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 رواحة الحمويشعر ابن 
 الشاعر الشهيد

 جمع وتحقيق: د. سعود عبدالجابر

 عبدالله بن رواحة الحموي
 حياته:

هو أبو علي الحسين بن عبدالله بنن الحسنين بنن رواحنة بنن يبنراهيب بنن عبداللنه 
 .(1)بن رواحة بن عبيد بن محمد بن عبدالله بن رواحة األنصاري الخزرجي

. وهو من أسرة مشهورة تناقن  أفرادهنا (2)في حماةهن 515ولد ابن رواحة سنة 
هننن( ووننان ومننا ينن ور 541-684األدب وتوارثننوا الشننعر. ووننان والنندم خ يننب حمنناة )

. (3)ابن النجار البغدادي "مرموق الموانة ومن  وي الفض  والنب  والديانة والصيانة"
لخ ابننة وقلنندم ووننان شنناعراي مجيننداي منندة الخليفننة المقتفنني مننرارايا وخلننع عليننه ثينناب ا

 .(6)أمرها بحماة
تننبدب ابننن رواحننة فنني  فولتننه علننف أبيننه ورحنن  فنني شننبابه يلننف دمشننق واشننتغ  

وي ور ابن عساور أنه "قندب دمشنق  النب علنب وأقناب بهنا مندة  (5)بالفقها وسمع الحديث
ر ن"فاشتغ  بالفقنه وسنماا الحنديث. وين ور أيضناي أننه سنمع منن والندم الحناف  بنن عساون

                                                           

: 3وسنير أعن ب الننب  :  246ا والمستفاد من  ين  تناريب بغنداد: 333: 2(  مفرج الوروب في أخبار بني أيوب: 1)
241. 

ا 131ا وعقنند الجمننان علننف  ينن  ابننن خلوننان: ورقننة 616: 1ا وتنناريب أربنن : 114: 1(  التوملننة لوفيننان النقلننة: 2)
 .314: 1وفوان الوفيان: 

 .246تفاد من  ي  تاريب بغداد (  المس3)
 246ا والمستفاد من تاريب بغداد: 243: 8(  مرآة الزمان في تاريب األعيان: 6)
 64: 13(  معجب األدبا : 5)
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ن بنن نومن عمنه الصنا ن أبني الحسنين بنن عسناور هبنة اللنه بنن الحسنهن( 644-511)
رادي ن( ومننننن أبنننني الحسننننن علنننني بننننن سننننليمان المنننن543-688هبننننة اللننننه بننننن عسنننناور )

. وسمع بها أيضاي منن النوزير أبني الم فنر سنعيد بنن سنه  الفلوني (1)( وغيرهب566)ن
د األصبهاني . وسمع باإلسوندرية من الحاف  أبي  اهر أحمد بن محم(2) هن(543)ن

 .(3) (514السلفي )ن
ولقد نشب ابن رواحة فني حمناة وونان مقيمناي فيهنا. وونان يعمن  فني تعلنيب الفقنه 

 .(6)الشافعي واآلداب
وي ور العماد أنه وان  ا ح وة عند نور الدين وأنه وان يفد علف دمشنق فني 

رم د ووزيننننوسنننافر يلنننف النننديار المصنننرية ومننندة الخليفنننة العاضننن( 5)وننن  سننننة ويمدحنننه
ووننان مقربنناي مننن ابننن  (4)أحسنننا يليننه يحسنناناي وبيننراي و هننن( 551الصننالب بننن رزينن  )ن 

. وغننادر مصننر متجهنناي يلننف (1)رزينن  النن ي وننان شنناعراي أديبنناي مقنندراي للشننعرا  واألدبننا 
 (8)ب د الشاب عن  ريق البحر فق ع فرنج صنقلية ال رينق علينه وحملنوم أسنيراي يليهنا

هننن ي  أن 543ويبنندو أنننه قنند أسننر فنني حنندود سنننة وأمضننف منندة  ويلننة فنني األسننر. 

