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 المقدمة

عبيت لان حقبة تاريخ العرب قبل االسالم كانت زاخرة بعدد من الشخصيات التيي      

م بث  اكث دوراً بارزاً في كافة مجاالت الحياة وكان من بيين هي ا الشخصييات الحكييم) 

نيية ( اليي ي تميييك ب كالييه المتوقييد وفالتييه العالييية وحكمتييه البال يية فح ييي بمكاصثثي  

ر في كثيي لعرب فكان الملجأ والمرجع لسالر القبالل في التحكيممتميكة في سالر بالد ا

أثورة ميمن االمور وال سيما ما يتعلق بالجانب االجتماعي وحل الملازعات وله اقوال 

 ن اللبييفي الحكمة والعدل وتتجلى في دعوته لقومه بعد سماعه إنباء نقلها له قومه عي

 بقوله: ( واالسالم من اهداف سامية ودعوات خير محمد)

ك أي قثث، أ أهاي مثثبمك بم ثثخه  اينثث ع  مالئثثا فثث  م فمئثثخ ا ، ثث،ا اثث   ثث ا ايمثث) 

 ( .هؤسخء  ال ت ، ،ا ايه أذ خبخ  ك، ،ا ايه أ ال  ال ت ، ،ا ايه آنكا

 ع سيرتهونظراً لعدم تلاول ه ا الشخصية بدراسة تاريخية مفصلة ل ا اثرت ان اتتب   

يياة بر من حاعية والسياسية لالستفادة من الدروس والعال اتية واثارا في الحياة االجتم

 مقدمثثة  ث ثثثة م خنثثل تالثثخ   الم  ثثل اال  شخصيييات بييارزةد وقييد ت ييمن البحيي  

 حياتييه الشخصيييةد اسييمه ولقبييه وكليتييه واسييرتهد الحكييم ل يية واصيياالحاًد فيمييا شييمل

ة رحميي( فييي الاقوالييه فييي الجانييب االجتميياعيد قولييه فييي رسييول  ) الم  ثثل ال ثثخ  

 والعافد قوله تعالى العفو والصفح والحلم .

ميان اليى اقواله في الجانب السياسيد وترأسه لوفيد اللع الم  ل ال خللفيما يت من    

فيي  كسرىد اكثم واللعماند اكثم ويوم ذي قارد اقواله في الرأي والشيورى واعتميدت

اجمد يية وكتيب التيركتابة البح  على عدد مين المصيادر التاريخيية واالدبيية والج راف

 وخاتمة فيها نتالج البح  وقالمة الهوامش .

 

 

 

 

 ملخص ال  ل



 

هـ  1439الثاني  جمادي األولى   ( العدد25المجلد )                                   

 م 2018شباط 

 

 

مجلة جامعة 

 تكريت

 ةللعلوم الإنساني

3 

سيمها تعد شخصية اكثم بن صيفي من الشخصيات العربية البارزة التي نقشت ا        

في ذاكيرة العيربد لميا تركيه لليا مين اري ح ياري فيي الحكمية والفراسية والخاابية 

وميييارس دوراً قياديييياً فيييي الجانيييب  وسيييداد اليييرأي وقيييوة الملايييق وسيييرعة البديهيييةد

ا جييال لي االجتماعي وله حكم وامثال مأثورة ال تيكال تتيداولها االلسين وتت ليى بهيا اال

ل اثرت ان اتلياول جوانيب مين شخصييته واالثيار التيي تركهيا كيي ياليع عليهيا االجييا

ه ة ملعلها ان تقتدي بأثارهم وتشدهم في البح  عن االري الح اري لالمة واالستفاد

. 

د كي ل  ت من البح  السيرة ال اتية ألكثم بن صيفي د اسمه ولقبه وكليتيه واسيرته    

تاييرا البحيي  الييى الجانييب االجتميياعي وت ييمن عييدة جوانييب فكانييت لييه اسييهامات 

كمة واضحة فيها وملها قوله في الرحمة والعاف وفي العفو والصفحد واقوال في الح

وليه  ع االمثكأ البث كأ  نيثك االمث،ه الع ث، ) دفخمة العقل ال  مأ  جمثخوفيها يقول:

ملهيا واقوال مأثورة في القلاعة والرضى بالعيش اليسير محافظاً على عكته وكرامتيه 

مثدي ا:)... ا   اهى القالخفة  ال ... ابن شئت ان تعكض لل  ... اثك  مثخ ن،تثه قوله

 . الكجخ  

كيارم وحفي  اللسيان ومكما تلاول البح  ذم اللميمة والتكبر والحي  عليى التواضيع    

 االخالا وضروب من الوفاء واالخالص والصدا وحسن اختيار االصدقاء .

ال م االقيوواشار البح  الى الدور السياسي ال ي قام به الوفود التي شارك فيها واه   

والخاب التي وردت عله والتي عبرت عين قيوة شخصييته وسيداد رأييه وباليتيه فيي 

 التعبير وبلوغ المقصد .

ي فيواعتمدت في كتابة البح  على عدة مصادر تاريخية وج رافية وادبية اسهمت    

ي ايلاء البح  بمعلومات وافيرة اههيرت فيهيا  شخصيية اكيثم بين صييفي بالمكانية التي

عميل  يلا الىتليق به كعلم من اعالم العرب قبل االسالم وختاماً اسأل   تعالى ان يهد

 الخير .

                                  

 

 

 : السيكة ال اتية يك م ب  صي  الم  ل اي  



 

هـ  1439الثاني  جمادي األولى   ( العدد25المجلد )                                   

 م 2018شباط 

 

 

مجلة جامعة 

 تكريت

 ةللعلوم الإنساني

4 

 اسمه  لق ه  كاليته      

بن رباح بن الحاري بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن  (1) هو أكثم بن صيفي       

د من حكام العربد وكان أبوا ك ل د  (2)جروا بن أسيد بن عمرو بن تميم التميمي

 حتى رؤسالهمد يقال: إنه عاش مالة وتسعين سلةوهو أي ا من خابالهم البل اء و
م لكرياأدرك المبع  اللبوّي الشريفد ولم يسلم ريم توصيته قومه بإتيان الرسول 

د وهو من بلو لهيج أحد باون تميم ويكلى أبو (3) )صلى   عليه وسلّم( والسبق إليه.

ليمامة د وكانت ملازلهم بأرض نجد متجهة من هلاك على البصرة وا(4)حلش 
 . (5)وانتشرت إلى الع يب)*( من ارض الكوفة

فمن  ية دوكانت بلي تميم قد تصدرت القبالل العربية في عدد الحكام في الجاهل    

صيفي  م بنباونها ههر عدد كبير من الحكام في عصر ما قبل اإلسالم د ملهم اكثـــــ
د وأبو  (8)بن حابسد واألقرع  (7)د وحاجب بن زرارة بن عدس  (6)بــــــن رباح

د واسيد بن اوس (11)د وضمرة بن ضمرة (10)د وربيعة بن مخاشن (9)عييلة

د وهلد (14)د ورباح بن الربيع بن صيفي(13)د وحلظله بن الربيع بن صيفي (12)التميمي
د والكبير بن بكار ربيب  (16)د ومال  بن اللباش بن زرارة بن وقدان (15)بن أبي هالة

د وشريف بن جروا بن  (17) ن خديجة )رضي   علهما(وخال ولدا م رسول   

 .(19)د وهؤالء كانوا حكام تميم(18)أسيد عمه اكثم بن صيفي

 د ولما بلغ اكثم ههور رسول    (20)ويعد اكثم بن صيفي من أهل الحجاز    

 عليهما وقرأ أرسل إليه رجلين يسأالنه عن نسبه وما جاء بة فأخبرهما رسول   

فعادا إلى د (21) چ   ژ  ژچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ    چ  تَعَالَىقَْوِلهِ 
ارم مر بمكا يأاكثم فأخبراا د وقرأ عليه اآلية د فلما سمع اكثم ذل  قال : يا قوم أرا

ً األخالا ويلهى عن ماللمها د فكونوا في ه ا األمر رؤساء وال تكونوا أذن نوا د وكو ابا

د فلم يلب  أن ح رته الوفاة د فأوصى أهله قالالً: (22)ال تكونوا أخراً فيه أوالً و
 (23)كعها فأوصيكم بتقوى   وصلة الرحم فإنه ال يبلى عليها أصل د وال يعتصر علي

ي بن رباح هـ( قالالً : " اكثم بن صيفـ748د وفي رواية أخرى يسوقها للا ال هبي )ت

 لـة فيلمدياد المعمرين أدرك اإلسالم د فقصد التميمـي حكيم العـرب في الجاهلية وأح

د وي كر   "(24)مئة مـن قومه يريدون اإلسالم د فمات في الاريق د ولم يَر اللبي 

ُ َعكه َوَجله فيه ه ا اآلية   ۉ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ٴۇ ۈ  ۈ    چ :في موضع أخر قالالً : فَأَْنَكَل َّللاه

ىئ    ىئېئ    وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ 

. كان من الخاباء البل اءد والحّكام  (26)ويقال : عاش مئة وتسعين سلة "د(25)چىئ  

 لحكمطالفة من ا الرؤساءد ي رب فيه المثل بأصالة الرأي ونُبل العظةدوتروى له

ان اللعم هرسلالسديدةد والوصايا البلي ةد والخاب القوية,وكان في مقدمة الوفد ال ي أ
في  جتمعتبن المل ر إلى كسرىد وألقى بين يديه الخابة, يجتمع في المثل أربعة ال 

 (27)لايةييرا من الكالم: إيجاز اللف د وإصابة المعلىد وحسن التشبيهد وجودة الك

هـ( عمن روى عن اكثم بن صيفي قالالً : " ذكرا ابن أبي 764وي كر الصفدي )ت    
د وفي موضع أخر يقول : " روى له أل البي عن ابن (28)طاهر في شعراء تميم "
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عالشة عن أبيه من الاويل قالـالً .. إن امـرءاً قـد عاش تسعين حجـة ... إلى مالة لم 
يسأم العيش جاهل ... أنت مالتان يير عشر وفاؤها ... وذل  من مر الليالي قاللل 

ه ا ال يصح واألول أقرب  د ولكن(30)د ويقال : أنه عمر ثالثمالة وثالثين سلة (29)"

 إلى القبول.  
     ً وه ا اليمكن قبوله الن اللصرانية  (31)ويروى بعض اإلخباريين أنة كان نصرانيا

ة اجاء بكل ملم تكن قد أنشرت بعد بين العرب في المديلة ليكون لها اثر في البادية و

وفة المعر يلةة األصاكثم أو أي من الحكماء العرب إنما نابع من البيئة العربية البدوي
رقين مستشبالبالية وفصاحة اللسان , ولكن استايع أن أقول إن في ه ا القول اثر لل

ن ال ين يريدون أن يلسبوا كل طيب علد العرب إلى تراثهم , لتجريد العرب م

 ح ارتهم وزعكعت ثقتهم بماضيهم .    
 كوان ال ين أدركان اكثم بن صيفي حكيم العرب في الجاهليةد وأحد المعمري    

لة سالمديلة في مئة من قومه يريدون اإلسالمد فمات في الاريق  داإلسالم, قص

 .(32)م630هـ/9

 أسكته :     

من أي ولم ت كر للا كتب األنساب وال كتب التاريخ أي إشارة عن اسم زوجته      

 أن له رصادالقبالل كانت وهل هي توفيت قبله أم بعدا د أما عن أخوته فت كر للا الم
د يقال (33)أخ واحد وهو المرقع بن صيفي جد الصحابي حلظله بن الربيع بن المرقع

ف د د وكتب له د وأرسله إلى أهل الاال له : الكاتب د روى عن الرسول محمد 

 د (34)يوم الجمل وشهد القادسية د ونكل الكوفة د وتخلف عن علي بن أبي طالب 
د وفي موته رثته  (35)ة معاوية بن أبي سفيانحتى مات في خالف )**(ونكل قرقيسيا

 (36)بلكاتامرأته في أبيات قاللة :  إن سواد العين أودى بة ... حكني على حلظله ا

مله د عإذا ياب عن  وكان حلظله بن الربيع خليفة كل كاتب من كتاب الرسول     
وهو ال ي د  (38)د ورباح بن الربيع بن المرقع له صحبة (37)ف لب عليه اسم الكاتب

وفي من : لليهود يوم ولللصارى يوم د وأبو عامر حمكة بن حبيب الك قال للرسول 

إمام اللاس في القراءة بعد عاصم)***( واألعمش)****(  (39)أحفاد اكثم بن صيفي
د  (40)مع زهد وعبادة وخشوع د محدي ثقة سابق في القرآن والفرالض قيم بالعربية

د روى عله القراءة  (41)الصحابة فهو من التابعينمن الابقة الثالثة وأدرك بعض 

الي أعالم مشهورين ملهم إبراهيم بن أدهم والحسن الجعفي وسليم بن عيسى ولكس
هـ( في خالفة أبو جعفر 156هـ( د وتوفي سلة )80د ولد سلة )(42)وآخرون

د ويحيى بن اكثم بن محمد بن قان بن سمعان من أحفاد اكثم بن  (43)الملصور

د أما عن  (45)د والا المأمون ق اء ب داد واستولى على أمور المملكة (44)صيفي
 أوالدا فلم نعثر لهم عن أي ترجمة في الكتب التي بين أيديلا . 

 معالا ال  م لغة  اصط نخً :       

الحكم ل ة : الق اء د والجمع أحكام د وقد حكم عليه باألمر حكماً وحكومة د      
 ل  الحكم والجمع حكام د وحاكمه إلى الحاكم د دعاا والحاكم ملف  الحكم د وك
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وخاصمه د وحكمه في األمر : أمرا أن يحكم د فاحتكم وتحكم جاز فيه حكمه د 
    (46)واالسم االحكومة والحكومة و)تحكيم الحرورية( قولهم ال حكم إال هلل

والحكم : ب م الحاء مصدر حكم : أي ق ى وفصل ويأتي بمعلى السلاان      

أي صار حكيماً رشيداً  –من باب كرم  –د والحكم أي اً : مصدر حكم  (47)السيارةو
چ  : د قال   تعالى(48)فيأتي بمعلى الحكمة والسداد د وهو وضع الشيء في موضعه

د أي حكمة ورشاداً أو (49) چ  ہ  ہہ  ہ     ه   ئ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ

ً أو ق اًء أو فصالً بين اللاس أو ً  علما ً وملكا د وفي الحدي  الشريف : "  (50)سلاانا
د أي من أنواع الشعر ما هو  (51)"«إِنَّ ِمَ  اْل َيَخِن لَِسْ ًكاأ َ إِنَّ ِمَ  الشَّعَِك لَِ َ ًمخ»

 .  (53)د ويأتي بمعلى الق اء د يقال : " حكم له وعليه وحكم بيلهما "(52)حكمة

صر د وقد تعارف اللاس في العفالحاكم هو القاضي في عرف الل ة والشرع      
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  :دوقال تعالى(54)الحاضر على إطالقه على من يتولى السلاة العامة

د أي لق الهم (56) أَْي لَْم مَِغْب َفالَّخ ذَِلكَ (55) چڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

لرحل د ويـــــــــأتي الملع والصرف يقال : " حكمت ا (57)وفصلهم بين المتخاصمين
د ويقال : " حكمت الفرس وأحكمته " د اذا جعلت له حكمه تملعه من  (58)عن رأيه "

فسه لع نالجموح والعدد وتصرفه عن المشي طبعاً د ومله سمي الرجل حكيماً ألنه يم

 قال الشاعر : د (59)ويردها ويصرفها عن هواها 
أتي بمعلى اإلحكام وي (60)ابلي حليفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكم أن أي با

  چں     ڱ گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ  : واإلتقان د ومله قوله تعالى
(61) . 

