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 ال كرم عند العرب( حتميةرمز )

 جّسد . وقد الانسانقدر بها العرب أحد الخصال العظيمة التي يرفع هو  ،ال كرم والجود والبذل بلا حساب
ربية في شخصية هذه القيمة السامية العرب  رع  ،2[الجود حاتم] قالت العرب، فالطائي 1حاتم  سمّوها 1يةأسطو

 . 3[مني أجود كل العربوقال حاتم ]

 

 

 

 

 

ربي العصر الجاهلي 1 رين مبارهم؛ لاندرأخ ىب علتغله أن الأسطورة فيومما لا شك  ...ك، الصعالي ...شوقي ضيف:  - تاريخ الأدب الع نهم في اج كثي
  الذي طالما تحدث الرواة عن كرمه  طائيويشبهه في هذا الجانب حاتم العبي، القصص الش

 . حاتمالجود : تفسير الثعلبي: كقولهم /تمالجود حا فتقول:بري: ير الطسفت 2
 نيالعرب أجود مكل  قالف ؟ود منك: هل في العرب أجقيل لحاتمسيرة ابن كثير:  3



3 

 

 ء الأولجزال 

 

 حاتم 

. فحاتم ( الجود وال كرمحتمية ، وهي ) هذه الصفة العظيمة فيه يعبّر عن (لقب) تهفي حقيقالطائي  حاتماسم 
سأله أحد شيئاً  فإن .ضيفه كرامعلى نفسه إ  1( وحكم وقضى وجبفرض وأولزم أ) محت لأنهأو لقبه استحق اسمه 

. فحاتم جعل إكرام ضيفه 3[اد على أضيافه وهو في القبر جو]بل ، 2[ هل لفنليتكد ولئن لم يج]، أن يعطيه فلابد
 حتم من فعل  ،فالاسم حاتم. [اللسان/الذي لا بد من فعله الحَتْم : اللازم الواجب.. .َأْوَجبْت  عليك الشيءَ:  َحتَْمت  ]لابد منه عليه  حتما  

ر. )ألزم، أوجب( ربي تأبى على ال ك ً ير أن (فه روظ تكانمهما )يم ومثالية ال كرم الع ريم يكرم ]د سائله خائبا ، 4[وإن افتقر ال ك
وبيت القصيد /نبا نبوةوإني لمذموم إذا قيل حاتم ] ريد  ولا ]، [الشعراء الستة /حل في مالنا النزرلا أقول لسائل ... ]، [الدر الف

ريمعلى ال  ةهذه المثالي تحتّم. لذا 6[لم ينزل به أحد إلا قراه]، 5[ ومالك مترك ...معي شيء عدماً،  كان موإن  ك

 

وية  1  /مؤكداه حكما حكم بي أ اه قضاء حتمايقال حتم الله كذا وكذا وقض التوكيد والاحكامضاء الحكم على تم إم: الحأبو هلال العسكري  -الفروق اللغ
َ  - ح المنيرالمصبا َ  ..يْهِ اْلَأمْرَ أبو العباس: َحتَمَ عَل َ  رُ حَتَمَ اْلَأمْ وَانْ  مًاهُ جَزْ َأْوَجب م َّّ ً  وََجبَ  وََتحَت وب ُمْكِ ا لَا وُُج ضي. الحاِتمُ: القاالأزهري:  –تهذيب اللغة  ْسقَاُطهُ/ُن إي
 ُ ُ لا /للحُكم الموِجبكم م: الحاحات القضاء،.. وال إيجاب: والحتم يجابلسان: الحَتْم زيل ا إِ زيز: }كَانَ القَضاء. وفي التن رَبَِّك لع ً عَلَى  ً مَْقِضيّا ريم: َحتْما { ]م

َ . .الذي لا بد من فعله. وَحتَمَ اللهُ الَأمرَ َيحْتِمُه: قضاه اللازم الواجبلحَتْمُ: ا .... َأْوَجبْتُ يءَ: لش..وَحتَْمُت عليك ا؛[71 م: ج.. وَتح َّّ ً يعَل الشيء علت  / ه َحتْما
َ الصحاح للجوهري:  إبراهيم الفارابي -الأدب ديوان  /واقعحالة م  لاحتم  الموتو: نهج البلاغة لابن أبي الحديد شرح /أوجبتشيء:  عليه الْمتُ وَحت َحتَم : أبو 
يءَ: َأوجبَه. َّّ  الله الش

وي "وكان :لسيد الأندابن سعي - نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب 2 ا. نهه"، فلا يقبل ماف المال وتلومعذله على إتلة بنت عفزر، وكانت تقد تزوج ما
، ولئن مات ليتركن ولدك عيالا على ولئن لم يجد ليتكلفن لهلا ليتلفنه، حاتم؟ فوالله لئن وجد مايوماً: ما تصنعين ب اهقال لقال له: مالك، فعم ي ا ابنان لهوك

 .، إنه ل كذلكقتصدقومك! قالت: 
ً ء: ومنا الذي قد ء طيل أحد شعرالك قاذول؛ تم أنه أطعم أضيافه وهو ميتاحجود أعجب ما في : نشوة الطرب  3 ضيافه وهو على أد وجا بنفسه جاد حيا

ياع! فلما ناموا رأى أبو الخيبري لليلة جل يقول: يا حاتم، أضيافك اوذلك أن قوماً من العرب باتوا على قبره، وفيهم رجل يقال له: أبو الخيبري، فجع لقبرفي ا
ً قد قام من قبره بسيفه  نومه في بدلها لأبي الخيبري،  اتم بناقةعدي بن ح أصبحوا جاءا لأكلها. فلممنحورة اً، فوجد الناقة ذعور، فقام مر ناقته ونححاتما

  وعرف أنه رأى أباه في النوم، وأمره بذلك. 
ريم :الزمخشري  -ربيع الأبرار 4 ً ، كالأسد يهاب وإن كان رابوإن افتقر يكرم  ال ك  ضا
ويلك  ...ناداه رجل أسير فيهم: يا أبا سفانة ...على نفسه: آثر حاتم وكان مما : الديباج لأبي عبيدة 5 ، وقد يءولا معي ش مي،ما أنا في بلاد قو والله -قال: 
 متركومالك ذ نوهت باسمي بي إسأت أ

زبير بالأخبار الموف 6  يئا تزعم أنه لم ينزل به أحد إلا قراهط إن: ارن بكقيات لل
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ربي باسم  ً وسائلاً. لذلك سمّى العرب أسطورة ال كرم الع أن يجود بالغالي والنفيس لكل من يطرق بابه طالبا
ً ) أن يجود (لابد)(، لأنه حاتم) ً ) ويعطييبذل ( أن ويجب) ،سيجود( حتما ويعطي( حتما  . سيبذل 

ً حاتمالاسم ل علو م الذي حتالجود( أو ) تحتّم)الذي ، أي 1( الجود تمحا) أعملا من اسمه  جزءفي الأصل هو  ا
وبه شيء(كما قد يكون )حاتم الجود( بمعنى خالصه  أو ماضي الجود وقاضيه. (الجود  . )بمعنى جود محض صاف لا يش

 أحد كني كما . 3[ ابُن شقيق في لؤمها  حاتم ها] اهيضاد ا ، كم2)حاتم البخل(  ا تسميةوتسمية )حاتم الجود( يضاده
و4اتم( بي ح)بأ البصرة أجواد َ يبدو  ،    .ضيفه(ن يكرم أتحتيماً )حتّم على نفسه  متْ من الح

 

 

 

 

 

 

ل كن و .[أن المراد هناك حاتم الجوادما كفحاتم الجود : يقال مارازي: كير التفس /وحاتم الجواد... والمراد ...  الجودحاتم : ]ال كشاف للزمخشري: كما يقال 1
ريم انفي أصله ك)حاتم( الجود أن أظن  ي( أو )قاضي وماض ،)أي الذي لابد أن يعطي()الذي يحتم( الجود  ىنبمع ،)ماض لا يتردد( نعتاً وصفة لكل ك
 .ص( الجودال)خ أو ،الجود

 ن الفرحم بحات ي وقال: هو القائل ف: الصفدي  – بالوفيات الوافي /عون وحاتم البخل. ..اتم طى الجود ح: يلبالثعا -والمنسوب ثمار القلوب في المضاف ] 2
فحاتم الجود أخو طيء ...،  الفرجبن  حاتم يو القائل فوأبو عون ه: الحموي  ياقوت - الأدباء جممع /حاتم البخل ن وهذا ... كاو طيءٍ لجود أخفحاتم ا...، 

مضاداً  (، ثم استخلص معنىالجود )بحاتمطي المعروف  حاتمبن الفرج مع اسم  حاتمر استفاد من تطابق اسم عاشال غم أن[. ورالبخل م حات ... كان وهذا 
على نفسه  (حتم)فذاك ، أي ألزمها ذلك وأوجبه عليها. البخل على نفسه م حتربما تضمن معنى أنه الذي قد  ،البخل(إلا أن النبز )حاتم  ؛البخل()حاتم 

 البخل. سهفنعلى  (حتم)ود وذاك لجا
َّّى بن الأشباه والنظائر] 3 َ  ائيّ:قيق الّطَّ ش: مجاشع بن مقّاس الحميرّي يهجو المعل ّ في الأحيفلم أر ً كطي ُ ٍئ ... وما اء حيّا فحاتمُها في  قرٍف وعتيقِ جمعْت من م

 ّ  حتمبحاتم الطائي، بل أيضاً قد صد الشاعر مقارنة ابن شقيق عكسياً يس فقط قد قل نقول أنه نأ تطيع[. نسابُن شقيقِ  وحاتمُها في لؤمهاٍئ ... الجود حاتمُ طي
 (.حاتمُها في لؤمهاه كذلك )بصبح لقفأ ،للؤماابن شقيق على نفسه 

ئي، ول كن لو م حاتم الطااسمرتبطة ب انهلابد أوال كنية  .[با حاتمأويكنى بي بكرة أبن  هل البصرة عبيد اللهأ جوادأو: لابن سيدهالمحكم والمحيط الأعظم ] 4
ريم   . على نفسه الجود( حتّمتم لأنه فهو أبو حا) على نفسه الجود والبذل يحتمعدنا للمعنى المجرد لصلحت ال كنية لكل ك
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ربيالطائي حاتم و ً وأجبرها على نفسه  حتمقد  (الخالص المطلق )مثال ال كرم الع  ولم يردّ]يفه يكرم ضأن  ،وإن كان مفلسا
 قيم مكان يأو  ،4لهاتيقلمن رمحه  يهب و، أهليكرم 3الضيف قد ينحر ناقة ف .2يبخل بشيء لمو ،1[ طالب حاجة قط

َزيلي ] سدهجيقطع له من حتى أو ، 6أو يقري الضيف قبل سؤاله ،5ؤدي فداءهيحتى  أسير قوم وإْن لم أِجْد لِن
  .7[قَطَعْت  له  بعَض أطرافِيَهْ قِرًى ** 

 

 

وعانكان أبي يفك ال: للأصفهاني ينالأغا] 1 ويقري الضيف يحمي الذي  ويطعمويشبع ال مار  ويفرج عن المكروب  ويالطعا جائع  م يرد طالب لو ي السلامفشم 
ُ في  حّلَّ إذا جاء يَوْماً  ...لسائٍل  إني لا أقولُ أمَاوّيَّ ) /أنا بنت حاتم طىء حاجة قط ْذر َّّ ا مَانٌِِع فمبيِّن ( )مالنا الن ُ ...أمَاِوّيَّ إمَّّ ْجر َّّ [/ (وإما عطاءٌ لا يُنهْنِهُهُ الز

ويفك : فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان يحمي العساكر  تاريخ ابن] ويشالذمار  ويكسو العاني  وبع الجائع  ويقري الضيف  وعاري  السلام فشي ييطعم الطعام 
 /[ددتهولا سألني أحد شيئا فرى جار لي بشر ولا تذمرت علحدا وقال عدي بن حاتم وكان أبي يقول ما بدأت أ /حاتم طئنة با اأن ة قططالب حاجولم يرد 

ِ وْ لا أقول لسائٍل، إذا جاءَ يأماوي! إني  :حاتم نديوا ُ ماً، حَّل في مال وبني يولا أزرف ضيف] /نا نَزْر ع[، ي أدفله ما ليس بالداني، أزرّف أ أدانيولا  إن تأ
 ديوان حاتم، ابن مدرك، حنا، 30 ص

ً ولم يكن حات  دونية: قالوا:]التذكرة الحم 2   ن الأدب نوأرب في فالنهاية  في سنة أزمة/ ثم جاد بفرسه لا يجود به  احه فإنه كانفرسه وسلما عدا  م يمسك شيئا
ويري   جاد بسلاحه لعدوه. . كما روي أنه في سنة أزمة[ فرسه اد بثم ج، وفرسه  لاحه: ولم يك حاتم يمسك غير سقالوا :الن

: قيل: ونزل قيإبراهيم البيه -المحاسن والمساوئ ( ]هما يقدم ى نفسه ال كرمنحر ناقة الضيف )إن لم يجد من حتّم عل ة ال كرم إلى درجةي حتميوقد بولغ ف 3
عشرون قال: راحلتين، قال: لك قتك فغديتك بها فاحتكم عليّ، إنك أقرضتني ناال له: اه ثم قه وغدّ ّشاوع ولم يحضره قرًى فنحر ناقة الضيفحاتم ضيف على 

ربعون[. أرضيت؟ قال: نعم  وفوق الرضى، قال: فلك أ
ً قال ]رغم أن حاتم 4 ُ ا ً ، وسا من سأذخر ً ، **مالي دلاصا َ خو بحا ً أسمر ً مهندا، وعطيا يفعل ذلك  ات تقول أنه لمي[ إلا أن الرواالأخبار الموفقيات /ضبا
 افهعامر، فخفقد رمح يل ورز عامر بن الطفخوذ من خبر روى عن حاتم الطائي قيل إنه با: هذا المعنى مأيوسف البديعي -الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ]

لو كان لي سيُف  عنى:ينظر إلى هذا المر ما ل بشالياً. وقا، ورجع موه فرمى إليه برمحه قاتلك برمحك أ إلى ادفعقال: اذا؟ بمقال:  لأبخلنك يا حاتمعامر فقال: 
ريحانة ورشحة طلاء الحانة اً لأعدائي/ غداةَ الوغى ... طِبُْت به نَفس َّّ إفوأنت له خصمٌ  ... يَف في الوغىوهبْتهُ الّسَّ ادٌ إذا استوج: المحبي -نفحة ال  ، هذانائل  كن

ْ  ول أبي الطيب المتنبي:من ق ٌ متى استوهِب ريم ك نازُل، حربٌ  ... وقد لقَحتْ  ما أنت راكبٌ  تَ ك َّّ ٌ عن حاتم الطائي فإن عامر بن ، أنه بارز وأصله خبر
 ما ندِما، أبو إسحاق اَب يوم لقاءِ البيضِ ب لو وهب الّشَّ ... ماٍض على عزمِه في الجودِ :ي ره قول البحت وأحسن ما قيل في ...، فرمى إليه برمحه  ...فيلالط

ِّ مٌ  ي:الغز َّّ ُ  بالذي لومتي  .[لم ينمِ  نيكَ ... هْب لي جميَع كرَى عي قاَل سائِله
ويلك وايا أأسير لهم  اهادما كان بأرض عنزة نخرج في الشهر الحرام يطلب حاجة فل ن حاتما: وزعموا أانيغأال 5 ه ما أنا للبا سفانة أكلني الإسار والقمل قال 

زيين فاشتراه منهم فق متركومالك ي باسم إذ نوهت أسأت بي وقد وما معي شيءفي بلاد قومي  حتى مكانه في قيده  ما عنه وأنا أقيال خلوفساوم به العن
وين -اد آثار البلاد وأخبار العبداءه ففعلوا فأتي بفدائه/ ؤدي فأ بحاتم، فاشتراه من  أسيراً، فاستغاثم نزة، فرأى فيه: وحكي أنه اجتاز في سفره على عيالقز

زيين وقام مقامه في اال  كه.أدى فكا لقد حتىعن
 هؤالقبل سلضيف :وإني لأقري ا وقال حاتم الطائي: أسامة بن منقذ -لباب الآداب  6
َ قُدُوري : )حاتم نديوا 7 َ ، بَصحراء َ وبةٌ *نصُ ، م َ ( )نْبَُح الكَلُْب أْضيافِيَهْ * وما ي ُ  لي قِرًى ** قَطَعْتُ زيوإْن لم أِجْد لِن  ( بعَض أطرافِيَهْ له
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ً يعرف جواب م لا فحات ً ] إلا أن يهب 1هب لي  من يقولل ا  3اختبر الخيبري بل  .2[ سأمنح مالي كل من جاء طالبا
ً حاتم تضرب به ، ]4[ أضافنا حاتم حيا وميتاوقالوا قد والله ]أن يجود  حتميفوجده لا يزال  ،وهو في قبرهحتى ا

 لا تُرسل ،حتى بعد موتهوقدور حاتم  .[والأمواتسخى العرب: الأحياء منهم أحاتم ، ]5[ الجود ميتا  الأمثال في 
 (. حاتم ) همل على اسوكل هذه الأمور تد .6فارغة

 

 

 

 

ا ال له كبيرهم يفق عهميرته ولقي القوم فهزمهم وتبشجيشه وأهل عفرسه وأخذ رمحه ونادى في  كب حاتمطيء فر  : وأغار قوم علىبشيهيالأ -ف المستطر  1
 .ليول كن ما جواب من يقول هب علمت ذلك ل قد قاه إليه فقيل لحاتم عرضت نفسك للهلاك ولو عطف عليك لقتلك فبهب لى رمحك فرمى  حاتم

 ديوان حاتم، ابن مدرك، حنا، 134رض، ص رض والفعلى القوقفاً  من جاء طالباً وأجعله كلالي سأمنح م 2
أبو  -الأدب ان ويد]( جود حاتم يختبرأراد أن )ه ن معنى أنقد يكون مالخيبري  . فاسم(خبر)من أصل جذر  لي،بوزن فيعيكون لقباً  يبري قداسم الخ 3

ّرَّ وخَبَرهُ واْختَبرَه  :إبراهيم الفارابي ُ بمعنىً، أي: جَ ]فقام  بوزن يفعليبري جاء اسمه بصيغة اليخ (المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب للمغيري )وفي كتاب [. به
فزعاً  اليخبري الليل عند القبر فناموا، فقال أبو  ، ثم جنّهمراهأقإلا ما نزل به أحد قال إن طيا تزعم إنه  ...ه برجله، قبر جفر  اليخبري يقال له: أبو إليه رجل 

لطائي ن االنعما خيبري بن: لميمنيا-سمط اللآلي في شرح أمالي القالي  /؟ قال أنا، قال خذ هذا البعير[اليخبري كم أبو قول أيوهو ي ! ....ل واراحلتاهوهو يقو
س بقبر حاتم طيئ، فنزلوا قيابن كثير : مر نفر من عبد الة سير /ناا الجعد، أقر يه: يا أبلبختري ينادا فبات أبوٍ :الذهب مروج] /أن مات نزل على حاتم بعد

ريبا منه، فقام إليه بعضهم يقال له أبو الخيبري  ويقول: يق قصد وصف حاتم يف( )كاحتمال ضع ري يب الخ ولعل[. أقرناجعد  ا أبافجعل يركض قبره برجله 
الجعد السخي. قال: ولا أعرف ذالك، و : قال الأصمعي: زعموا أن الجعدعروسال تاج /د، إذا كان بخيلا لئيماجل جعر : يقالتهذيب اللغة بالبخل ]

: فبات أبو خيالتنو -المستجاد ] (أبي عدي ل كنية )ء( هي تصحيف في اأبا جعفر، أبا الجعراأبا جعد، الجعد، وأظن ال كنى )أبا [. ل، وهو معروفالبخي
  . [أقر أضيافك أبا عدي يقول: ا يلته كلهالخيبري ل

ويقول أبا الجعراء أقرنا عضهم فجعم إليه بفقانه ريبا ملقيس بقبر حاتم طيئ فنزلوا قفر من عبد ار ن: مطيالخرائ -المنتقى  4 حاتما فإن  ...ل يركض قبره برجله 
وأتى عدي بن حاتم  ...، يا وميتاأضافنا حاتم حد والله وقالوا ق...، تامهاعفنيافنا ونأتي المطي فإنا سنشبع أض ...ري خيب  أبا ...ي شعرا فأنشدن ي في النومأتان

ي قال أنا الخيبر يكم أبوفقال أ ...رجل ذا فإ ...، دهر راكباقرى قبره الأضياف إذ نزلوا به ولم يقر قبر قبله ال ... ة الخ يرانسفأبو وك أب ...فقال ...ليمتدحه 
لم ا بحاتم فأنا نزلن العربخبرن ولن فقالوا لنبخلنه بقبر حاتممروا سد من بني أ : أن نفراالأغاني /أنه قرى أصحابك ناقتك يرنحاتما أتاني في النوم فأخب قال إن 

 .قرى أضيافه سواه ف ميّتلا يعر : وذكر أنه الميمني -سمط اللآلي  /أضيافك يا حاتم ألا تقرييقرنا فجعلوا ينادون 
 ...وأكلواوطبخوه ...  نومال ر الى البعير فنحره فيد صاحب القب مع...عض أسخيائهمن العرب جاؤا إلى قبر با موم: وحكى أن قالأبشيهي -مستطرف لا 5

رفانظر إلى هذ قبله  قبر الأضياف إذ نزلوا به، ولم يقر  قبرهقرى  ... أبو سفانة الخ ير: أبوك الخرائطي -المنتقى  ]/يم كيف أكرم أضيافه بعد موته ا الرجل ال ك
 اعر يمدحلشا : وقالالحِميري  -الروض المعطار تصحيف ] (سباقة )عل [. ولالخ يرأبو سفانة ك : أبوريغي لما –المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب  /بااكالدهر ر

 [.أبو سباقة الخ يرحاتم: أبوك عدي بن 
رغة. فااها أردننما ث: إإليه الأشعلرجال إليه، فأرسل ا ، فملأها وحملتهاقدور حاتمعدي بن حاتم يستعير  بن قيس إلى أرسل الأشعث: تاريخ ابن عساكر 6

 .إنا لا نعيرها فارغةي: فأرسل إليه عد
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 ي الجود حاتم تعبير

ريم الحقيقي أن  : من أصلكان وإنما  ؛م الطائينسبة لحات كان( في أصله الجود  يحاتمر )تعبي لا أظن )أي شخص ال ك

، حيث (تفسير الطبري  /حاتمالجود )أو كما قيل  .(أن يجود لابدأي  ويوجب الجود والعطاء يحتمأنه )بمعنى  الجود حاتميهو  كان(
ً  لابدقي لحقيجود ا أن ال  الأقدم قد يكون المعنى، ول كن (حاتم الإنسان )ذلك أن الجود هو نى عمالظاهر   وحتما

ويُعطى أن  :فأظن أصل تلك العبارات. (أي لابد أن تجود ،فلن يمنعك شيء من أن تجود ،بمعنى لو كانت فيك صفة الجود) أن يمضي 
ريم  ً حاتم] نهلابد م لازم  حتميجوده  ،)أي شخص( الحقيقيال ك ً تضمن جودا  صافخالص  هجودأن أو  ،1[ يا

ر تحتيمفي أصله من  قد يكونحاتمي( ) ر. وكذلك تعبي)لا يعكره شيء( 2محض يم على نفسه أن يعطي سائله مهما ال ك
حتمت  )في ذلك اليوم(وكأنك   ،اليومهذا في  من سألك ، أي لم ترد3ّ[ومميا اليكنت حاتفيقال ] .كانت الظروف

ريم ئل . وإذا سُ البذل ك سفن على وأوجبت في لم تحتم  أي ، 4[ ما أصبحت حاتمياقد يقال له ] ف ،يُعْطِ لم يوماً فال ك
 : أنك تشبه أو لا تشبه حاتم الطائي.ول كن كما قلنا، أصبح المعنى الشائع .ها()لم تلزمعلى نفسك البذل  اليوم هذا 

قاضي )أو  (صافيهد خالص الجو)، أي متحللبة نس هوفي أصله الجود( )حاتمي( أو )حاتمي تعبير فأظن أن 
ريم على نفسه الجود والبذل (تحتيم )  نم . وهو(ويمضيهوينفذه  هب يحكم الجود  يرى  ليس الجود حاتمّي   هو] ال ك

