
 - ٧١-  

  َي سلول َّبقية أشعار بن
  ي وليد محمد السراقب. د

َّي مرة بن صعصعة  قبيلة مضرية عدنانية من هوازن، وهي من بن: )) َسلول(( 
ا : وسلول. بن معاوية بن بكر بن هوازن َْهي ابنة ذهل بن شيبان بن ثعلبة، و ُ

ُعرفت القبيلة وإليها ينسب أبناؤها، وهذه القبيلة غي ي  طانية التر القبيلة القح ُ
ذا االسم   .ُعرفت 

ُتقع ديار هذه القبيلة يف أرجاء املدينة املنورة، ومما عرف من أوديتها  َّ:  
  .، ويشاركها فيه بنو هالل )١(وادي بيشة
َُوادي تـربة

  .ي هالل والضباب وسلول ، من أودية احلجاز، بعضه لبن)٢(
امة يف جند، ويقال له)٣(َْرنية   .َْرقية : ّ، وهو واد ينصب من 

ّعبد اهللا بن مهام السلويل: ًر شاعر، أعالهم كعبا برز فيها غي َ ّ
ر  ، مث العجي)٤(

َّوقد جهدت منذ أن قمت جبمع شعر عبد اهللا بن مهام السلويل . )٥(السلويل
َّى جتمع ّ ي من أشعارهم، حت ّوحتقيقه يف تتبع شعراء هذه القبيلة، ومجع ما أمكنن

مو ٌّلدي كم البأس به  ْعة من شعراء هذه القبيلة، ورغبت يف أن يكون هلا َّ
ي مجعت أشعارها يف عصرنا، مثل  رها من القبائل الت ديوان شعر على غرار غي

                                                            
  ).١/٩٠(معجم ما استعجم ) 1(
  ).٣٠٩ - ١/٣٠٨(املصدر نفسه ) 2(
  ) .١/٦٧٧(نفسه ) 3(
  .م١٩٩٦صدر شعره بتحقيقي عن مركز مجعة املاجد، ديب، ) 4(
، )١(، عدد )٨(مجع شعره حممد نايف الدليمي، ونشر يف جملة املورد العراقية مج) 5(

  .م١٩٧٩سنة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٧٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .رها  ، وغي)٣(ِّ، وطيئ)٢(، وأسد)١(شعر تغلب
ُوهأنذا أقدم يف الصفحات اآلتية ما وقفت عليه يف أثناء البحث والتنقي ر  ِّ

رتيب  َّوقد رتبت أمساء الشعراء وفق الت. شعر هذه القبيلةر املقصود عن  املقصود وغي
ي الوقوف على ترمجة له، وذكرت مناسبة بعض  اهلجائي، وترمجت ملن أمكنن

  :َّاألبيات، وفسرت ما غمض من ألفاظها، أما الشعراء فهم 
  .َ جنَّاح بن عمرو السلويل -١
  .َّ سوادة بن عبد اهللا السلويل -٢
  .ََ قـردة السلويل -٣
  . مزاحم بن عمرو السلويل -٤
  . مصعب بن عمرو السلويل -٥
ْ نـويب- ٦ َُ

  .ًر هؤالء شعرا وهو أكث. ))  عبد امللك بن عبد العزيز السلويل((  )٤(

                                                            
َّ شعرها وحققه األستاذ الدكتور علي أبو زيد ضمن متطلبات حصوله على شهادة مجع) 1( َّ

ا وطبع يف الكويت، ومل أقف عليه َّونشر مرة أخرى . ُالدكتوراه يف اللغة العربية وآدا ُ
  .م عن معهد املخطوطات العربية١٩٩٥بتحقيق أمين حممد ميدان، وصدر سنة 

َّشعرها، وطبع يف جملدين يف دار صادر، قام الدكتور حممد علي دقة جبمع ) 2( م، مث صدر ١٩٩٩ُ
  .م٢٠٠٠بتحقيق الدكتورة وفاء فهمي السنديوين، جامعة امللك سعود، الرياض، 

َّقام جبمع شعرها الدكتور أمحد حالو، ضمن متطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه ) 3(
ا جبامعة دمشق، بإشراف أستاذنا ال دكتور عبد احلفيظ يف اللغة العربية وآدا

وفاء السنديوين، دار العلوم، الرياض، . وصدر بتحقيق د. ًالسطلي، ومازال خمطوطا
  .م١٩٨٣

   وهو تصحيف، وحتت هذا االسم قام األستاذ الدكتور محد ))تويت(( ُذكر باسم ) 4(
الدخيل جبمع شعره، ونشره يف جملة العرب ضمن شعر شعراء اليمامة، وفاته بعض 

  .ا هو يف جمموعي هذا من شعره، مم



  ٧٣  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

 ي جاءت نسبتها إىل  ي أمهلت األبيات الت ًرا إىل أنن ر أخي ُبقي أن أشي

ا  فحسب، ألنه مل يثبت يل بوجه اليقي))  َّالسلويل((  ي  لشاعر من القبيلة التن أ
  .أنا بصدد مجع شعرها 

َّوبعد؛ فلست أدعي هلذا اجلمع إحاطته بشعر هذه القبيلة، أو أنه يقطع 
ي حاولت وسعيت واجتهدت، وآخر دعوانا أن  ي أنن قول كل خطيب ، فحسب

