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 امللخَّص

ع     َة َمن ُغلِ َب من الشُّ ُص الحديَث  يتناوُل البحُث مصطلَح التَّغليِب، وما قيَل فيِه عنَد النُّقَّاد القدماء، واختالَفهم في ضبِطِه، وِعدَّ راِء، ثمَّ ُيخصِ 
عراِء عليِه، فيتناوُلُه من حيُث غرُض الهجاِء في شعرِ  ، وما كاَن من غلَبِة الشُّ ِه، وما اتَّصَل بِه من الفخِر والحماسِة، عن النَّابغِة الجعديِ 

عِر الَّذي ُغلِ َب بِه غيُرهُ  عليِه ممَّن هم دوَنُه    فيخصُّ شعَرُه الذي هاجى بِه َمن ُغلِ َب عليِه، فيجمُع هؤالء على صعيٍد واحٍد، فضالا عن جمِع الشِ 
اعريَّة، وشعِره فيهم، فيبحُث في سبِب الهجاِء بيَنهما، ويدر  عَر الَّذي ُيغلَُّب بِه الخصُم إن ُوِجَد، حتَّى ُقِطَع لُه بالنَّصِر عليِه،  في الشَّ ُس الشِ 

 كلمات مفتاحية: التغليب، الشاعر المغلب، النابغة الجعدي، ليلى األخيليةومدى التزاِم النُّقَّاد بمبدٍأ واحٍد في الحكِم بالغلبِة.
Summary 

     The research deals with the term “predominance” and what was said about it by the ancient critics, and 

their differences in it, and several of the poets who were overpowered. Then he singles out the talk about Al-

Nabigha Al-Jaadi, and what was the predominance of poets over him, and deals with it in terms of the purpose 

of satire in his poetry, and the pride and enthusiasm connected to it, he singles out his poetry with which he 

has spoken against those who have been overcome, so he collects these on one level, in addition to collecting 

the poetry with which others have prevailed over him from those who are below him in Poetry, and his poetry 

in them, so he studies the reason for the difference between the two, and discusses the reason for the spelling, 

He studies the poetry with which the opponent is defeated, He was definitively victorious over him, and the 

extent to which critics adhere to a single principle in ruling over victory.  

Keywords: Taghleeb - the defeated poet - Al-Nabigha Al-Jaadi - Laila Al-Akhiliya 

 املقدِّمة:
اعِر المغلَِّب، وهو يشيُر إلى غلبِة        اعِر  شاَعْت في النَّقِد العربيِ  القديِم مصطلحاٌت كثيرٌة، من بينها مصطلُح التَّغليِب، أو الشَّ َمن هم دوَن الشَّ

عِر، وهو ما ينبني غالباا ٍة، إذ لكلِ  شاعٍر مذهُبُه في الشِ  على موقِفِه من الحياِة؛ فشعُرُه تمثيٌل   عليِه، وقد برَز هذا المصطلُح صفةا لشعراء عدَّ
عريَِّة بقدِر اقتراِبِه من التَّصريِح؛   ا أن ُيوَسَم  لهذا المذهِب في صورٍة فنِ يٍَّة مرمَّزٍة، قد يصرِ ح فيها بمكنوناِتِه، فيبتعُد عن الشِ  وينبني على ذلَك أيضا

ٍة حدَثْت مَعُه، ولكنَّها سمٌة تؤَخُذ من اطِ راِدها عنَدُه، بسمٍة ما، تكوُن مأخوذةا من شعِرِه، وهي ليَسْت )لقباا( انتُ  ِزَع من بيِت شعٍر قاَلُه، أو من قصَّ
مة كما سنجدها عنَد النَّابغِة الجعديِ  هي االن هزاُم، والتَّقهقُر، واصطباِغ شعِرِه بها، وسيطرِتها على نتاِجِه إذا ما خاَض غماَر فنٍ  ما.وهذه السِ 

اَم مهاجيِه، َم كلِ  َمن واَجَه في فنِ  الهجاِء، فال يكاُد يثبُت أماَم خصٍم، فليَس لُه نفٌس طويٌل في المقارعِة، سرعاَن ما يجُبُن ويذلُّ أمواالنكساُر، أما
ْن في أخباِر المهاجاِة ما يمكُن أن َيُنصَّ ولعلَّ هذا الَّذي دفَع النُّقَّاَد إلى وسِمِه بأنَّه شاعٌر مغلٌَّب، وهذا ما دفَعُهم إلى تغليِب غيِرِه عليِه وإن لم يكُ 

رُة    –صراحةا على هزيمِتِه، وهذا   مِة كان البحُث    –الغلبُة المتكرِ  عراِء للتَّعرُِّض لُه ومهاجاِتِه.وانطالقاا من هذِه السِ  ما قد يكوَن دافَع كثيٍر من الشُّ
ا إلى ما كاَن من خصومةِ  اعِر المغلَِّب استنادا ة،    في مصطلِح الشَّ النَّابغِة الجعديِ  مَع َمن ُغلِ َب عليِه، فيسعى البحُث لإلجابِة عن تساؤالٍت عدَّ

عراُء المغلَّبوَن؟ ومن الَّذين ُغلِ بوا على النَّاب ة ما  منها: ما الَّذي كاَن عليِه النُّقَّاُد في مصطلِح التَّغليِب؟ وَمن هم الشَّ ؟ وما مدى صحَّ غِة الجعديِ 
عِر حقيقةا أم إلى غيِر ذلَك؟ وهل كاَن لسبِب الخصومِة  َحَكَم بِه النُّ  ا إلى الشِ  ؟ وهل كاَن الحكُم مستندا عراِء الجعديَّ أثٌر في  قَّاُد من تغليِب الشُّ

اعِر عن نفِسِه؟   ضعِف دفاِع الشَّ
 املغلَُّب لغًة واصطالًحا:

حاِح: "َغَلَبُه َغَلَبةا وَغْلباا، وَغَلباا أيضاا. قاَل هللُا تعالى: ﴿وهم من   ال يختلُف معنى المغلَِّب بين اللُّغِة واالصطالِح كثيراا؛ فقد      جاء في الصِ 
ُب: الكثيرُ 3بعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلبون﴾ ]الروم:    [؛ وغاَلَبُه مغالَبةا وِغالباا، وتغلََّب على بلِد كذا: استولى عليِه قهراا، وَغلَّْبُتُه أنا عليِه تغليباا؛ والغالَّ

؛ فبرغِم اختالِف ِصَيِغ الجذِر يبقى المعنى األساسيُّ قائماا، وهو المعنى القائُم في  1، )غلب(( 1987لَغَلَبِة. والمغلَُّب: المغلوُب مراراا" )الفارابي،  ا
ا؛ إذ ُتْجِمُع المصادُر الَّتي عرَّفت بالمغلَّبيَن، أو أشاَرْت إلى معنى قوِلهم )مغلَّب(، على م عنى الجذِر في اللُّغة، بل إنَّ أصحاَب  االصطالِح أيضا

عراِء: المح ة )غلب(، يقوُل ابُن منظوٍر: "والـُمَغلَُّب من الشُّ كوُم لُه بالَغَلبِة على  المعاجِم أنفَسُهم يعرِ جوَن على هذا المعنى االصطالحيِ  في مادَّ
َعفاءُ   الـُمَغلَُّبوَن؛ الـُمَغلَُّب: الذي ُيْغَلُب كثيراا، وشاعٌر ُمَغلٌَّب َأي كثيراا ما ُيْغَلُب؛ والـُمَغلَُّب ِقْرنِه، كَأنَُّه َغَلب عليِه؛ وفي الحديِث: أَهُل الجنَِّة الضُّ

ل" )الزبيدي، د. ت، واللسان،  ا: الذي ُيْحَكُم له بالَغَلبة، والمراُد اأَلوَّ ، )غلب((.والملحوُظ في تعريِف المعجماِت إشارُتها إلى أنَّ لفَظ  1414َأيضا
ُل، وهو المغلوُب؛ )المغلَّب( من األضداِد، وأنَّه ُيوَسُم بِه كلٌّ من الغاِلِب والمغلوِب، وإن زاَد ابُن منظوٍر أنَّ المراَد في أكثِر األحياِن ال معنى األوَّ

م الجمحيِ  الَّتي كاَنْت    –اللِ ساَن والتَّاجَ –غيَر أنَّ المعجَمين   حاِن الفرَق بعبارِة ابِن سالَّ معياَرُهم في بياِن صفِة الغالِب والمغلوِب، أو ُمَسمَّاهما؛  يوضِ 
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ٍم: "َوِإذا َقاَلِت اْلَعَرُب: مغلَّب، َفُهَو مغلوٌب، َوِإذا َقاُلوا: ُغلِ َب: َفُهَو َغالٌب" )الجمحي، د.ت،   ، وانظر: الزبيدي، د. ت،  1/125يقوُل ابُن سالَّ
، وهو أسبُق منُهما، في أنَّ الكلمَة )المغلَّب( من األضداِد؛ لذا فرََّق  ، )غلب((، وجليٌّ أنَّ ابَن سالَّ 1414واللسان،  ٍم يوافُق ابَن منظوٍر والزَّبيديَّ

(. ومن تعريفاِت بيَن الغالِب والمغلوِب بصيغتيِن: إحداهما اسٌم، واألخرى فعٌل، وخصَّ المغلوَب بصفِة )المغلَّب(، وخصَّ الغالَب بالفعِل: )ُغلِ بَ 
عِر" )أبو عبيدة، د. ت، صمصطلِح )ا (، وقوُل  12لمغلَّب( قوُل أبي عبيدَة: "فهؤالِء المغلَّبوَن كانوا يجيبوَن فيغِلُبهم من ليَس مثَلهم في ِعَظِم الشِ 