                                                           

ومنرآة الزمنان فني تناريب األعينان:  335: 6ا وتهن يب تناريب دمشنق الوبينر: 415: ورقنة 6(  تاريب مدينة دمشق: 1)
 .114: 1لة: . والتوملة لوفيان النق243: 8

ا والنجننوب 246: 12والبدايننة والنهايننة:  32: 3ا والعبننر: 114: 1ا والتوملننة لوفيننان النقلننة: 681: 1(  الخرينندة: 2)
 .  188: 6ا وش ارن ال هب: 313: 5الزاهرة: 

-614: 1ا والنندارف فنني تنناريب المنندارف: 383: 5ا والنجننوب الزاهننرة: 61: 3ا العبننر: 243: 8(  مننرآة الزمننان: 3)
 .181ا وعيون الروضتين في أخبار الدولتين: ورقة: 618

 .682: 1(  الخريدة: 6)
 .682: 1(  الخريدة: 5)
 .331: 2(  مفرج الوروب: 4)
 .682: 1(  الخريدة: 1)
 .613: 12ا الوافي بالوفيان: 682: 1(  المصدر السابق: 8)
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عز الدين عبدالله قد ولند   علف أن ابنه  له أجمعن المصادر جميعها التي ترجمن
 .(2)سرن مع أبيه حام ي بهأ. ووانن أمه عندما (1)هن543في األسر سنة 

ولقد تمون ابن رواحة من الفوا  من األسر قب   ي الحجة سنة ث ث 
وأماب في  (3)ماد قد  ور أنه قابله في  ل  الشهر في قلعة حلبوستين ي  أن الع

حماة وأخ  يختلف علف دمشق مادحاي نورالدين زنوي ووانن له عندم موانة رفيعة. 
هن سافر يلف مصر 544. وأثر وفاة نور الدين في سنة (6)"وجع  له يدراراي يوفيه"

نة التي وان يح ف بها وأقاب في    ص ة الدين ونا  لديه موانة مماثلة للموا
. ويبدو أن الشاعر أخ  يختلف بين مصر والشاب. ووان م زماي (5)عند نور الدين

لص ة الدينا أثيراي لديها مقرباي منه ومن وزيرم القاضي الفاض  ال ي وان يعجب 
وواتبه العماد األصفهاني ال ي وانن ترب ه به صداقة حميمة أشار يليها  (4)بشعرم

حتف حتف قضف شهيداي جوار ص ة الدين في  (1)ير من الموا نالعماد في وث
 هن.585معروة مرج عوا سنة 

 شعـره:
ابن رواحنة شناعر مجيندا وهنو أحند الشنعرا  البنارزين فني عصنرم. ولقند ننا   

شننعرم قبننوسي حسننناي عننند البنناحثينا ورأوم صننالحاي ل ستشننهاد فضننمنوم م لفنناتهب. ولقنند 
                                                           

ا 68ومننننا : إليومننننا  ا ا توملننننة314: 1ا فننننوان الوفينننان: 114: 1التوملنننة لوفيننننان النقلننننة: ( 1)
ا عقند الجمنان علنف  ين  ابنن 26: 23ا عينون التنواريب: 184: 5العبر في خبر منن غبنر: 

 .131خلوان: ورقة 
 .241: 23(  سير أع ب النب  : 2)
 .682: 1(  الخريدة: 3)
 .683: 1(  المصدر السابق: 6)
 .641: 1(  المصدر السابق: 5)
 .523: 3(  المقفف الوبير: 4)
 .644-681: 1الخريدة: (  1)
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صنفهاني مجموعنة وبينرة مننه فني ألاختنار العمناد ا اي ر تر  ابن رواحة ديوان شعر وبين
. ويبننندو أن يننناقون وقنننف علينننه فنننبورد مجموعنننة منننن قصنننا دم فننني معجنننب (1)الخريننندة
ومنننن خننن   هننن ا الشنننعر المجمنننوا يتضنننب أن الشننناعر قننند  نننرق مختلنننف  (2)األدبنننا 

أبننننواب الشننننعر ون ننننب فيهننننا وأن شننننعرم بعينننند عننننن التولننننف والصنننننعة والتعقينننندا هنننن ا 
يلنننف عنايتنننه بانتقنننا  األلفنننا  وع وبنننة الجنننرفا ووضنننوة المعننناني وجمنننا   باإلضنننافة

الصور. ول ل  و دن العزب علنف يصندار ديواننه فبحثنن عننه بحثناي د وبناي فني وتنب 
الفهنارف القديمنة وقنوا ب المخ و نان الحديثننة وسنبلن عندداي منن دور الوتنب الوبننر  

و أثنننر وي هنننر أن ولونننن ل سنننف دون جننندو  أو  ا ننن . ولنننب أعثنننر لنننه علنننف خبنننر أ
ومنن حسنن الحن  أن  .حوادث الزمن قد أخنن عليه فضناا منع منا ضناا منن تراثننا

بعننا المصنننفين القنندامف قنند نقلننوا نصننيباي وبيننراي مننن شننعرم فنني مختلننف األغننرااا 
وجمعننننه بننننين دفتنننني هنننن ا  هومننننن هنننننا بننننرزن لنننندي فوننننرة جمننننع شننننتان شننننعرم ومتفرقنننن

