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( من فحول الشعراء املق ّلني اجلاهليني )

د� .شريف عالونة

امللخ�ص:
تناول هذا البحث باجلمع والتحقيق �شعر قراد بن حن�ش  ،وهو واحد من ال�شعراء املق ّلني اجلاهليني .
تناولت �سرية قراد و�أخباره و�شاعريته بالقدر الذي �أ�سعفته به امل�صادر
ق ّدم الباحث لل�شعر الذي جمعه بدرا�سة
ْ
وكتب الرتاجم � .أ ّما الأبيات التي ُجمعت فقد �ضبطت بال�شكل ،و�شرح ما غم�ض من معانيها  ،و ُو ِّثقت رواياتها ،
وا�ستوفيت م�صادر تخريجها.
وحاول الباحث �أن ي�ضع �شعر هذا ال�شاعر يف �إطاره احلقيقي بعيد ًا عن الأخذ ب�آراء ال�سابقني  .ف�ص ّوب َو ْه َم
ابن �س ّالم فيما يتعلق بزمن قراد وع�صره �إذ جعله يف طبقات الفحول الإ�سالميني  ،وال�صحيح �أنه �شاعر جاهلي
قدمي  .كما �أثار ت�سا�ؤالت حول قلة �شعر قراد  ،وفيما �إذا كان هذا ال�شعر النزر يتنا�سب وكون �صاحبه من فحول
ال�شعراء .

م�صطلحات �أ�سا�سية :ال�شعراء املُق ّلني  ،وَهْ م  ،ال َنزِر
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Qurad bin Hanash Al-Morri›s (Pre-Islamic poets)
Autobiography & Poetry

Dr. Sharif Raghib Alawneh

Abstract:
This paper deals with the collection and investigation of Qurad bin Hanash’s poetry .
He is one of the pre-Islamic poets, who wrote a little .
The writer introduced this poetry Of Qurad with a biography of the poet , which he
could have access to or whatever it is available . the poems which were collected were
vocalized and disambiguated , and documented.
The writer has made an attempt to classify Qurad’s poetry within its real framework
without taking former opinions into consideration . for example , Ibn salam stated that
Qurad’s era was one of the Islamic outstanding poets . However , Qurad is a pre-Islamic
poet.
The writer wonders about Qurad’s scarcity of writing and whether he can be matched
an outstanding poet.

Keywords: poets who wrote a little , Era , Scarcity
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يف امل�صادر � ،أُ�ص ْبت بق�سط من خيبة الأمل � ،إذ مل
� ْأح ُ�صل على بغيتي كما �أ ّملت  ،ف�أ�شعاره القليلة ،
و�أخباره النزرة  ،ال تتنا�سب وكونه من فحول ال�شعراء.
وق��د ب��دا يل �أن �أت��وق��ف ع��ن َج�� ْم��ع ِ�ش ْعر ُق���راد ،
ولكنني ر�أيتُ �أنَّ جم َع هذا ال�شعر القليل ي�ش ّكل  -يف
حد ذاته � -إ�سهام ًا يف �إحياء تراثنا الأدبي القدمي ،
الذي �ستظ ّل العناية به �ضرورة من �ضرورات احلياة
املتج ّددة .
وعلى �أي��ة ح��ال فقد ب��ذل��تُ ق�صارى جهدي يف
تق�صي �شعر ُق��راد يف م�صادره املختلفة  ،وخ ّرجتُه
ّ
و�ض ْبطتُه  ،وو ّث��ق��تُ ِن ْ�سبته  ،وق��ارن��تُ ب�ين رواي��ات��ه
املختلفة  ،و�شرحتُ ما غ ُم َ�ض من معانيه  .وقدّمتُ
ل�شعره ب��درا���س��ة ت��ن��اول ْ��ت ح��ي��اة ال�شاعر و�أخ��ب��اره
و�شاعريته  ،وذلك بالقدر الذي � ْأ�س َعفتني به امل�صادر
و ُكتب الرتاجم .
�أو ًال  :حياته و�أخباره:
على الرغم من �إجماع َمنْ َذكروا ُقراد بن حن�ش
على �أنه من �شعراء غطفان امل�شهورين  ،ف�إنّ �أخباره
نزْ رة  ،ال تعدو ذكر ا�سمه  ،و�أبيات ًا معدودة ِمنْ �شعره .
فحياة هذا ال�شاعر خف ّية �شديدة اخلفاء  ،واملعلومات
التي جندها عند َمنْ ذكروه �ضئيلة جد ًا ال تتفق وكونه
من فحول ّ
ال�شعراء .
ومن �أوائل الذين ذكروه ابن �س ّالم (ت231هـ)
يف كتابه «طبقات فحول ال�شعراء»  ،فقد �سلكه يف
�شعراء الطبقة الثامنة من فحول الإ�سالميني  .ومع
�أنّ ما �أورده ال يتجاوز ب�ضعة �أ�سطر َ ،ذ َكر فيها ا�سم
ُقراد  ،و�أ�شاد فيها ب�شاعريته  ،ثم �أورد ثمانية �أبيات
من �شعره  .ومبا �أنّ الكثريين من القدماء واملحدثني،
ع ّولوا على عبارات ابن �س ّالم ونقلوها ؛ لذلك �آثرنا
�أن ننقلها بن�صها .

ُمـقـدِّ مـة:
و�ش ْعره ي�أتي يف �إطار
�إن اهتمامي بقُراد بن حن�ش ِ
اهتمامي بالفحول املُ ِق ّلني من ال�شعراء القدامى،
ممن مل ت َِ�ص ْل �إلينا دواوينهم ال�شعرية � ،أو َمنْ مل يقم
الرواة و اللُّغويون بجمع �أ�شعارهم .
وقد �أَخْ َرجتُ من �شعر ال�شعراء املق ّلني القدامى
حل َ�صني بن ا ُ
« �شعر ا ُ
ري »  ،وهو من فحول
حلمام املُ ّ
ال�شعراء اجلاهليني  ،و « �شعر َعدي بن حامت الطائي»،
وهو من خم�ضرمي اجلاهلية والإ���س�لام  ،و « �شعر
مالك بن �أ�سماء الفزاري «  ،وهو من ال�شعراء امل ِق ّلني
يف الع�صر الأموي  .وه�أنذا �أقوم بجمع وحتقيق �شعر
ُقراد بن َح َن�ش  ،الذي �ص ّنفه ابن �س ّالم يف الطبقة
الثامنة من فحول ال�شعراء الإ�سالميني  ،وقرنه بثالثة
��ري  ،و�شبيب بن
�شعراء ،هم َ :ب َ�شامة بن الغدير املُ ّ
وع ِقيل بن ُع ّلفة املُ�� ّري  ،ال��ذي ُقمتُ
الب�صاء (َ ، )1
رَ ْ
بدرا�سة �سريته وجمع �شعره وحتقيقه ( ،)2وطفقتُ
�أثناء ذلك �أجمع ما تقع عيناي عليه من �شعر ابن
طبقته ُقراد؛ لأنّ ابن �س ّالم ال يحفل ب�شاعر �إال �إذا
كان من املجيدين  ،و�إنْ كان من املُ ِق ّلني .
وال ب�أ�س يف الإ�شارة هنا �إلى ما كنت َذ َكر ُته يف
حل�صني بن ا ُ
مقدمة كتابي « ا ُ
حلمام امل ِّري � :سريته
و�شعره » ( : )3من �أنَّ ج ْم َع ِ�ش ْعر �شاعر ُم ِق ّل قد ي�ستغرق
من اجلهد والوقت ما قد ال ي�ستغرقه َج ْم ُع ِ�ش ْعر �شاعر
مكرث ؛ لأن قلة ال�شعر ت�ستدعي من الباحث مزيد ًا من
والتق�صي يف امل�صادر  ،بحيث يكاد
البحث والتنقيب
ّ
ال يرتك م�صدر ًا �إال ويرجع �إليه م� ِّؤم ًال �أن يجد فيه لو
بيت ًا واحد ًا ي�ضيفه �إلى ما َج َم َعه .
َف ُقراد بن حن�ش برغم قلة �شعره  ،ونزرة �أخباره،
ا�ستغرق جمع �شعره مني جهد ًا كبري ًا  ،ووقت ًا كثري ًا.
ولك ّنني بعد البحث املت�أين  ،والتنقيب امل�ستق�صي
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يقول ابن �س ّالم :
« ُقراد بن َح َن�ش بن عمرو بن عبد اهلل بن عبد
ال ُعزّى بن ُ�صبيح بن �سالمة بن ال�صارد بن م ّرة.
ح ّدثني �أبو عبيدة قال  :كان قراد بن حن�ش من �شعراء
غطفان  ،وك��ان قليل ال�شعر ج ّيده  ،وكانت �شعراء
غطفان تغري على �شعره فت�أخذه وت ّدعيه  ،منهم زهري
بن �أبي �سلمى» (. )4
وذكره �أبو ُع َبيد املرزباين (ت384هـ) يف كتابيه
«معجم ال�شعراء» ( ، )5و « املو�شح » ( ، )6وهو يف – كال
الكتابني  -ينقل عن ابن َ�س ّالم  ،وال ي�ضيف ملا َذ َكره
�شيئ ًا .
�أ ّم���ا امل��ت���أخ��رون فقد ذك���ره منهم عبد ال��ق��ادر
ال��ب��غ��دادي (ت1093هـ) يف كتابه «خ��زان��ة الأدب
«وترجم له يف �سطر واح��د فقال « :ق��راد بن حن�ش
�شاعر جاهلي  ،من بني �صاردة  ،بتقدمي الراء على
الدال  ،وهُ م فخذ من فزارة » (. )7
وذك��ره من املحدثني خري الدين الزركلي يف «
الأع�لام « ( ، )8ود.عفيف عبد الرحمن يف « معجم
ال�شعراء من الع�صر اجلاهلي حتى نهاية الع�صر
الأم��وي » ( ،)9ود.ع��زي��زة ف��وال يف « معجم ال�شعراء
اجلاهليني » ( ، )10وقد �سردا يف معجميهما قائمة
ب�أ�سماء امل�صادر واملراجع التي ذكرت ُقراد بن حن�ش،
مت فذكرت �أ�سماء م�صادر
وه ْ
ولكنّ د.عزيزة فوال ِ
ومراجع مل يرد فيها ِذ ْكر له .
ب�ضم القاف  .ج��اء يف «ل�سان العرب» :
و ُق��راد ّ
«ال ُقراد معروف واحد ال ِق ْردان  ،وال ُقراد دو ّيبة تع�ض
الإبل  ،وقراد الثديني حلمتاهما  .ويقال  :فالن يق ّرد
فالنا � :إذا خادعه متلطف ًا  ،ويقال � :أ ْق�� َر َد الرجل :
�إذا َ�س َك َت ُذ ًال » ( .)11وكثريون هم ال�شعراء القدماء
الذين ُعرفوا بهذا اال�سم  ،فقد ذكر املرزبا ّ
ين خم�سة

