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 رقصيدة الناشئ األكـب  
 في َمدح النبي َونسبه

 للدكتور يوسف حسن بكار
 

 الناشئ األكبر وقصيدتهعن أواًل: مذكرات 
 الناشئ: سيرته، علمه، شعره. -1
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، هئئئئئو لبئئئئئو اللبئئئئئاح، ،بداللئئئئئه بئئئئئن محمئئئئئد، الملئئئئئروف بئئئئئابن (1)األكبئئئئئر الناشئئئئئ 
فئئتكلف فتئئي حئئدي  . ُلقّئئب بالناشئئ ، ألنئئه جدسئئ  مهلسئئاا فيئئه لهئئ  الهئئد ، (2)شرشئئير

د ورهئئف مئئن نئئاهر ف فقئئاف شئئي  مئئن ف فقّبئئ  رلسئئه،  السئئن ،لئئي مئئمهب الملتجلئئ ، فهئئو 
... واستحسن لبو اللبئاح هئما  ورا : ال ل،دمنا الله مث  هما الناش  لن يكون فينا

نبئار وفي ئا نشئأ. لرئاف بب ئداد مئدة هويلئ ، جولئد لبئو اللبئاح باأل .ج(3)االسف، فُلقِّب بئه
هئئئ. ج،ئئف المرجبئئاني لن سئئقوهه 293مصئئر فنجل ئئا  لئئي لن مئئا  ،ئئاف ثئئف سئئرى  لئئي 

 بب داد كان سبب مهابه  لي مصر، واد،ي لنه جكان مت ّوساا شديد ال ئوحج، ورئا :
جورئئد رئئرل  بلئئ، كتبئئه، فئئدلتني ،لئئي هوسئئه واستفهئئه، ألنئئه لسئئم ن سئئه بئئالسفف 

لن سئئئه لرئئئواالا وغيئئئرهف، وراف لن يحئئئد   (4)،لئئئي لهئئئ  المنهئئئء والشئئئلرا  واللرو ئئئيين

                                                 

( وهناك الناش  األص ر، لبو الحسن ،لي بن ،بدالله بن وصيف الَحّف )ألنه كان يلم  حلي  من (1
 هئ بب داد.366لو  363وتوفي ،اف  271النحاح(. ولد ،اف 

 كان متكلماا بار،اا وشا،راا مهيداا ساص  في رصائد  في آ  البي . 
ف بشرشير. وشرشير هائر يص   لي الديار المصري  من البحر في الشتا ، ( في ال  رس : الملرو (2

 وهو لكبر من الحماف بقلي .
 .217( ال  رس  (3
 : وال رو يين )بال ا (.101: 11( في البداي  والن اي  (4
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، ب ا ما هف ،ليه، فسقه بب داد، فلهأ  لي مصر، فشسص  لي ا، ولرئاف ب ئا بقيئ  قين
 .(3)ج،مر 

، (6)ورئئئئد يكئئئئون مئئئئن ،وامئئئئ  تركئئئئه ب ئئئئداد وشسوصئئئئه  لئئئئي مصئئئئر لي ئئئئاا شئئئئيليته
ومهئئاردة الدولئئ  للمتكلمئئين بلئئد محنئئ  جسلئئء القئئرآنج، وثئئورة الحنابلئئ  ،لئئي الملتجلئئ  

، ألن ثمئ  (7)لمتوك  أله  السن ، و،دائه للمتكلمين والملتجلئ المتكلمين، وانتصار ا
. ورئئد لدرهئئه ابئئن النئئديف فئئي رائمئئ  (9)ولنئئه كئئان ثنويئئاا ( 8)مئئن يقئئو  لنئئه كئئان ملتجليئئاا 

. غيئئئر لن مدحئئئه (10)رؤسئئئا  المتكلمئئئين الئئئمين يه ئئئرون ا سئئئفف ويبهنئئئون الجندرئئئ 
يبدد نسب  هم  الئت ف  ليئه، الرسو  األكرف ونهمه نسبه في القصيدة التي نحقق ا رد 

 ويلقي  و اا ،لي تشيله.

-2- 
متلئئدد الهوانئئب الللميئئ  واألدبيئئ ،  -لمثئئا  كثيئئرين مئئن القئئدما  –كئئان الناشئئ  

ن ، وكأنه يرد ،لي المرجباني ومج. يمكر الق هي(11)وصاحب ج،دة تصانيف هميل 
ويتبحئر في ئا:  ، لن لبئا اللبئاح جكئان يللّئف الللئوفيشاهر  رليه السئالف، وين ئي ت مئه

 لصئوله و متكلف، تبئين لئه بقئوة الكئفف نقئ،،ل ف النحو ولحكمه ونهر في ،لله، وه
ل ا، ومّثلئه  فنق  ا وصنف في ا، وكملك اللرو، لدس  ،لي روا،د  ُشَب اا نار  

بأمثلئئئ  غيئئئرة لمثلئئئ  السليئئئ ، ولحسئئئن واللئئئه فئئئي كئئئ  ملئئئك وله ئئئر رئئئوة، وكئئئملك فلئئئ  
ما ورئئئف  الوارئئئف ،لئئئي تصئئئاني ه ولنصئئئف ه ئئئر لئئئه االهت ئئئاد بالكتئئئب المنهقيئئئ . واف

                                                 

 . ولف لهد ،نه شيئاا في كتابي المرجباني:جالموشحج وجملهف الشلرا ج.92: 10( تاري  ب داد (3
 .493ي  يف: اللصر اللباسي الثاني ( شور(6
هامل  الريا،،  -( جغلوف سفف: لبو اللباح الناش  األكبر وكتابه في الشلر، مهل  كلي  اآلداب(7

 .176المهلد السامح، ص
 ، ومقاال  ا سفميين في مواهن ،دة.217( ال  رس  (8
 .217( ال  رس  (9
 .401( ال  رس  (10
 .91: 3( وفيا  األ،يان (11
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وا متئئا ، حتئئي لن ال يئئر )كئئما( منصئئف ينسئئبه  لئئي الت ئئوح. ولئئيح األمئئر كئئملك، 
نما هو روة وفهن ج  .(12)واف

