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ن ادر أ ن ادر أ   

ت اراا ت اراا   

ا ا ا ا   

  ا ا   ا وا و   ارات ارات

  

   ألفاظ احلياة االجتماعية يف كتاب األغانيألفاظ احلياة االجتماعية يف كتاب األغاني

  ))  دراسة معجمية دالليةدراسة معجمية داللية((

  تخصص علم اللغةتخصص علم اللغة  العربيةالعربية  في اللغةفي اللغة  بحث مقدم لنيل درجة الماجستيربحث مقدم لنيل درجة الماجستير

  

    :اد ال إ  

    م    ا د. أإاف 

  

  
  مم  ٢٠٢٠١٠١٠ـ ـ ھـ  ھـ    ١٤٣١١٤٣١    

  

 



  جامعة أم درمان اإلسالمية

  كلية الدراسات العليا

  كلية اللغة العربية

  يةلنحوية واقسم الدراسات اللغو

  

  

  بحث مقدم لنيل درجة الماجستيربحث مقدم لنيل درجة الماجستير

����بعنوانبعنوان

 مب ا  ة اظ اأ مب ا  ة اظ اأ  

  ة دالليةة دالليةدراسة معجميدراسة معجمي

  

  إاد ا    :ل 

  يوسف نعمة م سلمة عبد الباقي د. أإشراف 

  

  مم  ٢٠٢٠١٠١٠ـ ـ ھـ  ھـ    ١٤٣١١٤٣١    
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،ا ان وا م وأ وأ ، و   ا م   ا 

 م    ة واوا، و  ا   ،ه  وا ا   

 وا  ا ا أ ا     ة  ن ادر أ 

 ةوان اا     وأا  رة أ  ا  ا ا

   و م وم إااء واة اء أء  ا وا ، و

،   يي و .  
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وعلـى ا محمد خـاتم األنبیـاء والمرسـلین، والصالة والسالم على سیدنالحمد هللا حمد الشاكرین، 

  یوم الدین  إليومن تبعهم بإحسان الطاهرین الطیبین،  وأصحابه وأزواجهآله 

  :أما بعد

احة كما بلغ العرب بها قمة الفص فقد بلغت اللغة العربیة في جزیرة العرب قمة اكتمالها ونضجها،

   ل اهللا تعالى كتابه بلسان العربوبهذه اللغة القویة أنز  ،في الشعر وضروب الكالم المختلفة والبالغة

  قال اهللا تعالى:وقد تكفل رب العزة بحفظه 

 M    m   l  k      j  i  h  gL )١(  

  صدق اهللا العظیم                                                               

ألن  بها نزل القرآن ستبقى في ألسنتنا ال یصیبها تغیر، التيبعضنا أن العربیة  إلىیل وخُ 

ونسینا أن واجبنا إزاء حفظها یكون بمدارستها ومالحقة حركات التطور  رب العزة قد تكفل بحفظها،

  .)٢التي تصیبها(

ه اللغة ومعرفة ما جهودًا كبیرة في التعامل مع هذ األوائلومن أجل ذلك فقد بذل علماء اللغة 

بعد الفتوح اإلسالمیة واختالط الشعب العربي المسلم بالشعوب  خاصةدخل علیها من ألفاظ أخرى 

الحفاظ على لغة القرآن األلفاظ الدخیلة علیها من أجل  فكان ال بد من االهتمام بها ومتابعة األخرى

لماء الخاصة أو مجامع اللغة زالت الجهود مستمرة حتى یومنا هذا في نشاطات الع الكریم ، وما

  في أرجاء الوطن العربي. المختلفةالعربیة 
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  ٩ اآلیة) سورة الحجر،  ١
ـــ دراسة تطبیقیة على العصور الوسطى ــ البدراوى زھران ــ دار المعارف بمصر  التاریخيفي علم اللغة  ) ٢

 م .١٩٧٩
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 ، وألهمیة دراسة التطور الداللي لأللفاظ من جهـة أخـرى من جهة، ودراساتهألهمیة علم اللغة 

ت لتقــدیم فقــد أولیــت اهتمــامي لهــذه الظــاهرة منــذ بدایــة تخصصــي فــي اللغــة العربیــة، ولمــا جــاء الوقــ

بحث أنال به درجة الماجستیر لم أجد أنسب من هذا الموضـوع تلبیـة لرغبتـي الخاصـة ومتابعـة لمثـل 

ولمــا كانــت األلفــاظ متنوعــة فقــد رأیــت أن أقتصــر علــى  هــذه البحــوث المقــدرة فــي األزمنــة المعاصــرة،

للمجتمـع  كاملةورة األلفاظ االجتماعیة دون سواها ، ألن الحیاة االجتماعیة عبارة عن مرآه تعكس ص

وغیرهــا مــن األلفــاظ  واإلدارةبنظمــه االجتماعیــة والثقافیــة والحیــاة السیاســیة بمــا فیهــا مــن نظــام للحكــم 

  تحت دائرة الحیاة االجتماعیة. لتدخ التي
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مــن كــل مصــدر ومرجــع یســاعدني ویكــون  اإلمكــانحرصــت فــي هــذا البحــث أن اســتفید بقــدر 

طریق الذي یؤدى نحو غایات العلـم والمعرفـة ولـذلك كـان مجـال دراسـة العالقـة عونًا لي في معرفة ال

ألنـه یكشـف لنـا عـن الكثیـر  والتقصـيبین اللغة والنص الشعري مجال دراسـة خصـب جـدیر بالبحـث 

 التــيممــا تزخــر بــه ألفــاظ اللغــة العربیــة فهــي تتــیح للشــاعر التصــرف فــي ألفاظهــا اللغویــة المتنوعــة 

  اسب مع غرضه الذي یرید من أجله قول الشعر.یختار منها ما یتن
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  ألفاظ الحیاة االجتماعیة من كتاب األغاني.حصر  إلي* یهدف هذا البحث 

ترتیبــًا أبجـدیًا حسـب حـروف المعجــم، وتصـنیفها علـى أسـاس مظــاهر  المادیـة *  ترتیـب تلـك األلفـاظ

س ومـا یتعلـق بهـا مـن المأكـل والمشـرب والملـبتتجلـى فـي المسـكن ومتعلقاتـه و  التيالحیاة االجتماعیة 

  بین كل لفظة وأخرى. المشتركةأنواع الزینة، أما األلفاظ المعنویة فقد رتبتها حسب العالقة 

  *  دراسة تلك األلفاظ دراسة لغویه، ببیان النوع الذي تندرج تحته كل لفظة.

  بذلك.  المختصةاللغة *  بیان داللة تلك األلفاظ واستعماالتها من معاجم اللغة وكتب 
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ـــاب  أوًال: ـــاة االجتماعیـــة مـــن النصـــوص الشـــعریة والنثریـــة مـــن كت قمـــت باســـتنباط ألفـــاظ الحی

  األغاني.

  

لكــل لفظــه واختالفــات علمــاء اللغــة فــي بعــض األلفــاظ كمــا أنــى  اللغــويثانیــًا: بینــت األصــل 

ا كانــت اللفظــة عربیــة أو مــن ذكــرت بعــض الصــیغ الصــرفیة وصــیغ الجمــع فــي بعــض األلفــاظ، وٕاذ

  أصل غیر عربي أوضحت ذلك.

  جاء فیها اللفظ مع إیراد تفسیرها. التي اآلیةثالثًا: أي لفظة ورد ذكرها في القرآن الكریم ذكرت 

  ذكرت الحدیث مع تخریجه من كتب السنة. النبويرابعًا: أیضًا إذا ورد ذكر اللفظ في الحدیث 
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هـي طبعـة دار الكتـب فعتمـدُت علیهـا فـي هـذه الدراسـة مـن طبعـات كتـاب األغـاني ا التيأما الطبعة 

 اً كبیـر  اً بذل صـاحبها جهـد ،الكلمات منقحة وسلیمة من األخطاء، ومشكلة العلمیة ببیروت وهي طبعة

إلبــراز المعــاني واجتنــب فیهــا كــل األخطــاء فــي الطبعــات الســابقة، لكــل هــذه األســباب مجتمعــه كــان 

  سهوله ویسر. أكثرالطبعة مما جعل العمل اختیاري لهذه 
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تنـاول عـدد مـن البـاحثین دراسـة األلفـاظ وطبقوهـا علـى القـرآن الكـریم والعدیـد مـن النصـوص الشــعریة 

ولكن لم یتسّن ألحـد علـى حـد علمـي أن یجـري هـذه الدراسـة علـى كتـاب األغـاني ولكـن توجـد بعـض 

  :هامنالدراسات شبیهه بهذه الدراسة و 

: الـدكتورة رشـیدة اللقـاني ـ احتـوى البحـث علـى إعـداد/ ألفاظ الحیـاة االجتماعیـة فـي أدب الجـاحظ ـ ١

  مقدمه وتمهید وتسعه فصول وخاتمه.

/ األلفاظ اإلداریة في العصر العباسي األول ـ بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر من الطالبة: إقبـال ٢

 ،وقد رتبت هذه األلفاظ حسـب أهمیتهـا ،إلداریة إلى ثالثة أقسامعبد العزیز ـ قسمت الباحثة األلفاظ ا

  والفهارس.وغیرها من الدراسات. الخاتمةواحتوت رسالتها على أربعة فصول ثم 
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  اإلطار النظري ویشتمل على المقدمة وفصلین: القسم األول:

  ل البحث وأهدافه والمنهج المتبع.ختیار الموضوع ومجاالمقدمة وقد تناولُت فیها أسباب ا أوًال:

الثـة مباحـث المبحـث األول حیـاة أبـو الفـرج األصـفهاني واشـتمل علـى ث بعنوان: الفصل األول:ثانیًا: 

  وصف كتاب األغاني. فهو ه أما الثالثالفرج والثاني عصر  أبي

عنـد العــرب ویحتـوى علـى ثالثــة  غـوياللفــي التـراث  المفـردةهــو دراسـة األلفـاظ  الفصـل الثـاني:ثالثـًا: 

مباحــث : المبحــث األول فــي معــاجم األلفــاظ والثــاني دراســة األلفــاظ المفــردة فــي العصــور المتقدمــة 

  دراسة األلفاظ في العصور الحدیثة.والمبحث الثالث 

  : جزأینالقسم الثاني: اإلطار التطبیقي وینقسم إلى 

  الجزء األول: األلفاظ المادیة وتشتمل على:

الفصــل الثالــث: ألفــاظ الملــبس، و الفصــل األول: ألفــاظ صــلة القرابــة ، الفصــل الثاني:ألفــاظ المســكن، 

 :الفصـل السـادسو الفصـل الخـامس: ألفـاظ المأكـل والمشـرب، و ألفاظ الزینة والطیب،  الفصل الرابع:و 

  االجتماعیة. : ألفاظ العالقاتالفصل الثامنو : ألفاظ اللهو والطرب، السابع الفصلو ألفاظ الثقافة، 

  وتنقسم إلى: لفاظ المعنویة وهي تمثل الفصل التاسعالجزء الثاني: األ

  .الحمیدة األول:ألفاظ الصفاتالمبحث 

  .الذمیمة الصفات الثاني: ألفاظالمبحث 

  المبحث الثالث: ألفاظ العالقات المعنویة.

  .الدین المبحث الرابع: ألفاظ

  تائج والتوصیات ثم فهارس تفصیلیة. خاتمة اشتملت على أهم النوضمنت الدراسة 

األول ولما كان الهدف من هذا البحث رصد أللفاظ الحیاة االجتماعیة من كتاب األغاني جاء القسـم 

غیــر مخـل وقــد كــان وصــف البیئــة السیاسـیة واالجتماعیــة والعلمیــة لبیــان البیئــة  اً إیجــاز  جزةبصـورة مــو 

ألن  ورة مختصــرةكــان وصــف كتــاب األغــاني بصــالفــرج ثقافیــًا وعلمیــًا و  شــكلت شخصــیة أبــي التــي

  المراد من الكتاب هو األلفاظ االجتماعیة فقط. 

تمثل الحیاة االجتماعیـة فـي ذلـك  لتيامن المجاالت الداللیة  كل فصل من هذه الفصول یمثل مجاالً 

  المجتمع.

� �



٥ 
 

� �

� �

����� �

  تعریف مدلول كلمة لفظ:

          M 8 7    A  @  ?    >  =  <  ;  :L)١(  

  جاء في التفسیر:

یقول تعالى ذكره: ما یلفظ اإلنسان من قول فیتكلم به إال عندما یلفظ به من قول رقیب عتید  ((

  .)٢())یعني حفظ یحفظه عتید

من فمي ألفظه لفظًا  الشيءكان في فیك ولفظت  بشيءاللفظ هو أن ترمي ((قال صاحب اللسان:  

  ) ٣())تكلم به وتلفظت به أي تكلمت به، واللفظ واحد األلفاظ. بالشيءرمیته ولفظ 

أن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، ((: النحويصطالح وجاء تعریف اللفظ في اال

  .))تحقیقًا أو تقدیراً 

  )٤())في اللغة هو اسم لكل ما یتلفظ به، مفیدًا كان أو غیر مفید((وقد عرفه ابن عقیل قال: 

لفاظ هي الكالم الذي ینطقه البشر بینهم أي هي لغة التفاهم والمعامالت بین أفراد المجتمع إذن فاأل

ومن المعروف أن اللغة تختلف من منطقة إلى أخرى، وأن اللغات یطرأ علیها تغییر ولكن اللغة 

 شيءها العربیة تعتبر هي اللغة التامة الكاملة األلفاظ، وذلك ألن ألفاظ اللغة العربیة لم ینقص من

عیبها الزیادة، أي أن حروف اللغة العربیة هي فت شيءمن الحروف  فیشینها النقصان، ولم یزد فیها 

ثمانیة وعشرون حرفًا ال زیادة وال نقصان، ودارت هذه الحروف على مر العصور لم یتغیر منها 

 حرف ولم ینقص منها حرف، على عكس اللغات األخرى فإنها تعرضت للزیادة في الحروف

) ولكن اللفظة في البدء والنهایة تكون قوة مسیطرة على حیاة البشر وهي التي تصل ٥(والنقصان.

اإلنسان بأخیه اإلنسان، فهي رابط من روابط المجتمع وتبني حضاراته وتعكس ثقافته، وتمیز 

                                                
  )١٨) سورة ق ـ أیة ( ١
ألبي جعفر محمد بن جریر الطبري/تحقیق: عبد هللا بن عبد المحسن  /جامع البیان لتأویل آي القرآن)  ٢

  ١١/٤١٥م/٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤عالم الكتب ـ الریاض/ الطبعة األولى ـ  التركي/دار
  ) اللسان/مادة/ ل ، ف ، ظ ٣
) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك / جمال الدین عبد هللا بن ھشام األنصاري /دار الفكر بیروت ـ لبنان  ٤
  )٣٤ـ  ١/٣٣م ـ (٢٠٠٧ھـ ، ١٤٢٨/
ن الرازي /علق علیھ حسین بن فیض هللا ) كتاب الزینة/ ألبي حاتم أحمد بن حمدا ٥

  )١/٦٤م/(١٩٥٧الھمداني/القاھرة/
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اإلنسان عن سائر المخلوقات فاإلنسان اجتماعي بطبعه وهو ناطق بطبعه وهذه األلفاظ هي 

س في تشكیل أنماط سلوك اإلنسان وتفكیره وطموحاته، ولهذه األسباب أدرك علماء اللغة أن األسا

دراسة األلفاظ ال یمكن أن تقوم إال على تضافر عدد كبیر من العوامل ومن أهمها العوامل 

) وقد ١االجتماعیة لكي تنشأ اللغة وتتطور حتى تصبح أداة ممتازة للتعبیر واالتصال باآلخرین، (

العلماء إلى توضیح األلفاظ بأن یطلقوا على هذا اللفظ قلیل االستعمال وهذا كثیر االستعمال  لجأ

وقالوا من األلفاظ ما هو حوشي وقال ابن رشیق (الوحشي من الكالم ما نفر عن السمع، وٕاذا كانت 

ز، واألعرابي القح( ) ومن ٣( )، فتلك وحشیة)٢اللفظة حسنه مستغربة ال یعلمها إال العالم المبرِّ

األلفاظ أیضًا ما هو غریب ونادر وشارد، والشارد بمعنى الوحشي والنادر الذي سقط وشذ، ومن 

  أنواع األلفاظ أیضًا ما هو مهمل وهو على ضربین:

، وذلك كجیم تؤلف مع كاف الضرب اآلخر مـا لبتةأحروفه في كالم العرب  ائتالف ال یجوزضرب 

علیه، وذلك كإرادة مرید أن یقول "عضخ" فهذا یجوز تألفه  ف، ولكن العرب لم تقیجوز تألف حروفه

أمـا الـردئ  ولیس بالنافر؛ أال تراهم قد قالوا في األحرف الثالثة خضع، ولكن العـرب لـم تقـل عضـخ.

درجـة، قـال الفـراء: كانـت العـرب تحضـر الموسـم فـي  فهـو أقـبح األلفـاظ وأدناهـاوالمذموم من األلفاظ 

لجاهلیة، وقریش یسمعون لغات العـرب، فمـا استحسـنوه مـن لغـاتهم تكلمـوا كل عام، وتحج البیت في ا

إن اللغـة تنمـو  .)٤به، فصاروا أفصـح العـرب، وخلـت لغـتهم مـن مستبشـع اللغـات، ومسـتقبح األلفـاظ(

وتتجــدد مــن عصــر إلــى آخــر وبتوســع المجتمــع تتوســع ألفاظهــا وقــد كانــت اللغــة العربیــة فــي العصــر 

طــور وذلــك التسـاع الــبالد اإلســالمیة واخـتالط العــرب بالشــعوب األخــرى العباسـي قــد وصــلت قمـة الت

وبسبب هذا فقـد أصـبحت اللغـة العربیـة مـن أغنـى اللغـات ألفاظـًا بسـبب انتشـار الـدین اإلسـالمي فـي 

 اً وقد تأثرت ألفاظ اللغة بهذا االختالط، وبإذن اهللا سوف نجد فـي هـذا البحـث ألفاظـ ،كل أنحاء العالم

سـوف تخدمها العرب وعربوها ومن األلفاظ ما هو مولد أو معرب إلى غیـر ذلـك ممـا غیر عربیة واس

  كتاب األغاني الموسوعة األدبیة. یتضح من خالل هذه الدراسة عن

  تعریف لفظ المجتمع

                                                
  ٣٧ـ ٢١م ـ الطبعة الثالثة /ص١٩٩٧) علم اللغة االجتماعي/كمال بشر/دار غریب للطباعة والنشر ـ القاھرة ـ  ١
  ) القح: ھو الذي لم یدخل األمصار ولم یختلط بأھلھا(اللسان/مادة قحح) ٢
  ١/١٤٢) المزھر/ ٣
  ٢٤٠ـ  ١/٢٣٣/ المرجع نفسھ)  ٤



٧ 
 

8 7   MÉ  È    Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½L  ١   

مـران لفتـاه یوشـع { ال أبـرح } یقـول : : واذكر یـا محمـد إذ قـال موسـى بـن ع عز ذكره لنبیه  یقول

قـال ابـن زیـد فـي قولـه { ال أبـرح } قـال : ال أنتهـي وقیـل :  ال أزال أسیر { حتى أبلـغ مجمـع البحـرین

عنـــى بقولـــه { مجمـــع البحـــرین } اجتمـــاع بحـــر فـــارس والـــروم والمجمـــع : مصـــدر مـــن قـــولهم: جمـــع 

أجمعـه فـاجتمع واسـتجمع المجمـوع جمـع مـن جمع الشيء عن َتْفرَقـه یجمعـه جمعـًا وَجّمعـه و ) ٢(بجمع

وٕان لـــم یجعـــل كالشـــيء الواحـــد واســـتجمع الســـیل اجتمـــع مـــن كـــل موضـــع وتجّمـــع القـــوم  اهنـــا وهاهنـــ

) والجمیـع ضـد المتفـرق والجمیـع الحـي ٣اجتمعوا أیضـا مـن كـل موضـع والجْمـع اسـم لجماعـة النـاس(

بشــر فــي مكــان مــا وأن االجتمــاع ) المعــروف لــدینا أن لفــظ مجتمــع یطلــق علــى جماعــة ال٤المجتمــع(

للبشر ضروري وهـو معنـى العمـران الـذي یكـون المجتمـع وال بـد لهـؤالء البشـر فـي هـذا االجتمـاع مـن 

حــاكم یرجعــون إلیــه ویكــون مســتندا إلــى الشــرع المنــزل مــن اهللا یوجــب انقیــادهم إلیــه وٕایمــانهم بــالثواب 

میزات وهي أنها ال تجمـد علـى حـال واحـدة بـل لمجتمع مًا ولومتماسك اً مترابط اً والعقاب ویكون مجتمع

تختلــف أوضــاعها بـــاختالف المجتمعــات واألمـــم والشــعوب، وتختلـــف فــي المجتمـــع الواحــد بـــاختالف 

العصور فمن المستحیل أن نجـد مجتمعـین یتفقـان تمـام االتفـاق فـي نظـام اجتمـاعي مـا؛ كمـا أنـه مـن 

دة فـــي مجتمـــع مـــا فـــي مختلـــف مراحـــل المســتحیل أن نجـــد نظامـــَا اجتماعیـــا قـــد ظـــل علـــى حـــال واحـــ

) فإن هذا التغییر یطرأ على كل ما یتعلق بجوانـب الحیـاة االجتماعیـة مـن أخـالق ومعـامالت ٥حیاته(

  بین البشر.

  

  تعریف علم الدَّاللة

لـة  َداللـة جاء في لسان العرب: الدلیل ما یستدل به، والدَّلیل: الدَّال، وقد دلة على الطریق یدُ 

  ).٦لیلي الذي یدل والجمع أِدلة وأْدالء(وِداللة، والد

                                                
 ٦٠الكھف اآلیة  ) ١
  ٨/٢٤٥) تفسیر الطبري/ ٢
  ) اللسان/مادة/ ج ، م ، ع ٣
  ) مختار الصحاح/المادة السابقة نفسھا ٤
ھـ ، ١٣٨٤) مقدمة ابن خلدون/عبد الرحمن بن محمد بن خلدون /نشر على عبد الواحد وافي/الطبعة الثانیة ـ  ٥

  )٢٥٢م/ص(١٩٦٥
 ادة/ د ، ل ، ل ) اللسان/م ٦
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أما علم الدَّاللـة فیعرفـه بعضـهم بأنـه دراسـة المعنـى أو العلـم الـذي یـدرس المعنـى، أو ذلـك الفـرع مـن 

اللغة الذي یتناول نظریة المعنى أو ذلك الفرع الـذي یـدرس الشـروط الواجـب توافرهـا فـي الرمـز حتـى 

  .)١یكون قادرًا على حمل المعنى(

  

  
 

                                                
 )٣م/ص(١٩٩٢) علم الداللة/أحمد مختار عمر/عالم الكتب/الطبعة الثالثة/ ١
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 ص اث

 هذا البحث موضوعه ألفاظ الحیاة االجتماعیة في كتاب األغاني.

* ) یهدف البحث إلى استنباط ألفاظ الحیاة االجتماعیة من كتاب األغاني 

وترتیب تلك األلفاظ ترتیبًا أبجدیًا حسب حروف المعجم وتصنیفها على أساس 

مظاهر الحیاة االجتماعیة التي تتجلى في المسكن ومتعلقاته والمأكل والمشرب 

 والملبس وما یتعلق بها من أنواع الزینة. 

تلك األلفاظ دراسة لغویة ببیان النوع الذي تندرج تحته كل لفظة دراسة  *)

واألصل اللغوي لكل لفظة مع ذكر بعض الصیغ الصرفیة والجمع في بعض 

 األلفاظ.

*) بیان أصل اللفظة إذا كانت من أصل عربي أو غیر عربي وٕاذا وردت آیة 

یضًا إذا ورد تحتوى على لفظة من هذه األلفاظ ذكرت اآلیة مع إیراد تفسیرها أ

 ذكرها في الحدیث النبوي ذكرت الحدیث مع تخریجه من كتب السنة. 

 *) اشتملت الدراسة على قسمین: 

 أوًال: اإلطار النظري وتضمن فصلین.

 ثانیًا: اإلطار التطبیقي وتضمن تسعة فصول.

وختمت البحث بخاتمة تضم أهم النتائج والتوصیات وثم تلیها فهارس اآلیات 

واألشعار وفهرس المصادر والمراجع وفهرس المحتویات.واألحادیث   
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ABSTRACT 

This research is about the lterms of social life in the book 

of AL Agani . It aims to survey these terms and arrange 

them alphabetically  according to dictionary order as well 

as classify them in the light of the different aspects of life 

as represented in housing food drinks clothes and 

ornaments.  

The study also aims to trace these terms linguistically and 

know about this origins derivatives and the plural forms 

will be classified to whether they are Arabic or non Arabic 

and whether they have been mentioned in the verses of 

Quran and traditions of the prophet Mohammed (peace 

be upon him). 

 The study Comprises two parts:  

a) the theoretical framework which comprises two 

chapters . 

b) the applications which comprise nine chapters. 

In the conclusion the researcher has listed the 

research findings recommendations as well as 

abibliography  the verses(t) aditions and poems. 
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  المطلب األول

  اسمه ونسبه وكنیته

أنجبت األمة اإلسالمیة العربیة األمویـة أعظـم مـؤلفي كتـب التـراجم األدبیـة فـي تـاریخ 

األمة العربیة، وهو الكاتب المعـروف بـأبي الفـرج األصـفهاني وهـو علـي بـن الحسـین بـن محمـد بـن 

) بـن عبـداهللا بـن مـروان  بـن محمـد مـروان بـن الحكـم ١أحمد بن الهیثم بن عبد الرحمن بن مروان (

  ) .  ٣)  بن مهران(٢العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف (بن أبي 

وبذلك یتضح أنه من أصل عربـي عریـق فهـو مـن سـاللة مـروان بـن الحكـم قرشـي األصـل ال 

)  وهــــــي كنیــــــة معروفــــــة لــــــدى أهــــــل عصــــــره ویلقــــــب ٤())الفرج أبــــــا((شــــــك فــــــي عروبتــــــه ویكنــــــي 

كمــا یتبــادر إلــى الــذهن للوهلــة األولــى ) وهــذا اللقــب ال یشــیر إلــى أصــل فارســي ٥())باألصــفهاني((

  ).٦وٕانما یشیر إلى مكان والدته فقط(

  

  

  
  

  

  

                                                
) دائرة المعارف اإلسالمیة/ نقلھا إلى العربیة : محمد ثابت الفندى/  أحمد الشناوي / إبراھیم خورشید/ عبد  ١

   ١/٣٨٨الحمید/ تونس 
/ تحقیق أحمد األرناءوط /تركي مصطفى/ دار إحیاء ألصفديالوافي بالوفیات/ صالح الدین خلیل بن أیبك  ) ٢

  ٢١/١٥م /٢٠٠٠/  ـھ١/١٤٢٠ط   –التراث العربي/ بیروت/ لبنان 
) تاریخ بغداد / أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي / دراسة وتحقیق / مصطفى عبد القادر عطا  ٣
   ١٩٩٧/٣٩٧/ ـھ١٤١٧دار الكتب العلمیة / بیروت / لبنان/ الطبعة األولى  –

 / ٩٤/ ١معجم األدباء / یاقوت الحموى الرومى /الطبعة االخیرة/ مصر   
 دیة العارفین/ اسماء المؤلفین وآثار المصنفین/ إسماعیل باشا البغدادى / طبع بعنایة وكالة المعارف ھ

  ١/٦٨١م/ منشورات مكتبة المثني بغداد ١٩٧٩الجلیلة في مطبعتھا البھیة استانبول سنة 
  : / یر الدین خلاألعالم /قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین و المستشرقین

 ٤/٢٧٨م /١٩٧٩الزركلي / دار العلم للمالیین / بیروت / لبنان / الطبعة الرابعة 
  یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر / ألبي منصور عبد الملك الثعالبي النیسابورى/ تحقیق / مفید محمد

   ٣/١٢٧ –م ١٩٨٣-ه ١٤٠٣دار الكتب العلمیة / بیروت /لبنان / الطبعة األولي  –قمیحة 
  ١/٥م /١٩٨٢/ ـھ١٤٠٢كتاب األغاني / احسان النص / مؤ سسة الرسالة / الطبعة الثانیة / ن)  اختیارات م ٤
 ١/٣٨٨) دائرة المعارف اإلسالمیة / ٥
  ١/٦) اختیارات من كتاب األغاني /  ٦
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  المطلب الثاني

  مولده ونشأته

كان مولد العالم الجلیل أبو الفرج األصفهاني علي بـن الحسـین سـنة أربـع وثمـانین ومـائتین ، 

تقرارها بأصـفهان ، بمدینة أصفهان ولیس لدینا من أخبار أسرته مـا یتـیح لنـا التعـرف إلـى سـبب اسـ

  ).١وهي أسرة عربیة األصل(

وقد تلقى تعلیمة في بغـداد وعـاش عیشـة األدیـب الجـوال ونـال رعایـة سـیف الدولـة والـوزیر المهلبـي،  

) عمـره وخاصـة أن بغـداد كانـت فـي ٢وهو وزیر بني بویه  ویتضح لنـا أنـه قضـى فـي بغـداد أغلـب (

العصر الذي ولد فیه أبو الفـرج ،  العلم للعلماء وهو ذلك الوقت هي عاصمة الدولة العباسیة ومنبع 

فــي العصــر العباســي الثــاني فــي عهــد الخلیفــة المعتضــد بــاهللا الــذي تــولى الخالفــة فــي ســنة  وتحدیــداً 

) .  أما نشأته فقد هیأت له طبیعة حیاة أسرته الجو المناسب فقد عاش أبو الفرج ٣هـ(٢٨٩ – ٢٧٩

ان مـودة قدیمـة بـز ر كـان بـین أهـل أبـي  الفـرج وآل الم أحادیثهم، فقـدفي بیت یتذوق األدب ویجعلونه 

  ) . ٤الفرج بشيء من الشعر على سبیل المذاكرة( زبان یحدث والد أبير وصهر وكان ابن الم

والعجــب أنــه أمــوي شــیعي  وكــان یبعــث بتصــانیفه ســرًا إلــى صــاحب األنــدلس "قــال الــذهبي  

) ٥( "عني أهله باألدب فقد نشأ فـي بیـت یعنـى أهلـه بالغنـاءاألموي فیأتیه إنعامه وكما نشأ في بیت ی

ونجـد ذلـك واضــحًا مـن خــالل تألیفـه لكتابــه الـذي أطلــق علیـه  ((األغــاني )) فقـد كانــت تربیتـه تربیــة 

  أدبیة علمیة عكستها مؤلفاته . 

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١/٥) اختیارات  من كتاب األغاني/  ١
   ١/٣٨٨)  دائرة المعارف /  ٢
) موسوعة التاریخ اإلسالمى/ العصر العباسي الثاني/ خالد عزام / دار اسامھ للنشر والتوزیع/ األردن /عمان/  ٣

  ١٥ص  –م ٢٠٠٣الطبعة األولى 
   ١٠م/ ص ١٩٦٥أبو الفرج األصبھاني/ شفیق جبرى/ دار المعارف بمصر  ) ٤
 ٤/٢٧٨) األعالم / للزركلى /  ٥
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  المطلب الثالث

  شیوخه وتالمیذه 

ولكنـه لـم یـة واألدبیـة فـي شخصـیته العلمیـة، العلمقد كان ألسرة أبي الفرج الفضـل فـي تهیئـة البیئـة 

یكتف بما أخذ عن بعض أفراد عائلته من علوم وثقافة ، وٕانما قصد الكوفة، ثم بغداد، فتتلمذ علـى 

طائفــة كبیــرة مــن علمــاء عصــره ، ذكــرت مصــادر ترجمتــه بعضــًا مــنهم، وســوف اذكــر بعضــًا مــن 

ب مــن المعلــم وهــم كثــر ومــن الصــعوبة شــیوخه الــذین روى عــنهم ، أو جلــس مــنهم مجلــس الطالــ

  إمكانیة حصرهم في هذه الجزئیة من البحث .

) ومؤرخو رجال األدب یذكرون شیوخه مـن ٢) واإلمام الذهبي(١ومنهم من ذكره الخطیب البغدادي(

) وسـنكتفي بـذكر ٣اللغویین، ورواة األشـعار و األخبـار وأكثـر هـؤالء ورد ذكـرهم فـي معجـم األدبـاء(

في محافل العلم واألدب، سواء في مجال المرویات التـي رواهـا أبـو الفـرج عـنهم  وشهرة أكثرهم أثراً 

  أو في مجال إظهار المیل واإلعجاب و التأثیر الواضح فمن هؤالء:

) وكان إمامًا في اللغة واألدب والشعر  ومنهم أیضـا أبـو بكـر ٤أبو بكر محمد بن الحسن األزدى (

ن أهــل األخبــار والنحــو، ألــف مــن الكتــب :علــوم القــرآن، وغریــب ) مــ٥محمــد بــن القاســم األنبــارى (

  الحدیث وغیرها من الكتب .

ـــًا عالمـــًا، وكـــان مـــن حـــذاق المغنـــین  ومـــن شـــیوخه أبـــو الحســـن أحمـــد، كـــان شـــاعرًا وأدیبـــًا واخباری

) وتــأثر أبــو الفــرج بــه واضــح فیمــا ألــف مــن كتــب وأكبــر دلیــل هــو كتــاب األغــاني  ٦الطنبــوریین (

  آلن .الموجود ا

                                                
  ١١/٣٩٧تاریخ بغداد/  ) ١
ریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم / شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي / حوادث ووفیات ) تا ٢

ھـ/ ١/١٤٠٩ط/ تحقیق عمر بن عبد السالم تدمرى / دار الكتاب العربي / بیروت / لبنان /  ٣٨٠/  ٣٥١
  ٤٣م/ ص ١٩٨٩

   ١١٢/ ١٣) معجم األدباء/ یاقوت الحموى/  ٣
بن درید بن عتاھیة أبو بكر األزدى/ ولد بالبصره سنة ثالث وعشرون ومائتین ( تاریخ بغداد ) محمد بن الحسن  ٤
٢/١١٢  (  
) ھو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بیان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة ، أبو بكر  ٥

  ) ٣/٣٩٩األنبارى النحوى ولد سنة إحدى وسبعین ومائتین ( تاریخ بغداد 
) أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسي بن یحي بن  خالد بن برمك البرمكى الندیم توفي سنة أربع وعشرین و  ٦

  )٢٠٧/ ١ثالثمائة  (معجم األدباء 
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ومـنهم أبــو أحمــد یحــي بــن علــي، أدیبــًا وشــاعرًا ولـه مــن الكتــب ( كتــاب البــاهر فــي أخبــار الشــعراء 

) وهــو أحـد رؤســاء زمانــه فــي علـم الكــالم وعلــوم الـدین  ومــنهم محمــد بــن ١مخضـرمي الــدولتین ) (

  ) من رواة األخبار واآلداب .٢العباس(

فـي مسـیرته العلمیـة ومـن الواضـح أن أغلـب وغیرهم من العلمـاء واألدبـاء الـذین اعتمـد علـیهم 

شیوخه الذین كان لهم األثر علـى أبـي الفـرج هـم مـن األدبـاء والشـعراء، وهـم شـیوخ متنوعـة ثقـافتهم 

  وعلومهم، وقد أخذ أبو الفرج من كل هؤالء سماعًا وقراءة.

بـاء فریـق مـن األدلـه وكما تخرج أبو الفرج علـى أسـاتذة مشـهورین وعلمـاء أجـالء  فقـد تخـرج 

الــذي لــزم أبــو الفــرج  (() ٣ورواة األخبـار  یشــار إلــیهم بالبنــان، ونكتفــي مــنهم بـذكر: شــیخ األنــدلس(

) ومنهم ٤( ))وكان أبو الفرج یعظمه ویكرمه، ومنهم ابن دینار الذي قرأ علیه جمیع كتاب األغاني 

إعجاب تالمیذه ومعاصـریه ) وقد كان أبو الفرج مثار ٥مًا حافظًا فقیهًا(لأیضا الدار قطني وكان عا

حـدثني ((طـالع أبـي الفـرج حیـث قـال : وى الخطیب البغـدادي فـي معـرض حدیثـه عـن سـعة افقد ر 

التنــوخي عــن أبیــه قــال : ومــن الــرواة المتســعین الــذین شــاهدناهم، أبــو الفــرج األصــفهاني فإنــه كــان 

لـم أر قـط مـن یحفظـه  یحفظ من الشعراء واألغـاني واألخبـار واآلثـار والحـدیث المسـند والنسـب، مـا

مثلــه، وكــان شــدید االختصــاص بهــذه األشــیاء، ویحفــظ دون مــا یحفــظ منهــا علومــًا أخــر مــن اللغــة 

  )٦( ))والنحو، وآلة المنادمة وغیر ذلك 

  المطلب الرابع 

  آثاره العلمیة

األصفهاني من العلماء األجالء الذین لهم أثر كبیر في الحیـاة األدبیـة فهـو  یعتبـر مـن كبـار 

لماء في عصره وحتى الوقت الحالي وقد شهد له بهذه الموهبة األدبیة الفذة جل من ترجمـوا لـه، الع

كمــا تشــهد لــه مصــنفاته العریقــة، وأكبــر دلیــل هــو كتــاب األغــاني الموســوعة األدبیــة ذات األســلوب 

  الرائع والعبارات األنیقة  الذي ألفه في خمسین عامًا .

                                                
 ) ٥/٤٢٤) أحمد بن یحي بن أبي منصور المنجم أبو الحسن توفي سنة سبع وعشرون وثالثمائة (تاریخ بغداد  ١
 )٩/١١٦بن عبد هللا الیزیدى (األغاني  ) ھو محمد بن العباس بن محمد ٢
  )٥/٢١٠) ھو یحیى بن مالك بن عائذ أبو زكریا األندلسي (معجم األدباء/ ٣
  ١١) أبو الفرج األصفھاني/ ص  ٤
  )١/٣٦٤) الدار قطني ھو على بن عمر بن أحمد بن مھد البغدادي الحافظ(ھدایة العارفین/ ٥
  ١١/٣٩٨) تاریخ بغداد/  ٦
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األغــاني وقــد ذكرهــا المؤرخــون وهــي كثیــرة ولكــن یمكــن  وألبــي الفــرج مصــنفات أخــرى غیــر كتــاب

یـزال البعضـها مطبـوع والـبعض اآلخـر  ،حصرها في أكثر من ثالثین كتابـًا إن صـحت نسـبتها إلیـه

  مخطوطًا وسنكتفي بذكر بعضها ومنها:

)،  ٢( ))مجــرد األغــاني، الخمــارون والخمــارات، تفضــیل ذي الحجــة(()، ١( كتــاب األغــاني الكبیــر)(

  وغیرها من الكتب التي ألفها أبو الفرج ولكن لم یصل منها إال القلیل.

  

  المطلب الخامس 

   موته وآراء النقاد عنه

ل عـن هـذه الـدنیا بعـد أن خلـف لقد فقدت األمـة اإلسـالمیة والعربیـة أعظـم األدبـاء والنسـابین فقـد رحـ

إرثًا عظیمًا من العلم والمعرفة وقد ذكر المؤرخون السنة التي توفي فیها ومـنهم محمـد بـن أبـي  وراءه

أنه توفي في یوم األربعاء ألربع خلون من ذي الحجة سنة ست وخمسین وثالثمائة وقیل  ((الفوارس 

فــي یخ وفاتــه فقــد ذكــر یــاقوت ) ولكــن هنــاك مــن خــالف هــذا القــول فــي تــار ٣( ))قبــل أن یمــوت خلــط 

مـا یثیـر الشـك فـي صـحة تـاریخ وفاتـه الـذي ذكـر سـابقًا فهـو یـذكر مـن مصـنفاته  ترجمة األصـفهاني

كتــاب (أدب الغربــاء ) ویــورد نتفــًا منــه ،وفــي بعــض مــا أورده إشــارة إلــى وفــاة معــز الدولــة البــویهي، 

 ((و وكانت وفاته في السنة التـي مـات فیهـا أبـو الفـرج سـنة سـت وخمسـین وثالثمائـة ونـص الخبـر هـ

وهـذا  )٤())آلف فتى من أوالد الجنـد فـي السـنة التـي تـوفي فیهـا معـز الدولـة الشبیبة والصباكنت أیام 

الخبر ال یصح ألنه یجعل وفـاة معـز الدولـة فـي أیـام شـباب أبـي الفـرج فـي حـین أنـه كـان قـد تجـاوز 

ولــیس هــو مــن الســبعین ولهــذا فمــن الواضــح أن كتــاب أدب الغربــاء إنمــا نســب خطــأ إلــى أبــي الفــرج 

)،  وما علیه أن جمهـرة مـن ترجمـوا لـه أنـه تـوفي سـنة سـت وخمسـین وثالثمائـة هجریـة ، ٥مصنفاته(

  )٦إال صاحب الفهرست فهو یذكر أن وفاته كانت سنة نیف وستین وثالثمائة(

  

                                                
  ٢٠٦م/ ص ١٩٩١بن الندیم / تحقیق ونشر/ شعبان خلیفة / ولید محمد العوزة / طبع بتاریخ ) الفھرست / ال ١
  ٩٩/ ١٣) معجم األدباء /  ٢
   ١٦لوفیات/ ص االوافي ب ـ   ٣٩٩ـ  ١١/٣٩٨) تاریخ بغداد/ ٣
   ٩٧/ ١٣) معجم األدباء / ٤
  ٣٨٩) دائرة المعارف اإلسالمیة/ ص  ٥
   ١٤٤) الفھرست /البن الندیم / ص  ٦
النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة/ جمال الدین بن المحاسن یوسف  بن تغرى األتابكى / مطبعة دار  *

   ٤/١٥م / ١٩٣٣ھـ /١٣٥٢الكتب العلمیة المصریة بالقاھرة / الطبعة األولى  
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:ما ا ����������������������  

  المطلب األول

  الحیاة السیاسیة

  عاش أبو الفرج األصفهاني في العصر العباسي الثاني عصر نفوذ األتراك 

هــ) وكانـت الخالفـة تعــیش فـي حالـة ضــعف ووهـن الزدیـاد نفــوذ األتـراك فـي الدولــة ٣٣٤ -٢٣٢( 

العباسیة وسیطرتهم على معظم مناصب الدولة  واختالطهم بالخلفاء واضـطهادهم للشـعب فـي كـل 

 ٢٨٩ -٢٧٩ألصـفهاني، وبالتحدیـد فـي عهـد الخلیفـة المعتضـد بـاهللا ( هذه األجواء ولد أبو الفرج ا

هـ) وقد كثر في عهده الفتن نتیجة للفساد الذي كان قبل أیامـه واسـتمر الفسـاد وخلفـه ابنـه المكتفـي 

هــــ) وســار بســـیر أبیـــه ولكــن الفـــتن التــي فـــي عهـــد أســالفه اســـتفحلت وعظـــم  ٢٩٥—٢٨٩ســنة ( 

هـــ ) وقــد تمیــزت الخالفــة فــي عهــده  بطــابع ٣٢٠- ٢٩٥مقتــدر ( )  وجــاء بعــده أخــوه ال١أمرهــا، (

) وزادت الدولــة تفككــًا وتــدهورًا ثــم بویــع مــن بعــده ألخیــه ٢الدولــة ( نتــدخل النســاء فــي جمیــع  شــؤو 

) ولم تكن خالفة القاهر خیـرًا مـن خالفـة المقتـدر بـاهللا، وفـي عهـده كثـرت ٣٢٢ـ ٣٢٠القاهر باهللا (

  اد حول الهیمنة على السلطة . الصراعات بین الجنود والقو 

هــ ) وقــد ضـعفت الخالفــة  ٣٢٩ـ  ٣٢٢ثـم جـاء بعــده علـى الخالفــة الخلیفـة  الراضــي سـنة (

الحكــم فــي  نالعباســیة فــي فتــرة حكمــة ضــعفًا ملحوظــًا، وقــد حــدث فــي عهــده تطــور جدیــد فــي شــؤو 

ولیة كـل سـلطات مركز الخالفة، وهذا التطور هو منصب أمیر األمـراء الـذي انتقلـت إلـى یـده مسـؤ 

)  وفـي عهـده عظمـت  ٣هـ) (٣٢٩الخلیفة وكانت فترته فترة منازعات سیاسیة إلى أن مات سنة ( 

بنـي بویـه فـي فـارس وأصـبحت أصـبهان وبـالد الجبـل فـي یـد أخیـه الحسـن بـن بویـه ، كمـا ((شـوكة 

نفسـه  هــ) ٣٥٠ـ  ٣٠٠اسـتقل الحمـدانیون بالموصـل وأعلـن عبـد الـرحمن الثالـث باألنـدلس سـنة  (

: الخالفــة العباســیة فــي بغــداد، والفاطمیــة فــي المهدیــة ، انقســم العــالم اإلســالمي إلــىخلیفــة وبــذلك 

  ). ٤())واألمویة في قرطبة 

                                                
  ٢٦/ ١یخ/ ) ظھر اإلسالم / أحمد أمین / مكتبة النھضة المصریة/  القاھرة / الطبعة السادسة  بدون تار ١
) تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني و الثقافي واالجتماعي / العصر العباسي الثاني / حسن إبراھیم حسن / دار  ٢

   ٣/٢٥٤م  / ١٩٩١ھـ/ ١٤١١روت / الطبعة الثالثة عشر/یالجیل / ب
)  العالم اإلسالمى في العصر العباسي / حسن أحمد محمود و أحمد ابراھیم الشریف / دار الفكر العربي  ٣

   ٣٦٤ـ  ٣٦٣/القاھرة/ الطبعة الخامسة / د/ ت / ص 
  ٢٥٤/ ٣)  تاریخ اإلسالم / حسن ابراھیم حسن /  ٤
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وبهــذا نكــون قــد تعرفنــا علــى جانــب مــن العصــر الــذي عــاش فیــه أبــو الفــرج فقــد كــان عصــر 

نزاعات وصراعات على السلطة والحكـم ، وكـان الخـتالط العـرب بالشـعوب األخـرى أثـر كبیـر فـي 

هــذه الخالفــات التــي نشــبت بــین الشــعب والخلفــاء وأثــر حتــى علــى األلفــاظ العربیــة وســوف یكــون 

  لدراسة إن شاء اهللا . واضحًا من خالل هذه ا

  

  المطلب الثاني

  اعیةالحیاة االجتم

نین وقــد تمیــز أبــو الفــرج األصــفهاني عــن معظــم األدبــاء فــي ذلــك العصــر أنــه عــاش فــي القــر 

سنة من عمره،  ةفي القرن الثالث إال صباه، فقد عاش فیه ست عشر  الثالث والرابع ولكنه لم یقض

خته ، وكل هذا العمر قضاه فـي بغـداد  عاصـمة الدولـة ولكنه قضى في القرن الرابع شبابه وشیخو 

  العباسیة ومنبع العلوم لألدباء والعلماء الذین عاشوا في ذلك العصر في بغداد . 

السیاسیة  في ذلك العصر فإن الحیاة االجتماعیة لم تكن أفضل   ةوبما أني ذكرت جانبًا من الحیا

زت بــالترف والبــذخ والطــرب والغنــاء، ووصــف منهــا خاصــة فــي العصــر العباســي الثــاني ألنهــا تمیــ

قصور الخلفاء، والطعام والشراب، واأللعاب التي یفضلونها وملبسهم وغیرهـا مـن االهتمامـات التـي 

  ال داعي لها.

وقـد اهــتم الخلفـاء بالشــعر والغنــاء وكثـرت الجــواري والقیــان وذلـك للتســلیة بهــن فـي مجــالس الطــرب 

) وكــل مــا نهــى عنــه الــدین اإلســالمي أصــبح ١اب الفــواحش(وكثــرت الحوانیــت وشــرب الخمــر وارتكــ

  في ذلك العصر.  اً مباح

المجتمع  وبالطبع فقد أثرت علیه فقد في وٕاذا كانت تلك هي حیاة الخلفاء فال بد أن یكون لها أثر 

علیـا وهـي تضـم الخلفـاء والـوزراء  إلى ثـالث طبقـات أساسـیة وهـي : طبقـهقسمت طبقات المجتمع 

والقواد والوالة وغیرهم من التجار واألمراء، وكان التجار یتجرون برؤوس أموال ضخمة في مطالب 

)  وكــان الرقیــق أهــم ســلعة وهــي تجــارة رابحــة وخاصــًة ٢تلــك الطبقــة  مــن أدوات التــرف والزینــة، (

ق على شـراء الجـواري. وقـد كـان الخلیفـة الجواري المغنیات، وقد كانت أغلب أموال هذه الطبقة تنف

  ومطابخ خاصة. اً خاص اً یجعل ألصحاب هذه الطبقة من وزراء وقواد وذوى قرباه باب

                                                
   ٥) أبو الفرج األصبھاني / ص   ١
   ٢/٥٣/ دار المعارف بمصر / الطبعة الثالثة  د/ت / ) العصر العباسي الثاني / شوقي ضیف  ٢
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ثــم تلیهــا الطبقــة الوســطى  وتشــمل رجــال الجــیش ومــوظفي الــدواوین وقــد كانــت هــذه الطبقــة تضــم 

سـیر والحـدیث وكـان كثیـر مـنهم من المواطنین، وفي مقدمتهم علماء العربیـة والفقـه والتف اً كبیر  اً عدد

ي تعتبــر مــن أفقــر الطبقــات  وتشــمل یأخـذون رواتــبهم مــن الدولــة، وتلــي هــذه الطبقــة طبقـة دنیــا وهــ

  ) وغیرهم.١(اع وأصحاب الحرف الصغیرة والرقیقلعامه من الزراع والصنا

ور أمــا مــن ناحیــة المســكن فقــد اهــتم أصــحاب الطبقــة العلیــا بالقصــور وتجمیلهــا فقــد كانــت ( قصــ

) ٢وكانــت علــى مثــال دور الفــرس والــروم(تســاعها ، فــي هــذا العصــر أشــبه بمــدن كبیــرة إل الخلفــاء

ونالحظ أنهم قد تأثروا بحضارة الشعوب األخرى حتى فـي المبـاني وفـي حیـاتهم الیومیـة  ومـن أهـم 

ت العــادات التــي تــأثروا بهــا فــي حیــاتهم الیومیــة هــي كثــرة البســاتین حــول بغــداد وهــي تمتلــئ بحانــا

) ٣الخمــر وكــان الشــعراء وعامــة النــاس یختلفــون إلیهــا وكــان الــذین یعملــون بالحانــات مــن األجانــب(

واهتم الخلفاء أیضا بالطعـام وتفننـوا فـي ألوانـه، ومـن شـدة اهتمـامهم بـه فقـد أجـازوا للشـعراء وصـفه 

)  وقـد ٤())وكان ینفق على المطابخ الخاصة والعامة أكثر من عشـرة آالف دینـار شـهریاً  ((بالشعر 

ى، وعلـي بـن یحـي ألفوا فیه مصنفات كثیرة وممن ألف فـي هـذا المجـال إبـراهیم بـن العبـاس الصـول

  المنجم وغیرهما.

وكـانوا یفضـلون وقـت الشـراب عــن وقـت الطعـام والسـمر مـع الخلفــاء  وكـانوا یـأكلون فـي آنیــة 

الفـتن والنزاعـات  الذهب والفضة، وشاعت الفاحشة بین الناس وشملت كل طبقات المجتمع وكثرت

خاصــه بعــد اخــتالط الشــعب العربــي  بالشــعوب األخــرى ونالحــظ أن معظــم الخلفــاء كانــت أمهــاتهم 

) االختالط قد أثر على العرب في لغتهم وثقـافتهم و حیـاتهم ٥من أصول غیر عربیة وبالتأكید هذا(

المجتمـع حیـث  بصفه خاصه، وهـذا التقسـیم الطبقـى للمجتمـع یـؤدى بالتـالى إلـى تنـوع لهجـات ذلـك

یكون لكل طبقـة ألفاظهـا الخاصـه بهـا التـى تصـور بیئتهـا وصـور الحیـاة فیهـا ومظـاهر تلـك الحیـاة 

  تتجلى في المسكن والمأكل والمشرب والملبس وغیرها من مظاهر الحیاة في ذلك العصر.

لـى یطـرأ ع اً طبیعیـ اً أذن فهذا التغیر الذي طرأ على المجتمع فـي العصـر العباسـي یعتبـر تغیـر 

  كل جوانب الحیاة من أخالق ومعامالت بین البشر.

  

                                                
  ٢/٥٤/ العصر العباسي الثاني)  ١
  ٤٣٥/  ٣/٤٣٤) تاریخ اإلسالم /  ٢
  ٢/٩٣) العصر العباسي الثاني / ٣
  ٣/٤٣٩/ ) تاریخ اإلسالم   ٤
   ٤/٦٢٥/ المرجع نفسھ)  ٥
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  المطلب الثالث

   الحیاة العلمیة

لـى طلـب العلـم والـتعلم، لـذلك نـور العقـل وقـد دعـا دیننـا الحنیـف إإن العلـم هـو غـذاء الـروح و 

كــان العلــم هــو أهــم شــيء بالنســبة للمســلمین منــذ بدایــة الــدعوة اإلســالمیة وازداد اهتمــامهم بــه فــي 

العباسي خاصة بعـد اخـتالطهم بالشـعوب األخـرى ، وقـد كـان تلقـى العلـم والثقافـة فـي ذلـك العصر 

الوقـــت مـــن المســـاجد ، فلـــم تكـــن المســـاجد دورًا للعبـــادة فقـــط ، بـــل كانـــت جامعـــات للعلـــم والعلمـــاء 

) انتشارًا یدعو إلى اإلعجاب والفخر ممـا ١والمعرفة ، وانتشرت الثقافة اإلسالمیة في هذا العصر (

ـــك النهضـــة العلمیـــة  جعـــ ل للعـــرب مكانـــة بـــین الشـــعوب األخـــرى بعـــد أن كـــانوا ال أثـــر لهـــم فـــي تل

فأصبحوا هم منبـع للعلـوم والعلمـاء، وقـد كـان للترجمـة مـن اللغـات األخـرى فضـل كبیـر فـي انتشـار 

العلـــوم وبخاصـــة الترجمـــة مـــن الیونانیـــة و الفارســـیة إلـــى العربیـــة ونضـــجت ملكـــات المســـلمین فـــي 

ــ ألیف ، وتشــجیع الخلفــاء لرجــال العلــم واألدب، واتســاع أفــق الفكــر اإلســالمي بارتحــال البحــث والت

) والبحـــث عــن المعرفـــة والمنافســة بـــین العلمــاء وعمـــل ٢المســلمین فــي مشـــارق األرض ومغاربهــا،(

  ). ٣الخلفاء العباسیون على تنشیط العلماء بإعطاء رواتب جزیلة للقضاة والعلماء من كل صنف(

ماء العرب بین العلوم التي تتصل بالقرآن الكریم، والعلوم التي أخذها العرب عن وقد میز العل

غیرهم من األمم وقد برعوا فیها وأطلقوا علیها علوم العجم  أما العلوم الخاصة بالتفسیر و الحدیث 

ة ) وقد كثر في هـذا العصـر علمـاء اللغـة واعتنـوا بهـا عنایـة خاصـ٤فقد أطلقوا علیها العلوم النقلیة(

ـــد كـــانوا یخرجـــون إلـــى البادیـــة خصیصـــًا لمشـــافهة األعـــراب و الـــذي جعلهـــم یلجئـــون لمشـــافهة  فق

  ).  ٥األعراب هو خوفهم على لغتهم من الفساد وخصوصًا حین امتزجوا باألعاجم (

ولم یلبث هارون الرشید أن أنشأ دار الحكمة وجلب إلیها المترجمین من السریان والفرس، وخلفـه 

هـذه الـدار إلــى جامعـة كبـرى، فأصـبح تلقـي العلــم سـهًال لكـل طبقـات المجتمــع  المـأمون فاسـتحال

)٦  .(  

                                                
   ٩) أبو الفرج األصبھاني / ص  ١
  ٣/٣٣٣) تاریخ اإلسالم /  ٢
   ١١٩ــ  ١١٥/ ٢)  العصر العباسي الثاني / ٣
   ٣/٣٦١) تاریخ اإلسالم /  ٤
   ١١٦) المدارس النحویة / شوقي ضیف / الطبعة التاسعة / دار المعارف بمصر / ص  ٥
  ١٣٠) العصر العباسي الثاني / ص  ٦
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وأیضــا اهتمــوا بالشــعر وكانــت للشــاعر مكانــة كبیــرة خاصــة عنــد الخلفــاء واألمــراء وعنــد كافــة 

  ).١طوائف المجتمع في ذلك العصر(

ونتیجــة لــذلك االهتمــام فقـــد وجــد أبــو الفـــرج الجــو المناســب الــذي ســـاعده علــى تــألیف كتابـــه 

  األغاني. 

بالعلوم والثقافات المختلفة التي ساعدت العلماء العرب  اً زاخر  اً فقد كان العصر العباسي عصر 

ن وجـد الفـرج األصـفهاني أ هذا كان مـن حـظ عالمنـا الجلیـل أبـي في هذه النهضة العلمیة الفذة كل

  أمامه كل هذه الثروة العلمیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   ١٣٤ص  /العصر العباسي الثاني)   ١
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ا ا�����������������   

  المطلب األول

   الكتاب وموضوعهوصف 

جمعـه أبـو الفـرج األصـفهاني  قـدكتاب األغاني الذي یعتبر من أمهـات كتـب األدب العربـي و 

ٕاسالمیین، كمـا تـرجم لكـل و  ه ألكثر شعراء العرب من جاهلیین في خمسین عامًا، فقد ترجم صاحب

من عـرف اسـمه، مـن المغنـین مـن الـدولتین األمویـة والعباسـیة وأتـي بقصـص الملـوك فـي الجاهلیـة 

  والخلفاء في اإلسالم.

قد طبع الكتاب عدة طبعات ومخطوطاته موجودة في برلین وقد نشـر كتـاب األغـاني كـامًال وللمـرة 

، ثـم نشـرته دار الثقافـة فـي بیـروت فــي هــ) فـي عشــرین جـزءاً ١٢٨٥فـي بـوالق عـام( األولـى بمصـر

هــي طبعــة دار الكتــب ف).أمـا الطبعــة التــي اعتمــدت علیهـا فــي هــذا البحـث ١وعشــرین جــزءا( هخمسـ

العلمیة ببیروت وتحتوى على سبعة وعشرین جزءا،  ثالثة منها فهارس، أما الجزء األول فیبدأ بعـد 

المقدمة والتعریف بالمؤلف والكتاب بذكر المائة صوت المختارة التي أمر الرشید باختیارها، ویخـتم 

د بـدأ بأخبـار مجنـون بنـي عـامر ) أما الجزء الثاني فق٤٠٤بأخبار العرجي، أما عدد صفحاته فهي(

)، الجــزء الثالــث یبــدأ بــذكر قــیس بــن الخطــیم ٤١٨وخــتم بأخبــار الحكــم بــن عبــدل، وعــدد صــفحاته(

)، أمـا الجـزء الرابـع فیبـدأ بـذكر نسـب ٣٦٤وینتهي بخبر أشعب مع زیـد بـن عمـرو، عـدد صـفحاته(

زء الخـامس یبـدأ بـذكر )، الجـ٤٢٠أبي العتاهیة ویختم بأخبار إسـماعیل بـن یسـار، وعـدد صـفحاته(

)، الجــزء الســادس یبــدأ ٤٤٩النابغــة الجعــدي ویختمــه بأخبــار إســحاق بــن إبــراهیم وعــدد صــفحاته(

)، الجـزء السـابع یبـدأ بأخبـار ٣٧٧بأخبار الصـمة القشـیري ویخـتم بـذكر أبـي سـفیان عـدد صـفحاته(

یبــدأ بنســب جریــر )، الجـزء الثــامن ٣٢٦الولیـد بــن یزیــد ویخــتم بـذكر متــیم الهشــامیة عــدد صــفحاته(

)، الجــزء العاشــر یبــدأ بأخبــار ُدریــد بــن الُصــمة ٤٣٣ویخــتم بنســب حارثــة بــن بــدر عــدد صــفحاته (

)، أمــا   الجــزء الحــادي عشــر یبــدأ بأخبــار النابغــة ویخــتم ٣٧٤ویخــتم بــذكر المــرار عــدد صــفحاته(

وبنــي  )، الجـزء الثـاني عشــر یبـدأ بأخبـار األعشـى٣٨٣بنسـب إسـماعیل بـن عمـار وعــدد صـفحاته(

)، الجزء الثالث عشـر یبـدأ بأخبـار أبـي ٤٣٠عبد المدان ویختم بأخبار سوید بن كراع عدد صفاته(

)،الجـــزء الرابـــع عشـــر یبـــدأ بأخبـــار ٣٨٩الطمحـــان القینـــي ویخـــتم بأخبـــار الشـــمردل عـــدد صـــفحاته(

)، الجــزء الخــامس عشــر یبــدأ بأخبــار جعفــر بــن الزبیــر ٣٨٠الحصــین بــن الحمــام عــدد صــفحاته(

                                                
  ٩م/ ص/١٩٧٧سلوم/ دار النھضة العربیة )  دراسة كتاب األغاني ومنھج مؤلفھ/ داود  ١
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، الجـزء السـادس عشـر یبـدأ بأخبـار شـاریة ویخـتم )٣٨٥(بأخبار زیاد األعجـم عـدد صـفحاته ویختم

، الجـزء السـابع عشـر یبـدأ بـذكر الكمیـت ویخـتم بأخبـار )٤٤١(بأخبـار أبـي الشـیص عـدد صـفحاته

، الجــزء الثــامن عشــر یبــدأ بــذكر ذي الرمــة ویخــتم بــذكر مخــارق عــدد )٣٩٣(حــاتم عــدد صــفحاته

التاســع عشــر یبــدأ بــذكر أبــي محجــن ویخــنم بأخبــار فضــل الشــاعرة عــدد  ، الجــزء)٣٨٥(صــفحاته

، الجــــزء العشـــــرون یبــــدأ بنســـــب ابــــن الخیــــاط ویخـــــتم بأخبــــار أبـــــي نخیلــــة عـــــدد )٣٢٧(صــــفحاته

یبـــدأ بأخبـــار المنخـــل ویخـــتم بنســـب الفـــرزدق عـــدد ف، الجـــزء الحـــادي والعشـــرون )٤٣٣(صـــفحاته

خبــار خالــد بــن عبــد اهللا ویخــتم بخبــر لقــیط عــدد ، الجــزء الثــاني والعشــرون یبــدأ بأ)٤٠٧(صــفحاته 

، الجزء الثالث والعشرون یبـدأ بأخبـار نصـیب األصـغر ویخـتم بخبـر عبـد اهللا عـدد )٣٦١(صفحاته

، الجزء الرابع والعشرون یبدأ بخبر عبد اهللا بن أبي العالء ویختم بأخبار المـتلمس )٢٧٠(صفحات

محتویــات كتــاب األغــاني فــإن المطلــع علــى ، ونكتفــي بهــذا العــرض المبســط ل)٢٥٧(عـدد صــفحاته

نصوصـــه یســـتطیع أن یتعـــرف علـــى طبیعـــة الحضـــارة اإلســـالمیة وعـــادات أهلهـــا وحیـــاتهم وطـــرق 

  عیشهم. 

وقد كان أبو الفرج یعیش في مجتمع یسمح له بـأن یضـمن كتابـه كثیـرًا مـن فـاحش القصـص، التـي 

غیــر مقبولــة بــین أفــراد تمــس حیــاء القــارئ وخاصــة فــي عصــرنا الحــالي أصــبحت هــذه القصــص 

  )١المجتمع، وهي حكایات ال تفید القارئ بشيء(

ولكــن هـــذا ال یعنـــى التقلیـــل مـــن قیمـــة الكتـــاب وال یســتطیع أحـــد أن یقـــول بـــأن الكتـــاب ال یفیـــد بـــل 

تعرضـه للنقـد، وبالتأكیـد فـإن أبـا الفـرج قـد اهـتم  دالعكس  ولكن الشيء الجید ال تظهر قیمته إال بع

یر من ناحیة الدقة في الروایة ورصانة األسلوب، فقد كان یدقق عن  الخبـر الـذي بكتابه اهتمام كب

  یكتبه وأحیانًا یروى بعض مشاهداته التي  رآها بعینه.

وقد اهتم أبو الفرج بالشعراء الذین وجد لهم أشعارًا تغنى  وأهمل الذین لم یجد لهـم، یعتبـر كتـاب   

)، فقــد ضــم شــعراء مــن الجاهلیــة واإلســالم و شــعراء ٢األغــاني خزانــة للحضــارة فــي جمیــع أطوارهــا(

عصره  ویترجم لهم وقد اهتم أبو الفرج بالمسائل االجتماعیة الخاصة بالنسب، نسب األفراد ونسب 

 اً )  فهــو یــورد فــي كتابــه تعریفــ٣الــذي جعــل بعــض المــؤرخین یعدونــه مــن النســابین(،األســر األمــر 

  فائدة عظیمة.له للشخص الذي یرید التحدث عنه لذلك یعتبر كتاب األغاني  كامالً 

                                                
  ) صاحب األغاني أبو الفرج األصفھاني / محمد أحمد خلف / ص  ١
  ٩) دراسة كتاب األغاني/ص/ ٢
   ٧٣/ ٣) وفیات االعیان ــ  ٣
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  المطلب الثاني

   مصادر األصفهاني في الكتاب

إن الكتاب الذي أطلق علیه أبـو الفـرج كتـاب األغـاني لـم یقتصـر فقـط علـى الغنـاء والمغنـین، 

ضًا یورد فیـه أخبـار الخلفـاء وٕانما هو تاریخ جزیل الفائدة ، فهو یحتوى بضع مائة من الشعراء، وأی

  ) وغیرها من األخبار عن من  كان لهم أثر في ذلك الوقت.١و األمراء(

فمــن المؤكــد أن هــذا الكتــاب الــذي یضــم هــذا الكــم الهائــل مــن األخبــار والقصــص واألغــاني، فقــد 

ر التـي واسـتفاد مـنهم اسـتفادة كبیـرة والمصـاد ،اعتمد أبو الفـرج علـى كثیـر مـن العلمـاء السـابقین لـه

اعتمد علیها كانت عبارة عن الرسائل والكتب السابقة علیه والمعاصرة لـه ومنهـا  ( كتـاب سـیبویه) 

قتیبة نستطیع أن نقول أن كل هؤالء  السكیت، وكتاب (أدب الكاتب )ألبن (األلفاظ )البن ، وكتاب

اللغــویین قــد اعتمــد علــیهم األصــفهاني فــي كتابــه، وأیضــًا مــن أهــم كتــب النســب التــي اعتمــد علیهــا 

كتــاب (النســب) للزبیــر بــن بكار،ولــه أثــر كبیــر فــي كتــاب األغــاني وقــد اقتــبس منــه أبــو الفــرج فــي 

رمى بـن أبـي العـالء ، قـال حـدثنا الزبیـر أخبرني الح ((كتابه من أوله إلى آخره بإسناد واحد نصه: 

  )  ٢())بن بكار .... ا

وأیضـــًا اعتمـــد أبـــو الفـــرج علـــى رواة األخبـــار، اعتمـــادًا یكـــاد یكـــون كلیـــًا، والـــرواة عنـــد أبـــي الفـــرج  

فــي المیــل نحـو األخبــار مــنهم   ومــن أهـم الــرواة الــذین اعتمـد علــیهم وتــأثر بهـم، فصـائل ودرجــات 

اإلخبار عن الشیوخ الذین كان یأخذ عـنهم والـده ومـنهم: أبـو الفیـاض بـن  وذلك ألنه كان یأخذ أبوه

و المطلـــع علـــى كتـــاب األغـــاني  یتضـــح لـــه أن  )٣أبـــي شـــراعة، وعبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد العزیـــز (

   .)٤(لنادر أن یذكر مصادره فهي لم تأت إال مصادفةاألصفهاني من ا

یهــا أبــو الفــرج والتــي ذكرهــا ضــمن كتابــه ونكتفــي بهــذا القــدر القلیــل مــن المصــادر التــي اعتمــد عل

  والباحث عنها ال یستطیع حصرها إال بقراءة الكتاب كامال.

  

  

                                                
   ٤١٥)  أدباء العرب في األعصر العباسیة / بطرس البستاني / دار الجیل / طبعة جدیدة / ص  ١
ف���رج األص���فھاني / تحقی���ق س���میر ج���ابر/علي مھن���ا  / دار الكت���ب العلمی���ة/بیروت/لبنان/ ) األغ���اني / ألب���ي ال ٢
                                  ٤٣/ ١م/ ١٩٩٢ھـ/١٤١٢//٢ط
   ١٩٥) صاحب األغاني / محمد أحمد خلف / ص  ٣
   ٢٨١ــ  ٢٨٠) تاریخ التراث العربي / نقلھ الى العربیة محمود فھمى حجازى / ص  ٤
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  المطلب الثالث 

  ترتیب الكتاب وتبویبه

  ها كتابه الموسوعة األدبیة التي بقًا المدة التي جمع أبو الفرج منقد ذكرت سا

ـــاب  (( وصـــفها الكثیـــرون ـــاب بهـــذا الحجـــم ال بـــد أن تصـــحبه ١( ))بأنهـــا مكتبـــة فـــي كت ) فـــإن كت

، خصوصـًا وأن على عدم االرتكـاز علـى قاعـدة معینـةإشكالیة في المنهج والتبویب، ولذلك عمل 

أســاس الترتیــب فــي الكتــاب لــیس الــزمن، ولیســت األســماء مرتبــة ترتیبــًا أبجــدیا، بــل لــیس أساســه 

لثالثـة المختـارة التـي أمـر الرشـید األشخاص على اإلطالق، وٕانمـا یقـوم الترتیـب علـى األصـوات ا

جمعوا على ثالثة أصوات وهي: لحن معبـد فـي شـعر أالمغنین أن یختاروها له من جمیع الغناء ف

أبي قطیفة، ولحن ابن سریج في شعر عمر بـن أبـي ربیعـة، ولحـن ابـن محـرز فـي شـعر نصـیب 

ج في ترتیب كتابـه فقـد وعلى هذا النحو جرى أبو الفر ، هذه هي األصوات التي اختاروها للرشید 

بدأ بالصوت ویتحدث عن أبي قطیفـة ویسـتوفي أخبـاره ثـم ینتقـل إلـى المغنـى معبـد فـأورد ترجمتـه 

ثــم ذكــر أغــاني الخلفــاء وأوالدهــم ثــم أغــاني المشــهورین مــن المغنــین والمغنیــات.  ،وأخبــاره وهكــذا

وأنســابهم، وغــزواتهم  وهــذا الكتــاب لــم یقتصــر علــى المغنــین فقــط وٕانمــا أورد أخبــار قبائــل العــرب

  ) وأشعارهم الفاحشة.٢وأیامهم، وذكر الشعراء وأخبارهم وتصویر فساد أخالقهم(

وقد نبه أبو الفرج إلى أنه لم یصنف كتابه أبوابًا عن طرائق الغناء وال علـى طبقـات المغنـین 

  )  ٣في أزمانهم.(

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الرابع 

                                                
   ١١ار األغاني / ص ) مخت ١
  ٤١٦ص/ ) أدباء العرب في األعصر العباسیة ٢
   ٦/ ١)  األغاني /  ٣



٢٣ 
 

  أثر الكتاب في الدراسات األدبیة

األغاني من الكتب التي استفاد منها عدد كبیـر مـن العلمـاء والمـؤلفین والبـاحثین خصوصـًا كتاب 

وقـد تأملـت هـذا ((فیاقوت الحمـوي فـي موسـوعته األدبیـة عـن األغـاني یقـول:  ،في المجال األدبي

بخطـى مـن عشـر مجلـدات ونقلـت منـه إلـى  ، وطالعته مرارًا، وكتبت منه نسـخةالكتاب وعنیت به

) وقـــد كـــان مصـــدرًا أساســـیاً البـــن خلكـــان فـــي ١( ))كتـــابي الموســـوم بأخبـــار الشـــعراء فـــأكثرت ...

) وفي الدراسات الحدیثة، أفردت الكثیر من الكتب مجاالت لدراسـة الكتـاب والبحـث فیـه، ٢وفیاته(

  فهو یعتبر من أوسع الكتب في األدب العربي وتاریخه.

أفــاد هــذا الكتــاب كــل مــن كــان لــه بحــث فــي مجــال األدب العربــي، فهــو مرجــع أساســي  وقــد

  لألدباء.

  
 

                                                
   ٩٨/ ١٣) معجم األدباء  ١
   ١٥٤/ ١عیان ) وفیات األ ٢
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  ا اول:

 �������������������������������������   

إن اللغــة هــي كیــان األمــة ومیــزت اإلنســان عــن بقیــة الخالئــق، ومبعــث فخــره، ولــذلك أوالهــا 

  اهتمام خاص منذ القدم وهو یحاول كشف سرها وبحثها وتفسیرها. 

ولـــذلك نجـــد أن الدراســـات اللغویـــة تركـــزت حـــول البحـــث عـــن أصـــل اللغـــة وعـــن العالقـــة بـــین اللفـــظ 

  والمعنى. 

لعربیة إلى تطور كبیر في الدراسات اللغویة واألدبیـة والنحویـة ، وقد أدت الدراسات القرآنیة وا

) خاصـًة وأن الــدین اإلســالمي ١ولـذلك كــان البــد للعـرب أن یهتمــوا باللغــة العربیـة والمحافظــة علیهــا (

بــدأ باالنتشــار بــین األمــم المختلفــة وانضــمام عــدد كبیــر مــن األجنــاس إلــى الدولــة العربیــة اإلســالمیة، 

ن اإلسـالمي لـم یقتصـر علــى العـرب فقـط بـل هـو دیــن لكافـة بنـي البشـر، وكـان ال بــد وذلـك ألن الـدی

للعرب من الخروج من جزیرتهم لنشر الدین اإلسالمي  ونشره في تلك البلدان وفتحها فما مضى ربع  

قــرن علـــى بـــدء التـــاریخ الهجــري، حتـــى كانـــت الشـــام ومصـــر والعــراق قـــد انتهـــى تاریخهـــا الرومـــاني، 

) وبانتشار الدین اإلسـالمي انتشـرت عربیـة ٢الفارسي، وبدأت تاریخها اإلسالمي العربي (والیوناني، و 

الجزیـــرة وأصـــبح العـــالم اإلســـالمي فـــي ازدیـــاد فكـــان البـــد مـــن التفكیـــر فـــي جمـــع اللغـــة العربیـــة ومـــن 

المعــروف أن اللغــة تكــون منطوقــة فــي مراحلهــا األولــى، ثــم تلیهــا مرحلــة التــدوین، أي أنهــا تكــون فــي 

) األمر الذي جعـل العـرب ٣(مین بها، ولم تسجل في بطون الكتبدئ أمرها دائرة على ألسنة المتكلبا

ینتبهـوا إلـى حقیقـة ضـیاع لغـتهم ألنهـا لـم تكـن مدونـه وهـي دائـرة علـى ألسـنة العـرب أو النـاطقین بهــا 

ربیــة مــن فكــان ال بــد مــن جمعهــا وتــدوینها وانتشــر طــالب العلــم یلتمســون اللغــة مــن قلــب الجزیــرة الع

  ألسنة أهلها الخلص للمحافظة علیها من شوائب األلفاظ األعجمیة.

                                                
) المعجم العربي / بحوث في المادة والمنھج والتطبیق / ریاض زكى قاسم / دار المعرفة ــ بیروت / الطبعة  ١

   ١٤م / ص ١٩٨٧ھـ / ١٤٠٧األولى /
  ١٤ـ دار المعارف بمصر/ ص/) لغتنا والحیاة/ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)  ٢
صحاح/ألبي إسماعیل بن حماد الجوھري/ تحقیق أمیل بدیع یعقوب/ محمد طریفي/ دار الكتب العلمیة ل) ا ٣

  ١٩٩٩/١/٩ھـ/١٤٢٠بیروت/ لبنان/الطبعة األولى/
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أن اإلنســان ال یســتطیع  ((ومـن األســباب أیضـًا التــي أدت إلـى التفكیــر فــي تـدوین اللغــة وهـي 

أن یحفظ كل األلفاظ اللغویة القومیة مهما أوتى من حدة الذكاء وقوة الذاكرة ، ولذلك یصـطدم أحیانـًا 

  ). ١())بكلمات ال یعرف معناها بدقة ووضوح 

  ومن هنا نبعت فكرة المعجم لیكون مرجعًا للباحث عن معاني األلفاظ التي استغلقت علیه.

  لغة العربیة علي مراحل ثالث وهي:بجمع ألفاظ ال العلماء العرب وبدأ

: مرحلة تـدوین ألفـاظ اللغـة العربیـة وتفسـیرها وكـان ذلـك بسـبب نشـاط الـرواة والعلمـاء المرحلة األولى

الهجـــري األول وخـــالل القـــرن الثـــاني وكـــان اعتمـــادهم علـــى العـــرب الخلـــص هـــو  نمنـــذ أواخـــر القـــر 

  مصدرهم األساسي. 

  ).٢مرحلة تدوین ألفاظ مرتبة في رسائل متفرقة(: هي المرحلة الثانیة

: هـــي مرحلــة وضــع المعــاجم العامـــة الشــاملة الكاملــة المنظمـــة  لــم یعــرف العـــرب  المرحلــة الثالثــة

  التألیف المعجمي الشامل لأللفاظ العربیة قبل العصر العباسي ألسباب أهمها : 

 .والكتابة قبل اإلسالم قلیلینراءة انتشار األمیة بینهم، فالذین كانوا یعرفون الق .١

طبیعة حیاتهم االجتماعیة القائمة على الغزو واالنتقال من مكـان إلـى آخـر وذلـك ألنهـم كـانوا  .٢

 قبائل رعویة.

إتقان العرب للغتهم، فقد كانت العربیة عندهم لسان المحادثة وٕاذا استغلق علـى أحـدهم معنـي  .٣

منهم محافظة على لغتهم ألنهم لم یختلطوا  ) فهم أكثر٣لفظ  لجأ إلى مشافهة األعراب البدو(

 بقبائل األعاجم. 

وكل هذه األسباب أدت إلى تأخرهم فـي وضـع المعـاجم، وٕان كـان العـرب لـم یعرفـوا المعـاجم قبـل 

العصــر العباســي، فــال شــك فــي أن الفكــرة المعجمیــة كانــت قــد بــدأت تــراودهم منــذ أن بــدءوا یفســرون 

، فقـد كـان یـؤدي مـا بـن عبـاس أول مـن حمـل رایـة التـألیف المعجمـي عبـد اهللا ((القرآن الكریم، وكان 

                                                
 ١/١٠الصحاح/)   ١
  ٧٦م ـ ص/٢٠٠٧ھـ ـ ١٤٢٨) اللغة العربیة/ سلمى بركات/ دار البدایة ـ عمان ـ الطبعة األولى ـ  ٢
  ١/٩) الصحاح / للجوھري / ٣
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))للســائلین فقــد وقــف علــى لغــات العــرب وأســرارها ودالالت مفرداتهــا تؤدیــه المعجمــات
) ویظهــر أن ١

الباعث إلى جمع اللغة العربیة وتـألیف المعـاجم هـو حاجـة العـرب إلـى تفسـیر مـا اسـتغلق علـیهم مـن 

بجانب ذلك اعتمد العلماء على مصادر أخرى استنبطوا منها مفردات اللغـة )  و ٢ألفاظ القرآن الكریم(

  وهي القرآن الكریم، والحدیث الشریف، والشعر القدیم. 

ومن أهم الكتب التي ألفت في هذه الفترة وتعتبر مـن أول المحـاوالت هـي الكتـب التـي تبحـث فـي 

فقد جمع فیـه أبـو زیـد كـل مـا یتعلـق ) ٣موضوع واحد ونذكر منها كتاب(المطر) ألبي زید األنصاري(

بالمطر وما یلحق به من األنواء والغیوم وغیر ذلك ویأتي بأسماء أمطار كل فصل من فصول العـام 

مــن الكتــب فــي هــذا المجــال ومــن هــذه  اً ) عــدد٤وغیرهــا ممــا یتعلــق باألمطار.وأیضــا ألــف األصــمعي(

غیرهـا مـن الكتـب التـي ألفـت فـي ذلـك الكتب كتاب(الشاء) وهو یشـتمل علـى كـل مـا یتعلـق بالشـاء، و 

  الوقت التي تبحث في موضوعات مختلفة. 

ثم بعد ذلك كانت المرحلة التي اشتملت تقریبا على كل ألفاظ اللغـة العربیـة فـي ذلـك الوقـت وهـي 

  مرحلة وضع المعاجم لیرجع إلیها كل من أراد البحث عن كلمة من الكلمات.

ازي:الُعْجُم بالضـم ضـد العـرب وفـي لسـانه عجـم والعجمـاء وقد عرف العلماء لفظة معجم فقال الر 

البهیمة وٕانما سمیت عجماء ألنها ال تتكلم وكل من ال یقدر على الكالم أصـًال فهـو أعجـم، واسـتعجم 

  علیه الكالم استبهم.

مــن الكلمــات فهــو  دمــة لكــل مــن اســتبهم علیــه معنــى كلمــةولــذلك فــإن هــذه المعــاجم قــد قــدمت خ

  علم في كافة المجاالت.خدمة لكل طالب ال

وألهمیـة هــذه المعــاجم اهــتم العلمــاء بجمــع المـادة العلمیــة وتــدوین كلمــات اللغــة وترتیبهــا وتفســیرها 

  د قسموا المعاجم إلى أنواع منها:في كتاب واحد، وق

                                                
  ١/٤٨) الصحاح/١
  ٧٦) اللغة العربیة / سلمى بركات / ص  ٢
  ٧٧) (الفھرست ص ٢٢٥ــ  ١١٩توفي في البصرة سنة (  األنصاري) أبو زید ھو سعید بن أوس  ٣
   ٧٨)  الفھرست / ص  ٢١٧) األصمعي ھو أبو سعید عبد الملك بن قریب بن عبد الملك توفي سنة(  ٤
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: وهي أن یهتم المؤلف في المعجم بلفظه ویشرح مدلولها وجمیع ما یتصل بها وبیـان  معاجم األلفاظ

نوعهــا إن كانــت عربیــة أصــلیة أو معربــة أو مولــده إلــى غیــر ذلــك وأول مــن ألــف معجمــًا فــي اللغــة 

) وهـو أول معـاجم األلفـاظ ١العربیة على اإلطالق هو الخلیل بن أحمد وقد أطلق علیـه اسـم (العـین)(

)، فقد بـدأ ٢عند العرب وقد اعتمد الخلیل في ترتیب مادة معجمه اللغویة على أساس صوتي( الكاملة

(ق،ك)، ثـم الشـجریة(ج، ش، ض)،  (ع، ح، هــ ،خ، غ)، ثـم اللهویـة يالخلیل بـالحروف الحلقیـة وهـ

(ظ، ث، ذ)، فالذالقیــة(ر، ل، ن، ف، ب،  (ط، د، ت)، فاللثویــة فاألســلیة (ص، س، ز)، فالنطعیــة

)، وقــد رأى أن هــذه الطریقــه تضــمن لـــه عــدم التكــرار وذكــر جمیــع المـــواد، ٣الهوائیــة(و، ا،ي)(م)، ف

  وحتى یسهل لطلبة العلم البحث عن معاني الكلمات التي یریدونها.

هو یعتبر مـن المعـاجم التـي قـدمت وسـتقدم إلـى األبـد خدمـه ال مثیـل لهـا للغـة العربیـة وللبـاحثین فـي 

الخلیــل بــاب التــألیف المعجمــي للعلمــاء مــن بعــده أمثــال ابــن دریــد الــذي مختلــف المجــاالت، وقــد فــتح 

  ) فهو من الكتب التي نسجت على منوال العین. ٤ألف معجمًا وأطلق علیه ( الجمهرة ) (

ومـــن معـــاجم األلفـــاظ أیضـــا كتـــاب ( المحكـــم  )، ٥ومـــن أهـــم المعـــاجم الموســـوعیة ( لســـان العـــرب ) (

ثنــي عشــر مجلــدًا، ثــم یلیــه كتــاب حــروف المعجــم وطبــع فــي ا) مرتــب علــى ٦والمحــیط األعظــم ) (

) للراغب األصبهانى من أعظم الكتب التي ألفت في ذلك الوقت فهو یفید قارئ القرآن ٧(المفردات )(

فهـو یقـدم خدمـة جزیلـة  ؛من أي ملة، ألنه یشرح ألفاظ القرآن الكریم شرحًا لغویًا ویفسرها تفسیرًا دینیاً 

الفائدة للمختصین في اللغویات وقد رتبه المؤلـف علـى األحـرف الهجائیـة فـي أوائـل المـادة اللغویـة ال 

في أواخرها وبهذا القدر اكتفى ألني الستطیع حصرها في هذا المبحث المبسـط وحتـى أفسـح المجـال 

  لذكر النوع الثاني  من أنواع المعاجم هي: 

                                                
/ إبراھیم السامرائي/  المخزومي) كتاب العین / ألبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدى / تحقیق ـ مھدى  ١

  طبع في دار ومكتبة الھالل 
  ٣٧) المعاجم العربیة/ص ٢
  /١) الصحاح/ ٣
  / طبع في مكتبة الثقافة الدینیة / مصر  يالبصر األردي) الجمھرة / ألبي بكر محمد بن الحسن  ٤

لسان العرب /ألبي الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم بن منظور / طبع في دار صادر / بیروت / الطبعة ٥  ) 
  م ٢٠٠٠األولى عام 

صار / الطبعة الثانیة في القاھرة معھد المخطوطات ) المحكم / البن سیده / تحقیق مصطفى السقا / حسین ن ٦
  م  ٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤العربیة  

/  أعده للنشر واشرف على  عروف بالراغب األصبھاني) المفردات في غریب القرآن ) للحسین بن محمد الم ٧
   الطبع محمد أحمد خلف هللا ـ الناشر مكتبة األنجلو المصریة 
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هــو مــن األنــواع التــي تجمــع األلفــاظ التــي تــدور حــول معنــى واحــد ویســمى معجــم معــاجم المعــاني: و 

) ومن أهمها: كتاب (فقه اللغة وٕاسرار العربیة) للثعالبي وقد قسم كتابه إلـى ثالثـین عنوانـًا ١المعاني (

 كبیرًا وبدأ بموضوع الكلیات ثم أعضاء الناس والحیوانات وغیرها ثم یلیـه اللبـاس والسـالح، واألطعمـة

واألشبه وغیرها.  وهو من المعاجم التي ال یحصى الذین استفادوا منها وكذلك ال یحصى الذین نقلوا 

) ومن معاجم المعاني أیضًا (المخصص) البن سیدة وقد التزم فیه طریقة الخلیـل وفـي رأیـه ٢عنها  (

وأدق تنظیمـًا مـن كـل  أن یلتزم طریقة العین وال یعدل إلى األبجدیة العادیة فجاء كتابـه أكثـر اسـتیعاباً 

  ما تقدمه من الكتب حتى عن كتاب العین. 

وال نستطیع أن ننكر الفائـدة التـي تقـدمها هـذه المعـاجم فهـي تحـافظ لنـا علـى سـالمة األلفـاظ وتكشـف 

عن معانیها الغامضة والمجهولة ومعرفة أصلها إن كانت عربیة أصیله أو دخیلة أو معربة أو مولـدة 

م العلمــاء بهــذه الدراســة لأللفــاظ حتــى یتضــح لنــا معرفــة أصــل اللفظــة وألفــوا إلــى غیــر ذلك،وقــد اهــت

مجموعـــة مـــن الكتـــب فـــي هـــذا المجـــال ومـــن أهمهـــا : كتـــاب (المعـــرب) للجـــوالیقي ولفـــظ معـــرب هـــو 

)، ومنهـا أیضا(شـفاء ٣استعارة لفـظ مـن لغـة أخـرى السـتعماله فـي اللغـة األصـلیة مثـل لفظـة (إبریـق)(

وقـد أورد فیـه الكلمـات المعربـة مرتبـة علـى حـروف المعجـم وبـِيِ◌ِ◌ن أصـلها  لشهاب الدین ٤الغلیل )

في اللغات األولى وكـان یـأتي بـین هـذه األلفـاظ الكثیـر مـن المعـرب والمولـد مـع اإلشـاره إلـى أصـلها، 

  وهو یعتبر من الكتب المفیدة للباحثین.

وأوضـح فیـه نـوع اللفظـة مولـدة وممن ألف في المولد وحده حلمي خلیل الذي سمى كتابـه ب(المولـد) 

أم عربیــة أصــلیة، ولفــظ المولــد قــد أطلــق أوًال علــى األشــخاص الــذین وجــدوا بــین العــرب الخلــص ثــم 

)، ٥اتسع استعماله فأطلق على الكالم المحدث الذي اعتبره اللغویون القدماء غیر أصیل في العربیة(

  مولد عند العرب.لمعرفة متى بدأ استعمال لفظة  اً محدد اً ولكن لم أجد وقت

فإن هذا كله یوضح مدى اهتمام العلماء العرب بلغتهم الفذة التي رفع اهللا قدرها من بین كافة اللغات 

ولــذلك كــان اهتمــامهم بهــا مــن كــل الجوانــب فقــد اهتمــوا بمعرفــة نــوع األلفــاظ ثــم بعــد ذلــك اتجهــوا إلــى 

                                                
  ١٨یع / ص) المعاجم العربیة /عبد السم ١
اللغة وأسرار العربیة / ألبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي / تحقیق / مجدي فتحي  ) فقھ ٢

 تبة التوفیقیة / القاھرة / د/ت كالسید / الم
 م ٢٠٠٥) المھذب / للسیوطي / القاھرة مطبعة الفاروق الحدیثة / الطبعة األولى  ٣
ھـ ١٣٧١/ الطبعة األولى  خفاجي/ تحقیق محمد عبد المنعم  لخفاجيین أحمد ) شفاء الغلیل / لشھاب الد ٤
  م / مكتبة الحرم الحسیني التجاریة / القاھرة ١٩٥٢/
  ١٨١) المولد/ لحلمي خلیل/الھیئة المصریة العامة للكتاب/اإلسكندریة/ص ٥



٣٠ 
 

تب المتنوعة في كل المجاالت ففـي جانب خصائص اللغة وألفوا في هذا المجال أیضًا الكثیر من الك

مجال األضداد ألف ابن األنبارى كتابًا أطلق علیه اسم (األضداد) ویقصد به في اصطالح اللغـویین 

)  ككلمـــة(الجون) تطلــــق علــــى األســــود ١الكلمـــات التــــي تــــؤدى إلــــى معنیـــین متضــــادین بلفــــظ واحــــد(

  واألبیض.فهو یعتبر من كتب التراث العربي التي تخدم  اللغة.

 (االشـتقاق) واالشـتقاق هـو أخـذ كلمـة مـن كلمـةكتابًا سـماه ابن ُدرید أما في مجال االشتقاق فقد ألف 

یفـه وهـو أن أو أكثر مع تناسـب بینهمـا فـي اللفـظ والمعنـى وقـد ذكـر ابـن دریـد السـبب الـذي دفعـه لتأل

ابـن دریـد أن یبـین ها كلبًا وكلیبًا فطعـن غیـر العـرب فـي هـذه األسـماء فـأراد العرب كانت تسمى أبناء

لحــاكم مالـك الریــادي، وقــد عرفــه اإلمــام  ٣) وكتــاب( التــرادف )٢لهـم مــذهب العــرب فــي هـذه التســمیة(

وقـد ، ) ٤فخر الدین الرازي فقال (هو من األلفاظ المفردة الدالة على شـيء واحـد باعتبـار واحـد....)(

ــــر العــــرب معجمــــًا أللفــــاظ الحــــدیث ومــــن هــــذه  المعــــاجم كتــــاب (غریــــب ألــــف العلمــــاء العــــرب وغی

) ألبـــي عبیـــد القاســـم بـــن ســـالم الهـــروى  فـــأبو عبیـــد لـــم یكـــن إمامـــًا ألهـــل الحـــدیث عنـــد ٥الحـــدیث)(

معاصــریه فحســب بــل كــان أیضــًا أول مــن ســبق إلــى تصــنیف غریــب الحــدیث بمقــدرة تامــة فــي بیــان 

بكنــوزه،ألن  اللفــظ وصــحة المعنــى. وغیرهــا مــن الكتــب التــي تركهــا لنــا الســلف مــا یحــق لنــا أن نفخــر

بقایاه التي أبقى علیها الدهر قد ال یوجد نظیرها عنـد أمـة مـن األمـم، أو فـي لغـة مـن اللغـات خاصـة 

وأن العلمــاء األوائــل قــد عنــوا بكــل ناحیــة مــن نــواحي اللغــة وبكــل فــرع مــن فروعهــا فمــن واجبنــا القیــام 

  ) ٦تمع العربي(بالكشف عن هذا التراث اللغوي الذي یمثل ثروة حقیقیة لكل أفراد المج

  

  

  

                                                
المكتبة العصریة / صیدا / بیروت / تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم /  األنباري) األضداد / محمد بن القاسم  ١
 م/ مقدمة المحقق ص/أ١٩٨٧ھـ ــ ١٤٠٧/
) االشتقاق / ألبي بكر محمد بن الحسن بن درید / تحقیق وشرح عبد السالم محمد ھارون / الخانجي للطبع  ٢

 ٣١والنشر والتوزیع / مصر  الطبعة الثالثة / د/ت/ص/
 م ١٩٨٠عالم ــ الجمھوریة العراقیة واإلمنشورات وزارة الثقافة  ــ الزیاي/ الترادف في اللغة ــ لحاكم مالك  ٣
 ١/١٣) تاج العروس/ ٤

ــ الطبعة األولى ــ بمطبعة دائرة المعارف العثمانیة بجید  يبن سالم الھرو م/ غریب الحدیث ــ ألبي عبید القاس ٥
 م ١٩٦٤ھـ ــ ١٣٨٤أباد الدكن ــ الھند ــ سنة 

  ١١/  شجرة الدر ــ ص ٦



٣١ 
 

 ما ا  

������������������������������� �

إن اللغة العربیة لغة عریقة ذات تاریخ حضاري طویل ومن العسیر على الباحث أن یعرف 

على وجه الیقین بدایتها األولى، كیف نشأت وقد التفت  علماء اللغة العربیة إلى هذه الحقیقة، فقال 

) ویرى ١البحث في نشأة اللغة (والصحیح عندي أنه ال فائدة لهذه المسألة...)(ابن السكبي عن 

بعض العلماء أن نشأت اللغة متصلة بنشأة اإلنسان، أو بنشأة المجتمع اإلنساني ونموه، وبأطوار 

الحیاة االجتماعیة التي مر بها اإلنسان، وبالحاجات والدوافع التي یحتمل أن تكون ألجأته إلى 

) وقد اجتهد العلماء لمعرفة متى نشأة اللغة وقد أوردوا آراء حول ٢ذا النظام وهو اللغة(اصطناع ه

كیفیة نشأتها ومن تلك اآلراء نذكر  المذهب الذي أطلقوا علیه مذهب اللغة وحي أم إلهام وهذا 

الفریق یلخص مذهبه في(أن اهللا سبحانه وتعالى، لما خلق األشیاء، ألهم آدم أسماء فوضعها 

@  M  H   G  F  E  D  C  B  A  علماء العرب بقوله سبحانه: لتدویس

N    M  L  K  J  IL )هو أن اللغة مواضعه فأما المذهب الثاني ) ٣

واصطالح، أما المذهب الثالث فهو مذهب المحاكاة وهو أن اإلنسان سمى األشیاء، بأسماء مقتبسه 

عیف جدا فالمتدبر لهذا الرأي یفكر كیف من أصواتها، أي تقلید ألصوات الطبیعة. وهذا رأى ض

نشأت الكلمات الكثیرة التي ال حصر لها فكل هذه األلفاظ ال یمكن أن تكون نشأت من المحاكاة 

  اآلن أن یحددوا الوقت الذي نشأت فیه اللغة. ى)  ولم یستطیع العلماء حت٤ألصوات الطبیعة.(

(السبب  وضعت األلفاظ فقال اإلمام فخر الدین:ولكن بعض العلماء ذكروا األسباب التي من أجلها 

في وضع األلفاظ أن اإلنسان الواحد ال یستقل بجمیع حاجاته بل ال بد من التعاون، وال تعاون إال 

بالتعارف، وال تعارف إال بأسباب كحركات أو إشارات أو نقوش، أو ألفاظ توضع واألیسر 

لفظ ولكن ال یمكن أن یكون لكل شيء  لألشخاص هي األلفاظ ألنه یمكن أن یكون لكل شيء

                                                
 ١/٢٦لمزھر في علوم اللغة وأنواعھا ــ عبد الرحمن جالل الدین السیوطي ــ مكتبة التراث ــ القاھرة ــ ) ا ١
   ٥٦ــ دار الفكر العربي ــ القاھرة ــ د/ت ــ ص نعلم اللغة ــ محمود السعرا)  ٢
  ٣١اآلیة من سورة البقرة أیة/ )  ٣
 ١/٤٠مد علي النجار/عالم الكتب  ـ بیروت/) الخصائص/ألبي الفتح عثمان بن جني/تحقیق: مح ٤
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هذا رأي ال یعلى علیه فهو كالم منطقي ومعقول جدًا فالتعامل باأللفاظ أیسر من التعامل  )١(إشارة)

  باإلشارة.

اللغـة وألفاظهــا فقــد ارتقـت اللغــة العربیــة فـي أواخــر العصــر  العلمـاء حــول نشــأةوبـالرغم مــن اخــتالف 

وقــد كــان اهتمــام العــرب  )٢یــع لهجاتهــا ونشــأت لهجــة أدبیــة راقیــة(الجــاهلي رقیــًا كبیــرًا، وتطــورت جم

لكــل مــن یطلــع علــى أشــعارهم ومصــنفاتهم فــي ذلــك العصــر ممــا ســاعد العلمــاء بــأن  اً بلغــتهم واضــح

وجدوا المادة العلمیة التي أسسوا علیها مؤلفـاتهم موجـودة لـدى العـرب البـدو بالـذات وخیـر دلیـل علـى 

فـي الكتـب السـابقة ومنهـا نـذكر مـثًال: ( كانـت القبیلـة العربیـة  اً ناه مكتوبـاهتمامهم بلغتهم هـو مـا وجـد

من العرب إذا نبـغ فیهـا شـاعر أتـت القبائـل فهنأتهـا بـذلك، وصـنعت األطعمـة، واجتمـع النسـاء یلعـبن 

كما یصنعن في األعراس، وتباشر الرجال والولدان ألنه حمایة ألعراضهم، وتخلیـد لمـآثرهم  ربالمزامی

ذا یوضح لنـا اهتمـام العـرب منـذ وقـت مبكـر بلغـتهم أي قبـل اإلسـالم فقـد كانـت قبـل اإلسـالم فه )٣)(

لغات عدیدة تعرف بلغات القبائل وبینها اختالف في اللفظ والتركیب، كلغات تمیم، وربیعـة، ومضـر، 

عــن ) وغیرهــا مــن القبائــل فلمــا جــاء اإلســالم وحــد هــذه اللغــة وأحــدث ألفاظــًا جدیــدة، للتعبیــر ٤وقــیس(

قدیمـة، ذهبــت بظهــور  اً ظــمعـان جدیــدة، اقتضـاها الــدین اإلسـالمي وأیضــا محــا مـن اللغــة العربیـة ألفا

وهو یعني عنـدهم ربـع الغنیمـة الـذي كـان یأخـذه الـرئیس فـي الجاهلیـة  ))المرباع((اإلسالم منها قولهم 

وهي ما أصاب الرئیس قبـل أن یصـیر إلـى بیضـة القـوم، أو مـا یغنمـه  ))النشیطة((ومنها أیضًا لفظة 

  الغزاة في الطریق قبل الوصول إلى الموضع الذي قصدوه.

وفــي  ))عمـت صــباحاً ((قـولهم  فــي الصــباح فأمـا األلفــاظ التــي یتعـاملون بهــا فیمــا بیـنهم كالتحیــة مــثًال 

بظهـور اإلسـالم واتسـاع الرقعـة اإلسـالمیة ، وغیرها من األلفاظ التـي انـدثرت ))عمت مساءً  ((المساء 

من األلفاظ العربیة قد أهملـت وبالتحدیـد  اً وال نستطیع أن ننكر أن كثیر  ،واختالطهم بالشعوب األخرى

  ) من التجدید والدثور.٥لقرنین األولین للهجرة، وال یوجد سبب لذلك غیر ما یقتضیه التطور(افي 

                                                
  ١/٣٨المزھر  )  ١
ھـ ــ ١٤٠٨م ـــ ١٩٨٨المعجم العربي نشأتھ وتطوره ــ حسین نصار ــ دار مصر للطباعة ــ الطبعة الرابعة ــ  ) ٢
١/١٣  
   ١/١٣/  ) المرجع نفسھ ٣
   ١/٣٨) المزھر في علوم اللغة/  ٤
 ٦٦ــ ٣٠زیدان / القاھرة / دار الھالل / د/ت / ص) اللغة العربیة كائن حي / جرجي  ٥



٣٣ 
 

لعربیــة وال ترجــع مـــن اوفــي الشــعر الجــاهلي وفـــي المعــاجم ( فهنــاك ألفــاظ وردت فــي القــرآن الكـــریم 

دث عهدًا فاأللفاظ القدیمـة ، ففیها ألفاظ قدیمة وألفاظ أحتقاقیة التاریخیة إلى مرحلة واحدةالناحیة االش

نه یرجع تاریخها إلى ما قبل سنة خمس مئة وألفین ق/م أما األلفاظ التـي نجـدها فـي القـرآن أو یقال إ

أو في المعاجم وال نجد مقابلها االشتقاقي فـي اللغـات السـامیة القدیمـة فهـذه ألفـاظ  في اشعر الجاهلي

دخلت العربیة أو كونتها العربیة فـي الفتـرة مـا بـین الهجـرات وتـألیف الشـعر الجـاهلي أو نـزول القـرآن 

  ) ١الكریم )(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٢٣/ مكتبة غریب / د/ت/ ص ي) علم اللغة العربیة / محمود فھمي حجاز ١



٣٤ 
 

  

 ا ا  
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فرع من فروع المعرفـة  يالعربیة تلك الَمَلكة التي حباها اهللا سبحانه وتعالى للبشر وهإن اللغة 

ألحد دون اآلخر، والذي نعرفه أن اللغة العربیـة كـان لهـا أثـر  اً تنتقل بین الناس ولم تكن المعرفة ملك

قلــتهم مــن كبیــر علــى العــرب بعــد نــزول القــرآن الكــریم بهــا، فقــد نقلــت العــرب نقلــة ال مثیــل لهــا فقــد ن

همجیــة الجاهلیــة إلــى حضــارة اإلســالم، ومــن النطــاق العربــي الضــیق الــذي امتــازت بــه مــدینتهم فــي 

عصــر بنــي أمیــة إلــى األفــق العــالمي الواســع الــذي تحولــوا إلیــه فــي عصــر بنــي العبــاس، فلــم تعجــز 

علــى الجدیــدة، بــل اســتقبلتها بصــدر رحــب واتســعت العلــوم والفنــون  نلغــتهم عــن مواجهــة هــذه الشــؤو 

اختالف أنواعها، واستطاعت اللغة أن تخصص ألفاظًا مـن مفرداتهـا للداللـة علـى مسـتحدثات العلـوم 

  )١والفنون والحضارة.(

ونجد أن اللغة العربیة بقدر ما أخذت من اللغات األخرى قد أمدتها بمفردات كثیرة في 

لمثال كلمة (التهور) ومن الكلمات العربیة التي استخدمها األجانب على سبیل امختلف العصور.

مثًال فقد استفادت شیئًا ال نجدة في العربیة، وهو الشجاعة، ومعلوم أن الشجاعة غیر التهور في 

  اللغة العربیة.

وهناك عدد كبیر من األلفاظ التي لم تعرفها اللغة العربیة حتى القرن الثاني إذا سلمنا أن ((

" مثًال لم یعرفها اللسان ونجدها ألول مرة في  لسان العرب قد قدم صورة أمینة لها فكلمة "جمعیة

معجم دوزي وهو یذكر تحتها "جمعیة أهل البلد"، ولكن نستخدم الكلمة الیوم استخدامًا اصطالحیًا 

شائعًا فنتحدث عن الجمعیة العمومیة إلحدى الشركات المساهمة عن الجمعیة العامة لألمم 

  )٢())المتحدة......

                                                
  ١٨٥م / ص٢٠٠٤) فقھ اللغة /علي عبد الواحد وافي / نھضة مصر للطباعة والنشر / القاھرة / الطبعة الثالثة  ١
 ٣٠٤ص) علم اللغة العربیة / محمود فھمي حجازي /  ٢
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ع اســتعمالها وشــاعت وممــا هــو معــروف وواضــح لكــل شــخص أن وهكــذا ظهــرت الكلمــة واتســ

) فقـد قـال دوزي فـي مقدمـة ١الوعي اللغوي للعصـر الـذي نعـیش فیـه أخـذ فـي االزدیـاد یومـًا بعـد یـوم(

 نه كان همه أن یجمع فیه ما لم یرد في المعاجم العربیة القدیمـة ویثبـت فیـه األلفـاظ الطارئـةإِ معجمه 

وهذا واضح من خالل األلفاظ التـي ذكرتهـا سـابقا وغیرهـا مـن  ).٢طور(دعت إلیها ضرورات الت التي

  األلفاظ التي اقتضتها الحیاة. 

ال نسـلمه إلـى مـن بعـدنا كمـا أخـذناه، بـل نضـیف إلیـه مـا وجـد لـدینا  اً موروثـ اً وتعتبر اللغة أمر 

یثــة كلمــة العربیــة تــدل علــى مــا نطلــق علیــه الیــوم فــي الفصــحى الحد ))بیــت((مــن تركیبــات فــإن كلمــة 

تعنـي عـددًا مـن الحجـرات وهـي أكثـر  ))بیـت((ولكن اآلن وفي عصرنا الحالي نجد أن كلمة  ))حجرة((

  )٣استخدامًا في المدن وكلمة دار أكثر استخدامًا في القرى.(

ولما أراد أعداء اإلسالم محاربة األمة العربیة اإلسالمیة فقد كانت الهجمة األولـى علـى اللغـة 

ثل كیان الدین الحنیف، وعز العـرب وشـرفهم وقـوتهم، ولـذلك فكـروا فـي القضـاء علـى العربیة التي تم

اللغة أوًال وقبل كل شيء فهي في یقینهم أنهـم إن اسـتطاعوا إزالتهـا عـن مكانتهـا الراسـخة فـي العقـول 

)، فحاولوا بكل الطرق القضاء علـى ٤حصون الدین اإلسالمي( نوالقلوب فقد أزالوا الحصن األكبر م

ـــة لتطـــورات العصـــر وعلومـــه  هـــذه ـــة نشـــر لغـــتهم بحجـــة أن اللغـــة العربیـــة غیـــر مواكب اللغـــة ومحاول

المتجــددة ولكــن هــذا الكــالم غیــر صــحیح فاللغــة العربیــة صــالحة لكــل زمــان ومكــان ویكفــى أنهــا لغــة 

كتاب اهللا المنزل على خیـر البشـر، ولكـن العـرب بـدؤوا االهتمـام بلغـتهم بعـد طـول ثبـات ونشـرها بـین 

ة األمــم  وقــد نجحــت محاولــة األشــقاء الســوریین فــي تــدریس الطــب باللغــة العربیــة الفصــحى، فــي كافــ

عصرنا الحاضر وهو برهان لهم بأن اللغة العربیة لها القدرة على مواكبة العصر فهـي لغـة الحضـارة 

  والثقافة والعراقة.

  

  

                                                
 ١١م / ص١٩٩٠) دور الكلمة في اللغة / ستیفن اولمان / ترجمة كمال محمد بشیر / مكتبة القاھرة /  ١
/منشورات وزارة الثقافة واإلعالم/دار النعیمي/ترجمھ محمد سلیم  دوزي) تكملة المعاجم العربیة/ رینھات  ٢

  ١٩٧٨/١/٩الرشید للنشر/
  ٧٩م / جامعة الدول العربیة / ص ١٩٦٩مطبعة الكیالني ) اللغة والتطور / عبد الرحمن أیوب /  ٣
  ١٦٥) فقھ اللغة المقارن / ص ٤
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  المطلب األول 

  ألفاظ الحیاة الثقافیة العربیة

ذكــرت ســابقًا أن اللغــة العربیــة لغــة الثقافــة ولمــا كانــت اللغــة العربیــة لغــة الثقافــة فــي العصــر 

العباسي الثاني فقـد اقتضـى ذلـك نقـل كتـب العلـم والفلسـفة مـن لغاتهـا األجنبیـة إلـى اللغـة العربیـة بمـا 

ة وتعامـل فیها من مصطلحات طبیة وكیمائیة وفلسفه فدخلت اللغـة العربیـة تلـك المصـطلحات الجدیـد

  معها العرب بصورة مختلفة فإما بالتعریب وبعضها كان مولدًا أو دخیًال.  

وعنـدما اكتمــل عصــر الترجمــة، فـي صــدر العصــر العباســي، ظهـر عــدد مــن األطبــاء العــرب 

) وغیرها من التخصصـات التـي لـم تكـن عنـد العـرب مـن ١المسلمین، فمنهم الفاصد وطبیب األسنان(

الیــوم مــن  هجــازات عظیمــة خاصــة فــي علمــي الكیمیــاء والصــیدلة، ومــا نــراقبــل وقــد أنجــز العــرب ان

كلمــات وأســماء عربیــة علــى لســان كــل عــالم كیمیــائي، بــل علــى لســان كــل ربــة منــزل فــي المجتمــع 

  العربي منها: 

) وغیرهـــا مـــن األلفـــاظ التـــي ٢(اإلكســـیر، والصـــابون، والقصـــدیر، والكبریـــت، والزئبـــق، والكحـــول...)(

  العربیة وأصبحت متداولة بین الناس في المجتمع العربي لكافة طبقاته. دخلت في اللغة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٨اللغة العربیة كائن حي ــ جرجي زیدان ـ القاھرة ــ دار الھالل ــ ص ) ١
 ١١٥العصر العباسي الثاني ـــ شوقي ضیف ــ ص ) ٢
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  المطلب الثاني 

  ةاأللفاظ اإلداریة العربی

أصــاب اللغــة العربیــة بعــد ظهـــور الــدین اإلســالمي تغییــر كبیـــر فــي ألفاظهــا بســبب اخـــتالط 

مصـالح الدولـة قبـل اإلسـالم عبـارة ، حیـث كانـت ١العرب بالشعوب األخرى وانتقالهم إلى حیاة التمدن

)، وغیرهـا ٢، والسـقایة، والرفـادة، والقیـادة(ةعن مناصب كبار األمراء من قریش في الكعبـة، كالسـد انـ

  من ألفاظ اللغة العربیة التي یدل لفظها على معناها.

ومن األلفاظ المستحدثة أي بعد ظهور اإلسالم واتسـاع الدولـة العربیـة اإلسـالمیة منهـا: لفظـة 

  وهي أمر مستحدث لدى العرب. الخالفة وهي نظام إداري عرفه العرب بعد وفاة الرسول 

ثم یلیها منصب الوزارة وهي من األلفاظ المعروفة منذ وقت مبكـر لـدى العـرب وبالتحدیـد ظهـرت فـي 

  ). ٣())وزیراي من أهل األرض أبو بكر وعمر ((رسول حیث قال: عهد ال

وقــد ارتقــى هــذا المنصــب فــي العصــر العباســي وكانــت الــوزارة منصــب كبــار رجــال الدولــة واشــتهر 

) أما لفظ الحجابة فهو مستحدث ومنصب مستحدث أیضا والمقصـود ٤الوزراء وسمي صاحبها وزیرًا(

)، وغیرها من المناصب ٥عنه الناس أو ینظم دخولهم إلیه( به الشخص الواقف بباب الخلیفة لیحجب

  التي ظهرت في ذلك العصر واقتضتها حیاة العرب الجدیدة وظروف العصر الذي یعیشون فیه. 

 ومن المؤكد أن األلفاظ دائمًا تتجدد ولن تقف عن التجدید إال بنهایة الحیاة البشریة.
 

                                                
  ٢/٣٤) تاریخ آداب اللغة العربیة / جرجي زیدان / راجعھا وعلق علیھا/ شوقي ضیف / طبعة جدیدة/  ١
   ٦٩) اللغة العربیة كائن حي / جرجي زیدان /ص ٢
 ٣٦٨٠رقم/ قب عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ/ح //كتاب المناقب/ باب في منا٥/٦١٦) سنن الترمذي/ ٣
ھـ/ ١٤١٥شوقي أبو خلیل / دار الفكر / دمشق / سوریة / الطبعة األولى /) الحضارة العربیة اإلسالمیة /  ٤

  ٢٤٤م / ص١٩٩٤
/ دار الخلیج للنشر / عمان / األردن /د/ت/  العزاوي) تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة / عبد الرحمن حسین  ٥

 ١٢٥ص
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  القسم الثاني

  اإلطار التطبيقي
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   ادت

  

  

  

  التالي يبين حقل ألفاظ القرابةالشكل 

  

  

  حقل ألفاظ القرابة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أقارب االنسان بالمصاهرة أقارب اإلنسان المباشرون

 أقارب اإلنسان غير المباشرون
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  ا اول

���������������������� �

عن ذوى القربى على العموم ولنجعل آیات القرآن الكریم وأحادیث  ثفي هذا الفصل سوف نتحد

نبراسًا نهتدي به في هذا المجال وقد جاء ذكر نصوص كثیرة في القرآن الكریم تحث  الرسول 

   على إعطاء ذي القربى حقه قال تعالى:

 M       Ô    É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀL )1(   

) وهكــذا ٢())صــدقة وصــلة  نالصــدقة علــى المســكین صــدقة وهــي علــى ذي الــرحم اثنتــا (( وقــال 

اإلسالمي أسمى العقائد(اإلیمان بـاهللا وبـالیوم اآلخـر) وبـین إعطـاء ذوى القربـى مـن أجـود ربط الدین 

  ) وأن من یعطى ذا القربى فإنه یضاعف له األجر. ٣ما یملك اإلنسان(

لكــل شــخص وهــي مــن أهــم مكونــات المجتمــع وللحــدیث عــن  ألفــاظ صــلة القرابــة كثیــرة ومعروفــة إن

ذكــر أهــم مكونــات المجتمــع وهــي ألفــاظ القرابــة التــي یتكــون منهــا ألفــاظ الحیــاة االجتماعیــة البــد مــن 

ثــم بعــد ذلــك یــأتي الحــدیث عــن ألفــاظ المســكن والمأكــل والمشــرب وغیرهــا مــن متطلبــات  ،المجتمــع

  الحیاة وأول هذه األلفاظ هو:

 األب .١

  النصوص:

 لـه أبـوه یــاأنـه أتــى أبـاه إبـراهیم بــن میمـون یومـا مسـلِّما فقــال  عـن َحّمـاد بـن إســحاق عـن أبیـه

فیمـا زعـم ا كـان أیـوب هـذ )٤من برك وٕاني ألسـتغل ذلـك( بني ما أعلم أحدا بلغ من بر ولده ما بلغته

وكــان نصــرانیا  ابــن األعرابــي أول مــن ســمي مــن العــرب أیــوب شــاعر فصــیح مــن شــعراء الجاهلیــة

 نیبكـیء الحـي عن أبي عبیدة قال لما قتل جعفر بن علبة قـام نسـا) ٥...(وكذلك كان أبوه وأمه وأهله

                                                
 ٢٦سورة اإلسراء/آیة /)  ١
  ٦٥٨/كتاب الزكاة/باب الصدقة على ذي القربى/ح/رقم/٣/٤٦) أخرجھ الترمذي/ ٢
االجتماعیة في التفكیر اإلسالمي/أحمد شلبي/مكتبة النھضة المصریة ـ القاھرة /الطبعة الثانیة ـ ) الحیاة  ٣

  ١١٧م/١٩٧٣
  /ذكر المائة صوت المختارة١/١١) األغاني/ ٤
  /ذكر عدي بن زید ونسبھ٢/٨٩) االمصدر نفسھ / ٥
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أخبرنــي بهــذا الخبــر أحمــد بــن عبیــد اهللا بــن ) ١...(علیــه وقــام أبــوه إلــى كــل ناقــة وشــاة فنحــر أوالدهــا

عمار والجـوهري قـاال حـدثنا عمـر بـن شـبة أن شـیبان بـن المخبـل كـان یرعـى إبـل أبیـه فـال یـزال أبـوه 

أبـاه وغـزا مـع أبـي موسـى یـا بنـي فیقـول أراحنـي اهللا مـن رعیـة إبلـك ثـم فـارق  یقول أحسن رعیة إبلـك

یكنــى أبــا ســلمى ومولــده ومنشــؤه الكوفــة وكــان أبــوه مــن  ) مطیــع بــن إیــاس٢(...وانحــدر إلــى البصــرة 

  ..أهل فلسطین

كان مطیع بن إیاس منقطعا إلى جعفـر بـن أبـي جعفـر المنصـور فـدخل عن ابن عائشة قال: 

فقـال لـه مطیـع إنمـا نحـن رعیتـك فـإذا یوما فقال لمطیع قد أفسدت ابني یـا مطیـع  ه المنصور علیهو بأ

كان الزبیر بن األشیم أبو عبد اهللا بن الزبیر شاعرا وكان لعبد اهللا بـن الزبیـر  )٣( .أمرتنا بشيء فعلنا

  :ابن یقال له الزبیر شاعر فأما أبوه الزبیر بن األشیم فهو الذي یقول

ْبع بعد الغْبَطة ا ***أال یا لقومي للّرقاد المؤرِِّق    )٤(لمتفرِّق وللرَّ

 عـن أبیـه عـن الحســین بـن محمـد الحرانـي وأخبرنـي الجــوهري عـن علـي بـن محمـد النــوفلي عـن حمـاد

عن أبیه أن جعفر بن سلیمان اشترى الزرقاء صاحبة ابن رامین بثمانین ألف درهم وسـترها عـن أبیـه 

خــرج عمــرو بــن العــاص وخــرج طلحــة بــن أبــي  )٥...(وأبــوه یومئــذ علــى البصــرة فــي خالفــة المنصــور

بنـت سـعد بـن سـهیل وهـي  بسالفهطلحة وأبو طلحة عبد اهللا بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار 

حــدثني عمــي أن  :قــالحــدثني الزبیــر  )٦(أم بنــي طلحــة مســافع والجــالس وكــالب قتلــوا یومئــذ وأبــوهم

فإیـاك  )٧(ین الشـاعر بالمدینـة وهـو ذرب اللسـانعبد اهللا بن عبد الملك حج فقال له أبوه سیأتیك الحز 

كانـت هنـد بنـت أبـي عبیـدة :قال الزبیر فحدثني سلیمان بن عیاش قـال) ٨...(وأرضه أن تحتجب عنه

عند عبد اهللا بن حسن بن حسن فلما مات أبوها جزعت علیه جزعا شدیدا ووجدت وجدا عظیما فكلـم 

فـدخل إلیهـا  دخل إلیهـا فیعزیهـا ویسـلیها عـن أبیهـا عبد اهللا بن الحسن محمد بن بشیر الخارجي أن یـ

   صوتهمعه فلما نظر إلیها صاح بأعلى 

  

                                                
 /أخبار جعفر بن علبة١٣/٦٣) األغاني/ ١
  المخبل/أخبار ١٣/٢١٢/االمصدر نفسھ )  ٢
  /نسب مطیع بن إیاس١٣/٣٠٣) االمصدر نفسھ / ٣
  /أخبار عبد هللا بن الزبیر١٤/٢٥١) االمصدر نفسھ / ٤
  /ذكر خبر سالمة الزرقاء١٥/٦١) االمصدر نفسھ / ٥
  /نسب ابن الزبعري١٥/١٧٦) االمصدر نفسھ / ٦
  ) ذرب: أي حاد (اللسان/مادة ذرب) ٧
  /أخبار الحزین١٥/٣١٤) األغاني/ ٨



٤٣ 
 

  )١(أبًا مثله تسمو إلیه المفاخر **اضربي عینیك یا هند لن َتَرْي 

كنـت عنـد إبـراهیم الموصــلي ومعـي ابـن زیـدان صـاحب البرامكـة وٕابــراهیم :حـدثني مخـارق قـال

فقال لـه أبـوه مـا أفـدت الیـوم فقـال أعظـم فائـدة سـألني رجـل مـا  یالعبه بالشطرنج فدخل علینا إسحاق

أفخـم كلمـة فـي الفـم فقلــت ال إلـه إال اهللا فقـال لـه أبــوه إبـراهیم أخطـأت هـال قلــت دنیـا ودینـا فأخـذ ابــن 

زیدان الشاه فضرب به رأس إبراهیم وقال له یا زنـدیق أتكفـر بحضـرتي فـأمر إبـراهیم غلمانـه فضـربوا 

  .)٢...( ابن زیدان

قــال عبــد المطلــب أیهــا الملــك كــان لــي ابــن وكنــت بــه معجبــا وعلیــه رفیقــا زوجتــه كریمــة مــن كــرائم  

قومي اسمها آمنة بنت وهب فجاءت بغالم سمیته محمدا مات أبوه وأمه وكفلتـه أنـا وعمـه قـال األمـر 

 مـــا قلـــت لـــك فـــاحتفظ بابنـــك واحـــذر علیـــه مـــن الیهـــود فـــإنهم لـــه أعـــداء ولـــن یجعـــل اهللا لهـــم علیـــه

وهــو بصــري ألنــه كــان شــدید صــفرة اللــون اســمه محمــد بــن ذویــب بــن محجــن  العمــاني ) ٣...(ســبیال

وكان شاعرا راجـزا متوسـطا مـن شـعراء الدولـة العباسـیة لـیس مـن ، ولیس هو وال أبوه من أهل عمان 

فاد نظراء الشعراء الذین شاهدهم في عصره مثل أشجع وسلم ومروان ولكنه كان لطیفا داهیا مقبوال فأ

كان أشعب عند أبي سنة أربع وخمسین ومائـة : حدثني الفضل بن الربیع قال ).٤(بشعره أمواال جلیلة

). أبـا ٥(ثم خرج إلى المدینة فلم یلبث أن جاء نعیه وهو أشعب بن جبیر وكان أبـوه مـولى آلل الزبیـر

ثم عـاد وبقـي  أن مات أبوهكان عاقًا بأبیه فنفاه أبوه عن نفسه فخرج إلى الشام وأقام هناك إلى نخیلة 

    ).٦مشكوكًا في نسبه مطعونًا علیه(

بفعلـه فـي  فـأخبره صعصـعة إلـى النبـي أبـو ه وفد غالب بن صعصعة إلى النبي فأسلم وقد كـان وفـد

ات فاستحسنه وسأله هل له في ذلك مـن أجـر قـال نعـم فأسـلم وعمـر غالـب حتـى لحـق أمیـر دءو و الم

ــًا بالبصــرة...( المــؤمنین قومــه و ابــن ســید مــن  ن عبــد اهللا بــن العجــالن النهــدي ســیدا فــيكــا ).٧علی

أخبرنـي بعـض بنـي نهـد أن عبـد  قـال أبـو عمـرو و ).٨مـاًال ...( سـاداتهم و كـان أبـوه أكثـر بنـي نهـد

اهللا بن العجالن أراد المضي إلـى بالدهـم فمنعـه أبـوه وخوفـه الثـارات و قـال نجتمـع معهـم فـي الشـهر 

                                                
  /أخبار محمد بن بشیر الخارجي١٦/١٣١األغاني/)  ١
  /أخبار ذات الخال١٦/٣٧٧/المصدر نفسھ)  ٢
  /نسب أمیة بن أبي الصلة١٧/٣١٥) المصدر نفسھ / ٣
  /نسب العماني ١٨/٣١٩) المصدر نفسھ / ٤
  /ذكر أشعب وأخباره١٩/١٤٥) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار أبي نخیلة٢٠/٤٠٣) المصدر نفسھ / ٦
  /أخبار الفرزدق٢١/٢٨١نفسھ /) المصدر  ٧
  /أخبار عبد هللا بن العجالن٢٢/٢٣٨) المصدر نفسھ /٨



٤٤ 
 

حـدثني  )١...(یـزل یدافعـه بـذلك حتـى جـاء الوقـت فحـج و حـج أبـوه معـه الحرام بعكاظ أو بمكة و لم

كان الرماح بن أبرد المعروف بابن میـادة ینسـب بـأم جحـدر بنـت  :موسى ابن زهیر بن مضرس قال

وال یزوجهـا  حسان المریة إحدى نساء بني جذیمة فحلف أبوها لیخرجنها إلى رجل من غیر عشـیرتها

مـن حـدیث قــیس بـن الخطـیم أن جـده عـدي بــن ) ٢...(م فزوجـه إیاهـابنجـد فقـدم علیـه رجـل مـن الشــأ

عمرو قتله رجل من بني عمرو بن عامر بن ربیعة بن عامر بن صعصعة یقال لـه مالـك وقتـل أبـاه 

الخطیم بن عدي رجل من عبد القیس ممن یسكن هجر وكان قیس یوم قتل أبوه صـبیا صـغیرا وقتـل 

كـــان أبـــو  حـــدثنا محمـــد بـــن مهرویـــه قـــال الخلیـــل بـــن أســـد  )٣...(الخطـــیم قبـــل أن یثـــأر بأبیـــه عـــدي

هــو الحكــم بــن میمــون  )٤...(وكــان أبــوه حجامــا العتاهیــة یأتینــا فیســتأذن ویقــول أبــو إســحاق الخــزاف

حدثني أبو مسـلم عـن الحرمـازي  )٥...(مولى الولید بن عبد الملك وكان أبوه حالقا یحلق رأس الولید

حسـان إلـى عسـكر یزیـد بـن عبـد الملـك فـأتى عنبسـة بـن سـعید خرج سعید بن عبد الـرحمن بـن قال: 

فوعـده أن یفعـل فلـم یمكـث إال  بن العاصي وكان أبوه صـدیقًا ألبیـه فسـأله أن یرفـع أمـره إلـى الخلیفـة

یسیرًا حتى طرقه لص فسرق متاعه وكل شيء كـان معـه فـأتى عنبسـة فتنجـزه مـا وعـده فاعتـل علیـه 

قال حدثنا الزبیر قال حدثني أبي قال كان كثیر عاقا ألبیـه وكـان  أخبرنا الحرمي) ٦...(ودافعه فرجع

صــابع یــده فقــال لــه كثیــر أتــدري لــم أصــابتك هــذه القرحــة فــي اقــد أصــابته قرحــة فــي إصــبع مــن  أبــوه

  )٧...(إصبعك قال ال أدري قال مما ترفعها إلى اهللا في یمین كاذبة

  المجتمع.وهذا دلیل على وجود ظاهرة عقوق الوالدین في ذلك 

  قال سلمه بن عیاش:

  )٨( فقد َكُرم الَجّدان واألبوان ***ُهما اْبنا رسوِل اهللا وابنا ابِن عمِّه 

مـر رجــل بیـونس بـن عبــد اهللا بـن الخیــاط وهـو یعصـر حلــق أبیـه وكــان عاقـًا بــه : حـدثني الزبیـر قــال

ن منـه فقـال لـه األب فقال له ویلك أتفعل هذا بأبیك وخلصه من یده ثم أقبـل علـى األب یعزیـه ویسـك

                                                
  /أخبار عبدهللا بن العجالن٢٢/٢٤٣) األغاني/١
 /أخبار ابن میادة٢/٢٦٦) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر قیس بن الخطیم٣/٥) المصدر نفسھ / ٣
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٧) المصدر نفسھ / ٤
٥

  /ذكر حكم الوادي٦/٢٩٤/) المصدر نفسھ  
  /أخبار سعید بن عبد الرحمن٨/٢٨٤) المصدر نفسھ / ٦
  /ذكر أخبار كثیر٩/٢٥/ المصدر نفسھ)  ٧
  /أخبار سلمة بن عیاش٢٠/٣١٠) المصدر نفسھ / ٨



٤٥ 
 

یا أخي ال تلمه واعلم أنه ابني حقا واهللا لقد خنقت أبي في هذا الموضـع الـذي خنقنـي فیـه فانصـرف 

) العاق بوالدیه یأخذ جزاه في الـدنیا قبـل اآلخـرة ولـو بعـد حـین، وقـد حثنـا دیننـا الحنیـف ١(عنه الرجل

برضـاء الوالـدین، وعقـوق الوالـدین  على طاعـة الوالـدین ونهـى عـن عقوقهمـا وقـرن اهللا تعـالى رضـاءه

عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـرة عـن أبیـه قـال: (( :من الكبائر كما جاء في السنة النبویة في قولـه 

اإلشــراك بــاهللا وعقــوق  : أال أخبــركم بــأكبر الكبــائر  . قــالوا بلــى یــا رســول اهللا قــالقــال رســول اهللا 

الزیـات وكـان أبـوه تـاجرا مـن تجـار الكـرخ المیاسـیر هو محمد بن عبـد الملـك ) أبو جعفر ٢())الوالدین

ـــة وطلبهـــا وقصـــد المعـــالي ج ـــى التجـــارة ومالزمتهـــا فیـــأبى إال الكتاب ـــه عل قـــال ابـــن  )٣...(فكـــان یحث

األعرابـي وحـدثني أبـو زیــاد الكالبـي أن زهیـرًا وأبـاه وولــده كـانوا فـي بنـي عبــد اهللا بـن غطفـان ...قــال 

ن الملحوظ تأثر األبنـاء ) م٤ما لم یكن لغیره، وكان أبوه شاعرًا ( ابن األعرابي كان لزهیر في الشعر

صـار هـو كاتبـا  ومـن كـان والـده كاتبـاً  الحجامة أصبح هو حجاماً  بمهن آبائهم فمن كانت مهنة والده

وغیرها من المهن حتى قول الشعر یرثه األبنـاء مـن اآلبـاء، ولكـن ال نسـتطیع أن نعمـم هـذه الظـاهرة 

  مجتمع ولكن الغالبیة العظمى كذلك.على كل أفراد ال

  جاء ذكر هذا اللفظ في القرآن قي قوله تعالى:

 Mw  v  u  t            s  r  q  p  o  nx    y

  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |    {   zL )٥( 

  تفسیر اآلیة:

یعنــي بقولــه جــل ثنــاؤه : { فــإذا قضــیتم مناســككم } فــإذا فــرغتم مــن حجكــم  فــر:قــال أبــو جع

وأما قولـه : { فـاذكروا اهللا كـذكركم آبـاءكم أو أشـد ذكـرا } فـإن أهـل التأویـل اختلفـوا فـي صـفة  فذبحتم

أو أشد ذكرا فقـال بعضـهم :  آباءهمذكر القوم آباءهم الذین أمرهم اهللا أن یجعلوا ذكرهم إیاه كذكرهم 

فـأمرهم  آبـائهمالقوم في جاهلیتهم بعد فراغهم مـن حجهـم ومناسـكهم یجتمعـون فیتفـاخرون بمـآثر كان 

                                                
  /نسب ابن الخیاط٢٠/١١) األغاني/ ١
  ٥/٢٢٢٩/ج/٥٦٣١) أخرجھ البخاري/كتاب األدب/باب عقوق الوالدین/ح/ رقم/ ٢
  /أخبار محمد بن عبد الملك الزیات٢٣/٥١األغاني/)  ٣
  /نسب زھیر وأخباره١٠/٣٥٨) المصدر نفسھ / ٤
  )٢٠٠) سورة البقرة/اآلیة( ٥



٤٦ 
 

اهللا فــي اإلســالم أن یكــون ذكــرهم بالثنــاء والشــكر والتعظــیم لــربهم دون غیــره وأن یلزمــوا أنفســهم مــن 

  )١(ما كانوا ألزموا أنفسهم في جاهلیتهم من ذكر آبائهم من ذكره نظیر اإلكثار

  ب في المعاجم:تعریف األ

ــَده  ــُد َوَل أبــوة الرجــل أبــوه إذا كنــت لــه أبــًا ویقــال فــالن یــأبو هــذا الیتــیم إبــاوًة أي یغــذوه كمــا یغــذو الوال

) واألب الوالــد، وكـل مــن نســب ٣) واألم واألبـوة مصــدر األب(٢واألبــوان األب ( ،وتصـغیر األب ُأَبــي

  .)٤في اتخاذ شيء، واصطالحه، أو ظهوره فهو أب له (

 ناالب .٢

   النصوص:

أن ســعید بــن  عــن حمــاد عــن أبیــه قــال ذكــر مصــعب بــن عمــار بــن مصــعب بــن عــروة بــن الزبیــر

العاص لما حضرته الوفاة وهو في قصره هذا قال له ابنـه عمـرو لـو نزلـت إلـى المدینـة فقـال یـا بنـي 

یتنـي إن قومي لن یضنوا علي بأن یحملوني على رقابهم ساعة من نهار وٕاذا أنا مت فـآذنهم فـإذا وار 

فانطلق إلى معاویة فانعني له وانظر في دیني واعلم أنه سـیعرض علیـك قضـاءه فـال تفعـل واعـرض 

ذكــر ابــن الكلبــي أن عمــر بــن أبــي ربیعــة كــان یســایر عــروة بــن الزبیــر  )٥... ( علیــه قصــري هــذا

 ویحادثـه فقــال لـه وأیــن زیـن المواكــب یعنــي ابنـه محمــد بـن عــروة وكــان یسـمى بــذلك لجمالـه فقــال لــه

كـان المنـذر لمـا ملـك جعـل ابنـه النعمـان بـن المنـذر فـي حجـر عـدي بـن زیـد  )٦...(عروة هـو أمامـك

فهم الذین أرضعوه وربوه وكان للمنذر ابن آخر یقال له األسود أمه ماریة بنت الحارث بن جلهم من 

 نوا أشـرافاتیم الرباب فأرضعه ورباه قوم من أهـل الحیـرة یقـال لهـم بنـو مـر ینـا ینتسـبون إلـى لخـم وكـا

ــده یقــال لهــم األشــاهب مــن جمــالهم أخبرنــي  )٧(وكــان للمنــذر ســوى هــذین مــن الولــد عشــرة وكــان ول

الحسین عن حماد عـن أبیـه قـال أبـو عـدنان لمـا حضـرت عبیـد اهللا ابـن شـداد الوفـاة دعـا ابنـه محمـد 

فإلیــه فأوصــاه وقــال لــه یــا بنــي أرى داِعــي المــوت ال یقلــع وبحــق أن مــن مضــى ال یرجــع ومــن بقــي 

                                                
  ٢/٣٠٧) تفسیر الطبري/ ١
 ) كتاب العین/مادة/ أ ، ب ، و ٢
  ) مختار الصحاح/نفس المادة ٣
یوسف بن عبد الدائم ـ تحقیق محمد باسل عیون ) عمدة الُحفاظ في تفسیر أشرف األلفاظ ـ تألیف الشیخ أحمد بن  ٤

  ١/٥١م/١٩٩٦ھـ/١٤١٧السود/دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى 
  /خبر أبي قطیفة١/٣٩) األغاني/ ٥
  /ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة١/١٥٧) المصدر نفسھ / ٦
  /ذكر عدي بن زید ونسبھ٢/٩٨) المصدر نفسھ / ٧



٤٧ 
 

 وصـــدق الحـــدیث یـــا بنـــي لـــیكن أولـــى األمـــور بـــك تقـــوى اهللا فـــي الســـر والعالنیـــة والشـــكر هللا،  ینـــزع

أن الحجاج أوفد ابنه محمد بن الحجـاج إلـى عبـد  قال عمارة بن عقیل حدثني أبي عن أبیه )١والنیة(

ة عـن سـعید بـن قال الهیثم بن عدي حـدثني حمـاد الراویـ ) ،٢جریر معه وأوصاه به( الملك وأوفد إلیه

الغسـاني  عمرو بن سعید عن سعیة بن عریض مـن یهـود تیمـاء قـال لمـا قتـل الحـارث بـن أبـي شـمر

الحــارث بــن عمــرو وأمــه بنــت عــوف بــن محلــم بــن ذهــل بــن شــیبان عمــرو بــن حجــر ملــك بعــده ابنــه 

نتفـانى  فقـالوا إنـا فـي دینـك ونحـن نخـاف أن أشـرافهمونزل الحیرة فلما تفاسـدت القبائـل مـن نـزار أتـاه 

فیما یحدث بیننا فوجه معنا بنیك ینزلون فینا فیكفون بعضنا عن بعـض ففـرق ولـده فـي قبائـل العـرب 

فملــك ابنــه حجــرا علــى بنــي أســد وغطفــان وملــك ابنــه شــرحبیل قتیــل یــوم الكــالب علــى بكــر بــن وائــل 

بن مالك بن زید مناة بن تمیم والربـاب وملـك ابنـه معـد یكـرب وهـو غلفـاء سـمي  حنظلةبأسرها وبني 

ي بنـ بذلك ألنه كـان یغلـف رأسـه علـى بنـي تغلـب والنمـر بـن قاسـط وسـعد بـن زیـد منـاة وطوائـف مـن

والصــنائع وهــم بنــو رقیــة قــوم كــانوا یكونــون مــع الملــوك مــن شــذاذ العــرب  حنظلــهدارم بــن مالــك بــن 

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعـي ،)٣(على عبد القیس وملك ابنه سلمة على قیس وملك ابنه عبد اهللا

هـاجر خـراش بـن أبـي خـراش : قـال حـدثني عبـد الـرحمن ابـن أخـي األصـمعي قـال حـدثني عمـي قـال

الهذلي فـي أیـام عمـر بـن الخطـاب رضـي اهللا عنـه وغـزا مـع المسـلمین فأوغـل فـي أرض العـدو فقـدم 

یدي عمر وشكا إلیه شـوقه إلـى ابنـه وأنـه رجـل قـد انقـرض أهلـه وقتـل أبو خراش المدینة فجلس بین 

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي  )٤...( إخوته ولم یبق له ناصر وال معین غیـر ابنـه خـراش وقـد غـزا وتركـه

العــالء والطوســي قــاال حــدثنا الزبیــر قــال حــدثني عمــي مصــعب قــال ســمى عبــد اهللا بــن جعفــر ابنــه 

قــال وكــان معاویــة بــن عبــد اهللا بــن جعفــر صــدیقا لیزیــد بــن معاویــة  معاویــة بمعاویــة بــن أبــي ســفیان

  )٥(خاصة فسمى ابنه بیزید بن معاویة

  أنشدني محمد بن العباس الیزیدي عن عمه عبید اهللا عن ابن حبیب ألبي األسود یوصي ابنه

)6( وتحفَّظّن من الذي أنباكها ***تبدینَّ نمیمة ُحدِّْثتها ال  

                                                
  /خبر الحطیئة ونسبھ٢/١٦٧) األغاني / ١
  /نسب جریر وأخباره٨/٧٠المصدرنفسھ / ) ٢
  /مقتل حجر٩/١٠٠) المصدر نفسھ / ٣
  /ذكر أبي خراش ونسبھ٢١/٢٣١) المصدر نفسھ / ٤
  /خبر عبد هللا بن معاویة ١٢/٢٦١) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار أبي األسود الدؤلى ١٢/٣٨٣) المصدر نفسھ / ٦



٤٨ 
 

مــولى موســى الهــادي قــال كتــب المهــدي إلــى أبــي جعفــر یســأله أن حــدثني محمــد بــن القاســم 

یوجه إلیه بابنه موسى فحمله إلیه فلما قدم علیه قامت الخطباء تهنئـه والشـعراء تمدحـه فـأكثروا حتـى 

  :آذوه وأغضبوه فقام مطیع بن إیاس فقال

  )١( َربِّ العالِمیَنا ***َأْحَمُد اللََّه إلَه الَخْلِق 

  قوله تعالى: جاء ذكر اللفظ في

 M,  +  *  )    (  '  &  %  $  #  "  !-    .

