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ABU NIZAR HASSAN BIN SAFI KNOWN AS
THE KING OF GRAMMARIANS (568 AH) AND
HIS ROLE IN PRAISE POETRY OF THE
PROPHET
NAHİVCİLERİN ŞAHİ EBU NAZAR HASAN İBN SAFİ VE PEYGAMBERE
ÖVGÜ KASİDESİNDEKI ROLÜ
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Abstract
Prophet praise poetry is one type of Arabic poetry. It grew up in the sofi environments. It is one aspect of
poetry that expresses religious sentiments. Its appearance played an important role in the history of Arabic
literature because it is a variety of poetry which has been associated with the most important figure known
to the Muslim nation, namely prophet Muhammad peace and blessings be upon him. Prophet praise poetry
passed through several stages until it reached its completed image from both the moral and artistic
perspective that we see in the collections of poets who have made the praise of the Prophet as their ultimate
goal. As the poet Abu Nizar is a prolific prophet praise poet and the number of his poems is six, a number
that we do not find with other poets who have written in this art before, this research studies these poems
which have been compiled and investigated following scientific methodology. The study also highlights their
most salient objective advantages. The poet followed the same style of his predecessors. He started the
poems by mentioning Madinah which welcomed the prophet; then mentioning Ghowair and Najd which
poets usually used to commence their poems with.
The rhetoric study highlighted only Abu Nizar's
religious poetry because it is the subject of the search. This poetry is different in content and features from
other forms of his poetry. Thus, the image is clear and evident in the hands of researchers who are
interested in this form of literary trend. The analysis was preceded by introducing the poet's biography and
what scholars have said about him; then his teachers, students, and works. The steps followed in prophet
praise poetry were highlighted; how they saw stages of development and moved on until this poetry reached
the peak of maturity and completeness in the seventh hijra century. The research ended with a list of the
used sources and references.
Özet
Peygambere Methiye tarsi şiirler Arap şiir geleneğinin önemli biçimlerindendir. Peygambare duyulan hürmet
bu geleneği başlatmıştır. Nahivcilerin şahı olarak bilinen Ebu Nazar Hasan İbn Safi Peygambere Medhiye
adlı şiiri ile kendisinden sonar gelenler için önemli bir çığır açmıştır. Bu araştırmada Ebu Nazar’ın yazdığı
Medhiye’nin önemi ve şairin hayatı incelenmiştir.
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أبو نزار الحسن بن صافي المعروف بملك النحاة (ت568هـ) ودوره في قصيدة
المديح النبوي
أ .د فراس عبد الرحمن النجـــــــــــار (جامعة األنبار -العــــراق )
أ .م .د .طـراف طــــــــــارق النهـــــــــــار (جامعة أديامــــان– تركيـــا )

المقدمة:
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ,وعلى آله وصحبه ومن وآاله ,واتبع
هداه إلى يوم الدين ,وبعد:
فإن بحثنا الموسوم ( :أبو نزار الحسن بن صافي المععروف بملعا النحعاة ,ودوره
فععي يصععيدة المععديو النبععوا ) ,مععن المورععوعام ال عععرية المهمععة ال ععي ح ي ع باه مععام
الدارسين يدي ًما وحديثًا ,وذلا الرتباطها بأهم شخصي ٍة عرف ها األمة ,أال وهعي شخصعية
الرسعول صععلى هللا عليعه وسععلم .ويعد مع اعرم يصععيدة المعديو النبععوا بمراحع مخ ل ععة كععأا
ظاهرةٍ أدبية ,إذ لم تص إلى صورتها المك ملة إال بعد أن مرم بعوام ومؤثرام دينية
وتاريخية م عددة.
ومععن هععلا المنجلععب جععال بحثنععا ليمععيه اللثععام عععن هععلا ال ععاعر ودوره فععي يصععيدة
المديو النبوا ,إذ تبعين لنعا أنعه معن أكثعر ال ععرال إن ا ًجعا فعي هعله المرحلعة ,إذ رفعد أدبنعا
العربي بس يصائد فعي المعديو النبعوا ,وهعلا كعم لعم نجعده عنعد ايعره معن السعاب ين لعه.
ومن جانب آخر فإن شععره مثع سعمةً لح بع ٍة مهمع ٍة معن تعاري أدبنعا العربعي ب عك ععام,
والمديو النبوا ب ك خاص .ويد اي ض طبيعة البحث أن ي سم على يسمين هما:
ال سم األول ,وي كون من مجلبين:
المجلب األول :اسمه ونسبه ,وسيرته وأيوال العلمال فيه ,ثم شيوخه وتالميله ومصعن اته
العلمية ,وخ منا بلكر وفاته.
المجلعععب الثعععاني :خجعععوام المعععديو النبعععوا ودور أبعععي نعععزار فيعععه ,ثعععم تناولنعععا الدراسعععة
الموروعية وال نية في يصائده المدحية.
أما ال سم الثاني من البحث ف د انصب الجهد فيه على جمع وتح يعب النصعوص ال ععرية
على وفب الخجوام العلمية الم بعة.
ويععد أنهينععا البحععث بخاتمععة ,تضععمن أهععم الن ععائي ال ععي توص ع إليهععا الباحثععان وبع ع
وأخيرا فإننا نأم أن نكون يد أل ينا رو ًلا على دور أبي نعزار وجهعوده فعي
ال وصيام.
ً
المديو النبوا ,فإن كان من ت صير فمن أن سنا ,وإن كانع األخعرف فمعن هللا وحعده ,ولعه
الحمد ً
وآخرا.
أوال
ً
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توطئة:
ال يمكععن لععدارس مورععوعام األدب العربععي أن ي مافع عععن مكانععة شعععر المععديو النبععوا
بمراحله المخ ل ة ,وعندما ن ول مراحع فإننعا نعنعي أن أيعالم المبعدعين وال ععرال سعع
إلى تجويره وبث اإلحساس والعمب في معانيه ,ليصع إلعى ذررف االك معال ال عي رأيناهعا
في يصائد الصرصرا والبوصيرا وايرهما.
النحعوا أحعد أوللعا العلين أسعهموا فعي اتسعاا ريععة هعلا ال عن.
وكان أبو نعزار البمعدادا ي
ومما زاد من أهمي ه أنه من رجال ال رن السادس الهجرا ,إذ رفد أدبنا بس يصائد في
المديو النبوا ,فكان من أكثر ال عرال إن ا ًجا ,م ارنًة بمن ت دمه في ال رون الساب ة .هلا
من جانب ،ومن جانب آخر لم يلبَ شاعرنا االه مام العلا يسع ح ه علعى أهمي عه ومكان عه
العلمية ,فكان الرأا أن نجم ارر أخباره ونك ف اللثام عن أشعاره في المديو النبوا.
القســم األول:
المطلب األول ,التعريف بالمؤلف وسيرته وأقوال العلماء فيه وشيوخه وتالميذه
ومصنفاته ووفاته.
 -1اسمه ونسبه:
هععو أبععو نععزار الحسععن بععن أبععي الحسععن صععافي بععن عبععد هللا بععن نععزار البمععدادا النحععوا،
كعر أنعه ولعد ببمعداد سعنة (
مولى الحسين بن األرموا ال اجر ،المععروف بملعا النحعاة ،ذر َ
489هـ ) في الجانب المربي في محلة تعرف ب ارا دار الرييب ،ثعم ان ع إلعى الجانعب
ال ريي معن بمعداد إلعى جعوار حعرم الخالفعة المع معة ،وهنعات يعرأ وأت عن علعوم العربيعة
الم ععععددة كعععالنحو ،والعلعععوم ال عععرعية كعععال رالام ،والحعععديث النبعععوا ال عععريف ،وال عععه
واألصول ،وعلم الخالف ،على يد كبار العلمال في عصره آنلات(.)3
 -2سيرته وأقوال العلماء فيه:
أت ن أبو نزار البمدادا عددًا من العلعوم ممعا مكنعه معن تصعدر حل عام ال عدريد فعي أحعد
جوام بمعداد( ،)4وتعلكر الم عان أناعه سعكن واسعه رمعدة ,وذلعا بععد الع عرين والخمسعملة
كثيعرا( ،)5سعافر بععدها إلعى بعالد خراسعان وكرمعان
للهجرة ,وحم عنه أهلها أدبًا وعل ًما
ً
وازنععة ،ومععن ثع ام بععالد ال ععام ,إال أنععه خععرل منهععا ليعععود إليهععا ويسع وطن بهععا فععي رعايععة
) ترجم ه فعي :تعاري مدينعة دم عب ،76-71/13 :وخريعدة ال صعر137-89/3 :ـع ومعجعم األدبعال ،139-122/8 :ومخ صعر تعاري ابعن (3
الععدبيثي ،281/1 :وإنبععاه الععرواة ،310 – 305/1 :وبميععة الجلععب ،434-429/2 :ووفيععام األعيععان ،134/1 :وتععاري اإلسععالم،488/8 :
وتلكرة الح اظ ، 1323/4 :وسير أعالم النبالل ، 512/20 :والعبر ، 204/4 :والوافي بالوفيام ،56/12 :ومرآة الجنان ،386/3 :والبداية
والنهايععة ،272/12 :والنجععوم الزاهععرة ،418/6 :طب ععام ال ععافعية ،304-302/1 :وبميععة الوعععاة ،418/1 :وك ععف ال نععون،628 ،624 :
 ،1387 ،1787 ،1170 ،815وشعععلرام العععلهب ،228-227/4 :وتهعععليب تعععاري دم عععب ،173- 169/4 :ومعجعععم المعععؤل ين،230/3 :
واألعالم.193/2 :
) تاري مدينة دم ب ،71/13 :والوافي بالوفيام ،56/12 :وتهليب تاري دم ب(4 . 169/4 :
) ين ر :طب ام ال افعية(5 .302/1 :
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األمير العادل أبي ال اسم محمعود بعن زنكعي( ,)6العلا ظع ي يكرمعه ويحسعن إليعه إلعى آخعر
عمره رحمه هللا.
صار اير مخ :
أما أيوال العلمال في ح ه فكثيرة ،ولكن سنحاول إيراد بع ٍ منها باخ
ٍ
يععال ابععن عسععاكر ( م571ه) بعععد أن تععرجم لععه ب ععك م صع  ( :كععان صععحيو االع ععاد،
كععريم الععن د )( ،)7وذكععره ال جععي (م646هععـ) ب ولععه ( :أحععد ال ضععالل المبععرزين ،ب ع
فضال ،وماجدهم ً
ً
صدرا يد الب عليه سعمة :ملعا
يدرا ورحيبهم
واحدهم
ً
نبال ،وكبيرهم ً
()8
ي
وشهدم ب ضله ألسن خالينه والعدَاة  ،سمو البديهة في الم اصد النبيهعة ،عزيعز
النحاة،
الن د ،كثير األن ة عن المجال الدنية ،بالمجالب النزيهعة ،والمراتعب الوجيهعة ... ،يأخعل
عب ا
ال لععم فيم رع ر
س( )9فععي عررععه ن ًمععا يرعجععز ،ونثع ًعرا يرعجععب ،ونك ًععا تععري ون ًععا
الجع يعر َ
تجرب )( .)10وذكره الدبيثي في تاريخه ب وله:
( درس النحو ح عى صعار أنحعى أهع طب عه ،وكعان فصعيحاً ،ذكيًعا ،لعه ن عم إال أنعه كعان
عب ن سعه ملعا النحعاة )( ،)11وذكعره ابعن الععديم ( م606هعـ )
عنده
ٌ
عجب وتيعهٌ بعلمعه ،ل ا َ
ععارف بعالنحو واللمعة ،ولعه مصعن ٌ
ام فعي
ناثر ،حسن ال عر والرسعائ ،
ف ال( :
شاعرٌ ،
ٌ
ٌ
(.)12
ون الص دا ( م764ه )ـ كالم ابن عساكر ،وزاد عليه يوله ( :كان
ك فن منها )
عععا ،م ناسععب األحععوال واألفعععال ،يحكععم علععى أه ع ال مييععز بحكععم ملكععه في ب ع وال
مجبو ً
يس ث  ،وكان ي ول :ه سيبويه إال من رعي ي ،ولو ععا ابعن جنعي لعم يسععه إال حمع
ااشي ي .رم ير ال يمة ،حلو ال يمة ،يضعم يعده علعى المائعة والمعائ ين ،ويم عي وهعو منهعا
ص ر اليدين )(.)13
ععرا،
ويال عنعه العلهبي ( م748ه )عـ بأنعه :أنحعى أهع طب عه ،وكعان فصعي ًحا  ،ذكيًعا م ً
معجبًا بن سه فيه تيه وبأو ،ولكنه صعحيو االع اد...وكعان ي عال لعه :ح يجعة الععرب ،وأحعد
المبرزين ،وال عرال الم جددين(.)14
النحاة
ي
()15
سععا ماج عدًا )
ويععال اليععافعي ( م768ه ) ( :كععان نحويًععا بار ً
عععا ،أصععوليًا م كل ًمععا ،رئي ً
وذكره ابن ياري شهبة ( م581هـ) ب وله ( :كان م ننًا في العلوم ازيعر ال ضع  ،لكعن
كان عنده عجب في ن سه وتيه .)16() ...
وهو عند السيوطي ( م911ه ) ،من أئمة النحاة ،ازير ال ض  ،م ننًا في العلوم )(.)17
) ترجم ه في خريدة ال صر(6 .47/10 :
) تاري مدينة دم ب ،76/13 :وكلا في تهليب تاري دم ب(7 .173/4 :
) ويرجم العدو على األعدال والعدف والعداة واألعادا ,ين ر لسان العرب ,مادة ( عدا ) (8.33/15
) ا
رس :الصحي ة وي ال :هي ال ي محي ثم ك ب  .ين ر لسان العرب مادة ( َ
س )(9 .121/6 ,
الج ر
ط َر َ
) إنباه الرواة(10 .344/1 :
) المخ صر المح ال إليه من تاري ابن الدبيثي ,لللهبي(11 .159-158/1 :
) بمية الجلب(12 .429/2 :
) الوافي بالوفيام(13 .53/13 :
) ين ر تاري اإلسالم ،488/8:وفيام سنة ثمان وس ين وخمسمائة(14 .
) مرآة الجنان(15 .386/3 :
) طب ام ال افعية(16 .302/1 :
) بمية الوعاة ,418-417/1 :وين ر :معجم المؤل ين ,230/3 :واألعالم(17 .193/2 :
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أ يما ال رم يحدَثون اللين ورعوا لملا النحعاة ترجمعةً فعي مصعن اتهم فعيالحا اتبعاعهم ال عدمال
في آرائهم ،لكنهم أرافوا ص ا ٍ
م أخرف ت ناسب م عمب م درته اللموية واألدبية ،فمعن
عر
ي ،مع كل ٌم
ذلا يول عمعر ررعا كحالعة بأنعه ( :ي
ٌ
أديعب ،م عر ٌ ،شعا ٌ
نحعو ٌ
ا ف يعهٌ ،أصعول ٌ
)(.)18
النحويين )( .)19كانع هعله أهعم اءرال ال عي
ويول الزركلي اللا وص ه بأنه ( :من كبار ي
وردم فععي مصععن ام ال ععدمال والمحععدثين عنععد تععرجم هم ألبععي نععزار الحسععن بععن صععافي
المعروف بملا النحاة.
 -3شيوخه:
س على يد علما َل أجال َل أنمعوا فعي ن سعه حعب
ت ير مصادر ترجمة أبي نزار إلى أنه دَ َر َ
ال ععأليف بمخ لععف علععوم العربيععة والععدين اإلسععالمي ،تلععا ال ععي تح ععال إلععى وعععي وم ععدرة
فائ ة ،ومن هؤالل العلمال:
 -1أبو طالب الحسين بن محمد بن علعي بعن الحسعن الزينبعي (
م512ه ) ،أخل عنه ملا النحاة علم الحديث(.)20
 -2أبعععو العبعععاس األشعععنهي ,أحمعععد بعععن موسعععى بعععن حوشعععين (
م515ه ) ،أخل عنه ملا النحاة علم الملهب(.)21
 -3الحسععن علععي بععن أبععي زيععد محمععد بععن علععي االسعع راباذا
ال صيحي النحوا ( م516هـ ) ،أخل عنه علم النحو(.)22
 -4أبععو ال ع و أسعععد بععن محمععد بععن أبععي نصععر الميهنععي(( ،)23
م527هـ ) ويي اير ذلا( ,)24ويد أخل عنه أبو نزار علم الخالف(.)25
 -5أبععععو ال عععع و بععععن برهععععان األصععععولي الحمععععامي البمععععدادا (
م518ه ) ،أخل عنه أبو نزار علم أصول ال ه(.)26
 -6أبو عبيد هللا محمد بن أبي بكعر ال يروانعي ,ويعرأ عليعه علعم
الكالم(.)27