ُيَسَتشئئّف مئئن هئئما الئئنص ونئئص المرجبئئاني السئئابء، ،لئئي ت اوت مئئا فئئي الحكئئف 
الكئئفف والمنهئئء. كانئئ  للناشئئ  ه ئئود وآثئئار فئئي النحئئو واللئئرو،، و  هوالتقئئويف، لنئئ

 له، لن ما وص   لينا من ا ال يكاد يمكر. فلكن، مما يؤس
ف في النحو واللرو، جبالنحوي اللرو يج، وري  لنئه لسئم ،ئن سئيبويه  َوُوصة

لكنئه مئا  ربئ  لن يتم ئا وتؤسئم ،نئه، حتئي  ،واألس ش، ثئف و ئف فئي النحئو جكتبئااج
. بيئد لنئه لئف يصئ  (13)ه لحئدججلو سرى ،لف الناش   لئي النئاح لمئا تقدمئ :را  المبرد

 لينئئا شئئي  مئئن نحئئو  لو ،رو ئئه. لمئئا فئئي الكئئفف والمنهئئء، فلئئه نقئئو  مبلثئئرة فئئي 
ن. لح. مئئئئن انشئئئئرهما الئئئئدكتور هوجيئئئئف. فئئئئ (14)جمقئئئئاال  ا سئئئئفميينج، ورهلتئئئئان

 ئئئمن منشئئئورا  المل ئئئد األلمئئئاني  1971هاملئئئ  تئئئوبنهن، بألمانيئئئا ال ربيئئئ ، ،ئئئاف 
 بيرو .بالشرري  للدراسا  

-3- 
وكان الناش  نارداا لي اا، ورد سلف في دنيئا النقئد كتابئاا ورصئيدتين مئن جالئنهف 

 التلليميج.
لمئئئئا الكتئئئئاب، فَئئئئُمكةر بأسئئئئما  مستل ئئئئ ،  م مكئئئئر  التوحيئئئئدي باسئئئئف جنقئئئئد الشئئئئلرج  

 واحت ه منه بمادة هيب  في جبصائر  ومسائر ج، وهي التئي ا،تمئدها الئدكتور  حسئان
(ف 66 -63  فئي جتئاري  النقئد األدبئي ،نئد اللئرب )ص،باح فيما كتبه ،ن الناش

نئئه مكئئر فيئئه لشئئيا  مئئن  ورئئا   ،ومكئئر  ابئئن رشئئيء القيروانئئي باسئئف جت  ئئي  الشئئلرج
شلر ، فشكرها ونو   ب ا ونّبه ،لي ئا، وفّ ئل ا ،لئي لشئلار ال حئو  مئن مثئ  هريئر، 

يكت ئئي فئئي لمئئا لبئئو  سئئحاء الحصئئري القيروانئئي فكئئان  .(16)،ليئئهوهئئو مئئا ،ئئّد  ،يبئئاا 
وجرئا  فئي  ،جورئا  الناشئ  فئي فصئ  مئن كتابئه فئي الشئلرج :نقله ،ن الكتاب بقوله

                                                 

 .91: 3ووفيا  األ،يان  128: 2 نبا  الرواة  ((12
 .409: 2، والمجهر 83( مراتب النحويين (13
 .63( انهر:  حسان ،باح، تاري  النقد األدبي ،ند اللرب، ص (14
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فئي مقالئه  ةورد ا،تمد الدكتور محمئد جغلئو  سئفف التسئمي  األسيئر  .(17)جهما الكتاب
ولفاد في كفمئه ،لئي القسئف النقئدي  ،جلبو اللباح الناش  األكبر وكتابه في الشلرج

جالبصئئئئئائر والئئئئئمسائرج وججهئئئئئر اآلدابج. ولمئئئئئا  منئئئئئه ممئئئئئا بقيئئئئئ  مئئئئئن نصوصئئئئئه فئئئئئي
القصئئئيدتان النقئئئديتان، اللتئئئان تُئئئئمّكران بقصئئئيدة جفئئئن الشئئئئلرج ل ئئئوراح، ف مئئئا تتمئئئئيف 
لمحئئئئئاوال  الناشئئئئئ  وآرائئئئئئه النقديئئئئئ  فئئئئئي كتابئئئئئه، األولئئئئئي فئئئئئي اثنئئئئئين و،شئئئئئرين بيتئئئئئاا 

 :(13)امهلل 

 من صنوف الُهّ ا  في ا لقينا؟ للن الله جصنل  الشلرج، ماما

 :(16)ثماني  ،شر بيتاا، لول اسرى في واأل

َمَ  َجي   َر متونه  َغ صدور الشلر ما رو   وشدد  بالت ميب َلس 

فئي القصئئيدتين مسئئائ  نقديئئ ، يل ئد بل ئئ ا مئئا لثئئر ،نئه فئئي كتابئئه المئئمكور، 
ويلقئئي بل ئئئ ا اآلسئئر ال ئئئو  ،لئئي ل تئئئا  ولمئئور هديئئئدة. ورئئد كانتئئئا ملتمئئدي فئئئي 

الئئمي  (17)جا لناشئ  األكبئئر نارئئدامقئئالي جا ناشئئ  فئئيالكشئف ،ئئن ه ئئود نقديئئ  هديئدة لل
يلئد تتمئ  لمئئا بئدل  الئئدكتور  حسئان ،بئئاح، الئمي كئئان لو  مئن تحئئد  ،ئن الناشئئ  

 نارداا من الملاصرين.
-4- 

ولمئئئا الناشئئئ  الشئئئا،ر، فكئئئان، فيمئئئا يئئئدلنا مؤرسئئئو األدب ومئئئا تبقّئئئي مئئئن شئئئلر ، 
ليئ   شئارة  لئي ديئوان لئه.  - لئي اآلن –ناهماا وشا،رااف ومئن المؤسئف لنئه ال توهئد 

ف ي النهف، هناك رصيدتا  النقيدتان اللتان مّر مكرهما، ورصيدة ري  لنه نهم ا في 
                                                 

 .114 -113: 2( اللمدة (13
، ومكر ابن رشيء من ا لربل  ،شر بيتاا فقه 687 -686: 3( ورد  كامل  في : جهر اآلداب (16

 (.116 -113: 2)اللمدة 
 .26 -22، ص 1974( مهل  األديب جالبيروتي ج حجيران (17
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. ويهئئوج لن (18)الكئئفف لو فئئي جفنئئون الللئئفج فئئي لربلئئ  آالف بيئئ  ،لئئي روّي واحئئد
 تسلك رصيدته التي نحن في صددها في نهمه التلليمي لي اا.

