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 شكر وتقدير

 

 

 

 

 األقد

 

 

 أأتقدم 

 

 

 

 

 

 

 

أتقدم بأمسى آيات الشكر واالمتنان والتقدير إىل الذين محلوا 
إىل الذين مهدوا لنا طريًقا ... يف احلياةأقدس رساالت العلم 

إىل مجيع أساتذتنا األفاضل سعادة ... للثقافة واألدب والتاريخ
الدكتور طارق عبد السالم وفضيلة الدكتورة فضيلة قرين، 
وسعادة الدكتور حممد رسالن، وسعادة الدكتور فيصل عبد 

وكذلك إىل كل فرد من أفراد عشرييت وإىل كل فرد .احلميد
أفراد ومشايخ ووجهاء قبائل شهران العريضة اخلثعمية  من

وقدم  البحث وقبائل خثعم وإىل كل من ساعدين على إمتام هذا
املساعدة وزودنا باملعلومات الالزمة إلمتام لنا العون و

البحث والذي وفقين اهلل إلمتامه على هذا  الوجه الذي  هذا
ة ماليا يصبو إليه كل طالب علم، كما أشكر جامعيت جامع

 إلمتامبكل كادرها العلمي واإلداري على ما منحتين من فرصة 
 .املاجستري والدكتوراه، وشرفتين بأن أكون احدى طالهبا

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 امللخص

يف ما تتجدد جديد مبنظور االجتماعي السعودية العربية اململكة تاريخ كتابة إلعادة الدعوة فتئت

إبراز حنو والتوجه السياسي، التاريخ مواضيع يف الكتابة جتاوز إىل تسعى واليت األخرية السنوات

لألهايل الفعال الدور تربز نظر وجهة وفق والثقافية واالقتصادية االجتماعية األحداثاجلوانب يف

على وتركز هتتم الدراسة هذه علىذلكفإن وبناء السعودية، العربية اململكة اليتشهدهتا التارخيية

دراسةالدورالثقايفلقبائلشهرانالعريضةاليتتعتربمنأشهرالقبائلالعربيةاليتكانهلادورثقايف

ية،وعلىالرغممنأمهيةذلكالدورإالأهناوسياسيواقتصاديبارزيفتاريخاململكةالعربيةالسعود

ملتنلحظهامنالدراسةوالتحليل،ومنمثفإنهذهالدراسةحتاولكشفوحتليلذلكالدوراملهم

ودراسةخمتلفاألمناطالثقافيةيفميادينالثقافةوالعلومواألدبيفالفترةاملمتدةمابنيالعصراألموي

السعودي الدولة قيام للعصورإىل املعريف النتاج يف القبيلة مسامهاتهذه خالل وذلكمن الثالثة، ة

وقداعتمدتالدراسةعلىاملنهجالتارخييالتحليليواملنهجالوصفي،إىلجانباملقابالت.املدروسة

وأشهررواهتاومؤرخيها،وقدتوصلتالدراسةإىلمشايخقبائلشهرانالعريضةمنالشفويةمععدد

دوروأدباءهامنالنتائجأمههاأنقبائلشهرانالعريضةتتميزبتراثاجتماعيكبري،وأنلعلمائهامجلة

احلياةالثقافيةوالفكريةطوالالفترةاملدروسة،وتوصيالدراسةبضرورةاحلفاظعلىهذاإثراءكبرييف
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الد وتوجيه بتدوينه القبائل من وغريها القبيلة هلذه دراستهاملوروثاالجتماعي حنو راساتالعلمية

وحتليلهوتوثيقه،ألنربطوحتليلتلكالظواهرواألمناطالثقافيةواالجتماعيةوالعلميةيساهمبقدركبري

يفتفهمالواقعاالجتماعياحلاضروحلكثريمناملشاكلوالعقباتاليتتواجهاجملتمع،فالعودةللتاريخ

 .تمعتؤديإىلالكشفعنأحداثتارخييةغايةيفاألمهيةواستقراءمعطياتهعلىمستوىقاعدةاجمل
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ABSTRACT 

Answering the call to re-write the Social History of the Kingdom of Saudi based on 

new, reformed perspectives of recent years and with the purpose to extend and 

overcome writings on the topics of political history with an orientation towards 

highlighting social, economic and cultural aspects following the point of view 

highlighting effective roles of society in historical events witnessed in the Kingdom of 

Saudi Arabia. On this basis, this study will be giving importance and focusing on the 

cultural roles for Syahran Al-‘Aridhah Tribes which are considered the most 

reknowned of Arabic tribes that plays important cultural, political and economic roles 

in the history of the Kingdom of Saudi Arabia. Although the roles played were amongst 

the most important roles played, there is still no study and analysis done on them. 

Therefore, this study intends to try to identify and analise these important roles and the 

different patterns in their cultural, scientific and literature heritage between the time of 

the Umayyad Caliphate until the formation of the third Arab State. As an added point, 

contributions of these tribes throughout the priod studied in the dissemination of 

knowledge will be also be included. Historical analysis and descriptive method will be 

used in this study, together with interviews conducted with a number of Syeikhs of the 

Tribes, their most reknowned narrators and historians. This research was able to gain 

some important findings throughout this study, amongst them being that the Syahran 

Tribes possess a wide social heritage, that include their scholars’ and writers’ roles in 

enriching their cultural and intellectual life. Thus, this study suggests the need to 

preserve these social heritage of the said tribe together with the other tribes by 

arranging and directing scientific studies around its studies, its analysis and its 

documentation. By doing so, a connection and analysis of those phenomenon with their 

cultural, social and scientific patterns that contributes greatly in the understanding of 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

 ز
 

today’s social reality in order to solve the many problems and barriers faced by the 

society. Then, returning to history and extracting their contributions on the societal 

level will lead to the revelation of the most important historical events. 
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ABSTRAK  

Dalam menyahut panggilan untuk menulis semula Sejarah Sosial Kerajaan Arab Saudi 

menurut perspektif baru dengan pembaharuan pada tahun-tahun kebelakangan ini 

bertujuan untuk melangkaui topik-topik berkisar sejarah politik berorientasikan 

penonjolan aspek-aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan mengikut sudut pandangan 

yang menonjolkan peranan masyarakat yang berkesan di dalam peristiwa-peristiwa 

bersejarah di Kerajaan Arab Saudi. Atas dasar inilah, kajian ini akan mengutamakan 

serta memberi tumpuan kepada peranan kebudayaan bagi Kabilah-kabilah Syahran Al-

‘Aridhah yang dianggap sebagai suku yang paling terkenal diantara suku-suku Arab 

yang lain di mana mereka memainkan peranan kebudayaan, politik dan ekonomi yang 

terpenting dalam sejarah Kerajaan Arab Saudi. Walaupun peranan mereka merupakan 

antara yang paling penting, namun sehingga hari ini masih belum terdapat sebarang 

kajian mendalam dan analisa yang dijalankan terhadapnya. Justeru, kajian ini cuba 

untuk mengesan dan menganalisa peranan-peranan yang penting ini serta pelbagai 

corak berbeza didalam warisan kebudayaan, sains dan sastera mereka; diantara tempoh 

Kerajaan Bani Umayyah hinggalah penubuhan Negeri Arab yang ketiga. Kajian tentang 

sumbangan suku ini dalam penyebaran ilmu pengetahuan didalam ruang tempoh yang 

dikaji juga akan dijalankan. Kaedah analisa sejarah dan kaedah deskriptif akan 

digunakan, bersama-sama wawancara lisan dengan beberapa Syeikh-syeikh Kabilah, 

para perawi dan sejarawan-sejarawan mereka yang paling masyhur. Kajian ini 

mendapat beberapa penemuan penting, antaranya, suku kaum Syahran Al-‘Aridhah 

memiliki satu warisan sosial yang sangat luas meliputi peranan para ulamak dan 

sasterawan dalam memperkayakan kehidupan kebudayaan dan keintelektualan mereka. 

Oleh itu, kajian ini mencadangkan keperluan untuk memelihara warisan-warisan sosial 

kabilah tersebut juga suku-suku lain dengan mengambil kira serta mengarahkan kajian-
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kajian saintifik yang berlegar disekitar pengkajian, penganalisaan dan 

pendokumentasiannya. Dengan demikian, suatu hubungan dan analisa tehadap 

fenomena-fenomena yang terlibat bersama corak kebudayaan, sosial dan saintifiknya 

dapat diwujudkan dimana ia bakal memberikan sumbangan ketara kepada pemahaman 

realiti sosial masa kini demi menyelesaikan masalah yang banyak dan halangan-

halangan yang dihadapi masyarakat. Maka, dengan pengembalian semula kepada 

sejarah dan penyingkapan sumbangannya dalam kelompok masyarakat akan dapat 

membawa kepada pendedahan peristiwa-peristiwa  sejarah yang  sangat  penting. 
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 متهيد

 :مقدمة

قبيلة دور بارز يف حياة الدولة اإلسالمية منذ بدايتها، نظرا لكون بنية اجملتمع الذي قامت فيهاا  لل

الدولة اإلسالمية كان ذا بنية قبلية حبتة، لذا حرص النيب صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء من بعده علاى  

البعد يف سياساهتم وأحالفهم، يف الوقت نفسه الذي كانت روح اإلسالم تعمل وبتاددة   امراعاة هذ

نقل اإلسالم النظام القبلي من لذا  .البعد القبلي السليب وجذوته يف النفس املسلمة ءوإخفاعلى ختفيف 

فتوحدت صفوفهم وأصبحوا  عامل التفرقة والشارذمة إىل عامل القوة واملنعة وذلك لألمة اإلسالمية،

  -ملا تتمتع به من وحدة  قوية عضوية  -،فكان للقبيلة أمًة واحدًة حتت راية التوحيد وبقيادة حممد 

دور بارز يف نصارة احلق يف حروب الردة وحركة  الفتوحات اإلسالمية وانتشاارت القبالال يف   

ومن بني القبالل . التوحيد يف بقاع األرضأركان الدولة اإلسالمية الناشئة حتمل الرسالة وتعزز رايات 

شهران العريضة اليت ُعرفات  قبالل العربية اليت كان هلا دور بارز يف حركة التاريخ العريب واإلسالمي 

شهران " االسم  هور اإلسالم وبعده مبدة مث استمرفكان االمسان يطلقان عليها قبل ظأيضا بقبيلة خثعم 

 . ألبناء عفر  ح ى وقتنا احلاررنسبة إىل األخ األكرب" العريضة 

يف نسبها إىل سام بن نوح عليه تعود القبالل العربية أن  األنسابوتدكد املصادر التارخيية وكتب 

السالم ويقسمها علماء األنساب إىل قحطانية نسبة إىل قحطان بن هود عليه السالم وإىل عدنانية من 

جنوب اجلزيرة العربية نزحت هذه القبالل إىل العراق  ومن، ساللة إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم

 .(1)والشام

                                                

الكليب، أبو املنذر هشام بن حممد بن السالب، مجهرة النسب، رواية السكري عن ابن حبيب، حتقيق ناجي حسن، عامل الكتب،  (1)
 . 19م، ص 1891مكتبة النهضة العربية، مصر، 
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فقد هاجرت القبالل القحطانية من اليمن ذي احلدود اجلغرافية حالًيا الذي هو جزء من اجلزيرة 

، إىل داخل اجلزيرة العربية ح ى وصلت إىل العراق وبالد الشام، العربية وهاجرت إىل مشال اليمن

 ومنطقة مخيس شهران، ومنطقة الطالف، أغلبها ما بني املدينة املنورة ومكة املكرمة،ومتركز بعضها أو 

واستوطنت جرهم ، فاستوطن األو  واخلزرج واألنصار القحطانية يف املدينة املنورة. وعمان وصنعاء،

والعراق واستوطنت ، واستوطنت قبالل األزد يف الساروات وخزاعة وقضاعة يف مكة املكرمة،

 .(1)ما بني مناطق تباله وبيشة ومخيس شهران وهتامة "العريضة اخلثعميةشهران "

 :أسباب اختيار املوضوع

 :أسباب الختيار هذا املوضوع، وحناول هنا ذكر أمههاعدة  هناك

   .الثقافيةمن الناحية  هاإبراز مناقب وحماولةقبالل ثراء التجربة األدبية هلذه ال -1

املعطيات واألخبار التارخيية احمللية واألجنبية عن هذه القبالل وورود أحاداثها يف طاابع    تباين -2

 . سردي بعيدا عن املنهجية العلمية والتحليل والنقد

الدور الثقايف وما له من أمهية يف تطور اجملتمع، وإبرازه من خالل دراسة تارخيياة يف نطااق    -3

راسة علمية لواقع اجملتمع السعودي وأهم املتغريات اليت التاريخ االجتماعي مما يساهم يف تقدمي د

 . مر هبا

هذا املوروع الذي أصبح ذو أمهية كبرية مع ما تشهده  علمية يفرفد املكتبة العربية بدارسة  -4

 .الدول العربية من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية متسارعة يف القرن احلايل

السياسية  ثني واملختصني على بيان دور القبيلة يف األنظمةتوفري مادة علمية حديثة تساعد الباح -5

 .واالقتصادية والثقافية

                                                

 . 159د، ص /اجلاسر، محد، معجم قبالل اململكة العربية السعودية، ب( 1)
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 :أمهية البحث

تتبلور أمهية البحث يف كونه حبث تارخيي تأصيلي لتاريخ هذه القبيلة العريقة، وذات األمهياة يف  

، وكذا جمتمع والعباسيية والسياسية جملتمع الدولة اإلسالمية يف العصر األموي تكوين البنية االجتماع

 :اململكة العربية السعودية احلديث، وحناول هنا تلخيص بعض من أمهية البحث يف نقاط

 .يربز البحث يف ثناياه أمهية علم األنساب ودوره يف إقامة العالقات االجتماعية يف اجملتمع املسلم -1

القبالل العربياة مان    جيلي البحث احلركة التارخيية لشعوب اجلزيرة العربية، من خالل هجرات -2

وموجة اهلجرات اليت شهدهتا جنوب اجلزيرة العربية وتوطنها يف أجزاء خمتلفة من اجلزيرة العربية، 

 .جامعا بذلك شتات النصوص التارخيية املتفرقة يف املوروعاملنطقة يف العصر العباسي 

يف تشاكالت اجملتماع   الثقايف " شهران العريضة اخلثعمية" قبالليساهم املوروع يف جتلية دور  -3

، اليت نشأت يف العصر العباساي  الثقافية والعلمية، ودورها يف احلركة خالفة بين أميةاملسلم يف 

يف التاريخ احلاديث للمملكاة    ومسامهاهتادورها يف بلورة مفهوم وشكل الدولة احلديثة  وكذا

 .العربية السعودية

جتماعية واألدبية للقبالل العربية يف الفترة يقف البحث على أوجه متعددة للحياة االقتصادية واال -4

املدروسة، مما يكشف الغطاء عن طبيعة العالقات بني القبالل وأسسها وتأثري ذلاك يف حركاة   

الدعوة اإلسالمية، ويف صناعة أحداث املنطقة يف احلقبة اإلسالمية، وهو أمر ميكنه أن جيلي لناا  

 . يف حقب وعهود معاصرةجغرافية القبالل وطبيعة العالقات بينها ح ى 

من خالل مجلة مقاابالت  العريضة  نلقبالل شهرايربز البحث أهم اجلوانب االجتماعية والثقافية  -5

 . ومثقفيهاقبالل مع شيوخ وعمداء ال
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 :أهداف البحث

 :يسعى البحث إىل حتقيق أربعة أهداف هي

، مان خاالل   العصر األموييف احلياة الثقافية يف قبالل شهران العريضة سهامات ف على إالتعر -1

إسهاماهتا يف العلوم الناشئة حينها، من حديث وعلوم قرآن وعلوم اللغة وغريها، وهي فترة سادت 

فيها الروح القبيلة بشكل وارح نظرا للسياسة األموية اليت اعتمدت على العنصار العاريب يف   

السياسية والثقافية، لعل قبيلاة  احلكم، مما أتاح للقبالل العربية هامشا واسعا للمسامهة يف احلياة 

 . شهران كانت من أبرزها حيث زادها تفوقها العددي بروزا يف الساحة السياسية والثقافية

، وهو العصر الاذي  يف احلياة الثقافية يف العصر العباسي القباللإسهامات هذه كشف وتوريح  -2

للعباسيني على العنصر الفارسي عانت فيها القبالل العربية من التهميش نظرا لالعتماد شبه الكلي 

والتركي يف تسيري شدون الدولة واحلكم، مما دفع القبالل العربية إماا للاهجرة إىل األنادلس    

واألراري اجلديدة، ابتعادا عن مواطن التحاك بينهم وبني العباسيني، والعودة للصاحراء حياث   

إلسهام الفكري واألديب خيتلاف  مواطنها األوىل وحصوهنا العتيدة، وقد ولد هذا األمر نوعا من ا

 عن ذلك الذي برز يف العصر األموي

، يف احلياة الثقافية يف العصور احلديثاة القبالل هذه إماطة اللثام عن الدور الكبري الذي قامت به  -3

وخصوصا يف عصر الدولة السعودية الثالثة حني مت توحيد كافة أرباع اجلزيرة العربية حتت حكم 

عصر اخلالفة العباسية، وقد لعبت قبيلة شهران دورا بارزا يف هذه املرحلاة  واحد ألول مرة منذ 

عن طريق شعرالها وعلماءها وسياسيها، الذين بايعوا امللك عبد العزيز وعملوا على توطيد األمن 

 .والسالم عن طريق كتاباهتم وفنوهنم وأشعارهم

، وامتداداهتا الفكرياة  بالل شهران العريضةقاألمناط الثقافية واملعرفية، والتقاليد السالدة يف  حتليل -4

نظارة  سنلقي من خاللاه  عميق  ي، وهو مبحث أنثروبولوجوعالقاهتا بالعادات العربية القدمية
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موسعة على تفاصيل األطر الثقافية واملعرفية اليت حتكم احلياة العامة للقبيلة من ناحية العالقاات  

ون هذا املبحث عبارة على مادة خامة كوسي. فراح، واألوالفولكلورالعامة واألسرية واملناسبات 

 .يستفيد منها الباحثون الالحقون يف حبث احلياة االجتماعية يف اجلنوب السعودي العتيد

 :البحث إشكالية

يتحركاون   حتت مظلتها كانت القبيلة تشكل اإلطار اجلامع ألبنالها يف فتره قبل ظهور اإلسالم،

 .بعد جيل جياًلوقد عنت العرب أميا عناية بأنساب قباللها فحفظته ونقلته  ويتصاهرون ويقاتلون،

حيث تغري ورع القبيلة ، ومبجيء اإلسالم أحدث أواصر التعاون املطلقة بني أبناء األمة اإلسالمية

وقد كان للقبالل العربياة كوحادة    ،وابتعدت عن العصبية املقيتة إىل التعصب للحق وباحلق أتبعوه

. بارز يف حركة الفتوحات اإلسالمية يف صدر اإلسالم ويف حركه التااريخ اإلساالمي   عضوية دور

 إال .حدى هذه القبالل اليت كانت هلا مشاركة وارحة يف حركة التاريخإشهران العريضة هي قبالل و

أن ذلك الدور على أمهيته، مل ينل حظه من الدراسة والتحليل، مما جعل أغلب الدراسات اليت ذكرت 

قبالال  أو أرخت للفترة قيد الدراسة إما أن تقدم معلومات خمتصرة، أو معلومات مشوهة عان دور  

قبالل يف لما الدور الثقا: ومن مث فإن مشكلة البحث تنطلق من التساؤل الرليس وهو. شهران العريضة

 شهران العريضة من بداية العصر األموي إىل قيام الدولة السعودية الثالثة؟ 
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 : أسئلة البحث

 :تتبلور إشكالية البحث يف مجلة من األسئلة التفصيلية اليت تدور حوهلا، وهي كاآليت

إسهاماهتا، وما هي ، وما نوع العصر األموي ةثقافإىل أي مدى سامهت قبالل شهران العريضة يف  -1

الفروع العلمية اليت برزت فيها القبيلة بشكل وارح دون األخرى، ودور الشاعراء واألدبااء   

 ؟والعلماء الشهرانيني يف احلياة الثقافية بشكل عام يف العصر األموي

ا ، وما الفروع املعرفية اليت أثرهتالعريضة يف العصر العباسي قبالل شهرانما حجم اإلسهام الثقايف ل -2

القبيلة وختصص فيها أبناءها، ومن هم أشهر األعالم الذي سامهوا يف تأطري احلياة األدبية والثقافية 

 ؟ والعلمية يف عموم مناحي الدولة ومواطنها

الدولة السعودية الثالثة، وما الدور الذي لعبته العريضة بعد ظهور  قبالل شهراناإلسهام الثقايف لما  -3

الوحدة من خالل أدباءها وشعراءها، وما هو حجم هذا اإلسهام مقارنة يف ترسيخ قيم املواطنة و

 .يف العصرين السابقني األموي والعباسي امبا كانت عليها إسهاماهت

وما امتداداهتا الفكرية وعالقاهتا بالعادات  ،والتقاليد السالدة يف القبيلة، ما األمناط الثقافية واملعرفية -4

املوروثات القدمية للقبيلة، وكيف تساهم هذه املوروثات الثقافية على ، وعالقاهتا بالعربية القدمية

 وحدة القبيلة واحمليط االجتماعي للمنطقة؟
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 :"املوضوعية والزمنية" حدود البحث

 شهران العريضةقبالل : احلدود املوضوعية

شاهران  قبالل تزال فيها  تشمل احلدود املكانية للدراسة املناطق اليت كانت وال :احلدود املكانية

جند، بيشة، ترج، تباله، املراغة، احملجر األعلى واحملجر األسفل واألكراب، واملنار وهي : العريضة وهي

 .كلها داخل حدود اململكة العربية السعودية

ح ى قيام الدولة الساعودية  ( م662 -ها 41)من بداية العصر األموي سنة : احلدود الزمانية

ينااير   15 -ها 1318شوال  5)األوىل والثانية، بدأت يف :  السعوديتنيهي وريثة الدولتنيو الثالثة

 .العزيز آل سعود ، على يد مدسسها عبد(1892

 : البحث يةمنهج

 Methodsأو طريقة  Meansعبارة عن أداة  Scientific Researchesإن البحوث العلمية 

للوصول إىل النتالج والتوصيات للمشاكل اليت تواجه الباحث العلمي يف التخصصات املختلفة، هاذه  

األداة هي طريقة منظمة وخمططة يقوم هبا الباحث بغرض اكتشاف معلومات، أو عالقة جديادة، أو  

ل إىل تصحيح ما هو موجود فعاًل، أو التأكد والتثبت من املعلومات املوجودة فعاًل، وذلاك للوصاو  

إحياء بعض املواريع القدمية، أو اكتشاف حقالق جديدة مل تكتشف من قبل، أو فهم جديد للماري، 

وبعث جديد للحارر، ورؤيا استراتيجية للمستقبل، أو تقريب املعارف واملعلومات إماا بالنقال، أو   

تخدمت عادة  ومن مث فإن هذه الدراسة لكي حتقق أهدافها وجتيب عن أسئلتها قد اسا . (1)بالترمجة

 : مناهج هي

                                                

 .19م، ص 1898املطبوعات، الكويت،  أمحد بدر، أصول البحث العلمي، وكالة( 1)
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وهو املنهج الذي يعتمد على وصف ما مت مجعه يف  Descriptive Method:املنهج الوصفي 

هذا  اختريمن البشر أو األشياء أو األحداث، وقد  مبجوعةاحلالة الراهنة أو الظروف السالدة اليت ختتص 

ة هبام، ومعتقاداهتم، وآرالهام،    املنهج ألنه يركز بدرجة كبرية على البشر واحلقالق احليوية اخلاص

ومن هناء جاءت العالقة بني املنهج الوصفي واملناهج التاارخيي    ،(1)واجتاهاهتم، ودوافعهم، وغريها

فاملنهج التارخيي يقوم بدراسة الظواهر السابقة واالستفادة منها للحارر أو املستقبل وعررها، مث يأيت 

ومن  ،(2)دور املنهج الوصفي حيث يقوم بوصف وتفسري ما مث مجعه من الظواهر السابقة وصفًا دقيقًا

من مصادرها األصلية تلك يف مجع املادة العلمية ث سيقوم باتباع خطوات املنهج الوصفي مث فإن الباح

املعلومات اليت تصف الظروف االجتماعية والثقافية لقبالل شهران العريضة، إىل جانب وصف الظواهر 

رتادهاا  االجتماعية هلذه القبالل والعوامل املدثرة فيها، ووصف طبيعة األراري والوديان اليت كانت ت

هذه القبالل واليت كانت مشهدا لكثري من الوقالع واألحداث التارخيية، كما سامهت يف بناء شخصية 

 .  العلماء واألدباء واملفكرين من أبناء هذه القبالل

  Historical Method:املنهج التارخيي

عن طريق البحث يف طرالق الوصول إىل املبادئ والقوانني العامة، ، جمموعة التارخييباملنهج يقصد 

أحداث التاريخ املارية، وحتليل احلقالق املتعلقة باملشكالت اإلنسانية والقوى االجتماعية اليت شكلت 

وهو يعتمد على التوثيق والتفسري للحقالق التارخيية؛ حيث يقوم هذا املنهج على تتبع ظاهرة  احلارر،

د على أن ُيخضع الباحث ما حصل عليه من تارخيية من خالل أحداث أثبتها املدرخون أو ذكرها أفرا

وهي ليست فقط من أجل فهم . بيانات وأدلة تارخيية للتحليل النقدي للتعرف على أصالتها وصدقها

 .املاري بل وللتخطيط املستقبلي أيضًا

                                                

 .193م، ص 2999دار الرواد، طرابلس، ليبيا،  أسس، –طرق  –علي حممد منصور، مناهج البحث العلمي، مفاهيم ( 1)
 .494املرجع نفسه، ص ( 2)
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ومن مث فإن البحث التارخيي هو تسجيل ووصف لألحداث املارية والوقالع وحتليلها وتفساريها  

عرب حماولة  ،ويرجع الباحث فيه إىل التاريخ، (1)ة علمية دقيقة لفهم احلارر واملستقبلعلى أسس منهجي

بصورة تبعث  ،إىل تصوير األحداث والشخصيات املارية ،تأكيد احلوادث الفردية أو املنفردة وغريها

ظواهر فيها احلياة من جديد، وحماولة حتديد الظروف اليت أحاطت جبماعة من اجلماعات وبظاهرة من ال

ملعرفة طبيعتها وما ختضع له من قوانني، وينصرف منهج البحاث التاارخيي يف دراساته     ،منذ نشأهتا

 .             (2)ومها مرحلة التحليل ومرحلة التركيز ،من خالل مروره مبرحلتني حبثيتني أساسيتني ،للماري

 ،ونقدها وتقييمها ،ا ومتحيصهامث تصنيفها وتنقيحهواملعلومات تبدأ املرحلة األوىل جبمع الوثالق و

ىل تصنيف إوينصرف فيها الباحث  ،وتنتهي إىل حتديد احلقالق التارخيية اجلزلية، مث تدخل املرحلة الثانية

 ،يف استقراء جزلياهتا ،مث اخلروج باستنتاجات منطقية عنها ،وحتديد النتالج من مقدماهتا ،هذه احلقالق

نقد الرواياات  فإن الباحث سيقوم وفق قواعد هذا املنهج ب، ومن مث وعررها بشكل منطقي متسلسل

وعررها بشكل علمي دقيق يف مجيع فصول الدراسة، فاألحداث التارخيية اليت  التارخيية واملقارنة بينها

مرت هبا هذه القبالل على مدار فترة قيد الدراسة تستوجب النقد التارخيي بنوعيه الداخلي واخلارجي، 

  . الوثالق واملصادر خارجيًا، ونقدها وحتليلها داخليًاوذلك من خالل وصف 

 Analysis Methods: املنهج التحليلي

حتليل النص التارخيي يتطلب إملام الدار  مبنهجية هلا شروطها وروابطها مما ال شك فيه أن 

العلمية يف حبث املوروع، وهبا يتمكن الدار  من احلصول على خمتلف أدوات وآليات البحث 

والتحليل واإلملام بالتصورات والنضرة الكلية يف فهم وتفسري وتعديل وحتليل املواريع التارخيية 

                                                

 .92م، ص 2999رحيم يونس كرد العزاوي، مقدمة يف منهج البحث العلمي، دار دجلة، عمان، األردن، ( 1)
-49، ص 2912علي حامد الطيف، املختصر يف مناهج وخطوات البحث التارخيي اجليد، دار أيب رقرارق، الرباط، املغرب، ( 2)

 .192-169ا علي حممد منصور، ص نظر أيًضا، و.59
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وذلك ليتمكن الدار  من حتديد ، حتديد اإلطار الزماين واملكاين للنص، وواكتساب املعرفة التارخيية

يسمى البعد فلكل واقعة بعد زماين . املعلومات وتدقيقها وورعها يف حيزها الزماين واملكاين

الطااويل أو العمااودي؛ وبواسطته تركب رمن حلقة من حلقات الوقالع املتسلسلة خالل عصر 

كما أن كل واقعة هلا بعد مكاين يطلق عليه البعد ، تارخيي أو فترة حضارية على حمور من الزمن

ل احمللل للفترة الزمانية العرري أو األفقي ونعين به احمليط اجلغرايف أو البيئي للواقعة، وال يعقل أن جيه

هذه املرحلة مهمة للنص، والتحليل الداخلي ، مث يلي ذلك مرحلة الرقعة اجلغرافية للنص الذي يدرسه

جدا يف حتليل النصوص ألهنا تبحث يف العالقات الناجتة عن األسباب واملسببات ومتكننا من معرفة 

 االستنباط واالستنتاجشرح وتنتهي إىل خبايا وأهداف الناص احلقيقيااة وهي تبدأ بالتحليل وال

وسيكون استخدام هذا املنهج من خالل حتليل كافة املرويات الشفوية وما ورد يف املصادر  .والنقد

واملراجع اليت أوردت اخلرب وبيان أوجه االختالف وااللتقاء للخروج بنص صحيح مديد بأدلة علمية 

د من الدراسات اليت تناولت التاريخ االجتماعي تبتعد عن السرد الوصفي الذي دأبت عليه العدي

 .والثقايف للقبالل أو املدن أو البلدان

    

 Interview: ةاملقابل

حمادثة موجهة بني الباحث والشخص أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو  هي: املقابلة

أداة بارزة  ، وتعترب املقابلة موقف معني، يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف الدراسة

تعترب املقابلة من و من أدوات البحث العلمي، و هي من أهم الوسالل املعتمد عليها يف مجع املعلومات،

مكانة متميزة ألهنا قد تسمح وللمقابلة يف البحوث العلمية أهم طرق مجع املعلومات والبيانات، 

، خصوصا وأهنا قد توجه (1)العلمية سي يف األحباثدور أسا هلابالوصول إىل معلومات وبيانات هامة 

                                                

 .399علي حممد منصور، ص  (1)
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إىل مجاعة الصفوة من خالل ما يسمى مقابلة الصفوة أو املقابلة املتعمقة اليت متكن الباحث من أن يسرب 

جتاه قضايا أو ظواهر معينة و أن يتعرف على  األفرادأغوار مشاعر فرد معني أو جمموعة حمدودة من 

فعالة يف مجع املادة العلمية خاصة من الذين ال ، كما أهنا تعد أداة مواقفهمأو خرباهتم أو  اجتاهاهتم

، ومن مث فإن للمقابلة الشفوية يف الدراسات التارخيية مكانة عظيمة ألهنا يف الغالب وال يكتبون نيقرؤو

، وقد تساعد يف املقارنة بينما يروى وما ورد يف (1)تكون من أجل مجع املادة املروية وليست املكتوبة

املصادر واملراجع، وقد قام الباحث بالعديد من املقابالت الشفوية مع عدد من  شيوخ قبالل شهران 

العريضة ومع ممن ُعرف عنهم حفظ الروايات واألشعار، ومت مقارنة مجيع هذه املرويات مع ما ورد يف 

الشيخ حممد بن سعيد : الشخصيات اليت أجرى معها الباحث مقابالت ومن بني أهم. املصادر واملراجع

بن الصوع شيخ قبيلة كود، والشيخ علي بن عبد اهلل أبو كبيدة الناهسي الشهراين اخلثعمي وهو شاعر 

وحمدث قبيلة ناهس الشهرانية، وسعد بن سعيد بن لدنة القحطاين الشهراين أحد شيوخ قبيلة قحافة 

ة، وهيف بن حممد الفويه الشهراين، شيخ قبيلة بين واهب، وزعاب بن ناصر آل الشهرانية اخلثعمي

مشوط املعاوي الشهراين، أحد شيوخ قبيلة معاوية الشهرانية، وسعد بن حممد بن جايز املنبهي 

الشهراين، شيخ قبيلة بين منبه، ومحدان بن عبد اهلل بن جمري الشهراين، شيخ قبيلة الفزع الشهرانية، 

واملقابالت الشفوية . ها1439ها ح ى 1435ذه املقابالت قد أجريت يف الفترة مابني وكانت ه

بد أن ختضع للتحليل والنقد ومن مث فإن مجيع املعلومات اليت  على أمهيتها كمصدر تارخيي إال أهنا ال

إىل  استقيناها من رواهتا خضعت للتحليل والنقد والتمحيص مبقابلتها مبا ذكرته املصادر واملراجع،

 .     يات شفوية أخرىاجانب مقابلتها برو

  

                                                

 .88م، ص 2912يونيو ( 9)املقابلة، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  نبيل محيدشة،( 1)
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 :الدراسات السابقة

قبيلة شههران العريضهة ودورهها    " دراسة علي بن سعد آل زحيفة الشهراين بعنوان  -1

وهي رسالة ماجستري من قسم التاريخ  ".السياسي والثقايف يف صدر اإلسالم وعصر اخلالفة الراشدة

قبالل ، وقد تناول فيها الباحث تاريخ ال2913واحلضارة اإلسالمية جبامعة ماليا، ومتت مناقشتها سنة 

بالتفصيل من حيث أصوهلا ومراتعها، وأمسالها ومسامهاهتا يف التاريخ العريب واإلسالمي يف العصارين  

 .شهران ح ى بداية العصر األمويقبالل سة يف تتبعها لتاريخ وقد توقفت الدرا. اجلاهلي وصدر اإلسالم

يف كتابه    Kinahan Cornwallisدراسة املستشهرق  السري كيناهان كورنهوالي    -2

واملدلف رابط استخبارات بريطاين أرسلته م، 2002نشر سنة  " عسري قبل احلرب العاملية األوىل"

عربية، واالطالع على قباللها وقوهتم احلربية ودرجاة  حكومته لدراسة طبيعة منطقه جنوب اجلزيرة ال

وقد حتدث .  تضامنهم مع اخلالفة العثمانية اليت كانت ختوض آنذاك حرًبا رد اإلمرباطورية الربيطانية

كون بعض منازهلا تقع جنويب اململكة العربية السعودية، " شهران العريضة "قبالل املدلف يف كتابه عن 

ذكر بعاض   منازهلا كماشهران العريضة، وبعض قبالل طقة واملوقع اجلغرايف لفتحدث عن موانئ املن

فهو إمنا قبالل والقبالل املتفرعة عنها، وجند أن املدلف مل يكن له معرفة مناسبة بأنساب القبالل مشايخ ال

فقد يف ذكر أعداد هذه القبالل والفروع  أخطأكما أنه . يذكر أمساء القبالل والفروع دون ذكر نسبها

شهران فنجد أنه قد تكلم عن األطعماة واأللبساة   قبالل عدد املدلف بعًضا من العادات االجتماعية ل

قبالال  تعرض إىل تعاايش ال  الواللم كماوالسالح والعملة الدارجة وكيفية استقبال الضيوف وإقامة 

ا وحلكومة املنطقاة،  بزعمالهقبالل وتعاوهنا مع القبالل األخرى اجملاورة هلا، ومت بشكل خاص بوالء ال

وقد اعتمد السري كيناهان كورنواليس يف مجع معلوماته على أقوال عامة النا  ومل يستند يف دراساته  

ومع ذلك يضل الكتاب من أهم الدراسات اليت تناولت تااريخ  . إىل املراجع التارخيية املوثقة واملعتربة
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روايات شفوية نقلها من سكان املنطقة ممان  شهران العريضة مبا احتواه من معلومات يف جمملها قبالل 

 .  كان يثق يف معلوماهتم

فقاد   م2002سنة " أعالم جبيلة وخثعم"دراسة عبد العزيز بن مساعد الياسني يف مؤلف   -3

خثعم وجبيلاة إخاوة   قبالل خثعم ومشاهريها، حيث حتدث يف املقدمة أن قبالل تناول املدلف أعالم 

يث أن أمنار قد تزوج من امرأتني األوىل منهم أجنبت أفتل ولقباه خاثعم   وأبيهم هو أمنار بن أراشا ح

 . واملرأة الثانية وتسمى جبيلة بنت صعب بن سعد العشرية وأوالدها اشتهروا باسم أمهم

ذلك  بعد. مث تناول منازل خثعم اليت تقع جببال السراة وذكر أن من أشهر بطوهنا شهران وأكلب

 . مرتًبا ترتيًبا هجالًياقبالل قام املدلف بسرد أمساء املشاهري واألعالم من هذه ال

وكان ممن تناول سريهتم الصحابية اجلليلة أمساء بنت عميس وأسهب يف احلديث عنها كوهنا من 

وكذلك أختها سلمى بنت عميس، وأختها األخرى سالمه بنت ، الصحابيات املعروفات يف عهد النبوة

ميس اخلثعمية، وكذلك أسهب القول عن الفار  أنس بن مدرك اخلثعمي، ومن املشاهري الذين أفرد ع

عنهم احلديث الشاعر اخلثعمي املعروف عبد اهلل بن الدمينة وأورد بعضا من أشعاره، وحتدث كذلك 

كىن أباا  عن الصحايب عبد اهلل بن حبش اخلثعمي، والصحايب عبد اهلل بن عبد الرمحن اخلثعمي الذي ي

من دخل حتت لواء أيب روحياة فهاو   : "روحية والذي عقد له النيب صلى اهلل عليه وسلم لواءا وقال 

وذكر كذلك العديد من الفرسان أمثال عبد امللك بن مويلك اخلثعمي والفار  عبد اهلل بان   (1)"آمن

الكبرية، ومل يبدي ل قبالعزرة اخلثعمي حيث ذكر املدلف ما يقارب الستني من مشاهري وأعالم هذه ال

الباحث اهتمامه حول أخبار احملدثني والفقهاء، وال غزوات وبطوالت العديد من الفرسان الذين أورد 

امسهم، وكذلك مل يذكر مرويات األحاديث عن معظم الصحابة الذين ذكرهم، فمن ذلك جنده حني 

                                                

 .1322م، ص 2912ابن األثري، عز الدين أيب احلسن علي بن حممد، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ( 1)
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أنه كان أمرًيا على غازية البحر يسرد بعض من أخبار األمري العبا  بن سفيان اخلثعمي يكتفي بالقول 

يف خالفة بين العبا ، وكذلك مل يتطرق إىل أي جانب من جوانب سرية الذين ذكرهم أي أن اجلانب 

، سوى قليل من الومضات التارخيية ايكون مفقوًد دة شهران العريضة يف هذه الدراسة يكالالثقايف لقبي

ا يف بعض األحيان، ومن مث  فإن هذه الدراسة ستحاول اليت تعترب غاية يف األمهية على اختصارها وقلته

 . فحات اجملهولة اليت أغفلت عنها الدراسة وغريها من الدراسات األخرىنإماطة اللثام عن تلك ال

أصول قبائل عسري ودورهم يف الفتوحهات  : "دراسة حممد حسن غريب األملعي بعنوان -4

ن أن عسري جزء من اململكة العربية السعودية وأن حيث حتدث يف املقدمة ع  م2002سنة " اإلسالمية

فترة ما يعرف العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم يعرف مبخالف جرش واملخالف الراشد وأن املنطقاة  

 . كلها حتوي تضاريس خمتلفة من اجلبال والسهول مما أكسبها نوعا عجيبا من املناخ البارد

دماء فيها مما يدل على صفاء اجلنس العاريب يف  مث أورح أن هذه املنطقة قد حافظت على نقاء ال

 . هذه املنطقة وأن معظم القبالل فيها يعود أصلها إىل األصل القحطاين

خاثعم قاد   قبالال  وحتت عنوان مشاركة قبالل عسري يف الفتوحات اإلسالمية بيَّن املدلف أن 

ابن ذي الساهم  "شاركت يف الفتوحات اإلسالمية يف بالد الشام بألف مقاتل وقد كان قالدهم هو 

وأن هدالء املقاتلني قد استوطنوا فلسطني ومل يعودوا مرة ثانية إىل أوطاهنم وأن من بطوهنم " اخلثعمي

 . بين األقيصر

ة أبرهة األشرم املتوجهة ملكة املكرمة وبني ثنايا السطور وجدناه يتحدث عن احلملة احلبشية بقياد

اليت من أهم بطوهنا شهران قبالل هلدم كعبة العرب ومرورهم بأرض خثعم وأظهر املدلف دور هذه ال

وناهس يف مقاومة األحباش وقد خص بالذكر نفيل بن حبيب بن عبد اهلل بن عامر الذي ُأسر واختذه 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



15 

 

ن السهل وتوغل هبم يف حارار عساعس يرياد    األحباش دليال إىل مكة وكيف حاول أن يبعدهم ع

 . إهالكهم حيث أن هذا الوادي مهلكة من املهالك ح ى يومنا هذا

ويف مورع آخر ذكر أن مشيخة شهران كانت يف آل سرح قبل أن تنتقل إىل آل محدان وأن آل 

سرح عدادهم اآلن من آل رشيد أحد بطون شهران وأرح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أمسااهم  

شهران العريضة ومعها بعض قبالل عسري قبالل وتطرق للحديث عن صدِّ . آل رشد حينما وفدوا عليه

 . امطة وهزموهم شر هزميةللقر

أثرى فروع  إهناشهران وقال قبالل حتدث املدلف عن ( أصول قبالل عسري السراة)وحتت عنوان 

مث ذكر أن شاهران  .  خثعم وأوسعها وهي ما زالت يف بالدها اليت كانت حتلها عند ظهور اإلسالم

لعريضة لكثارة عاددهم   تنتمي إىل شهران بن عفر  بن حلف بن أفتل وتسمى منذ القدم بشهران ا

 : وسعة أررهم ودلل على كثرهتم بيوم فيف الريح وقول عامر بن الطفيل 

 أتونا بشهران العريضة كلها                وأكلبها من مثل بكر بن والل

شهران يف قبالل حقها، فبالرغم من أنه ذكر مشاركة قبالل ولكن املدلف مع ذلك مل يوفِّ هذه ال

ة يف الشام إال أنه مل يلِق الضوء على مشاركتهم يف الفتوحات اإلسالمية يف العراق الفتوحات اإلسالمي

والشام واألندلس وغريها من الفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين ومل يذكر القادة الذين شاركوا يف 

 . هذه الفتوحات

قة ولكناه مل  وكذلك نرى أن املدلف قد ذكر كثريا من الذين رحلوا من ديارهم من قبالل املنط

إال أن . شهران يف هذا الشأن ومل يذكر الذين رحلوا منها واستوطنوا مناطق أخارى قبالل يتطرق إىل 

املدلف مل يتطرق يف كتابه إىل جوانب احلياة املختلفة للقبالل العربية يف منطقة عسري، وأغفل املدلاف  
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طاب ووقوفهم يف موقعاة اجلمال   يف القادسية يف عهد اخلليفة عمر بن اخلقبالل ذكر مشاركة هذه ال

جبانب علي بن أيب طالب وموقفهم من معركة صفني وانقسامهم ما بني علي بن أيب طالب ومعاوية بن 

 .أيب سفيان

تاريخ بين خثعم وبالدههم يف املاضهي   "دراسة حممد بن جرمان العواجي األكليب بعنوان -2

يث عن معىن خثعم وسابب التسامية   النسب، كان احلد: ففي الباب األول م1221سنة "واحلاضر

وفروعها يف العصر احلديث قبالل ونسبها مع عمل مشجرة تورح نسبهم قبل اإلسالم مث حتدث عن ال

 . ورتب هذه الفروع ترتيًبا هجالًيا

التاريخ، حتدث يف الفصل األول عن ديانة خثعم فبدأ بنسكهم وطريقة حجهم : ويف الباب الثاين

ويف الفصل الثالث اعتىن املدلف بأياام  . مدى تعظيمهم لصنمهم ذي اخللصة ويف الفصل الثاين تناول

خثعم فبدأ بالعهد اجلاهلي وذكر تصديهم ألبرهة األشرم وهو يف طريقه هلدم الكعبة مث ذكر قتاهلم مع 

جبيلة وأيامهم مع بين عامر وخاصة يوم فيف الريح مث حتدث عن حروهبم مع قبيلة ثقيف وبين ساليم  

مث تطرق للعهد اإلسالمي وذكر قتاهلم مع جرش وموقفهم مان  . روب مع القبالل اجملاورةوبعض احل

القادسية يف عهد عمر بن اخلطاب ووقوفهم مع علي بن أيب طالب يف موقعة اجلمل وذكر انقسامهم يف 

معركة صفني ما بني علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان وذكر كذلك ثورهتم رد املختار ماع  

ويف الفصل الرابع من هذا الباب حتدث املدلف عن لغة خاثعم وفصااحتهم يف اللغاة     .الكوفة أهل

ويف الفصل اخلامس حتث عن الكثري من القادة والفرسان والعلماء ورواة األحاديث والشعراء . والنحو

 . والشاعرات

ثاين تناول بالدهام  تناول يف الفصل األول منه بالد خثعم قدمًيا ويف الفصل ال: ويف الباب الثالث

 .حديًثا
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تناول العادات والتقاليد مثل عادة الزواج واملأمت والضيافة يف  من هذا الكتاب،: ويف الباب الرابع

 . فصله األول ويف الفصل الثاين كان احلديث عن املذاهب والقواعد القبلية

يف أعماق التاريخ  ومع أن املدلف قد حتدث بنوع من التفصيل عن هذه القبيلة الضاربة جبذورها

إال قبالال  قدمًيا وحديًثا وامتد حديثه إىل ش ى جوانب احلياة يف هذه القبالل وتناول أكثر أخبار هذه ال

وكان يتوجب عليه ورع قبالل أننا مل جند بني ثنايا هذا الكتاب شيًئا يذكر عن احلياة االقتصادية هلذه ال

 . عيةباًبا كامال هلا مثلما فعل مع احلياة االجتما

مع أنه أفرد . قباللكذلك أغفل املدلف احلديث عن إبل وخيل وجبال ووديان وآبار وآثار هذه ال

 باًبا كامال للعادات والتقاليد فنراه مل يذكر إال القليل منها ومل يرد ذكر عادات أخرى مثل السماوة،

مل يتطارق املدلاف إىل    كذلك. واجلرية وعادة الدخيل وغريها من العادات املنتشرة يف هذه القبيلة

ومل يذكر شيئا عن حدودها اجلغرافية وال الذين رحلوا  على مر العصور،قبالل احملاصيل الزراعية هلذه ال

 .منها

بني املاضهي   قبيلة شهران العريضة: بعنوانعبد الكرمي ابن عائض سعيد آل طالع دراسة  -6

ذكر املدلف يف كتابة مشاايخ   حيث، م1294سنة  حبوث تارخيية وجغرافية واجتماعية :واحلاضر

يرجع نسبهم إىل شهران وكذلك ذكر جزًءا من نسب شهران وموقعها ووصف  نونواب القبالل الذي

وتسميتها بشهران وبعض املعارك اليت خارتها يف اجلاهلية كمعركة ، بعض اجلبال واألودية يف منازهلا

وتعرض إىل دخوهلاا اإلساالم وعادد    كما ذكر صنمها ذا اخللصة، ، فيف الريح ومعركة األحباش

، وكذلك تطرق لبعض شعراء هذه القبيلاة ، الصحابة والصحابيات الذين ميتد نسبهم إىل هذه القبيلة

واهتم بذكر موارد مياه قبالل وأوقات احلج والعادات والتقاليد، االجتماعية لل القباللوكتب عن لبا  

كما ذكر طريقة صنع أواين الطعاام وطريقاة بنااء    ، وطعام أبنالها من حيث حتضريه وطهيهقبالل ال
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شاهران العريضاة   قبالال  وتعد هذه الدراسة من أهم الدراسات اليت تناولت تاريخ  .مساكن القبيلة

فلم يذكر رحلتها األوىل مان وادي  قبالل هجرات الوتارخيها االجتماعي، إال أن الباحث مل يتناول 

ورحلتها الثالثة بالسراة ووادي ترج وبيشة ومخايس   ،تهامةالثانية يف منطقة بارق ب امأرب مث رحلته

حروهبا يف اجلاهلية كما أن الباحث مل يتناول ، شهران وهتامة شهران حيث مواقعها اليت استقرت فيها

أما من ناحية التسمية والنساب فلام    . ةلم يذكر معاركها مع قبالل األزد وقبيلة عامر بن صعصعف

وكذلك مل يذكر القادة واحملدثني من  ،ر  وعددهم وتكون عدة قبالل منهميتطرق إىل أمساء أبناء عف

ومل يذكر الوفود الايت   ،الصحابة والصحابيات بشكل كاملمجيع وكذلك مل يستوعب  هذه القبيلة،

ومل يتعرض إىل عالقة املصاهرة اليت متت باني قاريش   ، بالبيعة صلى اهلل عليه وسلموفدت إىل النيب 

وكذلك ، حصحييف تسلسل زمين قبالل مل يذكر أمساء مشايخ ال، إىل جانب أنه عريضةشهران القبالل و

ومل قبالال  ومل يعدد العلماء والفقهاء الذين برزوا من ال ،يف زمن اخلالفة الراشدة القبالل ةمل يذكر قاد

 . يكتب عن شعرالها إىل القليل

بني شهران وغريهاا مان    اجلوارومن ناحية العالقات االجتماعية جند أن املدلف أغفل عالقات 

، وباهلاه ، وخفاقه وقبالل خوالن،" شهران العريضة"قبالل القبالل واألحالف القبلية كالتحالف بني 

 . ومراد

 ا االهتماام وأيامهأما من ناحية احلياة االقتصادية فنالحظ أن املدلف مل يول موروع األسواق 

من حياث طعاامهم    ء القباللاالقتصادية وال نوعية حياة أبناقبالل ومل يستوعب موارد ال، الصحيح

 .  وهو ما سنقوم به يف هذه الدراسة وموارد املياه وغري ذلك

سهنة   ".معجم قبائل اململكة العربيهة السهعودية  ": بعنوان محد اجلاسر دراسة املؤرخ  -1

نسب شهران جند  يفو .وبطوهنا املتفرعة بعضها من بعضة لالقبي موقعيف كتابه حيث ذكر  م،1291

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



19 

 

كماا أخطاأ   ، إىل قبالل أخرى" شهران العريضة" قبالل أن اجلاسر أخطأ حينما نسب بعض فروع 

 .إىل منازل قبالل أخرى" شهران العريضة" قبالل املدلف حينما أحلق بعض مواقع وقرى 

الذي حاول فيه الباحث تدوين أنساب كل قبالل اململكة العربية وعلى أمهية هذا املعجم         

السعودية وهو عمل رخم حيتاج إىل عدد كبري من الباحثني األمر الذي جعل هذا املعجم يقتصر على 

تتناسب وحجم  بعض املعلومات اليت يرى مدلفه أهنا مهمة وترك الكثري من املعلومات اليت رأى أهنا ال

مل يسهب يف ذكر مجياع  شهران العريضة قبالل املعجم ومنهجه يف التأليف، لذلك فعندما كتب عن 

، ومل يف اجلاهليةقبالل يتعرض إىل تاريخ الالصحابة والصحابيات رروان اهلل الذين ينتسبون إليها، ومل 

 . احلياة االقتصادية واالجتماعية ألبنالهايذكر شيئا عن 

حيث تناول املدلف  م1291" شب  جزيرة العرب"يف كتاب  حممود شاكر دراسة األستاذ  -9

شهران العريضة وذكر أهنا قبيلة كبرية ولذلك مسيت بالعريضة مث تطرق إىل موقعها وذكر أهنا قبالل 

تقع على وادي بيشة وفروعه وبعضها يسكن يف شعف شهران وبعضهم يقطن جنران وبيشة وذكر 

مث انتقل املدلف للحديث عن أهم بطون هذه  القرعاء ومسقي ومتنية وبين جابرة،: ثل بعض قراها م

 للقباللآل رشيد وآل الغمر وبين جباد وناهس وبين منبه وكذلك ذكر أن املركز الرليس : مثل قبالل ال

هو مخيس شهران وأن فيها سوقهم الرليس الذي يقام يوم اخلميس مت ذكر بعض األودية اليت تقع يف 

 . أراري شهران العريضة مثل وادي تثليث الذي يصب يف وادي الدواسر

ومل يتحدث عن كيفية  ،يف اجلاهليةقبالل لكن املدلف مل يتطرق للحديث عن احلياة الدينية لل

ومل يذكر أيَّا من صحابتهم أو صحابياهتم أو  ،موقفهم من حروب الردة دخوهلم اإلسالم وكذلك

 . فقهالهم أو حمدثيهم ومل يتحدث عن مشاركتهم يف الفتوحات اإلسالمية يف ش ى بقاع املعمورة

كذلك مل يتطارق   ،وال للعادات والتقاليدقبالل مل يتطرق إىل احلياة االجتماعية لل املدلف كذلك

ومل  يف حااليت السالم واحلارب،   من حيث عالقاهتا بالقبالل اجملاورة قبالل إىل العالقات السياسية لل
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. هتم وطرق التجارة لديهمامن حيث مواردهم ومنتجاهتم وصادرقبالل يتحدث عن احلياة االقتصادية لل

 . .وحتليله وهو ما ستقوم هذه الدراسة بكشفهقبالل وكذلك احلياة الثقافية لل
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 الفصل األول

 األصل واملوطن وبدايات اإلسهام احلضاري: قبائل شهران العريضة

 .يف صدر اإلسالم للقبائل 

 

تسمية قبائل شهران العريضة اخلثعمية ونسبها : املبحــث األول

 .ومواطنها
 ديانة ومعتقدات شهران العريضة قبيل اإلسالم: املبحث الثاني

دخول قبائل شهران العريضة اإلسالم وبداية بروز  :املبحث الثالث 

 .دورها احلضاري
شعراء قبائل َشْهــَران الَعريَضِة يف اجلاهلية وصدر : املبحث الرابع 

 العلمية والفكرية هماإلسالم وإسهامات
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 الفصل األول

 األصل واملوطن وبدايات اإلسهام احلضاري : شهران العريضةقبائل 

 يف صدر اإلسالم

 

 .ومواطنها شهران العريضة اخلثعمية ونسبهاقبائل تسمية : ولاملبحههث األ

 معىن شهران : أوال

ِإمَّا من الشايء املشاهور   : من أحد شيئني( َفْعالن)على وزن ( َشْهران)اشتقاق : قال ابن دريد

 . (1)وهو البياض الذي َحْوَل ُصْفَرُة النَّرِجس: وإما من اأَلْشَهر، الظاهر

الشَّهر واأَلْشاُهر   صحيح، وإنالشني واهلاء والراء أصل (: َشَهر)وجاء يف معاجم اللغة يف مادة  

: ذلاك  وإراءٍة، ومنعلى وروٍح يف األمر  الشيء، وتدلظهور : مجاعة، والشُّْهَرة عدد، والشهور

 ، ورجال (شاهر )يل ُسمَِّي كل ثالثني يوًما باسم اهلالل فق اهلالل، مث: وهو يف كالم العرب: الشَّْهر

إذا ، َأْشَهْرنا باملكان: ويقال، َشُهَر فالن يف النا  بكذا فهو َمشُهور وقد َشَهُروُه وُمَشهَّر، وقدمشهور 

ظهوُر الشايء يف  : والشَّْهرة، (3)والشَّهر معروف ورجل شهرٌي ومشهوٌر خبرٍي أو َشّر. (2)أقمنا به َشْهرَا

                                                

، االشتقاق، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، (ها321ت ) ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (  1)
جممل اللغة، حتقيق، زهري ( ها385ت) ابن فار ، أبو احلسني أمحد بن فار  بن زكريا اللغوي . 521م، ص1898 القاهرة،

 . 514، ص2م، ج1896، مدسسة الرسالة، بريوت، 2عبد احملسن سلطان، ط
م، 2991، بريوت، 1ط، كتاب العني، دار إحياء التراث العريب، (ها 195ت ) الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد (  2)

(. شهر)م، مادة 2991، دار صادر، بريوت، 3، لسان العرب، ط(ها911ت )ابن منظور، حممد بن املصري األفريقي . 519ص
، املطبعة اخلريية، مصر، 1، تاج العرو  من جواهر القامو ، ط(ها1295ت )الزبيدي، أبو الفيض حممد مرتضى احلسيين 

 (.شهر )ها، مادة 1396
 . 521ابن دريد، االشتقاق، ص /  514، ص2فار ، جممل اللغة، جابن ( 3)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



23 

 

: والشَّاْهَرة ، (من لبس َثْوَب ُشْهَرٍة َأْلَبَسُه اهلل ثاوَب مذلةاةٍ  : )حلديثويف ا، ُشْفعٍة ح ى َيْشَهَرُه الناُ 

 : وأنشد الباهلي، الفضيحُة

 (1)َأِفيَنا َتُسوُم الشَّاِهريََّة َبْعَد َما     َبَدا َلَك ِمْن َشْهِر امُلَلْيَساِء َكْوَكُب؟

وهذا االسم أصبح أًبا . فيه إراءةأو ألنَّه رجل مشهور و، رمبا أطلق عليه لبياره( شهران)إن اسم 

ابن عفر  : وشهران هو، (2)اخلثعمية( َشْهران)قبالل وهي ، اليت محلت امسهقبالل وجدًّا أعلى وزعيم لل

 .  وحوله التف عليه إخوته ووصفوه زعيمهم أو رليسهم

 

 اسم َشْهَران الَعِرْيضة: ثانيا

واشتقاقه مان  ، (عفر )كان له من الولد خثعم أن ُحْلف بن خثعم قبالل ذكرنا يف احلديث عن 

، وكود، وناهس، َشْهَران: هذا كان له من الولد( عفرًسا)وأن ، (3)العفرسة وهو اأَلْخذ بالَقْهر واَلغَلَبة

ومل . (5)(وأن كود َقْد َتَحالُفوا مع نااهس ، وكرز. (4)وُنَويهش، وُخَسيف، (اخُلَنْيين)واخُلَبْيين ، وربيعة

بال  ، وناويهش ، وخسيف، اخلنيين: شيًئا عن بقية أبناء عفر  وهم كل من تذكر كتب األنساب

قبالال  وإليهم َشاَرُف ال ، وفيهم العدد( كود)و، (ناهس)و، (شهران: )هم( بين عفر )ذكرت أن 

 . (6)(خثعم)الكربى 

 الباقني والذين مل ُتِشْر إليهم املصادر قد خلفوا ذرية ومل يأت هلم ذكر( عفر )ويظهر أن أوالد 

باين  )وخاصاة يف  ، وأن العدد والشرف قد َتَركَّز فيهم، قد اشتهروا( َشْهَران)ولكن من ساللة ذرية 
                                                

 .  َشْهر بن الَصَفرية والشتاء، وهو وقت تنقطع فيه املريُة: وشهر املليساء ( شهر ) ابن منظور، لسان العرب، مادة (  1)
 (. شهر)الزبيدي، تاج العرو  مادة /  155ص9املصدر نفسه، ج(  2)
 .  529صابن دريد، االشتقاق، (  3)
نساب أ؛ ابن حزم، مجهرة 356م ، ص2994الكتب،بريوت، ناجي حسن،عامل/ابن الكليب، نسب معدو اليمن الكبري،حتقيق(  4)

بدال من كرز وهو (  كود)يقول  98رمن كتاب القصد واألمم صه ؛ ابن عبد الرب، األنباه على قبالل الروا 389العرب، ص
 . املشهور اآلن

 . 389نساب العرب صأابن حزم، مجهرة (  5)
 . 529ابن دريد، االشتقاق ص (  6)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



24 

 

قد صار أكثره يف ُقَحافة بن وهب اهلل ( خثعم)واألصل اأَلعلى هو قبالل بل إن بيت الشهرة لل، (ُقَحَاَفَة

وبذلك أصابحوا  ، فالذين هم ِمن بين واهب بن شهران بن عفر  بن حل، (1)بن شهران بن عفر 

ومان  ( عفار  )فأصبح مجيع أبناء ، متميزين عن اآلخرين؛ مما دفعهم إىل التحالف واالنضمام إليهم

لكثرة  (2)(َشْهَران الَعرْيَضَة)؛ وهبذا التوسع والتحالف صار االسم (َشْهَران)تناسل عنهم حيملون اسم 

ىل اجلناوب ووقوعهاا يف أرض جناد    العدد واالتساع وكرب األرض وملوقعها اجلغرايف من الشمال إ

وألهنا معتررة لقبالل احلجاز الكبرية من اجلهة الشارقية مثال   ، النبساطها بني بيشة واحلجاز وهتامة

 .رجال احلجر وغامد وعسري وبالقرن والقبالل األخرى

وأهناا  ، (خثعم)ومن املدكد أن َشْهَران قد استقلت بعد هذا التحالف عن القبيلة األصل أو األم  

وقاد  ، بل هي قدمياة ، وهي ليست تسمية حديثة كما يظن البعض( . َشْهَران الَعرْيَضَة)مسيت باسم 

 .ذكرها اهلمداين كما أشرنا إىل ذلك قبل قليل

بل وجدنا يف املصادر ما يشري إىل وجود ذكر ، (شهران العريضة)وال ُيَعدُّ اهلمداين أّوَل َمْن ذكر  

حيث ذكرها فار  بين عامر وشاعرها عامر ، ُقبْيل وأثناء البعثة النبوية الشريفة (َشْهَران الَعريَضِة)لا 

ومعها شهران العريضاة وزبياد   ( مذحج)بن الطفيل يف أبيات له قاهلا يف احلرب اليت قامت بني قبيلة 

ومما ، (3) (َفْيف الريح)رد قبيلة بين عامر بن صعصعة وَمْن حتالف معها يف يوٍم ُعِرَف باسم ، وجعفي

 :قال

                                                

 . 98م ، ص1889حممد زينهم ،القاهرة ،/ابن عبد الرب، القصد واألمم ،حتقيق(  1)
املقدم عاتق بن غيث، / والبالدي 33ص19م، ج2994الثقافة،صنعاء، وزارة حممد بن علي األكوع،/اهلمداين، اإلكليل ،حتقيق(  2)

 . 11آل طالع، قبيلة َشْهَران، ص. 19بني مكة وحضرموت، ص 
مورع أعلى جند : ومنه مسيت الفيايف، وفيف الريح ( أفياف)األرض الواسعة وهو املكان املستوي ومجعه : الَفْيف : فيف الريح (  3)

مصطفى السقا /بو عبيد، معجم ما استعجم ،حتقيقأ البكري،: ينظر . صعصعة وديار مذحج  و خثعم يقع بني ديار بين عامر بن
 . 5296، ص 9احلمريي، نشوان بن سعد، مشس العلوم، جا  . 1939 – 1936، ص  3م، جا  1865،بريوت ،
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 .(1)الَعِريَضِةُكلَِّها     َوَأْكلَب ُطرًّا يف ِلَباِ  السَّانوِر َفَجاُءوا ِبَشْهَراِن

 (.2)يف مكة وقعت وقد ُبِعَث النيب ( َفْيِف الريح)وأشار بعضهم إىل َأنَّ وقعة 

حياث  ، تقريًياَوُأَرجُِّح أنَّ شهران العريضة مسيت هبذا االسم قبل ظهور اإلسالم مبأيت عام وأكثر 

مشاال شارق صانعاء    ( جبل ُكشار )كانت رحلتهم األوىل من مأرب قبل اهنيار سدها إىل حجة 

مث ، شهران وهم من بقى بعد الرحلاة الثانياة  قبالل ويوجد يف جبل كشر وما حوله ( كمتقريًبا95)

شكر  ه النيب الرحلة الثانية إىل جبل ُكشر منازل قبيلة آل رشيد حالًيا يف السعودية وكشر الذي مسا

وهو غرب جبل رمك جنوب مدينة مخيس شهران يف السعودية مث إىل بالد بارق بتهامة يف حادود  

مث رحلاوا  ، وهي الرحلة الثالثة مث الرحلة الرابعة صعدت السروات وهم أول من نزهلا، جبال احلجاز

ويعارى وتوساعت يف   عنها لوقوع عدة معارك مع غريهم من القبالل فرحلت إىل ِبيَشة وتبالة وترج 

وهي بالد غنية باملوارد الزراعية اهلامة وسكنت فيهاا  ، تندحة ومخيس شهران وشعف شهران وهتامة

وتفرََّعت وكثرت بطوهناا وتعتارب   قبالل وهناك تكونت هذه ال، قبل فترة زمنية كبرية ومن قبل البعثة

 .الثانية يف املنطقة اجلنوبية بعد قبيلة قحطانقبالل ال

 

  

                                                

العرب يف اجلاهلية للبجاوي وزمالله ،دار  وقد ورد البيت بصيغة أخرى يف كتاب أيام( فيف الريح)احلموي، معجم البلدان، مادة (  1)
 . أتونا بشهران العريضة كلها   وأكلبها مثل بكر بن والل: 136م ، ص 1861إحياء الكتب العربية ،مصر ،

 3البكري، معجم ما استعجم، جا / 235، ص  5م ، ج  1888ابن عبد ربه، العقد الفر يد ،دار إحياء التراث العريب،بريوت،(  2)
 . 293ص 5جا / 1939ص  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



26 

 

 َنَسُب َشْهَران  :ثالثا

بن خثعم بن أمنار بان إراش بان    (1)ورد يف كتب األنساب أن شهران هو ابن عفر  بن ُحْلف

، (2)عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب ابن قحطاان 

 .مث من قحطان( كهالن)مث من ( خثعم)وعليه فإنه من ساللة 

 .مع سكون اهلاء وبعد الراء ألف ونون، بتضعيف الشني وفتحها( الشَّْهَراينة)والنسبة إليه 

مث أصبحت فيما بعد قبيلة مساتقلة  ، وشهران العريضة هي البطن الرليسي خلثعم بل وهي خثعم 

وكرب حجمها واتسااع   (3)منفصلة بامسها اجلديد وبذاهتا؛ لكثرة عدد أفرادها وَتَعدُِّد أفخاذها وبطوهنا

امللك َشْهَران بن هنفان بن بتع بن زيد : األول، وهنالك َمِلَكان يف اليمن حيمالن نفس االسم. هاأراري

وهو أوسلة بن ربيعة بن اخليار بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ الذي ، بن عمرو بن مهدان

ينكف بان عباد    بن منياف بن شرحبيل بن (5)شهران بن بينون: والثاين هو. (4)كان ملًكا يف اليمن

 :الذي قال فيه ُقسُّ بن ساعدة األيادي، (6)مشس األصغر

                                                

بياري، دار الكتاب ها، حتقيق إبراهيم اإل، خمتلف القبالل ومدتلف(ها245ت )ابن حبيب، أبو جعفر حممد بن حبيب البغدادي ( 1)
، اللباب يف هتذيب (هاا 63ت)ابن األثري،  عز الدين علي بن حممد اجلزري الشيباين . 65م، ص1894املصري، بريوت، 
بضم : ُحْلف / بفتح احلاء وسكون الالم وهو ابن خثعم وامسه أفتل أمنار ( حلف ) 216، ص2ا، جه1359األنساب، القاهرة، 

بفتح اخلاء والالم   ( َخَلف)بفتح احلاء وكسر الالم وورد كذلك باسم ( َحِلف) احلاء وسكون الالم وقد ورد يف بعض املصادر باسم
، وابن 65وذكر كل من ابن حبيب، خمتلف القبالل ومدتلفيه، ص .وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه من كتب األنساب واللغة

 . منارأبفتح احلاء املهملة وسكون الالم وهو ابن خثعم وامسه أفتل بن ( َحْلف ) 216ص2األثري، اللباب ج
م ، 1862، عبد السالم هارون ،القاهرة/ مجهرة انساب العرب ،حتقيق( ها456ت )ابن حزم،علي بن حممد بن  سعيد األندلسي(  2)

 . 399ص
آل طالع، عبد الكرمي عايض سعيد، قبيلة . 469ص ( ت.د)اجلاسر، محد، يف سراة غامد وزهران، نصوص ومشاهدات، الرياض، ( 3)

 .  8م، ص1894َشْهَران ما بني املاري واحلارر، الرياض، 
 . 49و ص 39، ص1م، ج1899اإلكليل، بغداد، ( ها369ت) اهلمداين، أبو حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب ( 4)
بضم النون وسكون الواو، اسم حصن عظيم يف اليمن قرب صنعاء وهو من بناء بعض التبابعة وله ذكر يف أخبار محري : بينون ( 5)

 (. بينون)مادة ( ت9د)حياء التراث العريب،بريوت،احلموي،ياقوت،معجم البلدان،دار إ: ينظر / وأشعارهم 
 3569ص  6م، ج1888، مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، دمشق، (ها593ت)احلمريي، نشوان بن سعيد ( 6)

 . 59م، ص 1891وكذلك كتاب منتخبات يف أخبار اليمن، دمشق، 
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 (1)َوَعَلى الةِذي َمأَل الِبالَد ِبَخْيِلِه    َشْهَراَن ِمْثِل َعِقيقِة امِلْصَباِح

يظهر لنا أهنم يرجعون بنسابهم إىل   -َوِمْن ِخالِل شجرة نسب هدالء الثالثة  -وهذان امللكان 

فأما شهران بن عفر  فكان يسكن يف منطقة مشال اليمن يف البالد اليت تعارف  . سبأ مث إىل قحطان

ويلتقي ، باسم بالد خثعم َشْهَران اليت هي اآلن ما بني مخيس شهران وبيشة والشعف وهتامة بالسعودية

بينما يلتقي مع اآلخار يف اجلاد   ، كهالن: شهران بن عفر  مع شهران بن هنفان يف جٍد  واحد هو

، يف حني أن امَلِلَكْين اآلخرين استمر حكمهم يف بالد اليمن واتسع يف اجلزيارة العربياة  ، أاألعلى سب

ومل نسمع بأنَّ من تناسل عنهما محال  ، (2)كما ذكرنا يف نسبهما، فاألول ِمن مهدان والثاين من محري

َشْهَران بن عفر  كان وتورح لنا سالسل النسب لألمساء الثالثة َأنَّ ، (َشْهَران)اسم قبيلة تعرف باسم 

، تاله يف الظهور َشْهَران بن هنفان بن بتع بن مهدان بن كهاالن ، ظهوره قبل ظهور امللكني اآلخرين

 .بعدمها ظهر شهران بن بينون بن محري ابن سبأ ومجيعهم يلتقي بالنسب يف كهالن

 

 منازل َشْهَران الَعريَضة : رابعا

ثعم حبيث من الصعوبة مبكاٍن الفصل بينهما يف التاريخ تتداخل منازل شهران العريضة مع منازل خ

وحيث أنَّ خروج اسم شهران : ولكن مع ذلك ميكننا أن نرسم بعض احلدود بني هذه املنازل ، القدمي

والقبالل لشهران ، فشهران هو خثعم، من قبيلة خثعم األم سبب اختالف املواقع مدقًتا يف ذلك الزمن

وشهران وخثعم ، ح ى يكون االسم واحد يستغرق طلب وقت أكرب، منولكن لعامل الز، هم أنفسهم

وقد توحد االسم يف صدر اإلسالم وبعاده فأصابح   ، يف منطقة واحدة وهم أنفسهم خثعم وشهران

 شهران العريضة  

                                                

 . نت يف أيام حكمهما يف كتاب مستقل ال زال حتت الطبعوقد قمت بعمل دراسة عن هذين امللكني واحلضارة اليت كا(  1)
 دراسة تارخيية يف اليمن القدمي للملكني شهران بن هنفان وشهران بن بينون ، املدلف علي بن سعد آل زحيفة ، الطبعة األوىل (2)
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 .(1)"أعراض جند وِبيَشة وترج وتبالة واملراغة: "بلد خثعم: قال اهلمداين 

 : قال الشاعر، "ة وتْرج وتبالة فيما بني جرش وأول سراة األزدشهران يف سراة ِبيَش: "وقال أيًضا

 (2)وكَندُة هتذي بالوعيِد ومْذحٌج           وَشهَراُن من أهل احلجاز وواهُب

و ، (شهران العريضة)من ساللة شهران اليت تسمى قبالل إن واهًبا املذكورة يف هذا الشعر؛ هي 

( خثعًماا )كما أن . ح ى خيرب اجلنوب (  3)رفاف وادي ِبيَشة هي هبذا االسم يف منازهلا القدمية على

وهو أحد أعراض جند الكبار وينساب هاذا البلاد إىل    ، (ُبعطان)كانت تنازل يف بلد حيمل اسم 

 . (4)ِبيَشة

( عناز)سراة : "خثعم وشهران العريضة منها فيقولقبالل ويستطرد اهلمداين يف ذكر منازل وبالد 

من األزد وبنو القرن وبنو اخلالد جنادهم  ( ناه)مث سراة ، ها خثعم وغورها بارقَنْجُد( احلجر)وسراة 

جندهم خثعم وغورهم قبالل من األسد بن ، لشكر( اخَلال)مث سراة . (5)خثعم وغورهم قبالل من األزد

 . (6)"عمران

مان خاثعم   وهم ، امَلحجر األعلى وامَلْحَجر األسفل واألكراب واملتار لبين منبه"وذكر أيًضا أن 

يف بالد ( بالع)وكانت . (7)"وهم يف ناحية، بيتان من شهران، وبيت من جليحة: وكلهم ثالثة أبيات

                                                

 . 99اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص(  1)
 . 41و 33و  16ص  1م، جا  البكري، معجم ما استعج/ املصدر نفسه، والصفحة (  2)
 . 99يف كتاب صفة جزيرة العرب، ص ( 1)اهلمداين، هامشه رقم (  3)
 . 399اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص (  4)
 . 139املصدر نفسه، ص (  5)
 . 131نفسه، ص (  6)
 . املذكورة هي من شهران العريضة ةوجليح. 192نفسه، ص (  7)
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بنات )مث تأيت . وهم من أهم بطون شهران، من خثعم( لبين قحافة)فكانت  (2)(الشقرة)أما . (1)خثعم

 .(3)لبين اهَلْزر من خثعم( حسد)وكذلك ، لبين جليحة( حرب

بعض األماكن اليت وجدت هبا بعض املراكز احلضارية يذكر منطقة جارش  ويف معرض وصفه ل

وهي العني من أودياة جارش   ، مث تندحة، ويسكنها بنو عبد اهلل بن عامر من عناز بن واللة: "قالاًل

والعيبا ، ورأيت بعضهم ينجذب إىل شهران العريضة، وفيها أعناب وآبار وساكنه بنو سامة من األزد

ويليها وادي طلعان كثري املزارع لبين أسد من عناز، ، يب عاصم من عناز بن واللةبلد مزارع لبين أ

وهلم قرية كبرية ذات مسجد جامع يقال هلا املسقى، وهم مساملون وأصدقاء ، والقرعا لشيبة من عناز

 .(4)"للعواسج من بين جباد 

منازهلا علاى وادي   خثعم أهنا كانت تنتشر يفقبالل إىل  ويبدو لنا من خالل كتاب الرسول 

أي داخل شبه جزيرة العرب بالسعودية باجتاه شرق ، وعلى بادية وادي ِبيَشة، (احلارر: )ِبيَشة ومساهم

 .وجنوبه  (5)وادي ِبيَشة

، حيث كانت قبلة احِلْجر على هذا ميانيها (َحْلَبا)شهران يف قبالل من ( بنو مالك)هذا وقد نزل 

ومها من خثعم من شهران، ومشرقيها وما جاور ِبيَشاة  ( الفزع)و(  ألْو)لَعْنز ومن شاميها ( مصال)

: يقال هلما ، (خثعم)قبالل بني احِلْجر وبني بلد ُشكر ففيه بطنان من ( قطع)أما . من بلد خثعم وأكلب

 .وكذلك قبيليت الريث واجلليحة سكنتا هتامة عسري، (6)فقطعتاه إىل هتامة( الو  والفزع)

                                                

 . 398نفسه، ص (  1)
 وهي منازل آل جلبان حالًيا وهم من بين جباد وعزوهتم خيال الشقرة الشقرة( 2)
 (. 3)اهلامش رقم  231نفس املصدر، ص (  3)
ه، 1424، 1،ط( ها19 -1:ق)املبكرة والوسيطة اإلسالميةخالل العصور  غيثان، دراسات يف تاريخ هتامة والسراة،. جريس(  4)

 . 145ص
 . 249م ، ص 1895،دار النفالس ،بريوت ، 5محيد اهلل ، الوثالق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،ط ( 5)
 . 234اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص (  6)
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وتشاركها ، وهو من مراعيها قرب وادي ِبيَشة، (الصحن)ترعى مراعيها يف شهران قبالل وكانت 

فكان لبين جليحة مان  ، وهو من الوديان املعروفة( َيْعرى)أما . (1) (خثعم)يف هذه املراعي القبيلة األم 

وقد أورد اهلمداين أبياًتا شعرية مل ينسبها ألحاٍد مان   . (2)خثعم وأجلتها ناهس عنه وفيه خنل وآبار

 :وهي، لشعراء ذكر فيها موارع عدةا

 للَجساداِء ُشّخًصا للماء 

ِ 

 َفَشافَّين َشاْوٌق إىل هيفاء  

 

 

 َحْوراِء باكٍر رشدٍة غاااراِء 

 

ٍ  شنبااااِء  ٍ  باهلكة  مخصاانة

 كالدُّر جتلو سَدَف الظلماِء 

 

 طاَفت برحلي يف ُدجااى َطخياءِ  

 فقلت ملا ثاب يل عزالاي 

 

ُحثاّوا العياااَس للنجاء  :للقوم 

ِ 

 

 وخاًدا إىل األغلب فاملرخااِء

 

 (3)امليثاء مث الَغَضااَر فاإىل 

، (وردت القصيدة الرخاء)مورعان : اجلسداَء منهٌل فيه بدور، واألغلب واملرخاء: ويورح لنا أنَّ  

وكل هاذه  . لقبيلة كودوعقبة الغضار خمنق مضيق، وامليثاء مورع ، وخمففة (4)والغضار مثقَّل الضاد

 .اخلثعمية الشهرانية ؛ كود وناهس( 5)وهي خلثعم( يعرى)املوارع قرب 

 

 

 

 

 
                                                

 . 235املصدر نفسه، ص (  1)
 . 396نفسه، ص (  2)
 . وهي منازل قبيلة كود 398 -399نفسه، ص (  3)
 . هبذا االسم بتخفيف الضاد يعرف اآلن: الَغَضار(  4)
 . 398اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص (  5)
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 ديانة ومعتقدات شهران العريضة قبيل اإلسالم: املبحث الثاين

 عبادة األصنام : أوال

بفاتح أولاه   ( ذا اخَلَلَصاة : )يسمى، صنٌم يعبدونهكبقية قبالل العرب  (1)َشْهَران اخلثعميةل كان

: يقال هلا( ذو اَلَخلصة)وكانت . (3)ومعهم دو  وجبيلة وَمْن كان ببالدهم من العرب بتبالة، (2)وثانيه

 .(4) (الكعبة الشامية: )ويقولون هلا، يضاهون هبا الكعبة اليت مبكة، (الكعبة اليمانية)

عب وُزبْيد والغوث بن كان ذو اخللصة بيًتا تعبده خثعم وجبيلة واحلارث بن ك: (5)قال ابن حبيب

ويقع بني مكة واليمن بالعبالء على أربع مراحل مان  ، بن ُمرة بن َأد وبنو هالل بن عامر وهم سدنته

وكان كل مْن حيجُّ ذا اخَلَلَصة يهدي لاه هادًيا   ، (6)ذو اخللصة بناحية تبالة: أما اهلمداين فقال. مكة 

 .(7)يتحرم به ممن لقيه

وكانت مروًة بيضاء منقوشة عليها كهيئة ، ن أصنام العرب ذو اخللصةوم: فقال (8)أمَّا ابن الكليب

وكان سدنتها بنو أمامة من ، وكانت بتبالة بني مكة واليمن على مسري سبع ليال من مكة، كهيئة التاج

وفيها يقول ، وكانت تعظمها وهتدي هلا خثعم وجبيلة وأزد السراة ودو  من زهران، باهلة بن أعصر

 :ي لعثعث بن وحشي اخلثعمي الشهراين يف عهٍد كان بينهما فغدر بهخَداش بن زهري العامر

                                                

 . 98، ص 1املصدر نفسه، ج(  1)
نبت طيب الريح يتعلق بالشجر له حب كعنب الثعلب ومجع : ذو اخُلُلَصة بضم أوله وثانيه، واأَلول أصح، واخَلَلصة يف اللغة: ويقال(  2)

 . َخَلٌص: اخَلَلَصة
 . 243، ص 3احلموي، معجم البلدان، جا . 121، ص 1السرية النبوية، جابن هشام، (  3)
 . 184، ص 1البغدادي، خزانة األدب، جا . 93، ص 4ابن كثري، البداية والنهاية، جا  (  4)
 . 319م، ص 1842ابن حبيب، احملرب، أعتنت به أيلزه ليخنت شتيتر، بريوت، (  5)
 . 249اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص (  6)
 . 183، ص 1البغدادي، خزانة األدب، جا (  7)
 . 185-184، ص 1البغدادي، خزانة األدب، جا . 34ابن الكليب، األصنام، ص (  8)
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 َوَذكَّْرُتااُه ِباااهلل َبْيِنااي َوَبْيَنااُه

 

 َوَما َبْيَنَنا ِماْن ُماّدٍة َلاْو َتاَذكََّرا     

 َوِبااامَلْروِة الَبْيَضاااِء ُثاامَّ تَبالااٍة 

 

 َوَمْجَلِسه الّنعمان حياُث َتَنصَّارا   

ويدكد ، ويف هذين البيتني دليٌل على َأنَّ َشْهَران كانت تعبد ذا اخَلَلَصة مثل بقية القبالل اجملاورة  

فقتل مئتني من بين ، هذا األمر أن جرير بن عبد اهلل البجلي َقاَتَل َخْثَعًما ِعْنَدَما دافعت عن ذي اخللصة

نيان ذي اخللصة وأرارم فياه الناار    بعد أن ظفر هبم وهزمهم وهدم ب، قحافة بن عامر الشهرانيني

 :فقالت امرأٌة من خثعم، فاحترق

 وبااانو أماااامة بالَولّيااة ُصاااّرعوا 

 

 (1)َشْمًلا يعااجل كلهاام أنباوبااا   

 جااااؤوا لبيضااتهم فالقااوا دوهنااااا 

 

 أسًدا َتقبُّ لادى السايوف قبيبااا    

 قاَسم املااذلَّة باني نساوة خثعاام     

 

 (2)تشعايبااا فتيان َأْحَمَس قسامًة   

ويهدون ، فكانوا يلبسوهنا القاللد، َنَصب عمرو بن ُلَحّي اخَلَلَصة بأسفل مكة: أما األزرقي فقال 

 .(3)ويذحبون هلا ويعلقون عليها بيض النَّعام، ويصبون عليها اللنب، إليها الشعري واحلنطة

 -مشاهلا: يعين -وَأنَّ أسفل مكة ، (4)وذكر احلموي أن اخَلَلَصة من قرى مكة بوادي َمرََّ الظهران

األول مشال مكة باجتااه  : وأن َمرَّ الظهران يقع مشال مكة أيًضا؛ وعليه فإن هناك موقعني لذي اخَلَلَصة

وذكر ابن . وهذا جيعلنا نعتقد بوجود صنمني بنفس االسم . والثاين جنوب مكة باجتاه اليمن ، الشام

 .(5)وهو اسم صنم ال اسم َبِنيَّة، ديار دو أنَّ ذا اخَلَلَصة بيت صنم يف : دريد 

اليت تقع بَتَبالة اليت دافع ( ذا اخَلَلَصة)ونقصد بذلك ، إنَّ الذي يعنينا هو ما تعبده شهران اخلثعمية

كما أسلفنا ، الشهرانيون يف قتاهلم جلرير بن عبد اهلل البجلي وقد قتل منهم مالتا خيال عنها القحافيون

                                                

 . يف بعض الروايات( َشْماًل)بداًل من ( مثاًل)وردت (  1)
 . 244، 3احلموي، معجم البلدان، جا (  2)
 . 243، ص 3احلموي، معجم البلدان، جا . 84-83، ص 1االزرقي، أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، جا (  3)
 . 244، ص 3احلموي، معجم البلدان، جا (  4)
 . 244، ص 3احلموي، معجم البلدان، جا (  5)
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وأنه ال تقوم السااعة حا ى   ، أنَّ ذا اخَلَلَصة سيعبد آخر الزمان: احلديث النبوي وقد جاء يف. سابًقا

 .(1)تضطرب أليات نساء دو  على ذي اخَلَلَصة

يطوفاون حوهلاا ويف جوفهاا صانم     ، ونفهم من هذا أنَّ دوًسا كانت هلم كعبة ذي اخَلَلَصة

 .معها من قبالل العربوهو غري ذي اخَلَلَصة اليت بتبالة خلثعم وَمْن ، (2)اخَلَلَصة

 

 الديانة النصرانية  :ثانيا

، (3)(كعبة جنران)وهو املسمى أيًضا ، (دير جنران)كان لشهران اخلثعمية مكان عبادة هلم يسمى 

وقد َبَنْوه على شكل مرباع  ، والقالمون عليه هم آل عبد املدان بن الديان سادة بين احلارث بن كعب

فكانوا حيجوناه  ، ُيْصَعُد إليه بدرجة على مثال الكعبة، عن األرضمرتفع ، مستوي األرالع واألقطار

 . وحتجه خثعم، وال حيجون الكعبة، هم وطوالف من العرب ممن حيلة األشهر احلرم

ويف ، وُجِعَل يف حيطان الدير الفسيفساء، وقد َبَنْوه يف مورٍع نزٍه كثري الشجر والرياض والغدران

احلارث بن كعب يركبون إىل الدير كل ياوم أحاد ويف أياام    وكان بنو . السقف الذهب والصور

، مث ينصرفون بعد قضاء صاالهتم إىل نازههم  . يف الديباج املَذّهب والزنانري احملالة بالذهب، أعيادهم

 .(4)ويقصدهم الشعراء والوفود

                                                

مسعت : لم عن أيب هريرة رري اهلل عنه أخرج أمحد والبخاري ومس: وفيه  9/499نظر احلديث يف الدرر املنثور للسيوطي ا(  1)
و اخللصة طاغية وذ" ات نساء دو  على ذي اخللصةال تقوم الساعة ح ى تضطرب إلي: " رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

 . 4/448دو  اليت كانوا يعبدونه يف اجلاهلية  شرح العمدة 
 . 291، 6عشرة جملدات، ج–م 1896، علي، جواد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، بريوت(  2)
، ص 12األصفهاين، األغاين، جا . 693، ص 2م البكري، معجم ما استعجم، جا   249اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص (  3)

 . يذكر بدل الكعبة، أهنا قبة من األدم من ثالمثالة جلد تقع على هنر بنجران يقال له النَُّحْيردان 9
 . 365، ص 4احلموي، معجم البلدان، جا . 692، ص 2استعجم، جا  البكري، معجم ما (  4)
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 :(2)بن قيس بن ثعلبة (1)ويف كعبة جنران قال  أعشى

 َوَكْعَبُة َنْجراَن َحاْتٌم َعَليـااا  

 

 اااَك َحّتااى ُتناااِخي َبَأْبَواِبَهااا 

 َنُزوُر َيِزياَد َوَعْباَد امَلِسيااحِ    

 

 (3)َوَقْيًسا ُهاُم َخْياُر َأْرَباِبَهااا    

 ِإَذا احَلَبااراُت َتلااوَّْت ِبِهااام 

 

 َوَجاارُّوا َأَساااِفَل ُهدَّاِبَهاااا   

 َلُهْم َمْشَرباٌت َلَهاا َبْهاَجااةٌ   

 

 (4)َتااُروُق الُعيااوَن ِبتْعَجاِبَهااا  

 َوَشاااهُدَنا اجُلاالل والَيامِسيااا  

 

 (5)اااُن وامُلْسااِمعاُت بُقّصاااهبا 

 َوَبْرَبُطَناااا َدالاااٌم ُمْعَمااال 

 

 َفاااأيُّ الثالثاااِة َأْزَرى ِبَهاااا 

 ُتناااِزعين ِإْذ َخَلااْت ُبْرَدهااا  

 

 ُمَعطةااارًة غااارَي ِجْلَباِبهاااا  

 َفَلمَّااا الْتَقْيَنااا علااى آلااةٍ   

 

 َوَماااادَّت إيلَّ ِبأسااااَباِبَها 

 
كانت  أساقفة أهناوُيْسَتخلص من األخبار الواردة عن هذه الكعبة ومن أمساء أصحاهبا وكوهنم 

 .وأنه ال عالقة له بالوثنية، بيعة أسََّسها النصارى يف مركز النصرانية يف اليمن وهو مورع جنران

                                                

مبخوت بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ربيعة بن قيس بن ثعلبة احلصن بن عكامة بن صعب بن : هااو(  1)
بصري، ولد باليمامة يف  علي بن بكر بن والل بن تاسط بن هنب بن أفص بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نازار، يكىن أبا

 . 99، ص8واألصفهاين، األغاين، ج. م1888، 2ديوان األعشى الكبري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: انظر. قرية تدعى منفوحة
  احلموي. 219، ص6األصفهاين، األغاين، جا . ذكر األبيات الثالثة األوىل. 694، ص 2البكري، معجم ما استعجم، جا(  2)
، ص 6األصفهاين، األغاين، جا . الثالثة الذين ذكرهم األعشى يف هذا البيت هم أساقفة جنران وكان يزورهم وميدحهم هدالء(  3)

211 . 
 . 99ديوان األعشى الكبري، ص(  4)
املزمار مفردها قصابة وقيل هي : القيان أو املغنيات، القصاب : الورد أبيضه وأمحره وأصفره واحده ُجلة، املسمعات : اجُلل (  5)

 . األوتار يف العود
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، وقد (1)لكعبةويذكر اإلخباريون أنَّ بين عبد املدان بن الديان احلارثي أقاموها هناك مضاهاة ل 

أن كعبة جنران مل تكن كعبة عبادة، وإمنا كانت غرفة يعظمها القوم من بين احلارث : ذكر ابن الكليب

 .(3)، وهم رؤساء نصارى جنران(2)بن كعب

ولكن ليس هناك ما يبني لنا أنَّ ، من خالل ما تقدم يظهر لنا أن خثعم كانت حتجُّ كعبة جنران

ولرمبا كانوا يكتفون باحلج والطواف هبذه الكعبة اليت يتوىل ، دين النصرانيةشهران اخلثعمية كانوا على 

شدوهنا بنو عبد املدان ابن الديان وأساقفة جنران النصارى؛ إذ لو كان اخلثعميون قد تنصَّروا لكان هلم 

 .(4)للمباهلة ذكر يف وفد نصارى جنران الذين وفدوا على النيب 

 الَتَحنُّف والكهانة  :ثالثا

فضاًل ّعما ، حتدثنا َعْن ديانة َشْهَران اخلثعمية الوثنية هي ديانات ألغلب القبالل العربية يف اجلاهلية

ومل يعتقاد  ، إال أنَّ ذلك ال مينع من وجود من ال يعبد األوثان واألصانام ، ذكرناه من أمر النصرانية

 .بالنصرانية يف َشْهَران اخلثعمية

ُنفيل بن حبيب اخلثعمي قد تعرَّض ملا قام به أبرهة احلبشي من بنااء  فقد ذكرت لنا املصادر؛ أنَّ 

يف اليمن؛ إذ كان ُنفيل بن حبيب يدرض له ما يكره ومن كاان  ( الُقلَّْيس)الكنيسة اليت تعرف باسم 

ومجع جيًفاا  ، فلطخ هبا قبلة الكنيسة الُقلَّْيس، ويف إحدى الليايل قام ُنفيل ومن معه فجاء بعذرٍة، معه

وكان هذا العمل من وجهة نظر نفيل هو انتصار لبيت اهلل احلارام والكعباة   . (5)قاها يف الكنيسةفأل

                                                

 . 419، ص 6علي، جواد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جا  (  1)
 . 45ابن الكليب، األصنام، ص (  2)
 . 419، ص 6صل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جا علي، جواد، املف(  3)
 . 199، ص 2ابن هشام، السرية النبوية، جا (  4)
 . 441، ص 1الطربي، تاريخ، جا (  5)
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وعلى الرغم من ، (1)بل إنه قاتل أبرهة وجيشه عندما توجه هلدم الكعبة، ومل يكتف هبذا األمر. املقدسة

ه كان أمام قوة أكارب  عدم متكنه من فعل شيء أو رّد أبرهة؛ إال أنه انتصر ملعتقداته ومقدساته ومع أن

 .منه ولكن ذلك مل مينعه من التصدي للعدو

تتضح لنا معتقدات ُنفيل بن حبيب الدينية من خالل مواقفه عندما تقدم جيش أبرهة هلدم الكعبة؛ 

أبرك حممود أو ارجع راشاًدا مان   : فأخذ بأذنه ومهس فيها قالال، (حممود)فنرى أنه توجه حنو الفيل 

 .(2)وخرج ُنفيل.... مث أرسل أذنه، د اهلل احلرامحيث جئت؛ فإنك يف بل

إن ما قاله ُنفيل يف أذن الفيل يُدلة على أنه مل يكن من عباد األوثان، بل ممن يعتقدون بااهلل وأنَّ  

مث يزداد األمار  . وهو سبحانه الذي سيحميه ومينع األعداء من هدمه وخَرابه، هذا البيت هو بيت اهلل

 :فقال ُنفيل معّبًرا عن معتقده، أنزل اهلل بأبرهة وجيشه من عذابوروًحا بعد ما رأى ما 

 (3)واألشرم املغلوب َلْيَس الغالُب  أين املفرُّ واإلله الطالُب 

، يبدو لنا أنَّ نفياًل قد ارتاح ملا أنزل اهلل بأبرهة وجيشه من عقاب هلم العتدالهم على بيته احملارم 

وكل هذا يدلل على أنَّه يعتقد باهلل؛ ، احلمد هلل على ما أنعم عليهموقد َعّبر عن هذا االرتياح بالشكر و

 :(4)فقد قال

 محدُت اهلل إذ عايناُت طارًيا   

 

 وخفُت حجارًة ُتلقاى عليناا   

 فكلل القوِم َيْسأُل َعاْن ُنفيالٍ   

 

 كأنة عليَّ للحبشااان دْيناا   

 
وكانت ، فاطمة بنت ُمّر: هلاخثعمية يقال  كذلك وردت عدُة روايات عن وجود امرأة شهرانية

من أمجل النساء وأعفهن، فضاًل عن كوهنا كاهنة مشهورة من أهل تبالة، وقد قرأت من الكتب، 

                                                

 . 439، ص 1املصدر نفسه ، جا  (  1)
 . 96، ص 1ابن هشام، السرية النبوية، جا (  2)
 . 99، ص 1ابن هشام، السرية النبوية، جا (  3)
 .  441 -449، ص 1ي، تاريخ، جا الطرب(  4)
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وملا . (1)وكان شباب قريش يذهبون فيتحدثون إليها، وهذا يعين أهنا كانت تنازل مكة أو قريًبا منها

بابنه عبد اهلل ليزوجه كان طريقه على هذه الكاهنة، وعندما َمرَّ هبا  خرج عبد املطلب جّد الرسول 

يا ف ى هل لك أن تتزوجين اآلن : فقالت له، اوشاهدت عبد اهلل بن عبد املطلب رأت يف وجهه نوًر

 :وأعطيك مالة من اإلبل ؟ فقال

 لٌّ َفأستبيَنْهاَأمَّا احَلَراُم فاملماُت دوَناْه        واحِللَّ ال ِح

 حيمي الكرمُي عرَرُه وديَنْه     فكيف باألمر الذي تبغيَنُه

 مرَّ عليها، بعد أن تزوج آمنة بنت وهب وأقاام  مث .إين مع أيب، وال أقدر أن أفارقه: مث قال أيًضا
: فقالات ! ما لِك ال تعررني عليَّ ما عررِت عليَّ باألمس؟: فقال هلا، فلم تقل له شيًئا، ثالًثاعندها 
ولئن كنَت ذاك لقد رأيُت بني عينيَك نوًرا َما أراُه اآلن، ، َما أنَت هو: قالت. أنا فالٌن: قال َمْن أنَت؟

واهلل ما أنا بصاحبة ريبة، ولكن رأيُت يف وجهك نوًرا فأردت أن : فقالت. ما صنعَت بعدي؟ فأخربها
مث أنشدت . أهل األرِض اذهْب فأخربها أهنا محلت خرَي. يكون يفة، وأىب اهلل إال أن جيعله حيث أراده

 : تقول

 ِإنِّااي  رأيااُت خميلااًة ملعاات 

 

 فتاااألألت حبناااامت القطاااِر 

 َفِلَمااِلَها ُناوٌر ُيِضايُء لااه    

 

 َما َحْوَلاُه ِكإَراااءِة  الَبااْدرِ    

 وَرَجْوُتهااا فخااًرا َأُباااوُء ِبااِه 

 

 َما ُكالِّ قااِدِح  َزناْاِده  ُياوري     

 هلل َمااا ُزْهااارّيٌة َسلباااتْ  

 

 (2)ثوَبْيك ما اْسَتَلَبْت َوَماا َتاْدِري   

اخلثعمية هي كاهنة وشاعرة من أهل تبالة، سكنت  إن فاطمة بنت ُمّر الشهرانية: وخالصة القول 

وقد قالت كلمة فصارت مثاًل؛ وذلك بعد إعرارها عن عبد اهلل بن عبد املطلب عندما عااد  . (3)مكة

                                                

؛ بامطرف، اجلامع، جامع مشل  99، ص 1؛ البالذري، أنساب األشراف، جا   99-99، ص 1ابن سعد، الطبقات، جا  (  1)
روايات أخرى : ا وينظر أيًض. 439م، ص 2993، صنعاء، ،اهليئة العامة للكتاب1باللهم، طأعالم املهاجرين املنتسبني إىل اليمن وق

  99، ص 1البغدادي، خزانة األدب، جا . 595، ص1الطربي، تاريخ، جا . 182، ص 1ن هشام  السرية النبوية، جا اب: 
إبراهيم الترزي وآخرين ، القاهرة ، اجمللس : الشامي، حممد بن يوسف الصاحلي، سبيل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ، حتقيق (  2)

؛ تاريخ 99، ص1ابن سعد، الطبقات، ج:وقد ورد بصيغ خمتلفة يف. 383ا  382، ص 1م، ج1889األعلى للشئون اإلسالمية 
 .. 245ا  244، ص 2الطربي، ج 

  439مطرف، اجلامع، ص  با(  3)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



39 

 

، وأنَّ هذه الكهانة (1)(قاد كان ذلك ماّرًة فاليوم ال)فقالت ، إليها بعد زواجه من آمنة بنت وهب

فهي قد قرأت يف وجه  عبد ، اليت عرفتها كانت يف حدود املعرفة اليت تتجاوز القدرات البشرية الطبيعية

 .ًرا بني عينيه ساطًعا إىل السماءاهلل بن عبد املطلب نو

: ويقاال لاه  ، اجلن خيّبره مبا يريد وكان العرب يف اجلاهلية يعتقدون أنَّ لكل كاهن صاحًبا من

كما ، ال ُيَردُّ له كالم وال ُيْرَفض له طلب، مستشار القبيلة وحكمها -أيًضا  -وكان الكاهن . الّرلي

وكذلك لادى  ، وهذا ما ملسناه لدى ُنفيل بن حبيب الشهراين، (2)كانت للكهان لغة خطابية وشعرية

 .اخلثعمية فاطمة بنت ُمّر الشهرانية

إنَّ األقيصر بن جابر وهو من بين َشْهَران كان يتكهن ا أيًضا ا يف قومه،   : لنا البغداديوذكر 

 .(3)وكان ممن حيج إىل الصنم ذي اخَلَلَصة

  

                                                

، ص 1البغدادي، خزانة األدب، جا . 99، ص 2البالذري، انساب األشراف، جا  . 99، ص 1سعد، الطبقات، جا   ابن(  1)
 قد كان ذاك مرة فاليوم ال  ال تطلنبَّ األمر إال مْيال:              ذكر املثل رمن بيت شعري هو  99

: وملزيد من التفاصيل عن الكهانة والكهان ينظر . 92ص م، 1898فاخوري، حنا، اجلامع من تاريخ األدب العريب، بريوت، (  2)
 . وما بعدها 955، 6علي، جواد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جا 

 . 183، ص 1البغدادي، خزانة األدب، جا (  3)
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.وبداية بروز دورها احلضاري شهران العريضة اإلسالم قبائلدخول : لثاملبحث الثا  

 

 موقف َشْهَران الَعريَضِة من دعوة الرسول : أوال 

ذا )وأن ، ذكرنا سابًقا عند حديثنا عن ديانة َشْهَران وخثعم أنَّ الديانة الوثنية هي السالدة عليهم

كما أنَّ خثعَم وشهران كانتا يف اجلاهلية ، (1)كان بيتهم وصنمهم الذي حيجونه ويتعبدون إليه( اخللصة

 .(2) من القبالل اليت ال تلتزم باألشهر احلرم

ان الَعريَضِة والدعوة اإلسالمية إىل األيام األوىل من البعثة النبوية الشريفة؛ ترجع العالقة بني َشْهَر

فقد كانت أمساء ، فإن َشْهَران الَعريَضِة كانت قد ارتبطت مع بين هاشم من قريش بعالقات املصاهرة

وكذلك أختها ُسْلمى بنات  ، (3)اخلثعمية زوجة جعفر بن أيب طالب الشهرانية بنت عميس القحافية

فأمساء كانت من الشهرانيات السابقات إىل اإلسالم؛ . (4)عميس كانت زوجة حلمزة بن عبد املطلب

بل هاجرت معه إىل احلبشة يف شهر رجب من ، حيث اعتنقت اإلسالم مع زوجها جعفر بن أيب طالب

السنة اخلامسة من حني ُنبَِّئ الرسول 
 .وهذا يشري إىل أهنا قد أسلمت قبل هذا التاريخ. (5)

وتشرُي كتب الطبقات والتراجم إىل عدد غري قليل من َشْهَران خثعم مّمن أسلموا؛ سواء كان ذلك 

وكلهم أسلموا بشكل فرديٍّ ممَّا يدكاد أنَّ  . وُذِكُروا يف عداد الصحابة، قبل اهلجرة النبوية أو بعدها

                                                

 .119ديانة َشْهَران قبل اإلسالم يف الصفحات السابقة ص: راجع (  1)
 ( حرم)الزبيدي، تاج العرو  ( / حرم)ابن منظور، لسان العرب (  2)
 . 381ابن حزم، مجهرة انساب العرب، ص (  3)
 . املصدر نفسه(  4)
، ص 1ابن عبد الرب، االستيعاب، جا  . 158، ص 1ابن سعد، الطبقات، جا  . 369، ص 1ابن هشام، السرية النبوية، جا (  5)

313  . 
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م كانوا من الذين سكنوا مكة هدالء مل يكونوا يسكنون مع قبيلتهم يف منازهلا اليت أشرنا إليها، بل إهن

 .أو ممن ارحتلوا إليها بشكل فردي ومجاعي قليل

أما عن موقف قبيلة شهران اخلثعمية بشكل مجاعي فإهنا بقيت متمسكة بديانتها القدمية إىل ما بعد 

ها؛ فقد وردت إشارة إىل أن هنالك من َشْهَران َمْن قاتل يوم الطالف ماع قبيلاة    9فتح مكة سنة 

، كان رليًسا لقومه. أبا ليلى: وثن بن حممية بن وثن بن حدرجان بن األقيصر، ويكىن: منهمثقيف، و

يف  بعد ذلك بعث الرسول . (1)يوم الطالف وهو كافر( رري اهلل عنه)وقد قتله علي بن أيب طالب 

ة تبالة إىل حيٍّ من خثعم بناحي( ُقْطبة بن عامر بن حديدة)شهر صفر من السنة التاسعة للهجرة سرية 

وعندما اقتربوا من . وأمره أن يشن الغارة عليهم فخرجوا على عشرة أبعرٍة يعتقبوهنا، يف عشرين رجًلا

منازل خثعم أخذوا رجًلا منهم، فسألوه فلم يعلمهم بشيء، وأراد أن يضلةلهم وُينبِّه قوماه، فجعال   

ريثما هتدأ األمور ويطمئن القوم، يصيح لعلَّ قوَمُه يسمعونه فيأخذون حذرهم فضربوا عنقه، مث انتظروا 

وَقَتال  ، مث شنوا عليهم الغارة على حني ِغّرة واقتتلوا قتاًلا شديًدا ح ى كثر اجلرحى يف الفريقني مجيًعا

 . (2)قطبة بن عامر َمن قتل منهم، مث جاء سيل قوي فحال بينه وبني القوم فلم جيدوا إليه سبيال

ورليسهم هو ُصَرد بن -لنبوية الشريفة وفدت قبيلة األزد ويف حوادث السنة العاشرة من اهلجرة ا

ُصَرَد بن عبد  فجعل النَِّبيُّ ، وكانوا بضعة عشر فأسلموا وَحُسَن إسالمهم، على النيب  -عبد اهلل 

، وَأَمَرُه أن جياهد مَبن أسلم ِمن أهل بيته املشركني من قبالل الايمن ، اهلل أمرًيا على َمن أسلم من قومه

وفيهاا  ، وهي يومئذ مدينة مغلقة (3)ح ى نازل جُبَرش فخرج ُصَرد بن عبد اهلل يسري بأمر الرسول 

، فدخلوها معهم حني مسعوا مبسري املسلمني إلايهم ، إليهم خثعم (4)قبالل اليمن والعواسج وقد روت

حا ى إذا  ، هم قافًلامث إنَّ ُصَرد رجع عن. وامتنعوا فيها من املسلمني، فحاصروهم فيها قريًبا من شهٍر
                                                

 .  358،ص1ابن الكليب، نسب معد واليمن، جا(  1)
 . 123 – 122، ص 2ابن سعد، الطبقات، جا    (2)
 سبق وان ذكرناها رمن منازل شهران : ُجَرش (  3)
 . جلأت إليهم ودخلت املدينة املغلقة معهم: روت إليهم (  4)
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شكر ظن أهل ُجَرش أنه إمنا : بعد ذلك الذي أمساه النيب  (1) (ُكشر: )كان إىل جبٍل هلام يقال له

وقد كان  .(2)ح ى إذا َأدركوه عطف عليهم فقتلهم قتًلا شديًدا، فخرجوا يف طلبه، َولَّى عنهم منهزًما

عشية بعد صالة  فبينامها عند رسول اهلل ، نةإىل املدي أهل جرش بعثوا رجلني منهم إىل رسول اهلل 

يا رسول اهلل ببالدنا : ؟ فقام إليه اجلرشيان فقاال (( بأي بالد اهلل شكر ))  العصر إذ قال رسول اهلل 

فماا  : قاال ، ((إنه ليس بكشر ولكنه شكر : )) فقال ، وذلك يسميه أهل جرش، جبل يقال له ُكشر

فجلس الرجالن إىل أيب بكر، أو : ، قال ((إنَّ بدن اهلل لتنحر عنده اآلن : ))شأنه يا رسول اهلل ؟ قال 

 فقوما إىل رسول اهلل ( لينعي لكما قومكما  وحيكما، إن رسول اهلل : ))إىل عثمان، فقال هلما 

" اللهم ارفاع عناهم   : " فقال ، ذلك فسأاله، فقاما إليه، فاسأاله أن يدعو اهلل أن يرفع عن قومكما

فخرجا من عند رسول اهلل راجعني إىل قومهما، فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصاهبم صرد بن عباد  

، وخرج وفد ُجَرش (3)ما قال يف الساعة اليت ذكر فيها ما ذكر يف اليوم الذي قال فيه الرسول ، اهلل

 (4)وللمثرية، وللراحلة، تهم على أعالم معلومة للفر فأسلموا ومحى هلم محًى حول قري إىل الرسول 

، فَمْن رعاها من النا  سوى ذلك فماُله سحت، وقد قال رُجل من األزد يف تلك املعركة، تثري احلرث

على غريهام يف الشاهر    -يغزون : أي -وكانت خثعم تصيب من األزد يف اجلاهلية وكانوا َيْعدون 

 :(5)احلرام

 يف مصااانعهاحاا ى َأتينااا ُجريًشااا 
 

 ومجع خثعم قد شاعت هلا النُّاُذرُ  
 إذا َوَرااْعُت غليًلااا كناات أمحلااه 

 
 (6)فما أبايل أدانوا بعاُد أم كفروا 

 
                                                