  .ن  ِّاحلمد هللا رب العاملي
  :َّ جنَّاح بن عمرو السلولي - ١

)١( 
  قافية الميم

  ]جزالر: [قال 
ِّوالعرف يف وجهي لضيفي بني   ِْي احلرم ُوال خياف سائلي من ُْ 

  :َ سوادة بن عبد اهللا السلولي - ٢
)٢ (  

  قافية الجيم 
  ]الكامل: [وقال

ِن إن سلكوا طريق املنهج للصي ْ َ ال عيب يف الوفد الذين بعثتهم-١ ِ َ 
ِرة بن مشمرج َحاشا الكرمي هبي ْ َ ُ َ   َى القذى خوف الردى كسروا اجلفون عل- ٢ )١(َ

                                                            
َرة بن املشمرج الكاليب، رئيس الوفد الذي أرسله قتيبة بن مسلم الباهلي إىل ملك  َُهو هبي) 1( ُ

ًرة مفوها بسيط اللسان ِّن يعرفه بأمرهم، وكان هبي الصي - ٥٠١/ ٦(ري  تاريخ الطب. َّ
ينصرف ن أن قتيبة لن  ر ملك الصي رة قد أخب كان هبي.  ه٩٦، حوادث سنة )٥٠٢

ّإنا خنرجه من : = =فقال امللـك. ُن، وخيتم ملوكها، ويعطى اجلزية  حىت يطأ أرض الصي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٧٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ِورهائن دفعت حبمل مسرج َََّ ْ ِ ْ  اقهمنَْر اخلتم يف أع  غيَ مل يرض-٣ ُِ
ْوأتاك من حنث اليمي  رعيته ي است َّ أدى رسالتك الت-٤ )١(ِن مبخرج ِ

  
)٣(  

  قافية الالم 
  ]الكامل[ :وقال 

ًماذا تضمن من ند َُْر هبـي  هللا قب-١   ِى ومجالَّ َرة بن مشمر ُ ْ َ ُ  ٍجَ
ا أبناؤها-٢   ِعند احتفال مشاهد األقوال  ٍ وبديهة يعيا 
ِوالليث عند تكعكع األبطال ُ َ َ

 ْ كان الربيع إذا السنون تتابعت-٣   )٢(
ِغر يرحن مبسبل هطال َّ ٍ ِ ْ ُ َ فسقت بقربة حيث أمسى قب-٤   ٌّ  ُره ْ

ِوبكاه كل مثقف عسال   بكت اجلياد الصافنات لفقده-٥   )٣(َّ
ً وبكته شعث مل جيدن مواسيا-٦   ِ العام ذي السنوات واإلحماليف ْ ٌ ْ 

                                                                                                                                
راب من تراب أرضنا فيطؤه، ونبعث له ببعض أبنائنا فيختمهم،  ميينه، نبعث إليه بت

فدعا بصحاف من ذهب فيها تراب، وبعث حبرير وذهب . ونبعث إليه جبزية يرضاها
فساروا فقدموا مبا بعث . وكهم، مث أجازهم فأحسن جوائزهموأربعة غلمان من أبناء مل

َّبه، فقبل قتيبة اجلزية، وختم الغلمة وردهم، ووطئ الت راب، فقال سوادة بن عبد اهللا  ِْ
  ).٥٠٢ - ٥٠١/ ٦(ري  تاريخ الطب]. األبيات: [السلويل

ه إىل ملك رة بن املشمرج الكاليب، وكان رئيس وفد أوفد قتيبة بن مسلم الباهلي هبي) 1(
 من بالد فارس، فرثاه   ))قربة ((: رة يف طريق عودته يف مكان يقال له ن، فمات هبي الصي

  ).٥٠٢ - ٥٠١/ ٦(ري  تاريخ الطب]. األبيات:[سوادة بن عبد اهللا السلويل فقال
  .ارتدعوا : تكعكع األبطال) 2(
  .ن ِّاملطواع اللي: َّالعسال. ُالرمح الذي شحذ سنانه: َّاملثقف) 3(
  



  ٧٥  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

َ قـردة السلولي- ٣ َ
)١(:   

)٤(  
  قافية الالم

  ]البسيط[ :قال
ْى لبست من اإلسالم سرباالّ حت ِ ُ

 ي أجلي ْ احلمد هللا إذ مل يأتن-١   )٢(
ْوقد أقلب أوراكا وأكفاال ً ْ ِّ ْ َ وقد أروي ندميي من مشعش-٢   )٣(َ َْ ُ ْ ِّ  ٍعةُ

 يزعمون أن البيت األول للبيد، وأنه مل يقل يف و((: قال أبو حامت
  :ن  ر أيب حامت قبل هذين البيتي وأنشد له غي  .)٤( ))ره، واهللا أعلم اإلسالم غي

 بان الشباب فلم أحفل به باال -٣   وأقبل الشيب واإلسالم إقباال
  :َّ مزاحم بن عمرو السلولي- ٤

)٥(  
  قافية الحاء

  ]الطويل[: )٥(قال
                                                            

َّهو قـردة بن نفاثة السلويل بن عمرو بن مرة بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن ) 1( ََ
]. األبيات: [منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، فقال يف إسالمه

ي سلول فأسلم وأسلموا،   يف مجاعة من بنووفد على النيب ). ٨٣: (َّاملعمرون
أخباره يف . ن سنة مئة ومخسي: وقيل. سنةن  عاش مئة وأربعي. ي عليهم ّوأمره النب
  ) .٥٨: (، واملعمرين)٢٣٦ - ٢٣٥/ ٥(اإلصابة 

  .)) ...حىت اكتسيت(( ) : ٢٩٦: (يف مجهرة النسب) 2(
َّمجع ورك، وهو ما فوق الفخذ، وال يكسر إال على أوراك: األوراك) 3( ِ ُالكفل. َ َ . العجز: َ

  .َّهو القطن، ويكون لإلنسان وللدابة: وقيل
   ). ٨٣: (َّاملعمرون) 4(
ًنسبها أبو الفرج إىل أم مزاحم حترض فيها مصعبا وجناحا، وترثي أخامها مزامحا) 5( ً ً ِّ .

  ) .٩٧/ ١٧(األغاين 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٧٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ِّ بأهلي ومايل مث جل عشي-١   ِر سالح ٍي تيم بغي قتيل بن  ريت ُ
ُفيصبح فيه للشهود جراح

  فهال قتلتم بالسالح ابن أختكم-٢   )١(
ُومادام حيـا مصعب وجناح  *ّ فال تطمعوا يف الصلح مادمت حية- ٣   ًّ

ُن شحاح تدور وأن الطالبي
 ئر بيننا أمل تعلموا أن الدوا-٤   )٢(

)٦(  
  قافية الهاء

  ]البسيط[ : )٣(وقال
ُوخد النجائب واحملقور خيفيها ْ َ

ُ يا بن الدمينة واألخبار يرفعها-١ )٤( ُ 
ْفطال خزيك أو تغضب مواليها ُ ِ

ْ يابن الدمينة إن تغضب ملا فعلت-٢ )٥( ْ ُّ 
َ أو تبغضوين فكم من طعنة نـ-٣ يغذو خالل اختالج اجلوف غاذيها  ٍذَفْ
ًأبغي معايبكم عمدا فآتيها

 ً جاهدت فيها لكم إين لكم أبدا-٤ )٦(
ٌراء مظلمة هـ بغ ِّ فذاك عندي لكم حىت تغيبن-٥  )٧(هاـٍار نواحيـُ  ي ُ

                                                            
  .))...فتظهر فيه ...  (() : ٩٧/ ١٧(يف األغاين ) 1(
  .خبالء: ، شحاح)١: (الدوائر) 2(
ُّكان مزاحم بن عمرو يـرمى بامرأة ابن الدمينة، ) 3( كان : قال السكري. َّوكان امسها محاءُْ

ُّامسها محادة، فكان يأتيها ويتحدث إليها حىت اشتهر بذلك، فمنعه ابن الدمينة من  َُّ
ا، واشتد عليها، فقال مزاحم يذكر ذلك   ].األبيات: [َّإتيا

ْ الوخد-  ))ينميها ((: يف نوادر املخطوطات) 4( مجع جنيبة، : النجائب. ر نوع من السي: َ
  . الناقة الكرميةوهي

  .))...َّمحاد باخلزي...  ((: يف نوادر املخطوطات) 5(
  .))...جاهدت فيكم  ((: يف نوادر املخطوطات) 6(
لة[انظر احلاشية األخرية يف الصفحة السابقة ) *(   ].ا
ِّاملتهدم املتساقط، : اهلاري. األرض: راء  الغب-  ))ُْال بـرء عندي((:  يف نوادر املخطوطات)7(

ا حفرة القبو   .ر يريد 



  ٧٧  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

ْي تـيم إذا هجعت  أغشى نساء بن-٦ )١(ي العيون وال أبغي مقاريها عن ٍ َْ 
ُتيم قعدت هلاٍ كم كاعب من بين -٧ )٢(ن ذاق النوم حاميها ٍوعانس حي ْ ٍ 

ُْمتينة من متون النَّبل يـنحيها ْ َ كقعدة األ-٨ )٣(ً ْ  ًوف منتحياْلفُسر العْعِ
ْقض حي: ُوقول ركبتها ِّ وشهقة عند حس املاء تشهقها-٩ ن تثنيها ِ ٍ 

 ن عانتها َّ عالمة كية ما بي- ١٠ َّ، ال شل كاويها)٤(َّن سبتها وبي
َ صدره فيهاقحىت يقيم برف

ْ وتعدل األير إن زاغت فتبعثه- ١١ )٥( َ َْ ُ ِ 
َّذي حرة ذاق طعم املوت صاليها َ

ٍن من مستهدف ومد ن الصفوقي  بي- ١٢ )٦( ِ َِ
ٍ 

ٍليست مبحصنة عذراء حاويها َ  ٍ ماذا ترى يا بن عبد اهللا يف امرأة- ١٣ ُ
َِّوصادف القوس يف الغرات باديها ا- ١٤ َ ٌ أيام أنت طريد ال تقار َ 

ًمسط ًا عوارضها ربدا دواهيهاُْ ُْ
ًي تيم ملفعة  ترى عجوز بن- ١٥ )٧( َّ ٍ 
َقشارة من أدمي مث تفريها ُ

ا- ١٦ )٨( َْ إذ جتعل الدفنس الورهاء عذر ُ ْ ْ 
ُبكرا وقـبل هوى يف الدار هاويها َْ ً

ُ حىت يظل هدان القوم حيسبها- ١٧ )٩( ْ ُ ِ 

                                                            
  .األضياف ُْي يـقرى فيها اجلفان الت:  املقاري- ))...أبغي نساء((: يف نوادر املخطوطات) 1(
َّالفتية الشابة:الكاعب- ))...ٍأو عانس... ٍوكاعب ((: يف نوادر املخطوطات) 2( َّ.  
  .َُّوالعرةر الشحم  الكثي:  العلفوف-   ))ميينه... العلفوف ((: يف نوادر املخطوطات) 3(
ا ((: يف األشباه والنظائر) 4(   .  ))َّسر
  .  ))...حىت تقيم... ْإن زالت قبيعته...  ((: يف نوادر املخطوطات) 5(
ُالومد. اجلانبان: َّالصفوقان) 6(   .الغضب : َوالومد. الشديد احلرارة: َ
  .َّاملغربة: ُّْالربد. َّر احملشوة غي: السمط) 7(
  . اخلرقاء : الورهاء . مل أعرفها: الدفنس) 8(
  .َّالبليد الذي يرضيه القول، واألمحق الوخيم الثقيل يف احلرب : ِاهلدان) 9(
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٧٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

)٧(  
  قافية الهاء

  ]البسيط[ : )١(وقال

ٍ يا بن الدمينة كم من طعنة نـفذ-١   !)٢(ع خالف احلوق عاويهازا يعوي انت ََ ْ ُ 
ًأبغي مساويكم يومـا فآتيها

ا إين لكم ولد-٢   )٣(  ٌ جاهدت فيكم 
 ي تيم إذا رقدوا  أغشى نساء بن-٣   بعد العشاء وال أبغي مقاريها

ْقض حي: وقول ركبتها َّ بآية اخلال منها عند سر-٤   )٤(ن تثنيها ِ  اُ
َّوكية أنضجت، ال شل كاويها ا ٍ وشهقة تعت-٥   )٥(ٍَّ  َّريها عند لذ

ًمشطا عوارضها ربدا دواهيها ُْ ً ًي تيم مغلفة  ترى عجوز بن-٦   ُْ َّ ٍ 
ُ وتأخذ العرد إن زلت قبيعته-٧   )٦(َحىت تقيم برفق حوقه فيها َّ َ َْ 

  :)٧( مصعب بن عمر السلولي - ٥
)٨(  

  قافية الدال

                                                            
ُّكان مزاحم بن عمرو يغشى زوج ابن الدمينة، وكانت معروفة بالفسق والفجور، فقال ) 1(

  ).٨٩/ ٢(وقصة األبيات يف األغاين، ويف األشباه والنظائر ]. األبيات: [فيها
ر((  :ويروى))  أستغفر اهللا لكم(( : ىيرو) 2( ويف . سريعة النفاذ: ٍنفذ. ))ٍكم من طعنة 

  .))  ...يعوى خالف انتزاع اجلوف(( : األشباه 
  .))  ًقدما(( : يف األشباه) 3(
ا... ((  : يف األشباه) 4(   .))...برقعها. . .(( : ويف لسان العرب. ))دون سر
  )).ٍَّككية(( : يف األشباه) 5(
   .هو الذكر الصلب الشديد: وقيل. ذكر اإلنسان: َْالعرد) 6(
ّهو أخو مزاحم السلويل السابق ذكره) 7( َّ.   



  ٧٩  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

  ]الوافر[ : )١(قال
َ لقيت أبا السري وقد تكاال-١   )٢(له حق العداوة يف فؤادي ِّ َّ ُ 
َبطعن دونه طعن السد َّ ُ َْ  ي إليه  فكان الغيظ يفرطن-٢   )٣(ِادٍ

ًطمعت هشاشة وهفا فؤادي ُ
ُ إذا نبحت كالب السجن حويل-٣   )٤( ْ 

َُّوخوفـا أن يـبـيتن َّ أن يدقَ طماعة-٤   ي األعادي ً  َلسجن قومي اْ
ِوال أن يسلموين يف البالد ٍّي بقومي شر ظن  فما ظن-٥   ْ ُّ 

ُ وقد جدلت قاتلهم فأمسى-٦   )٥(ِن على الوساد ُّميج دم الوتي ْ َّ َ 
)) عبد الملك بن عبد العزيز السلولي((   نويب-٦

)٦(
 :  

)٩(  
  قافية الباء

  ]الكامل : [)٧(قال
ِبدمي غدا والثأر أجهد طالب ُ ٌ يا بنت أزهر إن ثأري طالب-١   ًُ ّ َ 

ِ قتيلك فافـزعي للراكبىَعَْيـنـ ِ َ ْ ِّ فإذا مسعت براكب متعصب-٢   َ ُ ٍ ِ 
ِعن قوس متـلفة بسهم صائب ٍ ٍ ََ َْ ِ فألنت من بي-٣   )٨(َ  يِ ن األنام رميتن َ

                                                            
ًبلغ مصعبا أن قوم ابن الدمينة يريدون أن يقتحموا عليه سجن تبالة فيقتلوه به غيلة، ) 1( ُّ ً

  ).٩٩ - ٩٨/ ١٧(األغاين ]. األبيات: [ِّفقال حيرض قومه
ّن تكأل إذا جتمع واستعد َّخمففة م: تكاال) 2( َّ.  
  .)) ََأنا ـفرطكم على احلوض((: ومنه احلديث النبوي الشريف. ي إليه ي ويقدمن يعجلن: ي ُْيـفرطن) 3(
  .َّاالرتياح واخلفة للمعروف : اهلشاشة) 4(
ُصرعت: َّجدلت) 5( ًميج دما. ََ   .عرق يف القلب إذا انقطع مات اإلنسان: ن الوتي. يسيل دمه: ّ
  .، وهو تصحيف )) تويت (( ت ترمجته يف األغاين باسمورد) 6(
ْمن قصيدة يف حمبوبته سعدى ) 7( ُ.  
  .التلف واهللكة : املتلفة) 8(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٨٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ِوتركت صاحبهم كأمس الذاهب ِ َ ِِي شم األنوف وتـر  ال تأمن-٤   )١ (ِ
َْ

ِ َّ  مُ
ِ هواك أصبح غالبَيهوى فإن

َ ً من كان أصبح غالبا هلوى الت-٥   ي ِ  ي َ
ِررت وأومأت باحلاجب ملا اغت ْ ُ

ْ قالت وأسبلت الدموع لرت-٦   )٢( ِِ  اِِ
ِحىت يـزود أو يروح بصاحب َ َ َُ َ يطلق رحلهباهللا:  قويل له-٧   ََّ ِ ُ 

)١٠(  
  ]الوافر[ : )٣(وقال

ِفقد حجبت معذبة القلوب ُ ُ ِّ ْ ِ ِناء سيق للقلب الطروب ع-١   ُ َ ِ ٌ 
ِن السكوب ُرة العي ففاضت عب َّ ً أقول وقد عرفت هلا حمال-٢   )٤(ِ َ ُ 

ِوما يف دار سعدى من جميب ُ َ ِ أال يا دار سعدى كلمينا-٣   ُ ِّ َ َ ُ َ 
َتركـت لـه بعاقبـة نصيب ٍ َ وملا ضمها وحوى عليها-٤   ـي ُ َّ 
ِلعمرك ليس بالرأي املصيب

ُ
ِ
ُ ْ َزحام مثلك مثل حيىي: وقلت -٥   َ َ

ِ ُ ِ 
ِوما لك مثل خبل أيب اجلنوب ُ ُ

َّ فما لك مثل لمته تدرى-٦   )٥( ُ َِّ َ ُ 
  إذا فقد الرغيف بكى عليه-٧   ِوأتبع ذاك تشقيق اجليوب
ِيظلوا منه يف يوم عصيب ّ يعذب أهله يف القرص حت-٨   )٦(ّ ْ َ  ى ّ

                                                            
  .ذهب أمس مبا فيه : مأخوذ من قوهلم: أمس الذاهب. ًإذا قتل قتيال: وتره) 1(
  .أشرفت على اهلالك : ررت اغت. املساوي يف السن: ربّ الت) 2(
ْسعدى(( اء حيىي بن أيب حفصة لزواجه من حمبوبته قاهلا يف هج) 3( ُ.((  
  .الغزيرة : ّالسكوب) 4(
  .الشعر : َّاللمة) 5(
ْالقرص) 6(   .الشديد : العصيب. ز ُن يصنع منها اخلب القطعة من العجي: َ
  



  ٨١  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

)١١(  
  قافية الدال

  ]الطويل[ : )١(وقال
َ ترة إن مت من حبها غداعلى َ ُِّ َُّ ًَ

ًر الذي ليس نائماأأال أيها الث - ١   )٢(ِ َ ُ 

َّغداة النَّقا صادت فؤادا مقصدا ُ ً ُ ْ ُِْخذوا بدمي سعدى فسعدى مني - ٢   )٣(َ ُ ُ  ُتهاُ

ََْف عيـنَْعلى طر َّها الرداء املوردايِ َ ما ردت غداة لقيتهاِ بآية- ٣   َ َّ 

)١٢(  
  ]املنسرح : [)٤(وقال

َِمن بعد ما قد فـرغن من كبدي َ ْ ََ
َ إن الغواين جرحن يف جسدي-١   ِ ْ َّ ّ 

ِيعد عليهن صاحب البلد ِ
ُ
ِ ِ ُ

َ وقد شققن الرداء مثت مل-٢   )٥( َُّ ِّ ْ َ 
ََأبصر ما قد صنعن ُدين األحول املشؤوم وقدُ مل يع-٣   َ جسدي يفَ ُ 

                                                            
ا، ((: ر هذه األبيات  قال أبو الفرج يف خب) 1( َّإن سعدى كانت تتعرض لنويب إذا مر  َّ َّ

ا مل ترهفاجتاز ي َوما بفنائها فلم تتوار عنه، وأرته أ ْا سرتت وجهها َِفلما وقف ملـي. ً
  .))]األبيات: [خبمارها فقال

  .الثأر : رة  الت) 2(
  .امليت : َّاملقصد) 3(
ْسعدى بنت أزهر، وكان يقول : ُكان نويب يهوى امراة من أهل اليمامة يقال هلا) 4( ُ

ا يوما وهي مع أتراب هلا، فيها الشعر، فبلغها شعره من ورا ًء وراء، ومل تره فمر  َّ َ
َّهذا صاحبك، وكان دميما، فقامت إليه ومن معها، فضربنه وخر من : فقلن هلا َ ً

ِثيابه، فاستعدى عليهن فلم يـعده الوايل، فأنشأ يقول ْ ُ   ].األبيات: [َّ
ْمل يـعد عليهن) 5(   .َّمنهن َّمل ينصره عليهن ومل يأخذ على أيديهن، ومل يقده : ُ
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٨٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

)١٣(  
  قافية الراء

  ]البسيط[: )١(وقال
ُم ال يـنكرحىت ارتويت وجودك ُ مازال سيبك يا يزيد-١  ُْ َ ُ

 َْ حبوزيت)٢(

ٌ أنت الربيع إذا تكون خصاصة-٢  ُر ِْعاش السقيم به وعاش املقت ُ ُ 

ُفرووا وأغدقهم سحاب ممطر   عمت سحابته مجيع بالدكم-٣  ٌَ

ُا سحائبها تروح وتبكرريـ
ِ  ً فسقاك ربك حيث كنت خميلة-٤  ُ

ً أصبحت شيخا أرى الشخصي-٥  ُالكربي  َّا مسنَّن مل والشخص شخصي  ن أربعة ْ

 ًن معتدال  وكنت أمشي على الساقي-٦   الشجرفصرت أمشي على ما تنبت 

ُعلى الرواجب حىت يذهب النَّفر َ ُ إذا أقوم عجنت-٧  َّ ُ
 ً األرض متكئا)٣(

)١٤(  
  ]الرمل: [وقال

ْوصبا القلب إىل أم عمر َ ُ ِّ ْن من الشوق السهر َّ أرق العي-١   ُ َ َّ َ 
                                                            

ري  تاريخ الطب. ))]األبيات: [وصل يزيد عبد امللك السلويل فقال(( : ري قال الطب) 1(
  (. ه٩٧حوادث سنة ) (٥٢٩/ ٦(

َّهو يزيد بن املهلب، وايل سليمان بن عبد امللك على العراق، فوليها مدة وهو كاره، ) 2(
ًليمان عهدا خبراسان فأرسل عبد اهللا بن األهتم يسأله تولية يزيد خراسان، فكتب س

ّإىل يزيد، فسار يزيد واستخلف على واسط اجلراح بن عبد اهللا احلكمي، وايل البصرة  َ
. ّر مروان بن املهلب على أمواله وأموره بالبصرة عبد اهللا بن هالل الكاليب، وصي

  . ه٩٧، حوادث سنة )٥٢٩/ ٦(ري  تاريخ الطب
ًام منحنيا متكئا على يديهإذا ق: ر قد أعجن الرجل، يف الكب: ُيقال) 3( عجن : ُويقال. ً

  ) .٤٦: (النوادر. وأعجن



  ٨٣  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

ْويح هذا القلب من طول الفكر
ِ ُ ُِّي فكرة من حبها ْرتنَ  واعت-٢   ِ ٌ 

ْأين من ميلك أسباب القدر َ َ َ ُ َ قدر سيق فمن ميلكه-٣   !َ َ ِ ٌ َ َ 
ِ إن جنت نفسي من املوت - ْ ْ هدر-َ َ  ُّي من حبها ُّ كل شيء نالن-٤   َ

)١٥(  
  قافية الفاء

  ]الكامل[: وقال
ِن إن تـر برق جند تذرف لعيوا ِ ْ َ ٍَ َْ َ ْ َ ِ يا للرجال لقلبك املتطرف-١   ُ ِّ ِِّ َِ َ 
ِرت فرد رسوهلا مل يسعف كب ُ ُ ُّ َ وحلاجة يوم العبي-٢   ْ ْر تعرضت ٍ َ َّ 
ُّرا على ودي لكم وتلطفي خي ِّ ُ ُ يا بنت أزهر ما أراك مثيبت-٣   ً  ي ِ

ِيف طرف عينك هكذا مل تطرف َ خربت أن حياتنا إين وإن-٤   )١(ِ ّ ِ ِّ ُ 
ِمثل اجلناح معلقا يف نـفنف َْ َ ًَّ َ

َظل قلبََي ل-٥   )٢( ْي من خمافة بـينكم ُّ َِْ 
ِلرضاك مما جار إن مل تسعف ُ ً ليظل يف هجر األحبة طالبا-٦   ِ ََّ َ ّ َ 

ٍقطع السراب جرى بقاع  َ َ ِ ُ ِ كأخي الفالة يـغره من مائها-٧   )٣(ِفَصْفَصِ ُُّ َ َ 
ْد الَجَو ِمنية عندها مل ختلفَ ِ ُ َ َ َِّ َ

َ أهراق نطفته فلما جاءها-٨   )٤( َ ُ َ 
)١٦(  

  قافية القاف
  ]الطويل[: وقال

                                                            
ِتطرف ) 1(   .َّتتحرك : َ
ُالنـَّفنف) 2( َ   .نفانف : ن السماء واألرض، واجلمع ما بي: ْاملفازة، والنـَّفنف: ْ
َالصفصف) 3( ْ   .اخلايل : َّ
  .أراق، لغة فيها : أهراق) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٨٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ُشعاعا وقلب للحسان صديق ِ ٌ ً َ
ْ أال يف سبيل اهللا نفس تقسمت -١   )١( َّ ٌ

ِ 
ُي ما أراه يفيق ا وقلبًـزمان ُِ ُ ُ أفاقت قلوب كن ع-٢   َ ّ ُ َذبن باهلوىٌ ِّ 

ُلقلوب سروقُوبعض الغواين ل َ سرقت فؤادي مث ال ترجعينه-٣   َ ِ َْ َ 
ُببـينك غربان هلن نعيق َ ٌ ِ ْ عروف اهلوى بالوعد حىت إذا جرت-٤   َِْ ُ َ 

ُن المشت صدوق َوآذن بالبي َ ِّ ِ َ وردت مجال احلي وانشقت العصا-٥   )٢(ْ ِ َّ ُ ِ َُّ 
ُزعمت وكل الغانيات مذوق ُ َ ُّ ِ َ ندمت على أال تكوين ج-٦   َ  ِتينْيَزِ

ُن من حر اهلوى وأذوقِ تذوقي َ ِّ َ
 ُّا بغلةًعـ لعلك أن ننأى مجي-٧   )٣(

َأموت ل ُما أرعى علي شفيقُ َ ّ ِت بك الناهيْيَصَ ع-٨   َ  ي َّننا َن حىت لو ُ
)١٧(  

  قافية الالم
  ]الكامل[: )٤(وقال

ِللحج إذ وجدت إليه سبيال ْ َي بكرت تريد رحيال   قل للت-١   ّ ْ 
َبالن وقد قتلت قتيالُْال تـق َِ ِ ٍن حبجة أو عمرة  ما تصنعي-٢   َ ْ ُ ٍ َّ َ 