و،ئا  فئي لكثئر فنونئه ومو ئو،اته مئن مثئ : لما في الشلر، فله رصئائد ومقه
ال ئئئئج  ومهئئئئالح األنئئئئح، والمئئئئديح واالفتسئئئئار، وال هئئئئا ، و،لئئئئف الكئئئئفف واالفتسئئئئار 
بالمتكلمين، ووصف الهرد والصيد، ونبه ابن سلكان  لي لن للشا،ر في المو و  
راا األسير لشلاراا كثيرة َتَرس ف في ا سهي لبي نواح في هردياته، وهي تؤلف ردراا كبي

ممئئا هملئئه كشئئاهف الرملئئي فئئي جالمصئئايد والمهئئاردج. ولمئئا لشئئلار  فئئي المو ئئو،ا  
بهمل ئئا  -مئئا جلئئ و  –األسئئرى فمبثوثئئ  فئئي مصئئادر األدب المستل ئئ ، ورئئد ُ،نةيئئُ  

نني ألتهلف  لي لن لوفء  لي االنت ا  من ا ونشئرها فئي المسئتقب  القريئب اف هميلاا، و 
لقئئئدامي لكئئئفف ،لئئئي شئئئلر  والتلئئئر، لمئئئا ن شئئئا  اللئئئه. ول ئئئما، لمسئئئك اآلن ،ئئئن ال 
 الملاصرين فيه من لحكاف وآرا .و 

                                                 

. ويقو  الدكتور شوري  يف جوربما كان  من ا األبيا  التي لنشدها الحصري 91: 3وفيا  األ،يان ( (18
(. وهو يقصد 493له في مو و،ا  الشلر وص اته الل هي  والملنوي  )اللصر اللباسي الثاني، ص 

 ج.رصيدته جالنوني 
 وشدد  بالت ميب لسر متونه  الشلر ما روم  جيغ صدور 
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 القصيدة وموضوعها -2

-1- 

اهتديت إلى مخطوط هذه القصيدد  ديد: ف : يي  يدت أنيت في يد :يي  يد  ميت 

، وقعت  دنيا   لدايا 8771بلندن  ام  خطوطات :ي مكتب  المتحف البديطاييالم

(، Add, 9614, Item IIIالخّطدّي   :ي آخد مجمو   "المثل السيارد والحماةي " 

:طلبت تصويدها، أليني  د:ت مت خالل دحبتي للناشئ، وفييا فأتيع  نيق مقيالي 

 "الناشئ األأبد ياقداً"، فن لق قصدد  :ي مدح الدةول  ص( ويسبق الشديف.

و دت إلى الشا د مت جديد، ور ت فتقصى فخباره ثايدي ، لعليي فر يد بجدييد 

فن بدوألمييان فشييار إلييى وجييو  القصييدد  :ييي مكتبيي   نييق و ييت قصييددتق، :وجييدت 

. وخطد ببيالي (87 فو خطأ فياا "مدمد " د ةاواً أ  ن ذ  المتحف البديطايي وغدده، وإ  

تييواً أتييال "المييدارو النبوييي  :ييي األ ل العدبييي" للمد ييوم الييدأتور  أييي مبييار ، 

ا فو  يت :اد ت إلدق  لّني فجدها هنا ، غدد فيني لم فقع :ديق  ليى فيي  إشيار   ناي

وال تثديع، :دبميا أيان الناشيئ غديد معيدو   نيد  أيي مبيار  آييذا ،  ،دا باا

"ولم يد  االةتقصاء، وإيما اأت دنيا بيالكالم  يت آثيار الشيعداء  ف:ايسحع  لدق قولق

 .(88 ال حول"

ثييم قصيييدت  أتييع التييياريخ والسيييدد  خاديي ، :وجيييدت فن  ييا:  الم يييدل فبيييا 

فشيييار إلدايييا وفثبتايييا فول ميييت  (هييي 143ت   البد القدطبيييي ميييد يوةيييف بيييت  بيييد

ميييام فبيييو (، ثيييم تييياله اإل00 -08اليييدوا "  ص   ليييى قباريييل هيبيييااإل:يييي أتابيييق "

ف وف رجايييا :يييي أتابديييق (88 هييي ( :نقلايييا  نيييق771ال يييداء إةيييما دل بيييت أثديييد  ت 

( و"السييييدد  877 -870"البداييييي  والنااييييي  :ييييي التيييياريخ"  الجيييي ء الثييييايي، ص

(. ولميييا قابليييت بيييدت القصيييدد  مخطوطييي  78 -77النبويييي "  الجييي ء األول، ص 

                                                 

 )الترهم  اللربي (. 234: 2( تاري  األدب اللربي (19
 .16 -13( المدائح النبوي  في األدب اللربي، ص (20
( يقو  جهكما لورد القصيدة الشي  لبو ،مر بن ،بدالبر وشيسنا لبو الحهاى المجي في ت ميبه من (21

(. لكنني لف لوفء في 81: 1اللباح ،بدالله بن محمد الناش  )السيرة النبوي  شلر األستام لبي 
 االهتدا   لي ت ميب الشي  المجي.
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وبدناييييا مطبو يييي  :ييييي المصييييا ر الثالثيييي ، بايييييت لييييي اختال:ييييات وتصييييحد ات 

ت  أثدييييد ، وف سسييييت بحاجتاييييا إلييييى بعيييي  الشييييدوح والتو ييييدحات. وقييييد قييييو 

هييذه العوامييل جمعديياً   مييي  لييى تحقدييش القصييدد  ويشييدها بالشييكل الييذ  هييي 

  لدق اآلن.

-8- 

 القصدد  :ي قسمدت رردسدتفيمكت، بساول  ، تصندف 

مناقبيق، واإلشيار  إليى فخبيار  ( :ي مدح الدةول األأيدم وتعيدا 87 -8األول  

مارات النبو  وآياتاا المختل  ، واإلشا   بما فوالتبشدد باا قبل  دوثاا، وةد   تقو  يب

 ف دثتق مت  و  :ي المشارق والم ارل.