ً : هي المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها  و أالحكم اصاالحا

 .   (62)تكميلها أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها

 

 أق،اله ا  الجخ ب االجتمخف :: خ  الم  ل ال   

 : ق،له ا  هس،  هللا    
عن علي بن عبد المل  ابن «: معرفة الصحابة»وقال الحاف  أبو نعيم في كتاب     

بلغ أكثم بن صيفي مخرج اللبي   صلى   عليه وسلم د فأراد »عميرد عن أبيهد قال: 

نا لم تكن لتخف إليهد قال: فليأته من أن يأتيهد فأبى قومه أن يدعواد وقالوا: أنت كبير

يبل ه علي ويبل لي علهد فانتدب رجالند فأتيا اللبي صلى   عليه وسلمدفقاال: نحن 
رسل أكثم بن صيفي وهو يسأل  من أنت؟ وما أنت؟ فقال اللبي صلى   عليه وسلم: 

د قال: ثم تال «ولهأما من أنا؟ فأنا محمد بن عبد  د وأما ما أنا؟ فأنا عبد   ورس»

دقالوا: (63)چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  چ :عليهم ه ا اآلية
ردد عليلا ه ا القولد فرددا عليهم حتى حفظواد فأتيا أكثمد فقاال: أبى أن يرفع نسبهد 

فسأللا عن نسبه فوجدناا زاكي اللسب وسًاا في م رد وقد رمى إليلا بكلمات قد 

اهاد فلما سمعهن أكثم قال: إني أراا يأمر بمكارم األخالاد ويلهى عن ماللمهاد سمعل
.وه ا يظهر دعوة اكثم بن (64)«فكونوا في ه ا األمر رؤساء وال تكونوا فيه أذنابًا
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صيفي قومه لتصديق الرسول )صلى   علية وسلم( , واإليمان بما جاء بة , وعليهم 
ل في اإلسالم, حتى يكونوا من الصحابة والسابقين أن يسبقوا األقوام األخرى للدخو

به ا الدعوء الربانية التي جاءت على لسان اللبي محمد )صلى   علية وسلم(. وقد 

فهم ه ا الروح األخالقية في اإلسالم "أكثم بن صيفي" أحد حكماء العرب ال ي قال 
يكن ديلا لكان في علدما دعا قومه إلى اإلسالم: "إن ال ي يدعو إليه محمد لو لم 

 .(65)أخالا اللاس حسلا"

 ق،له ا  الكنمة  العطف :    

ل : ابي قاإلعروي كر ابن أبي الدنيا عما روى عن اكثم بن صيفي قالالً : قال ابن ا    

بَِل؛ اَِإ ََّئخ: َمْئُك اْلَ كِ قال اكثم بن صيفي : ِ  , َ ُس ُُ  َهقُ،ُء الدَّ ِة ,  َ ممَ " أَْكِكُم،ا اْْلِ

"الْ   َك ِ
د ويعلى ب ل  إن اإلبل كانت العرب من يوقفها مهرا علد الكواج وكان مهر (66)

ى بها يعل ذوات األنساب يالبا ما يكون قايعا من اإلبل . والشار الثاني من مقولته

فملها  .إن العرب كانت تجعل اإلبل دية تملع إراقة الدماء واإلصالح بين الخصوم 

حد له اض أبو طالب على عبد   بن خداش حكما لقتعلى سبيل المثال ال الحصر قر
تي و يأبلي هاشم ال ي كان اجبرا علدا أن يدفع ماله ناقة ألهله كدية أو يقتل أ

 ثلينابخمسون شاهداً , فعلدما طلب من مقدمة الشهادة زورا رف وا ذل  ودفع له 

 .  (67)ملهم عن كل واحد بعيرين لتجلب اليمين 
تجارة ي الفمن المقولة يعلي بها إن العرب كانت تستخدم اإلبل  وفي الشار الثال    

من  وقاع الصحراء فله ا يجب إكرام اإلبل وعدم إي الهن أي جعل حمولتهن أكثر

ي  دي حطاقتهن وفي ه ا دليل على الرحمة . ولديلا شاهد على ذل  في العصر الراش
وفي تفسير قوله تعالى:  (68)ضرب الخليفة عمر بن الخااب رجالً زاد في حمل بعيرا

ثقال حمل األاب و: "في ه ا اآلية دليل على جواز السفر بالدو َ تَْ ِمُل أَثْقَخلَُ م{}

 (69)ير"عليهاد ولكن على قدر ما تحتمله من يير إسراف في الحمل مع الرفق في الس

 مخ قخله ا  الع ،  الب ح  ال  مة:    

دثلي  : حقالالً    ن أمثال وحكم اكثم بن الصيفيوي كر للا ابن أبي الدنيا مثالً أخر م    

قال  ال :إبراهيم د حدثلا سليد بن داود د ذكر حجاج بن محمد د عن عقبة بن سلان ق
 لعفواكثم بن صيفي :"دعامة العقل الحكم د وجماع األمر الصبرد وخير األمور ا

وعدم التسرع  د وفي ه ا القول دعوة صريحة إلى تحكيم العقل بالدراية والفهم (70)"

ا ن إذفي اتخاذ القراراتد وان من يصبر على ما يكرا يدرك ما يحب د وان اإلنسا
 ألذىأراد أن يأمر بالمعروف واللهي عن الملكر فليوطن نفسه على الصبر وعلى ا

لمودة امن  ويثق بالثواب من   فإن من وثق بالثواب لم يجد من األذى د وه ا يأتي

 والتعاهد.
ً في جانب الكرم والعفو :" خير السخاء ما وافق وقال ا     كثم في موضع أخر أي ا

د ويعلي ب ل  أن السخاء والكرم ال ي (71)الحاجة د وخير العفو ما كان مع المقدرة "

يتحلى بها الشخص أن ال تكون خارج الحدود ومبالغ فيه وإنما يكون سداً لحاجة 
ٺ  ٺ  ٺ  چ                     :المحتاج بدون تباهي وتفاخر ووافق قوله تعالى
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 :ا  اآلمة ال كممة قولة تعالى جخء ا   د(72) چ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ
ک  ک  ک      چ   ق،له:  73) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

نس . قخ  أن جميع اآلمخت دالة فلا أن الع ، أ  74) چک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ  تعخلا:

ک  ک  چ   قخ :  75) چ    جئ  جئ  جئ  جئۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  یم  ي    

  77)چ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  : قخ  76)  چک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  

أن العفو على   (78) چى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  : قخ 
ً لتسكين الفتلة ورجوع الجاني عله  قسمين:أحدهما: أن يصير العفو سببا

ً لمكيد جرأة الجاني وقوة ييظهد فآيات العفو  جلايته.والثاني: أن يصير العفو سببا

محمولة على القسم األولد وه ا اآلية محمولة على القسم الثاني وحيلئ  يكول 
 .(79)تلاقضال

   « ُ  علها  َِه َوَسلهمَعلَيْ  روي: أن َزْيلََب أقبلت على عالشة تشتمها فلهاها اللبي َصلهى َّللاه

ُ َعلَْيِه َوَسلهم َ: وأي اً فإنه تعالى لم »(80)ِري ْنتَِص دونَِ  فَا« فلم تلته فقال اللبي َصلهى َّللاه
ب في  ن أن مشروعيته مشروطةاالنتصارد بل بين أنه مشروع فقطد ثم بي يرّيِ

  81) چۈ   ۈ   ئ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    چ  :برعاية المماثلة فقال

 , (82) چ  ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ثم بي  أن الع ، أ لا بق،له تعخلا :

يمَ     ْبر نصف اإْلِ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم )الصه وقال  (83) له(كُ يَمان ن اإْلِ يَِقيان َوالْ َوقَوله َصلهى َّللاه

رم ي بمكاأمرن : ") إن   أدبلي فأحسن تأديبي د ثم -رسول   صلى   عليه وسلم 

ً ... يدا  (84) األخالا( وقوُل أبي تمام من الاويل:إذا َسْيفُه أْضَحى على الهاِم حاِكما
العَْفُو ملهُ وْهَو في السيِف حاِكمُ 
ِمْن كريم الاهْبع في مع قوِل المتلبي من الاويل:لهُ (85)

ْفحِ ياِمدُ  الحْرِب ُمْلتٍَض ... وِمن عادةِ اإلحساِن والصه
أن الم فرة هي العفو عمن (86))

وجد  إذا أساء إلي  د وترك مؤاخ ته . ويدخل في ه ا المعلى م فرة المسؤول للسالل
 قواف مله بعض الجفوة واألذى بسبب ردا . قَاَل أكثم بن صيفي: خير الّسخاء ما

 (87)الحاجةد ومن عرف قدرا لم يهل د ومن صبر هفرد وأكرم أخالا الرجال العفو
ي لثانويعلي في  الشار االول ان اليكيد السخاء عن الحاجة فيصبح تب يرا.وفي ا

ن مثير كعلى الشخص أن اليتجاوز حدودا في تعامالته اليومية الن ذل  يجر به الى 

 كثير. ة اللصعاب , وأما الفعوا فأوردنا عليالمشاكل, وفي الثال  أن الصبر مفتاح ا

 مخ قخله ا  القالخفة :    

عيشته موفي القلاعة والتعفف يقول اكثم بن الصيفي : " من رضي بالقسم طابت     

د وانشدوا في ذال  : ما توافى في قومه يير  (88)ومن قلع بما هو فيه قرت عيله "
من  م يحمهس ولصن حر وجهه سالــل ... اللاذات ...   أال تفرقوا عــن تقال... لم ي

 فإذا شئت أن اإلذالل... صان وجهي عن السؤال بحمد...   إنـي أرى القلاعة مالي...

 (89)تعرض للــ ل ... فرم ماحوتـه أيدي الرجال
وجاء مايوافقة في القران الكريم إنما ال لى القلاعة ويدل عليه قوله تعالى في آخر     

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ                                 :األنفال
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ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ   قخ  تعخلا:  90)چې   ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ 

ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ     ه      ئ  ے   

الكبر والحرص والحسد فمن أراد   تعالى إن اللفس معجونة ب(91) چے   ۓ     

هالكه ملع مله التواضع واللصيحة والقلاعة وإذا أراد   تعالى به خيرا لاف به في 
ذل  فإذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركها التواضع من نصرة   تعالى,وإذا هاجت 

اجت في نفسه نار الحسد في نفسه أدركتها اللصيحة مع توفيق   عك وجل وإذا ه

  نار الحرص أدركتها القلاعة مع عون   عك وجل .

خيرا أرضاا  : " إذا أراد   بعبد وفي الحدي  اللبوي الشريف قال رسول       

رك له لم يبا, و بما قسم له , وبارك له فيه , وإذا لم يرد به خيرا لم يعرضه بما قسم له

اَلة )كن ورعا تكن أعبد اللهاس َوكن قلعا تكن أشكر ,َوقَوله َعلَْيِه أف ل ال (92)فيه " صه

َفزَّ َمْ  قاَلَِع َ ذَ َّ َمْ  " »وقولة  (94)« "يَْفلَىاْلقاَلَخَفةُ َكاْلٌز اَل »وقولة (93)اللهاس(  

في الحدي  ح  على القلاعة والكجر الشديد عن الحرص ألن الرزا إذ  (95)«ََ َطَمع

لة ن جملي في طلبه وإنما شرع االكتساب ألنه مكان قد سبق تقديرا لم يْ ِن الت 
ا مله: عاألسباب التي اقت تها الحكمة في دار الدنيا,  قال علي رضي   تعالى 

  (96) جمعت من المال فوا قوت  فإنما أنت فيه خازن ل يرك:

 مخ قخله ا  المت  ك:       

د  (97)"لثلاء نصيب يروى عن اكثم بن صفي انه قال : " ليس للمختال في حسن ا     

من وويعلي في ذل  إن المختال وهو المتكبر والفجور بأنف من أقاربه الفقراء 

وم  يقالجيرانه ال عفاء فال يحسن إليهم وال يلوي بلظرة عليهم ومن كان متكبراً 
َ اَل مُِ بُّ َمْ  َكخَن ُمخْ بحقوا اللاسد قـال تعالى : }  لُهُ  قَ،ْ   98)،ًها{ اَخُ تَخالً انَّ َّللاَّ

َ اَختَّ ِعُ، ِ  مُ ْ  ُ  ِ ْ تَعَخلَا:}قُْل إِْن ُكاْلتُْم تُِ  ُّ،َن َّللاَّ قال : إن  د وعن ابن عمر (99){ ُُم َّللاَّ

,وعلد (100)قال : " ال يلظر   يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيالء " رسول   
ْن  َ بَْيَ  أَ لقَْ، ِ َ  اخ بَيْ َ مَ البخاري من حدي  عبد   بن قَْيٍس عن أبيه أن اللبي قال:) 

د قدم وفد اليمن  (101) (ْدٍن فَ الَِّة   جَ ماَْلُظُك ا إِلَا َهب ِِئْم إاِلَّ ِهَداُء الِ ْ ِك َفلَا َ ْجِئِه ا

ى  صلول  على رسول   صلى   عليه وسلم فقالوا : فقالوا أبيت اللعن فقال رس
 . (102)  عبد لمل  و لست ملكا أنا محمد بن   عليه وسلم سبحان   إنما يقال ه ا

 

  

 مخ قخله ا  الالميمة :    

ل في م ليعمللماقال اكثم بن صيفي لبليه : " إياكم واللميمة فإنها نار محرقة وإن ا    

د فأخ ا الشاعر فقال :إن اللميمة نار وي    (103)ساعة ما ال يعمل الساحر في شهر "
 (104)تعاطاها محرقة ... ففر علها وحارب من

عموٌم  (105) : " ال يدخل الجلة قتات:" -صلى   عليه وسلم  -قال رسول        

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ     ه      ئ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ مخصوٌص بقوله تعالى:

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ ٿ  ٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ڤ     چ   قخ  ت خهك  تعخلا:  106) چڭ  ڭ      ۇ   
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   چ   ق،له تعخلا: 107) چڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ

,  108) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  

 الالميمة كمخ    م  ك خفك ال  ،ب؛ ائ  ا  ال قيقة نلق ذميمأ  ال مال غ  لإل سخن 

د (109) چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۈ  ٴۇ  ۋچ  لا:أن مطيع الالمخ  مئمخ كخ ت نخلهأ قخ  تعخ
اللميمة د تمسى أي ا سحرا كما جاء في حدي  عبد   بن مسعود رضي   تعالى 

علهد أن الرسول عليه الصالة والسالم قال : ) أال أنبئكم ما الع ل ؟ قالوا : بلى يا 

ا بعض أهل د والع ل فسر(110) رسول   د قال : هي اللميمة القالة بين اللاس (
العلم بالسحر , ووجه دخوله في السحر أنه يفرا ما بين اللاس د ويفسد ما بيلهمد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   چ  :فك ل  أي ا السحر كما قال جل وعال عن السحر

ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻڻ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

فك ل  د (111)  چ  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ

  (112)اللمام يفرا ما بين المتآلفين والمتحابين 
 

 

 مخ قخله ا  البمت  ن ظ اللسخن :      

د ويعلي إن اإلنسان  (113)اعله" قال اكثم بن صيفي :" الصمت حكمد وقليل ف    

بته ن هيمالكامل اللاضج يجب أن ال يتكلم بأمور ال يعرفها ألن الكالم فيها يقلل 

 وشخصيته د وله ا يجب على اإلنسان أن يتخ  الصمت في األمور ال ام ة وال
ن م ميتعجل في كالمه د كما في قول لقمان البله:"يا بلي إن كلت زعمت أن الكال

 د فف ل السكوت على الكالم القتران السالم بة د (114)سكوت من ذهب "ف ة فأن ال

د وقوله صلى   عليه وسلم وكان موافقاً لقول  (115):" من صمت نجا "قال اللبي 
ْمِت  (116)«الصمت حكمة وقليل فاعله»اكثم  وقال اللهبِي صلى   َعلَْيِه َوسلم بِالصه

َكاَن صلى   َعلَيِْه  (117) اآلخر فَْليقل خيرا أَو ليصمت::من َكاَن يُؤمن بِاَّلله َواْليَْوم 

ه َحتهى جلسال قاراَوسلم كثير الصمت َواْلَوقار َطِويل اإلطراا واإلعتبار تكسو َهْيبَة و
 قخ  (118)ْلهُ ة مِ إِذا َجلَُسوا بَين يَدَْيِه َكأَن على رؤوسهم الاير إعظاما لَهُ وهيب

 فلي في حبهم دامهم فوا الجباا ...إن لم أكن ملهم ...لي سادة من عكهم ... أقالشخفك:

 (119)عك وجاا 

 مخ قخله ا  ال،اخء  اْلن ص  م  انتيخه ايص خب :     

د أََخ َاُ (120)قَاَل أَْكثَُم ْبُن َصْيِفي أََحقُّ َمْن َشَرَكَ  فِي اللِّعَِم ُشَرَكاُؤك فِي اْلَمَكاِرِا  "     

 أَْولَى اْلبََرايَا أَْن تَُواِسيَهُ ِعْلدَ السُُّروِر لََمْن َواَساك فِي اْلَحَكِن... إنه بَْعُ ُهْم فَقَاَل : َوإِنه 
َوقَاَل لُْقَماُن  (121)اْلِكَراَم إذَا َما أَْسَهلُوا ذََكُروا َمْن َكاَن يَأْلَفُُهْم فِي اْلَمْلِكِل اْلَخِشِن 

اله فِي ثاََلثَِة َمَواِطَن , اَل يُْعَرُف اْلَحِليُم إاله ِعْلدَ اْل ََ بِ اِلْبلِِه:"يَا بُلَيه ثاََلثَةٌ اَل يُْعَرفُوَن إ

َوَعْن َعِلّيٍ رضي   (122) , َواَل الشَُّجاعُ إاله ِعْلدَ اْلَحْرِب , َواَل اأْلَُخ إاله ِعْلدَ اْلَحاَجِة :"
تَْصَحْب أََخا اْلَجْهِل َوإِيهاَك َوإِيهااُ يُقَاُس  عله أَنههُ قَاَل ِلَرُجٍل َوَكِراَ لَهُ ُصْحبَةَ أَْحَمَق : فاََل 
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اْلَمْرُء بِاْلَمْرِء إذَا هَُو َماَشااُ قِيَاُس اللهْعِل بِاللهْعِل إذَا َما هَُو َحاذَااُ َوِللشهْيِء َعلَى الشهْيِء 
قَاَل أَبُو قاَِلبَةَ أاََل تََرى إلَى قَْوِل (123) َمقَايِيُس َوأَْشبَااُ َوِلْلقَْلِب َعلَى اْلقَْلِب دَِليٌل ِحيَن يَْلقَااُ:

َوقَدْ قِيَل  (124) الشهاِعر: َعْن اْلَمْرِء اَل تَْسأَْل َوَسْل َعْن قَِريلِِه فَُكلُّ قَِريٍن بِاْلُمقَاَرِن يَْقتَِدي:

ِحيَحةَ تَْجَربُ   . (125) :: َوَما يَْلفَُع اْلَجْربَاَء قُْرُب َصِحيَحٍة إلَْيَها َولَِكنه الصه
 (126)وللعرب عدة أمثال في اإلخاء والصداقة فيقولون:"أن أخاك من آساك":   

ويقولون أي اً: "علد اللازلة  (127)م المرء أو يهان": ر"علد االمتحان يك ويقولون:

ي تعرف أخاك" ومثله قول علي بن أبي طالب علية السالم : "أخوك من واساك ف
اتف وإعانة الرجل صاحبه وانصبابه في المساعدة والتك ي رب في (128)الشدة": 

 هواا وانخراطه في سلكه؛ حتى كأنه أخوا ألبيه وأمه.