َفيكون حجك طاهرا مقبوال ًَ ِ ْ أحيي قتيلك مث حجي وانسكي-٣   ُّ ّ ُ ِ َ ِ َ 
)١٨(  

  ]الوافر[: وقال 

                                                            
  .ِّاملتفرقة : َّالشعاع) 1(
  .ّكناية عن التفرق : لعصاَّانشقت ا) 2(
  .ُما يطفئ الظمأ : ُّالغلة) 3(
َّلقي نويب سعدى راحلة حنو مكة حاجة، فأمسك خبطام بعي) 4( ْ    ].األبيات: [رها، فقال ُ



  ٨٥  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

ُوإن مل يربع الركب العجال ِ
ُ َ

ُ سل األطالل إن نفع السؤال-١   )١ ( ََ ُّ ِ 
ا إذا بطشت قتال ُوليس  ِ َ َ

ِ عن اخلود الت-٢   )٢ (
ًي قتلتك ظلما َْ َ 

ُوأشنب بارد عذب زالل ُ ٌ ٌ ُ
ٌ أصابك مقلتان هلا وجيد-٣   )٣ ( ِ ُ 

ُن واجليد الغزالَ من العيني َ ُ أعارك ما تبـلت به فؤادي-٤   )٤ (ِ ِ ِْ َ َ 
ُ هلا حالل-ُ ال تطلبوه -َِدمي  َ أيا ثارات من قتلته سعدى-٥   َ ُ ْ َ ِ 

َّعلى سعدى وإن قل ال َ أرق هلا وأشفق بعد قتلي-٦   ُنَّوالُ ِ ُ ُّ ِ 
ُن من سعاد وال مشال ميي ِ

َ ُ ِ وما جادت لنا يوما ببذل-٧   ٌ ً ْ 
)١٩(  

  قافية النون

  ]الوافر [:وقال 

َْبعاقبة وإن كرمت علينا ْ َْرضي يف سعيدى عاذليـنا  سن-١   ُ ِ َ َ ُ ِ 
َْجبرعاء النَّقا فلقيت حيـنا َ ُ

َ لقيت سعيد مت-٢   )٥ ( َ ُ ٍشي يف جوارُ َ ِ 
ْوقد ناديتهن فما لوينا ََ َّ َن القلب مث مضي  سلب-٣   ُ ِّن عن َ  ي َ

ْي يا سعيدى أين أينا  بقلب َ ُ فقلت وقد بقيت بغي-٤   !ُ  َر قلب ُِ
ْن دينا َيهيم بكم وال تقضي َ ُِ فما جتزين يا سعدى حمبا-٥   َ ُ َ 

                                                            
  .زلوا الربع  مل ين: َّْمل يربع الركب ) 1(
َّالفتاة احلسنة اخللق الشابة : َْاخلود) 2( َْ.  
  .ساوية الفم ذو األسنان املت: األشنب) 3(
  .أسقمته : تبلت فؤادك) 4(
ي تشاكل  ُُاألرض ذات اخلزونة الت: َْاجلرعاء . مجع جارية، وهي الفتاة احلسنة: ٍجوار) 5(

  .ْالرمل 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٨٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

َْلعمرك من مسعت له قضينا َ َ َ إذ شكوت املطل منها فقالوا-٦   )١ (َ َ 
ْإلينا احلب من سقم شفينا َ ٍ َ َ ُ ومن هذا الذي إن جاء يشكو-٧   َّ َ  
ََْكما قبلي فعلن بصاحبـيـنا ِ َ ْ ٌ فهن فواعل يب غي-٨   َ ٍّر شك َّ َ 

َْأصيب، فما أقدن وال وديـنا َ َ َ ْ ِ ٍ بعروة والذي بسهام هند-٩   )٢ (ُ ِ ِ َ 
)٢٠(  

  ]اخلفيف [:وقال 

ْـد لسعدى بقر ِ تبكينىقرُ ِ ماتزال الدار يف برقة النَّجـ-١   )٣(ي ُ ُ ُ ّ 
ُ قد حتيلت كي أرى وجه سعدى-٢   ي فإذا كل حيلة تعيين َ ُ ّ  
ِب لسعدى مقالة املسكي َ َ َّ قلت ملا وقفت يف سدة البا-٣   ن ُ ُ ُ ُ 
ًومن املاء شربة فاسقين َ افعلي يب يا ربة اخلدر خي-٤   ي َ ِ ِ  ًرا ََّ

ُماء الركي ال يروين: ُقلت ّ ِّاملاء يف الركي كثي: ِ قالت-٥   )٤ (ي ُ َِّ  ٌر ُ
ِكل يوم بعلة تأتين ٍّ ْ طرحت دوين الستور وقالت -٦   ي َّ َْ َ: 

  .لم أقف له على شعر : )٥ ( نعيم بن الحارث السلولي- ٧

                                                            
ْاملطل) 1(

َ
  .رة إخالف الوعد  كث: 

  .ِّن الدية  أعطي: وودين. ن القود أعطي: أقدن. هو عروة بن حزام: عروة) 2(
  .موضع : َْقـرقرى. موضع: برقة) 3(
  .ُّموضع جتمع املاء : ّالركي) 4(
  . حتقيق حممود فردوس العظم–)٦٤/ ٢(ي وورد ذكره يف مجهرة النسب البن الكلب) 5(



  ٨٧  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

  تخريج الشعر

)١(  

  )٣٣٥/ ٢(ي اللبيب  البيت يف شرح أبيات مغن) ١(
)٢(  

   . ه٩٦، سنة )٥٠٣/ ٦(ري  يف تاريخ الطب) ٤- ١(
)٣(  

  ) .٥٠٢ -٥٠١/ ٦(ري  يف تاريخ الطب) ٦- ١(
)٤(  

  ) .٥٢٦/ ٦(ري  يف تاريخ الطب) ٤- ١(
)٥(  

َر الرسعن يف تفسي) ٣ - ١( ْ عن النوادر ] (أ/ ٢٠٧ –ب / ٢٠٦[ّي  ُّ
  ) .٧٥٧: أليب مسحل األعرايب