، وقيييد بيييدفه بواليييده - لديييق السيييالم –(، :يييي يسيييع الدةيييول 77 -87واآلخيييد  

 بداللق، وختمق بآ م فبي البشد جمدعاً، متخطداً بع  األةماء مت ةداقق النسع مت 

. وقد ذأيد لكيل وا يد مينام ميا امتيا  بيق ميت دي ات، (88 ولد إةما دل  لدق السالم

ت ف مييال هاميي ،  تييى ودييف دييندعق :ييي مييوت ييّد  بييق مييت شييمارل، و  ييد    نييق 

. هييذا القسييم،  لييى مييا :دييق مييت يعييوت (83 النبييو  القصييدد  بأيييق ف سييت ي ييم للنسييع

 خل :ي بال "الن م التعلدمي" ميت األول، وإن أاييا ال يخليوان معياً ميت وشمارل، ف  

ومضات الشا دي  ولمعاياا. وميا ف سيت ميا قيّوم بيق ابيت أثديد القصيدد  وديا باا 

"وهييذه القصييدد  تييدل  لييى :ضييدلتق وبدا تييق و:صييا تق و لمييق  بكلماتييق المييوج  ف

:امق و   ق، و ست ل  ق واطال ق واقتداره  لى ي م النسع الشديف :ي ةيل  و

 .(81 شعده، وغودق  لى هذه المعايي التي هي جواهد ي دس  مت قاموس بحده"

                                                 

 ( راهف، ،لي سبي  المثا ، ما يلي، وواجن سلسل  النسب في ا بما ها  في القصيدة:(22
 .9-1: 1ابن هشاف: سيرة النبي  -1
 .30 -49ابن ،بدالبر: ا نبا  ،لي ربائ  الرواة   -2

 .193: 2، والبداي  والن اي  76: 1ابن كثير: السيرة النبوي   -3

 . 13 -7ابن حجف: هم رة األنساب  -4
 .193: 2، والبداي  والن اي  77: 1( ابن كثير: السيرة النبوي  (23
 .198: 2، والبداي  والن اي  81: 1( ابن كثير: السيرة النبوي  (24
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 ثانياً: النص

ف وقيد الحمد للق، قال :ي ةمط اللق، قال :يي ةيبل الايدا والدشيا ، قيال فبيو  ميد

دلى اللق  لدق وةيلم، وف سيت ميا جياء  ا تنى الناس بن م يسع ةدديا رةول اللق،

ن والشيدت المعجمي ،  بيالنو بو العبياس  بدالليق بيت محميد الناشيي:ي ذل  ما ي مق ف

األيبيار  المعيدو   و العباس  بداللق بت محمد الناشي(، وهو فب لى و ن الماشي

. أيان ميت الشيعداء المجديديت، وهيو :يي طبقي  ابيت الدوميي بابت شدشدد الشا د

، والبحتيد  فبيي 873ت  لي بت العباس الشا د المشياور المتيو:ى ةين  فبي الحس

، وهو الناشئ األأبيد، ويصيق 871 با   الولدد بت  بدد الشا د المشاور المتو:ى 

 ف مت الطويل(

                                                 

)  )الكي، مئئئن لكئئئابر حّ ئئئاه الحئئئدي ، وحئئئافه الم ئئئرب هئئئو يوسئئئف بئئئن ،بئئئدالبر النمئئئري القرهبئئئي المئئئ
الملروف. ولد بقرهبئ ، ثئف فارر ئا وهئا  فئي غربئي األنئدلح مئدة، ثئف تحئو   لئي شئرري ا وسئكن بلئ، 

وهئئي مهبو،ئئ : االسئئتيلاب فئئي ملرفئئ  األصئئحاب، وب هئئ  المهئئالح  -مدنئئه. لئئه ،ئئدة مؤل ئئا ، من ئئا 
نسئاب اللئرب واللهئف، وا نبئا  ،لئي ربائئ  الئرواة ولنح المهالح، والقصد واألَمف في التلريف بأصو  ل

 )وهمان الكتابان مهبو،ان في مهلد واحد(.
 هئ بمدين  شاهب  ،ن سمح وتسلين سن .463توفي ،اف 

 )للمحقء ،لي محمد البهاوي(. 1973: 4راهف ترهمته في: مقدم  ناشر القصد واألمف، واالستيلاب 

)  )مصادر.في األص : شرشر، سففاا لما في ال 
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 ميييييد ت  رةيييييول  الليييييق فب يييييي بمد يييييق -8

 

 

:يييييييييور    يييييييييوري  و 
 ميييييييييت أيييييييييديم المواهيييييييييع   

 
ييييداً  -8  مييييد ت امييييدءاً :يييياق المييييديو، مو  

 

 

يييييييييييييييد  ومقيييييييييييييييارل    بع   بأوديييييييييييييييا:ق ميييييييييييييييت م 

 
ى :يييييي المشيييييارق ييييييوره -3  يبييييييا ت سيييييام 

 

 

 هوا ييييييييييييييييق ألهيييييييييييييييل الم يييييييييييييييارل    :ال يييييييييييييييت 

 
 فتتنيييييييا بيييييييق األيبييييييياء  قبيييييييل مجد يييييييق -1

 

 

 وشيييييييييا ت بيييييييييق األخبيييييييييار :يييييييييي أيييييييييل جاييييييييييع   

 
 وفدييييييبحت الك ّاييييييان تاتييييييف باةييييييمق -0

 

 

جييييييييييم  وي ْن  ييييييييييى بييييييييييق ر 
 ال نييييييييييون الكييييييييييواذل   

  ِ 
ق يييييييت األدييييييين -4  ام  يطقييييييياً تبيييييييدفتوف يط 

 

 

 إلييييييييييى اللييييييييييق :دييييييييييق مييييييييييت مقييييييييييال األأيييييييييياذل   

 
 وقاليييييت ألهيييييل الك يييييد قيييييوالً مبد نييييياًف -7

 

 