 مخ قخله ا  ال  غة :     

نها: ا بأوان ال ي علاا أكثم بن صيفي حكيم العرب في تعريف الباليةد إذ عرفه    

اد هحكمدنو المأخ د وقرع الحجة وقليل من كثير. وهي صفات متى أصابها البليغ وأ

. قالوا (129) وضع عن نفسه في البالية مئونة ما سواهاد ولكن إن أصابها وأحكمها:
بيان ي الفالبالية التعبير باللف  الرالع عن المعلى الصحيح بال زيادة وال نقصان 

(130) 

وما يوافق ذل  في اإلسالم هو اإلعجاز القرآني والحدي  اللبوي الشريف ال ي     
لحجج واألدلة والبراهين ,وأودع عجالب البالية في األلفاه يعاي من قليل كثير من ا

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :اليسيرة من آيات كتابه دفقد وقع الكالم في قوله تعالى

وقررت فيها (131) چپڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹڻ  ڻ  ڤ   ڤ
مل فيها بعد ذل  ففتح   بكيادة على ب عة عشر نوعاً من األنواع البديعية ثم وقع التأ

ذل  حتى تجاوزت األربعين ثم قَدهْحت الفكر فلم تكل تستخرج وتلمو إلى أن وصلت 

د وقال (132) بحمد   مالة وعشرين نوعاً ألن التعبير القرآنى فى درجة من البالية:
كل من أَي باعواد والعرب تقول ل(133) چہ  ہ  ہ      ه     ئ  ے  ے  چ  :تعالى

ً وتمسهَ  ب يرا قد اْشترااُ, ومن البالية في ه ا السورة ذكر البيع بلف  )  تَرك شيئا

وشروا ( والشراء بلف )وقال ال ي اشتراا( فميك بين المعليين باختالف مبلى 
وه ا في الل ة يسمى )األضداد( مثل )قرء يالق على الحيض و على (134)اللفظين

ال يايقونه ( أي إن الكلمة تأتي بمعلي ويمكن أن الاهر ( )يايقونه أي يايقونه و

. وعن أبي هريرة رضي   عله عن اللبي صلى (135) تأتي ب دا في موضع أخر:
  عليه وسلم قال قال   ) ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة د رجل أعاى بي ثم يدر د 

 ط أجرا (ورجل باع حراً فأكل ثمله ورجل استأجر أجيراً فاستوفى مله ولم يع

,وه ا اجل وأعلى ماجاء في الفصاحة والبالية في القران الكريم والحدي  (136)
الشريف, وفي آل بيته الايبين الااهرين نعمة على المسلمين ال يكتمها إال الب يض 

وال يلكرها في اللاس إال ذو قلب مريض ومن جعل أنفه في قفاا فإنما السوءة أن يفتح 

ملين علي بن أبي طالب رضوان   عليه أنه قال: إنه من فاا ,رِوَي عن أمير المؤ
حق العالم على المتعلم أْن ال يكثر عليه السؤالد و ال يُلّح عليه إذا سألد و ال يأخ  
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بثوبهد و ال يُشير في مجلسه و يَْبدَأاُ بالتحيّةد و يجلس أمامهد فإنما هو بملكلة اللخلةد 
أعظم أجراً من القالم الصالم ال ازيد فإذا مات  يلتظر متى يسقط ملها شيءد و العالم

وفي الشعر العربي (137)عالم انثلم في اإلسالم ثلمة ال يسدُّها شيٌء إلى يوم القيامة 

          (138) يكفي  قوُل الجاح : وإنما الشعر صلاعة وضرب من التصوير:

 مخ قخله ا  العمل  كسب الكزع :    

ولَم  يل :رني أن أنكل دار معجكة فأسمن وألبن د ققال اكثم بن صيفي : " ما يس    

. والرزا إِبَاَحة ااِلْنتِفَاع بالشهْيء  (139)ذل  قال : إني أخاف أن اتخ  العجك عادة "
  ڃ  چ  ڃ ڃ  ڃ   ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ  چ :على َوجه يحسن ذَِل  قَاَل   تَعَالَى

ورد لف  الرزا كثيراً في  (140) چژ    ژ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ 

  ژ ڎ  ڈڈ  ژ   ڎ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ     چ  :كتاب  دوملها قوله تعالى

ۇئ   ۆئ     ۆئ  چ  أ  ق،له: 141) چڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 .(142) چجئ  جئ  جئجئ   جئ  جئ   جئ  جئجئۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    م  ي  

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم  -قَاَل َرُسوُل َّللاه َ َوأَْجِملُوا فِياُس اتهقُوا الله يُّهَ أَ َيا »: " -َصلهى َّللاه  ا َّللاه
لَِبد فَإِنه نَْفًسا لَْن تَُموَت َحتهى تَْستَْوفَِي ِرْزقَهَ  َ َعلْ أَ إِْن وَ اد الاه َ وَ ْبَاأ أَْجِملُوا َهاد فَاتهقُوا َّللاه

ِ ) صلى   عليه وآله  (143)«"لَِبد ُخ ُوا َما َحله َودَعُوا َما َحُرمَ فِي الاه  وقَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ َعكه َو َجله إِذَا  ِه أَْمَسَ  َع َو إِذَا أَْمَسَ  َعلَيْ ْيِه اتهسَ َع َعلَ سه وَ ( إِنه اْلُمْؤِمَن يَأُْخ ُ بِأَدَِب َّللاه
ِ ) صلى (144) ُ َسْبعُوَن ُجْكءاً أَْفَ لَُها َطلَُب . قَاَل َرُسوُل َّللاه   عليه وآله (: اْلِعبَادَة

قَاَل َرُسول   صلى   َعلَْيِه َوسلم إِن   طيب اَل يقبل إاِله طيبا َوإِن   (145) اْلَحاَلِل:

    ه        ہ     ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہچ  :أَمر اْلُمؤملِيَن بَِما أَمر بِِه اْلُمْرسلين فَقَالَ 
 قال رسول   صلى   عليه وسلم :كل لحم نبت من الحرام فاللار اولى به: (146)چ

 (148) :علي بن أبي طالب عليه الّسالم: أف ل العبادة العفاف وقَاَل أمير المؤملين(147)

 وقال ابن القيم   رحمه   والرزا من أفعاله نوعان:
 ا ذان معروفانرزا على يد عبدا ورسوله ...  نوعان أي 

 رزا القلوب العلم واإليمان .. والرزا المعد له ا األبدان

 (149)ه ا هو الرزا الحالل وربلا ...  رزاقه والف ل للملان

  صية جد اك م ب  صي   لق،مه:    
ُروا. . . . . . . . . . . . . أَْعقَلَ      ُكْمد فَإِنه أَِميَر َوقَاَل َجدُّ أَْكثََم ْبِن َصْيِفّيٍ ِعْلدَ َمْوتِِه أَّمِ

َل دَاٌء. اْلقَْوِم إِْن لَْم يَُكْن َعاقاًِل َكاَن آفَةً ِلَمْن دُونَهُ. ُجودُوا ِلقَْوِمُكْم َوإِيهاُكْم َواْلبُْخَل فَإِنه اْلبُخْ 
ْمُت ِجَماعُ اْلِحَكمِ  َخاُء. َوالته َافُُل ِمْن فِْعِل اْلِكَراِم. َوالصه ْدُا فِي َونِْعَم الدهَواُء السه . َوالّصِ

بَْعِض اْلَمَواِطِن َعْجًكا. َواْستَِعيلُوا َعلَى َمْن اَل يُْقدَُر لَهُ بِاْلُخُ وعِ. َوإِيهاُكْم َواْلَمنه فَإِنههُ 

ِ يلَِة.  لِيعَِةد َمْلبَتَةُ ال ه ويعلي إن على اللاس أن يحسلوا اختيار  (150)َمْ َهبَةُ الصه
صالبا الن خالف ذل  يكون  مفسدة لمصالح القوم, ممثليهم وان يكون االختيار 

ويوصي أيلياء القوم بالكرم والسخاء, وان يتحلوا بالصبر والحكمة , والصدا وعدم 

المن في الكرم, ألنة ي يع المعروف ويكرا اللفوس ويكيد الب  اء والحقد , تحدثلا 
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التي قد يكون في ألمثال السابقة عن م مون ماجاء به ا الوصية في أقوال اكثم و
 ارثها عن أبية وجدا.

 مخ قخله اك م لق،مه بال  تميم:   

 ت إليهمولما كان يوم الكالب)*******( أشار أكثم على قومه بلي تميم حين سار   
 فإن م حج بأجمعها فقال: )استشيروا واقلوا الخالف على أمرالكم وكونوا جميعا

كلهما ين ارتسارعوا فإن احكم الفريقالجميع يالب وال جماعة لمن اختلف. تثبتوا وال 

 .  (151) ورب عجلة تهب ريثاً(
 ي تميما بليومن وصاياا لقومه ملها قوله: يا بلي ال يفوتلكم وعظي فاتكم الدهر بي. 

د لحسوإن مصارع األلباب تحت هالل الامع ومن سل  الجد أمن العثار. ولن يعدم ا

 (152) األحمق جوابه.أن يتعب فكرا وال يجاوز ضرا نفسه والسكوت عن 

  صيته ي الدي:    

 جتمعة:الم ليبقوا متحدين وضرب لهم مثل السهام ومن أقواله ما أوصى به أوالدا     

 كونوا جميعاً يا 
قوا آحادا تأبى القداُح إذا اجتمعَن تك ا افترقَن اً وإذسُّربلّي إذا اعترى خاٌب وال تتفره

 (153)تكسهرت أفرادا

قد ودبلي بن صيفي الوفاة جمع ولدا وقال: )يا بلي الدهر قد أولما ح رت أكثم     
سئ لبر يلإن اأحببت أن أؤدبكم وأزودكم أمراً يكون لكم بعدي معقالً. يا بلي تباروا ف

ومن  لجاةفي األجل ويلمي العدد وكفوا ألسلتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه والصدا م

جدد حت هالل الامع ومن سل  القلع بما هو فيه قرت عيله فإن مصارع األلباب ت
م ملعكتأمن العثار وخير األمور أوساطها والمكثار كحاطب ليل ومن أكثر سقط. ال 

َوقَاَل أَكثَُم بُن  (154) مساوئ رجل من ذكر محاسله والحر حر وإن مسه ال ر ... (

أي ابتعدوا عن  (155) :وُرهاْت ُصدُ له وَ َصْيِفّي لبَلِيه: يَا بَلِّيد اَل تَتَدَبهروا أَْعجاَز أُُموٍر قد 
.. وال .االمور التي فيها لجاجة وشر. قال جرير:وال تتّقون الّشّر حتّى يصيبكم 

 وأَْوَصى أَبُوُكم َوْيَحكُْم أَن تَدَابَُروا:  وقال احد الحكماء: (156) : تعرفون األمر إاّل تدبّرا

كرم أنه يشمت ومن وصايا أكثم بن صيفي البلالة: الشماتة لوم : ليس من ال (157)
 (158) أمر:     الرجل بصاحبه إذا زلت به اللعل أو نكل به 

 مخقخله ا  ال ب:   

العجوز  لمكانة الحب علد الرجل ويروي ان اكثم بن صيفي قال لقومه ي كرهم ما    

د حي  يروى أنة قال: قلبي م  ة من جسديد وال أهله إال قد نحل سالر جسدي"
ب د فيحالحب عن الشيخ بقي مله الحلان يعمل مثل عملهواعلم يا بلي أنه إذا ذهب 

بقدر "فيها  بقيهالعجوز مكانا أو شيئا أو معلى أي ذل  كاند ليعيدا ذل  إلى الدنيا أو ي

 (159)اإلمكان"... 
 

 الم  ل ال خلل:أق،الة ا  الجخ ب السيخس :

 أقواله: اهم       
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 اك م متكأس  اد الالعمخن إلا كسكى:    

ته من عود ي ألكثم خاابه لكسرى لما أوفدا إليه اللعمان بن المل ر بعدومما رو    

 ا ردزيارة كسرى وما سمع ملة من انتقاصه للعرب أمام  وفود الهلد والصين, وم
وى مركب صعب والعجك مركب وطيء. آفة الرأي اله... ان  علية اللعمان قال: "

رطة وسؤ الظن عصمة. والعجك مفتاح الفقر وخير األمور الصبر. حسن الظن و

اص إصالح فساد الرعية خير من إصالح فساد الراعي. من فسدت باانته كان كال 
ن عوان ماأل بالماء. شر البالد بالد ال أمير بها. شر الملوك من خافه البريء... خير

لم يراء باللصيحة. أحق الجلود باللصر من حسلت سريرته. حسب  من شر 
أكثمد ثم قال: ويح  يا أكثمد ما أحكم  وأوثق فتعجب كسرى من  (160)سماعه".

,قال أكثم: الصدا يُلبئ عل د ال (161) كالم د لوال وضعُ  كالم  في يير موضعه:

قال أكثم: ُرّب قوٍل أنف ُ  (162) ,قال كسرى: لو لم يكن للعرب ييرك لكفى:(202)الوعيد:
 .(163) :من َصول

ن ء ال يهؤاللهد فقال ألصحابه: أ إلى كسرى فقرىء عليه وفّسر افبع  اللعمان كتاب   

 .(164)نبأ زعمتم أنهم ال عقول لهمد ما على األرض قوم أعقل من هؤالء وليكونّن لهم

 دمخمة اك م ب  صي    قبكي  م،قف الالعمخن ماله:    

بن  عمانمن خاباء تميم المفوهين: أكثم بن صيفيد ويروى أنه لما دخل على الل    

مع ى من دمامته وقصرا وقلته؛ فقال لللعمان: "تسالمل ر َزَرى عليه لل ي رأ
وزن توال   كانبالمعيدي ال أن تراا" فقال: أبيَت اللهعن! إن الرجال ال تُكال بالقُفْ 

ال صهد إن لسانوبالميكاند وليست بُمسوٍك  يُْستَقَى بهاد وإنما المرء بأص ريه: بقلبه 

صال بَِجلَاند وإن قال قال ببيان"
(165)

 لى اللعمان بن المل ر:ماقاله إ    

َماَن يَ َحِب اْن يَصْ مَ َوَكتََب أَْكثَُم أَْيً ا إِلَى اللُّْعَماِن ْبِن اْلُمْلِ ِر:       َر اْلَهَواَن. لَْم يَفُتْ لكه

ةٌ يلَ يَْلفَُع حِ  إِنههُ اَل  ى َيْيُراُ.َجْرعَ  لِّ َمْن لَْم يَُمْت. فِي ُكّلِ َعاٍم ِسقَاٌم َخاصٌّ أَْو َعامٌّ. فِي كُ 

يَةُ تَى اْلَح َُر. َواْلعَافِ أَْملِِه يُؤْ ْن مَ مِ ٌب. ِمْن ِييلٍَة. ِلُكّلِ َساقَِاٍة اَلقَِاٍة. ُكلُّ َما هَُو آٍت قَِري
ُت َسِويًّا. إِْن ُرْمَت يًّا َما ُكلْ ي َيلِ انِ َخلٌَف ِمَن اْلَواقَيَِة. َوَستَُساُا إِلَى َما أَْنَت اَلٍا. َوأُرَ 

ِعيدَ َمْن اَلَحاَك. َخّلِ اْلوَ  ْد َعادَاكَ قَ يُق. يُفِ  فَقَْبَل اْلُملَاَجَكةِ. َخّلِ الاهِريَق ِلَمْن اَل  اْلُمَحاَجَكةَ 

نهَ  َستََخاُل َشْيٍء فَيَُحوَر بَِ . إِ  َخَرنه ِمنْ  تَسْ . اَل يَْ َهُب إِلَى اْلبِيِد إِنهَ  اَل تَْبلُُغ بَلَدًا إاِله بَِكادٍ 
ُ الاْيَس لَ َف.  اَللٍِم ُمِليٌم. اَل تَْهِرْف قَْبَل أَْن تَْعرِ َما تَلَاُل. ُربه  ة ةِ.ْلقُوه َط فِي اْلُهوه َوإِلَى  تهَورُّ

ِه يَْجَكعُ َمْن لَِهَف. ِجدَُّك اَل َكدَُّك. اْسَع بِِجدٍّ أَ  وُء سُ يَْوِم  َيدًا. اْلَحْكُم نه َمَع الْ ْع. إِ ْو دَ أُّمِ

لهِة. َمْن يَُاْل ذَ  ْلَماِء أَْعَشى ِه. إِنه أَ َجْمعِ ُق بِ ْيلُهُ يَْلتَِاُق بِِهد يَْعلِي: يَْلتَاِ الّظِ اللهْيِل. بِ َخا الظه
َ  َمْوِضُع َحقَِّ . َوإِنه أََخاَك َمْن آتَاَك  ْم أََخاَك َما َساَءَك. . اَل تَْلكَ ْعَااكَ : أَ يَْعلِي -ِمْن َحّظِ

 ٍَر. َوَوّلِ الثهْكَل حَ ْلهُ َعلَى كُْن مِ  وَ ٍر. نَاِصْح أََخاَك اْلَخْيرَ ِمْن َخْيِر َخبٍَر أَْن تَْسَمَع بَِماَ 

دُ ِل َْيِر نَِكاحٍ لِِّه؟ . اليَ  كُ أَخِ َيْيَرَك. فَإِنه اْلعُقُوَا ثَْكُل َمْن لَْم يُثَْكِل. َمْن لََ  بِ   (166) ِمثْلُهُ تهَجرُّ

 :  اك م  الالعمخن ب  المال ه   اسخهى بال  تميم:    

حدثلا ال البي قال: حدثلا محمد بن عبيد   الجشمي قال: حدثلي علي بن محمد     

عن مسلمة بن محارب وأبي إسحاا المالكي قال: أصاب اللعمان بن المل ر أسارى 
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من بلي تميمد فركب إليه وفودهم وفيهم أكثم بن صيفي حتى انتهوا إلى اللجف فلما 
يصه وقال ألصحابه: كيف رأيتم؟ قالوا: رأيلا علوا أناخ بن صيفي بعيراد ثم خلع قم

ما ساءنا. قال: فإن قلبي ب عةٌ من جسديد وما أهله إال قد نحل كما نحل سالر 

جسدي! فال تتكلن علي في حيلٍة وال في ملاق. فأقاموا بالحيرة نصف حول. فلما أن 
 .ق ى القوم حوالجهم

 :م،  ذي قخهاك م ب  صي       

ي وم ذيأجابه اللعمان خالل الملاضرة التي جرت بيلهم قبل  فلما سمع كسرى ما   
ع م رجقار عرف صدقه في ذل  وعلم انه لم يبدل في مقالتهد ولم يك ب في لفظهد ث

فد من الو اللعمان من علد كسرى إلى مملكته.وقد زاد به نيال علدا وخارا لديه.حدي 

ين المب من الكالم الرصينالعرب ال ين اوفدهم اللعمان إلى كسرىد وقد تكلموا به 
.وان اللعمان بن المل ر لما قدم إلى الحيرة من زيارة كسرىد (167) :والحلة البال ة

ة لحكمابع  رسله في أحياء العرب وفرسانهمد واهل اللباهة والرياسة ملهمد وأهل 

وقال  مرهموالعقل فيهمد فشخصوا إليهد وكان: اكثم بن صيفي التميمي في مقدمتهمد فأ
 كمد والفارتخال أرى يير الفتلة إن تعافوا بقتل اللقاتلة وسبي ال ريةد وسلموا لهم :

اعن م فقيكون ذل  وان ت يعوا في الفالة قتلكم العاشد وأف يتم إلى بالد بلي تمي

د فأمروا بيلهمد وقالوا: أما أن نسلم (168) :عايكم واخ وا األموال وما الرأي إال القتال
ون فيأخ  ليلان أضعلا في الفالة أف يلا إلى بالد فيقاعون عخفارتلا فال يكون ذل د وا

د بن م زياألموال وما الرأي اإل القتال. وجهكوا خمسمالة من األباالد وولوا عليه

ت جمان اليشكريد وأمرهم أن يكملوا للعجم وسالر أصحاب إياس بن قبي ة وكمل
 .(169)لهم بمكان يسمى إلى أالن الجلا

 إلا لملك الشخ :  كتخب اك م ب  صي      

في ن صيبيروى إن الحاري بن أبي شمر ال سهاني مل  عرب الشام كتب إلى أكثم     
فأعجب  فقهدبن رباحد أن هرقل نكل بلاد فقامت خاباُء يّسان فتلقهته بأمر حسند فوا

 قال:بهد فعجب من رأيهم وأحالمهمد وأعجبلي ما رأيت ملهمد ففخرت بهم عليهد ف

د جهلت ذاك فانظرد هل بجكيرة العرب مثل هؤالء حكمةد وعقواله ا أدبي فإن 
 (170) وألسلة.