احلموي، . بالفتح مث السكون، جبل قريب من جرش، ويف حديث اهلجرة مث سار هبما بعد ذي العضوين إىل بطن كشر: كشر ( 1)
 139، ص9ياقوت معجم البلدان، ج 

، ص 2، الكامل يف التاريخ، ج األثريابن . 396ابن حبان، السرية النبوية، ص. 243، ص 1ابن هشام، السرية النبوية، جا ( 2)
 . 99، ص 5ابن كثري، البداية والنهاية، جا . 285

 ،4959،496ص  1:ج. .م1424،الرياض  3:عسري ،مكتبة دار الطحاوي ط إقليمسعيد عمر بن غرامة، قبالل  أيبالعمروي، (  3)
 . البقرة اليت تثري األرض أي حترثها:املثرية ( 4)
 . 285، ص 2ابن األثري، الكامل يف التاريخ، جا  . 233،ص 2الطربي، تاريخ، جا ( 5)
 . ينخضعوا وقهروا للد: حرارة جوف اإلنسان من عطش أو حنوه، دانوا : غليل (  6)
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 إسالم َشْهَران الَعريَضِة : ثانًيا 

الذي كاان  ، (ذي اخَلَلَصة)َظلَّت خثعم وشهران على ديانتها الوثنية القدمية ومتسكهم مبعبودهم 

فلما قادم  (. الكعبة الشامية: )يضاهون به الكعبة اليت مبكة واليت يسموهنا، (الكعبة اليمانية): يقال له

: " قال له الرساول   (1)جرير بن عبد اهلل البجلي يف شهر رمضان من السنة العاشرة للهجرة وأسلم

مخسني ومالة فار  فوجهه إليها فقدم قومه وسار إليها يف . بلى: قال له، "أال ترحيين من ذي اخَلَلَصة؟

فأتاها جرير وكان هبا رجٌل يستقسم باألزالم فقيل ، وكانوا أصحاب خيٍل (2)(أْحَمس)من قومه من 

فبينما هو يضرب باألزالم إذ وقف ، فِإن قدر عليك ررب عنقك، هاهنا إن رسوَل رسوِل اهلل : له

مث حرَّقها ، فكسرها وشهد، ربن عنقكاهلل أو ألر إاللتكسرهنةا وتشهد َأْن ال اله : عليه جرير فقال له

فلماا أتاى   : قال. يبّشره بذلك إىل النيب ( أبا أرطأة: )وبعث برجٍل من أمحس يكىن، جرير بالنار

: قال. والذي بعثك باحلق َما جئُت ح ى تركتها كأهنا مجٌل أجرب، يا رسول اهلل: قال رسول اهلل 

 .(3)على خيل أمحس ورجاهلا مخس مراتفبارك الرسول 

 -اليت كان منهم سدنة ذي اخَلَلَصاة  - (4) (باهلة)اخلثعمية ومعهم قبيلة  وكانت شهران وناهس

وقتل ماالتني  ، وكان أكثر القتل يف خثعم، فَقَتل من باهلة وخثعم يومئذ مالَة رجٍل، قد َقاتُلوا جريًرا

 إن ذلك كان قبل وفااة الرساول   : ويف رواية، اخلثعمية فار  من بين قحافة بن عامر الشهرانية

 .(5)بشهرين أو حنومها

                                                

 . ها 8يذكر ذلك يف سنة  91، ص 4ابن كثري، البداية والنهاية، جا . 394، ص 2ابن األثري، الكامل يف التاريخ، جا (  1)
 ( األمَحسي)السمعاين، األنساب، (. األمحسي)هو أمحس بن ربيعة من جبيلة والنسبة إليه : أمحس (  2)
؛ ابن . 531– 539، ص 1أسد الغابة يف معرفة الصحابة، جا  : ؛ وكتابه 394، ص 2ابن األثري، الكامل يف التاريخ، جا (  3)

 . 93، ص 5و جا   384 – 383، ص 4كثري، البداية والنهاية، جا 
 ( الباهلي)السمعاين، األنساب، (. الباهلي)هو باهلة بن اعصر والنسبة إليه : باهلة (  4)
 . 66، ص 1السهيلي، الروض األُنف، جا (  5)
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وأحرقه بالنار، وأحلق اهلزمية مَبْن قاتله ِمن ( ذا اخَلَلَصة)وبعد أْن هدم جرير بن عبد اهلل البجلي 

اخلثعمية وباهلة مل يبق أمام َشْهَران خثعم إال أن ُيذعنوا للموقف اجلديد وينصاعوا  شهران وناهس

فذهبت وفودها إىل املدينة املنورة لتعلن . للحق بعد أن دخلت معظم القبالل العربية يف الدين اجلديد

ار وأنس بن وتبايعه؛ لذلك حترك وفد َشْهَران خثعم يقودهم َعْثَعُث بن َزْح إسالمها أمام الرسول 

فاكتب لنا ، آمنا باهلل ورسوله وَما جاء ِمْن عند اهلل: وقالوا فقدموا على الرسول ، مدرك الشهراين

وهذا نص ، (1)فكتب هلم كتاًبا شهد فيه جرير بن عبد اهلل البجلي وَمْن حضر. كتاًبا نتبع ما فيه

 :الكتاب

إن كل دٍم أصبتُموُه يف اجلاهلية  :اديتهاهذا كتاب من حممد رسول اهلل خلثعم من حارر بِبيَشة وب"

تسقيه  (2)ومن أسلم منكم طوًعا أو كرًها يف يده حرٌث من خبار أو عزاز. فهو عنكم موروع

يف كل  وعليهم. فله َنْشُرُه وُأكلُه، عمارًة يف غري َأَزَمٍة وال حطمة (4)فزكا (3)أو يرويه اللةاثى السماء،

 .(5)"شهد جرير بن عبد اهلل، وَمن حضر. سيٍح الُعْشُر ويف كل َغْرٍب نصف الُعْشُر

إنَّ هذا الكتاب قد حدد لقبيلة خثعم؛ إذ أشار إىل َمن كان منهم نازاًل بِبيَشة وماا جاورهاا يف   

هنام وإْن  إ: ويدكد على حقوقهم يف أراريهم بصرف النظر عن الطريقة اليت أسلموا هبا، أي، البادية

وهذا موقف مغاير ملا كان عليه يف مناطق أخرى مثل . فلهم احلق يف أررهم( عنوة)كانوا قد أسلموا 

 .وغريها، حني نزعت بعض األراري من أصحاهبا الذي أسلموا عنوة  (6) (ُدومَة اجَلْندل)

                                                

 . 626، ص 1سعد، الطبقات، جا   ابن(  1)
 . خيار أو عرار: جاء يف روايات أخرى : ُحبار أو عزاز (  2)
 ماء املطر : اللثى (  3)
 . من الفعل يزكو أي ينمو: زكا (  4)
سالمية على قاسم، عون الشريف، نشأة الدولة اإل. 281محيد اهلل، حممد، الوثالق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، ص (  5)

 . 351م، ص 1891، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 2عهد الرسول، ط
تقع ما بني برك الغماد ومكة وقبل تقع ما بني احلجاز والشام واملعىن واحد وتبعد عن املدينة عشر مراحل وعن : دومة اجلندل (  6)

 . 565، ص 2البكري، معجم ما استعجم، جا . الكوفة عشر مراحل
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روا فيهاا  كما يعطيهم الكتاب حق االستفادة املطلقة من زراعتهم اليت يزرعوهنا دون أن يتعر 

وقد ِصيَغ هذا احلكم يف لغٍة ميكن وصفها بأهنا غاري  ، لضريبٍة ما داموا يستغلون ماء املطر يف زراعتها

بل ميكان اعتبارهاا   ، (اصطالحية فنية)مألوفة باملقارنة مبا يرد يف الوثالق املماثلة، ولكنها ليست لغة 

 .(1)بالل العرب باللسان املألوف لديهاخياطب فيها ق أمنوذًجا للمواقف العديدة اليت كان الرسول 

وأنه خرج إىل املدينة ، أن احلارث بن عبد مشس اخلثعمي وفد على النيب : وذكر لنا ابن األثري

فكتب هلم كتاًبا، وأبااحهم يف  ، له وجلميع أصحابه األمان على دمالهم وأمواهلم وأخذ من النيب 

 .(3)أننا مل نعرف التفاصيل عن هذا الوفد وال َنصَّ الكتاب ومل أحصل عليه إال. (2)بالدهم كذا وكذا

ألن املنطقة يقال هلا سابقا حضارة جرش فاستمر شهران  (شهران وما حوهلا)واستمر أهل جرش 

مث يف خالفة اخلليفة الراشد األول، أبو بكر الصديق  يدافعون عن راية اإلسالم يف عهد الرسول 

، فحاربوا مع جيوش املسلمني من ارتد من املرتدين يف (م  634/ها  13 – م 632/ ها 11)

مث استمروا على هذا النهج يف عهد من جاء بعده ، عهده، وسعوا إىل توطيد رقعة اإلسالم يف أوطاهنم

( م  669/ ها  49 -م 632/ ها 13) من اخللفاء الراشدين األوالل، عمر وعثمان وعلي 

، والعقود األوىل من عصر (م948/ها 132 –م 669/ ها49)ألموية وكذلك يف عصر الدولة ا

بل وخرج البعض منهم للمشاركة يف الفتوحات اإلسالمية املبكرة يف بالد الشام ، الدولة العباسية

ومصر واملغرب واألندلس والعراق وفار  وبالد اهلند والسند، ومل يكن يكتفي البعض ممن خرجوا يف 

                                                

 .249، ص 1عون الشريف، نشأة الدولة اإلسالمية، جا   قاسم،(  1)
 .أخرجه ابن مندة وأبو نعيم: ، وقال يف هناية اخلرب 621، ص 1ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، جا  (  2)
 . 281محيد اهلل، حممد، الوثالق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، ص ( 3)
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العودة إىل أوطاهنم األصلية، وإمنا استوطنوا يف األمصار اإلسالمية املختلفة  الفتوحات باملشاركة مث

 .(1)وشاركوا يف مهن عديدة كاإلدارة والقيادة والتجارة والزراعة والتعليم وغريها

 

  

                                                

ها ،  1415،ة،دار البالد،جد 1:، ط( ها 1499-1199) تارخيية يف احلياة االجتماعية واالقتصادية  جريس، عسري دراسة(  1)
 . 29ص
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 َشْهههَران الَعريَضِة يف اجلاهلية وصدر اإلسالمقبائل شعراء  :رابعاملبحث ال

 العلمية والفكرية موإسهاماهت

 

 اجلاهلية وصدر اإلسالم مسامهات شهران العريضة الشعرية يف: أوال

 :الشعراء يف العصر اجلاهلي   -1

شهران العريضة العديد من الشعراء املربزين يف العصر اجلاهلي من الذين سامهوا قبالل اشتهر يف 

من أحاديث بعد وممن قدموا لدورها فيما سيتقدم ، يف إبراز الدور احلضاري هلا يف العصر اجلاهلي

ملا فصلناه عنهم يف دراستنا يف ، ونورد هنا مجلة منهم دون الكثري من التفاصيل، ظهور اإلسالم

 . املاجستري

املرزباين يف معجم الشعراء،  الذي ذكره عمرو بن الفوار  الشهراين اخلثعمي :منهم  

 :وهو الشعر وأورد له بيًتا من

 (1)اأَلْمَر َقْد َخال   َوَأْنَت جتُد الَيْوَم َما َأْنَت َذاِكاَرا َتَناَسْيَت َيا َذا اجَلْوشِن       

ال نعرف ِمن شعره إال ما ذكره الذي  عمرو بن الصعق الشهراين اخلثعميومنهم   

 :يقول، جاهلي، عمرو بن الصعق اخلثعمي: حيث قال، (معجم الشعراء)املرزباين يف 

 (2)!َوَهْل َيْبِكي ِمَن احُلْزِن الّسالُم؟        َأَأْبَكْيَت اجِلَباَل ِبَغْيِر َشْجٍو

                                                

 .59املصدر نفسه، ص(  1)
 . 59صنفسه املصدر (   2)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



48 

 

ومن حكام ، كثر وفار  وصحايب جليلاملشاعر ال: أنس بن مدرك الشهراين اخلثعميومنهم 

 (  1) .وقد اتسم برصانة شعره إال أنَّ مصادر األدب مل حتفظ لنا من شعره إال القليل، العرب يف اجلاهلية

يعرف ِمن شعره إال َما ذكره لنا  الذي ال :ك الشهراين اخلثعميمحران بن مالونذكر منهم أيضا 

 :ومنهم محران بن مالك الذي يقول: فقال، (العقد الفريد)ابن عبد ربه األندلسي يف 

 َأْقَسْمُت ال َأُموُت ِإال ُحرَّا      َوِإْن َوَجْدُت امَلْوَت َطْعًما ُمرَّا

 (2)َأَخاُف َأْن أخدَع َأْو ُأغرَّا

شهران : توىل رلاسة قبيليت خثعمالذي  (3)نفيل بن حبيب الشهراين اخلثعميومنهم  

، وصمد أمام جيش أبرهة األشرم عندما توجه هلدم الكعبة املشرفة، فهزمه أبرهة وأسره، (4)وناهس

 .ذي اليدين: وعرف با 

أورد له ابن هشام والطربي شعًرا عندما صعد نفيل بن حبيب الشهراين اخلثعمي إىل اجلبل،  

 :ورأى ما أنازل اهلل بأبرهة وجيشه، فقال

 !َأْيَن امَلَفارُّ َواإِلَلُه الطَّاِلُب     َواأَلْشَرُم امَلْغُلوُب َلْيَس الَغاِلُب؟

 :وقال معرًبا عما يف قلبه من اإلميان باهلل

 رّب ال أرُجاو َلُهاُم ِساواَكا   َيا 

 

 َيااا رّب فااامنع منااهُم ِحَماكااا   

 

 

 ِإنَّ عاادوَّ البياات َمااْن َعاَداكااا

 

 (5)ُقراَكاااا امااانعهُم أن ُيْخِرُباااوا   

 :فقام وأخذ حَبلَقِة باب الكعبة وأنشد، وملاَّا رأى إصرار أبرهة على هدم البيت 

 الُهمَّ إن العبد مْينع َرْحا

 

 حاَللاْكااالُه فأمناع  

                                                 

 .95، ص1ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، ج(  1)
 .355، ص3ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(  2)
 .381وابن حزم، مجهرة أنساب العرب، ص. 361، ص1سابق، جابن الكليب، مصدر (  3)
 .98، ص1ابن هشام، السرية النبوية، ج(  4)
 .438، ص1الطربي، تاريخ، ج(  5)
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 ال يغلبَانَّ صليُباهام

 

وحَماُلُهم غدًوا  

 َماحالااك

  

 ِإْن كنَت تارَكهم وقبلتنا

 

 فأْماٌر ماا بادا لااك 

النعمان ذو األنف الشهراين اخلثعمي الذي قااد خيل خثعم إىل كما واشتهر من شعراء شهران   

 .(1)()النايب 

واشتهر من شهران العريضة شاعرات كثريات سامهوا يف إثراء الرصيد احلضاري هلا، وصنعوا  كما

 :لنسالها مكانة بني نساء العرب نورد منهم على سبيل الذكر ال احلصر

، وكانت (2)قرأت الكتب. شاعرة جاهلية وكاهنة اليت كانت :اخلثعمية فاطمة بنت مّر الشهرانية

 .(3)املبشرة بنبوته ودرست عاللم النيب ، من أمجل النساء وأعفهن

، فرأت يف وجه عبد مرَّ عليها يوًما عبد املطلب بن هاشم ومعه ولده عبد اهلل والد الرسول  

 :ولك مالة من اإلبل؟ فقال  -تتزوجين : أي -يا ف ى هل لك يب : فقالت له، اهلل نور النبوة

 الَّ ال ِحلٌّ َفأستابيَنْهَأمَّا احَلَراُم فاملماُت دوَناْه         واحِل

 حيمي الكرمُي عرَرُه وديَنْه فكيف باألمر الذي تبغيَنُه    

ما : عليها، فلم تقل له شيًئا، فقال هلا -بعد أن تزوج آمنة بنت وهب وأقام عندها ثالًثا  -مث مرَّ 

، َما أنَت هو: قالت. أنا فالٌن: َمْن أنَت؟ قال: فقالت! لِك ال تعررني عليَّ ما عررِت عليَّ باألمس؟

واهلل ما : فقالت. ولئن كنَت ذاك لقد رأيُت بني عينيَك نوًرا َما أراُه اآلن، ما صنعَت بعدي؟ فأخربها

. وأىب اهلل إال أن جيعله حيث أراده، أنا بصاحبة ريبة، ولكن رأيُت يف وجهك نوًرا فأردت أن يكون يفة

 : مث أنشدت تقول. اذهْب فأخربها أهنا محلت خرَي أهل األرِض 

                                                

 . 388، ص1ابن الكليب، مصدر سابق، ج(  1)
 .596 -595، ص1الطربي، مصدر سابق، ج(  2)
، 2، ج1ح ى هناية القرن العشرين، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط الواللي، عبد احلكيم، موسوعة شاعرات العرب من اجلاهلية(  3)

 .469ص
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 فتاألألت باحناامت القطاِر   ِإنِّي  رأيُت ماخيلاًة ملعت

 َما َحْوَلاُه ِكإَرااءِة  الَباْدِر      َفِلَمااِلَها ُنوٌر ُيضِايُء لاه    

 َما ُكلِّ َقااِدِح  َزْنِده  ُياوري          وَرَجْوُتهاا فخًرا َأُباوُء ِبِه 

 (1)ثوَبْيك ما اْسَتَلَبْت َوَما َتْدِري          َسلباْت  للاه َما ُزْهارّيٌة         

 .فانصرف عبد اهلل وبقيت هي يف حاهلا ح ى ولد النيب 

سلمى بنت و، اخلثعمية أم خالد الشهرانيةو اخلثعمية عمرة الشهرانيةومن شاعرات شهران أيضا 

 :يف تقلب الدهر بأهله اليت اشتهر عليها قوهلا طارق الشهرانية اخلثعمي

 (2)َعَلى امَلْرِء ِإال َعارٌة َيْسَتِعرُيَها  َأال ال َتُدوُم ِنْعَمٌة َوُساُروُرَها

 

 :أبرز الشعراء يف صدر اإلسالم حىت العصر األموي  -2

وبعد أن دخلت شهران العريضة رحاب اإلسالم برز منها شعراء فطاحل انربوا للذود عن عرى 

 :واشتهر منهم كثريون نورد منهم، دينهم اجلديد

بشر بن ربيعة ومنهم ، الذي اشتهر يف العصر الراشدي عياش بن حنيفة الشهراين اخلثعمي 

 :يوم القادسية قالالذي  الشهراين

 (3)َأَنْخُت ِبَباِب الَقادسّيِة َناَقِتي      َوَسْعُد بُن َوقَّاٍص َعَليَّ َأِمرُي

، وهو أحد الفرسان، شاعر خمضرم، صاحب جبانة بشر بالكوفة، بشر بن ربيعة: قال الصفدي 

 :وهو القالل لعمر بن اخلطاب بعد وقعة القادسية

                                                

 .596، ص1الطربي، تاريخ، ج(  1)
 .448ها، ص1399البحتري، أبو متام الوليد عبيد، احلماسة، دار الكتاب العريب، بريوت، (  2)
 .369، ص1ابن الكليب، نسب معد واليمن الكبري، ج(  3)
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 تذكر هداك اهلل وقع سيوفناا

 

 

 بباب قاديس واملكر ررير 

 غداة يود القوم لو أن بعضهم  

 

 ُأعيار جناحي طالر فيطاري 

 إذا فرغانا يف قراع كتيباة 

 

كاجلبال دلفنا ألخرى  

 (1)نسري

 
خمضرٌم؛ عاصر صدر اإلسالم والعصر وهو شاعر  سفيان بن صفوان الشهراين اخلثعميومنهم 

 .(2) وفار  من شعراء خراسان، األموي

 

 . من أرقِّ النسيِب وأحالهوكان نسيُبه الذي اشتهر ب .ابن الدمينةويف العصر األموي اشتهر 

  شهران اخلثعميةقبالل مادًحا : َقاَل

 َأاَل َياااا َأيَُّهاااا امُلْعَتااادُّ َفْخاااًرا

 

 (3)َهُلااامَّ َأاَل ُأَخبِّاااُرَك الَيقيَناااا   

 َفِإنَّااَك ِإْن َفَخااْرَت َوَلااْم ُتَصاادِّقْ  

 

 َحااااِديَثَك آَيااااًة ِللسَّاااااِلِليَنا  

 ِوإنَّااَك ِإْن َفَخااْرَت ِبَغْيااِر َشااْيءٍ  

 

 َتاااُردُّ ِباااِه َحاااِديَث امُلْبِطِليَناااا  

 ُنْعَمااى (4)َآَياااِت َفااِإنَّ ِلَخااْثَعمٍ  

 

 َأَمااااَراِت اهُلاااَدى ُناااوًرا ُمِبيَناااا 

 َوِمااْن َآَياااِت َربِّااَك َأْن َتَراَنااا  / 

 

 ِبَمْساااَكَنِة الَقَباِلاااِل َماااا َرِرااايَنا 

 َوِإنَّااَك ِإْن َتااَرى َمنَّااا َفِقاارًيا    

 

 (5)ينَّ َقااْوٍم َآَخِريَناااا ُيِضاايُف َغاا   

 ِفااي َثَراَنااا (6)َوِإنَّ اجَلاااَر َينُبااتُ  

 

 وُنْعِجاااُل ِباااالِقَرى ِللنَّاِزِليَنااااا   

 ِوإنَّااا َلااْن ُنَصاااِحَب َرْكااَب َقااْوٍم 

 

 َواَل َأْصااَحاَب ِسااْجٍن َمااا َحِييَنااا   

 َفَيْخَتِلُطاااوا ِبَناااا ِإالَّ اْفَتَرْقَناااا  

 

 َعَلاااْيِهْم ِبالسَّاااَماَحِة ُمْفِضاااليَنا   

                                                 

 .148، ص19م، ج1881، دار النشر فوانز، ، 2ليل بن أيبك، الوايف بالوفيات، طالصفدي، صالح الدين خ(  1)
 .224 -223م، ص1888، 1لبنان، ط -عزمي ، معجم الشعراء يف تاريخ الطربي، املكتبة العصرية، بريوت.سكر، د( 2)
 
 ".اليقيناهُلّم إيلَّ ُأْخربَك : "39كذا يف النسخة، ورواية الشطر يف نشرة اهلامشي، ص(  3) 
 
 ".أمياُن: "39يف نشرة اهلامشي، (  4)
 .البيُت ساقط يف منت النسخة، واسُتدرك يف اهلامش األمين(  5)
 ".يثبُت: "39كذا يف النسخة، ويف نشرة اهلامشي، ص ( 6)
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 َوِمااْن َآَياااِت َربِّااَك ُمْحَكَماااتٍ 

 

 (1)ُدِرْسااَن َوَمااا ُنِساايَنا َمَواِثااَل َمااا  

 ِماْن َفاَواِرَ  ِماْن ِكاالبٍ     (2)َمَغاِرُز 

 

 (3)َوَعْمااارٍو َيْعَتاااِرْفَن َوَيْشاااَتِكيَنا  

 ِبااَأنَّ احَلاايَّ َخااْثَعَم َغاااَدَرْتُهمْ    

 

 (4)َكِلاااياًل َحااادُُّهْم ُمَتَضْعِضاااِعيَنا  

سلمى بنه  عمهي    : كما اشتهر من شهران يف عصر صدر اإلسالم شاعرات كثريات منهن 

وقد . شهر نساء اإلسالمأأخت أمساء بنت عميس زوج الزبري بن العوام، وإحدى  اخلثعمية الشهرانية

وتزوجها محزة بن عبد ، (5)صحابية وشاعرة من شواعر العرب، أسلمت مع أختها أمساءكانت سلمى 

 .عبد املطلب

  

                                                

 .إن هذه اآليات والفضالل باقيٌة يف قوِمه خثعم مل تدر  ومل ُتنَس: أي(  1)
 .39اهلامشي، صكذا يف النسخة، ونشرة (  2)
يشري ابن الدمينة إىل يوم فيف الريح،وقد صرح به فيما يلي من أبيات، وكان وقوُعه إبَّان مبعث الرسول صلى اهلل عليه وسلم؛ (  3)

، حيث جتّمعت قبالل َمْذحج، وأكثُرها بنو احلارث بن كعب، وقبالُل ِمن ُمراد وُجْعِفّي وَزِبيد وَخْثعم، وعليهم أنُس بُن ُمْدركة
العقد الفريد، : انظر اخلرب مفّصاًل يف. على بين عامر بن َصْعصعة مبورٍع ُيسّمى َفيف الرِّيح فأغاروا. وعلى بين احلارُث احُلصني

 .415-15/414؛ هناية األرب، 3/653؛ جممع األمثال، 5/235-236
الصحاح، : انظر. خضع وذلَّ: وَرْعَضُه الدهُر َفَتَضْعَضَع، أياتََّضَعْت، : هدمه حتَّى األرض، وَتَضْعَضَعْت أركانه: َرْعَضَعُة، أي ( 4)

 (.رعضع)مادة 

 .223، ص4ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، ج(  5)
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 .يف صدر اإلسالماإلسالمية والثقافة شاركة شهران العريضة يف العلوم م: ثانيا

 :َشْهَران اخلثعمية ورواية احلديث -

، مل يقتصر دور رجال َشْهَران الَعريَضِة على احلياة السياسية والعسكرية، بل امتدَّ إىل احلياة الثقافية

 مل ،(1) اخلثعمية هند بنت احلارث الشهرانيةفقد اشتهرت من رواة احلجاز  .احلديثوخاصة يف رواية 

 .  (3)، وقد ذكرها ابن حبان يف الثقات(2)وإمنا ذكرت للتمييز، خيرج هلا أحد من التسعة أية أحاديث

 .روى عن ابن عمر عن عمروقد  (4) شعيب بن خالد الشهراين اخلثعميومن الرواة أيضا 

روى َعن علي بن أيب الذي  معقل الشهراين اخلثعمي الكويف كما اشتهر منهم يف العراق الرواي

حزن بن بشهري الشههراين   واشتهر  .(5)وروى عنه حممد بن إمساعيل الكويف، (رري اهلل عنه)طالب 

: وروى عنه. روى عن الرباء بن عازب وعن عمرو بن ميمونبالرواية يف الكوفة وقد  اخلثعمي الكويف

بهن   بشرا ومن رواة العراق أيًض .(6)وشريك، وعنبسة قاري الري، وسفيان الثوري، ابن أيب خالد

، وقد َرعَّفه كلٌّ من البخاري (8)رعيف، وهو من الطبقة السابعة (7) عمارة الشهراين اخلثعمي الكويف

                                                

 .   322، ص35م، ج2992، لبنان، 1املزي، هتذيب الكمال، حتقيق بشار عواد معروف، ط(  1)
م، 1883، بريوت، 1مية، طوسوعة رجال الكتب التسعة، دار الكتب العلالَبْنداري، عبد الغفار سليمان وحسن سيد كسروي، م(  2)

 .  354، ص4ج
 .   229، ص5كحالة، عمر ررا، أعالم النساء، ج(  3)
 .   356، ص4ابن حبان، الثقات، ج(  4)
 .  149، ص4والذهيب، ميزان االعتدال، ج. 259، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج(  5)
 .  342، ص9م، ج1889،بريوت،1:عمر عبد السالم تدمري،ط/، تاريخ اإلسالم، حتقيقالذهيب(  6)
، 2م، ج1853والرازي، اجلرح والتعديل، مطبعة جملس دالرة املعارف العثمانية، اهلند، . 99، ص3، هتذيب الكمال، جا املزي(  7)

، 1م، ج1886،مكتبة الرسالة ، بريوت، 1وابن حجر، هتذيب التهذيب، اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، ط. 362ص
 .  455ص

، 4واهليثمي، جممع الزوالد، ج. 199، ص1م، ج1883تب العلمية، بريوت، ، دار الك1ابن حجر، تقريب التهذيب، ط(  8)
 .    291ص
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كان خيطئ ح ى خرج ِمن حّد االحتجااج باه إذا   : وقال أبو حامت . والنسالي، والساجي، البخاري

 ، (1)انفرد

: روى عنذي ال زيد بن عطية الشهراين اخلثعميكما وعرف بالرواية من شهران بالعراق أيضا 

ومناهم رواة  . (2)وروى عنه هاشم بن سعيد الكويف، اخلثعمية الشهرانية أمساء بنت ُعميس القحافية

جبلة بن ُحَمَمة، وعروة البارقي، وأيب : روى عن عبد اهلل بن بشر الشهراين اخلثعمي الكويفشهران 

اهلل بن بشر، وابنه عمري بان  ابن ابنه بشر بن عمري بن عبد : وقد روى عنه. زرعة بن عمرو بن جرير

 . (3)وسفيان بن عيينة، وشعبة بن احلجاج، وسفيان الثوري، عبد اهلل بن بشر

حبيب بن أيب : وروى عنه. (4) عمري بن عبد اهلل بن بشر الشهراين اخلثعمي الكويفومنهم أيضا 

 . وقيس بن الربيع، وعبد اجلبار بن العبا ، وسفيان بن عينية، وسفيان بن الثوري، أيب ثابت

، روى عن مسلم بان إباراهيم  الذي  عبد اهلل بن يزيد الشهراين اخلثعميواشتهر بالرواية أيضا 

وقد ذكاره ابان ساعد يف    . سلم بن عبد الرمحن اجلرمي، وأبو زرعة: كما روى عنه. وعن شعبة

 . (5)طبقاته

بان سانان الشاهراين    مالك بن عبد اهلل كما واشتهر من رواة شهران يف الشام كثريون منهم 

، (8) ثعلبة بن مسلم الشهراين اخلثعمي الشاميو (7) الزبري بن خزمية الشهراين اخلثعميو، (6) اخلثعمي

                                                

 . 455، ص1وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج. 99، ص3املزي، هتذيب الكمال، جا (  1)
واحلاكم، املستدرك على الصحيحني، . 491، ص6واملزي، هتذيب الكمال، جا . 491، ص24الطرباين، املعجم الكبري، ج(  2)

 .   339، ص1وابن حجر، تقريب التهذيب، ج. 351،ص4ج
 .   41، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج(  3)
 .   414، ص14واملزي، هتذيب الكمال، ج. 218، ص1والطرباين، املعجم الكبري، ج. 292، ص9ابن حبان، الثقات، ج(  4)
 . ، وقال األلباين حسن 34، ص9ابن سعد، الطبقات، جا(  5)
،وكتابه، اللباب يف 28-29، ص5وابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج. 381مجهرة أنساب العرب، ص ابن حزم،(  6)

 .   216، ص2هتذيب األنساب، ج
 .    326، ص19املصدر نفسه ، ج(  7)
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عبد اجلبار بن عبد اهلل الفزعي الشههراين  و(2) ُأسيد بن عبد الرمحن الشهراين اخلثعميومنهم ، (1)

 . (3) اخلثعمي

 : والتربويةواسهاماهتا الفكرية َشْهَراُن الَعريَضُة  -

كما كان لرجال ونساء َشْهَران اخلثعمية إسهاماهتم يف رواية احلديث، جند َأنَّ ِلَبْعِضهم اآلخار  

فكان منهم ، اهتماماٍت ثقافيٍة يف نواٍح أخرى؛ حيث ورد للعديد منهم ذكٌر يف نقل الروايات التارخيية

َشْهَران اخلثعمياة،  قبالل رها تتعلق برجال واليت أكث، العديد من اإلخباريني جملريات األحداث التارخيية

وكذلك لنشاطات علمية وثقافية ، فضًلا عن ممارسة آخرين منهم ملهنة الكتابة وصنعتها وتعليم الصبيان

 : أخرى سوف نتناوهلا يف الصفحات التالية 

 :خباريوناإلأ ه 

مع ذكر  -فيما يلي -هلم ونعرض ، َشْهَران اخلثعميةقبالل ورد ذكُر العديِد من اإلخباريني من 

قبيصة و .(4) زهري بن عبد الرمحن الشهراين اخلثعميمنهم  :سنوات الروايات التارخيية اليت أوردوها

ذكرها الطربي يف تارخيه ، وردت له عدة روايات تارخييةالذي  بن عبد الرمحن الشهراين اخلثعمي

من الذين سامهوا يف وهو  الشهراين اخلثعميعبد اهلل بن علقمة  ومنهم .(5) برواية هشام عن أيب خمنف

وقد . يف نقل الروايات التارخيية، خاصة تلك الروايات اليت هلا عالقة بأخبار قبيلته َشْهَران اخلثعمية

 .(6) ذكره املنقري والطربي رمن رواة األخبار واألحداث

                                                

 .     159، ص9وابن حبان، الثقات، ج. 195، ص2البخاري، التاريخ الكبري، ج( 1)
 .   259، ص2واملزي، هتذيب الكمال، ج. 92،ص6ابن حبان، الثقات، ج(  2)
 .   2/469؛ ابن حجر، اإلصابة،  235، ص66املصدر نفسه ،ج( 3)
 .   369، ص3الطربي، تاريخ، جا (  4)
 .   435، ص3املصدر نفسه ، ج(  5)
 .   259املنقري، نصر بن مزاحم، وقعة صفني، ص(  6)
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الطربي رواياة  ذكر الذي  قدامة بن حازم بن سفيان الشهراين اخلثعمي خباري كما اشتهر األ

 .وغريهم كثريون ممن ينوء املقام بذكرهم .(1)تارخيية بإسناده
 

 : ب ه الُكتَّاُب واملعلمون واملؤدبون

مّمن قاموا مبمارسة مهنة الكتاباة والتعلايم    من رجاالت شهران ذكرت لنا املصادر عدًدا قليًلا

وهو معروف با . رواة احلديثمن الذي كان  عبد اهلل بن بشر الشهراين اخلثعميمنهم ، والتأديب

، (3)وكان شيًخا لشعبة بن احلجاج، وهو شيخ كاتب، ، وكان صدوًقا من الثقات(2)الكاتب الكويف:

 . (4)ها149ها و139وقد تويف مابني سنيت 

ومسي باا  ، ُذِكَر أنه كان ميار  تعليم الصبيان الذي بشر بن عمارة الشهراين اخلثعميومنهم 

: وقال، ، وذكر ابن األثري ذلك(6)بشر بن عمارة اخلثعمي املددب: وقال عنه الذهيب. (5) (الاُمْكِتب)

 . (7)ُيَقاُل لاَمْن ُيِعلةم الصبياَن اخلطَّ واألدب ذلك: وقال

كان كاتًبا ملروان بن حممد آخر خلفاء الذي  مصعب بن الربيع الشهراين اخلثعمي واشتهر منهم 

وكان مع اخلليفة مروان بن حممد اجلعادي يف أيَّاماِه   . (8)بين أمية من رمن ُكتَّاب آخرين للخليفة

ها؛ فقد َسَأَلُه اخلليفة مروان بان  132وعلى وجه التحديد أثناء املعركة اليت ُقِتَل فيها سنة ، األخرية

                                                

 .   629، ص3املصدر نفسه ، جا (  1)
 41، ص19؛ واملزي، هتذيب الكمال، ج491، ص1؛ وابن حجر، تقريب التهذيب، ج459، ص9هيب، تاريخ اإلسالم، جالذ(  2)

  . 
 .   41، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج(  3)
 .   459، ص9الذهيب، تاريخ اإلسالم، ج(  4)
 .  199، ص1؛ وابن حجر، تقريب التهذيب، ج.99، ص3املزي، هتيب الكمال، ج(  5)
 .   93، ص9الذهيب، تاريخ اإلسالم، ج ( 6)
 ( .    2احلاشية رقم )  199، ص1ابن حجر، تقريب التهذيب، ج(  7)
 .   593، ص3الطربي، تاريخ، جا (  8)
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إمنا َأَنا َصاِحُب قلاٍم  : فقال له -كم هو عدد جيش بين العبا  : أي -احزر القوم : وقال له، حممد

بعاد َأْن  ، وقد حصل على األمان ِمن قالد اجليش العباسي عبد اهلل بن علاي . ولسُت صاحب حرب

 .َوَعاَش يف العصر العباسي ، (1)طلب منه األماَن

                                                

 . 219،ص59دمشق،ج وابن عساكر،تاريخ. 435، ص4ابن عبد ربه، العقد الفريد،ج(  1)
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 الفصل الثاني

 احلياة الثقافية لشهران العريضة خالل احلكم األموي 

 :احملدثون والرواة : أوال 

 احملدثون والرواة يف احلجاز 

  احملدثون والرواة يف العراق 

  احملدثون والرواة يف بالد الشام 

 احلياة الثقافية والعلمية : ثانيا 

  اإلخباريون 

  واملؤدبونالكّتاب واملعلمون. 

 رواية الشعر 

 الطب 

  والفراسةالطرية. 
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 :املقدمة

 العصالالر اموال    فتالرة  شهران اخلثعمية خاللل  لقبائل تناول هذا الفصل احلياة الثقافية ي 

يف  القبائالل وحناول يف هذا املقام َأْن ن ضَِّح دوَر أبناء هذه  ،(م057-هال 436 -م 666-هال14)

 الدولةفيها  بلغتتلك الفترة اليت ( سنة 14) الذ  استمر زهاء العصالر، هذا إثراء احلياة الثقافية يف 

-061/هال 465-475) امللك عبد بن هشام العاشر اخلليفة عهد يفخاصة  اتساعها ذروة امو ية

 فالتح  والن  ومتكنت غربًا، فرنسا جن ب حىت شرقًا الصني أطراف ون حدودها اوتدت إذ ،(م 013

وون مث فإن هذا الفصل سن رد فيه عددًا ون  .النهر وراء ووا السند وجن ب وامندلس واملغرب إفريقية

شهران والذين عاش بعضهم فترة اخللفاء الراشدين والعصر امو  ، وكالذلك   دباء وشعراءأعلماء و

 .  الذين عاصروا فترة العصر امو   وبعض ون فترة العصر العباسي
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 احملدثون والرواة: املبحث األول

 :َشْهَران اخلثعمية ورواية احلديث -

 إلياله  وأوحى للعاملني ورس ال نبيًّا َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى حممدًا وتعاىلسبحانه  سبحان اهلل أرسل

 وتقريره وأفعاله أق اله َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اهلل رس ل وفسَّره تعاىل اهلل كلم ه  الذ  الكرمي بالقرآن

 أق ال جمم عة هي فالسنة املشرفة بالسنة ُعِرَف وا ذلك كل ون وتك َّن عصره يف ح له حيدث كان ِلَما

 باتباُعهق حتقي وتقرير وأفعال أق ال ون ونه صدر وا كلف ،وتقريراته وأفعاله َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النيب

 النقل بذلك بعدهم اموة واهتمت َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النيب سنة بنقل الصحابة اهتمَّ ذلك أجل وون

 قبائلوقد شاركت  .الرجال وعلم والتعديل اجلرح كعلم النب   النص بت ثيق خاصة عل وا أنشئ ا حىت

وقد قمنا بتقسيمهم على وفق ونازهلم وبلداهنم علالى النحال    ، شهران بشكل كبري يف رواية احلديث

 : التايل

 خالل العصر األموي يف احلجازوالرواة احملدثون : أوال

 : وهمالذين قاو ا برواية احلديث النب   ذكرت لنا املصادر عدًدا ون أبناء َشْهَران اخلثعمية 

 : هند بنت احلارث الشهرانية اخلثعمية  -

، إال أّنه مل خيرج هلا أحد ون التسعة أية أحاديالث،  (1)هي زوجة عبد اهلل بن شداد بن اهلاد الليثي

،روت احلديث عن أم الفضل لبابة بنت احلارث وعن عبد اهلل بن عباس، وقالد  (2)وإمنا ذكرت للتمييز

                                                             

 .   366، ص35م، ج6776، لبنان، 4املز ، هتذيب الكمال، حتقيق بشار ع اد وعروف، ط(  1)
، 4الَبْندار ، عبد الغفار سليمان وحسن سيد كسرو ، و س عة رجال الكتب التسعة، دار الكتب العلمية، ط(  2)

 .   351، ص1م،ج4113بريوت، 
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حدثنا حممد ابن نصر الصائغ، حدثنا إبراهيم بن محالزة الالزبري ،   : امول ه : ذكر أهنا روت حديثني

حدثنا عبد العزيز بن حازم، عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد، حدثتين هند بنت احلارث اورأة عبد اهلل بن 

اللُّهمَّ َقْد : " ليل فقالأنه قام ليلة مبكة ون ال: شداد، عن أم الفضل وعبد اهلل بن عباس، عن رس ل 

اللهم نعم َفحرصت وجهالدت  : وكان َأوَّاًها، فقال، ثلث ورات، فقام عمر بن اخلطاب "َبلَّْغُت

ليظهرن اإلميان حىت يرد الكفر إىل : "ونصحت، اللهم نعم فحرصت وجهدت ونصحت، فأصبح فقال

لم ن فيه القرآن فيعلم نه ويقرؤونه، مث و اطنه ولتخاضّن البحار باإلسلم، وليأتني على الناس زوان يتع

يا رس ل اهلل، وون : قال ا" قرأنا وعلمنا، فَمْن َذا الذ  ه  خرٌي ِونَّا؟ فهل ون أولئك ون خري؟: يق ل ن

 .(1)"أولئك ونكم، وأولئك هم وق د النار: "أولئك؟ قال

أخربنالا ليالث   : عي، قالحدثنا أب  سلمه اخلزا: أوا احلديث الثاين فه  يف النهي عن متّني امل ت

عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد، عالن هنالد بنالت     -يعين ليث بن سعد  -ليث حدثنا : وي نس، قال

يالا  : "دخل على العباس وه  يشتكي فتمىن امل ت، فقال النيب  احلارث، عن أم الفضل أنَّ النيب 

ُوْحِسًنا تزداُد إحساًنا إىل إحسانك خرٌي لك، وإن عّباُس، يا َعمَّ رس ِل اهلل، ال تَتَمنَّى امل ت، ِإْن كنَت 

وإن كنت وسيًئا فإن تالؤخر  : ، قال ي نس"كنت وسيًئا فإن ُتَؤخَّر تستتب خري لك، فل تَتمنَّى امل ت

 . (2)تستتب ون إساءتك خري لك

وون خلل هذين احلديثني يظهر لنا أنه مل يرِو عنها س ى رجل واحد ه  يزيد ابن عبد اهلل بالن  

 . اهلاد

                                                             

واهليثمي، . 411، ص46م، ج4195، العراق، 6الطرباين، املعجم الكبري، حتقيق محد  عبد اجمليد السلفي، ط(  1)
، 4م،ج4111عبد اهلل الدرويش، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت :ق جممع الزوائد وونبع الف ائد، حتقي

 وراجع ،، وإسناده حسن وقال احلاكم صحيح على شرط البخار  ووسلم، وقال املباين حسن لغريه116ص
 .430/ 4والترهيب الترغيب صحيح

 . 693، ص9، ج(ت.د)ؤوط بريوت، شعيب امرن: د، دار صادر،حتقيق ابن حنبل، وسند اإلوام أمح(  2)
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: شعيب بن خالد الشهراين اخلثعمي   

مل جند له َوا يشرُي إىل َوَقرِّ استيَطاِنه وَوْسَكِنه، ولكنَّه روى . ه  شعيب بن خالد الشهراين اخلثعمي 

 . (1)عن ابن عمر

، وقد (2)"اللََّبُن ُيَشبَُّه عليه: "وروى عنه عثمان بن أيب سليمان، وروى عن ابن عمر عن عمر قال 

ووراده أن املرضعَة إَذا أرضعت غلًوا، فإنه ينالز  إىل  : ساق هذا الكلم ابُن امثري، وَعلََّق َعَلْيِه َبَقْ ِله

أخلقها فيشبهها؛ ولذلك ُيْخَتاُر للّرَضاِ  العاقلُة، احلسنُة امخلق، الصحيحة اجلسم؛ لذلك هنالى َأْن  

 . (3)ُتْسَتْرَضَع احلمقاُء، فإن اللَّنب يتشبَُّه

 

 خالل العصر األموي يف العراقوالرواة احملدثون : ثانيا

َشْهَران اخلثعمية ، ممَّن كان ا ون أهالل الك فالة،    قبائلورد يف املصادر ذكُر عدٍد ون احملدثني ون 

 : وهم

  

                                                             

 .   356، ص1ابن حبان، الثقات، ج(  1)
 .   304، ص9املز ، هتذيب الكمال، ج(  2)
 النهاية، اجلزر  الشيباين الكرمي عبد ابن حممد بن حممد بن حممد بن املبارك السعادات أب  الدين جمدابن امثري، (  3)
وؤسسة التاريخ العريب، ، الزاو  ، دار إحياء التراث العريب، حتقيق حمم د الطناحي وطاهر وامثر احلديث غريب يف

هال،  4353سنن البيهقي الكربى، حيدر أباد، وطبعة دائرة املعارف العثمانية راجع أيضًا ، 116ص، 6جال
م،  4193، املكتب اإلسلوي ،بريوت، سنة 6،:حبيب اهلل امعظمي،ط ووصنف عبد الرزاق، حتقيق 0/161
 .  6/41ث البن قتيبة ، وغريب احلدي0/106
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 : معقل الشهراين اخلثعمي الكويف  -

وامّوُل : وقال أب  حامتإنه زهري بن وعقل الشهراين اخلثعمي، : ه  وعقل الشهراين اخلثعمي، ويقال

: ، وقال عنه الذهيب(2)اجلشمي: ُيَقاُل: وعقل اخلثعمي، وقال: ذكره ابُن حّبان يف الثقات باسم. (1)أصحُّ

 .(3)ال ُيْعَرُف

 .(4)وروى عنه حممد بن إمساعيل الك يفروى َعن علي بن أيب طالب 

، (5)َة املستحاضَة َتَدُ  الصَّلَة َأّيام إقرائهالا ، إنَّ املرأ(املرأُة ُتْسَتَحاُض: )روى له أب  داود حديث 

املستحاضة جتلس أيام قرئها، وكذلك رواه وعقل اخلثعمي : وروى سعيد بن جبري عن َعلّي وابن عباس

عن علي بن أيب طالب 
 (6). 

حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا عبد اهلل بن منري، عن حممد بن أيب إمساعيل، وه  حممالد  : وورد أيًضا

املستحاضة ِإَذا انقضى حيُضها اغتسلت : قالبن راشد، عن وعقل اخلثعمي، عن علي بن أيب طالب 

 . (7)كلَّ ي ٍم، واختذت ص فًة فيها مسن أو زيت

                                                             

 .   650، ص49املز ، هتذيب الكمال، ج(  1)
 .   133، ص5ابن حبان، الثقات، ج(  2)
وقال  410، ص1ط، ج.ت،د.علي حممد البجاو  ،دار الفكر، بريوت ، د: الذهيب، ويزان االعتدال، حتقيق (  3)

 ( .  جمه ل) 54، ص6عنه املباين، صحيح سنن أب  داود، ج
 .  410، ص1والذهيب، ويزان االعتدال، ج. 650، ص49 ، هتذيب الكمال، جاملز(  4)
 .   54، ص6املباين، صحيح سنن أب  داود، ج(  5)
، سنن أيب داود، حتقيق حممد (هال 605ت ) أب  داود، اموام احلافظ سليمان بن امشعث السجستاين امزد  (  6)

 .   416، ص4م، ج4119،جدة، 4ط ع اوة،
 .  644، ص4املصدر نفسه، ج(  7)
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َأتى عليًّالا  : ثنا حممد بن أيب إمساعيل، عن وعقل اخلثعمي قالحد: حدثنا ابن منري، قال: وجاء أيًضا

ون مل ُيَصالل  فهال    : يا أوري املؤونني، َوا رأُيك يف اورأة ال تصلي؟ فقال: رجٌل وه  يف الرحبِة، فقال

 . (1)كافر

 : حزن بن بشري الشهراين اخلثعمي الكويف  -

. ء بن عازب وعن عمرو بن ويمال ن ه  حزن بن بشري الشهراين اخلثعمي الك يف، روى عن الربا

حدثنا : وذكر ابن حبان. (2)ابن أيب خالد، وسفيان الث ر ، وشريك، وعنبسة قاضي الر : وروى عنه

حدثنا شريك عن حزن : حدثنا زكريا بن حيىي وَحَمَ ية، قال: ي سف بن يعق ب املقر  ب اسط، قال

وَوالا  : وه  ون التابعني، قال عنه الذهيب. (3)ءرأيُت َعَلى الرباء بن عازب عماوًة س ادا: بن بشر، قال

 . (4)علمُت به بأًسا، وقد ُت ف َي سنة وائة وعشرين ون اهلجرة

 : بشر بن عمارة الشهراين اخلثعمي الكويف -

امح ص بن حكيم، وإدريس بن سنان : ه  بشر بن عمارة الشهراين اخلثعمي الك يف، روى عن

أمحد بن و سى، وجبارة بن : وروى عنه. بن بنت وهب بن ونبه، وأيب روق عطية بن احلارث اهلمداين

املغلس احلماين، واحلسن بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، و زكريا بالن عالد ،   

وسعيد بن شرحبيل الكند ، وسفيان بن بشر، وعثمان بن سعيد، والزَّيات، وع ن بن سلم القرشي، 

وأب  جعفر حممد بن الصلت امسد ، وحممد بن عمران بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وونجاب 

                                                             

املصنف يف احلديث واآلثار، (  هال 635ت ) ابن أيب شيبة، أب  بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شبيه الك يف، ( 1)
 . 464، ص6و ج 404، ص6م، ج4115، بريوت، 4حممد عبد السلم شاهني، ط/ حتقيق

 .  316، ص0م، ج4117،بريوت،4:عمر عبد السلم تدور ،ط/الذهيب، تاريخ اإلسلم، حتقيق(  2)
 .   499 – 490، ص1ابن حبان، الثقات، ج(  3)
 .   316، ص0الذهيب، تاريخ اإلسلم، ج(  4)
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مالاين  بن احلارث التميمي، وهم ك في ن، وحيىي بن أيب بكري الكرواين، وحيىي بن عبالد احلميالد احل  

 .  (1)وي سف بن عد 

، وقد َضعَّفه كلٌّ ون البخالار ،  (3)ليس بالق  : وقيل عنه.  (2)وه  ون الطبقة السابعة، ضعيف

، وقال (4)كان خيطئ حىت خرج ِون حّد االحتجاج به إذا انفرد: وقال أب  حامت . والنسائي، والساجي

وقال الربقاين . ند  حديثه إىل االستقاوة أقرب مل َأَر يف أحاديثه حديًثا ونكًرا، وه  ع: عنه ابن عد  

 . (6)، وقد روى له ابن واجه يف التفسري(5)ال يتابع على حديثِه: وتروك، وقال العقيلي: عن الدارقطين 

حدثنا بشر : حدثنا ع ن بن سلم، قال: حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال: ( 7)وقال الطرباين

نزلت يف عليٍّ ق له : وق عن الضحاك بن وزاحم عن ابن عباس، قالبشر بن عمارة اخلثعمي عن أيب ر

: مريم َّ يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :تعاىل

 . حمبًة يف قل ب املؤونني: قال  ،٦٩

                                                             

والراز ، اجلرح والتعديل، وطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، اهلند، . 90، ص3املز ، هتذيب الكمال، ج(  1)
،وكتبة الرسالة 4وابن حجر، هتذيب التهذيب، اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل ورشد، ط. 366، ص6م، ج4153

 .  155، ص4م، ج4116، بريوت، 
واهليثمي، جممع . 477، ص4م، ج4113، دار الكتب العلمية، بريوت، 4ابن حجر، تقريب التهذيب، ط(  2)

 .    674، ص1الزوائد، ج
 .   90، ص3واملز ، هتذيب الكمال، جال . 366، ص6الراز ، احلرج والتعديل، ج(  3)
 .   155، ص4وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج. 09، ص3املز ، هتذيب الكمال، جال (  4)
وابن حجر، هتذيب . 364، ص4االعتدال، ج والذهيب، ويزان. 09، ص3املز ، هتذيب الكمال، جال (  5)

 .   155، ص4التهذيب، ج
 .   90، ص3املز ، هتذيب الكمال، جال (  6)
 319، ص5م، ج4115الطرباين، املعجم اموسط، حتقيق طارق بن ع ض اهلل وعبد احملسن احلسيين، القاهرة، (  7)
  . 
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حدثنا حممد بن أمحد العرايب مبصر، حدثنا سفيان بن بشالر،  : قال أمحد بن عد : (1)وقال الذهيب

 جي ٱُّٱ: ، يف ق له تعالاىل حدثنا بشر بن عمارة امُلْكِتب عن أيب روق عطية، عن أيب سعيد عن النيب 

ل  أنَّ : قال ، ٣٠١: األنعام َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي

وكذا رواه . (2)ُخِلُق ا إىل أن فن ا صفًّا واحًدا ملا أحاط ا باهلل أبًدااجلنَّ واإلنس والشياطني وامللئكة ونذ 

 . عن بشر بن عمارة : ونجاب بن احلارث عنه، يعين

حدثنا بشر بن عمارة، عن امح ص بالن  : عن جبارة بن املغلس، قال -أيًضا– (3)وذكر الذهيب

إذا أصابه الصدا  مما ينالزل عليه ون  كان رس ل اهلل : حكيم، عن راشد بن سعيد، عن أيب هريرة

 . ال حي َغلَّف رأَسه باحلّناء، وكان يأور بتغيري الشيب وخمالفة امعاجم 

وأخربنا بشر بالن عمالارة، حالدثين    : حديًثا آخر ضمن رواياته، فقال  (4)وذكر له ابن عساكر

: قال رسال ل اهلل  : امح ص بن حكيم، عن عبد اهلل بن عاور، عن عتبة بن عبد، وأيب أواوة، قاال

َون َصلَّى الغداَة يف مجاعٍة مث جلس يف جملِسه حىت ُيَسّبَح تسبيح الضحى كان له كأجر حاج ووعتمالر  "

 ".تاًوا حجته وعمرته

يف : ، عن عبد اهلل بن عمرو، أنه سأل رافع بن خديج عن قال ل رسال ل اهلل   (5)وذكر اهليثمي

رواه : ، وقالال "يع أرض امعاجم وشرائها وكرائهالا عن ب هنى رس ل اهلل : "أرض امعاجم، فقال

                                                             

 .   91-93، ص9سلم، جوكذلك تاريخ اإل/  364، ص4الذهيب، ويزان االعتدال، ج(  1)
 5306م، رقالم  6776هال4166، وكتبة املعارف،الرياض ،4:احلديث ضعفه املباين يف السلسة الضعيفة، ط(  2)
. 
 .   356، ص0ج ،وابن عساكر، تاريخ دوشق. 364، ص4الذهيب، ويزان االعتدال، ج(  3)
 .   356، ص0ابن عساكر، تاريخ دوشق، ج(  4)
 . 674، ص1الزوائد وونبع الف ائد، جاهليثمي، جممع (  5)
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الطرباين يف املعجم الكبري، وه  ساقط ون أصل السما ، وفيه بشر بن عمارة اخلثعمي، وه  ضالعيف  

 . وحينما نذكر الك يف منه عاش يف الك فة بالعراق فأصبح ون أهلها 

 : زيد بن عطية الشهراين اخلثعمي  -

أمساء بنالت ُعماليس   : روى عن. (2)ه  السَُّلمي: ، وقيل(1)عميه  زيد بن عطية الشهراين اخلث 

؛ لذلك رجحنا أنَّه ون أهل الك فة، (3)القحافية الشهرانية اخلثعمية، وروى عنه هاشم بن سعيد الك يف

 .(4)وه  ون الطبقة الثالثة

وقد َأْوَردت املصادُر له حديًثا واحًدا، رواه التروذ  يف سننه، وه  عن أمساء بنت ُعميس القحافية 

بئس العبُد عبٌد ختّيَل واختال، : "يق ل مسعُت رس ل اهلل : قالت( رضي اهلل عنها)الشهرانية اخلثعمية 

بئس العبُد عبٌد بغالى وعالىت،   . تهىبئس العبُد عبٌد سهى وهلى، ونسي املبدأ واملن. ونسي الكبري املتَعال

بئس العبُد عبٌد طمٌع يق ده، بالئس  . بئس العبُد عبٌد ُيذلُّه الرعب ويزيله عن احلق. ونسي املقابر والبل

 .(5)"العبُد عبٌد له ه ى ُيِضلُّه

 

 

                                                             

وابن حجر، تقريب . 101، ص6واملز ، هتذيب الكمال، جال . 17، ص61الطرباين، املعجم الكبري، ج( 1)
 .  354، ص1م، املستدرك على الصحيحني، بريوت، دار املعرفة، جواحلاك. 337ص،4التهذيب، ج

 .   337، ص4يب التهذيب، جوابن حجر، تقر. 101، ص6املز ، هتذيب الكمال، جال (  2)
واحلاكم، املستدرك . 104، ص6واملز ، هتذيب الكمال، جال . 174، ص61الطرباين، املعجم الكبري، ج(  3)

 .   337، ص4وابن حجر، تقريب التهذيب، ج. 354، ص1على الصحيحني، ج
 .   149، ص3، وكذلك هتذيب التهذيب، ج337، ص4ابن حجر، تقريب التهذيب، ج(  4)
واحلاكم، املستدرك، . 101، ص6واملز ، هتذيب الكمال، جال . 174، ص61الطرباين، املعجم الكبري، ج  (5)

 .149، ص3، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج354، ص1ج
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 : عبد اهلل بن بشر الشهراين اخلثعمي الكويف  -

، (2)صدوٌق ون الطبقة الرابعالة . (1)أبا عمري :ه  عبد اهلل بن بشر الشهراين اخلثعمي الك يف، يكىن

ابن ابناله  : وقد روى عنه. جبلة بن ُحَمَمة، وعروة البارقي، وأيب زرعة بن عمرو بن جرير: روى عن

بشر بن عمري بن عبد اهلل بن بشر، وابنه عمري بن عبد اهلل بن بشر، وسفيان الث ر ، وسفيان بن عيينة، 

 . (3)وشعبة بن احلجاج

حدثنا ابن أيب : أخربنا حممد بن عمر بن علي بن وقدم، قال: روى له النسائي عدة أحاديث، هي

إذا سافر  كان رس ل اهلل : عد ، عن شعبة عن عبد اهلل بن بشر، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، قال

 السفر، واخلليفالة يف  اللُّهم أنَت الصاحُب يف: "قال -وَودَّ شعبُة ِبُأصبِعه -فركب راحلته قال ِبُأْصبِعه 

اللُّهم أنالت  : "ويف رواية أخرى. (4)"امهل واملال، اللُّهم إين أع ذ بك ون وعثاء السفر وكآبة املنقلب

الصاحب يف السفر، واخلليفة يف امهل، اللُّهم اْزِو لنا امرض وَهّ ن علينا السفر، اللُّهم إنِّي أع ذ بالك  

 . (5)"ون وعثاء السفر، وكآبة املنقلب

أنبأنا عبد احلميد بن حممد أب  عمر احلراين، : كما أورد له النسائي حديًثا آخر يف قطع السدر، ه 

حدثنا بن جريج، عن عثمان بن أيب سليمان، عن سعيد بن حممد بالن  : حدثنا خملد بن يزيد، قال: قال

 .(6)"َب اهلُل رأَسه يف الّناِرَوْن َقَطَع سْدَرًة َص َّ: " قال رس ل اهلل : جبري، عن عبد اهلل اخلثعمي، قال

 

                                                             

 .   194، ص4وابن حجر، تقريب التهذيب، ج. 14، ص47املز ، هتذيب الكمال، ج( 1)
 .   194، ص4ابن حجر، تقريب التهذيب، ج(  2)
 .   14، ص47املز ، هتذيب الكمال، ج(  3)
م، دار الكتب 4114، 4:عبد الغفار سليمان البندار ،وسيد كسرو  حسن،ط:النسائي، السنن الكربى، حتقيق( 4)

 .   167، ص1لبنان، ج -العلمية،بريوت
 .   611، ص5املصدر نفسه ، ج(  5)
 .5631، وه  صحيح يف سنن أيب داود رقم 496، ص5نفسه ، ج(  6)
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 : عمري بن عبد اهلل بن بشر الشهراين اخلثعمي الكويف  -

أبيه عبد اهلل بن بشالر،  : كان يرو  عن. ه  عمري بن عبد اهلل الشهراين اخلثعمي، سكن الك فة 

. (1)وعن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، وعن احلجاج بن أرطأة، وعن عبد امللك ابن املغرية الطالائفي 

حبيب بن أيب ثابت، وسفيان بن الث ر ، وسفيان بن عينية، وعبد اجلبار بالن العبالاس،   : وروى عنه

: وه  شيخ ثقة قدمي ون أصحاب احلجاج بن أرطأة، وروى له أب  داود يف املراسيل. وقيس بن الربيع

، "اهتن حنلالةَ وآت ا النساء صدق: "قال رس ل اهلل : حدثنا أحًدا عن عبد امللك بن عبد الرمحن، قال

 . (2)"وا تراضى عليه أهل هم: "يا رس ل اهلل، فما العلئق بينهم؟ قال: قال ا

حدثنا احلسني بن إسحق التستر ، وحممد ابن عبالد اهلل  : كما أورد له الطرباين حديًثا آخر؛ قال

أخربنا حيىي احلماين، حدثنا قيس بن الربيع، عن عمري ابن عبد اهلل اخلثعمي، عن عبالد  : احلضروي، قاال

ه يصاللي وعلياله   نصَف شهر، فرأيُت أقمُت عند النيب : امللك املغرية الطائفي، عن أوس بن أوس قال

 .(3)نعلن وقابلتان، ورأيته يبزق عن مييِنه وعن مشاله

 : عبد اهلل بن يزيد الشهراين اخلثعمي  -

سلم بالن  : كما روى عنه. روى عن وسلم بن إبراهيم، وعن شعبة. ه  عبد اهلل بن يزيد اخلثعمي

نا وسلم بن إبراهيم، أخرب: وقد ذكره ابن سعد يف طبقاته، حيث قال. عبد الرمحن اجلروي، وأب  زرعة

بأوي، فأور  أتيت رس ل اهلل : حدثنا سلم بن عبد الرمحن اجلروي، عن س ادة بن الربيع اجلروي، قال

                                                             

، 41واملز ، هتذيب الكمال، ج. 641، ص4والطرباين، املعجم الكبري، ج. 606، ص0ابن حبان، الثقات،ج(  1)
 .   141ص

 .   141، ص41املز ، هتذيب الكمال، ج(  2)
 .   641، ص4الطرباين، املعجم الكبري، ج(  3)
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ور  بنيِك أن يقلم ا أظفارهم؛ أن ُي جع ا أو يعبط ا ضرو  الغنم، وُوالر   : " لنا بشياه وقال موي

 . (1)"بنيِك أن حيسن ا غذاء رباعهم

روى شعبة عن عبد اهلل بن زيد الشهراين، عن أيب زرعة، : كما أورد له التروذ  حديًثا آخر، قال

 .(2)أنه كرَه الشكاَل ون اخليل: عن أيب هريرة عن النيب 

 

 خالل العصر األموي  يف بالد الشاموالرواة امُلحدِّثون : ثالثا

َشْهَران اخلثعمية؛ لذلك ظهر فيها هي امخرى ِوَن احملالّدثني   قبائلبلد الشام هي إحدى املنازل ل

عدٌد ليس بالكثري؛ وذلك منَّ أكثر رجاهلا كان ا ون أهل الفت ح والقتال، أكثر مّما هم ون أهل احلديث 

الذ  يتطلب االستقرار يف املنازل والت اصل وع الصحابة وغريهم، وفيما يلي عرٌض للمحدِّثني ونهم يف 

 : شام، وهمبلد ال

 : مالك بن عبد اهلل بن سنان الشهراين اخلثعمي  -

ُهَ  والك بن عبد اهلل بن سنان بن سرح بن وهب بن امقيصر بن والك بن قحافة بن عاور بن ربيعة   

، وقد ذكرناه يف الصحابة وذكرنا (3)بن عاور بن سعد بن والك بن بشر بن وهب بن َشْهَران اخلثعمي

                                                             

 . ، وقال املباين حسن 31، ص0ابن سعد، الطبقات، جال(  1)
، 1ط، ج.ت،د.لبنان،د –كمال ي سف احل ت ،دار الكتب العلمية،بريوت :ذ ، سنن التروذ ، حتقيقالترو( 2)

ه  العقال وشكل الدابة يشكلها شكًل وشّكلها أ  شد ق ائمها حببل، واسم ذلك احلبل : ، والشكال400ص
يح و قال املباين ، قال أب  عيسى  التروذ  حديث حسن صح(شكل ) ابن ونظ ر، لسان العرب، وادة . الشكال
 .   صحيح 

-69، ص5وابن امثري، أسد الغابة يف وعرفة الصحابة، ج. 314ابن حزم، مجهرة أنساب العرب، ص(  3)
 .   646، ص6،وكتابه، اللباب يف هتذيب امنساب، ج61
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َأنَّ عتبة بن َيْعُفر بن َعْنم املعافر  روى عن والك بالن عبالد اهلل    (1)لنا ابن ي نسوقد ذكر . وروياته

 . الشهراين اخلثعمي، وقد ذكره يف عداد َوْن كان يف وصر

 :  الزبري بن خزمية الشهراين اخلثعمي -

وأظناله   -الزبري بن حزمية باحلاء : ه  الزبري بن خزمية الشهراين اخلثعمي، وقد ذكره ابن عساكر باسم

حممد بن قاليس امسالد ،   : ، وقد روى عن أبيه، كما روى عنه(2)وَأنه ون أهل فلسطني -تصحيًفا 

 . (3)وال ليد بن عبد الرمحن بن عمرو بن وسافع

 : ثعلبة بن مسلم الشهراين اخلثعمي الشامي  -

، (5)، وه  وست ر ون الطبقالة اخلاوسالة  (4)ه  ثعلبة بن وسلم الشهراين اخلثعمي ِون أهل الشام

أي ب بن بشري العجلي الشاوي، وثابت بالن أيب عاصالم،   : وشي خه الذين روى عنهم كثريون، وهم

وروح بن زنبا  اجلذاوي، وشهر بن ح شب، واحملرر بن أيب هريرة، وأب  عمران امنصار  وال ىل أم  

د  إمساعيل بن عياش، وأب  وه: وقد روى عنه كثريون، ونهم. الدرداء، وأب  كعب و ىل ابن عباس 

 (6)سعيد بن سنان، وعبد الرمحن بن سليمان بن أيب اجل ن، وعقيل بن ودرك، ووسلمة بن علي اخلشين

 . 

                                                             

م، 6777نان، لب–دار الكتب العلمية ، بريوت  ،4 :ط فتحي،عبد الفتاح  :حتقيقابن ي نس، تاريخ ابن ي نس، (  1)
 .    336، ص4ج
 .   363، ص49ابن عساكر، تاريخ دوشق، ج( 2)
 .    366، ص49املصدر نفسه ، ج(  3)
 .     450، ص9وابن حبان، الثقات، ج. 405، ص6البخار ، التاريخ الكبري، ج( 4)
 .   441، ص4ابن حجر، تقريب التهذيب، ج(  5)
والراز ، اجلرح . 65، ص6حجر، هتذيب التهذيب، ج وابن. 667، ص3املز ، هتذيب الكمال، ج(  6)

 . 161، ص6والتعديل، ج
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( 2)،كما أورد لاله الطالرباين  (1)روى له أب  داود حديًثا، كما روى له ابن واجه يف التفسري حديًثا

علبة بن وسلم اخلثعمي، حدثنا أب  زيد احل طي، حدثنا أب  اليمان إمساعيل بن عياش، عن ث: حديًثا، ه 

أوالر بفالرق الالرأس،    : َأَوَر خَبْمٍس وهنى َعْن عشر: عن وسلم بن احملرر، عن ابن عباس، عن النيب 

والس اك، وقص الشارب، واالستنشاق، واملضمضة، وهنى أن ُتْنَكَح املرأُة على َعّمِتها وخالتها، أو أن 

الكلب، ووهر البغي، وكسب احلجام، وجلال د  جيتمع اورأتان يف ث ب واحٍد، وعن الشغار، وعن بيع 

 .السبا ، ولبس القسيَّ، وعن َعَسِب الَفْحِل

أخربنا أب  زكريا بن أيب إسحق املزكي، وأب  بكر أمحالد بالن    :حديًثا، ه  (3)وأورد َلُه البيهقي

احلكاليم،  حدثنا أب  العباس حممد بن يعق ب، حدثنا حممد بن عبد اهلل بن عبد : احلسن القاضي، قاال

أخربك إمساعيل بن عياش، عن : ُقِرئ على ابن وهب :حدثنا حبر بن نصر، قال: أخربنا ابن وهب، قال

إنه أبطأ عليك جربيالل  : قيل للنيب : ثعلب بن وسلم اخلثعمي، عن أيب كعب و ىل ابن عباس، قال

تقّصال ن شال اربكم وال   ومل ال يبطئ عليَّ وأنتم ح يل تستّن ن وال تعّلم ن وال : "قال( عليه السلم)

 !". تنتف ن برامجكم؟

حدثنا أب  اليمان، حدثنا إمساعيل بن : وقد ورد احلديث بإسناد آخر وع اختلف يف بعض املفاظ

أناله   عياش، عن ثعلبة بن وسلم اخلثعمي، عن أيب كعب و ىل ابن عباس، عن ابن عباس، عن النيب 

َوِلم ال يبطئ َعّني وأنتم ح يل ال : "، فقال(يه السلمعل)يا رس ل اهلل، لقد أبطأ عنك جربيل : قيل له

 . (4)"تستنُّ ن، وال تقلم ن أظفاركم، وال تقص ن ش اربكم، وال تنف ن رواجبكم

                                                             

 .   65، ص6وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج. 667، ص3املز ، هتذيب الكمال، ج(  1)
 .   413، ص46الطرباين، املعجم الكبري، ج(  2)
اجرحممد ، شعب اإلميان، حتقيق ابن ه(هال 159ت )البيهقي، أب  بكر أمحد بن احلسني (  3)

 .   61، ص3م، ج4117السعيد،بريوت،
 . 69، ص1م، ج4111، وؤسسة الرسالة، بريوت، 6امل س عة احلديثة، وسند اموام أمحد، ط(  4)
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 : ُأسيد بن عبد الرمحن الشهراين اخلثعمي -

؛ (2)كان يسكن ودينة الرولالة . (1)ُهَ  ُأسيد بن عبد الرمحن الشهراين اخلثعمي، ِوْن أهل فلسطني

إنه ِون وج ه خثعم، : قال أمحد بن صاحل عنه: قال ابن شاهني يف الثقات. (3) (الرولي: )لك قيل لهلذ

 .(4)ون ثقات أهل الشام، وقد وات سنة أربع وأربعني ووائة للهجرة، وكان يَصّفر حليته

خالد بن دريك، وفروة بن جماهد اللخمي، ورجاء بن حي ة، وأب  حممد : َروى عن شي ِخه، وهم

اموزاعي، وإمساعيل بن عبالاس، وعبالد اهلل بالن    : وروى عنه كثريون، وهم. صاحل بن جبري الشاوي

حسان، وعبد اهلل بن عطارد، وعبد الرمحن بن عمرو، واملغرية الرولي، وأهل الشام، وه  ون الطبقالة  

 .(5)اخلاوسة

سهل بن وعاذ بالن  وروى له أب  داود حديًثا واحًدا يف اجلهاد، عن فروة بن جماهد اللخمي، عن 

غزوَة كذا وكذا، َفَضيََّق النَّاُس املنازَل وقطع ا الطريق، فبعث  غزوُت وع النيب : أنس، عن أبيه، قال

 .(6)"ِإن َوْن َضيََّق ونالزًلا أو َقَطَع َطِريًقا فل جهاَد َلُه: "ونادًيا يناد  يف الناس النيب 

حالدثنا  : ين أيب، حدثنا أب  املغالرية، قالال  حدثنا عبد اهلل، حدث: كما وردت له أحاديث أخرى

قلُت ميب مجعة : حدثين أسيد بن عبد الرمحن، عن خالد بن دريك، عن أيب حمرييز، قال: اموزاعي، قال

                                                             

 .   650، ص6واملز ، هتذيب الكمال، ج. 06، ص6ابن حبان، الثقات، ج(  1)
قدس امانية عشر ويًل وهي ك رة ون فلسطني ودينة عظيمة بفلسطني بينها وبني بيت امل: واحدة الرول : الرولة (  2)

 .   164، ص1احلم  ، وعجم البلدان، جال . وكانت دار ولك داود وسليمان عليهما السلم
وهتذيب  473و ص 00، ص4وابن حجر، تقريب التهذيب، ج. 650، ص6املز ، هتذيب الكمال، ج(  3)

 .   316، ص4التهذيب، ج
واملز ، هتذيب الكمال، . 316، ص4وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج .06، ص6ابن حبان، الثقات، ج(  4)

 .   650، ص6ج
، 6واملز ، هتذيب الكمال، ج. 316، ص4وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج. 06، ص6ابن حبان،الثقات،ج( 5)

 .    650ص
 .   650، ص6واملز ، هتذيب الكمال، ج. 301، ص0أب  داود، سنن أيب داود، ج(  6)
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نعم ُأَحدِّثُكم حديًثا جّيًدا؛ تغدَّْيَنا : قال. َحدِّْثَنا حديًثا َسِمعَته ون رس ل اهلل -رجل ون الصحابة  -

يا رس ل اهلل، هل أحٌد خرٌي ونا؟ َأْسَلْمَنا َوَعالَك،  : عنا أب  عبيدة بن اجلراح، فقالوو وع رس ل اهلل 

 . (1)"نعم؛ ق م يك ن ن ون بعدكم، يؤون ن يب ومل يروين: "قال. وجاهدنا وعك

حدثنا عبد اهلل، حدثين أيب، حدثنا حسني بن حممد، حدثنا ابن عياش، : وورد له حديٌث آخر، ه 

لقيُت رس ل : لرمحن اخلثعمي، عن فروة بن جماهد اللخمي، عن عقبة بن عاور، قالعن أسيد بن عبد ا

: ، قال"يا عقبة بن عاور، ِصْل َوْن َقَطَعَك، َوأْعِط َوْن َحَرَوَك، واعُف َعمَّن ظلمك: "، فقال يلاهلل 

ك، َوْلَيَسالْعَك  يا عقبة بن عاور، اْوِلْك لسانك، واْبِك على خطيئِت: "، فقال يلمث أتيت رس ل اهلل 

يا عقبة بن عاور، َأال أعل ُمك س ًرا والا أنزلالت يف   : "فقال يل مث لقيُت رس ل اهلل : ، قال(2)"بيُتك

قل ه  : يأتني عليك ليلٌة إال قرأَتهن فيها الت راة وال يف الزب ر وال يف اإلجنيل وال يف الفرقان وثلهن، ال

فَما َأَتْت َعِليَّ ليلٌة ونذ أورين هبن : ، قال عقبة"ب الناساهلل أحد، وقل أع ذ برب الفلق، وقل أع ذ بر

إال قرأُتهن، وحّق ِلي َأْن ال أدَعهن، وقد أورين هبن رس ل اهلل  رس ل اهلل 
(3)  . 

أخربنا أب  نصر بن قتادة، أخربنا : حديًثا آخر مسيد بن عبد الرمحن اخلثعمي، ه  (4)وذكر البيهقيُّ

أخربنا أب  ونص ر النصرو ، حدثنا أمحد بن جندة، حدثنا سعيد بن ونص ر، حدثنا إمساعيل بن عياش، 

َفَكأنَّمالا قالرأ   ( يس)َوْن َقَرَأ : "قال عن أسيد بن عبد الرمحن، عن حسان ابن عطية أن رس ل اهلل 

 .وهذا احلديث ورسل". رآن عشر وراتالق

                                                             

؛ مجاز، علي حممد، وسند الشاويني ون وسند اإلوام 474،  ص477، ص1كر، تاريخ دوشق، جابن عسا( 1)
 .   415، ص4م، ج4196،قطر، 4:أمحد، ط

، شعب اإلميان، حتقيق ابن هاجر حممد السعيد، (هال 159ت ) البيهقي، اإلوام أيب بكر أمحد بن احلسني (  2)
 .  667، ص6م، ج4117بريوت، 

 .  550، ص4ومجاز، علي حممد، وسند الشاويني، ج. 474، ص1ابن عساكر، تاريخ دوشق، ج(  3)
 . 106، ص6البيهقي، شعب اإلميان، ج(  4)
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 أخربنالا أبال  غالالب بالن البنالا، أخربنالا جعفالر        : حديًثا لاله، هال    (1)وأورد ابُن عساكر

أب  حمّمد اجل هر ، أخربنا احلسن بن جعفر بن حممد، أخربنا أب  شعيب احلراثي، حدثين حيىي بن عبد 

إنكم يف زوان : عن العلء بن زياد، قال اهلل، حدثنا اموزاعي، حدثين أسيد بن عبد الرمحن الفلسطيين،

 . أقلَُّكم الذ  ذهب ُعْشُر دينه، وسيأيت زوان أقلَُّكم الذ  يبقى ُعْشُر دينه

 : عبد اجلبار بن عبد اهلل الفزعي الشهراين اخلثعمي  -

 َعدُّوه يف التابعني،. ه  عبد اجلبار بن عبد اهلل الفزعي الشهراين اخلثعمي ، كان ِون أهل فلسطني

وقال . ابنه حمرز بن عبد اجلبار: حيث إنه روى عن الصحايب أيب روحية الفزعي اخلثعمي، وقد روى عنه

أخربنا أب  القاسم، أخربنا أب  طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن أيب الصقر، أخربنالا أبال    : ابن عساكر

مد بن إمساعيل، أنبانا حممد القاسم هبة اهلل بن إبراهيم بن عمر ابن الص اف، أخربنا أب  بكر أمحد بن حم

بن أمحد بن محاد، حدثين أب  عمران و سى بن سهل، أنبانا أب  شبيب أبان بن السر  بن عبد الرمحن 

بن عبد اجلبار بن جابر اخلثعمي، حدثين عبد اجلبار بن حمرز بن عبد اجلبار بن عبد اهلل الفزعي، عن أبيه 

عبد اهلل الفزعي، عن أيب روحية ربيعة بن السكن الفزعي،  حمرز بن عبد اجلبار، وعن جده عبد اجلبار بن

يا أبا روحية، اذهب إىل ق ِوك فنالاِد  : "فعقد يل رايًة بيضاء، فقال يل قدوُت على رس ل اهلل : قال

 . (2)"ون دخل حتت راية أيب روحية فه  آون، ففعلته: فيهم

اة شهران بعضهم عن بعض، وفيه داللة ويف هذا احلديث لطيفة إسنادية بارزة حيث يرويه مخسة ون رو

 .واضحة أنَّ بيتهم كانت بيًتا للحديث النب   الشريف

 

                                                             

 .  476 – 474، ص1ابن عساكر، تاريخ دوشق، جال( 1)
 .   6/160؛ ابن حجر، اإلصابة،  635، ص66املصدر نفسه ، ج( 2)
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 احلياة الثقافية والعلمية خالل العصر األموي : املبحث الثاين

كما كان لرجال ونساء َشْهَران اخلثعمية إسهاواهتم يف رواية احلديث، جند َأنَّ ِلَبْعِضالهم اآلخالر   

اهتماواٍت ثقافيٍة يف ن اٍح أخرى؛ حيث ورد للعديد ونهم ذكٌر يف نقل الروايات التارخيية، فكان ونهم 

َشْهَران اخلثعميالة،   قبائلجال العديد ون اإلخباريني جملريات امحداث التارخيية، واليت أكثرها تتعلق بر

فضًلا عن ممارسة آخرين ونهم ملهنة الكتابة وصنعتها وتعليم الصبيان، وكذلك لنشاطات علمية وثقافية 

 : أخرى س ف نتناوهلا يف الصفحات التالية 

 اإلخباريون: أوال

وع ذكالر   -ليفيما ي -َشْهَران اخلثعمية، ونعرض هلم  قبائلورد ذكُر العديِد ون اإلخباريني ون 

 :سن ات الروايات التارخيية اليت أوردوها

 : زهري بن عبد الرمحن الشهراين اخلثعمي  -

وردت له عدة روايات تارخيية، نقلها عنه أب  خمنف، وذكرها لنا الطرب  يف تارخيه، وون هالذه  

 :الروايات

ان آخر َون بقي ك: حدثين زهري بن عبد الرمحن بن زهري الشهراين اخلثعمي، قال: قال أب  خمنف 

ه  س يد بن عمرو بن أيب املطالا  اخلثعمالي، يف   ( رضي اهلل عنه)وع احلسني بن علي بن أيب طالب 

 .(1)هال 64أحداث سنة 

                                                             

 .   367، ص3الطرب ، تاريخ، جال (  1)
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حدثين زهري بن عبد الرمحن الشهراين اخلثعمي أنَّ س يًدا بن عمرو بن أيب املطالا   : قال أب  خمنف

ضمن أحالداث سالنة    -أيًضا –وهي ... الشهراين اخلثعمي كان قد ُصِرَ  فُأْثِخَن، ف قع بني القتلى

 . هال 64

 : قبيصة بن عبد الرمحن الشهراين اخلثعمي  -

 كرهالا الطالرب  يف تارخياله بروايالة هشالام عالن       وردت له عالدة روايالات تارخييالة، ذ    

 :أيب خمنف، وهي 

حدثين أب  علقمة اخلثعمي، عن قبيصة بن عبد الرمحن القحايف اخلثعمي : قال أب  خمنف: قال هشام

 . (1)هال61وه  ضمن أحداث سنة .... أنا واهلل شاهد عبيدة بن هلل إذ تقدَّم فتكلم: قال.  

 أب  علقمة عبد اهلل الشهراين اخلثعمي، عن قبيصة بالن عبالد   وحدثين: قال أب  خمنف: قال هشام

صاحب نسك : الرمحن القحايف الشهراين اخلثعمي، أنَّ صاحل بن وسرح التميمي كان رجًلا ناسًكا، أ 

 .  (2)هال06وهي ضمن ح ادث سنة . وعبادة، خمبًتا وصفر ال جه

هال، 06أوره وع احلجاج يف سنة وجاء يف ذكر خرب دخ ل شبيب بن يزيد الك فة ووا كان ون 

عن أيب خمنف عن عبد اهلل بن علقمة اخلثعمي ، عن قبيصة  -فيما ذكر هشام  -وكان السبب يف ذلك 

 .(3) ....أنَّ شبيًبا ملا ُقِتَل صاحل بن وسرح التميمي باملدبج: بن عبد الرمحن اخلثعمي

 : عبد اهلل بن علقمة الشهراين اخلثعمي  -

                                                             

 .   135، ص3نفسه، ج(  1)
 .   673، ص3، جنفسه(  2)
 .   679، ص3املصدر نفسه ، ج( 3)
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 قبائالل نقل الروايات التارخيية، خاصة تلك الروايات اليت هلا علقة بأخبالار   ون الذين سامه ا يف

 :وقد ذكره املنقر  والطرب  ضمن رواة امخبار وامحداث، وونها. اليت ينتمي إليهاَشْهَران اخلثعمية 

: هال أثناء وعركة صفني روايٌة نقلها لنا نصر بن وزاحم املنقر  عن عمر، قال30وردت يف سنة  

ا أب  علقمة اخلثعمي، أنَّ عبد اهلل بن حنش رأس خثعم وع جيش وعاوية، أرسل إىل أيب كعالب  حدثن

 .(1) ...رأس خثعم وع جيش علي

وحدثين أب  علقمة عبد اهلل بن علقمة اخلثعمي، عن قبيصة بن عبالد  : قال أب  خمنف: قال هشام

 .  (2)هال61ح ادث سنة  وهي ضمن.... أنا واهلل شاهد عبيدة بن هلل: الرمحن اخلثعمي، قال

أن  : حدثين أب  علقمة عبد اهلل بن علقمالة اخلثعمالي  : هال قال أب  خمنف60ويف ح ادث سنة 

املصعب بن الزبري بعث إىل أم ثابت بنت مسرة بن جندب اورأة املختار بن أيب عبيد، وإىل َعْمَرَة بنالت  

 .(3) ...النعمان بن بشري امنصار ، وهي اورأة املختار

سبب خروج صاحل بن وسرح التميمي اخلارجي على اخللفة امو ية، فقد جاء فيما ذكر  أوا عن

عن عبد اهلل بن علقمة الشهراين اخلثعمي، عن قبيصة بن عبد الالرمحن القحالايف   : هشام عن أيب خمنف

 . (4)هال06وهي ضمن ح ادث سنة ... أن صاحل بن وسرح التميمي كان رجًلا ناسًكا: اخلثعمي

                                                             

 .   650املنقر ، نصر بن وزاحم، وقعة صفني، ص( 1)
 .   135، ص3الطرب ، تاريخ، جال ( 2)
 .   531، ص3املصدر نفسه ، ج( 3)
 .   673، ص3املصدر نفسه، ج(  4)
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ال يف أخبار صاحل بن وسرح التميمي اخلارجي ودخ ل شبيب الك فة،  هال ال أيًضا 06ويف سنة 

فيما ذكر هشام عن أيب خمنف، عن عبد اهلل بن علقمة اخلثعمي، عن قبيصة بن عبد الرمحن اخلثعمالي،  

 .(1) ...وذكر أن  شبيب بعدوا ُقِتَل صاحل بن وسرح التميمي باملدبج

حدثين عبد اهلل بن علقمة اخلثعمي، عن سفيان : أب  خمنفهال نفسها، قال 06ويف أحداث السنة 

 : بن أيب العالية اخلثعمي

أوا بعد َفِسْر حىت تنالزل الدَّْسالَكرَة  : أنَّ كَتاَب احلجاج بن ي سف الثقفي وايل العراق أتاه، وفيه

 .(2) ....فيَمْن وعك

حدثين عبد اهلل بن : فقال أب  خمن: هال نفسها روايٌة أخرى06يف السنة  -أيًضا  -كما وردت 

 .  (3) ...نبيت الليلة: واهلل لقد هرب ا ون املدائن، وقال ا: علقمة اخلثعمي، قال

هال وردت لنا عّدُة روايات تارخيية، كلها عن عبد اهلل بن علقمة اخلثعمي، 00ويف ح ادث السنة 

عمي حني مسع خبالروج  فحدثين عبد اهلل بن علقمة اخلثعمي أن احلجاج بن جارية اخلث: قال أب  خمنف

وا ه  إال َأْن قالدونا  : وحدثين عبد اهلل بن علقمة اخلثعمي ، قال: وقال أب  خمنف... وطرف بن املغرية

أنَّ : وحدثين عبد اهلل بن علقمة اخلثعمي، والنضر بن صاحل: وقال أب  خمنف... على وطرف بن املغرية

 .(4) إخل... س يًدا لالمَّا خرج إليهم مبن وعه

                                                             

 .   679، صنفسه واجلزء(  1)
 .   647، ص3، جال نفسه واجلزء(  2)
 .   646، صنفسه واجلزء(  3)
 .   657، ص3املصدر نفسه ، ج(  4)
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َفَحدَّْثِني عبد اهلل بن علقمة أنَّ وطرًفا حني نزل ُقْم وقاشان واطمأن، دعا : قال أب  خمنفوكذلك 

حدثين النضر بن صاحل، عن عبد اهلل بالن  : وقال أب  خمنف أيًضا. (1)إخل... احلجاج بن جارية اخلثعمي

َأنَّ -أيًضا  -وورد . (2) إخل... علقمة اخلثعمي ، أنَّ وطرًفا لالمَّا بلغه وسريهم إليه َخْنَدَق على أصحابه

فحدثين النضر بن صاحل، وعبد اهلل بن علقمة اخلثعمي أنَّ وطرًفا بعث علالى ويمنتاله   : َأَبا خمنف قال

: وقال أبال  خمنالف  . (3) إخل... احلجاج بن جارية اخلثعمي ، ووعلى ويسرته الربيع بني يزيد امسد 

ن جارية اخلثعمي أتى  الر ، وكان وكتبُه هبا فُطِلَب وحدثين عبد اهلل بن علقمة اخلثعمي أنَّ احلجاج ب

 .(4)إخل... هذا رجٌل وشه ر: إىل عد  بن وتاد فيه، فقاَل

 : قدامة بن حازم بن سفيان الشهراين اخلثعمي  -

حدثين قداوة بن حالازم ابالن سالفيان    : قال أب  خمنف: ذكر الطرب  رواية تارخيية بإسناده، هي

مجاعة، وبات عبد الرمحن بن حممد بن امشالعث تلالك الليلالة بالدير      اخلثعمي أنه قتل ونهم ي وئذ

 .(5)إخل...اليعار

 

 

 
                                                             

 .   654ص نفسه واجلزء(  1)
 .   653، صنفسه واجلزء(  2)
 .   651، صنفسه واجلزء(  3)
 .   655، صنفسه واجلزء(  4)
 .   669، صنفسه واجلزء(  5)
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 يف العصر األموي الُكتَّاُب واملعلمون واملؤدبون: ثانيا

شهران وهنة الكتابة والتعليم والتأديب، وقد ذكرت بعالض املصالادر    قبائلاوتهن عدد ون أبناء 

 : التارخيية عددًا ممن اوتهن هذه املهن ون قبيلة شهران اخلثعمية نذكر ونهم

 : عبد اهلل بن بشر الشهراين اخلثعمي  -

وه  وعالروف  . أب  عمري، سكن الك فة، ون رواة احلديث: ه  عبد اهلل بن بشر الشهراين، كنيته

، وكان صدوًقا ون الثقات، وه  شيخ كاتب، وكان شاليًخا لشالعبة بالن    (1)الكاتب الك يف :بال 

 . (3)هال417هال و 437، وقد ت يف وابني سنيت (2)احلجاج

 : بشر بن عمارة الشهراين اخلثعمي  -

وُذِكَر أنه كان ميارس تعليم الصبيان، ومسي . (4)ه  بشر بن عمارة الشهراين، مّمن سكن ودينة الك فة 

ذلالك،   حجر ، وذكر ابن(6)بشر بن عمارة اخلثعمي املؤدب: وقال عنه الذهيب. (5) (الالُمْكِتب) بال

 . (7)ُيَقاُل لالَمْن ُيِعّلم الصبياَن اخلطَّ وامدب ذلك: وقال

 

                                                             

؛ واملز ، هتذيب الكمال، 194، ص4؛ وابن حجر، تقريب التهذيب، ج159، ص9الذهيب، تاريخ اإلسلم، ج( 1)
 .   14، ص47ج
 .   14، ص47املز ، هتذيب الكمال، ج( 2)
 .   159، ص9الذهيب، تاريخ اإلسلم، ج( 3)
؛ وابن حجر، هتذيب .366، ص6والراز ، اجلرح والتعديل، ج ؛.90، ص3املز ، هتذيب الكمال، ج( 4)

 .   155، ص4التهذيب، ج
 .  477، ص4؛ وابن حجر، تقريب التهذيب، ج.90، ص3املز ، هتيب الكمال، ج( 5)
 .   93، ص9الذهيب، تاريخ اإلسلم، ج( 6)
 ( .   6احلاشية رقم ) 477، ص4ابن حجر، تقريب التهذيب، ج(  7)
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 : مصعب بن الربيع الشهراين اخلثعمي  -

خلفاء بالين   ه  أب  و سى وصعب بن الربيع الشهراين اخلثعمي، كان كاتًبا ملروان بن حممد آخر

وكان وع اخلليفة وروان بن حممد اجلعد  يف أيَّاوِه امخالرية،  . (1)أوية ون ضمن ُكتَّاب آخرين للخليفة

هال؛ فقد َسَأَلُه اخلليفة وروان بن حممد، وقال 436وعلى وجه التحديد أثناء املعركة اليت ُقِتَل فيها سنة 

إمنا َأَنا َصاِحُب قلٍم ولسُت صاحب : قال لهف -كم ه  عدد جيش بين العباس : أ  -احزر الق م : له

، (2)وقد حصل على اموان ِون قائد اجليش العباسي عبد اهلل بن علي، بعد َأْن طلب ونه امواَن. حرب

 .َوَعاَش يف العصر العباسي

 

 رواية الشعر : ثالثا

عصر وبكر، وه  ِوْن َأْهالِل  َوَرَد أنَّ أحد أبناء قبيلة َشْهَران اخلثعمية خثعم كان راويًة للشعر ونذ 

) ، وقد كان يعيش يف عصر اخلليفة عبد امللك بن وروان (محاد الراوية)الك فة، حيث روى الشعر قبل 

 . (3)(هال96 – 65

 الطب : رابعا

َشْهَران الَعريَضِة الصحابية اجلليلة أمساء بنت ُعميس القحافيالة الشالهرانية    قبائلبرز يف الطب ون 

 . اخلثعمية، وقد حتدثنا ال فيما سبق ال عن دورها يف ممارسة الطّب والتداو  ونذ العهد النب  

                                                             

 .   593، ص3الطرب ، تاريخ، جال (  1)
 . 647،ص59ج تاريخ دوشق، وابن عساكر،. 135، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد،ج(  2)
 . 664، ص1علي، ج اد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسلم، جال (  3)
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 (1)الطَِِّيَرُة واِلفِراَسُة: خامسا

. َشْهَران الَعريَضِة عدٌد ِوَن الّرجال، مّمن كانت هلم القدرة على الّطريِة واِلفَراسِة قبائللقد ظهر ون 

وَأْصُل التَّطّيِر إمنا كان ون الطري وِوْن جهة الطري إذا َورَّ بارًحا أو ساحًنا، أو َرآُه يتفلَّى أو ينتف، حالىت  

 .( 2)امبرَّ زجروا عند ذلك وَتَطيَّروا صاروا إذا عاين ا امع ر ون الناس أو البهائم أو امْعَضب أو

وَعْن الط َيَرِة؛ فقد جاء َأنَّ كرمي بن عفيف الشهراين اخلثعمي قد تَطيَّر عندوا دخل الرجل امعال ر  

س ف : عليه، ه  ومجاعته الذين اْعُتِقُل ا وع حجر بن عد  الكند ؛ فقال ملا رأى هذا الرجل امع ر

فجاءهم . وقد حتقََّق ت مهه فعًلا؛ فقد َتمَّ قتُل سبعة رجال ونهم، وبقي سبعٌة . نا ُيْقَتُل نصُفنا وينُج  نصُف

 .  (3)رس ل اخلليفة وعاوية بن أيب سفيان يأورهم باإلبقاء عليهم

وكان شالداد  . (4)"اتق ا فراسة املؤون؛ فإّنه ينظر بن ر اهلل: "أوا عن الفراسة؛ فقد قال الرس ل 

بن أيب ربيعه الشهراين اخلثعمي يف جيش وعقل بن قيس الرَِّياحّي الذ  بعثه اخلليفة علي بن أيب طالالب  

ولالمَّا وصل قريًبا ون امل صل رأى . إىل جهة امل صل، مث ت جه إىل قتال جيش الشام( رضي اهلل عنه)

فقالال لاله   . إيه إيه: أى َوا ُهَما َعَلْيهشداد بن أيب ربيعة كبشان ينتطحان، فقال عندوا نظر إليهما ور

َوا تق ُل؟ َفَجاء رجلن حن  الكبشني، َفَأَخَذ كلُّ واحٍد ونهما كبًشا مث انصرفا، فقال اخلثعمالي  : وعقل

َأَوا َأْبَصْرَت الكبشني، أحدمها : ِون َأْيَن َعلمَت َذلك؟ فقال: قال له وعقل. ال َتْغِلُب ن وال ُتَغلُب ن: ملعقل

                                                             

ارحها ونعيق غرابا، فَسّم ا الطري وزجرها والتطري وب عيافةهي وضادة للفأل، وكانت العرب ون شأهنا : الَطَيرًة (  1)
بكسر الفاء وهي يف النظر : والفراسة ( . طري)ن ونظ ر، لسان العرب، وادة واب. الشؤم طرًيا وطائًرا وِطَيَرًة 

فرس ) ابن ونظ ر، لسان العرب، وادة . اتق ا فراسة املؤون: والتثبت والتأول للشيء والَبَصُر به، وجاء يف احلديث 
  . ) 

، 4م، ج4161، دار إحياء التراث العريب، بريوت، 3اجلاحظ، احلي ان، حتقيق عبد السلم حممد هارون، ط( 2)
 .  090  096، ص6؛ وعلي، ج اد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسلم، جال 139ص

 .   653 – 656، ص3الطرب ، تاريخ، جال ( 3)
 .   474، ص6اليعق يب، تاريخ اليعق يب، ج( 4)
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ق واآلخر ُوَغرِّب، التقيا فاقتتل وانتطحا، فلم يزل كلُّ واحٍد ونهما ِون صاحبِه ونتصًفا، حىت أتى ُوَشرِّ

 .(1)َأَو يك ُن َخْيًرا ممَّا تق ل َيالا َأَخالا َخالْثَعم ؟   : كلَّ واحد ونهما صاحُبه، فانطلق به، فقال له وعقل

 .يث كانت هنايُتها الرج   إىل التحكيموبالفعل فقد انتهت وعركُة صّفني دون غلبِة أحٍد على أحد، ح

 

                                                             

 .   411ملنقر ، نصر بن وزاحم، وقعة صفني، صا(  1)
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 لثالثالفصل ا

 العباسي. احلياة الثقافية لشهران العريضة خالل احلكم

        

  

 يف العصر العباسي والرواة احملدثون  :  املبحث األول

 يف العراق .  والرواة احملدثون 

 يف بالد الشام . والرواة احملدثون 
 احلياة الثقافية والعلمية يف العصر العباسي :  املبحث الثاني

 يف العصر العباسي يوناإلخبار . 