د .شريف عالونة

من ال�شعراء ُعرفوا بهذا اال�سم  ،بد�أهم بقراد بن
حن�ش (.)12
ويف تف�سري ا�سمه ق��ال التربيزي (ت502هـ) :
«احلن�ش  :ح ّية تنفخ وال ت�ؤذي  ،وال�صارد  :النافذ ،
َ�صرد ال�سهم ي�ص َرد َ�ص ْردا » ( .)13وحت ّدث ابن دريد
(ت321هـ) ِمنْ َق ْبل عن بطون بني ُم ّرة بن عوف،
فذكر منهم بني ال�صارد وقال « :ا�شتقاق ال�صارد
من �شيئني � :إ ّم��ا من قولهم َ�صرد الرجل من الربد
ي�ص َرد َ�ص َرد ًا � ،أو من قولهم َ�ص َرد ال�سهم �إذا نفذ يف
ْ
الر ّمية»(. )14
ينتهي ن�سب قراد  ،كما �أ�سلفنا � ،إلى بني ال�صارد،
وهم بطن من بطون بني م ّرة بن عوف  ،فهو «قراد
بن حن�ش بن عمرو بن عبد اهلل بن عبد ال ُعزى بن
�صبيح بن �سالمة (ال�صارد) بن م ّرة بن عوف بن
�سعد بن ذبيان بن بغي�ض بن ريث بن غطفان بن قي�س
بن َع ْيالن » ( . )15ويف « جمهرة الن�سب » البن الكلبي
(ت204هـ) �أنّ ال�صارد هو �سالمة بن م ّرة بن عوف
( .)16وتن�سبه امل�صادر �إلى بني ال�صارد تارة فتقول :
ِدي » ( ، )17وتن�سبه تارة �أخرى �إلى بني « م ّرة
«ال�صار ّ
()18
املري » .
« فتقول » ّ
هذا ك ّل ما وجدناه فيما بني �أيدينا من م�صادر ،
عن ُقراد بن حن�ش  ،الذي �سكت القدماء عن اخلو�ض
يف �أخباره  ،وان�صرفوا عن تدوين �أ�شعاره .
ثاني ًا � :شاعريته:
�إذا ما تركنا احلديث عن ن�سب ُق��راد و�أخباره
النزرة ،وانتقلنا �إلى احلديث عن �شعره  ،ف�إننا جند
ابن �س ّالم قد �سلكه يف فحول ال�شعراء ( .)19وجعله
املرزباين من �شعراء غطفان امل�شهورين ( .)20وقد
�أ�شاد �أبو عبيدةِ ،منْ َق ْبل ،ب�شاعرية قراد  ،فنعته ،فيما
رواه عنه ابن �س ّالم  ،ب�أنه « قليل ال�شعر ج ّيده»(.)21
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�صحت رواي��ة اب��ن �س ّالم ،التي نقلها عنه
و�إذا ّ
املرزباين يف « املو�شـح «  ،ومفادها �أنّ �شعراء غطفان
كانوا يغريون على �شعر ُق��راد وي ّدعونـه( ، )22فهذا
قد يف�سر لنا قلة ما بني �أيدينا من �شعره؛ ذلك �أنّ
�ضياع �شعر ُقراد يتعلق بال�شعر اجلاهلي نف�سه و�ضياع
بع�ضه من جهة  ،ويتعلق بقراد من جهة ثانية و�إغارة
ال�شعراء على �شعره وانتحاله .
وما دُمنا ب�صدد احلديث عن �شاعرية ُقراد بن
حن�ش  ،فال ب�أ�س يف التوقف قلي ًال عند موقف ابن
�س ّالم من قراد و�شاعريته ؛ فهو �أول من ُع ِني بتحديد
طبقته ومنزلته ال�شعرية � ،إذ جعله – كما �أ�سلفنا -
يف الطبقة الثامنة من فحول الإ�سالميني.
ويبدو لنا �أنّ ابن �س ّالم قد َو ِه َم يف حتديد ع�صر
ُقراد وزمنه عندما ذكره يف ال�شعراء الإ�سالميني .
وال�صواب �أن��ه – ب�إجماع من ترجموا له – �شاعر
جاهلي قدمي .وعبارة ابن �سالم ذاتها تنق�ض ما ذهب
�إليه  ،فهو يروي عن �أبي عبيدة �أنّ �شعراء غطفان ،
ومنهم زهري بن �أبي �سلمى كانوا يغريون على �شعر
ُق��راد وي ّدعونه ،وم��ن يغري ال�شاعر اجلاهلي زهري
بن �أبي �سلمى  ،على �شعره فال بد �أن يكون جاهلي ًا ،
فكيف يكون ُقراد �إذ ًا من فحول الإ�سالميني ؟
�أ ّم��ا م�س�ألة الفحولة التي حكم بها اب��ن َ�س ّالم
على ُق��راد و�شاعريته  ،ففيها نظر �أي�ض ًا  ،فما بني
�أيدينا من �شعر ُق��راد ال يتجاوز ثالثني بيت ًا  .وهذا
الكم القليل من ال�شعر هل ي�ؤهل �صاحبه ليكون من
فحول ال�شعراء ؟ وال ندري �إنْ كان ابن �س ّالم قد �أخذ
ب�صحة �إغارة �شعراء غطفان على ِ�ش ْعر ُقراد وادِّعائه
 ،مما جعل �شعره نهب ًا بينهم� ،أم �أنه كان بني يديه
كاف من �شعر قراد  ،يبلغ ب�صاحبه مبلغ الفحول
َق ْد ٌر ٍ
عندما �ألف كتابه « طبقات فحول ال�شعراء » ؟