فتتبعته في المصادر المختلفة  مالمجموا. وب لن أقصف ما أست يع في تقصي شعر 
وعننندن يلنننف جمهنننرة وبينننرة منننن وتنننب األدب واللغنننة والتننناريب والبلننندان والمجموعنننان 
الشعرية المخ و ة منها والم بوعة. لقد عدن يلف و  منا يمونن اسهتندا  يلينه منن 
المصادر التي تحتوي علف شي  من شعر الشاعر وأهب هن م المصنادر المخ و نة 

ابن رواحة ما أوردم و  من الحاف  أبي القاسب بن عساور فني  من حيث ييراد شعر
وتابه تاريب مدينة دمشقا وابن الشعار الموصلي فني وتابنه ق  ند الجمنان فني فرا ند 
شعرا  ه ا الزمانا وبدر الدين الزروشي في وتابه عقد الجمان  ي  علف تاريب ابن 

المقدسنني فنني وتنناب  خلوننانا والنننواجي فنني وتابننه صننحا ف الحسنننان وشننهاب النندين
 عيون الروضتين في أخبار الدولتين.

                                                           

 .644-681: 1(  الخريدة: 1)
 .54-64: 13(  معجب األدبا : 2)
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بشي  من شعر ابن رواحة:  واومن القدما  ال ين  بعن مصنفاتهب واحتف 
عماد الدين الواتب في وتابه خريدة القصر وجريدة العصرا وشهاب الدين 
عبدالرحمن بن يسماعي  المعروف بببي شامة في وتابه الروضتين في أخبار 

بو الحسن علي بن أبي الورب المعروف بابن األثير في وتابيه الوام  وأالدولتين 
والتاريب الباهرا وجما  الدين محمد بن سالب بن واص  في وتابه مفرج الوروب في 
أخبار بني أيوب وسب  ابن الجوزي في وتابه مرآة الزمان في تاريب األعيانا 

ربلي في وتابه تاريب أرب  وشرف الدين أبو البروان المبار  بن أحمد اللخمي األ
وزوي الدين أبو محمد عبدالع يب المن ري في وتابه التوملة لوفيان النقلةا ومحمد 
بن شاور الوتبي في وتابيه عيون التواريبا وفوان الوفيانا وشمف الدين محمد 
بن أحمد بن عثمان ال هبي في وتابه تاريب اإلس با وتقي الدين المقريزي في 

الوبيرا وأبو الف ة عبدالحي بن العماد الحنبلي في وتابه ش ران وتابه المقفف 
ال هب في أخبار من  هب. ولقد تيسر لي بحمد الله أن أجمع مجموعة وبيرة من 
شعرم تقع في يحد  وأربعين قصيدة ومق وعة موزعة علف عدد من أغراا الشعر 

احث دراسة مستقلة عن يتصدرها المديب النبوي والمدة والغز  والرثا . ولقد أعد الب
 شعرم.

ولقد نسقن الشعر المجموا حسب القوافي علف حروف الهجا  وابتدأن 
بالروي المضموب فالمفتوة فالموسورا وقمن بتخريج شعرم وتصنيفه وضب ه وشرة 
ما غما منها وعرفن باألع ب الواردة بالنص. وقابلن بين الروايان ووازنن بينها 

عبة دون يثقا  للنص. ورتبن الشعر ال ي عثرن عليه وشرحن األلفا  اللغوية الص
مجزأ وأبياتاي متناثرةا وراعين في الترتيب المعنف ال هنيا واجتهدن في  ل  حسبما 

 رأين أنه صواب.
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-1- 
 قا :

 
 َينننننننننرمقت لمنننننننننن يمنننننننننون بنننننننننه شنننننننننهيداي  -1
ننننننننننور -2 لَب أنننننننننننه مننننننننننن ح   َعنننننننننندن   لمننننننننننَتعن

____________ 

 ويهجنننننننننننننننننر دا مننننننننننننننننناي أهننننننننننننننننن  البقنننننننننننننننننا 
صنننننننننننننننننالمهم بعننننننننننننننننند الفنننننننننننننننننننا   مننننننننننننننننننا   وم

 
 التخريج:
 514: 3ا والمقفف الوبير: 614: 12الوافي بالوفيان:  

 في المقفف الوبير "يجود بدسي من يرق". -1

-2- 

زاي: لِّنار م لنغم  وقا  في الج 
ومنننننني  لَبينضننننننةم باسنننننن    -1  ومننننننا تنننننناج  ر 
 ت ناسنننننننننب  أقنننننننننرا  الننننننننندتيو م   يولهنننننننننا -2
َفران َتَعل قننننننننننن  -3  لهنننننننننا بنننننننننا َن ونننننننننالز عن
ننننغاراي بالخنننندود شننننبيهم مننننا -6  َحَوتنهننننا صم
َبننننننند داي  -5  ا ا ف رمَ ننننننننن فهننننننني العقينننننننق  م 
____________ 

