ�سالم :للدكتور جواد علي ،دار الهالل ،القاهرة ،ومطبعة التفي�ض،بغداد1950 ،م.

 التاريخ الكبير :لمحمد بن �إ�سماعيل البخاري (256هـ) ،دار الفكر ،بيروت1986 ،م. تاريخ اليعقوبي :لأحمد بن �أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن وا�ضح المعروف باليعقوبي(292هـ) ،دار �صادر بيروت.

 تاريخ مدينة دم�شق = تاريخ دم�شق :لأبي القا�سم علي بن الح�سن بن ع�ساكر (571هـ)،تحقيق محب الدين �أبي �سعيد عمر العمري ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع،

بيروت1997 ،م.
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 ت�أويل م�شكل القر�آن :لأبي محمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري (276هـ)� ،شرحهون�شره ال�سيد �أحمد �صقر ،دار التراث ،القاهرة1393 ،هـ1973/م.

 تجريد الأغاني :البن وا�صل الحموي (697هـ) ،تحقيق د .طه ح�سين و�إبراهيم الإبياري،دار الكتاب العربي ،القاهرة1374 ،هـ1382-هـ1955 /م1963-م.

 تحرير التحبير :البن �أبي الإ�صبع الم�صري (654هـ) تحقيق :حفني محمد �شرف ،طبعةالمجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،القاهرة1383 ،هـ.

 تح�صيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب :تحقيق الدكتورزهير عبد المح�سن �سلطان ،الطبعة الثانية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت1415 ،هـ1994 /م.

 التذكرة الحمدونية :لمحمد بن الح�سن بن محمد بن علي بن حمدون ،تحقيق� :إح�سانعبا�س وبكر عبا�س .الطبعة الأولى ،بيروت1996 ،م.

 التذكرة ال�سعدية في الأ�شعار العربية :لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيدي (منرجال القرن الثامن الهجري) ،تحقيق :الدكتور عبد اهلل الجبوري ،الطبعة الأولى ،دار

الكتب العلمية ،بيروت1422 ،هـ2001/م.

 تزيين الأ�سواق :داود الإنطاكي (ت1008هـ1600/م) ،الطبعة الثانية ،دار ومكتبة الهاللبيروت1404 ،هـ1988/م.

 تطور الخمريات في ال�شعر العربي من الجاهلية �إلى �أبي نوا�س :للدكتور جميل �سعيد،الطبعة الأولى ،مطبعة االعتماد ،م�صر1945 ،م.

 التعازي والمراثي :لأبي العبا�س محمد بن يزيد المبرد (286هـ) ،تحقيق محمد الديباجي،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق1396 ،هـ1976/م.

 تف�سير ابن كثير :لإ�سماعيل بن عمر بن كثير الدم�شقي (774هـ) ،دار الفكر ،بيروت،1401هـ.
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 تف�سير الثعالبي :لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (875هـ) ،الطبعة الأولى،م�ؤ�س�سة الأعلمي للن�شر ،بيروت.

 تف�سير الطبري = جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن :لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري(310هـ) ،دار الفكر ،بيروت1408 ،هـ1988/م.

 تف�سير القرطبي = الجامع لأحكام القر�آن :لأبي عبد اهلل محمد بن �أحمد القرطبي (671هـ)،الطبعة الأولى ،دار ال�شعب ،القاهرة.

 التف�سير الكبير = مفاتيح الغيب :لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (604هـ) ،الطبعةالأولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت1421 ،هـ.

 تف�سير الك�شاف :لجار اهلل الزمخ�شري (538هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت1986 ،م. التقفية في اللغة :لأبي ب�شر اليمان بن �أبي اليمان البدنيجي (284هـ) ،تحقيق :الدكتورخليل �إبراهيم العطية ،مطبعة العاني ،بغداد1976 ،م.

 التلخي�ص في معرفة �أ�سماء الأ�شياء :لأبي هالل الع�سكري (بعد395هـ) ،تحقيق :الدكتورعزة ح�سن ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق1389 ،هـ1969-م.

ال�ش ْيبِي (837هـ) ،تحقيق :الدكتور
 تمثال الأمثال :لأبي المحا�سن محمد بن علي العبدري َّ�أ�سعد ذبيان ،الطبعة الأولى ،دار الم�سيرة ،بيروت1402 ،هـ1982/م.

 التمثيل والمحا�ضرة :لأبي من�صور عبد الملك بن محمد الثعالبي (429هـ) ،تحقيق :عبدالفتاح محمد الحلو ،عي�سى البابي الحلبي ،القاهرة1381 ،هـ1961/م.

 التنظيمات االجتماعية واالقت�صادية في الب�صرة :للدكتور �صالح �أحمد العلي ،طبعة دارالطليعة ،بيروت1969 ،م.

 تهذيب التهذيب :ل�شهاب الدين �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالني (582هـ) ،الطبعةالأولى ،دار الفكر ،بيروت1404 ،هـ1984/م.
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 تهذيب اللغة :لأبي من�صور الأزهري (370هـ) ،عدد من المحققين ،الدار الم�صرية للت�أليفوالترجمة ،م�صر1966 ،م.

 تهذيب اللغة :لمحمد بن �أحمد الأزهري (370هـ) ،تحقيق :عبد ال�سالم هارون مع�آخرين ،الم�ؤ�س�سة الم�صرية العامة للت�أليف والأنباء والن�شر ،القاهـرة1384 ،هـ1396-هـ /

1964م1976-م.

 تهذيب اللغة :لمحمد بن �أحمد الأزهري (370هـ) تحقيق :عبد ال�سالم هارون مع �آخرين،الم�ؤ�س�سة الم�صرية العامة للت�أليف والأنباء والن�شر ،القاهرة 1384هـ1396-هـ1964 /م،

1976م.

 تهذيب تاريخ دم�شق الكبير :البن ع�ساكر (571هـ) ،ترتيب عبد القادر بدران ،الطبعةالثانية ،دار الم�سيرة ،بيروت1979 ،م.

 التيجان في ملوك حمير :عن وهب بن منبه ،رواية �أبي محمد عبد الملك بن ه�شام ،الطبعةالأولى ،تحقيق ون�شر مركز الدرا�سات والأبحاث اليمنية� ،صنعاء1347 ،هـ.

 ثالثة كتب في الأ�ضداد :للأ�صمعي ولل�سج�ستاني والبن ال�سكيت :ن�شرها الدكتور�أوغ�ست هفنر ،المطبعة الكاثوليكية للآباء الي�سوعيين ،بيروت1912 ،م.

 ثمار القلوب في الم�ضاف والمن�سوب :لأبي من�صور عبد الملك بن محمد الثعالبي(429هـ) ،تحقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف ،م�صر1965 ،م.

 جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن :لمحمد بن جرير الطبري (310هـ) ،الطبعة الأولى،المطبعة الأميرية الكبرى ،بوالق1338 ،هـ.

 الجامع ال�صحيح :لأبي عي�سى محمد بن عي�سى بن �سورة الترمذي (279هـ) ،تحقيق:�أحمد محمد �شاكر ،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت1937 ،م.

 الجامع لأحكام القر�آن :لأبي عبد اهلل محمد بن �أحمد القرطبي ،مطبعة دار الكتبالم�صرية1365 ،هـ1946/م1367 ،هـ1948/م.
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 جغرافية جزيرة العرب :عبد المنعم الغال�س ،دار من�شورات الب�صري1962 ،م. جغرافية �شبه جزيرة العرب :عمر ر�ضا كحالة ،مطبعة الترقي ،دم�شق1945 ،م. جمهرة اللغة :البن دريد ،طبع بالأوف�ست ،مكتبة المثنى ،بغداد (م�صورة عن طبعة حيدر�آباد) ،الدكن1345 ،هـ.

 جمهرة �أن�ساب العرب :لأبي محمد علي بن �أحمد بن حزم الأندل�سي (456هـ) ،تحقيق:عبد ال�سالم هارون ،الطبعة ال�ساد�سة ،دار المعارف ،م�صر1999 ،م.

 جوامع ال�سيرة :لأبي محمد علي بن �أحمد بن حزم ،تقديم وتعليق� :أحمد ح�سن جابر،طبعة الأزهر ال�شريف ،القاهرة1412 ،هـ1992/م.

 الحجاج بن يو�سف الثقفي ،حياته و�آرا�ؤه ال�سيا�سية� :إح�سان �صدقي العمد ،دار الثقافةبيروت1973 ،م.

 الح�ضارة الأموية العربية في دم�شق :عمر �أبو الن�صر ،بيروت1948 ،م. الحلل في �إ�صالح الخلل من كتاب الجمل :لأبي محمد عبد اهلل بن محمد البطليو�سي(521هـ) ،بتحقيق� :سعد عبد الكريم َ�س ُّعودى ،طبعة دار الر�شيد للن�شر� ،ضمن من�شورات

وزارة الإعالم العراقية1980 ،م.

الب َط ْل َي ْو�سي (521هـ) ،تحقيق :الدكتور م�صطفى
 الحلل في �شرح �أبيات الجمل البن ال�سيد َ�إمام ،الطبعة الأولى ،مطبعة الدار الم�صرية ،القاهرة1399 ،هـ1979/م.

