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  خُزيمة القُضاعي

   م٢٤١ -؟ / هـ .  ق٣٩١ -؟ 
  

يمهد بِ ن نَ ة بِ خُز ود بن أَ   يث بِ يد بن لَ  ن زن سم بن الحاِف بن قُ    لَسابن منظـور   وقاَل .ةضاع  
  .هو خزيمة بن مالك بن نهد: في ـ لسان العرب ـ 

مة وفي آِخرها العـين  ِبضم القَاِف وفَتِح الضاِد المعج: (( ـ  في ـ األنساب  : القُضاِعيو 
بل هـو   : إن قُضاعة هو ابن معد بن عدنان ويقالُ       : هذِه النِّسبةُ إلى قُضاعة، ويقال    . المهملة
  )).من ِحمير

ـ  النـونِ تِحفَِب : (( ـ  ـ األنساِب، في  هديالنَّ قاُلي يد ود بن زه إلى نَةٌسبد ِنهنَ و كون  وس
ود ن س يث بِ ن لَ يد بِ ن ز د بِ ههد، وهو نَ  ني نَ  إلى ب  ةُ النسب هذِه. لةُهم الم ها الدالُ  وفي آخرِ  الهاِء

ـ لُّ كُن والشاِمنهم باليمهديون، وِم النَّبِسنتَ يإليِه: ةضاعن قُن الحاف ِبم ِبسلَن أَ ِب ـ ن وهم ِم  ِدلَ
صـباح  ليم و سزمان و  و عوفهد الشام فَ  ا نَ د اليمن، وأم  هوخ في نَ  نُم في تَ  هو د،هة بن نَ  زيمخُ

ـ  رب بن صباح الشاعِ   بد األح جالن بن ع  ن ع بد اهللا بِ  ع: نهمِم. هدبن نَ  ابـن   وقـالَ . لياِه، ج 
بيبح :مدان نَفي ههد بن مرهبة بن دعٍكاِلام بن مبن م عٍبعاوية بن صومان بن د.((  

يمة بن نَ  خُزه د شاعر  ت بِ  جاهلي، قامسِهِبب ب  الحرب ينم ـ   وٍدع  بينهمـا،  ة والفرقـةُ ضاعقُ
فاِط لِ شقِه عِ  بسببِ وذلكذْ  مة بنت ي  كُر بن عطَخَة فَ نزها من أبيها فأبى تَ    بزويج   ـ  هـا لـه  راح فَ

شَيبِهعِر بها في ِشبفأخذه بنو ر بيعة فضربوهلذلك .  
  )عليهما الـسالم (راهيم ني إسماعيل بن إب بِقِرفَ بدء تَكان: (( وفي ـ األغاني ـ  بسببه  

 مـن   ه كـان أولُ    أنَّ ِهِبسنهم عن نَ   مِ رج من خَ  روِجخُ و نها إلى اآلفاقِ  هم ع عن تهامة ونزوعِ  
يد بـن   د بن ز  هيمة بن نَ  ز خُ هم أن روِج خُ ببد وكان س  عة بن م  ضاعنها قُ  مِ نها وأخرج  ع نعظَ
ود بن أسلَ  س  اف بن قُ  م بن الحضاع  ة بن مد كا ع فاسداً شؤوماًن م  تَ معفَ  للنساءِ ضاًر فاطمة  قَلَع 

ٍركُذْبنت يبن ع كُذْنزة واسم ياِمر عشَ فَربفيها بها وقاَلب :  
  ِإذا الجوزاء َأردفَِت الثُريا       ظَنَنتُ ِبآِل فاِطمةَ الظُنونا

ِإن سِإن َأوفى وو       رٍء حوبالم ظَنجوناظَنَنتُ ِبها والح كَن  
  وحالَت دون ذَِلك ِمن همومي       هموم تُخِرج الشَِجن الدفينا
  َأرى ِابنَةَ يذكٍُر ظَعنَت فَحلَّت       جنوب الحزِن يا شَحطاً مبينا