 

 

 أك م معزي اب   الد ملك العكب:    

أورد العتبي قاال: عكى أكثم بن صيفي عمرو بن هلد مل  العرب على أخيهد فقال     

تاك له: أيها المل د إن أهل ه ا الدار سفر ال يحلون عقد الّرحال إال في ييرهاد وقد أ
ما ليس بمردود عل د وارتحل عل  ما ليس براجع إلي د وأقام مع  من سيظعن عل  

ويدع ؛ واعلم أّن الدنيا ثالثة أيام: فأمس عظة وشاهد عدلد فجع  بلفسهد وأبقى ل  

وعلي  حكمته. واليوم: يليمة وصديقد أتاك ولم تأتهد طالت علي  ييبتهد وستسرع 
هد وسيأتي  إن وجدك! فما أحسن الشكر للملعمد عل  رحلته. ويد: ال تدري من أهل



 

هـ  1439الثاني  جمادي األولى   ( العدد25المجلد )                                   

 م 2018شباط 

 

 

مجلة جامعة 

 تكريت

 ةللعلوم الإنساني

16 

والتسليم للقادر! وقد م ت للا أصول نحن فروعهاد فما بقاء الفروع بعد أصولها؟ 
واعلم أن أعظم من المصيبة سوء الخلف ملهاد وخير من الخير معايهد وشر من 

  (171) الشر فاعله:

 مخقخله للالُّْعَمخُن ْبُ  َنِميَبةَ:     

د ثَلَا ُسلَْيدُ ْبُن دَاُودَد َحدهثَلَ      ٍد الشهعََرانِيُّ د ثَلَا اْلفَْ ُل ْبُن ُمَحمه اِزيُّ دُ ْبُن اْلَحَسِن الره ا ُمَحمه

ٍدد َعْن ُعْقبَةَ ْبِن ِسلَاٍند قَاَل:َكتََب اللُّْعَماُن ْبُن َخِميَصةَ  اُج ْبُن ُمَحمه  َحدهثَلِي َحجه

اْلبَاِرقِيُّ 
ثََم ْبِن َصْيِفّيٍ: َمثِّْل لَلَا ِمثَااًل نَأُْخ ْ بِِه فَقَاَل:. قَدْ َحلَْبُت الدهْهَر إِلَى أَكْ )******* (

أَْشُاَراُ. َعْيٌن َعَرفََت فَ ََرفَْت. إِنه أََماِمي َما اَل أَُساِمي. ُربه َساِمعٍ بَِخبَِري لَْم يَْسَمْع 

ْوا ُعْ ِري. ُكلُّ َزَماٍن ِلَمْن فِيِه. َوفِي   ُكّلِ يَ  ْوٍم َما يُْكَراُ. َوُكلُّ ِذي نُْصَرةٍ َسيُْخ َُل. تَبَاره

ُجِل بَْيَن فَكهْيِه. إِنه قَوْ  . َوُكفُّوا أَْلِسلَتَُكْم فَإِنه َمْقتََل الره ِلي بِاْلَحّقِ لَْم فَإِنه اْلبِره يَْلُمو َعلَْيِه اْلعَدُوُّ
ْدُا َمْلَجاةٌ. إِنه  ا هَُو أَْوقَُع يَدَْع ِلي َصِديقًا. الّصِ ْقُي. َواَل يَْلفَُع ِممه هُ اَل يَْلفَُع َمَع اْلُجوعِ السه

. َوااِلْقتَِصادُ فِي السهْعيِ أَْبقَى ِلْلِجَماِم. َمْن لَْم يَأُْس  التهَوقِّي. َوفِي َطلَِب اْلَمعَاِلي يَُكوُن اْلِعكُّ

ْت َعْيلُهُ. التهقَدُُّم قَْبَل التهلَدُِّم. إِْن أُْصبُِح ِعْلدَ َعلَى َما فَاتَهُ َودََع بَدَنَهُ. َمْن قَلََع بَِما هُ  َو فِيِه قَره
َرأِْس اأْلَْمِر أََحبُّ إِلَيه ِمْن أَْن أُْصبَِح ِعْلدَ ذَنَبِِه. لَْم يَْهِلْ  ِمْن َماِلَ  َما َوَعَظَ . َوْيُل َعاِلٍم 

ْعاَلِم. يَْشتَبِهُ اأْلَْمُر إِذَا أَْقبََل فَإِذَا أَْدبََر َعَرفَهُ اأْلَْحَمُق أََمرُّ ِمْن َجاِهِلِه. اْلَوْحَشةُ ذَهَاُب اإْلِ 

ِل. اَل تَْ َ بُوا ِمَن  َجُر ِعْلدَ اْلباََلِء آفَةُ   التهَجمُّ َخاِء ُحْمٌق َوال ه َواْلَكيُِّس. اْلبََاُر ِعْلدَ الره
ُكوا ِمْن َما اَل يُْ َحُ  ِمْلهُ. تَلَاَءْوا فِي الدُّْنيَا َواَل اْليَِسيِر فَإِنههُ يَْجلِي اْلَكثِيَر. اَل تَْ حَ 

ةِ اْلِمْ َكُل. ِحيلَةُ َمْن اَل ِحيلَةَ   تَبَاَيُ وا فِي اآْلِخَرةِ. أَْلِكُموا اللَِّساَء اْلَمَهابَةَ. نِْعَم لَْهُو اْلُحره

ِ يُر. أَقِلُّوا اْلِخاَلَف َعلَى أَُمَرالُِكْم. َوكَ  يَاحِ ِمْن فََشٍل. ُكونُوا َجِميعًا فَإِنه لَهُ الصه َرةُ الّصِ
ثْ

ِكيُن. ُربه َعَجلٍَة  اْلَجِميَع َياِلٌب. تَثَبهتُوا َواَل تََساَرُعوا فَإِنه أَْحَكَم اْلفَِريقَْيِن اْلُمتَثَبُِّت الره

ُروا ِلْلَحْرِب. ادَْرُعوا اللهْيَل َواتهِخ ُواُ َجمَ  اًل. إِنه اللهْيَل أَْخفَى ِلْلَوْيِل. اَل تََهُب َرْيثًا. َشّمِ

َجَماَعةَ ِلَمِن اْختَلََف. إِْن ُكْلَت نَافِِعي فََواِز َعلِّي َعْيلََ . إِْن تَِعْش تََر َما لَْم تََر. قَْد أَقَره 
يَ  اَسةُ. اَل تَبُولَنه َعلَى َصاِمٌت. اْلِمْكثَاُر َكَحاِطِب لَْيٍل. َمْن أَْكثََر أَْسقََط. الشهَرُف الظهاِهُر الّرِ

قُوا فِي اْلقَبَالِِل فَإِنه اْل َِريَب بُِكّلِ َمَكاٍن َمْظلُوٌم.  َك إِلَى أََمٍة. اَل تَفَره أََكَمٍة َواَل تَْحِمْل َسره

لهةَ َمَع اْلِقلهِة. َجاُزوا ُحلَفَاءَ  كُْم بِاْلبَْ ِل َواللهْجدَةِد فَإِنه َعاقِدُوا الثهْرَوةَ َوإِيهُكْم َواْلَوَشالَِ  فَإِنه ال ِّ
اْلعَاِريَةَ لَْو ُسئِلَْت لَقَالَْت: أَْبِ ي أِلَْهِلي َحقًّا. َمْن تَتَبهَع ُكله َعْوَرةٍ يََرى اْلَحْيَن ُكله ِحيٍن. 

سُوُل ُمبَلٌِّغ َيْيُر َملُوٍم. َمْن فََسدَْت بَِاانَتُهُ َكاَن َكَمْن ُيصه بِاْلَماِء  َوَمْن ُيصه بِ َْيِرِا الره

َها؛ فاََل تُ  ُء الدهابهةُ بُِمّخِ تُهُ. أَْشَراُف اْلقَْوِم َكاْلُمّخِ ِمَن الدهابهِةد َوإِنهَما تُلَّوِ ْفِسدُوا إَِجاَرتُهُ ُيصه
الُّ َعلَى اْلَخْيِر أَْشَرافَُكْم فَإِنه اْلبَِ يه يُْ ِهُب الشهَرَف. َمْن أََساَء َسْمعًا فَأََساَء َجابَةً. الده 

 َكفَاِعِلِه. اْلَجَكاُء بِاْلَجَكاِء   َواْلبَاِدي أَْهلَُم. َوالشهرُّ يَْبدُو ِص َاُراُ. َوإنه اْلَمْسأَلَةَ ِمْن أَْضعَفِ 

ةُ َواَل تَأُْكْل بِثَْديَْيَها. إِنه َمْن َسلََ  اْلُجدُدَ أَِمَن اْلعِ  ثَاَر. َولَْم يَُجْر اْلَمْسَكلَِة. قَْد تَُجوعُ اْلُحره
. َمْن َشدهدَ نَفََرد َوَمْن تََراَخى تَالََف. الشهَرُف الته َافُُل.  َساِلُ  اْلقَْصِدد َولَْم يَعَْم قَاِصدُ اْلَحّقِ

 أَْزَهُر اْلقَْوِل أَْوَجُكاُ. َخْيُر اْلِفْقِه َما َحاَضْرَت بِِه. فِي ُطوِل اللهَوى َزاِجٌر. ُكْن َمعَلَا. إِنه 

َواِب. َواْلَمِعيَشةُ أَْن اَل تَلَِي فِي  أَْضَوأَ اأْلُُموِر تَْرُك اْلفُُ وِل. َوقِلهةُ السهقَِط لُُكوُم الصه
اْستَْصاَلحٍ. اْلَماُل َوالتهْقِديُر. َوإِنه التهْ ِريَر ِمْفتَاُح اْلبُْؤِس. َوالتهَوانِي َواْلعَْجُك يُْلتَِجاِن 
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 َشْيٍء َضَراَوةٌ. َوأَْحَوُج اللهاِس إِلَى اْلِ لَى َمْن لَْم يُْصِلْحهُ إاِله اْلِ لَى َوَك َلَِ  اْلَهلََكةَ. َوِلُكلِّ 
ُ اللهاِس. ِرَضا  ِعيهِة َوَمادهة يَاعِ. فِي اْلَمشُوَرةِ َصاَلُح الره اْلُملُوُك. ُحبُّ اْلَمْدحِ َرأُْس ال ه

اْلِحيَن بُِجْهِدَك. َواَل تَْكَراُ َسَخَط َمْن ِرَضااُ اْلَجْوُر. ُمعَالََجةُ اللهاِس َيايَةٌ اَل تُدَْرُك. فَتََحره 

ِر اْل ََ َب  ْر ِلَسانََ  بِاْلَخْيِر. َوأَّخِ ْبَر. ِلُكّلِ َشْيٍء َضَراَوةٌ قَّصِ ِد الصه اْلعَفَاِف َمَشقهةٌ فَتَعَوه
ِف اْلفَْقِر َصْبًرا. َوَمْن فَإِنه اْلقُْدَرةَ ِمْن َوَرالَِ . َوأَقَلُّ اللهاِس فِ  ي اْلبُْخِل ُعْ ًرا أَقَلُُّهْم فِي تََخوُّ

ِريَن ااِلْنتِقَاُم. َجاِز بِاْلَحَسلَِة َواَل تَُكاِف بِالسهيِّئَِة. َوإِنه   أَْيلَى قَدََر أَْزَمَع. َوأَْقدَُر أَْعَماِل اْلُمعَ ِّ

َزاةِ. َواْلَكِريُم اْلُمدَافُِع إِذَا َصاَل بَِمْلِكلَِة اللهئِيِم. َوَمْن اللهاِس َعِن اْلِحْقِد َمْن َكَظَم َعِن اْلُمَجا
َح َعْن قَْلبِِه َوأََضره  َحَسدَ َمْن دُونَهُ قَله ُع ُْراُد واْلبَِاِر. َوَمْن َجعََل ِلُحْسِن الظهّنِ نَِصيبًا َروه

ْمِت أَْحَسُن ِمْن َعيِّيِ اللُّْاِق.  بِِه أََمُراُ. اللهاُس َرُجاَلِن: ُمْحتَِرٌس َوُمْحتََرسٌ  ِمْلهُ. َعيِيُّ الصه

ِْفَت َوتَْرُك َما ُكِفيَت. إِنه َكثِيًرا ِمَن اللُّْصحِ يَْهُجُم َعلَى َكثِيٍر ِمَن 
َواْلَحْكُم ِحْف ُ َما ُكلّ

ْفُق يُْمٌن َوَمنْ   َسأََل فَْوَا قَدِْرِا اْستََحقه الظهلهِة. َوَمْن أَلَحه فِي َمْسأَلٍَة أَْبَرَم َوثِقَُل. الّرِ

 اْلَحَرَماَن. َخْيُر السهَخاِء َما َوافََق اْلَحاَجةَ. َخْيُر اْلعَْفِو َما َكاَن َمَع اْلقُدَْرةِ. إِنه اْلَكَماَل َخْيٌر.

ُ أَْن تَُكوَن َعاِلًما َكَجاِهٍل َونَاِطقًا َكعَيِّيٍ. َواْلِعْلُم ُمْرِشدٌ. َوتَرْ  َعالِِه يُْبِقي اْلَحَسدَ. التَُّؤدَة ُك ادِّ
ْمُت يُْكِسُب اْلَمَحبهةَ. َوفَْ ُل اْلقَْوِل َعلَى اْلِفْعِل ِعلهةٌ. َوفَْ ُل اْلِفْعِل َعلَى اْلقَْوِل  َوالصه

دِ  يُق ِمَن َمْكُرَمةٌ. َولَْن يَْلَكَم اْلَكِ ُب َشْيئًا أاََل ُيِلَب َعلَْيِه. َوَشرُّ اْلِخَصاِل اْلَكِ ُب. َوالصه

ْدِا. َواْلقَْلُب قَْد يُتهَهُم َوإِْن َصدََا اللَِّساُن. ااِلْنِقبَاُض ِمَن اللهاِس َمْكَسبَةٌ ِلْلعَدَاَوةِ  الّصِ
َوتَْقِريبُُهْم َمْكَسبَةٌ ِلقَِريِن السُّوِء. َوفُُسولَةُ اْلُوَزَراِء أََضرُّ ِمْن بَْعِض اأْلَْعدَاِء فَُكْن ِلللهاِس 

ْلُمْبِ ِض َواْلُمقَاِرِب فَإِنه َخْيَر اأْلُُموِر أَْوَسُاَها. َوَخْيُر اْلقَُرنَاِء فِي اْلَمْكَسبَِة اْلَمْرأَةُ بَْيَن ا

اِلَحةُ. َوِعْلدَ اْلَخْوِف يَْحُسُن اْلعََمُل. َوَمْن لَْم يَُكْن ِمْن نَْفِسِه َزاِجٌر لَْم يَُكْن لَهُ َواِعٌ .  الصه
اُ َعلَى أَْسَوأِ َعَمِلِه. لَْن يَْهِلَ  اْمُرٌؤ َحتهى يَُ يَِّع اللهاَس. َعتِيدٌ فِْعلُهُ َوتََمكهَن لَهُ مِ  ْلهُ َعدُوُّ

تِِه. َواأْلَْمُر يَأْتِ  يِه َويَْشتَدُّ َعلَى قَْوِمِه بِأُُموِرِهْم. َويَْعَجُب بَِما َهْهَر ِمْن ُمُروَءتِِه َويَْ تَرُّ بِقُوه

َس ِلْلُمْختَاِل فِي َحَسِن الثهلَاِء نَِصيٌب. َواَل ِلْلَواِلي اْلُمْعَجُب بَقَاٌء فِي سُْلَاانِِه. ِمْن فَْوقِِه. َولَيْ 
ةٌ ِلْل ََ ِب َوُكلُّ ذَِلَ  َعلَى ةٌ ِلْلَخْرِا َواْلَخْرُا قُوه  إِنههُ اَل تََماَم ِلَشْيٍء َمَع اْلعُْجِب. اْلَجْهُل قُوه

. َوَمْن نَْفِسِه يَْجلِيِه. َوَمْن  أَتَى اْلَمْكُرواَ إِلَى أََحٍد فَبِلَْفِسِه بَدَأَ. َوِلقَاُء اأْلَِحبهِة َمْساَلةٌ ِلْلَهّمِ

يَرتَهُ أَْلَحَف فِي َمْسأَلَتِْه أَْبَرَم َوثَقَُل. َوَمْن أََسَراُ َما اَل يَْشتَبِهُ إِْعاَلنُهُ َولَْم يُْعِلْن ِلْْلَْعدَاِء َسرِ 
لَْيِه. َواْلعَيُّ أَْن تَتََكلهَم بِفَْوِا َما تَسُدُّ بِِه َحاَجتََ . َواَل يَْلبَِ ي ِلَمْن َعقََل أَْن يَثَِق َسلهَم اللهاُس عَ 

بِإَِخاِء َمْن لَْم يَْ َاُراُ إِلَى إَِخالِِه َحاَجةٌ. َوأَقَلُّ اللهاِس َراَحةً اْلَحقُودُ. َوَمْن أُوتَِي َعلَى يَدَْيِه 

دَ َيْيُر َما َعهِ  لَِمِة. َواَل يُعَاقَُب َعلَى ال ُّنُوِب إاِله عُقُوبَةُ ال هْنِب. َوَمْن تَعَمه دَ فَاْعِفِه ِمَن الاله
ِد ْبُن  ْفُق يُْمٌن قَاَل أَبُو ُمَحمه ال هْنَب فاََل تَِحلُّ َرْحَمتُهُ دُوَن عُقُوبَتِِه. فَإِنه اأْلَدََب ِرْفٌق َوالّرِ