  يف العصر العباسي الشعراء . 
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 املقدمة :

ف االا فدتاا  داا  شااانفا ف ينة اا  اااميف فحلبااي ف يبل اا    فبلئاا فحلياالا ف افلةياا  نتناال يف ه ااالف ف   اا  

فحملا ني  ف الة  نالا داي اب ز يفزن ه نفا  فثحلابةاث ، حيث ةشم  الف ف     أااي (اا656إىل  اا132)

عاا  فحلياالا ف يدمياا  ةياال  دحاا ةث   اانتقن نماال    ااءفيف ه ف ياانف  أ  ه اااماب ف شاال  عاا  ف ناا   ف  ااحيح 

ف ااالة  نفدااااءف عااا ابف داااا   فإلاباااالزة  داااا شاااانفا ف ينة اااا  ه اااالف ف ااااليف، قبلئاااا   أاااااي ف اااالدل   فثابايااا  

 ، نمل  انءزاب  لئ ايع  ف شينفيف ف لة  أنين ف فحليلا فثاباي  اشيناي  ق نتح ث  نل ك ، ف ن فاي  ف تلزخيي 

  منلذج شينة   ب  شلعن عدى ح ا  
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 .خالل احلكم العباسي والرواة احملدثون: املبحث األول

 يف العراق:والرواة احملدثون أوال: 

 شانفا فخلايمي  د  أا  ف بءة   اي : قبلئ ذنن  فمل لابز ع اًبف د  فحمل ني  د  

   مي.مصعب بن املقدام أبو عبد هللا الشهراين اخلثع -

ن ف يبل ا ، ه ا، ِدا  دا يني  ف ي ا(2)ف باءه (1)اء د يب ا  فملفا ف ، أااء عبا  ل ف شاانفث فخلايما 

ف قبفاا  ف تل ااي   سااً د ااينًف،   اا يلا ف اااءزا،  نفئاا ا ااا  ق فداا ،  فحل اا  ااا   اال ،  إ اانفئي  ااا  ةااءن ، 

منفا ا  أن ،  ة ي  ا  غاو فا،    ز ى ع  عب  فملدك ا  جنةج،  عبند  ا  عملز،  ع(3) ابف اب ف قلئ 

  (4) ققن ا  ادي  ،  دبلزك ا  ة ل  ،  دم  ا  أيب محي  فمل ث

 ق  قا   إىل ادا فاب،  حا ث  ال،  أاال عنال أاداال،  داناي: دما  ح الا فثنز ،  دما  اا  فحل ا  

،  دماا  ااا  ااا  إشاابلأ،  أمحاا  ااا  ف يباال  ااا  دباالزك ف رتناا ،  أاااء ف بناارتا عباا  ل ااا  دماا  ااا  شاالنن

نة يين،  أمحاا  ااا  ابف اب،  جي اان ااا  دماا  ااا  ف  اابل ، اعبياا  ل فملناالابا،  فحل اا  ااا  دباان ،  أةااءأ ف  اا

    (5) عد  ا  حبيي     غرياي

 
                                                           

 (   131، ص18  ،ج2002، بنلا ،1(  ذنن أنل دءىل  دنايم  ) فملوا، هتلةب ف بمليف،حتفيق /اشلز عءفاب،ط1)
 ، 2002،  بنلا، 1   فملوا، هتلةب ف بمليف، اشلز عءفاب دين ف، ط326، ص2 ميلث، فثن لأ، ج(  ف 2)

   131، ص18ج
   فخلقيب، أيب ابن، اتزةخ 131، ص18   فملوا، هتلةب ف بمليف، ج326، ص2(  ف  ميلث، فثن لأ، ج3)

    111، ص13 ، ج2001اري   ، ابفز ف دنأ فإل مد  ،  1اد فاب، حتفيق : اشلز عءفاب ، ط
   فا  حجن، هتلةب ف تالةب، فعتنليف إانفايي ف وةبق  علابيف دنش ، 131، ص18(  فملوا، هتلةب ف بمليف، ج4)

، 13   فخلقيب، أيب ابن، فمل  ز ف  لاق، ج165، ص10 ، ج1996،دبتب  ف ن ل   ، اري  ، 1ط
    111ص

   111، ص13اد فاب، ج    فخلقيب، أيب ابن، اتزةخ133، ص18(  فملوا، هتلةب ف بمليف، ج5)
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 الرواة عنه: -

ز ى عنال دماا  ااا  عبا  ل ااا  غاار،  أااء اباان ااا  أيب شايب ،  أاااء ننةااب دما  ااا  ف يااميف،  إ ااحل  

ا  ننناي ا  ابةنلز،  عب  ف نمح  ا  ابةنالز،  عبا  ف انمح  اا  دما  اا   ام ،  دما  ،  ف فل ي (1)ا  زفاءةل

  (2)ا  زفةً،  الز ا ا  عب  ل فحلمليف،  عب  ا  محي ،  محي  ا  ف نايً

   : رأي احملدثني فيه -

: ،  قااليف عناال أاااء ابف اب: ه    ااال،  قااليف أاااء حاالم(3)ز ى  اال د اادي  ف رتداالا  ف ن االئ   فااا  دلجاال

،  قليف أاء دم : ح نينل االز ا اا  (4) ل ، اينمل ز ى عب  ل ا  عد  ا  فمل ةين ع  أايل، قليف: ضييف

إ ااحل  فدماا فث، حاا نينل عباا  ف اانمح ، قااليف:  ااب بن أيب عاا  د اايب ااا  فملفاا ف  ف شااانفث فخلايماا  ةفااليف: 

إاانفايي فييا  عا  فاا  ديا :  ، نمل قاليف ف دمدا  عا  فاا  ديا   غاري : إنال نيفا ،  قاليف(5)اء  ل  فحل ةث

دل أزى اال  ً ال، أدال فاا  فملنالابا ةفاليف عنال: نتباب عنال أاي  فاا  زةيا ا  ذنان  فاا  حبالا ه ف افال ،  ذنان 

عنال أنهاال نااءهب دتيبيِاا ق، نماال قااليف عناال فااا  شاالا : أناال ه ف افاال ،  قااليف أمحاا  ااا  حنباا : ناالا زجااًم  االحلًل، 

    (6) فخلقِب، مث نظن ن ه ح ةِال ةإذف أحلابةانل دتفلزاً  ع  ف اءزازأةبن  ل نتليًف ةإذف اء نارين 

 

                                                           

  111، ص13(  فخلقيب، أيب ابن، اتزةخ اد فاب، ج1)
، 10 ، ج1996،اري  ،1( فا  حجن،شالأ ف  ة  فمح  ف ي فمث، هتلةب ف تالةب،فعتنليف/إانفايي ف وةبق،ط2)

     165ص
ب،اري  ، ،ابفز ف بت1ط    ف بن فزا، دء ءع  زجليف ف بتب ف ت ي ،133، ص18(  فملوا، هتلةب ف بمليف، ج3)

 ، ص  3ج
   فخلقيب، أيب ابن، 165، ص10   فا  حجن، هتلةب ف تالةب، ج122، ص4(  ف لا ، ديوفا فهعت فيف، ج4)

    111، ص13اتزةخ اد فاب، ج
، 8 ، ج1953(  ف نفنا،أيب دم  عب  ف نمح ، فين   ف تي ة ،دقبي  جمد  ابفئنا فمل لزف ف ياملني ،فدن ،5)

 عديل ،  اء ح ةث دت ق 308ص
    133، ص18   فملوا، هتلةب ف بمليف، ج165، ص10(  فا  حجن، هتلةب ف تالةب، ج6)
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 :مروايته وأحاديثه -

عاااا اًبف داااا  -اب،  د اااادي،  فااااا  أيب شاااايب  ،  ف قاااارفث،  ف ن اااالئ ،  أيب ابف  أَْ َزاَب  اااال ناااا ب ِداااا : ف رتداااالا

 :ومن أحاديثهفثحلابةث ف نبءة  ف شنة    

باا  ف ءفحاا  ااا  دماا  ااا  عباا  ل ااا  دااا ا، أااارر دماا  قااليف فخلقيااب ف بداا فابا: أااارر أاااء عماان ع

اااا   دااا  ف يقااالز، حااا نينل أمحااا  اااا  ف يبااال  اااا  فملبااالزك ف رتنااا ، قاااليف: حااا نينل د ااايب اااا  فملفااا ف  ف شاااانفث 

دااا    -ةيااين ف اا جليف -فخلايماا ، حاا نينل  اا يلا عاا  أيب فملفاا ف ، عاا  نةاا  ااا   اااب، قااليف عباا  ل: خياانج 

: " ااي  أحاا ق أشاا ه عدااى ف اا جليف داا  اااين  اايي"،  قااليف: "ه خياانج حاا  ه  نااء ، قااليف:  قااليف ز ااءيف ل

ًد  ان ًجاال دناال" ، مث قااليف: أااارث فثنااانا: قااليف: حاا نينل عداا  ااا  عماان ف اا فز (1)ةبااءا شاا يفق أحاابه إىل فملاا

ققااين، حاا نينل دماا  ااا   داا ،  قااليف ف اا فز ققااين: ااالف حاا ةث غنةااب داا  حاا ةث ف اااءزا عاا  فااا  فملفاا ف  

  (2)  اندو، دل نتبنل  إهه ع  أيب عب  ل ا   د  اب ا

 أ زاب  ال فخلقيااب حاا ةاًل فااان، ةفااليف: "أااارر ف فلضاا  أاااء اباان أمحاا  ااا  فحل اا  فحلنشاا ، حاا نينل  

أاااااء ف يباااال  دماااا  ااااا  ةيفااااءأ فث ااااي، حاااا نينل دماااا  ااااا  عبياااا  ل فملناااالابا، حاااا نينل د اااايب ااااا  فملفاااا ف  

أَْا ميااا ه ف نجااا  ذنااان   أيب ف اااواري عااا  جااالان قاااليف:  اااى ز اااءيف ل فخلايمااا ، حااا نينل  ااا يلا ف ااااءزا عااا  

ايميناااال،  ةدتحااااف ف  هااااَمليف،  أَْا ميشااااَ  ه نياااا   فحاااا ا،  أا رتاااا  ه نيااااءأ  فحاااا   ااااي  عدااااى ةنجاااال دناااال 

   (3)ش يف"

ند ، حا نينل ف فل اي اا  ا أارر أاء ابٍن اا  فاب  فحلالةاب يف بءةا ، حا نينل دما  اا  عبا  ل فحل ا" 

ن ا  دين ف، ح نينل د يب ا  فملف ف  فخلايم ، ح نينل  ا يلا عا  فثعمان عا  إاانفايي عا  عدفما ، اش

                                                           

    111، ص13( ف بد فابا، فخلقيب، أيب ابن، اتزةخ اد فاب، ج1)
    111، ص13(  فمل  ز ن  ل، ج2)
 ( 6844،  أانجل فث بلث ه  حيح فيلدً ؛ انقي )111، ص13( ف بد فابا، فخلقيب، فمل  ز ن  ل، ج3)
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َدااْ  َأَحاابه أَْا ةفاانأ ف فاانفا غـ اال نماال ناااويف ةديفاانأ  عدااى قاانفيفا فااا  أ  "قااليف:  عاا  ز ااءيف ل  عاا  عماان 

فمهال ج ة اح عنا مهل  انلاب عداى شانط ف شاين   ج خينجال ،  أقء  ح ةث عدفم  ع  عمان  احيح فإل "،عب 

،  قا  أ زاب ف قارفث فحلا ةث   با  يفااتمف ا اي ، قاليف (1)  ال شالا  سلع عدفما  اا  قاي  دا  عمان

   (2) "َدْ  َ نه ن أَْا ةفنأَ ف فنفَا غـ ل نمل أنويف ةديفنأ  عدى قنفيفا فا  أ  عب ": ف ن ءيف 

اا  عبا  ل اا  مناري، قاليف: حا نينل د ايب اا   ح ةاًل شانةً ل، ااء: حا نينل دما  ل َقْ  أَْ َزاَب  ل فا  دلج

فملفاا ف ، قااليف: حااا نينل إ اانفئي  عااا   اايي  ااا  د ااان  ، عاا  عبلةااا  ااا  زةلعاا ، عااا  زفةااً اااا  ااا ةج، قاااليف: 

فنشااف "ةاا ا  عدااى فااا  عماالز ةفااليف:  "،فحلمااى داا  ةاايْح جااانيي، ةباناب ااال يفملااليف" :ةفااءيف سيااب ف ناا  

ابااا  عدااى  ،  ذناان أَاه ف ن ااءيف (4) زاب ف قاارفث فحلاا ةَث ن َ اال،  قاا  أ(3) "ف باال ، زأ ف نياال ، إ اال ف ناال 

   (5)فا  نييملا   ي  عدى فا  عملز

نمل أ زاب  ل ف رتدلا ع اًبف د  فثحلابةث ف شنة  ، دنال دل جليف ه ابااءيف فحلمال : حا نينل ف فل اي اا  

أيب  اااديي، عااا  ابةنااالز ف باااءه حااا نينل د ااايب اااا  فملفااا ف  فخلايمااا ، عااا  فحل ااا  اااا   ااال ، عااا   ياااث اااا  

الَ  اداري إنفز،  دا   ": قاليف طال   ، عا  جالان أا ف نا   ًد ن يفا  ف ياء  ففاان ةام ةا ا ن فحلمه َداْ  نالا ةا

ًد  يفا  ف ياء  ففاان ةام َ داْ  عداى  ًد  يفا  ف ياء  ففاان ةام ةناْ ِاْ  حديدتال فحلمال ،  َداْ  نالا ةا نلا ة

                                                           

   ف قرفث، فحللةاب أيب ف فل ي  ديملا 247، ص2( فحللني ، فمل ت زك عدى ف  حيح ، اري   ، ابفز فملينة ، ج1)
    70، ص5 ، ج1982، 2ا  أمح ، فمليجي ف ببري، حتفيق مح ا ف  دف، ط

 ، ابفز ف بتب 1991، 1( ف ن لئ ، ف  ن  ف برى، حتفيق/عب  ف د لز  ديملا ف بن فزا   ي  ن ن ا ح  ،ط:2)
    70، ص5   ف قرفث ، فمليجي ف ببري،   71، ص5 بنلا، ج-ف يدمي ،اري  

، 1( فا  دلج ، فحللةاب فا  عب  ل دم  ا  ةوة  ف فو ةين،  ننل،  حتفيق/ اشلز عءفاب دين ف، ابفز فيي ، اري  ، ط3)
    140، ص5 ، ج1998

    274، ص4(  ف قرفث، فمليجي ف ببري، ج4)
    274، ص4فمل  ز ن  ل، ج  (5)
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أااء عي اى: االف حا ةث ح ا   غَنةاب ه نينةال دا  حا ةث طال    ،  قاليف (1) دلئ ٍا ةن فز عديال يفخلمان"

اا  أيب  اديي  ا     زيال ةَااين ه ف شا يف، قاليف فع  جلان إه د  الف ف ءجل، قليف دم  ا  إسلعي :  ياثن 

دم  ا  إسلعي : قليف أمح  ا  حنب :  َْيث ه ة ن ن حب ةال، نلا  يث ةنةاً أشايليف ه ةنةياال غاري ، ةدال ك 

  (2) ضي ء 

 ذنان  ال حا ةاًل فاان ةيمال  زاَب ه عظاي أاا  ف ناالز قاليف: حا نينل أااء ننةاب، حا نينل د ايب اا  فملفاا ف  

فخلايم ، ع  ة ي  اا  غاو فا، عا  أيب حالن ، عا  أيب انةانا زةيال قاليف: "ِضاْن ن ف بالِةِن داا  أنحاٍ "،  قاليف 

  (3) وا فثشجيي أاء عي ى: الف ح ةثق َحَ  ق،  أاء حلن  اء فثشجي ، فسل  دملا دءىل ع

 ق  أ زاب  ل ف قارفث  أحلابةاَث شانة ً  أاانى قاليف: "حا نينل أمحا  اا  شاييب ف ن الئ ، حا نينل دما  اا  

زفةً ف ني لاءزا، ح نينل د يب اا  فملفا ف  فخلايما ، عا  ابف اب ف قالئ ، عا  فثعمان عا  علدا  اا  عفبا ، 

ي، تَاااْوعين أَاه أاااَ  فينااِ  وندااءا  ةشااناءا  عاا  نةاا  ااا  أزقااي قااليف: قااليف زجاا ق داا  أااا  ف بتاالأ: اي أيف ف فل اا

ئاا  زجاا  ه فثناا   ف شاانأ  فيماالع  ف شاااءا"، لقااليف: "نيااي،  ف االا ن  اا  اياا   ِإاه َأَحااَ انْي  يانْيقَااى قااءا د

   (4) "اقنل قليف: ةإا ف لا ون  تبءا  ل فحللج   قليف: "حلج  أح اي َعَن ق ننةِح فمل ك، ةي من

 نينل أمحاا  ااا  شااييب ف ن االئ ، حاا نينل دماا  ااا  زفةااً ف ني االاءزا، حاا نينل نماال ذناان أةً اال، قااليف: حاا

د يب ا  فملف ف  فخلايم ، ع  ابف اب ف قلئ ، ع  فثعمن، ع  إانفايي، ع  مهل  اا  فحلالزث، عا  جنةان 

  (5) : تءضب  د ح عدى ا يلأنهل زأى ز ءيف ل

                                                           

، حتفيق/ نمليف ةء ف فحلء ،  - اء  ننل -(  ف رتدلا، أيب عي ى دم  ا  عي ى ا   ءزا، فيلدً ف  حيح 1)
   104، ص5ابفز ف بتب ف يدمي ، اري  ، بنلا، ج

      105، ص5( فمل  ز ن  ل، ج2)
   178، ص5(  ف رتدلا، فيلدً ف  حيح، ج3)
 ،  أانجل :أمح    ف ن لئ  178، ص5يجي ف ببري، ج(  ف قرفث، فمل4)
 (،  اء ح ةث دت ق عديل 3646،  أانجل فثدل  د دي  ف رتدلا انقي )341، ص1(  فمل  ز ن  ل، ج5)
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حل اند  حا نينل أااء ننةاب حا نينل د ايب عبا  ل ف  ذنن ف قرفث ح ةاًل فان، قليف: ح نينل دما  اا 

ةفااءيف: "َدااْ    ااا  فملفاا ف  فخلايماا  عاا  ة ااي  ااا  داانن   عاا  عقياا  عاا  نةاا  ااا  أزقااي أناال سااً ز ااءيف ل 

، نماال ز ى ف قاارفث حاا ةاًل شاانةً ل فااان ذناان  د اايب، قااليف: "حاا نينل أمحاا  ااا  (1)نناابن دااءه  ةيداا ب دااءه "

 الاءزا، حا نينل د ايب اا  فملفا ف  فخلايما ، عا  ابف اب ف قالئ ، شييب ف ن لئ ، ح نينل دم  اا  زفةاً ف ني

  (2) : "َدْ  ه ةنحي ف نلَ  ه ةَاْنمَحْل ل"ع  إسلعي ، ع  قي ، ع  جنةن قليف: قليف ز ءيف ل 

قااليف: حاا نينل إسلعياا  ااا  إ ااحل  ف  اانفج ف ني االاءزا، حاا نينل إ ااحل  ااا  زفاءةاال،  -أةً اال- أااارر 

  فخلايم ، ح نينل إ نفئي ، ع  سلك ا  حنأ، ع  قلاء  ا  فملنالز ، عا  أايال ح نينل د يب ا  فملف ف

ِاااْن ن يفِا"، إِ قااليف: أزأةااَب   اااءيف ل ز قااليف: جااليف زجاا ق إىل  ْا َجاااليفِث زجاا ق ةنةاا  أا وااااَل داال ، قااليف: "ذَني

ةَب ِإْا َنالَا ف   ادقلان يَفَعايِن  قليف: أزأةَب ِإْا ذَنهْنتنل يفا ةدي ةلنن، قليف: "ف تي  عديل يف  دقلا"، قليف: أزأ

قليف: "ف اتي  َداْ  حب انِتك ِدا  فمل ادم "، قاليف: أزأةاَب إا ج ر انث  قاليف: "ةَاَفلتِاْ  اب ا َدل ِاك أ  تفتا ، 

  (3)ةتبءا ِد  شا فيفِ ففانا"

   قاا  أ زاب حاا ةاًل شاانةً ل فااان، قااليف: حاا نينل دماا  ااا  عباا  ل فحل ااند ، حاا نينل دماا  ااا  عباا  ل ااا

ن  ، ع  عبلة  ا  زةلعا ، عا  زفةاً فاا  امنري، ح نينل د يب ا  فملف فاب، ح نينل إ نفئي ، ع   يي  ا  د 

، زأ ف ناااال ، إ اااال ف بااااب أذاااااب "عدااااى فااااا  نييماااالا، ةجياااا  ةفااااءيف:  ااااا ةج قااااليف: ابااااا  ز ااااءيف ل 

  (4)ف نل "

                                                           

    195، ص5(  فمل  ز ن  ل، ج 1)
    298، ص2، جن  ل(  2)
    315، ص20(  ف قرفث، فمليجي ف ببري، ج3)
   274، ص4(  فمل  ز ن  ل، ج4)
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ددااا  حااا نينل محااالاب اااا  حااا نينل عبيااا  ف يجدااا  حااا نينل جبااالزا اااا  فمل قاااليف: قااا  أ زاب حااا ةاًل شااانةً ل فاااان، 

 ا ق  (: ) ف قاليف ز اءيف ل) قليف:شييب ع   يي  ا  د ن   ع  عبلة  ا  زةلع  ع  زفةً ا  ا ةح 

  (1)(ت     بي  يفيًف د  ف  ءيف

نماال أاه د اايب ااا  فملفاا ف  ف شااانفث فخلايماا  تَاَ اانهاَب حباا ةث  يداا  ف فاا ز عاا  إ اانفئي ، ذناان ف قاارفث: 

باا  ل ااا  أيب ناياب ف فقااءفث، قااليف: حاا نينل د اايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا ، عاا  حاا نينل عداا ، قااليف: حاا نينل ع

: إ اانفئي ، عاا   اايي  ااا  د اان  ، عاا  داالزأ ااا  اب ز، قااليف: سيااب فااا  عماان ةفااءيف: قااليف ز ااءيف ل 

   قاااليف ف قااارفث: حااا نينل عدااا ، قاااليف: حااا نينل أااااء ننةاااب، قاااليف: (2)"ف تم اااءف  يداااَ  ف فااا ِز ه ف  ااابً فث فاااان"

د ايب اا  فملفا ف  فخلايما ، قاليف: حا نينل  ايي  ااا  اشاري، عا  قتالابا، عا   اديملا اا  َة الز، عاا   حا نينل

،  عا  جالان (3): "دل ا  ف نج   ف شِينك  ف ب ن إه تنك ف  اما"جلان ا  عب  ل، قليف: قليف ز ءيف ل 

اي عناا   أعظماااي ادااي  عدااى ف بحاان، مث ةبيااث  اانفاي  ةي تنااءا، ةاابعظمإ: "عاان  قااليف: قااليف ز ااءيف ل 

  (4) " ةتن

،  ج ةااان  اااالف (5)نباياااَن عداااى فانااال إاااانفايي أزااااً تبباااريف "   ذنااان حااا ةاًل شااانةً ل فاااان، ةيااال "ِإاه ف نااا  

  عجما  عقليف ف ب نا،  اء عقليف ا   فخلايم ،فحل ةث ع  فحل   ا   ل ، إه د يب ا  فملف ف  

يب ااا  فملفاا ف  فخلايماا ، عاا  فحل اا  ااا   اال ،  أااارر ف فل ااي ااا  ابةناالز ف بااءه، قااليف: حاا نينل د اا"

ةالحبامل،  فضاًيل عداى  ا لحامل  -ةياين ف نا  -ع  شيب ، ع  قتالابا، عا  أنا  اا  دل اك، قاليف: زأةتال 

: نبش  أقنن  أددح َقَ َدل، ةن ميِ    (1) "   ةنَبرِي

                                                           

   274، ص4(  فمل  ز ن  ل، ج1)
   1995دنشءزف  ابفز فحلند ،ف فلانا،  –(  ف قرفث، فمليجي فث    2)
    255، ص4(  ف قرفث، فمليجي فث   ، ج3)
 (  3035،  أانجل د دي انقي )255، صفمل  ز ن  ل  فيويف(  4)
    361 – 360، صن  ل  فيويف(  5)
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: حا نينل دما  اا  حا نينل دما  اا  عدا  اا  داا ا ف باءه، قاليف" ز ى  نل ف قرفث ح ةاًل فاان قاليف: 

 ديملا ا  اوةً ف بءه، قاليف: حا نينل د ايب اا  فملفا ف  فخلايما ، عا  أيب ديالذ، عا  أيب اشان جي ان اا  

ًد  إه   اال ذناابق أيب  حشاا ، عاا   اايي  ااا  جبااري، عاا  فااا  عباال ، قااليف: قااليف ز ااءيف ل  : "داال ِداا  داا

ًِدَ  َن هليف، إذف ذننهن ذَ  ، ج ةَن  الف فحلا ةث عا  أيب اشان إه أااء ديالٍذ، (2)نَن"ة يبلن ف  ين  اي  ف  ين ، إاه فمل

  اء  ديملا ا  أزقي  

نماال ت ااناب د اايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا  ان فةاا  حاا ةث فااان؛ قااليف: حاا نينل دماا  ااا  أمحاا  ااا  ف ءضاال  

ف تميم ، قاليف: حا نينل أااء ننةاب، قاليف: حا نينل د ايب اا  فملفا ف  فخلايما ، عا  إ انفئي ، عا  إاانفايي اا  

إىل ااين حليالا، ةجيا  ف بيبا   لجن، ع  رىي ا  اشل ، ع  جلان ا  عب  ل، قليف:  لز ز ءيف ل فملا

ادَ ل، مث قليف: "اي جالان اا  عبا  ل"، ةبتيتال، ةبز ادين حللجاٍ   ال، ةبتيتنال، ةفداب: إث قا  أتياتاي،   انيب  

، ةنجياااب إ يااال ةفداااب: إث قااا  نااالف  نااالف  ةداااي  باااين اشااا يف، ةنجيااابن  قداااب َ َيديااا  ج أةااااي ز اااءيف ل 

،  ج ةاان  ااالف فحلاا ةث عاا  إااانفايي ااا  دااالجن إه (3)أتيااتناي ة اانيب ناالف  ناالف، ةفااليف: "إث نناابن أ ااد "

نماال ذناان أاااء نياايي حاا ةاًل فااان قااليف: حاا نينل  ااديملا ااا    فخلايماا  إ اانفئي ،  ت ااناب ااال د اايب ااا  فملفاا ف  

زفةااً ف ني االاءزا، قااليف: حاا نينل د اايب ااا  فملفاا ف   أمحاا ، حاا نينل أمحاا  ااا  شااييب، قااليف: حاا نينل دماا  ااا 

فخلايم ، قليف: ح نينل ابف اب ا  ن ري ف قالئ ، عا  إسلعيا  اا  أيب ال ا  عا  قاي  اا  أيب حالن ، عا  عبا  

قااليف: "ه َحَ ااَ  إه ه فنينتاا : زجاا ق فات  لن داالًه، ة اادهقَل عدااى  ل ااا  د اايءاب، زةااً فحلاا ةث إىل ف ناا  

                                                                                                                                                                         

عب  ف نمح  أمح  ا  شييب، ف  ن  ف برى، حتفيق : عب  ف د لز  ديملا ف بن فزا    ي    (  ف ن لئ ، فإلدل  أيب1)
، 6   ف قرفث، فمليجي فث   ، ج66، ص3 ، ج1991، ابفز ف بتب ف يدمي ، اري  ، ، 1ن ن ا ح  ، ط

 (   5138 ، انقي )2001،  بنلا، اري  ، 1، أانجل ف بنلزا، ف  حيح، ابفز إحيليف ف رتفث ف ينيب، ط84ص
/ ف ف لع ، ف فلض  أيب عب  ل دم  ا   مد ، د ن  ف شالأ ،  89، ص6(  ف قرفث، فمليجي فث   ، ج2)

    24، ص2 ، ج1985، دً    ف ن ل  ، اري  ،  1حتفيق /: أمح  ا  عب  ف ي  ف  د  ،ط
    90، ص6(  ف قرفث، فمليجي فث   ، ج3)
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،  ذناان أةً اال: قااليف: حاا نينل عبياا  ااا  (1) زجاا ق فات  لن حبمااً ، ةاااء ةيماا   اال  نةَيدِيمنااال" ادبتِاال ه فحلااق،

دما  ف بشااءزا ف  انيلث، قااليف: حا نينل عباا  ل ااا  أيب غ الا ف  اانيلث، قاليف: حاا نينل د ايب ااا  فملفاا ف  

ةقااءفن عدااى فخلايماا ، عاا   اا يلا ف اااءزا، عاا  ديماان، عاا  ف وااانا، عاا  أناا  ااا  دل ااك، أاه ف ناا  ناالا 

،  ج ةاان  ااالف فحلاا ةث عاا  ف اااءزا عاا  ديماان عاا  ف وااانا عاا  أناا  ااا  دل ااك إه (2)ن االئل ادنْ ااٍ   فحااٍ "

 د يب ا  فملف ف  ف شانفث فخلايم ،  ق  ز ف  أاء نييي  ف نل  ع    يلا ف اءزا، ع  ديمن، ع  قتلابا 

قااليف ف قاارفث:  عاا  جاالان، عاا    ز ى  ناال د اايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا  حاا ةاًل عاا  ابف اب ف قاالئ ، قااليف:

  (3)ة دِي  ه نيءٍأ  فح ، دتءشيًحل ال" أيب  يي ، قليف: "زأةب ز ءيف ل 

 ق  أ زاب ف  فز ققين ح ةاًل قليف: ح نينل دم  ا  ف فل ي ا  نناناي، حا نينل أااء ننةاب، حا نينل د ايب 

ااالز ا، حاا نينل أااء اباان ااا  اا  فملفاا ف  فخلايما ، عاا  إ اانفئي ،  حا نينل ابعدااج ااا  أمحا ، حاا نينل دء ااى اا  

أيب شيب ، ح نينل عب  ل ا  مناري، حا نينل إ انفئي  عا  عالدن اا  شافيق، عا  أيب  فئا ، قاليف: "زأةابن عامالا 

ااا  ع االا ةتءضااب ةد اا  ة ةاال نياامً ،  غ اا   جااال نياامً ،  َدْ ااَمَا نياامً ،  ف تنشااق نياامً ،  غ اا  ذزفعياال 

ماال، مث غ اا  ق دياال نياامً ، مث اداا  أ االايل،  اداا  حليتاال نياامً ، نياامً ،  د ااح انأ اال  أذنياال ابلانمهاال  يفطنا

،   ظامال  اءفيف حنةًال حبانف"،  ح  غ    جال، مث قليف: زأةاب ز اءيف ل  ةَاَياَ  نل الا زأةتماءث ةيدابن

قاااليف دء اااى اااا  اااالز ا:  ه اااالف فحلااا ةث دءضاااً ةيااال عنااا ر  ااااي؛ ثاه ةيااال فهاتااا فيف اد ااا  ف ءجااال قبااا  

ل ،  قاا  ز ف  عباا  ف اانمح  ااا  دااا ا عاا  إ اانفئي   االف فإل اانلاب، ةباا أ ةياال يفمل م اا  فمل م اا   فه تنشاا

                                                           

، ابفز ف بتلأ ف ينيب ، 2ا  عب  ل فحللةاب، حدي  فث  يليف  طبفل  فث  يليف،، ط( فث  الث، أاء نييي، أمح  1)
     363ص 7 ،ج1967اري  ،

 ( 467(  أانجل د دي انقي )2)
     104، ص5( ف قرفث، فمليجي فث   ، ج3)
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 فه تنشاااال  قباااا  غ اااا  ف ءجاااال،  اتاياااال غ اااالا دل ااااك ااااا  إسلعياااا  عاااا  إ اااانفئي ، ةباااا أ ةياااال يفمل م اااا  

       (1) فه تنشل  قب  ف ءجل،  اء ف  ءفأ

ليف(، قاااليف: حااا نينل  اااديملا اااا  أمحااا ، فث ااا ي نيااايي ه )حديااا  فث  ياااليف  طبفااال  ء ز ى  ااال فحلااالةاب أاااا

حاا نينل دماا  فااا   حاا نينل أمحاا  ااا  شااييب   :  حاا نينل أاااء حلداا  جبداا ، حاا نينل أاااء اباان ااا  اومياا ، قااله:

زفةاااً   :  حااا نينل أااااء دمااا  اااا  حيااالا، حااا نينل ف فل اااي اااا  نناااناي، حااا نينل ف فل اااي اااا  ابةنااالز، قاااليف: حااا نينل 

عاا  فثعماان، عاا  نةاا  ااا   اااب، حاا نينل عباا  ل فااا   د اايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا ، حاا نينل ابف اب ف قاالئ ،

إا َاْدااَق أحاا ني  مااً ه اقاا  أداال ه " اااء ف  االاب  فمل اا    قااليف:  د اايءاب، قااليف: حاا نينل ز ااءيف ل 

مث ةباءا عدفا  داا  ذ اك، مث ةباءا د اد  داا  ذ اك، مث ةان خ ةيال ف ان  ،  -أ : ثزاي   يد -أزاي  ةءًدل 

ًدن  زاااً ندماال : أا ةبتااب عمدَاال،  أجدَاال،  زنقَاال،  شااف  أ   اايي ،  إاه  ل،مث ةبيااث ل تياالىل ددًباا مث ةاا

ف نجَ   ييم  ايم  أاا  فينا  حا  ةباءا دال اينال  ايناال غاري ذزفع ةي ابق عديال ف بتالأ ةييما  ايما  أاا  

لأ ةييما  ف نلز ةي ادال،  إنل  ييم  ايم  أا  ف نلز ح  ةباءا دال اينال  ايناال إه ذزفع ةي ابق عديال ف بتا

 ااحيح  اااب دت ااق عدياال، ز ف  فيمااً ف د ااري  -نماال ذناان-،  ااالف فحلاا ةث (2) ايماا  أااا  فيناا  ةياا ادال"

 ع  فثعمن  

نمل أ زاب  ل ح ةاًل فان،  ةيل: قليف: ح نينل د يب ا  فملف ف  فخلايم  ع  د ين ع   ي  ا  

أيف ابن د    بيف ف ن  "نا، قليف: عب  ف نمح  دن ًم، ع  أيب انة إانفايي ع   يي  ا  فمل يب ع  أيب

تءتن  قليف: قب  أَْا أر     بيف عمن د  تءتن  قليف: اي  أَْا أر ، ةفليف ثيب ابن: دادك عن ا دا  

، الف ح ةث غنةب (3)"ف لا أال حنبل  اء ةبتد  ف نءفة ،  قليف  آلان: أدهل أنب ةَيِمْدَب َعَمَ  فثقءاييف

                                                           

، 1ج  ،1993،علج ف بتب، اري   ، 3اا(،ف  ن  ، ط385( ف  فز ققين، شيخ فإل م  عدى ا  عمن،  )1)
    86ص

     365، ص7( فث  الث، أاء نييي، حدي  فث  يليف  طبفل  فث  يليف، ج2)
    172، ص3فمل  ز ن  ل، ج (3)
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ًم،  ز ف  شيبل ع   ي  ع  أيب  دم    يي  دن ًم،  ز ف  د  ح ةث د ين،   ي  عنامل دت 

   (1)د يب ا  فملف ف  فخلايم ، ع  د ين، ع   ي  ا   يي ، ع  أيب عب  ف نمح  دن مً 

 ذناان حاا ةاًل شاانةً ل فااان؛ قااليف: حاا نينل  ااديملا ااا  أمحاا ، حاا نينل أمحاا  ااا  شااييب   :  حاا نينل أاااء 

، قله: ح نينل دم  ا  زفةً   :  حا نينل دما  اا  دما ، حا نينل حلد  ا  جبد ، ح نينل أاء ابن ا  اومي 

إ ااحل  ف شااماتث، حاا نينل عدااى ااا  ف فل ااي ااا  ف   اا  حاا نينل عداا  ااا  حاانأ، قااله: حاا نينل د اايب ااا  

إا  با  ناا ٍي "، قاليف: فملفا ف  فخلايما ، حا نينل ابف اب عا  فثعمان عا  أيب  ال  عا  أيب انةانا عا  ف نا  

د  غاري  جال، ت انهاَب   حيح  اب، زنِ َا ع  ف ن  "  فاتبب ن ابعءيت ش لعاً  ثديت ثإابعءًا د تجلاً ،   

  (2)ال د يبق ع  ابف اب د  ح ةث فثعمن،  ز ف  غري ابف اب ع  فثعمن

نمل أ زاب  ل ح ةاًل، فان قليف: ح نينل أاء حلد  أمحا  اا  جبدا ، حا نينل دما  اا  إ احل  اا  اوميا ، 

نينل دم  ا  عد  اا  حباين، حا نينل ف فل اي اا  نناناي، حا نينل أيب ف بنارتا  ح نينل دم  ا  زفةً   :  ح 

 :  ح نينل إانفايي ا  عب  ل، ح نينل دم  اا  إ احل  ف اف ا ، حا نينل عبا  ف انمح  اا  زايا ف قالئ    : 

 حاا نينل إااانفايي ااا  عباا  ل، حاا نينل أاااء نياايي ااا  عاا ا، حاا نينل عداا  ااا  حاانأ، قاال ءف: حاا نينل د اايب ااا  

:  ف  فخلايما ، حا نينل ابف اب ف قالئ  عا  فثعمان عا  أيب  ال  عا  أيب انةانا، قاليف: قاليف ز اءيف ل فملف

أاتناااي أاااا ن ف ااايم  ااااي أز   أةلااا ًا  أز   قداااءيًف، فإلميااالا ميااالا،  فحلبمااا  ميلنيااا ،  ف ف اااءا  غدااااب ف فداااءأ ه "

 فثعمن دشاءز  ،  حيح د  ح ةث (3)"ف   فابة  أ حلأ فإلا ، قب  فملشن  ه زايي   د ن

                                                           

    73، ص3( فمل  ز ن  ل، ج1)
    364-363، ص7( فث  الث، أاء نييي، حدي  فث  يليف  طبفل  فث  يليف، ج2)
    363، ص فيويف (  فمل  ز ن  ل3)
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 قليف أاء نييي أةً ل: ح نينل دم  ا  محي ، ح نينل ف فل ي ا  ننناي، ح نينل د يب اا  أةاءأ، حا نينل 

عا  أايال،  ايب انابأع  عدفم  ا  دنني ، ع    ،د يب ا  فملف ف  فخلايم ، ع  ابف اب ف قلئ ، ع  أيب حني 

  (1) "ه نايزا قِر أندِيل  يتنبي ع  نايزا ف فبءز ةف  أذا حملم  " قليف: ع  ف ن  

نمل أ زاب فحللةاب أاء نييي أحلابةَث شنة   أانى ز فاال د ايب اا  فملفا ف  فخلايما ، قاليف: حا نينل أااء 

ابان ف قدحا ،  دما  اا  عبا  ل فحلل اب،   اديملا اا  أمحا  ه ولعا ، قال ءف: حا نينل دما  اا  عبا  ل 

قااليف  :عماان، عاا  أيب  اال ، عاا  أيب انةاانا، قااليففحل ااند ، حاا نينل أمحاا  ااا  ةااءن ، عاا   اا يلا، عاا  فث

ملااااهل اداااَق ل فخلداااَق نتاااب ه نتااالٍأ َنتَابَااالن عداااى ن ِ ااال ةااااء دنةاااءع حتاااب ف يااان : إاه زمحااايت ": ز اااءيف ل 

دشاااءزق ِدااا  حاا ةث ف ااااءزا،  ز ف  عناال  نياااً،  د اايب اااا  فملفاا ف  فخلايمااا ،  أاااء أمحااا  "  تددااب غ ااا 

  (2) ف واريا،  قبي   ه فانة 

نمل ذنن ح ةاًل شنةً ل فان؛ قليف: ح نينل  ديملا ا  أمح ، ح نينل أمح  اا  شاييب   :  حا نينل أااء 

حلد  ا  جبد ، ح نينل دم  اا  زفةاً، حا نينل د ايب، حا نينل ابف اب ف قالئ ، عا  فثعمان، عا  أيب  ال  

 " ف بباارَي  ذف فحللجاا جتااءن ف ه ف  ااما؛ ةااإا ادَ بااي ف  ااييَف   " :أيب انةاانا، قااليف: قااليف ز ااءيف ل  عاا 

ج ةاااان   عااااا  ابف اب إه د ااااايب  اااااا  فملفااااا ف   اداااااري اااااالف فإل ااااانلاب،  فحلاااا ةث  اااااحيحق  اااااابق عااااا  ف ناااا  

اا  شااييب   :  حاا نينل أااء حلداا ، حاا نينل  فخلايما ،،  قااليف أةً اال: حا نينل  ااديملا ااا  أمحا ، حاا نينل أمحاا 

ملفا ف  فخلايما ، حا نينل ابف اب ف قالئ ، أاء ابان اا  اوميا ، قاله: حا نينل دما  اا  زفةاً، حا نينل د ايب اا  ف

إذف ننااتني نيمنياا  ةاام ةتناالجى فنيناالا اب ا "قااليف:  حاا نينل فثعماان، عاا  أيب  فئاا ، عاا  عباا  ل، عاا  ف ناا  

  حيحق  ابق د  ح ةث فثعمن، ز ف  عنل ع ا  "  لحِبامل؛ ةإا ذ ك رونل

                                                           

    367، صويفن  ل  في( 1)
    87، ص7( فمل  ز ن  ل، ج2)
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ي  ل ا  دء اى، حا نينل فثعمان  ح نينل أاء ابن ا  اماب، ح نينل فحللزث ا  أيب إ لد ، ح نينل عب

   ز ى أاااء نياايي أةً اال: حاا نينل  ااديملا ااا  أمحاا ، حاا نينل أمحاا  ااا  شااييب:  حاا نينل أاااء حلداا  ااا  (1)داداال

جبد ، ح نينل أاء ابن ا  اومي ، قاله: حا نينل دما  اا  زفةاً :  حا نينل أااء دما  اا  حيالا، حا نينل ف فل اي 

 نينل د اايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا ، حاا نينل ابف اب ف قاالئ ، عاا  ااا  ننااناي، حاا نينل ف فل ااي ااا  ابةناالز، قااله: حاا

 ااء ه ابا  ف بيبا ،  ااء ةفاءيف:  فنتايابن إىل ف نا  "فثعمن، ع  فملين ز ا   ءة ، ع  أيب ذز، قاليف: 

اي فثا ن ا  زأ ف بيبا   قداب: َدا  أ  لاك اي ز اءيف ل  قاليف: ااي فثناان ا أداءًه، إه َداْ  قاليف ابالف 

ابي ننلهَتااال إهه إقاااليف:  ف ااالا ن  ااا  ايااا  ، ه مياااء ن زجااا ق ةيااا ع   ابااالف  ابااالف، مث ااااًم أ  افااانًف أ  غنًمااال ج ةااا

ً   ا لةااال، ندماال ذاااب  انفااال زجيااب أن جااليف  ةااء  ف فيلداا  أعظااَي َداال تبااءا  أسناال، تنقحاال افن  اال،  تقاا

ز ف  ف نااال  عااا     اااالف فحلااا ةث  ااااب دشااااءز دت اااق عديااال، (2)" هاااال، نااال ك حااا  ةانْفَ اااى اااا  ف نااال أن 

 فثعمن 

اان، قاليف: حا نينل  ااديملا اا  أمحا ، قاليف: حاا نينل ف فل اي اا  دما  ف اا هيف، فنمال ذنان حا ةاًل شاانةً ل 

قليف: ح نينل د يب ا  فملف ف  فخلايم ، قليف: ح نينل إ نفئي  ع  أيب ح  ، عا  ف شاي ، عا   اءة  اا  

ز ف  د اايب ااا  فملفاا ف   " ضااً أ اابي عاا   ااب  فحلنةاان إه دء  غ داا ، عاا  عماان، قااليف: " ااى ز ااءيف ل 

  (3) فخلايم ،  أاء أمح  ف واريا، ع  إ نفئي ،  ز ف  قتلابا ع  ف شي 

 نمااال أ زاب  نااال ف نهَ ااالئ  حااا ةاًل شااانةً ل ز ف  د ااايب اااا  فملفااا ف  فخلايمااا  ه ف رتغياااب ه داااءفها عدااا 

 يب ا  فملف ف ، قاليف: "حا نينل ةقان  ف رتايب د  ديلابفتل، قليف: أارث الز ا ا  عب  ل، قليف: ح نينل د

ف ق يا ،  أااارر أااء ابف اب، قاليف: حا نينل دما  ااا   اديملا، قاليف: حا نينل ةقان، عاا  أيب  أيب اا  ادي ا ، عا 

ًَ ز ااءيف ل "ف ق ياا  عاالدن ااا   فئداا ، قااليف:  اا  وااً عداا  ف ناال  ه ف نحباا ، ةفااليف: أنشاا ن يفا ناا ه فداان  سَِ

                                                           

  ن  ل  فيويف  ف   ح  ( 1)
  ن  ل  فيويف  ف   ح  (  2)
    176، صن  ل  فيويف( 3)
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، ةشاا  ف أَاه ز اءيف ل ةفءيف ةء  غ ةن اي دل ساً  ةفال  أ قاليف ةاء  غا ةن ااي: أ  اتني تيدماءا َأثيِ  ر ق

، ةفليف: َدْ  ننابن داءه  ةيدا ب داءه ، ف د اايه  فيف َدا   ًدن  ِد  أن  اي   اء قلئي، مث أال اي  عد ٍي أَْ ىَل يفمل

ةاا  ااا  أزقااي، ةبارتناال، قااليف أاااء ف ق ياا : ةننجاابن  ه ن  اا  دناال شاا يفق، ةدفياابن ن    فه ،  عاالاِب َداا  عاالابف "

    "(1)ةفليف: أ  دل تنبن  أر سيتل د  ز ءيف ل 

 دااا  فثحلابةاااث ف نبءةااا  ف شااانة   ف ااايت ز فاااال د ااايب اااا  فملفااا ف  فخلايمااا  دااالز ف  ف بيافااا  ه )شااايب 

 فإلمياالا( ه يفأ: نيااي ل ف اايت أعقلااال  دبشاان   ااب شاابنال، قااليف: أااارر أاااء عباا  ل فحلاالةاب،  دماا  ااا 

دء ى،  أاء ابن أمح  ا  فحل   ف فلض ، قل ءف: ح نينل أاء ف يبل  دم  ا  ةيفاءأ، حا نينل أااء ف بنارتا 

عباا  ل ااا  دماا  ااا  شاالنن، حاا نينل د اايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا ، حاا نينل  اا يلا ااا   اايي  ف اااءزا، عاا  

ليف: جياا  ةااياي قاا "جياا  ةاايبي أنبيااليف" ااديملا ااا  دااانفا فثعماان، عاا  جملااا  ااا  جاار، عاا  فااا  عباال : 

قاليف: ف الة  ااي اا   " فاتني دل ج ةً  أحاً ف دا  ف يالمل  "قليف: فملنأا  فخللاب ،   " جيدبي ددءًنل"أنبيليف،  

    (2)دللء ابانف يي ة

نمل ذنن  ل ح ةاًل شنةً ل ه يفأ ف تءفضً، قليف: أارر أاء عب  ف نمح ، ح نينل دما  اا  عبا  ل اا  

ل ااا  شاري ةل، حاا نينل إ احل ، حاا نينل د ايب ااا  فملفا ف  فخلايماا ، حاا نينل دما  ااا   ابيح، حاا نينل عبا  

إ اانفئي  عاا  أيب إ ااحل ، عاا  أيب فثحااءص عاا  أيب عبياا ا، عاا  عباا  ل قااليف: ناالا فثنبيااليف ة ااتحب ءا أا 

 (  3)ةدب ءف ف  ءف،  ردبءف ف شلا،  ةننبءف فحلملز

نة   ف اايت ز فااال د اايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا ، ا قاا  أ زاب فحلاالني ف ني االاءزا عاا اًبف داا  فثحلابةااث ف شاا

قليف: "ح نينل عدا  اا  دما  ف فنشا ، حا نينل فحل ا  اا  عدا ، حا نينل د ايب اا  فملفا ف  فخلايما ، حا نينل 
                                                           

، ابفز ف بتب ف يدمي ، 1(  ف ن لئ ، ف  ن  ف برى،حتفيق /عب  ف د لز  ديملا ف بن فزا   ي  ن ن ا ح  ، ط1)
    134، ص2، ج1991اري  ،  بنلا ، 

، ابفز ف بتب 1ف بياف ، أاء ابن أمح  ا  فحل  ، شيب فإلميلا، حتفيق/ فا  الجن دم  ف  يي  نغدءيف، ط(  2)
    340، ص2   ف ني لاءزا، فمل ت زك عدى ف  حيح ، ج150 – 149، ص5 ، ج1990ف يدمي ، اري  ، 

    52، ص5(  ف بيفا ، شيب فإلميلا، ج3)
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 حك ٱُّٱ ، "ه قء اال تياالىل:ااا  ناياا ، عاا  دل ااك ااا  ح اا ، عاا  أاياال، عاا  عداا    اا يلا، عاا   اادم

 حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك

ادي   فا  فاب  ف لا قت  أال "  االف حا ةثق  احيحن فإل انلاب،  ج إ: قال ، ٢٩فصلت:  َّ  من خن

ماا  ااا  إ ااحل  ف اف اا ، ،  ذناان حاا ةاًل فااان قااليف: أااارث دماا  ااا  ةيفااءأ فحلاالةاب، حاا نينل د(1)خينيجاال 

، ح نينل إ نفئي ، ع  عاملا اا  فملداريا، عا   الج عا  ، ح نينل د يب ا  فملف ف  فخلايم نةبن  أاء ح نينل

ا  زجا ق رمداين إىل قءدال؛ ةاإا "ةينض ن َ ل عدى ف نل  يفملءقف، ةيفءيف:  جلان، قليف: نلا ز ءيف ل 

  ااا  عناا  قءِدااك"بات  زجاا ق داا  مهاا فا، ةفااليف: أر  ةفااليف:   قااليف: ةاا"قنةًشاال قاا  دنيااءث أَْا أاديااَر ناامَ  زيب

  أا خي انَ  قءدنال، ةفاليف: فيت قاءد  ا  ب ل: "ِد  أة  اء " ةفليف: ِد  مه فا  مث إنال اشا ،قليف: نيي "،دني ق 

  ااالف حاا ةثق (2) ةاالنقدق، ةجااليف  ةاا ن فثن االز ه زجااب  ةاابارناي، مثنه أَْ َفاالَك ِداا  عاالِ  قلاااٍ   قااليف: "نيااي"

 يحق عدى شنط ف شين   ج خينجل   ح

نمل أنل ق  ز ى ح ةاًل فان  ل، قليف: "ح نينل أاء ف يبل  دم  ا  ةيفاءأ، حا نينل أااء ف بنارتا عبا  

ل ا  دم  شلنن، ح نينل د يب ا  فملف ف  فخلايم ، عا   ا يلا، عا  ةوةا  اا  ةوةا  اا  جالان ف شالد ، 

 ب ااا  د اادم  ف  ااانا، أناال قااليف: ناالا ز ااءيف ل عاا  دبحااءيف، عاا  ناياب ااا  جلزةاا  ف تميماا ، عاا  حبياا

 الف ح ةثق  حيحن فإل نلاب  ج خينجل  ( 3) "ةن   ف ادث اي  فخلم 

ذناااان  ناااال فااااا  حباااالا حاااا ةاًل ز ف  د اااايب ااااا  فملفاااا ف   -ه فمل ااااح عدااااى فخل اااا  - ه يفأ ف ءضااااءيف 

اا  أةاءأ، حا نينل د ايب  فخلايم ، قليف: أارر دم  ا  إ احل  اا  إاانفايي داءىل نيفياف، حا نينل شاييب

                                                           

   341، ص2، ج(  ف ني لاءزا، فمل ت زك عدى ف  حيح 1)
    669، ص2ج ،عدى ف  حيح  ف ني لاءزا، فمل ت زك( 2)
    145، صفمل  ز ن  ل  فيويف(  3)
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اا  فملفا ف  فخلايما ، حا نينل ابف اب ف قالئ ، عا  فثعمان، عا  إاانفايي، عا  مهال  اا  فحلالزث، عا  جنةان ااا  

  (1)"ة يدل أنل تءضيب  َدَ َح عدى فخلن هْ ،  قليف: زأةبن ز ءيف ل  "عب  ل 

فخلايماا ؛ دنااال: ه يفأ ااا  فملفاا ف  فز فااال د اايب   نماال ذناان  ناال د ااديق ه  ااحيحل أحلابةااث شاانة 

 :    َداااْ  ةَاااانهَ  أداااَن فمل ااادم   ااااء جمتماااً، قاااليف: أاااارر أمحااا  اااا  اااانف  حااا نينل حبااالا، حااا نينل أااااء عءفنااا

 حا نيين ف فل ااي ااا  ننااناي، حاا نينل عبياا  ل ااا  دء ااى عاا  شاابيلا   :  حاا نينل إ ااحل  ااا  إااانفايي، أااارر 

 نيين حجالج، حا نينل عالز  ااا  ف   ا ، حا نينل محاالاب د ايب اا  فملفا ف  فخلايماا ،  حا نينل إ انفئي    :  حاا

ةفاءيف:  ا  نة ، ح نينل عب  ل ا  فملنتلز  زج  سهل ، ندااي عا  ناياب اا  عمقا  عا  عنةجا ، عا  ف نا  

ًق -زفاَب أَْا ة نيَ  أدَن ال  فثد  أنل  تبءا انل   انل ، ةَمْ  "إ   (2) "ةلقتدء ، نلئًنل َد  نلا - ا  وي

ًد ، ةيمل ة ايبل ِدا  دانض أ  حاوا أ  حناء ذ اك حا  ف شاءن   أ زاب  ل ح ةاً  ل شنةً ل فان ه نيءفأ فمل

ةشاالنال، قااليف: حاا نينل عبياا  ل ااا  دياالذ، أااارث أيب   :  حاا نينل فااا  فملاااث  فااا  اشاالز، قااله: حاا نينل فااا  

ثعماان: ند اااي عاا  شاايب ، عاا  ف  -ةيااين: أيف جي اان-أيب عاا ا   : حاا نيين اشاان ااا  ال اا ، أااارر دماا  

اباان ااا  رةااً،  حاا نينل عباا  ف اانمح :  حاا نينل فااا  منااري، حاا نينل د اايب ااا  فملفاا ف ، نممهاال عاا   أاااء حاا نيين 

داال " اا يلا، عاا  فثعماان ج اانلاب جنةاان، عاا  فثعماان عاا  أيب  فئاا ، عاا  د اان  ، قااليف: قل ااب علئشاا : 

   (3) " جًيل -دبلا ف ءجل-"،  د  ز فة  عاملا زأةبن زجًم أش  عديل ف ءجً د  ز ءيف ل 

 ز ى  ل فإلدل  أمح  ا  حنبا  ه د ان  ، قاليف: حا نينل د ايب اا  فملفا ف ،  حجا  اا  فملااث، قاله: 

: إاه ز اءيف ل   ح نينل إ نفئي ، ح نينل عب  ل ا  ع ام  ف يجدا ، قاليف سياب أيف  ايي  فخلا زا ةفاءيفن

ةاااما، ةفاااليف: أر، قاااليف: "أدااا "، مث جاااليف زجااا ، أاااال ف نفةاااَ  ةاوهاااال، مث قاااليف: "َداااْ  واااالنال حبفِياااال"  ةجاااليف 

                                                           

، ابفز ف بتب ف يدمي ، اري  ،  بنلا، ، 1عميف ف  ة  عد ، فإلح لا ارتتيب  حيح ا  حبلا، ط –(  فا  ادبلا 1)
  313، 2، ج1987

    191، ص6 ، ج1995  ، (   حيح د دي، اشن  ف نء ا، ابفز ف  بن، اري 2)
    108، ص8(   حيح د دي، ج3)
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، ااالك اي عداا "، ةاالنقدق " :ةفااليف: "أداا "، مث قااليف ف ناا    ف االا َناانهَ   جااَل دماا  ثعقينيااال زجااامً ه ة اان 

  (1) ح  ةتح ل عديل اير  ة ك،  جليف ايجءهتمل  ق ة مهل، قليف د يب: ايجءهتمل  ق ة ال

حاا نينل د اايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا ،  دماا  ااا   االاق قااله: حاا نينل  ذناان حاا ةاًل شاانةً ل فااان، قااليف: 

أر  أيب  جااا ا،  اقاااب عدااا   إ ااانفئي  عااا  أيب فيءةنةااا  أاه ديااا  اااا  ةوةااا ، قاااليف: يفةيااابن ز اااءيَف ل 

ةءضاااايال عنااا  زجاااا  ه فمل ااااج ،  ةااابنبحين،  ال اااامبن إ يااال ةباااالا أيب ةوةاااا  اااانج ااااا رنري ةت ااا    اااال،

 ااك داال نءةااَب اي "ةفااليف:  يف:  ل داال إايك أزاب ن  اال، ةنل اامتنل إىل ز ااءيف ل ةبااالهتل ةبتيتاال  اال، ةفاال

  (2) "ةوة ،   ك اي دي  دل أال َ 

نمل أ زاب  ل ح ةاًل شنةً ل فان؛ قليف: "ح نينل د يب ا  فملف ف  فخلايم ، قليف: ح نينل إ نفئي  ع  

نيف نلا ةنَ دي ، قل ب: نلا    ، قليف:  ب بن علئش  ع   ما ز ءيف لع  أايلفملف ف  ا  شنةح، 

   ق  أ زاب فحل ةث ف شنةف ن  ل   ب  دً ايا فهاتمف؛ (3)"ةنَ دِي  فدجري، مث ة د  اي ال زنيت 

ًن قب  َأْا خينج، قل ب: "نلا ة د  ف ننيت  قب   قليف: عن دل  ب بن علئش : َدل نلا ز ءيف ل  ة ن

  (4)َتَ ءهَك"ف  جن، مث خينج إىل ف  ما، ةإذف اباَ  

ابلز عمهل  ب عدى فث  ياليف ِدا  ف اتلملز ف ن اليف أن  اا  إذف أزفاب ف عفاَ  ف نبال  عدايا ؛  ه ذنن فث

قااليف فااا  حباالا: أااارر عباا  ل ااا  دماا  فثنابا، حاا نينل إ ااحل  ااا  إااانفايي، أااارر د اايب ااا  فملفاا ف  

قاااليف:  أيب انةااانا، عااا  ز اااءيف ل   فخلايمااا ، حااا نينل نفئااا ا، عااا  دمااا  اااا  عمااان ، عااا  أيب  ااادم ، عااا

  (5)"تنْ َتْبَدنن ف يتيم ن ه ن  ال، ةإا َ َبَتْب ةاء زضلال،  ِإْا أََاْب َةم جءفَن عديال"

                                                           

، 3 ، ج-(  فا  حنب ، فإلدل  أمح  ا  حنب  أاء عب  ل ف شيبلث، فمل ن ، دً    قنطب ، ف فلانا، )اب ط( ))اب1)
   470ص

    470، ص3(  فمل  ز ن  ل، ج2)
 249، ص 43فمل  ز ن  ل، ج  ( 3)
 254، ص6ن  ل، ج ( 4)
    160، ص2لا، فإلح لا، ج(  فا  ادب5)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



104 

 

 ذنن فا  حبلا أةً ل: أارر عب  ل ا  دم  فثنابا، قليف: ح نينل إ حل  ا  إانفايي، قليف: 

فئ ا، ع  دن ءز، ع  إانفايي، ع  عدفم   فث ءاب، ع  أارر د يب ا  فملف ف  فخلايم ، قليف: ح نينل ن 

عب  ل أاه زجًم أات  ة ب ل َع  زج  تو هَج فدنأًا ةملَ  عنال  ج ة ا   ل،  ج ة نض دل، ةدي ةف  شيًلل 

ى دل   ف   َزابهاي شانًف، مث قليف: أقءيفن انأٍا؛ ةِإْا َنلَا  ءفيًف ةِمَ  ل،  ِإْا نلا اقًب ةِم  ِقَبِد ، أَزَ 

ن لئال،  ه  ن   ه شق ،  عديال ف ي ا  دل فملريفث، ةفل  ةما فثشجي ،  قليف: "ق ى ز ءيف ل 

 "(1)ه ان ع انب  فشق يا  ذ ك، قليف: ة ن  عب  ل ال ك،  َنباهَن   

عا ، حا هَث اال  : ذنن  نل فحللةاب أاء ف فل ي  ديملا ف قرفث ح ةاًل شنةً ل عا  ف وزفي ه د ن  ف شلد

أاااء ننةاب، حاا نينل د اايب  قااليف: حا نينل دماا  اا  عباا  ل فحل ااند ، حا نينل فخلايماا ،د ايبن ااا  فملفا ف  

َداْ  نلناب ": واري، ع  جالان، قاليف: قاليف ز اءيف ل ف ا  فملف ف  فخلايم ، ح نينل  يي  ا  اشري ع  أيب 

  (2)" ل أزضق ةديوزعال أ   يمنح أال 

قاليف: حا نينل د ايب  فخلايما ،ف باءه حا ةاًل شانةً ل، ز ف  د ايب اا  فملفا ف    بينمل أ زاب فا ن أيب ش

إذف تءضهابَ ف نجا ن، مث ذااح شالًا ج ةفقاً ذ اك "ا  فملف ف  فخلايم ، ع  نفئ ا، ع  دداريا، عا  إاانفايي قاليف: 

  (3)"ْا ج ة بل اب ق َةم ش يَف َعديلإِ طاءز ،  ِإْا َأَ لاَلن اب ق َغَ َدلن،   

ةاًل شنةً ل فان عن  ن ءف ف شم ؛ قليف: ح نينل د يب ا  فملف ف  فخلايم ، قاليف: أاارر  ذنن ح 

 نفئاا ا، قااليف: قااليف ناياب ااا  عمقاا ، سياابن فملدااريا ااا  شاايب ، ةفااءيف: فنب اا ب ف شاام  ه عااا  ف ن ااءيف 

                                                           

    159، ص3، جفمل  ز ن  ل(  1)
  ، دً  1اا(، د ن  ف شلدي ، حتفيق مح ا عب  ف ي ، ط 360(  ف قرفث، ديملا ا  أمح  ا  أةءأ،   )2)

    86، ص4 ،  ج1996ف ن ل  ، اري  ،  بنلا، 
فثحلابةث  فف ز، حتفيق / نمليف ةء ف فحلء ، (  ا  أيب شيب ، أاء ابن عب  ل ا  دم  ف بءه، فمل نف ه 3)

    182، ص1اا، ج1409، 1دبتب  ف نش ، ف نايض، ط
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مااَن فةتاالا ِإاه ف شاامَ   ف ف": ةااءَ  داال  إااانفايي، ةفااليف ف ناال : فنب اا ب ملااء  إااانفايي  ةفااليف ز ااءيف ل 

  (1)"ِد  فاي  ل، ه ةنب  لا ملء  أح   ه حليلتِل، ةإذف زأةتمءال ةلابعءف ل   د ءف ح  تنبشف

نمال أنال ذنان حاا ةاًل شانةً ل فاان  ال؛ قااليف: حا نينل د ايب اا  فملفاا ف  فخلايما ، حا نينل دنا يف، حاا نينل 

إاه ف  هاْفَ   يانانَفغي ": ز ءيف ل فحل   ا  فحلبي، ع  أسليف انب علا ، ع  أايال ع  عد ، قليف: قليف 

؛ ةإث أابادبن أاءةك فينا ، قاليف: ةيجرتمهال أزاًَزاهل ِإَذف اَبَاَ  أَاَءف  ف نلز ح  ةانَفليَف: أَة ال ف  ف  فملنفغين َزاهل، 

  (2)"ا نز  ح  ةنْ ِاَدانمل فين 

  فا  جنةج، عا  أيب ف اواري اا   قليف أةً ل: ح نينل د يب ا  فملف ف  فخلايم ، قليف: ح نينل دن يف، ع

َدااْ  َناالَا  اال نياامث اناال  ة اار عدااى َ اانهفئِا  ": عماان  ااا  نبااالا، عاا  أيب انةاانا قااليف: قااليف ز ااءيف ل 

 ضنهفئِا  أاَْبَاَدلن لن فين  ا    زمحتل إايا ، قليف ف نج :  فانتلا، قليف:  فانتلا، قليف زج :   فح ا، قاليف: 

بن، قاليف: حا نينل د ايب اا  فملفا ف  فخلايما ، عا  عبندا  اا  عمالز، عا  إاي  ،  ح نينل أاء ا(3)"  فح ا

  (4): "َدْ  َ  ه عدينل ف  يف ةدي  ِدنهل"ا   دمل، ع  أايل، قليف: قليف ز ءيف ل 

نمال ذناان حاا ةاًل شاانةً ل فااان؛ ةفااليف: حاا نينل د ايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا ، قااليف: حاا نينل إ اانفئي ، عاا  

 اال  فحلن اا ، عاا  أيب  اايي  فخلاا زا  أيب انةاانا، قااله: قااليف ز ااءيف ل  عاا  أيبأيب  اانلا ضاانفز ااا  داانا، 

 :"ل:  اابحلا ل،  فحلماا  ا،  ه إ اال إه ل،  ل أناار  مث قااليف: َدااْ  ِإاه ل ف ااق ى ِداا  ف باام  أَْزاَاًياا

 أنار، ةماا  ذ اك،  دا  قَليَف:  بحلا ل ننِتَب  ل عشن ا ح ن ،  حن ه عنل عشن ا  يل ،  َدْ  قاليف: ل

  ،قاليف: ه إ ال إه ل، ةمااا  ذ اك،  داا  قاليف: فحلماا  ا زأ ف يالمل  ِدااْ  ِقبَاِ  نَاْ ِ اال ننتِاَب  اال نيمنياءا ح اان

                                                           

    219، ص2(  فمل  ز ن  ل، ج1)
    37، ص3( فمل  ز ن  ل، ج2)
    222، ص5(  ن  ل، ج3)
  556، صن  ل  فيويف (4)
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   قليف: نل ك ح نينل د يب ا  فملف ف  فخلايم ، قليف: ح نيناال أااء ااميف، عا  (1)" حن ه عنل نيمنيءا  يل 

ْ  ه أدلنَ   ل":  قتلابا، ع  أن  قليف: قليف ز ءيف ل
َ
،  أ زاب ح ةاًل شانةً ل ز ف  د ايب اا  (2)"ه إميلا مل

فملف ف  فخلايم  ع  فإلميلا، قليف: ح نينل د يب ا  فملف ف  فخلايم ، قليف: ح نينل عبندا  اا  عمالز، قاليف: 

:  ااب بن ز ااءيف ل  داالذف : حاا نيين أاااء ندياا ، عاا  دل ااك ااا  دننياا  ف وداالث، عاا  أاياال، قااليف: قااليف أاااء َذزٍي

فإلمياالان يفا"، قااليف: قدااب: اَي ناا ه ل، أََ  َدااً فإلمياالِا عماا ق، ةفااليف: "تنضااخ : "ةانْنِجاا  ف يبااَ  ِداا  ف ناالز  ةفااليف

  (3)"ممهل زنقك ل"، أ  "ةنضخ ممهل زنقل ل

ث ه َداال ذََناانَ ن ف قاارف -أةً اال– داا  فثحلابةااث ف نبءةاا  ف شاانة   ف اايت ز فااال د اايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا  

)د ن  ف شلدي (، قليف: حا نينل دما  اا  عبا  ل فحل اند ، حا نينل أااء ننةاب، حا نينل د ايب اا  فملفا ف  

دال ": فخلايم ، ع   يي  ا  اشري، عا  قتالابا، عا   اديملا اا  ة الز، عا  جالان قاليف: قاليف ز اءيف ل 

  (4) "ا  ف نج   ف ب ن  ف شنك إه تنك ف  ما

ع  دم  ا  إاانفايي، عا  عاءا اا  عبا  ل اا  عتبا  اا  د ايءاب،  فخلايم ، ز ى د يب ا  فملف ف  

ًدٍ  خيانجن دا  عينيال ابديا ق ِدا  اشايِ  ع  عب  ل ا  د يءاب، قليف: قليف ز ءيف ل  ع  أايل، : "َدل ِد  د

،  ز ف   اديملا (5)" نالزةت يب شيًلل ِد  حاني  جِاال إهه َحنهَدال ل عداى ف   ِإْا َنلَا داَ  زَأِ  ف ليفِأ ا  ل ا

اا  إاانفايي، عا  عاءا اا  فا  اميف، ع  دم  ا  أيب مح ،  ز ف  د يب اا  فملفا ف  فخلايما  ، عا  دما  

 عب  ل   

 اْاا   فحل اا  ةااءن ، اْاا  دااناي إ اانفئي ةت ااح مماال  اابق أا د اايب ااا  فملفاا ف  قاا  ز ى عاا  عاا اب نبااري 

  عبندا  جانةج، اا  فملدك  عب  ف اءزا،    يلا ق فد ،  ا  نفئ ا ف قلئ ، ن ري ا   ابف اب ح ، ْا   ل 
                                                           

    139، ص6( فا  أيب شيبل، فمل نف ، ج1)
    156، ص6(  فمل  ز ن  ل، ج2)
    189، صن  ل  فيويف(  3)
    66، ص2(  ف قرفث، د ن  ف شلدي ، ج4)
   149، ص1(  ف بياف ، شيب فإلميلا، ج5)
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 محيا  أيب اْا   دما  ة ال  ، اْا   دبالزك ادي ا ، اْا   ةقان غاو فا، اا   ة اي  أن ، ا   عمنفا عملز، ا 

 اا  ف يبال  اا   أمحا  فحلا ف،، ابف اب اا  أمحا  عنال ز ى قا     غارياي حني ا   أيب نا ف ،  اا   د ين فمل ث،

 ح االا، ااا  دباان  ااا  فحل اا  ف  اابل  ااا  دماا  ااا   جي اان زفاءةاال، ااا   إ ااحل   رتنااى،ف فملباالزك ااا  محاالاب

 عبا  ف بنارتى  أااء ف  انة يث، أةاءأ اا   شييب ف دنمى، ف نايً ا   محي  ف ب قلدى، عي ى ا   فحل  

 رتىف بناا أىب ااا  نيفا ااا  ف اانمح  عباا  اباان  أاااء شاايب ، أىب ااا  دماا  ااا  ل عباا  اباان  أاااء شاالنن، ااا  ل

 اا   عدا  فثمحان، جي ان اا  عدا  م محيا  اا   عبا  ف قن ء اى،  ام  اا  دما  ا  ف نمح   عب  ف قلئى،

  دلجل  فا   ف ن لئ   ف رتدلا د دي  ل ز ىنمل    ف بءىف ابةنلز ا  ننناي ا   ف فل ي فث ابى، حبيي

 

 أبو جعفر حممد بن احلسني بن جعفر الشهراين اخلثعمي:-

 زنة  ف لة   بنءف ف بءة  أح ن فحمل ني  ف بل

، نلنااب تفااء  ااال فحلجاا ، (2)فخلايماا  ف بااءه (1) اااء أاااء جي اان دماا  ااا  فحل اا  ااا  ح اا  فثشاانلث

،  اااااء أحاااا  (3)اااااا،  ذناااان عناااال أناااال دفاااان  دشاااااءز نيفاااا 315اااااا،   ةلتاااال ه  اااا ن  اااان  221  اااا   اااان  

  (5)ز ققين: أنل نيف   ل  دبدءا  ق   إىل اد فاب،  ز ى ع  أيب ننةب  طبفتل،  قليف عنل ف  ف(4)فثنيبل 

 

                                                           

( فثشنلث : ا ي فث ف   بءا ف ش ، ال  ف ن ب  إىل ايً فثشنلا  شنفئل  فملشاءز  ل  ف ن ب  أاء جي ن دم  1)
 ( 118، ص1)ف  ميلث، فثن لأ، جاا  فحل   فخلايم   قي  أنل دءىل فثشنلث

   ف لا ، مش  ف  ة  170،ص1، ف  ميلث، فمل  ز ف  لاق، جا39، ص42( فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج2)
،فيوزا، مش  ف  ة ، غلا  529،ص 14  ، ج1993 ،اري    9دم  أمح  ا  عاملا   ري أعم  ف نبميف  ط

  130، ص2 ، ج1982، 3 بنلا،ط:- ن ابفز ف بتب ف يدمي ،اري  ف نالة  ه طبفل  ف فنفيف، حتفيق : انج رتف
  230، ص2   فخلقيب، فحللةاب أيب ابن، اتزةخ اد فاب،ج130، ص2(  فيوزا،غلة  ف نالة  ج3)
ً ط، ابفز فا  ناري، أابلز د  ذاب،حتفيق/ دمءاب فثزن(  فحلنبد ، شالأ ف  ة  ا  ف  م ، شلزف  ف لاب ه 4)

  74، ص4 ، ج1،1989ابدشق، ط:
  170، ص1فثن لأ، ج    ف  ميلث،230، ص2( فخلقيب ف بد فابا، فحللةاب أيب ابن، ج5)
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 شيوخه الذين َحدََّث عنهم: -

 د  شيءال ف لة  أال عناي: عبلاب ا  ةيفءأ ف ان فجيين،  عبالاب اا  أمحا  ف ينندا ،  أيف ننةاب دما  

  (1)ا  ف يميف،  دء ى ا  عب  ف نمح  فمل ن ق      غرياي

 الرواة عنه: -

اااا  ف  اااملك،    أااااء عمااان  ء عبااا  ل فحملااالدد ،ف بلغنااا ا،  أاااا اااا   اااديملا ز ى عنااال دمااا  اااا  دمااا 

  (2)  غرياي    فملفنا ،  أاء فحل   ا  ف بءفأفحللةاب  دم  ا  فملظ ن  دم  ا  عمن ا  فييليب،

 

 ومروايته: هأحاديث -

د  فثحلابةث ف نبءة  ف شنة   ف يت ز فاال دما  اا  فحل ا  اا  ح ا  فثشانلث َدال ذنان   نال فحلالني ه 

قااليف: حاا نينل أاااء عداا  فحلاالةاب، حاا نينل دماا  ااا  فحل اا  ااا  ح اا  فخلايماا ، حاا نينل عداا  ااا  ؛ لد اات زن

، ح نينل عي ى ا   ءفابا، ع  إسلعي  ا  أيب ال ا ، عا  نفذفا اال، قاليف: دانض فاا  عبال   يي  ف بن ا

ل حاا  َدااْ  َحااجه ِداا  دباا  دلشاايً "ةفااءيف:  دنًضاال شاا ةً ف، ةاا عل َ  َااَ  ن ةجمياااي، ةفااليف، سيااب ز ااءيف ل 

  قيااا :  دااال "ةنجاااً إىل دبااا  نتاااب ل  ااال ابااا ِي اقاااءٍا  ااابيملئ  ح ااان ، نااا  ح ااان  داااا  ح ااانل  فحلااان 

  ج خينجل   فإل نلاب الف ح ةثق  حيحن  (3)"اب ِي ح نٍ  دلئ ن أ ف ح ن "ح نل  فحلن   قليف: 

 ااا  ح اا   مماال ذناان  ناال أةً اال: حاا نينل أاااء عداا  ااا  عداا  فحلاالةاب، أنبااب أاااء جي اان دماا  ااا  فحل اا 

فخلايم  يف بءة ، ح نينل الز ا ا  حلم، ح نينل  ديي ا  عي ى، ع  محوا ف واي ، عا  أيب إ احل ، عا  

                                                           

   170، ص1(  ف  ميلث، ج1)
  170، ص1   ف  ميلث،فثن لأ، ج230، ص2(فخلقيب ف بد فابا، فحللةاب، فا  ابن، فمل  ز ف  لاق، ج2)
ل، فمل ت زك عد  ف  حيح ، ابفز ف بتب ف يدمي ، اري  ،  ( ف ني لاءزا، فإلدل  فحللةاب أيب عب  ل دم  ا  عب 3)

، 1990، ص3، اري   ج1   ف بياف ، فإلدل  أيب ابن أمح  ا  فحل  ، شيب فإلميلا، ط631، ص1ج
  431ص
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: " نلا أدلداي دداك واال نا   ا ين   الحل  (1)نلا ةفنأ  ، أاه ف ن   يي  ا  جبري، ع  فا  عبل  

 ( 3)"،  الف ح ةث  حيح فإل نلاب(2)غ بل

 هَث  ال: أاارر أااء ف فل اي ابا  ل اا  عبا  ل ف ءف اق ، حا نينل أااء  د  فثحلابةث فثانى ف يت حَ 

اباان فخلقيااب، حاا نينل أاااء ف  اانج عباا  ف ءااالأ ااا  فحل اا  ااا  عماان ااا  انااالا ف بداا فابا، حاا نينل دماا  ااا  

فملظ ن، ح نينل أاء جي ن دم  ا  فحل   ا  ح   ف شانفث فخلايما  يف بءةا ، حا نينل عبالاب اا  ةيفاءأ، 

عد  ا  الشي، ع  فا  أيب زفةً، ع  عب  ل ا  عب  ف نمح  فحلندا ، عا  أايال عا  أيب أةاءأ قاليف: ح نينل 

ًَ  ااان ؛ ثره نننهااال ن اااد   اااي  دينااال أحااا  قاااليف ز اااءيف ل  : " فااا   ااادب فملمئبااا  عدااا ه  عداااى عدااا   اااب

  (4)ة د  غرير"

ا  دما  اا  عدا  اا   ال  ف ناا ا، أارر أاء نييي فحللةاب، ح نينل أاء فحل    بل   ل: د  أحلابةا

-ح نينل دم  ا  فحل   ا  ح   فخلايم ، ح نينل جي ن ا  دما  اا  فحل ا ، حا نينل دما  اا  ال ا  

عباا  ل ااا   ف قحاالا، حاا نيين دماا  ااا  اباان فثزحاا ، حاا نينل ناياب ااا  فملناالز، حاا نيين- ه ن اان : جبداا  

ف نال  دا  شاجن " ااء ةفاءيف:  يف: اانج ز اءيف ل ديل ة  ا  عب  ل ا  جي ن، ع  أايل، ع  ج  ، قال

،  أر  جي ن د  شجنا   (5) "َش ي

 د  فثحلابةث فثانى ف يت ذنناال: أاارر أااء ف فل اي ف يداءا، حا نينل أااء ابان دما  اا  عبا  فملداك 

 ااى إ يناال، حاا نينل أاااء فحل اا  دماا  ااا  فملظ اان ااا  دء  لااا  دماا  ااا  عباا  ل ااا  اشاانفا ف بداا فابا ه نتلااا

فحلاالةاب، حاا نينل أاااء جي اان دماا  ااا  فحل اا  ااا  ح اا  فخلايماا  يف بءةاا ، حاا نينل إسلعياا  ااا  دء ااى ااا  

                                                           

     631، ص1( ف ني لاءزا، فمل ت زك عدى ف  حيح ، ج1)
 (  79) ففة (  ءزا ف باف، 2)
  631، ص1ف  حيح ، ج ( ف ني لاءزا، فمل ت زك عدى3)
 حتفيق/دب ف  ة  ف يمن ا، اا(، اتزةخ ابدشق،571ف فل ي فحللةاب عد  ا  فحل   ف شلةي )   أاء ( فا  ع لنن،4)

  39، ص42 ، ج1967 ابدشق، ابفز ف  بن،
  211، 210، ص33( فمل  ز ن  ل، ج5)
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انب ف   ا، ح نينل اشن ا  ف ء ي  ف ب نا، حا نينل عبا  ف ناءز ف شاي ، عا  شايب  اا  فحلجالج، عا  عمان  

نيْاَنل حاا ةاًل عاا   ااا  داانا، عاا  إااانفايي، عاا  د اان  ، قااليف: ملاااهل قاا   عباا  ل ااا  د اايءاب ف بءةااَ  قدناال  اال: َحاا ِي

، ةدااي أنيف أطداابن ف شااالابَا  اابح ينينبي حاا ةاًل سيتناال ِداا  ز ااءيف ل  ةاالنن فيناا ، مث قااليف: ،ز ااءيف ل 

إاه ل ملااهل أََداَنِث أَْا أن يَج "ةفاءيفن ه غاو ا تباءك  حنا  ن اري ديال:   دح ةِث ةَاَدْي أنْزَنقْاَال؛ سيبن ز ءيَف ل 

ًٍ  ق ااٍب، ااا  ناا ِي ق اابٍ  إىل ق ااب  ةلطمااَ  ِداا  ع ً اا ، ة يداابن مثنه قااليف   جرةاا : إاه ل ااَااَث َجنهااً  ِداا    داا ٍي

ً ااً دبددااٍ   ًاق ِداا  اَيقااءٍ  دنَشاا يابا يِف االهاِب،  جياا   اافءَةال نانجااً ف أا اان،  جياا  ةيااال طلقاالٍ  ِداا    ً اا  

َال غنةًل؛  بن  د  ة     بن  د  ذاب،   بن  دا  ايقاء ،   بنا  دا  نانجا ، مث جيا   يِف يلقء ، مثنه َجَيَ  َعَدياْ

، قا  شايبب يف  م ا  دا   ًن د  نءفحيال،  حن هْب يفث الز،  جيا  عداى فث الِز قباليًف ِدا  ابنزٍي ةيال عيءًر تنب

ف االاب،  حن يااب  نااءفع ف شااجن،  جياا  ه ناا ِي ايااٍب  د نًشاال،،  جياا  ه ناا  قباا  أزةباا  داا  ابز اي االيف، 

 فه ااتر ،  ةاان  أزضااال يف وع اانفا    ةتاااق فمل ااك  ف يناار،  جياا  ه ناا  قباا  حاااءزفيف،  غشاالاال ف  اان  

 ف فبااا   ااال دلئااا  يفأ، عداااى نااا  يفأ جلزةتااالا  شاااجناتا، ه نااا  قبااا  د ااان  دبتاااءأ حاااءيف ف فبااالأ فةااا  

 اا ق َأحْتََ انَماال ف بن اا   ةفدااب يرةاا :  اااَمْ  ااَااَث ل ااال  فيناا   ةفااليف: ااال  جناا ق اَاَنلَااال ل  يداا ٍي  ةلطماا ، حت

  (1)"ل تبلزك  تيلىل،  أقنه عينيك اي ز ءيف ل

 أ زاب ح ةاًل شنةً ل فان، أارر أاء عب  ل أمح  ا  عدا  اا  فحل ا  ف بجدا ، أنبابر أااء جي ان دما  

ااا  فحل اا  ااا  ح اا  فخلايماا ، حاا نينل إسلعياا  ااا  دء ااى،  عباالاب ااا  ةيفااءأ، قااله: حاا نينل إااانفايي ااا  

َياااب  دماا  فث اادم ، عاا   اا ءفا ااا   ااديي، عاا   ااايي  ااا  فمل اايب، عاا   ااي  ااا  أيب  قاالص، قااليف: سَِ

نَاالا ز اءيَف ل أ أََداال تَاْنَضاى أَْا تبااءَا ِداينِي يناااو ِ  االز ا ِداا  دء ااى، إه "ةفااءيف  يدا :  ذرا  أَْاَ اَن  َعياْ

  (2) "أَنهل ه َن ه اَاْيِ ا

                                                           

  131، 129، ص42( فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج1)
أاء عد ، ف  ءفئ  فملنتفلا  ف دنفئب فحل لا ع  ف شيءخ ف بءةي ، حتفيق/ عمن عب  ف  م  ( ف  ءزا، دم  ا  عد  2)

  87اا/ ص14-7، 1،ابفز ف بتلأ ف ينيب ، اري  ، ج1ت دنا، ط
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فاا  ع النن حا ةاًل شانةً ل فاان؛ حياث قاليف: نتاب إ ينال أااء ف دنالئي   ه يفِأ أة   فثعمليف ذنَن  ََنل 

دم  ا  عد ،  ح نينل أاء فمليمن فملبلزك ا  أمحا  عنال، أنبالر دما  اا  عدا  اا  فحل ا  ف يداءا،  أمحا  اا  

 دم  اا  إاانفايي ف يبل ا  داءهاي، قاله: أنبابر دما  اا  إاانفايي اا   ادم  اا  إاانفايي اا  إسلعيا  اا   اىي

ا   دم  ا  ناي  فحل ند ، ح نينل دم  ا  فحل   ا  ح   فخلايم ، قليف:  أنبابر دما  اا  عدا  اا  

عب  ف نمح ، أنببر دم  فا  فحل   ف تيمد ، أنببر عدا  اا  ف يبال  فملفالني  قاله: حا نينل عبالاب اا  ةيفاءأ 

فاا  د ايءاٍب أاه زجاًم  ف شايبلث، عا  ا  ف يءف  ع  ف شيبلث ع  ف ء ي ، عا  أيب عمان ففث  ا، أنببر عبلاب 

  (1)"ف  مان  ءقِتال، مث ِان  ف ءف  ة ، مث فيالاب ه  بي  ل": َأا  فثعمليِف أة    قليف:  بيف ف ن  

نمااال أنااال َحااا هَث  َِحلابةاااَث شااانة   أاااانى، دناااال: أاااارر أااااء عبااا  ل فحل ااا  اااا  دمااا  اااا  فمليماااءا 

 اان فحلاالةاب، حاا نينل دماا  ااا  فحل اا  فخلايماا  قااليف: حاا نينل أاءننةااب، حاا نينل ف بلتااب، أنبااب دماا  ااا  فملظ

 نالا ز اءيف ل "اماب فيي  ، ح نينل شنةك، ع  فثعمن، ع  جملا ، ع  عب  ل ا  عمن ، قاليف: 

  (2)"ة عء، ةفءيف: "ف داي إث أ ب ك عيشً   ءةيً ،  ديتً  نفي ،  دناـبف غري  ٍو  ه ةلضح

نةً ل فان: ح نينل أاء فحل   دم  ا  إانفايي ا   دم  ا  إانفايي ا  إسلعي  اا  راىي  أ زاب ح ةاًل ش

ابأ يف بءةااا ، حااا نينل دمااا  اااا  فحل ااا  اااا  ح ااا  اااا  عمااان فخلايمااا   اااا   ااادم  اااا  نايااا  فحل اااند  فملااا

فثشاانلث، حاا نينل عماان  ااا  عباا  ل فثنابا، حاا نينل  نيااً ااا  فياانف ، عاا  فثعماان، عاا  شاافيق، عاا  عباا  

  (3)"فين ن أقنأ إىل أح ني ِد  ِشنَفِك نَاْيِدل  ف نلز نل ك" :، قليف: قليف ز ءيف ل ل

                                                           

  396، ص54( فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق،ج1)
 ي  ف  د  ، دً    ( ف ف لع ، دم  ا   مد  ا  جي ن أاء عب  ل، د ن  ف شالأ، حتفيق محءا ا  عب  ف2)

  345، ص2 ، ج1986، 2ف ن ل  ، اري  ، ط
( فث بالث، دم  ا  عب  ف ءفح  ا  دم ، جمد  إدميف ثيب عب  ل ف  قل ، حتفيق حلم ا  علزف دبتب  ف نشي ، 3)

  360، ص1، ج1997، 1ف نايض، ط
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 ذنن ح ةاًل شنةً ل ع  قنةن: ح نينل عب  ف نمح  ا  ال  ، قليف: ح نينل دم  ا  عبا  ل اا   ال ، 

عمان، عا  أيب قليف: ح نينل دم  ا  فحل   فخلايم ، قليف: ح نينل أااء ننةاب، قاليف: حا نينل  نياً، عا  فث

ًق  فنةن ه فخلري  ف شن" :  يلا، ع  جلان، قليف: قليف ز ءيف ل    (1)"ف نل  تب

نماال أ زاب حاا ةاًل شاانةً ل: أااارر أاااء جي اان دماا  ااا  فحل اا  فخلايماا  يف بءةاا ، حاا نينل إسلعياا  ااا  

  ةياين: فيي ا  ا  اعا  جالان   ةياين: فاا  مشان ا عمن  اإ حل  ا  زفش ، ح نينل رىي ا  ةيث ا   لج، ع  

ه تانْفبَا ن "ةفاءيف:  ن   اا  فثجا ع، عا  علئشا ، قل اب: سياب ز اءيف ل اع  ف شي ، قليف: سياب د ا

    (2)" ماق ادري طاءز،  يف  ما عد ي 

نمااال أ زاب فحلااالةاب أااااء نيااايي حااا ةاًل  ااال، قاااليف: حااا نينل ف فل اااي اااا  أمحااا  اااا  ف فل اااي، حااا نينل دمااا  اااا  

ل عبااالاب ااا  ةيفاااءأ، حااا نينل دء ااى اااا  عمااري، حااا نينل أاااء زاييااا  فثايابا، عااا  أيب فحل اا  فخلايمااا ، حاا نين

نااويف عدا ه ف ان   ن فثدا ، ةحا نيين أَاه ل تيالىل راب  أزاياً  ِدا  ": انةا ا، عا  أايال ، قاليف: قاليف ز اءيف ل 

،  فملف فابعد ب،   دملا، "َن: َدْ  انْي اَي ز ءيَف ل  ةفليف: اَ ةفليف  ل َدْ  َح  "أ حليب   (3)" أاء ذزٍي

 ق  أ زاب  ل ح ةاًل فان: ح نينل  ديملا ا  أمح ، حا نينل دما  اا  فحل ا  فخلايما ، حا نينل إسلعيا  

اا  د افد ، حا نينل زن  ل فأاه دء ى ف   ا، ح نينل عب  ل ا  دم  اا  جي ان، حا نينل أمحا  اا  دما  

 اابح، عاا  نيااءز، عاا  دبحااءيف، عاا  شاا فاب ااا  ااا  دء ااى، قااله: حاا نينل دماا  ااا  ةيدااى حاا نينل عماان ااا  

                                                           

فئدال  ف  لع   أشنفطال، حتفيق، ضيليف ل ا  دم  ( فملفن ، أاء عمن  عاملا ا   يي ، ف  ن  ف ءفزابا ه ف  نت  غء 1)
  487، ص2اا، ج1416، 1ا  إابزة ، ف نايض، ط

( فحللني، دم  ا  دم  ا  أمح  ا  إ حل  ، شيلز أ حلأ فحل ةث، حتفيق/  بح  ف  لدنفئ ، ابفز فخلد ليف، 2)
  64، ص1ف بءةب، ج

 ، 1985، 4  يليف  طبفل  فث  يليف، ابفز ف بتلأ ف ينيب، ط( فث  الث، أاء نييي، أمح  ا  عب  ل، حدي  فث3)
  190، ص1ج
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 عااويت ه أواً  يبا ا أدناا   ه ااءة ، ِإْا ااء أَِدنَااين ه " :تيالىلقاليف ل "قااليف:  أ  اى، أاه ز اءيف ل 

ًن ةيل عبلابا ًن ةيل عبلابا،  ِإْا انء َالَةيِن ه ف  نيل أدنتنل ةءَ  أو  ( 1) "ف  نيل أا تنل ةءَ  أو

ح ةاًل فان  ل، اء: أارر دم  ا  أمحا  اا  محالاب اا   ا يلا، حا نينل دما  اا  نمل أ زاب فث بالث 

فحل   فخلايما ، حا نينل دما  اا   اا ، حا نينل عبا  ل اا   ال ، حا نينل ف دياث اا   اي ، عا  راىي اا  

إاه " : اايي ، عاا  ال اا  ااا  أيب عماانفا، عاا  أيب عباال ، عاا  جاالان ااا  عباا  ل، قااليف: قااليف ز ااءيف ل 

  (2)"َ  ا أ غنةًبل   ييءاب غنةًبل نمل ا أفإل م

 أ زاب فااا  ع االنن حاا ةاًل  اال: أااارر أاااء ف فل ااي ف شااحلد ، أنباابر أاااء  ااي  فيناااوز ابا، أنباالر فحلاالني 

حاا نينل جي اان ااا  دماا  ااا  عباا    يف بءةاا  ا  أاااء أمحاا ، أنباالر أاااء جي اان ااا  دماا  ااا  فحل اا  فخلايماا  ا

لمي قاليف: ادار حا  دء ى ف  دري، ع  عبا  ف انمح  اا   الا ، عا   ايي  اا  ف  م ، ح نينل أاء ديل ة ، ع

عمن أنل ه ةَ هانن ايتل دا  فحللجا ، ةبياَث إ يال ايشانا فهف، ةجيا  ة نيِقناال  انزًف، قاليف: ةمال أافاى دناال إه 

ل ف الا نالا شيًلل ة ريًف، ةفل ب فدنأتنل: إىل أة  تلاب  ل   قليف: أذاب  ال ااناح  نال ةياال  قاليف: ةدمال ن ا

عناا اي قل ااب  اال فدنأتاال: فذاااب إىل ايااا أ  لااك ف االة  أعقيااَتاي؛ ةناال ِداا  أزيفحاااي  قااليف: نيااي،  جياا  

 ء أَاه حءزفيف فطديب إ بًيل ِدا  أ الايال  َءَجاَ  "ةفءيف:  ميلطدنال، ةدمهل طليف ذ ك قليف: سيبن ز ءيف ل 

  (3)"ننته َأْحَنى أَْا أابعب ه د ه ِدْنب ه د ه زَرال ن   ِذا ز ٍ ، ةََبَر أابعال   ب  ه  ل، ث

حاا ةاًل، اااء: حاا نينل أاااء ف   اا  دماا  ااا  فحل اا  ااا   ا(نماال أ زاب  اال  االحب نتاالأ )ف  ءفئاا  فملنتفاال

أمحااا  اااا  جي ااان اااا  حقاااي  فث ااا ا ف رةااا ا، أنبااابر أااااء جي ااان دمااا  اااا  فحل ااا  اااا  ح ااا  فخلايمااا ، 

                                                           

  98، ص6( فمل  ز ن  ل، ج1)
  98، ص1( فث بالث، فمل  ز ف  لاق، ج2)
  147، 136، ص31( فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج3)
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ديملا، عا  دل اك اا  أنا ، عا  جي ان اا  دما ، عا  أايال، عا  ح نينل: أااء ننةاب، حا نينل إ احل  اا   ا

  (1)"إذف أن بب ق دل  ه ف ءفابا  يى ح  ةنت ً ": جلان، قليف: نلا ز ءيف ل 

نمل ذنن فا  ع لنن: أارر أاء دم  اب  ل ا   ا  ا  عمن،  أاء ف فل ي  يي ا  أيب  ايي  اا    

اا  عبا  ف انمح  اا  دما ، أنبابر أااء أمحا  دما  اا  دما  اا  أمحا   أيب ف يبل ، قله: أنببر أااء  اي  دما 

إ حل ، أنببر أاء جي ن دم  ا  فحل   فخلايم  يف بءةا ، حا نينل إسلعيا  اا  دء اى ف  اوفزا، أنبابر  ا 

ف امال ، عا  عبا  ف انمح  اا   ح نينل  ااب اا  أيب  ا ي  أااء محاوا  أ : زج  عنل ا  عل ي ا  محي  فحلنلط ا

ف ننياا ، قااليف: أااال عداا ب اياا ا، ةاابانجين إىل رحياا  فيباالا، ةدماال أ ااحنر  أ، عاا  نمياا  ااا  نايابجناا 

اينمياا  ااا  ناياب، ف فدااءأ أزاياا : ةنرينااال أ علااال، فح اااب داال أقااءيف  ااك: ف ناال  "جداا  مث تَااانَا هَ ، مث قااليف: 

ث،  عااالج داااتيدِيي عداااى  ااابي   ااالٍا،  مهاااجق زَِعااالعق أتبااالعن  نااا ِي رعاااق، مييداااءا داااً نااا ِي زةاااٍح، ج   نيمنيااا : ةيااالجق َزيفه

 نييق، ف يدين اريق د  فملليف، ف يداين رن ناك  أناب حتان ن فملاليَف، ف يداي  ف إىل زن ب  ة ت يلءف انءز ف يدي،  ج ةدج

ةوناااء عداااى ف يمااا ،  فملاااليفن تن ااا نل ف ن فااا ن،  دبيااا ن ف يااالج ابةااا ق ةنااا فا  ااال يفنت ااالأ ف قلعااا  ه حيلتااال،  ويااا  

، دال  انااوهفا فثداءفيف  اااي أحياليف،  ف يدمااليف يفقاءا داال لدءتال   اانيل، ة اث فملااليف ااو فيف  االحب فثح  نيا  اياا 

ل  ااء ِعْدًماا  أشاالز اياا   إىل  اا ز  ا ،  أدااالدي ه ف فدااءأ دءجااءابا، َااال ِإاه اننَاال ااافااى ف اا ان، أعياال ي د فااءاب

حبجااج ل عدااى    داا نيل، ة ااتظانأ اابب  اال محداا   ادااى أ اابتل  فناال غااري داابدءا عدياال، ة ااتيم  ف اا  ف اا ة  

أحنلئال، ةفتا   ف شاكي ه قدبال   يف عالزض  هنتلال،  انيمل عدى عبلاب ، أ  دنفلاب ثا  فحلق ه ا ريا  ل 

د  شبا ، ه ذف  ه ذفك، أ  دناء ق يف دلا  د ن ف فيلاب  دشاءف ، أ  ددنًى  مً فثدءفيف  فهاباالز،  اي  

ثنيال  ف  الئم ،نل ك مياء  ف يداي ياء  حلددال  ف دااي اداى  ا   داء د  ابنعلا ف  ة ، أقنأ شباامل  مل ف

اب ال إىل نظنفئاي، ةيوزعءال ه قداءأ أشابلااي اجاي  فثزض ِد  قلئي ا حبج ،  ب  ه تبق  حجج ل ة

                                                           

    104، ص1( ف  ءزا، د  ز  لاق، ج1)
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ااال ف يدااي عدااى حفيفاا  فثداان، تدااك أااا فا داا  أز فحااال ديدفاا  يفحملاا  فثعدااى، أ  لااك اد االيف ل ه ااااماب ، 

  (1)"لا إىل ابةنل، ال  ال  شءقًل إىل زاةتاي،  ف تد ن ل     ك، إذف شلب ةفي ف  ع

 إبراهيم بن احلسن بن اهليثم الشهراين اخلثعمي :  -

ن ف يبل ااا ،  ااااء إاااانفايي اااا  فحل ااا  اااا  فديااااي فخلايمااا ، أااااء ادااا  فحملااا ني  ف ااالة  اباااان ف ه ف ي ااا 

  (2)إ حل  فمل ي  ، فملين ف يفملف م 

 

 شيوخه :

االج ااا  دماا  فمل ي اا  فثعااءز،  فحلاالزث ااا  عقياا ،    شاايءال ف االة  ز ى عااناي ناااري ا؛ دااناي: حجي

  (3)  د  ا  ةوة  فحلنفث،  ال   ا  ةوة  ف ف نا،  عبي  ل ا  دء ى     غرياي

  الرواة عنه:

با  ل اا  دما  ز ى عنل ناري ا أةً ل،  اي: أاء ابف اب،  ف ن لئ ،  أاء ابن عب  ل اا  أيب ابف اب،  ع

ةنءزا فحللةاب أح  ف  ي ليف،  أااء ابان دما   ا  اشن ا   ل ،  عب  ل ا  دم  ا   اب ا  مح فا ف  ِي

اااا  أمحااا  اااا  زفشااا  اااا   اااي فا فث ااابالث،  دمااا  اااا  فحل ااا  اااا  قتيبااا  ف ي ااافمث،  دء اااى اااا  اااالز ا 

   (4)فحلميليف فحللةاب

حاالم  قااليف:  اا   ،  قااليف: ف ن االئ : نيفاا ،  ه دءضااً قااليف عناال ف ن االئ : نيفاا ،  نتااب عناال فااا  أيب 

،  دا  فثحلابةاث ف ايت ذنناال داال (1)،  قاليف اا  حجان: ااء نيفاا  دا  فحللابةا  عشان(5)اان قاليف:  اي  اال   ف

                                                           

    254-253،ص50( فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج1)
   139، ص1 ، ج2002، بنلا، 1وا، هتلةب ف بمليف ه أسليف ف نجليف،حتفيق/اشلز عءفاب دين ف،ط(  فمل2)
   114،ص1 ،ج1996،اري  ،1   فا  حجن، هتلةب ف تالةب،ط93، ص2(  فملوا، فمل  ز ن  ل، ج3)
  114، ص1   فا  حجن،فمل  ز ف  لاق، ج339، ص1(  فملوا، هتلةب ف بمليف، ج4)
   114، ص1   فا  حجن، فمل  ز ف  لاق، ج339، ص1 بمليف، ج(  فملوا، هتلةب ف5)
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أ زاب   ناال أاااء ابف اب، قااليف: حاا نينل إااانفايي ااا  فحل اا  فخلايماا ، حاا نينل حجاالج ااا  دماا  ااا  أيب جاانةج، عاا  

إذف اانَج ف نجا ن ِدا  ايتال، ةفاليف: "قاليف:   ، ع  أن  ا  دل ك أاه ف ن  إ حل  ا  عب  ل ا  أيب طدح

يفا، قليف: ةفليف حينلال: اناِ ةَب  ننِ ياَب   قياب، ةتتنحهاى  ال  ا ي ل، تءندبن عدى ل ه حءيف  ه قءا إه

 ك حا ةاًل أاان، ،  ذنان نال(2)"ف شيلط ، ةيفءيف  ل شايقلاق فاان: نياف  اك انجا  قا  اناِ َى  َننِ اَ    نقِا َ 

حاا نينل فحلجاالج قااليف فااا  جاانةح أااارث دماا  ااا  فملنباا ز، قااليف:  اااء: حاا نينل إااانفايي ااا  فحل اا  فخلايماا ،

اباااوًف  حلًمااال، ةبنااا  مث ابعااال اءضاااءيف ةتءضاااب اااال، مث َ ااادهى  قَانهاْااابن  دنااا ِي "سيااب جااالان اااا  عبااا  ل ةفاااءيف 

  (3)" ج ةتءضبف ظان مث، ابعل ا    طيلدل، ةبن ، مث قليف إىل ف  ما 

َااْ  َجااليَف  فإلداال ن خيقااب: أااارر إااانفايي ااا  فحل اا  
نماال ذناان  ناال حاا ةاًل ه يفأ ف  ااما ةااء  فيمياا  مل

قاله: حا نينل فحلجالج، عا  فاا  جانةٍج، قاليف: أاارث  - ف د ااب  ال-فمل ي  ،  ةء ف ا   ايي  فمل ي ا  

عداى فملنار ةاء  فيميا  خيقاب، ةفاليف   ف ن  جليف زج ق "عمن  ا  ابةنلز أنهل سً جلان ا  عب  ل ةفءيف: 

  (4) "ًفزنقليف:  ل: أزنيَب زنيت   قليف: ه، 

عا  حجالج اا  دما ،  ،نمل ذنن  نل ح ةاًل ع   ما فخلءف: "أاارث إاانفايي اا  فحل ا  فخلايما    

مَا فخلاءِف، َ ادهى  اي  ا عبا  ل أاه ز اءيف ل  ع  فحلباي، عا  ةوةا  ف  فاري، عا  جالان اا   ،ع  شيب

ًهيف حا  قالدءف ه دفال   ةفل   فب ا  ة ةل   فب ادَ ل، َ دهى يف لة  ادَ ل زنيا    اج ت ، مثنه تَاَفا هَ  اا

                                                                                                                                                                         

  34،ص 1(  فا  حجن ، هتلةب ف تالةب، ج1)
 ، 1997، 11(  أاء ابف اب، فإلدل  فحللةاب أيب ابف اب  ديملا ا  فثشيث، ف  ن  ،ابفز فا  حو ، اري  ،  بنلا،ط2)

    443، ص4ج
    100، ص1(  فمل  ز ن  ل، ج3)
ن  فحللةاب جميف ف  ة  ف  يءط   حلشي  فإلدل  ف  ن ا، أعتث ال  زقمل   ضً ةالز ل /عب  (  ف ن لئ ،  ننل، ش4)

   114، ص2 ، ج1997، 4   ف ن لئ ، ف  ن  ف برى، ط103، ص3 ، ج1986ف  تل  أاء غن ، اري  ، 
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ًهيف،   اادى  ااي ز ااءيف ل   زنياا    ااج ت ، مث  اادي ةبلنااب  دناا   أ ااحلِ ي،  جااليف أ  لااك ةفاال  ااا

   (1)زنيتلا،  دي زني "

أاارث إاانفايي اا  فحل ا  فملف ام ، قاليف: حا نينل حجالج اا  دما ، "ك؛ قاليف:  ذنن  ل ف نهَ الئ   نال 

ًن قباا  فيمياا  فنيناايت عشاا ن زنياا ، أَاَاَددَااَك ه ذ ااك ااارق  اقااليف: قااليف فااا  جاانةج: قداابن  يقااليف: اددااين أنهااك تنناا

 ف ديداا  َداا  زنااً فنيناايت عشاانا زنياا  ه ف يااء  " :قااليف أيب  اا يلا أا ف ناا   قااليف أااار  أ  حبيباا  عنب اا  ااا 

قاليف:  فخلايما ،   َع  ف شاي  ذنن  نل: أارث إاانفايي اا  فحل ا  (2)" ءى فملبتءا  اث ل  ل ايًتل ه فين 

نيَال عا  زفشا  اا   اي ،  ح نينل حجلج، ع   ياث اا   اي ، عا  ديل ةا  اا   ال  أاه  ا ءفا اا  عمان  َح ه

ًدن  ةانْ تَاننااااءا ه قبااااءزاي إه  اي ز ااااءيف ل، :أاه زجااااًم قااااليف عاااا  زجاااا  ِداااا  أ ااااحلأ ف ناااا   َداااال يفيف فملاااا

  (3)  "ن ى ابلزق  ف  يءف عدى زأ ل ةتن" ف شاي   قليف:

عاا  حجاالج، قااليف:  فخلايماا  يفمل ي اا  عاا  ة اا  ف  اايل  ذناان ف نه االئ : "أااارث إااانفايي ااا  فحل اا  

ناا   ": يف ز ااءيف ل قااليف فااا  جاانةج: أااارث عقااليف، عاا  أيب  اال  ف ااواي  أنياال سااً أيَف انةاانا ةفااءيف: قاال

عما  فاا  فاب   اال إه ف  ايل ، ااء    أر أجااوا اال  ف  ايل  جناا ، إذف نالا ةاء ن  اايل  أحا ني ةام ةنةااث  ه 

ااٍ  اياا   خلدااءفن ةااِي ف  االئي أطياابن   االئي ة اانب، ةااإا شاال ل أحاا ق أ  قلتداال ةديفاا : إث   ف االا ن اا ن دمي

نحتاالا ة نحاماال: إذف أةقاان ةاان  ا قاان ،  إذف  فااَ  َزاهاالن ةَاانَِ  عناا  ل ةااء  ف فيلداا  ِداا  زةااح فمل ااك،  د االئي ة

  (4)"ِاَ ْءِدلِ 

قااليف: حاا نينل حجاالج ااا   فخلايماا ،نماال ذناان  ناال ه يفأ ف  اايل  أةً اال: "أااارث إااانفايي ااا  فحل اا  

دم ، قاليف: حا نيين شايب ، عا  ناياب اا  ةيالض، قاليف: سيابن أيف عيالض قاليف: قاليف عبا  ل اا  عمان : قاليف 

                                                           

   192، ص2  ج1997، ابفز فملينة ، 4(  ف ن لئ ،  ننل، ط1)
    261، ص3، جفمل  ز ن  ل(  2)
    405- 404، ص2، جن  ل  (3)
 (  6944،  أانجل د دي ه  حيحل انقي )473-472، ص2(  فمل  ز ن  ل، ج4)
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ة اي "، قداب: إث أطياق أناان دا  ذ اك  قاليف: " نْي ِد  ف شان ةءًدل   ك أجانن َدال افاى": ز ءيف ل   

  "ة نااْي نيمنيااَ  أايه    ااك أجاان َداال افااى"إثيِ أطيااقن أناااَن ِداا  ذ ااك  قليف: :قداابن  " ةااءد    ااك أجاان َداال افااى

: ِإثيِ أطيقن أنان ِد  ذ ك  قليف:  قدب: إثيِ أطيق أناان دا  ذ اك   " دل افى  نْي أزايَ  أاي    ك أجن"قدبن

  (1)"أة  ن ف  ءِ   ء ن ابف اب؛ نلا ة ء  ةءًدل  ة قن ةءًدل"اي دل قليف: "أزاي  أاي ":  ةفليف ز ءيف ل 

 عاا   ااناب ف  ااء  ذناان  ناال: "أااارث إااانفايي ااا  فحل اا  فخلايماا ، قااليف: حاا نينل حجاالج قااليف: قااليف فااا  

ف يباال  ف شاالعن أااار  أناال سااً عباا  ل ااا  عماان  ااا  ف ياالص قااليف: اداار  جاانةج: سياابن عقااليف ةفااءيف: إاه أيفَ 

أثيِ أ ااء ن أ ااناب ف  ااء   أ ااد  ف دياا ، ةبز اا  إ ياال   ملهاال َ ِفيَاالن قااليف: أج أنااار أنااك ت ااء ن  ه ت قاان  ف ناا  

  ََنْ،  نااْي   اا يِ  أةقاان  اه  يينيااك حظـاال،   ن  ااك حظـاال،  ثادااك حظـاال،   ااي إ ت اادِي  ف ديااَ  ةاام ت ياا ؛ ةاا

، قااليف: إث أقااءى  اال ك اي ز ااءيف ل، قااليف:  نااْي  اايل  ابف اب إًذف،  ِداا  ناا ِي عشاانا أاي  ةءًداال   ااك أجاان ت ااي

قاليف:  دا     ،قليف:  نيف نلا  يل  ابف اب اي ن  ل  قليف: نالا ة اء  ةءًدال  ة قان ةءًدال  ه ة ان إذف هقاى

  (2) " لف اي ن  ل

ااال إاانفايي ةاا  فحل ا  فخلايماا ، قاليف: "حاا نينل حجالج قااليف: قاليف فااا  جاانةج:  دا  فثحلابةااث ف ايت ذنن 

: أاارث ناياب اا   اي  أاه  اتًاال داءىل عبا  ف انمح  ااا  نةا  أاار  أنيال سااً أيف انةانا ةفاءيف: قاليف ز ااءيف ل 

  (3)"إذف   ر ف بدب ه إريف أح ني ةديد دل  بً دنف "

 ف نا   ه ع  ندب ف  اي : أاارث إاانفايي اا  فحل ا  قاليف: نمل أنهل ذنن  نل ح ةاًل فان ةيمل خي   

 اى عا  عا  ف  انيءز  ف بداب، إهه  ": ح نينل فحلجلج ا  دم  ع  محلاب ا   دم  ع  أيب ف اواري أاه ف نا  

  (1)"ندب  ي 

                                                           

    534، ص2(  ف ن لئ ،  ننل، ج1)
، ف نايض، ابفز 1ط: قتيب  ف  نايث، ءحتفيق: أاف  حيح،  د دي،، 532 -522، صفمل  ز ن  ل  فيويف( 2)

  2359،ف ن لئ ،1966 ، 2006طيب ،
   56، ص1لئ ،  ننل، ج(  ف ن 3)
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 ه يفأ     ف ءضءيف قاليف ف ن الئ : أاارث إاانفايي اا  فحل ا  فخلايما  ، قاليف: حا نينل حجالج قاليف: 

ليف فااا  جاانةج: حاا نيين شاايب  أاه دماا  ااا  عداا  َأْاااَر ن قااليف: أااارث أيب عداا  أاه فحل اا  ااا  عداا  قااليف: قاا

ابعلث عد ب اءضءيف، ةفنهاْاتنل  ل، ةب أ ةد   َن هْيل نيامَث دانفٍز قبا  أَْا ةا اَدال ه  ضاءئل، مث د اما نيامً  "

مااث إىل فملنةااق نياامً ، مث ف ي اانى ناال ك، مث  ف ااتنان نياامً ، مث غ اا   جااال نياامث داانف ، مث غ اا  ةاا   ف ي

َدَ َح ِانَْأِ ل د حً   فح ًا، مث غ   زجدَال ف يماث إىل ف بيبا  نيامً  مث ف ي انى نال ك، مث قال  قلئًمال ةفاليف: 

اال زََأى َعَجااِ   َرِ  ْاايِن  ةنل  تناال فإلريَف ف االا ةياال ة اا   ضااءئل، ةشاانأ ِداا  َةْ ااِ   ضااءئل قلئًماال، ةيجباابن  ةدمه

ًن دادمال زأةتَاين  انيبن ا قليف: ه تيجب؛ ةإث زأةبن أيفك ف نا   ة اَ    ةفاءيف  ءضاءئل االف  شناْناِل ا  ة ان

  (2) "َ ضنءئل قلئًمل

  نمل ذنن  نل ح ةاًل فان ع   ما ف يشليف: أارث إاانفايي اا  فحل ا  فخلايما ،  ةء اف اا   ايي  ا

يف: "قداابن  يقااليف: أا  حااٍ  َأَحااب  إ يااك أَْا أنَ اادِي : قااله: حاا نينل حجاالج، عاا  فااا  جاانةج، قاال   ف د اااب  اال ا

ذف   يدا  يف يتما  حا  زقا  ف نال   ف يتم  إدلًدل أ  ادًءف  قليف: سيب فا  عبال  ةفاءيف: أَْعاَتَي ز اءيفن ل 

 ف تيفظءف،  زق  ف  ف تيفظءف، ةفل  عمن ةفليف: ف  ما ف  ما  قليف عقليف: قليف فا  عبل  اانج ز اءيف ل 

  ث أنظان إ يال ففا ةفقان زأ نال داليًف،  فضاًيل ةاَ   عداى شاقِي زأ ال، قاليف:  أشالَز، ةَلْ اتَااْاَبَب عقاليفق نياَف نب

ًَ ف ناا   ةااَ   عدااى زأ اال، ةَبْ َداابَ إ ه نماال أشاالز فااا  عباال ، ةباا اب   عقااليف ااا  أ االايل اشاا يف ِداا   َ َضاا

ال مين   ل نل ك عدى ف نأ ، حا  د اب تب ة ، مث  ضيال ةلنتاى أطنفف أ لايل إىل دف   ف نأ ، مث َضمه 

إ لدل  طانف فثذا ممهال ةدا  ف ءجال، مث عداى ف  ا ة  رحيا  فيبا  ه ةف ان  ه ةابقن شايًلل إه نال ك، مث 

  (3)قليف: " ءه أا أشق عدى أديت ثدنهتي أهه ة دءال إه ابلف"

                                                                                                                                                                         

   355-216، ص4(  فمل  ز ن  ل، ج 1)
    74، ص1، جن  ل(  2)
    287، ص1فمل  ز ن  ل، ج (  ف ن لئ ،3)
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خلايماا ، حاا نينل حجاالج، قااليف: قااليف  قاا   زاب فحلاا ةث ج اانلاب فااان؛ قااليف: أااارث إااانفايي ااا  فحل اا  ف

ًدن  قل ااب:  اال أارتاال عاا  علئشاا  أ  فملاا فااا  جاانةج: أااارث فملدااريان ااا  حباايي عاا  أ  نداااء  فاناا  أيب اباان َأ ه

"أعتي ز ءيف ل ذف   يد  ح  ذاب علد  ف دي ،  ح  ر  أا  فمل ج ، مث انج ة ادى  قليف: إنال  ءقِتاال 

  (1)  ءه أَْا أشقه عدى أديت"

 عب  ف نمح  اا  دما  اا   م ،فخلاي ه يفأ: )َدْ  طَدهَق ه ن  ل( ذنن  نل: أارر إانفايي ا  فحل   

االج ااا  دماا ، عاا  أيب جاانةج، عاا  عقااليف، عاا  أيب انةاانا أاه ف ناا ه  اااا  قااليف عباا    اام  قااله: حاا نينل حجي

 ن  ش يف حا نيب اال أن  اال، َدال ج تاتبدي اال اا قليف: "إا ل تيلىل جَتَل َن َعْ  أديت ف نمح  ع  ز ءيف ل 

  (2)أ  تيم "

قاااليف: حااا نينل  فخلايمااا ، عااا  اقبااا  ف نجااا  إذف تااانك فخللطاااب أ  أذا  ااال: أاااارث إاااانفايي فاااا  فحل ااا  

فحلجالج ااا  دما  قااليف: قاليف فااا  جانةج: سيااب رةًيال راا ِيثن أاه عبا  ل ااا  عمان ناالا ةفاءيف: " ااى ز ااءيف 

ًَ اي ل   ناابي عدااى ايااً ايااا،  ه خيقااب ف نجاا  عدااى اقبااِ  ف نجاا  حاا  ةاارتك فخللطااب قبداال أ  أَْا ةبياا

  (3)وذا  ل فخللطب"

 ه يفأ حتانمي فيماً اا  فملانأا  ال ِتاال  ال حاا ةث: أاارث إاانفايي اا  فحل ا  فخلايما ، قاليف: حاا نينل 

ْنَبَح فملانأان عداى عميِتاال أ  أَْا تانا حجلج، ع  فا  جنةج، ع  أيب ف اواري، عا  جالان قاليف: " اى ز اءيف ل 

  (4)عدى ال ِتال"

 ه يفأ ف بياً ذناان  ناال أحلابةااث شاانة   ناااريا؛ دنااال: أاارر إااانفايي ااا  فحل اا  فخلايماا ، عاا  حجاالج 

قاليف:  قليف: قليف فا  جنةج: أارث عمن  ا  ابةنلز أاه أيف فملناليف أار ، أا إاي  ا  عبٍ   لحب ف نا  

                                                           

    289، ص1، جفمل  ز ن  ل(  1)
    368، ص3(  ن  ل، ج2)
    382، صن  ل  فيويف(  3)
    407-406، صن  ل  فيويف(  4)
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 عا  اياً ف قيال  قبا  أا ة اتءىف؛ أاارث  ،(1) اى عا  اياً ة ا  فملاليف" ةاإا ف نا   "ه تبييءف ة ا  فملاليف،

إااانفايي ااا  فحل اا  فخلايماا ، عاا  حجاالج ااا  دماا  قااليف: قااليف فااا  جاانةج، أااارث عقااليف، عاا   اا ءفا ااا  

: "ه تباً دءاب أنهل أار  ع  عب  ل ا  دم  ا   اي  ، عا  حبايي اا  حاوف ، قاليف: قاليف ز اءيف ل 

  (2)لًدل ح  تشرتةَل  ت تءةيل"طي

نمل ذنن  نل ع  ايً ف     يف لاب ن يل : أارر إانفايي ا  فحل   فخلايم ، قاليف: حا نينل حجالج، 

قليف: قليف فا  جنةج، أارث عمن  ا  ابةنلز  علدن ا  د ايب أ مال سيال أيَف فملنااليف ةفاءيف: " اب بن ف ارفيف 

عاا  ف  اانف،  ، ة ااب نل ناا  ل  جاانة  عدااى عااا  ز ااءيف لااا  عاالنأ  نةاا  ااا  أزقااي، ةفااله: نننهاال ات

  (3)ةفليف: ِإْا َنلَا ةًَ ف ايٍ  ةم   ،  إا نلا ن يل  ةم ة دح"

أدهاال عاا  ايااً فحللضاان  دباالابا ةاابارر إااانفايي ااا  فحل اا  فخلايماا ، قااليف: حاا نينل حجاالج قااليف: قااليف فااا  

ًَ جالانًف ةفاء  ا : "ه ةبياً حلضانق  بالاب، ابعاءف ف نال  ةانن  يف: قاليف ز اءيف ل جنةج: أاارث أااء ف اواري أنهال سَِ

،نماال ذناان  ناال عاا  تدفِياا  فيدااب  داانض ف شاانفيف، قااليف: أااارث إااانفايي ااا  فحل اا  (4)لن ايَ اااي ِداا  ايااا"

فخلايماا  ، قااليف: حاا نينل حجاالج ااا  دماا ، قااليف: حاا نينل فااا  جاانةج، قااليف: أااارر اشاال  ف فنْنابن ِ اا ي أنهاال سااً 

