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 السُّلمي أشَجع
 وشعره حياته

 الحسون بنيان خليل للدكتور
 الفاخوري محمد ياسين

 سورية                                                                 

 كاه عع  صعكه تتعا  الحسعو   بنيعا  خليع  للعكتتوه وشعره  حياته السُّلمي أشجع
 .م1891 عام بيهوت المسيهة 

 العععكتتوه بمنا شععت ا  عععام ضععي   شعععو ي الععكتتوه بإشعععها  ريعع جام هسعععال  والتتععا 
 .جمر  تام  محمك والكتتوه نصاه حسي 

 هععي لشعره  كهاسعتي إ ":  عا  حعي  191ص خليع  العكتتوه ذتعه  معا ل عا ميعةة أهعم
 بمختعاهات متبوععا   أخبعاه  مع  شعي  بعإيهاك يتتفو  المصنفو  تا  فقك شامل  كهاس  أو 
 "..المحكثي  م  مستقل  س بكها يحظ لم تما شره   م 

 أيعع  تععهك لععم إذ الشععاعه  كيععوا  علعع  اشععتمال ا أيضععا   الكهاسعع  هععذ  بععه تتمّيععة وممععا
 .شره  لجمع أخهى محاول    المحاول َ  هذ  َتسبق لم تما لكيوانه  سابق  إشاهة

 وثاني معا وشعره  أشعجع لكهاسع  أول معا خصعص  سعمي   تتابه خلي  الكتتوه جر 
 .شره  لمجموع

 :بابي  األو  القسم وجر 

 فعي ونشعاه ا وكياههعا أشعجع  بيلع  عع  األو  البعا  مع  األو  الفصع  في تحكث
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 أيعععام مو ف عععا ثعععم والفتنععع  والعععّهّكة اإلسععع م مععع  موا ف عععا عععع  تحعععكث ثعععم وأيام عععا الجاهليععع 
 .الرباسي  الكول   يام وحي  األمويي 

 فالبهامتع  بالهشعيك واتصعاله ونشعتته حياته فكهس للشاعه  الثاني الفص  وخصّص 
 الفص  هذا في وصححّ  ذلك  برك باألمي  اتصاله ثم الهشيك  إل  نتبت م برك عوكته ثم

 أنعه وأثبعت هعع 122 ععام و يع  هع181 عام توفي إنه  ي  الذي أشجع بوفاة يترلق خهت  
 تعععا  أشعععجع أ  واسعععتك ّ  شعععره   مععع  بعععك    ذلعععك وأّيعععك المعععتمو   خ فععع  مرظعععم عاصعععه
 .هع122 أو 121 عام حت  الحياة م  بنصيبه يتمتع

 معععا عليعععه أ عععيم العععذي األسعععاس صعععح  ععععكم وأثبعععت تشعععّيره  الثالعععث الفصععع  وكهس
 .شي ا   يت  لم الصاكق باإلمام التقا   أ  وأتكّ  التشّيع  م  به ألصق

 فعكهس الفنّيع   وخصا صعه وفنونعه أشعجع شعره لكهاسع  فخّصصه الثاني البا  أما
 غعععة  مععع  األخعععهى الفنعععو  ثالث عععا وفعععي الهثعععا   ثاني عععا وفعععي المعععكيح  فصعععوله أو  فعععي

 شعره فعي الفنيع  الخصعا ص عع  فيعه فتحعكث الهابعع الفصع  أما وهجا   وفخه ووص 
 وأنععه القكيمعع   األسععالي  ويتهسععم المحععافظ الععذوق يمثّعع  تععا  وأنععه مذهبععه فترععّه  أشععجع 

 . اللفظي  الصناع  إل  أحيانا   يمي  تا 

 لعه تيّسعه معا فيعه وععه  جمرعه العذي الشعاعه كيعوا  إل  الثاني القسم في وانت  
 .جمره

***** 

 علع  الشعاعه شعره جمعع فعي اعتمعاك  ذتعه  أشجع لشره خلي  الكتتوه مقكم  في
 وألنععه إليعه  ينسعع  ممعا وتبه تععه شعره   ععه  فععي لك تعه األوهاق  فععي الصعولي أوهك  معا
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 هوايععع  صعععّححي األحيعععا  برععع  فعععي تعععا  ولتنعععه أشعععجع  شعععره مععع   عععكه أتبعععه ععععه 
 يتعو  حعي  األخعهى  المصعاكه أو األغاني في األصب اني هواي  عل  استناكا   الصولي

 لعه تيسعه معا جميعع تصعّفح تمعا وأسعلم  أصحّ  األخهى المصاكه أو األصب اني أوهك  ما
 إلع  يلتفعت لعم أنعه وذتعه الشعرها   وكواوي  والب غ  وا ختياه والتاهيخ األك  تت  م 
 الشععير  أعيععا  تتععا  فععي وهك مععا عععكا الحكيثعع   المهاجععع فععي أشععجع شععره معع  تععهكك مععا

 األوهاق تتعععا  فعععي وهعععي األوهاق  عععع  منقولععع  أشععجع شعععره مععع  ها فععع  فيعععه وجعععك الععذي
 الشعير  أعيعا  صعاح  األمعي  أ  لعه تتتعك و عك نا صع   مضعههب ( ك  هيعواهث هبر )

 .ك  هثهيوا علي ا اعتمك التي غيه األوهاق لتتا  مخهوه  ع  ينق  تا 

 خ ل ا استهاع سنوات ث ث الكيوا  جمع في أنفق أنه المحقق الكتتوه ذته تما
 بملحععق الععكيوا  ذّيعع  ثععم تتابععه  فععي أوهكهععا بيتععا   وتسععري  وأهبرعع  ألفععا   للشععاعه يجمععع أ 

 .الشرها  م  وغيه  أشجع إل  نس  مما وأبياتا   مقهوعات فيه أكهج

**** 

 فعي: وتانت ث ث   أ ساما   جرلت ا أشجع  هشر عل  استكهاتات لكي تجمرت و ك
 فعععي يعععهك لعععم ممعععا أشعععجع شعععره مععع  اسعععتكهتته معععا ثعععم الهوايععع   واخعععت   الشعععره  تخعععهي 
 .الرهبي شرهنا خكم  في جكيكة لبن  أضي  لرّلي أوهكها كيوانه 

**** 

 :الشره تخهي  في -أو   

 :التخريج في االضطراب -1
 في ووجكت الخةان   في( 8  12  9  3  1) األبيات أ  المحقق ذته -12 ه م
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  9  2  3  1  1) األبيات( 1/181 وهاهو   1/143 بو ق) الخةان 
12  8.) 

 أجعك ولعم والشعرها  الشعره فعي خمسع   وععككها األبيعات  أ  المحقق ذته -19 ه م
 (.1  3) البيتي  إ  124 والشرها  الشره في

 ووجععكت( بععو ق) 214 صالتنصععي مراهععك فععي القصععيكة أ  المحقععق ذتععه -32 ه ععم
 (.18  12-13  3-1) األبيات( عبكالحميك) المراهك في

 وجعكت الن ايع  وفعي1/129 األه  ن ايع  في 12 البيت أ  المحقق ذته -43 ه م
 (.19-12) البيتي 

  فيه ووجكت التنصيص مراهك في الثالث  عكا األبيات  أ  المحقق ذته -18 ه م
 .مفهكا   الثالث البيت 4/22

 فععي الموجععوكة األبيععات تععه يم فععي تبيععه اضععهها  القصععيكة هععذ  تخععهي  فععي -22 ه ععم
  11  13-1  4  3  1  1) األبيععععات أ  المحقععععق ذتععععه فقععععك المصععععاكه 

 121  91ص األوهاق فععععععععععععععععععععععي( 44  31-39-41  19  12  13-11
-32  12  14  13  11  13-9  2-1) األبيععات وجععكت األوهاق وفععي
  18  4  3) األبيات ةاك األوهاق قومحق( 43  42  31  18  19  38
 المحقععق ذتعه تمععا ذلعك  إلعع  خليع  الععكتتوه يشعه ولععم  تيبع   ابعع  عع ( 31
 389-382ص وفي ععا الشععجهي  ابعع  حماسعع  فععي( 11-13) األبيععات أ 

  13  11  12  1  1) األبيعععات أ  وذتعععه( 39-32) األبيعععات وجعععكت
 الخةانعع  فععي ووجععكت الخةانعع   فععي( 44  41  42  32  19  12  11
  12  13  11  1  1) األبيعععععات( 1/182 وهعععععاهو   1/143 بعععععو ق)
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34  32  39  38  19  42  41  43.) 
 األوهاق  فعععي( 13  11  12-14  2  1-1) األبيعععات أ  المحقعععق ذتعععه -122 ه عععم

-2  1-1 مععععع  33-14) األبيعععععات 91-94 ص األوهاق فعععععي ووجععععكت
 ابع  عع ( 11) البيتو  األغاني  ع ( 13-9) األبيات محققه وةاك( 13

 فععععي( 11) البيععععت عععععكا تل ععععا األبيععععات أ  أيضععععا   المحقععععق وذتععععه  تيبعععع  
 أ  وذتعععه(. 11) البيعععت يعععهو ولعععم البيعععت هعععذا هوى واألغعععاني األغعععاني 
 هوى اآلكا  ةهععه وفععي اآلكا   ةهععه فععي( 13-12  19  12) األبيععات
 الوسععاه   فععي( 12) البيععت أ  ذتععه تمععا(. 11-18 12  12) األبيععات

 (.18) البيت وجكت 328ص الوساه  وفي

 وشعه  الشعرها  هبقعات فعي( 4  1  1) األبيعات أ  المحقعق ذتعه -متعهه -112 ه م
  1) واألبيعات الهبقعات  فعي( 1  3  1  1) األبيات ووجكت المضنو  

 .المضنو  شه  في( 4  3

 :التخريج في النقص -2

   له  ّكم بيتا   هالراش البيت برك وأضا   442 نص الم في 12 البيت -1 ه م
 .مفهكا   121  193 ص نالم في البيت وهذا من ا  ولرله: بقوله

 .94 والمحاضهة التمثي  في 11 البيت -13 ه م

 .(4  1  1) ثم( 1  1) البيتا  وهك( ههمذ) التاج في -14 ه م

 .4/28 التنصيص مراهك في البيتا  -11 ه م

 فعي جعا  و ك سلم  ب  سريك ب  عمهو هثا  في األبيات أ  المحقق ذته -12 ه م
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 إلع  المحقعق وأشاه. سريك ب  عبكالله هثا  في أن ا 1/322 المستهه 
 بععع  يةيعععك فعععي النمعععهي لمنصعععوه منسعععوب ( 9  12  8  2) األبيعععات وهوك
 فعي النمهي لمنصوه( 2  12  8  9  3  1) األبيات وجكت و ك مْةيك 

 فعععععععي( 12  8  9  3  1  1) واألبيعععععععات. 29-22ص شعععععععره  مجمعععععععوع
 فعي األبيعات أ  هامشعه في وجا  ألشجع  منسوب  1/119 القالي أمالي
 إيعاس بع  لمهيعع تنس  321ص ب  مكين  هبع للتبهيةي الحماس  شه 
 شعرها ) ضعم  مهيع شره في األبيات وليست ةياك  ب  يحي  ب ا يهثي

 :األو  والبيت  (عباسيو 

 غعه    إّ  لعه  فيعه  معاك   و  مَ        مض  ابع   سعريكح حعي  لعْم يبعَق َمشعه ق  
 

 .ألشجع األبيات أ  يهّجح

 للرينعععععي النحويععععع  المقاصعععععك فعععععي( 12  2  8  9  3  1  1) واألبيعععععات
  123 وتيعععع  بععع  صععع نالم فعععي( 3) والبيعععت ألشعععجع  3/124-121

 هوايععع  اخعععت   المحقعععق وذتعععه 1/322 األلبعععا  هيحانععع  فعععي( 9) والبيععت
 .للبيت مصكها   الهيحان  هيذت ولم 22و 24 حاشيتيه في الهيحان 

 .4/24 التنصيص مراهك في األبيات -33 ه م

 .السلمي لحمةة ونسب ا 128 السهوه  ه  في( 4  1  1) األبيات -34 ه م
 األوهاق فععععي( 12  11  11  12  2  1  1) األبيععععات أ  المحقععععق ذتععععه -32 ه ععععم

 بعي  األوهاق محقعق ةاكها( 1  4  8  3) األبيات مر ا ووجكت  131ص
 مع  أبياتعا   أ  العكيوا  محقعق وذته.  تيب  اب  ع  والراشه الساكس البيتي 
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 المحقعق هواهعا القصيكة وهذ . مناذه واب  الشيص أبي إل  تنس  القصيكة
-199ص للمبععهك والمهاثععي الترععاةي فععي ووجععكت ا بيتععا   وعشععهي  اثنععي  فععي

 تيعع الته  فععي خعع   مععع أبيععات سععبر  بةيععاكة بيتععا   وعشععهي  تسععر  فععي 182
 .الكيوا  فا ت في القصيكة وستوهك والهواي 

 .11 الموضح  الهسال  في( 12) البيت -43 ه م

 .4/42 التنصيص مراهك في األبيات -11 ه م

  112ص فيععععه( 39  32) والبيتععععا  81 الشععععره نقععععك فععععي( 19) البيععععت -22 ه ععععم
 والبيعععت 321ص في عععا( 34) والبيعععت 192 الوسعععاه  فعععي( 12) والبيعععت

 وفيعات في  (39  32  32  1) األبيات وجا ت. 192ص في ا( 39)
 .الوفيعععات مععع  صعععوفيا آيعععا نسعععخ  عععع  محققعععه وةاكهعععا 1/421 األعيعععا 
 .181 أسام  بكيع في( 32  19) والبيتا 

 .329 الوساه  في( 3) البيت -21 ه م

 .114 وتيع  ب  المنص  في( 12) البيت -24 ه م

 .1/21 للبغكاكي بي الل مغني أبيات شه  في( 9) البيت -29 ه م

 .142 المنص  في البيت -92 ه م

 .94 والمحاضهة التمثي  في( 11) البيت -93 ه م

 .92 األوهاق في( 9  2) البيتا  -94 ه م

 أعيا  ع  هوايته وذته التاسع للبيت 181 ه م الحاشي  المحقق أثبت -92 ه م
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 .القصيكة مصاكه في يذته  ولم الشير 

 .81 للماوهكي السلهاني  حتاماأل في األبيات -83 ه م

 .123 المنص  1 البيت -84 ه م

 .119و 113 موضري  في وهك المنص  في البيت -82 ه م

 في( 11) والبيت 121 للن شلي الممتع في( 11  11  12) األبيات -122 ه م
 .142 المنص 

 البععععععكيع فععععععي( 1) والبيععععععت  22 األوهاق فععععععي( 14  13  1) األبيععععععات -121 ه عععععم
 الممتعععععع فعععععي( 14  13) والبيتعععععا   481 والصعععععناعتي  192 ألسعععععام 
 411 اإلغععععهي  ونضععععهة 321الثععععا ه ونصععععهة 318 والمنصعععع  124

 1/11 بعععععععا  وألععععععع  3/92 األه  ون ايععععععع  94 والمحاضعععععععهة والتمثيععععععع 
 حمايععععع  فعععععي( 14  13  11) واألبيعععععات  4/18 التنصعععععيص ومراهعععععك
 .1/192 الظهفا 

 .المرتة اب  بكيع ع  نق    92 وانهكي في للخهيمي نس ( 11) البيت -121 ه م

 .114و 112  صنوالم 322 الوساه  في( 13) البيت -112 ه م

 .4/28 التنصيص مراهك في البيتا  -113 ه م

 .114-1/113 األبهاه محاضهة في( 2  1  4  1  1) األبيات -114 ه م

 سوا  وفتهته بكي ته: بياتاأل -121 ص

 البيتا  وهك و ك عةو  ب  13 كيللماوه  السلهاني  األحتام في وهكت
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 -121ص( عباسيو  شرها ) ضم  الخاسه سلم شره في( 1  1)
 41 الجها   ب  الوه   في األبيات وهكت تما  صيكة  م  121