 حلية الفر�سان و�شعار ال�شجعان :لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندل�سي (من علماءالقرن الثامن الهجري) ،مجموعة من المحققين بمركز زايد للتراث والتاريخ ،الطبعة
الأولى ،مركز زايد ،العين1422 ،هـ2001/م.

 حما�سة البحتري :لأبي عبادة الوليد بن ُع َبيد البحتري ،تحقيق د .محمد نبيل طريفي،الطبعة الأولى ،دار �صادر ،بيروت1423 ،هـ2002/م.
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 الحما�سة الب�صرية :ل�صدر الدين علي بن �أبي الفرج الب�صري (656هـ) ،تحقيق و�شرحودرا�سة :الدكتور عادل �سليمان جمال ،الطبعة الأولى ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،
2000م.

 الحما�سة ال�شجرية :لهبة اهلل بن علي بن حمزة العلوي الح�سني (542هـ) ،تحقيق :عبدالمعين الملوحي و�أ�سماء الحم�صي ،من�شورات وزارة الثقافة ،دم�شق1970 ،م.

 حما�سة الظرفاء من �أ�شعار المحدثين والقدماء :لأبي محمد عبد اهلل بن محمد العبدلكانيالزوزني (431هـ) ،تحقيق د .محمد بهي الدين بن محمد �سالم ،الطبعة الثانية ،دار

الكتاب الم�صري القاهرة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت1424 ،هـ2003/م.

 حما�سة القر�شي :عبا�س بن محمد القر�شي (1299هـ1882/م) ،تحقيق :خير الدين محمودقبالوي� ،سل�سلة �إحياء التراث العربي ،من�شورات وزارة الثقافة ال�سورية1995 ،م.

 الحما�سة المغربية :لأبي العبا�س �أحمد بن عبد ال�سالم الجراوي النادلي (609هـ) ،تحقيقالداية ،الطبعة الثانية ،دار الفكر ،دم�شق1426 ،هـ2005/م.
د .محمد ر�ضوان َّ

 الحنين �إلى الأوطان :لمحمد بن �سهل بن المرزبان الكرخي البغدادي (من علماء القرنالرابع الهجري) ،تحقيق :الدكتور جليل العطية ،الطبعة الأولى ،عالم الكتب ،بيروت،

1407هـ1987/م.

 الحوار الأدبي حول ال�شعر :للدكتور محمد محمد �أبو الأنوار ،طبعة دار المعارف،القاهرة1996 ،م.

 حياة الحيوان لأبي البقاء كمال الدين محمد بن مو�سى الدميري (808هـ) ،الطبعة الثانية،القاهرة1313 ،هـ.

 الحياة ال�سيا�سية في الدولة العربية الإ�سالمية :للدكتور محمد جمال الدين �سرور ،الطبعةالثانية ،دار الفكر العربي بالقاهرة1964 ،م.

 حياة محمد :للدكتور محمد ح�سين هيكل ،مكتبة النه�ضة الم�صرية1963 ،م.510

 الحيوان :لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (255هـ) ،تحقيق :عبد ال�سالم هارون،المجمع العلمي العربي الإ�سالمي ،من�شورات محمد الداية ،دار �إحياء التراث العربي،

1388هـ1969 /م.

 خزانة الأدب :لعبد القادر بن عمر البغدادي (1093هـ) ،تحقيق :عبد ال�سالم هارون ،دارالكتاب العربي1387 ،هـ1967/م.

 خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب :لعبد القادر بن عمر البغدادي (1093هـ) ،تحقيقو�شرح :عبد ال�سالم محمد هارون ،الطبعة الرابعة ،مطبعة المدني ،النا�شر مكتبة

الخانجي ،القاهرة 1418هـ1997/م.

 الخ�صائ�ص� :صنعة �أبي الفتح عثمان بن جني (392هـ) ،تحقيق :محمد علي النجار ،مطبعةدار الكتب الم�صرية ،القاهرة 1376هـ1956/م.

 الخطط المقريزية الم�سماة بالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط والآثار :لتقي الدين �أبيالعبا�س �أحمد بن علي المقريزي (845هـ) ،مكتبة �إحياء العلوم ،دار العرفان� ،صيدا

وبيروت1959 ،م.

 الخيل :لأبي عبيدة معمر بن المثنى (209هـ) ،برواية �أبي حاتم ال�سج�ستاني ،مطبوعاتدائرة المعارف العثمانية ،الطبعة الثانية ،حيدر �أباد ،الدكن -الهند1402 ،هـ1981/م.

الد َّرة الفاخرة في الأمثال ال�سائرة :لحمزة بن الح�سن الأ�صبهاني (351هـ) ،تحقيق :عبد
 ّالمجيد قطام�ش ،طبعة دار المعارف ،م�صر1966 ،م.

 الدر المنثور في التف�سير بالم�أثور :لعبد الرحمن بن الكمال جالل الدين ال�سيوطي(911هـ) ،دار الفكر ،بيروت1993 ،م.

 درة الغوا�ص في �أوهام الخوا�ص :لأبي محمد القا�سم بن علي الحريري (516هـ) ،تحقيق:محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع ،القاهرة1975 ،م.

 الدرر اللوامع على همع الهوامع �شرح الجوامع في العلوم العربية :لأحمد بن الأمين511

ال�شنقيطي (1331هـ) ،تحقيق و�شرح :عبد العال �سالم مكرم ،جامعة الكويت ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بيروت1992 ،م.

 دور الحجاز في الحياة ال�سيا�سية العامة في القرنين الأول والثاني للهجرة :للدكتور �أحمد�إبراهيم ال�شريف ،مطبعة دار الفكر العربي1968 ،م.

 الدولة الأموية المفترى عليها درا�سة ال�شبهات ورد المفتريات :للدكتور حمدي �شاهين،الطبعة الثانية ،دار القاهرة للكتاب ،القاهرة2005 ،م.

 الدولة الأموية في ال�شرق :د .محمد الطيب النجار ،النا�شر محمد الطيب النجار،1382هـ1962/م.

 ديوان �أبي قي�س �صيفي بن الأ�سلت الأو�سي الجاهلي :جمع وتحقيق :الدكتور ح�سنمحمد باجودة ،مكتبة التراث ،القاهرة1391 ،هـ.

الج َّ
الح الأو�سي الجاهلي (130ق.هـ) ،جمع وتحقيق :ح�سن محمد
 ديوان �أحيحة بن ُباجودة� ،إ�صدار نادي الطائف الأدبي1979 ،م.

 ديوان الحطيئة :من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي و�أبي عمرو ال�شيباني ب�شرح �أبي�سعيد ال�سكري ،دار �صادر ،بيروت1401 ،هـ1981/م.

 ديوان الراعي النميري :تحقيق :د .نوري القي�سي وهالل ناجي ،المجمع العلمي العراقي،1400هـ1980/م.

 ديوان الراعي النميري :تحقيق :راينهرث فايبرت ،المعهد الألماني للأبحاث ال�شرقية،بيروت1401 ،هـ1980/م.

 ديوان ال�صبابة :البن �أبي حجلة التلم�ساني (ت776هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد زغلول�سالم ،من�ش�أة المعارف ،الإ�سكندرية1987 ،م.

 -ديوان العجاج :رواية عبد الملك بن قريب الأ�صمعي� ،شرحه الدكتور عبد الحفيظ
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ال�سطلي ،مكتبة �أطل�س ،دم�شق1971 ،م.
 ديوان المثقب العبدي :تحقيق ح�سن كامل ال�صيرفي ،معهد المخطوطات العربية بجامعةالدول العربية1391 ،هـ1971/م.

 ديوان المعاني :لأبي هالل الع�سكري (395هـ) ،تحقيق �أحمد �سليم غانم ،الطبعة الأولى،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت1424 ،هـ2003/م.

 ديوان النابغة الذبياني :ب�شرح ابن ال�سكيت (246هـ) ،تحقيق :د� .شكري الفي�صل ،دارالفكر ،دم�شق1968 ،م.

 ديوان النابغة الذبياني :ب�شرح الأعلم ال�شنتمري (476هـ) ،تحقيق :محمد �أبو الف�ضل�إبراهيم ،دار المعارف ،القاهرة1977 ،م.

 ديوان امرئ القي�س بن ُح ْجر الكندي� :شرح محمد بن �إبراهيم الح�ضرمي (609هـ) ،تحقيقعمان1412 ،هـ1991/م.
عمارَّ ،
الدكتور �أنور �أبو �سويلم ورفيقيه ،الطبعة الأولى ،دار َّ

 ديوان �أمية بن �أبي ال�صلت جمع وتحقيق ودرا�سة :للدكتور عبد الحفيظ ال�سطلي ،الطبعةالثالثة1977 ،م.

 ديوان �أو�س بن حجر :تحقيق :الدكتور محمد يو�سف نجم ،الطبعة الثالثة ،دار �صادر،بيروت1399 ،هـ1979/م.

 ديوان ح�سان بن ثابت :ب�شرح عبد الرحمن البرقوقي ،المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة،1347هـ1929/م.