 عليهننننننننننننننننا دَب ي  َفل َلتنهننننننننننننننننا المَضننننننننننننننننارب  
نننننريف منهنننننا مناسنننننب    ومنننننا الع نننننرنف  للتشن
ا وواوننننننننب    بنننننننه منننننننن شنننننننرار  أو ن َضنننننننار 

 تنهننننننننننننا ومبنننننننننننناراي بننننننننننننالنتهودم الوواعننننننننننننب  َحوَ 
ننننننننننَفنن فالشننننننننننهند  بننننننننننالث لج  ا ننننننننننب   ن ر شم  وا 

 
 التخريج: 
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 688: 1الخريدة: 
 688: 1 ور العماد أن ابن رواحة أنشدم ه م األبيان لنفسه. المصدر السابق: 

 النضار: ال هب -3
 العقيق: ضرب من الفصوص -5

 

-3- 
 وقا :

 س ينننننننننننننر  َغليلننننننننننننني  ي ينننننننننننننا منننننننننننننا  -1
ننننننننننننف  مننننننننننننن  هجننننننننننننري -2  َتَعل ننننننننننننَب ال  ين
 وننننننننب وتننننننننَب النننننننند مع  فننننننننوق خنننننننندي -3
 أغلقنننننننننَن بننننننننناَب الوصنننننننننا  دونننننننننني -6
 ان وننننننننننان يحلننننننننننو لنننننننننندين    لنمنننننننننني -5
 عسننننننننننف ي  ينننننننننن   الوقننننننننننوَف بيننننننننننني -4

____________ 

داي سننننننننننننننننننننننننننو  سننننننننننننننننننننننننننرابم  ننننننننننننننننننننننننننه ومرن  َلَدين
 فنننننننننننننننننننننننننننننن  أرام بنننننننننننننننننننننننننننننن  اجتننننننننننننننننننننننننننننننناب
 يليننننننننننننننننننن  شنننننننننننننننننننوو  بننننننننننننننننننن  جنننننننننننننننننننواب
نننننننننننننننننننننبر وننننننننننننننننننننن ت بننننننننننننننننننننناب  فس ننننننننننننننننننننند  للص 

 مننننننننننننن الهجننننننننننننر فنننننننننننني عنننننننننننن ابي فننننننننننننزمدن 
 وَبينننننننننننننننننننن  اللننننننننننننننننننه  فنننننننننننننننننني الحسنننننننننننننننننناب

 
 التخريج:
" في معجب 4ا5ا وورد البيتان "683: 1الخريدة:  وردن األبيان واملة في 
: 12ا وفي الوافي بالوفيان: 314: 1ا وفي فوان الوفيان: 55: 13األدبا ؛ 

ا وفي تاريب 134ا وفي ديوان الصبابة: 131ا وفي عقد الجمان: ورقة 616
 .138ا وفي تاريب حماة: 215اإلس ب: 

فسه في قلعة حلب سنة ث ث قا  العماد: أنشدني ابن رواحة ه م األبيان لن
 .683وستين في  ي الحجة. الخريدة: 

وفي فوان الوفيان وفي الوافي بالوفيانا وفي عقد  معجب األدبا في  -5
الجمانا وفي ديوان الصبابةا وفي تاريب اإلس با وفي تاريب حماة: "ين وان يحلو 

 لدي  قتلي بدسي من  لمي".
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-6- 
 وقا :

نننننننلمه -1 نننننننبِّ َوصن  تننننننن  فننننننندعا قلبننننننني يلنننننننف ح 
 فويف اص باري عنه لنو ونان م سنممعي -2

____________ 

نننبِّ  وعهننندي بمنننا يتل نننوم َينهنننف  عنننن الح 
نننننننناَ  الَغنننننننوانمي منننننننن م قب لنننننننهم الَعننننننن نبم   غم

 
 التخريج:
 614: 12ا والوافي بالوفيان: 681: 1الخريدة: 

 :1قا  العماد أنشدني له في صبي مقرئ في سنة سبع وستين.  المصدر السابق: 
681 

-5- 

 وقا :
 مننننننننننررن  بعسننننننننننق ن وقنننننننننند َرَمتنهننننننننننا -1
 فننننننننننببوتني علننننننننننف اإلسنننننننننن ب ديننننننننننناي  -2
 ووننننب فنننني التتننننرنب فيهننننا مننننن شننننهيد   -3

____________ 

 يننننننننننننند  الَحنننننننننننننَدثان بالسنننننننننننننهب المصنننننننننننننيبم 
 خننننننن ف ب ونننننننا الم حنننننننبِّ علنننننننف الحبينننننننب
 وونننننننب فننننننني األسنننننننر فيهنننننننا منننننننن غرينننننننب

 

 التخريج:
 215ا وتاريب اإلس ب: 613: 1تاريب أرب : 

 قا  ه م األبيان وقد مر بعسق ن وزار قبور الشهدا  حين توجه يلف مصر.

-4- 

 وقا :
يَب عننن لننين قَننندِّها -1  وننبني سننبلن  الننرِّ
ا ي جينننننب   ا -2 لنننننب  وجنننننود   لننننه سنننننا م ي عم

 فهننننز نن قضننننيَب البنننناب لنننني حننننين َهب نننننم 
 علننننننننف َعَجنننننننن   منننننننننها و ا عننننننننن َتثَبتنننننننننم 
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ننننننننننننق   -3  فننننننننننن ا بنننننننننننننوا   للم  الننننننننننننف م نن م
____________ 

ننننننننننننننننننومنم   و ا بمقَننننننننننننننننننا   للم خننننننننننننننننننالفم م سن
 

 التخريج:
 .681ا 684: 1الخريدة: 

 

-1- 
 وقا :

فنننننننننننني لَننننننننننننه   ات ي ا بنننننننننننندا ينننننننننننننغَ  -1  َ رن
 وبنمنننننننننننننننننننننننننا تقننننننننننننننننننننننننننرأ أبصنننننننننننننننننننننننننار نا -2

____________ 

فننننننننننننننننننننه مننننننننننننننننننننن آفننننننننننننننننننننة اآلفننننننننننننننننننننانم   لَخون
دانم   منننننننننننننننننن وجهنننننننننننننننننه آينننننننننننننننننانم َسنننننننننننننننننجن

 
 التخريج:

 523: 3المقفف الوبير: 
-8- 

 وقا :
ديا لنننننو قَنننننَدرنن   -1  لنننننيوبيتنننننودتون َعنننننون
ننننننني الهننننننو  -2  وننننننبن ي َسننننننهنَب ولمننننننا جر 

____________ 

 قننننندار فننننني الَبنننننين ش نننننق تيوقننننند أبنَعننننند المم 
 لننننننننننيوب رمتننننننننننني الحادثننننننننننان فبقنَصنننننننننننم ي
 

 التخريج:
 684: 1الخريدة: 

 684: 1أنشدم ه ين البيتين له. المصدر السابق:  ةقا  العماد: ين ابن رواح
-4- 

 وقا :
 العاقمَبنننننننننننننننننننننننننة خاتمنننننننننننننننننننننننننة محمنننننننننننننننننننننننننودةَ  يننننننا خنننننناتَب الر سنننننن م سنننننن  اللننننننه لنننننني -1
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 وس تَننننننننننننننننننننننر َدن  ينننننننننننننننننننننندي بعنننننننننننننننننننننندما -2
____________ 

 منننننننننننننننننننننننننددت ها مستشنننننننننننننننننننننننننفعاي خا بنننننننننننننننننننننننننة
 

 التخريج:
 331: 2مفرج الوروب في أخبار بني أيوب: 

 ور ابن واص  أن ابن رواحة حج يلف بين الله تعالفا وزار قبر النبي صلف الله 
ه به ين البيتين. و ور أنه قاب فرأ  النبي صلف عليه وسلبا وأنه ودا رسو  الل

الله عليه وسلب وهو يقو  له: "قبلن يا بن رواحة". فقب  الله شفاعة رسوله فيها 
 331: 2وقبضه شهيداي يليه بمرج عوا. المصدر السابق: 

-13- 
 وقا :

نننننننننننننننننننننوا عليننننننننننننننننننننن  ومنننننننننننننننننننننا َدَرون  -1  اسم 
 ين ونننننننننننننننننننان وصننننننننننننننننننن ي فنننننننننننننننننننالم َنف -2

____________ 

 أن الهنننننننننننننننننننننننو  سنننننننننننننننننننننننبب  الس نننننننننننننننننننننننعادة
نننننننننننننننننننننننننراي فالشنننننننننننننننننننننننننهاَدة  أو ونننننننننننننننننننننننننان َهجن

 
 التخريج:

: 12      ا والوافي بالوفيان: 314: 1ا وفوان الوفيان: 55: 13معجب األدبا : 
: 1ا والغيث المسجب في شرة سمية العجب: 131ا وعقد الجمان: ورقة 616
 514: 3ا والمقفف الوبير 215وتاريب اإلس ب  ا258ا وديوان الصبابة: 144

 .138وتاريب حماة: 
 في المقفف الوبير: "نلن هجراي بدسي من وان هجراي". -2

-11- 

 وقا :
 َدان العننننيف فنننني َ ننننيِّ الفنننن  تبلنننن  الَمننننَد  -1
نننندم عننننن جننننا بم الستننننر  -2  لقنننند َغنمَينننننن بالَقصن

 فقننننننند ألنهمَمننننننننن أن المسنننننننيَر علنننننننف ه ننننننند 
نننندا ق عننننن سننننا قم الحم لنن بالَشننننون  ومننننا ش ننننغم
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 ر نت َسننننَرنن فننننرأن  يننننَب المعننننر ف فنننني السنننن -3
نننننننننننندت لهننننننننننننا فنننننننننننني َقبنضننننننننننننتمي ببننننننننننننناملي -6  أع 
 ولنننننننننننب أَر فننننننننننني األينننننننننننابم يومننننننننننناي مباروننننننننننناي  -5
ن  رسنننننننننننننننننوَ  اللنننننننننننننننننهم أونننننننننننننننننرب  شنننننننننننننننننافع   -4  وا 

____________ 

 مننف مننورداخم وَعنند نن  مننا التبويننب فنني ال
 يننننننننندايا ولمنننننننننا ألقننننننننننن يلنننننننننف يثنننننننننرمب  يننننننننندا
ن  فيننننننننننننننننه محمنننننننننننننننندا رن  علنننننننننننننننني  ويننننننننننننننننوب  ز 

 وأولنننننننننننننننف أن ي نننننننننننننننزاَر وي قنصننننننننننننننندا لوفنننننننننننننننند  
 

 
 التخريج:

ا ووردن 331: 2وردن األبيان جميعاي في مفرج الوروب في أخبار بني أيوب: 
. 518: 3       " علف ه ا الترتيب في وتاب المقفف الوبير: 5ا2ا6ا1األبيان: "

الله  فو ور ابن واص  أن ابن رواحة حج يلف بين الله تعالفا وزار قبر النبي صل
 ه بقصيدة أولها ه م األبيان.عليه وسلب وامتدح

حدها أعيفا ارةا و قب  األبيا يخال  بياضها بشي  من الشإلالعيف: ا  -1
 واألنثف عيسا  بينة العيف.

 السر : المسير باللي . قا  تعالف: سبحان ال ي أسر  بعبدم لي ي.  -2
 في المقفف الوبير: -

 البننننراغنيننننن بالوجنننند عنننن جننننا ب لقننند " 
 

 ومننا شننغلن بالشننوق عننن شننا ق الحنندا"
 

 التعريف: نزو  القوب في السفر من آخر اللي . -3
 التبويب : أن تسير النهار أجمع وتنز  اللي .

 ب . أن ترعف ث ثة أياب وترد اليوب الرابع.إلالخمف: الخمف بالوسر من أ مب ا
 في المقفف الوبير: -6

 "أنننننننننننص لهننننننننننا فنننننننننني سننننننننننيرها ببننننننننننناملي
 

 يننننننندا ولمنننننننا نصنننننننن يلنننننننف يثنننننننرب يننننننندا"
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-12- 
 وقا :

وافا ينو نننننننبن فننننننني َسنننننننبِّو بن  -1  ق ننننننن ن للنننننننر 
 مثننننن   النصنننننار  س َنس نننننبت ألجلهنننننب -2

_____________ 

ب نننننننا َعلَنننننن أهنننننن َ   ب اله نننننند الهنننننند  مننننننع ح 
 عيسننننننننفا وقنننننننند سننننننننبوا النبنننننننني  محمنننننننندا

 
 التخريج:
 616: 12ا والوافي بالوفيان: 641ا 643ا 1الخريدة: 

 حبنا".في الوافي بالوفيان: "في حبوب علب الهد  بدس من مع  -1

-13- 
 وقا :

 حبيننننننننننننننننننننَب جنننننننننننننننننننننار واسنننننننننننننننننننننتعد  -1
 وأبنننننننننننننننند  ضنننننننننننننننند  مننننننننننننننننا أخفننننننننننننننننف -2
 أمنننننننننننننننننننننننننننا واللنننننننننننننننننننننننننننه س أسنننننننننننننننننننننننننننلو -3
 وهنننننننننننن  يرضننننننننننننف أخننننننننننننو اإلسنننننننننننن  -6