) معجم المؤل ين(18 .230/3 :
) األعالم(19 .193/2 :
) تاري مدينة دم ب ،71/13 :وتهليب تاري دم ب(20 .169/4 :
) تاري مدينة دم ب ،71/13 :وتهليب تاري مدينة دم ب(21 .169/4 :

) المصدران الساب ان ن سهما (22 .
) نسبة إلى مدينة ميهنة ،وهي ناحية بين أبيورد وسرخد(23 .
) ترجم ه في خريدة ال صر(24 .333/2 :
) تاري مدينة دم ب ،17/13 :وتهليب تاري مدينة دم ب(25 .169/4 :
) تاري مدينة دم ب ،71/13 :وتهليب تاري مدينة دم ب(26 .169/4 :
) لم ن ف على وفاته فيما توافر لنا من مصادر ,ين ر ,إنباه الرواة ,343/1 :وطب ام ال افعية(27 .8/2 :
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 -4تالميذه:
كان مجالد أبي نزار وحل اته العلمية عامرة بجلبة العلم ,ويد ذكرم ك عب ال عراجم لعه
ذلععا ,ف ععد تصععدر لإلفععادة فععي بمععداد ,وواسععه ,وحلععب ,وايرهععا ,ف خععرل علععى يديععه كثيع ٌعر
منهم ,كان لبعضهم حل ام دراسية في مخ لف العلوم .ومن تالميله(:)28
 -1أبو طالب الحسين بن محمد بن أسعد الحن ي ,المعروف بالنجم(.)29
 -2أبو المكارم محمد بن عبدالملا بن أبي جرادة الحلبي ( م565ه )ـ(.)30
 -3أبو ال اسم علي بن الحسن الم هور بابن عساكر ( م571ه )ـ(.)31
 -4أبو بكر عبدهللا بن منصور البايالني الواسجي ( م593ه )ـ(.)32
 -5أبو ال و عثمان بن هيجون النحوا ( م599ه )()33ـ.
 -6أبو الحسن علي بن الحسن بن عن ر النحوا ( م601ه )ـ(.)34
 -7شميم الحلبي :هو علي بن الحسن بن عن ر بن ثابع المععروف ب عميم الحلبعي
النحععوا اللمععوا ،ال ععاعر ،يععدم بمععداد وتععأدب بهععا ،ثععم توجععه إلععى الموص ع
وال ام ،وديار بكر .توفي عن ي
سن عالية سنة(601هـ)(.)35
()36
 -8أبو المحاسن ال ض بن ع ي الدم ي .
 -9ف يان ال ااورا المعلم :هو ال هاب ف يان بن علي األسدا الحن ي الدم ع ي،
المعروف بعـ ( ال عااورا المعلعم ) ال عاعر المععروف ،أخعل ععن ملعا النحعاة
النحععو وعلععوم العربيععة ،وعنععد إيام ععه بالزبععداني كععان صععاحب حل ععة فععي جععام
دم ب ي ر النحو ،اتص بعالملوت والعوالة األيعوبيين ،تعوفي سعنة (615هعـ )
(.)37
 -10أبو نصر محمعد بعن هبعة هللا بعن محمعد ,الدم ع ي الم عهور بعابن ال عيرازا (
م635ه )ـ(.)38
 -11اللباب ,وهو را ٍو ل عر أبي نزار(.)39
أما أهم رواته اللين ن لوا عنه علمه وشعره فهم:
 -1أبو بكر عبد هللا بن منصور بن عمران البايالني الواسجي.
 -2أبو ال اسم علي بن الحسن الحافا ،ويد ذكره في تاريخه.
) مما ي ار إليه أن الدك ور حنا جمي حداد ن ر دراسة بعنوان ( ملا النحاة  ،حياته وشعره ومسائله الع عر ،مع رد الععالم اللمعوا ابعن (28
برا ).
) ين ر بمية الجلب .2745/6 :ولم ن ف على سنة وفاته(29.
) بمية الجلب(30 .2390/5 :
) بمية الجلب(31 .2390/5 :
) بمية الجلب(32 .2390/5 :
) تاري اإلسالم(33 .396/42 :
) بمية الجلب(34 .2390/5 :
) ترجم ه في معجم األدبال(35 .43/2 :
) بمية الجلب .2390/5 :لم ن ف على سنة وفاته(36.
) ترجم ه في خريدة ال صر ،يسم شعرال ال ام ،259-247/1 :والنجوم الزاهرة(37 .274 ،226/6 :
) بمية الجلب(38 .2390/5 :
) بمية الجلب(39 .2397/5 :
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 -3أبو المحاسن ال ض بن ع ي بن عثمان العباسي.
 -4أبو نصر محمد بن هبة هللا بن ال يرازا الدم ي

()40

.

 -5مصنفاته:
ذكر العلمال العلين ترجمعوا ألبعي نعزار طائ عةً معن مصعن اته كعان بعضعها ن ًعال عنعه ،مع
وصف لك مصنف من هله المصن ام( ،)41وهي:
ي
الحب في تعلي ال رالام الع ر ،وشيل من ال واذ (مجلدتان) (.)42
 -1أسلوب
()43
 -2ال لكرة الس رية ( ان ه إلى أربعمائة كراسة ) .
 -3العععروم مخ صععر محععرر ,وهععو مصععنف فععي ال ععه علععى مععلهب ال ععافعي
وسماه الحاكم(.)44
 -4ك اب الحاوا في النحو ( مجلدتان ) (.)45
 -5ديوان مجموا من شعره(.)46
 -6العمد في علم النحو ( مجلدة ) (.)47
 -7ك اب الم امام ( حلا فيه حلو الحريرا )(.)48
 -8مخ صر في أصول الدين(.)49
 -9مخ صر في أصول ال ه(.)50
 -10المسائ الع ر الم عبام إلى يوم الح ر(.)51

) ذكر ابن العديم أن لملا النحاة رواة ل عره وعلمه وهم :أبو بكر البعايالني ،وأبعو ال اسعم الحعافا ،وأبعو المحاسعن العباسعي .ين عر بميعة (40
الجلب.432 ،429/2 :
وان رد اللهبي بلكر أبي نصر ال يرازا الدم ي .ين ر تاري اإلسالم.488/8 :
) أالب اللين ترجموا له يالوا ( :له مصن ام كثيرة في ال ه والنحو ،وله ديوان شعر ) ،وإنما وردم مصن اته بهلا ال صي في :تاري (41
مدينة دم عب ،72-71/13 :وبميعة الجلعب ،430/2 :والعوافي بالوفيعام ،89/13 :وبميعة الوععاة ،418/1 :وتهعليب تعاري دم عب-169/4 :
.170
م مالح ة أنهم لم يلكروا له ك ابًا في الم امام  ، !..ويد ان رد يايوم بلكرها تامة في ك ابه معجم األدبال.23/8 :
) إنباه الرواة ,343/1 :وبمية الجلب(42 .2392/5 :
) إنباه الرواة ,343/1 :وبمية الجلب(43 .2392/5 :
) إنباه الرواة ,344 ,343/1 :وبمية الجلب(44 .2392/5 :
) إنباه الرواة ,344 ,343/1 :وبمية الجلب(45 .2392/5 :
) شلرام اللهب ,227/4 :وفيام األعيان(46.93/2 :
) إنباه الرواة ,344/1 :وبمية الجلب(47 .493/5 :
) أشار عماد الدين األصبهاني ي
أن لملا النحاة خمد م امام ،ث يم ذكر خجبةً وصن ها ل صاح ها ،وكلماتها البديعة المليحة على حدي يولعه(48 ،
وجانبًا من األشعار الواردة فيها.
ين ر خريدة ال صر ،130-129/3 :وذكرها أيضًا ك من :يعايوم فعي معجعم األدبعال ،23/8 :والصع دا فعي العوافي بالوفيعام،89/13 :
والسيوطي في بمية الوعاة  ،418/1:واألعالم.193/2 :
) إنباه الرواة ,344/1 :وبمية الجلب(49 .2392/5 :
) إنباه الرواة ,344/1 :وبمية الجلب(50 .2392/5 :
) تاري اإلسالم(51.398/42 :
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 -6وفاته:
تلكر الم ان ي
النحوا توفي بعد أن ناهز الثمانين في دم ب يوم
أن أبا نزار البمدادا ي
الثالثععال ،ودفععن يععوم األربعععال ال اسعع مععن شععوال سععنة (  )568للهجععرة بم بععرة البععاب
الصمير( )53رحمه هللا.
ويد ذكر األديعب ( ف يعان المعليعم ) ،المععروف ب يعان ال عااورا أنيعه رآه فعي المنعام بععد
موته ،ف ال :ما فع هللا با ...؟ ف ال :أن دته يصعيدة ،معا فعي الجنعة مثلهعا ،فعلعب بح عه
أبيا ٍ
م منها:
فَلس في الح ي  ،ويا  ،من يَبيلي
عن العَلال
يَا هَله أ َ ييصرا َ
داا م ين زَ لَ
يَا ربي ! هَا يَ يد أتي ر  ،رم يع َرفًا
ب َما َجنَ يهر يَ َ
ص ي َر يَ ٍد م ين َم َحاسن العَ َم
ف ب رك ي مأث ر َم ٍة
َمآلنَ َك ي ٍ
َارا رمسعي َرة ً
َوأ َ ين َ  ،يَا ربي في ال يَا َمة لي؟
يف أ َ يخ َى ن ً
فَ َكي َ
()54
يال :فو هللا منل فَ َر يا ر من إن ادها ما سمع حسيد النار .
()52