 اسم حاتم. اقاشتق بيّنأول من  ولعله، بهانيعماد الدين الأصل السابق البيتو .5[حتم سوى  نائله إسداء... 
َ لي )مجرد الأصالمعنى الذا ط هال ختل وا نظراً لتداخول كن  ربي ال  رمزمع  ،6( متْ الح ُحْدَثكرم الع  طائيحاتم ال  الم

)الشخص  لحاتم الطائي نسبة من لفظة )حاتمي( أو )حاتمي الجود( هوالقصد ، فقد أصبح (المجرد الذي طغى على الأصل )

، ثم وعزمه وجبهى به وأقضال كرم و ضى من أم كلمجرداً عاماً يُطلق على  معنىكان و أنه يبدفالأصل . المعروف(
ً بعد ذلك أصبح  ريا في وشعر ثم أصبح كل قول ومثل  ،يطائتم الهو حاص به رجل واحد فقط يخت تجسيداً بش

 

ً : تضمن أثيرال ابن -خريالكامل في التا] 1 لطائي، ول كن ممدوح كجود حاتم االشاعر أن جود ال أراد .[ب حصيف ونائلاً ... وسورة مقدام وقل جوداً حاتميا
ً لا يزال موجود المجردالمعنى   .ض نافذجوده جود صاف محض ما، أي أن ا

ُ  :ساموالق 2 ويقال هو الَأخ الحَتْم َ الحَتْمُ َأي ا: الخالُِص/ اللسان:  ْ لم ُ : )العروس تاج /حّق  ال ُض ح َحْتِ ، وهو )(: الخالُِص الحَتْم َلُْب الم ويقال(ق ؛ مِ الحَتْ : هو الَأُخ . 
 الحَّق. : المَحْضأي

 ."اليوم اكنت حاتمي. ""حاتم طيءأنت أسخى من لرجل: "ل ويقال: مؤرج السدوسي -الأمثال  3
أليس حاتم الذي  بحت حاتميا من حيث لا تدريى قد أصقال بل ما أصبحت حاتمياالأسود ا أبا ئا فمنعه فقال له ييالأسود شرجل أبا  لأس: الأغاني 4

ُ  ...ٌع فمبيِّنٌ مّا مانِِأماِوي إ) :ليقو  .(وإمّا عطاء لا يُنهِنهُه الزجر
ريدة القصر  5  مسوى حته إسداء نائل ليس يرى ... جودالّي  حاتم: هو العماد الأصبهاني -خ
 .لقطع بالأمروا، لقضاء: ايجاب اوالحتم :بن محمد الجوزيجمال الدين  -زاد المسير في علم التفسير /منفذ المجزومالوالحتم الأمر  لثعالبي:ير اتفس 6



8 

 

ريد حاتم الطائي. التجسيد البشري ذلك يُعزى إلى ال كرم  حتمية  المجرد هاأصلدث الأحالفكرة فغلب تجسيد  الف
ريم لما رأوا كل العرب  أنتم هو احة فقد يكون أصل ظهور شخصي .الأقدم ردد لا يتماضياً في البذل والعطاء ك

 وقضى به وحكم.وأمضاه أي التزمه وأوجبه ( بالجود حتم) قد أنه قالوا عنه  ، تنعس ولا يملا يتلكأ ولا يتقاعو
ً مع مرور الأيام  (لصافيا )الواجب اللازم الحتميثم أصبح ذلك ال كرم  وها مسالجود  ةصل اخفي شخصية مثالية  مجسدا

 ود.  تم الجحا

 

ريم ب   غير الحتمصفة أخرى وصف ال ك

ربما مدحوا  ريم كل و كرم ال أسطورة . فقد سمّوا بمعنى آخر غير معنى التحتيم ،رهملجود في نظا بلغ أقصى جواد ك
. 1[ية الجودغا أقصى بالنفس والجود الجود ] أعلى وأقصى  ذا وه. ( بن مامةكعبباسم ) الذي جاد بمهجته 

الجواد لعل اسم و ، أي ذروته وسقفه ومنتهاه وأقصاه.3)رأسه وسنامه( 2الجود كعبه معنى أنه من اسم نكأف
 .5جوده ونفاذه كالسنان  مضي وهو هرم، من معنى  4( سنانابن )هير شال

 

 

 

 

...  س أذ ضن الجواد بهابالنفيجود : )ى حسب قول مسلم بن الوليدعل اته بما فيه حيد ه جالأن : وهذا أسخى الناسيرأبي الهلال العسك -جمهرة الأمثال  1
 (غاية الجود نفس أقصىوالجود بال

ً من نُفُوسِهِمُ ى الموُت وما ْحتَد :ديوان الحداد القيسي 2 ُ  كعب الجود** إلا وسيفك نَْفسا أن  ول: العمري -رمصاألامسالك الأبصار في ممالك  /أو هرم
  /سماحه لم يضرب المثل ... ب عاصره كعب الجود

ِّ ان ل كعب من لَمَا ك: نفاضة  /عبك علومن كعب لا بل لم يبق ل : لمسانيالت –نفخ الطيب  3  كعب عُلُو
 .المثل  وجوده بذكر  سار وقد. مري لا حارثة أبي بن سنان بن هرم هو: هرم من أجود: الميداني – الأمثال مجمع  4
إبراهيم الفارابي -ديوان الأدب  5 لأمضى من ويقولون: إنه  :ونيةالتذكرة الحمد /قَ خازِ َق. واْلخاِسُق: مثُل الْ ضَى من خازِ هو َأمْ  يُقاْل: لّْسنانُاخازُِق: لْ وا :أبو 

ف فقالت تص: البقاعي –م الدرر ظن /من النصل  ضىأنّه لأم النافذ. انالسنوهو  لأنفذ من خازٍق. قال: أنّه: يقال: أبو عبيد ابن سلام -الأمثال  /السهم
رية  /أنفذ من سنان : هذا فرحانبنيها ً  حَ أَشّد   :أبو الحسن البصري -الحماسة البص ةٍ ... فَتامِن  ياء َّّ َ ةٍ َحيِي لِ  مِن ِسنانٍ  ى مَضاءوَأْمض َّّ مثال المستقصى في أ /مُؤَل

  ِسنَانٍ  اَنْفَذُ مِنْ : الزمخشري - العرب
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 الطائي 

 ا حدثولعل هذا م، قبيلةيراد بها اسم  مشابهةأخرى ، مع كلمة حال إنسانقد تلتبس كلمة يراد بها وصف 
 ىمن معن تقترب كثيراً من كلمة )الطاوي( من معنى بلاد طي، )الطائي( هذه الكلمة طائي. فحاتم الاسم مع 

وَى ) من  ،1[ طاوي أصل طيء ] لغوي واحد  أصلمن )الطائي والطاوي( ولعل الكلمتين  .الجوع( وهو الّطَّ
ُلُوّ معنى الخواء والعدم   . والخ

َ لا )المعنى  فلعل حاتم نُسب لمثل هذا  و ّ و  ،(ى ّطَّ وَى )أن يجود في زمن  (مكأنه )حت زمن و .أي الجوع 2( الّطَّ
وَى  ٌ فِي يَوٍْم ]القرآن بو ،دوأفضل أوقات الجهو  3)الجوع( الّطَّ ، والسغب [( البلد41) ذِي مَْسغَبَة  َأْو ِإْطعَام

ً أو  .الجوع ً )أن يجود وإن كان  حتّمأن حاتما ويا ً طا ً معدم  (خالي البطن  جائعا و أ .4[ى المعدمتفهد النعم ج] ا
ً  أي وهذا الأرجح، ، 5حاتم الطاوي عنى مبفي أصله كان حاتم الطائي اسم أن   ،6( َطوِّي البَطن )كان  أن حاتما

عَلَى أبِيُت ] وصف نفسهكما أو أن حاتماً . ه على نفسهيؤثرف  السائلوع ر بجليشع )يجيع نفسه(بطنه  7يطوي اعتاد أن 
 .المأكليم ركنفس عفيف ال، وذلك لأنه 8[الّطوَى 

 

ريد عن الخليل إن  :العيني -ي ارعمدة الق 1 نخب /فيه طوى وكان الأصل ء فصارت ياء ثقيلة قال قلبوا الواو يااء فواليواو لبا طيء طاوي أصل وقال ابن د
ريد عن الخليل بن أحمد قال:  :الأفكار في تنقيح مباني الأخبار  من طاويطيء أصل وحكى ابن د

 نالجوع، ورجل طيا جدبة والطوى ة الطوى: سن: ذات لمرزوقيا -الأزمنة والأمكنة  2
يا أم منذر  رثانع الغالجائسلي ) الطائي:شاعرهم وهو حاتم  : وقاللجاحظا -البيان والتبيين  /لة والاوقات المرملةالمطعمين في السنين الممح: اية البداية والنه 3

 (ناري ومجزري ين ا أتاني ب... اذا م
 ولم أطعملة ... قد طعم الضيف لله من ليفكم وحق ا، نعم جهد الفتى المعدملت ق ه ...عندك شيء لقالت فهل  :ربيع الأبرار 4
َ خاَأي  طاوٍ وَطوًى ي َطوًى فهو ائعاً يَْطوِ وقال َطوَى نهارَه جاللسان:  5   أصل طيء طاوي  :عمدة القاري /طِن جائع لم يْأكللي الب
َ ي ضامِرُ اوهذا رجٌل َطوِّي البَطِن على فَعٍِل أَ : اللسان 6   /طنِ لب
يجيع نفسه ( بطنه عن جاره طوي ن يكاالحديث ) ع وقصده ومنهأو تعمد الجوبطنه أجاع نفسه و لى الأمر لم يظهرهويقال طوى فؤاده عيط: المعجم الوس 7

وَى وه الّطاوي البَْطنِ  ه/ العين:اره بطعامويؤثر ج  .و الجُوعمن الّطَّ
ريم المأكل طوى أبيت على الد قال حاتم طيئ * ولققالت ما : تاريخ ابن عساكر ] 8 قال حاتم طيئ من  ماقالت : الخرائطي -المنتقى  /وأطلبه * حتى أنال به ك

 .[. والمشهور أنه قول عنترةالطوى ى علولقد أبيت  ،الكامل 
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وإني ] ، مثل:أخبارهو)حاتم(  يالطائفي كلام  ةمرات عد د( ورالجوع( أو معناه )طوى الجذر ) ذا وه
، 3[عمن الجوالحشا  منطوي أبيت هضيم ال كشح ، ]2البطن[ أطوي، ]لقد كنُت 1[الحَشَا طاوِيَ لأختارُ القَوا 

ً  صمخاللا يرى ، ]4[ أبِيت  خَميَص البطنِ ] ويات  ت بيتي ارا جو ... بِطنة  ت رى بي  ى أنلأخزي وإن]، 5[ترحة  طا
 َّّ ما ذاقها ا والله لو، ]8[وليس لهم شيءتترك أولادك ، ]7[ منهم وإنه لأشد جوعا   ... الجوعسهرنا أ]، 6[ ُف وعُج

ً ماَت ، ]10[أعزها حتى أمارس نفسي البخل، ]9[جوعاوإنه لأشدهم  حاتم ِريني َجوادا وضعته  ] ،11[هَزْلا  أ
  ، )الجوع( الطوى ذلك  حاتم إلى سبن  ثم . 13من معان ابه ذلك أو ما يش 12[ عيام لا يرضة أسبعله فبقي وال

 

َ الَشدِيداً، والاسْمُ عَ جا ...قَوَِي : العروس تاج 1 َ مُح ،حَشَاال يَ طاوِلقَوا لأختارُ اوإني  :حاِتٍم الطائِيّ ؛ ومنه قوُل واق ً اف ِ  ...َأْن يُقاَل لَئِيم ُ،   مِنْ ظَة ن قَواً مْأُخوذ م
 . ، وَأنْشَدَ بيَت حاِتمالقِيِّ 

ُ يقال  يوماً، أن ،، مخافة البطن، والزاد يشتهى أطوي لقد كنُت  :حاتم نديوا2 أما والذي لا يعلم السر غيره ...  وقال آخر:المرزوقي: –شرح ديوان الحماسة  /لئيم
 خلاء: والخوى . الخوى  أختار كنت لقد: ىوريو ، ...لئيم ... محافظة من أن يقال شاطاوى الحقرى لقد كنت أختار ال، لبيض وهي رميمالعظام اي ويح

 .الطعام من الجوف
 لذم أّنَّ أتضلعا/وع أخشى الج.. من اشا .الح منطوي :..، أبيت هضيم ال كشح طائيال عبد اللهحاتم بن قال : وسيليوا -ثال و الحكم زهر الأكم في الأم 3

 اف الذم أن أتضلعاالحشَى، حياء، أخطمِرَ ، مُضْ خَميَص البطنِ  أبِيتُ  :حاتم نديوا
َ ، مُْضطمِ خَميَص البطنِ أبِيُت  :حاتم نديوا 4  -الفاضل  /أبيت خميص البطن مضطمر الحشا...، : وله. الضيف  عبد الحر: حاتم: ربيع الأبرار / الحشَى ر

 الحشى بطن مضطمر ميص الأبيت خ ..حاتم ل وقا: المبرد
ً  الخمص، لا يرى فتى طلباتٍ : حاتم نديوا 5 َ  ترحة َ  ةً ، إنْ ** ولا َشبع َ ، هانال    .ّد مَغنَماع
َ ، بصَ قُدُوري : حاتم نديوا 6 َ حراء و، م ٌ ** وما يَنْبَُح الكَلُْب أضْ نُص ِ بة لباب ، ونحُف/ اتويطات بيتي ، ** وجاراوإني لأخزى أن ترى بي بطنة يَهْ ...ياف

ُ وإني  :: وقال حاتم الطائيحاتم نديواو أسامة بن منقذ -الآداب  ٌ لأخزى أن ت ُف/ وياتٌ اطبيتي .. وجارات . رى بي بِطنة َّّ  وعُج
ً وأخذت سف، فأخذ هو عدلجوعاسهرنا ا دقذات ليلة  اهإيأذهبت الخف والظلف فإني وناس سنة فأصابت ال :خيالتنو -المستجاد  7 هما للنا نعلجعانة ويا

ً اوون كالذئاب يتعية حتى ناما.. فقالت: أنا يا أبا سفانة أتيتك من عند صب  منهمعاً د جولأش وإنهعلل ... إلا بالت وعالج، ...فوالله ما نام صبيانك من جوعا
 اقه.وما ذ

إبي إلى حاتم. فعندما عرفته بمكان الأضياف، قام ذها ت:: فقالالأندلسي -نشوة الطرب 8 صاح بهما حتى أتيا يتين من عقاليهما، ثم فأطلق ثن بل إلى ال
وية تصيح: هذا االخباء، ثم ضرب عراقيبهما، ف وية الأغاني /" يءوليس لهم شرك أولادك ت تأجله،  لذي طلقتك منطفقت ما هذا  ولتصبح وتق: فطفقت ما

 .ولدك وليس لهم شيء ركتت طلقتك فيه الذي 
عظم لا الكثير إ نها قليل ولاعلى وجه الأرض مرس وتقنع حاتم بكسائه وجلس ناحية فوالله ما أصبحوا وفلا عوا حول: فاجتمالأبشيهي -المستطرف  9

 جوعام وإنه لأشدهم ا ذاقها حات ولا والله موالحافر 
* واترك  البخل حتى أعزها نفسي رسأماول: قيكل أنا وأنت طعاما وحدنا ... ثم أنشأ شتهي أن آأ نة حاتم لحاتم: يا أبا سفاة : قالت امرأاية والنهاية بدال 10

 نفس الجود ما استثيرها
ِريني َجواد: حاتم نديوا 11 ً اً ماَت أ َ  ،هَزْلا َرَينَ ل ً َبخ ، أوْ عَلّني ** أرَى ما ت َّّدا يلا  مُخَل
وضعته فبقي والله سبعة ا تيكملقوالله ما بين خ الت له أمة هيهات شتانقعى أخوه أنه يخلفه فظم على طيء موته فادمات ع ماول: هيالأبشي -المستطرف  12

ويدك علحتى ألقمت إحدى ثديي طفلا من الج يران وكنت أنت ترض يام لا يرضعأ  فأني لك ذلك  ى الآخرع ثديا 
ُ  بَ يَكسِ  ولن :حاتم نديوا 13 ً حمد الّصعلوك ً  ... ا ُ لحى ا ...، يرى الخمص تعذيبا ه َّّ ً لل ُ ** من العيش ُصعلوكا ه  ّ ُ وهَم ً وس، أن يلقى لب، مُناه فتى  ...ومطعما  ا

ً الخمص ترحةً ** ولا شَ ، لا يرى طلباتٍ   عَّد مَغنَما ،الَها، إْن نبعَة
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ربيفوافقت النسبة ، حاتم الطاوي فكأن اسمه في أصله كان   ،فاختلط هذا بهذا )بلاد طي( ة شهيرة اسم قبيلة ع
اختلط معنى ي شعر لحاتم ففحد، ا الأصل اللغوي الو معاني الكلمات ذات المرءيراً ما تختلط على وكث والله أعلم.

يا لأهل أجا جوعا لأهل بلاد طيء بالجوع ]ارتبطت رواية في و .2وقيل جوع  ،1)قفر( فقيل أرض ، قوا()
 . 3[أجأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبو  -ديوان الأدب ] /القفر ، وهي القواالأرض ابن حيان:  –محيط لبحر التفسير ا /عمرانلا الخالية البعيدة من القفرهو:  والقواوالقِّي  : سير البغويفت 1
ُ  :القِّي   :إبراهيم الفارابي ُ القَوى  /القَْفر ُ القَواءُ:  /: القَْفر جلُ َأقْوِت الدّارُ، َأي: َأقْفَرْت، وَأقْوى ال /القَْفر َّّ َ ، َأي:باَت في ار َ فْ لق جُُل َأي: ف َّّ قال ني زادُه، رِ، وَأقْوى الر

َ له تال ِوين([عالَى )وم  تاعاً للمُْق
ُ : بلسان العر  2 ء وِإني لَأختار ً مْأخوذ من القِ ...لحَشَىا طاِويَ  االقَووقال حاتم طّيِ وِإنما القَوَا  هنالا معنى للَأرض همهلبي لاّيِ وَأنشد بيت حاتم قال قَوا

وَى ههنا  بمعنى الّطَّ
أسد  /دعا الجوع برقنفما فاهل أجأ لقد حصن الله جبلهم أجا جوعا لأال يا لأهل ا وهو أجأ فقسلم إلى جبلنعليه و  صلى الله نظر النبي: لابن حجر  الإصابة  3

كاة " وأعطيناه السلم وأدينا إليه الز حصن الله جبلهمجوعا لأهل أجأ لقد  ما لأهل أجأ !: "فقالوهو أجأ  إلى جبلنا : نظر النبي صلى الله عليه و سلمالغابة 
 .قوله قنا بعدفما فار: " جوعا لأهل أجأ " لاضيا ول كن قافانصرف ر
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 ارتباط ال كرم والعفة بالطوى 

ريم ال به  فيصفون كرم والجودالعرب بال  يقرنهكثيراً ما  ،)الجوع(والطوى  ري]، 1[جارِه عننَه بَط ي وِ يَطْ ] : عفيف الك م إن ال ك

ً ش لته مخمصة ... أبدى إلى الناسا ناإذ ، 5[من الجوع مضطمر الحشا ... أبيت ]، 4[َطيّانوإنّي لَمُنْطَوٍ ]، 3[طاوي ال كشح طيان]، 2[وهو طيانبعا
ٌ  خميَص البَْطنِ تراه ] ريم 6[بالهزالهم التمدح وعادت] ،[والزاد حاضِر يص أبيت خم]ه أو ضيفه يقم رفليطع 7ييْطويفتخر أنه . فال ك

ويا  ن غرثان بطال فأتي برغيف  فمكث ثلاثا لا يطعم]، [للجاحظ البيان والتبيين /البطن متلاف إذا هبت الّصبا طوي ]، [ولم أطعم يف قد طعم الض] ،8[طا

 صنعلذي ( هو ا طوى لا ) جوعل اهذا  ولعل .[67ص ، فضل العطاء على العسر للعسكري /رجلا عن يمينه ونصفه رجلا عن يساره فأعطى نصف
ً حاتم إلا  شيئا لا يسألني أحد شيئا بلغ مني الجوع]لقد فقد قال حاتم  .مضرب المثل في الجود وال كرم جعلهف ا

إياه[ ما آليت معه ألا أمنع سائلاً  لقد مسني من الجوعواللّه ] قوله نفس  عفيف بنت قالت أمه قبله ، و9أعطيته 

 

َ وِ يَطْ يث َأنه كان الحدي فواللسان:  1 ويؤثِرُ جاعن جارِ  ه ي بَطن  مِهبطعارَه ه َأي ُيجِيُع نفسَه 
ر: إن الحميدي  -لأندلس جذوة المقتبس في ذكر ولاة ا 2 ً أبدى إلى الناس شبعيم إذا نالته مخمصة ... ال ك يحنى الضلوع على مثل اللظى حرقا ...  ،هو طيانو ا

ريم إذا نالته مخمصة .. ن شعره:ندلسي، ومالأيب ن أحمد بن شهيد الأدب لكلمأحمد بن عبد ا: خريالكامل في التاغمر بماء البشر ملآن/  والوجه  أبدى . إن ال ك
 .نإلى الناس شبعاً، وهو طيا

لا ... يرخي لمظلمة إزاره،  ن طاوى ال كشحطيا، ح نارهبكي لعبد الله إذ ... حشت قبيل الصبيع: أسب بنهء اعورات ال: وقالالمرزوقي -شرح ديوان الحماسة  3
ً لبيعصى ا ريد نار الضيافة. إنو ...شت ناره( ومعنى )ح...اره، عذ خيل إذا أرا ... د المجد مخلوعا ، قليل مهضوم الجنبينصغير البطن،  (طيانومعنى )ما ت

 الطعم.
 ان طاوى البطنلطيان، لأنه كا : وسمى مالكالديباج لأبي عبيدة /لَمُنْطَوٍ َطيّانإنّي ، وانَُل َصبري، فقيَل: أكثمُ َشبعطا العلاء المعري:أبي  ديوان 4
 .. من الجوع.ا لحشأبيت هضيم ال كشح مضطمر ا، معا حاجتنا حين صحابي أكف ...  تماسهالا ينال أن عن يدي  أكف : المرزوقي –شرح ديوان الحماسة  5

 ن أتضلعاأخشى الذم أ
ريد أنه  يابس الجنبينوله وأما ق...،  ،مدل بس الجنبين من غير بوٍس ... وندي ال كفين شهمٌ اي: المرزوقي –شرح ديوان الحماسة  6 يؤثر بالزاد من غير بوٍس ي

 ضرٌ تراه خميص البطن والزاد حا ول الآخر:و كق، فهتهم التمدح بالهزالعادغيره على نفسه. و
إبراهيم الفارابي -ديوان الأدب  7 عام امْ وي: إذا وَطوَى يطْ  :أبو  ً تَنَع من الّطَّ  َأحيانا
ً أبيت  العرب: ضعب :ربيع الأبرار 8 ويا  طعم الضيف ولم أطعمليلة ... قد ن م فكم وحق الله /بالزاد الرفيق على نفسي وثروأ ... خميص البطن غرثان طا
ابه فشكا صحيوما عند أبيه أمبذرا فاجتمع ا وكان حاتم ياء مواضعهلأشع ايض طائي وكانيعني حاتم ال ن أبو حاتم سخياكا: لأصبهانيأبو نعيم ا - ياءالأولحلية  9

قام ل فقا ه سنة شيئاأن لا يعطيقال فاجتمع رأيهم على  ا الحيلة فيه شار أصحابه مري ما أصنع به ما نأخذ شيئا إلا بذره واستليهم حاتما فقال والله ما أدإ
ه قال حاتم من أخذ شيئا فهو له ا وقفت عليلمإليه بمائة ناقة حمراء ففبعث قال  هو فيه من الضر والضيقة  ما حاتمابنه ل فذكر له عن يعني على ذلك قاوه أب

 اهإي طيتهلا أعيئا إني أحد شلا يسأل والله يا ابت لقد بلغ مني الجوع شيئا اذا تصنع قالعاه أبوه فقال يا بني مفأخذوها كلها فد
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ً شيئ  . ويبالغ في غوثه ،4وطيّان  3 وَطوٍ  2بكل طاوويحس  رجعله يشع الذي هو  الباً(حاتم غ يتعمده)الذي . فالطوى 1[ ا
ويا  له يبيت لان رسول اك] لا يشعر بآلام الجوعى إلا من آلمه الجوعو إني إذا ]وروي عن يوسف عليه السلام ، 5[ليالي طا