 ُ                                (172): َه َا آِخُر َكاَلِم أَْكثََم ْبِن َصْيِفّيٍ ِحبهاَن َرِحَمهُ َّللاه

  مخ قخله ا  الكأي  الش،هى : 

أن اللاس لهم حق إبداء الرأي في المواقف التي تتالب مثل ذل  دوعدم الصمت     

الحاكم  أمام قرارات الحكام التي قد تكون في أكثر األحيان ارتجالية د أو أن يجهل

ضرورات الموقف بحسن نية د ومن الشواهد التاريخية التي وافقت رأيه ما حدي في 
معركة بدر علدما رأى الحباب بن مل ر بن الجموح ملكل المسلمين من الموقع فلم 
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قال: يا رسول   أرأيت ه ا الملكل.. أملكالً أنكلكه   ليس للا أن نتقدمه وال  يرقه
رأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. ال نتأخر عله أم هو

قال: يارسول  د فإن ه ا ليس بملكلد فامض باللاس حتى نأتي أدنى ماء من القوم 

ً فلملؤا ماءد ثم نقاتل القوم  ر ماءا من القُلبد ثم نبلي عليه حوضا فللكلهد ثم ن ّوِ
ليه وسلم(: "لقد أشرت بالرأي, فلشرب وال يشربون". فقال رسول   )صلى   ع

ويير الموقع من مكان  فأبدى خاة جديدة فأخ  بها الرسول   وأجابه رسول   

 (173)المعركة "
كوم وه ا إن دل على شيء إنما يدل على المسؤولية الجماعية للحاكم والمح    

قال و  ة,واإلحساس بالواجب فيكون وجه الشبه االرتباط المعلوي والشعور بالمسؤولي

وان سيدنا عمر رضي  (174) اإلمام علي رضي   علة: اَل َصَواب َمَع ترك المشورة:
وال ش  (175)   عله كان كثيَر المشورة لإلمام علي )علية السالم( والصحابة الكرام

أن الرأي الصادر من مجموعة مخلصة يكون أقرب إلى الصواب من رأي الفرد 

 شفًاة المصلحة والصواب فيكون في االستشارة كيالبًا د وقد يختص بع هم بمعرف
م يملع لربعًا َي أله ا المستور فتعم الفالدة د وقال ابن األزرا )) كان يقال : من أُْعاِ 

ومن  دلقبول املع يأربعًا د من أُْعِاَي الشكر لم يملع المكيد د ومن أُْعِاَي التوبة لم 

((  صوابِاَي المشورة لم يملع الأُْعِاَي االستخارة لم يملع الخيرة د ومن أُعْ 
,وقيل:ومــــن أكثر المشورة لم يعــــدم علــــــــد الصــواب قادًحا وعلــد الخاأ (176)

  (177)عاذًرا   

   
 

 

 
 

  

 

 الخختمة

 
تعد شخصية اكثم بن صيفي من الشخصيات البارزة في تاريخ لعرب قبل  -1  

 مجاالت الحياة .االسالم لما تركه للا من اري ح اري في كافة 

تميك اكثم بن صيفي بقوة الشخصية ورجاحة العقلد وفصاحة اللسان وقوة  -2

 الملاق مما جعله اصال النه يفرض احترامه على اللاس .
 بين كان له دور فعال ومؤثر في الجانب االجتماعي والفصل في حل الملازعات -3

 بالحجة . ابلاء القباللد لما يمتلكه من فالة وذكاء ودحض الحجة
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ي فاله له اقوال مأثورة في مجاالت شتى ذات صلة بالجانب االجتماعي ملها اقو -4
جل العفو واالحساند والحكمة والتواضعد واللهي عن كل خلق يقلل من مرؤة الر

 ويحط من مكانته .

ميم لة تلها تخص اسرته وابلاءا وملها تخص ابلاء جادته من قبيله عدة وصايا م -5
  وتح وملها ما يتعلق بالجانب االجتماعيد كانت مليئة بالوعض واللصح واالرشاد

 على التماس  ونب  الفرقة . 

وخ كان للجانب السياسي حيك في افعاله واقواله تمثلت في مراسالته مع شي -6
ي فارة وله اقوال مأثورة في التأكيد على االستش القباللد وملوك الفرس والرومد

رد اقوال السلم و الحربد النها ضالة المؤمن ودرعه الحصين من ال رور والتف

 بالرأي 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئ،امش  المبخده
 

                                                

ابن حجر أبو الف ل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني )المتوفى:  -(1)

هـ(, اإلصابة في تمييك الصحابة,تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 852
, 35, ص1هـ(,ج 1415-معوض , الابعة: األولى, دار الكتب العلمية , ) بيروت 

هـ(, : 1346شيخو, رزا   بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب )المتوفى: )

 1890 -شعراء اللصرانية, مابعة اآلباء المرسلين اليسوعييند )بيروت
 , أرشيف ملتقى أهل الحدي , الملتدى الشرعي العام,151,ص7م(,ج

http://www.ahlalhdeeth.com 293, ص91م(, ج 2010-,) بالم . 

, الكركلي, خير الدين بن 35, ص1ابن حجر, اإلصابة في تمييك الصحابة ج-(2)
لابعة: هـ(, األعالم, ا1396محمود بن محمد بن علي بن فارسد الدمشقي )المتوفى: 

 .6, ص2م(, ج 2002-الخامسة عشر, دار العلم للماليين,)بالم
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هـ(, األمثال المولدة, 338الخوارزمي , أبو بكر, محمد بن العباس )المتوفى: -(3)

 , شيخو, رزا   بن يوسف بن67,ص1هـ(,ج 1424-المجمع الثقافيد )أبو هبي

هـ(, اللصرانية وآدابها بين عرب 1346عبد المسيح بن يعقوب )المتوفى: 
 151,ص1بالت(,ج-الجاهلية,)بالم

, شيخو, شعراء 35, ص1ابن حجر, اإلصابة في تمييك الصحابة ج-(4)

 151,ص7اللصرانية,ج
رف , يعالع يب:وهو واد بظاهر الكوفة , وهو أول خط البادية, بلكل بة الحاج-)*(

ة علي الرب ة, فيه قبر الحصين بت وحوح,وقبر أبي ذر صاحب رسول   )صلى  
وسلم(, مسجد سعد بن أبي وقاص)رض(, الع يب كانت مسلحة بين العرب وفارس 

ليهما كنبين من القادسية الى الع يب ومن الجافى حدّ البّريّة وبها حالاان متّصالن 

وف لمعرنخل واذا خرج, يلظر, ابن خرداذبة, أبو القاسم عبيد   بن عبد   ا
 1889-هـ(, المسال  والممال , دار صادر أفست ليدند )بيروت280)المتوفى: نحو 

لسي , البكري, : أبو عبيد عبد   بن عبد العكيك بن محمد األند185,ص1م(,ج

 لثالثةداهـ(, معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع, الابعة: 487)المتوفى: 
 .927,ص3هـ(, ج 1403-عالم الكتبد )بيروت

ابن خلدون, أبو زيد: عبد الرحمن بن محمد بن محمد د ولي الدين الح رمي -(5)

ربر ومن هـ(, ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والب808اإلشبيلي )المتوفى: 
          كرد   الف عاصرهم من ذوي الشأن األكبر, تحيقق: خليل شحادة, الابعة: الثانيةد دار

 377,ص2م(,ح 1988-)بيروت

هـ(, بصالر 817الفيروزآبادى :أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )المتوفى: -(6)
بعة لراابعة: ذوي التمييك في لاالف الكتاب العكيك, تحيقق: محمد علي اللجار, الا

 1996-هرةلجلة إحياء التراي اإلسالميد) القا -,المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

هـ(, المفصل فى تاريخ العرب قبل 1408,جواد علي )المتوفى: 487,ص2م(, ج
 .309,ص10م(,ج2001-اإلسالم, الابعة: الرابعة, دار الساقي,)بالم

بن يعقوب )المتوفى:  الفيروزآبادى: أبو طاهر مجد الدين محمد-(7)

مؤسسة   هـ(,القاموس المحيط,تحقيق: محمد نعيم العرقُسوسي, الابعة: الثاملةد817
, 1095,ص1م(,ج2005-الرسالة للاباعة واللشر والتوزيعد )بيروت

لية هـ(,أسواا العرب في الجاه1417األف اني,سعيدبن محمد بن أحمد )المتوفى: 

 .205,ص 1بالت(,ج -واإلسالم,بالم
هـ(, 874البكري: أبوعبيد  عبد   بن عبد العكيك بن محمد األندلسي )المتوفى: -(8)

ن, ابديفصل المقال في شرح كتاب األمثال,  تحقيق : د.إحسان عباس وعبد المجيد ع

و , الميداني: أب148,ص1م(,ج1983-الابعة الثالثة , مؤسسة الرسالة ) بيروت
ال, هـ(, مجمع األمث518ني )المتوفى: الف ل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميدا

 .37,ص1بالم(,ج-المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد, دار المعرفة,) بيروت
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هـ(, 754ابن ماكوال: أبو نصر, سعد المل د علي بن هبة   بن جعفر )المتوفى: -(9)

 ساب,اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكلى واألن

هل أ,أرشيف ملتقى 73,ص1م(,ج1990-بيروت)–لابعة األولى ,دار الكتب العلمية ا
 .59,ص136الحدي ,ج

,ابن أبي الحديد: أبو حامد عبد الحميد بن هبة 73,ص1ابن ماكوال, اإلكمال, ج-(10)

لمحقق: اهـ(, شرح نهج البالية, 656  بن محمد بن الحسين عك الدين )المتوفى: 
هيم, دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي محمد أبو الف ل ابرا

 ,132,ص15بالت(,ج-وشركاا,)بالم
,الميداني, مجمع 148,ص1البكري, فصل المقال في شرح كتاب األمثال, ج-(11)

 .37,ص1األمثال, ج

, 487,ص2الفيروزآبادى, بصالر ذوي التمييك في لاالف الكتاب العكيك, ج-(12)
عة: , المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم, الابهـ(1408جواد علي )المتوفى: 

 .309,ص10الرابعة,ج

, األف اني,أسواا العرب في 1095,ص1الفيروزآبادى:القاموس المحيط,,ج-(13)
 .205,ص 1الجاهلية واإلسالم,ج

الفيروزآبادى : بصالر ذوي التمييك في لاالف الكتاب -(14)

ب قبل ,جواد علي, المفصل فى تاريخ العر487,ص2العكيك,ج
 .309,ص10اإلسالم,ج

 .59,ص136,أرشيف ملتقى أهل الحدي ,ج73,ص1ابن ماكوال: اإلكمال,ج-(15)

, جواد علي, المفصل فى تاريخ العرب قبل 73,ص1ابن ماكوال: اإلكمال,ج-(16)
 .309,ص10اإلسالم,ج

,الكتاني: محمد 11,ص4,ابن حجر , االصابه,ج73,ص1ابن ماكوال: اإلكمال,ج-(17)

لحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسلي اإلدريسيد المعروف بعبد ا َعْبد الَحيّ 
 هـ(, التراتيب اإلدارية والعماالت والصلاعات والمتاجر 1382)المتوفى: 

ملورة ة الوالحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية اإلسالمية في المديل

 -روت)بي –ار األرقم العلمية, المحقق: عبد   الخالدي, الابعة: الثانية, د
 .171,ص1بالت(,ج

الخركوشي : أبو سعد ,عبد المل  بن محمد بن إبراهيم الليسابوري د )المتوفى: -(18)

 1424-)مكة –هـ(, شرف المصافى, الابعة: األولى, دار البشالر اإلسالمية 407
, ابن ماكوال : أبو نصر سعد المل د علي بن هبة   بن جعفر 241,ص1هـ (,ج

هـ(,  ته يب مستمر األوهام على ذوي المعرفة وأولي األفهام, تحيقق: 475توفى: )الم

ا(, 1410-بيروت) –سيد كسروي حسن, الابعة: األولى, دار الكتب العلمية 
, المكي : يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفد أبو الحجاجد جمال الدين 309,ص1ج

هـ(, ته يب الكمال في 742 ابن الككي أبي محمد الق اعي الكلبي المكي )المتوفى:

 –أسماء الرجال,تحقيق بشار عواد معروف, الابعة: األولى, مؤسسة الرسالة 
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, ابن ناصر الدين: )أبي بكر( محمد بن عبد   بن 442,ص7م(, ح1980-)بيروت

هـ(, 842محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعيد شمس الديند)المتوفى: 

بط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكلاهم, المحقق: محمد توضيح المشتبه في ض
-نعيم العرقسوسي, الابعة: األولى, مؤسسة الرسالة   )بيروت

 .329,ص5م(,ج1993

,جواد 487,ص2الفيروزآبادى:بصالر ذوي التمييك في لاالف الكتاب العكيك,ج-(19)
 .309,ص10علي, المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم,ج

هـ(, 185ني: أبو الف ل أحمد بن محمد بن إبراهيم الليسابوري )المتوفى: الميدا-(20)
-وتبير) –مجمع األمثال, المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد, دار المعرفة 

بن  ,  ابن األثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد456,ص2بالت(,ج

, أسد هـ(630دين )المتوفى: عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجكريد عك ال
د, ال ابة في معرفة الصحابة ,تحيقق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجو

 .272,ص1م (, ج1994 -الابعة: األولى, دارالكتب العلمية,) بالم

 (.90)سورة اللحل/اآلية -(21)
 ابن كثير :أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:-(22)

 ة, دارثانيهـ(, تفسير القرآن العظيم ,المحقق: سامي بن محمد سالمة, الابعة: ال774

ماعيل , ابن كثير: أبو الفداء إس596, ص4م(, ج1999-طيبة لللشر والتوزيع,)بالم
سُّلَن هـ(, جامع المسانيد وال774بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

ر يةد دالثاند المل  بن عبد   الدهيش, الابعة: االهادي ألقوم َسلَن ,المحقق: عب

, السيوطي: عبد 316,ص1م(,ج1998 -خ ر للاباعة واللشر والتوزيع بيروت 
 –الفكر  هـ(,  الدر الملثور , دار911الرحمن بن أبي بكرد جالل الدين )المتوفى: 

 هـد( ,1250, الشوكاني: محمد بن علي بن محمد )  159,ص5بالت(, ج-)بيروت

 –بيروت ) –ر فتح القدير الجامع بين فلي الرواية والدراية من علم التفسير, دار الفك
بن , الِقلهوجي: أبو الايب محمد صديق خان بن حسن بن علي ا189,ص3بالت(, ج

قرآن ,علي هـ(, فتُح البيان في مقاصد ال1307لاف   الحسيلي البخاري )المتوفى: 

بَاعة ة للاصريه   بن إبراهيم األنَصاري,الَمكتبة الع بابعِه وقدّم له وراجعه, َعبد
 303,ص7م(,ج1992 -واللّْشرد) بَيـــــــــــــــــروت 

هـ(, 1332, القاسمي: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالا )المتوفى: 

 -, دار الكتب العلميه ,)بيروت1محاسن التأويل ,المحقق: محمد باسل عيون السود, ط
هـ(, : تفسير 1371,المرايي: أحمد بن مصافى )المتوفى: 402,ص7هـ(, ج 1418

المرايي, الابعة: األولىد شركة مكتبة ومابعة مصافى البابى الحلبي وأوالدا ,) 

ا(, التفسير   1431, طلااوي: محمد سيد,) توفي 131,ص14م(,ج 1946 -مصر 
مصر للاباعة واللشر والتوزيعد الوسيط للقرآن الكريم, الابعة: األولى, دار نه ة 

, الصابوني: محمد علي, صفوة التفاسير, 2561,ص1(,ج 1997-القاهرة) –الفجالة 

م(, 1997 -القاهرة) –الابعة: األولىد دار الصابوني للاباعة واللشر والتوزيع 
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, الصابوني: )اختصار وتحقيق( محمد علي, مختصر تفسير ابن كثير,  129,ص1ج

, الكحيلي: 344,ص2م(,ج1981 -د دار القرآن الكريمد بيروت الابعة: السابعة

دوهبة بن مصافى, التفسير الملير في العقيدة والشريعة والملهج, الابعة : الثانية,دار 
 .215,ص14هـ(, ج 1418-دمشق) –الفكر المعاصر 

األصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد   بن أحمد بن إسحاا بن موسى بن مهران -(23)

ة: هـ(, معرفة الصحابة ,تحقيق: عادل بن يوسف العكازي, الابع430توفى: )الم
بو أ, ابن عبد البر: 342,ص1م (, ج 1998 -األولى ,دار الوطن لللشرد )الرياض

(, هـ463عمر يوسف بن عبد   بن محمد بن عاصم اللمري القرطبي )المتوفى: 
دار  ي, الابعة: األولى,االستيعاب في معرفة األصحاب,تحيقق: علي محمد البجاو

ن , ابن الجوزي : أبو الفرج جمال الدي146,ص1م( , ج 1992 -الجيلد) بيروت 

افى, هـ( ,الوفا بتعريف ف الل المص597عبد الرحمن بن علي بن محمد )المتوفى: 
بد , ابن الجوزي: أبو الفرج جمال الدين ع140,ص1بالت(,ج-دار المعرفة,)بالم

لوك هـ(, الملتظم في تاريخ األمم والم597)المتوفى: الرحمن بن علي بن محمد 

ار د,تحيقق: محمد عبد القادر عااد مصافى عبد القادر عاا, الابعة: األولىد 
لحسند , الم ربي :ابن سعيدد أبو ا370,ص2م(, ج 1992 -الكتب العلميةد ) بيروت 

ور ندلسي علي بن موسى بن محمد بن عبد المل  ابن سعيدد العلسي المد لجي األن

هـ (, نشوة الارب في تاريخ جاهلية  685الديند من ذرية عمار بن ياسر: )
 426,ص1بالت(, ج –العرب,تحيقق: نصرت عبد الرحمن, مكتبة األقصىد) عمان 

. 

