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مقدمة املؤسسة

اين اخللف من هذا السلف

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والصــاة والســام 
عــى خــر األنــام حممــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.

أما بعد:

احلــق  بــن  الفــاروق  الســام(  )عليــه  عــي  اإلمــام  يــزل  مل 
والباطــل واملحــك الــذي يكشــف اإليــان مــن النفــاق، والفئــة 
العادلــة مــن الباغيــة، والســنّة مــن البدعــة، والصالــح مــن الطالــح، 
وألن الديــن هــو اثمــن مــا لــدى العاقــل فقــد احتــاج العاقــل إىل عــي 
بــن أيب طالــب )عليــه الســام(؛ وألن الدعــوة إىل التمســك بالســلف 
الصالــح أصبحــت اليــوم شــعار اخللــف كان ال بــّد مــن الرجــوع إىل 
أولئــك الســلف؛ لنــرى أيــن كانــوا؟ أو حتــت أي رايــة ســاروا؟ وإىل 

ــوا؟. ــة أمات ــوا؟ وأي بدع ــنّة أحي ــبوا؟ وأي س ــة انتس أي فئ

وألجــل ذلــك ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن تضــع بن 
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يــدي القــارئ الكريــم مكنــزًا معرفيــًا يعيــد رســم صــورة اإلســام، 
ويوضــح الطريــق ملــن تشــوق ملعرفــة رجــال صدقــوا يف إياهنــم، 
وكانــوا دعــاة ربانيــن لإلســام، وعاملــن جمديــن يف بنــاء احلضــارة 
ــة رســوله األكــرم  ــذ أن رّشفهــم اهلل باإلســام، وصحب اإلنســانية من
)صــى اهلل عليــه وآلــه(، والتمســك بأخيــه ووصيــه وخليفتــه يف أمتــه، 

وويل مــن كان املصطفــى )صــى اهلل عليــه وآلــه( نبيــه.

ــم  ــن أراد أن يعل ــًا، مل ــلفًا صاحل ــن، وس ــة وموال ــوا صحاب فكان
مــن هــم الســلف الصالــح، ومــن أمرهــم وموالهــم حتــى قــال فيهــم 
احلاكــم النيســابوري يف مســتدركه نقــًا عــن احلكــم: )شــهد مــع عــي 
-معركــة- صفــن ثانــون بدريــًا ومخســون ومئتــان ممــن بايعــوا حتــت 
الشــجرة( ، وألجــل معرفــة هــؤالء )البدريــون والشــجريون( الذيــن 
ــه  ــام( يف حرب ــه الس ــي )علي ــام ع ــة اإلم ــت راي ــون حت ــوا يقاتل كان
للفئــة الباغيــة معاويــة، وحزبــه وأشــياعه، وممــن مل يشــركوا  لكنهــم 

عرفــوا بمواالهتــم لعــي )عليــه الســام(.

الســلف  هلــذا  والدراســة  بالبحــث  املؤسســة  رشعــت  ولــذا 
الصالــح، وبيــان شــخصيتهم وســرهتم العطــرة، ضمــن سلســلة 
تصــدر تباعــًا واملوســومة بـــ )سلســة حيــاة الســلف الصالــح صحابــة 
البدريــن  الصحابــة  منهــم  فقدمنــا  الســام(  عليــه  عــي  اإلمــام 
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والســابقن مــن املهاجريــن واألنصــار فــإن وفقنــا اهلل إلكاهلــم رشعنا 
ــجرة. ــت الش ــة حت ــل البيع بأه

وبناًء عليه: 

ــداد  ــعد احل ــور س ــق الدكت ــه األخ املحق ــذي بذل ــد ال ــإن اجله ف
القيمــي والوالئــي يف  الــرح  توفيقاتــه يف صناعــة هــذا  دامــت 
تاريــخ الرجــاالت الذيــن وقفــوا بوجــه الباطــل بالســيف والكلمــة، 
ــر  ــامي، ع ــخ اإلس ــاء التاري ــة يف بن ــال اجلليل ــن األع ــدًا م إال واح
أحــد رجاالتــه أال وهــو الفــاريس الشــاعر املجاهــد األيب الصلــد يف 
ــن  ــاء م ــي بث ــى حظ ــام( حت ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــي ب ــه لع حب
نمــت عروقــه عــى حبــه )عليــه الســام(، فيقــول فيــه ممتدًحــا جهــاده 

ــطن: ــى القاس ــه ع ــن وصولت يف صف

ملن رايٌة محراء خيفق ظلُّها         إذا قيل قّدمها ُحضنٌي تقّدما 

ــى اهلل  ــده وع ــذل جه ــد ب ــزاء فق ــر اجل ــث خ ــزى اهلل الباح فج
أجــره. واحلمــد هلل رب العاملــن

السيد نبيل احلسين الكربالئي

رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة





9

ِحْيم  مَحِن الرَّ بِسِم اهللِ الرَّ

َمة امُلقدَّ

ــِق  ــى َأرشِف َخل ــاُم ع ــاُة والسَّ ــَن والصَّ ــُد هللِ َربِّ العاملِ احلَم
ــٍد بــِن عبــِد اهللِ وآلــِه الطَّيبــَن الطاَّهريــَن وَصحبــِه  اهللِ َأيب القاســِم حممَّ

ــرِّ امُلنَتَجبــَن. الُغ

وبعد.

احلَُضْنُ بُن امُلنِْذر....

ــى  ــارًا ع ــيفًا بتَّ ــكاَن س ــُه، ف َبَع ــقَّ واتَّ ــَب احل ــاٌم، َصِح ــارٌس مه ف
ــٍم. ــُة الئ ــاهللِ لوَم ــذُه ب ــقِّ ال تأخ ــًا باحل ي ــًا ُمدوِّ ــطَن، وصوت القاِس

ــِه  ــى علي ــِر، اْثن ك ــاِت والذِّ ف ــُن الصِّ ــُدُه، َحس ــِم، َوحي ــُد االس َفري
ُمسَتَشــارًا  كاَن  األَعــداُء،  امَلارقــوَن  وكــذا  واألَوليــاُء،  احلــوَن  الصَّ
ــيوُف َأو  ــُه السُّ ــِل، الترهُب ــوِل والفع ــرَأٍة يف الق ــرٍة وَج ــًا، ذا ِخ ُمؤَتَن
ــِر  ــُم لغ ــاٍة، واليقي ــٍم وَأن ــِن بِحل ــاَع صاع ــردُّ الصَّ ــوُف، ي ُه احلت ــزُّ هت
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احلــقِّ صــاٍت، حتــى كاَن هجــاؤُه الْبنـِـِه غياٍظ، دليــًا عى اســتقامتِه، 
ــِة البيَضــاء، مواليــًا وجماهــرًا بحبِّ  وِصــدِق والئــِه، وثباتـِـِه عــى امَلَحجَّ
َمــْن َشــبَّ يف كنَفــِه، وهَنــَل مــن نمــِر ُخُلقــِه، وعظيــِم صفاتــِه َأيب 
َل  احلســن َأمــر املؤمنــَن عــيِّ بــن َأيب طالــب )عليــه الســام(، فســجَّ
ــاِل، وقارعــي طبــوَل  وقفــاٍت مرّشفــًة ضــدَّ ُزَمــِر الفجــوِر والضَّ
ِف،  احلــروِب وَســفِك الدمــاِء، راِســًا صفحــاٍت مــن اإلقــداِم والــرشَّ
ــاِق  ــًا بَأخ ــِة، ملتزم ــة العادل ــن احلقيق ــاِن ع ــوالِت االي ــًا بص مدافع
ــادِق  عــيِّ الصَّ الفرســاِن يف َأقســى ظــروِف احلــرِب وممثِّــًا للنــداِء الرشَّ
امُلَتَمثِّــِل بســيِِّد األَوصيــاِء، فــكاَن يف كلِّ َأدواِر حياتـِـِه ســائرًا عــى هنــِج 
ــًا  ــِم مشــورٍة، وتعامــًا نبي ــًة يف تقدي ، ُنْصحــًا ووعظــًا وَأمان الــَويصِّ

ــرِة. ــِت واجلباب ــًا للطواغي ــًا َجريئ ــدًا ُمَهاب ــِه، وناق ــى مــع َأعدائ حتَّ

ــَن بطــوالٍت نــادرًة، وشــجاعًة عامــرًة  َشــهدْت لــه ســاحاُت صفِّ
ــى  ــدًا يَأب ــًا جماه ، فارس ــقِّ ــيَف احلَ ــدِل وس ــَة الَع ــُل راي ــاِن، حيم باإلي
ُم  ــدَّ ــنًَّا، يتق ــوِم ِس ــَر الق ــكاَن َأصغ ــَن، ف ــَد املارق لَّ وكي ــذُّ ــَم وال ي الضَّ
ــيوَخ والكهــوَل ورؤســاَء ربيعــٍة، فيحمــُل رايــَة عــيٍّ )عليــه  الشُّ
ــرٍة  ــٍة أث ــِه مــن شــجاعٍة ورجاحــِة عقــٍل ومكان ــا كان علي الســام( ملَِ
ــا  ــرُتُه ماخلََّده ــْت عش ــُرُه، ونال ــُه غ ــًا مل ينْل ــاَل نصيب ــرتِه، فن يف عش
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ــه  ــام( بقصيدت ــه الس ــن )علي ــُر املؤمن ــه َأم ــاَل في ــِه، إْذ ق ــُخ ب التاري
ــْت ُتتــى ومازالــْت زاهــرًة، صادحــًة كنشــيٍد قومــيٍّ  اخلالــدِة التــي ظلَّ

ــا: ــاًء، ومطلُعه ــًة وانت ــًا وبطول ُخ موقف ــؤرِّ ــٍة، ت لربيع

ما ملْن رايٌة مَحراُء خيفُق ظلُّها         إذا قيَل َقدّمها ُحضنٌي تقدَّ

*****

ــًا  وقــارُئ ســرتِِه َيلَحــُظ وجــوَد فتــوٍر زمــاينٍّ يف تتابعهــا، ُمَتزاِمن
ــم  ، فل ــريِّ ِل اهلج ــرِن األَوَّ ــِخ الق ــاٍم يف تاري ــداٍث ِجس ــوِع َأح ــَع وق م
ــِل ســيِّد شــباِب  ــفِّ ومقَت ــُخ موقفــًا ازاَء واقعــِة الطَّ ــه التاري ْل ل ُيَســجِّ
ــنة  ــام( س ــه الس ــّي )علي ــن ع ــن ب ــبط احلس ــام السِّ ــِة اإلم ــل اجلنَّ َأه
)61( هجريــة، وهــو مــَن املعارصيــَن للحــدِث، وهــو حدٌث جســيٌم، 
ــًا  ــذِر الــذي كان موالي ــِن امُلن ــَل احلَُضــْنِ ب ــَف لفــارٍس جماهــٍد مث فكي
مــِة لإلمــاِم عــيٍّ بــن َأيب طالــٍب )عليــه الســام( َأْن  رجــِة امُلتقدِّ مــن الدَّ
ــالِة  يِقــَف بعيــدًا عــن َحــَدٍث كبــٍر كهــذا وهــو العــارُف بتاريــِخ السُّ
ــًا: )إنَّ  ــارُخ علن ــه الصَّ ــى َأنَّ ــِح، حتَّ ــوّي القبي م ــا الدَّ ــِة وفعله األَمويَّ

ــِن(!.   ــمَّ لإلمــام احلََس ــَة َدسَّ السُّ معاوي

ــاعِر ِمــن تلــَك الَفواجــِع التــي  ــُد إىل موقــِف الشَّ ــْل َبْع مل َنتوصَّ



احلـــضـني بــن الــــمنــذر 12

غــِم مــن تتبعنــا  ــبطِن )عليهــا الســام( عــى الرُّ ت باإلمامــِن السِّ مــرَّ
ــُه كاَن يف ريعــاِن  امُلضنِــّي يف َجــِع َأخبــارِه وِشــعِرِه. وممــا يلحــُظ َأنَّ
ــُه َتــىَّ عــن موقفــِه امُلجاهــِر بنُــَرِة  ــباِب ومل ُيعــَرْف عنــُه َأنَّ الشَّ
ــٌع حــاَل دوَن  ــاْن كان مان ــه الســام(، َف ــَن )علي ومــواالِة َأمــِر املؤمن
ــهُم اهلــاُم، فايمكــُن ملثــِل  ــيِف وهــو الفــارُس الشَّ ُنرهِتِــا بالسَّ

ــعِر. ــا بالشِّ احلَُضــْنِ إالَّ َأن َينُرمُهَ

ــَن  ــَس ب ــاِم، فلي ــِل األَي ــه يف قاب ــاُب علي ــد ُي ــاؤُل ق ــذا التس ه
ــي  ــِف احلَُضــْنِ الت ــُق جتــاَه مواق ــُد َأَي رَأي يطل ــُد َأو ُيفنِّ ــا مايؤي َأيدين

ــِه. ــِه وصابت ــَم موقف ــِه، وِعَظ َة والِئ ــوَّ ــاُرُه ق ُل َأخب ــجِّ ُتس

َد بــه اجلاِحــُظ ِمــن َأنَّ احلَُضــْنَ كاَن َبخيــًا... فهــذا  ــا ماَتفــرَّ َأمَّ
الوصــُف الــذي مل َيصــدْر َعــن َغــِر اجلاِحِظ، وفيــه إْجَحــاٌف َأو َلْبٌس، 
وَح مــن َأجِل الَغيــِب ويف َحــرِة إماٍم  وإالَّ مــا قوُلــَك فيَمــْن َيــُب الــرَّ
ِمْثــل عــيٍّ )عليــه الســام( َأْن َيبَخــَل بدينــاٍر َأو نحــوه!! تلــَك جنايــٌة 
ــجاِع املقــارِع للظلــِم، وامُلنــادي بالعدالــِة، والنَّاطــِق  جــِل الشُّ بحــقِّ الرَّ

باحلَــقِّ والواليــِة. 

ــِن َأيب  ــيِّ ب ــَن ع ــِر املؤمن ــو واٍل ألَم ــْنُ وه ــُع احلَُض »ومايصن
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ــى  ــُه ع ــُب عامَل ــذي يعات ــر ال ــى إْصطخ ــام( ع ــه الس ــٍب )علي طال
ــُه ُدعــي إىل وليَمــٍة فذهــَب إليهــا، فلــم  البــرِة عثــاَن بــن ُحنَْيــٍف ألَنَّ
يكــْن احلَُضــْنُ ليســَر يف واليتــِه إالَّ بــا َســنَُّه لــُه وَأقاَمــُه ُمْقَتــَداُه َأمــُر 
ــِه عــى  ــاِل املســلمَن وعــدِم إنفاق ــِت م ــَن يف امُلَحافظــِة عــى بي املؤمن

ــوالِة«)1(. ــُه بعــُض ال احــَن كــا يفعُل ــعراِء وامَلدَّ الشُّ

*****

احلَُضــْنُ بــُن امُلنْــِذر.... فــارٌس وشــاعٌر... ومادونــاُه مــن 
َأخبــارِه وِشــعرِه هــو كلُّ ماعثرنــا عليــِه، وهــو قليــٌل ملــا ُنِعــَت بــه مــن 
كثــرِة النَّظــِم، وقــد طــال بــِه الُعمــُر ألَكثــر مــن تســعِة عقوٍد، وَأحســُب 
ْن، ومل ُيــرْش َأحــٌد مــن املؤرخــن واملرجــن لــه بــَأنَّ  َأنَّ ِشــعَرُه مل ُيــدوَّ
ــِب املختلفــة  ــرًا يف بطــون الكت ــاُه كاَن متناث ــًا. وماجعن للشــاعِر ديوان
مــن تاريــٍخ وَأدٍب ولغــٍة وِســَرٍ ورجــاٍل وَأنســاٍب ومعاجــَم وغرهــا 

ــاِب. واُة والُكتَّ ممَّــا تناقَلــُه الــرُّ

ــعٍر،  ــاٍر وِش ــَرٍة وَأخب ــن س ــِد م ــذا اجله ــا يف ه ــا ماَصنَعن بن وَرتَّ
وضبطنــا  وِصنفــِه،  موقِعــِه  حســَب  كلٌّ  فــكاَن  ألفبائيَّــًا،  ترتيبــًا 

َأعيان الشيعة 196/6.  )1(
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جنــا  وخرَّ امُلتسلســَل،  الرقيــَم  واعَتَمدنــا  ــكِل،  بالشَّ النّصــوَص 
ــوِص  ــواردِة يف النُّص ــاِت ال ــا إىل االختاف َة، وَأرشَن ــعريَّ ــوَر الشِّ البح
ــا  ــا م ــا، ورشحن ــِر َمصادِره ــع ِذك ــتطاِع َم ــَدَر امُلس ــا ق تِه ــاِن عائديَّ وبي
ــا  جن ــمَّ خرَّ ــى، ث ــياُق واملعن ــه السِّ ــا يقتضي ــاٍن ب ــاج إىل رَشٍح وبي احت
ــا  فن ــاُه مــن مصــادَر ومراجــَع، وَعرَّ النصــوص كافــًة عــى مــا اعتمدن

ببعــض األَعــام الــوارد ذكُرهــم يف الكتــاِب.

َنســأُل اهللَ العــيَّ القديــَر َأن يتقبَّــل منَّــا هــذا اجلهــَد، الــذي نزعُم 
ــُل مــا  ــا مل َنبُلــغ الغايــَة يف تاِمــِه، ومــا حققنــاُه مــن اســتقصاٍء ال يمثِّ َأنَّ

َنصبــو إليــِه مــن الكــاِل، فالكــاُل هلل َوحــَدُه.

ــِة  ــاِن ملؤسس ــكِر والعرف ــاِت الشُّ ــِم آي ــن تقدي ــدَّ م ــرًا الُب وَأخ
ســِة مُمَثَّلــًة برئيســها  علــوِم هَنــِج الباغــِة التابَعــة للَعتبــِة احلســينيَِّة املقدَّ
ــيِِّد نبيــِل احلســنيِّ والعاملــَن معــُه مَلــا يبذلوَنــُه مــن  األَخ الفاِضــِل السَّ
ــكلِّ  ــم اهللُ ل ُه ــي، َوَفقَّ ــا الوالئ ــرِش تراثن ــٍل يف َن ــٍب  متواص ــٍد طيِّ جه

ــم. َد ُخطاُه ــدَّ ــٍر وَس خ

وآخُر َدعَوانا َأن احلَمُد هلل َربِّ الَعاملَن

اد كتور َسَعد احَلدَّ الدُّ
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امسه ونسبه:

ــِذر بــُن احَلــارِث بــُن َوْعلــة بــُن امُلَجالــد بــُن  )1( بــُن امُلنْ احلَُضــْنُ
يــان بــُن احلــارث بــُن مالــك بــُن شــيبان بــُن ذْهــل بــُن  اليثــريّب بــُن الرَّ
هــّي)2(  َثعَلَبــة بــُن عكابــة بــُن َصْعــب بــُن عــّي بــُن بكــر بــُن وائــل الذَّ

ــدويّس)4( الَبــرّي)5(. بعــّي السَّ قــايّش)3( الرَّ الرَّ

ــذر  ــن امْلُنْ ــن ب ــث احُلَض ــم احَلِدي ــق بِعل ــف امْلَُتَعّل ــاب التَّْصِحي ــكري يِف كت ــط العس )1( ضب
ــون.  َواَل  ــة َون ــة َمْفُتوَح ــاد ُمْعجَم ــة َوالضَّ ــر ُمْعجَم ــة غ ــاء َمْضُموَم ــن، احْلَ ــه: ُحَض بقول
ــده.  ــن َوَل ــِه م ــب إَِلْي ــن ينْس ــر م ــره َوغ ــة َغ ــاد امْلُْعَجَم ــًا بالض ــّمى ُحَضين ــن يس ــرف م أع

َوَكثِــًرا َمــا َيقــع َتْصِحيــف احلضــن بــن امْلُنْــذر باحلصــن يِف كتــب اأْلََدب املطبوعــة كالعقــد 

ْســم.  َفــاق االســمن يِف الرَّ الفريــد َوَغــره، َوالظَّاِهــر َأن منشــأ َهــَذا ااِلْشــتَِباه اتِّ
ينظر: خزانة األدب للبغدادي 36/4، تصحيح لسان العرب 73/1.

 وُذِكَر للُحَضن َسِميٌّ هو حفيُدُه ُحَضن بن حييى بن احلَُضن.

)2( الوايف بالوفيات 60/13.

)3(  نســبة إىل رقــاش بنــت ضبيعــة بــن قيــس بــن ثعلبــة وهــي ُأمُّ َأحــد َأجــداده )مالــك بــن 
شــيبان(، فنســبوا إليهــا، فهــم الرقاشــيون. ينظــر: جهــرة َأنســاب العــرب البــن حــزم 

.317 /1

. تاريخ الثقات للعجي 123/1.  )4(

. بغية الطلب البن العديم 2827/6.  )5(
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كنيته ولقبه:

ٍد( و )َأبو َساَسان(. أشهُر ُكناُه )َأبو حُمَمَّ
ــد، وكان ُيكنَّــى يف احلَــرب  : )كان ُيكنَّــى َأبــا حُمَمَّ ــريُّ قــال الطَّ
بــَأيب ساســان()1(. وقــال ابــُن العديــم: قيــَل َأبــو ساســان َلَقــٌب وليــس 
ــْنُ  ى، وكان احُلَض ــْرَ ــُة ِك ــان كني ــو ساس ــُث: َأب ــاَل اللي ــٌة)2(. وق كني

ُيكنَّــى هبــذه الكنيــِة َأيضــًا)3(. وُكنِّــي بــَأيب َحْفــٍص.)4(

َأوالده:

للُحَضْنِ ثاثُة َأوالٍد، هم: حَيَيى)5( وَساسان وغيَّاظ)6(.

. تاريخ الطرّي662/11.  )1(

. بغية الطلب 2827/6، تقريب التهذيب: 125.  )2(

هتذيب اللغة لألزهري 92/13.  )3(

. مل أعثــر عــى هــذه الكنيــة ســوى مــا أورده الطَّــريُّ 511/6. وقــد أطلقــت عليــه ممــن   )4(
جــاء يشــتكي إليــه َشــتَم قتيبــة بــن مســلم الباهــي للنــاس حــن غضبــوا وكرهــوا خلــع 

ســليان بــن عبــد امللــك.

. حييى بن احُلَضن الذي قال فيه الفرزدق:  )5(
تِر حيــيــــى بـن ُحــَضـــن  ف الكأَس عن الفا  وارْصِ

ينظر: الشعر والشعراء 466/1. 