المطلب الثاني:
 -1خطوات المديح النبوي ودور أبي نزار فيه:
دور مهع ٌم فعي تعاري
ولد المديو النبوا بعد الهجرة المباركة إلى المدينة ،فكعان ل هعوره ٌ
عار ارتععبه بععأهم شخصععية عرف هععا األ يمععة ،أال وهععي شخصععية النبععي
أدبنععا العربععيه ألنععه تيع ٌ
المخ ار  ،ولكعن لنعا أن ن سعالل ,هع سعار المعديو النبعوا علعى وتيعرة واحعدة بمراحلعه
الم عععددة؟ أم أنععه شععهد خجععوام مععن ال جععور واالن ععال ح ععى وص ع إلععى ذروة النضععي
واالك مال ال ي نراها في يصيدة ال رن الساب الهجرا؟ ولإلجابة ن ول:
نعععم ،إن المععديو النبععوا كععأا ظععاهرة أدبيععة أخعرف ,لععم يصع إلععى صععورته المك ملععة مععن
الناحي ين المعنوية وال نية ال ي نراها في دواوين ال عرال اللين
()55
جعلعععوا المعععديو النبععععوا ال عععريف اررععععهم األسعععاس كالصرصععععرا  ،ومعععن بعععععده
البوصععيرا ( )56وايرهمععا ،إال بعععد أن مع يعر بعوام ع ومععؤثرام دينيععة وتاريخيععة أتاح ع
لنموها واك مالها ال جارب المخ ل عة بعال رون الم ععددة ،وال سعيما إذا علمنعا أن لكع عهعد
دورا ً
فعاال في ارس هله ال جرة الم س ة األركان وال عروا ،تلعا ال عي أيعر الرسعول 
ً
) خريدة ال صر ،92/3 :والوافي بالوفيام ،89/13 :ومرآة الجنان(52 .386/3 :
) تاري مدينة دم ب ،76/13 :وطب ام ال افعية ،302/1 :ووفيام األعيان ،93/2 :وتهليب تاري دم ب(53 .173/4 :
) خريدة ال صر ،137/3 :وين ر :معجم األدبال(54 .125/8 :
) الصرصرا :هو أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصرا البمدادا ،صاحب المدائو النبوية ال ي شهد العلمال يدي ًما وحديثًا بع م شأنها (55
وعمب ييم ها ،أما وفاته فلم تكن أي ح ًا من ييمة شعره إذا اس ر هد م ً
وال على يد المزاة من جند هوالكو سنة 656هـ.
ترجم ه في العبر ،286-285/3 :نك الهميان ،308 :والمنهي األحمد:
.324 ،220/2
) البوصيرا :هو أبو عبد هللا محمد بن سعيد بن حماد البوصيرا نسبةً إلى أبو صير ودالص ،ويد اش هر ب صيدته ال ي سعمي بعالبردة (56
أما وفاته فمخ لف فيها ,ولكن أيربها للصحة أنه توفي سنة  696أو  697هـ .
ترجم ه في الوافي بالوفيام ،111/3 :البوصيرا حياته وشعره.45 :
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بهيأتها ،وأعان على تثبي جلورها عندما سمو لل عرال أن ي ولوا كلم هم لنصرة العدين
وإعالل كلم ه(.)57
اير أننا إذا أردنا الحديث ععن أول يصعيدة أخعلم مسعارها الصعحيو العلا أوصعلها إلعى
الصععورة ال ععي نراهععا لععدف شعععرال المععديو فععي ال ععرن السععاب الهجععرا م جععاوزين بععللا
عارا ولععيد لعععدم األهميععة – فسععنجد
شعععرال الععدعوة وال ععوذ ،والععلود عععن النبععي  اخ صع ً
منحى آخر يخ لعف
أمامنا أبياتًا للعباس بن عبد المجلب ( عم النبي ) اللا جع لل صيدة
ً
ع يما سب ه عندما أشار إلى الح ي ة المحمدية( )58في شعره إذ ي ول(:)59
()60
رمسيــــــ َوداٍ َحي ر
الو َر رق
م ين يَبيل َها ط يب َ في ال يالل َوفي
ص ر
يث ي يرخ َ
ــــف َ
علَ رب
ث ر يم َهبَج َ البالدَ َال بَ َر
أ ين َ وال رم ي
ضمَةٌ وال َ
ألجم نَسرا ً وأهلهر الم ر
َرق
بَ ي نج ة تركب الس ين ويَد
َ
()61
ر
طبب
عالم بدا
رحم
صال ٍ
ب إلى ٍ
إذا َمضى َ
تن ي ر من َ
()62
ر
النجب
عليال تَح َها
َح ى اح وف بي ا المهيمن من
َخ يندف َ
ر
ر ي
األفب
الم بنور َت
دم أشري ي الـ
وأ ين َ ل اما رول َ
ر
أرم َو َ
فَن ر
ـور وسب الرشاد ن يَخ َر رق
ضيال وفي النُّـ
َحن في ذلا ال ي
ويد أورو الدك ور مخيمر صالو بأن أهمية ال صيدة تنب من أمرين:
األول :أنها تضمن ولو ب ك جزئي الح ي ة المحمدية ،أو معا يرسع يمى بعالنور المحمعدا،
وذلا عندما ذكر العباس بن عبد المجلب  أن الرسول  منل ال دم مسع ودا فعي صعلب
آدم وهو في الجنة ،ث يم ان من صلب إلى آخر ح ى أرالم بمولده األرم.
أمععا األمععر اءخععر فععيكمن فععي ي
أن الرسععول  يععد سععم َ هععله ال صععيدة وأجازهععا ،بع ودعععا
()63
لصاحبها ،وبللا تكون الح ي ة المحمدية إسالمية الن أة .
ويد تعم ي أهمي ها فيما بعد ل صبو عنصرا ً ال يمكن االس منال عنعه فعي يصعيدة المعديو،
يراف ها ذكر الديار الم دسة تارة وذكر أسمال الصحابة ومدذ آل البي تارة أخرف.
اير ي
أن مدذ آل البي ب ك خاص أخل برعدًا آخر في عهد بنعي أمييعة ،إذ كعان معن خاللعه
()64
ي يم اإلعالن عن رف الحكم األموا ،والبحث عن سبي يؤدا إلى تمييره .
أنه يال لحسان ( :اهجهم أو هاجهم وجبري معا ) مخ صر صحيو مسعلم للحعافا المنعلرا ،218/2 :واريعب الحعديث  )ورد عنه (57
البن ي يبة.126/1 :
) يعد ابن عربي ،الح ي ة المحمدية من هى اايام الكمال اإلنساني ،فهعي الصعورة الكاملعة لإلنسعان الكامع العلا يجمع فعي ن سعه ح عائب (58
الوجود.
) المس درت على الصحيحين للحاكم(59 .327/3 :
) طب في ال الل :أا حلل طيبًا في صلب آدم ( اريب الحديث البن ي يبة ،) 128-127/1 :واألساس(60 .287 :
) ي ال :مضى طبب بعد طبب ,أا عالم من الناس بعد عالم ( األساس(61 .) 275 :
) الخندف :الخندفة ،م ية كالهرولة ،يال ليلى ال ضاعية لزوجها إلياس بن مضر بن نزار :ما زل أخندف في إثركم ،ف ال لها :خندف (62
( العين ،335/4 :وال ال :مادة
( خندف ).
) ين ر المدائو النبوية بين الصرصرا والبوصيرا(63 .21-20 :
) ين ر بردة البوصيرا وأثرها في شعر المديو النبوا(64 .27-26 :
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ومععن المالحععا أن هععؤالل ال عععرال راععم كثععرة المععلاهب وتعععدد ال ععرق فععي هععلا العصععر،
وسعععيهم إلععى ت ييععد ل هععم َوفععب مععا يمليععه علععيهم الواي ع السياسععي والخععالف المععلهبي،
وال ناحر ال اهر بينهم ،يالحا أنهم في المعديو النبعوا ال عريف يكعادون يسعلكون معلهبًا
أيرب إلى ال ابه منه إلى االخ الف(.)65
ومن تلا ال صائد ال ي مدح النبي  وآل بي ه ،يول أبي األسود
الدؤلي(:)66
()67
َ
علياا
يَ ر يو رل األرذلرونَ بَنرو ير َي ٍير
سى َ
طوا َل الداهر ال ت ين َ
ر
عليا
يكون تركي
يف
م ين األعمال َما يً ضي َ
فَ رل ر لَ ره يم َ :و َكي َ
والوصيا
أرحبُّ رمح امدًا حبًّا شَديدًا
وعبا ً
سا و َحمزة َ َ
َو َج يع َ َر ا
شهيدًا في الجنان مهاجرياا
إن َج يع َ َر خَير سبهٍ
وال َح ٌ
سى الالا اليى رح ٌ
سن بأهونه يم علياا
سين
َو َما أن َ
أحبُّ النااس كلهم إلياا
ع يم النابي وأيربروهر
بَنرو َ
ومما ي ار إليه ي
أن شاعر المديو النبعوا حعرص علعى اخ يعار ل عه ،وتمحعي معانيعه،
()68
يريب ل هم ،ويصحو معانيهم .
على طري ة ال عرال األول اللين كان النبي 
ر
أما في العصر العباسي فيبدو ي
أن الحياة المس رة اءمنة ال عي شعهدتها ال عرون األولعى يعد
مباشرا فعي أفعول ي
فعن المعديو النبعوا ،وسعجوا نجعم األاعرام األخعرف
أسهم إسها ًما
ً
ال ععي تععرتبه بمنععاف ال عععرال ال خصععية ،كمععديو الخل ععال والععوالة ،والهجععال ،والمععزل،
وايرها من األارام.
دورا لهله الح بة ال اريخية من خالل يصيدة مهمة يالها اإلمام
اير أننا نس جي أن نحدد ً
()70
أبو حني ة النعمان( ،)69ويد اس هلها ب وله :
ات وأ َ يح َمي بح َما َكا
سادام جلي ر َا ياصدًا
ر َ
سييدَ ال ا
يَا ي
أَر رجو ر َ
ر
وتكمن أهمي ها في أمور نوجزها باءتي:
عورا مععن
أوالً :حععاز اإلمععام أبععو حني ععة النعمععان يصععب السععبب فععي تضععمين يصععيدته صع ً
عنصرا مه ًما من عناصر يصيدة
المعجزام النبوية ال ي أصبح فيما بعد
ً
المديو( ،)71إذ ي ول(:)72
) ين ر :المصدر السابب(65 .
) أبو األسود الدؤلي ،واسمه ظالم بن عمرو توفي سنة 69هـ  .ترجم ه في معجم األدبال .34/12 :واألبيام في ديوانه(66.30 :
) بنو ي ير :هم بنو ي ير بن كعب بن ييد يبيلة ( العين(67 .) 373/1 :
على بي كعب ):إشارة إلى تعليب النبي (68
ا
سيروف اله يند َم يسلرو رل
لنور يرس َضا رل به
صار ٌم م ين ر
إن الرسو َل ٌ
َو َ
ف ال عليه الصالة والسالم ( :وصارم من سيوف هللا مسلول ) .ين ر الخبر في :المدائو النبوية بين الصرصرا والبويصرا.22 :
) أبو حني ة النعمان بن ثاب  ،أحد أئمة الملاهب األربعة ،توفي سنة 150هـ  .ترجم ه في :األعالم(69 . 36/8 :
) ال صيدة أوردها صاحب ك اب السمو الروحي في األدب الصوفي 426 :وهي – أا ال صيدة – ال تزال على حد علمنعا مخجوطعة فعي (70
المك بة ال اهرية بدم ب وهي تحم عنوان ( الدر المكنون ) تح ريم. 10638 :
) المدائو النبوية بين الصرصرا والبوصيرا(71 .25 :
) سبب تخريي ال صيدة  ،واألبيام وردم في المدائو النبوية بين الصرصرا (72
والبوصيرا.25 :
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يد ت ر َحا َكا
َوفَ َ
ضائ ٌ َجلا ي فَلَي َ
يات حيينَ أَتَا َكا
ضبي يَد لب َ
وال َ
عير إلي َيا َحيينَ َرآ َكا
َو َ
ش َكا البَ ر