    3  2  1   0  /L )٢(  

   تفسیر اآلیة:

فكأنه  أما تأویل قوله : { وٕاذ نجیناكم } فإنه عطف على قوله : { یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي }

من آل فرعون بإنجائكم قال : اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم واذكروا إنعامنا علیكم إذ نجیناكم 

  .وأما { آل فرعون } فإنهم أهل دینه منهم

وأما { فرعون } فإنه یقال إنه اسم كانت ملوك العمالقة بمصـر تسـمى بـه  وأصل { آل } أهل

{ وٕاذ نجینـــاكم مـــن آل فرعـــون }  كمـــا كانـــت ملـــوك الـــروم یســـمى بعضـــهم قیصـــر وبعضـــهم هرقـــل

المنجـین منـه ألن المخـاطبین بـذلك كـانوا أبنـاء مـن نجـاهم مـن والخطاب به لمن لم یدرك فرعون وال 

ـــیهم وكـــذلك مـــا كـــان مـــن كفـــران آبـــائهم  فرعـــون وقومـــه فأضـــاف مـــا كـــان مـــن نعمـــه علـــى آبـــائهم إل

{وٕاذ نجینــاكم مـن آل فرعــون} لمــا كـان فعلــه مــا فعـل مــن ذلـك بقــوم مــن خاطبـه باآلیــة وآبــائهم وقولـه:

وأمـا تأویـل قولـه : {یسـومونكم} ،  ى المخـاطبین باآلیـة وقـومهمأضاف فعله ذلك الذي فعله بآبائهم إلـ

{سـوء العـذاب} فإنـه یعنـي مـا سـاءهم مـن فأمـا  تأویـل قولـه تعالى: فإنه یـوردونكم ویـذیقونكم ویولـونكم

القــول فــي تأویــل  العــذاب وقــد قــال بعضــهم : أشــد العــذاب ولــو كــان ذلــك معنــاه لقیــل : أســوأ العــذاب

  .أبناءكم ویستحیون نساءكم }قوله تعالى : { یذبحون 

وأضاف اهللا جل ثناؤه ما كان من فعل آل فرعون ببني إسرائیل من سومهم  : قال أبو جعفر

إیاهم سوء العذاب وذبحهم أبناءهم واستحیائهم نساءهم إلیهم دون فرعون وٕان كان فعلهم ما فعلوا 

                                                
  مطیع بن إیاس وأخباره/نسب ١٣/٣٥١) األغاني / ١
  )٤٩) سورة البقرة/أیة( ٢



٤٩ 
 

أو  لك أن كل مباشر قتل نفسمن ذلك كان بقوة فرعون وعن أمره لمباشرتهم ذلك بأنفسهم فبین بذ

  ).١(تعذیب حي بنفسه 

االبُن الولد والمه في اَألصل منقلبة عن واو عند بعضهم كَأنه من هذا وقال في معتل  االْبن هو:

الیاء االبُن الولد َفَعٌل محذوفة الالم مجتلب لها َألف الوصل قال وٕانما قضى َأنه من الیاء َألن َبَنى 

واألُنثى ة ي َأبناُء َأبنائهم قال ابن سیداللحیان وحكيهم من َیْبُنو والجمع َأبناء َیْبِني َأكثر في كالم

والِم ِبْنت واو والتاء بدل منها قال َأبو حنیفة َأصله ِبْنَوة  ابنة وبنٌت اَألخیرة على غیر بناء مذكرها

نه یجمع على بنین وهو أصله بنو بفتحتین أل ) واالبن٢(ووزنها فعٌل فُألحقتها التاُء المبدلة من المها

جمع سالمة وجمع السالمة ال تغییر فیه وجمع القلة ( َأْبَناُء ) وقیل أصله بنو بكسر الباء مثل 

حمل بدلیل قولهم بنت وهذا القول یقّل فیه التغییر وقلة التغییر تشهد باألصالة وهو ( اْبٌن َبیُِّن الُبُنوَِّة 

ناسّي مما ال یعقل نحو  اْبُن األ سفل مجازا وأما غیر ) ویطلق ( االْبُن ) على ابن االبن وٕان

َمَخاٍض  و  اْبُن َلُبوٍن  فیقال في الجمع  َبَناُت َمَخاٍض  و َبَناُت َلُبوٍن  وما أشبهه قال ابن األنباري 

  )٣(واعلم أن جمع غیر الناس بمنزلة جمع المرأة من الناس تقول فیه منزل ومنزالت

 اَألخْ  .٣

   النصوص:

 بشار وكان قصابین وكانا بشیر ولآلخر بشر ألحدهما یقال انأخو  لبشار كانعن أبي عبیدة قال: 

وكان إخوته یستعیرون ثیابه فیوسخونها، فاتخذ قمیصا له  الصدر ضیق كان أنه على بهما بارا

 ).٤وحلف أال یعیرهم ثوبًا من ثیابه(

وحدثني مشایخ لنا قالوا كانت األوس  البختريقال إسحاق قال أبو عبد اهللا الیزیدي وأبو 

والخزرج أهل عز ومنعة وهما أخوان ألب وأم وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر وأمهما 

حدثنا حماد قال حدثني محمد بن حدید أخو النضر بن حدید ) ٥(قیلة بنت جفنة بن عتبة بن عمرو

إلى أمه وقالوا یا  فجاءواجدوه میتا في منزلهم أن إخوانا لسیاط دعوه فأقام عندهم وبات فأصبحوا فو 

لنكرمه ونسر به ویأنس بقربه فمات فجأة وها نحن بین یدیك فاحتكمي ما شئت  ابنكهذه إنا دعونا 

                                                
  ١/٣٠٨) تفسیر الطبري/ ١
  ) اللسان/مادة/ ب ، ن ، ي ٢
  ) المصباح المنیر/المادة السابقة نفسھا ٣
  /أخبار بشار بن برد٣/٢٠٤) األغاني/ ٤
  /سبب أول ما جرى بین األوس والخزرج من الحرب٣/٤١) المصدر نفسھ / ٥



٥٠ 
 

فقلت ما كنت ألفعل وقد صدقتم  اهللا أال تعرضینا للسلطان أو تدعي فیه علینا ما لم نفعله كوناشدنا

قال أبو  ) ، ١(عنا فحملته إلى منزلها فأصلحت أمره ودفنتهوهكذا مات أبوه فجأة قال فجاءت م

عمرو بنو قتال إخوة بني یربوع رهط عقیل بن علفة وهم قوم فیهم جفاء قال أبو عمرو مات رجل 

له قال كما تحمل القربة فعمد إلى حبل حممنهم فلفه أخوه في عباءة له وقال أحدهما لآلخر كیف ت

بتیه وحمله على ظهره كما تحمل القربة فلما صار به إلى فشد طرفه في عنقه وطرفه في رك

عن أبي  )٢(الموضع الذي یرید دفنه فیه حفر له حفیرة وألقاه فیها وهال علیه التراب حتى واراه

ألهل  عبیدة قال لطم عبد الرحمن بن الحكم مولى ألهل المدینة حناطا وأخوه مروان یومئذ والٍ 

أجلسه مروان بین یدیه وقال له الطمه وهو أخو مروان ألبیه وأمه المدینة فاستعداه الحناط علیه ف

  )٣)(فقال الحناط واهللا ما أردت هذا وٕانما أردت أن أعلمه أن فوقه سلطانا ینصرني علیه

  ورد ذكر اللفظ في قوله تعالى: 

 Md  c  b  a     ̀ _   ̂ ]  \          [  Z  Y  X  W  V  L )٤(  

  تفسیر اآلیة:

جعفر : یقول تعالى ذكره : لقد كان في یوسف وٕاخوته آیات لمن سأل عن شأنهم قال أبو 

حین قال إخوة یوسف : { لیوسف وأخوه } من أمه { أحب إلى أبینا منا ونحن عصبة } یقولون : 

إن أبانا لفي { و العصبة من الناس هم عشرة فصاعدا ونحن جماعة ذوو عدد أحد عشر رجال

  ).٥(أبانا یعقوب لفي خطأ من فعله في إیثاره یوسفضالل مبین } یعنون : إن 

األخ أحد األسماء الستة المعربة بالواو والیاء واأللف ویعـرب مقصـورًا واألخ فـي األصـل مـن 

وَلده أبواك أو أحدهما ویطلق أیضًا على األخ من الرضاع ویستعار األخ فـي كـل مشـارك لغیـره فـي 

)قــال صــاحب اللســان األخ مــن ٦أو غیرهــا مــن المناســبات (القبیلــة أو الصــنعة أو الــدین أو المــودة 

النســب معـــروف، واألخ الواحـــد واالثنــان أخـــوان والجمـــع ِإخـــوان وٕاخــوة، والجـــوهري األخ أصـــله َأخـــو 

بالتحریــك ألنــه ُجمــع علــى آخــاٍء مثــل آبــاء والــذاهب منــه واو ألنــك تقــول فــي التثنیــة َأخــوان وبعــض 

                                                
  /أخبار سیاط ونسبھ٦/١٦٦/) األغاني  ١
  /أخبار شبیب بن البرصاء١٢/٣١٩) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار عبد الرحمن ونسبھ١٣/٢٩٢) المصدر نفسھ / ٣
  )٨) سورة یوسف/اآلیة( ٤
  ٧/١٥١) تفسیر الطبري/ ٥
  ١/٧٤) عمدة الحفاظ/  / ٦



٥١ 
 

ن كـل ذلـك َأُخـون وآخـاء وأخـوان وٕاخـوة وُأْخـوة بالضـم هـذا العرب یقول أخان علـى الـنقص والجمـع مـ

قول أهل اللغة فأما سیبویه فاُألخوة بالضم عنده اسـم للجمـع ولـیس بجمـع ألن َفْعـًال لـیس ممـا یكسـر 

علـــى ُفْعلـــه ویـــدل علـــى أن َأخـــًا َفَعـــل مفتوحـــة العـــین جمعهـــم إیاهـــا علـــى َأفعـــال نحـــو آخـــاء، وحكـــي 

ال عندي أنه أخو على مثال ُفُعول ثم لحقت الهاء لتأنیث الجمـع كالُبُعولـة اللحیاني في جمعه ُأُخّوة ق

  ).١وال یقال أخو وأبو إال مضافًا تقول هذا أخوك وأبوك ومررت بأخیك وأبیك ورأیت َأخاك وأباك(

  

 اُألْخت .٤

  النصوص:

ث قد ذكر الزبیر بن بكار عن عمه أن الثریا بنت عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن الحار 

المعروف بأبي جراب العبلي الذي قتله داود بن  بن أمیة األصغر وأنها أخت محمد بن عبد اهللا

  ) ملحوظة: جاء تعریف الثریا بأخیها ومن المعروف أنها تعرف بأبیها.٢علي(

الطلحات  رملة هذه أم طلحة بن عمر بن عبید اهللا بن معمر التیمي وهي أخت طلحة: الزبیرقال 

وفتح مدینة نهر شیر وفتك فیهم  أغار الضیزن فأصاب أختا لسابور ذي األكتاف )٣( بن عبد اهللا

أن آخر من قتل في حرب بكر وتغلب جساس بن مرة بن ذهل بن شیبان وهو  عن أبي عبیدة )٤(

قاتل كلیب بن ربیعة وكانت أخته تحت كلیب فقتله جساس وهي حامل فرجعت إلى أهلها ووقعت 

ا كان ثم صاروا إلى الموادعة بعد ما كادت القبیلتان تتفانیان فولدت الحرب فكان من الفریقین م

قال الزبیر وحدثني أیضا األسباط بن عیسى بن عبد الجبار  )٥(أخت جساس غالما فسمته الهجرس

العذري أن جمیل بن معمر خرج في یوم عید والنساء إذ ذاك یتزین ویبدو بعضهن لبعض ویبدون 

قال ابن األعرابي كانت عمرة العوراء أم  )٦أم الجسیر( بثینة وأختهاللرجال أن جمیال وقف على 

نسخت  ) ،٧وهما ابنتا الحارث بن عوف( عقیل ابن علفة والبرصاء أم شبیب بن البرصاء أختین

                                                
  ) اللسان/مادة/أ ، خ ، ا ١
  /ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة.١/٢١٣) األغاني/ ٢
  /ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة.١/٢١٩) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار الحضر والخورنق.٢/١٣٤) المصدر نفسھ / ٤
 /حرب بكر وتغلب.٥/٦٥) المصدر نفسھ / ٥
  /نسب جمیل وأخباره.٨/١٠٣) األغاني / ٦
  /أخبار أبي وجزة١٢/٢٩٦) المصدرنفسھ / ٧



٥٢ 
 

من كتاب عمرو بن أبي عمرو قال جاءت أخت المغیرة بن حبناء إلیه تشكو أخاها صخرا وتذكر 

نها منعته شیئا یسیرا بقي لها فمد یده إلیها وضربها فقال له المغیرة أنه أسرع في مالها وأتلفه وإ 

  :معنفا

  )١( وال َتَرَینَِّني أبدًا أخاكا  ***فإّنك ترى أسماَء أختاً 

حـدثنا األصـمعي قــال مـر المخبـل الســعدي بخلیـدة بنـت بــدر أخـت الزبرقـان ابــن بـدر بعـد مــا 

لــه ولیـدة وقالــت لـه إنــي آثرتـك بهــا یـا أبــا یزیــد فأنزلتــه وقربتـه وأكرمتــه ووهبـت ، أسـن وضــعف بصـره

فاحتفظ بها فقال ومن أنت حتى أعرفك وأشكرك قالت ال علیك قال بلى واهللا أسألك قالـت أنـا بعـض 

طفـان كان بنو جوشن أهل بیت من عبد اهللا بـن غ )٢..(من هتكت بشعرك ظالما أنا خلیدة بنت بدر

مــنهم رجــال یقــال لــه خصــیلة كــان یقطــع الطریــق وحــده م بهــم ففقــدوا ائجیرانــا لبنــي صــرمة وكــان یتشــ

وكانت أخته وٕاخوته یسألون الناس عنـه وینشـدونه فـي كـل مجلـس وموسـم فجلـس ذات یـوم أخ لـذلك 

المفقــود الجوشــني فــي بیــت غصــین بــن حــي جــار بنــي ســهم یبتــاع خمــرا فبینمــا هــو یشــتري إذ مــرت 

  أخت المفقود تسأل عن أخیها خصیلة فقال غصین 

  )٣(وعند ُجَهینة الخبُر الیقین ***عن أخیها كلَّ ركٍب  ُتسائل

أنشدني رجل من بني فزارة لعویف القوافي :خبرني عبد الرحمن ابن أخي األصمعي عن عمه قالأ

هو عویف بن معاویة بن عقبة ابن حصن بن حذیفة الفزاري وكانت أخته عند عیینة بن أسماء بن 

قالت عمرة  )٤..( ینة وقال الحرة ال تطلق بغیر ما بأسخارجة  فطلقها فكان عویف مراغمًا لعی

   ا:أخت المقتول ترثي أخاه

  )٥( أمیُن الُقوى في الَقوم َلیس بُزمَّل ***َوَیهِدي َضلوَل الَقوِم في َلیلة السَُّرى 

كان لزهیر في الشعر ما لم یكن لغیره، وكان أبوه شاعرًا، وخاله شاعرًا وأخته سلمى شاعره وأخته 

  ).٦ساء شاعرة(الخن

  جاء ذكر اللفظ في قوله تعالى:

                                                
 /نسب المغیرة بن حبناء١٣/١٠٨) المصدر نفسھ / ١
  /أخبار المخبل وخلیدة١٣/٢١٨المصدر نفسھ /)  ٢
  /أخبار الحصین بن الحمام١٤/٦) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار عویف١٩/٢٢١المصدر نفسھ / ) ٤
  /أخبار المتلمس٢٤/٢٢٧) المصدر نفسھ / ٥
  /نسب زھیر وأخباره١٠/٣٥٦) األغاني / ٦



٥٣ 
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  تفسیر اآلیة:

حـرم علـیكم نكـاح أمهـاتكم فتـرك ذكـر النكـاح اكتفـاء  ذكـره:یعني بـذلك تعـالى  جعفر:قال أبو 

{ حرمـت  قـرأ:حـرم مـن النسـب سـبع ومـن الصـهر سـبع ثـم  قال:عن ابن عباس ، بداللة الكالم علیه

{ وال  والســـابعة: قـــال:{ وأن تجمعـــوا بـــین األختـــین إال مـــا قـــد ســـلف }  بلـــغ:علـــیكم أمهـــاتكم } حتـــى 

عن عمـرو بـن سـالم مـولى األنصـار قـال : حـرم مـن النسـب سـبع ، تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء

ومن الصهر سبع : { حرمت علیكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمـاتكم وخـاالتكم وبنـات األخ وبنـات 

هات نسائكم وربائبكم األخت } ومن الصهر : { أمهاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأم

الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح علیكم وحالئل 

أبنــائكم الــذین مــن أصــالبكم وأن تجمعــوا بــین األختــین إال مــا قــد ســلف } ثــم قــال{ والمحصــنات مــن 

  ).٢ء (نساالنساء إال ما ملكت أیمانكم } { وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من ال

فقد ذكر اهللا تعالى في هذه اآلیة مجموعة من األلفاظ ذات الصلة بالنسـب التـي نحـن بصـدد 

دراستها اآلن كما هو واضح ولذلك نكتفي بذكرها في هذا الموضع وسوف نورد بعـض األلفـاظ التـي 

  ذكرت فیها في موضع آخر.

  

  

  

                                                
  )٢٣) سورة النساء/أیة ( ١
  ٢/٦٦٣) تفسیر الطبري/ ٢



٥٤ 
 

 اُألم .٥

  النصوص:

ء بنت مخربة هشام. ماال وأم كان عبد اهللا بن أبي ربیعة تاجرًا موسرا وكان من أكثرهم 

وقیل مخرمة وكانت عطارة یأتیها العطر من الیمن وقد تزوجها هشام بن المغیرة أیضا فولدت له أبا 

   .)١وعیاش ابني أبي ربیعة(  جهل والحارث ابني هشام فهي أمهما وأم عبد اهللا

ل عـن العتبـي قـا ) ،٢(بن عائشة ویكنى أبا جعفر ولم یكن یعرف له أب فكان ینسب إلى أمـه محمد

لما قتل سعید بن عثمان بن عفان قالت أمه أشتهي أن یرثیه شـاعر كمـا فـي نفسـي حتـى أعطیـه مـا 

    .)٣( یحتكم

ل وال دخـ بـن مسـلم هحدثنا عمر بن شبة قال كان ابن میادة حدیث العهد لم یـدرك زمـان قتیبـ

أشـــــعر قـــــیس الملقبـــــون مـــــن بنـــــي عـــــامر والمنســـــوبون إلـــــى أمهـــــاتهم مـــــن  :فـــــیمن عنـــــاه حـــــین قـــــال

وأمـه فاطمـة بنـت أبـي سـعید بـن الحـارث بـن ... حارث بن خالد بن العـاص بـن هاشـم )٤(...غطفان

عــن المــدائني ولســت أحفــظ مــن حــدثني بــه قــال طافــت )٥بــن هشــام ...( هشـام وأمهــا بنــت أبــي جهــل

بنــت أبــي ســفیان ابــن حــرب بالكعبــة فرآهــا  بــن عــروة بــن مســعود وأمهــا میمونــةلیلــى بنــت أبــي مــرة 

  الحارث بن خالد فقال فیها

  )٦( وأعماُمها إّما سألَت َثِقیف ***أبو ُأّمها أوَفى قریٍش بِذّمِة 

  سلمى بنت سعید بن خالد بن عمرو ابن عثمان بن عفان وأمها أم عمرو بنت مروان بن 

لسـید لقبـه واسـمه إسـماعیل بـن محمـد بـن یزیـد ا )٧(ابن أبي ربیعة المخزوميالحكم وأمها بنت عمر 

قـال ابـن الكلبـي وعنتـرة أحــد   )٨(بـن ربیعـة بـن مفـرغ الحمیـري ویكنـى أبـا هاشـم وأمـه امـرأة مـن األزد

أغربة العرب وهم ثالثـة عنتـرة وأمـه زبیبـة وخفـاف بـن عمیـر الشـریدي وأمـه ندبـة والسـلیك بـن عمیـر 

                                                
  /ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة١/٧٤األغاني/)  ١
  /أخبار ابن عائشة٢/١٩٥) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار ابن أرطأة٢/٢٤٧) المصدر نفسھ /٣
  /أخبار ابن میادة٢/٢٦٤المصدر نفسھ / )٤
  /أخبار الحارث بن خالد المخزومي٣/٣٠٨) المصدر نفسھ / ٥
  المخزومي/أخبار الحارث بن خالد ٣/٣٢٨) المصدر نفسھ / ٦
  /أخبار عن الولید وزوجتھ٧/٣٣) المصدر نفسھ / ٧
  /أخبار السید الحمیري٧/٢٤٨) المصدر نفسھ / ٨



٥٥ 
 

) ٢(أمــه جمعــة بنــت األشــیم بــن خالــد). هــو كثیــر بــن عبــد الــرحمن األســود و ١(الســلكةالســعدي وأمــه 

إن :نسخت بعض هذه األخبار مـن كتـاب أحمـد بـن الحـارث عـن المـدائني وجمعـت ذلـك قـالوا جمیعـا

قــال أبـو عبیــدة  )٣(أم عائشـة بنـت طلحــة أم كلثـوم بنــت أبـي بكـر الصــدیق وأمهـا حبیبــة بنـت خارجـة

وكــان معــي أبــو الخطــاب وغیــره قــال توبــة بــن حمیــر بــن ربیعــة بــن كعــب بــن خفاجــة بــن عمــرو بــن 

م وخلــف ابنتــه لیلــى فــي اســافر معــن بــن أوس إلــى الشــ:عــن الحرمــازي قــال) ٤...( عقیــل وأمــه زبیــدة

م بــن وفـي جـوار عاصـ جـوار عمـر بـن أبـي ســلمة وأمـه أم سـلمة أم المـؤمنین رضـي اهللا تعــالى عنهـا

عمر بن الخطاب رضي اهللا تعالى عنه فقال له بعض عشیرته على من خلفت ابنتك لیلـى بالحجـاز 

  وهي صبیة لیس لها من یكفلها فقال معن رحمه اهللا تعالى

  )٥( وما َشْیُخها أْن َغاب عنها بخاِئف ***َلَعْمُرَك ما لیَلى بَداِر َمِضیَعٍة 

حـدثنا ) ٦(ز وأمـه أم عاصـم بنـت سـفیان بـن عبـد العزیـزآدم بن عبـد العزیـز بـن عمـر بـن عبـد العزیـ

األصـمعي قـال وفـد عــامر بـن مالـك مالعــب األسـنة وكـان یكنـى أبــا البـراء فـي رهــط مـن بنـي جعفــر 

بن جعفر وعامر بن مالك عم لبید على النعمان فوجدوا عنـده الربیـع بـن اومعه لبید بن ربیعة ومالك 

ویقال لعدوان وفهم ابنا جدیلة نسبا إلى أمهما جدیلة بنـت  )٧(زیاد العبسي وأمه فاطمة بنت الخرشب

أم علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد منـاف وكانـت أول هاشـمیة تزوجهـا ) ٨(مر

هاشــمي وهــي أم ســائر ولــد أبــي طالــب وأم الحســین بــن علــي بــن أبــي طالــب فاطمــة بنــت رســول اهللا 

زینب بنت عبد الرحمن بن الحارث بـن هشـام وكانـت هـي  ) أم حكیم أمها٩(وأمها خدیجة بنت خویلد

وأمها من أجمل نساء قریش فكانت قریش تقول ألم حكیم الواصلة بنت الواصلة وقیل الموصلة بنت 

دخـل سـعید بـن عثمـان علـى معاویـة  :عن المـدائني قـال) ١٠(الموصلة ألنهما وصلتا الجمال بالكمال

عهــدك دونـي فـواهللا ألبـي خیـر مــن أبیـه وأمـي خیـر مــن بـن أبـي سـفیان فقـال عــالم جعلـت یزیـد ولـي 

                                                
  /ذكر عنترة ونسبھ٨/٢٤٧) األغاني / ١
  ) المصدر نفسھ /ذكر أخبار كثیر٢
  /أخبار عائشة بنت طلحة١١/١٨٤) المصدر نفسھ / ٣
  ة/ذكر لیلى ونسبھا وخبر توب١١/٢٢٦) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار معن بن أوس١٢/٧٦) المصدر نفسھ / ٥
  /ذكر آدم بن عبد العزیز١٥/٢٧٦) المصدر نفسھ / ٦
  /نسب لبید وأخباره١٥/٣٥٢المصدر نفسھ / )٧
  /أخبار المغیرة بن شعبة١٦/١١٢)  المصدر نفسھ /٨
  /أخبار الحسین بن علي١٦/١٤٥المصدر نفسھ / ) ٩

  وأخبارھا/ذكر أم حكیم ١٦/٢٩٤) المصدر نفسھ / ١٠



٥٦ 
 

أن عبیدة بن أشعب أخبره وقد سأله عن أولهم وأصلهم أن أبـاه وجـده  عن إبراهیم بن المهدي )١(أمه

كانــت فضــل جاریــة مولــدة مــن ) ٢(كانــا مــولیي عثمــان وأن أمــه كانــت مــوالة ألبــي ســفیان بــن حــرب

یكنى عبد اهللا بن الحسـن أبـا محمـد وأم عبـد اهللا  )٣(الیمامةمولدات البصرة وكانت أمها من مولدات 

بن الحسن بن الحسـن فاطمـة بنـت الحسـین بـن علـي بـن أبـي طالـب علـیهم السـالم وأمهـا أم إسـحاق 

قالوا وأما جنادة وسفیان فماتا وقتـل عمـرو ولـم ) ٤(بنت طلحة بن عبید اهللا وأمها الجرباء بنت قسامة

كـان لهدبـة ثالثـة ) ٥(عـا لبنـى إال سـفیان بـن مـرة فـإن أمـه أم عمـرو القردیـةیسم قاتله قالوا وأمهم جمی

كـان خالـد بـن عبـد اهللا زنـدیقا  )٦(إخوة كلهـم شـاعر حـوط وسـیحان والواسـع أمهـم حیـة بنـت أبـي بكـر

الكمیــت أحــد المعــرقین فــي الشــعر أبــوه معــروف شــاعر وأمــه ســعدة ) ٧(وكانــت أمــه رومیــة نصــرانیة

  ).٨(شاعرة

العدیل شاعر مقل من شـعراء ) ٩(ند یعرف باسم أمه هند بنت الحارث الملك المنصورعمرو بن ه 

الدولة األمویة وكان له ثمانیة إخوة وأمهم جمیعا امـرأة مـن بنـي شـیبان ومـنهم مـن كـان شـاعرا فارسـا 

كــان أبــو أمامــة محمــد بــن ) ١٠(أســود وســوادة وشــملة وقیــل ســلمة والحــارث وكــان یقــال ألمهــم درمــاء

عبــد الـرحمن بــن ســعید بـن ســلم وأمــه سـعدى بنــت عمــرو بـن ســعید بــن سـلم صــدیقا ألبــي محمـد بــن 

قــال أبــو عبیــدة بنــو رقــاش ثالثــة نفــر ینســبون إلــى أمهــم   )١١..(.شــراعة وكانــت أمــه ســعدى تعولــه

   ).١٢(واسمها رقاش

  جاء تعریف بعض األشخاص بأمهاتهم وهذا شيء نادر عند العرب.

                                                
  /أخبار ابن مفرغ١٨/٢٧٠) األغاني / ١
  /أخبار بكر بن النطاح١٩/١٤٤) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار فضل الشاعرة١٩/٣١٤) المصدر نفسھ / ٣
  /األحوص وبعض أخباره٢١/١٢٤) المصدر نفسھ / ٤
  /ذكر أبي خراش الھذلي٢١/٢٢٧) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار بحر ونسبھ٢١/٢٥٦) المصدر نفسھ / ٦
  /أخبار خالد بن عبد هللا٢٢/٢٤) المصدر نفسھ / ٧
  /أخبار الكمیت٢٢/١٤٧) المصدر نفسھ / ٨
  /ذكر الخبر في ھذه الغارات٢٢/١٨٩) المصدر نفسھ / ٩

  /أخبار العدیل٢٢/٢٣٨) المصدر نفسھ /١٠
  /أخبار أبي شراعة٢٣/٣٥) المصدر نفسھ / ١١
  /أخبار أبان بن عبد الحمید٢٣/١٦٤) المصدر نفسھ / ١٢



٥٧ 
 

M   ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶   µجاء ذكر اللفظ في قوله تعالى:

Â  Á  ÀÃ  Å  Ä   L )١(  

  تفسیر اآلیة:

یقول تعالى ذكره : واهللا تعالى أعلمكم مـا لـم تكونـوا تعلمـون مـن بعـد مـا أخـرجكم مـن بطـون أمهـاتكم 

الشـر وبصـركم بهـا مـا  خیـر مـنال تعقلون شیئا وال تعلمون فرزقكم عقوال تفقهون بهـا وتمیـزون بهـا ال

تكونــوا تبصــرون وجعـل لكــم الســمع الــذي تسـمعون بــه األصــوات واألفئـدة } یقــول : والقلــوب التــي لـم 

تعرفــون بهـــا األشـــیاء فتحفظونهـــا وتفكـــرون فتفقهـــون بهـــا{ لعلكـــم تشـــكرون } یقـــول : فعلنـــا ذلـــك بكـــم 

  ). ٢(فاشكروا اهللا على ما أنعم به علیكم

یرهم على أمات قال الخلیل: كل شيء أحد األبوین، ویجمع في العقالء على أمَّهات، وفي غ

ُضم إلیه سائر ما یلیه یسمى أّمًا وقال غیره كل ما كان أصـًال لوجـود الشـيء أو إصـالحه أو تربیتـه 

  . )٣﴾(أَم الكتابأو مبدئه أّم، وأم القرى مكة وقوله تعالى﴿

ها لنفســه ُأمــًا قــال ) جــاء فــي اللســان: قــال اللیــث یقــال تــأمم فــالن ُأمــا إذا اتخــذ٤ألنهــا مبــدؤه وأصــُله(

وتفسیر اُألم في كل معانیها ُأّمـة ألن تأسیسـه مـن حـرفین صـحیحین والهـاء فیهـا أصـلیه لكـن العـرب 

حذفت تلك الهاء إذ َأِمنوا اللَّبس ویقـول بعُضـهم فـي تصـغیر أم ُأَمیمـة قـال والصـواب ُأمیهـة تُـرد إلـى 

لهـاء مـن حـروف الزیـادة وهـي مزیـدة أصل تأسیسها ومن قال أمیمه صغرها على لفظها قال المبـرد ا

  ).٥في األمهات واألصل اَألم وهو القصد(

  

  

  

  

                                                
  )٧٨) سورة النحل أیة ( ١
  ٧/٦٢٥) تفسیر الطبري/ ٢
  )٤) سورة الزخرف أیة( ٣
  ١/١٢١) عمدة الحفاظ/ ٤
  ) اللسان / مادة/ أ ، م ، م ٥
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  الوَلد .٦

  النصوص:

كان عبد العزیز بن مروان اشـترى نصـیبا وأهلـه وولـده فـأعتقهم وكـان نصـیب :  المدائني قال

كــان بــرد أبــو بشــار :عــن أبــي عبیــدة قــال )١(یرحــل إلیــه فــي كــل عــام مســتمیحا فیجیــزه ویحســن صــلته

طیانا حاذقا بالتطیین وولد له بشار وهو أعمى فكان یقول ما رأیت مولودا أعظم بركة منـه ولقـد ولـد 

غلـب ) قال ابن الكلبي: شداد جـد عنتـرة ٢(وما عندي درهم فما حال الحول حتى جمعت مائتي درهم

 على نسبه وهو عنترة بن عمرو بن شـداد وقـد سـمعت مـن یقـول إن شـدادا عمـه كـان نشـأ فـي حجـره

فنسب إلیه دون أبیه قال وٕانما ادعاه أبوه بعد الكبر وذلك ألن أمـه كانـت أمـة سـوداء یقـال لهـا زبیبـة 

   )٣(وكانت العرب في الجاهلیة إذا كان للرجل منهم ولد من أمة استعبدوه

قال أبو زید فحدثني عیسى بن عبد اهللا قال حدثني أبي عن أبیه قال قـال أبـي ولـد لـي غـالم 

ن عبد العزیز فغدوت علیه فقلت له ولد لـي فـي هـذه اللیلـة غـالم فقـال لـي ممـن قلـت یوم قام عمر ب

مــن التغلبیــة قــال فهــب لــي اســمه قلــت نعــم قــال قــد ســمیته اســمي ونحلتــه غالمــي مورقــا وكــان نوبیــا 

قـال المـدائني وكـان عبـد اهللا بـن جعفـر ال یـؤدب ولـده ویقـول إن  )٤(فأعتقه عمر بن العزیز بعد ذلـك

أخبرني عمي قال حدثنا محمـد بـن ) ٥(جل وعز بهم خیرا یتأدبوا فلم ینجب فیهم غیر معاویةیرد اهللا 

سـعد الكرانــي قـال كــان غـیالن بــن سـلمة الثقفــي قـد وفــد إلـى كســرى فقـال لــه ذات یـوم یــا غــیالن أي 

ولدك أحب إلیك قال الصغیر حتى یكبر والمریض حتـى یبـرأ والغائـب حتـى یقـدم قـال لـه مـا غـذاؤك 

ز البر قال قد عجبت من أن یكـون لـك هـذا العقـل وغـذاؤك غـذاء العـرب إنمـا البـر جعـل لـك قال خب

  :حدثني هشام بن محمد عن الشرقي قال .)٦(هذا العقل

زعم هشام بن عروة أن عبد الرحمن بن عنبسة مر فإذا هو بغالم أصبح الغلمان وأحسنهم ولم یكن 

الشام قدم أبوه العراق في بعث فقتل وبقي الغالم  لعبد الرحمن ولد فسأل عنه فقیل له یتیم من أهل

  ).٧...(هاهنا فضمه ابن عنبسة إلیه وتبناه

                                                
  /ذكر نصیب وأخباره١/٣٣٦) األغاني/ ١
  /أخبار بشار بن برد٣/٢٠٤) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر عنترة ونسبھ٨/٢٤٦) المصدر نفسھ / ٣
  /ذكر عمر بن عبد العزیز٩/٣٠٢/) المصدر نفسھ  ٤
  /خبر عبد هللا بن معاویة١٢/٢٦٠) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار غالین١٣/٢٢٩) المصدر نفسھ / ٦
  /أخبار حمزة بن بیض١٦/٢١٧المصدر نفسھ / ) ٧
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لمــا غــزا النبــي بنــي النضــیر وأجالهــم عــن :حــدثني عبــد الــرحمن بــن أبــي الزنــاد عــن أبیــه قــال

المدینـة خرجــوا یریـدون خیبــر یضـربون بــدفوف ویزمــرون بـالمزامیر وعلــى النسـاء المعصــفرات وحلــي 

مظهرین لذلك تجلدا ومرت في الظعن یومئذ سلمى امرأة عروة بن الورد العبسي وكـان عـروة الذهب 

حلیفـا فـي بنــي عمـرو بـن عــوف وكانـت ســلمى مـن بنـي غفــار فسـباها عـروة مــن قومهـا وكانــت ذات 

جمــال فولــدت لــه أوالدا وكــان شــدید الحــب لهــا وكــان ولــده یعیــرون بــأمهم ویســمون بنــي األخیــذة أي 

  ال أبو هشام الباهلي فیما أخبرنا به یحیى بن علي في قتل بشارق  )١(السبیة

  )٢( َیْبِك علیه لُفرقٍة َولد ***ال ُأمُّ أوالده بكْته ولم 

بـن السـمید مـولى قـریش مـن أهـل البصـرة وأخـذ العـروض مـن الخلیـل بـن عبد اهللا بن هارون 

أوالدهــم وكــان یمـدحهم كثیــرا فــأكثر وانقطــع إلـى آل ســلیمان بــن علـي وأدب ،  أحمـد فكــان مقـدما فیــه

  )٤(كان للفرزدق ثالثة أوالد یقال لواحد منهم لبطة واآلخر حبطة والثالث سبطة )٣...( شعره فیهم

  جاء ذكر اللفظ في قوله تعالى:

 MJ  I  H   G  F  E  D  C  B  A   L )٥(  

  تفسیر اآلیة:

 ولكموهـاواعلموا أیهـا المؤمنـون أنمـا أمـوالكم التـي   قال أبو جعفر یقول تعالى ذكره للمؤمنین:

اهللا وأوالدكــم التــي وهبهــا اهللا لكــم اختبــار وبــالء أعطاكموهــا لیختبــركم بهــا ویبتلــیكم لینظــر كیــف أنــتم 

عــاملون مــن أداء حــق اهللا علــیكم فیهــا واالنتهــاء إلــى أمــره ونهیــه فیهــا { وأن اهللا عنــده أجــر عظــیم } 

عنــده خیــر وثــواب عظــیم علــى طــاعتكم إیــاه فیمــا أمــركم ونهــاكم فــي أمــوالكم یقــول : واعلمــوا أن اهللا 

 وأوالدكــم التــي اختبــركم بهــا فــي الــدنیا وأطیعــوا اهللا فیمــا كلفكــم فیهــا تنــالوا بــه الجزیــل مــن ثوابــه فــي

  ).٦معادكم(

                                                
  /ذكر طویس وأخباره٣/٣٩) األغاني / ١
  /أخبار بشار بن برد٣/٢٤٦) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار سیاط ونسبھ٦/١٦٩/) المصدر نفسھ  ٣
  /نسب الفرزدق وأخباره٢١/٣٣٠) المصدر نفسھ / ٤
  )٢٨) سورة األنفال/أیة( ٥
  ٦/٢٢٢) تفسیر الطبري/ ٦
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ٍد كَأَسـد وُأْسـد الَوَلُد یكون واحدا وجمعا وكذا الُوْلد بوزن القفل وقد یكون الُوْلُد جمع َولَ  األوالد :

و الِوْلــد بالكســـر لغــة فـــي الُوْلــد و الَوِلیـــد الصــبي والعبـــد والجمــع ِوْلـــَداٌن كصــبیان و ِوْلـــَدٌة كِصـــْبیة و 

الَوِلیَدة الصبیة والجمع الَوَالِئد و َوَلَدِت المرأة أوالدا و ِوَالَدة و َأْوَلَدْت حان والدهـا و َتَواَلـُدوا أي كثـروا 

  ).١(و الَواِلُد األب و الَواِلَدُة اُألم وهما الَواِلَدانوَوَلَد بعضهم بعضا 

 الَوالد والوالدة .٧

   النصوص:

قــال حمــاد الراویــة فــي خبــره كانــت ألعشــى همــدان مــع ابــن األشــعث مواقــف محمــودة وبــالء 

حسن وآثار مشهورة وكان األعشى من أخواله ألن أم عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن األشـعث أم عمـرو 

لمــا صــار ابــن األشــعث إلــى سجســتان جبــى مــاال كثیــرا فســأله أعشــى  س الهمــدانيبنــت ســعید بــن قــی

  :همدان أن یعطیه منه زیادة على عطائه فمنعه فقال األعشى في ذلك

اك بالوالد ***حن ولدناك فال َتْجُفنا ن   )٢( واُهللا قد وصَّ

ال تدفع أنت وال قال إبراهیم بن العباس أنا ال أدري ما قال األصمعي ولكن أنشدك للعباس ما 

  غیرك فضله ثم أنشدني قوله

  )٣(ما َرقَّ للولِد الضعیِف الَوالد ***واللَِّه لو أنَّ القلوَب كقلبها 

مّر ابن الخیاط بدار رجل كان یعرفه قبل ذلك :حدثني أحمد بن إبراهیم بن إسماعیل بن داود قال

  :بالضعة وخساسة الحال وقد شّید بناءها فقال

  )٤( إذا كان فرع الوالَدین قصیرا ***أِطله فما طول البناء بنافع 

  بها عبد الواحد لشاعر لم نحفل به ایعقوب بن طلحة اللیثي أبیاتا هج قال هارون وأنشدني

  )٥( َلَصَفْت خالئُقه بِعْرق الوالد ***لو كان والُده تخیَّر ُأمَّه 

                                                
  ) مختار الصحاح/مادة/ و ، ل ، د ١
  /أخبار أعشى ھمدان٦/٥٧األغاني/ ) ٢
  /أخبار العباس بن األحنف٨/٣٧١المصدر نفسھ / ) ٣
  ابن الخیاط/نسب ٢٠/٧) المصدر نفسھ / ٤
  /خبر عبد هللا بن یحیى٢٣/٢٤٠) المصدر نفسھ / ٥
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شة بالبیت فذكرت حسان فسببته فقالت كنت أطوف مع عائ: عن یوسف بن ماهك عن أمه قالت

  :بئس ما قلت أتسبینه وهو الذي یقول

  )١ء (ِلِعْرِض محمٍد منكم ِوَقا ***فِإّن أبي ووالده وِعْرِضي 

  قال أبو النجم:

  )٢كأن ظالمة أخت َشْیباْن *** َیِتیمُة وَواِلداها حّیاْن(

وقـالوا  بن الدمینة فبعـث إلیـه فحبسـهخرج جناح أخو المقتول إلى أحمد بن إسماعیل فاستعداه على ا

  ).٣(جمیعا قالت أم أبان والدة مزاحم بن عمرو المقتول

حــدثني عمــر بــن محمــد بــن عبــد الملــك قــال شــرب المعتــز ویــونس بــن بغــا بــین یدیــه یســقیه 

والجلساء والمغنون بین یدیه وقد أعد الخلع والجوائز إذ دخل بغا فقال یا أمیر المؤمنین والـدة عبـدك 

  ).٤...( یونس في الموت وهي تحب أن تراه فأذن له

الوالد: الولید الصبي حین یولد وقال بعضهم تدعي الصبیة أیضا ولیدًا وقال بعضهم بل هو 

للذكر دون األنثى وقال ابن شمیل یقال غالم مولود وجاریة َمْولدة أي حین ولدته أمه والولد اسم 

ال ألم الرجل هذه والدة َوَولدت المرأة ِوالدا ووالدة وأولدت یجمع الواحد والكثیر والذكر واألنثى ویق

  ).٥حان ِوالدها والوالد األب والوالدة األم وهما الوالدان(

  

  

  

  

  

  

                                                
  /أخبار حسان بن ثابت٤/١٦٨األغاني / ) ١
  /أخبار أبي النجم١٠/١٩٣المصدر نفسھ / ) ٢
  /أخبار ابن الدمینة١٧/١٠٢المصدر نفسھ / ) ٣
  /أخبار المعتز في األغاني٩/٣٦٢) المصدر نفسھ / ٤
  ) اللسان مادة/ و ، ل ، د ٥
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ما ا  
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 ابن األخ .٨

  النصوص:

بجماله رأى عمر بن أبي ربیعة رجال یطوف بالبیت قد بهر الناس :مصعب بن عبد اهللا قال

وتمامه فسأل عنه فقیل له هذا مالك بن أسماء بن خارجة فجاءه فسلم علیه وقال له یابن أخي ما 

  زلت أتشوقك منذ بلغني قولك

  )١( من الَوْرد أو من الَیاِسِمیَنا ٍ ***إنَّ لي عند كلِّ َنْفَحِة بستان 

نصــیب لعبــد عــن عبــد العزیــز بــن عمــران بــن محمــد عــن المســور بــن عبــد الملــك قــال قــال 

الـرحمن بــن أزهــر أنشــدت الولیـد بــن عبــد الملــك فقـال لــي أنــت أشــعر أهـل جلــدتك واهللا مــا زاد علیهــا 

فقال لي عبد الرحمن یا أبا محجن أفرضیت منه أن جعلـك أشـعر السـودان فقـط فقـال لـه وددت واهللا 

ي ابــن عــم قالــت خدیجــة أ) ٢(أنــه أعطــاني أكثــر مــن هــذا ولكنــه لــم یفعــل ولســت بكاذبــك یــابن أخــي

فقال ورقة هذا واهللا  اسمع من ابن أخیك قال ورقة یابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول اهللا خبر ما رأى

 بـن عـروةم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشا الناموس الذي أنزله اهللا تعالى على موسى ...)

لورقـة جنـة أو جنتـین " أن رسول اهللا قال ألخي ورقة بن نوفل أو البن أخیـه " شـعرت أنـي قـد رأیـت 

قال أیوب وحدثني محمد بن سالم وغیره قالوا مر ابن أخي بشار به ومعـه قـوم فقـال لرجـل معـه  )٣(

أرسـول اهللا قـال للعبـاس بـن :عـن الكلبـي عـن أبـي صـالح عـن ابـن عبـاس )٤(من هذا فقال ابن أخیك

فـدى العبـاس نفسـه وابـن ف  عبد المطلب حین انتهي به إلى المدینة ( یا عباس افد نفسك وابن أخیك

مر رسول اهللا في الخضراء كتیبة رسول اهللا من المهاجرین واألنصار فـي الحدیـد ال ) ٥(أخیه وحلیفه

یـرى مــنهم إال الحــدق فقــال مــن هــؤالء یــا أبـا الفضــل فقلــت هــذا رســول اهللا فــي المهــاجرین واألنصــار 

                                                
  /ذكر عمر بن أبي ربیعة١/١٥٨األغاني /)  ١
  /ذكر نصیب وأخباره١/٣٤٠) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر ورقة بن نوفل٣/١١٤) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار بشار٣/١٦٢) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار غزاة بدر٤/٢٠٧) المصدر نفسھ / ٥
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الحرمــي قــال حــدثني الزبیــر قــال خبرنــي أ )١(فقــال یــا أبــا الفضــل لقــد أصــبح ملــك ابــن أخیــك عظیمــا

حدثني عمي مصعب ومحمد بن الضحاك عن أبیه أن أبا ریحانة عم أبي دهبل كان شـدید الخـالف 

علـى عبـد اهللا بـن الزبیـر فتوعـده عبـد اهللا بـن صـفوان فلحـق بعبـد الملـك بـن مـروان فاسـتمده الحجــاج 

صـاح ف حانـة علـى أبـي قبـیسعبـد الملـك بطـارق مـولى عثمـان فـي أربعـة آالف فأشـرف أبـو ری فأمده

أبو ریحانة ألیس قد أخزاكم اهللا یا أهـل مكـة فقـال لـه ابـن أبـي عتیـق بلـى واهللا قـد أخزانـا اهللا فقـال لـه 

فقال قلنا لك ائذن لنا فیهم وهم قلیل فأبیت حتى صاروا إلـى مـا تـرى مـن  ابن الزبیر مهال یابن أخي

ســـكر ســـلیمان بـــن عبـــد الملـــك وفیـــه جریـــر إنـــي لفـــي ع عـــن المحـــرر بـــن أبـــي هریـــرة قـــال )٢(الكثـــرة

   ثم أنشأ یقول: والفرزدق في غزاة إذا أتانا الفرزدق في غداة ثم قال اشهدوا أن محمد ابن أخي

  بزینِتها صحراؤها وٕاكاُمها ***وكان إذا ما حلَّ أرضًا تزیََّنْت 

ن أخیه فعل اهللا وجاء جریر فقال قد رأیت هذا وسمعت ما قال في ابن أخیه وما ابقال ثم انصرف 

به وفعل قال ومضى جریر فواهللا ما لبثنا إال جمعا حتى جاءنا جریر فقام مقامه ونعى ابنه 

قال عبد اهللا بن عمر وقد أنشده عمر بن أبي ربیعة شعره هذا یابن أخي أما اتقیت اهللا  )٣(سواده

   یقول: حیث

ًة واعت ***لیت ذا الدهَر كان حتمًا علینا    ماَراكلَّ یومین ِحجَّ

  من السجن إلى ابن أخ له یقال له معان  كتب إسماعیل بن عمار

  )٤(قوًال وما عاِلٌم َكَمْن َجِهالَ  ***أْبِلْغ ُمَعانًا عنِّي وٕاخوَته 

حدثنا محمد بن یزید األزدي قال كان البن المعذل ابـن ثقیـل تیـاه شـدید الـذهاب بنفسـه وكـان 

  :الصمد فلما رآه قال لمن معهمبغضًا عند أهل البصرة فمر یوما بعمه عبد 

  )٥( إذا رأْتَك على مثل الّسكاكینِ  ***إن القلوَب لُتطَوى منك یا ابن أخي 

حدثني عبد اهللا بن محمد بن حكیم عن خالد بن سعید أن لبیـدًا لمـا حضـرته الوفـاة قـال البـن 

قبلـه القبلـة وسـجه فـإذا قـبض أبـوك فأ، أخیه ولم یكن له ولد ذكر یا بني إن أباك لم یمـت ولكنـه فنـي

                                                
  /ذكر أبي سفیان وأخباره٦/٣٦٩) األغاني / ١
  /أخبار أبي دھبل٧/١٦٠/) المصدر نفسھ  ٢
  /نسب جریر وأخباره٨/٨٩) المصدر نفسھ / ٣
  /نسب إسماعیل بن عمار١١/٣٧٨المصدر نفسھ / ) ٤
  /أخبار عبد الصمد بن المعذل١٣/٢٨٢المصدر نفسھ / ) ٥
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بثوبــه وال تصــرخن علیــه صــارخة وانظــر جفنتــي اللتــین كنــت أصــنعهما فاصــنعهما ثــم احملهمــا إلــى 

خــرج علقمــة  )١(المسـجد فــإذا ســلم اإلمـام فقــدمها إلــیهم فــإذا طعمـوا فقــل لهــم فلیحضــروا جنـازة أخــیهم

لطفیـل عمـه عـامر ومن معه من بني خالد وخرج عامر فیمن معه من بني مالك وقد أتى عامر بن ا

 )٢وأنــت عمــي( بــن مالــك وهــو أبــو بــراء فقــال یــا عمــاه أعنــي فقــال یــابن أخــي ســبني فقــال ال أســبك

أن إبراهیم بن أبي محمد الیزیدي كان یعاشر أبا غسـان :حدثني عمي عبید اهللا عن جماعة من أهلنا

سنا للشـرب فقـال لـه لـو مولى منیرة وكانت له جاریة مغنیة یقال لها جاني فدعاه یومًا أبو غسان وجل

  ).٣بعني محمد بن أبي محمد لنأنس به( دعوت ابن أخیك

  

 ابن أخت .٩

  النصوص:

ضاف ابن میادة أیوب بن سلمة فلم یقره وابن میادة من أخوال :أخبرني مصعب بن الزبیر قال

  :أیوب بن سلمة فقال فیه

  )٤ل (وَظّل عن المعروف والمجِد في ُشغْ  ***َظِلْلنا ُوُقوفًا عند باب ابن أختنا 

  قال أبو هشام الباهلي فیما أخبرنا به یحیى بن علي في قتل بشار

  )٥(وال َحمیٌم رّقت له كِبد ***وال ابُن أخٍت بكى وال ابُن أٍخ 

فجاءت فنزلت على ابن أختهـا جسـاس  قال أبو برزة البسوسیة وهي التي یقال لها أشأم من البسوس

مــن روایــة هــارون بــن الحســن بــن ســهل وابــن المكــي وأبــي )٦(جــارة لبنــي مــرة ومعهــا ابــن لهــافكانــت 

  العبیس ومن روى جحظة عنه

  )٧(وال َتْنَهُبوه ال َتِحلُّ َمناِهُبْه  ***بني هاشٍم ُردُّوا ِسَالح ابِن ُأخِتكم 

                                                
  /نسب لبید وأخباره١٥/٣٦٧) األغاني / ١
  /ذكر أم حكیم وأخبارھا١٦/٣٠٨) المصدر نفسھ / ٢
٣

  /أخبار إبراھیم٢٠/٢٦٨/) المصدر نفسھ  
  /أخبار عقیل٢/٣٣٠) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار بشار بن برد٣/٢٤٦) المصدر نفسھ / ٥
  /حرب البسوس٥/٤٠) المصدر نفسھ/  ٦
  /ذكر مالك بن أبي السمیح٥/١٢٨) األغاني / ٧
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   سیفا وسیف یسر إلیه بأمارات ظهور النبي یهنئعبد المطلب 

استأذن في الكالم فقال له سیف بن ذي یزن إن كنت ممن یتكلم بین یدي فبدأ عبد المطلب ف

الملوك فقد أذنا لك فقال عبد المطلب إن اهللا قد أحلك أیها الملك محال رفیعا قال وأیهم أنت المتكلم 

حتى أجلسه إلى جنبه ثم أقبل على  هقال أنا عبد المطلب بن هاشم قال ابن أختنا قال نعم فأدنا

دخل قوم من بني ضبة على الفرزدق فقالوا له :عن أبي عبیدة قال)١(ه فقال مرحبا وأهال القوم وعلی

قد عرضتنا لهذا الكلب السفیه یعنون جریرا حتى یشتم أعراضنا ویذكر  قبحك اهللا من ابن أخت

نساءنا فغضب الفرزدق وقال بل قبحكم اهللا من أخوال فواهللا لقد شرفكم من فخري أكثر مما غضكم 

   .)٢(هجاء جریرمن 

 ابن خال .١٠

   النصوص:

عن عبد اهللا بن مصعب قاضي المدینة قال دخل عقیل بن علفة على یحیـى بـن الحكـم وهـو 

خالـك  یومئذ أمیـر المدینـة فقـال لـه یحیـى أنكـح ابـن خـالي یعنـي ابـن أوفـى فالنـة ابنتـك فقـال إن ابـن

عشــر قــریش واهللا مــا تصــنعون قــام عتبــة بــن ربیعــة خطیبــا فقــال یــا م )٣لیرضـى منــى بــدون ذلــك ...(

بــأن تلقــوا محمــدا وأصــحابه شــیئا واهللا لــئن أصــبتموه ال یــزال الرجــل مــنكم ینظــر فــي وجــه رجــل یكــره 

النظــر إلیــه رجــل قتــل ابــن عمــه أو ابــن خالــه أو رجــال مــن عشــیرته فــارجعوا وخلــوا بــین محمــد وبــین 

ة یـوم الحـرة وكـان یعقـوب ابـن حدثني الخراز عن المدائني قال قتل یعقوب بـن طلحـ )٤(سائر العرب

كان عبد العزیز بن عمـر )٥(خالة یزید بن معاویة فقال یزید یا عجبا قاتلني كل أحد حتى ابن خالتي

بن عبد العزیز یعرض الجیش بذي الحلیفة فمر به أمیة بن عنبسـة بـن سـعید بـن العـاص فرحـب بـه 

مه ولم یلتفت إلیه فقال له عمران وضحك إلیه ومر به عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبیر فلم یكل

    بن عبد اهللا بن مطیع وكان ابن خالته أماهما
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   ادت

  

  

  

  التالي يبين الحقل الداللي للمسكن الشكل

  

  

  حقل ألفاظ المسكن
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  قال تعالى:

M  ¥   ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦

¸  L )١(  

ن اهللا تعالى أخرج إبلیس عند كفره وأبعده عن الجنة أال خالف  M   §  ¦  ¥Lقوله تعالى: 

وبعد إخراجه قال آلدم : اسكن أي الزم اإلقامة واتخذها مسكنا وهو محل السكون وسكن إلیه یسـكن 

  ).٢إلیه(، والسكن كل ما یسكن سكونا

السكن ضد الحركة السكن والمسكن هو المنزل والبیت والسَّكن كل ما َسـَكْنت إلیـه واطمأننـت بـه مـن 

  ).٣أهل وغیره(

بعد أن تعرفنا على معنى السكن سوف نورد في هذا الفصل كل ما یتعلق بألفاظ المسكن الواردة في 

  كتاب األغاني، من سكن وأثاث وفرش وأدوات.

 ظ هي:وأول هذه األلفا

  أزج  .١

  النصوص: 

أخبرنـي رجـل مـن أهـل صـنعاء أنهـم حفـروا حفیـرا فـي زمـن مـروان بن هانئ عن أبیه قال:  نعن حیا

فوقفوا على أزج له باب فإذا هو برجل على سریر كأعظم ما یكون من الرجال علیـه خـاتم مـن ذهـب 

منــي النیــل  جــدن لخلیلــيأنــا علــس بــن ذو  وعصــابة مــن ذهــب وعنــد رأســه لــوح مــن ذهــب مكتــوب فیــه

    )  ٤.(ولعدوي مني الویل

قال ابن حبیب في خبره وكان جذیمة من أفضل الملوك رأیًا وأبعدهم مغارًا وأشدهم نكایة وهو 

  أول من استجمع له الملك بأرض العراق وكانت منازله ما بین األنبار وبقة وهیت وعین 

                                                
  )٣٥) سورة البقرة/أیة( ١
  ١/٣٣٩) تفسیر القرطبي/ ٢
  ) اللسان/مادة/ س ، ك ، ن ٣
  / اخبار غزاة بدر٤/٢١٧) األغاني/ ٤
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بــن الظــرب بـن حســان بــن التمـر وأطــراف البـر والقطقطانــة والحیــرة فقصـد فــي جموعــه عمـرو 

أذینــة بــن الســمیدع بــن هــوبر العــاملي مــن عاملــة العمــالیق فجمــع عمــرو جموعــه ولقیــه فقتلــه جذیمــة 

وفــض جموعــه فــانفلوا وملكــوا علــیهم ابنتــه الزبــاء وكانــت مــن أحــزم النــاس فخافــت أن تغزوهــا ملــوك 

رات فــي وقــت قلــة العــرب فاتخــذت لنفســها نفقــًا فــي حصــن كــان لهــا علــى شــاطئ الفــرات وســكرت الفــ

  ).  ١(الماء وبنت أزجا من اآلجر

  ).٢یقال له بالفارسیة أوستان( طوال األزج هو:  بیت یبنى

   . جاء لفظ أزج في وصف النبي 

حدیث ابـن أبـي هالـة التمیمـي وفـي َوْصـفه قـال كـان َفْخمـًا  قال أبو محمد في حدیث النبي 

الَبْدر َأْطول من الَمربوع وَأْقصر من الُمَشذَّب عظیم الَهامة َرِجـل ُمَفْخمًا یتألُأل وْجهه َتألُلؤ الَقَمر لیلة 

هو َوَقره َأْزَهر اللون واسع الجبین  إذافال ُیَجاوز َشْعره َشْحَمة ُأُذنه  وٕاالاْنفرقت عقیقُته َفرق  إنالَشعْر 

  ...أزّج الَحواِجب َسواِبَغ في غیر َقَرن بینهما

، وقولـه وقوُله أقصـر مـن الُمَشـذَّب والمشـّذب الَطویـل البـاِئنمعظمًا  قوله كان فخمًا مفخمًا أي عظیماً 

وقولُـه هـو أزهـر اللـون أي أبـیض اللـون  كـان ال َیْفـرق َشـعره إال أْن یفتـرقإن انفرقت عقیقته یرید أنه 

إلى مؤّخر الَعْیَنـْین ثـم وَصـَف الحواجـب فقـال  وسبغوهماأزّج الَحواِجب والزََّجُج طوُل الحاِجَبْین وِدّقتها 

  )٣(َسوابغ في غیر َقَرن والَقَرن أْن یُطوَل الحاِجبان حتى َیْلتقي طرفاهما

  من ذلك یتضح لنا أن لفظ أزج له أكثر من معنى.

 بستان .٢

  النصوص:

قـــدم بشـــار األعمـــى علـــى المهـــدي بالرصـــافة فـــدخل علیـــه فـــي : حـــدثني محمـــد بـــن الحجـــاج قـــال

أخبرنــي  )٤(ان فأنشــده مــدیحا فیــه تشــبیب حســن فنهــاه عــن التشــبیب لغیــرة شــدیدة كانــت فیــهالبســت

الحســن بــن علــي قــال حــدثني یزیــد بــن محمــد المهلبــي قــال حــدثني أبــي قــال كنــت أنــا وأبــو ســعید 

  النهدي وهاشم بن سلیمان المغني یوما مجتمعین في بستان لنا ونحن نشرب وهاشم یغنینا فلما 

                                                
  / ذكر متمم وأخباره١٥/٣٠٦/األغاني)  ١
  ١/٣٧) اللسان/مادة/ أ ، ز ، ج ـ المغرب في ترتیب المعرب / ٢
الحدیث/عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري أبو أحمد/تحقیق/عبد هللا الجبوري/مطبعة العاني ـ بغداد ـ ) غریب  ٣

  ١٣٩٧/١/٤٩١الطبعة األولى/
  /أخبار بشار بن برد٣/٢١٦) األغاني/ ٤
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فلمـا بصـرنا بـه مـن  الـزىإذا نحن برجل قد دخل علینا البستان جمیـل الهیئـة حسـن  توسطنا أمرنا

بعید وثب هاشم یعدو حتى لقیـه فقبـل یـده وعانقـه ولـم یعرفـه أحـد منـا فجـاء وسـلم سـالم الصـدیق 

أخبرني الحرمي بن علي قال حـدثني أبـو الشـبل قـال كـان بالبصـرة رجـل مـن ولـد  )١(على صدیقه

یقال له صـبیانة وكـان لـه بسـتان سـري فـي منزلـه فكـان یـدعو الفتیـات إلیـه  المهلب بن أبي صفرة

فــال یعطــیهن شــیئا مــن الــدراهم ویقصــر بهــن علــى مــا یحملنــه مــن البســتان معهــن مثــل الرطــب 

قیـــل لعثمـــان بـــن دراج :أخبرنـــي الجـــوهري عـــن ابـــن مهرویـــه عـــن أبیـــه قـــال) ٢(والبقـــول والریـــاحین

نـه للجنـة الحاضـرة فـي الـدنیا قیـل لـه فلـم ال تـدخل إلیـه فتأكـل أتعرف بستان فـالن قـال إي واهللا وإ 

مــن ثمــاره تحـــت أشــجاره وتســبح فـــي أنهــاره قـــال ألن فیــه كلبــا ال یتمضـــمض إال بــدماء عراقیـــب 

كـان البــن أبـي عیینـة بســتان وضـیعٌة فـي بعــض : قـال أحمـد بــن یزیـد قـال لــي أبـي )٣...( الرجـال

    ).٤(نزلة وأقام بهاقطائع المهلب بالبصرة فأوطنها وصیرها م

  ).٦) الُبستان معرب بوِستان(٥البستان هو: الحدیقة وُبست مدینة بخرسان(

  

  الَبْیت .٣

  النصوص: 

  یقول المجنون في لیلى لما تزوجت: 

  )*٧أال أیها البیُت الذي ال أزوره *** وٕان حله شخٌص لي حبیُب(

  قال بشار:     

  )٨َرَبابُة َرّبُة البیِت *** َتُصب� الخّل في الزیِت(             

  

                                                
  /نسب إبراھیم الموصلي وأخباره٥/٢١٩) األغاني/ ١
  /أخبار عبد الصمد بن المعذل١٣/٢٦٠) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار ابن دراج الطفیلي١٦/٢٦٨) المصدر نفسھ / ٣
  /نسب ابن أبي عیینة٢٠/١١٤) المصدر نفسھ / ٤
  ) اللسان/مادة/ب ، س ، ت ٥
  ) القاموس المحیط/ المادة السابقة نفسھا ٦
  /أخبار مجنون بنى عامر ٢/٤٥) األغاني/ ٧

  ٢٧٧م/ص١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٦ـ  ١ط *) دیوان مجنون لیلى ـ شرحھ عدنان زكي درویش ـ دار صادر ـ بیروت ـ
  ار بشار بن برد ونسبھ/أخب٣/١٥٣األغاني / )  ٨



٩٤ 
 

  

بن شبة اأخبرني أحمد بن عبد العزیز وحبیب بن نصر وٕاسماعیل بن یونس قالوا حدثنا عمر 

قال حدثني أبو غسان محمد بن یحیـى قـال: لمـا تـزوج مصـعب بـن الزبیـر عائشـة بنـت طلحـة ورحـل 

  بن خالد في ذلك: بها إلى العراق قال الحارث 

  في البیِت ذي الحسِب الرفیِع وِمْن *** أهل التَقى والبر والصدقِ 

قال الغریض لما دخلت على عاتكة بنت یزید فسلمت فردت علي فغنیتها معرضا لها ومذكرا بنفسي 

  في شعر مرة بن محكان السعدي یخاطب امرأته وقد نزل به أضیاف:

  )١مى إلیك ِرحاَل القوم والِقَربا(یاربة البیت قومي غیر صاغرٍة *** ضُ 

قال إسحاق وحدثت أن االبجر أخذ صوتا من الغریض لیال ثـم دخـل فـي الطـواف حـین أصـبح فـرأى 

  )  ٢عطاء بن أبي رباح یطوف بالبیت...(

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال حــدثنا محمــد بــن یزیــد المهلبــي قــال حــدثني إســحاق وأخبرنــا یحیــى بــن 

علي بن أبي أیوب المدیني عن ابن المكي عن إسحاق قال: صنعت هذا في آخر أیام الرشـید وكـان 

إذ ذاك یحیـى بــن معـاذ یشــرب النبیـذ فلمــا كـان فــي أیـام محمــد غنیتـه فاشــتهاه واشـتهر بــه وبعـث إلــى 

  یى بن معاذ وأنا أغنیه فلما حضر یحیى غنیت: یح

  واسِق یحیى بَن ُمعاذفاسقنى واسِق َنِهیكًا *** 

فبعث إلیه محمد فاحضره فقال لتشربن أو ألعاقبنك فلم یبرح حتى شرب قدحا فغلف وأمر له بمال 

  ) ٣سر بذلك محمد ووهب لي علیه ماال فانصرفت إلى البیت...(

  قال األحوص: 

  )٤البیَت ما إن أِحبه *** وأكثر هجَر البیت وهو حبیُب(وأني آلتى 

  قال األحوص في أم جعفر: 

  أزوُر البیوَت الالصقاِت ببیتها *** وقلبي إلى البیِت الذي ال أزورُ 

  وقال أیضا: 

  )٥وٕانى آلتى البیَت ما إن أحُبه *** وأكثر هجَر البیت وهو حبیُب(

                                                
  / أخبار الحارث بن خالد المخزومى٣١٩ـ ٣/٣١٦/ ) األغاني ١

  / أخبار االبجر ونسبھ٣/٣٤٢/  المصدر نفسھ ٢  ) 
  / أخبار إسحاق بن إبراھیم ٥/٣٨٨/ )  المصدر نفسھ  ٣
  / أخبار دحمان ونسبھ ٦/٣٩/ المصدر نفسھ  )  ٤
  /أخبار األحوص مع أم جعفر٢٧١ـ ٦/٢٧٠/ المصدر نفسھ )   ٥



٩٥ 
 

  قال جمیل: 

  ال َمَخافٌة ***على نفسي ُجْمٍل واإلله ُألْرِعُفواوفي البیِت َلْیُث الغاِب لو 

  وقال أیضا: 

  )١كال ورب البیت لو لُقوني *** َشْفعًا وَوترًا لتواكُلوني(

  وكما هو واضح البیت في هذا الموضع مقصود به الكعبة المشرفة. 

ل ابن الزبیر أخبرنا أبو خلیفة قال أخبرنا ابن سالم قال أخبرنا إبراهیم بن حبیب الشهید قال قا

للفرزدق ما حاجتك بها وقد كرهتك كن لها أكره وخل سبیلها فخرج وهو یقول ما بطالقها إلبا لیثب 

علیها فبلغ ذلك ابن الزبیر فخرج وقد استهل هالل ذي الحجة ولبس ثیاب اإلحرام یرید البیت 

  ) ٢الحرام...(

  البیت في هذا الموضع والكعبة المشرفة.

  ردة: قال المنخل في المتج

  )٣وٕاذا الریاح تناوَحْت *** بجوانب البیت الكسیر(

  قال الشنفرى:  

  ).٤فبتنا كأن البیت ُحّجر حولنا *** بریحانة راحت عشاًء وُطلِت(

أخبرني محمد بن الحسین الكندي وهاشم بن محمد الخزاعي وعبد العزیز بن أحمد عم أبي 

قالواحدثنا الریاشي قال حدثنا العالء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سویة قال حدثني غعقال بن 

كسیب أبو الخنساء العنبري قال حدثني الطفیف بن عمرو الربعي عن ربیعة بن مالك بن حنظلة 

فعرض علي اإلسالم  عة بن ناجیة المجاشي جد الفرزدق قال قدمت على النبي عن صعص

فأسلمت وعلمني آیات من القرآن فقلت یا رسول اهللا إنى عملت أعماال في الجاهلیة هل لي فیها من 

أجر فقال وما عملت فقلت إنى أضللت ناقتین لي ... فخرجت أبغیهما على جمل فرفع لي بیتان 

قصدت قصدهما فوجدت في أحدهما شیخا كبیرا فقلت له هل أحسست من في فضاء األرض ف

ناقتین عشراوین قال وما نارهما یعنى السمة فقلت میسم بنى عبد الدار فقال أصبت ناقتیك... 

ونتاجهما نعش اهللا بهما أهل بیت من قومك من العرب من مضر، فبینا هو یخاطبني إذ نادته امرأة 

قال وما ولدت إن كان غالما فقد شركنا في قوتنا وٕان كانت جاریة ولدت فمن البیت اآلخر قد 

                                                
  /نسب جمیل وأخباره١٤٣ـ٨/١٢٥/ األغاني )  ١
  /ذكر أخبار الفرزدق٩/٣٧٢/ المصدر نفسھ )  ٢
  /أخبار المنخل ونسبھ٢١/١٠/ ) المصدر نفسھ  ٣
  /أخبار الشنفرى ونسبھ ٢١/١٩٣/ المصدر نفسھ ) ٤
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فقلت وما هذا المولود قالت بنت لي فقلت إني أشتریها منك فقال  اأفأ ئدهفادفنوها فقالت هي جاریة 

یا أخا بني تمیم أتقول لي أتبیعني ابنتك وقد أخبرتك أني من العرب من مضر فقلت إني ال أشتري 

)  قال ابن حبیب في هذه الروایة كان إلسماعیل بن ١...(أشتري دمها لئال تقتلهامنك رقبتها إنما 

  عمار جاریة قد ولدت منه وكانت سیئة الخلق قبیحة المنظر وكان یبغضها وتبغضه فقال فیها: 

  )٢َفَرْرُت من البیِت من أجِلها *** ِفرار الهجین من اَألعمش(

بــن عبــد المــدان وعمــرو بــن معــدیكرب ومكشــوح المــرادى  قــال ابــن الكلبــي فــي هــذه الروایــة قــدم یزیــد

وعلي بن جفنه زوارا وعنده وجوه قـیس عـامر بـن مالـك ویزیـد بـن عمـرو ودریـد بـن الصـمة، قـال ابـن 

جفنة أال تحدثوني عن هذه الریاح الجنوب والشمال والدبور والصبا والنكباء ولم سمیت بهذه األسماء 

هذه أسماء وجدنا العرب علیها وال نعلم غیر هذا فیهـا فضـحك یزیـد فإنه قد أعیانى علمها فقال القوم 

بــن عبــد المــدان ثــم قــال یــا خیــر الفتیــان مــا كنــت أحســب أن هــذا یســقط علمــه علــى هــؤالء وهــم أهــل 

الوبر إن العرب تضرب أبیاتها في القبلة مطلع الشمس لتدفئهم في الشتاء وتزول عـنهم فـي الصـیف 

لبیـت فهـي الجنــوب ومـا هـب عــن شـماله فهـي الشــمال ومـا هـب مــن فمـا هـب مــن الریـاح عـن یمــین ا

)  قــدم أبــو وجــزه الســعدي علــى عبــد اهللا بــن ٣أمامــه فهــي الصــبا ومــا هــب مــن خلفــه فهــي الــدبور...(

  الحسن وٕاخوته وقد أصابت قومه سنة مجدبه فانشده قوله یمدحه: 

  )٤فكرم اهللا ذاك البیَت تكِرَمة *** تبقى وتخُلد فیه آخَر األبد(

الحسن بن علي  الخزاعيمن خزاعة إلى المدینة فقصد  اً قال ابن األعرابي اصطحبت العجیر وشاعر 

علــیهم الســالم وقصــد العجیــر رجــال مــن بنــى عــامر كــان قــد نــال ســلطانا فــأعطى الحســن بــن الحســن 

  جیر: عالعامري العجیر شیئا فقال ال وكساه ولم یعط الخزاعي

  )٥َلْت *** فیه النبوة َیْجرى َغیر َمسبوق(محَض النجار من البیت الذي ُجعِ 

كان محمد بن یسیر من شعراء أهل البصرة وأدبائهم وهو من جثعم وكان من بخالء الناس وكـان لـه 

وزرع حوالیه بقال فأقبلت شاة لجار له منیع فأكلت البقل ودخلت إلى  افي داره بستان فغرس فیه رمان

عره فأكلتهــا وخرجـت فعــدا إلـى الجیــران فـي المســجد یشـكو مــا بیتـه فلــم تجـد فیــه إال القـراطیس فیهــا شـ

  جرى علیه وقال یهجو شاة منیع: 

                                                
  /نسب الفرزدق وأخباره٢١/٢٨٢/  األغاني)  ١
  /نسب إسماعیل بن عمار وأخباره١١/٣٧٤/المصدر نفسھ )  ٢
  األعشى وبني عبد المدان وأخبارھم  /أخبار١٢/١٧/ المصدر نفسھ ٣) 
  /أخبار أبي وجزة ونسبھ١٢/٢٩٠/ المصدر نفسھ )  ٤
  /أخبار العجیر السلولى ونسبھ١٣/٦٩/المصدر نفسھ )  ٥
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  )١اْكفِه شاة َمنیٍع َوْحَدها *** یوم ال ُیِصیُح في البیت َعَلْف(

أخبرني جحظة قال سوار بن أبي شراعة قال حدثني عبد اهللا بن یسـیر قـال كـان أبـي مشـغوفا بالنبیـذ 

كران وكـان یشـربه عنـد إخوانـه ویستسـقیه مـنهم فأصـبحنا بالبصـرة یومـا علـى وما بـات قـط إال وهـو سـ

مطر هاد ولم تمكنه معـه الحركـة إلـى قریـب مـن إخوانـه وال بعیـد وكـاد یجـن فكتـب إلـى والـى البصـرة 

  وكان هاشمیا وهو محمد بن أیوب قال: 

        فِصرُت في البیِت أستسقى وأطلبه *** من الصدیِق وُرُسلي فیه َتْبَتذُر 

  )٢وٕاْن تُكن حاجیى لیست بحاضٍة *** ولیس في الَبْیِت من آثارها أَثُر( 

  قال قیس بن الحدادیة: 

  )٣هم المانعو البیت والذائدون *** عن الُحُرماِت جمیَع العرْب(

أخبرني عمى الكراني عن النوشجاني عن العمري عن الهیثم بن عدي قال قال لنا صـالح بـن 

خفش عن المبرد قال قال لي صالح بن حسان أنشدني بیتا خفرا في امرأة خفره حسان وأخبرني به األ

  شریفة فقلنا قول حاتم: 

  )٤یضيء لها البیُت الظلیُل خصاُصه *** إذا هي َیْومًا حاوَلْت أن تبّسما(

  قال زید: 

  )٥بل الفارس الطائي َفض جموَعهم *** وَمكَة والبیِت الذي عند هاشم(

قـال بعــض العلمـاء إن قــیس بـن شــبة السـلمى بــاع متاعـا مــن أبـي خلــف فلـواه وذهــب بحقـه فاســتجار 

  برجل من بنى جمح فلم یقیم بجواره فقال: 

  یاَل ُقصى كیف هذا في الَحَرْم *** وحرمِة البیت وأعالِق الَكَرمْ 

  قال وبلغ الخبر العباس بن مرداس السلمى فقال: 

  ها َصددا *** ال تلف نادیُهم ُفْحشًا والبسافائِت البیوَت وُكْن من أهل

                                                
  /أخبار محمد بن یسیر١٤/٢٥/)  األغاني  ١
  / أخبار محمد بن یسیر٥١ــ  ١٤/٥٠/ المصدر نفسھ  )  ٢
  /أخبار قیس بن الحدادیة ونسبھ١٤/١٤٧/ المصدر نفسھ  ) ٣
  / نسب أبي قیس بن األسلت وأخباره١٧/١٣٣/ المصدر نفسھ )  ٤
  /أخبار زید الخیل ونسبھ  ١٧/٢٧٠/المصدر نفسھ )  ٥
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  )١وَثّم ُكْن بفناء البیِت ُمْعَتِصما *** َتْلَق اْبَن َحرٍب وَتْلُق المرء عباسا(

فـي سـن خمـس وعشـرین سـنة فاجتمعـت بنـو هاشـم وأسـد وزهـرة وتمـیم وكـان الـذي  كان رسول اهللا 

وا معه حتى یأخذوا له بحقه ویؤدوا إلیـه مظلمـة تعاقد علیه القوم إال یظلم بمكة غریب وال عبد إال كان

من أنفسهم ومن غیرهم ثم عمدوا إلى ماء من زمزم فجعلوه في جفنـة ثـم بعثـوا بـه إلـى البیـت فغسـلت 

نسـخت مـن كتـاب محمـد بـن صـالح بـن النطـاح حـدثني محمـد بـن )، ٢به أركانه ثم أتـوا بـه فشـربوه. (

م منـه قـال: حججـت فلمـا صـرت بمـران منصـرفا فـإذا أنـا الحجاج األسدى التیمى ما رأیـت تمیمیـًا أعلـ

بغـالم قــد أورد غنیمــات لــه فجئتــه فاستنشــدته فقــال لــي إلیــك عنــى فــإنى مشــغول عنــك وألححــت علیــه 

تحب انظر إلى ذلك البیـت الـذي یلقـاك فـإن فیـه حاجتـك هـذا بیـت خرقـاء  فقال أرشدك إلى بعض ما

لت إنك الحضري فمن أنـت فقالت ادنه فدنوت فقا ذي الرمة فمضیت نحوه فطوحت بالسالم من بعید

تمـیم فلـم أزل انتسـب لهـا فقالـت الحجـاج بـن عمیـر قلـت نعـم قالـت رحـم اهللا أبـا المثنـى  قلت مـن بنـي

قالــت حیــاك اهللا مــن أیــن أقبلــت قلــت مــن الحــج قالــت فمالــك لــم تمــر بــي وأنــا أحــد مناســك الحــج إن 

  یالن عمك: حجك ناقص قلت وكیف ذلك قالت أما سمعت قول غ

  تماُم الحج أن َتِقَف المطایا *** على َخْرَقاَء واِضعة اللثَام

  )٣قال وكانت هي قاعدة بفناء البیت كأنها قائمة من طولها...(

  قال أبو العتاهیة یهجو والبة: 

  )*٤أما ورب البیت لو نطقت *** لتركتها وَصباُحها أغبْر (

  ها وجدا شدیدا قال فیها: كانت ألشجع جاریة یقال لها ریم وكان یجد ب

  )٥َقلیٌل وَرب البیِت یاریُم ما أرى *** َفتاًة بمن َولى به الموُت َتْقَنُع(

                                                
  /أخبار نبیھ ونسبھ٢٨٩ـ ١٧/٢٨٨/) األغاني  ١
  /خلف الفضول١٧/٢٩٠/ المصدر نفسھ )  ٢
  /ذكر ذي الرمة وخبره١٨/٤٥/ المصدر نفسھ  ) ٣
  /أخبار والبة بن الحباب ١٨/١٠٨/ المصدر نفسھ  ) ٤

/ ١ن/ ط*) دیوان أبي العتاھیة/ شرحھ عمر فاروق الطباع/ شركة دار األرقم بن أبي األرقم/ بیروت / لبنا
  ١٦٨م/ ص١٩٩٧ھـ ١٤١٧

  /نسب أشجع وأخباره١٨/٢٤٤/ األغاني  ) ٥
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أخبرني محمد بن المرزبان قال حدثني إبراهیم بن محمد الوراق عن الحسین بن أبي السري 

إلى عن عبد اهللا بن أبي الشیص قال حدثنى دعبل قال: حججت أنا وأخى رزین وأخذنا كتبا 

رجل یعرف بأحمد بن  االمطلب بن عبد اهللا وهو بمصر یتوالها فصرنا من مكة إلى مصر فصحبن

فالن السراج فما زال یحدثنا ویؤانسنا طول طریقنا وكان شاعرا فعرضنا علیه أن یقول في المطلب 

قصیدة فقال نعم وردنا مصر به فدخلنا إلى المطلب ووصفنا له أحمد السراج وذكرنا له أمره فأذن له 

  فدخل علیه وأنشده:

  )١مطلبًا والبیَت ذا الُحُجب( إني استجْرت بإستارین مستِلمًا *** ُركنین

ســكین قــال خطـب م قــال حـدثنا أبــو العینـاء عــن األصـمعيأخبرنـي محمــد بـن خلــف المرزبـان 

فتاة من قومه فكرهته لسواد لونـه وقلـة مالـه وتزوجـت بعـده رجـًال مـن قومـه ذا یسـار لـیس لـه  الدارمي

  ا فقال: مثل نسب مسكین فمر بها مسكین ذات یوم وتلك المرأة جالسة مع زوجه

  )*٢ُرب مهزوٍل سمیٌن بیُته *** وسمیِن البیت مهُزول النسب(

بن اعمرو  متصرفًا في علوم العرب أخذ عن ابيكان أبو محمد عالمًا باللغة والنحو وراویة للشعر 

ومن ولد ولده أحمد بن محمد بن  من العلم والمعرفة باللغة،العالء وكان بنوه جمیعًا في مثل منزلته 

وهو أكبرهم وكان شاعرا راویة عالما وآخر من كان بقي من علماء أهل هذا البیت أبو  أبي محمد

) روى حماد بن إسحاق عن أبیه قال حج نصر بن یسار ٣عبد اهللا محمد بن العباس بن محمد ...(

وأخرج معه أبا الهندي فلما حضرت أیام الموسم قال له الهندي إنا بحیث ترى وفد اهللا وزوار بیته 

لي النبیذ في هذه األیام واحتكم علي فلوال ما ترى ما منعتك فضمن له ذلك وغلظ علیه فهب 

االحتكام ووكل به نصر بن یسار فلما انقضى األجل مضى في السحر قبل أن یلقى نصرا فجلس 

  وأقبل یشرب ویقول: 

  )٤وجاهدُت العدو وِنْلُت ماًال *** ُیَبلُغنى إلى البیت العتیق(

  لما حجت أم جعفر زبیدة لقیها النصیب فترجل عن فرسه وأنشأ یقول:  قال ابن أبي سعد

  

  )٥سیستبشر البیُت الحراُم وزمَزُم *** بأم ولي العهِد زیِن المواسِم(
                                                

  /أخبار دعبل بن علي ونسبھ٢٠/١٧٥/المصدر نفسھ  ) ١
   / اخبار مسكین ونسبھ٢٠/٢٢٦/ المصدر نفسھ )  ٢

  ٢٠م /ص٢٠٠٠/ ١*) دیوان شعر مسكین الدارمي / تحقیق كارین صادر / دار صادر / بیروت /ط
  أبي محمد ونسبھ  / أخبار٢٠/٢٣٢/ األغاني  ) ٣
  /أخبار أبي الھندي ونسبھ٢٠/٣٤٧/ ) المصدر نفسھ  ٤
  / أخبار نصیب األصغر ٢٣/١٩/ األغاني )  ٥
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  وردت لفظة البیت في كتاب اهللا عز وجل عدة مرات ومنها نذكر قوله تعالى: 

  MÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  ÁÎ    Ð  Ï

  Ó  Ò  ÑL )١(   

   تفسیر اآلیة:

عن ابن عباس قوله { یا أیها الذین آمنوا ال تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 

  .أهلها } قال : االستئناس : االستئذان

تسلموا فتأویل الكالم إذن كان ذلك معناه : یا أیها الذین آمنوا ال تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى 

وتستأذنوا وذلك أن یقول أحدكم السالم علیكم أدخل ؟ وهو من المقدم الذي معناه التأخیر إنما هو 

  )٢(حتى تسلموا وتستأذنوا

قال بني اإلسالم على خمس على أن یعبـد اهللا  عن ابن عمر عن النبي ((: وورد أیضا في قوله

  ) ٣())ت وصوم رمضان....ویكفر بما دونه وٕاقام الصالة وٕایتاء الزكاة وحج البی

: مــن الشــعر مــا زاد علــى طریقــة واحــدة علــى الصــغیر والبیــت فــي المعــاجم العربیــة هــمعنــى وجــاء 

والكبیر وقد یقال للمبنى من غیر األبنیة التـي هـي األخبیـة بیـت والخبـاء بیـت صـغیر مـن صـوف أو 

ره. وأهـل البیـت سـكانه، ) وبیتـه قصـ٤وبیـت الرجـل داره(إذا كـان أكبـر مـن الخبـاء فهـو بیـت.، شـعر فـ

  ).  ٥والبیت العتیق هو الكعبة ألنه أول بیت وضع للناس(

والبیت أصًال هو مأوى اإلنسان باللیل ألنه یقال بات كما یقال ظل بالنهار وقد یقال للبیت مسكن 

  )٦من غیر اعتبار اللیل فیه وجمعه أبیات وُبُیوت(

في القرآن الكریم وصف للبیوت بأن لها سقفا من األسرة في المجتمع تتخذ البیت كمأمن لها، وجاء 

فضه وأن منها ماهو أوهن البیوت وجاء أیضا لفظ بیت للكعبة المشرفة ونذكر اآلیات التي تحمل 

  هذا المعنى وهي:

  قال تعالى:

                                                
  ٢٧) سورة النور ـ اآلیة  ١
  ٩/٢٦٩) تفسیر الطبري/ ٢
  /٢٠/١/٤٥رقم أركان اإلسالم ودعائمة العظام /ح / باب) أخرجھ  مسلم/كتاب اإلیمان/ ٣
  لعرب ، مادة ، ب ، ي ، ت ) لسان ا ٤
  ) كتاب العین ، مادة ، ب ، ي ، ت  ٥
) معجم مفردات ألفاظ القرآن/ألبي القاسم الحسین بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفھاني/ضبطھ  ٦

  )٧٧م/ص(٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥وصححھ/إبراھیم شمس الدین/دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ 
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 M  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È

  Ø  ×L )١(  

   تفسیر اآلیة:

لجعلنا لمن  ذكره:یقول تعالى  M   Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ    Ð   Ï  ÎL قوله:

  والسقف هو أعلى البیوت. یكفر بالرحمن في الدنیا سقفا یعني أعالي بیوتهم وهي السطوح فضة

ولفظ البیت من أقدم الكلمات المستعملة في اللغات السامیة ومنها العربیة بنفس الداللة واللفظ، 

الشعر والصوف والوبر والشجر والحجر ثم تطور المدلول من هذا  وكانت بیوت العرب تصنع من

األصل الحسي فأصبح یدل على عیال الرجل وزوجته والقبر ثم الشرف كما تحولت اللفظة إلى 

مصطلح علمى عند الَعروضیین للداللة على بیت الشعر ویطلق اللفظ مع اداة التعریف ال(البیت) 

  ) المشرفة.٢على الكعبة (

  

  وتانُ الحَ  .٤

  النصوص: 

  قال عبید اهللا: 

  )٣وقد غدوُت إلى الحانوت َیْتَبُعنى *** شاٍو َنُشوُل َمِشل ُشْلُشُل َشِوُل(

سـعید بـن  ني سـوار بـن أبـي شـراعة قـال كتـب أبـوأخبرني علي بـن سـلیمان األخفـش قـال حـدث

یسـرني وأسـارع موسى بن سعید یستهدیه نبیذا فكتب إلیه سعید إذا سـألني جعلنـي اهللا فـداك فـإن ذلـك 

إلـى إجابتـك فیـه وأمـر لـه بمـا الـتمس مـن النبیـذ فمزجـه صـاحب شـرابه وبعـث بـه إلیـه فكتـب إلیـه أبــو 

السعید بملك جده قرأته غیـر مسـتكره اللفـظ وال مـزور عـن القصـد  )٤(شراعة أتاني غالمك الملیح قده

ینطق بحكمتك وبین فضلك فواهللا ما أوضح لي خفیا وال زادني بك علما وٕاذا أنت تسأل فیـه أن تهـب 

وتحـب أن تحمـد ففـي أي غلـوات المجـد یطمـع قرینـك أن یسـتولى علـى المـدى واألمـد دونـك، وكتابـك 

ي على أهله فلشد ما جررت إلى معروفك وحاشى المحكوم له علیـه إلي أن تحكم علیك وتحكم الصب

فإن كنت رعیت لها عهدا  ر القلب ویالئم الروح ویطرد الهم،في ذلك الحسب العتیق األنیق الذي یس

                                                
  )٣٣أیة() سورة الزخرف  ١
 )٤٧٧) المولد/حلمي خلیل/ص( ٢
  / ذكر عبید هللا ونسبھ ٩/١٧٨األغاني/  )٣
 ) القِد : الجلد (اللسان/ مادة/ قدد) ٤



١٠٢ 
 

ـــدك یـــدا فـــانظر رب الحـــانوت ـــد أســـاء  وحفظـــت لهـــا عن ـــه فق ـــه دینـــه واقطـــع الســـبب بینـــك وبین فامطل

دثني أبــو أیــوب المــدینى عــن أبــي الحســن المــدائنى قــال أصــبح ) أخبرنــي وكیــع قــال حــ١...(صــحبتها

عبــد الملــك یومــا فــي غــداة بــاردة فتمثــل قــول األخطــل ثــم قــال كــأني أنظــر إلیــه الســاعة مجلــل اإلزار 

) حدثني جحظة قال حدثني علـي بـن أمیـة قـال: ٢مستقبل الشمس في حانوت من حوانیت دمشق...(

بقـال علـى بــاب داره ینادمـه وال یفارقـه یعارضـه إذا أعســر دخلـت یومـا علـى عمـر المیــدانى وكـان لـه 

فــإذا حصــلت لــه دراهــم دفعهــا إلیــه یقــبض منهــا مــا رأى ال یســأله عــن شــيء  هویتصــرف فــي حوائجــ

فوجدت عنده یومئـذ هـذا البقـال فقـال لنـا عمـر معـي أربعـة دراهـم تعطـوني منهـا لعلـف حمـاري درهمـا 

  والثالثة لكم فكلوا بها ما أحببتم. 

دي نبیذ وأنا أغنیكم والبقال یحضرنا من األبقال الیابسة مافي حانوته فوجهنا البقال فاشترى لنا وعن

  ) ٣بدرهم لحما وبدرهم خبزا وبدرهم فاكهة وریحانا وجاءنا من حانوته بحوائج السكباج...(

 ) ویؤنث، وقال الفیروز٤هو كما ذكر ابن سیده معروف وقد غلب على حانوت الخمار وهو یذكر(

  ).٦) وهو لفظة فارسیة معربة(٥هو دكان الخمار وقیل هو الخمار نفسه، وجمعه حوانیت.(

  

  الُحْجَرة  .٥

  النصوص: 

قال محمد بن إسحاق حدثني عبد اهللا بن أبي بكر بن یحیى بن عبد اهللا بـن عبـد الـرحمن بـن 

عفــراء فــي ســعد بــن زراره قــال: قــدم باألســارى حــین قــدم بهــم وســودة بــن زمعــه زوج النبــي عبــد آل 

  مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء وذلك قبل أن یضرب علیهن الحجاب. 

قال تقول سودة واهللا لعبدهم إنـى لعنـدهم إذ أتینـا فقیـل هـؤالء األسـرى قـد أتـى بهـم فرحـت إلـى 

یـداه إلـى عنقـه بحبـل  جموعـةً م بیتي ورسول اهللا فیه وٕاذا أبو یزید سهیل بن عمـرو فـي ناحیـة الحجـرة

فواهللا ما ملكت نفسي حین رأیت أبا یزید كذلك أن قلت یا أبا یزید أعطیتم بأیدیكم أال متم كراما قالت 

ــا  ،فــواهللا مــا أنبهنــي إال قــول رســول اهللا مــن البیــت ( یــا ســودة أعلــى اهللا وعلــى رســوله) قالــت فقلــت ی

                                                
  /أخبار أبي شراعة ونسبھ٢٣/٣٨/ األغاني) ١
  /ذكر األخطل وأخباره ونسبھ٨/٣٠٠/ المصدر نفسھ )  ٢
  /أخبار عمر المیداني ٢٣/١٥٠/  المصدر نفسھ )  ٣
  ت ، ن، ح /مادة اللسان/)  ٤
  ) القاموس المحیط ، مادة حنت ، ینظر الصحاح ، مادة حنت  ٥
  ١/٤٤٨) قصد السبیل/  ٦



١٠٣ 
 

نقـه بحبـل أن رسول اهللا والذي بعثك بالحق ما ملكـت نفسـي حـین رأیـت أبـا یزیـد مجموعـة یـداه إلـى ع

) قال محمد بن إسحاق حدثني حسین بن عبد اهللا بن عبید اهللا بن عبـاس عـن عكرمـة ١(قلت ما قلت

كنـت غالمـًا للعبـاس بـن عبـد المطلـب كـان  مولى ابن عباس قال: قـال أبـو راف مـولى رسـول اهللا 

مــه ویكــره اإلســالم قــد دخلنــا أهــل البیــت فأســلم العبــاس وأســلمت أم الفضــل وكــان العبــاس یهــاب قو 

وكان یكتم إسـالمه وكـان ذا مـال كثیـر متفـرق فـي قومـه وكـان أبـو لهـب عـدو اهللا قـد تخلـف  ،خالفهم

اهللا وأخـزاه ووجـدنا عن بدر وبعث مكانه رجال فلما جاء الخبر عن مصاب أهل بدر من قـریش كبتـه 

هللا إنـى لجـالس عمل القداح انحتها في حجرة زمـزم فـوافي أنفسنا قوة وعزا وكنت رجال ضعیفا وكنت أ

فیها أنحت القداح وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنـا مـن الخبـر إذا أقبـل الفاسـق أبـو لهـب 

یجــر رجلیــه یســیر حتــى جلــس علــى طنــب الحجــرة فكــان ظهــره إلــى ظهــري فبینــا هــو جــالس إذ قــال 

ابن أخـي فعنـدك الناس هذا أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم فقال أبو لهب هلم إلى یا 

لعمري الخبر فجلـس إلیـه والنـاس قیـام علیـه فقـال یـا ابـن أخـي أخبرنـي كیـف كـان أمـر النـاس قـال ال 

شيء واهللا إن كان إال أن لقیناهم فأبحناهم أكتافنا یقتلـون ویأسـرون كیـف شـاءوا وأیـم اهللا مـع ذلـك مـا 

  تلیق شیئًا وال یقوم لها شيء. لمت الناس لقینا رجاًال بیضا على خیل بلق بین السماء واألرض ما 

قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بیدي ثم قلت تلك واهللا المالئكة فرفع أبو لهب یده فضرب وجهي 

  ضربة شدیدة ....

قــال فســاورته فــاحتملنى فضــرب بــي األرض ثــم بــرك علــي یضــربنى وكنــت رجــًال ضــعیفًا فقامــت أم 

)حـدثني جحظـة قـال حـدثني أبـو عبـد اهللا ٢بـه...( الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضـربته

بــن حمــدون قــال حــدثني ابــن فــیال الطنبــورى وكــان قــد دخــل علــى الواثــق وغنــاه قــال: قــال الواثــق فــي 

بعض العشایا ال یبرح أحد من المغنین اللیلـة فقـد عزمـت علـى الصـبوح فـي غـد فأمسـكوا جمیعـا عـن 

ل لـه فبحیـاتى إال بكـرت یـا أبـا محمـد قـال فرأیـت معارضته إال إسحاق فإنه معارضـه أكثـر مـن أن قـا

فـإذا جـاء  مخارق وعلویة قد تقطعا غیظـا وبتنـا فـي بعـض الحجـر فقـاال لـي أجلـس علـى بـاب الحجـرة

  )٣...(إسحاق فعرفنا حتى ندخل بدخوله

حدثنا أبو جعفر بن الدهقانة إن جاریة للمعتصم قالت له لما ماتت متمم وٕابراهیم الهدى وبذل یا 

  أن في الجنة عرسا فطلبوا هؤالء إلیه فنهاها المعتصم عن هذا القول وأنكره.  سیدي

                                                
  / ذكر الخبر عن غزاة بدر ٤/٢٤٠)األغاني/  ١
  / ذكر الخبر عن غزاة بدر٤/٢٠٦/ المصدر نفسھ  ) ٢
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٣٠٥/ ) األغاني ٣



١٠٤ 
 

  )١فلما كان بعد أیام وقع حریق في حجرة هذه القائلة فاحترق كل ما تملكه...(

قــال إســحاق وحــدثت أنــه صــار إلــى عائــدًا فصــادف عنــده المغنــین جمیعــا فلمــا طلــع تغــامزوا 

علیــه مخــارق ثــم قــال یــا أبــا جعفــر إن جواریــك اللــواتى فــي  علیــه فســلم علــى مخــارق وســأله بــه فأقبــل

هن ثــم صــاح غنــاء ملكــي قــد تــركن الــدرس مــن مــدة وأحــب أن تــدخل إلــیهن وتأخــذ علــیهن ونصــلح

) عـن عكرمـة قـال لمـا نزلـت( والـنجم إذا هـوى) قـال ٢بالخدم فسـعوا بـین یدیـه إلـى حجـرة الجـواري...(

اللهـم أرسـل علیـه كلبـا مـن كالبـك  ى" فقـال رسـول اهللا أنـا أكفـر بـرب "الـنجم إذا هـو  عتبة للنبي 

قال فقال ابن عباس فخرج إلى الشام في ركب فیهم هبـار بـن األسـود حتـى إذا كـانوا بـوادي الغاضـرة 

وهي مسبعة نزلوا لیال فافترشوا صفا واحدا فقال عتبة أتریدون أن تجعلوني حجرة ال واهللا ال أبیـت إال 

انتهــى إلیــه ار فمــا أنبهنــى إال الســبع یشــم رؤوســهم رجــال رجــال حتــى وســطكم فبــات وســطهم قــال هبــ

ـــم یلبـــث أن مـــات فـــي  فأنشـــب أنیابـــه فـــي صـــدغیه فصـــاح أي قـــوم قتلتنـــى دعـــوة محمـــد فأمســـكوه فل

). مضــى ابــن سـریج مــع أشــعب فلمـا صــار إلــى بــاب سـكینة قــرع البــاب فقیـل مــن هــذا فقــال ٣أیـدیهم(

  حجرة خارجة عن دار سكینة.... ىا ودخال إلأشعب قد جاء بابن سریج ففتح الباب لهم

قالــت ســكینة ألشــعب اذهــب إلــى عــزة فأقرئهــا منــى الســالم وأعلمهــا أن عبیــدا عنــدنا فلتأتنــا متفضــلة 

بالزیارة فأتاها أشعب فأعلمهـا فأسـرعت المجـيء فتحـدثوا بـاقي لیلـتهم ثـم أمـرت عبیـدا وأشـعب فخرجـا 

  )٤فناما في حجرة موالیها...(

حشیشة قال هجم علي خـادم أسـود فقـال لـي ألـبس ثیابـك فعلمـت أن هـذا ال یكـون حدثني أبو 

إال عـن أمــر خلیفــة أو أمیــر فلــم أراجعـه حتــى لبســت ثیــابي فمضــیت معـه فعبــر بــي الجســر وأدخلنــي 

إلى دار ال أعرفها ثم اجتاز بي في رواق فیه حجر تفوح منهن رائحة الطعام والشراب فأدخلت منهن 

وفـد مــن  ). حـدثنا أحمــد بـن زهیــر قـال حـدثنا الزبیــر قـال قــدم علـى النبــي ٥..(إلـى حجـرة مفروشــة.

بنى تمیم وهم سبعون أو ثمانون رجال وفیهم األقرع بن حابس والزبرقـان بـن بـدر وعطـارد بـن حاجـب 

وقـیس بــن عاصــم وعمـرو بــن األهــتم وانطلـق معهــم عیینــة بـن حصــن فقــدموا المدینـة فــدخلوا المســجد 

  أخرج إلینا یا محمد فقد جئنا لنفاخرك... جافٍ  بصوت عالٍ  اات فنادو فوقفوا عند الحجر 

                                                
  كر متمم الھشامیة وبعض أخبارھا/ذ٧/٣٢٤/المصدر نفسھ )  ١
 / سب محمد بن حمزة بن نصیر الوصیف وأخباره١٥/٣٤٨/  ) المصدر نفسھ ٢
  /أخبار الفضل بن العباس اللھبي ونسبھ١٦/١٨٦/المصدر نفسھ )  ٣
  /خبر ابن سریج مع سكینة بنت الحسین علیھما السالم٤٩ـ ١٧/٤٨/ المصدر نفسھ  ) ٤
  / أخبار أبي حشیشة ٢٣/٨٣/ المصدر نفسھ )  ٥



١٠٥ 
 

  ) ١( M    Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½L فنزلت فیهم

  قال عبد الملك أكرم بیت وصفته العرب بیت طفیل الذي یقول فیه: 

  ).٢وبیٍت تهُب الّریُح في َحَجراته *** بأرٍض فضاٍء بابُه لم ُیحّجب(

بصیغة الجمع في القرآن الكریم بل أن سورة من القرآن الكریم سمیت بالحجرات  ذكرت لفظة الحجرة

  )٣( M    Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½L  قال تعالى:

  تفسیر اآلیة:

: إن الذین ینادونك من وراء حجراتك والحجرة : جمع حجرة والثالث : ذكره لنبیه  یقول تعالى

وقد تجمع بعض العرب حجر : حجرات بفتح الجیم وكذلك جرات رات وحُ جَ حجر ثم تجمع فیقال : حَ 

كل جمع كان من ثالثة إلى عشرة على فعل یجمعونه على فعالت بفتح ثانیة والرفع أفصح 

  ).٤(وأجود

  : ووردت اللفظة في قوله

حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا شعیب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك األنصارى وكان تبع ((

الذي توفي فیه حتى إذا  خدمه وصحبه أن أبا بكر كان یصلى لهم في وجع النبي و  النبي 

كأن ستر الحجرة ینظر إلینا وهو قائم  كان یوم اإلثنین وهم صفوف في الصالة فكشف النبي 

فنكص أبو بكر  وجهه ورقة محصف ثم تبسم یضحك فهممنا أن نفتن من الفرح برؤیة النبي 

( أن أتموا  خارج إلى الصالة فأشار إلینا النبي  ن أن النبي على عقبیه لیصل الصف وظ

  .. وأرخى الستر فتوفي من یومه ))صالتكم 

  )٥(ف  من حیث رقة ا لجلد وصفاء البشرة والجمالصحورقة م

) وذهب الفیومي ٧) وقیل هي الغرفة(٦الحجرة من البیوت معروفة لمنعها المال والحجار حائطها(

  ).٨البیت، والجمع ُحُجرات وُحَجرات(إلى أنها تعنى 

  

                                                
  / أخبار حسان بن ثابت ١٥٧ـ  ٤/١٥٣/) األغاني  ١
  / نسب الطفیل الغنوي وأخباره١٥/٣٤١/ المصدر نفسھ )  ٢
   ٤) سورة الحجرات اآلیة  ٣
  ١١/٣٨١) تفسیر الطبري/ ٤
  ٦٤٨رقم/  /ح/١/٢٤٠كتاب الجماعة واإلمامھ/باب أھل العلم والفضل أحق باإلمامھ/ ) أخرجھ البخاري/٥
  ) اللسان،  مادة حجر  ٦
  ) تاج العروس، مادة حجر  ٧ 
  ) المصباح المنیر، مادة حجر ٨
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  الَحَجلة .٦

  النصوص: 

قال حدثني أبو بكر بن عبد اهللا قال بعثني عمر بن محمد بن معقل بن یسار األشجع إلى ابن حزم 

وقال اشهدا قضاءه فدخلنا علیه وعنده زید جالس وفاطمة امرأة ابن جزم في الحجلة وجاءت سكینة 

لت قالت فقال ابن حزم ادخلوها وحدها فقالت واهللا ال أدخل إال ومعي والئدى فأدخلن معها فلما دخ

یاجاریة أثني لي هذه الوسادة ففعلت وجلست علیها ولصق زید بالسریر حتى كاد یدخل في جوفه 

خوفا منها فقال لها ابن حزم یابنة الحسین إن اهللا عز وجل یحب القصد في كل شيء فقالت له وما 

  أنكرت منى. 

ال تراني أبدا بعد  قال ثم أحضرنا زید فكلمها وخضع لها فقالت ما أعرفني بك یازید واهللا

وهو یقلق  اللیلة أبدا وجعلت تردد هذا القول ومثله فكلما تكلمت ترفث البن حزم وامرأته في الحجلة

) قال المدائنى قال سلیمان بن عبد الملك لعمر بن أبي ربیعة ما منعك ١...(لسماع امرأته ذلك فیه

ان ابن جریح یقول ما دخل على من مدحنا قال إني ال أمدح الرجال إنما أمدح النساء قال وك

) أخبرني أبو علي الحسن بن الصباح ٢العواتق في ِحجالهن شيء أضر من عمر بن أبي ربیعة(

  عن محمد بن حبیب أنه أخبره أن عمر بن أبي ربیعة قال في فاطمة بنت عبد الملك بن مروان: 

  )٣فإذا ِریُم على ُفُرٍش *** في ِحجال الَخز ُمْخَتِدُر(

  یر: قال العج

  )٤إذا ما أتْیَت الخاضبات َأُكفها ***علیهن مقصوُر الِحجال المروُق(

  قال حماد عجرد یشبب بزینب على لسان محمدین أبي العباس: 

  )٥أال من لقلٍب مستهاٍم معذِب *** بحب غزاٍل في الِحجال ُمربِب(

  َأقصى مذاهبها إذا القیتها *** في الشهر بین أِسرٍة وِحجالِ 

  )٦للكمیت بن زید.(الشعر 

  :ورد ذكر لفظة الحجلة في الحدیث النبوي في قوله

                                                
  / أخبار الحسین بن علي ونسبھ ١٦٦ـ ١٦/١٦٥/ األغاني ) ١
  ، ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة   ٨٤ـ  ١/٨٣/ المصدر نفسھ  ) ٢
  / ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة   ٢٠٢/ ١/١١٥/ المصدر نفسھ  ) ٣
  / أخبار العجیر السلولي ونسبھ١٣/٧١/ المصدر نفسھ )  ٤
  / أخبار حماد عجرد ونسبھ١٤/٣٦٩/) األغاني  ٥
  / أخبار بن أبي الشیص ونسبھ١٦/٤٤٠/ المصدر نفسھ )  ٦
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ذهبـت بـي خـالتي إلـى رسـول اهللا   : قـال سـمعت السـائب بـن یزیـد یقـول نلـرحما عبـدعن الجعد بـن ((

فقالت یا رسول اهللا إن ابن أختـي وجـع فمسـح رأسـي ودعـا بالبركـة ثـم توضـأ فشـربت مـن وضـوئه ثـم 

  ))خاتمه بین كتفیه مثل زر الحجلة قمت خلف ظهره فنظرت إلى

  ).١(وهي بیت كالقبة لها أزرار كبار  المراد بزر الحجلة: الحجلة واحدة الحجال

الحجلـة مثـل القبــة وَحَجلـة العــروس معروفـه وهــي بیـت یـزین بالثیــاب واَألِسـرة والســتور. وفـي الحــدیث 

لــیس لبیــوتهم ســتور وال ِحجــال.  كــان خــاتم النبــوة مثــل زر الحجلــة بالتحریــك، ومنــه حــدیث االســتئذان

  ) ِحجال. ٢وتجمع على (

  

  الِخباء .٧

  النصوص: 

أخبرني عمى قال حدثني محمد بن عبد اهللا الحزنبل قال حدثني عمرو بـن أبـي عمـرو الشـیباني عـن 

هتـز وكـان یغـرف مالـه فعذلـه أصـهاره ع العدواني عمرًا طویل حتـى خـرف واأبیه قال عمر ذو اإلصب

  ك: والموه فقال في ذل

  )٣آبى فال أقرَب الِخباء إذا *** ما رُبه بعد َهْدأٍة هَجَعا(

أخبرني الحسین بن علي قال: حـدثنا عبـد اهللا بـن أبـي سـعد قـال حـدثني أحمـد بـن معاویـة بـن 

بكر قال: حدثني أبو زیاد الكالبي قال: خـرج رجـل مـن بنـى كـالب ثـم مـن بنـي الصـحمة یبتغـى إبـال 

لـه حتـى أوحــش ثـم أمسـى بــأرض فنظـر إلـى بیــت بـواد فأقبـل حتــى نـزل حیـث ینــزل الضـیف فأبصــر 

یدورون بالِخباء فلم یكلمه أحد حتى رأى غنما فیها أمة مولدة فسألها قـال لهـا أخبرینـي  امرأة وصبیانا

عن أناس وجدتهم بشعب كذا قالـت ذاك خبـاء لیلـى األخیلیـة وهـي أحسـن النـاس وجهـا وزوجهـا رجـل 

غیور فهو یعزب بها عن الناس فال یحل بها معهم واهللا ما یقربها أحـد وال یضـیفها فكیـف نزلـت أنـت 

) أخبرنـي ألحرمـي بـن أبـي العـالء قـال حـدثنا ٤ا قال إنمـا مـررت فنظـرت إلـى الِخبـاء ولـم أقربـه...(به

الزبیر بن بكار قال حدثني سلیمان بن عیاش السعدي قال كان كثیر یلقى حجـاج المدینـة مـن قـریش 

ركـب ر ثـم بقدید في كل سنة ففعل عاما من األعوام عن یومهم الذي نزلوا فیه قدیدا حتى ارتفع النها

                                                
  /٢٣٤٥/٤/١٨٢٣/ كتاب الفضائل/ باب اثبات خاتم النبوة وصفتھ......../ح/٤/١٨٢٣/أخرجھ مسلم)  ١
  ، ینظر مختار الصحاح ، مادة حجل  ) اللسان ، مادة حجل ٢
  / ذكر ذي اإلصبع العدواني ونسبھ٣/٩٤) األغاني/ ٣
  / ذكر لیلى ونسبھا ٢١٣ـ ١١/٢١٢/ ) األغاني  ٤



١٠٨ 
 

فجاء قدیدا وقد كل وتعـب فوجـدهم قـد راحـوا وتخلـف فتـى مـن  فائجمال واستقبل الشمس في یوم ص

قریش معه راحلتـه حتـى یبـرد قـال الفتـى القرشـي فجلـس كثیـر إلـى جنبـي ولـم یسـلم علـي فجـاءة امـرأة 

ابـن أبــي وسـیمة فجلسـت إلـى خیمــة مـن خیـام قدیــد واسـتقبلت كثیـرا فقالـت أأنــت كثیـر قـال نعــم قالـت 

  جمعه قال نعم قالت الذي یقول: 

  لعزة أطالُل أبت أن َتكلما

قــال نعـــم قالـــت أعلـــى هـــذا الوجـــه هیبـــة إن كنـــت كاذبـــا فعلیـــك لعنـــة اهللا والمالئكـــة والنـــاس أجمعـــین. 

فضــجر وقــال مــن أنــت فلــم تجبــه بشــيء فســأل المولیــات اللــواتي فــي الخبــاء بقدیــد عنهــا فلــم یخبرنــه 

ابن درید قال أخبرني عمي عن أبیه عن ابن الكلبي عـن أبیـه قـال أخبرنـي شـیخ )  أخبرني ١شیئًا...(

مـن بنــي نبهـان قــال: أصــابت بنـى شــیبان ســنة ذهبـت بــاألموال فخـرج رجــل مــنهم بعیالـه حتــى أنــزلهم 

الحیرة فقال لهـم كونـوا قریبـًا مـن الملـك یصـبكن مـن خیـره حتـى أرجـع إلـیكن وآلـى إلیـة ال یرجـع حتـى 

و یموت فتزود زادا ثم مشى یوما إلى اللیل فإذا هو بمهر مقید یـدور حـول ِخبـاء فقـال یكسبهن خیرًا أ

هـذا أول الغنیمــة فــذهب یحلـه ویركبــه فنــودي خـل عنــه واغــنم بنفسـك فتركــه ومضــى سـبعة أیــام حتــى 

انتهى إلى عطب إبل مع تطفیل الشمس فإذا ِخباء عظیم وفیه من أدم فقال في نفسه ما لهذا الِخبـاء 

 اختلفـت ترقوتـاه كأنـه نسـر دأهل وما لهذه القبة بد من رب فنظر في الِخباء فإذا شیخ كبیـر قـ بد من

قال فجلست خلفه فلما وجبت الشمس إذا فارس قـد أقبـل لـم أر فارسـا قـط أعظـم منـه وال أجسـم علـى 

فرس مشرف ومعه أسـودان یمشـیان جنبیـه وٕاذا مائـة مـن اإلبـل مـع فحلهـا فبـرك الفحـل وبركـت حولـه 

) كــان النســاء أو بعضــهن یطلقــن ٢...(نــزل الفــارس فقــال ألحــد عبدیــه احلــب فالنــة ثــم اســق الشــیخو 

الرجال في الجاهلیة وكان طالقهن أنهن إن كن فـي بیـت مـن شـعر حـولن الِخبـاء فـإن كـان بابـه قبـل 

المشرق حولنه قبل المغرب وٕان كان بابه قبل الیمن حولنه قبـل الشـام فـإذا رأى ذلـك الرجـل علـم أنهـا 

قـي حاتمـًا وأنـا أنكحـك أحسـن نسـاء النـاس طل قد طلقته فلم یأتها وٕان ابن عم حاتم قال لمأویة وكانت

منه وأكثر ماال فلم یزل بها حتى طلقت حاتمًا فأتاها حاتم وقـد حولـت بـاب الِخبـاء فقـال  وأنا خیر لك

یـا عـدي مـا تـرى أمـك قــال ال أدري غیـر أنهـا غیـرت بـاب الِخبـاء وجــاء قـوم فنزلـوا علـى بـاب الِخبــاء 

  فضاقت بهم مأویة فأرسلت الجاریة فأتت حاتما فصرخت به.  كما كانوا ینزلون فتوافوا خمسین رجال

قد نزلوا بنا  كفقال حاتم لبیك قریبا دعوت فقالت إن مأویة تقرأ علیك السالم  وتقول  لق إن أضیافت

اللیلة فأرسل إلیهم بناب ننحرها ولبن نسقیهم فقال نعم وأبي ثم قام إلى اإلبل فأطلق ثنیتین من 

                                                
  / أخبار كثیر ١٢/٢١٩/  ) المصدر نفسھ ١
  / أخبار زید الخیل ونسبھ١٧/٢٥٥/ المصدر نفسھ  ) ٢
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) كان مسعود بن معطب الثقفي قد ضرب على امرأته ١حتى أتى الِخباء...( عقالهما ثم صاح بهما

سبیه بنت عبد شمس بن عبد مناف ِخباء وقال لها من دخله من قریش فهو آمن فجعلت توصل في 

ال أضمن لك إال من أحاط به الِخباء فقالت أما واهللا  فإنيیتجاوزنى خباؤك  ِخبائها لیتسع فقال ال

د أن لوزدت في توسعته فلما انهزمت قیس دخلوا ِخباءها مستجیرین بها فأجار ألظن أنك ستو  إني

لها حرب بن أمیة جیرانها وقال لها یا عمة من تمسك بأطناب ِخبائك أو دار حوله فهو آمن فنادت 

ومما ، )٢بذلك فاستدارت قیس بِخبائها فقیل لذلك الموضع مدار قیس وكان یضرب به المثل...(

بي النطاح قال العتبي حدثنا أبي قال حج قیس بن ذریح واتفق أن حجت لبنى وجدت في كتاب أل

في تلك السنة فرآها ومعها امرأة من قومها فدهش وبقى واقفا مكانه ومضت لسبیلها ثم أرسلت إلیه 

  بالمرأة تبلغه السالم وتسأله عن خبره فألفته وحده جالسا ویبكى: 

   بحاجة نفس عند ُلْبَنى مقاُلها *** ویوَم ِمًنى أعرضِت عنِّي فلم أقل

  ) ٣فدخلت خباءه وجعلت تحدثه ویحدثها عن نفسه...(

  قال األخطل: 

  )٤الُیبصر الكلُب السُروق ِخباءها *** ومواضَع األوتاد واَألطناب(

  : ورد ذكر اللفظة في قوله

فقالـت یـا رسـول  أخبرنا معمر عـن الزهـري عـن عـروة عـن عائشـة قالـت: جـاءت هنـد إلـى النبـي ((

اهللا واهللا ماكــان علــى ظهــر األرض أهــل ِخبــاء أحــب إلــي مــن أن یــذلهم اهللا مــن أهــل خبائــك ومــاعلى  

(وأیضـا والـذي  :فقـال النبـي ظهر األرض أهل ِخباء أحب إلي مـن أن یعـزهم اهللا مـن أهـل خبائـك 

  ) ٥())نفسي بیده

صــوف أو الشــعر وقــال أبــو هــالل هــو ) وقیــل هــو بیــت مــن ال٦الِخبــاء مــن األبنیــة والجمــع أخبیــة،(

  ).٧بالفارسیة (بیان) عرب فقیل ِخباء(

  

                                                
  / أخبار حاتم ونسبھ٣٨٦ـ  ١٧/٣٨٥/ ) األغاني  ١
  / أخبار عبد هللا بن العجالن٢٢/٢٤٣/ نسب أمیمة بنت عبد شمس / تكرر /٢٢/٧٢/ ) المصدر نفسھ  ٢
  / ذكر قیس بن ذریح ونسبھ وأخباره٩/٢٣٤/ المصدر نفسھ  ) ٣
  /أخبار یحیى المكي ونسبھ٦/١٩٨/) المصدر نفسھ  ٤
  ١٧١٤/ / ح رقم ٣/١٣٣٨باب قضیة ھند / /كتاب األقضیة/مسلم) أخرجھ  ٥
  اللسان / كتاب العین / القاموس/ مادة ، خبأ   ) ٦
فیما وقع في اللغة من الدخیل/محمد األمین بن فضل هللا/تحقیق: عثمان محمود الصیني/مكتبة  قصد السبیل )  ٧

  ١/٤٤٩/  م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٥التوبة الریاض/الطبعة األولى/
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  الِخدر .٨

  النصوص: 

حدثنا الزبیر قال حدثني عمي مصعب قال:  تزوج حسان بن ثابت عمرة بنت الصامت فكان كل 

  واحد منهما معجبا بصاحبه وٕان األوس أجاروا مخلد بن الصامت الساعدي فقال في ذلك أبو قیس: 

  مخلدًا ودفعُت عنه*** وعند اهللا صالح ما أتیتُ أجرت 

فتكلم حسان في أمره بكالم أغضب عمرة فعیرته بأخواله وفخرت علیه باألوس فغضب فطلقها 

  فأصابها من ذلك ندم وشدة وندم هو بعدها فقال: 

  )١فارسْي خیٍل إذا ما أمسكْت *** ربة الِخْدِر بأطراِف السُُّتْر (

  الِخْدِر خیرًا *** ومن الماِء شربًة فاسقنيافعلي بي یا ربَة 

) قال المغیرة بن شعبة لهند بنت النعمان: أي العرب كان أحب إلى أبیك ٢الشعر لتویت الیماني(

تعجل بینا أنا ذات یوم جالسة في خدر لي  قالت ربیعة قال ... فأین كان یجعل ثقیفا قالت رویدا ال

ا من هوازن واآلخر من بنى مازن كل واحد منهما یقول إلى جنب أبي إذ دخل علیه رجالن أحدهم

   إن ثقیفا منا فأنشأ أبي یقول:

  )٣( ولم یناسب عامرًا ومازنا ***إن ثقیفًا لم یكن هوازنا 

  :وردت لفظة خدر في الحدیث النبوي في قوله

ا سعید حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن قتادة عن مولى أنس ـ قال أبو عبد اهللا سمعت أب((

  )٤( ))أشد حیاء من العذراء في خدرها. یقول: كان النبي 

الِخدر هو ستر یمد للجاریة في ناحیة البیت ثم صار كل ما واراك من بیت ونحوه خدرًا والجمع 

ُخدور وَأخاِدیر وَأخدار، والِخدر أیضا هو خشبات تنصب فوق قتب البعیر مستورة بثوب وهو 

  ) ٥الهودج.(

  

  الُخّص  .٩

  النصوص:
                                                

  /ذكر قیس بن الخطیم ونسبھ٣/١٨األغاني/)  ١
  / أخبار أبان بن الحمید ونسبھ٢٣/١٧٨/ المصدر نفسھ  ) ٢
  / أخبار المغیرة بن شعبة ونسبھ١٦/٩٤/ المصدر نفسھ  ) ٣
  /٥/٢٢٦٨/ /٥٧٦٨باب الحیاء، ح رقم  أخرجھ البخاري/كتاب المناقب/ ) ٤
  اللسان / كتاب العین / مختار الصحاح / مادة ، خدر ) ٥
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أسد وكانت تنزل دارا من قصب وكانت دار  بنيقال ابن قتیبة هوي مالك بن أسماء جاریة من 

  مالك في بنى أسد دار سریة مبنیة بالجص واآلجر فقال: 

  یالیت لي ُخصًا ُیجاِوُرها *** بَدًال بَداري في بني أسدِ 

  )١الُخصُّ فیه تقر أعیُننا *** َخْیٌر من اآلُجر والَكمِد(

  ). ٢هو البیت من القصب وجمعه ِخصاص( الرازيُخص: هو بیت یسقف بخشبة وقال ال

   

  الَخْوَخة .١٠

  النصوص: 

قال حجر لقومه تفرقوا فإنى آخذ في بعض هذه الطرق ثم أخذ نحو طریق بني حرب من كنده حتى 

تلك الدار  أتى دار رجل منهم یقال له سلیمان بن یزید فدخل داره وجاء القوم في طلبه ثم انتهوا إلى

فأخذ سلیمان بن یزید سیفه ثم ذهب لیخرج إلیهم فبكت بناته فقال له حجر ا ترید فقال له أرید واهللا 

أن ینصرفوا عنك فإن فعلوا وأال ضاربتهم بسیفي هذا فقال له حجر بئس واهللا إذن ما دخلت به على 

یسلمني منهم ویسلمك فإن  بناتك أما في دارك هذه حائط اقتحمه أو خوخة اخرج منها عسى اهللا أن

القوم لم یقدروا علي في دارك ولم یضرك أمرهم قال بلى هذه خوخة تخرجك إلى دور بني 

  )٣العنبر...(

  وردت في الحدیث النبوي. 

جلـس علـى المنبـر فقـال عبـد خیـره اهللا بـین  عن عبید اهللا بن حنین عن أبي سعید أن رسـول اهللا ((

فقــال فــدیناك بآبائنــا  أن یؤتیــه زهــرة الــدنیا وبــین مــا عنــده فاختــار مــا عنــده فبكــى أبــو بكــر وبكــى 

إن آمــن  هــو المخیــر وكــان أبــو بكــر أعلمنــا بــه وقــال رســول اهللا  وأمهاتنــا قــال فكــان رســول اهللا 

متخــذا خلــیال التخــذت أبــا بكــر خلــیال ولكــن إخــوة النــاس علــي فــي مالــه وصــحبته أبــو بكــر ولــو كنــت 

  ).  ٤())اإلسالم ال تبقین في المسجد خوخة إال خوخة أبي بكر

                                                
  / أخبار مالك بن اسماي بن خارجة ونسبھ١٧/٢٣٦األغاني /  ) ١
  كتاب العین مختار الصحاح ، مادة ، خصص ) ٢
  / خبر مقتل حجر بن عدي١٤٥ــ  ١٧/١٤٤األغاني/  ) ٣
/  ٤/١٨٥٤باب فضائل أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ/ كتاب فضائل الصحابة رضي � عنھم/مسلم/أخرجھ  ) ٤

  ٢٣٨٢ح رقم 
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نها مخترق ما تؤدى إلیه الضوء، وهي أیضا قیل إ واحدة الخوخ والخوخة كوة في البیت الخوخة هي:

  ). ١بین كل دارین لم ینصب علیها باب(

  الخیمة .١١

  النصوص:

بــن المرزبـان قـال حــدثنا أبـو عبــد اهللا التمیمـي یعنـى أبــا العینـان عــن  أخبرنـي محمـد بــن خلـف

القحذمي عن أبي صالح السـعدي قـال: لمـا تـزوج سـهیل بـن عبـد العزیـز الثریـا ونقلهـا إلـى الشـام بلـغ 

عمر بن أبي ربیعة الخبر فأتى المنزل الذي كانت الثریا تنزله فوجدها قد رحلت منه یومئذ فخرج في 

علـى مـرحلتین كانـت قبـل ذلـك مهاجرتـه ألمـر أنكرتـه علیـه فلمـا أدركهـم نـزل عـن فرسـه أثرها فلحقهـا 

) أخبرنـــي عمــى قـــال حـــدثنا ٢ودفعــه إلـــى غالمــه ومشـــى متنكــرًا حتـــى مـــر بالَخْیَمــة فعرفتـــه الثریــا...(

الكراني قال حدثنا العمري عن الهیثم بـن عـدي عـن عثمـان بـن عمـارة بـن حـریم عـن أشـیاخ مـن بنـي 

تیمـاء والسـاة وأرض نجـد فـي طلـب بغیـة  یلـيخرج منا رجل إلى ناحیـة الشـام والحجـاز ومـا مرة قالوا 

له فإذا هو بَخیمة قد رفعت له وقد أصابه المطر فعدل إلیها وتنحنح فإذا امرأة قد كلمتـه فقالـت أنـزل 

  فنزل. 

 قــال وراحــت إبلهــم وغــنمهم فــإذا أمــر عظــیم فقالــت ســلوا هــذا الرجــل مــن أیــن أقبــل فقلــت مــن

ناحیـــة تهامـــة ونجـــد فقالـــت أدخـــل أیهـــا الرجـــل فـــدخلت إلـــى ناحیـــة مـــن الخیمـــة فأرخـــت بینـــي وبینهـــا 

)  أخبرنـــي الحرمـــى قـــال حـــدثنا الزبیـــر قـــال حـــدثني ســـعید بـــن زیـــد الســـلمى إنـــا لنـــزول أنـــا ٣ســـترًا...(

وأصحاب لي قبل الفطر بثالث لیال على ماء لنا فـإذا راكـب یسـیر علـى جمـل ملتـف بثـوب والسـماء 

تغســله حتــى أنــاخ إلــى أجــم عرفتــه فلمــا رأینــاه لثقــا قمنــا إلیــه وضــعنا رحلــه وقیــدنا جملــه فلمــا أقلعــت 

  السماء عنا وهو معنا قاعد قام غلمه منا یرتجزون والرجل لم ینتسب لنا وال عرفناه فقال أحدهم: 

  َأَمرُّ من ُمرٍّ وَأْحَلى من َعَسلأنا ابُن میادَة َلباُس الُحَلْل *** 

أتدري من قال هذا الشعر قال نعـم ابـن میـادة قـال فأنـا هـو ابـن میـادة  أخيال له الرجل یا بن حتى ق

ــین فصــبحنا مكــة فقضــینا نســكا ولقیــه  ــا مــن شــعره ویقطــع عنــا اللیــل بنشــیده وســوینا راحل وبــات یعللن

سـین رجالن من قومه من بني مرة فعرفهما وعرفاه فلما انصرفنا من المسجد یـوم الفطـر إذا نحـن بفار 

                                                
  سان ، مختار الصحاح ، مادة خوخالل)  ١
  / نسب الثریا بنت علي ٢٣٩/ ١األغاني  / ) ٢
  / أخبار مجنون بني عامر ٢/٧٩/ المصدر نفسھ  ) ٣
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) أخبرنـي أحمـد ١مسودین وراجلین یقولون أین ابن میادة فقلنا هاهو وقد برزنا مـن خیمـة كنـا فیهـا...(

قــال  الهـذليبـن عبـد العزیـز الجـوهري هـذا الخبـر قـال حـدثنا عمـر بـن شـبة حـدثني محمـد بـن موسـى 

قال یكرب على عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ف حدثني سكین بن محمد قال: دخل عمرو بن معد

وأمـدها قامـة فقـال لـه عمـر  من عند سید بني مخـزوم أعظمهـا هامـةله یا أبا ثور من أین أقبلت قال 

علم یا أمیر المؤمنین أنى لم اسـتحل الكـذب فـي الجاهلیـة كععت من فارس قط ممن لقیت قال: ا هل

بكـار فقـالوا فكیف استحله في اإلسالم ولقد لقیت لجبهة من خیلى  خیل بني زبید أغیروا علـى بنـي ال

بعیــد علینــا فقلــت فعلــى بنــي مالك...قــال فأتینــا علــى قــوم ســراه فقــال عمــر مــا علمــك بــأنهم ســراه قــال 

رأیت مزاود خیلهم كثیرة وقدورا مثفـاة فعرفـت أن القـوم سـراه وجلسـت فـي موضـع أتسـمع كالمهـم فـإذا 

ئــدها فقالــت بجاریــة مــنهم قــد خرجــت مــن خیمتهــا وجلســت بــین صــواحب لهــا ثــم دعــت ولیــدة مــن وال

ادعى فالنا فدعت لها برجل من الحي فقالت له إن نفسـي تحـدثني أن خـیال تغیـر علـى الحـي فكیـف 

ــه انصــرف حتــى أرى رأي،  أنــت إن زوجتــك نفســي فقــال أفعــل وأصــنع وجعــل یصــف نفســه فقالــت ل

الـت فقالت ادعى لي فالنا فدعت بآخر فخاطبته ثم قالت للولیدة ادعى لـي ربیعـة بـن مكـدم فدعتـه فق

له مثل قولها للرجلین فقال له إن أعجز العجز وصف المـرء نفسـه فقالـت لـه زوجتـك نفسـي فاحضـر 

غدا مجلس الحي لیعلموا ذلـك فانصـرف مـن عنـدها وانتظـرت حتـى ذهـب اللیـل والح الفجـر فخرجـت 

مــن مكمنــي وركبــت فرســي وقلــت لخیلــي أغیــري فأغــارت وتركتهــا وقصــدت نحــو النســوة ومجلســهن 

فإذا أنـا بـامرأة تامـة الحسـن وقالـت واثكـاله واهللا مـا أبكـي علـى مـال وال تـالد یمة المرأة فكشفت عن خ

)أخبرنـي هاشـم بـن محمـد الخزاعـى قـال حـدثني ٢...(ولكن على أخت من وراء هذا القوز تبقى بعـدي

أهلنا أن محمـد بـن وهیـب قصـد المطلـب بـن عبـد اهللا بـن مالـك الخزاعـى عـم أبـي وقـد ولـي الموصـل 

ــ ه صــدیقا حفیــا وكــان كثیــر الرفــد لــه والثــواب علــى مدائحــه وأقــام عنــده مــدة ثــم اســتأذنه فــي وكــان ل

  االنصراف فلم یأذن له وزاد في ضیافته وجدد له صلة فأقام عنده برهة أخرى ثم دخل علیه فأنشده: 

  )٣هنالك التْبنِى الكواِعُب خیمًة *** وال تتهادى َكْلَثُم وُسعاُد(

  قال الفرزدق: 

  )*٤عائجین بنا لعّنا ***  نرى الَعرصاِت أو أَثر الِخیام(ألستم 
                                                

  / أخبار ابن میادة ونسبھ٢/٣٢١/ األغاني  ) ١
  / أخبار مقتل ربیعة ونسبھ١٦/٨٢/ ) المصدر نفسھ ٢
  / أخبار محمد بن وھیب١٩/٩٨/  األغاني ) ٣
  / نسب الفرزدق وذكر مناقضاتھ٢١/٣١٠/ المصدر نفسھ )  ٤

ھـ ـ ١٤١٨/ ١*) دیوان الفرزدق/ عمر فاروق الطباع / شركة األرقم بن أبي األرقم/ بیروت/ لبنان/ط
  ٦٤٩م/ص١٩٩٧
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  یا زاِئَرْینا من الخـیاِم *** حـَباُكما اُهللا بالسـالمِ 

  ) ١الشعر لمنصور النمري(

 )٢( M  7  6  5   4L  وجاء ذكر الخیمة في قوله تعالى: 

  تفسیر اآلیة:

  : البیض قلوبهم وأنفسهم وأبصارهم عن مجاهد في قوله { حور مقصورات في الخیام } قال : الحور

أما في هذه اآلیة فعنى  قوله { في الخیام } یعني : البیوت وقد تسمي العرب هوادج النساء خیاما

  )٣بها البیوت(

  ووردت لفظة الخیمة في الحدیث النبوي. 

((حدثنا سعید بن منصور عن أبي قدامه عن أبي عمران الجونى عن أبي عبد اهللا بن قیس عن 

قال إن للمؤمنین في الجنة لخیمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون میال  یه عن النبي أب

  للمؤمن فیا أهلون یطوف فیها أهلون یطوف علیهم المؤمن فال یرى بعضهم بعضا))

) هي بیت من بیوت األعراب من عیدان الشجر مستدیرة، ٤الخیمة بیت مربع من بیوت األعراب(

  ) ٥ِخیام(والجمع خیمات وِخیم و 

  الدار  .١٢

  النصوص: 

  وقفُت بها من بعد عشرین ِحجًة *** فألیًا َعَرفُت الداَر بعد توهم

  فلما عرفُت الداَر قلُت لَرْبعها *** أال ِعْم صباحًا أیها الّرْبُع واْسلمَ 

  )  *٦الشعر لزهیر بن أبي سلمى(

                                                
  / أخبار األبیرد ونسبھ١٣/١٥٦/األغاني  ) ١
  ٧٢) سورة الرحمن آیة  ٢
  ١١/٦١٤) تفسیر الطبري/ ٣
/ باب صفة خیام الجنة وما للمؤمنین فیھا من اب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا أخرجھ مسلم / كت)  ٤

  ٢٨٣٨/٤/٢١٨/ح/رقماألھلین
  ) الصحاح ، كتاب العین / مادة ، خیم ٥
  / تنسب زھیر وأخباره١٠/٢٨٧/) األغاني ٦



١١٥ 
 

قال حماد وأخبرني أبي عن إبراهیم بن المنذر الحزامى وذكر أبو أیوب المدیني عن الحزامـى 

قـال حــدثني عبــد الــرحمن بــن إبـراهیم المخزومــى قــال: أرســلتني أمــي وأنـا غــالم أســأل عطــاء بــن أبــي 

ریــاح عــن مســألة فوجدتــه فــي دار یقــال لــه دار المعلــى وقــال أبــو أیــوب فــي خبــره دار المقــل وعلیــه 

فــة معصــفرة وهــو جــالس علــى منبــر وقــد خــتن ابنــه والطعــام یوضــع بــین یدیــه وهــو یــأمر بــه أن ملح

یغرف في الخلق فلهوت مع الصبیان ألعب بالجوز حتى أكل القوم وتفرقـوا وبقـي مـع عطـاء خاصـته 

تیـا فقالوا یا أبا محمد لو أذنت لنا فأرسلنا إلى الغریض وابن سریج فقال ما شئتم فأرسلوا إلیهمـا فلمـا أ

قــاموا معهمــا وثبــت عطــاء فــي مجلســه فلــم یــدخل فــدخلوا بهمــا بیتــا فــي الــدار فتغنیــا وأنــا أســمع فغنــى 

  الغریض في شعر عمر بن أبي ربیعة وهو قوله: 

  )١كفى َحَزنًا أ تجمَع الداُر َشْمَلنا *** وُأمِسى قریبًا ال َأُزوُرِك َكلثما(

  قال عمرو في هند: 

  َنْسَتْخِبِر الدارا *** َأقوْت وهاجْت لنا بالنعِف َتْذَكاَرایا صاحبي ِقَفا 

  وقال أیضا فیها: 

  )٢فلما أن َعَرْفُت الداَر  *** ُعْجُت ِلَرْسِمها َجَمِلي(

وقد ذكر الزبیر بن بكار عن عمه أن الثریا بنت عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن الحارث 

هللا المعروف بأبي جراب العبلي الذي قتله داود بن علي بن أمیة األصغر أنها أخت محمد بن عبد ا

  وهو الذي یقول فیه ابن زیاد: 

  ولم َیْبَق في الدنیا رجاٌء لَساِئل***  إذا ِمُت لم توصل بُعرٍف قرابةٌ 

قــال الزبیــر وهــذا أشــبه مــن أن تكــون بنــت عبــد اهللا بــن الحــارث وعبــد اهللا إنمــا أدرك ســلطان 

عاویــة فــي خالفتــه فجعــل ینظــر إلــى الــدار فخــرج إلیــه عبــد اهللا بــن معاویــة وهــو شــیخ كبیــر وحــج م

  ) ٣الحارث بمحجن لیضربه به وقال ال أشبع اهللا بطنك أما تكفیك ألخالفه حتى تطلب الدار...(
                                                

  / أخبار ابن سریج٢٧٢ــ ١/٢٧٠/) المصدر نفسھ  ١
حجر عاصي/ دار الفكر العربي/ *) شرح دیوان زھیر بن أبي سلمى/ شرح وتحقیق 

  ١٠٦م/ص٢/١٩٩٨بیروت/ط
  / ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة ١/١٩٠/ األغاني)  ٢
  / ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة١/٢١٤/األغاني  )  ٣



١١٦ 
 

دینار فأتى بها منزلنا في والیة بشـیر  ةحدثني أبي أن عبید بن سریج قدم الحیرة ومعه ثالثمائ

رجــل مــن أهــل الحجــاز مــن أهــل مكــة بلغنــي طیــب الحیــرة وجــودة خمرهــا بـن مــروان الكوفــة وقــال أنــا 

  وحسن غنائك في هذا الشعر: 

  ولسُت ُمَقیَّدًا َأنِّي ِبَقْید***  قریُب الَخطو َیْحَسُب مْن رآني

  فخرجت بهذه الدنانیر ألنفقها معك وعندك نتعاشر حتى تنفد وانصرف إلى منزلي. 

وانتمــى إلــى بنــي مخــزوم فأخــذ جــدي المــال منــه وقــال مــوفر فســأله جــدي عــن اســمه ونســبه فغیرهمــا 

مالك علیك ولك عندنا كل ما یحتاج إلیه مثلـك مـا نشـطت المقـام عنـدنا فـإذا دعتـك نفسـك إلـى بلـدك 

جهزنــاك إلیــه ورددنــا علیــك مالــك واخلفنــا مــا أنفقتــه علیــك إلــى أن جئتنــا وأســكنه دارًا كــان ینفــرد فیهــا 

دي وال أحد من أهلنا أنه یغنى حتـى انصـرف جـدي مـن دار بشـر بـن یعلم ج فمكث عندنا شهرین ال

مروان في یوم صائف مع قیام الظهیرة فصار إلى باب الـدار التـي كـان أنـزل ابـن سـریج فیهـا فوجـده 

مغلقا فارتاب بذلك ودق الباب فلم یفتح له ولـم یجبـه أحـد فصـار إلـى منـازل الحـرم فلـم یجـد ابنتـه وال 

سـیفه ودخـل الـدار لیقتـل  لحرم ودار ابن سریج مفتوحا فانتصـىلدار التي فیها اجواریه ورأى ما بین ا

) أخبرنـي ١.(فلما دخلها رأى ابنته وجواریه وقوفا على بـاب السـرداب وهـن یـومئن إلیـه بالسـكوتابنته 

الحسین بـن یحیـى عـن حمـاد عـن أبیـه قـال حـدثني إبـراهیم عـن یـونس الكاتـب قـال حـدثني معبـد قـال 

  ة في طلب لقاء الغریض وقد بلغني حسن غنائه في لحن: خرجت إلى مك

  مّكة َمْكحوال أِسیًال َمدامُعهما َأْنَس من األشیاء ال أنَس شاِدنًا *** 

وقد بلغني أنه أول لحن صنعه وأن الجـن نهتـه أن یغنیـه ألنـه فـتن طائفـة مـنهم فـانتقلوا عـن مكـة مـن 

له فأتیته فقرعت الباب فما كلمني أحد فسألت أجل حسنه فلما قدمت مكة سألت عنه فدللت على منز 

   الجیران فقلت هل في الدار أحد قالوا لي نعم

  ) ٢...(فیها الغریض فقلت إني قد أكثرت دق الباب فما أجابني أحد

أخبرني الحسـن بـن علـي قـال حـدثنا أحمـد بـن زهیـر قـال أخبرنـا الزبیـر قـال حـدثني مصـعب قـال مـر 

حسان بـن ثابـت بلیلـى بنـت الخطـیم وقـیس بـن الخطـیم أخوهـا بمكـة حـین خرجـوا یطلبـون الحلـف فـي 

فلم تكلمه وشتمه نساؤها فذكرها في شـعره ... بالحي فقد ظعنوا  قریش فقال له حسان أظعني فالحقي

  یوم ربیع الذي یقول فیه:  في

  تذكرَت لیلَى وأتى بها *** إذا ُقطعت منك أقراُنها

                                                
  /أخبار حنین الحیوى ونسبھ٢/٣٤٧/) المصدر نفسھ  ١
  / ذكر الغریض وأخباره٢/٣٧٩/األغاني ) ٢



١١٧ 
 

  )١وَحَجل في الداِر ِغْرَبانها *** وخف من الدار ُسكاُنها (

  اإلصبع:  أبو عمرو في مریر بن جابر یقول ذوقال 

  )٢فقد َغنینا وشمُل الدار یجمُعنا *** ُأِطیُع َریًا ال ُتعاِصیِنى(

قال حدثني هبة اهللا بن إبراهیم بن المهـدي قـال بلـغ أبـا العتاهیـة أن أبـي رمـاه  أخبرني جحظة

فــي مجلســه بالزندقــة وذكــره بهــا فبعــث إلیــه یعاتبــه علــى لســان إســحاق الموصــلي فــأدى إلیــه إســحاق 

  الرسالة فكتب إلیه أبي:

  )٣والعیُش ُحْلٌو والَمُنوَن َمِریرُة *** والداُر داُر َتَفاُخٍر وَتَباهى(

خبرنــا محمــد بــن مزیــد قــال حــدثنا حمــاد بــن إســحاق عــن أبیــه عــن جــده إبــراهیم قــال: ســألت أ

الرشید أن یهـب لـي یومـا فـي الجمعـة ال یبعـث فیـه إلـي بوجـه وال بسـبب ألخلـو فیـه بجـواري وٕاخـواني 

فــأذن لــي فــي یــوم الســبت وقــال لــي هــو یــوم اســتثقله فآلــه فیــه بمــا شــئت فأقمــت یــوم الســبت بمنزلــي 

إصالح طعامي وشرابي بما احتجت إلیه وأمـرت بـوابي فـأغلق األبـواب وتقـدمت إلیـه أال  وتقدمت في

یأذن علي ألحد بینا أنا في مجلسي والخدم قد حفوا بي وجواري یترددن بین یدي وأنا بشیخ ذي هیبة 

وجمال... وروائح المسك تفوح منه حتى مأل البیت والدار فداخلني بدخوله على ما تقـدمت فیـه غـیظ 

ا تداخلني قط مثلـه وهممـت بطـرد بـوابي فسـلم علـي أحسـن سـالم فـرددت علیـه وأمرتـه بـالجلوس ثـم م

أخذ في أحادیث الناس وأیام العرب فقلت هل لك في الطعام فقـال ال فقلـت هـل لـك فـي الشـراب قـال 

ــا أبــا إســحاق هــل لــك فــي أن تغنــى لنــا شــیئا مــن  ذلــك إلیــك فشــربت رطــًال وســقیته مثلــه فقــال لــي ی

ك فغنیت فقال أحسنت ثم قال لي هل لك أن تزیدنا فتنممت وأخـذت العـود فغنیـت فقـال أجـدت صنعت

یا أبا إسحاق فـأتم حتـى نكافئـك فأخـذت العـود وتغنیـت فطـرب وقـال أحسـنت یـا سـیدى ثـم قـال أتـأذن 

لعبدك بالغناء فقلت شـأنك فأخـذ العـود وحسـه فـواهللا لخلتـه ینطـق بلسـان عربـي لحسـن مـا سـمعته مـن 

  ثم تغنى: صوته 

  بكلٍّ تداوینا فلم ُیْشَف ما بنا *** على أن قرب الدار خیٌر من البعد

إبراهیم هذا الغناء وانح نحوه في غنائك وعلمه جواریك فقلت أعـده علـي فقـال لسـت تحتـاج  ثم قال یا

قد أخذته وفرغت منه ثـم غـاب مـن بـین یـدي فارتعـت وقمـت إلـى السـیف فجرتـه وعـدوت نحـو أبـواب 

                                                
  /ذكر قیس بن الخطیم وأخباره ونسبھ ٤٠ــ٣/١٤/  ) المصدر نفسھ ١
  / ذكر ذي اإلصبع العدوانى ونسبھ وخبره٣/١٠٠/ المصدر نفسھ )  ٢
  / ذكر نسب أبي العتاھیة وأخباره٤/١٠٧/ ) المصدر نفسھ  ٣



١١٨ 
 

فوجــدتها مغلقــة فقلــت للجــواري أي شــيء ســمعتن عنــدي فقلــن ســمعنا أحســن غنــاء ســمع قــط الحــرم 

  ) ١فخرجت متحیرًا إلى باب الدار فوجدته مغلقًا...(

أخبرني محمد بن مزید قال حدثنا حماد بن إسـحاق عـن أبیـه قـال: خرجـت مـع الواثـق إلـى الصـالحیة 

ت فقــال لــي أذكــرت بغــداد فبكیــت شــوقًا إلیهــا وهـو یریــد النزهــة فــذكرت بغــداد وعیــالي وأهلــي بهــا فبكیــ

  فقلت نعم وغنیته: 

  )٢وما زلت أبكى في الدیار وٕانما *** بكائي على األحباب لیس على الدار(        

  قال عبید بن األبرص: 

  )٣أْن قیل إّن الرحیل بعد غٍد *** والداُر بعد الجمیع ُمفتِرقة(

عــا إلــى الولیــد بــن یزیــد فــي حیــاة أبیــه متصــال بــه ال یزیــد بــن ضــبة منقط جــديقـال عبــد العظــیم كــان 

  یفارقه. 