. غياظ: سيأيت ذكره يف الصفحات القادمة.  )6(
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والدته ووفاته: 

ــوا يف  ــرة. واختلف ــَد يف الب ــْنَ ول ــوَن َأنَّ احلَُض ــَق املؤرخ اتف
ــة  ــنة الثالث ــد يف الس ــه ول ــال أنَّ ــن ق ــم م ــه، فمنه ــنة والدت ــد س حتدي

للهجــرة، وقــال آخــروَن ولــد يف الســنة الثامنــة عــرشة للهجــرة.
ــاعر نفســه وهــو  ل اعتــادًا عــى شــعر الشَّ ــح الــرأي األَوَّ ونرجِّ
ــن مســلم الباهــي لـ)ســمرقند(  ســنة 93  ــة ب ــح قتيب ــد فت ح عن يــرِّ

ــه )1(:  ــة بقول هجري

حّجببًة تسببعنَي  بعببد  بشببيٍخ  أَمببْزٌح 

طوتببين كأنببي مببن بقيببة ُجْرُهببِم

ــغ التســعَن مــن العمــر، أي  ــح ســمرقند بل ــد فت فاحلَُضــُن عن
أنَّ عمــره )34( ســنة عنــد وقعــة صفــن ســنة )37( مــن اهلجــرة )2( 

وهــذا يؤيــد مــا ذهبنــا إليــه.
 وممــن أشــار إىل والدتــه يف الســنة الثامنــة عــرشة للهجــرة 
ــَع  ــُن تس ــو اب ــة وه ــّي الراي ــام ع ــه اإلم ــع إلي ــّي، إذ يقول:)دف العج

انظر القطعة رقم )14( من شعره.  )1(

تاريخ الثقات 121/1. تقريب التهذيب ص 125.  )2(
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عــرشة(، وكذلــك اآلمــدّي إذ يقول:)كانــت معــه رايــة عــّي بــن أيب 
ــع  ــُن تس ــو اب ــه وه ــا إلي ــن دفعه ــوم صف ــام(. ي ــه الس ــب )علي طال

ــنة()1(. ــرشة س ع
ــه كان َأحــدَث القوم  وقــد وصــف وهــو يشــارك يف الوقعــة بـ)َأنَّ
ــا. ويعلــق الشــيخ اأَلمــن يف اأَلعيــان  ِســنًَّا( )2( وهــذا يؤيــد ترجيحن
ــنة  ــوايل س ــد ح ــد ول ــه إذا كان ق ــو َأنَّ ــكال وه ــام إش ــول: )يف املق فيق
)3( مــن اهلجــرة، يكــون قــد َأدرك عــر النَّبــيِّ )صــى اهلل عليــه 
ــل  ــة، ب ــن الصحاب ــٌد م ــّده َأح ــه مل يع ــع َأنَّ ــًا م ــون صحابي ــه( فيك وآل
عــدّوه مــن التابعــن. وذكــره ابــن ســعد يف الطبقــات يف الطبقــة الثانيــة 
ــه مل  مــن التابعــن.)3( ويمكــن أن يكــون عــدم عــّده مــن الصحابــة ألنَّ
ــره  ــه وإْن َأدرك ع ــرو عن ــه( ومل ي ــه وآل ــى اهلل علي ــيَّ )ص ــَق النَّب يل

ــم.)4(   واهلل اعل
)وطــاَل عمــُرُه حتــى أدرك إَِمــاَرَة ســليان بــن عبــد امللــك )وأنَّ 

. املؤتلف واملختلف 110/1.  )1(

. جهرة أنساب العرب 377/1، األخبار الطوال 189/1.  )2(

. الطبقات الكرى 113/7.  )3(

. َأعيان الشيعة 194/6.  )4(
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ســليان بويــع ســنة 96 مــن اهلجــرة ومــات يف خافة ســليان بــن عبد 
ــه )مــات ســنة ســبع وتســعن()2( وقيــل  امللــك ()1( وقيــل يف وفاتــه أنَّ
)مــات ســنة تســٍع وتســعن()3( وقيــل )مــات عــى رأس املئــة()4(. ومل 

يــرش أحــد إىل مــكان وفاتــه أو موضــع قــره. 

شرطة اخلميس: 

ُعــّد أبــو ساســان احلُضــُن بــُن امُلنــذر واحــدًا مــن النُّخبــِة التــي 
وِصَفــْت بـــ )رشطــِة اخلميــس(، وهــم أصحــاُب أمــِر املؤمنــَن )عليــه 
الســام( العارفــوَن بحّقــه والســائروَن هبديــِه. وملــا هلــم مــن مواقــَف 

والئيــٍة خملصــٍة، وحضــوٍر جهــادّي كبــر.
بــن احلســن عــن  ثنــي عــّي  بــن مســعود: حدَّ قــال حممــد 
مــروك بــن عبيــد قــال: حدثنــي إبراهيــم ابــن َأيب البــاد عــن رجــٍل 
ُيتم رشطــَة اخلميــِس يــا  عــن األْصبــغ بــن نباتــه قــال لــه: كيــف ُســمِّ

.  تاريــخ خليفــة بــن اخليــاط ص309، حــوادث ســنة 96، بغيــة الطلــب 2841/6،   )1(
جهــرة انســاب العــرب  377/1.

. هتذيب الكال: 560/6، الكاشف للذهبي 340/1، الوايف بالوفيات 60/13.  )2(

. صحيح مسلم: 139/1، مشاهر علاء األمصار: 157/1.  )3(

. هتذيب التهذيب: 395/2.  )4(
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ــَر  ــي أم ــَح يعن ــا الفت ــَن لن ــَح وضم ــه الّذب ــا ل ــا َضمنَّ ــال إنَّ ــُغ؟ ق اصب
املؤمنــَن )عليــه الســام()1(.

ــيُخ املفيــُد بســنده عــن عــّي بــن احلََكــِم، قــال:  وروى الشَّ
أصحــاُب أمــِر املؤمنــَن )عليــه الســام( الذيــن قــال هلــم: ترّشطــوا 
فأنــا ُأشــاطركم عــى اجلنَّــِة ولســُت ُأشــاطركم عــى ذهــٍب وال فضــٍة، 
طــوا  إنَّ نبينــا )صــى اهلل عليــه وآلــه( فيــا مــى قــال ألصحابــه: ترشَّ
الفــاريّس  ســلان  وهــم:  ـِة  اجلنَـّ عــى  إال  ُأشــاطركم  لســُت  فــاينِّ 
ــو  ــان وأب ــو ساس ــارس وأب ــن ي ُر ب ــاَّ ــاري وع ــو ذرٍّ الغف ــداُد وأب واملق
عمــرو األنصاريــاِن وســهُل بــدري وعثــاُن ابنــا حنيــٍف األنصــارّي 

ــارّي)2(. ــد اهلل األنص ــن عب ــُر ب وجاب
وروى الكــيِّ يف رجالــه بســنده عــن َأيب بكــٍر احلََرمــّي: 
قــاَل: قــاَل أَبــو جعفــر )عليــه الســام(: ارتــدَّ النــاُس إالَّ ثاثــَة نفــٍر: 
ســلان وأبــو ذّر وامُلقــداد. قــال، قلــت: فعــاّر ؟ قــال قــد كان جــاض 
جيضــة)3( ثــمَّ رجــع. ثــمَّ قــال: إن أردَت الــذي مل يشــك ومل يدخلــه 

 182 : .رجال الكيِّ  )1(

. االختصاص: 2 ـ 3  )2(

. جاض: أي عدل عن احلق ومال.   )3(
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ــه عــرَض يف قلبــه عــارٌض أنَّ َأمــر  ــا ســلان فانَّ يشء يف املقــداد، فأمَّ
ــه ألَخذهتــم  ــم ب ــه الســام( اســم اهلل األعظــم لــو تكلَّ املؤمنــن )علي
تركــْت  حتــى  عنُقــُه  ووجئــْت)1(  فلّبــب  هكــذا،  وهــو  األرض 
ــْلَقة)2(، فمــّر بــه َأمــر املؤمنــن )عليــه الســام( فقــال لــه: يــا َأبــا  كالسَّ

ــع. ــْع ! فباي ــن ذاك. باي ــذا م ــد اهلل ه عب
وأمــا َأبــو ذّر فأمــَرُه َأمــُر املؤمنــَن )عليــه الســام( بالســكوت 
ــَم. فمــّر بــه عثــاٌن  ومل يكــْن تأخــذُه يف اهلل لومــُة الئــٍم فأبــى إال أْن يتكلَّ
َل مــن أنــاَب َأبــو ساســان  فأمــر بــه، ثــمَّ أنــاَب النــاَس بعــد. فــكان َأوَّ
ــم يكــْن يعــرُف  ــوا ســبعًة، فل ــترة وكان ــو عمــرة وش األَنصــاري وأب

حــقَّ أمــِر املؤمنــَن )عليــه الســام( إالَّ هــؤالِء الســبعة )3( 
ــن  ــارث ب ــن احل ــان ع ــن عث ــان ب وروى الكــّي أيضــا عــن أب
املغــرة النــرّي، قــال: ســمعُت عبــد امللــك بــن َأْعــُن يســأل أبــا عبد 
ــَك  ــه: فهل ــال ل ــى ق ــزل يســأله حت ــم ي ــال: فل ــه الســام(، ق اهلل )علي
النــاُس إذا ؟ فقــال )عليــه الســام(: أي واهللِ يــا بــَن َأْعــُن هلــَك 

)1(  لبــّب: جــع ثيابــه عنــد نحــره يف اخلصومــة ثــمَّ جــّره. وجــأ يوجــأ: رضبــه باليــد 
والســكن.

ْلَقُة: نزع اجللد باملاء احلار، َأذهب شعره ووبره وبقي َأثره.  . السَّ  )2(

. رجال الكّي: 72 ـ 73.  )3(
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ق ومــْن يف الغــرب؟ قــال،  النــاُس أجعــوَن، قلــُت: مــْن يف الــرشَّ
ــوا  ــال َأي واهللِ هلك ــى الضَّ ــت ع ــا فتح ــام(: أهنَّ ــه الس فقال)علي
إال ثاثــًة ثــمَّ حلــَق َأبــو ساســان وعــار وشــترة وَأبــو عمــرة فصــاروا  

ــبعًة)1( س
جــاء يف رجــال الرقــي لفــظ )أبــو ســنان( وعــّده مــن َأصحــاِب 
ــِر  ــاِب َأم ــاِء َأصح ــن أصفي ــه(، وم ــه وآل ــى اهلل علي ــوِل اهلل )ص رس

املؤمنــَن )عليــه الســام( الــذي كانــوا مــن رشطــة اخلميــس)2(.
ــه  ــو نفُس ــا ه ــار إليه ــِن املش ــور يف املوضع ــر أنَّ املذك والظاه
)َأبــو ساســان( لكــنَّ حتريفــًا وقــع يف اســمه َأو أنَّ الرقــي )رمحــه اهلل( 

قــد عرفــه هبــذه الكنيــة.)3(.
ــَن  ــاِء الذي ــن األَصفي ــذر كان م ــُن املن ــُن ب ــان احلَُض ــو ساس فأب

ــه الســام(. ــَن )علي ــِر املؤمن ــِة َأم ــوا حتــَت راي عمل

. رجال الكي: 68.  )1(

. رجال الرقي: 27 و 33.  )2(

. هامش التحرير الطاوويس: 663.  )3(
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صفته وما قيل فيه:

ثقــة)1(،  بـ)تابعــّي  واحلديــث  الرجــال  َأصحــاُب  َوَصَفــُه 
رشيــف)2(، صــدوق)3(، وكان رجــًا صاحلــًا)4( راويــًا للحديــث 
الرشيــف. وُعــدَّ يف الطبقــة الثالثــة مــن َأهــل البــرة)5(، ويف الطبقــة 

الثانيــة مــن األَســاء املفــردة)6(. 
وهو شاعٌر مفّوٌه فارٌس)7( من سادات ربيعة.

ــه  ــل رايت ــن)8( وحام ــوم صف ــن ي ــر املؤمن ــَب َأم وكان صاح

)1(  تاريخ الثقات: 123/1، هتذيب الكال 557/6 ، تقريب التهذيب ص125. 

)2(  الكاشــف للذهبــي: 1/ 340. قــال )ثقــة رشيــف مــن َأمــراء عــي يــوم صفــن وكان 
شــاعرًا شــجاعًا(.

)3(  بغية الطلب: 2836/6 )عن عبد الرمحن بن يوسف بن خراش(. 

. تاريخ الثقات: 123/1.  )4(

)5(  طبقات ابن سعد: 155/7.

)6(  هتذيــب الكــال: 556/6 عــن )امحــد بــن هــارون الرديــي(، تقريــب التهذيــب 
.125 ص

)7(  اإلكال: 481/2، الكاشف للذهبي: 340/1، الوايف بالوفيات: 60/13.

)8(  هتذيب الكال 557/6.
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ــر)1(.  ــة إْصَطْخ ــام( والي ــه الس ــّي )علي ــام ع ــه، ووالُّه اإلم في
ــوم اجلمــل مــن  وقــال يعقــوب بــن ســفيان يف تســمية ُأمــراء ي
ــن  ــن ب ــس ـ حض ــد القي ــي عب ــا ـ يعن ــى رجالته ــاب عّي:)وع َأصح

.)2( خاصــة(  املنــذر 
 وانفرد ابن عساكر بقوله )وكان صاحَب رشطِة عّي()3(. 

قــال ابــُن ســام: ُذِكــَر عنــد األحنــِف احلُضــُن بــُن املنــذِر بــُن 
احلــارِث فقالــوا: ســاَد وهــو َحــَدٌث مل تتصــل حليُتــُه، فقــال األحنــُف: 

ــواِد)4(. ــؤدُد مــع السَّ السُّ
وقال الضّحاك بُن هنّام خياطب احلُضن:

)1( املؤتلف واملختلف: 120، سمط الآليل: 816.
 إْصطخــر: بالكــر وســكون اخلــاء املعجمــة، بلــدة بفــارس مــن اإلقليــم الثالــث، قيــل أول 
ــة  ــرس بمنزل ــد الف ــرس، وطهمــورث عن ــك الف ــورث مل ــن طهم ــر ب ــأها إْصطخ ــن أنش م
آدم. وهــي مــن أقــدم مــدن فــارس وأشــهرها، وهبــا كانــت خزائــن امللــوك، وأهلهــا أكــرم 

النــاس أحســابًا، ملــوك وأبنــاء ملــوك. والنســبة إليهــا اصطخــري واصطخــرزي.
ينظر: معجم البلدان 211/1.

. هتذيب الكال: 558/6، اجلمل للشيخ املفيد ص320.  )2(

. تاريخ دمشق 398/14، )تفرّد هبذا الوصف(.   )3(

. تاريخ الطري: 662/11، البصائر والذخائر 3/ 51.  )4(
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َوَأنببت علببى َمببا َكاَن ِمْنببك ابببُن حببّرٍة
َمانببُع صببُم  اْلَ ِبببِه  َيرَضببى  ملَببا  َأبببيٌّ 

يِشببْيُنها  َصاحلبباٌت  ِخَصبباٌل  وفيببَك 
َضائببُع الببودُّ  ِعْنببدُه  ُجَفبباٌء  َلديببَك 

َأي: َأْنــت مــع مــا كان منــك إلينــا مــن ســوء امُلَعاملــة ابــُن حــّرٍة، 
، ُذو محّيــٍة، َمانــٌع ملــا يــرىض بـِـِه اخْلصــم.)1( أيبٌّ

ــًا  ــذر ومادح ــن املن ــن ب ــرًا احلُض ــر ذاك ــن املعم ــد ب ــال خال وق
ــه: ــدة ل ــاه يف قصي إّي

ُعْصبببٌة ربَيَعببَة  ِمببن  لعلببيٍّ  َوَفببْت 

ببِر امُلذكَّ فيببِح  والصَّ الَعَوالببي  ببمِّ  ِبصُّ

َتْغلببٍب َسببّيِد  اْبببُن  شببقيٌق وُكببردُوُس 

ببِر امُلعمَّ بببُن  خالببُد  فيهببا  قبباَم  وقببد 

جابببٍر بببُن  ُحَريببُث  َبالشببورى  وقببارَع 

ُمْنببذِر بببُن  ُحضببنَيُ  لببوال  بهببا  وفبباَز 

. خزانة اأَلدب للبغدادي  4/ 36.  )1(
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خُبْطبببٍة فينببا  قبباَم  ُحَضْينبباً  ألنَّ 

املتجببرَِّ ِميَتببُة  فيهببا  احلببقِّ  مببن 

كأنَّنببا حتَّببى  احَلببقِّ  مُبببرِّ  ُأِمْرنببا 

بَقرَقببِر َقطبباٍم  مببن  َتفببادى  خَشبباٌش 

وائببٍل بببِن  َبكببِر  َخببَر  َأبببوُه  وكاَن 

ببهِر مشَّ أغببرَّ  يببوٍم  مببن  ِخْيببَف  إذا 

ُعصبببٌة ُعكاَبببَة  ُعليببا  إىل  بباُه  َنَ
َأزهببِر)1( للدنيَّببِة  َأبببيٍّ  وآٍب 

اووَن عنه: يف والرَّ روايُتُه للحديِث النَّبويِّ الرشَّ
َرَوى احلَُضــُن عــن اإلمــام عــّي بــن َأيب طالــب )عليــه الســام( 
ــذ وَأيب  ــن ُقنف ــر ب ــعود وامُلهاِج ــن َمس ــع اب ــان وجُمَاِش ــن َعفَّ ــاِن ب وعث

موســى األَشــَعري.
ــُد اهللِ  ــد وعب ــن َأيب هن ــْرّي وداوُد ب ــُن الَب ــه: احلََس  وَرَوى عن
ــن  ــّي ب ــُكرّي وع ــِر الَيْش ــن معم ــِز ب ــُد الَعزي ــاج وعب ان ــروز الدَّ ــن ف ب

)1(  وقعة صفن: ص 487. ويف البيت األخر إقواء.
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ــن  ــى ب ــُه حَيي ــيَّار وابنُ ــن َس ــُر ب ــدويِس وَن ــوِف السُّ ــن َمنْج ــويد ب ُس
ــذر)1(. ــن امُلنْ ــن ب ُحَض

ومما رواه: 
ــِه  ــى َعــن َأبي ــِن ُمســِلم َعــن حَيَي ــِة ب َث ُمســلُم بــن ُقَتيب )1( َحــدَّ
احلَُضــن، قــاَل: َســِمعُت عــاَر بــن يــارس يقــول: كاَن رســوُل اهللِ 
ــَة حتَّــى يــأكَل منهــا َمــْن َأهداهــا  )صــى اهلل عليــه وآلــه( ال يــأكُل اهلديَّ

ــٍر)2(. ــاَة املســحوَق بخي ــه املــرأُة الشَّ ــه، بعــد مــا َأهــَدْت إلي إلي
َثنَــا  َثنَــا َعْبــُد اأْلَْعــَى، َحدَّ ـى، َحدَّ ــُد بــُن امْلَُثنَـّ َثنَــا حُمَمَّ )2( َحدَّ
َســِعيٌد، عــن َقَتــاَدة، عــِن احْلََســِن  َعــْن ُحَضــْنِ بــِن امْلُنـْـِذِر َأيِب َساَســاَن، 
َعــن امُلَهاِجــِر بــن ُقنُْفــٍذ، قــال: َأتيــُت النَّبِــيَّ )َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوَســلََّم( 
ــَذَر  ــمَّ اْعَت ــَأ، ُث ــى َتَوضَّ ــِه َحتَّ ــُردَّ َعَلْي ــْم َي ــِه، َفَل َم َعَلْي ــلَّ ــوُل َفَس ــَو َيُب َوُه
إَِلْيــِه َفَقــاَل »إيِنِّ َكِرْهــُت َأْن َأْذُكــَر اهللَ َعــزَّ َوَجــلَّ إاِلَّ َعــَى ُطْهــٍر َأْو َقــاَل: 

ــاَرٍة«.)3(  َعــَى َطَه
َثنَــا َأُبــو َبْكــِر بــن َأيب َشــْيَبَة، َوُزَهــُر بــُن َحــْرٍب، َوَعــِيُّ  )3( َحدَّ

)1(  هتذيب الكال 6/ 579، بغية الطلب 2827/6.

تاريخ دمشق 147/22 ـ148، خمتر تاريخ دمشق 10/ 98.  )2(

ســنن ابــن ماجــة 126/1، ســنن أيب داود 1/ 5، الســنن الكــرى للنســائي 86/1،   )3(
ــراين 329/20. ــر للط ــم الكب املعج
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ــِن َأيِب  ــِن اْب ــَة، َع ــُن ُعَليَّ ــو اْب ــاعيُل وه ــا إِس َثنَ ــوا: َحدَّ ــٍر، َقاُل ــُن ُحْج ب
إبراهيــَم  بــُن  إِْســحاُق  َثنَــا  اَنــاِج، وَحدَّ الدَّ اهللِ  َعــْن عْبــِد  َعُروَبــَة، 
ــِز  ــُد اْلَعِزي ــا َعْب َثنَ ــاٍد، َحدَّ ــُن مَحَّ ــى ْب َي ــا حَيْ َن ــُه، َأْخَرَ ــُظ َل ْف ، َواللَّ ــِيُّ احْلَنَْظ
ــاِج،  اَن ــِن َعاِمــٍر الدَّ وَز، َمــْوىَل اْب ــْرُ ــُن َف ــُد اهللِ ْب ــا َعْب َثنَ ــاِر، َحدَّ ــُن امْلُْخَت ْب
ــَن  ــَاَن ْب ــِهْدُت ُعْث ــاَل: َش ــاَن، َق ــو َساَس ــِذِر َأُب ــُن امْلُنْ ــْنُ ْب ــا ُحَض َثنَ َحدَّ
ــْم،  ــاَل: َأِزيُدُك ــمَّ َق ، ُث ــْنِ ــَح َرْكَعَت ْب ــْد َصــىَّ الصُّ ــِد َق ــاَن َوُأيِتَ بِاْلَولِي َعفَّ
َب اخْلَْمــَر، َوَشــِهَد آَخــُر  ــُه رَشِ ــَراُن َأنَّ ــا مُحْ َفَشــِهَد َعَلْيــِه َرُجــَاِن َأَحُدمُهَ
 ، ــا، َفَقــاَل: َيــا َعــِيُّ هَبَ ــُه مَلْ َيَتَقيَّــْأ َحتَّــى رَشِ ــُه َرآُه َيَتَقيَّــُأ، َفَقــاَل ُعْثــَاُن: إِنَّ َأنَّ
: ُقــْم َيــا َحَســُن َفاْجِلــْدُه، َفَقــاَل احْلََســُن: َولِّ  ُقــْم َفاْجِلــْدُه، َفَقــاَل َعــِيٌّ
ــُه َوَجــَد َعَلْيــِه، َفَقــاَل: َيــا َعْبــَد اهللِ ْبــَن  َهــا، َفَكَأنَّ َهــا َمــْن َتــَوىلَّ َقارَّ َحارَّ
ــاَل:  ــَغ َأْرَبِعــَن، َفَق ــى َبَل ــدُّ َحتَّ ــِيٌّ َيُع ــَدُه َوَع ــْدُه، َفَجَل ــْم َفاْجِل ــٍر ُق َجْعَف
ــَن(،  َم َأْرَبِع ــلَّ ــِه َوَس ــىَّ اهللُ َعَلْي ــيُّ َص ــَد النَّبِ ــاَل: )َجَل ــمَّ َق ــْك، ُث َأْمِس
ــَن، » َوُكلٌّ ُســنٌَّة، َوَهــَذا َأَحــبُّ  ــو َبْكــٍر َأْرَبِعــَن، َوُعَمــُر َثَانِ ــَد َأُب َوَجَل

)1(. إِيَلَّ

. صحيح مسلم 3/ 1331، سنن أيب داود 4/ 163، سنن ابن ماجة 858/2.  )1(
قوله )شهدت عثان بن عفان وأيت بالوليد( أي حرت عنده باملدينة وهو خليفة. 