ِل: "وِمَن ا1/106، ص 1981ابِن رشيٍق: "ومعنى المغلَِّب: الَّذي ال يزاُل مغلوباا" )ابن رشيق،   عراِء َمن كاَن (، وتعريُف جواد علي في المفصَّ لشُّ
َفُيْغَلُب" )علي،   الغالَب دوَن  17/99، ص2001ال يستطيُع الوقوَف أماَم خصِمِه،  البيِ َن بيَنها اإلشارُة إلى أنَّ  الفرَق  اها واحٌد، لكنَّ  (؛ ومؤدَّ

اب  إليِه  ذلَك، وهذا ما رمى  إلى  إشارٌة واضحٌة  ُعَبيدَة  أبي  تعريِف  ففي  المغلوِب،  دريد،  مستوى شاعريَِّة  )ابن  االشتقاِق  في  ُدَريٍد  ،  1991ُن 
وا عليِه.وال يخرج البحث على2( 25ص عراِء الَّذيَن هجاُهم، وردُّ ٍم   ، فضالا عن التَّصريح بدونيَِّة َمن َغَلَب النَّابغَة الجعديَّ من الشُّ ما ذكَرُه ابُن سالَّ

؛ إذ سنطلق  على المغلوِب اسَم )المغلَِّب(، وسنصُف الغالَب بالفعِل )ُغلِ َب(، أمَّا فيما يتعلَّق بشاعريَّة  وتابَعُه فيِه األزهريُّ وابُن منظوٍر والزَّبيديُّ
يَّةا، على األ  قلِ  في زمن َغَلَبِتِه عليِه. المغلوِب والغالِب، فالمستفاد ِممَّا ورَد في المصادِر أنَّ المغلوَب دائماا ما يكوُن فوَق الغالِب شاعريَّة وأهمِ 

 :غة اجلعديُّ امُلغلَُّب وَمن ُغلَِّب عليهالنَّاب
، وتميُم بُن ُأبيِ  بِن ُمْقِبٍل )الزركلي،        (، وقد ُغلِ َب  2/87، ص2002تجعُل بعُض المصادِر المغلَّبيَن ثالثةا ال غيَر، هم النَّابغُة الجعديُّ

اعر )أبو   (، وقد ُغلِ َب عليِه جريرٌ .189  -188/ 4، ص2002)الزركلي،    النُّميريُّ (، والرَّاعي  5/206، ص2002)الزركلي،    عليه النِ جاشي الشَّ
في حيِن نراُهْم في العمدِة أكثَر من ذلَك، وإن كاَن في بعِض َمن غلََّبُهْم شاعريَّةا أكبَر من شاعريَِّة المغلَِّب، فُيجَمُع  ،  (12عبيدة، د. ت، ص

)الزركلي،   بدٍر  بُن  برقاُن  الزِ  )الزركلي،  3/41، ص 2002إليِهم  األهتِم  بُن  ُغلِ َب عليِه عمُرو  عديُّ  78/ 5، ص2002(، وقد  السَّ ( والمخبَُّل 
(، وقد  2/302، ص 2002(، ومنُهم الَبعيُث المجاشعيُّ )الزركلي،  2/118، ص 2002(، والُحطيئُة )الزركلي،  15/ 3، ص2002)الزركلي،  

(، وقد ُغلِ َب عليِه أبو 270  -  4/269، ص2002(، ومنهم عليُّ بُن الجهِم )الزركلي،  272/ 2، ص2002ُغِلَب عليِه حمَّاُد عجرٍد )الزركلي،  
مِط مرواُن بُن أبي الجنوِب )الزركلي،   مِد بُن المعذَِّل )الزركلي،  7/209، ص 2002السِ  (، ومن أشهِرِهم أبو تمَّاٍم الَّذي ُغلِ َب عليِه عبُد الصَّ

( وال يلزم أن يكون ابن رشيق محقًّا في أحكامه بغلبة، وقد  2/339، ص 2002ُخزاعيُّ )الزركلي،  وِدْعِبُل بُن عليٍ  ال  ، (11/ 4، ص2002
(. والبحُث يختصُّ بالكالِم على  108  -  1/106، ص 1981اقتصَر في حديِثِه عن أبي تمَّاٍم على عبارِة: )وقد تطاوَل عليِه..( )ابن رشيق،

، وهَو عبُد هللِا بُن قيسٍ  ، وكاَن ممَّن النَّابغة الجعديِ  ، وقد قيَل: إنَّه أقدُم من النَّابغِة الذُّبيانيِ  ، أو قيُس بُن عبِد هللِا، وكنيته أبو ليلى، وهَو جاهليٌّ
، وقد ُعمِ َر حتَّى أدرَك ابَن الزُّبيِر، وماتَ  وهَو ابُن مئتيِن وعشريَن   بأصفهاَن، جاُؤوا الرَّسوَل الكريَم صلَّى هللُا عليِه وسلََّم، ومدَحُه، فدعا لُه النَّبيُّ
، وانظر حياته 1/280ه، ص1423سنةا، وقيَل: مئٍة وعشريَن سنةا، وممَّا قاَلُه العلماُء في شعِرِه: فيِه ِخماٌر بواٍف، ومطرٌَّف بآالٍف )ابن قتيبة،  

قانع،   ابن  ص 1418في  واألصبهاني،  2/345،  ص 1992،  والمرزباني،  1/273،  ص1995،  والمرزباني،  75،  ص1982،   ،321  ،
ص2005والنهرواني،   والقرطبي  674/ 1،  ص1992،  األثير،  4/1514،  وابن  ص1989،  والذهبي،  4/135،   ،1985  ،3/177  ،
عَر وهَو ابُن ثالثيَن سنةا. ثمَّ ُأْفِحمَ سَّ ، أي: فيِه الَغثُّ وال3( 6/308ه، ص1415والعسقالني،   : "قاَل أبو حاتٍم: قاَل الشِ    ميُن، وقاَل فيِه األصمعيُّ

ر العبارُة الَّتي تشيُر إلى أنَّه مغلٌَّب عنَد كلِ  َمن ترجَم لُه، فيقولوَن:  19، ص1980ثالثيَن سنةا، ثم نبَغ فقاَل ثالثيَن سنةا" )األصمعي،   (وتتكرَّ
، وكعُب )وكاَن مغلَّباا، وهَو ِمن المغلَّبيَن، وهَو أحُد المغلَّبيَن، وُغلِ َب عليِه...(؛ وقد ُغلِ َب على الجعديِ  ل يلى األخيليَّة، وأوُس بُن َمغراء الُعَقيليُّ

: "َوَقاَل عمُر   ، واألخطُل؛ يقوُل ابُن عاصٍم النَّمريُّ ، وسوَّاُر بُن أوفى الُقشيريُّ بُن َشبََّة: َكاَن النَّابغُة الجعديُّ بُن ُجَعيٍل، وعقاُل بُن خالٍد الُعقيليُّ
اجى ُغِلَب، هاجى أوَس بَن َمغراء، وليلى األخيليََّة، وكعَب بَن ُجعيٍل، فغلبوُه، َوُهَو أشعُر منُهم مراراا، ليَس فيِهم شاعراا مغلَّباا، إالَّ أنَّه َكاَن إذا ه

، فقاَل في حديِثِه عن  4/1518، ص1992َمن يقرُب منُه" )القرطبي،   ا، عقاٌل العقيليُّ ، أيضا م بدونيَّتِه عن الجعديِ  (، وممَّن صرَّح ابُن سالَّ
، َوَكاَن مفِحماا ِبَكاَلم اَل ِبشعٍر" )الجمحي، د. ت، صالج : "َوُغلِ َب َعَلْيِه عقاُل بُن َخاِلٍد العقيليُّ (، وكذا فعَل بِه األخطُل )المعري، 1/125عديِ 

، فإنَّ في تغليِبِه على النَّابغة نظراا 563، ص1984 ، ؛ وفيما يأتي تفصيُل  4(، أمَّا سوَّاُر بُن أوفى الُقَشيريُّ تغليِب كلٍ  منهم على النَّابغِة الجعديِ 
 ودراسُة شعِر َمن كاَن لُه شعٌر في هذه الغلبة: 

1- :  ليلى األخيليَّة وسوَّار بن أوفى القشيريُّ
، مخضرٌم، كاَن يهاجي النَّابغَة، وهو زوُج ليلى األخيليَّةِ   ِِ سوَّاُر بُن أوفى بنوهو         )العسقالني،    َسبرَة بِن سلمَة بِن ُقَشيٍر بِن كعٍب القشيريُّ

  (، ترتبُط المهاجاُة الَّتي ُغلِ َبْت فيها ليلى األخيليَّة على الجعديِ  بتغليِبه سوَّاراا عليِه، وإن 6/245، ص 1997، والبغدادي،  3/219ه، ص1415



   

         

 التَّغليب يف الشِّعر النَّابغة اجلعديُّ منوذًجا                                      

  

  

، ولو كاَن   ؛ إذ لم يُكْن في شعِرِه ما يمكُن أن ُيْفَحم بِه الجعديُّ ا لـما استدعى األمُر  كاَن ُيَشكُّ في أنَّ سوَّاراا ُغلِ َب بنفِسِه على الجعديِ  ذلَك صحيحا
. أمَّا سوَّا َل ليلى األخيليَّة في المهاجاة بيَنُهما؛ إذ كاَن األمُر محسوماا لصالِح الُقشيريِ  ،  تدخُّ ر فلم يظهْر أنَّه ُغلِ َب صراحةا على النَّابغة الجعديِ 