__________ 

 علننننننننننننننننننننننننننننننننف عاشننننننننننننننننننننننننننننننننقه عمننننننننننننننننننننننننننننننننداي 
 وأخفنننننننننننننننننننننف ضننننننننننننننننننننند  منننننننننننننننننننننا أبننننننننننننننننننننند 
سنننننننننننننننننننننننننننننننننعني ب عننننننننننننننننننننننننننننننننندا  ولنننننننننننننننننننننننننننننننننو أون
 ب أن يصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبَب م رتَننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندا

 
 التخريج:

 518: 3المقفف الوبير: 
-16- 

 وقا :
نننننَن َتَبستنننننب -1 سن نننننبنَب ح   قمنننننَر أعننننناَر الصت
َضنننننننننر  شنننننننننارب ه فبنننننننننان لغ ل تننننننننني -2  واخن
 ومتنننننننننننف ي بننننننننننناة  لعاشنننننننننننقيه م قب ننننننننننن َ  -3

__________ 

ننننننننننَن لننننننننننيَن  دم وأعننننننننننار منننننننننننه الغ صن  تننننننننننبوت
رمدم  وا حنننننوَ  الَمنننننون  مننننننه اخضنننننرار  النننننر 
جنننننننندم   والنننننننندترِّ فنننننننني الينننننننناقون تحننننننننن َزَبرن
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 التخريج:
 686: 1الخريدة: 

     ن قصيدة في الع ار. المصدر السابق: قا  العماد: أنشدني ابن رواحة له م
1 :686. 
 زبرجد: حجر وريبا لونه أخضر. -3

-15- 
نننننننننننننر  الننننننننننننن ي -1 ا وَنشن دم  أقنننننننننننننو  للنننننننننننننَورن
ننننننننر  يبنننننننناي فلننننننننب -2 ننننننننَبهنَته فنننننننني الن شن  أشن

__________ 

دم   أهننننننننننننندام لننننننننننننني أ ونننننننننننننف منننننننننننننن النننننننننننننَورن
 خالفتَننننننننننننننننننه فنننننننننننننننننني الحفنننننننننننننننننن  للعهنننننننننننننننننندم 

 
 التخريج:
 681: 1الخريدة: 

     له ورداي. المصدر السابق  ابن رواحة له في غ ب أهد قا  العماد: أنشدني
1 :681 

-14- 
 وقا :

ننننننن ة   -1 ونننننني األسم َيننننننَد س َتحن َ ننننننه وأغن  لحن
نننننننننننندم -2 ب  الس ننننننننننننقاب لب عن  تننننننننننننبل فني قننننننننننننرن
ثل نننن صننننباحي -3  هي ا مننننا زارننننني فيننننه مم

__________ 

لنننننننننننننننن   الَخ ِّننننننننننننننننيت ليننننننننننننننننناي بقنننننننننننننننندِّم  وس َيمن
ننننننننننننن   الغنننننننننننننَراب لمَصننننننننننننندِّم  وخنننننننننننننالفني َوصن
 وَعينشننننننني ي ا منننننننا صننننننند  عنننننننني بضننننننندِّم

 
 التخريج:
 .615ا 616: 12ا والوافي بالوفيان: 684ا 688: 1الخريدة: 

 .688: 1قا  العماد: قا  ابن رواحة في مليب اسمه مبار . المصدر السابق: 
 في الوافي بالوفيان: "بصدم بدس من لصدم". -2
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-11- 
 وقا :

ثنننننَ  ب عننننن -1 نننننبر  دتباعنننننَد عنننننني مم  و ب  الص 
 عنا ن دوويف أخاف  البحنَر فنيوبا فم ن -2
 تعنننننننا ب عنننننننندي َغننننننندنر  أيامننننننننا بننننننننا -3
قاتننننننناي تقضنننننننن حميننننننندةي َ فبشنننننننَتا -6  ق  أون
رنننننننننني منننننننننن فراقننننننننن  يننننننننننه -5  تقنننننننننو   أجن
ننننن  لنننننب يوننننننن  -4  فقلنننننن  لهنننننا: لنننننوس الَترح 
 َدعيننني بب عنندي عننن  أسننتوم   الع نن  -1
 وس ي ت قننننننننف للنننننننندهر صننننننننرَف فنننننننن نني -8
نننننند حولننننننه -4  بنننننندا لنننننني واألب ننننننا   واألسن

 مقنننب ي فبهوينننن  عنننن  هنننر الجنننوادم  -13
هَسننرن فننبخلف لفضنن   س خنن  منننه  -11  ج 
 وقنننننا  الننننن ي لنننننوس انتحنننننالي لقلتنننننه -12