: "ه تدفءف فيدب ةم ، تدفال  ةلشارتف  دنال، ةاإذف ة  ةفءيف: سيب أيف انةنا ةفءيف: قليف ز ءيف ل فا   ري 

  (5)أتى  ي   ف  ء  ةاء يفخليلز"

 ذنن  نل ح ةاًل ع  ايً ضنفأ فيم : ح نيين إانفايي ا  فحل   فخلايم ، ع  حجلج قليف: قليف فاا  

عااا  اياااً ضااانفأ فيمااا ،  عااا  اياااً  يف: " اااى ز اااءيف ل جااانةج: أاااارث أااااء ف اااواري أنهااال ساااً جااالانًف ةفاااء 

                                                           

    353، ص4، جن  ل(  1)
    330، ص4  ز ن  ل، ج(  فمل2)
    323-322، صن  ل  فيويف(  3)
    293، صن  ل  فيويف(  4)
    295، صن  ل  فيويف(  5)
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ذناان  ناال حاا ةاًل شاانةً ل ه دءضااءع ايااً ف  اارا ِداا  ف تماان ه ةيدااي دبيدااال يف بياا  فمل اامى داا   ل، نماا(1)فملااليف"

ف تمن: أارر إانفايي اا  فحل ا  فخلايما ، قاليف: حا نينل حجالج، قاليف فاا  جانةج: أاارث أااء ف اواري أنهال ساً 

عاا  ايااً ف  اارا داا  ف تماان ه ةيدااي دبيدتااال يف بياا  فمل اامى داا    ةفااءيف: " ااى ز ااءيف ل جاالان عباا  ل

 ف تمن"  

 ذنان حاا ةاًل ه يفأ اياً ف  اارا دا  ف قياال  يف  اارا دا  ف قياال : أاارر إااانفايي اا  فحل اا  فخلايماا ، 

: "ه ةفاءيف: قاليف ف نا   قليف: ح نينل حجلج قليف فا  جنةج: أارث أاء ف واري، أنال ساً جالان اا  عبا  ل

  (2)تانَبلعن ف  ران ِد  ف قيل  يف  را د  ف قيل ،  ه ف  را د  ف قيل  يف بي  د  ف قيل  فمل مى"

 عااا  فااااتمف فملتبااالةي  ه ف اااام : أاااارث إاااانفايي اااا  فحل ااا  فخلايمااا ،  ةء اااف اااا   ااايي ،  عبااا  

حجالج، قاليف: قاليف فاا  جانةج: أاارث إسلعيا  اا  أدياا   ف انمح  اا  ال ا  اااا  ف د ااب إلاانفايي اااا قال ءف: حاا نينل

عاا  عباا  فملدااك ااا  عبياا ، قااليف: "ح اانر أيف عبياا ا ااا  عباا  ل ااا  د اايءاب أات  زجااما تبلةياال  اادي ، ةفااليف 

أح مهل: أالهتل ابلف ابلف،  قليف الف: ايتال ابلف ابالف، ةفاليف أااء عبيا ا: أنيت فاا  د ايءاب ه داا  االف، 

أنيت يااا  ااالف، ةاابدن ف باالئً أا ة ااتحدف، مث خيتاالز فملبتاالع ةااإا شااليف أااال  إا  ل  ةفااليف: ح اان ن ز ااءيف

  (3)شليف تنك"

 ذناان  ناال حاا ةاًل شاانةً ل عاا   ضااً فيااءفئح: أااارر إااانفايي ااا  فحل اا  فخلايماا ، قااليف: حاا نينل حجاالج، 

: "إْا اياَب ِدا  أاياك عانًف قليف: قليف فاا  جانةج: أاارث أااء ف اواري أنهال ساً جالانًف ةفاءيف: قاليف ز اءيف ل 

"   (4)ةب لاتل جلئح  ةم ر    ك أَْا أتاَل دنل شيًلل، ِِبَ أتال دليَف أايك ادري حقٍي

                                                           

    356، صن  ل  فيويف(  1)
    311، ص4(  ف ن لئ ،  ننل، ج2)
    348، صفمل  ز ن  ل  فيويف(  3)
  2905،  أانجل د دي، انقي 305، صن  ل  فيويف(  4)
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ف انمح  اا  ال ا ،  إاانفايي اا  فحل ا   أاارث عبا  ع  ف نج  ةبتلعن ف بيً ةاي د   ةءجا  فملتالع ايينال: 

يف فاا  جانةج: أاارث فاا  أيب ح ا  أَاه أيف ابان فخلايم   ف د اب  ل، قليف: ح نينل حجلج ا  دم  قليف: قال

نيَال عا  أيب ابان اا  عبا  ف انمح ، دا  حا ةث  ا  دم  ا  عمن  ا  حو ، أار  أاي عمَن ا  عب  ف يوةو َح ه

  (1): "ع  ف نج  ةانْيِ  ن إذف  ج  عن   فملتلع ايينل،  َعنةلن إنل   لحبل ف لا يفعل"أيب انةنا، ع  ف ن  

 -ةيااين: فااا  إ ااحل  -ا فحلااج دااً ف يماانا: أااارر عماانفا ااا  ةوةاا ، قااليف: أااارر شااييب ه يفأ قاانف

قاليف: أااارر فاا  جاانةج،  أااارث إاانفايي ااا  فحل اا  فخلايما ، قااليف: حا نينل حجاالج، قااليف: قاليف فااا  جاانةج: 

أارث ح   ا  د دي ع  جملا ،  غاري  عا  زجا  دا  أاا  ف يانف ، ةفاليف  ال: شافيق اا   ادم  أااء  فئا ، 

"أاه زجاًم ِداا  اااين تدداب، ةانَفااليف  اال:  ناَ   ااا  ديباا ،نلا ن انفنـيل ةب اادي، ةبقباا  ه أ يف َدال َحااجه، ةداا ه حبااج 

 عماانا ويًياال، ةاااء ناال ك ةاندَاا ِي  ماال ويًياال، ةماان عدااى  اادملا ااا  زايياا   نةاا  ااا   ااءحلا، ةفااليف أحاا مهل: 

حا   فيابن عمان اا  فخلقالأ، ةالنن  ذ اك ثنب أض  ِد  ودك الف، ةفاليف ف  ا : ةداي ةاويف ه ن  ا  

"، ةفاليف شافيق: ةبناب أاتداف أر  د ان   اا  فثجا ع إىل ف   اَ ِي اا   ل، ةفاليف: "اناِ ةَب   نانيِ  نبييِاك 

   (2)ديب  ن تلنن  ةدف  فاتد نل إ يل دنفزًف أر  د ن   ا  فثج ع"

راا يثن عاا  قتاالابا، قااليف: سيااب   أااارر إااانفايي ااا  فحل اا  فخلايماا  عاا  حجاالج، قااليف: سياابن شاايب 

فحل اا  راا ث عاا   ااي  ااا  عباالابا: أاه أندهاالن َدلتااب ةفااليف: اي ز ااءيف ل، إاه أداا  دلتااب، أةبت اا   عنااال  

  (3)قليف: نيي  قليف: ةبا  ف   ق  أة  ن  قليف: َ ْف ن فملليِف؛ ةتدك  فلة   ي  يفمل ةن "

فخلايماا ، قااليف: حاا نينل حجاالج، عاا  فااا   نماال  زاب   اال أحلابةااث أااانى: أااارر إااانفايي ااا  فحل اا 

ذف   يداٍ ، ةظننابن أنهال  جنةج، ع  عقليف أارث  فا  أيب دديب ، ع  علئش  قل اب: "ةفا  ن ز اءيَف ل 

                                                           

    358، ص4ج  ننل، ،ف ن لئ (  1)
   161، ص3(  ف ن لئ ،  ننل، ج2)
   666-565، ص فيويف (  فمل  ز ن  ل3)
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ذااااب إىل اياااِا ن ااالئل، ةتح هْ اااتنل ةاااإذف ااااء زفناااً أ   ااالج  ةفاااءيف:  ااابحلنك  حبمااا ك ه إ ااال إه أناااب  

  (1)إنك     فان"ةفدب:  يب أنب  أد ، إثيِ     شبا،   

 ذنن  نل ح ةاًل ه يفِأ َدْ  ه ققاً ةيال: أاارر إاانفايي اا  فحل ا  فخلايما ، عا  حجالج قاليف: "قاليف 

ًق"، قاااليف أااااء عبااا  ف ااانمح ،  قااا  ز ى اااالف  فااا  جااانةج: قاااليف أااااء ف اااواري: قاااليف جااالان: " اااي  عدااى فخلااالئِ  ققااا

 اااب،  دماا  ااا  زايياا ،   داا  ااا  فحلاا ةث عاا  فااا  جاانةج: عي ااى ااا  ةااءن ،  ف   اا  ااا  دء ااى،  فااا  

 ةوة ،   دم  ا   ايي ، ةداي ةفا  أحا ق داناي: حا نيين أااء ف اواري،  ه أح ابل سيال دا  أيب ف اواري   ل أعداي

(2)     

نمل أ زاب ح ةاًل شنةً ل فان ع  فملنتد ، ه يفأ: دل ه ققً ةيال؛ ةفاليف: أاارث إاانفايي اا  فحل ا  

: " اي  عداى ليف فا  جنةج: قليف: أاء ف واري: قليف جلان: قاليف ز اءيف ل فخلايم ، قليف: ح نينل حجلج، ق

  (3)فملنتد  ققً"

 ذناان  ناال إااانفايي ااا  فحل اا  فخلايماا  حاا ةاًل شاانةً ل عاا  ف نااا  َعااْ  أَْا رنْدَااَق ايااان شاايِن ف  اا   ةاارتك 

جانةج: أاارث عبيا  اي ل؛ ةفليف ف ن لئ : أارث إانفايي ا  فحل  ، قاليف: حا نينل حجالج، قاليف: قاليف فاا  

  (4)ةنا  ع  ف فوع" ل ع  رةً، أنهل أار  أنل سً فا  عمن ةفءيف: "سيبن ز ءيف ل 

 ه يفأ: ف ب يف يففذفا، قليف ف ن لئ : أاارث دما  اا  إسلعيا  اا  إاانفايي اا  عديا  قلضا  ابدشاق، 

: أارث رةً ع  عب  ل اا  عمان، حجلج قليف: قليف فا  جنةج لقله: ح نين فخلايم ، إانفايي فا  فحل   

أهنااال نااالا ةفاااءيف: نااالا فمل ااادمءا حااا  قااا دءف فمل ةناااَ   تمياااءا، ةيتحيناااءا ف  اااما   اااي  ةنااالابا دااال أحااا ، 

                                                           

   84، 83، ص4، ج572، ص1، جن  ل(  1)
    464، ص4، جن  ل(  2)
   464، صن  ل  فيويف(  3)
    565، صن  ل  فيويف( 4)
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ةتبدمءف ةءًدل ه ذ ك،  قليف اي اي: ف ل ف رقءً ل دا  رقء  ف ن لزى،  قاليف اي ااي: اا  قانًر داا  قانا 

ةناااااالاِب : "اي اااااااميف، قااااااي زجاااااامً ةنناااااالابا يف  ااااااما  ةفااااااليف ز ااااااءيف ل ف ياااااااءاب، ةفااااااليف عماااااان: أََ ه تبياااااااءا 

   ناال ك ذناان ف ن االئ : "أااارث إااانفايي ااا  فحل اا  فخلايماا ،  ةء ااف ااا   اايي   ف د اااب  اال، (1)"ايف  اام

قليف: ح نينل حجلج ع  فا  جنةج، قليف: ح نيين عبا  ف يوةاو اا  عبا  فملداك اا  أيب دال زا، أاه عبا  ل اا  

ر ،  نلا ةتيًمل ه حجن أيب دل زا ح  َجاهاوَ ن إىل ف شال ، قاليف: قدابن ثيب دال زا: إثيِ االزجق إىل دريةو أا

ف شااال   أاشاااى أَْا أ ااابيف عااا  أتذةنِاااك، ةااابارث أاه أيف دااال زا قاااليف  ااال: "انجااابن ه ن اااٍن، ةبننهااال ه اياااا 

ًذِيان ز ااءيف ل ه اياا داا  حناا ، ةدفيناال ز ااءيف ل  طنةااق حناا  دف اا  ز ااءيف ل  ا ف قنةااق، ةااَبذهَا دناا

  يف  ااما عناا  ز ااءيف ل ًًذا  حناا  عناال دنببااءا، ةظددناال حنبياال   ااوأ ااال، ة اام ، ة اامينل  ااءَ  فملاا

: أَة باي ف الا سيابن  اءتَل قا  فزت اً  ، ةبز   إ ينل ح   ق نل اا  ة ةال، ةفاليف ز اءيف ل ز ءيف ل 

ز داي ند اي  حب ين، ةفليف: قناْي ةاَبذِيْا يف  اما، ةفماب ةاب فى عدا ه ز اءيف ل ةبشلز ف فء  إ ي  َ  قنءف، ةب

  ف تبذة  اء ن  ل  قليف: قا : ل أنار ل أنار ل أنار ل أنار أشاا  أا ه إ ال إه ل، أشاا  أا ه

فزجاً ةلْدا ناب َ اْءَتَك، مث قاليف:  إ ل إه ل، أشا  أاه دماً ف ز اءيف ل، أشاا  أا دماً ف ز اءيف ل، مث قاليف:

قنااْ : أشااا  أا ه إ اال إه ل، أشااا  أا ه إ اال إه ل، أشااا  أا دمااً ف ز ااءيف ل، أشااا  أا دمااً ف ز ااءيف 

ل، ح  عدى ف  ما، ح  عدى ف  ما، حا  عداى ف  ام ، حا  عداى ف  ام ، ل أنار ل أنار، ه إ ال 

ف تاابذة ، ةبعقاالث  ااانيًا ةيااال شااا يف داا  ة اا ، ةفداااب: اي ز ااءيف ل، دناااْنِث  إه ل  مث ابعاالث حاا  ق ااايبن 

يبا ، ةََبذهنْابن ديال  يف تبذة  يب ، ةفليف: ق  أََدْنتنك اِاِل، ةفا دبن عداى عتالأ اا  أ اي  علدا  ز اءيف ل 

     " (2)يف  ما َعْ  أدن ز ءيف ل 

 ف  ا ن   با  ان فةا  أاانى،  ج انلاب ةيال اياا نمل ذنن  نل فحل ةث ف شنةف ف الا ةتيداق يففذفا ه

فهااتمف نمال ويت: أاارر إاانفايي اا  فحل ا  فخلايما ، قااليف: حا نينل حجيالج عا  فاا  جانةج، عا  عاماالا 
                                                           

    329، ص1، جن  ل(  1)
    333، ص1(  ف ن لئ ،  ننل، ج2)
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ااا  ف  االئب، قااليف: أااارث أيب  أ  عباا  فملدااك ااا  أيب داال زا، عاا  أيب داال زا، قااليف: " ملاال ااانج ز ااءيف ل 

 ًذا ن اتاو  د  حن ، انجب علشن عشنا د ًذنءا يف  ما ةفمنال نا   أا  دب  نقدباي ة مينلاي ة

ًهيف أتذةا  إن الا ح ا  ف  اء  ةبز ا  إ ينال: ةابذير زجامً زجامً  ي، ةفليف ز ءيف ل  : ق  سياب ه اا

 ننب فاناي، ةفليف ح  أذنب تيليف، ةبجد ين ا  ة ةل، ةم ح عدى ر ييت  اانهك عدا  نيامث دانف  مث 

ًذناءا ففا  ال، ل أنار ل قليف: فذاب ةبذ ا عن  ف بيب فحلنف ، قدب: نيف اي ز ءيف ل   ةيدهمين نمال ت

أنر ل أنر ل أنر أشا  أا ه إ ال إه ل، أشاا  أا ه إ ال إه ل، أشاا  أاه دماً ف ز اءيف ل، أشاا  

إه ل، أشااا  أا دمااً ف ز ااءيف ل أشااا  أا أا دمااً ف ز ااءيف ل أشااا  أا ه إ اال إه ل أشااا  أا ه إ اال 

دمااً ف ز ااءيف ل، حاا  عدااى ف  ااما حاا  عدااى ف  ااما، حاا  عدااى ف  اام  حاا  عدااى ف  اام ، ل أناار ل 

أناار، ه إ اال إه ل ف  ااما اااري داا   ف نااء ، ف  ااما اااري داا  ف نااء ، ه فث ىل داا  ف  اابح ، ل أناار ل 

قاليف:  عدماين فإلقلدا  دانت : ل أنار، ل أنار، أشاا  أا ه إ ال ل، أشاا  أا ه إ ال  أنر ه إ ال إه ل"

إه ل، أشا  أا دمً ف ز ءيف ل، أشا  أا دمً ف ز ءيف ل، ح  عدى ف  اما حا  عداى  ف  اما، حا  

جاانةج: أااارث عاماالا ااالف عدااى ف  اام ، حاا  عدااى ف  اام  ، ل أناار ل أناار، ه إ اال إه ل"، قااليف فااا  

   ه يفأ: ف فاءيف (1) فخلر ندل ع  أايل  ع  أ ي عب  فملدك ا   أيب دل زا أ مل سيل ذ اك دا  أيب دال زا"

ًذا: حاا  عدااى ف  ااما، حاا  عدااى ف  اام : أااارر جملااا  ااا  دء ااى،  إااانفايي ااا   ف االا ةفااليف إذف قااليف فملاا

نةج: أااارث عماان  ااا  رااىي أاه عي ااى ااا  عماان َأْابَااانَ ن فحل اا  فملف اام ، قااله: حاا نينل حجاالج، قااليف فااا  جاا

ًذِينناالن، ةفاااليف  عاا  عباا  ل اااا  عدفماا  ااا   قااالص، عاا  عدفماا  اااا   قاالص، قااليف: "إث عنااا  ديل ةاا  إذ أَذهَا د

ًذا، حا  إذف قااليف: حا  عدااى ف  اما، قااليف: ه حاءيف  ه قااءا إه يفا، ةدمال قااليف: حاا   ديل ةا  نماال قاليف فملاا
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ًذا، مث قاليف: سياب ز اءيف ل عدى ف  م ،   قليف: ه حءيف  ه قءا إه يفا،  قليف اي  ذ اك دال قاليف فملا

  (1)ةفءيف دا  ذ ك"

 قاا  أ زاب  ناال حاا ةاًل شاانةً ل ةيماال خياا   يفأ ف  ااجءاب ه  ااءزا )ص( ةفااليف: أااارث إااانفايي ااا  فحل اا  

ي  اا  حباري، عا  فاا  عبال : قليف: ح نينل حجلج ا  دم  عا  عمان  اا  ذز، عا  أايال، عا   اي فخلايم ،

  (2) ج  ه )ص(،  قليف: َ َجَ َال ابف ابن تءاً ،  ن ج نال شنْبنًف" "أا ف ن  

  اخلثعمي: هللا الشهراينمكرم بن حكيم أبو عبد  -

  أ زاب ف ااا فز شااانفا فخلايمياا ، ز ى عاا اًبف داا  فثحلابةااث ف نبءةاا  ف شاانة  ،  قاا قبلئاا  اااء داا  داا ني  

حا نينل إسلعيا  اا  ف يبال  ف اءفز ، حا نينل عبالاب اا  ف ء يا  أااء اا ز، حا نينل ف ء يا  اا  : ققين حا ةاًل  ال قاليف

ف    ، أارث عب  فيبلز ا  فحلجلج فخلنف لث، عا  دبان  اا  حبايي فخلايما ، عا   ايف اا  دناري، عا  

ًن ا االيٍف سيااتنا  ِداا  ز ااءيف ل أيب ف اا زابفيف ) لنب  إا : ه تنبي اان ف أحااً ف ِداا  أااا  قبداايت ااا(: "أزااا

داً ننا ِي أداري،  ف نفايا :  ه تفء اءف ه  –أ  قاليف : قالتدءف  –عمدءف ف ببلئن،  َ د ءف ادف ن  إدال ،  جلاا  ف 

أيب ابن  عمن  عاملا  عد ي إه اريًف، قء ءف : تدك أد ق ق  ادب دل دل ن بب   بي دل ن بتي"
(3)   

، نمال ذنان فاا  فياءنا  ف الا  أاه ح ةاَال (4)ل  ب  ف  فز ققين زغي أنال ز ى حا ةاًل  ال إه أنيال ة اي 

  (6)،  أنل ق  ز ى ارًف يفطًم،  قي : أنل جماءيف(5) ي  اش يف

                                                           

    354-353، صفمل  ز ن  ل  فيويف(  1)
    498، صن  ل  فيويف(  2)
، 1(  فا  حجن، أمح  ا  عد  ا  حجن ف ي فمث،   لا فمليوفا، دبتب  فملقبءعل  فإل مدي ، اري  ، ط3)

ةء ف فحلن  ، ابفز فملبدءا،    ف وايج ، فإلدل  فحللةاب وليف ف  ة  أيب دم  عب  ل ا  38، ص8 ، ج2002
    28، ص2، ج2ف فلانا، ط

    126، ص8( فا  حجن،   لا فمليوفا، ج4)
( فا  فيءنا، وليف ف  ة  أيب ف  نج عب  ف نمح  ا  عد  ا  دم ، نتلأ ف  ي ليف فملرت ن ، حتفيق /عب  ل 5)

   138 ، ص1986، 1،ابفز ف بتب ف يمدي ، اري  ،  ج1ف فلض ، ط
   126، ص8حجن،   لا فمليوفا، ج ( فا 6)
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( دااا  ق ااان فملااا فئ ،  حء ااال فملاااالجن ا،  نااالا ةنةااا   قااا  ذنااان  نااال اااارًف عااا  قااا    فإلدااال  عدااا  )

 الئ  ف  احلا ،  ني يا  ابااءيف اياا ، نمال أنهال ذنان  نال أابالزًف عا  ة(1))ف بلنر(،  ق  عر قنقنًا عدى  ان

  (2)ة ب نل  ة تنننل ف ن ءا د  قنةن عدى ف ن ءيف 

 حممد بن حكيم أبو جعفر الكويف الشهراين اخلثعمي:  -

شانفا فخلايمي ، ز ى ع  فإلدلد : جي ن ف  لاب ،  دء ى ف بالابي،  قا  ذنان  قبلئ اء د  د ني  

   ااات  داااءزاًبف، نمااال أنهااال ز ى عااا  ال ااا  اااا  فحلجااالج عااا اًبف دااا  ف ااان فاي  ه ف  فااال  فحلااا ةث ادداااب  ااابي ً 

ف بنااا ،  شااالأ ااا  عباا  زااال،  دماا  ااا  د اادي ف قاالئ ،  ديمااءا ف باالا ف بااءه،  أيب د اان   عباا  ل 

 ف نا ا  ف   فدياي ا  أيب د ن    

  َ نهَف نتليًف ز ف  عنل فاننل جي نن ا  دم  ا  حبيي،  فحل   ا  دبءأ    غريمهل  

ز ى عنل: أمح  ا  علئال،  أمحا  اا  دما  اا  أيب ن ان،  محالاب اا  عامالا،  فحل ا  اا  دباءأ،   ق 

   (3)  دم  ا  إ حل  ا  عملز،  دم  ا  أيب عمري،  ةءن  ا  عب  ف نمح 

يفمل ةنا   ة اب ل أااء فحل ا  دء اى   نلا دتح ً  دتبديًمل دنلابنًف،  نلا ةنلابن ه د اج  ز اءيف ل 

  قء ل نلابنتل، ةينر   ل ةبلا ةنضى ف بلابي ع  د

 قاا  ز ى ف شااايخ ف بدياااين ا ااانِ   َعاااْ  دمااا  اااا  فحلباايي عااا  ديماااءا ف بااالا، قاااليف: سيااابن أيف عبااا  ل 

)عديل ف  م (  ق   نِلَ  ع  )فث يف  ففان(؛ ةفليف: فث ييفن ه َعْ  أَ ييٍف قبدال، ه عا  اا يٍف  ابفل،  ففاان ه 

   ا   فملنداءق ،   با  قا ميق أَ هيفق فاان، ج ةاويف  ه ةاو يف اام اا يف  ه  لةا ، ه ةفاً ع   لةٍ  نمل ةانْيَف ن دا

   (4) عديل فحل  ث،  ه رنَءييفن ِد  َحليٍف إىل حليف، ال ق ن  ش يف

                                                           

    36، ص3   فخلقيب، أيب ابن، اتزةخ اد فاب، ج23-22، ص42، جن  ل( فمل  ز 1)
     81-80، ص42( فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج2)
     81-80، ص42(  فمل  ز ن  ل،  ج3)
 ، ص   1(، ج6( ف بله، نتلأ ف تءحي ، يفأ ديلث فثسليف  فشتفلقال فحل ةث )4)
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  (1) نلا فانل جي ن ا  دم  ا  حبيي ف شانفث فخلايم  ممه  ز ى عنل ف قرا ه اتزخيل

  اخلثعمي:سعيد الشهراين بشر بن عبد هللا بن عمرو بن  -

، (2)شااانفا فخلايمياا ، قااليف عناال فااا  حجاان: إا أزطاابا ااا  فثشاايث ةاان ا عناال قبلئاا  اااء داا  داا ينِي  

 نفاا  عناال ف قاارفث ه )فمليجااي ف ببااري( أحلابةااث نبءةاا  شاانة  ، قااليف: حاا نينل أمحاا  ااا  ابف اب فملباا ، حاا نينل 

 نينل اشاان ااا  عباا  ل ااا  عماان  ااا   اايي  ح اا  ااا  عماان فملاالنث، حاا نينل أزطاابا ااا  فثشاايث ف ياا  ا، حاا

: قا  فخلايم ، قليف: ابادب عدى دم  ا  عد  ا  فحل ا   ،  عنا   فانال ةفاليف: ادايي إىل ف دا فيف، ةفدابن

تد هةبن اي فا  ز ءيف ل، ةفليف  : إنل ان يفيف، قدب اي فاا  ز اءيف ل،  دال ه فدنا يفيف   قاليف: حا نيين أيب 

قااليف: "َداال ِداا   زقااٍ  ِداا   ز  فدناا يفيف إه  عديااال ققااناق داا  دااليف فيناا "، مث أتااى  عاا  جاا ا أاه ز ااءيف ل 

:  دال ه  قاليف:  ف بن  اج ا نْاٍ ، ةفليف: فابا  ةفدب: ق  فابيانبن اي فاا  ز اءيف ل  قاليف: إنال ان  اج  قدابن

عبا   : "إا ة ا  ف بن  اج عداى  الئن فثاباالا ن  ا    ا حا نيين أيب عا  جا ا، قاليف: قاليف ز اءيف ل 

   (3)فملقدب عدى  لئن قنةن،  إا ة   ابا  ف بن  ج ن    فإل م  عدى  لئن فثابايا

 

 

 

 
                                                           

     711، ص4( ف قرا، اتزةخ فثدي  فملدءك، ج1)
، 2 ، ص2002، 1( فا  حجن، أمح  ا  عد  ف ي فمث،   لا فمليوفا، دبتب  فملقبءعل  فإل مدي ، اري  ، ط2)

     18ص
اا(،جممً ف و فئ  807؛ فديام ، فحللةاب نءز ف  ة  عد  ا  أيب ابن)  130، ص3( ف قرفث، فمليجي ف ببري، ج3)

    308-57ص 5 ، ج1994 ، ط:1994حتفيق/عب  ل دم  ف  ز ةن، بنلا، دنبً ف  ءفئ ،  
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 عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الشهراين اخلثعمي:  -

اا هني  ف ي اان ف يبل اا ،  ج  اا  داال ةشااري إىل دفاانِي ف ااتيقلنِل   اابنل،   باا  فملااويا ذناان أناال   اااء داا  دن

، ةنيااال  اااب  عمااان  اااا  اداااف ف بءةااا  (1) أاه سااالك قااا   اااب  ف بءةااا  ز ى عااا  سااالك اااا  ف ء يااا  فحلن ااا ،

أةً ال   قااليف ف قارفث: حاا نينل عدا  ااا   ايي  ف اانفنا، قاليف: حاا نينل عمان  ااا  اداف ااا  إ احل  ااا  دن االيف 

فخلايماا ، قااليف: حاا نينل أيب، قااليف: حاا نينل عماا  إسلعياا  ااا  دن االيف، عاا  ف وااانا، عاا  أناا  ااا  دل ااك، أاه 

، ج ةان  االف فحلا ةث عا  ف واانا إه إسلعيا  (2) َي عدى قر عاملا ا  دظياءا ا اننا": "َعده ز ءيف ل 

 ا  دن ليف، ت نهاَب اِل عمن  ا  ادف 

نماال أاه ف قاارفث نفاا  حاا ةاًل شاانةً ل فااان؛ قااليف: حاا نينل عداا  ااا   اايي  ف اانفنا، قليف:حاا نينل عماان  ااا    

حا نينل عما  إسلعيا  اا  دن اليف، عا  راىي  ادف ا  إ حل  ا  دن ليف فخلايم ، قليف: حا نينل أيب، قاليف:

  أح اابنل ِداا  قااي  ا  ا ، ةجااليف زجاا  ااا  أيب ناااري، عاا  أيب  اادم ، عاا  أيب انةاانا، قااليف: نناابن عناا  ف ناا  

اقِي ففاان، ةابعنض عنال ز اءيف ل  ةفليف: اي ز ءيف ل، ف ي  مِحْرَي، ةبعنض عنل ز ءيف ل   جاليف ِدا  ف شِي

اان ةابعنض عنال، مث قاليف ز اءيف ل ، مث جليف ِد  ف شاقِي فف  زحاي ل محاري؛ قداء ي إ ام ،  ةيالدي" :

، ج ةااان  اااالف فحلااا ةث عااا  راااىي اااا  أيب نااااري إه إسلعيااا  اااا  (3) ااام ،  أةااا ةاي طيااال ، أاااا  أدااا   إميااالا"

 دن ليف، ت نهاَب ال        

ااا  عماان  ااا  عباا  فخلاال ق،  قاا  ذناان  اال ف اا فزققين حاا ةاًل شاانةً ل فااان؛ قااليف: حاا نينل دماا  ااا  أمحاا  

ح نينل عد  ا   يي  ف انفنا، حا نينل عمان  اا  اداف اا  إ احل  اا  دن اليف فخلايما ، حا نينل أيب، حا نينل 

عم  إسلعي  ا  دن ليف، ح نينل دم  ا  فملنب ز، ع  جلان ا  عب  ل، قليف: " انً زجا  دا  أ احلأ 

                                                           

    127، ص12( فملوا، هتلةب ف بمليف، ج1)
    169، ص4( ف قرفث، فمليجي فث   ، ج2)
    153، صفمل  ز ن  ل  فيويف( 3)
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دال  اك    قيال  تنحهاى أحا ناي، ةفاليف  ال ف نا   أ حليًف  ل، ةدمهل أتاى يف ز ءيف ل طيلًدل، ة عل ف ن  

اااْ    ناااْي ةءًدااال قاااليف: إث  ااالئي، ةفاااليف:  ااال ف نااا   ًَ، مث تفاااءيف: إث  ااالئي   نن : َتَبدهاااَف  َاااَك َأاناااءك   ااان

  (1)دبلنل"

 فخلايماااا   نفاااا  فث اااابالث ه )حدياااا  فث  يااااليف( حاااا ةاًل عاااا  ح اااا  فثابأ، ز ف  عماااان  ااااا  ادااااف 

ماان، حاا نينل عباا  ل ااا  اشاان ااا   اال ، حاا نينل عماان  ااا  ادااف فخلايماا ، حاا نينل قليف:حاا نينل دماا  ااا  ع

" : حنْ  ن فثابِأ ةنْق ئن غ َب ف نهأِي   (2) أةءأ ا   ءة ، قليف: سيب ف اءزا ةفءيف: "نلا ةانَفليفن

  اخلثعمي:احلسني بن محزة الشهراين  -

ف ي ااان ف يبل ااا ، نفااا  عنااال  نااالا ِدااا  دااا يني   فخلايمااا ،ااااء فحل ااا  اااا  محاااوا اااا  فحل ااا  اااا  جي ااان 

دا  أ ا  نتلاال  -ف  فزققين ه  ننل ح ةاًل ع  ننلا ف  قن؛ قليف: ح نينل فحل   محوا ا  فحل ا  فخلايما  

حاا نينل دماا  ااا  عباا  ل ااا   ااديملا، حاا نينل ننااناي ااا  رااىي ااا   اابيح، حاا نينل  اايي  ااا    عباا  ف اانمح   -

: "ةاانض نناالا ف  قان َ االًعل داا   اان أ  أاه ز ااءيف ل فيمحا ، حاا نينل عبياا  ل عا  رةااً، عاا  فااا  عمان 

عدى نن ِي حننٍي أ  عب ، ذنٍن أ  أناى ِدَ  فمل دم " -نلف قليف   - لًعل د  ااننٍي 
 (3)  

 فخلايما ،نمل نف  عنل أةً ل ح ةاًل شنةً ل فان قاليف: حا نينل فحل ا  اا  محاوا اا  فحل ا  اا  ح ا  

، حاا نينل دماا  ااا  ف يااميف، حاا نينل  نيااً،  عباا  ل فااا  إابزةاا ،  فااا  حاا نينل دماا  ااا  عباا  ل ااا   ااديملا

ة ي ،  رىي ا  ننناي ا  أيب نفئ ا فحملالزيب،  أااء أ الد ،  ةيداى اا  عبيا ،  عبا  ل اا  مناري، عا  إسلعيا  

                                                           

، 2 ، ج1993تب ،اري  ، بنلا،،علج ف ب3اا(،ف  ن  ، ط385( ف  فز ققين،،شيخ فإل م  عد  ا  عمن)  1)
    178ص

    79، 7( فمل  ز ن  ل،ج2)
    145-444، ص2ن  ل، ج فمل  ز (3)
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َء ن  ةنظاَن إىل ف فمان  يداَ  ف با ِز،  ذنان فحلا ةَث حَنْا ا  أيب ال  ، ع  قي  ع  جنةن، قليف: ننال داً ف نا  

   (1) ز ف  ف  بهل ن ا  دلزأ،  دم  ا  عي ى ع  إسلعي 

  الكويف:احلسن بن أيوب الشهراين اخلثعمي  -

َاا يني   شااانفا ف ينة اا  ه ف ي اان ف يبل اا ،  قاا   ااب  ف بءةاا   ز ى عاا  ح اا  ااا   قبلئاا اااء ِداا  دن

   ح ة  ا  حبيي فمل فئين  نمل ز ى ع  عد  ا  ،(2) عمن فثمح  ، أيب عمن،  ةفليف: أاء عوفا ف بءه

؛قاليف: أنبابر أمحا  اا  أمحا  اا  أيب (3)نفا  عنال فخلقياب ف بدا فابا حا ةاًل شانةً ل ه نااو يف  اءزا ف فا ز 

جي ااان، حااا نينل عدااا  اااا  عمااان فحلااالةاب، حااا نينل أمحااا  اااا  دمااا   ااايي ، حااا نينل دمااا  اااا  أمحااا  اااا  فحل ااا  

ح ةاا  ااا  حباايي فملاا فئين، عاا  أاياال، قااليف:  ف فقااءفث، حاا نينل فحل اا  ااا  أةااءأ فخلايماا ، حاا نيين عداا  ااا 

ااين أديا   أنببر أاء فحلجلف، أارث ابف اب ا  عد ، ع  أايل، عا  جا   فاا  عبال  قاليف: زأى ز اءيف ل 

 ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ :عدااى دناارِ  ة االيف  ذ ااك، ةااب حى ل إ ياال: إمناال اااء ددااكق ة اايبءنل،  ناااويف قء ناال تياالىل

 ٣ - ١لقدر: ا َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ

؛قاليف: أاارر عبا  ف انمح ، قاليف أاارر اايما ، قاليف: أاارر (4) نمل ذنن ايام  ح ةاًل  ل ع  أيب ابن

دم  ا  فحل   فينليب، قليف أارر فحل   ا  أةءأ فخلايم ، قليف أارر ح   اا  عمان فثمح ا ، عا  

                                                           

    103، ص1( ف  فز ققين، فمل  ز ن  ل،ج 1)
    527، ص6( فملوا، ج2)
    340، ص57   فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج275، ص8( ف بد فابا، فخلقيب، اتزةخ اد فاب، ج3)
اايم  ا   ديملا ا  حي زا أاء فحل  ، د  ح ةث اايم ، حتفيق/ عمن عب  ف  م  ت دنا، ابفز ( فثطنفاد  ، 4)

    132، ص1اا، ج1400ف بتلأ ف ينيب، اري  ، 
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 لز  ا  عب  ل فثمح  ، ع  طلز  ا  شالأ، قي  ها  عبل : أارث عا  أيب ابان  أاِي زجاٍ  َنالَا  

  (1) خلرِي ندِيل  فح ا نلنب ةيلقليف: َنلَا َنل

 هللا الشهراين اخلثعمي: طاهر بن إمساعيل بن عبد -

 ااااء طااالان اااا  إسلعيااا  اااا  عبااا  ل فخلايمااا ، نفااا  عنااال ف بيافااا  ه )شااايب فإلميااالا( حااا ةاًل؛ قاااليف: 

يفا، أاااارر أااااء عبااا  ل فحلااالةاب  أااااء دمااا  فملفااان ، قاااله: حااا نينل أااااء ف يبااال  فث اااي، حااا نينل فخل ااان اااا  أ

ح نينل  يلز ا  حلم،  أارر أاء عب  فخلل ق ا  عدا ، أاارر أااء ابان دما  اا  عبا  ل اا  ابف اب ف انفنا، 

حاا نينل طاالان ااا  عباا  ل  فخلايماا ، حاا نينل ف فقااءفث، حاا نينل  اايلز، حاا نيين جي اان قااليف: سيااب دل ااك ااا  

ي  عماااليِف ف ااارِي،  إاه  : ِإاه فثاااانفَز تددااا  قداااء ن ي  عماااليف ف  جاااءز،  ل ةااانى  ابةنااالز ةفاااءيفن ااالَز تددااا  قداااء ن ف  نجه

  (2)مهءَدبي، ةلنظن ف ه مهءدبي،   ظامل  ءفيف

نماال ذناان  ناال أاااء ف   اا  فملفاان  حاا ةاًل شاانةً ل ز ف  طاالان ااا  إسلعياا ، قااليف: أااارر دماا  ااا  أمحاا  

اا  عبا  ل فخلايما ، حا نينل  فيلز ابا، ح نينل ف يبل  ا  فحل   ف   لز يف نهاِي، ح نينل طلان ا  إسلعيا 

: قاااليف: قااليف ز اااءيف ل  أاااء ننةااب، حااا نينل ادااف اااا  أةااءأ، عااا  عااءف اااا  دماا ، عااا  أيب انةاانا 

ز ف  ف رتدلا،  قاليف فيالز ابا: ت انهاَب اال  ،(3)"ا دتلا ه جتتميلا ه دنلةق: ح   سب،  ه ةفَل ه ابة "

 أاء ننةب 

 

 

                                                           

     132،ص1( فمل  ز ن  ل، ج1)
    403-402، ص56   فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج459، ص5ج ( ف بياف ، شيب فإلميلا،2)
، ابفز أطد   دنشن  ف تءنةً، 1حلابةث ه ذ  ف بم   أادل، حتفيق ر ن ا  عب  ف نمح ،ط( فملفن ، أاء ف    ، أ3)

    107-106، ص1 ، ج1996ف نايض ، 
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  اخلثعمي:جعفر بن حممد بن حكيم الشهراين  -

داا  فحملاا يني  ف باالزنة  ه ف ي اان  -عاال  يف بءةاا   –ناالا أاااء  دماا  ااا  حباايي فخلايماا  ) ف بااءه ( 

يفمل ةناا ،  قاا  ز ى جي اان عاا  أاياال ايااَا د اانايَ لتِل أةً اال،   ف يبل اا ،  ناالا ةناالابن ه د ااج  ز ااءيف ل 

اباان دماا  ااا  عباا  ف باالق ، نماال ز ى  ناال ايااَا فثحلابةااث ف نبءةاا  ف شاانة  ؛ قااليف فااا  ع االنن: أااارر أاااء 

ح نينل دم  فيءانا إدميًف، ح نينل أاء فحل   عد  ا  عمن ا  أمحا  فحلالةاب، حا نينل دما  اا  ف فل اي اا  

ننناي فحمللزيب يف بءةا ، حا نينل أااء ف قالان دما  اا  ت انيي ف اءزف ، حا نينل جي ان اا  دما  حبايي فخلايما ، 

، ع  عب  ل ا  ضبيي  ف يب ا، ع  أايل، عا  جا ِي  قاليف: ع  إانفايي ا  عب  فحلمي ، ع  زقب  ا  د فد 

أتى عمَن اَ  فخلقلأ زجما َ َبَه ن َعْ  طمِ  فثد ، ةفل  ديامل، ةمشى ح  أتاى حدفاً  ه فمل اج  ةياال 

زج  أ دً، ةفليف: أةال فث دً، دل تنى ه طم  فثد   ةنةاً زأ ال إ يال، مث أ داب إ يال يف  ابلا   ف ء اقى، 

ًدن ، ةمشايَب دينال حا   ق اَب  ةفليف  ل عمن: تقديفتلا، ةفليف أح مهل:  بحلا ل، جلنلك  أنب أدري فمل

عدى الف ف نج  ة ب َتل، ةنضيَب دنل أَْا أَْ َدبَ إ ياك   ةفاليف دمال: دال تا زايا َدا  االف  قاله: ه  قاليف: االف 

  امل ف  ف  ابً  فثزضا  ف  ابً   اميتل  ااء ةفاءيف: "إا ف عد  ا  أيب طل ب، أشا  عداى ز اءيف ل 

"  ء  ضيتل ه ن   مث  ضً إميلا عد ٍي ه ن   ديوفٍا  نجح إميلان َعِد ٍي
(1)  

 أبو عبد هللا احلسني بن محوية بن احلسني الشهراين اخلثعمي:  -

َاا ينِي   شااانفا ف ينة اا ، ذناان  اال فث اابالث ه )حدياا  فث  يااليف( َعاا اًبف داا  فثحلابةااث  قبلئاا اااء ِداا  دن

نبءةاا  ف شاانة  ، قااليف: حاا نينل إااانفايي ااا  أمحاا  ااا  أيب ح اا ،  فحل اا  ااا  محءةاا  فخلايماا ، قااله: حاا نينل ف 

دم  ا  عب  ل فحل ند ، قاليف: حا نينل دما  اا  جي ان اا  أيب دءفتا ، قاليف: حا نينل ةاءن  اا  اباري، عا  

د ايءاب، قاليف:  فثعمن، ع  طدحا  اا  د انف، عا  أيب عميالز، عا  عمان  اا  شانحبي ، عا  عبا  ل اا 

                                                           

    341، ص42( فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج1)
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ااً ف  ي اا ه اِاال ةديتبااءأ دفيااَ   ِداا  ف نهاالِز"، ااالف حاا ةثق غنةاابق ِداا  قااليف ز ااءيف ل  : "َدااْ  ناالأ عداا ه دتيمي

  (1)ح ةث طدح   فثعمن، ج ةن   دنةءًعل إه ةءن  ا  ابري

اا  غنال  َنَمل نف  ح ةاًل فان؛ قليف: حا نينل فحل ا  اا  محءةا  فخلايما  ه ولعا ، قال ءف: حا نينل عبيا  

قليف: ح نينل إسلعي  ا   نف  قليف: ح نينل فحل   اا  دما  اا  عامالا، عا   ا يلا ف ااءزا، عا  فثعمان، 

ًد ن ف الا ةااتي   دان ابنيال   قاليف: قاليف ز اءيف ل  زض  ل عنلع  ةوة ، ع  أن   : "أعظاي ف نيالِ  مهـال فملا

 عنل ف اءزا،  ز ف  عنل ف اءزا  فثشجي  أةً ل ،غنةبق ِد  ح ةث فثعمن ع  ةوة ، ت نهاَب ال (2)  فانتل"

 قليف أةً ل: ح نينل فحل   ا  محءة  فخلايم ،  إانفايي ا  أيب ح   ف ءفابع ، قله: ح نينل دما  اا  

عب  ل فحل ند ، قليف ح نينل ف يبل  ا  ف     ف ب نا، قليف: ح نينل ن ن ا  محالاب ف بدنا ، قاليف: دل اك 

: نينل ةوةاا  ااا  عباا  ل ااا  ف شاانري ف يناارا، عاا  أاياال قااليف: قااليف ز ااءيف ل ااا  عباا  ل فثنابا قااليف: حاا 

"َدْ  قَانَأ: ق  اء ل أح  ه دنِضل ف لا ميء  ةيل ج ةانْ نَتْ ه قرِ ،  أَِدَ  ِد  ضادقِ  ف فار،  محَدْتالن فملمئبا ن 

ينض ح ةِال ع  ف  تنا  قاليف: حا نينل أااء عبا  ،  ه د(3)نفط إىل فين "اةءَ  ف فيلدِ   ن ِيال َح ي جتيوَ  ِد  ف  

ل فحل   ا  محءةال اا  فحل ا  فخلايما ، حا نينل دما  اا  عبا  ل فحل اند ، حا نينل د انف اا  عمان ، 

  حا نينل عبا  ف انمح  اا  دما  اا  طدحا ، عا  أايال، عا  فثعمان عا  أيب  فئا   نةا  اا   ااب، عا  حلة ا

 ااااتقلَع أَْا ميااااءَ  ه  ق لهِتاااال ةَاْديَاْ َيااااْ    ةيااااين يف ءق اااال : غماااا  قااااليف: إا  د تناااا   ق اااالٍ   ادتاااالٍ ، ةَماااا  ف

   (4)ف  يف  ز ف  شيب  ع  فثعمن، ع  نة ، ع  حلة   

                                                           

، ،ابفز ف بتلأ 4ط (،حدي  فث  يليف  طبفل  فث  يليفاا430أيب نييي فمح  ا  عب  ل )  ابفث  الث، فحللة( 1)
    147-146، ص4 ، ج1985اري  ، بنلا، ينيب،ف 

   52، ص4( فمل  ز ن  ل، ج2)
    213، ص2(  فث  الث، فحلدي ، ج3)
    272، ص1، جفمل  ز ن  ل( 4)
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 ذناان  ناال حاا ةال فااان، قااليف: حاا نينل فحل اا  ااا  محءةاال فخلايماا ، حاا نينل دماا  ااا  عباا  ل فحل ااند ، 

  عمانفا ف فقالا، عا  فثعمان، عا  أيب  فئا ، ح نينل دم  ا  عب  ل ا  منري، ح نينل دما  اا  ااميف، عا

 (1)ع  حلة   قليف: دل فخلمن  نةًل  ذاَب ايفءيِف ف نجليف د  ف  تن 

  اخلثعمي:حبيب بن املعلل الشهراين  -

اء ِد  د ينِي  ف ي ن ف يبل  ،   ب  ج تلنن فثحلابةث ف ايت ز فاال،  قاليف عنال عدا  اا  فحلباي: نالا 

  (2) ة   فخلري،  ق  ز ى عنل فا  أيب عمري حيَح ف ن فة ، دين ةًل يف  

  اخلثعمي:يونس بن عبد امللك الشهراين  -

ا ف شاد  مث ف ظ انا  قبلئ اء ِد  د يني   شانفا فخلايمي ، ز ى عنل عميالز اا  ن اري اا  دي انا اا  أيفي

ابأ،  أ زاب  اال فااا ن ع االنن ااارًف، قَااليَف: "أااارر أاااء فحل اا  ف  نضاا ،  فااا(3)  ف اا  اشاال  ااا  عماالز  ن نةااٍ  فملاا

قااله: أنباابر أااااء ف  ااتح ن ااان ااا  إاااانفايي، نفاب ف  نضاا ،  أااااء دماا  اااا  ة ااي ، قاااله: أنباابر أااااء فحل اا  اااا  

عءف، نببر أاء عد  ا  دنري، أنببر أاء ابن ا  اومي، ح نينل اشال  اا  عمالز، حا نينل أيب عمالز اا  ن اري 

نيَاال قااليف: قااليف عي ااى ااا  داانمي ااا  د ااريا ااا  أيفا ف ظ اانا، عاا  ةااءن  ااا  عباا  فملدااك فخل اا  َح ه ايماا ، َعمه

 دحءفزة  ذف  ةء : اَي ديشَن فحلءفزة ، تفنهاناءف إىل ل اابدا أاا  فمليل ا ،  تفنهاناءف إىل ل يف تبلعا  داناي، 

َال    قااليف: َداْ  تناالَنينننني يفا زاةتناال،  ةوةا  ِداا   عمدبااي  ف تم اءف زضاال  ا انقاي، قاال ءف: ايز   ل، ةَمااْ   ن

 .(4)دنقفنل،  ةنغِيبنبي د  ففانا عمدل"

                                                           

    374،صفمل  ز ن  ل  فيويف(  1)
    555، ص2( فا  حجن،   لا فمليوفا، ج2)
    337، ص43( فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج3)
    453، ص43 ل، ج(فمل  ز ن 4)
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  يف بالد الشام والرواة احملدثوناثنيا: 

 ف نبءا ف يدي  محد  ف ن فا ف  حلا  د نبري   ع اب  ف تءطنال ةيال نويف  ا ة   يوة  ف شل  ا ب

 تلننا"  نتلأ  ف تينضنل   ء، فإل مد  ف يلج ه فحل ةث ز فة  دنفنو  أنر أاي د  أ بحب ح 

 أعم  د   زعب أ بب ق   ح ال ابدشق د ةن  أا  ءج ر فملاليف  بي  عدى ف لا   إلدل "  فحل لظ

  ف يظيي ف ي اب ف تلزةخ دن عدى  دشلارياي فحل لظ

حظيب ااماب ف شال  عنا  فملتفا د  دا  ح الظ فحلا ةث يفاتمال  نباري ةاب ف ه طبفال  ف شالدي  نمل 

ه(  دمااءاب اااا  إااانفايي ااا  دمااا  ااا  عي ااى اااا  ف فل ااي ااا  سياااً )  245عباا  ف اانمح  اااا  فااانفايي )  

ه( ه نتلاااال اتزةاااخ 571ه(  فحلااالةاب فاااا  ع ااالنن )  281ه(  عبااا  ف ااانمح  عمااان  ف ن ااانا )  251

 د ةن  ابدشق،  غرياي، ممل ة ن عمدي  وً ف ن فا  ايلا فثحلابةث ف يت ز  ال  

 د  ز ى فحل ةث د  أداليف:    شانفا ف ينة   ه ال  ف  ايز قبلئ  ق  انن د  

 علي بن حممد بن أمحد بن إدريس الشهراين اخلثعمي:  -

ااء عدا  ااا  دما  ااا  أمحا  ااا  إابزةا  فخلايما ، فملياان ف يفاا  ف ندداا  فثمنالط  فملفاان  فحملا ث   ن ِااَ  

َ  ن  فنينت   أزايملئ  اجنة     (1)  ن  فنينت   عشنة   نيمعلئ  اجنة ؛  تنءهيِ

مااا  اااا   اااديملا،  دمااا  اااا  محيااا  اااا  ديياااءف،  أيب ابااان دمااا  اااا  عدااا  اااا  فحل ااا  ز ى عااا  ايا

ف يقءه،  أيب فمليمءا ا  زفش ،  أيب عبا  ل دما  اا  دان فا،  أيب فحل ا  إاانفايي اا  أمحا  اا  ح انءا، 

 ال ااا  اااا  دمااا  فحل اااند ،  عبااا  ف ااانمح  اااا  جاااين ف  نغااالث،  جي ااان اااا  دمااا  ف بنااا ا،  أيب ةيفاااءأ 

                                                           

    143، ص43( فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج 1)
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،  أيب عداى دما  اا  ف فل اي اا  حالج ف فلضا ع ،  ف  حلك ا  ةوة  اا  أيب نبشا ،  أيب فحل ا  اا  فثذز 

   (1)ن،  أيب ف فل ي عب  ل ا  أمح  ا  ةتلا ف بد فابااأيب ن 

 ق  ز ى عنل: أاء فحل   ا  ف  م لز،  عد  ا  دم  فحلنلئ ،  أاء عد  فثاءفناي،  دم  ا  

، ق  أ زاب فا ن ع لنن أحلابةث شنة   ز فال عد  ( 2)ظيف،  أاء ف فل ي ا  ف  نف عد  فحل فاب،  زشل ا  ن

ا  دم  ا  أمح  ا  إابزة  فخلايم ، قليف: أارر أاء فحل   ف  فيل ف شلةي ، ح نينل عب  ف يوةو  

ف تميم ، ح نينل أاء فحل   ا  ف  م لز، ح نينل أاء فحل   عد  فا  دم  ا  أمح  ا  إابزة  فثمنلط  

فخلايم ، ح نينل ايام  ا   ديملا، ح نينل دم  ا  عب  ف ءالأ اي فما، ح نينل  ديملا ا  ابف اب 

 ح نينل عمن  ا  جنةن، ح نينل دم  ا  عمن  ا  عدفم ، ع  أيب  دم ، ع  أيب انةنا، ع  ف ن  

تبءا قليف: " إذف نلا ةء  فخلمي  ايث ل عو  ج  دمئب  دياي  حف د  ة  ،  أقم  د  ذاب ةب

    "(3)ةء  فخلمي    يد  فيمي  أنان ف نل   ما عدى ف ن  

 ذنن  نل ح ةاًل فان؛ قليف: أنببر أاء طلان ا  فحلنلئ ، ح نينل أااء عدا  فثااءفنا، حا نينل أااء فحل ا  

عداا  ااا  دماا  ااا  أمحاا  ااا  إابزةاا  فخلايماا ، حاا نينل أاااء اباان دماا  ااا  عداا  ااا  فحل اا  ف يقااءه، حاا نينل 

 يلا، حااا نينل دمااا  اااا  عبااا  ل اااا  مناااري، حااا نينل أيب، حااا نينل فثعمااان، عااا  ةوةااا  اااا  أيفا فحل ااا  اااا   ااا

ةبااان أا ةفااءيف: "ف داااي نيَابيِااب قداا  عدااى ابةنااك"،  ف نقلشاا ، عاا  أناا  ااا  دل ااك، قااليف: ناالا ز ااءيف ل 

قْاَنل يااال جلاااَب اااال   ةفاااليف: "ِإاه  ف فداااءأ اااا   ةفاااليف زجااا : اي ز اااءيف ل،  ااالفن عدينااال  قااا  َفدنيااال ااااك   ااا ه

  (4)إ بي  د  أ لاً ف نمح  ةفدبال"،  أشلز فثعمن   بييل

                                                           

    142، ص43(  فمل  ز ن  ل، ج 1)
    42، ص فيويف ( فمل  ز ن  ل2)
    143-142، ص43، جن  ل(  3)
    143-142، ص فيويف (  ن  ل4)
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  أدهال (1) ممل ةلنن ع  عد  ا  دم  ف شانفث فخلايم  أنل نيفا  دابدءا نمال ذنان ذ اك أااء ابان فحلا فاب

َعاا   ةلتِاال ةفاا  أااارر أاااء فحل اا  ف شاالةي ،  أاااء دماا  ااا  طاال  ،  أاااء فملياال  ف   اا  ااا   ااا ، قاال ءف: 

نيَنل  ا  ا  اشن، ح نينل أاء عد  فثاءفنا أنل تءه ةء  ف  بب ثزاً ادءا دا  شاان زاياً ف االث  ان   ح ه

 ،  ق  عل  علن   ن   (2) فنينت   أزايملئ ،  ابة  ابلأ ف  دري

 :  (3)عبد اجلبار بن أيب عامر الشهراين اخلثعمي السجليين -

ًد  ا  إالأ،  ق  نتب عنال: أااء  ايي  ق   د ن،  َح هَث َع  دم  ا  أيب ف  نا ف ي  فمث،  د

  (4)ا  ةءن  فمل نا فحللةاب،  ز ى عنل: أاء ف فل ي  ديملا ا  أمح  ا  أةءأ ف قرفث

 قا  نفا  ف قارفث  عاا اًبف ِدا  فثحلابةاث ف نبءةا  ف شاانة   ف ايت ز فاال عبا  فيباالز اا  أيب عالدن فخلايماا  ؛ 

ًدا  اا  أاالأ، قاليف: حا نينل ف ن ان  قليف: ح نينل عب  فيبلز ا  أيب علدن ف  جديين فخلايم ، قليف: ح نينل د

ا  دم  فينش ، قليف: ح نينل عبند  ا  عملز ف يجد ، قليف: ح نينل أااء نديا  ساليف فحلن ا ، قاليف: حا نينل 

: "ه أداانك يفملياان ف   يااك عاا  دل ااك ااا  دننياا ، عاا  أاياال، عاا  أيب ذز ف د االزا قااليف: قااليف ز ااءيف ل 

ق ،  إدلطتك فثذى عا  ف قنةاق  اك  ا ق ،  إةنفغاك دا  اب ِاءك ه اب اِء أاياك  اك  ا ق  فملنبن  ك   

  (5)  تب مك"

ًداا  ااا  إااالأ، قااليف: حاا نينل   قااليف أةً اال: حاا نينل عباا  فيباالز ااا  أيب عاالدن فخلايماا ، قااليف: حاا نينل د

قااليف:  ف ن اان ااا  دماا  فينشاا ، قااليف: حاا نينل عبنداا  ااا  عماالز ف يجداا ، عاا  عقااليف دااءىل ف  االئب ااا  ةوةاا 

: اي دااءها، داال  نأ اك ه تباايا    قااليف: ه ةباايا   زأةابن دااءهى ف  االئب؛ حليتنال اي االيف  زأ ناال أ ااءاب، قدابن

                                                           

    143، ص فيويف (  ن  ل1)
    143، صن  ل  فيويف(  2)
ني   تش ة  هدل فملب ءزا قنة  د  قنى ع فما د  أعمليف ةد ق ، ن ب إ يال عب  (  جد  : اب ن أ  ل   3)

    27-25، ص5فيبلز أيب علدن فخلايم   فحلمءا، ديجي ف بد فا، ج
    711، ص4( ف قرا، اتزةخ فثدي  فملدءك، ج4)
    116، ص5( ف قرفث، فمليجي فث   ، ج5)
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د اى  أر غاام  أ يابن دااً ف ددمالا، ة ادهي عدااى ف ددمالا،  أر ةااياي،  زأ ا  أااً ف،  قااليف: "إا ز اءيف ل 

ب: ف  الئب اا  ةوةا  فاا  أااب منان، ةءضاً ةناباب  عديل ف  م  ا  ف ددملا، ة علث ةفليف: دال فساك، قدا

  (1)أاً ف" ة   عدى زأ    قليف: يفزك ل ةيك، ةم ةبيا دءضً ةِ  ز ءيف ل 

 أ زاب  ااال فث ااابالث اااارًف دااا  أابااالز ف  اااحلا  ه )حديااا  فث  ياااليف( ةفاااليف: حااا نينل  اااديملا اااا  أمحااا ، 

أيب، حااا نينل أااااء  ااام  ال ااا  اااا   ااام   حااا نينل عبااا  فيبااالز اااا  أيب عااالدن ف  اااجديين فخلايمااا  قاااليف: حااا نيين

ف  ااجديين فخلايماا ، حاا نيين عقااليف قااليف: دبتااءأق ه ف تااءزفا: ناا  تااو ةج عدااى غااري ااا ى ح اانا  ن فداا  إىل 

 .(2)ةء  ف فيلد 

 حممد بن عبيد بن عياش الشهراين اخلثعمي :  -

قا  ز ى عنال عبا      (3) ز ى ع : ضمنا،  نة  ا  أيب ف وزقليف،  ال   ا   م  الاب  عقليف فخلنف الث

؛ قاليف: حا نينل عبا  ل اا  (4)فيبلز ا  دم  اا  عبيا  فخلايما  حا ةاًل، نَاَفدَالن فث ابالث  ه )حديا  فث  ياليف(

دم  ا  جي ن، ح نينل إ حل  ا  إانفايي، ح نينل أاء عد  فا  د دي ف قء  :  ح نينل عدا  اا  أمحا  اا  

ًداا ، حاا نينل  اايلز عباا  ل فملف  اا ، حاا نينل عباا  فيباالز ااا  دماا  ااا   عبياا  فخلايماا ، حاا نينل أيب، حاا نينل د

ا  حلم، ح نينل زيف  ا  عمن  ف في  ، حا نينل نياءز قاليف: قانأ ن ه ف تاءزفا أاه ف فداب فحملاب ا )َعاوه  جا ( 

 رب  ف نهَ َب ا عو  ج  

 

 

                                                           

    116، ص5( ف قرفث، فمليجي فث   ، ج1)
    197،ص5( فث  الث، حدي  فث  يليف،ج2)
    11، ص8 ، ج1953( ف نفنا، فين   ف تي ة ، دقبي  جمد  ابفئنا فمليلزف ف ياملني ، فدن ، 3)
    93، ص16( فث  الث، ج4)
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 أبو سالم خالد بن سالم الشهراين اخلثعمي : -

،  عاا  (1)فخلايماا ، ز ى عاا  عقااليف ااا  أيب د اادي فخلن االث  اااء أاااء  اام  ال اا  ااا   اام  ف  ااجديين

عمن  ا  عبا  ل اا  أيب شايريا،  ةفاليف: عمان  اا  عبا  ل اا  عدا  اا  أمحا  اا  ذا رما ، أااء إ احل  

   (3)   ق  أارر عمهل اء دبتءأق ه ف تءزفا اشبا ف و فج(2)فدم فث ف  بيي ، ف بءه

 اخلثعمي: حممد بن عامر بن حممد الشهراين -

َاا ينِي    ااب  قْد االن   فخلايماا  دماا  شااانفا ه ف ي اان ف يبل اا ،  اااء دماا  ااا  عاالدن ااا  قبلئاا  ِداا  دن

 (4) اا،  ذنن ف ي فمث عنل قليف: قليف فا   لان:  ي  ااف  385 دل   ن  

  املصري:حبيب بن أيب حبيب الشهراين اخلثعمي  -

ف فل ااي ااا  ف  اامنقن ا، أااارر أاااء ف فل ااي فينجاالث، أ زاب  اال فااا  ع االنن حاا ةاًل؛ قااليف: أااارر أاااء 

أارر محوا ا  ةء ف، أارر أاء أمح  ا  ع ا، ح نينل إ حل  ا  مح فا ف بدن ، ح نينل حاي اا  ناء ، 

ح نينل حبيب ا  أيب حبيب فخلايما  فمل انا، حا نينل ف اواري اا   ايي  فدالمش  عا   ايي  فملفارا، عا  أايال 

قااليف  يدا : "أََداال تَاْنَضااى أَْا تباءا ِدااينِي ينااو   ااالز ا دا  دء ااى، إهه أنهاال ه   عا  أيب انةاانا: أا ز اءيف ل

  (5) ن  اي ا"

ةت ااح مماال  اابق أناال عدااى ف اانغي داا  نااانا ز فا فحلاا ةث ه اااماب ف شاال  ةفاا  ف ااتقلع أا ةاارن داا  ايااناي 

دااي اب ز ه تءنييااق  ز فةاا  عاا اب  شاانفا ف ينة اا ،  أا ةبااءا قبلئاا عا اب داا   ز فا فحلاا ةث ف االة  ةنتمااءا إىل 

                                                           

    108، ص20( فملوا، ج1)
    205، ص46( فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج2)
    197، ص5ج ( فث  الث، حدي  فث  يليف،3)
    221ص ،7( فا  حجن ف ي فمث،   لا فمليوفا، ج4)
    172، ص42( فا  ع لنن، اتزةخ ابدشق، ج5)
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د  فثحلابةث ف نبءة  ف شنة  ،  نلنءف د  ف ن فا ف افل  ف لة  ز ى عناي ع اب نبري د  ف ن فا ه ااماب ف شال  

  د ن، ح  قي  ع  أح اي  اء عد  ا  أمح  ف شانفث فخلايم  أنل نيف  دبدءا     
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 العباسي احلياة الثقافية والعلمية يف العصر: املبحث الثاين

 يف العصر العباسياإلخبـاريـون أوال: 

تيتر فثابلز أق    ءز عدي ف تلزةخ فإل مد ،  ق   ج عدمليف فمل دم  ةيال طنةف  ف ء ف 

ف شلد  حللابني   فح ا، حبيث ه ةوة  طءدل علابا عدى ا ً   حل ،  نلنب ف تمنفزًف دبلشنًف  ف   

ج ج ة  ه ت  ة  ف تلزةخ عن  عدمليف فمل دم  ضم  فه تمنفزة  فثاي ،  فنتاى فثدن يفثابلز إىل دنا

د  جلنب  تن يق فملءفاب ف تلزخيي  فملتنءع  د  جلنب فان      اء دناج فحلء يل  أ  نتلا  ف تلزةخ ح ب 

ابلزا(، ثا فثابلز نلنب تن ى دشلةا  ه ا فةتال، مث أف  ن    نلا ةنفليف  دلا ةن ا فثابلز )

ًهيف فهابلزة  د  ف ينف   ال   د ز   تقءز   أ ب حب ت  ا ه نتب  جمد ف ،  نلا أنان ا

ف بءة ،  إا نلا ةياي ايا زجليف د  د ز   فمل ةن     ا  فمللابا ف يدمي  ف يت حءهتل نتب فهابلزة  

  د  ز داي د  د لابز ف بحث ف تلزخي  ملل حءتل د  ز لئ  زسي ،    ئق  عاءاب  ديدءدل  د  زال د

        شانفا ف ينة  : قبلئ ابلزة  ف لة  ةنت بءا إىل    د  أشان فث(1)ف  جم  ف نسي 

 جعفر بن حممد بن حكيم الشهراين اخلثعمي:  -

شانفا فخلايم  ه ف ي ن ف يبل ا  نفداءف عا اًبف دا  ف ان فاي  قبلئ   زاب ذِْننن ف ي ة  د  فإلابلزة  د  

  نمنَح يٍث ا  حبيي ف شانفث فخلايم ، ف لا حت نينل عنل قب  قدي   ف تلزخيي ،  دناي جي ن ا  دم  

                                                           

ا ن، عب  ف يديي عب  ف نمح   فمل دمءا  نتلا  ف تلزةخ: ابزف   ه ف تب ي  فإل مد   يدي ف تلزةخ، فمليا  ف يلمل   (1)
-179 ، ص 1993، ةريجينيل، ف ءهاي  فملتح ا فثدنةبي ، 6ي  د بن فإل مد ،  د د  فملناجي  فه مدي  زق

180  
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نفااا  ف قااارا  ه اتزخِيااال إحااا ى ز فايتااال فملتيدفااا  ابي يااا  ق اااليف فخلدي ااا  اااالز ا ف نشاااي  عداااى ف رفدبااا ، 

 ف  اانة  ف اايت أحاالط  اال ف يمدياا ،  أااانِن فثشاانلص ف االة  ن ياال ف عمديااَ  ف ف االيف عدااى ف رفدباا ؛ قااليف:  ذناان 

نيَال؛ قَاليَف: َحا هنَيين ف  ان ا اا  شالاك، د م  ا  إ حل  أاه جي ن ا  دم  ا  حبيي ف بءه فخلايم  َح ه

قليف: إث يل  ق ةءًدل ةإذف أََر خبلاب  ق  ق   عدى ف رة ،  ابةً إ ي نتليًف  دريًف، ة   تنل ةاإذف نتالأ ف نشاي  

 خبقل ةيل: 

  ه نتاليب االف، ةاإا نناَب قلعاً ف ةفاي،  إا ننَاب قلئًمال "ا ي ل ف نمح  ف انحيي، اي  ان ا، إذف نظان 

قَليَف ف  هن ا: ة عء ن ا  فيب  د ايب  نالا ف نشاي  يف دمان، ةحا نيين ف يبال ن اا ن  إ ي ةم تفي  ح  ت ري 

ف     ا  ف نايً، قليف: جد  ف نشي  ه ف و  ه ف  نف  ةنتظنك،  فزت يب غري ، ةفليف  : اي عبال ، ةنبدا  

، قااليف: أَْا ة ًدن ، داال أشاابال أا ةبااءا اااء  قااليف: ةقدياابن : اي أدااري فملاا بااءا ااالف ف  اان ا  أ ااحلال  قداابن

ف  ن ا: ةناو ب َع  ابفايت   ق ب  ةََبْزَ َ  إ ه ف نشي ن ة ن  إ يل،   ق بن  لعً  ا  ة ةل، ةفليف ملا  نالا 

دباث  الع ، مث قاليف  ديبال : فااانج عنا   ِدا  فخلا  : قءداءف  ةفاالدءف ةداي ةباق إه ف يبال  اا  ف   اا   أر،   

ةفاليف  : فابا داين، ةا نء ن دنال، ةفاليف  : تا زا ةايَي  ذ اك  دن انةً ف تنالتج فملقن حا  عداى ف او ، ة يا  

ًدن   قليف: ق  ايابن إ يك ه أدٍن  ء عداي اال نِز  قمي ا  زدياب ه  أز دبن إ يك  قدب: ه  ل اي أدري فمل

: ِ ْن اي، َدْ  أَ ْ  ف  نف ، اي : انع   قليف:   قَب، ةَماْ  أَْ نياقن َاا د  عنا ا  قدابن نيقن قءيفابا عن ا  قدبن

 ًْ د اان ز ف ببااري، قااليف:  اا قَب  فدااِا ِداا  َ االعِتك ااال ،  ِجاا ي ه  ااريك حاا  تااءفه د ةناا  ف  اام ، ةَاالْوَ

إىل اب ز نيفاااال  أ ااااحلاك  أزيفعااااك،  دنااااْناني أَْا ةبءنااااءف  أعااااءفَ ي عدااااى أابااااٍ ، ةااااإذف فنفقيااااب ف وجاااا  ة اااان 

ًَ َدااْ  ةاا ا   خياانج ا ااام يفأ دماا  ااا   ،  دنااْن ن أَْا ميناا ًٍ ِااْ  اباا  يفٍأ ِداا  أاااءفِ ي  االحَب زااا ف رفدباا ، ةَاءَني

ال   ا َح ي وتَيك أَْدنِا  قليف:  ج ةب  حنك ف رفدب  ه ذ ك ف ءقب  قليف ف  ن ا: ةجلبن أزناا، حا  

نث ال  قاليف: ةداي أ باث أَْا قَاِ َ  عدا ه انعا ن اا  أعا ، أتيب د ةن  ف  م ، ةجميب أ حليب،  ةيدب دل أد
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ًدن  وداانث أا أشااقن  (1)  دياال جي اان ااا  رااىي عدااى اداا  ااام أناالف ، د اان أ ف ينااق،  إذف نتاالأ أدااري فملاا

  (2)يفنين ،  أا أ دَبل عدى نيمني  ج ءز، قليف ة يدب دل أََدَنِث ال"

ًزا   تااالزةخ ف رفدبااا   عمقاااتاي يفخلدي ااا   تنيااا  اااال  ف ءنييفااا  دااا  أااااي ف ء ئاااق ف ااايت فعت مااا  عدياااال فملااا

، ال   ه ف  رتا ف يت تءنين  ةيال ف يمقا  اا  ف قانة ، حياث تبشاف اال  ف ن ال   الز ا ف نشي  ف يبل  

أنيناااليف  قيقااال  دف اااليف عداااى  ف نشاااي  اااالز ا فخلدي ااا دااا ى ف  ااانة   فحلااانص ف ااايت نااالا رااانص عدياااال فخلدي ااا  

 تيا  اال  ف ن ال    ،ف رفدبا  عداى ف ف اليف عمديا َ ف شن يل  ف يت قلدب اتن يل  ترن أاي ف رفدب ، نمل أ ل

ًزا  ةنجيءا إ يال     أق    نييف   نيفال ف ن فا حءيف تدك ف يمق ،  د  مث ةإا ج  فمل

 مصعب بن املقداد الشهراين اخلثعمي:  -

ةفا   ف عا اًبف دا  ف ان فاي  ف تلزخييا ،فإلابالزة  ف الة  نفداء فحملا ني    أشاان دا  ةنيا  د ايب اا  فملفا فاب 

قااليف: حاا نينل أاااء ننةااب،  دنااال:ه ت  ااري  ف ي ةااَ  داا  ف اان فاي  ف اايت  ه(310ز ى عناال فإلداال  ف قاارا )  

قاااليف: حااا نينل د ااايب اااا  فملفااا ف  فخلايمااا ، عااا  إ ااانفئي  اااا  ةاااءن ، عااا  دمااا  اااا  عبااا  ف ااانمح  داااءىل فيف 

:  "ه ِحْداَف ه فإل ام ،  نا   ِحْداٍف َنالَا ه ل  طدح ، ع  عبند ، ع  فا  عبل ، قليف: قليف ز اءيف

فيلادياا  ةدااي ةااواب  فإل اام ن إه ِشاا يا،  داال ة اانث أَاه   محااَن ف اانيي،  إثي نف اابن فحلدااَف ف االا ناالا ه ابفز 

  (3)ف ن  ا"

ل ه ف ديداا  ف اايت ناالا ه  اابيحتال  قياا  ااا ز قااليف ف قاارا: حاا نين  عاا  ابعااليف ف ن ااءيف ف باانمي دماا  

ااالز ا ااا  إ ااحل ، قااليف: حاا نينل د اايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا  ، قااليف: حاا نينل إ اانفئي ، قااليف: حاا نينل  أاااء 

                                                           

 ( فثنلف : د  فملنفنب شبل ف نيجليف  فثقنلأ 1)
  711، ص4( ف قرا، اتزةخ فثدي  فملدءك، ج2)
يف ( ف قرا، أيب جي ن دم  ا  جنةن، جلدً ف بيلا ع  أت ة  فا ف فنفا، حتفيق/ أمح  عب  ف ننف  ف ببنا، دم  علاب3)

    2285، ص3 ، ج2005، ابفز ف  م   د ن، ف فلانا ،1دم ،ط
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إ ااحل ، عاا  حلزنياا ، عاا  عداا  )زضاا  ل عناال( قااليف: "أ االانل ه ف دياا  طاان داا  فملقاان ا ةيااين: ف ديداا  ف اايت  

  فملقان،  يَفَ  ز اءيف ل نلنب ه  بيحتال  قي  ا ز  ا  ةلنقدفنل حتب ف شاجن  فحلجان؛ ن اتظ   حتَتاال دا

   اال أا طدااً ف  جااَن َراَبى: ف  اامَا ةاا عء َزاهاالن: "ف د ااايي ِإْا هتدااك ااال  ف ي االا  ه تانْيبَاا ن ه  فثزض"، ةدمه

،َنَمااال (1) َحااانهَض عدااى ف فتااليف ِعبَاالاَب ِل، ةَجااليَف ف نهاالَ  ِدااا  حتااب ف شااجن  فحلجااان، ة اادى اناال ز ااءيف ل 

  ف ب اليف؛ قاليف: حا نينل أااء ننةاب، قاليف: حا نينل د ايب اا  فملفا ف  فخلايما ، قَاليَف: أارر ع  ح ةث أاا

ح نينل  يي  ا  نزيب، ع  دم  ا   ارية ، عا  أيب انةانا، عا  أ   ادم  قل اب: جاليف  ةلطما  إىل ز اءيف 

ااك  ل  داا  داال، قاا   اانيب ةيااال ع ااي ا حتمدااال عدااى طبااق، ةءضاايتل ااا  ة ةاال، ةفااليف: "أةاا  فااا ن عمِي ارن

أنااب  فاناالك    فاناالك " ةفل ااب: ه ف بيااب، ةفااليف: "فابعااياي"، ةجااليف  إىل عداا ، ةفل ااب: أجااب ف ناا  

اال زفاااي دفبداا  َداا ه ةااَ   إىل ن االيٍف ناالا عدااى فملنلداا ، ةماا    ا ااقل  أجد اااي عدياال، مث  قل ااب أ   اادم : ةدمه

ًهيف أااا   أااال  طاانفف ف ب االيف فثزاياا  اشاامل ل، ة اامهل ةااءَ  زاِ اااي،  أَْ َداابَ ايااِ   ف يمااث إىل زااال، ةفااليف: ااا

  (2)ف بيب، ةََبْذِاْب َعناْاني ف نيِْجَ   َطايْناي تقاريًف "

نيَال  ال د ايبن اا   َنَمل أَاه ف قراه نَاَفَ  َعْ  أيب ننةب  الز ا ا  إ حل  ع اًبف ِد  ف ن فاي  ف يت َح ه

ف فاانفا ف باانمي أناااو ب نلدداا ،  عاا  ف  ااء   َأْنااَ  محاالز ف ااءحن،  عاا  فااان  ااءزا داا  فخلايماا ،  اا   فملفا ف  

ع  ف بم ،  ع   قب  ما ف  جن،  د  ةانَفلت  ه  بي  ل،  ذََنَن ع اًبف نبريًف ِد  ف ن فاي  فثاانى ف ايت 

   (3)حت هَث  ل ف  حلا 

 قاا  نفاا   َنَاال أاااء ةيدااى ه د اان   عاا اًبف فااان داا  فثحلابةااث ف شاانة   ف اايت ز فااال د اايب ااا  فملفاا ف  

قااليف: حاا نينل أاااء ننةااب، حاا نينل د اايب ااا  فملفاا ف ، عاا  إ اانفئي ، عاا  إااانفايي ااا  فملااالجن، عاا   فخلايماا ؛

                                                           

    3786، ص5( فمل  ز ن  ل، ج1)
    6661، ص8ج،( فمل  ز ن  ل2)
    5486، ص7، ج3051 – 3050، ص4، ج1117 – 942، ص2، جفمل  ز ن  ل( 3)
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: " ماق ه د اج ا ااريق ِدا  أ اف جلان ف يمف، ح نينل فا  ف واري ع  علئش ، قل ب: قليف ز ءيف ل 

  (1) ما ةيَمل  ءف "

د ايب اا  فملفا ف  فخلايما  ، حا نينل أااء  ه ة    ءزا ف  الا قليف: ح نينل رىي ا  أةاءأ، حا نينل 

قااليف: "َدااْ  قَااانَأَ  ااءزَا ف اا الا  يدااَ  فيمياا  أ اابح دد ااءزًف  فملفاا ف  عاا  فحل اا ، عاا  أيب انةاانا، عاا  ف ناا  

،  ه تن يل فحل  عدى فحللد ، قليف: ح نينل أاء ابن ح نينل د يب اا  فملفا ف  فخلايما  ، عا  دنا يف، (2) ل"

ليف ،عاا  عبنداا ، عاا  فااا  عباال ، قااليف: "َةَجااَن  ااالاب ق فيِف ز ااءيف ل، عاا  فااا  جاانةج، عاا  عماان ااا  عقاا

 ةفااليف: اي عداا ي حناا هَال  قااليف: ةرتنااال حاا   ضاايب َداال ه اقِنااال، مثنه َضَناَاااال   اا ، مث أتااى ز اااءيف ل 

  (3)ةلنن ذ ك، ةفليف: أ بب "

 فااااال د اااايب ااااا  فملفاااا ف  نمااال أاه ف قاااارا قاااا  ذناااان أاباااالزًف عاااا  دينناااا  اااا ز،  دينناااا  أحاااا   حناااا  ز 

إىل دينناا  ااا ز: "حاا نيين ااالز ا ااا  إ ااحل  فدماا فث، قااليف: حاا نينل  فخلايماا ،  قااليف ه د ااري ف ن ااءيف 

، قااليف:  فخلايما ،د ايب اا  فملفاا ف   قاليف: حاا نينل إ انفئي ، قااليف: حا نينل أااء إ ااحل ، عا  حلزنيا  عاا  عدا ي

ةيااال زجداا ؛ دااناي زجاا  داا  قاانةن،  داااءىل إىل ااا ز، ة اابفنل فملشاانن  إ يااال، ةءجاا ر   االز ز ااءيف ل 

 يفباا  ااا  أيب ديااي    ةبدهاال ف فنشاا  ةَلنْاَ دَااَب،  أدهاال دااءىل عفباا ، ةبااالر ، ةجيدناال نفااءيف: نااي ف فااء   ةيفااءيف: 

، ةفاليف اي  ل ناريق ش ة ق   ناي، ةجي  فمل دمءا إذف قليف ذ ك ضاناء ، حا  فنتااءف اال إىل ز اءيف ل 

عدااى أَْا خياارَ : نااي اااي  ةاابىب  مثنه ِإاه  يف: اااي  ل ناااري شاا ة    اااي، ةجااا  ف ناا  ةفاال ف فااء   اال: نااي 

  (4)ف فء ن أ ف" ز ءيَف ل َ بََ لن: َنْي ةنحن ا ِد  فيوز  قليف: عشنا ن  ةء ، قليف ز ءيف ل 

                                                           

ز فملبدءا  درتفث، ابدشق،  ، ابف1ةيد ، أمح  ا  عد  ا  فملاث فملء د ، فمل ن ، حتفيق ح    ديي،ط اء( أ1)
    146، ص8 ، ج1984ص

    105، ص11(فمل  ز ن  ل، ج2)
    372، ص2( فمل  ز ن  ل، ج3)
    24  ف قرا،اتزةخ فثدي  فملدءك،  ص1704، ص3( ف قرا، جلدً ف بيلا، ج4)
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اا   ع  ع اب أ حلأ ا ز قليف ف قارا: "حا نينل االز ا اا  إ احل  فدما فث، قاليف: حا نينل د ايب 

فملفاا ف ،  حاا نينل أمحاا  ااا  إ ااحل  فثاااءفنا، قااليف: حاا نينل أاااء أمحاا  ف ااواريا، قااله ويًياال: حاا نينل إ اانفئي ، 

ِا  قاااليف: حااا نينل أااااء إ اااحل ، عااا  ف ااارفيف اااا  عااالنأ، قاااليف: ننهااال نتحااا ث أَاه ِعااا يَا أ اااحلأ اااا ز عداااى ِعااا ي

ًد ، نيمعل    (1)ئ   ا ي  عشن زجًم "أ حلأ طل ء  ف لة  جل ن ف ديل ف نان،  ج  و ديل إه د

ًَ ف ندالَا ه دبالِ ي   ع  غو ا أح  عن دل َايهبَ ف نه نءيف  جيَشل  دفتليِف،  اء ه  بيملئ  زج ،   ضا

ف لا َا هَ الن داي،  نالنءف   ا  زجاًم   قاليف ف قارا: "حا نينل االز ا اا  إ احل ، قاليف: حا نينل د ايب 

فااا   نيااً، قااليف: حاا نينل أيب، عاا  إ اانفئي ، قااليف: حاا نينل   أاااء ااا  فملفاا ف ، قااليف: حاا نينل إ اانفئي ،  حاا نينل 

زجاالًه  فملشاانن ، َأْجدَااَ  ز ااءيفن ل  إ ااحل ، عاا  ف اارفيف، قااليف: ملاااهل ناالا ةااء  أحاا ،   فاا  ز ااءيف ل 

دااياي،  إا جنفيف ف نداالا،  أداان عدااياي عباا  ل ااا  جبااري،  قااليف دااي: "ه ترحااءف َدَباالَنبني ِإْا زأةتمنااءَر اَبَاااْنَر ع

زأةتمنءاي ابان ف عدينل ةم تيينءر"، ةدمل  فا  ف فاء  ااو  فملشاننءا حا  زأةاب ف ن اليف قا  زةيا  عا   اءقا ، 

 ا   امادا ، ةجيدءف ةفء ءا: ف دنيم  ف دنيم ، ةفليف عبا  ل: دااًم، أََدال عدماتي َدال عاا  إ ايبي ز اءيف 

  (2)لن  جءَااي، ةبنِ يَب ِدَ  فمل دم   بيءا قتيًم"   ةباءف ةلنقدفءف، ةدمهل أَتَاْءاني َ َنَف ل 

ا أةً اال ا قَااليَف أَاناء جي اان: "مثن ِإاه أيف  اا يلا اا  حاانأ َأْشانف عدااى ف فاء ، ةيماال حاا نينل   ه ديننا  أحاا 

قاليف: حا نينل إ انفئي ،  حا نينل فاا   نياً قاليف:  فخلايما ،الز ا ا  إ حل  قليف: ح نينل د يب ا  فملف ف  

، عااا  إ ااانفئي ، قاااليف: حااا نينل أااااء إ اااحل ، عااا  ف ااارفيف، قاااليف: " مث إاه أيف  ااا يلا أشااانف عدينااال، حااا نيين أيب

ااا ق  ةفااليف ز ااءيف ل  نيااامً ،  قحلةاا  مث قَااليَف: أه ف فاااء  فااا ن أيب  داانت  : ه جتيباااء ، ةفااليف: أه ف فااء  دمي

مث  جتيبااء  : ه   ةفااليف ز ااءيف ل مث قااليف: أه ف فااء  فااا  فخلقاالأ، نياام ً  جتيبااء  :  ه ةفااليف ز ااءيف ل 

ًهيف ةفا  قنِتداءف،  اء نالنءف ه فثحياليف ثجالاءف، ةداي ميداك عمان اا  فخلقالأ  ف ت ب إىل أ حلال، ةَاَفليَف: أَدل ا

                                                           

    28، ص2/ ف قرا، اتزةخ فثدي  فملدءك، ج 1465، ص2، جفمل  ز ن  ل( 1)
    72، ص2/ ف قرا، اتزةخ فثدي  فملدءك، ج 2006-2005، ص3جلدً ف بيلا، ج( ف قرا، 2)
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: ةفااليف ز ااءيف ل  اباا  ةفااليف: أعاا   خيوةااك ن َ اال أَْا قَااليَف: ناالاَب اَي عاا  ه ِل، قَااْ  أافااى ل  ااك داال 

قاليف أااء  ا يلا: أه  نال ف ياوى  ه عناويى  باي، ةفاليف   أجا ي ف: دال نفاءيف  قاليف: قء اءف: ل أَْعدَاى أجيبء   قل ء 

ةفااليف أااء  اا يلا: ةااء  ايااء  ااا ز،   بااي : أجبيااء ، قاال ءف: داال نفااءيف  قء اءف: ل دااءهر  ه دااءىل ز اءيف ل 

ًث" فحلنأ  جليف، أََدل إنيبي  تج  ا ه ف فء  دناًم ج فدن  ل،       (1) ج ت 

ف ااايت َ ااا ه ن ِةيَاااال فملشاااننءا عااا  ف ااا اءيف إىل دبااا  إه أَْا   قااا  ذََناااَن ف قااارا  فخلاااَر َعااا  عمااانا ف نااا  

ةفلضَياي، مث حت هث ع   دح فحل ةبي ، قليف: "ح نينل الز ا اا  إ احل ، قاليف: حا نينل د ايب اا  فملفا ف  

له ويًيال: حا نينل إ انفئي ، قاليف: حا نينل أااء إ احل ،  ح نينل   يلا ا   نيً قليف: حا نينل أيب، قا فخلايم ،

ه ذا ف في ا، ةَبىَب أَْا ن دبيَ  أَْا ة عء  ةا ا  دبا  حا  ةانَفلضاَياي،  ع  ف رفيف، قليف: فعتمن ز ءيف ل 

ةدمهال نتاب ف بتالأ نتاب: االف دال تَاَفلَضاى عديال  أاي  عدى أا ة ا  ةياين دا  ف يال  فملفبا ، ةفايي  ال نيمنيا  

قااليف: أر   ل، ةفاال ءف:  ااء نيدااي أَنهااَك ز ااءيفن ل َداال َدنَاْينَاالَك،   باا  أنااب دماا  ااا  عباا    ز ااءيف ل دماا

ز ااءيف ل،  أََر دماا  ااا  عباا  ل، قااليف  يداا  زضاا  ل عناال: فدااح ز ااءيف ل، قااليف: ه  ل ه أداالك أاااً ف، 

، ةبتاب دبال ةََبَاَل ن ز اءيف ل  ا ز اءيف ل )دما (، ةبتاب: االف دال قَلَضاى عديال   اي  ر ا  ةبتابن

دماا ، ه ةاا ا  دباا  يف  اام  إه ف  اايءف ه ف فاانفأ،  ه خياانجن ِداا  أادااال  حاا  أزفاب أا ةتبياال،  ه مينااً 

اال اَبَاَدَااال  د ااى فثجاا  أتااءف عديـاال )زضاا  ل عناال(، ةفاال ءف  اال: قاا   أحااً ف داا  أ ااحلال أزفاب أَْا ةفاايي  اال  ةدمه

فانج َعنهل ةَاَف  د ى فثج ، ةننج ز ءيف ل   لحبك، 
("2)   

دااءفنا حبناا ، قااليف ف قاارا: "حاا نينل ااالز ا ااا  إ ااحل ، قااليف: حاا نينل   ه فخلار عاا  غااو ا ف ن ااءيف 

د اايب ااا  فملفاا ف  فخلايماا ، قااليف حاا نينل إ اانفئي ، قااليف: حاا نينل أاااء إ ااحل ، عاا  ف اارفيف، قااليف: ناالا أاااء 

 فملشننءا ناويف، ةجي  ةنجتو  ةفءيف: اددَتل ةءَ  حن ، ةدمل غشى ف ن     يلا ا  فحللزث ةفءاب  دن  

                                                           

    84، ص2( ف قرا، اتزةخ فثدي  فملدءك، ج1)
    146، ص2( ف قرا، اتزةخ فثدي  فملدءك، ج2)
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 أََر فا ن َعْبِ  فملقهِدبْ   أََر ف نيِ   ه َنِلْأ 

  (1" )ةمل زئى د  ف نل  أش  دنل

 خالل العصر العباسيالشعـراء اثنيا: 

 أذ فقاي  فزتَفب ،ف شينفيف عطبل  ةيل زقهب ةف   ف تبنق،  ف بلخ ف رتف ع ن ف يبل  ، ف ي نةني  

،  تنءعب ف ف ءز  ح فئق فثن   جمل   فخلمن   ف إىل ةيم  ف أشيلزاي، ه ذ ك ةظان يفملنلَ قَ ،

أغنض ف شين ةشمدب فمل ةح،  ف ن يف،  ف دويف انءعيل فحل    ف  يف،  فخلمناي ،  ف شين ف تيديم     

 عديال نفاب مث حبنفً، 15 ه ف شين أ نفا أمح  ا   فخلدي ةَحَ ن ف شين، فمل دم  عدمليف  اَبزه إخل، 

 انن ه الف ف ي ن نبلز   ف ين ض ايدي عنِنف دل  اء 16 ةب بحب فخلَبب،  سيل   فح فً  حبنفً  فثا ن

 ل ،  ف بحرتا،  فا  ف ن د ،  أيب ف قيب فملتن   غرياي  ،  أاء أاء ف يتلاي ف شينفيف د  أداليف أاء نءف ، 

ف يت   فثاباي   فملنلقشل  ف  ةني ،  فملنلابنف  ف شينة ، فمل لجم ه الف ف ي ن   ابان ينفيف  د  نبلز ف ش

 فثدءفيف  أغَ قءف شينفيف، اي اي نلا  ف لة  ف يبل ي  فخلد ليف ح نا ه فثحيلا ديظي ه جَتنانلنب 

 ف ل يب تقءز    بل  ،ف ي ف ي ن ه ف شينفيف د  نبري  ع اب نبر ق    أاءف ي عدى ةتوفمحءف ف شينفيف، عدى

  نايابا د فزناي ء منَ  فهجنبي  ف افلةل  عدى ف شينفيف فطمع جنفيف ناريف  ف يبل   ف ي ن ه ف ينيب ف شين

 فه ل يب ف تن ف  ىلإ ف شينفيف دليف ةف  ف ي ن الف ه فحل لزة  فحليلا تقءز، إىل جلنب ديدءدلهتي

 ف تيملدل ق  ف يت ف ب  ة   أ ف  يب  ف د ظ  ع   فاتي  ف ،فمليلش  فحليلا  فقً د  فملن ءج  فمل اءد  ف  اد 

                                                           

   ن  ل  فيويف  ف   ح  ( فمل  ز 1)
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   دب  ح  فهدءز  تقءز تبيل في ة ا  فه  لظ ف ب ةيي  فحمل نل   ف تيمدءف ،فهغدب ه اجن   أ

    1شين  ه فعجمي  ف  لظ ف تن ف  د  اي اي ه فحلليف

 اخلثعمي: الشهراين الواهيب املخبلي مشهور بن كعب الشاعر  -

  فاب ا  ن ن ا  دل ك ا   ي  ا  علدن ا  زايي  فا  اء:  فملنب  فملنبد ، دشاءز ا  نيب اء 

 ف فنا أابزك أنل فيل ن زجهحَ   ق  تءه   أة   نِ  َ  د  ف شلعن الف َع  ةانْيَنفن   ه  ( 2)ع ن  ا  شانفا ا 

 أيب ع  شين  ِد  شيًلل فثغلث  لحب ىز   حيث دتف يٍ ؛ عا ٍ  ه نلا ف شلعنَ  أاه    "ةت ح ةفليف: ف الث،

 ا  فحل   ا  عد  َع ْ   ل شينًف ةن ا  ي   فا    اا(274ا193) عمن  ا  ل عب   اء ف ءزيف ،  ي 

ًهيف  د  فث  ا  نة  ا  ققب ا  زيف  َع ْ  ف شينَ  تَاَدفهى  الف ف نبي ، أةءأ  أابزك ف شلعن أاه  ةن اي ف ن فا ا

   فملشاءزة  فملتيم  أح  إ مد ، حجلناب  فملنب  ا   نيب فدجنا، ف الث ف فنا

 ةفليف: ديميف؛ ت عى:  ل َعييٍ  فان ِ  حنبيِ  ه  قءِعل ارَ  ف في   فملنب  تنو  ه (3)فثغلث  لحب  أ زاب

 ةء  ذف   ل ةنم إ يل، ف نل ِ  أحبه   نلنب  ل َعييٍ  انبن  - نيب  ل: ةفليف - قي  ِد  زج ٍ  عن  نلنب

 أايت نيي، قل ب: دنِك  أح  َ  ادق ل أا تنة  ا  عمن ، أ  اي ةفليف: نييل ل،  فضي   ا  إ يال نةنظ

 نن ْ    ب  إ يك،  نج ج اك َعِدَمبْ  إا ةفل ب: إ يال، أنظنَ  َأاْ  أحب   ةإث : قليف   دين أح    ا  ديميف،

 أادال إىل زفحب ح   فنتظنال عشفال يالإ  نظن ةدمهل ةجليفهتل، إ يال  أز دب ة ي ، ف  ِيرْتِ   زفيف ِد 

  دنل أنانن  قد  ه  ك  قً  ق  إه ش يف د   ج   دل عي، فا  اي  ل ةفل ب: حبل، إ يال ةشبل ةلعرتضال

 -  بي   نلنءف- إاءف ل إىل ةم ب جل َ ْ ِ، ةنأهتمل ةيدملا، ه  مهل عمن  أ  ةبتتال أانى، دناً    فع تل

                                                           

يبل   فث يف، ابةءفا فملقبءعل  فيلديي ، ( ايقل ، د ق ى  دظلان ف تمً  دمدح ف تج ة  د  اميف ف شين ف 1)
  232-132 ، ص 1995فيوفئن، 

 807، ص2؛ جمد  ف ينأ، ج1( فدجنا، أاء عد  الز ا ا  ننناي  ف تيديفل   ف نءفابز، حتفيق مح  فيل ن، ط2)
 )فدلدن( 

  264، ص20( فث  الث، فثغلث، ج3)
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ل   قف أدنال، تب ءث  إدل نيًبل، ديميف  جءفتو  أا إدهل ةفل ب:  حيليفً  ف شل  حنء ان  ل ةندى ذ ك عدى إاءهتن

 تل:غنا ه نيب ةفليف َذَاَب  أَْة َ  أادنل ة ز ةدي يفحلجلن، أاِدل  دناويفن  دناو نل  نلا دناي،

 َأِه نن ِي ةَاْءٍ  أَْنَب د  هعج فدءى

 

 اِبنن  إىل ف ش يِي ِد  أَْعمِ  َدْيميَف رَ  

  أاِتال عمن    يِ  ةلجتلن دبيَ ، ةنة  ف شلد  ذ ك اي  انج مث ف شل ، أا  د  زج  عنل ةن ف  قليف: 

 ف قنةق،  ل ِ    َدْيميفن، ايَ  عمن : أ  ةفل ب ف قنةق، َع ِ  َ َبَدمل مث َعَدْيِاَمل ة دهيَ  ف قنةق، َض ه   ق  ديميف

  دبلنِل، قلئِدل ع    ب ب ف شين عمن  أ  ةينةب ال، ةتماه  ،الف نيب شين - ديميف اي راب  ملل - ةلنن

 ةءج    َنْيًبل َ طََدبنءف ةََبْنَندنء  َ َأْابَاَناني َدَيَال ةلاب إاءهِتل، إىل َدَيَال ةلابَ  َأاْ  دنل ةقدبب ةبارال 

 تنك َق ْ  نيبن   نلا ف بيء ، عن  فجتميءف  قَ  ف نهل ن  ِإَذف أاداي َدليفِ  َرحي ِ  ِه  َنلننءف ِإَذف َح ي  ال ةبقبدءف يف شل ،

 ةفليف زج : ةفليف أَانءَك  َد ْ  غم ، اي  رك نيب:  ل ةفليف فملليف، رحي ِ  ه دناي غم ق  ةَومَحَل َ ِدريًف، دي اَِنيًنل

 قليف: ،ديميف ال يت عدى فجتميءف قليف: ف شن، قبدل  أح  ف نل   فجتمً ق  ش يف أايِ   عدى قليف: نيب،  ل:

 :دقديال ف يت ف ف ي ا  ل  أ زاب   قرال حلفيف ة ة  دبلنل، دنال دل  نةنا ةوةن دلتب، : قليف ق يتنال   دل

 َاِديد ي َقْ  ِقْ بن فثندءَز  زدتنال

 

َيلِا ن ي َنَدلاِ    اِنَاْ ِ    يِف ِ تاْ

 ،ن جتل( أاب )علشق عنءفا: حتب ف شين  الف ف ف   ال  ف يشل ( )د لزع نتلأِ   لحبن   ةءزاب 

 شل   ا  ها اين د  دل ك ا   بيب دن ءيفً 

 نيب )أابلز اينءفا: ة ًم  ةيءزاب ، (1)ف يشل ( أابلز ه فث ءف  )توة  نتلأ  لحبن  اي    ويت 

 ا  زيف  ا  أنيبي  ا  اايي أ  ل، عب  أ  دل ك، ا  نيب اايي أاء "اء افء ل:  ةب أ  ديميف(،   لحبتل

 ق  َ  ةلنن مث ف  ءزا"  دب ءف شجلًعل  نـيل جءفاًبف  نلا يفملنب ، ةينف فحلجلن، عنأ د  طلئ  ضمنا،

 شين   د  ايً ل  ةءزاب  عءابتل ف شل  إىل  ان ال  عشِفل حنبِيلِ 

                                                           

  237، ص1فنظن: توة  فث ءف ،  ألنقلن  ،ابف اب،ج ( 1)
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َ   ق   شلعن إىل إزجلعنل ميب  "إنيل  قليف: ف شين، الف ات  ة  عنِنَيب ف يت فمل لابز ال  فيل ن مح  اَا ه

 :أدنفا  نل ةت ح ف فءيف الف  د  بد "،فملن دشاءز ا  نيب اء:  فح ،

 د  اينال ملل  فح ٍ  شلعنٍ  إىل إزجلعنال ميب ن  ذنننال، تَاَف ه َ  ف يت ف بتب ه ف ءفزابا فثشيلز ويً ِإاه   -

 فان   جل د   ف تشلال فثايل  د  ناري ه فهت ل 

 ع  دينةتال ِد  هان ه  جءفنب ةءضح دل ينة مل عديل ةانَيءهيفن  َدل فمللنءزا فمل لابز ه   ن  ه ف بلحثَ  ِإاه   -

 زج ق  إنيل  قليف: نيًبل، سل : – إ يل ةنجً اي   جليف د   أنان - )فثغلث( ة لحب ف في  ؛ فملنبد  نيب

 ن جتل أاب غنف  ه  قً ح  حيليفً  ف شل  حنء ان ِ ل زدى  أنل فحلجلِن، ه أاِدل  دناويفَ  دناوَ ل  أاه  قي ، د 

   

  إىل )فثغلث(  لحب ذننَ  ممهل أنان اش يف فملننيفث و   ج  ن بل، جبادل ةي ن  ففد ا  ويت

 دلذف   ب  "ف فب  "، ع  د ح   "ف يب  " ندم  إاه  ةانَفليَف: َأاْ  فملمب   د   نيً،  دفلض  فان نتلأ

ل ةفليف الف  دا  ف يب ا"، "فملنب  ندم  َع  ةفليف   تف ه َ  فث ءف ( توة ) ه فثنقلن  ابف اب أ زاب  عمه

   نمدنل

 َق ْ  فملنبيد  دشاءز ا  نيب   ب  جماءًه، ةوفيف ه فملنب  نيًبل  اه  فيو  عدى رمما فثدنفا  الفا

 ِإذْ  إ يل؛ فإلشلزا تف يدب ف لا ف شين  لحب اء  نهل فيو  عدى رم  َدل حيلتِل جءفنب د  فدجنا أ ضح

  ةءزاب ي ن"،  تدنهأَ  ديميف،  لحب اايي جديح  د  فملنبد ، دشاءز ا  "نيب ن ل: دل نتلال ِه  َجليفَ 

 اين أح  فخلايم  دشاءز ا  نيب ةفءيف: نبا اايي قبلئ  إىل ان بل ةيبت   نتلال، ِد  دءفضً ه ذنن 

  (1) ع ن  ا  شانفا ا   فاب ا  ن ن ا  دل ك ا   ي  ا  علدن ا  زايي  ا  فملنب 

                                                           

   فحلمءا، فملفت ب، حتفيق رج  ح  ، ف  فز ف ينيب 357، ص1(  فا  ف بد ، ن ب دي   ف يم  ف ببري، ج1)
  363 ، ص1987 دمء ءعل ، اري  ، 
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  ة ااميل، عماان  أ   االحب د اايً ل: ااايي داا  أندااب داا  فملياان ف ف  انع جديحاا  إىل دن ااءيفً  ةااءزاب   قا 

 ف شاين دا  نااريٍ  َداً ةتي اقن  دال  دناال ايتًال،  نيمنيا   فنينا  دلئا  حناء ف شاين د  دفقءعل   ل فدجنا نتلأ  ه

 فملنبداا   اابَتل:ن أتنياا  ف بلحااث  اء ااً إ يااال، فإلشاالزا  اابفب ف اايت ف بتااب داا  غااري   ه )فثغاالث( ه ف ااءفزاب

  فملنبدااا  دشاااءز اااا  نيااب  ااااء عماان ، أ    ااالحب  أنشاا ث :(1)فدجااانا قااليف  فخلايمااا  ف شااانفث ف ااءفا 

 ف شانفث:

 أشايلز  االنن زغبا     فخلايما ، ع ان  اا  شاانفا اا  ل  ااب ا  فملنيد  دشاءز ا  نيب قليف  ق 

    قء ل:  أشيلز   د  ،ف  دين  ها  م نمل نتليفً   ل ة  ا ج ثنل

 اَبَعْتااااااااااااااااااااَك اَبَ فِعاااااااااااااااااااا  أن ِي َعماااااااااااااااااااانٍ    َااااااااااااااااااااْء اَبَعاااااااااااااااااااابْ 
 ةَايَااااااااااااااااااااااااااااااااااال أن ه عمااااااااااااااااااااااااااااااااااانٍ  نياَاااااااااااااااااااااااااااااااااااءِييب َذف قَانَفاااااااااااااااااااااااااااااااااااا ٍ 
اااااااااااااااااْمِ  َشاااااااااااااااااْءقنلن  ًَ ف شه  أنيِياااااااااااااااااِ  ةَاااااااااااااااااً  ةَاْيااااااااااااااااا ن  َدااااااااااااااااا
  َاااااااااااااااااااااااااااااااااااالن نةااااااااااااااااااااااااااااااااااااناق اِي أَ ه َعْماااااااااااااااااااااااااااااااااااانٍ  َ َعااااااااااااااااااااااااااااااااااااْراق 
 ةَافنء اااااااااااااءَا: اَاْياااااااااااااان ف نهااااااااااااالِ  َةْشاااااااااااااَفى ِداااااااااااااَ  فدَاااااااااااااَءى

اااااااااااااااااااا  ْءِ  َ فدَااااااااااااااااااااَءىَنَماااااااااااااااااااال ه ةنااااااااااااااااااااَ  فةيِن ِدااااااااااااااااااااَ  ف شه
 َزاَبف ق تنِ اااااااااااااااااااااااا يفن ف بَاْيااااااااااااااااااااااااَب حنْ ااااااااااااااااااااااااًنل ِإَذف اَااااااااااااااااااااااااَ  ْ 
َااااااااااااااااااااااااااااال ف فدااااااااااااااااااااااااااااءَأ ِإَذف َزَداااااااااااااااااااااااااااابْ   َتِ ااااااااااااااااااااااااااااي ن ِاَب هياْ
 َاِديداااااااااااااااااااااااااااا ه َداااااااااااااااااااااااااااال ِدااااااااااااااااااااااااااااْ  حيبااااااااااااااااااااااااااااٍ  تَاَناَيِ َاااااااااااااااااااااااااااال
 َةَمااااااااااااااااااااااال أن   عمااااااااااااااااااااااانٍ  ِحاااااااااااااااااااااااَ   نِْ ااااااااااااااااااااااا  اِبَاْدااااااااااااااااااااااا اٍ 
 ابر دقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان أ أ  عماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  قنةباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 إذف نناااااااااااااااااااااااااااااااب  دااااااااااااااااااااااااااااااانةح ف ااااااااااااااااااااااااااااااا ز ج ين اااااااااااااااااااااااااااااااي

 ل دشاااااااااااااااااااااااااااااااااامننا قهااااااااااااااااااااااااااااااااااى إ يناااااااااااااااااااااااااااااااااال مشنهًناااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااال  دنيهمااااااااااااااااااااااااااااااااااا ق ه خيااااااااااااااااااااااااااااااااااانن ن ف باناااااااااااااااااااااااااااااااااااْناَب طءدن
نمَحااااااااااااااااااااااااااااي َ ااااااااااااااااااااااااااااْءغنال

 تَاااااااااااااااااااااااااااا ن   فخلمايااااااااااااااااااااااااااااَ  فمل
َااااااااااااااااااااااااااااااال ِاِ ْعَ ااااااااااااااااااااااااااااااا ٍ   َ تَاْدااااااااااااااااااااااااااااااِءا إنفَز ف فاااااااااااااااااااااااااااااااوِي ِدناْ
 ِإَذف ِااااااااااااااااااااااااااااااااَ  َ ااااااااااااااااااااااااااااااالَةْب ج تانَيديِااااااااااااااااااااااااااااااا  َسَلنااااااااااااااااااااااااااااااا 

 َ ااااااااااااااااا ًى ااَاااااااااااااااااْ َ أَْزَدااااااااااااااااالٍ   ظَااااااااااااااااا ه  يبناااااااااااااااااال 
  ف نييااااااااااااااااااااااااايِي دنايبناااااااااااااااااااااااااالأََ ااااااااااااااااااااااااااِك َجنهااااااااااااااااااااااااال ِ 

ااااااااااااااااااااااااااال  ِدااااااااااااااااااااااااااانفزًف  َوْتِياااااااااااااااااااااااااااِل ِاَشاااااااااااااااااااااااااااْءٍ  غننن  ن
 ةنبدهااااااااااااااااااااااااااى اِااااااااااااااااااااااااااِل اَي أن ه عماااااااااااااااااااااااااانٍ  اَباِيبنااااااااااااااااااااااااااال
 َأه ه ةنااااااااااااااااااااااااااَ فِ ا ف اااااااااااااااااااااااااانه َ  إه َحِبيبنااااااااااااااااااااااااااال
 ِدااااااااااااااااااااَ  ف نهاااااااااااااااااااالِ  ِإه أن   َعْماااااااااااااااااااانٍ  َ طَبيبنااااااااااااااااااااال
اااااااااااااااااااااااااااااااااال  دنَ اااااااااااااااااااااااااااااااااامهنً  يِف وهْع اااااااااااااااااااااااااااااااااانفِا جنينء ن

 ِ اااااااااااااااايبنالَ تانْنَداااااااااااااااى ةتنْنِقاااااااااااااااا  ف ناهْباااااااااااااااا ن أَْ  ه تن 
ْ ااااااااااااااااااااااااااااااامَ  ِإهه أن   عمااااااااااااااااااااااااااااااانٍ  طَِبيبناااااااااااااااااااااااااااااااال  جِبِ
 ِداااااااااااااااااَ  فَثْزِض إه داااااااااااااااااا ن َغْياااااااااااااااااٍث ةن ااااااااااااااااايبنال
 ااااااااااااااااااااااااااااااااال ك إزيفأ ف ااااااااااااااااااااااااااااااااناي   طيبااااااااااااااااااااااااااااااااال
ااااااااااااااااااااااااااال ةقاااااااااااااااااااااااااالأ ابء اااااااااااااااااااااااااال  أيتتااااااااااااااااااااااااااك انايه
 ت اااااااااااااااااااااااااءهع زةاااااااااااااااااااااااااحن ف  ااااااااااااااااااااااااايمنفا دننء ااااااااااااااااااااااااال