فلمــا أفضــت الخالفــة إلــى هشــام أتــاه جــدي مهنئــا بالخالفــة فاســتأذنه فــي اإلنشــاد فلــم یــأذن لــه وقــال 

علیك بالولید فامدحه وأنشده وأمر بإخراجـه وبلـغ الولیـد خبـره فبعـث إلیـه بخمسـمائة دینـار وقـال یـذكر 

  ما فعله به هشام: 

  ).٤ِلم على تنائي الدار منا *** فُیْسهرنا الخیال إذا َرقْدنا(تُ 

  

  

  قال جریر: 

  )٥أصبحُت ال أبتِغى من بعدهم َبَدًال *** بالداِر دارًا وال الِجیران جیرانا(

ثم خرج بعد فـتح الطـائف حتـى لحـق بالشـام  كان علقمة بن عالثة قد أسلم ثم ارتد في حیاة النبي 

مرتدًا فلما توفى النبي أقبل حتى عسكر في بني كعب مقدما رجـال ومـؤخر أخـرى وبلـغ ذلـك أبـا بكـر 

رضي اهللا عنه فبعث إلیه سـریة وأمـر علیهـا القعقـاع بـن عمـرو وقـال یـا قعقـاع سـر حتـى تغیـر علـى 

المــاء الــذي علیــه علقمــة وكــان ال یبــرح أن  علقمــة لعلــك تأخــذه لــي أو تقتلــه فخــرج حتــى أغــار علــى

یكون على رحل فسابقهم علـى فرسـه مراكضـة وأسـلم أهلـه وولـده واسـتبى القعقـاع امـرأة علقمـة وبناتـه 

                                                
  براھیم الموصلى وأخبارهإ/ نسب ٢٤٦ــ ٥/٢٤٤/ ) األغاني ١
  راھیم/  أخبار إسحاق بن إب٥/٣٦٧/ ) المصدر نفسھ  ٢
  / ذكر ابن جامع وخبره ونسبھ٦/٣٢٥/المصدر نفسھ )  ٣
  / أخبار یزید بن ضبة وسبھ٧/١١٠/  المصدر نفسھ)  ٤
  / ذكر متمم الھشامیة وبعض أخبارھا٧/٣٢٥/ األغاني  ) ٥



١١٩ 
 

ونساءه فاتقوه باإلسالم فقدم بهم على أبي بكر رضي اهللا عنه فجحدت زوجته وولده أن یكونوا مالئوا 

) تـزوج عبـد اهللا بـن أبـي ١ولم یكن بلغه عنهم غیـر ذلـك...( علقمة على أمره وكانوا مقیمین في الدار

بكـر عاتكـة بنـت زیــد وكانـت امـرأة لهـا جمــال وكمـال وتمـام فـي عقلها....وكانــت قـد غلبتـه علـى رأیــه 

فمر علیه أبو بكر أبوه وهو في علیة یناغیها في یوم جمعة فقال له أبـو بكـر رضـي اهللا عنـه یـا عبـد 

م فقـال لــه أبـو بكــر شـغلتك عاتكــة عـن المعــاش والتجـارة وقــد عــس قـال ناهللا أجمعـت قــال أوصـلى النــا

ألهتك عن فرائض الصالة طلقها فطلقها فبینا أبو بكر یصلى على سطح له في اللیل إذ سـمعه وهـو 

  یقول: 

  وما ناح ُقْمِريُّ الحماِم الُمَطوَّق***  أعاِتُك ال أنساك ماذر شاِرقٌ 

فقال یا عبد اهللا راجع عاتكة فقال أشهدك أنى قـد راجعتهـا ثـم خـرج فسمع أبو بكر قوله فأشرف علیه 

  ). ٢إلیها یجرى إلى مؤخر الدار...(

أخبرني الطلحى قال حدثني محمد بن السري أنه سـار إلـى سـعید بـن حمیـد وهـو فـي دار الحسـن بـن 

  مخلد في حاجه له قال فإني عنده إذ جاءته رقعة فضل الشاعرة وفیها:

  )٣ّسقاُم یزید *** والداُر دانیٌة وأنَت بعیُد(الصبر ینُقص وال

مضــى زهیــر لوجهــة حتــى اجتمــع مــع عشــیرته مــن بنــي جنــاب وبلــغ الجــیش خبــره فقصــدوه فحــاربهم  

  وثبت لهم فهزمهم وقتل رئیسا منهم فانصرفوا عنه خائبین فقال زهیر: 

  )٤َرُق(فیا داَر سلمى ِهجِت للعین َعْبرًة *** فماُء الهوى یرَفضُّ أو َیَترقْ 

الوراق قال: كنت عند سعید بن حمید وكان قد ابتدأ ما بینه وبین فضـل الشـاعرة یتشـعب وقـد 

بلغه میلها إلى بنان وهو بین المصدق والمكذب بذلك فأقبل علـى صـدیق لـه فقـال أصـبحت واهللا مـن 

إلیهــا  أمــر فضــل فــي غــرور أخــادع نفســي بتكــذیب العیــان وأمنیهــا مــا قــد حیــل دونــه واهللا إن إرســالي

  بعدما قد الح من تغیرها ذل وهللا در محمد بن أمیة حیث یقول: 

  )٥كم نحو باب الداِر لي من َوثبٍة *** أرجو الرسوَل بَمْطمع كذاب(

حدثني أبو سهیل بن سالم مولى حمید الطوسي قال جاء علي بن جبلة إلى حمید الطوسي مستشـفعا 

إلــى أبــي دلــف شــافعًا وســأله فــي أمــره فأجابــه بـه إلــى أبــي دلــف وقــد كــان غضــب علیــه وجفــاه فركـب 

                                                
  /الخبر في ھذه القصة وسبب منافرة عامر وعلقمة١٦/٣١٧/) المصدر نفسھ  ١
   الزبیر وخبره/ ذكر مقتل ١٨/٦٥/ المصدر نفسھ ٢) 
  / أخبار سعید بن حمید ونسبھ١٨/١٧٠/  ) المصدر نفسھ ٣
  / أخبار زھیر بن جناب ونسبھ١٩/٣١/ المصدر نفسھ )  ٤
  / أخبار فضل الشاعرة٣٢٥ــ ١٩/٣١٧/  األغاني)  ٥
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واتصل الحدیث بینهما وعلي بن جبلة محجوب فأقبل على رجـل إلـى جانبـه وقـال أكتـب مـا أقـول لـك 

  فكتب: 

  )١ال تتركنى بباب الداِر مطرحًا *** فالحُر لیس عن األحرار یحتجب(

وت إلـى المـأمون حدثني عمي قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثني أخي عن أبي قـال شـك

دینــا علــي فقــال إن عبــد اهللا بــن طــاهر الیــوم عنــدي وأریــد الخلــوة معــه فــإذا علمــت بــذلك فاســتدع أن 

یكون دخولك أو إخرجه إلیك فإنى سأحكم لك علیـه بمـال فلمـا علمـت أنهـم قـد جلسـوا للشـرب صـرت 

  إلى الدار. 

   قال محمد بن أبي أحمد الیزیدي وكان یعشق جاریة یقال لها علیا:

  َحْسبي علّیا أمیر المؤمنین فقد *** أصبحت حقًا أرى حبي له دینا

  ) ٢فقال المأمون لوال أنه أبو إسحاق النتزعتها منه ولكن هذا ألف دینار فخذه ...(

قالوا بینما مالك بن الریب ذات لیلـة فـي بعـض هناتـه وهـو نـائم وكـان ال ینـام إال متوشـحا بالسـیف إذ 

یــدرى مــا هــو فــانتفض بــه مالــك فســقط عنــه ثــم انتحــى لــه بالســیف فقــده هــو بشــيء قــد جــثم علیــه ال 

  نصفین ثم نظر إلیه فإذا هو رجل أسود كان یقطع الطریق فقال مالك في ذلك: 

  )٣أما ترى الدار قفرًا ال أنیَس بها *** إال الوحوًش وأمسى أهُلها احَتمال(

  عدي بن العاملي یمدح الولید: 

  )٤فاعتاَدها *** من بعِد ما َشِمَل الَبَلى َأبَالَدها(عَرف الّدیاَر َتَوّهما 

  قال الحزنبل أنشدني عمرو البن المولى وكان یستحسنها: 

  )٥وسِل الدیار لعّلها *** ُتْخبْرك عن أمِّ الَبنینا(

  قال قیس بن الرقیات: 

  )٦هل للدیار بأهلها عْلُم *** أم هل تُِبیُن فینطَق الرسَم(

  راعي: غنى إسحاق في شعر ال

  )٧ألم تسأل بعارمَة الدیاَرا ***عن الحي الُمفاِرِق أین صارا(

                                                
  / أخبار علي بن جبلة٢٠/٤٦/ المصدر نفسھ  ) ١
  أخبار أبي محمد/ ٢٦٣ــ ٢٦١/ ٢٠/المصدر نفسھ )  ٢
  / أخبار مالك بن الریب ونسبھ ٢٢/٢٩٤/ المصدر نفسھ  ) ٣
  / أخبار ابن سریج ونسبھ١/٢٩٠/ المصدر نفسھ )  ٤
  / أخبار ابن المولى ونسبھ٣/٢٩٥/األغاني  ) ٥
  / ذكر عبید هللا بن قیس الرقیات٥/١٠٠/) المصدر نفسھ  ٦
  بن إبراھیم/ أخبار إسحاق  ٥/٣٦٠/ المصدر نفسھ )  ٧
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  قال وضاح الیمن یمدح الولید بن عبد الملك: 

  )١وَندخل بالسرور دیاَر قوم *** وُنِعقب آخرین أذًى وَویال(

بـالحیرة إسحاق قال لما خرجت مع الواثق إلى النجف درنـا بـالحیرة ومررنـا بـدیاراتها فرأیـت دیـر مـریم 

  )  ٢فأعجبني موقعه....(

  * ُأِمیُم بأفْیاء الدیار َسِلیبوما زلُت من ذكراِك حتى كأنني **

  ) قال عمر بن أبي ربیعة:٣الشعر لألحوص(

  )٤قد ذكرتني الدیاُر إذ َدَرسْت *** والشوُق مما َیهِیجه الذكَر(

  قال جریر:

  )٥دیاَرا(أال َحّي الدیاَر بُسْعَد إني **ُ*ِحبُّ لحّب فاطمَةال

  مدح موسى شهوات أبا بكر بن عبد العزیز بقصیدة أحسن فیها وأجاد وقال فیها: 

  )٦وكذاك الزماُن یذهب بالناس *** وَتْبقى الدیاُر واآلثاُر(

  قال أبو نواس: 

  )٧وكلُّ ُمفاِرٍق یزداد شوقًا *** إذا دنت الدیار من الدیار(       

  قال زیاد األعجم: 

  )٨السماحِة والنَدى *** فَساِئل ُتَخبَّْر عن ِدَیار األْشاِهِب(إذا كنَت ُمرتاَد 

قال حدثني جدي سنان بن یزید قال كنت مع وموالي جریر بن سهم التمیمى وهو یسیر أمام علي 

بن أبي طالب.. فلما انتهى إلى مدائن كسرى وقف علي علیه السالم ووقفنا فتمثل موالي قول 

  األسود بن یعفر: 

  )٩یاُح على َمكاِن ِدیارهْم *** فكأنما كانوا على میعاِد(َجَرِت الر 

قال هارون بن محمد في خبره بیعت جوهر جاریة بربر فاشترتها امرأة هاشمیة من ولد سلیمان بن 

  علي كانت تغنى بالبصرة وأخرجتها فقال مطیع فیها: 

                                                
  / أخبار وضاح الیمن٦/٢٣٥/ المصدر نفسھ )  ١
  /  أخبار إسحاق بن إبراھیم ٥/٤٤٢/ ) المصدر نفسھ  ٢
  / أخبار األحوص مع أم جعفر ٦/٢٧٣/ المصدر نفسھ )  ٣
  / ذكر ابن جامع وخبره ونسبھ٦/٣٤٤/ المصدر نفسھ  ) ٤
  / نسب جریر وأخباره٨/١٥/ المصدر نفسھ )  ٥
  / نسب عمرو بن سعید بن زید وأخباره٩/١٥٥/  المصدر نفسھ)  ٦
  / نسب األشھب بن رمیلة وأخباره٩/٣٢٦/) المصدر نفسھ ٧
  وبني عبد المدان/ أخبار األعشى ١٢/٢٨/ األغاني )  ٨
  /أخبار األسود ونسبھ١٣/٢١/  المصدر نفسھ ) ٩
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  )١َوْیِلي لقد َبُعدْت دیاُرك *** ُسّلمت تلك الدیار(

  قال محمد بن عیسى الجعفري: 

  )٢وكنُت ُأِحبُُّكْم فسلْوُت عنُكْم ***علیُكْم في ِدیاِرُكم السالُم(

  َعَفِت الدیاُر َمحلُّها فُمقاُمها *** بمنى تأبَد َغْوُلها فِرجاُمها

  ) ٣الشعر للبید بن ربیعة العامري(

  قال أبو عیینة: 

  منها أرجي وال ُقربا فیا حسرتا َنَغصُت ُقرَب دیارها *** فال ُزلفةً 

  من مختار ما قاله ابن العجالن في هند: 

  )٤ولم أر هندًا بعد موقف ساعة *** بأْنَعَم في أهل الدیار تطّوف(

  قال محمد بن عبد الملك الزیات: 

    )٥َسْل دیاَر الحي ما َغَیَرها *** ومحاها ومحا منظرها(

  جاء ذكر لفظة الدار كثیرا في القرآن الكریم ومنها قوله تعالى: 

 M  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &   %  $       #  "  !

  1L )٦ (  

  تفسیر اآلیة:

قل لهم یا محمد : { إن كانت لكم الدار اآلخرة } یعني الجنة { فتمنوا الموت إن اهللا جل ثناؤه قال 

أقوالكم ألن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إلیه من الحیاة في كنتم صادقین } في 

ویزول عنه من أذى الدنیا فأحجموا عن تمني ذلك فرقا من اهللا  الدنیا لما یصیر إلیه من نعیم الجنة

  ).٧(ومعرفتهم بكفرهم أعمالهملقبح 

  : جاء اللفظ في قوله

                                                
  / نسب مطیع بن إیاس وأخباره١٣/٣٤٠/ المصدر نفسھ )  ١
  / ذكر بصیص جاریة ابن نفیس١٥/٣٣/ ) المصدر نفسھ  ٢
 / نسب محمد بن حمزة بن نصیر الوصیف وأخباره٣٤٨/ ١٥/ المصدر نفسھ )  ٣
  / أخبار عبد هللا بن العجالن ٢٢/٢٤٥/ المصدر نفسھ )  ٤
  / أخبار محمد بن عبد الملك الزیات  ٢٣/٧٤/ ) المصدر نفسھ  ٥
  ٩٤) سورة البقرة، اآلیة  ٦
  ٢/٣٤) تفسیر القرطبي/ ٧
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المدینة وأنا ابن عشر ومات وأنا  قال: قدم النبي حدثنا سفیان بن عیینة عن الزهري عن أنس ((

ابن عشرین وكن أمهاتي یحثثنني على خدمته فدخل علینا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشیب له 

فقال له عمر ـ وأبو بكر عن شماله ـ یا رسول اهللا أعط أبا  من بئر في الدار فشرب رسول اهللا 

   ))األیمن فاألیمن سول اهللا بكر فأعطاه أعرابیا عن یمینه وقال ر 

  ).١داجن هي التي تحلب في البیوت(

وتدل لفظة الدار في المعاجم على المحل الذي یجمع البناء قال ابن جني هي من دار یدور لكثرة 

)، وذكر الرازي أنها ٣)، وقال الخلیل هي كل موضع حل به قوم فهو دارهم(٢حركات الناس فیها(

  على أدؤر والكثیر دیار.مؤنثة، وجمع القلة منها 

  

  الدهلیز  .١٣

  النصوص: 

أخبرني محمد بن عمران الصیرفي قال حدثنا الحسن بن علیل العنزي قال حدثني یحیى بن 

عبد اهللا القرشي قال حدثني المعلى بن أیوب قال: دخلت على المأمون یوما وهو مقبل على شیخ 

حسن اللحیة خضب شدید بیاض الثیاب على رأسه الطئة فقلت للحسن بن أبي سعید قال وهو ابن 

بن أیوب وكان الحسن كاتب المأمون على العامة من هذا فقال أما تعرفه فقلت لو  خاله المعلى

  عرفته ما سألتك عنه فقال هذا أبو العتاهیة. 

  فسمعت المأمون یقول له أنشدني أحسن ما قلت في الموت فأنشده: 

  أنساك َمْحیاَك المماتَا *** َفَطلْبَت في الدنیا الثباَتا

  ) ٤ت علیه في الصحن أو في الدهلیز فكتبتها عنه.(قال فلما نهض تبعته فقبض

عن محمد بـن جعفـر بـن یحیـى بـن خالـد قـال: شـهدت أبـي جعفـرًا وأنـا صـغیر وهـو یحـدث یحیـى بـن 

خالد جدي في بعض ما كان یخبره به من خلواتـه مـع الرشـید،.....أخذ بیـدي أمیـر المـؤمنین ثـم قـال 

لقة ففتحت له، ثـم رجـع مـن كـان معنـا مـن الخـدم، أقبل على حجرة یخترقها حتى انتهى إلى حجر مغ

آریـة مـا ظننـت جثم صرنا إلى رواق فتحه وفـي صـدره مجلـس مغلـق فقعـد علـى بـاب المجلـس فغنـت 

                                                
 ٢٠٢٩/ باب استحباب إداة الماء واللبن ونحوھما عن یمین المبتدئ/ ح رقم أخرجھ مسلم/كتاب األشربة)  ١
/٣/١٦٠٣  
  ) لسان العرب ، مادة دور  ٢
  ) كتاب العین ، وبنظر مختار الصحاح ، مادة دور  ٣
  / ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٥٦/األغاني)  ٤
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واهللا أن اهللا خلق مثلها في حسن الغناء وجودة الضرب قال: فرقص الرشید ورقصت معـه، ثـم قـال : 

) قـال ١ا، فمضـینا فلمـا صـرنا إلـى الـدهلیز...(امض بنا فإني أخاف أن یبدو منا ما هو أكثر مـن هـذ

حدثنا عمر بن شبة قال حدثني خّالد األرقط قال: جاءنا مـروان بـن أبـي حفصـة.... فأخـذ بیـد خلـف 

) حــدثني إبــراهیم بــن ٢األحمـر فأقامــه، وأخــذ بیــدي فقمنــا إلــى دار أبــي عمیــر فجلســنا فــي الــدهلیز...(

غـالم فحفظـت عنـه مـا حدثـه بـه ولـم أعـرف اسـمه،  محمد بركشة قـال سـمعت شـیخًا یحـدث أبـي وأنـا

قال حدثني إسحاق بن إبراهیم الموصلى قال: علمت في أیام الرشید لحنًا... ، قال فاعجبني وعلمت 

على أن أبـاكر بـه الرشـید فلقینـى فـي طریقـى خـادم لعلیـة بنـت المهـدي، فقـال: مـوالتى تـأمرك بـدخول 

) حدثني أبـو دعامـة علـي بـن یزیـد بـن ٣ه عن أبیك....(الدهلیز لتسمع من بعض جواریها غناء أخذت

عطــاء الملــط قــال: لمــا هجــا ربیعــة بــن یزیــد بــن أســید الســلمى وكــان جلــیال عنــد المنصــور والمهــدى 

ــا أبــا شــبابة مــا حملــك علــى أن هجــوت رجــال مــن قومــك  وفضــل علیــه یزیــد بــن حــاتم قلــت لربیعــة ی

لـم یبـق شـيء إال دارى فرهنتهـا علـى خمـس مئـة وفضلت علیه رجال من األزد فقـال أخبـرك: أملقـت ف

درهم ورحلت إلیه ارمینة فأعلمته ذلك ومدحته منزلي فلم یبق معي كبیر شـيء فنزلـت فـي دار بكـراء 

فقلت لو أتیت یزید بن حاتم ثم قلت هذا ابن عمى فعل بي هذا فكیف غیره ثم حملت نفسي على أن 

أكرت نفســي مــن الحمــالین وكتبــت بیتــا فــي رقعــة أتیتــه فــأعلم بمكــاني فتركنــى شــهرًا حتــى ضــجرت فــ

) حدثنا محمد بن عمر الجرجـاني قـال: دخـل دعبـل بـن علـي الـّرّي فـي أیـام ٤وطرحتها في دهلیزه...(

  الربیع فجاءهم ثلج فلم یروا مثله في الشتاء فجاء شاعر من شعرائهم فقال شعرًا وكتبه في رقعة هو: 

  دت سماؤنا بالثلوججاءنا ِدعِبل َبثلج من الشعر *** فجا

  ) ٥فالقى الرقعة في دهلیز دعبل فلما قرأها ارتحل عن الّرّي.(

فارسي معرب وقال صاحب اللسان الدهلیز بالكسر ما بین الباب والدار والجمع دهـالیز  الدهلیز:

  ).٦والدهلیز معرب بالفارسیة دالیز ودواالز(

مسـة عشـر مـرة بصـیغة المفـرد ولـم تـرد ولفظة دهلیز كما هو واضح ورد لفظها في كتاب األغـاني خ

  بصیغة الجمع وال مرة واحده. 

                                                
  نت المھدي ونسبھا/ أخبار علیة ب١٠/٢١٧/ المصدر نفسھ )  ١
  / اخبأ ر مروان بن أبي حفصة ونسبھ١٠/١٠٢/ المصدر نفسھ  ) ٢
  / أخبار علیة بنت المھدي ١٠/٢٠٧/  المصدر نفسھ ) ٣
  / أخبار ربیعة الرقى ونسبھ١٦/٢٨٠/ المصدر نفسھ  )  ٤
  / أخبار دعبل بن علي ونسبھ٢٠/١٥١/ األغاني )  ٥
  لعرب ، مختار الصحاح ، الصباح المنیر، مادة ، د ، ھـ ، ل ، ز ا) لسان  ٦



١٢٥ 
 

  الّسْرداب  .١٤

  النصوص: 

حدثني عمي قال حدثني عبد اهللا بن أبي سعد قال حدثتني نشوة األشنانیة قالت: أخبرنـي أبـو 

عثمـان یحیـى المكـي قـال: تشـوق یومـا إبـراهیم الموصــلى إلـى سـرداب لـه كانـت فیـه بركـة مـاء تــدخل 

إلیه وتخرج إلى بستان فقال: أشتهى أن أشرب یومى وأبیت لیلتي في هذا السرداب ففعل من موضع 

فقالـت ذلك فبینا هو نائم في نصف اللیل فإذا سنورتان، قد نزلتا من درجة السـرداب بیضـاء وسـوداء 

  ) ١...(إحداهما أتراه نائما فقالت السوداء هو نائم فاندفعت السوداء فغنت بأحسن صوت

هو المكان الضیق یدخل فیه والجمع سرادیب وقیـل هـو خبـاء تحـت األرض للصـیف وهـو : السرداب

  ) ٢معرب.(

  الطارمة  .١٥

  النصوص:

حدثني أبو توبة القطراني عن محمد بن حسین قال: كنا عند أبي عیسى بن الرشید في زمن الربیع 

ونحن مصطبحون  ومعنا مخارق وعلویة وعبد اهللا بن العباس الربیعي ومحمد بن الحارث بن بسخنر

  ) ٣في طارمة مضروبة على بستانه....(

  

  

  ). ٥) لیس بعربي(٤بیت من خشب كالقبة وهو دخیل أعجمي معرب( الّطاِرَمة:

  

  رفةالغُ  .١٦

  النصوص: 

  قال عمر بن أبي ربیعة: 

  )*٦(وَرّیاُن ُملتفُّ الحدائِق أخَضرُ *** وأعَجبها من َعیشها ِظلُّ ُغرفةٍ 

                                                
  / نسب إبراھیم الموصلى وأخباره٥/٢٠٩) األغاني/ ١
  ) اللسان ، المصباح المنیر، مادة ، س ،ر ، د ، ب  ٢
  / أخبار عبد هللا بن العباس الربیعي١٩/٢٥٥/  األغاني)  ٣
  ) لسان العرب، كتاب العین ، مادة ،ط ، ر ، م ٤
  ١٧٧) شفاء الغلیل ، ص/  ٥
  / ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة١/٩١) األغاني/ ٦



١٢٦ 
 

وقال عمر بن شبة إن إسماعیل حدث قال كنت عنـد عمـر بـن عبـد العزیـز فأتـاه البریـد الـذي 

جاء من القسطنطینیة فحدثه قال بینا أنا أجول في القسطنطینیة إذ سمعت رجال یغني بلسـان فصـیح 

أهـو كــذلك حســن أم لغربتــه وغربـة العربیــة فــي ذلــك  فلمــا سـمعت الغنــاء وحســنه لــم أدرشــج وصـوت 

دنوت من الصوت فلما قربت منه إذا هو في غرفة فنزلـت عـن بغلتـي فأوثقتهـا ثـم صـعدت ف الموضع

  ).  ١... (رجل مستلق على قفاه یغني فغذىإلیه فقمت على باب الغرفة 

كـان  :خبرني الحسن بن یحیى عن حماد بن إسحاق عن ابن الكلبي عن رجل من األزد قـالأ

  ى رجال منهم فأمراألقیشر یأتي إخوانا له یسألهم فیعطونه فأت

لـه بخمســمائة درهـم فأخــذها وتوجـه إلــى الحانــة ودفعهـا إلــى صـاحبها وقــال لــه أقـم لــي مـا أحتــاج إلیــه 

لدراهم فأتاهم بعد إنفاقها بیوم ثم أتاهم من ا ففعل ذلك وانضم إلیه رفقاء له فلم یزل معهم حتى نفدت

ن بعیـد فقـالوا لصـاحب الحانـة أصـعدنا غد فاحتملوه فلما أتاهم في الیـوم الثالـث نظـر إلیـه أصـحابه مـ

  .إلى غرفتك هذه وأعلم األقیشر أنا لم نأت الیوم

فعلم األقیشر أنه ال فرج له عند صاحب الحانة إال برهن فطرح ، فلما جاء األقیشر أعلمه ما قالوه له

  أقم لي ما أحتاج إلیه ففعل: إلیه ثیابه وقال له

  :فلما أخذ فیه الشراب أنشأ یقول

  )٢(ألُناسًا ُیخاِدعون ُأناسا*** الُغْرفِة التي فوق رأسي  إّن في

حدثني أحمد بن عبید اهللا بن عمار قال حدثني النوفلي عن أبیه عن عمه عیسى قال كان ابن 

معاویة أقسى خلق اهللا قلبا فغضب على غالم له وأنا جالس عنده في غرفة بأصبهان فأمر بأن 

فتعلق بدرابزین كان على الغرفة فأمر بقطع یده التي أمسكه  یرمى به منها إلى أسفل ففعل ذلك به

  ) ٣ومر الغالم یهوى حتى بلغ األرض فمات. ....( بها فقطعت

النهار وكان أبو بكرة یلقاه  المغیرة بن شعبة كان یخرج من دار اإلمارة وسطأن  عن أنس بن مالك

  .ذا إن األمیر یزار وال یزورفیقول له أین یذهب األمیر فیقول آتي حاجة فیقول له حاجة ما

                                                                                                                                                              

  ١٩٧م/ص١٩٩٢ھـ ـ ١/١٤١٢*) دیوان عمر بن أبي ربیعة/شرح یوسف عسكرى فرحات/دار الجیل بیروت/ط
  / أخبار عبادل ونسبھ٦/١٢٦/ األغاني)  ١
  / ذكر األقیشر وأخباره ١١/٢٧١/المصدر نفسھ  ) ٢
  / خبر عبد هللا بن معاویة١٢/٢٧١/األغاني )  ٣
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قال وكانت المرأة التي یأتیها جارة ألبي بكرة قال فبینا أبو بكرة في غرفة له مع أصحابه 

وأخویه نافع وزیاد ورجل آخر یقال له شبل بن معبد وكانت غرفة جارته تلك بحذاء غرفة أبي 

  ).١....(بكرة

  وقد جاءت لفظة غرفة في كتاب اهللا .

   قال تعالى:

   MÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶Å  Ç  ÆÈ    Ë  Ê  É

  ÌL )٢(  

   تفسیر اآلیة:

لكن الذین اتقوا : وقوله { لكن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیة } یقول تعالى ذكره

فوق ربهم بأداء فرائضه واجتناب محارمه لهم في الجنة غرف من فوقها غرف مبنیة عال بعضها 

بعض { تجري من تحتها األنهار } یقول تعالى ذكره : تجري من تحت أشجار جناتها األنهار وقوله 

{ وعد اهللا } یقول جل ثناؤه : وعدنا هذه الغرف التي من فوقها غرف مبنیة في الجنة هؤالء المتقین 

  ).٣(بوعده{ ال یخلف اهللا المیعاد } یقول جل ثناؤه : واهللا ال یخلفهم وعده ولكنه یوفي 

  :وفي الحدیث النبوي قوله 

بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفیل عن أبي  عبیدا هللاحدثنا ((

في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إلینا فقال ما تذكرون ؟  كان النبي : سریحة حذیفة بن أسید قال

ن عشر آیات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب قلنا الساعة قال إن الساعة ال تكون حتى تكو 

لعرب والدخان والدجال ودابة األرض ویأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها اوخسف في جزیرة 

  ).٤())ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس

  ).٥الغرفة هي: العلیة والجمع غرفات وُغرف(

  

  

                                                
  / أخبار المغیرة بن شعبة ونسبھ١٦/١٠٥/ المصدر نفسھ  ) ١
  ٢٠) سورة الزمر، اآلیة،  ٢
  ١٠/٦٢٦) تفسیر الطبري/ ٣
/كتاب الفتن التي تكون قبل الساعة/ باب في اآلیات التي تكون قبل الساعة/ ٤/٢٢٢٥مسلم/ أخرجھ )  ٤

  ٢٩٠١ح/رقم/
  فالصحاح، مادة، غ، ر،  ) اللسان، مختار ٥
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  الُقبَّة .١٧

  النصوص: 

  بة األدم بنجرانق

وأمــا خبــر القبــة األدم التــي ذكرهــا األعشــى فــأخبرني بخبرهــا عمــي وحبیــب بــن نصــر المهلبــي 

قاال حدثنا عبد اهللا بن أبي سعد قال حدثني علي بن عمرو األنصاري عن هشام بن محمـد عـن أبیـه 

  : قال 

یـم كان عبد المسیح بن دارس بن عربي بن معیقر من أهل نجران وكانت له قبة من ثالثمائـة جلـد أد

وكــان علــى نهــر بنجــران یقــال النحیــردان قــال ولــم یــأت القبــة خــائف إال أمــن وال جــائع إال شــبع وكــان 

عـن محمـد بـن حبیـب  )١...(یستغل من ذلك النهر عشرة آالف دینار وكانت القبـة تسـتغرق ذلـك كلـه

  : أنه أخبره أن عمر بن أبي ربیعة قال في فاطمة بنت عبد الملك بن مروان

  )٢( وُأِدیرْت حوَلها الُحَجرُ *** َر الِقَباِب لها َضَرُبوا ُحمْ 

كنا عند الرشید في بعض أیامنا ومعنا ابن جامع فغناه ابن : حدثني هارون بن مخارق عن أبیه قال 

  :    جامع ونحن یومئذ بالرقة

  )٣( ما انتهینا حتى نزوَر الِقبابا***  لو علمنا أّن الِفراق َوِشیكٌ  

َرُجونِ *** وقباٍب قد ُأْسِرَجت وبیوت  ْیحان والزَّ   ُنظِّمْت بالرَّ

  )٤( عند حّد الشتاء في َقْیطون ***قّبة من مراجل ضربوها 

  

  

  قال زهیر بن خداش:

  )٥(ُأتیَح لنا ریٌب مع اللیل ناجرُ *** فلما دنونا للِقباِب وأهِلها 

  قال عبید:

  )٦(ب وأهل الجوِد والنَّاديأهِل القبا*** اذهب إلیك فإني من بني أسد 

                                                
  / أخبار األعشى وبنى عبد المدان١١ـ١٢/١٠/ /األغاني)  ١
  / أخبار األعشى وبنى عبد المدان١/٢٠٢/المصدر نفسھ )  ٢
  / شيء من ذكر ابن ھرمة٥/٢٧٥/) المصدر نفسھ  ٣
  / أخبار أبي دھبل٧/١٤٣/المصدر نفسھ )  ٤
  الفجار/ ذكر الخبر في حروب ٢٢/٧٤/األغاني  )  ٥
  / أخبار عبید األبرص ٢٢/٩٧/المصدر نفسھ  ) ٦
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  قال ابن قرد الخنزیر:

  )١(وذاُدوا عن محارِمنا ِذیادا*** وُهْم َضَرُبوا الِقباَب بَبْطِن َفْلٍج 

  :وردت في الحدیث النبوي في قوله 

األنصـاري قـال سـمعت محمـد  غزیـهحدثنا المعتمر حـدثنا عمـارة بـن  ىعبدا ألعلوحدثني محمد بن ((

 بـــن إبـــراهیم یحـــدث عـــن أبـــي ســـلمة عـــن أبـــي ســـعید الخـــدري رضـــي اهللا عنـــه قـــال إن رســـول اهللا 

اعتكف العشر األول من رمضان ثم اعتكف العشر األوسط فـي قبـة تركیـة علـى سـدتها حصـیر قـال 

إنـي اعتكفـت  :فقـال فأخذ الحصیر بیده فنحاها فـي ناحیـة القبـة ثـم أطلـع رأسـه فكلـم النـاس فـدنوا منـه

العشر األول ألتمس هذه اللیلة ثم اعتكفت العشر األوسط ثم أتیت فقیل لـي إنهـا فـي العشـر األواخـر 

فمــن أحــب مــنكم أن یعتكــف فلیعتكــف فــاعتكف النــاس معــه قــال وٕانــي أریتهــا لیلــة وتــر وأنــي أســجد 

طرت السـماء فوكـف صبیحتها في طین وماء فأصبح من لیلة إحدى وعشرین وقد قام إلى الصبح فم

المسجد فأبصرت الطـین والمـاء فخـرج حـین فـرغ مـن صـالة الصـبح وجبینـه وروثـة أنفـه فیهمـا الطـین 

  ).٢())والماء وٕاذا هي لیلة إحدى وعشرین من العشر األواخر

َقبَّ الجلد والتمر إذا یـبس وذهـب مـاؤه و اَألَقـبُّ الضـامر الـبطن و الَقْبَقبـُة صـوت جـوف   :هيالُقبَُّة 

بـین االلیتـین و الُقبَّـُة بالضـم مـن  النـاتئالفرس و القابَُّة القطرة وصوت الرعـد و الِقـبُّ بالكسـر العظـم 

ــًة الُقبَّـُة مــن البنـاء معروفــة وقیـل )٣(البنـاء و َقـبَّ فــالن یـد فــالن إذا قطعهـا هـي البنــاء مـن اَألَدم خاصَّ

وبیـٌت ُمَقبَّـٌب ُجِعـَل فوقـه ُقبَّـٌة والهـوادُج ُتَقبَّـُب وَقَبْبـُت ُقبَّـة وَقبَّْبتهـا   مشتقٌّ مـن ذلـك والجمـع ُقَبـٌب وِقبـابٌ 

وهــو  الُقبَّـة مـن الِخیـام بیـٌت صـغیر مسـتدیر َتقبیبـًا ِإذا َبَنْیَتهـا وُقبَّـُة اِإلسـالم الَبْصـرة وهـي ِخزانـة العــرب

  )٤(من بیوت العرب

   

 الَقْصر .١٨

  النصوص:

باعت أم بشار بشارا على أم الظباء السدوسیة بدینارین : حدثني محمد بن الحجاج قال

فأعتقته وأم الظباء امرأة أوس بن ثعلبة أحد بني تیم وهو صاحب قصر أوس بالبصرة وكان 

                                                
  ء/ خبر وقعة ذي قار التي فخر بھا الشعرا٢٤/٧٤/ المصدر نفسھ )  ١
  ١١٦٧/٢/٨٢٤كتاب الصیام/ باب فضل لیلة القدر/ ح/ رقم/  ) أخرجھ مسلم/ ٢
  ق ، ب ، ب ) مختار الصحاح/مادة/ ٣
  ) اللسان/ المادة السابقة نفسھا ٤
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بن ) ذكر ابن النطاح عن أبي الیقظان أن إسماعیل ١.(أوس أحد فرسان بكر بن وائل بخراسان

یسار دخل على هشام بن عبد الملك في خالفته وهو بالرصافة جالس على بركة له في قصره 

  :فاستنشده وهو یرى أنه ینشده مدیحا له فأنشده قصیدته التي یفتخر فیها

  )٢(مومولي لساٌن كَحدِّ السَّْیِف مس ***َأْصلي كریٌم ومجدي ال ُیقاس به 

عبد اهللا بن جعدة أول من صنع الدبابة وكان السبب في ذلك أنهم انتجعوا ناحیة البحرین 

العبد ودعا النساء والصبیان  لجل یقال له كودن في قصر حصین فدخفهجموا على عبد لر 

فظنوا أنه یطعمهم ثریدا حتى إذا امتأل القصر منهم أغلقه علیهم فصاح النساء والصبیان وقام 

العبد ومن معه على شرف القصر فجعل ال یدنوا منه أحد إال رماه فلما رأى ذلك عبد اهللا بن 

ا والقوم یحملونها حتى جعدة صنع دبابة على جذوع النخل وألبسها جلود اإلبل ثم جاء به

أسندوها إلى القصر ثم حفروا حتى خرقوه فقتل العبد ومن كان معه واستنقذ صبیانهم 

ما ظفر سیف بن ذي یزن بالحبشة وذلك بعد مولد ل حدثني محمد بن عمران قال: )٣.(ونساءهم

به بثأر قومه النبي بسنتین أتته وفود العرب وأشرافها لتهنیه وتمدحه وتذكر ما كان من بالئه وطل

فأتته وفود العرب من قریش فیهم عبد المطلب بن هاشم وأمیة بن عبد شمس وخویلد بن أسد في 

له یقال له غمدان فأخبره اآلذان بمكانهم  ناس من وجوه قریش فأتوه بصنعاء وهو في رأس قصر

جاج هي أن غزالة الحروریة لما دخلت على الح عن الزهري عن أبیه )٤فأذن لهم فدخلوا علیه(

فكتب إلیه عمران بن حطان وقد كان الحجاج لج تحصن منها وأغلق علیه قصره  وشبیب الكوفة

  :في طلبه قال

  )٥(ربداُء َتْجَفُل من َصفیر الصافر *** أَسٌد عليَّ وفي الحروِب َنعامةٌ 

دخلت أنا : حدثني أحمد بن سیار الجرجاني وكان راویة شاعرا مداحا لیزید بن مزید قال

والتیمي وابن رزین الخراساني على الرشید في قصر له بالرقة وكان قد ضرب أعناق قوم في  وأشجع

تلك الساعة فجعلنا نتخلل الدماء حتى وصلنا إلیه فأنشده أبو محمد التیمي قصیدة له یذكر فیها 

  نقفور ووقعته ببالد الروم فنثر علیه مثل الدر من جودة شعره وأنشده أشجع قوله

  )٦(ألَقْت علیه َجماَلها األیَّام *** َتِحیٌَّة وَسالمُ َقْصٌر علیه 
                                                

  /أخبار بشار بن برد٣/١٢٩األغاني/)  ١
  /أخبار إسماعیل بن یسار٤/٤١٤) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر النابغة الجعدي ونسبھ٥/٢٧) المصدر نفسھ / ٣
  /نسب أمیھ بن ابي الصلت١٧/٣١٣المصدر نفسھ / ) ٤
  /أخبار عمران بن حطان١٨/١٢٢) المصدر نفسھ / ٥
  /نسب أشجع وأخباره١٨/٢٢١) األغاني / ٦
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كــان ابــن أبــي معقــل محســودا فــي قومــه یجاهرونــه بالعــداوة لیســاره وســعة مالــه  :عــن ابــن القــداح قــال

قصــرا فــي بنــي حارثــة وســماه مرغمــا وقــال لــه قائــل مــا لــك ولقومــك فقــال مــالي  بنــيویحســدونه وكــان 

  ).١(دماإلیهم ذنب إال أني أثریت وكنت مع

M  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧ ¶       µ   ´  ³  جاء ذكر اللفظ في قوله تعالى

  Ä  Ã  Â       ÁL )٢(  

  تفسیر اآلیة:

  : قوله تعالى 

{ تبارك الذي إن شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات } شرط ومجازاة ولم یدغم ( جعل لك ) ألن 

المثلین { ویجعل لك } في موضع جزم عطفا على  عاجتماالكلمتین منفصلتان ویجوز اإلدغام ال 

موضع ( جعل ) ویجوز أن یكون في موضع رفع مقطوعا من األول وكذلك قرأ أهل الشام ویروى 

: ( ویجعل لك ) بالرفع أي سیجعل لك في اآلخرة قصورا قال مجاهد : كانت  أیضاعن عاصم 

ألن  قریش ترى البیت من حجارة قصرا كائنا ما كان والقصر في اللغة الجبس وسمي القصر قصرا

وقیل : العرب تسمي بیوت الطین القصر وما یتخذ من من فیه مقصور عن أن یوصل إلیه 

قیل  یري وروى سفیان عن حبیب بن أبي ثابت عن خیثمة اقل :الصوف والشعر البیت حكاه القش

إن شئت أن نعطیك خزائن الدنیا ومفاتیحها ولم یعط ذلك من قبلك وال یعطاه أحد بعدك  للنبي 

ولیس ذلك بناقصك في اآلخرة شیئا وٕان شئت جمعنا لك ذلك في اآلخرة فقال : ( یجمع ذلك لي في 

M   À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧ ¶       µ    ́ ³اآلخرة ) فأنزل اهللا عز وجل : 

  Ä  Ã  Â       ÁL )٣(  

  :وجاء ذكره في الحدیث النبوي أیضًا في قوله

بن عمرو حدثنا عبداهللا بن جعفر عن إسماعیل بن محمد عن عامر بن سعد أن  كلملا عبدأخبرنا ((

سعدا ركب إلى قصره بالعقیق فوجد عبدا یقطع شجرا أو یخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل 

العبد فكلموه أن یرد على غالمهم أو علیهم ما أخذ من غالمهم فقال معاذ اهللا أن أرد شیئا نفلنیه 

  )٤())بى أن یرد علیهموأ رسول اهللا 
                                                

  /أخبار عبد هللا بن أبي معقل ٢٤/١٦) المصدر نفسھ / ١
  )١٠(یة) سورة الفرقان/آ ٢
  ١٣/٩) تفسیر القرطبي/ ٣
  ٢/٩٩٣/ج/١٣٦٤) أخرجھ مسلم/كتاب الحج/باب فضل المدینة/ح/رقم/ ٤
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قال اهللا تعالى ُحوٌر مقصورات في ، والَقصر الحبس الِقَصُر في كل شيء خالُف الطُّول القصر هو:

والَقْصُر من البناء معروف وقال اللحیاني هو المنزل وقیل  الخیام َأي محبوسات في خیام من الدُّرِّ 

وفي التنزیل العزیز  حبس و جمعه ُقُصوروسمي بذلك ألنه تقصر فیه الُحرم أي ت كل بیت من َحَجر

َنة وقیل هي َأصغر من الدار وهو من ذلك  ویْجَعل لك ُقُصورًا والَمْقُصورة الدار الواسعة الُمَحصَّ

  ).٢) والَقصر واحد الُقُصور(١(َأیضًا والَقُصوَرُة والَمْقصورة الَحَجَلةُ 

  

  الَقْیطون .١٩

  النصوص:

  قال أبو دهبل:  

  )٣(عند َبْرد الشتاء في َقْیطونٍ *** ُقَبٌة من َمراجل ضربوها 

القیطون الُمخدع أعجمى في لغة البربر ومصر قال ابن بري القیطون بیت في بیت، والعرب تطلق 

  علیه لفظ المخدع.

  الُكوخ:  .٢٠

  النصوص: 

ثیر فتفرق أخرجني المهدي معه إلى الصید فوقعنا منه على شيء ك :قال حدثني أبو العتاهیة قال

أصحابه في طلبه وأخذ هو في طریق غیر طریقهم فلم یلتقوا وعرض لنا واد جرار وتغیمت السماء 

وبدأت تمطر فتحیرنا وأشرفنا على الوادي فإذا فیه مالح یعبر الناس فلجأنا إلیه فسألناه عن الطریق 

ا ثم أدخلنا كوخا له فجعل یضعف رأینا ویعجزنا في بذلنا أنفسنا في ذلك الغیم للصید حتى أبعدن

  )٤... (وكاد المهدي یموت بردا

) وهو فارسي معرب وقال األزهري الُكوخ ٥: هو یبیت من قصب بال كوة والجمع أكواخ،(الُكوخ

والكاخ دخیالن في العربیة ویطلق أیضا على كل موضع یتخذه الزراع على زرعه ویكون فیه یحفظ 

  ) ٦زروعة.(

                                                
  ) اللسان/مادة/ ق ، ص ، ر ١
  ٢/١٨١) المغرب في ترتیب المعرب/ ٢
  ١٤٣تكرر في  /أخبار أبي دھبل ونسبھ،٧/١٣٨) األغاني/ ٣
  / ذكر نسب أبي العتاھیة وأخباره٤/٥٢/) األغاني ٤
  الصحاح/ مادة ، ك ، و ،خ  ر) مختا ٥
  ) لسان العرب/ مادة ، ك ، و ،خ ٦
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   الُكوة .٢١

  النصوص:  

على عبد الملك فقال له أین أجد صاحبك فقال قال لي أنا متبعك قال أظنك واهللا سترجع دخل روح 

فال تجده فلما رجع روح إلى منزله إذا عمران قد مضى وٕاذا هو قد خلف رقعة في كوة عند 

   )١....(فراشه

  ) ٢الُكوة هي: الخرق في الحائط والثقب في البیت.(

  

  الَمْسِجد .٢٢

   النصوص:

تذاكرنا ونحن في المسجد أنا والربیع بن أبي الهیثم الغناء أیه أحسن :دحمان قالذكر الثقفي عن 

فجعل یقول وأقول فال نجتمع على شيء فقلت اذهب بنا إلى مالك بن أبي السمح فذهبنا إلیه 

فوجدناه في المسجد فقال ما جاء بكما فأخبرناه فقال قد جرى هذا بیني وبین معبد وقال وقلت 

   ما وأنا في المسجدفجاءني معبد یو 

خرج یزید بن عمر بن هبیرة ) ٣... ( وقال قد جئتك بشيء ال ترده فقلت وما هو قال لحن ابن سریج

یسیر بالكوفة فانتهى إلى مسجد بنى غاضرة وأقیمت الصالة فنزل یصلي واجتمع الناس لمكانه في 

) ٤( قالوا لبني غاضرة الطریق وأشرف النساء من السطوح فلما قضى صالته قال لمن هذا المسجد

  :حدثني العباس بن عبید اهللا بن سنان بن عبد الملك بن مسمع قال

كنــا عنــد قــثم بــن جعفــر بــن ســلیمان وعنــده أبــو العتاهیــة ینشــد فــي الزهــد فقــال قــثم یــا عبــاس أطلــب 

السـاعة الجمـاز حیــث كـان ولــك عنـدي ســبق فطلبتـه فوجدتــه عنـد ركــن دار جعفـر بــن سـلیمان فقلــت 

األمیــر فقــام معــي حتــى أتــى قــثم فجلــس فــي ناحیــة مجلســه وأبــو العتاهیــة ینشــده فأنشــأ الجمــاز أجــب 

  :یقول

  )٥(َأضحى وأمسى بیُته المسجُد  ***لو كان في تزهیده صادقًا     
                                                

  / أخبار عمران بن حطان ونسبھ١٧) األغاني/، ١
  ) لسان العرب ، مختار الصحاح ، مادة ، ك ، و ،ى  ٢
  /أخبار ابن سریج١/٢٧٨) األغاني/ ٣
  /أخبار الحكم بن عبدل٢/٤١٢األغاني / ) ٤
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٧٩) المصدر نفسھ / ٥
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َأْقحمـت السـنُة :عن سلیمان بـن محمـد بـن یحیـى بـن عـروة عـن أبیـه عـن عمـه عبـد اهللا بـن عـروة قـال

  فأنشده: ى ابن الزبیر المسجد الحرامنابغَة بني جعدة فدخل عل

دَِّیق لّما َوِلیتَنا    )١( ماَن والفاروَق فارتاح ُمعدمُ ثوع*** َحَكیَت لنا الصِّ

كانـت بكـر بـن وائـل إذا تشـاجرت فـي شـيء رضـیت باألخطـل  عن المدائني قـال قـال أبـو عبـد الملـك

مـر حارثـة بـن بـدر  :ظـان قـالعن محمد بن سـالم عـن أبـي الیق )٢(وكان یدخل المسجد فیقدمون إلیه

بالمسجد الذي یقال له مسجد األحامرة بالبصرة فرأى مشیخة قد خضـبوا لحـاهم بالحنـاء فقـال مـا هـذه 

كــان الفــرزدق : عــن أبــي مســلم عــن األصــمعي قــال )٣(األحــامرة فالمســجد اآلن یلقــب مســجد األحــامرة

فـرأت هیئـة أبـي شـقفل فسـألته   ةوأبو شقفل راویته في المسجد فـدخلت امـرأة فسـألت عـن مسـالة مسـأل

  .)٤(عن مسألتها

  

عن ابن حبیب عن ابن األعرابي قال هجا العجیر قوما من بني حنیفة وشتمهم فأقاموا علیه البینة 

عند نافع بن علقمة الكناني فأمرهم بطلبه واحضاره لیقیم علیه الحد وقال لهم إن وجدتموه أنتم 

یشهدون به لئال یدعي علیكم تجاوز الحق فهرب العجیر منهم فأقیموا علیه الحد ولیكن ذلك في مأل 

   وقال: لیال حتى أتى نافع بن علقمة فوقف له متنكرا حتى خرج من المسجد ثم تعلق بثوبه

  )٥( وٕان أُك مذبوحًا فكن أنت َتذبح ***فإن أك مجلودًا فكن أنت جالدي 

ما قدم علقمة بن عالثة المدینة وكان قد ل:حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد والضحاك بن عثمان قاال

ارتد عن اإلسالم وكان لخالد بن الولید صدیقا لقیه عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في المسجد في 

وذلك أن أمه حنتمة بنت هاشم بن المغیرة بن عبد اهللا بن عمر   جوف اللیل وكان عمر یشبه بخالد

سریج قد أصابته الریح الخبیثة وآلى یمینا أال یغني  كان ابن )٦(بن مخزوم فسلم علیه وظن أنه خالد

  ) ٧(.ونسك ولزم المسجد الحرام حتى عوفي

ومعه وزر بن سدوس النبهاني وقبیصة بن األسود بن  فد زید الخیل بن مهلهل على رسول اهللا و 

عامر بن جوین الجرمي ومالك بن جبیر المغني وقعین بن خلیل الطریفي في عدة من طیىء 

                                                
  /ذكر النابغة الجعدي٥/٣٢) المصدر نفسھ / ١
  /ذكر األخطل وأخباره٨/٣١٤) المصدر نفسھ / ٢
  /نسب حارثة بن بدر٨/٤٠٩) المصدر نفسھ / ٣
  /نسب الفرزدق٢١/٣٦٨) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار العجیر السلولي١٣/٦٦المصدر نفسھ / ) ٥
  /ذكر أم حكیم وأخبارھا١٦/٣١٨األغاني / ) ٦
  /ذكر الكمیت ونسبھ١٧/٤٥) المصدر نفسھ / ٧
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فلما رآهم قال إني خیر لكم من  وا ركابهم بباب المسجد ودخلوا ورسول اهللا یخطب الناسفأناخ

العزى ومما حازت مناع من كل ضار غیر یفاع ومن الجبل األسود الذي تعبدونه من دون اهللا عز 

أخبرني عیسى بن الحسین الوراق قال حدثنا خالد  .)١( قال أبو المنذر یعني بمناع جبل طیىء وجل

تذاكرنا ابن مناذر في حلقة یونس فقدح فیه أكثر أهل الحلقة حتى نسبوه إلى الزندقة :رقط قالاأل

فلما صرت في السقیفة التي في مقدم المسجد سمعت قراءة قریبة من حائط القبلة فدنوت فإذا ابن 

لرأیت واهللا  حدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن أبي سعید المقبري قال )٢(مناذر قائم یصلي 

  ).٣(حسینا علیه السالم وهو یمشي بین رجلین یعتمد على هذا مرة وعلى هذا مرة حتى دخل المسجد

  وقد ورد ذكر لفظ المسجد في القرآن الكریم 

  قال تعالى:

 MO  N  M  L  K     J  I  H   G  F  E  D  CP    U  T              S  R  Q

X  W  VY    b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [  ZL  )٤(  

  تفسیر اآلیة:

أشد تعدیا  امرئتأویل الظلم وضع الشيء في غیر موضعه وتأویل قوله : { ومن أظلم } وأي 

   ...منع مساجد اهللا أن یعبد اهللا فیها امرئوجراءة على اهللا وخالفا ألمره من 

المساجد : { ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن یذكر فیها اسمه وسعى في خرابها } ؟ وأي وقوله

قیل : إن أهل التأویل في ذلك مختلفون فقال بعضهم : الذین منعوا مساجد اهللا أن یذكر فیها  هي ؟

  ).٥(اسمه هم النصارى والمسجد بیت المقدس

  

  

  

  

  

  
                                                

  /أخبار زید الخیل١٧/٢٥٠) المصدر نفسھ / ١
  /أخبار ابن مناذر١٨/٢١٦) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار ابن مفرغ١٨/٢٩٧) المصدر نفسھ / ٣
  )١١٤) سورة البقرة/أیة(٤
  ١/٥٤٥تفسیر الطبري/) ٥



١٣٦ 
 

  

  

  

  الَمواِخیر .٢٣

  النصوص:

حدثني الصولي قال حدثني علي بن محمد بن نصر قال حدثني خالي یعني أحمد بن حمدون قال 

ینادمه حسین بن الضحاك ویالزمه فلم یطق ذلك لكبر سنه فقال للمتوكل بعض أمر المتوكل أن 

  )١... (من حضر عنده هو یطیق الذهاب إلى القرى والمواخیر والسكر فیها ویعجز عن خدمتك

  لم تذكر هذه اللفظة في القرآن وال في الحدیث النبوي. 

  وهو: اوقد أورد لها أصحاب المعاجم تعریف

)، وهو تعریب ٢على بیوت الخمارین الحوانیت وأهل العراق یسمونها المواخیر(كانت العرب تطلق 

  ). ٣منى خور وقیل هو عربي(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  / أخبار حسین بن الضحاك ونسبھ٧/٢٤٣) األغاني/ ١
  ) لسان العرب/ مادة ،م ،خ ، ر ٢
  ٢٥٨) شفاء الغلیل/ ص ٣



١٣٧ 
 

ما ا  

������������ �

  الِبَساط .٢٤

  النصوص:  

حدثني جحظة قال: حدثني میمون  قال حدثني إسحاق الموصـلي قـال: قـال لـي المعتصـم أو 

قــال لــي الواثــق لقــد ضــحك الشــیب عارضــیك فقلــت نعــم یــا ســیدى وبكیــت ثــم قلــت أبیاتــًا فــي الوقــت 

  وغنیت فیهما: 

  تولى شباُبك إال قلیال *** وَحل المشیب فصبرًا جمیال

رت علي رد شبابك لفعلت بشطر ملكي فلم یكن لكالمه عندى فبكى الواثق وحزن وقال واهللا لو قد

  جواب إال تقبیل البساط بین یدیه...

  إسحاق والفضل بن الربیع وقصة البساط: 

أخبرني محمد بن مزید والحسین بن یحیى عن حماد بن إسحاق عن أبیه وأخبرني بـه الحسـن 

حاق قـال: دخلـت علـى الفضـل بـن ین علي بن عبد اهللا بن أبي سعد عن محمـد بـن عبـد اهللا عـن إسـ

جـرد فقـال لـي أتـدرى عالربیع وهو على بساط  ... مذهب یلمع علیه مكتوب مما أمر بصنعته حماد 

مــن حمــاد جــرد فقلــت ال قــال حمــاد كــان والــى تلــك الناحیــة أفرأیــت مثلــه قــط قلــت ال فســكت ثــم قلــت 

افعــل فخرجــت متغاضــیا أهكــذا یفعــل النــاس قــال أي شــيء یفعلونــه قلــت إذا أغضــب قــال مــا شــئت 

وافیت منزلي إذا برسوله قد لحقني بالبساط قال ابن أبي سعد في خبره فلما دخلت علیه ضحك وقال 

  ) .١علینا ( یتان خیر من البساط فالفضل اآلن لكلي الب

أخبرنــي محمــد بــن مزیــد قــال حــدثنا حمــاد بــن إســحاق عــن أبیــه قــال: أخــرج إلــى عبــد اهللا بــن 

فــي رقعــة وقــال هــذان البیتــان وجــدتهما علــى بســاط طبــرى أهــدي إلــي مــن طــاهر یومــا بیتــي شــعر 

  طبرستان فأحب أن تغنیني فیهما. 

قال فغنیت فیها وغدوت بهما إلیه فأعجب بالصوت وطرحته على جمیع جواریـه وشـاع خبـر إعجابـه 

  به. 

  وعلیه:  فبینما المعتصم یوما جالس یعرض علیه فرش الربیع إذ مر بساط دیباج في نهایة الحسن

  إنما الموُت أن تفارَق *** َمْن أنَت آلفُ 

                                                
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم ٥/٣٢٤) األغاني /  ١
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فأمر بالبساط فحمل إلى عبد اهللا بن طاهر وقال للرسول قل له إني قد عرفت شغفك بالغناء في هذا 

  ). ١الشعر فلما وقع هذا البساط أحببت أن أتم سرورك به (

مـع اإلفشـین بـن حیـذر قال أحمد بن أبي طاهر كان أبو دلـف القاسـم بـن عیسـى فـي جملـة مـن كـان 

بن كاووس لما خـرج لمحاربـة بابـك ثـم تنكـر لـه فوجـه یومـا بمـن جـاد بـه لیقتلـه وبلـغ المعتصـم الخبـر 

فبعثت إلیه بأحمد بـن أبـي داوود وقـال لـه أدركـه ومـا أراك تلحقـه فاحتـل فـي خالصـه منـه كیـف شـاء 

دیـه وقـد أخـذ بیدیـه غالمـان قال ابن أبي داوود فمضیت ركضا حتى وافیته فإذا أبو دلف واقف بین ی

  ). ٢له تركیان فرمیت بنفسي على البساط ... (

  : ووردت لفظة البساط في قوله 

وحدثنا شیبان بن فروخ وأبو الربیع كالهما عن عبد الوارث قال شـیبان حـدثنا عبـد الـوارث عـن أبـي ((

ر الصـالة وهـو فـي أحسـن النـاس خلقـا فربمـا تحضـ  التیاح عن أنس بن مالك قال كان رسول اهللا 

ونقـوم خلفـه فیصـلى بنـا وكـان  بیتنا فیأمر بالبساط الذي تحته فیكنس ثم ینضـح ثـم یـؤم رسـول اهللا 

  ).  ٣())بساطهم من جرید النخل.

  ). ٤البساط: هو ما یبسط ومكان بسیط واسع، البسیط من األرض كالبساط من الثیاب(

  

  الَحِصیر .٢٥

  النصوص:

  :الحسن الببغاء قالحدثني سعید بن سلیمان عن أبي 

بینا أنا وصدیق لي من قریش نمشي بالبالط لیال إذا بظل نسوة في القمر فسمعت إحداهن تقول 

  أهو هو فقالت لها أخرى معها إي واهللا إنه لهو هو فدنت مني ثم قالت یا كهل قل لهذا الذي معك

  ...لیسْت لیالیكَ 

منزلـه ومضـیت إلـى منزلـي فـإذا أنـا بجویریـة ثم مضینا حتى إذا كنا بمفرق طریقین مضى الفتى إلـى 

تجذب ردائي فالتفت فقالت لي المرأة التي كلمتهـا تـدعوك فمضـیت معهـا حتـى دخلـت دارا واسـعة ثـم 

فجلســت علیهــا ثــم جــاءت جاریــة بوســادة مثنیــة   صــرت إلــى بیــت فیــه حصــیر وقــد ثنــت لــي وســادة

                                                
  / أخبار إسحاق بن إبراھیم ٥/٤٤٣/األغاني)  ١
  /ذكر بن أبي دلف ونسبھ وأخباره٨/٢٥٩/المصدر نفسھ )  ٢
   ٢٦٧/ح/ رقم ١/٤٥٧ /كتاب المساجد ومواضع الصالة/باب جواز الجماعة في النافلة/مسلم ) أخرجھ ٣
  ) مختار الصحاح / لسان العرب /مادة ـ ب ـ س ـ ط  ٤



١٣٩ 
 

ب قلـت نعـم قالـت مـا كـان أفـظ لجوابـك فطرحتها ثم جاءت المرأة فجلست علیها فقالت لي أنت المجی

  )١...(وأغلظه فقلت لها ما حضرني غیره

أخبرني جعفر بن قدامة قال حدثني علي بن محمد بن نصر البسامي قال حدثني خالي أبـو عبـد اهللا 

ح وكـان ر رحنا إلى الواثق وأمه علیلة فلما صلى المغرب دخل إلـى أمـه وأمـر بـأال نبـ: بن حمدون قال

غیـر مفروشـة فقـال لـي مخـارق امـض بنـا حتـى نفـرش حصـیرا مـن هـذه الحصـر  في الصـحن حصـر

علـى المـدرج منـه وكانـت لیلـة مقمـرة فمضـینا ففرشـنا بعـض تلـك الحصـر  ونتكـئفنجلس على بعضه 

  ).٢...(واستلقینا وتحدثنا

  :في قولهلفظة حصیر وردت 

أخبرنا عیسى بن یونس حدثنا األعمش عن أبي سفیان عن جابر قال حدثنا أبو سعید الخدري أنه ((

  ).٣())فوجده یصلي على حصیر یسجد علیه دخل على رسول اهللا 

  

  الِفِ◌رَاش  .٢٦

  النصوص: 

اهللا بن محمد ابن عبد اهللا بن عبد أخبرني الحرمي وعیسى بن الحسین قاال حدثنا الزبیر عن

  : ن بن عفان عن أبیه قالعمرو بن عثما

استبطأ هشام بن عبد الملك حین ولي الخالفة نصیبا أال یكون جاءه وافدا علیه مادحا له ووجد 

علیه وكان نصیب مریضا فبلغه ذلك حین برأ فقدم علیه وعلیه أثر المرض وعلى راحلته أثر 

  : النصب فأنشده قصیدته التي یقول فیها

  

  )٤َیُقْلَن لي *** بُنْصٍح وٕاشفاٍق منى أنت قاعُد( َصِریُع ِفَراٍش ال َیَزْلنَ 

حدثني محمد بن موسى الیزیدي قال حدثتني دمن جاریة إسحاق الموصلي وكانت من كبار جواریه 

وأحظى منه عنده ولقیتها فقلت لها أي شيء أخذت عن موالك من الغناء فقالت ال واهللا ما أخذت 

ان أبخل بذلك وما أخذت منه قط إال صوتا واحدا وذلك أنا عنه وال واحدة من جواریه صوتا قط ك

                                                
  / أخبار مجنون بني عامر ونسبھ٢/٥٣)  األغاني/ ١
  / ذكر مخارق وأخباره١٨/٣٥٢/المصدر نفسھ )  ٢
لمساجد ومواضع الصالة / باب جواز الجماعة في النافلة والصالة على حصیر / كتاب ا١/٤٥٨مسلم/أخرجھ )  ٣

  ٦٦١...........ح/ رقم/
  / ذكر نصیب وأخباره١/٣٥٦/) األغاني ٤



١٤٠ 
 

أنه انصرف من دار الخلیفة وهو مثخن سكرا فدخل إلى بیت كان ینام فیه فرأى عودا معلقا فأخذه 

بیده وقال لخادمه یا غالم صح لي بدمن فجاءني الغالم فخرجت فلما بلغت الباب إذا هو مستلق 

  ) ١....(على فراشه والعود في یده

  بیرد یرثي أخاه: األ

  )٢َتطاَوَل َلْیِلي لم أنمُه َتَقلُّبًا *** كأن ِفراشي حاَل من دونه الَجْمُر(

كتب الحجاج إلى عبد الملك بما كان منه وقدم خالد الشام فسأل عن خاصة عبد الملك فقیل 

أن  لــه روح بــن زنبــاع فأتــاه حــین طلعــت الشــمس فقــال إنــي جئتــك مســتجیرا فقــال إننــي قــد أجرتــك إال

تكــون خالــدا قــال فــإني خالــد فتغیــر وقــال أنشــدك اهللا إال خرجــت عنــي فــإني ال آمــن عبــد الملــك فقــال 

فــأتى زفــر بــن الحــارث الكالبــي ،  أنظرنــي حتــى تغــرب الشــمس فجعــل روح یراعیهــا حتــى خــرج خالــد

  .فقال إني جئتك مستجیرا قال قد أجرتك قال أنا خالد بن عتاب قال وٕان كنت خالدا

دعا بنین له فتهادى بینهما وقد أسن فدخل على عبد الملـك وقـد أذن للنـاس فلمـا رآه دعـا  فلما أصبح

له بكرسي فجعل عند فراشه فجلس ثم قال یا أمیر المؤمنین إني قد أجرت علیك رجال فـأجره قـال قـد 

) قال مولى لعباد بن زیاد إنـى لبجـرود وبـین دمشـق مرحلـة إذ طلـع علینـا سـبعة معتمـون ٣....(أجرته

على حمر فنزلوا وفیهم رجل طویل جسیم فنام وألقوا علیه ثوبًا وقالوا لي هل عنـدك شـيء نشـربه مـن 

طعام فقلت أما بیع فـال وعنـدي مـن قـراكم مـا یشـبعكم فقـالوا فعجلـه فـذبحت لـه دجاجـا وفراخـا وأتیـتهم 

بمــا حضــر مــن عســل وســمن....وقلت أیقظــوا صــاحبكم للغــداء فقــالوا هــو محمــوم فــإذا هــو یزیــد بــن 

الولیــد فعرفتــه فلــم یكلمنــى ومضــوا لیــدخلوا دمشــق لــیال فــي نفــر مــن أصــحابه مشــاة إلــى معاویــة بــن 

 مصاد وهو بالمزة وبینها وبین دمشق میل فأصابهم مطر شدید فأتوا منزل معاویة فضربوا بابه وقالوا

یزید بن الولیـد فقـال لـه معاویـة أدخـل أصـلحك اهللا قـال فـي رجلـي طـین أكـره أن أفسـد علیـك بسـاطك 

) عــن محمــد بــن معــن ٤فقــال مــا تریــدنى علیــه أفســد فمشــى علــى البســاط وجلــس علــى الفــراش....(

الغفاري عن األصبغ بن عبد العزیز قال: كنـت عنـد طلحـة بـن عبـد اهللا بـن عـوف فـدخل علیـه كثیـر 

أخبرنـي الحسـین عـن حمـاد  )٥خل من الباب أخذ برجله فثناهـا ثـم حجـل حتـى بلـغ الفـراش....(فلما د

إلـى متنـزه قـوم كان الدالل ال یشرب النبیذ فخـرج مـع  :عن أبیه عن مصعب بن عبد اهللا الزبیري قال

                                                
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٢٩٣/ األغاني)  ١
  / أخبار األبیرد ونسبھ١٥١/ ١٣/ المصدر نفسھ )  ٢
  أسماء بن خارجة ونسبھ/ أخبار مالك بن ١٧/٢٣٥/  المصدر نفسھ )  ٣
  / أخبار عن الولید٧/٨٨) المصدر نفسھ / ٤
  / نسب جریر ٨/١٣٥/األغاني  ) ٥



١٤١ 
 

لهــم ومعهــم نبیــذ فشــربوا ولــم یشــرب منــه وســقوه عســال مجــدوحا وكــان كلمــا تغافــل صــیروا فــي شــرابه 

بیذ فال ینكره وكثر ذلك حتى سكر وطرب وقـال اسـقوني مـن شـرابكم فسـقوه حتـى ثمـل وغنـاهم فـي الن

  شعر األحوص

  )١(عند الِفَراِش فبات الَهمُّ ُمْحَتِضرا*** طاف الخیاُل وطاف الَهمُّ فاعَتَكَرا 

  قال عبید اهللا بن قیس الرقیات: 

  )*٢َشْعواُء( كیف نوِمي على الِفراش ولما *** َتْشَمِل الشام غارةٌ 

خبرني احمد بن عبد العزیز قال حدثني عمر بن شبة عن أحمد بن معاویة عن محمد بن داود أ

طلق أعرابي امرأته فتزوجها األخطل وكان األخطل قد طلق امرأته قبل ذلك فبینا هي معه إذ : قال

  ذكرت زوجها األول فتنفست فقال األخطل

  )*٣(بَجْنَبْیِه من َمسِّ الِفراش ُقروُح  ***ِكَالَنا على َهمٍّ یبیُت كأنما 

فاف قال حدثنا أحمد بن سعید الدمشقي قال حدثنا الزبیر بن بكار قال خأخبرني الحسن بن علي ال

  :حدثنا شعیب بن عبیدة بن أشعب عن أبیه عن جده قال

كانت سكینة بنت الحسین بن علي علیهم السالم عند زید بن عمرو بن عثمان بن عفان قـال 

مــن ناحیــة  حمــراخــرج بنــا إلــى  :وال مخرجــًا فقالــت ،وال مــدخالً  ،وقــد كانــت أحلفتــه أال یمنعهــا ســفراً 

اذهــب بنـا نعتمــر فــدخل بهــا مكـة فأتــاني آت فقــال تقــول لــك  :عسـفان فخــرج بهــا فأقامــت ثـم قالــت لــه

و اللیلـة دیباجة الحرم وهي امرأة من ولد عتاب بن أسید لـك عشـرون دینـارًا إن جئتنـي بزیـد ابـن عمـر 

في األبطح قال أشعب وأنا أعرف سكینة وأعلم ما هي ثم غلب علي طبـاع السـوء والشـره فقلـت لزیـد 

  أرسلت إلي بكیت وكیت فقال عدها اللیلة فیما بیني وبینه إن دیباجة الحرم

باألبطح فأرسلت إلیها فواعدتها األبطح وٕاذا الدیباجة قد افترشت بساطًا في األبطح وطرحت النمارق 

ووضعت حشایا وعلیها أنماط فجلست علیها فلما طلع زید قامت إلیه فتلقته وسـلمت علیـه ثـم رجعـت 

إلــى مجلســها فلــم ننشــب أن ســمعنا شــحیج بغلــة ســكینة فلمــا اســتبانها زیــد قــام فأخــذ بركابهــا واختبــأت 

هـي علـى ناحیة فقامت الدیباجة إلى سكینة فتلقتها وقبلت بین عینیها وأجلستها على الفراش وجلسـت 

أتي عثمــان بــن عفــان بعبــد بنــي قــال:خبرنــي أبــو خلیفــة عــن محمــد بــن ســالم أ )٤....(بعــض النمــارق
                                                

  / ذكر الدالل٤/٢٩٥/ المصدر نفسھ  ) ١
  / ذكر عبید هللا بن قیس الرقیات٥/٨٦/المصدر نفسھ  ) ٢

  ٩٥ص*) دیوان عبید هللا بن قیس الرقیات/تحقیق وشرح محمد یوسف نجم/ دار صادر ـ بیروت/ 
  / ذكر األخطل وأخباره ونسبھ٨/٣٠٩/األغاني )  ٣

  ٥١١م/ص١٤٢٥/٢٤٠٠*) دیوان األخطل/ شرح راجي األسمر/ دار الكتاب العربي/ بیروت ـ لبنان/
  / ذكر أشعب وأخباره١٩/١٦٧/) األغاني  ٤



١٤٢ 
 

الحسحاس لیشتریه فأعجب به فقالوا انه شاعر وأرادوا أن یرغبوه فیه فقال ال حاجة لي به إذ الشاعر 

  : في طریقهبنساء أهله وان جاع هجاهم فاشتراه غیره فلما رحل قال تشبب ال حریم له إن شبع 

  فلما بلغهم شعره هذا رثوا له فاستردوه.اشوقًا وَلّما تمِض لي غیُر لیلة 

  فكان یشبب بنسائهم حتى قال:

  )١(عَرٌق على متن الِفراش و طیبُ *** ولقد تحدََّرِ◌ من كریمِة بعِضكم 

  :أخبرنا عبد اهللا بن مالك عن محمد بن موسى عن العتبي قال

عند رجل بالبصرة وفي صدر مجلسهم فتى أسود وعلى رأسه إكلیل  دخل الفرزدق على قوم یشربون

  :فلم یحفل بالفرزدق ولم یحف به تهاونا فغضب الفرزدق من ذلك وقال

  )٢(ورأسك في اإلكلیل إحدى الكبائر*** راش َمَذلٌَّة جلوُسك في صدر الفِ 

ان بن عثمان إال سمعته قل ما جلست إلى أب: حمد الزبیري قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبیه قالم

  یتمثل بأبیات ابن أبي الحقیق

  )٣(مْن ُجْرِم قومي ومن َمْغرم*** سِئْمُت وَأْمَسْیُت رهَن الِفراِش 

قال أبو عبیدة لما خرج مالك بن الریب مع سعید بن عثمان تعلقت ابنته بثوبه وبكت وقالت له: 

  وأنشأ یقول: أخشى أن یطول سفرك أو یحول الموت بیننا فال نلتقى فبكى

  )٤(ومقیمًا على الفراِش ُأصیبا*** كم رأینا امرًأ أتى من بعیٍد 

یوم أمطرت فیه السماء فقال هل لكم  فيحدثني النصیب أبو محجن أنه خرج هو وكثیر واألحوص 

في أن نركب جمیعا فنسیر حتى نأتي العقیق فنمتع فیه أبصارنا فقالوا نعم فركبوا أفضل ما یقدرون 

الدواب ولبسوا أحسن ما یقدرون علیه من الثیاب وتنكروا ثم ساروا حتى أتوا العقیق فجعلوا علیه من 

یتصفحون ویرون بعض ما یشتهون حتى رفع لهم سواد عظیم فأموه حتى أتوه فإذا وصائف ورجال 

أو  من الموالي ونساء بارزات فسألنهم أن ینزلوا فاستحیوا أن یجیبوهن من أول وهلة فقالوا ال نستطیع

نمضي في حاجة لنا فحلفنهم أن یرجعوا إلیهن ففعلوا وأتوهن فسألنهم النزول فنزلوا ودخلت امرأة من 

النساء فاستأذنت لهم فلم تلبث أن جاءت المرأة فقالت ادخلوا فدخلنا على امرأة جمیلة برزة على 

رني أحمد أخب )٥....(فرش لها فرحبت وحیت وٕاذا كراسي موضوعة فجلسنا جمیعا في صف واحد

                                                
  / أخبار عبد بنى الحسحاس٢/٣٠٩/المصدر نفسھ  ) ١
  وأخباره/ نسب الفرزدق ٢١/٣٧٧/) المصدر نفسھ  ٢
  / أخبار الربیع بن أبي الحقیق٢٢/١٣٥/المصدر نفسھ )  ٣
  / أخبار مالك بن الریب ونسبھ٢٢/٢٩٨/ ) المصدر نفسھ  ٤
  / ذكر نصیب وأخباره١/٣٤١/) األغاني ٥



١٤٣ 
 

أمر المهدي عبد  بن عبید اهللا بن عمار وحبیب بن نصر المهلبي قاال حدثنا عمر بن شبة قال

شریف إال بعث إلیه بالفرش والكسوة البصرة بشارا فما بقي في  الجبار صاحب الزنادقة فضرب

عمرو  كان زید بن: أخبرني الحسین بن یحیى عن حماد عن أبیه عن المدائني قال )١....(والهدایا

بن عثمان قد تزوج سكینة بنت الحسین رضي اهللا تعالى عنه فعتب علیها یوما فخرج إلى مال له 

فذكر أشعب أن سكینة دعته فقالت له إن ابن عثمان خرج عاتبا علي فاعلم لي حاله قلت ال 

دخلت أستطیع أن أذهب إلیه الساعة فقالت أنا أعطیك ثالثین دینارا فأعطتني إیاها فأتیته لیال ف

الدار فقال انظروا من في الدار فأتوه فقالوا أشعب فنزل عن فرشه وصار إلى األرض فقال أشعیب 

قلت نعم قال ما جاء بك قلت أرسلتني سكینة ألعلم خبرك أتذكرت منها ما تذكرت منك وأنا أعلم 

ال خبرني یحیى بن علي المنجم قأ )٢....(أنك قد فعلت حین نزلت عن فرشك وصرت إلى األرض

حدثني أبي قال حدثني إسحاق الموصلي عن مروان بن أبي حفصة وأخبرني محمد بن خلف بن 

المرزبان قال حدثني أبو بكر العامري عن األثرم عن مروان بن أبي حفصة قال دخلت أنا وطریح 

من الشعراء على الولید بن یزید وهو في  جماعة بن إسماعیل الثقفي والحسین بن مطیر األسدي في

وٕاذا رجل عنده كلما أنشد شاعر شعرا وقف الولید بن یزید على بیت بیت من  قد غاب فیها فرش

شعره وقال هذا أخذه من موضع كذا وكذا وهذا المعنى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فالن 

ال ابن المكي غنى أبي الرشید ق  )٣.(حتى أتى على أكثر الشعر فقلت من هذا فقالوا حماد الراویة

هذا الصوت فأطربه ثم قال له ثم یا یحیى فخذ ما في ذلك البیت فظنه فرشا أو ثیابا فإذا فیه  لیلة

حدثنا المدائني قال بعث الولید بن یزید إلى أشعب بعد ما طلق امرأته فقال یا أشعب ) ٤...(أكیاس

تى لك عندي عشرة آالف درهم على أن تبلغ رسالتي سعدة فقال أحضر العشرة اآلالف الدرهم ح

أنظر إلیها فأحضرها الولید فوضعها أشعب على عنقه وقال هات رسالتك قال قل لها یقول لك أمیر 

  المؤمنین

  وهل حتى القیامِة من َتَالقي*** أَسْعدُة هل إلیِك لنا سبیٌل 

     )٥....(فأتى أشعب الباب فأخبرت بمكانه فأمرت بفرش لها ففرشت وجلست وأذنت له

  قالت هند: 

                                                
  / أخبار بشار بن برد٣/٢٤٤/ المصدر نفسھ )  ١
  / أخبار موسى شھوات٣/٣٦٢/) المصدر نفسھ  ٢
  أخبار حماد الراویة /٦/٨٠/ /المصدر نفسھ )  ٣
  /أخبار یحیى المكي٦/١٩٨/المصدر نفسھ  ) ٤
  / أخبار عن الولید وزوجتھ٧/٣٥/ ) األغاني ٥



١٤٤ 
 

  )١(وَنفرش النمارق*** ْن تُقبلوا ُنعانْق إ

ـــال حـــدثنا أبـــي قـــال كـــان المـــأمون قـــد أطلـــق ألصـــحابه الكـــالم  ـــن الفضـــل الهاشـــمي ق ذكـــر محمـــد ب

والمناظرة في مجلسه فناظر بین یدیـه محمـد بـن العبـاس الصـولي علـي بـن الهیـثم جونقـا فـي اإلمامـة 

ــًا فقــال لــه علــي إنمــا فتقلــدها أحــدهما ودفعهــا اآلخــر فلجــت المنــاظرة بینهمــا  إلــى أن نــبط محمــد علی

تكلمت بلسان غیرك ولو كنت في غیر هذا المجلس لسـمعت أكثـر ممـا قلـت فغضـب المـأمون وأنكـر 

   على محمد ما قاله وما كان منه من سوء األدب بحضرته ونهض عن فرشه ونهض الجلساء

إذ ذاك یحجـب المـأمون  فخرجوا وأراد محمد االنصراف فمنعه علي بن صالح صاحب المصـلى وهـو

وقال أفعلت مـا فعلـت بحضـرة أمیـر المـؤمنین ونهـض علـى الحـال التـي رأیـت ثـم تنصـرف بغیـر إذن 

أن  خبرني أحمد قال حدثنا ابن مهرویه عن عبد الرحیم بن أحمـد) أ٢...(اجلس حتى نعرف رأیه فیك

جبه الحاجب وقال لیس باب علي بن زید أیام كان یكتب للعباس بن المأمون فح ىصار إلابن دراج 

هذا وقتك قد رأیت القواد یحجبون فكیف یؤذن لك أنت قال لیست سبیلي سبیلهم ألنه یحب أن یرانـي 

ویكره أن یراهم فلم یأذن لـه فبیناهمـا علـى ذلـك إذ خـرج علـي بـن زیـد فقـال مـا منعـك یـا أبـا سـعید أن 

غضـك أن تحجـب هـذا ثـم قـال یـا تدخل فقال منعني هذا البغیض فالتفت إلى الحاجب فقـال بلـغ بـك ب

أبا سعید ما أهدیت إلي من النوادر قال مرت بي جنازة ومعي ابني ومع الجنازة امرأة تبكیه تقول بـك 

حـــدثني )٣....(یــذهبون إلــى بیـــت ال فــرش فیــه وال وطـــاء وال ضــیافة وال غطــاء وال خبـــز فیــه وال مــاء

إلـى یزیـد بـن مفـرغ إنـي قـد توجهـت إلـى  أن عبید اهللا بـن أبـي بكـرة كتـب: محمد بن الحكم عن عوانة

سجسـتان فــالحق بـي فلعلــك إن قـدمت علــي أال تنـدم وال یــذم رأیـك فتجهــز ابـن مفــرغ وخـرج حتــى قــدم 

حـدثني الصـولي قـال  )٤...(سحستان ممسیا فدخل علیه فشغله بالحدیث وأمر له بمنزل وفـرش وخـدم

غضـب الرشـید  :حدثني المغیرة بن محمد المهلبي قال حـدثنا الزبیـر قـال حـدثني رجـل مـن ثقیـف قـال

یله ثم قال افرشوا لي على دجلـة ففعلـوا فقعـد ل  على أم جعفر ثم ترضاها فأبت أن ترضى عنه فأرق

....ثم قـال أحسـنت یـا ) ذكـر هـارون بـن مخـارق قـال: غنیـت مـوالي الرشـید فبكـى٥(ینظر إلى المـاء 

أمیــر المــؤمنین تــأمر لــي بمنــزل وفــرش وخــادم قــال ذلــك لــك أعــد  مخــارق... ســل حاجتــك فقلــت یــا

    )٦...(الصوت فأعدته فبكى
                                                

  / نسب ابن الزبعرى وأخباره١٥/١٨٥/ /المصدر نفسھ )  ١
  / ذكر عمرو بن معدیكرب ونسبھ١٥/٢٢٥/) المصدر نفسھ  ٢
  / أخبار بن دراج الطفیلي١٦/٢٦٩/المصدر نفسھ  ) ٣
  / أخبار ابن مفرغ ونسبھ١٨/٣٠١/ /األغاني  ) ٤
  / أخبار الزبیر بن دحمان١٨/٣١٦/المصدر نفسھ  ) ٥
  / ذكر مخارق وأخباره١٨/٣٥١/) المصدر نفسھ  ٦



١٤٥ 
 

  جاء ذكر اللفظ في قوله تعالى:

 Mk  j  i    h  g  fl    o  n  mL )١(  

فیتنعمــون فیهمــا { متكئــین علــى یقــول تعــالى ذكــره : { ولمــن خــاف مقــام ربــه جنتــان }   تفســیر اآلیــة:

فرش } فنصب متكئـین علـى الحـال مـن معنـى الكـالم الـذي قبلـه بمعنـى الخبـر عمـن خـاف مقـام ربـه 

وقولـه { علـى فـرش بطائنهـا مـن إسـتبرق وجنـى الجنتـین }  أنه في نعمة وسرور یتنعمون فـي الجنتـین

عنـد العـرب مـا غلـظ مـن الـدیباج یقول تعالى ذكره : بطائن هذه الفرش من غلـیظ الـدیباج واإلسـتبرق 

  )٢(وخشن

وحـدثني علــي بــن حجــر السـعدي أخبرنــا علــي بــن مسـهر عــن هشــام بــن ((: ووردت أیضـا فــي قولــه

  ) ٣())الذي ینام علیه أدما حشوه لیف عروة عن أبیه عن عائشة قالت: إنما كان فراش رسول اهللا 

اللسـان: فـرش یْفـِرش ویْفـُرش وهـو بسـط وقد جـاء تعریـف اللفظـة فـي المعـاجم العربیـة، فقـال صـاحب 

الفــراش وافتــرش فــالن ُترابــًا أو ثوبــًا تحتــه، وقیــل إن الفــراش الــزوج والفــراش المــرأة والفــراش مــا ینامــان 

  ).٥( الِفَراُش واحد الُفُرش) وقال الرازى ٤علیه والفراش البیت،(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٥٤) سورة الرحمن، اآلیة  ١
  ١١/٦٠٥) تفسیر الطبري/ ٢
لیظ منھ ،ح ، رقم باب التواضع في اللباس واالقتصار على الغ أخرجھ مسلم/كتاب اللباس والزینة /)  ٣
،٢٠٨٢/٣/١٦٥٠  
  ) لسان العرب/ مادة ، ف ،ر ،ش  ٤
  ) الصحاح/ نفس المادة ٥
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ا ا  

������������ �

  أول األلفاظ هي:

  الَزَرابي .٢٧

  النصوص: 

كان بالمدینة عرس فاتفق فیه الدالل وطویس والولید المخنث فدخل عبد : عن صالح بن حسان قال

  الرحمن بن حسان فلما رآهم قال ما كنت ألجلس في مجلس فیه هؤالء

فقال له طویس قد علمت یا عبد الرحمن نكایتي فیك وأن جرحي إیاك لم یندمل یعني خبره معه 

ه لعمته الفارعة فاربح نفسك وأقبل على شأنك فإنه ال قیام لك بمن بحضرة عبد اهللا بن جعفر وذكر 

یفهمك فهمي وقال له الدالل یا أخا األنصار إن أبا عبد النعیم أعلم بك مني وسأعلمك بعض ما 

  :ثم اندفع ونقر بالدف وكلهم ینقر بدفه معه فتغنى أعلم به

  )١(مبثوثٌة وَنَماِرُقهَزَراِبیُّه *** وریٍم أَحمَّ المقلتین ُمَوشٍَّح 

فلمـا نزلـوا هجـر قـالوا للزرقـاء بنـت زهیـر وكانـت كاهنـة مـا خرجت فرقة من األشـعریین نحـو البحـرین 

  :تقولین یا زرقاء قالت سعف وٕاهان وتمر وألبان خیر من الهوان ثم أنشأت تقول

  .....ودِّع ِتهامَة ال َوداَع ُمَخاِلقٍ 

مقــام وتنــوخ مــا ولــد مولــود وأنقفــت فــروخ إلــى أن یجــيء  فقــالوا لهــا فمــا تــرین یــا زرقــاء فقالــت

غراب أبقع أصمع أنزع علیه خلخاال ذهـب فطـار فألهـب ونعـق فنعـب یقـع علـى النخلـة السـحوق بـین 

الدور والطریق فسیروا على وتیرة ثم الحیرة الحیرة فسمیت تلك القبائل تنوخ لقـول الزرقـاء مقـام وتنـوخ 

إلـى اآلن فـي تنـوخ ولحـق سـائر قضـاعة مـوت ذریـع وخرجـت فرقـة صـاروا فولحق بهم قوم من األزد 

من بني حلوان بن عمـران بـن الحـاف بـن قضـاعة یقـال لهـم بنـو تزیـد فنزلـوا عبقـر مـن أرض الجزیـرة 

  )٢... (فنسج نساؤهم الصوف وعملوا منه الزرابي فهي التي یقال لها العبقریة

  )٣( M  v  uL     في قوله تعالى: جاء ذكر اللفظ وقد

  تفسیر اآلیة:

                                                
  / أخبار حسان بن ثابت٤/٢٨١/األغاني)  ١
  / أخبار خزیمة بن نھد ونسبھ١٣/٨٩/المصدر نفسھ  ) ٢
 ١٦) سورة الغاشیة، اآلیة  ٣
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وقوله : { وزرابي مبثوثة } یقول تعالى ذكره : وفیها طنافس وبسط كثیرة مبثوثة مفروشة والواحدة : 

  )١(ل رقیقمزربیة وهي الطنفسة التي لها خ

وقد عرفها علماء المعاجم: وقیل كل ما بسط واتكئ علیه وقیل هي الطنافس وفي الصحاح 

وقال الفراء هي الطنافس لها خمل  ،زربیة بفتح الزاي وسكون الراء) والواحد من كل ذلك ٢النمارق(

  ).٣رقیق(

  

  السِّتر  .٢٨

  النصوص: 

قال شهدت عمر بن أبي ربیعة وجمیل بن عبد اهللا العذري وقد اجتمعـا بـاألبطح فأنشـد جمیـل 

  قصیدته التي یقول فیها: 

  (*)َب الُبْخلثَینُة أو أبدْت لنا جانلقد فرح الواشون أن َصَرَمت حبِلي *** بُ 

حتى أتى على آخرها ثم قال لعمر یا أبا الخطاب هل قلت في هذا الروي شیئًا قال نعم قال 

  فأنشدنیه فأنشده قوله: 

  )٤فقالْت وأْرَخْت جانَب الّستر إنما *** معي َفَتّكلْم غیَرذي ِرْقبٍة َأْهِلي(

عن ابن أبي عبیدة قال أتى نصیب مكة فأتى المسجد لیال فبینما هو كذلك إذ طلع ثالث نسوة 

فجلسن قریبًا منه وجعلن یتحدثن ویتذاكرن الشعر والشعراء وٕاذا هن أفصح النساء فقالت إحداهن 

  قاتل اهللا نصیبًا حیث یقول: 

  )٥ِة والّسْتِر(أَالم على َلْیَلى ولو أستطیعها *** وُحْرمِة ما بین الَبِنی

  قال حسان بن ثابت: 

  )٦فارسي خیٍل إذا ما أمسكْت *** ربُة الِخْدِر بأطراِف السُُّتْر(

لشرب قال إبراهیم الموصلى قال لي الرشید یومًا یا إبراهیم إني قد جعلت غدا للحریم وجعلت لیلة ل

وال تشرب نبیذا وكن بحضرتى في وقت العشاء فقال ولئن   مع الرجال فال تشتغل غدا بشيء

                                                
  ١٢/٥٥٥) تفسیر الطبري/ ١
  ) لسان العرب ، مادة ، ز ، ر ،ب  ٢
  ) كتاب العین ، نفس المادة ٣

  ١٧٣م/ص٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥*) دیوان جمیل بثینة/ جمعھ امیل بدیم یعقوب/ دار الكتاب العربي/ بیروت لبنان/
  / ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة١/١٢٤/ األغاني)  ٤
  / ذكر نصیب وأخباره١/٣٦٢/ المصدر نفسھ )  ٥
  اره/ ذكر قیس بن الخطیم وأخب٣/١٨/  ) المصدر نفسھ ٦
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تأخرت أو اعتللت بشئ ألضربن عنقك... وركبت قاصدا إلیه فلما قربت من فناء داره مررت بفناء 

قصر وٕاذا زنبیل كبیر مستوثق منه بحبال أربع وجاریة قائمة تنتظر إنسانًا قد یجلس فیه فنازعتني 

كأنهن المها جلوس فضحكن  فیه... ثم خرجت فنزلت فإذا جوارٍ نفسي حتى غلبتني فنزلت وجلست 

وقلن قد جاء واهللا من أردناه فلما رأینني من قریب قلن یا عدو اهللا ما أدخلك إلینا فقالت إحداهن أما 

من أردناه فقد فات وما هذا إال ظریف نعاشره عشرة جمیلة فأخرج الطعام ودعیت إلى أكله... ثم 

جوار لهن فغنین غناء ملیحا فغنت إحداهن صوتا  نشرب وأخرجن إلي ثالث بیذ فجعلناجيء بالن

 هذا له فقلت كذبت لیس هذا له هذا لمعبد لمعبد فقالت إحدى الثالث من وراء الستر أحسن إبراهیم

)  عن إسحاق قال: حضرت باب أمیر المؤمنین الرشید فقیل لي إنه نائم فانصرفت فلقیني ١....(

لي ما الخبر فقلت أمیر المؤمنین نائم فقال لي فسر بنا إلى المنزل حتى نخلو  جعفر بن یحیى فقال

جمیعًا بقیة یومنا وتغنیني وأغنیك فصرنا إلى منزله ودعا بالطعام فطعمنا وأمر بإخراج الجواري فلما 

وضع الشراب دعا بقمیص حریر فلبسه ودعا بالحاجب فتقدم وأمره أال یأذن ألحد من الناس إال عبد 

لملك فأذنوا له یعنى رجال كان یأنس به ویمازحه ثم أخذنا في شأننا فواهللا إني لعلى حالة سارة ا

وغلط الحاجب ولم یفرق بینه وبین الذي عبد الملك بن صالح قد أقبل عجیبة إذ رفع الستر وٕاذا 

ول ما عن مروان بن بشر بن أبي سارة مولى الولید بن یزید قال أ،) ٢(...یأنس به جعفر بن یحیى

ارتفعت به منزلة حبابة عند یزید أنه أقبل یوما إلى البیت الذي هي فیه فقام من وراء الستر فسمعها 

أمر  )٣.(ه..تترنم وتغنى فرفع الستر فوجدها مضطجعة مقبلة على الجدار فعلم أنها لم تعلم ب

  المأمون بإحضار مخارق المغنى فأحضر فقال یا مخارق أتغنى قال نعم. 

  ال ما صنعت شیئا فهل تعرف من یقوله أحسن مما تقوله قال نعم علویة األعسر. فغناه فق

واحتفـل فقـال مـا صـنعت شـیئًا أتعـرف مـن فأمر بإحضاره فكأنه كان وراء الستر فأمره أن یغنیه فغناه 

) أخبرني عمي قال حـدثني عبـد اهللا بـن عبـد ٤.(شیخنا هن مما تقوله قال نعم عمرو بن بانیقوله أحس

اهللا بن حمدون قال حدثني أبي قال: غضب المعتصم على مخـارق فـأمر بـه أن یجعـل فـي المـؤذنین 

ویلزمهم ففعل ذلك وأمهل حتى علـم أن المعتصـم یشـرب وأذنـت العصـر فـدخل هـو إلـى السـتر حیـث 

ورحمـة اهللا وبركاتـه الصـالة ر المـؤمنین یقف المؤذن للسالم ثم رفع صوته وقـال السـالم علیـك یـا أمیـ

یرحمـك اهللا فبكــى حتــى جــرت دموعــه وبكــى كــل مــن حضـره ثــم قــال أدخلــوه إلــي ثــم أقبــل علینــا وقــال 

                                                

  / نسب إبراھیم الموصلى ٥/٢٥٦/  األغاني ١ )
  / أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٤٢٠/ المصدر نفسھ )  ٢
  / أخبار حبابة١٢٤ـ ١٥/١٢٣/ المصدر نفسھ )  ٣
  یكرب وأخباره / ذكر عمرو بن معد١٥/٢٢٧/ المصدر نفسھ  ) ٤
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) عن أبي عبیـدة قـال دخـل أبـو نخیلـة ١...(سمعتم هكذا قط هذا الشیطان ال یترك أحدا یغضب علیه

خلـف سـتر فأنشـد أبـو نخیلـة مدیحـه لـه على عر بن هبیرة وعنده رؤبة قد قام مـن مجلسـه فاضـطجع 

ثم قال ابن هبیرة یا أبا نخیلة أي شيء أحدثت بعدنا فاندفع ینشده أرجوزة لرؤبـة فلمـا توسـطها كشـف 

ــا نخیلــة فقطــع إنشــاده وقــال بخیــر أبــا رؤبــة الســتر  ــا أب وأخــرج رأســه مــن تحتــه فقــال لــه كیــف أنــت ی

بـــن الكلبـــي قـــال: كـــان مـــن حـــدیث عبیـــد  ) عـــن هشـــام٢.(..العجـــاج فمعـــذرة إلیـــك مـــا علمـــت بمكانـــك

األبرص وقتله المنذر بن ماء السماء كان له یومان في السنة یوم یسمیه یوم النعیم ویـوم یسـمیه یـوم 

البؤس فإذا كان یوم نعیمه أتى بأول من یطلع علیه فأعطاه رأس ظربان أسود ثـم أمـر بـه فـذبح فبینـا 

األبــرص األســدي قــال فنـزل وطعــم وشــرب وبینــه هـو جــالس فــي یــوم بؤسـه إذ اشــرف علیــه عبیــد بـن 

وبین الناس حجاب ستر یـراهم منـه وال یرونـه فـدعا بعبیـد مـن وراء السـتر فقـال مـا تـرى یـا عبیـد قـال 

  )  یقول نصیب في مدحه لهارون الرشید: ٣..(.أرى الحوایا علیها المنایا

ُل( إذا انَبلج الَباباِن والستُر دوَنه*** َبَدا مثل ما یبدو األغرّ    )٤المحجَّ

M  w   v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l    k   j  جاء ذكر اللفظ في قوله تعالى:

    xL )٥(  

  تفسیر اآلیة:

 یقول تعالى ذكره:

وجد ذو القرنین الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وذلك أن أرضهم ال جبل فیها 

  )٦(وٕانما یغورون في المیاه أو یسربون في األسراب وال شجر وال تحتمل بناء فیسكنوا البیوت

 : هجاء ذكر لفظة الستر في الحدیث النبوي وهو قول

حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهیم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة ((

وأنا متسترة بقرام فیه صوره فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكة ثم  قالت: دخل علي رسول اهللا 

   ))قال إن من أشد الناس عذابا یوم القیامة الذین یشبهون بخلق اهللا

  .أي متخذة سترا: متسترة 

                                                
  / ذكر مخارق وأخباره١٨/٣٨٠/ األغاني )  ١
  أبي نخیلة ونسبھ رأخبا /٢٠/٤١٨/المصدر نفسھ )  ٢
  / أخبار عبید بن األبرص ونسبھ٢٢/٩٦/ ) المصدر نفسھ  ٣
  / أخبار نصیب األصغر٢٣/٦/ المصدر نفسھ )  ٤
 )٩٠) سورة الكھف / آیة ( ٥
 ٨/٢٧٦) تفسیر الطبري/ ٦
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  )١. (هو الستر الرقیق : بقرام 

ما كان وكذا  قال صاحب اللسان ستر الشيء یستره سترًا أخفاه وقال الرازي هو ما یستر به كائنا

  )٢( الستارة والجمع الستائر وستر الشيء غطاه.

        

  الَسِریر .٢٩

  النصوص:

قال حدثني كردم بن معبد المغنى مولى ابن قطن قال: مات أبي وهو في عسكر الولید بـن یزیـد وأنـا 

معه فنظرت حین ُأخرج نعشـه إلـى سـالمة القـس جاریـة یزیـد بـن عبـد الملـك وقـد أضـرب النـاس عنـه 

  ون إلیها وهي آخذه بعمود السریر وهي تبكي أبي وتقول: ینظر 

  قد َلَعْمري بُت َلْیلي *** كأخي الداِء الَوِجیع

قــال كــردم وكــان یزیــد أمــر أبــي أن یعلمهــا هــذا الصــوت فعلمهــا إیــاه فندبتــه بــه یومئــذ قــال فلقــد رأیــت 

) عــن حمــاد بــن ٣( الولیــد بــن یزیــد والغمــر أخــاه متجــردین فــي قمــیص ورداءیــن بــین یــدي ســریره...

إســحاق عــن أبیــه عــن الهیــثم بــن علــي عــن حمــاد الراویــة قــال: كتــب الولیــد بــن یزیــد إلــى یوســف بــن 

  عمر:

أما بعد فإذا قـرأت كتـابي هـذا فسـرح إلـى حمـاد الراویـة علـى مـا أحـب مـن دون البریـد وأعطـه عشـرة  

  آالف درهم یتهیأ بها. 

السـمع والطاعـة فقـال: یـا دكـین مـر شـجرة یعطیـه عشـر قال: فأتاه الكتاب وأنا عنـده فنبـذه إلـي فقلـت 

الف درهم فأخذتها. فخرجت حتى انتهیت إلى الولید وهو بالبخراء فاستأذنت علیـه فـأذن لـي فـإذا هـو 

إزار ورداء یقیئان الزعفران قیئا وٕاذا عنده معبد ومالك بن أبي على سریر ممهد وعلیه ثوبان أصفران 

   حتى سكن جأشي ثم قال أنشدني السمح وأبو كامل مواله فتركني

  ...أِمَن المنوَن وَرْیِبها تتوّجع

) قال كثیر بن كثیر السهمي لما ماتت الثریا أتاني الغریض فقال ٤فأنشدته حتى أتیت على آخرها(

  لي قل لي شعرًا أبك به علیها فقلت: 

                                                
  ٣/١٦٦٦/ج/٢١٠٧/ باب تحریم تصویر صورة الحیوان........./ح رقم أخرجھ مسلم/كتاب اللباس والزینة)  ١
  ) اللسان، مختار الصحاح، مادة س، ت، ر  ٢

  *   ) السنور: القط (اللسان/مادة/سنر)
  /  ذكر معبد وبعض أخباره٤٥ـ ١/٤٤) األغاني/  ٣
  / أخبار ابن عائشة ونسبھ٢/٢٠٣/  األغاني)  ٤



١٥١ 
 

  َأِمْن َرَمٍد بكیِت فُتْكحِلیَناأَال یاعیُن َماَلك َتْدَمِعیَنا *** 

) قـال حـدثني أبـي قـال قـال الشـعبي دخلـت ١قال: وأخبرني من رآه بین عمـودي سـریرها وینـوح بـه...(

المسجد فإذا أنـا بمصـعب بـن الزبیـر علـى سـریر جـالس والنـاس عنـده... قـال مصـعب یـا شـعبي هـل 

تعرف هذه فقلت نعم قال ومن هـي قلـت سـیدة نسـاء المسـلمین عائشـة بنـت طلحـة قـال ال ولكـن هـذه 

  لتي یقول فیها الشاعر كذا وكذا.لیلى ا

فدنوت  في المسجد فسلمت فلما رآني قال لي ادنفلما كان العشي رحت وٕاذا هو جالس على سریره 

حتى وضعت یدي على مرافقه فأصغى إلي فقال هل رأیت مثل ذلك إلنسان قط قلت ال واهللا قال 

بد اهللا بن أبي فروة فقال أعطه أفتدري لم أدخلناك قلت ال قال لتحدث بما رأیت ثم التفت إلى ع

)  عن األصمعي ٢... (عشرة آالف درهم وثالثین ثوبا فما انصرف یومئذ أحد بمثل ما انصرفت به

قال حدثني أبو عمرو بن العالء قال رأیت هالل بن أسعر میتا ولم أره حیا فما رأیت أحدًا على 

ان األشقر قال: كنت عامال لعبد ) حدثني أبو أمیة القرشي قال: حدثنا رحم٣سریر أطول منه.(

الملك بن مروان بمكة فنمي إلیه أن رجال أسود یقال له سعید بن مسجح أفسد فتیان قریش فكتب 

إلي أن أقبض ماله وسیره ففعلت فتوجه ابن مسجح إلى الشام فصبه رجل له جوار مغنیات في 

حتى بلغا دمشق فدخال مسجدها طریقه فقال له أین ترید فأخبره خبره وقال له أرید الشام فصحبه 

فسأال من أخص الناس بأمیر المؤمنین فقالوا هؤالء النفر من قریش فوقف ابن مسجح علیهم ثم قال 

یافتیان هل فیكم من یضیف رجال غریبا من أهل الحجاز فنظر بعضهم إلى بعض وكان علیهم 

منهم تذمم فقال أنا أضیفك فذهبوا  موعد أن یذهبوا إلى قینة یقال لها برق األفق فتثاقلوا به إال فتى

جمیعًا إلى بیت القینة فلما أتوا بالغداء قال لهم سعید إني رجل أسود ولعل فیكم من یقذرني فأنا 

أجلس وآكل ناحیة وقام فاستحیوا منه وبعثوا إلیه بمأكل فلما صاروا إلى الشراب قال لهم مثل ذلك 

قد وضع لهما وخرجت جاریة حسنة الوجه والهیئة ففعلوا به وأخرجوا جاریتین فجلستا على سریر 

وشماله قال ابن مسجح  وهما معها فجلست على السریر وجلستا أسفل منها عن یمین السریر

  فتمثلت هذا البیت

  )٤..(بَدْت لَك خلَف السَّجِف أم أنت َحالم ***فقلُت أشمٌس أم َمصابیٌح ِبیَعٍة 

  ثة األمین والمأمون والمؤتمن قال أبو العتاهیة: لما عقد الرشید والیة العهد لبنیه الثال 

                                                
  / ذكر الغریض وأخباره٢/٣٥٩/ المصدر نفسھ  ) ١
  یض وأخباره/ ذكر الغر٣٧٤ـ ٢/٣٧٣/المصدر نفسھ )  ٢
  / أخبار ھالل ونسبھ٣/٦٩/ المصدر نفسھ )  ٣
  / أخبار ابن مسجح ونسبھ٣/٢٨٠/ ) األغاني ٤



١٥٢ 
 

  )١بنو المصطَفى هاروَن حوَل َسِریِره *** َفَخْیر ِقَیاٍم حوَله وُقعوِد(

قال محمد بن الحارث بن بسخنر أنه في یوم هجم  رسل الخلیفة علیه فما أمهلوه حتـى ركـب وصـار 

إلــى الــدار فادخــل الحجــرة وٕاذا المتوكــل فــي الموضــع الــذي كــان فیــه الواثــق علــى ســریر بعینــه وٕالــى 

  جانبه فریدة. 

نینـى فتـأبي ذلـك فقـال لهـا فلما رآه قال ویحك أما ترى ما أنا فیه من هذه أنا منذ غدوة أطالبها بـأن تغ

 أتخــالفین ســیدك وســیدنا ثــم انــدفعت تغنــى ثــم ضــربت بــالعود األرض ثــم رمــت بنفســها عــن الســریر

)عــن ٢...(ومــرت تعــدو وهــي تصــیح واســیداه فقــال لــي ویحــك مــا هــذا فقلــت ال أدري واهللا یــا ســیدي

بـد العزیـز علـى المنذر بن عبـد اهللا الحزامـي: أن عـراك بـن مالـك كـان مـن أشـد أصـحاب عمـر بـن ع

بنى مروان في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من أیدیهم فلما ولي یزید بن عبد الملك ولـي عبـد 

الواحـد بـن عبــد اهللا المدینـة فقــرب عـراك بـن مالــك وقـال صــاحب الرجـل الصـالح وكــان ال یقطـع أمــرا 

  دونه وكان یجلس معه على سریره. 

عبد الملك أن ابعث مع عراك بـن مالـك حرسـیا حتـى ینزلـه أرض  فبینا هم معه إذ أتاه كتاب یزید بن

  دهلك وخذ من عراك حمولته. 

) قــال ٣...(خــذ بیــد عــراك فــابتع مــن مالــه راحلــة فقــال لحرســي بــین یدیــه وعــراك معــه علــى الســریر 

الكرانــي فــي خبــره واللفــظ لــه كــان أبــو العبــاس جالســًا فــي مجلســه علــى ســریره وبنــو هاشــم دونــه علــى 

سي وبنو أمیـة علـى وسـائد قـد ثنیـت لهـم كـانوا فـي أیـام دولـتهم یجلسـون هـم علـى والخلفـاء مـنهم الكرا

)، تــزوج عبــد اهللا بــن أبــي كثیــر مــولى بنــى مخــزوم بــالعراق فــي والیــة مصــعب بــن ٤علــى الســریر...(

الزبیر امرأة من بنـى عبـد بـن بغـیض بـن عـامر بـن لـؤي ففـرق مصـعب بینهمـا فخـرج حتـى قـدم علـى 

   بن الزبیر بمكة فقال: عبد اهللا

  )٥حتى أتیُت خلیفَة الرحمن *** ممهودًا سریرهُ(

قال حدثني إسحاق الموصلي قال غنى الولید بن یزید في شعر إلسماعیل بن یسار فطرب الولید 

).عن خالد بن سعید بن عمرو بن سعید عن أبیه قال: لم یكن یجلس ٦حتى نزل عن فرشه وسریره.(

                                                
  / ذكر نسب أبي العتاھیة ٤/١١٠/ المصدر نفسھ )  ١
  فریدة / أخبار٤/١٢٤/ المصدر نفسھ )  ٢
  / ذكر األحوص وأخباره٤/٢٥٢/ ) المصدر نفسھ  ٣
  / ذكر أخبار أبي سعید٤/٣٣٨/  المصدر نفسھ)  ٤
  / ذكر أخبار یونس الكاتب ٤/٣٩٢/ األغاني )  ٥
  / أخبار إسماعیل بن یسار٤/٤٠٩/ المصدر نفسھ )  ٦



١٥٣ 
 

). حدثنا عمر ن شبة قال ١نه على سریره إال العباس بن عبد المطلب(مع عثمان رضي اهللا ع

حدثني إسحاق قال: لما ولي المعتصم دخلت إلیه في جملة الجلساء والشعراء فهنأه القوم نظما ونثرا 

  وهو ینظر إلي مستنطقًا فأنشدته: 

  أنُتم أهل الخالفِة فینا *** ولكم ِمنبُرها والسریر

  فأنشده:  ودخل إسحاق على الواثق

  )٢قد أِمن الناُس به المحظورا *** إذا عَال الِمْنَبَر والسریرا(

قــال إســماعیل بــن جــامع مــا شــعرت إال وأمیــر المــؤمنین جعفــر بــن یحیــى قــد أقــبال مــن وراء 

الستر الذي كان یخرج منه الخادم فقـل لـي الفضـل بـن الربیـع هـذا أمیـر المـؤمنین قـد أقبـل إلیـك فلمـا 

) قـال إسـماعیل بـن جـامع بینمـا أنـا فـي غرفـة لـي بـالیمن وأنـا مشـرف ٣ائمـا....(صـعد السـریر وثـب ق

على مشرعة إذ أقبلت أمة سوداء على ظهرها قربة فمألتها وضعتها على المشرعة لتستریح وجلسـت 

فغنت فقلت یا جاریة بحقي علیك ردي علي الصوت فقد ذهبت عنى منه نمـة فقـال ال واهللا مـا مثلـك 

نت تقیس أوله على آخره ولست أفعل إال بدرهمین ثم قالت إنك تستكثر فیـه أربعـة تذهب عنه نغمة أ

دراهم وكأني بك قد أصبت به أربعة آالف دینار فكنت عنـد هـارون یومـا وهـو علـى سـریره فقـال مـن 

) قـال حـدثني أبـو جعفـر الشـویفعى رجـل مـن أهـل مكـة قـال قـدم ٤غنانا فأطربني فلـه ألـف دینـار....(

) عن صالح بن حسان ٥د الملك مكة في حر شدید فكان ینقل سریره بفناء الكعبة....(سلیمان بن عب

قال أخبرني قال أخبرني نافع مولى عبد اهللا بـن جعفـر ومـا رأیـت أحـد قـط كـان أشـكل ظرفـا وال أزیـن 

في مجلس وال أحسن غناء منه قال: قدمنا مع عبـد اهللا بـن جعفـر مـرة علـى معاویـة فأرسـل إلـى یزیـد 

لــیال فقلــت أكــره أن یعلــم أمیــر المــؤمنین مكــاني عنــدك فیشــكوني إلــى ابــن جعفــر وكــان بــاب  یــدعوني

بن جعفر قـال هـذا واهللا صـوت نـافع  یزید في سقیفة معاویة فسمع صوتي فقال البن جعفر ما هذا یا

فـدخل علینـا فلمـا أحـس بـه یزیــد تنـاوم فقـال لـه معاویـة مالـك یــا بنـي قـال صـدعت فرجـوت أن یســكن 

بصــوت هــذا فقــال لــي ابــن جعفــر ویلــك هــل شــرب شــیئا قلــت ال واهللا قــال واهللا إنــي ألرجــو أن عنــى 

یكـون مـن فتیـان بنـي عبــد منـاف ثـم قـدمنا علــى یزیـد مـع عبـد اهللا بــن جعفـر بعـدما اسـتخلف فأجلســه 

) عن أحمد بـن عبـد العزیـز بـن علـي بـن میمـون عـن معـن بـن خـالد عـن أبیـه ٦معه على سریره....(
                                                

  / ذكر باقي خبر الولید بن عقبة٥/١٣٥/ المصدر نفسھ )  ١
  / أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٣١٣/ المصدر نفسھ )  ٢
  / ذكر ابن جامع ٦/٣٣٢/ المصدر نفسھ  ) ٣
  /  ذكر ابن جامع وخبره٦/٣٥١/ ) المصدر نفسھ  ٤
  / أخبار أبي دھبل ونسبھ٧/١٥٠/ المصدر نفسھ )  ٥
 / أخبار أبي دھبل ونسبھ٨/١٥٢/ األغاني )  ٦



١٥٤ 
 

ستنزل عبد اهللا زفر بن الحارث الكالبي من قرقیسیا أقعده معه على سریره فدخل علیه ابن قال: لما ا

ذي الكالع فلما نظر إلیه مع عبد الملك على السریر بكى فقال له ما یبكیـك فقـال یـا أمیـر المـؤمنین 

كیـف ال أبكــى وســیف هــذا یقطـر مــن دمــاء قــومى فـي طــاعتهم لــك وخالفــه علیـك ثــم هــو معــك علــى 

ر وأنــا علــى األرض قــال إنــى لــم أجلــس معــي أن یكــون أكــرم علــي منــك ولكــن لســانه لســانى الســری

وحدیثــه یعجبنــي فبلغــت األخطــل وهــو یشــرب فقــال أمــا واهللا ألقــولن فــي ذلــك مقامــا لــم یقمــه ابــن ذي 

الكالع ثم خرج حتى دخـل علـى عبـد الملـك مـا أخـرج هـذا منـك یـا أبـا مالـك إال خطـة فـي رأسـك قـال 

ا أمیر المؤمنین حین تجلس عدو اهللا هذا معـك علـى السـریر قـال قـبض عبـد الملـك رجلـه أجل واهللا ی

) حـدثني أبـي ١...(وقال أذهب اهللا حزازات تلـك الصـدورصدر زفر فقلبه عن السریر،  ثم ضرب بها

قــال لمــا خــرج المعتصــم إلــى عموریــة اســتخلف الواثــق بســر مــن رأى فكانــت أمــوره كلهــا كــأمور أبیــه 

جلساء والمغنین أن یبكروا إلیه یوما حدد لهم ووجه إلى إسحاق فحضر الجمیع فقال لهـم فوجه إلى ال

الواثق إني عزمـت علـى الصـبوح ولسـت أجلـس علـى سـریر حتـى أخـتلط بكـم ونكـون كالشـيء الواحـد 

فاجلسوا معي حلقة ولیكن كل جلـیس إلـى جانبـه مغـن فجلسـوا كـذلك فقـال الواثـق أنـا أبـدأ فأخـذ عـودا 

وا مـن بعـده حتـى انتهـى إلـى إسـحاق لـم یغـن وفعـل هـذا ثـالث مـرات فوثـب الواثـق فجلـس فغنى وشرب

  ) لما قتل المتوكل قال أبو العنبس الصیمري: ٢على سریره.. (

  )٣على قتیٍل من بني هاشٍم *** بین سریر الُملك والِمْنَبِر(

ابـن جفنـه فلمـا سـمع ابـن قال یزیـد بـن عبـد المـدان فیمـا كـان بینـه وبـین القیسـیین شـعرا غـدا بـه علـى 

) یقــول ابــن قــیس الرقیــات هــذه ٤جفنــه هــذا القــول عظــم یزیــد فــي عینــه وأجلســه معــه علــى ســریره...(

  األبیات یمدح بها عبد الملك بن مروان فقال: 

  )٥متعّطف األعیاِص حولَ *** سِریرها وِفنائها(

تمع هو وحماد جرد عن حماد عن أبیه قال قدم مطیع بن إیاس من سفر فقدم بالغرائب فاج 

بصدیقته ظبیة الوادي وكان عجرد على الخروج مع محمد بن أبي العباس ج مع محمد بن أبي 

العباس إلى البصرة وكان مطیع قد أعطى صاحبته من طرائف ما أفاد فلما جلسوا یشربون غنت 

  ظبیة الوادي فقالت: 

                                                
  / ذكر األخطل وأخباره٣٠٨ـ ٨/٣٠٧/المصدر نفسھ  ) ١
  / نسب األشھب بن رمیلة٩/٣٤٠/ ) المصدر نفسھ  ٢
  / أخبار البحترى نسبھ٢١/٦٠/المصدر نفسھ )  ٣
  / أخبار األعشى١٢/٢١٤/ األغاني  ) ٤
  أم البنین ر/ أخبا١٢/٢١٤/ المصدر نفسھ )  ٥
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  )١(عجبت لمن أمسى محب�ا ولم یكن *** له كَفٌن في بیته وسریُر 

عن علي بن محمد النوفلى عن أبیه أن جعفر بن سلیمان اشترى الزرقاء صاحبة ابن رامین بثمانین 

ألف درهم وسترها عن أبیه وأبوه یومئذ على البصرة في خالفة المنصور وقد تحرك في تلك األیام 

دخل رجل ) ٢عبد اهللا بن علي فهجم علیهما یومًا سلیمان بن علي فأخفیا العود تحت السریر...(

على المغیرة فقال له: إني رأیت أبا موسى في جانب المسجد علیه برنس فقال له المغیرة ما جاء 

زائرًا وال تاجرًا فدخلنا علیه ومعه صحیفة ملء یده فلما رآنا قال األمیر فأعطاه أبو موسى الكتاب 

محمد النوفلي قال  ) حدثنا علي بن٣فلما قرأه ذهب یتحرك عن سریره فقال أبو موسى مكانك....(

هاشم: أنه لم یصل على أحد بعد   رسول  بنيحدثني أبي عن أبیه وعمومته وجماعة من شیوخ  

اهللا بغیر إمام إال سكینة بنت الحسین علیه السالم فإنها ماتت وعلى المدینة خالد بن عبد الملك 

ثوا حدثا حتى أجيء فأصلى تحد فأرسلوا إلیه فآذنوه بالجنازة وذلك في أول النهار فأرسل إلیهم ال

علیها وجلسوا ینتظرونه حتى جاءت الظهر فأرسلوا إلیه فقال ال تحدثوا فیها شیئا حتى أجيء 

فجاءت العصر ثم لم یزالوا ینتظرونه حتى صلیت العشاء كل ذلك یرسلون إلیه فال یأذن لهم حتى 

یصلون علیها جمعًا جمعا صلیت العتمة ولم یجيء ومكث الناس جلوسا حتى غلبهم النعاس فقاموا 

فقال الحسین بن علي علیه السالم من أعان بطیب رحمه اهللا ونهض ابن أختها محمد بن عبد اهللا 

أصبح وقد العثماني فأتى عطارًا كان بعرف عنده عودا فاشتراه ثم أتى به فسجر حول  السریر حتى 

  )٤(فرغ منه فلما صلیت الصبح أرسل إلیهم صلوا علیها وادفنوها 

قال حدثني إبراهیم بن المدبر قال: مرض المتوكل مرضه خیف علیه منها ثم عوفي وأذن للناس في 

اســتدنانى حتــى قمــت وراء الفــتح  رآنــيالوصــول إلیــه فــدخلوا علــى طبقــاتهم كافــة ودخلــت معهــم فلمــا 

  ونظر إلي مستنطقا فأنشدته: 

  )٥البدُر ینِطق بیننا *** َأْم جعفُر فوَق السریِر(

  قال مؤمل في المهدي: 

ل الرحمن هذا *** على هذا بالمنابر والسَّریِر(   )٦ولكن فضَّ

  ورد لفظ السریر في القرآن الكریم بصیغة الجمع في قوله تعالى:     
                                                

  / أخبار مطیع بن یاس ١٣/٣١٢/ المصدر نفسھ )  ١
  / ذكر سالمة الزرقاء١٥/٦١/ المصدر نفسھ )  ٢
  / أخبار مقتل ربیعة ونسبھ ١٦/١٠٦/  المصدر نفسھ) ٣
  / أخبار عروة بن أذینة ونسبھ٣٤٣/ ١٨/ األغاني  ) ٤
  إبراھیم بن المدبر ر/ أخبا٢٢/١٦١/المصدر نفسھ )  ٥
  / أخبار مؤمل ونسبھ٢٢/٢٤٩/ المصدر نفسھ )  ٦
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 M          ¾       ½  ¼L )١ (  

  تفسیر اآلیة:

  )٢(بعضعلى سرر متقابلین } یعني : أن بعضهم یقابل بعضا وال ینظر بعضهم في قفا 

  :جاء ذكر اللفظ في قوله

حــدثنا إســحاق بــن إبــراهیم أخبرنــا جریــر عــن منصــور عــن إبــراهیم عــن األســود عــن عائشــة قالــت ((

فیتوسـط السـریر  عدلتمونا بالكالب والحمر لقد رأیتنـي مضـطجعة علـى السـریر فیجـيء رسـول اهللا 

  ) ٣())فیصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السریر حتى أنسل من لحافي

  أما في المعاجم فقد جاء تعریف اللفظة وهو:

قــال صــاحب اللســان: الســریر هــو المضــطجع وقــال هــو الــذي یجلــس علیــه وقــد یعبــر بالســریر عــن 

  ).٤ى أِسرة وُسُرر(الملك والنعمة، وقال الخلیل: هو مستقر العیش والجمع عل

وقد ورد ذكر اللفظة في القرآن عدة مرات ولكن بصیغة الجمع، ووردت أیضا في الحدیث النبوي 

بصیغة اإلفراد، أما في كتاب األغاني جاءت مرة واحده فقط بصیغة الجمع،ومرتین مثنى واثنتان 

  وسبعون مرة بصیغة المفرد.

  

   يِّ سِ رْ الكُ  .٣٠

  النصوص: 

لمـا ضـاد ابـن سـریج  یـى قـال قـال حمـاد قـال أبـي قـال محمـد بـن سـعیدأخبرني الحسین بن یح

الغریض وناوأه جعل ابن سریج ال یغني صوتا إال عارضه فیه الغریض فغنى فیـه لحنـا غیـره وكانـت 

بــبعض أطــراف مكــة دار یأتیانهــا فــي كــل جمعــة ویجتمــع لهمــا نــاس كثیــر فیوضــع لكــل واحــد منهمــا 

ــ حــدثني النصــیب أبــو محجــن أنــه خــرج هــو  )٥ویرتادانــه..(اء كرســي یجلــس علیــه ثــم یتناقضــان الغن

یـوم أمطـرت فیـه السـماء فقـال هـل لكـم فـي أن نركـب جمیعـا فنسـیر حتـى نـأتي فـي وكثیر واألحوص 

العقیــق فنمتــع فیــه أبصــارنا فقــالوا نعــم فركبــوا أفضــل مــا یقــدرون علیــه مــن الــدواب ولبســوا أحســن مــا 

ســاروا حتــى أتــوا العقیــق فجعلــوا یتصــفحون ویــرون بعــض مــا یقــدرون علیــه مــن الثیــاب وتنكــروا ثــم 
                                                

  ٤٤) سورة الصافات اآلیة  ١
  ١٠/٤٨٤) تفسیر الطبري/ ٢
  ١٥٢/ باب االعتراض بین یدي المصلي ح/ رقم ١/٣٦٦مسلم/ أخرجھ )  ٣
   لسان العرب / كتاب العین مادة ، س ، ر ، ر) ٤
  / أخبار ابن سریج ونسبھ١/٢٦٨/األغاني)  ٥
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یشتهون حتى رفع لهم سواد عظـیم فـأموه حتـى أتـوه فـإذا وصـائف ورجـال مـن المـوالي ونسـاء بـارزات 

فســألنهم أن ینزلــوا فاســتحیوا أن یجیبــوهن مــن أول وهلــة فقــالوا ال نســتطیع أو نمضــي فــي حاجــة لنــا 

وهن فسألنهم النزول فنزلوا ودخلت امرأة من النساء فاسـتأذنت لهـم فحلفنهم أن یرجعوا إلیهن ففعلوا وأت

فلم تلبث أن جاءت المرأة فقالت ادخلوا فدخلنا على امـرأة جمیلـة بـرزة علـى فـرش لهـا فرحبـت وحیـت 

قــال مخــارق ثــم  )١...(وٕاذا كراسـي موضــوعة فجلســنا جمیعـا فــي صــف واحــد كـل إنســان علــى كرسـي

فلم یزل یردده علي حتى أخذته ثم قال  ذا فقلت ما سمعت قط مثلهقال لي إبراهیم هل سمعت مثل ه

لي امض إلى جعفر فافعل به كما فعلت بأخیه وأبیه قـال فمضـیت ففعلـت مثـل ذلـك وخبرتـه مـا كـان 

منهما وعرضت علیه الصوت فسر به ودعا خادما فأمره بضرب الستارة وأحضر الجاریة وقعـد علـى 

فألقیــت الصــوت علیهــا حتــى أخذتــه فقــال أحســنت واهللا یــا  عتكرســي ثــم قــال هــات یــا مخــارق فانــدف

بینــا أنــا عشــیة فــي منزلــي إذ أتــاني صــالح جــاره قال: )عــن إبــراهیم الموصــلي قــال: وكــان٢مخــارق..(

خادم من خدم الرشید فاستحثني بالركوب إلیـه فخرجـت شـبیها بـالراكض فلمـا صـرت إلـى الـدار عـدل 

هي بــي إلـى دار حدیثـة البنـاء فــدخلت صـحنا واسـعا وكــان بـي عـن المـدخل إلــى طـرق ال أعرفهـا فـانت

الرشید یشتهي الصحون الواسعة فإذا هو جالس على كرسي في وسـط ذلـك الصـحن لـیس عنـده أحـد 

أشـرف معاویـة بـن أبـي سـفیان لـیًال علـى منـزل یزیـد :ابن الكلبي عن لقیط قال )٣....(إال خادم یسقیه

فاســـتمع قائمـــًا حتـــى مـــل ثـــم دعـــا بكرســـي فجلـــس علیـــه ابنـــه فســـمع صـــوتًا أعجبـــه واســـتخفه الســـماع 

  )٤......(واشتهى االستزادة فاستمع بقیة لیلته

أشجع السلمي قال شخصت من البصرة إلى الرقة فوجدت الرشید غازیًا ونالتني َخلَّة فخرجت 

حتـى لقیتـه منصـرفا مـن الغـزو وكنـت قـد اتصــلت بـبعض أهـل داره فصـاح صـائح ببابـه مـن كـان هــا 

الشــعراء فلیحضــر یــوم الخمــیس فحضــرنا ســبعة وأنــا ثــامنهم وأمرنــا بــالبكور فــي یــوم الجمعــة  هنــا مــن

فبكرنـا وأدخلنـا وقــدم واحـد منــا ینشـد علـى األســنان وكنـت أحــدث القـوم سـنا وأرثهــم حـاال فمــا بلـغ إلــي 

وأصــحاب األعمــدة بــین یدیــه فقــال لــي  حتــى كــادت الصــالة أن تجــب فقــدمت والرشــید علــى كرســي

مـــن أول قصـــیدتي بالتشـــبیب فتجـــب الصـــالة ویفـــوتني مـــا أردت فتركـــت  أبتـــدئخفـــت أن فأنشـــدني 

أبي عبد اهللا األنصـاري عـن غریـر بـن طلحـة األرقمـي عن  )٥..(التشبیب وأنشدته من موضع المدیح

                                                
 / ذكر نصیب وأخباره١/٣٤١/ ) المصدر نفسھ ١
  / نسب إبراھیم الموصلي٥/١٩٨/المصدر نفسھ )  ٢
  / نسب إبراھیم الموصلى٥/٢٣٧/ األغاني)  ٣
  /ذكر سائب بن خاثر ٨/٣٣٦/المصدر نفسھ )  ٤
  / نسب أشجع وأخباره١٨/٢٢٠/) المصدر نفسھ  ٥
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قال قـال لـي أبـو السـائب المخزومـي وكـان مـن أهـل الفضـل والنسـك هـل لـك فـي أحسـن النـاس غنـاء 

ئذ طیلسان لي أسمیه من غلظه وثقله مقطـع األزرار فخرجنـا حتـى جئنـا إلـى وكان علي یوم قلت نعم

الجبانــة إلــى دار مســلم بــن یحیــى األرت صــاحب الخمــر مــولى بنــي زهــرة فــأذن لنــا فــدخلنا بیتــا طولــه 

اثنتا عشرة ذراعا في مثلها وسمكة في السماء ست عشـرة ذراعـا مـا فیـه إال نمرقتـان قـد ذهبـت منهمـا 

 )١مـن قـدمهما..( دى وفراش محشو لیفا وكرسیان من خشـب قـد تقلـع عنهمـا الصـبغاللحمة وبقي الس

  : قال حدثني محمد بن عبد اهللا بن فزوة قال

قلــت البــن جــامع یومــًا هــل غلبــك أحــد مــن المغنــین قــط قــال نعــم كنــت لیلــة ببغــداد إذ جــاءني رســول 

ل بن الربیـع معـه زلـزل العـواد الرشید یأمرني بالركوب فركبت حتى إذا صرت إلى الدار فإذا أنا بفض

وبرصومًا فسلمت وجلست قلیال ثم طلع خادم فقال للفضل هل جاء فقال ال قال فابعث إلیه ولم یـزل 

ثـم طلـع الخـادم فقـال هـل جـاء فقـال ال قـال  المغنون یدخلون واحدًا بعد واحد حتى كنـا سـتة أو سـبعة

بعمـرو بـن أبـي الكنـات فسـلم وجلـس إلـى قم فابعث في طلبه فقام فغاب غیر طویل فإذا هـو قـد جـاء 

  .جنبي فقال لي من هؤالء قلت مغنون وهذا زلزل وهذا برصوما

فقـــال واهللا ألغنیـــك غنـــاء یخـــرق هـــذا الســـقف وتجیبـــه الحیطـــان وال یفهمـــون منـــه شـــیئًا قـــال ثـــم طلـــع 

قـال  الخصي فدعا بكراسي وخرجت الجواري فلما جلسن قال الخادم للمغنین شـدوا فشـدوا عیـدانهم ثـم

  )٢(نعم یا بن جامع فغنیت سبعة أو ثمانیة أصوات ثم قال اسكت ولیغّن إبراهیم الموصلي

  ¡}  |  {  ~  �  My  x   w   v  u  t  sz   وقد جاء ذكر لفظة الكرسي في التنزیل: 

 ̈ §     ¦  ¥  ¤  £  ¢©  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª²  ¹   ̧ ¶   µ  ´  ³º    »

Â    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼Ã  Ç  Æ           Å  ÄÈ  Ë     Ê     ÉÌ      Î  Í

  ÏL  )٣(  

  تفسیر اآلیة:

وال یثقل علیه قوله : { وال یؤوده حفظهما } و عن ابن عباس : { وسع كرسیه } قال : كرسیه علمه 

  وأما تأویل قوله : { وهو العلي } فإنه یعني : واهللا العلي حفظهما

                                                
 / أخبار أبي صخر الھذلي٢٤/١١٢/المصدر نفسھ  ) ١
  /أخبار عمرو بن أبي الكنات٢٠/٣٧٢//األغاني  ) ٢
  ٢٥٥) سورة البقرة/ اآلیة  ٣
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والعلي الفعیل من قولك : عال یعلو علوا إذا ارتفع فهو عال وعلي والعلي ذو العلو واالرتفاع على 

  ).١(خلقه بقدرته

  :وجاء ذكر لفظة الكرسي في الحدیث النبوي في قوله

  :وحدثنا شیبان بن فروخ حدثنا سلیمان بن المغیرة حدثنا حمید بن هالل قال أبو رفاعة((

وهو یخطب قال فقلت یا رسول اهللا رجل غریب جاء یسـأل عـن دینـه ال یـدري  انتهیت إلى النبي  

وتــرك خطبتــه حتــى انتهــى إلــي فــأتى بكرســي حســبت قوائمــه  مــا دینــه قــال فأقبــل علــى رســول اهللا 

  ). ٢())وجعل یعلمني مما علمه اهللا ثم أتى خطبته فأتم آخرها حدیدا قال فقعد علیه رسول اهللا 

  )٤) وقال صاحب اللسان واحد الَكَراسي(٣لسریر وقیل هو العلم،(: هو واحد ا الُكْرسى

  

  

  ةدَّ خَ المِ  .٣١

  النصوص: 

  : حدثني جحظة قال حدثني أبو عبد اهللا محمد بن حمدون قال

فـي إحضـاره فلمـا  سأل المتوكل عن إسحاق الموصلي فعرف أنه قد كف وأنه في منزله ببغداد فكتب

وأعطاه مخدة وقال له بلغنـي أن المعتصـم دفـع إلیـك مخـدة دخل علیه رفعه حتى أجلسه قدام السریر 

قال ابن المعتز وأخبرني الهشامي قـال قالـت لـي ریـق  )٥...(في أول یوم جلست بین یدیه وهو خلیفة

كنت ألعب أنا وشاریة بالنرد بین یـدي إبـراهیم وهـو متكـىء علـى مخـدة ینظـر إلینـا فجـرى بینـي وبـین 

لهــا فــي الكــالم بعــض الغلظــة فاســتوى إبــراهیم جالســا وقــال أراك فأغلظــت  شــاریة مشــاجرة فــي اللعــب

  )٦...(تستخفین بها فواهللا ال أحد یخلفك غیرها

  المخدة:

دغ(   ).٧هي المصدغة ألن الخد یوضع علیها واشتقاقهما من الخد والصُّ

                                                
  ٣/٦) تفسیر الطبري/ ١
  ٨٧٦/٢/٥٩٧مسلم/كتاب الجمعة/ باب حدیث التعلیم في الخطبة ح/ رقم/)أخرجھ  ٢
  مختار الصحاح/مادة، ك ،ر ،س)  ٣
  ) لسان العرب/ نفس المادة ٤
  / أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٤٢٧) األغاني/ ٥
  / أخبار شاریة١٦/١٤،) المصدر نفسھ / ٦
  ) لسان العرب ، كتاب العین ، مادة ،خ ،د ، د ٧
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ث ولم أجد لها ذكر في القرآن الكریم، وال في الحدیث النبوي، ولكن وردت في كتاب األغاني ثال

  مرات فقط.