ال هبي: شمس الدين أبو عبد   محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز )المتوفى : -(24)
 هـ(, سير أعالم اللبالء748

ة د ثالث: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط, الابعة : ال تحيقق

 م(, 1985 -مؤسسة الرسالة)بالم
ٍد,  األنوار الساط60,ص14ج امعات جآليات  عات, الّسلماِن: َعبِد اْلعَِكيِك ْبِن ُمَحمه

, (بالت -)الرياضةَ ,خراآل ,ُطبَِع َعلَى نَفَقَِة َمْن يَْبتَِ ي بِ َِلَ  وْجهَ  ِ َوالدَار

 .377,ص1ج
 (100)سورة اللساء/اآلية -(25)

, , الصفدي : صالح الدين خليل بن 60,ص14ال هبي: سير أعالم اللبالء, ج-(26)

رناؤوط هـ(, الوافي بالوفيات ,تحيقق: أحمد األ764أيب  بن عبد   )المتوفى: 
 .199,ص9م(,ج2000 -بيروت) –وتركي مصافى, دار إحياء التراي 

ابن عبد ربه: أبو عمرد شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن -(27)

هـ( العقد الفريد, الابعة: األولىد دار الكتب 328حدير بن سالم األندلسي )المتوفى: 
, ابن حمدون: أبو المعالي, محمد بن 277,ص1هـ(,ج 1404-العلمية ,) بيروت

هـ(, الت كرة 562لب دادي )المتوفى: الحسن بن محمد بن علي د بهاء الدين ا

, 404, ص7هـ(, ج 1417-الحمدونية, الابعة: األولىد دار صادرد) بيروت
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,   شيخو: المؤلف: 424,ص1الم ربي: نشوة الارب في تاريخ جاهلية العرب, ج

هـ(, مجاني األدب 1346رزا   بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب )المتوفى: 

, 113,ص5م(,ج 1913 -عة اآلباء اليسوعييند )بيروتفي حدالق العرب, ماب
هـ(  1400المكي: الشيخ محمد طاهر بن عبد القادر بن محمود الكردي )المتوفي 

التاريخ القويم لمكة وبيت   الكريم, طبع على نفقه عبد المل  بن دهيش, الابعة: 

 -) بيروتاألولى, مكتبة الله ة الحديثة بمكة المكرمةد و دار خ ر للاباعة,
, جواد علي, المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم, 97,ص1م(,ج2000

 .279,ص5ج
 .199,ص9الوافي بالوفيات, ج-(28)

 .199,ص9المصدر نفسه, ج-(29)

ابن ماكوال , ته يب مستمر األوهام على ذوي المعرفة وأولي -(30)
 معروف, الرايب األصفهانى: أبو القاسم الحسين بن محمد ال309,ص1األفهام,ج

ى : األولهـ(, محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبل اء, الابعة502)المتوفى: 

, الرافعي: 362,ص2هـ(,ج 1420-بيروت) –,شركة دار األرقم بن أبي األرقم 
مصافى صادا بن عبد الرزاا بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر )المتوفى: 

--كتب العلمية,)بالمهـ(, وحي القلم, الابعة: األولى ,دار ال1356

ن   اب, نالب رليس الجامعة اإلسالمية, من أعالم المحدثين الحاف65,ص3م(,ج2000
 ان رم - السلة الثاملة -حجر العسقالني ,مجلة الجامعة اإلسالمية ,العدد الثاني 

 www.islamspirit.comم, إعداد موقع روح اإلسالم,) 1975سبتمبر  -هـ 1395

 .72,ص12(ج
 .4,ص1شعراء اللصرانية, جشيخو, -(31)

, القلموني :محمد رشيد بن علي رضا بن 159,ص5السيوطي, الدر الملثور,ج-(32)

محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن ملال علي خليفة د الب دادي 
ة هـ( , وييرا من كتاب المجلة, مجل1354األصلدالحسيلي اللسب , )المتوفى: 

ي ,الشحود: علي بن نايف ,موسوعة البحو 265,ص12مجلدا(,ج 35الملار )كاملة 

 واليحوالمقاالت العلمية, جمع وإعداد علي بن نايف,الباح  في القرآن والسلة, 
 .1خمسة آالف وتسعمالة مقال وبح ,ص

., ابن َمْلدَا: أبو عبد   محمد بن 244,ص4ابن عبد ربه  , العقد الفريد,ج-(33)

وقدم  هـ(, معرفة الصحابة , حققه395ى: إسحاا بن محمد بن يحيى العبدي )المتوف
له وعلق عليه:عامر حسن صبري, الابعة: األولىد مابوعات جامعة اإلمارات 

ل بن , ابن كثير: أبو الفداء إسماعي375,ص1م(,ج 2005 -العربية المتحدة,)بالم

يقق: علي هـ(, البداية واللهاية, تح774عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 
 .364,ص5م(,ج 1988-, الابعة: األولى, دار إحياء التراي العربي,)بالمشيري

ا (,وقعة صفين ,تحقيق وشرح:  212الملقرى: نصر بن مكاحم ) المتوفى سلة -(34)

عبد السالم محمد هارون الابعة الثانية , المؤسسة العربية الحديثة للابع واللشر 
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ي: مح97,ص1هـ(,ج 1382-والتوزيع,)بالم مد بن أبي بكر بن عبد   بن , البُّرِ

هـ(,الجوهرة في نسب اللبي 645موسى األنصاري التِّلمساني )المتوفى: بعد 

وأصحابه العشرة, نقحها وعلق عليها, محمد التونجيد الابعة: األولىد دار الرفاعي 
, ابن َحِديدة : محمد 187,ص1م(,ج 1983 -الرياض) –لللشر والاباعة والتوزيع 

( بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن األنصاريد أبو عبد  د )أو عبد  

هـ(, المصباح الم ي في كتاب اللبي األمي ورسله إلى 783جمال الدين   )المتوفى: 
 –ملوك األرض من عربي وعجمي ,تحيقق: محمد عظيم الدين, عالم الكتب 

حمد بن موسى , الخكاعي: أبو الحسن علي بن محمد بن أ82,ص1بالت(,ج-)بيروت
هـ(, تخريج الدالالت السمعية على 789ابن مسعودد ابن ذي الوزارتيند )المتوفى: 

ما كان في عهد رسول   من الحرف والصلالع والعماالت الشرعية, تحيقق,إحسان 

, 178,ص1هـ(,ج 1419-بيروت) –عباس, الابعة: الثانيةد دار ال رب اإلسالمي 
هـ(, : سبل الهدى والرشادد في 942)المتوفى:  الصالحي: محمد بن يوسف الشامي

سيرة خير العبادد وذكر ف الله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ 

والمعاد,تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودد الشيخ علي محمد معوض, 
, 379,ص11م(,ج 1993  -الابعة: األولىد دار الكتب العلمية,) بيروت 

ي: أبو الحسن عبيد   بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان   بن المباركفور

هـ(, مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, 1414حسام الدين الرحماني )المتوفى: 
 -بلارس) –الجامعة السلفية  -الابعة: الثالثة,  إدارة البحوي العلمية والدعوة واإلفتاء 

 .400,ص7م(,ج 1984-الهلد

بور قريقسيا: مدية نكهه ذات نعمة وسوادها دالم الخ رة , تقع على الخا)**( 
رة كثي يربي الفرات,وقيل هي مديلة شرقي الفرات والخابور,  ولها بساتين واشجار

وزروع نكهه, يلظر, االصاخري: أبو اسحاا إبراهيم بن محمد الفارسي د 

-ار صادرد )بيروتهـ(, المسال  والممال ,د346المعروف بالكرخي )المتوفى: 
ى: , ابن حوقل: أبو القاسم محمد الب دادي الموصليد )المتوف77,ص1م(,ج 2004

 1938 -هـ(, صورة األرض ,دار صادرد أفست ليدند )بيروت367بعد 

 رب هـ(, حدود العالم من المشرا إلى الم372, مجهول: )توفي: بعد 327,ص1م(,ج
للشرد ية ليوسف الهادي, الدار الثقاف ,محقق ومترجم الكتاب )عن الفارسية( : السيد

توفى: , العكيكي: الحسن بن أحمد المهلبي )الم162,ص1هـ(,ج 1423-القاهرة,)بالم

 شيه:هـ(, الكتاب العكيكي أو المسال  والممال  ,جمعه وعلق عليه ووضع حوا380
 .113,ص1تيسير خلف,ج

رح مشكاة ,المباركفوري:مرعاة المفاتيح ش117,ص3ابن حجر,االصابة,ج-(35)

 حليلية, الدليمي, أكرم عبد خليفة حمد, جمع القرآن )دراسة ت400, ص7المصابيح,ج
د  دادجامعة ب -لمروياته(, )أصل الكتاب رسالة علميةد بكلية العلوم اإلسالمية 

 لكتبأشرف عليها الدكتور عمر محمود حسين السامرالي(, الابعة: األولىد دار ا

 .50ص,1م(,ج2006-)بيروت –العلمية 
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 50,ص1,الدليمي, جمع القرآن,ج117,ص3ابن حجر, االصابة,ج-(36)

, الحيدر آبادي: محمد حميد   الهلدي 126,ص15جواد علي, المفصل,ج-(37)

راشدة, هـ(, مجموعة الوثالق السياسية للعهد اللبوي والخالفة ال1424)المتوفى: 
 .2,ص1ا(,ج1407 -)بيروت –الابعة: السادسة, دار اللفالس 

هـ(د تخريج أحادي  إحياء علوم الدين ,استِخَراج: أبي عبد َّللاه  806الِعراقي : ) -(38)

 1987 -ضلرياا) –َمحُمود بِن ُمَحّمد الَحدّاد , الابعة: األولىد دار العاصمة لللشر 
 .642,ص2,ابن حجر, االصابة,ج5,2220م(,ج

ن محمد بن , الماوردي: أبو الحسن علي ب97,ص1الملقري: وقعة صفين,ج-(39)
قه فهـ(, : الحاوي الكبير في 450محمد بن حبيب البصري الب داديد )المتوفى: 

 م هب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المكني,تحيقق: الشيخ علي محمد معوض

  -ت بيروالشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الابعة: األولىد دار الكتب العلميةد ) -
 .911,ص2م(,ج 1999

 .911,ص2, الماوردي, الحاوي الكبير,ج97,ص1قعة صفين,جالملقري: و-(40)

بابن البَاِذش: أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصاري ال رناطيد أبو -(41)
-ي,)بالمهـ(, اإلقلاع في القراءات السبع, دار الصحابة للترا540جعفرد)المتوفى: 

ن ثمان ب, ال هبي: شمس الدين أبو عبد   محمد بن أحمد بن ع38,ص1بالت(,ج

, الابعة: هـ(, معرفة القراء الكبار على الابقات واألعصار748قَاْيماز )المتوفى: 
,الاويل: السيد رزا 112,ص1م(,ج1997 -األولى, دار الكتب العلمية,)بالم

هـ(, مدخل في علوم القراءات, الابعة: األولى, المكتبة 1419)المتوفى: 

 .86,ص1م(,ج1985 -الفيصلية)بالم
ة, لكوف: هو ابو بكر بن ابي اللجود,بن بهدلة االسدي ,من اجل مقريء ا)***(عاصم

ة, سادسقدم البصرة فأقرأهم , وكان صاحب سلة وقراءة , ثقة رأسا بالقران, من ال

 هيم بنا(, يلظر: البخاري: أبو عبد   محمد بن إسماعيل بن إبرا128توفي سلة)
)مابوع خاأ باسم التاريخ هـ(, التاريخ األوسط 256الم يرة د )المتوفى: 

ار بة دالص ير(,المحقق: محمود إبراهيم زايد, الابعة: األولىد دار الوعي , مكت

,  مسلم : أبو الحسن بن 9,ص2(,ج1977 – 1397-)حلب , القاهرة  –التراي 
بد عهـ(, الكلى واألسماء,المحقق: 261الحجاج القشيري الليسابوري )المتوفى: 

عة قري, الابعة: األولىد عمادة البح  العلمي بالجامالرحيم محمد أحمد القش

حمد بن , العجلى: أبو الحسن أ116, ص1م(,ج1984اإلسالميةد)المديلة الملورة ــــ
لعلم اهـ(, معرفة الثقات من رجال أهل 261عبد   بن صالح الكوفى )المتوفى: 

 ظيمعبد الع والحدي  ومن ال عفاء وذكر م اهبهم وأخبارهم,المحقق: عبد العليم

بن َمْلُجويَه: (, ا1985   -)المديلة الملورة  –البستوي, الابعة: األولىد مكتبة الدار 
جال هـ(, ر428المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيمد )المتوفى: 

-روتبي) –صحيح مسلم ,تحيقق: عبد   الليثي, الابعة: األولىد دار المعرفة 

 .95,ص2(,ج1407
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ة د سل*(االعمش:هو ابو محمد سليمان بن مهران االسدي, مولى بلي كاهل , ول)***

ا(, وكان يلكل في بلي عوف من بلي سعد,وكان صاحب قرأن وفرالض وعلم 61)

ن سعد: ا( ,يلظر: اب147ا(,وقيل سلة)148بالحدي ,عدادة من اهل الكوفة,توفي سلة)
وفى: المت)ءد البصريد الب دادي أبو عبد   محمد بن سعد بن مليع الهاشمي بالوال

 –ر هـ(, الابقات الكبرى, المحقق: إحسان عباس, الابعة: األولىد دار صاد230

, ابن خياط: أبو عمرو خليفة الشيباني العصفري 331,ص6م(,ج 1968-)بيروت
ن بهـ(, طبقات خليفة بن خياط,رواية: أبي عمران موسى 240البصري )المتوفى: 

 كار,زري د محمد بن أحمد بن محمد األزدي , المحقق: سهيل زكريا بن يحيى التست
بو أ, البخاري : 278,ص1م(,ج 1993-دار الفكر للاباعة واللشر والتوزيع,)بالم

 يم زايدهـ (د التاريخ الص ير,تحقيق, محمود ابراه256عبد   محمد بن إسماعيل)

, 85,ص2جبالت(, -فهرس أحاديثه : يوسف المرعشي, دار المعرفة ,)بيروت
التاريخ  هـ(,256البخاري: أبو عبد   محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الم يرة)

 ,37,ص4بالت(,ج-الكبير, دالرة المعارف العثمانيةد حيدر آبادر,) الدكن

, الاويل, مدخل في علوم 38,ص1بابن البَاِذش, اإلقلاع في القراءات السبع,ج-(42)
 .86,ص1القراءات, الابعة: األولى,  ج

هـ,(, اإلي اح في  500األَْندََرابِّي: ألَْحَمدَ بِن أَبي ُعَمَر )ت بعد -(43)

 القراءات,دراسة و تحقيق: ملى عدنان يلي
انم ير : الى مجلس كلية التربية للبلات في جامعة تكريت, بإشراف األُستاذ الدكتو

 قدُّوري حمد,

لقراءات ش, اإلقلاع في ا,ابن البَاذِ 429,ص1مـ,ج 2002هـ تموز  1423ربيع الثاني 
ر: عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيمد الشافعي38,ص1السبع,ج توفى: )الم ,ابن السهاله

وز, د عكهـ(, طبقات القراء السبعة وذكر ملاقبهم وقراءاتهم,المحقق: أحمد محم782

 .92,ص1م(,ج 2003 -)صيدا بيروت –الابعة: األولىد المكتبة العصرية 
 عبد   شهاب الدين ياقوت بن عبد   الرومي )المتوفى:الحموي: أبو -(44)

 باس,عهـ(,معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب, المحقق: إحسان 626

قراء م(,,ال هبي,معرفة ال 1993 -الابعة: األولىد دار ال رب اإلسالميد)بيروت
 .112, ص1الكبار على الابقات واألعصار,ج

ر,طبقات القراء 67,ص1اإلقلاع في القراءات السبع,جابن البَاِذش, -(45) ,ابن السهاله

 .92,ص1السبعة وذكر ملاقبهم وقراءاتهم  ,ج
هـ(, جامع المسانيد, دار الكتب  665الخوارزمي: أبو المؤيد محمد بن محمد )-(46)

ن أحمد , ال هبي: أبو عبد   شمس الدين محمد ب538,ص18بالت(,ج-العلمية,)بالم

هير َواألعالم, هـ(, تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشا748ن بن قَاْيماز )المتوفى: بن عثما
-الممي)بالمحقق: الدكتور بشار عّواد معروف , الابعة: األولى ,دار ال رب اإلسال

 .581,ص2م(,ج 2003



 

هـ  1439الثاني  جمادي األولى   ( العدد25المجلد )                                   

 م 2018شباط 

 

 

مجلة جامعة 

 تكريت

 ةللعلوم الإنساني

28 

                                                                                                                                       

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الب داديد -(47)

–القاهرة ) –حكام السلاانية, دار الحدي  هـ(, األ450)المتوفى: 

, الحجوي: محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الثعالبي 140,ص1بالت(,ج
مي, هـ(,الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسال1376الجعفري الفاسي )المتوفى: 

 .85,ص2م(,ج1995  -بيروت-الابعة: األولى ,دار الكتب العلمية 

, الفيروزآبادى,بصاءلر ذوي 1095,ص1موس المحيط,جالفيروزآبادى, القا-(48)
, صفوت: أحمد زكي, جمهرة خاب العرب 487,ص2التمييك في لاالف  العكيك,ج

 .56,ص1بالت(,ج -في عصور العربية الكاهرة, المكتبة العلمية ,)بيروت
 الارطوشي: أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري المالكي )المتوفى:-(49)

)مصر  –اج الملوك, من أوالل المابوعات العربية هـ(, سر520

, الشحود:علي بن نايف, المفصل في شرح آية الوالء 62,ص1م(,ج1872
 .79,ص1والبراء,ج

, الهيتمي: 72,ص2الفيروزآبادى,بصاءلر ذوي التمييك في لاالف العكيك,ج-(50)

بو أد أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي األنصاريد شهاب الدين شيخ اإلسالم
-كر ,)بالمهـ(, الفتاوى الحديثية, المحقق: ال يوجد, دار الف974العباس )المتوفى: 

, الشحود:علي بن نايف, المفصل في شرح آية الوالء 618,ص1بالت(,ج

 .78,ص1والبراء,ج
 (.79)سورة االنبياء/ االية -(51)

ناصر , آل سعدي: أبو عبد  د عبد الرحمن بن 454,ص2ابن حجر,االصابة,ج-(52)

ي خالصة هـ(, تيسير اللايف الملان ف1376بن عبد   بن ناصر بن حمد )المتوفى: 
عوة تفسير القرآن, الابعة: األولىد  وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والد