 نق ه أن ِي عمااااااااااااااااااااااااااااااان  ةييبناااااااااااااااااااااااااااااااالاْ  ه ِق ااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااال اااااااااااااااااااااااااااااااالقَاْ ِ ابنْز  ننينء ن  ِاننْعبءااااااااااااااااااااااااااااااااا  ف  ه

 ف نيَِدااااااااااااااااااااااااااااااليِف نايبنااااااااااااااااااااااااااااااال دنبتهدااااااااااااااااااااااااااااااٍ  َعااااااااااااااااااااااااااااااوي 
ل بًاااااااااااااااااال شنااااااااااااااااااحء ن   ِإْا َشااااااااااااااااااَحَبْب ج ةَاْباااااااااااااااااا ن َعياْ

                                                           

  807، ص2(  فدجنا، ف تيديفل   ف نءفابز، ج1)
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اااااااااااااااااااااااااااااااءان عدياااااااااااااااااااااااااااااااال أَْا تبياااااااااااااااااااااااااااااااَب  ي ااااااااااااااااااااااااااااااا ً   ةَاان
  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  ق إلنزفِز ف َفِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايِ  دشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايح ق 

اااااااااااااااااااااااااااِ  ناَ   ْ ينااااااااااااااااااااااااااالتَانَااااااااااااااااااااااااااال ن َعاااااااااااااااااااااااااااِ  ف اااااااااااااااااااااااااااويفاِب فمليجي
 ةيَااااااااااااااااااااااااااااال أن ه عمااااااااااااااااااااااااااااانٍ  َدااااااااااااااااااااااااااااال  ااااااااااااااااااااااااااااان  ابَِيينااااااااااااااااااااااااااااا ق 
 َعدَااااااااااااااااااااااااااااااااااا ه مَياااااااااااااااااااااااااااااااااااْ ق هَ أقناااااااااااااااااااااااااااااااااااءيفن َقِ اااااااااااااااااااااااااااااااااااي اً 
 ةَاَاااااااااااااااااااااااااااااااااْ  جْتااااااااااااااااااااااااااااااااوِةينِي أن   َعْماااااااااااااااااااااااااااااااانٍ  َعمَقاااااااااااااااااااااااااااااااايتْ 
  قَاااااااااااااااااااااااااااْء  ِإَذف داااااااااااااااااااااااااال ن هااااااااااااااااااااااااااب ف ناهْياااااااااااااااااااااااااا ن ن هاااااااااااااااااااااااااا ً 
 أنِحب ااااااااااااااااااِك داااااااااااااااااال ناااااااااااااااااالا ف  ِياااااااااااااااااابل ِعْيشاااااااااااااااااا  ف  ااااااااااااااااااا 

 

   د هاااااااااااااااااْيِف أَْ  اَاْياااااااااااااااااِا ف ِييَاااااااااااااااااليِف ن ااااااااااااااااايبنال
اااااااااااااال  َعَدْياااااااااااااال ِإَذف داااااااااااااال فدنااااااااااااااْءجن َضاااااااااااااالَعْب جيء ن
اااااااااااااااااال ءقظاااااااااااااااااال  تَاننء ن

ن
  تنْ ااااااااااااااااااِح   أَةْااااااااااااااااااِ ا فمل

بانَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاَ دنشاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  نيَِق ق ِإهه َ قَاْداااااااااااااااااااااااااااااااااااااِ  َجنياْ
ااااااااااااااااااااْيِن إهه أن   َعْماااااااااااااااااااانٍ     َشاااااااااااااااااااابانْءاانَالِدااااااااااااااااااااَ  ف شِي

بانَاااااااااااااااااااااال ااااااااااااااااااااا ه َ فٍ  ةَيياْ   ااااااااااااااااااااال  فْشاااااااااااااااااااااِتَالزا نن
بنااااااااااااااااااااااااااااااااال ياْ  أاََي أن ه عْماااااااااااااااااااااااااااااااانٍ  ابْعااااااااااااااااااااااااااااااااءًا ه جتن
ااااااااااااااااال   دااااااااااااااال ِحْيباااااااااااااااِب فثاْاااااااااااااااانَفابن شااااااااااااااا ه ضنننْ  ن

 

 فملفقءع : ال  ه نايابا  انلك

 َ ِطيبناال ف نياَِي ِ  ِإْزيَفأن  ِاَلِ كَ           َقنِةبا ق  عمن ٍ  أن    أ  َدَقنق  اَبرَ 

نَيجي ِ  ف وهفابِ  َع ِ  نَال ن تاَ 
ءِقَ ف ِ  َ أَْةِ ا  تنْ ِح        طَْبننلن  فمل

ن
ل فمل  تَاننء ن

َال ةَاانءان   (1) َنِ يبنال ف ِيَيليفِ  اَاْياِ  أَ ْ  َ  دَجلزِ          َِي  ً  تَِبيبَ  َأاْ  َعَدياْ

 فملنبدااا  دشااااءز اااا  نياااب )ةياااين عمااان  أ    ااالحب ف فشاااريا فمليماااءا أااااء أنشااا ث عدااا : أااااء  قاااليف

 ف شانفث(:

ياااااااااااااااااابن  نِ  أن ه  َ َنه ماااااااااااااااااا َي ل حاااااااااااااااااا ي  ف  تنااااااااااااااااااا ْا ة  َزَأ

نَااااااااااااااااااااااااااااااااااالكِ  َحبهاااااااااااااااااااااااااااااااااااَلف ه  دنتَاَ ديِااااااااااااااااااااااااااااااااااابٍ  ِدااااااااااااااااااااااااااااااااااا ْ  َعياْ

اااااااااااااااااااااانَ  ةَاااااااااااااااااااااا ً   ةانااااااااااااااااااااااَنى ه ف يشاااااااااااااااااااااايهل ِ  ِدْبقاااااااااااااااااااااالاِ  َغياْ

 

 

نَاَااااااااااااااااااااااااااال ااَااااااااااااااااااااااااااْيَ  ف اهااااااااااااااااااااااااااءفِأ ةنِاياااااااااااااااااااااااااابن    ةانَ دِيتاْ

 َ ااَااااااااااااااااااْنابن ف ااينَاااااااااااااااااالاَي ِدْنااااااااااااااااااِك ِحااااااااااااااااااَ  َتِقياااااااااااااااااابن 

 (2)ضااااااااااااااااااااااااااليمً  ه َزثه ِحااااااااااااااااااااااااااَ  َةْشااااااااااااااااااااااااااَحب

 

 

 شين :  د 

                                                           

  808، ص2، ج ف نءفابز ف تيديفل (  فدجنا، 1)
   809-808، صفملنجً ن  ل  فيويف(  2)
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 اَاااااااااااااااااااااَ ف ةَاَفااااااااااااااااااااا  فملاااااااااااااااااااااانيثه  ف فدااااااااااااااااااااابن  أَة اااااااااااااااااااااال أَةِاااااااااااااااااااااقْ 

  َقَ ااااااااااااااااااااااااال َنَمااااااااااااااااااااااااال َعدَااااااااااااااااااااااااا ه  حنبيِيَاااااااااااااااااااااااااال لن  َقَ ااااااااااااااااااااااااال

 

 

َااااااااااااااااالدنن   ْ اااااااااااااااااِمَك ِدااااااااااااااااا  َداااااااااااااااااْيميَف َشاااااااااااااااااْء ق  ن  جِبِ

 َعدَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ه  َِثي َدييااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابق مثنه َرشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانن 

 

 

 أةً ل: شين   د 

نَانَاااااااااااااااااااااااااااااااااااال َ ْاااااااااااااااااااااااااااااااااااانِ  جَْ  ف َيْماااااااااااااااااااااااااااااااااااانِ   أن ه  َنااااااااااااااااااااااااااااااااااااَبثيِ   اَاياْ

  أَققااااااااااااااااااااااااااااااااااا ْ  َ جَْ  ِ ااااااااااااااااااااااااااااااااااانـفً  ف َيْمااااااااااااااااااااااااااااااااااانِ  أن ه  أَ ْاااااااااااااااااااااااااااااااااااقَ  َ جَْ 

 َةَباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ْ  جَْ  ف تهمقِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  َأاه  تَاْيَدِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  أَجَْ 

 

َاااااااااااااااااالفن َطمئيناااااااااااااااااالْ    ادياااااااااااااااااا ن َ ااااااااااااااااااَ ليٍف ه  ن

 َدَاااااااااااااال َدْءِانًاااااااااااااال َ ف دهْياااااااااااااا ن قَااااااااااااااْ  َرَ  َالجيناااااااااااااالْ 

اااااااااااااااااااااءان َ أَاه فدَْجاااااااااااااااااااااَن هانااااااااااااااااااااا ه اَتاِينااااااااااااااااااااالْ   َةبن

 
 

 أةً ل: عمن  أ  ه شين   د 

 خبنديااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ٍ  مَهَْمااااااااااااااااااااااااااااااااااااابن  َدااااااااااااااااااااااااااااااااااااال عمااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ٍ   ه أن  أاي

ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااني ن  ف نهااااااااااااااااااااااااااااااااااااْبان  َغاااااااااااااااااااااااااااااااااااانهِث  َ ه
نَانَاااااااااااااااااااااااااااااااااااال فمل   اَاياْ

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااءاَ  َأْحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ ثَ  َ ه نَانَااااااااااااااااااااااااااااااااااااال َذف ِ  ِه  ف َءفشن  اَاياْ

نَانَااااااااااااااااااااااااااااااااال  يانْ  ااااااااااااااااااااااااااااااااا َ  َ ف ٍ  َ َشاااااااااااااااااااااااااااااااااى   بااااااااااااااااااااااااااااااااا   اَاياْ

ااااااااااااااااااااااااادنء    ََنْيااااااااااااااااااااااااافَ   َ إناهَااااااااااااااااااااااااااال َعْناااااااااااااااااااااااااكِ  ف ااااااااااااااااااااااااااناهْ  ِ   ن

 

ًفاِبا َددهاااااااااااااااااااكِ    ِ اااااااااااااااااااَءفِك َ ه أَْدَ اااااااااااااااااااى ةنااااااااااااااااااا

 فِشاااااااااااااااااااَ  إْا َنااااااااااااااااااالَا َغااااااااااااااااااانهكِ َ ه َناْااااااااااااااااااانان ف ءَ 

اااااااااااَن َدااااااااااال َ اااااااااااليَف ف ءنَشااااااااااالَا َ َ اااااااااااانهكِ  اااااااااااْي َغياْ  َ بن

  َاااااااااااااااااااااااكِ  َناااااااااااااااااااااااِليفً  ةَااااااااااااااااااااااالةْاتَاَنى دنبِااااااااااااااااااااااا ق  َعااااااااااااااااااااااا ن ب 

  َاااااااااااااااااكِ  مِحاااااااااااااااااىً  ِ اااااااااااااااااَءفكِ  ِدااااااااااااااااا ْ  قَااااااااااااااااااَءفيفق   َاااااااااااااااااَءْحنق 

 أةً ل: ف شانفث ف ءفا    دمنبد  

َدءْ  ْطدنبَ  ِ َاْ  َدْيلن ًزف ننْنبن  ةَا ل َأ َب َف ْ      ف  ِي بْ  َ  يني  مَحََد كِ  ِد ْي  َ ء ِإ  يفَز ن

بِ  ذن    بنهمل ْي ى ف شه َد ْا انب ف      ِ َنهل ة َذ لأَ  ِإ َي ْ  جَْ  َش ْ لِ   ن ْي َد ء َع ب  يفَق
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 :(1)قليف فخلايم  ف شانفث  دجدح  فث     ذنن

 اي ن اااااااااااااااا  ِحااااااااااااااااينِي ةَاَفااااااااااااااااْ  أَْدَ ااااااااااااااااْيِب دنْ ااااااااااااااااَناباً 

ااااااااااااااااااْ  تَااااااااااااااااااااَءابيةَ  َحااااااااااااااااااا ي أَنْاااااااااااااااااااِب  ااااااااااااااااااالابة ق   َعمه

  ن ف اااااااااااااااانيمِِي َ فضااااااااااااااااح ق ِ اااااااااااااااايَفْب  َِفْتدِااااااااااااااااِك ِداْاااااااااااااااا

 زنْعبنءاااااااااااااااااااااااا ن فخلَْداااااااااااااااااااااااِق ِدْيقَااااااااااااااااااااااالزق ِإَذف ااَاااااااااااااااااااااااَنَن ْ 

ااااااااااْءِ  َ اااااااااالِقَييِت 
َ
ْاااااااااا ن، َاااااااااااْ  أَنْااااااااااِب قَاْبااااااااااَ  فمل  اي ون

 َأْحيَاْياااااااااااااااااِب نَاْ ً ااااااااااااااااال َنَمااااااااااااااااال أَاْاتَاتايَاااااااااااااااااال قَاْيً ااااااااااااااااال

 

ةبِ    َعاااااااااااااااااااْ  َداااااااااااااااااااْ  انِدياااااااااااااااااااِب اِااااااااااااااااااالِْننَف ن َ عنااااااااااااااااااا ِي

 ه تنتااااااااااااااااااااااااااااااااءة     ه فيااااااااااااااااااااااااااااااااي ادياااااااااااااااااااااااااااااااابِ 

 لن َدْءقنااااااااااااااااااااااء ِ  َأْ ااااااااااااااااااااااَبلأن َحااااااااااااااااااااااْ ٍ َقَ اااااااااااااااااااااال ن 

 ااَاااااااااااْ َ ف بنياااااااااااءِ  َدَشاااااااااااْب ِه حنْ اااااااااااِ  َتْ اااااااااااِميبِ 

ْاااااااااااا ن  َااااااااااااْء ِشاااااااااااايبِ   َنااااااااااااْبَ  فحلَيَاااااااااااالِا، نَاَيااااااااااااي اَي ون

تنااااااااااااااااء ِ  ااااااااااااااااْءِ  َحياْ
َ
 ِينْنَاااااااااااااااااٍف ِدااااااااااااااااْ  ِ ااااااااااااااااَالِ  فمل

 

 : (2)فملنب  اين أح  فخلايم  دشاءزف شانفث ا   بيب  ف يفيد  ف شانفث  أنش 

ااااااااااااااا ِي ةاَاااااااااااااااْءٍ  أَنْاااااااااااااااَب ِدااااااااااااااا    اانااااااااااااااانيِ  فدَاااااااااااااااَءىَأِه نن

 طَاااااااااااااااااااااااااااَءفِدَ  ةَاْيدنءَاااااااااااااااااااااااااااال ف َفتَااااااااااااااااااااااااااال ن َنبناهَاااااااااااااااااااااااااااال

 اياااااااااااااااااااااااااااااااا  دنَينهاااااااااااااااااااااااااااااااالا ياااااااااااااااااااااااااااااااايميف ج ةااااااااااااااااااااااااااااااااويف

َاااااااااااااااااال ااااااااااااااااااْء ن َحاااااااااااااااااا ي َنَبمنه  َدنَفَااااااااااااااااااال ف َفاااااااااااااااااالى  ف شه

اااااااااااااااااااااَث 
ن
ناااااااااااااااااااااَث َحااااااااااااااااااااا ه ِإَذف أَْةناااااااااااااااااااااِب فمل

 َ اااااااااااااااااااااثه فمل

 َنَماااااااااال فزةاااااااااااه انْدًباااااااااال اَاْيااااااااااَ  َداااااااااال ضناااااااااايه َضاااااااااامي ً 

  يَفٍك َعداااااااااااااااااااااااااااااااااى َداااااااااااااااااااااااااااااااااْ  ه تنءفتِياااااااااااااااااااااااااااااااااَك اَبفزن 

 نَاَيااااااااااااااااااْي،  ااااااااااااااااااي    ِداااااااااااااااااا  َذفَك اناااااااااااااااااا ب  إنااااااااااااااااااين

ااااااااااااااايِي ِداااااااااااااااْ  أَْعااااااااااااااامِ  َداااااااااااااااْيَميَف َراِبااااااااااااااانن    إىل ف ش 

 ِققَااااااااااااااااالزن نَبِااااااااااااااااايٍ  دااااااااااااااااا  انف ااااااااااااااااالا  ااااااااااااااااالابزن 

 َدَااااااااااال دنْنااااااااااالن َريَفْ  ِدااااااااااا  قَاااااااااااَلى ف َياااااااااااْ ِ َعااااااااااالةنن 

 مااااااااااااااااااااااااا ق أَْ  َطْنةناااااااااااااااااااااااااال دنتَناااااااااااااااااااااااااالنزن  ااااااااااااااااااااااااال ن

 َجااااااااااااااااااَنى َادَاااااااااااااااااا ق ِداااااااااااااااااا  اَبْدِيَااااااااااااااااااال دنَتباااااااااااااااااالاِبزن 

نَتنااااااااااااااااااااااااااالنينن 
ًن فمل ً ااااااااااااااااااااااااااا  حِبَْباااااااااااااااااااااااااااِ  ف َ تياااااااااااااااااااااااااااِ  ف د

نَاْيااااااااااااااااااااااااااااااااااَك ف ِ جاااااااااااااااااااااااااااااااااالَج ةوفةاااااااااااااااااااااااااااااااااانن   َ زَفٍ  اَِيياْ

ًِ َ ااااااااااااااااااالانن  ْد  َعدَاااااااااااااااااااى َذفَك إه َجْء اااااااااااااااااااَ  ف ااااااااااااااااااا ه

                                                           

  809، ص2(  فدجنا، ف تيديفل   ف نءفابز، ج1)
  809، ص2(  فمل  زن  ل، ج2)
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 اَبَعااااااااااااى ف َفْدااااااااااااَب ِداااااااااااا  َدااااااااااااْيميَف ةَلنْاَفاااااااااااالاَب حَنَْءَااااااااااااال

 َنِ ااااااااااااااااااااااااااييق َنإميَاااااااااااااااااااااااااالِض ف  يااااااااااااااااااااااااااِبرِي َ َدْنقااااااااااااااااااااااااااقق 

 

 َنَمااااااااااال فنْاَفااااااااااالاَب ِه فحلَْباااااااااااِ  فيَِنيااااااااااابن ف نَم ااااااااااالةنن 

 نِف ةَااااااااااااالتنن َاِ اااااااااااااياق  دب اااااااااااااءزق ِداااااااااااااَ  ف قهااااااااااااا

 

 :(1)أةً ل فخلايم  فملنبد  دشاءز ا  نيب  قليف

ًَ ف ياااااااااااااااااااالاْ   أاََي أن ه َعْماااااااااااااااااااانٍ  ج قَاَيااااااااااااااااااااْ  ه َداااااااااااااااااااا

 َ اَي أن ه َعْماااااااااااااانٍ  قءدااااااااااااااِك ف يااااااااااااااء  قاااااااااااااا  جنااااااااااااااءف

 أاََي أن ه َعْماااااااااااااااااااااااااااانٍ  إا َ اااااااااااااااااااااااااااااَبب  عنةتاااااااااااااااااااااااااااااال

 أاََي أن ه َعْمااااااااااااااااانٍ  َنْياااااااااااااااااَف ةَاْ ااااااااااااااااانَ ن ذ  فداااااااااااااااااءى

 ناهْ ِ  أَنهااااااااااااااااااالن َ اِباْب   َعااااااااااااااااااا ن ِيا اي دناااااااااااااااااااَث ف ااااااااااااااااااا

َنِيينَاااااااااااااااااااااااااااايِن َحاااااااااااااااااااااااااااا ه إَذف َداااااااااااااااااااااااااااال قَاتَاْدتِاااااااااااااااااااااااااااايِن    ن

  َاااااااااااااء أاه َ اااااااااااااَءفاَب ف َفْداااااااااااااِب ةَاْنِقاااااااااااااقن هْشاااااااااااااَتبى

 

 َ َشااااااااااااى يب ةَاَفااااااااااااْ  أنْاااااااااااااِرْ ن ِدااااااااااااْ  َذزِ  َذ ِااااااااااااكِ  

 حااااااااااااان يفً  قاااااااااااااءد  قَاااااااااااااْ  جناااااااااااااءف ناااااااااااااا  ذ ِاااااااااااااكِ 

  إْا قندااااااااااااااِب ااااااااااااااا  قنداااااااااااااابن  ناااااااااااااانَْع فن تل ِااااااااااااااكِ 

 اِدنْفيَاااااااااااااااااااااااالنبي  فملااااااااااااااااااااااااء  عناااااااااااااااااااااااا  ناي ِااااااااااااااااااااااااكِ 

 ِداْااااااااااااااااااااااا ن َدااااااااااااااااااااااال يبْ ِداااااااااااااااااااااااْ  َنَ فيف اِباَيزِكِ  اِااااااااااااااااااااااالِ 

ناااااااااااااااااااااااَث أَْعَيِيتِااااااااااااااااااااااايِنْ يِفْعِتم ِاااااااااااااااااااااااكِ 
 حِبنْ اااااااااااااااااااااااِ  فمل

 إ َْيااااااااااااااااااِك َ ااااااااااااااااااَءفابن ف َفْدااااااااااااااااااِب قِاااااااااااااااااا ه نَاَءف ِااااااااااااااااااكِ 

 

 قء ل: ديميف ديشءقتل ه دشاءز ا  نيب شين  د 

 ةَايَااااااااااااااااال قَاْداااااااااااااااااابن ه َداااااااااااااااااْيميفن ةَلْ ااااااااااااااااااِرْ  َِنْبِةَااااااااااااااااااال

 َبَحبْ نَِيْمنَااااااااااااااااااااااااال َنَدااااااااااااااااااااااااالًر يِف نيةَااااااااااااااااااااااااالِا ةََبْ ااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااء  فاااااااااااااااااااااااليًف َ ه ةاناااااااااااااااااااااااَنى  َادِااااااااااااااااااااااايمِا ه نَاْنجن

اااااااااااااااايَنه ِداْااااااااااااااااَ  َدااااااااااااااااْيميَف َنلِعباااااااااااااااالً   ةَادَااااااااااااااااْي تَاااااااااااااااااَن َعياْ

 

 

 َ ه أن ه َعْماااااااااااااااااااااااانٍ  فِاااااااااااااااااااااااااَن ف اااااااااااااااااااااااا هْاِن هِقيَاااااااااااااااااااااااال 

 َدَنلِعمننااااااااااااااااااال َحااااااااااااااااااانـف َعدَاااااااااااااااااااى ف َفْداااااااااااااااااااِب يَفِقيَااااااااااااااااااال

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااَءفِا ف تهمِقيَاااااااااااااااااااااااااااااااااااال  َادِااااااااااااااااااااااااااااااااااايمِا إه ةَاْنجن

 فاِبايَ حِبَْ اااااااااااااااااااااااااٍن َ ه ةِااااااااااااااااااااااااايَمْ  َرنااااااااااااااااااااااااا   ف بَااااااااااااااااااااااااااءَ 
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 الشاعر أمحد بن حممد الشهراين اخلثعمي   -

شانفا ف لا ابان ف ه ف ي ن ف يبل ا  أمحا  اا  دما  فخلايما  ف باءه، أااء عبا  ل  قبلئ د  شينفيف 

 : (3)، رقا فث بً فمل دم   قليف(2)،عنِنَف اتشي ِيل  دالجلتل  دبحرتا(1)   ةفليف  ل: أاء ف يبل 

 إىل نءأ قر  ةلعفنفث انق                      ب   بمل عفا يب إَْا ج ة فْذَاَبل

 ا ابد  د  ن ف   ء تيدملا        فن حل د  ابد  عديل ةف  نل

 :(4) قليف أةً ل

 َ َدل َع  ف ناهْ ِ  ِإْا أَتْاَدْ َتال ادفن        َةْ َتْندفن َل َدلًه أَْنَب دنْتِد نل

ا  دم  فخلايم  قا  فجتماً داً أيب  ال  ه جمدا  أنا ، ةفال   اء د  شينفيف فيوةنا   ذنن أا أمح  

أاء  ل  إىل فخلميف، ةفليف  ل فخلايم : ة ادك  قاليف: نياي  أانجاك، ةتيجاب فحللضان ا دا  االف فهاتا فيف 

 ،ف لا نلا اينامل    الف ة يف عدى أ مل نلر عدى عمق  جي ا   (5)ف ب ةً  فيءفأ ف يجيب

 اااك عااا  عمدااال، قاااليف أمحااا  اااا  دمااا  فخلايمااا  شاااينًف د ااادًيل  ااال  ةشااابال  عنااا دل م عاااويف طاااء  اااا  دل

 : (6)يف  يف، ةفليف

                                                           

 ، ص 7 ، ج1991،ابفز ف نشن ةءفنو،2( ف    ا،  م  ف  ة  ادي  فا  أايك، نتلأ ف ءفه يف ءةيل ، ط1)
   162 ، ص1982، ابدشق، 3( فهشرت، عب  ف بنمي، ابعب  ا  عد  فخلوفع  شلعن فيف ف بيب، ط2)
، 5   فا  قتيب ، عيءا فثابلز، حتفيق دم  فث بن زفث ، ابفز ف بتلأ ف ينيب، ط7( ف    ا، ف ءفه يف ءةيل ، ج3)

   170، ص3 ، ج2002اري  ، 
 ، ص   7(  ف    ا، ف ءفه يف ءةيل ، ج4)
ثعيلا  أنبليف أانليف اا(  ةيل  ف681فا  ادبلا،أيب ف يبل  مش  ف  ة  أمح  ا  دم  أيب ابن)   (5)

   25، ص2 ، ج1977فح لا عبل  ابفز  لابز،اري  ،  بنلا،0ف ودلا،حتفيف 
، 4 ، ج1996، ابفز  لابز اري   ،  بنلا،  ن  1( فا  مح  ا، ف تلننا، حتفيق إح لا عبل   ابن عبل ، ط: 6)
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 ةَِإاه ِإىل فإِلْ َ فِز َدل َغلة ن ف ِءْزابِ       َةَم ر بن ف َءفشنءَا َعْوِ ك َدْدنًمل

 ةبمحَ  ِةيَال مثنه َعلاَب إىل ف َدْما ِ   َ َدل ننَب ِإهه ف  يَف جننياَِب  ِْدَءَغى

 :(1) ه ف  نليف  فيءاب  قليف

 ةدي  ةن لال ف تبلةن  ف  هانفن   ه تبند ه ا نيال  اا  دفبدا ق 

َال ِإَذف دل أاَْباَاَنْ  َادفن    ِإْا تَاَء هْب ةََبْجَ ى َأْا جَتنءاَب ِ َل     ةَلحَلْم ن ِدناْ

 :  (2) نمل قليف ه ف شجلع   ف بب 

 أر أاء اننا إذف جا ه ف ءاا 

 ٍ   ه  نا ادفاب غري ند

 ذف قاءا  ذف شبلأ دفتباا 

 ه جوع ف يء  عدى قنأ فثج 

 ه علز يفملء  إذف حنيه فثجا 

 فملء  أحدى عن ر د  ف ي  

 الشاعر زرارة بن حفص الشهراين اخلثعمي:  -

 :(3)د  ف شينفيف ف شانفني  نزفزا ا  ح   ف شانفث، قليف ه ف يتلأ  فه توفابا

                                                           

   268، ص2(  فا  مح  ا، ج1)
   404، صفمل  ز ن  ل  فيويف( 2)
   54، ص5، جن  ل(  3)
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 دنةب  ل ف  نيل ا ي   ةلزه ِ     اي دالأزى فا  عقليٍف ق  تدري 

 ددلاب ع ـ ف نلشًحل ح  دنه ِ      نلا أالر  اء  دحنأ الئف

 الشاعر اثبت بن املفرج الشهراين اخلثعمي: -

شاانفا ف ينة ا ،  ةباث: أيف  قبلئا اب ا  فمل نج ا  ةء ف ف شاانفث فخلايما ، نالا دا  شاينفيف  اء 

دنل داا  ادن ااي   قاا   ااب  د اان،  ت فاال عدااى داالاب ف شاالةي ،  قااليف ف وااان،  اااء داا  أااا  فثناا   ، أ اا

   (1)اا ي ن545 يٍف ِدْ  شينِ ،  ق  دل  ه زجب  ن  اشينًف انلك  نمل أاه ف  د   قليف: نتَب إ ه اش

 قا  ذنان فااا  أيب ف ا نيل أاه أيف نناناي فخلايماا  نالا ةاان ا ِدا  شاين زاااا ،  نفدنال دال أنشاا    اديملا ااا  

دل  ااابيف  اااديملان زاااااَ  َعاااْ  َدااال اَِفاااَ  ِعْناااَ  ن ِدااا  ف باااليفا ةفاااليف: "  تااا   ه تشااات ،  إا طينااابن اااال عدااا  عنااا 

 ، مث ذنن دل قليف ةيل د  شين (2)فزت "

 : (3)نمل إاي ننناي فخلايم  ذنن  نل شينًف ثح  فثعنفأ،  اء ةنقي  فاًنل  ل ةفءيف  

 شلاب مليتح  محال قء           ابتال اي  ف دفيل ف ديت    

 دلٍض عدى فثع فيف ةيل ق ءيت       ملً ف شيب ايلض حلييت

 ةببب أع فئ   رم  ن ءيت

                                                           

، 3 ، ج1986، 1(  فملفنا، أمح  ا  دم ، ن ح ف قيب د  غ   فثن    ف نطيب، ابفز ف  بن، اري  ، ط1)
  399ص

، 1اا، ج1412، 1( فا  أيب ف  نيل، عب  ل ا  دم  ا  عب  ل، ف يمن  ف شيب، دبتب  ف نشي ، ف نايض، ط2)
    67ص

     447، ص1( فمل  ز ن  ل ، ج3)
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نمل ز ى  نل أاء نناناي فخلايما  ق اَ  إاي  اا  قتالابا عنا دل نظان ه فملانفا ةانأى شايبل، ةفاليف: أه أزفث 

ف، ةداي ةاويف ةيبا  ل حا  دال    ري فحللجل  اين  يي  فملء  ةقدبين، ةننج ةنويف ف شبب  ةل لال د اج ً 

ًدًنل داو هً أحبه إ ه َد  أَْا أَْ َفل ن دنلةًفل سيًنل   (1) قليف:  ل  أ فى ل د

 الشاعر حممد بن يسري :   -

، ذنان أنهالن داءىًل (2)شانفا ف ينة   ف شلعن دم  ا  ة ري ف نايش  ف شاانفث فخلايما  قبلئ  د  شينفيف 

ةفااءيف: إناال دااناي  اادبي    ةاالننن انااء زاي  أ ااي داا  اااايي  دااي يف ب اانا اقاا   اااي ،  اي اااي (3) بااين زاي 

ج ة الز   دين ةءا  ل،  نلا دم  ا  ة ري شلعنًف أابةًبل ابنةً ل دلجًنل اجيليًف، عنِنَف يف بن  ا  علد  ف نال ،

ل ف ب نَا دنال نااودل،  نلناب ف ب نا  ج ة   إىل ادي ٍ  أ  إىل شنةف دنتجًيل أ  طل ًبل حللج ،  ج ةتجل ن اد تَ 

  (4)ابفزن  ةيال،  ةندفهبن أحيلًر اا: ف ب نا

  اال ا ااتلاق غاان  ةياال ايااا أشااجلز ف نداالا  ة اايد   قي اا ،  نزع حءف ياال افااًم، ةبةدتااب شاالا ياالز  اال 

ةفااليف  اال: دنيااً، ةبندااب ف بفاا   د اادب فخلااءص  ابادااب إىل ايتاال، ةدااي جتاا  ةياال إه ف فاانفطي  ةيااال شااين  

يف أانى د  سلعلتل ةبندتال  انجب، ةي ف إىل فيريفا ه فمل ج  ةشابء دال جانى عديال،  عالاب ةاوزع  أشيل

 : (5)ف ب تلا،  قليف دم  ا  ة ري ف شانفث ةاجء شلَا دنيً

                                                           

    69، ص1ا  أيب ف  نيل، ج( ف1)
 اايي    قبلئ ( ج    ذننًف  بق  ان  زاي  ه 2)
    14، ص14( دناي ف يبل  ا  ف  نج ف نايش  فثابلزا فثابةب  فث  الث، فثغلث، ج3)
    14، ص14( فث  الث، فمل  ز ن  ل، ج4)
     ف   ح  فمل  ز ن  ل  فيويف( 5)
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   ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتلاق أنياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقق نفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانق 

ان ف ااهااااااااااااااااااااااااااااااااَنى  زَفِ ااااااااااااااااااااااااااااااااخن فَثْعاااااااااااااااااااااااااااااااانَفِ  َزايه

  اااااااااااااااااااااااااااااالزا فملااااااااااااااااااااااااااااااليِف ةياااااااااااااااااااااااااااااال  اااااااااااااااااااااااااااااان ق 

 ف نهااااااااااااااااااااااااَ ىدنْشاااااااااااااااااااااااانِ ن فثَنااااااااااااااااااااااااَءفِز َديهاااااااااااااااااااااااالابن 

 ه تَاااااااااااااااااااااااااااااَنى  ِدَباااااااااااااااااااااااااااافِي ِةياااااااااااااااااااااااااااال أنياَااااااااااااااااااااااااااااْنف

 أقحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءفاق   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالزق دءنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقق 

ًٍ َ ْحاااااااااااااااااااااااااااَ َال  أْنِ اااااااااااااااااااااااااااِل شااااااااااااااااااااااااااالَا دنيااااااااااااااااااااااااااا

 تَاْن ااااااااااااااااااااااااااااافن فثزَض إَذف َدااااااااااااااااااااااااااااانهْ  اِااااااااااااااااااااااااااااال

 َدااااااااااااااااااااااااااااااااااال زأى شااااااااااااااااااااااااااااااااااالَا  ه ةيدمناااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 

 

اق تااااااااااااااااااااااااااااااانفْ اَرضااااااااااااااااااااااااااااااانن فخل ااااااااااااااااااااااااااااااا   نِا َزايه

 غاااااااااااااااااااااااا  ق تناتناااااااااااااااااااااااال  َْيَ ااااااااااااااااااااااااْب جتاااااااااااااااااااااااافْ 

َ مااااااااااااااااااااال َ ااااااااااااااااااااانهةَتلن ةيااااااااااااااااااااال فن ااااااااااااااااااااا  نفْ اَنياْ

  دنيقاااااااااااااااااااااافْ دناااااااااااااااااااااااٍ  ه ناااااااااااااااااااااا ِي زِةااااااااااااااااااااااحٍ 

ااااااااافْ   ِةيااااااااال اَاااااااااْ  ةنمااااااااا  عداااااااااى د ااااااااانت فَثنن

   اااااااااااااااااااءى ذ اااااااااااااااااااك ه نااااااااااااااااااا ِي ف قااااااااااااااااااانفْ 

 ةاااااااااااااااااءَ  ه ةنْ ااااااااااااااااابحن ه ف بياااااااااااااااااِب َعدَااااااااااااااااافْ 

 ةَاَدَاااااااااااااااااااااال إْعَ ااااااااااااااااااااالزن تااااااااااااااااااااانٍأ دنت ااااااااااااااااااااافْ 

 انِدَفااااااااااااااااااااْب ادفَتااااااااااااااااااااال ِةيَماااااااااااااااااااال َ ااااااااااااااااااااَدفْ 

 

 

 

نا دماا  ااا  أةااءأ ااا  ا ناالا ف شاالعن دماا  ااا  ة ااري ف شااانفث فخلايماا  عدااى عمقاا  جياا ا اااءف  ف ب اا

 ق  ذنن عد  ا  ف فل ي ا  عد  ا   ديملا أَاه ف ءف  قا  اياث إ يال ه  ،(1)ا  جي ن ا   ديملا  ديملا

 يدااا   ااابيحتال ةاااء   ااابب، ةااا ا  إ يااال  قااا  افااا  دااا  ف ديااا  نيداااال أ  أناااان   ةفاااءيف عدااا ي: ةفدااابن  ااال: أمناااب 

أاتاا َ  ف  االعَ  يف يمااِ ،  فنتباااب أْ  ج تااني اياا   ةفااليف: قَااْ  ق اايبن حاالجيت ِداا  ف نااء ،  أزةاا  أَْا ف ااقبَح   

 أِ اَ   يداايت ايااءد  دتجبًاال عا  ف ناال   عناا ا دماا  ااا  زيف ،  قا   جهااابن إىل إااانفايي ااا  زاي   ح اانَ  

ةفاليف:  ل دال عا  َ  َدال ه  فخلايما ،أنب، ةَمْ  تنى أا ةبءا الد ننل  قدب: دم  اا  ة اري ف شاانفث 

  ة ااري ف شااانفث فخلايماا  ابيتاا  تاا عء  ةياماال  ت ااف  اال ن  اا ، ةفااليف   فااا  زيف : فنتااب إىل دماا  فااا

ِطيااَب ااالف ف ءقااب   ناالا ةااءَ  غاايي  ف  اامليفن  قاان دقاانًف غااري شاا ة   ه دتتاالاً، ةبتااب إ ياال فااا  زيف  ابيتاا  

دا  ف شاين عداى زقيااٍ  ةا عء  ةياال إىل ح ااءز جمدا  ف اءف ،  ايااث يف نقيا  إ يال دااً غمدا    عنا دل أعقااء  

ل ةيال أجل مل فا  ة ري ف شانفث فخلايم  اشين أةً ل،  أنل ه ويت إه ايا  تاءةري دال طدبال  قا  ف نقي   قنأ د
                                                           

     14، ص14( فث  الث، ج1)
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 يف  ي  ح ن فا  ة ري،  ملل جليف شنا ه حبباٍ  إىل أ اقءفن  دا  أ الط  ف دا ،  م    قدبل ف تجلأ ف ءف  

َدي ن  ا ا فإح لز فمللئ ا  ق   ين  قدنل: جتيب ن  اك عميال نتباَب اال يفثن   اء دش  اب ةفليف: أا  ش يٍف خين

أقابح جاءفأ، ةفاليف: نن  اءف عا  فثنا  إذا،  ه ت ااتبفءث اال ةتشاددءف االطنا، ة يدنال ذ اك  تءق نال، ةبنشااب 

 :(1)ةفءيف

 نيِا ةَإنهااااااااااااااااااااااااالاأاََي َعَجبًااااااااااااااااااااااااال ِداااااااااااااااااااااااااْ  َذف ف ته ااااااااااااااااااااااااا

 ةنَشااااااااااااااااااااااااااااالزطن  اااااااااااااااااااااااااااااامهل نَفَز َحااااااااااااااااااااااااااااا ي َنبنهااااااااااااااااااااااااااااال

 ةَادَااااااااااااااااااااااْءه ِذَدااااااااااااااااااااااال ق َناااااااااااااااااااااالَا اَاْيااااااااااااااااااااااايِن  اينَااااااااااااااااااااااالن 

 

 

 

  اااااااااااااااااااااااااااااالن  ااااااااااااااااااااااااااااااءاق ه ن ِ اااااااااااااااااااااااااااااال  تباااااااااااااااااااااااااااااالانن  

ًفَجنن   دندَاااااااااااااااااااااااااااا ٍي جمياااااااااااااااااااااااااااا ق أ  غاااااااااااااااااااااااااااام ق دناااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااااااالزق قَاَ اااااااااااااااااااااااااااال ن  اَيِ اااااااااااااااااااااااااااانن    َد ااااااااااااااااااااااااااااقهي اشه

 

 

 

   (2)ةفليف ف ءف : ح بك ج نناب الف ندل، مث حيدل  جد  ون  دياي ح  أ ءف ةءداي 

 ناالا دا  أسااج  فخلايما ، نالا ابف اب اا  أمحاا  اا  ابف اب داا  أ ا قليف ف شاالعن دما  ااا  ة اري ف شااانفث 

 ناالا دماا  ااا  ة ااري ف شااانفث  ،ف ناال   جًااال  أقداااي أابيًف إهه إنهاال ناالا  فةاان فملتاالع؛ ةياا عء يحماا  ااا  ة ااري

فخلايم  إذف فن نف د  جمد  وال ابف اب ديال  با  ة اري أدلدال، ةاإذف نالا ه ف قنةاق طا  أ  الان أ  أذى 

ل دال  ابف اب  فن انف فاا  ة اري ذف   يدا   ااء  ابنفا  ف  ابف اب شان  أ ًه ةيباال فاا  ة اري حالز  دنال،  ملا

 : (4)،  تدءث اق ،  ابا  ه زجدل عظيق،   ف  دل  ف  ه تدك ف ديد ، ةفليف ةنني  ابف اب(3)ةيان ا نلا

                                                           

    15، ص14( فث  الث، ج1)
    20، صفمل  ز ن  ل  فيويف( 2)
 ( ابنلا : ةيين د قب    3)
     20، ص14( فث  الث، ج4)
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اااااااااااااااااااااااااى َ َجدهَدَاااااااااااااااااااااااااال  أقاااااااااااااااااااااااااءيفن  فثزضن قَاااااااااااااااااااااااااْ  َغشه

  َ اااااااااااااااااااااااا ه ناااااااااااااااااااااااا ه ةاااااااااااااااااااااااان ِج فيَااااااااااااااااااااااااءِي دنقبًفاااااااااااااااااااااااال

  ه ف اااااااااااااااااااااااااااااااااَءاَبفِع  ه فإلاْااااااااااااااااااااااااااااااااااَ فيِف ِ  َعنَاااااااااااااااااااااااااااااااااابق 

   ااااااااااااااااااااا ف اَب ه ِذا فحلااااااااااااااااااااليف ةننِشاااااااااااااااااااا نث  َداااااااااااااااااااا ْ 

 َدْ اااااااااااااااااااااااااااااا  عداااااااااااااااااااااااااااااااى زِْجدَاااااااااااااااااااااااااااااال أه أنقااااااااااااااااااااااااااااااا يدنال

 إذ ه أَنَفيفن إَذف أَقْابَاْدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابن ةنبنبناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين

 ةااااااااااااااااااإا تباااااااااااااااااا  شااااااااااااااااااءن ق نلنااااااااااااااااااب حتاااااااااااااااااا ي ااااااااااااااااااال

 

 

 

 نياَاااااااااااْءأن ف ااااااااااا  جى، ةَاْااااااااااااَء ةَااااااااااااْءَ  فَثْزِض مَمْااااااااااا  ابن  

ااااااااااااااااااااا   ةَاااااااااااااااااااااانٍْج اِااااااااااااااااااااال ه فياااااااااااااااااااااءِي َدْ ااااااااااااااااااااا ن ابن    نن

  ابن اب َا فمل ااااااااااااااااااااااااااااارِي  يفأن ف ااااااااااااااااااااااااااااا فِز َدْشااااااااااااااااااااااااااااا ن 

 َدااااااااااااااااااااااْ    ااااااااااااااااااااااا ف اَب  َدْ اااااااااااااااااااااا   أةاااااااااااااااااااااا  ابف ابن 

فَ  زجداااااااااااااااااااااااااا  ةتَاْدَفلااااااااااااااااااااااااااال فيمِدياااااااااااااااااااااااااا ن   قناااااااااااااااااااااااااا ه

اااااااااااااااااااااااالاق  أااااااااااااااااااااااااا  ابن  ااااااااااااااااااااااااْنفق  ابنني  َحااااااااااااااااااااااااْنفق َ جن

 (1)أ  َنْبتاااااااااااااااااااا ق ه  ااااااااااااااااااااءفاب ف دياااااااااااااااااااا  أ  عنااااااااااااااااااااءابن 

 

 

 

 نلا د  ف لة  ةيلشناي   ل  اي ةء ف ا  جي ن ا   ادملا   نالا ةء اف االف أشا  ف نال  دجال 

ةم ةناب عديل، مث جنى اينامل نم  عدى ف نبيل، ةفل  ةء ف عديال  شاجل ةفاليف  نلا خيلف   لا فا  ة ري 

 : (2)فا  ة ري ف شانفث ةاجء 

ًْ ةء ااااااااااااٍف ه جَمْدااااااااااااا ٍ   ه جَتِْدَ ااااااااااااْ  َداااااااااااا

 

 أااااااااااااااااااااااااً ف  ج حَتماااااااااااااااااااااااْ  اَبَ  فثااااااااااااااااااااااااَءْة ِ  

ااااااااااااااااااابلِأ دنَدقهاااااااااااااااااااخق    َزْرَلننااااااااااااااااااال اِاااااااااااااااااااَ ِ  ف شه

 

  حتيااااااااااااااااااالن ف نهاااااااااااااااااااْ َدلِا َ قْاااااااااااااااااااين ف َياااااااااااااااااااْ ِ  

 شلعن دم  ا  ة اري ف شاانفث فخلايما  نااري ف ارتاباب عداى إحا ى قيالا أيب اشال  يف ب انا  ابا   نلا ف 

 :   (3)ةرتاباب عديال،  ق  علاتلن ن جتل عدى ذ ك ةبتب إ يال ةفءيف

 دااااااال ت اااااااني  ايااااااا  عناااااااك قااااااا  طمحاااااااب

 

 إىل  ااااااااءفِك  قدااااااااٍب عنااااااااِك قاااااااا  ناااااااااوعل 

 إا قداااااااِب قااااااا  ننااااااابن ه ا اااااااٍا  تبندااااااا ٍ  

 

  قااااااا  نااااااااوعلةفااااااا   ااااااا قب   بااااااا  ذفكِ  

 ق  ذنن  نال ف فل اي اا  فحل ا  داءىل جي ان اا   اديملا أنال نالا ه جمدا   ديال ف شالعن دما  اا      

ة ري ف شانفث فخلايم   عمان  ف ف اله  نلناب إحا ى ف فيالا  ا داي،  اا  ويدا  ف ءجال شااد ، أعجباب 

                                                           

 ( نبتل : أ فل  عدى زأ ل   1)
    20، ص14( فث  الث، ج2)
    21، صفمل  ز ن  ل  فيويف( 3)
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  شا يف ة تح انل  ربال، ةدمال فحللضنة  ويًيال ه ح انال  ولدال ،  نالا عمان  ف ف اله ة ايب يف يا  نا

 : (1)فن ا ف د   فن نف فحللضن ا، أال  ف فين  تشبء فحلمى  عينال، ةفليف فا  ة ري ف شانفث

نَاْيااااااال ذنبًااااااال  إاه َعْماااااانًف َجاااااااَث اَِيياْ

 

 قاااااااا ه ِدااااااااايني ةيااااااااال َعَدْيااااااااال ف ااااااااا  َعليفن  

ننااااال  ديااااايِت َعااااال  نًااااال، ةَاَيياْ  َعااااالَا َعياْ

 

 َ فيفن َا ةِااااااااا يًى،  قَااااااااا ه ِدْنااااااااالن ف ِ ااااااااا 

 شاااان  عااااٍ  تَيِاااا ن َأْحَ ااااَ  عاااا ٍ  

 

اااااَمليفن    حتمااااا ن فثزضن أ  تظنااااا ي ف  ه

  عديال اياا حلجلتال،   با  ا ق  اجل فا  ة ري ف شانفث جلزًف المشـيل  ل؛ إذ ف اتيلز دنال ادامً  يف ا 

جاالزًف  دااالمش  فياالز َأىَب أَْا ةيااريَ ن، ةم ااى إىل ق االيف حلجتاال دلشااًيل،  نتااب إىل عماان  ف ف االه ف االا ناالا 

 :   (2)   ةًفل  ل ةشبء  ل دل ح   د  جلز   خير  يل ح ث، ةفليف

َن   ةءًدل دل ةانبَاديدنين إْا ننبن ه  َعياْ

 

 َحلِج  َ أَْقِ   َعَدْيل َحقه إْاَءفث 

  َض ه أَْا ن ف َيءفزا ح  َأْ بدني 

 

 ِد  أَْاِ   نابِيا  اْدَ لِث  جريفث 

، ه َعِ دتانملةإا زْجَد ه عن ا   

 

 زِْجم َأِا  نيَِفٍ  دنْل َنلَا َجْءهث 

مل   زِْجما جَْ أَتَْ مل َنْبًبل َنَب ه

 

 َققـال  قَاـ ف  إابدلًجل َد فنلاِ  

 
 ةلحلم ن ا اَي َعْمن  ف لا  مل

 

 ع  ف يءفزا  َع  َذف ف نلِ  أَْغَنلِث أغنلث 

نا، ةدمل فن  اب فحلدفا  اايم  نلا ةءًدل ه حدف  ف تءنا ه ف ب  ةلنن أا دم  ا  ة ري ف شانفث فخل 

 قباا  فهن اانفف أنشاا  شااينًف، ذناان ةياال أناال ناانمي  أناال ةيقاا  داا  ف فدياا     عناا دل عدااي ايااا أ ااحلال ممياا   

ناالنءف ه فحلدفاا  ذابااءف إىل ايتاال  أندااءف داا  جنديااِ   ااٍن نلنااب عناا    أااال ف داال افاا  دنااال دياااي، ةشاابى ذ ااك 

 : (3) ف ب نا عمن  ا  جي ن  ذنن  ل دل ح   ديل، قليفإىل  ف 

                                                           

   فمل  ز ن  ل  فيويف  ف   ح  ( 1)
    21، ص14( فث  الث، ج2)
    22، صفمل  ز ن  ل  فيويف( 3)
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 اَي أيََف َحْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍ  حِبنْندِتنَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 

 َعااااااااااااااااااااا ِي نَاْ ً ااااااااااااااااااااال ِحاااااااااااااااااااااَ  تَاْنتااااااااااااااااااااااكن  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااْل  َنَاااااااااااااااااااااااااااااااااااال َ ْزًف جِبنديِتنَاااااااااااااااااااااااااااااااااااال   ان

 

 ةَبِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَك فَثْ اَتزن تنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هَزكن  

 نَفَزَر َنْ زق ةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِدمنءف 

 

  َأِ ااااااااااااااااااااااااااااااااااايبءف أَةهاااااااااااااااااااااااااااااااااااً  َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااَدبنءف 

 ف َشااااااااااااااااااااااااااااااِبينءفَأَندَااااااااااااااااااااااااااااااءف َحاااااااااااااااااااااااااااااا ي إذَ  

 

ااااااااااااااااااءف   َأَااااااااااااااااااال ف ف َ ْ ااااااااااااااااااَ  ف ااااااااااااااااااِلا تَانَنن

عناا دل قاانأ ف ااءف  ااال  فثاياال  داا  ف شااين ايااث إىل َدااْ  قَاالدنءف  ناا  جنديااِ  ف تماان، ةداانداي دلئاا  ابزاااي،  

   (1)  أال د  ن   فح  دناي جد   ن،  ابةً ن  ذ ك إىل ف شلعن دم  ا  ة ري ف شانفث فخلايم 

أمحاا  اا  ةء ااف ف بلتاب ج ااءاق  شان، ةوجاال أمحا  ةءًداال حبمالز  تينًضاال  شاان    ةالنن أناال نالا ايناالن  اا 

ًذا ف نال ،   عباًل ال، ةباال فاا  ة اري ف شاانفث  ذا فحلمالز  قاليف  ال: قا  دالف فحلمالز ف نفناب ةءقاك ه ةا

  (2)ة حك أمح   ناويف ع  محلز   علنفل   لحلل

، ةءعا   أَْا وااَلال  ال دا  فملااث اا  (3)فدنا هفيف نمل أنال طداب دا  أيب عمان   فملا ةين ةنفًاال دا  فحلمال 

نناري، مث تدنهَز عديل )أا أعقل  ةنًال غري دن ءا  اَب ي ال عديل،  أال فملن ءا   ن  ل(، ةفاليف دما  اا  ة اري 

 :(4)ف شانفث فخلايم 

                                                           

    23، ص14( فث  الث، ج1)
    فمل  ز ن  ل  فيويف  ف   ح ( 2)
 ( فد يفيف:  اء نءع د  فحلمل  ةينف يف وفج    3)
    23، ص14( فث  الث، ج4)

 يف فءِ  ا  دث  ا  نيَبيانِ   ايزأ َزأي ف نفئح  عشي 

  ف ءفق   عدى فيبِليف عشي ً 

 

  ف شم ن جلحنلق إىل ف تدءةن 

 فايث عدى طري فمل ةين ف لا 

 

 ادنن زِ  قليف فملانحليف  جليَفث 
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نمال أنال قاليف شااينًف عنا دل شالا  ق ان ف نءشااجلث  ف الا ةيا  دا  ف ف ااءز فملء اءة  يفحل ا  ةاإذف اااء 

دا  أيب دما  ف وفاا  ، ق  زنيى دم  ا  ة ري ف شانفث فخلايم  ن  ل  اء ه جم(1) ق  ضنأ  فات   هت  

 :  (2) لحب ف   ي  ا  عيلض قليف

  ةاااااااااااااااااااااااااااااااا ق ملاااااااااااااااااااااااااااااااا  ج ةاااااااااااااااااااااااااااااااانحي لن 

 

  داااااااااااااااااا  تبااااااااااااااااااءا ف ناااااااااااااااااالزن داااااااااااااااااااءف ن  

 دااااااااااااا  طاااااااااااااليف ه ف ااااااااااااا نيل اااااااااااااال عمااااااااااااان  

 

  عاااااااااااااااااااااااال  ةاااااااااااااااااااااااالملء  قن اااااااااااااااااااااااالزف ن  

 نبنااااااااااااااااااااال قااااااااااااااااااااا  قيااااااااااااااااااااا  ه جمدااااااااااااااااااااا ٍ  

 

 قاااااااااااااااااا  نناااااااااااااااااابن فتيااااااااااااااااااِل  أغشاااااااااااااااااال  

   ةاالابءف إىل  اا ةفل ابف اب ااا   قاا  ااانج دااً أ ااحلأ  اال ةتناااواءا ة فاا   أاداال أايًداال  طدبااء   ج  اا  

أمح  ا  أيب ابف اب ة ب ءنل عنل ةفليف دي: فطدبء  ه دناويف "حنْ   " فملدني  ةإا  ج  ء ،  إهه ةااء ه حاب  

أيب شااجلع  االحب شاانط  ف رتناا ،  اياا  أاي  جااليف فااا  ة ااري ف شااانفث فخلايماا  ةفااليف  اا ف اب نيااف اب دااب 

ه ذ اك أايالاًت دا  ف شاين، ةقداب دنال فاا  ة اري أا ةالنن   ال، أاد  عد ي، ةفليف  ل: نمل ادداك،  قا  قداب 

 :   (3)ةفليف

  دن اااااااااااااااااااااااد  تءجااااااااااااااااااااااال نااااااااااااااااااااااا  ةاااااااااااااااااااااااء 

 

 إ ي  دلابعااااااااااااااااااااااااال  د ااااااااااااااااااااااااابح ابفعااااااااااااااااااااااااا  

 ت ااااااااااااااااااالئدين  قااااااااااااااااااا  ةفااااااااااااااااااا    حااااااااااااااااااا  

 

 أزفاب ف اياااااااااااااااااااااااااااااا   ق ااااااااااااااااااااااااااااااي فملتاااااااااااااااااااااااااااااالع 

 إذف ج تدفاااااااااااااااااااالن ه ايااااااااااااااااااااب )حنْ ااااااااااااااااااااٍ ( 

 

 نفِأ   د ااااااااااااااااااااااااااملعادفيًماااااااااااااااااااااااااال  دشاااااااااااااااااااااااااا 

 ةفاااااااااااااااااا  أعياااااااااااااااااالك دقدباااااااااااااااااال  أد ااااااااااااااااااى 

 

 بااااااااااااي  أيب شااااااااااااجلع)ةاااااااااااام تدداااااااااااا ( ح 

 ناالا دماا  ااا  ة ااري ف شااانفث فخلايماا  ة ااف ن  اال يف االنليف  فحل اااب  فه ااتدنليف عاا  تاا  ة  شاا يف  

 : (4)ة ميل،  ق  عءتب عدى ح ءز  ف ل   ادري  ز   ه درا،  أنل ه ةبتب دل ة ميلن، ةفليف

                                                           

    25، صفمل  ز ن  ل  فيويف( 1)
    25، صن  ل  فيويف( 2)
    26، ص14( فث  الث، ج3)
    30، صفمل  ز ن  ل  فيويف (4)
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اااااااالَ  داااااااا  ِعْدِماااااااا   داااااااال اباااااااااَ  فحلنمه

 

 ةَاااااااااااااَلفَك َدااااااااااااال ةَااااااااااااالَن اِااااااااااااال َ اااااااااااااْاِم  

 ْدااااااااااااااااااااين ه ةَاْن ينااااااااااااااااااااين َوْيناااااااااااااااااااالَ ف يِ  

 

 إذف جااااااااااانى ف ااااااااااااءاين عدااااااااااااى ةاماااااااااااا  

  

 قبلئ  ف  تي اب أغنفض ف شين  تنءعب ه ف ي ن ف يبل  ،  نلا د  ف  ن زا أا ةءفنب شينفيف 

شانفا ف ينة   الف ف تنءع،  ل ك    أا أشيلزاي ق  جليف  ه ف دويف  ف يشق،  ف قبيي      ال، 

،  ق  فنتشن  ن  ي   ف فتليف،  ف شجلع   ف بب ،  فدجليف  ف ن يف،  غريال ف  علا ،  ف بن   ف  نليف،  ف  

   ق لئ اي ه اماب ف ينأ  أ بح ايا دنال ةناباب ه د لزأ فثداليف ه فحلبم   ف شجلع    
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 الفصل الرابع: احلياة الثقافية لقبائل شهران اخلثعمية يف العصر احلديث
 )يف القرن الثالث عشر والنصف األول من القرن الرابع عشر (

 

 املبحث األول: النشاط العلمي والفكري لشهران العريضة يف العصر احلديث

 املبحث الثاني: شعر وشعراء شهران العريضة  يف العصر احلديث

علماء شهران يف العصر احلديث: حث الثالثاملب
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 :مقدمة

ومنها شهران العريضة، وإن كان  (1)مما جيعلنا نعتقد بوجود نشاط علمي وفكري يف بالد السراة

حمدوًدا ... ما ورد يف املصادر وكتب الرتاث اإلسالمية من إشارات عن املراكز احلضارية السروية الواقعة 

وغريها. ومجيعها كانت  وتربة، وتبالة، واليمن، ومنها جنران، وجرش، وبيشة،على طول الطريق بني احلجاز 

حمطات عامرة ابحلركة التجارية، واملساجد اجلامعة، وهذا ما جيعلنا جنزم أبهنا شهدت نوًعا من احلياة 

ياة واحلركة الفكرية والعلمية حبكم القرب من املراكز العلمية املتألقة يف هتامة واليمن، وحبكم استمرارية احل

التجارية على هذه احملطات. وقد احتفظت لنا املصادر أمساء بعض هؤالء العلماء والفقهاء السرويني الذين 

عاشوا يف العصور اإلسالمية الوسيطة، وإن مل متدان مبعلومات مستفيضة عن آاثرهم العلمية ونتاجهم 

احلادي عشر -أهل القرن اخلامس اهلجري  الفكري، ومن أشهرهم على سبيل املثال )حمرز بن عبد هللا( من

،ومل يقتصر على هذا اجلانب، بل نرى أنه  (2)، ويذكر عنه أنه كان " رجاًل مؤمًنا من أهل ترج"-امليالدي

كذلك شاعت األمثال الشعبية واحلكم والكناايت العامية والقصص واحلكاايت، وتعد من أكثر األلوان 

لك حيث يصاحبها الرتويح والفكاهة عالوة على عدم التزامها ابلقواعد األدبية شيوًعا ... وال غرابة يف ذ

اللغوية العربية وما تضفيه على سامعها ورواهتا من أنس ومتعة. وجند يف كثري من الرتاث اإلسالمي، وخاصة  

كتب األدب والشعر، أقوال وأشعار ورواايت لكثري من الشعراء الذين قدموا من بالد هتامة والسراة إىل 

بعض املراكز احلضارية الكربى يف العامل اإلسالمي، وإذا هبم حينون إىل مواطنهم األصلية ويتذكروهنا فرتد يف 

 .(3)قصائدهم ورواايهتم وأشعارهم

 

                                                           

ب الدين أيب عبد هللا (  السراة: اجلبال واألرض احلاجزة بني هتامة واليمن، وهلا سعة وهي ابليمن أخص. للمزيد أنظر احلموي. شها1)  
 . 204م، ص 1977، دار صادر، دار بريوت، لبنان، 3ايقوت، معجم البلدان، ج 

 .303-298(  جريس، ص2)
 .316-304، صاملرجع نفسه(  3)
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 املبحث األول

 النشاط العلمي والفكري لشهران العريضة يف العصر احلديث

: النشاط العلمي  والتعليمي أوًلا

والفكريدددة واألدبيدددة يف قبائدددل شدددهران العريضدددة وابقدددي قبائدددل وندددواحي هتامدددة  لقدددد شدددهدت احليددداة العلميدددة

وعسري خالل القرن الثالدث عشدر اهلجدري والنصدو األول مدن القدرن الرابدع عشدر اهلجدري، شديًها مدن مظداهر 

التعلددديم التقليددددي، كمدددا وجددددت يف املراكدددز الفكريدددة الدددع نشدددأت هندددال احللقدددات العلميدددة والنددددوات الفكريدددة 

كتبدات األهليدة، وقدد متثدل النتدداج األديب الدذي أظنشدذ يف جلدل هدذا اجلددو الثقدايف يف ألدوان مدن النثدر والشددعر وامل

 .(1)اتسمت ببعض اللمحات اإلبداعية ولكنها حفلت بكثري من عناصر التقليد

 : التعليم 

خدالل هدذه كما هو احلال ابلنسبة لبقية منداطق هتامدة وعسدري -تتكون مظاهر التعليم يف قبائل شهران 

احلقبددددة مددددن الددددزمن مددددن كالكددددة مظدددداهر هددددي الكتاتيددددب واحللقددددات التعليميددددة والددددرحالت العلميددددة، فقددددد كانددددت 

الكتاتيب يف قرى وبلدات قبائل شدهران قاعددة أساسدية للتعلديم األوا كمدا كاندت احللقدات العلميدة مدن أهدم 

شدهران إىل خدارج وطدنهم يف سدبيل املراحدل التعليميدة يف هدذه القدرى، إىل جاندب هجدرات الطدالب مدن أبنداء 

 العلم .

فقد كدان الكثدري مدن أبنداء قبائدل شدهران يقومدون نحلدام أبندائهم ابلكتاتيدب املوجدودة يف قدراهم، فعنددما 

يبلغ الصيب من أبنائهم شأًوا من عمره يلتحق ابلكتاتيب يف قريته، حيث أييت الصدبيان إىل الكتاتيدب أفواًجدا 

                                                           

 .386، اندي أهبا األديب ، ص2(  أبو داهش، عبد هللا بن حممد.، احلياة الفكرية واألدبية يف جنوب البالد السعودية،، ط1)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



173 

 

ورواًحدددا بنغمدددات جلهدددا دعددداء للمعلدددم واسدددتثارة هلمدددم الدددنشء وإعدددالم لسدددكان وهدددم يدددرددون األانشددديد غددددوة 

 القرية، وهم حيملون األلواح اخلشبية وأدوات الكتابة.

وختتلدو أمسدداء الكتاتيددب مدن قبيلددة إىل أخددرى مدن قبائددل شددهران وبقيدة قبائددل هتامددة وعسدري، كمددا تتعدددد 

رف "الكظتَّداب" يف أيب عدريش وعمدوم هتامدة ويف أجدزاء طرم التعليم وتتباين ألقاب القائمني على التدريس فيع

، وقدد عدرف (1)من عسري ابملعالمة، كما يسمى املعلم فقيًهدا، وعدرف يف غامدد ابلكتَّداب ويف بيشدة ابملدراسدة

املعلددم يف عسددري ابلفقيدده أو املطددو، أو اجلددد، وكددان أجددر املعلددم دريهمددات يسددرية تدددفع إليدده كددل يددوم  دديس إذ 

" وكاندت األلدواح اخلشدبية تسدتلدم للقدراءة والكتابدة، كمدا كدان الفحدم أو احلدرب، مدداًدا بعدد تعرف "ابخلميس

أن جيمددع مددن تلفددات السددرج القدمددة ويسددتعمل شددجر العشددرم يف يديددد األلددواح اخلشددبية وهتيهتهددا للكتابددة، 

القددراءة والتهجددي، ، يسددتطيع (2)وحينمددا ينهددي الصدديب جددزًءا أو جددزءين مددن القددرآن الكددر  ف ندده يصددبح مفصددالً 

وحينهذ يكتب له املعلم ورقة تزخرف مث تددفع إليده ليحملهدا ويطدوف هبدا يف بعدض بيدوت قريتده كأهلده وأقاربده 

 .(3)ويرافقه مجٌع من زمالئه الذين يشكلون مسرية تعرف ابلبشرية

ارسدون يف وإذا ما استطا، الصبية فك حروف اهلجاء ف هنم ينتقلون إىل القراءة يف املصحو ويتدرج الد

، ويتجده (4)قراءة سوره حىت خيتم مجيعه؛ ويعترب من يصل إىل هذا احلد متلرًجا يلزمه ترل اجملال لددار  آخدر

 هو إىل دراسة علوم ومعارف أخرى خاصة علوم الشريعة والدين.

وكانددت الكتاتيددب تفتددتح يف منددازل ودور األئمددة ويف العشددش والغددرف املقامددة حددول املسدداجد، وقصددور 

،ويف خدثعم كتاداب الشديم حممدد أجلدد اجلدداوي (5)ن ومن تلك الكتاتيب الدع اشدتهرت يف بدالد شدهراناألعيا

                                                           

 .42ملرجع نفسه، ص(ا1)
 (  املفصل: القادر على التهجي.2)
 .42(  أبو داهش، ص3)
 .107(  الزهراين، حممد مسفر،. بالد زهران يف ماضيها وحاضرها، ص4)
 .45(  أبو داهش، ص5)
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يف قريددة اهلميلددة، وكظتَّدداب مقبددل بددن خلوفددة يف قريددة شددرى وكتدداب املعلددم مسددعود بددن حجددر، يف حلددة أيب حجددر 

 .(1)هد، يف بين سلول1300واشتهر يف بيشة كظتااب املعلم غرم بن عجيالن قبل عام 

كمدا كدان الشديم سدحمان بدن مصدلح الفزعدي الشدهراين ووالدده مدن معلمدي القدرآن الكدر  وعلدوم الدددين 

األخدددرى، سدددواًء يف بالدهدددم، أو عنددددما رحدددل الشددديم سدددحمان إىل الدددرايض، حيدددث قدددام هندددال بفدددتح مدرسدددة 

 .(2)لتعليم القرآن الكر  تعلم فيها أبناء آل الشيم، وأهاا الرايض

ًضدددا ابنددده حممدددد بدددن سدددحمان الشدددهراين، يف منطقدددة اإلفدددالج، وقدددد أسدددس هندددال كمدددا قدددام ابلتددددريس أي

، كدذلك احلدال ابلنسدبة (3)هد1301مدرسة لتعليم القرآن الكر  والعلوم الشرعية، واستمر هبا حىت تويف سنة 

للشيم عبد العزيز بن حممد بن سحمان الذي كان جيلس للحفاظ فيقرءون عليه القرآن عن جلهدر قلدب وقدد 

 .(4)عنه مجاعة كثرية من طلبة العلمحفظ 

الغالدددب تتكدددون مدددن قدددراءة القدددرآن الكدددر  وحفظددده، وقدددد يددددر  يف بعدددض  الكتاتيدددب يفوكاندددت دراسدددة 

الكتاتيددب الفقددده واحلدددديث والتوحيددد واحلسددداب، ورمبدددا ختدددرجَّ التلميددذ مدددن كظتَّددداب قريتددده وهددو قدددادر علدددى قدددراءة 

دراسدددة يف الكتاتيددب ولكنهدددا قدددد متتدددد إىل كدددالث سدددنوات ورمبدددا ، وختتلدددو مددددة ال(5)القددرآن وحفظددده ال كتابتددده

 أكثر.

 

 

 

                                                           

 .48(  أبو داهش، ص1)
 .14 -12، ص1(  العمروي، أبو سعيد عمر بن غرامه. قالئد اجلمان يف بيان سرية آل سحمان، ج2)
 .16 -15، ص1( املرجع نفسه، ج3)
 وما بعدها. 24، صواجلزء (  نفسه4)
 .49وأبو داهش، ص ؛107( الزهراين، ص5)
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 :حظ الفتاة يف التعليم 
وقددد حظيددت الفتدداة يف إقلدديم عسددري ومنهددا بددالد شددهران بقدددر مددن التعلدديم يف النصددو الثدداين مددن القددرن 

بيدددوهتن،  الرابددع عشددر اهلجدددري فكمددا وجددددت يف القنفددذة عددددد مددن املعلمددات الددداليت كددنَّ يعلمدددن الفتيددات يف

 .(1)ولعل من أشهرهن املعلمة لولة بنت أبكر حممد نوا

كدددذلك كاندددت املعلمدددة حسدددية مدددن قريدددة املددددان ببلجرشدددي يف غامدددد تعلدددم الفتيدددات يف العهدددد السدددعودي 

املعطددي ببددين عبيددد يف غامددد تسددتلدم كظتَّددااًب هلددا يف تدددريس  األول، وكانددت املعلمددة حسددنة بنددت حسددن عبددد

هد، وكدذلك علمدت املعلمدة زهدرة بندت األعمدى القدرآن الكدر ، كدذلك وجدد يف بدين 1306الفتيات قبل عام 

سدلول مدن شددهران بيشدة معلمددة تددعى سدعيدة بنددت غدرم بددن عجديالن كاندت تعلددم األوالد والبندات يف كتَّدداب 

 ، كما كان يفعل والدها قبل ذلك، حيث وركت التعليم عنه.(2)هد1320قريتها عام 

 :حلقات التدريس 

نب الكتاتيب كانت حلقات التدريس يف املساجد تقوم بدور مهم يف النشداط العلمدي واملعدريف وإىل جا

إذ كانددت بعددض املسدداجد منددارات علددمط يؤمهددا الطلبددة مددن العديددد مددن القددرى والبلدددات يف بددالد شددهران ومددن 

 ة تتلفة.أشهر تلك املساجد مسجد طبب واملسقى اللذين عمرا مبجالس التدريس واإلفتاء يف فرتات زمني

 :اهلجرات 

كمددا مثلددت اهلجددرات يف طلددب العلددم مظهددرًا مددن مظدداهر النشدداط العلمددي ألبندداء قبائددل شددهران، إذ كددان 

ريفني أو إىل معاقدل العلدم وَهِجدرََه يف الديمن، أو إىل دالعديد من أبنداء شدهران يقومدون ابهلجدرة إىل احلدرمني الشد

لمدددداء، حبثًددددا عددددن العلددددم واملعرفددددة يف شددددىت العلددددوم أفددددراًدا أو القنفددددذة، أو إىل أي مكددددان يتواجددددد فيدددده العلددددم والع

                                                           

 .50(  أبو داهش، ص1)
 املرجع نفسه والصفحة.(  2)
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مجاعددات كمددا هددو احلددال ابلنسددبة لنفددرط مددن أسددرة آل اجلددداوي يددثعم مددن شددهران اللددذين وفدددوا إىل مكددة طلبًددا 

 . (1)للعلم

 

 اثنياا: النشاط الفكري.

ء مدددن الضدددعو اتسدددمت احليددداة الفكريدددة يف بدددالد شدددهران يف أوائدددل القدددرن الثالدددث عشدددر اهلجدددري بشدددي

والفتددور، وذلددك بسددبب مددا كانددت عليدده الددبالد مددن تشددتت سياسددي، ومددا أصدديبت بدده بددالد شددهران حينهددذط مددن 

لكددن الدددعوة  نقددصط يف معيشددتها، واضددطراب يف أمنهددا شددأهنا شددأن مجيددع قبائددل عسددري وامللددالف السددليماين،

يف بددالد شددهران، فكددان مددن  السددلفية )دعددوة الشدديم حممددد بددن عبددد الوهدداب( مل تلبددث أن بدددأت يف االنتشددار

 نتائجها أن تبصَّر النا  يف أمورهم وطلبوا العلم خارج قبائلهم وقراهم .

وقد جلفرت شهران خالل هذه الفرتة أبمراء سداعدوا علدى نشدر العلدم وتنشديك الفكدر ومدنهم أعدالم مدن 

لس العلمدداء، إذ  عسددري البددارزين مددن آل عددائض بددن مرعددي املغيدددي، الددذين كددانوا يرعددون حلقددات الدددر  و ددا

 .(2)كانت حلقات الدر  يف عهدهم حافلًة بدراسة القرآن والتفسري، وأصول الدين، واحلديث، والسري

ر دوقدددد شدددهد عهدددد آل عدددايض يف عسدددري ومنددده بدددالد شدددهران يف النصدددو الثددداين مدددن القدددرن الثالدددث عشددد

 .(3)والدينيةاهلجري نشاطًا فكراًي حمدوًدا، إذ ورد إىل عسري عدد من املؤلفات األدبية 

وقدددد قبسدددت املدددرأة يف هدددذا العهدددد شددديًها مدددن ومددديض العلدددم، حيدددث شددداركت يف فدددتح الكتاتيدددب وتعلددديم 

البنات، واهتمت بنسم القرآن الكدر ، وتعليمده، فقدد كاندت فاطمدة بندت األمدري عدايض بدن مرعدي املغيددي، 

 .(4)ييد القراءة والكتابة، وكان لديها مصحو نسلته بيدها

                                                           

 .64، صنفسه(  1)
 .130(  ابن مسفر، عبد هللا علي. السراج املنري يف سرية أمراء عسري، ص2)
 .131(  املرجع نفسه، ص3)
 .105، صنفسه(  4)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



177 

 

بالد شهران خالل هذه احلقبدة عددد مدن األسدر العلميدة الدع أسدهم كثدري مدن أفرادهدا يف وقد اشتهر من 

احليدددداة الفكريددددة يف عسددددري ومددددن تلددددك األسددددر، أسددددرة آل اجلددددداوي بقريددددة املهملددددة يف خددددثعم شددددهران، وأسددددرة 

ن سحمان، وأسرة املناصري جببل البلس ببالد شهران، كما عرف من علماء بيشة حممدد بدن داوود، وسدعيد بد

 .(1)عيسى الدوسري

ومل يكن العلماء من هذه األسر وغريها الع عرفت يف عسري يشاركون مشداركة جدادة يف التدأليو، وإ دا  

كانوا يقومون جبمع الدرتاث الفكدري مدن البلددان اجملداورة، وحيتفظدون بده ويسدعون إىل متابعدة احلركدات الفكريدة 

لموًسددا، وقددد متثددل نتدداجهم يف عدددد مددن املصددنفات التقليديددة يف هتامددة والدديمن، دون أن ينتجددوا نتاًجددا علميًددا م

والشدددروح والتعليقدددات، وقدددد اشدددتهرت الكثدددري مدددن املكتبدددات الدددع زخدددرت أبمهدددات الكتدددب وامللطوطدددات يف 

اجلوانددددب األدبيددددة والفكريددددة والدينيددددة يف عسددددري ومنهددددا مكتبددددة آل وابددددك، يف قريددددة العددددرم ابخلضددددراء مددددن بددددالد 

 .(2)قرية الربدة ابلظهارة ببالد شهران شهران، ومكتبة آل طه يف

كمددا بددرزت يف هددذه املرحلددة أنددوا، مددن املؤلفددات واملدددوانت يف اجلوانددب الدينيددة والفكريددة واألدبيددة ومددن 

هدد( إىل 1233-1170تلك املؤلفات واملكاتبات الرسائل الديوانية مثل رسالة الشريو جلود أبدو مسدمار )

األمدري عبدد الوهداب بدن عدامر بدن أيب نقطدة إىل أشدراف أيب عدريش هد، ورسالة 1228أجلد بن طوسون عام 

هد، وما صدر عن ديدوان األمدري حممدد بدن عدايض أمدري عسدري مدن رسدائل ديوانيدة تشدبه 1218وعلمائها عام 

 .(3)رسالة الشريو جلود بن حممد أيب مسمار، من حيث إجلهار الرباعة اللفظية واإلكثار من الدعاء والثناء

الديوانية الع عرف العديد مدن كتاهبدا يف عسدري  الرسدائل اإلخوانيدة الدع كدان الكظتَّداب يف  ومثل الرسائل

هتامددة وعسددري خددالل هددذه الفددرتة حيرصددون علددى تبادهلددا وإجلهددار مددا خيددتلن صدددورهم مددن عواطددو وجدانيددة، 

ملقامددات الددع وكددانوا يقصدددون يف رسددائلهم هددذه شددرح مفدداهيم  ددتمعهم، ومعاجلددة قضدداايهم الفكريددة، ومثلهددا ا

                                                           

 .93(  أبو داهش، ص1)
 .101(  املرجع نفسه، ص2)
 .130، صنفسه(  3)
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عرف بكتابتها بعض الكتاب يف هتامة وعسري والدع كدانوا يعدربون فيهدا عدن رحالهتدم خدارج دايرهدم ويصدفون 

هبا الطبيعة ويضموهنا ملحهم وفكاهاهتم، كما برز من العلماء والكتاب يف هتامة وعسري العديد مدن اخلطبداء 

هددد، مددن قريددة أم اخلشددب بددوادي بيشددة 1242 املفددوهني مثددل اخلطيددب حممددد بددن عبددد هللا سددهل املتددويف سددنة

 .(1)ببالد شهران

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .171(  أبو داهش، املرجع نفسه، ص1)
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 املبحث الثاين

 يف العصر احلديثشهران العريضة وشعراء  شعر

 مقدمة

خدددالل هدددذه الفدددرتة تلدددك احلركدددة الشدددعرية الدددع  -مثلهدددا مثدددل منددداطق عسدددري -مل تشدددهد قبائدددل شدددهران 

ا وشدددهران علدددى وجددده اخلصدددوص مدددن عزلدددة فكريدددة شدددهدهتا هتامدددة، وذلدددك ملدددا ابتليدددت بددده منطقدددة عسدددري عموًمددد

واضددددطراابت سياسددددية ابإلضددددافة إىل أن احلددددروب القبليددددة، والطبيعددددة اجلبليددددة الشدددداقة كانتددددا مددددن العوامددددل الددددع 

أضعفت احليداة الشدعرية يف عسدري عموًمدا مبدا يف ذلدك قبائدل شدهران، ولكنهدا رغدم ذلدك مل ختدل مدن ومضدات 

ت الشدددعرية اةتيدددة مدددن قبائدددل شدددهران أن معظدددم املشددداركني يف الكتابدددة شدددعرية حمدددددة، ومدددا ميدددز هدددذه الومضدددا

الشددعرية كدددانوا مدددن العلمدداء واألمدددراء، وأهندددم كدددانوا ال يقدددرون علدددى نظمددده إالَّ حينمدددا يكددون هندددال حدددافز مدددن 

وصو ملعركة حربية، أو تصوير ملأساة شلصية، ورمبا كدانوا يشداركون يف هدذه احلركدة احملددودة حينمدا يريددون 

ارضدددة زمالئهدددم الشدددعراء يف هتامدددة أو غريهدددا، وقدددد اجصدددر معظدددم هدددذا النتددداج الشدددعري يف شددديء مدددن شدددعر مع

 .(1)الوصو واحلنني، والراثء واملدح

لكددن قبائدددل شددهران يف هدددذه املرحلددة واملراحدددل الدددع تليهددا شدددهدت جلهددور حركدددة شددعرية كبدددرية يف الشدددعر 

بغة احملليدددة والدددروح القبليدددة، ومكدددن أن يوصدددو الشدددعر الشدددعيب الدددذي اتسدددم ابلنددددزعة اإلنسدددانية الفطريدددة والصددد

الشدددعيب يف قبائدددل شدددهران أبنددده قدددد اسدددتطا، أن يصدددور القضدددااي السياسدددية واالجتماعيدددة بصددددم، وأن يظهدددر 

املالمح الذاتية عند الشعراء، كما أنه قد حافظ على شيء من هنن القصيدة العربيدة القدمدة، وسدنتحدث يف 

 املراحل.عراء من شهران يف هذه املرحلة وما تالها من الفصل التاا عن بعض الش

 

                                                           

 .293(  أبو داهش، مصدر سابق، ص1)
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 :شعراء شهران يف العصر احلديث

تتنو، األغراض الشعرية الع تناوهلا شعراء قبيلة شهران يف أشدعارهم، كمدا تتمتدع قبيلدة شدهران خصوًصدا 

وب، كما جسددت ومناطق اجلنوب عموًما بوفرة أدبية وكقافية، جسدت الفكر الفردي واجلماعي ألبناء اجلن

الدددوعي واحلدددس احلضددداري واإلبدددداعي لدددديهم مرتمجدددة أ ددداط احليددداة والسدددلوكيات اخلاصدددة هبدددم ومصدددورة مظددداهر 

احليددداة مبلتلدددو أشدددكاهلا، يلدددى هدددذا اإلبددددا، بصدددفة خاصدددة يف اجلاندددب الشدددعري، وبدددرز العديدددد مدددن شدددعراء 

مدن ودوم وطموحدات أبنداء القبيلدة، وسدوف  شهران العريضة كنماذج متثل احلياة األدبية واحلرال الثقايف النابع

نددذكر بعددض الشددعراء املميددزين، واألغددراض الددع تناولتهددا نصوصددهم،وجوانبها املتعددددة مستشددهدين بددبعض مددا 

 ورد أو توفر بني أيدينا،على سبيل املثال ال احلصر ومن أهم هؤالء الشعراء البارزين.

 شهراين اخلثعمي.الشيخ الشاعر: سليمان بن سحمان بن مصلح الفزعي ال -

وهدي قريبدة مدن مديندة أهبدا حيدث تبعدد عنهدا  -بضدم السدني-هد يف قرية السظدقا 1269ولد يف آخر عام 

 سددة عشددر كيلددو مددرت، وكانددت نشددأته يف أحضددان والددده سددحمان، فددتعلَّم القددرآن علددى يديدده، ورافددق والددده يف  

واجلماعدة، ودر  علدى يدد مشدايم عددة كثري من هجراته ورحالته العلمية، وكدان يف عقيدتده مدن أهدل السدنة 

أبددرزهم والددده سددحمان بددن مصددلح الفزعددي الشددهراين اخلثعمددي، والشدديم عبددد الددرجلن بددن حسددن آل الشدديم، 

 . -رجلهما هللا-والشيم عبد اللطيو بن عبد الرجلن بن حسن آل الشيم 

ر سدددددنة دصددددددافدددددع عدددددن اإلسدددددالم، وردَّ علدددددى املبتددددددعني، وهجددددداهم بنثدددددره وشدددددعره، أصددددديب بدددددذهاب الب 

هددد، فبعثدده امللددك عبددد العزيددز إىل دولددة البحددرين للعددالج يف العددام التدداا، إالَّ أندده مل يقدددر لدده الشددفاء، 1331

 .(1)فعاد إىل الرايض، وأكب على أتليو الكثري من الكتب يف تتلو الفنون

                                                           

 .21 -16(  العمروي، أبو سعيد عمر بن غرامة، من سري العلماء، قالئد اجلمان يف بيان سرية آل سحمان، ص1)
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مدانني هدد عدن عمدر انهدز الث1349تويف الشيم الشاعر سليمان يوم األحد العاشر من شهر صفر سدنة 

 .(1)سنة

، كاحلددث علددى العلددم والتعلدديم، وآداب الكتابددة، (2)وفيمددا يلددي نددذكر بعًضددا مددن أشددعاره ونصددائحه القيمددة

والتحذير مدن تقليدد املدذاهب والتعصدب هلدا، والدرد علدى أهدل الزيدو، والظدالل، ولدذيره مدن السدفر إىل بدالد 

 علم فيقول:تطفات حيث فيها على طلب القالكفار بدون عذر شرعي، ونبدأ مب

 ريو فوائددددددددددددددددددددظ دتعلدددددددددددددددددددم ففدددددددددددددددددددي العلدددددددددددددددددددم الشددددددددددددددددددد

 فمنهدددددددددددددددددددددددددددددن رضددددددددددددددددددددددددددددوانظ اإللدددددددددددددددددددددددددددده وجندددددددددددددددددددددددددددددةٌ 

 فكددددددددددددددددن طالبًدددددددددددددددددا للعلددددددددددددددددم إن كندددددددددددددددددت جازًمدددددددددددددددددا

 هتددددددددددواهظ مددددددددددن كددددددددددلَا مطلددددددددددبط  ففددددددددددي العلددددددددددمَ  مددددددددددا

 ويف اجلهدددددددددددددددددددددددددَل قبدددددددددددددددددددددددددل املدددددددددددددددددددددددددوَت مددددددددددددددددددددددددددوتٌ  

 

 

 حيددددددددددددددددددُن هلددددددددددددددددددا القلددددددددددددددددددبظ السددددددددددددددددددليمظ املوفدددددددددددددددددددقظ  

 وفدددددددددددددددددددددددددددددوٌز وعددددددددددددددددددددددددددددددزظ دائددددددددددددددددددددددددددددددمظ متحقددددددددددددددددددددددددددددددق

 وإايل إن رمدددددددددددددددددددددددددددددت اهلظددددددددددددددددددددددددددددددى تتفددددددددددددددددددددددددددددددومظ 

 طالبظددددددددددددددددددددددددده ابلندددددددددددددددددددددددددور واحلدددددددددددددددددددددددددقَّ يشددددددددددددددددددددددددددرمظ و 

دددددددددددددرمظ   أبهلددددددددددددده ويدددددددددددددوِم الُلقدددددددددددددى انٌر تلظدددددددددددددى ولظ

 

 ، وقال فيها: (3)وللشيم الشاعر قصيدة بليغة مساها من آداب الكتابة 

 اكتدددددددددددددددب ككظتددددددددددددددديب كمدددددددددددددددا قدددددددددددددددد كظندددددددددددددددت أكتظبددددددددددددددده

 كدددددددددددذال كظندددددددددددا فكدددددددددددن يف الكتدددددددددددب كيدددددددددددو نكدددددددددددن  

 سددددددددددددددددددطرًا بسددددددددددددددددددطرط كهددددددددددددددددددذا السددددددددددددددددددطر أسددددددددددددددددددطظره

 حبدددددددددددددددددددرفط علدددددددددددددددددددى حدددددددددددددددددددرف كأحرظفددددددددددددددددددددهحرفًدددددددددددددددددددا 

 هددددددددددددددددددددددددذا كهددددددددددددددددددددددددذا وهددددددددددددددددددددددددذا كهددددددددددددددددددددددددذا أبدددددددددددددددددددددددددددا

  

 كتبًددددددددددددددا ككتدددددددددددددديب هلددددددددددددددذا الكتددددددددددددددب يف الكتددددددددددددددبَ  

 إال تكددددددددددددددددن كيددددددددددددددددو كظنددددددددددددددددا كنددددددددددددددددِت ذا كهددددددددددددددددبَ 

 سددددددددددددددددطرًا سددددددددددددددددليًما سددددددددددددددددواًي تسددددددددددددددددمظ يف الرُتددددددددددددددددبَ 

 واحدددددددددذر مدددددددددن احليدددددددددَو يف حدددددددددرف بدددددددددال سدددددددددبب

 وذا هلدددددددددددددددددددددددددددذا كهددددددددددددددددددددددددددددذا غيددددددددددددددددددددددددددددر منقددددددددددددددددددددددددددددلبَ 

 
                                                           

 .23، صسهاملرجع نف(  1)
(  نقلت هذه األشعار واألبيات من ديوانه املعروف "عقود اجلواهر احلسان"، والذي قام جبمعه وتقدمه األستاذ عبد الرجلن بن رويشد، 2)

 .24وهي يف قالئد اجلمان، ص
 .25(  العمروي، ص3)
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ه يف موضدعط آخدر مدن شدعره ونكتفي هبذه األبيات من قصيدته الرائعة يف آداب الكتابة وتعليمها، وجندد

 ، ويف هذا اجلانب يقول :(1)ر والندامةدانصًحا للمسلمني مبيًنا هلم طرم اخلري والسعادة، وطرم الش

ا
ً
 إذا رظمددددددددددددددت أن تنجددددددددددددددو مددددددددددددددن النددددددددددددددار سددددددددددددددامل

 ولظددددددددددددددددددددددددى جبندددددددددددددددددددددددداتط وحددددددددددددددددددددددددورط خدددددددددددددددددددددددددرائدط 

 فملدددددددددددددددددددددددة إبدددددددددددددددددددددددراهيم فاسدددددددددددددددددددددددلك سبيلهدددددددددددددددددددددددددا

  

ددددددددددددددددوَل ِعصبصددددددددددددددددب   وتنجددددددددددددددددو مددددددددددددددددن يددددددددددددددددومط ِمهظ

 د مظعجددددددددددددددددبوترفظددددددددددددددددل يف كددددددددددددددددوب مددددددددددددددددن اجملدددددددددددددددد

 هددددددددددددددددي العددددددددددددددددروة الددددددددددددددددوكقى ألهددددددددددددددددل التقددددددددددددددددُرب

 
وسددلر الكثددري مددن شددعره للددرد علددى املبتدعددة، وأهددل الكفددر والضددالل، فيدددرد علددى أحددد املالحدددة الددذي 

 ، يقول يف مطلعها:(2)أنكر معراج الرسول صلى هللا عليه وسلم بقصيدة طويلة

 أال قددددددددددددددل ألهددددددددددددددل اجلهددددددددددددددل مددددددددددددددن كددددددددددددددلَا مدددددددددددددداَذمط 

 فيظندددددددددددددددددددددددددددددقيكددددددددددددددددددددددددددددالمظ مجيدددددددددددددددددددددددددددددلط ال مجدددددددددددددددددددددددددددددياًل   

 علددددددددددددددددددددددددى أنددددددددددددددددددددددددده ودددددددددددددددددددددددددٌك وخددددددددددددددددددددددددرٌط مظلفَّددددددددددددددددددددددددق

اهددددددددددددددددددددددرًا  أتدددددددددددددددددددددى فيددددددددددددددددددددده ابلكفدددددددددددددددددددددر الصدددددددددددددددددددددريح  ظ

 لعمدددددددددددددددري لقدددددددددددددددد أوهدددددددددددددددي بددددددددددددددده مهيدددددددددددددددع اهلددددددددددددددددى

 وهددددددددددددددددددَّ بددددددددددددددددده ركنًدددددددددددددددددا مدددددددددددددددددن الددددددددددددددددددين شامددددددددددددددددددًلا

 كتددددددددددددددددددددددددددااًب حددددددددددددددددددددددددددوى إفًكددددددددددددددددددددددددددا وزورًا ومنكددددددددددددددددددددددددددرًا

 

دددددددددددددددددلَا كفدددددددددددددددددورط مدددددددددددددددددن ذوي الغددددددددددددددددديَا مدددددددددددددددددارَمَ    وكظ

 ى يف احلقائددددددددددددددددددددددددددددددقدوال بسدددددددددددددددددددددددددددددديدط يظرتضددددددددددددددددددددددددددددد

 مأكاذيددددددددددددددددددبظ ال تعددددددددددددددددددزي إىل نقددددددددددددددددددل صدددددددددددددددددداد

 ومرتضدددددددددددددددددًيا ماقدددددددددددددددددد أتدددددددددددددددددى مدددددددددددددددددن شقاَشددددددددددددددددددق

 وأعلدددددددددددددددددى بددددددددددددددددده سظدددددددددددددددددبل الدددددددددددددددددردى ابمللدددددددددددددددددارم

 وشدددددددددددددددددداد مددددددددددددددددددن الكفددددددددددددددددددران أخنددددددددددددددددددع زاهددددددددددددددددددق

 وكفدددددددددددددددددددددددددرًا وتعطدددددددددددددددددددددددددياًل لدددددددددددددددددددددددددربَا اخلالئددددددددددددددددددددددددددق

 
لقدد سددلر الشدداعر جظددلَّ شددعره يف الددرد علددى تددالفي أهددل السددنة يف فهددم صددفات هللا كاجلهميددة واملعتزلددة، 

عليددده وسدددلم، والتوسدددل بددده وأبهدددل القبدددور مدددن األوليددداء  والدددرد علدددى  يدددزي شدددد الرحدددال لقدددرب النددديب صدددلى هللا

 والصاحلني، وال خيلو شعره من اهلجاء، واملديح لرجال الدعوة ومؤيديها.

                                                           

 املرجع نفسه والصفحة.(  1)
 .27(  العمروي، ص2)
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 ، وحمذرًا من املكوث يف بالد الكفر دون سبب :(1)ومن شعره  قوله ألحد خصومه

 واعلددددددددددددددددددددددددددددددم أبن الظُلددددددددددددددددددددددددددددددم والظُلدددددددددددددددددددددددددددددددم الددددددددددددددددددددددددددددددع

 يف هددددددددددددددددددددددددددذَه البلدددددددددددددددددددددددددددد الددددددددددددددددددددددددددع أنددددددددددددددددددددددددددتم بدددددددددددددددددددددددددددها

 عنددددددددددددددددددددددددددددددكم رخددددددددددددددددددددددددددددديص سدددددددددددددددددددددددددددددعره والدددددددددددددددددددددددددددددرفض

 وهللا حددددددددددددددددددددددرم مظكددددددددددددددددددددددث مددددددددددددددددددددددن هددددددددددددددددددددددو مسددددددددددددددددددددددلم

 وهلدددددددددددددددددددددددددم هبدددددددددددددددددددددددددا حكدددددددددددددددددددددددددم الواليدددددددددددددددددددددددددة قاهددددددددددددددددددددددددددرًا

 

 قددددددددددددددددددددددد شددددددددددددددددددددددادها اإلصددددددددددددددددددددددرار واةصددددددددددددددددددددددار 

 واحلكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ابلقاندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون واألوزار

 إجلهددددددددددددددددددددددددددداره مدددددددددددددددددددددددددددا إن لدددددددددددددددددددددددددددده إنددددددددددددددددددددددددددددكار

 يف كدددددددددددددددددددددددددددددددَل أرضط حلهدددددددددددددددددددددددددددددددا الكفددددددددددددددددددددددددددددددددار

 فدددددددددددددددددددددددارأب بنفسدددددددددددددددددددددددك فاملقدددددددددددددددددددددددام شنددددددددددددددددددددددددارَ 

 

 

  

دينددده وعقيدتددده لعلمددده بقدددوة الشدددعر علدددى  وكدددان الشددداعر يسدددتلدم الشدددعر أكثدددر مدددن النثدددر يف دفاعددده عدددن

 ، فيقول :(2)النفو 

 فقلدددددددددددددددددددددددددت  يبًدددددددددددددددددددددددددا ابلقريددددددددددددددددددددددددددض ألندددددددددددددددددددددددددده

  

 أشدددددددددددد علدددددددددددى األعدددددددددددداء مدددددددددددن الصدددددددددددارم اهلنددددددددددددي 

ومن األغراض الشعرية البن سحمان البكاء والراثء والشكوى، ومرد ذلك إىل معاصرته لزمنط اشدتد فيده   

ومددن خددالل شددعره يبكددي الددداير اخلربددة، والدددول الزائلددة،  الددبالء والنكددد علددى جلدداة الدددعوة وعلمائهددا، فنجددده

 :(3)وفيما يلي نورد جزًءا بسيطًا من شعره يف الراثء، وهو ما قاله يف أحد علماء عصره

 علددددددددددددددددددى احلددددددددددددددددددرب  حبددددددددددددددددددر العلددددددددددددددددددم بدددددددددددددددددددَر املنددددددددددددددددددابر

 وأيَّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددةظ عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددني التِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِثُن مبائِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددها

 يِعدددددددددددددددددددددددُز عليندددددددددددددددددددددددا أن ندددددددددددددددددددددددرى اليدددددددددددددددددددددددوِم مثلدددددددددددددددددددددددهظ  

 

 أهددددددددددددددددل  البصددددددددددددددددائَرَ وَِش ددددددددددددددددس اهلظدددددددددددددددددى فليِدب ددددددددددددددددَك  

عصددددددددددددددددددددددددددد
ظ
واطدددددددددددددددددددددددددددددرَ دَ عليددددددددددددددددددددددددددده كدددددددددددددددددددددددددددثنَا امل

ِ
 رات امل

شددددددددددددددددددددددددكالت البددددددددددددددددددددددددوادر
ظ
 حَلِددددددددددددددددددددددددلَا ِعددددددددددددددددددددددددويَص امل

 

                                                           

هد، 1406، 1هد، ط1350-1150لي،. الشعر يف اجلزيرة العربية جند واحلجاز واإلحساء والقطيو (  احلامد، عبد هللا احلامد الع1)
 .152مؤسسة دار الكتاب السعودي، الرايض، ص

 .152(  احلامد، ص2)
 احلامد، (  قال هذه األبيات يركي هبا أحد علماء عصره وهو الشيم حممد بن عتيق، انظر الشعر يف اجلزيرة العربية للدكتور عبد هللا3)

 .312، ص302، ص282، وللمزيد انظر: ديوان الشاعر سليمان، ص155ص
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ويف شعره أيًضا جند املديح يف مناسبات عدة، ومن ذلك مدحيده للملدك الراحدل عبدد العزيدز آل سدعود، 

 ، فيقول :(1)وهو على ما يبدو إعجااًب ببطولته، كيو ال وهو الذي أعاد للبالد قوهتا، وللدعوة عزهتا

 أذاِم األعدددددددددددددددددددددددددددادي والبدددددددددددددددددددددددددددوادي مجيعددددددددددددددددددددددددددده

دددددددددددددداَم عرمددددددددددددددرم  وكددددددددددددددم جددددددددددددددر مددددددددددددددن جدددددددددددددديش هلظ

 

ددددددددددددددؤو  حظتظدددددددددددددددوف مدددددددددددددددن مَسدددددددددددددددام األسددددددددددددددداود   كظ

 يغددددددددددددددددادي بدددددددددددددددده شددددددددددددددددو  امللددددددددددددددددول السددددددددددددددددوامد

ولدددده قصددددائد إخوانيددددة كثددددرية حواهددددا ديواندددده، وأغلبهددددا للعتدددداب لقلددددة املراسددددلة وانقطددددا، األخبددددار، ولبعددددث  

  (2)لرسائل نقتطو هذه األبياتاألعذار، أو ليعرب عن شوقه، ومن تلك ا

دددددددددده  أضددددددددددرٌب مددددددددددن السددددددددددحر الددددددددددذي أنددددددددددت انجلمظ

 بلددددددددددددددددددددددى أنَّدددددددددددددددددددددهظ السدددددددددددددددددددددحر احلددددددددددددددددددددداللظ وإ ددددددددددددددددددددددا

 أبِنددددددددددددددددددددددددددِت بدددددددددددددددددددددددددده بينددددددددددددددددددددددددددنا قبددددددددددددددددددددددددددل بيددددددددددددددددددددددددددننا

 وهددددددددددددددددددين ا مددددددددددددددددددن ذكددددددددددددددددددرل العهدددددددددددددددددددظ لوعدددددددددددددددددددةً 

 فللَّددددددددددددددددددددددده ذال العهدددددددددددددددددددددددد لددددددددددددددددددددددددوعاد الجنلددددددددددددددددددددددددت

  

ددددددددددددددددددددددده   أم اللؤلدددددددددددددددددددددددؤ املنضدددددددددددددددددددددددود يف الدددددددددددددددددددددددرم راَقمظ

ددددددددددددددددددددددده  ِلدددددددددددددددددددددددل عدددددددددددددددددددددددويِص املشدددددددددددددددددددددددكالت عزائَمظ

 )الندددددددددددددددددأي( يفنيددددددددددددددددده وال اهلجدددددددددددددددددر اثملدددددددددددددددددهفدددددددددددددددددال 

 فدددددددددددددددددددأراَم منهدددددددددددددددددددا اجلفدددددددددددددددددددنظ واهندددددددددددددددددددل سامجدددددددددددددددددددده

 روَر متائمدددددددددددددددددددددددددددهدودددددددددددددددددددددددددددوم وأوددددددددددددددددددددددددددت ابلسدددددددددددددددددددددددددد

ولدددث الشدداعر سددليمان بددن سددحمان كددذلك عددن قضددااي اجتماعيددة تتلفددة أوهددا الفقددر والفددرام والغربددة  

ذلدك الهتمامده أبمدور  وتفرم إخوانه، والدين والسجن، وشعره يف الغزل قليل يرد يف مطالع قصدائده، ويرجدع

 :(3)ومما قاله يف الغزل يف بعض قصائده نذكر له هذه األبيات الدعوة، والتصدي للمبتدعة والكفرة .

 والثغدددددددددددددددددددر يفدددددددددددددددددددرت عددددددددددددددددددددن دظرط منضددددددددددددددددددددةط 

 وعدددددددددددددددددددن رحيدددددددددددددددددددق عتيدددددددددددددددددددق يف ترشفدددددددددددددددددددده

 والليددددددددددددددددل يبدددددددددددددددددو إذا مدددددددددددددددداجن معتكددددددددددددددددر

 

 كأندددددددددددددددددددددددددهن أقددددددددددددددددددددددددداح غددددددددددددددددددددددددب أمطدددددددددددددددددددددددددار 

 بدظدددددددددددددددر ءظ السدددددددددددددددقام وأطفدددددددددددددددا الهدددددددددددددددب النددددددددددددددددار

 حالددددددددددددك يف اللددددددددددددون كالقددددددددددددارمددددددددددددن فدددددددددددداحم 

 

                                                           

 .156(  احلامد، ص1)
 .157، صنفسه( املرجع 2)
 .158، صنفسه(  3)
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لقددد متيددز هددذا الشدداعر دون معاصددريه مددن الشددعراء بصددفاء األسددلوب فشددعره خيلددو مددن األخطدداء اللغويددة، 

 واأللفاظ العامية، لقد كان من أقوى الشعراء قدرةً  على التأكري، ومن أشدهم جلاًسا واندفاًعا.

قصددائده، ولدده ديددوان شددعر مطبددو، مددا ذكددرانه يف األسددطر السددابقة هددو عبددارة عددن مقتطفددات مددن بعددض 

 (.(1)يسمى )عقود اجلواهر املنضدة احلسان مما أنشأه الفقري إىل ربه املنان سليمان بن سحمان

كمددا مجعددتظ بعددض قصددائده وأشددعاره مددن قبددل ولددده صدداا بددن سددليمان بددن سددحمان، وعبددد الددرجلن بددن 

ول أهدل اإلسدالم مدن آل سدعود، واألئمدة ، وأغلبها قصائد يركي هبا ملد(2)عبد العزيز بن سليمان بن سظحمان

 الكرام واإلمام املصلح اجملدد الشيم حممد بن عبد الوهاب، وكثري من العلماء الراسلني.

صيييان بييين سيييليمان بييين سيييحمان الفزعيييي الشيييهراين  الشييياعر:الشييييخ العييياك الفلكيييي  -

 هي(1402 -1320اخلثعمي )

عروف، انهًيا عن املنكدر، ال أتخدذه يف هللا لومدة الئدم، كان شاعرًا بليًغا، صاحب أمانة علمية، آمرًا ابمل

لدده قصددائد عديدددة يف احَلكددم والنصددائح واملراكددي، وقددد نظددم أبيدداً  شددعرية يركددي فيهددا ملددول وأمددراء آل سددعود، 

وحصدر شدعره يف كدل ملدك أو أمدري يف أربعدة أبيددات فقدك، تضدمنت تعريًفدا أبولهدك امللدول واألمدراء، واحتددوت 

الددع متيددزوا هبددا.. وقددال فدديهم علددى حسددب ترتيددب تددوليهم اإلمددارة مث امللددك، وبدددأ ابإلمددام  علددى أجددل الصددفات

 ، حيث قال فيه: (3)هد1179حممد بن سعود بن حممد بن مقرن املتويف سنة 

                                                           

هد يف بومباي، والعمل جار على إعادة لقيقه تالفًيا ملا وجد به من أخطاء مطبعية 1337(  طبع هذا الديوان يف حياة الشاعر سنة 1)
 ية.وإمالئ

(  انظر  مو، النفائس الشعرية والغرائب الشهية، أتليو ومجع، صاا بن سحمان، وعبد الرجلن بن عبد العزيز بن سليمان بن سحمان، 2)
 مطبعة دار البيان.

 .48-46(  العمروي، ص3)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



186 

 

 طربندددددددددددددددددددددددددددددددا لعدددددددددددددددددددددددددددددددز يف واليدددددددددددددددددددددددددددددددة ماجددددددددددددددددددددددددددددددددط 

 عليددددددددددددددددددددددده مدددددددددددددددددددددددن الدددددددددددددددددددددددرجلن أعظدددددددددددددددددددددددمظ رجلدددددددددددددددددددددددة

 ر ديندددددددددددددددهدقددددددددددددددرى مددددددددددددددداتاله الشددددددددددددددديم مدددددددددددددددن نصددددددددددددددد

 غدددددددددددددددددددزا جبندددددددددددددددددددود هللا مدددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددالو اهلددددددددددددددددددددى

 

 حممددددددددددددددددددددددددد مددددددددددددددددددددددددن آل سددددددددددددددددددددددددعود األماكددددددددددددددددددددددددل 

 وبدددددددددددددددددددددددددوأه الفدددددددددددددددددددددددددردو  عددددددددددددددددددددددددداا املندددددددددددددددددددددددددازل

 فددددددددددددددددددددددوازره أكددددددددددددددددددددددرم بدددددددددددددددددددددده مددددددددددددددددددددددن منددددددددددددددددددددددازل

 ففددددددددددددددددددددددداز بعدددددددددددددددددددددددز مالددددددددددددددددددددددده مدددددددددددددددددددددددن مماكددددددددددددددددددددددددل

  

هددددد هددددذه 1373وممددددا قالدددده يركددددي وفدددداة امللددددك عبددددد العزيددددز بددددن عبددددد الددددرجلن آل الفيصددددل، تددددويف سددددنة 

 :(1)األبيات

 جدددددددددددددددرى قددددددددددددددددر مدددددددددددددددن بعدددددددددددددددده أمددددددددددددددددن الدددددددددددددددورى

 دى عبدددددددددددددد العزيدددددددددددددز بدددددددددددددن عابددددددددددددددعلدددددددددددددى املرتضددددددددددددد

 شددددددددددددددددددددحبيب عفدددددددددددددددددددددو مددددددددددددددددددددن كددددددددددددددددددددر  وراحددددددددددددددددددددم

 غددددددددددددددددددددددددددددفور لدددددددددددددددددددددددددددزالَت العبددددددددددددددددددددددددددداد مجيعهددددددددددددددددددددددددددددم

 

 شريفا املزامددددددددددددددددددددددددددددلدوانكددددددددددددددددددددددددددددى العدددددددددددددددددددددددددددددا ابملدددددددددددددددددددددددددددد 

 لرجلاننددددددددددددددددددددددددددا بددددددددددددددددددددددددددن الفيصددددددددددددددددددددددددددلي األفاضدددددددددددددددددددددددددددل

 وأعالهدددددددددددددددددددددددددم الفدددددددددددددددددددددددددردو  عددددددددددددددددددددددددداا املندددددددددددددددددددددددددازل

 رحيدددددددددددددددددددددددددددددددم بكددددددددددددددددددددددددددددددل املددددددددددددددددددددددددددددددؤمنني وقابددددددددددددددددددددددددددددددددل

 

 :(2)يهاهد( فيقول ف1388أما األبيات الع صاغها يركي هبا امللك سعود بن عبد العزيز آل سعود ت)

 جلاهدددددددددددددددددددددددا بقدددددددددددددددددددددددددر املسدددددددددددددددددددددددتطا، سعودظنددددددددددددددددددددددددا

 فقيددددددددددددد الددددددددددددورى حبددددددددددددر الندددددددددددددى نسددددددددددددل ضدددددددددددديغم

 شددددددددددددددهري الندددددددددددددددى سددددددددددددددهل اجلندددددددددددددداب مهددددددددددددددذب

 غددددددددددددددددددددى فغددددددددددددددددددددت عدددددددددددددددددددني شددددددددددددددددددددح مبائهددددددددددددددددددددا

  

 وجدددددددددددددددددددددددددداد نحسددددددددددددددددددددددددددان علددددددددددددددددددددددددددى كدددددددددددددددددددددددددددل انزل 

 فَللَّددددددددددددددددددددددده مدددددددددددددددددددددددن جددددددددددددددددددددددددود وبددددددددددددددددددددددددددذل وانئددددددددددددددددددددددددل

 كددددددددددددددددددددددر   جنيددددددددددددددددددددددب مددددددددددددددددددددددن كددددددددددددددددددددددرام بواسدددددددددددددددددددددددل

 فددددددددددددددددددددددددأكرم بددددددددددددددددددددددددده مددددددددددددددددددددددددن أملعددددددددددددددددددددددددي وراحدددددددددددددددددددددددددل

 

                                                           

 .51(  العمروي، ص1)
 .53، صاملرجع نفسه(  2)
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إىل  دال املددديح فلده قصدائد يف هددذا اجملدال متنوعدة وأوهددا تلدك القصدائد الددع ومدن الدراثء ينقلنددا الشداعر 

يثين هبا على امللك عبد العزيز لشجاعته وإقدامه يف توحيد أرض اجلزيرة، والفوائد الع عادت علدى سدكاهنا، 

 : (1)ومما قاله

 ن منفددددددددددددجرظ دددددددددددددددطدددددددددددُي مدددددددددددن القدددددددددددرَن فيددددددددددده األم
 يف كددددددددددددرمهددددددددددددذا الددددددددددددذي جدددددددددددداء حيثددددددددددددو املددددددددددددال 

  العزيددددددددددددز الددددددددددددذي سدددددددددددداد الددددددددددددورى وبددددددددددددىعبدددددددددددددظ 
 حدددددددددوى املمالدددددددددك مدددددددددن أيددددددددددي امللدددددددددول علدددددددددى

 

 د امللدك امليمونددددعلى ي 
 هذا اجلواد الذي يظدرجى وينتظر رظ ددمنتدش

  ًدا مسدا وعال مدن لته القمدر
 رغم األنوف األوىل يف خدَاهم ِصِعر

 

 :(2)وقال أيًضا يف قصيدة أخرى

 عبددددددددددددد العزيددددددددددددز الددددددددددددذي سدددددددددددداد امللددددددددددددول علددددددددددددى

 الدددددددددددددددددت للددددددددددددددددددين والددددددددددددددددددنيا مًعدددددددددددددددددا ملددددددددددددددددددًكا 

 أزال عدددددددددددددددددددن مكدددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددع طيبدددددددددددددددددددة بِدعددددددددددددددددددددا

 هددددددددددذا املليددددددددددك الددددددددددذي الدددددددددددنيا بدددددددددده ابتهجددددددددددت

 

 رغددددددددددددددددددددم األنددددددددددددددددددددوف املفدددددددددددددددددددددى ابخلليقددددددددددددددددددددات 

 وانصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرًا ومغيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددثًا للربيادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات

 ابلعلدددددددددددددددددددددم واحللدددددددددددددددددددددم مدددددددددددددددددددددع سددددددددددددددددددددديوط وآايت

 واألمدددددددددددددددددددددددن يف ملكددددددددددددددددددددددده مددددددددددددددددددددددددا الرواقدددددددددددددددددددددددات

 

، لدذلك امتدحده عددد كبدري مدن الشدعراء الدبالد يدددور كبدري يف توح ال مندوحة يف أن للملك عبد العزيز
معددانط كثددرية َشلددت  اخلثعمددي الشددهراين الفزعددي سددحمان بددن سددليمان بددن صددااقصدديدة الشدداعر قددد َشلددت و 

الشددجاعة واحلدددزم يف القضدداء علدددى البدددد، واخلرافددات الدددع كاندددت منتشددرة، وقدددد أجددداد الشدداعر يف مدحددده كمدددا 
 أجاد يف راثئه.  
 

