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 أبو الفتح البستي: حياته وشعره

 للأستاذ ياسين محمد الفاخوري  
 )سوريــة(

 

  1891 ووو حا  وووا  حياسوووش لهوووكتا"  شسووواا  هوووتسش  تت تأ"أبووول تح وووست تحب وووس   
ح يلت وش   حل شسلت محم  مت   تحخلح   يض  بين  فسين  تت ة  ن تحهوا ت لسحيييوا  

 حل يلتن. لملحيا  

 ووسقت أ أش ووت موون مووا س  عوو حة  وون  عووت سشلوو  تحمفحوو  فوو   تت ووسش تحسوو  ت
  ل ووون تحهوووا ت  فووو شت ملحووو ا لأ بيوووا   ل يافيوووا   لت سعوووا يا   لتجسما يوووا   تحهوووا ت  يا ووويا  

لهيلخش ل يافسش لم هبوش لرتتها تح ي يوة  لف وت  ه سوش بتجواه  عوتا ح وا سعولتا 
 حيش.إباح علص تحس    ت  ليها ف  سأشي  ما سلعه  تحخاص  م سكي ا  

فح   ن ع ت اأ تحها ت لعهسش تحخاعوة مور تجواه  عوتا  شما سح ث تحم
شوووأب  تح يوووا تحعوووكللش   لتحهوووتي  أبووو  جك وووت تحكلووول   لأبووو   وووك   لأبووو    وووت 
تحهوووتليين  لأبووو  تحيا ووو  تح وووجب   لمحمووول  تبووون  وووبشسشين  ل يتهوووا. لت سيوووه بكووو ها 

ألت    ل  بوش  لسحو ث   وش شاسبوا    ل شوت تحموف تتأ تحكاموة أفسح ث  ون تحب وس  أ يبوا  
 حش شلماأ تت كة.

لأن تحب ووس  هوووا ت فيوو  سحووو ث تحشاسوووا   ووش مووون هووو ا تح احيووة فووو شت أ وووتت  
 خاعا   هكتا  لأفت  ح ل يسش تحههيتة ف  تححشمة )بيا ة تحمته ف    ياا  يعان( ح ي ا  

ل وووتل  ليهوووا بمهح ووواأ  ي يوووة  لسحووو ث  ووون  يل هوووا   ن فيوووش أفشاتهوووا لمكا يهوووابوووي  
 و حا.  و  حو   عي ة تحت    فو  ت واه  لحوة تأت ة بي ها لبين لت سهى بميا  لتهسهاتها

ل وووون أ ووووللبش   ن يسحوووو ث  وووون مكووووا   أبوووو  تح ووووست تحب ووووس  لأخيلسووووشيووو ا تحمفحوووو  أ
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ج وواا حلأح ا ووش ل وون  ه سووش باحج وواا للحكووش بووش  لي  جووا فاحب ووس   وو  أحوو  ب وون ت
 ي وش  ون للفق ف  ت سختتل علتا لأهشاحش  لح ت في  فعه تحمفحو  فو  حفيش لبتع 

 ووت تحوو   أح  ووش تحب ووس  فوويمن لأم لسووش فوو  هووكت تحب ووس    وو  فوو  تأ لت ووش أتحج وواا ل 
  اعتلا أل جافت بك ا من تحهكتته تح ين تسبكلت  هجش ل تييسش ف  تحج اا.

 حى تحح يث  ن  يلتن تحب س  ف شت أ ش ت سم  ف  سحييوقلت سيه تحشاسا أخيتت  إ
 ة  وابية  شموا من جامكة بت  سلن لم بل ختى تح يلتن  لى   خة من ت سا بله لأ

  لحش ش ح  يسيي  بها عه  لأ ش تسخ    خة ت سا بله أ   ا تحمخسل ة  ت ف  شسا تأ
 .ساما   سيي ت  

  لشا وأ  تت وسش حي   تا تحمفح  تحها ت لجلى ح ا هكتا لأ هت  يلت وش محييوا  
سحيييوووش حلووو يلتن  ". فووواحمفح   ووو  أخوووه فووو   لحشووون "ي سكووو   تحح ووو اه  تموووا  تت كوووة حيوووا  

  سوويت حووشا  لحكووه  ووبا مووا أخووه بووش فوو  سحيييووش  عووت تحل ووأ تحوو   أبأهووياه  ووأ شته
فاح تت ة لسحييق هكت تحها ت لجمر ملحق هكتا  شوه  حوك شوان ت واحة ح يوه  تجوة 

 شان ألحى خ لتأ تحمفح  تحمحيق ف  ه ت تحمي تن. تحماج سيت  لحكه  حك أيضا  

لتن مهح ووواأ ي بووو  مووون  شتهوووا  حكلهوووا   ووواه م ووواحكس  حلووو يل ووو  لجووو أ فووو  أ
 س ا   تحمحيق ف   بكسش تح ا ية حل يلتن.

ً:ًتخريجًالشعرأولًا
 من شعر البستي لم يستوف المحقق تخريجه كبيرا   ن قسما  إ

 .261 -1/262والكشكول  5ح 222ص 

 .181لتحسم يه لتحمحاضتة  3ح 115

 .4/319تحبيأ تحخاما ف  تحيسيمة  1ح 112

 .191ح تحكلل  حل شاش  لم سا 1ح 119



 153 

 .123تحبيسان ف  سح ة تحلبتته  1ح 131

 .1/453لمترة تحج ان  1ح 132

 .1/141بتتت لتبير تأ 1/314 تآل تالبهت  4ح 132

 .7/151 يت لشامه تبن تأ 1ح 138

 .195ل تت تحخعا ص  1/41لأح  باه  1/117 تآل تالبهت  1ح 141

 .181لتحسم يه لتحمحاضتة  1ح 141

 .1/171 تآل تالبهت  1ح 141

 .1/141لتحشهشله  2ح 147

 لتح ووا   فيوو  فوو  تحسم يووه لتحمحاضووتة  4/334تحبيسووان فوو  تحيسيمووة  5تح وو ت  154
 .3/115تا ل هاية تأ 117

 .4/318لتحيسيمة  1ح 115

 1/451 تآل تالبهووووووووت  118لتحسم يووووووووه لتحمحاضووووووووتة  4/333لتحيسيمووووووووة  4ح 121
 .1/152لتحشهشله 

 لت  تحبيسان لبي هما  احث  يت  ف  تح ا أ. 1/112 تفاه لحما ة تح 7ح 121

 .35 ا لخبت ة تأ 147ل عتة تح ا ت  1ح 121

 .4/312لتحيسيمة  3ح 121

 .144لتحسم يه لتحمحاضتة  4ح 121

 .1/119لتحشهشله  124

 .1/131لتحشهشله  4ح 122
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 .1/312لتحشهشله  4ح 129

 .1/19لهتح مياماأ تححتيت  حلهتيه   2ح 171

مور بيسوين رخوتين  ويت تن فو   1/418لتحبيسان تح ا   لتحتتبر فو  تحيسيموة  4ح 173
 .1/25تا تح ا أ  لتحتتبر في  ف   هاية تأ

. لتحشهشله 1/453لمترة تحج ان  1/497لسسمة تحمخسعت يبن تحلت    9ح 123
 .1/321لمكاه  تحس عيص  1/141

 .1/541بتتت لتح احث ف  تبير تأ 2ح 122

 .113يجاب   تإل جاب لتإلله لتح ا   فلتحبيسان تأ 1/352حشهشله لت 1ح 175

 .3/112له لتحتتبر في  ف  تحمكاه  تحبيسان تأ 5ح 175

 .3/772 تآل تالتح احث في  ف  بهت  2ح 179

 .4/314ليسيمة تح هت  4ح 178

 .1/192 تآل تالبهت  3ح 191

 .127تحبيأ تح ا   ف  تحسم يه لتحمحاضتة  5ح 191

 .4/313ليسيمة تح هت  5ح 191

 .3/971 تآل تالبهت  1ح 194

 .11/127ل هاية تأتا  4/1191 تآل تالبهت  3ح 195

 م  لبان أب   هه تح يل . 1/114لهما ف  حما ة تح تفاه  5ح 199

 .1/94لهتح تحمياماأ  1ح 181

 .3/142لمكاه  تحس عيص  5ح 183
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لمكاهوووووووو   181محاضووووووووتة لتحسم يووووووووه لتح 4/315لتحبيسووووووووان فوووووووو  تحيسيمووووووووة  3ح 185
  لتححاهية تح ا ية فو  تحعو حة حهو ين تحبيسوين 118-3/119تحس عيص 

 ي ح ابييهما.

 1/453لمووووترة تحج ووووان  1/73لهووووتح تحمياموووواأ  4/5ل بيوووواأ تح ووووبش   1ح 189
 .13 ا لخبت ة تأ 1/318  في  ف  تحكم ة لتح ا 

 ح  أج  تحبيسين ف  سح ة تحلبتته تحم بلع. 5ح 189

أبووو  تح وووست  1/191له لتح احوووث فووو  هوووتح تحميامووواأ  وووا تحبيسوووان تأل  3ح 3-1
 تحب س .

 .1/178لهتح تحمياماأ  1/189تحبيسان )أبلك شتي ( ف  حما ة تح تفاه  311

 تآل تالبهوووووووت  319-4/317لتحبيسوووووووان تح وووووووا   لتح احوووووووث فووووووو  تحيسيموووووووة  4ح 314
1/172. 

 .31 ا تألخبت ة  7/81تحبيأ تح ا   في  ف   هاية تأتا  4ح 315

 .429    تحخعا ص ف   5ل 4ل 1بياأ لتأ 3ح 312

 .1/138 تآل تالهما ف  بهت  1ح 317

 193لتحسم يووووه لتحمحاضووووتة  4/313تحبيسووووان )ي يقت ووووك أ  وووو ( فوووو  تحيسيمووووة  317
تحسم يوووووووه لتح وووووووا   فيووووووو  )أ وووووووا شووووووواحلت ( فووووووو    3/119لمكاهووووووو  تحس عووووووويص 

 .3/115تا ل هاية تأ 117لتحمحاضتة 

 حمحيق بين ه ين تحبيسين لتحبيسين تح ابيين فجكلهما لتح ة.ل   خل  ت

 .4/148لتحبيسان ف  تحيسيمة  1ح 318

 .1/72له لتح ا   ف  تحشهشله تأ –بياأ )ييلحلن ماحك( تأ 318
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 .4/334بياأ )يا من يفمه( ف  تحيسيمة تأ 311

 .4/311 ت     تح اا( ف  تحيسيمة تحبيسان )إ 311

 .3/111ث ف  مكاه  تحس عيص تحبيأ تح اح 1ح 313

 تحيعي ة تح ل ية: 313

معووووا ت   يوووو ة  149 شووووت تحمحيووووق فوووو  حاهووووية تحعوووو حة لفوووو   تت ووووسش ص
)لت أ  :بياأ تحلتت ة ف    ت تح       ما  واهحليعي ة  ل   أخ أ ف   شت     تأ

ل وو   أبياسهووا فوو    تبكووة لأتبكوولن بيسووا  أ  لت  فوو    ووت تحوو      إ( وو ت ت  وو   هووت بيسووا  
لت  م ها س كة ل ه لن  312-1/314  لف  تحشهشله ح يلتن س كة لخم لن بيسا  ت

  3/143فوو  تحمكاهوو   33  لتحبيووأ 3/111فوو  مكاهوو  تحس عوويص  3  لتحبيووأ بيسووا  
  4/834 تآل تالبهووت  193لتحسم يووه لتحمحاضووتة  4/313فوو  تحيسيمووة  41لتحبيووأ 

 - بيووة ببيووتلأ بكووة تأفوو  مجمل ووة  عووا   )تحم بيسووا   21ل وو  تليووأ تحيعووي ة فوو  
 .31 -19( ص1312

 .1/117ل 1/121لتحشهشله  1/185 تآل تالبهت  1ح 318

  1/319لتحكموو ة  1/417 تآل تالتحبيووأ تح ووا   فيوو  حلب ووس  فوو  بهووت  2ح 311
 امة بن ف  تحب ير أ به  بل  لتح ا   أيضا   11 ا لهل ف  خبت ة تأ

 مر بيسين رختين  يت تن ف  تح ا أ. 34م ي  

 .35 امة بن م ي  ر ف   ي  تحهكت ألتحب ي 1ح 313

 ه ت ما ت س تشأ سختيجش  لى أعه تح يلتن أما تحملحق:

-2ي  9-7-2-5: ل ووووور خ ووووووأ فووووو  سووووووت ي  هووووولتم  تحمي كوووووواأ فهوووووو  334ص
 ل أ سبت فيما يل  أت ا  تحمي كاأ:. 7-9-8

 .1/371لمكاه  تحس عيص  - 1
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 .1/441 تآل تالبهت  - 2

 .94ل تت تحخعا ص  3/115ل هاية تأتا  1/314 اتآل تلبهت  -14

 .4/2 ل بياأ تح بش  -12

 .3/772 تآل تالبهت  -19

 .1/147بياأ حلب س  ف  هتح تحمياماأ لتأ -18

 .1/11لتحشهشله  -14

ل وو  أفووا    ل( 14بيسووان  يلهمووا تحمحيووق  وون سح ووة تحوولبتته تحمخ وول  )لت ووة  -39
بو  به مون  عوي ة أ هما جحلب س  لأأن تحبيسين حي ا  124محييا تحسح ة ص

أل ) 3/311 وووكي  تحت ووومس  فووو  تحعووواحا لأن تحيعوووي ة شاملوووة فووو  تحيسيموووة 
 .1/314 باه بكة تحس  ت سم أ  ليها( لمكج  تأح ا تح  3/317

 .111 جاب لتإليجاب لتإل -381

 حمي كة ف  تحيسيمة متسين.ت  لت أ إ أيضا   1/131لتحيسيمة  - 41

 أبياأ  ست  ف  تح ا أ. 4لتحمي كة فيش   149محاضتة لتحسم يه لتح - 51

لهما ف  م ح تحلبيت   به  بل 24له لتح احث ف  سح ة تحلبتته لتحبيسان تأ – 51
 أب   عت تحكسب .

 .1/314 تآل تالبهت  – 29

 .193لتحسم يه لتحمحاضتة  4/834 تآل تالتح ا   في  ف  بهت  – 75

 .3/124لتحيسيمة  – 92

 .49  ل تت ا تحس بيهاأ 4/841 تآل تالبهت  – 99
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 .181لتحسم يه لتحمحاضتة  -113

 .1/75لهتح تحمياماأ  -111

 به  بل. 4/834 تآل تالهما ف  بهت  -114

 1/314 تآل تالتح ا   في  ف  بهت   1/497لتحبيسان ف  سسمة تحمخسعت  -117
 .117لتحسم يه لتحمحاضتة 

 .3/112لمكاه  تحس عيص  -119

 .1/311اه  تحس عيص لمك -118

 .191لم ساح تحكلل   -137

 .319ل تت تحخعا ص  -145

ً:ًاختالفًالروايةثانياًا

تتهوا أعوت لأجول  ت  ما تخستأ من تحتلتياأ موا ش وأ أ: ل 113 اه تحمحيق ص
حووى  يتهووا إهوواتة فش ووأ أ بسهووا فو   ووص تحوو يلتن موور تإللأش وت م ا ووبة ح ووياق تحمك ووى 

مون  خوتى فو  تحهوام  أ  وه  و  ت  ى تحتلتيواأ تأإحوهواتسش إف  تحهلتم . لحش وش مور 
 تحتلتياأ شان ييسضيش تحسحييق أن ي شتها  أ شت م ها ما لج سش:

 فأية ب ه لأية  بشا ش ب ه  شا ش. –ف  تحيسيمة  1ا 118ص

 خلت ش.تخلت ك ب ه ت –ف  تحيسيمة لتحمكاه   7ا 111

  ل خ  ة ب ه خ ت ة. -ف  تحشهشله 2ح 111

 جس به .ب ه فا فا سبحه  –ه ف  تحشهشل  7ح 111

 لبت ها. –ف  تحيسيمة  1ح 113
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 فلن  تححجى ب ه حجى. ه لحن ب –تا ف   هاية تأ 1ح 114

حساح  فه    ب ه فا     فليمسحن ب ه لحيمسحن  لتحبيأ تفا –ف  تحيسيمة  4ح 114
 خاه.ب ه فما  تحلفا ب ه تإل

 لتحختا ب ه لتححتا. –ف  تحمكاه   4ح 115

 من تح تت ة  تأ ب . 111لتلى ص مأ ب   3ح 112

  واا يكول  حو ( لي يوه تحوت    لتلتية تحه تة ف  تحيسيمة )فيا جب   مهوه   4ح 119
 ( حلبيأ تحساح .4)

 خيوتت   –فيوش  -فكلل    لتح ا   ت سه ى لعاي   –له ف  تحيسيمة تحبيأ تأ 1ح 131
 ف   تت سش. 114فكلل   ص - ل   تلى تحمحيق ب ه حيا  

   ا   ب ه بيا  . –ف  تحيسيمة  1ح 133

 لتت  . –ف   تت سش  114تلى )تمام ( لتلى تحمحيق ص 8ا 133

 لبه ب ه  يث. –ف  تحيسيمة لتحمكاه   4ا 134

 من ما  لمن رأ. – لتلتية مترة تحج اأ أيضا   1ح 132

فووووه سكوووو   – لتلتيووووة تبوووون خلشووووان لتحب تيووووة لتح هايووووة لمووووترة تحج ووووان أيضووووا   3ح 132
فووه  –  لفو  تحيسيمووة فووه سكيو ن  وولي   –يجوواب لفوو  تإل جواب لتإلث. ححو ي

 .سكي ن ح ي ا  

 ح  عاحا. –لف  تحيسيمة  9ح 132

 أن فاح   ب ست تحهمبة. –تا تلتية  هاية تأ 11ا 137
 ح ي   تل  ب ه ب ير سحأ. –ح ي  ضمن  لف  تحمكاه   –ف  تحيسيمة  4ح 137

 خيت يحضت ب ه يخضت.تحبيأ تأ 139
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 سح   ب ه سشت . –ف  تحيسيمة  1ا 138

يا أيها تح ا ه  –له تلتية تحشامه يبن تأ يت لتحب تية لتح هاية حله ت تأ 3ح 138
  ن م هب .

 تححق ب ه تحك ه. –ف  تحب تية لتح هاية  4ح 138

فو   111لتلى تحمحيوق تحبيوأ ص  سج  ب ه يج  –ف  تحيسيمة لأح  با  3ح 141
 تحخعا ص. تت سش  لتحل لت  ف   تت 

 أف   بكك تحمش ل  باحه  تتحة
 بتتح ل للش به ه من تحمبح

تا ب ه أ  يسش تحمبح  لف   هاية تأ أ  يأ  حك –ف  تحب تية لتح هاية  4ح 141
 يك ى ب ه سك  . –لمكاه  تحس عيص 

 تححمى شما  شت تحمحيق ف  تححاهية. –تححجى باحجي  ي  –ف  تحيسيمة  4ح 141

 هس أ. - 114ف   تت سش صلتلى تحمحيق   هج أ –تلى  7ا 144

خيت من تحمي كوة ى س أه ب ه تحق   س ه. لتحبيأ تأتحق  –ف  تحمكاه   3ح 144
فوو  تحس ليووث بوو ه باحس ليووث  فوو  تحستبيوور بوو ه  –فوو  تحيسيمووة لتحمكاهوو  فيووش 

 باحستبير.

 باح اه. سحس   تحس ا ت   –ف  تحيسيمة  5ح 144

فان بو ه لتن   ون  يوت تح و ي  بو ه مون  –فيش خيت ف  تحشهشله تحبيأ تأ   147
  يت تح  ت .

 يا  ت تح  . – لتلتية تحيسيمة أيضا   4ح 149

 لتلض ا. – لتلتية تحيسيمة لتحمكاه  أيضا   1ح 151
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 .حى تحكعتإ – 81حى تح هت ل   تلى ف   تت سش صإ –تلى  5ح 151

حبيسوووين فووو  ل ووو  أ وووا  تحمحيوووق هووو ين ت  س ووويه بووو ه ي ووولن –فووو  تحيسيموووة  2ا 151
 .345ملحق تح يلتن ص

 :تالتلتية تحبيأ ف   هاية تأ 7ا 154

 لحو  أسخ  يو ت  ت مت ب  يلموا  إ
 فما  تك من  مت  لح  أ س    لما  

 –سلكوون بوو ه سهووس   لتحبيووأ تحسوواح  فوو  تحيسيمووة فيووش  – فوو  تحيسيمووة أيضووا   1ح 155
 تح اا ب ه تحخلق.

لتلى تحمحيوق فو   تت وسش   ا لسوة س موتي –خيت فو  تحيسيموة فيوش تحبيأ تأ 1ح 155
 لي ي سيي  تحبيأ بلجل  تحلتل.  به لتل  بلها  -يا لسش – 112ص

 .ن تحس  شتتن تح  يش ب ه  –ف  تحمكاه   1ح 159

 تح شت. 111تحهشت لتلى تحمحيق ص 9ا 159

مبس و   –موة لتحمكاهو  ييهوبش بو ه أهوبش  لفو  تحيس – تلتية تحيسيمة أيضوا    1ح 158
 .بس ما  ب ه م

 مك اا ب ه مك اك. –ي ش  لفيها لف  تحمكاه  من أ – لف  تحيسيمة أيضا   1ح 121

 يفسمن ب ه سفسمن. –ف  حما ة تح تفاه  1ا 121

  لأ بووأ تحيوواه فوو  ألتختهووا جميكووا   91بيوواأ فوو   تت ووسش تلى تحمحيووق تأ 1ح 121
موووا فووو   عوووتة أ ا فيوووش بهووو ه بووو ه ح ووو    لتحبيوووأ تأله فووو  خبت وووة تأ

 ح ا ت في  تلى حهيب .ت

 تلتية تحيسيمة حلبيسين: 1ح 121
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 ح وووووووووا مكووووووووون  وووووووووم  عووووووووولسش
     ووووووووووواه فوووووووووووأبى عووووووووووولسشتت
 

 أبوووووووو ع فوووووووو  تحيووووووووبت أبووووووووابيتا
 فووووووووووووأبى بيووووووووووووتا   ضووووووووووووتبا  تلت 
 

 .تحكلياه ب ه تحقاياأ –ف  تحمكاه  لتحشهشله  3ا 124

 .حى مسى ب ه حسى مسىإ –ف  تحشهشله  4ا 124

  ت عحبأ.إ –له تلتية تحشهشله ف  تحبيأ تأ 4ح 122

  ت ما  خلأ أ مى.إلت خه  – لف  تحشهشله أيضا   5ح 122

 .فشا أ ب ه فأضحأ –بتتت فأ  ى  لف  تبير تأ –لف  تحيسيمة  4ح 127

 لأشت . –لف  تحشهشله  5ح 129

 ل  ك. –لف  تحشهشله  2ح 129

 ح  ح ن ب ه ب   ت . –ف  تحيسيمة  1ح 171

 ق  ب ه تحم افا يبق .تحم افت مب –لف  تحيسيمة  1ح 171

 حلكماه. - 27لتلى ف   تت سش ص  حللبتته –له تلى ف  تحبيأ تأ 4ح 171

تتسحاحوووووك بووووو ه تحستحوووووه  لفووووو  هوووووتح  –فووووو  هوووووتح تحميامووووواأ لتحمكاهووووو   1ل 173
فوووووواآلن  –لتحهوووووو ت تح ووووووا   فوووووو  تحيسيمووووووة   موووووو ة بوووووو ه مووووووتة –تحمياموووووواأ 

  فووووواآلن مووووون خووووول  –تا حووووو ت تتسحاحوووووك أجوووووبع. لفووووو   هايوووووة تأ مووووون
 تتسحاحك أجبع.

له فوو  تحيسيمووة لتبوون خلشووان لسسمووة تحمخسعووت لمووترة تحج ووان لمكاهوو  تأتحبيووأ  174
 لأ ى. –تحس عيص فيش 

 حى ما ب ه  هيأ بما.إ فكأ  –ف  حما ة تح تفاه  7ح 179
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  بوو ه خا  ووا   أ  ووا بوو ه أ جووب  جا بووا   –فوو  تحيسيمووة لمكاهوو  تحس عوويص  9ح 179
   حأ ب ه  بحأ. –ه ت ب ه  تك  لف  تحيسيمة 

موووووة لمكاهوووووو  يأبحوووووأ بووووو ه حووووو فأ  لفووووو  تحيس –لفووووو  حما وووووة تح تفووووواه  1ح 178
 يضا  ب ه سضا . –تحس عيص 

ي سقب ن ب ه ي سكسبن  لتحبيأ تح ا   فيش  –له فيش ف  تحيسيمة تحبيأ تأ 4ح 178
  لبأ ب ه فليأ.

  ه ب ه  ب  لتحخليه ب ه تحع  . –ف  تحيسيمة  2ح 191

 مكاه :تحبيأ ف  تحيسيمة لتحتلتية  3ح 191

 خ  تحلوش لت لوا هو ى  ي وش
 

 لبكووووووو هما فا لوووووووا تح ل ووووووو ة
 

 .ح ه يقتك  ل  تضلت –له ف  تحيسيمة لتحمكاه  تلتية تحه ت تأ 4ح 193

 يكي ل ها ب ه يكيبل ها. –ف  تحيسيمة  5ح 193

 تا شتلتية تحيسيمة لتحسم يه.لتلتية  هاية تأ 4ح 195
 لشه ب ه فشه ف  أله تحبيأ. -ملتفق  لف  تحيسيمة – يضا  لف  تحمكاه  أ 7ح 195

     . -115تلح   لتلتها تحمحيق ف   تت سش ص –تلى  5ا 192

 ووووولي بووووو ه  وووووه  أ لوووووأ ت وووووما   ي بووووو ه ل ع  –فووووو  حما وووووة تح تفووووواه  5ح 199
 ي ما   ي.

 تك بوو ه أهووكلأ  بوواحهلى بوو ه بوواحجلى  أ هووكلأ –فوو  حما ووة تح تفوواه  1ح 198
  .ب ه فات 
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 تح عووت باحعووا  تحمهملووة  لفوو  تحبيووأ تح ووا   تح حووه أبوو  –فوو  تحيسيمووة  5ح 181
 ب ه تح خه لباحكشا.

 .ت ي ت   –لف  هتح تحمياماأ  ي ه ه ي ا   تخيا   –ف  تحمكاه   1ح 181

لتحبيأ تح ا   فيها   تبىألفى ب  ب ه    أ –ف  تحيسيمة فيش  تألهتحبيأ  3ح 181
  لل  باحكين تحمهملة ب ه  لل .فيلأ ب ه     لأ  ل  –فيش 

لفوو  تحيسيمووة سياتبووش بوو ه   لت  ووت بوو ه لت يوو   بهووا بوو ه بووش –فوو  تحمكاهوو   4ح 185
 سيا بش.

 هب أ همش  لتلتية تحبيأ     تح بش : –لف  مترة تحج ان  3ح 189

 حيكملوووووش يلموووووا    ت بوووووتى  لموووووا  إ
 

 سيوووله هوووب  ووو تة تحوووتلع  املوووش
 

    ت تح    لتحكم ة لهتح تحمياماأ لتح بش  ت  لى تيق  فأ  –لتلتية  4ح 189
 لتحمكاه .

 – 119تلى تحمحيق تحه ت تح ا   ف   تت سش ص 7ح 189

 فما ح  يشن   ه فا ا ب ت   لل. 

 تح شتة ب ه تححيتة. –ف  تحيسيمة  2ص 188

مهووووى بووو ه  ووووكى  لتحبيووووأ تح ووووا   فوووو   –فوووو  تحيسيمووووة فيووووش  تألهتحبيوووأ  1ح 311
يووو  بووو ه فموووا أ  وووك  لفووو  تحمكاهووو  فيوووش ب وووافر بووو ه فشووو  أ  –تحيسيموووة فيوووش 

 ب افك .

 تحبيأ تح احث من تحمي كة: 1/191تلى تحهتيه  ف  هتح تحمياماأ  3ح 311

 ملته من ل أ  ا با س ا  تأ
 ملته من ل أ حا لت سحا  تأ
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 ب اه.تأهلته ب ه تأ –لف  تحيسيمة 

فوووووووو   تت ووووووووسش م وووووووواماس   لتلى تحمحيووووووووق  –تلى فوووووووو  تحبيووووووووأ تح ووووووووا    3ح 311
 م ا اس . – 115ص

 ه أ ب ه أت أ. – 117تحبيأ تح ا    تلى تحمحيق ف   تت سش ص 5ح 311

  موو تا بووه جوولت  ليووش بوو ه  ليووش بووه ضووي   ليووش –فوو  حما ووة تح تفوواه  2ح 311
فوه ضوي  بو ه بوه ضوي   يي موش تحقوي  بو ه أ و ى  –لف  هوتح تحميامواأ 

 من تحقي .

 .يسيمةلتلتية تحمكاه  شاح 2ل  5ح 313

 ف بك . –ف  تحيسيمة فيش  تأخيتتحبيأ  4ح 314

 .ف بع ب ه ف تغ –  م  ب ه  هم  لتحبيأ تحساح  فيش  –ف  تحيسيمة  2ح 315

  حك ب ه ش ك. –ف  تحقتت  11ا 312

 تضووش  ووت  لحكووه شلمووة  –خا  ووة بوو ه مب جووة  لفيووش  –فوو  تحقووتت  14ا 312
  ت  من  ي  تح بر.

 . ه أهت أ   كل  باحلش ب ه لتحعيل  تي   هتفأ ب –ف  تحقتت  4ح 312

 .ب ه فختت    ختت   –ف  تحشهشله  19ص 318

     تح ميت : تألهتحبيأ  1ح 311

 يا خا   تحج   شو  س وكى حخ مسوش
 

 ت مموووا فيوووش خ وووتتنأس لوووا تحوووتب
 

  شووأن بوو ه ح ووبأ  لهبووأ بوو ه خليووأ –فيووش  تألهفوو  تحيسيمووة  تحبيووأ  3ح 311
 ا  ب ه لفا .ف  –لتحبيأ تح ا   فيش 
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 تححب  ب ه تحج . –ف  تحمكاه   5ا 313

 تحيعي ة تح ل ية )لتحت   حلبيأ(.   - 313

 .من ب ه ف  –ف    ت تح     -  1

   يأ. -أ عت فان ب ه أ  يأ أن  لف  مجمل ة  عا   –    تح بش   -  4

 بع. - ع ب ه بغ  لف  تحشهشله لمجمل ة  عا   –    تح بش  لتح ميت   -  5

 لألع ب ه لتتع. –ف  تحشهشله لمجمل ة  عا    -  2

 ح ى ب ه  لى. –ف    ت تح    لتح ميت  لتحشهشله لمجمل ة  عا    -  8

 تحلش ب ه تح ين. –    تح بش  لتح ميت  لف  تحشهشله  -11

     ب ه  لى. –  ت مي     تح -13

 وووا   مووون م وووش تحهووو ت تح أخ ووأ تحمحيوووق فووو  تلتيوووة تحهووو ت تح وووا   لتلى بووو ي   -15
 لتحعحيت شما لت  ف  تحمتتجر:  تحبيأ تحسا ر  هت

 ل ا  لهل  تيت تحكي  ج ين.

  ن ب َه  لى. –     تح ميت  -17

 أخه ه . - بكه  ب ه  ل ه   لف  تحشهشله –     تح ميت  -19

 ب ه يليه . مجسه ت   –    تح ميت  -18

 تحهتع ب ه تحبتع. –ف  تحشهشله  -11

 ا  ب ه  ا .  -ف  تحشهشله -11

   ان ب ه   مان.إ –من تتفق  لف  تحشهشله  –    تح ميت  -14
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 –فووووه بوووو ه فلوووون  ل  وووو ا لفوووو  تحشهووووشله لمجمل ووووة  عووووا    –  وووو  تحوووو ميت  -12
 ح ان.تإل  ان ب ه تإل

 -  ل  وو  تحوو ميت تألهت  يووب ت  بوو ه يووب تن فوو  تحهوو –فوو  مجمل ووة  عووا    -17
 عه.باحك ه ب ه باأ

   ان ب ه  ضان. –عا   ف  مجمل ة   -18

 سيبلها ب ه س لبها. –ف  مجمل ة  عا    -31

ي  ى ب ه  -أف ان ب ه أ عان  ل    تح ميت  – ف    ت تح    ل    تح ميت  -31
 أحتى ب ه يكتى. -يكتى  تضا ب ه  هى  لف  تحشهشله

 –لتح واا بو ه فاح واا  ل  و  تح وبش   -لف  تحشهوشله     تحهبش  لتح ميت  -31
 تخلتن ب ه أ لتن. –  ا سش  ل    تح ميت خا سش ب ه 

 .حعت ب ه حعتت   –لف  تحشهشله لتحمكاه  لمجمل ة  عا        تح ميت  -33

 ب ه يبلح بش. بش م ي   –ف    ت تح     -34

 سحعيها لأحلتن. – حعيها ب ه س تيها  لتلتية تح ميت س –ف  تحشهشله  -35

 حلتت ا. حهاتبش ب ه –ف    ت تح     -37

 حيان ب ه حبان. –لمجمل ة  عا    –ف    ت تح     -37

 يي  ب ه ف ن  ت سلأ ب ه ت سلى. –أت ا(     تح ميت  ) -39

 لحلس تبيت. –ف    ت تح     -38

 لي ب ه فه. – باأمت ب ه ف  تأمت  ل    تح ميت  –ف  تحيسيمة  -41

تمووق بوو ه  وولب  لتلى  –  يت حلحووت بوو ه حلمووته  ل  وو  تحوو م –فوو    ووت تحوو     -41
 ف يش حلحت تن حييأ   يان. –تحه ت تح ا   
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 من ب ه ف . –ف    ت تح     -43

  بوو ه يووا  ا مووا   يووا  احمووا   –    لتحشهووشله ل  وو  تح ووبش  لتحوو ميت فوو    ووت تحوو  -47
 باح ك  ب ه باحكب. –ل    تح بش  

 و   ل  و   هتن بو  –لأ أ ب ه فأ أ  لف    وت تحو     –ف  مجمل ة  عا    -51
 موووودن بوووو ه  –حوووول  لفوووو    ووووت تحوووو    لتحشهووووشله  –لفوووو  تحشهووووشله  تحوووو ميت 
   هان.

 تحتحا ب ه تحلح . –     تح ميت  -51

  ا  . -تت ق ب ه لتت   ل    تح ميت  –    تح بش   -53

 تي تتت. – تت   لف  مجمل ة  عا   تحل تأ ب ه تإل –    تح بش   -54

مووا  سبوو   بوو ه سبلوو   ل  وو  تحوو ميت  – ش  لتحوو ميت فوو    ووت تحوو    ل  وو  تح ووب -55
 باه هيبك ب ه ما   ت أهيا.

 يسبر ب ه هير. –    تح بش   -52

 يع ها ب ه ييلها. –لف  تحشهشله      تح ميت  -58

 لح    ب ه لخ  . –ف  تحشهشله  1ح 318

  لى هشلين. تألهت تلى ف  تحشهشله تحه  3ح 318

   ن ت ع إفه سكجه ب م 

  حلم  فت ع  إحىه كجسفه 

 س اجبش  شما  شت تحمحيق ف  تححاهية. –ي  –  اجبش   –حيسيمة تف   3ح 311

تحخمت ب ه تحتتح  لتلى ف  تحبيأ  –ف   تت سش  111تلى تحمحيق ص 4ا 311
   ت ب ه  مت. –من تحمي كة  تأخيت
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 ف  تحيسيمة حعتل  ب ه بعتل . 4ح 311

لهو  تلتيوة   ما  هاك ب ه من  هواك – 117تلى تحمحيق ص تأخيتتحبيأ  311
 .تحمكاه  أيضا  

 اتضوواا بموووا ج ووى  اتضووواا  لتلى  –فوو  تحكمووو ة  تألهتلتيووة تحهووو ت  1ا 313
 بما ب ه فيما. – 117تحمحيق ص 

 .تألهب ه  حة ف  تحبيأ  م ة –ف  تحيسيمة  1ح 313

 تلتية تحبيأ ف  تحيسيمة ل    أ امة: 3ح 313

 أهلوش لسللي    تححق تحو   أ ا
 شه سللين إحىلسختل ف  أمت  

 .لي ب ه فه –من تحمي كة ف  تحيسيمة فيش  تأخيتلتحبيأ 

 خ يش ب ه  ي يش شاحيسيمة. –لفيش  111تلتا تحمحيق ص تألهتحبيأ    312

 .أفيت ب ه أحلل –لفيش لف  تحيسيمة  111لتحبيأ تح احث تلتا تحمحيق ص 

حوول ك بوو ه حوول ا  لشوو ت تلى تحمحيووق  سخ ووا بوو ه يخ ووا  –فو  تحيسيمووة  7ح 317
 .117ل 71تحبيأ ف   تت سش ص

لباحو ملع بو ه لموا بو ملع  –فو   تت وسش  114تلى تحمحيق ص تأخيتتحبيأ  318
 حلمي كة لتح ا   حلبيأ. تألهملحق تح يلتن: لتحت   

 ت سيتيسه  ب ه ت سيتأسه . –ف  تحيسيمة   5/1

  سبك ب ه همك. –ف  تحيسيمة   5/3
   لفو ن  ولات – 114 تت وسش ص ما  لا ب ه أن  لل لف  –ف  تحيسيمة    14

 .ما  لل –تحقتت 
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 –رواية البيت في النجوم  15/2

 عليكككا صال كككحة فنكككي المنككك 

 

 ذا المكرمككا يحيككا محيككا  إ

 

خلفا صكدل للبكاو ومكن ان المحقكق رو   –وفي البداية والنناية  عند السبكي 16/2

 للبا. إل نه لول خلفا ا الإقط لمقطعة عن البداية والنناية فا

 .مليحا   اصغوا صدل اصحواو لكم مليح صدل لكما   –في المعاهد   11/1

 ورد.اواصدع صدل و –في كنايا  الجرجاني   11/2

ان رفنا صدل افترقناو وفي كنايكا  الععكالبي فكالرفن  –في كنايا  الجرجاني   11/3

  واو قبلنا.الرفن صال –صدل والرفنو وفي الجرجاني والمعاهد 

 جزعت صدل عجبت. –في شرح المقاما    11/1

 صلن.صلح صدل األاأل –في كنايا  الجرجاني   11/3

 السكر صدل الشكر. –في اليتيمة   22/1

 صعذر صدل صغدر. –في اليتيمة   22/1

 ال يزال صدل ما يزال. –في الكشكول   22/1

 .نسج دائما  يدور كدود القز ي – األولرو  الكشكول الشطر   22/2

 من صدل من . –في اليتيمة   26/1

 مدا  صدل ندا . –في اليتيمة  1/ 21

 آياتنا صمكرر ومعاد. –رواية الشطر العاني في اليتيمة   31/2

 .وفضلو وهي رواية المعاهد ايضا   صر – 122رو  المحقق في دراسته ص  31/1

 وفي النار صدل وللنار. –في اليتيمة   22/2

 وفضله صدل ولبه. –تيمة في الي  22/3
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 تكسف صدل يكسف. –في اليتيمة   22/2

 صدل وال تعود. وال تعول –في اليتيمة   21/2

 ثمار صدل العمار. –في اليتيمة   51/3

 خذل صدل اخذل. –في اليتيمة   52/1

 من صدل عن. –رواية الم ادر التي ذكرها المحقق     62

وشككعر و ورو  المحقككق فككي دراسككته علكك  لف ككي  –فككي اليتيمككة والمعاهككد   62/1

 عل  ن مي ونعر . – 12ص

 تدليس صدل تدريس. –في اليتيمة   61/1

 من يشا صدل ما يشا. –في تحفة الوزراء   12/2

 وصي صدل ولي. –في اليتيمة   16/1

 الرجال صدل الزمان. – 121رو  المحقق في دراسته ص  16/2

 طرف.ظرف صدل األاأل –في اليتيمة   12/1

 وفور صدل وقور. –في المعاهد   12/2

 .األولذل صدل زل في الشطر  –في نعر الن م   11/3

  –في غرائب التنبينا   األولرواية الشطر   11/1

 كم ن منا السرور في عقد انس

 .وشرصنا المدام صدل وفتقنا الدنانو الغي صدل الكاس –في الغرائب   11/2

يمة: لكد  صكدل غرصكه ولكد صكل سكيف. ولكم قال المحقق في الحاشية )وفي اليت  11/2

عن الديوانو ورواية الشطر  األولفي رواية الشطر  اجد في اليتيمة تغييرا  

 ذا كان لد لسام يكل.إ –العاني فينا 

 فيوجز صدل يوجزو وال يستقيم البيت صال فاء. –في اليتيمة   11/3

 يمل صدل ي لو العلوم صدل العقول. –في اليتيمة   11/2
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 –الوعكد صوعكد صكالعين المنملكة فكي المو كعينو وفكي المعاهكد  –في اليتيمة   12/1

 وزلل صدل وخلل.

 قليلة صدل اقله. –عجاز في اليتيمة واإل  16/2

 في طيننم صدل علينم. –سرار البالغة افي اليتيمة و 122/5

استند   –ن رواية المعاهد ازالل صدل راللو وذكر المحقق  –في اليتيمة  123/2

 استدر ال استند . –سدترو والذ  وجدته في المعاهد صدل ا

 اقسم صدل افتخر. – وفي شرح المقاما  ايضا   112/1

 ن صدل ومنننو وال يستقيم البيت صال واو.منن –في اليتيمة  116/5

 من صعدما صدل صعدما. –في اليتيمة وتتمة المخت ر  111/1

 ء.ل جمام المردمقام الماء ص -في تتمة المخت ر 111/2

 فلتحملن لي صدل فلتحمل صي. –في المعاهد  111/3

 .مبتسما   ونرا  تعطي نا را   –رواية المعاهد للشطر العاني  111/2

 من: صه. تفيه صدل صهو وال يستقيم البي –في اليتيمة  121/3

 عن العفو. – 16رو  المحقق في دراسته ص 131/3

 .12لمحقق صعزتي صدل رفعتيو وكذا رواها ا –في اليتيمة  122/5

الفضكة صكدل  –القلكةو وفيكه  –الغيبة صكدل العينكةو وفكي الغكرر  –في المعاهد  125/1

 الدرهم.

 من كاس صدل في كاس. –في اليتيمة  121/1

 يا صدل لا. –في اليتيمة  121/2

 يلبس صدل يكتسي. –في اليتيمة  151/3

 وعلتنا صدل وعلته. –في اليتيمة  151/3

ا  صين الديوان وصين الدراسة التي  قكام ألصيفي رواية ا كبيرا   *   كما ان هنا  خالفا  

 صنا المحقق لم اذكرها.

 : فائت الديوان والملحقثالثا  

 :من البسيط –* قال في الحض عل  تر  السفر  1

 وشكككككبعة  صكككككين اهليكككككه واصكككككحاص ه   صككه   ا يسككتكن  ال يعككدم المككرء  كن كك
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م  ق  ت مناصت كككهل كككومكككن نكككُ  عكككنن 

 

ق ككر    لمككا غككان  عككن غاص ككه   كالليكك   ي ح 

 

 .1/223التخريج: شرح مقاما  الحرير  للشريشي     

 :من مخلن البسيط –* وقال 2

نكككككككككي ازر   او إن  فكككككككككان تزر 

كككككت  فكككككي لسكككككاصي  واللكككككه ال كن 

 

 تقككككككككف  صبككككككككاصي اقككككككككف  صباص ككككككككا  

ككككككككككت  فككككككككككي لسككككككككككاص ا    إالَّ إذا كن 

 

 .1/52التخريج: شرح المقاما      

 من الكامل: –* وقال 3

ت   كككم   السكككالح  لشكككدَّر  الحكككرن  ص 

م   ن   لتككككككك  إذا لبسكككككككوا سكككككككالل 

 نككككككاول ت نم قلبككككككي وقلككككككت  لنككككككم

 

ن    والمسكككككككككتغا   لشكككككككككد ر  الككككككككككر 

ن    وتشكككككككككد دوا لوقكككككككككائن  الحكككككككككر 

عككككككوا قلبككككككي سككككككيء فقط    هككككككذا الم 

 

صحتو ولم اجد لنكا معنك  فغيرتنكا  –وورد فينا  1/221التخريج: اليتيمة     

 صمت. – إل 

 :من مجزوء الخفيف –"من األدصيا " * وقال 2

 إن  عبككككككككككككد العزيز  شيكككككككككككك 

 وتكككككككككر  للخليكككككككككل فيككككككككك 

 وهككككككككو ال شكككككككككا  شكككككككككاهد  

 

كككككككبه    ككككككك     صكككككككه ي كشكككككككف  الشَّ

  ككككككككككككه  واقرانككككككككككككه شككككككككككككبه

 ان  إصريقنككككككككككككككككككا شككككككككككككككككككبه

 

 .2/313التخريج: اليتيمة    

 :من الكامل –* وقال 5

 لت ككككام  ترمقنككككي صعين ككككي  شككككاهد  

 

ككككر  فلسككككت لبيب ككككا  المفقككككودا  اق  

 

واظنكه مكن  و322( في ملحكق الكديوان ص 32المقطعة ) وهو البيت العاني من

سكاهدو فكي البيكت.  –روايكة  إلك سقط الطبن فقد نقل المحقق عن الم درين واشكار 

 صطرف ساهر. –اقول رواية المعاهد 

 :من المنسرح –* وقال 6

ككككفد  ومنككككن مككككا ي ر قبككككككككول مككككككككدلتنا إن لرامككككككككا    تجكككك  مككككن ال  
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 صيككككككككككد   إال  يككككككككككدا   قككككككككككد لككككككككككرام كما الدنانير صالدراهم في الن 

 

صال عكزوو ولككن المحقكق ذككر البيتكين فكي  161التخريج: التمعيل والمحا رر 

لد  نس  إق الديوانو وال فد: العطاءو وفي ولم يوردهما في ملح 21دراسته ص

 ال رف صدل النقدو كما ذكر محققه. –التمعيل المخطوطة 

 :من البسيط –* وقال ي ف شمعة وشبه خمسة صخمسة 1

 صنتني  فككي لكونف وفككي قضككفف قكد شككا

 

 وفكي سكنر   وفي التراقف وفي دمكنف 

 

 .1/212و العمدر 1/221التخريج: اليتيمة     

 .نحول صدل التراق –والق ف: الدقةو وفي اليتيمة     

 :من مخلن البسيط –* وقال 1

 إذا ازدر  سككككككككككاقط  كريمككككككككككا  

 كعر  النككككككاس  منككككككه كككككككانواُفكككككك

 

 فكككككككال يطكككككككولن  كككككككيق  صكككككككدر    

 لككككككه لككككككق  قككككككدر مككككككا قككككككدروا ال

 

 .223عجاز يجاز واإلإلالتخريج: ا   

 :من البسيط –* وقال 1

ار منشكككورا  ال زال قال يكككا  للكككزو 

 

 وصكككدر قاليكككا صالمنشكككار منشكككورا

 

 –و وهو فينا العاني من ثالثة اصيا  مطلعنكا 2/216التخريج: لماسة ال رفاء 

الكك  فككي الككديوان والع األوليككا مككن ا عككاد رمككيم الملككا منشككوراو وقككد ورد البيتككان 

 .262 -261ص

 :من الكامل –* وقال 12

 .ن سخفنا فاعذر  إسخف الزمان ف     
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 .221والمحا رر  معيلالتخريج: الت     

 :من مجزوء الكامل –* وقال 11

 الكككككككككككدَّهر  يلعكككككككككككب  صكككككككككككالفت 

 او لعكككككككككب  ريكككككككككحف عاصكككككككككفف 

 ويقكككككككككككود  نحككككككككككككو  السككككككككككككعا

 الكككككككد هر  قن كككككككاص  ومكككككككا الككككككك 

 