وكال الأمرين ال ميكن �إ�صدار حكم قاطع ب�ش�أنه،
نرجح �أن ابن َ�س ّالم قد اتّخذ  ،مما ح ّدثه
و�إن ُك ّنا ِّ
به �أبو عبيدة عن جودة �شعر قراد وقلته ب�سبب �إغارة
�شعراء غطفان عليه  ،معيار ًا يف ت�صنيف طبقة قراد
واحلكم على �شاعريته مما جعله ي�سلكه يف طبقة
فحول ال�شعراء املق ّلني .
وال ب�أ�س يف الإ���ش��ارة هنا �إل��ى �أنّ رهط ُق��راد يف
الطبقة الثامنة  ،ال��ذي��ن ذك��رن��ا �أ�سماءهم  ،كان
ثالثتهم من ال�شعراء املق ّلني  ،وك��ان��وا جميع ًا من
�شعراء بني م ّرة ابن عوف  .ولكنَّ قلة �شعرهم مل تبلغ
احلد الذي َب َل َغتْه ِق ّلة ِ�ش ْعر ُقراد  .فقد و�صل جمموع
�شعر ِّ
كل واحد منهم �إلى ما يزيد عن مائة بيت  ،وهذا
الكم جيد مقارنة مبا و�صل �إلينا من �شعر قراد .
وق ّلة ما و�صل �إلينا من �شعر ُقراد  ،ال مت ّكننا من
التو�سع يف درا�سته  ،ولعل هذا هو ال�سبب الذي من
� ْأجله ان�صرف الدار�سون املحدثون عن درا�سة �أخباره
و�أ�شعاره ؛ لأنّ ما �أثبتته امل�صادر  ،التي بني �أيدينا ،
من �شعره غري كاف لإقامة درا�سة حول هذا ال�شعر .
وال ندري فقد نعرث  ،يف قابل الأيام  ،على مزيد من
�شعره  ،مي ّكننا من درا�سته مو�ضوعي ًا وفني ًا  ،وي�ؤدي
بنا �إلى تغيري بع�ض الأحكام والنظرات النقدية فيما
يتعلق ب�شاعريته  ،وي�ساعدنا على تبينّ مالمح فحولته
ال�شعرية .
وبالرغم من ق ّلة ِ�ش ْعر ُقراد بن حن�ش الذي عرثنا
عليه  ،فيما بني �أيدينا من م�صادر  ،فقد َل ِق َي ْت �أبياته
القليلة ا�ستح�سان ًا لدى �أ�صحاب كتب « احلما�سة « ،
الذين اختاروا له �أبيات ًا ا�ستهلوا بها باب الهجاء يف
كتبهم  ،وع ّدوها من الهجاء ال�ساخر  ،وهي قوله (: )23
َلقوم ��ي �أرع ��ى لل ُع�ل�ا م ��ن عِ �ص ��اب ٍة
عوف ت�سودها
من النا�س يا حا ِر بن ٍ
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« �شرح �أبيات املغني»  ،و�شرحه عبد القادر البغدادي
مف�ص ًال (.)30
�شرح ًا ّ
وهذا البيت نف�سه ا�ست�شهد به �أ�صحاب املعاجم
(العبدي) من�سوب �إلى عبد قي�س
اللغوية على �أنّ لفظ
ّ
قي�سي « اللتب�س باملن�سوب �إلى قي�س
لأنهم لو قالوا ّ « :
�سي » (. )31
َع ْيالن ونحوه  ،ورمبا قالوا َ « :ع ْب َق ّ
وقول ُقراد :
�إذا اجتم ��ع ال َع ْم ��ران عمرو ب � ُ�ن جاب ٍر
وب ��د ُر ب � ُ�ن عم� �رٍو خِ ل ��تَ ذبي ��ا َن ُت ّبع ��ا
ال�سكيت (ت 244هـ) يف باب اال�سمني
�أورده ابنُ ّ
يغلب �أحدهما �صاحبه لخِ ِ َّفته �أو ِل ُ�ش ْهرته( .)32ونقل
ذلك عنه �آخرون (.)33

و�أنت ��م �س ��ما ٌء ُتعج � ُ�ب النا� � َ�س ِر ُّزه ��ا
ب�آبـ ��د ٍة ُتنح ��ي �ش� �ـديـد َوئـيـ ُدهـ ��ا
�اب البيـ ��وت بحا�ص ��بٍ
ُت َق ّط� � ُع �أطن � َ
�ذب �ش ��يء بر ُقـه ��ا ورعـو ُده ��ا
و�أكـ � ُ
فوي� � ُل ا ِّمه ��ا خي�ل ً�ا به ��ا ًء و�ش� �ـار ًة
�إذا الق �ـ��ت الأع� � ��دا َء ل ��وال ��ص��دو ُده�ـ��ا
وهذه الأبيات ذاتها ا�ست�شهد بها ابن �أبي احلديد
(ت 656هـ) يف «باب ذم اجلنب» و�أوردها يف مو�ضعني
من كتابه «�شرح نهج البالغة» (. )24
وم�صراع بيته �« :إنّ ال ّرز ّي َة ال رز ّية مثلها»  ،تداوله
ال�شعراء يف مقا�صدهم  ،وا�ستهلوا ب��ه ك��ث�ير ًا من
ق�صائدهم (. )25
و�أورد عبد القادر البغدادي قوله :
ثالث ًا  :ما و�صلنا من �شعره:
بع�ش ��ر مئ�ي�ن للمل ��وك �س ��عى به ��ا
()1
لي ��ويف �س� � ّيا ُر ب � ُ�ن َع ْم� � ٍرو َف َ�أ ْ�س� � َرعا
 من الكامل -�شاهد ًا على �أنه �إذا كان مف�سر الثالثة و�أخواتها 			
ِّ
(ّ � )1إن ال ّرز ّيـ� � َة ال رز ّيـ� � َة مِ ث ُله ��ا
مائة فيفرد نحو ثالثمائة  ،وكان القيا�س �أن يجمع
ّ
م ��ا تبتغ ��ي غطف � ُ
�ان يـ ��و َم �أ�ضل ��تِ
فيقال  :ثالث مئات �أو مئني �إال �أن العرب ال جتمع
َ
َ
ّ
�اب لتبتغ ��ي ذا مِ ـ� � ّر ٍة
(� )2إن ال ِّركـ � َ
املائة �إذا �أ�ضيف عليها عدد �إال قلي ًال (. )26
َ
ب �ج �ن��وبِ َن � ْ�خ ��لٍ اذا ال �� �ش �ه��و ُر �أ َح� � ّل ��تِ
و�أورد النحويون قوله :
* روى �صاحب « الأغاين » �أنّ �سنان بن �أبي حارثة
هُ � � ُم �ص ��لبوا العب ��ديّ يف جِ � � ْذ ِع َن ْخل� � ٍة
ه��وى ام���ر�أة فا�ستهيم بها  ،وتفاقم ب��ه ذل��ك حتى
عط�س ��تْ �ش � ُ
�يبان �إ ّال ب�أجدع ��ا
ف�ل�ا
َ
ُفقد فلم ُيعرف له خرب  ،فتزعم بنو م ّرة �أنّ اجلنّ
�شاهد ًا على �أنّ (يف) وردت هُ نا مبعنى (على).
ا�ستطارته و�أدخلته بالدها  ،وا�ستعجلته لكرمه  .وقيل
فقد �أورده اب��ن قتيبة (ت 276هـ) يف ب��اب دخول
� :إ ّن��ه هَ ِ��ر َم حتى بلغ مائة وخم�سني �سنة ،فهام على
احلروف مكان بع�ض( ، )27و�أورده املربد (ت 285هـ)
وجهه خرف ًا ففقد  .وقيل �إنه خرج حلاجته يف الليل
يف باب حروف اخلف�ض تبدل بع�ضها من بع�ض(،)28
ف�أبعد  ،فل ّما رجع �ض ّل فهام طول ليلته حتى �سقط
وذك��ره اب��ن جني (ت 392هـ) يف « ب��اب ا�ستعمال
فمات  ،وتبع قومه �أث��ره فوجدوه ميت ًا  ،فقيلت هذه
احلروف بع�ضها مكان بع�ض » ( .)29وكان هذا البيت
الأبيات يف رثائه (الأغاين �/10 :صُ . )309
و�ضرب
�أي�ض ًا هو ال�شاهد ال�ساد�س وال�سبعني بعد املائتني يف
به املثل فقيل � « :أ�ض ّل من �سنان « (جمهرة الأمثال :
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بعد الأول��ى (ال�صحاح َ :ع َلل ) .ومعنى البيت :
�أن��ت امل��ح��ارب ذو الب�أ�س نحتمي ب��ك �إذا حمي
وطي�س احلرب  ،ورويت الرماح النواهل العطا�ش
من ال��دم��اء (طبقات فحول ال�شعراء  :حا�شية
�ص. )734
( )4يف جمهرة ن�سب قري�ش  « :يبغون خري النا�س .»...
ويف جمهرة الن�سب البن الكلبي :
م�ساً واحداً
«يبغون خري النا�س ّ
ع َُظمت َر ِز َّي ُته الغداة وج ّلت»
		
ويف ديوان زهري ،ويف امل�ستق�صى يف �أمثال العرب:
« َي ْب َغني خري النا�س عند �شديدة
ع َُظ َمتْ م�صيبته هناك وج ّلت »
		
ينعون :نعى امليت ينعاه �إذا �أذاع خ�بر موته.
الكريهة :ال�شديدة التي ُتكره كاحلرب و�سائر النوازل
(ال�صحاح :كره) .ج ّلت :عظمت .