  فَِإن َأهِلك ِبحبِك فَِاعلَميِه       فَلَم يفِلح َأبوِك وال َأبونا



 ٢

  
 بن   ةَيمزخُ  ثم إن زماناً ثَكَم فَ : قالَ ،زارنَة و ضاع قُ تال بين  القِ ببسو  وقيَل إن هذا الشعر ه     
ـ    خرجـا جميعـاً    فَ رٍظقَعي حتى نأتي بِ    م جخر أن تَ  بحنزة أُ  بن ع  ٍركُذْي لِ : قال هٍدنَ ال    فلمـا خَ
 أدري   لـستُ  : فقالَ  عنه أهله   سأله هع م  وليس  فلما رجع  هلَتَنزة قَ  بن ع  ِركُذْيهد بِ  بن نَ  ةُيمزخُ

ـ زار ابني م  ة ونَ ضاع قُ  بين  شر لك فكان في ذلك    س ني وما أدري أين   فارقَ مـوا فيـهِ   كلَّد وتَ ع 
   :هدة بن نَيمز خُ حتى قاَل بِهطالبونندهم شيء ية ِعيمزفأكثروا ولم يصح على خُ

  
  ِه الزنجبيُلفَتاةٌ كََأن رضاب العبيِر       بفيها يعلُّ ِب

  قَتَلتُ َأباها على حبها       فَتَبخُُل ِإن بخُلَت َأو تُنيُل
  )).....اروا أحزاباً فاقتتلوا وص الحياِنراوثَ تَذين البيتيِن هفلما قاَل

األمثال ـ  جمِعوفي  ـ م )) : إنخُ ر وكُذْ يزـ  القـرظ فمـرا بِ  ة خرجا يطلباِنيم مـن  وٍةه 
ـ  قـالَ غَِر فلما فَحبٍلة بِ يمز خُ  وداله الًسع شتارر ي كُذْ ي نزَل فَ حٌلا نَ  فيه األرِض خُر ِلكُذْ يـ ز ة يم

 خُ د فقالَ امددني ألصع ال واهللا حتى تُ    :ةُزيم زوج الحـال ال    أعلى هـذهِ  :  فقالَ ،مة فاطِ ني ابنتك 
فَ أبداًيكون ذلك كَترخُه زوق وفيِه قاَلة فيها حتى ماتَيم الشَّع رقُ بين ةضاع.((   

نـزة  ر بن عكُذْ يَلتَد قَهة بن نَيمز خُزار على أنرت نَها ظَملَ فَ قاَل: ((وفي ـ األغاني ـ     
ـ   د وخَ هة بن نَ  ميزخُ َلِتة وقُ ضاعت قُ زِمه فَ تاٍل قِ ة أشد ضاعقاتلوا قُ  ـ تَة م ضاعرجـت قُ قين رفَ

ـ      لوان بن ع  ب بن ح  غلُبرة بن تَ   و د بن ت بن أس  سارت تيم الال  فَ ة ضاعمران ابن الحاف بـن قُ
 البحـرين حتـى   ة من األشعريين نحـو رقَبرة وفَلب بن و ور بن كَ  فيدة بن ثَ  ني ر  من ب  ةًقَِروفَ
وجر وردوا ه قَومئٍذبها ي نَ فَبِط من النَّوملَزت عذِهليهم هالب لَطون فأجمته.((  

  
  :مصادر ترجمته

  :معانيالسـ ١
عبد اهللا عمر البـارودي ـ دار الجنـان للطباعـة والنـشر      : ـ األنساب ـ تقديم وتعليق 

 ـ  ٥١٦/ ٤ ـ  ٤٨٤/ ١ :م١٩٨٨ هـ ـ  ١٤٠٨ـ بيروت ـ لبنان ـ    ١والتوزيع  ـ ط 
  .٥٤٢ ـ ٥٤١ /٥
  :األصفهانيـ أبو الفرج ٢

ـ ٨٦ ـ  ١٣/٨٥ ـ  يـروت  ـ ب ٢ سمير جابر ـ دار الفكر ـ ط  : تحقيق:ـ األغاني   ٨٧  
  .٨٨ـ 



 ٣

  
  :أبو الفضل النيسابوريـ ٣

   .١/٧٥محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ : مجمع األمثالـ 
  :ابن منظورـ ٤  

  .٩/١١٥ :ت.  د ـ١ دار صادر ـ بيروت ـ ط:ـ لسان العرب
بو اإلشراف العام محمد أحمد السويدي ـ المجمع الثقافي ـ أ  : ـ موسوعة الشعر العربي ٥

  .م٢٠٠٣ظبي ـ 
  
  

  ب ص م
  ٢٠٠٨ / ٢ / ١٥: دمشق


