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 رسالة

 في محاسن أبي تمام ومساوئه

 تأليف

 عبدالله بن المعتز

 جمع وتحقيق

 د. عبدالكريم الحبيب

 جامعة البعث

 حمص

 تعريف بالرسالة :أولا 

تحددددال المردددابي اوببيددددة نالجود دددة عددددن نجدددفب ي دددالة  بددددن المعتدددز  دددد  

أن بعددددد    دددددحاس  دددددحاس محا دددددجه نم،دددددان ه  ي دددددا، نممدددددا ،أبددددد  تمدددددا  ال دددددا  

اً لددت تددحاسلا نلددت تهددس ىلي ددا علددن الددسدت مددن أ  ددا عددد ب  م ل ددا  المرددابي أ  دد

ناددحلص حدداح   ،(1)ابددن المعتددز،  ددابن فل ددان  دد  ن ياتدده لددت  ت ددس  ىلددن  اسلددا

 دددفا  الف يدددا  الدددح  حدددانم أن  ،دددتديخ مدددا أد لددده ابدددن فل دددان  لدددت  دددأ   علدددن 

 ً لدددن الدددسدت ع ،(3)مدددا  علددده أ  ددداً ابدددن العمددداب  ددد   دددحياته نلدددحا ،(2) اسلدددا أ  دددا

 دددديماً مج ددددا عجدددددما ا تعس ددددفا مف ددددف ابددددن المعتددددز مددددن أبدددد   مددددن أ  ددددت أنيبنا

، نادددحلص بعددد  المحدددداين الدددح ن تحددددافا عدددن المددد ل ين نمردددج ات ت لدددت (4)تمدددا 

مثددي  ف ددف أ ددعد  ، ددحاسنا لددحر الس ددالة عجدددما تردددنا للحددد ث عددن ابددن المعتددز

ن  ،(6)اتدددداب البددددد  ناساته ف ،دددد   الددددح  اعتجددددن بجهددددس  ،(5)بادددددس  دددد  اتابدددده
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نخ  ددد  تاي  ددده  ودددد أحردددن م ل دددا  ابدددن المعتدددز نأد دددي لدددحر  ،ادددحلص عمدددس  دددس 

 .  (7)الس الة

 ر الس دددالة ىلدددن أبددد  حيدددان التفحيدددد ،ن عدددفب ال  دددي اونم  ددد   ادددس لدددح

نادددحلص المسنبدددا    ددد   ،(8)حيدددث أنيب  ددد  البردددا س نالدددحفا س  ددديماً مدددن موددددمت ا

لددددا المحددددداين  وددددد  اس . نمددددن(9)ج ددددان ددددد أنيب   عددددة   بددددأ  ب ددددا م ،مف ددددحه

عج ددددا نعددددن  يمت ددددا الجود ددددة الددددداتفي تحددددد  امددددا  ،(10)بسنالمددددان  دددد  تاي  دددده

 . (11)ىح،ان عبا     تاي  ه مهيساً ىلن المرابي ال،ابوة

ديددس أن أنم محانلدددة لذمددد  لدددحر الس دددالة نلدددت    دددتات ا اا دددل ل  دددتا  محمدددد 

ن المعتدددددز ني دددددا له عبددددددالمجعت ف ددددداج  الدددددح  ادددددان لددددده التمدددددا  فدددددا  بددددداب

نعلددددن الددددسدت مددددن اعتسا دددد  بذ ددددفب او ددددتا  ال ددددا ذ  نأ ددددبويته ، (12)نم ل اتدددده

ىلدددن ىر ددداي لدددحر الس دددالة ىلدددن الجدددفي، ى  أ ددده عمدددد ىلدددن الو عدددة التددد  نيب   ددد  

المف دددو، نن دددع ا ال دددا بنن أن  تحودددا مدددن  دددهمة  ددديا  ا أن  تجبددده ىلدددن اددده  

  ا دددل الس دددالة مدددن حيدددث اعتبددداير لمعتدددز، االمسنبدددا   ن  ردددله عدددن اددده  ابدددن 

عدددن أ ددده  ابل دددا علدددن مفان دددة  دددد اب  ن ، ددد  مف دددحه نيبلدددا المزيبدددا  ألددد  التددد  

اآلمددد ، ن ددد تتبعددل اددي اومدداان التدد   اسلددا اآلمددد  عددن ميا  ابددن المعتددز  لددت 

 ،(13) دددحاس الس دددالة م لوددداً يددددت أ ددده أنيب مج دددا  ددديماً أابتجدددار  ددد  لدددحر الس دددالة

ىلدددددن بعددددد  التودددددد ت نالتدددددأفيس الدددددح                                           باإل دددددا ة

ن دددد حانلدددل جالدددداً أن أعيدددد حددديادة  ،أفدددي ب،ددديا  ال ددده   يمدددا أنيبر المسنبدددا  

الس ددالة مج ويدداً ن ددا ت،ل،ددل ا المعجددف ، و دده لددين مددن المج ودد  أن  تحددد  ابددن 

 جا مددن معا دد  أبدد  تمددا  ن ددد أ ددو يوددفم بعددد أن  ددفيب اثيددساً مددن عيددفبالمعتددز  

 ً ً ... اثيددددساً   ددددعسر  دددديما  ناهمدددده  ددددفح  ،(14)، اددددت  ،ددددتأ ف  اددددس عيفبدددده أ  ددددا

بتف  ددده عدددن  ادددس عيفبددده، امدددا أن او دددتا  ال دددا ذ  لدددت  تجبددده ىلدددن مودمدددة الس دددالة 

، نلددددت  جتبدددده ىلددددن ادددده  التدددد  نيب   دددد  البرددددا س نالددددحفا س،  لددددت  فيبلددددا  دددد   
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 يهدددسف م دددسبا  أبيدددا  أبددد  المسنبدددا   عجددددما ادددان  تددددفي  ددد  مدددتن الس دددالة 

تمدددا  ممددددا    فجددددد أحدددهً  دددد  الس ددددالة بعدددد تحويددددا نتددددد يا  ددد  م ل ددددا  ابددددن 

المعتددز نيس وتدده  دد  التددأليف، نلددحا ممددا أبعدتدده مددن مددتن الس ددالة نن ددعته  دد  

أن او دددتا  ال دددا ذ  د دددي عدددن اثيدددس  الحفا ددد  عجدددد تحويوددد  نجمعددد  ل دددا، امدددا

لمفان دددة نالف يدددا  نالبردددا س ناتددداب مدددن  ودددسا  لدددحر الس دددالة التددد  نيب   ددد  ا

 ُحدددلا  الس دددالة، ديدددس أن ابدددن المعتدددزالبدددد   نال بودددا ، ممدددا لدددف  ددد  أحدددله مدددن 

 ً ادددت عمدددي علدددن جمعددده نتألي ددده  ددد  لدددحر الس دددالة، ن دددد  ،ادددان  دددد  ادددسر مت س دددا

حانلدددل ا توردددا   لدددص اددد  أحدددي ىلدددن حدددفيت ُمثلدددن ل دددحر الس دددالة تس ددد  ابدددن 

  عفا ب ا.المعتز نألي اوبب نالجود ليجت

عتبدددددسر تتميمددددداً لذ دددددفب او دددددتا  أن  أبعددددد  ال مدددددام لعملددددد  لدددددحا، نى مدددددا 

حتدددن  ُجاردددف ال،دددلف،  نلدددحر ُ دددجدةُ اوبب بتفاحدددي الذ دددفب نتتابع دددا ،ال  ددداج 

ددددنا  دددددي ،  او ددددا   نمددددا دياتجددددا ى  العلددددت ناوما ددددة نحدددديا ة اجددددز اوجددددداب، نم 

الثمددين الددح   لدد   دد   الن،  وددد تر ددس م  فيددا  تت ددمن مثددي لددحا التددسا بددح  

 مدددة التددداي و،  ت دددفن أعمالجدددا عجددددلا حدددا زاً ن دددفات لدددحاخ الر دددفي نى دددحا اً بتحويدددا 

 علم  لتلص الم  فيا .

عمددددي او ددددتا   تلددددص لدددد  أفبدددداي ي ددددالة ابددددن المعتددددز، نمهحرددددات  علددددن

ال  ددددداج . ياجيددددداً أن  ُحمدددددي اهمددددد  مدددددن  بدددددي الوددددداي  علدددددن محمدددددي ال يدددددس 

 نالرفاب.

 دا ت ن اخ لد   نتلص 

 

ا   دواعي تأليف هذه الرسالة -ثانيا

 ومنهج ابن المعتز النقدي

ابدددن المعتدددز  ا دددد ا  بددداع ، بدددي م  دددن مبددددأ ا   باعيدددة  ددد   ودددد ا الودددد ت، 
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بنن ن ددد  مودددا ين ، (15)نا   باعيدددة تودددف  علدددن أ دددا  تدددحن    للهدددعس ناوبب

ز  متلدددص  ود دددة لتمييدددز اوبب الذي دددد عدددن ديدددسر، نممدددا    دددص  يددده أن ابدددن المعتددد

 ً  عددددس   ،(16) دددداعس نأب دددد  ،   ددددف ن ددددا  وددددد اً متميددددزاً، نح،دددداً  ددددعس اً مسل ددددا

فردددا ص الهدددعس الذيدددد نميزاتددده نيس ودددة حدددجاعته، ديدددس أ ددده    تدددفي  عدددن 

ً ىيدده  أح امدده ال بدددنا    ددتن، نفاحددة عجددد حد ثدده عددن أبدد  تمددا   جود ددة مجددد عا

  ددددف با ددددت الحددددد ث  باعتبدددداير يأ  الهددددعسا  المحددددداين التمامدددداً بمددددحل  البددددد  ،

عجدددده نالتذجدددد  عليدددده، ى  أل ددددف اتابدددده البددددد   ليج دددد  أ ددددبوية أبدددد  تمددددا   دددد  لددددحا 

بددددن أن  ال ددددا   مددددن ااددددت ىن حبيدددد   "... :حيددددث  وددددفم  دددد  مودمتدددده ،الم ددددماي

 دد ف بددده حتددن دلددد  عليدده نت دددس   يدده نأاثدددس  –أ  بعدددد م،ددلت نبهددداي  –بعدددلت 

ن اإل دددساي نامدددست لدددص عوبدددمجددده،  أح،دددن  ددد  بعددد   لدددص نأ دددا   ددد  بعددد ، نت

"ن دددد ادددان بعددد  العلمدددا   هدددبه ال دددا    ددد  البدددد    :ىلدددن أن  ودددفماإل دددسا ." 

ي لدددحا الودددفم مدددسايا ،(17)بردددالو عبدالوددددن   ددد  اومثدددام" امدددا أنيب  ، نلدددف   دددس 

 .(18)"ات جا  أبف تما   أ سي  يه نتذانن الموداي" :   يبواته

ر الس دددالة لدددف نمدددن أحاب ثددده لدددحر أ دددت ي  أن أ دددسي أن  دددب  تدددأليف لدددح 

ىر دددداي عيددددفب أبدددد  تمددددا  ن ددددس اته، نلددددحا لددددف ال،ددددب  الددددح  ب عدددده ىلددددن تتب دددد  

 ددس ا  الهددعسا  بمددن  ددي ت أبددف تمددا   دد  اتدداب فددا   عددس  بددحلص ا  ددت نلددف 

 ً ن ددد  استددده اددي المردددابي التدد  اعتمدددد ا علي ددا  ددد  بحثجددا لدددحا،  ،(19)م وددفب أ  دددا

نتذجدددن عليددده اثيدددساً نلدددف نل،ددل أيل لمدددا ا تحامدددي ابدددن المعتدددز علدددن أبدد  تمدددا ، 

  دددداعس محددددد ، ن حتددددي البددددد   جملددددة أ ددددعاير جميع ددددا،   ددددف    ،ددددتج ف عددددن

لمذددددسب مددددسني ا ددددتعايت أن اجا ددددة أن تهددددبيه  عييددددس أبدددد  تمددددا  بددددالسبا ت نالوددددبوت

 دددة،   دددفن  لدددص مفجبددداً، نمدددن  لدددص مدددثهً، مدددا نيب  ددد  المفان بدددد ع ، نأحيا ددداً  

ددأن ابددن المعتددز أنيب بيتدداً  دد  اتابدده   عيبدده  يدده ( 20)ت ال ا ددسلا  ددس ا  الهددعسا  ل، 

 : ا  تعايت     فله  سا  ال لي ة مف ن ال اب  بسب  
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  ، بي تفلن بأ ٍف الُمهُ بام        الموابس ما ح  الزمان به لف 

نلعمددس   ،(21)"لددحا يب   اأ دده مددن  ددعس أبدد  تمددا ":   لددحا البيددل بوفلددهتبدداددت أ 

مدددداً، نلددددف الددددح  ا تح،ددددجه  دددد  مفا دددد  اأ دددده  عتبددددس اددددي  ددددعس أبدددد  تمددددا  يب 

. ن    ت ددد  بمثدددي لدددحا الدددسأ ،   دددف   لدددا عليددده أل ارددداً فايجدددة عدددن حدددد  (22)عددددت

  ددف  وددفم  عليدده،الجوددد، نترددي ىلددن الهددتيمة ممددا   ددعف اوفددح بسأ دده نا عتمدداب 

ً ، (23)"نلددددحا مددددن ال دددده  الب ددددي  نال س دددد " :مددددثهً   "مددددا أفددددن   :ن وددددفم أ  ددددا

ن فلددددده  ،(25)ب لجدددددا أن  تددددددامث  دددددانباب مدددددن الدددددب  "أيا": ن فلددددده ،(24) فلددددده"

 ً نديددددس  لددددص  ،(26)"ا رددددس ايددددف  دددع ف الوددددفم، نا دددد سب  ب حددده اللدددده" : ددداتما

اثيدددس، نممدددا  ثيدددس العذددد   ددد  يأ  ابدددن المعتدددز ا   بددداع  تجا  ددده  ددد  أح امددده 

مدددا ا  دددف  دددد  ،تح،دددن بيتددداً  ددد  مف ددد  ن ،دددتس له  ددد  مف ددد  مفدددس،  ؛الجود دددة

ى   ،بجددد  فهدددين" عليددده أفدددل "فهدددجل   بددد  تمدددا جدددسل  ددد  ح مددده علدددن بيدددل أ

نلددددف  عتبددددسر  دددد  ال بوددددا  مددددن م ددددال   (27) عتبددددسر مددددن ابتدا اتدددده المحمفمددددة

نلددددحا  دددد  يأ دددد  عا ددددد ىلددددن يبيعددددة  ودددددر ا   بدددداع ، أن  ،(28) رددددا در الذيدددداب

الحالدددة الج ،دددية التددد  لدددف  ي دددا. ن ددديمس بالوددداي  بعددد  لدددحا  ددد  لدددحر الس دددالة، 

 نلف اثيس.

 

ا   في الرسالة عملي :ثالثا

فبددداي لدددحر الس دددالة نمدددن  اسلدددا، ن ادددس  عمدددي أ ادددس   ددد  المودمدددة 

او ددتا  ال  دداج  ب ددا نأبددد ل مهحرددات  علددن عملدده، نامددا أ ددل ل  دد ن الددح  

بعدددا   ىلدددن لدددت   دددتا  لدددحر الس دددالة ألميت دددا الجود دددة نالتاي  يدددة، ن دددأت   لدددص 

ة أنلدددن مدددن فدددهم التمدددام  ب  ردددا  ال،دددلف، نحددديا ة   دددسر، نلدددحر الس دددال

الس دددا ي التددد  أب ددد  ب دددا ىلدددن الجهدددس، أتمجدددن أن ته ددد  حددددل ييبددداً نمدددا  لي دددا 

مدددن ي دددا ي جمعت دددا لدددت  ذمع دددا أحدددد  بلددد ،  ددد ن ُ دددبول  ددد  لدددحر  لددد    دددي 
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التفايددا نالتحويددا العلمددد ، حيددث  مدددل بتستيدد  الس ددالة ن دددا ت،ل،ددي او  ددداي 

س وددده التددد  أياب ابدددن المعتدددز ن دددع ا مدددن فدددهم ايهعددد  علدددن مج ذددده ني

ا    يمددددا نيب  دددد  ادددده  ابددددن المعتددددز عددددن ادددده  المسنبدددد نتألي دددده، ن رددددلل

جدددل الهدددعس جميعددده المف دددو ح ارددداً علدددن المدددتن اوحدددل  للس دددالة، امدددا فس  

ديدددس ت دددس   محودددا المف دددو،  -الج،ددد ة التددد  أمتل  دددا –مدددن ب دددفان أبددد  تمدددا  

ن ددددددعل مجا ددددددبا  ، ننأ ددددددس  ىلددددددن افددددددته  السنا ددددددا   دددددد  الحفا دددددد 

الو،دددت الدددح   ولتددده مدددن ال بودددا  أتممدددل اوبيدددا  مدددن الدددد فان  الوردددا د، ن ددد 

 ددد  ب دددا مبا دددست، نن دددعل ادددي  لدددص بدددين  ف دددين، ن دددد حانلدددل أن تاددد   ُجا 

ددن  أ دده أ  توردد  ميا  ابددن المعتددز  دد  أبدد  تمددا  حتددن أتيددل علي ددا ال ددا  يمددا  ُر 

 هددد ي محتدددفل الس دددالة نمتج دددا، حتدددن فسجدددل بردددفيت مت املدددة تس ددد  ابدددن 

 ... نبعد الجود ناوبب المعتز نألي

  ددددحر حردددديلة  ددددجفا  أ ددددع ا بددددين  ددددد  الودددداي ، ت،ددددت مي مددددا بدددددأر 

ال،ددددلف نتددددتمت الذ دددددفب ال،ددددابوة، يدبددددة  ددددد  اإل رددددا ، نحمي ددددة للتدددددسا ، 

 دد ن أحدددبل  بتف يددا اللددده، نىن أف دددأ   ،نا ددتسباباً لمدددا  ددا  مدددن  ددد الدددزمن

  من العذز نالتوريس، "نأن لين لإل ،ان ى  ما  عن".

 

 حمد لله يب العالميننال

 نالرهت نال،ه  علن فيس المس لين

 نمله نححبه نالتابعين

 

 

 



 -722- 

 نّص الرسالة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وبه أستعين

 ودددفم أ ودددس العبددداب ىلدددن اللددده عبداللددده بدددن المعتدددز باللددده بدددن المتفادددي علدددن 

اللدده بددن محمددد المعترددت بددن الس دديد لدداينن بددن الم ددد  محمددد بددن أبدد  جع ددس 

 (29):جرفي بن محمد بن عل  بن عبدالله بن العبا الم

ي ال  لددد ، نن ددداات م ددداير الزلدددي، يب مدددا يأ دددل مدددن  ددد  ي اللددده ل دددت ُ دددبُ 

تودددد ت بع ددد ت ال دددا   علدددن ديدددسر مدددن الهدددعسا  ى سايددداً ردددالساً نلدددف أنادددد 

أ ددباب تددأفيس بع دد ت ى ددار عددن مجزلتدده  دد  الهددعس لمددا  دددعف ىليدده اللذدداخ،  أمددا 

 (30):دا ا  اإل ا ت ناإلح،ان،   أن  عسر  فله  فل   يه    ه بلغ

 دددددددددددد ن   عالددددددددددددص  بدددددددددددد  ت تاددددددددددددسل   ىن اان نج ص ل  ت تاسل محا جه

 (31)م،ان ه  

ن دددد جمعجدددا محا دددن  دددعسر نم،دددان ه  ددد  ي دددالتجا لدددحر، نيجف دددا بدددحلص 

ايتددددا  الم،ددد    ددد  امتداحددده، نيب  السادددد  عجددده ىلدددن ى ردددا ه، نافتردددس ا 

 ذدددان  يددده، ، نتف يددداً إليالدددة مدددا  ُ ت دددن باإليدددهال ددده  ى دددايت لوردددد مدددا  زعجدددا ىل

ب   ،ه علدددن محا دددجه   ددد   لدددص الذدددفي عليدددهنلدددمن  دددد مجا  ادددس م،دددان  نىند  ُدددسا

 .(32)الع د بمحا جه وبعن للولفب ىليه

 ذدددس   ادددس أبددد  تمدددا ،  لدددت  ف   ددده  (33)جدددا    محمدددد بدددن  ز دددد الجحدددف 

أح ددد  حدددداً مدددا يأ دددل أ :المذلدددن ددد  حوددده،  ودددام لددده يجدددي مدددن ال تددداب ادددان 

أبددا العبددا   دد   دددخ علددن مددن  ددمل مددن الهددعسا   ددا  –لهددعس أبدد  تمددا  مجدده 

ف تمددا  وبدد  الم يددث مف ددن بددن ىبددساليت بدداددت ا رددس أ ح،ددن أن  وددفم مددا  الدده أ

 : السا و   عتحي ىليه
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 لعمددددس  لودددددد أ ددددف  م دددددا ي ت بعدددددد 

 نأ ذدددددددتت مددددددن بعددددددد ىت ددددددا  باياددددددت

 

ددددلا ن ددددا   مددددن بددددسب   ددددلا امددددا مح   نمح 

 (34)أ ذدددد   علدددن  دددااج   ذدددد     يدددا بمددد

 

 : ات مس   ي ا حتن بلغ  فله    ا عتحاي

تُدددددده ج جا  أتددددددا   مدددددد  السابددددددان رددددددن  ر 

دددده نالددددفيل دددده أمدحا  اددددس تى متددددن أمدحا

 

 د  ل   ددددُل لدددده يأ دددد  حيدددداً  مددددن المذدددد

تدده نحددد  تدده لُما  (35)معدد  نمتددن مددا لُما

 

ي أمدحدده أمدحدده، مدد  الذمدد  بددين الحددا  نال ددا ، نلمددا معدداً  مددن ن ددد اددس 

 .(36)حسن  الحلا، نلحا معي  علن الهاعس

ىن  :(38) بدددن مجدددا ي (37) دددام أبدددف العتاليدددة :نحدددداج  ابدددن عا هدددة،  دددام

ً  (39)اجددددل أيب  بهددددعسخ  ددددعس العذدددداخ ني بددددة نىن  ، مددددا حددددجعل بدددده  دددديما

 : اجل أيب   عس ألي نما ص  ما أفح  مأفح ا، أيأ ل  فلص

 (40)... نمن عاباخ  لون المسمس ،ا

 اددددس  دددد   (41)ننجددددد  أبددددا عبيدددددت  دددد  المسمددددس ن. أ   دددد   أعذبددددص

جددددفبت ال ددددس  نلددددف  ح ددددس، علددددن اتدددداب ال ليددددي  دددد  بدددداب مددددا  ،ددددتدم بدددده 

نبي ددددة مسمددددس ن، نلامددددة مسمددددس ن، نلدددد  ال دددد مة، نأياب ابددددن مجددددا ي 

 : ن د جا  أبف تما  بالديببين نل  أفل المسمس ن،  وام ،الدالية

خٍ  عتلددددددن ددددددسا  بجددددددداخ  ف ددددددن اددددددي ج 

 

أاب  اوُ دددددددات   ب بيٍن   جا دددددددس ي  ب دددددددد يا
(42) 

 

مة  : (43)ن د ُدسد ال ا   ببيل    الس 
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 ى ا  دددددت  أ دددددف ال ددددديف ألحدددددا ب جددددده

     

 (44)مدددسا  اآلنا ددد  نامتحدددان ال دددسا ت

 

  

  .(45)بما أتن به حتن أتن

ن دددام يجدددي مدددن بدددين أ دددد، نادددان أبدددف عبداللددده الذس ددد  أحدددد الهدددعسا  

 : الهاميين أ هد يه لبع   عسا  بج  أ د

 

   ي بددددددُل ادددددد    تذتددددددف ج  ب دددددداياتت  

     

 (46)نلدددف لدددت ت ددد ا  دددمن الج ددداي لُمل دددل  

 

  

 :  أفحر ال ا  

 الهدددمن ن دددد ا محبدددةً   ددد    يأ دددل

 

 (47)ىلددددن الجددددا  ى ا لي،ددددل علددددي ت ب،ددددسمد  

 

 

 : ن ام ال ا  

 (48)أ ا  ل ا من افا  الحا أ لُها   جه رلما  الر لت عن نجه أمةٍ 

 ،(49)"الرلدددت رلمدددا " :عليددده ن دددلت مدددن  دددفم الجبددد  حدددلن اللددده  دددس ه

 : ن ام

ي مجص ى  بالس ن  المذد    س ن بأن تس ن بأن  (50) س ن الم م  

حبيبددداً ال ددا    جهدددد لدددحا نأمثالددده عجدددد  بل جددا أن ى دددحا  بدددن ىبدددساليت يأل

، نحدداي أبدددف تمدددا  (52) ددا لدددحا  ددددب   علددن   ،دددص : ودددام (51)الح،ددن بدددن نلدد 

الفااددددا  أجل،دددده ىلددددن أن أحددددابته ىلددددن أحمددددد بددددن ال رددددي   دددد  حاجددددة أ ددددا  
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 : الهمن،  وام

 ً  ت ا دددددددددي عجدددددددددا أحمدددددددددد متجا ددددددددديا

ددددددس  المبددددددسف عجدددددددر   مددددددف  مددددددن الح 

 

  مدددا  ع ددددفب المددددف نالهدددد س نالحمددددد

دددتان  مدددن  ددددت البدددسب  (53)نحاجاتجدددا  دددد م 

 

 (54):    ريدت هنمما أ  س عليه  فل

ن  ججف  ا ى ا لت  عف   لا بج مة يال     ت اب ع ا ار  ُذ 
(55) 

ع ا ددددار ا تردددداياً لل لدددد و  بتددددد  بددددالذفب ن ،ددددتس و،   ذددددن ججددددفننلددددت 

 : ن ي ا  وفم

 (56)ُعح  ا م ايب   ى ا مب هُ لت             وفب  فاحي ا ُجح  اُي مهاي ٍ 

ص "أ ددددا جددددح ل ا المح ددددد: عجددددن أ دددده اثيددددس او دددد اي،  ددددأياب بددددحلص  ددددفم الوا ددددي

 : ن فله     ريدته الت  أنل ا ، "نعح و ا المسجد 

ددس  ا   ت،ددتذيُس الدددم  فددف   ددفل ددددٍ    

يُ   ددددددف  لويتدددددده  لعمددددددس  لوددددددد حددددددس 

 

 نعدددددداب   تدددددداباً عجدددددددلا اددددددي  مس ددددددد  

ددددد ر لددددت  ُجددددسب     (57)لددددف أن الو ددددا  نحا

 

 فسنجاً ح،جاً؛ ن  تح،ن    اي    .الم ابوة  لت ت سخ لالجا 

 : ن فله

ددد خا ُم،   ن  المذدددد مدددح نمدددنٍ لدددف لدددت تُدددداي 

 

س    (58)ابالذفب نالبأ  اان المذد  د ف 

ن  المذد" من البد    المويل.  ن فم "ُم، 

 : ن ام  رف الم ا ا

 (59) عدا  ا ن ميل ا تج فم ا            ىي الُ ا بع يدلا نن يذ ا    

ن ددد ُ ددب ا ىلددن لددحا المعجددن، نا،ددته الهددعسا  مددن ال دده  أح،ددن مددن لددحر 
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 : ن ام ،ال ،فت

لا   ت،ددددعين أل دددداً اأ دددداب الهددددسل    ددددذ 

 

 (60) ُ ا  التين نالعج    أعمايلُت   باي

 ن د  با الجا  ىلن عي  لحا البيل  بل ، نلف من ف،ين ال ه .

 : ن ام

هي   الس دددي  دددي  ال ددد اب  اب يأ   نما يأ ل م   (61)أ  ى  مدددن    ا

 

 يددا  ددبحان اللدده؛ مددا أ ددبو مهددي  ال دد اب، نمددا اددان أجددسأر علددن او ددما  

    لحا نأمثاله.

 : ن ام

 و دددسل ُعدددسن ددد  الج   جا  ل دددن ادددان  ددد  او  

 

ددس  الفحدداب   ددس  العمددف     ا  (62) ُددص    ا

 

مدددن البددددن ،   يدددف بددده  ن ال ددده  الب دددي  نال س ددد  الم،دددت سرنلدددحا مددد

 ى ا جا  من ابن  س ة متأبب.

 :(64) ي ا نمدف او هين ا  ز  (63)ن ام    ن عة لبابص

ل تا نما ُرل ت  امس ى نلد  ا   نفل ه  ن نلت  ُرا ثد الجدذ   (65)ينُ التج   ح 

 لددددف اددددان أج ددددد   ،دددده  دددد  لذددددا  او هددددين لددددي اددددان  ز دددددر علددددن أن  

 ،ددميه التجددينو. نمددا  ددمعل أحددداً مددن الهددعسا   ددبه بدده ممدددنحاً بهددذاعة ن  

 ديسلا.

 : ن ام    مثي  لص

 (66)ُججفُب  يفٍم ما ل ن  م اج ُ   اأ  ا دا ٍ ع ل فا بذجفب  مفج  

نلدددحا  ال يلدددة   ت ددد ذ .  ُردددسعفن، امدددا أنأياب أ  دددت    ُ لبدددفن ن  
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 بعيد جداً من اإلح،ان.

 : ن ام

ب ددددددلا بمحلبدددددده  ال،ددددددماحة  ددددددالتف  ا    ل 

 

ددددحال  ُ   يدددده الرجددددفن أُمددددحال ى أ  م 
(67) 

 

 س ددددد دلبددددل علددددن محلبدددده ال،ددددماحة؛   ددددأن  ي ددددا مددددحلباً  رجدددده بعدددد  

 الجا .

 : ن ام

مددداف ى اً   لدددف لدددت  مدددلا بدددين أيدددسا   الس  

 

ن   دت ال ل ما  ى ا لت  ملا من حز 
(68) 

  أ ددده لدددف  ُردددس أ  ددداً نر دددس ادددان  مدددف  مدددن ال دددت  حيدددث لدددت  جردددس 

 ي،   حا معجن لت  ،بوه أحد ىلن ال  أ    مثله.ن ُوت  

 : ن ام

 ى ا  ُوددددددددد الم وددددددددفب مددددددددن مم مالددددددددص

 

تو ددددد   لبدددددد  يحمدددددةً للم دددددداي   
(69) 

 

مددددن ادددده   –  يحمددددة للم دددداي  تو  دددد: نلددددحا  ددددد عيدددد   بلجددددا، ن ددددالفا

الجددا   بلجددا  ج ددسنن علددن الهدداعس أ ددي مددن لددحر المعا دد ، ن ددد اددان  -الم جثددين

جدددفا  دددعس اوف دددي ددد   ي دددا، ن دددد   (70)حتدددن لذ  مفا عليددده بثهادددة أبيدددا  لدددت  ُر 

 : نلف  اعس نما ه، ن ابا ميدا ه. من  لص  فله

دددددس ن عدددددةً  دددددا  بالب ها   دددددد أن ددددد  الذح 

 

  ىلن الله مج ا المهت ن نالمعفد مُ )71(
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ر  ددأ  سنا عليدده  دد  لددحا الب يددل مددا أر ددس مددن الذددز ، نعر ددت مددن  عددي عدددن 

 به.

 : ن فله

 بجدددددددد  أميددددددددة ى دددددددد   احددددددددو ل ددددددددت

 

 (72)مجدددددداً ن ددددددسُ  دددددده  بيددددددتن   ددددددي ت م

 

ر، نمن   ذفر، حتن فف   ال لي ة مجه.   عر ت   داي عدن  

 : ن فله

  دددددددد اجدددددددل أح،دددددددبه  يجدددددددا نأ بددددددد ر

 

يُ  ددداليف  ُيي  دددس عدددن أافابددده الهدددد س 
(73) 

 

ترددد  ح ت و دددعاي    يدددف  ذيدددز للمحدددداين مددد   دددأياب أن  مدحددده   ذدددار.

 اونا ي نعلم ت ب ا مثي لحا الذجفن.

 : ابتدا اته المحمفمة،  فله ما ابتدأ ا به،  من  سج  اآلن ىلن

ُهج  (74)ل  عليه أفل  بج  ُفهينف 

نلدددحا ال ددده     ُهدددبه ف ددداب الج،دددا   ددد  م دددانلت ن، نى مدددا أن عددده  ددد  

 ف ب ذا  الج،ا  أنلن. لص محبدته لا لجا للتذجين، نل

 : ن ام

اب لا  لمددددددددا ت فد ددددددددل  ال  ددددددددفب  ددددددددف 

 

ج ي دددددد لا بدددددده  ت ف  دددددداببيا دددددد ا د 
(75) 

 

 :  ،س ه من  فم اآلفس
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ددددددددس الليددددددددال  ف دددددددد  ر  تدددددددددا نف  ر 

 مددددددا بددددددام  دددددديوٍ  ددددددد ت ددددددد ب لحمدددددده

ا  م ددددددددفد    ددددددددحا   ددددددددفبا   باجيددددددددةى ن  

 

 ناجددددددددين  ددددددددا  ت  ُحددددددددلبه  تحددددددددا ن

 أ جدددددددددن اددددددددده   عمدددددددددا ٍت ألفا دددددددددا

 (76) دددددداً بعددددددد  اخ لذا ددددددانأجدددددددد لف

 

دددُ  مثلددده مدددن العذددداخ ني بدددة  ت باه  نمدددن ا دددتعماله ال س ددد  الدددح  ادددان  ُ،ا

 :  فله، نلف  رف ر باية

دددددددددسن ب دددددددددةً أ  ت وا   ددددددددد  ل ه ُيبدددددددددف ً د  د

 

ل ددددددددا نت ويددددددددي أعددددددددهر جا دددددددداً   فا ا 
(77) 

 

 : أياب ملت داً. ن فله

دددددهُ  لددددد  ىلدددددن ُمدددددداٍن م ايم   أب يدددددُل يحا

 

ت ب ددددُي الل دددد ىلدددد    مددددُل ألتبدددديُ  حا    ا ج 
(78) 

 

 : ن ام

ل  ود لددددددد   ى ا مهددددددن  مهدددددد  ا ددددددس   ن أن  

 

 ً دددسل أن ددداي  ددداي نجي دددا دددي  ال،  ح  ن 
(79) 

 

 : مهيةى  س عة.  ام الهاعس: ن و  لد   ا

دددددددسا     تمهددددددد  الدددددددد   و    نمدددددددن ال    

 

ن  ت تددددام  دددد  الثددددفب المعدددداي  
(80) 

 

 : ن ام ال ا      مثي  لص

ددددددددددعا جادنحدددددددددة الواح  ددددددددددد م   ن دددددددددد   

 

 (81)  مدددددددددج ت نأم،دددددددددص بالجدا  ودددددددددا   

 

ددد ا مدددن لدددحر اول دددار  ددديماً، ديدددس أ  دددا مدددن ال س ددد  المرددددنب عجددده   نلدددت  ُع 

ي بأمثال دددا، ن  تت بددد  نلدددين  ح،دددن مدددن المحدددداين ا دددتعمال ا؛ و  دددا   تذدددان  
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 : أ  ال ا   أ  ا ته ف ال سبة    اهم ت، أ  تسنن بُعاد   فله

 بددددددداي ُ الحيدددددددا نا  ددددددديد  اخ ال  دددددددُسب  

 

دددسا  بعددددخ  ددداي  ُ  دددة العُه  نالحاج 
(82) 

 

 :    ال زم هنمن  فل

 أ ددددددا مددددددن  دددددد  ج  نحددددددبسُ  حتددددددن

 

دددد    لا ددددُل بددددأن    ،دددد    ددددُن ا  ج جا  (83)ر 

 

   : نمن  فله

 بدددددده عدددددداك ال،ددددددماُف، ناددددددان بلددددددساً 

 

 (84)مددددن اومددددفا  ميتدددداً  دددد  ل  ا  ددددها 

 

 نمدددا ادددان أحفجددده ىلدددن أن  ،دددتعمي مدددا مددددف بددده الح،دددن بدددن نلددد  حيدددث

 :  وفم

 لددددددت  تبدددددد ا  ددددددج    ال دددددده  ن  مهددددددن

 

ددد ها  (85)د  ددد  حددددنب المج ددداالموي ددد    م 

 

 : ن ام

ً الددددددددددلس ا ددددددددد أ     مدددددددددد    ب،دددددددددي  ا

 

 (86)مدن الز  دد   وا  دغُ ىلن ُمذت دد   ردس   تُ 

 

 د  د الدلس. د  المدف، نلت  ذ  به       اس ن تذانن ح

 

 : ن ام  رف الم ا ا

لد   ددددددددااددددددددان  لددددددددف دددددددددى حاجدددددددد ا   ةً ُعب يا

 

دددددد فمدددددداً لز  دددددد ددددددد هدا ن      ماً نج 
(87) 

 

نمدددا  ""لز  دددن  دددد ماً نجدددد ه:  عجددد  ُعبيدددد الساعددد ، نمدددا أفدددن  فلددده
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 .(88)معجن تز ية  ا ة أن جمي أن ب يمةو نما أ به لحا بوفم ُعب ياد الساع 

  

 ىلدددن المرددد  ن بهدددس بدددن مدددسنان  ددداني ا 

 تلت ددددددددددا بجددددددددددا ينخى نناجددددددددددُي، نا تحددددددددددلا 

 أ  ددددددددددددا رل ددددددددددددل بمذ ددددددددددددفم ال ددددددددددددهت ا

دددددددسا   البعيدددددددد  ياُيدددددددهُ   ل دددددددا مددددددديُت  ددددددد  ال  

 

 االوددددددداف نلُو دددددددوُ  بجددددددا الليددددددي ُحدددددددفمى 

 بأجفانلدددددددددا أ دددددددددٍد تذدددددددددد  نتمدددددددددزفُ 

     بجلددددددددة ت،ددددددددبوُ م سا يددددددددس  دددددددد  

ددددددب وُ   (89)نيا  الددددددح   ددددددام اوب ُ  تُرا

 

 نلل ا    س ا  اثيست أح،ن    بع  ا نأف أ    بع  ا.

و دددعاي نجدتددده  دددد نلمدددا  ردددس   ددد  ال تددداب الدددح  أل ددده  ددد  افتيددداي ا

دد اا ر، نجعددي يددفل أاثددس ىح،ددان الهددعسا . نى مددا  ددس  بعدد   لددص،   ددفل    س 

أن  تددددسخ أاثددددس ألددددي نيجددددا  بع دددده ُعددددددتً  سجدددد  ىلي ددددا  دددد  ن ددددل حاجتدددده، 

ب ددددن مددددال حااست أحددددفم أ ددددعايلت علددددن نجفل ددددا، ن وجعددددفا بافتيدددداير ل ددددت،   ت  ا

دددح ي الهددداعس  ددد   دددس ته حتدددن  ز دددد  .علدددي ت  دددس اته  ددد  ى دددا ت المعجدددن ن   ُعا

دددجو لددده بدددح ص معجدددن    دددو بددده مدددا لأن  دددأت  بدددأجزم مدددن ال ددده  اونم، أن   ،ا

ددُو   .عجدده    ويددس ىليدده بدده، ن جرددس ىلددن مددا  ردددر  رددس م،ددت نٍ تودمدده، ن   ُ ات   

 : يبيباً     فله  ذعله (90)نأياب امتداف عبدالحميد بن جبس ي

  دددد فُ  ىلددددن الزمددددان  حددددفم  ج،ددددم 

 

 (91)دالحميددددددددد أي ددددددددد   ىلددددددددن عب

 

 : ن ام    لحر الوريدت

 ن  تذعدددددددديا جفاب ددددددددص  يدددددددده لدددددددد   

 

 (91) اُاتُددد  مدددا يجدددفُ  علدددن الذليدددد  

 

ث دددُي بال تابدددة علدددن المدددا ،  لدددت  ردددج   ددد   ادددس الذليدددد  نى مدددا م دددن الم 
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  يماً.

ن دددام نلدددف   دددف  علدددن المعدددا  ، ن   س دددد أن  ع دددي بيتددداً مدددن اددده  

 : مثي لحا الهعس –م،ت لا 

 لددددددد  اإلمددددددداُ  المدددددددام  حتدددددددنلودددددددد ن

 بدددددده عدددددداك ال،ددددددماف، ناددددددان بلددددددساً 

 

جددددددا بددددددأن   دددددد   ال ه  ددددددها   لوددددددد ف  ا

 (92)مدددد  اومددددفا  ميتدددداً  دددد  ل  ا  ددددها 

 

 : ن ام

   ددددددددسبل  الهددددددددتا    دددددددد  أفدعيدددددددده

 

افبددددا باً ي  ددددفا ت دددده ع   ددددسبةً داب يا
(93) 

 

 : ن ام

دددددددد     ف    أ دددددددد س  سجددددددددة الل ب دددددددد   السد

 

ن  اوبدددددد     م  نلددددددي ن  أفدددددداب  الددددددزد
(94) 

 

 : ن ام

   ل ددددددل ب ددددددت عجددددددُا ال لددددددي ، نيبمددددددا

 

دددددلي ا  (95)ادددددان الممج ددددد  أفددددددعاً نح 

 

  أاثس من  اس اوفاب و

مددددا اددددان  -ن ددددد أ هدددددته لددددحر اوبيددددا  -ن ددددام بعدددد  أحددددحاب ال ددددزم

 .(96)أحفجه ىلن أن  عا      أفدعيه علن لحا الهعس

 : ن ام

   دددحُبا  ددد  حدددس  ال ذيدددست لدددت  ى ا الدددثل 

 

ددد جاب س    ابدددلا  فا ددددُرمدددن الردددف   نالر  
(97) 

 

مددا أجمددد  دد  حددا، ن  أ نب  دد  : ن ددس  لددحا المعجددن مددن  ددفم اآلفددس
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ر المعجن.  بايي،  أ ا  ال،س ة ن ف 

 : ن ام

 ادددددددددددددددددددددا فا يباً ،  تردددددددددددددددددددددد عفا

 

 (98)  أ مدددددا لدددددبن الزمدددددان الردددددف ا

 

ن ددد توددد  ى  دداي الجددا  لددحا البيددل  بلدد  لمددا بددين  ردد يه مددن التبددا ن  دد  

 ،ان.اإل ا ت ناإلح

 : ن ام

ددددد  حفابدددددي ى ى ا ا دددددفب  الزمدددددان تف  

 

 (99) يددده،   دددفبي، نلدددف مدددج ت أبلددداُ 

 

 ً  :   حا من عذا به أ  ا

 : ن ام

 بج ،دددد  حبيدددد ى  ددددف   ث لجدددد    ،دددد 

 

د  نالس     (100)ن ذعي ج،م  تح ة الل حا

 

 أياب لجا أن  تدامث،  انباب من الب  .

  :ن ام    مثي  لص

 ل وتدددددددددددهمدددددددددددا نام  لبددددددددددد  مجدددددددددددح عُ 

 

 (101)مدددن مدددن الحس دددة مدددا  بردددسُ أع

 

 : ن ام    مثي  لص

دددد   ال ددددفل حا  نأ ددددا الددددح  أع يتُدددده م 

 

ت  أُ  دددهنحدددميمه  أفدددحُ  ُعدددحاي   (102) ا، 

 

 : ن ام
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دددأٍ   لدددت تُ،دددا  بعدددد ال دددفل مددداً  علدددن ر م 

 

ددددددد  (103)تُ امدددددددا   ا يدددددددٍة  ،دددددددوي  هُ     

 

   حا نأمثاله    و   ،ه، ن ُ،ت جن عن نح ه.

 : ن ام

 أججددددا  ال ددددزام  لددددف لا جددددفالسُ ي  دددد

 

ت ه لهسبل  ال هاف     ال ا  (104)   مل ا

 

ت  "ال ددزام" ن ددام لددا لجددا "ال هددف"  دد  بيددل  ددا رس مددا أب دد   فلدده ا دد

 : نناحد، نى ما  س  المعجن من  فم أب  العتالية لم اي ، ن د دج  

 (105).ي ول حتن ادُ  أن أح،فخ

 : ف  فلهنمما  ج،  ىلن الت ل  

ددددددل   دددددد   ددددددداخ  ات م دددددد ا أ    ال ُل ددددددفا    يا  با

 

دددددحلفن نأ دددددتت ُ دددددذ    (106)سا  ادددددت ت ع 

 

 : ن فله

ددددددددددد ت ،ا  ن أمدددددددددددةٍ ا ل تى للددددددددددده  دددددددددددُم،ا

 

دددده ُ  ت ،ا جا لدددده ا ا ُ ددددم  بددددحن  ت ذ  ا
(107) 

 

 تب    نت ل ف. -اما تسل -    لحا البيل

 : ن ام

أ   مدددس ٍ  دددزا  نالدددس    ددد ن  حدددس و الح 

 

 (108)ى ا ب ل   تادددددهُ الهدددددمن أن  تحدددددف  

 

ن لدددحا بهددد  ؛ لسبمدددا ا دددت اب الجدددا  التحدددفم ىلدددن الهدددمن، نى مدددا نلدددي

م".: أفحر من اه  العامة  "ى  ا بل تص الهمن  تحف 

 : ن ام
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   تجهدددددددددذن  ل دددددددددا  ددددددددد ن  ب ا لدددددددددا

 

لدددددا ا دددددت سا ُ  صى نىن  ب ا   دددددحا   
(109) 

 

 : ن س  لحا المعجن من  فم الوا ي

دددددددد ٍ 
 أحودددددددداً  ددددددددا حمامددددددددة ب ددددددددن   لا

 ندلبتُدددددددص  ددددددد  الب دددددددا  بدددددددأن  ليلددددددد

 ً  نأ ددددددددد  ىن ب يدددددددددُل ب يدددددددددُل حودددددددددا

 

 ب دددددددددحا الفجدددددددددد ى دددددددددص تردددددددددد يجا

 نأ دددددددددددددص ت ذعيجدددددددددددددا ةناحدددددددددددددلأ  

 (110)نأ دددددددص  ددددددد  ب ا دددددددص تجددددددددبيجا

 

 : ن ام ال ا  

 أددددددا  تعز  دددددا ل دددددف ى أ دددددا  جدددددفً 

 

دددددددددار  ذ  فدددددددددا  ال دددددددددفل بحدددددددددس  ا ح 

 (111)المزبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 

 :  ُ،تعا  بالرمل    أمثاله، ن ام ح نلحا من ال ه  ال

ب اإلعدددددددا  عددددددن أن  يا ددددددهمددددددن  ددددددس 

 

بالب دددددددددددددحام حتدددددددددددددن ا دددددددددددددتُ س    

 (112)اإلعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ُ 

 

 : ن س  لحا المعجن من اوعهن ى   وفم

 لدددددت   دددددسبنن ال ودددددس عدددددن جدددددايلت

 

 (113)حتددددن  ُددددسل اال ُُرددددن  الجا ددددس  

 

 : ن ام

باً  يا نا  ن   ادددددددددأن بددددددددده دددددددددددات الدددددددددسد

 

ددد لا لددده   دددُن الهدددذا     (114)ن دددد ُنح 

 

 : نمن العذا    فله
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س  حدددددددين ل  ددددددددً  دددددددع   ت،دددددددأله لددددددده ُمواه 

 

ب دسُ     فف  ال، ام اأن   د  فددر ن 
(115) 

 

 : ن فله

 مدددددددا نام   دددددددح  بالم ددددددداي  نالعددددددده

 

 (116)حتدددددددن رجج دددددددا أ ددددددده محمدددددددف ُ 

 

 : ن ام    نحف ال س 

 ودددددددددددلا مليددددددددددددُر لدددددددددددف ُعل   ىمليُ،دددددددددددهُ ى  

 

 (117) ددد  حددد فتيه العددديُن لدددت تتعل دددا  

 

 :  ،س ه من امس  الوين حيث  وفم

ي  متن ما تس   العيُن  يه ت،   
(118) 

معجدددن، و ددده أياب أن العدددين ى ا حدددع د   يددده  نبيدددل امدددس  الودددين أحدددو  

بل ى ددد ا اً عليددده مدددن أن ترددديبه، فب س ددد  بدددحلص أبدددف  دددعيد نأياب ال دددا   : حدددف 

 م ه ه؛  أ سي نلت  رج   يماً.اأن العين   تتعل ا به من ا توام لف ه ن

 : نمن عذا به أ  اً  فله

 ـتا ددددددددا الجددددددددفل  أ ددددددددلبل  الدمددددددددس  ع

 

  علددن ال ددد   مدددن ت دده   المددد   
(119) 

 

 : ن فله

 أا ددددددددددددن لجا بددددددددددددةٍ  ن  أيل ب مددددددددددددةً 

 مذددددى يعدددن تلعدددا  الددددلس نلدددف  تدددن

 

 مجه علن أن  اساً أياي للد   ت  

حتن ددا الدلس  مه  مهية ال س   
(120) 

 : ن   لحر  وفم



 -228- 

 اددددددان الزمددددددان ب ددددددت البدددددداً   ددددددابيات

ددددد   ر دددددساً   ى ددددده جمددددديى    تذعلددددفا الب  ا

دددي س اوُ   ردددس ُ  ل دددلا  ددد  ا ددد  ال،    لدددن ف 

 

 بال،دديف نالددددلس  دددي ت أ ددد س الُحدددس   

 مدددددن الو يعدددددة  سعدددددن ناب  الدددددجعت  

ل ددددددلا بدددددداافيت اومددددددت   أ اُمدددددده أا 
(121) 

 

 : ن ام

 نالحدددددسُب تعلدددددُت حدددددين تذ دددددُي ددددددايتً 

 

ت  ال   علن ح    الوجا المح ف   
(122) 

 

ت بجددل أبدد  ل دد   دد   ددف  ال  (123) ذدداين ددس  لددحا المعجددن مددن  ددعس لدددي 

 : نلف

دددددددددددددبُ ا  ملمفمدددددددددددددةى فس ددددددددددددداُ   ح، 

بُ االعوبدددددددددددددان اا دددددددددددددستً   نالُذدددددددددددددسا

بُر دددددددددس    دددددددددي ت  ُعددددددددداُ  المدددددددددف  أبا

 

جدددددداً مددددددن البحددددددس   فا ددددددن يام ددددددا م   م 

ددددددددس    ت ددددددددفل  أمددددددددا  اتا ددددددددٍ  ُف ا

رُ  ذددددددس   (124)  لدددددد  ب ددددددت نأحددددددس 

 

 : ن ام ال ا  

  ددددددددداىن  الذ الدددددددددة أم   أبدددددددددا جع دددددددددسٍ 

 

لددددفبى نأ   الحلددددت جددددد ا  حا ددددي ن 
(125) 

 

 : ن س  لحا المعجن من  فم الهاعس

 ً واه ى   ُزنيُ        بُ اُ  ال يس أاثسلا  سافا  (126)نأ  الروس م 

 : ن ام

ُخ ال ف بالج دل عا سُ  ةُ الم سنب         ال،مـ   د  ف  سا  (127)  ىلن حيث ح 

 فجدددد ار  دددد  دددس  لدددحا مدددن بيدددل لدددبع  الهدددعسا  مددددف بددده  حيدددن بدددن 

 : فالد البسم   نلف
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 (128)مت ري  ال،دما  برف  المجاب     اب تُهحين حين   ل  أي

ف، نأمهدددددن  ددددد   دددددلت مدددددن الت ل دددددأنلدددددف أجدددددفب مدددددن بيدددددل ال دددددا  ، ن

 اإلح،ان.

 : ن ام

ع لال  الذفب  و    الم،اع   (129)نلي  منى ت فن به  عا    ج 

 ب  اً. "ااب البيل أن   فن جيداً لف  أن     "و   الم،اع 

 : ن ام

ُم ند حتن ى هما نام  ُبا  يه  س  ليوام ما فلا اإلله   ح 
(130) 

 ا رسا ايف  ع ف الوفم، نا  سب.   ب حه الله!

 : ن ام  رف  ريدت

ج لا   (131)مجه  راي ا  ي  ماً للوي ت     ذعلل  ي  م  ا ال ميس، نُم   

لودددد  :لدددحا نأمثالددده ممدددا أ  دددسر عليددده ى دددحا  بدددن ىبدددساليت، حتدددن  دددام لددده

  دب  علن   ،ص.

 : م ا

   ند   الجفام د    الهباب       ف د   اإلبا   نالسأ  نالحز
(132) 

ن  ناللدددده مددددا أبي  مددددا معجددددن ددددد   التددددأب  ، ن  ددددد   الددددسأ   دددد  

 المد و!

ددددنا ناحددددله مددددن اوحبدددداب علددددن لددددحا  ن ددددام  دددد  ال ددددزم؛  لعددددن اللدددده م 

 : نأمثاله

 (133)رج جُل بأند   ،    ُن ال  نمن  د    ج   رب س  حت ن

  :ن ام
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 جحد ا ال فل أن اجل مح جعي ال فل

 

 (134)الهمن نمحا جه  من  رسُ  ىل

 : ن ام

 الدددددددم  عددددددن جسا دددددده ايددددددف  رددددددد  

 

سا دددده  ُمجاُ دددديُ  ددددنا ج  مددددنا عيجدددده م 
(135) 

 

 : ن ام

ت يان نأي دددددددددددد اليالي جددددددددددددا بددددددددددددالسد    ام 

 

 (136)الع دُ ن ون الع د  مجص الع دُ نالع دُ 

 

 : ن ام

 بى مهددددددددددح   ىن  او ددددددددددا  ى ا أحدددددددددداب 

 

 (137)ل نأ د أ ددددا همجدددده اتم دددديد  ُيً 

 

 نلحا من دس به الهج .

 : نمن  لص  فله

 ً  يالدددددددل  دددددددد  لمدددددددا بل تدددددددص   دددددددالما

 

لدددتُ  نا حدددلد  را عدددن فدددد د  اخ الع 
(138) 

 

اخ لت   ف ا  يه ب ي ين اويلين.  أ  تسل لف  ام لحا ي بة نالعذ 

 ً  : عجدر  وام (139)نلذا بعي ا

 ص بددددددال ساناللدددددده لددددددف ألرددددددول   ،دددددد

 

 ددد  الددد     دددتيوجُل أ   تلرددداُ 
(140) 

 

.   أ      لحا من لذا  ال حفم، نلف ت اجل به الحااة لما أم لا

 : ن ام
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دددددددٍ   ،دددددددا فن الساددددددداب  نجاجدددددددةً  اا  ني 

 

 (141) اي  يس لت تو   ا ل ا اف  من ال،د 

 

 : ب   فا أ س ه من  فم 

دددددد ى ت،ددددددا فا علددددددن اواددددددفاي بيددددددج تُ  اا  ي 

 

 (142)نال،دا   تفل الم،و   اأ   ال سل  ا 

 

 دددو جا مدددن معا ددد   دددعسر  ددديماً اثيدددساً لدددت  ثبتددده  ددد  ي دددالتجا لدددحر أن دددد 

دا ا من  لص ما  ب س الحذة،  (143)ن وي حد  الجرست. ن  ر 

باليتددده  ددد  المدددأمفن  -ن دددعسر الددده ح،دددن -(144)نممدددا  ،دددتملو مدددن  دددعسر

 : الت  أنل ا

دددددف  ال  ددددداُ   أن دددددد  أن أفمدددددد   ُاه 

 

(    رججددل  )لددت ت مددد  (145)أن لددت   مددد 

 

نلددد  أ ددد س مدددن ال دددس  اوبلدددا، نادددحلص ادددي مدددا  دددحاس لددده مدددن  ردددا د 

 : لالجا    جا  وترس علن  اس أنا ل ا  حف  فله

 نأبددددددددد  المجدددددددددانم ى  دددددددددا لهدددددددددذفنُ 

 

 (146))نعلددددن العذفمددددة ى  ددددا لتبدددديُن(

 

 : ن فله

ددد  ا ت،دددذيس الددددم  فددف    دددفل ددددد    د 

 

()نعدداب   تدداباً عجدددلا اددي  م  (147)س ددد 

 

 : ن فله

 متددددن أ ددددل عددددن  ُلليدددددة  الوددددف   الدددديُ 

 

 (148)(لددديُ م)ن لبُدددص مج دددا مدددد ت الددددلس 

 

 : ن فله
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مدددا اً  ن ىلدددن البدددين معتدددزأحددد س    ددده ج 

 

ما()ىن الجفل أ   أ ي  ا    عوله ل م   ا
(149) 

 : ن فله

دددددددددنى ألدددددددددتد ب دددددددددا  ودددددددددام  ددددددددده ُ  م   ب 

 

 (150)()اددت حدديد عودددت حددبسر اإللمددا ُ 

 

  :ن فله

 بددددددددددلدلا عبدددددددددستً مدددددددددن اإل مدددددددددا 

 

 (151)) ف   د نا السحام باودسا (

 

 : ن فله

) ) حدددحاي  مدددن أ دددد العدددس ن حدددحاي 
(152) 

 

 الحدددددددُا أبلدددددددُ  نال،ددددددديفُ  عدددددددفاي  

 

 : ن فله

  ال،دددديف أحددددد  أ بدددداً  مددددن ال تدددد  (153))   حد ر الحد  بين الذد   ناللع (

 

 : ن فله

دددددد ا(اً  وجدددددددودددددد) و  (154)  محين دددددده ن ر 

 

ددددد   المهددددديُ  لددددده  جاعددددداً م دددددد ا   ، 
 

 

 : ن فله

 (155))نأ ذدددددو  يدددددص  دددددفُم العدددددا لين(

 

ددددل  بجدددد  ُفهددددين   فُهددددجال  عليدددده أُفا

 

 : ن فله

 عبدددسا  عيجدددص  مدددن نمددداع  فدددح  (156))نحدددف   مدددا أنلدددل  مدددن الوجدددا  (
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 : ن فله

ددددا  لدددد  جلددددداً ن  معوددددف    (157)()لدددت تُبا

 

دددددل  يدددددف ه دددددف   وا ال دددددسا   لودددددد ُفل 
 

 

لددددف ا توردددديجا  اددددس أنا ددددي  رددددا در الذيدددداب التدددد  لدددد  عيددددفن  ددددعسر ن

 ً ون  (158)لهددد لجا   عدددة مدددن اتابجدددا لدددحا بدددحلص، نىن لدددت  دددحاس مج دددا ى  مردددساعا

السجدددي اثيدددس الهدددعس جدددداً، ن ودددام ىن لددده  دددتممة  رددديدت ناما ممدددة مو فعدددة، 

نأاثددس مالدده جيددد، نالددسب   الددح  لدده ى مددا لددف  دد    ،ددت لا ل ردده  ودد ،  أمددا 

  ددددفن  دددد   ددددعسر  دددد     لددددف مددددن المعددددا   الل ي ددددة نالمحا ددددن نالبددددد   أن

جيدددر فيددس : ال ثيددست  دده، ن ددد أ رددف البحتددس  لمددا  ددمي عجدده نعددن   ،دده  وددام

مددن جيددد ، نيب مدد  فيددس مددن يب مدده، ن لددص أن البحتددس      دداب   لدد  ل ردده 

ى مددا أل اردده االع،ددي حددهنت،  أمددا أن  هددا دبدداي ال ددا    دد  الحددح  بالمعددا   

نالمحا دددددن   ي دددددا ، بدددددي   دددددس   ددددد  بحدددددسر، علدددددن أن للبحتدددددس  المعدددددا   

 .(159).  من أب  تما ، نم،سن  من  عسرفال ز ست، نل ن أاثسلا مأف
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 تخريج الدراسة والرسالة

 اإلحالت والحواشي: أولا 

 

 .3/77( ن يا  اوعيان  (1

 .2/740(  فا  الف يا   (2

 .2/223(  حيا  الحل   (3

 ، نما  ولجار    لحر الس الة.2/21( ا رس مثهً ن يا  اوعيان  (4

 .1/188( مرابي الديا ة اوببية  (5

 ( ا رس المودمة. (6

 .2/378( تاي و اوبب العسب   (7

 .9/93( البرا س نالحفا س  (8

 .490ىلن  470( ا رس المف و من  (9

 .2/59( تاي و بسنالمان  (10

 .150( تاي و الجود اوبب  عجد العسب  (11

 .19( ي ا ي ابن المعتز  (12

 .241ن 69( ا رس مثهً المفان ة  (13

 .484( المف و  (14

 .149( تاي و الجود اوبب   (15

، نابن المعتز حياته نى تاجه 151، نعبدالله بن المعتز أببه نعلمه 2/378( تاي و اوبب العسب   (16

 .6المعتز ، ني ا ي ابن 20

 .1( البد    (17

 .235( يبوا  الهعسا  المحداين  (18

 ( ا رس المرابي المتودمة، ن ير س لحا ال تاب  س باً ىن  ا  الله. (19

ت، تتلمدح علدن بهداي نبدس   (20 ( لف   لات بن عمسن بن حماب بن ع ا  البرس ، مفلن بجد  تديت بدن مدس 

نالمذدفن، ن دم  فا دساً و ده ني  عدن أبيده  بالهعس، ناان ل ي اً اثيس المدزاف  ر دس ال هعدة

 لـ.186مرح اً  باعه نا تسل به يجبفياً، تف   

 .246( المفان ة  (21

 ( ا رس ما  ولجار من يبوا  الهعسا  المحداين    لحر الس الة. (22

 ، ن د  اس ار    مف عه من لحر الس الة.472( المف و  (23

 الس الة.ن د  اس ار    مف عه من  477( المف و  (24

 .481( المف و  (25

 .489( المف و  (26

 .474( المف و  (27
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 .285( يبوا  الهعسا  المحداين  (28

( من عابت ابن المعتز ن ا س المرج ين العسب أن  ب،ملفا    بدد  اتدب ت، نأن   دعفا  ،دب ت امدا  (29

 .18أابتجا، ا رس مثهً يبوا  الهعسا  المحداين 

/ ب ه  470، ننيب بع  ا    المف و /94 -9/93برا س نالحفا س ( نيب  لحر المودمة    ال (30

   بع  العبايا  ن ا ما  ل : "يبما يأ ل    تود ت بعد  ألدي اوبب ال دا   علدن ديدسر مدن 

الهعسا  ى ساياً بيجاً  اعلت أ ه أناد أ باب تأفيس بع  ت ى ار عن مجزلته    الهعس لما  دعفر ىليده 

   ه بلغ دا ا  اإل ا ت ناإلح،دان ...". نأردن أن المسنبدا    دد تددفي  د  اللذاخ،  أما  فلجا  يه 

 ت ييس بع  العبايا  اما لف رالس.

 .417( الد فان  (31

 .94-9/93( البرا س نالحفا س  (32

( لف أبف العبا  محمد بن  ز د الثمال  اونب  المعسن  بالمبسب، ىما  العسبية    ب دداب، نلدد  د   (33

لدـ، اا دل بيجده نبدين اعلد  مجا ،دة 286نعاك  د   دامسا ، نتدف    د  ب دداب لـ، 210البرست 

  د دت، أ  س اتبه ال امي.

، ن سنل اونم: )  د  ...(، نأ دف : فلدل مدن ال،د ان، نالم جدن: المجدزم الدح  112( الد فان  (34

ن اللحمة أ ا  به ألله ات رعجفا، نمو  الثفب: بلن، نالف ا  : جم  ن يعة نل : ال زم المل ف  م

 الت   دافل ا الجا   بين ال،دل، نالبسب: الثفب الم   .

 .204، 202، نأفباي أب  تما  2/21، نن يا  اوعيان 114( الد فان  (35

، 612، مدن مودام  د  اوبب الموداين ل  دس  أبدف ال،دعفب   1940( مذلدة الس دالة مذلدد عدا   (36

 .7 -6ني الة الراح  بن عباب   2/251ن ج،  لحا الجود  بن العميد، اما    العمدت 

لدـ  د  بلددت عدين التمدس  دسب ال ف دة، عداك 130( لف ى ماعيي بن الوا ت مدفلن عجدزت، نلدد  دجة  (37

 ويساً    بد  حياته  بيد  ال دز ، ندهد  حلودا  العلمدا ، ادت ن دد علدن الم دد  نت ،د  بالهدعس 

س حياتده ىلدن الزلدد لب لده، تدف    ح،جل حاله، ات تعل ا جاي دة الم دد   لدت  جل دا، نا تودي  د  مفد

 لـ.211

( لف محمد بدن ُمجدا ي، نلدد  د  مفدس العردس اومدف   د  عددن، ادت جدا  البردست ندهد  مذدالن  (38

ال و ا ، عه  ذمه أ ا  المجرفي، نمدف الس يد، نا و   ىلن البسام ة. اان ع ي اً اثيس الجزا ، ادت 

م ىلن دلما    تعها عبدالمذيد الثو  ، نبعد مف  دهمه لذس الرهت ناف  برسر، نتف    تحف 

 لـ علن اويجو.199   م ل  

( العذدداخ ني بددة لمددا  ددي اً السجددز  دد  العرددس اومددف ، ني بددة بددن العذدداخ، نالعذدداخ عبداللدده  (39

لـ. نلود  أبدا لس دست ن دم  الحدد ث، نمددف عبددالعز ز بدن 23ال ف ي بن ي بة، نلد    البرست 

 لـ.97نتف   مسنان نعبدالملص نالحذاخ، 

 .17/9( اودا    (40
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( لف معمس بدن المثجدن البردس  التميمد  بدالف  ، مدن أ مدة العلدت ناوبب نالل دة نلدد  د  البردست  (41

نا تودمه الس يد ىلدن ب دداب، ن يدي ى ده ادان  دعفبياً، لده اتداب ا دمه مثالد  العدسب نلدف م ودفب، 

 نعجدما ما  لت  ح س ججانته أحد.

 لبجدان: الذا بان، نالذسخ: الوف ، ناو ات: جم  م   نلف المفا د ، نالدسأب:، ا198( المفان ة  (42

مة، نالديببين: الدالية، نالوج س: ال بيست.  الل حا

 لدـ، ن هدأ  د  الباب دة،77( لف ديهن بن ُعوبة بن بُ يش بن م،عفب بن عمسن ... بدن أُب ، نلدد  دجة  (43

أ. تدسبنتلو  بح  الس   ب ىلدن ال ف دة نالبردست نادان  رديحاً   جداً،  عدد مدن مة لفح ه نتداً  د ت س 

 لـ.117عها  العسب، تف   

 .147( ب فان    السمة  (44

 .241( المفان ة  (45

 .69( المفان ة  (46

، من  ريدت  مدف ب ا أبا  عيد محمد بن  ف ف ال ا   ن دسنل: )... أن لي،دل ...(، 90( الد فان  (47

 .69نال بس    المفان ة 

 ، من  ريدت  مدف ب ا ال لي ة المعترت.204ان ( الد ف (48

 .26( البد    (49

، من  ريدت  مدف ب ا أحمدد بدن أبد  با ب، ن دسنل: )...  س دن امدس   سجدفخ ى  165( الد فان  (50

.)... 

 ( الح،ن بن نل  اان ي ين ب فان الس ا ي عجد المعترت، نلف الح  نل ن أبا تما  بس د المفحي. (51

مت سياً، ن سنل لحا الوفم علدن بيدل مفدس  488ن 480، ن   المف و 212لمفان ة ( ال بس    ا (52

 ، نلف: 488ديس الفايب لجا اما    المف و 

 مجه  راي   ي ماً للوي ت   ذعلل  ي م ا ال ميس نم جل

 ن د   فن    ال بس ا  ساب أن لهدت تعر  ابن المعتز علن أب  تما ، نالله أعلت.       

 .270 -269اي أب  تما  ( ا رس أفب (53

 .470( من لجا الو عة الفايبت    المف و  (54

 ، من  ريدت  مدف أبا بلف الوا ت بن عي،ن العذل . 41( الد فان  (55

 ن سنل: ) رس   م،سالا جز ي مهايٍ (. 41( الد فان  (56

،دتذيس ، من  ريدت  مدف ب ا أبدا  دعيد محمدد بدن  ف دف ال دا  ، ن دسنل: )ددد  ت90( الد فان  (57

.)... 

 ، من  ريدت  مدف ب ا أبا بلف الوا ت، ن سنل: )لف لت ت لد ...(.180( الد فان  (58

، من  ريدت  مدف ب ا عبدالحميد بن دال  نال  ي بن محمد بن مجردفي نىبدساليت 276( الد فان  (59

عا ا مدن الم بن نل  ات اب عبدالله بن يالس ن سنل: ) عجيو ا  ع يدلا نن يذ ا ...(، نالعجيا:

العج ا  نلف ال،يس ال،دس  ، ناليع ديد: بولدة تهدبه ال جددبا ، نالف دي : ا دتباخ الوسابدة، ناإلي دام: 
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 سب من ال،يس، ناحلص الف ي  نالحميي:  بل، ناحلص ال،دعدان نالتجدف  ،  عجد  أ ده   علدف ل دا 

 ى  الم،يس.

معترددت  ددف   ددتو عمفي ددة، ، مددن  ردديدت  مدددف ب ددا ال30، ن دد  أفبدداي أبدد  تمددا  17( الددد فان  (60

ن سنل )ت،عفن أل اً ...   ذل جلفبلت  بي ...(، ن د نيب    أفباي أب  تمدا  مدا  لد :  د ن ادان 

 لحا ون التين نالعج  لين مما  حاس    الهعس نأ ه م،ت ذن  ود  ام ابن الس يا : 

 حج ف من تيجه نمن عجبه   ويا لحلفان    ال سن  نما 

ددت  ف ردد ما بنن ديسلمددا،  وددد اددان  ذدد  أن  ددتعلت لدد    أن ً ن  لبددفا اددت نىن اددان العيدد  ل 

   (.30 ت لمفن ن عيبفن. )أفباي أب  تما  

 ، من  ريدت    مد و أب  عبدالله أحمد بن أب  با ب.69( الد فان  (61

ا. ، من الوريدت ال،ابوة،  ام المسنبا  :  وام: "بعالت الذ لدن" : ى ا بعدالت  دأج لف70( الد فان  (62

ن وام: "بعالت الجوسل": ى ا بعالت ناحداً ناحداً. نمعجن اوج لن أ  العامدة، نالجودسل: ال احدة. 

 نلحا المعجن    المعذت أن و مما أنيبر المسنبا  .

ده ىليده  ا ددر او هدين  و دن  (63 ( لف بابص ال سم  عجدما ااي    حساتده الباب يدة علدن المعتردت  فج 

 علن الحساة.

 أبسن  ابت المعترت، ا ول  عليه  يما بعد ن تله. ( او هين، (64

 .289( الد فان  (65

، نينا ة الد فان )... بذجفب مفحدا  اأ  ا ججفبى  بفمى ...(، نب حر السنا ة  جت   428( الد فان  (66

  ود ابن المعتز ن ب ي.

 ، من  ريدت    مد و الح،ن بن نل .39( الد فان  (67

    ياا  بج  ُحميد. ، من  ريدت346( الد فان  (68

 ، من  ريدت    ياا  لا ت بن عبدالله بن مالص ال زاع .343( الد فان  (69

لدـ نادان م سمداً 20( لف ديا  بدن ددف  مدن بجد  عمدسن بدن ال ددنان ... نلدد  د  الحيدست  حدف (70

ن جس ساً ىلن جا د  ال دسنب ، ناتردي بداومف ي نسر، نلاجبال ذا    يه الل،ان، نلو  بن هً    ح 

 لـ.95ن ام لبات ت نمدح ت، نتف   

 .222، والشعر والشعراء 22/22( األغاني 22)
 .22، والوساطة 722( ديوان األخطل 27)
 .222لم أقف عليه في ديوانه، وهو في الموشح  (22)
، مطلع قصيدة يمدح بها إسحق بن إبراهيم ويذكر إيقاعه بالمحمر وأصححا  بابح  782( الديوان 22)

دوا إلححم مو ححع علححم بححه فوقححف لهححم فيححه فكححل مححن  ححاء قاححل و حح    أذنححه حاححم أرسححل إلححم وكححانوا اواعحح
 المعاصم ساين ألف أذن. وامام البي : )وأن ح في  قول العاذلين( وسياكرر في مو ع آخر.

، واححروا القصححيدة فححي مححديح عيححا  بححن لهيعححة أو فححي مححديح أبححي الم يحح ، وروايححة 728الححديوان  (22)
وقححا( بالقححاف وك همححا خطححا، والصححوا  )ا وفححا( بال ححاء والقصححيدة فا يححة، والا ويححف: الموشححح والححديوان )ا 
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اخطيط األسود باألبيض. ويروا )عبث  به ...( وال معنم للا وق هنحا ويحدل علحم صححة محا افار حنا  
ف  الخطو  ...(.  مطلع البي  )لما ا و 

شححقق، سححوداء دا يححة: أا العمامححة ( لححم أقححف علححم قا ححل األبيححا ، احححاني: أصححبح محنيححا ، اخححد د: ا22) 
 األولم لونها كذل ، والسحق الم و ف: العمامة الثانية، واله ان: الخليط، وهي العمامة الثالثة.

، وهو من القصحيدة السحابقة ال ا يحة، قحال المر بحاني: يقحال اينسحان يقحرو األرض، إذا 228( الديوان 22)
ب:حول:  محع َرْبحل، وهحو نبحا  يصحيبه بحرد الليحل ونحدا  فينبح  بح   سار فيها ينظحر حالهحا وأمرهحا، والرو

 مطر، والكناس مولج للوح  من البقر والظباء اساظل فيه.

، من قصيدة في محديح المعاصحم، قحال المر بحاني: ذاللحذذ بمعنحم الحذا، ويحروا البيح  727( الديوان 28)
 هابال: الاكس .)... ما     أهابل( وبهذ  الرواية ينا ي نقد ابن المعا  ويبطل. واال

، مححن قصححيدة يمححدح بهححا أبححا سححعيد محمححد بححن يوسححف ويعححر ض بححوال  ولححي الث ححر بعححد  282( الححديوان 22)
 فه م. والدفقم: مشية سريعة وكذل  الو يف.

 ( لم أقف علم قا له.82)

، محن قصحيدة فحي رثححاء خالحد بحن ي يحد بحن م يححد الشحيباني قحال المر بحاني: القاعصححاء: 222( الحديوان 82)
ر اليربحححوأل األول الحححذا يحححدخل فيحححه، والنافقحححاء: مو حححع يرققحححه محححن  ححححر  فححح ذا أ:احححَي محححن ق َبحححل  حححح

 القاعصاء  ر  النافقاء ف احه.

، مححن قصححيدة فححي مححديح أبححي  يححد كااحح  عبداللححه بححن طححاهر. ويشححكر سححعيه. وروايححة 222( الححديوان 87)
 الديوان )والحا ة الشعراء( وهي احريف.

 وسياكرر. 222، وفي الموشح 22ه، وهو في الوساطة ( لم أقف عليه في ديوان82)

 .222( لم أقف عليه في ديوانه، وهو في الموشح 82)
 ، ويروا )... شنع الل ا  وال مشم رسف المقيد ...(.288( الديوان 82)

 ، من قصيدة في مديح أبي العباس نصر بن منصور بن بسام، ويروا )... لل ند(.227( الديوان 82)

، من قصيدة في مديح نوح بن عمرو السكسكي الكندا، وشدقم و حديل: فحح ن محن 722ن ( الديوا82)
 ايبل كانا للنعمان بن المنذر، ي ر  بهما المثل، ويروا )... يوما ألنسم ...(.

( هححو ع:بيححد بححن حصححين بححن معاويححة بححن  نححدل مححن بنححي نميححر، لقحح  براعححي ايبححل لكثححرة وصحح ه لهححا 88)
ة أسياد في ال اهلية وايس م، َنَصحر ال حر دق علحم  ريحر، بعحد محو  و ودة شعر ، وهو من س ل

 هح.22 ذهب  عينه في إحدا المعار ، واوفيابن ال بير مال إلم بني أمية، و 

( الناقة الحا حل: الاحي لحم احمحل الح  السحنة لاى حل إلحم العحام الحذا يححول واللوححقح: الحوامحل، األروح: 82)
 وا ل:  مع  ا حل وهحو الحذا لحه صحو ، واأل حوا :  محع  حو  الذا في صدر قدمه انبساط، وال

وهو الصحدر. والقراقيحر:  محع قرقحور، وهحو محن أطحول السح ن، واوذا: المحوم. ولهحاميم: إذا كانح  
غ يرة كثيرة المشحي، والنيحاط: أواحار القلح . واألدالء:  محع دليحل وهحو المرشحد، والخحرق: الصححراء 

 البعيدة.

 صداقة ماينة. وكان كاابا  عند المعاصم.( أحد ممدوحيه اربطه 22)

 .272( الديوان 22)
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 ( لم أعثر عليهما في الديوان، والثاني اقدم.27)

، مححن قصححيدة فححي مححديح أبححي سححعيد محمححد بححن يوسححف الث رينححي، قححال المر بححاني: يقححال 22( الححديوان 22)
د البعيححر اعويححدا ، وذلحح  بعححد ب ولححه بححاربع سححنين والبحح ول خححروم نححا  البع يححر. والَعححود: الطريححق عححو 

 القديم، وهذا خطا من المر باني وصوابه البعير الكبير أو ال مل المسن. قال الرا  :
 يمو  بالار  ويحيا بالعمل  عود علم عود  ألقوام أولْ 

البي  وارد في اللسان دون ع و. ولم أعثر علم قا له. وهنا الَعْود األولم ال مل المسن، والثانيحة: 
، ال كمححا ظححن المر بححاني فححي بيحح  أبححي امححام. فقولححه غادراححه َعححْودا  ركوبححا : أا  محح   الطريححق القححديم

 َهر ما  لكثرة انصياعه للركو .

، مححن قصححيدة يمححدح بهححا الحسححن بححن وهحح . واللبحح : المنحححر ويححروا )الليحح (: وهححو 222( الححديوان 22)
وهحذ  العحروق اكحون ص حة العنق. والرخي: الواسع، واألخادأل  مع أخدأل، وهو عرق فحي العنحق. 

 ماشعبة إلم الوريد. واألبي: الماكبر.

 ، من قصيدة اقد م منها بياان.287( الديوان 22)

( ورد بعد هذا الكح م محا يلحي: ذوبل نحي أن إسححق بحن إبحراهيم الم نحي سحمعه ينشحد شحعر ، فقحال : يحا 22)
 إليه هنا وهنا . هذا، لقد شدد  الشعر علم ن س ذ وقد اقدم ذكر هذا الحدي  مرارا  وأشر 

، قحححال المر بحححاني: الصحححن أول أيحححام الع حححو ، 282( لحححم أقحححف عليحححه فحححي الحححديوان وهحححو فحححي الموشحححح 22)
والصححنبر: الثححاني، والصححنبر أي ححا : بححول الححوبر، وهححو مححن أيححام الع ححو ، وأيححام الع ححو  سححبعة أيححام 

 اكون في آخر الشااء قاسية الَبْرد.

 ها. ويروا: )وكانوا برود  مانهم ...(.، من قصيدة اقدم ذكر 287( الديوان 28)

 .788( الديوان 22)
 ، وهو من مقطوعة في ال  ل، والاح ة: الهدية.222( الديوان 222)

 ، وهو من مقطوعة في ال  ل، ويروا )... مذ اعلقاه أعمم من اله ران ...(.222( الديوان 222)

 ، أي ا  في ال  ل.728( الديوان 227)

من قصيدة في عاا  محمد بن سعيد كاا  الحسن بن سهل. ويروا )... ماء   (،222( الديوان )222)
 كقافية ...(.

 .287( لم أقف عليه في الديوان وهو في الموشح 222)
 .22/22( انظر األغاني أخبار مخارق 222)
، مطلحع قصحيدة فحي محديح يحيحي بحن ثابح ، وَقحْد : حسحب  واا ح : اسحاحيي، أربيح : 22( الديوان 222)

 ال لواء: أول الشبا  ونشاطه، والس راء:  مع س ير وهو الصديق األنيس. د ، 

، مححن قصححيدة فححي محديح المححامون، ويححروا )بححذوا ا ه حمها( قححال المر بححاني: يقححال 722( الحديوان 222)
 ا ه م ال حل إذا ع  أقرانه، وبعير  ه م ال نبين: أا رحبهما.

 بدالمل  ال يا .، من قصيدة في مديح محمد بن ع772( الديوان 228)

 ، وهو مع البي  الميمي السابق من قصيدة واحدة، ويروا )ال اش ين  ...(.722( الديوان 222)
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، ورواياهحا فحي 282( األبيا  فحي مع حم البلحدان /وم/ منسحوبة لعحروة بحن حح ام، وهحي فحي الموشحح 222)
 في بكا   اكذبينا(.مع م البلدان )... بطن وم بهذا النوح ...( )غلبا  بالبكاء ...( )وأن  

 ، من قصيدة في مديح المامون واألولم أن اكون في المعاصم.22( الديوان 222)

 ، اقدم منها بياان.722( الديوان 227)

 ، ويروا: والشافعون ال وأل عن  ارهم.222( ديوان األعشم 222)

محن أسحماء الحمحم، ، من قصيدة في مديح ابن أصرم، قال المر بحاني: الحو رد: اسحم 222( الديوان 222)
يقال :ذر ل مورودذ إذا كان محموما  وفي اللسان: الورد يوم الحمم إذا أخذ  صحاحبها لوقح ، أو 

 من أسماء الحمم.)انظر اللسان ورد( . 
(.222( الديوان  (115  ، من قصيدة في مديح عمر بن عبدالع ي  الطا ي، ويروا )كَاْن في  لد  إبر:

 ة يمدح بها أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبابة.، من قصيد772( الديوان  (116

، مححن قصححيدة يمححدح بهححا الحسححن بححن وهحح  ويصححف فرسححا  حملححه عليححه، ويححروا: 282( الححديوان  (117
 )أملود  ...( واألمليس واألمليد: الناعم.

، وصحححدر  ذورحنحححا وراح الطحححرف يحححن ض رأسحححهذ. ويحححروا اسحححه ل، قحححال 72( ديحححوان امحححرس القحححيس  (118
ذ. البيح  فحي اللسحان المر بان ي: ذايمليد واألملد: الناعم، قال الرا  : بعد الاصابي والشبا  األملحد 

 .22، وفي المعلقا  22مادة )ملد( وفي أشعار الشعراء الساة 
 .282( لم أقف عليه في ديوانه، وهو في الموشح  (119
  ي المرا عة.، من قصيدة في مديح مال  بن طوق، والالعا  األرا728( الديوان  (120

، من القصيدة السابقة، ويروا األول )... بكم حربا  ...( ويروا الثحاني )... وادا 722( الديوان  (121
 النقم( والثال  )... في السير ال اي...(.

 ، من قصيدة في مديح إسحق بن إبراهيم المصعبي.727( الديوان  (122

ألنهحا كانحح  فحي األشحهر الححرم. وهحي ف ححاران،  ( ححر  ال  حار بححين كنانحة وقحيس، وسحمي  ف حارا   (123
 األول ث ثة أيام، والثاني خمسة أيام في أربع سنين. انظر أيام العر  في ال اهلية(.

 ( لم أقف علم األبيا . (124

، من قصيدة فحي محديح محمحد بحن عبحدالمل  ال يحا ، ويحروا )... وأم العلحم  حذ اء، 772( الديوان  (125
 المنقطعة النسل.حا ل(. وال ذ اء، 

( ينسحح  فححي اللسححان لكثي ححر عحح  ة: انظححر مححادة )قلحح ( قححال المر بححاني: قححال الخليححل: الب ححا  طيححر  (126
كالبراشححيق ال اصححيد شححي ا ، والواحححدة ب اثححة وا مححع علححم الب ثححان أي ححا . ايقحح  : أن ا ححع الناقححة 

، ويححروا )خشححاس الطيححر واحححدا ، ثححم يقلحح  رحمهححا فحح  احمححل، ويقححال امححرأة مقحح  ، ونسححوة مقاليحح 
.)... 

، مححن قصححيدة فححي مححديح سححليمان بححن وهحح ، ويححروا )... دعححوة المكححرو ( والسححد : 28( الححديوان  (127
 المولع بالشيء في ل ة طيء.

 ( البي  في اللسان مادة )سد ( ويقال إنه لبعض محرمي الخمر علم ن سه في ال اهلية. (128

 ، في مديح ابن أصرم.222( الديوان  (129
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، مححن قصححيدة فححي مححديح نححوح بححن عمححرو السكسححكي الكنححدا، ويححروا سحح ي . وهححو 722( الححديوان  (130
الصححل  الشححديد، والسحححيل هححو الثححو  الححذا ال يبححرم غ لححه أا ال ي اححل طححاقاين. كمححا فححي اللسححان 

 سحل.

 ( اقدم البي  واقدم ذكر الحارثة مع إسحاق الم ني. (131

ثححاء محمححد بححن ال  ححل الحميححرا، ويححروا: وهححو غححض اوراء ، مححن قصححيدة فححي ر 222( الححديوان  (132
 والح م خرٌق ثم غض الشبا .

 ( اقدم. (133

 .222( الديوان  (134
 .282( لم أقف عليه في الديوان وهو في الموشح  (135
، من قصيدة فحي محديح محمحد بحن الهيحثم بحن شحبابة، ويحروا )ليالينحا بحالرقاين ...(، 222( الديوان  (136

بلداان وهما الرقة والرافقة، قيل لهما ذل  من بحا  الا ليح ، ولعحل روايحة الحديوان أصحو ،  والرقاان
 والعهد األولم المطر الوسمي، والثانية المن ل، والثالثة والرابعة الوفاء والمودة.

، محن قصحيدة فحي رثحاء ابنحين لعبداللحه بحن طحاهر مااحا صح يرين. وايشحاء: صح ار 222( الحديوان  (137
والحححذرا: أعححححالي األشحححياء، وأ  النبحححا : إذا كثححححر والاحححف، واألسحححافل  ححححد األعحححالي. قححححال النخحححل، 

المر باني: الشحذ : قشحر الشح ر، والش حْذ : المصحدر، وال عحل يشحذ ، وهحو القطحع، وكحذل  انحيحة 
الشيء عْن الشيء والشوذ : الطويل من كل شيء. وقال رىبة : شذ   أخراه ن عن ذا  النهق، 

، اامهحححل  ذرا: يريحححد طحححال ذرا، واألشحححاء صححح ار النخحححل، والواححححدة أشحححاءة، وذا  النهحححق: مو حححع
 ويقال: أ   ي    أثاثة، وهو نع  يوصف به كثرة الشعر والنبا .

قححال المر بححاني:  ،، محن قصححيدة فحي مححديح مالح  بححن طحوق حححين عح ل مححن ال  يحرة722( الححديوان  (138
 العظلم: عصارة ش ر بماء دب   به ال لود.

 عي: الذا ال نس  له وي:لحق بنس  غير .( الد (139

 ، ويروا: )... إن  ملصق(.782( الديوان  (140

 ، من قصيدة يمدح أبا دلف القاسم بن عيسم الع لي، والقاط : ما م الخمرة.22( الديوان  (141
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