 ديوان خدا�ش بن زهير العامري :تحقيق :الدكتور يحيى الجبوري ،مطبوعات مجمعاللغة العربية ،دم�شق1406 ،هـ1986/م.

 ديوان �سحيم عبد بني الح�سحا�س :تحقيق :عبد العزيز الميمني ،الطبعة الثانية ،دار الكتبالم�صرية1995 ،م.
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 ديوان �سويد بن �أبي كاهل الي�شكري ،جمع وتحقيق� :شاكر العا�شور ،مراجعة محمد جبارالمعيبد ،الطبعة الأولى ،دار الطباعة الحديثة ،الب�صرة1972 ،م.

 ديوان طرفة بن العبد �شرح الأعلم ال�شنتمري (476هـ) ،تحقيق :درية الخطيب ،ولطفيال�صقَّال ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق1395 ،هـ1975 /م.
َّ

 ديوان عبيد بن الأبر�ص :تحقيق الدكتور ح�سين ن�صار الطبعة الأولى ،مطبعة البابي الحلبي،م�صر1377 ،هـ1957/م.

 ديوان عمر بن �أبي ربيعة :تحقيق :الدكتور فوزي عطوي ،الطبعة الأولى ،ال�شركة اللبنانيةللكتاب ،بيروت1971 ،م.

 ديوان عمرو بن �أحمر الباهلي :جمع وتحقيق الدكتور ح�سين عطوان ،مطبوعات مجمعاللغة العربية بدم�شق ،مطبعة دار الحياة ،دم�شق.

 ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي ،تحقيق� :أيمن ميدان ،الطبعة الأولى ،مطبعة النادي الأدبيالثقافي بجدة1413 ،هـ1992/م.

 ديوان عمرو بن معدي كرب ،جمعه :مطاوع الطرابي�شي ،مطبوعات مجمع اللغة العربيةبدم�شق ،الطبعة الثانية1405 ،هـ1985/م.

 ديوان قي�س بن الخطيم :تحقيق الدكتور نا�صر الدين الأ�سد ،الطبعة الثانية ،دار �صادر،بيروت1387 ،هـ1967/م.

 ديوان لبيد بن ربيعة :ب�شرح محمد بن الح�سن الطو�سي ،تحقيق :د� .إح�سان عبا�س ،مطبعةحكومة الكويت ،ط1984 ،2م.

 ديوان مجنون ليلى :جمع وتحقيق و�شرح :عبد ال�ستار �أحمد فراج ،مكتبة م�صر ،الفجالة،القاهرة1979 ،م.

الع�ش�ش ،مطبوعات مجمع اللغة العربية
 -ديوان من�صور النمري ،جمع وتحقيق :الطيب َّ
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بدم�شق1401 ،هـ1981/م.
الخ ْ�شرم ال ُع ْذري جمعه الدكتور يحيى الجبوري ،الطبعة الثانية ،دار القلم،
 ديوان ُه ْد َبة بن َالكويت1406 ،هـ1986/م.

 الذريعة �إلى مكارم ال�شريعة :لأبي القا�سم الح�سين بن محمد الأ�صفهاني (502هـ) ،تحقيقودرا�سة :الدكتور �أبي اليزيد العجمي ،دار الوفاء ،المن�صورة1408 ،هـ1987/م.

 ذم الهوى :لجمال الدين �أبي الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي (597هـ) ،الطبعة الثانيةدار الكتب العلمية ،بيروت1413 ،هـ1993/م.

 ذيل الأمالي والنوادر :لأبي علي �إ�سماعيل بن القا�سم القالي البغدادي (356هـ) ،الطبعةالثالثة ،دار الكتب والوثائق القومية ،مطبعة دار الكتب الم�صرية بالقاهرة2000 ،م.

 ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخبار :لجار اهلل محمود بن عمر الزمخ�شري (538هـ1144/م)تحقيق :د� .سليم النعيمي ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية العراقية� ،ضمن �سل�سلة �إحياء

التراث الإ�سالمي ،مطبعة العاني ،بغداد1982 ،م.

 الرحيق المختوم :لل�شيخ �صفي الرحمن المباركفوري ،طبعة مكتبة العبيكان ،الريا�ض،2003م.

 ر�سالة ال�صاهل وال�شاحج :لأبي العالء المعري (449هـ) ،تحقيق :الدكتورة عائ�شةعبدالرحمن (بنت ال�شاطئ) ،الطبعة الثانية ،دار المعارف ،م�صر1404 ،هـ1984/م.

 ر�سالة الغفران :لأبي المعري (449هـ) ،تحقيق و�شرح الدكتورة بنت ال�شاطئ ،دارالمعارف ،م�صر1960 ،م.

 روح المعاني في تف�سير القر�آن العظيم وال�سبع المثاني :لأبي الف�ضل �شهاب الدين ال�سيدمحمود الألو�سي البغدادي (1270هـ) ،دار �إحياء التراث ،بيروت.

 -الرو�ض الأنف :لأبي القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل ال�سهيلي (581هـ) ،مكتبة الكليات
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الأزهرية ،القاهرة1971 ،م.
 زاد المعاد في هدي خيرالعباد :ل�شم�س الدين بن قيم الجوزية (751هـ) ،القاهرة1970 ،م. زهر الآداب وثمر الألباب :لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن علي الح�صري القيرواني (453هـ)،تحقيق :علي محمد البجاوي ،طبعة عي�سى البابي الحلبي ،القاهرة1953 ،م.

 الزهرة :لأبي بكر محمد بن داود الأ�صبهاني .تحقيق الدكتور �إبراهيم ال�سامرائي والدكتورنوري القي�سي ،الطبعة الثانية ،مكتبة المنار ،الزرقاء1406 ،هـ1985/م.

 �سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب :لأبي الفوز محمد �أمين البغدادي ال�شهير بال�سويديالطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت1406 ،هـ1986/م.

 �سمط اللآلي :لأبي عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز البكري الأندل�سي (487هـ) ،تحقيق :عبدالعزيز الميمني ،دار الحديث ،بيروت1404 ،هـ1984/م.

 �سنن �أبي داود :لأبي داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاني الأزدي (275هـ) ،تحقيق:محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار �إحياء ال�سنة النبوية1960 ،م.

 �سير �أعالم النبالء :ل�شم�س الدين الذهبي (748هـ) ،دار المعارف ،م�صر1962 ،م. ال�سيرة النبوية :لأبي محمد عبد الملك بن ه�شام ،تحقيق :م�صطفى ال�سقا ورفاقه ،مطبعةالبابي الحلبي ،القاهرة1955 ،م.

 ال�سيرة النبوية ال�صحيحة :للدكتور �أكرم العمري ،الطبعة الأولى ،مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة1991 ،م.

 ال�سيرة النبوية عر�ض وقائع وتحليل �أحداث :للدكتور علي محمد ال�صالبي ،الطبعةالرابعة ،دار المعرفة ،بيروت1427 ،هـ2006/م.

 ال�سيرة النبوية :لأبي محمد عبدالملك بن ه�شام بن �أيوب الحميري(ت213هـ �أو 218هـ)،تحقيق� :إبراهيم الإبياري ورفيقيه ،دار �إحياء التراث العربي ،بيروت1415 ،هـ1994 /م.
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 �شذرات الذهب في �أخبار من ذهب :ل�شهاب الدين بن العماد الأ�صفهاني (1089هـ)،تحقيق :عبد القادر الأرنا�ؤوط ومحمود الأرنا�ؤوط ،الطبعة الأولى ،دار ابن كثير،
دم�شق ،بيروت1406 ،هـ1986/م.

 �شرح ابن عقيل بهاء الدين عبد اهلل بن �أبي عقيل العقيلي (ت769هـ) ،على �ألفية �أبي عبد اهللمحمد جمال الدين بن مالك (672هـ) ،تحقيق :يو�سف البقاعي ،دار الفكر ،بيروت،
1991م.

 �شرح التحفة الوردية :لزين الدين �أبي حف�ص عمربن مظفر بن عمر بن الوردي (749هـ)،تحقيق الدكتور عبد اهلل علي ال�شالل ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض1409 ،هـ1989/م.

 �شرح الت�صريح على التو�ضيح :لل�شيخ خالد بن عبداهلل الأزهـري(905هـ) ،دار الفكر،بيروت.

 �شرح الر�ضي على كافية ابن الحاجب (646هـ) ،لر�ضي الدين الإ�ستراباذي (686هـ) ،تحقيق:الدكتور عبد العال �سالم مكرم ،الطبعة الأولى ،عالم الكتب ،القاهرة1421 ،هـ2000/م.

 �شرح الكافية البديعية في علوم البالغة ومحا�سن البديع :ل�صفي الدين الحلي عبد العزيزبن �سرايا (750هـ) ،تحقيق :ن�سيب ن�شاوي ،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،دم�شق،

1402هـ1982/م.

 �شرح المف�صل :موفق الدين يعي�ش بن علي بن يعي�ش النحوي (643هـ)� ،صححه وعلق عليهجماعة من العلماء بمعرفة م�شيخة الأزهر� ،إدارة الطباعة المنيرية ،م�صر ،دار �صادر.