 فتيييييييييياأم رةييييييييييول مييييييييييت ليييييييييي ّ  بييييييييييت غالييييييييييع   

 
ي ل يييييت -7  ورام  اةيييييتداق  السيييييمع جيييييتا :   

 

 

يييييييييييييييد هم منايييييييييييييييا رجيييييييييييييييوم  الكواأيييييييييييييييع     مقا  

 
 هييييدايا إلييييى مييييا لييييم يكييييت ياتييييد  لييييق -7

 

 

   ييييييييحات المييييييييذاهع  ، لطييييييييول العمييييييييى، مييييييييت وا 

 
 وجيييييييييياء بآيييييييييييات ت ب ييييييييييدّ ت  فياييييييييييا -88

 

 

عاق يييييييييييييييييع      الريييييييييييييييييل جبّيييييييييييييييييار، مثديييييييييييييييييع  م 

 

____________ 
 : المآوب، وفي السيرة: المآرب.ا نبا ( في 1(

 والسيرة: ،ن مبلد. ا نبا : فا . وفي ا نبا في  ((2
 والسيرة: نبيا. والرفف والنصب هائجان نحوياا. ا نبا ( في 3(
 والسيرة: وتن ي به رهف. ا نبا ( في 3(

 والسيرة: لتاكف نبي. ا نبا ( في (7
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ييييت -88 م   :منايييا ايشيييقاق البيييدر  يييدت  تعم 

 

 

ييييييييييعول الضييييييييييدا   منييييييييييق ربوس  األخاشييييييييييع   ش 

 
 ومناييييييا ي بييييييو   الميييييياء بييييييدت ب نايييييييق -88

 

 

ّرا  قييييييييييدل المشييييييييييارل    م  الييييييييييو  ييييييييييد   وقييييييييييد   

 
ّمييييياً غ ديييييدا واياليييييت -83 ا بيييييق ج   :يييييدو 

 

 

ييييييييييييييييذ ايع  بأ  ييييييييييييييييف  الم    ناقييييييييييييييييق طو يييييييييييييييياً فأ 

  ِ 
يييْامق -81  وب ييدط ط   ييت بالميياء مييت مييّ  ة 

 

 

ْذق ييييييييي   شيييييييييارل    و بم  يييييييييْت ق بيييييييييل  ليييييييييم ت سيييييييييم   وم 

 
يييي -80  داه  :اةييييتدّر، ولييييم تكييييتو ييييْد ط م 

 

 

 بيييييييييييق   ر  ط تصييييييييييي ي إليييييييييييى أيييييييييييّف  اليييييييييييع   

 
 ويطييييييش :صييييييدو مييييييت ذرا  مبدنيييييي  -84

 

 

 لكدييييييييييييييييييد  ييييييييييييييييييدو ّ للعييييييييييييييييييداو  يادييييييييييييييييييع   

 
ه بييييياألمد ميييييت قبيييييل أ وي يييييقخبيييييوإ   -87  ار 

 

 

 و نيييييييييييييد مبا ييييييييييييييق بميييييييييييييا :يييييييييييييي العواقيييييييييييييع   

 
 ومييييت تكلييييم اآليييييات و يييييط فتييييى بييييق -87

 

 

ّم العجايييييييييييييييع     قديييييييييييييييع  المييييييييييييييآتي، مسييييييييييييييت ج 

 

____________ 

 ( األر، السشبا : األر، الشديدة اليابس  التي ال تمسك الما .11(
 والسيرة: ولس ل  ا نبا في ( 13(

 : الهما،  الكثيرة من الناح. والممانب: همف ممنب، وهو مسير الما  من األر،.الهف ال  ير      
 الممر : الهائ   من اللبن الممجوى بالما . ولبو ممر : المئب.( (14

 مرى النار : مسح  ر، ا بيد  لتدر.( 13(
 والسيرة: و،ند بواديه. ا نبا ( في 17(
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ييييع -87  تقادييييدت األ:كييييار  نييييق، :لييييم ت ط 

 

 

  ليييييييى قليييييييع خاطيييييييع   ةيييييييواه، وليييييييم تخطيييييييد 

 
  ييوا أييل   لييم، وا تييوا أييّل  كميي  -88

 

 

ييييييييييييييدام المسييييييييييييييتمد المييييييييييييييوارل     و:يييييييييييييياق م 

 
 فتاييييييا بيييييق، ال  ييييييت رويّييييي  مدتييييييئ -88

 

 

، وال ودييييييييف  مخاطييييييييع    ْسييييييييت ْمل  ييييييييْحف  م   وال د 

 
 يواتديييييق طيييييورا :يييييي إجابييييي  ةيييييارل -88

 

 

، وو يييييييييييييي   مخاطييييييييييييييع    سييييييييييييييت ْ ت   وإ:تيييييييييييييياء م 

 
، و:يييييد   شيييييدارع وإتديييييان   -83  بدهيييييان 

 

 

، وي ْصيييييييييييييع  ّ ف ا يييييييييييييي    ميييييييييييييآرل   وييييييييييييييو 

 
 وتصيييييديف  فمثيييييال، وتثبديييييت  جييييي  -81

 

 

 وتعديييييييييييييف ذ  جحييييييييييييد، وتوقدييييييييييييف أيييييييييييياذل   

 
 مجمع النا  ، و:ي  وم  اليوغىو:ي  -80

 

 

 و نيييييييييييييد  يييييييييييييدي  المعضيييييييييييييالت ال داييييييييييييييع   

 
قاتيييق -84  :ديييأتي  ليييى ميييا شييي ت ميييت ط د 

 

 

 دايع  أيييييييييييييييديم  المعيييييييييييييييايي مسيييييييييييييييتل ذ  الضييييييييييييييي 

 
ق منييييق الييييبع  بعضيييياً أأيمييييا -87 ييييدّ   ي ص 

 

 

 يال يييييييييييييييي  معنيييييييييييييييياه بعييييييييييييييييدت المداقييييييييييييييييع   

 

___________ 

 والسرة: ا نبا في ( (19
ف      بلي ا، ولف يسهر ،لي رلب ساهب       تقاصر  األفكار ،نه، فلف ُيهة