�/2ص ، 3وجممع الأمثال �/2 :ص ،274وامل�ستق�صى
يف �أمثال العرب �/1 :ص. )217
الرواية واملعاين :
( )1يف املو�شح � « :إنّ ال ّرزيئة ال رزيئة .»...
الرزية  ،والرزيئة  ،وال�� ُّرزء  :امل�صيبة ال�شديدة
(ال�صحاح  :رز�أ) .
( )2يف جمهرة ن�سب قري�ش « :بجنوب نخل �إذا
ّ
ال�شهور �أهلت »  .ويف جممع الأمثال  ،وامل�ستق�صى
يف �أم��ث��ال العرب  « :بجنوب خ ْبت �إذا ال�شهور
�أه ّلت »  ،ويف الأغاين  « :بجنوب جند »...
الركاب  :الإبل  ،واملراد راكبوها  ،وهم الذين خرجوا
يطلبون �سنان ًا ملّا �ض ّل .
ا ِمل ّرة  :الق ّوة و�شدة العقل (ال�صحاح  :مرر)  .نخل :
مو�ضع بنجد من �أر�ض غطفان  ،وقيل منزل لبني
م ّرة بن عوف على بعد ليلتني من املدينة (معجم
البلدان  :باب النون واخلاء وما يليهما)� .أح ّلت :
�صارت حال ًال � ،أي خرجت من الأ�شهر احلرم �إلى
احلل .
ال�شهور ِ
( )3و َل ِن ْع َم َح�ش ُو الدِّرع �أنت لنا �إذا
			
َن َهلَتْ من ال َعــــــــلَقِ ال ّرما ُح َوع ّلتِ
ري النا�س عِ ْن َد َكرِيه ٍة
( )4ينعو َن خ َ
			
وج ّلتِ
ع َُظمتْ م�صيبتهم هُ ناك َ

التخريج :
ن�سبت الأب��ي��ات �إل��ى ق��راد بن حن�ش يف طبقات
فحول ال�شعراء � :ص . 733-734ون�سبت �إلى زهري بن
�أبي �سلمى يف الأغاين �/10 :ص. 309
الأبيات ( )4، 2 ، 1ن�سبت �إلى زهري يف جمهرة
ن�سب قري�ش � :ص ، 30ويف امل�ستق�صى يف �أمثال
العرب� :ص. 55-56
البيتان ( )2 ، 1ن�سبا �إلى زهري يف جممع الأمثال:
�/2ص ، 274ويف ال���د ّرة الفاخرة يف الأم��ث��ال/1 :
�ص. 279
البيت ( )1ن�سب �إل��ى ق��راد يف معجم ال�شعراء
للمرزباين � :ص ، 327واملو�شح � :ص . 49ون�سب �إلى
زهري بن �أبي �سلمى يف كتاب احليوان �/3:ص،490

الرواية واملعاين :
( )3يف ديوان زهري  « :و َل ِنعم ح�شو الدرع كان لها �إذا
. »...
ح�شو ال��درع  :ال ِب ُ�سه ؛ لأن��ه ّ
يغطيه ك ّله فك�أنه ح�شو
هلت  :ال َّن َهل ُّ ،
ال�شرب الأول (ال�صحاح :
للدرع َ .ن ْ
نهل)  .العلق  :الدم  .ع ّل � :شرب ال�شربة الثانية
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ويف الأزم��ن��ة والأم��ك��ن��ة �/2 :ص ، 286و ُق���دِّ م ل��ه يف
كليهما بعبارة « قال زهري �أو غريه »  .و ُن�سب �إلى زهري
�أي�ض ًا يف جمهرة الن�سب �/2 :ص ، 109و�شرح �أبيات
املغني �/2 :ص. 80
•تف ّرد بن�سبة الأب��ي��ات �إل��ى ق��راد بن حن�ش ابن
���س�ل ّام ،وذك���ر �أنّ زه�ير ب��ن �أب���ي �سـلمى �أخ��ذ
الأبيات وا ّدعاها  ،ونقل عنه ذلك املرزباين يف
«معجم ال�شعراء»  .ولكن حم ّقق كتاب « معجم
ال�شعراء « امل�ست�شرق كرنكو ع ّقب على ما ذكره
املرزباين بقوله  « :وجدت هذا ال�شعر يف ديوان
زهري برواية ثعلب  ،وكذا يف رواي��ة ال�سكري «
(معجم ال�شعراء  :حا�شية �ص. )327
•الأرجح – يف ر�أينا – �أن تكون الأبيات لزهري؛
فقد ُن�سبت �إليه يف �أك�ثر م�صادر تخريجها .
ونحن نرجح كذلك �أن ابن �س ّالم قد َو ِه َ��م يف
ِن ْ�س َب ِتها �إل��ى ُق���راد ،ومم��ا يقوي ترجيحنا �أن
�أك�ثر �أ�صحاب امل�صادر واملختارات ال�شعرية
ممن جاءوا بعد ابن �س ّالم مل ي�أخذوا بروايته
،فن�سبوها �إلى زهري بن �أبي �سلمى .كما �أنّ هذه
الأبيات من ال�شعر املوثقة ن�سبته �إلى زهري بن
�أبي �سلمى يف ديوانه �ص . 246 – 245

د .شريف عالونة

(َ )4ف َو ْي ُل ا ّمها خي ً
ال بها ًء و�شـار ًة
�إذا القـــــــت الأعـــــــدا َء لوال �صدو ُدهـــــــــا
		
الرواية واملعاين :
( )1يف �شرح دي��وان احلما�سة املن�سوب لأبي العالء
املعري َ « :ل َقومي �أَ ْدعى .»...
�أرعى � :أح�سن رعاية وتف ّقدا  .الع�صابة  :اجلماعة
من النا�س واخليل والطري (ال�صحاح  :ع�صب) .
ت�سو�سها وتد ّبر �أمرها .
ت�سودها ُ :
( )2يف �شرح احلما�سة للأعلم ال�شنتمري  « :ب�آبد ٍة
تنجي  « ...و�أظنه ت�صحيف ًا  .وعجز البيت يف
عيون الأخبار  « :لها زج ٌل باقٍ �شديد وئيدها » .
و�أنتم �سماء ُ :ي�س ّمون ال�سحاب �سما ًء وكذلك املطر
(ال�صحاح � :سما) .ر ّزه��ا � :صوتها � ،أي �صوت
رعدها (ال�صحاح  :رزز)� .آبدة  :بريح ُت َع ُّد �آبد ًة
�أي �أعجوبة �أو داه��ي��ة يبقى ذك��ره��ا على الأب��د
(ال�صحاح � :أب���د) .الوئيد  :ال�صوت ال�شديد
(ال�صحاح  :و�أد).
( )3الأطناب  :واحدها ُط ُنب  ،وهو حبل اخلباء ،
يقال  :خباء مط ّنب م�شدود بالأطناب (ال�صحاح:
طنب)  .احلا�صب  :الريح ال�شديدة التي تثري
احل�صباء � ،أي احل�صى (ال�صحاح  :ح�صب) .
( )4يف عيون الأخ��ب��ار َ « :ف��وي�� ُل امها خي ًال تهاوى
�شرارها » .
بهاء و�شارة � :أي ح�سن ًا .
ومعنى الأبيات � :إنّ قومي �أح�سن تف ّقد ًا ورعاية،
وتك�سب ًا  ،لأ�سباب العال من طائفة من
و�أوفر عناية ّ
النا�س �أنت ت�سو�سها وتد ّبرها  .وما �أُ�ش ّبهكم يف كرثة
دعاويكم وقلة فعالكم �إال ب�سحابة َق ّطاعة حلبال
البيوت مبا جتيء به من احل�صباء  ،ثم تراها خملفة

()2

 من الطويل -			
(َ )1لقومي �أ ْرعى لل ُعال من عِ �صاب ٍة
عوف ت�سودها
		
بن ٍ
مِ َن ِ
النا�س يا حا ِر ِ
النا�س ِر ُّزها
( )2و�أنتم �سما ٌء ُتعجِ ُب َ
ب�آبــــد ٍة ُتنحـــــــي �شـديـــــــــــــد وئـيـ ُدهـــــــا
أطناب البيـوت بحا�صبٍ
(ُ )3ت َق ّط ُع � َ
ـــــــذب �شـــــيء بر ُقـهــــــــا ورعـو ُدهـــــا
		
و�أك ُ
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فيما وعدت من املطر  ،ف�أكذب �شيء برقها ورعدها .
ويف البيت الأخري يقول �ساخر ًا  « :ويل ا ّمها من خيل
لكمال بهائها  ،وح�سن منظرها عند لقاء الأع��ادي
لوال انهزامها و�إعرا�ضها (�شرح احلما�سة للمرزوقي:
�ص. )143
التخريج :
الأبيات يف ديوان احلما�سة �:ص . 285ويف �شرح
احلما�سة للمرزوقي � :ص ، 143و�شرح احلما�سة
ل��ل��ت�بري��زي �/4 :ص ، 6و���ش��رح احل��م��ا���س��ة للأعلم
ال�شنتمري �/2 :ص ، 1035و�شرح احلما�سة املن�سوب
لأبي العالء � :ص. 943–942
وردت الأبيات بال عزو يف �شرح نهج البالغة :
�/13ص. 21
الأب��ي��ات ( )4 ، 3 ، 2يف ع��ي��ون الأخ��ب��ار /1 :
�ص ، 166ون�سبت �إلى حن�ش بن عمرو يف �شرح نهج
البالغة �/6 :ص ، 105و�أظ ّنه حتريف ًا .
()3

 من الطويل -			
فوار�س كالنريان َيحمو َن نِ�س َو ًة
()1
ُ
عَقا ِئ َل مَل َي ْد َن ْ�سن ب َ
ِي�ض املحاجِ ـ ِر
		
ب �إلى ُّ
ب َي ْن َت�سِ نْ َ
(� )2إذا ما ُن�سِ نْ َ
الذرى
بن جاب ِر
بن عمرٍ و �أو لِع ْمرِو ِ
لبد ِر ِ
•قالها قراد بن حن�ش ميدح �س ّيار بن عمرو بن
جابر ال��ف��زار ِّي ويذكر بني ُح َم ْي�س (طبقات
فحول ال�شعراء � :ص . )735ويف معجم ال�شعراء:
�ص« 327قال قراد ميدح �شيبان بن عمرو» وفيه
حتريف «�سيار» �إلى «�شيبان».