  

  هادالمِ  .٣٢

  النصوص:

  قال عبد اهللا بن عبد العزیز العمري أشعر الناس أبو العتاهیة حیث یقول

  )١(أّال یناَم على الحریر إذا َقِنع*** ما َضّر َمْن َجعل التُّراَب ِمهاَده 

  أخبرني الطوسي قال حدثنا الزبیر بن بكار قال حدثني عبد اهللا بن إسحاق 

  :بن عقبة بن أبي معیط لقي بجادا مولى عثمان فأخبره أن عثمان قد قتل فقال الجعفري أن الولید

  )٢(وَتجاَفى عن الضلوِع مهادي*** طال لیلي وملَّني ُعّوادي 

ال وخـرج تــأبط غازیـا یریـد الغــارة علـى األزد فــي بعـض مـا كــان یغیـر علـیهم وحــده فنـذرت بــه األزد قـ

م حاجزین أبي وسواد بـن عمـرو بـن مالـك وعـوف بـن عبـد فأهملوا له إبال وأمروا ثالثة من ذوي بأسه

اهللا أن یتبعوه حتى ینام فیأخـذوه أخـذا فكمنـوا لـه مكمنـا وأقبـل تـأبط شـرا فبصـر باإلبـل فطردهـا بعـض 

ثـم تركهـا ونهـض فـي شـعب لینظـر هـل یطلبـه أحـد فكمـن القـوم حـین رأوه ولـم یـرهم فلمـا لـم یـر  یومه

ه ولیلتـه والغـد حتـى أمسـى ثـم عقلهـا وصـنع طعامـا فأكلـه والقـوم أحدا في أثره عـاود اإلبـل فشـلها یومـ

ینظرون إلیه في ظله ثم هیـأ مضـطجعا علـى النـار ثـم أخمـدها وزحـف علـى بطنـه ومعـه قوسـه حتـى 

دخل بین اإلبل وخشي أن یكـون رآه أحـد وهـو ال یعلـم ویـأبى إال الحـذر واألخـذ بـالحزم فمكـث سـاعة 

أحسـوا نومـه أقبلـوا ثالثـتهم یؤمـون المهـاد الـذي رأوه هیـأه فـإذا هـو وقد هیأ سهما على كبد قوسه فلمـا 

   )٣....(یرمي أحدهم فیقتله وجال اآلخران ورمى آخر فقتله

  المهاد: 

  قال تعالى:

 Mh    g  f  e  d  c  b  ai  k  jl    n  mL )٤ (  

  تفسیر اآلیة:

                                                
  / ذكر نسب أبي العتاھیة٤/١٥) األغاني/ ١
  ولید بن عقبة/ ذكر باقي خبر ال٥/١٦٤/) المصدر نفسھ  ٢
  /أخبار تأبط شرا ونسبھ٢١/١٦٣/  األغاني)  ٣
  ٢٠٦) سورة البقرة ، اآلیة  ٤
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الذي نعت نعته لنبیه علیه السالم قال أبو جعفر : یعني بذلك جل ثناؤه : وٕاذا قیل لهذا المنافق 

وأخبره أنه یعجبه قوله في الحیاة الدنیا : اتق اهللا وخفه في إفسادك في أرض اهللا وسعیك فیها بما 

استكبر ودخلته عزة وحمیة بما  -حرم اهللا علیك من معاصیه وٕاهالكك حروث المسلمین ونسلهم 

اؤه : فكفاه عقوبة من غیه وضالله صلي نار حرم اهللا علیه وتمادى في غیه وضالله قال اهللا جل ثن

  .جهنم

وأما قوله : { ولبئس المهاد } فإنه یعني : ولبئس الفراش والوطاء جهنم التي أوعد بها جل ثناؤه هذا 

  ).١(المنافق ووطأها لنفسه بنفاقه وفجوره وتمرده على ربه

والِمهاُد الِفراش وقد َمَهْدُت الِفراَش َمْهدًا َبَسْطُته َمَهَد لنفسه َیْمَهُد َمْهدًا كَسَب وَعِمَل  الِمَهاد هو:

وَوطَّْأُته یقال للِفراِش ِمهاد وفي التنزیل لهم من َجَهنَّم ِمهاٌد وِمن َفْوِقِهْم َغواٍش والجمع َأْمِهدٌة وُمُهٌد 

لَنْفسي وَمهَّدت َأي یقال َمَهْدُت  اَألزهري الِمهاُد َأجمع من الَمْهد كاَألرض جعلها اهللا ِمهادًا للعباد

والِمهاد اسٌم أجمع من الَمْهِد كاألرِض َجَعلها اهللا ِمهادًا للِعباد  )٢( جعلت لها مكانًا َوطیئًا سهالً 

  ).٣(وَمهَّْدُت لنفسي خیرًا أي : هّیأُتُه ووّطأُتهُ  وَجْمُع الِمهاد: ُمُهٌد وثالثُة َأْمِهدةٍ 

  

  الَنْمِرقة .٣٣

  النصوص: 

  فقال زهیر:

  )٤(على ظهرها ُكوٌر َعِتیٌق وُنْمُرقُ *** إال هاجعًا عند ُحرٍَّة  فلم َترَ 

قال الكراني في خبره واللفظ له كان أبو العباس جالسا في مجلسه على سریره وبنو هاشـم دونـه علـى 

الكراسي وبنو أمیة على الوسائد قد ثنیت لهم وكانوا في أیام دولتهم یجلسون هـم والخلفـاء مـنهم علـى 

لس بنو هاشم على الكراسي فدخل الحاجب فقـال یـا أمیـر المـؤمنین بالبـاب رجـل حجـازي السریر ویج

أسود راكب على نجیب متلثم یستأذن وال یخبر باسمه ویحلف أال یحسر اللثام عـن وجهـه حتـى یـراك 

باس وبنو أمیة حوله حدر اللثام عن وجهـه الع فلما نظر إلى أبي قال هذا موالي سدیف یدخل فدخل

  :            ولوأنشأ یق

                                                
  ٢/٣٣١) تفسیر الطبري/ ١
  ) اللسان/مادة/م ، ه ، د ٢
  ) كتاب العین/ المادة السابقة نفسھا ٣
  زھیر بن جناب ونسبھ ر/ أخبا١٩/٣٠/األغاني)  ٤
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  )١(ُقْرُبهْم من َنَماِرٍق وَكَراِسي*** فلقد ساءني وساء َسَوائي  

  ِلّلّذاته أنماُطه ونمارُقه*** ذا ما ِبساُط اللهو ُمد وُألقیْت إ 

  )٢النمیري یرثى زینب(

  حتى بدا الصبُح عْیُنها أرقه*** تنا وباتْت على َنمارقها ب 

   )٣الشعر لعبید األبرص(

  النمارق: 

  )٤(  M     s  rL   قد ورد ذكرها في القرآن الكریم قال تعالى:

   تفسیر اآلیة:

  .قوله { ونمارق مصفوفة } یعني بالنمارق : المجالسمعنى 

) وقد وردت أیضا في الحدیث النبوي ٥(عن قتادة قوله { ونمارق مصفوفة } والنمارق : الوسائد

حدثنا یحیى بن یحیى قال قرأت على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد ((: الشریف في قوله

قام على الباب فلم یدخل  أنها اشترت نمرقة فیها تصاویر فلما رآها رسول اهللا  :عن عائشة

فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهیة فقالت یا رسول اهللا أتوب إلى اهللا وٕالى رسوله فماذا أذنبت ؟ 

  بال هذه النمرقة ؟ فقالت اشتریتها لك تقعد علیها وتوسدها فقال رسول اهللا  ما فقال رسول اهللا 

إن البیت الذي فیه الصور ال  :إن أصحاب هذه الصور یعذبون ویقال لهم أحیوا ما خلقتم  ثم قال

  ).٦())تدخله المالئكة

  ). ٧الُنُمرقة هي: الوسادة وقیل وسادة صغیرة،والجمع نمارق (

  

  

  

  

  

                                                
  العباس السفاح من بنى أمیة/ ذكر من قتل أبو ٤/٣٣٩/المصدر نفسھ  ) ١
 / أخبار النمیري ونسبھ٦/٢١٣/المصدر نفسھ )  ٢
  /ذكر ابن جامع وخبره ونسبھ٦/٣٢٥/المصدر نفسھ )  ٣
  ١٥) سورة الغاشیة، اآلیة  ٤
  ١٢/٥٥٥) تفسیر الطبري/ ٥
  ٢١٠٧/٣/١٦٦٦./ح/ رقم/ باب تحریم تصویر الحیوان.. ب اللباس والزینة/ب، كتاأخرجھ مسلم)  ٦
  ) لسان العرب،كتاب العین ، مادة ،ن ،م ، ر ،ق  ٧
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 ةادَ الِوس .٣٤

   النصوص:

بینا نحن عند مروان بن الحكم إذ دخل علیه حاجبه فقال هذا أبو :ن سعید بن المسیب قالع

  خالد حكیم بن حزام

قال إیذن له فلما دخل حكیم بن حزام قال مرحبا بك یا أبا خالد أدن فحال له مروان عن صدر 

  . ث بدرتى كان بینه وبین الوسادة ثم استقبله مروان فقال حدثنا حدیحالمجلس 

قال خرجنا حتى إذا نزلنا الجحفة رجعت قبیلة من قبائل قریش بأسرها فلم یشهد أحد من 

مشركیهم بدرا ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة التي قال اهللا عز وجل فجئت عتبة بن ربیعة فقلت یا 

  )١...(أبا الولید هل لك أن تذهب بشرف هذا الیوم ما بقیت قال أفعل

ُة والجمع وساِئُد َوُوُسٌد ابن سیده وغیره الِوساُد الِمتََّكُأ وقد َتَوسَّد وَوسََّده ِإیاه َفَتوسَّد ِإذا الِوساَدُة الِمَخدَّ 

وجمع الِوساِدة وَساِئُد والِوساُد كل ما یوضع تحت الرْأس وإِن كان ِمن تراب َأو  جَعله تحت رْأسه

  ).٢( حجارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 /ذكر الخبر عن غزاة بدر٤/١٨٩) األغاني/ ١
 ) اللسان/مادة/و ، س ، د ـ أنظر المصباح المنیر/ المادة نفسھا ٢
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 اا ا  

                ������������ �

سوف نبدأ هذا القسم بذكر ألفاظ األدوات ألنها هـي مـن المكمـالت أللفـاظ الحیـاة االجتماعیـة 

وذلـــك ألن الشـــخص إذا أراد أن یقـــوم بـــأي نشـــاط فـــي حیاتـــه الیومیـــه البـــد مـــن االســـتعانه بـــأداه مـــن 

  األدوات التي یحتاج إلیها الفرد وأول هذه األلفاظ هو:

 اِإلْبریق .١

  النصوص:

  زید: قال عدي بن

ُبوح یومًا فجاءت    )١(قْینٌة في یمینها إبریق ***فدَعْوا بالصَّ

كان ألبي جلدة بسجستان جار یقال له سیف من بني سعد وكان یشرب الخمر ویعربد على 

  :أبي جلدة فقال یهجوه

  )٢(وال ُسْقَت إبریقًا بَكفَِّك ُمْتَرعا ***فلوال َهَواُن الخمِر ما ُذْقَت َطْعَمَها 

  ذكر اللفظ في قوله تعالى:قد ورد 

 M       *  )  (  '  &L )٣(  

  تفسیر اآلیة:

  بأكواب جمع كوب وهي اآلنیة التي العرى لها وال خراطیم واألباریق التي لها 

  )٤عرى وخراطیم واحدها إبریق سمي بذلك ألنه یبرق لونه من صفائه(

قال قدر  أن رسول اهللا :عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه((: ورد اللفظ في قوله 

  )٥())حوضي كما بین أیلة وصنعاء من الیمن وٕان فیه من األباریق كعدد نجوم السماء

  یقول صاحب اللسان هو إناء وجمعه أباریق وترجمته من الفارسیة أحد شیئین إما أن یكون 

  ).٦طریق الماء أو صب الماء على هیئة وقد تكلمت به العرب قدیما(

                                                
  /أخبار حماد الراویة٦/٨٦) األغاني/ ١
  /أخبار أبي جلدة١١/٣١٨) المصدر نفسھ / ٢
  )١٨) سورة الواقعة/اآلیة( ٣
  ١٧/١٧٤الجامع ألحكام القرآن/لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد هللا/)  ٤
  ٤/١٨٠٠/ج/٢٣٠٣وصفاتھ/ح رقم/ ) أخرجھ مسلم/كتاب الفضائل/باب إثبات حوض نبینا محمد  ٥
  ١٢٠) اللسان ـ  المصباح المنیر/مادة/ب، ر، ق ـ ینظر المعرب/ ٦
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 ةیَ باطِ ال .٢

  النصوص:

كنا مع الرشید بالرقة وكان هناك خمار أقصده : حدثني إسحاق بن إبراهیم قال حدثني أبي قال

فرأیت  أشتري منه شرابا حسنا طیبا وربما شربت في حانته فأتیته یوما فبزل لي دنا في باطیة له

  لونه حسنا صافیا فاندفعت أغنى:

  َزاجِ لم ُتَدنَّْس ِبم*** اْسِقني َصْهَباَء ِصْرفًا 

  

عن  )١( عن إسحاق قال فدهش الخمار یسمع صوتي فقلت له ویحك قد فاض النبیذ من الباطیة

بینا األخطل جالس عند امرأة من قومه وكان أهل البدو إذ ذاك یتحدث رجالهم إلى : ابن عیاش قال

جلس النساء ال یرون بذلك بأسا وبین یدیه باطیة شراب والمرأة تحدثه وهو یشرب إذ دخل رجل ف

فثقل على األخطل وكره أن یقول له قم استحیاء منه وأطال الرجل الجلوس إلى أن أقبل ذباب فوقع 

  )٢... ( في الباطیة في شرابه فقال الرجل یا أبا مالك الذباب في شرابك

)  وقیل هو من الزجاج عظیمة تمأل من الشراب قال أبو ٣الباطیة هي : إناء وقیل هو الناجود(

  ).٤ي أمعرب هو أم عربي وجمعه الَبواطي(منصور ال أدر 

  

 لِبرنیةا .٣

  النصوص:

أن ربیعة الرقي كان ال یزال یعبث بالعباس بن محمد بحضرة  حدثني من ال أحصي من الجلساء

الرشید العبث الذي یبلغ منه منذ جرى بینهما في مدیحه إیاه ما جرى من حیث ال یتعلق علیه فیه 

م قال هذه یا أمیر ثید ببرنیة فیها غالیة فوضعها بین یدیه بشيء فجاء العباس یوما إلى الرش

: حدثني األصمعي قال حدثني شیخ من بني مازن قال .)٥...( المؤمنین غالیة صنعتها لك بیدي

فلما رأى  نقترض الخبز أتانا هالل بن أسعر المازني فأكل جمیع ما في بیتنا فبعثنا إلى الجیران

                                                
  الموصلي./نسب إبراھیم ٥/٢٥٤األغاني/ ) ١
  /ذكر األخطل وأخباره٨/٣٢٥) المصدر نفسھ / ٢
  ) الناجود ھو: كل إناء یجعل فیھ الشراب من جفنھ وغیرھا (اللسان/مادة نجد) ٣
  ) لسان العرب/مادة/ب، ط، ا ـ ینظر مختار الصحاح ٤
  /أخبار ربیعة الرقي١٦/٢٧٦) األغاني/ ٥



١٦٦ 
 

كأنكم أرسلتم إلى الجیران أعندكم سویق قلنا نعم فجئته بجراب طویل فیه الخبز قد اختلف علیه قال 

  ).١(سویق وببرنیة نبیذ فصب السویق كله وصب علیه النبیذ حتى أتى على السویق والنبیذ كله

البرنیة: البرني من أجود التمر والبرنیة إناء من خزف وهي شبة فخارة ضخمة خضراء وربما كانت 

  ).٢الواسعة األفواه( من القواریر الثخان

  

 ةرَّ الجَ  .٤

  النصوص:

  عن جریر المدیني المغني وأبو مسكین قالوا جمیعا

كتب یزید بن عبد الملك في خالفته إلى أمیر المدینة وهو عبد الواحد ابن عبد اهللا النصري أن 

عمان  یحمل إلیه األحوص الشاعر ومعبدا المغني مولى ابن قطن قال فجهزنا وحملنا إلیه فلما نزلنا

أبصرنا غدیرا وقصورا فقعدنا على الغدیر وتحدثنا وذكرنا المدینة فخرجت جاریة من بعض تلك 

  القصور ومعها جرة ترید أن تستقي فیها ماء قال األحوص فتغنت بمدحي في عمر بن عبد العزیز

  یا بیت عاتكَة الذي أتعزل ...      

   ).٣(كسرتهافتغنت بأحسن صوت ما سمعته قط ثم طربت فألقت الجرة ف

  :ذكر محمد بن الحسن الكاتب أن هارون بن مخارق حدثه فقال

كان الواثق شدید الشغف بأبي وكان قد اقتطعه عنا وأمر له بحجرة في قصره وجعل له یوما في 

األسبوع لنوبته في منزله وكان جواریه یختلفن لذلك الیوم قال فانصرف إلینا مرة في نوبته فصلى 

لى أسرة في صحن الدار في یوم صائف وجلس یسبح فما راعنا إال خدم بیض الغداة مع الفجر ع

قد دخلوا فسلموا علیه وقالوا إن أمیر المؤمنین قد دعا بنا في هذه الساعة فأعدنا علیه الصوت الذي 

طرحته علینا فلم یرضه من أحد منا وأمرنا بالمصیر إلیك لنصححه علیك قال فأمر غلمانه فطرحوا 

سي فجلسوا علیها ثم قال لهم ردوا الصوت فردوه فلم یرضه من أحد منهم فدعا بجاریته لهم عدة كرا

عمیم فردته علیهم فلم یرضه منها قال فتحول إلیهم ثم اندفع فرد الصوت على الخدم فخرج 

األسرة ودخل غالم من غلمانه وكان یستقي الماء  حواليالوصائف من حجر جواریه حتى وقفن 

فهجم على الصحن بدلوه وجاءت جاریة على كتفها جرة من جرار المزمالت حتى وقفت بالقرب منه 

                                                
  /أخبار ھالل ونسبھ٣/٦٨) األغاني/ ١
 المعرب/مادة، ب، ر، ن)  ٢
  /األحوص وبعض أخباره٢١/١١٩) األغاني/ ٣



١٦٧ 
 

ثم قطع الصوت حین استوفاه فرجع الوصائف  قال وسبقتني عیناي فما كففت دموعها حتى فاضت

  )١(الحاملة الجرة  وخرج الغالم السقاء یشتد إلى بغلة ورجعت الجاریة

الشيء انجذب  وأنجزالجرة هي:  الَجّر هو الَجذب َجّرة َیُجره َجرًا وجررُت الحبل وغیره أجره جرًا 

في الَمّلة والجرة الجماعة من الناس یقیمون ویظعنون وعسكر جرار كثیر  التيوالَجّرة أیضًا الخبزة 

ء من خزف كالفخار وجمعها َجّر وِجرار وفي وقیل هو الذي ال یسیر إال زحفًا لكثرته والَجّرة إنا

الحدیث أنه نهى عن شرب نبیذ الَجّر قال ابن درید المعروف عند العرب أنه ما اتخذ من الطین 

وفي روایة عن نبیذ الجرار قیل أراد ما ینبذ في الجرار قال ابن األثیر أراد النهى عن الجرار 

ب الَجّر آنیة من خزف الواحدة جرة والجمع َجّر المدهونة ألنها أسرع في شدة التخمیر والتهذی

  ).٢وِجرار(

  

 نالدَّ  .٥

  النصوص:

نزلنا بموضع كذا وكذا فوصف لي خمار من ظرفه ومن نظافة منزله كیت قال إبراهیم الموصلي 

وكیت فتقدمت أمام ثقلي وأتیته مخفا فوافیت أطیب منزل وأوسع رحل وأطیب طعام وأسخى نفس 

ف العشرة فأقمت عنده فلما أردت اللحاق بأمیر المؤمنین أقسم علي من شاب حسن الوجه ظری

وأخرج لي من الشراب ما هو أطیب وأجود مما رأیت فأقمت ثالثا ووهبت له دنانیر كانت معي 

  :وكسوة وقلت فیه

  )٣(صفراَء قد ُعتِّقْت في الدَّّن َحْولین  *** ما زلُت أرَهُن أثوابي وَأْشَرُبها

  قال األقیشر:

  )٤(إذا َشّفها الحاِني من الدَّّن كّبرا*** لَفتَیاِت الُغرِّ من أرِض بابٍل من ا

إبراهیم بن أبي محمد  نأهلنا أأخبرني محمد بن العباس قال حدثني عمي عبید اهللا عن جماعة من 

الیزیدي كان یعاشر أبا غسان مولى منیرة وكانت له جاریة مغنیة یقال لها جاني فدعاه یومًا أبو 

                                                
  /ذكر مخارق١٨/٣٦٣) األغاني / ١
 ) لسان العرب/مادة/ج،ر،ر ـ ینظر مختار الصحاح  ٢
  /نسب إبراھیم الموصلي ٥/١٩١) األغاني/ ٣
  /ذكر األقیشر وأخباره١١/٢٦١المصدر نفسھ / ) ٤



١٦٨ 
 

غسان وجلسنا للشرب فقال له لو دعوت ابن أخیك یعني محمد بن أبي محمد لنأنس به فكتب إلیه 

  :إبراهیم

  )١(ُتسَقى ُسالف الدِّنان ***باِدْر إلینا لكیما 

ْنعة في َأسفله كهیئة َقْوَنس الدَّ  واِقید وهو كهیئة الُحّب إال َأنه َأطول ُمْسَتوي الصَّ ّن ما َعُظم من الرَّ

البیضة والجمع الدِّنان وهي الِحباب وقیل الدَّنُّ َأصغر من الُحّب له ُعْسُعس فال یقعد إال َأن ُیْحَفر 

الدَِّناِن وهي الحباب و الدَّْنَدَنُة أن تسمع من الدَّنُّ واحد ) ٢(له قال ابن درید الدَّنُّ عربّي صحیح

رجًال ما تقول في التشهد ؟ قال َأسَأل اهللا الجّنة وَأُعوُذ  الرجل نغمة وال تفهم ما یقول وسَأل النبّي 

ا َدْندنتك وَدْنَدنُة معاذ فال نحسنها فقال علیه السالم حولهما ُنَدْنِدن ) قال ابن ٣(به من النار فَأمَّ

  ).٤ة في قوله حولها ندندن أي ندور(خالوی

  

 الرّاُووق .٦

  النصوص:

  قال عمرو بن شأس:

  )٥(ُمَعّتقٍة صهباء راووُقها َرَذم ***ولكّنها من َرّیٍة بعد َرّیٍة    

  قال أبو محجن:

  )٦(ُمّزًة راُووقها َخِضل ***إّنني باكرُت ُمترعًة 

یتروق منه من غیر عصر : ناجود الشراب الذي یروق به فیصفى والشراب الراووق هو

  ).٧وَراق الشراب والماء یروقان َرْوقًا َصَفَوا(

  

  

  

                                                
  /أخبار إبراھیم٢٠/٢٦٨األغاني/ ) ١
  اللسان/مادة/ د ، ن ، ن)  ٢
) أخرجھ ابن ماجھ/كتاب إقامة الصالة و السنة/باب ما یقال في التشھد والصالة على النبي    ٣

/١/٢٩٥/ج/٩١٠/ح/رقم  
  ) مختار الصحاح/مادة/ د ، ن ، ن ٤
  /نسب عمرو بن شأس١١/٢٠٣األغاني/ ) ٥
  /ذكر أبي محجن١٩/٦) المصدر نفسھ / ٦
 ق ینظر اللسان) الصحاح/مادة/ ر، و،  ٧



١٦٩ 
 

 ةوَ كْ الرَّ  .٧

  النصوص:

فلما أصبحت  قلت في نفسي أنتم هاهنا لئن أصبحت سالما ال أمسیت في هذه البلدة قال حنین:

  :شددت رحلي على ناقتي واحتقبت ركوة من شراب ورحلت متوجها إلى الحیرة وقلت

  )١(*)(وُبُقوال وقطعًة من ُنونِ  ***ُكَوًة وُخْبَز ُرَقاٍق ُمْحِقبًا رَ 

بَرْكَوٍة فیها ماء والركوة إناء صغیر من جلد یشرب  الركوة: هي للماء وفي حدیث جابر أتى النبي 

  ).٣) وقیل یحلب فیه أیضًا وقیل هي زورق صغیر(٢فیه الماء(

  

  الّزق .٨

ِويَّ وُصرُِّعوا    َنَشاَوى فلم َأْقَطْع بقولي لهم حْسبي ***إذا أْنَفُدوا الزِّقَّ الرَّ

  )٤الشعر لمالك بن أبي كعب(

  قال بشار:

  )٥(خلیفَة اهللا بیَن الزِّق والعود ***ضاعْت خالفتكم یا قوم فالتمسوا 

المحلق فقراه أهل الماء أقبل األعشى من بعض أسفاره یرید منزله بالیمامة فنزل الماء الذي به 

فأحسنوا قراه فأقبلت عمة المحلق فقالت یابن أخي هذا األعشى قد نزل بمائنا وقد قراه أهل الماء 

والعرب تزعم أنه لم یمدح قوما إال رفعهم ولم یهج قوما إال وضعهم فانظر ما أقول لك واحتل في 

قال الربیع لحذیفة وهو یومئذ  )٦(قزق من خمر من عند بعض التجار فأرسل إلیه بهذه الناقة والز 

جاره سیرني فإني جاركم فسیره ثالث لیال ومع الربیع فضلة من خمر فلما سار الربیع دس حذیفة 

في أثره فوارس فقال اتبعوه فإذا مضت ثالث لیال فإن معه فضلة من خمر فإن وجدتموه قد أهراقها 

اتبعوه فإنكم تجدونه قد مال ألدنى منزل فرتع فهو جاد وقد مضى فانصرفوا وٕان لم تجدوه قد أراقها ف

   ).٧(وشرب فاقتلوه فتبعوه فوجدوه قد شق الزق ومضى

                                                
  /أخبار حنین الحیري٢/٣٤١األغاني/ ) ١

  *) النّون: الحوت (اللسان/مادة/ نون)
 ) لسان العرب/مادة/ ر، ك ، ا ٢
  ) كتاب العین/مادة/ ر، ك ، ا ٣
  /ذكر معبد وبعض أخباره١/٥٠األغاني/ ) ٤
  /أخبار بشار بن برد٣/٢٤١) المصدر نفسھ / ٥
  األعشى ونسبھ/أخبار ٩/١٣٦) المصدر نفسھ / ٦
  /ذكر نسب الربیع بن زیاد١٧/٢٠٠) األغاني / ٧



١٧٠ 
 

  الزِّق هو: 

ّق مصدر َزقَّ الطائُر الَفرَخ یُزقُّه َزّقًا وَزْقَزَقه َغّره وَزقَّه َأطعمه بِفیه  ّق الذي ُیَسوَّى  الزَّ اَألصمعي الزِّ

ّق من األُ  ُهِب كلُّ وعاء اتخذ لشراب ونحوه وقیل ال یسمى ِزّقًا حتى ُیْسَلخ من ِقَبل ِسقاًء َأو َوْطبًا والزِّ

عُنِقه وَتْزِقیُقه َسْلُخه من ِقَبل رْأسه على خالف ما َیْسُلُخ الناس الیوم وقال َأبو حنیفة الزِّقُّ هو الذي 

ّق السِّقاُء ُیْنَقل فیه وفي بعض النسخ تُْنقل فیه َأي الذي تنقل فیه الخمر والجمع َأْزق اٌق وَأُزقٌّ والزِّ

) وعاء للشرب وهو الجلد یجز شعره وال ینتف نتف األدیم ١(وجمع القّلة َأْزقاق والكثیر ِزقاٌق وُزّقان

)٢.(  

   

 السِّقاء .٩

  النصوص:

قال فكیف تجدونها قالت خیر مال تألف الفناء  قال ذو اإلصبع إلحدى بناته ما مالكم قالت:البقر

  ).٣(وتودك السقاء وتمأل اإلناء ونساء في نساء

  قال األحوص:

  )٤(فكنَت كما كان السِّقاُء المعلَّق ***ولم ُتْدِرك القوَم الذین طلبَتهم 

لسِّقي الّسقاء هو: السقي معروف واالسم السقي بالضم وسقاه اهللا الغیث وأسقاه والجمع األسقیة وا

السِّقایُة الموضع الذي ُیتَّخذ فیه الشَّراب في المواسم وغیرها والسِّقایة في القرآن بالكسر الشرب 

واع الذي كان َیْشَرب فیه المِلك وهو قوله تعالى فلما َجهََّزهم بَجهاِزهم َجعل السِّقایة في َرْحل  (الصُّ

ٍة كانوا َیكیلون الطعام ) َأخیه  به ویقال للبیت الذي ُیتَّخذ َمْجَمعًا للماء وُیْسقى منه وكان إناًء من ِفضَّ

  ).٥القربة للبن والماء(الناُس 

  

  

  

  

                                                
  ) لسان العرب/مادة/ ز، ق ، ق ١
 ) كتاب العین/مادة/ ز ، ق ،ق ٢
  /ذكر ذي اإلصبع العدواني٣/٩٢) األغاني/ ٣
  /ذكر أخبار كثیر٩/١٧) المصدر نفسھ / ٤
  ) اللسان/مادة/ س ، ق ، ى ـ ینظر الصحاح ٥



١٧١ 
 

  

 ةجَ رُّ كُ سُ ال .١٠

   النصوص:

اجتمعنا عند الفضل بن العباس بن المأمون ومعنا المسدود بن :حدثني جعفر بن المأمون قال

كانت لهم فأخذ المسدود  بسالفهصدقة وكان أحمد قد حلق في ذلك الیوم رأسه فاستعجلوا 

خردل فصبها على راس أحمد بن صدقة و قال كلوا هذه حتى تجيء تلك فحلف أحمد  ةجسكر 

  )١...( بالطالق إال یقیم فانصرف

هي بضم السین والكاف والراء والتشدید ِإناٌء  سكرجةالحدیث ال آكل في  السكرجة: جاء في

  ).٢(فارسیة وَأكثر ما یوضع فیها الَكواِمُخ ونحوهاصغیر یْؤكل فیه الشيء القلیل من اُألْدِم وهي 

  

 الّصْحَفة .١١

سمعت األصمعي یقول حضرنا مأدبة ومعنا أبو محرز خلف :حدثنا العباس بن میمون طائع قال

األحمر وحضرها ابن مناذر فقال لخلف األحمر یا أبا محرز إن یكن النابغة وامرؤ القیس 

فقس شعري إلى شعرهم واحكم فیها بالحق فغضب خلف ثم وزهیر قد ماتوا فهذه أشعارهم مخلدة 

  ).٣(أخذ صحفة مملوءة مرقا فرمى بها علیه

  وقد ورد ذكر هذه اللفظة في قوله تعالى:

 M°   ̄ ®  ¬  «  ª±    ̧ ¶  µ   ́ ³  ²¹     »  º

  ¼L )٤(  

  تفسیر اآلیة هو:

یطاف على هؤالء الذین آمنوا بآیاته في الدنیا إذا دخلوا الجنة في اآلخرة  یقول تعالى ذكره:

  ).٥(بصحاف من ذهب وهي جمع للكثیر من الصحفة والصحفة : القصعة

                                                
  /أخبار أحمد بن صدقة٢٢/٢١٨األغاني/ ) ١
  ) اللسان/مادة/ س ، ك ، ر ، ج ٢
  /أخبار ابن مناذر١٨/١٧٩) األغاني/ ٣
 )٧١) سورة الزخرف / اآلیة ( ٤
  ١١/٢١٠) تفسیر الطبري/ ٥



١٧٢ 
 

عن وهب ابن كیسان سمعه من عمر بن أبي سلمة ((: وقد جاء ذكر اللفظة أیضا في قوله 

یا غالم سم اهللا وكل  وكانت یدي تطیش في الصحفة فقال لي كنت في حجر رسول اهللا :قال

  ).١())بیمینك وكل مما یلیك

ُحِف الصحفة:   التي یكتب فیها والجمع َصحائُف وُصُحٌف وُصْحٌف وفي التنزیل إن هذا لفي الصُّ

  .اُألولى ُصُحِف إبراهیم وموسى یعني الكتب المنزلة علیهما صلوات الّله على نبینا وعلیهما

ْحفة كالَقْصعِة وقال ابن سیده ِشبه َقْصعة ُمْسَلْنِطحٍة عریضة وهي ُتْشِبع الخمسَة ونحوهم وا لصَّ

  .والجمع ِصحاٌف وفي التنزیل ُیطاف علیهم ِبِصحاٍف من ذهب

قال الكسائي َأعظم الِقصاِع الَجْفَنُة ثم الَقْصعُة تلیها تشبع العشرة ثم الصْحَفُة تشبع الَخمسة ونحوهم 

َحْیَفُة تشبع الرجلثم المِ    ).٢(ْئكلُة تشبع الرجلین والثالثة ثم الصُّ

َحفيُّ : الُمَصحِّف وهو الذي   ْحفُة ِشبُة الَقْصعة الُمْسَلْنِطحة الَعریضة وجمُعه ِصحاف . والصَّ والصَّ

ُحف بأشباه الُحروف   ).٣(َیْروي الَخَطأ عن ِقراءة الصُّ

  

 الّطْست .١٢

  النصوص:

منتجعـة بالصـواري وهــي األودیـة بناحیــة فـدك فلمـا كــان منهـا قریبــا خـرج كثیـر یریــد عـزة وهــي 

وعلم أن القوم جلسوا عند أندیتهم للحدیث بعث أعرابیـا فقـال لـه اذهـب إلـى ذلـك المـاء فإنـك تـرى 

امــرأة جســیمة لحیمــة تبــالط الرجــال الشــعر قــال إســحاق المبالطــة أن تنشــد أول الشــعر وآخــره فــإذا 

األحمــر مـرارا ففعــل فقالــت لـه ویحــك قــد أسـمعت فانصــرف فانصــرف رأیتهـا فنــاد مـن رأى الجمــل 

فرأتـه حتى انتهت إلیه ثم جاءت بعـد ذلـك عـزة  إلیه فأخبره فلم یلبث أن أقلبت جاریة معها طست

ــه مــا علــى هــذا فارقتــك  ــا مــن ذراع راحلتــه فقالــت ل قــال ابــن أبــي بــردة  )٤...(جالســا محتبیــا قریب

الشیخ وقال كیف ذاك قال ذهب شعرك أین مثل شعرك فـي سـعید هلكت واهللا یا أبا فراس فارتاع 

وفي العباس بن الولید وسمى قوما فقال جئني بحسب مثل أحسابهم حتـى أقـول فیـك كقـولي فـیهم 

فغضب بالل حتى درت أوداجه ودعي له بطست فیه ماء بارد فوضع یده فیها حتى سكن فكلمه 

                                                
  ٢٠٢٢/ح/رقم/٣/١٥٩٩) أخرجھ مسلم/كتاب األشربة/باب آداب الطعام والشراب/ ١
  ) اللسان/مادة/ ص ، ح ، ف ٢
  كتاب العین/مادة/ ص ، ح ، ف)  ٣
  /ذكر الشماخ ونسبھ٩/٢٠٥) األغاني/ ٤



١٧٣ 
 

ا یبقــى حتــى یمــوت فلــم یحــل علیــه الحــول حتــى فیــه جلســاؤه وقــالوا قــد كفــاك الشــیخ نفســه وقــل مــ

    ).١(مات

الطست هو: من آنیة الصفر أنثى وقد تذكر الجوهري الطست الطس بلغة طئي ابدل من إحدى 

السنین تاء لالستثقال فإذا َجَمعت أو صغرت رددت السین ألنك فصلت بینهما بألف أو یاء 

  ).٢فقلت طساس وُطَسْیس(

  

 الّطبق .١٣

  النصوص:

  :المدائني قالعن 

كان عمر بن یزید األسدي مبخال ووجده أبوه مع أمة له فكان یعیر بذلك وجاءه الحكم بن عبدل 

األسدي ومعه جماعة من قومه یسألونه حاجة فدخلوا إلیه وهو یأكل تمرا فلم یدعهم إلیه وذكروا له 

  حاجتهم فلم یقضها فقال فیه ابن عبدل

  )٣(فما دعانا أبو َحْفص وال كاد *** ِجْئنا وبین یدیه التمر في َطَبقٍ 

عن ابن أبي الزناد قال كنت لیلة عند الحسن بن زید ببطحاء ابن أزهر على ستة أمیال من المدینة 

حیال ذي الحلیفة نصف اللیل جلوسا في القمر وأبو السائب المخزومي معنا وكان ذا فضل وكان 

قدم الربیع فأهدى إلى ) ٤...(فنحن نصیب منه علیه فریك مشغوفا بالسماع والغزل وبین أیدینا طبق

   .دفافة بن عبد العزیز العبسي طبق تمر

  فقال فیه دفافة

  )٥(ربعثت بیاقوٍت توقََّد كالَجمْ  ***بعثَت بَتمٍر في ُطبیٍق كَأنَّما 

  )٦( M    «  ª  ©  ¨L     ورد ذكره في قوله تعالى:

  تفسیر اآلیة هو:

                                                
  /نسب الفرزدق٢١/٣٦٥األغاني / ) ١
  ) ـ ینظر اللسان/مادة/ ط ، س ، ت١٧٦) المغرب في ترتیب المعرب/ص( ٢
  /أخبار الحكم بن عبدل٢/٤٠٦) األغاني/ ٣
  /أخبار داود بن سلم٦/٢١) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار نصیب األصغر٢٣/١٤/) المصدر نفسھ ٥
  )١٩) سورة االنشقاق/( ٦



١٧٤ 
 

حاال بعد  ( لتركبن طبقا عن طبق ) یعني نبیكم  یقرأ جاء في التفسیر أن ابن عباس كان

  ).١(حال

  ).٢الطبق هو:  غطاء كل شيء والجمع أطباق وقیل الطبق الذي یؤكل علیه أو فیه(

 الُعس .١٤

زعـم عاصـم بـن الحـدثان أن حارثـة بـن بـدر قـال لعبیـد اهللا بـن :حدثنا حمـاد بـن إسـحاق عـن أبیـه قـال

لك في شراب قال نعم فأتیا بنبیذ من زبیـب وعسـل فأخـذ ابـن ظبیان وكانا في عرس البن مسمع هل 

ظبیان العس فكـرع فیهـا حتـى كـاد یـأتي علیـه ثـم ناولـه حارثـة فقـال لـه حارثـة یـابن ظبیـان إنـك لطـب 

حـدثني أبـو  )٣(بحسوها فقال أجل واهللا إني ألشربها حالًال وأجاهر بهـا إذا أخفـى غیـري شـرب الحـرام

ت خمار بالحیرة فجاءه الشرط لیأخذوه فتحرز منهم وأغلق بابه وقال شرب األقیشر في بی:عمرو قال

   ).٤(لست أشرب فما سبیلكم علي قالوا قد رأینا العس في كفك وأنت تشرب

عسَّ َیُعسُّ َعَسسـًا وَعّسـًا َأي طـاف باللیـل ومنـه حـدیث عمـر رضـي اللَّـه عنـه َأنـه كـان َیُعـسُّ  العس :

یَبــة والَعَسـُس اســم منــه كالطََّلـب وقــد یكــون بالمدینـة َأي یطــوف باللیـل یحــرس ا لنــاَس ویكشـف َأهــل الرِّ

والُعسُّ القدح الضخم وقیل هـو َأكبـر مـن الُغَمـِر وهـو ِإلـى الطـول یـروي الثالثـة واَألربعـة .جمعًا لعاّس 

ْفد َأكبر منه والجمع ِعساس وِعَسَسـة والُعُسـُس األنیـة الكبـار وفـي الحـدیث َأنـه كـان یغتسـل  والِعدَّة والرِّ

في ُعسٍّ َحْزَر ثمانیة َأرطال َأو تسعة وقال ابن اَألثیر فـي جمعـه َأْعسـاٌس َأیضـًا وفـي حـدیث الِمْنحـة 

  .٥الُعس بالضم القدح الكبیر والجمع عساس َتْغدو ِبُعسٍّ وَتُروُح ِبُعسٍّ 

  الَقَدح .١٥

  النصوص:

فقلت له  أخلو معهخصصت بالولید بن یزید حتى صرت :أخبرني طریح بن إسماعیل الثقفي قال

قال وما هو  ذات یوم وأنا معه في مشربة یا أمیر المؤمنین خالك یحب أن تعلم شیئا من خلقه

دخلت یوما إلیه وعنده األمویون فقال قال و  قلت لم أشرب شرابا قط ممزوجا إال من لبن أو عسل

  لي إلي یا خالي وأقعدني إلى جانبه ثم أتي بشراب فشرب ثم ناولني القدح 

                                                
  ١٢/٥١٣) تفسیر الطبري/ ١
 ) لسان العرب/ مادة/ ط ، ب ، ق ـ ینظر كتاب العین  ٢
  ق/نسب الفرزد٢١/٣٦٢األغاني/ ) ٣
  /ذكر األقیشر وأخباره١١/٢٥٩) المصدر نفسھ / ٤
 ) الصحاح/مادة/ع ، س ، س ـ ینظر كتاب العین/ واللسان ٥



١٧٥ 
 

قلت یا أمیر المؤمنین قد أعلمتك رأیي في الشراب قال لیس لذلك أعطیتك إنما دفعته إلیك ف

جلس المأمون للشرب وأحضر علویه ودعا بالقاضي فقال له أنشدني  )١(لتناوله الغالم وغضب

  قولك

  أتاِك به الواشون عني كما قالوا*** َبِرْئُت من اِإلسالِم إن كان ذا الذي 

المؤمنین هذه أبیات قلتها منذ أربعین سنة وأنا صبي والذي أكرمك بالخالفة فقال له یا أمیر 

فقال  وورثك میراث النبوة ما قلت شعرا منذ أكثر من عشرین سنة إال في زهد أو عتاب صدیق

فقال ال واهللا یا أمیر المؤمنین ما أعرف شیئا  له أجلس فجلس فناوله قدح نبیذ التمر أو الزبیب

وقال أما واهللا لو شربت شیئا من هذا لضربت عنقك وقد ظننت أنك ، من یده فأخذ القدح منها

صادق في قولك كله ولكن ال یتولى لي القضاء رجل بدأ في قوله بالبراءة من اإلسالم انصرف 

حدثني خالد بن یزید الكاتب قال دعاني المتوكل لیلة وقد غنى بین یدیه عمر ) ٢...( إلى منزلك

  :الطنبوري في قولي

  فبقیُت رحمَة َمْن یراني*** یا مقلتّي قتلتماني 

یا خالد قال ولم یغنه البیت الثالث كراهة أن یتطیر منه فجعل ینظر إلي وأنا واقف ثم قال لي ویلك 

  تهرب منا ونحن نطلبك وأنت في غیابات صبواتك وغزلك

ه اإلنسان لم یقدر أن یا غالم اسقه ثالثة أقداح في القدح المبرم وهو الذي ال قرار له فإذا أخذ

  ).٣(یضعه من یده

  :ورد ذكر اللفظ في الحدیث النبوي في قوله 

  )٤())یغتسل في القدح كان رسول اهللا : عن عائشة قالت((

والَقدَّاُح كله الحدیدة التي ُیْقَدُح بها وقیل الَقدَّاُح ، الَقَدح من اآلنیة بالتحریك واحد األقداح التي للشرب

وهو الذي یشرب فیه وجمعه أقداح ومتخذها َقَداح وصناعته  الحجر الذي ُیْقَدُح به الناروالَقدَّاحة 

  ).٥الِقداحة(

  

  

                                                
  /ذكر طریح وأخباره٤/٣٠٥األغاني/)  ١
  /أخبار علویة١١/٣٤١المصدر نفسھ / ) ٢
  /أخبار مروان بن أبي حفصة٢٣/٢١٧) المصدر نفسھ / ٣
 ٣١٩/كتاب الحیض/باب القدر المستحب من الماء ...ح/رقم/١/٢٥٥أخرجھ مسلم/ ) ٤
 ) لسان العرب/مادة/ ق ، د ، ح ـ ینظر الصحاح المادة نفسھا ٥



١٧٦ 
 

 بةرْ الِق◌ِ  .١٦

  النصوص:

حدثني عمر بن شبة قال مرت جاریة بأبي ریحانة یوما على ظهرها قربة وهي تغني فقام 

فقال أنا أحملها عنك إلیها فقال یا سیدتي أعیدي فقالت موالتي تنتظرني والقربة على ظهري 

عن عبد اهللا بن إبراهیم  )١.....(فدفعتها إلیه فحملها وغنته الصوت فطرب فرمى بالقربة فشقها

كان األعلم أخو صخر الغي أحد صعالیك هذیل وكان یعدو على رجلیه عدوًا ال  الجمحي قال

بل یقال یلحق واسمه حبیب بن عبد اهللا فخرج هو وأخواه صخر وصخیر حتى أصبحوا تحت ج

له السطاع في یوم من أیام الصیف شدید الحر وهو متأبط قربة لهم فیها ماء فأیبستها السموم 

لعلي أن   وعطشوا حتى لم یكادوا أن یبصروا من العطش فقال األعلم لصاحبیه أشرب من القربة

یت ابن رأ:  حدثني علي بن محمد النوفلي قال )٢أرد الماء فأروى منه وانتظراني مكانكما ...(

مناذر في الحج سنة ثمان وتسعین ومائة قد كف بصره وتقوده جویریة حرة وهو واقف یشتري 

كان من  ).٣(وسخ الثوب والبدن فلما صرنا إلى البصرة أتتنا وفاته في تلك األیام هقربة فرأیتماء 

فلما شب حدیث مقتل همام أنه وجد غالما مطروحا فالتقطه ورباه وسماه ناشرة فكان عنده لقیطا 

تبین أنه من بني تغلب فلما التقوا یوم القصیبات جعل همام یقاتل فم یقاتل فإذا عطش رجع إلى 

  )٤.(فقتله ولحق بقومه... قربة فشرب منها ثم وضع سالحه فوجد ناشرة من همام غفلة 

وتغلب  یوم القصیبات هو: یوم من أیام حرب البسوس التى كانت بین ربیعة فیما بینها ثم التقا یكر 

  )٥بالقصیبات وكانت الدائرة على بكر في ذلك الوقت(

القربة هي : من األساقي ابن سیدة القربة الوطب من اللبن وقد تكون للماء وقیل هي 

  ).٦المخروزة من جانب واحد والجمع ِقْربات والكثیر ِقرب(

  

  

                                                
  /أخبار سیاط ونسبھ.٦/١٦٤األغاني/)  ١
  /أخبار صخر الغي.٢٢/٣٤٨المصدر نفسھ / ) ٢
  /أخبار ابن مناذر.١٨/٢١٦المصدر نفسھ / ) ٣
 /حرب بكر وتغلب.٥/٥٠) المصدر نفسھ / ٤
) أیام العرب في الجاھلیھ/ محمد أحمد جاد المولى ـ علي محمد البجاوى ـ محمد أبو الفضل إبراھیم/ دار احیاء  ٥

 )١٥٦الكتب العربیة بمصص(
  ) اللسان/مادة/ ق ، ر ، ب ـ ینظر المصباح المنیر. ٦



١٧٧ 
 

 عةصْ القَ  .١٧

   النصوص:

  نسخت من كتاب هارون بن الزیات

 عن أبیه قـال دعـاني محمـد األمـین یومـا وقـد اصـطبح فـاقترح علـيحدثني هارون بن مخارق 

فغنیته إیـاه فطـرب طربـا شـدیدا وشـرب علیـه ثالثـة أرطـال وأمـر لـي بـألف دینـار وخلـع علـي جبـة 

وشــي كانــت علیــه مذهبــه ودراعــة مثلهــا وعمامــة مثلهــا تكــاد تعشــي البصــر مــن كثــرة الــذهب فلمــا 

فعل ذلـك فقـال لـبعض الخـدم قـل للطبـاخ یأتینـا بمصـلیة لبست ذلك ورآه علي ندم وكان كثیرا ما ی

معقــودة الســاعة فــأتى بهــا فقــال لــي كــل معــي وكنــت أعــرف النــاس بمذهبــه وبكراهتــه لــذلك ) ١(

فامتنعت فحلف أن آكل معه فحین أدخلت یـدي فـي الغضـارة رفـع یـده ثـم قـال أف نغصـتها علـي 

وودكهـا یسـیل  رفسـة فـإذا هـي فـي حجـريواهللا وقذرتها عندي بإدخالك یدك فیها ثم رفس القصعة 

علــى الخلعــة حتــى نفــذ إلــى جلــدي فقمــت مبــادرا فنزعتهــا وبعثــت بهــا إلــى منزلــي وغیــرت ثیــابي 

وعدت وأنا مغموم منها وهو یضحك فلما رجعت إلى منزلي جمعت كل صانع حاذق فجهـدوا فـي 

هـا وضـرب الـدهر بعـد إخراج ذلـك األثـر منهـا فلـم یخـرج ولـم أنتفـع بهـا حتـى أحرقتهـا فأخـذت ذهب

  ) یقصد شاة مشویة.٢(ذلك ضرباته

  ).٣القصعة هي: إناء  یشبع العشرة والجمع ِقصاع(

  

 بعْ القَ  .١٨

  النصوص:

عاب الحكم بن عوانة الكلبي ذا الرمة في بعض قوله :عن ابن سالم قال حدثني أبو الغراف قال

  فقال فیه

  )٤(كما ُألِصَقْت من غیرها ُثْلَمُة القْعب ***ولكنما ُأخِبرُت أنك ُمْلَصٌق 

  .)٥القعب هو: الَقَدح الضخم الغلیظ وقیل قدح من خشب مقعر والجمع ِقعاب(
  

                                                
  ) مصلیة : مشویة (اللسان/مادة/ صال) ١
  /ذكر مخارق وأخباره١٨/٣٧٢) األغاني/ ٢
 ) الصحاح/مادة/ ق ، ص ، ع ـ ینظر اللسان ٣
  /ذكر ذي الرمة١٨/٣٦األغاني / ) ٤
  ) المصباح المنیر/مادة/ ق ، ع ، ب ـ ینظر اللسان  ٥



١٧٨ 
 

 ةینَ نِّ الِق◌ِ  .١٩

   النصوص:

  :عن عثمان بن حفص عن رجل ذكره قال

أتاني منقذ الهاللي لیال فضرب علي الباب فقلـت مـن هـذا فقـال منقـذ الهاللـي فخرجـت إلیـه فزعـا 

ل البشرى فقلت وأي بشرى أتتني بك في هذا اللیل فقال خیر أتاني أهلـي بدجاجـة مشـویة بـین فقا

قـد التقـى طرفاهـا صـفاء ورقـة فجعلـت أشـرب وأتـرنم أتوني بقنینة من نبیذ  رغیفین فتعشیت بها ثم

  بقول نصیب

ْكُب ...     بزینَب أْلِمْم قبَل أن َیْظَعَن الرَّ

 عن ابن المكي )١(فضله فلم أجد غیرك فأتیتك مخبرا بذلك ففكرت في إنسان یفهم حسنه ویعرف

كان المقتدر یدعونا في األحـایین فكـان یحضـر مـن المغنـین إبـراهیم بـن أبـي : حدثني جحظة قال

العبــیس وكنیــز وٕابــراهیم بــن قاســم وأنــا ووصــیف الزامــر وكــان أكثــر مــا نــدعى لــه أن جواریــه كــن 

عرفنهـــا ویســـمعننا فنغنـــي فیأخـــذن مـــا یستحســـنه فـــإذا یطالبنـــه بإحضـــارنا لیأخـــذن منـــا أصـــواتا قـــد 

ـــار  ـــار ولـــي بمـــائتي دین ـــز دبـــة وٕابـــراهیم بثالثمائـــة دین انصـــرفنا أمـــر لكـــل واحـــد مـــن إبـــراهیم وكنی

ولوصیف بمائتي دینار ولسائر من لعله أن یحضر معنا بمـائتین إلـى مائـة دینـار إلـى ألـف درهـم 

لجــواري فــإذا أراد اقتــراح شــيء جاءنــا الخــدم فیكــون إذا حضــرنا مــن وراء ســتارة وهــو جــالس مــع ا

أخبرنــي علــي بــن  )٢( فأمرونــا أن نغنیــه وبــین یــدي كــل واحــد منــا قنینــة فیهــا خمســة أرطــال نبیــذ

كتبـت إلـى أبـي  :سلیمان األخفش وأحمد بن جعفر جحظة قاال حدثنا أبو الغوث بن البحتـري قـال

  ).٣(یوما أطلب منه نبیذا فبعث إلي بنصف قنینة

الِقنُّ العبد للتَّْعبیَدِة وقال ابن سیده العبد الِقنُّ الذي ُمِلـَك هـو وَأبـواه وكـذلك االثنـان  ة هي:القنین

والجمع والمؤنث هذا اَألعراف وقد حكـي فـي جمعـه َأْقنـاٌن وَأِقنَّـة اَألخیـرة نـادرة وفـي حـدیث عمـرو 

ٌد ِقـنٌّ وَعْبـداِن ِقـنٌّ وعبیـٌد ِقـنٌّ وقـال َأبـو بن اَألْشَعِث لم َنكن عبیَد ِقنٍّ ِإنما كنا عبیـَد َمْملكـة یقـال عبـ

طالب قولهم عبٌد ِقنٌّ قـال اَألصـمعي الِقـنُّ الـذي كـان َأبـوه مملوكـًا لموالیـه فـِإذا لـم یكـن كـذلك فهـو 

                                                
  /ذكر نصیب وأخباره١/٣٣٠األغاني/ ) ١
  /نسب إبراھیم الموصلي وأخباره٥/٢٣٥) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار البحتري٢١/٥٠المصدر نفسھ / ) ٣



١٧٩ 
 

وعـاء یتخـذ مـن خیـزران أو قضـبان قـد فصـل عبُد َمْمَلكٍة وكَأنَّ الِقنَّ مْأخوٌذ من الِقْنَیة وهي الِمْلُك 

  ).١ز بین مواضع اآلنیة قیل هي وعاء من الزجاج الذي یجعل فیه الشراب(داخله بحواج
  

 الَكْأس .٢٠

  النصوص:

  قال قیس بن الملوح:

  )٢(فكلٌّ بكأس الموت الشكَّ شاِرب ***فال ُیبِعَدْنَك الّلُه یابَن ُمُزاِحٍمٍ◌ 

  قال ذو اإلصبع:

  )٣(شِربوا به السُّّم الثَّمیال ***واشَرب بكأسهُم وٕان 

سـمعت فـي خبـر أمیـة بـن أبـي الصـلت حـین بعـث النبـي أنـه :أحمد بن یحیى ثعلب قالحدثنا 

أخــذ بنتیــه وهــرب بهمــا إلــى أقصــى الــیمن ثــم عــاد إلــى الطــائف فبینمــا هــو یشــرب مــع إخــوان لــه فــي 

قصر غیالن بالطائف وقد أودع ابنتیه الیمن ورجع إلى بالد الطائف إذ سـقط غـراب علـى شـرفة فـي 

ال أمیــة بفیــك الكثكــث وهــو التــراب فقــال أصــحابه مــا یقــول قــال یقــول إنــك إذا القصــر فنعــب نعبــة فقــ

  )٤...( شربت الكأس التي بیدك مت

  َترى لوَنها في ِجلدة الكأس ُمْذَهَبا *** إذا ُسِكبْت في الكأِس قبل ِمزاجها

  إذا ُضّمنْته الكأُس في الكأس كوكَبا ***وٕان ُمزجْت راعت بلون تخاله 

وجه أحمد بن هشام إلى إسحاق الموصلي :حدثني أبو هفان قال)٥الموصلي(الشعر إلبراهیم 

  بزعفران رطب وكتب إلیه

  )٦(كحرمة الُوّد واألرحام واألدب *** فُحْرمة الكأس بین الناس واجبةٌ 

كان یختلف إلي رجل من األعـراب وكـان :حدثني الحرمي قال حدثنا الدیناري قال حدثني إسحاق قال

قربه ویستظرف كالمه وكـان عنـدي یومـا وجـاء رسـول الفضـل یطلبـه فمضـى إلیـه الفضل بن الربیع ی

                                                
 ) اللسان/مادة/ ق ، ن ، ن ـ الصحاح المادة نفسھا ١
 /أخبار مجنون بني عامر٢/٦) األغاني/ ٢
 /ذكر ذي اإلصبع العدواني٣/٩٦المصدر نفسھ / ) ٣
  /ذكر أمیة بن أبي الصلت٤/١٣٩المصدر نفسھ / ) ٤
  /نسب إبراھیم الموصلي٥/٢٢٩المصدر نفسھ / ) ٥
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٣١٢المصدر نفسھ / ) ٦



١٨٠ 
 

جـاءني الزبیـر بـن :عـن إسـحاق قـال )١(فقال له الفضل فیم كنـتم قـال كنـا فـي قـدر تفـور وكـأس تـدور

  :دحمان یوما مسلما فاحتبسته فقال لي أمرني الفضل بن الربیع بالمسیر إلیه فقلت له

  ..ك َنْشَرِب .أِقْم یا أبا العّوام َوْیحَ 

وسررنا یومنا ثم صار إلى الفضل فسأله عن سبب تأخره عنه فحدثه الحدیث وأنشده  فأقام عندي

وأمر عونا حاجبه بأال یدخلني إلیه وال یستأذن لي علیه وال یوصل  البیتین فغضب وحول وجهه عني

  لي رقعة فقلت

  )٢(رضاك كما كاَنا وما لم َیُعد عّني ا ***حراٌم علّي الكأُس ما ُدمَت غضبانَ 

  واْهُج قومًا قتلونا بالعطْش  ***ِامَدح الكأَس ومن أْعَملها

  فإذا ما غاب عّنا لم َنِعْش  ***إنما الكأس ربیٌع باكٌر 

  

   )*٣الشعر لنابغة بنى شیبان(

حــدثنا محمــد بــن عبــد اهللا بــن مســلم قــال لمــا صــار الولیــد بــن عقبــة إلــى الرقــة واعتــزل علیــا علیــه 

ومعاویة صار أبـو زبیـد إلیـه فكـان ینادمـه وكـان یحمـل فـي كـل أحـد إلـى البیعـة مـع النصـارى السالم 

 )٤(فبینا هو یوم أحد یشـرب والنصـارى حولـه رفـع بصـره إلـى السـماء فنظـر ثـم رمـى بالكـأس مـن یـده

  :كتب مطیع إلى یحیى بن زیاد الحارثي یخبره بأمره ویتشوقه قال

  )٥(فَّْت بأكواٍب وأقداححُ  ***ُیِدیر كأسًا فإذا ما َدَنت

عــن أبــي عبیــدة قــال كــان الشــمردل مغرمــا بالشــراب وكــان لــه نــدیمان یعاشــرانه فــي حانــات الخمــارین 

بخراسان أحدهما یقال له دیكل من قومه واآلخر من بني شیبان یقال لـه قبیصـة فـاجتمعوا یومـا علـى 

ندهم وأنسیها من السكر فقال جزور ونحروه وشربوا حتى سكروا وانصرف قبیصة حافیا وترك نعله ع

  الشمردل

  )٦(على الكأس َنْدمانا لها مثَل َدْیَكل***شرْبُت ونادْمُت الملوَك فلم أِجْد 

                                                
  /خباز إسحاق بن إبراھیم٥/٣٣٠) األغاني / ١
  بن إبراھیم/أخبار إسحاق ٥/٣٣٤المصدر نفسھ / ) ٢
  بن الھربذ ل/أخبار إسماعی٧/١٢٠المصدر نفسھ / ) ٣

  ١٥٣م/ص١٩٩٨/ ١*) دیوان نابغة بنى شیبان/تحقیق محمد نبیل طریفي/ دار صادر ـ بیروت/ط
  /أخبار أبي زبید١٢/١٦١األغاني / ) ٤
  /أخبار مطیع بن إیاس١٣/٣٤٦المصدر نفسھ / ) ٥
  /أخبار الشمردل١٣/٣٨٣المصدر نفسھ / ) ٦



١٨١ 
 

كان محمد بن حازم الباهلي قد نسك وترك شرب النبیذ فدخل یوما على إبراهیم بن المهدي فحادثه 

  :یم أن یشرب فأبى وأنشأ یقولوناشده وأكل معه لما حضر الطعام ثم جلسوا للشراب فسأله إبراه

  )١(ما َحجَّ للَِّه َرْكب ***آلیُت أشرُب كأسًا 

  ُتصبي َلَك الرجَل الحلیما ***الكأُس بعد الكأس قد

  ).٢الشعر لمحمد بن األشعث(

من األزد  من الرواة أن جذیمة األبرش وأصلهذكر ابن الكلبي عن أبیه والشرقي وغیره 

ة قال یومًا لجلسائه قد ذكر لي عن غالم من لخم مقیم في وكان أول من ملك قضاعة بالحیر 

 )٣(أخواله من إیاد له ظرف ولب فلو بعثت إلیه یكون في ندماني وولیته كأسي والقیام بمجلسي

اجتمع مسلم بن الولید وأبو نواس وأبو الشیص ودعبل في مجلس فقالوا  :عن أحمد بن عبید قال

الشعر فاندفع رجل كان معهم فقال اسمعوا مني أخبركم بما  لینشد كل واحد منكم أجود ما قاله من

  ینشد كل واحد منكم قبل أن ینشد قالوا هات فقال لمسلم أما أنت یا أبا الولید فكأني بك قد أنشدت

با    )٤(وتغدو صریَع الكأس واألعین النُّْجل ***هل العیُش إال أن تروح مع الصِّ

  النجل أي صاحبة العینین الواسعتین. 

اصطبح الواثـق فـي یـوم مطیـر واتصـل شـربه وشـربنا معـه حتـى  حدثنا حماد بن إسحاق عن أبیه قال

سقطنا لجنوبنا صرعى وهو معنا على حالنا فما حرك أحد منا عن مضـجعه وخـدم الخاصـة یطوفـون 

  :علینا ویتفقدوننا وبذلك أمرهم وقال

ر بإنباهنــا فأنبهنــا فقمنــا فتوضــأنا ال تحركــوا أحــدا عــن موضــعه فكــان هــو أول مــن أفــاق منــا فقــام وأمــ

وأصلحنا من شأننا وجئت إلیه وهو جالس وفي یده كأس وهو یروم شربها والخمار یمنعه فقال لي یـا 

  :إسحاق أنشدني في هذا المعنى شیئا فأنشدته قول أشجع السلمي

  )٥(بالكأس بین َغطاِرٍف كاألنُجم ***ولقد طعنت اللیَل في أْعجازه 

وأمر لي  واهللا أشجع وأحسنت یا أبا محمد بحیاتي فأعدتها وشرب كأسه فطرب وقال أحسن

خرجت وأنا غالم أدور في السكك بالمدینة :حدثني عبید اهللا بن عروة بن الزبیر قال )٦بألف دینار(

فانتهیت إلى فناء مرشوش وشاب جمیل الوجه جالس فلما رآني دعاني ثم قال لي من أنت یا غالم 
                                                

  /أخبار محمد بن حازم١٤/١٠٦األغاني / ) ١
  /ذكر أحیحة بن الجالح١٥/٥٣المصدر نفسھ / ) ٢
  /ذكر متمم وأخباره١٥/٣٠٢المصدر نفسھ / ) ٣
  /أخبار أبي الشیص١٦/٤٣٤المصدر نفسھ / ) ٤
  ) الغطاریف: الغطریف ھو الفتى الجمیل السخى(اللسان/مادة غطرف) ٥
  وأخباره/نسب أشجع ١٨/٢٢٩) األغاني/ ٦
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عروة بن الزبیر فقال اجلس فجلست فدعا بالغداء فتغدینا جمیعا ثم قال یا جاریة  فقلت عبید اهللا بن

فأقبلت جاریة تتهادى كأنها مهاة وفي یدها قنینیة فیها شراب صاف وقلة ماء وكأس فقال لها 

اسقیني فصبت في الكأس وسكبت علیه ماء وناولته فشرب ثم قال اسقیه فصبت في الكأس وسكبت 

تني فلما وجدت رائحته بكیت فقال ما یبكیك یا بن أخي فقلت إن أهلي إن وجدوا وناول علیه ماء 

  ) قال أبو عبد الرحمن العطوي:١(مني ضربوني رائحة هذا

  )٢(ما ُیمیُت الهموَم إال الُعقارُ  ***دِر الكأَس قد تعالى الّنهارُ 

براهیم بن المهدي في حدثني إبراهیم بن أبي دلف العجلي قال كنا مع المعتصم بالقاطول، وكان إ

حراقته أي سفینته بالجانب الشرقي فدعاها یوم جمعه فلما دنونا من حراقة إبراهیم نهض ونهضنا 

ونهضت بنهوضه صبیة له یقال لها غضة، وٕاذا في یده كأسان وفي یده كأس ثم ناول كال منهما 

  ).٣كأسًا وأخذ هو الكأس التي في ید الجاریة(

  له تعالى:جاء ذكر لفظ الكأس في قو 

 M  w  v  u  t  s      r  q   pL )٤(  

قولــه { یتنـازعون فیهـا كأســا } یقـول : یتعـاطون فیهــا  تفسـیر اآلیـة كمــا جـاء فـي كتــب التفسـیر هـو:

كأس الشراب ویتداولونها بینهم قولـه { ال لغـو فیهـا } یقـول : ال باطـل فـي الجنـة والهـاء فـي قولـه { 

 المعنـى لمـا فیهـا مـن الشـراب بمعنـى : أن أهلهـا ال لغـو عنـدهم فیهـافیها } من ذكر الكأس ویكون 

  ).٥والتأثیم الكذب( وال تأثیم واللغو : الباطل

الكأس اإلناء الذي فیه الخمر غالبًا قیل وال یقال له كأس إال وفیه خمر وٕاال فهو َقَدح، وقد 

ٍل من الشراب، وشربت یطلق على كل واحد من الشراب أو اإلناء بانفراده كأس؛ یقال كأس خا

  ).٦كأسًا وتجمع على كؤوس وأكؤس(

الكأس الزجاجة ما دام فیها شراب وقال أبو حاتم الكأس الشراب بعینة ابن سیدة الكأس الخمر 

)، ٧نفسها اسم لها وقیل هو اإلناء إذا كان فیه خمر قال بعضهم هي الزجاجة مادام فیها خمر(

  ).١عبیدة یقال لإلناء كْأس وللشراب الذي فیه كْأس(الَكْأس من المشبه لألضداد قال أبو 

                                                
  /أخبار السري ونسبھ٢٠/٢١٦المصدر نفسھ / ) ١
  /أخبار العطوي٢٣/١٣٥المصدر نفسھ / ) ٢
  /أخبار إبراھیم بن المھدي١٠/١٣٨المصدر نفسھ / ) ٣
  )٢٣) سورة الطور/اآلیة( ٤
 ١١/٤٩١) تفسیر الطبري/ ٥
  ٣/٣٦٢) عمدة الُحفاظ/ ٦
 ) اللسان/مادة/ ك ، أ ، س ـ ینظر المصباح ٧
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 الُكوز .٢١

  النصوص:

كـان سـلم الخاسـر قـد بلـي بالكیمیـاء فكـان : حدثنا یحیى بن الحسن الربیعي قـال أخبرنـي أبـي قـال

یذهب بكل شيء له باطًال فلما أراد اهللا عز وجل أن یصنع له عرف أن بباب الشام صاحب كیمیـاء 

قــال فــدخلت إلیــه إلــى موضــع معــور  لیــه أحــد إال لــیًال فســأل عنــه فــدلوه علیــهعجیبــًا وأنــه ال یصــل إ

مـن أنــت عافــاك اهللا فقلــت رجــل معجـب بهــذا العلــم قــال فــال تشــهرني : فـدققت البــاب فخــرج إلــي فقــال

فـإني رجـل مســتور إنمـا أعمــل للقـوت قــال قلـت إنــي ال أشـهرك إنمــا أقتـبس منــك قـال فــاكتم ذلـك قــال 

غیر فقـال لـي اقلـع عروتـه فَقلعتهـا فقـال اسـبكها فـي البوطقـة فسـبكتها فـأخرج وبین یدیـه كـوز شـبه صـ

شــیئًا مــن تحــت مصــاله فقــال ذره علیــه ففعلــت فقــال أفرغــه فأفرغتــه فقــال دعــه معــك فــإذا أصــبحت 

فــاخرج فبعــه وعــد إلــي فأخرجتــه إلــى بــاب الشــام فبعــت المثقــال بأحــد وعشــرین درهمــًا ورجعــت إلیــه 

ن ما شئت قلت تفیدني قال بخمسمائة درهـم علـى أن ال تعلمـه أحـدًا فأعطیتـه فأخبرته فقال اطلب اآل

وكتب لي صفة فامتحنتها فإذا هي باطلة فعدت إلیه فقیل لي قد تحـول وٕاذا عـروة الكـوز المشـبه مـن 

یطلبه لـیًال لیخفـي علیـه فانصـرفت وعلمـت أن اهللا عـز وجـل ولذلك كان یدخل من  ذهب مركبة علیه

  ).٢(أن هذا كله باطلأراد بي خیرًا و 

  )٣الكوز : یقال كاز الشيء كوزا جمعه والكوز من األواني معروف والجمع أكواز وكیزان(

  ).٤وقد اختلف العلماء بعضهم قال فارسي والبعض اآلخر قال عربي صحیح(

  

  

  

 الِمْرَجل .٢٢

  النصوص:

                                                                                                                                                              
 )١٦٢األضداد/ص()  ١
  /أخبار سلم الخاسر١٩/٢٨٨) األغاني/ ٢
  ) لسان العرب مادة/ ك ، و ، ز ـ ٣
 ) لسان العرب/ المادة نفسھا ـ ینظر كتاب العین ٤
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فـدعاها أبـو األسـود قال المـدائني أیضـا أشـترى أبـو األسـود أمـة للخدمـة فجعلـت تتعـرض منـه للنكـاح 

    :فقال لها اشتریتك للعمل والخدمة ولم اشترك للنكاح فأقبلي على خدمتك وقال فیها

  )١(ولحمل قربتنا وَغْلِي الِمْرَجل *** إني أریدك للعجین وللّرحا

الِمرجل هو: القدر العظیم من الحجارة والنحاس وقیل هو قدر من النحاس خاصة وقیل هـي كـل 

در وغیرها والَمراجل ضرب من برود الیمن والممرجل ضرب من ثیاب الوشي فیه ما طبخ فیها من ق

  ).٢صور(

  

 الِمْغرفة .٢٣

  النصوص:

قــال حــدثنا حمــاد بــن إســحاق عــن أبیــه قــال كــان مخــارق بــن نــاووس  أخبرنــي بــن أبــي األزهــر

الجــزار وٕانمــا لقــب بنــاووس ألنــه بــایع رجــال أنــه مضــي إلــى الكوفــة فیطــبخ فیــه قــدرا باللیــل حتــى 

فلمـا  تنضج فطرح رهنه بذلك فدس الرجل الذي راهنه رجال فألقى نفسه فـي النـاووس بـین المـوتى

رف مـلء المغرفـة مـن المرقـة غـن المـوتى وقـال لـه أطعمنـي ففرغ من الطبیخ مد الرجل یده من بی

  ).٥) الطعام(٤).المغرفة بالكسر ما یغرف به(٣(فصبها في ید الرجل فأحرقها وضربها بالمغرفة

 الَوْطب .٢٤

  النصوص:

العرجي خرج إلـى جنبـات الطـائف متنزهـا فمـر بـبطن النقیـع فنظـر إلـى  عن الزبیري وغیره أن

د الــرحمن المخزومــي القاضــي وكــان یتعــرض لهــا فــإذا رآهــا رمــت أم األوقــص وهــو محمــد بــن عبــ

بنفسها وتسترت منه وهي امرأة من بني تمیم فبصر بها في نسوة جالسة وهن یتحدثن أقبلت تمیم 

وأسد وذبیان وفهم نحو جبلة فلقوا كرب بن صفوان بن شجنة بن عطارد بـن عـوف بـن كعـب بـن 

قــالوا فأعطنــا عهــدا  یــد أن تنــذر بنــا بنــي عــامر قــال الســعد بــن زیــد منــاة فقــالوا لــه أیــن تــذهب أتر 

فمضــى مســرعا علــى فــرس لــه عــري حتــى إذا نظــر إلــى ، وموثقــا أال تفعــل فأعطــاهم فخلــوا ســبیله

مجلس بني عامر وفـیهم األحـوص نـزل تحـت شـجرة حیـث یرونـه فأرسـلوا إلیـه یدعونـه قـال لسـت 

                                                
  /أخبار أبي األسود الدؤلي١٢/٣٨٣) األغاني/ ١
 ) اللسان/مادة/ ر ، ج ، ل ـ ینظر الصحاح  ٢
  /ذكر مخارق وأخباره١٨/٣٤٩األغاني/ ) ٣
 ) الصحاح/مادة/ غ ، ر ، ف  ـ ینظر  ٤
 ) المصباح المنیر/مادة/ غ ، ر ، ف ٥
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ا جاؤوا منزله إذا فیه تراب في صرة وشوك فلم، فاعال ولكن إذا رحلت فأتوا منزلي فإن الخبر فیه

فقـال األحـوص هـذا  قد كسر رؤوسه وفرق جهته وٕاذا حنظلة موضوعة وٕاذا وطب معلـق فیـه لـبن

رجـل قـد أخــذ علیـه المواثیـق أال یــتكلم وهـو یخبـركم أن القــوم مثـل التـراب كثــرة وأن شـوكتهم كلیلــة 

قـال أبـو ) ١...( فاصـطبوه فـإذا فیـه لـبنانظـروا مـا فـي الوطـب  وهم متفرقون وجاءتكم بنو حنظلـة

عمرو ثم أن بني عامر جمعوا لبني نهد فقالت هند امرأة عبـد اهللا بـن العجـالن التـي كانـت ناكحـا 

فیهم لغالم منهم یتیم فقیر من بني عامر لك خمس عشرة ناقـة علـى أن تـأتي قـومي فتنـذرهم قبـل 

  ).٢(ها ناجیة وزودته تمرا ووطبا من لبنأن یأتیهم بنو عامر فقال أفعل فحملته على ناقة لزوج

ة والجمع َأْوُطٌب وَأْوطاٌب وِوطابٌ :الوطب هو  الَوْطُب ِسقاُء اللبِن وفي الصحاح ِسَقاُء اللَّبِن خاصَّ

ْبنا ِإلیه وفي حدیث عبدالّله بن ُبْسٍر َنَزَل رُسول الّله  سقاء اللبن  طعامًا وجاءه على َأبي فقرَّ

بنا ِإلیه طعامًا وُرَطَبًة بَوْطَبٍة فَأكل منه ا قال ابن اَألثیر روى الُحمیديُّ هذا الحدیَث في كتابه فَقرَّ

  ).٣والجمع ِوطاب وأوطاب(فَأكَل منها

  )٢جدول رقم(

  الجدول التالي يبين ألفاظ المسكن الواردة في كتاب األغاني

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

  ٣٥٥      الدار

  ٣٢٩      البيت

  ٢٨٠      المسجد

  ١٨٥      القصر

  ٦٠  معرب بوستان  أعجمى  الُبستان

  ٤٦      الخدر

  ٣٣      الحجرة

  ٣١      الخباء

  ٢٠      القبة

  ١٨      الخيمة

  ١٨      الكوة

                                                
  /السبب في یوم جبلة١١/١٤٤) األغاني/ ١
  /أخبار عبد هللا بنو،عجالن٢٢/٢٤١المصدر نفسھ / ) ٢
  ) كتاب العین ـ ینظر لسان العرب/ مادة/ و ، ط ،ب ٣
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  ١٥      الدهليز

  ١٣      الغرفة

  ١٢      الحانوت

  ٨      الحجلة

  ٧      الطارمة

  ٥      القيطون

  ٤      الخوخة

  ٣      السرداب

  ٢      األزج

  ١      الخص

  ١      الكوخ

  ١      مواخير

  

  )٣جدول رقم(

  الجدول التالي يبين ألفاظ الفرش الواردة في كتاب األغاني

  

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

  ٧٥      الفراش

  ٢٨    مترادف  البساط

  ١٢    مترادف  الحصير

  

  

  

  

  

  )٤جدول رقم(

  الواردة في كتاب األغاني ثاثالجدول التالي يبين ألفاظ األ
  

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  
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  ٩٩      السرير

  ٨٥      الستر

  ٢٩      الكرسي

  ١٢    مترادف  النمرقة

  ٦      المهاد

  ٣      الزرابي

  ٣      المخدة

  ٣    مترادف  الِوسادة
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  )٥جدول رقم(

  في كتاب األغانيالجدول التالي يبين ألفاظ اآلنية الواردة 
  

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

  ١٩٨      الكأس

  ٤٠      القدح

  ١٥      الوطب

  ١٤  معرب طشت  أعجمي  الطست

  ١٢    عربي صحيح  الكوز

  ٩  فارسي معرب  أعجمي  باطية

  ٨    مترادف  القربة

  ٦  فارسي معرب  أعجمي  اإلبريق

  ٦      الّزق

  ٥  فارسي معرب  أعجمي  البرنية

  ٥    مترادف  السقاء

  ٥      الطبق

  ٥      الُعس

  ٣      الجرة

  ٣      القنينة

  ٣    مشترك لفظي  المرجل

  ٢      الصحفة

  ٢      الركوة

  ٢      القصعة

  ٢      العقب

  ٢      الراووق

  ١      المغرفة
 



 
 

  

� �

������������� �

  

��������������������������

  

  
  



١٩٠ 
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   ادت

  

  

  

  التالي يبين الحقل الداللي للملبس الشكل

  

  

  حقل ألفاظ الملبس

  

  

  

  

  بب

  

  

  

  

  

  

ألفاظ المالبس 

 المشتركة

 ألفاظ مالبس الرجال

 ألفاظ مالبس النساء

 

 ألفاظ ملبس القدم
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  ألفاظ الملبس

وســوف أتحــدث عــن ألفــاظ المالبــس التــي ورد ذكرهــا فــي كتــاب األغــاني، ومــن المعــروف أن 

صـور صــورة كاملــة لطبقـات المجتمــع، وقــد قســمت س صــلة بالمســتوى الحضـاري لألمــة فهــي تللمالبـ

وقسـم ألفاظ الملبس إلى أربعة أقسام قسم مشترك بین النساء والرجال، وقسم خاص بمالبس الرجال، 

  خاص بمالبس النساء، ثم اتبعناها بقسم رابع وهو قسم ملبس القدم.

  وٕان شاء اهللا یتضح من خالل هذه الدراسة.

  

  ا اول

���������������������� �

  اإلزار .١

  النصوص الواردة في كتاب األغاني هي:

عـم لـه نوبیـة یقـول قال عبد الملك بن مروان لنصیب أنشدني فأنشـده قصـیدته التـي یصـف فیهـا ابنـة 

  فیها:

  )١(ُیْلَوى ولو كان سبعًا حین َیْأتِزُر◌ُ *** ال ُیْلَفى اِإلزاُر بها  َوِذي َرَواِدف

  َیُجّر القمیَص وُیرِخي اِإلزارا***  فتى فّرق الحمُد أمواَله

أخبرنــي الحســین بــن یحیــى قــال نســخت مــن كتــاب حمــاد قــال أبــي قــال ابــن  )٢الشــعر ألبــي حشیشــة(

قدم ابن سریج والغریض المدینة یتعرضان لمعروف أهلها ویزوران من بها من صدیقهما من : الكلبي

قریش وغیرهم فلما شارفاها تقدما ثقلهما لیرتادا منزال حتى إذا كانـا بالمغسـلة وهـي جبانـة علـى طـرف 

ا وطرفــه علــى رأســه بیــده حبالــة یتصــید بهــ المدینــة یغســل فیهــا الثیــاب إذا همــا بغــالم ملتحــف بــإزار

ابـن میـادة یبغـي إبـال لـه حتـى ورد جبـارا وهـو مـاء لحمـیس خـرج  )٣... وٕاذا الغالم معبد ....( الطیر

بن عامر فأتى بیتا فوجد فیه عجوزا قد أسنت فنشدها إبله فذكرتها له وقالت ممن أنت قال رجـل مـن 

قــال ابــن  ســلیم بــن منصــور فأذنــت لــه وقالــت ادخــل حتــى نقریــك وقــد عرفتــه وهــو ال یــدري فلمــا قرتــه

                                                
  / ذكر نصیب وأخباره١/٣٣٦)األغاني/ ١
  أخبار أبي حشیشة ٣/٨٧) المصدر نفسھ/ ٢
  /ذكر معبد وبعض أخباره ١/٥٢/ المصدر نفسھ)  ٣



١٩٢ 
 

میادة وجدت ریح الطیب قد نفح علي من البیت فـإذا بنـت لهـا قـد هتكـت السـتر ثـم اسـتقبلتني وعلیهـا 

) قال مسلمة بن إبراهیم قلـت ألیـوب بـن مسـلمة أكانـت الثریـا كمـا ١.....( مؤتزرة به إزار أحمر وهي

  قیس: یصف عمر بن أبي ربیعة فقال: وفوق الصفة كانت الثریا كما قال عبد اهللا بن

  )٢(على َحْقِو َبادٍن ِمْكَسالِ *** َتْعِقد الِمْئَزَر السَُّخاَم من الَخزِّ 

  :وقد جاء ذكر لفظة اإلزار في قوله 

وهو یخطب  عن جابر بن زید عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال سمعت رسول اهللا ((

  )٣())ملمحر السراویل لمن لم یجد اإلزار والخفان لمن لم یجد النعلین یعني ا:یقول

أزر به الشيء أحاط به واإلزار معروف واإلزار الملحفة یذكر ویؤنث وجمع اإلزار، ُأُزُر، 

) واإلزار فارسي معرب ٤وأزرت فالنًا إذا ألبسته إزارًا فتأزر تأزرًا وقیل اإلزار كل ما واراك وسترك(

  )٥(من لفظة شاذر. 

  

   الُبرجد .٢

  النصوص:

  :واألصمعي ینشدان بیتي الطرماح في هذه القصیدةقال دماذ وكان أبو عبیدة 

  ).٦(ِقَددًا وأخَلف ما سراه الُبرجد*** ُمجتاب ُحّلة ُبْرجٍد لَسَراته 

قـال صــاحب اللسـان البرجــد هـو كســاء مـن صــوف أحمـر وقیــل البرجـد كســاء مخطـط ضــخم والبرجــد 

)قــال الخلیـل هــو ٨بالـذهب( ) ونجـده فــي الالتینیـة (بــاراجودا) أي الثـوب المــزدان٧السـبي وهـو دخیــل،(

  ).٩كساء مخطط لألعراب(

  

  

                                                
  /أخبار ابن میادة ٢/٣٠٩/األغاني )  ١
  /نسب الثریا بنت علي١/٢١٦المصدر نفسھ / ) ٢
  ١١٧٨تاب الحج/باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة...../ ح/ رقم//ك٢/٨٣٥مسلم/أخرجھ )  ٣
  ) لسان العرب/ مختار الصحاح/ مادة ، أ ، ز ، ر ٤
  ١/١٧٢) قصد السبیل/ ٥
  /أخبار حماد الراویة ونسبھ٦/١٠٤) األغاني/ ٦
  ) اللسان/ مادة ، ب، ر، ج، د ٧
 )١٦٠) المولد/ص( ٨
  ) كتاب العین/ المادة نفسھا ٩



١٩٣ 
 

  

  الُبْرد: .٣

  النصوص 

كان الواثق قد أصـلح :أخبرني عمي قال حدثني الحسن بن علي بن عبد األعلى عن أبیه قال

 داودفكف محمد عن ذكـره وجعـل ابـن أبـي  داودبین محمد بن عبد الملك الزیات وبین أحمد بن أبي 

یخلـو بـالواثق ویغریــه بـه حتــى قـبض علیــه وكـان فیمــا بلغـه عنـه أنــه قـد عــزم علـى الفتــك بـه والتــدبیر 

فقبض الواثق علیه ثـم أطلقـه بعـد مـدة ثـم وزر للمتوكـل وكـان محمـد بـن عبـد الملـك أشـار بـابن  علیه

 )١....(لبـردةبالمتوكل وقام وقعد في أمـره حتـى ولـي وعممـه بیـده وألبسـه ا داودالواثق وأشار ابن أبي 

قال ابن األعرابي: كان لزهیر ابن یقال له سالم، جمیل الوجـه حسـن الشـعر، فأهـدى رجـل إلـى زهیـر 

بردین، فلبسهما الفتـى وركـب فرسـًا لـه، فمـر بـامرأة مـن العـرب بمـاء یقـال لـه النتـاءة، فقالـت: مارأیـت 

نقــه وعنـق الفــرس وانشـق الُبــردان فعثــر بـه الفــرس فانـدقت عجـًال وال ُبــْردین وال فرسـًا ... كـالیوم قــط ر 

.)..٢  (  

  :ورد ذكر لفظة البردة في قوله

حــدثنا عمــر بــن حفــص بــن غیــاث حــدثنا أبــي حــدثنا األعمــش حــدثنا شــقیق حــدثنا خبــاب رضــي اهللا ((

نلتمس وجه اهللا فوقع أجرنا على اهللا فمنـا مـن مـات لـم یأكـل مـن أجـره  هاجرنا مع النبي : عنه قال

شیئا منهم مصعب بن عمیر ومنا من أینعت له ثمرته فهو یهدبها قتل یوم أحد فلم نجد مـا نكفنـه إال 

أن نغطـي رأسـه  خرجت رجاله وٕاذا غطینا رجلیه خرج رأسه فأمرنا النبـي  بردة إذا غطینا بها رأسه

  )٤( )))٣(رجلیه من اإلذخروأن نجعل على 

ـــرد ثـــوب فیـــه خطـــوط وخصـــى  الَبـــْرد ضـــد الحـــر والُبـــرودة نقـــیض الحـــرارة، قـــال ابـــن ســـیده الُب

بعضــهم بــه الوشــى والجمــع َأْبــُرد، وُبُرود،والبــردة كســاء یلتحــف بــه قــال ابــن اللیــث الُبــرد معــروف مــن 

  ) األعراب.٥سه (برود العصب والوشى، قال وأما الُبردة فكساء مربع أسد فیه صغر تلب

  

                                                
  /أخبار محمد بن عبد الملك الزیات ٢٣/٧٧/األغاني)  ١
  / نسب زھیر وأخباره١٠/٣٦٣/ المصدر نفسھ)  ٢
  ) اإلذخر : نبت الواحدة إذخرة(مختار الصحاح/مادة/ذخر) ٣
/كتاب الجنائز/باب إذا لم یجد كفنا إال ما یوارى رأسھ أو قدمیھ غطى ١/٢٤٩) أخرجھ البخاري/ ٤

  ١٢١٧رأسھ/ح/رقم/
  / مختار الصحاح/مادة/ ب، ر،داللسان)  ٥



١٩٤ 
 

  

  بوْ الثَّ  .٤

  النصوص:

  :عن محمد بن إبراهیم التیمي قال حدثني عروة بن الزبیر قال

ســألت عبــد اهللا بــن عمــرو فقلــت أخبرنــي بأشــد شــيء صــنعه المشــركون برســول اهللا فقــال بینــا 

رســول اهللا یصــلي فــي حجــر الكعبــة إذا أقبــل عقبــة بــن أبــي معــیط فوضــع ثوبــه فــي عنــق رســول اهللا 

بــه خنقــا شــدیدا فأقبــل أبــو بكــر رحمــة اهللا علیــه حتــى أخــذ بمنكبــه فدفعــه عــن رســول اهللا وقــال  فخنقــه

  قال ذو اإلصبع: )١. (أتقتلون رجال أن یقول ربي اهللا

  )٢(ال عیَب في الثوِب من ُحسٍن ومن ِلین*** یا ُربَّ ثوٍب حواشیه كأوسِطه 

  :قال حدثني أحمد بن معاویة عن الهیثم بن عدي قال 

معاویة حجتین في خالفته وكانت له ثالثون بغلة یحج علیها نساؤه وجواریه قال فحج في حج 

إحداهما فرأى شیخا یصلي في المسجد الحرام علیه ثوبان أبیضان فقال من هذا قالوا سعیة بن 

غریض وكان من الیهود فأرسل إلیه یدعوه فأتاه رسوله فقال أجب أمیر المؤمنین قال أو لیس قد 

ر المؤمنین قیل فأجب معاویة فأتاه فلم یسلم علیه بالخالفة فقال له معاویة ما فعلت أرضك مات أمی

أخبرني الحسن قال حدثنا محمد  )٣....(التي بتیماء قال یكسى منها العاري ویرد فضلها على الجار

ار كنا عند جاریة لبعض التجار بالكرخ تغنینا وبش: بن القاسم قال حدثني الفضل بن یعقوب قال

     :عندنا فغنت في قوله

  )٤(َثوَب الشَّباِب وقد َطَوْیُته*** بعَثْت إلّي َتُسوُمِني 

إنمـا لقـب موسـى شـهوات ألنــه :حـدثني أحمـد بـن عبـد العزیـز الجـوهري قـال حـدثنا عمــر بـن شـبة قـال

ــــرس  ســــؤاالكــــان  ــــوب أو ف ملحفــــا فكــــان كلمــــا رأى مــــع أحــــد شــــیئا یعجبــــه مــــن مــــال أو متــــاع أو ث

وتغني فیها ویكـون  قال موسى شهوات لمعبد أأمدح حمزة بن عبد اهللا بن الزبیر بأبیات  )٥...(تباكى

  :ما یعطینا بیني وبینك قال نعم فقال موسى

                                                
  /خبر أبي قطیفة ونسبھ١/٢٤) األغاني/ ١
  / ذكر ذي اإلصبع العدواني ونسبھ٣/١٠٢/ المصدر نفسھ)  ٢
  /خبر زید بن عمرو ونسبھ٣/١٢٣/ المصدر نفسھ)  ٣
  /أخبار بشار٣/٢٠٨) المصدر نفسھ / ٤
  / أخبار موسى شھوات٣/٣٤٧/ المصدر نفسھ)  ٥



١٩٥ 
 

  )١(لم ُیَدنِّْس ثوَبه لوُن الدََّرن*** ُنور صدِق َبّیٌن في وجهه 

  قال أبو العتاهیة:  

  )*٢(ِجّدِتهكالثوب َیْخُلق بعد *** المرُء في تأخیر ُمّدته 

أن امـرأة الولیـد بـن عقبـة جـاءت إلـى النبـي تشـتكي  ال حدثنا نعیم بن حكیم عن أبي مریم عن علـيق

الولید وقالت إنه یضربها فقال لها " ارجعي وقولي إن رسول اهللا قد أجارني " فانطلقت فمكثت ساعة 

ي بهــذا ثــم قــولي إن مــن ثوبــه ثــم قــال " امضــ هدبــه ثــم رجعــت فقالــت مــا أقلــع عنــي فقطــع رســول اهللا

  :خلیفة الفضل بن الحباب أخبرنا محمد بن سالم قال أبوكتب إلي  )٣... (رسول اهللا أجارني 

قــدم األبیــرد الریـــاحي علــى حارثـــة بــن بـــدر فقــال لــه اكســـني ثــوبین أدخـــل بهمــا علـــى األمیــر فكســـاه 

إن كنت تحب أن أصـدقك یا فائد :  قال الواقدي عن ابن أبي الزناد وقال عمرو لعمارة )٤....(ثوبین

بهذا أو أقبله منك فأتني بثوبین أصفرین فلما رأى النجاشي الثوبین قال له عمرو أتعرف الثوبین قـال 

) قـال أبـو دالمــة: یـا أمیـر المــؤمنین إن أبـا العبـاس أمیــر المـؤمنین كـان لــي مكرمـًا وهـو الــذي ٥عـم.(ن

  جاء بي من البدو كما جاء اهللا بإخوة یوسف إلیه.....

  رى عن المنصور وقال: قد أقلناك یا أبا دالمة، فسل حاجتك.فس

فقال یا أمیر المؤمنین، قد كان أبو العباس أمر لي بعشرة آالف درهم وخمسـین ثوبـًا وهـو مـریض لـم 

  ) دخل أبو دالمة على المنصور فأنشده:٦أقبضها...(

  رأیُتك في المنام كسوَت ِجْلدي *** ثیابًا َجّمًة وقَضْیَت َدْیني

  دخل أبو دالمة على المهدي وهو یبكى فقال له مالك؟ قال ماتت أّم دالمة.و 

) أخبرنا أحمد بن عمار قال حدثنا علي بن محمد النوفلي ٧فأمر له بثیاب وطیب ودنانیر(

قال سمعت أبي یقول: كان المهدي یعطى مروان وسلمًا الخاسر عطیة واحده وكان سلم یأتى باب 

قیمته عشرة آالف درهم والسرج واللجام المقذوذین، ولباسه الخز والوشي وما المهدي وعلي البرذون 

                                                
  /  أخبار موسى شھوات٣/٣٥٣/ المصدر نفسھ)  ١
  / ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٨٥/األغاني  ) ٢

  ٨٤*) دیوان أبي العتاھیة/ص
  /ذكر باقي خبر الولید بن عقبة ونسبھ٥/١٥٤/ األغاني)  ٣
  /نسب حارثة بن بدر٨/٤٢٧/ المصدر نفسھ)  ٤
  /ذكر مسافر ونسبھ٩/٧١/ المصدر نفسھ)  ٥
  / أخبار أبي دالمة١٠/٢٨٨/ المصدر نفسھ)  ٦
  / أخبار أبي دالمة ونسبھ١٠/٢٩٨/٣٠٤/ ) المصدر نفسھ ٧



١٩٦ 
 

األسود جالسا في دهلیزه وبین یدیه رطب  كان أبو ) ١أشبه ذلك من الثیاب الغالیة األثمان......(

  فجاز به رجل من األعراب یقال له ابن أبي الحمامة فسلم ثم ذكر باقي الخبر مثل الذي 

فقال أنا ابن أبي الحمامة قال كن ابن أبي طاوسة وانصرف قال أسألك باهللا تقدمه وزاد علیه 

إال أطعمتني مما تأكل قال فألقى إلیه أبو األسود ثالث رطبات فوقعت إحداهن في التراب فأخذها 

أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن مهرویه قال حدثني   )٢....(یمسحها بثوبه

خطرة منكرة وكان  نظر عبد الصمد بن المعذل إلى جار له یخطر في مشیته :البعض أصحابنا ق

  ه: فقیرا رث الحال فقال فی

  )٣(على عْظِم ساِقِه َمْسدول*** یتمشَّى في َثْوِب َعْصٍب من الُعْري 

حـدثني القاسـم بـن زیـد المـدیني قـال اجتمـع ذات یـوم عنـد بصـبص جاریـة ابـن نفـیس عبــد اهللا 

ي ومحمد بن عیسى الجعفري في أشـراف مـن أهـل المدینـة فتـذاكروا مزبـدًا المـدیني بن مصعب الزبیر 

فقال لها موالها أنت حرة لئن فعلت إن  صاحب النوادر وبخله فقالت بصبص أنا آخذ لكم منه درهماً 

أخبرنـي الیزیـدي قـال حـدثنا  )٤....(لم أشتر لك مخنقة بمائة ألف دینار وٕان لـم أشـتر لـك ثـوب وشـي

زهیر عن الزبیر بن حبیب بن بدر الطائي وغیره أن المنهال رجًال من بني یربـوع مـر علـى  أحمد بن

حدثنا المدائني عن جویریـة بـن  )٥....(أشالء مالك بن نویرة لما قتله خالد فأخذ ثوبًا وكفنه فیه ودفنه

بین وأمـر أن ابن الزبیر رأى رجال من حلفاء بنـي أسـد بـن عبـد العـزى فـي حالـة رثـة فكسـاه ثـو  أسماء

: أخبرني الحسن قال حدثني ابن مهرویه قال حدثني علي بن محمد النوفلي قـال )٦....(له ببر وتمر

رأیـت ابــن منـاذر فــي الحـج ســنة ثمـان وتســعین ومائـة قــد كـف بصــره وتقـوده جویریــة حـرة وهــو واقــف 

معاویة من بني قتل مجاشع بن األجلح وعمرو بن   )٧...(یشتري ماء قربة فرأیته وسخ الثوب والبدن

خالــد بــن كعــب بــن زهیــر وعبــد الحــارث بــن عبــد المســیح األوســي وســعدان بــن عبــد یســوع بــن حــرب 

وســعد ود ابــن أوس مــن بنــي جشــم بــن زهیــر وجعــل عمیــر یصــیح بهــم ویلكــم ال تســتبقوا أحــدا ونــادى 

                                                
  / أخبار مروان بن أبي حفصة ونسبھ١٠/٩٦/ المصدر نفسھ)  ١
  / أخبار أبي األسود الدؤلي١٢/٣٥٤األغاني / ) ٢
  / أخبار عبد الصمد بن المعذل ١٣/٢٥٧) المصدر نفسھ / ٣
  أخبار بصبص جاریة ابن نفیس/ذكر ١٥/٣٠) المصدر نفسھ / ٤
  / ذكر متمم وأخباره١٥/٢٨٠) المصدر نفسھ / ٥
  / أخبار أبي العباس األعمى١٦/٣٣٤) المصدر نفسھ / ٦
  / أخبار ابن مناذر١٨/٢١٦) المصدر نفسھ / ٧



١٩٧ 
 

نــي أن رجــل مــن بنــي قشــیر یقــال لــه النــدار أنــا جــار لكــل حامــل أتتنــي فهــي آمنــة فأتتــه الحبــالى فبلغ

  ).١....(المرأة كانت تشد على بطنها الجفنة من تحت ثوبها تشبیها بالحبلى

   )٢( M        §  ¦L وقد جاء ذكرها في القرآن الكریم في قوله تعالى: 

  تفسیر اآلیة:

المراد بالثیاب العمل الثاني القلب الثالث  إنقوال: احدهما أثمانیة  فیه  M        §  ¦L  :ىقوله تعال

  النفس الرابع الجسم الخامس األهل السادس الخلق السابع الدین الثامن الثیاب الملبوسات 

  .)٣(على الظاهر

  : أیضا جاء ذكر لفظ الثوب في قوله 

إذا كبر في الصالة سكت هنیة قبل أن یقرأ فقلت یا رسول  كان رسول اهللا : عن أبي هریرة قال((

اهللا بأبي أنت وأمي أرأیت سكوتك بین التكبیر والقراءة ما تقول ؟ قال أقول اللهم باعد بیني وبین 

خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقني من خطایاي كما ینقى الثوب األبیض من 

  )٤())بالثلج والماء والبردالدنس اللهم اغسلني من خطایاي 

الثوب هو: واحد الثیاب ویقال ثاب الرجل یثوب ثوبًا وثوبانًا رجع بعد ذهابه ویقال ثاب فالن إلى 

اهللا وتاب بالتاء والثاء أي عاد ورجع إلى طاعته، والثوب اللباس واحد األثواب والثیاب والجمع َأثوب 

  ).٥على الواو(وبعض العرب یهمزه فیقول أثؤب الستثقال الضمة 

  ة:رَ بَ الحَ  .٥

  النصوص:

ذكر علي بن محمد النوفلي في خبـر المحلـق مـع األعشـى غیـر هـذه الحكایـات وزعـم أن أبـاه 

حدثه عن بعض الكالبیین من أهل البادیة قال كان ألبي المحلـق شـرف فمـات وقـد أتلـف مالـه وبقـي 

حـدثنا العمـري عـن   )٦...(حبـرة المحلق وثالث أخوات له ولـم یتـرك لهـم إال ناقـة واحـدة وحلتـي بـرود

األهـتم إلـى  تحاكم علقمة بن عبدة التمیمي والزبرقـان بـن بـدر السـعدي والمخبـل وعمـرو بـن لقیط قال

                                                
  /ذكر نسب القطامي ٢٤/٤٣المصدر نفسھ / ) ١
  )٤) سورة المدثر/ اآلیة( ٢
  ١٩/٥٩) تفسیر القرطبي/ ٣
  ٥٩٨/ كتاب المساجد ومواضع الصالة/باب ما یقال بین تكبیرة اإلحرام والقراءة/ح/رقم/١/٤١٩مسلم/ ) أخرجھ  ٤
  ) اللسان/مختار الصحاح/مادة/ث، و، ب ٥
  /أخبار األعشى ونسبھ٩/١٣٥) األغاني/ ٦



١٩٨ 
 

ربیعــة بــن حــذار األســدي فقــال أمــا أنــت یــا زبرقــان فــإن شــعرك كلحــم ال أنضــج فیؤكــل وال تــرك نیئــا 

  )١.(..في البصرفینتفع به وأما أنت یا عمرو فإن شعرك كبرد حبرة یتألأل 

  جاء اللفظ في قوله تعالى:

 M    Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅL )٢(  

فأما الذین آمنوا } باهللا ورسوله { وعملوا الصالحات } یقول : وعملوا بما أمرهم اهللا به {  قوله تعالى:

الملتفة وبین وانتهوا عما نهاهم عنه { فهم في روضة یحبرون } یقول : فهم في الریاحین والنباتات 

أنواع الزهر في الجنان یسرون ویلذذون بالسماع وطیب العیش الهني وٕانما خص جل ثناؤه ذكر 

  .الروضة في هذا الموضع ألنه لم یكن عند الطرفین أحسن منظرا وال أطیب نشرا من الریاض

  )٣وجاءت یحبرون أي ینعمون وقیل یكرمون.عن أبي كثیر قال الحبرة اللذة والسماع.(

 :ذكر اللفظ في قوله جاء

أي اللباس كان أحب إلى : حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة قال قلنا ألنس بن مالك (( 

  )٤()).؟ قال الحبرة أو أعجب إلى رسول اهللا  رسول اهللا 

)، وقیل الحبرة هي النعمة وسعة ٥هي ضرب من برود الیمن منمر والجمع ِحَبر وِحبران( الَحَبرة:

  )٦العیش(

  

  الُحّلة .٦

  النصوص

قال حمزة ولقي تأبط شرا ذات یوم رجال من ثقیف یقال له أبو وهـب كـان جبانـا أهـوج وعلیـه  

حلة جیدة فقال أبو وهب لتأبط شرا بم تغلب الرجال یا ثابت وأنت كمـا أرى دمـیم ضـئیل قـال باسـمي 

قـط ففـي إنما أقول ساعة ما ألقى الرجل أنا تأبط شرا فینخلع قلبه حتى أنال منه ما أردت فقال له الثق

                                                
  /أخبار علقمة ونسبھ ٢١/٢٠٩) المصدر نفسھ / ١
  )١٥) سورة الروم/ اآلیة ( ٢
  ١٠/١٧٢الطبري/) تفسیر  ٣
  ٢٠٧٩/كتاب اللباس والزینة/ باب فضل لباس ثیاب الحبرة/ح/ رقم/٣/١٦٤٨)أخرجھ  مسلم/ ٤
  ) اللسان/مادة/ح، ب، ر ٥
  ) كتاب العین/مادة/ ح، ب، ر ٦



١٩٩ 
 

قــط قـال فهــل لـك أن تبیعنــي اسـمك قــال نعــم فـبم تبتاعــه قـال بهــذه الحلـة وبكنیتــك قـال لــه أفعــل فقـال 

دخل النعمان على معاویة فقال لـه یـا  )١...(ففعل وقال له تأبط شرا لك اسمي ولي كنیتك وأخذ حلته

ثـم ولیـت مـروان  أمیر المؤمنین إنـك أمـرت سـعیدًا أن یضـرب ابـن حسـان وابـن الحكـم مائـة فلـم یفعـل

 قــال فتریــد مــاذا قــال أن تكتــب إلیــه بمثــل مــا كتبــت إلــى ســعید فضــرب ابــن حســان ولــم یضــرب أخــاه

فكتب إلى معاویة یعزم علیه أن یضرب أخاه مائة وبعث إلى ابن حسان بحلة فلما قـدم الكتـاب علـى 

إلیـك إال علـى مروان بعث إلـى ابـن حسـان إنـي مخرجـك وٕانمـا أنـا مثـل والـدك ومـا كـان مـا كـان منـي 

وأبـى أن یقبـل منـه  واعتذر إلیه فقال حسـان مـا بـدا لـه فـي هـذا إال لشـيء قـد جـاءه سبیل التأدیب لك

فقیل له حلـة أمیـر المـؤمنین وترمـي  فأبلغ الرسول ذلك مروان فوجهه إلیه بالحلة فرمى بها في الحش

د علمت أنه لم یفعل ما فعل بها في الحش قال نعم وما أصنع بها وجاءه قومه فأخبروه الخبر فقال ق

فبعـث مـروان إلـى  فقال الرسول لمروان ما تصنع بهذا قد أبى أن یعفو فهلـم أخـاك إال ألمر قد حدث

  ).٢....(األنصار وطلب إلیهم أن یطلبوا إلیه أن یضربه

  :وقد ورد لفظ الحلة في قوله 

ث أثـواب بـیض سـحولیة فـي ثـال كفـن رسـول اهللا : عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة قالت((

ن من كرسف لیس فیها قمیص وال عمامة أما الحلة فإنما شبه على النـاس فیهـا أنهـا اشـتریت لـه لـیكف

  )٣())أثواب بیض سحولیة فیها فتركت الحلة وكفن في ثالث

: الُحّلة كل ثوب جید جدید تلبسـه غلـیظ أو دقیـق وال یكـون إال فـي ثـوبین وقـال ابـن شـمیل الحلة هي

  )٤القمیص واإلزار والرداء التكون أقل من هذه الثالثة.والِحلة جماعة بیوت الناس ألنها ُتحل.(الحلة 

  

  

  

  

  

  

                                                
  /أخبار تأبط شرا٢١/١٤١) األغاني/ ١
  /خبر مصرع السمھري١٥/١١٣) المصدر نفسھ / ٢
  ٩٤١الجنائز/باب في كفن المیت/ح/رقم//كتاب ٢/٦٤٩) أخرجھ مسلم/ ٣
  ) اللسان/كتاب العین/مادة/ح،ل،ل ٤



٢٠٠ 
 

  زَّ الخَ  .٧

  النصوص

  ن: عن محمد بن حبیب أنه أخبره أن عمر بن أبي ربیعة قال في فاطمة بنت عبد الملك بن مروا 

  )١(في ِحَجال الَخّز ُمْخَتِدر*** فإذا ِریٌم على ُفُرٍش 

قــال عبــد اهللا بــن عمــر العمــري خرجــت حاجــًا فرأیــت امــرأة : المــدائني عــن عبــد اهللا بــن ســلم قــالعــن 

خـافین اهللا ت جمیلة تتكلم بكالم أرفثت فیه فأدنیت ناقتي منها ثم قلـت لهـا یـا أمـة اهللا ألسـت حاجـة أمـا

  فسفرت عن وجه یبهر الشمس حسنا ثم قالت تأمل یا عم فإنني ممن عنى العرجي بقوله

  )٢(وأْدَنْت على الَخدَّْین ُبْردًا ُمَهْلَهال*** أماَطْت ِكَساَء الَخزِّ عن ُحّر وْجِهها     

كــان مصــعب مــن أشــد النــاس إعجابــا :  أخبرنــي ابــن یحیــى عــن حمــاد عــن أبیــه عــن المســعر قــال

بعائشة بنت طلحة ولم یكن لها شبه في زمانها حسنا ودماثة وجمـاال وهیئـة ومتانـة وعفـة وٕانهـا دعـت 

یومــا نســوة مــن قــریش فلمـــا جئنهــا أجلســتهن فــي مجلــس قـــد نضــد فیــه الریحــان والفواكــه والطیـــب و 

المجمــر وخلعــت علــى كــل امــرأة مــنهن خلعــة تامــة مــن الوشــي والخــز ونحوهمــا ودعــت عــزة المــیالء 

عمرو بن جبلة البـاهلي قـال تـزوج عبـد الـرحمن بـن سـهیل بـن عمـرو عن ) ٣...(ففعلت بها مثل ذلك

نت عبد اهللا بن عمر بن الخطاب وكانت من أجمل نساء قریش وكان یجد بها وجدا شدیدا أم هشام ب

فمرض مرضته التي هلك فیها فجعل یدیم النظر إلیها وهي عند رأسه فقالت له إنك لتنظر إلي نظر 

رجل له حاجة قال أي واهللا إن لي إلیك حاجة لو ظفرت بها لهان علي ما أنا فیه قالت وما هـي قـال 

ف أن تتزوجي بعدي قالت فما یرضـیك مـن ذلـك قـال أن تـوثقي لـي باإلیمـان المغلظـة فحلفـت لـه أخا

بكــل یمــین ســكنت إلیهــا نفســه ثــم هلــك فلمــا قضــت عــدتها خطبهــا عمــر بــن عبــد العزیــز وهــو أمیــر 

المدینـــة فأرســـلت إلیـــه مـــا أراك إال وقـــد بلغتـــك یمینـــي فأرســـل إلیهـــا لـــك مكـــان كـــل عبـــد وأمـــة عبـــدان 

وقیل بـل كـان رجـال مـن مشـیخة قـریش .....ومكان كل شيء ضعفه فتزوجته فدخل علیها ....وأمتان

  : مغفال فلما رآها مع عمر جالسة قال

  )٤(وبعَد ثیاِب الخزِّ أحالَم َناِئم*** تبدَّْلِت بعد الخْیزراِن جریدًة 

   قال علي بن الخلیل:

                                                
  /خبر عمر بن أبي ربیعة١/٢٠٢) األغاني/ ١
  /أخبار العرحي ونسبھ١/٣٩٠/ األغاني ) ٢
  /أخبار عائشة بنت طلحة١١/١٨٧) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار أرطأة ونسبھ١٣/٤٣/المصدر نفسھ )  ٤



٢٠١ 
 

  )١(واللِّینوالَخزِّ والسِّنجاِب *** تنبو عن الناعم أعطاُفه 

نزل دعبل بحمص على قوم من أهلها فبّروه ووصلوه سوى رجلین منهم یقال ألحدهما أشعث 

  ولآلخر أبو الّصناع فارتحل من وقته من حمص وقال فیهما یهجوهما

  )٢(وعیسى منهُم َسَقط المتاع ***هناك الخّز یلَبسه الُمَغاِلي 

  :ورد ذكر اللفظ في قوله

سألت أنسا رضي اهللا عنه عن صیام :أبو خالد األحمر أخبرنا حمید قالحدثني محمد أخبرنا  ((

فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إال رأیته وال مفطرا إال رأیته وال من اللیل  النبي 

وال شممت  قائما إال رأیته وال نائما إال رأیته وال مسست خزة وال حریرة ألین من كف رسول اهللا 

  ).٣())أطیب رائحة من رائحة رسول اهللا  رهعبیوال  مسكه

الَخّز: الخز من الثیاب معروف مشتق منه عربي صحیح قال ابن األثیر الخز ثیاب تنسج من 

  ).٥) وقد لبسها الصحابه والتابعین(٤صوف وابریسم وهي مباحة(

  

  ةیصَ مِ الخَ  .٨

  النصوص:

وأبـو مــورع یطلبــان عثــرة كــان أبــو زینــب األزدي :عـن فطــر بــن خلیفـة عــن أبــي الضــحى قـال 

الولید بن عقبة فجاءا یوما فلم یحضر الصالة فسأال عنه وتلطفا حتى علما أنه یشـرب فاقتحمـا علیـه 

الــدار فوجــداه یقــيء فــاحتماله وهــو ســكران فوضــعاه علــى ســریره وأخــذا خاتمــه مــن یــده فأفــاق فافتقــد 

احتمالك فوضـعاك علـى سـریرك فقـال خاتمه فسأل عنه فقالوا ال ندري وقد رأینـا رجلـین دخـال الـدار فـ

صفوهما لي فقالوا أحدهما آدم طویل حسن الوجه واآلخر عریض مربوع علیه خمیصة فقال هذا أبـو 

وقتـل العفیـف أیضـًا المنـذر بـن سـوید أخـا الغـرور ألمـه  كان الغـرور اسـمه لـیس بلقـب  )٦....(زینب

رجـاًال مـن أهـل الـبالء ثیابـا فكـان فـیمن  وكان له یومئذ بالء عظیم فأصبح العالء یقسم األنفـال ونفـل

                                                
  /أخبار علي بن الخلیل١٤/١٨٣/) المصدر نفسھ  ١
  /أخبار دعبل بن علي٢٠/١٥٢) المصدر نفسھ / ٢
  ١٨٧٢/ح/رقم//كتاب الصوم/باب ما یذكر من صوم النبي ٢/١٦٩٦) أخرجھ البخاري/ ٣
  ) اللسان/مادة/خ، ز،ز ٤
  ) كناب العین/ نفس المادة ٥
  /ذكر باقي خبر الولید بن عقبة ونسبھ٥/١٤٢) األغاني/ ٦



٢٠٢ 
 

فأمــا ثمامــة فنفــل ثیابــا فیهــا خمیصــة ذات  نفــل عفیــف بــن المنــذر وقــیس بــن عاصــم وثمامــة بــن أثــال

  ).١....(أعالم

  :ورد ذكرها في الحدبث النبوي في قوله

یصلي في  قام رسول اهللا : عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبیر عن عائشة قالت((

الخمیصة إلى أبي جهم  خمیصة ذات أعالم فنظر إلى علمها فلما قضى صالته قال اذهبوا بهذه

  .))بن حذیفة وائتوني بأنبجانیة فإنها ألهتني آنفا في صالتي

وهو كساء یتخذ من الصوف وله خمیصة كساء من صوف أنبجان هو موضع اسمه أنبجان ، 

  ).٢(خمل وال علم له

ئع والضامر البطن والخمیصة كساء أسود مربع له علمان فإن لم : الخمصان الجاالخمیصة هي

  ).٣یكن معلمًا فلیس بخمیصة(

  

  الّدیباج .٩

   النصوص:

قال أحمد بن الهیثم بن فـراس قـال العمـري عـن الهیـثم بـن عـدي قـال تهـاجى قتـادة بـن مغـرب 

باألعـاجم فمـر بـه یزیـد بـن الیشكري وزیاد األعجم بخراسان وكان زیاد یخرج وعلیه قباء دیباج تشـبها 

المهلب وهو على حاله تلك فأمر به فقنـع أسـواطًا ومزقـت ثیابـه وقـال لـه أبأهـل الكفـر والشـرك تتشـبه 

  :ال أم لك فقال زیاد

ْقت وحدهُ  ْقت جْلد المهلَّب *** لعمِرك ما الدِّیباَج خرَّ   )٤(ولكّنما خرَّ

: الدبج النقش والتزیین فارسي معرب والدیباج ضرب من الثیاب مشتق من ذلك  الدیباج

بالكسر والفتح مولد والجمع دبابیج قال ابن جني قولهم دبابیج یدل على أن أصله دباج وأنهم أبدلوا 

) ودیباج معرب (دیوكاف) أي نساجة الجن ٥الباء یاء استثقاًال لتضعیف الباء، والدیباجتان الخدان،(

  ).٦كلمت به العرب(وت

                                                
  /ذكر ھاشم بن سلیمان ١٥/٢٥٢) المصدر نفسھ / ١
  ٥٥٦/كتاب الصالة/باب كراھة الصالة في ثوب لھ أعالم/ح/رقم/١/٣٩١) أخرجھ  مسلم/ ٢
) اللسان/مادة/خ، م، ص/أنظر أساس البالغة/ألبي القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري/یحقیق/  ٣

  / المادة نفسھ١٩٩٨ھـ/١٤١٩ة بیروت /لبنان/الطبعة األولى ـ محمد باسل عیون السود/دار الكتب العلمی
  /أخبار زیاد األعجم١٥/١٧٤) األغاني ٤
  ) لسان العرب/مادة/د،ب،ج ٥
٦

  ٢/٤٣) قصد السبیل/ 



٢٠٣ 
 

  الدِّثار .١٠

  النصوص:

أخبرني محمد بن جعفـر النحـوي قـال حـدثنا أحمـد بـن القاسـم قـال حـدثنا أبـو هفـان قـال حـدثنا 

أن الرشــید لمــا واله  ســیف بــن إبــراهیم صــاحب إبــراهیم بــن المهــدي قــال حــدثني إبــراهیم بــن المهــدي

 ادي فـوهبهم لـه فأشخصـهم معـهدمشق استوهبه صـحبة دبیـة والغاضـري وعبیـدة بـن أشـعب وحكـم الـو 

ركبـت حمـارة وهـو عـدیلي ونمـت علـى ظهرهـا فلمـا بلغنـا  قال فكان فیما حدثني به عبیـدة قـال إبـراهیم

ثنیة العقاب اشتد علي البرد فاحتجت إلى الزیادة من الدثار فدعوت بدواج سمور فألقیته على ظهري 

فقلـت البـن أشـعب حـدثني بأعجـب مـا  ا حـولىودعوت بمن كان معي في سمري في تلك اللیلة وكانو 

  ).١....(تعلم من طمع أبیك فقال أعجب من طمع أبي طمع ابنه

الدثار هو: ما یتدثر به وقیل هو ما فوق الشعار وفي الصحاح الدثار هو كل ما كان فوق 

) ویقال تدثر ٢الثیاب من الشعار وقد تدثرت أي تلففت في الدثار وقیل هو الثوب الذي یستدفأ به،(

  ).٣فالن بالدثار تدثرًا وادثر ادثارًا فهو متدثر  (

  

  الدُّراعة .١١

  النصوص:

كان معبد خارجا إلى مكة في بعض أسفاره فسمع في طریقه غناء في بطن مر فقصد الموضع  

) ٤...(فإذا رجل جالس على حرف بركة فارق شعره حسن الوجه علیه ُدرَّاعٌة قد صبغها بزعفران

لبس أبو العتاهیة كساء صوف ودراعة : بن أبي العتاهیة عن أبیه قال حدثني عبد القوي بن محمد

  :على نفسه أال یقول شعرا في الغزل وأمر الرشید بحبسه والتضییق علیه فقال وآليصوف 

  )٥(ةقد خلعنا الكساء والدُّّراع*** یابَن عمِّ النبي سمعًا وطاعه 

 هاشترط أال یلبس القباء وأن یلبس الدراعولما تولى محمد بن عبد الملك الوزارة : قال عبد اهللا

) إن الرشید زار الموصلى هذه الزیارة لیًال وكان بسببها أنه انتبـه فـي ٦....(ویتقلد علیها سیفا بحمائل

                                                
  /أخبار الحسین بن علي ونسبھ١٦/١٥٣) األغاني/ ١
  ) لسان العرب/مادة/ د، ث، ر ٢
  ) القاموس/مادة/ د،ث،ر ٣
  معبد وبعض أخباره /ذكر١/٥٥) األغاني/ ٤
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٧٢) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار محمد بن عبد الملك الزیات٢٣/٥٧) المصدر نفسھ / ٦



٢٠٤ 
 

نصــف اللیــل فقــال: هــاتوا حمــارى فــأتى بحماره...فركبــه وخــرج فــي دراعــه وشــي متلثمــا بعمامــة وشــي 

انـت لـي جـائزة قـد خرجـت، فقلـت یـا أمیـر المـؤمنین، تــأمر ) قـال مخـارق: ك١ملتحفـا بـرداء وشـي....(

ســیدي بإلقــاء هــذا الصــوت علــي مكــان جــائزتي فهــو أحــب إلــي منهــا، فقــال یــا عــم ألــق هــذا الصــوت 

على مخارق، فالقاه علي،حتى كدت آخذه قال: اذهب فأنت أحذق الناس به فقلت: إنه لم یصلح لـي 

أیها األمیر، لك في الخالفة مالیس ألحد، أنـت الخلیفـة بعد قال فاعد علي فغدوت علیه فغناه، فقلت 

وأخو الخلیفة وعم الخلیفة وتبخل علي بصوت فقال: إنا ال نكدر على أبي إسحاق عفونا عنه فدعه، 

فلمـــا كانـــت أیـــام المعتصـــم نشـــط للصـــبوح یومـــًا فقـــال أحضـــروا عمـــي فجـــاء فـــي دراعـــه مـــن غیـــر 

  )٢طیلسان...(

ضرب من الثیاب التي تلبس وقیل هي جبة  وتؤنث والدراعةالحدید تذكر الدرع لبوس 

  ).٣تكون إال من الصوف خاصة( مشقوقة المقدم والِمدرعة ضرب آخر وال

  

  الدُّّواج .١٢

  النصوص:

  قال إبراهیم وكان یحدثني من حدیث أبیه بالطرائف 

بــرد شــدید  عادلتــه یومــًا وأنــا خــارج مــن دمشــق فــي قبــة علــى بغــل أللهــو بحدیثــه فأصــابنا فــي الطریــق

فـدعوت بـدواج سـمور أللبســه فأتیـت بـه فلمـا لبســته أقبلـت علـى ابـن اشــعب فقلـت حـدثني بشـيء مــن 

طمع ابیك فقال لي مالك وألبي ها أنـا إذ دعـوت بالـدواج فمـا شـككت واهللا فـي أنـك إنمـا جئـت بـه لـي 

أبیــه  حــدثنا حمــاد بــن إســحاق عــن  )٤....(فضــحكت مــن قولــه ودعــوت بغیــره فلبســته وأعطیتــه إیــاه

سأل الحسن بن سلیمان أخو عبید اهللا بن سلیمان الطفیلي الفضل وجعفرا   ابنـي یحـي أن یقیمـا :قال

عنده یومًا فأجاباه فواعد عدة من المغنـین فـیهم أبـو صـدقة المـدني فقـال ألبـي صـدقة إنـك تبـرم بكثـرة 

عطــاه إیــاه فلمــا الســؤال فصــادرني علــى شــيء أدفعــه إلیــك وال تســأل شــیئًا غیــره فصــادره علــى شــيء أ

من غناء ابن سـریج ومعبـد وابـن محـرز  أصواتجلسوا وغنوا أعجبوا بغناء أبي صدقة واقترحوا علیه 

  وغیرهم فغناهم ثم غنى والصنعة له

                                                
  /أخبار علیة بنت المھدي١٠/٢١٥) المصدر نفسھ / ١
  /أخبار مروان بن أبي حفصة ونسبھ١٠/١٢٧) األغاني / ٢
  ) لسان العرب/كتاب العین/مادة/د،ر،ع  ٣
  /ذكر أشعب وأخباره١٩/١٧٤األغاني/)  ٤



٢٠٥ 
 

  فَأماته ِمْن َقْبِل حیِن مماِته*** یا ویَح َمن لعب الَهوى بحیاِته 

علیه دواج خز مبطن بسمور فأجاد وأحسن ما شاء وطرب جعفر فقال له أحسنت وحیاتي وكان 

جید فلما قال له ذلك شرهت نفسه وعاد إلى طبعه فقال لو أحسنت ما كان هذا الدواج علیك 

  )١ه...(ولتخلعنه علي فألقاه علی

  )٢قصد بسمور أي لونه أسود والسمرة منزلة بین البیاض والسواد(ی

) وقیل هو فارسي ٣ه(هو ضرب من الثیاب قال ابن درید ال أحسبه عربیا صحیحًا ولم یفسر 

  ).٤معرب(

  

  الرِّداء .١٣

  النصوص: 

حدثنا عبد اهللا بن المبارك عن عكرمـة بـن عمـار قـال حـدثني سـماك الحنفـي قـال سـمعت ابـن عبـاس 

لما كان یـوم بـدر ونظـر رسـول اهللا إلـى المشـركین وعـدتهم وٕالـى : یقول حدثني عمر بن الخطاب قال

الكعبــة وجعــل یــدعو ویقــول ( اللهــم أنجــز لــي مــا وعــدتني أصــحابه وهــم نیــف علــى ثالثمائــة اســتقبل 

زل كـذلك حتـى سـقط رداؤه یـ فـي األرض ) فلـم عبـداللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال ت

فأخذ أبو بكر فوضع رداءه علیه ثم التزمه من روائه فقال كفاك یا نبي اهللا بأبي أنت وأمي مناشـدتك 

برنــا إســماعیل بــن یــونس قــال حــدثنا عمــر بــن شــبة قــال حــدثني خ). أ٥(لربــك ســینجز لــك مــا وعــدك

لمـا ولـي المعتصـم دخلــت إلیـه فـي جملـة الجلسـاء والشــعراء فهنـأه القـوم نظمـا ونثـرا وهــو :إسـحاق قـال

  :ینظر إلي مستنطقا فأنشدته

  )٦(ونوَر الجالل وَهْدَي التقى*** كساه اِإللُه رداَء الجمال 

ت على أبي حدثنا ابن كناسة قال مر بنا أشعب ونحن جماعة في أخبرني الحسین قال قال حماد قرأ

المجلس فأتى جار لنا صاحب جوار یقال له أبان بن سلیمان وعلیه رداء خلق قد بدا منه ظهره وبه 

  ).٧....(آثار فسلم علینا فرددنا علیه السالم

                                                
  /أخبار أبي صدقة ١٩/٣٠٦) المصدر نفسھ / ١
  ) اللسان/مادة(سمر) ٢
  ) اللسان/مادة/د، و، ج ٣
  ٢/٣٥) قصد السبیل/ ٤
  /أخبار غزاة بدر ٤/١٩٤) األغاني/ ٥
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٣١٥المصدر نفسھ / ) ٦
  العزیز/ذكر آدم بن عبد ١٥/٢٨٥) المصدر نفسھ / ٧



٢٠٦ 
 

  :ورد ذكر لفظة رداء في قوله 

بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن األعرج حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا وكیع ((

فقلت له أخبرني عن صوم  انتهیت إلى ابن عباس رضي اهللا عنه وهو متوسد رداءه في زمزم:قال

 عاشوراء فقال إذا رأیت هالل محرم فأعدد وأصبح یوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول اهللا 

   )١()).یصومه ؟ قال نعم

جَعله له ِرْدءًا وَأْرَدَأُه َأعاَنه وَترادَأ القوُم تعاونوا وَأْرَدْأُته بنفسي ِإذا كنت له ِرْدءًا  َردَأ الشيَء بالشيءِ 

 ،وهو الَعْوُن قال الّله تعالى فَأْرِسْله َمِعي ِرْدءًا ُیَصدُِّقني وفالن ِرْدٌء لفالن َأي َیْنُصُره وَیُشدُّ ظهره

  ) ٢اءان وقیل هو من المالحف وقیل هو الغطاء الكبیر.(الردى الهالك والرداء الذي یلبس وتثنیته رد

جاء لفظ رداء في القرآن الكریم ولكن یتضح لنا من خالل تفسیر اآلیة أن المقصود بالرداء معنى 

  آخر غیر الذي قصدناه في النصوص السابقة 

̧   M»  º  ¹  قال تعالى:      ¶  µ   ́  ³  ²  ±¼    ¿  ¾     ½

  ÀL )٣(  

  الشَّْملة .١٤

  النصوص:

ذكر متمم : أخبرني الیزیدي قال حدثنا الریاشي قال حدثني محمد بن صخر بن خلخلة قال

بن نویرة أخاه في المدینة فقیل له إنك لتذكر أخاك فما كانت صفته أوصفه لنا فقال كان یركب 

الفلوت یقود الفرس أهله بین المزادتین المضرجتین علیه الشملة  الجمل الثفال في اللیلة الباردة یرتوي

حدثنا عبد  )٥) الشملة الفلوت: الثوب الذي ال یثبت على صاحبه(٤....(الجرور ثم یصبح ضاحكاً 

اهللا بن مسلم بن قتیبة أن متمم بن نویرة دخل على عمر بن الخطاب فقال له عمر ما أرى في 

                                                
  ١١٣٣/كتاب الصیام/باب أي یوم یصام عاشوراء/ح/رقم/٢/٧٩٧) أخرجھ مسلم/ ١
  ) اللسان/مادة/ر،د،ي /الصحاح /المادة نفسھا ٢
  )٣٤) سورة القصص/أیة( ٣
  /ذكر متمم١٥/٢٩٨) األغاني/ ٤
  ) اللسان/مادة/ ف ، ل ، ت ٥
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لثفال وأعتقل الرمح فقال یا أمیر المؤمنین أما واهللا إني مع ذلك ألركب الجمل ا، أصحابك مثلك

   )١....(الشطون وألبس الشملة الفلوت

: كساء دون القطیفة یشتمل به وجمعها ِشمال قال أبو منصور الشملة عند العرب مئـزر الشملة هي

). وقـال ٢من صوف أو شعر یؤتزر به فإذا لفقت لفقین فهي مشملة یشتمل بها الرجل إذا نام باللیـل(

) وٕاذا قلـت شـِملهم ٣یس تحتهـا قمـیص وال سـراویل وكـره الصـالة فیهـا،(الخلیل الشملة الصـماء التـي لـ

  ).٤األمر بالكسر عمهم وجمع اهللا شمله أي ما تشتت من أمره(

  الَعباَءة .١٥

  النصوص:

قال أبو عمرو بنـو قتـال إخـوة بنـي یربـوع رهـط عقیـل بـن علفـة وهـم قـوم فـیهم جفـاء قـال أبـو  

وقال أحدهما لآلخر كیف تمله قـال كمـا تحملـه القربـة  عمرو مات رجل منهم فلفه أخوه في عباءة له

فعمد إلى حبل فشد طرفه في عنقه وطرفه في ركبتیه وحمله على ظهره كما تحمل القربة فلمـا صـار 

بــه إلــى الموضــع الــذي یریــد دفنــه فیــه حفــر لــه حفیــرة وألقــاه فیهــا وهــال علیــه التــراب حتــى واراه فلمــا 

أخي ورجلیه وسیبقى مكتوفا إلى یـوم القیامـة قـال دعـه  بل في عنقانصرفا قال له یا هناه أنسیت الح

قال عمر بن شـبة فـي خبـره سـمعت أبـي یقـول صـعد الجحـاف  )٥یا هناه فإن یرد اهللا به خیرا یحلله.(

الجبل فهو یوم البشر ویقال لـه أیضـا یـوم عاجنـة الرحـوب ویـوم مخاشـن وهـو جبـل إلـى جنـب البشـر 

وب وقتل في تلك اللیلة ابنا لألخطل یقال له أبو غیاث ففي ذلـك یقـول وهو مرج السلوطح ألنه بالرح

  جریر له

  فال نِعمت لك السَّوءات باال ***شِربَت الخمر بعد أبي ِغیاٍث 

ووقع األخطل في أیدیهم وعلیه عباءة دنسة فسألوه فذكر أنه عبد  قال عمر بن شبة في خبره خاصة

  ).٦(من عبیدهم فأطلقوه 

                                                
  /ذكر متمم١٥/٣٠٠) األغاني/ ١
  ) لسان العرب/مادة/ش، م، ل ٢
  كتاب العین/المادة نفسھا ) ٣
  ) مختار الصحاح/المادة نفسھا ٤
  /أخبار شبیب بن البرصاء١٢/٣١٩) األغاني/ ٥
  /خبر الجحاف ونسبھ١٢/٢٣٦) المصدر نفسھ / ٦
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) قال الخلیل: الَعبایة ضرب من األكسیة فیه خطوط سود كبار ١ضرب من األكسیه،(: العباءة هي

  ).٢والجمیع الَعباء والَعباءة لغة وما لیس فیه خطوط لیس بعباءة(

  بصْ العَ  .١٦

  النصوص: 

   قال محمد بن عبد اهللا في زینب:

  )٣(َبَللُت رداء العْصب بالَعبرات ***فراجعُت نفسي والحفیظَة بعدما 

ال تحد امرأة على  قال عن حفصة عن أم عطیة أن رسول اهللا ((:جاء ذكر اللفظ في قوله 

میت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب وال تكتحل 

  ))وال تمس طیبا إال إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار

معصوبا ثم تنسج ومعنى الحدیث النهي عن جمیع م یصبغ العصب من برود الیمن یصعب غزلها ث

الثیاب المصبوغة للزینة إال ثوب العصب ( نبذة من قسط أو أظفار) النبذة القطعة والشيء الیسیر 

).العصب هو:ضرب من برود الیمن سمي ٤(وأما القسط واألظفار نوعان معروفان من البخور

ل هي برود مخططه وقیل العصبة عصبًا ألن غزله یصعب أي یدرج ثم یصبغ ثم یحاك وقی

  ).٦) وقیل هو معرب(٥( األقارب

  

  

  

  

                                                
  ) لسان العرب/مادة/ع،ب،أ ١
  ) كتاب العین/المادة نفسھا ٢
  /أخبار النمیري٦/٢٥٠) األغاني/ ٣
  ٩٣٨الطالق/باب وجوب الحداد في عدة المیت...../ح/رقم//كتاب ٢/١١٢٧) أخرجھ مسلم/ ٤
  ) لسان العرب/ مختار الصحاح/مادة/ع،ص،ب  ٥
  ٢/٦٤) المغرب في ترتیب المعرب/ ٦
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  قطَ رْ قُ  .١٧

   النصوص:

كان المعتز یشرب على بستان مملوء من النمام وبین النمام شقائق النعمان فدخل إلیه یونس بن بغا 

  وعلیه قباء أخضر فقال المعتز

  بشقائق النُّعمان في النَّّمامِ *** شّبْهُت ُحمرَة خّده في ثوبه 

  ثم قال أجیزوا فابتدر بنان المغني وكان ربما عبث بالبیت بعد البیت فقال

  )١(كالغصن في ِلیٍن وحسن َقوام*** والَقدُّ منه إذا بدا في َقْرَطٍق 

حدثنا محمد بن یزید المبرد قال نظر عبد الصـمد بـن المعـذل إلـى األفشـین بسـر مـن رأى وهـو غـالم 

  لى باب الخلیفة مع أوالده القواد فأنشدنا لنفسه فیه قالأمرد وكان من أحسن الناس وهو واقف ع

  )٢(َتهاَدى وفي الحسام الصِقیل*** بعد ما قد غدْوَت في الُقْرَطق الَجوِن 

  قال علي بن الخلیل:

  )٣(مقلَّد الِجید بأوضاح*** َیسَعى بها أزهر في ُقْرَطق 

) وأصـله بالفارسـیة كرتـه وهـو لبـاس قصـیر تقـول لـه ٤القرطق هو: لباس شـبیه بالقبـاء جمعـه قراطـق(

  )٥ومقر طق یسعى إلى الندماء( العوام شایة والمولدون صرفوه في أشعارهم كقول ابن المعتز: 

  

  

                                                
  /أخبار المعتز في األغاني٩/٣٦٢) األغاني/ ١
  /أخبار عبد الصمد بن المذل١٣/٢٧٣) المصدر نفسھ / ٢
  الخلیل/أخبار علي بن ١٤/١٨١) المصدر نفسھ / ٣
  ) لسان العرب/مادة/ق،ر،ط،ق ٤
 ٢٠٨) شفاء الغلیل/ص/ ٥
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  الَقِمیص .١٨

  النصوص:

بلغني أن نعما استقبلت عمر بن أبي ربیعة في المسجد الحرام وفي  قال محمد بن حبیب الراویة

  :فمسحت به ثوبه ومضت وهي تضحك فقال عمر یدها خلوق من خلوق المسجد

  )١(حین طافْت بالبیت َمْسحًا َرِفیَقا*** مسحْته من َكفِّها في قمیصي 

حدثني محمد بن إسماعیل الجعفري عن محمـد بـن سـلیمان بـن فلـیح أو فلـیح بـن سـلیمان أنـا شـككت 

مـالي أراك   فقال له عبد اهللاعن أبیه عن جده قال جاء كثیر إلى عبد اهللا بن جعفر وقد نحل وتغیر 

متغیرا یا أبا صخر قال هذا ما عملت بي أم الحـویرث ثـم ألقـى قمیصـه فـإذا بـه قـد صـار مثـل القـش 

كان ألبـي صـدیق وكـان یـدعوه لیشـرب معـه  حدثنا یونس بن الخیاط قال )٢....(وٕاذا به آثار من كي

  ه فقال أبي فیهفإذا سكر خلع علیه قمیصه فإذا صحا من غد بعث إلیه فأخذه من

  وینِزُعه مني إذا كان صاحیا*** كساني قمیصًا مرتین إذا انتشى 

ت َشواتیا*** َفِلي َفرحة في ُسكره بقمیصه               )٣(وروعاته في الصحو َحصَّ

أخبرنا أبو خلیفة عن محمد بن سالم قال كان عبد بني الحسحاس حلو الشعر رقیـق الحواشـي وفـي  

  :سواده یقول

  لكالمسك ال یسلو عن المسِك ذائقهُ *** أثوابي سواِدي وٕانَّني  وما ضرَّ 

  قمیٌص من الُقوهّي بیض بنائقهُ *** ُكسیُت َقمیصًا ذا سواد وتحَته 

   )٤(ویروى وتحته قمیص من اإلحسان

  وقد ورد ذكر لفظة قمیص في قوله تعالى:

                                                
  /أخبار غزاة بدر٤/٢١٤) األغاني/ ١
  /ذكر أخبار كثیر٩/٤٦) األغاني / ٢
  /نسب ابن الخیاط٢٠/١٣) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار عبد بنى الحسحاس٢٢/٣٠٦) المصدر نفسھ / ٤
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 MQ   P   O  N  MR  X  W  V  U  T  SY  [  Z\     `  _     ̂  ]

    aL )١ (  

   تفسیر اآلیة:

قال أبو جعفر : یقول تعالى ذكره : { وجاؤوا على قمیصه بدم كذب } وسماه اهللا كذبا ألن الذین 

، جاؤوا بالقمیص وهو فیه كذبوا فقالوا لیعقوب : هو دم یوسف ولم یكن دمه وٕانما كان دم سخلة 

عن قتادة ، عن ابن عباس : { وجاؤوا على قمیصه بدم كذب } قال : لو أكله السبع لخرق القمیص 

  .قال : { بل سولت لكم أنفسكم أمرا } قال یقول : بل زینت لكم أنفسكم امرا

فصبري على ما فعلتم بي في أمر یوسف صبر جمیل أو فهو صبر  یقول:{ فصبر جمیل }  وقوله:

  .جمیل

 المستعان على ما تصفون } یقول : واهللا أستعین على كفایتي شر ما تصفون من وقوله : { واهللا

  )٢.(وقیل : إن الصبر الجمیل هو الصبر الذي ال جزع فیه، الكذب

  أما ذكرها في الحدیث فقد سبق وأن ذكرت نصا ورد فیه ذكر لفظة قمیص.

الدرع والجمع أقمصه وقمص والقمیص هو الذي یلبس معروف، وهو مذكر وقد أنثه جریر وأراد به 

  )٣وُقمصان،  وقیل القمیص غالف القلب.(

  طرْ الِم◌ِ  .١٩

  النصوص:

أن حكما نزل بسمیر بن سلمة بن عوسجة بن أنـس بـن یزیـد بـن معاویـة بـن سـاعدة بـن عمـرو وهـو  

فأقبل ابن میادة إلـى حكـم لیعـرض علیـه شـعره ولیسـمع مـن شـعره وكـان حكـم أسـنهما  خصیلة بن مرة

جماعة القوم ثم قال ابن میادة واهللا لقد أعجبني بیتان قلتهما یا حكم قال أو ما أعجبـك  فأنشدا جمیعا

                                                
  )١٨) سورة یوسف/ اآلیة( ١
  ٧/١٦٠) تفسیر الطبري/ ٢
  ) لسان العرب/كتاب العین/مادة/ق،م،ص ٣
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مـن شـعري إال بیتـان فقـال واهللا لقـد أعجبـاني یـردد ذلــك مـرارا ال یزیـده علیـه فقـال لـه حكـم فـأي بیتــین 

  هما قال حین تساهم بین ثوبیها وتقول

  على النِّسَوان أم لیس لي عْقلُ وُحسنًا *** فواهللا ما أدِري َأِزیدْت َمالَحَة 

  )١(وفي الِمْرط لفَّاواِن ِرْدفُهما َعْبل*** تساَهم ثوباها ففي الدِّرِع غاَدٌة 

  :وقد ورد ذكر لفظة المرط في قوله

  ))ذات غداة وعلیه مرط مرحل من شعر أسود عن عائشة قالت: خرج النبي ((

  المرط كساء یكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز قال الخطابي هو كساء یؤتزر 

به وقال النضر ال یكون المرط إال درعا وال یلبسه إال النساء وال یكـون إال أخضـر وهـذا الحـدیث یـرد 

  ).٢(علیه

له على جسـده الِمرط هو: قیل الَمرط نتف الشعر والریش والصوف عن الجسد واألمرط من ال شعر 

إال قلیـل، والِمــرط بكســر المــیم هــو كســاء مــن خـز أو صــوف أو كتــان وقیــل الثــوب األخضــر وجمعــه 

  )٣ُمُروط ویؤتز به وقیل هو كل ثوب غیر مخیط.(

  

  الِمْطرف .٢٠

  النصوص:

  وذكر یحیى بن علي بن یحیى عن أبیه عن عبد اهللا بن عیسى الماهاني قال 

موصلي في حاجة فرأیت علیه مطرف خز أسود ما رأیت قط دخلت یوما على إسحاق بن إبراهیم ال

فقال لقد كان لكم أیام حسنة ودولة عجیبة فكیف   أحسن منه فتحدثنا إلى أن أخذنا في أمر المطرف

حدثني محمد بن زیاد القرشي  )٤.... (ترى هذا فقلت له ما رأیت مثله فقال إن قیمته مائة ألف درهم

ح لنا جلیسا ففقدناه أیاما كثیرة فقمنا بأجمعنا لننظر ما فعل وما كان الطرما عن ابن شبرمة قال

                                                
  /أخبار ابن میادة ونسبھ٢/٢٨٠) األغاني/ ١
  ٢٠٨١/كتاب اللباس والزینة/باب التواضع في اللبس ...ح/رقم/٣/١٦٤٩) أخرجھ مسلم/ ٢
  ) اللسان/كتاب العین/مادة/م، ر، ط ٣
  /ذكر الھذلي ٥/٧٦) األغاني/ ٤
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دهاه فلما كنا قریبا من منزله إذا نحن بنعش علیه مطرف أخضر فقلنا لمن هذا النعش فقیل هذا 

  ) ١..(نعش الطرماح

: الـــذي یــأتى أوائــل الخیـــل فیردهــا علــى آخرهـــا ویقــال هــو الـــذي یقاتــل أطــراف النـــاس الُمطــرف هــو

والُمْطرف واحد المطـارف وهـي أردیـه مـن خـز مربعـة لهـا أعـالم وقیـل ثـوب مربـع مـن خـز لـه أعـالم 

) ٢وهــو مــن الثیــاب مــا جعــل فــي طرفیــه علمــان واألصــل ُمطــرف بالضــم فكســروا المــیم لیكــون أخــف(

  ).٣وهو ثوب مشترك للرجال والنساء یلبسونه(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  /أخبار الطرماح١٢/٥٦) المصدر نفسھ / ١
  ) لسان العرب/مادة/ط، ر، ف ٢
  ) كتاب العین/ مادة/ط، ر، ف ٣
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ما ا  

���������������� �

  الُبْرُنس .٢١

  النصوص:

قال حدثنا عبد الرحمن بن سعید بن بیهس بن صهیب الجرمي عن عامر بن شبل الجرمي 

بن الولید بن عبد الملك وهو نازل بدیر مران فكنا نغدوا إلیه بكرا  زعبد العزیقدم جریر على : قال

ریر خرج محمد إلى حجر بن یزید وج) ١.....(فیخرج إلینا ویجلس في برنس خز له ال یكلمنا كلمة

بن عبد اهللا وعبد اهللا أخي األشتر فدخلوا إلى زیاد فطلبوا إلیه فیما سأله حجر فأجاب فبعثوا إلیه 

یعلمونه بذلك فأقبل حتى دخل على زیاد فقال له مرحبا یا أبا عبد الرحمن حرب في أیام  رسوال

ة وال فارقت الحرب وحرب وقد سالم الناس على نفسها تجني براقش فقال له ما خلعت یدا عن طاع

 جماعة وٕاني لعلى بیعتي فقال هیهات یا حجر أتشج بید وتأسو بأخرى وترید إذا أمكننا اهللا منك أن

 ي حتى آتي معاویة فیرى في رأیه قال بلى انطلقوا به إلى السجننرضى هیهات واهللا فقال ألم تؤمن

ي غداة باردة ف علیه برنسفلما مضي به قال أما واهللا لوال أمانة ما برح حتى یلقط عصبه فأخرج و 

  )٢...(فحبس عشر لیال

  :وقد جاء ذكر لفظة برنس في الحدیث النبوي في قوله 

ال یلبس المحرم  :ما یلبس المحرم ؟ قال عن سالم عن أبیه رضي اهللا عنه قال سئل النبي ...((

الخفین إال أن یجد وال زعفران وال  وال السراویل وال ثوبا مسه ورس القمیص وال العمامة وال البرنس

  )٣()).نعلین فلیقطعهما حتى یكونا أسفل من الكعبین

  أما تعریفه في المعاجم هو:

قال صاحب اللسان الُبرنس كل ثوب رأسه ملتزق به دراعة كانت أو ممطر أو جبة وفي حدیث 

عمر رضى اهللا عنه سقط البرنس عن رأسي وقال الجوهري البرنس قلنسوة طویلة وكان النساك 

یلبسونها في صدر اإلسالم وقیل إنه غیر عربي والتبرنس مشى الكلب وٕاذا مشى اإلنسان كذلك قیل 

                                                
  / نسب جریر وأخباره٨/٤٨) األغاني/ ١
  / خبر مقتل حجر بن عدي ١٧/١٤٧/ المصدر نفسھ ) ٢
  ١١٧٧/ كتاب الحج/باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة ..../ح/رقم/٢/٨٣٤مسلم / ) أخرجھ ٣
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س وتبرنس الرجل مشى ذلك المشى، والبرنساء ابن آدم یقال ما أدرى أي الناس هو هو یتبرن

  ).١والبرنساء الناس(

 التُّبان .٢٢

  النصوص:

أخبرني الحسن بن علي الخفاف قال حدثنا العنزي قال حدثنا محمد بن زید العجلي قال أخبرني بـدر 

ني أبي بیتین لنا فقال لي لـبن هـذین البیتـین أن ُبردًا أبا بشار كان طیانا یضرب اللبن وأرا: بن مزاحم

   :من ضرب برد أبي بشار فسمع هذه الحكایة حماد عجرد فهجاه فقال

  )٢(یابَن الطّیاِن ِذي التُّبَّان* **وَلِریُح الخنزیِر أهوُن من ِریحَك 

ة المغلظـة التُّبَّان: قال صاحب اللسان  التبان بالضم والتشدید سراویل صغیر مقدار شبر یستر العـور 

  ) التبابین.٣فقط یكون للمالحین والجمع(

  الُجّبة .٢٣

   النصوص:

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال حــدثنا محمــد بــن القاســم بــن مهرویــه قــال حــدثنا زكریــا بــن یحیــى أبــو 

حـج المنصـور فاسـتقبلناه بالرضـم الـذي بـین زبالـة  :السكین الطـائي قـال حـدثني زحـر بـن حصـن قـال

ــا فســار بیننــا ســار جعلــت  والشــقوق فلمــا رحــل مــن الشــقوق رحــل فــي وقــت الهــاجرة ... وركــب نجیب

الشــمس تضــحك بــین عینیــة فقــال إنــى قائــل بیــت فمــن أجــازه وهبــت لــه جبتــى هــذه فقلنــا یقــول أمیــر 

   :المؤمنین فقال

  ... وهاجرٍة َنصْبُت لها َجِبیِني

   فبدر بشار األعمى فقال:

  ... وَقْفُت بها الُقلوَص ففاَض دمعي

                                                
  ) اللسان/كتاب العین/مادة/ ب، ر، ن، س ١
  /أخبار بشار بن برد ونسبھ٣/١٢٩) األغاني/ ٢
  ) اللسان/مختار الصحاح/مادة/ ت، ب، ن ٣
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فنزع الُجبة وهو راكب فدفعها إلیه فقلت لبشار بعد ذلك ما فعلت بالُجبة فقال بشار بعتها واهللا 

حدثنا محمد بن فضالة عن جمیع ابن یعقوب قال خطب أبو بكر بن محمد  )١بأربعمائة دینار.(

فزوجه إیاها بن عمرو بن حزم بنت عبد اهللا بن حنظلة بن أبي عامر إلى أخیها معمر بن عبد اهللا 

فقال األحوص أبیاتًا وقال لفتى من بني عمرو بن عوف أنشدها معمر بن عبد اهللا في مجلسه ولك 

وجه إليَّ إسحاق بن إبراهیم الطاهري :حدثني جحظة قال حدثني أبو حشیشة قال  )٢(هذه الجبة

ودعا بستارة فصرت إلیه وهو في داره التي على طرف الخندق فدعا بجونة فأكل وأكلت من ناحیة 

  وقال تغن بصنعتك

  عاد الهَوى بالكأِس بردا  

فغنیتـه مــرارا ثــم ضــرب الســتارة وقــال قولــوه فقالتـه جاریــة فأحســنت غایــة اإلحســان فضــحك ثــم 

قال كیف تراه فقلت قد واهللا بغضوه إلي فازداد في الضـحك وأنـا أرمـق جبـة خـز خضـراء كانـت علیـه 

عشــرة أثــواب خــز فقطعــت منهــا هــذه الجبــة فهــات التســعة فقــال كــم ترمــق هــذه الجبــة یــا غــالم كانــت 

) حــدثنا عبــد اهللا بــن أبــي ســعد قــال حــدثني محمــد بــن نعــیم البلخــى أبــو ٣....(فجــيء بهــا فــدفعها إلــي

یــونس قــال حــدثني مــروان بــن أبــي حفصــة قــال: كــان المنصــور قــد طلــب مــن معــن بــن زائــدة طلبــا 

ه اضطر لشدة الطلـب إلـى أن أقـام فـي الشـمس حتـى شدیدًا، وجعل فیه ماًال، فحدثني معن بالیمن أن

  لوحت وجهه، لبس ُجبة صوف غلیظة....

