
طائِف األَدبيَّة )1( * ِسْلِسَلُة اللَّ

َراِري الدَّ

َراِري ِفي َتْرِقيِص الذَّ

إعداُد
أ.د. أحمد بن علي الَقْرين

1442 هـ



2

الـنَّْشرُة األُولى
ُجماَدى اآلِخرة 1442 هـ 

لِلتَّواُصِل َمَع الـُمَؤلِِّف

َبكيِّ على الَبريِد الشَّ

DAL1388@gmail.com



3

َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

َراِري( ــاَب )الـــــدَّ ــَت ُأْهــــِدي كِ
َراِري ــــــذَّ ــــاِت ال ــــَزَق ـــي َزْق فِ

ى ــِدْي الـــــُمــَفــدَّ ــي ــِف ـــ ــــى َح إَِل
ــَداِري ــَم ـــ ـــى اْمــــتـِـــَداِدْي ال إَِل

َيـــــــــْوٍم َذاَت  ــــُه  َلــــَعــــلَّ
َيـــُكـــوُن ِمــْثــَل )الــُبــَخــاِري(

ــًهــا ــْق فِ َحـــْنـــَبـــِل(  ـــــِن  )اْب َأِو 
الــَوَقــاِر ِذْي  ـــٍك(  ـــالِ )َم َأْو   

ـــٍع ـــي َرفِ ــــاٍن  ــــَك َم ِذْي  َأْو 
  فِي النَّاِس َكــ )الَبـْرَبـَهاِري()1(

ه��و الحس��ُن بُن عليِّ بِن خل��ٍف الَب�ْرَب�َهاري، ش��يُخ الحنابل��ِة يف العراِق )ت   )1(
329ه�(.

= ٍة اجتاَز بالجانِب الغربيِّ  كانْت له مكانٌة عظيمٌة عنَد الناِس، حتى إنَّه ذاَت مرَّ
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

ــٍب ــي ــطِ َخ َأْو  َشــــاِعــــرٍ  َأْو 
ـــَواِري َكـــالـــضَّ ـــــاِرٍس  َف َأْو   

)الـَحِريِري( َكــ  َكــاتِــٍب  َأْو 
إَِداِري َأْو  َقــــائِــــٍد  َأْو    

ــــْن َســـــَأْلـــــُت إَِلـــــــِهـــي ــــكِ َل
ـــــَداِر ـــــتِ َواإِلْق الـــــــُجـــوِد  َذا 

ُلْطـًفا ــلَّ  ــُك ال ــْجــَمــَع  ـــ َي َأْن 
َفــــَخــــاِر َوُكــــــــــلَّ  ــــــــُه،  َل  

ــــِدي ـــَك )َأْحـــــــَمـــُد( ُأْه ـــْي إَِل
َراِري( ــــدَّ )ال ــاَب  ــَت كِ ُحـبًّا:    



�ُتُهم حتى س��مَعها  َتُه أصحاُبُه، فارتفَع��ْت َضجَّ = م��ْن بغ��داَد فَعَط��َس، فَش��مَّ
الِخليفُة الراضي باهللِ العّباسي وهَو يف َرْوشٍن! فسأَل عن الحاِل؟ فُأْخبِ�َر هبا، 

فاْسَتْهَولها!!
انظــر: طبق��ات الحنابلة البن أبي يعلى )44/2(، وتاريخ اإلس��ام للذهبي 

.)573/7(
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

ْلِسَلِة َمُة السِّ ُمَقدِّ
الحمُد هللِ وليِّ اإلحسان، عظيِم االمتنان، أنزَل بِرحمتِِه الُقرآن، 
َمُه بـفضِلِه البيان، وأْقَدَرُه بـَِمنِِّه على  وخلَق بـِِحكمتِه اإلنسان، وعلَّ

التِّبيان، وكلُّ ذلك عنَده بُحْسبان.

اِن األْكَمالن، على ســيِد ولِد عدنان،  والصالُة والســالُم األَتـمَّ
الــذي أعجــَز الُبَلغاَء بِِفَقــٍر كالـِعْقيــان، وأفحَم الُفَصحــاَء بُِجَمٍل 
كالُجمان، فظهَر عليهْم بناصِع البيان، وَفَلَج عليهْم بقاطِع الُبرهان، 

حتى َعاَل َكالُمه على َكْيَوان.  

ا بعُد، أمَّ
، وَشريِف المناِصْب.  فإنَّ يف األدِب: ُغْنيًة عن َكريِم المناِس��بْ
فه��و للعقوِل َب�ْهَج��ْه، وللُقلوِب ُم�ْهَج��ْه. َزْيُن ال�َمجالِ��ْس، وُأْنُس 
ْع. َب�ْحُره َنْضَناْض، وَذْيُلُه  ال�ُمَجالِْس. ُنوُرُه ُمَشْعَش��ْع، وَنْوُرُه ُمَوشَّ

َفْضَفاْض. »ِحْليُته ال َتْخَفى، وُحْرمُته ال ُت�ْجَفى«)1(.

مين، وما  نٌة من كاِم غيري من األدباِء المتقدِّ َصُة ُمَضمَّ تنبيه: العباراُت المنَصَّ  )1(
عداها فهو من كامي. 
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

وهو ُبس��تاُن الَعْقل، وُعن��واُن الَفْضل. ِزيَنٌة ل�َِم��ْن َت�َزيَّا، وَهْيئٌة 
ا َعَداْه، وُأْنُش��وَطٌة لمن َع��اَداْه. وهَو  ا. فيِه ُأْش��ُغوَلٌة َعمَّ لِ�َم��ْن َت�َه�يَّ

�َلُه فقِد  »َوس��يَلٌة إلى ُكلِّ فضيلْة، وَذريَعٌة إلى ُكلِّ َشريعْة«. َمْن َحصَّ
َف يف الَقوِل كما َيَشا. وَمِن  َشا، وَتَصرَّ اْنَتَشى، وزاَد َج�َمااًل على الرَّ
اْس��تكَث��َر من��ُه َرقَّ َطْبُعْه، وراَق َصْنُعْه، وَترْقرَق ِش��ْعُره وَس��ْجُعْه. 
»َفَليَت ِشْعري َأيَّ َشيٍء أدرَك َمْن فاَتُه األَدْب، وأيَّ َشيٍء فاَت َمْن 

أدرَك األَدْب؟!«.

و»َم��ْن َقَعَد بِه َحَس��ُبْه، هنَض به أدُبْه«. ألنَّ »ِعزَّ الماِل َوِش��يٌك 
َذهاُب��ْه، َجديٌر انقطاُعُه وانقاُبْه. وِعزُّ الَحَس��ِب إلى ُخموٍل وُدثوٍر 

وُذبوْل، وِعزُّ األدِب راتٌب واصٌب ال َيزوْل«. 

ـــلُّ الــَفــَتــى ــى ُك ــَت ــَف »َلـــْيـــَس ال
ــــــْه َأَدبِ ــــي  فِ الـــَفـــَتـــى  إاِلَّ    

ــى ــَت ــَف ال آَداِب  ــــُض  ــــْع َوَب
ــــْن َنــَســبِــْه« ــــِه ِم بِ ــــــى    َأْوَل
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

رِّ بَقَلِمْه. ْحِر ِمْن َفِمْه، وَنْظُم الدُّ وَشْأُن األديِب: َنْفُث السِّ

َأْلَفاُظــُه َتنْـُفــُث  َمــا  ــْحُر  َفالسِّ
ــظِــُم َأْقــاَلُمــُه! ــا َتــنْ رُّ َم ــــدُّ  َوال

��ُم يف الُعق��وِل َلِك��ْن بالَكِلَم��اْت، والَحَكُم على  فُه��َو ال�ُمَتَحكِّ

فوِس يف َجميِع الحاالْت. َكاُمه ُدّر، وألَفاُظه ُغ�ّر، وَمْدُحه ُق�ّر،  النُّ

وِهَجاُؤه ُم�ّر.
»ُيؤلِّــُف اللُّؤلَؤ الـَمنُثوَر َمنطُِقُه

رَّ بِاألَْقاَلِم يف الُكُتِب!«  وَينُْظُم الدُّ

إِْن َنَطَق يف َم�ْجِلٍس فالَجِميُع ُخْرس، وإْن حاَضَر يف ناٍد فكأنَّهم 

��واِجُع  يف ُعْرس. ُتْصغي َلُه األرواُح َقْبَل األْش��باْح، وَتْطَرُب لُه السَّ

َفوَق األْدواْح. فبيَن كاِمه وكاِم غيِرِه َكَما بيَن األْل�َماِس وال�َخَرْز، 

��َنِة ال�َج��َرْز، والَبْحِر  ��َنِة ال�ِخْصب��ِة والسَّ والَحْنَظ��ِل والَك��َرْز، والسَّ

َجْز. الطويِل وَب�ْحِر الرَّ
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

وا، وَم�َح��لُّ اأُلْنِس أيَن  و»أهــُل األدِب: ُهُم األكث��روَن وإْن َقلُّ
ئِّب، وَتَتهاَدى إليهُم الُقلوُب  وا«. ترتاَمى إليهُم األعناُق وَتْش��رَ َحلُّ
وَت�ئِ��ّب، فَوْقُعهْم يف النف��وِس قائ��ٌم ُمْتَل�ئِّب. َم�َجالُس��هم بالَفوائِد 

عاِمَرْه، وَموائُدهم بالَفرائِد غاِمَرْه، وَكلماُت�هم بال�َخرائِد زاِخَرْه.  
َتَتناَثـــُر الِعْقَياُن ِمــْن َكِلماتِـهْم

 َفَتِميُل ِمْن َطَرٍب ُغُصوُن الَباِن!

طائِف األدبيَِّة( الت��ي َجمْعُت فيها  ِمْن ُهنا كانــْت )ِسْلِســَلُة اللَّ
َدْر. ِمَن القصائِد  م��ا َمُلَح وَنَدْر، وَصَفا ِمَن الَكَدْر، يف ال��ِوْرِد والصَّ
ئَقْه؛  عاِت الشائَقْه، وال�ِحَكِم الرائَقْه، واألمثاِل الاَّ الفائَقْه، وال�ُمَقطَّ
ائَق��ْه. وإِلْحَياِء َما اْندَث�َر ِمْن َمَعالِ���ِم اأَلَدْب)1(، وَضمِّ  لِتْحس��يِن الذَّ

هذا موضوٌع َيطوُل َش��ْرُحه، لكنِّي ُأِحبُّ أْن ُأش��يَر هن��ا بإيجاٍز إلى أنَّ األدَب   )1( 
- كغيِره من الفنوِن – قد َم�رَّ بأطواٍر وَمراحَل كثيرٍة، وما زال َينمو وَيتطّوُر وَيرتقَّى 
وَت�َتكاثُر ألواُنه وأنواُعه إلى َعْهٍد قريٍب، حتى جاء َعْصُرنا الحاضُر – وهو مِْن 
بدايِة القرِن الرابِع َعَشَر )1300ه�( حتى اليوِم - الذي ُيَعدُّ َعْصَر االنحطاِط 
والضعِف يف جميِع العلوِم والفنوِن والمعارِف! حيُث اْنَدَرَس��ْت فيِه كثيٌر من 
حاِت،=  تلَك الفنوِن واأللواِن األدبّيِة الباِذخِة أو كادْت! – كالمقاماِت، والمَوشَّ
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

ا َوَصَل إلينا ِم��ْن آداِب الَعَرْب.  م��ا َتناَث���َر ِمْن َأْوَراِق ال�َه��َدْب، ِم�مَّ
ميْن،  اْء، وَج�ْمَع ال�ُمت�َع�لِّ ُمْسَتْهِدًفا ُج�ْمُهوَر اأُلدباْء، وَج�ْمَهرَة األلِ�بَّ

ِفيْن.  اَع ال�ُمَث�قَّ وُج�مَّ

ِق األْوَطاْر، وبارْك يف األْسَطاْر، واْنُشْرَها يف األْقَطاْر.  ُهمَّ َحقِّ فاللَّ

واْرُزْقنا َح�ْمًدا ُيوِصُل إلى َح�ْمد، وَسْعًدا ُيْفِضي إلى َسْعد، وَم�ْجًدا 

�راِت، وال�ُمكاتب��اِت بأنواِعه��ا،  ي��اِت، والَبِديِع�يَّ��اِت، وال�ُمَش��جَّ =  وال�ُمَعمَّ

وال�َمَاِحِن، وَغيِرها – وذلك؛ بسبِب ضعِف ال�َمَلَكِة اللُّغوّي�ِة واألدبّي�ِة، وَوْهِن 

 علوِم اآللِة لدى َكثيٍر من المنتس��بيَن للعلِم واألدِب يف الَعْصِر ال�ُمَش��اِر إليه!

ْه، ما أش��اَعُه وأذاَعُه بعُض الدارس��يَن، مِن  ْه، والمرَض ِعلَّ ا زاد الطِّيَن بِلَّ ومِ�مَّ

أنَّ القرَن السابَع الهجريَّ وما بعَده – أي الفرتَة الواقعَة بعَد سقوِط بغداَد سنَة 

)656 ه�( - هي ُعصوُر انحطاِط األدِب!!

وهو كاٌم َواٍه، من قلٍب َس��اٍه! بِل الصواُب أنَّ االنحطاَط هو يف تركِهم تلَك 

وايِة! وال�َمْسرحّيِة!  األنواَع األدبيَة الفائقَة، واس��تبدالِ�هم إيَّاها: بالِقّصِة! والرِّ

ْعِر ال�َمنُثوِر! والنَّ�ْثِر ال�َمْشُعوِر! حيُث استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو  والشِّ

وا يف ُسباتِ�ِهم وَغطُّوا!  َخْي�ر!! فَلْي�َتُهم َسَكُتوا إِذ اْن�َحطُّوا، واْستمرُّ

وبكلِّ حاٍل؛ فليَس هذا َموضَع ُمناقشِة هذا القوِل وبياِن َعواِره وَوَهائِه.
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ُيْعِلي إلى َم�ْجد. وَهْب لنا ُغْنًما بَِا َصْول، وَفْرًضا بَِا َعْول، وَن�ْواًل 

َمَع الَطْول، وَصواًبا ِمَن الَقْول.

ْقَوِم َطِريْق. واهلُل َوليُّ التْوِفيْق، الهاِدي أِلَ

وَكَتَب
أحمد بن علي بن أحمد الَقْرين

َطيبة
1442هـ
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الَبْدُء
ِه  ــالُم َعلى َنبيِّ الُة َوالسَّ ْد. َوالصَّ الـَحْمُد هللِ َكَما َيـِجُب َأْن ُيـَحـمَّ

ْد. ُمـَحمَّ

ا بعُد، أمَّ

ْعِر عادٌة َعربّيٌة َم�ْحمودٌة، بدأها  فإنَّ َتْرِقيَص ِصغاِر األوالِد بالشِّ
العرُب يف جاهلّيتِهم، واس��تمّرْت بعَد ذلك يف اإلس��ام، ثم تنامى 

ها إلى َعْهٍد قريٍب، ثم اندثرْت أو كادْت! َمدُّ

ب��ْل ال َيبع��ُد أْن ُيقال إهنا ُس��نٌة؛ لم��ا ُيرَوى يف ذلك ع��ن النبيِّ 
، وعن الصحابِة ، كما سيأيت.