املحاجر» .العقيلة من الن�ساء :الكرمية النفي�سة
املخدّرة ،وعقيلة ِّ
كل �شيء� :أكرمه (ال�صحاح :عقل).
مل يدن�سن  :مل ي�صبهن دن�س  ،وهو الو�سخ ،يعني
يف الأخ�ل�اق � ،أي بريئات من كل عيب  .املحاجر:
جمع حمجر  ،وهو ما دار بالعني من العظم الذي يف
�أ�سفل اجلفن  ،وحمجر العني  :ما يبدو من النقاب
(ال�صحاح  :حجر)  .وقوله  :بي�ض املحاجر  :يريد
�سالمتهن من الآف���ات  ،فهن �صحيحات الأب���دان ،
نا�صعات الأل��وان (طبقات فحول ال�شعراء  :حا�شية
�ص. )735
( )2يف معجم ال�شعراء  ،وجمهرة ن�سب قري�ش:
«ظعائن �إنْ ُي ْن َ�سبنْ ُي ْن َ�سبنْ للذرى» .وال ُّذرى  :جمع
ُذ ْروة ُ ،
وذروة كل �شيء �أعاله (ال�صحاح  :ذرا) .
بدر بن عمرو وعمرو بن جابر  :من �أهل ال�شرف
يف فزارة (جمهرة �أن�ساب العرب � :ص.)256
(َ )3و ُع ِّو ْد َن � ْأن يعب�أْن ُح ّ�صاً وفار ًة
ذك ّيـــــــــاً ومــــا عُــــــــ ِّودن َن ْ�ســــــــــ َج الغرائـــــــــ ِر
		
( )4وما هُ ن من َ�س ْعدِ بن ذبيا َن ك ِّلها
وال مـــن مواليهـــا ُح َميــــ�س بــــن عامـــــ ِر
		
الرواية واملعاين :
( )3يف معجم ال�شعراء وجمهرة ن�سب قري�ش :
«تع ّودن �أنْ َي ْعب�أْنَ ِم ْ�سك ًا وعنرب ًا » .
و�ص َنعه وخلطه (ال�صحاح:
عب�أ الطيب  :ه ّي�أه َ
عب�أ ) .ا ُ
�ص  :بال�ضم ال َو ْر�س  ،ويقال الزعفران
حل ّ
(ال�صحاح  :ح�ص�ص)  .ف���ارة امل�سك  :رائحته.
الذكي :ال�ساطع الرائحة .الغرائر  :جمع غرارة ،وهي
الأكيا�س ِللتِّنب وغريه ( ،ال�صحاح :غرر).
وم��ع��ن��ى ال��ب��ي��ت  :ل��ق��د ت���ع��� ّودت ه�����ؤالء الن�ساء
الكرميات �إعداد ِّ
الطيب يف بيوتهن  ،ومل يتعودن مثل

الرواية واملعاين:
( )1يف معجم ال�����ش��ع��راء« :ع��ق��ائ��ل مل ت��دن�����س ببي�ض
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غريهن ن�سج اجلوالق والأكيا�س  ،فن�سج الغرارة من
عمل الإماء واخل�سي�سات يف مهنتهن ( طبقات فحول
ال�شعراء :حا�شية . )735
(ُ )4ح َم ْي�س بن عامر بن ثعلبة بن جهينة  :كانوا
حلفاء لبني �سهم بن م ّرة بن عوف ( جمهرة �أن�ساب
العرب � :ص. )446

د .شريف عالونة

يعيرّ من يهجوهم ب�أنهم يجتلبون كالم غريهم  .وقد
�أورد احلامتي هذا البيت يف متهيده لباب ال�سرقات ،
مد ّل ًال به على �أنّ ال�سرقة دا ٌء قدمي .
التخريج :
ورد البيتان من�سوبني �إل��ى ُق���راد ب��ن حن�ش يف
الر�سالة املو�ضحة (يف ذك��ر �سرقات �أب��ي الطيب
املتنبي و�ساقط �شعره) �/1 :ص. 150
البيت ( : )2ورد بال عزو يف حلية املحا�ضرة /2 :
�ص. 29
ه��ذه املقطوعة يرتجح لدينا �أن��ه��ا تنتمي �إل��ى
الأبيات ال�سابقة يف القطعة رقـم ( ، )3فالأبيات يف
املقطوعتني تتفق يف الغر�ض  ،وتت�سق يف الغاية � ،إلى
جانب االعتبارات الفنية املتمثلة يف الوزن والقافية ،
وقد �آثرت عزل ك ّل قطعة مبفردها ؛ لأنني مل �أعرث
يوحد بينهما .
على �أي م�صدر ِّ

التخريج :
الأبيات يف طبقات فحول ال�شعراء � :ص. 735
الأبيات ( )3 - 1يف معجم ال�شعراء للمرزباين :
�ص. 327
البيتان ( )3، 2يف جمهرة ن�سب قري�ش � :ص. 23
()4

			
وقال يهجو بني عوف :
(� )1إذا ما انتدوا �أ ْق َعوا خالل بيوتهم
()5
احلي َح ْو َل املجا ِز ِر
			
ُج َ
لو�س �إما ِء ِّ
 من الطويل -			
( )2و� ْإن َن َط ُقوا قالوا مِبا قِي َل ق ْبلَهم
(� )1إذا ا َّتف َق ال َعمران عم ُرو بن جابـ ٍر
ال�صوا ِد ِر
			
َو ِ�إ ْن َو َردُوا َح ّلوا خِ الل ّ
وبد ُر ُ
بن عمرٍ و خِ ْلتَ ذبيا َن ُت َّبعا
		
الرواية واملعاين:
( )2و�أ ْلقـوا مقاليـ َد الأمــور �إليهما
( )1انتدوا :اجتمعوا يف النادي .
جميعــــاً قمــا ًء كارهني ُ
وط ّوعــــــا
		
املجازر :جمع جمزر وجمزرة ،مو�ضع اجلزر� ،أي
•روى �أب��و الفرج الأ�صفهاين �أنّ احل��ارث بن
النحر (ال�صحاح :جزر) .
�سفيان ال�صاردي  ،وهو �أخو �س ّيار بن عمرو
( )2رواية البيت يف « حلية املحا�ضرة»:
بن جابر الفزاري ل ِّأمه  ،حت ّمل دية ابن امللك
«ف� ْإن َن َظموا قالوا مبا قي َل َق ْبلَهم
النعمان الذي قتله احلارث بن ظامل املُ ِّري،
و� ْإن َو َردُوا جاءوا خِ َ
وه��ي �أل��ف بعري  ،ف����أ ّدى منها ثمامنائة ثم
الف ال�صوادرِ»
		