 وارب: سات ، ساد .( 20(
 والسيرة: ورص لحادي . ا نبا في ( (23
 والسيرة: و،ند حدو . ا نبا في ( (25
 والسيرة: رويف الملاني مستدر ال رائب. ا نبا في ( (26
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 و  ج   الورا  ت فن يجد وا بمثل ما -87

 

 

 ودييييييييييييي ناه معليييييييييييييوم بطيييييييييييييول التجيييييييييييييارل   

 
 تيييييييأب ى بعبيييييييد الليييييييق فأيييييييدم  واليييييييد -87

 

 

 يييييييييييييبلّم منييييييييييييق  ييييييييييييت أييييييييييييديم المناةييييييييييييع   

 
 وشيييدب   ذ  الحميييد اليييذ  :خيييدت بيييق -38

 

 

  لييييييييييى فهييييييييييل العييييييييييال والمنادييييييييييع   قييييييييييدي  

 
 ال ميييام  بوجايييق ىوميييت أيييان ي ْست ْسيييق -38

 

 

 وي ْصيييييييييييد ر   يييييييييييت آراريييييييييييق :يييييييييييي النواديييييييييييع   

 
يييييييدد  ا:تخييييييياره -38 ش   وهاشيييييييم  البيييييييايي م 

 

 

 ب   يييييييييييييّد المسيييييييييييييا ي وابتيييييييييييييذال المواهيييييييييييييع   

 
ل يييم قوميييق ايييي  -33  و بيييد منيييا ، وهيييو   

 

 

 بسيييييييييييييياط األمييييييييييييييايي وا تكييييييييييييييام الدغايييييييييييييييع   

 
يييييييق وإن   -31 يييييييدّاً ميييييييت أيييييييدام  غداة   ق ص 

 

 

ييييييييل  لييييييييم ي ييييييييدن  مييييييييت أييييييييّف قا ييييييييع    ْنا   ل ييييييييي م 

 
 بيييييييق جميييييييع الليييييييق القباريييييييل بعيييييييدما -30

 

 

ييييييييييييييييماا ب ييييييييييييييييت  األأييييييييييييييييف   السييييييييييييييييوالع   ت ق س 

 
ييياللط ميييت ْذرا المجيييد معقيييالً  -34  و يييل  أ 

 

 

ييييييييييييييييد   نييييييييييييييييق أييييييييييييييييل  ان و ييييييييييييييييا ل     تقاد 

 

___________ 

 بن ،بد مناف.(  شيب : هو ،بد المهلب ولد هاشف (30
 والسيرة: في النوائب. ا نبا (  في (31
 والسيرة: وامتنان المواهب. ا نبا (  في (32

 والسيرة: اشنهاه األماني. ا نبا في  (33(
 والسيرة: من كريف، القا ب: ال ارح. ا نبا ( في (34
 والسيرة: ن ب األكف. ا نبا ( في (35

 والسيرة: دان وغائب. ا نبا ( في 36(
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يييييد   ليييييم ي ْحل يييييل مدييييييد     ميييييق -37  وم 

 

 

 ةييييييييييييييي اه ةييييييييييييييي دق فو محوبييييييييييييييي   اييييييييييييييييع   

 
 وأعييعط   ييال  ييت طالييع المجييد أعب ييق -37

 

 

 :نيييييييييال بيييييييييأ لى السيييييييييعي ف ليييييييييى المداتيييييييييع   

 

 

ييييييت -37   وفلييييييوا ليييييي   بالع ييييييدا   :ط ّو   

 

 

ييييييييييييّم األيييييييييييييو   األغالييييييييييييع    ييييييييييييم  الش  م   لييييييييييييق ه 

 
 و:ييي غالييع  بييأس فتييى النيياس  وياييم -18

 

 

 ييييييييييييييدا:ع  ييييييييييييينام أيييييييييييييل  قيييييييييييييدن م اليييييييييييييع   

 
طاب يييي ط  -18  وأايييييت ل   ْاييييد  :ييييي قييييدي  خ 

 

 

 يعيييييييييييوذ بايييييييييييا  نيييييييييييد ا:تخيييييييييييار المخاطيييييييييييع   

 
 ومييييا  ال ميييينام ماليييي ط خدييييد  ماليييي    -18

 

 

 وفأيييييييييييييدم  مصيييييييييييييحول، وفيجيييييييييييييد  ديييييييييييييا ع   

 
ييد الط ييْد    وي ييق -13 ييْولط ي ْقص   وللن ْضييد ط 

 

 

 النجيييييييييييوم الثواقيييييييييييع   يجديييييييييييع إليييييييييييى  يييييييييييوء  

 
 لعمييييييد  لقييييييد فبييييييدا أناييييييي  قبلييييييق -11

 

 

 محاةيييييييييييييييت تيييييييييييييييأبى فن تطيييييييييييييييو  ل اليييييييييييييييع   

 
يمييييي   ميييييد ه -10 يييييق فبقيييييى خ     وميييييت ق بل 

 

 

 تلديييييييييييد  تيييييييييييدا   يييييييييييت طدييييييييييييف األقيييييييييييارل   

 

___________ 

 ( في األص : تحل  )بالتا (. والحائب: اآلثف.(37
 والسيرة: بأدني السلي. ا نبا ( في 38(
 بي البأح دون ف، وهو تحريف.والسيرة: بأح ل ا نبا ( في 40(
 والسيرة: ،ند اشتهار. ا نبا ( في 41(

 يلوم: يلهأ، يلتصف.
 والسيرة: *بحي  التقي  و  النهوف الثوارب*. ا نبا ( في 43(

 والهو  )بسكون الواو(: ال    والقدرة والسل  والللو.
 والسيرة: حميد األرارب. ا نبا ( في (45
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ييييي ط ليييييم ي يييييدر   -14 أ  در  ثل يييييق وم   النييييياس  م 

 

 

 ف ييييييييييف  وفغنييييييييييى  ييييييييييت  يييييييييييّي المكاةييييييييييع   

 
17-  ً يييييا  وإلديييياس أييييان الدييييأس منييييق مقار 

 

 

 أل داريييييييييييييييق قبيييييييييييييييل ا تيييييييييييييييدا  الكتاريييييييييييييييع   

 
ع ال  خييييد  أل ييييق -17 ييييد  ي ْسييييت ْجم   و:ييييي م ض 

 