  قال مروان بن أبي حفصة: دخلت على المهدي فانشدته:

  النبي حرامها وحاللها یا أمیر المؤمنین محمُد *** ُسننأح

، فقــال المهــدي واهللا مــا أعطیــك إال مــن صــلب مــالي فاعــذرني، وأمــر لــي بثالثــین ألــف درهــم

أول مــن نــوه باســم نصــیب  عــن عبــد اهللا بــن عمــران بــن أبــي فــروة قــال )٤وكســاني ُجبــة ومطرفــا....(

وقدم به على عبد العزیز بن مروان عبد اهللا بـن أبـي فـروة قـدم بـه علیـه وهـو وصـیف حـین بلـغ وأول 

مــا قــال الشــعر قــال أصــلح اهللا األمیــر جئتــك بوصــیف نــوبي یقــول الشــعر وكــان نصــیب ابــن نــوبیین 

                                                
  /أخبار بشار بن برد ونسبھ٣/١٧٣) األغاني/ ١
  / ذكر أخبار آدم بن عبد العزیز١٥/٢٨٥) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار أبي حشیشھ٢٣/٨٤) المصدر نفسھ / ٣
  أبي حفصة /أخبار مروان بن١١١ـ ١٠/١٠٥) المصدر نفسھ / ٤
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أدخلـه علیــه فأعجبــه شـعره وكــان معــه أیمـن بــن خــریم األسـدي فقــال عبــد العزیـز إذا دعــوت بالغــداء ف

فــأدخلوه علــي فــي جبــة صــوف محتزمــا بعقــال فــإذا قلــت قومــوه فقومــوه وأخرجــوه وردوه علــي فــي جبــة 

أدخــل نصــیب فــي جبــة صــوف محتزمــا فلمــا جلــس للغــداء ومعــه أیمــن بــن خــریم  وشــٍي ورداء وشــيٍ 

قوموا هذا الغالم فقالوا عشرة عشرون ثالثـون دینـارًا فقـال ردوه فـأخرجوه ثـم ردوه فـي جبـة  بعقال فقال

حـــدثنا عمـــر بـــن شـــبة قـــال حـــدثني حســـین بـــن الضـــحاك الخلیـــع قـــال كنـــت فـــي  )١...( وشـــٍي ورداء

المسجد الجـامع بالبصـرة فـدخل علینـا أبـو نـواس وعلیـه جبـة خـز جدیـدة فقلـت لـه مـن أیـن هـذه یـا أبـا 

م یخبرنــي فتوهمــت أنــه أخــذها مــن موســى بــن عمــران ألنــه دخــل مــن بــاب بنــي تمــیم فقمــت نــواس فلــ

فقلـت لـه: كیـف أصـبحت یـا أبـا عمـران فقلـت بخیـر صـبحك  فوجدت موسى قد لـبس جبـة خـز أخـرى

  اهللا به فقلت:

     یا كریم اإلخاء واإلخوان

  :فقال أسمعك اهللا خیرا فقلت

  قضائها ِسّیانإننا في * ** إن لي حاجًة فرأَیك فیها

  :فقال هاتها على اسم اهللا وبركته فقلت

  )٢(ال َیراني الشتاُء حیث یراني ***ُجّبٌة من ِجبابك الَخّز حتى 

  :ذكرت لفظة الجبة في قوله

؟ ر فقال لي أمعك ماءیذات لیلة في مس كنت مع النبي : عروة بن المغیرة عن أبیه قال... ((

توارى في سواد اللیل ثم جاء فأفرغت علیه من اإلداوة فغسل  قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى

وجهه وعلیه جبة من صوف فلم یستطع أن یخرج ذراعیه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل 

  )٣()).ذراعیه ومسح برأسه ثم أهویت ألنزع خفیه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتین ومسح علیهما

                                                
  /ذكر نصیب وأخباره٣١٨ـ ١/٣١٧) األغاني / ١
  /أخبار الحسین بن الضحاك٧/٢٠٢) المصدر نفسھ / ٢
 ٢٧٤/كتاب الطھارة/باب المسح على الخفین/ح/رقم/١/٢٢٨) أخرجھ مسلم/ ٣
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الَجبُّ القطع جبه یُجبه ویقال بعیر أجب أي مقطوع السنام قال الُجّبة هي: قال صاحب اللسان 

اللیث استئصال السنام من أصله، والُجبة ضرب من مقطعات الثیاب تلبس وجمعها ُجبب وِجباب 

   )١( .والُجب بئروالجبة من أسماء الدرع وجمعها ُجبب 

  السِّروال .٢٤

  النصوص:

الرشید ذات لیلـة فـدخلت إلیـه فـإذا هـو جـالس أرسل إلي :حدثنا حماد بن إسحاق عن أبیه قال

عـن ). ٢..(وردة وبین یدیه جاریة علیها قمـیص مـورد وسـراویل مـوردة وقنـاع مـورد كأنهـا یاقوتـة علـى

المدائني قال لما ولي الولید بن یزید لهج بالغناء والشراب والصید وحمل المغنـین مـن المدینـة وغیرهـا 

وقـال لـه ارقـص وغننـي شـعرا   سـراویل مـن جلـد قـرد لـه ذنـب إلیه وأرسل إلى أشعب فجـاء بـه فألبسـه

قال عبد اهللا بن المعتز وحدثني أبو محمد الحسن بـن یحیـى  )٣...(یعجبني فإن فعلت فلك ألف درهم

استزار المعتصم من إبراهیم بـن المهـدي جواریـه وكـان فـي جفـوة : أخو علي بن یحیى عن ریق قالت

ة قالت فتحمل ذهابنا إلیه على ضعف فحضرنا مجلـس المعتصـم من السلطان تلك األیام فنالته ضیق

ــــا نــــرى جــــواري المعتصــــم ومــــا علــــیهن مــــن الجــــوهر والثیــــاب  ونحــــن فــــي ســــراویالت مرقعــــة فجعلن

  )٤.....(الفاخرة

سرل لیس بعربي صحیح والسراویل فارسـي معـرب یـذكر ویؤنـث قـال اللیـث  أما تعریفها في المعاجم:

)، فاشبهت في كالمهم ما ال ینصرف في معرفـة وال فـي نكـره فهـي ٥ت(السراویل أعجمیة أعربت وأنث

مصـروفة فــي النكــرة وقـال إن ســمیت بهــا رجــًال لـم تصــرفها، والجمــع َسـراِویل، والعــرب تقــول ســروال. 

  )٧) وقیل هي معرب شروال(٦(

  

  

  

                                                
  ) اللسان/مادة/ ج، ب، ب ١
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٣١٠) األغاني/ ٢
  عن الولید وزوجتھ/أخبار ٧/٥٦) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار شاریة١٦/١٥المصدر نفسھ / ) ٤
  ) لسان العرب/مادة/س، ر، ل ٥
  ) مختار الصحاح/كتاب العین/مادة/س، ر، ل ٦
  ٢/١٢٨) قصد السبیل/ ٧
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  ربالالسِّ  .٢٥

  النصوص:

خبرني الحسن بن علي قال حدثني محمد بن القاسم بن مهرویه قال حدثني إسحاق بن محمد أ

  النخعي وعبد الحمید بن عقبة قاال حدثنا الحسن بن علي بن المغیرة الكسالن عن محمد بن 

  :كناسة قال أهدى بعض والة الكوفة إلى السید رداء عدنیا فكتب إلیه السید فقال

  )١(لو أّنه كان موصوًال ِبسْربال*** الحًة هو الجماُل جزاك اهللا ص

أخبرني أحمد بن عبد العزیز قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثني أبو عبیدة قال لم یقل لبید في   

   اإلسالم إال بیتًا واحدًا وهو

  )٢(حّتى لبْسُت من اإلسالم ِسرباال*** الحمُد هللا إْذ لم یأتني أَجلي 

  )٣( M  ª  ©    ̈ §  ¦  ¥L  تعالى:جاء ذكر لفظة سربال في قوله 

والقطران : هو قطران  ... سرابیلهم من قطران } السرابیل : القمص واحدها سربال  تفسیر اآلیة:

اإلبل الذي تهنأ به : أي قمصانهم من قطران تطلى به جلودهم حتى یعود ذلك الطالء كالسرابیل 

وقال جماعة هو النحاس : أي قمصانهم  وخص القطران لسرعة اشتعال النار فیه مع نتن رائحته

{ وتغشى وجوههم النار } أي تعلو وجوههم وتضربها وخص الوجوه ألنها أشرف ما في  من نحاس

  ).٤(البدن وفیها الحواس المدركة

  :وفي الحدیث النبوي في قوله

أربع :قال حدثنا یحیى أن زیدا حدثه أن أبا سالم حدثه أن أبا مالك األشعري حدثه أن النبي  ((

في أمتي من أمر الجاهلیة ال یتركونهن الفخر في األحساب والطعن في األنساب واالستسقاء 

                                                
  /أخبار السید الحمیري٧/٢٩٠/األغاني)  ١
  /نسب لبید١٥/٣٥٨) المصدر نفسھ / ٢
  )٥٠) سورة إبراھیم/ اآلیة( ٣
  ٣/١٧٠القدیر/) تفسیر فتح  ٤
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ة إذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامة وعلیها سربال من قطران ودرع حبالنجوم والنیاحة وقال النائ

  )١())من جرب

عــن الخالفــة ویجمــع علــى  :القمــیص والــدرع وقیــل كــل مــا لــبس فهــو ســربال وكنــى بــهالســربال هــو

  ).٢سرابیل(

  الِعَمامة .٢٦

  النصوص:

  )٣(جمیُل المحیَّا أغفلْته الدواِهن*** إذا ُحسرْت عنه الِعمامة راعها  قال كثیر:

حدثنا أبو الهیثم بدر بن سعید العطار قال حدثنا عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز 

فجعلوا ال یصلون إلیه فجاء عون بن عبد اهللا لما استخلف عمر بن عبد العزیز جاءه الشعراء :قال

  بن عتبة بن مسعود وعلیه عمامة قد أرخى طرفیها فدخل فصاح به جریر

  )٤(هذا زماُنك إنِّي قد َمَضى َزَمِني ***الُمْرخي ِعماَمته  القارئیأیُّها 

ي حدثن:عن سنان بن أبي الحكم قال سمعت خالد بن عبد اهللا القسري وهو على المنبر یقول

أبي عن جدي یزید بن أسد قال قال رسول اهللا یا یزید أحبب للناس ما تحبه لنفسك وخرج یزید بن 

أسد في أیام عمر بن الخطاب في بعوث المسلمین إلى الشام فكان بها وكان مطاعا في الیمن 

ولما كتب عثمان إلى معاویة حین حصر یستنجده بعث معاویة إلیه بیزید بن أسد ،  عظیم الشأن

ي أربعة آالف من أهل الشام فوجد عثمان قد قتل فانصرف إلى معاویة ولم یحدث شیئا ولما كان ف

یوم صفین قام في الناس فخطب خطبة مذكورة حرضهم فیها فذكر من روى عنه خبره في ذلك 

الموضع أنه قام وعلیه عمامة خز سوداء وهو متكئ على قائم سیفه فقال بعد حمد اهللا تعالى 

ى نبیه وقد كان من قضاء اهللا جل وعز أن جمعنا وأهل دیننا في هذه الرقعة من والصالة عل

  .)٥رها ...(اك األرض واهللا یعلم أني كنت لذلك

                                                
  ٩٣٤/كتاب الجنائز/باب التشدید في النیاحة/ح رقم/٢/٦٤٤) أخرجھ مسلم/ ١
  ) لسان العرب/ كتاب العین/مادة/س،ر،ب،ل ٢
  /أخبار أم البنین١٢/٢١٧) األغاني/ ٣
  /نسب جریر وأخباره٨/٥١) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار خالد بن عبد هللا٢٢/١١) المصدر نفسھ / ٥
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وقـد سـمعت مـن : عن ابن المغیرة بن شعبة عن أبیه قال بكر((:وقد ورد ذكر لفظ العمامة في قوله

  ).  ١())توضأ فمسح بناصیته وعلى العمامة وعلى الخفین ابن المغیرة أن النبي 

  ).٢العمامة هي: من لباس الرأس معروفه والجمع العمائم وعمام(

والِعمامة هي التي تمیز الرجل وقد أخذ العرب العمامة عن آبـائهم منـذ أیـام الجاهلیـة واسـتمرت حتـى 

تلـبس حج وكانـت العمامـة السـوداء، ناسك الاآلن وكان ال یجوز خلع العمامة وكشف الرأس إال في م

  .)٣في االحتفاالت والمواسم وعند مقابلة الخلیفة ألن السواد كان شعار العباسیین الرسمي(

  الَقَلْنُسوة .٢٧

  النصوص:

حدثني صالح بن علي بن عطیة وغیره من رجال أهـل العسـكر قـالوا قـدم ابـن جـامع قدمـة لـه 

كثیر الصالة قـد أخـذ السـجود جبهتـه وكـان یعـتم من مكة على الرشید وكان ابن جامع حسن السمت 

وأخبرنــي بــه الحســن بــن علــي عــن  )٤....(بعمامــة ســوداء علــى قلنســوة طویلــة ویلــبس لبــاس الفقهــاء

وأمـره أبــو بكـر علـى جمیــع الجیـوش التـي بعثهــا  الحـارث بـن محمـد عــن محمـد بـن ســعد عـن الواقـدي

قـالوا وكــان  عـاذ بـن جبـل فرضـوا بـه وبإمارتـهإلـى الشـام لحـرب الـروم وفـیهم أبـو عبیـدة بـن الجـراح وم

رسـول اهللا قــد حلــق رأســه ذات یــوم فأخـذ خالــد شــعره فجعلــه فــي قلنسـوة لــه فكــان ال یلقــى جیشــا وهــي 

). حدثنا جعفر بن الحسین المهلبي قال: كان أبو جعفر المنصـور قـد أمـر أصـحابه ٥(علیه إال هزمه

  ). ٦ها...(بلبس السواد وقالنس طوال تدعم بعیدان من داخل

ــُس َأن یبلــغ الطعــام ِإلــى الَحْلــق مــْلَء الحلــق َأو دونــه ثــم یرجــع ِإلــى الجــوف والقلنســوة هــي مــن ، الَقْل

  )٧(وجمع الَقَلْنُسوة والُقَلْنِسَیة والَقَلْنساة َقالِنُس وَقالسٍ ،  مالبس الرؤوس معروف

                                                
  ٢٤٧/كتاب الطھارة/باب المسح على الناصیة والعمامة/ح/رقم/١/٢٢٨مسلم/) أخرجھ   ١
  ) لسان العرب/كتاب العین/مادة/ع، م،م ٢
 ٥٩٩) تاریخ اإلسالم/حسن إبراھیم حسن/ ٣
  /ذكر ابن جامع وخبره٦/٣٠٦) األغاني/ ٤
  /أخبار المھاجر بن خالد ونسبھ١٦/٢٠٧) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار أبي دالمة ونسبھ١٠/٢٨٢/) المصدر نفسھ  ٦
  ) لسان العرب/مختار الصحاح/مادة/ق، ل، س ٧
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  الِجْلباب .٢٨

  النصوص:

  عمر بن أبي ربیعة:قال 

  )١(منها على الَخدَّْیِن والِجْلباب* **قالت ُسَكینُة والدموُع َذَواِرٌف 

هشام بن الكلبي عن أبیه یزید أحدهما على اآلخر في خبره واللفظ لصالح بن حسان وخبره حدثنا 

فبینا هي ذات یوم  طويأتم قال حجت عاتكة بنت معاویة بن أبي سفیان فنزلت من مكة بذي 

جالسة وقد اشتد الحر وانقطع الطریق وذلك في وقت الهاجرة إذ أمرت جواریها فرفعن الستر وهي 

جالسة في مجلسها علیها شفوف لها تنظر إلى الطریق إذ مر بها أبو دهبل الجمحي وكان من 

أجمل الناس وأحسنهم منظرا فوقف طویال ینظر إلیها وٕالى جمالها وهي غافلة عنه فلما فطنت له 

  :ت وجهها وأمرت بطرح الستر وشتمته فقال أبو دهبلستر 

  )٢(مسَتِترًا عّني بِجلباب* **یا حسَنه إذ سّبني ُمْدِبرًا 

  ل:فلما بلغ عبید اهللا قول عبد الملك وشتمه إیاه قا

  )٣(وعلیِه من َعیبه ِجْلباب* **یأُمُر الناس أن یبّروا وُیْمِسي 

M o  n  m     t  s  r  q  p جاء ذكر اللفظة في قوله تعالى:

w  v  ux  ~  }  |  {  z  y�    ¤  £  ¢   ¡L )٤(  

 

                                                
  /ذكر عمر بن أبي ربیعة١/١٧٢) األغاني/ ١
  /أخبار أبي دھبل٧/١٣٧/ المصدر نفسھ ) ٢
٣

  /خبر البن قیس الرقیات١٧/٢٧٥) المصدر نفسھ  
  )٥٩) سورة األحزاب/آیة ( ٤
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  تفسیر اآلیة:

: یـا أیهـا النبـي قـل ألزواجـك وبناتـك ونسـاء المـؤمنین : ال تشـتبهن  لنبیـه محمـد  یقول تعـالى ذكـره:

باإلمــاء فــي لباســهن إذا هــن خــرجن مــن بیــوتهن لحــاجتهن فكشــفن شــعورهن ووجــوههن ولكــن لیــدنین 

ثــم اختلــف أهــل  علــیهن مــن جالبیــبهن لــئال یعــرض لهــن فاســق إذا علــم أنهــن حرائــر بــأذى مــن قــول

فقـال بعضـهم : هـو أن یغطـین وجـوههن ورءوسـهن فـال  ن اهللا بـهرهالتأویل في صـفة اإلدنـاء الـذي أمـ

عن ابن عباس قوله { یا أیها النبـي قـل ألزواجـك وبناتـك ونسـاء المـؤمنین  یبدین منهن إال عینا واحدة

یــدنین علــیهن مــن جالبیــبهن } إلــى قولــه { وكــان اهللا غفــورا رحیمــا } قــال : كانــت الحــرة تلــبس لبــاس 

لمؤمنین أن یـدنین علـیهن مـن جالبیـبهن وٕادنـاء الجلبـاب : أن تقنـع وتشـد علـى األمة فأمر اهللا نساء ا

جبینهـا وقولــه { ذلــك أدنــى أن یعــرفن فــال یـؤذین } یقــول تعــالى ذكــره : إدنــاؤهن جالبیــبهن إذا أدنینهــا 

فیتنكبــوا عــن أذاهــن بقــول  بإمــاءعلــیهن أقــرب وأحــرى أن یعــرفن ممــن مــررن بــه ویعلمــوا أنهــن لســن 

رض بریبة { وكان اهللا غفورا } لمـا سـلف مـنهن مـن تـركهن إدنـاءهن الجالبیـب علـیهن { مكروه أو تع

  ).١(رحیما } بهن أن یعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجالبیب علیهن

  :وجاء ذكرها أیضا في الحدیث النبوي في قوله

یة وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عیسى بن یونس حدثنا هشام عن حفصة بنت سیرین عن أم عط((

أن نخرجهن في الفطر واألضحى العواتق والحیض وذوات الخدور فأما  قالت أمرنا رسول اهللا 

الحیض فیعتزلن الصالة ویشهدن الخیر ودعوة المسلمین قلت یا رسول اهللا إحدانا ال یكون لها 

  ).٢())جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها

غطى به المرأة رأسها وصدرها، وقیل هو ثوب : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تالِجلباب هو

  .وهو من المترادفات )٣واسع دون الملحفة تلبسه المرأة واحدها جلباب والجماعة جالبیب(

  

  

                                                
  ١٠/٣٣١) تفسیر الطبري/ ١
  ٨٩٠المصلى/ح/رقم//كتاب صالة العیدین/باب ذكر إباحة خروج النساء في العیدین إلى ٢/٦٠٥) أخرجھ مسلم/ ٢
٣

  ) اللسان/مادة/ ج، ل، ب 
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  الِخمار .٢٩

  النصوص:

  قال أبو العتاهیة:  

  )*١(وَكَسا ُذَؤاَبِتَي المشیُب خماَرا*** وّلى الشباُب فماله من ِحیلٍة 

  قال الشنفري:

  )٢(إذا ما مَشت وال بذاِت َتَلفُّت*** وقد أعَجبْتِني ال َسُقوطًا ِخماُرها 

  :قال ابن حبیب قال عبد الملك لمؤدب ولده إذا رویتهم شعرا فال تروهم إال مثل قول العجیر السلولي

  )٣(علیها َوهي واضعُة الخمار ***وتأمن أن أطالع حین آتي 

  

  جاء ذكر اللفظ في قوله تعالى:

 M  `m  l  k    j  i       h  g  f  e  d  c  b    an  

r  q  p  os   L )٤(  

  تفسیر اآلیة:

{ وقل } یا محمد { للمؤمنات } من أمتك { یغضضن من  لنبیه محمد  یقول تعالى ذكره:

أبصارهن } عما یكره اهللا النظر إلیه مما نهاكم عن النظر إلیه { ویحفظن فروجهن } یقول : 

  ویحفظن فروجهن عن أن یراها من ال یحل له رؤیتها بلبس ما یسترها عن أبصارهم

 یظهرن للناس الذین لیسوا لهن بمحرم زینتهنوقوله : { وال یبدین زینتهن } یقول تعالى ذكره : وال 

ما خفي وذلك كالخلخال والسوارین والقرطین والقالئد واألخرى : ما ظهر  وهما زینتان: احداهما:

  اهرةظمنها وذلك مختلف في المعنى منه بهذه اآلیة فكان بعضهم یقول : زینة الثیاب ال

  } قال : الكحل والخاتمعن ابن عباس { وال یبدین زینتهن إال ما ظهر منها و 

قوله : { ولیضربن بخمرهن على جیوبهن } یقول تعالى ذكره : ولیلقین خمرهن وهي جمع خمار و 

  ).٥(على جیوبهن لیسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن

                                                
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٩٣األغاني/)  ١

  ١٣٧*) دیوان أبي العتاھیة/ ص
  /أخبار تأبط شرا٢١/١٨٤/ األغاني)  ٢
  السلولي /أخبار العجیر١٣/٨١) المصدر نفسھ / ٣
٤

  )٣١) سورة النور/ اآلیة ( 
  ٩/٣٠٢) تفسیر الطبري/ ٥
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وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول اهللا :حدثنا أنس قال((

، اهللا هذا أنیس ابني أتیتك به یخدمك فادع اهللا له فقال اللهم أكثر ماله وولدهبنصفه فقالت یا رسول 

  )١())قال أنس فواهللا إن مالي لكثیر وٕان ولدي وولد ولدي لیتعادون على نحو المائة الیوم

الخمار هو: خامر الشيء قاربه وخالطه والخمار للمرأة وهوالنصیف قیل هو ما تغطى به المرأة 

) وهو ٢خمره وُخمر وتخمرت المرأة بالخمار واختمرت لبسته وخمرت رأسها وغطته(رأسها وجمعه أ

  من المترادفات.

  الَقزّ  .٣٠

  النصوص:

  قال المجنون:

  )٣(والثْت بِسّب الَقّز ذا ُغُدٍر َجْعَدا*** وَتهتّز لیَلى العامرّیُة فوَقها 

وجمعه قزوز قال األزهري هو الذي القز هو: القزازة الحیاء والقز من الثیاب االبریسم أعجمي معرب 

  )٤یسوى منه االبریسم(

  الُقوِهي .٣١

كان عمر بن أبي ربیعة قد ألح على  :عن هشام بن سلیمان بن عكرمة بن خالد المخزومي قال

الثریا بالهوى فشق ذلك على أهلها ثم إن مسعدة بن عمرو أخرج عمر إلى الیمن في أمر عرض له 

م حمله الشوق على أن سار إلى ثتزویجها وخروجها إلى مصر وتزوجت الثریا وهو غائب فبلغه 

  :المدینة فكتب إلیها

ُقه َلِهیُب الشَّوقِ      ُیَؤرِّ

  :كتبت إلیه تقول وكتبه في قوهیة وشنفه وحسنه وبعث به إلیها فلما قرأته بكت بكاء شدیدا ثم

                                                
  ٢٤٨١/كتاب الفضائل/باب من فضائل أنس بن مالك/ح/رقم/٤/١٩٢٩) أخرجھ مسلم/ ١
  ) لسان العرب/القاموس المحیط/مادة/خ، م، ر ٢
  /أخبار مجنون بنى عامر٢/٧٥) األغاني/ ٣
 ) لسان العرب/مختار الصحاح/مادة/ق،ز،ز ٤



٢٢٦ 
 

  وَعْنَبرِ ُأِمدَّ بَكاُفوٍر وِمْسٍك *** أتاني كتاٌب لم َیَر الناُس مثَله 

  )١(بِعْقٍد من الیاقوِت صاٍف وَجْوهر*** وِقْرَطاُسه ُقوِهیٌَّة وِرَیاُطه          

  قال أبو األسد یهجو الرجل الذي كان سأله الحاجة ویمدح حمدون بن إسماعیل

  )٢(َتْمُشون في الَقزِّ والُقوِهّي واللِّین*** فما مضْت َسَنٌة حتَّى رأیتُكُم 

اللبن الذي فیه طعم الحالوة قال أبو عمرو القوهة اللبن الذي یلقى علیه من  : القوهةالقوهي هو

سقاء رائب شیئ یروب وقال الجوهري اللبن إذا تغیر طعمه قلیًال وفیه حالوة الحلیب والقوهي ضرب 

) وهو لیس بعربي وقیل إنه فارسي قال األزهري الثیاب القوهیة معروفه منسوبه ٣من الثیاب بیض(

  ).٤تان قال ذو الرمة من القهز(إلى قوهس

  الِمْجَسد .٣٢

  النصوص:

  قال الفرزدق: 

  )٥(حواليَّ في ُبرَدْي یماٍن َوُمجَسد*** وقامت ُتخشیِّني زیادًا وأجفلت 

عدي عن صالح بن حسان قال قال مسلمة لیزید تركت الظهور وشهود  حدثني الهیثم بن 

وبلغ ذلك حبابة وسالمة فقالتا لألحوص قل في في منزلك مع هذه اإلماء  الجمعة الجامعة وقعدت 

  ذلك شعراً 

با َجهِدي فمن شاء الِمني    وَمن شاَء آَسى في البكاء وأْسَعدا ***بكْیُت الصِّ

قال فغنتا یزید فیه فلما فرغتا ضرب بخیزرانته األرض وقال صدقتما صدقتما فعلى مسلمة لعنة اهللا 

  فغنتاه من هذه القصیدة قال وطرب یزید فقال هاتیا وعلى ما جاء به

                                                
  /ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة١/٢٣٤األغاني/)  ١
  /أخبار أبي األسد ونسبھ١٤/١٣٥) المصدر نفسھ / ٢
  ) لسان العرب/مادة/ق، و،ه ٣
  ) أساس البالغة/مادة/ق، و،ه ٤
  /نسب الفرزدق٢١/٣٥٤) األغاني/ ٥



٢٢٧ 
 

  )١(َنَضا َعَرٌق منها على اللون ُمْجَسَدا*** وَعهِدي بها صفراَء ُرودًا كأنما 

  قال الفضل بن الربیع: 

  )٢(فالَحْرُب بین إزارها والِمْجَسد*** َغِضَبْت على أْعطاِفها أرداُفها 

ن جسد من خلق األرض : جاء في اللسان الجسد جسم اإلنسان وال یقال لغیر اإلنساالمجسد هو

والجسد البدن،والمجسد ما أشبع صبغ من الثیاب والجمع مجاسد وقیل هو الثوب الذي یلي الجسد 

وقیل الذي یلي جسد المرأة فتعرق فیه ابن األعرابي المجاسد جمع جسد بكسر المیم وهو القمیص 

  ).٣الذي یلي البدن(

  الُمْسَتقة .٣٣

  النصوص:

حدثنا عیسى بن إبراهیم العتكي قال حدثنا ابن عائشة عن أبیه قال أخبرني هاشم بن محمد قال 

كان ألبي األسود صدیق من بني سلیم یقال له نسیب بن حمید وكان یغشاه في منزله ویتحدث إلیه 

في المسجد وكان كثیرا ما یحلف له أنه لیس بالبصرة أحد من قومه وال من غیرهم آثر عنده منه 

ه مستقة مخملة أصبهانیة من صوف فقال له أبو األسود ما تصنع بهذه فرأى أبو األسود یوما مع

فقال له أبو األسود انظر ما تبلغ فعرفنیه حتى أبعث به إلیك فإنها من   المستقة فقال أرید بیعها

  )٤....(حاجتي قال ال بل أكسوكها فأبى أبو األسود أن یقبلها إال بثمنها

ام واحدتها مستقة بفتح التاء قال أبو عبید أصلها بالفارسیة المستقة هي: المساتق فراء طوال األكم

  )٦) وقیل هي نوع من المالهى وهي المزمار دخیل معرب.(٥ُمشته فعربت(

  

  

  

  

                                                
١

  /أخبار حبابة١٥/١٢٩) األغاني / 
  /نسب أشجع١٨/٢٤٢المصدر نفسھ / ) ٢
  العروس/مادة/ج، س، د) لسان العرب/تاج  ٣
  /أخبار أبي األسود الدؤلى١٢/٣٥٩) األغاني/ ٤
  ) لسان العرب/مادة/م، س، ت، ق ٥
  ) كتاب العین/ مادة/م،س، ت، ق ٦



٢٢٨ 
 

  الَنِصیف .٣٤

  النصوص:

  قال النابغة في المتجردة:

  فتناولْته واتََّقْتنا بالَیدِ *** سَقط النَِّصیُف ولم ُتِرْد إسقاَطه 

أخبرني ابن عمار والجوهري قاال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا المدائني ) ١...(النصیف الخمار

  قال حسان بن ثابت یهجو المغیرة بن شعبة في هذه القصة: قال

  ).٢(بدت لك ُغدوًة ذاُت النَّصیف*** تركَت الدین واإلسالم لما 

بالخمار النصف أحد شقي الشيء والنصیف مكیال والنصیف الخمار وقد نصفت المرأة رأسها 

وانتصفت الجاریة أي اختمرت قال أبوسعید النصیف الثوب تتجلل به المرأة فوق ثیابها كلها سمى 

  ) النصیف من المترادفات٣نصیفًا ألنه نصٌف بین الناس وبینها فحجز أبصارهم عنها.(

  

  النَِّطاق .٣٥

  النصوص:

  قال ابن هرمة: 

  )٤(ها ذاُت النَِّطاَقْینهیهاَت َمْن ُأمُّ *** أو ِمْثل زوجِته فیما ألمَّ بها 

  :وردت اللفظة في قوله 

في بیت أبي بكر حین  صنعت سفرة رسول اهللا  :عن أسماء رضي اهللا عنه قالت ...((

أراد أن یهاجر إلى المدینة قالت فلم نجد لسفرته وال لسقائه ما نربطهما به فقلت ألبي بكر واهللا ما 

أجد شیئا أربط به إال نطاقي قال فشقیه باثنین فاربطیه بواحد السقاء وباآلخر السفرة ففعلت فلذلك 

  ).٥())سمیت ذات النطاقین

كانت المرأة تنتطق به وفي حدیث أم إسماعیل أول ما اتخذ  شبه إزار فیه تكه النطاق هو

النساء المنطق من قبل أم إسماعیل اتخذت منطقا هو النطاق وجمعه مناطق وهو أن تلبس المرأة 

                                                
  /أخبار النابغة ونسبھ١١/١٤) األغاني/ ١
  /أخبار المغیرة بن شعبة١٦/١١٠) المصدر نفسھ / ٢
  ف/ مادة/ ن، ص، ح) لسان العرب/ انظر مختار الصحا ٣
  /ذكر ابن ھرمة وأخباره٤/٣٨٤) األغاني/ ٤
 ٢٨١٧/كتاب الجھاد/باب حمل الزاد في الغزو/ح/رقم/٣/١٠٨٧) أخرجھ البخاري/ ٥



٢٢٩ 
 

ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على األسفل عند معاناة االشغال لئال تعثر 

  )١أو ثوب تلبسه المرأة.( في ذیلها وفي المحكم النطاق شقة

  

  

  النَِّقاب .٣٦

  النصوص:

وصدیق لي على عمرو بن بانة  قال محمد بن الحسن حدثني أبو الحسین العاصمي قال دخلت أنا

في یوم صائف فصادفناه جالسًا في ظل طویل ممتع فدعاني إلى مشاركته فیه وجعل یغنینا یومه 

  كله لحنه

  ).٢(وَنْشُرِك طّیٌب ال تحِرمینا*** ِنقاُبِك فاتٌن ال تفتنینا     

كان أبان بن الولید عامال على واسط وكان الكمیت صدیقه فبعث إلیه بغالم على بغل وقال له  

أنت حر إن لحقته والبغل لك وكتب إلیه قد بلغني ما صرت إلیه وهو القتل إال أن یدفع اهللا عز 

نت نكیف بن عبد الواحد وهي ممن یعني زوجة الكمیت وهي ب - وجل وأرى لك أن تبعث إلى حبى 

  ).٣....(فإذا دخلت إلیك تنقبت نقابها ولبست ثیابها -یتشیع أیضا 

  سبق وقد ذكرت لفظة النقاب في الحدیث النبوي.

والنقاب هو:النقب الثقب في أي شيء قال ابن األعرابـي فـالن میمـون النقیبـة أي اللـون ومنـه 

النقاب والنُّقبة ِخرقة یجعل أعالها كالسراویل وأسفلها كاإلزار سمي نقاب المرأة ألنه یستر لونها بلون 

وقیل النقبة مثل النطاق إال أنه مخـیط الحـزة نحـو السـراویل وقیـل هـي سـراویل بغیـر سـاقین الجـوهري 

النقبـة ثـوب كـاإلزار یجعــل لـه حجـزة مخیطــة مـن غیـر نیفــق ویشـد كمـا یشــد السـراویل والنقـاب القنــاع 

مع ُنُقب وقیل النقاب عند العـرب هـو الـذي یبـدو منـه محجـر العـین ومعنـاه أن على مارن األنف والج

ابدءهن المحاجر محدث إنما كان النقاب الحقـًا بـالعین وكانـت تبـدو إحـدى العینـین واألخـرى مسـتورة 

والنقــاب الیبــدو منــه إال العینــان وكــان اســمه عنــدهم الوْصوصــة والبرقــع والنقــاب بالكســر والتخفیــف 

  )٤لم باألشیاء الكثیر البحث عنها(الرجل العا

                                                
  ) لسان العرب/مختار الصحاح/مادة/ن،ط ، ق ١
  /ذكر عمرو بن بانھ١٥/٢٦٣) األغاني/ ٢
  /ذكر الكمیت ونسبھ١٧/٧) المصدر نفسھ / ٣
  العین/مادة/ ن، ق، ب) لسان العرب/كتاب  ٤



٢٣٠ 
 

اا ا  

����������������� �� �� �

  ومن هذه األلفاظ:

  الُخف .٣٧

  النصوص:

عن المدائني قال كان السید یأتي األعمش فیكتب عنه فضائل علي رضي اهللا عنه ویخرج من عنده 

حمله على فـرس وخلـع ویقول في تلك المعاني شعرا فخرج ذات یوم من عند بعض أمراء الكوفة وقد 

قال یا معشر الكوفیین من جاءني منكم بفضیلة لعلي بن أبـي طالـب لـم أقـل  علیه فوقف بالكناسة ثم

فیها شعرا أعطیته فرسي هذا وما علي فجعلوا یحدثونه وینشدهم حتـى أتـاه رجـل مـنهم وقـال إن أمیـر 

س ثیابـه وأراد لـبس الخـف المؤمنین علي بن أبي طالب رضي اهللا تعالي عنـه عـزم علـى الركـوب فلـب

فلبس أحد خفیه ثم أهوى إلى اآلخر لیأخـذه فـانقض عقـاب مـن السـماء فحلـق بـه ثـم ألقـاه فسـقط منـه 

أسود وانساب فـدخل حجـرا فلـبس علـي رضـي اهللا عنـه الخـف قـال ولـم یكـن قـال فـي ذلـك شـیئا ففكـر 

  هنیهة ثم قال

  )١(وللُحَبابلُخّف أبي الحسین *** أَال یا قوِم للَعَجِب الُعَجاب 

الخف : قیل خف البعیر وقیل ال یكون من الحیوان إال البعیر والنعامة وفي حدیث المغیرة غلیظة 

) وهو واحد ٢الخف استعار خف البعیر لقدم اإلنسان مجازًا والخف في األرض أغلظ من النعل(

  ).٣الخفاف التي تلبس(

  

  النَّْعل .٣٨

  النصوص:

خطاب ثم مضى إلى ال المدینة مهاجرا في خالفة عمر بنقدم جندب بن عمرو بن حممة الدوسي 

وخلف ابنته أم أبان عند عمر وقال له یا أمیر المؤمنین إن وجدت لها كفئا فزوجه بها ولو  الشام

أخبرني حبیب بن نصر قال حدثنا ) ٤....(بشراك نعله وٕاال فأمسكها حتى تلحقها بدار قومها بالسراة

                                                
  /أخبار السید الحمیري٧/٢٧٧) األغاني/ ١
  ) لسان العرب/مادة/ خ، ف، ف ٢
  ) كتاب العین/مادة/ خ، ف، ف ٣
  /أخبار العرجي١/٣٧٠) األغاني/ ٤



٢٣١ 
 

قدم بشار األعمى على المهدي بالرصافة فدخل :الحجاج قال عمر بن شبة قال حدثني محمد بن

علیه في البستان فأنشده مدیحا فیه تشبیب حسن فنهاه عن التشبیب لغیرة شدیدة كانت فیه فأنشده 

  : مدیحا فیه یقول فیه

  )١(ُیَشمُّ ماُء الّریحاِن ُمنَتهبا*** ُتَشمُّ َنْعاله في النَِّدّي كما 

من أهل الكوفة إلى عثمان في أمر الولید فقال أكلما غضب رجل منكم عن الزهري قال خرج رهط 

على أمیره رماه بالباطل لئن أصبحت لكم ألنكلن بكم فاستجاروا بعائشة وأصبح عثمان فسمع من 

حجرتها صوتا وكالما فیه بعض الغلظة فقال أما یجد مراق أهل العراق وفساقهم ملجأ إال بیت 

فتسامع  ل اهللا وقالت تركت سنة رسول اهللا صاحب هذه النعلعائشة فسمعت فرفعت نعل رسو 

المسجد فمن قائل أحسنت ومن قائل ما للنساء ولهذا حتى تحاصبوا و  ملئواحتى  فجاءواالناس 

تضاربوا بالنعال ودخل رهط من أصحاب رسول اهللا على عثمان فقالوا له اتق اهللا وال تعطل الحد 

حدثني عمرو بن عبد اهللا البصري قال حدثنا الحسین بن یحیى  )٢. (واعزل أخاك عنهم فعزله عنهم

عن عثمان بن محمد اللیثي قال كنت یومًا في مجلس ابن نفیس فخرجت إلینا جاریته بصبص 

وكان في القوم فتى یحبها فسألته حاجة فقام لیأتیها بها فنسي أن یلبس نعله ومشى حافیًا فقالت یا 

  ).٣....(فالن نسیت نعلك

  ذكر لفظة نعل في القرآن الكریم في قوله تعالى: قد ورد

 MÁ  À  ¿  ¾     ½Â    Æ  Å  Ä  ÃL )٤(  

  تفسیر اآلیة:

  ناداه ربه یا موسى {إني أنا ربك فاخلع نعلیك}

خرج موسى نحوها یعني نحو النار فإذا هي في شجر من العلیق وبعض  :عن وهب بن منبه قال

نفسه  فلما رأى استئخارها رجع عنها وأوجأهل الكتاب یقول في عوسجة فلما دنا استأخرت عنه ؟ ف

منها خیفة فلما أراد الرجعة دنت منه ثم كلم من الشجرة فلما سمع الصوت استأنس وقال اهللا تبارك 

  وتعالى یا موسى 

  )٥(فخلعها فألقاها } طوياخلع نعلیك إنك بالواد المقدس { 

                                                
 /أخبار بشار بن برد٣/٢١٧) المصدر نفسھ / ١
  /ذكر باقي خبر الولید بن عقبة٥/١٤٣) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر أخبار بصبص١٥/٣٤/) المصدر نفسھ  ٣
  )١٢) سورة طھ/اآلیة( ٤
  ٨/٣٩٦) تفسیر الطبري/ ٥
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یصلي في النعلین  أكان رسول اهللا : عن أبي مسلمة سعید بن یزید قال قلت ألنس بن مالك...((

  )١())؟ قال نعم

النعل والنعلة ما وقیت به القدم من األرض مؤنثة قال ابن األثیر النعل مؤنثة وهي التي  :النَّعل هو

  ).٢المشي تسمى اآلن تاسومة قال الجوهري النعل الحذاء مؤنثة وتصغیرها ُنعیلة(تلبس في 

أن نقول بأن معظم ألفاظ ومن خالل مجموعة ألفاظ الملبس التي سبق ذكرها في هذا المبحث یمكن 

عن الفارسیة فقد كانت هذه األلفاظ التي دخلت اللغة العربیة ثروة غنیة ال مثیل  الملبس مقترضة

  لها.

  )٦جدول رقم(

  الجدول التالي يبين ألفاظ الملبس الواردة في كتاب األغاني

  

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

  ٢٣٨      الثوب

  ٩٥      الرداء

  ٨٩      القميص

  ٥٤    عربي صحيح  الخز

  ٥٢      اإلزار

  ٤٧      الجبة

  ٤٠      الِخمار

  ٣٩      النعل

  ٣٦      السربال

  ٣٥      الُبرد

  ٣٤      المطرف

  ٣٢      الديباج

  ٣٢      العمامة

  ٢٤  معرب شروال  فارسي معرب  السروال

  ١٧      الحلة

                                                
  ٥٥٥/كتاب الصالة/باب جواز الصالة في النعلین/ح/رقم/١/٣٩١) أخرجھ مسلم/ ١
  ) لسان العرب/كتاب العین/مادة/ن، ع، ل ٢
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  ١٥      النقاب

  ١٤      الدراعة

  ١٢      الجلباب

  ١٢      القلنسوة

  ١٠      الشملة

  ١٠      الحبرة

  ١٠      العباءة

  ١٠    فارسي معرب  القوهي

  ١٠      المرط

  ٩      المجسد

  ٩      النصيف

  ٦      الدثار

  ٦      الدواج

  ٦  معرب كرته  فارسي معرب  القرطق

  ٥    غير عربي  البرنس

  ٥      النطاق

  ٤      التبان

  ٣    معرب  العصب

  ٣      الخميصة

  ٢    دخيل  البرجد

  ٢      الخف

  ٢      القز

  ٢  أصلها مشته  فارسي معرب  المستقة
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   ادت

  

  

  

  المشجر التالي يبين الحقل الداللي أللفاظ الزينة والطيب

  

  

  حقل الزينة والطيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ألفاظ الطيب الزينةألفاظ 
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  المبحث األول: ألفاظ الِطیب
 

 الَخُلوق .١

  النصوص:  

  لم یمسسه النبي بسبب الخلوق

أن الولید بن عقبه قـال لمـا فـتح رسـول اهللا مكـة جعـل أهـل مكـة یأتونـه بصـبیانهم فیـدعو لهـم بالبركـة 

إال أن أمـي خلقتنـي بخلـوق  ویمسح على رؤوسهم فجـيء بـي إلیـه وأنـا مخلـق فلـم یمسسـني ومـا منعـه

  ). ١فلم یمسسني من أجل الخلوق(

قـال وضـاح الـیمن فـي حبابـه جاریــة یزیـد بـن عبـد الملـك وقــد شـاهدها بالحجـاز قبـل أن یشـتریها یزیــد 

  وتصیر إلیه وسمع غنائها فأعجب بها إعجابا شدیدا : 

  )٢في درة األصداف معتنقًا *** بها َرْدع الَخلوق(

  :قوله ورد ذكر اللفظ في 

حــین تــوفي أبوهــا أبــو ســفیان فــدعت أم  قالــت زینــب دخلــت علــى أم حبیبــة زوج النبــي  ((

حبیبة بطیب فیـه صـفرة خلـوق أو غیـره فـدهنت منـه جاریـة ثـم مسـت بعارضـیها ثـم قالـت واهللا مـا لـي 

یحـل المـرأة تـؤمن بـاهللا والیـوم  المنبـر الیقول على  بالطیب من حاجة غیر أني سمعت رسول اهللا 

  ))اآلخر تحد على میت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا

  )٣(والخلوق طیب مخلوط 

الَخِلیقـُة الطبیعـة والجمـع الَخَالِئــُق و الَخِلیقـُة أیضـا الخالئـق یقـال هـم خلیقــة اهللا : الخلُـوق هـو

فــالن َخِلیــٌق بكــذا أي جــدیر بــه ومضــغة وهــم خلــق اهللا وهــو فــي األصــل مصــدر و الِخْلقــُة الفطــرة و 

ُمَخلََّقٌة تامة اْخَتَلَقُه و َتَخلََّقُه افتراه ومنه قوله تعالى { وتخلقـون إفكـا } و الُخلُـُق بسـكون الـالم وضـمها 

السجیة وفالن َیَتَخلَُّق بغیر خلقه أي یتكلفه و الَخَالُق النصیب ومنـه قولـه تعـالى { ال خـالق لهـم فـي 

ــٌق وثــوب خلــق أي بــال یســتوي فیــه المــذكر والمؤنــث ألنــه فــي األصــل مصــدر اآلخــرة } ومل حفــة َخَل

ــَق الثــوب بلــي وبابــه ســهل و أْخَلــَق أیضــا مثلــه و أْخَلَقــُه  ــِق وهــو األملــس والجمــع ُخْلَقــاٌن و َخُل األْخَل

                                                
  / ذكر باقي خبر الولید بن عقبھ ونسبھ  ١٥٥ـ ١٥٤/  ٥/ األغاني)  ١
  / أخبار وضاح الیمن ٦/٢٤٤/ المصدر نفسھ)  ٢
  ١٤٨٦أخرجھ مسلم/ كتاب الطالق/باب في وجوب اإلحداد في عدة الوفاة /ح/ رقم/)  ٣
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الخلــوق نــوع مــن الطیــب وقــال بعــض  )١(صــاحبه یتعــدى ویلــزم و الَخُلــوُق بــالفتح ضــرب مــن الطیــب

  ).٢الفقهاء هو مائع یكون فیه صفره(

 الَعِبیر .٢

  النصوص:

  قال أبو العتاهیة:

  )٣(ُمَضمَّخاٍت بالَعبیر ***ُمَتَنعِّماٍت في النَّعیِم 

حدثني علـي بـن القاسـم بـن علـي بـن سـلیمان طارمـة قـال بعـث إلـي محمـد بـن أیـوب بـن سـلیمان بـن 

ها یـوم سـبت فـدخلت إلیـه وقـد بقـي مـن جعفر بـن سـلیمان وهـو یتـولى البصـرة حینئـذ فـي لیلـة صـبیحت

وأریـد أن  النـوم اللیل ثلثه أو أكثر فقلت له أنمت وانتبهت أم لـم تـنم بعـد فقـال قـد قضـیت حـاجتي مـن

الساعة بالشرب وأصل لیلتي بیومي محتجبًا عن الناس وعنـدي محمـد بـن ربـاح وقـد  وابتدئأصطبح 

ون خامسـنا قلـت محمـد بـن یسـیر فقـال وجهت إلى إبـراهیم بـن ریـاش وحضـرت أنـت فمـن تـرى أن یكـ

واهللا ما عدوت ما في نفسي فقال لي ابن رباح أكتب إلى محمد بن یسیر بیتین تدعوه فیهمـا وتصـف 

   له طیب هذا الوقت وكان یوم غیم والسماء تمطر مطرا غیر شدید وال متتابع فكتب إلیه ابن رباح

  )٤(بالَعِبیرِ  غزاٍل ُمَضمَّخٍ  ***قم بنا نأخذ الُمدامَة من َكّف 

قال إسحاق وحدثني محمد بن سالم عن یونس بن حبیب أن یزید بن عبد الملك اشترى حبابة وكان 

  اسمها العالیة بأربعة آالف دینار فلما خرج بها قال الحارث بن خالد فیها 

 )٥(َعَبَق الدِّهاِن بجانب الُحقّ  ***یا ظبیًة َعِبَق العبیُر بها 

ــرها وَأخبـر بمـا یــؤول ِإلیـه َأمُرهــا وفـي التنزیــل َعَبـَر و: العبیـر هــ الُرؤیــا َیْعُبُرهـا َعْبـر وِعبــارًة وعبَّرهـا فسَّ

العزیز ِإن كنتم للرُؤیا َتْعُبرون َأي ِإن كنتم تْعُبرون الرؤیـا فعـّداها بـالالم كمـا قـال ُقـْل عسـى َأن یكـون 

لمفعــول للتَّْبیــین والمعنــى ِإن كنــتم َتْعُبــرون َرِدَف لكــم َأي َرِدَفكــم قــال الزجــاج هــذه الــالم ُأْدِخلــت علــى ا

والَعِبیر َأْخالٌط من الطیب ُتْجَمع بالزعفران وقیل هو الزعفران وحده وقیل هـو الزعفـران عنـد  .وعابرین

ابـن اَألعرابـي العبیـُر الزعفرانـة وقیـل العبیـُر ضـْرٌب مـن الطیـب وفـي الحـدیث َأَتْعَجـُز ، َأهل الجاهلیة 

                                                
  ) مختار الصحاح/مادة/ خ ، ل ، ق ١
  ) المصباح المنیر/مادة / خ ، ل ، ق ٢
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٦٥) األغاني/ ٣
  /أخبار محمد بن یسیر١٤/٢٢) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار حبابة١٥/١٢٢) المصدر نفسھ / ٥
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تتخــذ تُــوَمتیِن ثــم َتْلَطَخهمــا ِبَعِبیــٍر َأو زعفــران ؟ وفــي هــذا الحــدیث بیــان َأن العبیــر غیــُر ِإْحــداُكّن َأن 

  ).١(الزعفران قال ابن األَثیر الَعبیُر نوٌع من الطیب ذو َلْوٍن ُیْجمع من َأْخالط

  

   الَعْنبر .٣

  النصوص:

اهللا فقـال: اقتلـوه وكـان قال السفاح یا أبا الغمر ما أرى لك في الحیاة بعد هـؤالء خیـرًا قـال ال و 

إلي جنبه فقتـل وصـلبوه فـي بسـتانه حتـى تـأذى جلسـاؤه بـروائحهم فكلمـوه فـي ذلـك فقـال واهللا لهـذا ألـذ 

  ) ٢عندي من شم المسك والعنبر...(

  قال الصمة بن عبد اهللا: 

  )٣أأتتنا بریح المسك خاَلَط َعْنبرًا *** وریح الخزاَمى باكرتها َجنوُبها(

كار أنه سأل محمد بن موسى عن داود بـن سـلم هـل هـو مـوالهم فقـال: كـذلك قال الزبیر بن ب

یقول الناس هو موالنا من النبط وأمه بنت حوط مولى عمر بن عبید اهللا بن معمر فانتسـب إلـي والء 

  أمه وفي ذلك یقول ویمدح ابن معمر:

  )٤ال َیْطَبعون وال َترى أخالقهم *** إّال تطیب كما یطیب الَعْنبرا(

حماد الراویة أتیت هشام فأذن لي فـدخلت علیـه فـي دار قـوراء مفروشـة بالرخـام وهـو فـي مجلـس قال 

مفروش بالرخام وجالس على طنفسة حمراء وعلیه ثیاب خز حمر وقد تضـمخ بالمسـك والعنبـر وبـین 

  ).  ٥یدیه مسك مفتوت في أواني من ذهب...(

بــاس المبــرد وجلســنا فــي مجلــس قــال أحمــد بــن عبیــد اهللا: انصــرفنا یومــًا مــن مجلــس أبــي الع

  نتقابل بما كتبناه ونصحح المجلس الذي شهدناه فإذا بجاریة قد اطلعت فطرحت في حجر الفتى 

  )  ٦رقعة ما رأیت أحسن من شكلها مختومه بعنبر...(

  قال األعشى أتیت سالمة  فأطلت المقام ببابه حتى وصلت إلیه فأنشدته: 

  إن َمَحال� وٕان ُمْرَتَحال ..

                                                
  ) اللسان/مادة/ ع ، ب ، ر ـ أنظر مختار الصحاح/المادة نفسھا ١
  / ذكرمن قتل أبو العباس السفاح من بني أمیة ٤/٣٤٦األغاني/)  ٢
  / أخبار الصمة القشري ونسبھ ٦/٧المصدر نفسھ /)  ٣
  /  أخبار داود بن سلم ونسبھ٦/١٥/ ) المصدر نفسھ ٤
  ة ونسبھ/ أخبار حماد الراوی ٦/٨٥ المصدر نفسھ)  ٥
  / أخبار أبي دھبل ونسبھ ٧/١٣٥/ المصدر نفسھ)  ٦
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فقال صدقت السیئ حیث ما جعل وأمر لي بمائة من اإلبل وكساني وأعطاني كرشًا مدبوغة 

  ) ١مملوءة عنبرا..(

  قال الفرزدق: 

  )٢ترى جرحه من بعد ما قد طعنته *** یفوح كمثل المسِك َخالَط َعْنَبرا(

  أخبرنا یحیى قال أخبرني أبو هفان قال حدثني یحیى بن الجون العبدي قال: 

دى علـى الشـعراء جـوائز، فـأعطى مـروان ثالثـین ألفـًا فجـاءه أبـو الشـمقمق فقـال لـه: فرق المه

أخبرني من الجائزة فقال له: أنا وأنت نأخذ وال نعطى قال فاسمع منى بیتین قال: هات فقـال لـه: أبـو 

  الشمقمق 

  )٣ِلْحیة مروان َتِقي عنبرًا *** خالط مسكًا خالصًا أْذَفرا(

ي أبو الفیاض بن أبي شراعة عن أبیه قال: شرب األقیشـر بـالحیرة ش قال حدثنفأخبرني األخ

مطرب، فطرب األقیشر، فسقاهم من شـربه فلمـا  في بیت فیه خیاط مقعد ورجل أعمى، وعندهم مغنٍ 

انتشوا وثب األعمى یسعى في حوائجهم، وقفز الخیاط المقعد یرقص على ظلعه "الظلع العرج" فجهد 

  : في ذلك كل جهد فقال األقیشر

  )٤شرابًا كریح الَعْنَبِر الَوْرِد ِرْیُحه *** وَمْسُحوِق ِهْنِدّي من المسِك أْذفرا(

  یقول مطیع بن إیاس في جوهر جاریة بربر: 

  وِجْرُمها أطیُب من طیبها *** والّطیب فیه المسك والَعْنَبر

  قول: كان مطیع بن إیاس یألف جواري بربر ویهوى منهن جاریتها المسماة جوهر وفیها ی

  إذا ما أقبلْت جوهر *** یفوح المسُك والَعْنبر

  قال حسان بن ثابت: أن َجَبلة كان إذا جلس للشرب فرش تحته اآلس والیاسمین وأصناف 

  )٥الریاحین وضرب له العنبر والمسك في صحاف الفضة والذهب ..(

  سیف یكرم بعثة عبد المطلب ویجزلها العطاء

وعشرة إماء ومائة من اإلبل وحلتین برودا وخمسة أرطال ذهبا  قال ثم أمر لكل رجل بعشرة أعبد

). قال أبو ٦وعشرة أرطال فضة وكرش مملوءة عنبرا ثم أمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك(
                                                

  /  ذكر نتف من أخبار عریب    ٢١/٩٠/  ) األغاني ١
 / نسب الفرزدق وأخباره ٢١/٣٧١/ المصدر نفسھ)  ٢
 /  أخبار مروان بن أبي حفصة ٩٩/ ٢١/ المصدر نفسھ)  ٣
  / ذكر األقیشر وأخباره ١١/٢٦١/ المصدر نفسھ)  ٤
  /  أخبار عزة المیالء١٧/١٧٠/ المصدر نفسھ  ) ٥
  / خبر أریاط١٧/٣١٦/  المصدر نفسھ )  ٦
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باذام عامل كسرى بالیمن بعث إلى كسرى عیرًا تحمل ثیابًا  نسعید كان من حدیث یوم الصفقة أ

  ) قال هارون بن مخارق عن أبیه قال: دعاني ١من ثیاب الیمن ومسكا وعنبرا.....(

  قال مطیع: 

  وأعطاف جواِریها *** كریح المسك والَعْنبْر 

  :وقد جاء ذكر لفظة عنبر في قوله

حدثني أحمد بن سـعید بـن صـخر الـدارمى حـدثنا حبـان حـدثنا حمـاد وحـدثنا ثابـت عـن أنـس ((  

أزهــر اللــون كــأن عرقــه  اللؤلــؤ إذا مشــى تكفــأ وال مسســت دیباجــة وال حریــرة  قــال: كــان رســول اهللا 

  ). ٢())وال شممت مسكه وال عنبره أطیب من رائحة رسول اهللا  ألین من كف رسول اهللا 

) وقـد ذكـره صـاحب اللسـان أنـه مـن الطیـب، وقـد ٣: هو نوع من أنواع الِطیب معروف(الَعْنَبر

ســئل عــن زكــاة العنبــر فقــال إنمــا هــو شــيء دســره البحــر هــو هــذا  أورد فــي حــدیث ابــن عبــاس: أنــه

  ).٤الطیب المعروف وجمعه ابن جني على عنابر(

 الغالیة .٤

  :النصوص

أخبرني أحمد بن عبید اهللا بن عمار قال حدثنا علي بن محمد النوفلى قال حـدثني أبـي قـال كـان أبـو 

لبصرة بعقب مقتـل إبـراهیم بـن عبـد جعفر المنصور یبغض محمد بن أبي العباس ویحب عیبه فواله ا

اهللا بن حسن فقدمها وأصحبه المنصور قوما یعـاب بصـحبتهم مجانـا زنادقـة مـنهم حمـاد عجـرد وكـان 

) ٥محمد بن أبي العباس محمقـا فكـان یغلـف لحیتـه إذا ركـب بـأواق مـن الغالیـة فتسـیل علـى ثیابـه...(

بــین یدیــه ثــم قــال: هــذه یــا أمیــر المــؤمنین جــاء العبــاس یومــا إلــى الرشــید ببرنیــة فیهــا غالیــة فوضــعها 

غالیــة صــنعتها لــك بیــدى اختیــر عنبرهــا مــن شــحر عمــان ومســكها مــن مفــاوز التبــت وبانهــا مــن قعــر 

تهامـــه فاعترضـــه ربیعـــة فقـــال مـــا رأیـــت أعجـــب منـــك ومـــن صـــفتك لهـــذه الغالیـــة عنـــد مـــن إلیـــه كـــل 

ك اهللا حتى تبلغ في وصفها ما موصوف یجلب وفي سوقه ینفق وبه یتقرب وما قدر غالیتك هذه أعز 

                                                
/ یوم ١٧/٣١٨/ األغاني)  ١

  الصفقِةِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 
  ٢٣٣٠والتبرك بھ ، ح رقم  /  كتاب الفضائل /باب طیب عرق النبي  ٤/١٨١٤مسلم / ) أخرجھ  ٢
  ین ، مختار الصحاح ، مادة  ع ـ ن ـ ب ـ ر ) كتاب الع ٣
  ة ـ ع ، ن ، ب ، ر د)  لسان العرب ـ ما ٤
  / أخبار حماد عجرد  ١٤/٣٦٢/ األغاني)  ٥
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بلغــت أأجریــت بهــا إلیــه نهــرا أم حملــت إلیــه منهــا وقــرا إن تعظیمــك هــذا عنــد مــن تجبــي إلیــه خــزائن 

  )    ١األرض وأموالها من كل بلدة وتذل لهیبته جبابرة الملوك ...(

ل أخبرنــي عیســى بــن الحســین والحســن بــن علــي وعمــى قــالوا حــدثنا محمــد بــن القاســم بــن مهرویــة قــا

حدثني أبو الشبل قـال: كنـا عنـد قـثم بـن سـلیمان ذات یـوم ومعنـا محمـد بـن یسـیر ونحـن علـى شـراب 

)   ٢فأمر نبخر ونطیب فأقبلـت وصـیفه لـه حسـنة الوجـه فجعلـت تبخرنـا وتغلفنـا بغالیـة كانـت معـه....(

ن أبیـه عـن أبـي سـفیا أخبرني أحمـد بـن عبیـد اهللا بـن عمـار عـن أحمـد بـن سـلیمان بـن أبـي شـیخ عـن

قال: بعثت سكینة بنـت الحسـین علیهمـا السـالم إلـى  حبـیش بـن دلجـة بغالیـة ألنـه كـان مـن  الحمیري

  ).  ٣أخوالها...(

)، قال العسكري في كتاب األوائل: أول من سمى الغالیة غالیة معاویة، ٤من الطیب(: الغالیة هي

  ) األصل.٥لفظة عربیة( شمها من عبد اهللا بن جعفر فسأله عنها، فوصفها، فقال: إنها غالیة وهي

 الَكاُفور .٥

  النصوص:

أوفـدني یوسـف بـن عمـر إلـى هشـام بـن :عن شبیب بن شیبة عن خالد بن صفوان بن األهـتم قـال

عبــد الملــك فــي وفــد أهــل العــراق قــال فقــدمت علیــه وقــد خــرج بقرابتــه وحشــمه وجلســائه فنــزل فــي 

على اخـتالف ألـوان نبتهـا أرض قاع صحصح في عام قد بكر وسمیه وأخذت األرض فیه زینتها 

مــن نــور ربیــع مونــق فهــو فــي أحســن منظــر وأحســن مختبــر وأحســن مســتمطر بصــعید كــأن ترابــه 

وتقـرب إلیـه بمذهبـه وتقدمـه فیـه بقـوة جدالـه  داودبـن أبـي ) اتصـل العطـوي بأحمـد ٦(قطع الكـافور

شـدنیه األخفـش منهـا مـا أن وله فیه مـدائح یسـیرة ومـراث كثیـرة، علیه فلما توفي أحمد نقصت حاله

  عن كوثرة أخي العطوي

  )٧(وزففَته للمنزِل المهجور ***َحنَّْطَته یا نصُر بالكافوِر 

  جاء ذكر اللفظ في قوله تعالى:

                                                
  / أخبار ربیعة الدقي ونسبھ ١٦/٢٧٦/ ) األغاني ١
  / أخبار محمد بن یسیر ونسبھ١٤/٤٣/ المصدر نفسھ)  ٢
   / أخبار الحسین بن علي ونسبھ ٦/١٥٢،المصدر نفسھ /)  ٣
  ) مختار الصحاح ،القاموس المحیط ـ مادة ـ غ ، ل ،ي   ٤
  ٢/٣١٠) قصد السبیل فیما وقع في اللغة من الدخیل ـ  ٥
  /ذكر عدي بن زید ٢/١٣٠) األغاني/ ٦
  /أخبار العطوي٢٣/١٣٢/المصدر نفسھ  ) ٧
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  تفسیراآلیة:

إن الذین بروا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصیه یشربون من كـأس  یقول تعالى ذكره:

وهو كل إناء كان فیه شراب { كان مزاجها } یقول : كان مزاج ما فیها مـن الشـراب { كـافورا } یعنـي 

في طیب رائحتها كالكافور وقد قیل : إن الكافور اسم لعین ماء في الجنة فمن قال ذلك جعل نصب 

على الكافور تبیانـا عنـه ومـن جعـل الكـافور صـفة للشـراب نصـبها أعنـي العـین عـن  اءلى الر العین ع

  )٢(الحال وجعل خبر كان قوله { كافورا }

  :وأیضا ورد ذكره في قوله

قـال لنـا رسـول اهللا  لما ماتت زینب بنـت رسـول اهللا :عن حفصة بنت سیرین عن أم عطیة قالت ((

  اغســـلنها وتـــرا ثالثـــا أو خمســـا واجعلـــن فـــي الخامســـة كـــافورا أو شـــیئا مـــن كـــافور فـــإذا غســـلتنها

  )٣())قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إیاه فأعلمنني

وعــاء كــل شــيء مــن النبــات كــاُفوره قــال َأبــو حنیفــة قــال ابــن  الكــافور هــو قیــلقــال صــاحب اللســان: 

ول هذه ُكُفرَّى وهذا ُكُفرَّى وَكَفرَّى وِكِفرَّاه وُكَفرَّاه وقـد قـالوا فیـه كـافر وجمـع اَألعرابي سمعت ُأمَّ َرباح تق

الكاُفور الطَّْلع التهذیب كاُفوُر الطلعة وعاُؤها الذي ینشـق عنهـا و الكاُفور كوافیر وجمع الكافر كوافر 

َنـاَدى مـن الكـاُفوِر كـافوُر الَكـْرم الـَوَرُق ُسمِّي كاُفورًا ألَنه قد َكَفرها َأي غطَّاها وقول العجاج كالَكْرم ِإذ 

ـا فیـه َأیضـًا وفـي الحـدیث َأنـه  الُمَغطِّي لما فـي جوفـه مـن الُعْنُقـود شـبهه بكـافور الطلـع ألَنـه ینفـرج عمَّ

الكاُفوَر تشبیهًا بِغالف الطَّْلع وَأْكماِم الَفواكه ألَنها تسترها وهي فیهـا كالسِّـهام  كان اسم ِكناَنِة النبي 

ــُب مـــن كـــافور الطَّْلــع قـــال ابــن دریـــد ال َأحســـب فــ ي الِكنانـــِة والكــافوُر َأْخـــالٌط تجمـــع مــن الطیـــب ُتَركَّ

الكــافور َعَربی�ــا ألَنهــم ربمــا قــالوا الَقُفــور والقــاُفور وقولــه عــز وجــل ِإن اَألبــرار َیْشــَرُبون مــن كــْأس كــان 

ال ینصـرف ألَنـه اسـم مؤنـث معرفـة علـى ِمزاُجها كاُفورًا قیل هي عین في الجنة قال وكـان ینبغـي َأن 

وقال ثعلب ِإنما َأجراه ألَنه جعله تشبیهًا ولو كان اسمًا للعین لم یصـرفه قـال ، َأكثر من ثالثة َأحرف 

ابن سیده قوله جعله تشبیهًا َأراد كان مزاُجها مثل كافور قال الفراء یقال ِإنها َعْیٌن تسمى الكافور قال 

الكافور لطیب ریحه وقال الزجاج یجوز في اللغة َأن یكون طعم الطیب فیهـا وقد یكون كان ِمزاُجها ك

والكافور وجائز َأن یمزج بالكافور وال یكون في ذلك ضرر َألن َأهل الجنـة ال َیَمسُّـهم فیهـا َنَصـٌب وال 

                                                
  )٥) سورة اإلنسان /آیة( ١
  ١٢/٣٥٧الطبري/) تفسیر  ٢
  ٢/٦٤٦/ج/٩٣٩) أخرجھ مسلم/كتاب الجنائز/باب في غسل المیت/ح/رقم/ ٣
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طیـِب الـریح  َوَصٌب اللیث الكافور نبات له َنـْوٌر َأبـیض كَنـْور األُْقُحـَوان والكـافوُر عـیُن مـاٍء فـي الجنـة

) وقـد ورد فـي المزهـر أن لفـظ كـافور معـرب ١(والكافور من َأخالط الطیب وفي الصحاح مـن الطیـب

  ).٢الصندل(

  

 الِمْسك .٦

  النصوص:

  :أخبرنا هاشم بن محمد قال حدثنا الریاشي قال

  أنشدنا األصمعي لنصیب وكان یستجید هذه األبیات ویقول إذا أنشدها قاتل اهللا نصیبا ما أشعره

  )٣(َلكا لمسِك ال َیْرَوى من الِمْسِك ذائُقه*** فإْن َیُك من لوني الّسواُد فإنَّني 

  :حدثنا أبو عوف عن عبد الرحمن بن مقرن قال

بعثني المنصور ألبتاع له جاریة من المدینة وقال لي اعمل برأي ابن نفیس فكنت أفعل ذلك 

آل عثمان بن عفان فكان یبیع عقدة من وأغشى ابنه وكانت له جاریة مغنیة قد كلف بها فتى من 

ماله وینفق ثمنها علیها وابتلي برجل من أهل إفریقیة ومعه ابن له فغشي ابن اإلفریقي بیت ابن 

نفیس فجعل یكسو الجاریة وأهلها ویبرهم حتى حظي عندهم وغلب علیهم وتثاقلوا العثماني فقضي 

ابن اإلفریقي خفه فتناثر المسك منه وأراد  أن اجتمعنا عشیة وحضر ابن اإلفریقي والعثماني فنزع

ما قتل عبید اهللا بن زیاد یوم الزاب قتله ل )عن شعیب عن سیف قال:٤(العثماني أن یكیده بفعله

أصحاب المختار بن أبي عبید ویقال إن إبراهیم بن األشتر حمل على كتیبته فانهزموا ولقي عبید 

ي ضربت رجال فقددته نصفین فشرقت یداه وغربت اهللا فضربه فقتله وجاءه إلى أصحابه فقال إن

إلیه وفتشوا علیه فوجدوه  فجاءوارجاله وفاح منه المسك وأظنه ابن مرجانة وأومأ لهم إلى موضعه 

  ).٥...( كما ذكر وٕاذا هو ابن زیاد

  وقد ورد ذكر اللفظ في قوله تعالى:

  

                                                
  ) اللسان/مادة/ ك ، ف ، ر ١
  ١/٢١٩) المزھر/ ٢
  /ذكر نُصیب١/٣٣٩) األغاني/ ٣
  /نسب جمیل وأخباره٨/١٢٧/ المصدر نفسھ ) ٤
  /أخبار ابن مفرغ ١٨/٢٩٥/ المصدر نفسھ ) ٥
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   تفسیر اآلیة:

معنى ذلك ممزوج  بعضهم:{ مختوم * ختامه مسك } فإن أهل التأویل اختلفوا في تأویله فقال  قوله:

طعمه  قال:ممزوج { ختامه مسك }  قال:مختوم  اهللا:مخلوط مزاجه وخلطه مسك عن عبد 

  ).٢(وریحه

الَمْســُك بـالفتح وســكون السـین الجلــد وَخـصَّ بعضــهم بـه جلــد السَّـْخلة قــال ثـم كثــر حتــى  :المسـك هــو

وفي حدیث علي رضي اهللا عنه ما كان على ِفراشي إّال  صار كل جلد َمْسكًا والجمع ُمُسٌك وُمُسوك 

وقــال  َمْســُك َكــْبٍش أي جلــده ابــن األعرابــي والعــرب تقــول نحــن فــي ُمُســوك الثعالــب إذا كــانوا خــائفین

  )٣(الجوهري الِمْسك من الطیب فارسي معرب قال وكانت العرب تسمیه الَمْشُموَم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  )٢٦) سورة المطففین/آیة( ١
  ١٢/٤٩٧) تفسیر الطبري/ ٢
  ) اللسان/مادة/ م ، س ، ك ینظر مختار الصحاح ٣
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  الَبِرْیم .٧

  النصوص:

  قال عبید اهللا بن عبد اهللا بن عتبة   

  وقد ٌكنا َنحُل بها وفیها *** َهِضْیُم الَكْشِح جائلة الَبِریمْ 

  ) ١والبریم الخلخال(الكشح الحشى 

  ولم أجد ذكر للفظة بریم في القرآن وال في الحدیث النبوي.

)، وورد فــي الــنص الســابق بمعنــي ٣) حقویهــا(٢: خــیط یــنظم فیــه خــرز فتشــده المــرأة علــى(البــریم هــو

الخلخــال وقــد اختلــف المعنــي الــذي جــاء فــي الــنص عــن المعنــي الــذي قالــه أصــحاب المعــاجم ومــن 

  العربیة لها القدرة على إیراد أكثر من معني للكلمة الواحدة.  المعروف أن اللغة

   الِحْجل .٨

  النصوص:

  أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبیر قال حدثني موسى عن زهیر عن أبیه قال: 

  جلست أنا وعیسى بن عمیلة وابن میادة ذات یوم فانشدنا وقوله: 

  َتْرُكض في الِحْجلُمحّللٍة لي ال َحرمًا أتیُتها *** من الطیبات حین 

أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبیر قال حدثني عمي مصعب وغیره: أن حسـینة الیسـاریة كانـت جمیلـة 

وآل یسار من موالى عثمـان رضـوان اهللا علیـه یسـكنون تیمـاء ولهـم هنـاك عـدد وجلـد وقـد انتسـبوا فـي 

ا یقــال لــه عیســي بــن كلــب إلــى یســار بــن أبــي هنــد فقــبلهم بنــو كلــب قــال وكانــت عنــد رجــل مــن قومهــ

إبراهیم بن یسار وكان ابن میادة یزورها قال فدخل یومًا علیها زوجها فوجد ابن میـادة عنـدها فهـم بـه 

  هو وأهلها فقاتلهم وعاونته علیهم حسینة حتى أفلت ابن میادة فقال في ذلك : 

  )٤لقد ظّلْت ُتعاونني علیْهم *** َصُموُت الِحْجل كاظمُة الّسوار(

                                                
  / ذكر عبید هللا بن عبد هللا ونسبھ.٩/١٧٥) األغاني/  ١
  ) لسان العرب/ مادة ، ب، ر ، م  ٢
 ) حقویھا : الحقو ھو الخصر ــ لسان العرب ــ مادة ،ح ، ق ، و   ٣
  / أخبار عقیل  ٣١٩/ ٢/٣١٨) األغاني /  ٤



٢٤٥ 
 

  

حدثني العباس بـن علـي النسـائي قـال: حـدثنا محمـد بـن حسـان األزرق قـال: حـدثنا شـبابة بـن 

سـوار قــال: حـدثنا قــیس بـن الربیــع عـن عمــرو بـن قــیس عـن أبــي صـادق قــال: أغـارت خیــل لمعاویــة 

على األنبار فقتلوا عامًال لعلي علیه السالم یقال له حسان بـن حسـان وقتلـوا رجـاًال كثیـرًا ونسـاء فبلـغ 

لك علي بن أبي طالب صلوات اهللا علیه فخرج حتى أتى المنبر فحمد اهللا وأثنى علیـه وصـلى علـى ذ

النبــي ثــم قــال: إن الجهــاد بــاب مــن أبــواب الجنــة فمــن تركــه ألبســه اهللا ثــوب الذلة.....وقــد قلــت لكــم 

ي وراءكــم اغـزوهم قبــل أن یغـزوكم فإنــه لـم ُیغــز قـوم قــط فــي عقـر دارهــم إال ذلـوا فتــواكلتم وتـركتم قــول

ظهریا حتى شنت علیكم الغارات هذا أخو غامد قد جاء األنبار فقتل عاملي علیها حسـان بـن حسـان 

فینـزع حجلهـا  المعاهـدةوقتل رجاًال كثیرا ونساء واهللا لقد بلغني أنه كان یـأتي المـرأة المسـلمة واألخـرى 

  )  ١ورعاثها ثم ینصرف...(

عبد الرحمن بن غریر الزهري قال أنشدنا أبا السائب  أخبرنا الحرمى قال حدثنا الزبیر قال حدثنا

  المخزومي قول بن قیس الرقیات: 

  )٢ِمْن فتاًة كأنها َقْرُن شمٍس *** ضاق عنها َدَماُلج وُحُجوُل)(

  ) وفیه لغتان والَحْجل والِحْجل والجمع ٣قال صاحب اللسان هو الخلخال( الِحْجل: 

عن أصحابه ِحْجل بكسر الحاء قال وما علمت أحدًا أجـاز  أحجال وُحُجول، واألزهري روى أبو عبید

  فإن لفظة الحجل والخلخال بمعنى واحد فكالهما یلبس في الرجل وهما من المترادفات.  ).٤الَحْجل(

  الَخاتم  .٩

  النصوص:

أخبرني الحرمـي بـن أبـي العـالء قـال حـدثنا الزبیـر بـن بكـار قـال حـدثنا أخـي هـارون عـن ابـن 

الماجشون عن شیخ من أهل المدینة وأخبرني محمـد بـن خلـف بـن المرزبـان والحسـین بـن یحیـى قـاال 

أخبرنا حماد بن إسـحاق عـن أبیـه قـال ذكـر ابـن الكلبـي عـن أبـي مسـكین عـن شـیخ مـن أهـل المدینـة 

  على رجل من قریش بالمدینة وعنده رجل ساكن الطرف نبیل تأخذه العین ال  قال: دخلت

                                                
  / ذكر الخبر في مقتل ابنى عبید هللا بن عبد المطلب  ١٦/٢٨٧/  األغاني)  ١
  / ذكر عبید هللا بن قیس الرقیات ١٤/٥٧/ المصدر نفسھ)  ٢
 ) كتاب العین ، مختار الصحاح ، مادة ، ح ، ج ،ل ٣
  )  لسان العرب /نفس المادة ٤



٢٤٦ 
 

أعرفه فقـال لـه القرشـي أقسـمت علیـك إال مـا غنیـت صـوتًا فحـول خاتمـه مـن خنصـره الیسـرى 

   إلى الیمنى ثم تناول قدحًا فغناه لحن ابن سریج في شعر كعب بن جعیل

  )١(غَزاًال ساِجي الطرف أحَوَرا تَُناغي ***َثَوْت نصَف شهر تحَسُب الشهر لیلًة 

أخبرنــا عبــد اهللا قــال حــدثني محمــد بــن موســى قــال: كتــب خالــد القســرى إلــى مالــك بــن المنــذر یــأمره 

بطلــب الفــرزدق ویــذكر أنــه بلغــه هجــاه وهجــا نهــره المبــارك وهــو النهــر الــذي بواســط الــذي كــان خالــد 

حبسـه ومـروا بـه علـى بنـي مجاشـع فقـال حفره فاشتد مالك في طلبه حتى ظفر به في البراجم فأخذه و 

یـا قـوم اشــهدوا أنـه ال خــاتم بیـدي وذلـك أنــه أخـذ عمــر بـن یزیـد بــن أسـید ثــم أمـر بـه فلویــت عنقـه ثــم 

أخرجوه لیًال إلى السجن فجعل رأسه یتقلب واألعوان یقولون له قوم رأسك فلما أتوا به السجان قال ال 

خلوه الحبس وأصبح میتًا فسمعوا أنه مص خاتمه وكـان فیـه أتسلمه منكم میتًا فأخذوا المفاتیح منه وأد

سم فمات وتكلم الناس في أمره فدخل لبطة بن الفرزدق على أبیه فقال یا بني هل كان من خبر قال 

  نعم عمر بن عبد یزید مص خاتمه في الحبس وكان فیه سم فمات.

  )  ٢ه....(لیمص أبوك خاتم  ةفقال الفرزدق واهللا یا بني لئن لم تلحق بواسط

قال ابن حبیب في هذه الروایة كان إلسماعیل بن عمار جاریة قد ولدت منه وكانت سیئة الخلق 

  قبیحة المنظر وكان یبغضها وتبغضه فقال فیها: 

  )٣وساٌق ُیَخْلِخُلها خاتما *** كساق الّدجاجِة أو أحمُش(

األخطل األنصار فلما مثل بین قال خالد بن كلثوم: دخل النعمان بن بشیر على معاویة لما هجا 

  یدیه أنشأ یقول:

  )٤بهم شرع اهللا الهدى واهتدى بهم *** ومنهم له هاٍد إماٌم وخاَتُم (

  عن سفیان بن حرب قال: رأیت سكینة بنت الحسین علیه السالم ترمى الجمار فسقطت من یدها 

  )٥الحصاة السابعة فرمت بخاتمها مكانه....(

حــدثني عمــي قــال حــدثني أحمــد بــن أبــي طــاهر قــال حــدثني أبــو دعامــة علــي بــن یزیــد قــال حــدثني 

التیمي أبو محمد قال: دخلت علـى الحسـن بـن سـهل فأنشـدته مـدیحا فـي المـأمون ومـدیحًا فیـه وعنـده 

  طاهر بن الحسین فقال له طاهر هذا واهللا أیها األمیر الذي یقول في محمد المخلوع: 

                                                
  / أخبار ابن مسجح ونسبھ٢٧٦/ ٣) األغاني/ ١
  /نسب الفرزدق وأخباره ٢١/٣٨٢/  ھالمصدر نفس)  ٢
  / نسب إسماعیل بن عمار وأخباره ١١/٣٧٤/  المصدر نفسھ)  ٣
  / أخبار النعمان بن بسیر ونسبھ ١٦/٥٤/ المصدر نفسھ ) ٤
  /أخبار الحسین بن علي ونسبھ١٦/١٦٨/  المصدر نفسھ)  ٥



٢٤٧ 
 

  )١م موّرثة ***عن خاتم األنبیاء في الِحقب(َفْهي له دونك

قال المتلمس یا طرفة إنك غالم حدیث السن والملك من عرفت حقده وغدره وكالنا هجاه فلست آمنـًا 

أن یكون قد أمر بشر فهلم فلننظر في كتبنا هذه فإن یكن قد أمر بخیر مضینا فیه وٕان تكن األخـرى 

  ) ٢الملك وحرض المتلمس طرفة فأبي...(لم نهلك أنفسنا فأبى طرفة أن یفك خاتم 

  خاتم الملك هي العالمة التي وضعها الملك على الكتاب فقد كان للملك ختم معین یعرف به.

قال وحج یزید بن عبد الملك في تلك السنة بالناس وخرج عمر بن أبي ربیعـة ومعـه ابـن سـریج علـى 

للنسـاء إلـى أن أظلـم اللیـل فعـدال إلـى كثیـب نجیبین رحالتاهما ملبستان بالدیباج.... فجعال یتعرضان 

مشرف والقمر طالع یضيء فجلسا على الكثیب وقال عمر البن سـریج غننـي صـوتك الجدیـد فانـدفع 

یغنیه فلم یستتمه إال وقد طلع علیه رجل راكب علـى فـرس عتیـق فسـلم ثـم قـال أیمكنـك أعـزك اهللا أن 

بـن سـریج قـال نعـم وهـذا عمـر بـن أبـي ربیعـة قـال ترد هذا الصوت قال نعـم..... فقـال لـه بـاهللا أنـت ا

نعم فقال له وأنت....عرفتنا  فعرفنا نفسك قال ال یمكنني ذلك فغضب ابن سریج وقـال واهللا لـو كنـت 

یزید بن عبد الملك فما زاد فقال له أنا یزید بن عبد الملك فوثب إلیـه عمـر فأعظمـه ونـزل ابـن سـریج 

ا إلیـه ومضـى یـركض فجـاء بهمـا ابـن سـریج إلـى عمـر فأعطـاه فقبل ركابه ونـزع حلتـه وخاتمـه فـدفعه

دینـار وغــدا فیهمـا إلـى المســجد  ةإیاهمـا وقـال لـه إن هــذین بـك أشـبه منهمــا بـي فأعطـاه عمــر ثالثمائـ

  )  ٣فعرفهما الناس وجعلوا یتعجبون ویقولون كأنهما واهللا حلة یزید بن عبد الملك وخاتمه....(

ختوم طبعه وأهل الذمة هم أهل العهد من المشركین الذین الخاتم الذي یختم به ختمه فهو م

). أخبرني محمد بن مزید قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبیه قال: كان لي وأنا ٤یدفعون الجزیة(

صبي عقعق قد ربیته وكان یتكلم بكل شیئ سمعه فسرق خاتم یاقوت كان ألبي قد وضعه على 

ه وضرب غالمه الذي كان واقفًا فلم یقف له على خبر تكأته ودخل الخالء ثم خرج ولم یجده فطلب

فبینا أنا ذات یوم في دارنا إذا أبصرت العقعق قد نبش ترابًا فأخرج الخاتم منه ولعب به طویًال ثم 

) قال مرقش لراعى أسماء أتستطیع أن تكلم امرأة صاحبك قال: وال أدنو منها ولكن ٥رده ودفنه...(

لب لها عنزًا فتأتیها بلبنها فقال له خذ خاتمي هذا فإذا حلبت فألقه في تأتیني جاریتها كل لیلة فأح

اللبن فإنها ستعرفه وٕانك مصیب به خیرًا لم یصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك فأخذ الراعي الخاتم، 

                                                
  / أخبار التیمي ونسبھ٢٠/٦٥/ األغاني ) ١
  /أخبار المتلمس ونسبھ ٢٤/٢٢٩/ المصدر نفسھ)  ٢
  /أخبار ابن سریج ونسبھ  ١/٢٥٣/ المصدر نفسھ)  ٣
  ) لسان العرب ، مادة ، خ ، ت ، م . ٤
  / نسب إبراھیم الموصلي وأخباره ٥/٢٢٠/األغاني)   ٥



٢٤٨ 
 

ولما راحت الجاریة بالقدح وحلب لها العنز وطرح الخاتم فیه فانطلقت الجاریة وتركته بین یدیها فلما 

الرغوة أخذته فشربته وكذلك كانت تصنع فقرع الخاتم ثنیتها فأخذته واستضاءت بالنار فعرفته سكنت 

فقالت للجاریة ما هذا الخاتم قالت مالي به علم فأرسلتها إلى موالها وهو شرق بنجران فأقبل فزعًا 

قال وجدته فقال لها لم دعوتني قالت: ادع عبدك راعى غنمك فدعاه فقالت سله أین وجد هذا الخاتم 

) قال الهیثم بن عدي ١مع رجل في كهف.... فقال لها زوجها وما هذا الخاتم قالت خاتم مرقش....(

ومن ذكر روایته معه من أصحابه: زار جمیل بثینة ذات یوم فنزل قریبًا من الماء یترصد أمة لها 

ها عن بثینة ثم وكانت به عارفه وبما بینها وبینه فسلمت علیه وجلست معه وجعل یحدثها ویسأل

أعطاها خاتمه وسألها دفعه إلى بثینة وانصرفت إلى أهلها وقد أبطأت علیهم فلقیها أبو بثینة 

وزوجها فسألوها عما أبطأها ولم تخبرهم فضربوها ضربًا مبرحًا فأعلمتهم حالها مع جمیل ودفعت 

جمیل فقاال للقوم إنكم  إلیهم خاتمه، ومر فتیان من بني عذرة فسمعا القصة وعرفا الموضع الذي فیه

إن لقیتم جمیل ولیست بثینة معه ثم قتلتموه لزمكم في ذلك مكروه وأهل بثینة أعز عذرة فدعوا األمة 

توصل خاتمه إلى بثینة فإذا زارها بیتموهما جمیعًا قالوا صدقتما لعمرى إن هذا الرأي فدفعوا الخاتم 

لما توفي عمي محمد بن حامد صار جدي ) قال أحمد بن جعفر بن حامد قال ٢إلى األمة.....(

إلى منزله فنظر إلى تركته وجعل یقلب ما خلف ویخرج إلیه الشيء بعد الشيء إلى أن أخرج إلیه 

) أي أنه قد فك الغفل الذي ٣سفط مختوم ففض الخاتم وجعل یفتحه فإذا فیه رقاع عریب إلیه....(

  على السفط أو العالمة الموضوعة علیه.

  :خاتم عریب خبر

أخبرنـي جعفـر بــن قدامـة قـال: كــان فـي إصـبع إبــراهیم بـن المـدبر خاتمــان وهبتهمـا لـه عریــب 

وكانا مشهورین لها فاجتمع مع أبي العبیس بن حمدون في الیـوم التاسـع والعشـرون مـن شـعبان علـى 

شرب فلما سكرا اتفقا على أن یصیر إبراهیم إلى  أبي العبیس ویقـیم عنـده مـن غـد إن لـم یـر الهـالل 

  وأخذ الخاتمین منه رهنًا.

ورأى الهالل في تلـك اللیلـة وأصـبح صـیامًا فكتـب إبـراهیم إلـى أبـي العبـیس یطالبـه بالخـاتمین فدافعـه 

  وعبث به فكتب إلیه من غد:

  فاردِد الخاتمین رّدًا َجِمیال *** قد تنّعمَت فیهما ما كفاكا

                                                
 /أخبار المرقش٦/١٤٠/ ) األغاني ١
  میل وأخباره ج/ نسب ٨/١١٧/  المصدر نفسھ)  ٢
  / ذكر نتف من أخبار عریب  ٢١/٧٩/  المصدر نفسھ)  ٣



٢٤٩ 
 

  الشعر: یعني أبا عبد اهللا بن حمدون والد أبي العبیس المخاطب بهذا

  خاَتماَي اللذان عند أبي العباس*** قد شارَفا لدیه الهالكا

  ).١فبعث بالخاتمین إلیه(

  جاء ذكر لفظة الخاتم في قوله تعالى:

  MÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹Å    É  È  Ç  Æ

  ÊL )٢(   

  تفسیر اآلیة:

بـن حارثـة وال أبـا أحـد مـن رجـالكم الـذین لـم یلـده یقول تعالى ذكره : ما كان أیها الناس محمد أبا زید 

محمد فیحرم علیه نكاح زوجته بعد فراقه إیاها ولكنه رسول اهللا وخـاتم النبیـین الـذي خـتم النبـوة فطبـع 

علیها فال تفتح ألحد بعده إلـى قیـام السـاعة وكـان اهللا بكـل شـيء مـن أعمـالكم ومقـالكم وغیـر ذلـك ذا 

  )٣هنا أي آخرهم( . وخاتمعلم ال یخفى علیه شيء

  :وقد وردت لفظة خاتم في الحدیث النبوي في قوله

حدثنا عید اهللا بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عـن النضـر بـن أنـس عـن بشـیر بـن نهیـك ((

 )٤())أنه نهى عن خاتم الذهب عن النبي : عن أبي هریرة

)، والجمـــع خـــواتم ٥صـــابع مـــن الیـــد(الخـــاتم : مـــن الحلـــي لإلصـــبع هـــي التـــي یلبســـنها النســـاء فـــي األ

نقـل السـیوطى فـي فـن  )٦وخواتیم وقد تختم به وخاتمة كل شيء عاقبتـه وآخرتـه وآخـر القـوم كالخـاِتِم(

   .)٧األلغاز عن السخاوى أنه جمع على خواتیم وهو على خالف القیاس(

  

  

  

  

                                                
  /أخبار إبراھیم بن الدبر١٦٩/ ٢٢/١٦٨/ األغاني)  ١
  ٤٠اآلیة / حزاب) األ ٢
  ١٠/٣٠٥) تفسیر الطبري/ ٣
  ٢٠٨٩/كتاب اللباس والزینة/ باب تحریم خاتم الذھب على الرجال......ح/ رقم/ ١٦٥٤/أخرجھ مسلم)  ٤
 ) لسان العرب ، مادة ، خ ، ت ، م  . ٥
 ) القاموس المحیط، مادة ـ، خ، ت، م.  ٦
 ١/٤٤٦) قصد السبیل فیما وقع في اللغة من الدخیل  ٧
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  الَخْلَخال .١٠

  النصوص:

أخبرنــي علــي بــن ســلیمان األخفــش قــال: حــدثني هــارون بــن علــي بــن یحیــى المــنجم عــن أبیــه 

قـال حــدثني محمـد بــن عمـر الجرجــاني عـن رجــل مـن بنــي أسـد قــال: خـرج یزیــد بـن عمــرو بـن هبیــرة 

یسیر بالكوفة فانتهى إلى مسجد بني غاضرة وأقیمت الصالة فنـزل یصـلى واجتمـع النـاس لمكانـه فـي 

نساء من السطوح فلما قضى صالته قال لمن هذا المسجد قالوا لبني غاضرة فتمثل الطریق وأشرق ال

  قول الشاعر: 

  )١ما إن َتَرْكَت من الغواضر ُمْعِصرًا *** إال َفَصْمَن بَساقها َخلخاال(

  ومن أشعار عمر بن أبي ربیعة في زینب بنت موسى قوله: 

  )٢َقا(وَساقًا َتْمأل الَخْلَخاَل *** فیه َتراه ُمْخَتنِ 

  وقال الولید بن یزید المخزومى:

  )٣باتوا وفیهم كالَمَها َطْفلُة *** قد زانها الَخْلخال والّدْمُلج (

أخبرني عمي قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا عبد اهللا بـن أبـي سـعد قـال حـدثني محمـد 

نیـة وكـان الشـعراء بن عبد اهللا بن مالك قال: كان حرب بن عمرو الثقفي نخاسًا وكانـت لـه جاریـة مغ

والكتــاب وأهــل األدب ببغــداد یختلفــون إلیهــا یســمعونها وینفقــون فــي منزلــه النفقــات الواســعة ویبرونــه 

  ویهدون إلیه فقال أشجع: 

  )٤جاریٌة تهَتُز أرداُفها *** ُمْشبعُة الَخْلَخال والُقْلِب(

أخبرنــا الحرمــي قــال حــدثني الزبیــر بــن بكــار قــال حــدثني عبــد اهللا بــن عــاص القحطــاني قــال 

حـدثني أبـي عـن عبـد الــرحیم بـن حـرم  قـال: كنــت عنـد سـعید بـن المســیب فجـاء قـیس الرقیـات فهــش 

وقــال مرحبــًا بظفــر مـــن أظفــار العشــیرة مـــا أحــدثت بعــدى قـــال قلــت أبیاتــًا وأســـتفتیك فــي بیــت منهـــا 

  هات فانشده:  فاسمعها قال:

  )٥َتْخُطو بَخْلَخالین َحْشُوهما *** ساَقاِن ماَر علیما اللحُم(

  یقول البحترى :

                                                
 / أخبار الحكم بن عبدل ونسبھ٢/٤١٢/األغاني)   ١
 / ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة ونسبھ ١١٢/ ١/  المصدر نفسھ  )٢
 ھأخبار عن الولید وزوجت  ٦٣/ ٧/ المصدر نفسھ)  ٣
  / نسب أشجع وأخباره١٨/٢٥٨/المصدر نفسھ  ) ٤
 / ذكر أخبار عبد هللا بن قیس الرقیات ونسبھ ٥/١٠١/ المصدر نفسھ ) ٥
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  )*١لم َتْخُط باب الّدهلیز منصِرفًا *** إال وَخْلَخاُلها مع الّشنِف(

بن علي األسدى قال التقت ریا بنت الكمیت بن زید  مقال الطلحي في هذا الخبر وحدثني إبراهی

وفاطمة بنت أبان بن الولید بمكة وهما حاجتان فتساءلنا حتى تعارفنا فدفعت بنت أبان إلى بنت 

بن المقدام قال حدثنا أالمرأة وهي البراء  ب) قال حدثنا مصع٢الكمیت خلخالي ذهب كانا علیها...(

 المشركین أجلس رسول اهللا رجاًال بإزاء الرماة وأمر علیهم عبد قال لما كان یوم أحد ولقي رسول اهللا

اهللا بن جبیر وقال لهم " ال تبرحوا مكانكم وٕان رأیتمونا ظهرنا علیهم وٕان رأیتموهم ظهروا علینا فال 

تعینونا" فلما لقي القوم هزم المشركین حتى رأیت النساء قد رفعن عن سوقهن وبدت خالخیلهن 

فقال عبد اهللا مهًال أما علمتم ما عهد إلیكم رسول اهللا فأبوا فانطلقوا  لغنیمة الغنیمةفجعلوا یقولون ا

  ) ٣.(فلما أتوهم صرفت وجوههم فأصیب من المسلمین سبعون رجال

): والذي تلبسه المـرأة  وهـي حلیـه كالسـوار تلبسـها النسـاء فـي أرجلهـن والجمـع ٤الَخْلَخال: من اُلُحِلّي(

  )٥خالخیل. (

  

 الدُّر .١١

  النصوص:

  :إبراهیم في نبت هذه أشعار كثیرة منها قوله

  )٦(زینا وٕان نطقت فالدرُّ َیْنَتِشرُ  ***َنْبٌت إذا سكَتت كان السكوُت لها 

  قال بشار:

  )٧(مازها التّاجُر من بین الدُّرر***ُدّرٌة َبحّریٌة مكنونٌة 

   قال أعشى همدان:

  )٨(به الدُّّر والشَّْذر والجوهر ***كأّن ُمَقلََّدها إذ بدا 

                                                
  / أخبار البحترى ونسبھ٢١/٤٤/ األغاني ) ١

 ٢/٢٧١*) دیوان البحتري/ دار بیروت للطباعة/ بیروت/
  / ذكر الكمیت ونسبھ وخبره ١٧/٤٢/  األغاني)  ٢
  ه وقصة غزوة أحدرابن الزبعرى وأخبا/ نسب ١٨١/ ١٥المصدر نفسھ / ) ٣
 ) كتاب العین ــ مادة ، خ ،ل ، ل ٤
 ) لسان لعرب ــ مادة خلل ٥
  /أخبار إبراھیم بن المدبر٢٢/١٦٧) األغاني/ ٦
  /أخبار بشار بن برد٣/١٦٥) المصدر نفسھ / ٧
  /أخبار أعشى ھمدان ونسبھ٦/٤٨) المصدر نفسھ / ٨
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  نالحظ أن معظم الشعراء یستخدم ألفاظ الجواهر  النفیسه لوصف النساء.

ــر خیــره ویقــال فــي المــدح هللا تعــالى دره أي  الــدُّر هــو: ــبن یقــال فــي الــذم ال در دره أي ال كُث الــدَّرُّ الل

ُدرَّاٌت و ُدَرٌر والكوكـب الـدُِّريُّ الثاقـب المضـيء عمله وهللا دره مـن رجـل و الـدُّرَُّة اللؤلـؤة والجمـع ُدرٌّ و 

  ).٢(الدُّرَُّة  بالضم اللؤلؤة العظیمة الكبیرة )،١( ُنِسب إلى الدر لبیاضه

  

 الذََّهب .١٢

   النصوص:

ســمعت األصــمعي یقــول شــعر أبــي العتاهیــة كســاحة :حــدثنا مزیــد الهاشــمي عــن الســدري قــال

أتعرفـون هـذا قـالوا ال فقـال هـذا  الشـامد الملـك یـا أهـل قال عب )٣(الملوك یقع فیها الجوهر والذهب

عبید اهللا بن قیس الرقیات فاستأذنه ابـن قـیس الرقیـات أن ینشـده مدیحـه فـأذن لـه فأنشـده قصـیدته 

  التي یقول فیها 

  )٤(على َجبیٍن كأنه الذهُب  ***یعتِدل التاُج فوق َمْفِرِقه 

جفنـة كتـب إلــى  هـم الغســاني وكـان مـن ملــوك آلقـال أبـو عمـرو الشــیباني لمـا أسـلم جبلــة بـن األی

عمـر رضــي اهللا عنــه یسـتأذنه فــي القــدوم علیـه فــأذن لــه عمـر فخــرج إلیــه فـي خمســمائة مــن أهــل 

بیتــه مــن عــك وغســان حتـــى إذا كــان علــى مــرحلتین كتــب إلـــى عمــر یعلمــه بقدومــه فســر عمـــر 

ة مــائتي رجــل مــن أصــحابه رضــوان اهللا علیــه وأمــر النــاس باســتقباله وبعــث إلیــه بــأنزال وأمــر جبلــ

   )٥(فلبسوا الدیباج والحریر وركبوا الخیول معقودة أذنابها وألبسوها قالئد الذهب والفضة

 كان النابغة یأكل ویشرب في آنیة الفضة والذهب من عطایا النعمان وأبیه وجده ال یستعمل غیر

  ).٦ذلك(

M     W  V  U  T  S  R جاء ذكر لفظ الذهب في قوله تعالى:

    ]  \  [  Z  Y  XL )٧(  

                                                
  ) مختار الصحاح/مادة/ د ، ر ، ر ١
  ) المصباح المنیر/المادة السابقة نفسھا ٢
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٤٣) األغاني/ ٣
  /ذكر عبید هللا بن قیس الرقیات٥/٨٧) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار حسان بن ثابت وجبلة بن األیھم١٥/١٥٨/ ) المصدر نفسھ ٥
  /أخبار النابغة١١/٣١) المصدر نفسھ / ٦
 )٣٤) سورة التوبة( ٧
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  تأویل قوله: تفسیر اآلیة:

{ الــذین یكنــزون الــذهب والفضــة وال ینفقونهــا فــي ســبیل اهللا فبشــرهم بعــذاب ألــیم } یقــول : بشــر 

الكثیر من األحبار والرهبان الذین یأكلون أموال الناس بالباطل والذین یكنزون الذهب والفضة وال 

واختلـف أهـل العلـم فـي معنـى (  مـن اهللا هفي سـبیل اهللا بعـذاب ألـیم لهـم یـوم القیامـة موجـ ینفقونها

{ وال  :هو كل مـال وجبـت فیـه الزكـاة فلـم تـؤد زكاتـه قـالوا : وعنـى بقولـه م:فقال بعضه،  الكنز )

  ).١(ینفقونها في سبیل اهللا } وال یؤدون زكاته

  :جاء ذكر اللفظ أیضا في قوله

عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب  نهى رسول اهللا  :بن أبي بكرة عن أبیه قال نعبد الرحم((

إال سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كیف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كیف شئنا 

  )٢())قال فسأله رجل فقال یدا بید ؟ فقال هكذا سمعت

ُب َذهابًا وُذهوبًا فهو ذاِهٌب وَذُهوٌب والَمْذَهُب الذَّهاُب السَّیُر والُمُروُر َذَهَب َیْذهَ  الذهب هو:

معدن ثمین وشيء ُمَذهٌَّب و  )٣والذهب معروف، ( مصدر كالذَّهاِب وَذَهَب به وَأذَهَبه غیره َأزاَله

  ).٤أي مطلي بالذهب( ُمْذَهٌب أي مموه بالذهب

  

 الََّزبْرَجد .١٣

  النصوص:

كان ابن محرز قدم الكوفة : بن إسماعیل قالحدثنا أبو أیوب المدائني عن أحمد بن إبراهیم 

  وبها بشر بن مروان وقد بلغه أنه یشرب الشراب ویسمع الغناء فصادفه وقد خرج 

  

  إلى البصرة بلغ خبره حنین بن بلوع فتلطف له حتى دعاه فغناه ابن محرز لحنه 

َبْرَجِد في َنْظِمهِ    )٥(اعلى َواِضح اللِّیِت َزاَن الُعُقودَ  ***َوُحرُّ الزَّ

  )٦اللَّیت هو صفحة العنق(

                                                
 ٦/٣٥٧الطبري/) تفسیر  ١
  ١٥٩٠/كتاب المساقاة/ باب النھي عن بیع الورق بالذھب دینا/ح/ رقم/٣/١٢١٣) أخرجھ مسلم/ ٢
  ) اللسان/مادة/ ذ، ه ، ب ٣
  ) مختار الصحاح/المادة السابقة نفسھا ٤
  /أخبار حنین الحیري٢/٣٣٩) األغاني/ ٥
  ) اللسان/مادة(لیت) ٦
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َبْرَجُد بوزن السفرجل جوهر معروف   ).٢) ویقال هو الزمرد(١(الزَّ

  

   السِّمط.١٤

  النصوص:

من روایة محمد بن حبیب قالوا: كان محمد بن هشام خال هشام بن عبد الملك فلما ولي الخالفة  

  واله مكة وكتب إلیه أن یحج بالناس فهجاه العرجي بأشعار كثیرة منها: 

  )٣َیظّل ُیراِئي بالصّیام َنَهاَره *** وَیلَبُس في الّظلماِء ِسْمَطْي قرْنُفِل(

  قال أبو تمام في مدحه الواثق حیث یقول: 

  )٤جاءتَك من نظم اللسان ِقالدُة *** ِسمطان فیها اللؤلُؤ المكنوُن(

قـال حـدثنا األصـمعي عـن المعتمـد بـن سـلیمان قـال: لمـا طالـت الحـرب بـین غزالـة وبـین أهـل العـراق 

  وهم ال یغنون شیئًا قال أیمن بن خریم: 

  )٥إن َقّلدوا الغانیات الّسموطا(أال یستحي اهللا أهل العراِق **

  .)٦السمط هو: القالدة یكون لها معالیق على الصدر(

  

  الّسوار .١٥

  النصوص:  

قال حدثنا عیسى بن یوسـف عـن إسـماعیل عـن قـیس قـال: شـهدت القادسـیة وكـان سـعد علـى النـاس 

ل یـا فجاء رستم فجعل یمر بنا وعمرو بن معد یكرب الزبیدي یمر على الصفوف یحض الناس ویقـو 

  معشر المهاجرین كونوا أسدًا......

قال وكان مع رستم أسوار ال تسقط له نشابة فقال له یا أبا ثور ذاك فإنا لنقول له ذلـك إذ رمـاه رمیـة 

، )٧فأصـاب فرسـه وحمـل علیـه عمـرو فاعتنقـه ثـم ذبحـه وسـلبه سـواري ذهـب كانـا علیـه وقبـاء دیبـاج(

                                                
 د ) مختار الصحاح/مادة/ ز ، ب ، ر ، ج ، ١
  ) كتاب العین/ المصباح المنیر/ المادة السابقة نفسھا ٢
  / أخبار العرجي ونسبھ ١/٣٩٢) األغاني/ ٣
  / أخبار أبي تمام ونسبھ١٦/٤١٥/  المصدر نفسھ)  ٤
  / أخبار أیمن بن خریم ٢٠/٣٢٨/  المصدر نفسھ ) ٥
 )  كتاب العین ، لسان العرب ــ مادة ـ س ، م ، ط . ٦
 وأخباره ب/ ذكر عمرو بن معد یكر١٥/٢٠٧/ األغاني)  ٧



٢٥٥ 
 

عطیت أبا تمام الطائي في قصیدة مدحك بهـا ألـف دینـار قال الواثق ألحمد بن أبي داود بلغني أنك أ

  قال لم أفعل ذلك یا أمیر المؤمنین ولكني أعطیته خمس مئة دینار رعایة للذي قاله للمعتصم: 

  )١ولقد علمت بأن ذلك ِمْعصٌم *** ما كنَت تتركه بغیر سواِر(

  قال العدیل: 

  )٢طْوقًا على الّنحر ّمذهبًا(سلبَت بناتي َحْلَیهن فلم تدْع *** ِسوارًا وال 

  في القرآن: الّسواروقد ورد ذكر لفظ 

  قال تعالى:

 MÃ  Â   Á    À  ¿Ä    Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL )٣(  

  

  تفسیر اآلیة:

لى ذكره : فوقهم یعني فوق هؤالء األبرار ثیاب سندس وكان بعض أهل التأویل یتأول قوله : وقوله:

المثبتة علیهم { ثیاب سندس } ولیس ذلك بالقول المدفوع ألن ذلك إذا كان { عالیهم } فوق حجالهم 

   .فوق حجال هم فیها فقد عالهم فهو عالیهم

  وقوله : { ثیاب سندس } یعین : ثیاب دیباج رقیق حسن والسندس : هو ما رق من الدیباج

رفع { خضر } على { خضر } اختلفت في قراءة ذلك فقرأه أبو جعفر القارئ و أبو عمرو ب وقوله:

أنها نعت للثیاب وخفض ( إستبرق ) عطفا به على السندس بمعنى : وثیاب إستبرق وقرأ ذلك 

 :عاصم و ابن كثیر ( خضر ) خفضا { وٕاستبرق } رفعا عطفا باإلستبرق على الثیاب بمعنى

للثیاب عالیهم استبرق وتصییرا للخضر نعتا للسندس وقرأ نافع ذلك { خضر } رفعا على أنها نعت 

{ وٕاستبرق } رفعا عطفا به على الثیاب وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة : ( خضر وٕاستبرق) خفضا 

وقرأ ذلك ابن محیصن بترك إجراء اإلستبراق ( وٕاستبرق ) بالفتح بمعنى : وثیاب إستبرق ، كالهما

غیر الذي  وفتح ذلك ألنه وجهه إلى أنه اسم أعجمي ولكل هذه القراءات التي ذكرناها وجه ومذهب

سبق ذكرناه عن ابن محیصن فإنها بعیدة من معروف كالم العرب وذلك أن اإلستبرق نكرة والعرب 

  .تجري األسماء النكرة وٕان كانت أعجمیة واإلستبرق : هو ما غلظ من الدیباج

  ثنا سعید عن قتادة قال : اإلستبرق : الدیباج الغلیظحدثنا یزید قال :  حد حدثنا بشر قال :

                                                
 / أخبار أبي تمام ونسبھ١٦/٤٢٣/  المصدر نفسھ ) ١
  أخبار العدیل ونسبھ  ٢٢/٣٣٨/  المصدر نفسھ)  ٢
  ٢١) سورة اإلنسان اآلیة  ٣



٢٥٦ 
 

{  .وقوله:وحالهم ربهم أساور وهي جمع أسورة من فضة ل: { وحلوا أساور من فضة } یقو  وقوله

وسقى هؤالء األبرار ربهم شرابا طهورا ومن طهره أنه  ذكره:وسقاهم ربهم شرابا طهورا } یقول تعالى 

  )١.(ال یصیر بوال نجسا ولكنه یصیر رشحا من أبدانهم كرشح المسك

) وهو ما تلبسه المرأة في ٢المرأة والجمیع أسورة وأساور والكثیر ُسور(سوار  السوار هو: الُقْلبُ 

  معصم یدها. 

  ).٣وقد ضرب المثل بالسوار ومن تلك األمثال:(َلْو ذاُت ِسَواٍر َلَطَمْتني)یضرب للكریم یظلمه دنيء(

  قصة سواري كسرى

جاء بواحد من محمد جعلت قریش لمن وأبو بكر الصدیق رضي اهللا عنه   عندما خرج رسول اهللا

صلى اهللا علیه و سلم و أبي بكر رضي اهللا عنه مائة من اإلبل فلما مروا بحي مدلج بصر بهم 

سراقة بن مالك بن جعشم سید مدلج فركب جواده و سار في طلبهم فلما قرب منهم سمع قراءة النبي 

سول اهللا صلى اهللا علیه صلى اهللا علیه و سلم و أبو بكر رضي اهللا عنه یكثر االلتفات حذرا على ر 

یا رسول اهللا هذا سراقة بن مالك قد رهقنا  :یه و سلم ال یلتفت فقال أبو بكرو سلم وهو صلى اهللا عل

رمیت إن الذي  :م فساخت یدا فرسه في األرض فقالفدعا علیه رسول اهللا صلى اهللا علیه و سل

كما فدعا له رسول اهللا صلى اهللا أصابني بدعائكما فادعوا اهللا لي و لكما علي أن أرد الناس عن

بأنه سیلبس سواري كسرى قال له رسول اهللا  ) وأسلم سراقة وبشره النبي ٤....( علیه و سلم فأطلق

 سلمة عن یونس عن وروى حماد بن فلما فتحت فارس یف بك إذا ألبست بعدي سواري كسرى، ك

بفروة كسرى فوضعت بین یدیه وفي القوم سراقة بن مالك بن جعشم قال فألقى  وهالحسن أن عمر أت

إلیه سواري كسرى بن هرمز فجعلهما في یدیه فبلغا منكبیه فلما رآهما عمر في یدي سراقة قال : 

  ).٥(الحمد هللا سوارا كسرى في ید سراقة أعرابي من بني مدلج

  

  

  

                                                
  ١٢/٣٧١) تفسیر الطبري/ ١
 ) كتاب العین، لسان العرب، مادة، س، و، ر ٢
الدین عبد الحمید ــ دار لمداني النیسابورى ــ تحقیق محمد محي بن محمد ا) مجمع األمثال ـ أبو الفضل أحمد  ٣

  المعرفة بیروت  (د.ت).
) أعالم النبوة/ أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب المارودي/تحقیق/محمد المعتصم با� البغدادي /دار الكتاب  ٤

  ١٢١م/ص١٩٨٧العربي/ بیروت /الطبعة األولى/
  ١/١٠٩) تاریخ اإلسالم/ ٥



٢٥٧ 
 

  الّشنُف  .١٦

  النصوص: 

إسـحاق بــن جعفــر عــن عمــه محمـد أن عبــد اهللا بــن جعفــر لمــا  ر وحــدثني محمــد بــنیــقـال الزب

وأوصـى إلیــه وفــي ولــده مـن هــو أســن منــه  حضـرته الوفــاة دعــا ابنـه معاویــه فنــزع شــنفًا كـان فــي أذنــه

وقال له إني لم أزل أؤملك لها فلما توفي احتال بدین أبیه وخرج فطلـب فیـه حتـى قضـاه وقسـم أمـوال 

  )١.(بدینار وال درهم وال غیرهما أبیه بین ولده ولم یستأثر علیهم

أخبرنا أحمد بن عبد العزیز الجوهري قـال: حـدثنا عمـر بـن شـبة...عن خالـد بـن سـعید عـن أبیـه قـال 

العتبي إیاس بن الحطیئة فقال لي یا أبـا عثمـان مـات أبـي وفـي كسـر بیتـه عشـرون ألفـا أعطـاه إیاهـا 

  قي ما أعطیناكم فقلت صدقت واهللا.أبوك وقال فیه خمس قصائد فذهب واهللا ما أعطیتمونا وب

  قال أبو زید فمما قال فیه:     

  )٢إذا هّم باألعداء لم َیْثن همه *** كعاٌب علیها لؤلؤ وُشُنوف(

هو الذي یلبس في أعلى األذن بفتح الشین والذى في أسفلها الُقرط وقیل الشنف والقرط  *:الّشّ◌نف

    ).٤)، والجمیع شنوف(٣(سواء وهو من حلي األذن

  وقد وردت لفظة الشنف مرة واحدة فقط بالمفرد، وبالجمع ثالث مرات. 

  

  الُقرط .١٧

  النصوص:  

كان من حدیث زهیر وأهل بیته أنهم كانوا من مزنیة، وكان بنو عبد اهللا بن غطفان جیرانهم، 

وقدمًا ولدتهم بنو مرة وكان أمر أبي ُسلمى أنه خرج وخاله أسعد بن الغدیر بن مرة وابنه كعب بن 

أسعد في ناس من بني مرة یغیرون على طیئ فأصابوا نعمًا كثیرة وأمواًال حتى انتهوا إلي 

أرضهم.فقال أبو سلمى لخاله أسعد وابن خاله كعب: أفردا لي سهمي، فأبیا علیه ومنعاه حقة، فكف 

عنهما، حتى إذا كان اللیل أتى أمه فقال: والذي أحلف به لتقومن إلي بعید من هذه اإلبل فلتقعدن 

كیسان  )  حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن٥علیه أو ألضربن بسیفي تحت ُقرَطیك....(

                                                
 / خبر عبد هللا بن معاویة ونسبھ١٢/٢٦٢)  األغاني /  ١
         / خبر زینب بنت حدیر٢٢٩/ ١٧/٢٢٦/ المصدر نفسھ)  ٢
 ) اللسان/مادة شنف ٣
 ) كتاب العین/مادة شنف ٤
  /نسب زھیر وأخبار٣٤٠/ ٢١/  األغاني)  ٥



٢٥٨ 
 

یجدعن اآلذان  قال خرجت هند والنسوة اللواتي معها یمثلن بالقتلى من أصحاب رسول اهللا 

واألنف حتى اتخذت هند من آذان الرجال وأنفهم خدمًا وقالئد وأعطت خدمها وقالئدها وقرطها 

  ).  ١وحشیًا غالم جبیر بن مطعم(

  قال أبو العتاهیة وهو یهجو عبد اهللا بن معن: 

  )٢ا الیوَم على أْمرَد *** ُیْلِصق مّني الُقْرط بالِحْجِل(وَلْهَفت

  :لم أجد لها ذكر في القرآن الكریم، ولكنها وردت في الحدیث النبوي في قوله

الصــالة یــوم العیــد فبــدأ بالصــالة قبــل  شــهدت مــع رســول اهللا :قــال عبــد اهللاعــن جــابر بــن ((

ل فــأمر بتقــوى اهللا وحــث علــى طاعتــه ووعــظ علــى بــال متــوكئالخطبــة بغیــر أذان وال إقامــة ثــم قــام 

الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النسـاء فـوعظهن وذكـرهن فقـال تصـدقن فـإن أكثـركن حطـب جهـنم 

ســط النســاء ســفعاء الخــدین فقالــت لــم ؟ یــا رســول اهللا قــال ألنكــن تكثــرن الشــكاة و فقامــت امــرأة مــن 

  ).٣())اتمهن.بالل من أقرطتهن وخو  وتكفرن العشیر قال فجعلن یتصدقن من حلیهن یلقین في ثوب

) هو الشنف وقیل الشنف ٤الُقرط هو الذي یعلق في شحمة األذن وقیل القرط( تعریفه في المعاجم:

یكون في أعلى األذن والقرط في أسفلها، وهو نوع من حلي األذن معروف، والجمع اقراط وِقرطة 

  ). ٥وِقراط(

  

 اللُّْؤُلؤ .١٨

  النصوص:

  ذكر محمد بن سالم في هذا الخبر الذي رواه الریاشي عن شعیب بن صخر أن 

وولدت منه بنتا وذكر عن  (سكینة بنت الحسین)الحزامي عبد اهللا بن عثمان خلف األصبغ علیها

أمه سعدة بنت عبد اهللا أن سكینة أرتها بنتها من الحزامي وقد أثقلتها باللؤلؤ وهي في قبة فقالت 

أخبرنا  )٦(ها إیاه إال لتفضحه ترید أنها تفضح الحلي بحسنها ألنها أحسن منهواهللا ما ألبست

دخل یزید بن منصور الحمیري على : الحسین بن یحیى عن حماد بن إسحاق عن أبیه قال

                                                
  /نسب ابن الزبعري وأخباره ١٥/١٩١المصدر نفسھ /)  ١
  / ذكر عمر بن بانھ ١٥/٢٧٠/  ) المصدر نفسھ ٢
  ٨٨٥ح/رقم// كتاب صالة العیدین/٢/٦٠٣) أخرجھ  مسلم/ ٣
  )  مختار الصحاح ، مادة ، ق ، ر ، ط .  ٤
  ) لسان العرب، مادة، ق، ر، ط. ٥
  /أخبار الحسین بن علي١٦/١٦١) األغاني/ ٦



٢٥٩ 
 

المهدي وبشار بین یدیه ینشده قصیدة امتدحه بها فلما فرغ منها أقبل علیه یزید بن منصور 

ل له یا شیخ ما صناعتك فقال أثقب اللؤلؤ فضحك المهدي ثم قال الحمیري وكانت فیه غفلة فقا

لبشار أعزب ویلك أتتنادر على خالي فقال له وما أصنع به یرى شیخا أعمى ینشد الخلیفة شعرا 

عن ابن عیاش عن حماد الراویة قال دعاني الولید یوما من األیام في  )١(ویسأله عن صناعته

من ندمائه وقد اصطبح فقال أنشدني في النسیب فأنشدته السحر والقمر طالع وعنده جماعة 

  :أشعارا كثیرة فلم یهش لشيء منها حتى أنشدته قول عمار ذي كناز

  في األباریق ُتْحَتَذى *** اْصَبِح القوَم قهوةً 

فطرب ثم رفع رأسه إلى خادم وكان قائما كأنه الشمس فأومأ إلیه فكشف سترا خلف ظهره فطلع منه 

  ).٢(ووصیفة كأنهم اللؤلؤ المنثور أربعون وصیفا

  قال النابغة في المتجردة:

ٍل من ُلْؤُلؤ وَزَبْرَجدِ  *** بالدُّّر والیاقوِت ُزیِّن نحُرها   )٣(وُمَفصَّ

  جاء ذكر لفظ اللؤلؤ في قوله تعالى:

 M  <      ;  :  9L )٤(  

   تفسیر اآلیة:

 اهللا وجعل بینهما برزخا اللؤلؤ والمرجان قول تعالى ذكره : یخرج من هذین البحرین اللذین مرجهمای

بعضهم : اللؤلؤ ما عظم من الدر والمرجان :  واختلف أهل التأویل في صفة اللؤلؤ والمرجان فقال، 

  ). ٥(ما صغر منه

   :وقد ورد أیضا ذكر لفظ اللؤلؤ في قوله

  :حدثنا آدم حدثنا شیبان حدثنا قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال((

إلى السماء قال ( أتیت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا یا  النبي لما عرج ب 

  ).٦())جبریل ؟ قال هذا الكوثر

  )٧(َتْألَأل البرق لمع و الُّلْؤُلَؤُة الدُّرة والجمع الُّلْؤُلْؤ و الَّالِلئ اللؤلؤ هو:

                                                
  /أخبار بشار بن برد٣/١٥٣) المصدر نفسھ / ١
  /أخبار عن الولید وزوجتھ٧/٧٩/ المصدر نفسھ ) ٢
  /أخبار النابغة ونسبھ١١/١١) المصدر نفسھ / ٣
  )٢٢) سورة الرحمن أیة( ٤
  ١١/٥٨٨) تفسیر الطبري/ ٥
  ٤٦٨٠/كتاب التفسیر/سورة الكوثر/ح/ رقم/٤/١٩٠٠) أخرجھ البخاري/ ٦
  مادة/ أل ، أل ) مختار الصحاح ـ القاموس المحیط/ ٧



٢٦٠ 
 

  

 الَمْرجان .١٩

  النصوص:

   قال سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:

  )١(كالجمر فیه على النحور ُیَنظَّمُ  ***ُحلِّیَن َمْرجاَن البحوِر وجوهرًا 

قال أبو عبیدة كان عمرو بن اإلطنابة الخزرجي ملك الحجاز ولما بلغه قتل الحارث بن 

ظالم خالد بن جعفر وكان خالد مصافیا له غضب لذلك غضبا شدیدا وقال واهللا لو لقي الحارث 

ر إلیه ولكنه قتله نائما ولو أتاني لعرف قدره ثم دعا بشرابه ووضع التاج خالدا وهو یقظان لما نظ

  على رأسه ودعا بقیانه فتغنین له

َل بالشَّْذِر    )٢(فَأْحِسْن ِبَحْلِیهّن ُحِلّیا ***من ُسموِط الَمْرجاِن ُفصِّ

غاُر َأو نحُوه واحدته َمْرجانةٌ  المرجان هو: األزهري و جماعة هو صغار قال ) ٣(الَمْرجاُن اللُّْؤُلُؤ الصِّ

اللؤلؤ و قال الطرطوشي هو عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكّف قال و هكذا شاهدناه 

  ).٤(بمغارب األرض كثیرا

  

 الیاُقوت .٢٠

  النصوص:

أن سكینة بنت الحسین علیه السالم حجت فدخل إلیها ابن سریج  عن ابن سالم عن جریر أیضا

ة المرأة من قریش فلبسها فقال لها ابن سریج یا سیدتي إني والغریض وقد استعار ابن سریج حل

في درج مملوء مسكا فنازعنیه هذا  حریرهكنت صنعت صوتا وحسنته وتنوقت فیه وخبأته لك في 

فقالت هاته أنت یا غریض فغناها إیاه فقالت البن سریج  الفاسق یعني الغریض فأردنا أن نتحاكم

والبارد ال یدري  فأعاده فقالت ما أشبهكما إال بالجدیین الحارأعده فأعاده وقالت یا غریض أعده 

وقال إسحاق في خبره ما أشبهكما إال باللؤلؤ والیاقوت في أعناق الجواري الحسان ال  أیهما أطیب

أتى إبراهیم الموصلي محمد بن یحیى بن خالد في یوم : عن مخارق قال )٥(یدري أیهما أحسن

                                                
  سعید بن عبد الرحمن/أخبار ٨/٢٨٣) األغاني/ ١
  /ذكر مقتل خالد بن جعفر١١/١٢٧/ ) المصدر نفسھ ٢
  ) اللسان/مادة/ م ، ر ، ج ٣
  ) المصباح المنیر/ المادة السابقة نفسھا ٤
  /ذكر الغریض وأخباره٢/٣٦٠) األغاني/ ٥
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نده فقال لیس یمكنني ألن رسول أمیر المؤمنین قد أتاني قال فتمر مهرجان فسأله محمد أن یقیم ع

بنا إذا انصرفت ولك عندي كل ما یهدى إلي الیوم فقال نعم وترك في المجلس صدیقا له یحصي 

ما یبعث به إلیه قال فجاءت هدایا عجیبة من كل ضرب قال وأهدي إلیه تمثال فیل من ذهب عیناه 

 تخبره بهذا حتى نبعث به إلى فالنة ففعل وانصرف إبراهیم إلیه فقال یاقوتتان فقال محمد للرجل ال

حدثني عمي قال حدثني فضل الیزیدي عن  )١التمثال( أحضرني ما أهدي لك فأحضره ذلك كله إال

دخلت على الواثق یوما وهو خاثر النفس فأخذت عودا من الخزانة ووقفت بین یدیه : إسحاق قال

  فغنیته

  )٢(وحلیها الدُّرُّ والیاقوُت والذهب ***واتي ال ُقروَن لها أَهوى الظباَء الل

حدثني الحسن بن جهور عن الحرمازي قال قدم المغیرة ابن حبناء على طلحة الطلحات الخزاعي 

  ثم الملیحي أحد بني ملیح فأنشده قوله فیه

  رضاَك وأرجو منَك ما لْسُت القیا ***لقد كنُت أسعى في هواَك وأبتغي

أنشده هذا الشعر قال له أما كنا أعطیناك شیئا قال ال فأمر طلحة خازنه فأخرج درجا فیه قال فلما 

حجارة یاقوت فقال له اختر حجرین من هذه األحجار أو أربعین ألف درهم فقال ما كنت ألختار 

حجارة على أربعین ألف درهم فأمر له بالمال فلما قبضه سأله حجرا منها فوهبه له فباعه بعشرین 

  كتب الحسن بن وهب إلى بنات فقال:) ، ٣(ف درهمأل

  ).٤(ونظمِت یاقوتًا به وَزبْرَجدا ***وَحَبوِت جیدِك من ُحُلیِِّك َعْسجدًا 

  )٥( M     ̈     §  ¦L    :جاء ذكر لفظ الیاقوت في قوله تعالى

  تفسیر اآلیة:

الجنتین في صفاتهن الیاقوت قول تعالى ذكره كأن هؤالء القاصرت الطرف اللواتي هن في هاتین ی

الذي یرى السلك الذي فیه من ورائه فكذلك یرى مخ سوقهن من وراء أجسامهن وفي حسنهن 

الیاقوت حجر فلو جعلت فیه سلكا ثم استصفیته لنظرت إلى السلك من وراء   الیاقوت والمرجان

  ).٦(الحجر

                                                
  /نسب إبراھیم الموصلى ونسبھ٥/٢٣٠) المصدر نفسھ / ١
  إبراھیم /أخبار إسحاق بن٥/٤٠١/ ) المصدر نفسھ ٢
  /نسب المغیرة بن حبناء١٣/٩٥) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار الحسن بن وھب٢٣/١٢٠/المصدر نفسھ  ) ٤
  )٥٨) سورة الرحمن/أیة( ٥
  ١١/٦٠٧) تفسیر الطبري/ ٦
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فاُعول الواحدة یاقوتة والجمع الیاُقوُت یقال فارسيٌّ معّرب وهو الجوهري قال  :هو الیاقوت

  .)٢) والیاقوت أفضل الحجارة وال یجوز أفضل الخزف(١(الیواقیت

  

  

  )٧جدول رقم (

   الجدول التالي يبين إحصاء أللفاظ الطيب في كتاب األغاني

  

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

  ٩٣  فارسي معرب  أعجمي  المسك

  ٢٧      الَعبير

  ٢٤      الكافور

  ٢٠      العنبر

  ١٨  عربي فصيح    الغالية

  ٧      الخلوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجدول التالي يبين ألفاظ الزينة الواردة في كتاب األغاني

  

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

  ٦٣      الخاتم

  ٤٤      اللؤلؤ
                                                

  ) اللسان/مادة/ي ، ق ، ت ١
  ) المصباح المنیر/المادة السابقة نفسھا ٢
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  ٤٣      الذهب

  ٢٩      الخلخال

  ٢٩  فارسي معرب  أعجمي  الياقوت

  ٢٧      السوار

  ٢٠      الدر

  ٢١      الحجل

  ١٥      القرط

  ٩      المرجان

  ٨      الزبرجد

  ٨      السمط

  ٧      الشنف

  ١      البريم
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   ادت

  

  

  التالي يبين حقل ألفاظ المأكل والمشرب الشكل

  

  أوًال:

  حقل ألفاظ المأكل

  

  

  

  

  ثانياً:

  حقل ألفاظ المشرب

  

  

  

  

  

  

  

 ألفاظ طعام العامة

ات بو مشر الألفاظ 

  الحالل

ات بو مشر الألفاظ 

  الحرام

 ألفاظ طعام الملوك
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  ا اول

������������� �

أي یقتصـر علـى منتجـات الحیوانـات مـن ألبـان  اً كان طعام العرب قبل ظهور اإلسالم محدود

ولحوم فلما جاء اإلسالم وفتح العرب بالد فارس ومصر وغیرها من البلدان تعرفوا على أنواع جدیـدة 

  ) وقد قسم الطعام إلى:١من األطعمة، واهتم العباسیون بالطعام وتفننوا في طهیه(

 .طعام الملوك و األغنیاء  

 .طعام الفقراء أو عامة الشعب 

 المطلب األول: طعام الملوك واألغنیاء 

 الدجاج .١

  النصوص:

حــدثني محمــد الراویــة المعــروف بالبیــدق وكــان قصــیرا فلقــب بالبیــدق لقصــره وكــان ینشــد هــارون 

أشعار المحدثین وكـان أحسـن خلـق اهللا إنشـادا قـال دخلـت علـى الرشـید وعنـده الفضـل بـن الربیـع 

سـمید ودجاجتـان فقـال لـي أنشـدني  نورغیفـادیان ویزید بـن مزیـد وبـین یدیـه خـوان لطیـف علیـه جـ

  العینیة فلما بلغت إلى قوله فأنشدته قصیدة النمري

  فلیس بالصلواِت الَخْمِس ینتفعُ  ***أيُّ امرٍئ بات من هاروَن في َسَخط 

قــال فرمــى بــالخوان بــین یدیــه وصــاح وقــال هــذا واهللا أطیــب مــن كــل طعــام وكــل شــيء وبعــث 

ثــم دعــاني المــأمون یومــا فــدخلت إلیــه وهــو جــالس  خــارق والمــأمونم )٢(إلیــه بســبعة آالف دینــار

وبــین یدیــه مائـــدة علیهــا رغیفـــان ودجاجتــان فقــال لـــي تعــال فكـــل فامتنعــت فقــال لـــي تعــال ویلـــك 

  ).٣(فساعدني فجلست فأكلت معه

  المراد بالدجاج هنا هو لحم الدجاج.