 .الناهفي جاهي  لرنا  منسوب 

 مفلت أنك كهيسإ يا أتظ : األهبر  األبيات -123 ص

 .12ص ه رش مجموع في حفص  أبي ب  لمهوا  نسبت

**** 
 :الرواية اختالف في -ثانيا  

 فعي يهوهعا ولم المحقق يذتهها لم التي الهوايات إل  أشيه أ  هذ  ترليقاتي في أهيك
 آخعه تتعا  فعي ووجعكت ا تتعا  فعي المحقعق ذتههعا هوايعات هناك إذ حواشيه  أو الكيوا 

 هبرع  فعي ذاتعه تتا ال في يخالف ا ما ووجكت تتا  في ذتهها هوايات وهناك يذته   لم
 .هواها المحقق ولت  أخهى 

 التنصعيص ومراهعك ألغعانيا فعي: المحقعق  عا  -192 صعفح  2 ه م الحاشي  ففي
 فععععي المحقععععق هوى تمععععا( يصععععبي) 19/123( ال ي عععع ) األغععععاني فععععي ووجععععكت( تصععععبي)

 .الكيوا 
( كلت) التنصيص مراهك وفي( ذلت) األغاني في: المحقق  ا  181ص 42   وفي
 .المراهك تهواي  الم مل  بالكا ( كلت) 19/119 غانياأل في الهواي  ووجكت

 األغعاني ومختاه الشرها  وهبقات األغانيفي : المحقق  ا  182ص 12   وفي
 الهوايع  ووجعكت( شعهبوا) الشير  وأعيا  التنصيص ومراهك الوفيات فوات وفي( شهبت)

 (.شهبت) 4/22 التنصيص مراهك في
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 الوفيعععات وفعععوات بغعععكاك وتعععاهيخ نياألغعععافعععي : المحقعععق  عععا  182ص 42   وفعععي
 .111ص المرتة اب  هبقات في الهواي  ووجكت( ذهى)

 لععم هوايععات معع  وجكتععهمععا  هنععا وسععتذته ذتههععا  أهيععك   تثيععهة أمثلعع  معع  أمثلعع  هععذ 
 .الحاشي  في إلي ا يشه ولم الكيوا  في المحقق يهوها

****** 

 أ  لمحققا وذته( برثت) التنصيص مراهك في -199ص 12    1 اله م
 (.بنيت) فيه الهواي 

 مسععععبو ا   المقهرعععع  إلعععع  أضععععافه الععععذي للبيععععت المحقععععق وضععععر ا -14  
 التاسعععع  للبيعععت تتعععو  أ  الحاشعععي  هعععذ  وحعععقّ  من عععا  ولرلعععه و عععا : بقولعععه
 ب ا تهمي م ةلت وما) التاسع البيت م  األو  الشهه في المراهك وهواي 
 مععع  بعععك   ( نعععكاك بلععع أ) الراشعععه البيعععت فعععي المنصععع  هوى تمعععا  (متفعععهكا

 :البيت أما  (ع ك ل بأ)

 إليك اتصا  الهت  يتبره الهت      لقك  وم الهتبا  م  ت  ج   

 .(وج   ت  في للهتبا  تا  لو) المنص  في األو  شهه  هوى فقك

 فععععي محققععععه أشععععاهو ( شععععاةي ) 19/118 األغععععاني فععععي -199ص 12    2 الععععه م
 (.هب شا شاةي   شاهي  ) هوايات إل  هامشه

   الحعو ) الخعامس وفي( بجهيك) الثاني البيت في المحقق هوى -198ص  2 اله م
 (.تام  الحو  بخةيك ) 19/111 األغاني في والهواي ( تله

 األوهاق  ععععع  ونقعععع ( نشععععهة) األو  البيععععت فععععي المحقععععق هوى -198ص  8 الععععه م
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 .الوحيكمصكه   واألوهاق المثلث   بالثا ( نثهة) فيه والهواي 

 ععععع  والتصععععحيح( لقيععععت) األوهاق فععععي المحقععععق  ععععا  -181ص 11    11 ه مالعععع
 وصعععحح  المحقعععق هوى تمعععا(   يعععت) األوهاق هوايععع  ووجعععكت األغعععاني 

 بقيعععت) األوهاق هوايععع و ( بعععي  سعععقمت) الثالعععث البيعععت فعععي المحقعععق وهوى
 (.بي 

    فيععععه ووجععععكت( علي ععععا) األغععععاني فععععي: المحقععععق  ععععا  -183ص 31    12 الععععه م
 .الكيوا  في المحقق هوى تما( عليه) 19/149

( أخ ف ا) فيه ووجكت( أخ فه) األغاني في: المحقق  ا  -32   وفي
 .الكيوا  في المحقق هوى تما

 :المحقق هوا  -184ص 11 البيت  12 اله م

 ة عمععععععععععععععععععععععععععععععععه الرععععععععععععععععععععععععععععععععكاة       ه اللععععععععععععععععععععععععععععععععه بايجععععععععععععععععععععععععععععععععا ّصعععععععععععععععععععععععععععععععع
 

 :فيه والبيت األوهاق  ع  ونق 

 لرعععععععععععععععععععععععععكاةلعععععععععععععععععععععععععه عمعععععععععععععععععععععععععه ا      ة  صعععععععععععععععععععععععععه اللعععععععععععععععععععععععععه بايجعععععععععععععععععععععععععا
 .الهبع سقه م  وأها 

 :المحقق هوا  -182ص 1 البيت  11 اله م

 ولّعععععععي علي عععععععا المشعععععععهق األبلجعععععععا         تعععععععاَ  الهشعععععععيك  المرتلعععععععي أمعععععععه 
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  (الهشيكَ  تَت   ) هوي 1/1448 بو ق) الخةان  وفي

 .المحقق هوى تما في ا هوي فقك( 189/هاهو ) الخةان  أما

 إل ) األوهاق هواي و ( حاجاته إل ) الثاني لبيتا في المحقق هوى -182ص  13 اله م
 .الوحيك مصكه  واألوهاق( حاجته

( الصحاصععععععح) والن ايعععععع  البكايعععععع  هوايعععععع  المحقععععععق ذتععععععه -188ص 28    12 الععععععه م
 والن ايعععع  البكايعععع  فععععي والهوايعععع  الععععكيوا   فععععي هوى تمععععا م ملتععععي  بصععععاكي 

 .الهبع خهت م  ولرله بالمرجمتي  ( الضحاضح)

 :المحقق هوا  122ص 8 والبيت

 علعععع  أحععععك إ  عليععععك النععععوا ح        تععععت  لععععم يمععععت حععععي سععععواك ولععععم تقععععم
( عليععععه سععععوا  ) اآلكا  ةهععععه هوايعععع  إلعععع  28و 29 الحاشععععيتي  فععععي وأشععععاه
 :912-948ص فيه الهواي  ووجكت

 علعععع  أحععععك إ  عليععععك النععععوا ح       تععععت  لععععم يمععععت ميععععت سععععواك ولععععم تقععععم

 لععم) بهوايع  الوفيععات فعي البيععت جعكتو  تمعا  (حععي) مع  بععك   ( ميعت) بهوايع 
 المسعتهه  وهوايع ( لقعك وذتههعا) بهوايع  العكيوا  في 12 البيت وجا   (يقم
 (.فقك بذتهها) 1/322

 مععا وتععت ) والشععرها  الشععره فععي الهوايعع  أ  المحقععق ذتععه -122ص 91    19 الععه م
 (.تةايل ا   وتتس) 124ص فيه الهواي  ووجكت( تةايل ا

 فيعععه والهوايععع ( يغلععع ) المراهعععك هوايعع  إلععع  المحقعععق أشعععاه -121ص 82    32 الععه م
عععكي) فيعععه المحقعععق هوى 3 والبيعععت المحقعععق  هوى تمعععا( يلرععع ) 4/112 ( أ ه 
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 122و 88 الحاشعععععععيتي  فعععععععي وجعععععععا ( َأْهعععععععَكى) 19/133 األغعععععععاني وهوايععععععع 
 األغعععععععاني ووجعععععععكت( وتففتنعععععععي ووصعععععععلتني ) األغعععععععاني هوايععععععع  أ  121ص
 .الكيوا  في المحقق هوى تما( وتفيتني ووصفتني ) 19/134

 .123-121ص  31 اله م

 وفععي( محمععوكا   أصععبحت) األو  البيععت فععي المحقععق هوى -123-121 ص  31 الععه م
( أحسععك   محسععوكا  ) فيععه والهوايعع  األوهاق ععع  ونقعع ( أحععكَ   ) الثععاني البيععت

 .الوحيك مصكه  واألوهاق

 األوهاق  ععع  ونقعع ( نععةه علعع ) ابععع اله  البيععت فععي المحقععق هوى -123ص  31 الععه م
 .الوحيك مصكه  واألوهاق( شذه عل ) وفيه

 :الثاني البيت المحقق هوى -124ص  34 اله م

    بععععععععععععععَه الوليععععععععععععععك  فنععععععععععععععاكَم  بععععععععععععععه          وتععععععععععععععاَ  الوليععععععععععععععك  نععععععععععععععكيَم صععععععععععععععكقح 
 المحقعععق وهوى( نعععكيما   لعععه   الوليعععك   وتعععا َ ) األو  لشعععهه  السعععهوه  هععع  وهوايععع 
 :الهابع البيت

 ب تحمععععععععععععَك أو بَتشعععععععععععععجَع أو يةيعععععععععععععك         َمعععععععععععععْ  َتْبععععععععععععكأ الَمنايعععععععععععععاومععععععععععععا َأْكه ي بَ 
 أم بتشعجع أم بحمعةة: )الثعاني للشعهه الب غع  ن ع  وشعه  السعهوه  هع  وهواي 
 فعي مس ل  وهكت وتذا الوة   ليصح( تبكأ) في ال مةة تس ي  يج  تما  (يةيك

 غععععانياأل وهوايعععع ( تَععععَتن س) الثالععععث البيععععت فععععي المحقععععق وهوى األغععععاني  هوايعععع 
 (.َس آنَ تَ ) 19/111

 يبلغ ععععا) األوهاق وفععععي( خمععععه يبلغ ععععا) المحقععععق هوى -128ص 11 البيععععت  43 الععععه م
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 .الوحيك البيت مصكه واألوهاق( الخمه

 الهسععععال  هوايعععع و  112ص 12 البيععععت فععععي( الفجععععه لنععععا يسععععتبي  حتعععع )ى وهو 
 (.الفجه عنا غا  إذا) 11ص الموضح 

 األوهاق عع  ونقع ( متظ أبانت م ) 2و2 ي البيت في المحقق هوى -111ص  44 اله م
ْم  أباتت م ) وفيه الوحيك  مصكه   (.ظ 

 :األوهاق ع  الثاني البيت عجة المحقق هوى -111ص  42 اله م

  لنا وج  ا األعل  عل  ت  ناظه                                                   

 وج  ا إ  عل  ت  ناظهلنا                             وفي األوهاق:

 و ععك( نععاظه تعع  علعع  األعلعع  وج  ععا لنععا) لرلععهو  باألصعع  تععذا: محققععه و ععا 
 فععي أشععاه تمععا ذلععك إلعع  يشععه ولععم األوهاق  هععام  هوايعع  خليعع  الععكتتوه نقعع 

 األصعععععع  فععععععي أن ععععععا المحقععععععق ذتععععععه:  ععععععا  عنععععععكما 128ص 111 الحاشععععععي 
 (.لم) إضاف  وهجح  (ونخ )

 :الخامس البيت المحقق هوى -112ص  11 اله م

 عععععععععععععه و ععععععععععععك أحععععععععععععاَه بععععععععععععه  ا تععععععععععععكاه         صععععععععععععفحا  ععععععععععععع  البععععععععععععاغي عليععععععععععععع
 (.به حاه وليس) بهواي  األه  ن اي  في والبيت

 :الثالث البيت المحقق هوى -118ص  11 اله م

 فتععععععععععععععععا  فخععععععععععععععععها  منععععععععععععععععك أو عععععععععععععععععاها           ا  وسععععععععععععععععيهَتههّبعععععععععععععععع لكتَععععععععععععععععه 
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 بت ) الهابع البيت في هوى تما  (و ذاك فخه تهبا   لكته) المراهك وهواي 
 (.عبهة بت ) المراهك وفي( برك 

 المحقعععق ىو وه   (ترب قعععه) مععع  بعععك   ( تغب ق عععه) األوهاق فعععي -112ص 122   22 العععه م
 شمس غيه تؤوس وت صب حه         : الهابع البيت عجة

 .شمس   عي    بتتؤس   وَتصَبحه    :التنصيص مراهك وهواي 

 :األوهاق ع  وهوايته اسعالت البيت سقه -111ص  21 اله م

 مععععععععععععععععععععععععععس  لبريععععععععععععععععععععععععععَك النععععععععععععععععععععععععععوم وال     يهيعععععععععععععععععععععععععع  الهيععععععععععععععععععععععععععق مععععععععععععععععععععععععععن  ّ 
 من ععا) األوهاق وهوايع ( اللرعس   الحععوة في عا) السعاكس البيععت فعي المحقعق وهوى
 .الوحيك مصكه  واألوهاق( واللرس الحوّ 

 :الثالث البيت المحقق هوى -114ص  24 اله م

عععععععععععععععي    عظعععععععععععععععيم مععععععععععععععع  بنعععععععععععععععي الربعععععععععععععععا  معععععععععععععععا يقضعععععععععععععععي العععععععععععععععكههَ س ي هض 
 .الوحيك مصكه  واألوهاق( يقضي ما الكهه   َيهَض ) األوهاق هواي  في وفيه

 فععي 112ص 183   -)أتصعبه للبعي  ( 19/111فعي األغععاني  -111    22العه م 
 119ص 12 والبيت( الري  في أتهمع) 123ص والشرها  والشره األوهاق

 :المحقق  هوا

 ع  و  أمععععععععععععععععهى  غيععععععععععععععععه  مقنعععععععععععععععع       مهمععععععععععععععععع   فمععععععععععععععععا كوَنععععععععععععععععه  مععععععععععععععععهى ح 
 

 وبععكيع واإلعجععاة اإليجععاة فععي ف ععو المصععاكه  فععي البيععت هوايعع  اختلفععت و ععك



 -306- 

 :أسام 

 و   مععععععععععععععععععه  كونععععععععععععععععععه مهمععععععععععععععععععع    فمععععععععععععععععععا خلفععععععععععععععععععه  مععععععععععععععععععه  مهمععععععععععععععععععع
 :الوساه  في وهو

 و  كونععععععععععععععععععه  مععععععععععععععععععه  مقنععععععععععععععععععع     فمععععععععععععععععععا خلفععععععععععععععععععه  مععععععععععععععععععه  مهمععععععععععععععععععع
 .(خلفه وما) فيه ولت  والشرها  الشره في هوي وتذا

ْمَته مت ) 19 البيت في المحقق وهوى  1/32 المقامعات شه  في والهواي ( ه 
( فقعك يحيا لخهلما  فق ) صكه  المحقق هوى 188  43 والبيت  (َتْلَقه مت )

 (:واألوهاق 19/111 واألغاني التنصيص مراهك) المصاكه  في والبيت

 أتاهعععععععععععا ابععععععععععع   يحيععععععععععع  الفتععععععععععع  األهوع         فقععععععععععع  لخهاسعععععععععععا  تحيعععععععععععا فقعععععععععععك
 .الهبع خهت م  وأها 

 (. لي ) المراهك وفي(  لي ) المحقق هوى -133ص 1 البيت  21 اله م

 (فعععععال  وبنعععععو) األغعععععاني فعععععي الهوايععععع  أ  المحقعععععق ذتعععععه -131ص 122   24 العععععه م
 عععع ) 12 البيعععت فعععي وهوى  (فعععالح وبنعععو( )ال ي ععع ) 19/331 فيعععه ووجعععكت ا

 بنعو) 12 البيعت فعي وهوى  (ععي    عيس مع ) المنصع  وفعي( عي    يس
 .الم مل  الحا  بتقكيم( الحجا  بنو) وهاقاأل وفي( الجحا 

 ووجعكت األوهاق  عع ( مةيع  جمعا ) فيعه المحقعق هوى -132ص 4 البيت  21 اله م
( يمهعه) األوهاق وفعي( تمهعه) 9 البيعت فعي هوى تمعا  (مةخه  جما ) فيه

 .الوحيك مصكه  واألوهاق

ّهات عععا) 19/119 األغعععاني فعععي -139ص 122    28 العععه م ( مهآت عععا) مععع  بعععك   ( م 
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 .المرن  يستقيم األغاني وبهواي 

 التمثيعععععع  فععععععي والهوايعععععع ( المتصععععععه ) المحقععععععق هوى -142ص 11 البيععععععت  93 العععععه م
 (.المتقل ) األه  ون اي  والمحاضهة

 األوهاق وفعععي( حينمعععا شعععغلي ) 12و1 البيتعععي  فعععي المحقعععق هوى -141ص  94 العععه م
 .الوحيك البيتي  مصكه واألوهاق( حيثما عذلي )

  (لؤم مععععا) األوهاق وفععععي( لؤم ععععا) 12 البيععععت فععععي المحقععععق هوى -143ص  92 مالععععه 
 األوهاق محقعععق وأشعععاه (قلعععتع) األوهاق وفعععي( علقعععت) 11 البيعععت فعععي وهوى
 مصعععكه  واألوهاق ذلعععك  إلععع  خليععع  العععكتتوه يشعععه ولعععم  (علقعععت) هوايععع  إلععع 

 .الوحيك

 بعذي السعبا  لهك) السلهاني  األحتام في األو  البيت صكه هوى -142ص  83 اله م
 هوى تمعا  (من عا) مع  بك   ( في ا) عجة  في وهوى خاه    هواي  وهي( يكيه
 :الهابع البيت عجة

 لت ِّ أمهح مرض ح  التهيمَ إّ                     
ذا) المنص  وفي( نظهت فإذا) المحقق هوى -142ص 1 البيت  84 اله م  (.نظهت وا 

ععع ) 1 بيعععتال فعععي المحقعععق هوى -111-148ص  122العععه م  وفعععي( ال نعععكيّ  مععع    ض 
 لسعا  إلع ) 9 البيعت فعي وهوى الم ملع   بالصعاك( َ َصع ) التنصيص مراهك
 تغشع ) 12 البيعت فعي وهوى( األعجمعي اللسعا  إلع ) المراهك وفي( األعجم
 هوايعععع  إلعععع  ههامشعععع وأشععععاه( البععععهيّ ) 4/1229 اآلكا  ةهععععه وفععععي( البععععهي 

   مقحعععم العععو ة ومععع ) :صعععكه  المحقعععق هوى فقعععك 11 البيعععت أمعععا  (البعععهي )
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 (.يتّقي   مفّخم األنام وم ) الممتع في والهواي ( يتقي

 مع  بعك   ( تقه رعت يعوم) 123ص والشعرها  الشره في -122ص 313    121 اله م
 (.ترّهلت حي )

 وهوايععع ( الغيعععوث بعععهق بعععالنوا  ) فيعععه المحقعععق هوى -122ص 13 البيعععت  112 العععه م
 (.ريو ال بهق بالفرا  ) المنص 

 وهو)   3 البيت وفي( الغيث حل ) 1 البيت في المحقق هوى -121ص  111 اله م
 جل  ) 19/149 األغاني وفي( السوام بالجياك) 2 البيت وفي( م ْغ ح 

 األغاني في والهواي ( فيكا ) 2 البيت في وهوى  (السوامي م ْغض   
 .كهاسته م  22ص في المحقق هوى وتذا( فيكا )

 األغعععععاني وهوايععععع ( تتّنعععععه حتععععع ) المحقعععععق فيعععععه هوى -121ص 1 لبيعععععتا  114 العععععه م
 (.تتّنما حت ) 19/118

 :1 البيت المحقق هوى -124 -121ص  119 اله م

 و  مععععععععع  ذهى وشععععععععع ح مرعععععععععي اجعععععععععك   تعععععععععت   كمعععععععععوَع عينعععععععععي يعععععععععوم بعععععععععانوا
 مرعععععي  مهّعععععهك سعععععحُّ  عينعععععا         19/132 األغعععععاني فعععععي عجعععععة  وهوايععععع 

 

 إل  392 حاشيته في وأشاه الم مل   بالحا ( األحّش ) 11 البيت في هوىو     و       
( األخشعععع ) األغععععاني فععععي الهوايعععع  ووجععععكت( األخيعععع ) وم ذبعععع  األغععععاني هوايعععع 
 األغعععاني وفعععي( ول يعععت وا ) المحقعععق فيعععه هوى 12 والبيعععت المرجمععع   بالخعععا 

 حبي صحَ ن   تره    نتأو  ع م -11 البيت صكه المحقق وهوى( فإ )
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 ع م وأنت ترلم نصح جنبي :له غانياأل وهواي 

 (جيبي) األغاني هواي  إل  أشاه  ك المحقق وتا 

 .12البيت في( وتجلس) م  بك    ويجلس) األغاني هوى تما

( بقعي لما) األوهاق وفي( ي ْبقي لما) فيه المحقق هوى -121ص 11 البيت  118 اله م
 .الوحيك مصكه  واألوهاق

 وفععي( يحع   ) 4 البيععت وفعي( وليععا ) 1 لبيعتا فععي المحقعق هوى -122ص  114 العه م
 محاضعععهة فعععي والهوايععع (  لبعععي فعععي) 2 البيعععت وفعععي( تحبعععه مّمععع ) 1 البيعععت
 (.صكهي في تحبه  عّم  تح   وأما  ) األبهاه

 فعععي والهوايععع ( بعععك موصعععول ) 3البيعععت فعععي المحقعععق هوى 128ص متعععهه  112 العععه م
 :1 البيت وهوى  (لك موصول ) المضنو  وشه  الشرها  وهبقات األوهاق

 إليعععععععععك والنصعععععععععه  مرقعععععععععوك نواصعععععععععي ا    ولي نعععععععععك الفعععععععععتح  واأليعععععععععام  مقبلععععععععع   
 :عجة  في 19/142 األغاني وهواي 

 نواصي ا إليك بالنصه مرقوكا                                                 

 نواصي ا مرقوكا   بالفتح إليك         124 والشرها  الشره وهواي     

 نواصي ا مرقوكا   والنصه إليك                       وهاقاأل وهواي 

 فععععي والهوايععع ( شعععيب  المتهفعععا  ) فيعععه المحقعععق هوى -11 للبيعععت 122ص  112 العععه م
 121 والشععععرها  والشععععره األوهاق وفععععي( المهكيععععا ) 113 الشععععرها  هبقععععات

 (.شبيب )



 -310- 

 سوا  وفتهته بكي ته: األبيات - 121 الصفح 

 السلهاني  واألحتام الوه   في األو  البيت عجة هوى

 إذا اشتب ت عل  الناس األموه
( وأجعة ) (عباسعيو  شعرها ) وفعي( َوأحعةم) الثعاني البيعت فعي المحقق وهوى
ي)أيضا فيه وهوى  .(َعم ي إذا) 41 الوه   وفي( إذاع 

 مفلت أنك كهيسإ يا أتظ : األبيات - 123 الصفح 

 أبععي بعع  مععهوا  شععره فععي ايعع والهو ( فليععكهتن ك) 1 البيععت فععي المحقععق هوى
 المقامات شه  وفي( كون ا وتقصه) 3 البيت في وهوى  (فليتتينك) حفص 

 .(كونه وتقصه) 1/183

*** 

نمعا في عا  لعه يعكَ    إذ المحقعق  عمع  تشعي    المستكهتات هذ  م  تثيها   إ   تقعع وا 
 ا فاألخهعع المهبرعع   فععي التتععا  تصععحيح علعع  أشععه  معع  وعلعع  الناشععه  علعع  تبرت ععا

 أخهعا  سعيجك 113ص 23 ه عم المقهرع  إلع  فالنعاظه تحصع   أ  م  أتثه المهبري 
 التسععععه وحق ععععا مفتوحعععع ( بتعهاضععععك أعععععها  ) همععععةات ثبتععععت فقععععك ال مععععةة  تتابعععع  فععععي
 فالفرعع   صععو  همعةة ف ععي اإلهمعا  وحق ععا( أن ع ) همععةة وثبتعت  (بإعهاضععك إععها  )

 إنعي ) تثبعت أ  وحق عا(  عها ا ا هضعت   مثالعك  انعي ) همعةات وسقهت ث ثي  أمه
 . هع همةات ف ي( إ ها  أ هضت  ألمثالك 

 التسععع ي  وحق عععا 124ص 34 المقهرععع  مععع  4 البيعععت فعععي( تبعععكا) همعععةة ثبتعععت تمعععا
 .19/111 األغاني في تما الوة   ليستقيم( تبكأ)
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 .128ص 43 ه م 12 البيت في بالفتح( أترابا) همةة وتتبت

 .أتر  مصكه( إترابا) التسه وحق ا

 وشععهحت 142ص 93 ه ععم 12 البيععت فععي الموحععكة بالبععا ( الجهبععا ) تلمعع  وتتبععت
 وهكت تمعا المثنعاة  باليعا ( ا يعالجه ) وهعي لون عا  أو الخمه بتن ا 193 ه م الحاشي  في
 .المختلف  والمرجمات األوهاق في

 ه عم القصعيكة مع  34 البيعت) حظّعه: فعي تمعا اإلهمعا   حق عا حعهو  أعجمعت تما
    هععا غي   (22 معع  12) يفععةع    (28 معع  1) فاسععتنفذ  (43و 34 البيععت) نشععةها  (22
 يفعععععهع    فاسعععععتنفذ  نشعععععهها  حّهعععععه : )وصعععععحت ا( 124 مععععع  12) مؤنسععععع   (92 مععععع  3)

 .المصاكه في هويت تما( مؤنس  ها ري  

    عيهععا   (8 المقهرعع  معع  3 البيععت) سععبقه: فععي تمععا اإلعجععام حق ععا حععهو  وأهملععت
 (.غيها  يهلع  سبق  : )وصحت ا  (21 م  2) لعيه  (42 م  11)

  تعععععع  تععععععهاث  التععععععات   (44 معععععع  2) أبععععععانت م: )فععععععي تمععععععا وتبععععععكلت النقععععععاه وتغيععععععهت
 21 معععع  1) الخبععععه  (22 معععع  41) بجععععه  (42 القصععععيكة معععع ( 12  14  13األبيععععات)

 .المصاكه هوت تما( الخيه يجه  فت    تتها التاث  أباتت م ) وصحت ا

 :في تما تغيهها أو سقوه ا أو حهو  اكةبةي تلمات وتغيهت

 12) المنعو   (82 مع  14) سعواق  (91 مع  1) الشعام أبعا  (22 مع  32) يتباكلو 
 معع  4) اتعق  (122 مع  3) إمععام  (122  مع 4) مع   (121 معع  32) لعذي  (121 مع 

 هوت تمععا (أينععق  ععوام  مععس  لععكى  المثنععو   سععوا   لشععام  أبععا ينععالو  ) وصععحت ا  (112
 .كهالمصا
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 وا   المحقق    الهابع عل  تبرت ا تقع إنما تثيه  وغيهها واألخها  التصحيفات هذ 
 .صفحات لمألت عكها أهكنا ولو تتابه  فالتتا  من ا  المحقق نبهى    تنا

 .الكيوا  ب ا أخ  أبيات ذته م   بك وبرك 
 :الديوان فائت -ثالثا  

 :أشجع  ا  *

ععععععععععععععععععععععع ْ  َوَسعععععععععععععععععععععععَقاكَ   ال َعععععععععععععععععععععععَوى َحعععععععععععععععععععععععهِّ  م 
 

َفل جععععععععععععععععععععععععععععععععععع    َبعععععععععععععععععععععععععععععععععععْهك   عععععععععععععععععععععععععععععععععععذا    الم   الر 
 

 .331و 122: وتيع  ب  المنص 

 :و ا  *

 َيَهْتَنعععععععععععععه   حعععععععععععععي َ  القعععععععععععععاع   َنْقععععععععععععععَ  َيْنش عععععععععععععْه َ 
 

ععععععععععععععععْه َ  ععععععععععععععععّها َ  َوي ه   ب الَفْكفَععععععععععععععععك   الَحَصعععععععععععععععع  م 
 

 .183: وتيع  ب  المنص  -
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 .182-199التراةي والمهاثي للمبهك  -

ع ولععم يععهو اثنععي  وعشععهي  بيتا عع 122-121فععي كيععوا  أشععجع صو ععك هوى المحقععق 
(  وهويعععععت األبيعععععات فعععععي العععععكيوا  بتقعععععكيم 11  11  12  14  13  11  3األبيعععععات )

  12  18  19  11  11  9  2  1  4  12  8  2  1  1وتتخيه  وتهتيب ا فيه: )
13  12  14  11  12  12  19  18.) 

 * و ا  لصكيق له و ك هاجه :

 فعععععععععععإّ  هوحعععععععععععي –نعععععععععععَت الرقعععععععععععاَه ولعععععععععععو ت
 لمعععععععععععا انصعععععععععععهفْت إليعععععععععععَك العععععععععععّكهَه نفسعععععععععععي

 

 -ترععععععععععععععععععععععععي  إذا تماة ج ععععععععععععععععععععععععا الرقععععععععععععععععععععععععاه  
 ولعععععععععععععو تانعععععععععععععت علععععععععععععع  األحشعععععععععععععا   نعععععععععععععاه  

 

 .112 ه  السهوه:  -

 * و ا :

 وَحعععععععععععععععععععععععععععععععععَن  تحلقععععععععععععععععععععععععععععععععع   الّسعععععععععععععععععععععععععععععععععواه  
 تتّنععععععععععععععععععععععه  ضععععععععععععععععععععععي   مععععععععععععععععععععععا ح جععععععععععععععععععععععاهي

 

ععععععععععععععععععععععْبه  معععععععععععععععععععععع  األشععععععععععععععععععععععباه    غايت ععععععععععععععععععععععه  ش 
 يفتعععععععععععععععه عععععععععععععععع  مثععععععععععععععع  تلظّععععععععععععععع  النعععععععععععععععاه  
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 ب  عةو  ونس  في ال ام  ع  مباه  الفته. 12/141ن اي  األه   -

 * و ا  يهثي البهامت :

سعععععععععععع   ب جت ععععععععععععا  تععععععععععععتّ  أّيععععععععععععاَم ْم معععععععععععع  ح 
 

 مواسععععععععععععععععم  الَحععععععععععععععععّ  واألعيععععععععععععععععاك  والجمععععععععععععععععع  
 

 .1/332وفيات األعيا   -
 * و ا :

 بَسعععععععععععععععععععععَهْت يعععععععععععععععععععععكاَ  هجعععععععععععععععععععععاَ  سعععععععععععععععععععععا  له  
 

 فجعععععععععععععععععععععَهْت إليعععععععععععععععععععععه بتهل عععععععععععععععععععععا السُّعععععععععععععععععععععب    
 

 .111 المنص   ب  وتيع -
 * و ا :

 لْجعععععععععت  علععععععععع  الخلعععععععععي  نفوسععععععععع ميومعععععععععا  خ
 

 غضعععععععععععععععععععبا  وأنعععععععععععععععععععت لمثل عععععععععععععععععععا مسعععععععععععععععععععتام  
 

ألبععي يرقععو   31  والبيععت نسععبه ابعع  المرتععة فععي بكيرععه 18تيععع و المنصعع   بعع  
عع  بعكيع ابع  المرتعة   نقع    18سحاق بع  حسعا  الخهيمعي  وهعو للخهيمعي فعي كيوانعه إ

 .بمثل ا( -والهواي  فيه: ) يوم

 * و ا :

  ْ   بعععععععععععك للمشعععععععععععتاق مععععععععععع  ذتعععععععععععه العععععععععععوه
 

 والسععععععععععععلوة  معععععععععععع  برععععععععععععك الحععععععععععععة ْ  واليععععععععععععتس  
 



 -316- 

 .94التمثي  والمحاضهة  -

**** 

  ومعا ههذا ما وجكته عل  شره أشجع السلمي  أهجو أ  أتو   ك وفقت في عهض
 توفيقي إ  بالله.
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 َأْنَرععععععععععععععع  ابعععععععععععععععَ  َمْنصعععععععععععععععوه إلععععععععععععععع  َسعععععععععععععععيِّكح 
ععععععععععععععععععععْبَي ح   و َأْشعععععععععععععععععععَرثح َيْسععععععععععععععععععععَر  علعععععععععععععععععععع  ص 

 لق ععععععععععععععععععععععَهىوَهععععععععععععععععععععععاهقح أْعيععععععععععععععععععععععا َعَلْيععععععععععععععععععععععه  ا
 أْنَرععععععععععععععع  َفتععععععععععععععع   َمعععععععععععععععص  الث عععععععععععععععَهى َبْرعععععععععععععععَك   
 َواْنععععععععععععععععععععععععععَثَلَم الَمْجععععععععععععععععععععععععععك  ب ععععععععععععععععععععععععععه  َثْلَمعععععععععععععععععععععععععع   
 َأْنَرعععععععععععععععععععععع  َفتعععععععععععععععععععععع   تععععععععععععععععععععععاَ  َوَمْرهوفععععععععععععععععععععععه  
ي ما  َفَتْصععععععععععععععععععععععععععععععععَبحا َبْرععععععععععععععععععععععععععععععععَك َتسععععععععععععععععععععععععععععععععام 
 اليععععععععععععععععععععوَم ت ْخَشعععععععععععععععععععع  َعثَععععععععععععععععععععهات  الن ععععععععععععععععععععَكى
ععععععععععععععي ععععععععععععععيس  التّععععععععععععععي َتْخَته   يععععععععععععععا هاتععععععععععععععَ  الر 
 إّ  ببعععععععععععععععععععععا   الَبعععععععععععععععععععععَهكا   الَفتَععععععععععععععععععععع  العععععععععععععععععععععع

ْسعععععععععععععع ععععععععععععععا َمَضعععععععععععععع ح َمععععععععععععععْ  َ ن ععععععععععععععَع الم   تيَ  لم 
ععععععععععععععععععععععععععتا    َمععععععععععععععععععععععععععْ  لععععععععععععععععععععععععععْم سععععععععععععععععععععععععععا ل ه  م ْمس 
   َخْيععععععععععععععَه ف ععععععععععععععي الععععععععععععععكُّْنيا وَ ععععععععععععععْك أ ْغل َقععععععععععععععتْ 
 ل ي ععععععععععععععععععععععععْهت   الب ْخعععععععععععععععععععععععع   َعَلْي ععععععععععععععععععععععععا َفَقععععععععععععععععععععععععكْ 
 َأْوَهَك   َحْوضعععععععععععععععععععععععععععا  عظعععععععععععععععععععععععععععيَم الث عععععععععععععععععععععععععععاى
ععععععععععععععععععك ةح   تعععععععععععععععععع ُّ َفتعععععععععععععععععع   َيْسععععععععععععععععععَر  إلعععععععععععععععععع  م 
عععععععععععععععععععععععععععععععععه   ق  الّشعععععععععععععععععععععععععععععععععْره  بتّيام   َسعععععععععععععععععععععععععععععععععيْنه 
 َتفععععععععععععععععععاَك أ   الَمْجععععععععععععععععععَك  ععععععععععععععععععْك َأْصععععععععععععععععععَبَحتْ 

ععععععععععععععععععععععععععوكي عععععععععععععععععععععععععععوكي ج   بععععععععععععععععععععععععععَكْمعح أو َكم ج 
 َفتعععععععععععععععععععععععععع ُّ َمْفقععععععععععععععععععععععععععوك إلعععععععععععععععععععععععععع  َجْنب ععععععععععععععععععععععععععه  
 يععععععععععععععععععععععا واف ععععععععععععععععععععععَكْي َ وم   مععععععععععععععععععععععا إ   َمعععععععععععععععععععععع ْ 
ععععععععععععععععععععععوَك َوَ ععععععععععععععععععععععْك َضععععععععععععععععععععععمهّ   َهَلْبت مععععععععععععععععععععععا الج 
 فاَتت معععععععععععععععععععععععععععععععا الَمعععععععععععععععععععععععععععععععْوت  ب َمْرهوف عععععععععععععععععععععععععععععععه  
ععععععععععععععععععععععْوت َمْفتوتَعععععععععععععععععععععع    ععععععععععععععععععععععكا  ل ْلم   يععععععععععععععععععععععا َعض 
 َأْوَهععععععععععععععععععععععععععععععععععَ  َةْنَكْيععععععععععععععععععععععععععععععععععه  َوَاْتباه مععععععععععععععععععععععععععععععععععا
ْت   الععععععععععععععععذي تعععععععععععععععاَ  ب اْلععععععععععععععععع  َوَهعععععععععععععععك ها العععععععععععععععهُّ

 

ْثععععععععععععععععع     َمععععععععععععععععْ  أْنَرععععععععععععععععع  ب َمْوجعععععععععععععععععوك   مععععععععععععععععا م 
ععععععععععععععععععععوك   ععععععععععععععععععععبا  فععععععععععععععععععععي الب ععععععععععععععععععععي   والسُّ  م ْنَتس 
 َتْربعععععععععععععععععععععععععععععععععععا  وأو ه عععععععععععععععععععععععععععععععععععْم بَتْمجيعععععععععععععععععععععععععععععععععععك  
 َوَأيِّععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععك  َلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععْيَس ب ه ْعكيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععك  
ْثعععععععععععععععععععععع   ف ععععععععععععععععععععععها   الّهْيععععععععععععععععععععععه  َمْج  ععععععععععععععععععععععوك    م 
 َوم ْسعععععععععععععععععععععععَلمح فعععععععععععععععععععععععي الق عععععععععععععععععععععععكِّ َمْصعععععععععععععععععععععععف وك  
ععععععععععععععععععععععععععَ  الر ععععععععععععععععععععععععععوك    َبق ي ععععععععععععععععععععععععععَ  المععععععععععععععععععععععععععا   م 
 حان ب  عععععععععععععععععععععععععععععععععععا َلعععععععععععععععععععععععععععععععععععْيَس ب َمْسعععععععععععععععععععععععععععععععععععك وك  

 َهى الب يععععععععععععععععععععععععك  َيْمععععععععععععععععععععععععأل  مععععععععععععععععععععععععا َبععععععععععععععععععععععععْيَ  ذ
عععععععععععععععععوك   رعععععععععععععععععا فعععععععععععععععععي َبْهععععععععععععععععع   َمْلح  م   َ عععععععععععععععععْك ج 
ععععععععععععععععععععععوك    َوَعععععععععععععععععععععععْكَوة  الب ْخعععععععععععععععععععععع   َعَلعععععععععععععععععععععع  الج 
يععععععععععععععععععععععععك    مععععععععععععععععععععععععا َبععععععععععععععععععععععععْيَ  أعنععععععععععععععععععععععععاق  الَقهام 
يععععععععععععععععععععععععععععك   ععععععععععععععععععععععععععععام َ  حاجععععععععععععععععععععععععععععات  الَمجاه   ض 
ععععععععععععععععععععععْ  َهَغععععععععععععععععععععععك الَرععععععععععععععععععععععْي   ب َتْصععععععععععععععععععععععهيك    م 
ْنععععععععععععععععععععععععععععععععععه  بَتْذنععععععععععععععععععععععععععععععععععا  الَمواعيععععععععععععععععععععععععععععععععععك  م 
عععععععععععععععععععععععععععوكي  أبواب  عععععععععععععععععععععععععععا كوَ  الَفتععععععععععععععععععععععععععع  الم 
 َمَضععععععععععععععععععععععععععععععععع  َفتاهععععععععععععععععععععععععععععععععععا بالَمقاليععععععععععععععععععععععععععععععععععك  

 َيعععععععععععععععْوم  َغْيعععععععععععععععه  َمْحمعععععععععععععععوك   فعععععععععععععععي الَمْجعععععععععععععععك  
عععععععععععععععععععه  َمْرعععععععععععععععععععوك   عععععععععععععععععععْ  َأَجععععععععععععععععععع ح َ عععععععععععععععععععْك خ   م 
 علععععععععععععععععععععععع  لسعععععععععععععععععععععععا ح غيعععععععععععععععععععععععه  َمْرقعععععععععععععععععععععععوك  
ععععععععععععععععععععععه  ف عععععععععععععععععععععععي َبْهععععععععععععععععععععععع   أ ْخعععععععععععععععععععععععكوك    َأْع م 
عععععععععععععععععععععععْذت  ب َمْجلعععععععععععععععععععععععوك    يعععععععععععععععععععععععا َععععععععععععععععععععععععْي    ع 

ْ  َتَغععععععععععععععععععععععععععاَل  -  َغْيععععععععععععععععععععععععععه  َمْفقععععععععععععععععععععععععععوك   -َوا 
يععععععععععععععععععععععععععععععععك    َهَلْبت مععععععععععععععععععععععععععععععععا َتْحععععععععععععععععععععععععععععععععَت الَج م 
عععععععععععععععععععععععك  فعععععععععععععععععععععععي َجعععععععععععععععععععععععْو   َمْلحعععععععععععععععععععععععوك    م َحم 

 كوك  َوَلعععععععععععععععععععععععععْيَس معععععععععععععععععععععععععا فعععععععععععععععععععععععععاَت ب َمعععععععععععععععععععععععععهْ 
 َوَسعععععععععععععععععععععععععععععععاعكا  َلعععععععععععععععععععععععععععععععْيَس ب َمْرضععععععععععععععععععععععععععععععععوك  
 َ ععععععععععععععععععععععْهع  اْلَمنايععععععععععععععععععععععا فععععععععععععععععععععععي الصععععععععععععععععععععععن اكيك  
مععععععععععععععععععععععاكا  َغْيععععععععععععععععععععععَه َمْ ععععععععععععععععععععععكوك    َأْمععععععععععععععععععععععس  ع 
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 المراجع
 1891 بيهوت -للماوهكي السلهاني  األحتام. 
 القععععاههة -الرةبععععاوي إبععععهاهيم عبععععكالتهيم تععععح  19ج األصععععب اني الفععععهج ألبععععي األغععععاني 

 (.الرام  المصهي  ال ي  ) 1822
  (.مصوهة هبر ) بيهوت التت  عالم للبلوي  ا ب أل 
 (.مصوهة هبر ) بيهوت التجاهي المتت  -القالي أمالي 
 (.مصوهة هبر ) بيهوت المسيهة كاه -المحكثي  الشرها  أخباه للصولي  األوهاق 
 عبكالمجيك حامك. وك بكوي أحمك أحمك. ك تح منقذ  ب  ألسام  الشره نقك في البكيع- 

 .1822 القاههة
 التويت هبر  -للةبيكي الرهوس جتا. 
 (.الرهبي  اللغ  مجمع)1822 كمشق -الكيباجي محمك تح للمبهك  والمهاثي التراةي 
  1821 القاههة -الحلو محمك عبكالفتا  تح للثرالبي  والمحاضهة التمثي. 
  وةاهة)  1822 كمشعق -الحمصعي وأسعما  الملعوحي عبكالمري  تح الشجهي   الحماس 

 (.الثقاف 
 (.والفنو  الثقاف  وةاهة) -1829 بغكاك -المريبك جباه محمك  1ج الظهفا  س حما 
  هبرععع  عععع  مصعععوهة هبرععع ) بيعععهوت صعععاكه كاه -البغعععكاكي لربعععكالقاكه األك  خةانععع 

 .1822 القاههة هاهو   محمك عبكالس م وهبر  -(بو ق
  تتععا ال كاه -المريععك جبععاه ومحمععك الهععاهه جععواك علععي وحققععه جمرععه الخهيمععي  كيععوا 

 .1821 بيهوت الجكيك
  1821 بيهوت -نجم يوس  محمك. ك تح للحاتمي  الموضح  الهسال. 
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 كاه -عبكالحميك الكي  محيي ومحمك مباهك ةتي تح للحصهي  اآلكا  ةهه 
 .4/ه -1821 بيهوت الجي 

  كمشعق العك اق  يوسع  وأحمعك هبا  عبكالرةية تح للبغكاكي  اللبي  مغني أبيات شه 
1891-1893. 

  (.مصوهة هبر ) بيهوت صر  كاه -للربيكي أهله غيه عل  به المضنو   شه 
 اللغعع  مجمععع) 1891 كمشععق -الرشععا  الهيعع  وحققععه جمرععه النمععهي  منصععوه شععره 

 (.الرهبي 
 (.ليك  هبر  ع  مصوهة هبر ) بيهوت - تيب   ب  والشرها  الشره 
  الحيععاة تتبعع م كاه -نجععم يوسعع  محمععك. ك غهنبععاوم  فععو  غوسععتا  عباسععيو   شععرها 

 .1818 بيهوت
  بيعععهوت الرلميعع  التتعع  كاه - ميحعع  مفيععك. ك تعععح الرسععتهي  هعع   ألبععي الصععناعتي 

 .1/ه  1894
 بمصعععه المرعععاه  كاه – فعععهاج أحمعععك عبكالسعععتاه تعععح المرتعععة   بععع  الشعععرها  هبقعععات 

 .1/ه  1829
  1828 كمشعق -الجنعكي أحمعك تعح النعكيم  لله يعق الخمعوه أوصعا  في السهوه  ه 

 (.الرهبي  اللغ  جمعم)
 بيهوت صاكه كاه -عهبي ب  الكي  لمحيي األخباه ومسامهة األبهاه محاضهة. 
  (.مصوهة هبر ) بيهوت الرهبي التهاث إحيا  كاه -لألبشي ي المستهه 
 بيهوت التت  عالم -عبكالحميك الكي  محيي محمك تح للرباسي  التنصيص مراهك  

 (.1842 هبر  ع  مصوهة هبر )
 (.األك  خةان  ب ام ) للريني النحوي  المقاصك 
 التتععع  كاه -عبكالسعععتاه عبعععاس تعععح القيهوانعععي  للن شعععلي الشعععره صعععنر  فعععي الممتعععع 
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 .1893 بيهوت الرلمي 
  1891 كمشق  تيب   كاه -الكاي  هضوا  محمك. ك تح وتيع   ب  المنص. 
 مشعقك -سعلهاني علعي محمعك تعح الصعفكي  للصع   السعا ه المثع  عل  الثا ه نصهة 

 (.الرهبي  اللغ  مجمع) 1821
 الحسعع  عععاه  ن عع . ك تععح -الرلععوي للمظفععه القععهي  نصععهة فععي اإلغععهي  نضععهة- 

 (.الرهبي  اللغ  مجمع) 1822 كمشق
 1823 القاههة -مصهف  تما  تح جرفه  ب  لقكام  الشره نقك. 
  (.التت  كاه هبر  ع  مصوهة هبر ) القاههة -للنويهي األه  ن اي 
  المرععاه  كاه -فععهاج أحمععك وعبكالسععتاه عععةام عبععكالوها . ك تععح الجععها    بعع  الوه عع 

 .1/ه بمصه 
  البجععاوي محمععك وعلععي إبععهاهيم الفضعع  أبععو محمععك تععح الجهجععاني  للقاضععي الوسععاه- 

 .الرهبي  التت  إحيا  كاه القاههة
 بيهوت صاكه كاه -عباس إحسا . ك تح خلتا    ب  األعيا  وفيات. 

 