والوليــد هــو الوليــد بــن عقبــة بــن أيب معيــط الــذي أنــزل  اهلل فيــه إِْن َجاَءُكــْم َفاِســٌق بِنََبــإٍ 
ــا وكان  ــا عليه ــة كان والي ــن الكوف ــه م ــى ب ــرات /6(  أت ــورة احلج ــوا يف  )س َفَتَبيَّنُ
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حياؤه:

ــا  ن ــال: أْخَرَ ــٍش ق ــُن يعي ــّي ب ــُن ع ــُش ب ــاِء يعي ــو البق ــا أب ن أْخَرَ
ــٍد الطــويّس قالــوا:  اخلطيــُب أبــو الفضــل عبــُد اهللِ بــُن أمحــَد بــُن حممَّ
نــا أبــو القاســم  نــا احلاجــُب أبــو احلســِن بــُن العــاِف قــال: أْخَرَ أخَرَ
ــٌد  ــا حممَّ َثن ــا أبــو العبــاِس الكنــدّي قــال: حدَّ ن بــن بــرشاَن قــال: أْخَرَ
بــُن جعفــٍر قــال: ســمعُت املــّرَد يقــول: كان احلَُضــُن بــُن املنــذِر إذا 
ــِه زاَل عــن جملســِه، وقــال: مرحبــًا بمــن َســَرَ  ــِه أو أختِ رأى زوَج ابنتِ

ــَة.)1( العــورَة وكَفــى املؤوَن

من أقواله ومواقفه:

ومواقــَف  َأقــواٍل  مــن  عليــه  العثــوَر  اســتطعنا  مــا  نــدّوُن 
للُحَضــِن بــِن امُلنْــذِر وهــي حافلــٌة بَأفــكاٍر جيلــٍة وآراٍء ســديدٍة تــدلُّ 

ــمَّ التفــت إليهــم  ــح أربعــًا وهــو ســكران ث ــاس الصب شــاربا يسء الســرة ، صــّى بالن
ــا  ــا وتزيدن ــذ وليتن ــادة من ــا يف زي ــا زلن ــف األول: م ــل الص ــال أه ــم ؟ فق ــال أزيدك فق
ــك يف  ــاع ذل ــجد فش ــاء املس ــد بحصب ــاُس الولي ــب الن ــر. وحص ــن اخل ال زادك اهلل م

ــتحضاره. ــان إىل اس ــر عث ــا اضط ــوال م ــن األح ــرى م ــة وج الكوف

. بغية الطلب 2828/6.  )1(
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عــى جتربــٍة حياتيَّــٍة غنيَّــٍة، فيهــا حكمــٌة نافعــٌة وقــوٌل مفيــٌد. 
)1( قــاَل احلُضــُن بــُن امْلنـُـذِر: وددُت َأنَّ يل مثــَل ُأُحــٍد ذهبــًا ال 

أنتفــُع منــُه بــيٍء! 
قيَل له: فا كنَت تصنُع به ؟ 

قاَل: لكثرِة من كان خيِدُمني عليه، ألّن املاَل خمدوٌم)1(.
)2( َقــاَل احلُضــُن بــن امْلُنْــذر: َلــَوِدْدُت َأنَّ يل أســاطَن َمْســِجد 

ء.  اجْلَاِمــع َذَهبــًا َوفِضــًة اَل أنتفــع ِمنْــُه بِــَيْ
قيل َلُه: مِلَ َيا َأَبا ساسان؟ 

َجال)2(.   َقاَل: خيدمني َواهلل َعَلْيِه موقان الرِّ
ــى، فلــو مل  )3( وقــال احلُضــُن بــُن املنــذِر: عليــَك بطلــِب الغنَ
ــكاَن  ــدّوَك، ل ــِب َع ــَك، وذلٌّ يف َقل ــزٌّ يف َقلب ــُه ع ــه إال أّن ــَك في ــْن ل يك
ــاِء،  ــًا، ولْســنَا نــدُع ســرَة األنبي احلــظُّ فيــه َجِســيًا، والنَّفــُع فيــه َعظي
وتعليــَم اخلُلفــاَء، وتأديــَب احلُكــاِء ألصحــاِب اللهــو؛ ولســُتْم عــيَّ 
تــرّدوَن، وال رأيــي ُتَفنـّـدوَن، فقّدمــوا النَّظــَر قبــل العــزِم، واذكــروا مــا 

. البخاء 1/  34 ، العقد الفريد 7/ 227.  )1(

. نثر الدّر 4/ 136، التذكرة احلمدونية 8/ 92.  )2(
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عليُكــْم قبــَل أْن تدركــوا مــا لُكــْم، والســاُم عليُكــم)1(.
ــا،  ــَك َرْأًي ــُة: إِنَّ َل ــاَل يِل ُمَعاِوَي ــِذِر: َق ــِن امْلُنْ )4( قــال احلَُضــْنِ ْب
ــَة َوَســَفَك ِدَماَءَهــا َوَشــقَّ َعَصاَهــا َوَشــتََّت َمأَلَها؟ َق َهــِذِه األُمَّ َفــَا َفــرَّ

 ُقْلُت: َقْتُل ُعْثَاَن.
َقاَل: صدقت)2(.

)5( قــال احلُضــُن بــن امُلنـْـذر: اْبتـِـذاُل النَّفــِس يف احلَــرِب أبَقــى 
ــرِت اآلجــاُل)3(. هلــا إذا تأخَّ

، قــال: قــال  )6( وُروي عــِن َعبــِد اهللَِّ بــِن عّيــاش، عــِن الشــعبيِّ
وُر؟  قتيبــُة بــُن مســلٍم للُحضــن بــن املنــذر: مــا الــرُّ

قال: داٌر قوراٌء وامرأٌة حسناٌء وَفَرٌس مربوٌط بالفناِء.)4(
ــِن  ــِن ب ــرأُة احلُض ــت إم ــال: قال ــد ق ــِن فائ ــِد اهللِ ب ــن عب )7( ع
املنــذِر للُحضــِن: كيــَف ُســْدَت قوَمــَك وأنــَت بخيــٌل وأنــَت دميٌم ؟.

أي، شديُد اإلقداِم)5(.  قال: ألينَّ سديُد الرَّ

. البخاء 1/ 34، العقد الفريد227/7 وفيه )قال بعض احلكاء(.   )1(

. انساب األرشاف للباذري 5/ 120.  )2(

. لباب اآلداب ألسامة بن منقذ 1/ 188 .  )3(

. املجموع اللفيف 1/ 387.  )4(

. البيان والتبين 115/2.  )5(
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ــُن  ــأ ب ــا رش ن ــَم أْخَرَ ــُن إبراهي ــّي ب ــم ع ــو القاس ــا أب )8( أْخَرن
َثنـَـا  نــا أمحــُد بــُن مــرواَن حدَّ نــا احلســُن بــُن إســاعيَل أْخَرَ نظيــٍف أْخَرَ
َثنَــا املــازيّن قــاَل قيــَل حلُضــِن بــِن املنــذِر الرقــايّش  حممــُد بــُن داود حدَّ

بــأيِّ يشٍء ســْدَت قوَمــَك؟
ــن  ــُه، وم ــَتغنى عنْ ــِه، ورأي ال ُيْس ــُن في ــٍب ال ُيْطَع ــاَل بَحَس  ق

ــرأِس.)1( ــَم ال ــمِع عظي ــَل السَّ ــُل ثقي ج ــوَن الرَّ ــؤدِد أْن يك ــاِم الس ت
)9( وكان احلُضــُن بــُن املنــذِر يف صفــَن َأْحــَدَث القــوِم ســنًّا، 

فقــال:
ــاِس،  ــوُه بالقي ــا َتْدَفُع ــليِم، ف ــى الَتْس ــُن ع ــذا الّدي ــي ه ــا ُبن إنَّ
ــبهِة، وإّنــا واهللِ لــو أّنــا ال َنْقبــُل مــن األمــوِر إال  وال هَتِْدُمــوُه بالشُّ
مــا نعــرُف، ألصبــَح احلــقُّ يف الدنيــا قليــًا، ولــو تركنــا ومــا هنــوى، 
ألصبــَح الباطــُل يف أيدينــا كثــًرا، وإنَّ لنــا راعًيــا قــد محدنــا ِوْرَدُه 
وَصــْدَرُه، وهــو املأمــوُن عــى مــا قــاَل وفعــَل، فــإْن قــال: ال. قلنــا: ال، 

ــم)2(. ــا: نع ــم، قلن ــال: نع وإْن ق
ــُه قــال لبعــِض بنــي  )10( وُحكــي عــِن احلُضــِن بــِن املنــذِر أنَّ

. تاريخ دمشق 14/ 390.  )1(

. األخبار الطوال 189/1، جهرة خطب العرب يف العصور الزاهرة 1/ 377.  )2(
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ــا أنتــم يــا بنــي َعْبــس َبْحــٌر، فــإْن اْبَتــلَّ  َعْبــٍس وقــد تنازعــا يف يشٍء: إنَّ
ُاْبَتَلْلُتــم، وإْن َيُبــَس َيُبْســُتم)1(.

قايّش يقول:  )11( قال املدائني: كان ُحَضن بن امُلنذر الرَّ
واهللِ مــا َوَف معاويــُة للحســِن بــيٍء ممـّـا َأعطــاُه، َقَتــل ِحْجــرًا، 

وَأصحــاَب ِحْجــٍر، وبايــَع الْبنِــِه يزيــد، وَســمَّ احلََســَن )2(
)12( قــال احلُضــُن: إّن النــاَس إْن علمــوا لــك غــرارٌة مــن ماٍل 

حّثــوا لــك ُأخــرى، وإْن يعلمــوَك فقــرًا تعــّدوا عليك مَع فقــرك.)3(
توقيع اإلمام عّي )عليه السام( للُحَضْن:

ــام(  ــه الس ــيٍّ )علي ــام ع ــذر إىل اإلم ــُن امْلُنْ ــُن ب ــب احلُض َوكت
ــْيف يِف ربيَعــة، وخاصــة يف  ــا َأِمــر امُلؤمنِــَن قــد َأرْسع السَّ ــن: َي بصفِّ

ــم. َأرسى ِمنُْه
َأهنــى  ــْيف  السَّ َبِقيَّــة  الســام(:  )عليــه  اإلمــام  إَِلْيــِه  ــع  َفَوقَّ

 .)4( َعــَددًا

. رشح ديوان احلاسة 1/ 1068.  )1(

. ُجل أنساب األرشاف للباذري 47/3.  )2(

. العقد الفريد 218/1، التذكرة احلمدونية 92/1ـ93.  )3(

. خاص اخلاص 86/1.  )4(
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َأخباُره

ــب  ــن َأيب طال ــدة اإلمــام عــّي ب ــن وقصي ــوم صفِّ )1( خــره ي
ــة:  ــة ربيع ــه الســام( يف قبيل )علي

ثنــا ُعَمــُر بــُن ســعٍد عــن ســويِد بــِن  قــال نــُر بــُن مزاحــٍم: حدَّ
ــًا بصفــَن  ــذِر أّن ناســًا أتــوا عليَّ ــٍة البــرّي عــن احلَُضــِن بــن املن حّب

فقالــوا لــه: 
ــر الســدويسَّ إاّل وقــد كاتــَب  إّنــا ال نــرى خالــَد بــن املعمَّ
ــن  ــاٍل م ــيٌّ وإىل رج ــه ع ــَث إلي ــُه فبع ــينا أْن يبايَع ــد َخش ــَة، وق معاوي
ــا بعــد يــا معــرَش ربيعــة  أرشافنــا فَحِمــَد اهللَ وأثنــى عليــه ثــمَّ قــال: أمَّ
فَأنتــم َأنصــاري وجميبــو دعــويت، وِمــن أوثــِق حــيٍّ يف العــرِب يف 
نفــي، ولقــد بلغنــي أنَّ معاويــَة كاتــَب صاحَبُكــم خالــَد بــَن املعّمــِر 
ــمَّ  ــُه، ث ــي ومن ــًا منّ ــَمعوا أيض ــه ولَتْس ــِهَدكم علي ــم ألْش ــد جعُتك وق

ــال: ــيٌّ فق ــه ع ــَل علي أقب
ــر إْن كان مــا بلَغنــي عنــَك حّقــًا فــإيّن ُأْشــِهُد   ياخالــَد بــن املعمَّ
اهللَ ومــن حــَرَ أنَّــك آِمــٌن حتــى تلحــَق بالعــراِق َأو باحلجــاِز َأو 
ــرَّ  ــك فأبِ ــًا علي ــَت َمْكذوب ــا، وإْن كن ــَة فيه ــلطاَن ملعاوي ــَأرٍض ال س ب
ــه مــا فعــَل، وقــاَل  صدوَرنــا باإليــاِن، فحلــَف لــه بــاهللِ عــزَّ وجــلَّ أنَّ
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ــاُه. ــه فعــَل لقتلن ــُم أنَّ ــٌر:  لــو نعل ــا كث رجــاٌل منَّ
ــَق اهللُ خالــدًا إْن  وقــال شــقيُق بــن ثــوٍر الّســدويس: واهللِ مــا وفَّ

نــَر معاويــَة وَأهــَل الشــام عــى عــيٍّ وربيعــٍة.
واهنــزَم  للقتــاِل  النــاُس  وخــرج  اخلميــس  يــوم  كان  فلــا 
ــا  ــُن امُلنــذر فجاءن ــِة، فقــال احلَُضــن ب َأصحــاُب عــيٍّ مــن قبــل امليمن
عــيٌّ ومعــه بنــوُه، فنــادى بصــوٍت لــه عــاٍل جهــٍر كغــِر املكــرِث ملــا 

ــاُت؟  ــذه الراي ــن ه ــاس: مل ــه الن في
اهللِ،  رايــاُت  هــي  بــل   : عــيٌّ فقــال  ربيعــة.  رايــاُت  فقلنــا: 
هــم وثبَّــَت أقداَمهــم، قــال احلُضــُن: ثــمَّ قــال يل:  عَصَمهــم اهللُ وصرَّ

ــًا؟  ــك ذراع ــدين رايَت ــى َأال ُت ــا فت ي
ــا مــن  ــا وأدنيُته ــُت هب قلــت: نعــم واهللِ، وعــرشة أذرٍع. فحمل

ــَك. ــبَك، مكاَن ــال يل: حس ــوم، فق الق
 ويــروى أنَّ أمــَر املؤمنــَن علّيــًا )عليــه الســام( نظــر إىل 
الّصــّف الــذي فيــه عمــرو فــإذا هــو صــفٌّ حمكــٌم باخليــل والرّجالــة 
ــه  ــَع إلي ــذر فدف ــن املن ــُن ب ــه احلُض ــال ل ــة يق ــن ربيع ــٍل م ــا برج فدع
رايــًة ســوداَء، وضــمَّ إليــه مخســائَة رجــٍل مــن ســاداِت ربيعــَة. وقــال: 
تقــّدم يــا ُحضــن نحــو هــذا الّصــف يف بنــي عّمــك، وال تقــر 

ــال: ــمَّ ق ــَة ث ــَذ الراي ــّص. فأخ ــك األخ ــون نصيب ليك
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ــا معــرَش ربيعــة! اعلمــوا أنَّ املــوَت اليــوم خــٌر مــن الفــراِر،  ي
فانظــروا وال يلتفــت منكــم أحــٌد، واتبعــوين وامليعــاُد بينــي وبينكــم 

ــَة.  فســطاُط معاوي
ايــة، فلــم يــزل يطاعــُن  م احلَُضــن وَأصحاُبــه بالرَّ قــال: ثــمَّ تقــدَّ

مــاء. ايــَة بالدِّ ــَب الرَّ يف َأعــراِض َأهــِل الشــام حتَّــى خضَّ
وداء؟ ايُة السَّ  وجعل معاويُة يقول: ملن هذه الرَّ

م   فقالــوا: للُحَضــن بــن امُلنــذر يف قومــه مــن ربيعــة، فتقــدَّ
معاويــُة بــن يديــه ثاثائــة رجــٍل مــن بنــي عــكٍّ وخلــٍم ومِحْــر، وَقــِدَم 
ــج،  ــاِل َمْذَح ــن َأبط ــٍل م ــة رج ــه مائ ــن يدي ــه( ب ــيٌّ )ريض اهلل عن ع
واختلــط القــوُم فاقتتلــوا قتــاالً شــديدًا، وَصــَر بعُضهــم لبعــٍض 
ايــَة يــا ُحَضــن!  ســاعٍة، وصــاَح عــيٌّ باحلَُضــن بــِن امُلنــذر َأْن َقــّدم الرَّ
ــه  ــْت مع ــِه، وتقّدم ــن غيظِ ــْر م ــو مل يص ــُن وه م احلُض ــدَّ  فتق
ــه  ــة، فحملــوا علي ــاُج إىل كتيب َمْذحــٌج وربيعــُة وكلُّ رجــٍل منهــم حيت
ــفت  ــَة وانكش ــطاِط معاوي ــوا إىل فس ــى وصل ــٍد حت ــٍل واح ــَة رج محل
عنــه النــاس. وصــاح رجــٌل مــن أصحــاِب معاويــَة: وحْيَُكــم يــا أهــَل 

ــَرم ؟ ــوَن اهللَ يف احلُ ــا تتق ــِة ! أم الكوف
وحْيَُكــم! نحــُن بنــو َأعاِمكــم فاقــروا، فمــَع اليــوم غــٌد، فلــم 
ــم  ــجَّ منه ــى ض ــه حت ــو عّم ــو وبن ــُل ه ــذر يقات ــن املن ــُن ب ــزل احلُض ي
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َأهــُل الشــام، ثــّم رجعــوا مواضَعُهــم، وقــد ُجــِرَح منهــم خلــٌق كثــٌر، 
فعندهــا أنشــَأ عــيٌّ )عليــه الســام( يقــول:

ظلُّهببا   خَيُفببُق  مَحببراُء  رايببٌة  ملَببْن 

َمببا َتَقدَّ ُحَضببنٌي،  َقّدْمهببا  قيببَل:  إذا 

ببفِّ حتببى ُيِديَرهببا ويدُنببو بهببا يف الصَّ

َمببا والدِّ املَببوَت  َتْقُطببُر  امَلنايببا  بباُم  مِحَ

َعظْيَمببٍة يببوُم  كاَن  مببا  إذا  َتببراُه 

مببا وَتَكرُّ ًة  ِعببزَّ إال  فيببه  أَبببى 

َجببَزى اهلُل َقومببًا صاَبببروا يف لقاِئِهببم

اً مببا َأَعببفَّ وَأْكَرَمببا َلببَدى البببأِس ُحببرَّ

وَأْحببَزَم َصببْراً حببنَي ُتْدَعببى إىل الوَغببى

َتَغْمغَمببا الُكَمبباِة  َأْصببَواُت  كاَن  إذا 

ببَدٍة َنْ َأْهببُل  إنَُّهببْم  َأْعببين  ربيَعببَة 

ْيَسببًا َعَرْمَرَمببا وَبببأٍس إذا الَقببْوا َخِ

ببَرٌ ومِحْ وْلببٌم  عببكٌّ  َصببَرَْت  وَقببْد 
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َدَمببا َدٌم  ُيَفبباِرْق  مل  حتببى  ملَِْذِحببَج 

َوْيَلُكببْم َمْذِحببَج  يببآَل  ُجببَذاٌم  ونبباَدْت 

َأْظَلَمببا كاَن  أيََّنببا  اً  َشببرَّ اهلُل  َجببَزى 

ُحُرماِتُكببْم يف  اهلَل  تتَّقببوَن  َأمببا 

َمببا وَعظَّ ِمنَّببا  مَحببُن  الرَّ َب  َقببرَّ ومببا 

وِضَراَبَنببا َطْعَنَنببا  َحببْرٍب  اْبببَن  َأَذْقَنببا 

َوَأْحَجَمببا َتببوىلَّ  حتببى  بأْسببياِفَنا 

وَظاملَببًا ْبرقبباَن  الزَّ ُينببادي  وَفببرَّ 

وَأْنَعَمببا والَكِرْيببَب  َكالَعببًا  ونبباَدى 

وَماِلببَكًا وُجْهَمببًا  وُسببْفيانًا  وَعْمببَرواً 

ًا وَأْظَلَمببا وَحْوَشببَب والغبباوي ُشببَرْيَ

َوكببْرَز َبببين نبهان وَعْمَرو بببن َجْحَدٍر

وَأْسببَلَما يدعببو  الَقْيببينِّ  وَصبَّاحببًا 
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التخريج:

 -20 وقعــة صفــن: 287- 290، يف تاريــخ الطــري 6/ 
عي)عليــه  اإلمــام  ديــوان   ،374  /2 التاريــخ   يف  الكامــل   ،21
الســام(:376، الفتــوح 3/ 28، بغيــة الطلــب 6/ 2833، تاريــخ 
دمشــق 14/ 393، خمتــر تاريــخ دمشــق 7/ 195، رشح هنــج 
َأنســاب األرشاف   ،532 األُمــم 1/  277، جتــارب  الباغــة 5/ 
ــة األَرب  للبــاذري 2/ 269 ـ 270، مــروج الذهــب 3/ 84، هناي

126، مناقــب اخلوارزمــي: 156،   يف فنــون األدب 20/ 
يقــول ابــُن َأيب احلديــد يف رشح هنــج الباغــة: األَبيــات بروايــة  
نــر بــن مزاحــم، وســائر الــرواة رووا لإلمــام )عليــه الســام( 
األَبيــات الّســتة األوىل  ورووا باقــي األَبيــات مــن قولــه: )وقــد 