 

 يومييييييييييييياً   يييييييييييييو   المناقيييييييييييييع   إذا ا تد:ييييييييييييت  

 
 و ييييييل  ي يييييي ارط مييييييت رياةيييييي  فهلييييييق -17

 

 

ى  يييييييييييت   اّلً محييييييييييي   ديييييييييييون الدواقيييييييييييع  ت سيييييييييييام 

 
لد ّيييييييييييق -08 يييييييييييد  ً ل و  ع يييييييييييدا     وأيييييييييييان م 

 

 

 إذا خييييييييييا  مييييييييييت أدييييييييييد العييييييييييدو المحييييييييييارل   

 
ييييييد  :ضييييييل ق -08  ومييييييا  ال  ييييييديانط إذا   

 

 

ييييييييييييد  :دييييييييييييق  ييييييييييييت قديييييييييييييع ودييييييييييييا ع     ت و   

 
 وف ا تييييييييأ ّا ال ضييييييييل  :دييييييييق ل اييييييييي  -08

 

 

 قيييييييييييييييدوم ف شييييييييييييييياه ع   وإر    يييييييييييييييواه  يييييييييييييييت 

 
ي ت -03 ْكيييييمط ت ييييي   ً  و:يييييي ف         جيييييا  :يييييي   

 

 

 إذا الحكيييييييييييييم ف هييييييييييييياه : طيييييييييييييور  الحواجيييييييييييييع   

  ِ 
يييييع  بيييييالع ال -01 ْدس   وميييييا  ال يسيييييتعلى ه م 

 

 

 ويتبيييييييييييييييييع آميييييييييييييييييال  البعديييييييييييييييييد المداغيييييييييييييييييع   

 

___________ 

 والسيرة: ل،ّف ول،لي. ا نبا ( في 46(
 والسيرة:* ما ا،ترك  يوماا جحوف المقانب* ا نبا ( في (48

 اب، الهائ   من السي  ما بين الثفثين  لي األربلين.ا،ترف: صبر. المقانب: همف مقن
 والسيرة: ،ن ررين )بالنون(. وتوحد: ان رد.  ا نبا ( في 31(

 والسيرة: لشايب. ا نبا ( في (52
 والسيرة: تجين بالحها، ورهوب الحواهب. ا نبا ( في (53
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 وي ْبييييتط ب ن تْييييق  و يييي   العيييي ، وابتنييييى -00

 

 

خ    ْشييييييييييييييم   األها ييييييييييييييع   دّ معاقلييييييييييييييق مييييييييييييييت م 

 
ق ديييييييدار  ةيييييييما     ييييييياتم -04 ت ل  دييييييي    و  

 

 

 و كميييييييييييييي  لقميييييييييييييييان، وهمييييييييييييييي    اجيييييييييييييييع   

 
ه   -07  هييييم  يسييييل  إةييييما دل  دييييا ق  و  ييييد 

 

 

 :ميييييييييا بعيييييييييده :يييييييييي ال خيييييييييد مسيييييييييعى ليييييييييذاهع   

 
ن يييت -07  وأيييان خلديييل  الليييق فأيييدم  ميييت   

 

 

 ليييييييييق األر ، ميييييييييت ميييييييييا    لدايييييييييا وراأيييييييييع   

 
ح  مييييييا  الييييييت لييييييق فريحديييييي  -07  وتييييييار 

 

 

 ت ب يييييييييييدّ ت  منيييييييييييق  يييييييييييت  مديييييييييييد الضيييييييييييدايع   

 
ضيييع ت ليييق -48 يييدا خ  ، والع   وييييا ور  ب حيييدط

 

 

ييييييييييييد   اةييييييييييييع    يييييييييييياا     بأشييييييييييييداء لّمييييييييييييا ي ْحص 

 
    :يييي الادجييياء  يييد م  غابييي ووةيييار -48

 

 

لييييييييييييييى بالمده ييييييييييييييات القوا ييييييييييييييع    ييييييييييييييد  الك   ي ق 

 
ييييمط  -48  وفرغييييو قنييييا ط :ييييي الحييييدول محك 

 

 

يييييييييييّو الم    ش    اليييييييييييع   يييييييييييندتط  ليييييييييييى ي ييييييييييي  الم 

 

___________ 

 والسيرة: في مشمسّر. ومشمسّر: مرت ف. ا نبا ( في (55
 والسيرة: لقيمار )بالدا  الملهم (. ا نبا ( في 36(
 ( ،ن : س ل  ومل .38(

 ( تارح: والد  براهيف السلي ، ويقا  هو آجر بن ناحور.(59
 والسيرة: ا نبا ( في 60(

 مآثر لما يحص ا ،د حاسب وناحور نّحار اللدى، ُح ةَه  له 
والسيرة: ولشر  ... يقد الهُّف )بالها (. والهلي )األ،ناء لو لصول ا. وري : سارو   ا نبا ( في 61(

 )بال ين الملهم (، وهو شاروغ بن لرغو.
 والسيرة: ولرغو ناب. ورناة في األص : رنا  )بالتا  الم توح (. ا نبا ( في (62
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 ت ْلييييو  قومييييقومييييا :ييييال لط :ييييي :ضييييلق  -43

 

 

 وال  يييييييييياب دط مييييييييييت  وي اييييييييييم :ييييييييييي المداتييييييييييع   

 
ت بايييماوشيييال خ  و -41 يييم  يييْد وةيييام  ة   ْر: ْخش 

 

 

م أييييييييييييييل   ار  و ايييييييييييييييع    ييييييييييييييتْا  م   ةييييييييييييييجايا   

 

 

 وما  ال ي ْوحط  ند ذ  العيد  :ا يالً  -40

 

 

 ييييييييييييييييع  ي ع يييييييييييييييدّ   ه :يييييييييييييييي المصيييييييييييييييط  دت األطا 

  ِ 
44-  ً لْميي ط فبييوه أييان :ييي الييدو  رارضييا  و 

 

 

 جدي يييييييييياً  لييييييييييى ي يييييييييي  الكمييييييييييّي الم ضييييييييييارل   

 
توشييييل خط  -47 ييييت قبييييل ل ْميييي   لييييم ييييي ل م   وم 

 