 �شرح حما�سة �أبي تمام :للأعلم ال�شنتمري (476هـ) ،تحقيق :الدكتور علي المف�ضلحمودان ،من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ،دبي1992 ،م.
ُّ

 �شرح ديوان زهير بن �أبي �سلمى :لأبي العبا�س ثعلب (291هـ) ،دار الكتب الم�صرية،1363هـ1944/م.

 �شرح �شذور الذهب في معرفة كالم العرب :لأبي محمد عبد اهلل جمال الدين بن ه�شام517

الأن�صاري (761هـ) ،علق عليه و�شرح �شواهده :عبد الغني الدقر ،الطبعة الأولى ،دار

الكتب العربية ،دم�شق1980 ،م.

 �شرح نهج البالغة :البن �أبي الحديد (نحو 655هـ) ،تحقيق :محمد �أبي الف�ضل �إبراهيم،الطبعة الأولى ،دار �إحياء الكتب العربية1397 ،هـ1959/م.

 �شرح نهج البالغة :البن �أبي الحديد (نحو 655هـ) ،تحقيق :محمد �أبي الف�ضل �إبراهيم،مطبعة عي�سى البابي الحلبي و�شركاه ،الطبعة الثانية1385 ،هـ1965/م.

 �شعر �أبي حية النميري :جمع وتحقيق :الدكتور يحيى الجبوري ،من�شورات وزارة الثقافةوالإر�شاد القومي ،دم�شق1975 ،م.

الف ْند ال ِّز َّماني :جمع وتحقيق :الدكتور حاتم �صالح ال�ضامن ،مجلة المجمع العلمي
 �شعر ِالعراقي ،الجزء الرابع ،المجلد ال�سابع والثالثون1407 ،هـ1986/م.

 �شعر المخ�ضرمين و�أثر الإ�سالم فيه :للدكتور يحيى الجبوري ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت،1401هـ1981/م.

 �شعر عبد اهلل بن ال ِّز َب ْع ِري :تحقيق :الدكتور يحيى الجبوري ،الطبعة الثانية ،م�ؤ�س�سةالر�سالة ،بيروت1401 ،هـ1981/م.

 �شعر قبيلة ذبيان في الجاهلية :للدكتور �سالمة عبد اهلل ال�سويدي ،مطبوعات جامعة قطر،1407هـ1987 /م.

 �شعر قبيلة كلب حتى نهاية الع�صر الأموي ،جمع وتحقيق ودرا�سة� :أحمد محمد عليعبيد ،مطبوعات المجمع الثقافي� ،أبوظبي1999 ،م.

 �شعر همدان و�أخبارها في الجاهلية والإ�سالم :للدكتور ح�سن عي�سى �أبو يا�سين ،دارالعلوم ،الريا�ض1403 ،هـ1983/م.

 -ال�شعر وال�شعراء :لأبي محمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري (276هـ) ،تحقيق� :أحمد
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محمد �شاكر ،الطبعة الثانية ،دار المعارف ،القاهرة1386 ،هـ1966/م.
 �شعراء بني ُعقَيل و�شعرهم في الجاهلية والإ�سالم حتى �آخر الع�صر الأموي :للدكتور عبدالعزيز محمد الفي�صل� ،شركة العبيكان ،الريا�ض1408 ،هـ.

 �شعراء بني ق َُ�ش ْير في الجاهلية والإ�سالم حتى �آخر الع�صر الأموي :للدكتور عبد العزيزمحمد الفي�صل ،دار �إحياء الكتب العربية ،القاهرة1978 ،م.

 ال�شعراء من مخ�ضرمي الدولتين الأموية والعبا�سية :للدكتور ح�سين عطوان ،الطبعة الأولى،دار الجيل ،بيروت1974 ،م.

 �شواهد ال�شعراء المخ�ضرمين في التراث النحوي توثيق ودرا�سة :كتاب مطبوع عن ر�سالةدكتوراه للدكتور مجدي �إبراهيم يو�سف و�إ�شراف الأ�ستاذ الدكتور محمود فهمي

حجازي ،الطبعة الثانية ،دار الكتاب الم�صري ،القاهرة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت،
1425هـ2004 /م.

 �شواهد نحوية :لمحمد علي �سلطاني ،دار الع�صماء ،دم�شق1426 ،هـ 2005 /م. ال�صاحبي في فقه اللغة و�سنن العرب في كالمها :لأبي الح�سين �أحمد بن فار�س (395هـ)،تحقيق :د .م�صطفى ال�شويمي ،من �إ�صدارات المكتبة اللغوية العربية ب�إ�شراف رجي�س

بال�شير ،وجبور عبد النور ،طبع ون�شر م�ؤ�س�سة �أ .بدران للطباعة والن�شر ،بيروت،
1382هـ1963/م.

 �صبح الأع�شى في �صناعة الإن�شا :لأبي العبا�س �أحمد القلق�شندي (821هـ) ،القاهرة 1963م. ال�صحاح :لإ�سماعيل بن حماد الجوهري (نحو 393هـ) ،تحقيق� :أحمد عطار ،دارالكتاب العربي ،القاهرة1376 ،هـ1956/م.

 �صحيح البخاري.ال�صبابطي،
� -صحيح م�سلم ب�شرح �أبي زكريا يحيى بن �شرف الدين النووي :تحقيق :ع�صام َّ
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حازم محمد ،عمار عامر ،الطبعة الأولى ،دار �أبي حيان ،القاهرة1415 ،هـ1955 /م.
 ال�صداقة وال�صديق :لأبي حيان التوحيدي (310هـ414-هـ) ،تحقيق وتعليق الدكتور �إبراهيمالكيالني ،دار الفكر ،دم�شق1964 ،م.

 ال�صديق �أبو بكر :للدكتور محمد ح�سين هيكل ،المطبعة الم�صرية1968 ،م. �صفة بالد اليمن ومكة وبع�ض الحجاز الم�سمى تاريخ الم�ستب�صر :لأبي الفتح جمال الدينيو�سف بن محمد بن المجاور690( ،هـ) ،ليدن1951 ،م.

 �صفة جزيرة العرب :لأبي محمد الح�سن بن �أحمد بن يعقوب بن يو�سف بن داود الهمداني(334هـ) تحقيق محمد النجدي ،مطبعة ال�سعادة ،القاهرة1953 ،م.

 �صورة الأر�ض :لأبي القا�سم بن حوقل الن�صيبي (367هـ) ،دار مكتبة الحياة ،بيروت،1979م.

 الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية :للدكتور عبد الجبار من�سي العبيدي ،من�شورات دارالرفاعي ،الطبعة الأولى1982 ،م.

 الطبقات :لخليفة بن خياط (240هـ) ،تحقيق :د� .سهيل زكار ،وزارة الثقافة ،دم�شق،1966م.

 الطبقات الكبرى :لمحمد بن �سعد (230هـ) ،الطبعة الأولى ،دار الفكر ،بيروت،1414هـ1994/م.

 طبقات فحول ال�شعراء :لمحمد بن �سالم الجمحي (231هـ) ،تحقيق :محمود محمد�شاكر ،مطبعة المدني1394 ،هـ1974/م.

 الطريق �إلى المدائن� :أحمد عادل كمال ،الطبعة الثالثة ،مطبعة دار النفائ�س بيروت1977 ،م.ال�صغاني (650هـ) ،تحقيق
 العباب الزاخر واللباب الفاخر :للح�سن بن محمد بن الح�سن َّمحمد ح�سن �آل يا�سين ،مطبعة المعارف ،بغداد1397 ،هـ1977/م.
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 العبر وديوان المبتد أ� والخبر في �أيام العرب والعجم والبربر ومن عا�صرهم من ذويال�سلطان الأكبر :لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون (808هـ) ،دار الكتاب اللبناني،
بيروت1956 ،م.

 عثمان بن عفان :للدكتور محمد ح�سين هيكل ،الطبعة الثانية ،مكتبة النه�ضة الم�صرية،القاهرة1968 ،م.

 العجاج حياته ورجزه :للدكتور عبد الحفيظ ال�سطلي،الطبعة الثالثة ،المطبعة التعاونية،دم�شق1983 ،م.

 الع�صبية القبلية و�أثرها في ال�شعر الأموي :للدكتور �إح�سان الن�ص ،الطبعة الثانية ،دارالفكر ،بيروت1973 ،م.

 العقد الفريد :لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندل�سي (328هـ) ،الطبعة الثانية ،دار �إحياءالتراث العربي ،بيروت1416 ،هـ1996/م.

 علم القافية :للدكتور عرفة عبد المق�صود ،دار الثقافة العربية ،القاهرة1993 ،م. العمدة في نقد ال�شعر وتمحي�صه :لأبي علي الح�سن بن ر�شيق القيرواني (463هـ)� ،شرحالدكتور عفيف نايف حاطوم ،الطبعة الأولى ،دار �صادر ،بيروت1424 ،هـ2003/م.

 العين :للخليل بن �أحمد الفراهيدي (175هـ) ،تحقيق :د .مهدي المخزومي ود� .إبراهيمال�سامرائي ،دار الهجرة ،قم� ،إيران1405 ،هـ.

 عيون الأخبار :لأبي محمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري (276هـ) ،دار الكتابالعربي ،بيروت1985 ،م.