 أوأبيت]طالب  يبأبن  وروي عن علي ، [البزار ندمس /واطليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره ]، وفي الحديث 6[شبعت نسيت الجائعين

 ً رسوله صلى الله عليه سبحانه  هلالكّر عندما ذ ذا المعنى ه . وقد أشار القرآن لمثل7[حرى؟ وأكباد غرثى نبطو وحولي مبطانا
ً سلم و ً بوبأنه كان يتيما ْ ) ثم قال له ] ،أنه كان عائلا َ فَلَا تَْقهَر ا الْيَتِيم َ 9فََأمَّّ ا أَ ( و ِ مَّّ ائ َ  لَ الّسَّ ْ )فَلَا تَْنه ( 10ر

يشعر بألم   فالذي  .لا  ائمن كان ع ،وأكثر من يشعر للسائل ؛من كان يتيما   ،فأكثر من يشعر لليتيم[. الضحى
الشبع أجمعت العرب على أن ]وقيل . وجاع جوعه ى معاناتهوعان 8هو من تألم ألمه ،تضوره من الجوعوومعاناته إنسان 

ِّ أ  ]، 10[يت شبعانيكون صاحب البضيف من أن على الليس أضر ]، 9[ لؤم كغيره حاتم كان ذلك لو .11[كثيرةٍ  مٍ جسوق ِجْسمِي في فر

 

ّ ا فأعطتها الصرمة وقالت: تهوازن فسألمرأة من هها افأتت: ابن قتيبة الدينوري -عيون الأخبار  1 ما آليت معه ألا أمنع سائلاً شيئاً،  من الجوعسني لقد م هوالل
ً عضنلعمري لقدماً  :وقالت إيمان  ي الجوع عضة  أجيعوها جوعا: الناس فقيل أسخىمن  اتمكانت أم حالبيهقي:  –... فأليت آلا أمنع الدهر جائعا/  شعب ال

 فآليت لا أمنع الدهر جائعا ة وعجعت جت : فقل فأجيعتسك تم فلعلها
وية وطياً. وق طاٍو وطيّان: خميص : ورجل الزمخشري  - اس البلاغةسأ 2  /. وطوى يطوي إذا تعمد ذلكطيانجوع فهو د طوَي من الالبطن. وامرأة طا
ُ ، إذا ضَ ديد الّطوَى اوي البطن شل ط: ورججمهرة اللغة] َ بطن ّ جوع. وره من المر َ َي بطنُه يوَطوِ /ة لقان طاوَي البطن من خِ ك ان، إذاجل َطي ى َطوًى طو

ً إذا  طاوٍاً فهو َطيّانُ البطن، إذا كان خميصاً، وهو شديد  [كان جائعا
وَى الجُوعُ اللسان:  3 ْخدِمُِك  الّطَّ َ َأهَل اوأَ وفي حديث فاطمة قال لها لا أ  َ تْرُك ة تَْطو فَّّ اُن الج ى بطونُهملّص  َّّ ي ً ائُع ورجٌل طَ والّطَّ انُ لم يْأكل شيئا َّّ نثىالو ي ا  أ  َّّ َطي

ٌ ا وجمعه ويه خَمَُص  طِوَاء ً الليث  الجوعِ  من وقد َطوَِي يَْطوَى بال كسر َطوًى وطِوًى عن سيب دَ ذلك قيل َطوَى يَْطوِي بالفتح َطيّا افإذا تَعَمَّّ َّّ ي  الطاوي نُ الّطَّ
ُ البطن و ٌ  المرَأة ِوية ا وطا َّّ َ  َطي ً طاٍو وطَ وِي َطوًى فهو ه جائعاً يَطْ وقال َطوَى نهار لم يْأكل وفي الحديث يَبِيُت َشبْعانَ وجارُهُ طاٍو وفي  ئعجا خالي البَطنِ ى َأي و

َ ث َأنه كان الحدي ُ جارَه بطعامِه ي ويؤثِر ْ  كليأْ يومين َأي لا  يَْطوِينه كان حديث أَ ال وفي ْطوِي بَطنَه عن جارِه َأي ُيجِيُع نفسَه   القاموس /رَبفيهما ولا يَش
َّّ ورَجٌُل : المحيط ً : لانٌ َطي  طاوٍ وَطوٍَي كَرَضِيَ طِوًى وأْطوَى فهو وِ طَ  .م يَأكُْل شيئا

 ييطو: لم يأكل شيئاً، وقد طوي يطوى طوًى، وإذا تعمّد ذلك قيل: طوى طيان : رجلٌ لابن قتيبة  الجراثيم 4
وياً ليال ان رسول الهابن عباس: ك: ربيع الأبرار 5  ولا لأهله عشاء الهمي يبيت طا
 الجائعين.ا شبعت نسيت فقال: إني إذا تشبع وفي يدك خزائن الأرض؟ لما لك  م:السلاف عليه قيل ليوس: ربيع الأبرار 6
ً  أوأبيت... إلى عثمان بن حنيف  عنه كتب علي رضي الله : ربيع الأبرار 7  أن ءدا وحسبك -: قال كما أكون أو ى؟حر وأكباد غرثى بطون وحولي مبطانا
 القد إلى تحن أكباد كولوح ... ببطنة بيتت

َّّ من ذاق المرض، ولا يعرف قيمة ا: الفوزان لحصا - يدفستالم إعانة 8 َّّ من وقع في الظلام، وفلا يعرف قيمة الصحة إلا َّّ من لنور إلا لا يعرف قيمة الماء إلا
َّّ من مّسه الولا يعرف قيمة الطعام إلعطش، وهكذا،  َّّ ممة اف قي، ولا يعر جوعا  .خوفبه الن أصالأمن إلا

 .ن الشبع لؤمأجمعت العرب على أوعنه:  صحابه.تخف، أنت أهون على الله من ذلك إنما كان يجوع محمد وأ؟ لا تجوع أن التخأ: فضيل: ارربيع الأبر 9
 ت شبعان.البيون صاحب قال طفيلي: ليس أضر على الضيف من أن يك: ربيع الأبرار 10
ِّ أتهزأ م) ..  د لقولهن الورعروة ب: الأغاني 11 فرِّق ِجْسمِي في جسوٍم كثيرةٍ ) ،(ّق والحّق  جاهِدُ سمَي مَّسَّ الحبجوأن تَرَى ...  أن سمِنْتَ  ين ... وَأْحسُو  أ 

 ُ  (قَراَح الماءِ والماءُ بارد
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َ طعاماً ِإذا أنَْت ل] الجوعى والمحرومينومعاناة ليشعر بآلام  ،2طاو يكون ذا بطن تعمد أن ي 1رماء من ال ك م تترْك
 ُ ه  ّ    .(بطنخالي الال  ائعالج) الطاوي ل أنه من أصكو   ،ائيالطهذه المعاني أو بعضها أصبح اسمه ل هلعلو. 3[تحب

 

ً ] 4الإضمارطي ى )الطائي( في اسم حاتم بمعنر إلى نظ واةولعل بعض الر ويل الصمتكان حاتم رجلا ، 5[ط
ُ  سأطوي  قال حاتم الطائي:] ميتَه  . 6[ حديَث النفِس حتى أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

رية  1 ٌ  َص البَْطنِ خَمِيتَراهُ : سن البصري أبو الح -الحماسة البص ادُ حاضِر َّّ ، البرد يحسُب جائعا نُ َطّيَّ يّاوبطنُه ... طَ رَ ويَبيُت يَْستَحيي الأمو: نظائرالأشباه وال/والز
 حافظةم **  كنت أطوي البطن والزاد يشتهى لقد): لأعرابيالقالي:  –الأمالي في لغة العرب  /.. إّنَّ ال كرامَ هم ال كرامُ طبائعاول كن شيمة . مٍ من غير ما عُدْ 

 (من أن يقال لئيم
 ... لما دار من طرب واستمع جائعاالحشا  طاويولو كان : البداية والنهاية /فِيهِ َطعَام بَْطن َطاوٍ لَيَْس : لبيثعاال -اللغة فقه  2
َ ِإذا أنَْت  -: أحمد قبش -الحكم والامثال معمج 3 ّ  لم تترْك ً تحب ُ طعاما ً تدعى ه ُ  ... ولا مَْقعدا َّّ ِإليه الولائد ً لا ، تجل ُ ... سلَْت عارا ه  ّ الرجاِل نثرُهْم  بابُ يزاُل يشب

 الطائي حاتموالقصائدُ، 
ويقال طوى و السر عنه كتمبر أوالخ  ... ه فوق بعض الشيء طيا ضم بعضه على بعض أو لف بعض (وى ط): طسيالمعجم الو 4 أمر لم فؤاده على اله 

ةُ ال: الرازي  - الصحاح مختار /يظهره َّّ ِوي وَطوَى  . .. اْكتُْمه  اْطوِ هذا الحديَث َأي ويقال : لسان العرب /كتمه  دوني، إذا وطوَى السرَّّ : جمهرة اللغة /يرمضالّطَّ
ُ كَ  قال زهير وكانَ َطوَى  هَأْخفاَكْشحَهُ على َأْمرٍ إذا  ةٍ فَلا هُوَ َأبْدْشحاً على م َّّ م َأرادَ بْستَِكن َّّ اها ولم يَتَقَّدَّ ِ المُْستَِكن ها في َضميرهَأكَ عَداوَةً  ة كتاب الكليات   لأبى  /نَّّ

وية ا: لبقاءا ربي طاوي الضمير: وكلّهم معجم الأدباء/هأضمره وستر وطوى كشحه على الأمر...  لضميروالط  على ح
ويل ات حعدي بن حاتم: كان  : قالالدينوري قتيبة  ابن - والشعراء الشعر  5  ركه.الترك فات قول: إذا كان الشيء يكفيكهوكان ي الصمت، م رجلاً ط
َ  سأطوي  حاتم الطائي: قال: اليمني - دمنة و كليلة لأمثا مضاهاة 6 ميت ُ حديَث النفِس حتى أ   القلبِ  عن ... وأستُره لو أستطيعُ  ه
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 يطعمون الطعام على حبه و

 فيعطيه  ، فيؤثر غيره على نفسه1ليل(لا القعنده إ)وليس  يعطي  الذي ناس هو لاء أن أعظم كرماء القأدرك الع
ريم ف .شدة حاجته( مغ)ر ُ ، ]2[قليلوما لديك  تجودحتى ]هو من يعطي جهده ال ك  عن  جاد من الناس أجود

َّّة ء  الشعراطبقات  /ك قلتهنعولا تم بث النوال، ][التبصرة لابن الجوزي /الجود من قلة ...أشد الأعمال ، ][لابن الجوزي الزمان مرآة  /قل

ُ جاً ]من يؤثر غيره ولو كان محتا وأ [زالمعت لابن ِ َوي ْ  عَلَى أَ رُونَؤْث  [.  ( الحشر9فُسِهِْم وَلَوْ كَانَ بِهِْم َخَصاَصةٌ )ن

ً ِإذا أنَْت ]قال حاتم  َ طعاما ُ حتلم تترْك ه  ّ حاتم ما ذاقها /إليه لأحوجهم إنهوالله ما ذاق مزعة ]و، وقيل عنه [ب
ً منهموإنه لأشد جو /لأشدهم جوعا نهوإ  وهم وينيلون  وهم محتاجونكانوا يعطون ] .[وما ذاقه عا

 الوالله لأشبعنهم فتعجبت امرأته من قوله لعلمها أنه فقال  /أيديهمذات  وقلةهم احوال ضيقبذلهم مع /مختلون
ريعطائي عطاء  /والمواساة على القلة على العسرالإعطاء ، ]3[شيء عنده مين ا قد تعلومالي كمن تكرما المكث

ويخصب  .. وقال حاتم:، ][ابن قتيبة -الأخبار  عيون/سي الموا  لّ للمقإنما الجود ]، 5[ولو على إفلاسهاكف تجود ]، 4[ قليل
ريد /والمحّل جديبعندي     .[العقد الف

 

 

 

 

ربع. أو فقيرةفجاءت ارملة  42// 12/انجيل مرقس 1  الفقيرة قد»الحق اقول ل كم: ان هذه الارملة  دعا تلاميذه وقال لهم:ف 43لقت فلسين قيمتهما 
 «.لقت كل ما عندها كل معيشتهاأ زهااوعإفمن ما هذه ألقوا. وأفضلتهم لان الجميع من  44انة لقوا في الخز أالذين  من جميع أكثر لقتأ

ريزي  لحماسة شرح ديوان ا 2 ى تجود وَمَا لديك : للتب َّّ  قَلِيللَيَْس الْعَطاء من الفضول سماحة ... َحت
وبعد ذكرهم في الجود لأنهم كانوا يعطون في القدر  عطياتهم ي الجود لعظمعلوا أمثالاً فيجوقد علمت أن حاتما ...لم  3 ...ول كن ذهب صيتهم في السماح 

ذات  وقلةهم احوال مع ضيقنهم بذلهم م على أن الناس انما استحسنوا ...فهذا يدل، 51محتاجون(، ص  )= أي فقراء مختلونهم وينيلون و وهم محتاجون
رية جاءته ..ج أنحاتم  أخبار في...و أيديهم فضل العطاء على العسر  ،52ص...  لا شيء عندهبعنهم فتعجبت امرأته من قوله لعلمها أنه والله لأش فقال ا
  شاكر محمد محمود ، تحقيق ي للعسكر

ر/17، صالقلةعلى  والمواساة ى العسرلعرب ولا تمدحت بمثل الإعطاء وما مدحت الع العسكري: –فضل العطاء ] 4  اين تكرما ومالي كمعطائي عطاء المكث
رين تكرماً ومالي كما ق[/]22ص  ،قليل  قد تعلمين   [ديوان حاتم، ابن مدرك، حنا، 145، ص قليل د تعلمين فعالي فعال المكث

وبيت 5 ريد  الأكّف  خير: ياقوت الحموي  -معجم الأدباء  /إفلاسهاعلى لأكف الفاخرات بجودها ... كف تجود ولو خير ا: المستعصمي -القصيد الدر الف
 إفلاسهاّف تجود عليك في ودها ... كبجالسابقات 
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انَة أبو  سّفَّ

انَة ً  .(حسب الروايات) 1ابنة حاتم سّفَّ ون قد تك كنول  .2بر ولدهجعلها بعضهم أك ،ّفانةس بأبي  يكنىولأن حاتما
إبرا ، ومثل ك 3[ (الأضياف  يأب(، )المثوى  )أبيمن مثل تسمية المضيف ])أبي سّفانة( كنية  هيم عليه نية 

، عديدةالاحتمالات فحاتم بأبي سّفانة،  تكنيةسبب  ةمن السهولة معرف قد لا يكون و. 4[يفانأبو الضالسلام ]
 على بعضها.   أقتصرس و

 

 

 

 

 

 
 

وبه سميت تاج العروس:  1 ويقكان يكنى كما في الصحا وبها اتم طيئبنت حوالسفانة بالتشديد اللؤلؤة  : المحكم والمحيط الأعظم /أبى سفانة  أجود منال هو ح 
ُ بِنُْت ح انَة ِّئٍ اِتم طَ وسفَّّ ويكنى حاتموبها كان يُكنى/ الأغاني ي وبابنه عدي بن حاتم وق بابنته سفانةبذلك ا عدي كني أبأبا سفانة و :  د وهي أكبر ولده 

ويكنى أبا  كان حاتم طئ جوادا أجود العرب قال: تاريخ ابن عساكر /ى طيىء فمن عليهاسفانة النبي في أسرما وأتى بة وعدي الإسلام فأسلأدركت سفان
 .بابنته سفانة 

ويكنى حاتم أبا سفانة الأغاني] 2 ً عضهم ولذلك جعلها ب. [ولده برأكوهي  ...:  زية -معادال زادأثناء سبيها ] عجوزا ابنة حاتم فيمن فتصيب : ابن قيم الجو
طعام حاتم لجارته قصة إكذلك  ،[ز كبيرةوأنا عجوالله غاب الوافد وانقطع الوالد،  : يا رسولفقالت ...في سبايا من طيئ، الله  بها على رسولأصابت، فقدم 

ً كافانة وعن سأ ها تتضمنوأولاد ربة، ومعرديا ً أسلم ونا أطفالا بسن متقا  ، جمالها توصف :مناقضة أخرى ول كن رواية  لستين.وقد جاوز اف أن عديا
رية  تتضمن أنها  ،دهلك الوالد وغاب الواف، يا رسول الله: السيرة الحلبية]ة مع الرسول حديث سفانبعيداً عن أنها عجوز أو شابة، نجد أن و .شابة صغيرةجا

يشبه حديث [ مفخرجت حتى قدمت الشا، قة ني نفوأعطا، وحملني، سول اللهر فكساني ...: قد فعلت فقال رسول الله ...... مّن الله عليكفامنن عليّ 
 ...ن من هوازأنا امرأة ، وافدد وهلك الرغاب الوال ...: عبد الله الطائي لحاتم بنقال وقالت أعرابية : البيهقي -المحاسن والمساوئ ها حاتم ]مع أبيأعرابية 

 ... ابن أبي بكرةالله  عبدحاتم بن أتت امرأة  :الأذكياء]أخرى شبيهة مع غير حاتم  اتروايو ،[تردني إلى بلدي ، أو تقيم أودي، أو صفدي إما أن تحسن 
  .[عبيد الله بن أبي بكرة: لنساءاأشعار ] ،[وأنا امرأة من هوازن ...الوالد وغاب الوافد هلك 

ً على عادتهم في تسمية المضوجعل نفسه أالمرزوقي:  -سة اديوان الحمشرح  3 والأيتا ... م  أبو الأضياف الهذلي: أبو العيال. على ذلك قال أبا المثوىف يبا
َ  :العربلسان  /د أبا يعساعة ل ِ دِ َتجافى بي وِسادِي لفَقْ  ...رْثي َأبا ِبجاد البيت لَأبي دُواد ي ْرَيح َمادِ فِ ْضياَأبي الأَ  ّيِ َأبي ِبجادِ الَأ نة الج  في الّسَّ

إبراهيم عليه السلام أبو الضيفان :ربيع الأبرار 4 لأكل بعث أصحابه ، وكان إذا أراد الأنه أول من قرى الضيف، وسن لأبنائه العرب القرى  كان يقال ل
 ل يطلبون ضيفاً يؤاكله.ميلاً في مي
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 لسفون( جود حاتم كالريح ا 1)

انَة بي كنية أن قد تكو يح شبّه بالر ربما وكرمه الذي  حاتم ودغ جمبلل ،1[أبو سفانة الخ ير]لقب  اختصار سّفَّ
رية المرسلة. 3بّةهاال، أي 2( السافنة)أو  (السفون) ً  الجا والخ ير، وهو أصلها  أبو ريح الجودهو  فكأن حاتما

ً د والجوومنبعها.  رية بالريح  يُشبّهما  كثيرا   .4سلةمرالالجا

رية()الج طة بالريح السافنةتبمرالتي قد تكون ( سّفانةأبي )كنية  لومث  تبطترا ألقاب وتعابير  توجدكذلك ، ا
وبوسرعته ومضائه في كثرته ح أنه كالري لوصف شدة ال كرمبالريح  ريانهوعص هوهب مباري ): تعابير مثل ،فه وج

َ )، (لريحأمضى من ا)، (الريح أكرم من) ،(الريح ي يبار) ،(الريح ُ  أنّ  لو ُ  الرّيح ُ  تُشبِه يباري السحاب ) أو مثل:  .(جودَه
ً و. (بكرمه من  ،ةكنية أبي سّفانسبب قد يكون ف .5 [خلَف السحابَ  الذي هذا ]فقال وصف أبو تمام حاتما
 الذي) 6وعمومه  حاتم الطائي د وج عن مبلغكناية  )الريح السفون أو السافنة(وانتشارها  الريح شدة هبوب معنى

انَةفكنية أبي . سرعة نجدته وغوثهعن و (حولهب كل من يصي م الدائجوده المستمر لهبوب نظراً  ربمااستحقها  سّفَّ
شديدة عاتية دائمة ) سفونكأنه ريح  ة(نافحاتم )أبو سف. [تاج العروس / أبدا  هابّة ذا كانتإ نَسفوريح ] الذي لا يكاد يركد

ريان  والج ً به يب فتص وتذروه  7تسوق الخ ير وتحمله (لهبوبة ايق ً  جمعا ً فهو يباري الريح السفون  .غفيرا ريا ً  ج وبا ً  وهب  ومرا

 

وكان له إذ كان حيا مصاحبا، ، نضرب الأمثال في الشعر ميتا ، بهاغباتى مات في الخ ير رح شبزل، لدن لم ي خ يرأبو سفانة ال: أبوك الخرائطي -المنتقى ] 1
 : أبوك لمغيري ا –المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب  /الخ يرأبو سفانة أبوك  :تاريخ ابن عساكر إذ نزلوا به، ولم يقر قبر قبله الدهر راكبا/  قرى قبره الأضياف

 [.لم يزل ... أبو سباقة الخ يرالشاعر يمدح عدي بن حاتم: أبوك  : وقالالحِميري -ار تصحيف ]الروض المعط (ة قسبا)ولعل  [.أبو سفانة الخ ير
ا كانت أبداً ن: إذَسفوريح تهذيب اللغة للأزهري:  /أرضعلى وجه ال هبتوهي التى  السافنة والسفون أحمد بن مصطفى الدمشقي: -معجم أسماء الأشياء  2

 .ت ابدا هابة إذا كان ريح سفونج العروس واللسان: فهى تا /رض سفناً: هبت بهايح الأد سفنت الرقو هابّة 
َسفَنَِت الرِّيحُ : المحكم والمحيط الأعظم  /كذلك سافنة ريح و ابدا هابة كانت  ذاإ لارض فهى ريح سفونعلى وجه ا بته سفونا سفنت الريح : العروس تاج 3

ْت على وَْجه الإذا  ... َّّ  .رياحُ والسَوافُِن: الح للجوهري: الصحا/يج بالغبارالتي تهوالأعاصير:  وافنوالس: راثيمالج /أْرضِ هب
إيمان  /لةالمرس ن الريحأجود بالخ ير مرى: كان رسول الله سنن البيهقي ال كب 4 أجود من الريح أصبح وهو  ...صبح رسول الله البيهقي: فإذا أ –شعب ال

ية سلت على طبعها لكانت في غاوالريح لو أرلاة على طبعها أي المطلقة المخ المرسلةالنسائي: الريح  السندي على ية حاش /طاهلا يسأل شيئا إلا أع المرسلة
وبها بالرحمة وإلى  أسرع من الريحد يعني أنه في الإسراع بالجو لة أي المطلقة والمرس فتح الباري لابن حجر: /الهبوب م النفع عمووعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هب

  تهب عليه ميع ما الريح المرسلة ج ودة كما تعمجب
ٌ كعٌب : )ن أبي تمامديوا 5 َجْد ميتَةَ  وماتَ  حابَ هذا الذي خلَف الس( )على مْن طارٍف وتليدِ اللذاِن تقسما ** خطَط ال وحاتم  /(خضْرٍِم صنْديدِ ذا ** في الم

 السحاَب سحابُ  ا خلَف عضاً كم* بديوان لسان الدين الخطيب: تأتي على قدرٍ فيخلُف بعضُها *
 انسان. لانها تهب على كلا عارضها اذ ري الريح في سخائهيبا: وفلان أزهري ال -هر الزا 6
ُ : العروس تاج 7 ما سُمِّي ...: مَوْلَى رَُسوِل الله وَسفِينَة َّّ ه كانَ  إن َّّ ِ ا يَحْمِل به لأن فِينَة   لحَسََن والحُسَيْن َأو مَتاعَهما فشُبِّه بالّسَّ
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ً  وسماحة ريا ريكأن حاتم هو و  .انةبو سفّ ألذلك هو وقوة  وب ّفَّ ح اأبو ال ُ  2، أو كأنه سّفان1نالّس  ِ ي و)ن سف  (ررميُيجري 
 سياسة  في النفيس الجوهر /عقيل  أبي ريَاح تبه ِإذا...  ه شفرتي يشحذ اْلحداد أرى]بّة االهوقد شبّه جود أحدهم بالريح  .الجودسفينة 

 . [سالرئي

 

 

 

 

 ه مال يقشر(= )يسفن حاتم جود ( 2)

ريه  ونحته 4إياه ومسحه  3ُيحتمل أن يكون كني بأبي سفانة من سفنه المال )قشره و  6وإتلافه  5هبهونومحوه وب
من  أهل كت  ]، 9[المال إهلاكه أبوه رأى]، 8[ مالك أهل كت]، 7[أنفقثْرى ا أذوإ ]لنفسه ه شيئاً ذر منفلا ي( له

 

َ : عربللسان ا 1 رِّ  تَسْ ِت الريحُ الترابَ وَسفَن فَّّ ياِح فِنُه َسْفناً جعلته دُقاقاً وَأنشد إذا مَساِحيُج ال  نالّس 
انُ صانِِع الّس   :المحكم والمحيط الأعظم 2 فَّّ ُ وِحْرفَتُهُ ا  وسائسُهَافُنِ والّسَّ فَانَة فَّّ  :جتا /( صانع السفن وقائد السفينة السفان):المعجم الوسيط  /لّسِ   .: صاِحبُهاانُوالّسَّ

ويُْطلَقُ قلْتُ   : ِ  .سِها َأيْضاً على سائ
زيزبصائ 3 َ : والّسْفن: القَشْر. َسفَن الر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب الع جّارُ العُود َّّ فْ عربلسان ال /ن فَن والمِْسفَن والّشَّ  تُْقشر به الَأجذاعرُ َأيضاً قَدوم : الّسَّ
رِّياحُ وافِنُ الّسَّ : العروس تاج 4 َ  التي تَْسفُِن وْجهَ الَأر: ال ها ت  .مْسَحه ِض كَأّنَّ
عام إطعام الطقال ولم يزل حاتم على حاله في  :الأغاني /يوم ذي َخشَبِ  نُهَبىناس َكفاي لل ذ قال ما مل كتْ إ حاِتمٍ أو كالفتَى : أعظمالمحكم والمحيط ال 5

 مضى لسبيلهحتى ماله  ابوإنه
ِتْلاُف : الفارابي -ديوان الأدب  /ليتلفنه والله لئن وجد شيئا ف بحاتمين صنع: قال لها ما تالأغاني 6  :المرزوقي –شرح ديوان الحماسة  /لمالْه كَثيرُ اْلإتلافِ : ال ْ الْم

ريث أتلفه  وقال آخر: رية  /...  لا أحبس المال إلا  َّّ : الحماسة البص ٌ تَراهُ خَمِيَص البَْطِن والز هُ الإِ .  ..ادُ حاضِر ْ جَْهدُ زادَهُ ... سَماحاً القْواءُ ووإْن مَّسَّ لافاً لما وإت
 /سبيلإلا عابرات  قر دراهمي ... على ال كفلا تستوإني امرؤ  :بعضهم: ربيع الأبرار /ما جَمعاكفّاه  أتلَفَتْ ...   قَرْماً من بَني مَطَرٍ أّنَّ : لأغانيا /اليَدِ  كانَ في

ُ لتين هبتا ، بعد هجعة ، *وعاذ) :حاتم نديوا ِ وماِن * تَل ْ م ً ت ً لافا َّّ  ،، مُفيدا  :الأخبار الموفقيات /(مغرَما ،الحمدِ  في ،الإتلاَف  رَىي لا فتًى ... تَلومانِ )1( مَامُلَو
 دا ملوماتلومان متلافا مفي: الستة  راءالشع /ما في يدك وتتلف تبذر مالك 

 ثْرى أنفقوإذا أ لقأطا أسَرَ ... وإذ بوهُسئل ذا وإ نهب: وإذا غنم أبو الفضل النيسابوري -مجمع الأمثال  7
 ، حتى ضر نفسك جودهاسكأهْل َْكَت بالجودِ، مالَنا ونفتقولونَ، سيّدا/ وقائِلَة ٍ ، فاقتصد، وما كنُت، لولا ما أهل كت مالك: يقولون لي: حاتم نديوا8
 المال. إهلاكهوه رأى أب لماف نحر كل يومكان يو وهو حاتم بن عبد الله الطائي ، من حاتم وأجود: أبي الهلال العسكري -جمهرة الأمثال  9
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ا بخلُت به  يَدِي وَأّنَّ ]، 1[ماليهْ  َّّ ما تصنعين بحاتم؟  ]، 3[ لا تدخر شيئابمنزلة حاتم  ي الجودوكانت ف، ]2[صْفر  مِم
ة لقب  اهومعن  لفظ سّفانة يب منرق. و[ليتلفنه فوالله لئن وجد مالا  َّّ  .(ند المحّدث من حديثما عفه ه ونزر)لقش 4ِسيفَن

ً وهو حاتم ف. 5الورق(  منهبحد الأجواد بلقب )أولُّقب  ذهابه إ وونزفه معروف بنهبه المال لا تمسك يده شيئا
ووصف  ّشارة مال(ق نة بمعنىا)كأن سفّ المال 7وقد وصفت سّفانة بنهبها .6حتى يأتي على آخرهوتبديده وإفنائه إياه 

  .قشر المالمن  :انةسفّ  أبي ال كنيةمعنى هذا احتمال لو .هلما 8أبوها بالمنهب

 

 

 

 
 

 /يقولون لي: أهل كت مالك فاقتصد: الأخبار الموفقيات / ديوان حاتم، ابن مدرك، حنا، 129، ص ليهْ أهل كُت من ماعاليَ لا تلتدمن عاليهْ إن الذي  1
وبيت القصيد //. ونفسك..أهل كت بالجود مالنا  وقائلة: الستة الشعراء /وه أنه يهلك طعامه فلما رأى أب: الأغاني ريد  وقائلة  :تم الطائيوقول حا: الدر الف

ريد /أهل كت في الجود مالنا  ولا تقولي لمال كنت مهل كه ... مهلا: العقد الف
ْفر و :لسان العرب 2 ْفر والّصِ ْفر الشيء الخالي والّصَّ َ قال  ...الّص  َّّ ني وَأّنَّ يَدِ رَّّ حاتم تَرَى َأّنَّ ما َأنفقُت لم يَُك ض ُ  با بخلتُ ي مِم  ه صْفر
 ولا يسألها أحد شيئا فتمنعه .. وكانت في الجود بمنزلة حاتم لا تدخر شيئابنت عفيف . : وأم حاتم عتبة الأغاني 3
إبراهيم ابن حبو يئاً. شبه به أشعنها، حتى لا يبقي منها  طائر بمصر يلقي أوراق الأشجار ...: سيفنة : ري الدمي  –برى ال ك حياة الحيوان 4 لي سن بن عإسحاق 

ً من حديثه إذا ظ، لأنه كان من أكابر المحدثين سيفنةالهمداني  لقب مختصر تاريخ دمشق لابن منظور:  /فر بمحدث سمع جميع ما عنده حتى لا يبقى شيئا
ّ طائر  وسيفنّةل كثرة كتابته الحديث،  بسيفنّة إبراهيم إبيبقي فيها شيئاً، و  لا أكل ورقها حتى بمصر لا يقع على شجرة إلا يم إذا وقع إلى محّدث لا راهكذلك 

  /الحديث . ل كثرة ما يكون في كمه منسيفنة كان يسمى تاريخ الإسلام للذهبي:  /ع حديثه تى يكتب جميارقه حيف
ثلاث  ظكاماله بع أنهب. وقد فأنهبه متاع ها طعام ومكة بعير علي لورقابمنهب لملقب لك القشيري اابن م نهيكقدم : تذكرة الحمدونية الوالأبرار ربيع ] 5

إبله وانطلق بثمنها إلى منًىبن ما نهيكباع : الأخبار عيون /مرات وية   أنهبكمول كني سمٌح  ، والناس يقولون: مجنوٌن. فقال: لست بمجنونٍ ينهبه فجعل  لك بن معا
 ولعل .[ماله بعكاظ إنهابخاله في اتبه يها قال وعالعير بما عل بنهفأ ... منهب الرزقوكان يلقب  ... نهيكاسمه : لابن حجر بةالإصا /ا عز الفتحذمالي إ

رابَ  نَهِكَ : تاج العروسهب وإفناء وتنقص ماله واستئصاله ]ه نهيك من مبالغته في ناسم َّّ ُ  .. الش ُربًا َأفْناه ِ واسْ  ش ً ت ُص :  هْكُ النَّّ ... . يفاء بِلُ  ونَهَِكت.  التنقّ  إِ  ال
 َ َ  ماء َِربَت:  كسَمِِعَ  وْضِ الح ِ  ما مِيعَ جَ  ش ِ ف َ ونَن: اللسا /يه هْك المبالغة في كل شيء ...ها لبن ْصتها فلم يبق في ضرعهَْكت الناقةَ حَلْباً َأْنهَكُها ِإذا نق  [.والنَّّ

 . كما يهرب الشيطان من ليلة القدر.. من جود كفه  لأموالافتى تهرب : ربيع الأبرار 6
رينين إن بنية  يا حاتم لها فقال الناس وتعطيها فتنهبها إبله من الصرمة  بعد ة الصرم طيهايع بوهاأ وكان العرب نساء أجود من تمحا بنت سفانة : الأغاني 7  الق

 ...نساء العرب وكانت سفانة بنته من أجود : الستة عراءالش /شيء هذا على يبقى لا إنهف وتعطي أمسك أو يكوتمس أعطي أن فإما أتلفاه المال في ااجتمع إذا
 أبدال وأنا لا أمسك . قاسك أبداملا أالله فقالت و ...فقال لها أبوها: 

ربة بحامي أليس عدي  أبي مثل آبائكم يف أو عدي مثل فيكم وهل  بونتتوث عدي على حزمر بني يا ....   يخ الطبري:تار 8 وية يوم الماء ومانع الق  بابن أليس ر
رباع ذي ذا غلب أنهب وإال كان والله إذا قاتل غلب فقكر أعرابي حاتما ذ وقد : اكر خ ابن عستاري /جاره ومانع ماله المنهب بابن أليس العرب جواد وابن الم

 مضى لسبيلهماله حتى  ابوإنهاله في إطعام الطعام ال ولم يزل حاتم على حق : الأغاني /وإذا سئل وهب
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 الأرجح(الاحتمال )قد يكون  قد يكون البحر ّفانةأبو س ( 3)

ُ منيُقال ] ؤْلُؤَة[. والسّفانة لافظة  أجود منويُقال ] 1[َأبي سفانَة َأْجود  ّ با سّفانة أ) لعلف .3حرواللافظة الب 2الل
ؤْ ه مصدر أنل (هو البحر  ّ ُ الل ً ن حاتأي أ لفرط جوده. ؟(ّفانةأبو سحر= )البثم لعل حاتماً ُشبّه بالبحر  ؛ؤل  = البحر = ما

 أبو سّفانة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ ويقالُ : العروس تاج 1  .: هو َأْجودُ من َأبي سفانَة
انَة و: تاج العروس 2 فَّّ واللؤلؤ، بالتشديد؛ الّسَّ وبها كان يكنى)بنت حاتم طيىء(ت يسم به ة،  ئي أخت عدي بن حاتم الطا وكان في السبي حلبية:السيرة ال / ، 

 .السفانة في الأصل هي الدرةو ...أي واسمها سفانة 
ُ : تاج العروس /البحر  :افظة ل: " أجود من لافظة " وأراد بويقال :لقاليا -الي أمال 3 َ هُمقَوْل ِ : َأْسم َ ظَةٍ ُح مِْن لاف ُ  وَأْجو ها  ...  من لافِظَةٍ وَأْسخَى مِْن لافِظَةٍ د لَأّنَّ

 َ ْ ت َّّفِظةُ البحر للسان: ا /فُِظ َأْي تَرِْميل أْسمَُح من وقولهم: ": الصحاح/يلفِظ بكّل ما فيه من العَنبر والجواهر نون البحر لَأنه عي ،وفي المثل َأْسخى من لافِظةٍ  ،واللا
ْ رُ قال: هو البحوي... "، لافِظَةٍ  َل ِ لأنه ي ويقال: هو البحر ...  أسمح من لافظة ...يرمي به إلى الساحل ء،والبحر يلفظ الشي: تهذيب اللغة  /ُظ بالعنبر والجواهر ف

ربية  /لأنه يقذف كل ما فيه  إبانة في اللغة الع  طإلى الشطووفه فظ بما في جوالبحر يل: المحكم والمحيط الأعظم /أجودُ من خليج :العَوْتبي الُصحاري َسلَمة -ال
ومن ... )اللافظة( البحر لأنه يلفظ بما في جوفه إلى الشطوط : عجم الوسيطالم /أنه يلفظ بما فيه ر لواللافظة البحر وفي المثل أسخى من لافظة يعنون البح

والمق /هي البحر  الأصمعي... يقال: هو "أسمح من لافظة". : كتاب الألفاظ لابن السكيت /أمثالهم )أسمح من لافظة( ة في شرح شواهد شروح ياصد النح
كَ : الألفية  ِ وََكّف  ر؛ لأنه يلفظ بالعنبر والجوهرويقال: ا ... لافِظَهْ ْن  َأْسمَُح م ُ : تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد /لبح )اللافظه( و ... فأجودُ َجودًا من اللافظه
ُ تَ ) :قالا، جوهر وفي المثل: "أسمح من لافظه"، وذلك لأنه يلفظ بالعبر وال...  البحر،  -جمهرة الأمثال  /لافظهْ(ِل ... وَكفَك أسمُح من فَتُْجزُِل قبل السؤا جُود

هُ يلفظ بالدر ... أسمح من لافظة: أبي الهلال العسكري َّّ   /الْبَْحر للفظه بالجواهر وَقيل  ...مح من لافظة اس: المستقصى في أمثال العرب /وَقيل ِهيَ الْبَْحر لَِأن
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 ابن غنية

ربما صحّف ، حاتم مأ اسم 1( غنيّة) قيل  ن اسم وقصة ذكرت أ. 5و)عنترة(  4و)عتب(  3و)عتبة(  2)عنبة( إلى و
ّ قصة في جودها البالغ كابنها. واسم )ابن ة نيغلو. (تهأرمااسم الشائع أن النوار )و 6را والنأمه  دو كنية أخرى بية( غني

 يفيض  أن جوده وأ ،السائل يغني(. فجود حاتم وابن سعد وابن عدي  عَديّ  )أبي سّفانة وأبيمعاني وافق لحاتم ت
ريم إن]، 7[ى بالنفسغنالإن ] غنيّةعن نفس نياً ويتدفق غ  ً  تراه حتى...  عسرته  عنك يليخف ال ك [، المعتز لابن  الشعراء  طبقات /مجهود وهو غنيا

ريم خصيب /حّل جديبوالم عندي  بخصوي] ً حاتم ف .8[وجه ال ك فلا يسأله  في بذله وجوده فيّاض  غني دوما
ربسائلاً ]لم يعط ولم يرو قط أن حاتماً  ،إلا أعطاه أحد يجد لم  نئ ول]، 9[ فأكلُف  ما لا أستطيعُ .. أكلُف ما .ول

ً ه أحد إلا بلم ينزل  ليتكلفن له/ ً شيئا ِ أِجدْ لم  وإنْ  /قراه/ألا أمنع سائلا َزيلي قِرًى  ل  .[ أطرافِيَهْ قَطَعُْت لهُ بعَض ن
زينة حاتم  ً فكأن خ فس حاتم . أو أن ن10[ بالغنىملك ت من عند اليتيا حاتم أنت أ] غنيةملئى  لا تنفد فهي أبدا

 

بنت عفيف بن عمرو  غنية: كانت يالقال -الي في لغة العربامرئ القيس أم حاتم طيئ وهو حاتم/ الأمفيف بن عمرو بن بنت ع ة غني: ائطيالخر  -المنتقى  1
ِ  : وزعم الطائيون أن حاتما أخذأبو الفضل النيسابوري  -مجمع الأمثال النساء/ أم حاتم من أسخى  بن عبد القيس وهي َ عن أمِّه  بنت عفيف  غنية الجود

ً َسخَاءو الطائية   تليق شيئا تمل كه،  لاانت أم حاتم ذات يسار، وأسخى الناس، وأقراهم لضيف، كانت ك : الأخبار الموفقيات /وجودا كانت لا تليق شيئا
 بنت عفيف واسمها غنية 

مّ حَاِتٍم  2 ُ الروض الأنف: وَأ  ِ  عِنَبَة ِ كَانَتْ  ...يِف بِنُْت عَف ّ  م ُ ْن َأكْرَِم النّاِس وَِهيَ ال ً ُل، لَعَْمرِي لَقَْد مَا عَّضنِي وتِي تَق َ  اْلجُوعُ عَّضة آلَيْت َألّا َأْحرِمَ الدّهْرَ ... ف
ً سخاءً عفيٍف أم حاتم لا تبنت  عنبة كانت عن مشايخ طيء قالوا:  ...بنت عفيف،  عنبة طيء عن  : لمشايخابن قتيبة  -عيون الأخبار جَائِعًا/  ليق شيئا

رير الموجوداً/ تبصير المنتبه ب هن النحوي: ومن الدقيقي -ني وافتراق المعاني المبا إتفاق /م الطائي، والدة حات بنت عفيف وعنبة  ابن َحجَر العسقلاني: -تبه شتح
 يف بن عمرو بن أمرئ القيس.بنت عف عنبة

 - والشعراء الشعر  / أم حاتم ف وهييبنت عف بة عتبنت عفيف ...  عتبة : وأم حاتم الأغاني /أم حاتم طيئ .. ة عفيف عتبة ابن: كانت تاريخ ابن عساكر 3
 بنت عفيفٍ  ةعتبوأمه  ...: هو حاتم الدينوري  قتيبة ابن

 بنت عفيف وهي أم حاتم الطائي. تبع: التنوخي -المستجاد  4
 أم حاتم طيئ ... عنترة بنت عفيف:  كانت لنهايةوالبداية او سيرة ابن كثير 5
 -قى المنت /جوده ا فيكون واحدلام سمح يقال له: حاتم الأقل، أي يحامل به، فقيل لها: غي منامها، وهي ، رأت فوارنأمه الوكانت : الأخبار الموفقيات 6

 النوار امرأة حاتم: الخرائطي
 «نى النفسالغنى غ، إنما ض» ليس الغنى عن كثرة العر :الزهد لوكيع /بالثوب والدرهمِ يا هذه ... ليس الغنى  النفسى بغنالإن : ربيع الأبرار 7
ري 8 ّ ... ول  وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ، عندي والمحّل جديب ويخصبزال رحله ... أضاحك ضيفي قبل إن وقال حاتم:: دالعقد الف ما وجه كن

ريم   خصيبال ك
ربما عطي ساوإني لأ : قال حاتم الطائي:العبيدي –التذكرة السعدية  9  ُف طيُع فأكلأكلُف ما لا أست ...ئلي ول

ريب طيئ فقالت : ساكر اريخ ابن عت 10 بين يدي  ام حاتم هلم فخذواوأتينا من عند أهالينا بالفقر فقال  بالغنى من عند الملكنت أتيت حاتم أ ياتلقته أعا
 فتوزعوه فوثب القوم إلى ما بين يديه من حباء النعمان فاقتسموه
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 لأجل ذلكلعله و. وعفتها 1فسفي غنى الن وله أقوال ، والشهامة عزةالوف رشالعفة وال كرم والصفات ب غنية
  .2( نيةابن غ)قب ل أو كنية ناسبه

 

 

 

 

 ابن بنت عفيف 

رين بم وأحسب ،3( غنية بنت عفيف أم حاتم هو )اسم  ريمة ]َيحْسَبُهُمُ ى نعالرواة قد ابتدعوا اسمها متأث الآية ال ك
َاهُِل الْ  عَّف  ج َّّ فالغنى ، [رجب ابن يرتفس / تعففا الغنى ويظهر حاجته يكتم السلف من يرثك كان] .[(273)البقرة :  فِ َأْغنِيَاءَ مَِن الت

 .  (عفيف أصل )من أم حاتم  (غنية)و ،التعففمن  أصله)في النفس( 

 

 

 

 

 

 

 الغنىإذا تباعدت اليأس ألفيته ): حاتم ضه ثم قال أما سمعت قولدينه وعر المؤمن ناءفي أيدي الناس غما اليأس م: عن أبي جعفر قال كر تاريخ ابن عسا 1
رحال /(ر طمع الفق** إذا عرفته النفس وال ّ  –بية ماسة المغ ائي:اويالجر ُ  لعّف  الفقرِ وإنِّي  : وقال حاتم الّطَّ ُ شكلي الغِنَى مُشترك ُ شكٍل لا يوافقه ، ... وتارك

ةً ... ي دونَ عِرضي جُ عُل مالوأج َّّ  .كان من فضلي ماب فاستغني ...: حاتم نديوا /فَْضليبما كانَ من واستغني لنَفسي ن
 (أن حاتما ** أراد ثراء المال كان له وفر لوفقد علم الأقوام فقال حاتم ... ): تاريخ ابن عساكر  2
لقيس أم حاتم طي وهو حاتم بن ء اى و بن امربن عمر ف ابنة عفيغنية : كانت وية ومشيخة من مشيخة طي قالواثني حماد الرا: حدالخرائطي -ى المنتق 3

 بن الحشرج بن امرىء القيسعبد الله بن سعد 
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، 1إنه لأحوجهم إليه[الله ما ذاق مزعة و]ولعفته  حاتمكنية أخرى ل  ( هواللقب )ابن بنت عفيفأن يبدو و
ر ]قال حاتم الطائي:..، 4[ّفةعِ قنيت حيائي ]، 3[ةالخليق عَّفَّ ]، 2الفَْقرِ[ لعَّف   ي]وإن ٌ ك   غناها مستعف  يم

ريب عفيفوأنه  ...فأنشأ حاتم يقول ، ]5[فقيرها ان  فة ولا يكاد. وال كرم أخو الع[الأخبار الموفقيات/ليس ممن يأتي ال
   .أو ينفصلان يتمايزان

 

ريم النفس ريم عفيف النفس والعفيف ك رغم جوعه  الطعامعن مشاركة ضيوفه ويكرمها  نفسهيعف  مت فحا. فال ك
َ ]د الشدي ً  قْ ذ  ولم ي وإنه ]، [الأبشيهي -المستطرف  /لأشدهم جوعا حاتم وإنه ما ذاقها]، 7[ما طعمهاه فو الل]، 6[ منه شيئا

ل ك ]فإن وجد من يأكله معه أأن يأكل وحده ويكرمها نفسه ويعف  .[خيالتنو -المستجاد  /وما ذاقهعاً منهم أشد جول

 

وية لابن كثير: ذكر حاتم الطائى أ 1 دي ...قيل للنوار امرأة امرئ القيس بن عبن الحشرج بن  هو حاتم بن عبد الله بن سعدحد أجواد الجاهلية والسيرة النب
غي الأصبية من الجوع .. و حلقت المال ...إذ تضاأصابتنا سنة حصت كل شئ فاقشعرت لها الأرض . !باجكان ع ل أمرهلت كاتم قا: حدثينا عن ححاتم

د أصبية يتعاوون عواء الذئاب من الجوع .. عدي ... أتيتك من عنانة يا أبا : جارتك فلالله إن وجدنا شيئا نعللهم به ... قالت عبد الله و عدي و سفانة فو
ربته فبوجأ رسه فم إلي ففقا وبه ثم اضطجع ناحية ينظر إلا عليه وطوف فيهم حتى هبوا و أقبلوي لبنه ثم قدح زنده و أورى ناره ...فجعل يح و ينا التفع في ث

 ! حافر لأرض منه إلا عظم أو و ما على افأصبحنا  الله ما ذاق مزعة و إنه لأحوجهم إليه
إببوه ذلك قال : فلما سمع أالأغاني 2 ريته وفرسه وفلوها فقال يذكر ج أبوه بأهله وترك حاتما ووالله لا أساكنك أبدا فخر  قال نعم قال ت ذلكي فعللأب معه جا

  .الغِنَىالفَْقرِ مُْشتَرَك  لعَّف  وإني : نهتحول أبيه ع
ِ  عَّفَّ َل ألفاني أخا ثِقَةٍ ** فإْن تَبَدّ : حاتم نديوا 3  كِلاو لا نِْكساً ولا  ،الخليقة
 ديوان حاتم، ابن مدرك، حنا، 126وتكرما، ص  ة عفّ بنكبة قنيت حيائي  ي أو نكبتمالذا قّل إ 4
ريمٌ غناها  : قال حاتم الطائي:العبيدي –التذكرة السعدية  5 ريم يَ ذاكُْم أبَْت ل: حاتم نديوافقيرها/  مستعف وتأبى اهتضامي أسرةٌ ثعليةٌ ... ك سرَةٌ ثُْعلِيّةٌ ** ك أ 

 فقيرها عفيفإني امروّ من عصبة ثعليّة ... كرام أغانيها فأنشأ يقول: ...فعلم حاتم : لتذكرة الحمدونية ا /فقيرها مستعفف غناها ، 
َّّ ومن ح :أبو الفضل النيسابوري -مجمع الأمثال  6 وي َ ديثه أن ما  ثت أن الناس أصابتهم َسنَة فأذهبت الخُّفَّ والظلف فبتنا ذاَت لَيلةٍ بأشّدِ حاتم حّدَّ ةَ امرأة

انةخذ حاتم عدالجوع فأ ا وأخْذُت سفَّّ ًّّ لْنَاهما حت ي َّّ انة أتيتَُك من عند : فرفَع رأَسه فإذا امرأة تقول ى ناما ...فعل حه فَرَسه فذبَ  قام إلىِصبْية ِجياع ...فيا أبا َسفَّّ
ع : اْشتَوِي وكُلِي وأْطعِمِي ولدك ... فاجتمعوا وأكلوادفع إليها َشْفرة وقالجَ نارا وثم أّجَّ  َّّ  ى الأرض قليليوجد من الفرس عل وقَعَد ناحيةً حتى لمبكسائه  وتَقَن

ً ولا كثير   ولم يَذُْق منه شيئا
وية امرأة حاتم: وري غي لما –المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب  7 تهم سنه أذهبت الخف والظلف، فبتنا ن الناس أصابإ حدثت قائلة: من حديثه أن ما

صبينك فو حضري يا أبا سنانة جئتك من عند صبية جياع، قال أفإذا امرأة تقول  ة حتى ناما من الجوع،ا وسنانا نعلل عديذات ليلة بأشد الجوع، وأخذن
ويأكلون، ى فرسه فذبحه إلتعليل؟ فقام و الله ما نام صبيانك إلا بالت بماذا يا حاتم فالله لأشبعنهم .قل ، ثم أجج نارا، وجاء على نورها قوم، فأخذوا يشتوون 

 .و الله ما طعمهافونام، تقنع كساه و
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. 3اء الأكل تمس يده يد ضيفه أثن مها أنكرويويعف نفسه  .2وحدي[  آكلهت سلي فإن، ]1[طرحه وإن لم يجد
عن شاتمه كرمها يوويعف نفسه  .4[لا أزورهاإذا غاب عنها بعلها ]عن عرض جاره ويكرمها نفسه حاتم ويعف 

ن عن أويكرمها ويعف نفسه  .6[ محافظة على حسبي وديني فكففت عنه، ]5[تكرمالئيم ]وأعرض عن شتم ال
ويك .7نساء[ من ال ص قت]أني لا أأهانته امرأة من  صتيق ويعف نفسه ، 8ر والخمررمها عن الفجوويعف نفسه 

 . 9ستر قدوره  عن

 

 طرحهوإن لم يجد تما،  فلما ترعرع جعل يخرج طعامه فإن وجد من يأكله معه أكل : فولدت حاالأغاني 1
... التمسي له ف دتفسير الألوسي: وقد قال حاتم، : إذا ما صنعت الزا /لهُ وحدي لست آكتمسي لهُ ** إكليلاً ، فإني ، فال : إذا ما صنعت الزادحاتم نديوا 2

 حديآكله و أكيلاً فإني لست
 أكفهممن ان تمس ي كف يدأ،  )(أكيلي ان يرى ... مكان يدي من جانب الزاد أقرعا فاني لأستحيى): : وقال حاتم الطائيالجاحظ -ان والتبيين البي 3

وينا وحاجتنا معا ٌ ت التوحيدي: وفي مثله يقول حا -سة الإمتاع والمؤان /(... اذا نحن أه كلف يدي من أن تنال أكفهم . . . إذا ما مددناها الطائي : أ م
..أكف يدي عن أن ينال التماسها ... تم .ر حا: ومن شعالستة  الشعراء /يدي من جانب الزاد أقرعا . . . مكانأن يرى رفيقي  وإني لأستحييوحاجاتنا معا 

 أكف أصحابي حين حاجتنا معا
ويرجع بعلها * إليها ولم تقصر علي ست إذا غاب عنها بعلها لا أزورها ا *أنه يري غتكيني جارتوتش: ]تاريخ ابن عساكر 4 * / ولا تشتكيني  ورهاسيبلغها خيري 

وما تتشكى جارتي غير أنني ...  حاتم الطائي:: قال رشيق القيرواني ابن -العمدة في محاسن الشعر وآدابه [/ اذا غاب عنها بعلها لا أزورهإجارتي غير أنها * 
ويرجع أهلها ... إليها ولم تقصر علخير ، سيبلغهابعلها لا أزورهانها غاب ع إذا زيارة إشكال بين ي  البداية والنهاية لابن  /مرادهي ستورها، لما كان في ترك ال

ريبة قطثلاث خصال  من نفسيي بني إني أعهد شهدت حاتما يكيد بنفسه، فقال لي: أ ال:كثير: ق رياسالحم /والله ما خاتلت جارة ل حاِتم  وقال: ة ة البص
َ ْن لا يَكُونَ له ِستْرُ، ا ابنةَ القَوِْم فاعْلَمِي ... ُيجاِورُني أالّطائِيّ: وما ضَرَّّ جاراً ي َ بِعَيْنِيَ عن جاراِت قَوِْميَ غ ٌ ْفل ْمِع مِنِّي... وفِي ا ة : يثِهمُ وَقْرُ/ الأغانيعن حَدِ لّسَّ

َ  ... لا أمشي على سرِّ جارتيأقسمُت ) َ ي ُ ما هْرِ الدَّّ  د ُ يغرِّد َمام بعدِ َهجعَة ٍ، من الليل، إلا بالهدية تحمُل، ولا  ، منلا نَطرُُق الجاراتِ : حاتم نديوا](/ دام الح
ُلْطَ  ِنا، طَ مُ ابُن العَّم، وَسي ّ  ولا بيوت ً  وما أنا بالماشي إلى بيت جارتي، /ى عِْرَسهُ، حين يَْغفُلُ نتََصب ٌ  /انبِ ر ج، أحييها كآخطروقا ، الذي هم نفسه، عاليكٍ  الصوشر

م ، ما دام الحمار ، مدى الدهى سر جارةلا أمشي إلفأقسمت،  /خونُ جاري؟ معاذ الله أفعل ما حييتُ أأفَضُح جارَتي وأث الغواني واتباع المآرِب/ حدي
 ُ ُ  /يغرد ُ ِستر َ يكونَ له ْ ب ،وما ضَرّ جاراً، يا ابنةَ  القوِم، فاعلمي، ُيجاِورُني، ألا َ غَْفلَةاِت قن جارنيّ ععَي ُ ،وفي  ٌوْمي محاضرات  /[الّسمِع مني عن حَديثِهِِم وَقْر

سيبلغها خيري فيرجع بعلها ... إليها ولم  ،إذا غاب عنها زوجها لا أزورها. ارتي غير أنني ..حاتم الطائي: وما تشتكيني ج :الراغب الأصفهاني -الأدباء 
  .فاستحيتناً لزوجها ت خدم يكن بي تحرٌج غير أنني ... كن، لي لوصلها فأبيتدعتن ثنى ... قدب بيضاء فرعها يتر وقال: ل عليها ستورها،ترس

ويل:ل حاتم الطائي: الالزجاجي: قا –قاسم الزجاجي أخبار أبي ال 5 ريم ادخار ط  وأعرض عن شتم اللئيم تكرما ...ه وأغفر عوراء ال ك
فقلت مري في غير جرم ** سمعت  وكلمة حاسد) (  **مخلف من يرتجيني أنا وما**  بن عمياوما من شيمتي شتم ) :طيء لحاتم: تاريخ ابن عساكر] 6

** محافظة على حسبي وديني/ سمعت بعيبه حت عنه بصرت بعينه فصف(/ سبي ودينيى ح** محافظة عل ظفرت بعينه فكففت عنه ) ..،( فأنقذيني
 [بى ودينى... محافظة على حس فصفحت عنه 

أسير لهم: يا ه مر ببلاد نميرة في بعض الأشهر الحرم، فناداه ، وذلك أن" لطائي: " لو غير ذات سوار لطمتني: قول حاتم اريالدمي -رى ال كب  حيوانة الحيا 7
والإسار والقمل، سفانة أكلني  أبا نه في الغل مكا يدي  أطلقوه واجعلواالقوم به ثم قال:  يحك أسأت إذ نوهت باسمي في غير بلاد قومي، فساومفقال: 

 ه.فعرف ففدى نفس اءيعني أني لا أقتص من النسغير ذات سوار لطمتني، ببعير لتفديه، فقام فنحره فلطمته، فقال: لو  فجاءته امرأة ففعلوا،
ام لحمدهر مادام اعلى سر جارتي يد الأمشي  فأقسمت لا /ديوان حاتم، ابن مدرك، حنا، 99لوصلها فأبيت، ص دعتني  فرعها يتثنى قد رب بيضاء 8

ً ولا فوإني لأرجو أن أموت ولم أنل متاعاً من الدنيا  / ابن مدرك، 105 يغرد، ص  -كتاب المحبر /ديوان حاتم، ابن مدرك، حنا، 107ص  ،خمراجورا
ريم قال : وبغداديحبيب المحمد بن   راخمفجورا ولا لدنيا وانى لارجو ان اموت ولم انل * * متاعا من ا فجورالخمر والحاتم الطائى  في تح

ُ ، إذا ما تَْطبُخينَ ا ** عليّ إذا ما طبَختُه ،لا تَْستُري قِْدري : حاتم ناديو 9  ، حَرام
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ريباً تدل على  هاوكل ،1وقصص عفته عديدة  ابن غنية حقاً ن فهو إذو .ابن غنية بنت عفيفنفس وغنى ة فعتق
ً )يوكأن )ابن غنية(  .بنت عفيف أصل بنت ) أن هذه النفس الغنية هيثم  ،(غنيةابن نفس عني أن حاتما

 أبي الجودعّفة نفس  من اسمهه استعار كأنو ، 2م( )العفيف أبي الجود حات ى أحدهموقد تسم عفيف(. ومعدن 
 . حاتم الطائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

! ... فلا و ؟أأفضح جارتي و أخون جاري )  (،ا خفيتأختل عرس جاري ... ليخفيني الظلام فلبت  اإذا م: ..،  )و من شعر حاتمسيرة ابن كثير:  1
... حتى يواري جارتي أغضي إذا ما جارتي برزت ( ،  )به سترأن لا يكون لبا ا لي أجاره ...ما ضر جار):  اعره أيضمن شو ،(ل ما حييتالله أفع

ي ** فلا وأخون جارلأفضح جارتي ،  )(إذا ما بت أختل عرس جاري ** ليخفيني الظلام فلا خفيت...  ) تم طيىء :لحا] :تاريخ ابن عساكر ( / الخدر
ما ضر جارا لي )لحاتم طيء :  ...(  ؤله ** وفرجك نالا منتهى الذم أجمعاوإنك إن أعطيت بطنك س)طيء أيضا حاتم فقال  /(ا حييتوالله أفعل م

 ([الخدر جارتي برزت ** حتى يواري جارتي ا ماأغضى إذ(  )ه سفر أجاوره ** يكون لنا ب
مولده ي الحوفي. رثي المصرمقرئ المحدث أبو الحسن الحاالامام ال العرب، الشيخ بن المسلم بن أبي الجود حاتم لعفيف، أبيا: مرتضى ابن أعلام النبلاء 2

ريبا. ربعين وخمس مئة تق  بالحوف سنة تسع وأ
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ّ ، ابن عَدِيّ ابن  ،عَدِيّ أبو   ةعَدِي

وبنو1( عَدِيّ بني اً من )أيض ووه ،( من كنى حاتم الطائيعَدِيّ أبو )   . ي الآمُرّ  بنت 2( عَدِيّة) وم بنطيء ه . 
  ،عَدِيّ  يا /عليها عدي  أمك ترى  ما عَدِيّ  يا] عَدِيّ   وبالروايات قال حاتم لابنه

لفعل )عدا( مقصوداً أم هذا الجمع بين الاسم )عدي( وا ى إن كان ، ولا أدر3[ !فلان عليها عدا  أمك ترى  أما
 لا. 

َ ته دمه وسرع قتحمله وتم و( حاعدو قد تكون من ) (عَدِيّ بو أال كنية )و وشهامته في نجدة وإغاثة  (ودْ )يسرع الع
ويحتاجه. فحاتوإك َ م وعشيرته رام من يسأله  رياسة 4( يّ دِ )ع ر، والسبق في هذا المضما والتقدمةوالسيادة  لهم ال

 من هذا المعنى.  5وكلمة )العدي( 

ً و ً بعيد كانا ربمو)أضع احتمالا ر :نةبي سّفاأمعنى أبي عدي كمعنى  أن (ا جذر وا( )عدر ن والعدو. وجذ ايمن الج
ريب بينهمان( )سف ريةهي الخيل ) لعادياتاف ،معنى ق رياح  والسافنات(، الجا رية)هي ال  والسفن. (الجا

 

الانساب للصحاري: حاتم بن  /طئبن  ....بن  بن عدي بن الحشرج بن امرئ القيس  عبد الله بن سعدبن  تم الجوادحا بني عدي فمن : ابن عساكر  تاريخ 1
َِريرُهاكَْهلُها  ،وَحوْلي عَدِّي   ظلامة،سمت، لاأعطي مليكاً وأق :حاتم نديوا ./.. ديابن ع ... ً فككَت ) : فقال حاتم :الأغاني /وغ َّّها عَديّا (/ من إسارِها كل

ه بذلك أوصا :الستة  اءالشعر /بن أخزم عدي طائي في بن حاتم الع هو وعدي :  يجتمأسد الغابة  /من طيبطن  -أيضاً  -بنو عدي : القلقشندي  - نهاية الأرب
 وحشرج ... وسعد وعبد الله تلك القماقم عدي 

زيد هم: و ..: من كهلان: طيء، القلقشندي  -الجمان قلائد 2 دد بن  ريب بن كهلان. كان لهبنو طيء بن أ  غوث؛ من الولد: فطرة، وال بن يشجب بن ع
َ : نَسَبُ لبيابن الك -نسب معد واليمن ال كبير  /اعة بنت الأمر بن مهرة ابن قض ا: عديةمهموأ دٍَد:  َطيئ، وَوَلَد يءُ بن أ  َّّ َ  َطي َارَِث فْْطر هُم:ةَ، والغَوَْث، والح مّ   عَدِيّة  أ 

 ِ َ نْت ب  .الآمُّرّي بن مَهْرَة
وية  : وإن ابنالأغاني 3 قد حولت يزل بها حتى طلقت حاتما فأتاها حاتم و فلم ...حك طلقي حاتما وأنا أنك -نساء الناس سن وكانت أح -عم حاتم قال لما
وية ابن سعيد- نشوة الطرب /عليها عديك ما ترى أم عدي  ب الخباء فقال يابا تلاف المال وتلومه"، ، وكانت تعذله على إبنت عفزر: "وكان قد تزوج ما

لية، وعلامة الطلاق أن ل في الجاهيطلقن الرجا أو بعضهنالنساء وكان  ... فقال له يوماً: ما تصنعين بحاتم؟ لك،ا. وكان لها ابن عم يقال له: مافلا يقبل منه
 .عليها فلان! عداترى أمك  ، أماعدي ولده: يا اء، فقال لت باب الخبفأتى حاتم وقد حول ... -لجهة الأخرى ول بيتها إلى اتح

ريمٌ غناها مستعف فقيرمي أسرةٌ ثعليوتأبى اهتضا تم الطائي:: قال حاالعبيدي  –التذكرة السعدية  4 وحولي ملوك ظلامة ... لا أعطي الها، وأقسمت ةٌ ... ك
ري عدّي    رهاكهلها وغ

لُ َأو  ...قْدامِهم ؛ أو الذين يَعْدُونَ على أَ نحْوِهودُونَ لقِتاٍل يَعْ ...ِم جماعَةُ القوْ  ..، العَدِّي  العروس:  تاج 5 َ  َأّوَّ ِ من ي الة جَّّ َّّ ْ  حْمُِل من الر هم يُس َأو  ...رِعُونَ العَْدوَ لأّنَّ
لَأي ، لفُرْسانِ هي ل ُ ةً . نهم في الغارَةِ خاّصَّ مَْن يَحْمُِل م لأوَّّ ُ .. العادِيَة َيُْل المُغِيرَة ً والعادِ : }لىمنه قولُه تعا؛ و: الخ : إذا جَرَى . ءُ يَْعدُو{ . ... وعَدَا الماياُت َضبْحا

َ همدَى القوْمُ عليَّّ بنَصْرِ وتَعَا َلَغ ي منه شَرّ  :والَوْا وتَتابَعُوا . .. وعَدَان: َأي ت  نِي . ...َأي ب
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ريات وقد توصف أنها  س سّفانة وأبي عدي( قد تكونان من نف. فكلا ال كنيتين أو اللقبين )أبي 1عادية جا
ريان والتقدم ونى لمعا   . (لاندفاعلاق واطنوالا السرعةالسبق و)الج

 

 

 

 

 

 

رياسة م هم )بنو عدي( من معنى أة حاتشيرعو ويحمل في الحروب  يعدو)هم أول من والتقدمة  2نهم أهل الشرف وال

وطلب إليه ] ،[ح الأشمونى لألفية ابن مالكرش /وسيف عضبوكعب ... كلاهما غيث  حاتم نعم امرأين : ] 3والغارات(
َ تَعوَخيٍْل حاتم ] لا ،  وق4[ابهأصح مقدمةأن يجعل قومه  عدي  . 6[الرّوابي ع ّدوا وقال ] 5[للّطعاِن شَهِْدتُها ى اد

 

ً : وحشاه الواحدي  -شرح ديوان المتنبي  1 طونها عقم لا تلد وهي ولا قوائمَ لها ب سفنا تعدوالماء ن، أي حشا بطون حوالك الألوابغير قوائٍم ... عقم ال عادية
 ان لأنها مقيرةسود الألو

خليفة البولاني  ، ... فقال عبد الله بنالطائي في الراية بصفين بن حاتموعدي طائي : فتنازع عامر بن قيس الحذمري ثم الابن الأثير - خريي التافالكامل  2
ائكم مثل ؟ هاتوا في آب...ابن جواد العرب، وابن المنهب ماله و ...وأبيه؟ أليس ئكم مثل عدي وهل فيكم وفي آبا عدي تتوثبون أعلى: يا بني حذمر عند علي

ويوم  ويوم المدائنويوم القادسية م النخيلة يو أليس برأسكمثله، ... أبيه، أوفيكم م ويوم نهاوند   في هذه من كان رأسكمتستر؟ ... فقال: ويوم جلولاء 
رياسة عدي وا راضين لمؤمنين أليس. فقال ابن خليفة: سلهم يا أمير اعدي واطن؟ قالوا: لما بن سعد أبو دي بن حاتم بن عبد الله الصفدي: ع-لشعور بالعورا /؟ب

ريف الطائي  ريفا في قومسول الله فأكلجود وفد على رولد حاتم اط ريا ش ريما ...رمه ... وكان س ل ما دخلت على النبي قاو ه خطيبا حاضر الجواب فاضلا ك
 ى جنبهبه فوسع لي حتى جلست إلبيته وقد امتلأ من اصحا يوما عليه فيقط إلا وسع لي أو تحرك ودخلت 

ني المعا /على أبواب كسرى  أول خيل غارتفي من الح يرة حتى تأتي البيت بغير جوار وكنت عينة تخرج قال عدي فقد رأيت الظ: ابن عساكرتاريخ  3
: الجراثيم /ن الغارةأول ما يدفع موالعدي : المحكم والمحيط الأعظمالقوم في الحرب/  حاملةأي  القوم عديّ : يقال رأيت قتيبة الدينوري  ابن -ل كبير ا

 .ةأول ما يدفع في الغاروالعدي: 
ريف إن  ابهأصحقدمة مأن يجعل قومه عدي  وطلب إليهه فسار خالد على تعبئتلاعي: الك – زي رسول اللهبما تضمنه من مغا فاءالاكت 4 أمر الفقال يا أبا ط

 حمهم القتال انكشفواألقومك فإذا  أقدمقد اقترب وأنا أخاف أن 
 م أكن فيها لساء عذيرهادتها ولو لللطعان شه تعادي يل : وخ90ص  /حنا  ،مدركابن  ،ديوان حاتم 5
 ولا تبكوا لمن عُّدوا الرّوابي، ** لغزو حظكم، فاا بني ثعل أغزو :حاتم نديوا 6



28 

 

ويتسارعون في  يعدون)والحملة والاندفاع  1نةوكذلك )بنو عدي( من معنى أنهم أهل الجود والنجدة والغوث والإعا

 . 2ب السيادة بوال كرم س  .وإطعام المحتاجين( إسعاف

 

ويومُ طِعان]عرب لدى ال 3لمدحنتهى ا م  وهاتان الخصلتان )الجود والشجاعة( هما ت ونهب وصاحب غارا]، 4[يوماهُ يومُ ندًى 

ً ]، [شرح نهج البلاغة /ممقس ريكا عنان]، 5[لا يكون الشجاع إلا جوادا : الجود، دوأفضل ما مدح به القائ، ][ ةالبراع وسر  سحر البلاغة /الجود والشجاعة ش

 . وقد[شرح ديوان المتنبي للواحدي /لشجاعة ولا سيادة دون الجود وا، ][ربيع الأبرار /احدةين ون من عاعالجود والشجاعة ينب، ][ دة في محاسن الشعرالعم /اعة والشج
يَف ] حاتم نفسه بهمامدح  ً  ...وإني لَأقْري الّضَّ للناس  ةعفمتر ديأما  اككفّ اً: ...، يمدح حاتم، ]6[ وأطعن قدما

 ً و غيثا الذي سمّى  هو، اقتران الجود بالشجاعةن أكف. [ابن مدرك، حنا ،ديوان حاتم، 32ص /للسمامسّقاءة  يدتفيضه 
َ  )كأنه أبو الجود(انة حاتماً بأبي سفّ   . تقدم والطعان()كأنه أبو الشجاعة وال ديّ وسمّاه بأبي ع

 

 .هتعانه واستنصرواستعداه اس ... قواهداه أعووالاسم العدوى وهى النصرة والمعونة  وأعانه نصره إذاعليه  زيداأعدى والعروس:  اجت 1
: أخبرنا بن حاتم فقالوا دي: دخل قوم على ععساكر ابن تاريخ ] /سيّدا، ا تقولونَ، لولا م، ** وما كنتُ اقتصد، فأهل كت مالك: : يقولون ليحاتم نديوا 2

ريالسعن  إبل بين قومك فارجع ن حاتم يا ب /قال: هو الأحمق في ماله ف؟يد الش : من البداية والنهاية لابن كثير /[ما بقيت الحيين سيدفتكون فاقسم هذه ال
ريد د العق /وسادهمحبوه لله بن جدعان .. فأعطاهم حتى أخبار عبد اأ ربه الأندلسي -الف د؟ قال: ، قيل لعَدِي بِن حاتم: ما السوداب السودد: بابن عبد 

َ وقيل لقَيْس بن عاصم:  ...، السيد الأحمق في مالِه  ، ونَصْر المَوْلى.وبَْذل النًدى الأذى، قال: بكَّفِ  قومُك؟ َسوَدك بم
رير : أ قول الغة في المدححيان: ومن المب ابن -حر المحيطتفسير الب 3 : الأبشيهي -المستطرف ندى العالمين بطون راح/ ]لستم خير من ركب المطايا . . . وأج
ريب بدارهم ... تركوه رب صواهل وقيان)  ه ودبجامور ال ملك)(/ ريهة ... سدوا شعاع الشمس بالفرسانكوإذا دعوتهم ليوم (،  )قوم إذا نزل الغ

ابن رشيق  -([/ العمدة في محاسن الشعر وآدابه الله في أحكامه ود في أمواله ... وأطاع أمر فأطاع أمر الج) ،(مهبزما عدوهقود ... شرفا ي وحسامه 
دَىالسماإّن ): الأغاني /الجود، والشجاعة قائد: : وأفضل ما مدح به الالقيرواني َّّ جاعةَ والن َّّ .. حةَ والّشَّ ُِربتْ ةٍ . في قُب   ( على ابِن الحَشْرَجِ ض

رحال 4 ّ  –بية ماسة المغ ُ يوماهُ  ...معُن بُن زائدة: اوي الجر ويوم   طِعانِ  يومُ ندًى 
وبعد اله ن واحدةالجود والشجاعة ينبعان من عي: ربيع الأبرار 5 بد الله اً، حتى نقض ذلك علا يكون الشجاع إلا جوادمة. وكانوا يقولون: وهي قوة النفس 

زبي  بن  .جاعة جودامن الشمت أن ... وعل من السماح شجاعة أيقنت أن  أبو تمام: وكان يبخل. قالإنه كان شجاعاً ر، فال
ٌ  ،بذِل الماِل والبأسِ ، مَع ولي :حاتم نديوا] 6 َّّ ، إن عضت به الحرب عضها ** وإن شأخو الحرب /نواجذها العصل   ** إذا الحرب أبدت عنَصوْلة رت م

ر ماسةحال[/ شمراحرُب عن ساقها ال ّ  –بية المغ ائي:...، اويالجر ٌ ... إذا الحربُ  والمجدِ ولي مَع بذِل الماِل : وقال حاتم الّطَّ ْت عن نَوَاِجذِها العُْصِل/ أبد صولة
يَف  وإنيأسامة بن منقذ:  - لباب الآدابون حاتم ديوا ً ، قبَل سؤالِهِ **  لَأقْري الّضَّ ولي مع بذل المال : تقيار الموفأخباال] /، والأسنة ترعُف وأطعن قدما

رباعي من  لأحب قال له حاتم: إني كنتف /لعصل ... إذا الحرب أبدت عن نواجذها ا صولةوالجود   / على تميم الغارةأن يأتيني مثلك من قومك، هذا م
ربيوكيف ، وشدي  بالقنا طعاني... كيف ا سألت الوفد عني وحدي هل   /[ي غير كدمال بالحسام الفرد ... وكيف بذلي ال ض
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ً ويذمّ ور يهجو هشول كن يوجد بيت شعر م لبئس الفتى ]الذي يعدون إلى القتال  العَدِىّ  نم بأنه ليسحاتما
( بكرمه تعّدى ي عدي أنه قد )أن يكون تلقيب حاتم بأب )وهو بعيد(كما يحتمل [. لبلاغةهج ا شرح ن /المدعو بالليل حاتم

 . يه وأسرفف  ابيعي، فجاوزه وغلالحد الط

 .1نتشار لاا و الشجاعة والتقدمال كثرة وولعل انتساب حاتم إلى )بني ثعل(، من معنى 

 

 

 ابن عبداللهأبو عبدالله 

 ةصف)التي تشبه  أخلاقهلأجل ة الروا قبل من ا لحاتم تأضيف(، هاللعبد ( و)ابن هاللد بع اأبين )كنيت ال  ظنأ
ً  المؤمنين  عبد  حاتم بن " يسموهأن واستحسنوا رأوا  )وهم مسلمون(فلعل الرواة  .2( حقا

ً  ،"هالل يه اسم أب لىع ى الرواةأبقفلو . (الذي جاء في بعض الروايات والأشعار)" دسعحاتم بن "الأصلي الاسم من  بدلا
ً )لأن سعد شيء من الجاهلية( بن سعد)حاتم الاسم ان في لك، (سعد) ً بأمور جاهلية ،جاهليرجل  ا  (وسيكون سعده متعلقا

   ( مع صفات حاتم التي تشبه الأخلاق الإسلامية.سعد بن حاتم اسم )الوأيضاً لن يتلائم 

وإن  ... وكان اسم أبيه عبد الله...  ،احاتم فولدت] د اللهبعهو  الذي فارقأن الأب  نجد ،حاتم ابنهلالأب  فراق ةقصفي و

إبل فأتاهفعل حاتم بلغه ما  عبد اللهأبا حاتم  ل كن و .[الأخبار الموفقيات /فخرج أبوه وترك حاتما... كن معك في بلد أبدا.فقال أبوه: والله لا أس ...بال
ً س  نأووإنما اسم سعد اسم أبيه عبد الله  ذكريلا  في نفس القصة ر حاتمعش   ساروما ضرني إن ] لذي فارقهو ا  هعدا

هو سعد  )في الروايات الأقدم(الأصلي . وهذا قد يدل أن اسم أبيه [الموفقياتالأخبار  /بن حشرج دسعسيكفي ابتنائي المجد بأهله ...  سعد
القصة  بعضهم لعدّ  مال، ول كن [يرالصحب لنساالأ /حاتمُ بن سعدأنا المغيُث -قال: أنا حاتم ثم قال: ]، [الموفقياتبار خالأ/حاتم بن سعدانا المفيد ]

 

ذا كثر تاج العروس : أثعل الضيفان: إذا كثروا وازدحموا. أثعل الأجر: عظم لوحظ فيه معنى ال كثرة. ...أثعل الأمر: إذا عظم ... أثعل الورد: إ 1
منتشرة الدم.  ول:طعنة ثعلازدحام..... وازدحم، وكذلك أثعل الناس والحوض... وكتيبة ثعول، كصبور: كثيرة الحشو والتباع روعي فيه معنى ال كثرة وا

 وجيش ثعول: كثير. والمثعل: المنتشر.
ويفكأبي كان يحمي الذمافإني ابنة سيد قومي، وإن  ...فقالت: يا محمد! : ائل النبوة للبيهقيلد 2 ويقري الضيف،  ر،  ويكسو العاري،  ويشبع الجائع،  العاني، 

ويفشي السلام، ولويطعم ال رية! سلطيء، فقال النبي صلى الله عليه وتم ابنة حاقط، أنا ا يرد طالب حاجة طعام،  لو كان  مؤمنين حقافة الهذه صم: يا جا
 والله يحب مكارم الأخلاقأخلاق، ا كان يحب مكارم الأبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباه
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يمضي يعيش ببخله ...فلا شكله  جدي دعوا ] سعد 1دالجهو بالأب  المقصودأن  آخرون قالو، اسم الأب عبد الله ا و جعل

  .[، ابن مدرك، حناي ئديوان حاتم الطا، 142ص  /شكلي ولا أنا مثله

ً لا تذكر أن له ولد رواياتو ضاغى الأصبية بي من الجوع، عبد الله ت ذإ]مثل أخرى  رواياتتذكره ، بينما 2اسمه عبدالله ا

ريته هم 3هعبد اللحاتم إلا من ولده عقب لم يو .[قرى الضيف لابن أبي الدنيا /وعدي وسفانة  بن حاتم  عبد الله) بنو، فكأن ذ
 أخلاقبولغ في مدح د أن عب، وذلك فيما بعد قد أضيف (سواء الابن أو الأب) الله عبدسم الا فيبدو (.هعبد اللبن 

وان الذي ]تاريخ ابن عساكر[، /فالله يرزقناإن يفن ما عندنا  /وحدهفلما رآني كبر الله : لحاتم  ...أنشدني ] القيم الإسلاميةشابهت تم حتى اح

ريبة قط] ،4[يي ودينبمحافظة على حس /يعطيك غير بعيد وله  /ريم النفسك ،لاق، محمود الشيمي الأخحاتم فمرض وأما أنت يا، ]5[والله ما خاتلت جارة لي ل
ويلة تتع ويحيي العظام البيض وهيم رميم :قول حاتم /بال كرم ومكارم الأخلاقلق قصيدة ط حلية والشعراء الستة  /أما والذي لا يعلم السر غيره ... 

ُ ، ]6[رحماال وصلت به م ىف، ][المحاضرة أشبعك الله ، ][المحاسن والأضداد /يعيد طاك سوفعأالذي ، ]8[ن رزقكمفإن على الرحم، ]7[يبغي بهِ اللهَ وحده
 [، حنا بن مدرك ا ، ديوان حاتم الطائي ،118 ص /على الله مما ننفق الخلفاإن ، ]9[وإياهم

 

 

 

 

يه. وهكذا ذكر يعقوب بن السكيت، ووصف أن أبا أب نها قصةصاحب هذه القصة معه لا أ وهذا شعر يدل على أن جده: أبو الفرج الأصبهاني -الأغاني  1
 في حجر جده سعدغير، فكان ك وحاتمٌ صحاتم هل

ً فأخذ : الأغاني 2 ثت : الميداني - مجمع الأمثال /انامحتى  لهمانعل، وجعلنا سفانة وأخذت  عديا َ حاتم حّدَّ ةَ امرأة َّّ وي اتم افأخذ ح ...ما ًّّ  انةسفَّّ وأخْذُت  عدي
لْنَاه  َّّ  للناهما حتى ناماحاتم عديا وأخذت سفانة فعفأخذ : ء الستةالشعرا /هماقظتفأيوقال لي: أيْقِظِي صبيتََك،  ...، انامحتى  مافعل

 من ولد عبد الله، وليس لعدى عقب من الذكور. وعقب حاتم: الدينوري قتيبة  ابن - والشعراء الشعر  3
* ولو كان مسلما  عطيك غير بعيدي يالذاتم في قوله ألم ترى أن المال غاد ورائح * وان لقد أحسن حقال القاضي أبو الفرج المعافى و :تاريخ ابن عساكر  4

ريب وقال جل ا...  يه فكففت عنه * محافظة على حسبي ودينببعي ظفرت ...ئ لحاتم ط ...أنشدنا  ...سمه " وإذا سألك عبادي عني فإني ق
ي جارتي الخدر ي برزت * حتى يوارأغضى إذا ما جارت ...طئ لحاتم... ...أفعل ما حييت فلا والله لأفضح جارتي وأخون جاري * : ساكرتاريخ ابن ع 5
ريبة قط ولا اؤتمنت على أمانة إلا أديتها ولا أتخاتلت ج بني أني أعهدك من نفسي ثلاث خلال والله ماكيد بنفسه فقال لي أي يت حاتما شهد/ ي ارة لي ل

 أحد قط من قبلي بسوء
 وصلا ال ما.. رحما، وخير سبيل الملت به .لا تعذلينى فى مال وص: الدينوري قتيبة  ابن - الشعراءو الشعر  6
ُ : 30ص  ،صادرالطائي، دار ديوان حاتم  7 ما يبغي بهِ اللهَ وحده َّّ ربحَت في ا ول كن  لبيعة ال كسبا... فأعِط فقد أ
َاِتٍم ا: فر معجم الس 8 اِلح ربي لن يبيد  ...لهم )تكفل أرزاق الخلائق ك، فإن على الرحمن رزقكم غدا( ...أبشروا و )كلوا اليوم من رزق الإله: ئِيِّ لّطَّ وما عند 
 ا(ينفدو
 وإياهم أشبعك اللهقال: أعجليهم فقد فما وجدت معوّلا إلا عليك أبا عدي، ف: التذكرة الحمدونية  9
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 ابن سعد

ً هو  ليق تم الطائي حانى د( هي كنية أخرى من ك و أن )ابن سعيبد نول ك  .تم الطائياسم جد حاأن سعدا
ما  ، ][الأخبار الموفقيات /بن سعدأنا المفيد حاتم ، ][معجم البلدان /ابن سعديل في القدم عن ق ماا ل دجوال هذا هو ]

ُ  أي الحظ السَعْد. فكأن حاتماً هو 1[ كابن سعدإن رأيت  ْ والي ً تماح فالذي يطلب .نه، أو هو اب2نم يلقى  أن دلاب ا
 4والإجابة  3والعون والحظ والخ ير [ دةيبع ج لأبييباالد  /السعد... في حيث أمسى وأصبح رحلت مإلى حات]السعد 

ً من عنده  يرجعلا ف ً  خائبا ريموسعد السعود  .أبدا الخ ير نوء ، وهو 5[إذا بدا سعد  السعودفكَأنه ] قد يوصف به ال ك
ريد /جديب  عندي والمحلّ  يخصبو اتم:ح قال ] والخصب 6ضرةيطلع في موسم المطر والخ  . [العقد الف

تسمية )ابن  ظنوأ .أمه ُسعْدَى ، و8بن حارثة()أوس اسمه  كرمن أعلام ال م رطائي آخم اس 7(ن سعدى با و)
ويطلبه  ،ل كرمه وجوده ة لأوسهي كنيكحال أختها تسمية )ابن سعد(، سعدى(  لا و  يسعدلأن من يسأله 

 ابن غنية.   أنه :وصف حاتم مثل ،ن سعدى با أنه  :الجواد يشقى. ووصف هذا 

وكان أهل ...  ودمسعابن ]قال عنه حاتم  (ن مسعودبا )آخر اسمه  ادوج يوجد ،دى(بن سعد( و)ابن سع)ا  مثلو

  .[رسالة الغفران  / الندى والحزم والجود

 

فقال بشر تالله ما رأيت غلاما قط اندى كفا ولا أقرب عطفا ولا  لله بن سعدقالا من انت قال حاتم ابن عبد ا :أبي الهلال العسكري -جمهرة الأمثال  1
 (فتى إذا ما قال شيئا فعلا ...( )اللناس أندى راحة واكمرجلا ... في ا كابن سعد ما إن رأيت) منك وأنشأ يرتجز:احضر عرفا 

ُمْن اللسان: 2 عْد الي َّّ هو نقيض و الّسَّ َ  ...اَسعَدَ يَومُن: تاج العروس /ْحسالن َويَمُنَ مِنَ ي َويَمَن   .نقيض َشقى/ ...وقد َسعِدَ اللسان:  / 
ُ القاموس:  3 ُ  وأْسعَدَه  .: أعانَه
يك وَسعْديَْك، َأي: إْسعاداً لََك بعالُ ويُقاللسان:  4 َّّ  د إْسعاد، أي: إجابةً لََك بعد إجابةٍ.: لب
ُ منْ : ديوان عرقلة الكلبي 5 رين  فكَأنه سعدُ السعود 7... **  الهخزاِئِن مللمُعتفين على  6.. .، دى ** هذا الن الطائيّ  عند سماحه  حاتم  ...إذا بدا ** للناظ
 ... اذا طلع سعد السعود، :ربيع الأبرارالأخبية/  سعد، سعد السعود، لعب سعد، ذابحال سعد: ... ، وهيالمستمطرةأنواء لا ...شاف للزمخشري: ال ك 6
 .ل الزرعكماوقت طلوعه ابتداء  ..."  سعد السعودابن رشيق القيرواني: الخامس منه "  - شعر وآدابه سن الاالعمدة في مح /داخضر كل عوو
مثل  وطئ الثرى د: وما المبر - الكامل في اللغة والأدب /... بأجودَ منَك يا عمرُ الجوادا بُن ُسعدى وا: وما كعُب بُن مامةَ البري - في نسب النبي الجوهرة 7

  ابن سعدى 
إبل فأغار أوس فأخذ  ... الثعالبي: –لقلوبار اثم]على الغنم تشبيهاً له بإغارة الذئب )أوس( الأسدي إبل من إغارته على  ،بن حارثة  (سمه )أوسلعل ا 8 ال

: لصحاحا] المالغارات يكسب بها ذو غزو و(، لأنه و)ابن حارثةإعطائه المال )كرمه وجوده(.  من )أوس( ه سميكون اوقد . [.... سحهاعليها واكت
 َ لحميري: الحارث الرائش، فهو حارث ا التبعا يذكرنا بلقب وهذ م.. فهو كحاتم، جواد مقدا[وأبو الحارث: كنية الاسد ...رُْث: كسب المال وجمعُه. الح

ريش قومه يعطيهم(  . )يكسب من الغزو( وهو رائش )ي
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ريب من وهذا ق ،2[كان والله إذا قاتل غلب]على عدوه  1وقد يكون حاتم هو )ابن سعد( لأنه كان غالباً يظفر 
 جا حتى ينظر في مطالع ج بقومه مخروكان لا يخر.. . ،الظفرلك  أنت الذي أسعد] أسعدأبي كرب اليماني بع حكاية الت

 .[ذو ولده بلسعد]م 328. ومثل عبارة نقش الملك امرىء القيس 3[السعود

 

 

 أبي أخزمابن أخزم بن 

بن أخزم بن أبي )رئ القيس بن عدي حشرج بن امل حاتم بن عبد الله بن سعد بن ا  :نسب حاتم الطائي هو
ال كرم  طبع)( هو لبيان أن حاتم قد ورث أبي أخزم زم بنبن أخا تم )اح  بسزء من نهذا الجلعل و .4( مأخز

رية / ال كِرامَ همُ بَنُو الَأْخيارّنَّ إِ ] عن آبائه وأجداده (وشيمته  من  االعص وهذا الشبل من ذاك الأسد أو كما يقال  ،[الحماسة البص
ً أو  العصية َ )ل وهذا المث. أو خلفاً عن سلف عن كابر ورثه كابرا أن بمعنى لعرب دمه ا تختس  5(أْخزَم من  ةِشنِْشن

ً ]بيه الولد قد يرث طبع أ ً لا يعمل شيئا ي أخزم بن أب)كأن نسب حاتم ف. [تاريخ ابن عساكر /بهه عه شينز إلا بعرقوالعرب تظن أن أحدا

 

: الأخبار الموفقيات /وإذا ضرب بالقداح فاز، وإذا سابق سبق ...، بذا قاتل غلإ رامظفن وكا ...ان حاتم ك، رابيابن الأعقال الأصفهاني:  –الأغاني  1
ريما مظفراعا ان شجاوك ...حاتم   ك

 أطلقلقداح سبق وإذا أسر رب اوإذا ض وهبال كان والله إذا قاتل غلب وإذا غلب أنهب وإذا سئل فق حاتما: ذكر أعرابي تاريخ ابن عساكر  2
ربك البشرتشقي بفي كل ما وجهه توجهها ... وأنت ، الظفر أنت الذي لك  أسعدلمّا رأين حالته ... : فقلن واننش -امعة خلاصة السير الج 3 ....قال  ،ح

رية: ذكر أنه....... الكا سير بجنده، حوس، فيمن الن السعودمطالع في  مل أكثر الغزو في كل ناحية وكان لا يخرج بقومه مخرجا حتى ينظر عبيد بن ش
 .كفيترك بذل نحوسنب اليتجو
عبد  : عدي بن حاتم بنأسد الغابة /بن أبي أخزم أخزمبن عدي نع: عدي بن حاتم بن عبد الله بن الحشرج بن امرئ القيس بن معجم الصحابة لابن قا 4

بن ي س بن عدأمرئ القي م بن عبد الله بن الحشرج بن: حات تاريخ ابن عساكر  /زمبن أخزم بن أبي أخالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي 
: حاتم بن عبد الله بن الأغاني /بن أخزم بن أبي أخزمعدي مرئ القيس بن حشرج بن اطبقات خليفة: عدي بن حاتم بن عبد الله ال /أخزم بن أبي أخزم

 .خزمأبي أبن أخزم بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي 
ْ لمثل السائر: "اختلفوا في ا :جمهرة اللغة  5 ِ ِشن ِّىء، وهو حاتم بن عبي أْخزَم جّد  ح؛ فقال ابن الكلبي: َأْخزَم بن أب"فُها من أخزَمِشنة َأْعر د الله بن سعد بن اتم طي

ً فلما نشالحَشْرَج بن أْخزَم. وكان أخزم ج نِْشنَة:أخزَم. وق ةْ ة من نطفزَم، أي قطر أ حاتم وعرف جوده قال: الناس ِشنِْشنَة من أخْ وادا ريزة  ال قوم: الّشِ الغ
 .نك من ولد أخزم، يشبِّهه بهمن نُطفته، أي أالطبيعة. وقال آخرون: بل هو ما َشنْشَنَه أْخزمُ و
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تقاد وذلك لاعقلت هذه الطبيعة إليه. انت ثم طبيعة وسليقة وشيمة في آباء حاتمو ه مهذا ال كريقول أن  (أخزم
  طبعوالعرب تعتقد عموماً أن ال كرم والجود  .1ومفلن يد ،في صاحبه عةيكن طبي لو لم مأن ال كرعرب لا 

ري عادةو 2[طبعالجود ] ريم ]، 3[طبائعارامُ إّنَّ ال كرامَ هم ال ك]آبائه  م يرثه منفي ال ك ريم لهسنال ك سلالة . وإذن لابد ان تكون 4[ك
ريمةحاتم كل ص ول  وتَأبَى بي ] ها ك َ أ  ريم لآن إلا رون ا وهل ت] ها أم حاتمب صرّحت كرم هذهل ا . وطبيعة 5[ة   ك

...  يعادتدعيني ِإنما تلَك ]الذي يقول اتم . فهذه طبيعة في ح 6[ ؟الطبائعا أم... وكيف بتركي يا ابن  طبيعة
ريم  عادة    . [الستة الشعراء  /فقد اكتنفه الجود من أمه وأبيه، ]7[ اعيدهتيس  لكل ك

 

 

 

ويغلبه على النفس  ومن يبتدع ما ليس من /134ه يدعه وترجعه إليه الرواجع، ص يبتدع ما ليس من خيم نفسومن ] 1 خيمها، ص خيم نفسه يدعه 
رماسة حال /[ديوان حاتم، ابن مدرك، حنا، 138 ّ  –بية المغ ً سوى خيم نفسه ... يتخذ  ومن وقال حاتم الطائي: :اوي الجر فس  يدعهخيما َّّ ويغلبه على الن

: فهانيالأص الراغب - الأدباء محاضرات] /هاخيم سالنفعلى ويغلبه  دعه يومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه ... : المرزوقي –ة شرح ديوان الحماس يمها/خ
يس من خيم نفسه ... يدعه ومن يبتدع ما ل ذو الإصبع: الخلق. أبى دونه لق يوقيل: كل إناء يرشح بما فيه. وقال: إن التخ.. .. يمته ى شالمتخلق يرجع إل

سخاء  تدل على الفتى ... أكانوللنفس أخلاق  آخر:، الناس تعلمومهما تكن عند امرئ من خليقة ... وإن خالها تخفى على  ير:زه، ويغلبه على النفس خيمها
 [رائزا؟كلفته غير خلقه ... وهل كانت الأخلاق إلا غ امرأً  ظلمت قدماء:بعض ال /أم تساخياتى ما أ

 موما يسطيعه أحد ... إلا امرؤ أبواه الدين وال كر الجود طبع أبو الخطاب الهذلي:: ربيع الأبرار 2
ويَبيُت يَْستَحيي الأماه والنظائرالأشب3  : َ  ال كرامُ طبائعاإّنَّ ال كرامَ هم .. ئعا، من غير ما عُْدٍم ول كن شيمة .يحسُب جاّيَّ البرد .. َطيّانُ طَ وبطنُه . ور
ريم المنقري: -وقعة صفين  4 ريم نسله ك  إن ال ك
ريمَةٌ *وتَأبَى بي ، سآبى :حاتم نديوا 5 ُصوٌل ك  ، شرِّفوابالمودة ،* وآباء صدقأ 
الآن: فقولا لهذا اللائم  أمنع الدهر جائعا!، ما عضني الجوع عضة ... فآليت أن لالعمري لقد  م رجل حاتم طيء فقال:: ولاطرطوشيال -راج الملوك س 6

وبة تص: الأدباء محاضرات /؟االطبائع آ دم بتركي يا ابن ... وكيف  طبيعة ، وهل ترون الآن إلالم تستطع فعض الأصابعا! فني ... فإن أنتاع رك العادة ع
ريم عادة يستعيدها. وقيل: اللسان مقاضيك ما عودجار على ما تعود. و ل امرئطان، وكل إنسان سلقيل: للعادة على ك والرجوع عنها:  ته.قيل: لكل ك

 الناقلوتأبى الطباع على  المتنبي:
ماسة حال /(دهاييستعة ريٍم عادإنّما تِلَك عادَتي ** لكل ك دَعيني،فقلُت ( )ودهاى ضر نفسك جتح ونفسك،**  مالَنا بالجودِ،وقائِلَةٍ أهْل َْكَت ): حاتم نديوا 7

ر ّ  –بية المغ ً ومن يتخذ  : وقال حاتم الطائي:اوي الجر َّّ ويغ نفسه ... يدعه خيمسوى  خيما   خيمهافس لبه على الن
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. 2[تخلقه بأخلاقه وآثاره]، 1[أخزم جده الى حاتم نزع الناس قال] زمخأعن جده حاتم ورثها  طبيعةفالجود 
أورثني ، ]3[ومن أيديهم خلقت يدي وكم ليم آبائي فما كف جودهم ملام ]سّر جود يده يف وهواتم كما قال حو 

 . 4[ أبي وجدي بناة المجد  مجدال

ريم الطبع كأبيه ] عَدِيّ كذلك و  هو في ابنه الذي ي أن طبع ال كرم دع. وصرح 5[ في ال كرم ى ه اقتدى عديب بأك
ريمة كأبيها.  7[أخلاق مكارم ال تعلمتك من . ومثله قول سفانة ]6[نزعك عرق جدكه ]من جد وقد وكانت ك

رياتم )أبي نجد نفس المعنى في كنية عدي بن ح كما انتقل طبع ال كرم إلى  .(ت الاده )الطرفف( وأسماء أوط
 . 8[ه حجابيل قبح الله طعاماً ع] التي قالت دي ابنة ع

 

 

 :للغة جمهرة ا /مأخز جده الى حاتم نزع الناس قال جوادا طيئ حاتم نشأ ولما جوادا جده وكان ئيالطا لحاتم قيل  المثل وأن: العسكري  -ينالمحدث تصحيفات 1
 ة أخزم.ال: الناس شنشنة من أخزم أي قطرة من نطفجوده قدا فلما نشأ حاتم وعرف زم جوان أخوكا

ربه الطائي، وأن جد أخزم جد حاتم: يابن ظافر الأزد -ئع البدائه بدا 2  .ه وآثارهخلقه بأخلاقتلما رأى منه له مثلا، ه الأدنى سعدا ض
 ابن مدرك، حناديوان حاتم،  ،101ص  [،أيديهم خلقت يدي ومن ملام  دهمي فما كف جوئوكم ليم آبا] 3
زيل وانا ال 4  ديوان حاتم، ابن مدرك، حنا، 102ص ..، أورثني المجد بناة المجد أبي وجدي حشرج ذو الوفد،   أوفي بالعهد، مفيد حاتم بن سعد اعطي الج
: عدي بن حاتم بن عبد الله بن الصفدي  -الوافي بالوفيات  /ه فما ظلمومن يشابه أبال كرم ... اقتدى عدى في ه : بأبلمرادي أم قاسم اابن  -المقاصد  توضيح 5

ريف الطائي. ولد حاتم الجود.بسعد. أ  تعذر بالعلل.د ليس غباره ... وأنت جواواد ما يشق ج...  وأتاه سالم بن دارة الغطفاني بمدحة: أبوك  و ط
 ىلطاعة أمضاأنا في  لابن له حدث: كن بالباب فأذن لمن تعرف، وامنع من لا تعرف، فقال له مرتجلاً: ليمةً فقالم عدي بن حاتم و: أولالآبي -ثر الدر ن 6

اط : يحكي أن الوطو -واضحة لخصائص الغرر ا /نزعك عرق جدكيه و قال: إللا يكن أول ما ول ... ليتني منع الطعام، فضمّه ... لك من سيف حسام، 
رف فقال والله لا يكن أول شيء وليته من أمر عل لولده وكان صغيراً أقم على الباب وأذن لمن تعرف وامنع من لا تمأدبة فقا عدي بن حاتم الطائي عمل 

تين علم مصداق من أطلع الله بهاتين الحكايو فليدخل ا الباب فمن شاءأنت أكرم مني وأفطن افتحوله يا ولدي لع أحد عن طعام فقال عدي واالدنيا من
 والولد سر ابيهفيه بقوله العبد من طينة مولاه  مة من مشرقشمس الحك

إبله فتهبها وتعطيها د نساء العر وانت من أجسلمت أخته سفانة بنت حاتم المتقدم ذكرها وك: وأالأبشيهي -المستطرف  7 ريبة من  ب وكان أبوها يعطيها الض
ريبنفقال لها أبوها يا  الناس قي على هذا شيء فقالت له أن أعطى وتمسكى وأما أن أمسك وتعطى فانه لا يب تلفاه فأمامين إذا اجتمعا في المال أية إن ال ك

 ك تعلمت مكارم الأخلاقمن
ّسمتها فيمن أتاها ال فقت فيه. قهذه على ما أنل استعيني بببدرة فيها عشرة آلاف درهم فقاث عمرو إلى أمها ضهم قال: بععالله عن بوأخبرني أبو عبد ] 8

رية . قال ينهامن النساء يهن رية إلى عمرو فسمعت الجا ريدون أن يأكلوا وقد أغلق الضجة بالباب، فقالت ما هذه اثم حملت الجا  بابلضجة؟ فقيل لها قوم ي
َ قال كان اسمها ا ... إبراهيم. حدثني قبح الله طعاماً عليه حجابت فقال دونهم. َ ذَ لق  .ديوان حاتم، ابن مدرك، حنا، 29[، صفحة ة ف
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خلفهم.  3وانقاد 2ال كرم وضاهاهم طبيعة  مع آبائه في 1ن حاتماً التقىلمعاني: فكأيفيد هذه ا  ،( لغةخزم وجذر )
ُ : تهذيب اللغة ]من أجداده  قطعةأن حاتماً فك ِ : َأْخزَم ٌ طعق  مخزوم مشدود نقاد)م، كأنه مخزّم في ماله  4د أحمقوالجوا . [مْن َجبَلٍ  ة

ريم وأ تفيد  لمة )أخزم( يستخدمها العرب لمعان أخرى فك، غير معنى جد حاتملو .5اده ال كرماء(دجخلف طبعه ال ك
أنه ثقبه( فكه و)شكّ  خزمه نسبة مقصودة، بمعنى أن أصله وطبعه ومعدنه قد الخزمفنسبة حاتم إلى  .6لتناسل ا 

 لك بحبل لا يمكنه الفكاك منه.مشدود إلى ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

َ ): وستاج العر  1 ِريَق وخَاز ِريق  َأخَذَ في مه الّطَّ ِريقوََأخَذَ الآَط ريق مخازمة ( الخازمه )المعجم الوسيط:  /(في مَكان حتّى الْتَقِيَا( غَيْرِه )خرُ في َط وخزاما ط
ري ريق صاأخذ كلاهما في ط ُ : عروستاج ال /يلتقيا في مكان واحدحبه على أن ق غير ط َيْشانوَتخازَم ا ... : المُعارََضة . خَازمة والم َ : تَعارَضلج ِ ا . ول ً ق  يتُه ِخزاما

ً أي  وتخازم الجيشان: تعارضا. ولقيته خزاماً: وجاهاً.: أساس البلاغة /: ِوجاها
 ة ومواجهة.أي فجاء لقيته خزاما ومخازمة . ووالمضاهاة والمخازمة المعارضة ابن عباد:  –في اللغة  حيطالم 2
لَه.: تاج العروس /أطيعوا الله وعزائمه، وأعطوا القرآن خزائمه  ا له، وتقول:دواي انقمه أوأعطوا القرآن خزائ: البلاغة أساس  3 َّّ  وخَزَم أنفَه، َأي: ذَل
مة  ِإلاّ وما هُم : العروستاج  4 َّّ ُخَز  .هو مَجازٌ . و، أي : حَمْقَىكالَأنْعام الم
َ : شمس العلوم 5  خزامَةً. نفه بعيرَ: جعل في أال خَزَم
إبل رجل آخر، ولا يعلم صاحبه، ف وأخزم فحل : الأزديابن ظافر  -بدائع البدائه  6 جملاً، فقال: ذلك من نسله رأى بعد لرجل كان منجباً، فضرب في 

ً  شنشنة أعرفها من ٌ خَْزمتهذيب اللغة للأزهري:  /أخزم، فأرسلت مثلا ويقال: ذ كمرة ٌ أْخزمُ.اءُ: قصيرة وترتها،  ْ شِ  قال رجٌل لِبُني له أعجبه:قال: و كر ِشنَةٌ ن
 أي قطرة ماءٍ من ذكرى الأْخزَِم.، مِْن أْخزَمي أعرفها
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 حاتم  أسماء ةقيضعيفة في اشتقاق ب قد تكون الاتاحتم

 

 ابن حشرج 

م ل حاتمن قو)ابن حشرج( قد يكون هذا الاسم كذلك . و شعرهمكثير من الشعراء تسمّوا بكلمة وردت في 
ُ بها الّصَّ   قَ وضايوماً  حشرََجتْ إذا ]  . [لغةه القف /در

 ج ر تخيس الحشرج(ذات ) رضابن تلك الأ فكأن حاتماً هو. 1وقد تكون كلمة حشرج متعلقة بطبيعة أرض طيء 
لا  3فكأن حاتماً كالحشرج . 2[حاتم، وهو من بني الحشرج] الخفيّة الدفينةمن طبقاتها  (والجودر يالخ )ء لماويستنبط ا 

ً  الماءعنده  (الضيف )العطشان  يرى   .(الدفين)خرج الماء  جاش بالخ يرسأله ، فإذا ظاهرا

ّ  كان حاتم في حجر جده )ابن الحشرج(و  يمضي  جدي دعوا ابن الحشرج ]  هجدهاجم حاتم بخل و. 4عليه  قفضي
ؤيد أن )ابن الحشرج( لقد ، وهذا 5[فلا شكله شكلي ولا أنا مثله...  ببخلهيعيش  لا يخرج  لبخله قب لجدهي

ليعزها  مهايحر )( من معنى أنه يبخل على نفسه ابن حشرج )أو أن حاتماً . (الأرض حسط حتت ماءه)كما أن الحشرج يخفي ماله 

. فكأن أسماء أجداده في حقيقتها صفات [عساكرتاريخ ابن  / حتى أعزها البخلس نفسي ر امأ]كما قال  غيره( ليؤثرو
ريادةفيه يمثل  : فجده عدي أخلاقية فيه الطائي  يمثل اسمه حشرججده ، ووالشجاعة والنجدة صفة التقدم وال

ويجيعها( يمثل عبد الله وه بأو ،هفأضيا ابهيسعد  لخ ير الذي ال كرم وا  صفةوجده سعد يمثل  ،)الطاوي الذي يحرم نفسه 
  .[الستة  الشعراء /بذلك أوصاه عدي وحشرج ... وسعد وعبد الله تلك القماقم] الإسلاميةوالقيم  الأخلاقفيه 

 

َ تاج العروس:  1 ُ  ..: جُ الحَشْر ِيَاه َ ..   ِشبْهُ الحِسِْي َتجْتَمُع فيه الم قالح  ّ  .صفوماء فيرة في الجبل يجتمع فيها الشْرَُج الن
 رج من طيالحش ولم يبلغ أحد في الجود ما بلغ حاتم، وهو من بني: شعراء الستةال 2
 بالماءِ  جاَش  رِض فِإذا ُحفِرَ عَنْهُ ذِراعٌفي َأباطِِح الأَ  له لا يُْفطَنالماءُ الّذي تحَت الَأْرِض  :الحَشْرَجُ تاج العروس:  3
 /هلهرحل عنه بأو جده هضيق عليفلما فتح يده بالعطاء وأنهب ماله  بن الحشرجسعد  هووصف أن أبا حاتم هلك وحاتم صغير فكان في حجر جد :الأغاني] 4

 والشدة. ضيقال[. والأزل أزلين ، ** أحمل عنكم كل ما حل مجحشر، سعد بن يكفي ابنتاي المجد: سمديوان حات 
كون بماله رجل ينا مثله ولا الرزق يعدوني إذا كان نازح، ..، فلا خير في فما أنا ممن يرتضي بالقبائح، فلا شكله شكلي ولا أ دعوا جدي يمضي يعيش ببخله 5

وبالعطا اسود بخيل شحيح  ، حناابن مدركوان حاتم، دي، 142ارح، ص ف بالبخل ولا خير في من كان  الوجه كالح، وما الفخر إلا بالسماح 
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ريم جواد وجد كما ي  . 1(عدي لجا  عبد الله بن الحشرجهو أمير خراسان ) الخليفة عبد الملك( من)زده اشتهر بجوك
هال عبدبن  حاتماسم حاتم )ه يشبه اسمو َّّ حاتم وقصه حال  وقصته حاله(، وكذلك يشبه طبقات خليفة /بن الحشرج ل

ؤيد رأيهاتلومه على إتلاف ماله ته لأنها كانت طلق امرأهذا الأمير ) لامته على اتلاف ماله التي  تم مع امرأته تشبه قصة حا القصة. وهذه وكان صديقه ي

ري فارقته و  .(أو ابن عمها ض من ابن عمهبتح

 

 

 

 

 وثغلابن ا 

ل كن نظراً و. طواه النسيانطيء ببلاد ه نا اقترسبب ، و3[وأنعامها غوثوحولك ]معظم بني طيء اسم ل 2الغوث
إيرلعله ف، 4بالجود والغيث رتباط الغوث لا تق شم في أصله بن طيء   (الغوث)يكون تمال أن اد احمن المناسب 

ْ  ...  بْنِ  حَاِتمِ من اسم حاتم ] ُ  المغيث  أنا ]نفسه أنه مغيث قال حاتم عن و، [روض الأنفلا  /َطيّئٍ  بْنِ  الْغَوْثِ  نِ ب  /حاتم
ً وأن محتاج، [اريلصحلالأنساب  ح رش /غيثوكعب ... كلاهما  حاتمنعم امرأين ]، 5[بحاتم  غاثستفا]به  استغاث ا

وقد  .7الجدبكرب من ا تكون اً مكثيروالإغاثة . 6[تفيضه غيثا  يد فمترعة للناس ح لحاتم ]ل مادوقا[، الأشمونى
 

بد نيسابور ع في عقد مدائح الشعراء قديماً طوقوا بها أعناق ممدوحهم وفي طليعتهم أمير وقد جاء لفظ السماحة درة: امعة الإسلامية بالمدينة المنورةمجلة الج 1
ربت على ابن الحشرج إن السماحة والمروءة والندى ...: الله بن الحشرج   . في قبة ض

ريف  2 ويه بذوي البالأنساب والتالتع لثاني من طيئ/ صبح الأعشى في صناعة طيئ وهو البطن ا : وأما الغوث بنأبو الحسن اليمني القرطبي -أحساب ن
 لغوثوكان عدي من ا: يت والعدد/ مختصر تاريخ دمشقبن طيء قال أبو عبيد ومنهم الب غوثالعمرو بن  وهم بنو ثعل بن :القلقشندي  -الإنشا 

 أنعامها/ و غوثوحولك ... ي أبي في النوم ... وقد قال...فقال: جاءن عدي بن حاتمهو  اكب فإذا: ثم نظروا إلى رخيالتنو -المستجاد  3
 غوثفيداه ندى وإن ذكر ال: )ديوان ابن مشرف /ورى الغيث الجود غوث  ...بث العطايا ** **  ت البحر فيوأنعماد الدين الأصفهاني:  -البرق الشامي  4

 س ليث شرااندا في الب جود غيثالفي الحلم بحر نهى * في : أعلام النبلاء /(والمنن الجساما ** تسح الجود
ويني -آثار البلاد وأخبار العباد  5 زيين وقام مقامه في القد حتى اشتراه من العبحاتم، ف ثفاستغا فرأى فيهم أسيراً،: القز  أدى فكاكه.ن
ريان الطائي يمد قال 6 ً رعة للناس د فمت أما ي اكح حاتماً: ...، كفّأبو الع ويد سقّاءة للسمام ي غيثا وان دي، 32امه العبد، ص منعها من كل ضيم يستفيضه 

 ، حناابن مدركحاتم، 
ُ : }وقولهتفسير الفخر الرازي:  7 َّ ي ويجوز أن يكون من قولهمناُس{ معناه يمطروغَاُث الن يه من ومعناه ينقذ الناس ف ،مغأو  : أغاثه الله إذا أنقذه من كرب، 

 .كرب الجدب



38 

 

قالوا :  ... بن الغيثك يا ورهط ... الغياثهم ]، ومثله 1[صعصعة الغيثينأبي أحمد ]لأبيه اسم الغيث ادّعى أحدهم 

ث من كما قد يكون الغو. [الأغاني/ هم يرجو الحيا متلهفقطرها ... وعندماء بإن ضنت س الغيثهم ]، 2[غيرةالم  لقب الغيث
وية التي تحتاجطبيعة بلاد   . أو لسبب قديم مجهول رأن تغاث بالمط طيء الصحرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الجزء 

 ابن حاتم 

 عدي ( 1)

ً من كنية سا له ا اشتقول الرواة جهلوا اسمه الحقيقي فطائي صحابي. ولع عدي بن حاتم ال  نخبار أي الأجاء ف ما
ي  تقدمه فو تممن )عدو( حا قد تكون ها بيّنا أن(، التي )ابن عدي أبيه حاتم الذائعة الصيت وهي )أبو عدي( و

 

إيضاح 1 وينيالق الخطيب - البلاغة لومع في ال   يه اسم الغيثادعى لأب ... ،(... الغيثينأبي أحمد ) :ومن هذا الباب قول الفرزدق: ز
 يرةلقب المغ الغيث: قالوا ...أكرم محتد  يا بن الغيث: ورهطك وقال...  الغياثهم  ...: البلاغة  نهجشرح  2
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م ة عرفوا ذلك الصحابي باسا . فكأن الرو1( في العدو والتقدم )ومثله ابنه عدي  ة والحملةالبذل والجود والنجد
رات تشير إلى مثل هذه العبا وكأن  والإقباله بال كرم اسمان قترا  ي. ونلاحظعدي(، ثم باسم عد)ابن أبي 

إبل  دي قدم ع] ذلك:   . 2[ إذ أدبروا  لبقوأ، ][مروج الذهب /الصدقةبن حاتم ب

 

ربما فهم بعض الرواة أن اس أو  4فة عثمان الخليعلى  يعدووجعلوه  3[يالنب عدى يعادي م عدي من العداوة ]و
الحد( قد   تعدي و التطرفتدل على )تي ال 6بكلمة )أشد( لهت ايااحظ أن وصف رو. ونل5بشدة  يعاديه

ريفأبي  ،عدي من تأثير اسمه ) كوني قدمن موقف وهذا  رتعملت في أكثاس  ربما فهم البعض أنه من ط (. و
ريان(العَْدو  أو  الكلابصيد ب)كال 8بالعادياتيث الصيد برواية بعض أحاد عدي  . كما ارتبط اسم7)الهرب والج

ً لاسمه من معنى )عدوها أو اعتمنا ذلك الرواة رأوا  أنن وأظ بالصقور( من  9بي أسدة كني بأ . ولعلهدائها(سبا
 ذلك. 

 
 

 كسرى خيل أغارت على كنوز أولوكنت في ... قال عدي: : حجرلابن  ة الإصاب 1
 .وأقبل إذ أدبروا، أسلم حين كفر الناس، ووفى إذ غدروا وكان سخياً جواداً،: اريخ ابن عساكر ت 2
 طي فهرب فبعث النبي عليا إلى النبيعدى يعادي  وكان ولده ...كثيرة  وأما حاتم فأخباره :بشيهيلأا -تطرف المس 3
فإنه لا  اقتلوه: وقال عدي بن حاتم الطائي: أيها الناس أنساب الأشراف /انالناس على عثم وكان من أشد، عدى بن حاتم الطائى: لبلاغة نهج اشرح  4

 ٌق.عناُق فيه بتح
وية:  عدي : فتكلم خريمل في التاالكا 5 ويري /ين على عثمان، وإنك من قتلته وإنك والله من المجلب ...بن حاتم ... فقال له معا  عدي: فقال نهاية الأرب   الن

فإن ه المنزلة الناس بهذوقع ونزل من  ما ، فأما إذ وقعفي خوض الحديث عجبت من تردد من تردد عن قتلهقد ول، ا كرهتولوالله ما رضيت : "بن حاتم
 لا أتَنَّكُف  بالأعداءِ ، ** وإنّيَ هاأهل اوةبالعدي أرمي وإن :ديوان حاتم /" ا، وأن أمسكتم أمسكنفإن أقدمتم أقدمنا، ن خيوٍل وسلاحلنا عتاداً م

: بعث الطبراني -وال لطالأحاديث احين سمع به مني/ لرسول الله  د كراهيةأش قال عدي بن حاتم فيما بلغنا ما رجل من العرب كان: ريخ ابن عساكر تا 6
زبن ا -هداية الحيارى  /له كراهية  من أشد الناسوكنت رسول الله  ط فخرجت ا قما كرهت شيئ أشدفكرهته ل عدي بن حاتم بعث الله محمد : قاية قيم الجو
 .ىعلجهادا مع أشدهم  منو، ثمانعلى ع لناساأشد  من وكان، عدى بن حاتم الطائى: نهج البلاغةشرح  أرض العرب مما يلي الروم/ أقصىحتى أتيت 

الطبقات  /ورسوله؟ من الله الفارقول: اتم، فيدي بن حول: عمن وافدك؟ فتق... حين سمع بحركة علي،  عدي بن حاتم قد هرب: وكان ابن عساكراريخ ت 7
 من الله ورسوله« عدي بن حاتم. قال: »الفار :ال كبرى 

ربي  عديكان ، و بن حاتم الطائيعدي ا في حديث الشنقيطي: كم -شرح زاد المستقنع  8 من  السباعفت على قبره ما مات عك، حتى قالوا: إنه لالعادياتي
 .العادية  وأرضاه؛ لأنه كان مولع بالصيد بالسباعحبها له 

ريف ... وقتل ابنه محمد يومئذ وقتل ابنه الآخر م ...اتم الطائي : عدي بن حبةابن قتيلمعارف ال 9 قب إلا من قبل ولم يبق له ع... ع الخوارج.يكنى أبا ط
 أسدة: ال كبرى الطبقات  /( وعمرةأسدة) ابنتيه  ا من جهة ب ال: )ولم يبق له عقالصالحي الشامي: قال ابن قتيبة  -الرشاد وعمرة/ سبل الهدى و سدةأابنتيه 

 ي بن حاتمبنت عد
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ريف، أبو  ،تاأبو الطرف( 2)  طراف، أبو م طَرِّف، أبو َطرَفَةأبو ط

 والعطاء  من المال( أ)

 ُ ريف  ال كرم كأبيالجود ومعاني ب تهكنى هو وعشيروعدي نفسه ي َ  أبيو 1ط  3اف طرأو أبي  م طَرِّفأبي و 2ةَطرَف
رَفات  ويقال لبني عدي بن حاتم: ]  . 4[ الّطَّ

ريفبو كنية أوأما ال  رية 5ظ َ ط  حاتم  فتبدو تصحيفاً. واسم جا ْ ر َ ي ريفة. ، وهذا قد يجعل حاتماً يكنى بذ6ةف ي ط
ريفأصل طيء من وادي وقيل  ر، ولعله تصحيف 7ط  . 8يب ظ

 

ريف ابن الأثير: عدّي بن حاتم، هو  -جامع الأصول  1 ن حاتم الطائي : عدي بمعرفة الصحابة لأبي نعيم /الطائي ...بن حاتم  يّ عد ،أبو وَهْب، وقيل: أبو ط
ريف ...  ريف أبا  نىيك ...حاتم  : وعدي بنين العينىبدر الد -رح سنن أبي داودش /يكنى أبا ط بن  صفدي: عدي بن حاتم بن عبد اللهال -الشعور بالعور /ط

ريف سعد  رِ وقُتَِل  ...ُن حاِتم ابدِّي  ع: العروس تاج /الطائي ولد حاتم الجود أبو ط ِ  بن ، قال عديّ لما قُتل عثمان: جمهرة اللغة /يٌف ابنُه َط ُق فيه حاتِم: " لا َتحْب
ريف وقُتيبت عينه يوم ِصفِّين ، فأص" عَنْز  .ل ابنه ط

ويري لنهاية الأرب و تاريخ الطبري  2  .بن حاتم الطائي طرفة بن عدي : لن
وية لعدي بن حاتم ومع وقالاذري: البل –الأشراف أنساب  3 ريف، وطرفة، وطرافل عليه: دخا ريف: ط فقال: قتلوا يوم ؟ ما فعل الطرفات يا أبا ط

 .صفين
ويقال لبني عدي بالصاغاني –لزاخر العباب ا 4 رَفاتُ ن حاتم: :  ُ صفين، أسماؤهم: ، قتلوا بالّطَّ ريٌْف وَطرَفَة رَفاتُ تاج العروس:  / ومُطَرٌِّف َط ً ، مُ والّطَّ كَة َّّ بَنُو :  حَر

ِريٌف : وهم.. ِتٍم الّطائِيِّ اعَدِّيِ بِن ح ُ ، كَأمِير َط َّّ  وََطرَفَة ً مُحَر رَفاتُ و: حيطالقاموس الم /ومُطَرٌِّف كة ً  الّطَّ كة َّّ ريٌف : فِّينَ وهُم حاِتٍم قُتِلوا بِصِ ّيِ بنِ : بَنو عَدِمُحر َط
ريد /وَطرَفَةُ ومُطَرٌِّف  ُ قا: ربه عبد ابن - العقد الف وية ِريف لْت فَعدّي بن حاتم: ما لع ل مُعا   -يعني أولادَه  -؟ الّطرَفات يا أبا َط

ريف هو  ... :ىالصحاب عدى بن حاتم النووي: –سماء يب الأتهذ 5 ريفنى يك.. .: عدي بن حاتم خليفة طبقات  /، وقيل: أبو وهبأبو ظ  أبا ظ
رمحمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر:  -الإكمال تكملة  6 رية  يفة ط ريفةم الطائي ولها يقول قالت حات جا رَيْفَةلت قا /ما تبقى دراهمنا ط نا وما ا تبقى دراهمم ُط

 ، حناابن مدركوان حاتم، دي، 135بنا سرف فيها ولا خرق، ص 
ريبواٍد باليمن يمالك بن أدد اد بن هو وابن أخيه مُر -أدد  وهو جُلْهُمة بن -: قال: كان طيئ صحاري ال -ساب الأن 7  .فقال له ط
ريبمن جبل باليمن اس أصل طيءن ولا أظ 8 ً إلى جبل أس ناسب الراوي أن ينسب ول كن ،مه ظ ريب الحديث والأثر النهاية ] بقطيّا الّظِرَاب: : في غ

غار، واحدُها: َظرِب الجِبَاَُل ا ر عَلَى ظُ  ...لّصِ ً الم [رَيْبويَُصغَّّ دد لوا: وعاقا:  سجستانيال - وصاياوال المعمرون] اشتهرت بجبليهاعروفة لأن طيّا ش طيء بن أ 
ريبله " ليمن، وكان يقال با هجبلوأنه حمل من  ...ائة سنة، خمسم ء، فنسبا إليه،  جبلىلى " إ ظ ريبااجعل  وقال طيء في ذلك:...طّيِ كحبيب ينسى ...  ظ

ا من الحّيَّ اليما خهم:ن أشياوقال فيما سمعت م..،  ،لكل قوم مصبح وممسي َّّ وينا ، تسألينا ن كنت عن ذلكينا ... إِ نِإن ريبفقد ث َّّ  بظ قنا حينا ... ثم َّّ  تفر
ريبياقوت:  –معجم البلدان  /مباغضينا ر ضرب انت طيء تنزله قبل حلولها بالجبلين فجاءهم بعي بفتح أوله وكسر ثانيه هو فعيل من الذي قبله موضع ك ظ

إبلهم فتبعوه ريبااجعل  رجل منهمبهما فقال  أجإ فنزلوادم بهم الجبلين كما ذكرناه في حتى ق في  وبادوا كمنزل ظبيد تركوا منازفق ... ظ ريبمبني  لهم   [ظ
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رياء )فهذه الألقاب والأسم ر، الطرفات، أبو مطرّف، ةطرفو أب، فأبو ط فقال ]( قد تعني البذل وال كرم ةيفط

ريف لا  كلمةمثل . فهذه ال كنى هي [اضحةغرر الخصائص الو  /مني كرمأنت أ دي الله يا ولعدي و مثل و ،2( المال المستحدث) 1ط
، 5[ هدلب ئفطرا ما أعطاه من ئف ] را لطل حاتم من العراق باوقف، ومثل 4[ يا من يجود بطارفٍ ]أعطاه  3أطرفه

أعطي حاتم ] قول ثلوم، 6[التلد  والطرائفتعرفه  طرائفهى طف من مالك المصفي مدح حاتم ]ما قيل  مثلو
 . [طارفيإني لأبذل ] 9أو قول ابنه 8حاتم  لوومثل ق، 7[طرفاتلادا كان أو  ..المال 

 

 

 
 

ريف مالٍ : وإن تُك قد أصبَت الأصفهاني -الأغاني  1  اليَسيرِ من التِّلادِ.... فبُخْلَُك ب ط
ريم :  -أيضاً  - والّطِرُْف منه..  دَثُ ل: المُْستَحِْريُْف من الماوالّطَّ  ُف والّطارِ  ....بماٍل كثير: إذا جاء بطارِفَةِ عينٍفلان  : وجاءيالصاغان –ب الزاخر العبا 2 ال ك

ريم ..، وجمعه أْطرَاٌف،المن الرج رَُف: ال ك رُْف : اتاج العروس:  /من الرجال؛ كالّطِرْفِ  والّطَّ َِريمُ والّطَّ جُُل ال ك َّّ ِ الر ً ِإلى الجَّدِ الَأْكبَرِ ....  لآباء  :والّطِرُْف َأيضا
ُ من ال حَدِيثُ ال رِ ويُضَّم   مالِ المُْستفاد ُ كمُحْ  كالّطارِِف والّطَّ لِيدِ يِف والمُطرِِف الَأخير َّّ ويَقُولونَ : ِسٍن وهو خلاُف التّالِدِ والت ِريٌف ول مالَه طارٌِف .  ٌ ولا َط ا تالِد

 َ رِ وا لِيدٌ فالّطارُِف ولا ت ِ واستطرفته : ما استَحْدَثَْت من الماِل يُف لّطَّ ُ والتّال َّّ  د ِ والت َ يدُ ل ً رِثْتَه من ا: ما و ريف  /لآباءِ قَدِيما ريف المالالمناوي:  –التعا المستحدث/  الط
ريف والطارف وهما المالأنباري:  -الزاهر فى معانى كلمات الناس ريُف من  جوهري:صحاح للرجل/ الالمستحدث الذي اكتسبه ال الالط والطارُِف والط

ر /: المستحدَثالمال ريف المالاحد الزاهد: د بن عبد الوبي عمر محمأاللغة ل يبالعشرات في غ ريبا/ المحيطا والط والطرُْف: الماُل؛ : في اللغة لمستفاد ق
 ْ ِريُْف مِث ُ لُهوالطارُِف؛ وهو المُْستَْطرَُف، والط ُ اسْمُ َف. والا. وقد َطر  فاده ولمستمستطرف الذي قد ا: الّطارف والهو والّطِرُْف من مال الرّجلالعين:  /لطرْفَة

 قار قبل ذلك. َأْصليّا من مِيراٍث ولا اعت يكن
ً : العين 3 ً  وأْطرَفْتُ : ي اللغةولم يكْن لي/ المحيط ف : َأَصبْته وَأْطرَفُْت شيئاً أي لم يملْك مِثلَه فأعجبه..  وأطرفته شيئا ِ  أْعطَيْته: فلانا المعجم  /ثْلَهَشيْئاً لم يُعِْط أحَدٌ م

ويقال الوس ريفا ( اطرف)... هب أتحفهذا بك رفهأطيط:  : المحكم والمحيط الأعظم: َأفادَه الماَل الّطارَِف/ حديثا/ تاج العروس: وَأْطرَفَه  اهواقتنالشيء عده ط
 َ َ واْست يء َّّ َ ْطرَف الش َّّ ، وت َ طَر ِريُف ادَهفَه ، وَأْطرَفَه : اْستف ارُِف : ال| والّطِرَُف والّطَّ ُ مُْستماُل الوالّطَّ ُ  فاد َ . ... وقد َطر َ ةً وَأْطرَفَه َف َطراف َ : َأفاد : ، ... مُْطرَفَاتٌ لِكَ ه ذ

ْطرِفُوها  ً أ   .من غَيرِهم غَنِيمة
 بالتليد ويتبع يحوي، ... يجود بطارفٍ ا من ي :القفطي –المحمدون من الشعراء  4
بلده فرحل فلما  ئف طرا غير ما أعطاه منهبا وورقا زوده عند انصرافه حملين ذه ثم ه وأدناوفد حاتم على النعمان بن المنذر فأكرم: رتاريخ ابن عساك 5

ريب طيئ  ريفة جفاقتسموه فخرجت إلى حاتم باء النعمان فوثب القوم إلى ما بين يديه من ح ...أشرف على أهله تلقته أعا ريته ط أبق الله و فقالت له اتق ا
رول ا شاة ولا بعيرا فأنشأ حاتم يقعلى نفسك فما يدع هؤلاء دينارا ولا درهما ول نا سرف فيها ولا خرق إن يفن ما عندنا وما ب * ما تبقى دراهمنا فة يقالت ط

ت يوما دراهمنا * ظلت إلى سبل المعروف ا اجتمعنا ثم ينطلق إنا إذرهم الكاري خرقتنا * إلا يمر عليما يألف الد فالله يرزقنا * ممن سرانا ولسنا نحن نرتزق
 تستبق

ريان الطائي يمدح حاق 6  ، حناابن مدركوان حاتم، دي، 33التلد، ص  الطرائففه وتعر  فهائطر من مالك المصطفى  تماً: ...،ال أبو الع
 ، حناابن مدركان حاتم، ودي، 118، ص افطر أعطي المال طالبه فلا أبالي تلادا كان أو لما رأتني  7
 ، حنادركابن موان حاتم، دي، 120ّكتي والجرولا، ص وشالأفّل وتلادي إلا  طارفيإني لأبذل  8
تي والجَرْوَلا لَأبْذُُل طارِفيإنّي : )قولوفيه ي ...الطائِيّ  بن حاِتٍم  يُْف عَدِيٍّ : سَ والَأفَّل   العروس:تاج  9  (وتِلادي إلاّ الأفَّلَّ وِشّكَّ
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 )في السؤدد(  يةهامن الن (ب)

 بن عدي ] .الأرجحوقد يكون هو المعنى  ،2رف لشوا  1الصدارة والسؤدد :ءمالألقاب والأسعني تلك ا ت قدأيضاً و
 . 5[ رائساوأمسى بالعراقين ، ]4[عدى سيد الناسوكان ، ]3[ رئيس طيىء حاتم الطائي

 

 

 

 

 

 

 

َ : الأنف لروضا] 1 َ وََأمّا عَدِّي بُْن حَاِتٍم ف َِريفًافَكُ َأمّا َأنَا ...قُوُل كَانَ ي َ ... ،نْت امْرَأً ش َمَنِ  .../لِكًا فِي قَوِْميوَُكنْت م َلَْن تُذَّل فِي عِّز الْي ْ ، وَِإْن يَكُْن مَلِكًا ف َت وََأن
 ْ دي بن ذكر أن ع: والذهبمروج  /شيخنا وسيدنا وابن سيدنا تأنقالوا، . وحاتم الطائي.. قالوا: وعاش عدّي بنالسجستاني:  –المعمرون والوصايا  /[تَ َأن

وية، فقحاتم الطائي دخل على  وية: ما فعلت معا وية: أما إنه قد ب...؟ يعني أولادك، الطرفاتال له معا ة من دم عثمان ما يمحوها إلا دم قيت قطر فقال معا
ريف من أشراف الي رالله بن سعد.  اتم الطائي، عدي بن حاتم بن عبدح الصفدي: ابن – الوافي بالوفيات /منش  ي. ولد حاتم الجود. وفد علىالطائ يف أبو ط

ً  ...، فأكرمه  رسول الله ريفا رياً ش ً في قومه، خطيباً حاضر الجواب،  وكان س ريما خلت ! ودإلا وسع لي أو تحركقط قال: ما دخلت على النبي و... .فاضلاً ك
 .نبهفوسع لي حتى جلست إلى جأصحابه  منه وقد امتلأ يتيوماً عليه في ب

ُ والطِ ي: الصحاح للجوهر 2 ريم ريُف في النسب: ال كثير الآباءتيان. ... من الف رُْف أيضاً: ال ك ج العروس: تا] /ُف الأطراُف: الأشرا...إلى الجَّد الأكبر،  والطَ
َِريمُ الآباءِ  جُُل ال ك َّّ رُْف : الر َِريمُ الأَ و بَرِ .... أَ كْ ِإلى الجَّدِ الأَ  والّطَّ هاتِ من الآباءِ وال ْطرافِ الّطِرُْف : هو ال ك مَّّ ِ الآب: كثرةُ .... والِإْطراف أ  رَُف و /اء كَةً الّطَّ َّّ ، مُحَر

ئِيُس : ...   َّّ ُ الر َِريم جُُل ال ك َّّ ُ  /الر َ تَوارَث ً : َأي عن شَرَفٍ وا الم ٍ أطرا، ... رافهمشوأطراف الرجال: أ تهذيب اللغة للأزهري: /[جْدَ طِرافا  ،مَن يُمنعُ  َف كّلِ قبيلة
ر ريُف الفلا ... طراف بمعنى الأشرافوالأت: كل قبيلة. قل أشراَف يد: ي ريم ...، نسبن ط  الّطِرُْف: الفرس ...، من خيل ُطرُوف، الّطِرُْف: العتيق ال ك

ريم ريم االأطراف، يعني الآباء والأمهات....وقال:  ال ك رلطرفينفلان ك وين: إذا كان ك رَفاتُ لبني عدّيِ ابن حات وكان يقال ... ، يم الأب قتلوا ، م الطائي، الّطَّ
ِريف وصفِّينَ، أسماؤهم: ب ُ َط ِّفَطرَفة وم  .طَر

ريم وقال: " إذا أتاكم ...أكرمه النبي  ..وعشرون سنة ه مائة ول عدي بن حاتم الطائي رئيس طيىء: توفي اليافعي -مرآة الجنان  3  فأكرموه "  قومك
زيد بن ما -قعة صفينو 4 ريي: ولما لحق  وكان عدى سيد ره، عنوا في أمل العراق في عدى بن حاتم، وطمن أه وية تكلم رجالبن عدى بمعازاحم المنق

 مع على في نصيحته وغنائه الناس
وبعث بها إلبن العديما -حلب بغية الطلب في تاريخ  5  وأمسى بالعراقيناتم ... أباه بن حأحيى عدي  إذيه وهي:... الآن : فأجابه أبوه عدي بهذه الأبيات، 

 .رائسا
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ربما فهم بعض  ريف بالمعنى المادي الجسماني فجعلوها واةرلا و لبسطة القامة وعلى ا  1لى طول ل عتد كنية أبي ط
وأقصى والمكانة  6الشرف والمكارم  5ومنتهى 4نسب لا ة ورفعة طالاست بينما القصد ، 3طول العمر وأ ،2لجسم في ا 

ريف وأبعدي )و. 8أو طول اليد في البذل والعطاء ، 7مةاله بروكام المق ً ضأي كني (ط عل ول، 9أبي الطرماح ب ا
 . لبذلرف أو ا في الش من معنى الطول هذه ال كنية

 

 

 

 

 

رية القديمة (وشرفهم الدنيوي  ورفعة وفوقية مقامهمامهم )علو ، الأصل فيه طول مقبطول الجسمصفوا كثير من الذين و 1 . ونرى هذا واضحاً في الآثار المص
ً . ول كن كثيرة الملك أكبر بكثير من صورة بقية الناس حولهنرى صورحيث   -رف لمعاا] طول المقام وطول الجسمبين خلطت سلامية من الروايات الإ ا

ري، كان حاتم الطائين : عدي بابن قتيبة  ً كنى أبا ط ويلا وابنه : ميرينشوان الح -الحور العين  /إذا ركب الفرس كادت رجله تخط في الأرض يف وكان ط
ريف، عدي بن حاتم ً ، كان يكنى أبا ط المبرد : وكان قيٌس  -الكامل في اللغة والادب  /رضالأ رجلاه تخطان كادت فرس، إذا ركب الوكان طوالا

ً س اعةٍ قد بذّوا الناع جمموصوفاُ م ، وكان يقال للرجل منهم دجلى الهووكان أحد هؤلاء يقبّل المرأة عالطائيّ، ...،  وعدّي بن حاتممالاً، منهم: ... وج طولا
رطول كل رجل منهم عشإسلام عشرة، أدرك ال :طيالسيو -اهرة الق ر وحسن المحاضرة في أخبار مص /مقبّل الظعن  /[الطائي ؛ .. وعدي بن حاتمرة أشبا

ً وكان عدي : ع الصحيح لشرح الجامح وضيالت  .جوادًا على منهاج أبيهحسَن الوجه،  ُطوالًاكان : ن تواريخ الأعيا مرآة الزمان في /سادات الناسمن  طوالا
( بن عساكر تاريخ او) (الفسوي -المعرفة والتاريخ ومثله في ) /[نحو ذراع ارتفاعهلى جدار يسجد ع أعور، جسيماديا رجلا ت عرأي: أعلام النبلاء] 2
ويلا، ،مرأيت عدي بن حات : الطبقات ال كبرى )و  (.ض ذراعيسجد على جدار قدر ارتفاعه من الأر ... رجلا ط
حشرج  وعاش عدّي بن حاتم الطائي بن عبد الله بن: المعمرون والوصايا /مئة وثمانين سنة  حاتمبْن وعاش عدي : المزي  -أسماء الرجال كمال فيب ال تهذي 3

 ين سنةمائة وثمان ...
ريُف في الصحاح للجوهري:  /أبيه أفضل أم نسب أمه  أنسبُ ، ومعناه: لا يدري ولطرفيه أطتقول: لا يُدرى أي العرب : وة للأزهريهذيب اللغت 4 والطَ

 .إلى الجَّد الأكبر آباءالنسب: ال كثير ال
ُ تاج العروس:  5 رَفِ رادُ بافالم ِبُه : غايَةُ الشيءِ ومُنْتَهاه  هنالّطَّ ْ و اج العروس:ت /وجان ر ْ ُف الّطَّ َ : مُن  َهى كُّلِ شيءٍ ت
َجَاز ]تاج العروس: من 6 ً : ": " َأْعرََض " في المَكَارِمالم ة "ذَهََب عَْرضاً وُطولا مَّّ  ّ ً فَعَاُل فَت: . قال ذُو الر وبَنَى َأبُوهُ ... فَأْعرَ ى َ ِم لمَكَارِ َض في ا بَنَى  جاءَ  واْستَطالا

َ المَكَارَأّنَّ به على المَثَل ل َ م ل  ر طرف.[. ومثله جذعَْرٌض في الحَقِيقَة ولا ها ُطولٌ يَْس ل
ربيع  /من الدهر رى أجل ... وهمته الصغ لكبارها ىله همم لا منته، فتى تهرب الأموال من جود كفه ... كما يهرب الشيطان من ليلة القدر: لأبرارربيع ا 7

 .لهمة وبعد افس نوهي قوة ال حدةين واجاعة ينبعان من ع: الجود والشالأبرار
 له فوقنا باعٌ كما قال حاتم، في فضله متطاولاأرى حاتما : اري الأنساب للصح 8
اح بن عَدِي : ري الصحا -الأنساب ] 9 رمَّّ ويل فقد َطرْمَحْتَه وال بن حاتم الطائي أيضا. الّطَّ ويُل، وكل شيء ط اح: الط رمَّّ ويل : نيابن ج -المبهج  /ّطَّ الطرماح الط

ويفهو طر  لقا ويقماح ط  أو لغه فيه. ،صل جذر طمحأرمح من وأظن جذر ط .[ال طرمح البناء إذا أطالهل قصبه 
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 أبو وهب، أبو واهب( 3)

ارتبطت هب وأبو  )اللقب(ال كنية و. )وليس لاسم ولده(ل كرمه وجوده  ،2أو أبي واهب 1أبي وهب نى عدي بيك امك
 . 3الأجوادمن   بعددكذلك 

  وحاتم ] ،[ابن عساكرتاريخ  /وهبوإذا سئل  ... فقال حاتما يباعرذكر أ]كما هو معروف  بال كرم يرتبطوجذر وهب 
[، ةالتذكرة الحمدوني /في غداة واحدة لوهبناي م وولدي ولحملو مل كني حات]، [خزانة الأدبو الفصول والغايات /المئي وهابالطائي 

اب  وإني .. .تم فقال حا ] َّّ  . [الأغاني /تيوِعي ونَاققُطُ  لَوَه

َ و  َ ذَ الق  5بالعور وغيره عدي  وحول وصف .تصحيفهو أو  الن قذفها المولعله لقب ماسم ابنة عدي،  4ةف
زياً وصففأراه   . حقيقي رغياً مجا

 

 

 حامد العولقي 

 

 

 
 

ريف... الجواد عدي بن حاتم : تاريخ ابن عساكر ] 1 ريف ويقال  أبا وهبيكنى  ...م بن حات  عدي  /ب الطائيويقال أبو وه أبو ط  [.أبا ط
ريف ال ... للذهبي: )عدي بن حاتم(تاريخ الإسلام  2  ود.جحاتم ال، ولد ا واهبويكنى أب، طائيأبو ط
ً ... أبو وهب ،... معيط، أبي ابن عقبة بن الوليد :الذهبي –تاريخ الإسلام مثل الوليد بن عقبة ] 3 ينادم الوليد بن عقبة بن  ... :الأغاني /وكان سخياً جوادا

ويشرب معه الخ َ واشرْب هُدِيَت ... مر وهو القائل أبي معيط  صفوان بن أمية  :الأعلام للزركلي. ومثل صفوان بن أمية ][وَهْبٍ  لجوادُ أباأنت ا  ... هْبٍ أبا و
قَاَل: َأبُو ...وهب بْن وهب  وكيع: –القضاة  أخبار] ومثل وهب بن وهب .[دجوا: صحابي، فصيح أبو وهبالمكي،  الجمحي القرشي بن وهببن خلف 

ً ن ول كنه كا ...ير بْن كث وهب بْن وهب: وهو َأبُو البختري بكر تاريخ بغداد  /جوادا سخياوكان ...  وهب بن وهب: البغدادي  الخطيب - دادغب تاريخ /جوادا
ريماوهب بن وهكان أبو البختري : دادي البغ الخطيب - : أنساب الأشراف]له علاقة بال كنية ن إطعام الطعام؟( )ملاسم مطعم . ولعل ا[ب جوادا سمحا ك

 [أبا وهبمطعم يكنى كان 
َ ذَ قَ الكان اسمها ] 4  .نا، حابن مدرك ديوان حاتم،، 92صفحة  [،ة ف
وبالنسبة لعدي في أمر ماوأخطأوا يدل على أنهم ظلموا  ،ية التراثروايات الوصف كثير من الأشخاص بالعور في  5 ثل هذا يعود إلى م روه بالعفإن وصف. 

 [.مانثوكان عدي منحرفًا عَْن ع: أسد الغابة]الأمر 
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 أسماء المراجع:بعض ار تصاخ

 ،الجتي نصر حنا الدكتوره وفهارس هوامشه ووضع له قدم الطائي، مدرك بن يحيى صالح بيأ شرح ئي،اطلا حاتم ديوان=  ديوان حاتم، ابن مدرك، حنا  
ربي، الكتاب دار الناشر  1ط الع

ربي على =  ديوان حاتم   وين الشعر الع  العصر الجاهلي، حاتم الطائيالعصور،  مردوا

 يانالدخال –الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين =  الأشباه والنظائر  

 الأعلم الشنتمري -أشعار الشعراء الستة الجاهليين =  الشعراء الستة   

 الأبشيهي – فن مستظرفالمستطرف في كل  =الأبشيهي -المستطرف   

 خيي التنوالقاض -اد وجتجاد من فعلات الأسملا=  خيالتنو -المستجاد   

زبير بل اتيقالأخبار الموف= الموفقياتالأخبار     ن بكارل

 السامري الخرائطي -الأخلاق ومعاليها المنتقى من كتاب مكارم=  الخرائطي -منتقىلا  

 

 

 

 

 

 

حلية الفرسان  /(ء مآتمللسخا طيء ... وإن مات قامتلندى ما عاش حاتم يعيش ا): قال الشاعر: الأبشيهي – فن مستظرفالمستطرف في كل   1
ويروى أن ابن  -شعار الشجعان و أجود الحموي: وقيل ابن حجة  -ثمرات الأوراق  /يطائال اتممَْن أجود العرب؟ قيل له: ح قال يوماً:بن الخطاب عُمَرَ هذيل: 
م سخى العرب: الأحياء منهأحاتم : الأنساب للصحاري /وحاتم كان أشهرهم بال كرموهرم بن سنان وكعب ابن مامة  طائياللاثة حاتم ث يةاهلالجعرب في ال

 والأموات