ُل ليلى لصالِحِه على أنَُّه كاَن مغلَّباا ال غالباا، وربَّما كان تغليُبُه على الجعديِ  من باِب تطاوِلِه عليِه ال  غيَر، ولم أجِد للُقشيريِ  شيئاا  بل يدلُّ تدخُّ
حراِء، فأدركوُه، وسقوه لبناا وماءا، فعاَش، في الجعديِ  سوى ما فخَر بِه من قياِم بعضِ  ، كاَد يهِلُك في الصَّ  قوِمِه بني ُقَشيٍر بمساعدِة رجل جعديٍ 

، وانظر  11، ص1980فقاَل القشيريُّ مفتخراا في غيِر شعٍر: "ومنَّا ناشُد رجِلِه، ومنَّا الَّذي أسَر حاجباا، ومنَّا الَّذي سقى اللَّبَن" )األصمعي،  
، فقاَل )النابغة الجعدي، 5( 2/159ه، 1415، العسقالني  (: 128، ص1998، فردَّ عليه النَّابغة الجعديُّ

   َجِهْلَت َعَليَّ ابَن الَحيا َوَظَلْمَتني
   َعَدْدَت ُقَشيراا ِإْذ َفَخْرَت َفَلْم ُأَسأْ 

  

 6َوجمَّْعَت َقوالا جاَء بيتاا ُمَضلِ ال
 َمْعزال ِبذاَك َوَلم َأزَمْعَك َعن ذاكَ   

ُد الجعديُّ م         آثَر قوِمِه، مفتخراا فهَو ال ينكُر ما لقوِمِه القشيريِ يَن، وال يسوءه فخره بهم، فُقشيٌر أخُت جعدَة، وكلتاهما من بني عامٍر، ثمَّ يعدِ 
،  1998يٍر الرَّجَل الجعديَّ )النابغة الجعدي،  بما كاَن لهم من سوابَق؛ وقاَل في قصيدٍة أخرى يردُّ على ما افتخَر بِه سوَّاٌر من مساعدِة ُقشَ 

 (: 127  - 126ص
   َنْحُن الَفواِرُس َيْوَمي َرْحَرحاِن َوَقدْ 

   ِتْلَك الـَمكاِرُم ال َقْعباِن ِمْن َلَبنٍ 
 َظنَّْت َهواِزُن َأنَّ الِعزَّ َقْد زاال

 7ِشيبا ِبماٍء َفعادا َبْعُد َأْبواال  

، ويرى أفعاَل قوِمِه ممَّا يستحقُّ أن ُيْفَتَخَر بِه، ال كأسي اللبِن اللتيِن أدركو        ن من أمر إدراكهم الرَّجَل الجعديَّ ، وهو يهوِ  ا بهما الرجَل الجعديَّ
.ونحُن ال نكاُد نجُد ممَّا هج ا بِه سوَّاٌر الجعديَّ شيئاا في بطوِن األدِب كيوَمي رْحرحاَن، فهَي المكارُم ال غيَر، فَنَقَض بها ما جاَء بِه القشيريُّ

، وابن العديم،  106/ 1، ص1981، وابن رشيق،  76، ص1995، والمرزباني،  125/ 1سوى ما تذكُرُه من هجاِئِه إيَّاه )الجمحي، د. ت، ص
بكالم سوَّاٍر، للوصول إلى األشعِر منهما؛ غيَر   (، وما تدلُّ عليِه ردوُد الجعديِ  عليِه، وال يمكُن بأيِ  حاٍل موازنُة شعر الجعدي ِ 3006/ 6د. ت،  

ِل منُهما ما يقطُع بأنَّه ُغِلَب بشعِر األخيليَِّة، ال بكالم سوَّاٍر، وال سيَّما أنَّ الجعديَّ في شعِرِه ا ل ذي ردَّ بِه ال يستاُء من فخِر  أنَّ في شعِر األوَّ
ا، وال ير  وَن الجعديَّ أيضا ى غضاضةا في ذلَك، فمجُدهما واحٌد، وفخُرهما واحٌد، كنصِرهم يوَم رحرحاَن، وهَو ما يستحقُّ سوَّاٍر بقوِمِه، فهم يخصُّ

د   . أمَّا ليلى األخيليَُّة فتتعدَّ غيرُة الَّتي ال تكاُد ُتْذَكُر، كإنقاِذِهم الجعديَّ ِلها في الهجاِء  أن ُيْفَتَخَر بِه، ال هذِه األموُر الصَّ واياُت في سبِب تدخُّ الرِ 
لوليِ  )الزركلي،  بي بَب بحكِم ليلى بأفضليَِّة الُعَجيِر السَّ ( على الجعديِ  وُحَميِد بِن ثوٍر )الزركلي،  4/217، ص 2002نهما، فمنها ما يربُط السَّ

، وقد أشاَر إشارةا سريعةا 2/283، ص 2002 ، وهذا ما ذهَب إليه المرزبانيُّ  إلى ما كاَن من افتخاِر  ( الهالليِ  وتميِم بِن ُأبيِ  بِن مقبٍل العجالنيِ 
بَب الَّذي ذهَب إليِه القيسيُّ )القيسي،  25، ص 1995الجعديِ  بيوَمي َرْحَرَحاَن )المرزباني،   (،  1/430، ص 1987(، وهذا األخيُر كاَن السَّ

ِل ليلى هو القصيدُة الفاضحُة الَّ  بَب في تدخُّ ، فقد ذكَر أنَّ السَّ تي قالها الجعديُّ في عقيٍل وُقشيٍر قوِم سوَّاٍر،  وقريٌب من هذا ما ذهَب إليِه العامليُّ
(، وأشاَر الُغنُدجانيُّ إلى أنَّ النَّابغَة الجعديَّ  475، ص 1312وقد غضَّ فيها من فخِرِهم بأنَّهم سقوا رجالا من بني جعدَة لبناا وماءا )العاملي،  

(، ويذكُر ابُن قتيبَة أنَّ سوَّاراا هو زوُج ليلى )ابن قتيبة، 151  -150ي، د. ت، صهو َمن تعرََّض لها بعَد أن مدَحْت قشيراا قوَم سوَّاٍر )الغندجان
ا لسوَّاٍر الُقشيري ِ 1/440ه، ص1423 ٍة، فقد كاَنْت زوجا َلها كاَن ألسباٍب عدَّ َلها لصالِحِه.  والرَّاجح أنَّ تدخُّ ر هذا تدخُّ ، وبعُد فإنَّ (، وربَّما يفسِ 

اُهْم إلى َبني عقيٍل قوِم ليلى األخيليَِّة، وهذا ما أثاَر حفيظَتها أكثَر، ودفَعها إلى دخوِل هذا الع  إغضاَء الجعديِ  لم َيَنلْ  راِك،  قوَم سوَّاٍر فقط، بل تعدَّ
، وكاَن لكلٍ  منُهما قصيدٌة في هذِه المهاجاِة )المرزباني،   والواضُح من    (، 25، ص 1995الَّذي ُغلِ َبْت في نهايِتِه صراحةا على النَّابغِة الجعديِ 

واياِت على اعريِن كاَن يزيُد فيها بحسِب ما يجري.وُتْجِمُع أكثُر الرِ  أنَّ المهاجاَة كاَنْت بعَد   القصائِد أنَّها لم ُتَقْل في مجلٍس واحٍد، وأنَّ كال الشَّ
،  1417، والبغدادي،  25، ص 1995ِذ الجعديِ  )المرزباني،  قصيدِة الجعديِ  التي ذكَر فيها يوَمي َرْحَرحاَن، وَنَقَض فيها فخَر الُقشيريِ يَن بإنقا

 (: 103(، فقاَلْت ليلى )ليلى األخيلية، د. ت، ص475، ص 1312، والعاملي،  1/281، واألندلسي، د. ت،  7/211ص
  8أَلْذُكَر َقْعَبي حاِزٍر َقْد َتَثمَّال    َوما ُكْنُت َلْو فاَرْقُت ُجلَّ َعشيرةٍ 

م، وهنا يحتدُم فهي تزري عليِه ِذْكَر ما يؤَخُذ عليِه، وال ُيْحَسُب لُه، فكيَف له أن يذكَر فضَل ُقَشيٍر عليِه، وإن كاَن في معرِض انتقاٍص منهُ  
،  1998ُه، فقاَل )النابغة الجعدي،  الهجاُء، وينال الجعديُّ من ليلى األخيليَِّة، فأقذَع، وشنََّع، وذكَر ما ظنَّ أنَّه كفيٌل بإخراِسها وَكفِ  لساِنها عن

 (: 134 -133ص
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   َأال َحيِ يا َلْيلى َوقوال َلها َهال
   َدعي َعْنِك َتْهجاَء الرِ جاِل َوَأْقِبلي 

   َوَقْد َأَكَلْت َبْقالا َوخيماا َنباُتهُ 
   َوَكْيَف أُهاجي شاِعراا ُرْمُحُه اْسُتهُ 

  

الَفَقْد َرِكَبْت َأْمراا   أََغرَّ ُمَحجَّ
 َعَلى َأذَلعيٍ  َيْمََلُ اْسَتِك َفْيَشال  
 9َوَقْد َنَكَحْت َشرَّ اأَلخاِيِل َأْخَيال   
 َخِضيَب الَبناِن ال َيزاُل ُمَكحَّال  