مات ،فقال �س ّيار بن عمرو � :أنا �أقوم فيما
ال�ص َدر ،من َ���ص َ��د ْرتُ عن امل��اء وعن
ال���ص��وادرَّ :
بقي مقام احل��ارث بن �سفيان  ،فلم ير�ض
البالد� ،ضد ال��ورود (ال�صحاح� :صدر) .فال�شاعر
 -من الطويل -
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الأ�سود �أخو النعمان  ،فرهنه �س ّيار قو�سه،
فلما م��دح ق��راد ب��ن حن�ش ال�����ص��اردي بني
فزارة  ،جعل احلمالة ك ّلها ل�س ّيار (الأغاين:
�/11ص .)105وورد هذا اخلرب باختالف
يف بع�ض الألفاظ يف جمهرة ن�سب قريـ�ش :
�ص. 12
الرواية واملعاين :
( )1يف احلما�سة الب�صرية  ،و�إ�صالح املنطق ،وتهذيب
�إ�صالح املنطق  ،و�شرح �أبيات �إ�صالح املنطق،
ول�سان العرب  ،والف�صول والغايات � « :إذا اجتمع
ال َع ْمران . » ...
		 العمران  :هما عمرو بن جابر من ر�ؤو���س
ف��زارة و�سادتهم  ،وكان له عن كل �أ�سري ت�أ�سره
غطفان َبكرتان �إذا �أُ ِخ َذ فدا�ؤه  ،وبدر بن عمرو:
وح َمل
وهو بدر بن عمرو بن ج�ؤية � ،أبو ُح َذيفة َ
املقتو َلينْ يف حرب داح�س والغرباء  ،وهم بيت
وع َ���د ُده���م( .ج��م��ه��رة �أن�����س��اب ال��ع��رب :
ف���زارة َ
�صُ .)256ت ّبعا  :اجلمع تبابعة  ،تطلق على ملوك
اليمن (ال�صحاح  :تبع) .
( )2يف احلما�سة الب�صرية  ،والف�صول والغايات:
«و�ألقوا مقاليد الأمور �إليهما»  .يف �إ�صالح املنطق:
« جميع ًَا ق�ضا ًء»  .ويف الف�صول والغايات « :جميع ًا
قما ًء �صاغرين ُ
وط�� ّوع��ا»  .القماء َ :ق ُم�ؤ الرجل
قما ًء وقماءة � ،صار قميئ ًا  ،وهو ال�صغري الذليل
(ال�صحاح  :قم�أ) .
( )3هُ ُم �صلبوا العبديّ يف جذع نخلـة
عط�ستْ �ش ُ
ـيبان �إ ّال بـ�أجـدعا
		 فال َ
( )4وذلـك � ّأن اهلل ف ّـ�ضـل مـازنـاً
وبدراً على ذبيان بالف�ضل �أجـمـعا
		

( )5و�أ ّنـ ُه ُم َمـ�أوى احلماالت مِ ْنـهُـ ُم
ع�ض الزم ُ
رب �إن َّ
ـان ف�أوجـعا
		 و�أ�ص ُ
( )6و�أن ُه ُم م�أوى الطريـد �إذا �ضـوى
		 وقـد را َح مـرعوب الف�ؤاد ُم َر َّوعا
( )7هُ ُم حاربوا النعمان يف ع�صر دهره
		 فما ا�سطاع �أن ي�ستطلع احلرب مطلعا
( )8يك ّلفهم ما �شـاء ثـ ّم َو َفـوا بـها
		 ب�أل ٍـف على ظهر الفزاري �أقـرعـا
الرواية واملعاين :
( )3يف �شرح �أبيات مغني اللبيب  « :هم �صلبوا العبدي
يف ر�أ�س نخلة»  ،ويف �شرح �أدب الكاتب للجواليقي:
« ونحن �صلبنا الر�أ�س يف جذع نخلة » .
العبدي  :ن�سبة �إل��ى عبد قي�س  .الأج��دع � :أي �أنف
�أج���دع� ،أي مقطوع  ،ح��ذف املو�صوف  ،و�أق��ام
�صفته مكانه (الل�سان  :عبد)  .ومعنى البيت �أنه
يدعو عليهم بجدع الأنوف ل�صلبهم العبدي .
( )4مازن  :بنو مازن بن فزارة بن ذبيان (جمهرة
�أن�ساب العرب � :ص.) 255
( )5احلماالت  :مفردها حمالة  ،ما تتحمله عن القوم
من الد ّية �أو الغرامة (ال�صحاح  :حمل)ّ .
ع�ض
الزمان  :كناية عن ا�شتداده و�سوء �أحواله .
(� )6ضوى  :يقال �ضويت �إليه � :أويتُ �إليه وان�ضممتُ
(ال�صحاح � :ضوى) .
(َ )7ع ْ�ص ُر َد ْه ِره  :زمان �سلطانه وب�أ�سه  ،جعل الدهر
هو ال�سلطان وامللك .
( )8يف الأغ��اين  ،والعقد الفريد  ،وخزانة الأدب :
القو�س ُث َّم َت ُفو ِد َي ْت «  .ورواية البيت
«ونحنُ َره ّنا َ
يف مو�ضع �آخر من « جمهرة ن�سب قري�ش » :
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قولهم  :فالن ط ّالع الثنايا � ،إذا كان �ساعي ًا ملعايل
الأم��ور (ال�صحاح  :ثني)  .ا َمل ْه َيع  :الطريق الوا�سع
املنب�سط (الل�سان :هيع) .
ي�سجل ...
( )11يف معجم ال�شعراء للمرزباين ّ :
«و�أظنه حتريف ًا .
ال�س ْجل  :مذكر ،
�أربى عليهم  :تف ّوق عليهم وزاد َّ .
وهو الدلو �إذا كان فيه ماء ق ّل �أو كرث واجلمع ِ�سجال
(ال�صحاح � :سجل)  .مرتعا  :ت َِرع الإناء يرتع َت َرع ًا
�أي امتلأ (ال�صحاح  :ترع) .
( )12الأ�صمع  :ال�صغري الأذن من املعز  ،والأنثى
�صمعاء  ،وهو عيب فيها(ال�صحاح � :صمع) � .أي �أنّ
بني �سعد بن ذبيان مل يعينوا قومهم يف هذه الدية
ب�شيء وال بجدي �أ�صمع .
( )13ولك ّنهم قـو ٌم كفاهُ ـ ْم �أخـوهُ ُم
َفزار ُة َ�ش ْع َب الأم ِر ح َ
ني َت َ�صدَّعا
( )14هُ ُم النازلو َن ال ّثغ َر ُقدّا َم قومهم
ُي ِعدّون للأعـداء ُ�سـ ّمـــاً ُم َ�سـ ّلعــــا
		

« ونحنُ ره ّنا القو�س ثم افتككتُها
ب�ألف على ظهر ابن ُمزنة �أقرعا»
�ألف �أقرع � :أي �ألف تام  .وابن مزنة  :هو �س ّيار بن
عمرو  ،فقد كانت �أمه تدعى مزنة (جمهرة ن�سب
قري�ش � :ص. )13
( )9بع�ش ِر مِ ئني للملوك َ�سـعى بـها
ليو َيف �سيا ُر بن عمرو ف� ْأ�سـ َرعا
			
(� )10أتاهم ب�آالف املئني ف�أ�صبحتْ
ثناياه لل�ساعني يف امل َ ْجد َم ْه َيـ َعا
			
(� )11إذا بادروه املج َد �أربـى َعلَي ِه ُم
ب َِ�س ْجلَني حتى ا�ستفرغ املج َد ُمرتعَا
		
( )12وما َر َف َدتْ �سع ُد ُ
بن ذبيا َن َقو َمها
ب َِجدْىٍ لها يف ذلك الأمر � ْأ�ص َم َعا
			
الرواية واملعاين :
( )9رواي��ة البيت يف مو�ضع �آخ��ر من « جمهرة
ن�سب قري�ش » :
« ربطنا ديات للملوك �سعى بها
ل ُيحمد �س ّيار بن عمرو ف�أ�سرعا »
		
وعجز البيت يف العقد الفريد  « :ليحمد �سيار بن
عمرو . » ...
�س ّيار بن عمرو  :هو �أحـد رج��االت بني ف��زارة،
ذكـره ابن دريد يف كتـابـه « اال�شتقاق »  ،وذكر من
َع ِق ِبه يف الإ�سالم منظور بن ز ّبان بن �س ّيار الذي تز ّوج
بناته احل�سن بن علي  ،وحممد بن طلحة  ،وعبد اهلل
بن الزبري (اال�شتقاق � :ص.)283
( )10يف الأغاين  « :رمينا �صفاه باملئني ف�أ�صبحت
.» ...
الثنايا  :جمع ثنية وهي الطريق العقبة  ،ومنه

الرواية واملعاين :
(َّ )13
ال�ص ْدع يف ال�شيء
ال�ش ْعب  :من الأ�ضداد ّ ،
و�إ���ص�لاح��ه �أي�����ض�� ًا  ،ي��ق��ال � َ��ش�� َع�� ْب��تُ ال�شيء  :ف ّرقته
وجمعته ،وهو من الأ�ضداد (ال�صحاح � :شعب) .
( )14يف معجم ال�شعراء ُ ... « :ق ّدام َق ْر ِمهم « .
ال َق ْرم  :ال�س ِّيد  ،واملقرم  :البعري املُك َرم الذي ال ُيحمل
عليه وال ُيذ ّلل ولكن يكون ِل ْل ِف ْحلة  ،ومنه قيل لل�سيد
ال�س َلع ،
َق ْرم ُم ْق َرم (ال�صحاح :قرم)  .املت�س ّلع :من َّ
وهو �شجر ُم ّر  ،وهو ُ�س ّم ك ّله (الل�سان � :سلع).
التخريج :
ن�سبت الأبيات عدا (� )3، 2إلى قراد بن حن�ش يف
جمهرة ن�سب قري�ش � :ص. 18-19
181