 عيون الأنباء في طبقات الأطباء :لموفق الدين �أبي العبا�س �أحمد بن القا�سم بن �أبي �أ�صيبعة،�شرح وتحقيق :الدكتور نزار ر�ضا ،دار مكتبة الحياة ،بيروت.

 -الغارات :لإبراهيم بن محمد بن �سعيد بن هالل الثقفي (283هـ) ،تحقيق :ال�سيد عبدالزهراء
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الح�سيني الخطيب ،دار الكتاب الإ�سالمي1410 ،هـ1990/م.
الم ْ�س َجم في �شرح المية ال َع َجم :ل�صالح الدين خليل بن �أيبك ال�صفدي (764هـ)،
 الغيث ُدار الكتب العلمية ،بيروت1395 ،هـ1975/م.

 الفا�ضل :لأبي العبا�س محمد بن يزيد المبرد ،تحقيق :عبد العزيز الميمني ،الطبعة الثانية،دار الكتب الم�صرية ،القاهرة1955 ،م.

بالو َّ�شاء
 الفا�ضل في �صفة الأدب الكامل :لمحمد بن �أحمد بن �إ�سحاق النحوي المعروف َ(325هـ) ،تحقيق :يو�سف يعقوب م�سكوني ،وزارة الإعالم ،بغداد1392 ،هـ1972/م.

 فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري :البن حجر الع�سقالني ،تم التحقيق والمراجعة بدار�أبي حيان ،الطبعة الأولى ،القاهرة1416 ،هـ1996/م.

 الفتنة الكبرى :للدكتور طه ح�سين ،مطبعة دار المعارف1966 ،م. الفتوح :لأحمد بن علي بن �أعثم الكوفي (314هـ) ،دار الندوة ،بيروت1392 ،هـ1972/م. فتوح ال�شام :لمحمد بن عمر الواقدي (207هـ) ،دار الجيل ،بيروت1975 ،م. -فتوح م�صر والمغرب ،الق�سم التاريخي :لأبي القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبدالحكم

القر�شي (257هـ) ،تحقيق عبد المنعم عامر ،مطبعة لجنة البيان العربي ،القاهرة1961 ،م.

توري ،دار الكتاب
 فحولة ال�شعراء :لعبد الملك بن قريب الأ�صمعي (216هـ) ،تحقيق� :سّ .الجديد ،بيروت1389 ،هـ1971/م.

 فُرحة الأديب في الرد على ابن ال�سيرافي في �شرح �أبيات �سيبويه :لأبي محمد الأعرابيالملقب بالأ�سود الغُندجاني (كان حي ًا �سنة 430هـ) ،تحقيق الدكتور محمد علي
�سلطاني ،دار النبرا�س ،دم�شق1401 ،هـ1981/م.

 ف�صل المقال :لأبي عبيد عبيد اهلل بن عبد العزيز البكري (487هـ) ،تحقيق :د .عبد المجيدعابدين ود� .إح�سان عبا�س ،دار الأمانة وم�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت1958 ،م.
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 -الف�صو�ص لأبي العالء �صاعد بن الح�سن الربعي البغدادي ،تحقيق :الدكتور عبد الوهاب

التازي �سعود ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،المملكة المغربية1414 ،هـ1994/م.

 الف�صول والغايات في تمجيد اهلل والمواعظ :لأبي العالء المعري (449هـ) ،تحقيق:محمود ح�سن زناتي ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة1977 ،م.

 الفن الحربي في �صدر الإ�سالم :اللواء عبد الر�ؤوف عون ،دار المعارف ،القاهرة1961 ،م. الفهر�ست :لمحمد بن �إ�سحاق النديم (380هـ) ،تحقيق ناهد عبا�س عثمان ،دار قطري بنالفجاءة ،الدوحة1405 ،هـ1985/م.

 الفهر�ست :لمحمد بن �إ�سحاق النديم (380هـ) ،تحقيق د� .شعبان خليفة ووليد محمدالعوزة ،العربي للن�شر والتوزيع ،القاهرة1991 ،م.

 في الأدب الجاهلي :للدكتور طه ح�سين ،دار المعارف ،القاهرة1984 ،م. في ال�شعر الأموي درا�سة في البيئات :للدكتور يو�سف خليف ،مكتبة غريب ،القاهرة،1991م.

 في تاريخ الأدب الجاهلي للدكتور علي الجندي ،مكتبة الن�صر ،القاهرة1992 ،م. قانون البالغة في نقد النثر وال�شعر :لأبي طاهر محمد بن حيدر البغدادي (517هـ) ،تحقيق:غيا�ض عجيل ،الطبعة الأولى ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت1401 ،هـ1981/م.
مح�سن َّ

 القبائل العربية في م�صر :لعبد اهلل خور�شيد ،القاهرة1967 ،م. القبائل العربية في م�صر في القرون الثالثة الأولى للهجرة :لعبد اهلل خور�شيد البري ،دارالكتاب العربي1967 ،م.

 القوافي :للأخف�ش �سعيد بن م�سعدة (215هـ) ،تحقيق� :أحمد راتب النفَّاخ ،دار الأمانة،بيروت1394 ،هـ1974/م.

 القيادة الع�سكرية في عهد الر�سول :لعبد اهلل بن محمد الر�شيد ،دار القلم ،دم�شق،523

1410هـ1990/م.
 الكامل في التاريخ :لعز الدين بن الأثير (ت630هـ) ،الطبعة ال�سابعة ،دار �صادر ،بيروت،2005م.

 الكامل في اللغة والأدب :لأبي العبا�س محمد بن يزيد المبرد (285هـ) ،تحقيق د .محمدالدالي ،الطبعة الأولى ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت1406 ،هـ1986/م.

 الكتاب :ل�سيبويه �أبي ب�شر عمرو بن عثمان بن قنبر ،تحقيق :عبد ال�سالم محمد هارون،الطبعة الثالثة ،عالم الكتب ،بيروت1403 ،هـ1983/م.

 كتاب الأموال :لأبي عبيد القا�سم بن �سالم (224هـ) ،تحقيق محمد خليل ،المطبعةالتجارية الكبرى1353 ،هـ ،وطبعة الأزهر1968 ،م.

 كتاب الجيم لأبي عمرو ال�شيباني (206هـ) �أو (213هـ) ،تحقيق� :إبراهيم الأبياري ،مراجعةمحمد خلف اهلل �أحمد ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون

المطابع الأميرية1394 ،هـ1974/م.

 كتاب الخراج :لأبي يو�سف يعقوب بن �إبراهيم �صاحب �أبي حنيفة (ت183هـ) ،دارالمعرفة بيروت1979/1399 ،م.

 كفاية الطالب في نقد كالم ال�شاعر والكاتب :ل�ضياء الدين بن الأثير (637هـ) ،تحقيق:نوري حمودي القي�سي وحاتم ال�ضامن وهالل ناجي ،من�شورات جامعة المو�صل،

1982م.

 كنايات الجرجاني :المنتخب من كنايات الأدباء و�إ�شارات البلغاء للقا�ضي �أبي العبا�سالجرجاني (482هـ) تحقيق :الدكتور محمد �شم�س الحق �شم�سي ،الطبعة الأولى،

مطبعة مجل�س دائرة المعارف العثمانية ،بحيدر �آباد -الدكن الهند1403 ،هـ1983 /م.

 الكنز اللغوي في الل�سن العربي� :سعى في ن�شره وتعليق حوا�شيه �أوغ�ست هفنر (1869هـ/1941م) ،مكتبة المثنى ،بغداد1980 ،م.
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 لباب الآداب :لأبي من�صور عبد الملك بن محمد الثعالبي ،تحقيق :الدكتور قحطان ر�شيد�صالح ،طبع ون�شر دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة (�آفاق عربية) ،بغداد1988 ،م.

 لباب الآداب :للأمير �أ�سامة بن منقذ (584-484هـ) تحقيق� :أحمد محمد �شاكر ،دارالكتب ال�سلفية ،القاهرة1407 ،هـ1987/م.

مكرم بن منظور (711هـ1311/م)،
 ل�سان العرب :لجمال الدين �أبي الف�ضل محمد بن ّتحقيق :عبد اهلل علي الكبير ومحمد �أحمد ح�سب اهلل وها�شم محمد ال�شاذلي ،دار
المعارف.

 لطف التدبير :لمحمد بن عبد اهلل الخطيب الإ�سكافي (421هـ) ،تحقيق� :أحمد عبد الباقي،مكتبة الخانجي ،القاهرة1964 ،م.

 الم�ؤتلف والمختلف :للح�سن بن ب�شر الآمدي (370هـ) ،تحقيق عبد ال�ستار فراج ،دار�إحياء المكتبة العربية ،القاهرة1381 ،هـ1961/م.

 الم�ؤتلف والمختلف :لعلي بن عمر الدارقطني (385هـ) ،تحقيق :موفق عبد اهلل عبد القادردار الغرب الإ�سالمي ،بيروت1986 ،م.

 ما ر�أيت وما �سمعت :من دم�شق �إلى مكة ،ع�شرون يوم ًا في الطائف ،خير الدين الزركلي،تقديم وتعليق :عبد الرزاق كمال ،المطبعة العربية ومكتبتها ،القاهرة1342 ،هـ1923/م.

 المثل ال�سائر في �أدب الكاتب وال�شاعر :ل�ضياء الدين بن الأثير (ت637هـ) ،تحقيق:الدكتور �أحمد الحوفي ،والدكتور بدوي طبانة ،الطبعة الثانية ،من�شورات دار الرفاعي،
الريا�ض1404 ،هـ1984/م.

 مجاز القر�آن :لأبي عبيدة معمر بن المثنى (210هـ) ،تعليق :محمد ف�ؤاد �سزكين ،الطبعةالثانية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت1401 ،هـ1981/م.

 مجال�س ثعلب :لأبي العبا�س ثعلب (291هـ)� ،شرح وتحقيق :عبد ال�سالم هارون ،دارالمعارف ،م�صر1949 ،م.
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 المجتنى :لأبي بكر محمد بن الح�سن الأزدي الب�صري (321هـ) ،دار الفكر ،دم�شق،1402هـ1982/م.

 مجمع �أ�شعار معجم البلدان :للدكتور عمر الأ�سعد ،الطبعة الأولى ،دار النفائ�س ،بيروتلبنان 1411هـ1991/م.

 مجمع الأمثال :لأبي الف�ضل �أحمد بن محمد الميداني (539هـ) ،تحقيق الدكتور جانعبداهلل توما ،الطبعة الأولى ،دار �صادر ،بيروت1425 ،هـ2005/م.

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :لنور الدين علي بن �أبي بكر الهيثمي (807هـ) ،بتحريرالعراقي وابن حجر الع�سقالني (852هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت1967 ،م.

 مجمل اللغة :لأحمد بن فار�س (395هـ) ،تحقيق :زهير �سلطان ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت،1404هـ1984/م.

 مجمل اللغة :لأحمد بن فار�س (395هـ) ،تحقيق :زهير �سلطان ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت،1404هـ1984/م.

 مجموعة المعاني :لم�ؤلف مجهول ،تحقيق عبد المعين الم ّلوحي ،الطبعة الأولى ،دارطال�س ،دم�شق1988 ،م.

 المحا�سن والأ�ضداد� :أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (255هـ) ،دار الهالل1975 ،م. المحا�سن والم�ساوئ :لإبراهيم بن محمد البيهقي ،دار �صادر ،بيروت1390 ،هـ1970 /م. محا�ضرات الأدباء ومجاورات ال�شعراء والبلغاء :لأبي القا�سم الح�سين بن محمد بنالمف�ضل المعروف بالراغب الأ�صفهاني (502هـ) ،تحقيق الدكتور ريا�ض عبد الحميد
مراد ،الطبعة الثانية ،دار �صادر ،بيروت1427 ،هـ2006/م.

 محا�ضرات في تاريخ العرب :للدكتور �صالح �أحمد العلي ،مطبعة الإر�شاد العراقية،1968م.
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 محا�ضرة الأبرار وم�سامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار :لل�شيخ محيي الدين بنعربي (638هـ) ،دار اليقظة العربية للت�أليف والترجمة والن�شر ،مطبعة النجوى ،بيروت،

1388هـ1968/م.

الرفّاء (362هـ) ،تحقيق:
 المحب والمحبوب والم�شموم والم�شروب :لل�سري بن �أحمد ّماجد ح�سن الذهبي ،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،دم�شق1407 ،هـ1986/م.

 المحبر:لمحمد بن حبيب (245هـ) ،رواية �أبي �سعيد ال�سكري ،اعتنى بت�صحيحه الدكتورة�إيلزه ليختن �شتيتر ،من �سل�سلة ذخائر التراث العربي ومن�شورات دار الآفاق الجديدة،

بيروت ،ومطبعة دار المعارف العثمانية1942 ،م.

 المحت�سب :لأبي الفتح عثمان بن جني (392هـ) ،تحقيق :علي النجدي نا�صف ورفاقه،المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،القاهرة1386 ،هـ.

 المحت�سب في تبيين وجوه �شواذ القراءات والإي�ضاح عنها :لأبي الفتح عثمان بن جني(392هـ) ،تحقيق :علي النجدي نا�صف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح �إ�سماعيل

�شلبي ،طبعة المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،القاهرة1999 ،م.

 المحرر الوجيز في تف�سير الكتاب العزيز :لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطيةالأندل�سي (546هـ) ،تحقيق :عبد ال�سالم عبد ال�شافي محمد ،الطبعة الأولى ،دار الكتب

العلمية ،بيروت1413 ،هـ1993/م.

 المختار الثقفي مر�آة الع�صر الأموي :للدكتور علي ح�سني الخربوطلي� ،إ�صدار الم�ؤ�س�سةالم�صرية العامة للت�أليف والترجمة والطباعة والن�شر� ،ضمن �سل�سلة �أعالم العرب،

القاهرة1962 ،م.

 المختار من �شعر ب�شار للخالديين :لأبي الطاهر �إ�سماعيل بن �أحمد التجيبي (منت�صفالقرن الخام�س) ،لجنة الت�أليف ،القاهرة1934 ،م.

 مر�آة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان :لعفيف الدين عبد اهلل527

ابن �أ�سعد اليافعي اليمني (768هـ) ،تحقيق عبد اهلل الجبوري ،الطبعة الأولى ،م�ؤ�س�سة

الر�سالة ،بيروت1405 ،هـ1984/م.

 مرا�صد االطالع على �أ�سماء الأمكنة والبقاع (مخت�صر معجم البلدان لياقوت) :ل�صفيالدين عبد الم�ؤمن بن عبد الحق البغدادي (739هـ) ،تحقيق وتعليق :علي محمد
البجاوي ،دار المعرفة للطباعة والن�شر ،بيروت1955 ،م.

 المر�شد �إلى فهم �أ�شعار العرب و�صناعتها :عبد اهلل الطيب ،الطبعة الرابعة ،دار جامعةالخرطوم للن�شر ،الخرطوم1991 ،م.

 المرق�صات والمطربات :لنور الدين علي بن الوزير �أبي عمران (673هـ) ،دار حمد ومحيو،بيروت1973 ،م.

 مروج الذهب ومعادن الجوهر :لأبي الح�سن علي الم�سعودي (346هـ) ،دار التحرير،القاهرة1969 ،م ،وكذلك طبعة دار الأندل�س ،بيروت1965 ،م.

 المزهر في علوم اللغة و�أنواعها :لجالل الدين ال�سيوطي (911هـ)� ،شرحه و�ضبطه و�صححهوعنون مو�ضوعاته محمد �أحمد جاد المولى ،وعلي محمد البجاوي ،ومحمد �أبو

الف�ضل �إبراهيم ،المكتبة الع�صرية� ،صيدا -بيروت1412 ،هـ1992/م.

 الم�سالك والممالك :لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن محمد الفار�سي اال�صطخري (346هـ)،تحقيق محمد جابر عبد العال ،مطبعة الإر�شاد الم�صرية1961 ،م.

 الم�سامرات والمحا�ضرات :لمحيي الدين �أبي بكر محمد بن عربي (638هـ) ،مطبعةمحمد �شعراوي ر�ضوان ،القاهرة1282 ،هـ.

 الم�ستجاد من فعالت الأجواد :لأبي علي المح�سن بن علي الت ُّنوخي (384هـ) ،تحقيقمحمد كرد علي ،دار �صادر بيروت1412 ،هـ1992/م.

 الم�ستخرج على الم�ستدرك للحاكم الني�سابوري �أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل (405هـ)،�أمالي الحافظ العراقي (806هـ) ،تحقيق وتعليق� :أبي عبد الرحمن محمد بن عبد المنعم
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بن ر�شاد ،مكتبة ال�سنة ،القاهرة1990 ،م.
 الم�ستطرف في كل ف ٍَّن م�ستظرف :لبهاء الدين �أبي الفتح محمد بن �أحمد الأب�شيهي،تحقيق� :إبراهيم �صالح ،الطبعة الثانية ،دار �صادر ،بيروت2004 ،م.

 م�ستفاد الرحلة واالغتراب :للقا�سم بن يو�سف التجيبي ال�سبني (730هـ) ،تحقيق :عبدالحفيظ من�صور ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا وتون�س1975 ،م.

 الم�ستق�صى في �أمثال العرب :لجار اهلل الزمخ�شري (538م) ،الطبعة الثانية ،دار الكتبالعلمية ،بيروت1987 ،م.

 م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباني241( :هـ) ،تحقيق �أحمد �شاكر ،دار المعارف،م�صر1368 ،هـ 1949 /م.

 م�سند ال�شاميين من م�سند الإمام �أحمد بن حنبل :للدكتور علي محمد جماز ،الطبعةالأولى ،دار الثقافة ،الدوحة1410 ،هـ1990/م.

الح َم ْيدي (ت219هـ) ,تحقيق :حبيب الرحمن الأعظمي ،عالم
 الم�سند :لعبد اهلل بن الزبير ُالكتب ,بيروت1381 ,هـ.

 م�صادر ال�شعر الجاهلي وقيمتها التاريخية :للدكتور نا�صر الدين الأ�سد ،الطبعة الثامنة ،دارالجيل ,بيروت1988 ,م.

ال�س َّراج (500هـ) ,دار �صادر ،بيروت2005 ،م.
 م�صارع الع�شاق :لأبي محمد َّ الم�صون في الأدب :لأبي �أحمد الح�سن بن عبد اهلل الع�سكري (382هـ) ,تحقيق :عبدال�سالم هارون� ،ضمن �سل�سلة التراث العربي ال�صادرة عن وزارة الإعالم الكويتية,
مطبعة حكومة الكويت1984 ,م.

 الم�صون في �سر الهوى المكنون :لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن علي الح�صري القيرواني(413هـ) ،تحقيق وتعليق :الدكتور محمد عارف محمود ح�سين ،الطبعة الأولى ،مطبعة
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الأمانة ،القاهرة1407 ،هـ1986 /م.
 م�ضاهاة �أمثال كتاب كليلة ودمنة بما �أ�شبهها من �أ�شعار العرب :لأبي عبد اهلل محمد بنح�سين بن عمير اليمني (400هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد يو�سف نجم ،دار الثقافة،
بيروت1961 ،م.

 مطالعات في الكتب والحياة :عبا�س محمود العقاد ،الطبعة الرابعة ،دار المعارف،القاهرة1987 ،م.

 المعارف :لأبي محمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري (276هـ) ،تحقيق :ثروتعكا�شة ،طبعة دار المعارف ،القاهرة1969 ،م.

 معاهد التن�صي�ص على �شواهد التلخي�ص :لل�شيخ عبد الرحيم بن �أحمد العبا�سي (963هـ)،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،عالم الكتب ،المكتبة التجارية الكبرى،

م�صر1367 ،هـ1947/م.

 معجم �أعالم �شعراء المدح النبوي :للدكتور محمد �أحمد ورنيقة ،الطبعة الأولى دارومكتبة الهالل ،بيروت1996 ،م.

 معجم البلدان :ل�شهاب الدين ياقوت الحموي (626هـ) ،تحقيق فريد عبد العزيز الجندي،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية بيروت1410 ،هـ1990/م.

 معجم ال�شعراء الجاهليين :د .عزيزة فوال بابتي ،الطبعة الأولى ،دار �صادر ،بيروت،1998م.

 معجم ال�شعراء :لأبي عبيد اهلل المرزباني (384-297هـ) ،تحقيق :عبد ال�ستار فراج ،وطبعة�أخرى بتحقيق :فاروق ا�سليم ،الطبعة الأولى ،دار �صادر ،بيروت1425 ،هـ2005 /م.

 معجم غريب القر�آن م�ستخرج ًا من �صحيح البخاري وفيه ما ورد عن ابن عبا�س من طريقابن �أبي طلحة خا�صة ،وملحق به م�سائل نافع بن الأزرق البن عبا�س ،و�ضعه :محمد

ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الكتب العربية ،عي�سى البابي الحلبي ،القاهرة1950 ،م.
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كحالة ،دار العلم للماليين1968 ،م.
 معجم قبائل العرب :عمر ر�ضا َّ -معجم ما ا�ستعجم من �أ�سماء البالد والموا�ضع :لأبي ُع َب ْيد عبد اهلل بن عبد العزيز البكري

(487هـ) ،حققه :م�صطفى ال�سقا ،الطبعة الثالثة ،عالم الكتب ،بيروت1403 ،هـ1983/م.

 المعمرون والو�صايا :لأبي حاتم ال�سج�ستاني (255هـ) ،تحقيق :عبد المنعم عامر ،دار�إحياء الكتب العربية ،القاهرة1961 ،م.

 المغازي :لمحمد بن عمر بن الواقدي (207هـ) ،تحقيق :مار�سدن جون�س ،مطبعة جامعة�أك�سفورد1966 ،م.

 مغني اللبيب :لعبد اهلل بن يو�سف بن ه�شام (761هـ) ،تحقيق :د .مازن المبارك ومحمدعلي حمد اهلل ،دار الفكر ،دم�شق1384 ،هـ.

المف�صل في �صنعة الإعراب :لجار اهلل الزمخ�شري (538هـ) ،حققه الدكتور :محمد
َّ
محمد عبد المق�صود ،والدكتور ح�سن محمد عبد المق�صود ،الطبعة الأولى ،دار
الكتاب الم�صري ،القاهرة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت1421 ،هـ2001/م.

 المف�صل في تاريخ العرب قبل الإ�سالم :للدكتور جواد علي ،الطبعة الثانية ،دار العلمللماليين ،بيروت ،مكتبة النه�ضة ،بغداد.

 المقا�صد النحوية :لمحمود بن �أحمد العيني (855هـ) ،دار �صادر (م�صورة عن طبعة بوالق1299هـ) بيروت.

 مقايي�س اللغة :لأحمد بن فار�س (395هـ) ،تحقيق :عبد ال�سالم هارون ،دار �إحياء الكتبالعربية ،القاهرة1371 ،هـ.

 المقت�ضب :لأبي العبا�س محمد بن يزيد المبرد (286هـ) ،تحقيق :محمد عبد الخالقع�ضيمة الطبعة الثانية ،المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية1399 ،هـ1978/م.

 -مكة والمدينة في الجاهلية وع�صر الر�سول  :للدكتور �أحمد �إبراهيم ال�شريف ،الطبعة
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الثانية ،القاهرة1967 ،م.
 الممتع في �صنعة ال�شعر :لعبد الكريم النه�شلي القيرواني (403هـ) ،تحقيق :عبا�س عبدال�ساتر ،دار الكتب العلمية ،بيروت1983 ،م.

 من ا�سمه عمرو من ال�شعراء :لأبي عبد اهلل محمد بن داود بن الجراح (296هـ909-م)،تحقيق :الدكتور عبد العزيز بن نا�صر المانع ،الطبعة الأولى ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،
1412هـ1991 /م.

 -من ن�سب �إلى �أمه من ال�شعراء :لمحمد بن حبيب (245هـ) ،تحقيق :عبد ال�سالم هارون،

لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر ،القاهرة1370 ،هـ1951/م (�ضمن نوادر المخطوطات).

 المنازل والديار :للأمير �أ�سامة بن منقذ (584-488هـ) ،تحقيق :م�صطفى حجازي ،الطبعةالثانية ،دار �سعاد ال�صباح ،القاهرة1412 ،هـ1992/م.

 المنتخب في محا�سن �أ�شعار العرب :المن�سوب للثعالبي ،تحقيق :د .عادل �سليمان جمال،الطبعة الأولى ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1414 ،هـ1993/م.

 منتهى الطلب من �أ�شعار العرب :جمع محمد بن المبارك بن ميمون (نحو 589هـ) ،تحقيقالدكتور محمد نبيل طريفي ،الطبعة الأولى ،دار �صادر ،بيروت1999 ،م.

 المنثور البهائي :لعلي بن محمد بن خلف الهمذاني (414هـ) ،تحقيق الدكتور عبد الرحمنابن عثمان بن عبد العزيز الهليل ،الطبعة الأولى ،ن�شر مركز �سعود البابطين الخيري

للتراث والثقافة ،الريا�ض1422 ،هـ2001/م.

الم َدح :لأبي الفتح محمد بن محمد بن �سيد النا�س (732هـ) ،تحقيق :عفت و�صال
 ِم َن ُح ِحمزة ،دار الفكر ،دم�شق1407 ،هـ1987/م.

 المنمق في �أخبار قري�ش :لمحمد بن حبيب (245هـ) ،تحقيق :خور�شيد فاروق ،عالمالكتب ،بيروت1405 ،هـ1985/م.
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 منهاج البلغاء و�سراج الأدباء :لأبي الح�سن حازم بن محمد القرطاجني (684هـ) ،دارالغرب الإ�سالمي ،الطبعة الثالثة ،بيروت1986 ،م.

 الموازنة بين �شعر �أبي تمام والبحتري :لأبي القا�سم الح�سن بن ب�شر الآمدي (370هـ)،تحقيق :ال�سيد �أحمد �صقر ،الطبعة الثانية ،دار المعارف ،القاهرة1370 ،هـ1961/م.

 مو�سوعة �أطراف الحديث النبوي ال�شريف� :إعداد� :أبي هاجر محمد ال�سعيد بن ب�سيونيزغلول ،الطبعة الأولى ،دار الفكر ودار الكتب العلمية ،بيروت1410 ،هـ1989/م.

 مو�سوعة التاريخ الإ�سالمي :للدكتور �أحمد �شلبي ،الطبعة الأولى ،مكتبة النه�ضة الم�صرية،1990م.

 مو�سوعة ال�شعر العربي :ال�شعر العربي في �شتى ع�صوره ومناطقه منذ العهد الجاهلي حتىعهد النه�ضة العربية الحديثة ،اختارها و�شرحها وقدم لها :مطاع �صفدي ،و�إيليا حاوي،

تحقيق� :أحمد قدامة� ،شركة خياط للكتب والن�شر ،بيروت1974 ،م.

 مو�سوعة القبائل العربية بحوث ميدانية وتاريخية :محمد �سليمان الطيب ،دار الفكرالعربي ،القاهرة1421 ،هـ2001/م.