 

                                                           

 .54-53(  العمروي، ص1)
 .55، صاملرجع نفسه(  2)
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الرمحن بن عبد العزيز بن سليمان بن سحمان الفزعي الشيهراين  الشيخ الشاعر: عبد -

 .(1)اخلثعمي

هدد، ونشددأ يف كنددو والددده، وملددا تددو  كفلدده جددده 1335ولدد الشدديم عبددد الددرجلن يف مدينددة الددرايض سددنة 

الشديم سددليمان بددن سددحمان، الدذي رابه فأحسددن تربيتدده، فحفددظ القددرآن الكدر  يف سددن مبكددر، وتعلَّددم علوًمددا 

هددا النحددو والتوحيددد والفقدده والفددرائض، وكددان الشدديم عبددد الددرجلن طيددب املنطددق، وشدداعرًا بليغًددا، ولدده عدددة، من

 الشاعر.قصائد عديدة سنذكر أجزاء من بعضها لنقو على بعض اجلوانب الع تناوهلا 

أول النماذج الشعرية القيمة الدع سدنذكرها بعدض األبيدات مدن تلدك القصديدة اجلامعدة عدن آل سدحمان 

اهبم وسددريهم، وفيهدددا ذكددر أيًضدددا أسددباب هجدددرة آل سددحمان مدددن بددالد شدددهران، لطلددب العلدددم علددى يدددد وأنسدد

 جند.علماء 

 -:( 2)فيقول يف تلك القصيدة اجلامعة 

 أاي سددددددددددددددددددددددددائاًل عددددددددددددددددددددددددن آل سددددددددددددددددددددددددحمان إنَّددددددددددددددددددددددددده

 ملددددددددددددددددا كددددددددددددددددان جيددددددددددددددددري مددددددددددددددددن حددددددددددددددددوادث مجدددددددددددددددددة

 إىل العلددددددددددددددددددددددم جددددددددددددددددددددددا وا قاصدددددددددددددددددددددددين وهجددددددددددددددددددددددرة

 وقدددددددددددددددددددددددددددددد تركدددددددددددددددددددددددددددددوا بلدددددددددددددددددددددددددددددداهنم ودايرهددددددددددددددددددددددددددددددم

 كدددددددددددددددددددددددددان مدرسددددددددددددددددددددددددددًا  وسدددددددددددددددددددددددددحمان للقدددددددددددددددددددددددددرآن

 سدددددددددددددددددددليمان سدددددددددددددددددددحمان وسدددددددددددددددددددحمان مصدددددددددددددددددددلح

 أولهددددددددددددددددددددددددددك أجدددددددددددددددددددددددددددادي سدددددددددددددددددددددددددداللة عامدددددددددددددددددددددددددددر

 أببدددددددددددددددددددددددددددددددددددها بنددددددددددددددددددددددددددددددددددوعم لندددددددددددددددددددددددددددددددددددا وتِبالدددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 أتدددددددددددددددددددددى مدددددددددددددددددددددن عسدددددددددددددددددددددري للمدددددددددددددددددددددواطن يهجددددددددددددددددددددددر 

 أبرض عسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددري والزعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداز، لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذر

 وقدددددددددددددددددددددددد أمندددددددددددددددددددددددوا مددددددددددددددددددددددددمن خيدددددددددددددددددددددددون ويغدددددددددددددددددددددددددر

 لنيدددددددددددددددل علدددددددددددددددوم الددددددددددددددددين مدددددددددددددددن حيدددددددددددددددث تدددددددددددددددذكر

 ومدددددددددددددددددددددن أحفدددددددددددددددددددددظ القدددددددددددددددددددددرَّى يظعدددددددددددددددددددددد ويذكددددددددددددددددددددددر

 ومصددددددددددددددددددددددددددلح جلدددددددددددددددددددددددددددان وجلدددددددددددددددددددددددددددان مسدددددددددددددددددددددددددددفر

 خدددددددددددددددددددددددددددثعم يعدددددددددددددددددددددددددددزى وابخلدددددددددددددددددددددددددددري يذكددددددددددددددددددددددددددددرإىل 

 فسددددددددددددددددددددددددل قدددددددددددددددددددددددددًما فيهددددددددددددددددددددددددا تفددددددددددددددددددددددددداد وختدددددددددددددددددددددددددرب

                                                           

 .106، صنفسه  (1)
 .109 -108، صنفسه(  2)
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وألن الدددددين اإلسددددالمي احلنيددددو لدددددى آل سددددحمان حيظددددى ابهتمددددام كبددددري، نددددراهم يسددددلَارون مددددواهبهم 

الشددعرية خلدمتدده والددذود عندده، ومددن بددني شددعراء آل سددحمان شدداعران الددذي مازلنددا بصدددد احلددديث عندده الشدديم 

يز آل سحمان، والذي له يف هذا اجلانب قصائد عدة ومهمدة، ومثدال ذلدك الشاعر عبد الرجلن بن عبد العز 

( فدددذكر فيهدددا نصدددائح كثدددرية ا سدددبحانه وتعددداىل، ولكتابددده، ولرسدددوله، (1) قصددديدة لددده بعندددوان )الددددين النصددديحة

وألئمدددة املسدددلمني، وعدددامتهم، إال أنندددا لدددن نقدددوم بسدددرد القصددديدة كلهدددا، وسدددنكتفي ابإلشدددارة إليهدددا مدددن خدددالل 

 ألبيات، فيقول يف مطلع تلك القصيدة :دبعض ا

 حبمددددددددددددددددددددَد اإللددددددددددددددددددددده احلددددددددددددددددددددقَا يف الدددددددددددددددددددددنظَم أشدددددددددددددددددددددر،

 وبعدددددددددددددددددددددددددددددد فابددددددددددددددددددددددددددددددي للنصددددددددددددددددددددددددددددديحة راجيددددددددددددددددددددددددددددددًا

 وأحَسددددددددددددددددددددددبظ أن الشددددددددددددددددددددددعر لدددددددددددددددددددددديس مطدددددددددددددددددددددداوعي

 

 

 وأسدددددددددددددددددددددددددددأله التوفيدددددددددددددددددددددددددددق فضددددددددددددددددددددددددددداًل وأضدددددددددددددددددددددددددددر،ظ  

 مددددددددددددددددددددن هللا توفيًقددددددددددددددددددددا ملددددددددددددددددددددن كددددددددددددددددددددان يسمددددددددددددددددددددددعظ 

ددددددددددددددددددلَّ القدددددددددددددددددول فيمددددددددددددددددددا ستسددددددددددددددددددمع  لتوضددددددددددددددددديح كظ

  
 إىل أن يقول:

 تأكددددددددددددددددددددددددددددًداأرى النصددددددددددددددددددددددددددح فيمددددددددددددددددددددددددددا بيننددددددددددددددددددددددددددا م

 فأوصدددددددددددددددددددددي بتقدددددددددددددددددددددوى هللا نفسدددددددددددددددددددددي وسامعددددددددددددددددددددددًا

 وقددددددددددددددد قددددددددددددددال خددددددددددددددريظ اخللددددددددددددددق يف النصددددددددددددددح إندددددددددددددده

 

 علدددددددددددددددددى كدددددددددددددددددل فددددددددددددددددددردط فهدددددددددددددددددو للددددددددددددددددددين منبددددددددددددددددددعظ  

 فتقدددددددددددددددددددددددواه خدددددددددددددددددددددددريظ الدددددددددددددددددددددددزاَد للعبدددددددددددددددددددددددَد ينفدددددددددددددددددددددددعظ 

 (2)هددددددددددددو الدددددددددددددين "الدددددددددددددَّين النصدددددددددددديحةظ" فددددددددددددامسعوا

 

 سدعود ويف جانب الثناء واملدح نذكر بعض األبيدات مدن قصديدةط ألقاهدا لصداحب السدمو امللكدي األمدري

 :(3)وذلك عندما زار املعهد العلمي يف الرايض، فقال -قبل توليه احلكم  -بن عبد العزيز آل سعود 

                                                           

 .111 -110، صنفسه(  1)
 .111(  القصيدة طويلة نوعاً ما، وللمزيد انظر: قالئد اجلمان، مرجع سابق، ص2)
 .112(  العمروي، ص3)
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 بشددددددددددددددرى الددددددددددددددرايض ومددددددددددددددن فيهددددددددددددددا مددددددددددددددن العددددددددددددددرب

 هددددددددددددددددددو الددددددددددددددددددذي حسددددددددددددددددددنت يف النددددددددددددددددددا  سريتظددددددددددددددددددده

 وعندددددددددددددددددددددددما قيددددددددددددددددددددددل والدددددددددددددددددددددددي العهددددددددددددددددددددددد زائددددددددددددددددددددددركم

 واا العهدددددددددددددددددددددددددددَد قدددددددددددددددددددددددددددد ألبستددددددددددددددددددددددددددددنا حظلدددددددددددددددددددددددددددداًل  اي

 أنفقددددددددددددددددددددتم املددددددددددددددددددددال يف رفددددددددددددددددددددع املسدددددددددددددددددددداجد مددددددددددددددددددددع

 ي فضددددددددددددددددددددددددددائلكمدن يؤَمددددددددددددددددددددددددددلظ أن حيصددددددددددددددددددددددددددومدددددددددددددددددددددددددد

 فاسددددددددددددددددددددددلم  وقدددددددددددددددددددددداِل األذى رُب السددددددددددددددددددددددماء لنددددددددددددددددددددددا

 

 
 إايبظ جندددددددددددددددددددل امللدددددددددددددددددددول السدددددددددددددددددددادة النظجدددددددددددددددددددبَ 

 ى السددددددددددددددددامي ذظِرى الرتددددددددددددددددبَ دسددددددددددددددددعود املرتضدددددددددددددددد

 اهتددددددددددددددددز معهدددددددددددددددددان العلمددددددددددددددددي مددددددددددددددددن الطَّددددددددددددددددربَ 

 أهبدددددددددددددددى مدددددددددددددددن الدددددددددددددددُدرَا واليددددددددددددددداقوَت والدددددددددددددددذَّهبَ 

 شددددددددددددددددددىت املدددددددددددددددددددار  والرتغيددددددددددددددددددب يف الطلددددددددددددددددددبَ 

دددددددددددددددصط ويلقدددددددددددددددى غايدددددددددددددددِة النَّ   صدددددددددددددددبَ فلددددددددددددددديس حمظ

 ذخدددددددددددددددرًا واخدددددددددددددددوتكم مدددددددددددددددع صددددددددددددددداَا العَقدددددددددددددددبَ 

 

اهتمدام، ويف الدراثء نقتطدو إحددى قصدائده الدع راث هبدا عدامل  الرجلنويف الراثء كذلك كان للشاعر عبد 

 ، وفيها قال:(1)من علماء الرايض يف عصره

 خطددددددددددددددددددددددبظ أِصددددددددددددددددددددددمَّ ومندددددددددددددددددددددده اجلددددددددددددددددددددددو تتلددددددددددددددددددددددٌو 

 مدددددددددددددوتظ التقدددددددددددددي جليدددددددددددددل القددددددددددددددر مدددددددددددددن حسظدددددددددددددنت

 لدددددددددددددددددددهظ والشدددددددددددددددددديم لدددددددددددددددددددو فددددددددددددددددددارم الددددددددددددددددددددنيا فدددددددددددددددددد ن 

 فددددددددددددددددابكوا النفددددددددددددددددوِ  علددددددددددددددددى التفددددددددددددددددريك وانتبهددددددددددددددددوا

 ويف نددددددددددددددددددددددديب اهلددددددددددددددددددددددددى ممدددددددددددددددددددددددا أصددددددددددددددددددددددداِب عدددددددددددددددددددددددزًا

 شدددددددددددددددددددددددددك يف نقدددددددددددددددددددددددددص وغربتددددددددددددددددددددددددده والددددددددددددددددددددددددددين ال

 ا رب العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداملني علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى  واحلمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 وحدددددددددددددددادٌث مندددددددددددددددده عدددددددددددددددداِد احلددددددددددددددددزنظ واألسددددددددددددددددوظ  

 أخالقدددددددددددددددددددددددده وبفعددددددددددددددددددددددددل اجلددددددددددددددددددددددددود متصددددددددددددددددددددددددوظ 

 مددددددددددددددددددددددددددحاثرًا بقيددددددددددددددددددددددددددت ماصدددددددددددددددددددددددددداهِبا تِلددددددددددددددددددددددددددوظ 

 لدددددددددددددددددددددددددينكم وابددددددددددددددددددددددددذلوا للَجددددددددددددددددددددددددد وأ تَِلفظددددددددددددددددددددددددوا

 ن الصددددددددددددددحبظ والسددددددددددددددلوظ أيددددددددددددددن النبيددددددددددددددون أيدددددددددددددد

 تدددددددددددزداد لددددددددددده شدددددددددددكَّ إذ  عنددددددددددده الدددددددددددورى انصدددددددددددرفوا

 (2)رفدقضدددددددددددددددددائه يف الدددددددددددددددددورى ماعنددددددددددددددددده منصددددددددددددددددد

 

                                                           

 (  العامل الذي راثه الشاعر هو الشيم حممد بن عبد اللطيو بن عبد الرجلن بن حسن.1)
 .115(  العمروي، ص2)
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الشيخ الشاعر: عبيد اليرمحن بين عبيد العزييز بين  ميد بين سيحمان الفزعيي الشيهراين  -

 .(1)اخلثعمي

هددد، تعلددم علددى يددد والددده، وكددان ممددن 1341ولددد هددذا الشدداعر يف مدينددة العمددار مددن بلددد األفددالج سددنة 

حفددظ القدددرآن، واجتهددد يف طلدددب العلدددم ومالزمتدده، وتلقدددى أغلدددب علومدده مدددن علمددداء كبددار يف الدددرايض، تدددوىل 

 عدًدا من الوجلائو يف السلك القضائي، وله مؤلفات عديدة .

وفضيلة الشيم عبد الرجلن شداعر إسدالمي مميدز، وركدز شدعره بشدكل كبدري ليلقيده يف املناسدبات اخلاصدة، 

 ت العامة.مع املشاركة يف املناسبا

ومن أهم املؤلفات للشاعر عبدد الدرجلن هدو )تتمدة الدزاد( حيدث بلغدت األبيدات الشدعرية يف هدذا املؤلدو 

( الفدددني وسدددتمائة و سدددني بيتًدددا، ومدددن األغدددراض الشدددعرية الدددع تناوهلدددا النصدددح إلخوانددده، 2650مدددن ) أكثدددر

الددراثء، وغريهددا مددن املواضدديع واحلددث علددى التمسددك بكتدداب هللا وسددنة رسددوله صددلى هللا عليدده وسددلم، وكددذلك 

ويف هددذه الصدددفحات سددنعراَج علددى بعدددض  الشددعرية الددع أبددد، فيهدددا الشدداعر عبددد الددرجلن بدددن آل سددحمان.

 :( 2)األغراض الشعرية الع كان الشاعر خيوض فيها: النصح للمسلمني

 سددددددددددددددددددددددددددامًعا مصددددددددددددددددددددددددددغًيا أوصدددددددددددددددددددددددددديك تددددددددددددددددددددددددددذكرةً  اي

 عليدددددددددددددددددددك ابلعلدددددددددددددددددددم إن العلدددددددددددددددددددم خدددددددددددددددددددري هددددددددددددددددددددى

  تهدددددددددددددددددددددًدا واصدددددددددددددددددددددرب وصدددددددددددددددددددددابر لنيدددددددددددددددددددددل العلدددددددددددددددددددددم

 واسدددددددددددددددددلك مسدددددددددددددددددالك أهدددددددددددددددددل اخلدددددددددددددددددري يف عمدددددددددددددددددلط 

 واحددددددددددددددددددددددددددذر معاشددددددددددددددددددددددددددرة الفسددددددددددددددددددددددددددام إنَّ وددددددددددددددددددددددددددوا

  

 ضدددددددددددددددمنتها َحِكًمدددددددددددددددا أحلدددددددددددددددى مدددددددددددددددن العسدددددددددددددددل 

 لطالدددددددددددددددددددددددب اجلندددددددددددددددددددددددة العليدددددددددددددددددددددددا ذى اجللدددددددددددددددددددددددل

 لدددددددددددددددددددددياًل هنددددددددددددددددددددددارًا برتتيدددددددددددددددددددددبط بددددددددددددددددددددددال كسددددددددددددددددددددددل

 تكدددددددددددددددددددددددون مقتدددددددددددددددددددددددداًي القدددددددددددددددددددددددول ذى ملدددددددددددددددددددددددل

 ابٌب قريددددددددددددددددددددددددددددب إىل الفحشدددددددددددددددددددددددددددداء والزلددددددددددددددددددددددددددددل

 

                                                           

 .118العمروي، ص(  1)
 .121ص نفسه،(  املرجع 2)
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ره وودوم إخوانده، مواسدًيا دحب حس مرهدو، يعدايش عصدكان الشاعر عبد الرجلن بليًغا يف شعره، وصا

ألهددل املصددائب أبشددعاره، والددراثء مددن أهددم األغددراض الشددعرية لدددى شدداعران، وهنددا نددذكر لدده قصدديدة فيهددا راثء 

  -، فيقول:( 1)وعزاء ويف نفس الوقت هي للوعظ، ويدعو فيها إىل الصرب

 هدددددددددددددددددو املدددددددددددددددددوت فددددددددددددددددداعلم للنفدددددددددددددددددو  حمقدددددددددددددددددق

 رهفسددددددددددددددددددددددددلم حلكددددددددددددددددددددددددم هللا واصددددددددددددددددددددددددرب ألمدددددددددددددددددددددددد

 فصدددددددددددددددربًا أحبدددددددددددددددائي لدددددددددددددددذا احلدددددددددددددددادث الدددددددددددددددذي

 ملدددددددددددددددوت حبيدددددددددددددددب الدددددددددددددددنفس والددددددددددددددددان الدددددددددددددددذي

 فيدددددددددددددددددددددارب ايذا اجلدددددددددددددددددددددود ايواسدددددددددددددددددددددع العطدددددددددددددددددددددا

 وأخلدددددددددددو لندددددددددددا عنددددددددددده الثبدددددددددددات علدددددددددددى اهلددددددددددددى

 

 شددددددددددددددددددددذ يدددددددددددددددددددددفع إذا حددددددددددددددددددددل ابإلنسددددددددددددددددددددان ال 

 تندددددددددددددددال ملدددددددددددددددا ترجدددددددددددددددو مدددددددددددددددن األجدددددددددددددددر ينفدددددددددددددددع

 يكددددددددددددددددداد صدددددددددددددددددميم القلدددددددددددددددددب منددددددددددددددددده يصدددددددددددددددددد،

 ،در لرتبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددة األوالد ابخلدددددددددددددددددددددددددددددددددددري يظسددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 مجددددددددددددددددددددددددعتغمددددددددددددددددددددددددده ابلغفددددددددددددددددددددددددران والعفددددددددددددددددددددددددو أ

 وابلصددددددددددددددددرب يف البلددددددددددددددددوى وابلشددددددددددددددددكر نصددددددددددددددددنع

 
 

 .(2)الشاعر: علي بن حسن آل شعيب الشهراين -

هددد بقريددة آل ينفددع بتمنيددة مبنطقددة عسددري، نظددم الشددعر يف سددن مبكددرة، لدده العديددد 1361مددن مواليددد عددام 

 من دواوين الشعر والدراسات األدبية، وهو عضو اندي أهبا األديب. 

بليدددغ العبددارة مجيددل اللغدددة، صددادم العاطفددة، يتميدددز شددعره ابلقدددوة  وهددو شدداعر رقيدددق مرهددو اإلحسددا ، 

واجلزالدددة والتندددو، يف األغدددراض مدددا بدددني الدددذات واجلماعدددة، جلدددل ودددوم أمتددده وعقيدتددده وترمجهدددا يف العديدددد مدددن 

 نصوص شعره، وفيما يلي بعض النصوص الع توضح بعض أغراض شعره الرائع:

 

                                                           

(  األبيات أعاله هي قصيدة ألقاها الشاعر، وهي راثء وعزاء لوالده الشيم عبد العزيز بن حممد بن سحمان، وللمزيد انظر قالئد اجلمان، 1)
 .124 -123ص

 هد، الغالف.1422(  آل شعيب، علي بن حسن الشهراين. من نبع احلياة، إصدارات اندي أهبا األديب، 2)
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 املدح: -

دح هبدددا خدددادم احلدددرمني الشدددريفني امللدددك فهدددد بدددن عبدددد العزيدددز آل مددد (1)فدددار  اجملدددد"يقدددول يف قصددديدته "

 سعود :

 ليدددددددددددددددددددددددددددددة إجددددددددددددددددددددددددددددداللط يتوجهدددددددددددددددددددددددددددددا الثندددددددددددددددددددددددددددددا

 ر الشددددددددددددددددددددعر أن يفدددددددددددددددددددديدومعددددددددددددددددددددذرة إن قصدددددددددددددددددددد

 علدددددددددددددى منجدددددددددددددزات يقصدددددددددددددر الوصدددددددددددددو دوهندددددددددددددا

 ومهددددددددددددددددددددح الشدددددددددددددددددددم الرواسدددددددددددددددددددي فأصدددددددددددددددددددبحت

 نعدددددددددددددددددددديش هبددددددددددددددددددددا أمنًدددددددددددددددددددددا نشددددددددددددددددددددرح جلاللددددددددددددددددددددده

 رفدددددددددددددددددا َشلهدددددددددددددددددا عبدددددددددددددددددد العزيدددددددددددددددددز فأسدددددددددددددددددلمت

 علددددددددددددددددددى مددددددددددددددددددنهن احلددددددددددددددددددق املبددددددددددددددددددني أقامهددددددددددددددددددا

 

 وابلفدددددددددددددددددددددددل والرحيدددددددددددددددددددددددان أرفعهدددددددددددددددددددددددا شدددددددددددددددددددددددعرًا 

 حبقكمدددددددددددددددددددو مددددددددددددددددددددًحا وحقكمدددددددددددددددددددو شدددددددددددددددددددكرًا

 أحالددددددددددددددت صدددددددددددددددور البيددددددددددددددد حاضددددددددددددددرة زهددددددددددددددرًا

 رًادحقددددددددددددددواًل يسددددددددددددددر العددددددددددددددني منظرهددددددددددددددا خضدددددددددددددد

 وكاندددددددددددددددت بغدددددددددددددددري األمدددددددددددددددن موحشدددددددددددددددة قفددددددددددددددددرًا

 لدددددددددددددده أمرهددددددددددددددا حبًدددددددددددددددا تسددددددددددددددامت بدددددددددددددده قددددددددددددددددرًا

 وأكسددددددددددددددددددددددددبها  ددددددددددددددددددددددددًدا وأوركهددددددددددددددددددددددددا عمددددددددددددددددددددددددرًا

 
 

 الفلر : -

مفدداخرًا بعددزة املسددلم وأنفتدده ورفضدده للظلددم ومقاومددة يقددول الشدداعر علددي بددن حسددن آل شددعيب الشددهراين 

 : (2)املعتدين والظاملني يف قصيدته " مسلم ليس يضطهد

 أان إن غنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددت أحلددددددددددددددددددددددددددددددددددداين فمثلدددددددددددددددددددددددددددددددددددي قدددددددددددددددددددددددددددددددددددد تغدددددددددددددددددددددددددددددددددددى

 يف هددددددددددددددددددددددددددوى األوطددددددددددددددددددددددددددان مشددددددددددددددددددددددددددغوفًا هبددددددددددددددددددددددددددا حبًددددددددددددددددددددددددددا معددددددددددددددددددددددددددى

 عددددددددددددددددددددددددددريب لسددددددددددددددددددددددددددت أرضددددددددددددددددددددددددددى مددددددددددددددددددددددددددوطين للدددددددددددددددددددددددددددذل سكدددددددددددددددددددددددددددين

 

 

                                                           

 .14 -13(  آل شعيب، ص1)
 .35، صاملرجع نفسه(  2)
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 رغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداث واسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتبد 

 مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلم لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس يضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطهد

 عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريب إىل األبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

  

 .(1)الشهراين بن هنديالشاعر: انصر بن عائض  -

هد يف ربو، ابدية شهران، على جنبات وادي بيشة الفيحاء، وبددأ نظدم الشدعر يف سدن 1365ولد عام 

مبكددرة، وهددو شدداعر كبددري متدداز شددعره ابحلكمددة والرصددانة، ويعددد مرجًعددا مددن مراجددع الشددعر الشددعيب يف بيشددة، 

اة القبيلددة واجملتمددع القبلددي، عاشددها وارتددوى مددن قيمهددا وأصددالتها، والشدداعر بددن هندددي شدداعر شددعيب لصدديق حبيدد

ونشأ حيمل ووم القبيلة ويعديش قضداايها امللتلفدة، هلدذا جداء شدعره ةدرة خدربة سدنني طويلدة مدن حيداة اجملتمدع 

القبلدددي مبلتلدددو مظاهرهدددا، فددد ىل جاندددب أغدددراض الشدددعر املعروفدددة الدددع تطدددرم إليهدددا يف شدددعره، إالَّ أن السدددمة 

لبددة عليدده هددي احلكمددة والتوجيدده لسددلوكيات الفددرد واجلماعددة داخددل اجملتمددع القبلددي، وفيمددا يلددي بعددضظ مددن الغا

 نصوص شعره واألغراض الع تضمنتها هذه النصوص:

 املدح: -

قددال الشدداعر انصددر بددن عددائض بددن هندددي مدددح خددادم احلددرمني الشددريفني امللددك عبددد هللا بددن عبددد 

 ، عندما كان ولًيا للعهد حينها:(2)العزيز حينما زار مهرجان اجلنادرية

                                                           

 هد.1408، 1(  ابن هندي، انظر غالف ديوان الشاعر، انصر بن عائض بن هندي الشهراين. نوادر من الشعر يف منطقة بيشة، ط1)
 .10، صاملرجع نفسه( 2)
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 سددددددددددددددددددالم اي راعددددددددددددددددددي الفصددددددددددددددددددول املسددددددددددددددددددماة

 ليددددددددددددددددددددددددة ابلددددددددددددددددددددددددورد واملسددددددددددددددددددددددددك مغددددددددددددددددددددددددذاة

 عبدددددددددددددددددددد هللا اللدددددددددددددددددددي نفتلدددددددددددددددددددر ال ذكدددددددددددددددددددرانه

 بددددددددددددددددددو متعددددددددددددددددددب زبددددددددددددددددددن اجملددددددددددددددددددال لياجدددددددددددددددددداه

 لددددددددددددددول دوندددددددددددددده شددددددددددددددذرة السدددددددددددددديو واجلدددددددددددددداه

 سددددددددددددددددددددددرت العددددددددددددددددددددددذارا يف هنددددددددددددددددددددددار املشدددددددددددددددددددددداراه

 بدددددددددددددددو متعدددددددددددددددب يف كدددددددددددددددل طيدددددددددددددددب عرفنددددددددددددددداه

 بددددددددددددددو متعددددددددددددددب ال وصددددددددددددددل العلددددددددددددددم لقصدددددددددددددداه

 

 السدددددددددددددددددددحاب اللدددددددددددددددددددي صددددددددددددددددددددوم اخيالددددددددددددددددددده عدددددددددددددددددددد 

 هتددددددددددددددددددددددددى إىل راعدددددددددددددددددددددددي الوفدددددددددددددددددددددددا وتعندددددددددددددددددددددددا لددددددددددددددددددددددده

 شدددددددددددددددددددددددك الفدددددددددددددددددددددددرات اللدددددددددددددددددددددددي عدددددددددددددددددددددددذي زاللددددددددددددددددددددددده

 ال جددددددددددددددددددددددددددداه مضدددددددددددددددددددددددددددهود الزمدددددددددددددددددددددددددددان ارتكالددددددددددددددددددددددددددده

 ال وصدددددددددددددددددددددددددددل عبدددددددددددددددددددددددددددد هللا صدددددددددددددددددددددددددددعيب منالددددددددددددددددددددددددددده

 بيدددددددددددددددددددددددددوم بددددددددددددددددددددددددده املدددددددددددددددددددددددددالود يصدددددددددددددددددددددددددبح هاللددددددددددددددددددددددددده

 اجملددددددددددددددددددددددددددددددددد والنددددددددددددددددددددددددددددددددامو  قددددددددددددددددددددددددددددددددام ومشدددددددددددددددددددددددددددددددداله

 حددددددددددددددددددددددل املشدددددددددددددددددددددداكل لددددددددددددددددددددددت كفددددددددددددددددددددددة عقالدددددددددددددددددددددده

 
 الفلر:  -

تلدددددرًا نكدددددرام الضددددديو يف قصددددديدته " أول قدددددرى قدددددال الشددددداعر انصدددددر بدددددن عدددددائض بدددددن هنددددددي مف

 :(1)الضيو"

 مددددددددددددددددددددددداين وان انصدددددددددددددددددددددددر بصدددددددددددددددددددددددكال اببددددددددددددددددددددددده

 أول قدددددددددددددددراي الضددددددددددددددديو قولدددددددددددددددت هدددددددددددددددال بددددددددددددددده

 وفنجدددددددددددددددددان بدددددددددددددددددن أشدددددددددددددددددقر لذيدددددددددددددددددذ شدددددددددددددددددرابه

 وخدددددددددددددددددالف ذا كدددددددددددددددددبشط مسدددددددددددددددددني جيدددددددددددددددددا بددددددددددددددددده

 نشدددددددددددددددددددددددددريه لدددددددددددددددددددددددددو عيددددددددددددددددددددددددداء وزاد الغالبدددددددددددددددددددددددددة

 وهدددددددددددددددددددددددذه سدددددددددددددددددددددددلوم أجددددددددددددددددددددددددادان والقرابدددددددددددددددددددددددة

 مشددددددددددددددددددديت درب الوالدددددددددددددددددددد اللدددددددددددددددددددي مشدددددددددددددددددددابه

 

 لددددددددددددددده  يعددددددددددددددده تدددددددددددددددوا الضددددددددددددددديوف اللدددددددددددددددي لفدددددددددددددددت 

 وأحدددددددددددددددددددددك لددددددددددددددددددددده بيدددددددددددددددددددددان نفسدددددددددددددددددددددي وسددددددددددددددددددددديعه

 يشددددددددددددددددددددفي القلددددددددددددددددددددوب الصددددددددددددددددددددادايت الوجيعدددددددددددددددددددده

 مدددددددددددددددن مددددددددددددددددال مصدددددددددددددددالح وقددددددددددددددددو بددددددددددددددده يبيعدددددددددددددددده

 والضددددددددددددددديو لدددددددددددددددو أنددددددددددددددده حلدددددددددددددددو مدددددددددددددددا نطيعددددددددددددددده

 سدددددددددددددددددددددددلم هللندددددددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددددددا صدددددددددددددددددددددددنعته صدددددددددددددددددددددددنيعه

 درب الرجدددددددددددددددددددددددال أهدددددددددددددددددددددددل العلدددددددددددددددددددددددوم الرفيعددددددددددددددددددددددده

 
                                                           

 60(  بن هندي، ص1)
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 (.1)الشاعر علي بن حيىي بن شوعان املشهور اببن برقاء -

ار بدن هد يف أسره آ1290ولد يف غضون عام  ل شوعان من فلذ آل احلليس من آل ينفدع بدن بددا

مالددك بددن عندددز بددن وائددل، تددويف والددده وهددو يف العاشددرة مددن عمددره فِدِتولَّددت والدتدده كفالتدده، متيددز مددن صددغره 

مبوهبددة شددعرية فياضدده ومتدفقددة ونفددس طويددل، وكمددا يقددال عندده شدداعر " قددرن" وقددد تددويف يف شددهر رمضددان 

 هد.1368من عام 

تطرم فيه إىل كل مواضديع الشدعر يف الددعاء واحلكمدة والنصديحة والفلدر واحلماسدة  وأما شعره فقد

 والغزل واالجتما،.

حيدددث كدددان غالبًدددا مدددا يسدددتهل قصدددائده بدددذكر هللا  (2)اجلاندددب الدددديينجواندددب شدددعره  مدددنوسدددنعرض 

عنددما والصالة والسالم على رسدول هللا، وغالبًدا مدا تكدون أانشديده يف شدكل دعداء للعلدي القددير كقولده 

 منطقة متنيه: (3)داهم الداب

 اي هللا ايذا قدددددددددددددددددددددر اجلددددددددددددددددددددور الظددددددددددددددددددددالم

 إن جلدددددددددددددددددددددى ريب لندددددددددددددددددددددا زان الكددددددددددددددددددددددالم

 

 شدددددددددددددددددل جنددددددددددددددددددل عدددددددددددددددددن معددددددددددددددددداش املسدددددددددددددددددلمني 

 وإن لسدددددددددددددددددددددددددددددددددالحن فالحدددددددددددددددددددددددددددددددددن قدددددددددددددددددددددددددددددددددادرين

 
وكقولددده: قدددال: عنددددما يددددعو هللا راجيًدددا ندددزول الغيدددث والندددا  يدددرددون بعدددده أقوالددده بعدددد أن ندددزل ابلندددا  

 :(4)املطرالقحك والشدة لعدم نزول 

                                                           

وما  16علي بن برقاء "حياته وشعره وطرفًا من أخباره"، مطابع اجلنوب، أهبا، ص  (  آل شعيب، علي حسن الشهراين. شذا الوفاء عن1)
 بعدها.

 .23(  آل شعيب، شذا الوفاء، ص2)
 (  الداب: نو، من أنوا، اجلراد ال يطري وإ ا يسح على األرض سحا.3)
 .25(  آل شعيب، ص4)

 ايا اي قاضددددددددددددددددددي علدددددددددددددددددددى كدددددددددددددددددددل قاضدددددددددددددددددددي

دددددددددددددددددددل ابملطدددددددددددددددددددر وأندددددددددددددددددددت راضدددددددددددددددددددي  أن تعجَا

 

 
 مدددددددددددددددددا يغدددددددددددددددددره كيدددددددددددددددددو حكدددددددددددددددددم القضددددددددددددددددداةَ 

 فددددددددددددددددددددددددددددددددداخلاليق كلهدددددددددددددددددددددددددددددددددم يف رجددددددددددددددددددددددددددددددددداه
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 :(1)الشاعر املخضرم: علي أبو كبيده الناهسي -

، وهددو لقددب يطلددق علددى أبندداء قبيلددة (2)والددذي سددنذكر لدده هددذه القصدديدة املعنوندده ابسددم "صددبيان النمددار"

 ، والع يعتزا فيها ويفتلر بربعه وبنفسه، حيث يقول فيها:انهس العريقة

 

 ي بربعدددددددددددددددددددددي انهدددددددددددددددددددددسط كدددددددددددددددددددددل معدددددددددددددددددددددواجدمتسددددددددددددددددددددد

 مددددددددددددددددددددددر ابعهددددددددددددددددددددددم يف الشددددددددددددددددددددددام وإال ابالفددددددددددددددددددددددالج

 أعالهدددددددددددددددددددم آل الدددددددددددددددددددذيب  دددددددددددددددددددر علدددددددددددددددددددى فددددددددددددددددددداج

 واسدددددددددددددددددددددفلهم اللدددددددددددددددددددددي ربعدددددددددددددددددددددوا كدددددددددددددددددددددل منهددددددددددددددددددددداج

 وأوسددددددددددددددددطهم اللددددددددددددددددي لولددددددددددددددددب القصددددددددددددددددر بدددددددددددددددددراج

 وجددددددددددددددددددي علددددددددددددددددديهم وجدددددددددددددددددد مدددددددددددددددددن راح حمتددددددددددددددددداج

 

 اللددددددددددددددددددددددددددي يددددددددددددددددددددددددددروون الغلددددددددددددددددددددددددددب والرمدددددددددددددددددددددددددداحي 

 ومقياضددددددددددددددددددددددددهم عددددددددددددددددددددددددد جنددددددددددددددددددددددددوب قراحددددددددددددددددددددددددي

 كدددددددددددددددددم شددددددددددددددددديم قدددددددددددددددددومط عرضدددددددددددددددددوه السدددددددددددددددددالحي

 مبرتشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات للجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوازي دابحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي

 ندددددددددددددددددددددددددددواهس حدددددددددددددددددددددددددددراهبم مدددددددددددددددددددددددددددا اسدددددددددددددددددددددددددددرتاحي

 (3)أو وجددددددددددددددد مددددددددددددددن قلددددددددددددددت عليدددددددددددددده املشدددددددددددددداحي

 
ندرج ضمن الشعر احلكمي يقول هذه األبيات الع ت (4)ويقول أيًضا يف قصيدته " نصائح مهداه"

 :فيها

 اعلدددددددددددددددددم تدددددددددددددددددرى الددددددددددددددددددنيا كمدددددددددددددددددا الندددددددددددددددددور حددددددددددددددددددزات

 بلددددددددددددددددددددت فددددددددددددددددددددأد املواجيددددددددددددددددددددب عجددددددددددددددددددددالتفددددددددددددددددددد ن اق

 وان دبدددددددددددددددددددددددددددرت فدددددددددددددددددددددددددددال تلجلدددددددددددددددددددددددددددن بصدددددددددددددددددددددددددددجات

 رب بلفددددددددددددددددالتدشدددددددددددددددفي علددددددددددددددددى اللدددددددددددددددي مددددددددددددددددا تضددددددددددددددد

 مدددددددددددددددددددددددر تعطدددددددددددددددددددددددر لدددددددددددددددددددددددك ومدددددددددددددددددددددددر تشدددددددددددددددددددددددومي 

 وارخ اجلنددددددددددددددددددددددددددداب وال تكدددددددددددددددددددددددددددون امهمدددددددددددددددددددددددددددومي

 َشتددددددددددددددددوا عليددددددددددددددددك اعدددددددددددددددددال هددددددددددددددددم والرخددددددددددددددددومي

 تطدددددددددددددددددددددددوي ختددددددددددددددددددددددداتيم الفدددددددددددددددددددددددرج فالسدددددددددددددددددددددددمومي

                                                           

 جراء مقابالت معهم.(   بلغ عمره اةن مائة وكالكني عاماً، وهو من الذين قمت ن1)
(  بن هادي، عبد هللا بن هادي بن معجب الشهراين. املعاين املستفيضة يف شعر شهران العريضة، طبع على نفقة رجل األعمال األستاذ 2)

 ..21، ص2حسان بن حممد بن عكان الشهراين، ج
 ..22 -21(  املرجع نفسه، ص3)
 ..24 -23( نفسه، ص4)
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 مددددددددددددددددددددددددددددر منددددددددددددددددددددددددددددا كيددددددددددددددددددددددددددددو ومددددددددددددددددددددددددددددر مغددددددددددددددددددددددددددددريات

 مدددددددددددددددددا هدددددددددددددددددوب ال حدددددددددددددددددي وال قيدددددددددددددددددل لددددددددددددددددده مدددددددددددددددددات

 

 يددددددددددددددددددددوم الددددددددددددددددددددردي يف مثددددددددددددددددددددربه مددددددددددددددددددددا يقددددددددددددددددددددومي

 متوحددددددددددددددددددددددددلط واخطدددددددددددددددددددددددداه سدددددددددددددددددددددددديل القدددددددددددددددددددددددددومي

 

 الشاعر:   مد بن عبد هللا اليتيم السلويل: -

ثددري وتددرجم ذلددك يف قصددائده وأشددعاره، ومنهددا شدداعر كبددري وصدداحب خددربه ويربددة ابحليدداة تعلددم منهددا الك

الدع بدني فيهدا خالصدة ياربده بعدد عمدر حافدل يف هدذه  (1)هذه األبيات من قصيده " هكذا علمتدين احليداة "

 األبيات الع يقول فيها:

 هللا أكددددددددرب ايلتجددددددددارب مددددددددا حصددددددددل منهددددددددا مغددددددددره

 رهدوعلمتدددددين يف مشدددددييب مدددددا أحلدددددق الصددددداحب مضددددد

 واملددددددددددددددددددددربه وعلمتددددددددددددددددددددين ابملقدددددددددددددددددددداطع واملواصددددددددددددددددددددل

 ابلتجدددددددددارب مدددددددددا أختفدددددددددي عدددددددددين وال مثقدددددددددال ذره

 والتجدددددددددددددددددارب بينددددددددددددددددده لكنهدددددددددددددددددا ابحليدددددددددددددددددل مدددددددددددددددددره

 والصددددددددددددديق اللددددددددددددي علددددددددددددى قددددددددددددول املثددددددددددددل ا دره

 حيتددددددددددددددزم يب وهللا أين مددددددددددددددا اختلددددددددددددددى عندددددددددددددده مددددددددددددددره

 والرفيددددددق اللددددددي معددددددي مددددددا دمددددددت يف سددددددره  وقدددددددره

 مثددددل مددددا قددددال املثددددل لددددك مددددن رفيددددق اجلنددددب  مددددره

 

 بايبعلمتدددددددددددين ابحدددددددددددرتام الندددددددددددا  يف مقددددددددددددم شددددددددددد 

 وعلمتددددددين مددددددا أحلددددددق امليددددددت وهددددددو لددددددت الددددددرتايب

 وعلمتدددين كيدددو أحسدددب لكدددل مدددا جيدددري حسدددايب

 بددددددددني بيضددددددددان القلددددددددوب وبددددددددني بيضددددددددان الثيددددددددايب

 رايبدويربتهدددددددا إن الظمدددددددا مدددددددا هدددددددو بيقطعددددددده السددددددد

 يف جلوسدددددددي يف وقددددددددويف يف حضدددددددوري يف غيددددددددايب

 وهللا أين مددددددددا اختلددددددددى عندددددددده كددددددددون افقددددددددد صددددددددوايب

 ي وغدددددددددايبوإن تغدددددددددريت الليددددددددداا راح مدددددددددن عندددددددددد

 ومددددددددن سددددددددالحك جددددددددره وإن ابر فارمدددددددده ابلددددددددرتايب

 

                                                           

 ..29 -28(  بن هادي، ص1)
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 الشاعر:  مد بن مريع العجريي. -

شداعر مدتمكن سدلس اللغددة الشدعرية، واأللفداظ تنسددام يف شدعره كأهندا طوعدت لدده، يقدول مفتلدرًا بقبيلددة 

 ومنها هذه األبيات: (1)شهران العريضة ومادًحا هلا هذه القصيدة املعنونة بد"شهران العظيمة"

ينثدددددددددددددددددددددين ألهدددددددددددددددددددددل احملدددددددددددددددددددددازم سدددددددددددددددددددددالم  

 يدددددددددددددي مددددددددددددددن بدددددددددددددديش لددددددددددددددني تطددددددددددددددب بيشدددددددددددددده

 صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددغريهم لياجيتددددددددددددددددددددددددددددددددددددده يرحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددب

 يشددددددددددددددددددددددددددب النددددددددددددددددددددددددددار ويقددددددددددددددددددددددددددرب داللدددددددددددددددددددددددددده

 عظيمدددددددددددددددددددددة ابسدددددددددددددددددددددم شدددددددددددددددددددددهران العريضدددددددددددددددددددددة

 قبايددددددددددددددددددددددددددددددددل مددددددددددددددددددددددددددددددددا علدددددددددددددددددددددددددددددددديهم زود وادري

 

 سدددددددددددددددددددددددددددددديوف مددددددددددددددددددددددددددددددا يعرفددددددددددددددددددددددددددددددون اهلزمددددددددددددددددددددددددددددددة 

 وال تلقددددددددددددددددددددددددددددا هبددددددددددددددددددددددددددددم خصددددددددددددددددددددددددددددله ذميمدددددددددددددددددددددددددددده

 ي حرمدددددددددددددددددددددددهدولدددددددددددددددددددددددو مدددددددددددددددددددددددا يقددددددددددددددددددددددددر يعشددددددددددددددددددددددد

 ويطلدددددددددددددددددددددددددق حاجبددددددددددددددددددددددددده طيدددددددددددددددددددددددددب وشددددددددددددددددددددددددديمه

 وجددددددددددددددددددددددددديره ابسددددددددددددددددددددددددم شددددددددددددددددددددددددهران العظيمددددددددددددددددددددددددة

 وهددددددددددددددددددددددددددددددم يدددددددددددددددددددددددددددددددرون والنيدددددددددددددددددددددددددددددده سددددددددددددددددددددددددددددددليمه

 

 الشاعر : مناحي بن  مد أبو شعرتني. -

أحد كبار شعراء شدهران، جيدري شدعره علدى ألسدنة الندا  جدراين املداء يف اجلدداول، فمدا يدذكر الشدعر يف 

قبيلددة شددهران إال ويددذكر الشدداعر مندداحي أبددو شددعرتني، وشددعره علددى تنددو، أغراضدده ملدديء ابحلكددم الددع يددري 

بالغتها ومجال تصويرها، حىت حفظ اجلمهور الكثدري مدن شدعره عدن جلهدر غيدب، يستشدهدون  رى األمثال ل

 به يف مواقفهم و السهم، ومن شعره خنتار هذين املقطعني يف:

 .(2)احلكمة العامة الع ترفع من شأن مكارم األخالم وتثين عليها حيث يقول -

 ردأنشددددددددددددددددددددددد عددددددددددددددددددددددن طددددددددددددددددددددددوال الدددددددددددددددددددددددجى واتبشدددددددددددددددددددددد

 رداللددددددددددددددددددددددددي ملددددددددددددددددددددددددن الددددددددددددددددددددددددذيب ابلندددددددددددددددددددددددداب كشدددددددددددددددددددددددد

 فالسددددددددددددددددددددددددددددديو سددددددددددددددددددددددددددددديو واملوشدددددددددددددددددددددددددددددر موشدددددددددددددددددددددددددددددر

 ردفيدددددددددددددددددددا مطددددددددددددددددددداول الدددددددددددددددددددرداين اي مطددددددددددددددددددداول الشددددددددددددددددددد

 ولددددددددددددددددددددددددو املراجددددددددددددددددددددددددل غصددددددددددددددددددددددددن مددددددددددددددددددددددددوز مقشددددددددددددددددددددددددر

 

 مدددددددددددددددن عدددددددددددددددنيا الطيدددددددددددددددب تدددددددددددددددرا لددددددددددددددده بشدددددددددددددددارة 

 فزعدددددددددددددددددددت مينددددددددددددددددددده قبدددددددددددددددددددل تفدددددددددددددددددددز، يسددددددددددددددددددداره

 لكددددددددددددددددن طددددددددددددددددوال اخليددددددددددددددددل لمددددددددددددددددي قصدددددددددددددددداره

 مدددددددددددددددددددددا ينجدددددددددددددددددددددع الدلددددددددددددددددددددده رمددددددددددددددددددددداد املنددددددددددددددددددددداره

 مددددددددددددددا احتاجددددددددددددددت دروب املراجددددددددددددددل خسددددددددددددددارة

                                                            

 ..41 -40، صاملرجع نفسه(  1)
 ..35(  بن هادي، ص2)
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ما يعانيه وحيس به من ووم اللياا واألايم يف قصيدة ويقول أيًضا يف وصو القلب املرهو و  -

 :(1)عنواهنا "القلب احلسا 

ددددددددددددددددده  اي مدددددددددددددددددل قلدددددددددددددددددب حسددددددددددددددددده الوقدددددددددددددددددت حسا

 مدددددددددددددددددددددن طاولددددددددددددددددددددده هدددددددددددددددددددددم الليددددددددددددددددددددداا ونسددددددددددددددددددددده

 الوقددددددددددددددت ال أرخددددددددددددددي احلبددددددددددددددل للنددددددددددددددا  مسدددددددددددددده

دددددددددددددددددددده  وليدددددددددددددددددددا حدددددددددددددددددددزم رجليدددددددددددددددددددده وأيديددددددددددددددددددده طسا

ددددددددددده  وال مدددددددددددا جلهدددددددددددر قلبددددددددددده مدددددددددددن الضدددددددددددرب جسا

ددددددددددددددددددددده  وليددددددددددددددددددددا خدددددددددددددددددددددذا لددددددددددددددددددددده عددددددددددددددددددددددة أايم عسا

ددددددددددددددددددددددددده إن كدددددددددددددددددددددددددان قلبددددددددددددددددددددددددده راسدددددددددددددددددددددددددي  يف مرسا

 

دددددددددددددا    الوقدددددددددددددت حدددددددددددددس القلدددددددددددددب والقلدددددددددددددب حسا

 شددددددددددددداف املشددددددددددددداكل تدددددددددددددوه أشدددددددددددددكال واجندددددددددددددا 

 كددددددددددددددم واحدددددددددددددددط مسدددددددددددددده مددددددددددددددن الرجددددددددددددددل للددددددددددددددرا 

 حدددددددددددددىت يطدددددددددددددري اللدددددددددددددي براسددددددددددددده مدددددددددددددن اعمدددددددددددددا 

 قدددددددددددددددددال انتبددددددددددددددددده تدددددددددددددددددرى منددددددددددددددددده هللا وال الندددددددددددددددددا 

 قدددددددددددددددال التجدددددددددددددددارب سدددددددددددددددعرها اللدددددددددددددددول واملدددددددددددددددا 

 وإال أصددددددددددددددددبح عروقدددددددددددددددده مددددددددددددددددن الدددددددددددددددددم يبددددددددددددددددا 

 

 الشاعر  مد بن عباد السلويل:  -

كتب قصائده مباء الذهب فشعره لبالغته ورقة لغته وجزالة معانية وحكمته يطدرب لده مجيدع مدن تظ شاعر 

مسعده، ولددو أندده أخددذ حقدده يف اإلعددالم لكددان للشددعراء ترتيدب آخددر يقددو علددى رأ  القائمددة فيدده الشدداعر حممددد 

يف شدعره، ومنهددا  بدن عبداد السدلوا، ملدا يفديض بده شدعره مدن بالغدة وحكمدة رفيعدة متداز هبدا الشداعر، وتتجلدى

 والع يقول فيها: (2)هذه الدانة الع نعرض مقطًعا منها بعنوان "السنني القشر"
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 السددددددددددنني القشددددددددددر ختلددددددددددو هقدددددددددداوي مددددددددددن هقددددددددددا

 وش بقددددددددددددا مددددددددددددا علمتنددددددددددددا التجددددددددددددارب وش بقددددددددددددا

 اي هددددددددددددل املعددددددددددددروف كددددددددددددل شددددددددددددقا ابللددددددددددددي لقددددددددددددا

 الشدددددددددددددددددددددددقاوي يف زمانددددددددددددددددددددددده يهيدددددددددددددددددددددددا للشددددددددددددددددددددددددقا

 بددددددددددددددني حلظددددددددددددددات املفددددددددددددددارم وحلظددددددددددددددات اللقددددددددددددددا

 يثدددددددددددددام اهلهددددددددددددددا يف التقدددددددددددددداكدددددددددددددل صددددددددددددددحبه ح م

 واملوفددددددددددددددددددق مدددددددددددددددددددن ختددددددددددددددددددري صدددددددددددددددددددديقه وانتقدددددددددددددددددددا

 لعدددددددددن ابدددددددددو مدددددددددن يتلدددددددددذ مدددددددددال الدددددددددرديني أرفقدددددددددا

 مدددددددددن بغدددددددددى حاجددددددددده علدددددددددى مندددددددددرب فدددددددددؤادل رقدددددددددا

 لددددددددددددني ايخدددددددددددددذ مدددددددددددددن دموعدددددددددددددك لغاايتددددددددددددده وقدددددددددددددا

 

 والدددددددددددددددددهر مركددددددددددددددددز يددددددددددددددددارب وميدددددددددددددددددان فسدددددددددددددددديح 

 كدددددددددددددل يدددددددددددددوم در  ابسدددددددددددددلوب ولسدددددددددددددان فصددددددددددددديح

 واحلظددددددددددددديظ اللدددددددددددددي مدددددددددددددن اهلدددددددددددددم قلبددددددددددددده مسدددددددددددددرتيح

 ن امللددددددددديح إال امللددددددددديحواشدددددددددهد أنددددددددده مدددددددددا جيدددددددددي مددددددددد

 ريحدتتضدددددددددددح لددددددددددددك صدددددددددددورة الددددددددددددود ابملعدددددددددددى الصدددددددددددد

 احلددددددددددذر منهددددددددددا تددددددددددرى وضددددددددددعها مددددددددددا هددددددددددو مددددددددددريح

 صدددددددددددددددداحب قلبدددددددددددددددده سددددددددددددددددليم ومنهاجدددددددددددددددده مسدددددددددددددددديح

 وهللا ان يبطدددددددددددي وهددددددددددددو مددددددددددددن صددددددددددددداقتهم جددددددددددددريح

 قددددددددددص لددددددددددك قصددددددددددة إمساعيددددددددددل والكددددددددددبش الددددددددددذبيح

 مث قفددددددددددددددددددا بعدددددددددددددددددددها عنددددددددددددددددددك وركابدددددددددددددددددده طفدددددددددددددددددديح

 

 الشاعر مقبل بن حرابن :  -

درتدده وجودتدده وجزالتدده يقتددى كمددا يقتددى السدديو األكددري واجلنبيددة العربيددة كمددا شدداعر ضددليع صددار شددعره لن

يقددول عبددد هللا بددن هددادي الشددهراين، وقصددائده الفريدددة الددع مددا تددزال حمفوجلددة يف صدددور أقراندده مددن كبددار السددن 

ومددن  منوعددة متنوعددة، تناولددت الكثددري مددن أغددراض الشددعر الددع يسددد احليدداة بشددكلها العددام وبصددورهتا القبليددة،

 :(1)قصائده نورد هذا املقطع يف الفلر
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 داَر جفتدددددددددددددددددددددددددددددددين يف شدددددددددددددددددددددددددددددددباب الربيعددددددددددددددددددددددددددددددددي

 حلفدددددددددددددددددت مدددددددددددددددددا جدددددددددددددددددي للمقفدددددددددددددددددي مطيعدددددددددددددددددي

 ممسدددددددددددددددداي لددددددددددددددددو يف جنددددددددددددددددب حيددددددددددددددددد  يعددددددددددددددددي

 وان ضددددددددددددددددددحك َشددددددددددددددددددايت بشدددددددددددددددددددم وسدددددددددددددددددديعي 

 فكددددددددددددددددددددددري معددددددددددددددددددددددي يندددددددددددددددددددددددل وإال يضدددددددددددددددددددددديعي

 

 مددددددددددددددداا هبدددددددددددددددا يف القددددددددددددددديظ لدددددددددددددددو هدددددددددددددددي تدددددددددددددددريه 

 مثدددددددددددددددددددددل البعدددددددددددددددددددددري اللدددددددددددددددددددددي يقدددددددددددددددددددددوده مريدددددددددددددددددددددره

 وال كرمددددددددددددددددددددددددددددة عنهددددددددددددددددددددددددددددا ميددددددددددددددددددددددددددددين قصددددددددددددددددددددددددددددرية

 يدددددددددددددد املدددددددددددددال مدددددددددددددا كلدددددددددددددو الدددددددددددددذيب خسدددددددددددددريهك

 احلددددددددددددددددددددددر جيعددددددددددددددددددددددل مددددددددددددددددددددددن عياتدددددددددددددددددددددده بصددددددددددددددددددددددريه

 
  :ويف الغزل -

هذه األبيات الرائعة الفياضة  (1)يقول الشاعر القدير: مقبل بن حرابن يف قصيدته " الثمان املراهيو"

 بصدم العاطفة ورقة املعى وسالسة وعذوبة اللغة الشعرية حيث يقول:

 ليتددددددددددددددددين اي زيددددددددددددددددن مددددددددددددددددا جيددددددددددددددددتكم ضدددددددددددددددديو اي

 لفتددددددددددددددددددددددين اي سددددددددددددددددددددددياد البدددددددددددددددددددددديض تكليددددددددددددددددددددددوك

 إن جيددددددددددت أجيلددددددددددك حددددددددددال دونددددددددددك مالقيددددددددددو

 احددددددددددددددددرتت يف الدددددددددددددددددنيا وال طدددددددددددددددداب ا كيددددددددددددددددو

 اطلبددددددددددددددددددددك اي كامددددددددددددددددددددل مجيددددددددددددددددددددع التواصدددددددددددددددددددديو

 مكددددددددددددددددن ليددددددددددددددددا شددددددددددددددددفت الثمددددددددددددددددان املراهيددددددددددددددددو

 ترجددددددددددددددددع علددددددددددددددددي طددددددددددددددددروش قلدددددددددددددددديب مندددددددددددددددداكيو

 

 مددددددددددددددددددددددا شددددددددددددددددددددددافتك عيددددددددددددددددددددددين وال اشددددددددددددددددددددددغلت ابا 

 تكليددددددددددددددددددددددددددددو مسددددددددددددددددددددددددددددهول بددددددددددددددددددددددددددددرد السددددددددددددددددددددددددددددؤاا

 هجددددددددددددددددددوا علددددددددددددددددددي واان اختلددددددددددددددددددع مددددددددددددددددددن جلددددددددددددددددددالا

 ب الصدددددددددددددددددددددددددوالت وأمشدددددددددددددددددددددددددي حلدددددددددددددددددددددددددااأجندددددددددددددددددددددددد

 تقشددددددددددددددددددددددددددع سددددددددددددددددددددددددددتار مرهفددددددددددددددددددددددددددات السددددددددددددددددددددددددددالا

 أمدددددددددددددددددددددددددددوت وإال أحيدددددددددددددددددددددددددددا حيددددددددددددددددددددددددددداة عدددددددددددددددددددددددددددداا

 وارتدددددددددددددددددددددد عقلدددددددددددددددددددددي وانتهدددددددددددددددددددددى مدددددددددددددددددددددن هبددددددددددددددددددددداا

 

 الشاعر مفلح بن طارش البجادي. -

شددداعر مبدددد، جدددزل اللفدددظ واملعدددى، يتمتدددع حبدددس ديدددين تعكسددده قصدددائده وشدددعره، متعددددد األغدددراض كثدددري 

والدع ينصدح  (2)قصديدته "هدل جدزاء اإلحسدان إال اإلحسدان" املواضيع، وفيما يلي ندورد لده هدذه األبيدات مدن
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فيها أبناءه ويذكرهم بفضدله علديهم والتضدحيات الدع بدذهلا مدن أجلهدم، وحيدثهم فيهدا علدى ردَا اجلميدل، وفيمدا 

 النصح والتوجيه: -كما ذكران-يلي هذه األبيات الع غرضها 

 علقددددددددددددددددددددددددددت فدددددددددددددددددددددددددديكم اي عيدددددددددددددددددددددددددداا أمدددددددددددددددددددددددددداا

 عطيددددددددددددددددددددددتكم جهدددددددددددددددددددددددي وحدددددددددددددددددددددداا ومدددددددددددددددددددددداا

 يدددددددددددددددددددددددددددددددددددتكم وال ادعدددددددددددددددددددددددددددددددددددي ابلكمددددددددددددددددددددددددددددددددددداارب

 علمددددددددددددددددددددددددتكم مددددددددددددددددددددددددن كددددددددددددددددددددددددل ابب و دددددددددددددددددددددددداا

 واي مددددددددددددددددددددددددا ركضددددددددددددددددددددددددت أايمهددددددددددددددددددددددددا والليدددددددددددددددددددددددداا

 وايمدددددددددددددددددددددددددا لملدددددددددددددددددددددددددت الدددددددددددددددددددددددددديون الثقددددددددددددددددددددددددداا

 وايمدددددددددددددددا طويدددددددددددددددت مدددددددددددددددن الددددددددددددددددروب الطدددددددددددددددواا

 وابغددددددددددددددددى القضددددددددددددددددا عنددددددددددددددددد السددددددددددددددددنني التددددددددددددددددواا

 واليددددددددددددددددددددددددددا تددددددددددددددددددددددددددردت حيلددددددددددددددددددددددددددع واحتيدددددددددددددددددددددددددداا

 

 تكفددددددددددددددددددددددون ال تشدددددددددددددددددددددددمت عليدددددددددددددددددددددده عدايددددددددددددددددددددددده 

 وال قصدددددددددددددددددددددددددددددددددرت حبقكدددددددددددددددددددددددددددددددددم اي ضدددددددددددددددددددددددددددددددددنايه

 النددددددددددددددددددددددددا   يدددددددددددددددددددددددده الكامددددددددددددددددددددددددل هللا وأكثددددددددددددددددددددددددر

 حددددددددددددددددددددددىت السددددددددددددددددددددددباحة والقددددددددددددددددددددددنص والرمايدددددددددددددددددددددده

 تعشددددددددددددددددددددددددديتوا و دددددددددددددددددددددددددت بطوايددددددددددددددددددددددددده واي مدددددددددددددددددددددددددا

 واي مدددددددددددددددددددددا تسدددددددددددددددددددددلفت الغدددددددددددددددددددددداء والعشدددددددددددددددددددددايه

 وايمددددددددددددددددددددددددا لملدددددددددددددددددددددددددت التعدددددددددددددددددددددددددب والعنايددددددددددددددددددددددددده

 ر شدددددددددددددددددددددددويف واخدددددددددددددددددددددددذلتين قوايدددددددددددددددددددددددهدال قصددددددددددددددددددددددد

 مث اجددددددددددددددددددددددى جلهددددددددددددددددددددددري ومالددددددددددددددددددددددت عصددددددددددددددددددددددايه

 

 الع يقول فيها: (1)احلكمة : وله يف احلكمة هذه األبيات اجلميلة -
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 مدددددددددددددددن بربدددددددددددددددك واعبدددددددددددددددده وارجدددددددددددددددهاي ابددددددددددددددن آدم آ

 مددددددددا كتددددددددب لددددددددك جددددددددال لددددددددو دوندددددددده ميددددددددة عرجدددددددده

 وان عرضددددددددددددددددددددددددددتك جلروفهددددددددددددددددددددددددددا احلرجددددددددددددددددددددددددددة األايم

 تددددددددددددرى الددددددددددددردي يووددددددددددددك بددددددددددددني العددددددددددددرب هرجدددددددددددده

 يضددددددددددحك ومشددددددددددي علددددددددددى كيفددددددددددك ولدددددددددده درجددددددددددة

 دور لضدددددددددددددددددددددددددددلع طويدددددددددددددددددددددددددددل عددددددددددددددددددددددددددداا برجددددددددددددددددددددددددددده

 مدددددددددددا كدددددددددددل مدددددددددددن يعتدددددددددددزي تضدددددددددددرب بددددددددددده الفرجددددددددددده

 

 ال تقطدددددددددددددددددددددددددددددددع اليدددددددددددددددددددددددددددددددا  واألرزام مكتوبددددددددددددددددددددددددددددددده 

 هإن شدددددددددددددددر وان خدددددددددددددددري كدددددددددددددددل خطدددددددددددددددال حمسدددددددددددددددوب

 أضدددددددددددددددحك هلدددددددددددددددا والدددددددددددددددردى ال تلتفدددددددددددددددت صدددددددددددددددوبه

 والنددددددددددددددددددددددداقص يكملدددددددددددددددددددددددده يف فددددددددددددددددددددددددايض عيوبدددددددددددددددددددددددده

 وخيادعددددددددددددددددددددددددك خدددددددددددددددددددددددداين امليثددددددددددددددددددددددددام ابسددددددددددددددددددددددددلوبه

 يكفيدددددددددددددددددددك بدددددددددددددددددددرد الزمدددددددددددددددددددان وحدددددددددددددددددددر ال هوبددددددددددددددددددده 

 كدددددددددددددددددم واحدددددددددددددددددَد عزوتددددددددددددددددده مدددددددددددددددددا تلبسددددددددددددددددده كوبددددددددددددددددده

 

 الشاعر: سعد بن  مد بن سريع الشهراين: -

ه ووومدده، ومددن شدداعر مبددد،، كثددري التأمددل، ذو خيددال واسددع، تعددددت أغددراض شددعره، وتنوعددت قضددااي

 :(1)يقول يف قصيدته " لذة الوقت" إذ أغراضه الشعرية نورد الوقوف على األطالل

 ال وهللا إال لددددددددددددددددددددددددددددددددددذة الوقددددددددددددددددددددددددددددددددددت راحددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 جيدددددددددددددددل وكدددددددددددددددم قبلددددددددددددددده مدددددددددددددددن أجيدددددددددددددددال زاحدددددددددددددددت

 وااثرهدددددددددددددددددددددددددا صدددددددددددددددددددددددددارت هددددددددددددددددددددددددددام وطاحدددددددددددددددددددددددددت

 غنددددددددددددددددددت هبددددددددددددددددددا الورقددددددددددددددددددا بصددددددددددددددددددوت وانحدددددددددددددددددددت

 ونددددددددددددددددددددددت بصددددددددددددددددددددددوت حمددددددددددددددددددددددزَن ط واسددددددددددددددددددددددتباحت

 حدددددددددددددزن مدددددددددددددن أجلددددددددددددده دمعدددددددددددددة العدددددددددددددني سددددددددددددداحت

 در علدددددددددددددددى البدددددددددددددددوح صددددددددددددددداحتلددددددددددددددو أهندددددددددددددددا تقددددددددددددددد

 والفرصدددددددددددددددة اللدددددددددددددددي مدددددددددددددددا صدددددددددددددددفت ا و حدددددددددددددددت

 ى وقتددددددددددددددددده وراحدراحددددددددددددددددت مددددددددددددددددع جيدددددددددددددددددل قضدددددددددددددددد 

 شددددددددددددددددت شددددددددددددددددديد اللددددددددددددددددي مددددددددددددددددن دايره انددددددددددددددددزاح

 مبانيهدددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددن بعدددددددددددددددددددد ذال العدددددددددددددددددددز طددددددددددددددددددداح

 يددددددددددددددوحش خدددددددددددددداله اللددددددددددددددي تددددددددددددددردد هبددددددددددددددا نيددددددددددددددداح

 وندددددددددددددددني مدددددددددددددددن سدددددددددددددددده مدددددددددددددددن احلدددددددددددددددزن منبددددددددددددددداح

 صدددددددددددددددددايف حماجرهدددددددددددددددددا علدددددددددددددددددى اخلدددددددددددددددددد منسددددددددددددددددداح

 علددددددددددددددددددى راح اللوعددددددددددددددددددات راحمددددددددددددددددددن  وتصددددددددددددددددددفق

 مددددددددددددددددددري مدددددددددددددددددىت يصدددددددددددددددددفي ا الوقدددددددددددددددددت وار ح
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 وارجدددددددددددددددع واقدددددددددددددددول أن لدددددددددددددددذة الوقدددددددددددددددت راحدددددددددددددددت

 

 راحدددددددددددددددددت مدددددددددددددددددع جيدددددددددددددددددل قضدددددددددددددددددى وقتددددددددددددددددده وراح

 

 الشاعر: عبد هللا أبو حاوي البجادي.   -

مددن أغراضدده الشددعرية النقددد االجتمدداعي وتوجيدده السددلول الفددردي واجلمدداعي يقددول يف قصدديدته "عثددرات 

 : (1)اللسان"

 الكدددددددددددددددددددددددددذب للرجدددددددددددددددددددددددددال هزيعدددددددددددددددددددددددددة وعدددددددددددددددددددددددددار

 لنددددددددددددددا  مقددددددددددددددداراليددددددددددددددا كددددددددددددددذب مالدددددددددددددده مددددددددددددددع ا

 منطدددددددددددددددددددددق لسدددددددددددددددددددددانه رث وأحبالددددددددددددددددددددده قصدددددددددددددددددددددار

 بدددددددددددددني طالبدددددددددددددة الثدددددددددددددار أندددددددددددددكفاصددددددددددددددم لدددددددددددددو 

 واةجدددددددددددددددال بيدددددددددددددددد اللدددددددددددددددي كتبهدددددددددددددددا واالعمدددددددددددددددار

 احددددددرص مددددددن وحددددددش ضددددددلع سددددددنجار أنددددددكلددددددو 

 ال وقادددددددددددو أجلدددددددددددك جاتدددددددددددك سدددددددددددهوم االقددددددددددددار

 

 عدددددددددددددددددددددار علدددددددددددددددددددددى الرجدددددددددددددددددددددال وأكدددددددددددددددددددددرب مهونددددددددددددددددددددده 

 يقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل مقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداره ويستصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغرونه

 مهمددددددددددددددددددددددددددددا غدددددددددددددددددددددددددددد  صدددددددددددددددددددددددددددديورهم يكشددددددددددددددددددددددددددددفونه

 وندددددددددددددددددددددددهرأ  بعدددددددددددددددددددددددد لددددددددددددددددددددددده يدددددددددددددددددددددددوم مدددددددددددددددددددددددا يقطع

 ا كتددددددددددددب يومددددددددددددك مددددددددددددا وقددددددددددددو األجددددددددددددل دوندددددددددددده

 حملددددددددددددددددددددددددة عيونددددددددددددددددددددددددك مثددددددددددددددددددددددددل حملددددددددددددددددددددددددة عيوندددددددددددددددددددددددده

 سددددددددددددددددددوا اهندددددددددددددددددددا جددددددددددددددددددداءت بسدددددددددددددددددددبب أو بدونددددددددددددددددددده

 

 الشاعر: انصر بن ردعان الشهراين. -

شاعر أحب الفضيلة، ومتثل اخللق القدو ، وحفدل شدعره ابلنقدد والتقدو ، وسدلَّر جدزًءا منده هلدذا اجلاندب 

 وغرضها النصح واإلرشاد: (2)دته "ملح اجملالس"دعوي، ونورد له هذه األبيات من قصي أبسلوب
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 هويددددددددددددددددددددده أعظدددددددددددددددددددددمهويدددددددددددددددددددددة املسدددددددددددددددددددددلم هدددددددددددددددددددددي 

 احلميددددددددددددددددده ألجدددددددددددددددددلفاحدددددددددددددددددذر تبيدددددددددددددددددع الددددددددددددددددددين 

 بكدددددددددددددددددددددددل هيادددددددددددددددددددددددة يدددددددددددددددددددددددرب واجللدددددددددددددددددددددددمقدددددددددددددددددددددددالوا 

 وان  تقددددددددددددددددددددددددددددددددددول أن احليدددددددددددددددددددددددددددددددددداة الشددددددددددددددددددددددددددددددددددليه

 هللا يغفددددددددددددددددددددددددددددددددر ملددددددددددددددددددددددددددددددددن يقددددددددددددددددددددددددددددددددول وليدددددددددددددددددددددددددددددددده

 أندددددددددددددددددددددم عليدددددددددددددددددددده بكددددددددددددددددددددل صددددددددددددددددددددبح وعشدددددددددددددددددددديه

 وهللا لدددددددددددددددددددددددددو يف اللعدددددددددددددددددددددددددب خدددددددددددددددددددددددددري ومزيددددددددددددددددددددددددده

 وقدددددددددددددددددددددددددد هنددددددددددددددددددددددددداان عنددددددددددددددددددددددددده خدددددددددددددددددددددددددري الربيددددددددددددددددددددددددده

 ان  توبددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا قبددددددددددددددددددددددددددددددددددددل أتيت املنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددهاي 

 توبددددددددددددددددددددددددددددوا لعددددددددددددددددددددددددددددالم الددددددددددددددددددددددددددددذنوب اخلفيدددددددددددددددددددددددددددده

 

 وانعدددددددددددددددددددم هبدددددددددددددددددددا مددددددددددددددددددددن هويدددددددددددددددددددة وانتسددددددددددددددددددددايب 

 رية مصدددددددددددددددددددددددايبدتصدددددددددددددددددددددددبح بدددددددددددددددددددددددداء العنصددددددددددددددددددددددد

 ال مدددددددددددددددددن يدددددددددددددددددي ذيدددددددددددددددددب تلدددددددددددددددددك الدددددددددددددددددذاييب

 يف اللعدددددددددددددددددب والعرضددددددددددددددددده وصدددددددددددددددددوت الدددددددددددددددددرابيب

 ى مددددددددددددددددن شددددددددددددددددبايبدويعوضددددددددددددددددين فيمددددددددددددددددا مضدددددددددددددددد

 وأعدددددددددددددددددددددددض يدددددددددددددددددددددددداي ال التهمتددددددددددددددددددددددده بندددددددددددددددددددددددايب

 مددددددددددددددددا نسددددددددددددددددبق املعصددددددددددددددددوم لدددددددددددددددده والصددددددددددددددددحايب

  بدددددددددددددددددددددددنص الكتدددددددددددددددددددددددايبوقدددددددددددددددددددددددد حرمددددددددددددددددددددددده ريب

 للمتددددددددددددددددددددددايب سددددددددددددددددددددددعةمددددددددددددددددددددددا دام يف الدددددددددددددددددددددددنيا  

 يغفددددددددددددددددددددددر ذنددددددددددددددددددددددوب العبددددددددددددددددددددددد ال مندددددددددددددددددددددده  يب

 

 الشاعر: عبد الرمحن بن بطيحان.  -

لدده،  يقددر ونشدداعر ارتقددى األفددام بفكددره، فصددعب فهددم معدداين شددعره وصددورته الشددعرية علددى الددبعض ممددن 

ه عنددددد بعدددددض القدددددراء  يتسددددم شدددددعره ابلغمددددوض الدددددذي خيفددددي وراءه املعددددداين العظيمددددة، فكاندددددت بعددددض قصدددددائد

 (1)كالطالسم الع لتاج إىل من يفسر معانيها، وفيما يلي نورد هذه األبيات الع قاهلدا واصدًفا "حبدر اخللدين"

 ولمل يف معناها الوصو والثناء.

                                                           

 ..110ن هادي، ، ص(  ب1)
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 أال اي حبدددددددددددددددر اخللدددددددددددددددين اي اللدددددددددددددددي ورال حبدددددددددددددددور

 أشدددوفك مدددن بعيدددد بقددددرة القدددادر علدددى املقددددور

 ضدددددوريشدددددوفين حضدددددوري يف غيدددددايب والغيددددداب ح

 رجددددداي اللدددددي جيدددددرب خددددداطر يف داخلدددددي مكسدددددور

 أان عبددددددددددددد هللا املنهددددددددددددي وأان عبددددددددددددد هللا املددددددددددددأمور

 أحددداول عندددك اي حبدددر اخللدددين أنسدددى وفيدددك أبدددور

 كدددددالم الليدددددل محددددداه النهدددددار ويكشدددددو املسدددددتور

 

 تالطدددددددددم ابحملددددددددديك اللدددددددددي علدددددددددى شددددددددداطيه مدددددددددا سدددددددددوره 

 وعدددددددذري مندددددددك حكمددددددده يف البحدددددددر والدددددددرب مذكدددددددددددوره

 سدددددددحاب الغددددددديض ممطدددددددوره وأان سددددددداحة خيددددددداا مدددددددن

 ويعلددددددددددددددم مددددددددددددددا يدددددددددددددددور بددددددددددددددنفس منهيدددددددددددددده ومددددددددددددددأموره

 وأان عبدددددددددددد هللا الراضدددددددددددي علدددددددددددى حكمددددددددددده ومقددددددددددددوره

 أصددددددددددددفي نيددددددددددددة النسدددددددددددديان ليددددددددددددل وصددددددددددددبح تشددددددددددددوره

 ليددددددددا عسددددددددعس هبدددددددديم الليددددددددل والصددددددددبح انشددددددددلع نددددددددوره

 

  :(1)ويقول أيًضا يف قصيدته "ليلة طرب" -

 مددددددددددددددددددددددا دام شددددددددددددددددددددددفتيين فددددددددددددددددددددددأان الزم أشددددددددددددددددددددددوف

 فعدددددددددددددددددل مجيدددددددددددددددددل والبدددددددددددددددددس كدددددددددددددددددوب معدددددددددددددددددروف

 وابددددددددددددددددين عليهددددددددددددددددا مشددددددددددددددددة الددددددددددددددددزور يف اجلددددددددددددددددوف

 ليلددددددددددددددددددة طددددددددددددددددددرب سددددددددددددددددددبارة الليددددددددددددددددددل للحددددددددددددددددددوف

 يف ليدددددددددل مددددددددددا تسددددددددددري بدددددددددده أصددددددددددداف وقطددددددددددوف

 يضدددددددددددددددددددددديق  لسددددددددددددددددددددددنا مسددددددددددددددددددددددايري وضدددددددددددددددددددددديوف

 

 وحددددددددددددددددده بوحددددددددددددددددده شددددددددددددددددوفة العددددددددددددددددني للعددددددددددددددددني  

 واخدددددددددددددذي جدددددددددددددز الوحددددددددددددددة كدددددددددددددالث وكالكدددددددددددددني

 ال تطلددددددددددددددددددددع إال ليددددددددددددددددددددل  سددددددددددددددددددددة وعشددددددددددددددددددددرين

 قبدددددددددددددددددل القمدددددددددددددددددر يطلدددددددددددددددددع وهدددددددددددددددددم مسدددددددددددددددددتكنني

 إال لشدددددددددددددددددددددددفناهم مدددددددددددددددددددددددع الليدددددددددددددددددددددددل سددددددددددددددددددددددددارين

 ر واللدددددددددددددددددددددنيدونقددددددددددددددددددددددم امليسدددددددددددددددددددددور يف العسددددددددددددددددددددد

 

 الشاعر: هادي بن شنار الشهراين.  -

شدداعر يرسددم مبفرداتدده أمجددل اللوحددات الشددعرية الددع ال متددل العددني مددن قراءهتددا ويلددي معانيهددا، وفيمددا يلددي 

الع متدح فيها مقام السدلطان وهيبتده حيدث  (2)نورد له هذه األبيات من قصيدته " روح التحدي والصمود"

 :ول يف وصو هيبة السلطان، وما متنع املرء من طموح وأمدال ومعارف، ما يشبه الوصو املتمثل للمدحيق

                                                           

 ..111، صاملرجع نفسه(  1)
 ..112، صنفسه(  2)
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 اي هيبدددددددددة السدددددددددلطان اي روح التحددددددددددي و الصدددددددددمود

 اي أخددددددددر حمطددددددددات العمددددددددر والعمددددددددر  ليدددددددده اللحددددددددود

 اي اشددرف مفدداهيم الشددرف اي أنفددس مراصدديع العقددود

 داي اكدددذب دايجدددري اجلفدددااي اي أبعدددد مراسددديل اجلحدددو 

 تبغدددي شدددديد امللتصدددر وصدددفك علدددى مددددحي يدددزود

 علمتدددددددين كيدددددددو التسددددددددامح طدددددددب جلدددددددروح الكبددددددددود

 وعلمتددددددين اإلصددددددرار ال صددددددار اهلدددددددف دربدددددده سددددددنود

 وعلمتدددددددددددددين فدددددددددددددنا اإلاثرة عندددددددددددددد طغيدددددددددددددان الركدددددددددددددود

 وعلمتدددددددددددين كيدددددددددددو املطدددددددددددر يتبدددددددددددع تدددددددددددراز  الرعدددددددددددود

 واحلددددددددددني أان اب ودعددددددددددك وإن قدددددددددددر املددددددددددوىل بعددددددددددود

 الوعددددددددددددود ودعتدددددددددددك هللا والوفددددددددددداء نددددددددددددربا  لقيدددددددددددق

 

 اي نظددددددددددددرة الشدددددددددددديم الكبددددددددددددري ووددددددددددددة آمددددددددددددال الشددددددددددددباب 

 اي نشددددددددددوة العشددددددددددام يف وقددددددددددت اللقددددددددددا بعددددددددددد الغيدددددددددداب

 اي أسددددعد مناهددددات الشددددقا اي اصدددددم مددددراويح السددددحاب

 طيدددددددوالت اهلضددددددداب أعلدددددددىاي أبدددددددرز نبددددددداريس العدددددددال اي 

 العجدداب وأنددتالعجددب  وأنددت كيددو ال  أابلددغمددن دون 

 وعلمتدددددددددين كيدددددددددو التسدددددددددامي فدددددددددوم غلطدددددددددات العتددددددددداب

 متددددددددددددددين كيددددددددددددددو التلددددددددددددددذذ ابملتاعددددددددددددددب والصددددددددددددددعابوعل

 وعلمتددددددددددددددين كيددددددددددددددو أيدددددددددددددداوز وأتغاضددددددددددددددى ابحلسدددددددددددددداب

 وعلمتدددددددددددددددين فدددددددددددددددن البالغدددددددددددددددة والتلطدددددددددددددددو ابخلطددددددددددددددداب

 لددددددددو طالددددددددت الغيبددددددددة ال بددددددددد أعددددددددود اي دمددددددددث اجلندددددددداب

 ودعتددددددددددددك هللا وانتظددددددددددددرين لددددددددددددو لددددددددددددت رو  احلددددددددددددراب

 
نداء املنطقدة اجلنوبيدة وإىل جانب األغراض الشعرية السائدة يف شدعر شدعراء قبيلدة شدهران والشدعراء مدن أب

عموًمددا الددع قدددمنا يف مددا مضددى  دداذج منهددا، فدد ن الشددعر الفكدداهي السدداخر كددان لدده حضددور ملحددوظ متيددز بدده 

بعض الشعراء خفيفي الظل سريعي البديهة، وفيما يلي ندورد أمسداء بعدض هدؤالء الشدعراء السداخرين ومقداطع 

 -مما قالوه ومنهم:

 :الشاعر الشعيب  سن بن  مد مشاري  -

 اي ال بع واألمر من ريب مرياد

 

 اخلاطر منكده وأصبححاا تغري  

 (1)أعماران بيده وال واحد مزيد   

 األجل له حدا واملقدور كائن 

 

 جاء علم الشر من بعض املكاين   

 أجللم الليل والنهار   

                                                           

 ...179 -178(  العقيلي،حممد ابن أجلد، األدب الشعيب يف اجلنوب، ص1)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



209 

 

 يوم االكنني قد دخل جيزان ابكر

 

 شبهوه يف مشيته مثل املواتر   

 قما يباا ابلطري 

 يف املكان ما عاد مشى لو هو بنانه

 

 قلت له ذحلني ابنت ا اخليانه 

 ما ختاف هللا وال عندل داينه 

 جلاهر مشتهر (1)شقب

 عميت عليه الدنيا نشر جلل بضاعته

 

 ويف الصباح ايان  قد طلعت نياحته 

 ابلشعر يندبه 

 عظم هللا أجركم وأحسن عزاكم

 

 واحلذر من صاحبك ال عاده يراكم 

 ال يلحق بك عليه 

 وجلولة سوية إبراهيمويكون بو 

ومدن الظريدو أيًضدا مددا روي عدن الشداعر حمسددن بدن مشداري أيًضددا أنده كدان لدده جلدار يطلدق عليدده  -

هدد ويف ذات مدرة أجدره 1349اسم " عجدالن " يكريده بدرايل واحدد مدن صدبيا إىل جدازان وذلدك يف سدنة 

 :(2)ق فقال يركيهمن شلص يسمى الشنيع فمات احلمول يف الطري

 ال بددددددددع ششددددددددكي علددددددددى مددددددددن كددددددددان ا صددددددددديق

 

 

 مدددن غدددش منددده يلتقدددي يف سددداعة املضددديق 

 راعي اجلواده ال تقدم يف أول املسيق 

 له شيع زايد

 غددددددددددش قلددددددددددديب يدددددددددددوم رأيدددددددددددت" عجدددددددددددالن" حددددددددددداير  

 

 ضددددددا، فكددددددري واعتمددددددت مجددددددع البصدددددداير 

 التهم سفري عليه ال بت غاير 

 يطوي الشدة سريع

 رضددددددددددددددينا ف حنددددددددددددددامددددددددددددددا حكددددددددددددددم بدددددددددددددده خددددددددددددددالقي 

 

 كددددددم وكددددددم مددددددن ان  شاتشددددددمت علينددددددا 

                                                            

 (  الشقب: صاحب العني الشريرة..1)
 ..182، ص2ج ( العقيلي،2)
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 حني نسوم والزانبيل يف يدينا

 وعدان يوم الثلوث

 

 يف سدددددددددددددددددألين قدددددددددددددددددال ا مددددددددددددددددداهو جدددددددددددددددددرى لددددددددددددددددده

 

 قلدددددددت لدددددددده هدددددددذا الكددددددددرى عقددددددد  فعالدددددددده 

 لو درينا أن آخرها زواله 

 ما طمعنا ابلفلو 

 إىل جيددددددددددددددددددددددزان شددددددددددددددددددددددده (1)آخددددددددددددددددددددددر الكددددددددددددددددددددددروه

 

 و" الشدددددددددنيع" مدددددددددن عليددددددددده هدددددددددده هبدددددددددده 

 سقى هللا كروتهال  

 مات عريي وانقطعنا من رايله

ومدددن أجلدددرف مدددا ورد مدددن  املسددداجالت الشدددعرية املليهدددة ابلظرافدددة والفكاهدددة السددداخرة، هدددذه املسددداجلة أو 

احملاورة الشعرية الع حدكت بدني الشداعر علدي بدن عبدده خدديش وبدني ابدن أخيده، وسدببها كمدا جداء يف اجلدزء 

 –اجلنددوب حملمددد القيلددي أن الشدداعر علددي بددن عبددده خددديش بددى عشدده  الثدداين مددن كتدداب األدب الشددعيب يف

والطها ابلطني، وكان معتزًا هبا، وكان البن أخيه أربعة ر و  من البقدر قدد مسدها اجلدرب فد ذا عدادت  -بيت

مددن املرعددى أقبلددت جددو عشددة الشدداعر لددك أجسددامها يف وزر العشددة حددىت مزقددت احلبددال وشددعتت احلشدديش 

 :(2)وابن أخيه هذه احملاورةفحصلت بني الشاعر 

 سدددددددددددددددددددددددددددددالم ايبيدددددددددددددددددددددددددددددت فيددددددددددددددددددددددددددددده الندددددددددددددددددددددددددددددور

 روردمدددددددددددددددددددددددددن زلا بطنددددددددددددددددددددددددده طلدددددددددددددددددددددددددع مسددددددددددددددددددددددددد

 

 بيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت السددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعاده وال سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعادي 

 (3)يكسددددددددددددددددددددددددددددب غنيمدددددددددددددددددددددددددددده وقددددددددددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددددددددددادي

  

                                                           

 (  الكروة: كراء املرة الواحدة..1)
 .193 -191، ص2( العقيلي، مرجع سابق،ج2)
 ( قد فادي: أي قد استفاد..3)
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 ابن أخيه :

 (1)مددددددددددددددددددن سددددددددددددددددددعد بيتددددددددددددددددددك طلددددددددددددددددددع قددددددددددددددددددابور

 مددددددددددددددددددددددددددن خددددددددددددددددددددددددددس طيندددددددددددددددددددددددددده أراه مندددددددددددددددددددددددددددور

 

 ال خبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت مطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر وال وادي 

 ساسدددددددددددددددددددددده " أكددددددددددددددددددددددل " خددددددددددددددددددددددس ال عددددددددددددددددددددددوادي

 الشاعر:  

 أمثدددددددددددددددددددددوروانتددددددددددددددددددددده كقيدددددددددددددددددددددل مثدددددددددددددددددددددل قدددددددددددددددددددددرن 

 مددددددددددددددددددددددددا تقتددددددددددددددددددددددددين إال احماسددددددددددددددددددددددددره وامعددددددددددددددددددددددددور

 

 يف مربضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده ابت معتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادي 

 خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس البقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر كلهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرادي

 ابن أخيه: 

 (2)أمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرى ابزا حمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور

 

 يرعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى احلباطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده ويف الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوادي 

 الشاعر: 

 (3)مددددددددددددددددددددددددددددددددددددا أنددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ابزل واي قرقددددددددددددددددددددددددددددددددددددور

 (4)فيددددددددددددددددددددددددددده اجلدددددددددددددددددددددددددددروح رحيهدددددددددددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددددددددددأكور

 

 ال أندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت آرل وال عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادي 

 يعمدددددددددددددددددددددي اللددددددددددددددددددددددي سددددددددددددددددددددددام ومددددددددددددددددددددددن قددددددددددددددددددددددادي

 :أخيهابن  

 ي مدددددددددددددددددددددع املزقدددددددددددددددددددددوردمتشددددددددددددددددددددد أمنعكسددددددددددددددددددددد

 

 ومددددددددددددددددددددددن كددددددددددددددددددددددل صددددددددددددددددددددددحبة ومددددددددددددددددددددددن قددددددددددددددددددددددادي 

 الشاعر: 

 مددددددددددددددددددددددددددددا قدددددددددددددددددددددددددددددرل أنددددددددددددددددددددددددددددت اي عصددددددددددددددددددددددددددددفور

 ريشدددددددددددددددددددددددك منتدددددددددددددددددددددددو مزقمدددددددددددددددددددددددك معصدددددددددددددددددددددددور

 

 مددددددددددددددددددددددددددددا تعددددددددددددددددددددددددددددرف القددددددددددددددددددددددددددددوت والددددددددددددددددددددددددددددزادي 

 مدددددددددددددددددددددددددا صددددددددددددددددددددددددددت حبددددددددددددددددددددددددده وال اجدددددددددددددددددددددددددرادي

 ابن أخيه: 

                                                           

 ( قابور: نو، من العصافري الضعيفة..1)
 ( حمدور: هائن..2)
 ( القرقور: يقصد به اجلمل العاجز الكبري..3)
 ( مأكور: أي ننت الرحية..4)
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 أحددددددددددددددددددددددذرل كددددددددددددددددددددددب اهلمددددددددددددددددددددددن والددددددددددددددددددددددزور

 مدددددددددددددددددددددددن هيلمددددددددددددددددددددددده وغدددددددددددددددددددددددرور وأعزيدددددددددددددددددددددددك

 

 شاشددددددددددددددددددددددددددددددق بطنددددددددددددددددددددددددددددددك واالكبددددددددددددددددددددددددددددددادي 

 نظمدددددددددددددددددددددددددددددددي وانشدددددددددددددددددددددددددددددددادي وأعرفدددددددددددددددددددددددددددددددك
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  املبحث الثالث

 العصر احلديثشهران يف  علماء

 :مقدمة

لقدددد أجنبدددت شدددهران ومدددا زالدددت تنجدددب العديدددد مدددن األعدددالم يف تتلدددو امليدددادين، فدددربز مدددنهم العلمددداء 

والشعراء واألدابء والكظتَّداب، والقدادة احملنكدني واحملداربني، األشدداء علدى مدرَا العصدور، ومل يكدد خيدل عصدر مدن 

فيه علٌم من األعالم، كان له األكر الواضح يف  رايت األحداث، إمَّدا معلًمدا أو فقيًهدا، أو العصور إالَّ وجلهر 

 األعالم:شاعرًا بليًغا، أو قائًدا شجاًعا، جلل لواء احلرية والعزة والكرامة، وفيما يلي سنتعرض لبعض هؤالء 

  سحمان الفزعي الشهراين /الشيخ  -

 امسه ونسبة ومولده:

صلح بن جلدان بن مسفر بن حممد بن مالك بن عدامر بدن حممدد بدن صداا بدن عبدد هو سحمان بن م

ولدد يف )احلفيداء( إحددى قدرى تبالدة، وذلدك يف النصدو األول  هللا من آل عامر أحد بطون الفدز، الشدهرانية.

 هد. 1230 -1228من القرن الثالث عشر اهلجري، مابني عام 

ابعة والعشدرين كدان قدد حفدظ القدرآن الكدر  كداماًل عدن وقد نشأ يف حضانة والده وعندما بلدغ سدن السد

 جلهر قلب على يد والده، مث طلب العلم على يد والده مصلح أمري تبالة وقاضيها حينذال. 

وقد كان سظحمانظ عاداًل تقًيا، ورًعدا عابدًدا، حافظًدا للقدرآن الكدر ، عاملددًا بنصدوص السدنة، فقيًهدا، حيدب 

 حيب القيل والقال واخلوض فيما ال يفيد.  اله، حليًما ال يغضب، وصامًتا الالقرآن أكثر من حبه لنفسه وم

عندما رأى سظحمان من قومه اجلفاء والظلم والبد،، هجرهم  رًكا ممتلكاته يف سبيل االبتعاد عدن البدد، 

 واملنكرات.
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هراين، ( عدني الشديم مصدلح بدن جلددان بدن مسدفر الشدعسدري( ))أمدريويف عهد األمري عائض بدن مرعدي 

أمريًا على تبالة، وعندما تويف خلفه ابنه )سظحمان( وكان الشيم سظحمان قاضًيا ألبيه وقومده. وعنددما قامدت 

احلرب بدني آل عدائض واألتدرال، قداد سظدحمان قدوات آل عدائض ومتكدن مدن االسدتيالء علدى مديندة الطدائو، 

يم وأميًنا علدى بيدت املدال، وعنددما هداجم أهبا ليكون متفرًغا للتعل إىلهد، نقله األمري عائض 1262ويف سنة 

هدد، وعداكوا فيهدا فسدداداً وفظقدد األمدن وتفشدت األمدراض، طلدب الشديم )سظددحمان( 1272األتدرال عسدري عدام 

الددرايض لطلددب العلددم، حيددث أن هبددا الكثددري مددن العلمدداء أمثددال  إىلمددن األمددري عددائض أن يسددمح لدده ابهلجددرة 

اين وابنده عبدد اللطيدو واإلمدام فيصدل بدن تركدي، وبعدد مشدقة مسدح لده الشيم عبد الرجلن آل الشيم اجملدد الث

األمري عدائض، فاصدطحب معده ولديده حممدد، وسدليمان، وعنددما وصدل إىل اإلفدالج طلدب منده العالمدة جلدد 

بن عتيق اإلقامة هبا، لكنه رفض وقال: أتيدت أبوالدي لطلدب العلدم عندد أبنداء شديم اإلسدالم حممدد بدن عبدد 

وصل الرايض رحب به اإلمام فيصل بن تركي، والشديم عبدد الدرجلن آل الشديم، وابنده عبدد  الوهاب، وعندما

اللطيددو، وقددد واله اإلمددام فيصددل معاشددات اإلخددوان وقددام بفددتح مدرسددة علددم فيهددا القددرآن ألبندداء آل الشدديم 

 وأهاا الرايض. 

اإلمددام فيصددل بعددد مكددث الشدديم )سظددحمان( يف الددرايض حددىت وقعددت الفتنددة بددني عبددد هللا وسددعود أبندداء 

وفاتدده، فاسددتأذن وهدداجر إىل األفددالج مددع أوالده الثالكددة حممددد وسددليمان وإمساعيددل وسددكن يف بلدددة )العمددار( 

هددد، بعددد عمدددر 1301إىل جددوار عاملهددا جلددد بددن عتيددق، وأخددذ يعلددم أهلهدددا القددرآن، حددىت وافدداه األجددل سددنة 

 .(1)حافل ابلعلم والتعليم

 

 

 

                                                           

 .14 -8، ص1( العمروي، أيب سعيد عمر بن غرامة. قالئد اجلمان يف بيان سرية آل سحمان، ج1)
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 . مد بن ُسحمانالشيخ/  -

 سبه ومولده: هو الشيم حممدد بدن سدحمان بدن مصدلح بدن جلددان بدن مسدفر الفزعدي الشدهراين.امسه ون

 هد. وهو أكرب أوالد الشيم )سحمان(.1268ولد يف بلدة )الِقِرى( بد)أهبا( وذلك سنة 

نشأ يف حجدر والدده، الدذي رابه فأحسدن تربيتده وأدبده فأحسدن أتديبده، وعلمده القدرآن فحفظده وهدو ابدن 

هاجر مع والده وأخيه الشديم سدليمان مدن أهبدا إىل الدرايض، لطلدب العلدم، وقدد أخدذ العلدم  تسع سنوات، مث

مددن شدديوخها وعلددى رأسددهم العالمددة الشدديم عبددد الددرجلن بددن حسددن بددن حممددد بددن عبددد الوهدداب، وابندده الشدديم 

لدده مدع عبد اللطيو بن عبد الرجلن، وبعد أن أخذ عن هذين الشيلني ما حيتاج إليه من العلوم سدافر بده وا

 إخوانه إىل منطقة األفالج، وسكن بلدة )الِعِمار( حيث يقيم الشيم جلد بن عتيق وأبنائه العلماء الكبار.

عدام  -رجلده هللا  -واستقر يف بلددة )العمدار( وتدزوج هبدا، وتدوىل تددريس القدرآن الكدر  ألهلهدا حدىت تدويف

 . (1)هد1333

 م( 1930 1852هد( )1349 1268)سليمان بن سحمان الشيخ / -

كاتدب فقيده، لده   امسه ونسبه: سدليمان بدن سدحمان بدن مصدلح بدن جلددان بدن مسدفر الفزعدي الشدهراين.

نظم فيه جودة ، ولد يف قرية )) السَِّقاء (( وهي مدن أعمدال أهبدا يف منطقدة عسدري، انتقدل مدع أبيده إىل مديندة 

تلفدة مثدل التوحيدد، والفقده واللغدة، الرايض، أايم حكم األمري فيصل بن تركي، وتلقى عن علمائها العلدوم املل

وتوىل الكتابة لإلمام عبدد هللا بدن فيصدل، فدرتة مدن الدزمن، مث تفدر، للعلدم، وصدنَّو كتبًدا ورسدائل رد فيهدا علدى 

 شبه امللحدين، وذب فيها عن اإلسالم وأهله.

اوي منهدددا ) الضدددياء الشدددارم يف رد شدددبهات املددداذم املددددارد ( يف الدددرد علدددى كتددداب جلميدددل صددددقي الزهدددد

( و )الصدواعق املرسدلة( و)إرشداد الطالدب  واألتبدا،و)اهلدية السنية( و )تربئة الشيلني( و) منهاج أهل احلق 

إىل أهم املطالب( ورسالة يف )الساعة( وأهنا صناعة ال سحر، و)إقامة احلجدة والربهدان( و )الفتداوي( وديدوان 

                                                           

 .16-14(  العمروي، ص 1)
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هددد، وتددويف يف مدينددة 1331د كظددوَّ بصددره عددام شددعر مسَّدداه )عقددود اجلددواهر املنضددده احلسددان(، وغددري ذلددك، وقدد

 . (1)هد1349يوم األحد العاشر من شهر صفر عام  -رجله هللا  –الرايض 

 عبد العزيز بن  مد بن سحمان.الشيخ /  -

نسبه ومولده: هدو الشديم عبدد العزيدز بدن حممدد بدن سظدحمان بدن مصدلح بدن جلددان بدن مسدفر، مدن آل 

مدن األفدالج نشدأ  هد يف بلدة )العمدار( 1307ولد ) رجله هللا ( يف سنة  .ةعامر، أحد بطون الفز، الشهراني

يف حضددانة والديدده، يف وقددت ازدهددار بلددد الِعِمددار ابلعلمدداء مددن ذريددة الشدديم جلددد بددن عتيددق )عليدده رجلددة هللا( 

وطددالب العلددم القدداطنني والوافدددين إليهددا لطلددب العلددم مددن شدديوخها، قددرأ القددرآن علددى يددد والددده حممددد وحفظدده 

عددن جلهددر قلددب يف سددن مبكددرة، مث تتلمددذ علددى يددد الشدديم سددعد بددن عتيددق وغددريه، مث سددافر إىل الددرايض عنددد 

عمه الشيم سليمان بن سظحمان فقرأ عليه وعلى شيم جند ومفتيها الشيم عبد هللا بن الشديم عبدد اللطيدو 

إىل بلددة العمدار والزم آل الشيم يف األصول، وقدرأ النحدو علدى يدد الشديم جلدد بدن فدار  )رجلده هللا( مث عداد 

 طلب العلم.

هدددد، جلدددس يف بيتددده خلًفدددا عدددن والدددده لتعلددديم القدددرآن الكدددر ، وكدددان 1335وبعدددد وفددداة والدددده حممدددد عدددام 

الشدديم عبددد العزيددز )رجلدده هللا( جيلددس بعددد صددالة الفجددر لقددراء القددرآن عددن جلهددر قلددب، فيقددرءون عليدده، وقددد 

وكدان يددر  أهددل البلددة األصدول والتفسدري واحلدديث وقددد  حفدظ عليده القدرآن مجاعدة كثدرية مددن أهداا البلددة،

أصيب قبل وفاته بعدد من األمراض فصرب واحتسب حىت وافاه األجل يوم السبت املوافدق العاشدر مدن شدهر 

 . (2)ه يف مدينة اخلرج1314حمرم عام 

 

                                                           

، دار العلم للماليني، 17( الزركلي، خري الدين. األعالم، قامو  تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني،، ط1)
 .126، ص3م، ج2007بريوت ، 
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 عبد العزيز بن سليمان. الشيخ /  -

بددن سددحمان بددن جلدددان بددن مسددفر مددن آل  هددو الشدديم عبددد العزيددز بددن سددليمان امسدده ونسددبه ومولددده: 

 هد.1307عامر أحد بطون الفز، الشهرانية. ولد يف مدينة الرايض سنة 

نشأ يف حضانة والده، وقرأ القدرآن حدىت أجداد القدراءة علدى عددد مدن القدراء املشدهورين يف الدرايض مدنهم 

شديم سدليمان بدن سدحمان، الشيم ابن مفريين، وأخدذ يف طلدب العلدم علدى عددد مدن املشدايم مدنهم والدده ال

والشددديم عبدددد هللا بدددن عبدددد اللطيدددو آل الشددديم، والشددديم سدددعد بدددن جلدددد آل عتيدددق، والشددديم جلدددد بدددن فدددار  

وغدريهم، وقدد حصَّدل علًمدا غزيدرًا، وكدان شدديد التواضددع والزهدد، وقدد جلدس للتددريس يف حيداة والدده، وأخددذ 

 . (1) مدينة الرايضهد يف1337عنه الكثري من طالب العلم، تويف )رجله هللا( سنة 

 . صان بن سليمان بن ُسحمانالشيخ العاك الفلكي / -

 .سليمان بن سحمان الفزعي الشهراينامسه: هو الشيم العامل الفلكي: صاا بن 

 هد.1320مولده: ولد يف سنة 

نشأته: نشأ يف حضانة والديه، وعندما بلغ سن العاشرة كان قد حفدظ القدرآن علدى يدد والدده، مث أخدذ 

مددن أشدهر علمدداء جندد، واحلددرم املكدي الشددريو، ممدا جعلدده  شديم صداا يف طلددب العلدم فأخددذ عدن عدددد كبدريال

ابرًعددا يف شددىت فنددون العلددم واملعرفددة، ومددن أشددهر مددن أخددذ عددنهم والددده الشدديم سددليمان بددن سددحمان، والشدديم 

، الشدديم حممددد بددن عبددد هللا بددن عبددد اللطيددو آل الشدديم، وقددد الزمدده الشدديم صدداا يف مجيددع  السدده العلميددة

عبدد اللطيدو آل الشدديم، والشديم سددعد بدن جلددد بدن عتيدق، والشدديم سدعد بددن وقداص املقددر  يف احلدرم املكددي 

 بن ابز رجله هللا.  ومعه الشيم عبد العزيز ةالشريو، وقد أخذ عنه الشيم صاا يويد القرآن الكر  يف مك

 زاهدًدا ورًعدا متواضدًعا، عاملددًا يف كافدة العلدوم كان الشيم صاا حسن السرية واخللدق، وكدان عاملددًا فاضداًل 

الشرعية والفلكية وقد ألو كتااًب مساه )التقو  املبتكر املصفى األو ( كما كان شاعراً بليغاً وخطاطداً ورسداماً 
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يسددتدعيه  هللا( )رجلددهإال أندده حيددب الرسددم وال مارسدده وكددان جاللددة امللددك عبددد العزيددز بددن عبددد الددرجلن الفيصددل 

 كتابة الرسائل املهمه والكتب الدينية ومن ذلك كتاب )الورد املصفى امللتار(. ل

، وبعدد -رجلده هللا-وقد رفض الكثري من الوجلائو الع عرضها عليه جاللة امللك عبد العزيز آل سعود 

نكدر وفاة امللك عبد العزيز أمر الشيم عمر بن حسني آل الشيم، رئيس هيهة األمر ابملعدروف والنهدي عدن امل

،  يهمدده مندده يف كددل مددا واالسددتفادةبتعيددني تلميددذه الشدديم صدداا بددن سددليمان، عضددًوا يف اهليهددة، ملالزمتددة إايه، 

واستمر الشيم صاا يف عمله حىت أحيل إىل التقاعد، وكان خالل ذلك جيلس لتعليم طلبدة العلدم وقدد أخدذ 

لتقدى األهندار مدن منتقدى األشدعار( سدبق منهدا )كتداب م عنه العلدم الكثدري، وقدد صدنو بعدض الكتدب غدري مدا

وهدو القسددم الثدداين لكتداب التقددو  األول وكتدداب ) مددو، النفدائس الشددعرية والغرائددب الشدهية( شدداركه فيدده ابددن 

 .   أخيه عبد الرجلن بن عبد العزيز وديوانه الكبري)اجلواهر البهية( الذي يقع يف  لدين

هدد يف مديندة 1402وعشدرين خلدت مدن شدهر شدوال سدنة ليلدة اجلمعدة املوافدق ألربدع  -رجلده هللا-وتويف 

 . (1)الرايض

 الرمحن بن عبد العزيز بن سليمان بن ُسحمان الفزعي الشهراين  الشيخ عبد -

هد، ونشأ يف حضانة والده عامني كاملني، مث تدو  هللا والدده، فكفلده 1335ولد يف مدينة الرايض سنة 

رتبيدددة وعلمددده القدددرآن يف كتاتيدددب الشددديم ابدددن مفدددريين، جدددده الشددديم سدددليمان بدددن سظدددحمان، فدددرابه أحسدددن ال

هددد، فكفلدده أعمامدده الشدديم عبددد هللا والشدديم صدداا أبندداء 1349فحفظدده عددن جلهددر قلددب مث تددويف جددده عددام 

الشيم سليمان بن سظحمان، فأكمال تربيته وتعليمه، وأخذ علوم النحو والتوحيد والفقده والفدرائض مث التحدق 

، مث التحددق الثانويددة الشددهادةيددث التحددق ابلقسددم الثددانوي مباشددرة وحصددل علددى ابملعهددد العلمددي ابلددرايض، ح

 هد.1378بكلية الشريعة وخترج منها عام 
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أعمالدده الوجليفيددة: بعددد خترجدده مددن كليددة، الشددريعة عظددني أمينًددا ابملكتبددة السددعودية، واسددتمر هبددا حددىت أظحيددل 

 إىل التقاعد، وكان شاعرًا بليًغا، وله عدة قصائد*. 