عبد :, القماش 432,ص1هـ(,ج1422-المملكة العربية السعودية, )بالم -واإلرشاد 

 .97,ص1بالت(,ج-ر,)بالمالرحمن بن محمد, جامع لاالف التفسي
رواية يحيى   -هـ(] موطأ مال   179األصبحي: مال  بن أنس أبو عبد , )-(53)

-ر)مص –الليثي [, تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي,دار إحياء التراي العربي 

,ابن وهب : أبو محمد عبد   بن مسلم القرشي 1435,ص5بالت(,ج
ر قيق, مصافى حسن حسين أبو الخير, داا(, الجامع في الحدي , تح197المصري)

 بن , ابن أبي شيبةد: أبو بكر عبد  433,ص1م(,ج1996-ابن الجوزي )السعودية

بن أبي هـ(, األدب ال235محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 
 -ان بلل) – شيبة,المحقق:محمد رضا القهوجي, الابعة: األولى, دار البشالر اإلسالمية

 ,البخاريد أبو عبد  : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن163,ص1م(,ج1999

لتاريخ هـ(, تخريج األحادي  المرفوعة المسلدة في كتاب ا256الم يرة )المتوفى: 
 لرشدد)اتبة الكبير للبخاري,اعداد محمد بن عبد الكريم بن عبيد, الابعة: األولىد مك

 .163,ص1م(,ح 1999 -الرياض
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, ابي داود, 1435,ص5رواية يحيى الليثي [,ج  -ألصبحي ] موطأ مال  ا-(54)

ِجسْ  ََ  تانيسليمان بن األشع  بن إسحاا بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الّسِ

المكتبة هـ(, سلن أبي داود ,المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد,275)المتوفى: 
 .302, ص4بالت(,ج-بيروت) –العصريةد صيدا 

, ابن 784,ص2روزآبادى,بصاءلر ذوي التمييك في لاالف العكيك,جالفي-(55)

 حسليالوزيرد أبو عبد   محمد بن إبراهيم بن علي بن المرت ى بن المف ل ال
ي ال ب هـ(, العواصم والقواصم ف840القاسمي عك الديند من آل الوزير )المتوفى: 

عليه: شعيب  عن سلة أبي القاسم, حققه وضبط نصهد وخرج أحاديثهد وعلّق
 -ت بيرواألرنؤوط, الابعة: الثالثةد مؤسسة الرسالة للاباعة واللشر والتوزيعد )

 .463,ص4م(,ج 1994

ابن حكم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري -(56)
 اكر,قدمشهـ(, اإلحكام في أصول األحكام, المحقق: الشيخ أحمد محمد 456)المتوفى: 

 ,196,ص1بالت(,ج-عباس, دار اآلفاا الجديدةد) بيروتله:إحسان 

 .47ص,1م(,ج2006البرزنجي: فاروا, المعاني السبعة في ألفاه القرآن,)ب داد ـ 
 (.78)سورة االنبياء/االية -(57)

الحاكم الليسابوري: أبو عبد   محمد بن عبد   بن محمد بن حمدويه بن نُعيم -(58)

رك على هـ(, المستد405معروف بابن البيع )المتوفى: بن الحكم ال بي الاهماني ال
) –مية الصحيحين,تحقيق: مصافى عبد القادر عاا, الابعة: األولىددار الكتب العل

, الشحود: علي بن نايف, : جمع وإعداد, دروٌس 710,ص3(,ج1990 –بيروت 

 .13,ص1بالت(,ج-وعبٌر مَن الهجرةِ اللهبويهِة,)بالم
هـ(, : تفسير سورة الحجرات,مصدر 1420محمد )المتوفى : سالم : عاية بن -(59)

الكتاب: دروس صوتية قام بتفري ها موقع الشبكة 

, الخايب :السيد 4,ص5بالت(,ج-)بالم http://www.islamweb.netاإلسالمية
ار الفكر اإلسالمي عبد الحميد, تفسير الخايب المكي, الابعة الثانية, ماابع د

 .45,ص1م(,ج1957 -,)دمشق

 
ابن رجب: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسند الَسالميد -(60)

(, تفسير الفاتحة البن رجب,تحقيق 795الب داديد ثم الدمشقيد الحلبلي المتوفى سلة )

: سامي محمد جاد  , الموسوعة العربية العالمية 
http://www.mawsoah.net22,ص1,ج. 

 هـ(, تفسير الفاتحة والبقرة,1421العثيمين: محمد بن صالح بن محمد )المتوفى: -(61)

 1423-الابعة: األولىد دار ابن الجوزيد المملكة العربية السعودية,)بالم
 .358,ص1فسير,ج,القماش, :عبد الرحمن بن محمد جامع لاالف الت79,ص3هـ(,ج

هـ(, الكشف 427الثعلبي: أبو إسحاا أحمد بن محمد بن إبراهيم د )المتوفى: -(62)

 والبيان عن تفسير القرآن

http://www.islamweb.net/
http://www.mawsoah.net,ج1,ص22
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يد) لعربا,تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور, الابعة: األولى, دار إحياء التراي 

ية ال, الحمد : محمد بن إبراهيم بن أحمد ,شرح الت179,ص1م(,ج 2002 -بيروت   

,الجليل: عبد العكيك بن ناصر, وهلل األسماء 168,ص1في القدر,ج
 .223,ص1الحسلى,ج

 (.1)سورة هود/االية -(63)

 
الرحيبانى: مصافى بن سعد بن عبدا السيوطي شهرةد مولدا ثم الدمشقي -(64)

لابعة: هـ(, ماالب أولي اللهى في شرح ياية الملتهى,ا ا1243الحلبلي )المتوفى: 
محمود  , الملياوي: أبو المل ر545,ص6م(,ج1994 -ب اإلسالمي,)بالمالثانيةد لمكت

شرح مختصر األصول من علم  -بن محمد بن مصافى بن عبد اللايف, التمهيد 

 .6,ص1م(,ج 2011 -األصول, الابعة: األولىد المكتبة الشاملةد مصر,)بالم 
 (.90)سورة اللحل/االية -(65)

, السلمان ,االنوار 596,ص4,جابن كثير , تفسير القران العظيم-(66)

 .377,ص1الساطعات,ج
مرسي: محمد ملير, التربية اإلسالمية أصولها وتاورها في البالد العربية, عالم -(67)

, يالجن, مقداد محمد علي, علم األخالا 139,ص1م(,ج2005 -الكتب,)بالم

 -)الرياض –اإلسالمية, الابعة: األولى ,دار عالم الكتب للاباعة واللشر 
 .56,ص1م(,ج1992

ابن أبي الدنيا: أبو بكر عبد   بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الب دادي -(68)

عاا,  هـ(, إصالح المال,المحقق: محمد عبد القادر281األموي القرشي )المتوفى: 
   -بيروت  -الابعة: األولىد  مؤسسة الكتب الثقافية 

بن الحسن بن حيدر العدوي , الصاياني: الحسن بن محمد 41,ص1م(,ج1993  

-هـ(,)بالم650( الحلفي رضي الدين, )المتوفى: 1العمري الصاياني )
 .20,ص1بالت(,ج

ابن حبيب محمد بن أمية بن عمرو الهاشميد بالوالءد أبو جعفر الب دادي -(69)

-وتةد) بيرهـ(, المحبر,تحقيق: إيلكة ليختن شتيتر,دار اآلفاا الجديد245)المتوفى: 
عفر ج, ابن حبيب محمد بن أمية بن عمرو الهاشميد بالوالءد أبو 337,ص1بالت(,ج

د فاروا هـ(, الملمق في أخبار قريش, المحقق: خورشيد أحم245الب دادي )المتوفى: 

 .126,ص1م(,ج 1985 -, الابعة: األولىد عالم الكتبد )بيروت 
بالمديلة الجامعة اإلسالمية بالمديلة اللبوية, مجلة الجامعة اإلسالمية -(70)

اللبوية,موقع الجامعة على اإلنترنت ,أعدا للشاملة: أسامة بن 

 .466,ص11الكهراء,العدد
 .466,ص11المصدر نفسة, العدد-(71)

ابن أبي الدنيا: أبو بكر عبد   بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الب دادي -(72)

ادر أحمد عاا, هـ(, الحلم,المحقق: محمد عبد الق281األموي القرشي )المتوفى: 
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, عفيفي: 29,ص1(,ج1413-بيروت) –الابعة: األولىد مؤسسة الكتب الثقافية 

-محمد بن احمد سيد احمد, سيرة حياة الشيخ عبد الرزاا عفيفي,)بالم

 .308,ص1بالت(,ج
ابن حيان  أبو محمد عبد   بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف -(73)

وي, تحقيق : هـ(,كتاب األمثال في الحدي  اللب369متوفى : بأبِي الشيخ األصبهاني )ال

-لهلدا) بومباي -د.عبدالعلي عبدالحميد حامد, الابعة الثانية دالدار السلفية  
بن  ,الخايب الب دادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد417,ص1م(,ج1987

لمان بن حسن آل سهـ(, تالي تلخيص المتشابه,المحقق: مشهور 463مهدي )المتوفى: 
ا( 1417-الرياض)    –, أحمد الشقيرات, الابعة: األولىددار الصميعي 

 .353,ص1,ج

 (.29)سورة االسراء/ االية -(74)
 (.3-1)سورة العصر/االية -(75)

 (.37)سورة الشورى/االية-(76)

 (.237)سورة البقرة/ االية -(77)
 (.72)سورة الفرقان/ االية -(78)

 (.199ية )سورة االعراف/اال-(79)

 (.126)سورة اللحل/االية-(80)
القرطبي: أبو عبد   محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخكرجي -(81)

ألوهام هـ(, اإلعالم بما في دين اللصارى من الفساد وا671شمس الدين )المتوفى: 

) – وإههار محاسن اإلسالم, المحقق: د. أحمد حجازي السقا,دار التراي العربي
: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد 453, ص 1بالت(,ج-لقاهرةا يُّ   ,اآلُجّرِ

 .413,ص4هـ(, الشريعة لآلجري,ج360الب دادي )المتوفى : 

هـ(, الكشاف عن 538الكمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي)-(82)
ار دي,دحقالق التلكيل وعيون األقاويل في وجوا التأويل تحقيق: عبد الرزاا المه

 ,العاني عبد القادر بن ماّل 230,ص4بالت(,ج-بيروت) –إحياء التراي العربي 

ألولىد  هـ(, بيان المعاني, الابعة: ا1398حويش السيد محمود آل يازي )المتوفى: 
 .55,ص4م(,ج 1965 -دمشق ) –مابعة الترقي 

 (.40)سورة الشورى/االية -(83)

 (.40)سورة الشورى/االية -(84)
 (.199االعراف/االية )سورة -(85)

الابري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يكيد بن كثير بن يالب اآلمليد -(86)

هـ(, جامع البيان في تأويل القرآن, المحقق: أحمد محمد شاكر, 310)المتوفى: 
,السمعاني: أبو 155,ص20م(,ج 2000 -الابعة: األولىد مؤسسة الرسالة,)بالم 

لجبار ابن أحمد المروزى التميمي الحلفي ثم المظفرد ملصور بن محمد بن عبد ا
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هـ(, : تفسير القرآن,المحقق: ياسر بن إبراهيم ويليم بن 489الشافعي )المتوفى: 

 .104,ص2م(,ج1997-د دار الوطند) الرياض1عباس بن يليم, ط

 1127الخلوتي: إسماعيل حقي بن مصافى اإلستانبولي الحلفي )توفي عام -(87)
, 26,ص3بالت(,ج-ن, دار إحياء التراي العربى)بالمهـ(, تفسير روح البيا

سة درا الباتلي:أحمد بن عبد , ف ل إعراب القرآن الكريم في السلة اللبوية ـ

 .1,70موضوعية,كلية أصول الدين ,)الرياض ـ  بالت(,ج
ابن المعتك: أبو العباسد عبد   بن محمد المعتك باهلل ابن المتوكل ابن المعتصم -(88)

ى ,دار هـ(, البديع في البديع, الابعة األول296لرشيد العباسي )المتوفى: ابن ا
, الجرجاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد 145, ص1م(,ج1990 - -الجيل)بالم

في علم  هـ(, داللل اإلعجاز471الرحمن بن محمد الفارسي األصلد الدار )المتوفى: 

 مدنيبعة: الثالثة ,مابعة الالمعاني, المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر, الا
 .339,ص1م(,ج1992 -بالقاهرة

, محمد رشيد بن علي 410,ص1الجرجاني ,داللل اإلعجاز في علم المعاني,ج-(89)

 .418,ص6هـ( ,وييرا من كتاب المجلة,,مجلة الملار ,العدد1354رضا )المتوفى: 
بو بكر ,الخايب الب دادي أ417,ص1ابن حيان,االمثال في الحدي  اللبوي,ج-(90)

ه في هـ(, تلخيص المتشاب463أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )المتوفى: 

للشرد ة واالرسم, تحقيق: ُسكيلة الشهابي, الابعة: األولىد طالس للدراسات والترجم
 .353,ص1م(,ج 1985-)دمشق

 ابن أبي الدنيا: أبو بكر عبد   بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الب دادي-(91)

عبد  هـ(, القلاعة والتعفف,دراسة وتحقيق: مصافى281األموي القرشي )المتوفى: 
 .59,ص1م(,ج 1993 -القادر عاا, الابعة: األولىد مؤسسة الكتب الثقافيةد بيروت 

 .59,ص1المصدر نفسة, ج-(92)

 (.74)سورة االنفال/االية -(93)
 (.40) سورة اللور/االية -(94)

رحمن عبد   بن المبارك بن واضح الحلظليد التركي ابن المبارك: أبو عبد ال-(95)

عَْيُم ا َرَوااُ نُ مَ »هـ(, الكهد والرقالق البن المبارك )يليه 181ثم المْروزي )المتوفى: 
اٍد فِي نُْسَختِِه َزالِدًا َعلَى َما َرَوااُ اْلَمْرَوزِ  ْهدِ ِن اْلُمبَاِن ابْ عَ يُّ ْبُن َحمه « َرِك فِي ِكتَاِب الكُّ

, 32,ص2بالت(,ج-بيروت) –لمحقق: حبيب الرحمن األعظمي,دار الكتب العلمية (,ا

واهر هـ(, الج875الثعالبي: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف )المتوفى: 
مد الحسان في تفسير القرآن, ,المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أح

 1418 -العربي,)بيروت عبد الموجود,, الابعة: األولى ,دار إحياء التراي

 .179,ص5هـ(,ج
هـ( المقصد األسلى 505ال كالي: أبو حامد محمد بن محمد الاوسي )المتوفى: -(96)

في شرح معاني أسماء   الحسلى, المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي, الابعة: 

, محمود عبد الرازا, 121,ص1(,ج1987 –قبرص ) –األولىد الجفان والجابي 
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فى , )) أول دراسة علمية فى األصول القرآنية للمصالح الصوفي (( المعجم الصو

اعداد األستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة المل  خالد ـ قسم العقيدة 

والم اهب المعاصرة,وهو رسالة دكتوراا ملحت مرتبة الشرف األولى من كلية دار 
 .136,ص12بالت(,ج-العلوم جامعة القاهرة,)بالم

السفاريلي: شمس الديند أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحلبلي )المتوفى: -(97)

ي ف ية هـ(, لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة الم1188
 1982 -)دمشق –عقد الفرقة المرضية, الابعة: الثانية ,مؤسسة الخافقين ومكتبتها 

كريم, رسالل عن اللورسية,جامعة ابن , عكيوي: الدكتور عبد ال385,ص2م(,ج
 .167,ص14بالت(,ج-) ايادير الم رب-زهر

السفاريلي, لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة الم ية -(98)

بن  ,الحازمي,: أبو عبد  د أحمد بن عمر385,ص2في عقد الفرقة المرضية,  ج
-ري ها موقع الشيخ,)بالممساعد ,شرح الرحبية, دروس صوتية قام بتف

 .19,ص20بالت(,ج

هـ(, 528األبشيهي :شهاب الدين محمد بن أحمد بن ملصور أبو الفتح )المتوفى: -(99)
 1419-)بيروت –: المستارف في كل فن مستارف, الابعة: األولىد عالم الكتب 

ك , ابن عابدين :)عالء الدين( محمد أمين بن عمر بن عبد العكي168,ص1هـ(,ج

-هـ (,), تكملة حاشية رد المحتار,)بالم 1252ن الدمشقي: ) عابدي
 .422,ص8بالت(,ج

 

ابن حلبل :أبو عبد   أحمد بن محمد بن حلبل بن هالل بن أسد الشيباني -(100)
, هـ(, العلل ومعرفة الرجال,المحقق: وصي   بن محمد عباس241)المتوفى: 

م في تاريخ (,ج, ابن الجوزي, الملتظم 2001-الابعة: الثانيةد دار الخاني ,) الرياض

 .372,ص2األمم والملوك,ج
 (.36) سورة اللساء/االية -(101)

 (.31)سورة ال عمران/ االية -(102)

العجيلي: عبد الهادي ]هادي[ بن محمد بن عبد الهادي ]هادي[ بن بكري بن -(103)
جريد تهـ(, تحقيق ال13محمد بن مهدي بن موسى بن جعثم بن عجيل )( )المتوفى: ا 

واء في شرح كتاب التوحيد,المحقق: حسن بن علي العواجي, الابعة: األولىد  أض

تيبي, ,األشقر: عمر بن سليمان بن عبد   الع44,ص1م(,ج1999-السلفد) الرياض 
 1995 -نالقيامة الكبرى, الابعة: السادسةد دار اللفالس لللشر والتوزيعد )األرد

 .148,ص1م(,ج

عبد  د محمد بن إبراهيم بن سعد   بن جماعة الكلاني ا بن جماعة: أبو -(104)
هـ(, : إي اح الدليل في قاع حجج أهل 733الحموي الشافعيد بدر الدين )المتوفى: 

التعايل,المحقق: وهبي سليمان ياوجي األلباني, الابعة: األولىد دار السالم للاباعة 

لي: شمس الديند محمد ,الخايب الشربي192,ص1م(,ج1990-)بالم -مصر -واللشر 
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هـ( السراج الملير في اإلعانة على معرفة بعض 977بن أحمد الشافعي )المتوفى: 

 1285-القاهرة) –معاني كالم ربلا الحكيم الخبير,مابعة بوالا )األميرية( 

 ,302,ص1هـ(,ج
الحكيم: محمد بن علي بن الحسن بن بشرد أبو عبد  د الترم ي )المتوفى: -(105)