  

  

  

                                                
  ٥٩٦) تاریخ اإلسالم/ ١
  النمري/أخبار منصور ١٣/١٦٥) األغاني/ ٢
  /ذكر مخارق وأخباره١٨/٣٧٢) المصدر نفسھ / ٣
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  السِّْكباج .٢

  النصوص:

یومـا علـى عمـر المیـداني وكـان لـه بقـال علـى بـاب داره ینادمـه وال دخلـت : حدثني علي بن أمیة قال

یفارقه فوجدت عنده یومئـذ هـذا البقـال فقـال لنـا عمـر معـي أربعـة دراهـم تعطـوني منهـا لعلـف حمـاري 

وبـدرهم ، وبـدرهم خبـزا، فاشترى لنا بـدرهم لحمـا، درهما والثالثة لكم فكلوا بها ما أحببتم فوجهنا بالبقال

  وجاءنا من حانوته بحوائج السكباج  افاكهة وریحان

  )١(فحلف علینا عمر بالطالق أال نبرح ومضى هو وأكلنا السكباج وشربنا

  ).٢: لحم یطبخ بخل وقیل هو مرق فیه زعفران ولذا یوصف باألصفر(السكباج هو

  

  الَفاُلوذ .٣

  النصوص:

أحمـد النصـبي  فیما قرأت علیه من هذا الكتاب أخبار أحمد النصـبي وبـه صـدر كتابـه فقـال  

 أول مــن غنــى األنصــاب علــى الطنبــور وأظهرهــا وســیرها ولــم یخــدم خلیفــة وال كــان لــه شــعر وال أدب

وحدثني جماعة من الكوفیین أنه لم یكـن بالكوفـة أبخـل منـه مـع یسـاره وأنـه كـان یقـرض النـاس بالربـا 

عـن أبـي عبیـدة   ).٣(وأنه اغتص في دعوة دعي إلیهـا بفالوذجـة حـارة فبلعهـا فجمعـت أحشـاءه فمـات

كان ابن جدعان سیدًا مـن قـریش فوفـد علـى كسـرى فأكـل عنـده الفـالوذ فسـأل عنـه فقیـل لـه هـذا : قال

الفالوذ قال وما الفالوذ قالوا لباب البـر یلبـك مـع عسـل النحـل قـال ابغـوني غالمـًا یصـنعه فـأتوه بغـالم 

فوضـع الموائـد بـاألبطح إلـى بـاب یصنعه فابتاعه ثم قدم به مكة معه ثم أمره فصـنع لـه الفـالوذ بمكـة 

  )٤...(المسجد ثم نادى منادیه أال من أراد الفالوذ فلیحضر

من الحلواء یسوى من لب الحنطة وقال یعقوب وال یقال الفالوذج وقیل هو لباب القمح بلعاب  الفالوذ

  ).٥النحل(

  

                                                
  /أخبار عمر المیداني٢٣/١٥٠) األغاني/ ١
  ٢/١٤٠) قصد السبیل/ ٢
  /أخبار أعشى ھمدان٦/٧٢) األغاني/ ٣
  /ذكر جرادتى عبد هللا بن جدعان٨/٣٤٣) المصدر نفسھ / ٤
  ) لسان العرب/مادة/ف، ٥
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 الفاكهة .٤

  النصوص:

قـد أهـدى لـه مـن اللیـل جـداء عزم أبو األصبغ على أن یصـطبح مـع یحیـى بـن زیـاد وكـان یحیـى 

ودجاجًا وفاكهة وشرابا فقال أبو األصبغ لجواریه إن یحیـى ابـن زیـاد یزورنـا الیـوم فأعـددن لـه كـل 

ما یصلح لمثله ووجه بغلمان له ثالثة في حوائجه ولم یبق بـین یدیـه أحـد فبعـث بابنـه أصـبغ إلـى 

ل لـه یحیـى قـل لـه یـدخل وتـنح أنـت یحیى یدعوه ویسأله التعجیل فلما جاءه استأذن لـه الغـالم فقـا

  :عن أشعب قال )١(وأغلق الباب وال تدع األصبغ یخرج إال بإذني ففعل الغالم

تــزوج زیــد بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان ســكینة وكــان أبخــل قرشــي رأیتــه فخــرج حاجــا وخرجــت 

  )٢فاكهة إال حملته معها( سكینة معه فلم تدع إوزة وال دجاجة وال خبیصا وال

  لفظ الفاكهة في قوله تعالى:جاء ذكر 

 M       4  3  2L )٣(  

  تفسیر اآلیة:

قوله : { وفاكهة مما یتخیرون } یقول تعالى ذكره : ویطوف هؤالء الولدان المخلـدون علـى هـؤالء 

  )٤(السابقین بفاكهة من الفواكهة التي یتخیرونها من الجنة ألنفسهم وتشتهیها نفوسهم

معروفـٌة وَأْجناُسـها الَفواكـُه وقـد اختلـف فیهـا فقـال بعـض العلمـاء كـل شـيء قـد ُسـمَِّي  الفاكهة هي:

ّمـان فإنـا ال ُنَسـمِّیه فاكهـًة قـال ولـو َحَلـَف َأن ال یْأكـل فاكهـة  من الثِّمار في الُقرآن نحو الِعَنـب والرُّ

مـار فاكهـٌة وٕانمـا كـرر فـي القـرآن فَأكل عنبًا وُرّمانًا لـم َیْحَنـْث ولـم یكـْن حانثـًا وقـال آخـرون كـلُّ الثِّ 

ــان علــى ســائر الفواكــه مَّ والفاكهــة  فــي قولــه تعــالى فیهمــا فاكهــٌة ونخــٌل وُرّمــاٌن لَتْفِضــیل النخــِل والرُّ

ما یتفكه به أي یتنعم بأكلـه رطبـا كـان أو یابسـا كـالتین و البطـیخ و وقیل هي:   )٥أیضا الحلواء(

فیهمــا َفِاكَهــٌة و نخــل ورمــان ) قــال أهــل اللغــة إنمــا  الزبیــب و الرطــب و الرمــان و قولــه تعــالى (

  ).٦(خّص ذلك بالذكر ألن العرب تذكر األشیاء مجملة ثم تخص منها شیئا بالتسمیة

  

                                                
  /نسب مطیع بن إیاس١٣/٣٥٢) األغاني/ ١
  /أخبار الحسین بن علي١٦/١٦٧المصدر نفسھ / ) ٢
  )٢٠) سورة الواقعة/أیة( ٣
  ١١/٦٣٢) تفسیر الطبري/ ٤
  ) اللسان/مادة/ ف ، ك ، ھـ ٥
  ) المصباح المنیر/المادة السابقة نفسھا ٦



٢٦٩ 
 

  اللَّحم .٥

  النصوص:

قــال ابــن األعرابــي كانــت  )١(كــان مخــارق وهــو صــبي ینــادي علــى مــا یبیعــه أبــوه مــن اللحــم

  ).٢(العرب إذا لم تجد العلف دقت اللحم الیابس فأطعمته الخیل

  ورد ذكر اللفظ في قوله تعالى:

 M  9  8       7  6L )٣(  

  تفسیر اآلیة:

  )٤(ویطوفون أیضا علیهم بلحم طیر مما یشتهون من الطیر الذي تشتهیه نفوسهم یقول:

) ولحــم الشــيء لبــه حتــى قــالوا لحــم الثمــر لُلبــه ٥علیــه مــن اللحــم(اللحــم هــو: لحمــت العظــم أخــذت مــا 

  ).٦وألحم القمح صار فیه القمح والّلحام یبیع اللحم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  /أخبار عروة بن أذینة١٨/٣٤٦) األغاني/ ١
  /أخبار النمر بن تولب٢٢/٢٨٠) المصدر نفسھ / ٢
  )٢١الواقعة/اآلیة() سورة  ٣
  ١١/٦٣٢) تفسیر الطبري/ ٤
  ) أساس البالغة/مادة/ل، ح، م ٥
  ) لسان العرب/مادة/ل، ح، م ٦
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 ا:ما  

����������������� �

  األقط .٦

  النصوص: 

فرأیت حدثنا عمر بن شبة قال:ذكر أیوب بن عبایة قال:خرجت من تیماء في أغباش السحر 

عجــوزا علــى أتــان فتكلمــت فــإذا أعرابیــة فصــیحة فقلــت ممــن أنــت فقالــت عذریــة فأجریــت ذكــر جمیــل 

وقـد خـرج رجالنـا لسـفر وخلفـوا معنـا أحـداثا فانحـدروا ... وبثینة فقالت واهللا إنا لعلـى مـاء لنـا بالجنـاب 

إذ انحـدر علینـا ذات عشیة إلى صرم قریب منا یتحدثون إلى جوار منهم فلـم یبـق غیـري وغیـر بثینـة 

منحــدر مــن هضــبة تلقاءنــا فســلم ونحــن مستوحشــون وجلــون فتأملتــه ورددت الســالم فــإذا جمیــل فقلــت 

أجمیـل قـال إي واهللا وٕاذا بـه ال یتماســك جوعـا فقمـت إلـى قعــب لنـا فیـه أقـط مطحــون وٕالـى عكـة فیهــا 

ت إلـى سـقاء مـب فعصرتها على األقط ثم أدنیتها منه وقلت أصب من هذا فأصاب منه وقو سمن ور 

فیه لبن فصببت علیه ماء باردا فشرب منه وتراجعت نفسه فقلت له لقـد بلغـت ولقیـت شـرا فمـا أمـرك 

قــال أنــا واهللا فــي هــذه الهضــبة التــي تــرین منــذ ثــالث أنتظــر أن أرى فرجــة فلمــا رأیــت منحــدر فتیــانكم 

 یبته أن جاءنا نعیـهأتیتكم ألودعكم وأنا عامد إلى مصر فتحدثنا ساعة ثم ودعنا وشخص فلم تطل غ

كـان زهیـر یعشـرهم وكـان و  قال أبو عبیدة وهوازن بن منصور ال ترى زهیر بن جذیمـة إال ربـا) ١...(

إذا كـان أیـام عكـاظ أتاهـا زهیـر ویأتیهـا النـاس مـن كــل وجـه فتأتیـه هـوازن باإلتـاوة التـي كانـت لـه فــي 

  ).٢(أعناقهم فیأتونه بالسمن واألقط

  ث النبوي وهو:وردت لفظة األقط في الحدی

كنا نخرج زكاة الفطر من ثالثة أصناف األقط والتمر  :عن أبي سعید الخدري قال((

  ).٣())والشعیر

األِقط واإلقط واألُقط شيء یتخذ من اللبن المخیض یطبخ ثم یترك حتى یمصل والقطعة منه أقطه 

ماُء اَألِقط حیَن ُیطبخ ثم  هو الَمْصلقال ابن األعرابي هو من ألبان اإلبل خاصة قال أبو زید 

  ). ٥) وقیل هو لبن مجفف یطبخ به(٤(ُیْعصر فُعصارُة األَِقط هي الَمْصل 
                                                

  /نسب جمیل وأخباره٨/١٦٢) األغاني/ ١
  /خبر ورقاء بن زھیر١١/٨٧) المصدر نفسھ / ٢
  )٩٨٥/كتاب الزكاة/باب زكاة الفطر .../ح/ رقم(٢/٦٧٨) أخرجھ مسلم/ ٣
  العرب/مادة/أ، ق، ط) لسان  ٤
  ) الصحاح/مادة/أ، ق، ط ٥
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  الَتمر .٧

  النصوص:

كان عمر بن یزید األسدي مبخال ووجده أبوه مع أمة له فكان یعیر بذلك وجاءه الحكم بن 

تمرا فلم یدعهم إلیه  عبدل األسدي ومعه جماعة من قومه یسألونه حاجة فدخلوا إلیه وهو یأكل

  وذكروا له حاجتهم فلم یقضها فقال فیه ابن عبدل

  )١(فما دعانا أبو َحْفص وال كادا*** ِجْئنا وبین یدیه التمر في َطَبٍق 

تمر ثم أبطأ علیه سنة  )٢(كان سهیل بن عمر القرشي یبعث إلى بشار في كل سنة بقواصر

  فكتب إلیه بشار

  نواًة تكون ُقْرطًا لبنِتي*** مِر فاحُبِني یا سهیُل من ذلك الت

قال أبو عبیدة ثم إن النعمان بـن المنـذر دعـاهم بعـد ذلـك وقـدم لهـم تمـرا ) ٣(فبعث إلیه بالتمر

  .فطفق خالد بن جعفر یأكل ویلقي نوى ما یأكل من التمر بین یدي الحارث

بـن ظـالم مـن النـوى مـا فلما فرغ القوم قال خالد بن جعفر أبیت اللعن انظر إلى ما بین یدي الحارث 

كـان أحیحـة إذا أمسـى جلـس  )٤(فقال الحارث أما أنا فأكلت التمر وألقیت النوى ترك لنا تمرا إال أكله

بحذاء حصنه  ثم أرسل كالبًا له تنبح دونه على من یأتیه ممن ال یعرف حذرًا أن یأتیه عدو یصیب 

فأقبل عاصم بن عمرو یریده في مجلسه ذلك لیقتله بأخیه وقد أخذ معه تمرًا فلما نبحته الكالب حین 

  )٥(دنا منه ألقى لها التمر فوقفت

عـن المزابنـة والمزابنــة بیـع ثمــر  نهـى رســول اهللا  :عــن ابـن عمـر قــال((:هورد ذكـر اللفـظ فــي قولـ

  ).٦())النخل بالتمر كیال وبیع الزبیب بالعنب كیال

  الّثرید .٨

  النصوص:

سـمعت خارجـة بـن زیـد یقـول دعینـا إلـى مأدبـة فـي آل : عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبیـه قـال

حضرها فجلسنا جمیعا علـى مائـدة واحـدة وهـو یومئـذ  نبیط قال خارجة فحضرتها وحسان بن ثابت قد

                                                
  /أخبار الحكم بن عبدل٢/٤٠٦) األغاني/ ١
  ) القواصر ھي: األوعیة التي یكنز فیھا التمر(تاج العروس/مادة/ق ، ص ، ر) ٢
  /أخبار بشار٣/٢٣٠) األغاني/ ٣
  /ذكر مقتل خالد بن كالب١١/١٠١) المصدر نفسھ / ٤
  حیحة بن الجالح/ذكر أ١٥/٤٧) المصدر نفسھ / ٥
  ١٥٤٢/كتاب البیوع/ باب تحریم بیع الرطب بالتمر..../ح/ رقم/٣/١١٧١) أخرجھ مسلم/ ٦
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قد ذهب بصره ومعـه ابنـه عبـد الـرحمن فكـان إذا أتـى طعـام سـأل ابنـه أطعـام یـد أم یـدین یعنـي بالیـد 

حدثني الحسن بـن علـي بـن منصـور األهـوازي وكـان   )١....(الثرید وبالیدین الشواء ألنه ینهش نهشا

یلــي عــن صــدقة بــن عبیــد المــازني قــال أولــم علــي أبــي لمــا كهــال ســریا معــدال قــال حــدثني شــبان الن

  ).٢..(تزوجت فعملنا عشر جفان ثریدا من جزور

  :قد ورد ذكر لفظة ثرید في قوله

كمـل مــن الرجــال كثیــر ولــم  قــال رســول اهللا : عـن عمــرو بــن مــرة عـن مــرة عــن أبــي موسـى قــال ((

یكمل من النسـاء غیـر مـریم بنـت عمـران وآسـیة امـرأة فرعـون وٕان فضـل عائشـة علـى النسـاء كفضـل 

  ).٣())الثرید على سائر الطعام

هو الهشیم ومنه قیل لما یهشم مـن الخبـز ویبـل بمـاء القـدر وغیـره ثریـدة والثـرد الفـت ثـرده یثـرده ثـردًا 

ثریــد مثــرود والثریــد غالبــا ال یكــون إال مــن لحــم والعــرب قلمــا تتخــذ  وثــردت الخبــز ثــردًا كســرته فهــو

  ).٤طبیخًا وال سیما بلحم (

  

 الحنطة .٩

   النصوص:

حدثني محمد بن القاسم ورجل من ولد البختكان من األهوازیین أن محمد بن حامد ولي بعض كور 

ومدحه فوصله وأحسن إلیه األهواز في أیام المأمون وأن محمد بن حازم الباهلي قدم علیه زائرا 

وكتب له إلى تستر بحنطة وشعیر فمضى بكتابه وأخذ ما كتب له به وتزوج هناك امرأة من 

الدهاقین فزرع الحنطة والشعیر في ضیعتها وولى محمد بن حامد رجال من أهل الكوفة الخراج 

  )٥...( بتستر فوكل بغلة محمد بن حازم وطالبه بالخراج فأداه

  ).٦(لقمح والبر والطعام واحد وبائع الحنطة َحنَّاٌط وا الِحنطة هي:

  

  

                                                
  /أخبار عزة المیالء١٧/١٦٩) األغاني/ ١
  /أخبار ھالل٣٦٩) المصدر نفسھ / ٢
  ٢٤٣١/كتاب الفضائل/باب في فضل عائشة رضي هللا عنھا/ح/رقم/٤/١٨٨٦) أخرجھ مسلم/ ٣
  العرب/مادة ث، ر، د) لسان  ٤
  /أخبار ح،د بن حازم١٤/١١٠) األغاني/ ٥
  ) المصباح المنیر/مادة/ ح ، ن ، ط ـ مختار الصحاح ٦
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  الَخاِمیز .١٠

  النصوص: 

فمضى ونحن معه وبین یدیه حتى انتهى إلى منـزل إبـراهیم فخـرج  قال مسرور : خرج الرشید

فتلقاه وقبل حافر حماره وقال له یا أمیر المؤمنین أفي مثـل هـذه السـاعة تظهـر قـال نعـم شـوق طـرق 

لك بي ثم نزل فجلس في طرف اإلیوان وأجلس إبراهیم فقال له إبراهیم یا سـیدي أتنشـط لشـيء تأكلـه 

قــال األزهــري ال ) ١.(..بــه كأنمــا كــان معــدا لــه فأصــاب منــه شــیئا یســیرا فقــال نعــم خــامیز ظبــي فــأتي

أعرف خمز وال أحفظ للعرب شیئًا صحیحًا وقد قال اللیث الخامیز طعام یتخـذ مـن لحـم عجـل بجلـده 

) وقـــال صـــاحب القـــاموس هـــو مـــرق الســـكباج المبـــرد المصـــفى مـــن ٢وقـــال ُأروه ضـــربا مـــن الطعـــام(

  ).٣الدهن(

  

  الُخْبز .١١

  النصوص:

 دخلـت یومـا إلـى أبـي العتاهیـة فـإذا هـو یأكـل خبـزا بـال شـيء قال الجاحظ حدثني ثمامـة قـال 

ذلـك فقـال رأیـت  فقلـت وكیـف فقلت كأنـك رأیتـه یأكـل خبـزا وحـده قـال ال ولكنـي رأیتـه یتـأدم بـال شـيء

قدامه خبزا یابسـا مـن رقـاق فطیـر وقـدحا فیـه لـبن حلیـب فكـان یأخـذ القطعـة مـن الخبـز فیغمسـها مـن 

للـبن ویخرجهـا ولـم تتعلـق منـه بقلیـل وال كثیـر فقلـت لـه كأنـك اشـتهیت أن تتـأدم بـال شـيء ومـا رأیــت ا

حدثني أبو حارثة بن عبد الرحمن بـن سـعید بـن سـلم عـن أخیـه أبـي  )٤...( أحدا قبلك تأدم بال شيء

ت معاویــة بــن عبــد الــرحمن قــال قــال لــي ابــن جــامع لــوال أن القمــار وحــب الكــالب قــد شــغالني لتركــ

قلـت للبحتـري إن  حـدثني محمـد قـال حـدثني الحسـین بـن إسـحاق قـال )٥...(المغنین ال یأكلون الخبـز

النــاس یزعمــون أنــك أشــعر مــن أبــي تمــام فقــال واهللا مــا ینفعنــي هــذا القــول وال یضــر أبــا تمــام واهللا مــا 

حسـین یحمـل حدثنا سفیان عن ابـن أبـي حمـزة الثمـالي قـال كـان علـي بـن ال )٦...(أكلت الخبز إال به

                                                
  /نسب إبراھیم الموصلى وأخباره٥/٢٣١) األغاني/ ١
  ) لسان العرب/مادة/خ، م، ز ٢
  ) القاموس/مادة/خ، م، ز ٣
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٢٠) األغاني/ ٤
  /ذكر ابن جامع ٦/٣٠٩المصدر نفسھ / ) ٥
  /أخبار البحتري٢١/٤٥المصدر نفسھ / ) ٦
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حــدثني محمـد بــن الحسـن الكنــدي خطیـب القادســیة قــال ) ١...(جـراب الخبــز علـى ظهــره فیتصـدق بــه

اجتاز بي جعیفـران مـرة فقـال أنـا جـائع فـأي شـيء عنـدك تطعمنـي  حدثني رجل من كتاب الكوفة قال

دمت فقلت سلق بخـردل فقـال اشـتر لـي معـه بطیخـًا فقلـت أفعـل فادخـل وبعثـت بالجاریـة تجیئـه بـه وقـ

   )٢..(إلیه الخبز والخردل والسلق فأكل منه

  :جاء ذكر لفظ الخبز في قوله

حدثنا قتیبة عن مالك عن إسحق بن عبد اهللا بن أبي طلحة أنه سـمع أنـس بـن مالـك قـال قـال أبـو  ((

ضعیفا أعرف فیه الجـوع فهـل عنـدك مـن شـيء ؟  : لقد سمعت صوت رسول اهللا  طلحة ألم سلیم

أقراصــا مــن شــعیر ثــم أخــذت خمــارا لهــا فلفــت الخبــز ببعضــه ثــم أرســلتني إلــى  فقالــت نعــم فأخرجــت

فــي المســجد ومعــه النــاس فقمــت علــیهم فقــال رســول اهللا  فــذهبت فوجــدت رســول اهللا  رســول اهللا 

 : أأرسلك أبو طلحة  . فقلت نعم فقال رسول اهللا لمن معه  قوموا.  

فانطلقوا وانطلقت بین أیدیهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة یا أم سـلیم قـد جـاء رسـول 

والناس ولیس عندنا مـن الطعـام مـا نطعمهـم فقالـت اهللا ورسـوله أعلـم فـانطلق أبـو طلحـة حتـى  اهللا 

أم سـلیم  هلمـي یـا :وأبـو طلحـة حتـى دخـال فقـال رسـول اهللا  فأقبـل رسـول اهللا  لقي رسول اهللا 

بـذلك الخبـز ففـت وعصـرت أم سـلیم عكـة لهـا  ما عندك  . فأتت بذلك الخبز قال فأمر رسول اهللا 

ائـذن لعشـرة  . فـأذن لهـم فـأكلوا حتـى  :مـا شـاء اهللا أن یقـول ثـم قـال فأدمته ثم قال فیـه رسـول اهللا 

والقـوم سـبعون أو ثمـانون ائذن لعشرة  . فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشـبعوا   :شبعوا ثم خرجوا ثم قال

  .))رجال

  )٣(( عكة ) إناء السمن . ( فأدمته ) خلطت الخبز باإلدام وهو السمن  

  

  الَخِبیص .١٢

  النصوص:

  یروى للفرزدق في ابن هبیرة: 

  )٤(وَعّلم أهَله أْكَل الَخِبیص*** تفنَّن بالعراق أبو المثُنَّى 

                                                
  /أخبار الحزین١٥/٣١٥) األغاني / ١
  /أخبار جعیفران٢٠/٢١٠/ ) المصدر نفسھ ٢
/كتاب األیمان والنذور/باب إذا  حلف أن ال یأكل تمرا بخبز  وما یكون من األدم/ح/ ٦/٢٤٦١) أخرجھ البخاري ٣

  ٦٣١٠رقم/
٤

  /نسب الفرزدق ٢١/٣١٤ألغاني/) ا 
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  قال العماني:

  )١(َوّفكَُّهوا بِعنٍب وِتینِ *** وبالَخِبیِص الرَّْطب واللَّْوزین 

الَخِبیُص الَحْلواُء الَمْخُبوصُة معروف والَخبیصُة َأخصُّ منه وَخَبَص الحلواء َیْخِبُصها  :هو الَخِبیُص 

َخْبصًا وَخبَّصها خَلطها وعِمَلها والِمْخَبصُة التي ُیَقلَّب فیها الخبیُص وقیل الِمْخَبصُة كالِمْلَعقة ُیْعمل 

  ).٣(: الَمْعُموُل من التَّْمِر والسَّْمنِ  وقیل هو )٢(وَخَبَص الشيَء بالشيء َخَلَطه الَخِبیُص بها 

  

  الَخزیرة .١٣

  النصوص:

حج حمزة بن بیض الحنفي فقال له ابن عم له أحجج :حدثنا عمارة بن عقیل بن بالل بن جریر قال 

  :بي معك فأخرجه معه فحوقل علیه بعد نشاطه فقال ابن بیض فیه

  )٥(َیَسفُّ بمعسول الخزیرة حنظال*** حتى كأنما  )٤(امت به الَموماةتر 

) وال تكون ٦الخزیرة هي: لحم یقطع صغارًا على ماء كثیر فإذا نضج ذر علیه الدقیق فعصد(

  ).٧الخزیرة إال وفیها لحم فهي عصیدة وقیل هي الحسا من الدسم والدقیق(

  

  الَزِبیب .١٤

  النصوص:

  قال ابن هرمة:

ِبیِب وناطُف الِمْعصارِ **نبتغي لبن البعیِر وعندنا  ال   )٨(ماُء الزَّ

  ذكر یعقوب بن السكیت هذه القصة فحكى أنها كانت مع امرأة ألبیه لها منه بنون فكانت 

  

  ).١(تؤثرهم باللبن والتمر والزبیب

                                                
  /نسب العماني١٨/٣٢٥/ األغاني ) ١
  ) اللسان/مادة/ خ ، ب ، ص  ٢
  ) القاموس المحیط/ المادة السابقة نفسھا ٣
  ) الموماة ھي: الفالة (اللسان/مادة/موم) ٤
  /أخبار حمزة بن بیض١٦/٢٣٤) األغاني/ ٥
  ) مختار الصحاح/مادة/خ، ز، ي، ر ٦
  العرب/مادة/خ، ز، ي، ر) لسان  ٧
  /ذكر ابن ھرمة٤/٣٦٧) األغاني/ ٨
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  :وقد ورد ذكر لفظ الزبیب في الحدیث النبوي في قوله

  ).٢())نهى أن یخلط الزبیب والتمر والبسر أن النبي  :نصاريحدثنا جابر بن عبداهللا األ((

  ).٣والزبیب یعنى یابسه وهو یذكر ویؤنث( : ذِواى العنب معروف واحدته زبیبةالزبیب هو

  

یت .١٥   الزَّ

  النصوص:

لما أخذ محمد بن هشام المخزومي العرجي أخذه :قال الزبیر وحدثني حمزة بن عتبة اللهبي قال 

بن غریر الحمیري فجلدهما وصب على رؤوسهما الزیت وأقامهما في وأخذ معه الحصین 

  )٤...(الشمس

  قال بشار 

  )٥(َتُصبُّ الخلَّ في الزَّیت*** َرَباَبُة َربَُّة البیِت 

  الحكم بن میمون مولى الولید بن عبد الملك وكان أبوه حالقا یحلق رأس الولید فاشتراه فأعتقه 

  ل ینقل علیها الزیت من الشام إلى المدینة ویكنى أبا یحیىوكان حكم طویال أحول یكري الجما

وقــال مصــعب بــن عبــد اهللا بــن الزبیــر هــو حكــم بــن یحیــى بــن میمــون وكــان أصــله مــن الفــرس وكــان 

  )٦...(جماال ینقل الزیت من وادي القرى إلى المدینة

  )٧(الزیتون والزیت دهنه واحد زیتونة الزیت هو: معروف عصارة

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                              
  /ذكر األخطل وأخباره٨/٣١٣) األغاني / ١
  ١٩٨٦/كتاب األشربة/باب كراھة انتباذ التمر والزبیب مخلوطین/ح/ رقم/٣/١٥٧٤) أخرجھ مسلم/ ٢
  ) لسان العرب/مادة/ز، ب،ب  ٣
  /أخبار العرجي١/٣٩٧) األغاني/ ٤
  /أخبار بشار٣/١٥٦/) المصدر نفسھ  ٥
  /ذكر حكم الوادي ٦/٢٩٤المصدر نفسھ / ) ٦
  ) لسان العرب/مادة/ز، ي، ت ٧
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  السَّمن .١٦

   النصوص:

عن الهیثم بن عدي أن عبد الملك سأل كثیرا عن أعجب خبر له مع عزة فقـال حججـت سـنة 

ــم أحــد منــا ــا بــبعض الطریــق أمرهــا زوجهــا  بصــاحبه مــن الســنین وحــج زوج عــزة بهــا ولــم یعل فلمــا كن

دخلـت إلـي وهـي ال تعلـم أنهـا حتـى بابتیـاع سـمن تصـلح بـه طعامـا ألهـل رفقتـه فجعلـت تـدور الخیـام 

  )١(تي وكان عندي نحي من سمن فحلفت لتأخذنه فأخذته وجاءت إلى زوجها بالسمنخیم

كانـت عبلــة بنــت عبیـد بــن خالــد بــن خـازل بــن قــیس بـن حنظلــة عنــد رجــل مـن بنــي ُجَشــم بــن 

وراحلتــین كــان علیهمــا وشــربت بثمنهــا  معاویــة فبعثهــا بأنحــاء ســمن تبیعهــا لــه بعكــاظ فباعــت الســمن

  ).٢(ت ابن أخیه وهربت الخمر فلما نفد ثمنها رهن

) وقیل هو ِسالء اللبن وقیل سـالء ٣السمن هو: ما یعمل من لبن البقر والغنم والجمع ُسْمَنان(

  ).٤الزبد(

  

 الشَِّعیر .١٧

   النصوص:

عن الهیثم بن عدي عن عبد اهللا بن عیاش الهمداني قال كـان الشـعبي عـامر بـن شـراحیل زوج 

أخت الشعبي فأتاه أعشى همدان یوما وكـان أحـد أخت أعشى همدان وكان أعشى همدان زوج 

شـئت  القراء للقرآن فقال لـه إنـي رأیـت كـأني أدخلـت بیتـا فیـه حنطـة وشـعیر وقیـل لـي خـذ أیهمـا

 )٥(فقــال إن صــدقت رؤیـاك تركــت القــرآن وقراءتــه وقلـت الشــعر فكــان كمــا قــالفأخـذت الشــعیر 

فصـیل ینـادي علیـه فاشـتراه بأربعـة د حدثنا عبد اهللا قال: حدثنا محمد قال: مر بهـارون بـن أحمـ

دنـانیر ووجــه بــه إلـى مخــارق وقــال یكـون مــا تطعمنــا مـن هــذا الفصــیل فاجتمعنـا وطــبخ مخــارق 

بیـده جزوریـة وعمـل مــن سـنامه وكبـده ولحمـه غضــائر شـویت فـي التنـور وعمــل مـن لحمـه لونــا 

   .)٦(یشبه الهریسة بشعیر مقشر في نهایة الطیب فأكلنا

                                                
  /ذكر أخبار كثیر ونسبھ٩/٣٨) األغاني/ ١
  /ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة١/٢١٣/ المصدر نفسھ)  ٢
  ) المصباح/مادة/س،م،ن ٣
٤

  ) لسان العرب/مادة/س،م،ن 
  /أخبار أعشى ھمدان٦/٤٣) األغاني/ ٥
  /ذكر مخارق وأخباره١٨/٣٦٦) المصدر نفسھ / ٦
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معروف قال الزجاج وأهل نجد تؤنثه و غیرهم یذكره فیقال هي الشَِّعیُر و هو  حب   :الشَِّعیرُ 

  ).٢(الشَِّعیُر جنس من الحبوب معروف واحدته َشِعیَرة )١(الشَِّعیر

  

 شوانیز .١٨

  النصوص:

إذ طلـع علینـا سـبعة معتمـون ودمشـق مرحلـة  قال مولى لعباد بـن زیـاد إنـي لبجـرود وبـین جـرود

رجــل طویــل جســیم فرمــى بنفســه فنــام وألقــوا علیــه ثوبــا وقــالوا لــي هــل علــى حمــر فنزلــوا وفــیهم 

عنــدك شــيء نشــتریه مــن طعــام فقلــت أمــا بیــع فــال وعنــدي مــن قــراكم مــا یشــبعكم فقــالوا فعجلــه 

فذبحت لـه دجاجـا وفراخـا وأتیـتهم بمـا حضـر مـن عسـل وسـمن وشـوانیز وقلـت أیقظـوا صـاحبكم 

  )٣...( للغداء فقالوا هو محموم ال یأكل

  

  َكباب .١٩

  النصوص:

صــطبحنا یومـا أنــا ونبیـه عنــد الـك قـال حــدثني علـي بــن المفضـل قـال عـن محمـد بــن عبـد اهللا بــن ما 

فما سمعت أحسن منه ثم أردنا اإلنصـراف فسـألنا عبیـد اهللا أن ... عبید اهللا بن أبي غسان فغنانا نبیه

قــال تشــتري لــي  نبیــت عنــده ونصــطبح مــن غــد فأجبنــاه وقــال لنبیــه أي شــيء تشــتهي أن یصــلح لــك

جعــل یقطــع لهــن مــن ســنامها ) نحــر امــرئ القــیس ناقتــه لنســوة ثــم ٤....( غــزاال فتطعمنــي كبــده كبابــا

وأطایبها وكبدها فیلقیها على الجمر فیأكلن ویأكل معهن ویشرب من ركـوة كانـت معـه ویغنـیهن وینبـذ 

  )٥(إلى العبید والخدم من الكباب حتى شبعن

م المشوي وما أظنه إال فارسـیًا وقـال یـاقوت هـو كمـا ذكـر ولكـن عربـه الكباب هو:  الطباهج أي اللح

  ).٦المولدون واشتهر بینهم(

  

                                                
  ) المصباح المنیر/مادة/ش ، ع ، ر ١
  اللسان/المادة السابقة نفسھا)  ٢
  /أخبار عن الولید وزوجتھ٧/٨٨) األغاني/ ٣
  /ذكر نبیھ وأخباره٦/١٧١) المصدر نفسھ / ٤
  /نسب الفرزدق٢١/٣٤٤) المصدر نفسھ / ٥
  ٢٣٠) شفاء الغلیل/ ٦
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  اَلناِطف .٢٠

  النصوص:

وفـدت علــى المهــدي فــي جماعـة مــن أهــل المدینــة : حـدثني أبــو ســلمة الغفـاري عــن أبیــه قــال 

ابـن هرمــة وكـان فــیمن وفـد یوســف بـن موهــب وكـان فــي رجـال بنــي هاشـم مــن بنـي نوفــل وكـان معنــا 

فجلسنا یوما على دكان قد هیئ لمسجد ولم یسقف فـي عسـكر المهـدي وقـد كنـا نلقـى الـوزراء وكبـراء 

السـلطان وكـانوا قـد عرفونـا وٕاذا حیـال الـدكان رجـل بـین یدیـه نـاطف یبیعـه فـي یـوم شـات شـدید البــرد 

رســول اهللا أمــا  فأقبــل إذا ضــربه بفأســه فتطــایر جفوفــا فأقبــل ابــن هرمــة علینــا فقــال لیوســف یــابن عــم

معك درهم نأكل به من هذا الناطف فقال له متى عهدتني أحمل الدراهم قال فقلت له لكنـي أنـا معـي 

فأعطیته درهما خفیفا فاشـترى بـه ناطفـا علـى طبـق للنـاطفي فجـاء بشـيء كثیـر فأقبـل یتمضـغه وحـده 

ثـــم أقبلـــت  بـــن داود فمـــا راعنـــا إال موكــب أحـــد الـــوزیرین أبـــي عبیــد اهللا أو یعقـــوب ویحــدثنا ویضـــحك

المطرقة فقلنا ما لـك قاتلـك اهللا یهجـم علینـا هـذا وأصـحابه فیـرون النـاطف بـین أیـدینا فیظنـون أنـا كنـا 

  ).١(نأكل معك

الناطف هو: نوع من الحلوى یسمى القبیطى سمى بذلك ألنه ینطف قبل استطرابه والقبط بمعنى 

  ).٢الجمع(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  /ذكر ابن ھرمة٤/٣٦٥األغاني/)  ١
  ) لسان العرب/مادة/ن، ط، ف ٢
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ما ا  
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وسوف نوضحه إن شاء اهللا من اإلسالم  هومن هذه األلفاظ ما هو حالل ومنها ما حرام

  خالل هذه الدراسة.

  

  المطلب األول:

  المشروبات الحالل

  العسل .٢١

  النصوص:

خصصت بالولید بن  عن سهم بن عبد الحمید قال أخبرني طریح بن إسماعیل الثقفي قال

وأنا معه في مشربة یا أمیر المؤمنین خالك یحب أن فقلت له ذات یوم  یزید حتى صرت أخلو معه

دخل  )١..( وما هو قلت لم أشرب شرابا قط ممزوجا إال من لبن أو عسل :قال تعلم شیئا من خلقه

األخطل على عبد الملك بن مروان فاستنشده فقال قد یبس حلقي فمر من یسقیني فقال اسقوه ماء 

سقوه لبنا قال عن اللبن فطمت قال فاسقوه عسال قال فقال شراب الحمار وهو عندنا كثیر قال فا

  .)٢...( شراب المریض

  ورد ذكر اللفظة في قوله تعالى:

 MZ  Y  X       W  V[    k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a   ̀ _  ^  ]  \

p  o   n  m  lq   y  x   w  v           u   t  s  rz  L )٣(  

  تفسیر اآلیة:

 فرائضهدها المتقون وهم الذین اتقوا في الدنیا عقابه بأداء عِ تعالى ذكره : صفة الجنة التي وُ قول 

واجتناب معاصیه { فیها أنهار من ماء غیر آسن } یقول تعالى ذكره : في هذه الجنة التي ذكر أنها 

  ...من ماء غیر متغیر الریح یقال منه : قد أسن ماء هذه البئر : إذا تغیرت ریح مائها

                                                
  /ذكر طریح وأخباره٤/٣٠٥) األغاني/ ١
  /ذكر األخطل وأخباره٨/٣٠٥) المصدر نفسھ / ٢
  )١٥) سورة محمد/اآلیة( ٣
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 یتغیر عما خلقه علیه

 هاذون بشربذلتوقوله { وأنهار من خمر لذة للشاربین } یقول : وفیها أنهار من خمر لذة للشاربین ی

قوله { من لبن لم یتغیر طعمه } قال لم یحلب وخفضت اللذة على النعت للخمر ولو جاءت رفعا 

 على النعت لألنهار جاز أو نصبا على بتلذذ بها لذة

نهار من عسل مصفى } یقول : وفیها أنهار من عسل قد صفي من القذى وما یكون في قوله { وأ

عسل أهل الدنیا قبل التصفیة وٕانما أعلم تعالى ذكره عباده بوصفه ذلك العسل بأنه مصفى أنه خلق 

 في األنهار ابتداء سائال جاریا سیل الماء واللبن المخلوقین فیها فهو من أجل ذلك مصفى قد صفاه

  من القذاء التي تكون في عسل أهل الدنیا اهللا

قوله { ولهم فیها من كل الثمرات } یقول تعالى ذكره : ولهؤالء المتقین في هذه الجنة من هذه 

األنهار التي ذكرنا من جمیع الثمرات التي تتكون على األشجار { ومغفرة من ربهم } یقول : وعفو 

  )١(منها وصفح منه لهم عن العقوبة علیها من اهللا لهم عن ذنوبهم في الدنیا ثم تابوا

تعریف العسل في المعاجم: قال اهللا عز وجل وأنهار من عسل مصفى العسل في الدنیا هو لعاب 

 النحل وقد جعله اهللا تعالى بلطفه شفاء للناس والعرب تذكر العسل وتؤنثه.

  ).٢( بالَعَسل وَطّیبه وَحالَّهَعَسَل الشيَء َیْعِسُله وَیْعُسله َعْسًال وَعسَّله َخَلَطه 

  

  الّلبن .٢٢

  النصوص:

 

كنت مـع خرقـاء ذي الرمـة إذ نـزل بابهـا ركـب :حدثني موهوب بن رشید قال حدثني جدي قال

حــدثنا حمــاد عــن أبیــه قــال )٣مــنهم...(مــن بنــي تمــیم فــأمر لهــم بلــبن فســقوه وقصــر اللــبن عــن شــاب 

مـاء فخرجـت إلیـه جاریـة بلـبن أو مـاء وقف نصیب على أبیـات فاستسـقى : حدثت عن السدوسي قال

خرج إلى جنبات الطائف متنزها فمـر بـبطن النقیـع فنظـر  ). عن الزبیري وغیره أن العرجي٤..(فسقته

إلــى أم األوقــص وكــان یتعــرض لهــا فــإذا رآهــا رمــت بنفســها وتســترت منــه وهــي امــرأة مــن بنــي تمــیم 

ملها مـن قـرب فعـدل عنهـا ولقـي أعرابیـا فبصر بها في نسوة جالسة وهن یتحدثن فعرفها وأحب أن یتأ

                                                
 ١١/٣١٣) تفسیر الطبري/ ١
  ) لسان العرب /الصحاح/مادة/ع، س، ل ٢
  /ذكر ذي الرمة١٨/٤٤) األغاني/ ٣
  /ذكر نصیب وأخباره١/٣٣٨المصدر نفسھ /)  ٤
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من بني نصر على بكر له ومعه وطبا لـبن فـدفع إلیـه دابتـه وثیابـه وأخـذ قعـوده ولبنـه ولـبس ثیابـه ثـم 

    )١...( أقبل على النسوة فصحن به یا أعرابي أمعك لبن قال نعم

خـرج مـن ثم  المنصور....أن ابن میادة مدح أبا جعفر :حدثنا أبو أیوب المدیني عن مصعب

عند أهله یریده فمر على إبله فحلبت لـه ناقـة مـن إبلـه وراح علیـه راعیـه بلبنهـا فشـربه ثـم مسـح علـى 

قــال لــه إبــراهیم بــن هرمــة إنــي  )٢بكــرة...(بطنــه ثــم قــال ســبحان اهللا إن هــذا لهــو الشــره یكفینــي لــبن 

لــي خبــزا خرجــت أصــلحك اهللا أبغــي ذودا لــي فأوحشــت وضــفت هــذا األســلمي فــذبح لــي شــاة وخبــز 

وأكرمني ثم غدوت من عنده فأقمت ما شاء اهللا ثم خرجـت أیضـا فـي بغـاء ذود لـي فأوحشـت فضـفته 

  ).٣...(فقراني بلبن وتمر

 قد ورد ذكر اللفظ في القرآن الكریم في قوله تعالى:

 M7   6  5  4  38    D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9L )٤(  

  تفسیر اآلیة هو:

وٕان لكــم } أیهــا النــاس { فــي األنعــام } وهــي اإلبــل والبقــر والغــنم { لعبــرة } أي الى : { وقولــه:

الیة وداللة على حكمة خالقها وقدرتـه ورحمتـه ولطفـه { نسـقیكم ممـا فـي بطونـه } أفردهـا ههنـا عـودا 

على معنى النعم أو الضمیر عائد على الحیوان فـإن األنعـام حیوانـات أي نسـقیكم ممـا فـي بطـن هـذا 

مــن بــین فــرث ودم لبنــا خالصــا } أي یــتخلص اللــبن بیاضــه وطعمــه وحالوتــه مــا {: وقولــه ...الحیــوان

وقد ورد أیضا ) ٥(بین فرث ودم في باطن الحیوان فیسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته

   :لفظ اللبن في الحدیث النبوي في قوله

( رفعــت  ك قــال: قـال رســول اهللا قـال إبــراهیم بـن طهمــان عـن شــعبة عـن قتــادة عــن أنـس بــن مالـ((

إلى السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران النیل والفرات وأمـا الباطنـان 

فنهران في الجنة فأتیت بثالثة أقداح قدح فیه لبن وقدح فیه عسل وقـدح فیـه خمـر فأخـذت الـذي فیـه 

  ).٦())اللبن فشربت فقیل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك

  ).٧: اسم جنس والجمع ألبان واللبون من الشاء واإلبل ذات اللبن وهو الذي یشرب(اللبن هو

                                                
  /أخبار العرجي١/٣٨٢) األغاني / ١
  /أخبار ابن میادة٢/٣١٦) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر ابن ھرمة٤/٣٦٣) المصدر نفسھ / ٣
  )٦٦) سورة النحل/ اآلیة( ٤
  ٢/٧٥٨) تفسیر القرآن العظیم/إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبو الفداء/ ٥
  ٥٢٨٧/كتاب األشربھ /باب شرب اللبن/ح/رقم/٥/٢١٢٨البخاري/) أخرجھ  ٦
  ) الصحاح/المصباح/مادة/ل، ب، ن ٧
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:ما ا  

��������������� �

  

  الَخْمر .٢٣

  النصوص:

ضرب مروان عبد الرحمن بن سیحان :حمد بن یحیى قال حدثني عبد العزیز بن عمران قالم

  الورد في سلمى امرأته الغفاریة حیث رهنها على الشرابشعر عروة بن )١(في الخمر ثمانین سوطا

  )٢(ُعداُة اهللا من ّكِذٍب وُزور*** َسَقْوني الخمَر ثم َتَكنَُّفوِني 

زهیر بن جناب الكلبي فإنـه أحـد المعمـرین یقـال إنـه عمـر مائـة وخمسـین سـنة وهـو فیمـا ذكـر 

كـان أمیـة بـن أبـي  عـن مصـعب بـن عثمـان قـال )٣(أحد الذین شربوا الخمر في الجاهلیة حتى قتلـتهم

الصلت قد نظر في الكتب وقرأها وكان ممن ذكر إبراهیم وٕاسماعیل والحنیفیة وحرم الخمر وشك في 

  ).٤...(األوثان

 )٥...(كــان النابغــة الجعــدي ممــن فكــر فــي الجاهلیــة وأنكــر الخمــر والســـكر أبــو عبیــدة قــال 

عند جعفر بن محمد فأتاه نعي السید فـدعا لـه كنت  :لحدثني محمد بن عباد بن صهیب عن أبیه قا

أخبرنـا أحمـد وحبیـب قـاال   )٦..(بن رسول اهللا تدعو له وهو یشـرب الخمـراوترحم علیه فقال رجل یا 

حدثت أن الحجاج بن یوسف أوفد وفدًا إلى عبد الملك وفیهم جریـر فجلـس  :حدثنا عمر بن شبة قال

خل علیه قال له یا أخطل هذا سـبك یعنـي جریـرًا وجریـر جـالس لهم ثم أمر باألخطل فدعي له فلما د

فأقبل جریر على عبد الملـك فقـال یـا أمیـر المـؤمنین إن رائحـة الخمـر لتفـوح منـه قـال صـدق یـا أمیـر 

  المؤمنین وما اعتذاري من ذلك

  )٧(ویشَرب قوُمك الَعَجَب العجیَبا*** َتِعیُب الخمَر وهي شراُب ِكْسَرى 

                                                
  /أخبار ابن أرطأة٢/٢٤٥) األغاني/ ١
  /أخبار بشار بن برد٣/٣٨) المصدر نفسھ / ٢
  /خبر زید بن عمرو٣/٢١٢) المصدر نفسھ / ٣
  /ذكر أمیة بن أبي الصلت٤/١٢٩) المصدر نفسھ / ٤
  /ذكر النابغة الجعدي٥/١٣نفسھ /) المصدر  ٥
  /أخبار السید الحمیري٧/٢٩٧) المصدر نفسھ / ٦
  /ذكر األخطل وأخباره٨/٣١٧) األغاني / ٧
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مــا مــات أحــد مــن كبــراء قــریش فــي الجاهلیــة إال تــرك :ابــن أبــي الزنــاد قــالعــن الواقــدي عــن  

  الخمر استحیاء مما فیها من الدنس ولقد عابها ابن جدعان قبل موته فقال

  ألسَت عن السَِّفاه بُمستفیقِ  ***َشِربُت الخمَر حتى قال َقومي  

ن أمیـــة قـــال وكـــان ســـبب تركـــه الخمـــر أن أمیـــة بـــن أبـــي الصـــلت شـــرب معـــه فأصـــبحت عـــی

مخضــرة یخــاف علیهــا الــذهاب فقــال لــه مــا بــال عینــك فســكت فلمــا ألــح علیــه قــال لــه أنــت صــاحبها 

أصـبتها البارحـة فقـال أوبلـغ منـي الشــراب الـذي أبلـغ معـه مـن جلیســي هـذا ال جـرم ألدینهـا لـك دیتــین 

  )١....(فأعطاه عشرة آالف درهم وقال الخمر علي حرام أن أذوقها أبدًا وتركها

قـدم األبیــرد الریـاحي علـى حارثـة بــن بـدر فقـال لــه اكسـني ثـوبین أدخــل :محمـد بـن ســالم قـالأخبرنـا  

  بهما على األمیر فكساه ثوبین لم یرضهما فقال فیه

  رأیُت ِزَیادًا عنك َأْصَبَح َالِهیا***َأَحارُث َعاِوْد ُشْرَبك الَخْمَر إنني 

صــخر أحــد بنــي ربیعــة بــن مالــك كــان أبــو صـخر مخــارق بــن  قـال إســحاق قــال عاصــم بــن الحــدثان 

وكــان صــدیقًا لحارثــة بــن بــدر فــدخل علیــه یومــًا وهــو مصــطبح فعاتبــه حارثــة بــن بــدر وقــال لــه قــد 

...حدثنا الزبیر قال حدثنا جعفر بن الحسـین اللهبـي قـال: عـزم موسـى بـن  )٢.(أسقطت الخمر قدرك

فقـــال هاتهـــا فـــدفعت إلیـــه، داود علـــى الحـــج فقـــال ألبـــي دالمـــة أحجـــج معـــي ولـــك عشـــرة آالف درهـــم 

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دریــد عــن أبــي )٣فأخــذها وهــرب ... وجعــل ینفقهــا ویشــرب بهــا الخمــر(

قدم رجـل مـن بنـي سـلول علـى قتیبـة بـن مسـلم بكتـاب عاملـه علـى الـري وهـو المعلـى بـن : عبیدة قال

دیقا لقتیبة فدخل علیه عمرو المحاربي فرآه على الباب قدامه بن جعدة بن هبیرة المخزومي وكان ص

  فقال له ببابك أألم العرب فتبسم قتیبة تبسما فیه غیظ

    ...وكان قدامة بن جعدة یتهم بشرب الخمر وكان األقیشر ینادمه

قال أبو عمرو أیضا في خبره فلما صار األقیشر إلـى منزلـه بعـث عمـه فأخـذ منـه األلـف درهـم وقـال 

  )٤... (واهللا ال أخلیك تفسدها وتشرب بها الخمر

  عن علي بن عمرو األنصاري قال دخل علي بن الخلیل على المهدي فقال له یا علي أنت على 

  )٥...(معاقرتك الخمر وشربك لها

                                                
  /ذكر جرادتى عبد هللا بن جدعان٨/٣٤٥المصدر نفسھ / ) ١
  /نسب حارثة بن بدر٨/٤٢٧/٤٢٩) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار أبي دالمة١٠/٢٩٣) المصدر نفسھ / ٣
  /ذكر األقیشر وأخباره١١/٢٦٩/٢٧١المصدر نفسھ /)  ٤
  /أخبار علي بن الخلیل١٤/١٧٩) األغاني / ٥
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كان یزید بن معاویة أول من سن المالهي في اإلسالم من :عن لقیط بن نصر المحاربي قال

دخلت إلى  حاق الموصلي قالحدثنا إس )١...(الخلفاء وآوى المغنین وأظهر الفتك وشرب الخمر

الرشید یوما وهو یخاطب جعفر بن یحیى بشيء لم أسمع ابتداءه وقد عال صوته فلما رآني مقبال 

قال لجعفر بن یحیى أترضى بإسحاق قال جعفر واهللا ما في علمه مطعن إن أنصف فقال لي أي 

لما كثر شرب : قال عن ابن األعرابي عن المفضل )٢..(شيء تروي للشعراء المحدثین في الخمر

  )٣....(أبي محجن الخمر وأقام عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه علیه الحد

  :قال أبو محجن في تركه الخمر 

  )٤( مناقُب ُتهِلك الّرجل الَحلیم*** رأیُت الَخمر صالحًة وفیها 

وممــن شــرب الخمــر صــرفًا حتــى مــات عمــرو بــن كلثــوم التغلبــي وأبــو بــراء عــامر بــن مالــك 

أن عبد الملك بن مروان قـال لألخطـل مـا یـدعوك إلـى الخمـر  عن محمد بن یزید النحوي) ٥(مالعب

عــن الكرانــي قــال حــرم بعــض األمــراء بالكوفــة بیــع الخمــر  )٦( فــواهللا إن أولهــا لمــر وٕان آخرهــا لُســكر

على خماري الحیرة وركب فكسر نبیذهم فجاء بكر یشـرب عنـدهم علـى عادتـه فـرأى الخمـر مصـبوبة 

قال محمد بن داود بن الجراح في كتاب الشعراء قال لـي محمـد بـن الحجـاج  ... ب والطرقفي الرحا

  )٧... ( كانت الخمر قد أفسدت عقل بكر بن خارجة في آخر عمره

  وهي من المشروبات المحرمة بنص القرآن.

!  "  #  $  %       &  '  )  M ورد ذكر لفظ الخمر في قوله تعالى: 

  /  .  -  ,  +  *   )L )٨(    

  تفسیر اآلیة:

: یــا أیهــا الــذین صــدقوا اهللا ورســوله إن الخمــر التــي تشــربونها والمیســر قــال أبــو جعفــر یقــول لهــم اهللا

} یقــول : إثــم األزالم التــي تستقســمون بهــا{ رجــسالــذي تتیاســرونه واألنصــاب التــي تــذبحون عنــدها و 

لســخطه اهللا وكرهــه لكــم { مــن عمــل الشــیطان } یقــول : شــربكم الخمــر وقمــاركم علــى الجــزر ونــتن 

                                                
  /أخبار نبیھ ونسبھ١٧/٣٠١) المصدر نفسھ / ١
  /نسب أشجع وأخباره١٨/٢٢٨) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر أبي محجن ونسبھ١٩/٣) المصدر نفسھ / ٣
  /ذكر أبي محجن ونسبھ١٩/١٤) المصدر نفسھ / ٤
٥

  /أخبار زھیر بن جناب١٩/٢٩المصدر نفسھ /)  
  /أخبار حجبة بن المضرب٢٠/٣٣٧) المصدر نفسھ / ٦
  /أخبار بكر بن خارجة٢٣/١٩٨) المصدر نفسھ / ٧
  )٩٠) المائدة/اآلیة( ٨



٢٨٦ 
 

وذبحكم لألنصاب واستقسامكم باألزالم من تزیین الشیطان لكم ودعائه إیاكم إلیه وتحسینه لكم ال من 

 األعمــال التــي نــدبكم إلیهــا ربكــم وال ممــا یرضــاه لكــم بــل هــو ممــا یســخطه لكــم { فــاجتنبوه } یقــول :

فاتركوه وارفضوه وال تعملـوه { لعلكـم تفلحـون } یقـول : لكـي تنجحـوا فتـدركوا الفـالح عنـد ربكـم بتـرككم 

  ).١(ذلك

  :ووردت أیضا في قوله

كل مسكر   حدثنا حماد بن زید حدثنا أیوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اهللا ((

منها لم یتب لم یشربها في اآلخرة خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنیا فمات وهو ید

(()٢(  

الخمر ما أسكر من عصیر العنب ألنها خامرت العقل والتخمیر التغطیة وقال أبو حنیفة قد تكون 

الخمر من الحبوب قال ابن سیدة إنما هي من العنب دون سائر األشیاء واألعرف في الخمر 

ا عصر العنب فإنما یستخرج به الخمر التأنیث وقد یذكر والعرب تسمى العنب خمرًا أي الخمر إذ

  ).٣وسمیت خمرًا ألنها تركت فاختمرت واختماُرها تغیر ریحها والخمار بائعها(

  الَخْنَدِریس .٢٤

  النصوص:

  قال مطیع:

  )٤(كُحْمرة األرُجوان*** ِمن َخْنَدریٍس ُعَقارٍ 

  قال عبد اهللا بن عباس:

  )٥(باِبلیٍَّة َخْنَدِریسقهوٍة *** ُربَّ َصْهباء من َشراِب الَمُجوِس 

  ).٦الخندریس هو:الخمر القدیمة قال ابن درید أحسبه معربا سمیت بذلك لقدمها(

  

  

  

                                                
 ٥/٣٣) جامع البیان عن تأویل آي القرآن / ١
  ٢٠٠٣خمر حرام/ح/رقم//كتاب األربة/باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل ٣/١٥٨٧) أخرجھ مسلم/ ٢
  ) لسان العرب/ ومختار الصحاح/مادة/خ، م، ر ٣
  /نسب مطیع بن إیاس١٣/٣١٩) األغاني/ ٤
  /أخبار عبد هللا بن العباس الربیعي١٩/٢٥١) المصدر نفسھ / ٥
  ) مختار الصحاح/لسان العرب/مادة/خ، ن،د،ر،س ٦



٢٨٧ 
 

  الرَّاح .٢٥

  النصوص:

  ُشْربك الّراَح َوُقوَرا*** اشَرِب الرَّاح وُكْن في 

  كوراـوظالمًا وبُ *** فاشرِب الّراح َرَواحًا      

  )١الشعر إلبراهیم(

  قال حسین بن الضحاك:

  )٢(عن الّراح إلى الِفْطر***غدًا یفِطمنا الصوُم 

  قال أنس في حارثة بن بدر ینسبه إلى الخمر والفجور 

  )٣(تَُنسِّیَك ما قدَّمَت في سالف الدَّْهر*** أحاِر بَن بدٍر َباِكِر الراَح إنها  

  قال حارثة بن بدر البن زنیم 

  َلُجنَّ بها حتى ُیَغیََّب في الَقبرِ *** َیِعیُب عليَّ الرَّاَح َمْن لو َیُذوُقها  

     

  )٤(ُتِریُح الفتى من َهمِِّه آِخَر الدَّْهر*** َعَالَم ّتُذمُّ الرَّاَح والرَّاُح كاْسِمها  

  قال مطیع:  

  )٥(من الرَّاح حتَّى كادِت الشمُس تغُرب*** فما ِزْلُت ُأسَقى بین َصْنٍج وِمْزَهٍر 

ال نزل أبو دالمة بدهقان یكنى أبا بشر فسقاه شرابًا أعجبه حدثنا محمد بن یزید عن التوزي ق

  :فقال في ذلك

  )٦(لها لذٌَّة ما ُذقتها لشراب*** سقاني أبو بشر من الراح َشربًة 

عن علي بن عبیدة الشیباني قال دخل علي بن الخلیل ذات یوم إلى معن بن زائدة فحادثه  

ا نشط األمیر فأتیا بالطعام فأكال ثم قال هل لك وناشده ثم قال له معن هل لك في الطعام قال إذ

في الشراب قال إن سقیتني ما أرید شربت وٕان سقیتني من شرابك فال حاجة لي فیه فضحك ثم قال 

  قد عرفت الذي ترید وأنا أسقیك منه فأتي بشراب عتیق فلما شرب منه وطابت نفسه أنشأ یقول

                                                
   /نسب إبراھیم الموصلي ونسبھ٥/٢١٢) األغاني/١
  /أخبار حسین بن الضحاك٧/٢٣٦نفسھ /) المصدر  ٢
  /نسب حارثة بن بدر وأخباره٨/٤١٤) المصدر نفسھ / ٣
  /نسب حارثة بن بدر٨/٤٢٣) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار مطیع بن إیاس ونسبھ١٣/٣٢٦) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار علي بن الخلیل١٤/١٧٨/ المصدر نفسھ)  ٦



٢٨٨ 
 

  )١(احوال على الراح بَفضَّ *** لیس بفّحاش على صاحب 

كان أبو الهندي یشرب معنا وكان إذا سكر فكنا كثیرًا ما نشد رجله  قال صدقة بن إبراهیم البكري 

لئال یسقط من السطح فسكر لیلة وشددنا رجله بحبل وطولنا فیه لیقدر على القیام فتقلب وسقط من 

ال صدقة فمررت السطح وأمسكه الحبل وتخنق بما في جوفه من الشراب فأصبحنا فوجدناه میتًا ق

  :بقبره بعذ ذلك فوجدت علیه مكتوباً 

  )٢(َبْعد شرِب الراح ُحسَن المغفرة*** إّنني أرجو من اهللا غدًا 

الراح هي:  الخمر وسمیت راحا قیل ألن صاحبها یرتاح إذا شربها وقال األصمعى كل خمر 

  ).٣راح(

  

  الرََّساُطون .٢٦

  النصوص:

  قال الولید یهجو یزید بن هشام ویعیره بشرب أمه الشراب:  

  )٤(في إناء من الزجاج عظیم*** إنها تشرب الرَّساطون ِصْرفا 

  ).٥: شراب یتخذ من الخمر والعسل(الرساطون هي

  

  السُّالف .٢٧

  النصوص:

 قال عمر بن شّبة في خبره إنه لما نعي له هشام قال واهللا ألتلقین هذه النعمة بسكرة قبل

  الظهر ثم أنشأ یقول

َصاَفه*** طاب یومي ولذَّ شرُب السُّالفه    )٦(إذ أتاني َنِعيُّ من بالرُّ

  ).٧السالف هي:  من أفضل الخمر وأخلصها ما تحلب من غیر عصر(

                                                
١

  /أخبار علي بن الخلیل١٤/١٨٠) األغاني / 
 /أخبار أبي الھندي ونسبھ٢٠/٣٤٦) المصدر نفسھ / ٢
  ) الترادف في اللغة/لحاكم مالك الزیادى/منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ـ الجمھوریة العراقیة ٣
  /ذكر أم حكیم وأخبارھا١٦/٢٩٩) األغاني/ ٤
  ) كتاب العین/مادة/ر،س،ط،ن ٥
  /أخبار الولید بن یزید٧/٢٣) األغاني/ ٦
  البالغة/مادة/س،ل،ف) أساس  ٧



٢٨٩ 
 

  الّشُمول .٢٨

  النصوص:

  قال عدي:

  )١(َقْهَوًة ُمرًَّة بماء َسِخینِ *** قد ُسِقیُت الشَُّموَل في داِر ِبْشٍر 

) وهي من المترادفات واللغویون غیر متفقون ٢: الخمر ألنها تشتمل بریحها الناس( الشمول هي

على سبب بعینه في هذه التسمیة فقیل إما الشتمالها عقل متعاطیها واحاطتها به وٕاما ألنها جامعه 

  ).٣لشمل الشراب(

  

  الّصْهباء .٢٩

  النصوص:

افترقا عن مجلسهما قال عاصم ثم كان بعد ذلك بین األحنف وحارثة كالم وخصومة ف

متغاضبین فبلغ حارثة أن األحنف قال أما واهللا لوال ما یعلم لقلت فیه ما هو أهله فقال حارثة وهل 

یقدر على أن یذمني بأكثر من الشراب وحبي له وذلك أمر لست أعتذر منه إلى أحد ثم قال في 

  :ذلك

  )٤(لئاُم اَألَشاِئبوٕاْن المني فیها ال*** فلسُت عن الصهباء ما عشُت ُمْقِصرًا  

  قال أبو محجن:

  )٥(ولست عن الصهباء َیومًا بصابر*** وٕاني لُذو َصبر وقد مات إخوتي 

دخل علي بن جبلة العكوك على حمید الطوسي في أول یوم مـن : حدثني أبو وائلة السدوسي قال   

  :شهر رمضان فأنشده

  )٦(والصهباءِ وفراُق الّندمان *** فْهو شهُر الربیع للُقّراء 

) وجاء في اللسان هي الخمر سمیت بذلك ١الصهباء هي:  من األلفاظ التي ترادفت وأصلها صفات(

  ).٢بذلك للونها قیل هي التى ُعصرت من عنب أبیض، وقیل هي التي تكون منه ومن غیره(

                                                
  /ذكر عدي بن زید٢/٩٥) األغاني/ ١
  ) لسان العرب/مادة/ش، م، ل ٢
  ١٤٩) الترادف/ص/ ٣
  /نسب حارثة بن بدر ٨/٤٠٤) األغاني/ ٤
  /ذكر أبي محجن١٩/١٦) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار علي بن جبلة ٢٠/٤١) المصدر نفسھ / ٦



٢٩٠ 
 

  

  الُعقار .٣٠

  النصوص:

  قال بشار:

  )٣(ى الُعَقاروناَدْمَت الِكراَم عل*** أحین ُكِسیَت بعد الُعْرِي َخّزًا 

  قال أبو عبد الرحمن العطوي:

  )٤(ما ُیمیُت الهموَم إال الُعقارُ *** أدِر الكأَس قد تعالى الّنهاُر 

  ).٥العقارهي:  الخمر سمیت بذلك ألنها عاقرت العقل أي الزمته ویقال عاقره إذا الزمه وداوم علیه(

  

  الَفِضْیخ .٣١

  النصوص:

ابــن أبــي عمــرو الغفــاري وعبــد الــرحمن بــن أبــي قباحــة حــدثني مصــعب بــن عبــد اهللا قــال خــرج     

قال  لیغتسلوا فیها وغیرهما من القرشیین عمارا یریدون مكة فلما كانوا بفخ نزلوا على البئر التي هناك

فبینما نحن نغتسل إذ سمعنا صوت غناء فقلنا لو ذهبنا إلى هؤالء فسـمعنا غنـاءهم فأتینـاهم فـإذا ابـن 

فقــالوا تقــدموا یــا فتیــان فتقــدم ابــن أبــي   عنــدهم فضــیخ لهــم یشــربون منــهجــامع وأصــحاب لــه یغنــون و 

)قـال الواقـدي فحـدثت بهـذا الحـدیث یعقـوب ٦...( عمرو فجلس مع القـوم وكـان رأسـهم فجلسـنا نشـرب

نبـیط بن محمد فقال سمعت سعید بن عبد الرحمن بن حسـان یقـول لمـا انقلـب حسـان مـن مأدبـة بنـى 

ه وقــال لقـد أذكرتنـي رائقـة وصـاحبتها أمــرا مـا سـمعته أذنـاي بعیـد لیــالي إلـى منزلـه اسـتلقى علـى فراشـ

جاهلیتنا مع جبلة بن األیهم فقلت یـا أبـا الولیـد أكـان القیـان یكـن عنـد جبلـة فتبسـم ثـم جلـس فقـال لقـد 

رأیُت عشر ِقَیان خمس رومیات یغنین بالرومیة وخمـس یغنـین غنـاء أهـل الحیـرة وأهـداهن إلیـه إیـاس 

كـــان یفـــد إلیـــه مـــن یغنیـــه مـــن مكـــة وغیرهـــا وكـــان إذا جلـــس للشـــرب فـــرش تحتـــه اآلس بـــن قبیصـــة و 

والیاســمین  وأوقــد لــه العــود المنــدى إن كــان شــاتیا وٕان كــان صــائفا بطــن بــالثلج وأتــي هــو وأصــحابه 

                                                                                                                                                              
  ١٤٨) الترادف/ص  ١
  ب) لسان العرب/مادة/ص، ھـ،  ٢
  /أخبار بشار٣/١٦٠األغاني/ ) ٣
  /أخبار العطوي٢٣/١٣٥) المصدر نفسھ / ٤
  ١٥٠) الترادف/ص/ ٥
  /ذكر ابن جامع وخبره٦/٣١١) األغاني/ ٦



٢٩١ 
 

بكسا صیفیة یتفضل هـو وأصـحابه بهـا فـي الصـیف وفـي الشـتاء الفـراء الفنـك ومـا أشـبهه وال واهللا مـا 

ا قط إال خلع علي ثیابه التي علیه في ذلك الیوم وعلى غیري من جلسـائه مـع حسـن جلست معه یوم

وجه وحسن حدیث ونحن یومئذ على الشرك فجاء اهللا باإلسالم فمحـا بـه كـل كفـر وتركنـا الخمـرة ومـا 

  )١...(كره وأنتم الیوم مسلمون تشربون هذا النبیذ من التمر والفضیخ من الزهر والرطب

  في الحدیث النبوي وهو: وردت لفظة الفضیخ

  :أخبرنا عبدالعزیز بن صهیب قال سألوا أنس بن مالك عن الفضیخ ؟ فقال ((

  )٢())....ما كانت لنا خمر غیر فضیخكم هذا الذي تسمونه الفضیخ

الفضیخ هو: عصیر العنب وهو أیضا شراب یتخذ من البسر المفضوخ وحده من غیر أن تمسه 

  ).٣نار(

  

  القرقف .٣٢

  النصوص:

  فروح الرفاء:قال 

  )٤(َقْرَقفًا وال َخْنَدریسا*** هاِتها ُسكَّریًَّة كُشعاِع الشَّْمِس ال 

القرقف هي: من أسماء الخمر القرقف قیل سمیت قرقفا ألن شاربها یقرقف إذا شربها أي 

  ).٦) وأیضا یوصف به الماء البارد(٥یرعد(

  

  الَقْهوة .٣٣

  النصوص:

  قال إسماعیل بن یسار

  )٧(فؤاَده قهوٌة من َخْمِر َداُروم*** كأنَّني یوم ساروا شارٌب سَلْبْت 

                                                
  /ابار عزة المیالء١٧/١٧٠األغاني / ) ١
/باب تحریم الخمر وبیان أنھا تكون من عصي العنب ومن  /كتاب األشربة٣/١٥٧٠مسلم/أخرجھ )  ٢

  ١٩٨٠التمر..../ح/رقم/
  ) كتاب العین/لسان العرب/مادة/ف، ض،خ ٣
  /ذكر أحیحة بن الجالح١٥/٥٣) األغاني/ ٤
  ١٥٠) الترادف/ص/ ٥
  ) لسان العرب/مادة/ق، ر،ق، ف ٦
  /أخبار إسماعیل بن یسار٤/٤١٤) األغاني/ ٧
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قال حماد الراویة أرسل الولید بن یزید إلي بمائتي دینار وأمر یوسف بن عمر بحملي إلیه على 

  البریدقال فقلت ال یسألني إال عن طرفیه قریش وثقیف فنظرت في كتابي قریش وثقیف

نشدته منها ما استحسنه ثم قال أنشدني في الشراب وعنده أف ...شعار فلما قدمت علیه سألني عن أ

  وجوه من أهل الشام فأنشدته

  )١(في أباریق ُتحتَذى*** القوَم قهوًة  أصبح

  یروى لبشار:

  )٢(ُتریك جباَن القوم أمضى من األسد*** ُتطیف علینا قهوٌة في زجاجٍة 

   قال حارثة بن بدر:

  )٣(متى َیمتزْجها الماُء في الكأس ُتْزبد*** وال عیَب إال اْصِطَباِحَي َقْهَوًة 

دعا عبد اهللا بن العباس الربیعي یومًا أبي وسأله أن یبكر إلیه ففعل فلما :حدثنا حماد بن إسحاق قال

  دخل بادر إلیه عبد اهللا بن العباس ملتقیًا وفي یده العود وغناه

  )٤(قد ُعتَِّقت في الدَّنِّ ُمْذ أحوالِ *** ٍف ُمّزٍة من َقْهوٍة صفراَء ِصرْ 

حدثني عمي عن الكراني قال حرم بعض األمراء بالكوفة بیع الخمر على خماري الحیرة 

وركب فكسر نبیذهم فجاء بكر یشرب عندهم على عادته فرأى الخمر مصبوبة في الرحاب والطرق 

  :فبكى طویال وقال

  )٥( ُعَقارًا كأنَّها الزعفرانُ ***ْرِم قهوٌة في التراب من َحَلب الكَ 

  )٧قیل سمیت القهوة ألن شاربها یقهي عن الطعام أي ال یشتهیه( )٦القهوة هي:  الخمر(

  

  

  

  

    

                                                
  /أخبار حماد الراویة٦/١٠٣) المصدر نفسھ / ١
  وضاح الیمن/أخبار ٦/٢٥٠) المصدر نفسھ / ٢
  /نسب حارثة بن بدر٨/٤٠٤) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار عبد هللا بن العباس الربیعى١٩/٢٤٣) المصدر نفسھ / ٤
٥

  /أخبار بكر بن خارجة٢٣/١٩٨) المصدر نفسھ / 
  ) لسان العرب/مادة/ق،ھـ، ا ٦
٧

  ١٥٠) الترادف/ص/ 
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  الَكِسیس .٣٤

  النصوص:

  :قول جریری 

یر*** ال تحسَبنَّ ِمّراَس الحرب إذ َلِقَحْت    )١( ُشْرَب الكِسیس وأكَل الخبز بالصِّ

  ).٣) وقیل من نبیذ التمر(٢الخمر وقیل هو شراب یتخذ من الذرة والشعیر(الكسیس هو: من أسماء 

  

  الُمَداَمة .٣٥

  النصوص:

كان بن سیحان صاحب شراب فدخل على ابن عم له یقال له :عن عاصم بن الحدثان قال

الحارث بن سریع فوجده یشرب نبیذ زبیب فجعل یعظه ویأمره بشرب الخمر وقال له یابن سریع إن 

لى أن نبیذ الزبیب حالل فإنك أحمق وٕان كنت تشربه على أنه حرام تستغفر اهللا منه كنت تشربه ع

  :وتنوي التوبة فاشرب أجوده فإن الوزر واحد ثم قال

  )٤(ُمَشْعَشعة كالنجم ُتوَصف بالَوْهمِ *** فماتوا وعاشوا والُمَداَمة بینهم 

  قال أحمد بن یوسف:

  )٥(بالُمدامة كلَّ شغل تبادر*** فیوم الَغْیم یوُم الَغّم إن لم 

  قال بكیر األصم

  )٦(فاسِقي على َكَرٍم بني همَّام*** إن كنِت ساقیَة الُمدامِة أْهَلها 

  قیل المدام المطر الدائم عن ابن جني الُمدام والُمَدامة الخمر سمیت مدامة ألنه لیس شيء ُیستطاع 

  )٧ت بعد ما فارت(إدامة شربه إال هي وقیل إلدامتها في الدَّن زمانًا حتى سكن

  

  

                                                
  /نسب الفرزدق٢١/٣٩٧) األغاني/ ١
  ) لسان العرب/مادة/ك، س، س ٢
  ) القاموس المحیط/ المادة السابقة نفسھا ٣
  /أخبار بن أرطأة١/٢٥١) األغاني/ ٤
  /أخبار عثعث١٤/٢١٤) المصدر نفسھ / ٥
  /خبر وقعة ذي قار٢٤/٧٣) المصدر نفسھ / ٦
  ) كتاب العین/لسان العرب/مادة/د، و، م ٧
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  الُمزّاء .٣٦

  :ألخطل یمدح عبد الملك بن مروان ویهجو قیسا وبني كلیب ویقول فیهاا

حاُة وبئس الشَّْرُب َشْرُبُهُم    )١(إذا جرى فیهُم الُمزَّاء والسََّكرُ *** بئس الصُّ

مَّان ما كان طعمه بین ُحموضٍة وحالوة والُمزُّ بین الحامض واالمزاء:  لُحْلو الُمزُّ من الرُّ

وشراب ُمزٌّ بین الُحْلو والحامض والُمزُّ والُمزَُّة والُمزَّاُء الخمر اللذیذة الطعم سمیت بذلك للذعها 

   وقال َأبو حنیفة الُمزَُّة والُمزَّاُء الخمر التي تلذع اللسان ولیست بالحامضة اللسان وقیل اللذیذة

  ).٣(الخمُر اللذیذة الطعم وهي الُمّزاء الُمّزةُ  )٢(َأبو عبید الُمزَّاُء ضرب من الشراب ُیسكر

  

  الَنِبیذ .٣٧

  النصوص:

كـان لبشـار فـي داره مجلسـان مجلـس : حدثني خالد ین یزیـد بـن وهـب بـن جریـر عـن أبیـه قـال

یجلس فیه بالغداة یسمیه البردان ومجلس یجلس فیه بالعشي اسمه الرقیق فأصبح ذات یـوم فـاحتجم 

مـن طیـب طعـامي وصـف نبیـذي قـال فإنـه لكـذلك إذ قـرع وقال لغالمه أمسك علي بـابي واطـبخ لـي 

الباب قرعا عنیفـا فقـال ویحـك یـا غـالم انظـر مـن یـدق البـاب دق الشـرط قـال فنظـر الغـالم فقـال لـه 

نسـوة خمـس بالبـاب یسـألن أن تقـول لهـن شـعرا یـنحن بـه فقـال أدخلهـن فلمـا دخلـن نظـرن إلـى النبیــذ 

حدة منهن هو خمـر وقالـت األخـرى هـو زبیـب وعسـل ي جانب بیته قال فقالت واف مصفى في قنانیه

وقالت الثالثة نقیع زبیب فقال لست بقائل لكن حرفا أو تطعمن من طعامي وتشربن مـن شـرابي قـال 

فتماســكن ســاعة ثــم قالــت واحــدة مــنهن مــا علــیكن هــو أعمــى فكلــن مــن طعامــه واشــربن مــن شــرابه 

كـان : مصعب بن عبد اهللا الزبیري قـال أخبرني الحسین عن حماد عن أبیه عن )٤...( وخذن شعره

كــان إبـراهیم بــن المهـدي یقــدم  عــن طیـاب بــن إبـراهیم الموصــلي قـال )٥...( الـدالل ال یشــرب النبیـذ

ابن جامع وال یفضل علیه أحـدا فـأخبرني إبـراهیم بـن المهـدي قـال كنـا فـي مجلـس الرشـید وقـد غلـب 

بــن علــي عــن أبیــه وحمــاد عــن إبــراهیم بــن حیــى ی أخبرنــا )٦...( النبیــذ علــى ابــن جــامع فغنــى صــوتا

                                                
  /نسب عمرو بن كلثوم وخبره١١/١٨) األغاني/ ١
  ) اللسان/مادة/ م ، ز ، ز ٢
  ) كتاب العین/المادة السابقة نفسھا ٣
  /أخبار بشار بن برد٣/١٦٣) األغاني/ ٤
  /ذكر الدالل٤/٢٩٤) المصدر نفسھ / ٥
  /نسب إبراھیم الموصلي٥/١٨٨) األغاني / ٦
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المهدي وكان إبراهیم یفضل ابن جامع وال یقدم علیه أحدا وابن جامع یمیل إلیه قال كنا في مجلـس 

حـدثني أبـو العینـاء عـن الحسـین بـن الضـحاك  )١...( الرشید وقد غلب على ابن جـامع النبیـذ فغنـى

مأخـذا قویـا  على النبیذ وقد أخذ منـي الشـراب قال كنت یوما عند صالح بن الرشید فجرى بیننا كالم

حدثني الصولي قـال حـدثني عـون  )٢...(فرددت علیه ردا أنكره وتأوله على غیر ما أردت فهاجرني

بن محمد قال حدثني الحسین بن الضحاك قال غضـب المعتصـم علـي فـي شـيء جـرى علـى النبیـذ 

ة صـاحب قیـان یقـال لـه ابـن رامـین قـدمها مـن قـال ابـن حبیـب كـان فـي الكوفـ  )٣(فقـال واهللا ألؤدَِّبّنـه

عـن الضـحاك ابـن عثمـان قـال قـال عـروة بـن  )٤...( الحجاز فكـان مـن یسـمع الغنـاء ویشـرب النبیـذ

عـن موسـى بـن  )٥...( أذینة كان الحزین الكناني الشـاعر صـدیقا ألبـي وكـان عشـیرا لـه علـى النبیـذ

داد وفـــیهم النمـــري وكـــانوا علـــى نبیـــذ فـــأبى عبـــد اهللا التمیمـــي أن جماعـــة مـــن الشـــعراء اجتمعـــوا ببغـــ

منصــور أن یشــرب معهــم فقــالوا لــه إنمــا تعــاف الشــرب ألنــك رافضــي وتســمع وتصــغي إلــى الغنــاء 

حدثني عافیة بن شبیب بـن خاقـان التمیمـي أبـو معمـر قـال كـان )  ٦ع ...(ولیس تركك النبیذ من ور 

 )٧(وعشــرته لــه حتــى شــرب النبیــذلمطیــع بــن إیــاس معامــل مــن تجــار الكوفــة فطالــت صــحبته إیــاه 

أخبرني جحظة قال حدثني سوار بن أبي شراعة قـال حـدثني عبـد اهللا بـن محمـد بـن یسـیر قـال كـان 

أبي مشغوفا بالنبیذ مشتهرا بالشرب وما بات قط إال وهو سكران وما نبـذ قـط نبیـذا وٕانمـا كـان یشـربه 

هــاد ولــم تمكنــه معــه الحركــة إلــى عنــد إخوانــه ویستســقیه مــنهم فأصــبحنا بالبصــرة یومــا علــى مطــر 

حــدثني ابــن عــروة بــن أذینــة قــال كــان  )٨...( قریــب مــن إخوانــه وال بعیــد وكــاد یجــن لمــا فقــد النبیــذ

إسـحاق بـن إبـراهیم  عـن محمـد بـن جبـر قـال دخلنـا علـي )٩(الحزین صدیقًا ألبي وعشیرًا على النبیذ

علویـه وأحمـد بـن المكـي وهـم یتحـدثون الموصلي نعوده من علة كان وجدها فصادفنا عنده مخارقـًا و 

فاتصل الحدیث بینهم وعرض إسحاق علیهم أن یقیموا عنده لیتفرج بهم ویخرج إلـیهم سـتارته یغنـون 

وغنـوا فغنـى مخـارق أو   من ورائها ففعلوا وجاء محمد بن حمزة فاحتبسه إسحاق معهم ووضع النبیـذ

صــانعه وطــال مراؤهمــا فــي ذلــك وٕاســحاق علویــه صــوتًا مــن الغنــاء القــدیم فخالفــه محمــد فیــه وفــي 

                                                
  /ذكر ابن جامع وخبره٦/٣١٢) المصدر نفسھ / ١
  /أخبار حسین بن الضحاك٧/١٨٣المصدر نفسھ / ) ٢
  /أخبار الحسین بن الضحاك٧/١٨٦/) المصدر نفسھ  ٣
  /نسب إسماعیل بن عمار١١/٣٦٧) المصدر نفسھ / ٤
  /نسب األفوه ألودي١٢/٢٢١المصدر نفسھ / ) ٥
  /أخبار منصور النمري١٣/١٧٢) المصدر نفسھ / ٦
 /أخبار مطیع بن إیاس١٣/٣٤١) المصدر نفسھ / ٧
 /أخبار محمد بن یسیر ١٤/٥٠) المصدر نفسھ / ٨
  /أخبار الحزین ونسبھ١٥/٣٢٢نفسھ /) المصدر  ٩
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كــان البــن بــیض صــدیق عامــل مــن عمــال ابــن هبیــرة  )١...( ســاكت ثــم تحاكمــا إلیــه فحكــم لمحمــد

فاســتودع رجــال ناســكا ثالثــین ألــف درهــم واســتودع مثلهــا نبیــذیا فأمــا الناســك فبنــى بهــا داره وتــزوج 

  :اله فقال حمزة بن بیض فیهماالنساء وأنفقها وجحده وأما النبیذي فأدى إلیه األمانة في م

  )٢(وٕان قیل یشرب ال ُیقِلع*** النبیِذ  أهلفال تنِفرنَّ ِمَن 

   ...مارى أبو شراعة ورجل من أهل بغداد في النبیذ فجعل البغدادي یذم نبیذ التمرت

  وأعوز أبا شراعه یومئذ النبیذ فطلب من ندیمین كانا له فاعتل أحدهما بحالوة نبیذه واآلخر 

كــان بكــر بــن خارجــة رجــال مــن أهــل الكوفــة مــولى لبنــي أســد وكــان وراقــا ضــیق  )٣...( بحموضــته

  )٤(العیش مقتصرا على التكسب من الوراقة وصرف أكثر ما یكسبه إلى النبیذ

  :ورد اللفظ في قوله 

من شرب النبیذ منكم فلیشربه زبیبا فردا أو تمرا فردا   قال رسول اهللا  عن أبي سعید الخدري قال((

  ))أو بسرا فردا

  ).٥إذا أسكر فهو من الشراب الحرام(

 وحكــيالنبیـذ : معــروف واحــد األنبــذه والنبیــذ مــا نبــذ مــن عصــیر العنــب ونحــوه وقــد نبــذا النبیــذ وأنبــذه 

رًا أو زبیبــًا فینبــذه فــي وعــاء أو اللحیــاني نبــذ تمــرًا جعلــه نبیــذا وســمى نبیــذا ألن الــذي یتخــذه یأخــذ تمــ

سقاء علیه الماء ویتركه حتى یفور فیصیر مسكرًا والنبیـذ الطـرح وهـو مـا لـم یسـكر حـالل فـإذا أسـكر 

ــُذ  أي ) ســ٦حــرم ویقــال للخمــر المعتصــره مــن العنــب نبیــذ كمــا یقــال للنبیــذ خمــر( مي  النَِّبیــُذ  ألنــه ُیْنَب

  .)٧(یترك حتى یشتد

ي هــذا المطلــب مــن أسـماء الخمــر اختلفــت المســمیات ولكــن معناهــا واحــد وهــي كـل األلفــاظ الــواردة فــ

مشـروبات حــرام وقــد حرمهــا اإلســالم وذلــك ألنهــا تضــر بالكلیــات الخمســة الــدین ، والعقــل ، والــنفس، 

هذه األلفاظ الخاصة بالخمر لكي یعرفها الناس ویتجنبوها خاصة وأنهـا  تُ والمال ، والِعرض وقد ذكر 

عطیل اإلنسان من أداء العبادات والعمل ألنهـا تغیـب العقـل ویكـون غیـر قـادر علـى تكون سبب في ت

  التمییز والتركیز والنصوص السابقة توضح لنا ذلك.

                                                
  /نسب محمد بن حمزة١٥/٣٤٧) األغاني / ١
  /أخبار حمزة بن بیض١٦/٢٢٠) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار أبي شراعة٢٣/٣٣) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار بكر بن خارجة٢٣/١٩٧) المصدر نفسھ / ٤
  ١٩٨٧والزبیب مخلوطین/ح/رقم//كتاب األشربة /باب كراھة انتباذ التمر ٣/١٥٧٤) أخرجھ مسلم/ ٥
  ) لسان العرب/مادة/ن، ب،ذ ٦
  ) المصباح المنیر/ المادة السابقة نفسھا ٧



٢٩٧ 
 

  

  )٩جدول رقم (

  جدول التالي يبين ألفاظ الطعام الواردة في كتاب األغاني

  

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

  ٤٨      التمر

  ٤٤      اللحم

  ٢٦      الفاكهة

  ١٤      السمن

  ١٠      الدجاج

  ٧      الشعير

  ٦  معرب بالوذة  أعجمي  الفالوذ

  ٥      الحنطة

  ٥      األقط

  ٤  فارسي معرب  أعجمي  الخاميز

  ٤      الزيت

  ٣      الثريد

  ٢      الزبيب

  ٢      كباب

  ١      الخزيرة

  ١  معرب سنكباج  أعجمي  السكباج

  ١      شوانيز

  ١      الناطف

  

  

  

  )١٠رقم(جدول 

  الجدول التالي يبين ألفاظ الشراب الواردة في كتاب األغاني

  



٢٩٨ 
 

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

  ٢٠٥      الخمر

  ١١١      النبيذ

  ٥٥      الصهباء

  ٥٠      اللبن

  ٤٦      المدامة

  ٤٢      القهوة

  ٣٨      العسل

  ٢٧      العقار

  ١٦      الشمول

  ١١      الراح

  ١٠      القرقف

  ٤      الفضيخ

  ٣  معرب  أعجمي  الخندريس

  ٢      السالف

  ١  رومي  أعجمي  الرساطون

  ١      الكسيس
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   ادت

  

  

  علميةالتالي يبين ألفاظ الحياة ال الشكل

  

  الحياة العلميةحقل ألفاظ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ألفاظ المشتغلين 

 بالحياة العلمية
 ألفاظ رجال الدين

 الطب والفلسفةألفاظ  ألفاظ المذاهب



٣٠١ 
 

  

  ا اول

ة ا ظ  اأ  

)، ومـن خــالل هـذا الفصــل ١اللغـة أســاس كـل أنــواع النشـاط الثقــافي لالهتـداء إلــى معـالم المجتمعــات(

ســوف نتعــرض لــبعض األلفــاظ الثقافیــة فــي العصــر العباســي والتــي كــان لهــا أثــر كبیــر فــي تكــوین 

  اإلسالمي ونبدأ بألفاظ المشتغلین بالثقافة.المجتمع العربي 

  ومن هذه األلفاظ:

 أدیب .١

  النصوص:

قال حدثنا األصمعي قال وفد عامر بن مالك مالعب األسنة وكـان یكنـى أبـا البـراء فـي رهـط مـن 

بني جعفر ومعه لبید بن ربیعـة ومالـك بـن جعفـر وعـامر بـن مالـك عـم لبیـد علـى النعمـان فوجـدوا 

زیاد العبسي وكان الربیع ندیمًا للنعمان مع رجل من تجار الشام یقـال لـه زرجـون عنده الربیع بن 

قــال الحســین بــن مطیــر فــي  )٢(بــن توفیــل وكــان حریفــًا للنعمــان یبایعــه وكــان أدیبــًا حســن الحــدیث

  المهدي قصیدته التي یقول فیها

  )٣(ومن غیر تأدیب الرجال أدیب *** فتى هو من غیر التخلق ماجد

كنـا یومـا فـي مجلـس یزیــد بـن محمـد المهلبـي بسـر مــن رأى  بـن علـي األنبـاري قــال: حـدثني أحمـد

فجـرى ذكـر أبـي العبــر فجعلـوا یـذكرون حماقاتـه وســقوطه فقلـت لیزیـد كیـف كــان عنـدك فقـد رأیتــه 

  ).٤(فقال ما كان إال أدیبا فاضال ولكنه رأى الحماقة أنفق وأنفع له فتحامق

عن أبي بردة عن أبي موسى األشعري رضي (( :ي قوله جاء ذكر اللفظ في السنة النبویة ف

أیما رجل كانت له جاریة فأدبها فأحسن تأدیبها وأعتقها وتزوجها فله : قال النبي  اهللا عنه

  ).٥())أجران وأیما عبد أدى حق اهللا وحق موالیه فله أجران 

                                                
  ١٥٩) علم اللغة المقارن/إبراھیم السامرائي/ص ١
  /نسب لبید وأخباره١٥/٣٥٢) األغاني/ ٢
  /أخبار الحسین بن مطیر١٦/٢٨/المصدر نفسھ )  ٣
  /أخبار أبي العبر ونسبھ٢٣/٢١٢/المصدر نفسھ )  ٤
  ٢/٩٠٠/ج/٢٤٠٩سیده/ح/رقم/) أخرجھ البخاري/كتاب العتق/باب العبد إذا أحسن عبادة ربھ ونصح  ٥



٣٠٢ 
 

َأَدبـًا َألنـه َیـْأِدُب النـاَس ِإلـى الَمحاِمـد وَیْنهـاهم اَألَدُب الذي َیتََأدَُّب به اَألدیُب من الناس ُسـمَِّي  األدیب:

   عن المَقاِبح وَأصل اَألْدِب الدُّعاءُ 

   من قوم ُأدباء وَأدبه فتأدب َعلمه وقال َأبو زید َأُدَب الرَّجُل َیْأُدُب َأَدبًا فهو َأِدیب

  ).١(واَألَدُب الظَّْرُف وُحْسُن التَّناُول

  

  األستاذ .٢

   النصوص:

  قال كان سیاط أستاذ أبي وأستاذ ابن جامع ومن كان في ذلك العصرعن إسحاق 

فاعتل علة فجاءه أبـي وابـن جـامع یعودانـه فقـال لـه أبـي أعـزز علـي بعلتـك أبـا وهـب ولـو كانـت ممـا 

قــال كیــف كنــت لكــم قلنــا نعــم األســتاذ والســید قــال قــد غنیــت لنفســي ســتین صــوتا  یفتــدى لفــدیتك منهــا

  ).٢(ه أبي أفعل ذلك یا أبا وهبفأحب أال تغیروها  فقال ل

بنــي قــیس بــن ثعلبــة أســتاذ الشــعراء فــي الجاهلیــة وجریــر بــن أخبرنــي أحمــد بــن عبیــد اهللا أن أعشــى  

مــن أحســن النــاس غنــاء فــي  ) ، عــن أبــي حشیشــة قــال: كانــت بــذل٣(الخطفــي أســتاذهم فــي اإلســالم

     ).٤(دهرها وكانت أستاذة كل محسن ومحسنة

أعجمیــة ومعناهــا المــاهر بالشــيء وٕانمــا قیــل أعجمیــة ألن الســین والــذال المعجمــة ال كلمــة : اُألســتاذ

كلمــٌة لیســْت ِبَعربیَّــٍة وال ُتوجــد فــي الشِّــْعِر الجــاهلّي ) ٥(یجتمعــان فــي كلمــة عربیــة وهمزتــه مضــمومة

ـُة إذا َعظَُّمــوا الَمْحُبـوب أن یخـاطبوه باُألســتاِذ وٕانمـا َأخـُذوا ذلــك مـ ن المـاهِر ِبَصــْنَعِته واصـطَلَحِت العامَّ

  ).٦(َألنَّه رّبما كاَن َتْحَت یِده ِغلماٌن ُیَؤدُِّبهم فكأنَّه ُأستاٌذ في ُحْسِن األدبِ 

 باتِ الكَ  .٣

  النصوص:

قدمنا على یزید بن عبد الملك أول قـدومنا علیـه مـع معبـد وابـن : حدثني مالك بن أبي السمح قال

نــا بــألف دینــار وكتــب لنــا بهــا إلــى كاتبــه فغــدونا علیــه عائشــة فغنینــاه لیلــة فأطربنــاه فــأمر لكــل واحــد م

                                                
  ) اللسان/مادة/ أ ، د ، ب ـ أنظر المصباح المنیر ١
  /أخبار سیاط ونسبھ٦/١٦٥) األغاني/ ٢
  /أخبار األعشى ونسبھ٩/١٣١/المصدر نفسھ )  ٣
  /ذكر بذل وأخبارھا١٧/٨٠/المصدر نفسھ )  ٤
  ) المصباح المنیر/مادة/ أستاذ ٥
  ) تاج العروس/ المادة نفسھا ٦



٣٠٣ 
 

عــن  )١(بالكتــاب فلمــا رآه أنكــره وقــال أیــؤمر لمــثلكم بــألف دینــار ألــف دینــار ال واهللا وال حبــا وال كرامــة

فخــرج الولیــد ومعــه قــوم مــن خاصــته وموالیــه فنــزل  المــدائني قــال عتــب هشــام علــى الولیــد وخاصــته

على مـاء یقـال لـه األغـدف وخّلـف بالرصـافة كاتبـه عیـاض بـن مسـلم باألبرق بین أرض بلقین وفزارة 

  )٢(مولى عبد الملك لیكاتبه بما یحدث

إن لفظ الكاتب وظیفة ولكن نالحظ أن الموظف یلقب بالكاتب نسبه إلى وظیفتـه كمـا هـو واضـح 

اق عـن حمـاد بـن إسـح )٣في كتاب األغاني( خالد الكاتب هوخالد بن یزید وكان أحد كتـاب الجـیش)(

  )٤(قال حدثني أبي عن أبیه وعن إسماعیل بن جامع عن سیاط عن یونس الكاتب

  جاء ذكر لفظ الكاتب في قوله تعالى:

 M8  7  6  5  4  3     2  19    B  A  @  ?  >  =  <    ;  :

E  D  CF   L )٥(  

   تفسیر اآلیة:

ورسوله : { إذا تداینتم } یعني : إذا قال أبو جعفر : یعني بذلك جل ثناؤه : یا أیها الذین صدقوا اهللا 

تبــایعتم بــدین أو اشــتریتم بــه أو تعــاطیتم أو أخــذتم بــه { إلــى أجــل مســمى } یقــول : إلــى وقــت معلــوم 

وقتموه بینكم وقد یدخل في ذلك القرض والسلم وكـل مـا جـاز [ فیـه ] السـلم مسـمى أجـل بیعـه یصـیر 

ضر الجائز بیعه مـن األمـالك باألثمـان المؤجلـة كـل دینا على بائع ما أسلم إلیه فیه ویحتمل بیع الحا

   ذلك من الدیون المؤجلة إلى أجل مسمى إذا كانت آجالها معلومة بحد موقوف علیه

قال أبو جعفر : یعني جل ثناؤه بقوله : { فاكتبوه } فاكتبوا الدین الذي تداینتموه إلى أجل مسـمى مـن 

  .بیع كان ذلك أو قرض

فقــال  تتــاب الكتــاب بــذلك علــى مــن هــو علیــه هــل هــو واجــب أو هــو نــدبواختلــف أهــل العلــم فــي اك

مــن بــاع إلــى أجــل مســمى أمــر أن یكتــب  مــنهم مــن قــال: و هــو حــق واجــب وفــرض الزم بعضــهم:

عـن ابـن جـریج قولـه : { یـا أیهـا الـذین آمنـوا إذا تـداینتم بـدین ، صغیرا كان أو كبیرا إلـى أجـل مسـمى

  ).٦(دینا فلیكتب ومن باع فلیشهد أدانقال : فمن  }إلى أجل مسمى فاكتبوه

                                                
  /ذكر مالك بن أبي السمح٥/١٢٠األغاني/)  ١
  /أخبار الولید بن یزید٧/١٤/المصدر نفسھ )  ٢
  /أخبار خالد الكاتب٢٠/٢٩١/المصدر نفسھ )  ٣
  /أغاني الخلفاء وأوالدھم٩/٢٨٩/المصدر نفسھ )  ٤
  )٢٨٢) سورة البقرة( ٥
  )٣/١١٥) تفسیر الطبري( ٦



٣٠٤ 
 

الِكتاُب معروف والجمع ُكُتٌب وُكْتٌب َكَتَب الشيَء َیْكتُبه َكْتبًا وِكتابًا  أما في المعاجم فالكاتب هو:

فالِكتاُب ما ُیْكَتُب فیه وقیل الّصحیفة والدَّواُة وأما الكاِتُب والُكتَّاب فمعروفاِن  وِكتابًة وَكتََّبه َخطَّه

ابن اَألعرابي الكاِتُب ِعْنَدهم العالم قال الّله تعالى َأم ِعْنَدُهم الغیُب  وَكتََّب الرجَل وَأْكَتَبه َعلََّمه الِكتاب

َفُهْم َیْكتُبوَن ؟ وفي كتابه ِإلى َأهل الیمن قد َبَعْثُت ِإلیكم كاِتبًا من َأصحابي َأراد عالمًا ُسمِّي به َألن 

ُف الكتابَة َأن عنده العلم والمعرفة وكان الكاِتُب عندهم عزیزًا وفیهم الغالَب على من كان َیْعرِ 

  ).١(قلیالً 

  

 الوراق .٤

  النصوص:

كان بكر بن خارجة رجال من أهل الكوفة مولى لبني أسد وكان وراقا ضیق العیش مقتصرا على 

  )٢(...التكسب من الوراقة وصرف أكثر ما یكسبه إلى النبیذ

معروف وحرفته الِوراقُة ورجل َورَّاق وهو الذي ُیَورِّق ویكتب الجوهري والَوَرُق  والَورَّاقُ  الوّراق هو:

َصْنَعُة  :والِوراقةُ  )٣(المال من دراهم وٕابل وغیر ذلك وقال ابن سیده الَوَرُق المال من اإلبل والغنم

  ).٤(الَوّراق

  نالحظ أیضًا أن لفظة وراق ینسب إلیها الشخص المشتغل بها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ) اللسان/مادة/ ك ، ت ، ب ـ ینظر مختار الصحاح  ١
  /أخبار بكر بن خارجة٢٣/١٧٩) األغاني/ ٢
  ) اللسان/مادة/ و ، ر ، ق ٣
 ) كتاب العین/المادة السابقة نفسھا ٤



٣٠٥ 
 

  

  

  

:ما ا  

�������������������������������������� �

 اإلمام .٥

  النصوص:

كان أبو تمام یستعمله ویراه صاحبا و كان البحتري یتشبه بأبي تمام في شعره ویحذو مذهبه 

   .)١(وٕاماما ویقدمه على نفسه

  بطاعة اللَّه ذي اعتصام ***ُبوِرك هاروُن من إمامٍ 

  ).٢الشعر لمنصور النمري(

كـان النمـري قـد مــدح الفضـل بقصـیدة وهــو مقـیم بـالجزیرة فأوصـلها العتــابي إلیـه واسـترفده لــه  

وسأله استصحابه فأذن له في القدوم فحظي عنده وعرف مذهب الرشید في الشعر وٕارادتـه أن یصـل 

مدحه إیـاه بنفـي اإلمامـة عـن ولـد علـي بـن أبـي طالـب علـیهم السـالم والطعـن علـیهم وعلـم مغـزاه فـي 

مما كان یبلغه من تقـدیم مـروان بـن أبـي حفصـة وتفضـیله إیـاه علـى الشـعراء فـي الجـوائز فسـلك ذلك 

  ) قال ناهض:٣(مذهب مروان في ذلك ونحا نحوه ولم یصرح بالهجاء والسب كما كان یفعل مروان

  )٤(عليٌّ إماُم الحق والَحَسنان *** ومنا ابُن عباٍس ومنا ابن عمِّه 

تاب محمد بن طاهر عن أبي طاهر إن خطیب أهل حمص كان قال أبو الفرج ونسخت من ك

یصلي على النبي على المنبر ثالث مرات في خطبته وكان أهل حمص كلهم من الیمن لم یكن 

  فیهم من مضر إال ثالثة أبیات فتعصبوا على اإلمام وعزلوه فقال دیك الجن

الَة على النَّبيِّ َتَواَلى     قُ  ***َسِمُعوا الصَّ   وا ِشَیعًا وقاُلوا َالَال َفَتَفرَّ

بوا وَرَمى الرِّجاُل رجاال ***ثم استمرَّ على الصالِة إماُمهم        )٥(فتحزَّ

  حدثنا علي بن محمد النوفلي قال حدثني أبي عن أبیه وعمومته وجماعة من شیوخ بني 
                                                

  /أخبار البحتري٢١/٤٤) األغاني/ ١
  /أخبار األبیرد١٣/١٥٦/المصدر نفسھ )  ٢
  النمري/أخبار منصور ١٣/١٥٨/المصدر نفسھ )  ٣
  /أخبار ناھض بن ثومة١٣/١٩٨/المصدر نفسھ )  ٤
  /أخبار دیك الجن ونسبھ١٤/٦٨/المصدر نفسھ )  ٥



٣٠٦ 
 

أنـــه لـــم یصـــل علـــى أحـــد بعـــد رســـول اهللا بغیـــر إمـــام إال ســـكینة بنـــت الحســـین علیـــه  هاشـــم

كـان ابـن منـاذر مـولى صـبیر بـن یربـوع وكـان إمامـا فـي :حدثنا محمد بـن یزیـد النحـوي قـال )١(مالسال

فـن مـن الشـعر   للعطـوى ذكر محمد بن داود في كتاب الشـعراء فقـال كـان)٢(علم اللغة وكالم العرب

لم یسبق إلیه ذهب فیه إلـى مـذهب أصـحاب الكـالم ففـاق جمیـع نظرائـه وخـف شـعره علـى كـل لسـان 

    .)٣(استعمله الكتاب واحتذوا معانیه وجعلوه إماماوروي و 

  فأكِرْم به من إبِن ّعمٍّ َووارث ***إماٌم حوى إرَث النبي محمدٍ 

فلمـا اسـتولى عبـد اهللا بـن یحیـى علـى بـالد الـیمن خطـب النـاس  )٤(الشعر والغناء لمحمـد بـن الحـارث

قـال إنـا نـدعوكم إلـى كتـاب  فحمد اهللا جل وعز وأثنى علیـه وصـلى علـى نبیـه ووعـظ وذكـر وحـذر ثـم

اهللا تعـالى وسـنة نبیـه وٕاجابـة مــن دعـا إلیهمـا اإلسـالم دیننـا ومحمــد نبینـا والكعبـة قبلتنـا والقـرآن إمامنــا 

رضینا بالحالل حالال ال نبغي به بـدیال وال نشـتري بـه ثمنـا قلـیال وحرمنـا الحـرام ونبـذناه وراء ظهورنـا 

  ).٥( وال حول وال قوة إال باهللا

اِإلمــاُم كـل مــن ائــَتمَّ بــه قــوٌم كــانوا علــى الصـراط المســتقیم َأو كــانوا ضــالِّین ابــن اَألعرابــي فــي  :اإلمــام

قوله عز وجل َیْوَم َنـْدُعو كـلَّ ُأنـاٍس بِإمـاِمْهم قالـت طائفـة بكتـابهم وقـال آخـرون بَنبـّیهم وَشـْرعهم وقیـل 

ِتـه وعلــیهم جمیعـًا االئتمــاِمُ◌ بُسـنَّته التــي ِإمـاُم ُأمَّ  بكتابـه الـذي َأحصــى فیـه َعَملــه وسـیُدنا رســوُل اهللا 

ــة وفــي  َمضــى علیهــا ورئــیس القــوم َأمِّهــم ــُتمَّ بــه مــن رئــیٍس وغیــِره والجمــع َأِئمَّ ابــن ســیده واِإلمــاُم مــا اْئ

   التنزیل العزیز فقاِتلوا َأِئمََّة الُكْفر َأي قاِتلوا رؤساَء الُكْفر وقاَدَتهم

ـ ـالة ِإمامـًة ویقال ِإماُمنا هذا َحَسن اِإلمَّ ة َأي َحَسـن الِقیـام بِإمامتـه ِإذا صـلَّى بنـا وَأَمْمـُت القـوَم فـي الصَّ

  ).٦واإلمام الطریق الواضح( وْأتّم به َأي اْقَتَدى به واِإلماُم الِمثال

 الراهب .٦

  النصوص:

وأخبرنـي عیســى بــن الحسـین الــوراق وعمــي الحســن بـن محمــد وحبیــب بــن نصـر المهلبــي قــالوا حــدثنا 

فقــال أعظـك وعلـیكم نـزل القــرآن ،  مــر عابـد براهـب فـي صــومعة فقـال لـه عظنـي شـبة قـال عمـر بـن

                                                
  /أخبار سكینة١٦/١٨١/ األغاني)  ١
  /أخبار ابن مناذر ونسبھ١٨/١٧٤/المصدر نفسھ )  ٢
  /أخبار العطوي٢٣/١٣٣/المصدر نفسھ )  ٣
  /أخبار تویت ونسبھ٢٣/١٨٤/المصدر نفسھ )  ٤
  /خبر عبد هللا بن یحیى٢٣/٢٣٦/المصدر نفسھ )  ٥
  ) اللسان/مادة/ أ ، م ، م ـ أنظر مختار الصحاح ٦



٣٠٧ 
 

سـمعت خالـد بـن یزیـد :أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزیـز قـال حـدثنا عمـر بـن شـبة قـال )١( ونبیكم محمـد

ثم ذكر نحوه وزاد فیه فخرج مـن عنـد الراهـب  الشامیقول إن أمیة وأبا سفیان اصطحبا في تجارة إلى 

فقال له أبو سفیان إن بك لشرا فما قصـتك قـال خیـر أخبرنـي عـن عتبـة بـن ربیعـة كـم سـنه  وهو ثقیل

فقـال لـه  سـفیان: بـل رفعتـه فقـال أبـو، فقـال لـه وضـعته، وقال أخبرني عن مالـه فـذكر مـاال فذكر سنا

وكـان الراهـب أشـیب وأخبـره أن األمـر لرجـل مـن  قـال إن صاحب هذا األمر لیس بشـیخ وال ذي مـال

   .)٢(قریش

َرِهَب خـاف وبابـه طـرب و َرْهبـًة أیضـا بـالفتح و ُرهبـا بالضـم ورجـل َرَهُبـوٌت بفـتح الهـاء أي الَراِهب : 

ــُب التعبــد ــُة بفــتح الــراء فیهمــا و التََّرهُّ ترهــب ) ٣(مرهــوب و الرَّاِهــُب المتعبــد ومصــدره الرَّْهَبــُة و الرَّهَباِنیَّ

 مـدحهم علیهـا ابتـداء ثـم  }َوَرْهَباِنیَّـًة اْبتَـَدُعوَها  {والرَّْهَباِنیَّـُة  مـن ذلـك قـال تعـالى  الّراهب انقطع للعبـادة

  ).٤(ألن كفرهم بمحمد أحبطها }َفَما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعاَیِتَها  {ذمهم على ترك شرطها بقوله 

  

 العالم .٧

  النصوص:

أن یونس سئل عن جریر والفرزدق واألخطل أیهم أشعر قال أجمعت ال إسحاق وحدثني أبو عبیدة ق

حدثني علي بن مهدي قال أجمع العلماء بالبصرة أنه لیس في هجاء حماد  )٥(العلماء على األخطل

  ).٦(عجرد لبشار شيء جید إال أربعین بیتا معدودة ولبشار فیه من الهجاء أكثر من ألف بیت جید

  ى:جاء ذكر اللفظ في قوله تعال

 M¬  «  ª   ©   ̈  §  ¦®   ́  ³  ²  ±  °  ¯µ   

    º   ¹   ̧ ¶L)٧(  

  تفسیر اآلیة:

                                                
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/١٠٥) األغاني/ ١
  /ذكر أمیة بن أبي الصلت٤/١٣١/المصدر نفسھ )  ٢
  ) مختار الصحاح/مادة/ر، ه ، ب ٣
  ) المصباح المنیر/مادة/ر، ه ، ب ٤
  /ذكر األخطل وأخباره٨/٣٠٢األغاني/)  ٥
  /أخبار حماد عجرد١٤/٣٤١/المصدر نفسھ )  ٦
  )٢٨) سورة فاطرـ أیة( ٧



٣٠٨ 
 

بـالحمرة  وقوله { ومن الناس والدواب واألنعام مختلف ألوانه } كما من الثمرات والجبال مختلـف ألـوان

تعـالى ذكـره : وقوله { إنما یخشى اهللا من عباده العلماء } یقـول .والبیاض والسواد والصفرة وغیر ذلك

إنما یخاف اهللا فیتقي عقابه بطاعتـه العلمـاء بقدرتـه علـى مـا یشـاء مـن شـيء وأنـه یفعـل مـا یریـد ألن 

الـذي قلنـا فـي ذلـك  وبنحـو من علم ذلك أیقن بعقابه على معصیته فخافه ورهبه خشیة منه أن یعاقب

  ذكر من قال ذلك : قال أهل التأویل

ثني معاویة عن علي عن ابن عبـاس قولـه { إنمـا یخشـى حدل : ثنا عبد اهللا قا حدحدثني علي قال :

  اهللا من عباده العلماء } قال : الذین یعلمون أن اهللا على كل شيء قدیر

إن اهللا عزیـــز فـــي انتقامـــه ممـــن كفـــر بـــه غفـــور  ذكـــره:وقولـــه { إن اهللا عزیـــز غفـــور } یقـــول تعـــالى 

  ).١(لذنوب

والعاِلُم والَعالَُّم قال اهللا عز وجل وهـو الَخـالَُّق الَعِلـیُم وقـال من صفات اهللا عز وجل الَعِلیم  العالم:

عاِلُم الَغْیِب والشَّهادِة وقال َعالَّم الُغیوب فهو اُهللا العالُم بمـا كـان ومـا یكـوُن َقْبـَل َكْوِنـه وِبَمـا یكـوُن 

ن وما یكون وال یخفى علیـه خافیـٌة وَلمَّا یُكْن بْعُد َقْبل أن یكون لم َیَزل عاِلمًا وال َیزاُل عالمًا بما كا

فــي األرض وال فــي الســماء ســبحانه وتعــالى أحــاَط ِعْلُمــه بجمیــع األشــیاء باِطِنهــا وظاهِرهــا دقیِقهــا 

قال بعضهم العالُم الـذي َیْعمـُل بمـا َیْعَلـم قـال وهـذا یؤیـد قـول ابـن عیینـة  وجلیِلها على أتّم اإلْمكان

  ).٢(والِعْلُم نقیُض الجهل

  

 الَفِقیه .٨

  النصوص:

كان عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أبي عمار من بني جشم بن معاویة وكان  :قال أیوب بن عبایة

قال أبو الفرج نسخت من كتاب عبد اهللا بن   )٣...( فقیها عابدًا من عباد مكة یسمى القس لعبادته

المعتز حدثني العجلي قال حدثني أبو دهمان قال كان أبو حنیفة الفقیه صدیقا لحماد عجرد فنسك 

أبو حنیفة وطلب الفقه فبلغ فیه ما بلغ ورفض حمادا وبسط لسانه فیه فجعل حماد یالطفه حتى 

ي الرمة فأنشد یوما قصیدة له وأعرابي من كان صالح بن سلیمان راویة لشعر ذ )٤(یكف عن ذكره

                                                
  ١٠/٤٠٩) تفسیر الطبري/ ١
  ) اللسان/ مادة/ ع ، ل ، م ٢
  /ذكر سالمة القس٨/٣٥٢) األغاني/ ٣
  /أخبار حماد عجرد١٤/٣٢٦/ األغاني)  ٤



٣٠٩ 
 

أخبرني  )١(لفقیه تحسن ما تتلوه وكان یحسبه قرآنا -أي أنك  -بني عدي یسمع فقال أشهد عنك 

سأل إسحاق الموصلي المأمون أن یكون : جعفر بن قدامة قال حدثني علي بن یحیى المنجم قال

ین فإذا أراده للغناء غناه فأجابه إلى ذلك ثم دخوله إلیه مع أهل العلم واألدب والرواة ال مع المغن

قال الجاحظ أبو األسود الدؤلي معدود  )٢(سأله بعد حین أن یأذن له في الدخول مع الفقهاء فأذن له

في طبقات من الناس وهو في كلها مقدم مأثور عنه الفضل في جمیعها كان معدودا في التابعین 

  ).٣(والفرسان واألمراء والدهاة والنحویینوالفقهاء والشعراء والمحدثین واألشراف 

  جاء ذكر اللفظ في الحدیث النبوي هو:

من یرد اهللا به خیرا  :یقول سمعت النبي :قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویة خطیبا یقول ((

یفقهه في الدین وٕانما أنا قاسم واهللا یعطي ولن تزال هذه األمة قائمة على أمر اهللا ال یضرهم من 

  ).٤())خالفهم حتى یأتي أمر اهللا

الِفْقُه العلم بالشيء والفهـُم لـه وغلـَب علـى ِعْلـم الـدین لِسـیاَدِته وشـرفه وَفْضـِله علـى سـائر َأنـواع العلـم 

وحكــى  ابــن سـیده وقــد َفقُـه َفقاَهـًة وهــو َفِقیـٌه مــن قـوم ُفَقهـاَء واألُنثــى َفِقیهـة نجُم علـى الثَُّریَّـاكمـا غلـب الــ

اللحیاني نسوة ُفَقهاء وهي نادرة قال وعندي َأن قائل ُفَقهاء من العـرب لـم َیْعتَـدَّ بهـاء التْأنیـث ونظیرهـا 

  ).٥(بشيء فهو َفقیهٌ  ورجل َفقیٌه عالٌم وكل عالم ، والفقه الفطنةنسوة ُفَقراء

 الُمْحِدث .٩

  النصوص:

وواله عبد الملك بن مروان مكة وأخوه عكرمة خالد بن الحارث أحد شعراء قریش المعدودین الغزلیین 

حـدثنا حـاتم  )٦(بن خالد المخزومي محدث جلیل من وجوه التابعین قد روى عن جماعة من الصحابة

كــان سـاجدا فركـب الحســن والحسـین علـى ظهــره  بـن قبیصـة قــال سـمع السـید محــدثا یحـدث أن النبـي

  ).٧(فقال عمر رضي اهللا عنه نعم المطي مطیكما

                                                
  وخبره/ذكر ذي الرمة ١٨/١١/ المصدر نفسھ)  ١
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٢٩٦/ المصدر نفسھ)  ٢
  /أخبار أبي األسود الدؤلي١٢/٣٤٩/المصدر نفسھ )  ٣
  ١/٣٩/ج/٧١) أخرجھ البخاري/كتاب العلم/باب من یرد هللا بھ خیراً یفقھھ في الدین/ح/رقم/ ٤
  ھـ‘ ) اللسان/مادة/ ف ، ق  ٥
  المخزومي/أخبار الحارث بن خالد ٣/٣٠٩) األغاني/ ٦
  /أخبار السید الحمیري٧/٢٧٨/المصدر نفسھ )  ٧
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كان من عرب خراسان ومنشؤه ببغداد ولم تزل حدثني صالح بن عبد الوهاب أن العباس بن األحنف 

كـــان أبـــو األســـود الـــدؤلي مـــن وجـــوه التـــابعین وفقهـــائهم ) ١(العلمـــاء تقدمـــه علـــى كثیـــر مـــن المحـــدثین

دثیهم وقد روى عن عمر بـن الخطـاب وعلـي بـن أبـي طالـب رضـي اهللا عنهمـا فـأكثر وروى عـن ومح

ابــن عبــاس وغیــره واســتعمله عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان وعلــي بــن أبــي طالــب رضــي اهللا 

 عـنهم وكــان مـن وجــوه شـیعة علــي وذكـر أبــو عبیـدة أنــه أدرك أول اإلسـالم وشــهد بـدرا مــع المســلمین

محـدثا جلـیال وقـد روى عنـه وجـوه المحـدثین وكبـراء  المجید بـن عبـد الوهـاب الثقفـي وكـانعبد  )٢...(

   )٣( الرواة

  )٤(  M      s  r      q  pL جاء ذكر اللفظ في قوله تعالى: 

  تفسیر اآلیة:

  بالنبوة قال:عن مجاهد في قوله { وأما بنعمة ربك فحدث } 

سـعید بـن إیـاس الجریـري عـن أبـي نضـرة قـال كــان حـدثني یعقـوب قـال : ثنـا ابـن علیـة قـال : ثنـا 

  ).٥(شكر النعم أن یحدث بها المسلمون یرون أن من

الَحــِدیُث نقــیُض القــدیم والُحــُدوث نقــیُض الُقْدمــِة َحــَدَث الشــيُء َیْحــُدُث ُحــُدوثًا وَحداثــًة   :المحــدث

    الَحِدیُث الخبر قلیله وكثیره وجمعه أحادیثُ  )٦(وَأْحَدثه هو فهو ُمْحَدثٌ 

  ).٧(الُمَحدُِّث بفتح الدال وتشدیدها الرجل الصادق الظن 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  /أخبار العباس بن األحنف ٨/٣٦٨/ األغاني)  ١
  /أخبار أبي األسود الدؤلي ونسبھ١٢/٣٤٦/ المصدر نفسھ)  ٢
  /أخبار ابن مناذر ١٨/١٧٤/المصدر نفسھ  ) ٣
  )١١) سورة الضحى أیة ( ٤
  ١٢/٦٢٥) تفسیر الطبري/ ٥
  ، ي ، ث ) اللسان/مادة/ ح ٦
  ) مختار الصحاح/المادة نفسھا ٧
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ا ا  

��������������������� �

ْنَدقة .١٠  الزَّ

   النصوص:

ذكر عبد اهللا بن مسـلم عـن الثقفـي عـن إبـراهیم بـن عمـر والعـامري قـاال كـان بالكوفـة ثالثـة نفـر یقـال 

وحمـــاد الراویــة یتنـــادمون علــى الشـــراب ویتناشـــدون  مــاد بـــن الزبرقــانحلهــم الحمـــادون حمــاد عجـــرد و 

حـدثني  ).١(األشعار ویتعاشرون معاشرة جمیلة وكانوا كأنهم نفس واحدة وكانوا یرمون بالزندقة جمیعـا

إبراهیم بن یزید الخشـاب قـال كـان ابـن معاویـة صـدیقا للحسـین بـن عبـد اهللا بـن عبیـد اهللا بـن العبـاس 

وعبد اهللا بن معاویة یرمیان بالزندقة فقال الناس إنمـا تصـافیا علـى بن عبد المطلب وكان حسین هذا 

حـدثني علـي بـن محمـد النـوفلي عـن ). ٢...( من أجلـه راخل بینهما شيء من األشیاء فتهاجذلك ثم د

حـدثنا  ).٣(أبیه وعمومته أن مطیـع بـن إیـاس وعمـارة بـن حمـزة مـن بنـي هاشـم وكانـا مـرمیین بالزندقـة

یــه قــال كــان حفــص بــن أبــي وزة صــدیقا لحمــاد عجــرد وكــان حفــص مرمیــا حمــاد بــن إســحاق عــن أب

  .)٤(بالزندقة

ْنَدقــُة  ْنـِدیُق القائـل ببقـاء الـدهر فارسـي معـرب وهـو بالفارســیة َزْنـِد ِكـَراْي یقـول بـدوام بقـاء الـدهر والزَّ الزِّ

ْنــِدیُق معــروف  ْنــِدیُق منــه ألنــه ضــّیق علــى نفســه التهــذیب الزِّ ــیُق وقیــل الزِّ ــه أنــه ال یــؤمن الضِّ وَزْنَدَقُت

ْنـِدیقُ ) وقـال صــاحب القــاموس ٥(بـاآلخرة وَوْحدانّیــة الخــالق بوِبیَّــِة أو هــو  الزِّ َمــن ال ُیـْؤِمُن بــاآلِخَرِة وبالرُّ

  ).٦(یمانَ اإلَمن ُیْبِطُن الُكْفَر وُیْظِهُر 

 الشِّیعة .١١

  النصوص:

أن معاویـة لمـا وجـه بسـر بـن وقال أبو عمـرو الشـیباني كـان بـدء حـدیث النابغـة وأوس بـن مغـراء 

أرطــأة الفهــري لقتــل شــیعة علــي بــن أبــي طالــب رضـــي اهللا تعــالى عنــه قــام إلیــه معــن بــن یزیــد بـــن 

                                                
  /أخبار حماد الراویة ونسبھ٦/٨٣) األغاني/ ١
  /خبر عبد هللا بن معاویة ونسبھ١٢/٢٧٢/المصدر نفسھ )  ٢
  /نسب مطیع بن إیاس١٣/٣٠٦/المصدر نفسھ )  ٣
  /إخبار حماد عجرد ونسبھ١٤/٣٤٣/المصدر نفسھ )  ٤
  ) اللسان/مادة/ ز ، ن ، د ، ق ٥
  القاموس المحیط/المادة السابقة نفسھا)  ٦
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یـا أمیـر المـؤمنین  : األخنس السلمي وزیاد بـن األشـهب بـن ورد بـن عمـرو بـن ربیعـة بـن جعـدة فقـاال

نســألك بــاهللا وبــالرحم أال تجعــل لبســر علــى قــیس ســلطانا فیقتــل قیســا بمــن قتلــت بنــو ســلیم مــن بنــي 

قال حدثنا ابن سعد عن الواقدي وذكر بعض ذلـك ابـن األعرابـي فـي روایتـه عـن المفضـل  )١...(فهر

یومــا علــى وقــد دخــل حــدیث بعضــهم فــي حــدیث اآلخــرین أن المختــار بــن أبــي عبیــد خطــب النــاس 

المنبــر فقــال لتنــزلن نــار مــن الســماء تســوقها ریــح حالكــة دهمــاء حتــى تحــرق دار أســماء وآل أســماء 

، )٢الســالم( وكــان ألســماء بــن خارجــة بالكوفــة ذكــر قبــیح عنــد الشــیعة یعدونــه فــي قتلــة الحســین علیــه

اله إلــى حــدثني محمــد بــن عبــد اهللا بــن مالــك قــال حــدثني أبــي قــال وجــه المهــدي نصــیبا الشــاعر مــو 

الیمین في شراء إبل مهریة ووجه معـه رجـال مـن الشـیعة وكتـب معـه إلـى عاملـه علـى الـیمن بعشـرین 

ألف دینار قال فمد أبو الحجناء یده فـي الـدنانیر ینفقهـا فـي األكـل والشـرب وشـراء الجـواري والتـزویج 

  )٣(فكتب الشیعي بخبره إلى المهدي فكتب المهدي في حمله موثقا في الحدید

  لفظ الشیعة في قوله تعالى: جاء

 M  -  ,  +  *   )  (L )٤(  

    تفسیر اآلیة:

   أي أشباهكم ونظراءكم في الكفر من األمم وقیل أتباعكم 

وأعوانكم { فهل من مدكر } یتذكر ویتعظ بالمواعظ ویعلم أن ذلك حق فیخاف العقوبة وأن یحل 

  ).٥( به ما حل باألمم السالفة

   المعاجم هو:تعریف لفظ الشیعة في 

الشِّیعُة القوم الذین َیْجَتِمعون على اَألمر وكلُّ قوم اجَتَمعوا على َأْمر فهم ِشیعٌة وكلُّ قوم َأمـُرهم واحـد 

َیْتَبُع بعُضهم رْأي بعض فهم ِشَیٌع قال اَألزهري ومعنى الشیعة الذین یتبع بعضـهم بعضـًا ولـیس كلهـم 

قوا دِ  یـَنهم وكـانوا ِشـَیعًا كـلُّ ِفْرقـٍة تكفِّـر الفرقـة المخالفـة لهـا یعنـي بـه متفقین قال اهللا عز وجل الذین فرَّ

   الیهود والنصارى

وَأصــُل الشِّــیعة الِفرقــة مــن النــاس ویقــع علــى الواحــد واالثنــین والجمــع والمــذكر والمؤنــث بلفــظ واحــد 

لـیهم َأجمعـین حتـى ومعنى واحد وقد غَلب هذا االسـم علـى مـن َیتَـوالى َعِلی�ـا وَأهـَل بیتـه رضـوان اهللا ع

                                                
  /ذكر النابغة الجعدي٥/١٥) األغاني/ ١
  /أخبار عبد هللا بن الزبیر١٤/٢٤٤/المصدر نفسھ )  ٢
  /أخبار نصیب األصغر٢٣/٧/المصدر نفسھ )  ٣
  )٥١) سورة القمر/أیة( ٤
  ٥/١٨٣) فتح القدیر/ ٥
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صار لهم اسمًا خاّصًا فِإذا قیل فالن من الشِّیعة ُعِرف َأنه منهم وفـي مـذهب الشـیعة كـذا َأي عنـدهم 

  ).١(والشِّیعُة الِفْرقةُ  وَأصل ذلك من الُمشاَیعِة وهي الُمتاَبعة والُمطاَوعة

  

 الُمْعَتِزلة .١٢

  النصوص:

ن علیـه مـن النسـك والتألـه وعظتـه المعتزلـة قال محمد بن یزید ولما عدل محمد بن مناذر عما كـا

فلم یتعظ وأوعدته بالمكروه فلم یزدجـر ومنعـوه مـن دخـول المسـجد فنابـذهم وطعـن علـیهم وهجـاهم 

وكان یأخـذ المـداد باللیـل فیطرحـه فـي مطـاهرهم فـإذا توضـؤوا بـه سـود وجـوههم وثیـابهم وقـال فـي 

  توعد المعتزلة إیاه 

بت الَقبائُل ُكْنتُ    )٢( ِثَقِتي ِلُكّل ُمِلمٍَّة وفِظیع *** مُ وٕاذا تحزَّ

حدثنا الفضل بن محمد الیزیدي قال جاء عمي إبراهیم إلى هارون بن المأمون فصادفه قد خال 

  هو وجماعة من المعتزلة فلم یصل إلیه وحجب عنه فكتب إلیه

  )٣(وهُم لَدیكم ُبكرًة وعشیه ***آتیكُم شوقًا فال ألقاُكُم 

ظهرت في العصر العباسي للداللة على فرقـة مـن الفـرق اإلسـالمیة التـي انتشـرت فـي الُمْعَتِزلة لفظة 

  )٤ذلك العصر وكانت هذه الفرقة تمثل أهم الظواهر الفكریة والدینیه في ذلك الوقت(

ون َأهـَل ُیَلقَّبـون الُمْعَتِزلـة زعمـوا َأنهـم اْعَتَزلـوا ِفَئتـي الضـاللة عنـدهم َیْعُنـ الُمْعَتِزلة هم قـوم مـن القدریـة 

السُّنَّة والجماعِة والَخَوارَج الذین َیْسَتْعِرضون الناَس َقْتًال وَمرَّ َقتـادُة بعمـرو بـن ُعَبْیـد بـن بـاٍب فقـال مـا 

  ).٥(هذه الُمْعَتِزلة ؟ فُسمُّوا الُمْعَتِزلة

  

 النَّاُموس .١٣

  النصوص:

ة بـن نوفـل أن خدیجـة بنـت خویلـد انطلقـت بـالنبي حتـى أتـت بـه ورقـ: عن الزهري عن عائشـة

بن أسد بن عبد العزى وهو ابن عم خدیجة أخي أبیها وكان امرأ تنصر في الجاهلیة وكان یكتب 

                                                
  ) اللسان/مادة/ ش ، ي ، ع ١
  ابن مناذر /أخبار١٨/١٧٦) األغاني/ ٢
  /أخبار إبراھیم٧٠ع،٢/المصدر نفسھ )  ٣
  ٤/١٠) ظھر اإلسالم/ج ٤
  ) اللسان/مادة/ ع، ز، ل ـ انظر القاموس المحیط ٥
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الكتاب العبراني فیكتب بالعبرانیة من اإلنجیل ما شاء أن یكتب وكان شیخا كبیرا قـد عمـي فقالـت 

 خبـر مـا خدیجة أي ابن عم اسمع من ابن أخیك قال ورقة یابن أخي ماذا تـرى فـأخبره رسـول اهللا

لیتنـي  ارأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزله اهللا تبارك وتعالى على موسى یـا لیتنـي فیهـا جـذع

  :اهللا  أكون حیا إذ یخرجك قومك قال رسول

أو مخرجـي هـم قـال ورقـة نعـم لـم یـأت رجـل قـط بمثـل مـا جئـت بـه إال عـودي وٕان یـدركني یومـك 

  .توفيألنصرنك نصرا مؤزرا ثم لم ینشب ورقة أن 

أن خدیجة كانت تأتي ورقـة بمـا یخبرهـا رسـول اهللا أنـه یأتیـه فیقـول : عن هشام بن عروة عن أبیه

ورقــة لــئن كــان مــا یقــول حقــا إنــه لیأتیــه النــاموس األكبــر نــاموس عیســى ابــن مــریم الــذي ال یجیــزه 

  ).١(أهل الكتاب إال بثمن ولئن نطق وأنا حي ألبلین فیه هللا بالء حسنا

النَّاُموس ِوعاء الِعْلم والنَّاموس جبریل صلى اللَّه على نبینا محمد وعلیه وسلم وَأهل  الناموس هو:

الكتاب یسمون جبریـل علیـه السـالم النـاموس وفـي حـدیث الَمْبَعـث َأن خدیجـة رضـوان اللَّـه علیهـا 

ال ِإن كـان مـا ِلَوَرَقة بن َنْوَفل وهو ابن عمها وكان نصرانّیًا قد قرَأ الكتب فق وصفت َأمر النبي 

تقولین حّقًا فِإنه لَیْأِتیه الناُموس الذي كان یْأتي موسى علیه السالم وفي روایة ِإنه لیْأتیه النَّـاموس 

اَألكبــر َأبـــو عبیـــد النـــاُموس صـــاحب ســـر المِلـــك َأو الرجــل الـــذي یطلعـــه علـــى ِســـرِّه وبـــاطن َأمـــره 

  .ِسرِّهویخصه بما یستره عن غیره ابن سیجه ناُموُس الرجل صاحُب 

وقیل الناُموس صاحب ِسّر الخیـر والجاُسـوُس صـاحب ِسـّر الشـر وَأراد بـه َوَرَقـُة جبریـَل علیـه السـالم 

  ).٢(َألن اللَّه تعالى خصه بالوحي والغیب اللذین ال یطَّلع علیهما غیره

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  /ذكر ورقة بن نوفل٣/١١٤) األغاني/ ١
  ) اللسان/مادة/ ن ، م ، س ـ انظر مختار الصحاح  ٢
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اا ا  
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 الِحَجامة: .١٤

  النصوص:

بن یزید أخبر یحیى بن خالد أن أبا العتاهیة قد نسك وأنه جلس یحجم قال أبو دعامة علي 

فقال أما في بیع  فقال ألم یكن یبیع الجرار قبل ذلك فقیل له بلى،  الناس لألجر تواضعا بذلك

  ).١(الجرار من الذل ما یكفیه ویستغني به عن الحجامة

  جاء لفظ الحجامة في الحدیث النبوي:

عمرو أول شيء سمعت عطاء یقول سمعت ابن عباس رضي اهللا عنهما حدثنا سفیان قال قال ((

  ))وهو محرم احتجم رسول اهللا :یقول

  )٢احتجم من الحجامة وهي شق العرق ومص الدم منه.(

  الحجامة في المعاجم هي:

  .اِإلْحجاُم ضدُّ اِإلْقدام َأْحَجَم عن اَألمر َكفَّ َأو نكص

آللة التي یجمع فیها دم الِحجامة عند المّص قال والِمْحَجُم َأیضًا قال ابن األَثیر الِمْحَجُم بالكسر ا

ام ومنه الحدیث َلْعَقُة َعسٍل َأو َشْرطة ِمْحَجٍم واْحَتَجَم طلب الِحجامة وهو َمْحجومٌ   )٣(ِمْشَرُط الَحجَّ

  ).٤(الِحجامة : ِحْرفُة الحاِجم وهو الحّجام

  

 الطَِّبیِب  .١٥

  النصوص:

  قال أبو العتاهیة:

  )٥(منِّي مما ُأقاِسي وأْلَقى ***َلَعْمري َملَّ الطبیُب وَملَّ األهلُ قد   

                                                
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/١٠) األغاني/ ١
  ١٧٣٨/٢/٦٥٢البخاري/كتاب الحج/باب الحجامة للمحرم/ح/رقم/أخرجھ  ) ٢
  ) اللسان/مادة/ح ، ج ، م ٣
  ) كتاب العین/المادة السابقة نفسھا ٤
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/١٠٧) األغاني/ ٥

ار:معروف شحم النخل واحدتھ ُجمارة وھي شحمة النخل التي في قمة رأسھ تقطع قمتھ ثم تكشط عن  *)الُجّم
  في جوفھا بیضاء كأنھا قطعة سنام ضخمة وھي رخصھ تؤكل بالعسل والكافور(اللسان/مادة/جمر)ُجمارة 
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عن محمد بن الفضل الهاشمي عن سالم األبرش قال لما خرج الرشید إلى طوس هاج به الدم 

أن  عن أبي ذئب عن أبي سهیل أو ابن سهیل .)١*(بحلوان فأشار علیه الطبیب أن یأكل جمارا

عهد لیزید قال ألهل الشام إن أمیر المؤمنین قد كبرت سنه ورق جلده معاویة لما أراد أن یظهر ال

ودق عظمه واقترب أجله ویرید أن یستخلف علیكم فمن ترون فقالوا عبد الرحمن بن خالد بن الولید 

   )٢.(فسكت وأضمرها ودس ابن أثال الطبیب إلیه فسقاه سما فمات

 بعث رسول اهللا : سفیان عن جابر قالعن األعمش عن أبي (( : جاء ذكر اللفظ في قوله

  )٣())إلى أبي بن كعب طبیبا فقطع منه عرقا ثم كواه علیه

    الطِّبُّ عالُج الجسم والنَّفِس رجل َطبٌّ وَطِبیٌب عالم بالطِّبِّ  :الطبیب هو

  َیُطبُّ والُمَتَطبُِّب الذي َیتعاطى ِعلم الطِّبِّ والطَّبُّ والطُّبُّ لغتان في الطِّبِّ وقد َطبَّ 

  ).٤(وَیِطبُّ وَتَطبََّب وقالوا َتَطبََّب له سَأل له اَألِطبَّاَء وجمُع القلیل َأِطبٌَّة والكثیر َأِطبَّاء

  ).٥الطبیب العالم بالطب(

 الَفْلسفة .١٦

  النصوص:

كان علي بن ثابت صدیقا ألبي العتاهیة وبینهما مجاوبات كثیرة في الزهد والحكمة فتوفي علي بن 

  فقال یرثیهثابت قبله 

  والسبیُل التي َسَلك ***ُمْؤِنٌس كان لي َهَلك            

) ٦(قال علي بن الحسین مؤلف هذا الكتاب هذه المعاني أخذها كلها أبو العتاهیة من كالم الفالسفة

له محل من األدب والتصرف في فنونه وروایة الشعر عبید اهللا بن عبد اللهبن طاهر هو:  أبا أحمد

  )٧(والعلم باللغة وأیام الناس وعلوم األوائل من الفالسفة في الموسیقى والهندسة وغیر ذلكوقوله 

  ).٨(الَفْلسفة الِحْكمة َأعجمي وهو الَفْیلسوف وقد َتَفْلَسف :الفلسفة هي

  

                                                
  /نسب مطیع بن إیاس١٣/٣٥٧) األغاني/ ١
 /أخبار المھاجر بن خالد ونسبھ١٦/٢٠٩/المصدر نفسھ )  ٢
  ٤/١٧٣٠) ج/٢٢٠٧) أخرجھ مسلم/كتاب السالم/باب لكل داء دواء/ح/ رقم( ٣
  ، ب ، ب) اللسان/مادة/ ط  ٤
  ) مختار الصحاح/المادة السابقة نفسھا ٥
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤٨ـ  ٤/٤٧) األغاني/ ٦
  /أخبار عبید هللا بن عبد هللا٩/٥١/ المصدر نفسھ)  ٧
  ) اللسان/مادة/ ف ، ل ، س ، ف ٨
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 علم الكیمیاء .١٧

  النصوص:

خالد بن یزید بن أمیة كان من رجاالت قریش سخاء وفصاحة وكان قد شغل نفسه بطلب 

أن محمد بن عمرو بن سعید بن عن مطر مولى یزید بن عبد الملك . )١میاء فأفنى بذلك عمره(الكی

العاصي قدم الشام غازیا فأتى عمته أمیة بنت سعید وهي عند خالد بن یزید بن معاویة فدخل خالد 

أنه فرآه فقال ما یقدم علینا أحد من أهل الحجاز إال اختار المقام عندنا على المدینة فظن محمد 

یعرض به فقال له وما یمنعهم من ذلك وقد قدم قوم من أهل المدینة على النواضح وسلبوك ملكك 

  )٢...(الذي ال تقدر علیه ءوفرغوك لطلب الحدیث وقراءة الكتب وعمل الكیمیا

) وقال الرازي ٣الِكیِمیاء معروفه اسم صنعة قال الجوهري هو عربي وقال ابن سیدة أحسبها أعجمیة(

م یجيء على ) وقال السیوطي ل٤(اُء علم یبحث في خواص العناصر وتفاعالتها وهو عربيالِكیمیِ 

  ).٥والكیمیاء لفظة مولدة یراد بها الحذق( فْعلیاء إال كیمیاء وهو معّرب وسیمیاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  /ذكر خالد ورملة ١٧/٣٤٢) األغاني/ ١
  /ذكر خالد ورملة١٧/٣٤٧/المصدر نفسھ  ) ٢
  اللسان/مادة/ ك ، م ، ي)  ٣
  ) مختار الصحاح/المادة السابقة نفسھا ٤
  ١/٢٤٧) المزھر/ ٥
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  )١٢جدول رقم (  

   الجدول التالي يبين ألفاظ الثقافة الواردة في كتاب األغاني

  

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

  ٣٣٣      الكاتب

  ١٨٢      اإلمام

  ٨٧      الوراق

  ٦٧      الطبيب

  ٥٣      أديب

  ٤٠    أعجمي  ُأستاذ

  ٣٦      الزندقة

  ٣٤      العالم

  ٣٠      الشيعة

  ٢٢      الراهب

  ٨      المحدث

  ٧      المعتزلة

  ٣      الحجامة

  ٣    أعجمى  الفلسفة

  ٣  معرب سيمياء  أعجمى  الكيمياء

  ٣      الناموس

  

وقد حفل كتاب األغاني بمصطلحات ثقافیة كثیرة تبین مجمل العلوم التي أثرت العصر العباسي 

في ذلك الوقت وحتى اآلن معظم الباحثین یستفیدون من تلك الثروة العلمیة الهائلة. والنصوص 

ة مدى التي استشهدت بها في هذه الدراسة تعكس لنا كیف كانت ثقافة ذلك المجتمع ومعرف

  تطور األلفاظ ومعرفة طبیعة الحضارة اإلسالمیة في ذلك الوقت. 

  ). ١إذن فاأللفاظ هي عامل مهم للترابط بین المجتمع وسبب في انتقال الثقافات عبر العصور(
 

                                                
) ألفاظ الحیاة الثقافیة في مؤلفات ابي حیان التوحیدي/طیبة صالح الشزر/مطابع األھرام التجاریة ـ القاھرة ـ  ١

  .٧م (رسالة لنیل درجة الدكتوراة) ص١٩٨٩ھـ ، ١٤٠٩مصر ـ 
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   ادت

  

  

  

  التالي يبين حقل ألفاظ اللهو والطرب الشكل

  

  

  حقل ألفاظ اللهو والطرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ألفاظ الموسيقى ألفاظ اللعب
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بعـــد تــدعیم أركـــان الدولـــة العباســـیة وقـــد اســتفحل أمـــر اللهـــو والطـــرب فــي المجتمـــع العباســـي 

تغیـرت صـورة المجتمــع مـن طــور الجـد والكفــاح إلـى طــور التـنعم والتــرف وسـاعدهم علــى ذلـك وجــود 

العناصـــر الفارســـیة فـــي هـــذا المجتمـــع ومـــا جلبتــــه مـــن أدوات لهـــو وطـــرب وقـــد انخفـــض المســــتوى 

ى قـدر اإلمكـان وبـأي صــورة األخالقـي بسـبب البعـد عـن الــدین وانتشـار الفسـاد وحـب جمـع المــال علـ

نستطیع أن نعمم هذه الصـفات علـى كـل أفـراد المجتمـع ولكـن الغالبیـة العظمـى اتجهـت هـذا  ولكن ال

  ).١االتجاه.(

وقد دخلت على هذا المجتمع كثیر مـن ألفـاظ اللهـو والطـرب كمـا أنـه سـنورد هـذه األلفـاظ الـواردة فـي 

  ك المجتمع واأللفاظ هي:كتاب األغاني التي تؤكد لنا كیف كانت طبیعة ذل

  

  ا اول

������������ �

 البربط .١

  النصوص:

  :  أخبرني محمد بن مزید قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبیه قال

بویع إبراهیم بن المهدي ببغداد وقـد قـل المـال عنـده وكـان قـد لجـأ إلیـه أعـراب مـن أعـراب السـواد 

إبراهیم یسوفهم وال یـرون لـه حقیقـة إلـى أن فجعل  وغیرهم من أوغاد الناس فاحتبس عنهم العطاء

خرج إلیهم رسوله یوما وقد اجتمعـوا وضـجوا فصـّرح لهـم بأنـه ال مـال عنـده فقـال قـوم مـن غوغـاء 

أهل بغداد أخرجوا إلینا خلیفتنا لیغنـي ألهـل هـذا الجانـب ثالثـة أصـوات وألهـل هـذا الجانـب ثالثـة 

  :یام قولهأصوات فتكون عطاء لهم فأنشدني دعبل بعد ذلك بأ

  )٢(خلیفٌة ُمصحُفه الَبْربط ***وهكذا َیرزق قّواده 

  :وقال المدائني حدثني أبو یعقوب الثقفي قال

قال خالد بن عبد اهللا للعریان یا عریان أعجزت عن الشرط حتى أولـي غیـرك فـإن الغنـاء قـد فشـا 

نهن أو سـتا وظهر قال لم أعجز وٕان شئت فـاعزلني فقـال لـه خـذ لـي المغنیـات فأحضـره خمسـا مـ

                                                
  ٢٢١) ألفاظ الحیاة االجتماعیة في أدب الجاحظ/رشیدة عبد الحمید أحمد اللقاني/ ١
  /أخبار دعبل بن علي٢٠/١٦٤) األغاني/ ٢
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فـدعا لهـا بكرسـي إلى واحدة مـنهن بیضـاء دعجـاء كأنهـا أشـربت مـاء الـذهب  فأدخلهن إلیه فنظر

  )١... (فجلست ثم قال لها أین البربط الذي كانت تضرب به 

   الَبْرَبط هو:

العود َأعجمي لیس من َمالهي العرب فَأعربته حین سمعت به التهذیب البربط من مالهي العجم 

شبه بصدر الَبّط والصْدُر بالفارسیة َبْر فقیل َبْرَبٌط وفي حدیث علي بن الحسین ال ُقدَِّسْت ُأمٌَّة 

ثیر َأصله َبْرَبْت فِإن الضارب فیها الَبْرَبُط قال الَبْرَبُط َمْلهاة تشبه العود فارسي معرَّب قال ابن األَ 

قال ابن السكیت وغیره والعرب  )٢(به یضعه على صدره واسم الصدر َبْر والِبْرِبیطیاُء ثیاب 

  ).٣(تسمیه المزهر والعود

  

 الُدف .٢

  النصوص:

عن أبي قبیل قال رأیت الغریض وقال إسحاق في خبره المذكور حدثني محمد بن سالم عن أبـي 

  : الغریض قالقبیل وهو مولى آلل 

شهدت مجمعا آلل الغریض إما عروسـا أو ختانـا فقیـل لـه تغـن فقـال هـو ابـن زانیـة إن فعـل فقـال 

 قـال نعـم قـال أنـت أعلـم بـي واهللا ثـم أخـذ الـدف له بعض موالیه فأنت واهللا كذلك قال أو كذلك أنا

فــألقى  قـال مصــعب حــدثني شـیخ أنــه سـمع حكمــا الــوادي یغنـي فقــال لـه أحســنت )٤فرمـى بــه ...(

  )٥...(الدف وقال للرجل قبحك اهللا تراني مع المغنین منذ ستین سنة وتقول لي أحسنت

الدَّفُّ والدُّفُّ بالضم الذي َیضرب به النساء وفي المحكم الذي ُیْضَرب به وعرف في المعاجم أن 

الحدیث َفْصـُل مـا بـین  والجمع ُدُفوٌف والدفَّاُف صاحُبها والُمَدفُِّف صاِنُعها والُمدفِدُف ضاِرُبها وفي

والـدُّفُّ لغـُة  )٦(الحرام والحالل الصوُت والدفُّ المراد به إعالن النِّكـاح والدْفدفـُة اسـتعجال ضـربها

  ).٧(أهل اِلحجاز في الدَّفِّ الذي ُیضَرُب به والدَّّفاُفة عاِمُلة

  
                                                

  /أخبار خالد بن عبد هللا٣١ـ ٢٢/٣٠) األغاني/ ١
  ) اللسان/مادة/ ب ، ر ، ب ، ط ٢
  ب ، ر ، ب ، ط ) مختار الصحاح/ مادة/ ٣
  /ذكر الغریض وأخباره٢/٣٩٣) األغاني/ ٤
  /ذكر حكم الوادى٦/٣٩٦/المصدر نفسھ )  ٥
  ) اللسان/مادة/ د ، ف ، ف ٦
  ) كتاب العین/مادة/ د ، ف ، ف ٧



٣٢٣ 
 

 الُعود .٣

  النصوص:

مـــــن المكیـــــین مـــــولى قــــال أبـــــو أیـــــوب المـــــدیني كــــان ابـــــن ســـــریج فیمـــــا روینـــــا عــــن جماعـــــة 

بنــــي جنــــدع بــــن لیــــث بــــن بكــــر وكــــان إذا غنــــى ســــدل قناعــــه علــــى وجهــــه حتــــى ال یــــرى حولــــه 

وكـــــــان یوقـــــــع بقضـــــــیب وقیـــــــل إنـــــــه كـــــــان یضـــــــرب بـــــــالعود وكانـــــــت علتـــــــه التـــــــي مـــــــات منهـــــــا 

كــــان الغــــریض یضــــرب بــــالعود وینقــــر بالــــدف ویوقــــع بالقضــــیب وكــــان قبــــل أن  )١... (الجــــذام

ن مزیـــد عـــن حمـــاد بـــن إســـحاق عـــن أبیـــه أنـــه ذكـــر عاتكـــة أخبرنـــي محمـــد بـــ )٢( یغنـــي خیاطـــا

بنـــت شـــهدة یومـــا فقـــال كانـــت أضـــرب مـــن رأیـــت بـــالعود ولقـــد مكثـــت ســـبع ســـنین أختلـــف إلیهـــا 

فـــي كـــل یـــوم فتضـــار بنـــي ضـــربا أو ضـــربین ووصـــل إلیهـــا منـــي ومـــن أبـــي أكثـــر مـــن ثالثـــین 

كــــــان أبــــــي حــــــدثني الصــــــولي قــــــال حــــــدثني أحمـــــد بــــــن یزیــــــد المهلبــــــي قــــــال  )٣...(ألـــــف درهــــــم

أخــــص النــــاس بالمنتصــــر وكــــان یجالســــه قبــــل مجالســــته المتوكــــل فــــدخل المتوكــــل یومــــا علــــى 

ــــــي جلســــــائه وكــــــان  ــــــه وجعلــــــه ف ــــــة فســــــمع كالمــــــه فاستحســــــنه فأخــــــذه إلی المنتصــــــر علــــــى غفل

المنتصــــر یریــــد منــــه أن یالزمــــه كمــــا كــــان فلــــم یقــــدر علــــى ذلــــك لمالزمتــــه أبــــاه فعتــــب علیــــه 

بـــــه فلمـــــا أفضـــــت إلیـــــه الخالفـــــة اســـــتأذن علیـــــه فحجبـــــه لتـــــأخره عنـــــه علـــــى ثقـــــة بمـــــودة وأنـــــس 

ــــین  ــــه فــــدخل وســــلم وقبــــل األرض ب ــــم أذن ل ــــدار فحــــبس أكثــــر یومــــه ث ــــأن یعتقــــل فــــي ال وأمــــر ب

ـــه غـــن وكـــان العـــود  ـــن عمـــرو وقـــال ل یدیـــه ثـــم قبـــل یـــده فـــأمره بـــالجلوس ثـــم التفـــت إلـــى بنـــان اب

   في یده

  )٤(ِدیًال بي ولم َأَتَبدَّلوُرْمَت بَ  ***َغَدْرَت ولم أغِدر وُخْنَت ولم َأُخْن 

قال اللیث الُعوُد كل خشبة َدقَّْت وقیل الُعوُد َخَشَبُة كلِّ شجرٍة دّق َأو َغُلظ وقیل هو ما  الُعود هو:

وفي الحدیث علیكم   جرى فیه الماء من الشجر وهو یكون للرْطب والیابس والجمع َأعواٌد وِعیدانٌ 

بالُعوِد الِهنِدّي قیل هو الُقْسُط الَبْحِريُّ وقیل هو العوُد الذي یتبخر به والُعوُد ذو اَألْوتاِر اَألربعة 

  ).٥(الذي یضرب به 

  

                                                
  سریج/أخبار ابن ١/٢٤٥) األغاني/ ١
  /ذكر الغریض وأخباره٢/٣٥٤/المصدر نفسھ )  ٢
  /عاتكة بنت شھدة وشيء من أخبارھا٦/٢٧٧/المصدر نفسھ )  ٣
  /نسب األشھب بن رمیلة٩/٣٤٤/المصدر نفسھ )  ٤
  ) اللسان/ مادة/ ع ، و ، د ـ انظر مختار الصحاح  ٥



٣٢٤ 
 

 الطَّْبلِ  .٤

  النصوص: 

  :أخبرني یحیى بن علي قال حدثني أبي عن إسحاق قال

أدب وحســــــن غنــــــاء وضــــــرب لــــــم أر قــــــط مثــــــل جعفــــــر بــــــن یحیــــــى كانــــــت لــــــه فتــــــوة وظــــــرف و 

ــــأجزل حــــظ مــــن كــــل فــــن مــــن األدب حــــدثني عبــــد اهللا بــــن أبــــي ســــعد  )١(بالطبــــل وكــــان یأخــــذ ب

ــــت یومــــا  ــــول كن ــــد صــــامة یق ــــن جبــــر قــــال حــــدثني مــــن ســــمع خال عــــن الفطرانــــي عــــن محمــــد ب

  عند الولید بن یزید وأنا أغنیه

  َأراِني اهللا یا َسْلَمى حیاتي ... 