زام أ يع َجزَ ي
لَ َا رم يعج ٌ
الو َرف
م رك ا َ
نَ َ
س يمه لَ َا رم يعلنًا
جبَ اللي َرا ر
اب َ
سلا َم ي
الو رحو ر أَت َ ي إلي َيا َو َ
َو َكلَا ر
إلى آخر األبيام...
ويد أخلها ال عرال عنه كما هعيه ألنهعا صعدرم ععن أحعد األئمعة األربععة العلين عرفعوا
بح هم للسيرة النبوية العجرة ،واألحاديث ال ري ة(.)73
ثانياً :إنها تمث ردًّا على الدك ور علي صافي حسين اللا ذهب إلى أن
( المدائو النبوية فن اس حدثه المصريون في ال رن الساب  ،إذ لم يكن لعه معن يبع وجعود
ال في مصر وال في ايرها من األيجار العربية واإلسالمية على
اإلطالق )(.)74
ويخ م رأيه ب وله أن ذكر الديار الم دسة والحنين إلى أرم نجد والحجاز
( مععن فنععون ال عععر ال ععي ان ععرد بهععا المصععريون واسع حدثوها مععثلهم فععي ذلععا مثع مععديو
الرسول  سوال بسوال )(.)75
أشعارا كثيرة ً ييل يب ال رن الساب الهجعرا ت نعد هعلين
وال يخ ى أن في تراثنا األدبي
ً
الععرأيين ،وتثب ع عععدم دي همععا ،فمععن ذلععا مع ً
عثال أبيععا ٍ
م ألبععي عبععد هللا ال راطيسععي ( م
496هـ ) في مدذ النبي  ي ول في أولها(:)76
ال َح يمدر هلل مناا بَاع ر
س
سبر
َهدَف بأ َ يح َمدَ مناا أ َ يح َمدَ ال ُّ
الر ر
ث ُّ
َوأ َ يك َر رم الخ يَلب م ين َحافٍ َو رم ين َع
ض ٍر
َخيير البَرياة م ين بَ يد ٍو َوم ين َح َ
ويد تميزم بجولها ألنيها تناول سيرة الرسول األع م من والدته إلى وفاته.
()77
كما ي
أن ألبي الم ر محمد األبيوردا (م  507هـ) يصيدة في مدحه  ،ومجلعها :
ر
ص رو رل
رواق الال يي َمسيدو رل
َام الدُّ َجى َو
بَ ير ٌق َك َما اه يز َماري الحدي َم ي
خ َ
وال بد أن نلكر في هلا الم ام المية ألبي ال اسم جار هللا محمود بعن عمعر الزمخ عرا (
م  538هـ ) يالها في مدذ النبي  ومجلعها(:)78
) ين ر المصدر السابب(73 .
) األدب الصوفي في مصر في ال رن الساب الهجرا(74 .216 :
مما ت ضيه األمانة العلمية أن الدك ور ناظم رشيد ردي على هلا الرأا باألدلة العلمية ال اطعة في ك ابه ،المعدائو النبويعة فعي أدب ال عرنين
السادس والساب للهجرة  - 24 :وما بعدها.
) األدب الصوفي في مصر في ال رن الساب الهجرا(75 .218 :
ويد أوردنا في دراس نا لديوان الصرصرا ردًا على هعلا العرأا مع عودًا بالعدلي  ،ويعد جعال م واف ًعا مع رأا العدك ور عبعد الكعريم توفيعب
العبود في ك ابه .ين ر :ديوان الصرصرا ب ح ي نا ،11 :وين ر :ال عر العربي في العراق من س وط السعالج ة ح عى سع وط بمعداد-288 :
.289
) هو أبو عبد هللا بن أبي زكريا ال راطيسي ( م 496هـ )(76 .
ين ر ترجم ه ويصيدته في :المجموعة النبهانية.199/3 :
) هو أبو الم ر محمد بن أحمد بن إسحاق األبيوردا ( م 705هـ )(77 .
واألبيام في ديوانه. 97/1 :
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ص يو رل
ب َم يبرو رل
را َل لي باللوف وال يل ر
ق بنَار الحبي َم يو ر
أَ َ
ا بر ٍ
نجد ي
سععاد ) ،ولعه يصعيدة ٌ
وهي كما تبدو من اللمحعة األولعى ت ليعد فنعي ل صعيدة كععب ( بانع ر
أخرف أجراها على منهي ال دمال في تأليف يصائدهم ،ومجلعها(:)79
اتر
أنيى لَ َها َو
رر
يَا َم ي ل َ يمنَعَني ال َمسيير ت َ َما ر
ع يزمي بَ ر
ر
ارار َ
ويد أودعها أشوايه وحنينه لرؤية الديار الم دسة ،ثم خ مها بال وس والرجال.
ولنا أن ال ننسى شاعرنا الحسن بن صافي اللا نحن بصدد دراسة شععره وسعن ف علعى
دوره الح ًا في دراس نا.
عنصر آخعر ال زمعه ال ععرال كمعا أشعرنا
ثالثاً :اخ م ال صيدة بال وس والرجال ،وهو
ٌ
آن ًا في يصائدهمه ي
ألن فيه السبي إلعى نوافعل اايعاتهم وآمعالهم ال عي ي منعون تح ي هعا ،وال
سيما بعد أن أحسعوا باب ععاد النجعاة ععن بالدهعم ،وهعم بعين أنيعاب االحع الل الصعليبي معن
المرب ،وال را من ال رق.
ل ك م بللا المعجيام النهائية ل صيدة المديو وفب بنال ي صعف بالجعدية وال عرابه ب عك
لم ن هد ن يره في ال رون األربعة الساب ة.
كما يالحا ي
أن ال عرال يد ال زموا بها من بعده ح ى نهاية ال رن الساب الهجرا.
وبعد أن وي نا م يصعيدة المعديو النبعوا بمراحلهعا الم ععددة ،وبياناعا دور كع مرحلعة معن
هله المراح كان لزا ًما علينا أن نبيين دور ال اعر أبي نزار في إنمال هلا ال يعار األدبعي
العريب ،ونوريو أهمي هه لنحدد بللا مدف تأثيره على هله المرحلة فن ول:
إن أبا نزار شاعر عا في ال رن السادس الهجعرا كمعا أسعل نا سعاب ًا عنعد الحعديث ععن
حياته ،ويد رفد أدبنا بس يصعائد فعي المعديو النبعوا ،هعلا ععدد ال نجعده عنعد ايعره معن
ال عرال اللين ك بوا في هلا ال ن(.)80
بمعنى أنيه أكثر ال عرال إسها ًما في هلا ال ن ,م ارنةً بمن سب ه من ال ععرال فعي ال عرون
الس ة الساب ة ،وال يخ ى ما لهلا األمر من خصوصية مؤثرة فعي دراسعة األدب النبعوا،
أما األهمية األخرف فمن المالحا أن هلا ال اعر لعم يل ع إليعه البعاحثون ,أو الن عاد معن
يب  ،كما أشار إلى ذلا الدك ور مخيمر صالو مبينًا أن شعره يمث سمةً لح ب ٍة مهم ٍة من
تاري أدبنا العربي ب ك عام ،والمديو النبوا ب ك خاص(.)81
فكان الرأا – بعد م يلة البارا – أن ن ف علعى الم عان ال عي ذكعرم تلعا ال صعائد معن
أج جمعها ,وتح ي ها وفب الخجوام العلمية ،ومن ث ام إبراز أهم مميزاتها المورعوعية,
وال نية ,ح ى تكون وارحةً جليةً بين يدا الباحثين اللين يه مون بهلا االتجاه األدبي.

) الزمخ را ،أبعو ال اسعم محمعود بعن عمعر بعن محمعد صعاحب األسعاس والك عاف ،تعوفي سعنة  538هعـ  .ترجم عه فعي  :معجعم األدبعال(78 :
 ،126/19وبمية الوعاة .229/2 :وال صيدة في المجموعة النبهانية.34/3 :
) المجموعة النبهانية(79 .135/2 :
) ين ر :المدائو النبوية بين الصرصرا والبوصيرا(80 .32 :
) ين ر :المصدر ن سه(81 .
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 -2الدراسة الموضوعية:
لم يخرل ال اعر في أسلوبه عمن سب ه فعي اب عدال أماديحعه ،ف عارة يعلكر يثعرب ،المدينعة
ال ععي اس ع بل النبععي  بعععد أن أخرجععه يومععه مععن مكععة ل صععبو مععوطن الهدايععة ،ومنععارة
العدعوة ،وتععارة يععلكر المععوير ،ونجععد ،وهععي ديععار طالمععا ال ععزم ال عععرال بععلكرها م ًحععا
ل صائدهم ،فمن ذلا يوله(:)82
أ َ ين يَ يس َجي َير بعَ يليَا خَاتَم الرس
ب ال َ يي َحا َل رم يرتَجيًا
يَا يَاصدا ً يَثير َ
رخ يل م ين أخي َيا َم َاال ي
صار واألول
صدَ يع َ به
رمد يح َ في آخر األع َ
إن َ
صدف َولَ يم يَم
علَييه فإن
ي
ير ي يَا َمن ال َ يخ رر َم يوير ٌ
تلر يوك َر ال َ يخ رر لَم يَ
وف َ
سبعا ً طبايا ً ا
فبزم ك ذا أ َم
ص يي إذَا طلب اَاياتره خَري
َ
جبر يي ع اما لَه يد كان لم يج
عاد رمم د ًحا
علَ َ
وم وازددم ح ى َ
َ
عدوم شيمة سبه الخلب مب ه
عالت فَ َما
َ
وعدم والكبر يَد نَافى ر
ا ُّر يَ َوافي ال َمدذ خَارعةر
أت َا ر
ديا فا ييبَ ثَنَا ًل َ
ايير رمن ح
لَ َ
ثنَال َمن لَم يجد وجنال تَحملرهر
ع ين جم
َ
إليا أوصدا باإلي ار َ
عليا إله العر م ي مالً
خير من َحافٍ ومن ع
صلاى
َ
َ
َ
عليا يا َ
ومن المالحا ي
أن ال اعر يكاد ال ي ص بين م دم عه ومورعوعه األسعاس ،وذلعا ل صعر
يصائده ،إذ لم ت وس المعاني وتم د األبيام إال في العهد اللا تال أبعا نعزار ،ويعد وصع
إلى ذروته على يد أبي زكريا يحيى بن يوسف الصرصرا ،ذلا ال اعر اللا يال عنه
شاعرا أكثر من مدائو الرسول أشعر منه )( )83ويال عنه ابن تمعرا
الص دا ( :ال أعلم
ً
بردا ( :كان من العلمال ال ضالل الزهاد العباد وكان له اليد الجولى في العن م ،وشععره
في ااية الجودة ،ومدذ النبي  ب صائد ال تدخ تح الحصر كثرة )(.)84
وكانعع بععع يصععائده ت جععاوز الثمععانين أو المائععة بيعع  ,ويصععيدته ال ععي أسععماها بععـ (
الرورعععة النارعععرة فعععي أخعععالق محمعععد  البعععاهرة ) تم عععد إلعععى ثمانمائعععة وخمسعععين بي ًعععا
ومجلعها(:)85
ي
سلجان
س يب َحانَ ذا ال َجبَ رروم والبررهَان
والعز والملكوم وال ُّ
ر
ص ينعَة اإلنسان
َوال َح يمدر هلل الكريم الرازق الـ
ـخالق م ن َ
إلى آخر األبيام.
وهلا االم داد في األبيام سعمو لل عاعر أن يجيع فعي م دم عه وعنعد ولوجعه فعي اررعه
األساس ،وهو المعديو النبعوا نجعده ال ي حعد ععن صع ام النبعي  ومعجزاتعه فحسعب،
) ال صيدة (  ) 5ص ، 27-26 :ويد سبب أن أشرنا أن الدك ور حنا جمي حداد درس حياته وشعره(82 .
) نك الهميان(83 .308 :
) النجوم الزاهرة(84 .66/7 :
) ديوان الصرصرا(85 .533-467 :
ويد ح ها بم ردها الدك ور نورا حمودا ال يسي ون رها رمن ك اب ( أربعة شعرال عباسيون ) ،ين ر الص حام -17 :وما بعدها.
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وإنما يضيف إلى ذلا الحعديث ععن ازواتعه وف وحاتعه ،ععن صعحاب ه البعررة ،وال سعيما
الع رة المب رة منهم ،كما في يوله في يصيدة أخرف(:)86
ا
َير ال رون وخيرهم
وأرو ر
ص َحاب ه أزكى األنَام ي
َوأ ام رهر خ ر
َ
ا
سبب في اإلسالم
صديب إذ رهو م ينهم
والبر أسير ر
َوخير رهم ال ا
ي
إلى ال َ
()87
ثم ين بعد عدة أبيام للحديث عن ال اروق ب وله :
بإسيالمه
اروق رم هر ديننَا
ي
َوم ين بَ يعده ال ي
واألم رر خَافٍ رمبَريَ ر
وعلععى هععله الخجععا يسععير الصرصععرا ح ععى يس ع وفي األعععالم الععلين يريععد ذكرهععا فععي
يصيدته ثم يخ م ما بدأ به بالدعال(:)88
الرحمنَ ي
أن ال يزلنا
س ي َرب َاا ا
َ
عن السناة ال رمثلى فأن َ رم َ ي ر
فَ َ
صبَا ٌذ َو َما ال َح ي بَوا ر
عايب الدُّجى
سال رم هللا َما
ع َ
َ
َ
رق ت َ يل َم ر
ليا َ
َ
سعوااتها ،فاأل يمعة بععد يوتهعا بعدأم
ويبدو أن هله اإلطالة في ال رن الساب الهجرا لهعا رم ي
في هله المرحلة ت ه رم أركانها ،وكان ال عاعر يح عال فعي ععرم فكرتعه إلعى ح ع ٍد معن
الصور الم رية ال ي ارسها الرسول  وظهعرم ثمارهعا عنعد صعحاب ه الكعرام ررعي
هللا عنهمه ليس نه الهمم وينبيه معن الم لعة ال عي اعرق بهعا النعاس بعال إحسعاس بعالخجر
المحدق بهم من ال رق.
ومن الموروعام األخرف ال ي يمكن أن نرصدها فعي أمعاديو أبعي نعزار ذكعره للح ي عة
المحمدية ال ي ت جلى في السيادة واألفضلية .ويعني هلا أن المديو النبوا ي يد بالرسول
()89
باع باره سيد الكون والمخلويام ،وأنه أفض الب ر خل ةً و ر
خل ًا ،في ول :
يَا خَات َ َم األ ينبيَال يَاطبَةً
ات لَ ي ر
ا الثانَال يَ يس َب رب
أت َ َ
ار تَأيتَل رب
رك ين َ نبيًا َوطي رين آدَ َم َم يجـ
ـب يرو ٌل َوت يل َا األ ين َو ر
ي
عععا
ســــــععععـبر ــــــــــع
عععـحب فَ َــــــــععععـ يد أ ر يور َحـــــععععـ ي بع َ
َو ر
عععععدم ف يينَـــــععععـا رهععععدف إلععععى ر
ُّ
ـــــر رق
الــــــــــــ
الج ر
ولم تخ ر يصائده من الحعديث ععن صع ام النبعي  وحعديث اإلسعرال والمععرال كمعا فعي
يوله(:)90
علَى ال َك يونَين يَ يح َك رم
ع ره رم
عادَ َو يه َو َ
َو َ
يَا َمن َرأف ال َمأل األ َ يعلَى فَ َرا َ
س رم
يَا َم ين لَهر دَانَ الدُّ ينيَا َو رز يخ ررفَ الـ
أ ر يخ َرف َو َم ين بعر َالهر ت َ يخ رَر النا َ
ويد اع اد ال اعر على أن يخ م يصائده بالصالة على رسول هللا  كما في يوله(:)91
علَي َيا إلهر العَ ير رم ي َمالً
علي َيا يَا َخي َير م ين َحافٍ َو رم ين َع
َ
صلاى َ
َ
) ديوان الصرصرا(86 .288 :
) المصدر ن سه(87 . 289 :
) المصدر ن سه(88 . 295 :
) ال صيدة ريم (  ) 3ص(89 .25 :
) ال صيدة ريم (  ) 6ص(90 .28 :
) ال صيدة ريم (  ) 5ص(91 .27 :
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ويوله(:)92
ي
إن َح يب َمد رح َا لَ يم يبل يمهر تَجوي ر
لر يَائله
فَا ييبَ إلي َيا اخ
صارا ر
ً
ع َ
المر دائمةً
يَزي رين أ َ يم َرا َ
ط َها َما شلي َ ت َ يرف يي ر
َول ر يرر َا الصلوامر
ُّ
كانع هععله أهععم اللمحععام المورععوعية ال ععي يمكععن أن نرصععدها فععي أمععاديو ال ععاعر أبععي
نزار البمدادا.
 -3الدراسة الفنية:
عا ي ماشى م خصائ شعر أبعي نعزار البمعدادا
ليد من اليسير علينا أن نعجي انجبا ً
ب ععك عععامه ذلععا ألننععا أمععام دراسععة شعععره الععديني ف ععه ،وهععو بالضععرورة يخ لععف فععي
مضمونه ومميزاته عن صور شعره األخرف.
ومن جانب آخر ذكر ال دمال اللين ترجموا له بأن لديه ديوان شعر ال نعل رم عنه شيلًا معن
حيث صوره ،ومن حيث لم ه وأسلوبه.
إال أننا سنحاول أن نض َ سما ٍ
صة ت علب ب صائد شاعرنا اللا نحعن
م عا يمةً ،وأخرف خا ي
بصدد دراس ه وكاءتي:
 -1في محاولعة لععرم أفكعاره ,ال نكعاد نلمعد اخ الفًعا بينعه وبعين شععرال المعديو
النبععوا إال مععن حيععث الل ععا ،ب ع ال نمععالي إذا يلنععا بععأنهم يععد ي ععون ح ععى فععي
أل عععاظهم ،وهعععلا معععا دفععع الن عععاد إلعععى أن ي همعععوا كععع شعععاعر أخعععل يافيعععة العععالم
المضمومة ,بأنيه م ليدٌ ل صيدة كعب ( بان سعاد .)93( ) ...
سيرا آخر فن ول:
ولكن يمكن أن ن سر ذلا ت ً
إن المعاني أو الرموز الدينية ال ي لم يجد ال اعر بدًا من ذكرهعا محعدودة ومهمعة فعي آن
واحد ،وهله األهمية منع ال عرال من أن يحاولوا إيجاد بدي
لها.
ومن أمثلة ذلا الديار الم دسة ،والح ي ة المحمدية ,والمعجزام النبوية ,واير ذلا .كمعا
أن ال عر الديني لم يكن – بعد عصر البعثة – في يوم من األيعام ميعدانًا إلظهعار الم عدرة
األدبية ،والبروز علعى اءخعرين ،وإنيمعا ارتعبه فعي األعع يم األالعب ب يمعة سعامية فعي ذام
مباشر على سب الن م ال ي ي بعها ال عرال.
تأثير
ال اعر ،وهلا بالضرورة له
ٌ
ٌ

) ال صيدة ريم (  ) 4ص(92 .26 :
) ين ر ,يصيدة األبيوردا ( م  517هـ ) ،ومجلعها(93 :
ص ر يو رل
َام الدُّ َجى َو رر َواقر الل يي َم يسد يرو رل
بَ ير ٌق َك َما ا يه اَز َماري ال يحدي َم ي
خ َ
وال عليب الوارد في المدائو النبوية بين الصرصرا والبوصيرا.32-31 :
ويصيدة علي بن محمد العمراني ( م 560هـ ) ومجلعها:
صر
َك َما ي ُّ
جف الل يي َم يسد يرو رل
ـــــــــــو رل
رهز اليَ َمانـــــــــي َو يه
ــــــــو َم ي
را َل بَ ير ٌق َو ر
س ر
أَ َ
ي
َ
وال عليب الوارد في المدائو النبوية للدك ور ناظم رشيد.28-27 :
وكلا الحال في الص حام.37-36 :
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 -2أ يمععا لم ععه وأسععلوبه فععنالحا أن أبععا نععزار البمععدادا اخ ععار االب عععاد عععن ال ع يععد
الل ي ،والمموم المعنوا في نَ م أبياته ،فعال يح عال يارئهعا إلعى معجعم لمعوا إالي فعي
ال لي النادر ،وال سيما في يوله(:)94
صلَ َوامر المر ُّر دَائ َمةً
يَزي رين أ َ يم َرا َ
ط َها َما شلي َ ت َ يرف يي ر
َو يل ر يرر َا ال ا
وكلا الحال م صورهه إذ إنها لم ت خه حعدود السعهولة وععدم ال ركيعب فعي بنائهعا ،ايعر
أنها ب ي في منج ة ال أثير ال ي ترعَدُّ الزمعةً معن لعوازم ال ععر العديني ،ولعم ت ع فعي ل يجعة
االنحدار اللا يد ي به بع ال عرال اللين ال يملكون زمام ل هم ،وم اليد معانيهم.
دورا مه ًمعا
 -3من خالل دراس نا ألبياته ال عرية نلحا أن أسعاليب ال نبيعه يعد أديم ً
في شعره ،وال سيما في م دمام يصائده ،تلا ال ي يد أخلم أشكاالً م عددة.
ف ارة يب د يصيدته بأسلوب الندال كما في يوله(:)95
يَا خَاتم األنبيال ياطبةً
أتات لَ ر
ا الثنال يس َب رب
َ
وتارة يب د بأسلوب االس هام كما في يوله(:)96
يَ ي
هزهَا ي
إن أف يي َ ال َا رل وال يي ر
سب َيا َمأل َك ٍة
َم ين َحايم ٌ َ
ع ين أَخييه َ
يَ ر يو رل ي
وال رح رج َرامر المر ُّر ت َ يس َمعرهر
الو يفدر رك ٌّ ب َما يَ يعنييه َم ي مر يو رل
َو َ
ا َو َم ين ر يو رل
س يو َل هللا أ ين َ ل َم ين
سام ٌ يَا َر ر
َه ي َ
َوال رؤهر لَ َا َم يرو ٌّ
وهمععا أسععلوبان يهيلععان لل ععاعر سع ً
عبيال يسععلكه لإلفصععاذ عععن فكرتععه ب ععك أدق وبجععرق
م عددة.
 -4اس خدم ال اعر الجمع ال عليعة الدالعة علعى ال عوتر والحركيعة والجمع االسعمية الدالعة
علععى اإلثبععام وال أكيععد ،ونجععد كععللا المزاوجععة بععين األسععاليب الخبريععة واإلن ععائية يصععد
خلب الوظي ة ال عرية بمكوناتها اإليحائية والمجازية .واالبا ما يس وجب مكعون السعيرة
وسععرد المعجععزام األسععلوب الخبععرا ،بينمععا ي ععرم تععدخ الععلام وإظهععار الم ععاعر
واالنجباعام االن ال من أسلوب إن ائي إلى آخر حسب السيايام الم صدية والوظي ية.
ي ول(:)97
بَل يم َ م ين اَايَـــة اإل يك َرام َم ينزلــَـةً
الروذ جبير يي ر
ع ين َها أرع ييلَ األميين ُّ
َ
يزهى وم وله بالعَ يجـــــز م لرـــــــو رل
ام ك ؤا من َمدَائحـــه
فَعَادَ َم ين َر َ
ي
إن َح يب َمد رح َا لَ يم يبل يمهر تَجوي ر
لر يَائله
فَا ييبَ إلي َيا اخ
صارا ر
ً
ع َ
وفي المجم فإن المديو النبوا ي ميز بصدق الم اعر ونب األحاسعيد وريعة الوجعدان
وحب الرسول صلى هللا عليه وسلم ,طمعًا في شع اع ه يعوم الحسعاب .ومعا حعب الرسعول
في ال صعيدة المدحيعة إال مسعلا لل عبيعر ععن حعب األمعاكن الم دسعة وال عوق الععارم إلعى

) ال صيدة ريم (  ) 4ص(94 .26 :
) ال صيدة ريم (  ) 3ص(95 .25 :
) ال صيدة ريم (  ) 4ص(96 .26-25 :
) األبيام في تاري مدينة دم ب ، 73/13 :وبمية الجلب 429/2 :وتهليب تاري دم ب(97 .170/4 :
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زيععارة يبععر الرسععول والويععوف علععى جبع عرفععام واالن ععال بكع األفضععية ال ععي زارهععا
الحبيب أثنال مواسم العمرة والحي.
كان هله أبرز المالمو ال نية ,ال ي وردم في ال صائد الس ال ي َمدَذ بها النبي .
القســم الثاني:
النصوص المجموعة والمحققة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