 

 بالذارييييييييييييييدات الشييييييييييييييواذل    يييييييييييييييذو  العييييييييييييييدا 

 
 وأايييييييت إل رييييييي  النبييييييّي منييييييا ل -47

 

 

 مييييييييييت اللييييييييييق، لييييييييييم ي ْعيييييييييي    باميييييييييي  راغييييييييييع   

 
 ويييييييا  ر  ب حييييييدط  نييييييد فهييييييل ةييييييماتق -47

 

 

 فبيييييييييييييييي  الخ اييييييييييييييييا، مسيييييييييييييييت دق  الميييييييييييييييذاهع   

 
 يييييييت لمااليدييييييل  :ييييييدام :ضييييييايلط وأا -78

 

 

 ماذ بيييييييييييييييي  ميييييييييييييييييت :ا شييييييييييييييييات المثاليييييييييييييييييع   

 

___________ 

 ( فالغ: هو فالغ بن ،ابر، و،ابر: هو ،ابر بن شال .(63
 والسيرة، وهو مهابء لما في كتب األنساب. ا نبا ( في األص : وفال . والتصحيح من (64

 ( في األص : تلدد .63(
 ، وهو تحريف. وره  رائ،: صلب ،سير.والسيرة: رائلاا  ا نبا ( في (66

 : الشوارب )بالرا (، وفي السيرة: الشواجب )بالجاي(.ا نبا ( في 67(
 الشومب: الهوي  النهيب من ك  شي ، والشواجب )بالجاي(: الم مرا .   

 والسيرة: لف تقرن. ا نبا ( في (68
 والسيرة: ا نبا ( في 69(

 ...... المآرب. وفي كتب السيرة: يرد، وهو ابن لسلوخ. ويارد بحر ...... آ  سراته ......
 والسيرة: و*وكان  لم فيي  ف ف ف ائ *. ا نبا ( في (70
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يييت قبيييل  اقتنيييى مجيييد  قوميييق -78  وق ْدنيييان  م 

 

 

 و:ييييييييييات بشييييييييييأو  ال ضييييييييييل  ييييييييييد  الدأايييييييييييع   

 
 وأيييييان فييييييو  ييييييا   للمجيييييد ي سيييييق -78

 

 

د  يييييييييييييييات المطالييييييييييييييع     ويّ هايييييييييييييا  ييييييييييييييت م 

 
  ال شييييدتط بال ضييييارل :ا ييييال ومييييا -73

 

 

 ةيييييييييييييديّاً بديّييييييييييييياً ميييييييييييييت ذميييييييييييييدم المعاييييييييييييييع   

 
ييييييييت يييييييييور آ م اقبسييييييييوا -71  وأل اييييييييم  م 

 

 

 و يييييييييييت  يييييييييييو ه فجنيييييييييييوا ثميييييييييييار المناقيييييييييييع   

 
يييييع   -70 ْنخ   وأييييان رةيييييول الليييييق فأيييييدم  م 

 

 

 جيييييييييدا :يييييييييي رايييييييييور الطدبيييييييييدت المناخيييييييييع   

 
  قايل ييييييييييييييق، آبييييييييييييييابه، فّمااتييييييييييييييق -74

 

 

 لييييييييييييييييع  مبييييييييييييييييدف ط مييييييييييييييييت :ا ييييييييييييييييحات المثا 

 
  لدييييق ةييييالم اللييييق :ييييي أييييل شييييارق -77

 

 

 فالح  لنيييييييييييا  يييييييييييوءاً، و:يييييييييييي أيييييييييييل غيييييييييييارل   

 -انتهى - 
___________ 

 والسيرة: *وفاد بشأو ال    وسد الركائب*. ا نبا ( في 71(
 والسيرة: شري اا بريئاا. ا نبا ( في 73(
 والسيرة: منهب ... والمناهب )بالهيف(. ا نبا ( في 73(
 : *... ولم اته* بإ اف  )واو( يست  ب ا الوجن.ا نبا : *مقابل  آباؤ  لم اته*، وفي (  في السيرة76(
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 أهم المصادر والمراجع
 المصادر -1

 التوحيدي، أبو حيان: -
 البصائر والمسائر )الهج  الثاني(. تحقيء الدكتور  براهيف الكيفني، دمشء. دون تاري .

 الحصري القيراوني، إبراهيم بن علي: -
 .مبئارك، دار الهيئ ، بيئرو  الهج  الثال (. تحقيء الدكتور جكير اآلداب )جه

 .1972الهبل  الرابل  
 الخطيب البغدادي: -

 .1931تاري  ب داد )الهج  اللاشر(. مهبل  السلادة بمصر، الهبل  األولي 
 ابن خلكان، شمس الدين: -

صئئئادر، وفيئئئا  األ،يئئئان )الهئئئج  الثالئئئ (. تحقيئئئء الئئئدكتور  حسئئئان ،بئئئاح. دار 
 بيرو ، دون تاري .

 ابن رشيق القيرواني: -
بيرو ، الهبل  الرابل   -اللمدة، تحقيء محمد محي الدين ،بدالحميد. دار الهي 

1972. 
 السيوطي، جالل الدين: -

 المجهر. تحقيء لحمد هاد المولي وجمفئه. القاهرة، دون تاري .
 أبو الطيب اللغوي: -

 .1933اهيف، القاهرة مراتب النحويين. تحقيء لبو ال     بر 
 بن عبدالبر القرطبي:ا -

 هئ.1330نبا  ،لي ربائ  الرواة. مهبل  السلادة، القاهرة ا 
 القفطي، أبو الحسن علي بن يوسف: -

(. تحقيئئء محمئئد لبئئو ال  ئئ   بئئراهيف، ة ،لئئي لنبئئا  النحئئاة )الهئئج  الثئئانينبئئا  الئئروا 
 .1930مهبل  دار الكتب، القاهرة 
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 ابن كثير، إسماعيل: -
، الواحد. البابي الحلبيلسيرة النبوي  )الهج  األو (، تحقيء مصه ي ،بدا -1

 .1964القاهرة 
(. مهبلئ  السئلادة. الهبلئ  األولئي الن اي  في التئاري  )الهئج  الثئانيالبداي  و  -2
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