العدد  - 27صيف 2016م

البيتان ( ) 14 ، 11ن�سبا �إلى قراد بن حن�ش يف
معجم ال�شعراء � :ص. 327
•البيت الثالث ن�سب يف �أك�ثر م�صادر تخريجه
�إل��ى �سويد بن �أب��ي كاهل  ،وتف ّرد بن�سبته �إلى
قراد �صاحب « احلما�سة الب�صرية «  ،ولذلك
فالأرجح عندنا �أن��ه ل�سويد  ،وبخا�صة �أن��ه من
ال�شعر املن�سوب �إليه يف (ديوانه �ص  )45من
مقطوعة يف خم�سة �أبيات � ،أ ّولها :
متنّيتَ ليلى �أن ُتريغ بك ال ّنوى
م ّنعـا
		
َوتمَ ْ َن ُع ليـلى منــك عذبــاً مُ َ

البيتان ( )2، 1ن�سبا �إلى قراد يف �إ�صالح املنطق
الب��ن ال�س ِّكيت � :ص ،400و الف�صول وال��غ��اي��ات :
�ص ، 136وتهذيب �إ�صالح املنطق � :ص ، 827و�شرح
�أبيات �إ�صالح املنطق  ، 607 :ول�سان العرب ( :عمر)،
ويف خزانة الأدب . 7/374 :
البيت ( )3ن�سب �إلى قراد بن حن�ش يف احلما�سة
الب�صرية �/1 :ص ، 263-264ون�سب �إلى �سويد بن
�أبي كاهل( )34يف �أدب الكاتب � :ص ، 506و�أمايل ابن
ال�شجري �/2:ص ،267و�شرح �أبيات املغني �/4 :ص62
  ، 65واملخ�ص�ص�/14 :ص ، 64و���ش��رح �شواهداملغني�/1 :ص . 164ويف املقت�ضب�/2 :ص ، 319ويف
()6
الل�سان (عبد)  ،وتاج اللغة (عبد)  ،والعباب (عبد).
 من الب�سيط -ن�سب البيت �إلى امر�أة من العرب يف اخل�صائ�ص			 :
ثعلب ذي عا ٍج ليحملها
( )1ما كان ُ
�/2ص ، 313ويف �شرح �أدب الكاتب للجواليقي :
وال الفزاريُّ ُج ُ
�ص . 352وورد البيت بال عزو يف الكامل يف اللغة
		
وفان ب ُـن جوفــــانِ
والأدب �/2 :ص ،1001واالقت�ضاب يف �شرح �أدب
( )2لكـن َت َ�ض ّمنها �أ ْلفاً ف� ْأخـ َر َجها
الكتاب � :ص ، 338وقال ابن ال�سيد البطليو�سي  « :ال
على تكالي ِفهـــا حـــا ُر ب ُ
ـــن �سـفيــــانِ
�أعلم قائله ».
الرواية واملعاين :
الأبيات ( )8-10ن�سبت �إل��ى ق��راد بن حن�ش يف
( )1ذو عاج  :واد يف بالد قي�س (معجم البلدان :
االغ��اين �/11 :ص . 105وق��د �شكك �أب��و الفرج يف
�/4ص. ) 64
�صحة ن�سبتها �إل��ى ق��راد فقال  « :ويقال  :بل قالها
اجلوفان  :ب�ضم اجليم �أير احلمار  ،وكانت فزارة
الربيع بن قعنب الفزاري » (. )35
تعري ب�أكل اجلوفان (الل�سان  :جوف) .
البيتان ( )9 ، 8ن�سبا �إلى �أرط�أة بن ُ�س َه ّية ( )36يف
( )2ح��ار بن �سفيان  :يريد حارثة بن �سفيان،
مو�ضع �آخر من جمهرة ن�سب قري�ش � :ص .12ون�سبا
وال�ترخ��ي��م يف غ�ير ال��ن��داء ي���أت��ي يف ال�شعر قلي ًال
�إلى �س ّيار بن عمرو الفزاري يف العقد الفريد /5 :
(الأغاين �/11 :ص.)105
�ص. 144
التخريج :
البيتان ( ) 10 ، 9ن�سبا �إل��ى ق��راد بن حن�ش يف
خزانة الأدب �/7 :ص. 374
البيتان يف الأغاين �/11 :ص. 105-106
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الهوام�ش:
1.1جمع �شعر ب�شامة بن الغدير عبد القادر عبد اجلليل  ،ون�شره مبجلة املورد  ،جملد  ، 6عدد  . 1977 ، 1وجمع �شعر �شبيب بن
الرب�صاء الدكتور نوري حمودي القي�سي ون�شره يف كتابه � :شعراء �أمويون � ،ص . 239 – 207
�2.2صدرت هذه الدرا�سة يف كتاب بعنوان  ( :عقيل بن ُع ّلفة املري � :سريته و�شعره )  ،دار املناهج للن�شر والتوزيع  ،ع ّمان .2004 ،
�3.3صدر يف من�شورات جامعة البرتاء . 2002 ،
4.4ابن �س ّالم (�أبو عبد اهلل حممد)  ،طبقات فحول ال�شعراء  ،حققه  :حممود حممد �شاكر  ،مطبعة املدين  ،القاهرة ،1974 ،
�ص. 733
5.5املرزباين (�أبو عبيد حممد بن عمران)  ،معجم ال�شعراء  ،ت�صحيح وتعليق الأ�ستاذ كرنكو  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط،2
� ، 1982ص. 327
6.6املرزباين (�أبو عبيد حممد بن عمران)  ،املو�شح يف م�آخذ العلماء على ال�شعراء  ،حققه  :حممد علي البجاوي  ،نه�ضة م�صر
للطباعة والن�شر  ،القاهرة � ،ص. 49
7.7البغدادي (عبد القادر بن عمر)  ،خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب  ،حققه :عبد ال�سالم هارون  ،مطبعة املدين ،
القاهرة ، 1984 ،ط�/7 ، 1ص. 375
8.8الزركلي (خري الدين)  ،الأعالم  ،دار العلم للماليني  ،بريوت  ، 1992 ،ج ،1ط� ، 10ص. 192
9.9عفيف عبد الرحمن (الدكتور)  ،معجم ال�شعراء من الع�صر اجلاهلي حتى نهاية الع�صر الأموي ،دار املناهل  ،بريوت ،
 ،1996ط� ، 1ص. 212
1010عزيزة فوال (الدكتورة)  ،معجم ال�شعراء اجلاهليني  ،دار �صادر  ،بريوت  ، 1998 ،ط� ، 1ص. 291
1111ل�سان العرب (مادة  :قرد) .
1212املرزباين (�أبو عبيد حممد بن عمران)  ،معجم ال�شعراء � ،ص. 327-329
1313التربيزي (�أبو زكريا يحيى بن علي) � ،شرح ديوان احلما�سة لأبي متام  ،حققه  :حممد حمي الدين عبد احلميد  ،املكتبة
التجارية الكربى  ،القاهرة �/4 ، 1938 ،ص. 6
1414ابن دريد (�أبو بكر حممد بن احل�سن)  ،اال�شتقاق  ،حققه  :عبد ال�سالم هارون  ،م�ؤ�س�سة اخلاجني  ،م�صر � ،ص. 289
1515ابن حزم الأندل�سي (علي بن �أحمد)  ،جمهرة �أن�ساب العرب  ،حققه  :عبد ال�سالم هارون  ،دار املعارف  ،م�صر ، 1961 ،
�ص.254
1616ابن الكلبي (ه�شام بن حممد ال�سائب)  ،جمهرة الن�سب  ،حققه  :ناجي ح�سن  ،عامل الكتب  ،بريوت  ، 1993 ،ط/2 ، 1
�ص. 108
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1717انظر :
ابن ال�سكيت (يعقوب بن �إ�سحق) � ،إ�صالح املنطق  ،حققه � :أحمد حممد �شاكر وعبد ال�سالم هارون  ،دار املعارف  ،م�صر ،1956 ،
ط� ، 1ص. 218
1818املرزوقي (�أبو علي �أحمد بن احل�سن) � ،شرح ديوان احلما�سة  ،ن�شر �أحمد �أمني وعبد ال�سالم هارون  ،دار اجليل  ،بريوت،
 ،1991ط�/1 ، 1ص. 143
1919الب�صري (علي بن �أبي الفرج)  ،احلما�سة الب�صرية  ،دائرة املعارف العثمانية بحيدر �أباد الدكن بالهند �/1 ، 1964 ،ص.263
2020املرزباين (�أبو عبيد حممد بن عمران)  ،املو�شح � ،ص. 49
2121ابن �س ّالم (�أبو عبد اهلل حممد)  ،طبقات فحول ال�شعراء � ،ص 709و �ص. 733
2222املرزباين (�أبو عبيد حممد بن عمران)  ،معجم ال�شعراء � :ص. 327
2323ابن �س ّالم (�أبو عبد اهلل حممد)  ،طبقات فحول ال�شعراء � ،ص.733
2424امل�صدر نف�سه � ،ص . 733وانظر املو�شح � :ص. 49
2525انظر الأبيات وم�صادر تخريجها �ص  14من هذا البحث .
2626ابن �أبي احلديد (عز الدين عبد احلميد) � ،شرح نهج البالغة  ،حققه  :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم  ،مطبعة عي�سى البابي
احللبي ،القاهرة  ، 1965 ،ط�/6 ، 2ص 105و �/13ص. 21
2727خزانة الأدب �/7 :ص . 370وانظر �أي�ض ًا :
2828البغدادي (عبد القادر بن عمر) � ،شرح �أبيات مغني اللبيب  ،حققه  :عبد العزيز رباح و �أحمد يو�سف  ،دار امل�أمون للرتاث ،
دم�شق ، 1989 ،ط�/6 ، 1ص. 81
2929خزانة الأدب �/7 :ص.370
3030ابن قتيبة (�أبو حممد عبد اهلل بن م�سلم) � ،أدب الكاتب  ،حققه  :حممد الدايل  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ، 1982 ،ط، 1
�ص.506
3131املربد (�أبو العبا�س حممد بن يزيد)  ،الكامل  ،حققه  :حممد الدايل  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ، 1986 ،ط�/2 ، 1ص.1001
وانظر �أي�ض ًا كتابه  :املقت�ضب  ،حققه  :عبد اخلالق ع�ضيمة  ،ن�شر املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية  ،القاهرة /2 ، 1969 ،
�ص. 319
3232ابن جني (�أبو الفتح عثمان)  ،اخل�صائ�ص  ،حققه  :حممد علي النجار  ،دار الكتب امل�صرية  ،القاهرة  ، 1955 ،ط/2 ، 2
�ص. 311
3333البغدادي (عبد القادر بن عمر) � ،شرح �أبيات مغني اللبيب �/4 ،ص. 62
3434انظر الل�سان  ،وال�صحاح (عبد) .
�3535إ�صالح املنطق � :ص ، 218وانظر �ص  19من بحثنا هذا .
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3636التربيزي (�أبو زكريا يحيى بن علي)  ،تهذيب �إ�صالح املنطق  ،حققه  :فخر الدين قباوة  ،من�شورات دار الآفاق اجلديدة ،
بريوت ، 1983 ،ط� ، 1ص. 826
3737و ال�سريايف (�أبو حممد يو�سف بن احل�سن) � ،شرح �أبيات �إ�صالح املنطق  ،حققه  :يا�سني حممد ال�س ّوا�س  ،الدار املتحدة ،
دبي  ، 1992 ،ط� ، 1ص. 607
�3838سويد بن �أبي كاهل �شاعر مقدّم خم�ضرم � ،أدرك اجلاهلية والإ�سالم  ،عدّه ابن �سالم يف الطبقة ال�ساد�سة  ،وقرنه بعنرتة .
3939الأ�صفهاين (�أبو الفرج علي بن احل�سني)  ،الأغاين  ،ح ّققه  :عبد ال�ستار �أحمد فراج  ،دار الثقافة  ،بريوت /11 ، 1959 ،
�ص .105والربيع بن قعنب � :شاعر ُم ِق ّل  ،ذكره الآمدي يف  :امل�ؤتلف واملختلف � ،ص. 125
4040من ال�شعراء املعدودين يف دولة بني �أمية  ،مدح عبد امللك بن مروان  .انظر تف�صيل �أخباره يف الأغاين �/13 :ص. 27-44 :
م�صادر تخريج الأبيات مما مل يرد ذكرها يف الهوام�ش ال�سابقة :
•الآمدي (�أبو القا�سم احل�سن بن ب�شر )  ،امل�ؤتلف واملختلف  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت . 1982 ،
•الأ�صفهاين (حمزة بن احل�سن)  ،الد ّرة الفاخرة يف الأمثال  ،ح ّققه  :عبد املجيد قطام�ش  ،دار املعارف مب�صر . 1972 ،
•البطليو�سي (�أبو حممد عبد اهلل بن حممد ال�سيد)  ،االقت�ضاب يف �شرح �أدب الكتاب  ،حققه  :م�صطفى ال�سقا وحامد عبد
املجيد ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب  ،القاهرة . 1963 ،
•�أبو متام (حبيب بن �أو�س الطائي)  ،ديوان احلما�سة � ،شرح وتعليق � :أحمد ح�سن ب�سج  ،من�شورات دار الكتب  ،بريوت ،
 ،1988ط. 1
•ثعلب ( �أبو العبا�س �أحمد بن يحيى ) � ،شرح ديوان زهري � ،صنعه الإمام ثعلب  ،قدّم له وو�ضع فهار�سه  :حنا ن�صر  ،دار الكتاب
العربي  ،بريوت  ، 1995 ،ط. 2
•اجلاحظ (�أبو عثمان عمرو بن بحر)  ،احليوان  ،حققه  :عبد ال�سالم هارون  ،دار اجليل  ،بريوت . 1996 ،
•اجلواليقي (�أبو من�صور موهوب بن �أحمد) � ،شرح �أدب الكاتب  ،مكتبة القد�سي 1350 ،هـ .
•اجلوهري (�إ�سماعيل بن ح ّماد)  ،تاج اللغة و�صحاح العربية  ،حققه � :أحمد عبد الغفور العطار  ،دار العلم للماليني  ،بريوت،
 ، 1990ط. 3
•احلامتي (حممد بن احل�سن بن املظفر )  ،حلية املحا�ضرة يف �صناعة ال�شعر  ،حققه  :حممد يو�سف جنم  ،دار �صادر بريوت،
. 1975
•احلامتي (حممد بن احل�سن بن املظفر )  ،الر�سالة ّ
املو�ضحة (يف ذكر �سرقات املتنبي و�ساقط �شعره)  ،حققه  :حممد يو�سف
جنم  ،دار �صادر بريوت . 1965 ،
•الزبري بن بكار (�أبو عبد اهلل)  ،جمهرة ن�سب قري�ش  ،حققه  :حممود حممد �شاكر  ،مكتبة العروبة  ،القاهرة  ،د.ت.
•�سويد بن ابي كاهل  ،ديوان �سويد بن �أبي كاهل  ،جمعه وح ّققه � :شاكر العا�شور  ،دار الطباعة احلديثة  ،الب�صرة . 1972 ،