 : عبد(, نوادر األصول في أحادي  الرسول صلى   عليه وسلم,المحققهـ320نحو 

 216,ص2بالت(,ج-بيروت) –الرحمن عميرة, دار الجيل 
 .334,ص5السيوطي, الدر الملثور,ج 

.: القرطبي,  أبو عبد 327,ص10الثعلبي, الكشف والبيان عن تفسير القرآن,ج-(106)
: توفىاري الخكرجي شمس الدين )الم  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنص

) كتبدهـ(, الجامع ألحكام القرآن,المحقق: هشام سمير البخاري,دار عالم ال 671

 .239,ص20م(,ج 2003-الرياض 
, القرطبي, الجامع 327,ص10الثعلبي, الكشف والبيان عن تفسير القرآن,ج-(107)

 239,ص20ألحكام القرآن, ج

, 27,ص9صم في ال ب عن سلة أبي القاسم,ج: ابن الوزير, العواصم والقوا-(108)
لم هـ(, معارج القبول بشرح س1377الحكمي: حاف  بن أحمد بن علي )المتوفى : 

 لى دالوصول إلى علم األصول ,المحقق : عمر بن محمود أبو عمر, الابعة : األو

 .565,ص2م(,ج 1990-الدمام) –دار ابن القيم 
 (.48)سورة اللساء/االية -(109)

 .6ة الحجرات /االية ()سور-(110)

 (.12)سورة الحجرات/االية  -(111)
 (.11-10)سورة القلم/االية -(112)

الحكمي: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول -(113)

في  حميد,سليمان :بن عبد   بن محمد بن عبد الوهاب, تيسير العكيك ال564,ص2,ج
 .1,344بالت(,ج-ياض)الر –شرح كتاب التوحيد,مكتبة الرياض الحديثة 

 (.102)سورة البقرة/االية -(114)

 .564,ص2الحكمي: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول ,ج-(115)
,ابي زهرة: محمد بن أحمد بن مصافى 17,ص3ابن عبد ربة ,العقد الفريد,ج-(116)

-هـ(, زهرة التفاسير,دار الفكر العربي,)بالم1394بن أحمد )المتوفى: 

 .1289,ص2بالت(,ج
(الواحدي: )أبو الحسن(, ,علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديد 117)

-هـ(,كتاب الكافي )عرض ونقد(,)بالم 468 - 000الليسابوريد الشافعي )

, الخولي: ملهاج البراعة في شرح نهج البالية 359,ص5بالت(,ج
 .330,ص11الراف ي,ج

جامع في ,ابن وهب, ال130,ص1(ابن المبارك, الكهد والرقالق,ج118)

 .416,ص1الحدي ,ج
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,ابن وهب, الجامع في 208,ص1(ابن المبارك, الكهد والرقالق,ج119)

 .507,ص1الحدي ,ج

, أبي داود: سليمان بن داود بن الجارود الايالسي 1360,ص5( مال  , الوطأ,ج120)
د هـ(, مسلد أبي داود الايالسي,المحقق:  محمد بن عب204البصرى )المتوفى: 

 106,ص4م(,ج 1999 -)مصر  –ابعة: األولىد  دار هجر المحسن التركي, ال

هـ(, روح 1270(األلوسي: شهاب الدين محمود بن عبد   الحسيلي )المتوفى: 121)
ية, ي عاالمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني,المحقق: علي عبد البار

د بن لي: أحم,الحسي29,ص8هـ(,ج 1415-الابعة: األولىد دار الكتب العلمية,بيروت
ه مي ي نكعلي بن ثابت الرفاعي, البرهان المؤيد, الابعة األواىد تحقيق: عبد ال ل

 .207,ص1(,ج1408-دار الكتاب اللفيس,)بيروت

, الصاوي: أبو العباس أحمد بن محمد 207,ص1(الحسيلي,البرهان المؤيد,ج122)
د حه: محمهـ( د بل ة السال  ألقرب المسال , تحقيق ضباه وصح 1241الخلوتي )

 ,7,ص1م(,ج1995 -عبد السالم شاهين,دار الكتب العلمية,)بيروت

(ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجد أبو عبد  د شمس الدين المقدسي 123)
هـ(,اآلداب الشرعية والملح 763الراميلى ثم الصالحي الحلبلي )المتوفى:

 .79,ص1مفصل,ج,الشحود, ال560,ص3بالت(,ج-المرعية,عالم الكتب,)بالم

, الشحود, 560,ص3(ابن مفلح, اآلداب الشرعية والملح المرعية, ج124)
 .79,ص1المفصل,ج

, مرت ى: محمد بن محمد بن الحسيلي الكبيدي, 80,ص1(الشحود, المفصل,ج125)

 -يروتاتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين,مؤسسة التاريخ العربيد) ب
 .33,ص8م(,ج1994

هـ(, قوت 386بو طالب: محمد بن علي بن عاية المكي )المتوفى: (الحارثي: أ126)

د.  القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد, المحقق:
 2005  -عاصم إبراهيم الكيالي,د الابعة: الثانيةد ار الكتب العلمية  ,)بيروت

ة مواقف , الم راوي, أبو سهل محمد بن عبد الرحمن ,موسوع369,ص2م(,ج

شر للل السلف في العقيدة والملهج والتربية, الابعة: األولى,المكتبة اإلسالمية
 .172,ص1بالت(,ج  -والتوزيعد القاهرة 

(أبو زيد: بكر بن عبد   بن محمد بن عبد   بن بكر بن عثمان بن يحيى بن 127)

لفاه, ي األهـ(, : معجم الملاهي اللفظية وفوالد ف1429ييهب بن محمد )المتوفى: 
 1996-الابعة الثالثةد دار العاصمة لللشر والتوزيع,) الرياض 

ي ,حامد : بن محمد بن حسين بن محسن, فتح   الحميد المجيد ف407,ص1م(,ج

ار شرح كتاب التوحيد,المحقق: بكر بن عبد   أبو زيد, الابعة: األولى ,د
 .278,ص1م(,ج1996-المؤيد,)بالم

, الشحود, 560,ص3الشرعية والملح المرعية, ج (ابن مفلح, اآلداب128)

 .81,ص1المفصل,ج
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, السهراج: محمد علي, اللباب في قواعد 63,ص1(شيخو, اللصرانية وادابها,ج129)

ير ة: خالل ة وآالت األدب اللحو والصرف والبالية والعروض والل ة والمثل,مراجع

 .265,ص1م(,ج 1983 -)دمشق  –الدين شمسي باشا, الابعة: األولىد دار الفكر 
, الحمكاوي :عالء إسماعيل, األمثال 422,ص1(شيخو, اللصرانية وادابها,ج130)

-مالعربية واألمثال العامية مقارنة داللية,كلية اآلداب,جامعة المليا,)بال

 .27,ص1بالت(,ج
 , أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:2,ص1(شيخو, اللصرانية وادابها,ج131)

عالم  ولىدة العربية المعاصرة, بمساعدة فريق عمل, الابعة: األهـ(, معجم الل 1424
 .97,ص1م(,ج 2008 -الكتب,)بالم

(الرافعي: مصافى صادا بن عبد الرزاا بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر 132)

ب ر الكتاهـ(, إعجاز القرآن والبالية اللبوية, الابعة الثاملة دا1356)المتوفى: 
, الرافعي: مصافى صادا بن عبد 231,ص1,جم( 2005 -) بيروت -العربي 

لعرب, اهـ(, تاريخ آداب 1356الرزاا بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر )المتوفى: 

 .223,ص2بالت(,ج-دار الكتاب العربي,)بالم
هـ  567(اإليجي: أبو الف ل ع د الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد ال فارد)133)

) –جيل من عميرة ,الابعة األولى د  دار ال(,كتاب المواقف, تحقيق : د.عبد الرح

 .376,ص4,ابن الوزير ,العواصم والقواصم,ج377, ص3م(, ج1997-بيروت
 (.257()سورة البقرة/االية 134)

نوعاً من  201(محمود شريف, فَتُح الجليِل للعْبِد ال هليِل, رسالة للسيوطى تت من 135)

ٍل حٍ ُمَكمِّ ُمَوّضِ  رحٍ ف ,ُم يلةٌ صفحاتها بشَ أنواعِ البديعِ فى آيٍة واحدةٍ من القرآِن الشري
 .147,ص1, الصابوني: محمد علي,صفوة التفاسير,ج1ص1بالت(,ج-لمباِحثها,)بالم

 (.20() سورة يوسف/االية 136)

هـ(, إعراب القرآن 1403(درويش: محيي الدين بن أحمد مصافى )المتوفى : 137)
 1415 -)حمص  –الجامعية وبيانه, الابعة : الرابعة د دار اإلرشاد للشئون 

فالدة من سورة   100, الملجد: ف يلة الشيخ محمد صالح ,459,ص4هـ(,ج

َج أحاديثه وآياته أبو يوسف / هاني فاروا,)بالم -يوسف,جمعه وخره
 .51,ص1بالت(,ج

 (الخفاجي: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحلفي )المتوفى:138)

َهابِ 1069 ا هـ(, َحاِشيةُ الّشِ ِكفَايةُ  القَاِضى ولَايةُ ة: عِ َعلَى تْفسيِر البَيَ اِويد اْلُمَسمه
اِضى َعلَى تْفسيِر البَيَ اوي, دار صادر  , 136,ص1بالت(,ج-)بيروت –الره

 .51, ص1فالدة من سورة يوسف,ج  100الملجد,

 .51,ص1فالدة من سورة يوسف,ج  100(الملجد,139)
 .386,ص1, االي اح في القران,ج, االندرابي53,ص1(الواحدي,الكافي,ج140)
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,  عبد السالم أحمد الرايب, وهيفة 147,ص1(الجرجاني, داللل االعجاز,ج141)

 لشر,الصورة الفلية في القرآن, الابعة: األولىد فصلت للدراسات والترجمة وال

 .20,ص1م(,ج 2001 -)حلب 
مجالسة هـ(, ال333(الديلوري : أبو بكر أحمد بن مروان المالكي )المتوفى : 142)

ة وجواهر العلم,المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, جمعية التربي

 .388,ص2بالت( ,ج-أم الحصم ) –اإلسالمية )البحرين 
 .75(سورة اللحل/ االية143)

 60(سورة البقرة/االية 144)
 3(سورة فاطر/االية 145)

لمال الهروي (المال علي القاري: أبو الحسن علي بن )سلاان( محمدد نور الدين ا146)

: األولىد هـ(, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, الابعة1014القاري )المتوفى: 
 .350,ص1,السفاريلي,لوامع االنوار,ج3322,ص8م(,ج2002 -دار الفكرد بيروت 

 .153,ص9(الواحدي, الكافي,ج147)

 .208,ص11(المصدر نفسة,ج148)
 .51(سورة الؤملين/االية 149)

: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف )المتوفى: (بالرايب األصفهانى150)

ة: هـ(, المفردات في يريب القرآن, المحقق: صفوان عدنان الداودي, الابع502
 1412 --دمشق ,)بيروت -األولى, دار القلمد الدار الشامية 

,المظهري :القاضي مولوي محمد ثلاء   الهلدي الفاني فتي 400,ص1هـ(,ج

كتبة مسي, لعثماني , التفسير المظهري, المحقق: يالم نبي التوناللقشبلدى الحلفي ا
 .2732,ص2ا(,ج 1412-)الباكستان –الرشدية 

,الخولي, ملهاج البراعة في شرح نهج 211,ص3(الواحدي,الكافي,ج151)

 .155, ص14البالية,ج
(ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفى : 152)

-اهرةمتن القصيدة اللونية,مكتبة ابن تيميةد الابعة : الثانيةد )القهـ(, 751

ن ب, أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد   211,ص1هـ(,ج1417
هـ(, توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 1327عيسى )المتوفى: 

) –ي المالمكتب اإلس اإلمام ابن القيم, المحقق: زهير الشاويش, الابعة: الثالثةد

 .234,ص2(,جج1406-بيروت
,الشحود: علي بن 417,ص1(بن حيان , كتاب األمثال في الحدي  اللبوي,ج153)

اد, في تصحيح األخااء, جمع وإعد -صلى   عليه وسلم  -نايف ملهاج الرسول 

 .203,ص1م(,ج 2009)دار المعمور  –الابعة األولى, بهانج 
ء عن يمين جبيلة والشام وهما جبالن , وقعت فيها )*****( يوم كالب :وهو ما

حرب معروفة في ايام اكثم بن صيفي وهي االولى والثانية بين بلي تميم وبلي عامر 

واحالفهما , لسلب بلي تميم بعد وقعتهم مع كسرى , يلظر: ابن األثير: أبو الحسن 
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شيباني الجكريد علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ال

هـ(,الكامل في التاريخ, تحقيق: عمر عبد السالم تدمري , 630عك الدين )المتوفى: 

 ,493,ص1م(,ج1997 -الابعة: األولىد دار الكتاب العربيد )بيروت 
هـ(, : جمل من 279.الباََلذُري: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )المتوفى: 154)

– لفكراض الكركلي, الابعة: األولىد دار اأنساب األشراف,تحقيق: سهيل زكار وري

 .16,ص7م(, شيخو ,شعراء اللصرانية,ج 1996 -) بيروت 
 .151,ص1.شيخو, اللصرانية وادابها,ج155)

 .151,ص1, شيخو, اللصرانية وادابها,ج127,ص1.ابن عبد ربة ,العقد الفريد,ج156)
 .16,ص7.شيخو ,شعراء اللصرانية,ج157)

هـ(, ته يب 370ن أحمد بن الهرويد )المتوفى: .األزهري: أبو ملصور محمد ب158)

) -ربي الل ة, المحقق: محمد عوض مرعب, الابعة: األولىد  دار إحياء التراي الع
, ابن ملظور: د أبو الف ل محمد بن مكرم بن على د 80,ص14م(,ج2001-بيروت

ب, هـ(, : لسان العر711جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 

 بن , صالح بن عبد  273,ص4هـ(,ج 1414-بيروت) –بعة: الثالثة ,دار صادر الا
 ى  صل -حميد وعدد من المختصين, ن رة اللعيم في مكارم أخالا الرسول الكريم 

-عليه وسلم, الابعة : الرابعة, دار الوسيلة لللشر والتوزيعد )جدة

 .909,ص3بالت(,ج
صالح بن عبد   واخرون  ,273,ص4.ابن ملظور:  لسان العرب,ج159)

 .909,ص3,ج

بيدي: أبو الفيضد محّمد بن محّمد بن 80,ص14.األزهري, ته يب الل ة,ج160) ,الكه
ن مهـ(, تاج العروس 1205عبد الرّزاا الحسيليد الملقّب بمرت ىد )المتوفى: 

-جواهر القاموس, المحقق: مجموعة من المحققين ,دار الهداية,)بالم

 .265,ص11بالت(,ج
.ابن سالّم: أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد   الهروي الب دادي )المتوفى: 161)

مون هـ(, األمثال, المحقق:عبد المجيد قاامش, الابعة: األولىد  دار المأ224

 .160, ص1م(,ج 1980 -للتراي)بالم 
.الرافعي: مصافى صادا بن عبد الرزاا بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر 162)

-مـهـ(, وحي القلم, الابعة: األولى, دار الكتب العلمية,)بال1356)المتوفى: 

 .65,ص3م(,ج2000
 .413,ص16,جواد علي, المفصل,ج151,ص1.شيخو, اللصرانية وادابها,ج163)

, ابن حمدون, الت كرة 281,ص1.ابن عبد ربة, العقد الفريد, ج164)

 .410,ص7الحمدونية,ج
اشمي: أحمد بن إبراهيم بن مصافى ,اله281,ص1.ابن عبد ربة, العقد الفريد, ج165)

هـ(, جواهر األدب في أدبيات وإنشاء ل ة العرب, اشرفت على 1362)المتوفى: 
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-تحقيقه وتصحيحه: لجلة من الجامعيين, مؤسسة المعارفد )بيروت

 .230,ص1بالت(,

, ابن حمدون, الت كرة 281,ص1.ابن عبد ربة, العقد الفريد, ج166)
 .410,ص7الحمدونية,ج

, ابن حمدون, الت كرة 281,ص1بد ربة, العقد الفريد, ج.ابن ع167)

 .410,ص7الحمدونية,ج
هـ(, 248.السجستاني: أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشمي )المتوفى: 168)

 , األسد :ناصر الدين, مصادر الشعر7,ص1بالت(,ج-المعمرون والوصايا,)بالم
 .166,ص1(,ج1988-)بالمالجاهلي, الابعة: الابعة السابعة, دار المعارف بمصر,

,شيخو ,شعراء 404,ص7.ابن حمدون, الت كرة الحمدونية,ج169)

 .7,ص1اللصرانية,ج
,شيخو ,شعراء 404,ص7.ابن حمدون, الت كرة الحمدونية,ج170)

 .7,ص1اللصرانية,ج

هـ(, تاريخ 1426.شوقي ضيف : أحمد شوقي عبد السالم ضيف )المتوفى: 171)
 .414,ص1بالت(,ج-لمعارف,)بالماألدب العربي العصر الجاهلي, دار ا

 .417,ص1.االصفهاني, كتاب االمثال في الحدي  اللبوي, ج172)

,الصفدي, الوافي 6,ص1.السجستاني,المعمرون والوصايا,ج173)
 .199,ص9بالوفيات,ج

,الصفدي, الوافي 6,ص1.السجستاني,المعمرون والوصايا,ج174)

 .199,ص9بالوفيات,ج
العبدي البصري صاحب ابن دريد, : العفو  .الرقام: أبو الحسن محمد بن عمران175)

ار واالعت ار,المحقق : الدكتور عبد القدوس أبو صالح, الابعة : الثالثة, د

 .7,ص1, شيخو ,شعراء اللصرانية,ج389,ص2م(,ج 1993 -البشير,)بالم
 .7,ص1, شيخو ,شعراء اللصرانية,ج6,ص1.السجستاني,المعمرون والوصايا,ج176)

ر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي )العَُماني اإلباضي(, = .الصحاري: أبو المل 177)

 .368,ص1بالت(,ج-ط(,)بالم-هـ(,)بال511تَاِريخِ العَْوتَبِي )المتوفى: 


	ماقاله في الحب:
	اكثم يترأس وفد النعمان إلى كسرى:

