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Öz 

İslam tarihi boyunca toplumların varlıklarını ilmi ve kültürel anlamda devam ettirmeleri ilim ve irfan 

yoluyla onlara öncülük eden kalem erbabı âlimler vasıtasıyla olmuştur. Yeri geldiğinde bu ilim ve 

kültür insanları sürekli bir sefer halinde olup gittikleri yerlerden eksik olan ilimlerini tamamladıkları 

gibi uğradıkları beldelere ışık olmuşlardır. Yeni şeyler ortaya koyabilmek için öncelikle kadim olanı 

tanımak keşfetmek gerekmektedir. Bu sebeple dini ve kültürel sahadaki zenginliğimizin kilometre 

taşları olan bu şahsiyetleri incelemek ve kütüphane raflarında kalmış eserlerini değerlendirmek ve 

günümüz insanının istifadesine sunmak elzem bir vazifedir. Bu makalede zaman dilimi olarak 12. ve 

13. asırlarda yaşamış, mekân olarak ilim tahsili gayesiyle müslüman dünyayı bir uçtan öbür uca 

dolaşmış ve pek çok eser kaleme almış İslam dünyasının en batısında Endülüslü âlimliği, edipliği ve 

tarihçiliği ile temayüz etmiş İbn Dihye el-Kelbi’nin tarihçe-i hayatı, eserleri ve ilmi şahsiyeti ele 

alınacaktır. Bu vesileyle halen yazma halinde olan Hz. Paygamber’e ithafen kaleme aldığı el-

Kasîdetü’d-Dâliyye fî medhi’n-Nebî (SAV) adlı eseri, kaside bağlamında muhteva ve Arap dili ve 

edebiyatı açısından değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: İbn Dihye el-Kelbi, kaside, Kasîdetü’d-Dâliye fî medhi’n-Nebî. 

Ibn Dihye al-Kalbi and al-Kasîdetü’d-Dâliyye fi medhi’n-Nebî (SAW) 

Abstract 

Throughout Islamic history, the existence of societies in the scientific and cultural sense has been 

through the scholars of pen connoisseurs who has led them through knowledge and wisdom. If need 

be, these people of science and culture have been in a continuous expedition and they have completed 

their sciences which were missing at the places they went to and they have been the light to the towns 

they have visited. In order to come up with new things, it is necessary to first discover the ancient 

one. For this reason, it is essential to examine these personalities, which are the cornerstones of our 

wealth in the religious and cultural field, and to evaluate the works left on the shelves of the library 

and to present them to the benefit of today's people. In this article Ibn Dihye al-Kalbî who lived during 

12th and 13rd centuries and traveled through the world from one end to the other and wrote many 

books and who also became a distinguished figure as a scholar, literary man in Andalusia will be 

handled. And by the way;  his hand-written work Kasîdetü’d-Dâliye fî medhi’n-Nebî (SAV), which 
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was written for the holy prophet (p.b.u.h) will be analysed in terms of its content and place in terms 

of Arabic language and literature. 

Keywords: Ibn Dihye al-Kelbi, kasida, Kasîdetü’d-Dâliye fî medhi’n-Nebi. 

Giriş 

İlim ehlinin şahsiyetinin oluşmasında, ilmi ve fikri düşüncesinin teşekkülünde, yaşadıkları çağın dini, 
siyasi ve ilmi anlayışı önemli etkenlerden birisidir. Yaşadığı dönem itibariyle Hicri 6 ve 7. asırlara, miladi 
12. ve 13. asırlara tekabül eden İbn Dihye’yi ele almadan önce Endülüs, Mağrib ve Şark İslam 
coğrafyasındaki siyasi durumu ve ilmi hareketliliği ele alacağız. 

Bu zaman dilimi Endülüs’e hâkim olan Murâbıtların düşüşü sonrası, Mağrib merkezli Şia 
düşüncesinden etkilenen Muhammed b. Tûmert önderliğinde başlayan isyan hareketinin Muvahhidler 
adlı Afrika’da yeni bir devletin ortaya çıkmaya başlayıp Endülüs’e hâkim olduğu devredir. Murabıtlar 
döneminde Mağrib coğrafyasında siyasi ve ahlaki yönden kötüye gidiş, Endülüs’te Murâbıtların iç 
meselelerle uğraşması Muvahhidlerin Mağrib ve Endülüs’teki ilerlemelerini kolaylaştırmıştır. Ancak 
onların bu ilerleyişi bölgede ortaya çıkmaya başlayan Hıristiyanlar sebebiyle çöküşe dönüşmüştür 
(Tafsilatlı bilgi için bkz. İbn İzârî, 1985, ss. 16-27; Özdemir, 2016, ss. 203-233; Selâm, 2005, c. XII, ss. 
68-72). Doğuda Abbasi Devleti’ni Büveyhi hâkimiyetinden kurtarıp İslam dünyasının üçüncü büyük 
devleti haline gelen Selçuklular çöküşe geçerek Türkiye Suriye Irak ve Fars coğrafyasında değişik 
atabeyliklere ayrılmıştır.  

Dönemin siyasi ve ilmi açıdan parlak devleti Eyyûbilerdir. Bunlar Mısır’daki Şii Fatımî yönetimini 
ortadan kaldırıp, Müslümanların gözünde İslam’ı müdafaa eden gurur duyulacak kahramanlar olarak 
senelerce İslam beldelerini istila eden Haçlılarla mücadele etmişlerdir. Eyyûbilerin başka bir boyutu ilmi 
ve fikri zenginliğe önem vermeleridir. Siyasi ve akidevî olarak Muvahhidlerle aralarında bulunan ihtilafa 
rağmen mağrib ile şark arasında hoca ve talebelerin gidip gelmelerini bir mesele olarak görmemişlerdir. 
Nitekim bu çalışmanın konusu İbn Dihye de bunun bir örneğini temsil etmektedir (Kaynak 
değerlendirmeleri ve açıklamalar için bkz. Şeşen, 2000, ss. 390-404; Bekar, 2004, c. XXIX, ss. 68-70; 
Selâm, 2005, c. XII, ss. 72-74). 

Bu dönem siyasi çalkantıların, Haçlılar ve daha sonra Moğollar gibi dış tehditlerin olduğu dönem 
olmasına rağmen, ilmi açıdan hareketliliğin olduğu her ilim dalının kendi literatürünü oluşturduğu, 
mescidlerin yanı sıra Nizâmülmülk devrinden itibaren İslam dünyasında yaygınlaşan medreselerin 
kurumsallaştığı, başta Fıkıh ve hadis olmak üzere çeşitli İslami ilimlerde, tıp, tarih ve edebiyat gibi beşeri 
ilimlerde pek çok gelişmenin yaşandığı zaman dilimi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İbn Dihye el-Kelbî 

Hayatı 

Doğum tarihi ve yeri konusunda farklı bilgiler olmakla beraber genel kabulle H.544/M. 1150 yılında 
Belensiye (Valencia)’de dünyaya gelen Ebu’l-Hattâb (Ebu’l-Fazl)  Mecdüddîn Ömer b. el-Hasen b. Ali b. 
Muhammed b. Ferh el-Kelbî, muhaddis, tarihçi ve edip bir âlim olarak İslam dünyasının Endülüs 
coğrafyasında neş’et etmiştir. Dedesine nisbetle İbnü’l-Cümeyyil diye bilindiği gibi, kendisinin verdiği 
bilgiden hareketle soyu baba tarafından sahabi Dihye b. Halife el-Kelbî’ye, anne tarafından Hz. 
Hüseyin’e dayanması sebebiyle “Zü’n-nisbeteyn beyne Dihye ve’l-Hüseyn” gibi nisbelerle anılmıştır. 
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Kısaca İbn Dihye el-Kelbî şeklinde hafızalarda yerleşmiş ve bu ifade kaynaklarda bu şekliyle yer almıştır 
(Ahmed, 2015, c. I, ss. 393-414; İbn Hallikân, 1971, c. III, ss. 448-450; Özdemir, 1999, c. XIX, s. 413; 
Selâm, 2005, c. XII, ss. 68-106; Vekkâk, 2010, ss. 140-144; Zehebî, 1985, c. XXII, ss. 389-395). 

İlk eğitimini doğum yeri olan Belensiye (Valencia)’de babasından alan İbn Dihye daha sonra Dâniye, 
Sebte ve Merâkeş’te ilim tahsil etti. İki defa Dâniye kadılığı yaptıysa da bu görevde uzun süre kalmadı. 
Tekrar ilim yolculuğu için yola revan oldu. H.595/m.1199 senesinde Tunus’ta bir muhaddis olarak 
Sahih-i Müslim’i okutup eser üzerine bir şerh kaleme aldı. Mısır üzerinden hac için Haremeyn’e gitti. 
Dönüşte önce Mısır, arkasından Şam’a sonra Bağdat’a geçti. Burada dönemin âlimleriyle buluştu. Bir 
müddet Vâsıt şehrinde kaldıktan sonra Isfahan’a ulaştı. Diğer şehirlerde o bölgelerin âlimlerden istifade 
ettiği gibi burada da Ebu Cafer Saydalânî gibi önemli şahsiyetlerden ilim tedris etti. Nişabur’a geçerek 
Mansur b. Ferâvi ile buluştu.  Dönüşte Irak hattı üzerinden Erbil şehrine geldi. Kökböri’nin Mevlid-i 
Nebi merasimlerine katıldı. Hayatının kalan kısmını Kahire’de geçirdi. Eyyûbî Sultanı el-Melikü’l-Âdil 
(1200-1218) tarafından, el-Melikü’l-Kâmil unvanıyla tahta geçecek olan oğlu Muhammed’i yetiştirmesi 
için görevlendirildi. Böylece Eyyûbî sarayında çok önemli bir yer edinmiş oldu. el-Melikü’l-Kâmil sultan 
olduğunda İbn Dihye’nin itibarı daha da arttı. Nitekim sultan onun için Kahire’de bir dârülhadis (Dârü’l-
hadîsi’l-Kâmiliyye) inşa ettirdi ve idaresini ona verdi. Ancak el-Melikü’l-Kâmil hadis naklinde titiz 
davranmaması, asılsız şeyleri rivayet etmeye başlaması sebebiyle onu dârülhadisteki görevinden daha 
sonra azletti. Aynı yıl içinde h.633/ m.1235 yılında Kahire’de vefat etti.  (İbnü’l-İmad 1193 c.V s.160.)  

Hocaları ve talebeleri 

İbn Dihye el-Kelbî Belensiye (Valencia)’den Isfahan ve Nişabur’a kadar uzanan ilim yolculuğunda pek 
çok âlimden ilim tedris etmiştir. Onun ilmi şahsiyetini oluşturan hocaları kayıtlarda yer aldığı kadarıyla 
Endülüs’ten başlamak üzere şöyle sıralayabiliriz. 

1. Ebu Muhammed Abdullah Kasım b. Şakriki’r-Ra’yinî  

2. Ebû Bekr Muhammed b. Hayr b. Ömer el-İşbîlî (ö. 575/1179) 

3. Ebu Bekir b. el-Ced 

4. İbn Mugavir eş-Şâtıbî 

5. Ebü’l-Kâsım Halef b. Abdilmelik b. Mes‘ûd b. Mûsâ b. Beşküvâl 

6. Ebu Abdullah b. Zekûn 

7. Ebu Bekir Muhammed b. el-Afiye 

8. Ebü’l-Kâsım İbn Hubeyş 

9. Ebu Muhammed ibn Buneh el-Abdarî el-Mâlikî 

10. Ebu’l-Kasım b. Dahman 

11. Ebu İshak b. Kurkûl el-Mirevî 

12. Ebu’l- Ferec b. el-Cevzî el-Bağdadî  

13. Ebu Cafer es-Saydalânî 

14. Ebu Sai b. es-Saffar 

15. Mansur b. Ferâvi 

Pek çok âlimden ders aldığı gibi değişik alanlarda birçok talebenin yetişmesine sebep olmuştur. İlim 
âleminde öne çıkmış talebelerinden bazıları şunlardır: 

1. Ebu Abdullah ed-Dübeysî 
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2. Kardeşi Ebu Amr ibn Dihye 

3. Ebu Abdullah b. el-Abbâr el-Balensevî 

4. Ebu’l-Mükarim el-Mesdî 

5. Ebu Şame el-Makdisî 

6. Ebu Amr Takiyyüdin ibn Salah eş-Şafii eş-Şehrezûrî 

7. Oğlu Şerefüddin Muhammed b. Ebu’l-Hattab 

8. Alamüddin ibn es-Sehâvî 

İlmi şahsiyeti 

Zamanın önde gelen âlimlerinden biri ve Hafız-ı Kur’an olan İbn Dihye, hadis ilminde derinleşmiş olan, 
Arap dilinde üstad olup nevâdir kabilinden kimsenin bilmediği kelimeleri hafızasında tutan, eyyâmü’l-
Arab ve şiirlerini bilen bir kişiydi. Keskin bir zekâ ve kuvvetli bir hafızaya sahip olmasının yanında gezip 
gördüğü, duyduğu her şeyi kayıt altına alırdı. Bu manada iyi bir hattattı. Tarih ilmine düşkünlüğü ve 
vukûfiyeti sebebiyle tarih öğrenmenin tüm ilimler için gerekli olduğunu söylerdi (İbn Hallikân, 1971, c. 
III, ss. 448-449; Vekkak, 2010, ss.137-140.). 

İlmin verdiği ağırlık sebebiyle karakter yönünden sert mizaçlı idi. Ancak bu sertliği ilim öğretme 
noktasında olup, talebelerine karşı düşkün onların ihtiyaçlarını karşılayan kerem sahibi bir hocaydı. 
Biraz da vatanından uzak kalmamın etkisiyle vatan-ı aslîsi olan Endülüs hayranı biriydi. Doğup 
büyüdüğü yerleri övmeyi buralarla övünmeyi severdi. Bunu bazı şiirlerinde açık olarak dile getirmiştir 
(İbn Dihye, 1954, s. 145). 

Bir mevlid müellifi olarak dönemin İslam âlimleri arasında Mevlid-i Nebi’nin kutlanmasına yönelik ön 
açıcı görüşleriyle, İslam dünyasında gerek devlet ve gerekse Müslüman toplulukların bu merasimleri 
icrasında etkisi olan âlimlerden birisi olmuştur (Okiç, 1975, s. 24). Özellikle Osmanlıda Türk 
Edebiyatının bir sehl-i mümtenisi olarak kaleme alınmış Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necât’ı mevlid 
merasimlerinin baş tacı olmuştur.3 

Makam peşinde koşan bir alim olmamasına rağmen Eyyûbi sultanları nazarında bir yerinin olması 
hadisle ilgili müessesenin başına getirilmesi ve daha sonra bu görevden alınması İbn Dihye’nin 
yöneltilen tenkitlerin başında hadisler konusundaki tutumu gelmektedir. Nazil isnadı kullanmak, tedlis 
yapmak ve hadis imamlarına dil uzatmak gibi hususlarla itham edilmiştir. Bu tenkitleri yapan kişiler 
daha çok şark bölgesinde yetişmiş âlimlerdir (Zehebî, 1985, c. XXII, ss. 389-395). Bu manada doğulu 
âlimlerin İbn Dihye’ye bazı ithamları hem mezhep farklılığı hem garbî olmasından dolayıdır. Benzer 
ifadeler Mağribli bir âlim olan İbn Cübeyr’in eserinde de bulunmaktadır (İbn Cübeyr, 1980, ss. 55-56). 

el-Melikü’l-Kâmil’in onu görevden alması ve beraberinde zikredilen tenkitler Makkarî gibi Endülüslü 
alimler tarafından kabul görmemiştir. İbn Dihye’nin bu görevden ayrıldıktan kısa süre sonra vefat 
etmesi hadis tenkidi sebebiyle değil, iyice yaşlanmasından dolayıdır. Zira el-Melikü’l-Kâmil kendisi Şafii 
olduğu ve İbn Dihye’nin Zahiri mezhebinden olduğunu bildiği halde o kurumun başına getirmiştir. İzah 
gerektirecek bir başka husus da şudur: İbn Dihye’nin azlinden sonra yerine doğulu bir âlimi değil de 
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kardeşi Ebu Osman b. Dihye’yi getirmiştir ve onun soyundan insanlar bu görevi deruhte etmeye devam 
etmişlerdir (Makkarî, 1969, c. II, ss. 301-320). 

Eserleri 

İbn Dihye el-Kelbî’nin kendi eserlerinde zikrettiği ve başka müelliflerin kayda geçirdiği pek çok eseri 
bulunmaktadır (İbn Dihye’nin eserleri için bkz. İbn Hallikân, 1971, c. III, ss. 448-450; Zehebî, 1985, c. 
XXII, ss. 389-395). Eserlerinden hiç biri bugüne kadar Türkçeye tercüme edilmediği gibi birçoğu 
günümüze ulaşmamıştır. Elimizde mevcut olan eserleri, matbu ve yazma olanlar ayrı ayrı olmak üzere, 
müellif ile ilgili son çalışmalardan biri olan Enes Vekkâk’ın eserinde belirtilmiştir (Vekkâk, 2010, ss. 
140-144). Eserleriyle ilgili olarak dikkat çeken husus çoğunluğunun Siyer-i Nebi ile ilgili olmasıdır. Bu 
sebeple öncelikle siyere dair eserlerini ele alacağız. 

1. el-Âyâtü’l-beyyinat fî zikri mâ fî a’dâi Resûlillah mine’l-mu’cizât: 

Nübüvvet ve Hz. Peygamberin mucizeleri ile ilgili olan bu eserin Cemal Azzun tarafından Şârika’da 2000 
yılında tahkikli neşri yapılmıştır. 

2. el-İbtihâc fî eḥâdîs̱i’l-miʿrâc: 

Müellif bu eserinde, İsrâ ve mi‘racla ilgili olarak meşhur hadis kitaplarında ve özellikle Ṣaḥîḥayn’da yer 
alan hadisleri ele alıp inceler ve sahih olanları tesbit etmeye çalışır. Eser Rif‘at Fevzî Abdülmuttalib 
tarafından 1996 yılında Kahire’de yayımlanmıştır. 

3. et-Tenvîr fî mevlidi’s-sirâci’l-Münîr: 

Genel kabulle ilk mevlid kitabı4 olarak zikredilen eser ilim âleminde özellikle ülkemizde İbn Dihye’nin 
en çok bilinen eserlerinden birisidir. Sünni İslam dünyasında ilk defa görkemli mevlid kutlamalarını 
başlatan Beğteginlilerin son hükümdarı olarak zikredilen Selahaddin Eyyubî’nin eniştesi Muzafferüddin 
Kökböri’dir. İbn Dihye,  604 (1207) yılında Erbil’de kutlanan mevlid törenlerine iştirak etmiş ve 
mevlidde okunmak üzere bu eseri Muzafferüddin Kökböri’ye sunmuş  kendisine 1000 dinar ihsan 
verilmiştir (İbn Hallikân, 1971, c. IV, ss. 111-120; İbnü’l-Cevzî, 2013, c. VIII, ss. 323-324).  

Eserin yazma nüshası Halep Ahmediyye Kütüphanesi’nde 452740 numarada bulunmaktadır. Ebu’l-
Mecid b. İbrahim b. el-Hasen b. Ali el-Erbili tarafından istinsah edilen bu eser 433 varaktır. Eserin 
yazma nüshaları konusunda İbn Dihye ile ilgili çalışmalarda düzeltilmesi gereken yanlışlar 
bulunmaktadır. Öncelikle ülkemizde kendisini konusuna vakfetmiş Mehmet Özdemir tarafından 
DİA’daki İbn Dihye ile ilgili maddesinde (Özdemir, 1999, c. XIX, s. 414) et-Tenvîr fî mevlidi’s-sirâci’l-
münîr adlı eserin yazma nüshaları Fransa Milli Kütüphanesi Bibliothèque Nationale’de 1476 ve 
3141numarada bulunduğu zikredilmiştir. Ancak yapmış olduğumuz araştırmada 1476 numara eski bir 
kayıt numarası olduğu için çift yazma nüsha gibi algılanmıştır. Hâlbuki burada tek yazma 
bulunmaktadır. Paris’teki nüshada Şâme el-Makdisî’nin uzunca bir şerhi bulunmakta eserin son 
kısmında İbn Dihye’nin eseri yer almaktadır. el-Makdisî’nin bu eseri Sehavî’nin Ürcûze fî sîreti’n-

                                                             
4  Mevlid türü olarak ilk İbn Dihye’nin eser olmakla beraber ondan çok önce de bu türde bazı eserler kaleme alınmıştır. Ali 

b. Hamza el-Kisâî’ye (ö. 189/805) nisbet edilen sîret formunda bir eserle Vâkıdî’ye (ö. 207/823) ait Mevlidü’l-Vâḳıdî 
maʿa’ş-şerḥ ʿale’t-temâm adlı manzumesinin olduğu, Muhammed b. İshak el-Müseyyebî’nin (ö. 236/850) bir mevlid 
yazdığı,  Ebu’l-Kāsım Abdülvâhid b. Muhammed el-Mutarriz’in (ö. 439/1047) kaleme aldığı kasidenin Bağdat’taki mevlid 
kutlamalarında okunduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Bkz. Okiç, a.g.m. s. 22; İsmail Durmuş, “Mevlid: Arap Edebiyatı” 
DİA, Ankara 2004, XXIX, 480. 
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nebiyyi ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem,  adlı 770 beyitten meydana gelen Berlin Kütüphanesi 9576 

numarada bulunan manzum eserin (Altıkulaç, 2009, s. 312) eserin şerhi şeklindedir. Konuyla ilgili 
Almanya Berlin Kraliyet kütüphanesinin kataloğunu hazırlayan Wilhelm Ahlwardt’ın Die 
Handschriften - verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin adlı katalog çalışmasında eserin 
zikredilmiş olması İsmail Durmuş tarafından Berlin’de de bir yazmasının olduğu şeklinde algılanmıştır 
(Durmuş, 2004, c. XXIX, s. 480). Berlin’de yapılan araştırmalar neticesinde orada da böyle bir eserin 
yazma nüshasının olmadığı ortaya çıkmıştır.  Ahlwardt’ın çalışmasında iki numara bulunup 1. numara 
böyle bir eserin varlığına 2. numara da bu eserin Berlin Kraliyet Kütüphanesi’nde bulunduğuna işaret 
etmektedir.  

Eserle ilgili başka bir mesele, İbn Dihye'nin talebelerinden olan İbnü’s-Salâh Eş-Şehrezûrî’nin aynı 
isimde bir eserinin olduğu zikredilmektedir. “İbnü's-Salâh bu eseri, hadis tahsili için Horasan'a 
giderken 604'te (1207-1208) uğradığı Erbil'de kaleme almıştır” şeklindeki bilgiler, (Kandemir, 2000, 
c. XXI, s. 200) İbn Dihye ile benzerlik taşımaktadır. Dönemin kaynaklarında (İbn Hallikân, 1971, c. IV, 
s. 119; İbnü’l-Cevzî, 2013, c. VIII, s. 324) eserin müellifinin İbn Dihye olduğu noktasında ittifak 
edilmesine rağmen başka âlimlerin benzer eser ismiyle anılması o dönemin yanlış anlamadan kaynaklı 
bir durum olmasıyla açıklanabilir.  

4. el-Müstevfâ fî esmâʾi’l-Muṣṭafâ: 

Yazma nüshası Medine-i Münevvre Câmitü’l-İslamiyye 3586 numarada kayıtlıdır.  

5. Nihâyetü’s-sûl fî ḫaṣâʾiṣi’r-Resûl: 

Eser Abdullah Abdüllkadir Şeyh Muhammed Nûru’l-Fedânî tarafından tahkik edilmiş ve Muhammed 
Muhyiddin el-Asfar tarafından tashih edilip 1995 yılında Evkaf Nezareti tarafından Katar’da 
neşredilmiştir. 2010 yılında Kahire’de ve 2015 yılında Doha’da Me'mun Sagarci, Muhammed Edib Cadir 
tarafından yeniden tahkik ve tashih edilerek yayınlanmıştır.  

6. Cüz’ün fî ehâdisi’l-Havz: 

Müellif Siyerle ilgili Nihâyetü’s-sûl’de böyle bir eser yazdığını zikretmektedir. Bugün elimizde mevcut 
değildir (Vekkâk, 2010, s. 146).  

7. Silsileti’ẕeheb fî nesebi seyyidi’l-ʿAcem ve’l-ʿArab 

Bu da elimize ulaşmayan eserleri arasında yer almaktadır (Vekkâk, 2010, s. 148). 

8. el-Kasîdetü’d-dâliyye fî medhi’n-Nebî (SAV) 

Bu çalışmada değerlendirilecek olan eser Fransa Milli Kütüphanesi Bibliothèque Nationale’de 3141 
numarada kayıtlıdır. Paris’teki nüshada Şâme el-Makdisî’nin uzunca bir şerhi bulunmakta eserin son 
kısmında İbn Dihye’nin eseri yer almaktadır.5  

                                                             
5  Sehavî’nin eseri Ürcûze fî sîreti’n-nebiyyi ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem,  adlı 770 beyitten meydana gelen Berlin 

Kütüphanesi 9576 numarada bulunan manzum eserin şerhi şeklindedir. (Tayyar Altıkulaç, “Sehavi, Alemüddin” DİA, 
İstanbul 2009, XXXVI, 312) Enes Vekkâk tarafından Rabat’ta Dârü’l-Hadîsi’l-Haseniyye’de doktora çalışması yapılmıştır. 
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İbn Dihye velûd bir müellif olup Siyer-i Nebi’ye dair eserlerin dışında tarih, edebiyat ve Mağrib ve 
Endülüs kültürünü aktaran pek çok eser yazmıştır. Bunlardan elimize ulaşanları şöyle sıralayabiliriz. 

1. el-Muṭrib fî eşʿâri ehli’l-Mağrib: 

İbn Dihye’nin meşhur eserlerinden biri olup Eyyûbi hükümdarı Sultan el-Melikü’l-Kâmil’in isteği 
üzerine kaleme alınmıştır. Doğum yeri Endülüs olması hasebiyle Endülüslü ve Kuzey Afrikalı şairlere, 
bunların seçme şiirlerine, edebî tenkitlere ve lisanla alâkalı şerhlere yer verilmiştir. Kitapta yer alan 
bilgilerden ve bazı ifadelerden, onun Endülüslü olmakla iftihar ettiği ve Mağribli edipleri küçük gören 
özellikle Iraklı edipleri tenkit ederek Endülüslü şairlerin onlardan daha üstün olduğunu ispatlamaya 
çalıştığı anlaşılmaktadır. Eser İbrâhim el-Ebyârî, H. Abdülmecîd, Ahmed Bedevî tarafından 1954 yılında 
Kahire’de ve Mustafa İvaz el-Kerîm’in tahkik ve incelemesiyle 1958 yılında Hartum’da neşredilmiştir 
(Özdemir, 1999, c. XIX, s. 414). 

2. en-Nibrâs fî devleti Beni’l-ʿAbbâs (en-Nibrâs fî târîḫi ḫulefâʾi Beni’l-ʿAbbâs): 

İbn Dihye’nin Eyyubi sultanlarının çocuklarına hocalık yapmasının bir meyvesi olarak ortaya çıkan bu 
eser, veliaht şehzadesi olan el-Melikü’l-Kâmil Muhammed’e takdim edilmiştir. Çalışmanın 
mukaddimesinde tarihin önemine vurgu yapılıp ilim, sanat, edebiyat, din ve siyaset gibi ilimlerin 
tarihten istifade zorunluluğuna dikkat çekilmiştir. Eser özellikle Abbâsî Devleti’nin Moğol istilâsından 
önceki dönemi için önemli bir kaynaktır. Bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde 3116 numarada 
bulunan eseri Abbas el-Azzâvî 1946 yılında Bağdat’ta neşretmiştir (Özdemir, 1999, c. XIX, s. 414). 

3. el-İ'lâmu (en-Nassü)'l-mübîn fi'l-mufâdale beyne ehli Sıffîn: 

Muhammed Mahzun tarafından tahkiki ve Mahmud Muhammed Tanahî’nin gözden geçirmesiyle 1998 
yılında Beyrut’ta neşredilmiştir.  

4. Vehcü’l-cemr fî taḥrîmi’l-ḫamr: 

Bir nüshası Medine Mahmûdiye Kütüphanesi Hadis Bölümü 218 numarada bulunan eser üzerine,  
Muhammed Zaferullah Atâullah tarafından 1983/1403 yılında Riyad, Câmiatü’l-İmâm Muhammed b. 
Suûd el-İslâmiyye Külliyyetü usûli’d-dîn bölümünde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 

5. Edâʾü mâ vecebe fî vadzʿi’l-vaddâʿîn fî Receb: 

Eser, Muhammed b. Süleyman el-Fevzân tarafından 1985/1405 yılında Riyad’da Câmiatü İmâm 
Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye Külliyyetü usûli’d-dîn bölümünde yüksek lisans çalışması yapılmıştır. 

6. Tenbîhü’l-beṣâʾir fî esmâʾi ümmi’l-kebâʾir: 

Kitap Lütfi Mansur tarafından üzerinde çalışılıp tahkikli olarak 2007 yılında Beyrut’ta neşri yapılmıştır. 

7.  el-‘Alemü’l- eşhûr fî feżâʾili’l-eyyâm ve’ş-şühûr: 

Eserin yazma nüshası San‘a İmam Yahyâ Kütüphanesi Tasavvuf bölümü 214 numaradadır.   

8. Mâ Vaduha ve’stibân fî fedâʾili Şehri Şa’bân: 
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Kaynaklarda ʿAlemü’l-meşhûr kitabının bir cüzü olarak geçmektedir (Makdisî, 1990, s. 127). 

9. Meracü’l-bahyeni fî fevâidi’-Meşrıkayni ve’-Mağribeyn: 

10. Men ulkıme’l-hacer iz kezebe ve fecera ve eskata adâlete men kâle mine’s-sahâbeti Mâ lehu ehcer: 

Kaynaklarda Rasülullah’ın (SAV) vefatına yakın zamanda, kırtas hadisesi olarak zikredilen hadise 
sebebiyle Şia tarafından Hz. Ömer’e yapılan ithama reddiye olarak kaleme alınmıştır. Yazma nüshası 
Madrid Escorial Kütüphanesi 1190 numarada bulunmaktadır.  

Zikredilen bu eserlerin dışında Enes Vekkâk’ın da belirttiği üzere (Vekkâk, 2010, s. 144), İbn Dihye’nin 
kaynaklarda bahsi geçen ama bugün elimizde mevut olmayan 30’un üzerinde eseri bulunmaktadır. 
Örnek vermek gerekirse kendisi gibi dönemin kıraat ve, hadis ve dil âlimlerden Ebü’l-Yümn el-Kindî’ye 
yönelik es-Sârimü’l-Hindî fi’r-red ʿale’l-Kindî adlı reddiyesini yazmış o da İbn Dihye’ye karşılık olarak 

Netfü’l-lihye min İbni Dihye adlı reddiyesini kaleme almıştır. Her iki eser de günümüze ulaşmamıştır.  
Bu sebeple gerek kendi eserlerinde gerekse diğer kaynaklarda İbn Dihye’ye ait ve veya ona nisbet edilen 
eserleri isim olarak şöyle sıralayabiliriz (Eserler için bkz. Özdemir, 1999, c. XIX, s. 414; Vekkâk, 2010, 
ss. 140-150): 

1- Envârü’l-meşrikeyn fî tenḳīḥi’s-saḥîḥeyn, 2- Târîḫu’l-ümem fî ensâbi’l-ʿArab ve’l-ʿAcem 3- el-İrtikâ’ ilâ 

efdali’r-rukâ, 4- Eczâ’ fî tesmiyeti evlâdi Fâtıma (r.anhâ) ve ashârihâ ve tesmiyetu evlâdi Alî (r.a.) min 
gayrihâ, 5- el-İrşâd fi’l-haddi alâ talebi’r-rivâyeti ve’l-isnâd, 6- İstîfâu’l-matlûb fî tedbîri’l-hurûb, 7- Te’lîf 
fi’l-belâğ ‘inde Mâlik fî Muvatta’ih, 8- et-Tahkîk fî menâkıbi Ebî Bekr es-Sıddîk, 9- Tasnîf fî ricâli’l-hadîs, 
10- Ta’lîk ‘alâ kitâbi’ş-Şihâb li’l-Kudâ’î,  11- Cüz’un fî sübûti rü’yeti ehli’l-cenneti lillâhi celle celâlühû fi’l-
âhire, 12- Cüz’un fi’t-teyemmüm, 13- Cüz’un fî mahabbetillâhi li-‘abdih, 14- Cüz’un fî beyâni’r-râcih min 
ihtilâfi’l-fukahâ fi’l-hac, 15- Cem’u’l-‘ulûmi’l-külliyyât fî kavlih: “İnnema’l-a’mâlu bi’n-niyyât”, 16- Hutab 
belîğa, 17- Delîlu’l-mütehayyirîn, 18- er-Reddu ‘ala’l-lâğî fî tafdîli’l-bâğî, 19- Resâil ve muhâtabât,  20- 
Şerhu’l-Muvatta’, 21- eş-Şîrâziyyât, 22- es-Sârimu’l-hindî fi’r-reddi ‘ala’l-Kindî, 23- es-Sahîhu’l-
muntehab, 24- Fevâidu’r-rihle ve takyîdi ‘ulûmi’l-mille, 25- el-Fihrist, 26- el-Mi’râcu’s-sağîr, 27- 
Mu’cemu şuyûhi İbn Maddâ’, 28- el-Muntehab mine’l-Mu’cemi’l-kebîr li’t-Taberânî, 29- Nesru’d-dürer 
fî fadli men temesseke bi-sünneti Seyyidi’l-beşer, 30- el-Vefeyât. 

Kasîdetü’d-Dâliye fî medhi’n-Nebî (SAV) adlı eserinin değerlendirmesi 

1. Kasidenin Arap edebiyatı açısından değeri 

Hz. Peygamber’in çeşitli özelliklerini dile getiren, doğumuna, yetişmesine, ailesine, katıldığı savaşlara 
dair anlatımlar ihtiva eden mevlid türündeki eserlerin yazıldığı lisanın diline ve edebiyatına ya da o lisanı 
kullananların dil ve edebiyatla ilgili becerilerine katkıda bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Arapça 
olarak kaleme alınmış olan mevlitler içinde aynı değerlendirmede bulunmak mümkündür ki her türüyle 
şiirin Arap edebiyatında sahip olduğu malumdur. 

Hz. Peygamber’i konu alan methiyelerin temellerinin onun hayatta olduğu dönemde el-A’şâ ve Ka’b b. 
Züheyr ile atılıp geliştiği kimi araştırmacılar tarafından dile getirilmektedir (Durmuş, 2004, c. XXIX, s. 
480; Mekkî, 1991, s. 152; Tevfîk, 2010, c. V, s. 1. Ayrıca el-A'şâ ve Ka'b b. Züheyr hakkında bilgi için bkz. 
Savran, 2001, c. XXIV, s. 7-8; Tülücü, 1991, c. III, s. 544-545). Arap edebiyatında aynı kapsamda 
değerlendirilen mevlid türündeki eserlerin, Hz. Peygamber’in doğumunu, hayatını, isimlerini çeşitli 
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özelliklerini, şemâilini, faziletlerini, mucizelerini ve gazvelerini konu edinen sîret tarzındaki eserler için 
kullanıldığı kaynaklarda belirtilmektedir (Durmuş, 2004, c. XXIX, s. 480. 

Araştırmamızın konusunu teşkil eden eserin müellifi İbn Dihye, Arap diline, gramerine, Arap tarihine 
ve şiirlerine hâkim bir ilim adamı olarak tanıtılmaktadır (Suyûtî, 1965, c. II, s. 218). Yaşadığı dönemde 
Arap diline ileri derecede vukufiyete ve dili kullanma ustalığına sahip ilim adamlarından kabul 
edilmektedir (Gubrînî, 1979, ss. 270-278; İbn Dihye, 1954, s. XXVII). Kaynaklarda İbn Dihye’ye ait bir 
şiir divanı bulunduğundan söz edilmese de elimize ulaşan kimi eserlerinde kendisine ait beyitlerden 
bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra Endülüs ve Mağrib-i Arabi şairlerinin seçme şiirlerine yer verdiği el-
Mutrib min eş'ari ehli'l-Magrib adlı eseri neşredilmiştir. Şiirlere senetleriyle birlikte yer vermiş 
olmasından ötürü bu eser, hadis yöntemine dayalı Arap edebiyatı olarak nitelenmiştir (İbn Dihye, 1954, 
s. XXXVIII). 

Çalışmamızın konusunu teşkil eden şiirin böyle bir ilim adamına ait olması esere Arap dili ve edebiyatı 
açısından bir değer kazandırmaktadır. Ayrıca İbn Dihye’nin Hz. Peygamber’in doğumu münasebetiyle 
yapılan kutlamalar sadedinde okunan ilk mevlit müelliflerinden sayılması (Durmuş, 2004, c. XXIX, s. 
480; Mübârek, trs., s. 200) da eserin değerini ve ehemmiyetini artırmaktadır. 

2. Kasidenin şekil ve muhteva açısından değerlendirilmesi 

Bibliothèque Nationale’de 3141 numara ile kayıtlı bulunan ve yedi adet kasidenin şerhini ihtiva eden 
yazma eserin sonunda 178b ila 180b numaraları varaklarda yer almaktadır. İki buçuk varak olup toplam 
81 beyitten müteşekkildir. Aruzun kâmil bahri ile kaleme alınmış olup revî harfi “dâl” olduğundan “el-
Kasîdetü’d-dâliyye fî medhi’n-Nebî” adıyla da anılmıştır (Vekkâk, 2010, s. 142). 

İhtiva ettiği konular açısından kasideyi bölümlere ayırarak inceleyecek olursak: 

1-35. beyitler6: Hz. Peygamber’e methiye ihtiva etmektedir. 

Kasidesine kendi soyunun Hz. Peygamber’e dayandığına işaret ederek başlayan müellif, Halilurrahman 
Hz. İbrahim’in evladından olması, isra ve miraç hadisesinin yaşandığı gece Cebrail’in hizmetine mazhar 
olması, Burak bineğiyle en yücelere taşınması, ilahi nidayı en yakından işitmesi, son peygamber olması 
gibi özelliklerini dile getirip methetmektedir. 

Methiyesine miraçta cennetin ve cehennemin kendisine gösterilmesini, kıyamet gününün dehşetli 
sahnelerinin yaşandığı sırada şefaati ümit edilen bir peygamber olduğunu, Makam-ı Mahmûd’un ve 
Havz-ı Kevser’in kendisine bahşedildiğini ifade ederek devam etmiştir. 

Bunun ardından Hz. Peygamber’in ümmete rahmet olarak gönderildiğine, ümmetin hidayet üzere 
olmasının ona bağlı olduğuna işaret ederek getirdiği dinin ilahi vahiyle desteklenen bir din olduğunu 
dile getirmiştir. Hz. Peygamber’e vahyedilen Kur’an’ın Arap dilinde usta olan şairleri dahi aciz bırakacak 
mucizeleri ihtiva ettiğini, Hz. Peygamber’in kendisini tasdiklemeyi gerektirecek daha başka mucizeleri 
bulunduğunu belirtmektedir. 

                                                             
6  Beyitler tarafımızdan numaralandırılmıştır. 
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Daha sonra Hz. Peygamber döneminde yapılan savaşlara işarette bulunarak Allah’ın zafer bahşettiğini, 
önceki şeriatları neshettiğini ve Allah’ın İslam dinini üstün kıldığını belirterek bu uğurda savunmada 
bulunurken canlarını feda ederek şehit düşenlerin imrenilen bir makama eriştiklerine dikkat çekmiştir. 

Hz. Peygamber’in geldiği soyun üstünlüğüne, bu soya mensup olanlara Kâbe ve Kâbe’ye ziyarete gelen 
hacılarla ilgili hizmetlerin bahşedilmesine, sahip oldukları diğerkâmlık gibi erdemlere işaret etmiştir. 
Ayrıca benzer erdemlere sahip olanların ve o mekânları ziyaret edenlerin erişecekleri yüksek 
mertebelere yer vermiştir. Ardından da dört beyitte, Hz. Peygamber’in hanımına, onun iç ve dış 
güzelliğine değinmiştir. 

Bu bölümün son beyitlerinde “Ey Allah’ın elçisi!” ifadesiyle Hz. Peygamber’e hitap ederek methedilecek 
yönlerinin çok olduğuna ve bu durumun kendisinde herhangi bir şaşkınlık ve tereddüt oluşturmadığını 
ifade etmiştir. 

36- 58. beyitler: Bu bölümde müellif, kendi kaleme aldığı eserlerle duyduğu iftiharı dile getirmiştir. 
Ayrıca Allah’ın kendisine bahşettiği ilmi mertebeden ve mensup olduğu soydan ötürü duyduğu övüncü 
ifade ederek dua ve şükür cümlelerine yer vermiştir. 

59- 70. beyitler: Kur’an ve sünnetin öğütlerle dolu olduğuna değindiği bu bölümde müellif, bu öğütlere 
kulak vermesi gerektiğini ifade ederek hidayet bulmak isteyen insana seslenmektedir. Bunun yanı sıra 
felsefe yapanlara karşı uyarıda bulunup sakındırmaktadır. Hadisleri ezberleyerek sünnete bağlı kalma 
öğüdünü tekrar ederek ilim tahsili için yapılacak yolculuklara teşvikte bulunmaktadır. 

71-76. beyitler: İlim tahsili maksadıyla yapmış olduğu yolculuktan ve bu konuda duyduğu heyecandan 
ve hadis alanında elde ettiği bilgiden söz etmektedir. 

77-81. beyitler: Hz. Peygamber’in şefaatini ümit ederek ve Hz. Peygamber’e övgüde bulunarak dua 
cümleleriyle kasidesine son vermiştir. 

Sonuç 

Bu çalışmada yaşadığı dönemde İslam âleminin pek çok ilim adamından istifade etmiş, önemli 
şahsiyetlere hocalık yapmış, yazdığı eserlerle büyük bir ilim ve kültür adamı olduğunu ortaya koyan İbn 
Dihye değerlendirilmiştir. Araştırma vesilesiyle literatürde özellikle eserleriyle ilgili yanlış bilgiler tashih 
edilmiştir. Ekteki belgelerle günümüz araştırmacılarının hizmetine sunulan kasidesi, muhteva, dil ve 
edebiyat açısından incelenip değerlendirilmiştir. Ülkemizde az bilinen İbn Dihye vesilesiyle söylenecek 
son söz, hala yazma halinde kütüphanelerde bulunan eserlerinin tahkik ve tashihi yapılarak ilim âlemine 
sunulması ve fikri düşüncesinin değerlendirilmesidir. 
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EK1: Kasidenin Türkçe Anlamı 

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Rabbim, kolay eyle! 

İmam âlim hâfız Ebbu’l-Hattâb Ömer b. el-Hasen b. Alî b. Dihye, Rasûlullah Efendimiz (sav) hakkındaki 
methiyesinde şunları söylemiştir: 

1. “Yüce bir asaletle Hayru’l-beşer Muhammed’e erişmektedir [bu şiirin sahibi] ilim adamının soyu. 

2. Bestekârın sesine yumuşaklık, şiir okuyanın avazına neşe katan nağmedir o. 

3. Allah’ın habibi, Halili’nin evladıdır bu. Beyt’in, ilk mescidin banisinin evladıdır bu. 

4. İsrâ gecesinde Cibrîl’in en yüce makam için hizmetkârlık ettiğidir bu. 

5. Zatını Burak’ın en aşağılardan [alıp] semanın ötesine yukarılara taşıdığıdır bu. 

6. Nidayı hakikaten işitmiş ve daha öncesinde de uzak olmadığı halde yaklaşmıştır bu. 

7. Ey Hâtemu’l-enbiyâ! Gönderilmiş elçisin sen. O halde yüksel en yüce makama, çık yukarılara! 

8. Ve orada gösterdi ona cennetini, cehennemini. Ebedi olana ebedi, sonsuz olana sonsuz.. 

9. Bu nebi ki, kıyamet günü olayları arasında umulur şefaati. 

10. Makam-ı Mahmûdu tahsis edilmiştir ona ihsan ile. Tatlı bir su kaynağıdır Havz-ı Mevrûdu. 

11. Göndermiştir onu Allah ümmete rahmet için. O olmasaydı [ümmet], battıkça batardı dalalet 
içinde. 

12. Getirmiştir şeriatı, rabden gelen vahiyle desteklenerek yücelerden. İşte böyle Müeyyed’dir 
[desteklenmiştir o]. 

13. Öyle bir Kur’an getirmiştir ki, ustalıklı şiir ve kaside söyleyenleri aciz bırakacak mucizeleri havidir 
nazmı. 

14. Mucizeler getirmiştir türlü türlü, görülse de görülmese de tasdiklemeyi salık veren. 

15. Ayetler getirmiştir, adeta taş kesilmiş kalplerdeki katılığı yumuşatan. 

16. Gözleri alan ışık misali yasalar getirmiş, aydınlatmıştır kapkara zamanın yüzünü. 

17. Yarmıştır müşriklerin başlarını her türlü kılıçla, Allah’ın bahşettiği zaferi gerçekleştirerek. 

18. Parıldayan bir yıldız gibi gelen şeriatı, kaldırmıştır hükmünü tüm şeriatların. 

19. Allah onu üstün, dinini muzaffer kılmıştır. Bu hususta tutmuştur ona verdiği sözü. 
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20. Diliyle, eliyle onu savunup müdafaa ederken hayatını kaybedene ne mutlu! 

21. Onun himayesinde ona yakın olana, canını onun yoluna koyup feda edene müjdeler olsun! 

22. Soyları daima asil ve hoş doğumları haber veren ehl-i beyttendir [o]. 

23. Bildiğin gibi Kitab, o soyun üstünlüğünü haber vermiş; sahîh-i müsned de bunu açıkça hükme 
bağlamıştır. 

24. Adem’imizin çağından Muhammed’in asrına dek görülen risaletin var olduğu bir madendendir, 

25. Sikâye, rifâde, nedve ile gidilip görülmesi arzulanan Beyt-i Haram’ın, Kâbe’nin ehlindendir, 

26. Sidâne, hicâbe ve livâ ehlinden; Makam, zemzem ve Mescid[-i haram] ehlindendir, 

27. Birbiri ardında gelen yıllar boyunca hacı kafilelerine, her ihtiyaçlarını karşılamakla diğekâmlık 
gösterenler. 

28. Kim ulaşırsa onların mertebelerine, işlerse onların yaptıklarını, nail olur muhabbete, erişir 
saygınlığın manasına. 

29. Allah onlara şeref bahşetmiştir, yeryüzünün ziyaret edilen, yıldızlarla çevrili en şerefli bölgesinde. 

30. Orayı ziyaret eden nail olur sevaba ve daima sonsuz nimetler içinde kalır [ebedi] ikamet 
yurdunda. 

31. O taşlara ayak basanların en hayırlısı! Kabul buyur bu nadide ve narin [dizeleri]. 

32. Yufka bir kalp ve zarafetle yetiştin, görenin tehlil getirip secdeye kapanacağı bir çiçek gibi. 

33. O yana bu yana salınan dalların arasında esneyerek eğilip bükülen zarif bir filiz misali 
methetmektedir [bu dizeler] seni. 

34. İyilik, [bu dizelerin] parlak güzelliklerini senin için ortaya koymaktayken, şiir olarak 
söylenmeseler de güzellik onları ışıldatmaktadır. 

35. Ey Allah’ın Elçisi! Yeter benim için sendeki övgüye şayan yönler. Şaşkın da değilim bu hususta, 
tereddüdüm de yok. 

36. Kendi elimle kaleme aldığım eserler, gerdanlıklara dizili enfes incilere benzer. 

37. Taşlarla bezeli bir taç, işlemeli bir giysi, eli süsleyen bir dövmedir [adeta]. 

38. Doğal güzelliğe sahip kadınların ellerine ismitle bezenmiş bir işlemeyi andırırlar [bu eserler]. 

39. Seni methetmek üzere daima azim gösterdim ki böylesi bir azim, bir işe soyunanların varacakları 
son noktadır. 
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40. Ama ben, iyilik sever birinin sözlerini terennüm ediyorum, senden yana olmayı sağlayan bir el 
çekerken yularımı. 

41. Muhammed’i bir şiirle methedecek olsam, şiirimi Muhammed’le övmüş olurum. 

42. Haddi aşmış, günah bukağılarıyla bağlanmış, boynu bükük kulun cürmünü bağışla! Yâ Rabbi!  

43. Her şeyden soyutlanmış birinin yufka kalpliliğine sahip olarak sarkıt üzerine rahmet perdelerini, 
boca edercesine! 

44. Kabrinin darlığını genişlet ona! Sıkıntısını giderip yattığı yerde ikram et ona! 

45. Senin kelâmını ve hadisi arkadaşı eyle, yattığı yerin yalnızlığında! 

46. Cennet reyhanlarını bahşet ruhuna nimet olarak! Nimetlerin [cennetin] rahatlığını önüne yay ve 
yenile daima! 

47. Cennet bahçelerinde lütuf olarak nice nimetler bahşettin bana.. Kolay ve mümkün kıldın onlara 
erişmemi. 

48. İlham ettin bana ilimleri talep ve tahsil etmeyi. Nasip eyledin bana, bu hususta en üstün hedefe 
erişmeyi. 

49. Taktın boynuma ilim gerdanlığını, her isteyeni süsleyen türlü mücevherlerle bezeli. 

50. Senin o muazzam lütfun sayesinde öğrettin bana, keskin bir anlayışla bilmediklerimi. 

51. Göğe doğru yükselip kutup yıldızına erişen yüce bir illim ehlinden, 

52. Müsned hadis metnini hıfzetmede keskin azim kılıcını çekenlerden eyledin beni. 

53. Bu ilimlere ilgisi olanlara uyku girmeyen gözlerle anlatıp terennüm ederek el uzatanlardan 
[eyledin beni]. 

54. Her ilmin, göğe doğru yükseldikçe yücelen zirvesinde bir yer bahşettin bana. 

55. Kökenine bağlı olduğum ve güzel bir asaletle beni ilişkilendirdiğin bir soy bahşettin bana. 

56. Övgüye şayan tarafları belli, soylar üstü olan, üstün yanları olsa da olmasa da insanlar üstü bir 
soy! 

57. Dihye (Dahye) ve el-Huseyn arasındakilerin ışıkları parıldamıştır, azalmadan, sabahın aydınlığı 
gibi. 

58. En doğru yolda olmaktan ötürü sana şükrederim, zeni zikrederim, sana dua ederim ya Rabbi! 

59. Kitab’ı öğütlerle dolduran [rabbim]! Ey Kitab’ın yüceliğiyle, öğütlerle hidayet arayan! 

60. Ey hidayete yol bulmak isteyen insan! Sana öğüt verenin sözünü dinle ki doğru yolu bulasın! 
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61. En iyi cephane ve yol azığıdır takva ve din. O halde bunları edin! 

62. Ey hayrı arzulayan ve ümidi olan insan! Peygamber’in ve ashabının hidayeti üzere ol ki bahtiyar 
olasın. 

63. Hidayetten ve kitaba sarılmaktan kaynaklanan şeyleri gördüğün zaman hemen koş ve faydalan! 

64. Felsefe yapanları, eğri büğrü konuşanları bırak bir yana! Onların yerilen ilimlerini kabul etme ve 
uzak dur! 

65. Aristolarının efsanelerini bir kenara bırak, şayet Kur’an’a uyanlardan isen. 

66. Şeriat ve tabiat, iddia ettikleri gibi en orta yolda birleşmiş değildir. 

67. Aksine beriki hidayet ehlinin ebediyen kurtuluş yoludur. Öteki ise mülhidin helak yoludur. 

68. Sarılmalısın sahih sünnetlere ki onlar aslıdır şeriatın. Onlara yaslan ki doğru yolda olasın. 

69. Rasûlullah’ın hadislerini muhafaza et, ezberle! Bağlılık gösterenin susuzluğunu giderir o 
hadislerin rivayeti. 

70. Uzak diyarlarda güvenilen bir ilim adamı arayarak sen de düş yollara benim gibi şu yeryüzünde! 

71. Bir Tihâme’ye bir de Necd’e giderken azimle, bu iki yolculuğumda girdim yeryüzünün türlü 
yollarına, 

72. Doğuda, batıda arzu ettiğim her yere doğru istemişimdir öylece koşuvermeyi. 

73. Gidilmesi zor, uzak yollarda.. Giren için hiç de kolay olmayan yollarda. 

74. Çorak arazide böylece kat ettim yolları, Marakeş’ten çıkıp giderken Nişabur’a. 

75. En nihayetinde geri döndüm yaşlanınca, altı kalmışken yüz yaşına. 

76. Sahip olmuştum hadis kitaplarının asıllarına, benzeri var olmayan müsnedlere. 

77. Bağışla Allah’ım, terütaze gençlik günlerinde kasten işlediklerimi! 

78. Muhafaza eyle, şefaati umulan Ahmed ile senden şefaat dileyişimi, vesile arayışımı, vuslat çabamı, 

79. Onun soyuna mensup oluşumu, onun güçlü himayesine girip kol kanat gerdikleri arasında 
korunma gayretimi! 

80. Ey tüm yaratılmışların en hayırlısı! Dilerim ki, defalarca en güzel selamlar olsun sana, 

81. Nimetlerle dolu, asaletli ve türlü övünçlerle bina edilmiş o [cennet] bahçesinde!” 

Ebu’l-Hattâb İbn Dihye’nin kasidesi burada sona ermektedir. Allah’a hamd; seçtiği kullarına selâm 
olsun.  
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EK2. Kasidenin Arapçası 

  بسم هللا الرمحن الرحيم

  رب يّسر

  ّلم تسليًما:َعلي بن دْحية َميْدح سيد َرُسول هللا صّلى هللا عليه وسقال الشيخ اإلمام الَعامل احلافظ أبُو اخلطاب ُعمر بن احلَسن بن 

د َواىف  1 مــــــــــــــــــَّ ِم حمــــــــــــــــــُ ْري اَأل   إَىل خــــــــــــــــــَ
  

دِ    تــــــــــــِ ْدىن حمــــــــــــَْ ـــُه  ــــ تُّ لـــــ ٌخ ميــــــــــــَُ ـــيــــــــــــْ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   شــ
  

ن  2 حـــــــِّ ـــــــَ ل ْوَت مـــــــُ ــــِه صـــــــــــــــــــــَ يــــ ُم فـــــــِ ـــــعـــــــِّ ــ ن زٌْج يـــــــُ   هـــــــَ
  

دِ    ْنشــــــــــــــــــــــِ َة مــــــــُ ْرخــــــــَ ـــــراب صــــــــــــــــــــــَ إلطـــ دُّ لــــــــِ   َوميــــــــَُ
  

ـــــ  3 ـــ يـ لـــــــــِ ـــــُن خـــــــــَ ــــ ــــُب هللا َواب ـــ ــ ــــي ـــ ــ ب َذا حـــــــــَ ـــــــهِ هـــــــــَ ــ   ل
  

دِ    جــــــــِ ت أوَِّل َمســــــــــــــــــــْ ــــيــــــــْ ين الــــــبــ ـــــذا ابــــــُن    هـــ
  

هُ   4 ــــمـــــــَ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِديــ ــــان خـــــــَ ــــــل كـــ ــــــِذي ِجْربِيـ ــــذا الـ   هـــ
  

دِ    عـــــــــَ قـــــــــْ ِع مـــــــــَ ـــــرا ِألرفـــــــــَ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــة اإلسـ ـــلـــ ــــ ــــــيــ   يف لـــ
  

هِ   5 ــــخصــــــــــــــــــــــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــِذي اْرتـــفـــع الـــُربَاُق بشـ ــــذا الـــ   هــــ
  

نَ    ــــا مـــِ ـــــمــــ ـــــ ــــ دِ  فـــوق الســـ ــــــيـــِض األْوهــــــــَ ـــــ ـــ   اَحلضـــ
  

ةً   6 ــــــقــــــــَ يــ قــــــــِ َداَء حــــــــَ ـــــنــــــــِّ ـــ َع ال ــــِذي مســــــــَِ ـــ َذا الـ   هــــــــَ
  

ــــبـــــــــــْ    ـــ ــــــك قــــ دِ َوَدىن َوْمل يـــــ ـــــعـــــــــــَ ــــــبــــــ ـــ   ل ذاك مبــ
  

اءِ   7 ــــــــــَّ ب ــــــــــُّ ــــــنـ ــــ اِمتَ ال لٌ  َ خــــــــــَ ْرســــــــــــــــــــــــَ ــــك مــــــــــُ ـــ   إنـــ
  

ى   ـــلــــــَ َرتقَّ يف أعـــ دِ  فــــــَ عــــــــَ ـــــة َواصــــــــــــــــــــْ ــــــانـــ ـــكــ مـــ   الــــــْ
  

رَهُ   8 اَك َوَ ـــــــــــــــَ ن ُه هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــَّ نـ َأرَاُه جـــــــــــــــَ   فـــــــــــــــَ
  

دِ    ـــــــّ ــــُمَخل ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٌد لــ ـــــــَّ ٍد َوُخمَل ـــــــِّ ـــُمؤب ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ٌد لـ ـــــــَّ   َفُمَؤب
  

ةٍ   9 ــــاعــــــــــَ ـــ ـــــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ى لشــــ ــــــْرجتــــــــــَ ـــ ــــيب املـ ـــ ــــنـــ ــــ ــ ــــذا ال ـــ   هـــ
  

دِ    هــــــــَ ــــَمشــــــــــــــــْ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــِة بــني ذاك الـــ ــــامــــ ْوَم الــقــيــــ   يـــَ
  

ا  10 ـــــرُّمــــــــــً كـــــ صَّ تــــــــــَ ـــــود خــــــــــُ مـــــ ِه احملــــــــــْ ــــــامــــــــــِ ــــقــــ ـــ   مبـــ
  

ــــْورِدِ    ـــ ذب املـــ ــــْوُرود عــــــــــَ ــــ ـــــه املــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ْوضـ   إْذ خــــــــــَ
  

ةً   11 َم أُمــــــــــــَّ ــــــَريحــــــــــــَ ـــ ـــ ـــــِه ل ـــ ـــــه بــــ ـــــ ــ ث اإلل ــــعــــــــــــَ ــــــ ــ   ب
  

دِ    ْرتـــــــــَ ة تــــــــــَ َاللـــــــــَ لضــــــــــــــــــــــــَّ ْت  انـــــــــَ ــــوَالُه كـــــــــَ ـــــ   يل
  

ًال   12 ْن عــُ َد مــِ ُث أُيــــــــِّ يــــــــْ ة حــَ ريــعــــــــَ نَّ الشــــــــــــــــَّ   ســــــــــــــــَ
  

دِ    ؤيـــــــــــّ ـــــذاك مـــــــــــُ ــــــ ــــن َربٍّ ب ـــــ ي مــ ــــــوحـــــــــــْ ـــ   لــ
  

رآن تضــــــــــــــــــــــــَ   13 ـــقــــــــــُ ـــ ى بــــ هَوأتــــــــــَ مــــــــــُ ظــــــــــْ َن نــــــــــَ   مــــــــــّ
  

زٍ    رجــــــــــّ ّل مــــــــــُ اَز كــــــــــُ ــــجــــــــــَ ـــ دِ  إعـــ َقصـــــــــــــــــــــــــِ   َومــــــــــُ
  

ا  14 قـــــــــً َواطـــــــــِ ـــــــــَ ـــــزاِت نـ جــــ عـــــــــْ
ُ

لِّ املـــــــــ ـــكـــــــــُ ــــ ــ ــــى ب ـــ   َوأتــ
  

دِ    هــــــَ ــــِب َوَمشـــــــــــــــْ اِل اْلَمِغيــ ْدق يف حــــــَ   لصــــــــــــــــــــِّ
  

َوة  15 ــــْت َقســــــــــــــــــــــــــــــــْ ـــــ ـــ ـــ ٍت أَالنـــ َ ى    َوأتــــــــــــــــــَ
  

دِ    مــــــــَ لـــــــْ َل اجلـــــــَ ثــــــــْ اَن مـــــــِ ــــٍب كــــــــَ ـــلــــ لِّ قــــ ن كــــــــُ   مـــــــِ
  

عٍ   16 اطــــــــِ وٍر ســــــــــــــــــــــَ ــــل نــــــــُ ثــــ ــــرٍع مــــــــِ ــــ ـــــ ـــ ـــ ى بشـــ ــــــــَ   َوات
  

ــــــهِ    َال بـــ ــــجـــــــــَ ـــ َودِ  فــ اِن األســـــــــــــــــــــــْ ــــزَّمـــــــــَ ـــ َه الــ   َوجـــــــــْ
  

ا 17 قــــــــــً قــــــــــّ ــــــني حمــــــــــَُ ـــ ــــــركـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ َرى ُرُؤوَس املشــ   َوفـــــــــــَ
  

دِ    نــــــــــَّ هــــــــــَ لِّ مــــــــــُ ــــــكــــــــــُ ُه بــــ ـــــِه لــــــــــَ َر اإللـــــ   َنصــــــــــــــــــــــــْ
  

ا  18 لــّهــــــــَ ـــــرائــَع كــُ ــــ ـــــ ُه الشــ تــــــــُ ـــرِيــعــَ ـــ ـــ ـــ ــــــْت شــــ ـــــخــ ـــــ ـــ   َنســـ
 

دِ    وقــــــــِّ ــــــــَ ـــــت ـــب املـــ ـــ ــــــوكــ ــــكــ ـــ ِل الـ ثــــــــْ مــــــــِ ــــْت كــــــــَ ـــ   َوأتـ
  

هُ   19 ـــــنــــــــــــــَ ـــ ـــ َر ِديـــ هــــــــــــــَ ُه َوأَظــــــــــــــْ لــــــــــــــَ   ُهللا َفضــــــــــــــــــــــــــــَّ
  

ـــــ   ـــ ْدِق املـــ ـــــِه بصـــــــــــــــــــــــــِ يــــــ ُه فـــــــــــِ دِ َوَوَىف لـــــــــــَ   ْوعـــــــــــِ
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حٌ   20 افــــــــِ ــــــــَ ن َو مــــــــُ اَت َوهــــــــْ ـــْد مــــــــَ ـــ ــ ــــــْن ق وَىب ملــ   طــــــــُ
  

دِ    ــــــيـــــــَ ل اِن و ـــــلســــــــــــــــــــــَ لـ ُل  اضــــــــــــــــــــــِ نــــــــَ ــــــُ ُه يـ نــــــــْ   عــــــَ
  

ى لــــــــه  21 ــــحـــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ه أضـــ امــــــــِ ــــذمــــــــَ ـــن بــــ ـــرى ملــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   بشـ
  

ـــدِ    ــــ ـــ ت فــــــــــْ ــــــــــَ ِه َويـ ــــــــــْ ــــي ـــ ـــ ا إل ــــــــــَ ُروُح  ْرَىب يـــــــــــَ ــــــــــُ   يقـ
  

م  22 ــــــــــُُ ا زل أنســــــــــــــــــــــــَ ٍت ْمل تــــــــــَ ــــيــــــــــْ ن آل بــــــ   مــــــــــِ
  

ِيب    ـــــْ ن ـــــُ ــــخ تـ ــــنـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب ســـ يـــ ن طـــــِ م عـــــَ دِ  هلـــــُ ـــْولــــــــِ   املــ
  

ـــــا  23 اَنَطَق الكتـــ ِلهـــــــَ ــــَت بفضـــــــــــــــْ ا َعلمــــ   ُب َكمــــــــَ
  

دِ    نــــــــَ ِحيح املســـــــــــــــْ ا نصُّ الصـــــــــــــــَّ ــــــــَ ى    َوَقضـــــــــــــــَ
  

دتْ   24 ـــــد بــــــــَ ــــــة قـــ الــ ـــه الــرســــــــــــــــــــــَ ـــ ِدٍن فــيــ عــــــــْ ن مــَ   مــِ
  

دِ    مــــــــّ ر حمــــــَ َعصـــــــــــــــــــــْ ا لــــــِ نــــــــَ ر آَدمــــــِ ن َعصـــــــــــــــــــــْ   مــــــِ
  

َدى  25 ــــــــَّ ــــن ــــ ــــــاَدِة َوال ــ ـــــّرِف ـــ ــــة َوال ـــ ــــــايـ قــ ِل الســــــــــــــــــــــِّ   أهــــــــْ
  

دِ    ْقصــــــــــــــــــــــَ ــــــمـُ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــت احلـَرام الــ ـــــة الـبـيـــ   َوالـكـعـبـــ
  

ــــجــــــــَ   26 ِة َواحلــــ َدانــــــــَ ِل الســــــــــــــــــــــِّ ـــــَوىأهــــــــْ ـــــلـــ ِة َوالـــ   ابــــــــَ
  

دِ    جـــــــــــِ َزٍم واملســــــــــــــــــــــــــْ ــــــاِم َوزمـــــــــــْ ــــقـــــ ـــ ل املــــ   أهـــــــــــْ
  

رون  27 ـــوثـــــــــِ ـــ ونَ  املـــ نـــــــــُ ــــــت إَذا الســـــــــــــــــــــــّ عـــ ابـــــــــَ تـــــــــَ ـــــــــَ   تـ
  

دِ    ـــــقــــــــُّ ـــــفـــ ّل تـــ ل كــــــــُ ــــيــــــــْ نــــ ـــــج بــــــــِ ـــــيـــ جـــ َد احلــــــــَ   َوفــــــــْ
  

مْ   28 هـــــُ ـــــعـــــَ ي نـــــِ از صــــــــــــــــــــَ م َوحــــــــَ هـــــُ ــــتــــــَ ـــــبـ ل رُت َ ن    مـــــَ
  

وفَ    ـــــعــــُ ـــ ـــ ـــ َل الشـــــ ؤددِ  َ َىن الســـــــــــــــــــُّ عــــْ اَز مــــَ   َوحــــــــَ
  

ةٍ   29 ـــــعــــــــــَ ـــ ــــــقــ ـــــرِف بــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شـ ْم  ـــــهــــــــــُ ـــرَّفـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   هللا شـــ
  

و    ـــــــجــــــــــُ دِ حمـــ ــــــعــــــــــُ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ألســ ٍة  وفــــــــــَ فــــــــــُ ٍة حمــــــــــَْ   جــــــــــَ
  

َواَب َوَداَم يف  30 ـــــــــَّ ــــــثـ ـــ ل ال َ ا  هـــــــــَ جـــــــــَّ ْن حـــــــــَ   مـــــــــَ
  

دِ    ْرمــــــــَ ة يف الــنــَّعــِيــم الســــــــــــــــَّ امــــــــَ قــــــــَ ـــــمــُ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   َداِر الــــ
  

ْن َوطـــــئ  31 ْريَ مـــــَ َ خـــــَ ا  هــــــــَ كـــــَ يـــــْ ا َوإلـــــَ   احلَْصــــــــــــــــــــــَ
  

ّردِ    َذار اخلـــــــــــــُ ـــعـــــــــــــَ ـــ ـــ ـــ ْزرِي  لـ ـــــــــــــُ ْذرَاَء تـ   عـــــــــــــَ
  

ــــى  32 ــــــ ـــت احلشـــــ ب فـــــارتقــ َأت بَطيِّ القلـــــْ   َنشـــــــــــــــــــَ
  

راءَ    ا َزهــــــــْ َرهــــــــَ ــــــــَ ن يـ ــــد مــــــــَ ـــ جـ ل َويســــــــــــــــــــــْ هــــــــِ ــــــــُ   ي
  

ـــــِب إذا انــــثــــىن  33 يـــ ــــالــــَقضــــــــــــــــــِ ــــك متــــــــَدُح كــــ   َوأتــــتــــ
  

ـــــُميَّدِ    ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ون الـ ًحا بني الُغصــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــِ ـــَرنّـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ُمتَــ
  

ا  34 نـــهــــــــَ رَِع ُحســـــــــــــــــْ َ ان  ـــك اإلْحســــــــــــــــــــــَ ـــ و لــ لـــُ   جيـــَْ
  

ــــدِ    ـــ ـــ ــــ ـــــ نشـــ ا َوإن مل تــــــــُ ــــهــــــــَ ــــــيــــ لــ ُن جيــــــــُْ   َواُحلســــــــــــــــــــــْ
  

ــــح  35 دائــــ ــــَك مــــــــَ يــــ ول هللا فــــــــِ يب َرســــــــــــــــــــــُ   َحســــــــــــــــــــــْ
  

ــــدْ    ـــ ـــ ئـــ لـــــــــــــَ  ْمل اتـــــــــــــّ ا َوْمل أتــــــــــــــَ ــــهـــــــــــــَ ـــ ـــ ـــ ي   دَّدِ فـــــــــــــِ
  

اتٌ  36 ـــفــــــــَ ـــ نــ ا َوُمصــــــــــــــــــــــَ هــــــــَ تـــــــــُ بـــــــــْ تـــــــــَ ــــــني كــــــــَ ــــــمــ ــــيــ   لــــ
  

دِ    َنضــــــــــــــــــــــَّ وِد مـــــــُ قـــــــُ ــــــعـــــــُ ـــــِس ُدرٍّ يف الـ ــ ي فـــــــِ ـــــــَ ن   كـــــــَ
  

ـــــُربُْد يف  37 ِه َوالـــــ ـــــعــــــــــِ ـــ يــ ْرصــــــــــــــــــــــــِ اُج ِيف تـــــــــــَ ــــــتــــــــــَّ   َوالــــ
 

دِ    ـــــيــــــــَ َق يف الـ ُم منــــــََّ ـــَوشـــــــــــــــــــــْ ـــ ِه َوال ــــــعــــــــِ ي ــــــْوشـــــــــــــــــــــِ   ت
  

هُ   38 نـــــــــُ َق ُحســـــــــــــــــــــــْ مـــــــــَّ ـــــنـــــــــَ ٌي تــــ ا َوشـــــــــــــــــــــــْ ـــــــــََّ َأ   وَكـــــــــَ
  

ِِمثــــــــــِ    ــــاِت  ـــ ــــــيـــ انــــ ــــــغــــــــــَ ِدي الــــ ُه أَيــــــــــْ تــــــــــْ مــــــــــَ   دِ َرقــــــــــَ
  

ا  39 ــــمـــــــــً َك َدائـــــ ِدحيـــــــــِ ي يف مـــــــــَ زمـــــــــِ رَّدُت عـــــــــَ   جـــــــــَ
  

رِّدِ    جــــــــــَ ـــــتــــــــــَ ـــــة املـــــ ــــــايـــــ ى غــــ ْزُم أقصــــــــــــــــــــــــَ ــــعــــــــــَ ــــ   َوالــ
  

نٍ   40 ــــــة ُحمْســـــــــــــــــــــــِ ـــــالــ قـــ ـــــدو مــــــــَ ــــ ـــــ ـــ ـــ ِين أشـــ نــــــــَّ ــــــكــــــــِ   لــ
  

َودِ    قـــــْ ذُب مـــــِ ـــــَك جيــــــــَ ـــــيـــ ع ف ــــــيـــــّ ـــــ ـــ ـــ ـــــتَّشــ د ال َويــــــــَ
  ي

  

ــــــدةٍ   41 يــ ــــــَقصــــــــــــــــــــــِ ــ ًدا ب مــــــــَّ ُت حمــــــــُ دحــــــــْ إلْن مــــــــَ   فــــــــَ
  

دِ    مــــــــَّ ــــحـــــَ ــــــَديت مبـ يــ ُت َقصـــــــــــــــــــِ دحــــــــْ ـــــد مــــــــَ   فـــــلـــــقـــ
  

رْ   42 فــــــِ ــــــاغــــــْ عٍ  َ َربِّ فــ ــــاضــــــــــــــــــــِ ٍد خــــ بــــــــْ ْرَم عــــــَ   جــــــُ
  

دِ    يـــــــــــَّ قـــــــــــَ ـــــوب مـــــــــــُ ــــذنــــــ ـــ ــــــاِد الــــ ــــــيـــــ ـــ قــ اٍت    عـــــــــــَ
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ا  43 ابــــــغــــــــً م ســــــــــــــــــــــَ ه بــــــرد ُرحــــــْ لــــــيــــــــْ ــــل عــــــَ بــــ   اســــــــــــــــــــْ
  

رّدِ    ــــجــــــــــــــَ ـــ ـــ ــــــتــــ ـــ ـــ ــــة املــ ـــ ـــ ّرًِدا يف رقــــ ــــــجــــــــــــــَ ـــــ تـــ   مــــــــــــــُ
  

ْربِهِ   44 ـــــَرِة قــــــَ فـ ــــق حــــــُ ــ ي ـــــُه ِيف ضـــــــــــــــــــــِ ْح لـــ   َواْفســـــــــــــــــــــَ
  

ـــــدد   ـــ ــــــهــ ــــه َوجــــ ـــــ يـ ـــــواُه فــــــــــِ ثـــــ ـــــه مــــــــــَ رِْم بـــــ   َأكــــــــــْ
  

هُ   45 يســــــــــــــــــــــَ ــــَث أنـــــِ ِديــــ ك َواحلــــــــَ المــــــــَ ل كـــــَ عــــــــَ   َواجـــــْ
  

ـــــ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدِ ِيف َوْحشـ ـــ ـــْرقـــ ـــ ــــذاك املــــ ـــ ــــــَوى بـــ ـــــــثــــ   ِة املـــ
  

هِ   46 ـــــُروحــــــــِ ان لـ نــــــــَ اِن اجلــــــِ ــــــحــــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــْ َري ــــــِ ْم ب ـــــعــــــِ   أنـ
  

دِّدِ    ــــِم َوجـــــــــَ ـــ ــ ي ـــــعـــــــــِ ـــ ـــــنـ ــــ ا روح ال ــــْر هلـــــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   َوانشـ
  

ا  47 هــــــــَ ِين يف َرْوضـــــــــــــــــــــِ تـــــــَ مـــــــْ عـــــــَّ ـــــــَ ـــٍة نـ ـــ مــ عـــــــْ ْم نـــــــِ   كـــــــَ
  

ْورِدِ    ــــِه مــــــَ يــــ َت فــــــِ وَّغــــــــْ ـــــْد ســــــــــــــــــــَ ًال َوقـــ   يَفضــــــــــــــــــــْ
  

ا  48 ــــــهــــــــَ عــ وم َومجــــــــَْ لــــــــُ ـــــعــــــــُ ــــــَب الـــ لــ ين طــــــــَ تــــــــَ مــــــــْ   أهلــــــــَْ
  

ـــــن ذاك أفضــــــــــــــــــــــَ    ــــــين مـ ــــــت ـــل ـــ دِ َوأن قصــــــــــــــــــــــَ   َل مــــــَ
  

ـــــِيت   49 ـــ ـــــِم الـــ ـــ لـــ عـــــــــــِ الَدِة الـــــــــــْ ـــــقـــــــــــِ ــــِين بــــــ ـــ دتــــ لـــــــــــَّ   قــــــــــــَ
  

دِ    ــــــــــّ ـــل ـــ ـــ قـ ـــــُن مــــــــــُ ـــــ ــــزِي ـــ ـــ ا ت هــــــــــَ ــــــــــْ نـ ٍر مــــــــــِ واهــــــــــِ   جبــــــــــَ
  

لـــــمـــــتـــــِين   50 ـــــد عـــــَ ـــــك قـــ ــــل مـــــنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يـــــم فضـــ ظـــــِ   بـــــعـــــَ
  

دِ    وقــــــــــَ ــــــٍم مــــــــــُ ـــ ــــهـ ـــــــفــــــ ـــــن أّْدرِي بـــ ـــ ا مل أكــ   مــــــــــَ
  

ا  51 ــــْد مســــــــََ ٍم قــــ لـــــــْ ِل عـــــــِ ـــــن أهــــــــْ ـــــين مــ ــــتــ ـــ ل عـــــــَ   َوجـــــــَ
  

دِ    ْرقــــــــَ ــــفـــــــَ ـــ َد ال نــــــــْ طَّ عـــــــِ ــــاء حـــــــَ مــــ َو الســــــــــــــــــــــَّ   حنـــــــَْ
  

ـــــ  52 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـ ْن يــــُ اممــــَِّ عــــــــً ــــــاطــــِ ْزٍم قــ َف عــــَ يــــْ ّرُِد ســــــــــــــــــَ   جــــَ
  

دِ    نــــــَ ـــــُمســـــــــــــــْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــث الـ ِديـــ ه َمنت احلــــــَ   ِيف ِحْفظــــــِ
  

ــــد  53 ـــ ـــــقـــ ـــــا فـــــ ـــ ــ تُّ  ن ميــــــــــَُ ا مــــــــــَ عــــــــــً َ دُّ    َوميــــــــــَُ
  

دِ    ْرقــــــــــُ ــــٍة ْمل تـــــــــــَ لــــــ قــــــــــْ وَم مبــــــــــُ لــــــــــُ ـــــعــــــــــُ ـــ َرَس الــ   جــــــــــَ
  

ٍم ذْروةً   54 لــــــــــْ لِّ عــــــــــِ ن كــــــــــُ ــــين مــــــــــِ ـــ ـــ ت لــــــــــْ لــــــــــَ   أحــــــــــْ
  

دِ    عــَ مــاِء ِمبَصـــــــــــــــْ اء تْعُلو يف الســـــــــــــــَّ ـــــمــَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ   شــــ
  

ِين َنســــــــــــــــــــــــَ  55 تـــــــــَ هِ َوأحبـــــــــَْ لـــــــــِ َصــــــــــــــــــــــــْ تُّ  ا أَمـــــــــُ   بـــــــــً
  

دِ    تــــــــِ ـــِب احملــــــــْ ـــ يــ طــــــــِ ــــــه لــــــــِ يــ ِين فــــــــِ تــــــــَ لــــــــْ   أَْوصـــــــــــــــــــــــَ
  

ارُهُ   56 خــــــــَ َن فـــَ َ اِب  لـــى األْنســــــــــــــــــــــَ ٌب عـــَ   َنســــــــــــــــــــــَ
 

ددِ    عــــــــْ مــي والــقــُ ـــــمــنــتــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــْ لــى الــَوَرى يف ال   َوعــَ
  

تْ   57 قــــــــَ لــــــــَّ ْني  َة َواُحلســــــــــــــــــــــَ يــــــــَ حــــــــْ ْنيَ ِد َ ا بــــــــَ   مــــــــَ
  

دِ    حـــــــــــَ ح إْذ ملَْ جيـــــــــــْ بـــــــــــْ ــــــالصـــــــــــــــــــــــــُّ ـــ َواُرُه كــ   أنــــــــــــْ
  

رٌ  َ َربِّ إّينِ   58 ــــك ذاكــــــــــــِ ـــ ٌر لـــــ ــــــاكــــــــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   شــ
  

ــــدِ    ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــق األرشـــ ـــ ــــري ـــطـــ ـــ ــــى الـ ـــ ل ـــــك عـــــــَ ــــــيـــ   َداٍع إلـ
  

ــــــذي  59 ـــــلــ ــــــاب َولـ ــــتــ ــــكــ ــ ل ــــــِ ـــــَح ل ـــــائـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــنصــ ّم الـ   جــــــَ
  

ــــدِ    ـــــائــح يــهــتــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــنصــ ــــــاِب َو ــــــا الــكــتــ نــ   يبســــــــــــــــَ
  

ا  60 ــــجــــــــً ـــ هـ ــــــــْ ن ـــة مــــــــَ ـــ َدايــ ـــــــد إىل اهلــــــــِ ـــــريـ ن يـــ   َ مــــــــَ
  

ــــد   ـــ ــــتـ ـــ ـ ــــك  ٍح لــــ صــــــــــــــــــــــِ ـــــة  ــــالـــ ـــ قـ ْع مــــــــَ   يامســــــــْ
  

ريَةٍ   61 ــــْري َذخــــــــــِ ــــ ــــن خــ ـــــ ــــديـ ـــ ـــ ــــــى َوال قــــ ــــــــــُّ ــــــت ـــ   إّن الـ
  

رْ    ــــــادَّخــــــــــــــــــِ ـــــ ـــ ـــ ّل زاٍد فـ ــــَزّودِ  َوأجــــــــــــــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ   َوتــ
  

ه  62 بـــــــِ حـــــــْ يب َوصـــــــــــــــــــــَ ْدي الـــــــنـــــــّ ـــــى هــــــــَ لــ ْم عـــــــَ   َوأقـــــــِ
  

دِ    عــــــــــَ ِل َتســـــــــــــــــــــــــْ ـــؤمــــــــــَّ ــــــ ــــْري املـ ـــ َي اخلـــ غــــــــــِ َ  َ  
  

دى  63 ِن اهلـــــــــُ ــــن عـــــــــَ ـــ اِدريــ َت الصـــــــــــــــــــــــَّ   َوإذا َرأيـــــــــْ
  

ــــــأْورِدِ    ــــــاب فــ ــــــتــ ـــــكــ لـــ ِك  َمســــــــــــــــــــــُّ ِن الــــــــتــــــــَّ   َوعــــــــَ
  

وا  64 فــــــُ وا َوتــــــَعســــــــــــــــــــَّ فــــــُ ــــفــــــْلســــــــــــــــــــَ ـــَن تــ ــــِذيـــ   َودَِع الــــ
  

ـــدِ    ة وابـــــــعـــــ ـــــمــــــــَ يــ ـــــذمـــــــِ ــــم الـــ ــــهـــ لـــــــومـــ   َواْرفـــــــض عـــــــُ
  

ـــــهم  65 ـــــ ــــ ــــــاِليسـ اطــ طــــــــَ اِطَري أْرســـــــــــــــَ   َواهجْر أســــــــــــــــــــــَ
  

ــــدِ    ـــ ــــــتـــ ــــقــــ ـــ ن يـــ ــــرآن ممــــــــــّ ـــــــقــــــ لـــ ـــــَت  نـــــ   يإن كــــــــــُ
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ا  66 ــــل مــــــــَ ة مــــثــــ ة َوالــــطــــبــــيــــعــــــــَ ـــــريــــعــــــــَ ـــ ـــ ـــ َس الشــــ   لــــيــــْ
  

دِ    ِد الــطـّـريــق األْقصــــــــــــــــــــــَ تــّحــــــــِ ــــمــُ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ وا ب مــُ   زعــَ
  

دٍ   67 تــــــــَ هــــْ ــــمــــُ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ اة ل ــــجــــــــَ ــــج الــــن ــــــذه  ل هــ   بــــــــَ
  

ــــدِ    ـــــمـــلـــحــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــَذا اهلـــالك لــــ ــــــك كـــ ـــًدا َوتـــلــ ـــ   أبــ
  

ــــــــََّ   68 ــــِإ اِح فــــ حــــــــَ نــــن الصــــــــــــــــــِّ لســــــــــــــــــُّ ـــك  ـــ لــــيــ   اَوعــــَ
  

ــــدِ    ـــ ـــ ــــ ـــــ ا ترشـ ْدهــــــَ ة فــــــاْعَتمــــــِ ــــريعــــــَ ـــ ـــ ـــ ل الشــ   أصــــــــــــــــــــْ
  

ا  69 ــــــــَّ ـــــإ ول فـــ ــــث الــــــــرَّســــــــــــــــــــــُ اِديــــ ــــظ أحــــــــَ فــــ   َواحــــــــْ
  

ــــع   ـــ ــــهــــــــا اَألول ـــ ــــــت ْروي روايـ دِ  تــــــــُ ن الصــــــــــــــــــــــَّ   يمـــــــِ
  

ا  70 ــبـــــــً ال لــِي طــــــــَ اج األْرِض مــثــْ ْك فــجــــــــَ ــــــلــــــــُ ـــــ ـــ   َواســ
  

ــــدِ    نــــ خ ُمســــــــــــــــــْ ـــــيــــْ ـــــ ـــ ـــ ّل شــ ا كــــــــُ يــــهــــــــَ ِد فــــِ عــــــــْ ــــُ   لــــبـ
  

ا  71 هــــــــَ اجــــَ َيتَّ فــــجــــــــَ لــــَ رِحــــْ ــــــُت بــــِ كــ لــــَ ـــــْد ســــــــــــــــــَ   فــــلــــقـــ
  

تــــــــْ    ْنيَ مــــــــُ ــــــــَ ا ب دِ مــــــــَ جــــــــِ نــــــــْ ٍة أو مــــــــُ ْزمــــــــَ ِم عــــــــَ   هــــــــِ
  

ِيت   72 ّ رْت مهــــــــِ ــــث أجــــــــْ ـــ ـــــــيـ ْرً حـ ا َوغــــــــَ ــــْرقــــــــً ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   شـــ
  

ـــــردِ    ـــــ ـــــه أجـ ـــ ــــــريـــ ُت جـــــ لِّ أوٍب ُرمـــــــــــْ   يف كـــــــــــُ
  

دٍ   73 ُلوك ُمبَـعـــــــَّ ب الســـــــــــــــُّ عـــــــْ ـــــك صـــــــــــــــَ لــ   يف َمســـــــــــــــْ
  

د   بـــــــــَّ ــــعـــــــــَ ـــ ٍك مبــ ــــــالـــــــــِ ـــــ ــــ ـــــ ــــــطُّ ِلســــ ـــ ــــان ق ـــ ا كــ   مـــــــــَ
  

ــــشٍ  74 رَّاكــــ ن مــــــــَ َذاَك مــــــــِ ُت بــــــــِ عــــــــْ طــــــــَ ىتَّ قــــــــَ   حــــــــَ
  

ْدفــــــــَ    ر الــــفــــــــَ هــــْ ور ظــــَ ابــــُ ْيســــــــــــــــــــــَ نـــــَ ًدا لــــِ   دِ َقصــــــــــــــــــــــْ
  

ا َوىفَ   75 وخــــــي مــــــــَ ــــــيــــــُ ـــ ــــ ـــــ ُت َوِيف شــ عــــــــْ ىتَّ َرجــــــَ   حــــــَ
 

دَّدِ    عـــــــــَ ــــني مـــــــــُ ـــ ئــ ن مـــــــــِ تٍّ مـــــــــِ ــــــاء ســـــــــــــــــــــــِ ــــُزهـــ ـــ   بــ
  

ا  76 وهلـــــــَ ـــــِث ُأصـــــــــــــــُ ــــِديــ ب احلـــ ــــُت ِمن ُكتـــــــُ   َوَملكـــ
  

دِ    ــــوجــــــــَ ا ْمل تــــ ــــهــــــــَ ــــلــــ ثــــ ـــــداٍت مــــــــِ ــــــنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن ُمسـ   مـــ
  

ًدا  77 مــــــــُّ عـــــــَ ـــــــَ ُت تـ يــــــــْ ـــــــَ ثـ ا جـــــــَ ـــي مــــــــَ ـــ ر إهلـ فـــــــِ ــــــاغـــــــْ   فــ
  

دِ    ـــلـــــــــــَ ـــ ـــ اب األمــ ــــــبـــــــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــان الشــ ـــــ عـ م َريـــــــــــْ َّ   أ
  

اَم   78 فـــــظ ِذمــــــــَ يَواحـــــْ لـــــِ َوصـــــــــــــــــــُّ ـــــَ لـــــي َوتـ ـــَوســـــــــــــــــــُّ   تــ
  

دِ    ِع أمحــــــــَ فــَّ ـــُمشــــــــــــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ لـــ ــــــك  ــــــفــعـِـي لــ ـــــ ـــ   وتشــ
  

ـــــي  79 ـــ ـــ رُّمـــ ارِه َوحتــــــــــــــََ ــــــجــــــــــــــَ ــــــ نــ زي لــــــــــــــِ يــــــــــــــُ   َوحتــــــــــــــََ
  

دِ    أكــــــــــــــَّ ـــــتـــــــــــــــَ ـــ ــــ ِه املـــ امـــــــــــــــِ ارِه َوِذمـــــــــــــــَ ــــِذمـــــــــــــــَ ـــ ـــ ـــ   بــ
  

ا  80 ــــهــــــــــَ لــــــ ة كــــــــــُ ـــــَربِيــــــــــّ َري الـــــ َ خــــــــــَ ــــك  ـــ ــــــيـــ لــــ   َوعــــــــــَ
  

ـــرتَدِّدِ    ـــــ ـــ ب املــ ــــــيـــــــــــــّ ـــــ ـــــطــ ــــ الم الــــ   أرُج الســـــــــــــــــــــــــــَّ
  

وَّف  81 فــــــــَ ــــــم مــــــــُ يــ عــــــــِ ـــــنــــــــَّ لـــ ــــى  مــــ عــــــــْ ــــــــُ   يف َرْوِض نـ
  

ــــــل   يــــ دِ  َوأثــــــــــِ يــــــــــَّ اِر ُمشــــــــــــــــــــــــَ ــــخــــــــــَ ـــ فـــ لــــــــــْ ٍد    جمــــــــــَْ
  

 

  آخر قصيدة أيب اخلطاب ابن دحية رمحه هللا

ِ وسالم َعلى عباده الذين اصطفى   واحلَْمُد ِ
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