  ).٢٣٦/ ٥(اإلصابة ) ٢ - ١(
  . نسبة بال) ٤٦: (النوادر) ١(
، ومها يف ( ه٩٧حوادث سنة ) (٥٢٦/ ٦(ري  يف تاريخ الطب) ٢ - ١(

  .بتقدمي الثاين على األول ) ٢٩٦/ ٥(ي  مجهرة النسب البن الكلب
ر إىل  ونقل نسبته عن ابن عبد الب) ١٥٣/ ١(ي  ر القرطب يف تفسي) ١(

  .َردة بن نفاثة  َق

  ) .٨٣: ())  َّيف كتاب املعمرين(( ) ٣(

  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٨٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

)٦(  
). ٩٧/ ١٧(، واألغاين )٢٨٨/ ٢(يف نوادر املخطوطات ) ٤ - ١(

  .ُونسبت إىل أم مزاحم 
)٧(  

  ) .٩٤/ ١٧(يف األغاين ) ١٧ - ١(
  ) .٢٨٧/ ٢(يف نوادر املخطوطات ) ١١ - ١(
بال نسبة، وهو كذلك يف ارتشاف ) قضض(يف لسان العرب ) ٤(
  ) .٦٤/ ٢(، والدرر اللوامع )٥١/ ٢(، ومهع اهلوامع )١٨٣٤: (ََّالضرب

  ) .٦: (ُّيف ديوان ابن الدمينة) ٧ - ١(
)٩(  

  ).١٦٩/ ١(، ومعاهد التنصيص )٩٩ - ٩٨/ ١٧(يف األغاين ) ٦ - ١(
  ) .١٢: (ر طويل ّيف ديوان ابن الدمينة مع خب) ٥ - ١(
  ).٨٩/ ٢(يف األشباه والنظائر ) ٥، ٤، ٢، ١(
  ) .٣٢٧: (يف معجم الشعراء ) ٥(
  ) .٩٨: (اريف املختار من شعر بش) ٥ - ٤(

)١٠(  
  ) .١٧٣/ ٢٣: (يف األغاين ) ٧ - ١(

)١١(  
  ) .١٧١ -١٧٠/ ٢٣: (يف األغاين ) ٨ - ١(

)١٢(  
  ) .٣٠١/ ٢٣: (يف األغاين ) ٣ - ١(



  ٨٩  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

)١٣(  
  ) .١٦٩/ ٢٣: (يف األغاين ) ٣ - ١(

)١٤(  
  ) .١٧٣ / ٢٣: (يف األغاين ) ٣ - ١(

)١٥(  
  ) .١٧٣/ ٢٣: (يف األغاين ) ٤ - ١(

)١٦(  
  ) .١٧٣/ ٢٣: (غاين يف األ) ٨ - ١(

)١٧(  
  ) .١٧٠/ ٢٣: (يف األغاين ) ٨ - ١(

)١٨(  
  ) .١٧٢/ ٢٣: (يف األغاين ) ٣ - ١(

)١٩(  
  ) .١٧٢ -١٧١/ ٢٣: (يف األغاين ) ٧ - ١(

)٢٠(  
  ) .١٦٨/ ٢٣: (يف األغاين ) ٩ - ١(

)٢١(  
  ).٢٨٨/ ٢(، ونوادر املخطوطات )٢٨٨/ ١٧: (يف األغاين ) ٤ - ١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٩٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  المصادر
ت (حممد بن حبيب البغدادي :   ))ضمن نوادر املخطوطات((ن  غتالي أمساء امل-١

  .روت  ، دار اجليل، بي١٩٩١، حققه املرحوم عبد السالم هارون، ( ه٢٤٥
جلنة التأليف . السيد حممد يوسف، مط. اخلالديان، حققه د:  األشباه والنظائر-٢

  .م١٩٥٨رمجة والنشر، القاهرة،  والت
، القاهرة، ( ه٨٥٢ت(ابن حجر العسقالين : الصحابةز   اإلصـابة يف متيي- ٣

  . ه١٣٢٨
  .ن  ر الدين الزركلي، دار العلم للماليي خي:  األعالم-٤
، نسخة مصورة عن نسخة دار ( ه٣٦٠ت(أبو الفرج األصفهاين :  األغاين-٥

  .الكتب، مؤسسة عمر مجال الدين للطباعة والنشر 
، ( ه٣١٠ت(حممد بن جرير الطربي :  ))تاريخ الطربي(( تاريخ األمم وامللوك - ٦

روت، نسخة مصورة عن نسخة  حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بي
  .م١٩٦٤ُدار املعارف، كتبت مقدمتها سنة 

َّحققه العالمة أمحد راتب النفاخ، دار (:  ه١٨٣ -١٨٠ت(ُّ ديوان ابن الدمينة -٧
  . ه١٣٧٩العروبة، 

عبد القادر البغدادي، حتقيق عبد العزيز رباح : يبي اللب  شرح أبيات مغن-٨
  .راث  وزميله، دار املأمون للت

حققه حممد حميي الدين (  ه٩٦٣ت(عبد الرحيم العباسي :  معاهد التنصيص-٩
  .روت  عبد احلميد، عامل الكتب، بي

، حققه عبد املنعم عامر، دار ( ه٢٥٠ت(أبو حامت السجستاين : َّ املعمرون- ١٠
  .م ١٩٦١كتب العربية، القاهرة، إحياء ال

  