هضُمُه، وال ُتْسَتساُغ نكهُتُه، وإن أعجَبها   وهو يشيُر إلى أنَّها أقَحَمْت نفَسها فيما ليَس لها بِه قدرٌة، فكاَنْت كَمن أكَل بقالا ثقيالا ال يسهلُ         
، وذَكَرها بعَد ذلَك بما تأنُف منُه األذواُق، وكاَن ممَّا رماها   بِه أن جعَلها كاألنثى من  مظهُرُه ولوُنُه، وهو تمثيٌل لما وقَعْت فيِه بهجاِئها الجعديَّ

ْت بما يمكُن أن ُيقاَل:    الخيل، إذا ُأِريَد للفحِل أن ينزَو عليها، فُيقاُل لها: )هال(،  ها عليِه، إذ ردَّ كي تستكنَّ وتهدَأ، وهو ما نَقَضْتُه ليلى في ردِ 
ة التي قصَمْت ظهَرُه؛ فقاَلْت )ليلى األخيلية، د, ت، ص  (: 103 -  102إنَّه القشَّ

   َأناِبُغ َلْم َتْنُبْغ َوَلْم َتُك َأوَّالا 
   َأناِبُغ ِإْن َتْنُبْغ ِبُلْؤِمَك ال َتِجدْ 

َك ِمْثُلهُ     ُتَعيِ ُرِني َداءا ِبُأمِ 
  

يِن َمْجَهال  َوُكْنَت ُصَنيًّا َبْيَن َصدَّ
 ِلُلْؤِمَك ِإالَّ َوْسَط َجْعَدَة َمْجَعال  
 10َوَأيُّ َحصاٍن ال ُيقاُل َلها َهال   

، فُيْشَتَهُر بلؤِمِه ال غيَر، ثمَّ  فعيََّرْتُه بضآلِة شأِنِه، وأنَُّه ال يكاُد يذكُر إذا ما ٌعدَّ النَّاُس، وإن ُذِكَر فذكُرُه ال يتجاوُز بني قوِمِه من بني جعدةَ         
، وأمِ ه، أمَّا قوُلهم: )هال(، فال يقاُل إالَّ للنَّجيبِة الحصاِن الَّتي  تنقُض المعنى الَّذي أشرنا إليِه في هجاِئِه إيَّاها، فهي ترى أنَّ النُّزوَّ في نساِء قوِمهِ 

،  1/125يِه )الجمحي، د. ت، ص لم تعَتْد ذلَك، وهَو اتِ هاٌم مبطٌَّن لنساِء قوِمِه باعتياِدهنَّ ذلَك؛ وهنا يظهَر أنَّها قهَرْتُه، وناَلْت منُه، فغلِ َبْت عل
 (. 6/243، ص1997، والبغدادي، 475، ص1312، )غلب(، والعاملي، 2001ري، ، واألزه106/ 1، 1981وابن رشيق، 

، وهي تطلُبُه، وكاَدت تلحُقُه هناَك لوال أن ع      ُد هذِه الغلبَة هروُب الجعديِ  منها، حتَّى وصَل قتيبَة بَن مسلٍم الباهليَّ اجَلها الموُت، وما  ويؤكِ 
د انخذاَل الجعديِ  عنها استعداُء قومِ  ْت من شرِفِهم بقوِلها هذا. يؤكِ   ِه صاحَب المدينِة عليها لـمَّا رَأوا ما غضَّ

، كما أنَّ ليلى األخيليََّة لم َتُردَّ على الجعديِ  بالمعا       ني نفِسها، أو ما يقرُب منها،  والملحوُظ أنَّ الهجاَء بيَنُهما لم َيُطْل، ولم يستمرَّ وقتاا طويالا
عِة بيَن النَّاِس، ثمَّ نقَضْت ما وسَمها بِه مَن الحيوانيَّة، وأنَّها يقاولم تنحطَّ إلى ما انحطَّ إ ُل لها: ليِه، فاكَتَفْت بالتَّهويِن من شأِنِه، ووسمِه بالضِ 

ْتُه إلى معناى ُتْمَدح ألجِلِه.   )هال(، وردَّ
2-  : عديِ  إلى حادثٍة كاَنْت في عهِد معاويَة بِن   أوس بن َمغراء الُقريعيُّ يعوُد استعاُر ناِر الهجاِء بيَن الجعديِ  وأوِس بِن َمغراٍء الُقريعيِ  السَّ

جعْل لُه عليِهم  قيٍس، فلم يأبي سفياَن، الَّذي أرسَل ُبْسَر بَن َأْرَطأَة القرشيَّ إلى الحجاِز ليقتَل شيعَة عليِ  بِن أبي طالٍب، وكاَن قد َكفَّ يَدُه عن  
وهم في جبٍل لهم ُيقاُل  سلطاناا، فسار ُبْسٌر حتَّى أتى الطَّائَف، فقاَلْت لُه ثقيٌف: "ما َلَك علينا سلطاٌن، نحُن من قيٍس"، فساَر حتَّى أتى َهْمداَن، 

َنْت فيِه َهْمداُن ثمَّ ناَدوا: "يا ُبْسُر نحُن َهْمداُن، وهذا ِشباٌم"،11له: ِشَبامٌ  وا ونزُلوا إلى قراُهم أغاَر عليهم   ، فتحصَّ فلم َيْلَتِفْت إليِهم، حتَّى إذا اغترُّ
َل مسلماٍت ُسبيَن في اإلسالِم؛ ومرَّ بحيٍ  من بني سعٍد قوِم أوِس بِن مغراٍء نزوٍل بين َظْهَري  قوِم   بني جعدةَ   فقتَل، وسبى نساَءهم، فُكنَّ أوَّ

عديِ ين، فقتَل منُهم وأسَر، فقاَل أوُس بُن َمغراٍء في ذلَك مخاطباا في َفْلٍج، وهَو "موضٌع لَبني جعد  الجعدي ِ  َة بنجٍد"، فأغاَر ُبْسٌر على الحيِ  السَّ
 بني جعدَة: 

يَن َتْرَعْوَن النَّجيَل َوَقْد َغَدْت    ِبَأْوصاِل َقْتاَلُكُم ِكالُب ُمزاِحمِ     ُمِشرِ 
 فقاَل النَّابغُة الجعديُّ يجيُبه:

  َأَكْلَت َيَدْيَك ِمْن َجَرٍب ِتَهامي      ُلحوَمُهُم ِكالبيَمتى َأَكَلْت 
اعريِن )األفغاني،  رُّ بين الشَّ كثيراا، كما لم تفعْل من قبُل في   . وال تتكلَُّم المصادُر على هذِه المهاجاةِ 12( 435، 433، ص 1937وهاج الشَّ

ةا طويلةا، واألكيُد هنا أنَّ الُقَريعيَّ  بُب أنَّ الهجاَء لم يستمرَّ مدَّ ، وذلَك بلساِن  مهاجاِة الجعديِ  مَع ليلى وسوَّاٍر، وربَّما كاَن السَّ  ُغلِ َب على الجعديِ 
َثني ِإْبَراِهيمُ  ٍم: "َحدَّ :  الجعديِ  نفِسِه؛ إذ قاَل ابُن سالَّ َثني َأُبو الغرَّاِف َقاَل: َقاَل النَّاِبَغُة الجعديُّ ثَنا الفضُل بُن الُحباِب َقاَل: َحدَّ  بُن شهاٍب َقاَل: َحدَّ

قريحِة  فيْوٌس ِإَلى النَّاِبَغة ، َولم يكن أَ إنِ ي َوَأْوَس بَن مغراء لنبتدُر َبْيتاا َما ُقْلَناُه بعُد، َلو َقاَله َأَحدَنا لقد ُغلِ َب على َصاحِبِه؛ َوَكاَنا يتهاجيانِ 
ْعر، َوَكاَن النَّاِبَغة َفْوقه َفَقاَل َأْوُس بُن مغراء:   الشِ 
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   َفَلْسَت ِبعاٍف َعْن َشتيمِة عاِمرٍ 
ا َعَلْيِهمُ     َترى اللُّْؤَم ما عاشوا َجديدا

    َلَعْمُرَك َما َتْبلى َسراِبيُل عاِمرٍ 

 ها َوال حاِبِسي َعمَّا َأقوُل َوعيدُ 
ِبِسيَن َجديُدها     َوَأْبَقى ِثَياِب الالَّ

 ِمَن اللُّْؤِم ما داَمْت َعَلْيها ُجلوُدها  
َعَلْيِه" )الجمحي، د. ت، ص    ا  َأْوسا النَّاس  َوَغلََّب  َنْبَتِدُر،  ُكنَّا  الَّذي  اْلَبْيت  َهَذا  النَّاِبَغُة:  ، والمرزباني، 32، ص1302، وقدامة،  1/125َفَقاَل 

(.وهو يقصُد البيَت 254/ 9، ص2000، والصفدي،  6/3007، وابن العديم، د. ت، ص175/ 2، ص1981، وابن رشيق،  76، ص 1995
ِه األكبِر، وأ ، فقد وصَل بهجاِئِه إلى جدِ  لحَق بِه ما هَو كفيٌل الثَّالَث من هذِه األبياِت، وال يخفى ما في األبياِت كلِ ها من تقريٍع لقوِم الجعديِ 

ِ من شأ اعُر ال َيْعَبُأ بتهديِد بني عامٍر وال بوعيِدهم، وهي استهانٌة ِبِهم، وال  بالغض  مباالة بـِما ِنِهم، واالنحطاِط بهم إلى أدنى دركاِت الخزِي، فالشَّ
ٌد أنَّ أْبَقى شيٍء من ثياِب اإلنساِن الجديُد منها، وما في عامٍر من ٌد ال َيْبلى، ومؤكَّ اللُّؤِم ال َيْبلى ما داَمْت جلوُدها    يقولوَن، فاللُّؤُم فيِهم متجدِ 