ــذر. ــن املن ــن ب ( للُحض ــكٌّ ــرْت ع ص
روي اخلــر بطــرق متعــددة مــع اختــاف يف األَلفــاظ، أّمــا 
ل  ــة البيــت األَوَّ األَبيــات فقــد وردت يف مصــادر كثــرة، وكانــت حصَّ
ل والثــاين وافــرة عنــد اإلشــارة إىل  مــن االستشــهاد بــه َأو البيتــن األَوَّ
الشــاعر احلُضــن َأو الواقعــة َأو حــروب اإلمــام عــّي بــن َأيب طالــب 
)عليــه الســام( َأو اإلشــارة إىل  قبيلــة ربيعــة، لكنَّنــا تركنــا ذكرهــا يف 
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التخريــج لكثرهتــا.
ــوح،  ــه الفت ــويف يف كتاب ــم الك ــن أعث ــة اب ــراد رواي ــي بإي ونكتف
ونحيــل القــارئ الكريــم إىل ديــوان اإلمــام عــّي بــن َأيب طالــب )عليــه 
ــول(  س ــعار ويصِّ الرَّ ــن َأش ــول م ــوار العق ــروف بـ)َأن ــام( املع الس
ــد  ــوف بع ــدرّي، املت ــي الَكي ــن الَبيهق ــن احلس ــد ب ــن حممَّ ــب الدي لقط
ســنة 576هـــ، بتحقيــق األســتاذ كامــل ســلان اجلبــوري، ص 376 

ــة.   ــا اللغوي ــدة يف اختافاهت ــق واٍف للقصي ــه حتقي - 379، ففي

ظلُّهببا  خيِفببُق  ببوداُء   السَّ ايببُة  الرَّ َلنببا 

مببا َتَقدَّ ُحْضببنٌي  ْمَهببا  َقدِّ ِقيببَل  إذا 

َيُردَّهببا حتَّببى  ببفِّ  الصَّ يف  فيورُدهببا 

َمببا والدِّ املببوَت  َتْقُطببُر  امَلنايببا  ِحيبباُض 

كريهببٍة يببوَم  كاَن  مببا  إذا  تببراُه 

مببا وَتَكرُّ ًة  ِعببزَّ إالَّ  فيببِه  َأَبببى 

لقاِئهببُم يف  قاتلببوا  قومببًا  اهلُل  َجببَزى 

وَأْكَرمببا َأعببزَّ  مببا  َقدمببًا  املببوِت  لببدى 
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وال حسببَن َصببراً حببني ُيدَعببى إىل الوَغى

َتَغْمغَمببا جبباِل  الرِّ أصببواُت  كاَن  إذا 

نببدٍة َأهببُل  َأنَُّهببْم  َأعببيِن  َربيَعببَة 

َعَرْمَرَمببا ْيَسببًا  َخِ القببوا  إذا  وبببأٍس 

ببَرٌ ومِحْ ببٌم  وَلْ َعببّك  َصببَرَْت  وقببد 

مببا َتَندُّ َأوَرثوهببا  حتَّببى  مَلْذِحببَح 

ُكببْم وْيَ َمْذِحببَج  آَل  يببا  ُجببذاٌم  ونببادْت 

َأظَلَمببا كاَن  َأينَّببا  اً  شببرَّ اهلُل  َجببَزى 

ُحُرماتنببا يف  اهلَل  يتَّقببوَن  َأمببا 

مببا وَعظَّ ِمنَّببا  محببُن  الرَّ قببّرَب  ومببا 

وضرابهببْم َطعَنهببْم  ِهْنببٍد  ابببَن  َأذاقببوا 

وأَحَجَمببا تببوىلَّ  حتببى  َحَنببٍق  علببى 

)2( خُر ابن ُسويد واحلَُضْن بن امُلنْذر:
: قــال عبــُد اهلل بــُن عــّي بــن ســويُد بــن  قــال إبراهيــُم الشــيباينِّ
منجــوف: ُأعــدَم أيب إعدامــًة بالبــرة وأنفــَض، فخــرج إىل خراســاَن 
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ــه، إذ  ــياء علي ــّزر األش ــكو تع ــو يش ــا ه ــا. فبين ــا طائ ــْب هب ــم ُيص فل
ــان  ــا ساس ــى أب ــا، فأت ــب هب ــه فذه ــوته وبغلت ــى كس ــه ع ــدا غام ع
ُحَضــَن بــَن امُلنــذر الرقــايش فشــكا إليــه حالــه، فقــال لــه: واهللِ يــا ابــن 
أخــي، مــا عّمــك ممــن حيمــل حماملــك، ولعــّي أن أحتــال لــك. فدعــا 
بكســوة حســنة فألبســني إياهــا، ثــم قــال: امــِض بنــا. فأتــى بــاَب وايل 
خراســاَن، فدخــل وتركنــي بالبــاب، فلــم ألبــث أن خــرج احلاجــب 
فقــال: أي عــّي بــن ســويد؟ فدخلــت إىل الــوايل، فــإذا حضــٌن عــى 
ــه  ــل علي ــم أقب ــّي، ث ــرّد ع ــوايل ف ــى ال ــّلمُت ع ــه، فس ــراش إىل جانب ف
حضــن فقــال: أصلــح اهللُ األمــَر، هــذا عــّي بــن ســويد بــن منجــوف 
ســيد فتيــان بكــر بــن وائــل وابــن ســّيد كهوهلــا، وأكثــر النــاس مــاالً 
ــه بكــُر بــن وائــل مــاالً،  حــارضًا بالبــرة ويف كل موضــع ملكــت ب
ــة. قــال: فإنــه  وقــد جتّمــل يب إىل األمــر يف حاجــة. قــال: هــي مقضّي
يســألك أن تــّد يــدك يف مالــه ومراكبــه وســاحه إىل مــا أحببــَت. قال: 
ــاك  ــه. قــال: فقــد أعفين ــه، نحــن أوىل بزيادت ال واهلل ال أفعــل ذلــك ب
ــه حوائجــك بالبــرة.  مــن هــذه إذ كرهتهــا، فهــو يســألك أن حتّمل
قــال: إن كانــت حاجــة فهــو فيهــا ثقــة، ولكــن أســألك أن تكّلمــه يف 
قبــول معونــة منّــا ؛ فإنــا نحــّب أي يــرى عــى مثلــه مــن أثرنــا. فأقبــل 
عــّي فقــال: يــا أبــا احلســن، عزمــُت عليــك أاّل تــرّد عــى عّمــك شــيئًا 
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ــٍق،  ــاٍل ودوابٍّ وكســًا ورقي ــال: فدعــا يل ب ــه. فســكُت. ق أكرمــك ب
فلــا خرجــُت قلــُت: أبــا ساســان، لقــد أوقفتنــي عــى خطــٍة مــا 

وقفــت عــى مثلهــا قــّط. قــال:
بالنــاس منــك؛  َأخــي، فعّمــك أعلــُم  يابــن  إليــك  اذهــب 
ــرى وإْن  ــك أخ ــوا ل ــاٍل حث ــن م ــرارة م ــك غ ــوا ل ــاس إْن علم إنَّ الن

يعلمــوك فقــرًا تعــّدوا عليــك مــع فقــرك.)1(
)3( خُر عبد اهلل بن مسلم الباهّي واحلَُضن بن امُلنْذر:

ــَر  ــاٍث مل ُي ــى إىل َأث ــمرَقند َأف ــح َس ــا فت ــلم مّل ــن مس ــَة ب إنَّ قتيب
ــَر مثلهــا فــَأراد أن ُيــري النــاَس عظيــَم مــا فتــَح  مثلــه، وإىل آالٍت مل ُي
ــدار  ــَر ب ــَن ظهــَر عليهــم، فَأم ــدار القــوِم الذي َفهــم َأق ــه، وُيَعرَّ اهللُ علي
ــِن  ــى بالســامل، فــإذا باحلَُضــِن ب ــا قــدوٌر ُتْرَتَق َفُفرشــْت، ويف َصحنِه
امُلنــذر بــن احلــارث بــن َوْعلــَة الّرقــايّش قــد َأقبــل، والنــاس جلــوس 
ــن مســلم  ــُد اهلل ب ــاَّ رآه عب ــٌر. فل عــى مراتبهــم، واحلَُضــُن شــيٌخ كب
ــه خبيــُث اجلــواب، فَأبــى عبــُد اهلل  قــال لقتيبــة يف معاَتَبتــه: ال ُتــرْدُه فإنَّ
َر حائطــًا إىل  ــُف، وكان قــد تســوَّ إالَّ أْن يــأذَن لــه ـ وكان عبــد اهلل ُيَضعَّ
امــرأٍة قبــَل ذاك ـ فأقبــَل عــى احلَُضــن بــن امُلنــذر فقــال: أِمــَن البــاِب 

. العقد الفريد 1/ 218، التذكرة احلمدونية 8/ 92- 93.  )1(
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دخلــَت يــا أبــا ساســان؟
 قال: أجْل، أَسنَّ عّمَك عن تسّوِر احليطان.

 قال: َأرَأيت هذه القدور؟
 قال: هي َأعظُم من أْن َأالَّ ُترى.

 قال: ما أْحِسُب بَكر بن وائٍل رأى مثلها !
ــْبعاَن، ومل  ي َش ــمَّ ــا ُس ــو كان رآه ــاَن، ل ــْل، وال عي ــال: أج  ق

ــاَن. ــمَّ عي ُيَس
 قال له عبد اهلل: يا أبا ساسان، أتعرُف الذي يقول:

وائببٍل بببن  وَبْكببُر  ْرَنببا  وَأمَّ َعَزْلنببا 

الببُف جتببرُّ ُخَصاهببا َتْبَتغببي مببن ُتَ

قال: أْعرُفه، وأعرف الذي يقول:

َغببيِنًّ علببى  خَييببُب  مببْن  َوَخْيبببَة 

كاِب والببرَّ َيْعُصببَر  بببن  وباهَلببَة 

يريد يا خيبَة من خييب. قال. أفتعرُف الذي يقوُل:
كأنَّ ِفقاَح األْزِد حول ابِن َمْسَمٍع

وائببِل بببن  بْكببِر  أفببواُه  َعِرَقببْت  إذا 
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قال: نعم. وأعرُف الذي يقول:
وأبُوُهببم أُمُهببْم  ُقَتيبببُة  قببوٌم 

َهِل لوال ُقَتيبُة أصبحوا يف َمْ

ا الشعُر فأراَك َتْرويه. فهل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: أمَّ
ــان  ــَى اإلنس ــى َع ــْل َأَت ــَب: )َه ــَر األطي ــه األكث ــرأ من ــال: أق ق

ْهــِر مَلْ َيُكــْن َشــْيئًا َمْذُكــورًا()1( ِحــٌن ِمــَن الدَّ
قــال: فأغضبــه. فقــال: واهللِ لقــد بلغنــي أنَّ امــرأَة احلَُضــن 

ــره. ــن غ ــى م ــي ُحْب ــه وه ــْت إلي مُحَِل
ــّرَك الشــيُخ عــن هيئتــه األوىل. ثمَّ قــال عى ِرْســِلِه:   قــال: فــا حَتَ
ومــا يكــوُن ! َتِلــُد غامــًا عــى فــرايش فيقــاُل: فــاُن بــن احلَُضــن، كــا 
يقــال: عبــُد اهلل بــن مســلم. فأقبــل قتيبــُة عــى عبــد اهلل فقــال: ال ُيْبِعــِد 

.)2( اهللُ غَرَك 
ــن  ــْن ب ــي للُحَض ــلم الباه ــن مس ــة ب ــارة قتيب ــر استش )4( خ

سورة اإلنسان / 1.  )1(

الكامــل يف اللغــة واألدب 31/2، التذكــرة احلمدونيــة 7/ 194ـ 195، الكامــل   )2(
يف اللغــة واألدب 31/2، العقــد الفريــد، 124/4، نثــر الــدر 116/7، التذكــرة 

.194/7 احلمدونيــة 
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ــذر: امُلن
املنــذر البكــري  بــن  بِــُن مســلٍم إىل احلُضــِن  أرســَل قتيبــُة 
ــٍد، إينِّ أريــُد َأمــرًا وأخــاُف َأهــَل خراســاَن  فدعــاُه ثــمَّ قــال: يــا َأبــا حممَّ

ــلمَن. ــم عــى املس وانتقاِصه
ــُر  ــا هــذا األم ــُر، وم ــا األَم ــذر: َأيَّ ــن املن ــه احلُضــُن ب ــاَل ل  فق
ــَه إىل كاشــغر رجــًا يف خيــٍل وإىل  الــذي تريــُد ؟ قــال: أريــُد أْن أوجَّ
ــا  ــذر: َأيَّ ــُن املن ــُن ب ــه احلُض ــال ل ــق، ق ــك الطري ــن ذل ــق فأحص طري
األَمــُر، ههنــا طريــٌق واحــٌد إْن َقــدرَت عــى إحكامــِه فالطَّريــُق كلُّهــا 

آمنــٌة،
 قال قتيبُة: وأّي طريٍق هذا؟

ــَذ  ــُة وَأخ ــَب قتيب ــال: فغض ِر، ق ــدَّ ــِل املق ــُق األَج ــال: طري  فق
لــه  فقــال  قــال:  انشــّقْت،  حتَّــى  األَرَض  هبــا  فــرَب  قلنســوَتُه 

احلُضــُن: بِْئَســا تفاءلــت بــِه )1( .
)5( خر احلَُضن مع مسعود بن حراش العبّي:
كان احلَُضن بخراسان َأيام قتيبة بن مسلم فيقال:

إّنــه كان عنــده فدخــل عــى قتيبــَة مســعوُد بــُن حــراٍش العبــّي، 

كتاب الفتوح 171/7.  )1(
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واحلَُضــُن شــيٌخ كبــٌر معتــٌم بَعامــٍة، فقــال مســعوُد لقتيبــة: َمــْن هــذه 
العجــوُز املعتّمــُة عنــد األَمــر؟ فقــال قتيبــُة:

بٍخ هذا ُحضُن بُن املنذر.
ا األَمُر؟  فقال ُحضُن: من هذا َأيَّ

 قال: مسعوُد بُن حراش العبّي.
فقــال ُحضــُن: َأنــا واهللِ مــن مل يمجــْد قومــه يف اجلاهليــة عبــٌد 
ــال: فســكَت  ــرأُة َبغــي، ق ــرة( وال يف اإلســام ام ــي عن ــّي )يعن حب

عنــه مســعوُد بــن حــراش )1(.
)6( خــر مصقلــة بــن هبــرة الشــيباين)2( ومــا كان منــه إىل 
ــن  ــاب احلُض ــة وكت ــه إىل معاوي ــام( وهرب ــه الس ــّي )علي ــام ع اإلم

تاريخ دمشق 392/14 بغية الطلب 6/ 2829. خمتر تاريخ دمشق 194/7.  )1(

مصقلــة  بــن هبــرة بــن شــبل بــن يثــريب بــن امــرئ القيــس، كان مــن أصحــاب اإلمــام   )2(
عــّي )عليــه الســام(،  كان قــد اشــرى ســبي بنــي ناجيــة واعتقهــم، فطلبــه عــّي )عليــه 
الســام( بأثاهنــم فهــرب إىل معاويــة  فقــال اإلمــام )عليــه الســام(: )وقــد فارقكــم 
مصقلــة بــن هبــرة فآثــر الدنيــا عــى اآلخــرة(، والّه معاويــة طرســتان، فاخــذوا عليــه 
ــن  ــة م ــع مصقل ــى يرج ــوا: حت ــل فقال ــه املث ــرب ب ــه، ف ــع جيش ــك م ــق فهل املضاي

طرســتان.
ينظر: رشح األخبار 95/2، اإلمامة والسياسة 101/1، قاموس الرجال 90/10.
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ــه: إلي
ــيبايّن عامــًا لعــّي بــن َأيب طالــب )عليــه  كان مصقلــُة الشَّ
الســام( عــى بلــٍد مــن بــاِد األَهــواز، فنظــر إىل األُســارى )1( الذيــن 
قــد أتــى هبــم َمعقــُل بــن قيــس )بعــد مقتــل اخلريــِت بــن راشــد()2(، 

)1( قيل انه كان عامًا عى أرد شرُخّره وأّن عدد األسارى كان مخسائة إنسان.

)2( كان اخلريــت بــن راشــد وثاثائــة مــن بنــي ناجيــة مقيمــن مــع اإلمــام عــّي بالكوفــة، 
وقــد قدمــوا معــه مــن البــرة، وقــد شــهدوا معــه اجلمــل ثــم شــهدوا صفــن والنهــروان، 

وكان خافــه مــع اإلمــام عــي ّ بعــد حتكيــم احلكمــن.
وقيــل أّنــه ارتــدَّ وأصحابــه إىل النرانيــة، وبلــغ ذلــك علّيــًا فدعــا رجــًا مــن خيــار َأصحابــه  
ــرًا  ــت تناظ ــه إىل اخلري ــل ووجَّ ــة آالف رج ــه أربع ــم إلي ــي( فض ــس الرياح ــن قي ــل ب )معق
فقــال اخلريــت: ال َأعلــم أحــدًا مــن النــاس حكــم يف يشء هــو لــه، ثــم قــال بعــد َأن دعــاه 
ــه  معقــل إىل لــزوم الطاعــة ألمــر املؤمنــن: ال واهلل ال يكــون ذلــك وال حتدثــت العــرب ب
ــن  ــه ومحــل عــى معقــل ب ــم صــاح بأصحاب ــدي ولصاحبكــم أال الســيف. ث ــا لكــم عن وم
ــه  ــى أمَّ رأس ــة ع ــل رضب ــه معق ــوم فرب ــط الق ــه، فاختل ــم يف أصحاب ــل عليه ــس ومح قي

ــًا.   ــه قتي فجدل
ثــم محــل َأهــل الكوفــة عــى َأهــل األَهــواز مــن بنــي ناجيــة فقتــل منهــم مــن ُقتــل وهــرب مــن 
هــرب وُأرّس مــن ُأرّس مــن بنــي ناجيــة، وأمــر معقــل بــن قيــس هبــؤالء األســارى فجمعــوا 
ــه  ــّي )علي ــار إىل ع ــه وس ــى َأموال ــوى ع ــذ واحت ــد فأخ ــن راش ــت ب ــرأس اخلري ــر ب ــمَّ أم ث

الســام( باألســارى واألمــوال.  
ينظر: تاريخ الطري 6/ 65، مروج الذهب 2/ 453.
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ــك يــا َمعقــُل! هــل  ــه اتَّقــى عليهــم َأن ُيقتلــوا، فقــال مَلعقــل: وحْيَ كأنَّ
لــك أن تبيعنــي هــؤالء األســارى وال تــي هبــم إىل َأمــر املؤمنــن؟ 

ــل. ــَل عليهــم بالقت ــٌف َأن ُيَعّج ــإينِّ خائ ف
هم منّــي إذًا حتــى أبيَعــك.  قــال معقــُل: قــد فعلــت فاْشــَرِ
ــم )1(،  ــف دره ــائة أل ــك بخمس ــريُتهم من ــد اش ــُة: ق ــه مصقل ــال ل ق
ــُة: غــدًا أعطيــك املــال.  قــال: قــد بعتــك فهــاِت املــاَل! فقــال مصقل
فســلَّم إليــه معقــُل بــُن قيــس األســارى، فأْعَتَقُهــم مصقلــُة بأَجِعهــم، 

ــم. ــوا بباده ــى حلق ــوا حت فمض
فلــا كان الليــُل هــرب مصقلــُة إىل البــرة إىل عبــد اهلل بــن 
العبــاس، وكتــب معقــل بــن قيــس إىل عبــد اهلل بــن عبــاس خيــره بخر 
ــَة فقــال: هــاِت املــاَل!  ــُن عبــاس مصقل مصقلــة ومــا فعــل. فدعــا اب
ــي  فقــال: نعــم وكرامــة، إنَّ معقــل بــن قيــس أراد أْن يأخــَذ املــاَل منِّ
ــك  وَأنــا مل ُأحــب َأن أعطيــه ذلــك، ولكــن ادفــُع هــذا املــاَل إليــك ألنَّ
ابــُن عــمِّ َأمــر املؤمنــَن وعامُلــه عــى البــاد، قــال ابــُن عبــاس: فقــد 

ــَت فهــاِت املــاَل. َأحســنَت إذًا وَأصب

اختلــف املؤرخــون يف ثمــن الــرشاء، فمنهــم مــن قــال اشــراهم بثاثائــة َألــف درهــم   )1(
وأعتقهــم وأّدى مــن املــال مائتــي ألــف وهــرب إىل معاويــة . وقيــل: َألــف َألــف 

ــم. دره



احلـــضـني بــن الــــمنــذر 50

وانــرف مصقلــُة إىل منزلــه، فلــا كان الليــل هــرَب إىل الكوفة 
إىل عــّي بــن َأيب طالب، 

 وكتــب معقــل بــن قيــس إىل عــيٍّ خيــره بذلــك. وكتــب َأيضــًا 
ــات  ــال: ه ــّي وق ــه ع ــا ب ــك.  فدع ــيٍّ بذل ــاس إىل ع ــن عب ــد اهلل ب عب
املــال يــا مصقلــة! فقــال: نعــم يــا َأمــر املؤمنــن! إن معقــل بــن قيــس 
ــت َأوىل  ــا وَأن ــال إليه ــع امل ــي َأن َأدف ــاس َأرادا منِّ ــن عب ــد اهلل ب وعب
ــاَل!  ــت فهــاِت امل ــد َأحســنت إذًا وَأصب ــال عــّي: ق بحقــك منهــا، ق
فقــال: وّجــه َمــْن حيمــل املــاَل، فدفــع إليــه يف ذلــك اليــوم مائــة َألــف 

ــة َألــف درهــم. ــه َأربعائ درهــم وبقيــت علي
 فلــا كان الليــُل هــرَب إىل معاويــة، وطلبه عيٌّ فلــم يقدر عليه، 
فقــال لــه األُســارى مــن بنــي ناجيــة: فقــد جــرى عليهــم العتــق وليس 
لنــا عليهــم مــن ســبيل، وَأمــا مصقلــة فقــد بقــي عليــه هــذا املــال. ثــمَّ 
َأمــر عــّي هبــدم دار مصقلــة، فهدمــْت حتَّــى وضعــت بــاألَرض، 
وكان ُنعيــم بــن هبــرة َأخــو مصقلــة عنــد عــّي بــن َأيب طالــب وِمــن 

خيــار َأصحابــه، فكتــب إىل َأخيــه مصقلــة هبذيــن البيتــن يقــول:
وائببٍل بببن  بكببَر  احلببيَّ  نسبباَء  تركببَت 

وأعتقببَت َسببْبيًا مببن لببؤيِّ بببِن غالببِب
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ببٍد حممَّ بعببد  النبباِس  خببَر  وفارقببَت 
ذاهببِب))) حَمالببَة  ال  قليببٍل  ملبباٍل 

ومل يبــَق بالعــراق َأحــٌد مــن ربيعــة إالَّ وذكــر مصقلــة بــن هبــرة 
بــكلِّ قبيــح إذ فــارق عليَّــًا وصــار إىل معاويــة، فأنشــأ مصقلــُة يقــول:

العببرا أهببُل  عبباَب  َلِئببْن  َلَعْمببري 
ناجَيببْه بببين  عتبباَق  علببيَّ  ِق 

ِرّقُهببْم ِعْتِقِهببْم  مببن  ألْعَظببُم 
عالَيببْه بعْتِقِهببُم  ببي  وَكفَّ

إلْعتاِقهببْم   فيهببْم  وزاَيببْدُت 
غالَيببْه الُعَلببى  إنَّ  وغاليببُت 

)1( ُيريــُد بنــي ناجيــة، وهــم ولــد ســامة بــن لــؤي بــن غالــب، وكانــت ناجيــة بنــت جــرم 
ــرف  ــذي ع ــؤي ال ــن ل ــامة ب ــن س ــارث ب ــن احل ــت ب ــد البي ــي ُأمُّ عب ــم،  وه ــان أمه ــن رب ب
ــه  ــد موت ــب، وبع ــده غال ــي ُأمُّ وَل ــؤي وه ــن ل ــامة ب ــت س ــة حت ــت ناجي ــة، وكان ــن ناجي باب
خّلــف عليهــا احلــارث بــن ســامة، وهــو نــكاح مقــت وقــد حّرمــه اإلســام بقولــه تعــاىل 
ــُه َكاَن َفاِحَشــًة َوَمْقًتــا َوَســاَء  )َوال َتنِْكُحــوا َمــا َنَكــَح آَباُؤُكــْم ِمــَن النَِّســاِء إاِل َمــا َقــْد َســَلَف إِنَّ

ــاء /22(.  ــورة النس ــبِيا(. )س َس
ينظر: جهرة النَّسب للكلبي:113ـ114، جهرة أنساب العرب:173. 
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خلببوٍة علببى  لَنفِسببي  وقلببُت 
ناجَيببْه معببي  الذيببَن  وَصحببي 

يقتلببوا أْن  القببوم  علببى  أخبباُف 
قاسببيْه حيَّببٌة  وصاحبُهببْم 

ريُقهببا ومَشببى  َنَهشببْت  إذا 
هاويببْه هلببا  الّسببليِم  فببأمُّ 

نفثببًة هببا  ُسَّ َنفَثببْت  فببإْن 
راقيببْه ِمببْن  اليببوَم  هَلببا  أْن  َفَمببا 

وُمْسببتوطٌن أْمببٌن  وبالّشببام 
عاويببْه أْكُلببٌب  ببنى  السَّ وأهببُل 

ناجيببْه َبببيِن  َسببَبايا  يف  وَكببْم 
ِمببَن الّنبباِس ببباٍك ومببْن باكيببْه

بهببا سببيجزي  هْنببٍد  اْبببُن  وهببذا 
حازيببْه بهببا  قريببٍش  وُعْلَيببْا 

أياُمُهببا ربيَعببُة  كببذاَك 
باقيببْه َمكارِههببا  ُأمببوُر 
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مُلْسببَتعتٌب علببّي  يف  ومببا 
اجلائيببْه هببذه  سببوى  مقبباٍل 

ــه مــن  فلــا فــرغ ُنعيــم مــن شــعره َأقبــَل إىل جاعــة مــن بنــي عمِّ
ــات مــن  ــه قــد وردت عــيَّ هــذه األَبي ــل فقــال: إنَّ ــن وائ ــي بكــر ب بن
ــراق،  ــوع إىل الع ــبُّ الرج ــه حي ــت َأنَّ ــد علم ــة، وق ــي مصقل ــد َأخ عن
وَأنــا واهلل ُمســتحي مــن َأمــر املؤمنــن َأن ُأكلِّمــُه فيــه، ولكــن ُأحــبُّ 
ــر  ــن رأي َأم ــك ع ــن ذل ــم، وليك ــن جيعك ــًا ع ــه كتاب ــوا إلي َأن تكتب

ــن. املؤمن
 فاجتمــع نفــر مــن ربيعــة إىل عــيٍّ )ريض اهلل عنــه(  فقالــوا: يــا 
ــَم بــَن هبــرة  ُمســتحي منــك ملــا فعــل مصقلــة  َأمــر املؤمنــن إنَّ ُنعي
َأخــوه، وقــد َأتانــا اخلــر اليقــن بــأنَّ مصقلــة ليــس يمنعــه مــن 
الرجــوع إىل العــراق إالَّ احليــاء، ومل ينبســط منــذ خــرج مــن العــراق 
ــا مثــل مصقلــة  علينــا لســانًا وال يــدًا، وال نحــبُّ َأن يكــون رجــًا منَّ
عنــد معاويــة، فــإْن َأذنــَت لنــا كتبنــا إليــه كتابــًا مــن جاعتنــا وبعثنــا إليه 
ــه َأن يرجــع! فقــال عــّي )ريض اهلل عنــه(: اكتبــوا مــا بــدا  رســوالً فلعلَّ

لكــم ومــا َأراكــم تنتفعــون بالكتــاب.
 فقــال احلَُضــُن بــن منــذر الّســدويّس: يــا معــرَش بنــي بكــٍر بــن 
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وائــل! إنَّ َأمــر املؤمنــن قــد أذَن لكــم يف الكتــاب فقلــدوين كتابكــم، 
فقالــوا: قــد فعلنــا ذلــك فاكتــب مــا بــدا لــك.

 فكتَب إليه احلَُضن بن امُلنذر:
 أمــا بعــد، يــا مصقلــة ! فــإن كتابنــا هــذا إليــك مــن جاعــة بنــي 
ــك  ــة رىًض من ــق بمعاوي ــك مل تلح ــا بَأنَّ ــد علمن ــل، وق ــن وائ ــر ب بك
بدينــه وال رغبــًة يف دنيــاه، ومل يقطعــك عــن عــيٍّ طعــٌن فيــه وال رغبــٌة 
ــه  ــَت عن ــمَّ ضعف ــًا ث ــه بدي ــت في ــرًا قوي ــطت أم ــك توسَّ ــه، ولكن عن
ــة،  ــال وَأحلــق بمعاوي ــوُز بامل ــك قلــت َأف ُل َأمــرَك َأنَّ َأخــرًا، وكان َأوَّ
كاســك بربيعــة، وال  ــام بالعــراق، وال السَّ وَلعمــري مــا اســتبدلت الشَّ
ــن اهلل  ــوُن م ــا يك ــَد م ــا، وإنَّ َأبع ــًا هب ــت ذنب ، وال أصب ــيٍّ ــة بع معاوي
ــك  ــَر ل ــد ُغِف َك فق ــْرِ ــع إىل ِم ــة، فارج ــن معاوي ــون م ــا يك ــرُب م َأق
نــُب ومُحِــَل عنــَك الثُّقــُل، واعلــْم بــأنَّ رجعتــك اليــوم خــٌر منهــا  الذَّ
ــك  ــَب علي ــد غل ــوم، وإْن كان ق ــا الي ــر منه ــس خ ــت َأم ــدًا، وكان غ
احليــاُء مــن َأمــر املؤمنــن فــا أنــت فيــه أعظــم مــن احليــاء، فقبــح اهلل 

ــًا وال آخــرة والســام. إمــرءًا ليــس فيــه دني
 ثمَّ أثبَت يف أسفل الكتاب هذه األَبيات:
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ُمْرِشببدا  اهلِل  مببَن  َتْعببدْم  ال  أمْصَقببُل 

وال زلببَت يف َخْفببٍض مببَن الَعيببِش أْرَغببدا

وإْن ُكْنببَت َقببد فارقببَت قوَمببَك ِخْزَيببًة 

الَيببدا َرْهطببَك  إىل  ببانئ  الشَّ بهببا  ببدُّ  َيُ

َكَفْيَتببُه أْمببٌر  نبباَب  مببا  إذا  وُكنببَت 

دا وُشببهَّ غائبببنَي  اً  ُطببرَّ َربْيَعببَة 

َكريَهببًة  يببوٍم  كلَّ  َعنهببا  ُتدافببُع 

امُلَهنَّببدا فيببَح  والصَّ الَعوالببي  ُصببدوَر 

وائببٍل  بببُن  َبْكببُر  للعليبباِء  ُيَناديببَك 

َيببدا جارحببٍة  كلِّ  يف  هلببا  َفتْثببين 

فكنببَت أقببلَّ النَّبباِس يف النَّبباِس الئَمببًا 

دا ُمَعببدَّ َخببراً  النَّبباِس  يف  وأكثَرُهببْم 

يُبببُه جُتِ ُصْعلوكنببا  إىل  ببفُّ  خَتِ

سببيِّدا َربْيَعببِة  يف  بهببذا  فُكنببَت 
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ببرَف دوَنببُه  ِسببِن الطَّ فارقببَت مببْن قببد ُيْ

ببدا مَّ حُمَ النَّببيَّ  وعاَديببَت  ِجَهبباراً 

ًة  َغببْرَ الَقْتببَك  األيبباُم  تكببِن  فببإْن 

ُقببِم اآلَن ِفاْرِجببْع ال َتُقوَلببْن َغببَداً َغببَدا

وال َتببْرَض باألَمببِر الببذي هببو َصائببٌر

موِعببدا القياَمببَة  اهلُل  َجَعببَل  َفَقببد 

ــِن هبــرة وقــرأُه ونظــَر  ــَة ب ــاُب عــى مصقل فلــا ورد هــذا الكت
يف الشــعِر، أقبــل عــى الّرســول فقــال: هــذا كاُم احلَُضــِن بــِن امُلنــذر، 
وشــعُرُه مل يشــبه كاَم أحــٍد مــن النــاس، فقــال لــه الّرســوُل: صدقــَت 
ــِق اهللَ يــا مصقلــُة ! وانظــْر فيــا خرجــَت منــُه  هــذا كاُم احلُضــن، فاتَّ
وفيــا رصَت إليــه، وانظــْر مــن تركــت ومــن أخــذت، ثــمَّ اقــِض بعــد 
ذلــك عــى هــواك، أيــن الشــاُم مــن العــراق! وأيــن معاويــُة مــن عــيٍّ ! 
وأيــن املهاجــروَن واألَنصــاُر مــن َأبنــاء الطُّلقــاِء واألَحــزاِب ! وَأنــت 

ــام َتتَّبــُع. بالعــراق ُتتََّبــُع وَأنــت بالشَّ
ــذ  ــمَّ َأخ ــيٍء، ث ــه ب ــم يب ــول فل س ــن الرَّ ــُة ع ــكَت مصقل فس
ــا  ــُة: ي ــه معاوي ــال ل ــعَر، فق ــمَعُه الّش ــَة وأس ــه معاوي ــى ب ــاَب فأت الكت
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مصقلــة! َأنــت عنــدي غــر ظنــٍن، فــإذا أتــاك يشٌء مــن هــذا فأخفــِه 
ــاَء اهللُ. ــك إْن ش ــُل ذل ــال: أفع ــاِم، فق ــِل الش ــن أه ع

ــا  ــا َأخ ــه: ي ــال ل ــول فق س ــى الرَّ ــل ع ــُة وأقب ــَع مصقل ــم رج ث
ــا هربــُت بنفــي مــن عــيٍّ خوفــًا منــه، وال واهللِ مــا  بنــي بكــٍر! إينِّ إنَّ
ــه  ــُم أنَّ ــًا أعل ــه حرف ــط ّفي ــُت ق ــه، وال قل ــه وال َذمِّ ــُق لســاين بعيب ينطل
يســوءُه ذلــك، وقــد أتيتنــي هبــذا الكتــاِب فخــِذ اجلــواَب إىل قومــك.

سوُل: أفعل ذلك واكتْب ما بدا لك. فقال الرَّ
)فكتب قائًا( 

أمــا بعــُد، فقــد جــاءين كتابكــم فقرأُتــه وفهمُتــه، فأخركــم 
ــه مــن مل ينفعــه القليــُل يــّرُه األكثــُر، وإّن الــذي قطعنــي مــن  أنَّ
عــيٍّ وَأمالنــي إىل معاويــَة ليــس خيَفــى عليكــم، وقــد علمــُت أيّن لــو 
رجعــُت إليكــم لــكان ذنبــي مغفــورًا وُثقــي حممــوالً، ولكنــي َأذنبــُت 
إىل عــيٍّ ذنبــًا وصحبــُت معاويــَة، فلــو رجعــُت إىل عــيٍّ ألبديــُت غّيــًا 
هلــا خيانــٌة وآخرهــا غــدٌر،  واحتملــُت عــارًا، وكنــُت بــن لومتــِن َأوَّ
ــه هــذا  ــُة واســتوى ل ــَب معاوي ــإْن غل ــم بالشــام، ف ــي قلــت أقي ولكن
األَمــر فــداري العــراُق، وإن غلــَب عــّي )ريض اهلل عنــه( فــداري 
الــّروُم، وفراقــي عليَّــا عــى بعــض العــذِر َأحــبُّ إيلَّ مــن فــراق معاويَة 

ــر، والســام. ــي إليكــم طائ ــُب منّ وال عــذَر يل، والقل
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 ثمَّ كتب يف َأسفل الكتاب هبذه األَبياِت:

َهببا ُخفُّ َأسببَلم  األْدَمبباِء  راكببَب  أَيببا 

بابببِل َأرَض  َتببرْد  حتَّببى  وغاُرُبهببا 

رَسببالًة العببراِق  َأْهببِل  إىل  َأِلْكببين 

َوُخببصَّ بهببا ُحييببَت َبْكببَر بببِن وائببِل

إنَّببيِن ربيعببَة  ُعْلَيببا  ِبهببا  وُعببمَّ 

وناعببِل حبباٍف  خببَر  َعِلّيببًا  تركببُت 

علببى َعْمببِد عببنِي غببِر عائببِب َذْنبببِه

قائببِل مقالببَة  فيببه  سببامٍع  وال 

معيشببٍة أدنببى  بالّشبباِم  طالبببًا  وال 

ومببا اجلببوُع مببن ُجببْوِع العببراِق بقاتببِل

فكيببَف بقائببي بعببَد سبببعنَي حّجببًة

ومبباذا َعسببى َغببر الليالببي القالئببِل

نعمببًة اهلُل  لببه  َأْهببدى  إذا  َأقببوُل 

هببُر زدُه مببن َمزيببِد الفضائببِل َبببدا الدَّ
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ُثقاتببِه مببن  امببرءاً  كنببُت  ولكّنببين 

الوسببائِل وَأْهببِل  ببورى  الشُّ يف  ُم  ُأقببدَّ

ليقيلببه يكببْن  مل  َذْنبببًا  فأذنبببُت 

بعلمببي وقلببُت الليببَث ال َشببكَّ آجلببي

عنببَدُه العقوبببِة  َقببْدُر  مببا  َأْدِر  ومل 

سوى القتِل قد َأيقنُت أْن ليَس قاتلي

ُمْفببردًا وأفببردُت حَمزونببًا وخّليببُت 

ببْت َحَبائلببي ببدْت نبباري َورثَّ وقببد َخَ

وإّنببُه داٌر  الشببام  إالَّ  َيببُك  ومْل 

قابببِل دوِن  ِمببْن  باَليببِل  ملوِطِئهببا 

حبشاشببٍة هاربببًا  إليببه  َفِسببرُت 

مببن النَّفببِس َمْغمومببًا كثببَر البالبِل

بباموَن مببينِّ َنقيَصببًة ومْل َيْسببمِع السَّ

َنببى َأناملببي ببِن ُيْ وال َفشببلْت مببن ُيْ
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ــَن أِخ َأن  ــا اب ــك ي ــال: علي ــول وق س ــاَب إىل الرَّ ــع الكت ــم دف ث
ســوُل: نعــم إينِّ  ــه الرَّ تســأَل َأهــَل الشــاِم عــن قــويل يف عــّي، فقــال ل
قــد ســألُت عــن ذلــك فــا َحكــوا إالَّ جيــًا، فقــال مصقلــُة: فــإينِّ واهللِ 

ــى َأمــوت. عــى ذلــك حتَّ
ــن  ــُه إىل احلَُض ــِة فدفَع ــاب إىل الكوف ــوُل بالكت س ــع الرَّ ــمَّ رج ث
ــوا  ــّي: ُكّف ــال ع ــاه، فق ــرأه إي ــًا فأق ــه علّي ــى ب ــمَّ َأت ــرأُه ث ــذر فق ــِن امُلن ب
ــى يمــوَت، فقــال  ــه ليــس براجــٍع إليكــم َأبــدًا حتَّ عــن صاحبكــم فإنَّ
احلُضــُن: يــا َأمــَر املؤمنــَن ! واهللِ مــا بــه احليــاُء ولكــنَّ الرجــوَع قــد 

ــدُه اهلل)1(. ــه وأبع ــا عن كففن
)7( خُر استشارِة يزيد بن املهّلب احلَُضَن بَن املنِذِر:

ــِب َعــْن ُخَراَســاَن، َوَكاَن َســَبُب  ــَن امْلَُهلَّ ــاُج َيِزيــَد ْب َعــَزَل احْلَجَّ
ــاَج َوَفــَد إىَِل َعْبــِد امْلَِلــِك، َفَمــرَّ يِف َطِريِقــِه بَِراِهــٍب  ــاُه َأنَّ احْلَجَّ َعْزلـِـِه إِيَّ
َفِقيــَل َلــُه: إِنَّ ِعنـْـَدُه ِعْلــًا. َفَدَعــا بـِـِه َوَســَأَلُه: َهــْل جَتِــُدوَن يِف ُكُتبُِكــْم َمــا 
ــاَل:  ى َأْم َمْوُصــوٌف ؟ َفَق ــاَل: ُمَســمًّ ــْم. َق ــاَل: َنَع ــِه َوَنْحــُن؟ َق ــْم فِي َأْنُت

ة بشــعر وُأخــرى  ــًا مــرَّ ق ــوح 244/4 ـ 249، وجــاء متفرِّ ــاب الفت )1( اخلــر بتامــه يف: كت
بغــر شــعر يف: تاريــخ الطــري 5/ 114 مــا بعدهــا، الغــارات ص 246، الكامــل يف 
التاريــخ 2/ 719، مــروج الذهــب 2/ 453، تاريــخ دمشــق 58/ 271، خمتــر تاريــخ 

ــد 1/ 601. ــن َأيب احلدي ــة الب ــج الباغ ــق 24/ 337، رشح هن دمش
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ــاَل:  ــٍة. َق ــْرِ ِصَف ى بَِغ ــٍم، َوُمَســمًّ ــْرِ اْس ــا بَِغ ــُدُه َمْوُصوًف ــَك َنِج ُكلُّ َذلِ
َفــَا جَتِــُدوَن ِصَفــَة َأِمــِر امْلُْؤِمنِــَن؟ َقــاَل: َنِجــُدُه يِف َزَمانِنَــا: َمِلــٌك 
ــٍل  ــُم َرُج ــاَل اْس ــْن ؟ َق ــمَّ َم ــاَل: ُث ْع. َق ــْرَ ــبِيِلِه ُي ــْم لَِس ــْن َيُق ــَرْع، َم َأْف
ــاِس.  ــِه َعــَى النَّ ُيَقــاُل َلــُه اْلَولِيــُد، ُثــمَّ َرُجــٌل اْســُمُه اْســُم َنبِــيٍّ ُيْفَتــُح بِ
ــُد.  ــُه َيِزي ــاُل َل ــٌل ُيَق ــْم، َرُج ــاَل: َنَع ــِدي ؟ َق ــِي َبْع ــْن َي ــُم َم ــاَل: َأَفَتْعَل َق
ــَذا.  ــْرَ َه ــِرُف َغ ــْدَرًة، اَل َأْع ــِدُر َغ ــاَل: َيْغ ــُه؟ َق ــِرُف ِصَفَت ــاَل: َأَفَتْع َق
ــِب، ُثــمَّ َســاَر َوُهــَو َوِجــٌل ِمــْن َقــْوِل  ــُه َيِزيــُد ْبــُن امْلَُهلَّ َفَوَقــَع يِف َنْفِســِه َأنَّ
ــِب،  ــَد َوآَل امْلَُهلَّ ــُذمُّ َيِزي ــِك َي ــِد امْلَِل ــَب إىَِل َعْب ــاَد َوَكَت ــمَّ َع ــِب. ُث اِه الرَّ
ــْم  ــِك: إيِنِّ اَل َأَرى َطاَعَتُه ــُد امْلَِل ــِه َعْب ــَب إَِلْي ــٌة. َفَكَت يَّ ــْم ُزَبْرِ ُ ُه َأهنَّ ــِرُ َوخُيْ
ــِب، َوَفاُؤُهــْم هَلـُـْم َيْدُعوُهــْم إىَِل اْلَوَفــاِء يِل. َبــْرِ َنْقًصــا بـِـآِل امْلَُهلَّ آِلِل الزُّ
اِهــُب. َفَكَتــَب  ُفــُه َغــْدَرُه َوبـِـَا َقــاَل الرَّ ــاُج خُيَوِّ َفَكَتــَب إَِلْيــِه احْلَجَّ
ــمِّ يِل  ــِب، َفَس ــَد َوآِل امْلَُهلَّ ــْرَت يِف َيِزي ــْد َأْكَث ــَك َق ــِه: إِنَّ ــِك إَِلْي ــُد امْلَِل َعْب
ــِه َأْن  ــَب إَِلْي ــِلٍم، َفَكَت ــَن ُمْس ــَة ْب ى ُقَتْيَب ــاَن. َفَســمَّ ــُح خِلَُراَس ــًا َيْصُل َرُج

ــِه. َولِّ
ــَرْوَن  ــْن َت ــِه: َم ــِل َبْيتِ ــاَل أِلَْه ــُه، َفَق ــاَج َعَزَل ــَد َأنَّ احْلَجَّ ــَغ َيِزي َوَبَل

ــاَن؟ ــَويلِّ ُخَراَس ــاُج ُي احْلَجَّ
، َوَلِكنَّــُه َيْكُتــُب إىَِل َرُجــٍل  َقاُلــوا: َرُجــًا ِمــْن َثِقيــٍف. َقــاَل: َكاَّ
ــٍس،  ــْن َقْي ــًا ِم ــُه، َوَوىلَّ َرُج ــِه َعَزَل ــُت َعَلْي ــإَِذا َقِدْم ــِدِه، َف ــْم بَِعْه ِمنُْك
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ــِلٍم. ــِن ُمْس ــَة ْب ــْق بُِقَتْيَب َوَأْخِل
َفَلــاَّ َأِذَن َعْبــُد امْلَِلــِك يِف َعــْزِل َيِزيــَد َكــِرَه َأْن َيْكُتــَب إَِلْيــِه بَِعْزلـِـِه، 

ــَل َوُيْقبـِـَل إَِلْيــِه. َفَكَتــَب إَِلْيــِه َيْأُمــُرُه َأْن َيْســَتْخِلَف َأَخــاُه امْلَُفضَّ
ــْم  ــُه: َأِق ــاَل َل ، َفَق ــايِشَّ َق ــِذِر الرَّ ــَن امْلُنْ ــُد ُحَضــْنَ ب ــاَر َيِزي َواْسَتَش
ْأِي  ُه َحَســُن احْلـَـاِل َوالرَّ َك، َفإِنَّ ، َواْكُتــْب إىَِل َأِمــِر امُلْؤِمنـِـَن لُِيِقــرَّ َواْعَتــلَّ
ــا  ــِة، َوَأَن ــا يِف الطَّاَع ــوِرَك َلنَ ــْد ُب ــٍت َق ــُل َبْي ــُد: َنْحــُن َأْه ــاَل َيِزي ــَك. َق فِي
ــاُج إىَِل  ــَب احلَجَّ ــُز، َفَأْبَطــَأ، َفَكَت ــَاَف. َفَأَخــَذ َيَتَجهَّ َأْكــَرُه املعصيــة اخْلِ
ــُل َيْســَتِحثُّ َيِزيــَد،  ْيُتــَك ُخَراَســاَن. َفَجَعــَل امُلَفضَّ ــِل: إيِنِّ َقــْد َولَّ امُلَفضَّ
ــَا َدَعــاُه إىَِل َمــا َصنـَـَع  َك َبْعــِدي، َوإِنَّ ــاَج اَل ُيِقــرُّ َفَقــاَل َلــُه َيِزيــُد: إِنَّ احْلَجَّ

خَمَاَفــَة َأْن َأْمَتنِــَع َعَلْيــِه، َوَســَتْعَلُم.
َوَخــَرَج َيِزيــُد يِف َربِيــٍع اآْلِخــِر َســنََة مَخْــٍس َوَثَانِــَن، َوَأَقــرَّ 

ــَل تِْســَعَة َأْشــُهٍر، ُثــمَّ َعَزَلــُه. ــاُج َأَخــاُه امُلَفضَّ احلَجَّ
ــاَج مَلَّــا َفــَرَغ ِمــْن َعبــِد  َوَقــْد ِقيــَل: إِنَّ َســَبَب َعْزلِــِه َأنَّ احلَجَّ
ــَل  ــِب َوَأْه ــَن امْلَُهلَّ ــَد ب ــمٌّ إاِلَّ َيِزي ــُه َه ــْن َل ــَعِث مَلْ َيُك ــِن األَْش ــِن ب مَح الرَّ
ــِب َوَمــْن َمَعُهــْم  ُهــْم إاِلَّ آَل امْلَُهلَّ ــِه، َوَقــْد َكاَن َأَذلَّ َأهــَل الِعــَراِق ُكلَّ َبْيتِ
ــلَّ  ــُه َفَيْعَت ــِه لَِيْأتَِي ــُث إَِلْي ــَراِق، َوَكاَن َيْبَع ــَى اْلِع ــُه َع َف ــاَن، َوَتَوَّ بُِخَراَس
ــاُج إىَِل َعْبــِد امْلَِلــِك ُيِشــُر َعَلْيــِه  َعَلْيــِه بِاْلَعــُدوِّ َواحلُــُروِب، َفَكَتــَب احلَجَّ
ــُد امْلَِلــِك  ــِه َعْب ، َفَكَتــَب إَِلْي ــْرِ َب ُه بَِطاَعتِِهــْم آِلِل الزُّ ــِرُ ــْزِل َيِزيــَد، َوخُيْ بَِع
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َم، َوَقــاَل ُحَضــْنٌ لَِيِزيــَد: َم، َوَســاَق َباِقــَي اخْلـَـَرِ َكــَا َتَقــدَّ بِنَْحــِو َمــا َتَقــدَّ

َفَعَصْيَتببيِن َحاِزًمببا  َأْمببًرا  َأَمْرُتببَك 

َناِدَمببا اإْلَِمبباَرِة  َفَأْصَبْحببَت َمْسببُلوَب 

َصَباَبببًة َعَلْيببَك  ِباْلَباِكببي  َأَنببا  َفَمببا 

َسبباملَِا ِجببَع  ِلَتْ اِعببي  ِبالدَّ َأَنببا  َوَمببا 

: َما ُقْلَت لَِيِزيَد؟ َقاَل: ُقْلُت: َفَلاَّ َقِدَم ُقَتْيَبُة ُخَراَساَن َقاَل حِلَُضْنٍ

َفَعَصْيَتببيِن َحاِزًمببا  َأْمببًرا  َأَمْرُتببَك 

اَلِئَمببا ُكْنببَت  ِإْن  اللَّببْوَم  َأْوِل  َفَنْفُسببَك 

َعَصْيَتببُه َقببْد  َأْن  بباَج  جَّ احْلَ َيْبُلببِغ  َفببِإْن 

ُمَتبببببببَفاِقَما َأْمببببببَرُه  َتببببببْلَقى  َفِإنَّبببببَك 

َقــاَل: َفــَاَذا َأَمْرَتــُه بـِـِه َفَعَصــاَك؟ َقــاَل: َأَمْرُتــُه َأْن اَل َيــَدَع َصْفــَراَء 
َواَل َبْيَضــاَء إاِلَّ مَحََلَهــا إىَِل اأْلَِمــِر. َقــاَل َبْعُضُهــْم: َفَوَجــَدُه ُقَتْيَبــُة حــن 

ُه َقاِرًحــا. فــرَّ
َــا  ــاُج إىَِل َيِزيــَد: اْغــُز َخــَواِرْزَم، َفَكَتــَب: إهِنَّ َوِقيــَل: َكَتــَب احلَجَّ
ــَتْخِلْف  ــاُج: اْس ــِه احلَجَّ ــَب إَِلْي ــِب. َفَكَت ــِديَدُة اْلَكَل ــَلِب، َش ــُة السَّ َقِليَل
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ــاُج: اَل  ــَب احلَجَّ ــَواِرْزَم. َفَكَت ــُزَو َخ ــُد َأْن َأْغ ــَب: إيِنِّ ُأِري ــِدْم. َفَكَت َواْق
ــُه َأْهُلَهــا َوَأَصــاَب  َــا َكــَا َذَكــْرَت. َفَغــَزا َومَلْ ُيطِْعــُه، َفَصاحَلَ َتْغُزَهــا َفإهِنَّ
ثَِيــاَب  َفَأَخــُذوا  َبــْرٌد،  ـاَس  النَـّ َوَأَصــاَب  ــَتاِء،  َوَقَتــَل يِف الشِّ َســْبًيا، 
ــاُج َأِن اْقــِدْم. َفَســاَر  ــْبُي، َفَكَتــَب إَِلْيــِه احلَجَّ ى، َفــَاَت َذلـِـَك السَّ اأْلرَْسَ
َياِحــَن وكان يزيــُد  إَِلْيــِه، َفــَكاَن اَل َيُمــرُّ بَِبَلــٍد إاِلَّ َفــَرَش َأْهُلــُه الرَّ
ــن  ــرَج م ــَن وخ ــٍس وَثان ــنة مَخ ــَزل س ــن، وع ــن وثان ــنة اثنت ويل س

ــة.)1( ــٍس ووىل قتيب ــنة مخ ــر س ــع اآلخ ــان يف ربي ُخراس
ما يروى عنه من اأَلخبار:

ملــا هــّم املنصــوُر بقتــِل َأيب مســلٍم ســقَط بــن االســتبداِد برأيــِه 
واملشــاورة فيــه، فــأرَق ليلَتــُه يف ذلــك، فلــّا أصبــَح دعــا بإســحاِق بــِن 
ــي  ــذي َأخرتن ــِك ال ــَث املل ــي حدي ــه: حّدثن ــال ل ــّي وق ــلم العقي مس

عنــه بحــّران.
 قــال: َأخــرين َأيب عــن احلَُضــِن بــِن امُلنــذر َأنَّ َملــكًا مــن ُملــوِك 
فــارَس يقــاُل لــه ســابوُر ذو األَكتــاف كان لــه وزيــٌر ناصــٌح قــد اقتبــَس 

)1( تاريــخ الطــري 6/ 393، ومــا بعدهــا جتــارب اأُلمــم البــن مســكويه 2/ 370، 
ــن  ــن ب ــه )ُحص ــدون 69/3، وفي ــن خل ــخ اب ــخ 3/ 521- 522، تاري ــل يف التاري الكام

ــذر( ــن املن ــن ب ــه )ُحص ــان 345/3، وفي ــات األَعي ــذر(، وفي املن
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يــِن، فوّجهــُه ســابوُر  َأدبــًا مــن َأدِب امللــوِك وشــاَب ذلــك بفهــٍم يف الدِّ
داعيــًة إىل َأهــِل خراســان، وكانــوا قومــًا عجــًا يعّظمــوَن الدنيــا 
ــٍل  ــكلِّ َذلي ــٌة، ول ــٍف َصول ــكلِّ َضعي ــال: ل ــِن، وكان يق ــًة بالدي جهال
ــًا  ــَح، اســتحالْت َحرب ــي لّق ــوِر الت ــْت َأعضــاُء األَم ــا تامَحَ ــٌة. فل َدول
ــم، والنَّباهــُة إىل  َعوانــًا شــالْت أســافَلها بَأعاليهــا فانتقــَل الِعــزُّ إىل َأذهلِّ
ــًا، فلــّا اْستوَســَقْت لــه البــاُد بلــَغ ســابور  َأمخِلِهــم، فارشبــوا لــه حّب
َأمرهــم و مــا َأحــال عليــه مــن طاعتهــم، ثــمَّ مل يأمــْن زواَل القلــوِب 

وَغــدراِت الــوزراِء، فاحتــاَل يف قطــِع رجائــه عــن قلوهِبــم،
وكان يقال:

جاِء مبببثِل يأٍس                 وما قبطُع الرَّ
                                تبببادُهُه القبببلوُب عبلى اْغبِتاِر

ــه برؤســاِء َأهــِل خراســاَن  ــد وروِدِه علي ــِه عن ــَم عــى قتل َفصمَّ
وفرســاهِنم، فلــم يرعهــم إالَّ ورأســُه بــن َأيديــم، فوقــَف هبــم بــن 
ــابور  ــِة س ــوَة بطاع ع وا الدَّ ــَتتِمُّ ــرأوا َأْن َيس ــِة، ف جع ــأي الرَّ ــِة ون الغرب
ــادروه  ــِة، وتب ــِك والطاع ــه بامُلل ــوا ل ــِة، فأذعن ــن الفرق ــوُه م ويتعوض

ــِه. ــَف َأنِف ــاَت حت ــى م ــم حت ــِة، َفَمَلَكُه ــع النَّصيح بمواض
 فأطرق املنصوُر ملّيًا ثمَّ رفَع رأسه يقول: 
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لببذي احِلْلببِم قبببَل اليببوِم مببا َتقببَرُع الَعَصا

ِلَيْعَلَمببا إالَّ  اإلنَسبباُن  ُعّلببَم  ومببا 

وَأمــر إســحاَق باخلــروج ثــمَّ دعــا بــَأيب مســلم، فلــاَّ دخــل إليــه 
نظــَر إليــه وقــال: 

قببد اكَتنَفْتببَك خبباّلٌت ثببالٌث

َجَلببْنَ عليببَك حمببذوَر احِلَمبباِم

خالُفببَك وامتناُنببَك يزدهيببين  

الِعظبباِم للَجَماهببِر  وقببوُدَك 

ــيوف، فلــّا رآهــم أبــو  ثــمَّ وثــَب إليــه ووثــَب حشــُمُه بالسَّ
مســلم وثــب، فبــدَرُه املنصــوُر فرَبــُه رضبــًة طرَحــُه ثــم قــال: 

ِبهببا َتْسببِقي  كنببَت  بببكأٍس  اْشببَرْب 

الَعلَقببِم ِمببَن  احَلْلببِق  يف  َأَمببرَّ 

ُيْقَتَضببى ال  ْيببَن  الدَّ َأنَّ  َزَعْمببَت 

ببرِم ُمْ َأبببا  فاْسببَتوِف  َكَذْبببَت 
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ثــمَّ َأمــر فحــزَّ رأَســُه وبعــَث بــه إىل َأهــِل خراســاَن وهــم ببابــه، 
فجالــوا جولــة ســاعة ثــمَّ ردعهــم عــن َشــَغبهم انقطاعهــم عــن 
بادهــم وإحاطــة األَعــداء هبــم، فذّلــوا وســّلموا لــه، وكان إســحاُق 

ــال: ــوَر ق إذا رأى املنص

إاّل األمثبباَل  لببك  أْحببذو  ومببا 

ِمثبباِل))) علببى  َحببَذوَت  إْن  لتحببذو 

ِشعُرُه

)1( قال احلَُضُن بُن امُلنِْذِر خُماطبًا ُقَتْيَبَة بِن ُمسِلم الباهّي:
)من الكامل(

أُقَتْيببَب إنَّببَك قببد أَتْيببَت َعظيَمببًة

امَلْهببَرُب أيببَن  أيببَن  ُقَتيبببُة  فاْنُظببْر 

أْصَبْحببَت ناِكببَث َبْيَعببٍة أَعَطْيَتهببا

َطوعببًا َفجْلببُدَك للِخالفببِة أْجببَرُب

البيان والتبين 3: 367- 370، التذكرة احلمدونية 1/ 417  )1(
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والببذي يُبببَك  ُنِ ال  فإنِّببا  َمْهبباًل 

أْعَجببُب ُأُمببوِرَك  َتْدعببو إليببِه مببْن 

مببا اْبببُن امُلَهلَّببِب بالببذي ُيببْزَرى بببِه

ُمَتَغلِّببُب َأْمببِرِه  يف  وال  َنْقببٌص 

وألْنببَت َأْحَقببُر والببذي َأنببا َعْبببُدُه

َتَتَذْبببَذُب ببٍة  َبقَّ مببن  َعْينببِه  يف 

ببا َ فاْنُظببْر ِلَنْفِسببَك يببا ُقَتْيَبببُة َفُرمبَّ

ببِفْيُه َفَضبباَق عنببُه امَلْهببَرُب  َنَظببَر السَّ

أُقَتْيَب َقد َكَسَبْت َيداَك َخِطْيَئًة

فاْهببِرْب ُقَتْيَبببُة َأيببَن منببُه امَلْهببَرُب

وألْنببَت َأْحَقببُر والببذي َأنببا َعْبببُدُه

َتَتَذْبببَذُب ببٍة  َبقَّ مببن  َعْينببِه  يف 
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التخريج: 

 كتاب الفتوح 7/ 168 
االول  289/8)البيتــان  للبــاذري  األرشاف  َأنســاب 

مــس(. واخلا
بعّي)1(: )2( قال احلَُضُن يف مالِك بن َمْسَمِع الرَّ

)من الطويل(

ِلَقْوِمببِه َخببْرٌ  بباَن  َغسَّ َأِبببي  َحَيبباُة 

بببا وَجرَّ اأُلُمببوَر  َقبباَس  قببد  َكاَن  ملَببْن 

َمَضببى ولببو  عليببِه  َأحيانببًا  وَنْعتببُب 

أْعَتبببا الّنبباِس  ِمببَن  الباقببي  علببى  َلُكّنببا 

)1( مالــك بــن َمســَمع بــن شــيبان بــن شــهاب البكــرّي الربعــّي، َأبــو غســان.  ولــد يف عهــد 
ــًا  ــه، مقّدم ــة يف زمان ــيِّد ربيع ــرة وكان س ــوه الب ــن وج ــه(، م ــه وآل ــى اهلل علي ــيِّ )ص النب
رئيســًا.  كان يف جلــة َمــن انصــفَّ إىل خالــد بــن عبــد اهلل بــن خالــد بــن أســيد، حــن قــدم 
ــرب  ــر، فه ــن الزب ــب ب ــه مصع ــر، فقاتل ــن الزب ــد اهلل ب ــة عب ــا بيع ــة، ناكث ــن مك ــرة م الب
إىل الشــام ســنة 71هـــ، تــويف يف أّول خافــة عبــد امللــك بــن مــروان بالبــرة ســنة 73هـــ، 
وعقبــه كثــر. وكان َأعــور، ذهبــت عينـُـه يف معركــة اجلفــرة  بالبــرة. كان يأمــر النــاس بعــد 
واقعــة الطــف بتجديــد البيعــة ليزيــد بــن معاويــة. ينظــر: تاريــخ الطــري 110/5، تاريــخ 

ــخ دمشــق 497/56. ــي، 465/6، تاري اإلســام للذهب
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التخريج:

تاريــخ دمشــق 56/ 498 وفيــه )اعتبــار بــدالً مــن أعتبــا، وهــو 
ــأ مطبعي(. خط

خمتر تاريخ دمشق 24/ 68.
الشــعور بالعــور 1/ 261 و األعــام 5/ 265 )فيهــا البيــت 

ل فقــط(. األوَّ
)3( قاَل يف َمقَتِل ُقَتْيَبَة بِن ُمسِلم:

)من الطويل(
ببٍد)2( َتَعبباورا)3( َأمْل َتببَر َجْهَمببًا)1( وابببَن َنْ

امُلَتببوَِّج اهُلَمبباِم)4(  َرأَس  بَسببْيفيِهَما 

ــّي. كان  ــْعنَة اجلعف ــن َس ــة ب ــن معاوي ــك ب ــن مال ــس ب ــن قي ــر ب ــن َزْح ــم ب ــو َجْه ــم: ه )1( َجْه
ه املدائــن. وكان َجْهــُم مــع قتيبــَة بــن  والــده مــن َأصحــاب اإلمــام عــي )عليــه الســام(، ووالَّ
مســلم بخراســان وويل ُجرَجــان بعــد فتحهــا. اإلصابــة 520/2، الكامــل يف التاريــخ 17/5 . 

)2( ابــن َنجــد ٍ: هــو ســعد بــن َنجــد األزدي، وقيــل ســعد بــن َأيب َنجــد، وقيــل ســعد بــن 
ــري 515/6. جمــد، مــن أصحــاب املغــرة بــن املهلــب.  تاريــخ الطَّ

ب واحدًا بعد واحٍد. )3( َتَعاَورا: َتَعاَوَر القوُم فانًا إذا تعاونوا عليه بالرَّ

)4( اهلام: العظيم اهلّمة.
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ومببا َأْدَركببْت يف َقْيببِس عيببالَن)1( ناَرهببا 
َمْذِحببِج بَأْسببَياِف  إالَّ  َشببْنَفٍر)2(  بنببو 

وَغِرهببْم  الَعتيببِك)3(  بِفتَيبباِن  وإالَّ 
هببِج)4( أْدَعببِج)5( ِمببَن اأَلزِد يف َداٍج مببَن الرَّ

أتاهببا ابببُن َزْحببٍر)6( َبْعدمببا َهبببَّ مجُعهببا  

)1( قــول الشــاعر )أدركــت يف قيــس بــن عيــان...( إّنــا أراد أنَّ قتيبــة بــن مســلم الباهــي 
هــو مــن )قيــس عيــان(.

ــنفرة: الّرجــل الســيئ اخللــق. وأقــول: رّبــا َأراد الشــاعر بقولــه  ــنفر والشَّ )2( بنــو َشــنَْفر: الشَّ
)بنــو َشــنَْفر( نســبة إىل الشــاعر َعْمــرو بــن مالــك األزدي العــّداء امللّقب بـ)الّشــنفرى(.

)3( )فتيان العتيك( هم بنو عتيك من ربيعة.

هج: الغبار، الّسحاب الّرقيق كأّنه غبار. )4( الرَّ

)5( اأَلدعج: الّرجل شديد الّسواد، وقيل شديد سواد العن.

ــاس  ــغ الن ــد َأن بل ــة، بع ــل قتيب ــر بقت ــو اآلم ــره. وه ــّدم ذك ــُم املتق ــو َجْه ــر: ه ــن َزْح )6( اب
فســطاط قتيبــة وقطعــوا َأطنابــه وجــرح قتيبــة. قــال جهــم بــن زحــر لســعد بــن نجــد: انــزل 

ــزَّ رأســه )الكامــل 76/4(. ــزل ســعد، فشــقَّ الفســطاط واحت فُخــذ رأســه. فن
وجــاء يف كتــاب الفتــوح 7/ 181: )طعنــه جهــم بــن زحــر ورضبــه ســعد بــن نجــد، ويقــال 
أهّنــا جيعــًا رضبــاه فقتــاُه(. ويف جــرة النســب 220:)قاتــُل قتيبــة بــن مســلم الباهــي وهــو 

وكيــع بــن حســان بــن َأيب ُســود بــن كلــب التميمــّي( 
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املَتوَِّهببِج هببا  َحرِّ يف  فباَشببَرها 

جبيَنببُه كأنَّ  ُغدانببّي)2(  أَصببّم)1( 
َمِج)5( اَجُة)3( َنْفٍس)4( يف أديٍم مُمبَببجْ ُمَ

التخريج: 

كتاب الفتوح 7/ 171. 
األنســاب للصحــاري 1/ 248وفيــه )أمل تــَر ســعدًا وابــن 
رمــز تعــاورا( و)ثأرهــا( بــدالً مــن )نارهــا(، و)ويارّشهــا( بــدالً مــن 
ــر. ــت األَخ ــال البي ــع إغف ــوزن، م ــتقيم ال ــا اليس ــا( ومعه )فبارشه

وُترَوى يف:
عر يف خراسان 1/ 94: تاريخ الطَّري 6/ 517، والشِّ

َتَعبباورا  َزْحببٍر  واْبببَن  َسببْعٍد  اْبببَن  وإنَّ 

جاع، اجلريء املايض. )1( أصّم: الشُّ

)2( غدايّن: املمتلئ شبابًا، الغّض، النَّاعم. وقيل التثنِّي واالسرخاء. 

اَجُة اليء: عصارُته. )3( جمَُ

)4( النِّْفُس: احلر.

)5( املمجمُج: كثر اللحم.
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امُلَتببّوِج اهُلَمبباِم  رأَس  َبَسببْيَفيهما 

وجئُتببُم  َزْحببٍر  باْبببِن  جئنببا  َعشببيََّة 
بأْدَغببَم)1( َمْرُقببوِم)2( الذراعببنِي َدْيببَزِج)3(

جبيَنببُه كأنَّ  ُغدانببّي  أَصببمَّ 
ْجَمِج )6( لطاخُة)4( نقٍس)5( يف أدْيٍم مُمَ

وُترَوى يف: بغية الطلب: 6/ 2831:

َتَعبباَوَرا  َنببٍد  واْبببَن  َزْحببراً  َتببَر  أمْل 

ــه،  ــِل َأْنِف ــن ِقَب ــم م ــْن يتكلَّ ــم: َم ــان . واأَلدغ ــه الّدغ ــف، وجع ــود األن ــم: اأَلس )1( اأَلدغ
. وقيــل: َأدغَمــُه: ســّوَد وجهــه، وَأرغَمــُه: َأســخَطُه. وَأدغــم الفــرس اللجــام:  وهــو األََخــنُّ

ــِه.  َأدخلــه يف فِي
 والّدغمــة والّدغــم مــن ألــوان اخليــِل، أن يــرب وجهــه وجحافلــه إىل الســواد خمالفــًا للــون 

ســائر جســده ويكــون وجهــه ممــا يــي جحافلــه أشــّد ســوادًا مــن ســائر جســده.

)2( املرقوم: املخطّط بسواد.

)3( ديزج:  الفرس اأَلدغم واألنثى الّدغاء، وهي تسمية أعجمية.

)4( اللطاخة: البقعة.

س: ما يكتب به. )5( النقَّ

)6( املمجمُج: كثر اللحم.
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امُلَتببّوِج اهُلَمبباِم  َرأَس  ِبَسببيِفْيِهما 

ومببا َأدَركببْت يف َقْيببِس َعْيببالَن ِوْتَرهببا 

ِمْذحببِج بَأْسببياِف  إاّل  ِمْنَقببر)1(  َبُنببو 

وجْئُتببم  ببٍد  َنْ باْبببِن  ِجْئَنببا  َعشببّيَة 

َدْيببزِج راَعببنِي  الذِّ َمرقببوِم  بأْدَعببَج 

جبينببه  كأنَّ  ُغببَدايِفّ)3(  أَسببّك)2( 

ْجَمببِج مُمَ َأِديببٍم  يِف  ِنْفببٍس  اَجببُة  َمَ

وورد البيت الثالث يف تاج العروس مادة )دغم(: 

وِجْئُتببم َزْحببٍر  باْبببِن  جبباؤوا  َعِشببيََّة 

َدْيببَزِج راعببني  الذِّ َمْرُقببوِم   ِبَأْدَغببَم 

ــه إىل  ــاكاَن من ، وم ــيبايِنّ ِة الشَّ ــْرَ ــِن ُهَب ــة ب ــال يف َمْصَقل )4( وق
ــة:       ــه إىل معاوي ــام( وهروب ــه الس ــيٍّ )علي ــام ع اإلم

)1(  بنو منقر: هم أبناء منقر بن عبيد بن مقاعس التميمي.

األسك:القصر اأُلذن وصغرها.  )2(

غدايف: َأسود.  )3(
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)من الطويل(

ُمْرِشببدا  اهلِل  مببَن  َتْعببَدْم  ال  َأَمْصَقببُل 

وال زلببَت يف َخْفببٍض مببَن الَعيببِش أْرَغببدا

وإْن ُكْنببَت َقببد فارقببَت قوَمببَك ِخْزَيببًة 

الَيببدا َرْهطببَك  إىل  ببانئ  الشَّ بهببا  ببدُّ  َيُ

َكَفْيَتببُه أْمببٌر  نبباَب  مببا  إذا  وُكنببَت 

دا وُشببهَّ غائبببنَي  اً  ُطببرَّ َربْيَعببَة 

َكريَهببًة  يببوٍم  كلَّ  َعنهببا  ُتدافببُع 

امُلَهنَّببدا فيببَح  والصَّ الَعوالببي  ُصببدوَر 

وائببٍل  بببُن  َبْكببُر  للعليبباِء  ُيَناديببَك 

َيببدا جارحببٍة  كلِّ  يف  هلببا  َفتْثببين 

فكنببَت أقببلَّ النَّبباِس يف النَّبباِس الئَمببًا 

دا ُمَعببدَّ َخببراً  النَّبباِس  يف  وأكثَرُهببْم 

يُبببُه جُتِ ُصْعلوكنببا  إىل  ببفُّ  خَتِ
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سببيِّدا َربْيَعببِة  يف  بهببذا  فُكنببَت 

ببرَف دوَنُه  ِسببِن الطَّ فارقببَت مببْن قببد ُيْ

ببدا مَّ حُمَ النَّببيَّ  وعاَديببَت  ِجَهبباراً 

ًة  َغببْرَ الَقْتببَك  األيبباُم  تكببِن  فببإْن 

َغببَدا َغببَداً  َتُقوَلببْن  ال  ِفاْرِجببْع  اآلَن  ُقببِم 

وال َتببْرَض باألَمببِر الببذي هببو َصائببٌر

موِعببدا القياَمببَة  اهلُل  َجَعببَل  َفَقببد 

التخريج واالختالفات:

كتاب الفتوح 4/ 246 247.
تاريــخ دمشــق 58/ 274)األَبيــات: 3و4و5و6و7( وفيــه 
ــة  ــي( و)نازل ــن فتثن ــدالً م ــي ب ــك( و)فتبن ــن ينادي ــدالً م ــك ب )تنادي

ــابع:  ــت الس ــا(، والبي ــن الئ ــدالً م ــة ب ــة( و)ألم ــن جارح ــدالً م ب

ببفُّ إىل ُصعلوِكها وجتيُبُه     خَتِ

معببدوَد أفعبباٍل بهببا كنببَت سببّيدا
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)5( وقال احلَُضْنُ )1(:
)من الطويل( 

وَباِبببِه ْيببٍم  مَتِ ِمببْن  أَلَلَقببى  وإنِّببي 

هوَبببَرا واْبببَن  فببراً  ُمْ وَيدُعببو  َعَنبباًء 

ببا كأنَّ شببتَّى  َحيَّببنِي  ِمببْن  َنِزْيَعببنِي)1( 
َيَرى ِبِهَما الَبوَّاُب ِكْسَرى)2( َوَقْيَصَرا)3(

التخريج: 

الرسائل للجاحظ 2/ 78.
)6( وقال:

)1( قــال املدائنــي: كان تيــم بــن راشــد مــوىل باهلــة، حاجبــًا لقتيبــة بــن مســلم بخراســان، 
فــكان يــأذن لُســويد بــن هوبــٍر النهشــّي وجُمفــر بــن جــزّي الــكايب قبــل احلُضــن بــن املنــذر 

الرقــايش، فقــال احلضــن البيتــن املتقدمــن.

)1( نزيعن: غريبن.

)2( كــرى: بفتــح الــكاف وكرهــا: اســم ملــك الفــرس، ُمَعــّرب، وهــو بالفارســية 
خــرو، أي واســع امُلْلــك فعربتــه العــرب فقالــت كــرى.

)3(  قيــر: اســم ملــك الــروم، وقيــل ملــك الــروم، وقيــل لقــب هرقــل ملــك الــروم، وبــه 
يلقــب كلُّ مــن َمَلــَك الــروم.
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)من الطويل(

إذا َنُن ِخْفَنا الكاِشحنَي)1( فلْم ُنِطْق 

ِسببّرا بأَعُيِننببا  تَكّلمنببا  كالمببًا 

فَنْقضببي ومْل ُيْعَلببْم ِبَنببا ُكّل حاَجببٍة 

ْتا ومْل نكِشْف النَّجوى)2( ومل َنْهِتِك السِّ

نببْت  َتَضمَّ مببا  َأحَشبباُؤنا  ُقِذَفببْت  ولببو 

را مببَن الَوجِد)3( والبلَوى إذْن قذَفْت مَجْ

وَتزيــن   92/1 العشــاق  مصــارع  يف  نســبٍة  بِــا  وُتــرَوى 
االختافــات: ببعــض   200  /1 العشــاق  َأخبــار  يف  األَســواق 

 إذا نببُن ِخفَنببا الكاِشببحنَي، فلببْم ُنِطببْق

َشببْزَرا بأعُيِننببا  َتَكّلمنببا  كالمببًا، 

طْرَفببُه مبباَل  كاِشببٌح  مببا  إذا  نُصببّد، 

)1(  الكاشحن: مفرد كاشح: الذي يضمر العداوة.

)2(  النَّجوى: الكام الذي ينفرد به اجلاعة َأو اإلثنان، رّسًا كان َأو ظاهرًا.

)3(  الوجد: الغضب، احلزن.
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َهْجببَرا بيَنَنببا  ظاِهببراً  وُنبببدي  إَلينببا، 

ُخُدوَدَنببا َرأْيببَت  عّنببا  َغَفلببوا  فببإْن 

َثْغببَرا بببِه  َقَرعَنببا  َثغببراً  أْو  َتصاَفببُح، 

َتَضّمَنببْت مببا  َأجسبباُدَنا  َقَذَفببْت  وَلببْو 

مببن الّضببرِّ والَبلببَوى إذاً قذفببْت مَجببَرا

التخريج:

ــة واألدب 25/2،  ــل يف اللغ ــاين يف:الكام ــان األول والث البيت
ــة 3/ 154. ــرة احلمدوني التذك

 واألَبيــات الثاثــة يف  الزهــرة  1/ 34 بِــا نســبة، وعّلــَق 
مــان،  ــعر البائــس مغــرٌّ بالزَّ صاحُبهــا بالقــول: صاحــب هــذا الشِّ
قيــب مــع مشــاهدة احلبيــب  م بالرَّ جاهــل بــروف األيــام، يتــرَّ
وهــو ال يعلــم َأنَّ هــذه احلــال تتقــارص عنهــا اآلمــاُل، وتنقطــع دوهَنــا 
اآلجــاُل، ولكــن مــن مل ينكبــه الفــراق وال اهلجــر ومل يعــرض إىل 
ــر وظــنَّ  ه ــد الدَّ ــب هــو منتهــى كي قي ــدر حســب َأنَّ الرَّ ــة والغ اخليان

ــر. ــه الصَّ ــوم ل ــا ال يق ــن ب ــد امُتح ــه ق أنَّ
)7( قــال احلَُضــْنُ بــن امُلنـْـِذر هاجيــًا ُضَبْيَعــَة بن َقيــِس املعروف 
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بـ)َجْحَدِر اللص( )1(: 
)من الوافر(

َقوِمببي َأْمببَر  ُضَبْيَعببُة  ُتَنازُعببيِن 

لأُلُمببوِر ُضَبْيَعببُة  كانببْت  ومببا 

وهببْل كاَنببْت ُضَبْيَعببُة غببْرَ َعبببٍد
َشببِطِر)1( َنَسببٍب  إىل  َضَمْمَنبباُه 

عْنببُه  َفَحِفْظببُت  َأبببي،  وَأْوَصانببي 

اأَلِسببِر ُعُنببِق  عببْن  الِغببلِّ  بَفببّك 

َبنِيببِه  يومببًا  َجْحببَدُر  وأْوَصببى 
الَبِعببر)2( علببى  الَقببراِد  بإرسبباِل 

. بنــو ُضبيعــة: ُعرفــْت بعــض القبائــل بـ)الُضْبعيــات(، نــزل أكثرهــم البــرة، وُنِســبت   )1(
ــص.  ــدر الل ــروف بَجْح ــس املع ــن قي ــة ب ــم ُضبيع ــم، ومنه ــكنوها إليه ــي س ــة الت املحل
وُيقــال َأنَّ َجْحــدَر هــو ابــن ُضبيعــة بــن قيــس. وكان قصــَر القامــة، ويكنـّـى أبو امَلَســاِمَعة.

ــل اإلســام 7/ 339. ــخ العــرب قب ــخ 1/ 483، املفصــل يف تاري الكامــل يف التاري

)1(  .الشطر: البعيد والغريب.

ــًا فينرشهــا  ــه أخــذ شــنة فجعــل فيهــا قردان )2(  .كاَن َجْحــدر إذا نزلــت رفقــة بالقــرب من
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التخريج واالختالفات:

احليوان 5/ 232 وفيه )فوقى بدالً من يومًا(.
املعاين الكبر 2/ 631 )البيتان الثالث والرابع(.

نســبة  بــا  الرابــع  البيــت   208  /2 األُدبــاء  حمــارضات 
ــبة  ــة ج7 أنَّ نس ــعراء النراني ــن ش ــًا(. ع ــن يوم ــدالً م ــًا ب وفيه)قدم
األبيــات يف جهــرة اإلســام: 295 أليَب زبيــد الطائــّي وفيهــا )فوقــًا 

ــًا(. ــن يوم ــدالً م ب
)8( َوَقاَل ُ َيُْجو ولَده غيَّاظًا:  

)من الطويل(

َمضببى،  َصبباِلٍ  ِمببْن  ُأوِليببَت  ملَببا  َنِسببيٌّ 

َحِفيببُظ َعلببيَّ  لتْأديببٍب  وَأنببَت 

منهببُم،  والَغْمببِز  الِغببلِّ  أَلْهببل  َتِلببنُي 

َغِليببُظ فبباِء  الصَّ َأهببِل  َعَلببى  وَأنببَت 

بقــرب اإلبــل فتنتــرش فــإذا َأحســتها اإلبــل هنضــت فشــدَّ الشــنة )أي القربــة( يف ذنــب 
بعــض اإلبــل فــإذا ســمعت صــوت الشــنة وعلمــت أنَّ فيهــا القــردان نفــرت، ثــمَّ كان 
يثــب يف حــذوة بعــر منهــا فيذهــب بــه)أي يرقــه(، لــذا كان ُيلقــب بَجْحــدر اللــص.
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بغائببٍظ ولسببَت  َغيَّاظببًا،  يببتَ  وُسِّ
َتِغيببُظ)1( ِديببِق  للصَّ َوَلِكببْن  ا،  َعببُدوًّ

َحيَّببًة، ُروَحببَك  مَحببُن  الرَّ َحِفببَظ  َفبباَل 
َتِفيببُظ))) ِحببنيَ  اأَلرواِح  يِف  وْهببَي  َواَل 

ِبالَّببِذي  الببُودِّ،  َوُذو  َمسببروٌر،  َك  َعببُدوُّ
َيببرى ِمْنببَك ِمببْن غْيببظ َعَلْيببَك َكظيببُظ)3(

ُه أو َســْورُتُه، وقيــل  )1(  الغيــظ: الغضــب مطلقــًا، وقيــل غضــٌب كامــٌن للعاجــز أو أَشــدُّ
الغيــُظ أشــّد مــن الغضــب. وقيــل الغضــُب للقــادر والغيــُظ للعاجــز مــن نحــو قولــه 

ــران / 134(. ــورة آل عم ــَن الغيَظ(.)س ــاىل )والكاظم تع
والغيــض: مصــدر غــاض املــاء، إذا قــلَّ ونضب.قــال تعــاىل )وِغْيــَض املاُء(.)ســورة هــود/ 

44(. ويف املثــل الســائر )َغْيــٌض مــن َفْيــٍض( أي: قليــل مــن كثــر.

)2(  الفيــظ: خــروج الــروح مــن اجلســد. يقــال: فاظــْت نفــُس فــان إذا خرجــت، وكذلــك 
يف كلِّ ذي روح فاظــْت نفســه.

أّمــا الفيض:املــاُء يفيــض فيضــًا وُفيوضــًا بالضــم والكــر وَفْيُضوضــة وَفَيضانــًا: كُثــر حتــى 
ســاَل كالــوادي.

)3(  الَكظِيُظ: امُلغتاُظ أشدَّ الغيِظ.
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التخريج:

األبيــات اخلمســة يف: تــاج العروس:مــادة )غ ي غ( و مــادة)ف 
ظ ظ(، و لســان العــرب: فصــل )الغــن املعجمــة(.

 وورد البيــت األَخــر يف تــاج العــروس مــادة)ك ظ ظ(، وورد 
البيتــان الثالــث واخلامــس يف لســان العــرب فصــل )احلــاء املهملــة(، 
والثالــث والرابــع يف فصــل )الفــاء(، والبيــت األَخــر فيــه  يف فصــل 

)الــكاف( .
 وورد البيتــان واخلامــس يف املؤتلــف واملختلــف 1/ 109 

.790  /2 والغــارات 
ــعر31/1(  ــد الش ــات يف)نق ــر األَبي ــن جعف ــة ب ــب قدام  ونس
ــت  ــال البي ــاين وإغف ل والث ــن األَوَّ ــر البيت ــع تأخ ــم م ــاد األَعج لزي

ــع. الراب
)9( روى أبــو حاتــم عــن العتبــّي قــال: قــال معاويــُة حلَُضــْنِ 
ــا ساســان،  ــا َأب ــاِت النــاس: ي ــذر وكان يدخــل عليــه يف ُأخري ــِن امُلنْ ب

ــَك. فأنشــأ يقــول: ــُه ال حيســُن إْذن كأنَّ
)من الطويل( 

وَكلُّ َخِفيِف الّشببأِن َيْسببعى ُمشّمرًا
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اْصَبَعببا َباَبببَك  الَبببواُب  َفَتببَح  إذا 

وَنببُن اجُللببوُس امَلاكثببوَن َتوّقببراً 

َعببا َأمْجَ الببباُب  ُيْفَتببَح  أْن  إىل  َحيبباًء 

التخريج:

للبــاذري  األرشاف  132،َأنســاب   /2 والتبيــن  البيــان 
111/5، بغيــة الطلــب 6/ 2830، وتاريــخ دمشــق 14/ 391 

ــرًا( و)حلــًا بــدالً مــن حيــاًء(.  وفيهــا: )رزانــًة بــدالً مــن توقَّ
 161/1 األَخبــار  194/7،عيــون  دمشــق  تاريــخ  خمتــر 

وُنِســبا اىل)حضــن بــن املنــذر(.
 ورويــا يف العقــد الفريد64/1)بــا نســبة( وفيــه صــدر البيــت 
ــار  ــك يف روض األَخي ــادرًا. وكذل ــُت أناســًا يرعــون تب األول: رأي

 .365 /1
ِة وَأحَسَن وَأَجاَد:  )10( وقاَل يف الرئاَسِة وُعلوِّ اهِلمِّ

)من الكامل(

اْمببرٌؤ ُيْدرُكهببا  َلْيببَس  ارَم  املَببكَ إنَّ 

َفَأَضاَعهببا َأٍب  َعببْن  املَببَكاِرَم  َوِرَث    
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نبباءِة)1( واَلَنببا)2( َأَمَرْتببُه َنْفببٌس بالدَّ

وَنَهْتببُه َعببْن َطَلببِب الُعَلببى فَأَطاَعهببا

َكِرَيببًة  اأُلمببوِر  ِمببَن  َأَصبباَب  وإذا 

باَعهببا املَببَكاِرَم  ِبهببا  الَكريببُم  يبببين 

التخريج:

التذكرة احلمدونيَّة  2/ 69.
مــن  بــدالً  )كريــة  وفيهــا   33-32  /1 الســعديَّة  التذكــرة 

كريمــة(.
ــَة  ــَح مُلعاوي ــَرُ الَفْس ــرْت ُم ــَن َأظَه ــْنُ ح ــاَل احلَُض )11( وق

ــُه: ــا َل ــِس َأهِله ــا يف َأْنُف ــدْت م وَأب
 )من الطويل(

دوَنهببا َربْيَعببَة  َصببارْت  ُمَضببٌر  َرَأْت 

الَفْضببُل َوَذا  املؤمنببنَي  َأمببَر  ِشببَعاَر 

ناءة: اخلسة )1(  الدَّ

)2(  اخلنا: الفحش
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ببنُّ ُصُدوُرُهببم وَأْبببَدوا إليَنببا َمببا جَتِ

َعلينببا ِمببَن الَبْغَضبباِء َهببذا ُلببُه َأْصببُل

ِرَجاهَلُببم َرَأيببُت  ملَّببا  هَلُببْم  َفُقلببُت 

ُثْقببُل ِبِهببْم  كَأنَّ  ُخببْزٌر  ُعُيوُنُهببُم 

أَلبْيُكببُم ًأبببًا  ال  إليُكببْم  إليُكببْم 

َفَنحببُن َلَنببا َشببْكٌل وَأْنُتببْم َلُكببْم َشببْكُل

بالببي اهلُل  َنببا  َخصَّ ُأنبباٌس  َوَنببُن 

َأْهببُل ببا  هَلَ وَأنُتببْم  َأهبباًل  ببا  هَلَ وَأنَّببا 

بَفْضِلنببا وا  اِقببرُّ َأو  ِباَلَنببا  َفَأْبُلببوا 

ْهببَر َمببا َحنَّببِت اإلْبُل وَلببْن َتلَحقونببا الدَّ

التخريج:

وقعــة صفــن: 309، وفيــه )بــدت هبــم قطــو بــدالً مــن عيوهنــم 
خــرز(، وورد عجــز البيــت الرابــع )فــان لكم شــكًا وإن لنا شــكل(.

كتاب الفتوح البن أعثم: 3/ 99.
والثــاين  ل  األَوَّ )األَبيــات   244  /5 الباغــة:  هنــج  رشح 
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الثــاين: البيــت  وورد  رأت(  مــن  بــدالً  )أرى  وفيــه  األَخــر(، 

صدوُرُهببم جتببنُّ  مّمببا  لَنببا  فأبدلببوا 

ببوُء والبغضبباُء واحلقببُد والغببلُّ  هببو السُّ

)12( قــاوَل عثــاُن بــن مســعود الّضبــيُّ الشــاعَر احلُضــَن بــَن 
قــايّش بحــرِة قتيبــِة بــِن مســلٍم بخراســاَن فغلَبــُه احلُضــن،  املنــذِر الرَّ

فقــال عثــاُن خياطــُب قتيبــَة:
)من الرجز( 

عائلببْه وُحضببنَيٌ  ُحَضينببًا  تغببري 

اهلابلببْه هَبلْتببك  ِعرْضببي  َتْشببُتُم 

باهلببْه َياَلقومببي  ِسببقاطي  تبغببي 

واغلببْه األولببنَي  يف  قبيلببٌة 

فأجابه ُحضن بَأبياٍت منها:
)من الطويل(

فببإْن َتببُك قببد الَقْيببَت مببيّن َشببكْيَمًة

َفَمببا يببوُم َعْبببٍس مببن ِرقبباٍش بواِحببِد
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التخريج:

معجم الشعراء 1/ 255.
ربيــع األبــرار ونصــوص األَخبــار 2/ 87 وفيــه )العبــي بــدالً 

مــن الضبــّي( و)عيســى بــدالً مــن عبــس(.  
)13( وقال يف يزيد بن امُلَهلَِّب )1(:

)من الطويل(

أَمْرُتببَك أْمببراً حازمببًا َفَعَصْيَتببين 

فأْصَبحببَت َمْسببلوَب اإلمببارِة ناِدمببا

َفمببا أَنببا بالَباِكي َعلْيببَك َصباَبًة

َسبباملا َجببَع  ِلَتْ اِعببي  بالدَّ أنببا  ومببا 

ــان،  ــن خراس ــل ع ــَل أن يرح ــذر قب ــن امُلنْ ــَن ب ــار احُلَض ــب استش ــن امُلَهلَّ ــُد ب )1(  كان يزي
فنهــاه عــن الســفر، ونصحــه أن يقيــم ويعتــل، وأن يكتــب إىل عبــد امللــك بــن مــروان 
ــا نحــن  ــه: »إن ــد بمشــورته، وقــال ل ــه. فلــم يعمــل يزي ــرأي في ــه حســن ال ه، فإنَّ ليقــرَّ
ــن  ــه هذي ــن في ــال احلض ــاف«. فق ــره اخل ــا أك ــة، وأن ــا يف الطاع ــورك لن ــت ب ــل بي أه
ــه.  ــه في ــه نفس ــه، وراجعت ــن منصب َد م ــرِّ ــد ج ــه، وق ــاخرًا من ــه، وس ــامتا ب ــن، ش البيت

ــاره(.                                                            ــر أخب )ينظ
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التخريج:

الكامل يف التاريخ 3/ 521 )األَبيات للُحضن بن املنذر(.
ويف  تاريــخ الطَّــري 6/ 396، جتــارب األمــم البــن مســكويه 
370، وفيــات األَعيــان 345/3، رشح ديــوان احلاســة 1/   /2
576، التذكــرة احلمدونيَّــة 3/ 314 النســبة لـ)حصــن بــن املنــذر(.
ويف معجــم الشــعراء 1/ 319 و ربيــع األبــرار 5/ 270 و 
بــن حصــن( مــع  البيتــن إىل )فــروز  88 نســبة  املســتطرف 1/ 

ــث: ــت ثال ــة بي إضاف
قببادر َأنببَت  إذ  باحلجبباج  أمرتببك 

فنفسببك ولِّ اللببوم إْن كنببَت الئمببا

ل يف  حمــارضات األُدبــاء 208/2 وفيــه )العبــارة  والبيــت األَوَّ
بــدالً مــن اإلمــارة(، الشــعر يف خراســان 1/ 92.

)14( وقال:
)من الطويل(

تَكّفببُه أَخبباَك  َتْكُفببْف  إْن  ُقَتْيَبببَة، 

ويف الَوْصل ِمينَّ َمْطَمٌع، َيا ْبَن ُمْسلِم
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لببُه َنَسببَكْت  واْلببذي  فإنِّببي  وإالَّ 

وَزمببْزِم واحَلطْيببِم  ُقرْيببٍش  رَجبباُل 

لِئببْن جّل عْبببُد اهلل يف بَعببِض َمببا أَرى

ُسببلَِّم رأَس  َشببْتمُكْم  يف   ْ أَلَْرَتِقببنيَ

ِحّجببًة ِتْسببعنَي  َبْعببَد  َبشببْيٍخ  أَمببْزٌح 

ُجْرُهببِم بقّيببِة  مببْن  َكأنِّببي  طَوتببين 

علمُتببُه َخببْراً  َقببطُّ  َمببزٌح  َردَّ  َفَمببا 

َوِلْلمببزِح َأْهببٌل َلْسببَت مْنهببُم َفأْحِجببِم

التخريج واالختالف:

تاريــخ دمشــق 402/14 وفيــه )يســكت بــدال مــن َنَســكْت( و 
أمــزٌج بــدالً مــن أمــزٌح(. خمتــر تاريــخ دمشــق 198/7.
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املصادر واملراجع

ــذّي)ت  ــن داود الرم ــد ب ــة َأمح ــو حنيف ــوال: أب ــار الط ـ األَخب
الديــن  جــال  د.  مراجعــة  عامــر،  املنعــم  عبــد  حتقيــق  282هـــ(، 
الشــيال، دار إحيــاء الكتــاب العــريب ـ عيســى البــايب احللبــي ورشكاه، 

1960م. ط1،  القاهــرة، 
ـ أســد الغابــة: أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد الشــيبايّن 
ــروت،  ــر، ب ــر )630هـــ(، دار الفك ــن األث ــن اب ــز الدي ــزرّي، ع اجل

ـ 1989م.  1409
ـ اإلصابــة يف تييــز الصحابــة: احلافــظ َأمحــد بــن عــي بــن حجــر 
العســقاين)852هـ(، دراســة وحتقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل َأمحــد 
ــة،  ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــي حمم ــيخ ع ــود والش ــد املوج عب

ــروت، ط4، 2010م. ب
العلــم  دار  )1396هـــ(  الــزركي  الديــن  خــر  األَعــام:   

دت. 2002م،  عــرشة،  اخلامســة  ط  للمايــن، 
ــان الشــيعة: الســيد حمســن األمــن العامــّي )1371 هـــ(  ـ َأعي

ــان. ــروت – لبن ــات، ب ــارف للمطبوع دار التع
ـ األنســاب: عبــد الكريــم بــن حممــد بــن منصــور التميمــي 
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الســمعاين )562هـــ(، حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن حييــى املعلمــي الياين 
وغــره، جملــس دائــرة املعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد، ط1، 1382هـ 

ـ 1962م.
ـ األوائــل: َأبــو هــال احلســن بــن عبــد اهلل العســكري)ت 

395هـــ(، دار البشــر، طنطــا، مــر، ط1، 1408هـــ.
ـ البخــاء: عمــرو بــن بحــر بن حمبــوب اجلاحــظ )ت 255هـ(، 

دار ومكتبــة اهلال، بــروت، ط2، 1419هـ.
ــر  ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــة: َأب ــة والنهاي ـ البداي
القريــي الدمشــقي )ت774هـــ(، حتقيــق: عــي شــري، دار إحيــاء 

ــريب، ط1، 1408هـــ ـ 1988م. ــراث الع ال
ـ البصائــر والذخائــر: أبــو حيــان التوحيــدي )ت400هـــ(، 
حتقيــق: د. وداد القــايض، دار صــادر ـ بــروت، ط1، 1408هـــ ـ 

1988م.
ــة اهلل  ــن هب ــن أمحــد ب ــة الطلــب يف تاريــخ حلــب: عمــر ب ـ بغي
ــم )ت 660هـــ(،  ــن العدي ــن اب ــال الدي ــي، ك ــرادة العقي ــن أيب ج ب

حتقيــق: د. ســهيل زكار ـ دار الفكــر، بــروت، )د ت(. 
بــن بحــر اجلاحــظ،  البيــان والتبيــن  أليب عثــان عمــرو  ـ 
حتقيــق: إبراهيــم شــمس الديــن، منشــورات مؤسســة االعلمــي 
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2003م(. ـ  )1423هـــ  ط1،  بــروت،  للمطبوعــات، 
بــن حممــد  القامــوس حممــد  العــروس مــن جواهــر  تــاج  ـ 
احلســيني، مرتــى الزبيــدي )ت1205هـــ( جمموعــة مــن املحققــن، 

)دت(. اهلدايــة،  دار 
ـ تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهر واألعــام: شــمس الدين 
حممــد بــن امحــد بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي )ت748هـــ( ، حتقيــق: 

عمــر عبد الســام التدمــري، ط2، 1413هـــ ـ 1993م.
ــح  ــن صال ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــن َأمح ــو احلس ــات: أب ــخ الثق ـ تاري
العجــي الكــويف )ت 261هـــ(، دار الباز، ط1، 1405هـــ ـ 1984م.
ـ تاريــخ خليفــة بــن اخليــاط: أبــو عمــر وخليفــة بــن خيــاط بــن 
خليفــة الشــيباين العصفــري البــري )ت240هـــ(، حتقيــق: د. أكــرم 
ضيــاء العمــري، دار القلــم، مؤسســة الرســالة، دمشــق بــروت، 

1397هـ. ط2، 
ــروف بـــ  ــة اهلل املع ــن هب ــن ب ــن احلس ــي ب ــق: ع ــخ دمش ـ تاري
)ابــن عســاكر( )ت 571هـــ(، حتقيــق: عمــرو بــن غرافــة العمــروي، 
دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع دمشــق، ســوريا، 1415 هـــ ـ 

1995م.
ـ تاريــخ الطــري )تاريــخ الرســل وامللــوك( أليب جعفــر حممــد 
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بــن جريــر الطــري )310هـــ(، حتقيــق حممــد ابــو الفضــل إبراهيــم، 
ــرة، ط4، 1979م. ــارف، القاه دار املع

ـ التاريــخ الكبــر: حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة 
)ت256هـــ(، دائــرة املعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد ـ الركــن )ت د(.
ـ جتــارب األمــم وتعاقــب اهلمــم، امحــد بــن حممــد بــن يعقــوب 
مســكويه )ت 421هـــ(، حتقيــق: أبــو القاســم إمامــي، طهــران، ط2، 

2000م.
ــكال  ــّل اإلش ــاب ح ــن كت ــتخرج م ــر الطاوويس،املس ـ التحري
للســيد أمحــد بــن موســى الطــاووس املتــوف )673 هـــ(، تأليــف 
الشــيخ حســن بــن زيــن الديــن صاحــب املعــامل املتــوف )1011هـــ(، 
حتقيــق فاضــل اجلوهــري وإرشاف الســيد حممــود املرعــي، مطبعــة 

ــه الســام(، قــم، ط1، 1411هـــ.  ســيد الشــهداء )علي
ـ التذكــرة احلمدونيــة: أبــو املعــايل حممــد بــن احلســن بــن حممــد 
عــي بــن محــدون البغــدادي )ت562هـــ(،  دار صادر، بــروت، ط1، 

1417هـ.
ـ التذكــرة الســعدية: حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن عبــد املجيــد 

العبيــدي )ت بعــد 702هـــ(.
ـ تصحيــح لســان العــرب: امحــد بــن إســاعيل بــن حممــد تيمــور 
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ـ  القاهــرة، ط1، 1422هـــ  العربيــة،  )ت 1348هـــ(، دار اآلفــاق 
2002م.

تقريــب التهذيب، احلافــظ ابن حجر العســقاين )ت852هـ(، 
حققــه وعلــق عليــه: صــاح الديــن عبــد املوجــود دار ابــن رجــب، 

املنصــورة، ط1، 1425هـ 2004 م.
ــر  ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــل امح ــو الفض ــب: أب ــب التهذي ـ هتذي
العســقاين )ت852هـــ( مطبعــة دارة املعــرف النظاميــة، اهلنــد، ط3، 

1326هـ.
ـ هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال: يوســف بــن عبــد الرمحــن 
بــن يوســف القضاعــي الكلبــي املــزي )ت742هـــ(، حتقيــق: بشــار 
1400هـــ  ط1،  الكويــت،  الرســالة،  مؤسســة  معــروف،  عــواد 

1980م.
ــن  ــن إدريــس ب ــن حممــد ب ــد الرمحــن ب ــل: عب ـ اجلــرح والتعدي
املنــذر التميمــي احلنظــي الــرازي )ت327هـــ(، طبقــة جملــس دائــرة 
املعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد ـ الركــن ـ دار إحيــاء الــراث العــريب ـ 

بــروت ـ ط1، 1952م.
البــاذري  حييــى  بــن  َأمحــد  األرشاف:  َأنســاب  جــل  ـ 
)ت279هـــ(، حتقيــق: ســهيل زكار و ريــاض الــزركي، دار الفكــر، 
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1996م. ـ  1417هـــ  ط1،  بــروت، 
ـ اجلمــل والنــرة لســيد العــرة يف حــرب البــرة، َأبــو عبــد 
اهلل حممــد بــن حممــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )الشــيخ املفيــد 
)ت 431هـــ(، حتقيــق: الســيد عــي مــر رشيفــي، قــم املقدســة، ط2 

4116هـ.
ـ جهــرة َأنســاب العــرب: عــي بــن َأمحــد بــن ســعيد بــن حــزم 
مــن  الظاهــري )ت456هـــ(، حتقيــق: جلنــة  القرطبــي  األندلــي 
ــروت، ط1، 1403هـــ ـ 1983م. ــة، ب ــب العلمي ــاء، دار الكت العل
ـ احليــوان، عمــرو بــن بحــر بــن حمبــوب اجلاحــظ )ت 255هـــ( 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 1424هـ.
ـ خــاص اخلــاص، عبــد امللــك بــن حممــد بــن إســاعيل الثعالبي 
)ت 430هـــ(، رشحــه وعلــق عليــه مأمــون بــن حمــي الديــن اجلنــان، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1414هــــ  1994م.
ــد القــادر بــن  ــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب: عب ـ خزان
عمــر البغــدادي )ت1093هـــ(، حتقيــق ورشح: عبــد الســام حممــد 

هــارون، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة، ط4، 1418هـــ ـ 1997م.
ومــن  والربــر  العــرب  تاريــخ  يف  واخلــر  املبتــدأ  ديــوان  ـ 
ــن  ــد، اب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــر، عب ــأن األك ــن ذوي الش ــم م عارصه



97حـيـــاتـه ومــا تــبقى مـن شــــعـره

خلــدون احلــري االشــبيي )ت808هـــ( حتقيــق: خليــل شــحادة، 
ـ 1988م. بــروت، ط2، 1408هـــ   الفكــر،  دار 

ــن  ــو القاســم حممــود ب ــار: أب ــرار ونصــوص األخي ــع األب ـ ربي
عمــر الزخمــرشي )ت538هـــ( حتقيــق: عبــد األمــر املهنــا، مؤسســة 

ــروت، ط1، 1412هـــ ـ 1992م. ــي، ب االعلم
ــن  ــن حممــد ب ــن أمحــد ب ــد اهلل ب ــن عب . رجــال الرقــي، أمحــد ب
ــدادي،  ــي البغ ــد ع ــدر حمم ــه: حي ــق علي ــه وعل ــي، حقق ــد الرق خال

ــم، ط1، 1430 هـــ. ــام(، ق ــه الس ــام الصادق)علي ــة اإلم مؤسس
ـ رجــال الكــي )اختيــار معرفــة الرجــال(، أبــو جعفــر حممــد 
بــن احلســن بن عــي الطــويس )ت. 460 هـــ(، التحقيــق والتصحيح: 
حممــد تقــي فاضــل املبيــدي والســيد أبــو الفضــل املوســويان، وزارة 

الثقافــة واإلرشــاد اإلســامي، طهــران، 1424 هـــ. 
ــظ )ت255هـــ(  ــر، اجلاح ــن بح ــرو ب ــظ: عم ــائل اجلاح ـ رس
اخلانجــي،  مكتبــة  هــارون،  حممــد  الســام  عبــد  ورشح:  حتقيــق 

1964م. ـ  1384هـــ  القاهــرة، 
ــن  ــي الدي ــرار: حمي ــع األب ــن ربي ــب م ــار املنتخ ـ روض االخي
ــي )ت  ــايس احلنف ــوب األم ــن يعق ــم ب ــن قاس ــد ب ــب حمم ــن اخلطي اب

ــم، 1423هـــ. ــب، دار القل ــوريا، حل 940هـــ(، ط1، س
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ـ زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي 
احلــري القــرواين )ت 453هـــ( دار اجلبــل، بــروت، )دت(.

ـ ســر َأعــام النبــاء: شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد 
الذهبــي )ت748هـــ(، حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــن بــأرشاف 
الشــيخ شــعيب االرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط3، 1405هـــ ـ 

1985م.
ـ رشح ديــوان احلاســة: َأمحــد بــن حممــد بــن احلســن املرزوقــي 
الكتــب  دار  الشــيخ،  غريــر  حتقيــق:  )ت421هـــ(،  األصفهــاين 

العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1424هـــ ـ 2003م.
ــوي،  ــر األم ــة الع ــح إىل هناي ــن الفت ــان م ــعر يف خراس ـ الش

تأليــف: حســن عطــران، دار اجلبــل، ط2، 1409هـــ ـ 1989م.
ــة  ــن قتيب ــن مســلم ب ــد اهلل ب ــن عب ـ الشــعر والشــعراء: حممــد ب

ــث، القاهــرة، 1423هـــ. ــوري )ت 276هـــ(، دار احلدي الدين
ـ صحيــح مســلم، أبــو احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــري 
النيســابوري )ت261هـــ(، حقــق نصوصــه وصححــه: حممــد فــؤاد 

ــد الباقــي، دار احلديــث، القاهــرة، )د. ت(. عب
ـ طبقــات الشــافية الكــرى: تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقي 
الديــن الســبكي )ت 771هـــ(، حتقيــق: د حممــود حممــد الضاحي م د. 
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عبــد الفتــاح حممــد احللــو مطبعــة هجــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 
ط2، 1413هـ.

، الطبقــات الكــرى: حممــد بــن ســعد البــري البغــدادي )ت 
ــة،  ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: حمم 230هـــ(، حتقي

بــروت، ط1، 1410هـــ ـ 1990م.
ربــه  بــن عبــد  بــن حممــد  َأمحــد  الفريد.َأبــو عمــر  العقــد  ـ 

ط2.  بــروت،  العــريب،  الكتــاب  دار  األندلــي، 
ـ الفــروق اللغويــة: َأبــو هــال احلســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل 
العســكري )ت 395هـــ(، حققــه وعلــق عليــه: حممد إبراهيم ســليم، 

دار العلــم والثقافــة للنــرش والتوزيــع، القاهــرة، مــر، )د. ت( 
ـ الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة: أبــو عبــد 
اهلل حممــد بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي،)ت 748هـــ( حتقيــق: حممــد 
ــده،  ــامية، ج ــة اإلس ــة للثقاف ــب، دار القبل ــر اخلطي ــد نم ــه امح عوام

ط1، 1413هـ ـ 1992م.
ـ الكامــل يف التاريــخ: َأبــو احلســن عــي بــن َأيب الكــرم الشــيباين 
اجلــزري، عــز الديــن بــن األثــر )ت 630هـــ( حتقيــق: الدكتــور عمــر 
عبــد الســام تدمــري، دار الكتــاب العــريب، بــروت، ط1،1431هـــ 

ـ 2010م. 
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ـ الكامــل يف اللغــة واألدب: َأبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد 
املــرد )ت 285هـــ(، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر 

ــرة، ط3، 1417هـــ ـ 1997م. ــريب، القاه الع
الكــويف  أعثــم  بــن  عــي  بــن  حممــد  بــن  َأمحــد  الفتــوح:  ـ 
)ت314هـــ(، حتقيــق: عــي شــري، دار األضــواء، بــروت ط1، 

1991م. ـ  1411هـــ 
ـ لســان العــرب: حممــد بــن مكــرم بــن عــي، ابــن منظــور 
ط3،  بــروت،  صــادر،  دار  711هـــ(  )ت  اإلفريقــي  األنصــاري 

1414هـــ.
ـ خمتــر تاريــخ دمشــق: حممــد بــن مكــرم بــن عــي، ابــن 
حتقيــق  )ت711هـــ(،  األفريقــي  الرويفعــي  األنصــاري  منظــور 
روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد احلميــد مــراد، حممــد مطيــع، دار 
الفكــر للطباعــة والنــرش، دمشــق، ســوريا ط1، 1402هـــ ـ 1984م.
ـ املجمــوع اللفيــف: حممــد بــن حممــد بــن هبــة اهلل العلــوي 
الغــرب  دار  بعــد 515هـــ(،  الطرابلــي )ت  احلســيني االفطــي 

1425هـــ. ط1،  بــروت،  اإلســامي، 
اهلل  عبــد  بــن  اهلل  عبيــد  القاســم  أبــو  واملالــك:  املســالك  ـ 
املعــروف بـــ )ابــن خرداذبــه( )ت 280هـــ( دار صــادر، افســت ليدي 
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ـ 1889م. بــروت  ـ 
ـ مشــاهر علــاء األمصــار وأعــام فقهــاء األقطــار: حممــد بــن 
حبــان الدارمــي البســتي )ت 354هـــ(، حققــه ووثقــه وعلــق عليــه: 
مــرزوق عــي إبراهيــم، دار الوفــاء للطباعــة والنــرش، املنصــورة، ط1، 

1411هـ ـ 1991م.
ـ املعــاين الكبــر يف أبيــات املعــاين: َأبــو حممــد عبــد اهلل بن مســلم 
ــري،  ــامل الكرنك ــق: د. س ــوري )ت 276هـــ(، حتقي ــة الدين ــن قتيب ب
عبــد الرمحــن بــن حييــى اليــاين، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1405هـ ـ 1984م.
ـ معجــم البلــدان: ياقــوت الرومــي احلموي )ت626هـــ(، دار 

صــادر بــروت، ط2، 1995م.
ــاين  ــن عمــران املرزب ــد اهلل حممــد ب ــو عبي ـ معجــم الشــعراء: أب
)ت384هـــ(، تصحيــح وتعليــق: د. ف كرنكــر، مكتبــة القديس، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط2، 1402هـــ 1982م.
ــو الفــرج  ــن َأب ــخ األمــم وامللــوك: جــال الدي ـ املنتظــم يف تاري
عبــد الرمحــن اجلــوزي )ت597هـــ(، حتقيــق حممــد عبــد القــادر 
عطــار، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1412هـــ ـ 1992م.
ـ املؤتلــف واملختلــف يف أســاء الشــعراء وكناهــم والقاهبــم 
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وأنســاهبم وبعــض شــعرهم، أبــو القاســم احلســن بــن بــرش اآلمــدي 
)ت 370هـــ(، حتقيــق: د.ف كرنكــو، دار اجليــل، بــروت، ط1، 

1411هـــ ـ 1991م.
ـ نثــر الــّدر يف املحــارضات: منصــور بــن احلســن الــرازي 
اآليب )ت421هـــ(، حتقيــق: خالــد عبــد الغنــي حمفــوظ، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، ط1، 1424هـــ ـ 2004م.
الوهــاب  عبــد  بــن  َأمحــد  األدب:  فنــون  يف  األدب  هنايــة  ـ 
النويــري )ت733هـــ(، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، 

1423هـــ. ط1، 
ــو العبــاس أمحــد  ــان، أب ــاء الزم ــاء َأبن ـ وفيــات األعيــان وَأنب
بــن حممــد بــن خلــكان األربــي )ت 681هـــ(، تقديــم حممــد بــن عبــد 
ــروت، )د. ت(. ــريب، ب ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــن املرعش الرمح

ـ وقعــة صفــن، نــر بــن مزاحــم املنقــري )ت 212هـــ(، 
حتقيــق عبــد الســام حممــد هــارون، دار اجليــل، بــروت، 1410هـــ 

1990م. ـ 
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