وكان َيتوّل��ى ذل��ك يف الغال��ِب اآلب��اُء واألّمه��اُت، واألجداُد 
اُت، واألَخواُت. والجدَّ

قون يف َترقيِصهم بي��ن األبناِء والبناِت، وإْن كان  وكان��وا ال ُيفرِّ
الذكوُر قد نالوا الحظَّ األوفَر من ذلك!
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وهــذه العــادُة العربّيــُة األصيلــُة ُيطَل��ُق عليه��ا عن��د العرِب: 
ـْهِميُم)2(،  ْقـَزَقُة)1(، والتَّ �ْرِقيُص كما أسلفنا، كما ُيطلُق عليها: الزَّ التَّ
ْنِزَية أو  ـــزُّ أو التَّ ـْنـِقـيـــُز)4(، والـُمناغــاُة)5(، والنَّ ـْنـِفـيـــُز)3(، والتَّ والتَّ
ـْزِفيـــُن)8(. وبع��ُض ه��ذه  ْفـــُن أو التَّ ـْزَنــَزة)6(، والَبْأَبــاُء)7(، والزَّ النَّ

نٍة كتنويِم الطفِل بالشعِر مثًا. األسماِء ت�ختصُّ بحاالٍت معيَّ

ش��مس العل��وم ودواء كام الع��رب م��ن الُكل��وم للِحْمي��ري )2745/5(،   )1(
ومختار الصحاح للرازي )ص: 136(.

تاج العروس للزبيدي )121/34(.  )2(
المحك��م والمحي��ط األعظم البن ِس��يده )62/9(، والصح��اح للجوهري   )3(

)899/3(، ولسان العرب البن منظور )419/5(.
مقايي��س اللغة البن ف��ارس )459/5(، والقاموس المحي��ط للفيروزآبادي   )4(

)ص: 527(، وتاج العروس للزبيدي )361/15(.
مجمل اللغ��ة البن فارس )ص: 876(، والنهاي��ة يف غريب الحديث واألثر   )5(

البن األثير )88/5(.
معج��م دي��وان األدب للفارابي )359/2(، وأس��اس الباغة للزمخش��ري   )6(
)ص: 627(، والعام��ي الفصي��ح - م��ن إص��دارات مجم��ع اللغ��ة العربي��ة 

بالقاهرة - )6/24(. 
لسان العرب )198/1(، ومعجم متن اللغة ألحمد رضا )232/1(.  )7(

لسان العرب )197/13(، وتاج العروس )147/35(.  )8(
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ى  وأوُل م��ن َعِلمُت��ه أّلَف يف ه��ذا الموضوِع محمُد ب��ُن المعلَّ
ا قبَل سنة 243 ه�()1(، حيُث  األزدي البصري النحوي، )كان َح�يًّ

أّلَف كتاَب »الرتقيص«، لكْن لم أقْف على كتابه هذا.

وهذه العادُة لها فوائُد محمودٌة على األطفاِل.

َج��ِز َوَنْحِوه من  غي��ِر بالرَّ قــال ابُن الجــوزي: »الرتقي��ُص للصَّ
اْلَكَاِم اْلُمَرتَِّب أْسرُع إليقاِظ ِفْطنتِه«)2(.

وقــال الجاحُظ: »إّن الصبيَّ َيبكي ُبكاًء َش��ديًدا ُمتِعًبا ُموِجًعا، 
واَر، أو  فإذا كان��ِت األمُّ جاهلًة حّركْت��ه يف المهِد حركًة ُتورُث��ه الدُّ
نّومْت��ه بأْن تضرَب يَدها على جنبِه. ومتى نام الصبيُّ وتلك الَفْزعُة 
��ْل ببعِض ما ُيلهيِه  ْوع��ُة أو المكروُه قائ��ٌم يف َجوِفه، ولم ُيعلَّ أو اللَّ
ه، حت��ى يك��وَن نوُمه على ُس��روٍر، فَيْس��ري فيِه  وُيضِحُك��ه وَيس��رُّ
؛ فإّن  وَيعم��ُل يف طباِعه، وال يكوَن نوُمه على َف���َزٍع أو َغْيٍظ أو َغمٍّ

ذلك مّما َيعمُل يف الفساد.

انظر: اتفاق المباين وافرتاق المعاين للدقيقي )ص: 132(.  )1(
كشف المشكل من حديث الصحيحين )42/1(.  )2(
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واألمُّ الجاهل��ةُ وال�ُمرقِّصُة ال�َخْرقاُء، إذا لم َتعرْف َفْرَق ما بيَن 
هاتي��ِن الحالتي��ِن، َكُثَر منها ذلك الفس��اُد، وت��رادَف، وأعاَن الثاين 

األّوَل والثالُث الثايَن حّتى َي�خرَج الصبيُّ َمائًِقا«)1(.

كما أنَّ فيه تعويًدا آلذاِن الصغاِر على سماِع الشعِر، واستعذابِه، 
وقّيِة واألدبّيِة واإليقاعّيِة. هم الُخ�ُلقّيِة والذَّ وتنميِة مدارِكهم وحواسِّ

عَر َتْعُذْب ألسنُتهم«. وا أوالَدكم الشِّ قالت عائشُة :  »َروُّ

وقــال معاويــُة : »يج��ُب على الرج��ِل تأدي��ُب ولِده، 
عُر أعلى مراتِب األدِب«. والشِّ

كم  ��عَر، واْجعلوُه أك��َر همِّ وا أوالَدكم الشِّ وقــال أيًضــا: »َروُّ
وأكثَر آدابِكم«.

وبعث زياٌد بولده إلى معاويَة ، فكاَش��فه عن فنوٍن من 

عَر، فقال:  العلم فوجده عال�ًما بكلِّ ما س��أله عنه، ثم استنشده الشِّ

الحيوان )287/1(.  )1(
والمائُق: األحمُق، والسريُع البكاء القليُل الثََّبات. المعجم الوسيط )892/2(.

وانظر: الكامل يف اللغة واألدب للمرّد )114/1(.
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َيُه  ل��م أرِو منه ش��يًئا! فكت��ب معاويُة إلى زي��اٍد: »ما منع��َك أْن ُتروِّ

، وإْن كان البخيُل لَيرويِه  ��عَر؟ فواهلل إْن كان العاقُّ لَيرويِه فَيَب�رَّ الشِّ

فَيسُخو، وإْن كان الجباُن لَيرويِه فُيقاتُل«. 

��عَر،  هُم الشِّ ب ولِده: »َروِّ وقــال عبُد الملــك بُن مروان لم��ؤدِّ
عَر: َي�ْمُجُدوا وَيْنُجُدوا!«.  هُم الشِّ َروِّ

وا أوالَدكم  وقال الزبيُر بُن بّكاٍر: س��معُت الُعَمريَّ يقوُل: »َروُّ
ُع قلَب الجباِن، وُيطلُق َيَد  ��عَر؛ فإنَّه َي�ُحلُّ ُعْقدَة اللساِن، وُيشجِّ الشِّ

البخيِل، وَي�ُحضُّ على الُخُلِق الجميِل«)1(.

وُأِحبُّ أْن ُأِشــيَر هنا إلى َدوِر األمِّ الراش��دِة يف هذا األمِر؛ فإنَّ 
ت�حفيَزه��ا أوالَدها الصغاَر هبذه األش��عاِر ونحِوها - ولو بَلْهجتِها 

انظــر ما تقّدم يف: النفقة على العيال البن أبي الدنيا )512/1(، والمجالس��ة   )1(
وجواه��ر العل��م للدين��وري )516/4(، وربي��ع األبرار ونص��وص األخيار 
للزمخش��ري )426/1(، والعقد الفريد البن عبد ربه )124/6(، والعمدة 
يف محاسن الشعر وآدابه للقيرواين )30/1(، وزهر األَكم يف األمثال والحكم 

للُيوسي )45/1(.
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ِة طفِلها حااًل ومآاًل.  العاِمّيِة)1( - له أثٌر إيجابيٌّ عظيٌم يف َنفسيَّ

�ا خرُج  ول��ذا قال عليُّ ب��ُن أبي طال��ٍب  يوَم خي��َر ل�مَّ
ى المس��لميَن  َمِلُك اليهوِد َمْرَحُب َيخِطُر بس��يِفه، ويرتجُز، ويتحدَّ

للمبارزِة : 

َحــْيــَدَرْه ــي  ُأمِّ ـْتنِي  َسـمَّ الَّــِذي  ــا  َأَن

ــِه اْلــَمــنْــَظــَرْه ــرِي ــاٍت َك ــاَب َكــَلــْيــِث َغ

ــنَْدَرْه)2(  ــاِع َكْيَل السَّ ُأوفِيِهــُم بِالصَّ

كما فعلْت حليمُة بنُت الشيِخ مصطفى بِن عّزوز والدُة شيِخ األزهِر اإلماِم/   )1(
محمد الخضر حسين ، حيُث كانْت ترفُع وليَدها يف ِصَغِره بين يديها، 

وُتربُِّت عليه، وُتداعُبه وهي ُتنشُد:
إْن َشاَء اهللْ َيا َأْخَضْر        تِْكَبْر وْتُروْح األَْزَهْر!

َق اهلُل  ُأمنّي�َتها، وإذا بوليِدها ينتقُل من تونَس إلى دمش��َق، ويجوُب  فحقَّ
البل��داَن واألمص��اَر إلى إس��طنبوَل وبرلي��َن، ثم إل��ى القاهرِة؛ ليصب��َح إماًما 
ورئيًسا ل�َمْشيخِة األزهِر س��نَة )1372ه�(! انظر: موسوعة األعمال الكاملة 

لإلمام محمد الخضر حسين )32/1(.
تنبيه: هذا هو الصواُب يف كتابِة هذه األبياِت - وما سيأيت بعُد – إذا كانْت من   )2(
؛ ألنَّ  َمشطوِر الرَجِز أو َمنهوكِه، وهو أْن يكوَن كلُّ بيٍت منها يف سطٍر ُمستقلٍّ
= َعروَضه وَضْرَبه ُمّتحداِن، فيكوُن كلُّ واحٍد منها بيًتا مستقًا بنفِسه. 



18

َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

فضرَب رأَس َمْرَحٍب فقتَله، ثم كان الفتُح على يدْيِه)1(.

ُة ُتوفِّي عنها  ُة القرش��يَّ لِب الهاش��ميَّ ُة بنُت عبِد المطَّ وهذه صفيَّ
بير،  اُم بُن ُخويلد وترك لها طفًا صغي��ًرا هو ابُنها الزُّ زوُجها الع��وَّ
ِة والَحرِب،  ��أته على الُخُش��ونِة والبْأِس، وربَّْته على الُفروس��يَّ فنشَّ
! ودأبت على أْن  ��هاِم وإصاِح الِقِس��يِّ وجعلْت ُلعبَته يف َبْرِي السِّ

َتقذَفه يف كلِّ َم�ُخوفٍة وُتْقِحَمه يف ُكلِّ خطٍر!

��ى إنَّها  ًحا، حتَّ د، ضربْته َضرًب��ا مرِّ ف��إذا رأْت��ه أحج��َم أو ت��ردَّ
ُعوتِب��ْت يف ذلك م��ن نوفِل بِن ُخويل��د أكِر أعماِم��ه؛ فقد قال لها 
ذاَت يوٍم وقد ضربْته: ما هكذا ُيضرْب الولُد! إنَّك تضربيَنه ضرَب 

! فارتجزْت قائلًة: ُمبغضٍة ال ضرب أمٍّ

قين للرتاِث وكثيٍر من الطابعين، حيُث َيضعون  = خاًفا لصنيِع بعِض ال�ُمحقِّ
كلَّ بيتي��ِن يف س��طٍر واحٍد وكأهنما َش��ْطريِن لبيٍت واحٍد! وه��ذا مخالٌف لما 

 . جرى عليه العمُل مِن َجْعِل كلِّ بيٍت يف سطٍر مستقلٍّ
صحيح مسلم )1440/3(.  )1(

الحيدرة: األَسد.
والسندرة: مكياٌل كبيٌر.
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َمــْن َقــاَل لِــي: ُأْبِغُضُه، َفَقــد َكَذْب

ــْب ــِل ـــْي َي ـــَك ـــمـــا َأْضــــرُِبــــُه لِ وإنَّ

ــَلْب بِالسَّ َوَيأتِــي  الَجْيــَش  َوَيْهــِزَم 

فكان بعُد من الُفْرساِن المعدودين كما هو معلوٌم)1(.

َب إماُم النحِو س��يبويِه هبذا اللقِب الَحَسِن - ومعناُه رائحُة  وُلقِّ

��اِح -؛ ألنَّ والدَت��ه كان��ْت ُترقِّصه بذلك اللق��ِب وهو صغيٌر،  التفَّ

فبقَي عليِه يف الِكَبر!)2(.

انظر: الطبقات الكرى البن س��عد )94/3(، ونس��ب قريش للزبيري )ص:   )1(
230(، وس��مط الآللي يف ش��رح أمالي القالي للبكري )118/1(، وش��رح 
أدب الكاتب للجواليقي )ص: 81(، واإلصابة يف تمييز الصحابة البن حجر 

)18/4(، وصور من حياة الصحابيات للباشا )ص: 21(.
ومعنى َيِلْب: أْي يصبُح لبيبًا، واللبيُب: الذكيُّ العاقُل.

انظر: إنباه الرواة للِقْفطي )355/2(، وبغية الوعاة للسيوطي )229/2(.  )2(
وعلى العكِس من ذلك، فقد تكون األُمُّ أو ال�ُمرقِّصُة َخْرقاَء – كما أشار إلى 
ُب ولَدها بلقٍب قبيٍح َيستعيُب منه الولُد حيَن  ذلك الجاحُظ فيما سبق – فُتلقِّ
= يكُبُر، ويبقى عليه أبًدا!       
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= فِمْن هؤالِء :
- عبُد اهلل بُن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاش��م كان 

لقُبه َببَّه! 
ه ُترقُِّصه وهو طفٌل فتقول: فقد كانت أمُّ

ــــــْه ــــــبَّ ـــــــــنَّ َب ـــــــــَح ـــــــــكِ أَلُْن
ــــــــْه ــــــــَدبَّ ـــــــــــًة ِخ ـــــــــــاِرَي َج
ـــْه! ـــَب ـــْع ـــَك ـــــــَل ال ـــبُّ َأْه ـــُج ــــ َت

��ا، فأت��ى عبَد اهلل ب��َن ُعَم��ر ، فس��لَّم علي��ه، والقوُم  فق��دم م��رًة حاجًّ
ْحمن  جل��وٌس معه، فل��م َيَرُه َبشَّ به كما كان يفعل، قال: فق��ال: يا أبا عبد الرَّ
أَم��ا تعرفني؟! قال: بلى، ألس��َت َب�بَّْه؟! فضحك القوُم، فش��قَّ ذلك عليه.... 

المؤتلف والمختلف للدارقطني )267/1(. 
ي بذلك ألنَّ  ْنَية! ُس��مِّ - وكان مالُك بُن مالِك بِن ثعلبَة األس��ديِّ ُيقال له: الزِّ

ه سلمى بنَت مالِك بِن غنم كانْت ُتَرقُِّصه يف ِصَغره وتقول: أمَّ
ِزْنــَيــتِــي! بِـــَأبِـــــــْي     َوا 
ـــتِـــي! ـــَي ـــــا ِزْن ــــُت َأَن ــــَدْي َف

  ِّا وفدوا على النبي ْنَيَة! وبقيْت يف عقبه بعد ذلك! فل�مَّ َي الزِّ َفُسمِّ
أنك��ر عليهم ه��ذا اللقَب وغيَّ��ره. انظر: الطبق��ات الكرى البن س��عد )6/ 

157(، ومختلف القبائل ومؤتلفها البن حبيب )ص: 45(.
��ه كانت ُترقِّصه به.  - وكان الش��اعُر األْخَط��ُل يف صغره ُيلقَّب َدْوبًا! ألنَّ أمَّ

المزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي )367/2(.
- وكان اإلم��اُم محمُد بُن عبد الكريم الرافعي القزويني ُيلقَّب بباَبَوْيه، وكان 
 يك��ره ذل��ك، ويذك��ر أنَّ َعم��ًة له كان��ت ُترقِّصه ب��ه يف صغره، فاش��تهر به! =
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والشواهُد على ذلك كثيرٌة سيأيت بعُضها يف َتضاعيِف الكتاب.

لِة بي��ن الطفِل وبيَن ُأّمه منُذ  وقد أثبتِت الدراس��اُت ُوثوَق الصِّ
أْن كان َجنيًنا يف بطنها؛ حيُث َيس��مُع ضرباِت قلبِها. كما أنه ُيدرُك 
ه يف ِحْضنِها لِيناَم، أو  م��ا حوَله وهو َبْعُد يف َمْهِده، عندم��ا تأخُذه أمُّ

ُصه لِيكفَّ عن البكاء)1(. ُترقِّ

كم��ا َيظهُر يف ه��ذه الرتقيصاِت َحَدُب اآلب��اِء واألمهاِت على 
ْؤدِد لهم.  هم الخيَر والتفّوَق وبلوَغ السُّ أوالِدهم، وُحبُّ

َجِز أو َمْنهوِكه)2(؛  وغالُب أبياِت الرتقيِص هي من َمْشطوِر الرَّ

= التدوين يف أخبار قزوين للرافعي )330/1(. 
ى  - وكان محم��ُد بُن إس��ماعيل بن إبراهيم َطَباَطَبا الحس��ني العلوي. ُيس��مَّ
ه كانت ترقِّصه به يف صغره وتقول: َطَبا َطَبا. يعني: َن�ْم  ه »َطَباَطَبا«؛ ألنَّ أمَّ َجدُّ

َن�ْم! النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة البن َتغري بردي )219/3(.
انظر: مجلة الرتاث العربي – العدد 98 )ص: 87(.  )1(

بحُر الرَجِز أصُل تفاعيله:  )2(
 ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

. ومجزوًءا؛ فيبق��ى على أربٍع.  ��تُّ ��ا؛ فتبقى له تفاعيُله السِّ وهو يس��تعمل تامًّ
= وَمشطوًرا؛ فيبقى على ثاٍث. وَمنهوًكا؛ فيبقى على اثنتيِن.  
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غاِر؛  وذلك أنس��ُب ش��يٍء للرتقيِص والتغنِّي، كما أهنا مناسبٌة للصِّ
من حيُث فهُمهم لها، وإدراُكهم لمعانيها من غيِر تعقيٍد.

َحُف األدبّية، َمنثورًة  رّية، والتُّ ��عْ َرُف الشِّ  وقد َصاَدْفُت هذه الطُّ
يف كت��ِب األدِب، وكت��ِب األخباِر، وكتِب التاري��ِخ والرتاجِم، ويف 
ُمْعَجماِت اللغِة، فرأيُت َل�مَّ َشْعثِها، وَض�مَّ َنَشِرها يف هذا الديواِن؛ 

ْوِق والتَّْوق! أُلْت�ِحَف هبا أهَل الذَّ

ا  ْرَف عمَّ لكنَّني انتقيُت منها أحسَنها وأجمَلها، وَغَضْضُت الطَّ
فيه ُهْجنٌة يف اللفِظ، أو َقْدٌح يف االعتقاِد، أو َخْدٌش يف األخاِق)1(، 

فلم أذكْر من ذلك شيًئا.

= وَت�تَِّحُد أعاريُضه وأضرُبه يف الصّحة، فله على ذلك أربُع أعاريَض وأربعُة 
أضرٍب. أهدى سبيل إلى ِعْلَمْي الخليل لمحمود مصطفى )ص:100(.

اًل ماتًعا عن بحر الرَج��ز للدكتور/محمد بن باتل الحربي،  وانظ��ر بحًثا مطوَّ
ق« )ص:175 – 200(. ُنشر يف كتاب »عبد العزيز المانع الباحث ال�محقِّ

من ذلك على سبيل المثال، ما جاء يف العقد الفريد البن عبد ربه )439/2(:   )1(
ه  »كان رج��ٌل من َطيٍء يقطُع الطري��َق، فماَت وترَك ُبنيًّ��ا رضيًعا، فجعلْت أمُّ

ُترقِّصُه وتقوُل:
الطَّريَقا ــَع  ــَط َق ــْد  ق َلــيــَتــُه  ــا  َرفِيَقا!َي ـــرِه  أْم يف  ـــرِْد  َي ــْم  ـــ وَل
والـَمِضيَقا الَفجَّ  أخاَف  َشِفيَقا!«وقْد  ــِه  ب كــاَن  أْن  ــَقــلَّ  َف
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  ِّوسوَف أبدُأ كتابي هذا بما ورَد من ذلك يف حقِّ النبي
وأهِل بيتِه وما جاء عن الصحابة ، ثم ما جاء عن بقّية الناس، 

كما ختمُته بفصٍل ذكرُت فيه لطائَف الرتقيِص وُمَلَحه.

وقد شرحُت غريَب ألفاِظ األراجيز أنَّى ُوِجَدْت.

ويف الِختاِم أقوُل: 
َيــا َناظِـًرا فِــي الكَِتــاِب َبْعِدي

ُمـْجَتـنِـًيــا ِمــْن ثِـَمــاِر َجْهــِدي
ـــاٍء ــــ ــٌر إَِلـــــى ُدَع ـــ ــي ــِق ــــي َف إنِّ

ُتـْهِديــِه لِـْي فِي َظــاَلِم َلـْحِدي

َوَكَتَب
أحمد بن علي الَقْرين

َطاَبة
1442 هـ
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َراِري الدَّ

َراِري يف َتـْرِقيِص الذَّ
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َراِري الدَّ
َراِري يف َتـْرِقيِص الذَّ

لِب بُن هاشٍم َجدُّ النبيِّ  إلى آمنَة  ذهَب عبُد ال�ُمطَّ
بنِت وهٍب أوَل ما َولدِت النبيَّ ، فأخَذه منها، وخرَج 
به إلى الكعبِة فطاف به ُأْسبوًعا، ثم قام عند ال�ُملَتزِم وجعَل يقول:

َوَهـــاِجـــِد ـــٍف  َطـــائِ ـــلِّ  ُك َربَّ  ـــا  َي
ـــِد ـــاِه َوَش ـــٍب  ـــائِ َغ ــــلِّ  ُك َوَربَّ 
اكِــِد الرَّ الطَّـُفــوِح  ْيــِل  بِاللَّ َأْدُعــْوَك 
الَكائِِد َكْيَد  َعنُْه  َفــاْصــرِْف  ــمَّ  اَلُه
ــوٍد َضــاِهــِد ــنُ َواْحـــطِـــْم بِـــِه ُكـــلَّ َع
ــــــِد ــَد اأْلََوابِ ــَخــلِّ ـــ َواْنـــِشـــْئـــُه َيـــا ُم
َصــاِعــِد)1( ــدٍّ  َوَج َراٍس  ُســـْؤَدٍد  فِي 

أنباء نجباء األبناء البن ظفر )ص: 9(، ومرآة الزمان يف تواريخ األعيان لسبط   )1(
ابن الج��وزي )37/3(، وجامع اآلثار يف الّس��ير ومولد المختار البن ناصر 

الدين )482/2(، وكنز الدرر وجامع الغرر البن أيبك )13/3(. 
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يف هذا الرَجِز من الغريِب:

قوُله: وَهاِجد، الهاجُد: هو النائُم.

ُفوُح: هو المْمتلُئ الذي بلغ غايَة ال�ِمْلِء  ـُفوح، الطَّ وقوُله: الطَّ
ْلمة غايَة الشّدِة والكماِل. حتى طفَح. وأراد به بلوُغ الظُّ

وقوُله: راِكد، الراكُد: الثابُت الدائُم.

، أي اللهّم. وهذا من كامهم معروٌف. وقوُله: الُهمَّ

، وُيس��تعمُل يف  قُّ وقوُله: واْحِطْم بِِه، الَحْطُم: هو الَكْس��ُر والدَّ
اإلهاِك، أي اْكِسْر بِه.

وقوُله: َعُنود، هو َفعوٌل من الِعناِد.

اِهُد: هو الظال��ُم المغتِصُب القاهُر، ومنه  وقوُلــه: َضاِهد، الضَّ
قوُلهم: فاٌن ُمْضَطِهٌد، أصُلها ُمْضَتِهد، فانقلبْت التاُء طاًء.

ْرُه وَأِطْل ُعُمَره، والنش��اُء ُيراُد به ُطوُل  وقوُله: َواْنِشــْئُه، أْي َأخِّ
الُعُمر.
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َوابِــد، الُخل��وُد: البق��اُء. واألوابُد: هي  ــَد اأْلَ وقوُلــه: َيا ُمـَخلِّ
الَوْح��ُش، والعرُب تضرب المثَل هبا يف البقاِء تقول: َبِقيُت ما َبِقَي 

األوابُد)1(. 


ُص  ُة ُمْرِضَعُة الرس��وِل  ُتَرقِّ كانت َحليمُة الس��ْعديَّ
الرسوَل  بما ُروي عنها:

َفــَأْبــِقــِه َأْعـــَطـــْيـــَتـــُه  إِْذ  َربِّ  ـــا  َي

ــــــِه ـــاَل َوَرقِّ ـــُع ـــــى ال ـــــِه إَِل َوَأْعـــــِل

ِه)2(  بِـَحقِّ الِعــَدا  َأَباطِْيــَل  َواْدَحــْض 

ويف روايٍة: َوَأْعِلِه إَِلى الُعاَل َوَأْرِقِه.

انظر ش��رَح المفرداِت الس��ابقِة يف: أنباء نجباء األبناء )ص: 9(، وكنز الدرر   )1(
وجامع الغرر )13/3(.

الخصائ��ص الك��رى للس��يوطي )100/1(، والمواه��ب اللدّني��ة بالمن��ح   )2(
للصالح��ي  والرش��اد  اله��دى  وس��بل   ،)92/1( للقس��طاين  المحمدي��ة 
)391/1(، وتاري��خ الخمي��س يف أح��وال أنف��س النفي��س للدي��ار بك��ري 

.)224/1(
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ِه«.ب��دون ألٍف؛ كما يف  رقــاين: »َوَأْعِلِه إَِلى الُع��َا َوَرقِّ قــال الزُّ
نسٍخ، وهو ما نقله أبو المظفر. ويف نسٍخ: »وأرقه« بألٍف، وكذا يف 

»السبل«. واأُلولى أنسُب؛ كما يفيده »القاموس«)1(.



ضاعة  ��ْيماُء )2( أخ��ُت النب��يِّ  م��ن الرَّ كان��ت الشَّ

شرح الزرقاين على المواهب اللدّن�ّي�ة بالمنح المحمدّية )274/1(.  )1(
اء با ي��اء، وهي ابنة  ــْيماء: بفت��ح الش��ين وس��كون الياء، ويق��ال: الش��مَّ الشَّ  )2(
الح��ارث ب��ن عبد العّزى بن رفاعة، من بني س��عد بن بكر، م��ن هوازن، قيل 
اس��ُمها: ُجَدام��ة - بض��م الجيم وفتح ال��دال- وقيل: ُحَذام��ة - بضم الحاء 
المهمل��ة وفتح الذال المعجم��ة - وقيل: ُخَذامة - بض��م الخاء المعجمة - 

وغلب عليها اسُم الشيماء. 
وهي ُأخُت النبي  من الرضاع، وبنُت مرضعته حليمة السعدية.

كان��ت ترقُِّص النبيَّ  يف طفولته، وتغنِّيه برجٍز من ش��عرها. ولما 
ظهر اإلس��ام أغارت خيُل المسلمين على )هوازن( فأخذوها فيمن أخذوا 

من السبي، فقالت: أنا أخُت صاحبكم! 
فقدم��وا هب��ا على النبيِّ  فعّرفته بنفس��ها، فرّحب هبا، وبس��ط لها 
رداءه، فأجلس��ها عليه، ودمعْت عيناه، وقال لها: »إْن أحببِت فأقيمي مكّرمًة 
محبَّبًة، وإن أحببِت أن ترجعي إلى قومك أوصلُتك«. فقالت: بل أرجع إلى 
= قومي. فأعطاها َنَعًما وَشاًءا، وأسلمْت وعادْت.    
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ُصه بقولها: َت�ْحُضُن النبيَّ  وُترقِّ

ـــي ُأمِّ ـــْدُه  ـــِل َت ــْم  ـــ َل ـــْي  ل َأٌخ  ــــَذا  َه

ــي ــمِّ ـــي َوَع ــِل َأبِ ــْس ـــْن َن َوَلـــْيـــَس ِم

ــي ـــُه ِمــــْن ُمـــــــْخـــَوٍل ُمــَعــمِّ ـــُت ـــَدْي َف
ــِمــي)1( ــنْ ــْيــَمــا ُت ــمَّ فِ ــُه ــلَّ ــِه ال ــِم ـــ ــَأْن َف

ــي« بفت��ح ال��واو والعي��ن وكس��رهما.  قوُلهــا: »ُمـْخــَوٍل ُمَعمِّ
ومنع األصمعيُّ الكس��رَ وقال: كاُم الع��رِب الفتُح. ومعناها كثيُر 
األخ��واِل واألعماِم. وقيل: كريُم األخ��واِل واألعماِم، يقال: أَعمَّ 

الرجُل إذا َكُرَم أعماُمه. ومنه قوُل امرئ القيس:

ُمْخــَوِل الَعِشــَيَرِة  ُمـَعــمٍّ يف  بِـِجيــٍد 

= انظر: اإلصابة يف تمييز الصحابة البن حجر )525/13(، واألعام للزركلي 
)184/3(، والسيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ألبي شهبة )195/1(.

المواهب اللدّن�ّي�ة للقس��طايّن )92/1(، وس��بل الهدى والرشاد للصالحي   )1(
)381/1(، وتاري��خ الخمي��س يف أح��وال أنف��س النفي��س للدي��ار بك��ري 
)224/1(، وإنس��ان العيون يف س��يرة األمين المأم��ون للحلبي )150/1(، 

وسمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي للعصامي )310/1(.
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وقوُلهــا: »َفَأْنـِمــِه« مأخ��وٌذ من النم��اِء وهو الكث��رُة والزيادُة. 
يَتهم،  ه فيمن قوَّ ْفعة، فكأهنا قالت: َقوِّ والكثرُة يلزُم منها القوُة والرِّ

وِزْد ِرْفعَته)1(.



ُص النبيَّ  وهو صغيٌر: ْيَماُء أيًضا ُت�رقِّ وقالِت الشَّ

ــَدا ــَحــمَّ ـــ ــا ُم ــنَ ـــ ـــــِق َل ــا َأْب ــنَ ـــ ـــا َربَّ َي

َوَأْمــــــــَرَدا َيـــافِـــًعـــا  َأَراُه  ـــى  َحـــتَّ

َدا ــــوَّ ــــَس ُم ــــًدا  ــــيِّ َس َأَراُه  ـــمَّ  ــــ ُث

َدا َواْلـُحسَّ َمًعا  ــِه  ــاِدْي َأَع ــْت  ــبِ َواْك

ـــــَدا ـــــــُدوُم َأَب ا َي ـــــزًّ ـــــِه ِع ـــــطِ َوَأْع

ف��كان َأب��و ُع��رَوة األزدي إذا ُأنِش��َد هذا يقول: »ما أحس��َن ما 

انظر: العين للخليل )94/1(، وهتذيب اللغة لألزهري )89/1(، وجمهرة   )1(
اللغ��ة الب��ن دري��د )157/1(، وش��رح الزرق��اين عل��ى المواه��ب اللدّني��ة 
)274/1(، ونزه��ة األف��كار يف ش��رح قرة األبص��ار لعبد القادر الش��نقيطي 

.)74/1(
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أجاَب اهلُل ُدعاَءها!«)1(.


ُروَي أنَّ الزبي��َر بَن عبِد المطلِب بن هاش��م أك��ُر أعماِم النبيِّ 
ُص النبيَّ  وهو صغيٌر، ويقول:  كان ُيرقِّ

ـــَدِم ـــْب ــَد بـــَن َع ــمَّ ــَح ـــ ُم
ــِم ــَع ــٍش َأْن ــْي ــَع ــَت بِ ــْش ِع
ــــــــــــٍة َوَمــــْغــــنَــــِم َوَدْوَل
ـــِم ـــــْرِع ِعــــزٍّ َأْســـنَ ـــي َف فِ
ــــِم ٍم ُمــــَعــــظَّ ُمـــــــَكـــــــرَّ
األَْزَلـــِم)2( َســِجْيَس  َداَم 

اإلصابة يف تمييز الصحابة البن حجر )526/13(، ونزهة األفكار يف شرح قرة   )1(
األبصار لعبد القادر الشنقيطي )74/1(، والرتاتيب اإلدارية للكتاين )44/2(.
أمال��ي القال��ي )115/2(، والمنّمق يف أخبار قريش الب��ن حبيب البغدادي   )2(
ير  )ص: 349(، والروض األنف للسهيلي )437/1(، وجامع اآلثار يف السِّ
ومول��د المختار البن ناصر الدين الدمش��قي )379/2(، واإلصابة يف تمييز 

الصحابة البن حجر )146/6(.
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ومعنى قوله: »َداَم َسِجْيَس اأَلْزَلـِم« أْي: أَبَد الدهِر )1(.



َص الحس��َن أو الحس��ين  ُروي ع��ن النبيِّ  أنه َرقَّ
ابنْي عليٍّ  بقولِه: 

ــــــْه ـــــــٌة ُحــــــُزقَّ ـــــــُزقَّ ُح

ـــــــــــــــْه َبقَّ َعْيــــَن  اِْرَق 

فعن أبي هريرة ، قال: »َس��ِمَعْت ُأُذَناَي َهاَتاِن َوَأْبَصَرْت 
ْيِه َجِميًعا َحَسًنا  َعْيَناَي َهاَتاِن َرُسوَل اهللِ  َوُهَو آِخٌذ بَِكفَّ
َأْو ُحَس��ْيًنا َوَقَدَماُه َعَلى َقَدَمْي َرُسوِل اهللِ  َوُهَو َيُقوُل: 
ة« َفَيْرقى اْلُغَاُم َحتَّى َيَضَع َقَدَمْيِه َعَلى  ــة، اِْرَق َعْيَن َبقَّ ٌة ُحُزقَّ »ُحُزقَّ
َلُه، ُثمَّ  َصْدِر َرُسوِل اهللِ ، ُثمَّ َقاَل َلُه: »اْفَتْح« َقاَل: ُثمَّ َقبَّ

ُه«)2(.  ُه؛ َفإِنِّي ُأِحبُّ َقاَل: »اللُهمَّ َأِحبَّ

أمالي القالي )115/2(.  )1(
أخرجه ابن أبي ش��يبة يف المصن��ف )380/6(، وعبد اهلل بن أحمد يف زوائد   )2(
 فضائ��ل الصحاب��ة )787/2(، واب��ن أب��ي الدني��ا يف العي��ال )373/1(،=
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ْه«. ويف روايٍة: »َتَرقَّ َعْيَن َبقَّ

ا كان ُيرقِّص الحسَن أو الحسيَن  الحديُث قاله  ل�مَّ
ى الغاُم  ْه« فرتقَّ ــْه اِْرَق َعْيَن َبقَّ ٌة ُحُزقَّ ، ف��كان يقول: »ُحُزقَّ

. حتى وضع قدمْيه على صدِره الشريِف

ُة: القصيُر الضعيُف المقاَرُب الخطِو من ضعفه. الُحُزقَّ

= واآلجري يف الشريعة )2164/5(، والطراين يف المعجم الكبير )49/3( 
ح )2653(، والرامهرمزي يف أمثال الحديث )ص: 129(، وابن الس��ني يف 
عم��ل اليوم والليل��ة )ص: 372(، والحاكم يف معرف��ة علوم الحديث )ص: 
90(، وأب��و نعيم يف حلية األولي��اء )35/2(، وابن المغازلي يف مناقب علي 
)ص: 435(، واب��ن عس��اكر يف تاريخ مدينة دمش��ق )194/13( من طريق 

د، عن أبيه عبد الرحمن بن يسار، عن أبي هريرة فذكره. معاوية بن أبي ُمَزرِّ
د ولم أجْد َمن وّثقه،  قال الهيثميُّ يف مجمع الزوائد )176/9(: »فيه أبو ُمَزرِّ

وبقيُة رجالِه رجاُل الصحيح«. 
وقال ابُن حجر عنه يف تقريب التهذيب )ص: 673( : مقبول.

ٍد أيًضا لم يرو عنه غيُر ابنه معاوية. قلُت: وأبو ُمَزرِّ
الحديث حّس��نه الس��يوطي، وس��كت عنه البوصيري، وضّعف��ه: األلباين يف 
ضعيف الجامع )2709(، ويف السلس��لة الضعيف��ة )3486(، والحويني يف 

النافلة رقم )99(. وانظر: المداوي للُغماري )400/3(. 
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وقيل: هو القصيُر العظيُم البطِن.

ة بخاٍء معجمٍة. وُيروى: َخبِقَّ

ُة« الثانيُة  ٌة، و»ُحَزقَّ ٌة« خُر مبتدأٍ محذوٍف، أي: أنَت ُحُزقَّ و»ُحُزقَّ
ُة،  ٍن، أي: ي��ا ُحَزقَّ كذل��ك، أو خٌر ُمك���ّرٌر. وروي بالضم غي��ر منوَّ

، نحو قولهم: َأْطِرْق َكرًا. بحذف حرف النداء، وهو شاذٌّ

: أي اصعْد. وارَق أو ترقَّ

ــة: البقُّ حش��رٌة م��ن جن��س الَبعوض، وه��و منادى  وَعْيــُن َبقَّ
ة. ش��بَّهه بعين البّقة إش��ارًة إلى ِصَغره، وال  مضاف، أي: يا عيَن َبقَّ

شيَء أصغُر من عينها)1(.

قال الحاكُم: »س��ألُت األدباَء ع��ن معنى هذا الحديث، فقالوا 
َة: المقاِرُب الُخَطى، والقصيُر الذي يقرب خطاه.  ل��ي: إنَّ ال�ُح�ُزقَّ

انظــر: الغريبي��ن يف الق��رآن والحدي��ث لله��روي )433/2(، وتصحيف��ات   )1(
المحدثي��ن للعس��كري )215/1(، وتاري��خ مدين��ة دمش��ق الب��ن عس��اكر 
)194/13(، وإمتاع األسماع للمقريزي )363/5(، وعقود الزبرجد على 
مس��ند اإلمام أحمد للس��يوطي )283/3(، والتنوير ش��رح الجامع الصغير 

للصنعاين )347/5( والمعجم الوسيط )ص/66(.
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ِة التي تطيُر وال ش��يَء أصغ��ُر من عينها؛  ة أش��ار إلى الَبقَّ وعي��ُن َبقَّ
ة  لصغرها. وأخرين بعُض األدباِء أنَّ النبيَّ  أراد بالبقَّ

! واهلل أعلم«)1(. ة َت�َرقَّ ة عيِن َبقَّ فاطمَة، فقال للُحسين: يا ُقرَّ

، وجواُز المبالغة يف  : »فيه جواُز ماعبة الصبيِّ وقال الصنعاينُّ
األمثال والتشبيهات، وِمزاُح الصبيِّ ونحِوه«)2(. 



لب بُن هاش��ٍم َج��دُّ النبيِّ  يقوُل يف  كان عبُد المطَّ
: ِّترقيِص ابنِِه عبِد اهللِ والِد النبي

ــُن َعــِدْي ــُس ب ــْي ــي الــِعــزِّ َق ــُه فِ ــَأنَّ َك
ـِدْي)3( النَـّ َيْأتِــي  َبْيتِــِه  َمـَحــلِّ  إَِلــى 

معرفة علوم الحديث )ص: 90(.  )1(
لكْن علَّق المؤتمُن الس��اجي هبامش نسخته من “المعرفة«.على القول الثاين 
ق »المدخل إل��ى معرفة كتاب  بقول��ه: هذا قوٌل س��خيٌف! انظر حاش��ية محقِّ

اإلكليل« أحمد السّلوم )ص: 83(.
التنوير شرح الجامع الصغير )347/5(.   )2(

نس��ب قري��ش للزبي��ري )ص: 400(، وجمهرة نس��ب قري��ش وأخبارها =  )3( 
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وَقْيٌس هذا: هو قيُس ْبُن عدّي ْبِن َسْعِد ْبِن سهٍم الُقرشي، كان 
سيَد ُقريٍش يف زمانه، وكان شريًفا تتحاكم إليِه ُقريٌش.



لب بن هاشم ُيقِعُد العّباَس ابَنه على يِدِه - وكان  كان عبُد المطَّ
به ُمعَجًبا، وقد ُولد قبِل عاِم الفيِل بثاِث سنيَن - ويقوُل: 

ــْر ــبِ َك إِْن  ُبـــنَـــيَّ  بِـــَعـــبَّـــاٍس  ــي  ــنِّ َظ

َأْن َيْســِقَي اْلَحــاجَّ إَِذا اْلَحــاجُّ َكُثــْر

َوَينَْحــَر اْلَكْوَماَء فِي اْلَيــْوِم اْلَحِصْر

ــْر ــَج ــِد ُكـــاَلٍل َوَح ــْب ــــَرُم ِمـــْن َع َأْك

= للزبي��ر ب��ن بكار 903/2، وأنس��اب األش��راف للب��اذري )269/10(، 
وربيع األبرار للزمخشري )266/4(.

ويف كتاب النس��ب ألبي عبي��د )ص:214( أنه كان يقولها عب��ُد المطلب بُن 
هاشم وُيزفِّن هبا حفيَده رسول اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب.

ويف االش��تقاق الب��ن ُدريد )ص:120( أنه كان ُيرقِّ��ص ابنَه الحارث بن عبد 
المطلب أو الزبير بن عبد المطلب.
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َلْو ُجِمَعــا َلــْم َيْبُلَغا ِمنُْه اْلُعُشــْر!)1(

َناِم)2(. ِويَلُة السَّ اَقُة الطَّ واْلَكْوَماُء: النَّ



كانْت س��لمى بنُت صخِر بِن عام��ٍر أمُّ أبي بكٍر الصديِق رضي 
ُزه يف صغرِه وتقوُل: اهلل عنه ُتَنقِّ

ـــــا َعـــتِـــيـــْق ــــُق َي ــــْي َعــــتِ

األَنِــيــْق ــَظــرِ  ــنْ ــَم ـــ ال ُذْو 

ــْق ــي لِ ــذَّ ـــَوِل ال ـــْق ـــِم ــــ َواْل

ـــُه ِريــــْق ـــنْ ــــُت ِم ــــْف َرَش

أنساب األشراف للباذري )89/1(، والمنّمق يف أخبار قريش البن حبيب   )1(
)ص: 346(، والنفق��ة على العيال الب��ن أبي الدنيا )437/1(، والدالئل يف 
غري��ب الحديث للسرقس��طي )791/2(، وأنباء نجب��اء األبناء )ص: 51(، 

وتاريخ دمشق البن عساكر )283/26(.
ولها رواياٌت أخرى. 

مقاييس اللغة البن فارس )148/5(.  )2(
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ْرَنــِب الــَعــتِــيــْق)1( َكــالــزَّ

يح)2(. ْرَنب: َنباٌت َطيُِّب الرِّ يب، وقيل: الزَّ ْرَنِب: َضْرٌب من الطِّ الزَّ



خرج َأُبو بكٍر الصّديُق  يمشي َوَمَعُه َعليُّ بُن أبي طالٍب 
، َفَرأى اْلحسَن بَن عليٍّ يْلَعُب، َفَحمله على َعاتِقه وقال:

بِالنَّبـِْي َشــبِــْيــٌه  ــْي،  ـــ ــَأبِ بِ

ــْي! ــِل ــَع ــٌه بِ ــْي ــبِ َلـــْيـــَس َش

 وعليٌّ َيْضحُك)3(.

مختصر تاريخ الخلفاء )ص: 83(، وإكمال هتذيب الكمال كاهما لمغلطاي   )1(
)63/8(، والتوضيح لش��رح الجامع الصحيح الب��ن الملّقن )584/24(، 
وعم��دة القاري ش��رح صحيح البخ��اري للعين��ي )172/16(، وكنز الدرر 

وجامع الغرر البن أيبك )154/3(.
مة.  ولها فيه ترقيصاٌت ُأَخُر، انظرها يف المصادر المتقدِّ

العين للخليل )400/7(.  )2(
أخرجه البخاري يف صحيحه رقم )3542( و )3750( وغيُره.  )3(

ه، لكنه مرس��ٌل.=  وُروي يف مس��ند أحم��د )20/44( رق��م )26422( عن فاطمَة أمِّ
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قوله: »َلْيَس َشــبِْيٌه بَِعِلْي« كذا ج��اء يف الرواية الثانية للبخاري 
برفع )شبيٌه(.

قال ابــُن مالٍك: ك��ذا وقَع برفِع )ش��بيٌه( عل��ى أنَّ ليَس حرُف 
. قال: ويجوز أن يكون )ش��بيٌه( اس��َم  عط��ٍف، وه��و مذهٌب كويفٌّ
ليس، ويكون خُرها ضميًرا متصًا ُحذف استغناًء عن لفظه بنّيته، 

ة«)1(. ونحُوه قوله يف خطبة يوم النحر: »أليَس ُذو الِحجَّ

لكنه جاء يف رواياٍت أخرى كثيرٍة غيِر روايِة البخاري بالنصِب 
هكذا )َشبِيًها( على القاعدة المّطردة، واهلُل أعلُم.



= قال ابُن حجر: »فيه إرس��اٌل؛ فإْن كان محفوًظا فلعّلها تواردْت يف ذلك مع 
أبي بكر، أو تلّقى ذلك أحُدهما من اآلَخر«.فتح الباري )96/7(.

وُروي أيًض��ا عن عائش��َة  كم��ا يف النفقة على العيال الب��ن أبي الدنيا 
.)443/1(

فتح الباري البن حجر )96/7(.  )1(
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سي العرِب معاويَة وهو  قال صالُح بُن حساَن: رأى بعُض ُمتَفرِّ
ه  صبيٌّ صغيٌر، فقال: إين ألظنُّ هذا الغاَم سيسوُد قوَمه. فقالت ُأمُّ

هنُد بنُت ُعتبَة : َثِكْلُته إْن كان ال يسوُد إالَّ قوَمه!

وقــال أبو هريــرَة : رأيُت هنَد بمك��ة كأن وجَهها ِفْلقُة 
قم��ٍر، وخلفها م��ن َعجيزهتا مث��ُل الرجل الجال��س، ومعها صبيٌّ 
يلع��ب، فم��رَّ رج��ٌل، فنظر إلي��ه فق��ال: إين ألرى غاًم��ا إْن عاش 
ليس��ودنَّ قوَمه. فقالت هنُد: إن لم يس��ْد إالَّ قوَمه فأماته اهلُل! وهو 

معاوية بن أبي سفيان.

ونظ��ر أبو س��فياَن  يوًما إلى معاوية وه��و غاٌم، فقال 
لهن��د: إنَّ ابن��ي هذا لعظي��ُم الرأس، وإن��ه لخليٌق أْن يس��وَد قوَمه. 
فقالت هنُد: قوَمه فقط؟! َثِكْلُته إن لم َيُس��ْد العرَب قاطبًة. وكانت 

هنُد تحمله وهو صغيٌر، وتقول: 
َكــــرِيــــُم ـــــرٌِق  ـــــْع ُم ــــيَّ  ــــنَ ُب إِنَّ 
ــُم ــي ــِل ــــِه َح ــــِل ــــي َأْه ـــٌب فِ ـــبَّ ـــَح ُم
ــُم ــي ــئِ َل َواَل  ـــاٍش  ـــحَّ ـــَف بِ ـــَس  ـــْي َل
ـــوُم َســـُئ َواَل  بـِـــُطــــْخــــُروٍر  َواَل 
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ــــِه َزِعـــيـــُم ـــرٍ بِ ـــْه َصـــْخـــُر َبـــنـِــي َف
َيــِخــيــُم)1( َواَل  ــنَّ  الــظَّ ُيــْخــِلــُف  اَل 

جُل إذا لم َيكْن َجْلدًا وال َكثيفًا)2(. الُطْخُرور: هو الرَّ
وَيِخيُم: معناها َي�حيُد )3(.



  ُص بِه معاويَة ا كانت هنُد بنُت عتبَة  ُتِرقِّ وِم�مَّ
أيًضا قوُلـها:

بِْي ـي َصاِدًقا فِــي َذا الصَّ إِْن َيــُك َظنّـِ
ـــْي)4( َأبِ َســاَد  ِمْثَلَما  ُقــَرْيــًشــا  َســاَد 



ق يف أخبار قريش البن حبيب  الطبقات الكرى البن سعد )23/6(، والمنمَّ  )1(
)ص: 348(، وتاري��خ دمش��ق البن عس��اكر )66/59(، والبداي��ة والنهاية 

البن كثير )398/11(.
الجراثيم البن قتيبة )4/2(، ومعجم ديوان األدب للفارابي )67/2(.  )2(

جمهرة اللغة البن دريد )1056/2(.  )3(
النفقة على العيال البن أبي الدنيا )441/1(.  )4(
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ُص ُقَثَم ابَنه بقولِه: كان العبَّاُس بُن عبِد المّطلِب  ُيَرقِّ

ـــْم ـــَث ــــا ُق ــــيَّ َي ــــنَ ــــــا ُب َأَي
اْلَكــَرْم)1( ِذي  َشــبِْيَه  َأَيــا 

والمقصوُد بِذي الَكَرِم النبيُّ ؛ ألنَّ ُقَثَم رضي اهلل 
عنه كان ُيْشبُهه)2(.



الطبق��ات الكرى البن س��عد )17/4(، والمحّبر الب��ن حبيب )ص: 46(،   )1(
والتاريخ الكبير البن أبي خيثمة - الس��فر الثاين - )646/2(، والنفقة على 

العيال البن أبي الدنيا )436/1(.
وهذه األبياُت فيها اختاٌف شديٌد بين المصادر، حيُث وردْت فيها كلَّها غيَر 
موزونٍة! إاّل يف المحبَّر البن حبيب البغدادي، وروايُته هي التي ُسْقناها هنا. 
ويف المصدر األول أنه قال ذلك لما قدم الَحّجاُج بُن ِعاٍط السلميُّ مكَة بعَد 
فتِح خير، وأخر قريًش��ا عن رس��ول اهلل  بما أحبُّ��وا أنه قد ُظفر 
وا بخره! وس��اء العباَس الخرُ،  به وُقتل أصحاُبه – يخدعهم بذلك - فُس��رُّ

فأخذ ابنَه قثًما، فجعله على صدره، وقال هذا الرَجز.
انظر: سير أعام النباء )441/3(.    )2(
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ِلِب  عشرٌة من الولد، وهْم:  كان للعبَّاِس بِن عبِد المطَّ
الَفْض��ُل، وعب��ُد اهللِ، وُعبي��ُد اهللِ، وعب��ُد الرحمِن، وُقَث��ُم، وَمْعبٌد، 
اٌم، وكاَن أصغَرهْم، فكاَن العباُس  وَع��وٌن، والحارُث، وَكثيٌر، وَتمَّ

َيحمُله وهو صغيٌر ويقوُل:

ــَرْه ــَش ـــَصـــاُروا َع ــاٍم َف ــمَّ ــَت ــوا بِ ـــــمُّ َت

َبــَرَرْه كَِراًمــا  َفاْجَعْلُهــْم  َربِّ  َيــا 
َواْجَعــْل َلـُهْم ِذْكًرا َوَأْنـــِم الثََّمَرْه)1(

فاستجاب اهلُل دعاءه وكانوا كذلك)2(.



االس��تيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الر )196/1(، وتاريخ دمش��ق   )1(
الب��ن عس��اكر )177/73(، والجوه��رة يف نس��ب النبي وأصحابه العش��رة 
للتلمس��اين )35/2(، وُأْس��د الغابة البن األثير )424/1(، وهناية األرب يف 
فنون األدب للنويري )220/18(، والبداية والنهاية البن كثير )111/12(، 

وتعجيل المنفعة البن حجر )363/1(.
انظر أخبارهم يف البداية والنهاية )112/12( فما بعد.  )2(
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ًبا يف قريٍش، ُيوِمئوَن  : كان عثماُن )بُن عّفاَن( ُم�َحبَّ قال الشــعبيُّ
ُص َصبيَّها فتقوُل: موَنه، وإْن كانْت المرأُة من العرِب َلُتَرقِّ إليِه، وُيعظِّ

ـــْن ـــَم ْح ـــرَّ ــــَك َوال ُأِحــــبُّ

ــاْن ــَم ــْث ـــٍش ُع ـــَرْي ـــبَّ ُق ُح
ــاْلـــــِمــيــَزاْن)1( بِ َدَعـــا  إَِذا 



ُن  قال��ت أمُّ البنين بنُت حزاِم بِن خالِد ب��ِن ربيعَة الوحيدّية ُت�َزفِّ
: ابَنها العباَس بَن عليِّ بِن أبي طالٍب

ـــــُذُه بِــــاْلــــَواِحــــِد ـــــْي ُأِع

ــِن ُكـــلِّ َحــاِســِد ــْي ِمـــْن َع

ـــــٍم َوالــــَقــــاِعــــِد ـــــائِ َوَق

المعارف البن قتيبة )192/1(، وأنس��اب األشراف للباذري )495/5(،   )1(
والنفق��ة عل��ى العيال الب��ن أب��ي الدني��ا )435/1(، ومعجم اب��ن األعرابي 
لالكائ��ي  والجماع��ة  الس��نة  أه��ل  اعتق��اد  أص��ول  وش��رح   ،)461/2(

.)1433/7(
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ــِد ــاِح ــَج ُمــْســِلــِمــِهــْم َوال

ــــْم َوالـــــــَواِرِد ــــاِدِرِه َص
ــْم َوالـــَوالِـــِد)1( ــوِدِه ــْوُل َم



، ع��ن معم��ٍر صاح��ِب البن��اِت ق��ال: رأي��ُت  ع��ن األصمع��يِّ
ُص ابَنُه ويقوُل:  الحسَن)2( ُيِرقِّ

اْلَمنِيَّــْة بِــِه  ُتْعِجــْل  َيــا َربِّ اَل 

ــْة ــيَّ ِ ــن ــْب َم ــُه  ــَت ــبَّ ُق َأَرى  ــى  ــتَّ َح

ــْة ــيَّ ِ ــن ـــاٌة َطــْفــَلــٌة َه ـــَت ــا َف ــَه ــي فِ
ــْة)3( ــرِيَّ ــْرَب َب اْلــِغــْلــَمــاِن  َدُة  َوالَّ



ق يف أخبار قريش )ص: 351(. المنمَّ  )1(
لم أهتِد لتعيين الحسِن هذا.  )2(

النفقة على العيال البن أبي الدنيا )442/1(.  )3(
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ُص ابَنه عروَة: اِم  وهو ُيَرقِّ قال الزبيُر بُن الَعوَّ

َعتِيــِق َأبِــي  آِل  ِمــْن  َأْبَيــُض 

يــِق ــدِّ ـــِد الــصِّ ُمـــَبـــاَرٌك ِمـــْن َوَل
ــي!)1( ــِق ـــ ـــذُّ ِرْي ُه َكــَمــا َأَل ــــذُّ َأَل

وِم��َن المعل��وِم أنَّ زوَج الزبيِر وأمَّ عروَة هي أس��ماُء بنُت أبي 
بكٍر الصّديِق ؛ ولذا مدح ولَده هبم.



ُص ابَنها عبَد  كانْت ُأمُّ الفض��ِل ُلبابُة بنُت الحارِث الهالّيُة ُتَرقِّ
اهلل بَن عباٍس  وتقوُل:

بِــْكــرِي ــُت  ــْل ــكِ َوَث َنْفِسي  َثــكِــْلــُت 
فِــْهــرٍ ــَر  ــْي وَغ ــًرا  ــْه فِ ــْد  ــُس َي ـــْم  َل إِْن 

التاريخ الكبير البن أبي خيثمة - السفر الثاين - )924/2(، والبيان والتبيين   )1(
للجاحظ )180/1(، والنفقة على العيال البن أبي الدنيا )433/1(، وعمل 

اليوم والليلة البن السني رقم )422(، والغريبين للهروي )1686/5(.  
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ــَوْفــرِ  اْل ـــْذِل  َوَب ــي  ــوافِ اْل بِاْلَحَسِب 
َحتَّــى ُيــَواَرى فِــي َضرِيــِح الَقْبرِ)1(

ها بعلمه، فهو  وقد حصَل بفضِل اهللِ ما قالْته، فقد ساد الدنيا كلَّ
َحْبُر األّمِة وُترجماُن القرآن!



ُن ابَنها سعيَد بَن  قالت فاطمُة بنُت نعجَة بِن أمّيَة الخزاعيُة ُت�َزفِّ
: زيِد بِن عمرو بِن نفيٍل

ــَرْه ـــ ــْي ــِش ــَع ال ـــُد  ـــيِّ َس ُبـــنَـــــــيَّ  إِنَّ 

ــَرْه ــرِي ــسَّ ــُن ال ــَس َعـــفٌّ َصــِلــيــٌب َح

باغ��ات النس��اء البن طيف��ور )ص: 184(، والمنّمق يف أخب��ار قريش البن   )1(
حبيب )ص: 346(، والنفقة على العيال البن أبي الدنيا )434/1(، وأمالي 
القال��ي )117/2(، وتاريخ دمش��ق البن عس��اكر )218/73(، وكنز الدرر 

وجامع الغرر البن أيبك )34/4(.
ويف المصدر الثالث أهنا كانت ُترّقص الفضَل بَن عباس.

ويف بع��ض المص��ادر: )بِاْلَحَســِب اْلِعــدِّ َوَبْذِل اْلَوْفــرِ(. والِعدُّ بكس��ر العين 
وتضعيف الدال: القديم، والماء القديم الذي ال ُينَت�َزح.
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ــُه َمــطِــيـــــَرْه ــفُّ ـــ ـــَواِل َك ـــنَّ َجـــــــْزُل ال
َوالَعِسْيـَرْه)1( الـَمْيُسوِر  َعَلى  ُيْعطِي 



، أنَّ اس��مَ أبيه:  َة البصريُّ العّامُة األخباريُّ َذَك��َر ُعمُر بُن َش��بَّ
ُصه وتقوُل:   ه كانت ُترقِّ َة ألنَّ أمَّ ب َشبَّ زيٌد ولقَبه َشبَّة، وإنما ُلقِّ

ــــا ــــبَّ َيـــــا بِـــــَأبِـــــي َوَش
ــــا ـــى َدبَّ ـــتَّ َوَعــــــــاَش َح
ــا)2( ــبَّ ــًرا َخ ــْي ــبِ َشــْيــًخــا َك



أقعَد الزبيُر بُن عبِد المّطلَب أخاُه العباَس يف َحْجرِه وجعَل يقوُل: 

ــَرْم َك ُذو  ــفٌّ  َع ــاَس  اْلــَعــبَّ ــي  أِخ إِنَّ 

ق يف أخبار قريش )ص: 348(. المنمَّ  )1(
تاري��خ بغداد للخطيب البغدادي )45/13(، واللطائف من دقائق المعارف   )2(
ألبي موس��ى المديني )ص: 424(، وهتذي��ب الكمال للمّزي )390/21(، 

وسير أعام النباء للذهبي )371/12(.
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َصَمْم ِقيَلْت  إِْن  ــَعــْوَراِء  اْل ِمَن  فِيِه 
َمــْم بِالذِّ َوُيوفِــي  لِْلَمْجــِد  َيْرَتــاُح 
َوَينَْحــُر اْلَكْوَمــاَء فِــي اْلَيْوِم اْلَبِشــْم
َوَعــْم)1( َخاٍل  ِمْن  بَِأْعَراِقَك  ــرِْم  َأْك



��ُص ابَنه َعْمًرا يف  ُروَي أنَّ الع��اَص بَن وائٍل الس��هميِّ كان ُيرقِّ
ِصَغِره، ويقوُل:

ِحْلَما ــوَق  ــُف َي َأْن  ــرٍو  ــْم ــَع بِ ــي  َظــنِّ
ــا ــَم األََلـــــدَّ َغــمَّ ــْص ــَخ َوُيــنْــِشــَق ال
ــا ــَم ــْه َوَس ُجـــــَمــًحــا  َيـــُســـوَد  َوَأْن 
َدْهَمــا َمـْجــًرا  الَجْيــَش  َيُقــوَد  َوَأْن 
َلـْهَمــا)2(  األََعــاِدْي  َأْحَشــاَد  َيْلَهــُم 

المنّمق يف أخبار قريش البن حبيب )ص: 349(، وأمالي القالي )115/2(،   )1(
والنفقة على العيال البن أبي الدنيا )438/1(.

أنب��اء نجب��اء األبناء الب��ن ظف��ر )ص: 76(، والمصباح المض��ّي يف كتاب=  )2( 
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تفسيُر ذلك:

قوُلــه: وُينِشــَق، الَنْش��ُق: أْن ُيص��بَّ ال��دواُء وغي��ُره يف األنف 
ْعِط، وذلك المصبوُب فيه هو النَُّشوُق بفتح النون، وإْن ُصبَّ  بالسَّ
الدواُء وغي��ُره من الحلق فهو الَوُجوُر، فإْن ُص��ّب يف جانَِب�ْي الفِم 

ُدوُد. فهو اللَّ

ْهُم: هو الكبيُر  وقوُلــه: َمـْجًرا َدْهًما، ال�َمْجُر: هو العظيُم. والدَّ
الذي َيْبَغُت، وما َبَغَتَك من شيٍء فقد َدَهَمَك، ويقال: جيٌش َدْهٌم، 

ي بالمصدر. وعدٌد َدْهٌم، أي كبيٌر. ُسمِّ

وقوُله: َيْلَهُم، أي َيبتلُع، فاللْهُم االبتاُع بقوٍة وكثرٍة.

وقوُله: َأْحَشــاَد، األْحَشاُد: جمُع َحْش��ٍد، وهم ال�َمْحُشودون، 
يقال: َحَش��ْدُت القوَم َأْحُش��ُدُهْم َحْش��ًدا، باإلس��كان. وهم َحَشٌد 

بفتح الشين)1(.

=  النبّي األمّي البن حديدة )160/1(، وكنز الدرر وجامع الغرر البن أيبك 
.)209/3(

انظر: أنباء نجباء األبناء )ص: 77(، وكنز الدرر وجامع الغرر )209/3(.  )1(
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ه فيه، فقد صار عم��ٌرو  بعد ذلك  قلــُت: قد ص��دَق ظنُّ
ًكا)1(. فارًسا بطًا، وقائًدا ُم�َح�نَّ



من عجائِب ما ُيروى عن ذكائه وفِْطنته يف صغره، أّن هشاَم بَن المغيرة )والَد   )1(
أب��ي جه��ٍل( كانت بينه وبين العاص بن وائل َنْبَوٌة، وكان أبو جهل بُن هش��ام 
حديَث الس��نِّ ُمعَج�ًبا بنفسه، فمّر بالعاص بن وائل وهو يف نادي قومه، وابنُه 
، فقال أبو جهٍل للعاص  عمرو بن العاص بين يديه، وهو يومئذ صغيُر الس��نِّ
ُده هبا، فلم ُيجْبه العاُص بش��يٍء، فق��ال له ولُده عمرو: يا  ب��ن وائل كلمًة يتهدَّ

أبِت ما لك ال ُتجيبه؟ فقال له أبوه: ما الذي أقول له؟ قال: تقول:
َعاِجــًزا َذا  َيْوَمــَك  ُكنْــَت  َأْعَجــُزإَذا  َغــًدا  َفَأْنــَت  َمِهينًــا، 
ــَبــُز!َوَلــْو ُكنْــَت َتْعِقُل َأْلَهــاَك َعْن ـــــِه ُتــنْ ــا بِ ــي َم َوِعـــيـــِدَك لِ

ا، وكان قبَل  قال: فاسُتطير العاُص بُن وائل ُسروًرا به، وقال له: أنَت ابني حقًّ
ُم غيَره من ولده عليه. ذلك َيعصيه، ويقدِّ

وال��ذي عن��اه عمٌرو بقوله: )ما ب��ه ُتنبُز(، أّن أب��ا جهٍل كان فيه َخنَ��ٌث! وُينْ�َبُز 
بال��داِء الُعضاِل، وكان نديًم��ا للحكم بن أبي العاص بن أمّي��ة، فكان مثَله يف 
ذلك جميًع��ا، يجمعهما ِعّلة ال�َخنَث! انظر: أنب��اء نجباء األبناء )ص: 75(، 

وكنز الدرر وجامع الغرر )209/3(.
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ُص ابَنها موس��ى بَن  كان��ت هنُد بنُت أبي عبيدَة بِن عبِد اهللِ ُتَرقِّ
عبِد اهللِ بِن الحسِن بِن عليِّ بِن أبي طالٍب - وكانْت قد ولدْته ولها 
ستوَن سنًة! وال تلُد لستيَن إاّل ُقرشيٌة، وال لخمسيَن إاّل َعربيٌة كما 

قيل - وتقوُل: 

ــَك َأْن َتُكــْوَن َجْوًنــا َأْنَزَعــا إِنَّ

َوَتنَْفَعــا ُهــْم  َتُضرَّ َأْن  َأْجــَدُر 

َوَتْســُلَك الَعْيَش َطرِْيًقــا َمْهَيَعا
َفْرًدا ِمَن األَْصَحاِب َأْو ُمَشيََّعا)1(

الـَجْوُن: اس��ٌم َيَقُع عل��ى األْبَيِض كم��ا َيَقُع على اأَلْس��َوِد)2(. 
ُب بال�َجْوِن لسواِده)3(. والمراُد به هنا األسوُد. وكان موسى ُيلقَّ

أنس��اب األش��راف للباذري )138/3(، ومقاتل الطالبيي��ن )ص: 333(،   )1(
واألغ��اين كاهم��ا لألصفه��اين )509/16(، وتاريخ دمش��ق البن عس��اكر 

.)445/60(
حلية الفقهاء للرازي )ص: 184(.  )2(

انظر: تاج العروس للزبيدي )388/34(.  )3(
= الِن هكذا:      وقد ورد فيه البيتاِن األوَّ
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قال أعرابيٌّ يف ابٍن له:

ــا والَّـــتـِــي ــيَّ ــَت ــلَّ ـــَد ال ـــْع ـــُه َب ـــُت ـــْب ُوِه

تِي َحتَّــى َحَمــا َقْوِســي َوَشــاَبْت لِمَّ

لِـْحـَيتِي ــاَض  ــَي َب ــْيــُب  الــشَّ ــَع  ــمَّ َوَل

َقْسَوتِي فِيِه  ـــَداِء  اأْلَْع َعَلى  َمــاٍض 
نِْسَوتِي!)1( َوَيـْحِمي  َأْعَدائِي  َيْكبُِت 

تِي: هما الداهيُة الكبي��رُة والصغيرُة، َكَنى  ا والَّ َتيَّ قوُله: َبْعــَد اللَّ
ها  ��ِة، فإهنا إذا َكثَر س��مُّ ع��ن الكبيرِة بلف��ِظ التصغيِر تش��بيًها بال�َحيَّ

َصُغرْت؛ ألنَّ السمَّ يأكُل َجَسَدها)2(.



ــا ــَرَع َأْق َجــْونــًا  ــكــوَن  َت َأْن  ـــَك  إِنَّ
َوَتــْبــَرَعــا ــْم  ــُســوَدُه َت َأْن  ــوِشــُك  ُي

وال يخفى ما فيه من التشجيِع ورفِع المعنوّياِت!
النفقة على العيال البن أبي الدنيا )447/1(.  )1(

مجمع األمثال للميداين )92/1(.  )2(
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َص بعُض األعراِب ابَنه فقال: َرقَّ
ـــْه ـــٍح َمـــاَل ــــبَّ َشـــِحـــْي ــــُه ُح ــــبُّ ُأِح
ــْه ــاَل َن ـــــمَّ  ُث الــَفــْقــرِ  ــَم  ــْع َط َذاَق  َقـــْد 
ـــــْه)1( َل ـــــَدا  َب َبــــْذَلــــُه  َأَراَد  إَِذا 



ِة الَغْيرِة، حتى  ي رجًا موصوًفا بش��دّ َفَة ال�َمرِّ كان َعقيُل بُن َعلَّ
إنه حمل يوًما ابنًة له وأنشأ يقول:

ــُر ــْه ــَم اْل إَِلـــــيَّ  ــَق  ــي ِس َوإِْن  ــــي  إِنِّ
َعــْشــُر َوَذْوٌد  َوُعـــْبـــَداٌن،  ــــٌف،  َأْل
ــَقــْبــُر!)2( ــاِري إَِلـــيَّ اْل ــَه َأَحـــبُّ َأْص

أمال��ي القالي )293/2(، وعيون األخبار الب��ن قتيبة )113/3(، والبصائر   )1(
والذخائر للتوحيدي )173/8(، وهبجة المجالس البن عبد الرّ )770/2(، 
وربيع األبرار للزمخش��ري )259/4(، والتذك��رة الحمدونية البن حمدون 

.)388/2(
وقيل إنها ألعرابّية.

أمالي المرَتضى )373/1(، وديوان المعاين للعسكري )251/2(، وهبجة   )2(
المجالس البن عبد الر )768/2(، وتاريخ دمشق البن عساكر )32/41(، 

والجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة للتلمساين )127/1(.
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ْوُد: الجماعُة مَن اإلبِل؛ من ثاٍث إلى عشٍر)1(. والذَّ



ه  ُي��روى أنَّ قيَس بٍن عاص��م الِمْنَقري أخَذ ابَن��ه حكيًما - وأمُّ
َصه بقولِه: َمنفوسُة بنُت زيِد الفوارِس الَضبِ�ّي - فرقَّ

َعَمْل ــْه  ــبِ َأْش َأْو  ـــَك  ُأمِّ َأَبـــا  ــْه  ــبِ َأْش
ـــْل َوَك ـــْوٍف  َكـــِهـــلَّ َتــُكــوَنــنَّ  َواَل 
ُيْصبِــُح فِــي َمْضَجِعــِه َقــِد اْنَجــَدْل

َواْرَق إَِلــى اْلَخْيَراِت َزَنــًأ فِي اْلَجَبْل

فأخذْته َمنفوسُة منه ثم قالت:

ــا ــاَك َأَب ــْن  ــَه ــبِ اْش َأِو  َأِخــــْي  َأْشــبِــْه 

ــــا ـــْن َتـــنَـــاَل َذاَك ـــَل ــــــْي َف ـــــا َأبِ َأمَّ
َيــــَداَكــــا!)2( َتــنَــاَلــُه  َأْن  ــُر  ــُص ــْق َت

العين للخليل )55/8(، وكتاب األلفاظ البن السّكيت )ص: 43(.  )1(
الن��وادر يف اللغ��ة ألبي زي��د األنص��اري )ص: 323(، وإص��اح المنطق =  )2( 



56
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تفسيُر ذلك:

َأْشبِْه َعَمْل: أْي َأْشبِْه َعَملي. وُروَي َحَمْل، وهو اسُم رجٍل.

ُجُل اْلَجاِفي اْلَعِظيُم. ْوُف: الرَّ اْلِهلَّ

والــَوَكُل: الضعيُف، أو الجباُن. ومعناُه: اَل َتُكوُننَّ َرُجًا َثِقيَل 
اْلِجْسِم ُمْسَتْرِخًيا.

ْرِض،   ُيْصبِــُح ِفي َمْضَجِعــِه َقِد اْنَجــَدَل: َيْعنِ��ي َوَقَع َعَل��ى اأْلَ
ى اْلِجَداَلَة. ْرَض ُتَسمَّ نَّ اأْلَ أِلَ

َواْرَق إَِلى اْلَخْيَراِت: َمْعَناُه اْصَعْد إَِلْيَها.

��َك َتْعُلو بُِصُعوِدَك إَِلى  ــًأ ِفي اْلَجَبِل: َأْي ُصُعوًدا، َوَمْعَناُه: إنَّ َزنَّ
اْلَخْيَراِت َكَما َتْعُلو بُِصُعوِدَك ِفي اْلَجَبِل)1(.

= البن الس��ّكيت )ص: 117(، وباغات النس��اء البن طيفور )ص:107(، 
وأمال��ي المرتض��ى )286/2(، وتصحي��ح الفصي��ح البن ُدرس��تويه )ص: 
178(، والصح��اح للجوهري )1443/4(، والمحك��م والمحيط األعظم 

البن سيده )79/9(.
انظر: النوادر يف اللغة ألبي زيد األنصاري )ص: 323(، وأمالي المرتضى=  )1( 
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

ُص ابَنه��ا المغيرَة بَن  قالــْت ُضباع��ُة بنُت عام��ٍر الُقَش��يريَّة ُتَرقِّ

سلمَة المخزومّي:

ــاُم ــَش َرى ِه ـــــذُّ ــــى ال ـــِه إَِل ــَمــى بِ ـــ َن

ـــــــَراُم ــــــُه كِ ـــــــــــاٌء َل َقـــــــــْرٌم َوآَب

ــــاِرٌم ِعـــَظـــاُم ــــَض ـــٌح َخ ـــاِج ـــَح َج

ــــاَلُم األَْع ُهـــُم  ــزوٍم  ــْخ ـــ َم آِل  ِمـــْن 
ـــاُم)1( ـــنَ ــاُء َوالـــسَّ ــَي ــْل ــَع ــُة ال ــاَم ــَه ال

ُد)2(. يِّ الَقْرُم: هو السَّ

= )286/2(، والحاوي الكبير للماوردي )109/11(، وهتذيب األس��ماء 
واللغات للنووي )128/3(.

��ق يف أخب��ار قري��ش  باغ��ات النس��اء الب��ن طيف��ور )ص: 178(، والمنمَّ  )1( 
الب��ن حبي��ب )ص: 352(، وأنس��اب األش��راف للب��اذري )183/10(، 

وأمالي القالي )116/2(، وأشعار النساء للمرزباين )ص: 73(.
معجم ديوان األدب للفارابي )131/1(.  )2(
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

يُد اْلَكِريُم)1(. الَجَحاِجح: َجْمُع َجْحَجاح، َوُهَو السَّ

والَخَضاِرم: َجْمُع ِخْضِرم، وهو الَجَواُد الَكثيُر الَعطيَّة)2(.



ُص ابَنها: قالْت أعرابّيٌة ُترقِّ

ــــــُح اْلــــَوَلــــْد ــــَذا ِرْي َيــــا َحــــبَّ

ــي اْلــَبــَلــْد ـــُح الـــــُخــَزاَمــى فِ ِرْي

ـــــــْد؟ ــــــلُّ َوَل ــــــَذا ُك ــــــَك َأَه
ـــْد!)3( َأَح َقْبِلْي  َيــِلــْد  ََلـــــْم  َأْم 

النهاي��ة يف غري��ب الحديث واألثر الب��ن األثير )240/1(، ولس��ان العرب   )1(
البن منظور )420/2(.

الصحاح للجوهري )1914/5(، والمحكم والمحيط األعظم البن س��يده   )2(
.)329/5(

اللطائ��ف والظرائ��ف للثعالب��ي )ص: 175(، وربي��ع األب��رار للزمخش��ري   )3(
)255/4(، وشرح هنج الباغة البن أبي الحديد )62/16(، والمستطرف 

يف كل فن مستظرف لألبشيهي )ص: 261(.
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

الـُخَزاَمى: ِجْن��ُس َنَباٍت من الفصيلِة الش��فويِة، َأْنَواُعه َعِطَرٌة، 
من أطيِب األفاويِه، واحدُته ُخَزاَماٌة)1(.



ُص اْبَنَها  قاَل َأُبو َعْمرو ْبُن الَعاِء: َسِمعُت امَرَأًة من ِح�ْمَيَر ُتَرقِّ

وتُقوُل:

َيْكَبَرا َأْن  ُه  َســـرَّ ــْن  َم ــنــا  َربَّ ــا  َي

ِحَيَرا ـــااًل  َوَم َأْهـــاًل  ــُه  َل َفــَهــْب 

الـِحَير: بكس��ِر الحاِء وفتِحها الماُل الكثي��ُر، أْي اجعْله َذا َماٍل 

َكثيٍر وَخَوٍل وَأْهٍل)2(. 



المعجم الوسيط )232/1(.  )1(
العي��ن للخلي��ل )289/3(، وهتذي��ب اللغ��ة لألزه��ري )150/5(، وليس   )2(
يف كام الع��رب الب��ن خالوي��ه )ص: 323(، ولس��ان الع��رب الب��ن منظور 

.)225/4(
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

قال ابُن مالك يف »ش��رح الكافية الش��افية«. نبَّه سيبويه على أنَّ 
جميًع��ا بمنزل��ِة كلٍّ معًنى واس��تعمااًل، ولم َيذكْر له ش��اهًدا، وقد 

ُص ابَنها: َظِفرُت بشاهٍد له، وهو قوُل امرأٍة من العرِب ُتَرقِّ

ــــــــْواَلْن ــــــيُّ َخ ـــــــــَداَك َح فِ
ـــــَداْن ـــــْم ـــْم َوَه ـــُه َجـــِمـــيـــُع
ــــاْن ــــْحــــَط َق آِل  َوُكـــــــــلُّ 
ـــــْوَن َعــــْدَنــــاْن)1( ـــــَرُم َواأْلَْك



ُص ابَنها  كانْت َفاِطَمُة بنُت َأس��ِد ْبِن َهاش��ِم بِن عبِد مَن��اٍف ُتَرقِّ
َعقيًا لما َكاَن طْفًا بقولها:

ــُل ــْي ــِق َع ــِه  ــِم ـــ ــاْس َك َعــِقــْيــاًل  إِنَّ 

اْلــَمــْحــُمــوُل ُف  الـُمَلفَّ ــْي  ـــ ــَأبِ َواَب

ــُل ــْي ــبِ ــنَّ ــُد ال ــيِّ ــسَّ ـــوُن ال ـــُك ـــــَت َت َأْن

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش )3290/7(.  )1(
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

ــُل ــْي ــِل َب ـــَأٌل  ـــْم ــــ َش َتـــــــُهـــبُّ  إَِذا 
ُينِْيــُل)1( َأْو  الـَحــيِّ  ِرَجــاَل  ُيْعطِــْي 



ُن ابنَته ُضباَعَة: قال الزبيُر بُن عبِد المّطلِب بِن هاشٍم ُيَزفِّ
ــــْه! ــــاَع ــــَب ـــــَذا ُض ـــــبَّ ـــــا َح َي
ــــــًة ُمــــَطــــاَعــــْه ــــــَرَم ــــــْك ُم
ـــْه ـــَضـــاَع ـــبِ ال ـــــرُِق  ـــــْس َت اَل 
ـــَخـــاَلَعـــْه الــــ َتـــــْعـــــرُِف  اَل 

ُن ابنَته أمَّ الَحَكم: وقال أيًضا ُيَزفِّ
ــْم! ــَك ــَح ـــ ال ُأمُّ  َحـــبَّـــَذا  َيـــا 
ــــــْم ــــــــٌم َأَح ـــــــــَهــــا ِرْئ َكــــَأنَّ
ــــا َبـــْعـــَلـــَهـــا َمــــــاَذا َقـــَســـْم َي
ـــَســـَهـــْم)2( ــا َف ــَه ــْي ـــَم فِ ـــاَه َس

خزانة األدب للبغدادي )226/9(.  )1(
ق يف أخبار قريش البن حبيب )ص: 350(. المنمَّ  )2(
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

بُي اأَلْبَيُض. واأُلنَثى: ِرْئَمة)1(. ْئـُم : هو الظَّ الرِّ



ُص ابَنه ويمدُحه بِقّلِة النوِم: قال رجٌل من بني ُعْكل ُيرقِّ

ــَعــاِس ــَة الــنُّ ــلَّ ــُه ِق ــنْ َأْعـــــرُِف ِم
ــًة ِمــْن َرْأِســـِه فـِـي َراِســي َوِخــفَّ

َكْيــَف َتَرْيــَن ِعنْــَدُه ِمَراِســي؟

ُيخاطُب يف البيِت األخيِر ُأمَّ ابنِه)2(.



ِميِميُّ – الذي ُيْضَرُب به  كانت ُأمُّ األحنِف بِن قيِس أبو َبْحٍر التَّ

ُصه يف ِصَغره وتقول:  ال�َمَثُل يف ال�ِحْلِم – ُترقِّ

الجيم للشيباين )290/1(، وجمهرة اللغة البن دريد )1069/2(.  )1(
الكامل يف اللغة واألدب للمرد )110/1(، ومحاضرات األدباء لألصبهاين   )2(

)107/2(، والعقد الفريد البن عبد ربه )275/2(.
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

ــِه ــِل ــرِْج بِ ــٌف  ــنَ َح ــــْواَل  َل َواهللِ 

ـــْن َنــْســِلــِه ــا ِم ــَه ــاُف ـــٌة َأَخ َوِقـــلَّ

َمــا َكاَن فِي فِْتَيانُِكْم ِمــْن ِمْثِلِه!

ْجليِن جميًعا، ولم يكْن لُه إال بيضٌة واحدٌة! وكان أحنَف الرِّ

��اُك، وُيقال:  وهو من كباِر التابعيَن وأش��راِفهم، اس��ُمه الضحَّ

صخٌر، وغلَب عليِه األحنُف الْعوجاِج ِرْجلْيه، وكان سيًدا ُمطاًعا 

يف قوم��ه، أس��لَم يف حي��اِة النب��يِّ ، ووف��َد عل��ى عمَر 

.)1(




أنس��اب األش��راف للباذري )310/12(، ومعاين القرآن وإعرابه للزّجاج   )1(
)214/1(، وتاري��خ دمش��ق الب��ن عس��اكر )304/24(، وكن��ز الكّت��اب 
القصي��د  وبي��ت  الفري��د  وال��دّر  للبونس��ي )133/1(،  اآلداب  ومنتخ��ب 

للمستعصمي )414/6(، وتاريخ اإلسام للذهبي )779/2(.
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

قال أعرابيٌّ من َبني َفَزاَرَة البٍن لُه:
َوَمْلَمُسْه ــــُه  َأْرَواُح ــَذا  َحــبَّ َيــا 
َوَأْكــَيــُســْه َطَلاًل  َشــْيٍء  َأْمــَلــُح 
ــْه ــُرُس ــْح َوَي ــا  َلــنَ َيــْرَعــاُه  واهللُ 
َوَيْلَبُســْه)1( َثْوَبــُه  َيـُجـرَّ  َحتَّــى 



ُص ابَنه: قال سعيُد بُن َصْمَصَمَة ُيِرقِّ

ــْوَن َأَشـــدَّ ُحــبِّ ــُم ــْي ُأِحـــبُّ َم

َوُلبِـّي َشــَبــِهــْي  ــُه  ــنْ ِم َأْعــــرُِف 
ــي)2( ـــّ ــُه َربِ ــنْ ــُه َأْعــــرُِف ِم ــبُّ َوُل



الدالئل يف غريب الحديث للسرقسطي )1084/3(.  )1(
محاضرات األدباء لألصبهاين )396/1(.  )2(
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

ُص ابنَته: وقال رجٌل ُيَرقِّ

ـــاِك َأَب ــي  ــُركِ ــْت َت اَل  ــي  ــتِ ــنَ اْب ــا  َي َأاَلْ 
ــاِك ــَه ـــ َن َمـــْن  ــِه  ــي فِ ــِعــي  ــي ــطِ ُت َواَل 
َحـــــَمــاِك ــي  ــبِ ــْرُق َت َأْو  ِه،  بِـــــــرِّ َعـــْن 
َبـــَراِك ــــِذي  الَّ اهللِ  ـــَن  ِم ـــْي  ـــَش َواْخ
ــِه َمـــا َأْعـــَطـــاِك ــل ــمَّ اْشـــُكـــرِي لِ ـــ ُث
ــــــاِك ـــِه َوَق ـــِس ـــْف ـــنَ ــــا بِ ــــاَل َم ــــَط َف
اِك ـــرَّ ــَم اأْلَْهــــــَواَل ِمـــْن َج ــَح ــَت َواْق

ـــــَداِك ــــًة َف ــــْدَي ــُع فِ ــي ــطِ ــَت ــْس ــــْو َي َل
ـــــاِك)1( َأَت إِْن  ــْوِت  ــَم ــْل ِم ــِســِه  ــْف ــنَ بِ



الحماسة البصرية ألبي الحسن البصري )403/2(.  )1(
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َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

ُص بعَض أوالِد الِخافِة: قال بعُض األعراِب وهو ُيَرقِّ

ــا ــَك ــْي ـــــا َلـــنَـــْرُجـــوَك لِــتِــيــَك تِ إِنَّ

ــا ــَك ــي ــبِ ــَت ــْج ـــ ـــَك َوَن ـــي ـــَرجِّ ــا ُن ــَه ـــ َل

ــَكــا ــي ــْأتِ َت َأْن  ـــُل  ـــْأَم َن ـــتـِــي  الَّ ِهـــَي 

فـِـيــَكــا َأُبـــــوَك  َذاَك  ــــَرى  َي َوَأْن 
ــَكــا!)1( ــي َأبِ ــي  فِ َك  ـــدُّ َج َرَأى  َكــَمــا 



البيان والتبيين )145/2(.  )1(
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َفْصٌل
ـْرِقيِص َوُمَلِحِه يِف َلَطاِئِف التَّ

كان إلعراب��يٍّ امرأت��ان، فول��دْت احداُهما جاري��ًة واألخرى 
تِ�ها: ه يوًما وقالْت ُمعايرًة لَضرَّ َصْته أمُّ ُغاًما، فرقَّ

ــِه الـــــَحــِمــيــِد الــَعــالِــي ــلَّ ــُد لِ ــْم ــَح ال

ــَواِل ــَح ـــ ـــَن ال َأْنـــَقـــَذنِـــي الـــَعـــاَم ِم

ــالِــي ــنٍّ َب ــِش ـــاَء َك ـــْوَه ـــلِّ َش ـــْن ُك ِم

ــاِل! الــِعــَي ــَم َعـــِن  ــْي َتــْدَفــُع الــضَّ اَل 

ُص ابنَتها وتقول: ُت�ها، فأقبلْت ُتَرقِّ فسمعْتها َضرَّ

َجـــاِرَيـــْه َتـــُكـــوَن  َأْن  َعــَلــيَّ  َوَمــــا 
اْلَفالَِيْه ــوُن  ــُك َوَت َرَأِســــْي  َتــْغــِســُل 
ــْه ــاِرَي ــَم ــَط ِمـــْن ِخ ــاِق ــسَّ ـــُع ال ـــْرَف َوَت

ــْه  ــَي ــانِ ــَم َث ــْت  ــَغ ــَل َب َمـــا  إَِذا  ــى  ــتَّ َح

ــْه ــَي ــانِ ــَم ـــ ـــْقـــَبـــٍة َي ــــا بِـــنُ ــــَه ـــــ ْرُت َأزَّ
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ــْه ــاِوَي ــَع ُم َأْو  ـــــْرَواَن  َم ــا  ــَه ــُح ــكِ ُأْن
ــْوٍر َغــالـِـَيــْه! ــُه ــاُر ِصـــْدٍق َوُم ــَه َأْص

ها لحقيقٌة أن اّل  جه��ا مرواُن على مائِة أل��ٍف! وقال: إنَّ ُأمَّ فتزوَّ
َه��ا وال ُي�َخاُس بعهِدها. وقال معاوي��ُة: لوال أنَّ مرواَن  ُيْك��َذَب َظنُّ
َلَة، فبعَث إليها  سبَقنا إليها ألضعْفنا لها المهَر، ولكْن ال ُت�ْحَرُم الصِّ

بمائتْي ألِف درهٍم!!)1(.

وللقصِة روايٌة أخرى يف »تاريخ دمشق«البن عساكر)2( ويف آخِرها:

ــْه  ــَي ــانِ ــَم َث ــْت  ــَغ ــَل َب َمـــا  إَِذا  ــى  ــتَّ َح

ــْه ــاِوَي ــَع ُم َأْو  َمـــــْرَواَن  ــا  ــَه ــُت ج َزوَّ

ــْوٍر َغــالـِـَيــْه! ــُه ــاُر ِصـــْدٍق َوُم ــَه َأْص

الممتع يف صنعة الش��عر للقي��رواين )ص: 242(، والتذكرة الحمدونية البن   )1(
حمدون )351/9(، وربيع األبرار للزمخش��ري )271/4(، والمس��تطرف 
يف كل ف��ن مس��تطرف )ص: 261(، وثم��رات األوراق البن حجة الحموي 

.)281/2(
.)143/68(  )2(



69

َراِري َراِري فِي َتْرِقيِص الذَّ الدَّ

ومعاويَة عنها لمشغوالِن،  فضحك معاويُة وقال ألبيها: إنَّ ُعتبة َ
وأمر لها بأربعِة آالٍف.

ولعلَّ هذا هو األقرُب، واهلُل أعلُم.

ُره َوَصْرُفه)1(. ْهِر: َتغيُّ قوُلها: الـَحَواِل: َحَواُل الدَّ

َقاُء اْلَخَلُق، وما َيبَِس من الِقَرِب)2(. والِشنُّ الَبالِي: ُهَو السِّ

ْقَبة: ِخْرَقٌة ُي�ْجَعُل َأْعَاَها كالسراويِل وأسفُلها كاإلزار)3(. والنُّ



ُص ابنَته ويقول: كان أبو فرعوَن األعرابيُّ ُيَرقِّ

ــا ــَه ــمُّ ـــ ـــي َأُش ـــتِ ـــَحـــاَن ــي َرْي ــتِ ــيَّ ــنَ ُب
ــا!)4( ــَه ُأمَّ ــُت  ــِدْم َوَع بِنْتِي  ــُت  ــَدْي َف

القاموس المحيط للفيروزآبادي )ص: 989(.  )1(
غري��ب الحدي��ث إلبراهي��م الحرب��ي )871/2(، وهتذيب اللغ��ة لألزهري   )2(

.)131/6(
المحكم والمحيط األعظم البن سيده )453/6(.  )3(

البصائر والذخائر للتوحيدي )233/6(.  )4(
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ونحُوه قوُل اآلَخر:

ــا ــَه ــمُّ ـــ ــــٌة َأُش ــــَحــــاَن ُبـــنَـــيَّـــتـِــي َرْي
ــا!)1( ــَه ُأمُّ ــنِــي  ــَدْت َوَف بِنْتِي  ــُت  ــَدْي َف



: لرجٍل  ع��ن أبي حاتٍم قال: ق��ال أبو العاِء الُعم��اينُّ الحارثيُّ
ُص ابنَته:  ُيَرقِّ

الَقَفــا ِمْعَطــاُء  الَعْينَْيــن  َمـْحُكوَكــُة 

َفــا ْت َعَلــى َمْتـــِن الصَّ ـَمــا ُقــدَّ َكَأنَّ

َتـْمِشــي َعَلــى َمْتـــِن ِشــَراٍك َأْعَجَفا

ــِه ُمــْصــَحــَفــا! ــْي ــُر فِ ــُش ــنْ ــا َت ــَم ـــ ــَأنَّ َك

فقل��ُت ألبي العاِء: ما معنى قوِل هذا الرجِل؟ قال: ال أدري. 
قلُت: إنَّ لنا علماَء بالعربيِة ال َيْخَفى عليهم ذلك. قال: َفْأتِ�ِهْم.

محاضرات األدباء للراغب األصفهاين )397/1(.  )1(
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فأتيُت أبا ُعبيدَة فس��ألُته عن ذلك. فقال: م��ا َأْطَلَعني اهلُل على 
ِعْلِم الَغيِب!

فلقي��ُت األصمعيَّ فس��ألُته ع��ن ذلك. فق��ال: أنا أْحَس��ُب أنَّ 
شاعَرها لو ُسئَل عنه لم َيْدِر ما ُهَو!

ُص اسُمه المجنوُن  فلقيُت أبا زيٍد فسألتُه عنه. فقال: هذا ال�ُمرقِّ
بُن ُجندب، وكان َمجنوًنا، وال َيْعِرف كاَم المجانيِن إال َمجنوٌن! 

أسألَت عنه أحًدا؟ قلُت: نعم، فلم يعرْفه أحٌد منهم! )1(.



كان ألب��ي حمزَة األعراب��يِّ زوجتاِن، فول��دْت إحداُهما ابنًة، 
ْت به  تِ�ها إلى َجنبِها، فأحسَّ فَع�زَّ عليه، واجتنَبها وصار يف بيت َضرَّ

يوًما يف بيِت صاحبتِها، فجعلْت ُترقِّص ابنَتها الطفلَة وتقول:

المزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي )140/1(.  )1(
وانظر: اللغة العربية معناها ومبناها لتّمام حّسان )ص: 184(.
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ــا ــنَ ــْي ــْأتِ َي اَل  َحــــْمــــَزَة  أِلَبِـــــي  ـــا  َم

َيِلْينَا ــــِذي  اّل ــِت  ــْي ــَب ال فِــي  ــلُّ  ــَظ َي

ــا ــنَ ــْي ِ ــن ــَب ال ـــَد  ـــِل َن َأالَّ  ـــاَن  ـــَب ـــْض َغ

ـــا ـــنَ ـــِدْي ــــــَك فِــــي َأْي ـــــاهللِ َمــــا َذلِ َت

ــا ــَزاِرِعــْيــنَ لِ َكــــاأْلَْرِض  َنـْحُن  ــْل  َب

ــا ــنَ ــْي ـــــــوُه فِ ــــْد َزَرُع ـــا َق ُنــنْــبِــُت َم

ــا ــنَ ــْي ــطِ ـــا ُأْع ـــا َنــــْأُخــــُذ َم ـــَم ــــ َوإِنَّ

فعرَف أبو حمزَة ُقْبَح ما فعَل، وراجَع امراَته)1(.



قــال أبو ُعبيدة: تزّوج أبو ُنخيلَة امرأًة من عش��يرتِه، فوَلدْت له 
قها تطليقًة، ثم ندَم، وعاتبه قوُمه، فراجَعها.  ه ذل��ك، فطلَّ بِنًتا، فَغمَّ
كه  ها تاعُبها، فحرَّ فبينما هو يف بيته يوًما إْذ س��مع صوَت ابنتِه وُأمُّ

البي��ان والتبيي��ن للجاح��ظ )186/1(، ومحاض��رات األدب��اء لألصبه��اين   )1(
)397/1(، وهبجة المجالس وأنس المجالس البن عبِد الرّ )764/2(.
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يها ويقول: ذلك وَرقَّ لها، فقام إليها فأخذها وجعل ُي�َن�زِّ

َيــا بِنْــَت َمن ّلـــْم َيــُك َيْهــَوى بِـنْـَتا

ِستَّا َأْو  َخـــــْمــَســًة  إاِلَّ  ــِت  ــنْ ُك ــا  َم

َحتَّــى َحَلْلِت فِــي الـَحَشــى َوَحتَّى

ـــوًى َفــاْنــَفــتَّــا ــتِّ َقــْلــبِــي ِمـــْن َج ــَت َف

ــا ــتَّ ـــــاَلٍم َب ــٌر ِمــــْن ُغ ـــ ــْي ــــــِت َخ أَلَْن
َبـْهَتا!)1( َوُيـْمِسي  َمـْخُموًرا  ُيْصبُِح 

، أي: ال َيْقَطع  ا: الَبتُّ هو الَقْطُع: ُيقال: َسْكراُن ما َيُبتُّ قوُله: َبتَّ
أْمًرا.

: شديُد الُحْمِق)2(.  ورجٌل أحمُق باتٌّ

األغ��اين لألصفه��اين )227/3(، والمجم��وع اللفي��ف للطرابلس��ي )ص:   )1(
.)186

وتنسُب األبياُت أيًضا لبشار بن برد قالها يف رثاء ابنته. انظر ديوانه )28/4(.
انظــر: العين للخليل )109/8(، وغريب الحدي��ث البن قتيبة )300/1(،   )2(

ومعجم ديوان األدب للفارابي )117/3(.
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وقوله: َبـْهَتا: أي حيراَن. يقال: بُ�ِهَت الرجُل َيْبَهُت َب�ْهًتا إذا َحاَر)1(.



ُصه ويقوُل: ُيذكُر َأنَّ رجًا كاَن لُه ابٌن ِمن امرأٍة َكبَِرْت، فأخَذ ابَنه ُيَرقِّ

َدَراِدُرْك! ـــَذا  ـــبَّ َح ـــا  َي
َضْت لزوِجَها،  َفَعَمَدِت المرَأُة إِلى َحَجٍر َفَهَتَمْت َأسناَنها، ثّم َتعرَّ

فقاَل لها: )َأْعَيْيتِنِي بُأُشٍر فكيَف بُدْرُدٍر(؟! فذهبْت َمَثا)2(. 

ٌر،  ٌة ِفي َأطراِف اأَلسناِن، َوِمْنه قيل: َثْغٌر ُمَؤشَّ ٌة وِرقَّ واأُلُشُر: ِحدَّ
وإِنما يكوُن ذلَك يف َأس��ناِن اأَلحداِث؛ تفعُله المرَأُة الَكبِيَرُة َتتَشبَّه 

هبم!

.)3( ْرُدُر: جمُع َدَراِدر، وهَي َمَغاِرُز األسناِن يف ِعظاِم الَفكِّ والدُّ



العين للخليل )35/4(.  )1(
لسان العرب البن منظور )21/4(، وتاج العروس للزبيدي )54/10(.  )2(

غري��ب الحدي��ث للخطاب��ي )103/1(، ومعج��م اللغة العربي��ة المعاصرة   )3(
.)743/1(
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َي الشاعُر المش��هوُر جريُر بُن عطّيَة الَخَطفي هبذا االسِم  ُس���مِّ
��ه رأْت يف نوِمها وهي حامل��ةٌ به أهنا َتِلُد َجِريًرا )أْي َحْبًا(!  ألنَّ أمَّ
ف��كان َيْلتوي على ُعنِق رجٍل فَيخنُقه، ث��مَّ يف ُعنِق آَخَر، ثمَّ يف ُعنِق 
تها  ًة من النَّاس! َفَفِزعْت من ُرؤياها وَقصَّ ��ى كاد َيقتُل ِعدَّ آَخَر، َحتَّ
عل��ى ُمَعبٍِّر، فقال له��ا: إِْن َصَدَقْت ُرْؤَياِك َول��دِت ولًدا يكوُن بَاًء 
ْته َجِريًرا! وكان َتْأِوي��ُل ُرؤياها أنه  ��ا َولدْته َس���مَّ عل��ى النَّاس! َفَلمَّ
ُصه  ه ُترقِّ هم إاِلَّ الفرزدَق! وكانْت ُأمُّ َهَجا َثَمانِيَن َشاِعًرا َفَغَلَبُهْم كلَّ

وهو َصِغيٌر َوتقوُل:
ُجْل الرَّ َذاَك  َعَلى  ُرْؤَياَي  َقَصْصُت 
َيُقْل َلـْم  ــَت  ــْي َوَل ـــْواًل  َق ــي  لِ ــاَل  ــَق َف
ــَضــْل ــُع ــًة ِمـــَن ال ــَل ــْض َلـــَتـــِلـــِدنَّ ُع
َفَضْل َقـــاَل  إَِذا  ـــْزٍل  َج َمــنْــطِــٍق  َذا 
ِمْثَل الُحَساِم الَعْضِب َما َمسَّ َفَصْل
َيــْعــَتــِدْل ــا  َوَلـــــمَّ اْلــَمــْيــِل  َذا  ــِدُل  ــْع َي
ا َمــْن ُيَعــاِدْي َوَيُعْل)1( َينَْهــُل ُســـمًّ

خزانة األدب للبغدادي )75/1(.  )1(
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ُن ابًنا لها: وقالت أعرابّيٌة وهي ُتزفِّ

َيــا َقــْوُم َمــا لِــي اَل ُأِحــبُّ َحــْشــَوَدْه
ــــَدْه!)1( َوَل ُيـِحبُّ  ــِزيــرٍ  ِخــنْ ـــلُّ  َوُك

. وُتروى أيًضا عن أعرابيٍّ



ُض بزوجتِه: ُص ابَنه وُيعرِّ قال رجٌل ُيَرقِّ

ــْه! َخــبَّ ــٍن  ــْغ ِض َذاِت  ِمـــْن  ــُه  ــُت ــْب ُوِه

بَّْه! الضَّ ِمــْثــَل  ــاِء  ــَض األَْع َقــِصــيــَرِة 

ــْه! ــبَّ َس إاِلَّ  ــِل  ــْع ــَب ال ــــاَلَم  َك ــا  ــَي ــْع َت

فقالْت ُتـِجيُبُه:
الكَِبْر ِمــَن  ــٍش  ــْرِع ُم ِمــْن  ــُه  ــُت ــْب ُوِه

ــُل الــَوَتــْر! ــْث ـــــُدُه ِم ــٍح َوِري ــَف ــَرْن َش

البلدان البن الفقيه )ص: 168(، ومحاضرات األدباء ومحاورات الش��عراء   )1(
والبلغاء لألصفهاين )394/1(.
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بِْئَس الَفَتى فِي َأْهِلِه َوفِي الـَحَضْر!)1(

اَعُة)2(. الَخبَّة: الَخدَّ

والـُمْرِعش: ال�ُمْرَتِعد)3( .

َرْنَفح: هو الّرجُل الَخفيُف الَقَدَمْيِن)4(. والشَّ



َضْت بزوِجها: َصْت ابَنها وَعرَّ وقالْت امرأٌة َرقَّ

! َخـــبِّ ُتـــَفـــاٍل  ِذْي  ـــْن  ِم ُوِهــْبــُتــُه 

! بِّ الضَّ َعــْيــِن  ِمــْثــَل  َعْينًا  َيْقِلُب 

! ُمـَحبِّ َواَل  بِـــــَمــْعــُشــوٍق  ــَس  ــْي َل

باغات النساء البن طيفور )ص: 106(.  )1(
الصحاح للجوهري )117/1(.  )2(

المصدر نفسه )1006/3(.  )3(
تاج العروس للزبيدي )507/6(.  )4(
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فقال َيْهجوها ويمدُح نفسه: 

ـــــوِك! ــــْن َســـْلـــَفـــٍع َأُف ـــُه ِم ـــُت ـــْب ُوِه

ــا َضــُحــوِك ــَه ـــ ــاَرتِ َســــْرٍح إَِلـــى َج

ــا َحــنـِـيــِك ــَس َوِمـــــْن ِهـــبـِــلٍّ َقـــْد َع
ْيِك!)1( َيْحِمُل َرْأًســا ِمْثــَل َرْأِس الدِّ

ُتَفاٍل: ُيحتم��ُل أْن يكون معناُه الُبَصاق. وُيحتمل أن يكوَن من 
ْفُل: وهو ُسوُء ريِح ِجْلِد اإلنساِن)2(. التَّ

اشُة القليلُة اْلحَياِء)3(. ْلَفُع: البذيئُة الفحَّ والسَّ

اُب. ُيطلق على الرجل والمرأة)4(. واأَلُفوُك: الَكذَّ

الحيوان للجاحظ )106/6(، وباغات النس��اء البن طيفور )ص: 106(،   )1(
والمحك��م والمحيط األعظم البن س��يده )45/3(، وكت��اب األفعال البن 
الحداد )107/1(، وأساس الباغة للزمخشري )218/1(، ولسان العرب 

البن منظور )1029/2(.

العين للخليل )123/8(.  )2(
هتذيب اللغة لألزهري )191/3(.  )3(

المصباح المنير للفيومي )17/1(، والقاموس المحيط للفيروزآبادي )ص: 931(.  )4(
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ْيُخ الَكبِيُر)1(. : الشَّ والِهـبِلُّ

وَعَسا: أي َكبَِر)2(.

ُب)3(. والَحنِيُك: ال�ُمَجرِّ

ْيِك( أْي أنَّ رأَسه مخضوٌب  وقوُله: )َيْحِمُل َرْأًسا ِمْثَل َرْأِس الدِّ
باللون األحمر كلوِن ُعْرِف الديِك!



العين للخليل )53/4(.  )1(
المصدر نفسه )200/2(.  )2(

المحكم والمحيط األعظم البن سيده )45/3(.  )3(
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الـُمْخـَتـَتـم

ــَعـــــْونِـــــِه ــاُب بِ ــَت ــكِ َنـــــَجـــــَز ال
ــِه ـــ ــنِّ ـــ ــَم ـــ َوبِ ُســـْبـــَحـــاَنـــــــُه،   

ــــاَدُه ـــِه ِعــــَب ـــي ـــُت فِ ـــْف ـــَح ــــ َأْت
ــِه! ـــ ــنِّ ـــ ِج َأْو  ــــِه  ــــِس إِْن ــــْن  ِم

بِـــَلـــَطـــائِـــٍف َوَطـــــَرائِـــــٍف
ــِه ـــ ــنِّ ـــ ــــي َف ــــــى فِ ـــا َأَت  ِمـــــــمَّ

ُوُروِدِه ــَر  ـــ ــْي ــبِ َع ـــَشـــْق  ـــاْن َف
ـــــِه ـــــــْف ُصـــَبـــاَبـــَة َدنِّ  َواْرُش

ـــُه ـــلَّ ــــْي ُك ــــنِّ ـــــُه ِم ـــــْل ـــــَب َواْق
ـــِه! ـــَظـــــــنــــِّ َوبِ ـــِه  ـــنِ ـــْي ـــِق ـــَي بِ   

ِه ــــرِّ ــــُم ـــــ ــــِوِه َوبِ ــــْل ــــُح ـــــ َوبِ
ـــِه َوبـِــــــُبـــــــنِّـــــــِه! ـــِل ـــْي ـــَه ــــ َوبِ

ــِه ــِل ــَصــْق ـــ َفـــَلـــَقـــْد َتـــِعـــْبـــُت بِ
ـــِه! ـــنِّ ـــَس َوبِ ــــِذِه  ــــْح ــــَش َوبِ   
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لِـَمْكَسٍب ــِه  ــْي فِ َأْســــَع  ــْم  ـــ َل  
ــِه! ـــِّ ــن ـــ َي َأْو  ِقـــــــْرِشـــِه  ــــْن  ِم  

ــــَدْعــــَوٍة ـــْن َطـــِمـــْعـــُت بِ ـــكِ َل
ــِه! ـــ ــنِّ ـــ ِق َأْو  ــــٍد  َســــيِّ ـــــْن  ِم

ــْن ــَت ُأَخــــيَّ ِم ــْي ــَه ــَت ـــــإَِذا اْن فِ
َفـــــَثـــــنِّـــــِه! ــاِب  ــَت ــكِ   َفــْلــِي ال
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