ر    لعكككككككككككب  ال كككككككككككوالج صكككككككككككالك ر 

 ت  صككككككككككككفف مكككككككككككن ذ ر    ع كككككككككككف

 ال ص كككككككككككككر   صكككككككككككككدر  والشكككككككككككككقاء  

ب ككككككككككككككككككككككككر   إنسككككككككككككككككككككككككان إال  ق ن 

 

ا  الصكن المعتكزو وهكي فككي ألصيككو ونسكب ا221التخكريج: التمعيكل والمحا كرر 

وذككر محقكق التمعيككل اننكا غيككر موجكودر فككي  والفككتح ألصكيلكد  نسكخه المخطوطككة إ

تحكت  326وان صوالراصن في ملحق الدي األولديوان اصن المعتزو وقد ورد البيتان 

 قبر  صدل قنبرر. –و وفي الديوان 166عن المنتحل  نقال   52رقم 

 :من الوافر –* وقال لبعض من يطايبه 12

 لنككككككا شككككككي   صفقحت ككككككه ي واسككككككي

 إذا صايت ككككككه فككككككي جككككككوف  صيككككككتف 

 

ككككككككق  شككككككككارصي ه  صالمواسككككككككي ل   وي ح 

 فسكككككا يفسكككككو فسكككككاء  فنكككككو فاسكككككي

 

 .3/312التخريج: يتيمة الدهر    

 :الكامل من –* وقال 13

ل ككز  صعكك َِّ الف   زرف سككبحان  مككن خكك

 ذل  انفكككاس  الريكككاح  وككككل  ذ او

 

ككككه    والنككككاس  مسككككتغنون عككككن اجناس 

كككككككه إلككككككك نفكككككككس فمفتقكككككككر    انفاس 

 

 .1/161التخريج: رصين األصرار    

 :من الكامل –* وقال 12

 لمحكككككل  ا نكككككس  لنزيل نكككككا وهكككككي ا ش كت  لَّ وتصغداد  لكين  ما ان فت  
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توف  ج   فينا وال لقَّ الم روءر   ف ارس   لم يرع لي لقَّ القراصة   م 

وفيكككككه مجتكككككرو ولكككككم اجكككككد لنكككككا معنككككك   2/11التخكككككريج: شكككككرح المقامكككككا  

الككككوطن وكراهككككة المكككككان  إلكككك النككككزاع  :مجتككككوو واالجتككككواء – إلكككك ف ككككححتنا 

 الذ  يقام فيه.

 :من الطويل –* وقال 15

 لككككص ن صككككدَّع الككككدهر  المشككككتت  شككككمل نا

 اسككككتقامة وللككككنجم  مككككن صعككككد  الرجككككوع  

 وإن  نعمككة  زالككت  عككن الحككب  وانقضككت  

 كمكككككه  حوككككككن واثقكككككا  صاللكككككه  واصكككككبر  ل

 

 فللكككدهر  لككككم  فكككي الجمكككوع  صكككدوع  

 وللشكككمس  مكككن صعكككد  الغكككرون  طلكككوع  

 فكككككإنَّ لنكككككا صعكككككد الكككككزوال  رجكككككوع  

 فككككككإنَّ زوال  الشككككككر  عنككككككا سككككككرين  

 

الككديوان والعككاني فككي  األولو وقككد ذكككر البيتككان 232 -1/221التخككريج: اليتيمككة 

 في مقطعة عدد اصياتنا ارصعة وترتيبنا فينا: العاني والراصن. 213ص

 :من المتقارن –* وقال ي ف ما ي كن ه  لمحمد صن لامد من مودرف وصداقةف 16

ككككككككككه ا مككككككككككة   ُ  نفس   صنفسككككككككككي ا

ُ  صككككككككان    لسككككككككانه مطلككككككككق  إا

 اي ككككككه  ركككككككريم  السككككككجايا فككككككال 

 محمكككككد  انكككككت  قكككككر  نكككككاظر 

ت ككككا  قلبككككي ولكككككم  القلككككو  نرهن 

 

 وتكككككككدصير    فكككككككي الكككككككور  ف يلكككككككق  

ل كككككككككككككق  إوصكككككككككككككان   غ   سكككككككككككككاءت ه م 

ل كككككككككككككق  لصنكككككككككككككيم  وال خ  قكككككككككككككه اص 

ككككككككككت  ال اقل ككككككككككق   ب   فكيككككككككككف إذا غ 

نككككككككككككت ان   ل ككككككككككككقإذا ره   نككككككككككككا ت غ 

 

إال انكه  11واورد المحقق المقطعكة فكي دراسكته ص و2/221التخريج: اليتيمة 

 عتقت صدل غبت. –لم يورد ها في ملحق  الديوانو كما رو  

 :من الطويل –* وقال 11

ل   وما غ رصة اإلنسان  في شكقة  النكو  ككككك   ولكننككككا واللككككه  فككككي عككككدم  الش 
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 هلنكككااوإنكككي غريكككب  صكككين صسكككتف و

 

 وإن  كككان فينككا اسككرتي وصنككا اهلككي

 

 .2/11التخريج: شرح المقاما      

 :من الطويل –* وقال 11

 وال صدَّ دون الشند من إصر  النحل      

صال عزوو ونسكب فكي إلكد  نسكخه المخطوطكة  315 التخريج: التمعيل والمحا رر

 الفتح البستي. ألصي

 :من الكامل –* وقال 11

 خالق ككككهاكككككم مككككن اُ قككككد هككككد مت 

 نسككي  الوفككاء  ولسككت  انسكك  عنككد مككا

 يرمككي سككناما  إن  ا سككرَّ المقككت  لككي

 

 ل  األو  فككي   خككر  مككا قككد صنككآمككن 

 منككه فككي الزمككان  األطككول   شككاهد   

 مقتككككل  صالكيككككد  ال يق ككككد ن غيككككر ال

 

 .3/222ومعاهد التن يِ  2/322التخريج: اليتيمة 

 في آخرو وا فت الياء ليستقيم الوزن. –من آخرو وفي المعاهد  –وفي اليتيمة 

 :من الرجز –* وقال في محمد صن لامد 22

كككل   ومحمكككد    صكككن  لامكككد  إذا ارت ج 

كككككدَّ ق كككككن  ككككككل  نكككككدنف سكككككاصق ب خ 

كككككه يسكككككقين    ككككككلَّ ناصكككككحف اقالم 

 مكككككل  ن  صاألفناصكككككحو   مشكككككرقو

 اصقككككككا  للكككككككد ين  وللكككككككد نيا معكككككككا  

 

كككككل    ومكككككر فكككككي كالمكككككه  علككككك  ع ج 

ككككككل   ج   صنعككككككر  ون مككككككه  ثككككككون  الخ 

ككككككي  ليككككككارف واجككككككل  وكاشككككككحف كُس 

كككككككل   وكاشككككككحو  ج   مشككككككرقون  صالو 

كككككككل  وللمعكككككككالي رص   ج   نكككككككا عكككككككز  و 

 

 .322و المحمدون من الشعراء 221 -2/221التخريج: اليتيمة 

 إال انه لم يوردها في ملحق الديوان. 11ص واورد المحقق المقطعة في دراسته

 :من السرين –* وقال 21

  واكعكككككككر  الفتيكككككككان  صعكككككككا  فت ككككككك

 

يكككككككككككككككا  لالكككككككككككككككهيبع ككككككككككككككك ت ف  ع   ه م 
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هيٌخ ح ا  -لم لكها 188لهل تحبيأ تح احث من تحمي كة تحس  تلتها تح يلتن ص
 .319 -4/317اأ ف  تحيسيمة أبييي ُك ا  تُضش  لت

 :ملمن مجزوء الكا –* وقال 22

 وغزالكككككككككككككككككككة غازلت نكككككككككككككككككككا

 ن ككككككككككر   صعين ككككككككككي  ظبيككككككككككةف 

ت  وكُننكككككككككككككككككككا كككككككككككككككككككم   وتبسَّ

 انعنككككككككت  معككككككككل  المنككككككككاثككككككككم 

 نكككككككككككككالتككككككككككككك  دخلنكككككككككككككا صيت  

نكككككككككككا  فجعلكككككككككككت  افكككككككككككتح  ميم 

 وكككككككككككككككككككككككككككككككككككُنني إذ ذا  او

 دان لكككككككككككم يجمع نمكككككككككككا ككككككككككك

 كانككككككككككت لعمككككككككككر  عاهككككككككككة  

 

 فكككككككي المقكككككككس  مكككككككن اوالد  لكككككككام  

 ون كككككككر   مكككككككن عين كككككككي  ق طكككككككام  

ق  تككككككككككُل ق  فككككككككككي غ مككككككككككام  ص ككككككككككر 

 عكككككككككككككام  وتبعتنكككككككككككككا رتكككككككككككككا النَّ 

 فح ككككككلت  فككككككي البيككككككت  الحككككككرام  

 لمكككككككككا جعكككككككككو   لنكككككككككا صالمكككككككككي

 لجككككككت  الضككككككياء  علكككككك  ال ككككككالم

كككككككككككككككككككككرام  إال المحب كككككككككككككككككككككة  للح 

مككككككككام   جمعككككككككت  غ راصككككككككا    مككككككككن ل 

 

 .1/232التخريج: اليتيمة 

 :من البسيط –* وقال 23

 إذا جفككككا  خليككككل  كنككككت تُلف ككككه  

 وإن ن ب ت  صا  اوطكان  نشكُ   صنكا

 

ككوا   فكككل  ال  وان  اس  إخككنككفاطلككب  س 

ككككل فكككككل صككككالد  اللككككه  اوطككككان   ل   فار 

 

 .32ومجموعة ق ائد  1/316التخريج: الكشكول 

من ق يدته النونية في الحكمكة ومو كعنما قبكل البيتكين  51و  51وهما البيتان  

 .صيتا   61ينو وصنما يبلغ عدد اصيا  الق يدر األخير

 :من الخفيف –* وقال 22

 قكككد رمككك  قكككدر مكككا اصكككان  جنكككاني ومعككككككانف قتككككككل  النفككككككوس  معككككككانف 
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 مككككككا جنكككككك  نككككككاظرا نككككككاظرا  في

 المنكك  او صككالني إلكك اوصككالني 

 

 او دعككككاني امككككت صمككككا او دعككككاني

 صالمنايكككككككا التكككككككي تبيكككككككد  األمكككككككاني

 

ففيككه البيككت  323 -322و وان ككر الككديوان ص32التخككريج: البككدين فككي نقككد الشككعر 

 العاني من صيتين آخرين.

 :من المتقارن –* وقال 25

 يبناصكككككككككدا صالمعكككككككككاني وتنكككككككككذ

كككككككككه صعكككككككككد  ذا   ار  د  وقككككككككك  لفاظ 

 

سككككككككان   هككككككككا صككككككككالوجو   الح   فُصرز 

 علككك  مكككا اقتضكككت ه  قكككدود  المعكككاني

 

 2/311التخريج: اليتيمة 

 :من السرين –* وقال في التُني وعدم العجلة 26

تكككككه    تكككككُنَّ فكككككي الشكككككيء إذا رم 

 ال تتكككككبعن ككككككلَّ دخكككككان  تكككككر 

 وقككككس علكككك  الشككككيء صُشكككككال ه

 

كككككككد  مكككككككن الغ كككككككي    ش   لتعكككككككرف  الر 

 فالنككككككككككار  قككككككككككد توق ككككككككككد  للكككككككككككي   

 علككككككك  الشكككككككي    ا  الشكككككككيء  ي كككككككد ل  

 

 .321التخريج: غرر الخ ائِ 

واغلب  ال كن   ووقبل ان اتر  الحدي  عن الكتان ال صد من ذكر اخطاء وجدتنا

 .ولعلَّ ذلا لعدم قيام المحقق  صت حيح كتاصه  صنفسه   وان سببنا الطبن  

 .لل فحة والعاني للسطر( األول)الرقم  

 قمي ه قم ه 315/3 تتر  نتر  221/6

 البش ر البشر  315/2 غير غير 222/3

 خطبان خ يان 316/15 صالعلم صاللم 225/1

 ال تغترر ال تغترا 311/5 ند ندا 226/3

 إمعان معان 311/6 العلوم الغلوم 225/1

 نَّ او واني 333/1 يمتن يمنن 251/11
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 كاتب   كاتب   332/3 اصو اصوا 211/1

 المعمود   المعمود   323/12 طبائع ه طبائع ه 212/1

نا يسوءن ا 351/11 وذاد وذاء 221/12  يسوء 

 الفرائض   الفرائض   352/12 البر السير 211/12

 هاقل   اقلَّه 361/3 وصُسا   ويُسا   215/21

 اليتيما الرتيما 361/1 اصطبر صطبرا 311/1

 يحم   /يحمف 312 لنميق   يقل نم 312/15

ارجو ان اكون  قد  وما وجدته عل  كتان )اصو الفتح البستيو لياته وشعر (هذا 

 وفقت  في عر هو وما توفيقي إال صالله.

 ياسين محمد الفاخور  –لمِ 



 191 

 المراجــع

 .)اإلعجاز واإليجاز للععالبي )طبعة م ورر 

   عالم الكتبو صيرو  )طبعة م ورر(. –الف صاء للبلو 

 لمكد صككدو  اة صكن منقكذو تحقيككق الكدكتور المكد مسكاالبكدين فكي نقكد الشككعر أل

 .1162القاهرر  –والدكتور لامد عبدالمجيد 

  تحقيكككق المكككد رفعكككت  وتتمكككة المخت كككر فكككي اخبكككار البشكككر الصكككن الكككورد

 .1112صيرو   –دار المعرفة  والبدراو 

 تحقيككق لبيككب علكك  الككراو  والككدكتورر  وتحفككة الككوزراء المنسككون للععككالبي

 .1112صغداد  –اصتسام مرهون ال فار 

 القككاهرر  –تحقيككق عبككدالفتاح محمككد الحلككو  والتمعيككل والمحا ككرر للععككالبي

1161. 

  وتحقيكق محمكد جبكار المعيبكد -2ج –لماسة ال رفكاء للعبكدلكاني الزوزنكي 

 .1111صغداد 

  ودار القككاموس الحككدي  –الصككن لجككة الحمككو   األرنخزانككة األدن وغايككة 

 ه (.1322صيرو  )م ورر عن طبعة 

 تحقيكق الكدكتور سكليم  -1ج –صرار ون وص األخبار للزمخشكر  ن األرصي

 .1116صغداد  ويميالنع

  وثمككر األلبككان للح ككر  القيروانككيو طبعككة الككدكتور زككككي  ا دانزهككر

 .1112 –دار الجيل صيرو   ومبار 

  طبعككة  1111دار الكتككب العلميككة  –شككرح مقامككا  الحريككر  للشريشككي(

 (.م ورر

  صيرو  )طبعة م ورر( ودار المعرفة –للسبكي  طبقا  الشافعية الكبر. 

 1112صيرو   –تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد  والعمدر الصن رشيق. 

  تحقيكق  وغرائب التنبينا  عل  عجائكب التشكبينا  لعلكي صكن ظكافر األزد

القكاهرر  والدكتور محمد زغلول سالم والدكتور م طف  ال او  الجويني

1111. 

  صيرو  ودار صعب –حة للوطواط غرر الخ ائِ الوا. 

 ثير )طبعة م ورر(.الكامل الصن األ 
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  1161القاهرر  والكشكول لبناء الدين العامليو طبعة الطاهر المد الزاو. 

 .1326صيرو   والمطبعة األدصية –مجموعة ق ائد 

  دمشكق  –تحقيكق ريكاع عبدالحميكد مكراد  ولقفطكيلالمحمدون من الشكعراء

 افعي )طبعة م ورر(.مرآر الجنان للي .1115

 صيكرو   –تحقيق محمد محيي الكدين عبدالحميكد  ومعاهد التن يِ للعباسي

1121. 

  دار الكتب العلميةو صيرو  )طبعة م ورر(. –مفتاح العلوم للسكاكي 

  تحقيق محمد علي  ون رر العائر عل  المعل السائر ل الح ال فد

 .1112دمشق  وسلطاني

  طبعة م ورر عن طبعة دار الكتب( القاهرر –للنوير   األرننناية(. 

 ودار الفككر –تحقيكق محمكد محيكي الكدين عبدالحميكد  ويتيمة الكدهر للععكالبي 

 .1112صيرو  

 

 