يال يمدذ رسول هللا : )98( 
َرأَف البَ ير رق ر
الوم يي فَا ين َجدا
ا يورا َ
ضةً
َو َما بَر َح أَبنَا رل َمياةَ َ
ا ي
َرأف ال ا يي َ َم يم ر
ورا فَ َمال ب ليه
ج ً
أ َ َما َل إلى َخ يب الناسييم ب َجانبي
ش ييعَ ر
ثمي ر
أ َ
الورين يَ ره يزهر
الق َ
ع يهدًا َكاظميًا َو َ
طالَ َما
تَلَ اك َر َ
اح َبَى
ب ي
س َ
َولَكناهر م ام ين إذَا ا ين َ َ
إذا ذرك َر ي
م أَياا رم أ َ يد َوال يَ يومه
موار رح النضو من صب ال را
َو ي
ضهر َم يع رروفه ركلي َما َون ي
تنَايَ َ
يَ ُّ
ب همه
هز إلى أَعيالم يَثير َ

()1
( من الجوي )
()99
ب في العَ ييب فَ يأو َردَا
صدَ َر َر يك ٌ
َوأ َ ي
()100
لَدَييه إلى ي
أن َحار بالع ي َواع َدَا
()101
و َمدا إلَى أ َ ي
ط َراف ر
ط يرته يَدَا
()102
عجالة لما َم ير واس نزل الندف
()103
إلى البَان َو يجدٌ ال يَزَ ا رل مؤبيدَا
()104
تَلَ اك َر َم يج رهو رل ال َمعَارف َم يع َهدَا
()105
ل َ يخ ٍر َو ي
إن َجاثَاهر ذرو ال ر اوة ا ين َدَف
()106
ص َحا بجع ٍ را َذ ل يل َ يخر أ َ يو َ
ادَا
َ
()107
سهما مسددا
تراه َك َما أمضي َ َ
()108
أراَهَا َو ي
مل َوف ال َجانبَيين رم َدادَا
َ
()109
كما ه يَز في يوم الحروب مهندا

) ال صيدة في تاري مدينة دم ب ، 75-74/13 :وبمية الجلب ،431/2 :وتهليب تاري دم ب(98 .171/4 :
) رواية البي في بمية الجلب (  ...علوا الومي  ...وأصدر ركب بالع يب ) ورواية البي في ال هليب ... ( :ركب بالع يب (99 . ) ...
من األرم .
يوله ( :اورا  ) ...إشارة إلى المور وناحي ه مما انخ
ويوله ( :انجدا  ) ...أا أتى نجدًا وناحية مما ارت من األرم وهلا المعنى مأخوذ من يول األع ى:
أاَار لَعمرا في البالد وأ ين َجدَا
ي يَ َرف َما ال تَرونَ َوذ يك ررهر
نَب ٌّ
ديوان األع ى  ،135 :وين ر الكام في اللمة .133/1 :
كثيرا ،ويوله( :اضة  ) ...أا طرية ,الصحاذ ( :مادة اض ) (100 .
) أبنال مية :مية اسم امرأة ،ويد اس عمله ال عرال ً
ممجورا :أا أصابه المجر ،وال اعر هنا يعني الخير ( األساس(101 .) 432 :
)
ً
والجرة :الناحية ,الصحاذ مادة  (:طرر ).
ي
) خ ب النسيم :دوا جريها ,الصحاذ ,مادة ( :خ ب )(102 .
) رواية ابن عساكر ( :ل بع ه م الق  ،) ...ورواية تهليب ابن عساكر ( :ي ي م الق  ..ال يزال مزيدا ) .م عالق الورعين :مضعجرب (103
النسيي  ،فال يثب على مكان
( الصحاذ ( :مادتا يلب ،وورن ).
) رواية بمية الجلب ( :ويلما (104 .) ...
) رواية تاري ابن عساكر وال هليب ( :وإن حاشاه(105 .) ...
) أدوال :جم دال(106 .
) رواية البمية ( :كما أفضي (107 .) ...
موار :مار ال َي َل إذ تردد في عرم ( األساس ،) 439 :رح النضو :حم البعير
ي
( الصحاذ ( :مادة نضا ).
) رواية البمية ( :تنايضه معروبة ...وملوا الجانبي ،) ...رواية ال هيليب ( :ملو الجانبين ) ...وكل اهما اير مس يمة عروريًا(108 .
يوله ( :م دداً ) ...أا م ج من رق ( الصحاذ :مادة ( يدد ).
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.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.1
.2
.3
.4
.5

إذَا زَ ار َم ي ٌ
ون بدرنياه َمال ًكا
أالذ ب َمو رموق ال رهدَف  ،بَاهر العرال
إذَا ال َمأل األ يعلَى تَنَاجوا بل يكره
إلي َيا رسو َل هللا يمم ر ناظ ًما
تَ
ع امن لَم يَزل م ربًا
اوم َ
َ
َات يَا ربا العرال ي
َو َحاش َ
أن ترداهر
وأبيا الخير – شَرف َ منج ي
ويَ يد –
َ
علَي َيا هللار َما شلي َ هَاديًا
صلاى َ
فَ َ
ويال يمدحه :)114(
ع ٍة
ل َمن النا ر
على َم يرفرو َ
ار َ
األمي تنايلن الخجا
د يرونَ َها
ي
َاس َك رر َم ي أَع َيراير رهم
ألرن ٍ
لَ ره رم البَل َخةر ي
إن َجاثَا رهم
ركلا َما نَادوا أَبَى ذَا ش ََرفٍ

ار النابي مح يمدا
يرؤملره زَ َ
()111
َكريم ال رف  ،طلَب الن يبة أو َحدا
َو َرا رموا رهدَاه َ ،كانَ م ينهر لَ ره رم رهدف
يممنَ ايرت م صدا
يَوافي َما ي
ا ()112
بمدذ ال يزا رل رمخَلدَا
إليا
َ
ٍ
سامى لهر وت َ َردادا
بمَيير الالا َ
بل يكرت واس ي ن مجدا ً وسؤددا
()113
ع ين رمؤم ٍن َردا
َومناا َو َما ا يس َ ي
صر يف َ
()110

()2

( من الرم )
()115
َار
في يَ َااٍ َح يب ر عال يي َها مم ر
()116
ار
والعدَا يَ يد ت َ َ َحا َماهَا ال ي َر ر
()117
جار
ي الني ر
َو َ
سما في نَ يد َوة ال َح ي
()118
ار
شَام ٌ طاغٍ لَهر الكب رير شعَ ر
نزار
الواَى نَالٍ فلبياه
ر
في َ

) رواية البمية للعجز ( :كما هز ذمر يوم حرب مهندا )(109 .
) رواية ال هليب ( :أدار بم ون(110 .)...
) موموق :ومب ،يمب ،فهو موموق :أا محبوب ( ال ال :مادة ( ومب ) .الن يبة :الن د ( الصحاذ :مادة ( ن ب )(111 .
) رواية البمية  ( :تعاورن عمن ...بلكرت واس ب ي  .) ...ت اوم :من الم ايضة ،أا المعاورة ( األساس (112 .) 383 :
) رواية ابن عساكر ( :وما اس ضرف  ، ) ...ورواية البمية ( :وسال وما (113 .) ...
) ال صيدة وردم في تاري ابن عساكر ،75/13 :وتهليب تاري دم ب(114 .172/4 :
وهله ال صيدة ك بها ال اعر معاررا ً ل صيدة ( األفوه األودا ) ال ي ي ض فيها
( يحجان ) وهو ابن عابر بن شالو بن أرفخ د بن سام بن نوذ أص العرب
ال حجانيين ،على ( نزار ) وهو ابن معد ،بن عدنان ،وهو أبو أياد وربيعة ومضر وأنمار ،ي ص به النسب النبوا ال ريف .ويد نهى النبعي
عنها ويال ( :إياكم 
وكلمة األودا ).
مما ي ار إليه ي
أن الحديث لم يرد في األصول المع مدة ،إال أنه وارد في ك ب األدب ،ومعروف لدف علمال األدب.
ين ر ن الحديث في :دمية ال صر.110/3 :
ويد اندثرم هله ال صيدة فال يعرف منها إال أبيام  ،ذكر ابن ي يبة في ( ال عر وال عرال ) 223/1 :ثالثة منها ،وهي كما ي ول الرواة :
من جيد ال عر وأولها:
ي
رأسي فييه يَزَ ا
إن ت ََرا
ار
وشواتي خلاةٌ ف يي َها د َرو ر
َ
النزا :انحسار م دم الرأس عن جانبي الجبهة ( الصحاذ :مادة ( نزا ) .
ال واة :جلدة الرأس ( الصحاذ :مادة ( شوف ) ،خلة :مهزولة يليلة اللحم ( الصحاذ :مادة ( خل ) .كما ذكر عبد العرحيم العباسعي خمسعة
أبيام منها في ك ابه معاهد ال نصي .145/2 :
) ي اا :الي اا ،ال الم رف ،ويي  :هو الم رف من األرم والجب ( ال ال :مادة (115
( ي ).
حب عاليها ممار :أارم الحب فهو ممار ،أا ف ل ه ( الصحاذ :مادة ( اور ).
) البي سايه من ال هليب (116 .
) النجار :الجب ( األساس (117 . ) 447 :
) البلخة :الكبر ،والبواذخ من الجبال ال وام ( الصحاذ :مادة ( بلخ ) ) (118 .
جاثاهم :من الجثو ،ي ال  :جثا على ركب يه ( األساس. ) 52 :
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.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

.1
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.3
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.6
.7

َ
اب م ين أ َ يخبَارهم إالي واَاروا
ط َ
()120
ار
ررت َ ٍ
ع ين َها العث َ ر
ب ذَ َاودَهر َ
()121
النهار
عدنان
ر
ذَامر أسيدافٍ َو َ
ي ي
إن َجدا الجوار
ش يَمخَةٌ في ال َح ي
َار
ص يي ره ير يعلَى لَهر ف يي َها ال َمن ر
()122
اي َير ي
َ
ار
ع ر
م في البَاط َ
أن الخ يَو َ
()123
ار
ف أسلم يَو ًما يأو ا ر
في لر َؤ ٍ
ار
وال َمعَالي لَ رك رم ث َ يو ٌ
ب رمعَ ر
()124
والعرار
صو رم منها
يَأ رخل ال َ يي ر
ر
()125
ي
ار
أن يَ َرف ال َك يعبَةَ يَ يعلر يوهَا ال ي
س ر
ار
س ر
ال ينثَنَى رم ينخَل ًال فيه انك َ
()119

ب ب َما
الر يك ر
ا يَزوة ٌ َما أ ين َجدَ ا
ص َر ي
ع ين
يَ ر
ا َ
م باأل يف َوه ي
األود ي
يَا بَني يَ يح َ
جانَ أن م ليلة
صج ى
أل ركم أ يم لَ ره رم بال رم ي
سموام العرلى
َهير في ال ا
ب ٍ
ب
س ٍ
َولَعَ يمرا إنيكم في نَ َ
لَ رك رم يال َ يخ رر إذَا َحاثَث َ ركم
فَدعوا لل وم مل ًكا في العرال
ارف شربًا
َويَم يينًا بالم َه َ
فَ يويَ َها رك ر َ
يو َه ُّمهر
طلي ٍ
لَ يو َرآ ني نَاط ًا أ يف َواه ركم
ويال يمدحه :)126(
يَا خَات َ َم األ ينبيَال يَاطبَةً
رك ين َ نبيًا َوطي رين آدَ َم َم يجـ
سبر الـ
َو ر
عدم ف يينَا رهدف إلى ر
سال رم هللا مريية
فَ ي
ارقَ َ
علَي َيا َ
عادَ في َوالئا َم ي ـ
وا يش َ ي ل َم ين َ
م ير ٌ
ط أل يي َا ر
ظه ال ي ان َ َ َم
ا م ين َم يجد َت األثي إذا أسـ
ضو ر
تَ ر

()3
( من المنسرذ )
ات لَ ي ر
ا الثانَال يَ يس َب رب
أت َ َ
()127
ار تَأيتَل رب
ـب يرو ٌل َوت يل َا األ ين َو ر
ـحب فَ َ يد أ ر يور َح ي ب َا ُّ
ي
الج رر رق
()128
مصب رح َها في العالل يَ يم َب رب
ا ال َ َوافي ت يلَى فَ َ يس َب رب
ـ ر يو َ
()129
عب رب
عليَ َ
الورف َ
بجييب َ
ات في َ
()130
ـ ي ذكر أطيب فين رب