يٍت يكوُن قاطعاا للخصِم،  عليها.ويبدو أنَّ ما قاَلُه أوٌس جاَء على النَّابغة، وقطَعُه، وجعَلُه ُيِقرُّ بهزيمِتِه، بِل اعترَف أنَّهما كانا يطمحاِن إلى ب
ها: "اجتمَع النَّابغُة الجعديُّ وأوُس بُن مغراء في فكاَن أوٌس أسبَق إليِه.ونقَل األصفهانيُّ روايةا أخرى في تغليِب الُقر  ، وهذا نصُّ يعيِ  على الجعديِ 

اُج واألخطُل وكعُب بُن ُجَعيٍل، فقال أوٌس:   المربِد، فتناَفرا وتهاَجيا، وحضَرهما العجَّ
   َلـمَّا َرَأْت َجْعَدُة ِمنَّا ِوْردا

 
  

 13َولَّْوا َنعاماا في الِبالِد ُربَّدا 
   
  

اُج:   فقاَل العجَّ
ا       كلُّ امِرٍئ يعُدو ِبما استعدَّ

 ويحكُم لُه:  ،وقاَل األخطُل ُيِعيُن أوَس بَن مغراء
   َوِإنِ ي َلقاٍض َبْيَن َجْعدِة عاِمرٍ 

   َأبو َجْعدَة الذِ ْئُب الَخبيُث َطعاُمهُ 
  

 َوَسْعٍد َقضاءا َبيِ َن الَحقِ  َفْيَصال 
 َكْعٍب َأْكَرُم النَّاِس َأوَّالَوَعوُف بُن   

 وقال كعُب بُن ُجَعيل:  
   ِإنِ ي َلقاٍض َقضاءا َسوَف َيْتَبُعهُ 

   َفْصالا ِمَن الَقْوِل َتَأَتمُّ الُقضاُة ِبهِ 
ا َوشاِعَرها    نالْت َبنو عاِمٍر َسْعدا

  

ا َوَلْم َيْعِدْل ِإلى َأَودِ   َمْن َأمَّ َقْصدا
 َأْبغي َعلى َأَحدِ َوال َأجوُر َوال   
 َكما َتناُل َبنو َعْبٍس َبني َأَسدِ   

،  433، ص1937ني،  وهكذا باَء النَّابغُة على فحولِتِه بشرِ  ما يبوُء امرٌؤ إلى أهِلِه، وفاَز أوٌس بحكومِة هؤالِء القضاِة غيِر العادليَن" )األفغا  
وايِة األولى من أنَُّه اعترَف بأحِد أبياِت أوٍس قاطعا 14( 435 ِة ما ُيشيِر إلى انكساِر النَّابغِة، كما ظهَر في الرِ  ا لُه، أو ما حدَث  .وال يبدو في القصَّ

ا في مهاجاِة   مَع ليلى حيَن لم َيُردَّ عليها، وفرَّ هارباا منها، ثمَّ ال يستقيُم أن ُيْحكََّم بيَنهما كعُب بُن ُجعيٍل واألخطلُ  اُج، واثناِن منُهما لجَّ والعجَّ
وايِة َردُّ الجعديِ  على أبياِت أوٍس، ولكنَّها   ، ثمَّ ال يستقيُم الحكُم من وجٍه آخَر؛ إذ لم يُكْن في الرِ  ال تتَِّسُم باإلنصاِف،   –إن صحَّت–الجعديِ 

، وأوٌس لم يُكْن الَّذي أشار األصفهانيُّ إلى غياِبِه عنَد القضاِة الَّذيَن وسَمهُ  ا ُغلِ ب على الجعديِ  م بــــــ)غيِر العادليَن(.ومهما يُكْن من أمٍر فإنَّ أوسا
عِر، وكاَن النَّابغُة فوَقُه )الجمحي، د. ت، ص عراِء  76، ص1995، والمرزباني،  125/ 1إلى النَّابغِة في قريحِة الشِ  (، كما كاَن غيُرُه من الشُّ

الج على  ُغلِ بوا  )القرطبي،  الَّذيَن  أوفى  بِن  وسوَّاِر  ُجَعيٍل  بِن  وكعِب  األخيليَِّة  ليلى  مثُل   ، ص 1992عديِ  ت،  4/1518،  د.  العديم،  وابن   ،
واِة، واختالِقهم؛ فهَي ال تغيِ ر من واقِع األمِر  6/3006ص شيئاا سوى  (، وال يهمُّ بعَد ذلَك إذا كاَنْت روايُة األصفهانيِ  صحيحةا أم من نسِج الرُّ

 يُفُه من صراِع قد يكوُن.ما تض
3-  : من اإلشارِة إلى المصادِر الَّتي لم تذكْر لعقاٍل شعراا، وال   ، قبَل أن نذكَر سبَب الخصومِة بيَن عقاٍل والجعدي ِ   ،ال بدَّ   عقال بن خالد العقيليُّ

، َوَذَكَر كثيٌر منُهْم أنَّ إفحاَم الجعديِ  كاَن بكالٍم ال بشعٍر )الجمحي، د. ت، ص ، والمرزباني، 125/ 1جاَءْت لُه بما يدلُّ على هجاِئِه الجعديَّ
، وإنَّما كاَن يردُّ عليِه بكالٍم أفحَمُه  (، أي: لم َيُقْل عقا1/106، ص 1981، وابن رشيق، 76، ص1995 ا في خصومِتِه مَع الجعديِ  ٌل شعراا أبدا

ِت   ِحِه سبَب اشتعاِل المهاجاِة، إن صحَّ التَّسميُة، وفي  بِه، وقطَعُه، وهو قريب مما كان من أمره مع سوَّاٍر القشيريِ  وذكَر المرزبانيُّ في موشَّ
، وكأنَّ المواجهَة وَقَعْت وانتَهْت في ساعِتها، وكاَن الجعديُّ يبادُر عقاالا بشعٍر، ويردُّ عليِه عقاٌل بكالٍم، الخبِر تفصيُل إفحاِم عقاٍل الجعديَّ 
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: "النَّابغَة قال لعقاِل بِن خويلٍد   من بني وكاَن أجاَر بني وائِل بِن معِن بِن مالِك بِن أعصر، وكانوا قتلوا رجالا    -العقيلي ِ فأفحَمُه، وفي روايِتِه أنَّ
يِه عليِهم، وأن يقَع بيَنُهم ما وقَع بيَن عبٍس    -جعدَة، وكانوا يطالبوَنهم بدِمهِ  فحذََّر النَّابغُة عقاالا أن يصيَبُه في ظلِمِه ما أصاَب كليَب وائٍل في تعدِ 

عِر، فقاَل:   وذبياَن في حرِب داحٍس والغبراِء من الشِ 
مِ بِ     َأْبِلْغ ِعقاالا أنَّ غايَة داِحسٍ    َكفَّْيَك، َفاْسَتْأِخْر َلها َأْو َتَقدَّ

ُم يا أبا ليلى. فقال النَّابغُة:  فقال عقاٌل: ال، بل أتقدَّ
  َكَأنََّك ِممَّا ناَل َأْشياُعها َعمِ     ُتجيُر َعَلْينا واِئالا في ِدماِئنا

 فقاَل عقاٌل: ال، بل على عمٍد يا أبا ليلى. فقاَل النَّابغُة:
   ُكَليُب َلَعْمري كاَن َأْكَثَر ناِصراا
   َرمى َضْرَع َناٍب فاْسَتَمرَّ ِبَطْعَنةٍ 
   َوما َعِلَم الرُّْمُح اأَلَصمُّ ُكُعوُبهُ 

  

مِ   َوَأْيَسَر ُجْرماا ِمْنَك ُضرِ َج ِبالدَّ
مِ     َكحاِشيِة الُبْرِد الَيمانيِ  الُمَسهَّ

 اأَلْبَلِخ المَتَظل مِ ِبَنْزَوِة َرْهِط   
 .15( 77، ص 1995ني، فقاَل عقاٌل: لكنَّ اسَت حامِلِه تعلُم.وقاَل يحيى في حديِثِه: لكنَّ حامَلُه يعلُم؛ فُغلِ َب عليِه عقاٌل بهذا الكالِم" )المرزبا  

ٍل في محاورِة عقاٍل، وأخِذِه بالحواِر واإلقن       اِع، ولكن هيهاَت أن ُيْسِلَم الرَّجُل َمن استجاَر بِه، فهَي ُسبٌَّة ففي أبياِت الجعديِ  ما يدلُّ على تعقُّ
ا جديدةا بيَنُه وبينَ  ماُء؛ فيحذِ ُرُه الجعديُّ أن يشعَل داحسا لهم وآِخِرهم، وال يزوُل أثُرها ما دامِت األرُض والسَّ   بني جعدَة، فيقوُل:          تلَحُق بأوَّ

مِ     َأْبِلْغ ِعقاالا أنَّ غايَة داِحسٍ    ِبَكفَّْيَك، َفاْسَتْأِخْر َلها َأْو َتَقدَّ
ُم يا أبا ليلى؛ وهَو رفٌض مبطٌَّن لمطلِب الجعدي ِ       : بل أتقدَّ ، فيجيُبُه قائالا  ال رغبٌة في ولكنَّ جواَب عقاٍل يأتي على غيِر ما يشتهي الجعديُّ

؛ ويعوُد الحرِب، ولكنَّ واقَع الحياِة يفرُض أالَّ ُيستهاَن باألمانِة، وال ُيَتخلَّى عن المروءِة، وال ينكَس أماَم غريِمهِ  ِه استهانٌة بوعيِد الجعديِ  ، وفي ردِ 
ا بأنَّ قوَمُه ُظِلُموا، وأنَّ عقاالا يرفُض تسليَم المستجيريَن كأنَُّه لم يَر ما فعلوهُ   ببني جعدَة، فيقوُل لُه:  الجعديِ  ليطلَب الطَّلَب نفَسُه محتجًّ