185

العدد  - 27صيف 2016م

•ال�سيوطي (عبد الرحمن جالل الدين) � ،شرح �شواهد املغني  ،ت�صحيح وتعليق  :حممد حممود ال�شنقيطي  ،املطبعة البهية،
القاهرة  1409 ،هـ .
•ابن ال�شجري (�أبو ال�سعادات هبة اهلل بن علي بن حمزة) � ،أمايل ابن ال�شجري  ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية  ،حيدر �أباد
الدكن . 1949 ،
•ال�شنتمري (الأعلم بن يو�سف بن �سليمان) � ،شرح ديوان احلما�سة  ،حققه  :علي املف�ضل حمودان  ،دار الفكر العربي ،
بريوت ، 1992 ،ط. 1
•ابن عبد َر ّبه الأندل�سي (�أحمد بن حممد)  ،العقد الفريد � ،شرحه و�ضبطه � :إبراهيم الأبياري  ،دار الكتاب العربي  ،بريوت،
د.ت .
•ابن قتيبة (�أبو حممد عبد اهلل بن م�سلم) � ،أدب الكاتب  ،حققه  :حممد الدايل  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ، 1982 ،ط. 1
•املربد ( �أبو العبا�س حممد بن يزيد)  ،الكامل  ،حققه  :حممد الدايل  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ، 1986 ،ط. 1
•املرزوقي (�أبو علي �أحمد بن احل�سن)  ،الأزمنة والأمكنة  ،دار الكتاب الإ�سالمي  ،القاهرة  ،د.ت .
•املرزوقي (�أبو علي �أحمد بن احل�سن) � ،شرح ديوان احلما�سة لأبي متام  ،ن�شر �أحمد �أمني وعبد ال�سالم هارون  ،دار اجليل،
بريوت  ، 1991 ،ط. 1
•املعري (�أبو العالء �أحمد بن عبد اهلل ) � ،شرح ديوان احلما�سة (املن�سوب �إليه)  ،حققه  :حممد نق�شة ،دار الغرب الإ�سالمي،
بريوت . 1991 ،
•املعري (�أبو العالء �أحمد بن عبد اهلل )  ،الف�صول والغايات يف متجيد اهلل واملواعظ  ،حققه  :حممود ح�سن زناتي  ،الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب. 1977 ،
•امليداين (�أحمد بن حممد بن �أحمد)  ،جممع الأمثال  ،حققه  :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم  ،دار اجليل  ،بريوت  ، 1987 ،ط. 2
•ياقوت احلموي (�أبو عبد اهلل بن عبد اهلل)  ،معجم البلدان  ،طبعة �صادر بريوت .
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