 لمذ على يد مجاعة من املشايم ومنهم:وقد تت

 جده الشيم سليمان بن سحمان.  .1

 الشيم ابن مفريين )مدر  القرآن الكر  والقراءات(. .2

 الشيم حممد بن إبراهيم آل الشيم.  .3

 الشيم عبد اللطيو بن إبراهيم آل الشيم.  .4

 الشيم عبد هللا بن حممد بن جليد. .5

 الشيم عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز .6

 م سعود الرشود.الشي .7

 الشيم صاا بن سليمان بن سحمان.  .8

 عمه الشيم عبد هللا بن سليمان بن سحمان.  .9

أخالقددده: كدددان ذا أخدددالم عاليدددة، وسدددرية طيبدددة حسدددنة، حمبًدددا إلخوانددده واصدددالً ألرحامددده، حسدددن املعاملدددة 

 والتلاطب، طيب املنطق. وخلَّو كالكة من األوالد. 

 

 مؤلفاته: 

 صفحة.  146يف  الفكريةصفحة، و الآللذ  176املوجز املفيد يف 

 .(1)شارل الشيم صاا بن سليمان بن سحمان يف مجع كتاب ) مو، النفائس الشعرية والغرائب الشهية(
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 . عبد العزيز بن عبد هللا بن سليمان بن سحمان الفزعي الشهراينالشيخ /   -

عبدد هللا بدن سدليمان وعمده الشديم هدد، ونشدأ يف رعايدة والدده الشديم 1341ولد يف مديندة الدرايض عدام 

 صاا بن سليمان فأحسنا تربيته، وعلماه القرآن الكر  حىت حفظه عن جلهر قلب. 

الصددددالة،  إىلتفددددر، لطلددددب العلددددم وقددددرأ علددددى العلمدددداء يف التوحيددددد، والعقيدددددة الواسددددطية، وآداب املشددددي 

الطددائو،  إىلمث انتقددل  هددد،1371وكشددو الشددبهات، واألجروميددة، والرحبيددة، واسددتمر علددى ذلددك حددىت عددام

هد، مث التحق بكليدة الشدريعة مبكدة املكرمدة، 1375والتحق بدار التوحيد، وأكمل هبا دراسته الثانوية يف سنة 

 هد 1379وخترج منها بعد حصوله على الليسانس يف سنة 

ض، خترجدده مددن كليددة الشددريعة، عددني مدرًسددا يف معهددد أجنددال جاللددة امللددك ابلددراي دالوجليفيددة: بعددأعمالدده 

ره، مث انتقدددل إىل مددددار  لفددديظ القدددرآن الكدددر  دهدددد، حيدددث فقدددد بصددد1392واسدددتمر يددددر  فيددده حدددىت عدددام 

 ابلرايض، واستمر هبا.

 ومن مشاخيه الذين تتلمذ على أيديهم.

 الشيم حممد بن إبراهيم.   - 1

 الشيم عبد اللطيو آل الشيم. - 2

 . (1)الشيم سعود الرشود - 3

 د العزيز بن سحمان عبد الرمحن بن عبالشيخ /  -

امسه: هو الشيم الفقيده القاضدي، عبدد الدرجلن بدن عبدد العزيدز بدن حممدد بدن سدحمان الفزعدي الشدهراين، 

 هد. 1341فالج سنةولد يف بلدة العمار من بلد اإل
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تتلمذ يف بداية حياته على يدد أبيده وجدده، واجتهدد يف طلدب العلدم ومالزمدة العلمداء يف األفدالج، مث يف 

هد التحق مبجالس العلم يف مسجد الشيم حممد بن عبدد اللطيدو آل الشديم، ومدن 1355 سنة الرايض ويف

 أشهر العلماء الذين تتلمذ على أيديهم. 

 الشيم حممد بن إبراهيم وأخيه. السعوديةمفع الداير  - 1

 الشيم عبد اللطيو بن إبراهيم.   -2

 الشيم سعود بن رشود. - 3

 بن عتيق. الشيم عبد العزيز بن جلد - 4

 الشيم عبد العزيز بن ابز.  - 5

 الشيم عبد هللا بن جليد.  - 6

هددد التحددق ابملعاهددد العلميددة ودر  يف الدراسددات العليددا بكليددة الشددريعة ابلددرايض وختددرج 1371ويف سددنة 

هددددد مددددع أول فددددوج، ويف نفددددس العددددام، رشددددح للقضدددداء يف حمكمددددة الددددرايض الكددددربى، ويف سددددنة 1376يف سددددنة 

هدد، انتقدل إىل 1392لقضاء يف حمكمة األفالج وأمضى فيهدا كالكدة عشدر عامداً، ويف سدنة هد كلو اب1379

 هد، عني قاضي متييز يف الرايض. 1399حمكمة الدمل وعمل هبا رئيًسا للمحكمة ملدة سبع سنوات ويف سنة 

 مؤلفاته:  

 تذكرة النفس واإلخوان. - 1

 املعارف السنية. - 2

 ( بيًتا. 2670)عن  عبارةتتمة الزاد وهي  - 3

 أنيس األحباب من كل قول مستطاب.  - 4

 تنقيح بداية اهلداية. - 5

 لفة املقتصدين.  - 6
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 أنيس اجملالس: لفة اجلليس من كل قول أنيس. - 7

 سبيل النجاة يف ابب األمساء والصفات. - 8

 احملفوجلات السامية من الكافية الشافية.   -9

 ستطاب. هدية األحباب من الثمر امل - 10

 نظم قواعد ابن رجب. - 11

 بستان ابن سظحمان. - 12 

وسددتمائة وسددبعني  ألفددنيوهددو شدداعر إسددالمي كبددري يشددهد بددذلك كتابدده تتمددة املددزاد، حيددث بلغددت أبياتدده 

 .(1)بيًتا
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 الفصل اخلامس

 التعريف بقبائل شهران العريضة اخلثعمية

 

املبحث األول: التعريف ببعض قبائل شهران اجلنوبية وفروعها 

 ومشجراتها

املبحث الثاني: التعريف ببعض قبائل شهران الشمالية وفروعها 

 ومشجراتها

 املبحث الثالث: عادات وتقاليد قبائل شهران العريضة

 قبائل شهران العريضة لحلياة العامة املبحث الرابع: ا
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 املبحث األول: 

 التعريف ببعض قبائل شهران اجلنوبية وفروعها ومشجراتها
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 (1) قبيلة آل رشيد شهران

 
 
 
 
 
 

                                                           

 هـ20/2/1437( نسب معد واليمن الكبري  البن الكليب .  مجهرة أنساب العرب. مقابلة مع شيخ قبيلة آل زحيفة بتاريخ  1)
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 الشيخ / علي بن سعد آل زحيفة الشهراين اخلثعمي

  شهران العريضة رشيدمن آل شيخ قبيلة آل زحيفة 
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 العريضة  مشجرة قبيلة آل رشيد شهران

 هـ(204أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب )املتوىف:  نسب معد واليمن الكبري , -1
 البن الكليب .مجهرة أنساب العرب ,  -2
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  : قبيلة آل رشيد : أواًل 

تعترب قبيلة آل رشيد من أكرب بطون شهران العريضة، وأوسعها دايرًا، ومنازل أهلها يف مخيس شهران 

 عندما ُرشد بنو: وضواحيه، وعلى أطراف وادي بيشة ووادي عتود وبعض روافدمها، وقد أمساهم النيب 

 : بين رشد ،فأمساهم النيب (1)ةفدوا عليه، وكانوا يعرفون قبل ذلك ببين مغويو 

ومن ذلك الوقت يعرفون آبل رشيد. أهلها بطنان؛ بطن املغوية وهم أساس آل رشيد وهم من انهس، 

وابنه مالك بن عبد هللا بن سرح بن سعد وبطن بين َسرح وهم من قحافة ومنهم الصحايب اجلليل عبد هللا 

 . اته لبالد الرومعدد سنوات غزو الذي ُكِسر على قربه أربعون لواء 

وحيدُّهم من الشرق آل عجري من شهران، وآل الذيب من انهس شهران، وآل الزالل من شهران، 

وآل احلجاج من شهران وكود من شهران، ومن الغرب آل سرحان من شهران، وآل الطبيب وبنو مالك 

ري، ومن اجلنوب قبيلة ، وبنو جباد شهران، وبنو منبه من عسمن شهران من عسري، ومن الشمال آل الغمر

رفيدة القحطانية ومنهم آل الشواط، وآل اجلحل. وقبيلة آل رشيد منهم اجلبليني والبدو وأكثرهم من 

 .  (2)نسمةومدينتهم الرئيسية: مخيس شهران، وتعدادهم يَزِيُد على مخسة وعشرين ألف  ،احلضر

س عرب العصور املختلفة؛ ففي بيت هللا وتراتح إليه النفو  ،وآلل رشيد اتريٌخ عريق، يهتزُّ له السامع

:  النيب هلم فقال إسالمهم وأعلنوا ،احلرام ويف صدر اإلسالم كانوا من األوائل الذين وفدوا على النيب 

م. وكان االس هبذا مَس اهم  النيب أبن   فخًرا ويكفيهم". رشد بنو أنتم: فقال مغوية، بنو: فقالوا أنتم؟ من"

 اخللفاء عصر ويف. صحابة الذين رووا العديد من األحاديث، وانصروا النيب منهم العديد من ال

 دورٌ  هلم كان  الذين والفرسان واألمراء القادة من الكثريُ  منهم برز والعباسي، األموي: العصرين و الراشدين،

 .سان ومصر واألندلسوخر  وفارس الروم بالد يف خاصة اإلسالمية، الفتوحات يف ابرزٌ 

                                                           

؛ الوائلي . عبد احلكيم  80، 63القبائل ومؤتلفها، ص ؛ خمتلف 390؛ مجهرة أنساب العرب، ص356( نسب معد واليمن الكبري، ص 1)
 م2003سنة  1ط 2ج  655. موسوعة قبائل العرب ص 

 هـ.20/2/1437( مقابلة مع أحد شيوخ قبيلة آل رشيد يف  2)
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دوٌر فاعٌل ومتميز يف مواجهة القوات العثمانية، ومساندة الدولة السعودية سياسيًّا واقتصادايًّ  وكان هلم

وعسكرايًّ . وكانت بالدهم مسرًحا للقتال، فشهدت أشد املعارك، كما كانت مقرًّا جليوش امللك عبد 

فؤاد محزة: وبعد وصوهلا العزيز آل سعود )رمحه هللا( أايم ضمه للمنطقة، خاصة أايم ثورة آل عائض. قال 

فهمت السر يف اختيارها مقرًّا للمعسكرات احلربية؛ ذلك أن أهبا وإن   -أي: مخيس شهران  -إىل اخلميس 

كانت أكرب يف ذلك احلني وأقرب إىل احلدود اليمانية وهتامة فإهنا حمصورة بني اجلبال، وال توجد فيها 

 .(1) جيش كبريأشجار لرعي اإلبل، كذلك ليس فيها متسع حلركات 

والسمعة الطيبة بني  ،والشِ عر، والشجاعة وشدة البأس، ابلكرم وحسن الضيافةتشتهر آل رشيد و  

 (2) والتجارة.، القبائل

وينتسب جزء منهم إىل أجرم بن انهس بن عفرس بن حلف بن خثعم بن أمنار بن إراش بن عمرو بن 

 .(3)يشجب بن يعرب بن قحطانالقوت بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن 

فقال هلم: "من أنتم؟ فقالوا: بنو مغوية، فقال هلم: أنتم  وفدوا على النيب ، وقد مسه: مغويةاوأجرم 

 بنو رشد"، ويُعرفون من ذلك احلني آبل رشيد.

كما   وروافده.يوجد يف بالد آل رشيد قرى عديدة ينزلون عليها على وادي شهران بيشة ووادي عتود و 

 .وادي بيشة أو وادي شهران :اد يف بالد آل رشيد الشهرانية عدة أودية، وأمهيوج

 مسمى وهو ،ه من النيب مسأََت  تغيري  كجبل ُكشر الذيشهورة،  ابجلبال املبالد آل رشيد وتشتهر 

منازهلم وهو موقع الرحلة الثانية خلثعم حينما رحلت من مأرب  وهو ابليمن شهران بالد يف جبل على

                                                           

 .73( يف بالد عسري، ص 1)
 هـ.20/2/1437( مقابلة مع أحد شيوخ قبيلة آل رشيد يف  2)
 .390؛ مجهرة أنساب العرب، ص356( نسب معد واليمن الكبري، ص 3)
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طنت يف جبل ُكشر فنقل هذا املسمى إىل اجلبل احلايل مشال غرب ضمك اجلبل األكرب من ُكشر واستو 

 . (1)اآلن عنده لتنحر هللا بدن إن: هللا رسول فيه قال والذي شكر، جبل ومُسي ُكشر، فسماه النيب 

برتبية اإلبل يهتمون و  ومياه الشرب.عتمد عليها بعد هللا يف الزراعة تعدة آابر كما متتلك آل رشيد  

 ومجيع أنواع املواشي نظرا خلصوبة أراضيهم وكثرة مواردهم املائية.واخليول العربية األصيلة 

كصناعة الرماح والسيوف واخلناجر، واألبواب والشبابيك، والسقوف   الصناعات، العديد منولديهم 

 ا رجال متخصصون هبا.والعجال، والدراريج لآلابر، واألضالع لشدِ  احلبل والسروج وهذه املهن هل

كانت بالد آل رشيد مركَز أسواق شهران؛ وذلك لوجود سوق مخيس فقد  ة التجاريأما أسواقهم 

وأهم أسواقهم: سوق اخلميس ، شهران يف بالدهم. كما كانت معظم منتجات بيشة من التمور تـَُباُع فيه

 (2)اجلنوبية.يوم اخلميس: ويقع خبميس شهران، ويعترب أكرب سوق يف املنطقة 

 والتمر.احلمضيات والسفرجل والعنب  ،ومن منتجاهتم الزراعية

حىت اآلن، وكانت تستخدم لرصد ابق عدة قالع وحصون اترخيية، وما زال آاثر بعضها  ولديهم

 فيها.األعداء والتحصن 

ديد من املساجد واجلوامع ولديهم كذلك العديد من املدارس واملعاهد واجلامعات. وميلكون الع

 (3).لكبريةا

مالك بن علي آل  ،فهد بن سباح ،ولديهم العديد من الشعراء مثل الشاعر / علي بن سعد الشهراين

 .  -رمحه هللا  –زحيفة 

 

 

 
                                                           

 .587، ص 2السرية النبوية، ج 1))
 ( مقابلة مع أحد شيوخ قبيلة آل رشيد . 2)
 هـ.20/2/1437مقابلة مع أحد شيوخ قبيلة آل رشيد يف    3))
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 (1) قبيلة كود الشهرانية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

بن حجاب الصوع ( نسب معد واليمن الكبري . و املقتضب للمربد . ومقابلة مع الشيخ: حممد بن سعيد بن مسفر بن عبد الرمحن  1)
 هـ . 29/10/1436الكودي الشهراين، شيخ قبيلة كود يف 
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 االسم : الشيخ حممد بن سعيد بن الصوع

 شيخ : قبيلة كود

 هـ29/10/1436اتريخ املقابلة : 
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 مشجرة قبيلة كود الشهرانية
 نسب معد واليمن الكبري . -1
بن عبد األكرب الثماىل األزدي، أبو العباس، حممد بن يزيد املقتضب ,  -2

 هـ(285املعروف ابملربد )املتوىف: 
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 : قبيلة كود الشهرانيةاثنيا 

ُر عدُدهم  ا يزيد على ثالثني ألف مبتعترُب قبيلُة كود ِمن أكرب بطون قبيلة شهران العريضة، ويـَُقد 

. وكانت هلا مواقف مشرفة يف العصر اجلاهلي، وطوال العهدين: النبوي والراشدي، ويف الفتوحات (1)نسمة

 اإلسالمية. 

واألمراء، كما كان هلم دوٌر ابرٌز يف  ،والقادة البارزين ،واحملدثني ،وقد ظهر منهم العديُد من الصحابة

مواجهة الوجود العثماين، خاصة قوات حممد علي ابشا، ويف مد نفوذ الدولة السعودية، ونشر الدعوة 

اإلصالحية، ولديهم خطاابت من طرف احلكومة السعودية . وقد اشتهرت كود ابلشجاعة والكرم وحسن 

 مة وحسن اجلوار، وشدة البأس، وتزيد عمر مشيختهم على مخسمائة سنة.واحلك ،الضيافة

حتدُّ قبيلة كود حالًيا من الشرق قبيلة انهس من شهران وعبيدة من قحطان، ومن اجلنوب آل و 

الشواط قحطان وآل الزالل وآل العجري من شهران، ومن الشمال قبيلة بين واهب من شهران، ومن الغرب 

 . (2)وقبيلة بين جباد من شهران ،وقبيلة بين مالك من عسري ،هرانقبيلة آل رشيد من ش

وتنتسب كود إىل كود بن عفرس بن حلف بن خثعم بن أمنار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت 

 .(3)بن مالك بن زيد بن كهالن

                                                           

( مقابلة مع الشيخ: حممد بن سعيد بن مسفر بن عبد الرمحن بن حجاب الصوع الكودي الشهراين، شيخ قبيلة كود  يف 1)
29/10/1436. 

 ( مقابلة مع شيخ قبيلة كود، حممد بن سعيد، مرجع سابق. 2)
 .360، وفيه كرز؛ املقتضب، ص356الكبري، ص( نسب معد واليمن  3)
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لصفية، والشيق امليثاء، والشيق، ورغوة، وا، و وجمعل ،وقد حتدث إلينا شيخ القبيلة أهنا تنـزل يف: تندحة

 .(1)غرب

هو الشيخ حممد بن سعيد بن حممد بن مسعر بن عبد الرمحن بن حجاب  -حالًيا  -وشيخ كود 

وقد تـََقل َد املشيخَة بعد أبيه؛ حيث تقدر فرتة مشيخة آل الصوع لقبيلة كود ما يزيد على مخسمائة ، الصوع

 ومشيختهم متصلة مبشيخة شهران.(2)عام

وسكان مدينة تندحة يعترب  ة قرى يقع أغلبها يف وادي تندحة أو قريبة منهيوجد لقبيلة كود عدو 

 األكثر من قبائل كود خاصة اجلهة الشمالية لوادي تندحة  .  

   سلسلة جبال سلوى -قرن جمعل    – جبل مانع: مثل  لقبيلة كود عدة جبالو 

 وغريها  العرفج  وادي–وادي امليثى  -وادي جمعل  – :وادي تندحةمثل عدة أودية وهلم

 وآابر أمهها  :  لقبيلة كود عدة مناهلو 

 ( كيلو مرتًا.17مشال مركز يعرى مبسافة ) ، يقعاجلر ن: منهل من مناهل كود -

ويعتمدون على الزراعة يف القوت  بئر جليح: منهل بوادي السرحة، جنوب غرب مركز يعرى. -

وقد أطلق عليها ،والنخيل ،والدخن ،القمح ،والشعري ،الذرة ،اليومي ومن أهم املنتجات الزراعية لديهم

 أحد الرحالة أهنا جزء من الشام لكثرة مزارعها ومياهها وأشجارها .

وقبيلة كود من القبائل اليت هتتم برتبية اإلبل واخليول واملواشي وميلكون العديد من اإلبل واخليول 

 اليت حيتفظون هبا حىت اآلن . األصيلة 

ومن أهم القالع التارخيية املنتشرة يف بالد  بالد كود فهم ميلكون العديد منها  أما القالع واحلصون يف

 .(3)قلعة امليثاء - قلعة رغوة -قلعة الثغر  -قلعة الكركمان  كود:

                                                           

 ( مقابلة مع شيخ قبيلة كود، حممد بن سعيد الصوع، مرجع سابق. 1)
 ( مقابلة مع شيخ قبيلة كود، حممد بن سعيد الصوع، مرجع سابق. 2)
 ( مقابلة مع شيخ قبيلة كود، حممد بن سعيد الصوع، مرجع سابق. 3)
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ن و ذكر لنا شيخ قبيلة كود أن  عدد املدارس يف قبيلته أربٌع وعشر ابلنسبة للمدارس واجلامعات فقد 

احل التعليمية املختلفة من االبتدائي وحىت الثانوي. أم ا املعاهد فيوجد يف مدرسة: بنني وبنات، يف املر 

 .(1)املنطقة معهٌد واحد، وجامعة واحدة يف أهبا هي جامعة امللك خالد

 . ومن أشهرها: (2)عشرين جامًعا، متفرقة يف كافة أحنائهااللقبيلة كود ما يقارب و 

 جامع تندحة الشيخ ابن ابز. -

 بتندحة:وهو أكرب جامع بتندحة وهو على طريق الرايض اخلميس. اجلامع اخلريي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( املرجع نفسه.1)
 ( املرجع نفسه.2)
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 (1)قبيلة بين مالك الشهرانية
 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 هـ 27/1/1437( مجهرة أنساب العرب البن الكليب. ومقابلة مع شيخ قبيلة بين مالك , الشيخ علي بن عبد الرمحن بن محوض بتاريخ  1)
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 الشيخ / علي بن عبد الرمحن آل محوض املالكي الشهراين
 شيخ قبيلة بين مالك

هـ27/1/1437اتريخ املقابلة 
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 مجهرة أنساب العرب البن الكليب . -1 مشجرة قبيلة بين مالك الشهرانية
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 اثلثا : قبيلة بنو مالك الشهرانية .

إىل  دون يف األصـل، ويعـو (1)شهران يف سراهتا هتامة شهران فمن أكرب بطون شهران اليت تستوطن شع

منـذ زمـن قـد  ، وقـد كـان  هـا. وقد حتـالفوا مـع شـهران العريضـة، وأصـبحوا جـزًءا ال يتجـزأ من(2)عنـز بن وائلة

شـــيخهم ابـــن محـــوض شـــيخ بـــين مالـــك وشـــهران وكـــان ذلـــك أثنـــاء احلكـــم العثمـــاين يف املنطقـــة وال يـــزال بـــن 

 محوض شيخ هذه القبيلة حىت اترخيه.

الشـــرق قبائـــل رفيـــدة قحطـــان، ومـــن الغـــرب قبائـــل احلقـــو شـــهران ومنطقـــة جـــازان وحيـــد  بـــين مالـــك مـــن 

 )مسلية(، ومن الشمال قبيلة املسقى شهران، ومن اجلنوب قبائل هتامة قحطان.

ويشتهرون ابلكـرم والشـجاعة وشـدة البـأس، ومـنهم القـادة الـذين كـان هلـم دور ابرز يف مواجهـة الوجـود 

شـرارة الثـورة علـى القـوات الرتكيـة بقيـادة شـيخ مشـايخ قبائـل شـهران وبـين  العثماين، بـل كـانوا أول مـن أشـعل

وهـذا ابعـرتاف الـوايل الرتكـي سـليمان شـفيق ابشـا، (، الشيخ  عبد هللا بـن محـوض ) مالك املوجودة يف متنية 

 ســكان بــين وذلــك لــدوره البــارز يف املواجهـات مــع القــوات الرتكيــة. ويـَُقــد ُر عــددُ ؛ ومُسِ يَـت عقبــة شــهران ابمســه

مالـــك يزيـــدون علـــى عشــــرة آالف رجـــل. وشـــيخهم احلـــايل هـــو الشـــيخ علـــي بـــن  عبـــد الـــرمحن بـــن علـــي بـــن 

كثـــر مـــن أبقـــدر عمـــر مشـــيختهم يحيـــث ، محـــوض، الـــذي تـــوىل املشـــيخة بعـــد أبيـــه، وهـــو مـــن أســـرة عريقـــة

 . . ومشيختهم متصلة مبشيخة شهران وينقسمون حالًيا إىل سبعة أفخاذ(3)مخسمائة عام

فهـي عشـر قـرى يف السـراة. أمـا هتامـة شـهران فهـي تتكـون مـن بيـوت متنـاثرة يف   ما قرى بين مالك: أ

وهــم أهــل (4)األمــاكن الــيت علــى منحــدر األوديــة والشــعاب، ويقــدر عــدد ســكاهنا  ــوايل ســتة آالف نســمة

 .هتامة

                                                           

 27/1/1437( مقابلة مع شيخ قبيلة بنو مالك الشيخ علي بن  عبد الرمحن آل محوض عام  1)
 لك بن عنز.، وذكر: ومتنية يسكنها بنو ما231( صفة جزيرة العرب، ص  2)
 ( مقابلة مع شيخ قبيلة بين مالك، مصدر سابق. 3)
 ( مقابلة مع شيخ قبيلة بين مالك، مصدر سابق. 4)
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 :وهي ولبين مالك عدة جبال واقعة يف السراة ويف هتامة شهران،

 جبل شعوان وجبل الصرماء  -جبل القهرة ابجلرة  - فع جبل ابران آبل ين -

 ووادي عتود ابلسراة -  وهلم عدة أوديه منها : وادي ركان بتهامة

 .عدة آابر يف بالدهم يعتمدون عليها يف الزراعة والشرب  وميتلكون

واشـــي وأهـــم امل مــن أفـــراد بــين مالـــك يهتمـــون ابلرعــي واملواشـــي ويســتفيدون مـــن منتجاهتــا، كثـــريمــا زال  

 املاعز. -اخليل. -اإلبل -البقر. - الغنم. -هي:

وألواهنــا احلمــر والســود والبــيض ويعتمــد كثــري مــن أبنــاء قبيلــة بــين مالــك  عربيــة أصــيلة. خيــول وميتلكــون

ومجيـع الفواكــه  -العـدس. -القمـح. -الــذرة  -: الشـعري. علـى الزراعـة يف معيشـتهم، وأهــم منتجـاهتم الزراعيـة

 واخلضار .

 فإن لبين مالك عدة أسواق مشهورة، هي: (1)اقهم التجارية أما أسو 

 ثنني يف شعف شهران.اويقام كل يوم  ،ثنني )سوق ابن محوض(السوق ا .1

 سوق اخلميس ويقام كل يوم مخيس مبدينة مخيس شهران. .2

للبنـني  ،ابتدائي ومتوسط واثنـوي مدارس للتعليم العام: مثاين هناك فإن ابلنسبة للمدارس واجلامعات:

 .(2)والبنات، وجامعة امللك خالد أبهبا

 

 

 

 

 

                                                           

 ( مقابلة مع شيخ قبيلة بين مالك، مصدر سابق. 1)
 ( املرجع نفسه. 2)
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 (1)قبيلة بين جباد شهران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 هـ15/8/1436( املقتضب  . ومقابلة مع الشيخ / عبد هللا بن حيىي البجادي الشهراين بتاريخ  1)
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 الشيخ / عبد هللا بن حيىي بن عبد هللا البجادي الشهراين
 شيخ قبيلة : بين جباد شهران

 هـ15/8/1436اتريخ املقابلة : 
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 مشجرة قبيلة بين جباد شهران

حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي، أبو العباس،  املقتضب , -1
 هـ(285املعروف ابملربد )املتوىف: 
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 رابعا : بين جباد .

 بنو جباد أحد بطون قبيلة شهران العريضة، ومنهم فخذ العواسج، الذي يُعرف اآلن ابسم: )العواشز(.

دخلـوا مـع بـين ، سـابًقا (1)وهـم سـكان مدينـة جـرش التارخييـة، ع أصـوهلم إىل محـري بـن سـبأوالعواشز ترج

منهم اآلن، ومنهم شـيوخ بـين جبـاد اآلن، ويـَُقـال هلـم: آل هشـبل وهـي أسـرة  وأصبحوا فخًذا، جباد يف حتالف

 عريقة وهلم مكانتهم يف املنطقة.

مــــن التــــابعني  عــــدًدامـــنهم  كمــــا أن    .كــــرموال، احلـــروبيف جبــــاد ابلشـــجاعة وشــــدة البــــأس  وويشـــتهر بنــــ

واحملدثني والشعراء والقادة، وكان هلـم دوٌر ابرز يف مواجهـة الوجـود العثمـاين، ويف التعـاون يف مـد نفـوذ الدولـة 

 السعودية يف املنطقة، كما مر بنا سابًقا.

رق قبيلـة كـود مـن منبـه مـن عسـري، ومـن الشــ ووحتدُّها ِمن اجلنوب قبيلة آل رشيد وكـود مـن شـهران وبنـ

قحافــة مــن شـهران، ومــن الغــرب قبيلــة قحافــة شــهران وقبيلــة بللحمــر  وواهــب وبنــ بنــوشـهران، ومــن الشــمال 

 وبللسمر من رجال احلجر.

، كما هلم بعض القرى على وادي املسـريق،  وهم ينـزلون على ضفاف وادي بيشة الكبري، ووادي شفان

 أهم منتجاهتم الزراعية ؛ الرمان , الطلح واحلمضيات . ويعتمدون على الزراعة , ومن، ووادي السليل

تـوىل املشـيخة بعـد أبيـه، وهـو مـن أسـرة الـذي وشيخهم احلايل هو الشيخ تركي بن عبد هللا بـن هشـبل، 

 عريقة يف التاريخ.

 جبل الشطبة .  -جبل عنزية  –وتنتشر اجلبال يف بالد بين جباد الشهرانية مثل :جبال الشفاء 

 وادي السليل . –وهي: وادي شهران الكبري  ،يهافجباد عدة أودية ينتشرون وكذلك لبين 

 (1)وتعتمد بنو جباد  على الزراعة، والبدو يتجهون إىل بيشة يف موسم التمر.
                                                           

( كتاب مدينة جرش األثرية وقبيلة العواسج بني املاضي واحلاضر لألستاذ عبد الرمحن على سعيد بن حميي الشهراين وتقد  د حممد بيومي 1)
 مهران.
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 وميتلكون اخليول العربية األصيلة وكذلك اإلبل ومجيع أنواع املواشي  .

لك يوجــــد مــــدارس بنــــني وبنــــات ابتــــدائي وابلنســــبة للتعلــــيم يوجــــد لــــديهم معاهــــد بنــــني وبنــــات ، وكــــذ

 (2)ومتوسط واثنوي . 

ســوق االثنـني بــوادي بـن هشــبل ,  -أمـا حركـة التجــارو فتتمثـل يف أســواقهم مثـل ,ســوق خيـرب اجلنـوب 

 . (3)سوق مخيس شهران ابخلميس -سوق الثالاثء يف رغوة جلميع شهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 هـ.15/8/1436( مقابلة مع شيخ قبيلة بين مالك، الشيخ / عبد هللا بن حيىي البجادي الشهراين بتاريخ  1)
 ين مالك، مرجع سابق.(  مقابلة مع شيخ قبيلة ب 2)
 (  مقابلة مع شيخ قبيلة بين مالك، مرجع سابق. 3)
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 (1)ية اخلثعميةشهرانالقبيلة قحافة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هـ.10/5/1437( نسب معد واليمن الكبري . مقابلة مع الشيخ: سعد بن سعيد بن لدنه القحايف الشهراين يف  1)
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 االسم : سعد بن سعيد بن لدنة القحايف الشهراين اخلثعمي
 ية اخلثعميةشهرانالخ قبيلة قحافة و شيأحد 

هـ 10/5/1437اتريخ املقابلة : 
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 ية اخلثعميةشهرانالمشجرة قبيلة قحافة 

 بري .نسب معد واليمن الك -1
 املقتضب  -2
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 خامسا : قبيلة قحافة الشهرانية : 

أكرب قبائل شهران العريضة  واقبيلة قحافة من بطون قبيلة شهران العريضة، وهلم اتريخ عريق، وقد كان

: األموي والعباسي، ومنهم أكثر الصحابة ينالعصر يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، وعصر الراشدين، و  يف

 والصحابيات وهم يف شهران كالبدر على سائر النجوم. 

 ،وقد ظهر منهم الكثرُي من الصحابة واحملدثني والشعراء والقادة، وكان فيهم العدُد والشرف يف شهران

واخللفاء الراشدين، كما مر بنا يف ، وهلم نسُب مصاهرة مع عنـزة النبوة ويشتهرون ابلشجاعة والكرم.

األجزاء السابقة. كما كان هلم دور ابرز يف مواجهة قوات حممد علي ابشا والتعاون يف مد نفوذ الدولة 

 السعودية يف املنطقة اجلنوبية، ولديهم خطاابت مستلمة من طرف احلكومة السعودية.

وحيدهم من الشرق والشمال ووادي ظرافة والقاع . ، شهران ووادي بيشة واديعلى وينـزلون  

واجلنوب قبيلة بين جباد من شهران، ومن الغرب قبيلة بل حمر، ويقدر عدُد أفراد القبيلة مبا يزيد على مخسة 

 .(1)آالف رجل

ران بن وينتسبون إىل قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد بن مالك بن نسر بن واهب بن شه

 .(2)عفرس

منهم يف جيل الرعيل األول بصحبة املصطفى  اوألبناء هذه القبيلة سبٌق يف اإلسالم؛ فقد عرفنا عددً 

 منهم نذكر: 

 .الصحايب عون بن عميس القحايف الشهراين:1

 .الصحايب النعمان بن عبد هللا القحايف الشهراين:2

 ومن الصحابيــات من قبيلة قحافة الشهرانية:

 حابية أمساء بنت عميس القحافية الشهرانية:.الص1
                                                           

 ه  10/5/1437( مقابلة مع الشيخ: سعد بن سعيد بن لدنه القحايف الشهراين يف  1)
 .362؛ املقتضب، ص359ليمن الكبري، ص( نسب معد وا 2)
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 .الصحابية سلمى بنت عميس القحافية الشهرانية:2

 .الصحابية سالمة بنت عميس القحافية الشهرانية:3

 لبين قحافة عدة قرى منتشرة على: ووادي شهران بيشة، وظرافة ووادي احللقوم والقاع.و 

 صدع. -الضغابيس - أمهها:، عدة هضاب وهلم

 فهي كثرية ومنها بال املشهـورة يف بالد قحافة الشهرانية: اجلأما 

 جبل املسلع  –  جبل املخنق  –  ظور ابن عيسى  -

 :مثل  األوديــة يف بالد قحافة الشهرانيةوكذلك تكثر 

 وادي الطريف  –  وادي بيشة أي وادي شهران       -

 وادي القاع  –     وادي ظرافة  -

جد يف بالد بين قحافة عدة آابر، يعتمدون عليها بعد فضل هللا يف الزراعة يو ف ،املياه هم منمناهــلأما 

 .(1)بئر احلسو. -بئر عذبة. -بئر عذيبان. -والشرب: وأمهها:

 راواتوالقمح، واخلض ،والشعري ،والذرة، أهم املنتجات الزراعية يف بالد بين قحافة: التمر أبنواعهومن 

 .(2)أبنواعها

ة ينـزلون على عدة أودية مشهورة، فقد اهتموا برتبية املواشي. لكن بعد ظهور ابعتبار أن  بين قحافو 

 .ثورة البرتول مل يبق إال القليل منهم الذي يهتم هبذه احلرفة

مثل صناعة: السيوف،  ،وجد رجاٌل يعملون يف الصناعة وهم متخصصونفي وابلنسبة للصناعة

 والرماح، واألدوات الزراعية.

بنات جلميع املراحل، وال يوجد معاهد البنني و للجد يف بالد بين قحافة عدة مدارس يو أما عن التعليم ف

 . جامعة امللك خالد أبهبا هناك يف بالدهم، و

 

                                                           

 ( مقابلة مع الشيخ سعد بن سعيد القحايف الشهراين، مرجع سابق. 1)
 ( املرجع نفسه. 2)
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 املبحث الثاني

 ومشجراتها  فروعهاو الشماليةقبائل شهران  التعريف ببعض
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 (1)اخلثعمية قبيلة بين واهب الشهرانية

 

                                                           

( خمتلف القبائل ومؤتلفها . نسب معد واليمن . مقابلة شيخ قبيلة بين واهب الشيخ هيف بن حممد بن هيف بن انصر الفوية يف  1)
 هـ 22/12/1435
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 م : الشيخ هيف بن حممد الفويه الشهراين اخلثعمياالس

 شيخ قبيلة : بين واهب

 هـ22/12/1435اتريخ املقابلة :
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 اخلثعمية مشجرة قبيلة بين واهب الشهرانية

 نسب معد واليمن . -1
 خمتلف القبائل ومؤتلفها . -2
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 أوال : قبيلة بين واهب الشهرانية .

وأوسعها أرًضا. اشتهر منهم الكثرُي قبل ، قبيلة بين واهب أكرُب بطون قبيلة شهران العريضة عدًدا

 ُفوا ابلشجاعة والكرم وشدة البأس، وكانت القبائل اجملاورة هلم ختشى أبسهم. اإلسالم وبعده، كما ُعرِ 

وبرز منهم العديد من الصحابة واحملدثني والشعراء والقادة والزعماء واألمراء واملشايخ، وكان هلم دوٌر  

لسعودية. كبري يف الفتوحات اإلسالمية، ومواجهة الوجود العثماين، وكان هلم دور يف مد نفوذ الدولة ا

يسكنون حالًيا بني مدينة بيشة وخيرب وبنو واهب وكانوا من أكثر القبائل إخالًصا للملك عبد العزيز؛ 

، ويتمركزون كذلك على وادي بيشة ووادي هرجاب واملسريق وروافدمها، ووادي خيرب والبطنة (1)اجلنوب

 وهم أكثر قبائل شهران العريضة عدًدا وأوسع أرًضا.

ين واهب من الشرق قبائُل عبيدة قحطان وقبيلة انهس من شهران، ومن الغرب قبائل بين حيدُّ قبيلة بو 

شهر وقبائل بللحمر وبللسمر وبين منبه من شهران، ومن الشمال قبيلة أكلب الشهرانية والرمثني وبين 

  ،(2)سلول من شهران، ومن اجلنوب قبيلة كود وبين جباد من شهران، وجزء من بالد رجال احلجر

راش بن عمرو أبن شهران بن عفرس بن حلف بن خثعم بن أمنار بن  (3)هم ينتسبون إىل وهب هللاو 

بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ فقد ولد 

هما على واهب بن شهران: نسرًا، واألسد، واألسود وهو أابمه، وقد ورد أن  األسد واألسود حتالفا فيما بين

 .(4)أخيهما نسر

                                                           

 هـ.22/12/1435شيخ قبيلة بين واهب الشيخ هيف بن حممد بن هيف بن انصر الفوية يف ( مقابلة  1)
 ( املرجع السابق .  2)
. يقول: وهب )بدون ألف(؛ املقتضب، 390، وذكره: واهب كما هو اآلن؛ مجهرة أنساب العرب، ص357( نسب معد واليمن، ص 3)

 . يقول: )وهب هللا( بلفظ اجلاللة .361ص
 .83؛ خمتلف القبائل ومؤتلفها، ص357واليمن، ص ( نسب معد 4)
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وشيخهم هو الشيخ هيف بن حممد بن هيف بن انصر الفويه الواهيب الشهراين. وقد تقلد املشيخَة 

ومشيختهم متصلة مبشيخة شهران،  (1)بعد أبيه، حيث تقدر عمُر مشيخة الفويه مبا يزيد عن مخسمائة عام

 .وينقسمون حالًيا إىل أربعة أفخاذ رئيسة كبرية 

ُة قرى منتشرة على وادي هرجاب، ووادي بيشة، واملسريق، والقاع، والبطنة وخبري.لبين واو   هب ِعد 

 .ناهل واآلابر واملاألودية و ، ضاباهلمشهورة والعديد من  واهب عدة جبالول

 -بين واهب  عدة أودية خصبة، وعدة مناهل وموارد مياه، وجبال عديدة؛ مم ا جعل يوجدكما 

 واخليل. ،واملاعز، والبقر، والضأن ،اإلبل: وأهم مواشيهم، مون برتبية املواشييهت - خاصة البدو منهم

 –الذرة  -وأهم منتجاهتم الزراعية هي:الرب توفري غذائهم،يهتمون ابلزراعة ويعتمدون عليها يف  وكذلك

 .(2)التمر أبنواعه -العنب    -الرمان  -البنسل  –احلبش  –الشعري 

يتم فيها إىل جانب ذلك  -قدميًا  -رية يتم فيها البيع والشراء، وكانلبين واهب عدة أسواق جتاو 

قدميًا   وابلنسبة للتعليمكما تقام هبا االحتفاالت، ،وتعقد هبا االجتماعات، لهاحلعرض القضااي والنزاعات 

 ومن أمهها احللقات املقامة يف. كان بسيطًا واندرًا، وكان على شكل كتاتيب، وحلقات تقام يف املساجد

سواء ، استفاد منها أبناء قبيلة بين واهب. وحالًيا ال تكاد ختلو قرية أو هجرة من املدارسقد صمخ، و 

 .(3)للبنني أو البنات

 . عدة جوامع يف بالد بين واهب للجمعة واجلماعة أما اجلوامع فيوجد

 

 

 

 

                                                           

 ( مقابلة شيخ قبيلة بين واهب الشيخ هيف بن حممد بن هيف بن انصر الفويه . 1)
 ( املرجع السابق . 2)
  السابق . ( املرجع 3)
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 (1)اخلثعمية قبيلة معاوية الشهرانية
 

                                                           

 هـ 25/9/1436اين،يف ( نسب معد واليمن الكبري . ومقابلة مع الشيخ: زعاب بن انصر بن علي بن انصر آل مشوط املعاوي الشهر  1)
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 اخلثعمي عاوي الشهرايناالسم : زعاب بن انصر آل مشوط امل

 ية اخلثعميةشهرانالمعاوية  خ قبيلةو شيأحد 

 هـ25/9/1436اتريخ املقابلة : 
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 نسب معد واليمن الكبير .  -1 الشهرانية مشجرة قبيلة معاوية
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 اثنيا : قبيلة معاوية .

منهم احلضـــر والبـدو، وينــزلون يف بيشـة بـبالد و تعترب قبيلة معاوية بطًنا من بطون قبيلة شهران العريضة، 

لشـرق أرض املثيب وابدية بين واهـب مـن شـهران، ومـن الغـرب قبائـل أكلـب مـن شهران؛ حيث حيدُّهم من ا

 . (1)ومن الشمال قبيلة الرمثني من شهران، ومن اجلنوب قبيلة بين منبه الشهرانية ،خثعم

الثــامن  ني:بــرز مــنهم العديــد مــن القــادة واألمــراء يف القــرنقــد يزيــد عــددهم علــى عشــرة آالف رجــل، و و 

كــان هلــم دوٌر ابرٌز يف مواجهــة الوجــود العثمــاين، ويف َمــدِ  نفــوذ الدولــة   كمــا،  نييالديــعشــر والتاســع عشــر امل

صـالحية يف بيشـة. واشـتهروا ابلكـرم والشـجاعة وحسـن اجلـوار  وإجـارة املسـتجري السعودية، ونشر الدعوة اإل

 ومحاية سوقهم على مر العصور واحملافظة عليه وعلى مراتديه .

بن عامر بن سعد بن مالك بـن نسـر بـن وهـب هللا بـن شـهران بـن عفـرس بـن  ينتسبون إىل معاويةهم و 

 .(2)حلف بن خثعم

، وهــم منفصــلون عــن مشــيخة شــهران وينقســمون إىل عــدة أفخــاذ (3)وتعــود مشــيختهم إىل بيــت بلزهــر

 رئيسة

وهلـــم العديـــد مـــن  القـــرى قبيلـــة الـــيت ينــــزلون فيهـــا، وأغلُبهـــا قـــرًى مشـــهورة حـــدثت فيهـــا عـــدة معـــارك، 

 وانطلقت منها الثورة ضد الوجود العثماين. 

جبــال -جبـال القنــة  –جبــل مجيــع  –الصـفران   -منهــا:  ، أمـا جبــال قبيلـة معاويــة الشــهرانية املشـهورة

 . قرن احلديد  –جبال الصويرة  -جبل الشهيالء  –جبل اللنب  –الصواير 

                                                           

( مقابلة مع الشيخ: زعاب بن انصر بن علي بن انصر آل مشوط املعاوي الشهراين، عضو اجمللس البلدي مبحافظة بيشة، ومشرف تربوي  1)
 ه .25/9/1436إبدارة تعليم بيشة يف 

 .357( نسب معد واليمن الكبري، ص 2)
 سابق. ( مقابلة مع الشيخ زعاب بن انصر الشهراين، مرجع 3)
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وشــاركهم فيهــا بعــٌض ِمــن بطـــون  تقــع علـــى جوانبهــا بعــض قــرى قبيلــة معاويـــة، كثــرية ومعاويــة   وأوديــة

ــــة:  ،وتكثــــر يف بطوهنــــا اآلابر وادي هرجــــاب  -وادي بيشــــة  شــــهران األخــــرى وغــــريهم، وأهــــم هــــذه األودي

 الشفلح. و احلمضيات النخيل أبنواعه.  تكثر األشجار وأبرز األشجار املشهورة:األشجار حيث 

اخليـــــل -الضــــأن النجــــدي. األبقــــار   اإلبــــل أبنواعهــــا. ،هتــــتم ابلراعــــي ومــــن مواشــــيهاقبيلــــة معاويــــة  و

 .(1)العريب

بـالد قبيلــة معاويـة منطقــة زراعيـة، وســاعدت يف َســدِ  حاجـات املنطقــة مـن التمــور واحلبـوب؛ مم ــا َجعــَل و 

أبنــاء قبيلــة معاويــة يقيمــون أســواقًا عديــدة لبيــع منتجــاهتم الزراعيــة، وشــراء حاجيــاهتم والتبــادل التجــاري مــع 

 هذه األسواق:القبائل األخرى، وأهم 

 سوق مخيس شهران: ويقام كل يوم مخيس. - سوق مخيس منران 

 يوجد يف بالد قبيلة معاوية مدارس كافية جلميع املراحل للبنني والبنات، ويوجد هبا معهٌد علمي.و 

 . مخسَة جوامع كبرية يف بالد معاوية ولديهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( مقابلة مع الشيخ زعاب بن انصر الشهراين، مرجع سابق. 1)
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 (1)قبيلة انهس الشهرانية اخلثعمية

 

 

 

 

 
                                                           

 هـ 7/3/1436( مجهرة انساب العرب .وخمتلف القبائل ومؤتلفها . ومقابلة مع الشيخ علي بن عبد هللا أبو كبيده الناهسي الشهراين يف  1)
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 الشيخ علي بن عبد هللا أبو كبيدة الناهسي الشهراين اخلثعمي االسم :

 شاعر وحمدث قبيلة انهس الشهرانية

 هـ7/3/1436اتريخ املقابلة :

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



265 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهرة انساب العرب . -1
 خمتلف القبائل ومؤتلفها . -2
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 ـســـــقبيلــة نـاه

قبيلة انهس من أكرب بطون شهران العريضة، وهلا مواقف ُمَشر ِفٌة عرب التاريخ؛ حيث ظهر منهم كثري 

القادة يف الفتوحات اإلسالمية، كما كان هلم دور ابرز يف مواجهة الوجود العثماين ومد نفوذ الدولة من 

السعودية، وكانت بالدهم مقرًّا لقيادة الدولة السعودية وجيوشها أثناء الوجود العثماين، وأثناء مواجهة آل 

بن جبار وهو ابن فاهدة ال عائض حينما أعلنوا عصياهنم على ابن عائض وقد ذكر كينهان أن عائض 

 . (1)يتبع ألحد يف املنطقة 

وقد اشتهر أبناؤها ابلشجاعة والفروسية، وكانوا مولعني ابحلروب، وال حياربون إال على ظهور اخليول.  

ويف انهس ظهر أشهر فرسان القبائل اجلنوبية، وأصبح يضرب بفروسيتهم املثل؛ حيث يـَُقال: )ال خيال إال 

. كما اشتهروا ابلكرم وشدة البأس، (2)ميلكون أجود اخليول العربية األصيلة ث إهنمحيانهس(؛ خيالة

 وحسن اجلوار، وكرم الضيافة.

 .الشيخ الشاعر والفارس/ علي بن عبد هللا أبو كبيدة الناهسي الشهراين  هو وشيخهم

لى وادي تندحة، فمنهم َمن استقر  على ضفاف وادي يعرى، والقاعة، ومنهم َمْن نزل ع منازهلمأما 

 ومنهم من هو يف مدينة بيشة، وأغلُبهم من البدو. 

من الشرق قبيلة آل الصقر، وبنو شداد من عبيدة قحطان، ومن الغرب قبيلة كود، وبنو  وحدودهم

واهب، وبنو جباد من شهران، ومن الشمال قبيلة بين واهب من شهران، وبنو شداد من قحطان، ومن 

  .من قحطان، وقبيلة كود من شهراناجلنوب قبيلة آل الشواط 

 .(3)على عشرة أالف رجل عددهميزيد و

                                                           

 هـ 1/1429ة الشهراين , ط( عسري قبل احلرب العاملية األوىل , ترمجة وحتقيق علي بن سعد آل زحيف 1)
 ( مقابلة مع الشيخ علي بن عبد هللا أبو كبيده الناهسي الشهراين فارس وشاعر. 2)
 ( املرجع السابق. 3)
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إىل انهس بن عفرس بن حلف بن خثعم بن أمنار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت  وينتسبون

 بن مالك بن زيد بن كهالن.

 ومن شعرائهم

 علي بن عبد هللا أبو كبيدة. -   جميهري بن فاهدة.  -

 سعيد بن مانع بن ضمك. -       .مبارك بن حممد بن جرمان -

 .(1)سلطان بن عبد هللا آل فاهدة - حممد بن سعيد أبو سري. -

ل جرمان، وآل أبو سنينة بين هم: بيت آل فاهدة، وعبيان من بين صغري وآ لديهممقاطع احلق 

 ،فاحل بن ضمك الذي حيمل علم انهس.حويز

إذا كانت من غري وفاة مقدارها ستة  الناري العصا واجلنبية والسالح ضربةيف  لديهمسلم اجليــرة 

  (2)سنة وشهرين مثل بقية سلوم شهرانأَم ا الوفاُة أبي نوع يكون فيه  أشهر.

نتشرة على وادي يعرى وروافده )وادي الغول ,وادي تبشع , وادي املقرى العديد من ال ولديهم

 .، ووادي السايلةصحيفان , وادي شحمان ، وادي العني، ووادي يعرى، ووادي اخلليج

 :أشهرها أودية،لقبيلة انهس عدُة و 

 وادي الغول رأسه يف السراة ويصب يف يعري . -

 وادي تبشع رأسه جبال القعم ويصب يف وادي يعري . -

 وادي صحيفان ووادي العني يلتقيان ويصبان يف وادي شحمان بيعرى . -

 .(3)وقعت فيه معركة شهران ضد إبرهة  وادي بو خنلة الذي -

                                                           

 ( املرجع السابق. 1)
 ( املرجع السابق. 2)
 ( املرجع السابق. 3)
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جبل و   جبل سحامو قرن القاعة  وجبل جبل سحامو  جبل العبالء:ولديهم العديد من اجلبال مثل 

 .جبل أفرى و  جبل هوارو جبال األماعز  و جبل دليان و جبل دريع و الضريسة 

   .(1)الرديف و أعيبلو  هضبة بين مثدو  السايلة مثل : عدة هضابوهلم 

  . (2)األثب – السلم – الطلح – لسمرا -أبرزها :النخيلاألشجــار املشهورة أما 

 ولديهم العديد من اآلابر مثل :

آابر احلفاير: وهي خلمس قبائل انهس، وهي حمفورة من وقت أبرهة األشرم، ومشاهلا وادي النخلة  -

 الذي دارت معركة أبرهة مع شهران فيها.

 .بئر حلبوب - بئر جناب - عد دريع - عد عقدان - بئر النخلة - بئر اجلبيب -

 احلبوب أبنواعها: - التمور أبنواعها:  منتجاهتم الزراعيةومن 

أبنواعها املختلفة، مثل: األغنام واملاعز  برتبية املواشي -خاصة البدو  -يهتم أبناء قبائل انهس و 

 .واخليل واإلبل، واالستفادة منها يف حياهتم، وأمهها اخليول واإلبل

 الدروع – السكاكني – اخلناجر – الرماح -سيوفال أمهها:ولديهم عدة منتجات صناعية     

عرض مجيع السلع اليت تلزم قرى قبائل وتكانت األسواق متثل العيد األسبوعي؛ أما أسواقهم التجارية 

 وأدوات منزلية. ومن أهم األسواق لقبائل انهس الشهرانية: انهس من مأكل، ومشرب، وملبس،

 .(3)لثالاثء: ويقام يف القاعةسوق او سوق األربعاء: ويقام يف مركز يعرى. 

تكثر يف بالد انهس القالع واحلصون؛ وذلك ألن أبناء القبيلة كانوا ف، القالع واحلصـونأما عن 

 اجملاورة.والصراع مع القبائل يتميزون ابلفروسية والشجاعة 

                                                           

 ( املرجع السابق. 1)
 ( املرجع السابق. 2)
 ( املرجع السابق. 3)
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 الصمعاء. -املعشر – النبوت -اهلطف مثل:السالح القـدمي ولديهم العديد من 

  . (1) الغدارةو  اخلنجرو  السبكو  اجلنبيةو  الدرعو الرمح و يض والسالح األب

الزواج قدميًا مببلغ رايلني، وأهل العروس يقومون بشراء أن لدى أبناء انهس  العرف املتبع يف الزواجو 

بيت شعر لتسكن مع زوجها فيه، وكان فيه بعض األاثث البسيط، مع قربة ماء ورحى ومبسط وحوض. 

ف رايل البكر أربعني ألف رايل سعودي تشمل مجيع التكاليف، وللثيب عشرون ألأما اآلن فيبلغ مهر 

  . (2) تشمل مجيع التكاليف أيًضا

 .(3)جامعة امللك خالد أبهبا، وكذلك معاهد أهبا لديهم

يف بالد انهس عدٌد ِمن مدارس البنني والبنات )ابتدائي، ومتوسط، واثنوي( يف  ديوج :املدارسأما 

 .(4)ن هناك حاجة إىل املزيد من املدارسبعض القرى، ولك

 كبرية، أمهها:جوامع يوجد يف بالد انهس عدة و 

 مسجد الغول -    مسجد القاعة. -

 مسجد العني. -    مسجد صحيفان. -

 مسجد عطفة انهس - جامع قبائل انهس جبوار منزل بن فاهدة.  -

 .(5)مسجد شحمان -

 

 

 

                                                           

 بق.( املرجع السا 1)
 ( املرجع السابق. 2)
 ( املرجع السابق. 3)
 ( املرجع السابق. 4)
 ( املرجع السابق. 5)
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 (1)اخلثعمية  قبيلة الفزع الشهرانية

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 هـ  .4/1/1437( نسب معد واليمن الكبري . ومقابلة مع الشيخ: محدان بن عبد هللا جمري بن عبد هللا بن جابر يف  1)
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  اخلثعمياالسم : الشيخ محدان بن عبد هللا بن جمري الشهراين

 شيخ قبيلة الفزع الشهرانية اخلثعمية 
 هـ 4/1/1437اتريخ املقابلة :

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



272 
 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



273 
 

 : قبيلة الفزع الشهرانية . ارابعً 

وهو أخ وهب هللا، والفزع بطٌن من  (1)بنو الفزع أو الفزع هم أول أبناء شهران بن عفرس بن حلف

ان. وحيدُّهم من الشمال غامد وسبيع بطون شهران العريضة، ينـزلون يف وادي بيشة وتبالة ببالد شهر 

 (2)غامد وبلقرن، ومن الشرق قبيلة معاوية وأكلب ا:ومن اجلنوب قبيلة ابحلارث، ومن الغرب قبيلت ،وأكلب

وحنن قبيلة واحدة كالان  ،وال يوجد بيننا وبني أكلب حدود ،وهذه حدود سابقة قبل احلكم السعودي

 وتعود مشيختهم حالًيا إىل عدة نواب عشرة آالف رجل مخسةهم أكثر من مكمل للثاين، ويبلغ عدد

  . (3)ونواهبم منفصلني عن مشيخة شهران

تنشرح هلا هلم مواقف و من الصحابة والتابعني واحملدثني والعلماء والدعاة والشعراء،  عدد وبرز منهم

العصر  يف صدر اإلسالم، وعصر الراشدين، والعصر األموي، والعصر العباسي، وحروب يفالصدور 

العثماين. وكذا التعاون يف َمدِ  نفوذ الدولة السعودية، وهلم دوٌر ابرز يف نشر الدعوة اإلصالحية يف املنطقة 

 اجلنوبية. 

ومصر،  الشام بالد يف واألمراء القادة منهم وبرز خثعم، وفود مع وهم مم ن وفدوا على النيب 

 . (4) حسن اجلوار، والتدين، والشعرواألندلس )يف شذونة(، واشتهروا ابلشجاعة والكرم و 

 ويعود نسبهم إىل الفزع بن شهران بن عفرس بن حلف اخلثعمي

 لبين الفزع الشهرانية عدة قرى ينـزلون فيها، يف وادي بيشة وتبالة، و 

 اتوكانت معظمها ساح وكذلك الوداين بال مشهورالعديد من اجليف بالد الفزع من شهران  يوجد

 . ملوقعها املتميز وخصوبتها وذلك  ؛للمعارك منذ القدم

                                                           

 .361( نسب معد واليمن الكبري، ص 1)
 ه.4/1/1437عبد هللا جمري بن عبد هللا بن جابر  يف ( مقابلة مع الشيخ: محدان بن  2)
 ( املرجع السابق . 3)
 .361( نسب معد واليمن الكبري، ص 4)
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من األودية واجلبال واألشجار املشهورة؛ مما جعل عشائر قبيلة الفزع يهتمون  عدد ونظرا النتشار

املاعز  ،املاعز النجدي ،اخليل ،وأهم املواشي لديهم:اإلبل، برتبية املواشي يف األودية واجلبال والشعاب

 .(1)الغنم النجدي، احلبشي

 الزراعية:حماصيلهم وأهم ، على الزراعةساعدت  صبة،اخل رضواأل

 .(2)اخلضار أبنواعه واحلمضيات - العنب - الرمان – الشعري – لذرةا – البُـر   -التمور أبنواعه -

إقامة أسواق يف بالدهم؛ لبيع منتجاهتم  يفشأهنم شأن القبائل األخرى  قبيلة الفزعوكذلك جند 

غري املوجودة يف بالدهم، فأقاموا عدة أسواق على مدى أايم األسبوع،  وشراء األشياء، الزراعية والصناعية

لغرض البيع والشراء وحل النـزاعات، واخلصومات، والتشاور حول بعض القضااي اليت هتم قبيلة الفزع 

 .والسكانوغريهم من القبائل اجملاورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           

 ( مقابلة مع الشيخ: محدان بن عبد هللا جمري بن عبد هللا بن جابر . 1)
 ( املصدر السابق. 2)
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 املبحث الثالث

 قبائل شهران العريضة تقاليد عادات و
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 مقدمة : 

ــــه عــــاداٌت وتقاليــــُد اجتماعيــــة توارثهــــا عــــن اآلابء واألجــــداد وســــار عليهــــا األبنــــاء  إن جمتمــــع شــــهران ل

واألحفــاد حــىت أصــبحت مســة مميــزة جملتمــع شــهران ال يشــاركه فيهــا جمتمــع آخــر، وذلــك ألنــه مكــون مــن عــدة 

ضرة، وبعضها يقيم يف البادية، وكـل قبيلـة مـن قبائل، ولكل قبيلة منط معني يف املعيشة، وبعضها يقيم يف احلا

ا علينـــا البحـــث يف قبائـــل املنطقـــة وغريهـــا هلـــا طـــابع خـــاص، ونتيجـــة هلـــذه التباينـــات واالختالفـــات كـــان لزاًمـــ

عادات وتقاليد هذه القبائل من خالل مقابلة شيوخ هـذه القبائـل ومعرفـة طـابع كـل قبيلـة وعادهتـا وتقاليـدها 

 -:ل شهران لديها نفس العادات والتقاليد واليت سنوردها من خالل السطور التاليةواتضح لنا أن أكثر قبائ

 عادة الكرم والضيافة. -

يعترب جمتمع شهران جمتمع الكـرم والضـيافة، وهـي عـادة متوارثـة جـياًل بعـد جيـل، ولعـل مـن أهـم مظـاهر 

ن القبيلــة ترتــب ضــيافته  ســب التعــاون لــديهم يف أمــور الضــيافة؛ أنــه إذا حــل  يف إحــدى القبائــل ضــيف، فــإ

اتفاق فيما بينهم، وخيضع لتداول مستمر بني أفراد القبيلة، ويقول الشيخ أمحد بن حممد بـن مفـرح أبـو محـاد 

الشـــهراين يف ذلـــك: أمـــا الضـــيوف اخلاصِ ـــني ألي شـــخ  مـــن أفـــراد القبيلـــة فلنـــا فيـــه عـــادة، وهـــي وضـــع مـــا 

والعســـل والتمـــر، يقـــوم أفـــراد القريـــة هبـــذا احلظـــاط والعبـــاء  يســـمى احلظـــاط: الـــذابئح، والعبـــاء: الـــرب والســـمن

مبسـاعدة املضـيف بتقسـيم الضـيوف إىل عـدة فـرق مبعــدل مخسـة أشـخاص لكـل فريـق أو فـرق، يوزعـون علــى 

 .وقد قال شاعر شهران يف إكرام الضيف وهو الشاعر ابن الدمينة :(1)أفراد القرية على قدر أحواهلم

 وأوثر ابلزاد الرفيق علي نفيس      ًعا أبيت مخي  البطن غراثن جائ

 

 

                                                           

 بو محاد الشهراين، شيخ بين جابرة .يف العادات والتقاليد، مقابلة مع الشيخ: أمحد بن حممد بن مفرح أ (1)
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 عادة االستقبال. -

من عادة الشهرانيني إذا زارهم أحٌد فيجب عليهم االحتفـال ابسـتقباله وذلـك أبن خيـرج أهـل القبيلـة أو 

احلــي مســافة أربــع أو مخــس مائــة مــرت، وهــم متقلــدون أســلحتهم احلربيــة والســون صــًفا علــى هيئــة االســتعداد 

دى الــركبتني، فــإذا اقــرتب الزائــر مــنهم حيــيط بــه هــؤالء بشــكل نصــف دائــرة، ويتقــدمون هــم للحــرب علــى إحــ

ـــادقهم حنـــوه مًعـــا، و  ـــه التحيـــة والرتحيـــب، و يوجهـــون فوهـــات بن ـــر ردُّوا ل ـــاهم الزائ أيًضـــا يف اجتاهـــه فـــإذا حي

م الكبــرية، مثــل: عزميــة يرفعوهنــا إىل اهلــواء ويطلقــون رصاصــها يف اجلــو حتيــة لــه، وهــذه يف الــزواج يســموه العــزائ

 فخذ أو قبيلة لقبيلة أخرى، مبا فيها من شعراء ووجهاء وشيوخ.

وقـــد يبطئـــون يف رفـــع فوهـــات البنـــادق إىل اهلـــواء إلطالقهـــا ويبقـــون مســـددين فوهاهتـــا حنـــو الزائـــر حـــىت 

 تلمس كتفه، و يرفعوهنا عن كتفه فيطلقوهنا يف اهلواء.

ر مليئـــة ابلرصـــاص، وهـــذا يعتـــرب مـــن أعظـــم مظـــاهر الرتحيـــب وتكـــون هـــذه البنـــادق املســـددة حنـــو الزائـــ

والتكر  عنـد أهـل شـهران، ومـا حيمـل هـذا السـالح إال  رجـٌل كمـا يقولـون: لـه قلبـان؛ قلـب عنـد الضـراب أو 

 . (1)البندق، وقلب عند أوله، أي خروج الطلقة، واملؤمن يرى بعيين قلبه وهذا الدليل.

 عادة التعاون. - 

دأ التعاون اجلماعي بني القبيلة، وتعترب من العادات املهمة اليت تعارف عليها اجملتمـع وهي تدل على مب

الشهراين، فقد اعتادت كل قبيلة أن جتمع جلنـة ختـت  مبـا يقـدم النـاس يف مواسـم احلصـاد مـن غـالت زراعيـة 

 ومثار وحبوب وأغنام وأبقار، وحتفظ يف مكان خاص لوقت احلاجة.

ـــدين عـــن الضـــعيف واملنكـــوب، وعـــادة مـــا تكـــون أوجـــه صـــرف ها يف إكـــرام الضـــيف والغريـــب وســـداد ال

 . (2)وإطعام السائل والفقري، وإعانة كل ذي حاجة 

                                                           

 ( مقابلة مع الشيخ علي بن عبد هللا أبو كبيده الناهسي الشهراين شيخ قبيلة انهس . 1)
 ( مقابلة مع الشيخ زعاب بن انصر بن علي آل مشوط املعاوي الشهراين شيخ قبيلة معاوية . 2)
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ومنهـــا القتـــل غـــري العمـــد، ويقـــول  -ال مســـح هللا-وكـــذلك يف حالـــة وجـــود كـــوارث أو مصـــائب الـــدنيا  

عي موروث جياًل بعـد جيـل  يـث شيخ قبيلة بين جابرة الشيخ أمحد أبو محاد يف ذلك: إن التكافل االجتما

ومنهــا القتــل  -ال مســح هللا-يعطــف امليســر علــى املعســر، وكــذلك يف حالــة وجــود كــوارث أو مصــائب الــدنيا 

غري العمد واملشاجرات واخلصومات فيما بينهم، )تدفع األمـوال( ابلتسـاوي؛ فـإذا طلـب مـال يـدفع صـاحب 

 لعامية: املأهول، أي اجملموع من اجلميع وهو املال.، ويسمى اب(1)القضية مثل أي شخ  من أفراد القبيلة

 عادات الزواج. -

تتعدد العادات وختتلف طريقة الزواج ومراسـيمها، يف اجلزيـرة العربيـة والعـامل كلـه، كمـا ختتلـف بـني بطـون 

 -بغـض النظـر عـن صـاحب املـال أو اجلـاه-وفخوذ قبيلة شهران، ويف بالد شهران يكون الكفـؤ هـو األهـم، 

حدد الكفاءة من خالل نفس الطبقة االجتماعية من حيث األصـل والنسـب، واالسـتقامة والقـدرة علـى و تت

ســرت أوالده وزوجتــه وكســب العــيش هلــم، وتكــافؤ النســب احلــُر مــع احلــُر، ومــا دون ذلــك كــالً يعــرف صــاحبه 

 وف.ابلضبط، ولكن العادات فيهم مجيًعا واحدة، وحضور اجلمع واحد، ولكن كاًل له طريق معر 

وأكثر الزواج يتم دون تعارف مسبق بني الزوجني، إذ تكتفي الفتاة بسمعة الرجل وصـيته إذا كـان طيبًـا 

، وكـان الـزواج (2)ومن عائلـة كرميـة، ويف املقابـل يكتفـي الرجـل ابلسـؤال عـن الفتـاة بواسـطة قريباتـه مـن النسـاء

طبـة اخلفيـة، و يبـدأون ابلرجـال، وحاليًـا يف السابق يتم الرتتيـب لـه عـن طريـق النسـاء، واسـطات ابلكـالم واخل

الرجــال يتقــدمون فــإذا متــت املوافقــة بــني الطرفــان والرتحيــب الكامــل نظــر العــريس والعــروس النظــرة الشــرعية، 

 ويتم الزواج أو يتم خالف ذلك.

إضــافة إىل أنــه ال يســتطيع أي شــخ  أن يتــزوج مــن قبيلــة يوجــد بينهــا وبــني قبيلتــه عــداء مهمــا كانــت 

عـه، حـىت لــو كـان ذلـك منــذ زمـن بعيـد، مــامل يُعقـد صــلح يرضـى بـه الطرفــان، ممـا اعلنـا نؤكــد أبنـه يراعــى دواف

 عند الزواج يف بالد شهران أن يكون الراغب يف الزواج من داخل القبيلة، أو من قبيلة حليفة معروفة.
                                                           

 الشيخ : أمحد بن حممد بن مفرح أبو محاد الشهراين ـ يف العادات والتقاليد، مقابلة مع شيخ قبيلة بين جابرة، (1)
 .175العواجي، حممد بن جرمان. بيشة، ص (2)
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خلامسـة عشـــرة؛ لضــمان هـذا وقــد اعتـاد الشــهرانيون أن يزوجـوا أبنــاءهم وبنـاهتم يف ســن مبكـرة، حــوايل ا

اإلكثار من الذرية، وصواًن من الوقوع يف الفاحشة، وعندهم يف هذا أمثال تقول: زوج بنتـك بيـت الشـباعة، 

 وزوج ابنك بيت الشجاعة .

ومــن عــادات الــزواج أن يبــدأ األهــل يف البحــث عــن زوجــة البــنهم قــد تكــون ذات صــلة وقــر ، أو مــن 

عقــد أو اء والــد العــروس خلطبتهــا رمسًيــا، فــإذا َت ذلــك حيــدد املهــر ويــوم القبيلــة حليفــة، وإذا َت ذلــك حيــدد لقــ

. وغريهــا مــن األمــور واملراســيم الــيت يســري عليهــا طالــب الــزواج ســنتتبعها خطــوة خطــوة عــرب املفــردات امللكــه

 التالية:

 أواًل: اخلطبة:

يعرفهــا يف الغالـب عـن طريــق بعـد أخـذ املوافقـة املبدئيــة مـن والـد الفتــاة علـى خطبـة ابنتــه خلاطبهـا الـذي 

رؤيتها الرؤية الشرعية  ضور أهلها، أو عن طريق وصـف أهلـه أو أقاربـه أو بعـض معـارف األسـرة إذا كانـت 

مــــن قريــــة أخــــرى، حُيــــدد يــــوم معــــني إلعــــالن اخلطبــــة، فيــــذهب العــــريس وعائلتــــه بر ســــة الشــــيخ أو النائــــب، 

يســتقبلهم أبــو الفتــاة املخطوبــة وأقاربــه ومجاعتــه، ويكونــون يف حــدود مخســة عشــر رجــاًل بعــد صــالة العصــر، و 

وال يفــتح موضــوع اخلطبــة يف ذلــك الوقــت؛ إذ يقــوم املضــيفون بعــد شــرب القهــوة والشــاي مــع بعــض التمــر 

ابقتسام الضيوف كل قسم يف حدود أربعة إىل مخسة أشخاص يتوزعون على بيوت القرية املضـيفة فيتنـاوبون 

مـــن الـــبلح أو التمـــر مـــع الـــرب والســـمن، وبعـــض اخلبـــز، و يعـــودون مجيًعـــا "اللطــف" )أو املعيشـــة( وهـــو شـــيء 

للعشــاء يف بيــت والــد الفتــاة املخطوبــة وغالبًــا مــا يتكــون العشــاء مــن ذبيحــة أو أكثــر ومعهــا توابلهــا وذلــك 

ســـابًقا. والعشـــاء يكـــون يف بيـــت والـــد الفتـــاة املخطوبـــة، وبعـــد العشـــاء يتحـــدث كبـــري وفـــد العـــريس، وتكـــون 

 .(1)ة العلنية، وهذه سلوم شهران وال تزال يف بعض األمكنة حىت اترخينا احلاضراملوافق

                                                           

 ( مقابلة مع شيخ قبيلة بين مالك , الشيخ / علي بن عبد الرمحن بن علي بن محوض .  1)
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وقــد ذكــر لنــا شــيخ قبيلــة بــين جــابرة: أبن الضــيوف حيضــرون مــع العــريس إىل دار أهــل الــزوج ويــتم بــني 

 .(1)املشايخ الكالم يف مهر الزوجة، وكل ذلك حيدث بعد وجبة العشاء املقدمة من أهل العروس

-مراســـيم اخلطبـــة يف جنـــوب بـــالد شـــهران، وهـــي أبن يقـــوم الـــزوج  (2)عبـــد الكـــر  آل طـــالعوذكـــر لنـــا 

بـــزايرة أهـــل الزوجـــة ومعهـــم املـــأذون، ويكـــون ذلـــك يف العـــادة بعـــد العصـــر،  -وبرفقتـــه أقاربـــه وبعـــض مجاعتـــه

ضـيفون فيستقبلهم املضيفون من والد الزوجة ومجاعته ويكون الرتحيب عادة يف تلك الـداير، أبن يصـطف امل

على خط مستقيم، بينما يقوم الضيوف ابلعرضـة حـىت يقرتبـون مـنهم  ـوايل عشـرين مـرتًا و يرتاصـون كصـف 

آخر مقابـل، و يتقـدم املضـيف مـع كبـري اجلماعـة ويرفعـا صـوهتما ابلرتحيـب، فيكـرره اجلماعـة خلفيهمـا؛ لـريد 

 اي هللا حيهم(، أو )أرحبوا أرحبوا(.الضيوف على هذا الرتحيب ابلشكر والتحية قائلني ) أرحبوا اي رجال 

و خيــتلط اجلمــع ليــتم الســالم والعنــاق، ويــدخل الضــيوف إىل منـــزل املضــيف وتقــدم القهــوة والشــاي،  

ويــدار علــيهم الطِ يــب، وحتضــر هلــم وجبــة ويكثــر عليهــا الســمن حــىت يطفــو مــن أطــراف القــدح يف مثــل هــذه 

يها )وصل( أو لطف، و يعودون لرشف القهوة، ومـن املناسبة، وتسمى عند البعض )معيشة( وبعضهم يسم

و خيرجــون عنــد اجلماعــة الــذين يقــدمون هلــم الطِ يــب والفاكهــة، وبعــد العشــاء ينصــرف اجلماعــة ويبقــى الــزوج 

وخيتلــف املهــر حســب  -ووالــده أو قريبــه واثنــني مــن الشــهود واملــأذون، و يــتم االتفــاق حــول املهــر واحلليــة، 

 نـزل اخلاص ابلزوجة .، وكذلك امل-(3)الظروف

ولقــد قامــت بعــض بطــون مــن شــهران بتحديــد مهــور النســاء، حيــث كــان املتعــارف عليــه يف قبيلــة بــين 

، كمــــا أن املتعــــارف عليــــه يف قبيلــــة آل (4)جــــابرة أال  يتجــــاوز املهــــر مائــــة رايل فقــــط، خبــــالف الوقــــت احلــــايل

 . (5)على الزوج -العرف حسب  -سرحان ابتفاق عموم القبيلة مخسة آالف رايل، والذهب 

                                                           

 الشهراين ـ يف العادات والتقاليد، مقابلة مع شيخ قبيلة بن جابرة، الشيخ امحد حممد مفرح أبو محاد  (1)
 .176م، ص 1984آل طالع، عبد الكر  عائض سيعد. قبيلة شهران بني املاضي واحلاضر،الرايض، (2)
 .176آل طالع،املصدر السابق، ص (3)
 العادات والتقاليد، مقابلة مع الشيخ امحد حممد مفرح الشهراين، شيخ قبيلة بين جابرة . (4)
 سعيد بن عبد هللا بن سعد بن اثبت، شيخ قبيلة آل سرحان ـ. العادات والتقاليد، مقابلة مع الشيخ (5)
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أما العرف املتبع يف حتديد مهور النساء يف قبيلة انهس فهو مبلغ رايلني فرنسي ومـا يف حـدودمها وأهـل 

العروس يقومون بشراء بيت شعر لتسكن فيه وزوجها مع بعض األاثث البسيط مع قربة ماء ورحـاء ومبسـط 

 ، واحلوض للمواشي ومجيع ما ذكران سابًقا.(1) وحوض

العرف املتبع يف حتديد مهر النساء لدى قبيلة كود الشهرانية كان بسيطًا جًدا  يـث ال يتجـاوز رايلـني و 

، والعـــرف عنـــد أهـــل القرعـــاء يف حتديـــد املهـــر مبائـــة إىل مـــائتني (2)فرنســـي وقطعـــة زوليـــة أو بســـاط أو ســـجادة

 .(3) الوقت القريبرايل، والعرف املتبع لدى قبيلة بين مالك الشهرانية بعشرة رايالت فقط يف

وهكـــذا جنـــد أن مهـــور النســـاء يف املاضـــي كانـــت ال تتجـــاوز رايالت معـــدودة، وكـــان يســـود بيـــنهم مثـــل 

"زوجتـك بنــيت )أو قــريبيت( علـى رايل وشــيمة رجــال" فـالعربة يف بــالد شــهران كـان ابلرجــل الكــفء املناســب؛ 

قــت احلاضـر حـدد املهــر للبكـر يف كافـة بــالد ممـا اعـل العالقـة قويــة وموفقـة بعيـدة عــن الطمـع ابملـال، ويف الو 

شهران أبربعني ألف رايل سعودي، والث يب خبمسة وعشـرين ألف رايل سعودي حسب املقـابالت الـيت متـت 

 مع أكثر شيوخ القبائل الشهرانية.

 

 اثنًيا: املُلكة

ة بضــم املــيم وبعـد اخلطبــة يقـوم الشــاب وويل أمــر العـروس بتحديــد موعــد عقـد النكــاح ويســموهنا الــُملك

وسكون الالم، ويتم العقد  ضور والـد العـروس وشـاهدان واملـأذون يف بيـت والـد العـروس، ويصـاحبها الفـرح 

 واالحتفاالت وإطالق الرصاص.

 

                                                           

 العادات والتقاليد، مقابلة مع الشيخ علي بن عبد هللا أبو كبيدة الناهسي الشهراين، شيخ قبيلة انهس . (1)
 ويح .العادات والتقاليد، مقابلة مع شيخ قبيلة كود حممد بن سعيد بن حممد بن مسفر بن عبدالرمحن بن حجام الص (2)
 العادات والتقاليد، مقابلة مع شيخ قبيلة بنو مالك الشيخ / علي بن عبد الرمحن آل محوض  . (  3)
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 اثلثًا: الزفاف .

ــا  فــإذا كــان منـــزل الزوجــة بعيــًدا عــن قريــة الــزوج، فــإهنم يــذهبون مــن وقــت العصــر. ومل يكــن هنــاك أايًم

ض، ويكـــون الســـري علـــى األقـــدام أو علـــى اخليـــول واحلمـــري والبغـــال، حـــىت يصـــلون إىل داير حمـــددة هلـــذا الغـــر 

 الزوجة فريحب أهلها هبم، و يقومون بتقد  العشاء هلم .

ويف تلك الليلة تدق الطبول . ويرقصون رقصة )العرضـة(، وهـي عرضـة شـهران املعروفـة، العرضـة احلربيـة 

اح يتنـاولون الفطـور عنـد اجلماعـة، و الغـداء عنـد املضـيف، وبعـد الغـداء و ينامون هناك، ويف الصـب ،املعروفة

يرحــل القــوم ومعهــم العــروس والــيت تركــب بعــريًا يف العــادة مــن أهــدأ اإلبــل، و تقــام العرضــة حــىت يــتم الرحيــل 

وهنــاك عنــد بيــت الــزوج تقــام حفلــة الــزواج الصــباحية والعشــاء مــع عــدة ذابئــح، وتقــام األفــراح ثــالث ليــال 

 .(1) تتابعة، وال تقام مأدبة يف الليلتني األخريتني مثل الليلة األوىلم

والضـــعان: مرحلـــة انتقـــال الـــزوج بزوجتـــه مـــن بيـــت أبيهـــا إىل بيـــت الـــزوج، ويرافقهـــا يف االنتقـــال بعـــض 

النســـاء مـــن أقارهبـــا، ويتنـــاولون طعـــام العشـــاء يف بيـــت الـــزوج، ويقـــوم الـــزوج وأســـرته بعمـــل مناســـبة أخـــرى يف 

 م )وليمة عشاء( للضيوف والزوجة.منـزهل

وبعــد ذلــك ملق املقهــوي وذلــك بعــد صــالة الظهــر إىل العصــر وتلــي مرحلــة الضــعان، وتكــون خاصــة  

بزفة النسـاء، إذ تقـوم جمموعـة مـن الطبـاالت بـدق الـدف والطبـل، وبقيـة النسـاء يشـاركن ابللعـب والتصـفيق، 

 بيوهتن، ويهدأ األمر ابلنسبة للعريس.وبعد صالة العصر يعود النساء من أقارب الزوجة إىل 

ويف يــوم الــزواج يقــوم مجيــع أفــراد القبيلــة مــن شــباب وشــيوخ ابلتجمــع يف موقــع حمــدد متعــارف عليــه يف 

أثنـاء الـزواج يقومـون جبمـع مبلـغ مـن املــال للمتـزوج وتوضـع يف كشـوفات، ويقومـون بعرضـها بصـوت يتضــمن 

                                                           

 ( مقابلة مع الشيخ حممد بن عبد هللا اليتيم السلويل الشهراين شيخ قبيلة بين سلول .  1)
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قريتـه وذكــر أجمــاد القبيلــة، وحــني وصــول أفــراد القبيلــة إىل دار  أدبيـات فيهــا مــدح للمتــزوج وأهــل الــزوج وأفــراد

 .(1)املتزوج يتقدمهم شيخ القبيلة مرجتاًل بعلم الوصول وتقد  املبلغ إىل الزوج

 )السماوة( عادة السموة -

ختتلف أمساؤها وتتعدد من مكان إىل آخر عند قبائل شهران العريضة، ويتحدون يف معانيهـا ومرامسهـا، 

، (4)، وآخــر يطلــق عليهــا الســماوية(3)، واترة يطلــق عليهــا الســماوه(2)جنــدها ابســم الســموة أو الســمايةفتــارة 

ــــب عنهــــا، فقــــد اتفقــــت عاداهتــــا ومراســــيمها  ــــد مــــن كت وغريهــــا مــــن األمســــاء، ومهمــــا اختلفــــت أمساؤهــــا عن

 ومضامينها.

لخصــها أنــه عنــدما والعــادات يف الســموة كانــت متــارس بشــكل كبــري بــني ســكان اجملتمــع الشــهراين، وم

يولد ألحـد مولـود يسـميه علـى اسـم بعـض أمسـاء األقـرابء، أو اجلـريان، أو األصـدقاء، ومـن الرجـال احملسـوبني 

 األعالم، أو احملبوبني إليه، أو إلهناء نـزاع قائم وإثبات حسن النية.

جنـاب، والتمثـل وهذه العـادة الـيت ميارسـها أبنـاء شـهران عـادة طيبـة مغزاهـا بعيـد؛ فهـو تشـجيع علـى اإل 

ابألمســـاء الطيبـــة، والتفـــاؤل هبـــا، ومـــع مـــرور الوقـــت درج أبنـــاء هـــذه القبائـــل علـــى التســـمي أبمســـاء الصـــحابة 

واألعـالم تربًكـا وتيمنًـا وحرًصـا علـى انتقـاء األمسـاء الكرميـة والطيبـة، الـيت تـنم عـن وعـي وإدراك يتمتـع بـه أبنــاء 

 هذه القبيلة العريقة .

 

 

 

                                                           

 يخ قبيلة بين جابره بشعف شهران ـمقابلة مع الشيخ /أمحد حممد مفرح أبو محاد الشهراين ش –العادات والتقاليد  (1)
 .225.؛ والقحطاين، عبد هللا سامل ) الدكتور(. معجم العادات والتقاليد واللهجات، ص99جريس، عسري دراسة اترخيية،ص (2)
 .173العواجي، مصدر سابق، ص (3)
 .50هـ، ص1418الغامدي، صاحل بن عون هاشم.، بيشة دراسة اترخيية شاملة ، ط: (4)
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 عادة املأمت. - 

وفـاة أي رجـل مـن رجـال شـهران سـواء كـان ذكـرًا أم أنثـى، ملق مـن يقـوم بتغسـيله، وأحيـااًن يكـون عند 

مــن أقاربــه أو مــن بعــض أفــراد القريــة املشــهود هلــم ابخلــربة يف غســل املــوتى، وحفاظًــا علــى حــق األمــوات يقــوم 

 بغسل الرجاِل الرجاُل، والنساُء يغسِ لن النساء.

يـــت، يف حـــني يقـــوم الـــبعض  فـــر القـــرب يف املقـــربة اخلاصـــة ابللحمـــة أو واتمـــع أهـــل القريـــة يف بيـــت امل

القريــة، ويتنــافس أهــل القريــة يف محــل نعــش امليــت حرًصــا مــنهم علــى نيــل األجــر واملثوبــة، وبعــد أداء الصــالة 

علـــى امليـــت ومواراتـــه الـــرتاب يعـــودون إىل بيـــت امليـــت مبـــا فـــيهم الشـــيخ، ويبـــدأ أهـــل القريـــة يف إعـــداد الطعـــام 

حضــاره إىل أســرة املتــوىف، ويســتقبل أهــل القريــة أهــل القــرى اجملــاورة مــن املعــزين الــذين هــم بــدورهم حُيِْضــرون إل

 .(1)معهم بعض الوالئم 

( عند استشهاد جعفر يف احلـديث الـذي روتـه ويف هذه العادة نرى تطبيقهم لسنة املصطفى حممد )

( إىل أهلـه فقـال: " جعفـر... وخـرج رسـول هللا ) أمساء بنت عميس القحافية الشهرانية قالت: ملا أصيب

 .(2)ال تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا هلم طعاًما فإهنم قد ُشغلوا أبمر صاحبهم"

ومــن هــذا املنطلــق جنــد أن  الشــهرانيني يقومــون بصــنع الطعــام ألهــل امليــت إقتــداًء وامتثــاالً ألوامــر نبــيهم 

(ويكونــوا معهــم حــىت انقضــاء مــدة العــزاء ،)  ثالثــة أايم، والعــزاء لــدى الرجــال والنســاء طيلــة اليــوم وحــىت

الســاعة العاشــرة مســاًء مواصــل، ومــنهم مــن يبــدأ مــن العصـــر حــىت غــروب الشــمس، نظــرًا النشــغال النــاس يف 

 أعماهلم ولرفع الكلفة عنهم.

 

 

                                                           

 ة مع شيخ قبيلة الفزع الشهرانية الشيخ / محدان بن عبد هللا بن جمري الشهراين .(مقابل 1)
 .28، ص4م، ج1995لبنان، –، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 1ابن هشام، السرية النبوية،ط (2)
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 عادة اجلرية. - 

اخـل حـدود القبيلـة، ولكنهـا جمموعة من القواعد مفادهـا عـدم التعـدي أو اإلضـرار ابآلخـرين، واحلريـة د

واجلـرية مفادهـا عـدم التعـدي أو أخـذ ابلثـأر  النـواب.ختت  بفئة ذات مكانـة اجتماعيـة معروفـة كاألعيـان أو 

وهــي أنــه حينمــا  ،وقــد حصــلت أول جــرية يف الدولــة األمويــة،مــن أهــل املعتــدي علــيهم ســواء ضــرب أو قتل

ـــاء ... لـــدى خـــواهلم ـــة بـــن أيب ســـفيانوقـــد منعـــوهم مـــن اخل ،اســـتجار أبن وكـــان ذلـــك يف  ،ليفـــة األول معاوي

 .الشام

 -يف مقابلـة معـه-وقد ذكر لنا شيخ قبيلة انهس الشيخ علي بن عبد هللا أبو كبيده الناهسي الشهراين 

 أشهر.أن سلم اجلرية، ضربة العصا واجلنبية والسالح الناري من غري وفاة ستة 

هران، مثل بقية سلوم شهران وهذا حفظ لألمـن واألرواح، أما الوفاة أبي نوع من األنواع فهي سنة وش

 ، وأما اجلاين فُيسلم إىل احلكومة وحيافظ على أهله بعدم التعدي.(1)وقد أقرها خالد الفيصل وتركي املاضي

كما ذكر لنا الشيخ سعد بن عبد هللا بن سعد بن اثبت شيخ قبيلـة آل سـرحان بشـعف شـهران، سـلَم 

ال: هلــا مــع قبيلــة آل يزيــد حتــالف، ويــن  التحــالف علــى أنــه يف حالــة االعتــداء علــى القبيلــة يف اجلــرية، فقــ

أراضـــيهما يف هتامـــة، أن رجـــال القبيلـــة املعتـــدى عليهـــا آل يزيـــد يف املقدمـــة وأن رجـــال آل ســـرحان ملتـــون يف 

يعينــون،  املــؤخرة، وإذا حصــل قتيــل يف رجــال قبيلــة آل ســرحان فــإن القتيــل يعتــرب لقبيلــة آل يزيــد يقتصــون أو

وكــذلك احلــال يف حالــة االعتــداء علــى أراضــي آل ســرحان مــن حلــيال، يكــون رجــال آل ســرحان يف املقدمــة 

، وســـلم شـــهران (2)ورجـــال آل يزيـــد يف املـــؤخرة، وإذا حصـــل قتيـــل لقبيلـــة آل ســـرحان يطـــالبون بـــه أو يرتكونـــه

 واحد يف اجلروح والرقاب، ولكن  كم اجلوار .

                                                           

 مقابلة مع الشيخ: علي بن عبد هللا أبو كبيدة الناهسي الشهراين، شيخ قبيلة انهس . (1)
 يف اجلرية، مقابلة مع الشيخ: سعد بن عبد هللا بن سعد بن اثبت، شيخ قبيلة آل سرحان شعف شهران . يف سلم (2)
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هـب، هيـف بـن حممـد الفويـه سـلم قبيلـة بـين واهـب، يكـون يف الوجـه سـنة كما يضـيف لنـا شـيخ بـين وا

وشــهران، فيكــون جـــار الرجــل مبثابــة أقـــرب قريــب لـــه، يضــره مــا يضـــره ويفرحــه مــا يفرحـــه، ويف اجلــروح ســـتة 

 .(1)أشهر

أما قبيلة الفزع فقد ذكر أحد مشاخيها وهـو الشـيخ محـدان بـن عبـد هللا بـن جمـري حيـث قـال يف مقابلـة 

جلــرية للرقبــة ســنة وعشــرة أايم وهـو حينمــا يكــون الرجــل مبلــي يف مالـه أو عرضــه فلــه يف كــل فخــذ ســنة معـه: ا

وعشرة أايم، وال الي حـىت يقبـل، وذكـر نوعـاً مـن أنـواع اجلـرية، وهـي جـرية اللـودة، وهـي جـرية األسـود لكـي 

 دون اخلامس يف النسب . ، واألسود: هو الذي قتل قريبه(2)يرحل يف هذه املدة وله عشرة أايم الي فيها

وهكذا جند أن مجيع قبائل شهران يف سلم اجلرية تتفق اتفاقًا كليًـا يف سـلم واحـد يف اجلـرية، فالرقبـة سـنة 

 وشهران، واجلروح ستة أشهر، وهم قريبني من بعض جًدا يف السلوم والعادات.

عند العرب واليت أشار إليها وهم بذلك يؤكدون على عادة اجلارة )اجلرية(، اليت كانت موجودة سابًقا 

 جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱالقرآن الكر  قال تعاىل: 

 ٦اتلوبة:  َّ  خك حك جك مق حق مف خفحف جف مغ

وهـو مل يسـلم بعـد،  كما يذكران بقصة العاص بن الربيع عندما أجارته زوجته زينب بنـت رسـول هللا  

وكـان قـد فـرق بينهمـا اإلسـالم، فلمـا دخـل رسـول  ("3) زينـب: "لقـد أجـران مـن أجـرت ايفقال رسـول هللا 

 .(4): "أكرمي مثواه، وال خَيُْلَصن  إليك، فإنك ال حتلِ ني لهعلى ابنته، قال هلا  هللا

ومن ذلك : عندما أجـارت شـهران خـثعم حممـد بـن أيب بكـر حينمـا جلـأ إلـيهم بفلسـطني، وأجـاروه مـن 

 ه. معاوية بن أيب سفيان ألهنم أخوال

                                                           

 يف سلم يف اجلرية، مقابلة مع الشيخ: وهب بن حممد، شيخ قبيلة بين واهب من شهران . (1)
 لفزع من شهران .يف سلم يف اجلرية، مقابلة مع الشيخ محدان بن عبد هللا بن جمري، أحد مشائخ قبيلة ا (2)
 ،270 -269ص 2هـ. ج1415، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2أنظر القصة كاملة يف السرية النبوية البن هشام، ، ط (3)
 .658، ص1ابن هشام، السرية النبوية، ج (4)
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كما أن اإلسالم قد أكـد علـى اإلجـارة، يقـوم هبـا أحـد املسـلمني بغـض النظـر عمـن يكـون، فهـو ملزًِمـا 

 للجميع ابحلفاظ على حق الـُمجري والـُمجار من قبل أفراد اجملتمع اإلسالمي.

وإن كانت هذه العادة احلميدة قـد اختفـت وتضـاءلت، إال إن  قبيلـة شـهران ببطوهنـا، تكفلـت ابحلفـاظ 

ليهــــا حــــىت وإن أثقلــــت كاهلهــــا، فــــال حيمــــل العــــبء الثقيــــل إال  الرجــــال األفــــذاذ، ذوي املــــروءة والشــــجاعة ع

 واإلقدام. 

 عادة اخلوَّة. - 

وتعــين وفــود جمموعــة مــن قبيلــة علــى قبيلــة أخــرى، إذ خيتــارون أحــد أفــراد القبيلــة والــذي لــه وزن عــائلي، 

مـــن اخلـــري بعيـــد مـــن الشـــر" ويصـــبحون كإخوتـــه، وهلـــم  ويســـمونه "قريـــب ،وقيمـــة اجتماعيـــة، ويطلبـــون خـــو ة

احلماية الكاملة يف كل شيء من أهل ومال وحالل وماشية، وليس أدل على ذلك مـن أن  كثـريًا مـن القبائـل 

 األخرى وفدت إىل شهران وصارت منها، وعرفت ابسم "األحالف".

 عادة اخلاوة. - 

أفرادهــا أي شــيء يتفــق عليــه كــنُب أو مــال أو  وهــو جلــوء شــخ  إىل قبيلــة أخــرى بعــد أن يــدفع ألحــد

 .(1)حىت عصا ليحميه من أي اعتداء خيرج من قبيلته

واخلــاوة: دخــول الــبالد مــن طرفهــا حــىت اخلــروج مــن الطــرف اآلخــر ألن النــاس كــانوا يف خــوف، ولكــن 

 رمحان.واحلمد هلل اآلن نذهب من شرق اململكة إىل غرهبا يف أمن وأمان وطاعة 

 دخيل.عادة ال - 

ومفادها أنه إذا ارتكب أي شـخ  خمالفـة مـا؛ ودخـل بيتًـا وشـرب فيـه القهـوة أو املـاء؛ فإنـه يصـبح يف 

محاية صاحب البيت الذي دخله، وينجو من العقاب ما دام أنه دخيل على من دخل عليه، حىت ولـو كـان 

                                                           

 .75هـ، ص1418الغامدي، صاحل بن عون هاشم. بيشة دراسة اترخيية شاملة، د/ط  (1)
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ه العــادة شــهران وختــ  هــذ (1)صــاحب البيــت هــو املطالــب ابلــدخيل، وجــرى املثــل "دخــل الــدخيل وجنــا" 

 .(2)العريضة بصفة عامة وأساسية

 عادة إعطاء الوجه أو اجلوار. -

وهـــذه العـــادة تـــدل علـــى أن  جمتمـــع قبائـــل شـــهران، صـــاحب مـــروءة ودماثـــة خلـــق واحـــرتام للكلمـــة الـــيت 

يعطيهــا لسنســان اآلخــر، فــإذا حــدث أن جلــأ أحــد األشــخاص إىل شــخ  آخــر يف قضــية مــا؛ فــإن اآلخــر 

وجهــه تعبــريًا عــن كفالتــه وضــمان األمــن واألمــان لــه أينمــا حــل أو رحــل، وهــي عــادة حيرتمهــا يعطــي لــألول 

اآلخرون، فال يُعتدي على مـن يُعطـي هـذه العـادة حـىت خيـرج مـن محـاه، وبعـد ذلـك يكـون املعطـي للوجـه يف 

يف كفالـة  ِحلًّ من محاية من محاه، ولو حـدث أن  أحـًدا خـرق ذلـك العـرف وحـاول أخـذ غره مـن غرميـه وهـو

،ويؤكـد ذلـك مـا ذكـره حممـد (3)شخ  أو عشرية معينة؛ فرمبا يعرض نفسه للقتل ممـن أعطـاه احلمايـة واجلـوار

العواجي أبنه "غالًبا" أن مجيع األفراد إذا عرفوا أن الشخ  اجلاين يف وجـه أحـد، ال يعتـدون عليـه، ويرتكونـه 

 نوات طويلة، أو يتم صلح بينهما. ، ولو بعد س(4)حىت خيرج من وجهه، و ملخذون غرهم منه

وخالصة القول أنه عندما يقـول شـخ  آلخـر أعطيتـك وجهـي، أو أنـت يف وجـه هللا و وجهـي، يعـين 

 أنين ضمنتك وأمنتك حىت تبلغ مأمنك.

وعــادة إعطــاء الوجــه مــن العــادات القدميــة عنــد العــرب، واســتمرت يف العصــور اإلســالمية املختلفــة حــىت 

عنـد عودتـه مـن رحلـة الطـائف ومـا لقيـه هنـاك مـن أذى  السرية تـذكر قصـة الرسـول  وقتنا احلاضر، وكتب

ومل يســتطع دخــول مكــة إال بعــد طلبــه اجلــوار مــن بعــض رجــال قــريش، فلــم اــريوه، "فبعــث إىل الـــُمْطِعم بــن 

                                                           

 لشيخ / عبد هللا بن علي بن عبد هللا آل سنة الزاليل الشهراين , شيخ قبيلة آل الزالل الشهرانية . ( مقابلة مع ا 1)
 .76الغامدي. مصدر سابق، ص (2)
 .98جريس، عسري دراسة اترخيية، ص( 3)
 .173العواجي، مصدر سابق، ص( 4)
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ان  وهـذا مـا يؤكــد قِـدم هـذه العــادة عنـد العـرب، واســتمرارها عنـد جمتمـع شــهر ، (1) عـدي فأجابـه إىل ذلــك...

 كعادة طيبة قل أن جندها يف أي جمتمع آخر.

 عادة طلب العفو عن اآلخرين. - 

علــى أحــد النــاس، وأراد  –لــيس فيــه حــد شــرعي  –وهــذا يعــين أن احلــاكم أو القاضــي إذا أنــزل ُحكًمــا 

املشـــايخ أو أصـــحاب احلـــق طلـــب العفـــو عـــن احملكـــوم عليـــه، ينــــزلون عنـــد صـــاحب احلـــق ويلقـــون عمـــائَمهم 

بـــني يديـــه طـــالبني العفـــو عـــن احملكـــوم عليـــه، وال ميكـــن أن تـــرد  العمـــائم والُعُقـــل علـــى الـــرءوس حـــىت وُعقَلهـــم 

يستجيب صاحب احلق ويعلن العفو، وهذه من الشهامة واملروءة اليت يعـرف هبـا الشـهرانيون والقبائـل العربيـة 

 ة .، وبعضهم يوافق على حجم الطلب وبعضهم يرفض ذلك إذا كان فيه رقب(2)بشكل عام

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ابن هشام، السرية النبوية،. (1)
 .140هريدي،عسري حتت احلكم العثماين، ص( 2)
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 املبحث الرابع

 قبائل شهران العريضة لاحلياة العامة 
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 مقدمة 

 الناحية من ذلك كان  سواءً  غريه عن متيزه اليت وخصائصه عاداته جمتمع لكل أن ؛فيه شك ال مما إن

 هذه ضبع تشاهبت وإن النواحي من غريها أو ،االقتصادية أو االجتماعية أو احلضارية أو التارخيية

 يف تانفرد قد قبائل شهران العريضة اهذ أن جند أننا إال السمات، أو اخلصائ  بعض يف اجملتمعات

 .اجملتمع ذلك عن اخلصائ  بعض

 أصالتها وموغلة اجلذور ضاربة جندها بل الظهور، حديثة النبيلة واخلصائ  السمات هذه تكن ومل

 أو األحداث تغريها ومل الشم، اجلبال رسوخ األركان راسخة بل البنيان، هشة تكن ومل العصور، أقدم منذ

 اجملتمع، هذا أبناء نفوس يف أصالةً  وزادهتا املتجددة األحداث صقلتها بل املتبدلة، الزمن لعوامل ختضع

 وحافظ واألجداد اآلابء مشاعر غذت خلقية اوقيمً  دينية مبادئ متثلها على األكيد احلرص ذلك رافق

 يف شكلت اليت املختلفة مبفرداهتا العامة حياهتا جوانب يف عليه اجتمعت وما ،اد،واألحف األبناء عليها

ومن و فإن هذا املبحث  العصور، مر على مشرقة بيضاء وصفحة الدهر، جبني يف امتأللئً  اعقدً  جمملها

ة من زراعة وجتارة وبناء مساكن وصناع العريضة شهران سوف يتناول أهم تلك املظاهر العامة لقبائل

 .وشعر
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 الزراعة  أوال:

هتتم معظم قبائل شهران العريضة كثريًا ابلزراعة، حيث يعتمدون علـى منتجاهتـا خصوًصـا التمـر؛ لـذلك 

فقد عمدوا إىل االهتمام هبا، وتوسيع املساحات املزروعة؛ مما نتج عنـه كثـرة احملاصـيل الزراعيـة وتنوعهـا، وقـد 

رة ذمــا الزارعــة الرئيســية يف بــالد شــهران فإهنــا احلبــوب )الــرب، الشــعري، الــأشــار إىل ذلــك فــؤاد محــزة بقولــه: "فأ

 .(1)أبنواعها، الدخن("،  يث أن سكاهنا يعتمدون يف مأكلهم على حمصوالهتم الوطنية

  وأهم احملاصيل الزراعية لقبائل شهران يوضحها اجلدول التايل حسب املقابالت مع شيوخ القبائل:

 هم املنتجات الزراعيةأ اسم القبيلة املنازل

ران
شه

س 
مخـي

 

 آل الرشيد
، السفرجل، احلمضياتمجيع احلبوب، اخلضار،  -

 العنب، التمر.

 احلوامض. -احلبوب أبنواعها. - آل الغمر
 احلمضيات -التمر. -مجيع احلبوب. - آل عامر

ـــــة 
بيش

 

القمح، الذرة، الشعري، احلبش، البنسل، الدجر،  - بين واهب
 ، العنبالرمان

 بين منبه
 مجيع احلبوب. -
التمور وهي: الصفري، الربين، بديرة، الصفراء،  -

 احلمراء الشكل، الربحي.
 احلبوب أبنواعها -التمور، الفواكه، اخلضار. - معاوية

 التمر، الرب، الشعري. - الرمثني
 الذرة، مجيع أنواع احلبوب. -

 ، الذرة.التمر، العنب، الرب، الشعري - بنس سلول
 مجيع أنواع احلبوب. -

 التمر، الرمان، العنب -الذرة، الشعري. - الفزع

الد 
ة بب

دح
تن

ران
شه

 

 اخلضار -النخيل. -احلبوب أبنواعها - كود
 مجيع أنواع احلبوب. - آل عجري
 )الرب، الشعري، الذرة(. مجيع احملاصيل  الزراعية. - بين سامة

                                                           

 . 80(  محزة ،فؤاد ، رحلة يف عسري، ص1)
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 هم املنتجات الزراعيةأ اسم القبيلة املنازل

وب، الفواكه، الرمان، احلمضيات، مجيع أنواع احلب - آل الزالل
 اخلضار.

الذرة، الرب، الشعري، البلسن، مجيع اخلضار، الفواكه  - آل احلجاج
 الصيفية.

يعرى 
والقاعة، 

تندحة، بيشة 
 شهران

 انهس
 احلبوب أبنواعها )ذرة، بر، شعري( -
التمر)الصفري، الربين، التمر الدقل، التمر الصفراء،  -

 التمر احلمراء(

 
مرك

بن 
ز  شبل

ه
 اخلضار أبنواعها -التمر. -الرب، الشعري، الذرة - بين جباد 

 اخلضار أبنواعها. -احلبوب أبنواعها. -التمر. - بين قحافة

ران
شه

ف 
شع

 

 اخلضار -العدس، الفواكه. -الشعري، القمح، الذرة - بين مالك

 آل سرحان
 الفواكه أبنواعها. -احلبوب أبنواعها. -
 ا، الزيتوناخلضار أبنواعه -

 بين جابرة
 مجيع أنواع احلبوب. -
 الرب، الشعري، احلبش، العدس، الفواكه، اخلضار -

الرب، الذرة، الشعري، البلسن، الفواكه، احلبوب  - آل القرعاء
 أبنواعها، اخلضار

 اخلضروات -مجيع احلبوب، الفواكه. - آل املسقى

ران
شه

مة 
هتا

 

 احلبوب أبنواعها، الدخن، احلنطة، الذرة، السمسم. احلقو
 الدخن، البلسن، الذرة اجلهرة

بين ماجور من بين 
 العدس، احلنطة احلمر. الدخن، الذرة، البلسن. مالك شهران

 
 
 لنجوم الزراعية. ا

ول زراعـي لقبائل شهران مواسم يعرفوهنا، وهلا أمساء ودالالت يستدلون هبا على بداية احلراثة لكل حمصـ

 منها:

 جنم اجلبهة: يتكون هذا النجم يف عرف بعض املزارعني من أربعة جنوم وعند ظهوره يقطف التمر. -1
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وهو يكون يف اجلهة اجلنوبية ويظهر يف الشتاء وفيه يشتد الربد وتشـعول اإلبـل  جنم سهيل: زراعة الذرة، -2

 وهتيج الفحول

اخلريـف ويسـمى أحيـااًن بــ)السبع( لكونـه يتـألف مـن سـبعة جنـوم جنم الثرايء: يطلق عليه البعض جنم ثراي  -3

جنــوم تشــرق مــن وعنــد ظهــوره تبــدأ زراعــة الــذرة الــيت يســميها الــبعض ابخلريــف، وهــذه النجــوم الســبعة 

وهــي مربعــة: أربــع جنــوم وثالثــة يف اخللــف. أم ــا الثــراي فهــي  ،الشــمال الشــرقي وتغــرب يف الشــمال الغــريب

اخلريـف وتشـرق وتغـرب ولكـن  مـدارها خيتلـف مـن موقـع آلخـر. وسـوف أعـرض جمموعة جنوم تظهر يف 

 صورًا للنجوم اليت فوق شهران ابالستعانة ببعض الفلكيني املختصني.  -الحًقا-

 جنم الذراع: عند رؤيته يعتقدون حلول موسم زراعة الذرة البيضاء. -4

 صيف هبذا النجم.سعد السعود: يف بعض األجزاء التهامية يسمون وقت زراعة ال -5

 (1)الشب: زراعة الشتاء. -6

ولقــد كــان العــرب يف العصــور اجلاهليــة واإلســالمية املختلفــة مــن أفضــل العــارفني مبواســم وفصــول الســنة 

 . (2)واألوقات اجليدة للزراعة وما يتعلق ابألمطار والنجوم وغريها

ت يف الثقب األول زرع أو فإذا جاء ،وبعضهم حيفر حفرًا يف موقع بيِته و يثقب لدخول الشمس

ويف  ،والثقب الثاين يزرع أو حيصد.. وهكذا؛ ألن  الشمَس هلا مداٌر يف الصيف تتحول إىل الشمال ،حصد

 الشتاء تتحول إىل اجلنوب وكذلك القمر.

 

 

                                                           

 ( مقابالت مع شيوخ قبائل شهران العريضة . 1)
 . 135( جريس، عسري دراسة اترخيية، ص2)
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 األسواق التجارية، أنواعها ووظائفها: اثنيا:

علــى الــرغم مــن كثرهتــا وتنوعهــا إال  أن  و  ،هنــاك كثــري مــن األســواق الــيت تقــام يف ســاحات املــدن والقــرى

هــذا  األســبوع، وكــانالغالــب عليهــا هــو نظــام األســواق األســبوعية. الــيت كانــت تقــام يف يــوم معــني مــن أايم 

النــوع مــن األســواق أكثــر شــهرة وذيوًعــا، الســيما يف املــدن والقــرى الصــغرية، فكــان لكــل قبيلــة أو عشــرية ... 