  َل َأْشياُعها َعمِ َكَأنََّك ِممَّا نا    ُتِجيُر َعَلْينا وائالا في ِدماِئنا
إنَّه على عمٍد ُيجيُرُهم وال ُيْسِلُمهم، فكأنَُّه على علٍم بما فعُلوا ولكنَّه المبدُأ   :أي: كأنََّك ال تعلُم ما جَنوا واقترُفوا، فما كاَن ردُّ عقاٍل عليِه إالَّ أن قالَ 

، وأنَّ  ُه في امتناِعِه عن تسليِم نفُسُه، أعراٌف وتقاليُد تمنُعُه من أن يغدَر بهم؛ فيعمُد الجعديُّ إلى تهديٍد صريٍح لعقاٍل، حيَن شبَّهه بكليٍب التَّغلبيِ 
، فال يُكْن جزاُؤَك كجزاِئِه، ولسَت إليِه وال قريباا منُه في األنصاِر واألبني وائٍل لقوِم   اعِر، َكُكليٍب حيَن جاَر واعتدى وظلَم واستبدَّ عواِن، وليَس  الشَّ

اس حيَن أثبَتُه برمٍح اخترَق جسدَ  ُه، وهذا الرُّمُح ال يدري بمكانِة  كليٌب إليَك وال قريباا منَك في الُجرِم الَّذي ارتَكْبَت، وقد ناَل ما ناَل على يِد جسَّ
انةا، وفوَقُه ِعَظم ذنٍب، هذا الرَّجِل، وال يعرُف إن كاَن في ِعْلَيِة القوِم، أم من سفلِتِهم، فمن باب أولى أن تكوَن أحقَّ بالقتِل منُه، وأنَت دوَنُه مك

 :  فقاَل الجعديُّ
   ُكَلْيٌب َلَعْمري كاَن َأْكَثَر ناِصراا

   ناٍب َفاْسَتَمرَّ ِبَطْعنةٍ  َرمى َضْرعَ 
   َوما َعِلَم الرُّْمُح اأَلَصمُّ ُكُعوُبهُ 

  

مِ   َوَأْيَسَر ُجْرماا ِمْنَك ُضرِ َج ِبالدَّ
مِ     َكحاِشَيِة الُبْرِد الَيمانيِ  الُمَسهَّ

 ِبَنْزَوِة َرْهِط اأَلْبَلِخ المَتَظلِ مِ   
، ففي قوِل عق         اٍل تحدٍ  واضٌح للنَّابغِة؛  ففي كالِم الجعديِ  تهديٌد ووعيٌد، فردَّ عقاٌل بقوِلِه: لكنَّ اسَت حامِلِه تعلُم؛ وبهذا الكالَم ُأْفِحَم الجعديُّ

ا يعلُم ما ِلُكَليٍب من مكانٍة، وبرغِم ذلَك أقدَم على قتِلِه، والثَّأِر منُه لقضيَّ  اسا اٌس عن كليٍب تعلُمُه أنَت عنِ ي، إذ إنَّ جسَّ ته، وهذا الَّذي يعلُمُه جسَّ
اٌس، لو كاَن فيَك ما فيِه ما اسَتْأَذْنَتني في تسليِم موتوريَك، وهذا ما ُغلِ َب بِه عقا  . يدلُّ هذا  ولذا لن تقِدَم على ما أقدَم عليِه جسَّ ٌل على الجعديِ 

، ولوال ذاَك ما استأذَن الجعديُّ وقوُمُه عقاالا في تسليِم    الرَّدُّ على ِعْلِم كلٍ  من الجعديِ  وعقالٍ  بما في اآلَخِر من همٍَّة وقوٍَّة ونيٍَّة، وال سيَّما الجعديُّ
ُه   ، وربَّما  –إن لم َتُكْن ردوُدُه كلُّها–بني وائٍل، وهذا ما طمَأَن عقاالا إلى نكوِصِهم، وجبنهم عن فعِل شيٍء، فكاَن ردُّ راهَن الجعديُّ   مفِحماا للجعديِ 

اٍس وإحجاَم   اٍس في علِم كلٍ  منهما مكانَة غريِمِه، وإقداَم جسَّ الجعديِ  عرَف أنَُّه عالٌم  على تراجِع عقاٍل، لكنَّه لـمَّا ذكَر فرَق ما بيَنُه وبيَن جسَّ
ِدِه وخوِفِه فَتَقْهَقَر عنُه.  بتردُّ

الخصومِة بيَن الرَّجليِن، كما ال تبيِ ُن هذِه المصادُر كيَف ُغلِ َب كعٌب على الجعديِ  صراحةا،    ليَس في المصادِر ما يبيِ ُن سببَ :كعُب بُن ُجعيل    -4
كعَب بَن ُجعيٍل نجُد ما مدَحُه  لكنَّها تذكُر تهاجَي الرَّجليِن، وهَي ال تقوُم دليالا قاطعاا على أنَّ كعباا ُغلِ َب بها؛ ونحُن إذ نعَدُم ما هجا بِه الجعديُّ  
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، وربَّما كاَن ذلَك في بداياِت معرفة بعضهما ببعٍض، فقد َيَلجُّ الهجاُء بعد المديِح، وقد تستعُر ناُر العداوِة بعد 16، )عنية(( 1403األندلسي،  بِه )
إحجاِم    القِتِهما أثراا فيالتَّحالِف والتَّصالح، وكم من شاعٍر انقلَب من مدِحِه إلى هجاِئِه بعَد أن خاَب أمُلُه فيَمْن مَدَح، أو رأى منُه جفوةا.ونجُد لع

ا، وذلَك يدلُّ على عالقٍة وطيدٍة، وال َل النَّابغِة عن التَّعدِ ي على بني تغلَب وشاعِرِهم األخطِل؛ ألنَّ كعباا ينتسُب إليِهم أيضا غريُب فيها أن تتحوَّ
الَّ قوَل ابِن جعيٍل في خصومِة الجعديِ  وأوِس  عالقَة هجاٍء، واألغرُب أالَّ نجَد من هجاِء الجعديِ  لكعٍب شيئاا، بل ال نكاَد نجُد ممَّا تهاجيا بِه إ

 بِن مغراء، وتغليِبِه أوَس بَن مغراء، وذلَك في قوِلِه: 
   ِإنِ ي َلقاٍض َقضاءا َسْوَف َيْتَبُعهُ 

   َفْصالا ِمَن الَقْوِل َتْأَتمُّ الُقضاُة ِبهِ 
ا َوشاِعَرها    نالْت َبنو عاِمٍر َسْعدا

  

ا ِولَ   ْم َيْعِدْل ِإلى َأَودِ َمْن َأمَّ َقْصدا
 َوال َأجوُر َوال َأْبغي َعلى َأَحدِ   
 َكما تناُل َبنو َعْبٍس َبني َأَسدِ   

ِم ما فيها، فقد مثََّل ما فعلته بنو عامٍر قوُم الجعديِ  ببني سعٍد قوِم أوِس بِن مغراء بما فعلته بنو عبس ببن         .17ي أسدوفيها من التَّهكُّ
ٍم في وصِف المهاجاةِ :األخطلُ   -5 (  1/125بيَن األخطِل والنَّابغِة الجعديِ  "وهجاُه األخطُل ِبَأَخرٍة" )الجمحي، د. ت، ص  وتحمُل عبارُة ابِن سالَّ

األ فغَلَبُه  عَر،  الشِ  األخطَل  نازَع  الجعديَّ  أنَّ  غيَر  ُيْذَكُر،  ممَّا  ليَس  وأنَُّه  بِه،  تهاَجيا  ما  قلَِّة  على  واضحةا  قداللةا  )ابن  ،  1423يبة،  تخطُل 
عِر الَّذي قيَل بيَنهما، سوى ما افتخَر بِه  (، وينبني على ذلكَ 1/281ص  أنَُّه لم ُتْعَرْف أسباُب التَّهاجي بيَنهما، وال يستفيُض الحديُث عن الشِ 

عاجزوَن  فقط، وأنَّهم الجعديُّ من َقْتِل اثنيِن من قوِمِه بعَض الملوِك غدراا، وما قاَلُه األخطُل في نقِض شعِرِه، حيَن جعَل َدْأَب بني جعدَة الغدَر 
ِة ما يشيُر 1403عن غيِرِه )األندلسي،   احِج شيئاا عن تهاجي األخطِل وجريٍر، وفي القصَّ اهِل والشَّ ، )األكلب((.ويذكُر المعرِ يُّ في رسالِة الصَّ

واُة أنَّ ا ِة ما يأتي: "وزعَم الرُّ ، ونصُّ القصَّ  ألخطَل لـمَّا بلَغُه قوُل جريٍر:إلى ما يمكُن أن يكوَن ممَّا ُغلِ َب بِه األخطُل على الجعديِ 
  َرْوقاا َشِبْيَبُتُه وُعْمُرَك فانِ     َجاَرْيَت ُمطََّلَع الرِ هاِن َعِشيَّةا 

، فعيََّرُه األخ "، وذلَك أنَّهما كانا تهاَجيا والنَّابغُة شيٌخ، واألخطُل شابٌّ  اَل: طُل َمَسنَُّه، ققاَل: "ُأِديَل وهللِا منِ ي النَّابغُة الجعديُّ
  وُمْنَتِكٍث َعِن التَّقريِب وانِ     َلَقْد جارى َأُبو َلْيلى ِبَقْحمٍ 