 مو�سيقى ال�شعر :للدكتور �إبراهيم �أني�س ،الطبعة الرابعة ،مكتبة الأنجلو الم�صرية1972 ،م. نزهة الخواطر وبهجة الم�سامع والنواظر :لعبد الحي بن فخر الدين الح�سني (1314هـ)،مطبعة دائرة المعارف العثمانية ،حيدر �آباد -الهند1981 ،م.

 ن�سب قري�ش :لأبي عبد اهلل الم�صعب بن عبد اهلل الزبيري (236هـ) ،بعناية� :إ .ليفيبروفن�سال ،الطبعة الثالثة� ،ضمن �سل�سلة ذخائر العرب ،دار المعارف ،م�صر1982 ،م.

 -ن�شر اللطائف في قطر الطائف :نور الدين �أبي الح�سن علي بن محمد الكيالني (907هـ)،

تحقيق :عثمان محمود ال�صيني ،الطبعة الأولى ،نادي الطائف الأدبي1406 ،هـ1986/م.

 -الن�شر في القراءات الع�شر :لأبي الخير بن الجوزي (833هـ)� ،أ�شرف على ت�صحيحه :علي
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محمد ال�ضباع ،دار الكتب العلمية ،بيروت1980 ،م.
 نهاية الأرب في فنون الأدب :ل�شهاب الدين �أحمد بن عبد الوهاب النويري (733هـ �أو742هـ) ،طبعة الإر�شاد الم�صرية.

 نهاية الأرب في معرفة �أن�ساب العرب :لأبي العبا�س �أحمد القلق�شندي (821هـ) ،ال�شركةالعربية للطباعة1959 ،م.

 نور القب�س المخت�صر من «المقتب�س في �أخبار النحاة والأدباء وال�شعراء والعلماء» :لأبيعبيد اهلل محمد بن عمران المرزباني (384هـ) ،اخت�صره �أبو المحا�سن يو�سف بن �أحمد
اليغموري (673هـ) ،بعناية ُرو ُد ْلف زلهايم ،دار الن�شر فرانت�س �شتاينر بفي�سبادن ،المعهد

الألماني للأبحاث ال�شرقية ،بيروت1384 ،هـ1964/م.

 همع الهوامع في �شرح جمع الجوامع :لجالل الدين ال�سيوطي (911هـ)� ،شرح وتحقيق:عبد ال�سالم هارون وعبد العال �سالم مكرم ،عالم الكتب ،القاهرة1421 ،هـ2001/م.

 الوافي بالوفيات :ل�صالح الدين خليل بن �أيبك ال�صفدي (764هـ) ،تحقيق :مجموعة منالمحققين ،الطبعة الثانية ،دار الن�شر فرانز �شتايز بڤي�سبادن1399 ،هـ1979/م.

 الوافي في العرو�ض والقوافي :ليحيى بن علي التبريزي (502هـ) ،تحقيق عمر يحيىوالدكتور فخر الدين قباوة ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر ،دم�شق1399 ،هـ1979/م.

 الوح�شيات = الحما�سة ال�صغرى :لأبي تمام حبيب بن �أو�س الطائي ،تحقيق عبد العزيزالميمني ،الطبعة الثالثة� ،سل�سلة ذخائر العرب ،دار المعارف ،القاهرة1987 ،م.

 الو�ساطة بين المتنبي وخ�صومه :للقا�ضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (392هـ) ،تحقيقمحمد �أبو الف�ضل �إبراهيم وعلي محمد البجاوي ،الطبعة الثالثة ،دار �إحياء الكتب
العربية ،عي�سى البابي الحلبي و�شركاه ،القاهرة1960 ،م.

 و�صف الخيل في ال�شعر الجاهلي :لكامل �سالمة الدق�س ،دار الكتب الثقافية ،الكويت،1395هـ1975 /م.
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 وفيات الأعيان والعيون :لأحمد بن خلكان (681هـ) ،تحقيق :د� .إح�سان عبا�س ،دار�صادر ،بيروت1397 ،هـ1977/م.

 وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء ال َّزمان :لأبي العبا�س �شم�س الدين �أحمد بن محمد بن �أبي بكربن َخ ِ ّلكان (681هـ) ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،الطبعة الرابعة ،دار �صادر ،بيروت،
2005م.

 وقعة �صفين :لن�صر بن مزاحم (212هـ) ،تحقيق :عبد ال�سالم هارون ،الطبعة الثالثة ،مكتبةالخانجي ،القاهرة1401 ،هـ1981/م.

 الوليد بن يزيد عر�ض ونقد :للدكتور ح�سين عطوان ،طبعة دار الجيل ،بيروت،1401هـ1981/م.
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الر�سائل الجامعية
 �شعر بني �أ�سد في الجاهلية و�صدر الإ�سالم (ر�سالة دكتوراه)� :إعداد :محمد علي دقة،ب�إ�شراف الأ�ستاذ الدكتور عبد الحفيظ ال�سطلي ،جامعة دم�شق1411 ،هـ1991/م.

 �شعراء تغلب� ،أخبارهم و�أ�شعارهم في الع�صر الجاهلي (ر�سالة دكتوراه)� :إعداد :علي �أبوزيد ،ب�إ�شراف :الأ�ستاذ الدكتور عبد الحفيظ ال�سطلي ،جامعة دم�شق1408 ،هـ1987/م.

 �شعراء قبيلة طيئ� ،أخبارهم و�أ�شعارهم في الع�صرين الجاهلي والإ�سالمي (ر�سالة دكتوراه):�إعداد� :أحمد حالو ،ب�إ�شراف الأ�ستاذ الدكتور عبد الحفيظ ال�سطلي ،جامعة دم�شق

1412هـ1992 /م.
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المراجع الأجنبية المترجمة �إلى العربية
 تاريخ الأدب العربي :كارل بروكلمان ،ترجمة عبد الحليم النجار و�آخرون ،الطبعةالرابعة ،دار المعارف ،القاهرة.

 تاريخ التراث العربي :للدكتور ف�ؤاد �سزكين ،ترجمة د .محمود فهمي حجازي ،ود.فهمي �أبو الف�ضل ،طبعة الهيئة الم�صرية العامة للكتاب1977 ،م.

 تاريخ الدولة العربية من ظهور الإ�سالم �إلى نهاية الدولة الأموية :يوليو�س فلهوزن ،ترجمةالدكتور محمد عبد الهادي �أبو ريدة ،الطبعة الثانية ،القاهرة1986 ،م.

 تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية :كارل بروكلمان ،ترجمة د .نبيه �أمين فار�س ومنير البعلبكي،دار العلم للماليين .بيروت1984 ،م.

 تاريخ العرب( :مطول) فيليب حتي ،مع د� .إدوارد جورجي ود .جبرائيل جبور ،الطبعةالثالثة ،دار الك�شاف بيروت1961 ،م.

 تاريخ العرب العام� :سيديو ،نقله �إلى العربية عادل زعيتر ،مطبعة الحلبي ،القاهرة1969 ،م. دائرة المعارف الإ�سالمية :ت�صدير وترجمة عبد الحميد يون�س و�أحمد ال�شنتاوي ،مطبعةالمعارف ،بيروت1882 ،م.

 درا�سات في ح�ضارة الإ�سالم :هاملتون جب ،ترجمة �إح�سان عبا�س و�آخرين ،بيروت،1964م.

 العرب في التاريخ :ت�أليف برنارد لوي�س (1916م) ،تعريب :نبيه �أمين فار�س ومحموديو�سف زايد ،دار العلم للماليين ،بيروت1954 ،م.

 -الفتوحات العربية الكبرى :جون باجود جلوب ،تعريب وتحقيق خيري حماد ،مكتبة
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المثنى ،بغداد1963 ،م.
 محمد في مكة :مونتجمري وات ،تعريب� :شعبان بركات ،المكتبة الم�صرية1952 ،م.Lammens: S. J. la cite arabe de taif a la veille de L›Heigire (((.

المجالت والدوريات
 مجلة الم�شرق ،الأب لوي�س �شيخو ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت 1898م ،مقال بعنوان(من رم�ضاء مكة �إلى م�صيف الطائف) بقلم الأب فردينان توتل الي�سوعي.

 مجلة المجمع العلمي الهندي بجامعة عليكره الإ�سالمية بالهند ،المجلد الثامن ،عددرم�ضان 1403هـ يونيو 1983م ،مقال بعنوان (دالية �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي).

 مجلة العرب ال�سعودية .المجلد الثاني الجزء الخام�س� ،صفحة  406وما بعدها ،دار اليمامةللبحث والترجمة والن�شر.

 مجلة المقتطف ،عدد مايو 1945م. مجلة المورد العراقية ،العدد الأول من المجلد الرابع� ،صفحة .145 مجلة المنهل ،ال�سنة الرابعة 1358هـ ،من �ص  176-174ومن �ص .189-187 مجلة كلية الآداب ،جامعة الإ�سكندرية ،المجلد الخام�س ع�شر ،مقال للأ�ستاذ محمدخلف اهلل �أحمد بعنوان (حكمة �أبي تمام).

((( (ترجمت اجلزء اخلا�ص بالطائف؛ لأن الكتاب غري مرتجم).
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