) أنجد الركب :أا تجل إلى معالي األمور ( الصحاذ :مادة ( نجد )(119.
) األفوه األودا :صاللة بن عمرو بن مالا ،من بني أود من مدحي ،شاعر جاهلي (120
يماني ,توفي في نحو سنة  50يب الهجرة  .ترجم ه في :األعالم .206/3 :
) أسداف :أا ذام ظلمة ( األساس(121 . ) 206 :
) في ال هليب ( :في ال اط  ) ...وهو تحريف طباعي(122 .
) حاث كم :أا حضكم ( الصحاذ :مادة ( حثث )(123 .
هارف ،مخ ة الياله يال رؤبة(124:
ا و َم ٍ
هار و َم َ
ي ع يم ،والجم َمهار ُّ
) إب َم يهرياة منسوبة إلى َم يه َرةَ بن َحييدان :أَبو يبيلة ،وهم ح ي
ا
َ
ي
ي
َ
هارف النُّ اه
م
ال
ي
ي
راج
ح
بنا
ه
ل
ي
م
ك
ل
َو
ا
ج
م
ت
به
َ
ر
ي
َ
َ َ
َ
ال يصوم :نب برا ( الصحاذ ( :يصم ) ،العرار :بهار البر ،وهو نب طيب الريو ،الواحدة عرارة ( الصحاذ :مادة ( عرر ).
) طليو ه يمة :أا هزي الهمة ( األساس (125 .) 282 :
) ال صيدة في تاري دم ب ،74-73/13 :وبمية الجلب ،430/2 :وتهليب تاري دم ب(126 .171/4 :
 ( :إني  )مجبول :مخلوق ( األساس ،) 51 :وفي البي إشارة إلى حديث النبي (127
عند هللا لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طين ه ) .أخرجه الحاكم في المس درت ،600 ،481/2 :والجبرانعي فعي المعجعم الكبيعر،253/18 :
وابن الجوزا في الوفال.25 :
) رواية ال هليب ( :مريية (128 . ) ...
) بمية الجلب ,430/2 :ورواية تاري دم ب ( :ملا أل اظه  ) ...وبه ال يس يم البي عروريًا(129.
) األثي  :األص  ( .الصحاذ :مادة ( أث ) (130 .
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ويال يمدحه :)131(
سب َيا َمأل َك ٍة
َم ين َحايم ٌ َ
ع ين أَخييه َ
يَ ر يو رل ي
وال رح رج َرامر المر ُّر ت َ يس َمعرهر
س يو َل هللا أ ين َ ل َم ين
سام ٌ يَا َر ر
َه ي َ
بَل يم َ م ين اَايَة اإل يك َرام َم ينزلَةً
ام ك ؤا من َمدَائحه
فَعَادَ َم ين َر َ
لر يَائله
فَا ييبَ إلي َيا اخ
صارا ر
ً
ع َ
المر دائمةً
َول ر يرر َا الصلوامر
ُّ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ويال يمدحه :)136( 
يثرب ال ي َحا َل رمرتجيًا
يَا يَاصدًا
َ
صدَ يع َ به
رخل من أخيا م ًاال إن َ
علَييه فَ ي
إن
ير يَا َمن ال َ يخ رر َم يوير يو ٌ
ف َ
ص يي ٌ إذَا ر
طلبَ ي اَايَاترهر خَريَ ي
وم ي
عادَ رم يم رد ًحا
وازد يد َ
علَ َ
م َح اى َ
َ
م والكب رير يَ يد نَافَى عالت فما
َوع يد َ
ار يَوافي ال َم يدذ خَارعَةً
أَت َ ي َا ي
ثَنَا َل َم ين لَ يم يَج يد َو يجنَا َل ت َ يحملرهر

()4
( من البسيه )
()132
يَ ي
هزهَا ي
إن أف يي َ ال َا رل وال يي ر
الو يفدر رك ٌّ ب َما يَ يعنييه َم ي مر يو رل
َو َ
ا َو َم ين ر يو رل
َوال رؤهر لَ َا َم يرو ٌّ
()133
الروذ جبير يي ر
ع ين َها أرع ييلَ األميين ُّ
َ
()134
ر
يزهى وم وله بالعَ يجز م لو رل
ي
إن َح يب َمد رح َا لَ يم يبل يمهر تَجوي ر
()135
يزين أمرا َ
ر
طها ما شل َ ترفي ر
()5
( من البسيه )
ي
س
الر ر
أن يس جير بعَ يليَا خَاتَم ُّ
()137
صار واألرول
رمد يح َ في آخر األ يع َ
()138
ف َولَ يم يَم
ت ر يلوك َر ال َ يخ رر لَ يم يَ ي
صد ي
()139
س يبعًا طبَايًا فَبَلي ي
م رك ا ذا أ َ َم
َ
()140
ع اما لرهر يَ يد َكانَ لَ يم يَج
جبير يي ر َ
()141
م شي َمةَ سبيه الخَلب رمب ه
عدَ يو َ
َ
()142
لَدي َيا فا ييبَ ثَنَا ًل َ
اي َير رم ين َ َح
()143
ع ين جم
إلي َيا أو ر
صدي باإلي ار َ

) ال صيدة في تاري مدينة دم ب ، 73/13 :وبمية الجلب 429/2 :وتهليب تاري دم ب(131 .170/4 :
) رواية ابن عساكر ( :بسبه  ،) ...المألكة  :الرسالة ( األساس(132 .) 9 :
) ي ير إلى حديث اإلسرال والمعرال الجوي  (( :بينما أنا في الحجيم  )) ...أخرجه البخارا في صحيحه باب المعرال حديث(133 ،3887 :
ومسلم في ك اب اإليمان حديث ،265 :وابن الجوزا في الوفا.225-222 :
) مملول :أا مهزوم مكسور ( الصحاذ :مادة ( ال )(134 .
) أمراطها :جم مرط ،وهي أكسيةٌ من صوفٍ أو ي
خز كان يؤتزر بها ( .الصحاذ :مادة (135
( مرط ).
ترفي  :ال رفي  ،إطالة الثياب وال بخ ر بها ( الصحاذ :مادة ( رف ).
) ال صيدة في تاري ابن عساكر ،73/12 :وبمية الجلب ،429/2 :ومعجم األدبال(136 .241/8 :
) رواية البمية ( :إن جهرم (137 .) ...
) يوله ( :لم يصدف  ) ...أا لم يعرم ,الصحاذ مادة ( :صدف )(138 .
) فبلم :ي ال :رج باذي الهيلة ،وبَلي فالن أصحابه ،أا البهم ( األساس(139 .) 18 :
) رواية معجم األدبال ( :ح ى عاد من ز ًحا )(140 .
ومن ز ًحا :أا مب عدًا ( الصحاذ :ماد ( نزذ ) وي ير إلى حديث اإلسرال السابب اللكر.
) رواية ال هليب ( :عددم شيمة (141 .) ...
شععرا أو يعوالً ،إذا أرعافه لن سعه ,ين عر (142
) رواية تاري دم ب ( :ار ال عوافي  ) ...ومعا أثب نعاه أولعى .ايعر من حع  ,ي عال :ان حع فعالن
ً
الصحاذ مادة ( :نح ).
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عليا إلهر العر
صلاى
َ
َ .9

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

رم ي مالً

يال يمدحه : )145( 
الق َم ي
هلل ي
أخ ر
على َك َر ٍم
جبرواٍ َ
سا َجلَ ٍة
أَا َُّر أ َ يبلَ ري يَ يس رمو َ
ع ين رم َ
ارت َ َعَ ي
س َم ي ر
ع َال َت َر ر
س يو َل هللا فَ ي
َ
َ
ع ره رم
يَا َمن َرأف ال َمأل األ يعلَى فَ َرا َ
يَا َم ين لَهر دَانَ الدُّ ينيَا َو رز يخ ررفَ الـ
عادَ َج َما َل ال َح يب رم اض ًحا
يَا َم ين أ َ َ
ر
ر جبيري ر
األمين لَهر
َو َم ين تَوا َ
ام فَ َما الـ
ذ ير يس
علَ َ
ر
وم َ
َ
ع ين رك ي َم يد ٍ
سال رم هللا رم اص ًال
ع َ
علَى ر
َ
الت َ

عل يي َا يَا خي َير م ين حافٍ َومن ع

()144

()6
( من البسيه )
َرف العَليَال ي
وال َك َرم
َو َم ين به ش ر
()146
إذَا ترلر يوك َرمر األ َ يخ ر
الق َوال ييَ رم
ع ين أ َ ين ير ي َير إلى إثيبَات َها يَلَ رم
َ
()147
علَى ال َك يونَين يَ يح َك رم
عادَ َو يه َو َ
َو َ
()148
س رم
أ ر يخ َرف َو َم ين بعر َالهر ت َ يخ رَر النا َ
م ين بَ يعد أ َ ين ر
ظ يوه َر ي
م بالبَاط ال ُّلَ رم
()149
س رم
حب نَ َهاهر هَله ال َ
َودرون ي ٍ
ـ َح َال رل إالي الالا ت َ ين رح يوهر والع َ رم
()150
َما شلي َ والصلوامر
المر ت َ يب َس رم
ُّ

الخاتمة ونتائج البحث والتوصيات
بعد هله الوي ة م شاعرنا أبي نزار النحوا ,تبين لنا أنه ال يمكن لدارسعي شععر المعديو
النبوا إال أن ي وا علعى شععره العلا أمعدا أدبنعا العربعي ب صعائد م ععددة لعم ت عوافر ألحعد
يبله ,تعد إرافة في هل الجانب .ويد جم شاعرنا م رهافة حسعه وذويعه األدبعي علو ًمعا
آثعارا فعي
م عددة كالنحو وال ه وعلوم الحديث ,فكان بحب موسعةً علميةً أدبيةً ترك لنا ً
علوم ش ى.
ويد وص الباحثان إلى بع الن ائي وال وصيام نوجزها باءتي:
) الوجنال :الناية ال ديدة ,الصحاذ ,مادة ( :وجن )(143 .
اإلي ار :ريب الن ة أو االف ار ,الصحاذ ,مادة ( :ي ر ).
) لم يرد البي في معجم األدبال(144 .125/8 :
) ال صيدة واردة في تاري دم ب ،73-72/12 :وبمية الجلب 431/2 :وفيها ( :به ب رف ) وبه يخ الوزن ،وتهليب تعاري دم عب(145 :
.170/4
) رواية البمية ( :إذا ت وكرم (146 ) ...
ً
رجال ظعاهر الورعالة م عبلي الوجعه ) .أخرجعه الحعاكم فعي  وفي البي إشارة إلى ص اته
الواردة في حديث أم معبد في يولها ( :رأي
المس درت ،10/3 :وابن الجوزا في الوفا.396 :
األار :األبي ( الصحاذ :مادة ( ارر ) )  ،واألبلي  :من تبلي الصبوه إذ أس ر
( الصحاذ ,مادة ( :بلي ) ،ويوله ( :يسمو عن مساجله  ) ...المساجلة :الم اخرة
( األساس.) 203 :
 (( :ولد آدم كلهم تح راي ي )) ) .رواية البمية ( :يا من رأف  ) ...ي ير إلى حديث النبي (147
أخرل الحديث :أحمد في مسنده ،281/1 :وسنن ال رملا.392 ،314/8 :
وأ يم ه على سائر األنبيال واألمم ) .ي ير إلى ميزة النبي (148
سععا لععم يعجهععن أحععد مععن األنبيععال )) .أخرجععه البخععارا فععي صععحيحه ،119/1 :ومسععلم فععي صععحيحه ك ععاب
ين ععر حععديث (( :أعجيع خم ً
المساجد حديث .3
) توار  :أا توافب على ال يل ,الصحاذ مادة ( :ور )(149 .
) رواية ال هليب ( ما شل ه  ) ...وبه ال يس يم البي عروريًا(150 .
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 اتسم شعر أبي نعزار النحعوا ,بسعهولة أل اظعه وورعوذ معانيعه ,وكعلا صعوره إذوردم خالية من المموم وال ع يد.
 رفد شاعرنا األدب العربي بس يصعائد طعوال فعي المعديو النبعوا لعم يسعب ه إلعىهلا الكم شاعر آخر.
 مثال ع الح ي ععة المحمديععة والمعجععزام النبويععة وأخبععار الصععحابة المععادة األسععاسل صيدة المديو النبوا.
 َخ َ َ فن المدائو النبوية لسنوام طوال بعد وفعاة النبعي صعلى هللا عليعه وسعلم معنالساحة األدبية ,وهو – في رأينا – يعود إلى اياب عنصر المنافسة بين ال عرال
في ميدانه ,وبروزه في أارام أخرف كالمدذ والمزل والهجال وايرها.
 تميزم يصائد المدذ النبوا بالصدق والمحبعة والوفعال واإلخعالص ,علعى عكعدمعععا يسعععمى بالمعععدذ ال كسعععبي أو معععدذ ال ملعععب الموجعععه إلعععى السعععالطين واألمعععرال
والوزرال ,وذلا ا
خعاص بأفضع الخلعب أال وهعو محمعد صعلى هللا
ألن هعلا المعدذ
ٌ
عليه وسلم.
وفي رول ما تم ال وص إليه من ن ائي ا
فإن الباحثَيين يوصيان باءتي:
 توجيه عناية الباحثين إلى االه مام بهعلا ال عاعر العلا أرامعه ح عه فعي هعلا اللعونال ععععععرا ,فحينمعععععا يعععععلكر شععععععرال المعععععديو النبعععععوا ال يرعععععلكر إال البوصعععععيرا
والصرصرا وابن ال ارم وايرهم.
 يس حب شاعرنا أن ير رد بدراسة علميعة مسع لة ,لمعا لعه معن جهعود علميعة وأدبيعةم عددة تس حب الدراسة وااله مام.
المصادر والمراجع
.1
.2
.3
.4
.5