ِة واضٌح، وهَو يشيُر إلى أنَّ هللَا ثأَر من األخطِل   .18( 563، ص1984فهذا من قولهم: ال َتْسَخْر من شيٍء فيحوَر ِبَك" )المعري،   وفحوى القصَّ
طُل أنَّ هللَا عاقَبُه عليِه ببيِت في هجاِئِه الجعديَّ بهجاِء جريٍر إيَّاُه، وليَس ممَّا فيِه شكٌّ أنَّ ِلَبيِت األخطِل في الجعديِ  أثراا كبيراا حتَّى ظنَّ األخ

، وإن لم ُيَنصَّ على ذلَك صراحةا. جريٍر، وهذا ما يدفُعنا إلى الظَّ   نَّ أنَّ بيَت األخطِل كاَن ما ُغلِ َب بِه على الجعديِ 
 اخلامتة     
  يلى األخيليََّة، وقد فرَّ يظهُر أنَّ الجعديَّ لم يُكْن مغلَّباا على أيدي َمن َذَكَرْتُهُم المصادُر كلِ هم، فإن كاَنْت هزيمُتُه محقَّقةا ففي مخاصمِتِه ل     

، الَّذي   ا لُه، وفي مخاصمِتِه عقاَل بَن خالٍد العقيليِ  أفحَمُه بكالٍم ال منها هارباا، وفي مخاصمِتِه أوَس بَن مغراء، وقد اعترَف ببيٍت كاَن قاطعا
، وال سيَّما عندما تنتصُر لُه  بشعٍر؛ أما فيما يخصُّ سوَّاراا زوَج ليلى فليَس هناَك ما يدعو إلى تغليِبِه عليِه، بل ربَّما كاَنْت الَغَلَبُة في ِه للجعديِ 

 مغراء، حيَن  ليلى، فتدخُل في المهاجاِة بيَنهما، وكذلَك كعُب بُن ُجعيٍل، فليَس ما ُغلِ َب بِه سوى حكِمِه في الخصومِة بيَن الجعديِ  وأوِس بنِ 
 مع األخطِل، فهَو الَّذي أقرَّ بالنَّصِر ال غيُرُه، حيَن جعَل ما قاَلُه جريٌر  َحَكَم ألوٍس عليِه، وهذا ال يعني بأيِ  حاٍل أنَُّه ُغلِ َب منُه، وكذا ما كانَ 

َن الجعديُّ محقًّا فيِه، فيِه انتقاماا للجعديِ  حيَن قطَعُه األخطُل ببيِت شعٍر قاَلُه فيِه.وأمَّا فيما يخصُّ أسباَب تلَك الخصوماِت فال نجُد فيها ما كا
َشيٍر فخَرُهم بأنَّهْم أنقُذوا الجعديَّ من الموِت، وهو حقٌّ لهم، وال سيَّما عندما نراُه ينقُض مفاخَرُهم، ويتعدَّى بالبذيِء فقد نقَض على سوَّاٍر وبني قُ 

، حيَن تخلََّف قوُمُه الجعديُّوَن عن حمايِة َمن   بهم من بني   استجارَ من القوِل على ليلى األخيليَِّة، وكذِلَك في مهاجاِتِه أوَس بَن مغراء القريعيَّ
وَم عقاٍل من تسليِمهم، سعٍد قوٍم أوٍس، ومثُل ذلَك طلُبُه َمن استجاروا بعقاِل بِن خالٍد العقيلي، وكاَن لُه ثأر فيهم، متجاهالا األعراَف الَّتي تمنُع ق

عديِ يَن قوِم أوِس بِن مغراء وتسليِمِهم لُبْسِر بِن أرطأَة رجلِ  معاويَة إلى الحجاِز، وقريٌب من ذِلَك سبُب مهاجاِتِه   كما تمنُع قوَمُه من الغدِر بالسَّ
 الغدِر. األخطَل حيَن رآُه يفتخُر بغدِر اثنيِن من قوِمِه بَمن وصَفُه بأنَُّه ملٌك، وقتِلِهما إيَّاُه، فنقَض عليِه األخطُل فخَرُه بهذا 

ستحقٌَّة، وأنَّ الجعديَّ كاَن يداِفُع عن قضيٍَّة خاسرٍة، وال َأَدلَّ على ذلَك من  تشيُر أسباُب الخصوماِت إلى أنَّ الغلبَة الَّتي كاَنْت لغرماِئِه م     
ُه النُّ  قَّاُد مغلَّباا بشهادِة َمن هرِبِه أماَم ليلى، وصمِتِه أماَم كالِم عقاِل بِن خالٍد، فضالا عن أسباِب الخصومِة الَّتي كاَنْت في صاِلِحهم، حتَّى عدَّ

عِر في إحدى مخاصماِتِه، ثمَّ ال نعرُف أحياناا ِبَم غُ غلبوُه، بال استناٍد إ لِ َب عليِه  لى اعتراِفِه، أو تلميِحِه إلى ذلَك، ثمَّ غدا مغلَّباا بالكالِم ال بالشِ 
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ن ُيَحكَّموَن بيَن الجعديِ  ومخاصميِه مخاِصُمُه؛ فكأنَّ ما كاَن بيَن الجعديِ  وَمن ُغلِ بوا عليِه داعياا إلى أن ُيَغلََّب عليِه كلُّ َمن هاجاُه، حتَّى صاَر مَ 
هاجاٍة تشتعُل بيَنُه وبيَن أحٍد،  مغلَّبيَن عليِه إن َحَكُموا للَخْصِم، وربَّما كاَن هذا داعياا إلى أالَّ ُيصاَر إلى تغليِبِه في أيِ  خصومٍة يدخُلها، أو أيِ  م

اعَر الحاذَق قد ال يعترُف باألسباِب، وال ينظُر إلى البداياِت، وال َيْعَبُأ بما كاَن فطارت أخباُر هذِه الهزائِم حتَّى صاَر علماا لها. وال يخفى أ  نَّ الشَّ
ِل الخصومِة، فال يكوُن ذلَك سبباا في هزيمِتِه، بل يصنُع النَّصَر على خصوِمِه ولو كاَن الباطُل حليَفُه، ويقِدُر عليهم و  ،  في أوَّ لو تكلَّلوا بالحقِ 

ا  وقريحةا. عُر لساَن قوِمِه إن لم َيُكْن كذِلَك؟! وهَو ما َعِجَز عنُه النَّابغُة الجعديُّ أماَم هؤالِء، برغِم ضعِفِهم أماَمُه شاعريَّةا وِلَم كاَن الشَّ
 املصادر واملراجع
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م(. العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  1981هـ(. )   463ابن رشيق، أبو على الحسن القيرواني األزدي )  -

 . بيروت: دار الجيل.5الحميد. ط
تحقيق: مجموعة    هـ(. )د. ت(. تاج العروس من جواهر القاموس،1205الزَّبيدي، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، )  -

 من المحققين. د. ط. القاهرة: دار الهداية. 
 م(. األعالُم. بيروت: دار العلم للماليين.2002هـ(. ) 1396الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي ) -



   

         

 التَّغليب يف الشِّعر النَّابغة اجلعديُّ منوذًجا                                      

  

  

ثيَن بأصبهاَن والوارديَن عليها،  م(.  1992هـ(. )369أبو الشيخ األصبهاني، عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري )  - طبقات المحدِ 
 . بيروت: مؤسسة الرسالة. 2تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي. ط

م(. الوافي بالوفياِت، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى. د. ط،  2000هـ. )764الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا )  -
 ث.بيروت: دار إحياء الترا

ه(. الدر المنثور في  1312هـ(. ) 1332العاملي، زينب بنت علي بن حسين بن عبيد هللا بن حسن بن إبراهيم بن محمد بن يوسف فواز )  -
 . مصر: المطبعة الكبرى األميرية.1طبقات ربات الخدور. ط

ه(. العقد  1404هـ(. )328لم األندلسي )ابن عبد ربه، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سا  -
 الفريد. د. ط. بيروت: دار الكتب العلمية. 

ه(. )د. ت(. كتاب الديباج، تحقيق: عبد هللا الجربوع وعبد الرحمن العثيمين. د. ط. القاهرة: 209أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي )  -
 مكتبة الخانجي. 

هـ(. )د. ت(، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل 660ن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ) ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة هللا ب  -
 زكار. د. ط. دمشق: دار الفكر. 

هـ(. اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل  1415هـ(. )852العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )  -
 . بيروت: دار الكتب العلمية. 1معوض. ط أحمد عبد الموجود وعلى محمد

ُل في تاريِخ العرِب قبَل اإلسالِم. ط2001هـ(. ) 1408علي، جواد )  -  . لبنان: دار الساقي.4م(. المفصَّ
الغفور  1987هـ(. ) 393الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )  - م(. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد 

 . بيروت: دار العلم للماليين.4طعطار. 
حابِة، تحقيق:  1418هـ(. )351ابن قانع، أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي )  - ه(. معجِم الصَّ

 . المدينة المنورة: مكتبة الغرباء األثرية. 1صالح بن سالم المصراتي. ط
 ه(. الشعر والشعراء. د. ط، القاهرة: دار الحديث.1423هـ(. ) 276ن مسلم الدينوري )ابن قتيبة، أبو محمد عبد هللا ب -
م(. المعاني الكبير في أبيات المعاني، تحقيق: المستشرق سالم الكرنكوي،  1949هـ(. )276ابن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري )  -

 اد الدكن بالهند: مطبعة دائرة المعارف العثمانية. وعبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني. د. ط. حيدر آب
هـ(. )د. ت(. أدُب الكاتِب )أدب الكت اب(، تحقيق: محمد الدالي. د. ط. بيروت:  276ابن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري )  -

 مؤسسة الرسالة.  
عر. ط1302هـ(. )337قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج ) -  . قسطنطينية: مطبعة الجوائب.1ه(. نقُد الشِ 
م(. االستيعاُب في معرفِة األصحاِب، 1992هـ(. )463القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري )  -

 . بيروت: دار الجيل. 1تحقيق: علي محمد البجاوي. ط
. بيروت: دار  1م(. إيضاح شواهد اإليضاح، تحقيق: محمد بن حمود الدعجاني. ط1987هـ(. ) 6القيسي، أبو علي الحسن بن عبد هللا )ق    -

 الغرب اإلسالمي.
الثقافة   - الجمهورية، برعاية وزارة  دار  بغداد:  د. ط.  العطية.  العطية وجليل  األخيلية، تحقيق: خليل  ليلى  )د. ت(. ديوان  األخيلية.    ليلى 

 واإلرشاد. 
م(. الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق: محمد حسين  1995هـ(. )384 بن محمد بن عمران بن موسى ) المرزباني، أبو عبد هللا  -

 شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية. 
م(. أشعار النساء، تحقيق: سامي مكي العاني وهالل ناجي.  1995هـ(. )384المرزباني، أبو عبيد هللا بن محمد بن عمران بن موسى )  -
 . بيروت: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.1ط
عراِء، تصحيح وتعليق: ف. كرنكو. ط1982هـ(. ) 384المرزباني، اإلمام أبي عبيد هللا محمد بن عمران )  - ، بيروت: مكتبة 2م(. معجم الشُّ

 القدسي ودار الكتب العلمية. 
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هـ(.  التيَجان في ُملوك ِحْمَيْر يرويه عن أسد  1347هـ(. ) 213د، جمال الدين )المعافري، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، أبو محم  -
. صنعاء: 1بن موسى عن أبي إدريس ابن سنان عن جده ألمه وهب بن منبه رضي هللا عنهم، تحقيق: مركز الدراسات واألبحاث اليمنية. ط

 مركز الدراسات واألبحاث اليمنية.
 . مصر: دار المعارف.2م(. رسالة الصاهل والشاحج، تحقيق: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. ط1984ه(. )449المعري، أبو العالء )  -

. 3ه(. لسان العرب. ط1414هـ(. ) 711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي )  -
 بيروت: دار صادر. 

 . بيروت: دار صادر. 1ديوان النابغة الجعدي، تحقيق: واضح الصمد. طم(. 1998النابغة الجعدي. )  -
م(. الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي، تحقيق: 2005هـ(. )390النهرواني، أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريري )  -

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1عبد الكريم سامي الجندي. ط
. بيروت: دار إحياء 1م(. تهذيِب اللُّغِة، تحقيق: محمد عوض مرعب. ط2001هـ(. )370األزهري، محمد بن أحمد الهروي، أبو منصور )  -

 التراث العربي.
 . بيروت: دار صادر.  2م(. معجُم البلداِن. ط1995هـ(. ) 626ياقوت، شهاب الدين أبو عبد هللا الرومي الحموي ) -

 هوامش البحث
 

 واستأثرُت بالصحاح ألنه جمع معظم صيغ هذا المصطلح.  - 1
 وعبارُتُه: "ويقاُل: شاعٌر مغل ٌب، إذا َغَلبه َمن هَو دوَنُه". - 2
 وبواف: بدرهٍم وثلٍث. المطرَُّف: ثوٌب أو رداٌء من خزٍ  مربٌَّع ذو أعالٍم.  - 3
 سيأتي تفصيل ذلك في موضعه.  -4
، شهَد اليرموَك، فقتَل من العلوِج خلقاا كثيراا، وُقِطَعْت وناشُد رجِلِه: هو حياُض بُن قيِس بِن األعوِر، من بني ُقَشيِر بِن كعٍب    -5 الُقَشيريِ 

 رجُلُه وهَو ال يشعُر، ثمَّ جعَل ينشُدها، وفي ذلَك يخاطُب فرَسُه يوَم اليرموِك:

اأَلساِوَره ِإنَّها  َحَذاِم  ناِدره    َأْقِدْم  ِرْجٌل  َتُغرَّنََّك   َواَل 
الـُمهاِجره َأُخو  الُقَشيريُّ  الكاِفره     َأَنا  ُرؤوَس  يِف  ِبالسَّ  َأْضِرُب 

، واسُمُه مالُك بُن عامِر بِن َسَلَمَة بِن ُقَشيِر بِن كعِب ابِن ربيعَة بِن عام َقيبِة الُقَشيريُّ ِر بِن صعصعَة، أسَر حاجَب والَّذي أسَر حاجباا ذو الرُّ
 بَن زرارَة بِن عدٍس يوَم َجَبلَة. 

 والحيا أمُُّه. سوَّاُر بُن أوفى،ابن الحيا:  -6
لى رحرحاُن: اسُم جبٍل قريٍب من عكاَظ خلَف عرفاٍت، وكاَن فيِه يوماِن للعرِب، أشهُرهما الثَّاني، وهَو يوٌم لبني عامِر بِن صعصعَة ع  -  7

 بَن جعفٍر، ثمَّ أتى بني بني تميٍم، ُأِسَر فيِه معبُد بُن ُزرارَة أخو حاجِب بِن ُزرارَة رئيِس بني تميٍم، وكاَن سبُبُه أنَّ الحارَث بَن ظالٍم قتَل خالدَ 
فُهِزَم بنو تميٍم؛ ينظُر:   فزارَة بِن ُعُدٍس، فاستجاَرُهم، فأجاَرُه معبُد بُن زرارَة، فخرَج األحوُص بُن جعفٍر ثائراا بأخيِه خالٍد، فالتَقوا بَرْحَرحاَن،

خُم. والثَّاني منهما متنازعٌ   36/ 3،  1995ياقوت،   ، واألصمعي، 317، ص1347 فيه؛ ُينَظُر: المعافري،  )رحرحان(. الَقعُب: الَقَدُح الضَّ
 . 1/290، ص 1404، وابن عبد ربه،  2/1026،  1949، وابن قتيبة، 11، ص 1980

خُم. الحازُر: الحامض. تثمَّال: صارا كتالا من الرَّغوِة.  -8  الَقعُب: الَقَدُح الضَّ

خُم من األيوِر الطَّويُل.  -9 : الضَّ  الفيشَلِة، وهي رأس الذَّكِر. واألخايُل: قوُمها بنو األخيِل. الَفْيَشُل: جمعُ األذلعيُّ

طر الثَّاني من ا  -10 : الجبُل. وروايُة الشَّ دُّ نو، وهو ِحْسٌي صغيٌر ال َيِرُدُه أحٌد، وال يؤَبه لُه. والصَّ َنيُّ تصغيُر الصِ  لبيت الثَّالث في الصُّ
يواِن: "وأيُّ نجيٍب ال يقاُل لُه هال". والمثبَ   ، وغيرهما. 5/238، ص2001، واألزهري، 421ُت من ابن قتيبة، د. ت، صالدِ 

 ِشباٌم: جبٌل عظيٌم فيِه شجٌر وعيوٌن، وُشْرُب صنعاَء منُه، وبيَنها وبيَنُه يوٌم وليلٌة. -11
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: أ154بيُت الجعديِ  في ديواِنِه:    -   12 وَن: الذيَن ينشروَن دوابَُّهم للرَّعي، من الفعِل أشرَّ ظهَر ونشَر. والنَّجيُل: خيُر ما مُلَح وأمرَّ . والـُمشرُّ
ائمِة.    من النَّباِت، وأليُنُه على السَّ

واِد.  ،الورد: الجيُش. والرُّبُد: جمُع الرَّبداءِ  -13  وهَي النَّعامُة المختلطُة السَّ

 . اأَلوُد: االعوجاُج.295أبيات األخطل في ديوانه:   -14

م: المخطَّط. األصمُّ: رهط الرجل: قومه وقبيلته. األبلخ: المتكبِ ر. . الُجرم:165األبيات في ديوانه:  - 15  الذَّنب. ُضرِ َج: ُلطِ َخ. المسهَّ

 وممَّا مدَحُه به قوُلُه:  - 16

 ِبواٍد ِمْن َعَنيََّة َأْو ِعيانِ       َأتاني ما َيقوُل َبنو ُجَعيلٍ 

 الَخْيُزرانِ ِبالُدُهُم ِبالُد         َأتاني َنْصُرُهْم َوُهُم َبعيدٌ 

 (. 182  – 181، ص1998)النابغة، 
ا، كما لم تُسْد عبٌس بني أسد. -17  لم أقف على ما قصده الشاعر بقوله هذا، ويظهر أنَّه تهكم؛ إذ لم يُسْد بنو عامٍر سعدا
 ؛ وروايته:  1013بيت جرير في ديوانه:   -18

 ُعْمُرَك فانِ جاَرْيَت ُمطَِّلَع الِجراِء ِبناِبِه     َرْوٌق َشبيَبُتُه وَ 
ابط لَلمر القويُّ عليه؛ وبيت األخطل في ديوانه:   . القحُم: الفرُس الطَّاعنُة  345والمطَِّلُع: الضَّ ؛ وجارى: ناَفَس. أبو ليلى: النَّابغُة الجعديُّ

عيُف. . المنتِكُث: المخذوُل. الواني: الضَّ نِ   في السِ 