العــــود فدفعتــــه إلیــــه فغنــــاه أحســــن غنــــاء فنفســــت وهــــو یشــــرب حتــــى ســــكر ثــــم قــــال لــــي هــــات 

علیـــــه إحســـــانه ودعـــــوت بطبـــــل فجعلـــــت أوقـــــع علیـــــه وهـــــو یضـــــرب حتـــــى دفـــــع العـــــود وأخـــــذ 

ــــع بــــه أحســــن إیقــــاع ثــــم دعــــا بــــدف فأخــــذه ومشــــى بــــه وجعــــل یغنــــي أهــــزاج  عــــلالطبــــل فج یوق

  )٢...(طویس

ـــــل هـــــو: ـــــذي ُیْضـــــَرب بـــــه وهـــــو ذو الوجـــــه الواحـــــد  الطب والـــــوجهین والجمـــــع الطَّْبـــــُل معـــــروف ال

ـــــل  ـــــل وِفْعلـــــه التَّْطِبیـــــل وِحْرفتـــــه الطِّبالـــــة وقـــــد َطَبـــــَل َیْطُب ـــــال صـــــاحب الطَّْب َأْطبـــــال وُطُبـــــول والطَّبَّ

ــــــلَّة الطعــــــام  ــــــل َس ــــــب والطَّْب ْبعــــــة للطیِّ ــــــل الرَّ ــــــة شــــــيء مــــــن َخَشــــــب تتخــــــذه النســــــاء والطَّْب والطَّْبل

ــــُل الــــذي یضــــرب بــــه صــــحاح وجــــاء فــــي ال )٣(الجــــوهري وَطْبــــُل الــــدراِهم وغیرهــــا معــــروف الطَّْب

  ).٤(و َطْبُل الدراهم ما تعد علیه

  

 الِمْزمار .٥

  النصوص:

  :أخبرني محمد بن مزید قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبیه قال

كـــــان برصـــــوما الزامـــــر وزلـــــزل الضـــــارب مـــــن ســـــواد أهـــــل الكوفـــــة مـــــن أهـــــل الخشـــــنة والبـــــذاذة 

الغنــــاء العربــــي وأراهمــــا وجــــوه الــــنغم والــــدناءة فقــــدم بهمــــا أبــــي معــــه ســــنة حــــج ووقفهمــــا علــــى 

                                                
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٤٢٠) األغاني/ ١
  /نسب األشھب بن رمیلة٩/٣١٤/المصدر نفسھ )  ٢
  ) اللسان/مادة/ ط ، ب ، ل ٣
  ط ، ب ، ل ) مختار الصحاح/مادة/ ٤



٣٢٥ 
 

وثقفهمـــــا حتـــــى بلغـــــا المبلـــــغ الـــــذي بلغـــــاه مـــــن خدمـــــة الخلیفـــــة وكانـــــا أطبـــــع أهـــــل دهرهمـــــا فـــــي 

صــــــناعتهما فحـــــــدثني أبــــــي قـــــــال كــــــان لزلـــــــزل جاریـــــــة قــــــد رباهـــــــا وعلمهــــــا الضـــــــرب وســـــــألني 

مطارحتهــــــا فطارحتهــــــا وكانــــــت مطبوعــــــة حاذقــــــة قــــــال فكــــــان یصــــــونها أن یســــــمعها أحــــــد فلمــــــا 

  غني أنها تعرض في میراثه للبیع فصرت إلیها ألعترضها فغنتمات بل

  )١(فما َله بعدَك تغریُد  ***وأوحش المزماُر من صوته 

  :ورد ذكر اللفظ في قوله 

إن عبــــداهللا بـــــن قـــــیس أو األشـــــعري  قـــــال رســـــول اهللا : عــــن عبـــــداهللا بـــــن بریــــدة عـــــن أبیـــــه قــــال((

  ))أعطي مزمارا من مزامیر آل داود

( أعطــــي مزمــــارا مــــن مزامیــــر آل داود ) شــــبه حســــن الصــــوت وحــــالوة نغمتــــه بصــــوت المزمــــار  

هــــو النبــــي علیــــه الســــالم وٕالیــــه المنتهــــى فــــي حســــن الصــــوت بــــالقراءة والمــــراد بالمزمــــار هــــو  داودو 

  ).٢حسن الصوت وأصل الزمر هو الغناء(

ْمـــُر بالِمْزمـــاِر َزَمـــَر َیْزِمـــُر وَیْزُمـــُر َزْمـــرًا وَزِمیـــر  ـــًا َغنَّـــى فـــي الَقَصـــِب وامـــرَأة زاِمـــَرٌة وال یقـــال الزَّ ًا وَزَمران

ــــال  ــــاُر ویق مَّ ــــُر والزِّ ــــذي ُیَغنَّــــي الّزاِم ــــال لل ــــاٌر اَألصــــمعي یق ــــٌر ِإنمــــا هــــو َزمَّ ــــاَرٌة وال یقــــال رجــــل زاِم َزمَّ

ـــْزَرُع فیهـــا َزّراَعـــٌة قـــال وقـــال فـــ ـــَألرض التـــي ُی ـــاَرٌة كمـــا یقـــال ل ـــُر بهـــا َزمَّ الن لرجـــل للقصـــبة التـــي ُیْزَم

ــــاَرُة مـــا ُیْزَمـــُر فیـــه الجــــوهري الِمْزمـــاُر واحـــد الَمزاِمیــــِر  مَّ ـــاَرة یعنــــي الُمَغنَِّیـــة والِمْزمـــاُر والزَّ مَّ یـــا ابـــن الزِّ

)٣.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  /نسب إبراھیم الموصلى٥/٢٣٩) األغاني/ ١
  ٧٩٣/١/٥٤٦) أخرجھ مسلم/كتاب صالة المسافرین وقصرھا/باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن/ح/رقم/ ٢
 ) اللسان/مادة/ ز، م، ر ـ انظر الصحاح ٣
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  المبحث الثاني

  ألفاظ اللعب

  وكان من مظاهر اللهو أیضا اللعب

  وهذه األلفاظ هي:

 الشطرنج .٦

  النصوص:

ـــع عـــن ـــن إســـحاق قـــال قـــال لـــي أبـــي أخبرنـــي محمـــد بـــن خلـــف وكی مـــا رأیـــت امـــرأة :حمـــاد ب

أحســـــن صـــــنعة وال أحســـــن وجهـــــا وال أخـــــف روحـــــا وال أحســـــن خطابـــــا  أضـــــرب مـــــن عریـــــب وال

وال أســــرع جوابــــا وال ألعــــب بالشــــطرنج والنــــرد وال أجمــــع لخصــــلة حســــنة لــــم أر مثلهــــا فــــي امــــرأة 

  )١...(غیرها

  ).٢(فیه َأجودالشَّْطَرْنج والشِّْطَرْنج فارسي معرب وكسُر الشین 

  

 النِّرد .٧

  النصوص:

ــــاد قــــال حــــدثني أحــــدثني   بــــي قــــال كــــان الواثــــق یالعــــب حســــین بــــنجعفــــر بــــن هــــارون بــــن زی

الضــــحاك بــــالنرد وخاقــــان غــــالم الواثــــق واقــــف علــــى رأســــه وكــــان الواثــــق یتحظــــاه فجعــــل یلعــــب 

ـــــت الســـــاعة شـــــعرا یشـــــبه مـــــا فـــــي نفســـــي  ـــــم قـــــال للحســـــین بـــــن الضـــــحاك إن قل ـــــه ث وینظـــــر إلی

ــــك  ــــت لــــي ریــــق كنــــت  ) ٣(مــــا تفــــرح بــــهوهبــــت ل ــــي الهشــــامي قــــال قال ــــز وأخبرن ــــن المعت قــــال اب

علـــى مخــــدة ینظــــر إلینـــا فجــــرى بینــــي  متكــــئألعـــب أنــــا وشــــاریة بـــالنرد بــــین یــــدي إبـــراهیم وهــــو 

وبــــین شــــاریة مشــــاجرة فــــي اللعــــب فأغلظــــت لهــــا فــــي الكــــالم بعــــض الغلظــــة فاســــتوى إبــــراهیم 

  )٤(...أحد یخلفك غیرهاجالسا وقال أراك تستخفین بها فواهللا ال 

                                                
  /ذكر نتف من أخبار عریب مستحسنة٢١/٦٢) األغاني/ ١
  ) اللسان  ـ مختار الصحاح /مادة/ ش ، ط ، ر ، ن ، ج ٢
  /أخبار حسین بن الضحاك٧/٢٢٠) األغاني/ ٣
  /أخبار شاریة١٦/١٤/المصدر نفسھ )  ٤
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خــــرج شـــــاهین بــــن عبــــد اهللا الثقفـــــي :عــــن عبــــد الــــرحمن بـــــن محمــــد عــــن علقمـــــة الضــــبي قــــال 

  .)١...(برؤبة إلى أرضه فقعدوا یلعبون بالنرد

  :ورد ذكر اللفظ في قوله 

قــــال مــــن لعـــب بالنردشــــیر فكأنمــــا صــــبغ  أن النبـــي  :عـــن ســــلیمان بــــن بریـــدة عــــن أبیــــه... ((

  ))دمهیده في لحم خنزیر و 

( بالنردشــــیر ) قـــــال العلمـــــاء النردشــــیر هـــــو النـــــرد فــــالنرد عجمـــــي معـــــرب وشــــیر معنـــــاه حلـــــو  

)٢.(  

ْنــــُد عنـــــد َأهــــل البحـــــرین ِشــــْبه ُجواِلـــــٍق واِســــِع اَألســـــفِل  النــــرد هـــــو: اَألزهــــري فـــــي ترجمــــة َرَنـــــَد الرَّ

  . لىَمْخروِط اَألع

ــــرد معــــروف شــــيء یلعــــب بــــه فارســــي معــــرَّب ولــــیس ِبَعربــــي وهــــو  النَّْردشــــیر وفــــي الحــــدیث الن

ٌب  ــــرَّ ــــَده فــــي َلْحــــِم الِخْنزیــــر وَدمــــه النــــرد اســــم َأعجمــــي ُمَع َمــــْن َلِعــــَب بالنَّْردشــــیر فكَأنمــــا َغَمــــس َی

ومــــن لِعـــَب بــــالنَّْرد فكأّنمـــا َغَمــــَس َیَدْیــــِه  النَّــــْرُد : الَكْعـــُب الــــذي ُیْلَعــــب بـــه) ٣(وِشـــیر بمعنــــى ُحْلـــو

  ).٤(في َلْحِم الِخنزیر

  )١٣جدول رقم(

  الجدول التالي يبين إحصاء أللفاظ الطرب واللعب في كتاب األغاني

  

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

  ١٢٦      العود

  ٣٨      الدف

  ١٨  فارسي معرب  أعجمي  الشطرنج

  ١٣  فارسي معرب  أعجمى  النرد

  ٦  فارسي  أعجمى  البربط

  ٥      الطبل

  ٤      المزمار

  

                                                
  /أخبار رؤبة ونسبھ٢٠/٣٦٩/ األغاني)  ١
  ٢٢٥٥/٤/١٧٦٧دشیر/ح/ رقم/) أخرجھ مسلم/كتاب الشعر/باب تحریم اللعب بالنر ٢
  ) اللسان/مادة/ ن ، ر ، د ٣
  ن ، ر ، د ) كتاب العین/مادة/ ٤
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   ادت

  

  

  

  التالي يبين حقل ألفاظ العالقات االجتماعية الشكل

  

  

  حقل العالقات االجتماعية
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ألفاظ مناسبات  ألفاظ مناسبات المآتم

 األفراح
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  ا اول:

��������������� �

 التَّْهِنئةُ  .١

 النصوص:

  الواثق بالخالفة تهنئة

لما ولى  :حدثني أحمد بن العباس العسكري قال حدثني عبد اهللا بن المؤمل العسكري قال

  ).١وهنئوه (لواثق الخالفة جلس للناس ودخل إلیه المهنئون والشعراء فمدحوه ا

ولد للفضل بن یحیى مولود فوفد علیه أبو النضیر ولم یكن عرف : عن حماد عن أبیه قال 

  فقال:الخبر فیعد له تهنئة فلما مثل بین یدیه ورأى الناس یهنئونه نثرا ونظما 

ْمِح * بُ **ُ وَیْفرُح بالمولوِد من آِل َبْرَمٍك    )٢(النَّْصِل ذو َغاُة النََّدى والسَّْیف والرُّ

  ).٣(لتَّْعِزیة یقال َهَنَأُه باَألْمِر والوالیةالتَّْهِنئُة خالف ا :التهنئة هي

  

 الدعوة .٢

  النصوص:

كانت عریب تولع بي وأنـا حـدیث السـن فقالـت : عن محمد بن ذي السیفین إسحاق  عن أبیه قال

  ).٤(لي یوما یا إسحاق قد بلغني أن عندك دعوة فابعث إلي نصیبي منها

هشــام إلــى هشــام بــن عبــد الملــك إن رأى كتــب إبــراهیم بــن :حــدثني یعقــوب بــن محمــد الزهــري قــال

قـال ) ٥..(أمیر المؤمنین إذا فرغ من دعوة أعمامه بني عبد مناف أن یبـدأ بـدعوة أخوالـه بنـي مخـزوم
                                                

  /أخبار أبي دھبل٧/٢١٣) األغاني/ ١
  /أخبار النضیر١١/٢٧٨/المصدر نفسھ )  ٢
  ) اللسان/  مختار الصحاح/مادة/ ه ، ن ، أ ٣
  /ذكر نتف من أخبار عریب مستحسنھ٢١/٨٥) األغاني/ ٤
  /ذكر الخبر في سریة زید بن حارثة١٧/٣٢٥/المصدر نفسھ )  ٥
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حضـرنا  واابن الجراح حـدثني محمـد بـن القاسـم بـن مهرویـه قـال حـدثني بعـض أصـحابنا الكـوفیین قـال

مــا أنبهنــي إال صــیاح بكــر یســتغیث مــن دعــوة لیحیــى بــن أبــي یوســف القاضــي وبتنــا عنــده فنمــت ف

  :العطش فقلت له مالك فاشرب فالدار ملیئة ماء قال أخاف قلت من أي شيء قال

  )١(ي الدار كلب كبیر فأخاف أن یظنني غزاال فیثب علي ویقطعني ویأكلنيف

  وقد وردت هذه اللفظة في قوله تعالى:

 MÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »Á  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÇ     É  È

  Í  Ì  Ë  ÊL )٢(  

   تفسیر اآلیة:

نهم مأین أنا ؟ فإني قریب  عني:وٕاذا سألك یا محمد عبادي  بذلك:یعني تعالى ذكره  جعفر:ال أبو ق

  ).٣(أسمع دعاءهم وأجیب دعوة الداعي منهم

  ).٤من طعام وشراب وقیل الدعوة الولیمة( إلیهالدعوة بالفتح ما َدَعوت 

  

  المأُدبة .٣

  النصوص:

  :قال حماد قال أبي حدثت عن صالح بن حسان قال

كـان بالمدینــة امـرأة حســناء تسـمى عــزة المـیالء یألفهــا األشـراف وغیــرهم مـن أهــل المـروءات وكانــت مــن 

فأتاهـا مصـعب بـن الزبیـر وعبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ،  أظرف الناس وأعلمهم بـأمور النسـاء

انظري لنا فقالت لمصعب یا بـن أبـي عبـد اهللا ومـن خطبـت بكر وسعید بن العاص فقالوا إنا خطبنا ف

قالـت فأنـت یـابن  فأنت یـا بـن أبـي أحیحـة قـال عائشـة بنـت عثمـان :فقالت،  فقال عائشة بنت طلحة

یــا جاریــة هــاتي منقلــي تعنــي خفیهــا فلبســتهما  :قالـت ، الصـدیق قــال أم القاســم بنــت زكریــا بــن طلحــة

 ة یــزحم بعضــهم بعضــا فقالــت یــا جاریــة انظــري مــا هــذاوخرجــت ومعهــا خــادم لهــا فــإذا هــي بجماعــ

فبدأت بعائشة بنت طلحة  فقالت داء قدیم امض ویلك فنظرت ثم رجعت فقالت امرأة أخذت مع رجل
                                                

  /أخبار بكر بن خارجة٢٣/٢٠٠) األغاني/ ١
  )١٨٦) سورة البقرة/أیة( ٢
  ٢/١٦٤الطبري/) تفسیر  ٣
 ) اللسان / الصحاح ـ مادة/ د، ع، ا ٤
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فــذكروك فلــم أدر كیــف  فقالــت فــدیتك كنــا فــي مأدبــة أو مــأتم لقــریش فتــذاكروا جمــال النســاء وخلقهــن

  ).١( أصفك

  :عن األصمعي عن أبي الزناد قال

قلت لخارجة بن زید أكان یكون هـذا الغنـاء عنـدكم قـال كـان یكـون فـي العرسـات ولـم یكـن یشـهد بمـا 

  .یشهد به الیوم من السعة

     .)٢(وكان في إخواننا بني نبیط مأدبة فدعینا

الَمحاِمــد َأَدُب الــذي َیتَـَأدَُّب بـه اَألدیــُب مـن النـاس ُســمَِّي َأَدبـًا َألنـه َیــْأِدُب النـاَس ِإلـى :  المأدبـة هـي

ِنیع ُیْدَعى إلیه الناُس َمْدعاٌة وَمْأُدَبـة : كـل وَیْنهاهم عن المَقاِبح وَأصل اَألْدِب الدُّعاُء ومنه قیل للصَّ

  ).٤) وقیل هي كل طعام صنع لعرس وغیره (٣طعام صنع لدعوة أو عرس(

  

 الَوِلیمة .٤

  النصوص:

  :الغفاري قالحدثني إبراهیم بن عبد الرحمن الكثیري قال حدثني نعمة 

    ).٥(قدم ابن میادة المدینة فدعي في ولیمة فجاء فوجد على باب الدار التي فیها الولیمة حرسا

قال لي أبو زیاد الكالبي أولم جار لي یكنى أبا سفیان ولیمة ودعاني لها فـانتظرت  :عن إسحاق قال

  :رسوله حتى تصرم یومي فلم یأت فقلت المرأتي

  فُقوِمي فهاتي ِفْلقًة من ُحَواِركِ  ***م إّن أبا سفیان لیس ُبمولِ 

  :قال إسحاق فقلت له ألیس غیر هذا فقال ال إنما أرسلته یتیما فقلت أفال أجیزه قال شأنك فقلت له

  ).٦(وِقْدُرِك خیٌر من َولیمة جاِرك ***فبیُتِك خیٌر من ُبیوٍت كثیرٍة 

هدها مــن جیرانــه إال نفــر یســیر فقــال كــان مســاور الــوراق ال یضــیع حقــا لجــار لــه فماتــت بنتــه فلــم یشــ

  :مساور في ذلك

  )٧(بطيٍء إذا ما كان َحْمُل الَجناِئز ***َسریٍع إذا ُیْدَعى لیوِم َوَلیمٍة 
                                                

  /أخبار عائشة بنت طلحة١١/١٨٢) األغاني/ ١
  /أخبار عزة المیالء١٧/١٦٨/المصدر نفسھ  ) ٢
 ) كتاب العین / اللسان/مادة/ أ ، د ، ب ٣
  ) اللسان/مادة/ و ، ل ، م ٤
  /أخبار ابن میادة٢/٣١٥) األغاني/ ٥
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم ٥/٢٨٦/المصدر نفسھ )  ٦
  /أخبار مساور١٨/١٥٧/ المصدر نفسھ)  ٧



٣٣٣ 
 

أبو الفیاض وكان بین بعض بني عمنا وبین أبي شراعة وحشة ثم صالحوه ودعوه إلى قال 

  ).١(ولیمةطعامهم فأبى وقال أمثلي یخرج من صوم إلى طعم ومن شتیمة إلى 

عـن قتـادة عـن أنـس بـن وقد ورد ذكر اللفـظ فـي الحـدیث النبـوي فـي قولـه صـلى اهللا علیـه وسـلم: (

مالك أن عبدالرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم على وزن نواة من 

  ).٢)(ذهب فقال له رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أولم ولو بشاة

  .)٣(طعاُم الُعرس واإلْمالِك وقیل هي كلُّ طعاٍم ُصِنع لْعْرٍس وغیره :هي الولیمةُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  /أخبار أبي شراعة٢٣/٤١/ األغاني)  ١
 ١٤٢٧/كتاب النكاح/باب الصداق وجواز كونھ تعلیم قرآن وخاتم حدید .../ح/رقم/٢/١٠٤٢) أخرجھ  مسلم/ ٢
  ) اللسان/مادة/ و، ل، م ـ انظر القاموس المحیط المادة نفسھا ٣



٣٣٤ 
 

  

ما ا  

������������� �

 التعزیة .٥

   النصوص

دخل أشجع على الرشید وقد مات ابن له والناس یعزونه فأنشده  :حدثني علي بن الجهم قال    

  :قوله

  نقُص المنایا من بني هاشمِ  ***نْقٌص من الدین ومن أهله 

  ).١( فقال الرشید ما عزاني الیوم أحد أحسن من تعزیة أشجع وأمر له بصلة

یه َتْعِزَیًة َأي َأسَّْیته ْبُر عن كل ما َفَقْدت وتقول َعزَّیُت فالنًا ُأَعزِّ   ).٢(الَعَزاُء الصَّ

  ).٣(العزاء أیضا الصبر یقال َعزَّاُه َتْعِزیة

  

 الَمْأتم  .٦

  النصوص:

  :عن العباس بن هشام عن أبیه عن الشرقي بن القطامي قال

تحـت كلیـب اجتمـع  لما قتل جساس بن مرة كلیـب بـن ربیعـة وكانـت جلیلـة بنـت مـرة أخـت جسـاس

فإن قیامها فیه شـماتة وعـار علینـا  نساء الحي للمأتم فقلن ألخت كلیب رحلي جلیلة عن مأتمك

  ).٤(ا فأنت أخت واترنا وشقیقة قاتلنامأتمن عند العرب فقالت لها یا هذه اخرجي عن

حدثني محرز بن جعفر الكاتب قال قال لي إبراهیم بن سیابة الشاعر إذا كانت في جیرانـك جنـازة 

ولــیس فــي بیتــك دقیــق فــال تحضــر الجنــازة فــإن المصــیبة عنــدك أكبــر منهــا عنــد القــوم وبیتــك أولــى 

    ).٥...(بالمأتم من بیتهم
                                                

  /نسب أشجع وأخباره١٨/٣٢١) األغاني/ ١
  ) اللسان/مادة/ ع ، ز ، ا ٢
  ) مختار الصحاح/ المادة السابقة نفسھا ٣
  /حرب بكر وتغلب٥/٦٧) األغاني/ ٤
  /أخبار إبراھیم بن سیابة١٢/١١١/المصدر نفسھ )  ٥



٣٣٥ 
 

كتــب إلــي عبــاد بــن یعقــوب یخبرنــي عــن جــدي یحیــى بــن  :قــال حــدثني یحیــى بــن الحســن العلــوي

  :سلیمان بن الحسین العلوي قال

حدثني محمد بن النعمان بن جبلـة البـاهلي قـال لمـا قـال  )١(كانت سكینة في مأتم فیه بنت لعثمان

  :ابن مناذر

  ُزْهرًا َیْلُطْمن ُحرَّ الُخُدودِ  ***ألُِقَیَمنَّ مأتمًا َكُنجوم الّلْیل 

) ٢(أم عبــد المجیــد واهللا ألبــرن قســمه فأقامــت مــع أخــوات عبــد المجیــد وجواربــه مأتمــا علیــهقالــت 

أخبرنــي أحمــد بــن عبیــد اهللا بــن عمــار قــال أنشــدني أحمــد بــن محمــد بــن صــدقة األنبــاري ألبــي 

كــان لمبــارك بنــت مــن أجمــل النســاء فمــات )... ٣(نــواس یــذكر مأتمــًا بالبصــرة وحضــرته جنــان

لمـا أخرجــت جنازتـه خرجــت بنتـه هــذه حاسـرة بــین یدیـه فقــال أبـو نــواس مبـارك وحضـره النــاس ف

  فیها:

  )٤یا قمرًا أبَرزه مْأتُم *** ینُدب َشْجوًا بین یدیه(

حدثنا معاذ عن أبي عبیدة قال قال الربیع بن أبي الحقیق یعاتب قوما من األنصار في 

  شيء بینهم وبینه

  )٥( بدَّ یومًا من ُعُقوٍق ومأَتمفال ***فإن ُیْقَتلُوا َنندْم لذاك وٕان بُقوا 

ذكر أبو زید عمر بن شبة في خبره هذه القصة عن عروة بن الزبیر فقال هذین البیتین 

  من كان من أخواتي باكیًا أبدًا ... بحضرته

قــال فحضــرنه فبــرزن واهللا كــأنهن الــدمى فشــققن جیــوبهن وضــربن خــدودهن فــأبكین كــل مــن 

ره فقامـت لزوجهـا فقالـت یـا هنـاه قـد كـان مـن خبـر ابـن وبلغ عفـراء خبـوقضى من یومه  حضر

عمي ما كان بلغك وواهللا ما عرفت منه قط إال الحسن الجمیل وقد مات في وبسببي وال بـد لـي 

  ).٦(من أن أندبه وأقیم مأتما علیه

  الغریض یتعلم النوح وینوح في المآتم

  ویقول:كان الغریض یضرب بالعود 
                                                

  /أخبار الحسین بن علي١٦/١٥٠/ األغاني)  ١
  مناذر/أخبار ابن ١٨/١٨٥/المصدر نفسھ )  ٢
  /أخبار أبي نواس وجنان٢٠/٧٨/المصدر نفسھ  ) ٣
  /أخبار أبي نواس وجنان٢٠/٨٠/المصدر نفسھ  )  ٤
  /أخبار الربیع بن أبي الحقیق٢٢/١٣٥/المصدر نفسھ  ) ٥
  /أخبار عروة بن حزام ٢٤/١٣٥/المصدر نفسھ )  ٦
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فلمـا رأى ابـن سـریج طبعـه وظرفـه وحـالوة  ابـن سـریج ألنـه كـان یخدمـهأخذ الغناء في أول أمره عـن 

منطقه خشي أن یأخذ غناءه فیغلبه علیه عند الناس ویفوقه بحسن وجهه وجسده فاعتـل علیـه وشـكاه 

إلى مولیاته وهـن كـن دفعنـه إلیـه لیعلمـه الغنـاء وجعـل یتجنـى علیـه ثـم طـرده فشـكا ذلـك إلـى مولیاتـه 

ي تنحیته إیاه عن نفسه وأنـه حسـده علـى تقدمـه فقلـن لـه هـل لـك فـي أن وعرفهن غرض ابن سریج ف

تسـمع نوحنـا فــي قبالنـا فتأخــذه وتغنـي علیــه قـال نعــم فـافعلن فأســمعنه المراثـي فاحتــذاها وخـرج غنــاء 

  ) قال أبو محمد:١(علیها كالمراثي وكان ینوح مع ذلك فیدخل المآتم وُتْضَرب دوَنه الُحُجب 

  )٢(وال تبكه إن أعوَلْته المآتم***  شت حاجةوٕاال فال تسأله ما عِ 

كل مجتمع من رجال أو نساء في حزن أو فرح ثم خص به اجتماع النساء للموت والمأتم عند 

  ).٣العرب یجتمعن في الخیر والشر والجمع المآتم(

  )١٤جدول رقم (

  الجدول التالي يبين إحصاء أللفاظ العالقات االجتماعية

  

ا  م  د  أ مب ا  اتا  

  ٥٩      الدعوة

  ١٧      المأتم

  ١٢      الوليمة

  ٨      المأدبة

  ٥      التهنئة

  ٣      التعزية

  
                                                

  /ذكر الغریض وأخباره٢/٣٥٤/األغاني )  ١
  /أخبار أبي محمد ونسبھ٢٠/٢٤٧/المصدر نفسھ )  ٢
 ) كتاب العین / اللسان/مادة/ أ ، ت ، م ٣
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������������������������������� �

   ات

  

  

  التالي يبين األلفاظ المعنوية الشكل

  

  حقل األلفاظ المعنوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ألفاظ الصفات 

 الحميدة

 ألفاظ الدين

ألفاظ الصفات 

 المذمومة
ألفاظ العالقات 

 المعنوية



٣٣٩ 
 

الشيء المعنوي هو الذي ال یكون للسان فیه حظ، وٕانما معنى یعرف بالقلب وقیل هو 

  ).١الصورة الذهنیة من حیث وضع بإزائها األلفاظ(

  ا اول

�������������� �

 اَألمانة .١

   النصوص:

كان كثیر مدیونا فقال لي : راویة كثیر قالحدثني سلیمان بن عیاش السعدي قال حدثني سائب 

یوما ونحن بالمدینة اذهب بنا إلى ابن أبي عتیق نتحدث عنده قال فذهبت إلیه معه فاستنشده ابن 

  أبي عتیق فأنشده قوله

   )٢( ولیس لمن خان األمانَة ِدینُ  ***وأخلْفَن میعادي وُخنَّ أمانتي 

  قال عمر بن أبي ربیعة:

  )*٣(ترَعى النساُء أمانَة الُغیَّاب ***ِت وَقلَّما ألذَّ منِك وٕان نأی

لوال ما سبق على ألسنة الناس وشهر به عندهم من الغناء لولیته  كان المأمون یقول(یقصد إسحاق)

   )قال أبو ذؤیب٤(القضاء بحضرتي فإنه أولى به وأعف وأصدق وأكثر دینا وأمانة من هؤالء القضاة

  )٥(وآَمَن نفسًا لیس عندي ضمیرها ***فِإن حرامًا َأْن أخون أماَنًة 

وضح لكسرى واستبان أن مال النعمان وحلقتـه وولـده عنـد ابـن مسـعود بعـث إلیـه كسـرى رجـال یخبـره 

أنه قال له إن النعمان إنما كان عاملي وقد اسـتودعك مالـه وأهلـه والحلقـة فابعـث بهـا إلـي وال تكلفنـي 

  هانئفبعث إلیه  وال إلى قومك بالجنود تقتل المقاتلة وتسبي الذریة أن أبعث إلیك

إن الذي بلغك باطل وما عندي قلیل وال كثیر وٕان یكن األمر كما قیل فإنما أنا أحـد رجلـین إمـا رجـل 

  أو رجل  استودع أمانة فهو حقیق أن یردها على من استودعه إیاها ولن یسلم الحر أمانته

  

  ).١(غي للملك أن یأخذه بقول عدومكذوب علیه فلیس ینب

                                                
  ) تاج العروس/ مادة/ م ،ع ،ن ، ى ١
  /ذكر عبید هللا بن قیس الرقیات٥/١٠٨) األغاني/ ٢
  /ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة١/١٧٢) المصدر نفسھ / ٣

  ١٠٤عمر بن أبي ربیعة/ص*) دیوان 
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٢٧٨) األغاني / ٤
  /ذكر أبي ذؤیب٦/٢٩٠) المصدر نفسھ / ٥



٣٤٠ 
 

  ورد في قوله تعالى:

M  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª    ©º  ¿   ¾  ½  ¼    »À  

  Å   Ä           Ã  Â    ÁL )٢( 

  تفسیر اآلیة:

قــال أبــو جعفــر : اختلــف أهــل التأویــل فــیمن عنــي بهــذه اآلیــة فقــال بعضــهم : عنــي بهــا والة أمــور 

إذ كــان األمــر علــى مــا وصــفنا  : إن اهللا یــأمركم یــا  -قــال أبــو جعفــر : فتأویــل اآلیــة إذا  المســلمین

معشر والة أمور المسلمین أن تؤدوا ما ائتمنتكم علیه رعیتكم مـن فیـئهم وحقـوقهم وأمـوالهم وصـدقاتهم 

دیكم ال إلــیهم علــى مــا أمــركم اهللا بــأداء كـــل شــيء مــن ذلــك إلــى مــن هـــو لــه بعــد أن تصــیر فــي أیـــ

ممـن  تظلموها أهلها وال تستأثروا بشيء منها وال تضـعوا شـیئا منهـا فـي غیـر موضـعه وال تأخـذوها إال

أذن اهللا لكم بأخذها منـه قبـل أن تصـیر فـي أیـدیكم ویـأمركم إذا حكمـتم بـین رعیـتكم أن تحكمـوا بیـنهم 

 وله ال تعدوا ذلك فتجـورواكتابه وبینه على لسان رس بالعدل واإلنصاف وذلك حكم اهللا الذي أنزله في

  ).٣علیهم(

ـــة عنـــد الخـــوف قـــال تعـــالى: ـــة فـــي  )٤﴾('  )  (      M األمـــن الطمأنین واألمـــن واألمـــان واألمان

األصــل مصــادر وُتجعــل األمانــة اســم الحالــة التــي یكــون علیهــا اإلنســان فــي األمــن تــارة، ولمــا ُیــؤتمن 

أي مــا اْئُتمنــتم علیــه وفــي الحــدیث "األمانــُة  )٥( M =  < L علیــه اإلنســان أخــرى، نحــو:

 M H  G     F  EL  غنى"أي سبب الغنى، ألنه متى عرف باألمانة كثر معاملوه، وقولـه تعـالى:

وَأمـــا قولـــه عـــز وجـــل إنـــا َعَرْضـــنا  )٧) أي بمصـــدق؛ ألن اإلیمـــان هـــو التصـــدیق الـــذي معـــه أمـــن(٦(

ْیَن َأن َیْحِمْلَنهــا وَأْشــَفْقَن منهــا وحَمَلهــا اإلنســاُن إنــه كــان اَألمانــَة علــى الســموات واَألرِض والجبــاِل فــَأبَ 

الفرائُض التـي اْفَتَرَضـها  هناَظُلومًا جهوًال فقد روي عن ابن عباس وسعید بن جبیر َأنهما قاال اَألمانُة 

َف ثــواَب الطاعــ ة اهللا تعــالى علــى عبــاده وقــال ابــن عمــر ُعِرَضــت علــى آدَم الطاعــُة والمعصــیُة وُعــرِّ

اإلنسـان فیمـا ُیْظِهـره بالّلسـان  یعتقـد النِّّیـُة التـي هنـاوِعَقاَب المْعصیة قال والذي عندي فیه َأن اَألمانـة 

                                                                                                                                                              
  /خبر وقعة ذي قار٢٤/٦٠) األغاني / ١
  )٥٨) سورة النساء أیة( ٢
  ٤/١٤٧) تفسیر الطبري/ ٣
  )٨٢) سورة األنعام/أیة( ٤
  )٢٧) سورة األنفال/أیة( ٥
  )١٧) سورة یوسف/أیة( ٦
  ١/١٢٤) عمدة الحفاظ/  ٧



٣٤١ 
 

من اإلیمان ویَؤدِّیه من جمیع الفرائض في الظـاهر َألن اهللا عـز وجـل اْئَتَمَنـه علیهـا ولـم ُیْظِهـر علیهـا 

مثــَل مــا َأظهــَر فقـــد َأدَّى اَألمانــَة ومــن َأضـــَمر َأحــدًا مــن َخْلِقــه فمـــن َأْضــمر مــن التوحیــد والتصـــدیق 

التكذیَب وهو ُمَصدٌِّق باللسان في الظاهر فقد َحَمل اَألمانَة ولم یؤدِّها وكلُّ َمْن خان فیما اؤُتِمَن علیه 

ـــوم  فهـــو حاِمـــٌل و اإلنســـان فـــي قولـــه وحملهـــا اإلنســـان هـــو الكـــافر الشـــاكُّ الـــذي ال ُیصـــدِّق وهـــو الظَُّل

ُدلُّك على ذلك قوله لُیَعذَِّب اُهللا الُمنافقیَن والُمنافقات والُمشركین والُمْشِركاِت ویتـوَب اُهللا علـى الجُهوُل یَ 

المؤمنین والمؤمنات وكان اهللا غفورًا رحیمًا وفي حدیث ابن عباس قال صلى اهللا علیـه وسـلم اإلیمـاُن 

  ).١ن ال أمانة له(َأمانٌة وال ِدیَن ِلم

  

 الِحْلم .٢

  النصوص:

  ابن األعرابي یعیب أبا العتاهیة ویثلبه فأنشدته كان

  )٢(فَشَفْیُت نفسي منه بالِحْلم ***كم من سفیٍه غاَظني َسَفهًا 

  قال األحوص:

  )٣(لَحمَّاُل أْضغاٍن َلُهّن َطُلوب ***وٕانِّي على الِحِلْم الذي من َسِجیَّتي 

ل ابـن عبـد اهللا اللیثـي هجا معن بن حمل بن جعونة بن وهب أحد بنـي لقـیط بـن یعمـر المتوكـ

وبلغ ذلك المتوكل فترفع عن أن یجیبه ومكث معن سنین یهجوه والمتوكل معرض عنه ثـم هجـاه بعـد 

ذلك وهجا قومه من بني الدیل هجاء قذعا استحیا منه وندم ثم قال المتوكل لقومه یعتذر ویمدح یزید 

  :بن معاویة

  )٤(قومي شّدًة بلیان فبّدلت  ***ُهُم َبطروا الحَلم الذي من َسِجیَّتي

  قال یزید بن الحكم یمدح سلیمان بن عبد الملك:

  )٥(أوالُهُم في األمور الحلم والجودا***ال َیْبرُأ الناس من أن یحمدوا َمِلكًا 

   مدح مطیع بن إیاس معن بن زائدة

  )١(في صولة مثل جاِحم اللََّهب ***ترى له الِحْلَم والنَُّهى ُخُلقا 

                                                
  ) اللسان/مادة/ أ ، م ، ن ١
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٥٠) األغاني/ ٢
  /ذكر األحوص وأخباره٤/٢٦٥) المصدر نفسھ / ٣
  /نسب المتوكل اللیثي١٢/١٩٣) المصدر نفسھ / ٤
  /نسب یزید بن الحكم١٢/٣٣٥) المصدر نفسھ / ٥



٣٤٢ 
 

لیل العنزي قال حـدثني دمـاذ عـن أبـي عبیـدة قـال قـال األحنـف مـا تعلمـت حدثنا الحسن بن ع

حــدثنا علــي بـن خالــد البرمكــي قــال ســافر محمــد بــن حــازم  )٢(الحلـم إال مــن قــیس بــن عاصــم المنقــري

   الباهلي سفرا فمر بقوم من بني نمیر فسلوا منه بعیرا له علیه ثقله فقال یهجوهم

ْدِق ال بالتََّوعُّد ***َنِكیُد الِعَدا بالِحْلِم من غیِر ِذلٍَّة    )٣(وَنْغَشى الَوَغى بالصِّ

حدثنا أبو حاتم عن أبي عبیدة قال عتب ثابت قطنة على قومه من األزد في حال استنصر علیها 

  بعضهم فلم ینصره فقال في ذلك

  )٤(وأجَهُل أحیانًا إذا التمسوا جهلي ***حلیمًا إذا ما الحلُم كان مروءًة 

  ورد ذكر اللفظ في قوله تعالى:

 M  W  V  U  T  S  R           Q  P  O  N        M  L     K  J              I  H

Y  XZ         ̂  ]          \  [L )٥(  

  تفسیر اآلیة:

فوفى   : إال من بعد موعدة قیل : { وما كان استغفار إبراهیم ألبیه إال عن موعدة } ومعناه

  ألبیه باالستغفار له حتى تبین له أنه عدو هللا فوصفه اهللا بأنه دعاء لربه حلیم عمن سفه علیه

  ).٦(وأصله من ( التأوه ) وهو التضرع والمسألة بالحزن واإلشفاق

رآه في النوم وجاء الُحْلم بضم الالم وسكونها ما یراه النائم وقد حلم یحُلم بالضم ُحْلمًا وحلم بكذا أي 

في التنزیل لم یبلغوا الحلم قال أبو الهیثم أراد به كل من بلغ الحلم أي بالغ مدرك والِحْلم بالكسر 

) والَحلم أصُله ضبط النفس عن هیجان ٧األناة والعقل والتثبیت في األمور وذلك من شعار العقالء(

فزه عصیان العصاة، وال یستخفه الغضب، وٕاذا ورد في صفات اهللا تعالى فمعناه الذي ال یست

قیل عقولهم، والُحلم العقل، وجمعه أحالم،  )٨﴾(أمَّ تأُْمرُهم أحالُمهم بهذا﴿الغضب علیهم وقوله تعالى

إذا بـَلَغ  قال بعضهم: لیس الحلم العقل، وٕانما فسروه به لكونه من مسببات العقل، وقوله تعالى﴿

                                                                                                                                                              
  /نسب مطیع بن إیاس١٣/٣٤٩األغاني / ) ١
  /أخبار قیس بن عاصم١٤/٧٤/ المصدر نفسھ ) ٢
  /أخبار محمد بن حازم١٤/١٠٩) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار ثابت قطنة١٤/٢٧٢) المصدر نفسھ / ٤
  )١١٤) سورة التوبة/اآلیة( ٥
  ٦/٤٩٠) تفسیر الطبري/ ٦
 ) اللسان ـ الصحاح / مادة/ ح، ل، م ٧
  )٣٢) سورة الطور/أیة( ٨



٣٤٣ 
 

وحلم في نومه یحلم، وحلمُت به في نومي أي رأیته في ) أي زمن البلوغ، ١﴾(األطفـالُ منكم الُحُلم

  ).٢المنام(

  

ْدق .٣  الصِّ

  قال المغیرة في هند بنت النعمان

دُق خیُر َمَقاَلِة اِإلنسان ***یا هنُد حسُبِك قد َصَدقِت فأمِسِكي    )٣(فالصِّ

 لمــا دخــل الكمیــت بــن زیــد علــى هشــام ســلم ثــم قــال یــا أمیــر:عــن محمــد بــن ســلمة بــن أرتبیــل قــال

المؤمنین غائب آب ومذنب تاب محا باإلنابة ذنبه وبالصدق كذبـه والتوبـة تـذهب الحوبـة ومثلـك حلـم 

كــان محمــد بــن :عــن محمــد بــن القاســم بــن یوســف قــال )٤(عــن ذي الجریمــة وصــفح عــن ذي الریبــة

أو وهیب یأتي أبي فقال له أبي یومًا إنك تأتینا وقـد عرفـت مـذاهبنا فنحـُب أن تعرفنـا مـذهبك فنوافقـك 

   :نخالفك فقال له في غد أبین لك أمري ومذهبي فلما كان من غٍد كتب إلیه

  غیره ما دمُت َحّیا*** َشاِهدًا أن ال إله 

دقِ    )٥(َرسوًال َوَنِبّیا  ***َوَعَلى أحمَد ِبالصِّ

  كان یزید بن مزید عدوا للبرامكة مصافیًا للفضل بن الربیع فلما انتهى إلى قوله

  وِلكلِّ قوٍم كوكٌب وّهاجُ  ***َنَزَلْت ُنجوُم اللیِل َفَوق رؤوِسهْم 

قال له جعفر بن یحي من قلة الشعر حتى تمدح أمیر المؤمنین بشعر قیل في غیره هذا لبشار في 

فالن التمیمي فقال الرشید ما تقول یا سلم قال صدق یا سیدي وهل أنا إال جزء من محاسن بشار 

منطقه وحیاتك یا سیدي إني ألروي له تسعة آالف بیت ما یعرف أحد غیري  وهل أنطق إال بفضل

    )٦(منها شیئًا فضحك الرشید وقال ما أحسن الصدق امض في شعرك

  ورد ذكر اللفظ في قوله تعالى:

                                                
  )٥٩) سورة النور/أیة( ١
  ١/٤٤٨عمدة الحفاظ/)  ٢
  /ذكر عدي بن زید٢/١٢٥) األغاني/ ٣
  /ذكر الكمیت ونسبھ١٧/٢٣) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار محمد بن وھیب١٩/٩١) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار سلم الخاسر١٩/٣٠١المصدر نفسھ / ) ٦



٣٤٤ 
 

 MÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÕ  Þ     Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Ø  ×  Öß    â  á  à

ä  ãå       è     ç  æL )١(  

  تفسیر اآلیة:

   )٢(قال اهللا هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم } أي صدقهم في الدنیا وقیل في اآلخرة واألول أولى{ 

ــْدُق ضــد الكــذب وقــد َصــَدَق فــي الحــدیث یصــدق بالضــم ِصــْدقًا ویقــال أیضــا َصــَدَقُه الصــدق  : الصِّ

فـــي حـــدیثك والـــذي یأخـــذ الحـــدیث و َتصـــاَدقا فـــي الحـــدیث وفـــي المـــودة و الُمَصـــدُِّق الـــذي ُیصـــدقك 

َصَدقاِت الغنم و الُمَتَصدُِّق الذي ُیعطي الصـدقة ومـررت برجـل یسـأل وال تقـل یتصـدق والعامـة تقولـه 

ـــه تعـــالى { إن الُمصـــدقین والُمصـــدقات } بتشـــدید الصـــاد أصـــله  وٕانمـــا الُمتصـــدق الـــذي ُیعطـــي وقول

ـَداَقةُ  و الُمصـاَدَقُة الُمخالـة  والرجـل َصـِدیٌق  المتصدقین فُقلبـت التـاء صـادا وُأدغمـت فـي مثلهـا و الصَّ

ــدِّیُق بــوزن الســكیت الــدائم  واألنثـى َصــدیقٌة والجمــع أْصــِدقاُء وقــد یقــال للجمـع والمؤنــث َصــدْیٌق و الصِّ

ــضـــا الــذي ُیصــدق قولـــه بالعمــل وهــذا مِ یالتصــدیق وهــو أ َقُة مـــا دصـــداُق هــذا أي مــا ُیصـــدقه و الصَّ

َداقُ  ُدَقُة ومنه قوله تعالى {  تصدقت به على الفقراء و الصِّ بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة وكذا الصَّ

  ).٣(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } و الُصْدَقُة بوزن الُفرقة مثله و أْصَدَق المرأة سمى لها صداقا 

: مطابقـــة الحكـــم للواقـــع، واصـــطالحا هو:قـــول الحـــق فـــي مـــواطن تعریـــف الصـــدق لغـــة هـــو

موقع ال ینجیك منه إال الكذب، قـال الُقشـیري: الصـدق هـو أن ال یكـون الهالك، وقیل أن تصدق في 

في أحوالك شوب، وال في اعتقـادك ریـب، وال فـي أعمالـك عیـب، وهـو اإلبانـه عمـا یخبـر بـه علـى مـا 

  ).٤كان(

مجتمــع راقــي ومجتمــع زاخــر بالصــفات الحمیــدة التــي تعتبــر فخــر العباســي مجتمــع العصــر كــان 

أن الـدین اإلسـالمي حـث علیهـا وهـي موجـودة منـذ وقـت مبكـر عنـد العـرب لألمة اإلسالمیة وخاصـة 

وقــد اشــتهروا بهــا ولكــن اإلســالم زانهــا وجعــل لهــا أصــول وقواعــد یلتــزم بهــا كــل فــرد مســلم، وكتــاب 

  األغاني احتوى على نصوص كثیرة توضح وجود هذه الصفة في ذلك العصر.

  

                                                
  )١١٩) سورة المائدة( ١
  ٢/١٣٩) فتح القدیر/ ٢
  ٢/٣٢٦الحفاظ/) مختار الصحاح/مادة/ ص، د، ق ـ عمدة  ٣
) التعریفات/ السید الشریف علي بن محمد بن علي الحسین الجرجاني الحنفي/ وضع ھوامشھ ـ محمد باسل  ٤

  )١٣٥م/ص(٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١عیون السود/دار الكتب العلمیة/ بیروت ـ لبنان /الطبعة األولى/



٣٤٥ 
 

 الُجود .٤

  النصوص:

   العالء بعض الرواة فقال له یا أبا عمرو منلقي أبو عمرو بن  قال األصمعي

  :أمدح الناس قال الذي یقول

  )١(ولم أدر أّن الجود من كّفه ُیْعِدي ***َلَمسُت بكّفي كفَّه أبتِغي الِغَنى 

استمنح بشار بن برد العباس بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن :حدثنا محمد بن عثمان البصري قال

  عباس فلم یمنحه فقال یهجوه

  )٢(َتقِدْر على َسَعٍة لم َیظهِر الُجوُد  ***إذا تكرَّهَت أن ُتْعِطي القلیَل ولم  

فســلم علــى  كـان ابــن هرمــة قصـیرا دمیمــا أریمــص وكــان ابـن ربــیح طــویال جســیما نقـي الثیــاب

   السري ثم قال له أصلحك اهللا إني قد قلت شعرا أثنیت فیه علیك

  )٣(بالُعْرِف ِمْتَنا حلیُف المجِد والجود ***ذاك السَِّرّي الذي لوال َتَدفُُّقُه  

ما وصلني أحد من الخلفاء : حدثني به علي بن هارون عن عمه عن حماد عن أبیه وخبره أتم قال

ولقد انحدرت معه إلى النجف فقلت له یا أمیر المؤمنین قد قلت في  قط بمثل ما وصلني به الواثق

   على قولي في مدحه: حتى أتیت النجف قصیدة فقال هاتها فأنشدته

  )٤(وال یرى بذَل ما َیْحِوي من السََّرف ***یحَسُب الجوَد ُیْفِني ماَله أبدًا  ال

  قال إسحاق:

  )٥(یدًا من الجود فوق كّل ید ***َبَسْطَت للَناس إذ َوِلیَتُهُم 

ثم استأذن حسین  وهنئوهما ولي الواثق الخالفة جلس للناس ودخل إلیه المهنئون والشعراء فمدحوه ل

بن الضحاك بعدهم في اإلنشاد وكان من الجلساء فترفع عن اإلنشاد مع الشعراء فّأذن له فأنشده 

     :قوله

  )٦(وما ِشَیُم الجود إّال ِقَسم ***رأى ِشَیَم الجود محمودًة 

  :من نادر صنعة عبید اهللا وجید شعره قوله

                                                
  /أخبار بشار بن برد٣/١٤٣) األغاني/ ١
  ر بن برد/أخبار بشا٣/١٩١) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر ابن ھرمة وأخباره٤/٣٧٧) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم ٥/٣٦٨المصدر نفسھ / ) ٤
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٣٧٩) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار حسین بن الضحاك٧/٢١٤) المصدر نفسھ / ٦



٣٤٦ 
 

  )١(البخُل ُیبقي الماَل والَجّد ُمْدِبروال  ***فال الُجوُد ُیفني الماَل والماُل مقبلٌ 

أخبرني حبیب بن نصر عن هارون بن محمد بن عبد الملك الزیات قال حدثني بعض الموالي 

  :حضرت الفضل بن یحیى وقد قال ألبي النضیر یا أبا النضیر أنت القائل فینا:قال

  )٢(آل َبْرَمك وجدُت نسیَم الُجوِد من ***إذا كنُت من َبْغداَد في َرْأِس َفْرَسخ 

  قال عبد اهللا بن الحشرج

  )٣(وَغْیِرُهم والُجوُد ِعزٌّ ُمَؤبَّد ***وُیْبِقي ِلَي الُجوُد اصطناَع َعِشیرِتي 

  قال ابن الحشرج لحنظلة:

  فقلُت له َدْعني وُكْن َغیر ُمْفِضل ***وزاٍر عليَّ الُجوَد والجوُد ِشیمتي 

  نهدي فیما كان یلومه فیه من التبذیر والجودقال عبد اهللا بن الحشرج لرفاعة بن زوي ال

  بَبْذلي وُجوِدي ُجْرُت عن َمْنَهج الَقْصِد  ***ُأَالُم على ُجوِدي وما ِخْلُت أنَّني  

  )٤(سأْبُذل مالي في الّرخاء وفي الَجْهد ***فیاَالِئمي في الُجود َأْقِصْر فإنَّني 

فتتح عبد اهللا بن طاهر مصر ونحن أخبرني محمد بن الفضل بن محمد بن منصور قال لما ا

معه سوغه المأمون خراجها فصعد المنبر فلم یزل حتى أجاز بها كلها ثالثة آالف دینار أو نحوها 

فأتاه معلى الطائي وقد أعلموه ما قد صنع عبد اهللا بن طاهر بالناس في الجوائز وكان علیه واحدا 

أنا معلى الطائي وقد بلغ مني ما كان منك إلي فوقف بین یدیه تحت المنبر فقال أصلح اهللا األمیر 

  من جفاء وغلظ فال یغلظن علي قلبك وال یستخفنك الذي بلغك أنا الذي أقول

  )٥ال(یا أعظَم النَّاِس عفوًا عند َمْقِدرٍة ... وَأْظَلَم الناس عند الُجود للم 

  دخل الحسین بن مطیر على المهدي فأنشده قوله :عن إسحاق بن عیسى قال

  )٦(ال بل یمینك منها ُصوِّر الجود *** أضحت یمینك ِمن جوٍد مصّورة    

  قال ابن بیض:

  )٧(أباه َجوادًا للمكارم ُیْجزل *** وٕان أحّق الناس بالجوِد من رأى

                                                
  /أخبار عبید هللا بن عبد هللا٩/٥٣) األغاني / ١
  /أخبار أبي النضر١١/٢٨٧/) المصدر نفسھ  ٢
  /أخبار عبد هللا بن الحشرج١٢/٣٤المصدر نفسھ / ) ٣
  /أخبار عبد هللا بن الحشرج١٢/٣٥المصدر نفسھ / ) ٤
  /أخبار إبراھیم بن سیابة١٢/١٢٢) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار الحسین بن مطیر١٦/٢٩) المصدر نفسھ / ٦
  /أخبار حمزة بن بیض١٦/٢٣٦) المصدر نفسھ / ٧



٣٤٧ 
 

أحسنت واهللا جودت وحیاتك ألسرقن هذا المعنى منك ثم ألغلبنك علیه قال أبو نواس ألبي الشیص 

  قال فسرق قوله فیشتهر ما أقول ویموت ما قلت

  )١(ولكن یسیر الجوُد حیث یسیُر  *** فما جازه جوٌد وال حل ُدوَنهُ     

قال له یزید بن عمر بن هبیرة وكم یبل لهاتك یا أبا عطاء قال عشرة آالف درهم فأمر ابنه بدفعها 

  إلیه فقال یمدح ابنه

  )٢(بالجود وأنَت أَشبُه َخْلِق اهللا *** َأمَّا أبوَك َفَعْیُن الجوِد تعرُفه

فشكته ریم إلى أخیه أحمد بن عمرو  كانت ألشجع جاریة یقال لها ریم وكان یجد بها وجدا شدیدا

  :فأجابه عنها بشعر نسبه إلیها ومدح فیه الفضل أیضا فاختیر شعره على شعر أخیه وهو

  )٣(فحوُض أبي الَعبَّاِس بالجوِد ُمْتَرع *** إذا ما ِحیاُض المجِد قّلْت ِمیاُهها

جتمع أصحاب المأمون عنده یومًا فأفاضوا في ذكر الشعر والشعراء فقال له بعضهم أین أنت یا ا

  یقول وقد مدح رجال بالشجاعة:أمیر المؤمنین عن مسلم بن الولید قال حیث یقول ماذا قال حیث 

  )٤(والُجوُد بالنَّْفس أْقَصى غایِة الُجود *** َیجوُد بالنَّْفس إْذ َضنَّ الَجواد بها

أن أمیر المؤمنین یقول اجتمع الشعراء على باب المعتصم فبعث إلیهم محمد بن عبد الملك الزیات 

  لكم من كان منكم یحسن أن یقول مثل قول النمري في الرشید

  )٥(أحلَّك اللَُّه منها حیث تجتمع ***َخلیَفَة اهللا إن الُجوَد أوِدَیةٌ 

  :حدثني محمد بن عبد اهللا بن مالك قال

المطلب بن عبد اهللا بن مالك من الحج لقیه محمد بن وهیب مستقبًال مع من تلقاه ودخل لما قدم 

  :إلیه مهنئًا بالسالمة بعد استقراره وعاد إلیه في الثالثة فأنشده قصیدة طویلة مدحه بها یقول فیه

  وأنَّ النَّدى في حیث ُكنَت ُمَخیِّم ***وأعلم أنَّ الجوَد ما ِغبَت غائٌب 

  إلى قوله:

  )٦(على أنها والبأس ِخْدناِن توَأمُ *** ما ُخِلَقْت إال من الجود َكفُّهو 

  قال أبو الحسن علي بن جبلة یمدح حمید الطوسي:

  عّلم الجود البخیال ***جاد باألموال حتى
                                                

  /أخبار أبي الشیص ١٦/٤٣٥) األغاني / ١
  /ذكر أبي عطاء الندي١٧/٣٣٤) المصدر نفسھ / ٢
  /نسب أشجع وأخباره١٨/٢٤٤المصدر نفسھ / ) ٣
  /نسب مسلم بن الولید١٩/٣٩) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار محمد بن وھیب١٩/٨١) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار محمد بن وھیب١٩/٨٥المصدر نفسھ / ) ٦



٣٤٨ 
 

  )١(وعلى الُجود دلیال ***صار للخائف أمنًا 

وجاد المطر جودًا َوبل وقیل  : الَجّید نقیض الرديء وأصله َجْیِود  والجمع جیاد وجیاداتالجود

الَجْود وهو المطر الواسع الغزیر قال الجود من المطر الذي ال مطر فوقه البته والجود الكرم و 

الحسن فَأما ما حكى سیبویه من قولهم َأخذتنا بالجود وفوقه فِإنما هي مبالغة وتشنیع وإِالَّ فلیس فوق 

ء َجْود وصفت بالمصدر وفي كالم بعض اَألوائل الَجْود شيء قال ابن سیده هذا قول بعضهم وسما

هاجت بنا سماء َجْود وكان كذا وكذا وسحابة َجْود كذلك حكاه ابن اَألعرابي وِجیَدت اَألرُض سقاها 

  ).٢( الَجْود

  

  خاءالسَّ  .٥

  النصوص:

  قال عبد قیس بن خفاف البرجمي یمدح حاتم:

  )٣(وٕان مات قامت للسخاء مآتم ***یعیش النََّدى ما عاش حاتُم ّطیِّىٍء 

خالد بن یزید بن معاویة بن أبي سفیان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف وكان من 

 )٤(رجاالت قریش سخاء

   قال عمارة:

  )٥(ُغْبر المحاِجر ُشعَّثًا أوالِدي ***وأُصون ِعْرِضي بالسَّخاء وٕان غدت 

و وهــو الموضــع الــذي والســخاء مــأخوذ مــن الســخ٦ الّســخاء الجــود ورجــل َســخّي وَســخا یســخو ســخاءً 

ُیوسع تحت القدر لیتمكن الوقود ألن الصدر أیضًا یتسع للعطیة، قـال أبـو حنیفـة الّسـخاءة بقلـة ترفـع 

علــى ســاق لهــا كهیئــة الســنبلة وفیهــا حــب ولبــاب َحبِّهــا دواء للجــروح وقــد یقــال لهــا الصــخاءة أیضــًا 

  ).٧بالصاد وجمع السخاءة سخاء(

  بین السخاء والجود:الفرق 

                                                
  /أخبار علي بن جبلة٢٠/٣٣/ ) األغاني ١
 ) اللسان/ القاموس/ مادة/ ج ، و ، د ٢
  /ذكر عنترة وشيء من أخباره٨/٢٥٤) األغاني / ٣
  /ذكر خالد ورملة وأخبارھما١٧/٣٤٢) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار عمارة ونسبھ٢٤/٢٠٩) المصدر نفسھ / ٥
  ) العین/مادة / س ، خ ، و ٦
  ) اللسان/مادة/ س ، خ ، ا ٧



٣٤٩ 
 

ــین اإلنســان عنــد الســؤال وقــولهم ســخوت النــار أســخوها ســخوًا إذا لینتهــا وأرض الســخاء هــو : أن یل

  ).١، والجود كثرة العطاء من غیر سؤال(ولهذا ال یقال هللا تعالى سخي سخاویة لینة

  

 الَعطاء .٦

    النصوص:

  :عن محمد بن الضحاك عن عثمان عن أبیه قال 

شعرك قال ال واهللا ما هرم ولكن العطاء هرم ومن یعطیني مثل ما أعطاني قیل لنصیب هرم 

ا اتصل هجاء أبي العتاهیة بعبد اهللا بن معن وكثر غضب أخوه یزید لم )٢(الحكم بن المطلب

  معن من ذلك وتوعد أبا العتاهیة فقال فیه قصیدته التي أولها بن

  )٣(ء وال یزیدوَینُقص في العطا ***یزیُد یزیُد في َمْنٍع وبخٍل 

حدثني سلیمان ابن عبـاد قـال حـدثني أبـو جعفـر الشـویفعي رجـل مـن أهـل مكـة قـال قـدم سـلیمان بـن  

  )٤(عبد الملك مكة في حر شدید فكان ینقل سریره بفناء الكعبة وأعطى الناس العطاء

  قال عبد اهللا بن الزبیر:

  )٥(توافت إلیه بالعطاء القباِئل ***فأنت المصفَّى یابَن مرواَن والَّذي  

قال سلم الخاسر في المهدي قصیدته التي یقول :عن یحیى بن الحسن بن عبد الخالق عن أبیه قال

  فیها

   )٦(ال َیْعِرُف الناُس مقداَرها ***له ِشیَمٌة عند َبْذل الَعطاء 

المال عنده وكان قد بویع إبراهیم بن المهدي ببغداد وقد قل :حدثنا حماد بن إسحاق عن أبیه قال

    )٧(لجأ إلیه أعراب من أعراب السواد وغیرهم من أوغاد الناس فاحتبس عنهم العطاء

  ورد ذكر اللفظة في قوله تعالى:

 MG   F  E  D  C  B  AH      M  L  K          J  IL  )٨(  

                                                
  )١٤٢الفروق اللغویة/ألبي ھالل العسكري/ص()  ١
  /ذكر نصیب وأخباره ١/٣٥١األغاني/ ) ٢
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٢٩) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار أبي دھبل٧/١٥٠) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار عبد هللا بن الزبیر١٤/٢٤٦) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار سلم الخاسر١٩/٢٩٤/ المصدر نفسھ ) ٦
  /أخبار دعبل بن علي٢٠/١٦٣المصدر نفسھ / ) ٧
  )٢٠) سورة اإلسراء/اآلیة( ٨



٣٥٠ 
 

  تفسیر اآلیة:

الساعي لها  اآلخرةتعالى ذكره : یمد ربك یا محمد كال الفریقین من مریدي العاجلة ومریدي  هقول

سعیها وهو مؤمن في هذه الدنیا من عطائه فیرزقهما جمیعا من رزقه إلى بلوغهما األمد واستیفائهما 

ر ففریق األجل ما كتب لهما ثم تختلف بهما األحوال بعد الممات وتفترق بهما بعد الورود المصاد

مریدي العاجلة إلى جهنم مصدرهم وفریق مریدي اآلخرة إلى الجنة مآبهم { وما كان عطاء ربك 

 عطاء ربك الذي یؤتیه من یشاء من خلقه في الدنیا ممنوعا عمن بسط نمحظورا } یقول : وما كا

  )١علیه ال یقدر أحد من خلقه منعه من ذلك وقد أتاه اهللا إیاه(

والمعاطاة  ٢التناول ورفع الرأس والیدین ورجل وامرأة معطاء كثیر العطاءالعطاء: العطو 

  ).٣المناولة(

 الَكَرم .٧

  النصوص:

دخل نصیب على یزید بن عبد الملك فقال له حدثني یا نصیب ببعض ما مر علیك فقال نعم یا 

الت إلیك أمیر المؤمنین علقت جاریة حمراء فمكثت زمانا تمنیني باألباطیل فلما ألححت علیها ق

اللیل فقلت لها وأنت واهللا لكأنك من طوارق النهار فقالت ما أظرفك یا  عني فواهللا لكأنك من طوارق

أسود فغاظني قولها فقلت لها هل تدرین ما الظرف إنما الظرف العقل ثم قالت لي انصرف حتى 

  أنظر في أمرك فأرسلت إلیها هذه األبیات

    )٤(كُبْعِد األرض من َجّو السَّماء ***ناء  ولي َكَرٌم عن الَفْحشاء            

عبد اهللا بن أبي ربیعة لما قدم من البحرین نزل على  نوغیرهما أعن أبي عبیدة والهیثم بن عدي 

وهو الماء الذي یقال له بنیان فنزل على بني أنف الناقة بمائهم وهو  فحالهالزبرقان بن بدر بمائه 

كان أبو سیارة یجیز الناس في الحج بأن یتقدمهم    )٥(ا له شاةالذي یقال له وشیع فأكرموه وذبحو 

على حمار ثم یخطبهم فیقول اللهم أصلح بین نسائنا واجعل المال في سمحائنا أوفوا بعهدكم وأكرموا 

حدثني عمر بن موسى بن  )٧...(كان یزید بن منصور من أكرم الناس،  )٦(جاركم وأقروا ضیفكم 

                                                
 ٨/٥٦) تفسیر الطبري/ ١
  ) القاموس/مادة/ ع ، ط ، ا ٢
  ) المصباح/مادة/ع ، ط ، ا ٣
  /ذكر نصیب وأخباره١/٣٣٩) األغاني/٤
  /خبر الحطیئة ونسبھ٢/١٨٦المصدر نفسھ / ) ٥
  العدواني/ذكر ذي اإلصبع ٣/٩١) المصدر نفسھ / ٦
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٣٦) المصدر نفسھ / ٧



٣٥١ 
 

ولي یزید بن عبد الملك بعث إلى األحوص فأقدم علیه فأكرمه وأجازه بثالثین لما : عبد العزیز قال

فقال كان الولید بن یزید یكرم طریحا وكانت له منه منزلة قریبة   أما المدائني )١(ألف درهم

  قال ابن ربیح یمدح السرى:  )٢(ومكانه

  )٣(َتَسبوالحمُد في الناس خیُر ُمكْ  ***مجدًا وحمدًا ُیِفیُده َكَرمًا      

  قال إبراهیم بن علي بن هرمة:

   )٤(لیس ِبِذي َكَرٍم ُیْرَجى وال ِدین ***یا َمْن ُیعِیُن على َضْیٍف َأَلمَّ بنا    

  : أن ابن هرمة قال یمدح أبا الحكم المطلب بن عبد اهللا حدثني عبد اهللا بن محمد

  )٥(فَّْوَن بالَكَرمهُم الُمْصَطَفْوَن والُمصَ  ***سلیُل ُملوٍك سبعٍة قد تتابعوا 

  قال األخطل:

  أن )٦(وَعوُف بن كعٍب أكرُم الناس َأوَّال ***أبو جعدَة الذئُب الخبیُث َطعاُمه  

  هبیرة بن عامر بن سلمة بن قشیر لقي خداش ابن زهیر البكائي فتنافرا على 

ني مائة من اإلبل وقال كل منهما لصاحبه أنا أكرم وأعز منك فحكما في ذلك رجال من ب

) قال إبراهیم بن ٧(ذي الجدین فقضى بینهما أن أعزهما وأكرمهما أقربهما من عبد اهللا بن جعدة نسبا

  المدبر:

   )٨(فلم أَر َزْوجًا منه أشهى وأطَیبا ***أبوها ِنجاء الُمْزن والَكْرُم ُأّمها 

قال قیس بن الخطیم لحسان تعال أشاربك فتشاربا في إناء عظیم فأبقى حسان من اإلناء شیئا فقال 

له قیس اشرب فقال حسان وعرف الشر في وجهه أو خیرا من ذلك أجعل لك الغلبة قال ال إال أن 

 تشربه فأبى حسان وقال له سالم بن مشكم یا أبا یزید ال تكرهه على ما ال یشتهي إنما دعوته

إلكرامه ولم تدعه لتستخف به وتسيء مجالسته فقال له قیس أفتدعوني أنت على أن تسيء 

مجالستي فقال له سالم ما في هذا سوء مجالسة وما حملت علیك إال ألنك مني وأني حلیفك ولیست 

علیك غضاضة في هذا وهذا رجل من الخزرج قد أكرمته وأدخلته منزلي فیجب أن تكرم لي من 

                                                
  /ذكر األحوص وأخباره٤/٢٤٨) األغاني / ١
  /ذكر طریح وأخباره٤/٣٠٧) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر ابن ھرمة وأخباره٤/٣٧٩) المصدر نفسھ / ٣
  /ذكر ابن ھرمة وأخباره٤/٣٨٣) المصدر نفسھ / ٤
  خباره/ذكر ابن ھرمة وأ٤/٣٨٤) المصدر نفسھ / ٥
  /ذكر النابغة الجعدي ونسبھ٥/١٨) المصدر نفسھ / ٦
  /ذكر النابغة الجعدي ٥/٢٦/ ) المصدر نفسھ ٧
  /نسب إبراھیم الموصلى وأخباره٥/٢٣٠المصدر نفسھ / ) ٨



٣٥٢ 
 

كان زیاد مكرمًا لحارثة بن بدر قابال لرأیه محتمال لما یعلمه من تناوله : المدائني قال )١... (أكرمته

الشراب فلما ولي عبید اهللا بن زیاد أخر حارثة بعض التأخیر فعاتبه على ذلك فقال له عبید اهللا إنك 

حسان كان  قال هشام بن )٢(تتناول الشراب فقال له قد كان أبوك یعلم هذا مني ویقربني ویكرمني

  السبب في رد یزید بن عبد الملك األحوص أن جمیلة غنته یوما

  أقّرْت له بالملك َكْهًال وأمَردا  ***كریُم قریٍش حین ُیْنَسُب واّلذي  

فطرب یزید وقال ویحك من كریم قریش هذا قالت أنت یا أمیر المؤمنین ومن عسى أن یكون ذلك 

األحوص وهو منفي فكتب برده وحمله إلیه وأنفذ إلیه غیرك قال ومن قائل هذا الشعر في قالت 

   .)٣(صالت سنیة فلما قدم إلیه أدناه وقربه وأكرمه

عن عبد اهللا بن مسلم أن الشماخ خرج یرید المدینة فلقیه عرابة بن أوس فسأله عما أقدمه المدینة 

بره وأكرمه فخرج عن فقال أردت أن أمتار ألهلي وكان معه بعیران فأوقرهما له برا وتمرا وكساه و 

حدثنا سالم بن عجالن قال خرج عمر بن عبد العزیز یلعب فرمحته بغلة على  )٤(المدینة وامتدحه

جبینه فبلغ الخبر أمه أم عاصم فخرجت في خدمها واقبل عبد العزیز بن مروان إلیها فقالت أما 

د جمعت روایتهم في هذا أخبرنا حماد بن إسحاق عن أبیه وق )٥(الكبیر فیخدم وأما الصغیر فیكرم

الخبر قال ما وصلني أحد من الخلفاء بمثل ما وصلني به الواثق وما كان أحد منهم یكرمني 

  ما مدح علي بن الجهم وهو محبوس المتوكل بقولهل )٦(إكرامه

  وسلمنا ألسباب القضاءِ  ***َتَوكَّْلنا على َربِّ السماِء 

له مروان بن أبي الجنوب فعارضه فیها وقد هم وهجاهم انتدب ذكر فیها جمیع الندماء وسب

كان المتوكل رق له فلما أنشده مروان هذه القصیدة اعتورته ألسنة الجلساء فثلبوه واغتابوه وضربوا 

  علیه فتركه في محبسه والقصیدة

  )٧(حقیٌق بالشَِّتیمِة والِهجاء ***هجوَت األكرمین وأنت كلٌب 

                                                
  /ذكر الخبر عن غزوة السویق٦/٣٧٦) األغاني / ١
  /نسب حارثة بن بدر٨/٣٩٦) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر مسافر ٩/٨٢المصدر نفسھ / ) ٣
  /ذكر الشماخ ونسبھ٩/١٩٥) المصدر نفسھ / ٤
  /ذكر الحارث بن خالد٩/٢٩٢) المصدر نفسھ / ٥
  /نسب األشھب بن رمیلة٩/٣٢٤المصدر نفسھ / ) ٦
  /أخبار مروان األصغر١٢/١٠٣المصدر نفسھ / ) ٧



٣٥٣ 
 

بالدهم لصهره فیهم فنزل على عمرو بن زیاد بن سهیل كان أبو وجزة قد جاور مزینة وانتجع 

بن مكدم بن عقیل بـن وهـب بـن عمـرو بـن مـرة بـن مـازن بـن عـوف بـن ثـور بـن هذمـة بـن الطـم بـن 

  ) ١...(عثمان فأحسن عمرو جواره وأكرم مثواه

عن مجالد بن سعید عن عبد الملك بن عمیر قال كان ابن عباس یكرم أبا األسود الدؤلي لما كان 

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال ) ٢(امال لعلي بن أبي طالب علیه السالم على البصرة ع

حدثنا الریاشي قال حدثنا األصمعي قال مر المخبل السعدي بخلیدة بنت بدر أخت الزبرقان ابن 

حدثني عمر بن عبد العزیز بن أبي  )٣...(بدر بعد ما أسن وضعف بصره فأنزلته وقربته وأكرمته

عن أبیه قال لما حضرت غیالن بن سلمة الوفاة وكان قد أحصن عشرا من نساء العرب في ثابت 

الجاهلیة قال یا بني قد أحسنت خدمة أموالكم وأمجدت أمهاتكم فلن تزالوا بخیر ما غذوتم من كریم 

عن أبي عبیدة أن رجال من بني ضبة كان ) ٤(وغذا منكم فعلیكم ببیوتات العرب فإنها معارج الكرم

دوا للشمردل وكان نازال في بني دارم بن مالك ثم خرج في البعث الذي بعث مع وكیع فلما قتل ع

  :أخوة الشمردل وماتوا بلغه عن الضبي سرور بذلك وشماتة بمصیبته فقال

  )٥(راحوا كأنهم َمْرَضى من الَكرم ***إذا غدا المْسك یجِري في مفارِقِهْم 

هوي أبي قینة من قیان أبي هاشم بالبصرة فكتبت إلیه أمي  :حدثني عبد اهللا بن محمد بن یسیر قال

  تعاتبه فكتب إلیها

  )٦(فقد صَدقِت ولكْن ذاِك قد ُنِزعا ***إن ُقلِت قد كنُت في َخْفٍض وَتْكِرَمٍة 

حــدثني أبــو الشــبل البرجمــي قــال حضــرت مجلــس عبیــد اهللا بــن یحیــى بــن خاقــان وكــان إلــي محســنا 

مكــة فوصــفهم النــاس بــالجود وقــالوا فــي كــرمهم وجــوائزهم وصــالتهم وعلــي مفضــال فجــرى ذكــر البرا

فأكثروا فقمت فـي وسـط المجلـس فقلـت لعبیـد اهللا أیهـا الـوزیر إنـي قـد حكمـت فـي هـذا الخطـب حكمـا 

نظمتـه فــي بیتـي شــعر ال یقــدر أحـد أن یــرده علــي وٕانمـا جعلتــه شـعرا لیــدور ویبقــى فیـأذن الــوزیر فــي 

  :قلته فقلت إنشادهما قال قل فرب صواب قد

  

  )١(وأكرَم ِمن فضٍل ویحیى بِن خاِلد ***رأیُت عبیَد اهللا أفضَل ُسوَددًا 
                                                

  /أخبار أبي وجزة ونسبھ١٢/٢٨٦) األغاني / ١
  /أخبار أبي األسود الدؤلى١٢/٣٦٨/) المصدر نفسھ  ٢
  /أخبار المخبل ١٣/٢١٨) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار غیالن ونسبھ١٣/٢٢٨) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار الشمردل ١٣/٣٨٥) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار محمد بن یسیر١٤/٢٩/ المصدر نفسھ ) ٦



٣٥٤ 
 

    قال الحارث بن خالد في عائشة بنت طلحة:

لها اُهللا ربُّ الناس إذ ُخِلَقْت    )٢(على النساِء مَن أهل الحزم والكرم ***فضَّ

  ) قال محمد بن بشیر الخارجي:٣(كانت شاریة من أكرم الناس

  )٤(علیِك الذي تأتین َحْمٌو وال بعل ***فإنك لو أكرمِت ضیفك لم یعب 

كـان ســبب إغــراق ربیعــة فـي هجــاء یزیــد بــن أسـید أنــه زاره یســتمیحه لقضــاء دیـن كــان علیــه فلــم یجــد 

عنده ما أحب وبلغ ذلك یزید بن حاتم المهلبي فطفل على قضاء دینه وبـره فاسـتفرغ ربیعـة جهـده فـي 

  ومنها قوله: قصائد مختارة یطول ذكرهامدحه وله فیه عدة 

  إذا ُعد في الناس المكارُم والمجدُ  ***لشتان ما بین الیزیدین في الندى 

  )٥(وٕان غضبت قیُس بن َعیالَن واَألزد*** یزیُد بني َشیباَن أكرم منهما 

ال لها ود اإلیادي جویریة بن الحجاج وكانت له ناقة یقاو اسم أبي د: حدثني ابن أبي الهیذام قال

الزباء فكانت بنو إیاد یتبركون بها فلما أصابتهم السنة تفرقوا ثالث فرق فرقة سلكت في البحر 

 فهلكت وفرقة قصدت الیمن فسلمت وفرقة قصدت أرض بكر بن وائل فنزلوا على الحارث بن همام

اتبعوها وكذلك كان السبب في ذلك أنهم أرسلوا الزباء وقالوا إنها ناقة میمونة فخلوها فحیث توجهت ف

كانوا یفعلون إذا أرادوا نجعة فخرجت تخوض العرب حتى بركت بفناء الحارث بن همام وكان أكرم 

  )٦...(الناس جوارا

  المقنع الكندي یقول:

  )٧(حتى یكوَن برزِق اِهللا تعویضي ***ما َقلَّ َماِلَي إالَّ زاَدني كَرمًا 

   ا خفرا في امرأة خفرة شریفةأنشدوني بیت عن المبرد قال قال لي صالح بن حسان

  َحَشدُت وأكَرْمُت زّواَرها ***إذا زینٌب زارها أهُلها 

  ) ٨الشعر لشریح القاضي في زوجته زینب بنت حدیر(

                                                                                                                                                              
  /أخبار أبي الشبل١٤/١٩٧) األغاني / ١
  /أخبار حبابة١٥/١٢٣/المصدر نفسھ  ) ٢
  /أخبار شاریة١٦/١٧) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار محمد بن بشیر الخارجي١٦/١٢٤) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار ربیعة الرقي ونسبھ١٦/٢٧٨) المصدر نفسھ / ٥
  /ذكر أخبار أبي داود اإلیادي١٦/٤٠٨) المصدر نفسھ / ٦
  /نسب المقنع الكندي١٧/١١٤/ ) المصدر نفسھ ٧
  /ذكر نسب الربیع بن زیاد١٧/٢١٥المصدر نفسھ / ) ٨



٣٥٥ 
 

قال أبو عمرو الشیباني كان أبرهة حین طلع نجدًا أتاه زهیر بن جناب فأكرمه أبرهة وفضله 

   )١(على من أتاه من العرب

وأســمائه وهــو الكثیــر الخیــر الجــواد المعطــى الــذي ال ینفــد عطــاؤه وهــو الكــریم الكــریم مــن صــفات اهللا 

المطلق والكریم الجامع لكل ما یحمد فاهللا عز وجل كریم حمید الفعـال، ابـن سـیدة الَكـَرم نقـیض اللـؤم 

)والكـــرم ضـــد ٢شـــجر العنـــب( میكــون فـــي الرجـــل بنفســـه والُمَكـــّرم الرجــل الكـــریم علـــى كـــل أحـــدو الكــر 

وأصل الكرم سماحة النفس ببـذل المـال. وقیـل حسـُن الخلـق. ثـم الكـرم إذا وصـف بـه البـاري ) ٣اللؤم(

تعالى فهو اسم إلحسانه وٕانعامـه المتظـاهرة. وٕاذا وصـف البشـر فهـو اسـم لألخـالق الحمیـدة واألفعـال 

الجمیلــة الظــاهرة؛ فــال یقــال: كــریم إال إذا اشــتهر بــذلك وظهــر منــه ظهــور متعــارف قــال بعــض أهــل 

م الكـرم كالحریـة إال أن الحریـة تقــال فـي المحاسـن القلیلـة والكثیــرة، والكـرم ال یقـال إال فـي الكثیــرة العلـ

ـــه تعـــالى: ) إنمـــا كـــان ذلـــك ألن الكـــرم كمـــا تقـــدم  األفعـــال ٤( MU  T  S  R    QV  L  وقول

ال األتقیـاء الحمیدة، وأكثرها ما قصد به أشرف الوجوه ما قصد به وجُه البارى تعالى، وال یفعـل ذلـك إ

!     M  فمــن ثــمَّ أكــرم النــاس عنــد ربهــم أتقــاهم لــه، وكــل شــرف فــي بابــه یوصــف بــالكرم، وعلیــه قولــه

    #  "L )وقیل معناه جّم الفوائد وكل ذلك مراد.والكریم أیضًا من كـان أبـواه شـریفین ویقـال ٥  ،(

، وفـي المـؤمن تكرمــه، األزهري:ســمي العنـب َكْرمـًا لكرمـه لرجـل كـرم أي كـریم وصـف بالمصـدر وقـا

  ).٦وذلك أنه ُذّلل لقاطفه ولیس علیه ُسالء أي لیس علیه شوكة وكل شيء كرم فهو كریم(

الكــرم مــن الصــفات الحمیــدة عنــد العــرب، وقــد اشــتهر بهــذه الصــفة عــدد كبیــر مــن الرجــال فــي ذلــك 

  الوقت ومنهم حاتم الطائي الذي یضرب به المثل في الكرم 

  مالفرق بین الجود والكر 

الجود هو الذي ذكرناه والكرم یتصرف على وجوه فیقال هللا كریم ومعناه أنه عزیز وهو من صفات 

  ) ٧( M       <   ;  :  9  8  7L ذاته ومنه قوله تعالى: 

                                                
  /أخبار زھیر بن جناب١٩/٢١/) األغاني  ١
  ) اللسان /مادة/ ك ، ر ، م ٢
 ) الصحاح/مادة/ ك ، ر ، م ٣
  )١٣) سورة الحجرات/أیة( ٤
  )٧٧) سورة الواقعة/أیة( ٥
  ٣٩٠ـ ٣/٣٨٩) عمدة الحفاظ/ ٦
  )٦) سورة االنفطار/أیة( ٧



٣٥٦ 
 

ذا لم یكن فیه امتهان أي كرم صاحبه، والكریم الحسن ‘أي العزیز الذي ال یغلب ویقال رزق كریم 

  )١( M    ¡   �  ~  }L ومثله قوله تعالى:

أي حسنا والكریم بمعنى المفضل والكریم أیضا السید ویجوز أن یقال الكریم هو إعطاء الشيء عن 

طیب نفس قلیًال كان أو كثیرًا، والجواد سعة العطاء والجود سعة العطاء سواء كان عن طیب نفس 

  )٢أو ال.(

  

 النََّدى .٨

  النصوص:

   قال ذو اإلصبع یوصى ابنه:

  )٣(واْمُدْد لها باعًا طویال ***وابُسْط یمیَنَك بالنََّدى 

البصرة فأتى جعفر بن سلیمان فوقف على طریقه عن محمد بن فضالة النحوي قال:قدم ابن مولى 

  وقد ركب فناداه

  )٤(وكان قد مات فال ُیْذَكر*** أنت الذي أحییَت َبْذَل الندى 

  قال زیاد األعجم:

  )٥(فَساِئْل ُتَخبَّْر عن ِدَیار اَألْشاِهبِ  ***ماحِة والنََّدىإذا كنَت ُمْرتاَد السَّ 

حدثنا المدائني وأخبرني الحسن بن علي قال حدثنا ثعلب عن ابن األعرابي قال قیل لقیس بن 

 حدثنا سلیمان بن عیاش قال )٦.(عاصم بماذا سدت قال ببذل الندى وكف األذى ونصر الموالي

لناس عن قبره جاء محمد بن بشیر إلى الحسن بن زید وعنده بنو لما دفن زید بن حسن وانصرف ا:

    :هاشم ووجوه قریش یعزونه فأخذ بعضادتي الباب وقال

  )٧(فقد فارق الدنیا نداها ولِینها ***وكاَن َحلیفیه السماحُة والنَّدى

                                                
  )٢٣اإلسراء/أیة() سورة  ١
  )١٤٣) الفروق اللغویة/ص( ٢
  /ذكر ذي اإلصبع العدواني٣/٩٦) األغاني/ ٣
  /أخبار ابن المولى ٣/٢٩٩) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار عبد هللا بن الحشرج١٢/٢٨) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار قیس بن عاصم١٤/٧٧) المصدر نفسھ / ٦
  الخارجي/أخبار محمد بن بشیر ١٦/١٤٠) المصدر نفسھ / ٧



٣٥٧ 
 

بن یحیى دخل مسلم بن الولید یومًا على الفضل : حدثني أحمد بن إبراهیم بن إسماعیل بن داود قال

وقد كان أتاه خبر مسیره فجلس للشعراء فمدحوه وأثابهم ونظر في حوائج الناس فقضاها وتفرق 

الناس عنه وجلس للشرب ومسلم غیر حاضر لذلك وٕانما بلغه حین انقضى المجلس فجاءه فأدخل 

   :إلیه فاستأذن في اإلنشاد فأذن له فأنشده وقوله فیه

َدى تساقُط ُیمناه النَّدى وِشماُله ا   )١(وُعیون الَقْول َمنِطُقه الَفْصل ***لرَّ

حدثني عزیز بن طلحة بن عبد اهللا بن عثمان بن األرقم المخزومي قال حدثني غیر واحد من 

لم یكن رجل من والة أوالد عبد الملك بن مروان كان أنفس على قومه وال :  مشیخة قریش قالوا

للناس فدخلوا علیه وأذن للشعراء فكان أول من بدر أحسد لهم من الولید بن عبد الملك فأذن یومًا 

بین یدیه عویف القوافي الفزاري فاستأذنه في اإلنشاد فقال ما بقیت لي بعد ما قلت ألخي بني زهرة 

  قال وما قلت له مع ما قلت ألمیر المؤمنین قال ألست الذي تقول

  )٢(عد َطْلَحة ماَتا إنَّ النََّدى من ب ***یا َطْلَح أنت أخو النََّدى وَحِلیُفه 

ْوتِ  النََّدى و النََّدى الَبَللُ  الندى هو:    َنَدى الماِء وَندى الَخیِر وَندى الشَّرِّ وَنَدى الصَّ

فَأمَّا َنَدى الماء فمنه المطر یقال َأصابه َنًدى من َطلٍّ ویوٌم َنِديٌّ ولیلة َنِدیٌَّة والنََّدى ما َأصاَبك من 

والنََّدى  هو المعُروف ویقال َأْنَدى فالن علینا َنًدى كثیرًا وٕانَّ یده َلَنِدیٌَّة بالمعروفالَبَلِل وَنَدى الَخْیر 

السَّخاء والكرم وتندَّى علیهم وَنِدَي َتَسخَّى وَأْندى َنًدى كثیرًا كذلك وَأْنَدى علیه َأفضل وَأْنَدى الرَّجُل 

جُل إذا كثر َنداه على إخوانه وكذلك اْنَتدى وَتَندَّى كثر نداه َأي َعطاؤه وَأْنَدى إذا َتَسخَّى وَأْنَدى الر 

ى على َأصحابه وفالن َنِدي الَكفَّ إذا كان َسِخی�ا ، وفالن َیَتَندَّى على َأصحابه كما تقول هو َیَتسخَّ

من  ْنَدىوَنَدوُت من الُجود ویقال َسنَّ للناس النََّدى فَنَدْوا والنََّدى الُجود ورجل َنٍد َأي َجواٌد وفالٌن َأ

) والفرق بین الجود والندى أن الندى ٣(إذا كان َأكثر خیرًا منه ورجٌل َنِدي الكفِّ إذا كان سخی�افالن 

  ).٤اسم للجود الذي ینال القریب والبعید(

  

  

  

                                                
  /نسب مسلم بن الولید١٩/٦٥) األغاني / ١
  /أخبار عویف٠١ن،١) المصدر نفسھ / ٢
  ) اللسان/مادة/ ن ، د ، ى ـ انظر كتاب العین/ المادة نفسھا ٣
  )١٤٢) الفروق اللغویة/ص( ٤



٣٥٨ 
 

 الشَّجاعة .٩

  النصوص:

  ع دوابنا إذا ركبان قد أقبال دقال ریحان فبینا نحن عند الموالة وقد حططنا برا

  

  ).١(وأخیه ثوبان ولم یكن لثوبان ضریب في الشجاعةوٕاذا نحن برماح 

  تغنى بشجاعة النبي

  :قال الزبیر وحدثني علي بن صالح عن جدي أنه سمع أن حسان بن ثابت أنشد رسول اهللا

  )٢(ِبَصاِرٍم ِمْثِل لْوِن الِمْلِح َقطَّاعِ  ***لقد غدوُت أماَم القوم ُمْنتِطقًا 

  معاویةعن أبي حارثة الباهلي عن أخیه أبي 

  )٣(أن إسحاق كان یتحلى بالشجاعة والفروسیة ویحب أن ینسب إلیهما ویركب الخیل

قال  )٤( كان للمرقشین جمیعا وقع في بكر بن وائل وحروبها مع بني تغلب وباس وشجاعة

   زیاد األعجم:

  )٥(في ُقبٍَّة ُضِربْت على ابِن الَحْشَرج ***إّن السماحَة والشَّجاعَة والنََّدى

عمر بن شبة وأخبرنا إبراهیم بن أیوب قال حدثنا ابن قتیبة قاال كان الكمیت بن زید  حدثنا

فقیل للكمیت ال شيء أعجب من  صدیقا للطرماح ال یكادان یفترقان في حال من أحوالهما

صفاء ما بینك وبین الطرماح على تباعد ما یجمعكما من النسب والمذهب والبلد هو شآمي 

ي نزاري شیعي فكیف اتفقتما مع تباین المذهب وشدة العصبیة اتفقنا قحطاني شاري وأنت كوف

  قال وأنشد الكمیت قول الطرماح على بغض العامة

  ُعَرى الَمْجِد واْسَتْرَخى ِعناُن القصائدِ  ***إذا ُقِبَضت نفُس الطِّرمَّاِح َأْخلقْت 

بن شبة والسماحة مكان فقال إي واهللا وعنان الخطابة والروایة والفصاحة والشجاعة وقال عمر 

قیس بن عاصم ولده حین حضرته الوفاة   حدثنا أحمد بن الهیثم بن عدي قال جمع )٦(.الشجاعة

وقال یا بني إذا مت فسودوا كباركم وال تسودوا صغاركم فیسفه الناس كباركم وعلیكم بإصالح المال 

                                                
  /أخبار ابن میادة٢/٢٩٠) األغاني/ ١
  /أخبار حسان بن ثابت٤/١٧١) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم٥/٣٩٦/ ) المصدر نفسھ ٣
  /أخبار عبادل٦/١٣٦) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار عبد هللا بن الحشرج١٢/٢٨) المصدر نفسھ / ٥
 /أخبار الطرماح ونسبھ١٢/٤٦) المصدر نفسھ / ٦



٣٥٩ 
 

فإنه منبهة للكریم ویستغنى به عن اللئیم وٕاذا مت فادفنوني في ثیابي التي كنت أصلي فیها 

  ...ثم قال:وأصوم

  )١(إذا زاَنه َعَفاٌف وُجود *** مُ وَتماُم الفضِل الشجاعُة والِحلْ 

لبأس والّشجاعة شدة القلب واألشجع من الرجال ا: َشُجع بالضم شجاعة اشتد عند الشجاعة هي

  ).٢الذي كأن به جنونًا(

  

 الِفُروسیة .١٠

  النصوص:

جدتها أسماء بنت أبي  حدثني عبد اهللا بن مصعب عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن

لزبیر بن العوام بمجلس من أصحاب رسول اهللا وحسان بن ثابت ینشدهم من شعره مر ابكر قالت: 

وهم غیر نشاط لما یسمعون منه فجلس معهم الزبیر فقال مالي أراكم غیر آذنین لما تسمعون من 

شعر ابن الفریعة فلقد كان یعرض لرسول اهللا فیحسن استماعه ویجزل علیه ثوابه وال یشتغل عنه 

  فقال حسان: بشيء

ل ***هو الفارُس المشهوُر والَبَطُل الذي      )٣(َیُصوُل إذا ما كان یوٌم ُمَحجَّ

  شهدت من المقداد مشهدا ألن أكون صاحبه :عن طارق عن عبد اهللا بن مسعود قال

  قال الحارث: )٤(أحب إلي مما في األرض من كل شيء كان رجال فارسا

   )٥(وتسمو َأماَمه العینان ***فارٌس َیضِرب الكتیبَة بالسیف 

  :أخبرني حبیب بن نصر وأحمد بن عبد العزیز قاال حدثنا عمر بن شبة قال

قال عمر بن الخطاب للحطیئة كیف كنتم في حربكم قال كنا ألف فارس حازم قال وكیف یكون ذلك 

  ). ٦(قال كان قیس بن زهیر فینا وكان حازما فكنا ال نعصیه وكان فارسنا عنترة

  الخنساء:قالت 

  )٧(وَأْفِدیه بمن لي ِمن َحمیم ***ِفدًى للفاِرس الُجَشِمي َنْفسي 

                                                
  /أخبار قیس بن عاصم١٤/٨٢المصدر نفسھ / ) ١
 ) اللسان ـ الصحاح / مادة/ ش ، ج ، ع ٢
  /أخبار حسان بن ثابت٤/١٥١األغاني/)  ٣
  /أخبار غزاة بدر٤/١٨٢) المصدر نفسھ / ٤
  /حرب بكر وتغلب٥/٥٣) المصدر نفسھ / ٥
  /ذكر عنترة ٨/٢٥١) المصدر نفسھ / ٦
  /نسب الخنساء وخبرھا١٥/٩٩) المصدر نفسھ / ٧



٣٦٠ 
 

كان زید الخیل فارسا مغوارا مظفرا شجاعا بعید الصیت في الجاهلیة وأدرك اإلسـالم ووفـد إلـى النبـي 

  )  ١... (ه ولقیه وسر ب

وتصغیر الفرس ُفَریس والَفَراسـة الَفَرس یقع على الذكر واألنثى وال یقال لألنثى َفَرسة  :الفروسیة هي

بالفتح والُفُروسیة كلها مصدر قولك رجل فارس على الخیل والفارس الحاذق بما یمـارس مـن األشـیاء 

كلها وبها سمي الرجل فارسًا وفي الحدیث اتقوا ِفراسـة المـؤمن قـال ابـن األثیـر یقـال بمعنیـین أحـدهما 

الى فـي قلـوب أولیائـه فیعلمـون أحـوال بعـض النـاس ما دل ظاهر الحدیث علیه وهـو مـا یوقعـه اهللا تعـ

بنوع من الكرامات وٕاصابة الظن والحدس والثاني نوع ُیَتعلم بالـدالئل والتجـارب واسـتعمل الزجـاج منـه 

  ).٢أفعل فقال أفرس الناس أي أجودهم وأصدقهم(

  

 الُمُروءة .١١

  النصوص:

خالد عن أبیه عن عبد اهللا بن  حدثني الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهرویه قال حدثني أحمد بن

  أنشد المأمون بیت أبي العتاهیة یخاطب سلما الخاسر: الحسن قال

  أذلَّ الِحرُص أعناَق الرجال ***َتعالى اللَّه یا َسْلم بَن عمرٍو 

  ) ٣(قال المأمون إن الحرص لمفسد للدین والمروءة 

بنه العباس والناس یعزونه فعزاه ذكر أبو دعامة أن أشجع دخل على الفضل بن الربیع وقد توفي ا

  :فأحسن ثم استأذنه في إنشاد مرثیة قالها فیه فأذن له فأنشده

  )٤(بك المروءُة واعتدَّت بك الُعَدد ***لمَّا تسامْت ِبك اآلماُل وابتهجت 

) المرء ٥( M¶        ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸L  جاء ذكر لفظ المرء في قوله تعالى: 

) ٦:المرأة والمروءة قیل مشتقه من لفظ المرء، الُمُروءة كمال الرجولیة وال فعل له(الرجل واألنثى 

والمروءة اإلنسانیة وقیل لألحنف ما الُمروءة ؟ فقال العفة والحرفة وسئل آخر عن الُمُروءة فقال 

                                                
  /أخبار زید الخیل١٧/٢٤٨) المصدر نفسھ / ١
  ، س) اللسان ـ الصحاح /مادة/ ف ، ر  ٢
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٧٩) األغاني/ ٣
  /نسب أشجع١٨/٢٣٠) المصدر نفسھ / ٤
  )٢٤) سورة األنفال/أیة( ٥
 ٤/٧٩ـ عمدة الحفاظ/٢/١٥٧) المزھر/ ٦



٣٦١ 
 

مبدأ ) والمروءة هي قوة للنفس ١الُمُروءة أن التفعل في السر أمرًا وأنت تستحیى أن تفعله جهرًا(

  )٢لصدر األفعال الجمیلة المستتبعة للمدح شرعا وعقًال وفرعًا(

  

  

 اما  

��������������� �

 لخْ البُ  .١٢

  النصوص:

أخبرني ابن درید قال: أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبیدة قال: بخالء العرب أربعة الحطیئة، 

  )٣وحمید األرقط، وأبو األسود الدؤلى، وخالد بن صفوان.(

فقالوا للحجاج إنما  بن سهل بهذا اإلسناد اجتمع الشعراء إلى الحجاج وفیهم ابن عبدلقال محمد 

شعر ابن عبدل كله هجاء وشعر سخیف فقال له قد سمعت قولهم فاستمع مني قال هات فأنشده 

  :قوله

  )٤(وال الُبْخُل فاعَلْم من َسمائي وال َأْرضي ***ولسُت بِذي َوْجهْین فیمن َعَرْفَتُه 

كان الرشید إذا رأى عبد اهللا بن معن :محمد بن القاسم األنباري قال حدثنا أبو عكرمة قال خبرنيأ

  :بن زائدة تمثل قول أبي العتاهیة

  )٥(َمْن كان ذا ُجوٍد إلى الُبخل ***ما ینبغي للّناس أن َینُسُبوا 

بد اهللا هذه قال الزبیر وقد أنشدني محمد بن الحسن قال أنشدني محرز بن جعفر لعبید اهللا بن ع

  ومنها: األبیات

  )٦(واِإلخالُف شر من البخل ***ُتالِوُذ باألبواب منَّي مخافَة الَمالمة 

قال حدثني من سمع حمادًا الراویة یقول امتدح زیاد األعجم عباد بن الحصین الحبطي وكان على 

  ضها فقال زیاد شرطة الحارث بن عبد اهللا بن أبي ربیعة الذي یقال له القباع وطلب حاجة فلم یق

                                                
  ) اللسان/مادة/ م ، ر ، أ ١
  )٢٠٨) التعریفات/ص( ٢
  /خبر الحطیئة ونسبھ٢/١٥٥) األغاني/ ٣
 عبدل /أخبار الحكم بن٢/٤١٧) المصدر نفسھ / ٤
  /ذكر نسب أبي العتاھیة٤/٢٦) المصدر نفسھ / ٥
  /ذكر عبید هللا بن عبد هللا٩/١٦٨) المصدر نفسھ / ٦



٣٦٢ 
 

  )١ا(وقد خالط البخُل منه الضمیر  ***وكیف الرَّجاُء ِلَما عنَده    

    قال عبد اهللا بن همام السلولي:

  

  )٢(لغیرك َجّمات الندى ولك البخل ***وقد نلت سلطانًا عظیمًا فال یكن 

وكان  -قال عبد الملك بن مروان :  عن العتبي قال حدثني أبو خالد من ولد أمیة بن خلف قال

أي الشعراء أفضل فقال له كثیر بن هراسة یعرض ببخل عبد الملك  - أول خلیفة ظهر منه بخل 

  :أفضلهم المقنع الكندي حیث یقول

ُض أْهَل الُبْخل ُكلَّهم    لو كان ینَفُع أهَل البخل َتْحِریضي ***إني أحرِّ

لذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم اهللا أصدق من المقنع حیث یقول ( وا -وعرف ما أراد فقال عبد الملك 

حضرت أبا دلف عند المأمون أي شيء تروي ألخي خزاعة  ) حدثني عمرو بن مسعدة قال:٣(یقتروا

یا قاسم فقال وأي أخي خزاعة یا أمیر المؤمنین قال ومن تعرف فیهم شاعرًا فقال أما من أنفسهم 

من موالیهم فطاهر وابنه عبد اهللا فأبو الشیص ودعبل وابن أبي الشیص وداود بن أبي رزین وأما 

فقال ومن عسى في هؤالء أن یسأل عن شعره سوى دعبل هات أي شيء عندك فیه فقال وأي شيء 

أقول في رجل لم یسلم علیه أهل بیته حتى هجاهم فقرن إحسانهم باإلساءة وبذلهم بالمنع وجودهم 

  ).٤(بالبخل

M  Ç  Æ  Å   ÄÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    ÈÐ                   Ó  Ò  Ñ        :ورد اللفظ في قوله تعالى

ÔÕ  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÜ   à  ß  Þ  Ýá       å  ä   ã  âL )٥( 

  تفسیر اآلیة:

وال تحسبن أنت یا محمد بخل الذین یبخلون بما آتاهم اهللا من فضله هو خیرا لهم ثم ترك ذكر 

على أنه مراد في الكالم إذ كان قد تقدمه قوله : { البخل إذ كان في قوله : { هو خیرا لهم } داللة 

  ).٦(الذین یبخلون بما آتاهم اهللا من فضله

  )١ضد الكرم وقد بخل َیْبَخل ُبْخًال وَبَخًال فهو باخل ذو بخل والجمع ُبخالء( البخل

                                                
  /أخبار زیاد األعجم١٥/٣٨٠) المصدر نفسھ / ١
  /أخبار النعمان بن بشیر١٦/٣٨) األغاني / ٢
  /نسب المقنع الكندي١٧/١١٤المصدر نفسھ / ) ٣
  دعبل بن علي/أخبار ٢٠/١٦٦) المصدر نفسھ / ٤
  )١٨٠) سورة آل عمران أیة( ٥
  ٣/٥٣٠) تفسیر الطبري/ ٦



٣٦٣ 
 

  والبخل هو إمساك المقتنیات عما ال یحق حبسها عنه وُیقابله الجود، یقال بخل فهو 

  )٢والبخل نوعان بخل بمقتنیات نفسه وبخل بمقتنیات غیره، وهو أكثرها ذما(باخل 

  

 الُبْغض .١٣

  النصوص:

  :أنشد سدیف أبا العباس وعنده رجال من بني أمیة قوله

  )٣(ثاویًا في قلوبهم َمْطوّیا ***َبطن الُبغُض في القدیم فأضَحى 

والبغضاء شدة البغض ضد الحب وقد بغض الرجل من باب ظرف أي صار بغیضًا 

صفة البغض من الصفات غیر الحمیدة وكانت موجودة في ذلك العصر ومن الطبیعي )، ٤البغض(

أن تكون في كل مجتمع صفات حمیدة وصفات غیر حمیدة ولكن اإلختالف في أن هذه الصفات 

هل هي موجودة بكثرة أم ال فهذا یختلف باختالف طبیعة ذلك المجتمع، ولكن اإلسالم حارب هذه 

الصفات ودعا إلى حسن المعامله بین البشر مما كان السبب في قلة انتشار هذه الصفات بین 

  المجتمع اإلسالمي.

  

 الَحَسد .١٤

   النصوص:

جالل وقد رأیت ابن میادة في بیت أبي قال قال لي ابن میادة وصلت أنا والشعراء إلى قال 

شقران یعیب ابن میادة ویحسده على  یقال له وكان مولى من موالي خرشة الولید بن یزید وهو خلیفة

لما قدم عبد الملك بن مروان حاجا : حدثني حمید بن عبد العزیز عن أبیه قال)٥(مكانه من الولید

سنة خمس وسبعین وذلك بعدما اجتمع الناس علیه بعامین جلس على المنبر فشتم أهل المدینة 

 )٦(تكم تنفسون القلیل وتحسدون على الكثیرووبخهم ثم قال إني واهللا یا أهل المدینة قد بلوتكم فوجد

                                                                                                                                                              
 ) اللسان/مادة/ب ، خ ، ل ـ أنظر الصحاح/المادة نفسھا ١
) المفردات في غریب القرآن/ألبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفھاني/تحقیق محمد سید  ٢

  )٣٨الكیالني/المكتبة المرتضویة ـ طھران/ص(
  /ذكر من قتل أبو العباس السفاح من بنى أمیة٤/٣٤٣األغاني /)  ٣
  ) الكتاب/مادة/ ب ، غ ، ض ٤
  /أخبار ابن میادة٢/٢٩٧) األغاني/ ٥
  /ذكر األحوص وأخباره٤/٢٥١) المصدر نفسھ / ٦



٣٦٤ 
 

أما المدائني فقال كان الولید بن یزید یكرم طریحا وكانت له منه منزلة قریبة ومكانه وكان یدني 

مجلسه وجعله أول داخل وآخر خارج ولم یكن یصدر إال عن رأیه فاستفرغ مدیحه كله وعامة شعره 

  :قصیدة من جید قصائد طریح یقول فیهاهذه ال )١(فیه فحسده ناس من أهل بیت الولید

  )٢(ُیوَلُع إّال بالنَّْعمة الَحَسد ***ُنْحَسُد فیها على النَّعیم وما 

كان الحارث بن ماریة الغساني الجفني مكرما لزهیر بن جناب الكلبي ینادمه ویحادثه فقدم على 

ندهما حدیث من أحادیث الملك رجالن من بني نهد بن زید یقال لهما حزن وسهل ابنا رزاح وكان ع

  ) قال حسین:٣(العرب فاجتباهما الملك ونزال بالمكان األثیر منه فحسدهما زهیر بن جناب

  )٤(فیه معذورًا على الَحَسد ***ذاك یوٌم كان حاسُدنا 

قال له حارثة لقد قلت فأحسنت ونصحت فبالغت جزیت الخیر أبا زنیم فلما رجع إلى منزله أتاه 

من شعر مسافر بن أبي  )٥(ا قال ابن زنیم فقالوا واهللا ما نرى ذلك إال حسداً ندماؤه فذكر لهم م

  عمرو وهو من جید شعره قوله یفتخر

  )٦(ونفَقأ عیَن َمْن َحَسدا  *** وزمزُم من ُأرومتنا

وقــال أبــو عمــرو غــزت بنــو نبهــان فــزارة وهــم متســاندون ومعهــم زیــد الخیــل فــاقتتلوا قتــاال شــدیدا ثـــم 

وسـاقت بنـو نبهـان الغنـائم مـن النسـاء والصـبیان ثـم إن فـزارة حشـدت واسـتعانت بأحیـاء انهزمت فزارة 

من قیس وفیهم رجل مـن سـلیم شـدید البـأس سـید یقـال لـه عبـاس بـن أنـس  كانـت بنـو سـلیم قـد أرادوا 

أخبرنـي ابـن عمـار عـن سـلیمان  )٧( عقد التاج على رأسه في الجاهلیة فحسده ابن عم له فلطـم عینـه

حدثنا ) ٨...(كان الفرزدق وجریر یحسدان ذا الرمة یخ عن أبیه عن صالح بن سلیمان قالبن أبي ش

كـان الغاضـري منـذر أهـل المدینـة ومضـحكهم :إبراهیم بـن المهـدي قـال حـدثني عبیـدة بـن أشـعب قـال

قبل أبـي فأسـقطه أبـي واطـرح وكـان الغاضـري حسـن الوجـه مـاد القامـة عـبال فخمـا وكـان أبـي قصـیرا 

أن ) ٩...(ل اللحم إال أنه كان یتضرم ویتوقد ذكاء وحـدة وخفـة روح وكـان الغاضـري یحسـدهدمیمًا قلی

یزید بن مزید قال ما حسدت أحدُا قط على شعر مدح به إال عاصم بـن عتبـة الغسـاني فـإني حسـدته 

                                                
  /ذكر طریح وأخباره٤/٣٠٧المصدر نفسھ / ) ١
  /ذكر طریح وأخباره٤/٣١٧) األغاني / ٢
  /ذكر مالك بن أبي السمیح ٥/١٣٠) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار حسین بن الضحاك٧/٢١١) المصدر نفسھ / ٤
  /نسب حارثة بن بدر٨/٤٢٣) المصدر نفسھ / ٥
  /ذكر مسافر ونسبھ٩/٦٨المصدر نفسھ / ) ٦
  /أخبار زید الخیل١٧/٢٦٩) المصدر نفسھ / ٧
  /ذكر ذي الرمة١٨/١١) المصدر نفسھ / ٨
  /ذكر أشعب وأخباره١٩/١٨٦نفسھ /) المصدر  ٩



٣٦٥ 
 

وكــان بلــغ المهــدي مــن جهــة الربیــع أن ابــن عبیــد اهللا زنــدیق فقــال لــه  )١(علــى قــول ســلم الخاســر فیــه

مــرض الواثــق فــدخل إلیــه الحســن بــن ســهل عائــدا ومحمــد بــن عبــد الملــك  )٢(المهــدي هــذا حســد منــك

یومئذ وزیـره والحسـن بـن سـهل متعطـل فجعـل الحسـن بـن سـهل یـتكلم فـي العلـة وعالجهـا ومـا یصـلح 

للواثق من الدواء والعالج والغذاء أحسن كالم قال فحسده محمد بن عبد الملـك وقـال لـه مـن أیـن لـك 

دخـل دعبـل علــى الحسـن بـن وهـب فقـال لــه یـا أبـا علـي بلغنـي أنــك قلـت فـي أبـي تمــام  .)٣(العلـمهـذا 

وتحسـن أنـت أن تقـول أ  كیت وكیت فهبه سرق هـذه القصـیدة كلهـا وقبلنـا قولـك فیـه أسـرق شـعره كلـه

واســتحیا فقــال لــه الحســن النــدم توبــة وهــذا الرجــل قــد تــوفي ولعلــك كنــت  ...فــانخزل دعبــل  كمــا قــال

كـان ابـن أبـي معقـل  عن ابن القداح قال )٤...(یه في الدنیا حسدا على حظه منها وقد مات اآلنتعاد

   )٥....(محسودا في قومه یجاهرونه بالعداوة لیساره وسعة ماله ویحسدونه

  ورد لفظ الحسد في قوله تعالى:

 MA  @  ?  >  =  <   ;  :   9B    I  H  G    F  E    D  C

     K  JL )٦(  

  تفسیر اآلیة هو:

عن قتادة : { أم یحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله } حسدوا هذا الحي من العرب على 

  ).٧(ما آتاهم اهللا من فضله بعث اهللا منهم نبیا فحسدوهم على ذلك

  )٨تمنى زوال نعمة المحسود إلى الحاسد( : الحسد هو

التي الیخلو مجتمع وللحسد أسباب منها صفة الحسد من الصفات غیر الحمیدة هي من الصفات 

أن البشر یحسد بعضهم بعضا في المال وفي العلم وفي قول الشعر وغیرها من األسباب ولكن 

المولى سبحانه وتعالى نهانا من أن نحسد بعضنا بعضا وأن ال نحمل في قلبا غل للذین أمنوا 

  ومتماسك. ونكون عباد اهللا إخوانا مما یساعد على تكوین مجتمع مترابط

  

                                                
  /أخبار سلم الخاسر١٩/٢٨٣) المصدر نفسھ / ١
  /أخبار سلم الخاسر١٩/٢٩٢) األغاني / ٢
  /أخبار محمد بن عبد الملك الزیات٢٣/٧٦) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار الحسن بن وھب٢٣/١٢٥/ ) المصدر نفسھ ٤
  /أخبار عبد هللا بن أبي معقل٢٤/١٦) المصدر نفسھ / ٥
  )٥٤) سورة النساء/ اآلیة( ٦
  ٤/١٤١) تفسیر الطبري/ ٧
  )٩٢) التعریفات/( ٨



٣٦٦ 
 

 الِخَیانة .١٥

  النصوص:

  مما قاله حكم في ابن میادة:

  )١(بریئًا فُیْلَقى بالخیانِة والَغْدر ***ومنهّن أن الجاَر یسُكن َوْسَطكم 

  قال األقیشر

  )٢(َلّما فتحَت من الِخیانِة بابا*** وفتحُت بابًا للِخیانِة عامدًا 

   قال أبو جلدة:

  )٣(وُعمَّاُلكم أهُل الِخَیاِنِة واللَّْبس *** فُعّماُلنا أْوَفى وخیٌر َبِقّیةً 

  وهب لي جعفر بن المأمون طنبورها فإذا علیه مكتوب بأبنوس: حدثني جحظة قال

  )٤(في الُحبَّ ُیْحَتَمْل  ***كل شيء سوى الخیانة 

  قال النابغة:

  )٥(لُمْبِلُغك الواِشي أَغشُّ وأْكَذبُ  ***لئن كنَت قد ُبلِّغَت عنِّي ِخیانًة 

عن مهدي بن سابق قال استعمل محمد بن أبي العباس وهو یلي البصرة غیالن جد عبد الصـمد بـن 

المعذل على بعض أعشار البصرة وظهر منه على خیانة فعزله وأخذ ما خانه فیه فقال حمـاد عجـرد 

  یهجوه

  ) ٦(قبَح الدَّمیُم الفاجُر الَخوَّان ***أمع الدمامة قد َجمعَت ِخیانًة 

  اللفظ في قوله تعالى: وقد جاء ذكر

 Mu  t      s  r  q  p      o  n  mv       {  z  y  x  wL )٧( 

  تفسیر اآلیة:

ال أبو جعفر : یقول تعالى ذكره : { وٕاما تخافن } یا محمد من عـدو لـك بینـك وبینـه عهـد وعقـد أن ق

ینكث عهده وینقض عقده ویغدر بك وذلك هو (الخیانـة ) والغـدر { فانبـذ إلـیهم علـى سـواء } یقـول : 

                                                
  /أخبار ابن میادة٢/٢٩٣) األغاني/ ١
  /ذكر األقیشر وأخباره١١/٢٦٥) المصدر نفسھ / ٢
  /أخبار أبي جلدة١١/٣١٩/ المصدر نفسھ ) ٣
  /أخبار عبیدة الطنبوریة٢٢/٢١٠) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار النابغة ونسبھ١١/٦/) المصدر نفسھ  ٥
  /أخبار العباس بن مرداس١٤/٣٥٤) المصدر نفسھ / ٦
  )٥٨) سورة األنفال/أیة( ٧



٣٦٧ 
 

مــن  فنــاجزهم بــالحرب وأعلمهــم قبــل حربــك إیــاهم أنــك قــد نســخت العهــد بینــك وبیــنهم بمــا كــان مــنهم

ظهــور أمــار الغــدر والخیانــة مــنهم حتــى تصــیر أنــت وهــم علــى ســواء فــي العلــم بأنــك لهــم محــارب 

  )١(فیأخذوا للحرب آلتها وتبرأ من الغدر { إن اهللا ال یحب الخائنین } الغادرین

الخیانة خون النصح وخون الود والخیانة الكذب ابن سیدة الخون أن یؤتمن اإلنسان فال 

) الخیانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر وضدها ٣( M   :  9  8L وقوله تعالى٢ینصح

األمانة وقیل الخیانة والنفاق واحد، إال أن الخیانة تقال اعتبارا بالعهد واألمانة والنفاق اعتبارًا بالدین 

)٤(  

صفة الخیانة أیضا من الصفات غیر الحمیدة ووجود كل الصفات غیر الحمیدة التي وردت في 

السابقة وأنها موجودة في هذا المجتمع دلیل على انخفاض مستوى األخالق السبب في النصوص 

ذلك یرجع إلى الضعف في اإلیمان والبعد عن الدین وانتشار الفساد وحب المال وحب الغناء واللهو 

وشرب الخمر  وكل ملذات الدنیا كل هذه األسباب أدت إلى انتشار الصفات غیر الحمیدة في 

 باسي.المجتمع الع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٦/٢٧١) تفسیر الطبري/١
 ) اللسان ـ الصحاح/مادة/ خ، و، ن ٢
  )٢٧) سورة األنفال/أیة( ٣
 ١/٥٤٣) عمدة الحفاظ ٤
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ا ا  

���������������������� �

 الُحب .١٦

  النصوص:

  ُحبُّها والحبُّ شيٌء َعِجیب ***إنَّما َأْبَلى ِعَظاِمي وِجْسمي 

  ) قال عمر بن أبي ربیعة:١الشعر لعبد الرحمن بن أبي بكر(

  )٢( َصِفیًا لنفسي وال صاِحَبا ***ُأِحبُّ لحبِِّك َمن لم یكْن 

  جمیل في بثینة:قال 

  )*٣(من الحّب قالْت ثابٌت وَیزید***  إذا قلُت ما بي یا ُبَثْیَنُة قاتِلي

  قال طویس:

  )٤(كدُت من َوْجِدي أُذوب ***قد براني الحبُّ حتى 

كانت بالبصرة قینة لبعض ولد سلیمان بن علـي وكانـت محسـنة :حدثنا حماد بن إسحاق عن أبیه قال

دها ومـــداحا لــه فحضـــر مجلســه یومـــا والجاریــة تغنـــي فســر بحضـــوره وكـــان بشــار صـــدیقا لســی بارعــة

وشــرب حتــى ســكر ونــام ونهــض بشــار فقالــت یــا أبــا معــاذ أحــب أن تــذكر یومنــا هــذا فــي قصــیدة وال 

  :تذكر فیها اسمي وال اسم سیدي وتكتب بها إلیه فانصرف وكتب إلیه

  )٥(ِك أكفاَناأعددَت لي قبل أن ألقا ***لو كنُت أعلُم أّن الحبَّ یقُتُلني 

  الحسین بن عبد اهللا یقول في زوجته عابدة:

  )٦(لئن لم ُتَقاِرْضني َهَوى النَّفِس عاِبَدهْ  *** َأعاِذُل إّن الُحبَّ ال َشكَّ قاِتِلي

         أنشد بشار قول حماد عجرد في غالم كان یهواه یقال له أبو بشر

  )٧(بما فعل الحبُّ المبرِّح في صدري ***أخي ُكّف عن لومي فإنَّك ال تدري  

                                                
  /ذكر معبد ١/٥٨) األغاني/ ١
  عمر بن أبي ربیعة /ذكر خبر١/١٤٣المصدر نفسھ / ) ٢
  /ذكر الغریض وأخباره٢/٣٨٥المصدر نفسھ / ) ٣

  ٦٢*) دیوان جمیل بثینة/ص
  /ذكر طویس وأخباره٣/٣٠) األغاني / ٤
  /أخبار بشار بن برد٣/١٦٠المصدر نفسھ / ) ٥
  /أخبار الحسین بن عبد هللا١٢/٨٣المصدر نفسھ / ) ٦
  /أخبار حماد عجرد١٤/٣٥٤) المصدر نفسھ / ٧



٣٦٩ 
 

  َفْقِد الحبیب ولوعِة الحبِّ  *** َصْبَر لي عند الفراق على ال

   )١(الشعر لعلي بن أدیم الكوفي

  :إن أبا تمام قال أنا ابن قولي

  )٢(ما الحب إال للَحِبیب األّول ***َنقِّل فؤاَدك َحْیث ِشْئَت من اَلَهوى 

  قال أحمد بن یزید المهلبي:

  )٣(ُحزَن الحبیبة من ِفراق حبیب*** تبكي على َفَنِن الغصوِن حزینةً 

قال دخْلُت إلى المعتصم وهو ولي عهد وقد  حدثني الفضل الیزیدي قال حدثني أخي أحمد عن أبي

طلع القمر فتنفس ثم قال یا محمد قل أبیاتًا في معنى طلوع القمر فإنه غاب مدة كما غاب محبوب 

  ن كان كما أحب فلك بكل بیت مائة دینار فقلتعن حبیبه ثم طلع فإ

  )٤(غاب كما غاب ثم قد لمعا *** هذا شبیه الحبیب قد طلعا 

  ورد ذكر اللفظ في القرآن الكریم في قوله تعالى:

M  Õ  Ô    Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î    Í  ÌÖ  Ù  Ø  ×Ú  Ü   Û  

       ß  Þ  ÝL )٥(  

   تفسیر اآلیة هو:

یقول تعالى ذكره : و تحدث النساء بأمر یوسف وأمر امرأة العزیز في مدینة مصر فر : عقال أبو ج

 وشاع من أمرهما فیها ما كان فلم ینكتم وقلن : { امرأة العزیز تراود فتاها } عبدها { عن نفسه }

قوله : { قد شغفها حبا } یقول : قد وصل حب یوسف إلى شغاف قلبها فدخل تحته حتى غلب 

  ).٦(اف القلب حجابه وغالفه الذي هو فیهعلى قلبها  شغ

  

 الِعْشق .١٧

  النصوص:

  عن ابن دأب قال قلت لرجل من بني عامر أتعرف المجنون وتروي من شعره 

                                                
  /ذكر علي بن أدیم١٥/٢٥٨األغاني/)  ١
  /أخبار محمد بن وھیب١٩/٩٢) المصدر نفسھ / ٢
  /نسب بن أبي عیینة٢٠/١١٩) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار أبي محمد ٢٠/٢٦١المصدر نفسھ / ) ٤
  )٣٠) سورة یوسف أیة( ٥
  ٧/١٩٥) الطبري/ ٦
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شیئا قال أوقد فرغنا من شعر العقالء حتى نروي أشعار المجانین إنهم لكثیر فقلت لیس هؤالء 

كان :حدثنا أبو نواس قال )١(قأعني إنما أعني مجنون بني عامر الشاعر الذي قتله العش

لبشار خمسة ندماء فمات منهم أربعة وبقي واحد یقال له البراء فركب في زورق یرید عبور 

دجلة العوراء فغرق وكان المهدي قد نهى بشارا عن ذكر النساء والعشق فكان بشار یقول ما 

  . )٢(خیر في الدنیا بعد األصدقاء

  :ما قاله أبو عیینة في فاطمة

  )٣(ومالَك والعشَق لوال الّشقا*** ألْم َتْنَه قلَبك أن یعَشقا               

  والعشُق لیس على الكریِم بعار ***قالوا عشقَت فقلُت أحسَن من َمشى

فأذن  أن عبد الملك ولى الحارث بن خالد على مكة عن محمد بن سالم) ٤الشعر ألبي حشیشة(

طلحة قد بقي من طوافي شيء لم آته وكان یتعشقها  المؤذن وخرج للصالة فأرسلت الیه عائشة بنت

   )٥...(فأمر المؤذن فكف عن اإلقامة

العشق هو: فرط الحب وقیل ُعْجب المحب بالمحبوب یكون في عفاف الحب وقیل الّتَعشُّق تكلف 

الِعشق وقیل الِعشق االسم والَعَشق المصدر سئل أبو العباس أحمد بن یحیى عن الُحب والِعشق 

أحمد؟ فقال الُحب ألن الِعشق إفراط وسمي العاِشق عاِشقًا ألنه یذُبل من شدة الهوى كما تذُبل أیهما 

 ٦الَعَشقة إذا قطعت والعشقة شجرة تخضر ثم تدق وتصفرُّ عن الزجاج زعم أن اشتقاق العاشق منه،

  ).٧وقال ابن فارس الِعشق اإلغرام بالنساء(

  

 الَمودة .١٨

  النصوص:

ان أبي یعجبه الدالل ویستحسن غناءه ویدنیه ویقربه ولم أره أنا فسمعت ك:عن ابن الماجشون قال

فقلت یا أبت وأي  أبي یقول غناني الدالل یوما بشعر مجنون بني عامر فلقد خفت الفتنة على نفسي

  :شعر تغني قال قوله

                                                
  /أخبار مجنون بنى عامر ٢/٤) األغاني/ ١
  /أخبار بشار بن برد٣/٢٣٢/) المصدر نفسھ  ٢
  /نسب ابن أبي عیینة٢٠/٩٨) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار أبي حشیشة٢٣/٨٧) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار عائشة بنت طلحة١١/١٩٧) المصدر نفسھ / ٥
  ) اللسان /مادة/ ع ، ش ، ق ٦
  ) المصباح المنیر/مادة/ ع ، ش ، ق ٧
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  )١(وُیوِصَل حبًال منُكم بِحباِلَیا ***َعَسى اُهللا أْن ُیْجِري الَمَوّدَة بیننا 

  یزید بن ضبة: قال

  )٢(وُنْسِعد بالموّدة من َوِدْدنا ***وَنْكِوي بالعداوة َمن َبغانا

روى عبد اهللا بن أبي بكر العتكي أن أبا الخالل العتكي دخل على عقبة بن سلم 

والسید عنده وقد أمر له بجائزة وكان أبو الخالل شیخ العشیرة وكبیرها فقال له أیها األمیر 

جال ما یفتر عن سب أبي بكر وعمر فقال له عقبة ما علمت ذاك وال أتعطي هذه العطایا ر 

أنشد عبید اهللا بن عبد اهللا جامع بن مرخیة الكالبي  )٣ة...(أعطیته إال على العشرة والمود

  لنفسه

  )٤(فنحن بتجدید المودة أبصر ***وٕان أولَع الواشون َعْمدًا بوصلنا      

  أخرجت إلى مصر وذلك قوله فیهاوهذه القصیدة یقولها كثیر في عزة لما 

  )٥(على غیر ُفْحٍش والصفاُء قدیم  ***فقلت له إن الموّدة بیننا   

M  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  جاء ذكر اللفظ في قوله تعالى:

f  e  d  cg     m    l  k  j  i  hL )٦(  

الوّد الُحب یكون في جمیع مداخل الخیر عن أبي زید ووددت  ودة : الوّد مصدر المودة ابن سیدهالم

  )٧الشیئ َأَودُّ وهو من األمنیة وتقول وددت لو أنك تفعل ذلك أي تمنیت(

 الَهَوى .١٩

  النصوص:

حدثنا عوانة بن الحكم وأبو یعقوب الثقفي أن الولید بن یزید بن عبد الملك قال ألصحابه ذات لیلة  

  أي بیت قالته العرب أغزل فقال بعضهم قول جمیل

  )٨(وَیْحیا إذا فارقُتها فیعوُد  ***یموُت الهوى منِّي إذا ما َلِقیُتها 

                                                
  /ذكر الدالل٤/٢٧٧) األغاني/ ١
  /أخبار یزید بن ضبة٧/١١١نفسھ /) المصدر  ٢
  /أخبار السید الحمیري٧/٢٨٢) المصدر نفسھ / ٣
  /ذكر عبید هللا بن عبد هللا٩/١٧١) المصدر نفسھ / ٤
  /خبر كثیر وخندق األسدي١٢/٢٢٢) المصدر نفسھ / ٥
 )٢١) سورة الروم/آیة( ٦
  ) اللسان ـ المصباح/مادة/ و ، د ، د ٧
  عمر بن أبي ربیعة/ذكر خبر ١/١٢٣) األغاني/ ٨
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  َوى منِّي وللناِس سائُرهوَمْحُض الهَ  ***لهم منَتهى ُحبِّي وَصْفُو مودَّتي 

   )١فمنهم من نسب هذا البیت لكثیر ومنهم من قال إنه للكمیت(

  ما قاله عمر في شیخوخته

  )٢(وٕانَِّي ال أرعاِك حین َأغیب  ***یقولون إنِّي لسُت أصُدُقِك الهوى 

  إلى الیوِم َیْنِمي حبُّها وَیِزیدُ  ***َعِلقُت الهوى منها ولیدًا فلم یزْل 

  قال األحوص: )٣جمیل بن معمر(الشعر ل

  )٤(إذا لم یزْر ال ُبدَّ أْن َسَیُزور ***وما كنُت َزوَّارًا ولِكنِّ ذا الهوى 

  تغنى علویه صوتا الشعر فیه البن یاسین وهو 

  )٥(وٕاّن امرًأ أخفى الهوى لَصبور ***شفاُء الهوى بثُّ الهوى واشتكاُؤه 

أبي قال كان سلیم بن سالم صدیقي وكان كثیرا حدثني الفضل بن محمد الیزیدي قال حدثني 

وقال قد جئتك في حاجة  فجاءني یوما وأعلمني الغالم بمجیئه فأمرت بإدخاله فدخل ما یغشاني

فقال إن المهرجان بعد غد وقد أمرنا بحضور مجلس الخلیفة وأرید أن أغنیه لحنا  .هفقلت مقضی

یاتا أغني فیها مالحا فقلت على أن تقیم أصنعه في شعر لم یعرفه هو وال من بحضرته فقل أب

  :عندي وتصنع بحضرتي اللحن قال أفعل فردوا دابته وأقام عندي وقلت

  )٦(فِإني ذلك الرجل ***وٕاْن َقتل الهوى رجًال 

نزلت ساریة من بني سدرة على بني قشیر بمالهم فجعلت فتیان : وقال أبو عثمان سعید بن طارق

ت سدرة فاستنهوهم فقال یزید بن الطثریة وما في هذا علیكم زوروا قشیر تترجل وتتزین وتزور بیو 

ثم إن بني سدرة قالوا لنسائهم ویحكن فضحتننا نأتي نساء هؤالء فال نقدر ،  بیوتنا كما نزور بیوتكم

علیهن ویأتونكن فال تحتجبن عنهم فقالت كهلة منهن مروا نساءكم یجتمعن إلى بیتي فإذا جاؤوا لم 

  :ال عندي فإن یزید أتاني لم یعد في بیوتكم ففعلوا فجاء یزید فقالیجدوا امرأة إ

  إلیكّن إال أن َتَشْأَن سبیلُ  ***سالم علیكّن الَغداَة فما لنا 

  قال عباس بن األحنف:

  قد استعَذبا طوَل الهوى وتمتَّعا ***َأَرى كّل معشوقْین غیري وغیرها 
                                                

  /ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة١/١٣٤/١٣٥) ألغاني / ١
  /ذكر خبر عمر ین أبي ربیعة١/١٥٦المصدر نفسھ / ) ٢
  /ذكر الغریض وأخباره٢/٣٨٥) المصدر نفسھ / ٣
  /ذكر األحوص واخباره٤/٢٤٤) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار إسحاق بن إبراھیم٢/٣٢٢) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار سلیم٦/١٧٧نفسھ /المصدر  ) ٦
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  وقال أیضا:

  )١(ُیفاِرْقك من َتهوى وأنُفك راِغم ***ى فإنك إالَّ َتْغِفر الذنَب في الهو 

قال عبید اهللا بن عبد اهللا في زوجة كانت له تسمى عثمة فعتب علیها في بعض األمر فطلقها وقال 

  فیها بعد أن ندم على طالقها:

  )٢(والمك أقواٌم ولوُمُهم ظلمُ  ***كتمَت الهوى حتى أضرَّ بك الَكْتُم 

  قال قیس:

بابة َتْدَمع ***ُیِفیق من الهوىفیا َمْن ِلقلٍب ما    )٣(ویا َمْن لعیٍن بالصَّ

جدت في بعض الكتب بغیر إسناد أهدت جاریة یقال لها خداع إلى محمد بن أمیة وكان یهواها  و 

  فكتب إلیها محمد

بر ***ما زلُت أرجوِك وأْخَشى الهوى    )٤(ُمْعتِصما باهللا والصَّ

  سًا فیه بصبص جاریة یحیى بن نفیس فغنت عن مصعب قال حضر أبو السائب المخزومي مجل

  )٥(فإنَّني بالهوى لَمْوُصوف ***إن ُكنِت بالحسِن قد ُوِصْفِت لنا     

   ما یغنى فیه من شعر بكر بن النطاح في هذه الجاریة قوله  

  )٦(شیئًا یَلذُّ ألهله وَیِطیبُ  ***قد كنُت أسمع بالهوى فأُظنُّه 

  قال العباس بن األحنف:

  )٧(َخیٌر له من َراحٍة في الیاس ***َتَعٌب یطول مع الرجاء بذي الَهوى 

  قال علي بن عبد اهللا:

  )٨( تذوُق حراراِت الهوى فترقَّ لي ***منّیُت أن تهوى سواي لعلَّها 

  قال تویت:

  )٩(زمانًا وقلبي ما َأراُه ُیِفیُق  ***أفاقت قلوٌب ُكّن ُعذِّْبن بالهَوى 

  قال أبو العبر:

                                                
  /أخبار العباس بن األحنف٨/٣٧٧) األغاني / ١
  /ذكر عبید هللا بن عبد هللا٩/١٧٤) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر قیس بن ذریح٩/٢٢٢) المصدر نفسھ / ٣
  /أخبار محمد بن أمیة١٢/١٧٨) المصدر نفسھ / ٤
  /ذكر أخبار بصبص جاریة ابن نفیس١٥/٣٤المصدر نفسھ / ) ٥
  /أخبار بكر بن النطاح١٩/١٢٧المصدر نفسھ /)  ٦
  /ذكر نتف من أخبار عریب ٢١/٥٩) المصدر نفسھ / ٧
  /أخبار علي بن عبد هللا بن جعفر ٢٢/٢٢٦المصدر نفسھ / ) ٨
  /أخبار تویت٢٣/١٨١) المصدر نفسھ / ٩



٣٧٤ 
 

  )١(قد كدُت مما نال منَّي الهوى ... أْخَفى على أعین ُعوَّادي 

الهوى هوا الهواء ممدود ما بین السماء واألرض والجمع األهویة وكل خال هواء والهوى مقصور 

  ).٢هوى النفس والجمع األهواء وَهِوي أحب وهو مصدر هویه إذا أحبه واشتهاه(

أو مذمومًا ثم غلب على غیر المحمود فقیل فالن اتَّبع  ثم سمي به الَمْهوي المشتهى محمودًا كان 

  ).٣هواه إذا أرید ذمُّه(

لقد صور لنا الشعراء ألوانًا من الحب والعشق والهوى الذي كان یسیطر على النفوس ویملكها 

وساعد على ذلك وجود الجواري من مختلف البلدان في األسواق، وفي قصور الخلفاء مما جعل 

بالغزل خاصة وأن الجواري یظهرن في جو من االنحالل واالنحطاط  مما أثار الشعراء یصرحون 

  الحب في قلوب الشعراء وأیضا اشتهر عدد كبیر من رجال الدولة بالحب ویذكرونه في 

  . أشعارهم وأیضا هناك بعض الشعراء اشتهروا بأسماء محبوباتهم ومنهم كثیر وقیس وغیرهم

  

 الَوجد. ٢٠

  النصوص:

ن موهوب بن رشید عن جبر بن رباط النعامي أن أم جحدر كانت امرأة من بني مرة عن الزبیر ع

ثم من بني رحل وأن أباها بلغه مصیر ابن میادة إلیها فحلف لیزوجنها رجال من غیر ذلك البلد 

فتبعها ابن میادة حتى أدركه أهل بیته  الشامفاهتداها وخرج بها إلى  الشامفزوجها رجال من أهل 

  ) قال قیس بن ذریح في لبنى:٤(تا ال یتكلم من الوجدفردوه مصم

  )٥(إذا جاءها عنِّي حدیث َیُروُعها ***وباَن الذي ُتْخِفي من الوجد في الَحَشى 

قال الزبیر فیما حدثنا به شیخانا المذكوران عنه وحدثني عمي قال كان عمارة بن الولید النوفلي أبو 

  :األسود بن عمارة شاعرا وهو الذي یقول

  )٦(صرُت مما َألَقى عظامًا وِجلدا ***قد براني وشفَّني الوجُد حتى     

                                                
  /أخبار أبي العبر٢٣/٢١١) األغاني / ١
  ) اللسان/مادة/ ھـ ، و ، ا ٢
  ٢/٣٩٢) المغرب/ ٣
  /أخبار ابن میادة٢/٢٦٧) األغاني/ ٤
  /ذكر قیس بن ذریح٩/٢٣٥) المصدر نفسھ / ٥
  /أخبار األسود ونسبھ١٤/١٦٨) المصدر نفسھ / ٦



٣٧٥ 
 

والُوْجُد والَوْجُد والِوْجُد الیسار والسَّعُة وفي التنزیل العزیز َأسِكُنوُهنَّ من حیُث سَكْنتم من  :الوجد هو

) ١(والواِجُد الغِنيُّ َوْجِدكم وقد قرئ بالثالث َأي من َسَعتكم وما ملكتم وقال بعضهم من مساكنكم 

  ).٢والوجد ما یصادف القلب ویرد علیه بال تكلف وتصنع، وقیل هو بروق تلمع ثم تجمد سریعًا(

  

 الُود .٢١

  النصوص:

حدثني عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عبد العزیز الزهري قال حدثني عمي عمران بن عبد العزیز 

  ي قصیدته التي یقول فیها شبب عمر بن أبي ربیعة بزینب بنت موسى الجمحیة ف: قال

َفاء والُودِّ منِّي       )٣(وٕالیها الَهَوى فال َتْعُذالني ***هي أهُل الصَّ

  قال العرجي شعرا ووجه به إلى جمیلة:

قا ***وما من حبیٍب یستزیر حبیَبه    )٤(ُیعاتبه في الوّد إال َتَفرَّ

كان ابن كناسة یزوره فقال ابن حدثني زكریا بن مهران قال عاتب محمد بن كناسة صدیق له شریف 

  :كناسة

  )٥(على غیر ُزْهٍد في الوفاِء وال الودّ  ***َضُعْفُت عن اِإلخوان حتى جفْوُتُهْم 

  قال یحیى بن الجون العبدي راویة بشار أنشدت بشارا یوما قول حماد

  )٦ُر (لمن رام هجري ظالمًا لهُجو  ***ُأِدیُم ألهل الُوّد وّدي وٕانَّني 

ــر عــن َأبــي زیــد ا :الــود هــو لــودُّ مصــدر المــودَّة ابــن ســیده الــودُّ الُحــبُّ یكــون فــي جمیــع َمــداِخل الَخْی

قــال بعــض المفســرین ابــن األَنبــاري الــَوُدوُد فــي َأســماِء اهللا عــز ، وَوِدْدُت الشــيَء َأَودُّ وهــو مــن اُألْمِنیَّــة

َودادًا قـال ابـن األَثیـر الـودود فـي َأسـماِء وجل المحبُّ لعباده من قولك َوِدْدت الرجل َأَوّده وّدًا وِودادًا وَ 

اهللا تعالى َفُعوٌل بمعنـى َمْفُعـول مـن الـوّد المحبـة یقـال وددت الرجـل ِإذا َأحببتـه فـاهللا تعـالى َمـْوُدود َأي 

َمْحبوب في قلـوب َأولیائـه قـال َأو هـو َفُعـول بمعنـى فاعـل َأي ُیحـّب عبـاده الصـالحین بمعنـى َیْرضـى 

  )١(مصدر َوِدْدُت وهو َیَودُّ من األمِنیة ومن الَمَوّدة َودَّ َیَودُّ َمَودَّةالَودُّ و  )٧(عنهم

                                                
  ) اللسان/مادة/ و ، ج ، د ١
  )٢٤٥) التعریفات/ص( ٢
  /ذكر خبر عمر بن أبي ربیعة١/١٠٣) األغاني/ ٣
  /ذكر جمیلة وأخبارھا٨/٢٣٨) المصدر نفسھ / ٤
  /أخبار محمد بن كناسة١٣/٣٦٨المصدر نفسھ /)  ٥
  /أخبار حماد عجرد١٤/٣٤٠) المصدر نفسھ / ٦
  ) اللسان/مادة/ و ، د ، د ٧



٣٧٦ 
 

أن الحب یكون فیما یوجبه میل الطباع والحكمة جمیعًا، والود مـن جهـة میـل  الفرق بین الحب والود:

  )٢الطباع فقط.(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                              
  ) كتاب العین/ المادة السابقة نفسھا ١
  )٩٩) الفروق اللغویة/ص( ٢



٣٧٧ 
 

 اا ا  

������������ �

 الحج .١

  النصوص:

إنـا لبفنـاء دار عمـرو بـن :یعقـوب العثمـاني مـولى آل عثمـان عـن أبیـه قـالحدثني إسـحاق بـن 

فمــا إن  عثمــان بــاَألْبَطح فــي صــبح خامســة مــن الثمــان یعنــي أیــام الحــج قــال كنــت جالســا أیــام الحــج

میل وأداة حسنة معه صـاحب لـه علـى راحلـة قـد جنـب إلیهـا جدریت إال برجل على راحلة على رحل 

أالني فانتسبت لهما عثمانیا فنزال وقاال رجالن من أهلك لهما حاجة ونحـب فرسا وبغال فوقفا علي وس

نـا علـى قبـر عبیـد بـن ل فقلت ما حاجتكما قـاال نریـد إنسـانًا یقـف  أن تقضیها قبل أن نشده بأمر الحج

سریج قال فنهضت معهما حتى بلغت بهما محلة بني أبي قارة من خزاعة بمكة وهـم مـوالي عبیـد بـن 

كــان رجــل منــا یقــال لــه ســعد بــن القعقــاع یتنــدم :حــدثني إســماعیل بــن زیــاد الطــائي قــال )١... (ســریج

بشارا في المجانة فقال لبشار وهو ینادمه ویحك یا أبا معاذ قـد نسـبنا النـاس إلـى الزندقـة فهـل لـك أن 

ه تحـج بنـا حجـة تنفـى ذلـك عنـا قــال نعـم مـا رأیـت فاشـتریا بعیـرا ومحمــال وركبـا فلمـا مـرا بـزرارة قـال لــ

ـــى زرارة نتـــنعم فیهـــا فـــإذا قفـــل الحـــاج  ویحـــك یـــا أبـــا معـــاذ ثالثمائـــة فرســـخ متـــى نقطعهـــا مـــل بنـــا إل

عارضناهم بالقادسیة وجززنا رؤوسنا فلم یشك الناس أنـا جئنـا مـن الحـج فقـال لـه بشـار نعـم مـا رأیـت 

  ا.لوال خبث لسانك وٕاني أخاف أن تفضحن

فما زاال یشربان الخمر ویفسقان فلما نزل الحاج بالقادسیة راجعین أخذا بعیـرا  قال ال، فماال إلى زرارة

  ومحمال وجزا رؤوسهما وأقبال وتلقاهما الناس یهنئونهما فقال سعد بن القعقاع

  )٢(التجارةوكان الحجُّ من خیر  ***ألم َتَرِني وَبّشارًا َحَجْجنا 

ج وكانـت العـرب تحـج فـي الجاهلیـة فـال یعــرض خـرج قیسـبة بـن كلثـوم السـكوني وكـان ملكـا یریـد الحـ

بعضها لـبعض فمـر ببنـي عـامر بـن عقیـل فوثبـوا علیـه فأسـروه وأخـذوا مالـه ومـا كـان معـه وألقـوه فـي 

القد فمكث فیه ثـالث سـنین وشـاع بـالیمن أن الجـن اسـتطارته فبینـا هـو فـي یـوم شـدید البـرد فـي بیـت 

ة فأتشـرق علیهـا فقـد أضـر بـي القـر فقالـت لـه نعـم عجوز منهم إذ قال لهـا أتـأذنین لـي أن آتـي األكمـ

وكانت علیه جبة من حبرة لم یترك علیه غیرها فتمشى في أغالله وقیوده حتى صعد األكمة ثم أقبـل 

                                                
  / ذكر ابن سریج وأخباره٣٠٩ـ ١/٣٠٨) األغاني/١
  ونسبھ/أخبار بشار بن برد ٣/١٨٠المصدر نفسھ / )٢



٣٧٨ 
 

یضرب ببصره نحو الیمن وتغشاه عبرة فبكى ثم رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم ساكن السماء فـرج 

ض له راكب یسیر فأشار إلیه أن أقبـل فأقبـل الراكـب فلمـا لي مما أصبحت فیه فبینا هو كذلك إذ عر 

وقف علیه قال له ما حاجتك یا هذا قال أین ترید قال أرید الیمن قال ومن أنت قال أنا أبو الطمحان 

القیني فاستعبر باكیا فقال له أبو الطمحان من أنت فإني أرى علیك سیما الخیر ولباس الملوك وأنت 

أنـا قیسـبة بـن كلثـوم السـكوني خرجـت عـام كـذا وكـذا أریـد الحـج فوثـب علـي  بدار لیس فیها ملك قـال

كنت أنزل علـى بعـض األعـراب  عن ابن قتیبة قال قال الضبي )١...(هذا الحي فصنعوا بي ما ترى 

إذا حججــت فقــال لــي یومــا هــل لــك إلــى أن أریــك خرقــاء صــاحبة ذي الرمــة فقلــت إن فعلــت بــررت 

ي عــن الطریــق قــدر میــل ثــم أتینــا أبیــات شــعر فاســتفتح بیتــا ففــتح لــه فتوجهنــا جمیعــا نریــدها فعــدل بــ

وخرجت امرأة طویلة حسنة بها قوة فسلمت وجلست فتحدثنا ساعة ثم قالت لي هل حججت قـط قلـت 

غیر مرة قالت فما منعك مـن زیـارتي أمـا علمـت أنـي منسـك مـن مناسـك الحـج قلـت وكیـف ذاك قلـت 

  أما سمعت قول ذي الرمة

  )٢(على َخْرَقاَء واضعَة الّلثَامِ  ***أن تِقَف المطایا  تمام الحجِّ 

  وقد ورد ذكر اللفظ في قوله تعالى:

 M#   "  !$  0  /  .    -  ,  +   *  )  (  '  &  %1    2

7  6   5  4  38  =  <  ;  :  9>  A  @   ?L  )٣( 

  تفسیر اآلیة:

یفعلن أحدكم في حال اإلحرام ما هو حرام علیه فعله في كل حال ألن خصوص حـال اإلحـرام بـه  ال

ال وجه له وقد عم به جمیع األحوال من اإلحالل واإلحرام فإذ كان ذلـك كـذلك فمعلـوم أن الـذي نهـي 

 عنه المحرم من الفسوق فخص به حال إحرامه وقیل له : إذا فرضت الحج فال تفعلـه هـو الـذي كـان

لــه مطلقــا قبــل حــال فرضــه الحــج وذلــك هــو مــا وصــفنا وذكرنــا أن اهللا جــل ثنــاؤه خــص بــالنهي عنــه 

المحــرم فــي حــال إحرامــه ممــا نهــاه عنــه : مــن الطیــب واللبــاس والحلــق وقــص األظفــار وقتــل الصــید 

وســائر مــا خــص اهللا بــالنهي عنــه المحــرم فــي حــال إحرامــه فتأویــل اآلیــة إذا : فمــن فــرض الحــج فــي 

لحج فأحرم فیهن فال یرفث عند النساء فیصـرح لهـن بجمـاعهن وال یجـامعهن وال یفسـق بإتیـان أشهر ا

ممـا حــرم اهللا  كوغیـر ذلــمـا نهـاه اهللا فــي حـال إحرامــه بحجـه : مــن قتـل صــید وأخـذ شــعر وقلـم ظفــر 

                                                
  /أخبار أبي الطمحان القیني٦ـ  ١٣/٥) األغاني/ ١
  /ذكر ذي الرمة١٨/٤٣) المصدر نفسھ / ٢
  )١٩٧) سورة البقرة/اآلیة( ٣



٣٧٩ 
 

علیــه فعلــه وهــو محــرم قــال أبــو جعفــر : اختلــف أهــل التأویــل فــي ذلــك فقــال بعضــهم : معنــى ذلــك : 

النهــي عــن أن یجــادل المحــرم أحــدا ثــم اختلــف قــائلو هــذا القــول فقــال بعضــهم : نهــي عــن أن یجــادل 

عـن شـریك صاحبه حتى یغضبه ذكر من قال ذلك : حدثنا عبد الحمید بـن بیـان قـال أخبرنـا إسـحاق 

عن أبي إسحاق عن أبي األحوص عن عبد اهللا : { وال جدال في الحـج } قـال : أن تمـاري صـاحبك 

حتى تغضبه حـدثنا عبـد الحمیـد قـال حـدثنا إسـحاق عـن شـریك عـن أبـي إسـحاق عـن التمیمـي قـال : 

  )١(سألت ابن عباس عن الجدال فقال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه 

قدم وقال ابن السكیت یقول یكثرون االختالف إلیه هذا األصـل  أيا فالن : القصد َحّج إلینالحج هو

ـا والحـج  ثم ُتُعوِرف استعماله في القصد إلى مكة للنسك والحج إلى البیت خاصة تقول َحـّج یُحـجُّ َحج�

) ولـم یكـن الحـج عنـدهم یعنـى غیـر القصـد ثـم ٢التوجه إلى البیت باألعمال المشروعة فرضـًا وسـّنة (

  ).٣شریعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره وكذلك الزكاة(زادت ال

أصـل الحـج القصــد للزیـارة وخـص فــي تعـارف الشـرع یقصــد بـه بیـت اهللا تعــالى إقامـًة للنسـك، والحــج 

  ).٤اسم ویوم الحج األكبر یوم النحر، ویوم عرفة وروى أن العمرة یطلق علیها الحج األصغر(

  

 الزَّكاة .٢

  النصوص:

حـــدثنا المــدائني قــال ولــي قـــیس بــن عاصــم علــى عهـــد رســول اهللا صــدقات بنـــي  أخبرنــي وكیــع قــال

واألبنـاء فلمـا تـوفي رســول اهللا  مقـاعس والبطـون كلهـا وكـان الزبرقـان بـن بـدر قــد ولـي صـدقات عـوف

وقد جمع كل واحد من قیس والزبرقان صدقات من ولي صدقته دس إلیه الزبرقـان مـن زیـن لـه المنـع 

وقال له إن النبي قد توفي فهلـم نجمـع هـذه الصـدقة ونجعلهـا فـي قومنـا فـإن  لما في یده وخدعه بذلك

ففـرق قـیس اإلبـل فـي قومـه فـانطلق  معنا له الثانیـةج استقام األمر ألبي بكر وأدت العرب إلیه الزكاة

عــن ســیف عــن خزیمــة بــن شــجرة العقفــاني  )٥... (الزبرقــان إلــى أبــي بكــر بســبعمائة بعیــر فأداهــا إلیــه

بـن سـوید عـن سـوید بـن المنعبـة الریـاحي قـال قـدم خالـد بـن الولیـد البطـاح فلـم یجـد علیـه عن عثمان 

                                                
  ٢/٢٨٢) تفسیر الطبري/١
 ) اللسان/مادة/ ح ، ج ، ج ٢
 ١/٢٣٦) المزھر/ ٣
  ١٠٧) المفردات في غریب القرآن/ ٤
  /أخبار قیس بن عاصم١٤/٧٧) األغاني/ ٥
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عـن االجتمـاع فبعـث السـرایا وأمـرهم بداعیــة  أحـدًا ووجـد مالـك بـن نـویرة قـد فـرقهم فــي أمـوالهم ونهـاهم

  .اإلسالم فمن أجاب فسالموه ومن لم یجب وامتنع فاقتلوه

منـزًال فــأذنوا وأقیمـوا فـإن أذن القـوم وأقــاموا فكفـوا عـنهم وٕان لــم وكـان فیمـا أوصـاهم أبــو بكـر إذا نـزلتم 

فــإن أجــابوكم إلــى داعیــة اإلســالم  ثــم اقتلــوهم كــل قتلــة الحــرق فمــا ســواه یفعلــوا فــال شــيء إال الغــارة

    )١منهم...( فسائلوهم فإن هم أقروا بالزكاة قبلتم

واللفـظ قریـب بعضـه مـن عن األصمعي عن قرة بن خالد عـن یزیـد بـن عبـد اهللا أخـي مطـرف 

بینما نحن بهذا المربد جلوس یعني مربد البصرة إذ أتى علینا أعرابي أشعث الرأس فوقف :بعض قال

علینا فقلنا واهللا لكأن هذا الرجل لیس من أهل هذا البلد قال أجـل وٕاذا معـه قطعـة مـن جـراب أو أدیـم 

ســم اهللا الــرحمن الــرحیم هــذا كتــاب مــن فقـال هــذا كتــاب كتبــه لــي رســول اهللا فقرأنــاه فــإذا فیـه مكتــوب ب

محمــد رســول اهللا لبنــي زهیــر هكــذا قــال أحمــد بــن عبیــد وقــال البــاقون لبنــي زهیــر بــن أقــیش حــي مــن 

وفـارقتم المشـركین  عكل إنكم إن شهدتم أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا وأقمتم الصالة وآتیـتم الزكـاة

  )٢أنتم آمنون بأمان اهللا وأمان رسوله.(وأعطیتم الخمس من الغنائم وسهم النبي ... ف

  وقد ورد ذكر اللفظ في قوله تعالى:

 M    q  p  o  n   m  l  kL  )٣( 

   تفسیر اآلیة:

الصـالة وٕایتـاء الزكـاة وال  ةبإقامـذكر أن أحبار الیهود والمنافقین كانوا یـأمرون النـاس  جعفر:قال أبو 

الصـالة مـع المسـلمین المصـدقین بمحمـد وبمـا جـاء بـه وٕایتـاء زكـاة أمـوالهم  ةبإقامـیفعلونه فأمرهم اهللا 

  ).٤(معهم وأن یخضعوا هللا ولرسوله 

) ولفــظ الزكــاة لــم یكــن عنــد العــرب ٥الزكــوات جمــع زكــاة وزكــاة المــال هــو تطهیــره والزكــاة الصــالح(

  ) والزكاة لغة هي الزیادة، وفي الشرع ٦معروف إال بمعنى النماء وزاد الشرع فیها ما زاد(

  )٧عبارة عن إیجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص.(

                                                
  /ذكر متمم وأخباره١٥/٢٩٢األغاني /)  ١
  /أخبار النمر بن تولب٢٢/٢٧٥المصدر نفسھ / ) ٢
  )٤٣) سورة البقرة/أیة( ٣
  ١/٢٩٥) تفسیر الطبري/ ٤
  ) كتاب العین/مادة/ ز ، ك ، و ٥
  ١/٢٣٦) المزھر/ ٦
  )١١٧) التعریفات/ص( ٧
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 الصدقة .٣

  النصوص:

لمـا قتـل عثمـان أرسـل علـي فأخـذ :علي ابن محمد عن أبـي مخنـف عـن خالـد بـن قطـن عـن أبیـه قـال

دثني عمـــي قــال كـــان قـــال الزبیــر حــ )١..(كــل مــا كـــان فــي داره مــن الســـالح وٕابــال مـــن إبــل الصــدقة

عن محمد بن سالم قال قدم مالك  )٢(السلطان بالمدینة إذا جاء مال الصدقة أدان من أراد من قریش

بن نویرة على النبي فیمن قدم من أمثاله مـن العـرب فـواله صـدقات قومـه بنـي یربـوع فلمـا مـات النبـي 

ام بـن عـروة عـن أبیـه عـن عـن هشـ)٣(اضطرب فیها فلم یحمد أمره وفرق ما في یده مـن إبـل الصـدقة

والنــي عثمـان رضـي اهللا عنــه صـدقات ســعد هـذیم وهـم بلــي وسـالمان وعــذرة  :النعمـان بـن بشــیر قـال

  )٤...(وضبة بن الحارث ووائل بنو زید فلما قبضت الصدقة قسمتها في أهلها

M6  5  4   3  27    <     ;  :  9  8  ورد ذكرها في قوله تعالى:

>  =?  C  B  A   @D       H  G  F  EL )٥(  

   تفسیر اآلیة:

  ذكره:یقول تعالى 

 :قتم بهـا علیـه { فنعمـا هـي } یقـول{ إن تبدوا الصدقات } إن تعلنوا الصدقات فتعطوهـا مـن تصـد

: نوهــا { وتؤتوهـــا الفقـــراء } یعنـــيفــنعم الشـــيء هـــي { وٕان تخفوهــا } یقـــول : وٕان تســـتروها فلـــم تعل

فإخفاؤكم إیاها خیر لكم من إعالنها وذلك في  :خیر لكم } یقولء في السر { فهو وتعطوها الفقرا

  )٦(صدقة السر أفضل وذكر لنا أن الصدقة تطفئ الخطیئة كما یطفئ الماء النار ،صدقة التطوع

  )٦(النار

: الصــدق ضــد الكــذب وقــد صــدق فــي الحــدیث یصــدق ِصــدقًا والُمصــدق الــذي یصــدقك فــي الصــدقة

) ویقــع فــي الكلمــة أربــع لغــات ٧دق الــذي یعطــي الصــدقة(حــدیثك والــذي یأخــذ صــدقات الغــنم والُمَتَصــ

ُدقة( داق والّصَدقة والصُّ   ).١نحو الّصداق والصَّ

                                                
  /ذكر باقى خبر الولید بن عقبة٥/١٦٣) األغاني/ ١
  /أخبار جعفر بن الزبیر١٥/٥/المصدر نفسھ  ) ٢
  /ذكر متمم وأخباره١٥/٢٩٥المصدر نفسھ /)  ٣
  /أخبار عروة بن حزام٢٤/١٣٤المصدر نفسھ / ) ٤
  )٢٧١) سورة البقرة/آیة ( ٥
 ٣/٩٢) تفسیر الطبري/ ٦
  ) الصحاح/مادة/ ص ، د ، ق ٧
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 الصالة .٤

  النصوص:

كنـا إذا حضـرت الصـالة نقـوم ویقعـد بشـار : حدثني أبو أیوب المدیني عن بعض أصحاب بشار قال

أن عبید اهللا بـن معمـر وعبـد اهللا  )٢...(فنجعل حول ثیابه ترابا لننظر هل یصلي فنعود والتراب بحاله

بــن عــامر بــن كریــز اشــتریا مــن عمــر ابــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه رقیقــا ممــن ســبي ففضــل علیهمــا 

ثمــانون ألــف درهــم فــأمر بهمــا عمــر أن یلزمــا فمــر بهمــا طلحــة بــن عبیــد اهللا وهــو یریــد الصــالة فــي 

عین ألفــا التــي علیــه تقضــى عنــه مســجد رســول اهللا مــا البــن معمــر یــالزم فــُأخبر خبــره فــأمر لــه بــاألرب

فقـال ابـن معمـر البـن عــامر إنهـا إن قضـیت عنـي بقیـت مالزمــا وٕان قضـیت عنـك لـم یتركنـي طلحــة 

فمــر  حتــى یقضــي عنــي فــدفع إلیــه األربعــین ألــف درهــم فقضــاها ابــن عــامر عــن نفســه وخلیــت ســبیله

آمر بالقضاء عنه فـأخبر فوجد ابن معمر یالزم فقال ما البن معمر ألم ؛  طلحة منصرفا من الصالة

بما صنع فقال أما ابن معمر فعلـم أن لـه ابـن عـم ال یسـلمه إحملـوا عنـه أربعـین ألـف درهـم فاقضـوها 

أخبرنــا عقیـل بـن عمــرو قـال أخبرنــي شـبیب بـن شــیبة عـن أبیــه قـال كنــا  )٣.(عنـه ففعلـوا وخلــي سـبیله

زندیقا فقام ابن عالثة الفقیه فقال  جلوسا عند المهدي فذكروا الولید بن یزید فقال المهدي أحسبه كان

یــا أمیــر المــؤمنین اهللا عــز وجــل أعظــم مــن أن یــولي خالفــة النبــوة وأمــر األمــة مــن ال یــؤمن بــاهللا لقــد 

أخبرنـي مــن كــان یشــهده فــي مالعبــه وشــربه عنــه بمــروءة فــي طهارتــه وصــالته وحــدثني أنــه كــان إذا 

م یتوضـأ فیحسـن الوضـوء ویـؤتى بثیـاب مطیبـة ومصـبغة ثـ  حضرت الصـالة یطـرح ثیابـا كانـت علیـه

بــیض نظــاف مــن ثیــاب الخالفــة فیصــلي فیهــا أحســن صــالة بأحســن قــراءة وأحســن ســكوت وســكون 

وركوع وسجود فإذا فرغ عاد إلى تلك الثیاب التي كانت علیه قبل ذلك ثم یعود إلى شربه ولهوه أفهذه 

دثني عبــد األعلــى بــن محمــد ابــن قــال حــ  )٤...(أفعــال مــن ال یــؤمن بــاهللا فقــال لــه المهــدي صــدقت 

  رآني أبي مع أحداث لم یرضهم فقال لي: كناسة قال

  )٥(َتْرُك الصالة أو الَخِدین ***ُیْنِبیَك عن َعْیب الفَتى 

                                                                                                                                                              
  ١/٢٠٦) المزھر/ ١
  /أخبار بشار بن برد٣/١٨١األغاني/ ) ٢
  /أخبار عن الولید وزوجتھ٧/٦٤/ ) المصدر نفسھ ٣
  /أخبار عن الولید وزوجتھ٧/٩٦األغاني / ) ٤
  /أخبار محمد بن كناسة١٣/٣٦٩) المصدر نفسھ / ٥
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كان حمزة بن بیض شاعرا ظریفا فشاتم حماد بن الزبرقان وكان من ظرفاء أهل : عن المدائني قال

یتهم بالزندقة فمشى الرجال بینهما حتى اصطلحا فدخال الكوفة وكالهما صاحب شراب وكان حماد 

یوما على بعض والة الكوفة فقال البن بیض أراك قد صالحت حمادا فقال ابن بیض نعم أصلحك 

  ).١(اهللا على أال آمره بالصالة وال ینهاني عنها

ة فنشــج صــلى بنــا عبــد اهللا بــن الزبیــر یومــا ثــم انفتــل مــن الصــال: عــن هشــام بــن عــروة عــن أبیــه قــال

كــان ذو الرمــة :عــن أبــي أیــوب قــال حــدثني أبــو معاویــة الغالبــي قــال )٢...(وكــان قــد نعــي لــه معاویــة

حسن الصالة حسن الخشوع فقیل له ما أحسن صالتك فقال إن العبد إذا قام بین یدي اهللا لحقیق أن 

سـامة قـد كان سعید بـن وهـب الشـاعر البصـري مـولى بنـي :حدثني سیبویه أبو محمد قال)٣...(یخشع

تـاب وتزهـد وتـرك قــول الشـعر وكـان لــه عشـرة مـن البنـین وعشــر مـن البنـات فكــان إذا وجـد شـیئًا مــن 

  )٤...(وكان امرأ صدق كثیر الصالة یزكي في كل سنة عن جمیع ما عنده شعره خرقه وأحرقه

  في القرآن ومنها قوله تعالى: متعددةقد ورد ذكر لفظ الصالة في مواضع 

 M   (   '  &  %  $  #  "  !L )٥(  

  تفسیر اآلیة:

المحافظة على الشيء : المداومة والمواظبة علیه والوسطى : تأنیث األوسط وأوسط الشـيء ووسـطه 

  : خیاره ومنه قوله تعالى : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا }

فـي دخولهـا  ووسط فالن القوم یسطهم : أي صار في وسـطهم : وأفـرد الصـالة الوسـطى بالـذكر بعـد

 وذهب جمهور العلماء إلى أنها صالة العصر ولكـن ورد عـن ابـن عبـاسعموم الصلوات تشریفا لها 

أنــه قــال : صــالة الوســطى المغــرب وهكــذا ال اعتبــار بمــا ورد مــن قــول جماعــة مــن الصــحابة أنهــا 

بـي صـلى الظهر أو غیرها من الصلوات ولكن المحتاج إلى إمعان نظر وفكر ما ورد مرفوعـا إلـى الن

[إن الصـالة  :أخرجه ابن جریر عـن زیـد بـن ثابـت اهللا علیه وسلم مما فیه داللة على أنها الظهر كما

  ).٦(الوسطى صالة الظهر ]

                                                
 /أخبار حمزة بن بیض١٦/٢٣٧) المصدر نفسھ / ١
  /خبر لیزید بن معاویة١٧/٢١٤) المصدر نفسھ / ٢
  /ذكر ذي الرمة١٨/٥٢المصدر نفسھ / ) ٣
  /أخبار سعید بن وھب٢٠/٣٥١/) المصدر نفسھ  ٤
  )٢٣٨) البقرة/أیة( ٥
  ١/٣٨٧) فتح القدیر/ ٦



٣٨٤ 
 

: الركــوع والســجود وقولــه صــلى اهللا علیــه وســلم ال صــالة لجــار المســجد إال فــي المســجد الصــالة هــي

والصـــالة الـــدعاء واالســـتغفار والصــــالة  )١(فإنـــه أراد ال صـــالة فاضـــلة أو كاملـــة و الجمــــع صـــلوات

  ).٢الرحمة(

  

  ومالصَّ  .٥

  النصوص:

كــان عبــد الصــمد بــن المعــذل یســتثقل رجــال مــن ولــد جعفــر بــن ســلیمان بــن علــي یعــرف بــالفراش 

وكــان لــه ابــن أثقــل منــه وكانــا یفطــران عنــد المنــذر بــن عمــرو وكــان یخلــف بعــض أمــراء البصــرة 

طـر هـو وابنــه عنـده فلمــا مضـى شــهر رمضـان انقطــع وكـان الفـراش هــذا یصـلي بــه ثـم یجلــس فیف

   ذلك عنهما فقال عبد الصمد بن المعذل

یام صبابًة    )٣(سیعود شهُرك قابًال فاستبشر ***ال َتْهِلكنَّ على الصِّ

كان أصحاب رسول اهللا وآله المذكورون في الخیر إال أحداثا شبابا شباب واهللا مكتهلون في شبابهم 

ثقیلة عن الباطل أرجلهم أنظاء عبادة قد نظر اهللا إلیهم في جوف اللیل  غضیضة عن الشر أعینهم

منحنیة أصالبهم على أجزاء القرآن كلما مر أحدهم بآیة من ذكر اهللا بكى شوقا وكلما مر بآیة من 

ذكر اهللا شهق خوفا كأن زفیر جهنم بین أذنیه قد أكلت األرض جباههم وركبهم ووصلوا كالل اللیل 

دخل علي بن جبلة ) ٤...(مصفرة ألوانهم ناحلة أجسامهم من طول القیام وكثرة الصیام بكالل النهار

  :العكوك على حمید الطوسي في أول یوم من شهر رمضان فأنشده

  )٥(لحمید ومتعة في البقاء ***جعل اهللا َمدخل الصوم فوزًا 

  جاء لفظ الصوم في قوله تعالى:

 M       :    9  8  7       6  5  4  3>  =  <  ;  

   @  ?L  )٦(  

  تفسیر اآلیة:

                                                
  ) اللسان/مادة/ص ، ل ، ا ١
  ) الصحاح/ مادة/ ص ، ل ، ا ٢
  /أخبار عبد الصمد بن المعذل١٣/٢٨٠) األغاني/ ٣
  /خبر عبد هللا بن یحیى٢٣/٢٥٦المصدر نفسھ / ) ٤
  /أخبار علي بن جبلة٢٠/٤١) المصدر نفسھ / ٥
  )١٨٣( أیة البقرة/)  ٦



٣٨٥ 
 

ویعني بقوله : { كتب علیكم الصیام } فرض علیكم الصیام و { الصیام } مصدر من قول 

أصوم عنه صوما وصیاما ومعنى الصیام  -یعني : كففت عنه  -القائل : صمت عن كذا وكذا 

  ... عن السیرالكف عما أمر اهللا بالكف عنه ومن ذلك قیل : صامت الخیل إذا كفت 

  عنى اهللا جل ثناؤه بقوله : { كما كتب على الذین من قبلكم } النصارى 

عن قتادة قوله : { یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم } 

لتتقوا أكل  به:{ لعلكم تتقون } فإنه یعني  قوله:وأما تأویل  رمضان كتبه اهللا على من كان قبلهم

  ).١(طعام وشرب الشراب وجماع النساء فیهال

  :جاء ذكر اللفظ في الحدیث النبوي في قوله

قال : یقول أخبرني سعید بن المسیب أنه سمع أبا هریرة رضي اهللا عنه قال سمعت رسول اهللا ((

الذي نفس محمد بیده لخلفة  واهللا عز وجل كل عمل ابن آدم له إال الصیام هو لي وأنا أجزي به ف

  ))الصائم أطیب عند اهللا من ریح المسكفم 

  ).٢(لخلفة فم الصائم  هو تغیر رائحة الفم  

: تــرك الطعــام والشــراب والنكــاح والكــالم وفــي الحــدیث قــال النبــي صــلى اهللا علیــه الّصــوم هــو

وسـلم قــال اهللا تعــالى كـل عمــل ابــن آدم لـه إال الصــوم فإنــه لـي قــال أبــو عبیـدة إنمــا خــص اهللا تعــالى 

بأنه له وهو یجزي به وٕان كانت أعمال البر كلُّها له وهـو یجـزي بهـا ألن الصـوم لـیس یظهـر الصوم 

مـــن ابـــن آدم بلســـان وال فعـــل فتكتبـــه الحفظـــة إنمـــا هـــو نیـــة فـــي القلـــب وٕامســـاك عـــن حركـــة المطعـــم 

نـذرت للــرحمن صـوما] قـال ابـن عبــاس رضـي اهللا تعـالى عنهمــا  ) وأمـا قولـه تعــالى[ إنـي٣والمشـرب (

  ).٤ال أبو عبیدة كل ممسك طعام أو كالم فهو صائم(صمتا وق

عـــن إمســـاك مخصـــوص، وهـــو  عبـــارةالصـــوم فـــي اللغـــة هـــو مطلـــق اإلمســـاك، وفـــي الشـــرع 

  ).٥اإلمساك عن األكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النیة(

  )١٥جدول رقم (

  الجدول التالي يبين األلفاظ المعنوية الواردة في كتاب األغاني

ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

                                                
 ٢/١٣٤) تفسیر الطبري/ ١
  ٢/٨٠٦/ج/١١٥١) أخرجھ مسلم/كتاب الصیام/باب فضل الصیام/ح/رقم/ ٢
 ) اللسان/مادة/ ص ، و ، م ٣
  ) الصحاح/مادة/ ص ، و ، م ٤
  )١٣٩) التعریفات/ص( ٥



٣٨٦ 
 

  ٣٤٢      الهوى

  ٣١٥      الحب

  ٢٠١      العشق

  ١٩٣      البخل

  ١٦٩      البغض

  ١٦٤      الندى

  ١٢٦      الُود

  ١١٧      المودة

  ١٠٢      الجود

  ٥٦      الكرم

  ٥٥      العطاء

  ٤٩      الصدق

  ٤٨      الوجد

  ٤٤      الحلم

  ٤٢      المروءة

  ٣٢      األمانة

  ١٩      الشجاعة

  ١٣      السخاء

  ١٢      الخيانة

  ٣      الفروسية
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ا  م  أ  مب ا  اتد ا  

  ٧٧      الصالة

  ٧٠      الَحجُّ 

  ٢٠      الصوم

  ١٧      الصدقة

  ٨      الزكاة

  

  

  

  )١٦جدول رقم (

  الواردة في كتاب األغاني الجدول التالي يبين ألفاظ الدين
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���������������� �

  

  

جهـد خـالل سـنوات الحمد هللا من قبل ومن بعـد وأرجـو مـن اهللا الكـریم أن أكـون بعـد هـذا ال

في مجال األلفاظ االجتماعیة الوارد ذكرها  خلت قد وفقت إلى ِإنجاز دراسة نموذجیة تطبیقیة لغویة

خالل كتاب األغاني والتي تعتبر ثروة لغویة ال ینبغي التفریط فیها، وذلك ألن العصر الـذي عـاش 

فیه أبو الفرج كان عصرًا غنیًا بالثروة اللغویة، خاصة وأن هذا العصر كـان قـد ارتـبط فیـه الشـعب 

خالل هذه الدراسة مـدى تـأثر اللغـة العربیـة باللغـات العربي بالشعوب األخرى ومما هو واضح من 

عـن تـأثر وقد أطلق علماء اللغـة علـى هـذه األلفـاظ  الناتجـة  ،الفارسیة والهندیة والرومیة وغیرها

  لهذه األلفاظ. ألسماءوغیرها من ا العرب بالعجم مولدة أو معربة

  رد بالكمال.وفي خاتمة هذا البحث أرجو أن قد بلغت بعض المراد وسبحان من تف

  أوًال:

 ا  

ما ورثناه من ثروة لغویة ضخمة من كتاب األغاني عكست لنا صورة الحضارة والثقافة في  .١

 المجتمع العربي في العصر العباسي.

كتاب األغاني یضم عدد كبیر مـن الشـعراء الفحـول والشخصـیات البـارزة وتعریـف أنسـابهم  .٢

ولكنــه أتــى بشــعراء مــن العصــر الجــاهلي ولــم یقتصــر علــى شــعراء العصــر العباســي فقــط 

 وعصر صدر اإلسالم والعصر األموي.

 كتاب األغاني یحتمل البحث فیه من كل جوانب اللغة العربیة. .٣

قد حاولت بقـدر اإلمكـان إحصـاء ألفـاظ الحیـاة االجتماعیـة الـواردة فـي كتـاب األغـاني وقـد  .٤

 تي:وتفصیلها كاآللفظة  ألف عشر وستمائة  وثالثةَ  تسعینبلغت 

  وألف. ةألفاظ القرابة: أربعة وتسعین وتسعمائ

  ومائة. ألفاظ المأكل: ثالثُة وثمانون

  .ةعشر وستمائ ةَ ألفاظ المشرب: ثالث

  وتسعمائة وألف. خمسُة وعشرونألفاظ المسكن: 

  وألف. ألفاظ الملبس: واحد وثالثون
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  ومائة. ُة وثمانون ألفاظ الطیب: تسع

  .نومائتاوعشرون  ةُ ألفاظ الزینة: أربع

  وثالثة ألف. ةوستمائ ألفاظ نظام الحكم: أربعون

  .ةوثمانمائ ألفاظ الثقافة: خمسة وخمسون

  ألفاظ العالقات االجتماعیة: أربع ومائة.

  .نومائتا وعشرون ألفاظ الطرب واللهو:  ثمانیةُ 

  وألفین.  نومائتا األلفاظ المعنویة: ستة وتسعون

  ألفاظ المهن: ثالثون ومائة.

  .نوالعالقات بین المجتمع: ثمانون ومائتالعادات ألفاظ ا

وأرجو أن یكون ما بذل من جهد في هذا البحث إضافة طیبة إلى جهـود البـاحثین فـي هـذا 

  المجال.

  

  ثانياً:

  ات

 أن ینال كتاب األغاني حظه من الدراسة ألنه كتاب جدیر باالهتمام.  .١

طالب البحث العلمي أن یهتموا بألفاظ اللغة العربیة للمحافظة علیها وحتى أوصي  .٢

 ال تختلط بألفاظ اللغات األخرى. 

 .وفي الختام أوصي نفسي وطالب العلم عامة باالهتمام بلغة كتاب اهللا المنزل على نبیه
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  فهرس األحادیث

الر

  قم

الص  الحدیث

  فحة

  ٣١٥  وهو محرم. احتجم رسول اهللا   ١

٢  

أربع في أمتي من أمر الجاهلیة ال یتركونهن الفخر في األحساب والطعن في األنساب 

واالستسقاء بالنجوم والنیاحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامة وعلیها 

  سربال من قطران.

٢١٨  

٣  

اعتكف العشر األول من رمضان ثم اعتكف العشر األوسط في قبة تركیة على سدتها 

حصیر قال فأخذ الحصیر بیده فنحاها في ناحیة القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه 

فقال: إنى اعتكفت العشر األول ألتمس هذه اللیلة ثم اعتكفت العشر األوسط ثم أتیت فقیل 

  ألواخر فمن أحب منكم أن یعتكف فلیعتكف فاعتكف الناس معه لي أنها في العشر ا

١٣٠  

٤  

الذي توفي فیه حتى إذا كان یوم االثنین وهم أن أبا بكر كان یصلى بهم في وجع النبي 

ستر الحجرة ینظر إلینا وهو قائم كأن وجهه ورقة صفوف في الصالة فكشف النبي

   محصف ثم تبسم یضحك فهممنا أن نفتن من الفرح برؤیة النبي 

١٠٦  

٥  

أن سعد ركب إلى قصره فوجد بد یقطع شجرا أو یخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل 

أن أرد شیئا العبد فكلموه أن یرد على غالمهم أو علیهم ما أخذ من غالمهم فقال معاذ اهللا 

  نفلنیه رسول اهللا وأبي أن یرد علیهم.

١٣٣  

  ٢٣١  یصلى في النعلین؟ قال نعم. أكان رسول اهللا   ٦

  ٤٦  قالوا بلى یا رسول اهللا قال: اإلشراك باهللا وعقوق الوالدین. رأال أخبركم بأكبر الكبائ  ٧

٨  
أن نخرجهن في الفطر واألضحى العواتق والحیض وذوات الخدور فأما  أمرنا رسول اهللا

  ...الحیض فیعتزلن الصالة ویشهدن الخیر ودعوة المسلمین
٢٢٢  

٩  

انتهیت إلى ابن عباس رضي اهللا عنه وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم 

عاشوراء فقال: إذا رأیت هالل محرم فأعد وأصبح یوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول 

  یصومه؟ قال نعم. اهللا 

٢٠٦  

١٠  

وهو یخطب قال فقلت یا رسول اهللا رجل غریب جاء یسأل عن دینه ال  انتهیت إلى النبي 

وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي  یدري ما دینه قال فأقبل على رسول اهللا 

حسبت قوائمه من حدید قال فقعد علیه رسول اهللا وجعل یعلمني مما علمه اهللا ثم أتى خطبته 

١٦٠  
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  فأتم آخرها.

  ١٤٦   الذي ینام علیه أدما حشوه لیف.إنما فراش رسول اهللا  ١١

١٢  

قام على الباب فلم یدخل فعرفت أو  أنها اشترت نمرقة فیها تصاویر فلما رآها رسول اهللا

فعرفت في وجهه الكراهیة فقالت یا رسول اهللا أتوب إلى اهللا وٕالى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال 

رسول اهللا ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتریتها لك تقعد علیها وتوسدها فقال رسول اهللا إن 

ل إن البیت الذي فیه الصور ال أصحاب هذه الصور یعذبون ویقال لهم أحیوا ما خلقتم ثم قا

  تدخله المالئكة.

١٦٣  

١٣  
إن للمؤمن في الجنة لخیمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها ستون میال للمؤمن فیها أهلون 

  یطوف فیها أهلون یطوف علیهم المؤمن فال یرى بعضهم بعضا.
١١٥  

  ٣٢٥  من مزامیر آل داود. اً إن عبد اهللا بن قیس أو األشعرى أعطي مزمار   ١٤

  ٢٢٠  توضأ فمسح بناصیته وعلى العمامة وعلى الخفین. أن النبي   ١٦

  ٢٥٠  أنه نهى عن خاتم الذهب  ١٧

  ٣٣٣  أولم ولو بشاة.  ١٨

١٩  
ي اللباس كان أحب إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أو أعجب إلى رسول اهللا صلى اهللا أ

  .علیه وسلم ؟ قال الحبرة
١٨٩  

٢٠  
جاریة فأدبها فأحسن تأدیبها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأیما عبد أدى أیما رجل كانت له 

  حق اهللا وحق موالیه فله أجران.
٣٠١  

  ٣١٦  إلى أبي بن كعب طیبا فقطع منه عرقا ثم كواه علیه. بعث رسول اهللا   ٢١

٢٢  
وجح بني اإلسالم على خمس على أن یعبد اهللا ویكفر بما دونه وٕاقام الصالة وٕایتاء الزكاة 

  البیت وصوم رمضان.
١٠٠  

      

٢٤  

وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه فقالت  جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول اهللا 

قال  یا رسول اهللا هذا أنیس ابني أتیتك به یخدمك فادع اهللا له فقال اللهم أكثر ماله وولده

  .نحو المائة الیومأنس فواهللا إن مالي لكثیر وٕان ولدي وولد ولدي لیتعادون على 

٢٢٤  

٢٥  

فقالت یا رسول اهللا واهللا ما كان على ظهر األرض أهل خباء أحب جاءت هند إلى النبي

إلي من أن یذلهم اهللا من أهل خبائك وما على ظهر األرض أهل خباء أحب إلي من أن 

  وأیضا والذي نفسي بیده. یعزهم اهللا من أهل خبائك فقال النبي

١١٠  



٤٠٠ 
 

  ٢١١  ذات غداة وعلیه مرط مرحل من شعر أسود. خرج النبي  ٢٦

٢٧  
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وأنا متسترة بقرام فیه صورة فتلون وجهه ثم تناول 

  .إن من أشد الناس عذابا یوم القیامة الذین یشبهون بخلق اهللا :الستر فهتكه ثم قال
١٥١  

  ١٤٠  علیه.فوجده یصلى على حصیر یسجد دخل على النبي  ٢٨

٢٩  

فقالت یا رسول اهللا إن ابن أختى وجع فمسح رأسي ودعا  ذهبت بي خالتى إلى رسول اهللا 

بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بین كتفیه مثل 

  زر الحجلة.

١٠٧  

٣٠  

الظاهران النیل والفرات رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما 

وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتیت بثالثة أقداح قدح فیه لبن وقدح فیه عسل وقدح فیه 

  خمر فأخذت الذي فیه اللبن فشربت فقیل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك.

٢٨٢  

٣١  
ما كانت لنا خمر غیر فضیخكم هذا الذي تسمونه : سألوا أنس بن مالك عن الفضیخ ؟ فقال

  لفضیخا
٢٩١  

٣٢  

ال یلبس المحرم القمیص وال  :سئل النبي صلى اهللا علیه وسلم ما یلبس المحرم ؟ قال

العمامة وال البرنس وال السراویل وال ثوبا مسه ورس وال زعفران وال الخفین إال أن یجد نعلین 

  فلیقطعهما حتى یكونا أسفل من الكعبین

٢١٣  

  ١٩٢  والخفان لمن لم یجد النعلین یعنى المحرم.السراویل لمن لم یجد اإلزار   ٣٣

  ٤٢  الصدقة على المسكین صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.  ٣٥

٣٦  

صنعت سفرة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في بیت أبي بكر حین أراد أن یهاجر إلى 

واهللا ما أجد شیئا أربط المدینة قالت فلم نجد لسفرته وال لسقائه ما نربطهما به فقلت ألبي بكر 

به إال نطاقي قال فشقیه باثنین فاربطیه بواحد السقاء وباآلخر السفرة ففعلت فلذلك سمیت 

  .ذات النطاقین

٢٢٧  

٣٧  

عبد خیره اهللا بین أن یؤتیه زهرة الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند ه فبكى أبو بكر 

ل اهللا هو المخیر وكان أبو بكر أعلمنا به فقال فدیناك بآبائنا وأمهاتنا قال فكان رسو  وبكى

وقال رسول اهللا إن آمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذًا خلیال 

  التخذت أبا بكر ولكن إخوة اإلسالم ال تبقین خوخة في المسجد إال خوخة أبي بكر.

١١٢  

٣٨  
ء رسول اهللا صلى اهللا عدلتمونا بالكالب والحمر لقد رأیتني مضطجعة على السریر فیجي

علیه وسلم فیتوسط السریر فیصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السریر حتى أنسل 
١٥٧  



٤٠١ 
 

  .من لحافي

٤٠  
قام رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یصلي في خمیصة ذات أعالم فنظر إلى علمها فلما 

  الخمیصة إلى أبي جهم بن حذیفة وائتوني بأنبجانیة  قضى صالته قال اذهبوا بهذه
٢٠٢  

  ١٦٥  قدر حوضي كما بین أیلة وصنعاء من الیمن وٕان فیه من األباریق كعدد نجوم السماء.  ٤١

٤٢  

المدینة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرین وكن أمهاتى یحثثنني على خدمته  قدم النبي

فقال له  فدخل علینا دارنا فحلبنا له شاة داجن وشیب من بئر في الدار فشرب رسول اهللا 

عمر وأبو بكر عن شماله یا رسول اهللا أعط أبا بكر فأعطاه أعرابیا كان عن یمینه وقال 

  ن.رسول اهللا األیمن فاألیم

١٢٤  

٤٣  

كان رسول اهللا أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصالة وهو في بیتنا فیأمر بالبساط الذي 

تحته فیكنس ثم ینضح ثم یؤم رسول اهللا ونقوم خلفه فیصلى بنا وكان بساطهم من جرید 

  النخل.

١٣٩  

٤٤  

كان رسول اهللا إذا كبر في الصالة سكت هنیهة قبل أن یقرأ فقلت یا رسول اهللا بأبي أنت 

وأمي أریت سكوتك بین التكبیرتین والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بیني وبین خطایاي 

  ...كما باعدت بین المشرق والمغرب 

١٩٧  

٤٥  
أزهر اللون كان عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ وال مسست دیباجة وال حریره  كان رسول اهللا

  اهللاألین من كف رسول اهللا وال شممت مسكه وال عنبره أطیب من رائحة رسول 
٢٣٩  

  ١٧٦  یغتسل في القدح. كان رسول اهللا  ٤٦

  ١١١  أشد حیاء من العذراء في خدرها. كان النبي  ٤٧

٤٩  

في ثالث أثواب سحولیة من كرسف لیس فیها قمیص وال عمامة أما الحلة  كفن رسول اهللا

فإنما شبه على الناس فیها أنها اشتریت له لیكفن فیها فتركت الحلة وكفن في ثالثة أثواب 

  سحولیة.

١٩٩  

٥٠  
كل عمل ابن آدم له إال الصیام هو لي أجزى علیه فوالذي نفس محمد بیده لخلفة الصائم 

  من ریح المسك.أطیب عند اهللا 
٣٨٥  

٥١  
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنیا فمات وهو یدمنها لم یتب لم 

  یشربها في اآلخرة.
٢٨٦  



٤٠٢ 
 

٥٢  
كمل من الرجال كثیر ولم یكمل من النساء غیر مریم بنت عمران وآسیة امرأة فرعون وٕان 

  فضل عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر الطعام.
٢٧٢  

  ٢٧٠  كنا نخرج زكاة الفطر من ثالثة أصناف األقط والتمر والشعیر  ٥٣

٥٤  
وكانت یدي تطیش في الصفحة فقال لي یا غالم سم اهللا وكل  كنت في حجر رسول اهللا 

  بیمینك وكل مما یلیك.
١٧٢  

٥٥  

ذات لیلة في مسیر فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى  كنت مع النبي 

حتى توارى في سواد اللیل ثم جاء فافرغت علیه من اإلدواة فغسل وجهه وعلیه جبة من 

  ...صوف فلم یستطع أن یخرج ذراعیة منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة 

٢١٦  

٥٦  
على میت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر ال یحل المرأة تؤمن باهللا والیوم اآلخر تحد 

  وعشرا.
٢٣٥  

٥٩  

ضعیفا أعرف فیه الجوع فهل عندك من شيء ؟ فقالت نعم  رسول اهللالقد سمعت صوت 

فأخرجت أقراصا من شعیر ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي 

وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول 

  اهللا صلى اهللا علیه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس 

٢٧٤  

٦٠  
قال أتیت نهر على حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا یا جبریل؟ قال  لما عرج بالنبي

  هذا الكوثر.
٢٦٠  

٦١  

  قال لنا رسول اهللا أغسلنها وترا ثالثا أو خمسا  لما ماتت زینب بنت رسول اهللا 

قالت فأعلمناه فأعطانا واجعلنا في الخامسة كافور أو شیئا من كافور فإذا غسلتنها فاعلمننى 

  حقوه وقال أشعرنها إیاه.

٢٤١  

٦٢  

رأیته وال مفطرا إال رأیته وال من اللیل قائما إال  ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إال

وال شممت مسكه  رأیته وال نائما إال رأیته وال مسست خزة وال حریره ألین من كف رسول اهللا

  .هللاوال عبیره أطیب من رائحة رسول ا

٢٠١  

  ٢٩٦  من شرب النبیذ منكم فلیشربه زبیبا فردا أو تمرا فردا أو بسر فردا.  ٦٤

  ٣٢٧  .من لعب بالنردشیر فكأنما صبغ یده في لحم خنزیر ودمه  ٦٥



٤٠٣ 
 

  ٢٧٦  نهى أن یخلط الزبیب والتمر والبسر.  ٦٦

  ٢٥٣  عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إال سواء بسواء  نهى رسول اهللا  ٦٧

٦٨  
عن المزابنة والمزابنة بیع تمر النخل بالتمر كیال وبیع الزبیب بالعنب  نهى رسول اهللا 

  كیال.
٢٧١  

٦٩  
نلتمس وجه اهللا فوقع أجرنا على اهللا فمنا من مات لم یأكل من أجره شیئا  هاجرنا مع النبي

  ...قتل یوم أحد منهم مصعب بن عمیر ومنا من أینعت له ثمرته فهو یهدبها 
١٩٣  

 



٤٠٤ 
 

  فهرس األشعار
  الصفحة  القائل  بیت الشعر  الرقم

١.   
وفراُق الّندمان  *فْهو شهُر الربیع للُقّراء 

  والصهباء

علي بن 

  جبلة
٢٨٩  

٢.   
ِلعِرض محمد  *فِإّن َأبي ووالَده وِعْرضي 

  منكم ِوَقاء

  حسان
٦١  

٣.   

وسلمنا ألسباب  *َتَوكَّْلنا على َربِّ السماِء 

  القضاءِ 

حقیٌق  *هجوَت األكرمین وأنت كلٌب 

  بالشَِّتیمِة والِهجاء

علي بن 

  الجهم
٣٥٣  

٤.   
َتْشَمِل  *كیف نوِمي على الِفراش ولما 

  غارٌة َشْعواء الشام

عبد اهللا 

  بن قیس 
١٤٢  

٥.   
لحمید ومتعة  *جعل اهللا َمدخل الصوم فوزًا 

  في البقاء

علي بن 

  جبلة
٣٨٤  

٦.   
األرض ولى كرم عن الفحشاء ناء* كبعد 

  من والسماء

  نصیب
٣٥٠  

٧.   
وٕاْن *فلسُت عن الصهباء ما عشُت ُمْقِصراً 

  المني فیها اللئاُم اَألَشاِئب

حارثة بن 

  بدر
٢٨٩  

٨.   
أرجو  * َكْم نحَو باِب الدار ِلي ِمن َوْثبةٍ 

  الرسوَل بَمْطمع كّذاب

محمد بن 

  أمیة
١٢٠  

٩.   
َلّما فتحَت من  *وفتحُت بابًا للِخیانِة عامدًا 

  الِخیانِة بابا

  األقیشر
٣٦٦  

١٠. 
فال ُزلفًة  *فیا حسرتا َنّغصُت ُقرَب دیارها 

  منها أرّجي وال ُقربا

  أبو عیینة
١٢٣  

  ١٢٩  ابن هرمةما انتهینا  *لو علمنا أّن الِفراق َوِشیٌك  .١١



٤٠٥ 
 

  حتى نزوَر الِقبابا

١٢. 
لُخّف أبي  *أَال یا قوِم للَعَجِب الُعَجاب 

  الحسین وللُحَبابِ 

  األعمش
٢٢٩  

١٣. 
منها على *قالت ُسَكینُة والدموُع َذَواِرٌف 

  الَخدَّْیِن والِجْلبابِ 

  الرشید
٧٠  

١٤. 
َصِفیًا لنفسي وال  *ُأِحبُّ لحبِِّك َمن لم یكْن 

  صاِحَبا

عمر بن 

  أبي ربیعة
٣٦٨  

١٥. 
ٌضمِّي  *یا رّبة البیت ُقوِمي غیَر صاغرٍة 

  إلیك ِرحاَل القوم والِقَربا

مرة بن 

  محكان
٩٤  

١٦. 
وعلیِه من *یأُمُر الناس أن یبّروا وُیْمِسي 

  َعیبه ِجْلبابُ 

  عبید اهللا
٢٢١  

١٧. 
لها لذَّةٌ  *سقاني أبو بشر من الراح َشربًة 

  ما ُذقتها لشراب

  أبو دالمة
٢٨٧  

١٨. 
فكلٌّ بكأس  *فال ُیبِعَدْنَك الّلُه یابَن ُمزُاِحٍمٍ◌ 

  الموت الشكَّ شاِرب

قیس بن 

  الملوح
١٧٩  

١٩. 
ومواضَع  *ا ُیبصر الكلُب السَُّروق ِخباءها 

  األوتاد واَألطناب

  األخطل
١١٠  

٢٠. 
ُیَشمُّ ماُء  *ُتَشمُّ َنْعاله في النَِّدّي كما 

  الّریحاِن ُمنَتهبا

بشار بن 

  برد
٢٣٠  

٢١. 

َترى  *إذا ُسِكبْت في الكأِس قبل ِمزاجها

  لوَنها في ِجلدة الكأس ُمْذَهَبا

إذا ُضّمنْته  *وٕان ُمزجْت راعت بلون تخاله

  الكأُس في الكأس كوكَبا

إبراهیم 

  الموصلي
١٨٠  

٢٢. 
ومقیمًا على *كم رأینا امرًأ أتى من بعیٍد 

  الفراِش ُأصیبا

مالك بن 

  الریب
١٤٣  



٤٠٦ 
 

٢٣. 
ِسوارًا وَال  *سلبَت بناتي َحْلَیهّن فلم تدْع 

  طْوقًا على النَّحر ُمذهبا

  العدیل
٢٥٥  

٢٤. 
ترَعى النساُء  *بألذَّ منِك وٕان نأیِت وَقلَّما 

  أمانَة الُغیَّابِ 

عمر بن 

  أبي ربیعة
٣٣٩  

٢٥. 
بحبِّ غزاٍل  *أال َمن لقلٍب مستهاٍم معذَِّب 

  في الِحجاِل ُمربَّبِ 

حماد 

  عجرد
١٠٧  

٢٦. 
فالحُر لیس   * تتركنَّي بباب الدار مّطَرحاً ال

  عن األحرار یحتجب

علي بن 

  جبلة
١٢١  

٢٧. 
ُركَنین  *إني استجْرت بإستارین مستِلمًا 

  مّطلبًا والبیَت ذا الُحُجب

أحمد 

  السراج
٩٩  

٢٨. 
یُح في َحَجراته  بأرٍض  *وبیٍت تهبُّ الرِّ

  فضاٍء بابُه لم یحجَّب

  طفیل
١٠٥  

٢٩. 
َفْقِد الحبیب  *ا َصْبَر لي عند الفراق على 

  ولوعِة الحبِّ 

علي بن 

  أدیم
٣٦٩  

٣٠. 
كحرمة  *فُحْرمة الكأس بین الناس واجبٌة 

  الُوّد واألرحام واألدب

أحمد بن 

  هشام
١٨٠  

٣١. 
عن  *هم المانعو البیت والذائدون 

  الُحُرماِت جمیَع العربْ 

قیس بن 

  الحدادیة
٩٧  

٣٢. 
كما أُلِصَقْت  *ولكنما ُأخِبرُت أنك ُمْلَصٌق 

  من غیرها ُثْلَمُة القْعبِ 

الحكم بن 

  عوانة
١٧٨  

  ما َحجَّ للَِّه َرْكبُ  *آلیُت أشرُب كأسًا  .٣٣
محمد بن 

  حازم
١٨١  

٣٤. 
والحمُد في  *مجدًا وحمدًا ُیِفیُده َكَرمًا 

  الناس خیُر ُمْكَتَسب

  ابن ربیح
٣٥١  

  ٩٩مسكین وسمیِن البیت  *ُربَّ مهزوٍل سمیٌن بیُته  .٣٥
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  الدارمي  مهُزول النسب

٣٦. 
عن خاتم األنبیاء  *فْهي له دونكم مورَّثة 

  في الِحقب

  التیمي
٢٤٧  

٣٧. 
ُمْشبعُة الَخْلخاِل  *جاریٌة تهَتزُّ أرداُفها 

  والُقْلب

  أشجع
٢٥١  

٣٨. 
فَساِئْل  *إذا كنَت ُمْرتاَد السَّماحِة والنََّدى 

  ُتَخبَّْر عن ِدَیار اَألْشاِهبِ 

زیاد 

  األعجم
١٢٢  

٣٩. 
وحلیها *أَهوى الظباَء اللواتي ال ُقروَن لها 

  الدُّرُّ والیاقوُت والذهبُ 

  إسحاق
٢٦٢  

٤٠. 
في صولة مثل  *ترى له الِحْلَم والنَُّهى ُخُلقا 

  جاِحم اللََّهب

مطیع بن 

  إیاس
٣٤١  

٤١. 
كدُت من َوْجِدي  *د َبراني الحبُّ حتى ق

  َأُذوبُ 

  طویس
٣٦٨  

٤٢. 
على َجبیٍن كأنه  *یعتِدل التاُج فوق َمْفِرِقه 

  الذهبُ 

قیس 

  الرقیات
٢٥٢  

٤٣. 
ویشَرب  *َتِعیُب الخمَر وهي شراُب ِكْسَرى 

  قوُمك الَعَجَب العجیَبا

  األخطل
٢٨٣  

٤٤. 
وٕانَِّي ال  *یقولون إنِّي لسُت أصُدُقِك الهوى 

  أرعاِك حین َأغیبُ 

عمر بن 

  أبي ربیعة
٣٧٢  

٤٥. 
ُحزَن  *تبكي على َفَنِن الغصوِن حزینًة 

  الحبیبة من ِفراق حبیب

أحمد بن 

  یزید
٣٦٩  

٤٦. 
وإِن َحلَّه  *أال َأیُّها البیُت الذي ال َأُزوره 

  شخٌص إلّي حبیبُ 

مجنون 

  لیلى
٩٣  

٤٧. 
وُأكِثُر هجَر  *وٕاّني آلتي البیَت ما إن ُأِحبُّه 

  البیت وهو ِحِبیب

  األحوص
٩٤  
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٤٨. 
ومن غیر  *فتى هو من غیر التخلق ماجد 

  تأدیب الرجال أدیب

الحسین 

  بن مطیر
٣٠١  

٤٩. 
عَرٌق  *ولقد تحدََّرِ◌ من كریمِة بعِضكم 

  على متن الِفراش و طیبُ 

عبد بنى 

  الحسحاس
١٤٣  

٥٠. 
ُأِمیٌم  *وما زلُت من ذكراِك حتى كأنني 

  بأْفیاء الدیار َسِلیب

  األحوص
١٢٢  

٥١. 
َبَللُت  *فراجعُت نفسي والحفیظَة بعدما 

  رداء العْصب بالَعبرات

محمد بن 

  عبد اهللا
٢٠٨  

٥٢. 
فَطلْبَت في الدنیا  *َأنساَك َمْحیاَك المماَتا 

  الثَّباتَا

أبو 

  العتاهیة
١٢٤  

٥٣. 
كالثوب َیْخُلق بعد  *المرُء في تأخیر ُمّدته 

  ِجّدِته

أبو 

  العتاهیة
١٩٤  

٥٤. 
ر حولنا  بریحانٍة  *فبتنا كأنَّ البیت ُحجِّ

  راحت ِعشاًء وُطلَّت

  الشنفري
٩٥  

٥٥. 
إذا ما  *وقد أعَجبْتِني ال َسُقوطًا ِخماُرها 

  مَشت وال بذاِت َتَلفُّت

  الشنفري
٢٢٣  

یت *َرَباَبُة َربَُّة البیِت  .٥٦   َتُصبُّ الخلَّ في الزَّ
بشار بن 

  برد
٩٣  

٥٧. 
وعند اهللا  *أجرُت مخلَّدًا ودفعُت عنه 

  صالح ما أتیتُ 

أبو قیس 

  بن األسلت
١١١  

٥٨. 
َثوَب الشَّباِب وقد * بعَثْت إلّي َتُسوُمِني 

  َطَوْیُته

بشار بن 

  برد
١٩٤  

٥٩. 
فأكِرْم به من  *إماٌم حوى إرَث النبي محمٍد 

  إبِن ّعمٍّ َووارث

محمد بن 

  الحارث
٣٠٦  

  ١٦٦  إسحاق  لم ُتَدنَّْس ِبمزَاجِ  *اْسِقني َصْهَباَء ِصْرفًا  .٦٠
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٦١. 
وِلكلِّ  *َنَزَلْت ُنجوُم اللیِل َفَوق رؤوِسهْم 

  قوٍم كوكٌب وّهاج

الفضل بن 

  الربیع
٣٤٣  

٦٢. 
في ُقبٍَّة  *إّن السماحَة والشَّجاعَة والنََّدى 

  ُضِربْت على ابِن الَحْشَرج

زیاد 

  األعجم
٣٥٨  

٦٣. 
قد زانها  *باتوا وفیهم كالَمَها َطْفلٌة 

  الخلخال والدُّْمُلج

الولید بن 

  یزید 
٢٥٠  

٦٤. 
ُحفَّْت بأكواٍب * ُیِدیر كأسًا فإذا ما َدَنْت 

  وأقداح

  مطیع
١٨١  

٦٥. 
وال على الراح  *لیس بفّحاش على صاحب 

اح   بَفضَّ

علي بن 

  الخلیل
٢٠٩  

٦٦. 
وهل  *وٕان ابَن عّم المرء فاعلم جناُحه 

  ینهض البازي بغیر جناح

مسكین 

  الدارمي
٦٩  

٦٧. 
على *على زوِجها الماضي تنوُح وٕانني

  اُألْخرى كذاك أنوحُ زوجتي 

  األخطل
٨١  

٦٨. 
بَجْنَبْیِه من  *ِكَالَنا على َهمٍّ یبیُت كأنما 

  َمسِّ الِفراش ُقروحُ 

  األخطل
١٤٢  

٦٩. 
ُعَرى *  إذا ُقِبَضْت نفُس الطِِّرّماح أْخَلَقتْ 

  المجد واْسَتْرَخى ِعناُن القصائدِ 

  الطرماح
٣٥٨  

٧٠. 
إن َغرَِّني  *إنِّي َألْحَمُق َمْن َیْمِشي على َقَدمٍ 

  من حیاتي خاُل َعبَّاد

  أبو قطیفة
٧٢  

٧١. 
وال َتَتهادى  *هنالك ال تْبني الكواِعُب خیمًة 

  َكْلَثٌم وُسعاد

محمد بن 

  وهیب
١١٤  

٧٢. 
والثْت بِسّب  *وَتهتّز لیَلى العامرّیُة فوَقها 

  الَقّز ذا ُغُدٍر َجْعَدا

مجنون 

  بنى عامر
٢٢٤  

یاُح على َمحلِّ ِدیارهْم  .٧٣   ١٢٢األسود بن فكأنَّما  *َجَرِت الرِّ
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  یعفر  كانوا على ِمیعادِ 

٧٤. 
وَمْن به ِمْن ناسٍك  *وُحرمِة البیت وأستارِه 

  عابد

  األعشى
٩٤  

٧٥. 
لئن لم  *َأعاِذُل إّن الُحبَّ ال َشكَّ قاِتِلي 

  ُتَقاِرْضني َهَوى النَّفِس عاِبَده

الحسین 

بن عبد 

  اهللا

٣٦٨  

٧٦. 
َتبَقى وتخُلد  *فكرَّم اهللا ذاك البیَت تكِرَمًة 

  فیه آخَر األبد

  أبو وجزة
٩٦  

٧٧. 
وال َحمیٌم  *وال ابُن أخٍت بكى وال ابُن أٍخ 

  رّقت له كِبدُ 

یحیى بن 

  علي
٦٥  

٧٨. 
ٍل من *بالدُّّر والیاقوِت ُزیِّن نحُرها وُمَفصَّ

  ُلْؤُلؤ وَزَبْرَجدِ 

  النابغة
٢٥٩  

٧٩. 
ِقَددًا وأخَلف ما  *ُمجتاب ُحّلة ُبْرجٍد لَسرَاته 

  سراه الُبرجد

  الطرماح
١٩٢  

٨٠. 
َأضحى وأمسى  *لو كان في تزهیده صادقًا 

  بیُته المسجد

  الجماز
١٣٥  

٨١. 

إذا ُعد  *لشتان ما بین الیزیدین في الندى 

  في الناس المكارُم والمجدُ 

وٕان غضبت  *یزیُد بني َشیباَن أكرم منهما 

  قیُس بن َعیالَن واَألزد

  ربیعة

٣٥٤  

٨٢. 
ونظمِت  *وَحَبوِت جیدِك من ُحُلیِِّك َعْسجدًا 

  یاقوتًا به وَزبْرَجدا

الحسن بن 

  وهیب
٢٦٢  

٨٣. 
َنَضا َعَرٌق *وَعهِدي بها صفراَء ُرودًا كأنما

  منها على اللون ُمْجَسَدا

  األحوص
٢٢٦  

  ١٧٤  ابن عبدلدعانا فما  *ِجْئنا وبین یدیه التمر في َطَبٍق  .٨٤
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  أبو َحْفص وال كادا

٨٥. 
ُتریك جباَن *ُتطیف علینا قهوٌة في زجاجٍة 

  القوم أمضى من األسد

  بشار
٢٩٢  

  ٣٦٤  مسافر  ونفَقأ عیَن َمْن َحَسدا *وزمزُم من ُأرومتنا  .٨٦

٨٧. 

أَقّرت له  *كریُم قریٍش حین ُینَسُب والِذي 

  بالملك َكْهًال وأمَردا

من  *ولو كان بذُل الجوِد والماِل ُمْخِلدا 

  الناس إنسانًا لكْنَت المخلَّدا

  األحوص

٣٥٢  

٨٨. 
فالَحْرُب  *َغِضَبْت على أْعطاِفها أرداُفها 

  بین إزارها والِمْجَسد

أشجع 

  السلمي
٢٢٦  

٨٩. 
ُیوَلُع إّال  *ُنْحَسُد فیها على النَّعیم وما

  بالنَّْعمة الَحَسدُ 

  طریح
٣٦٣  

٩٠. 
فیه معذورًا على  *ذاك یوٌم كان حاسُدنا 

  الَحَسد

  حسین
٣٦٤  

٩١. 
با َجهِدي فمن شاء المني وَمن *بكْیُت الصِّ

  شاء آَسى في البكاء وأْسَعدا

  األحوص
٢٢٥  

٩٢. 
صرُت مما  *قد براني وشفَّني الوجُد حتى 

  َألَقى عظامًا وِجلدا

  أبو األسود 
٣٧٤  

٩٣. 
بُنْصٍح  *َصِریُع ِفَراٍش ال َیَزْلَن َیُقْلَن لي 

  وٕاشفاٍق متى أنت قاعد

  نصیب
١٤٠  

٩٤. 
على أنَّ  *بُكلِّ َتَداَوینا فلم ُیْشِف ما ِبنا 

  ُقْرَب الداِر َخْیٌر ِمَن الُبْعدِ 

ابن 

  الدمینة
١١٨  

٩٥. 
ال یبرأ الناس من أن یحمدوا ملكا*أوالهم 

  في االمور الحلم والجودا

یزید بن 

  الحكم
٣٤١  

َبْرَجِد في َنْظِمه  رّ وحُ  .٩٦ على َواِضح اللَّیِت  *الزَّ
  ابن محرز

٢٥٤  
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  زاَن الُعُقوَدا

٩٧. 
ما َرقَّ للولِد  *واللَِّه لو أنَّ القلوَب كقلبها 

  الضعیِف الَوالد

  العباس
٦٨  

٩٨. 
َلَصَفْت خالئُقه  *لو كان والُده تخیَّر ُأمَّه 

  بِعْرق الوالد

یعقوب بن 

  طلحة
٦١  

  َیْبِك علیه لُفرقٍة َولد *ال ُأمُّ أوالده بكْته ولم  .٩٩
یحیى بن 

  علي
٥٩  

١٠٠

َبدًال بَداِري في  *یا لیت لي ُخّصًا ُیَجاِوُرها 

  بني أسدِ 

َخْیٌر ِمَن اآلُجّر  *الُخصُّ فیه تقّر أعیُننا 

  والَكمد

مالك بن 

أسماء بن 

  خارجة
١١١  

١٠١

بَبْذلي *  ُأَالُم على ُجوِدي وما ِخْلُت أنَّني

  وُجوِدي ُجْرُت عن َمْنَهج الَقْصدِ 

سأْبُذل *  فیاَالِئمي في الُجود َأْقِصْر فإنَّني

  مالي في الّرخاء وفي الَجْهد

عبد اهللا 

بن 

  الحشرج
٣٤٦  

١٠٢
َتقِدْر  *إذا تكرَّهَت أن ُتْعِطي القلیَل ولم 

  على َسَعٍة لم َیظهِر الُجود

  ابن هرمة
٣٤٥  

١٠٣
ال بل  *أضحت یمینك ِمن جوٍد مصّورة 

ر الجود   یمینك منها ُصوِّ

  أبو عطاء
٣٤٧  

١٠٤
وأنَت أَشبُه  *َأمَّا أبوَك َفَعْیُن الجوِد تعرُفه 

  َخْلِق اهللا بالجود

  أبو عطاء
٣٤٧  

١٠٥
إذا زاَنه  *وَتماُم الفضِل الشجاعُة والِحْلُم 

  َعَفاٌف وُجود

قیس بن 

  عاصم
٣٥٩  

١٠٦
وَیْحیا إذا  *یموُت الهوى منِّي إذا ما َلِقیُتها 

  فارقُتها فیعود

  جمیل
٣٧١  
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١٠٧
خلیفة  *ضاعت خالفتكم یا قوم فالتمسوا

ّق والُعود   اهللا بین الزِّ

بشار بن 

  برد
١٧٠  

١٠٨
َفَخْیُر  *بنو المصطَفى هاروَن حوَل َسِریرِه 

  ِقَیاٍم حوَله وُقعود

أبو 

  العتاهیة
١٥٣  

١٠٩
على * َضُعْفُت عن اِإلخوان حتى جفْوُتُهْم 

  غیر ُزْهٍد في الوفاِء وال الودّ 

  ابن كناسة
٣٧٥  

١١٠
فما َله بعدَك  *وأوحش المزماُر من صوته 

  تغرید

الیعرف 

  قائله
٣٢٥  

١١١
إلى  *َعِلقُت الَهوى منها َوِلیدًا فلم یزل 

  الیوِم َیْنمي حبُّها ویزید

  جمیل
٣٧٢  

١١٢
والّداُر داِنیٌة  *الصبر ینُقص والسَّقاُم یزیُد 

  وأنَت بعیدُ 

فضل 

  الشاعرة
١١٩  

١١٣
وذكُر الخال  *أَلْوما أنني أصبحُت خاًال 

  ینُقص أو یزید

عقبة بن 

  كعب
٧٣  

١١٤
یدًا من الجود  *َبَسْطَت للَناس إذ َوِلیَتُهُم 

  فوق كّل ید

  إسحاق
٣٤٥  

١١٥
ورأسك  *جلوُسك في صدر الفراش َمَذلٌَّة 

  في اإلكلیل إحدى الكبائر

  الفرزدق
١٤٣  

١١٦
وكان الحجُّ من  *ألم َتَرِني وَبّشارًا َحَجْجنا 

  خیر الّتجاره

سعد بن 

  القعقاع
٣٧٧  

١١٧
وَتْبقى  *وكذاك الزماُن یذهب بالناس 

  الدیاُر واآلثارُ 

موسى 

  شهوات
١٢٢  

١١٨
ِبیِب  *ال نبتغي لبن البعیِر وعندنا  ماُء الزَّ

  وناطُف الِمْعصارِ 

  ابن هرمة
٢٧٥  

  ١٨٢أبو عبد ما ُیمیُت  *أدِر الكأَس قد تعالى الّنهاُر ١١٩



٤١٤ 
 

  الرحمن  الهموَم إال الُعقارُ 

١٢٠
وناَدْمَت  *أحین ُكِسیَت بعد الُعْرِي َخّزًا 

  الِكراَم على الُعَقار

بشار بن 

  برد
٢٩٠  

١٢١
وُهْم  *َترَضى قریٌش بهم ِصهرًا َألنفسهم 

  رضًا لبني ُأخٍت وأصهارِ 

جفیر 

  العبسي
٨٥  

١٢٢
بكائي على * وما زلت أبكي في الدیار وٕانما

  األحباب لیس على الدار

  إسحاق
١١٩  

١٢٣
َیُجّر القمیَص  *فتى فّرق الحمُد أمواَله

  وُیرِخي اِإلزارا

أبو 

  حشیشة
١٩١  

١٢٤
وَكَسا  *وّلى الشباُب فماله من ِحیلٍة 

  ُذَؤاَبِتَي المشیُب خمارَا

أبو 

  العتاهیة
٢٢٣  

١٢٥
َأْقوْت  *یا صاحبيِّ ِقَفا َنْسَتْخِبِر الدارا 

  وهاجْت لنا بالنَّْعِف َتْذَكارَا

عمر بن 

  أبي ربیعة
١١٦  

١٢٦
إالَّ تطیُب  *َیْطَبعون وال َترى أخالقهم  ال

  كما یطیب العنبر

داود بن 

  سلم
٢٣٧  

١٢٧
یفوح  * قد طعنتهترى جرَحه من بعد ما 

  كمثل المسك خالَط عنبرا

  الفرزدق
٢٣٨  

١٢٨
كلَّ یومین  *لیَت ذا الدهَر كان َحْتمًا علینا

ًة واعِتمارَا   ِحجَّ

عمر بن 

  أبي ربیعة
٦٤  

١٢٩
عند * طاف الخیاُل وطاف الَهمُّ فاعَتَكرَا 

  الِفَراِش فبات الَهمُّ ُمْحَتِضرا

  األحوص
١٤٢  

١٣٠
  ُشْربك الرّاَح َوُقورَا* اشَرِب الرَّاح وُكْن في 

  وظالمًا وُبكورا *فاشرِب الرّاح َرَواحًا 

إبراهیم بن 

  المدبر
٢٨٦  

١٣١
وكان الُمَنى  *وكّنا حدیثًا قبَل تأمیر جعفٍر 

  في جعفر أن ُیؤمَّرا

  داود سلم
٧٥  



٤١٥ 
 

وعمَّك *وزیَد النََّدى والسِّْبَط ِسْبَط محمٍد 

  بالطَّفِّ الزَّكيَّ المطهَّرا

١٣٢
َصُموُت الِحْجل  *لقد ظّلْت ُتعاونني علیهْم 

  كاظمُة السِّوار

  ابن میادة
٢٤٥  

١٣٣
إذا عَال  *قد أِمَن الناُس به المحظورا 

  الِمْنَبَر والسریرا

  إسحاق
١٥٤  

١٣٤
إذا كان فرع  *أِطله فما طول البناء بنافع 

  الوالَدین قصیرا

  ابن الخیاط
٦١  

١٣٥
ما كنَت  *ولقد علمت بأن ذلك ِمْعصٌم 

  تتركه بغیر سوار

  أبو تمام
٢٥٥  

  ُسلِّمت تلك الدیار *وْیِلي لقد َبُعَدْت دیاُرك ١٣٦
مطیع بن 

  إیاس
١٢٢  

١٣٧
ولست  *وٕاني لُذو َصبر وقد مات إخوتي 

  عن الصهباء َیومًا بصابر

  أبو محجن
٢٨٩  

١٣٨
  *فال الُجوُد ُیفني الماَل والماُل مقبلٌ 

  ُمْدِبروال البخُل ُیبقي الماَل والَجّد 

  عبید اهللا
٣٤٦  

١٣٩
بین سریر  *على قتیٍل من بني هاشٍم 

  الُمْلك والِمْنَبر

أبو 

  العنبس
١٥٥  

  یفوح المسُك والعنبر * إذا ما أقبَلْت جوهر١٤٠
مطیع بن 

  إیاس
٢٣٨  

  كریح المسك والعنبر *وأعطاُف جواریها ١٤١
مطیع بن 

  إیاس
٢٣٩  

١٤٢

َلُجنَّ بها  *َیِعیُب عليَّ الرَّاَح َمْن لو َیُذوُقها 

  حتى ُیَغیََّب في الَقبرِ 

ُتِریُح  *َعَالَم ّتُذمُّ الرَّاَح والرَّاُح كاْسِمها 

بدر بن 

  ٢٨٧  حارثة
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  الفتى من َهمِِّه آِخَر الدَّْهر

١٤٣
لوال قرابُة  *ولقد حلفُت بربِّ مكَة صادقًا 

  ِنْسوٍة بالحاجر

  ابن میادة
٧٢  

١٤٤
أُتیَح لنا ریٌب  *فلما دنونا للِقباِب وأهِلها 

  مع اللیل ناجرُ 

خداش بن 

  زهیر
١٢٩  

١٤٥
َأباً  *قومي اضربي عینیك یا هنُد لن َتَرى

  مثَله تسُمو إلیه الَمفاِخر

محمد بن 

  بشیر 
٤٤  

١٤٦
نبيَّ  *َنِبيُّ الُهَدى خالي ومن َیُك خاُله 

  الهدى َیْقَهْر به من ُیفاخرُ 

الولید بن 

  یزید
٧٣  

١٤٧

من  *فِصْرُت في البیت أستسِقي وأطلبه 

ِدیِق وُرْسلي فیه َتْبَتِدر    الصَّ

ولیس  *وٕاْن َتُكْن حاجتي لیسْت بحاضرٍة 

  في الَبْیِت من آثارها َأَثر

محمد بن 

  یسیر
٩٧  

١٤٨
في ِحَجال الَخّز  *فإذا ِریٌم على ُفُرٍش 

  ُمْخَتِدر

عمر بن 

  أبي ربیعة
١٠٧  

١٤٩
بریئاً  *ومنهّن أن الجاَر یسُكن َوْسَطكم 

  فُیْلَقى بالخیانِة والَغْدر

  الحكم
٣٦٥  

١٥٠
ُیْلَوى ولو  *َوِذي َرَواِدَف ال ُیْلَفى اِإلزاُر بها 

  كان سبعًا حین َیْأتِزر

سلمة بن 

  عبد اهللا
١٩١  

١٥١
رّبُة الِخْدِر  *فارسْي خیٍل إذا ما أمسكْت 

  بأطراِف السُُّتر

حسان بن 

  ثابت
١١١  

١٥٢
زینا  *َنْبٌت إذا سكَتت كان السكوُت لها 

  وٕان نطقت فالدرُّ َیْنَتِشر

إبراهیم بن 

  المدبر
٢٥٢  

١٥٣
وَرّیاُن * وأعَجبها من َعیشها ِظلُّ ُغرفٍة 

  ُملتفُّ الحدائِق أخَضر

عمر بن 

  أبي ربیعة
١٢٧  
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١٥٤
ربداُء  *أَسٌد عليَّ وفي الحروِب َنعامٌة 

  َتْجَفُل من َصفیر الصافر

عمران بن 

  حطان
١٣٢  

١٥٥
والشوُق مّما  *قد ذكَّرْتني الدیاُر إذ َدَرسْت 

  َیِهیجه الذَِّكر

عمر بن 

  أبي ربیعة
١٢٢  

١٥٦
وكان قد  *أنت الذي أحییَت َبْذَل الندى 

  مات فال ُیْذَكر

  ابن مولى
٣٥٦  

١٥٧
حاُة وبئس الشَّْرُب َشْرُبُهُم  إذا  *بئس الصُّ

  جرى فیهُم الُمزَّاء والسََّكر

  األخطل
٢٩٣  

١٥٨
بعثت بیاقوٍت  *بعثَت بَتمٍر في ُطبیٍق كَأنَّما 

  توقََّد كالَجْمر

  األبیرد
١٧٤  

١٥٩
وألنَت أوصل من سمعت به* لشوابك 

  األرحام والصهر

ال یعرف 

  قائله
٨٦  

١٦٠
به الدُّّر والشَّْذر  *كأّن ُمَقلََّدها إذ بدا 

  والجوهر

أعشى 

  همدان
٢٥٢  

١٦١
وٕاّن  *شفاُء الهوى بثُّ الهوى واشتكاُؤه 

  امرًأ أخفى الهوى لَصبور

  ابن یاسین
٣٧٢  

١٦٢
َقُرَبت ِدیاُرك  *إنَّ اإلماَم على اْقِتسارك قاِدٌر 

  أو َنأت ِبك ُدور

  أبو محمد
١٢٣  

١٦٣
ُعداُة اهللا من  *َسَقْوني الخمَر ثم َتَكنَُّفوِني 

  ّكِذٍب وُزور

عروة بن 

  الورد
٢٨٣  

١٦٤
إذا لم یزْر  *وما كنُت َزوَّارًا ولِكنِّ ذا الهوى 

  ال ُبدَّ أْن َسَیُزور

  األحوص
٣٧٢  

١٦٥
لمن رام  *ُأِدیُم ألهل الُوّد وّدي وٕانَّني 

  هجري ظالمًا لهُجور

حماد 

  عجرد
٣٧٥  

  ١٥٧إبراهیم بن   َأْم جعفٌر فوَق السریر* البدُر ینِطق بیننا ١٦٦



٤١٨ 
 

  المدبر

١٦٧
ل الرحمن هذا  على ذا  *و لكن فضَّ

  بالمنابِر و السَّریر

  المؤمل
١٥٧  

١٦٨
له كَفٌن * عجْبُت لمن أمسى محب�ا ولم یكن 

  في بیته وسریر

مطیع بن 

  إیاس
١٥٦  

١٦٩
ولكن یسیر  *فما جازه جوٌد وال حل ُدوَنُه 

  الجوُد حیث یسیر

  أبو نواس
٣٤٧  

١٧٠
وقد خالط البخُل  *وكیف الرَّجاُء ِلَما عنَده 

  منه الضمیرا

عبد اهللا 

  بن همام
٣٦١  

١٧١
ُشْرَب *   تحسَبنَّ ِمرَاَس الحرب إذ َلِقَحتْ ال

یر   الكِسیس وأكَل الخبز بالصِّ

  جریر
٢٩٢  

١٧٢
بطيٍء إذا ما  *َسریٍع إذا ُیْدَعى لیوِم َوَلیمٍة 

  كان َحْمُل الَجناِئز

  مساور
٣٣٢  

١٧٣
َخیٌر  *َتَعٌب یطول مع الرجاء بذي الَهوى 

  له من رَاحٍة في الیاس

عباس 

  األحنف
٣٧٣  

١٧٤
اُلكم أهُل  *فُعّماُلنا أْوَفى وخیٌر َبِقّیًة  وُعمَّ

  الِخَیاِنِة واللَّْبسِ 

  أبو جلدة
٣٦٦  

١٧٥

ال ُتْلف  *فاْئِت البیوَت وُكْن من أهلها َصدداً 

  نادَیُهْم ُفْحشًا وال باسا

َتْلَق اْبَن  *وَثمَّ ُكْن بفناء البْیِت ُمْعَتِصما 

  َحرٍب وَتْلٌق المرء عّباسا

العباس بن 

  مرداس
٩٨  

١٧٦
ُألناسًا  *إّن في الُغْرفِة التي فوق رأسي 

  ُیخاِدعون أُناسا

  األقیشر
١٢٧  

١٧٧
قهوٍة  *ُربَّ َصْهباء من َشراِب الَمُجوِس 

  باِبلیٍَّة َخْنَدِریسِ 

عبد اهللا 

  بن عباس
٢٨٦  
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١٧٨

واْهُج قوما  *ِامدح الكأس ومن أعملها 

  قتلونا بالعطش

... فإذا ما غاب عّنا  إنما الكأُس ربیٌع باكرٌ 

  لم َنِعش

  النابغة

١٨٠  

١٧٩
ِفرار الَهِجیِن  *َفَررُت مَن البیِت من أجِلها 

  من األعمش

إسماعیل 

  بن عمار
٩٦  

١٨٠
كساق الدَّجاجِة أو  *وساٌق ُیَخْلِخُلها خاتٌم 

  أحمش

إسماعیل 

  بن عمار
٢٤٦  

١٨١
وَعّلم أهَله أْكَل  *تفنَّن بالعراق أبو المثُنَّى 

  الَخِبیص

  الفرزدق
٢٤٧  

  ٣٢١  دعبل  خلیفٌة ُمصحُفه الَبْربط *وهكذا َیرزق قّواده ١٨٢

١٨٣
إن َقلَّدوا  *أَال یستحي اَهللا أهُل الِعراِق 

  الغانیات السُّموطا

أیمن بن 

  خریم
٢٥٤  

١٨٤
وعیسى منهُم *  هناك الخّز یلَبسه الُمَغاِلي

  َسَقط المتاع

  دعبل
٢٠١  

١٨٥
قد  *َأَرى كّل معشوقْین غیري وغیرها 

  استعَذبا طوَل الهوى وتمتَّعا

عباس 

  األحنف
٣٧٣  

١٨٦
غاب كما  *هذا شبیه الحبیب قد طلعا 

  غاب ثم قد لمعا

  محمد
٣٦٩  

١٨٧
یقیه إذا  *وٕان ابَن عِم المرِء مثُل سالِحه 

  القى الكميَّ المقنَّعا

غیالن بن 

  سلمة
٦٨  

١٨٨
وخاُلك  *أبوك َقتیُل الجوِع َقْیُس بن َجْندٍل 

  عبٌد من ُخَماعَة راضعُ 

  جهنام
٧٣  

١٨٩
وٕان قیل یشرب  *فال تنِفرنَّ ِمَن اهل النبیِذ 

  ال ُیقِلع

حمزة بن 

  بیض
٢٩٦  
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١٩٠
ویا َمْن  *فیا َمْن ِلقلٍب ما ُیِفیق من الهوى 

بابة َتْدَمع   لعیٍن بالصَّ

  قیس
٣٧٣  

١٩١
أحلَّك اللَُّه  *َخلیَفَة اهللا إن الُجوَد أوِدَیٌة 

  منها حیث تجتمع

  النمري
٣٤٧  

١٩٢
َفتاًة بَمْن  *َقلیٌل وَربِّ البْیِت یا ِریُم ما أرى 

  َوّلى به الموُت َتْقَنع

  أشجع
٩٩  

١٩٣
أّال یناَم  *ما َضّر َمْن َجعل التُّراَب ِمهاَده 

  على الحریر إذا َقِنع

أبو 

  العتاهیة
١٦١  

١٩٤
ما ربُّه بعد َهْدأٍة  *آَبى فال أقرَب الِخَباَء إذا 

  هَجَعا

  ذو اإلصبع
١٠٨  

  ١٥١  األحوص  كأخي الداِء الوجیع *قد َلَعْمِري ِبتُّ لیلي ١٩٥

١٩٦
یا ابن عّم النبي سمعًا وطاعة* قد خلعنا 

  الكساء والدراعه

أبو 

  العتاهیة
٢٥٣  

١٩٧
وال یرى *ال َیْحَسُب الجوَد ُیفِني ماَله أبدًا 

  َبْذَل ما َیْحِوي من السََّرف

  حماد
٣٤٥  

١٩٨
یوم ال ُیْصِبُح في  *اْكِفه شاَة َمنیٍع َوْحَدها 

  البیت َعَلف

محمد بن 

  یسیر
٩٧  

   َمْن أنت آِلف َ *إنما الموُت أن تفارق ١٩٩
ال یعرف 

  قائله
١٣٨  

٢٠٠
إال  *لم َتْخُط باب الّدهلیز منصِرفًا 

  وَخلخاُلها مع الشََّنف

  البحتري
٢٥١  

٢٠١
إذ أتاني  *طاب یومي ولذَّ شرُب السُّالفه 

  َنِعيُّ من بالرَُّصاَفه

عمر بن 

  شبة
٢٨٨  

٢٠٢
بأْنَعَم في *ولم أر هندًا بعد موقف ساعة 

ف   أهل الدیار تطوَّ

ابن 

  العجالن
١٢٣  



٤٢١ 
 

٢٠٣
كعاٌب علیها * إذا هّم باألعداء لم َیْثن هّمه 

  لؤلؤ وُشُنوف

  أبو زید
٢٥٧  

٢٠٤
وأعماُمها إّما  *أبو ُأّمها أوَفى قریٍش بِذّمِة 

  سألَت َثِقیف

الحارث بن 

  خالد
٥٥  

٢٠٥
بدت لك ُغدوًة  *تركَت الدین واإلسالم لما 

  ذاُت النَّصیف

حسان بن 

  ثابت
٢٢٧  

٢٠٦
ُیعاتبه في  *وما من حبیٍب یستزیر حبیَبه 

  الوّد إال َتَفرَّقا

  العرجي
٣٧٥  

٢٠٧
ومالَك والعشَق  *ألْم َتْنَه قلَبك أن یعَشقا 

  لوال الّشقا

  عیینة أبو
٣٧٠  

  فیه َتراه ُمْخَتِنقا *وَساقًا تْمأل الَخْلخاَل ٢٠٨
عمر بن 

  أبي ربیعة
٢٥٠  

٢٠٩
حین طافْت *مسحْته من َكفِّها في قمیصي 

  بالبیت َمْسحًا َرِفیَقا

عمر بن 

  أبي ربیعة
٢٠٩  

٢١٠

وال حتَّى القیامِة  *فلیس إلى زیارتها سبیٌل 

  من َتَالِقي

بموٍت من  *بلى ولعلَّ دهرًا أن ُیَواِتي 

  حلیلِك أو طالق

الولید بن 

  یزید
٧٩  

٢١١
َعَبَق الدِّهاِن  *یا ظبیًة َعِبَق العبیُر بها 

  بجانب الُحقّ 

الحارث بن 

  خالد
٢٣٦  

٢١٢
أهِل *ي البیت ذي الحسِب الرفیِع وِمن ف

دقِ    التَُّقى والبرِّ والصِّ

الحارث بن 

  خالد
٩٣  

  ٨٣  زینب  نمشي على النماِرق *نحن بنات طارق ٢١٣

٢١٤
ِق  ْبع بعد  *أال یا لقومي للّرقاد المؤرِّ وللرَّ

ق   الغْبَطة المتفرِّ

الزبیر بن 

  األشیم
٤٣  
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٢١٥

وُتْخبُرني  *وكادت تُِبیُن الَقوَل َلّما سَألُتها 

  لو كانت الداُر َتْنِطق

فماُء  *فیا داَر َسْلمى ِهْجِت للعین َعْبرًة 

  الهوى یرَفضُّ أو َیَتَرْقَرق

  زهیر

١٢٠  

٢١٦
فكنَت كما  *ولم ُتْدِرك القوَم الذین طلبَتهم 

  كان السِّقاُء المعلَّق

  األحوص
١٧١  

٢١٧
َلكا لمسِك * فإْن َیُك من لوني الّسواُد فإنَّني 

  ال َیْرَوى من الِمْسِك ذائُقه

  نصیب
٢٤٢  

٢١٨
لكالمسك  *وما ضرَّ أثوابي سواِدي وٕانَّني 

  هال یسلو عن المسِك ذائق

عبد بنى 

  الحسحاس
٢١٠  

٢١٩
والداُر بعد  *أْن قیل ِإّن الرحیل بعد غٍد 

  الجمیع ُمفتِرقه

عبید بن 

  األبرص
١١٩  

٢٢٠
وما ناح  *أعاِتُك ال أنساِك ما ذرَّ شاِرٌق 

ق   ُقْمِريُّ الحماِم الُمَطوَّ

عبد اهللا 

بن أبي 

  بكر

١١٩  

٢٢١
علیهّن  *إذا ما أتْیَت الخاضبات َأُكفَّها 

ق   مقصوُر الحجال المروَّ

  العجیر
١٠٧  

  بها َرْدع الَخلوق *في دّرة األصداف معتنقًا ٢٢٢
وضاح 

  الیمن
٢٣٥  

٢٢٣
یَبلُِّغني إلى  *وجاهدُت الَعُدّو وِنْلُت ماًال 

  البیت العتیق

  أبو الهندي
١٠٠  

٢٢٤
زماناً  *أفاقت قلوٌب ُكّن ُعذِّْبن بالهَوى 

  وقلبي ما َأراُه ُیِفیق

  تویت
٣٧٣  

٢٢٥
ُبوح یومًا فجاءت  َقْینٌة في  *فدَعْوا بالصَّ

  یمینها إبریق

عدي بن 

  زید
١٦٥  
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٢٢٦

فقومي فهاتي  *إّن أبا سفیان لیس ُبمولم 

  ِفلقًة من ُحواِرك

وقْدُرك خْیٌر  *فبیُتِك خْیٌر من بیوٍت كثیرٍة 

  من ولیمة جارك

  أبو زیاد

٣٣٢  

٢٢٧
وال َتَرَینَِّني أبداً  *فإّنك ترى أسماَء أختًا 

  أخاكا

المغیرة بن 

  حبناء
٥٣  

٢٢٨

قد تنعَّمَت  *فاردِد الخاَتمیِن رد�ا َجمِیال 

  فیهما ما كفاكا

قد شارَفا  *العباسخاتماَي اللذاِن عند أبي 

  لدیه الهالكا

إبراهیم بن 

  المدبر
٢٤٩  

  والسبیُل التي َسَلك *ُمْؤِنٌس كان لي َهَلْك ٢٢٩
أبو 

  العتاهیة
٣١٦  

٢٣٠
وجدُت * إذا كنُت من َبْغداَد في َرْأِس َفْرَسخ 

  الُجوِد من آل َبْرَمك نسیمَ 

أبو 

  النضیر
٣٤٦  

٢٣١
وخاُلك  *وكیف ترى للعیش ِطیبًا ولّذًة 

  أمَسى ُموثَقًا في الحبائل

  األحوص
٧٣  

٢٣٢
توافت  *فأنت المصفَّى یابَن مرواَن والَّذي 

  إلیه بالعطاء القباِئل

عبد اهللا 

  بن الزبیر
٣٤٩  

٢٣٣
ولم َیْبَق  *إذا ُمتَّ لم ُتوَصْل بُعْرٍف قرابٌة 

  في الدنیا رجاٌء لَساِئل

ابن زیاد 

  المكي
١١٦  

٢٣٤
لو أّنه كان  *هو الجماُل جزاك اهللا صالحًة 

  موصوًال ِبسْربال

  السید
٢١٨  

٢٣٥
حّتى لبْسُت *الحمُد هللا إْذ لم یأتني أَجلي 

  من اإلسالم ِسرباال

  لبید
٢١٨  

٢٣٦
الَة على النَّبيِّ َتَواَلى َفَتَفرَُّقوا   *َسِمُعوا الصَّ

 ِشَیعًا وقاُلوا َالالَ 

 دیك الجن
٣٠٥ 
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فتحزَّبوا  *ثم استمرَّ على الصالِة إماُمهم 

 وَرَمى الرِّجاُل رجاال

٢٣٧
أماَطْت ِكَساَء الَخزِّ عن ُحّر وْجِهها  وأْدَنْت 

  على الَخدَّْین ُبْردًا ُمَهْلَهالَ 

  العرجي
١٩٩  

٢٣٨
ُیْلِصق منِّي  *واَلْهَفَتا الیوَم على َأْمَرٍد 

  الُقْرط بالحْجل

أبو 

  العتاهیة
٢٥٨  

٢٣٩
في الشهر  *َأقصى مذاهبها إذا القیتها 

  بین أِسرٍَّة وِحجال

  عقبة
١٠٧  

٢٤٠
على َحْقِو  *َتْعِقد الِمْئَزَر السَُّخاَم من الَخزِّ 

  َبادٍن ِمْكَسال

عبد اهللا 

  بن قیس
١٩٢  

٢٤١
َبدَا مثل ما  *ِإذا أنبَلج الَباباِن والستُر دوَنه 

ل   یبدو اَألَ◌غرُّ المحجَّ

  نصیب
١٥٠  

٢٤٢
 *هو الفارُس المشهوُر والَبَطُل الذي 

  َیُصوُل إذا ما كان یوٌم ُمَحجَّل

  حسان
٣٥٩  

  فِإني ذلك الرجل *وٕاْن َقتل الهوى رجًال ٢٤٣
محمد بن 

  أبي محمد
٣٧٢  

٢٤٤
َمْن كان ذا  *ما ینبغي للّناس أن َینُسُبوا 

  ُجوٍد إلى الُبخل

 أبو

  العتاهیة
٣٦١  

٢٤٥
 *ُتالِوُذ باألبواب منَّي مخافَة الَمالمة 

  واِإلخالُف شر من البخل

عبید اهللا 

بن عبد 

  اهللا

٣٦١  

٢٤٦
لغیرك  *وقد نلت سلطانًا عظیمًا فال یكن 

  َجّمات الندى ولك البخل

عبد اهللا 

  بن همام
٣٦١  

٢٤٧
ُبثَینُة * لقد َفِرَح الَواُشوَن أْن َصَرَمْت حبِلي 

  لنا جانَب الُبْخلأو أبدْت 

  جمیل 
١٤٨  
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٢٤٨
أباه  *وٕان أحّق الناس بالجوِد من رأى 

  َجوادًا للمكارم ُیْجزل

  ابن بیض
٣٤٧  

٢٤٩
 *تساقُط ُیمناه النَّدى وِشماُله الرََّدى 

  وُعیون الَقْول َمنِطُقه الَفْصل

مسلم بن 

  الولید
٣٥٧  

٢٥٠
ُبغاةُ النََّدى *  وَیْفَرح بالمولود من آل َبْرَمكٍ 

  والسیُف والرمُح ذو النصل

أبو 

  النضیر
٣٣٠  

٢٥١
وحّل الَمشیُب  *َتَوّلى شباُبَك إال قلیال 

  فصبرًا جمیالَ 

  إسحاق
١٣٨  

٢٥٢
واْمُدْد لها باعًا  *وابُسْط یمیَنَك بالنََّدى 

  طویال

  ذو اإلصبع
٣٥٦  

٢٥٣
علیِك الذي  *فإنك لو أكرمِت ضیفك لم یعب

  تأتین َحْمٌو وال بعل

محمد بن 

  بشیر
١٦٩  

٢٥٤
  َظِلْلنا ُوُقوفًا عند باب ابن أختنا

  وَظّل عن المعروف والمجِد في ُشْغل

  ابن میادة
٦٥  

٢٥٥
تبادر بالُمدامة  *فیوم الَغْیم یوُم الَغّم إن لم 

  كلَّ شغل

أحمد بن 

  یوسف
٢٩٣  

٢٥٦
یام َنَهاَره  وَیلَبُس في  *َیظلُّ ُیراِئي بالصِّ

  الظَّلماِء ِسْمَطْي قرْنُفل

  العرجي
٢٥٤  

٢٥٧

وُحسنًا على  *فواهللا ما أدِري َأِزیدْت َمالَحةَ 

  النِّسَوان أم لیس لي عْقلُ 

وفي  *تساَهم ثوباها ففي الدِّرِع غاَدٌة 

  الِمْرط لفَّاواِن ِرْدفُهما َعْبلُ 

  حكم

٢١١  

٢٥٨
  َوَیهِدي َضلوَل الَقوِم في َلیلة السَُّرى

  أمیُن الُقوى في الَقوم َلیس بُزمَّل

  عمرة
٥٣  

  ٣٥١  األخطلوَعوُف  *أبو جعدَة الذئُب الخبیُث َطعاُمه ٢٥٩
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  بن كعٍب أكرُم الناس َأوَّال

٢٦٠
ضاق عنها  *ِمْن فتاٍة كأنها َقْرُن شمٍس 

  َدَمالٌج وُحُجول

قیس بن 

  الرقیات
٢٤٥  

٢٦١
ما  *َنقِّل فؤاَدك َحْیث ِشْئَت من اَلَهوى 

  الحب إال للَحِبیب األّولِ 

  أبو تمام
٣٦٩  

٢٦٢
على  *یتمشَّى في َثْوِب َعْصٍب من الُعْري 

  عْظِم ساِقِه َمْسدول

عبد الصمد 

  المعذل
١٩٦  

٢٦٣
شاٍو  *وقد غدوُت إلى الحانوت َیْتَبُعني 

  َنُشوٌل ِمَشلٌّ ُشْلُشٌل َشِول

  عبید اهللا
١٠١  

٢٦٤
وٕانَّ الِحْلَم  *فإنَّ الجهَل َمحَمُلُه خفیٌف 

  َمحَمُله ثقیل

  أحیحة
٣٤٢  

٢٦٥
ألنَّه للوْجد * ابِك فما َأْنَفع ما في البكا  

  َتسهیل

أحمد بن 

  سلیمان
٧٦  

٢٦٦
 *بعد ما قد غدْوَت في الُقْرَطق الَجونِ 

  تهاَدى وفي الحسام الصِقیل

عبد الصمد 

  بن المعذل
٢٠٩  

٢٦٧
على َخْرَقاَء  *تمام الحجِّ أن تِقَف المطایا 

  واضعَة الّلثَام

  ذو الرمة
٣٧٨  

٢٦٨
وُأْمِسي *َكَفى َحَزنًا أن تجَمَع الداُر َشْمَلنا 

  قریبًا ال َأُزوُرِك َكلثما

عمر بن 

  أبي ربیعة
١١٦  

٢٦٩
إذا  *یضيء لنا البیُت الظَِّلیُل َخَصاُصه 

  هي لیًال حاولْت أن َتَبسََّما

  حاتم
٩٧  

مناقُب ُتهِلك  *رأیُت الَخمر صالحًة وفیها ٢٧٠

  الّرجل الَحلیما

قیس بن 

  عاصم
١٨١  

٢٧١
  َحیَّاُكما اللَُّه بالسالم *یا زاِئَرْینا من الِخیاِم 

منصور 

  النمري
١١٤  
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بطاعة اللَّه ذي  *ُبوِرك هاروُن من إماٍم ٢٧٢

  اعتصام

منصور 

  النمري
٣٠٥  

فاسِقي  *إن كنِت ساقیَة الُمدامِة أْهَلها ٢٧٣

  على َكَرٍم بني همَّام

بكیر 

  األصم
٢٩٣  

٢٧٤

بشقائق  *شّبْهُت ُحمرَة خّده في ثوبه 

  النُّعمان في النَّّمامِ 

كالغصن في  *والَقدُّ منه إذا بدا في َقْرَطٍق 

  ِلیٍن وحسن َقوام

  المتز

٢٠٩  

َنَثَرْت علیه  *َقْصٌر علیه َتِحیٌَّة وَسالُم ٢٧٥

  َجماَلها األَیَّام

  أشجع
١٣٢  

نرى الَعرصاِت أو  *ألستم عائجین بنا لعنَّا ٢٧٦

  َأَثر الخیام

  الفرزدق
١١٤  

ومنهم  *بهم شرع اهللا الهدى واهتدى بهم ٢٧٧

  له هاٍد إماٌم وخاتم

النعمان بن 

  بشیر
٢٤٦  

وٕان *یعیش النََّدى ما عاش حاتُم ّطیِّىٍء ٢٧٨

  مات قامت للسخاء مآتم

  عبد قیس
٣٤٨  

بالكْأِس بین  *ولقد َطعنُت اللیَل في أعجازِه ٢٧٩

  َغطارٍف كاألْنُجم

  أشجع
١٨٢  

ساقان ماَر  *َحْشُوهما  يقاَمْت بَخْلَخال٢٨٠

  علیهما اللحم

قیس 

  الرقیات
٢٥١  

ُمَعّتقٍة صهباء  *ولكّنها من َرّیٍة بعد َرّیٍة ٢٨١

  راووُقها َرَذم

عمرو بن 

  شأس
١٦٩  

وحرمِة  *یاَل ُقصّي كیف هذا في الَحَرْم ٢٨٢

  البیت وأعالِق الَكَرم

قیس بن 

  شیبة
٩٨  

لها اُهللا ربُّ الناس إذ ُخِلَقت٢٨٣   ٣٥٤الحارث بن على  *فضَّ
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  خالد  النساِء مَن أهل الحزم والكرم

هُم *سلیُل ُملوٍك سبعٍة قد تتابعوا ٢٨٤

  الُمْصَطَفْوَن والُمَصفَّْوَن بالَكَرم

  ابن هرمة
٣٥١  

بأمِّ وليِّ  *سیستبشر البیُت الحراُم وزمَزٌم ٢٨٥

  العهِد زیِن المواسم

  النصیب
١٠٠  

نقُص المنایا  *نْقٌص من الدین ومن أهله ٢٨٦

  من بني هاشم

  أشجع
٣٣٤  

ومكََّة  *بل الفارس الطائيُّ َفضَّ جموَعهم ٢٨٧

  والبیِت الذي عند هاشم

  زید الخیل
٩٧  

٢٨٨
كالجمر فیه  *ُحلِّیَن َمْرجاَن البحوِر وجوهرًا 

  على النحور ُیَنظَّم

سعید بن 

عبد 

  الرحمن

٢٦٠  

ِبراذان ال  *أیا بیَت لیَلى إنَّ لیلى مریضٌة ٢٨٩

  خاٌل لدْیها وال ابُن عم

  
٧٤  

ُیفاِرْقك  *فإنك إالَّ َتْغِفر الذنَب في الهوى ٢٩٠

  من َتهوى وأنُفك راِغم

عباس 

  األحنف
٣٧٣  

فَشَفْیُت  *كم من سفیٍه غاَظني َسَفهًا ٢٩١

  نفسي منه بالِحْلم

أبو 

  العتاهیة
٣٤١  

٢٩٢
والمك  *كتمَت الهوى حتى أضرَّ بك الَكْتُم 

  أقواٌم ولوُمُهم ظلم

عبید اهللا 

بن عبد 

  اهللا

٣٧٣  

٢٩٣

وأنَّ النَّدى *وأعلم أنَّ الجوَد ما ِغبَت غائٌب 

  في حیث ُكنَت ُمَخیِّم

على أنها  *وما ُخِلَقْت إال من الجود َكفُّه 

  والبأس ِخْدناِن توَأم

محمد بن 

  وهیب
٣٤٨  



٤٢٩ 
 

وَأْفِدیه بمن  *ِفدًى للفاِرس الُجَشِمي َنْفسي ٢٩٤

  لي ِمن َحمیم

  الخنساء
٣٥٩  

على غیر ُفْحٍش  *فقلت له إن الموّدة بیننا ٢٩٥

  والصفاُء قدیم

  كثیر
٣٧١  

َهِضیُم الَكْشِح  *وقد ُكنَّا َنُحلُّ بها وفیها ٢٩٦

  جائلُة الَبِریم

  عبید اهللا
٢٤٤  

یابَن  *وَلِریُح الخنزیِر أهوُن من ِریحَك ٢٩٧

  الطّیاِن ِذي التُّبَّان

حماد 

  عجرد
٢١٤  

ُعَقاراً * قهوٌة في التراب من َحَلب الَكْرِم ٢٩٨

  كأنَّها الزعفران

بكر بن 

  خارجة
٢٩٢  

 *یا هنُد حسُبِك قد َصَدقِت فأمِسِكي ٢٩٩

دُق خیُر َمَقاَلِة اِإلنسان   فالصِّ

  المغیرة
٣٤٣  

عليٌّ  *ومنا ابُن عباٍس ومنا ابن عمِّه ٣٠٠

  إماُم الحق والَحَسنان

  ناهض
٣٠٥  

٣٠١
  كُحْمرة األرُجوان *ِمن َخْنَدریٍس ُعَقاٍر 

مطیع بن 

  إیاس
٢٨٦  

قبَح الدَّمیُم  *أمع الدمامة قد َجمعَت ِخیانًة ٣٠٢

  الفاجُر الَخوَّان

حماد 

  عجرد
٣٦٦  

فال عاَش إّال  *ساَوى بأمٍّ حلیلًة  امرئوأيُّ ٣٠٣

  في َشقًا وَهوان

  صخر
٧٩  

٣٠٤
  ُتسَقى ُسالف الدِّنان *باِدْر إلینا لكیما 

إبراهیم بن 

  أبي محمد
١٦٩  

بالدار  *أصبحُت ال أبتِغي من بعدهم َبَدًال ٣٠٥

  دارًا وال الِجیران جیرانا

  جریر
١١٩  

  ٦٣أسماء بن من الَوْرد أو  *إنَّ لي عند كلِّ َنْفَحِة بستانٍ ٣٠٦



٤٣٠ 
 

  خارجة  من الَیاِسِمیَنا

وتسمو  *فارٌس َیضِرب الكتیبَة بالسیف ٣٠٧

  َأماَمه العینان

  الحارث
٣٥٩  

  ١٢١  ابن المولى  ُتخبْرك عن ُأمِّ الَبنینا *وسِل الّدیار لعلَّها ٣٠٨

َوَخلَّْیَنا الحالئل  *َتَرْكَنا الدِّیَن والدُّْنَیا جمیعًا ٣٠٩

  والَبِنینا

  أبو جلدة
٧٩  

فُیسهرنا الخیال  *ُتِلّم على تنائي الدار مّنا ٣١٠

  إذا رَقْدنا

یزید بن 

  ضبة
٦١  

٣١١
  َربِّ العالِمیَنا *َأْحَمُد اللََّه إلَه الَخْلِق 

مطیع بن 

  إیاس
٤٩  

إننا في قضائها  *إن لي حاجًة فرأَیك فیها ٣١٢

  ِسّیان

  أبو نواس
٢١٦  

فبّدلت  *ُهُم َبطروا الحَلم الذي من َسِجیَّتي ٣١٣

  قومي شّدًة بلیان

  المتوكل
٣٤١  

ولم یناسب عامراً  *إن ثقیفًا لم یكن هوازنا ٣١٤

  ومازنا

النعمان بن 

  المنذر
١١١  

لم ُیَدنِّْس ثوَبه *ُنور صدِق َبّیٌن في وجهه ٣١٥

  لوُن الدََّرن

موسي 

  شهوات
١٩٤  

جمیُل  *إذا ُحسرْت عنه الِعمامة راعها ٣١٦

  المحیَّا أغفلْته الدواِهن

  كثیر
٢١٩  

٣١٧

ُنظِّمْت  *وقباٍب قد ُأْسِرَجت وبیوت 

َرُجون ْیحان والزَّ   بالرَّ

عند َبْرد الشتاء  *ُقَبٌة من َمراجل ضربوها 

  في َقْیطون

  أبو دهبل

١٢٩  

  ٢٧٠  حنینوُبُقوال وقطعًة من  *ُمْحِقبًا َرُكَوًة وُخْبَز ُرَقاٍق ٣١٨



٤٣١ 
 

  ُنون

ِسمطاِن * جاءتَك من نظم اللسان ِقالَدٌة ٣١٩

  فیها اللؤلُؤ المكنون

  أبو تمام
٢٥٤  

َوّفكَُّهوا بِعنٍب  *وبالَخِبیِص الرَّْطب واللَّْوزین ٣٢٠

  وِتینِ 

  العماني
٢٧٤  

َتْرُك الصالة أو  *ُیْنِبیَك عن َعْیب الفَتى ٣٢١

  الَخِدین

  ابن كناسة
٣٨٢  

َقْهَوًة ُمرًَّة  *قد ُسِقیُت الشَُّموَل في داِر ِبْشٍر ٣٢٢

  بماء َسِخینِ 

  عدي
٢٨٨  

أصبحُت  *َحْسبي عل�یا أمیر المؤمنین فقد ٣٢٣

  حق�ا أرى حّبي له ِدینا

محمد بن 

  أبي أحمد
١٢١  

ولیس لمن  *وأخلْفَن میعادي وُخنَّ أمانتي ٣٢٤

  خان األمانَة ِدین

ابن أبي 

  عتیق
٣٣٩  

لیس  *یا َمْن ُیعِیُن على َضْیٍف َأَلمَّ بنا ٣٢٥

  ِبِذي َكَرٍم ُیْرَجى وال ِدین

براهیم بن 

  علي
٣٥١  

هیهاَت َمْن  *أو ِمْثل زوجِته فیما ألمَّ بها ٣٢٦

  ُأمُّها ذاُت النَِّطاَقْین

  غضین
٢٢٧  

٣٢٧
عنا وُجنِّبَت  *ِسْبَط النبّي َجَزاك اهللا صالحًة 

  ُخسران الموازینِ 

الرباب بنت 

امرئ 

  القیس

٧٥  

إذا  *إن القلوَب لُتطَوى منك یا ابن أخي ٣٢٨

  رأْتَك على مثل الّسكاكین

  عبد الصمد
٦٤  

صفراَء قد  *ما زلُت أرَهُن أثوابي وَأْشَرُبها ٣٢٩

  ُعتِّقْت في الدَّّن َحْولین

إبراهیم 

  الموصلي
١٦٨  
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٣٣٠
ال عیَب في *  یا ُربَّ ثوٍب حواشیه كأوسِطه

  الثوِب من ُحسٍن ومن ِلین

  ذو اإلصبع
١٩٤  

أتاِك  *َبِرْئُت من اِإلسالِم إن كان ذا الذي ٣٣١

  به الواشون عني كما قالوا

  الخلنجي
١٧٥  

من بعِد ما  *عَرف الدَِّیاَر َتَوهُّمًا فاعَتاَدها ٣٣٢

  َشِمَل الِبَلى َأْبَالَدها

عدي بن 

  الرقاع
١٢١  

ال َیْعِرُف  *له ِشیَمٌة عند َبْذل الَعطاء ٣٣٣

  الناُس مقداَرها

سلم 

  الخاسر
٣٥٠  

َحَشدُت وأكَرْمُت  *ذا زینٌب زارها أهُلها ٣٣٤

  زّواَرها

  شریح
٣٥٥  

ومحاها ومحا  *َسْل دیاَر الحي ما غیََّرَها ٣٣٥

  منظرها

محمد بن 

  عبد الملك
١٢٣  

* وباَن الذي ُتْخِفي من الوجد في الَحَشى ٣٣٦

  إذا جاءها عنِّي حدیث َیُروُعها

قیس بن 

  ذریح
٣٧٤  

ِبَمنى تأّبَد  *َعَفِت الدِّیاُر َمحلُّها فُمقاُمها٣٣٧

  َغْوُلها فِرجاُمها

  لبید
١٢٣  

بزینِتها  *وكان إذا ما حلَّ أرضًا تزیََّنْت ٣٣٨

  صحراؤها وٕاكاُمها

  الفرزدق
٦٤  

ل في الدار ِغْرَباُنها ٣٣٩ وَخفَّ من الدار  *وَحجَّ

  ُسكَّاُنها

حسان بن 

  ثابت
١١٧  

فقد فارق  *وكاَن َحلیفیه السماحُة والنَّدى ٣٤٠

  الدنیا نداها ولِینها

محمد بن 

  بشیر
٣٥٧  

قَّ ٣٤١ ِويَّ وُصرُِّعوا إذا أْنَفُدوا الزِّ   *الرَّ

  َنَشاَوى فلم َأْقَطْع بقولي لهم حْسبي

مالك بن 

  أبي كعب
١٧٠  

  ٧٧  جریربَعشَّاِت  *وما شجراُت ِعیصَك في قریش ٣٤٢
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  الُفروع وال َضواحي

أْخَفى على  *قد كدُت مما نال منَّي الهوى ٣٤٣

  أعین ُعوَّادي

  أبو العبر
٣٧٤  

٣٤٤
ولم أدر أّن *َلَمسُت بكّفي كفَّه أبتِغي الِغَنى 

  الجود من كّفه ُیْعِدي

عبد اهللا 

بن سالم 

  الخیاط

٣٤٥  

فأغرَق في  *وأیقنُت أّن السُّْكَر طاَر بُلبِِّه ٣٤٥

  َشْتِمي وقال وما َیْدِري

  أبو جلدة
٦٨  

حتى یكوَن  *ما َقلَّ َماِلَي إالَّ زاَدني كَرمًا ٣٤٦

  برزِق اِهللا تعویضي

المقنع 

  ٣٥٥  الكندي

تذوُق  *تمنّیُت أن تهوى سواي لعلَّها ٣٤٧

  حراراِت الهوى فترقَّ لي

علي بن 

  عبد اهللا
٣٧٣  

ُعْجُت ِلَرْسِمها  *فلمَّا أن عَرْفُت الداَر ٣٤٨

  َجَمِلي

عمر بن 

  أبي ربیعة
١١٦  

َشْفعًا وَوْتراً  *كالَّ وربِّ البیِت لو َلُقوِني ٣٤٩

  لَتَواكُلوِني

  جمیل
٩٥  

َفاء والُودِّ منِّي ٣٥٠ وٕالیها الَهَوى  *هي أهُل الصَّ

  فال َتْعُذالني

عمر بن 

  أبي ربیعة
٣٧٥  

یا أیها القارُئ المرخى عمامته* هذا زمانك ٣٥١

  إني قد َمضى زَمني

  جریر
٢١٩  

 *وِلي ابُن عمٍّ على ما كان من ُخُلٍق ٣٥٢

  ُمخَتِلَفاِن فَأْقِلیِه وَیْقِلیِني

  ذو اإلصبع
٦٨  

والدَّاُر داُر *  والعیُش ُحْلٌو والَمُنوُن َمریرٌة ٣٥٣

  َتَفاُخٍر وَتَباهي

إبراهیم بن 

  المهدي
١١٨  
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ُأِطیُع َرّیا  *فقد َغِنینا وشْمُل الداِر یجمُعنا ٣٥٤

  وَریًا ال ُتَعاِصیِني

  ذو اإلصبع
١١٧  

ُقْرُبهْم من  *فلقد ساءني وساء َسَوائي ٣٥٥

  َنَماِرٍق وَكرَاِسي

  سدیف
١٦٣  

معي  *فقالْت وأرخْت جانَب السِّْتر إّنما ٣٥٦

  فتكّلم غیَر ذي ِرْقبٍة أهلي

  جمیل
١٤٨  

وروعاته  *َفِلي َفرحة في ُسكره بقمیصه ٣٥٧

  في الصحو َحصَّت َشواتیا

  ابن الخیاط
٢١٠  

رضاَك * لقد كنُت أسعى في هواَك وأبتغي ٣٥٨

  وأرجو منَك ما لْسُت القیا

  المغیرة 
٢٦١  

  غیره ما دمُت َحّیا *َشاِهدًا أن ال إله ٣٥٩

دِق    َرسوًال َوَنِبّیا *َوَعَلى أحمَد ِبالصِّ

محمد بن 

  وهیب
٣٤٣  

وُیوِصَل  *َعَسى اُهللا أْن ُیْجِري الَمَوّدَة بیننا ٣٦٠

  حبًال منُكم بِحباِلَیا

مجنون 

  بنى عامر
٣٧١  

َل بالشَّْذِر ٣٦١  *من ُسموِط الَمْرجاِن ُفصِّ

  فَأْحِسْن ِبَحْلِیهّن ُحِلّیا

عمرو بن 

  األطنابة
٢٦٠  

أرى ابَن  *أحارُث راجْع ُشْرَبَك الخمَر إنني ٣٦٢

  زیاٍد عنك أصبح الهیا

  األبیرد
٢٨٤  

ثاویًا في  *َبطن الُبغُض في القدیم فأضَحى ٣٦٣

  قلوبهم َمْطوّیا

  سدیف
٣٦٣  
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 .١٩٩٢هـ ، ١٤١٢العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانیة ـ 

ة ـ مكتبة لبنان ـ بن إسحاق ـ تحقیق: فخر الدین قباو األلفاظ: ابن السكیت یعقوب  .١١

 م١٩٩٨الطبعة األولى:

شام األنصاري ـ دار أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ـ جمال الدین عبد اهللا بن ه .١٢

 م.٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٨الفكر بیروت ـ لبنان ـ 

أیام العرب في الجاهلیة ـ محمد أحمد جاد المولى بك ـ علي محمد البجاوي ـ محمد  .١٣

 أبو الفضل إبراهیم ـ دار إحیاء الكتب العربیة ـ بمصر.



٤٣٦ 
 

عة بحوث ومقاالت في اللغة: رمضان عبد التواب ـ مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ الطب .١٤

 م.١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨الثانیة: 

 تاج العروس : السید محمد مرتضى الزبیدي ـ دار صادر بیروت. .١٥

تاریخ آداب اللغة العربیة ـ جرجي زیدان ـ راجعها وعلق علیها : شوقي ضیف ـ طبعة  .١٦

 جدیده.

١٧.  

تاریخ اإلسالم في العصر العباسي األول ـ حسن إبراهیم حسن ـ مكتبة النهضة  .١٨

 م.١٩٧٢ـ الطبعة الثانیة: المصریة ـ القاهرة 

تاریخ اإلسالم في العصر العباسي األول ـ حسن إبراهیم حسن ـ العصر العباسي  .١٩

 م. ١٩٩١هـ ، ١٤١١الثاني ـ دار الجیل بیروت ـ الطبعة الثالثة عشر : 

تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم: للحافظ شمس الدین محمد بن أحمد بن  .٢٠

هـ تحقیق: عمر بن عبد السالم تدمري ـ دار ٣٨٠ـ  ٣٥١وفیات: عثمان الذهبي ـ حوادث و 

 م.١٩٨٩هـ، ١٤٠٩الكتاب العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى: 

ـ مصر، األمیریة تاریخ بغداد: أحمد بن علي ثابت الخطیب البغدادي ـ المطبعة  .٢١

 د/ت.

دار الخلیج للنشر ـ تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة: عبد الرحمن حسین العزاوى ـ  .٢٢

 عمان ـ األردن.

 تاریخ التراث العربي: نقله إلى العربیة محمود فهمي حجازي. .٢٣

تاریخ الخلفاء : عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  ـ تحقیق : محمد محي الدین  .٢٤

 م.١٩٥٢هـ ، ١٣٧١عبد الحمید ـ مطبعة السعادة ـ مصر ـ الطبعة األولى:

منشورات وزارة الثقافة واإلعالم/الجمهوریة الزیادى ـ دف في اللغة: لحاكم مالك الترا .٢٥

 .١٩٨٠العراقیة/

التعریفات : السید الشریف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني   .٢٦

الحنفي ـ وضع هوامشه: محمد باسل عیون السود ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ 

 م.٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١الطبعة األولى: 

لطبري: ألبي جعفر محمد بن جریر الطبري ـ تحقیق: محمود محمد شاكر، تفسیر ا .٢٧

 أحمد محمد شاكر ـ دار المعارف بمصر

 تفسیر القرآن العظیم: إلسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبو الفداء. .٢٨



٤٣٧ 
 

تكملة المعاجم العربیة : رینهات دوزى ـ ترجمة : محمد سلیم النعیمي ـ منشورات وزارة  .٢٩

 م١٩٧٨م ـ دار الرشید للنشر، الثقافة واإلعال

الجامع الصحیح سنن الترمذي : محمد بن عیسى الترمذي السلمي ـ تحقیق: أحمد  .٣٠

 محمد شاكر وآخرون ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت.

 

الجمهرة: ألبي بكر محمد بن الحسن األزدي البصري ـ طبع في مكتبة الثقافة الدینیة  .٣١

  مصر.

 اللطیف عبد الهادي السید ـ المكتب الجامعي الحدیث.الحضارة اإلسالمیة:عبد  .٣٢

الحیاة االجتماعیة في التفكیر اإلسالمي : أحمد شلبي ـ النهضة المصریة ـ القاهرة ،  .٣٣

 م.١٩٧٣

الحضارة العربیة اإلسالمیة: شوقي أبو خلیل ـ دار الفكر ـ دمشق ـ الطبعة األولى:  .٣٤

 م١٩٩٤هـ ، ١٤١٥

 

المصریة ـ  مكتبة النهضةشلبي ـ أحمد اإلسالمي ـ  االجتماعیة في التفكیر الحیاة .٣٥

 م.١٩٧٣القاهرة ـ الطبعة الثانیةـ 

ن بن جني ـ تحقیق: محمد علي النجارـ عالم الكتب ـ ألبي الفتح عثماالخصائص ـ  .٣٦

 بیروت.

دائرة المعارف اإلسالمیة : نقلها إلى العربیة محمد ثابت الفندي ـ أحمد الشنادي  .٣٧

 بد الحمید تونس.إبراهیم ـ خورشید ـ ع

ـ مكتبة القاهرة :  فن أولمان ـ ترجمة كمال محمد بشردور الكلمة في اللغة : ستی .٣٨

 م.١٩٩٠

ن أبي األرقم ـ دیوان أبي العتاهیة ـ شرحه عمر فاروق الّطباع ـ شركة دار األرقم ب .٣٩

 م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٧ـ  بیروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى

هـ ـ ١٤٢٥دار الكتاب العربي بیروت ـ لبنان دیوان األخطل ـ شرح راجي األسمر ـ  .٤٠

 م.٢٠٠٤

 دیوان البحتري ـ دار بیروت للطباعة ـ بیروت. .٤١

 دیوان جریر ـ دار بیروت للطباعة والنشر ـ بیروت. .٤٢



٤٣٨ 
 

دیوان جمیل بثینة ـ جمعه وحققه امیل بدیع یعقوب ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ  .٤٣

 م.٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥لبنان ـ 

سلمى ـ شرح وتحقیق حجر عاصي ـ دار الفكر العربي ـ بیروت ـ دیوان زهیر بن أبي  .٤٤

 م.١٩٩٨ـ  ٢ط

ارین صادر ـ دار صادر ـ بیروت ـ الطبعة دیوان شعر مسكین الدارمي ـ تحقیق: ك .٤٥

 م.٢٠٠٠ـ  األولى

دیوان عبید اهللا بن قیس الرقیات ـ تحقیق وشرح: محمد یوسف نجم ـ دار صادر ـ  .٤٦

 بیروت.

ري فرحات ـ دار الجیل بیروت الطبعة ة ـ شرح: یوسف عسكدیوان عمر بن أبي ربیع .٤٧

 م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢/األولى

ن أبي األرقم ـ بیروت ـ لبنان دیوان الفرزدق ـ عمر فاروق الطباع ـ شركة دار األرقم ب .٤٨

 م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ـ  ـ الطبعة األولى

األولى الطبعة دیوان مجنون لیلى ـ شرح: عدنان زكي درویش ـ دار صادر ـ بیروت ـ  .٤٩

 م. ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦ـ 

 ١٩٧٠ایة اللغة : عبد الحمید الشلقاني ـ القاهرة ـ دار المعارف ـ رو  .٥٠

شفاء الغلیل : شهاب الدین أحمد الخفاجي ـ تحقیق: محمد عبد المنعم خفاجي   ـ  .٥١

 م.١٩٥٢هـ ، ١٣٧١ :الطبعة األولى مكتبة الحرم الحسیني التجاریة ـ

صاحب األغاني أبو الفرج األصفهاني: محمد أحمد خلف اهللا ـ مكتبة األنجلو  .٥٢

 م١٩٦٢/ـ الطبعة األولىالمصریة 

الصحاح: ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري ـ تحقیق: أمیل بدیع یعقوب ـ  .٥٣

 م.١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠محمد نبیل طریفي ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى:

البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري/تحقیق: مصطفى دیب صحیح  .٥٤

 م.١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧البغا/الطبعة الثالثة/

صحیح مسلم: لإلمام أبي أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیرى النیسابورى/تحقیق:  .٥٥

 م.١٩٩١هـ ، ١٤١٢محمد فؤاد عبد الباقى/دار الحدیث ـ القاهرة/الطبعة األولى: 

 أمین ـ مكتبة النهضة المصریة ـ القاهرة أحمدم:ظهر اإلسال .٥٦



٤٣٩ 
 

العالم اإلسالمي في العصر العباسي:حسن أحمد محمود ـ أحمد إبراهیم الشریف  ـ  .٥٧

 دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ الطبعة الخامسة/د/ت.

 العصر العباسي الثاني: شوقي ضیف ـ دار المعارف بمصر ـ د/ت. .٥٨

 م.١٩٩٢الكتب/الطبعة الثالثة/ علم الداللة: أحمد مختار عمر/عالم .٥٩

علم الداللة التطبیقي في التراث العربي/هادى نهر/عالم الكتب الحدیثة/الطبعة  .٦٠

 م.٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٩األولى/

 علم اللغة : محمود السعران ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة . .٦١

 علم اللغة االجتماعي: كمال بشر ـ دار غریب للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ الطبعة .٦٢

 م.١٩٩٧الثالثة: 

علم اللغة العربیة : مدخل تاریخي مقارن: محمود فهمي حجازي ـ مكتبة غریب ـ  .٦٣

 القاهرة.

العلوم والفنون عند العرب : سید رضوان علي ـ دار المریخ للنشر ـ المملكة العربیة  .٦٤

 السعودیة.

عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف األلفاظ: للشیخ أحمد بن یوسف بن عبد الدائم ـ  .٦٥

حقیق: محمد باسل عیون السود ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة ت

 م.١٩٩٦هـ، ١٤١٧األولى:

غریب الحدیث: ألبي عبید القاسم بن سالم الهروى ـ مطبعة دائرة المعارف العثمانیه  .٦٦

 م.١٩٦٤هـ ، ١٣٨٤بجید أباد الدكن ـ الهند ـ الطبعة األولى:

وایة والدرایة من علم التفسیر/محمد بن علي فتح القدیر الجامع بین فني الر  .٦٧

 الشوكاني.

 حسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري ـ القاهرة ـ (د/ت)الفروق اللغویة:  .٦٨

الفهرست البن الندیم ـ إبراهیم رمضان ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة  .٦٩

 م.١٩٩٧هـ ، ١٤١٧الثانیة:

ر للطباعة والنشر : الطبعة الثالثة: فقه اللغة : علي عبد الواحد وافي ـ نهضة مص .٧٠

 م.٢٠٠٤

فقه اللغة المقارن: إبراهیم السامرائى ـ دار العلم للمالیین ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة  .٧١

 م.١٩٨٣الثالثة: 



٤٤٠ 
 

فقه اللغة وأسرار العربیة: ألبي منصور عبد الملك محمد بن إسماعیل الثعالبي ـ  .٧٢

 ة ـ القاهرة ـ د/ت.تحقیق: مجدي فتحي السید ـ المكتبة التوفیقی

دراوى زهران ـ دار بفي علم اللغة التاریخي :دراسة تطبیقیة على العصور الوسطى:ال .٧٣

 م.١٩٧٩المعارف بمصر:

 القاموس المحیط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ـ دار الجیل ـ بیروت. .٧٤

تحقیق: قصد السبیل فیما وقع في اللغة من الدخیل: محمد األمین بن فضل اهللا/  .٧٥

 م.١٩٩٤هـ ، ١٤١٥عثمان محمود الصیني/ مكتبة التوبة/الریاض/ الطبعة األولى ـ 

٧٦.  

كتاب الزینة:ألبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي ـ علق علیه: حسین بن فیض اهللا  .٧٧

 الهمداني ـ القاهرة.

كتاب العین: ألبي عبد الرحمن الخلیل بن أخمد الفراهیدي ـ تحقیق: مهدي  .٧٨

 ـ دار ومكتبة الهالل. يیم السامرائالمخزومي ـ إبراه

 لغتنا والحیاة: عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) ـ دار المعارف بمصر، د/ت. .٧٩

هـ ، ١٤٢٨اللغة العربیة : سلمى بركات ـ دار البدایة ـ عمان ـ الطبعة األولى: .٨٠

 م.٢٠٠٧

 اللغة العربیة كائن حي: جرجي زیدان ـ القاهرة ـ دار الهالل ، د/ت. .٨١

 م.١٩٦٩لتطور: عبد الرحمن أیوب ـ مطبعة الكیالني :اللغة وا .٨٢

 

لسان العرب:ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ـ  .٨٣

 م٢٠٠٠دار صادر ـ بیروت، الطبعة األولى: 

هـ ، ١٤٢٥اللسانیات: سمیر شریف استیتة/عالم الكتب الحدیث/الطبعة األولى/ .٨٤

 م.٢٠٠٥

الفضل أحمد بن محمد النیسابوري/تحقیق: محمد محي الدین عبد مجمع األمثال: أبو  .٨٥

 الحمید/دار المعرفة ـ بیروت/د/ت.

المحكم والمحیط األعظم: ابن سیده ـ تحقیق: عبد الفتاح السید سلیم ـ فیصل الحفیان  .٨٦

 م.٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٤ـ معهد المخطوطات العربیة ـ بالقاهرة ـ الطبعة الثانیة:

أبي بكر عبد القادر الرازي ـ عنى ترتیبه:محمود خاطر ـ  مختار الصحاح: محمد بن .٨٧

 الهیئة المصریة العامه للكتاب.



٤٤١ 
 

 المدارس النحویة: شوقي ضیف ـ دار المعارف بمصر ـ الطبعة التاسعة ـ د/ت. .٨٨

 م.١٩٩٧إلى علم اللغة: رمضان عبد التواب ـ القاهرة ـ مكتبة الخانجي ـ المدخل  .٨٩

عبد الرحمن جالل الدین السیوطي ـ مكتبة دار التراث المزهر في علوم اللغة وأنواعها: .٩٠

 ـ القاهرة ـ د/ت.

مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم واألدب والتراجم: عمر الرقاق ـ سوریا ـ  .٩١

 مكتبة دار الشرق، د/ت.

المصباح المنیر: أحمد بن محمد بن علي المقربي الفیومي ـ تحقیق: عبد العظیم  .٩٢

 م.١٩٧٧ف : الشناوى ـ دار المعار 

 معجم األدباء: یاقوت الحموى الرومى ـ الطبعة األخیرة ـ د/ ت. .٩٣

المعجم العربي نشأته وتطوره: حسین نصار ـ دار مصر للطباعة ـ الطبعة الرابعة  .٩٤

 م.١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨:

المعرب: ألبي منصور الجوالیقي ـ تحقیق وشرح : أبي األشبال أحمد ـ محمد شاكر ـ  .٩٥

 الكتب المصریة ـ الطبعة األولى ، د/ت.القاهرة مطبعة دار 

المغرب في ترتیب المعرب: أبو الفتح ناصر الدین بن عبد السید نب علي/تحقیق:  .٩٦

 م.١٩٧٩محمود فاخوري وعبد الحمید مختار/مكتبة أسامة بن زید ـ حلب/الطبعة األولى 

یق: المفردات في تفسیرالقرآن: للحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني: تحق .٩٧

 محمد سید كیالني ـ المكتبة المرتضویة ـ طهران، د/ت.

مقاییس اللغة: ألبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا ـ بتحقیق: عبد السالم محمد  .٩٨

 م.١٩٩١هـ ، ١٤١١هارون ـ دار الجیل بیروت ـ الطبعة األولى:

مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون ـ نشر على عبد الواحد وافي ـ الطبعة  .٩٩

 م.١٩٦٥هـ ، ١٣٨٤الثانیة:

 مهذب األغاني: محمد الخضري ـ مكتبة االستقامة ـ القاهرة ـ الطبعة الثانیة، د/ت. .١٠٠

 م.٢٠٠٥المهذب : للسیوطي ـ القاهرة ـ مطبعة الفاروق الحدیثه ـ الطبعة األولى:  .١٠١

موسوعة التاریخ اإلسالمي ـ العصر العباسي الثاني: خالد عزام ـ دار أسامة للنشر  .١٠٢

 م.٢٠٠٣وزیع ـ األردن ـ عمان ـ الطبعة األولى :والت

 المولد: حلمي خلیل ـ الهیئة المصریة للكتاب باإلسكندریة،د/ت. .١٠٣



٤٤٢ 
 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدین بن المحاسن یوسف تغري  .١٠٤

 م.١٩٣٣هـ ، ١٣٥٢األتابكي ـ مطبعة دار الكتب العلمیة  المصریة ـ بالقاهرة:

ن: إسماعیل باشا البغدادي ـ طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في هدیة العارفی .١٠٥

 م.١٩٧٩مطبعتها البهیة استانبول:

الوافي بالوفیات: صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ـ تحقیق: أحمد األرناؤوط ـ  .١٠٦

هـ ، ١٤٢٠تركي مصطفى ـ دار احیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى : 

 م.٢٠٠٠

یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر:ألبي منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوري ـ  .١٠٧

هـ ١٤٠٣تحقیق: مفید محمد مقیحة دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى:

 م.١٩٨٣،

  الرسائل الجامعیة

  ألفاظ الحیاة االجتماعیة في أدب الجاحظ: د/رشیدة عبد الحمید أحمد اللقاني. .١٠٨

الحیاة الثقافیة في مؤلفات أبي حیان التوحیدي/طیبة صالح الشزر/مطابع  ألفاظ .١٠٩

 م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩األهرام التجاریة ـ القاهرة ـ مصر 



٤٤٣ 
 

  فهرس الموضوعات

  

  الصفحة  اسم الموضوع  الرقم

  أ  اآلیة   .١

  ب  شكر وعرفان   .٢

  ج ، د  ملخص البحث   .٣

  ١  المقدمة   .٤

  ٥  التمهید   .٥

  ٧  أبو الفرج األصفهاني: حیاته ، عصره ، كتابه الفصل األول:   .٦

  ٩  المبحث األول: ترجمة أبو الفرج األصفهاني   .٧

  ٩  المطلب األول:اسمه ونسبه وكنیته   .٨

  ١٠  الثاني: مولده ونشأته المطلب   .٩

  ١٠  المطلب الثالث: شیوخه وتالمیذه   .١٠

  ١٢  المطلب الرابع: آثاره العلمیة   .١١

  ١٣  المطلب الخامس: موته وآراء النقاد عنه   .١٢

  ١٤  المبحث الثاني: عصر أبو الفرج   .١٣

  ١٤  المطلب األول: الحیاة السیاسیة   .١٤

  ١٥  المطلب الثاني: الحیاة االجتماعیة   .١٥

  ١٧  الثالث:الحیاة العلمیةالمطلب    .١٦

  ١٩  المبحث الثالث: وصف كتاب األغاني   .١٧

  ١٩  المطلب األول: عرض الكتاب وموضوعه   .١٨

  ٢١  المطلب الثاني: مصادر األصفهاني في الكتاب   .١٩

  ٢٢  المطلب الثالث: ترتیب الكتاب وتبویبه   .٢٠

  ٢٣  المطلب الرابع: أثر الكتاب في الدراسات األدبیة   .٢١



٤٤٤ 
 

٢٢.   
دراسة األلفاظ المفردة في العصر الفصل الثاني: 

  الحدیث
٢٤  

  ٢٤  المبحث األول: معاجم األلفاظ في التراث اللغوي عند العرب   .٢٣

  ٣١  دراسة األلفاظ في العصور المتقدمة :المبحث الثاني   .٢٤

  ٣٤  دراسة األلفاظ في العصور الحدیثة :لثالمبحث الثا   .٢٥

  ٣٦  ألفاظ الحیاة الثقافیة العربیة المطلب األول:   .٢٦

  ٣٧  األلفاظ اإلداریة العربیة المطلب الثاني:   .٢٧

  ٣٨  القسم الثاني: األلفاظ المادیة   .٢٨

  ٣٩  الفصل األول:  ألفاظ القرابة   .٢٩

  ٤١  ونأقارب اإلنسان المباشر  :المبحث األول   .٣٠

  ٦٢  ونأقارب اإلنسان غیر المباشر  :المبحث الثاني   .٣١

  ٧٨  أقارب بالمصاهرة :المبحث الثالث   .٣٢

  ٨٩  ألفاظ المسكن الفصل الثاني:   .٣٣

  ٩١  المبحث األول:ألفاظ المسكن   .٣٤

  ١٣٧  ألفاظ الفرش المبحث الثاني:   .٣٥

  ١٤٦  المبحث الثالث:ألفاظ األثاث   .٣٦

  ١٦٤  ألفاظ اآلنیة المبحث الرابع:   .٣٧

  ١٨٩  الفصل الثالث: ألفاظ الملبس   .٣٨

  ١٩١  المبحث األول:قسم ألفاظ الملبس المشترك   .٣٩

  ٢١٣  الرجالالمبحث الثاني:قسم ألفاظ ملبس    .٤٠

  ٢٢١  المبحث الثالث: ألفاظ المالبس الخاصة بالنساء   .٤١

  ٢٢٩  المبحث الرابع: ألفاظ ملبس القدم   .٤٢



٤٤٥ 
 

  ٢٣٣  الفصل الرابع: ألفاظ الزینة والطیب   .٤٣

  ٢٣٥  المبحث األول: ألفاظ الطیب   .٤٤

  ٢٤٤  المبحث الثاني: ألفاظ الزینة   .٤٥

  ٢٦٤  الفصل الخامس: ألفاظ المأكل والمشرب   .٤٦

  ٢٦٦  األول: ألفاظ طعام الملوكالمبحث    .٤٧

  ٢٧٠  المبحث الثاني: ألفاظ طعام عامة الشعب   .٤٨

  ٢٨٠  المبحث الثالث: ألفاظ المشرب الحالل   .٤٩

  ٢٨٣  المبحث الرابع: ألفاظ المشرب الحرام   .٥٠

  ٢٩٩  ألفاظ الحیاة العلمیة :الفصل السادس   .٥١

  ٣٠١  المشتغلین بالحیاة العلمیة المبحث األول:   .٥٢

  ٣٠٥  ألفاظ الثقافة الخاصة برجال الدین الثاني:المبحث    .٥٣

  ٣١١  المبحث الثالث: األلفاظ الخاصة بالمذاهب   .٥٤

  ٣١٥  األلفاظ الطبیة والعلمیة  المبحث الرابع:   .٥٥

  ٣١٩  ألفاظ اللهو والطرب  :سابعلالفصل ا   .٥٦

  ٣٢١  ألفاظ الطرب المبحث األول:   .٥٧

  ٣٢٦  المبحث الثاني:ألفاظ اللعب   .٥٨

  ٣٢٨  ألفاظ العالقات االجتماعیة: ثامنالفصل ال   .٥٩

  ٣٣٠  مناسبات األفراح المبحث األول:   .٦٠

  ٣٣٤  المبحث الثاني: مناسبات المآتم   .٦١

  ٣٣٧  الفصل العاشر: األلفاظ المعنویة   .٦٢

  ٣٣٩  المبحث األول:الصفات الحمیدة   .٦٣

  ٣٦١  مذمومةالالصفات  المبحث الثاني:   .٦٤

  ٣٦٨  المبحث الثالث: ألفاظ العالقات المعنویة   .٦٥



٤٤٦ 
 

  ٣٧٧  دینألفاظ ال المبحث الرابع:   .٦٦

  ٨٧  )١رقم ( ألفاظ القرابة جدول   .٦٧

  ١٨٦  )٢( ألفاظ المسكن جدول رقم   .٦٨

  ١٨٧  )٤) و(٣( رقم  ألفاظ الفرش واألثاث جدول   .٦٩

  ١٨٨  )٥رقم( ألفاظ اآلنیة جدول   .٧٠

  ٢٣١  )٦( رقم ألفاظ الملبس جدول   .٧١

  ٢٦٣  )٨) و(٧رقم(ألفاظ الطیب و الزینة جدول    .٧٢

  ٢٩٧  )٩رقم( ألفاظ الطعام  جدول   .٧٣

  ٢٩٨  )١٠رقم(ألفاظ الشراب جدول    .٧٤

  ٣١٨  )١٢رقم( ألفاظ الثقافة جدول   .٧٥

  ٣٢٧  )١٣رقم(ألفاظ الطرب واللعب  جدول    .٧٦

  ٣٣٦  )١٤رقم( ألفاظ العالقات االجتماعیة جدول   .٧٧

  ٣٨٦  )١٥رقم( األلفاظ المعنویة  جدول   .٧٨

  ٣٨٧  )١٦رقم(ألفاظ العبادات جدول    .٧٩

  ٣٨٨  الخاتمة   .٨٠

  ٣٩١  فهرس اآلیات   .٨١

  ٣٩٨  فهرس األحادیث   .٨٢

  ٤٠٤  فهرس األشعار   .٨٣

  ٤٣٥  فهرس المصادر والمراجع   .٨٤

  ٤٤٣  فهرس الموضوعات   .٨٥

 