األدب الصوفي في مصر في ال رن الساب الهجرا ،د .علي صافي حسين ،مجبعة دار
المعارف _ال اهرة 1964م.
أربعة شعرال عباسيون ،د .نورا محمود ال يسي واألس اذ هالل ناجي ،ط،1944، 1
دار المرب اإلسالمي ،بيروم_لبنان.
أساس البالاة _ألبي ال اسم محمود بن عمر الزمخ را (م 538هـ) ،تح يب األس اذ
عبد الرحيم محمود ،دار المعرفة ،بيروم _ لبنان (1399هـ _ 1979م).
األعالم ،لخير الدين الزركلي (م 1396هـ) ،ط ،4/دار العلم للماليين،
بيروم1979،م.
إنباه الرواة على أنباه النحاة _ ألبي الحسن مجال الدين علي بن يوسف ال جي
(م646هـ) ،تح يب محمد أبو ال ض إبراهيم ،ط ،1/مجبعة دار الك ب المصرية،
ال اهرة (1973 _1955م).
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.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

البداية والنهاية _ البن كثير إسماعي بن عمر (م774هـ) ،تح يب :د .أحمد أبو ملحم
وآخرين ،ط ،4/دار الك ب العلمية ،بيروم (1408هـ _ 1988م).
بردة البوصيرا وأثرها في ال عر المديو النبوا اللا نهي نهجها ح ى عام 1932م،
رسالة ت دم بها طارق أمين ساجر إلى مجلد كلية اءداب في جامعة بمداد (1427هـ _
2006م).
بمية الجلب في تاري حلب _ البن العديم (م660هـ) ،تح يب د .سهي زكار  ،دار
ال كر ،دم ب1978،م.
بمية الوعاة في طب ام اللمويين والنحاة _ألبي ال ض جالل الدين عبد الرحمن
السيوطي (م 911هـ) تح يب محمد أبو ال ض إبراهيم ،ط ،1/المك بة العصرية،
بيروم _ لبنان ( د .م).
تال العروس من جواهر ال اموس _ للسيد محمد مرتضى الحسيني
الزبيدا(م1205هـ) ح ي ه جماعة من المح ين ،طب الكوي  ،منل سنة ( 1385هـ _
1965م)(1419هـ _ 1998م) بثالثين جز ًلا.
تاري اإلسالم ووفيام الم اهير واإلعالم _ شمد الدين محمد بن أحمد اللهبي
(م748هـ) ،تح يب د .عمر عبد السالم تدمرا ،دار الك اب العربي ،بيروم (د.م).
تاري مدينة دم ب _ ألبي ال اسم علي بن الحسين المعروف بابن عساكر (م571هـ)،
تح يب علي شيرا ،مجبعة دار ال كر _ بيروم 1415هـ.
تلكرة الح اظ _ ألبي عبد هللا شمد الدين محمد بن أحمد اللهبي (م748هـ) ،دار
إحيال ال را العربي( ،د.م).
تهليب تاري دم ب البن عساكر _ عبد ال ادر بدران(معاصر) ،دم ب(1329هـ _
1351هـ).
خريدة ال صر وجريدة العصر _ لعماد األص هاني(م597هـ) ،ح ه وشرحه محمد
بهجة األثرا  ،المجم العلمي العرايي1375( ،هـ _ 1955م).
دمية ال صر وعصر أه العصر ألبي الحسن الباخرزا (م467هـ) ،تح يب د .سامي
مكي العاني ،مجبعة المعارف ،بمداد(1971م).
ديوان أبي األسود الدؤلي ،تح يب محمد حسن آل ياسين ،بمداد . 1964
ديوان األع ى الكبير _ ميمون بن ييد ،شرذ وتعليب د .محمد حسين ،المجبعة
النموذجية(،د.م).
ديوان البوصيرا _ تح يب محمد سيد كيالني  ،مجبعة مصج ى البابي الحلبي ،ال اهرة
1955م.
ديوان الصرصرا _ دراسة وتح يب _ رسالة ت دم بها فراس عبد الرحمن لني درجة
الماجس ير في جامعة األنبار _ كلية ال ربية (1999م).
ديوان أبي الم ر االبيوردا _ تح يب عمر األسعد ،مجبعة زيد بن ثاب 1974،م.
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سنن ال رملا (الجام الصحيو) _ لإلمام محمد بن عيسى ال رملا (م279هـ)،
تح يب أحمد محمد شاكر ،دار إحيال ال را العربي _ بيروم (د.م).
سير أعالم النبالل _ ل مد الدين محمد بن أحمد بن عثمان اللهبي (م748هـ) ،تح يب
شعيب األرنؤوطي ،ط ،4/مؤسسة الرسالة _ بيروم1406 ( ،هـ _ 1986م).
شلرام اللهب في أخبار من ذهب _ ألبي ال الذ عبد الحي العماد الحنبلي (1089هـ)،
دار ال كر للجباعة،بيروم ( ،د.م).
ال عر وال عرال _ ألبي محمد عبد بن مسلم بن ي يبة الدينورا ( م276هـ) ،شرذ
أحمد محمد شاكر ،دار الحديث  ،ال اهرة (1432هـ _ 2003م).
ال عر العربي في العراق من س وط السالج ة ح ى س وط بمداد (547هـ _ 656هـ ) _
عبد الكريم توفيب العبود ،دار الحرية ،بمداد1976 ،م .
الصحاذ ( تال اللمة وصحاذ العربية ) _ إسماعي بن حماد الجواهرا (م 393هـ)،
تح يب أحمد عبد الم ور عجار ،ط ، 4/دار العلم للماليين ،بيروم _ لبنان (1407هـ _
1987م).
صحيو البخارا _ ألبي عبد هللا محمد بن إسماعي البخارا (م256هـ)  ،دار ال كر _
بيروم (1986م).
صحيو مسلم _ ألبي الحسين مسلم بن الحجال (م261هـ) ،تح يب محمد فؤاد عبد
البايي ،دار إحيال الك ب العربية ،ال اهرة (د.م).
طب ام الحن ية وهو المسمى ( الجواهر المضية في طب ام الحن ية ) _ لعبد ال ادر بن
أبي الوفال ال رشي (م775هـ) ،كرات ي.
طب ام ال افعية ألبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن ياري شهبه (م851هـ)
تح يب د .الحافا عبد العليم خان ،عالم الك ب ،بيروم ،ط1407( ،1/هـ).
العبر في خبر من ابر _ ألبي عبد هللا شمد الدين محمد بن أحمد اللهبي (م748هـ)،
تح يب محمد سعيد بن بسيوني زالول ،دار الك ب العلمية ،بيروم _ لبنان (د.م).
العين _ للخلي بن أحمد ال راهيدا (م175هـ) ،تح يب مهدا المخزومي ،وإبراهيم
السامرائي ،دار الرشيد _ بمداد (1980م _1985م).
اريب الحديث _ ألبي عبيد ال اسم بن سالم الهروا تح يب د .حسين محمد محمد
شرف مراجعة عبد السالم هارون المجاب األميرية 1404هـ 1984م
الكام في اللمة واألدب _ ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد النحوا (م285هـ)،
مراجعة تماريد بيضون ونعيم زرزور ،دار الك ب العلمية ،ط ،2/بيروم _ لبنان
(1409هـ_ 1989م).
ك ف ال نون عن أسامي الك ب وال نون _ لمصج ى بن عبد هللا ال هيد المل ب بحاجي
خلي ة (م1067هـ) ،دار العلوم الحديثة ،بيروم _لبنان (د.م).
لسان العرب ,البن من ور ( ,م  711هـ ) ,دار صادر – بيروم.
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المجموعة النبهانية في المدائو النبوية ،جمعها يوسف بن إسماعي النبهاني ،دار
المعرفة ،بيروم ( د .م).
مخ صر المح ال من تاري ابن الدبيثي _ لإلمام شمد الدين محمد بن أحمد بن عثمان
بن يايماز اللهبي (م637هـ) ،تح يب مصج ى عبد ال ادر عجا ،ن ر دار الك ب
العلمية ،بيروم ،لبنان (د.م).
مخ صر صحيو مسلم _ لعبد الع يم المنلرا (م656هـ) ،ط ،1/الدار الكوي ية
(1969م).
المدائو النبوية بين الصرصرا و البوصرا _ د .مخيمر صالو ، ،الدار العربية عمان
 ،ط1406( ،1/هـ _ 1986م) دار ومك بة الهالل _ بيروم.
المدائو النبوية في أدب ال رنين السادس والساب الهجرا _ د .ناظم رشيد ،دار ال ؤون
الث افية العامة _ بمداد (2002م).
مرآة الجنان وعبرة الي ان في معرفة حواد الزمان _ ألبي محمد بن عبد هللا بن
أسعد اليافعي (م768هـ) ،مؤسسة االعلمي _ بيروم ،ط1390 ( ،2/هـ _ 1970م).
المس درت على الصحيحين في الحديث _ للحاكم محمد بن عبد هللا (م405هـ) ،مجبعة
النصر الجديدة ،الريام ( ،د.م) .
مسند اإلمام أحمد _ لإلمام أحمد بن حنب ال يباني (م241هـ) ،المجبعة الميمنية _
مصر1313( ،هـ).
معاهد ال نصي _ لبعد الرحيم بن أحمد العباسي (م963هـ) ،تح يب محيي الدين عبد
الحميد ،مجبعة السعادة _ مصر1367( ،هـ).
معجم األدبال_ ل هاب الدين يايوم بن عبد هللا الحموا ( م626هـ) ،مجبوعام دار
المأمون ،الجبعة األخيرة ،دار إحيال ال را العربي  ،بيروم _ لبنان (د.م).
المعجم الكبير_ ألبي ال اسم سليمان بن أحمد الجبراني(م360هـ) ،تح يب حمدا بن
عبد المجيد السل ي ،ط ،2/مك بة العلوم والحكم ،الموص 1404( ،هـ_ 1983م).
معجم المؤل ين _ لعمر ررا كحاله  ،المك بة العربية  ،مجبعة ال ريي _ دم ب
(1380هـ _ 1961م) .
المنهي األحمد في معرفة أصحاب اإلمام أحمد _ ألبي اليمن مجيد الدين عبد الرحمن
(م928هـ) ،تح يب محمد محيي الدين عبد الحميد ،عالم الك ب ،ط1938 ،1/م.
النجوم الزاهره في ملوت مصر وال اهرة _ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تمرا
بردا (م847هـ) ،الموسسة المصرية العامة لل أليف والن ر1963( ،م).
نك الهميان في نك العميان _ لصالذ الدين خلي بن أيبا الص دا (764هـ)،
ال اهرة _ مصر1911 ،م.
وفيام األعيان وإنبال أبنال الزمان _ أبي العباس شمد الدين أحمد بن محمد بن أبي
بكر بن كان (م 681هـ) ،تح يب د .إحسان عباس،دار صادر ،بيروم1977 ،م.
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 الوفا بأحوال المصج ى _ ألبي ال رل عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن.54
، دار الك ب العلمية،1/ ط، تح يب مصج ى عبد ال ادر عجا،)هـ597الجوزا (م
.)م1988 ( بيروم
 تح يب هلموم،)هـ764 الوافي بالوفيام _ لصالذ الدين خلي بن أيبا ألص دا (م.55
.م1961 ،2/ ط،رتير
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