ليــوم الــذي يقــام فيــه "ســوق اجلمعــة، ســوق الســبت، ســوق االثنــني ..."، ويســمى اب ،ســوق يقــام يف أرضــها

وهكذا نسبة إىل اليوم الـذي يقـام فيـه السـوق مـن كـل أسـبوع. ومل تكـن وظيفـة األسـواق تقتصـر علـى مزاولـة 

 وأغلــب .واإلرشــادالبيــع والشــراء، وإمنــا كــان النــاس يتــداولون فيــه اآلراء، ويتنــاقلون األخبــار، ويــتم فيــه الــوعظ 

األســواق يكــون فيهــا مكــان مرتفــع يســمى بـــ)الراية( يســتخدم للــوعظ أو اإلعــالن مــن فوقــه عــن خــرب معــني، 

ويــذكر أن أهــل هتامــة والســراة كــانوا يســتخدمون مثــل هــذا املكــان يف رفــع العلــم األبــيض ملــن فعــل أمــرًا محيــًدا 

يــِف ابلتزاماتــه حنــو عشــريته، أو وينوهــون بفضــله، وقــد يرفعــون علًمــا أســوًدا ملــن غــدر، أو مل  ،يشــكره النــاس

 .(1)غريهم

والســوق الواحــد يكــون يف مكــان حمــدد مــن أرض القبيلــة وقــد عرفــت األســواق املتخصصــة، حيــث كــان 

الســوق الواحــد يضــم عــدة أســواق، كــل منهــا قــائم بذاتــه علــى بيــع وشــراء ســلعة معينــة، فكــان هنــاك ســوق 

 . (2)غراض أخرى متنوعةللحبوب، وآخر للماشية، واثلث للرب، وغريها لبيع أ

وقــد تــوافر يف هــذه األســواق الكثــري مــن الســلع احملليــة كــاحلبوب أبنواعهــا، والصــناعات اليدويــة املتنوعــة  

كأدوات الزراعة، والتجـارة، واحلـدادة، واملنسـوجات، واجللـود أبنواعهـا وغريهـا. وغالبًـا مـا كانـت تصـدر هـذه 

ة يف أرض هتامـة والسـراة، وذلـك لتـوفر الزراعـة عنـدهم، أمـا أهـل السلع من احلواضر واملراكز احلضارية املتعدد

                                                           

 . 370( جريس، دراسات، مصدر سابق، ص1)
 ( جريس، دراسات. 2)
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اإلبــــل، األبقــــار،  مثــــل:الباديــــة واألرايف فكــــانوا يتــــاجرون يف بعــــض احليــــواانت األليفــــة الــــيت توجــــد لــــديهم 

 األغنام، املاعز، كما كانوا يتاجرون يف منتجات تلك احليواانت مثل : السمن، الزبدة، األصواف، اجللود. 

عد اخلضـروات والفواكـه مـن السـلع املهمـة الـيت تـوافرت عنـد أهـل هـذه الـبالد نظـرًا لكثـرة زراعتهـا كما ت

وخصـــوبة أراضـــيها ...، وملق يف مقدمـــة هـــذه الســـلع: الكـــروم علـــى أنواعهـــا، والرمـــان واللـــوز، عـــالوة علـــى 

 . (1)بعض السلع األخرى كالسمن والعسل

بيشـة، وجـرش، وجنـران ونوهـت  مثـل:ات يف بالد شهران كما ذكر شيوخ قبائل شهران أن وفرة املزروع

ـــة بتمـــور بيشـــة ...  ـــة علـــى شـــهراهتا الزراعي بعـــدد مـــن مـــواطن وفـــرة الفواكـــه والتمـــور هبـــا، وأشـــادت هبـــا دالل

 وجودهتا. 

 .عملةال اثلثا:   

ثـرت بكـل إن مما ميكن اجلـزم بـه أن قبيلـة شـهران العريضـة مل تعـش مبعـزلع عـن العـامل احملـيط هبـا، حيـث أ

، وكثــرة -الربيــة والبحريــة -احلكومـات املتعاقبــة عــرب اترخيهــا الطويــل، نظــرًا ألمهيــة موقعهــا علــى طريــق التجــارة 

وتنـــوع منتجاهتـــا املشـــهورة واملطلوبـــة، وكـــون بعـــض رجاالهتـــا قـــد لعبـــوا أدوارًا حقيقيـــة عـــرب العصـــور املختلفـــة، 

ـــع البلـــدان ـــة  فـــأثرت وأثـــرت وســـرى عليهـــا مـــا يســـري علـــى مجي ـــادالت التجاري األخـــرى يف التعـــامالت والتب

وغريهــا، ومتاشــت مــع كــل املســتجدات الــيت تطــرأ علــى الســاحة العربيــة وخاصــة جنــوب اجلزيــرة العربيــة، ومــن 

خالل استقصائنا لطريقة البيع والشراء والتبادالت التجارية لقبائل شـهران بـني بعضـها الـبعض أو مـع غريهـا، 

حيــث كانـــت مـــن أهــم وســـائل التعامـــل انـــت األداة الرئيســـية يف البيــع والشـــراء، وجــدان أن عمليـــة املقايضــة ك

فاستعاضـوا  ،التجاري، وقد جلأ إليها التجار إلبـرام الصـفقات التجاريـة نظـرًا لقلـة العملـة الذهبيـة يف أسـواقهم

املقايضـة، وقــد  هبـا عـن النقـد، وكـانوا يعمـدون إىل تقـدير قيمـة البضـائع ابلـداننري الذهبيـة عنـد إمتـام إجـراءات

                                                           

 . 377-375( جريس، دراسات، مصدر سابق، ص1)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



297 
 

مشلــت املقايضــة كــل أنـــواع الســلع املتبادلــة يف األســواق. وقـــد نــ  ابــن جبــري علـــى شــيوع املقايضــة كوســـيلة 

للتعامل التجاري أساسية بني جتار السروات وأهل مكة بشـكل صـريح فيقـول: "ومـن العجـب يف أمـر هـؤالء 

وإمنـــــــا يبيعونــــــه ابخلـــــــرق والعبـــــــاءات  املــــــائرين أهنـــــــم ال يبيعــــــون مـــــــن مجيـــــــع مــــــا ذكـــــــرانه بــــــدينار وال بـــــــدرهم،

 .(1)والشمل..."

ومن خالل املقابالت اليت أجريناها مع زعماء ومشايخ قبائل شهران حول العملة اليت كانـت تسـتخدم 

يف قبـــائلهم وجـــدانهم قـــد أمجعـــوا علـــى بعـــض العمـــالت، وهـــي: الفرنســـي، واجلنيـــه العـــريب، واملـــريي، والـــرايل 

  التايل:كما هو موضح ابجلدول   العريب، و الرايل السعودي.

 

 أهم أنواع العمالت سم القبيلةا املنازل

ران
شه

س 
مخـي

 
 آل الرشيد

 ي، اجلنيه العريب، املريي، العريب.نسا: الفر قدميً 
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 اجلنيه الذهب، الرايل العريب. ،ينسالفر  :اقدميً  آل الغمر
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 ينسا: الفر ميً قد آل عامر
 ا: الرايل السعوديحديثً 

ران
شه

شة 
بي

 

 املريي. ،ينسا: الفر قدميً  بين واهب
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 العريب اجمليدي. ،ينسا: الفر قدميً  بين منبه
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 الرايل العريب. ،ينسا: اجمليدي، الفر قدميً  معاوية
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 العريب، اجلنيه، املريي الرتكي. ،ينسا: الفر قدميً  الرمثني
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 ي.نسا: الفر قدميً  بنس سلول
 ا: الرايل السعوديحديثً 

                                                           

 . 383( جريس، دراسات، مصدر سابق، ص1)
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 أهم أنواع العمالت سم القبيلةا املنازل

 املريي، العريب. ،ينسا: الفر قدميً  الفزع
 ا: الرايل السعوديحديثً 

ران
شه

الد 
ة بب

دح
تن

 

 املريي. ،ينسا: الفر قدميً  كود
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 ا.العزيز قدميً  جنيهات عبد ،ينسا: الفر قدميً  آل عجري
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 العريب. ،ينسا: الفر قدميً  بين سامة
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 املريي، العريب. ،ينسا: الفر قدميً  آل الزالل
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 اجلنيه، العريب. ،ينسا: الفر قدميً  آل احلجاج
 الرايل السعودي ا:حديثً 

يعرى 
والقاعة، 
تندحة، 
 بيشة شهران

 ي.نسا: املريي، الفر قدميً  انهس
 ا: الرايل السعوديحديثً 

شبل
ن ه

كز ب
مر

 
 ي.نسا: املريي، العريب، الفر قدميً  بين جباد

 ا: الرايل السعوديحديثً 

 ينسا: املريي، العملة العربية، الفر قدميً  بين قحافة
 ا: الرايل السعوديحديثً 

ران
شه

ف 
شع

 

 ينسا: املريي، العريب، الفر قدميً  بين مالك
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 ي.نس: املريي، الفر قدميًا آل سرحان
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 ينسا: املريي، الفر قدميً  بين جابرة
 ا: الرايل السعوديحديثً 

 آل القرعاء
 ينسا: املريي، الفر قدميً 
 ا: الرايل السعوديحديثً 
 

 اجلنيه الفضة. ،ينسا: الفر قدميً  آل املسقى
 ا: الرايل السعوديحاليً 

مة 
هتا ران
شه

 

 ينسا: املريي، الفر قدميً  احلقو
 ا: الرايل السعوديحديثً 
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 أهم أنواع العمالت سم القبيلةا املنازل

 ي.نسا: املريي، الفر قدميً  اجلهرة
 ا: الرايل السعوديحديثً 

بين ماجور من 
 بين مالك شهران

 ي.نسا: املريي، العريب، الفر قدميً 
 : الرايل السعودياحديثً 

 
 

 رابعا : بناء املنازل واملساكن.

ميكــن تقســيم املنــازل يف بــالد شــهران إىل قســمني حســب الطبيعــة اجلغرافيــة للمنطقــة، ففــي اجلبــال تبــ  

املنـــازل ابألحجـــار علـــى القمـــم واملرتفعـــات، وحـــول املنـــاطق الصـــخرية لغـــرض الـــدفاع واألمـــن، )وكانـــت بـــالد 

صــون احلربيــة. حيـث انتشــرت يف بــالد شـهران كافــة، ومل تكــن ختلـو مدينــة أو قريــة شـهران مليئــة ابلقـالع واحل

مـــن قلعـــة أو حصـــن مملـــوء ابلـــزاد والعتـــاد واملـــاء( الســـتخدامها وقـــت احلـــروب للـــدفاع واملنـــاورة، منهـــا: قصـــر 

شـــهران، وقصـــر آل فاهـــدة، وقصـــر آل الـــذيب، قلعـــة ابـــن شـــكبان، قصـــبة جلـــل ومـــل، قلعـــة كركمـــان، قلعـــة 

 اء، قلعة بيشة، قلعة املوردة، وقالع وحصون كثرية جًدا يف بالد شهران .امليث

 أما طريقة بناء البيوت الطينية فغالًبا ما يكون على شقني:  

الشق األول : أن يكـون املنــزل مبنيًـا يف األسـاس ابحلجـارة، وابرتفـاع يـرتاوح مـن املـرت إىل املـرتين، و  -

 يستكمل بناء اجلدر ابلطني. 

 لثاين : أن يشيد البيت يف األساس من الطني .....الشق ا -

ومــن خــالل املقــابالت الــيت أجريتهــا مــع مشــايخ شــهران ورجــاهلم وشــعرائهم، جنــد أن هــذه القبائــل قــد 

ضــمت عــدًدا كبــريًا مــن القــالع واحلصــون، الــيت ال زال معظُمهــا شــاهًدا حيًّــا علــى اهتمــام أبنــاء هــذه القبائــل 

 ها الواقع الذي عاشوه .وحاجاهتم امللحة اليت فرض

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



300 
 

 جدول يوضح القالع واحلصون عند قبائل شهران العريضة حسب املقابالت مع مشائخ قبائل شهران.

سم ا املنازل
 القصور القصب احلصون القالع القبيلة

مخيس 
 شهران

آل 
 الرشيد

 قلعة املوردة.

 قلعة إذاللة.
 قلعة نعمان.
 قلعة الرونة.
قلعة بن 
 سحمان

 قلعة الوقبة.
قلعة طيب 

 االسم
قلعة بن 
 محدان.

 قلعة املثناة.
 قلعة آل مطري.
 قلعة اخللصة.

 قلعة آل راشد.
 قلعة عتود.

 قلعة الشرف.

  
يوجد يف كل قرية من 
قرى آل الرشيد قصر 

 وقصبة.
القصر لتجمع 

املقاتلني، والقصبة 
 للسبور أي املراقبني.

آل 
    قلعة آل الغمر الغمر

آل 
 عامر

 قلعة آل عبد
    اهلادي

بيشة 
 شهران

بنو 
 واهب

 قلعة الثغر.
قلعة بسها يف 

 املروة.
قلعة أم 
 الذايب.

   

بنو 
 منبه

قلعة بين منبه 
    الكبرية.

 معاوية
 قلعة احمللف.
 قلعة احلصن.
قلعة القاع 

 ابحليفة.
 قلعة حارب

   حصون املدراء

 الرمثني
 قلعة مرخان.

قلعة بن 
 شكبان.

 قلعة الصبيحي.
 ن عياف.قلعة ب

 قلعة منيع.

   

بنو 
 سلول

قلعة النقيع 
 القد .

 
 

   

  الفزع
حصن أم 

 حصني.
 حصن بن عامر.
 حصن املصعبني

  

تندحة 
ببالد 
 شهران

ـــود
ك

 

 قلعة الكركمان.
 قلعة الثغر.
 قلعة رغوة.
 قلعة امليثاء.

   

آل 
 عجري

 قلعة آل يزيد.
 قلعة آل عبود.

قلعة آل 
 حسان.

   

بنو 
 سامة

 لعة آل زاحم.ق
قلعة آل 
 شغلوت

 قلعة آل حيىي.
قلعة آل 
 شبيف.

   

آل 
 الزالل

قلعة بن 
 سنة)مشرفة(

 قلعة آل الزالل.
قلعة آل 
 القطف.

   

آل 
    قلعة حجاج احلجاج

يعرى 
والقاعة، 
تندحة، 
بيشة 
 شهران

 انهس
 قلعة آل قريين.
 قلعة آل عمر.
 قلعة جرمان.

  
 قصر بن اجليزاء.
 .قصر آل فاهدة
 قصر بن رويبع.
 قصر الدالجنة.
 قصر بن جرمان.
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سم ا املنازل
 القبيلة

 القصور القصب احلصون القالع

شبل
ن ه

   ب
ركز
م

 

بنو 
 جباد

قلعة آل 
 هشبل.

قلعة آل 
 جلبان.

قلعة إبر  
 احلتارشة.

 قلعة شفان.
قلعة روخان 

 احلتارشة.
 

   

بنو 
 قحافة

 رة.ققلعة الش
 قلعة بن لدنة.
 قلعة بن واكد.
 قلعة قحافة.
 قلعة مشرف.
 ري.قلعة آل مغ

   

شعف 
 شهران

بنو 
 مالك

 قلعة املالكي.
قلعة ابن 

 مخوط.

 
يوجد هبا 
عدد من 
 القصب.

 

آل 
 سرحان

قلعة آل 
 سرحان.

 قلعة ابن اثبت.

 
يوجد هبا 
عدد من 
 القصب.

 

بنو 
 جابرة

 قلعة جابر.
 قلعة بومحاد.

أكثر من  
 قصبة. 120

 

آل 
 القرعاء

قلعة وقصة 
    القرعاء.

آل 
 املسقى

 خلارجة.قلعة ا
  قلعة الدوارة.

ما يقارب من 
  قصبة. 60

هتامة 
 شهران

قلعة ماغ   احلقو
    الكبرية.

 اجلهرة 
قلعة جبل 

 املثوبة.
 قلعة مجامة.

قصبة جبل  
  وعل.

بنو 
ماجور 
من بين 
مالك 
 شهران

 قلعة الفطيحة.
 قلعة رمثة.
 قلعة العل.

 قلعة الظهرة.

   

 
 

 .يرهاصناعة األسلحة وتطو خامسا :  

أما ابلنسبة لألسلحة؛ فإن الشـهرانيني حريصـون دوًمـا علـى تطـوير أسـلحتهم وصـنعها منـذ القـدم، وقـد 

صــنعوا يف كــل عصــر مــا حيتاجونــه مــن أســلحة بــدًءا ابلســيوف واخلنــاجر، كمــا امتلكــوا أقــوى اجليــاد العربيــة 

غــالبيتهم مســلحني ابلبنــادق  وأفرســها، وانتهــاًء بتســلحهم ابلبنــادق ذات الفتيــل، ومــع تطــور األســلحة أصــبح

احلديثــة ذات املــدى الطويــل، ممــا كــان لــه األثــر البــالغ يف إرابك القــوات العثمانيــة، أمــا كيفيــة عــن امــتالكهم 
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لألســلحة؛ فنجــد أن  الشــيخ مل يكــن هــو املســؤول عــن تســليح املــواطنني، وإمنــا يتوجــب علــى كــل مــواطن أن 

ارة عــن بندقيــة )إضــافة إىل السـالح األبــيض مثــل الســيف يشـرتي ســالحه بنفســه، والـذي عــادة مــا يكــون عبـ

واجلنبية واخلنجر والشفرة(، ومل خيرج عن هذا النمط إال اإلدريسي عند ما قام بتوزيـع السـالح علـى املـواطنني 

 .(1)ليك ون منهم جيًشا شعبًيا موالًيا له من جهة، وليستميل قلوهبم من جهة أخرى

هــذه األســلحة وأنواعهــا وأمهيتهــا ابلنســبة لســكان قبائــل شــهران، فإننــا  وإذا مــا أردان إلقــاء الضــوء علــى

جنــد أهنــا حظيــت أبمهيــة كبــرية لــديهم، ســواًء مــا كــان منهــا ســالًحا أبيًضــا أو انراًي، أو مــا كــان يســتخدم يف 

مناسـبة املاضي البعيد أو احلاضر القريب؛ إذ ال ينتقل الرجل منهم مـن مكـان إىل آخـر، لـياًل أو هنـارًا، أو يف 

إال ومعــه جنبيتــه، أو مــا ينــوب عنهــا كــاخلنجر الصــغري )مضــيه( ... ويتوشــح الرجــل بعــض األســلحة الناريــة،  

 .(2)كاملسدسات أو البنادق

 من خالل مقابالت شيوخ هذه القبائلجدول يوضح أنواع السالح لدى قبائل شهران العريضة 

 أهم أنواع األسلحة القبيلة اسم املنازل

ران
شه

س 
مخـي

 

 آل الرشيد
الرمح، السيف، الدرع، البيضة، الدبوس، السيك، املخطاف، -

اخلنجر، الصمع، الذريع، املريي، الفتيل، اهلطف، املعشر، امللبس، 
 .النبوت، البرتزي الروسي 

 السيف، الرمح، اهلطفاء، العصملي، أم إصغرية، أم كرار آل الغمر

درع، املريي، العصملي، السيف، الرمح، الشلفة، اخلنجر، ال آل عامر
 اهلطفاء، املعشر، الصمعاء

ران
شه

شة 
بي

 

 بين واهب
السيف، السهم، الرمح، الصعماء، اهلطفاء، النبوت، الفتيل، 

 املقمع.

السيف، اخلنجر، الرمح، الدبوس، الدرع، البيضة، الفتيل، املقمع،  بين منبه
 الشرفا، العصملي

                                                           

 .112م، ص 1987هـ/1407هـ ( دراسة اترخيية،ممطبوعات اندي أهبا األديب،1289 -1249عسريي، علي أمحد عيسى ،عسري) (1)
 .72جريس،عسري دراسة اترخيية، ص (2)
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 أهم أنواع األسلحة القبيلة اسم املنازل

الصمع، اهلطف، املقمع،  السيف، الرمح، الدرع، البيضة، معاوية
 الشرف، املريي

السيف، الرمح، الدرع، اخلنجر، الدبوس، الذريع، العصملي،  الرمثني
 املقمع، الفتيل، الصمع، اهلطف، أم كرار 

السيف، الرمح، الدرع، البيضة، الصمع، اهلطف، املقمع،  بنس سلول
 الشرف، املريي.

 فتيلالرمح، الدرع، املقمع، اهلطف، ال الفزع

ران
شه

الد 
ة بب

دح
تن

 

السيف، اخلنجر، الذريع، املقمع، الصمع، اخلميس، السالح  كود
 األبيض جبميع أنواعه

الرمح، اجلنبية، اخلنجر، الدرع، السيف، الدبوس، اهلطفاء،  آل عجري
 العصملي 

 بين سامة
السيف، الرمح، الدرع، البيضة، اخلنجر، البنادق القدمية، 

 ،املعشر احلديديالعصملي، اهلطفاء

 الرمح، السيف، الدرع، البيضة، العصملي، الفتيل، الرويس، اهلطفاء آل الزالل

الرمح، السيف، سدالعود، الدرع، البيضة، اهلطف، املريي،  آل احلجاج
 العصملي، اجلنايب، اخلناجر القدمية

يعرى والقاعة، 
تندحة، بيشة 

 شهران
 انهس

اخلنجر، السيك، اهلطف،  الرمح، السيف، الدرع، اجلنبية،
 املعشر، الصمعاء أم ركبة، السواري، النيمس )سالح انري(

 

ران 
شه

ي 
واد

بل"
هش

بن 
"

 

 الرمح، السيف، الدرع، الفتيل، املعمع، النبوت، الصمع بين جباد

 السيف، الرمح، الدرع، السيك، اخلنجر، الصمع، اهلطف، الفتيل بين قحافة

ران
شه

ف 
شع

 

 لسيف، الدرع، البيضة، النبوت، املعشر، اهلطفاء، الفتيلالرمح، ا بين مالك

 الرمح، الدرع، السيف، اخلنجر، املعشر، اهلطفاء، الفتيل آل سرحان

السيف، الرمح، اخلنجر، اجلنايب أبنواعها، الذريع، احلشفاء،  بين جابرة
 اهلطفاء، النبوت، املعشر، أم اتج، البلجيك 
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 أهم أنواع األسلحة القبيلة اسم املنازل

خلنجر، الذريع، املعشر، السيك، اهلطفاء، الرمح، السيف، ا آل القرعاء
 السواري، أم جنة.

الرمح، السيف، الدرع، البيضة، العصملي،  آل املسقى
 اهلطف،النبوت،الصباعية

ران
شه

مة 
هتا

 

السيف، الدرع، الرمح، اجلنبية، السيك، املرت، اهلطفاء،  احلقو
 العصملي، النبوت، الصباعية

، الفدارة، البنادق أبنواعها النبوت، الرمح، السيك، املعبدة اجلهرة
 العصملي، اهلطف، املقمع، املعشر

بين ماجور 
من بين مالك 

 شهران

السيف، الرمح، الدرع، اخلنجر، اجلنبية، السيك، اهلطفاء، 
 النبوت، املرت

 

 شعر شهران 

والدمينة أمُّه. واسم  ،ابن الدمينة عبد هللا ،ابن الدمينة شاعر قبائل شهران يف العصر األموي والعباسي

إسالميًّا، ونسيُبه  ينة أاب السري، وكان شاعرًا فحاًل أبيه ُعبيد هللا، أحُد بين عامر بن تيم هللا. ويك   ابُن الدم

  :من أرقِ  النسيِب وأحاله. وقد أنشد ميدح قبيلته خثعم قائاًل 
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ـــــــــــــــــــــــــــــوِديَم  َســـــــــــــــــــــــــــــلْ َأالَ ايَ  ـــــــــــــــــــــــــــــاختُْ (1)ُع  ربِيَن
 

 ؟!ُدِقيَناِك َواْصـــــــــــــــــــــدَ ِضـــــــــــــــــــــنَي َوْعـــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــىَت متُْ  
ـــــــــــــــــــــــــــــ ِتيِن َصـــــــــــــــــــــــــــــر مْ  َوِإنْ    يلِ ِل َوْصـــــــــــــــــــــــــــــفَِلمْث

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا َرمج ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــِإذَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُت اِبلَغْي  وانَ ِب الظُُّن

 يـَُعـــــــــــــــــــــــا َ  َد ِســـــــــــــــــــــــر ِِك أَنْ ا ِعْنـــــــــــــــــــــــأَِمينًـــــــــــــــــــــــ/ 
 

 َضـــــــــــــــــــــِنيَنا (2)اَحِصـــــــــــــــــــــرً  ِتينَدعْ تَـوْ ا اْســـــــــــــــــــــمبَـــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــالَ   ـــــــــــــــــــــــــِمثْ  َف ـــــــــــــــــــــــــ يِل  اين يـَُعل ـــــــــــــــــــــــــُل اِبأَلَم

 
تْـ أْ َقى ِبَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــُيْســــــــــــــــــــــــــــــــــــ َوالَ  

ُ
 َرِفيَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس امل

 يـَُواِفُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َخِليــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ  يلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوالَ ِمثْ  

 
 (3)َمَود تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه فـُنُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانَ  انَــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ا كَ ذَ إِ  

ـــــــــــــــــــَفَســـــــــــــــــــلْ   ـــــــــــــــــــالر  (4)اءِ ُل َشـــــــــــــــــــَمى ِمْث  ِل ِإال  ْم

 
 (5) الرُبِيَنــــــــــــــــــــــــــايَ ا ومــــــــــــــــــــــــــا ُحلِــــــــــــــــــــــــــَذَوائِبَـَهــــــــــــــــــــــــــ 

 اَهــــــــــــــــــــِط ِمنْـ املِـــــــــــــــــــرْ  ا يف ابِيًــــــــــــــــــــرَ (6)اًصـــــــــــــــــــَوِدعْ  

 
ــــــــــــــــــــــوُحْســــــــــــــــــــــ  ِفيَناَن الــــــــــــــــــــــد لِ  َوالَكْع  َب الــــــــــــــــــــــد 

 اَصـــــــــــــــــــِبيًّ  ِضـــــــــــــــــــعْ تـُرْ  ِب ملَْ َحَصـــــــــــــــــــاُن اجلَْنـــــــــــــــــــ 

 
 َجِنينَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ حتَْ  َها َوملَْ يـَيْـ بِثَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  

 ُزَجـــــــــــــــــــــاجع  ًى يف َوَمـــــــــــــــــــــا َعَســـــــــــــــــــــٌل ُمَصـــــــــــــــــــــف   

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربِيَنا   :بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاحع لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ةع لِلش 

 
ـــــــــــــَب َموْ طْ أبَِ  ـــــــــــــَي ـــــــــــــقِ ِهًن ـــــــــــــن رِي ـــــــــــــلْ (7)ا ِم  َمىَس

 
ــــــــــــــــــــــــــــــاِمرينَ ِإذَ    اا َعَصــــــــــــــــــــــــــــــَب الَكــــــــــــــــــــــــــــــَرى اِبلس 

 

                                                           

 .37( أشار فوق الكلمة إىل رواية أخرى، هي: "ُعوِجي"، وهي توافق َما ورد يف نشرة اهلامشي، ص 1)
ابلعطاء، إذا كان ممسًكا خبياًل. انظر: لسان العرب، مادة )حصر(. واملع : إنين خبيل وضننٌي أبن أفشَي سر ك،أو  ( يـَُقاُل: َرُجٌل َحِصرٌ  2)

 أبوَح به ألحدع.
 ( "فـُُنوان": مفردها: فن، والفنُّ: الضرُب ِمن الشيء. انظر: لسان العرب، مادة )فنن(. 3)
 : "شاة".37( يف نشرة اهلامشي، ص 4)
 مجع بـَُرة، وهو اخللخال. انظر: لسان العرب، مادة )بري(. يريد: إن ساَقها ممتلئة حىت ال يكاد يتحرك فيها اخلُلخال. ( الرُبِين: 5)
( الــد ع : الكثيــب ِمــن الرمــل اجملتمــع، واســتعرَي هنــا للداللــة علــى عجيزهتــا، يـَُقــاُل: هلــا كفــٌل كــدع  النقــا. انظــر: أســاس البالغــة؛ واتج  6)

  (.العروس ، مادة )دع
 : "رِيح".37( يف نشرة اهلامشي، ص 7)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



306 
 

   

ـــــــــــــــــــــــــ بِـــــــــــــــــــــــــالَ  ـــــــــــــــــــــــــافْ  ال  مع بِـــــــــــــــــــــــــِه إِ ِعْل  (1)اِتياًق
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء َمنْ َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ   َُتَأمِ ِليَن
 ظَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر امل

عْ  أَيُـَّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأالَ ايَ  
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ َفْخــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امل  ارً َت

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َُك الَيقيَن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  َأالَ أَُخ  (2)َهُل

 ُتَصـــــــــــــــــــــــــــدِ قْ  َت َوملَْ َفَخـــــــــــــــــــــــــــرْ  فَِإن ـــــــــــــــــــــــــــَك ِإنْ  
 

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِديَثَك آي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِِليَناَح  ًة لِلس 
 

ــــــــــــــــــــرْيِ َفَخــــــــــــــــــــرْ  ِوإن ــــــــــــــــــــَك ِإنْ   ءع  َشــــــــــــــــــــيْ َت بَِغ
 

بْ تـَـــــــــــــــــــــــــــــُردُّ بِـــــــــــــــــــــــــــــِه َحـــــــــــــــــــــــــــــدِ  
ُ
 ِطِلينَــــــــــــــــــــــــــــــايَث امل

 َمــــــــــــــــــــــــــــــــــىِت نـُعْ ايَ َعمع آَ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــِإن  خِلَــــــــــــــــــــــــــــــــــثْـ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــ  ُــــــــــــــــــــــــــــارَ أََم  ينَــــــــــــــــــــــــــــاا ُمبِ ورً اِت اهلُــــــــــــــــــــــــــــَدى ن
ــــــــــــــــــــــــــــــنْ /  ــــــــــــــــــــــــــــــرَاانَ  أَنْ  ِت َرب ِــــــــــــــــــــــــــــــكَ ايَ آَ  َوِم  تـَ

 
ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــَكَنِة الَقبَ مبَْس ِـــــــــــــــــــــــــــِل َم  اَرِضـــــــــــــــــــــــــــينَ  اائ

ــــــــــــــــــــــــــَرى مَ  َوِإن ــــــــــــــــــــــــــَك ِإنْ    اريً ا َفِقــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــتـَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــوْ ين  يُف َغـــــــــــــــــــــــــــــُيِضـــــــــــــــــــــــــــــ   اَخرِيَنـــــــــــــــــــــــــــــآَ  مع  قـَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَاانَ  يف  َوِإن  اجلَـــــــــــــــــــــــــــــــــاَر يَنُب  ثـَ

 
 الِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرى لِلن ازِلِيَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل ابِ ونـُعْ  

ـــــــــــــــــــــوْ اِحَب رَْكـــــــــــــــــــــُنَصـــــــــــــــــــــ  لَـــــــــــــــــــــنْ ِوإان     مع َب قـَ
 

ــــــــــــــــــــــجْ حَ َوالَ َأْصــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ نع اَب ِس ــــــــــــــــــــــَم  اا َحِييَن
 نَـــــــــــــــــــــــــــــــــاتَـَرقْـ افْـ  ا ِإال  ِلطُـــــــــــــــــــــــــــــــــوا بِنَـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ فـََيخْ  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  ِهمْ َعَل  ِضــــــــــــــــــــــــــــــــــليَنااَحِة ُمفْ اِبلس 

ـــــــــــــــــــــــــــــنْ    اتع َكَمـــــــــــــــــــــــــــــِت َرب ِـــــــــــــــــــــــــــــَك حمُْ ايَ آَ  َوِم
 

ــــــــــــــــــاَموَ   ــــــــــــــــــْســــــــــــــــــرِ دُ  اثِــــــــــــــــــَل َم  (3)يَناِســــــــــــــــــا نُ َن َوَم
 

                                                           

 : "افتيااًت".37( يف نشرة اهلامشي، ص 1)
 : "هُلم  إيل  ُأْخربَك اليقينا".38رواية الشطر يف نشرة اهلامشي، ص ( 2)
 أي: إن هذه اآلايت والفضائل ابقيٌة يف قوِمه خثعم مل تدرس ومل تُنَس. ( 3)
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ــــــــــــــــوَ  ِمــــــــــــــــنْ  زُ َمَغــــــــــــــــارِ   ِكــــــــــــــــالبع   اِرَس ِمــــــــــــــــنْ فـَ
 

 (1)َتِكيَناَن َوَيْشــــــــــــــــــــــــــــــــرَتِفْ يـَْعــــــــــــــــــــــــــــــــ روع َوَعْمــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــثْـ ي  أِبَن  احلَـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ َخ  مْ هُ اَدَرتْـ َعَم َغ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــيالً َحــــــــــــــــــــــــــــــدُُّهمْ    (2)اِضــــــــــــــــــــــــــــــِعينَ ُمَتَضعْ  َكِل
ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــلََي ـــــــــــــــــــــــــالابً تـَلْ ٌر امِ ايلَ َع  َحـــــــــــــــــــــــــى ِك

 
ـــــــــــــــــــــــى جُ    (3)تَِلينَـــــــــــــــــــــــاُســـــــــــــــــــــــوا ُمؤْ دع َولَيْ ْهـــــــــــــــــــــــَعَل

ــــــــــــــــــــــــوَكــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــاَقيْـ تَـ َحــــــــــــــــــــــــىت  الْ  ااَن ُمالِعًب  َن
 

ِـــــــــــــــــــــــــــــــهِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــاوَُكن ـــــــــــــــــــــــــــــــا الال   َفَجـــــــــــــــــــــــــــــــد  ب  ِعِبيَن
  [الً رِْعــــــــــــــــــــــــــــــــ]ُه وَ ارَِســــــــــــــــــــــــــــــــ فـَوَ انَ رْ َوغــــــــــــــــــــــــــــــــادَ  

 
ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــبَِفْي ــــــــــــــــــــــــــِديَناِف الــــــــــــــــــــــــــر ِيِح َغيـْ  َر ُمَوس 

ـــــــــــــــــــــــى َســـــــــــــــــــــــِليلع َوحَنـــــــــــــــــــــــُن الت ـــــــــــــــــــــــ   ارُِكوَن َعَل
 

ــــــــــــــــــــــــــايـَعْ (4) اِمــــــــــــــــــــــــــعَ  اخلَوَ َمــــــــــــــــــــــــــَع الط ــــــــــــــــــــــــــرْيِ    رَتِيَن
ــــــــــــــــــــــــــــدُ َكــــــــــــــــــــــــــــ  ِه َواجلِي ــــــــــــــــــــــــــــمِ  َأن  خِبَــــــــــــــــــــــــــــدِ   هُ ْن

 
ـــــــــــــــــــــــــــا حَملُـــــــــــــــــــــــــــوابً  َراَينِ اجلِـــــــــــــــــــــــــــ ِمـــــــــــــــــــــــــــنَ    (5)َرِقيَن

ـــــــــــــــــــــــأَ َكـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــيْ َر عَ ن  الط يـْ ـــــــــــــــــــــــًة َعَل  ِهمْ اِكَف
 

ـــــــــــــــــــــــــوَ   ـــــــــــــــــــــــــن َس ـــــــــــــــــــــــــوٌد ِم ـــــــــــــــــــــــــااِد اأَلعْ ُجُن  َجِميَن
ــــــــــــــــــــ/  ــــــــــــــــــــُن الوَ َوحَنْ ــــــــــــــــــــوَن اخلَْي ــــــــــــــــــــرْ ازُِع  َدىَل تـَ

 
عْ لص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ اِن ايَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِِفتْـ  

ُ
 ِلِمينَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااِح امل

ــــــــــــــــِل َذا   َقاِب
ُ
ــــــــــــــــنِد امل ــــــــــــــــَن الس    (6)[خع ُمــــــــــــــــَريْ ]ِم

 
ــــــــــــــــــــــــ   (7)ِقِضــــــــــــــــــــــــيَنا يذِ  يْ اقَ  َســــــــــــــــــــــــاقـَنْيِ ِإىَل الس 

    

                                                           

ن مبعــث الرسـول صـلى هللا عليــه وسـلم؛ حيــث يشـري ابـن الدمينــة إىل يـوم فيـف ا ( 1) لريح،وقــد صـرح بـه فيمــا يلـي مـن أبيــات، وكـان وقوُعـه إاب 
ُمراد وُجْعِفي  وَزبِيد وَخْثعم، وعليهم أنُس بُن ُمْدركة، وعلى بين احلارُث ن جتم عت قبائل َمْذحج، وأكثُرها بنو احلارث بن كعب، وقبائُل مِ 

؛ جممـع 236-5/235العقـد الفريـد، . انظـر اخلـرب مفص ـالً يف: فَيـف الـر ِيحوضـعع ُيسـم ى بن َصْعصعة مبعلى بين عامر  احُلصني. فأغاروا
 .415-15/414؛ هناية األرب، 3/653األمثال، 

. انظـر ( 2) : الصـحاح، مـادة َضْعَضَعُة، أي: هدمـه حـىت  األرض، وَتَضْعَضـَعْت أركانـه: ات َضـَعْت، وَضْعَضـُه الـدهُر فـََتَضْعَضـَع، أي: خضـع وذل 
 )ضعضع(.

 ُمَقصِ ر. انظر: لسان العرب، مادة )أيل(. غريُ  :َأي ،وغري ُمْعَتلع  ُمْؤَتلع يف اأَلْمرِ  : فالٌن غريُ الُ قَ يُـ  ( 3)
ـــا خَتَْمـــُع مُخُوًعـــا ومَخًْعـــا إذا مَشـــْت، وُكـــلُّ َمـــن مَخَـــَع يف ِمْشـــَيِتِه كـــأن بـــه َعَرًجـــا فهـــو  ( 4) ـــباُع؛ ألهن  خـــاِمٌع. انظـــر: اخلليـــل بـــن أمحـــد اخلوامـــع: الضِ 

 الفراهيدي: معجم العني، مادة )مخع(.
 الر ِقني: املخضوُب ابحلن اء أو الزعفران، والر ِقاُن والر ُقوُن: الزعفران واحلن اء. انظر: لسان العرب، مادة )رقن(. ( 5)
ردمة لبين أيب بكر بن كالب، وقيل: قرن أسـود قـرب ينبـع بِـْرك ـ اسم ماِء جبنب ا117 /5ُمَرْيخ ـ كذا ضبطها ايقوت يف معجم البلدان،  ( 6)

َ
مل

 ذو ُمرِيخ: بضم أوله، وكسر اثنيه: موضٌع مذكوٌر يف رسِم قضة. : "4/1219وودعان. ويف معجم ما استعجم، 
 ذو قضني: موضٌع . ( 7)
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ـــــــــــــــــــــبَ رَكْ فََأدْ  ـــــــــــــــــــــوْ  َوقَـــــــــــــــــــــدْ (1) ابَ نَـــــــــــــــــــــا الضِ   امَتَنـ 
 

 َتِهيَناا ُمْشـــــــــــــــــــــــــــــِع ِمن ـــــــــــــــــــــــــــــاَء اجلَْمـــــــــــــــــــــــــــــلَِقـــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــاَدَرتْـ    مْ هُ َيُســـــــــــــــــــــــــــــوُقوَن النِ هـــــــــــــــــــــــــــــاَب فـََغ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــنا   الَعاِضــــــــــــــــــــــــــــــــِديَنا َســــــــــــــــــــــــــــــــْحبِ كَ   فـََوارُِس

 ااَهــــــــــــــــــــــقـَنَ  ثـُــــــــــــــــــــــُر يف َل تـَعْ  اخلَْيــــــــــــــــــــــانَ فـَُقــــــــــــــــــــــدْ  
 

ـــــــــــــــــــــعَ   ـــــــــــــــــــــَواِبَس َكالس  ـــــــــــــــــــــدْ  ايل َع ـــــــــــــــــــــاوَ  َق  (2)ِجيَن
ـــــــــــــــــــــــــ   َناا َحـــــــــــــــــــــــــىت  َأَصـــــــــــــــــــــــــبْـ رً امِ خَتَط ـــــــــــــــــــــــــى َع

 
ـــــــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــــــِه أَْهـــــــــــــــــــــــ   ُمَصـــــــــــــــــــــــبِ ِحيَنا(3)يفِ دِ َل الس 

ــــــــــــــــــــــــِبطَ   ــــــــــــــــــــــــيَض فِ ةع َكــــــــــــــــــــــــاِحَن  ايَهــــــــــــــــــــــــَأن  الِب
 

ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــنَـ  ِل أَوْ جُنُــــــــــــــــــــــــــوُم الل ْي  ينَــــــــــــــــــــــــــاالبلِ  بُ ْق
ـــــــــــــــــــــــــبِبـُرْ   ـــــــــــــــــــــــــِة َج  انًـــــــــــــــــــــــــ وطَعْ ابً َضـــــــــــــــــــــــــرْ  رع امِ َق

 
ـــــــــــــــــــــــــن ُحُصـــــــــــــــــــــــــونِ   ارِِعيَنا نـََواِفـــــــــــــــــــــــــَذ ِم  الـــــــــــــــــــــــــد 

 انَـــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــىت  َقطَعْ   هِبِـــــــــــــــــــــــمْ انَ َكرْ فـََعْســــــــــــــــــــــ 
 

 ينَــــــــــــــــــــــــــاا َمعِ َهـــــــــــــــــــــــــانَ َوَردْ  قَـــــــــــــــــــــــــدْ  (4) اِملَعـــــــــــــــــــــــــدَ  
َـــــــــــــــــــــَة َأْشـــــــــــــــــــــ   انَ َبحْ تَـ  اْســـــــــــــــــــــُهرع َحـــــــــــــــــــــىت  َثالث

 
 ِعينَــــــــــــــــــــــــــــاازَِن َأمجَْ َهــــــــــــــــــــــــــــوَ   ِمــــــــــــــــــــــــــــنْ ُشـــــــــــــــــــــــــــُعوابً  

ــــــــــــــــــــــــمْ ِبُســــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــــ َونـَهْ ابً َضــــــــــــــــــــــــرْ  ِة َدارِِه  اًب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َن َوالَ رْ ا غََ َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواِنَح َم  ثُِنيَن
 (5)ُشــــــــــــــــــــــَتريع  يَنْ ا وابـْــــــــــــــــــــــاِمرً ا َعــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــتـَرَكْ  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــُيوِف ُمَرعَبِلينــــــــــــــــــــــــــــــاَوَشــــــــــــــــــــــــــــــغْ    (6)َلى اِبلسُّ

 َوَهــــــــــــــــــــــــــز   
ُ
 انَــــــــــــــــــــــــــلْ قـَتَـ  قَــــــــــــــــــــــــــدْ  رُ امِ َقــــــــــــــــــــــــــاَن امل

 
 َتِكيَناَن ُهـــــــــــــــــــــــــوَذَة ُمْســـــــــــــــــــــــــ ابْـــــــــــــــــــــــــانَ اَدرْ َوَغــــــــــــــــــــــــ 

 
ــــــــــــــــــــــــلع َقطَعْ ْعــــــــــــــــــــــــا رِ َخــــــــــــــــــــــــا أَ اَســــــــــــــــــــــــب  عَ وَ /  اَن
 

ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ(7) َذمع َيَض هَلـْــــــــــــــــــــــــــأِبَبـْ ـــــــــــــــــــــــــــاِمْن  (8)ُه الَوتِيَن
 

                                                           

نو الضباب، وامسه معاوية بن كالب بن ربيعـة بـن ( يقصد الضباب بن كالب، وهو بطٌن من بين عامر بن صعصعة، من العداننية، وهم: ب 1)
بــن عــيالن، وهــم أربعــة أبطــن: ضــب، ا عــامر بــن صعصــعة بــن معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصــفة بــن قــيس

 .116انظر: قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان للقلقشندي، ص ضبيب، حسل، وحسيل.
ة احلَ ا: احلَفا، وقيالَوجَ  ( 2)  .. انظر: لسان العرب، مادة )وجا(َوجع وَوِجيٌّ، وكذلك الدابة ورجلٌ  ا، َوِجَي َوًجافَ ل: ِشد 
ــِديُف، َكــَأِمريع: َشــحْ  ( 3) ُم "الســديف": يتبــادر إىل الــذهن أهنــا اســم ملكــان، ومل نعثــر عليــه يف كتــب األمــاكن والبلــدن، ويف معــاجم اللغــة: الس 

ـــحاِح:  ـــَناِم ويف الصِ  َقط ـــُع، الس 
ُ
ـــَناُم، وزَاَد غـــريُه: امل فلعلـــه يقصـــد أبهـــل الســـديف هنـــا ركـــاب  .َأْســـَدَف الل ْيـــُل: إذا أَْرَخـــى ُســـُتوَرُه وأَْظَلـــمَ و الس 

 األسنمة من نساء وغريه. انظر: اتج العروس، مادة )سدف(.
 . انظر: لسان العرب، مادة )عدمل(.قدميةٌ  ،أي:ُغُدٌر َعداِمل( يـَُقاُل:  4)
 َمَصاٌد وِعنَـَبة. ، وابناه مها:ُشتَـرْي بن خالد، وكان فارًسا شريًفاأنه  297كر ابن ُدريد يف االشتقاق، صذ  ( 5)
 يـَُقاُل: َرْعبَـْلُت اللحَم: قطعُته. وثوٌب ُمَرْعبٌل، أي ممز ق. انظر: الصحاح، مادة )َرْعبَل(.(  6)
نان والنا( يـَُقاُل:  7)  ُب. وهَلَْذَم الشيء: قَطعه. انظر: لسان العرب، مادة )هلذم(.سيٌف هَلْذٌم: حادٌّ، وكذلك السِ 
ُتُه، إذا أصبت َوتينته. انظر: الصحاح، مادة )وتن(. ( 8)  الَوتنُي: ِعرٌق يف القلب، إذا انقطع مات صاحبه. وقد َوتـَنـْ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــسع مُ  َويف  ــــــــــــــــــــــــــــــــعَ أَن ِــــــــــــــــــــــــــــــــَدٌة َوأُْخ  َرىان
 

ـــــــــــــــــــــــــَرتْ   ـــــــــــــــــــــــــُؤوانَ أُم  هَ  َعـــــــــــــــــــــــــنْ  فـَ  (1)اَمِتـــــــــــــــــــــــــِه الشُّ
 

ــــــــــــــــَصــــــــــــــــبَـُروا الَقَنــــــــــــــــ َوقَــــــــــــــــدْ   َل َحــــــــــــــــىت  ا واخلَْي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ َعَلوْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِكرَاًم  ِذرِيَناا ُمْع
 

 بع لِ  َعْضــــــــــــــــــــُن الض ــــــــــــــــــــارِبُوَن ِبُكــــــــــــــــــــَوحَنْــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــدُّ الَبَـ ـــــــــــــــــــــــــقَ يْ يـَُق  يَنااحَلِصـــــــــــــــــــــــــ(2) َض َواحلََل
ــــــــــــــــــــــــ تـَرَكْ ابً َضــــــــــــــــــــــــرْ  (3)[َأخُربع ْي]ِبَشــــــــــــــــــــــــط     اَن

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِعيَناَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُنوَءَة بـَْع  َدُه ُمَتَخشِ 

 ثَِقيـــــــــــــــــــــفع  بَـَلـــــــــــــــــــــِت الَفـــــــــــــــــــــَواِرُس ِمـــــــــــــــــــــنْ َوأَقْـ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــ رع لَِنْصـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــَك جمُْ ِعْن  (4)ِلِبينَـــــــــــــــــــــــــــــاَد َذِل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَ فـَلَ    َلُموُهمْ  َأْســــــــــــــــــــــــــــــــــاَجُهــــــــــــــــــــــــــــــــــوانَ م 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــابُوا جَ وَ   ـــــــــــــــــــــــــــــَه ـــــــــــــــــــــــــــــا ِمنْـ انًِب ُـــــــــــــــــــــــــــــوانَ  اَه  (5)َزب

ــــــــــــــــــــــــــــنْ َتمْ أَيْـ وَ   ــــــــــــــــــــــــــــَة ِم ــــــــــــــــــــــــــــا َربِيَع ــــــــــــــــــــــــــــهِ أَبِ  َن  ي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     َنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الُعيُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانَ يْـ اِخ َبك  َواِبلش 
 (6)ِجَحــــــــــــــــــــــاشع  نَـــــــــــــــــــــا َســـــــــــــــــــــرَاَة بَـــــــــــــــــــــيِن َوقـَتـ لْ  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِنَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَءُهُم الَبِنينَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَكلْ َوأَثْ    َن

ـــــــــــــــــــاَم اأَلخْ   ـــــــــــــــــــ(7) َنَســـــــــــــــــــنْيِ َوَه  َناا َضـــــــــــــــــــَربْـ َمًع
 

 (8)َتِليَنــــــــــــــــــــــــــــــاخيَْ  مع َعظْــــــــــــــــــــــــــــــ ُكــــــــــــــــــــــــــــــل    بِبِــــــــــــــــــــــــــــــيضع  
    

                                                           

وَعَنــَد الــدُم يـَْعُنــد إذا ســال يف جانــب.  ،مــن صــاحبها ا بعيــًدا: إذا ســال دمهــعَنــَدِت الط ْعَنــُة تـَْعِنــُد وتـَْعنُــدأي: طعنــٌة معانــدة، و "ُمعانــدة":  ( 1)
. و" الشـؤون": مواِصـل قَبائِـل الـرْأس إىل العـني، وقيـل: هــي :ه فـانـَْفرى وتـََفـر ى، أيشـققتُ ، إذا أفْـَريْـُت الشـيءِمـن قـوهِلم: و"فـَـَرت":   انشـق 

ــُؤونُ  الــرأس، وعــن قبائــلالس الِســُل الــيت جَتَْمــع بــني  ــُؤون ُعــروق فــوق القبائــل،ق الــدُّموع مــن الــرْأس إىل العــني، وقيــل ُعــرو الليــث: الشُّ  : الشُّ
 فكلما َأَسن  الرجُل َقِوَيْت واشتد ت.انظر: لسان العرب، مادة )عند، شأن(؛ الصحاح، مادة )فري(.

اسم جلملة السـالح والـدروع  :ويف احملكم ،وقيل: الدرع خاصة، ويف الصحاح: الدروع السالح عاما، ، وهوة بتسكني الالمقَ لْ حَ ( مفردها:  2)
 انظر: اتج العروس، مادة )حلق(. .وما أشبهها

أخَرُب: بفتح الراء ـ ويروى بضمها ـ موضع يف أرض بين عامر بن صعصعة، وفيه كانت وقعـة بـين هنـد وبـين عـامر. انظـر: معجـم البلـدان و  ( 3)
1/120. 

املِْجنَــب،وهو: التـُّــْرُس ألَنــه َاْنُــُب صــاِحَبه َأي يَِقيــِه مــا َيْكــَرُه كأَنــه آلــٌة لــذلك. انظــر: اتج العــروس،  "جمنبينــا"، ابلنــون. ولعل هــا مــأخوذٌة ِمــن ( 4)
 مادة )جنب(.

 ن(.بعَضها لكثرهتم. انظر: لسان العرب، مادة )زب الناس، َأي: َتْصِدِمُهم وتدفعهم، وقيل: معناه أَن بعض أَهلها يدفع َحْرٌب َزبُون: تـَْزِبنُ  ( 5)
 . 1/168لعل ه يقصد بين  جحاش بن معاوية بن بكر بن هوازن، وهم فخٌذ ِمن العداننية. انظر: معجم قبائل العرب لكحالة،  ( 6)
 ذكر يف فرحة األديب لألسود الغندجاين أهنما ربيعة ورزام ابنا مالك بن حنظلة، ويـَُقاُل هلما: األخشبان أيًضا. ( 7)
انظـر:  قوُل عمرو بـن ُمـر َة: إذا اْختُِليَـْت يف احلَـْرِب هـاُم اأَلكـاِبِر، أي: ُقِطَعـْت ُرُؤوُسـُهم، والسـيُف خَيَْتلِـي، َأي: يـَْقطَـُع.أي: يتقط ْعَن، ومنه  ( 8)

 لسان العرب، مادة )خال(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدرْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهُم حلَْ انَ فـََغ  هِ ا َعَلْي
 

ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن ويـَلْ َتِلفْ خَيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) َعَوائ  َتِقيَن
 

ــــــــــــــــــا الَقنَــــــــــــــــــا يف بَـعْ َوأَتْـ   (2)ُدَخــــــــــــــــــانع  يَن ابـْــــــــــــــــــ َن
 

 ِئِميَناتَـلْ َعَرُضــــــــــــــــــــــــــــــوا لََنــــــــــــــــــــــــــــــا ُمْســــــــــــــــــــــــــــــ وقَــــــــــــــــــــــــــــــدْ  
 

 َنـــــــــــــــــــــــــــــــاثـَنَـيْـ َحـــــــــــــــــــــــــــــــىت  انْـ  َياِعِهمْ َأْشـــــــــــــــــــــــــــــــ َويف 
 

 َدِهيَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابً بَِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِيِهن  خمَْ  
 

ـــــــــــيْ أَلْـــــــــــ(4) َنص ـــــــــــتْ (3)نِ َم الَقـــــــــــرْ فـَيَــــــــــــوْ /  سع َف قـَ
 

 اا اَنِدِمينَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلوْ َثالثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواَن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأجْ  
ــــــــــــــــــــتْ  [َعــــــــــــــــــــد  ]وَ    وَكــــــــــــــــــــانُوا اَلُهمْ الن ــــــــــــــــــــاُس قـَ

 
ــــــــــــــــــــــــد  ِمن ــــــــــــــــــــــــا ُمْضــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــا ُع ــــــــــــــــــــــــى َم  ِعِفيَناَعَل

 يـَــــــــــــــــــــــَداهُ  اَحــــــــــــــــــــــتْ َخالِــــــــــــــــــــــٌد طَ  ُهمْ َوِمــــــــــــــــــــــنْـ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــُة َجـــــــــــــــــــــــــــــــاِبرع َلم   ُتِضـــــــــــــــــــــــــــــــيَناا انْـ َوَهاَم
ـــــــــــــــــــــــــُن َصـــــــــــــــــــــــــب  َوأَبْـ   ـــــــــــــــــــــــــُة ب ـــــــــــــــــــــــــااحع َفَجعْ َرَه  َن

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َأْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِيَن َُتَجربِ 

 َحابَُه امل
ــــــــــــــــــــــــتْ    الُهُم َقطَــــــــــــــــــــــــٌن َوِمــــــــــــــــــــــــنُهمَوِمــــــــــــــــــــــــن قـَ

 
 [َعِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَناُمقْ ] ىِف ُكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةع َغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِنٌّ  

ـــــــــــــــــــــــــذْ أَنْـ وَ   ِـــــــــــــــــــــــــ قـَبَ انَ َق ـــــــــــــــــــــــــائ ـــــــــــــــــــــــــ انَ َل َك  يب َاْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــنْـ حُيَـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا َوُجـــــــــــــــــــــــــــــــــوانَ رً ُهُم مُحْـــــــــــــــــــــــــــــــــاِبُر ِم
ـــــــــــــــــــــــــرو بَـــــــــــــــــــــــــينِ َعْمـــــــــــــــــــــــــا لِ نَ َرعْ َوَأْســـــــــــــــــــــــــ   دع  زُبـَْي

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُء اهلَ َرزَُه جَنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأحْ    اارِبِيَن

ــــــــــــــــــــــــــــــَران  انَ َوقُــــــــــــــــــــــــــــــدْ   ــــــــــــــــــــــــــــــُه َحــــــــــــــــــــــــــــــىت  قـَ   أُم 
 

ـــــــــــــــــــــــنْ ا َصـــــــــــــــــــــــف نْيِ هِبـَــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــا  ِم  ِحـــــــــــــــــــــــَزقع َحِويَن
 اَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااَزعَ اِق ُو  تـَنَ َنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإىَل اأَلعْ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَليْـ جْ ِبرِ    ا َاُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اِن اجلَِنيَن

 

                                                           

 أي: طيوٌر عوائد يرحن ويغتدين على أشالء جثث قتالهم. ( 1)
 ب هلم. وذكرهم األخطُل يف قصيدة له يهجوهم، ومنها:ابنا دخان: غين وابهلة ابنا يعصر، وهو لق ( 2)

 هوازُن ِإن  َذا هَلَْو الص غارُ   تعوذ هوازُن اببيْن دخانع 
 "الَقْرُن": جبٌل كانت به معركة بني خثعم وبين عامر . ( 3)
: أَقصـى الشـيء وغايتُـه،  : "َفض ْت". والـن  ُّ والن ِصـيُ : السـري الشـديد39كذا يف النسخة، ويف نشرة اهلامشي، ص(   4) ، وَأصـل الـن    واحلـثُّ

و مسي به ضرٌب من السـري سـريع. انظـر: لسـان العـرب، مـادة )نصـ (. واملعـ : إن  الثالثـني من ـا قـد اسـتطاعوا أن الـوا ألًفـا ِمـن قـيس، 
 حىت َول وا األدابر مسرعني.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



311 
 

 

 اَءتْ َجــــــــــ (2)انَ ف  َشــــــــــ ِمــــــــــنْ  (1)اعِ َم الَقــــــــــَويـَــــــــــوْ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل وحَ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(3) اِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ َبِكي  ُمَتأَل ِِبيَن
َمــــــــــــــــــــــــــــــةع  ا يف نَــــــــــــــــــــــــــــــَوِجئْـ    َطُحــــــــــــــــــــــــــــــونع (4) ُمَقد 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــهَلـَـــــــــــــــــــــــــــــــ   ااِمِعينَ ا َزَجــــــــــــــــــــــــــــــــٌل ُيِصــــــــــــــــــــــــــــــــمُّ الس 

ـــــــــــــــــــــــــَر محَْ َكـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــَأن  َهرِي ـــــــــــــــــــــــــيْ َلِتَن  ِهمْ ا َعَل
 

ـــــــــــــــــــــــــــا َعَلتِ اِر َأْشـــــــــــــــــــــــــــَهرِيـــــــــــــــــــــــــــُر الن ـــــــــــــــــــــــــــ   (5)الَعرِيَن
 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــيِض َشــــــــــــــــــىت  ابِ (6) اُمُهمَتطَــــــــــــــــــاَيُح َه  لِب
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُـ وَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثَِنيِبُعُهن  َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىت  يـَنْـ ْت  َن
 اًســــــــــــــــــــَها اجلِــــــــــــــــــــنُّ َملْ افع َســــــــــــــــــــَقتْـ يَ أبَِْســــــــــــــــــــ/ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانَ ا َوَأخْ ِديهَ يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبَِ   ُت

ُ
 َلَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت امل

ــــــــــــــــــ يذِ  َوَعــــــــــــــــــنْ   ــــــــــــــــــد ى (7)َدمع مْه ــــــــــــــــــا تـََع  َلم 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمَزقْـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اتَ َن عْ َج ُمْل
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدينَ ِك امل  اَت

 (8)بيًّـــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ ااُه زَ  َحَشـــــــــــــــــــــــــــــــــانَ َعرْ َأْشـــــــــــــــــــــــــــــــــفَ  
 

  (9)[َســـــــــــــــــــــــــِنيَنا]ا ُرورً  َمطْــــــــــــــــــــــــي ِ دِ ِمــــــــــــــــــــــــَن اهلِْنــــــــــــــــــــــــ 
 َمَعـــــــــــــــــــد ع  ائِـــــــــــــــــــُل ِمـــــــــــــــــــنْ ِلـــــــــــــــــــَم الَقبَ عَ  َوقَـــــــــــــــــــدْ  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااِء اجلَ مَيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع ِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ  يَوذِ    ائِرِيَن

عْ أِبان   
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدوَن ِإذَ  امل  انَ ا َغِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْـ َت

 
فْ ان  وأَ  

ُ
 ا َرِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَناِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلوَن ِإذَ  امل

 ُغِشـــــــــــــــــــــــــــــــــيَنا مَنـُــــــــــــــــــــــــــــــــوُت َولَـــــــــــــــــــــــــــــــــوْ   الَ وأان   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الِع  (10)ِبِلينَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاُمقْ  ِت ِإال  َعَل
 انَ َفَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  ااِدُقوَن ِإذَ َوأان  َصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 اِخ الَباِذِخينَـــــــــــــــــــــــــــــَق بَــــــــــــــــــــــــــــذْ ا فـَــــــــــــــــــــــــــــوْ نَ بَــــــــــــــــــــــــــــَذخْ  

 
                                                           

مهم، ذكر امليداين عرًضا يف جممع األمثال ( 1) . والقاع منزٌل بطريق مكة بعد العقبة ملن يتوجه إىل مكة. انظر: معجم 3/670، يوٌم ِمن أاي 
 .4/298البلدان، 

 وجزيرة  :"بفتح أوله وتشديد اثنيه وآخره نون، قال نصر: هو صقٌع بني نصيبني224 /3قال ايقوت يف معجم البلدان،  ( 2)
 ".شني معجمة عنه أيًضاابن عمر يف داير ربيعة، وَسف ان: انحية بوادي القرى، وقيل ب

"َبِكيل": ابلفتح و الكسر وايء ساكنة والم، خمالُف من خماليف اليمن، يضاف إىل َبِكيل بن ُجشم بن َخيَوان بن نوف بن مهدان،  ( 3)
 .475 /1وكذلك "حاشد". انظر: معجم البلدان، 

مة اجليش وطليعُته. ( 4)  أي: مقد 
 ْوِك والغضاِة، كان فيه َأسد أَو مل يكن. انظر: لسان العرب، مادة )عرن(.الَعرِيُن: مجاعة الش جر والش   ( 5)
 : "نُطَايُح َهاَمهم".40تطايح هاُمهم: كذا يف النسخة، أي: تتطايُح، ويف نشرة اهلامشي، ص ( 6)
 .230"ذي مهدم" جدٌّ ألحد خماليف اليمن،انظر: صفة جزيرة العرب للهمداين، ص ( 7)
، رجلع أَو بلَـدع ، وقـال املـربُد: تـُْنَسـُب ِإىل رجـل مـن اخلـْزرَج، يقـال لـه: زاِعـٌب، كـان يـَْعَمـُل اأَلِسـ الزاِعِبي ُة: ( 8) ن َة. انظـر: رِماٌح منسوبة ِإىل زاِعبع

 لسان العرب، مادة )زعب(.
 "الس نني": احلاد املسنون. ( 9)
 أي: مقبلني على احلرِب، غري فار ين منها. ( 10)
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ــــــــــــــــــــــــنيُ مبَــــــــــــــــــــــــأَثُـ  ــــــــــــــــــــــــدْ  رَةع يُِب ــــــــــــــــــــــــُق َعنْـ الصِ   اَه
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل ِبدْ َويـُبْ   َتأَ ِط
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة امل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييَناَع  سِ 

ــــــــــــْر (1)  َحــــــــــــر ةِ ا بـَــــــــــــنْيَ َمــــــــــــ مَحَــــــــــــتْ   ــــــــــــيْ فـَ  سع ِع قـَ
 

 ائِِفيَناالص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِإال  (2) اطِ رَ فْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإىَل األَ  
 َنــــــــــــــــــــاَرَميْـ  ا َكتائِــــــــــــــــــــُب لَــــــــــــــــــــوْ َهــــــــــــــــــــا ِمنْـ هَلـَـــــــــــــــــــ 

 
 :امُجُـــــــــــــــــــــــــــــــوَع الَعاَلِمينَـــــــــــــــــــــــــــــــ (3)[اِتَهـــــــــــــــــــــــــــــــمَ ِبَطحْ ] 

ـــــــــــــــــــــــمَ    ُهمْ ا غـــــــــــــــــــــــاَدَرتْـ ًعـــــــــــــــــــــــا َواجلِـــــــــــــــــــــــن  َطوْ ًع
 

 َطِحينَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُهمْ َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةع ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْـ أَلو ِل َوقْـ  
ــــــــــــــــــرْ َزَمــــــــــــــــــ   اَم ِفينَـــــــــــــــــــاِك َحـــــــــــــــــــىت  قَــــــــــــــــــاَن الشِ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيًّ َرُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل هللِا َمرْ    ا أَِميَن

ـــــــــــــــــــــفـَلَ   ـــــــــــــــــــــام   ا َعـــــــــــــــــــــز  ِديـــــــــــــــــــــُن احلَـــــــــــــــــــــقِ  ِفيَن
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااِفرِ كَ ا لِلْ هَ ا َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  نَ َصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرفْـ    يَن
 ا ُملُـــــــــــــــــــــــــوَك الـــــــــــــــــــــــــرُّوِم َحـــــــــــــــــــــــــىت  نَـــــــــــــــــــــــــَوقـَتـ لْ / 

 
ـــــــــــــــــــــــــــَكن    ـــــــــــــــــــــــــــَس ـــــــــــــــــــــــــــا َحْي  ُكُنوانَ انُوا َيْســـــــــــــــــــــــــــُث َك

 تْ َشــــــــــــــــــــــــــــــــا َفَجاائِبَـَهــــــــــــــــــــــــــــــــَكتَ  انَ َوقَــــــــــــــــــــــــــــــــد مْ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ   ْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم
ُ
 يَناكِ ِر اِخرَي الُفُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِر امل

  

                                                           

ا أحرَِقْت ابلنار. واجلمع احلِراُر واحلَر اُت. انظر: الصحاح، مادة )حرر(.احلَر ُة:  ( 1)  أرٌض ذاُت حجارة سودع خنرةع كأهن 
أنه موضـع، وذكـر أيًضـا أنـ ه جبـٌل الصـغري، ومجعـه: أفـراط، ويف معجـم  2/293األفراط": مجع: فرط، ذكر البكري يف معجم َما استعجم،  ( 2)

 طَرُف العارِض، عارض اليمامة حيث انقطع يف رمل اجلزِء". : "الُفُرط252 /4البلدان، 
ة دفعه وُطْحَمُته، بفتح الطاء وضمها: ُدف اُع ُمْعَظِمه، وقيل:  ( 3) مَجـاعُتهم. انظـر:  :، وُطْحَمـُة النـاسُدفْـَعتُـه اأُلوىل وُمْعَظُمـهَطْحَمُة السيِل : شد 

 ، مادة )طحم(.,لسان العرب والقاموس احمليط والتاج  3/176العني 
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 لعامية  واشتهرت قبائل شهران ابلشعر الشعيب ومن ابرز الشعراء الذي اشتهروا بشعر اللغة ا

 .(1)الشاعر: علي بن حسن آل شعيب الشهراين -

هـــ بقريــة آل ينفــع بتمنيــة مبنطقــة عســري، نظــم الشــعر يف ســن مبكــرة، لــه 1361مــن مواليــد عــام       

 العديد من دواوين الشعر والدراسات األدبية، وهو عضو اندي أهبا األديب. 

ة، صــادق العاطفــة، يتميـــز شــعره ابلقـــوة وهــو شــاعر رقيـــق مرهــف اإلحســاس، بليـــغ العبــارة مجيــل اللغـــ 

ـــه وعقيدتـــه وترمجهـــا يف العديـــد مـــن  ـــذات واجلماعـــة، محـــل مهـــوم أمت واجلزالـــة والتنـــوع يف األغـــراض مـــا بـــني ال

 نصوص شعره، وفيما يلي بعض النصوص اليت توضح بعض أغراض شعره الرائع:

 املدح: -

مني الشريفني امللك فهد بـن عبـد العزيـز آل ميدح هبا خادم احلر  (2)يقول يف قصيدته " فارس اجملد"     

 سعود :

 حتيـــــــــــــــــــــــــــــة إجــــــــــــــــــــــــــــــاللع يتوجهــــــــــــــــــــــــــــــا الثنــــــــــــــــــــــــــــــا

 ومعـــــــــــــــــــــذرة إن قصــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــعر أن يفـــــــــــــــــــــي

 علـــــــــــــى منجـــــــــــــزات يقصـــــــــــــر الوصـــــــــــــف دوهنـــــــــــــا

 ومهـــــــــــــــــــدَت الشـــــــــــــــــــم الرواســـــــــــــــــــي فأصـــــــــــــــــــبحت

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــا نشـــــــــــــــــــــرَت ظالل  نعـــــــــــــــــــــيش هبـــــــــــــــــــــا أمًن

 رفــــــــــــــــــا مشلهــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــــز فأســــــــــــــــــلمت

 علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــنهج احلـــــــــــــــــــق املبـــــــــــــــــــني أقامهـــــــــــــــــــا

 

 أرفعهــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــعرًاوابلفــــــــــــــــــــــــل والرحيــــــــــــــــــــــــان  

  قكمــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــدًحا وحقكمــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــكرًا

 أحالــــــــــــــت صـــــــــــــــدور البيـــــــــــــــد حاضـــــــــــــــرة زهـــــــــــــــرًا

 حقـــــــــــــــواًل يســـــــــــــــر العـــــــــــــــني منظرهـــــــــــــــا خضــــــــــــــــرًا

 وكانــــــــــــــــت بغــــــــــــــــري األمــــــــــــــــن موحشــــــــــــــــة قفــــــــــــــــرًا

ـــــــــــــــا تســـــــــــــــامت بـــــــــــــــه قـــــــــــــــدرًا  لـــــــــــــــه أمرهـــــــــــــــا حًب

 وأكســــــــــــــــــــــــبها جمـــــــــــــــــــــــــًدا وأورثهـــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــرًا

 

                                                           

 هـ، الغالف.1422(  آل شعيب، علي بن حسن الشهراين. من نبع احلياة، إصدارات اندي أهبا األديب، 1)
 .14 -13(  آل شعيب، مرجع سابق، ص2)
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وأنفته ورفضه  مفاخرًا بعزة املسلم علي بن حسن آل شعيب الشهراينيقول الشاعر  الفخر : -

 : (1)للظلم ومقاومة املعتدين والظاملني يف قصيدته " مسلم ليس يضطهد

ــــــــــــــــــــــــــــــد تغــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــت أحلــــــــــــــــــــــــــــــاين فمثلــــــــــــــــــــــــــــــي ق  أان إن غني

 يف هــــــــــــــــــــــوى األوطــــــــــــــــــــــان مشــــــــــــــــــــــغوفًا هبــــــــــــــــــــــا حبًــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــ 

 عــــــــــــــــــــــريب لســــــــــــــــــــــت أرضـــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــوطين للـــــــــــــــــــــــذل سكــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 رغم من عاث واستبد 

 مسلم ليس يضطهد

 عريب إىل األبدْ 

 .(2)بن  هندي الشهراين الشاعر: انصر بن عائض - 

هـ يف ربوع ابدية شهران، على جنبات وادي بيشة الفيحاء، وبـدأ نظـم الشـعر يف سـن 1365ولد عام 

مبكــرة، وهــو شــاعر كبــري ميتــاز شــعره ابحلكمــة والرصــانة، ويعــد مرجًعــا مــن مراجــع الشــعر الشــعيب يف بيشــة، 

القبلــي، عاشــها وارتــوى مــن قيمهــا وأصــالتها، والشــاعر بــن هنــدي شــاعر شــعيب لصــيق  يــاة القبيلــة واجملتمــع 

ونشأ حيمل مهوم القبيلة ويعـيش قضـاايها املختلفـة، هلـذا جـاء شـعره مثـرة خـربة سـنني طويلـة مـن حيـاة اجملتمـع 

القبلـــي مبختلـــف مظاهرهـــا، فـــإىل جانـــب أغـــراض الشـــعر املعروفـــة الـــيت تطـــرق إليهـــا يف شـــعره، إال  أن الســـمة 

التوجيــه لســلوكيات الفــرد واجلماعــة داخــل اجملتمــع القبلــي، وفيمــا يلــي بعــُض مــن الغالبــة عليــه هــي احلكمــة و 

 نصوص شعره واألغراض اليت تضمنتها هذه النصوص:

                                                           

 .35(  آل شعيب، مرجع سابق، ص1)
 هـ.1408، 1 منطقة بيشة، ط(  ابن هندي، انظر غالف ديوان الشاعر، انصر بن عائض بن هندي الشهراين. نوادر من الشعر يف2)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



315 
 

 الشــــــاعر انصــــــر بــــــن عــــــائض بــــــن هنــــــدي ميــــــدح خــــــادم احلــــــرمني الشــــــريفني امللــــــك  قــــــالاملــــــدح:  -

 ا للعهد حينها:، عندما كان وليً (1)عبد هللا بن عبد العزيز حينما زار مهرجان اجلنادرية

 ســـــــــــــــــالم اي راعـــــــــــــــــي الفصـــــــــــــــــول املســـــــــــــــــماة

ـــــــــــــــــــــــة ابلـــــــــــــــــــــــورد واملســـــــــــــــــــــــك مغـــــــــــــــــــــــذاة  حتي

ــــــــــــــــــد هللا اللــــــــــــــــــي نفتخــــــــــــــــــر ال ذكــــــــــــــــــرانه  عب

 بــــــــــــــــــو متعــــــــــــــــــب زبــــــــــــــــــن اجملــــــــــــــــــال لياجــــــــــــــــــاه

 حتـــــــــــــول دونـــــــــــــه شـــــــــــــذرة الســـــــــــــيف واجلـــــــــــــاه

 ســــــــــــــــــــــرت العــــــــــــــــــــــذارا يف هنــــــــــــــــــــــار املشــــــــــــــــــــــاراه

 بـــــــــــــــو متعـــــــــــــــب يف كـــــــــــــــل طيـــــــــــــــب عرفنـــــــــــــــاه

 بـــــــــــــو متعـــــــــــــب ال وصـــــــــــــل العلـــــــــــــم لقصــــــــــــــاه

 

ــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــدوق    اخيالــــــــــــــــــهعــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــحاب الل

 هتـــــــــــــــــــــــدى إىل راعـــــــــــــــــــــــي الوفـــــــــــــــــــــــا وتعنـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــه

 شـــــــــــــــــــــــط الفـــــــــــــــــــــــرات اللـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــذي زاللـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــه  ال جـــــــــــــــــــــــــــاه مضـــــــــــــــــــــــــــهود الزمـــــــــــــــــــــــــــان ارتكال

 ال وصــــــــــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــــــــــد هللا صــــــــــــــــــــــــــعيب منالـــــــــــــــــــــــــــه

 بيـــــــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــــه املـــــــــــــــــــــــــالود يصـــــــــــــــــــــــــبح هاللـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــام ومشـــــــــــــــــــــــــــــــاله  اجملـــــــــــــــــــــــــــــــد والنـــــــــــــــــــــــــــــــاموس ق

ــــــــــــــــــــــه  حــــــــــــــــــــــل املشــــــــــــــــــــــاكل حتــــــــــــــــــــــت كفــــــــــــــــــــــة عقال

 

 الفخر:  -

 :(2)الضيف يف قصيدته " أول قرى الضيف"قال الشاعر انصر بن عائض بن هندي مفتخرًا إبكرام 

                                                           

 .10( الديوان نفسه، ص1)
 60(  بن هندي، مرجع سابق، ص2)
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 مــــــــــــــــــــــــاين وان انصــــــــــــــــــــــــر بصــــــــــــــــــــــــكاك اببــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت هـــــــــــــــال ب  أول قـــــــــــــــراي الضـــــــــــــــيف قول

 وفنجــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــقر لذيــــــــــــــــــذ شــــــــــــــــــرابه

 وخــــــــــــــــــالف ذا كــــــــــــــــــبشع مســــــــــــــــــني اــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه

 نشـــــــــــــــــــــــــريه لـــــــــــــــــــــــــو عيـــــــــــــــــــــــــاء وزاد الغالبـــــــــــــــــــــــــة

 وهــــــــــــــــــــــــذه ســــــــــــــــــــــــلوم أجــــــــــــــــــــــــدادان والقرابــــــــــــــــــــــــة

 مشــــــــــــــــــــيت درب الوالــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــي مشــــــــــــــــــــابه

 

 تــــــــــــــــوا الضــــــــــــــــيوف اللــــــــــــــــي لفــــــــــــــــت لــــــــــــــــه جميعــــــــــــــــه 

 ط لــــــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــــــان نفســــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــــيعهوأحــــــــــــــــــــــ

 يشـــــــــــــــــــــفي القلـــــــــــــــــــــوب الصـــــــــــــــــــــادايت الوجيعـــــــــــــــــــــه

 مــــــــــــــــن مــــــــــــــــال مصــــــــــــــــالح وقــــــــــــــــف بــــــــــــــــه يبيعــــــــــــــــه

 والضــــــــــــــــيف لــــــــــــــــو أنــــــــــــــــه حلــــــــــــــــف مــــــــــــــــا نطيعــــــــــــــــه

 ســـــــــــــــــــــــلم هللنــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــنعته صــــــــــــــــــــــــنيعه

 درب الرجــــــــــــــــــــــــال أهــــــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــــــوم الرفيعــــــــــــــــــــــــه

 
 (.1)الشاعر علي بن حيىي بن شوعان املشهور اببن برقاء -

ار بــن هـــ يف أســره آل شــوعان مــن ف1290ولــد يف غضــون عــام   خــذ آل احللــيس مــن آل ينفــع بــن بــد 

مالك بـن عنــز بـن وائـل، تـويف والـده وهـو يف العاشـرة مـن عمـره فـََتولـ ت والدتـه كفالتـه، متيـز مـن صـغره مبوهبـة 

شــعرية فياضــه ومتدفقــة ونفــس طويــل، وكمــا يقــال عنــه شــاعر " قــرن" وقــد تــويف يف شــهر رمضــان مــن عــام 

 هـ.1368

 كـــل مواضـــيع الشـــعر يف الـــدعاء واحلكمـــة والنصـــيحة والفخـــر واحلماســـة وأمـــا شـــعره فقـــد تطـــرق فيـــه إىل

 والغزل واالجتماع.

 وسنعرض بعض جوانب شعره فيما يلي: 

ــا مــا يســتهل قصــائده بــذكر هللا والصــالة والســالم  (2)اجلانــب األول: اجلانــب الــديين حيــث كــان غالًب

منطقــة  (3)القــدير كقولــه عنــدما داهــم الــداب علـى رســول هللا، وغالبًــا مــا تكــون أانشــيده يف شــكل دعـاء للعلــي

 متنيه:

                                                           

وما  16(  آل شعيب، علي حسن الشهراين. شذا الوفاء عن علي بن برقاء "حياته وشعره وطرفًا من أخباره"، مطابع اجلنوب، أهبا، ص 1)
 بعدها.

 .23(  آل شعيب، شذا الوفاء، ص2)
 نواع اجلراد ال يطري وإمنا يسح على األرض سحا.(  الداب: نوع من أ3)
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ــــــــــــــــــــدر اجلــــــــــــــــــــور الظــــــــــــــــــــالم  اي هللا ايذا ق

 إن محــــــــــــــــــــــى ريب لنــــــــــــــــــــــا زان الكــــــــــــــــــــــالم

 

ـــــــــــــــــدك عـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــاش املســـــــــــــــــلمني   شـــــــــــــــــل جن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــادرين  وإن لســـــــــــــــــــــــــــــــــالحن فالحـــــــــــــــــــــــــــــــــن ق

وكقولـــه: قـــال: عنـــدما يـــدعو هللا راجًيـــا نـــزول الغيـــث والنـــاس يـــرددون بعـــده أقوالـــه بعـــد أن نـــزل ابلنـــاس  

 :(1)شدة لعدم نزول املطرالقحط وال

 :(2)الشاعر املخضرم: علي أبو كبيده الناهسي -

ة ، وهــو لقــب يطلــق علــى أبنــاء قبيلــ(3)والــذي ســنذكر لــه هــذه القصــيدة املعنونــه ابســم "صــبيان النمــار"

 انهس العريقة، واليت يعتز  فيها ويفتخر بربعه وبنفسه، حيث يقول فيها:

 متســــــــــــــــــــي بربعـــــــــــــــــــي انهــــــــــــــــــــسع كـــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــواج

 مــــــــــــــــــــر ابعهــــــــــــــــــــم يف الشــــــــــــــــــــام وإال ابالفـــــــــــــــــــــالج

 أعالهــــــــــــــــــم آل الــــــــــــــــــذيب منــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــاج

 واســـــــــــــــــــفلهم اللـــــــــــــــــــي ربعـــــــــــــــــــوا كـــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــــاج

ـــــــــــــــدراج ـــــــــــــــب القصـــــــــــــــر ب  وأوســـــــــــــــطهم اللـــــــــــــــي لول

 وجــــــــــــــــدي علــــــــــــــــيهم وجــــــــــــــــد مــــــــــــــــن راح حمتــــــــــــــــاج

 

ــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــروون ا  ــــــــــــــــــــــــب والرمــــــــــــــــــــــــاحيالل  لغل

 ومقياضـــــــــــــــــــــــهم عـــــــــــــــــــــــد جنـــــــــــــــــــــــوب قراحـــــــــــــــــــــــي

 كــــــــــــــــم شــــــــــــــــيخ قــــــــــــــــومع عرضــــــــــــــــوه الســــــــــــــــالحي

 مبرتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــات للجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازي دابحــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 نـــــــــــــــــــــــــواهس حــــــــــــــــــــــــــراهبم مــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــرتاحي

ـــــــــــــه املشـــــــــــــاحي  (4)أو وجـــــــــــــد مـــــــــــــن قلـــــــــــــت علي

  

                                                           

 .25(  آل شعيب، شذا الوفاء، ص1)
 (  بلغ عمره اآلن مائة وثالثني عاماً، وهو من الذين قمت إبجراء مقابالت معهم.2)
جل األعمال األستاذ (  بن هادي، عبد هللا بن هادي بن معجب الشهراين. املعاين املستفيضة يف شعر شهران العريضة، طبع على نفقة ر 3)

 ..21، ص2حسان بن حممد بن عكان الشهراين، ج
 ..22 -21(  املرجع نفسه، ص4)

 ايهلل اي قاضــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــل قاضــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــل ابملطـــــــــــــــــــر وأنـــــــــــــــــــت راضـــــــــــــــــــي  أن تعجِ 

 

 
 مــــــــــــــــا يغــــــــــــــــره كيــــــــــــــــف حكــــــــــــــــم القضــــــــــــــــاةِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاخلاليق كلهــــــــــــــــــــــــــــــــم يف رجــــــــــــــــــــــــــــــــاه  ف
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ندرج ضمن الشعر احلكمي يقول هذه األبيات اليت ت (1)ويقول أيًضا يف قصيدته " نصائح مهداه"

 :فيها

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدنيا كمـــــــــــــــــا الن ـــــــــــــــــرى ال ـــــــــــــــــم ت  ور حـــــــــــــــــزاتاعل

ـــــــــــــــــــب عجـــــــــــــــــــالت ـــــــــــــــــــأد املواجي  فـــــــــــــــــــإن اقبلـــــــــــــــــــت ف

 وان دبـــــــــــــــــــــــــــرت فـــــــــــــــــــــــــــال تلجلـــــــــــــــــــــــــــج بصـــــــــــــــــــــــــــجات

ـــــــــــــــي مـــــــــــــــا تضــــــــــــــــرب بلفـــــــــــــــالت ـــــــــــــــى الل  شـــــــــــــــفي عل

 مـــــــــــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــــــــا كيـــــــــــــــــــــــــــف ومـــــــــــــــــــــــــــر مغـــــــــــــــــــــــــــريات

 مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــوب ال حـــــــــــــــــي وال قيـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــات

 

 مــــــــــــــــــــــر تعطـــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــك ومـــــــــــــــــــــــر تشـــــــــــــــــــــــومي 

 وارخ اجلنــــــــــــــــــــــــــاب وال تكــــــــــــــــــــــــــون امهمــــــــــــــــــــــــــومي

 مشتــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــك اعــــــــــــــــداك هــــــــــــــــم والرخــــــــــــــــومي

 تطــــــــــــــــــــــوي ختــــــــــــــــــــــاتيخ الفــــــــــــــــــــــرج فالســــــــــــــــــــــمومي

 دي يف مثــــــــــــــــــــربه مــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــومييــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــر 

 متوحـــــــــــــــــــــــلع واخطـــــــــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــــــــيل القـــــــــــــــــــــــدومي

 

 الشاعر:  حممد بن عبد هللا اليتيم السلويل: -

شــاعر كبــري وصــاحب خــربه وجتربــة ابحليــاة تعلــم منهــا الكثــري وتــرجم ذلــك يف قصــائده وأشــعاره، ومنهــا 

بعـد عمـر حافـل يف هـذه الـيت بـني فيهـا خالصـة جتاربـه  (2)هذه األبيات من قصيده " هكذا علمتـين احليـاة "

 األبيات اليت يقول فيها:

 هللا أكــــــــــرب ايلتجــــــــــارب مــــــــــا حصــــــــــل منهــــــــــا مغــــــــــره

 وعلمتـــــــين يف مشـــــــييب مـــــــا أحلـــــــق الصـــــــاحب مضــــــــره

 وعلمتـــــــــــــــــــــــين ابملقـــــــــــــــــــــــاطع واملواصـــــــــــــــــــــــل واملـــــــــــــــــــــــربه

 ابلتجــــــــــــارب مــــــــــــا أختفــــــــــــي عــــــــــــين وال مثقــــــــــــال ذره

 والتجـــــــــــــــــــارب بينـــــــــــــــــــه لكنهـــــــــــــــــــا ابحليـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــره

 علمتــــــــــــــين ابحــــــــــــــرتام النــــــــــــــاس يف مقــــــــــــــدم شــــــــــــــبايب 

ــــــــرتايب  وعلمتــــــــين مــــــــا أحلــــــــق امليــــــــت وهــــــــو حتــــــــت ال

 وعلمتـــــين كيـــــف أحســـــب لكـــــل مـــــا اـــــري حســـــايب

ــــــــــوب وبــــــــــني بيضــــــــــان الثيــــــــــايب ــــــــــني بيضــــــــــان القل  ب

 وجتربتهـــــــــا إن الظمـــــــــا مـــــــــا هـــــــــو بيقطعـــــــــه الســــــــــرايب

                                                           

 ..24 -23(  املرجع نفسه، ص1)
 ..29 -28(  بن هادي، مرجع سابق، ص2)
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 والصـــــــــــــــديق اللـــــــــــــــي علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول املثـــــــــــــــل هلل دره

 تـــــــــــــــــزم يب وهللا أين مـــــــــــــــــا اختلـــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــرهحي

 والرفيــــــــق اللــــــــي معــــــــي مــــــــا دمــــــــت يف ســــــــره  وقـــــــــره

ـــــب  مـــــره ـــــق اجلن ـــــك مـــــن رفي ـــــل ل ـــــال املث ـــــل مـــــا ق  مث

 

 يف جلوســــــــــي يف وقـــــــــــويف يف حضـــــــــــوري يف غيـــــــــــايب

 وهللا أين مــــــــــا اختلــــــــــى عنــــــــــه كــــــــــون افقــــــــــد صــــــــــوايب

ـــــــــــدي وغـــــــــــايب ـــــــــــايل راح مـــــــــــن عن  وإن تغـــــــــــريت اللي

 ومــــــــــن ســــــــــالحك جــــــــــره وإن ابر فارمــــــــــه ابلــــــــــرتايب
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 اخلامتة

لقبائل شهران العريضة من بداية العصر األموي  بعدما وصلنا إىل هذا القدر من الدراسة عن التاريخ الثقايف

النتائج إىل قيام الدولة السعودية الثالثة، وجب علينا أن نقف لنستخل  نتائج هذه الدراسة، فمن أهم 

 : الدراسة اليت خلصت إليها

إىل عدة مواقع  نزحترحلة قبائل شهران اخلثعمية من وادي مأرب ابليمن قبل امليالد و  كانت -1

يرة العربية والوطن العريب، وقد كانت حتمل مسميات لألودية واجلبال فحينما تقطن يف يف اجلز 

جبل  أمستأي منطقة تسميها ابملسميات اليت كانت حتملها معها، فمثال يف رحلتها الثانية 

بداخل اململكة العربية السعودية "جبل كشر" وهذا اجلبل يقع مشال صنعاء داخل احلدود 

ة، ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمساه "جبل شكر" حينما وصل إليه اجلغرافية اليمني

وفد ُجرش وكان ذلك يف الرحلة الثانية، وهكذا املسميات تنقلها القبيلة من منطقة إىل 

منطقة، وقد انتقلت القبيلة ببارق يف هتامة و نزحت إىل جبل خثعم يف السراة يف احلجاز 

 قاله النسابة حممد بن يسلمة اليشكري يف القرن الثاين اهلجري.وهذه الرحلة الرابعة، وهذا ما 

تقول  اليتتسمت هبذا االسم خالف الرواية أثبتت الدراسة أن قبائل شهران العريضة اخلثعمية قد  -2

أبهنم حنروا مجال عند جبل يقال له خثعم. وكانت القبيلة تسمى هبذا االسم قبل ألفي عام 

ىل ما قبل اإلسالم بقرنني من الزمان فسميت بشهران العريضة واستمر االسم هذا عدة قرون إ

وذلك حني نزوحها من احلجاز إىل بيشة وتبالة، وامتدت يف ذلك املوقع جنواب حىت عادت 

ونزلت مرة أخرى يف جبل "شكر" و توسعت إىل هتامة ووصلت حىت صبياء وقطنت قبائلها 

ليت قطنته قبيلة احلقو، وهي اآلن تعترب قاطنة احلقو وهو جبل من مسلية غربيا ومسيت القبيلة ا

بني أربع مناطق يف منطقة عسري واملسمى القد  منطقة أهبا وبني منطقة جازان غراب ومنطقة 

الباحة يف الشمال الغريب ومنطقة مكة املكرمة مشاال، ومنطقة الرايض يف الشرق، وهلا يف هذه 
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جود شهران اخلثعمية يف هذه املناطق قبل ظهور املناطق ما يقارب ألفي عام، واخلرائط تثبت و 

 اإلسالم.

كان لقبيلة شهران العريضة دور ثقايف ابرز يف عصر اخلالفة األموية من خالل شعرائها،  -3

 وحمدثيها، فكان إسهام القبائل يف هذا السعي اجلليل ابرز ومذكور. 

الذي برزوا يف رواية العديد  سامهت القبائل يف الكتابة التارخيية من خالل إسهامات اإلخباريني -4

من األخبار واملروايت التارخيية اليت أوردها عدد من املؤرخني الكبار كاليعقويب والطربي 

 وغريهم. 

مل تغب قبائل شهران عن االنفجار املعريف الذي شهده العصر العباسي، حيث كثر عدد املثقفني  -5

لعلمية والثقافية يف كافة ربوع العامل والعلماء الذي نسلوا منها وسامهوا يف إثراء احلياة ا

اإلسالمي، واشتهر منها حمدثوا ورواة الشام والعراق وكثر عددهم بشكل ملفت لالنتباه، كما 

أسهم أبناء القبائل يف تطوير الدرس التارخيي من خالل ظاهرة اإلخباريني اليت برز فيها عدد 

ياة األدبية من خالل سيل الشعراء الذين من أبناء القبيلة، كما وأدلت القبائل بدلوها يف احل

 .برزوا منها

اعتربت قبائل شهران يف العصور احلديثة أهم الركائز اليت قام عليها االستقرار يف اجلزيرة العربية  -6

وقامت عليها دعائم الدولة السعودية احلديثة وذلك النتشار القبائل وامتدادها يف كافة 

توسع أبناءها يف كافة ربوع الدولة، وقد برز منها علماء القطاعات اجلنوبية للمملكة، وكذا 

وفقهاء كثريون كما وبرز منها شعراء مربزون انلوا مكانة عالية يف عامل الشعر، والزال أعمال 

الكثريين منهم تتداول حلد الساعة يف جمالس القبيلة والكتب املدرسة يف املناهج التعليمية 

 .املختلفة
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قيمي عميق جدا شأهنا شأن كافة  يريضة برتاث اجتماعي أنثروبولوجالع نتتميز قبائل شهرا -7

القبائل العربية العريقة، ويعمل التسلسل اهلرمي فيها على احلفاظ على هذه القيم واملواريث، 

والزالت قبائل شهران العريضة حىت يومنا هذا حتتفظ بعاداهتا وتقاليدها املتجذرة يف شؤون 

حىت يربز دول شيخ القبيلة  االجتماعية، وشؤون احلياة العامة،الزواج والصلح واملناسبات 

ودور األعيان فيها يف التعامل مع كافة العوارض واملشاكل واألحداث اليت تعرتي يوم القبيلة 

حيث مل أثر احلياة احلديثة اليت يعيشها أبناء القبيلة وكافة مناطق اململكة يف متانة  .وساعاهتا

 أبصوهلم وجذورهم.  ارتباط أبناء القبيلة

يقدم البحث يف فصله األخري تفصيال غري مسبوق يف تشجري وتفرعات القبيلة واجلملة البطون  -8

والتفرعات اليت عليها حال القبيلة اليوم، حيث يستند الفصل األخري على عملية إحصائية 

تنتسب  قام هبا الباحث وجبهد مضين، وتقصي عميق لكافة البطون والعائالت والفروع اليت

لقبيلة شهران، مما يضع القبيلة يف الضوء ملزيد من الدراسات املثيلة، حيث يعترب الفصل 

األخري كقاعدة بياانت ملا سيتقدم من  وث ودراسات ثقافية وأنثروبولوجية واجتماعية حول 

 قبيلة شهران العريضة. 
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 التوصيات: 

ية، وتوجيه الدراسات حنو ذلك املوروث ضرورة االهتمام ابملوروث الثقايف للقبائل العرب -1
 الثقايف والعناية به. 

 ين الشعرية الفصيح منها والعامي وحتقيقه.مجع وطباعة الدواو   -2

 عقد املؤمترات العلمية حول الرتاث الشعيب السعودي، وتوثيقه.  -3

م إقامة معرض خاص ابملوروث الثقايف للقبائل العربية ابململكة العربية السعودية واستخدا -4
 التقنيات العلمية احلديثة يف عرضه وتوثيقه. 

إعداد دراسات علمية يف مرحليت املاجستري والدكتوراه حول التطور االجتماعي للقبائل  -5
 العربية وأثر اكتشاف النفط، واملتغريات املعاصرة فيها. 

تشجيع الباحثني املهتمني ابلتاريخ االجتماعي واالقتصادي والسياسي للكتابة حول  -6
 بائل العربية يف تلك اجملاالت.       الق

 

 وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب
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 قائمــة املصــادر واملراجــع

 القرآن الكرمي.  -

 دواوين السنة النبوية -

 هـ(:370اآلمدي، أبو القاسم احلسني بن بشر بن حيىي، )ت -

 م. 1961املؤتلف واملختلف، حتقيق عبد الستار فراج، مطبعة عيسى البايب، القاهرة،  -

 هـ( :356األصفهاين، أبو الفرج علي بن احلسني ) ت -

 م. 2002األغاين، حتقيق أحسان عباس وزمالؤه، دار صادر، بريوت،  -

 هـ(  314ابن أعثم . أبو حممد أمحد الكويف .ت) -

 م.1991، دار األضواء ، بريوت 1ط الفتوح، حتقيق/ على شريي، -

 حممد بن جرمان العواجي   ،األكليب -

اململكة العربية السعودية،  -، دار احلارثي للطباعة والنشر، الطائفط: األوىلبيشة،   -

 0م1997هـ/1418

 هـ(204ابن الكليب، أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب )ت -

 م. 2004ن، عامل الكتب، بريوت، نسب معد واليمن الكبري، حتقيق انجي حس -

 ابمطرف، حممد عبد القادر    -

 ،          1اجلامع، جامع مشل أعالم املهاجرين املنتسبني إىل اليمن وقبائلهم، ط -

 م.  2003صنعاء،    
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 البحرتي . أبو متام الوليد عبيد  -

 هـ. 1387احلماسة ، دار الكتاب العريب ، بريوت،   -     

 هـ ( : 1093البغدادي، عبد القادر بن عمر ) ت  -

 م. 1986، القاهرة، 1خزانه األدب ولب لباب لسان العرب، ط -

 هـ( : 487البكري، أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز )ت  - 

 م. 1965معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، حتقيق مصطفى السقا، بريوت،  -

 م.1992أدراين ليوفن، تونس،  املسالك واملمالك، حتقيق -

 هـ ( : 279البالذري، أمحد بن داود ) ت  -

 م. 1959أنساب األشراف، حتقيق حممد محيد هللا، دار املعارف، مصر،  -        

 م. 1956فتوح البلدان، حتقيق صالح الدين املنجد، مصر،  -        

 هـ( : 255اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر )ت  -

 م. 1962، بريوت، 4البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم هارون،ط -

 اجلاسر، محد  -

 يف سراة غامد وزهران. نصوص. مشاهدات. أنطباعات، منشورات دار اليمامة، الرايض )بال. ت(. -

 جريس، غيثان علي )الدكتور(: -

هـ(، 10-1يطة )قدراسات يف اتريخ هتامة والسراة خالل العصور الغسالمية املبكرة والوس -

 هـ.1424، سنة 1ط:
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دراسات يف اتريخ احلجاز السياسي خالل العصر اإلسالمي يف القرن األول وإىل القرن  -

 م.2004هـ/1425، مطبوعات اندي أهبا األديب، 1العاشر اهلجري، ط:

 م2004هـ/1425م(، ط:10-7هـ/4-1جنران دراسة اترخيية حضارية )ق -

 هـ(.232بن عبيد هللا اجلمحي، )ت  اجلمحي، أبو عبيد حممد بن سالم -

 م.1974طبقات فحول الشعراء، حتقيق /حممود حممد شاكر، القاهرة،   -

 اجلميلي، خضري عباس  -

 م. 2002قبيلة قريش وأثرها يف احلياة العربية قبل اإلسالم، اجملمع العلمي العراقي، بغداد،  -

قبيلة األزد و دورها يف شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم، رسالة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة املستنصرية،  -

 م. 1996بغداد 

 م. 2004حماضرات يف اتريخ العرب قبل اإلسالم، مركز الرتبية للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء،  -

 م(:1656هـ/1067حاجي خليفة، مصطفى كاتب شليب )ت  -

 م.1941كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، األستانة،   - 

 هـ(405احلاكم، أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري )ت -

 املستدرك على الصحيحني، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت/د.ط. -

 هـ( :  357ابن حبان، األمام احلافظ، أيب حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت، ) ت  -

 م. 1973الثقات، دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد، اهلند،  كتاب  -

 م.  1987، بريوت، 1السرية النبوية وأخبار اخللفاء، تصحيح السيد عزيز بك وزمالؤه، ط -

 هـ(: 245أبو جعفر حممد بن حبيب البغدادي )ت ابن حبيب، -

 م. 1984خمتلف القبائل ومؤتلفها، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب اللبناين، بريوت،    -
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 هـ( : 852شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد العسقالين، )ت ابن حجر، -

 هـ. 1328، دار الرتاث العريب، بريوت، 1اإلصابة يف متييز الصحابة، ط -

 م. 1993، دار الكتب العلمية، بريوت، 1قريب التهذيب، طت  -    

 احلجري، القاضي واملؤرخ حممد بن أمحد اليماين:   -

 م.   1984، صنعاء، 1جمموع بلدان اليمن وقبائلها، حتقيق إمساعيل بن علي األكوع، ط -

 هـ(:456ابن حزم، علي بن حممد بن سعيد األندلسي )ت -

 م.1962عبد السالم حممد هارون، القاهرة، مجهرة أنساب العرب، حتقيق  -

 محزة، فؤاد  -

 م.1968، الناشر مكتبة النصر احلديثة، الرايض،   2يف بالد عسري، ط -              

 هـ ( : 626احلموي، أبو عبد هللا شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا الرومي البغدادي ) ت -

 وت، )د.ت(. معجم البلدان، دار أحياء الرتاث العريب، بري  -

املقتضب من كتاب مجهرة النسب، حتقيق انجي حسن، الدار العريب للموسوعات، بريوت،  -

 م. 1987

 محيد هللا، حممد  -

 م. 1985، بريوت، 5الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، دار النفائس، ط -

 هـ ( : 573احلمريي، نشوان بن سعيد ) ت  -

العرب من الكلوم، حتقيق حسني بن عبد هللا العمري، دار الفكر، مشس العلوم ودواء كالم  -

 م.1999دمشق، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



328 

 

، دار 2منتخبات يف أخبار اليمن من كتاب مشس العلوم ودوام كالم العرب من الكلوم، ط -

 م. 1981الفكر، دمشق، 

 هـ(: 241ابن حنبل، األمام أمحد بن هالل الشيباين، )ت -

 در، حتقيق/ شعيب األرانؤوط، بريوت، )بال.ت(.مسند ابن حنبل، دار صا -         

 م.1999، 2فضائل الصحابة، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط: -        

 هـ(: 808ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد احلضرمي )ت  -

 م.1988اتريخ ابن خلدون، دار الفكر، بريوت،  -         

 هـ(: 240ابن خياط، أبو عمر خليفة بن خياط بن شباب العصفري، )ت -

 م 1967الطبقات، حتقيق أكرم ضياء العمري، بغداد،  -

 هـ(275أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين )ت -

 م1998،جدة، 1سنن أيب داود، حتقيق حممد عوامة،ط -

 ( :  هـ321ابن دريد، حممد بن احلسن األزدي، ) ت  -

 م.1979االشتقاق، حتقيق عبد السالم هارون، بغداد،  -

 هـ( : 282الدينوري، أبو حنيفة أمحد بن داود، ) ت  -

 م.1960، القاهرة، 1األخبار الطوال، حتقيق عبد املنعم عامر، ط -     

 هـ(: 748الذهيب، األمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان  )ت -

 م.1993ة الرسالة، بريوت، سري أعالم النبالء، مؤسس -
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ونفس  0م2003، سنة 1اتريخ اإلسالم ،حتقيق/ بشار عواد، بريوت، دار الغد العريب، ط: -

 0م1990،بريوت،1الكتاب بتحقيق/عمر عبد السالم  تدمري،ط:

 هـ(:694ابن رسول، امللك األشرف عمر بن يوسف ) ت -

 م. 1985، صنعاء، 2طرفة األصحاب يف معرفة األنساب، حتقيق ك. و. سرتستني، ط -

 سامل، السيد عبد العزيز  -

 م.1971اتريخ العرب يف عصر اجلاهلية، دار النهضة العربية، بريوت،   -

 هـ ( : 230ابن سعد، حممد بن منيع ) ت  -

 م.1990هـ/1410، 1الطبقات الكربى، دار الكتب العلمية، بريوت: ط: -

 هـ( : 562السمعاين، أبو سعد عبد الكرمي بن حممد التميمي )ت-

 م.1999األنساب، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت،  -

 علي بن سعد آل زحيفة  ،الشهراين-

للمستشرق " كيناهان كورنواليس" ترمجة وحتقيق  ،كتاب عسري قبل احلرب العاملية األوىل    -

 بعة الثانية وتعليق وتعقيب. الط

 حتقيق . الطبعة الثالثة  –ديوان ابن الدمينة  -

 الطبعة األوىل ،حكم وحضارة امللكني شهران بن هنفان وشهران بن بينون   -

 الصنعاين، عبد الرزاق: -

، املكتب اإلسالمي، بريوت،  سنة 2املصنف ، حتقيق/ حبيب هللا األعظمي ،ط:، -

 م.1983
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 آل طالع، عبد الكرمي عائض سعيد -

 م.1984قبيلة َشْهرَان بني املاضي واحلاضر، الرايض،  -

 هـ(:360الطرباين، احلافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد ) ت  -

 م. 1985، العراق، 2املعجم الكبري، حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي، ط -

 هـ( :310الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير )  -

لطربي املسمى اتريخ األمم وامللوك، حتقيق مصطفى السيد وطارق سامل، املكتبة اتريخ ا -

 ، القاهرة، )بال. ت (. التوفيقية

 عبد الباقي، حممد فؤاد :-

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، -

 هـ( : 328ابن عبد ربه، أمحد بن حممد األندلسي )ت -

 م.1999أحياء الرتاث العريب، بريوت، العقد الفريد، مكتب حتقيق الرتاث، دار  -

 هـ(571ابن عساكر، أبو القاسم احلافظ على بن احلسن بن هبة هللا الشافعي )ت  -

اتريخ مدينة دمشق، حتقيق حمب الدين العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق،  -

 م1967

 العسكري، أيب هالل:   -

بو الفضل إبراهيم و عبد اجمليد قطاش، دار قول العرب يف مجهرة األمثال، حتقيق/ حممد أ -

 1988الفكر، 
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 علي، جواد  - 

 م.1976املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم، بريوت،  -

 الغامدي ، صاحل بن عون هاشم   -

 0هـ1418بيشة دراسة اترخيية شاملة، ط:   - 

 فاخوري، حنا   -

 م.  1979اجلامع من اتريخ األدب العريب، بريوت،  -

 هـ(:175الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد )ت  -

 م. 2001، بريوت، 1كتاب العني، دار أحياء الرتاث العريب، ط  -

 الفرح، حممد حسني  -

 م  2004، صنعاء، 2ميانيون يف موكب الرسول، اهليئة العامة للكتاب، ط -

 القايل . إمساعيل بن القاسم -       

 م.2000ب املصرية، القاهرة، ، دار الكت2األمايل، ط -

 هـ ( : 821القلقشندي، أبو العباس أمحد بن علي  ) ت  -

 م. 1963قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان، حتقيق إبراهيم األبياري، القاهرة،  -

 م. 1959هناية األرب يف معرفة أنساب العرب، حتقيق إبراهيم األبياري، القاهرة،  -      

 هـ(: 774ري، أبو الفداء احلافظ إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي   )تابن كث -

 م. 1977البداية والنهاية، منشورات دار صالح الدين للرتاث، مصر،  -
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 .املرزابين .أيب عبد هللا حممد بن عمران -

 .م1992، دار اجليل، بريوت، 2معجم الشعراء،ط -          

 هـ(: 620الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامه )ت موفق ،املقدسي -

 م. 1982، بغداد، 1التبيني يف أنساب القرشيني، حتقيق حممد انيف الدليمي، ط -

 ابن الندمي،  -

 الفهرست، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت/د.ط -

 النسائي .اإلمام أبو عبد الرمحن امحد بن شعيب.  -

، دار الكتب 1الغفار سليمان البنداري وسيد كسـروي حسن، ط:عبد . السنن الكربى، حتقيق/ د -

 م1991لبنان، -العلمية، بريوت

 النص، إحسان   -

 م. 2000، 1، مؤسسة الرسالة، ط-أنساهبا وأعالمها  –القبائل العربية  -

 هـ( 723النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب )ت -

 هناية األرب يف فنون األدب، دار الكتب املصرية، القاهرة، )بال.ت(.  -

 هريدي . صالح أمحد علي -

م(، دار املعرفة 1914-1872هـ/1289-1236عسري حتت احلكم العثماين )  -

 م.1999مصر، -اجلامعية، السويس

 هـ(: 218عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري )ت ابن هشام، -

 م. 1995، بريوت، 1وية، حتقيق مصطفى السقا وزمالؤه، طالسرية النب -
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 هـ(:360اهلمداين، أبو حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب )ت -

 صفة جزيرة العرب، حتقيق حممد بن علي األكوع، مكتبة اإلرشاد،             -

 م. 1990صنعاء،                

 الوائلي، عبد احلكيم -

 م.2002منشورات دار أسامة، األردن، عمان، موسوعة قبائل العرب،  -

 .، دار أسامة للنشر والتوزيع1موسوعة شاعرات العرب من اجلاهلية حىت هناية القرن العشـرين، ط: -

 هـ(:  292اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن واضح الكاتب العباس )ت  -      

 م. 1957البلدان، مطبعة النجف،  -

 م.1960جملدان، دار صادر، بريوت، اتريخ اليعقويب،  -
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 قائمة املقابالت:
 اتريخ املقابلة القبيلة االسم الصورة الرقم
1 

 

الشيخ حممد بن 
 سعيد بن الصوع

 شيخ قبيلة كود
 

 هـ29/10/1436

2 

 

الشيخ علي بن 
عبد هللا أبو كبيدة 
الناهسي الشهراين 

 اخلثعمي

شاعر وحمدث 
قبيلة انهس 

 الشهرانية

 هـ7/3/1436

3 

 

سعد بن سعيد 
القحايف بن لدنة 

 الشهراين اخلثعمي

أحد شيوخ قبيلة 
قحافة الشهرانية 

 اخلثعمية
 

 هـ10/5/1437

4 

 

الشيخ هيف بن 
حممد الفويه 

 الشهراين اخلثعمي

شيخ قبيلة بين 
 واهب
 

 هـ22/12/1435

5 

 

زعاب بن انصر 
آل مشوط 

املعاوي الشهراين 
 اخلثعمي

أحد شيوخ قبيلة 
معاوية الشهرانية 

 اخلثعمية
 

 هـ25/9/1436

6 

 

الشيخ سعد بن 
حممد بن جايز 
املنبهي الشهراين 

 اخلثعمي

شيخ قبيلة بين 
 منبه شهران

 

 هـ25/12/1436

7 

 

الشيخ محدان بن 
عبد هللا بن جمري 
 الشهراين اخلثعمي

شيخ قبيلة الفزع 
 الشهرانية اخلثعمية

 

 هـ4/1/1437

8 

 

علي بن عبد 
 الرمحن آل محوض  

شيخ قبيلة بين 
 مالك

 ه27/1/1437
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 اتريخ املقابلة القبيلة االسم الصورة الرقم
9 

 

الشيخ عبد هللا بن 
حيىي بن عبد هللا 
 البجادي الشهراين

شيخ قبيلة بين 
 جباد 

15/8/1436 

10 

 

الشيخ علي بن 
سعد آل زحيفة 
 الشهراين اخلثعمي

شيخ قبيلة آل 
زحيفة من آل 
رشيد شهران 

 العريضة
 

 هـ20/2/1437
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