__________ 

نن ن   ر  فلننو م نننت شننوقاي نحننووب وننان لنني ع 
 بننني الَبنننينن  عننننو بن صنننار م نيتننني البحنننر  
ننننننننننه  ي  لنننننننننب يوننننننننننن مننننننننننو ب  الَغننننننننندنر    َوهو 

ها النند هر  عنناد بهننا النن نندن  ونر   ِّ َ ي ا لننب ي عم
دم منننننن  لهنننننا  مننننناَب فهننننن  بنننننالَعون نننننر  بم حم  شن

 لي سننننفَر عننننن قصنننندم الموننننارب لنننني َفجننننر  
 فلننننوس فننننراق الشننننمف لننننب يومنننن  البنننندر  
 ر  بقصنننننند َتقننننننيِّ النننننندين سنننننناَلمَني النننننند ه

ننننننننننر    فننننننننننَنب  عليننننننننننه مننننننننننن مهابتننننننننننهم البشن
 روننننننننناَب جنننننننننواد  دوننننننننننه َوقَنننننننننَع النِّسنننننننننر  
 ومننننند  ينننننداي منننننن بعنننننا أمواتهنننننا الفقنننننر  
" ننننننر  بن  "فلمننننننا التقينننننننا صننننننغ ر الَخَبننننننَر الخ 

 
 التخريج:

 611ا 614: 1تاريب أرب : 

: أنشدنا والدي وقد اجتمع بعمر بن شاهنشام تقي ةقا  عبدالله بن الحسين بن رواح
 الدين فنز  له عن فرسه وأنشدم.

وان تقي الدين: هو عمر بن شاهنشام بن أيوبا تقي الدين الملقب بالم فر. و  -8
صاحب حماةا وهو ابن أخي السل ان ص ة الدين ووان شجاعاي م فرايا له 
مواقف مع األفرنجا ولد بالفيوب بمصر وولي الوسيانا وناب عن عمه في الديار 

من نواحي )هن فسونها. وحاصر قلعة منازورد 582المصريةا ثب أع ام حماة سنة 
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دفن في حماة. قا  أبو الفدا : هن. و 581خ  ( ليبخ ها. فتوفي علف أبوابها سنة 
وان الم فر روناي ع يماي من أروان البين األيوبي. ووان عندم فض  وأدب. وله 

 .61: 5ا واألع ب: 383: 1شعر حسن. وفيان األعيان: 

 

-18- 
 وقا :

ني -1 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننندن س  فعم نننننننننننننننننننننننننننننننننننننندني وا   ع 
 ل  عنننننننننننننننننننننننديصننننننننننننننننننننننوَ  تنننننننننننننننننننننناريب   -2
جنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراَن ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوب   -3 ن  هم  وا 

__________ 

 ينن صننننننننننننننننننننننننننب  جسننننننننننننننننننننننننننمي تننننننننننننننننننننننننننزور  
ننننننننننننننننننننننننن  لَنننننننننننننننننننننننننبن أَنلننننننننننننننننننننننننننه  ش نننننننننننننننننننننننننهور    م 
 علنننننننننننننننننننننننننننننننف المحننننننننننننننننننننننننننننننننبِّ وثيننننننننننننننننننننننننننننننننر  

 
 التخريج:
 643: 1الخريدة: 

-14- 
 وقا :

 مننننننننننننننننننننننننننن لمعينننننننننننننننننننننننننننني  بننننننننننننننننننننننننننالور  -1
  ننننننننننننننننننننننننننا  عهنننننننننننننننننننننننننندي فعنننننننننننننننننننننننننناد -2
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننَتقن  أن أرا -3 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننا اشن  ولم 
 ينننننننننننننننننننننننننننننننا هننننننننننننننننننننننننننننننن سي وباننننننننننننننننننننننننننننننننة -6
 لنننننننننننننننب أب ننننننننننننننننب بننننننننننننننننالهو  الخفننننننننننننننننيِّ  -5
 ينمنننننننننننننننننننا الس نننننننننننننننننننق ب ننننننننننننننننننننب  عننننننننننننننننننننه -4
 أنننننننننننننننن أبنننننننننننننندين لنننننننننننننني بوجهنننننننننننننن  -1
قنننننننننننننننن بنننننننننننننننين أجفنننننننننننننننان -8  أننننننننننننننننن فر 
 َدان ن نننننننننننننننننننننَودِّا َخننننننننننننننننننننند ينَ  َلثمننننننننننننننننننننناي  -4

 فننننننننننننننننننننننننننبر  ال يننننننننننننننننننننننننننَف ين سننننننننننننننننننننننننننر 
فننننننننننننننننننننننننننننننني م خبِّنننننننننننننننننننننننننننننننرا  قلنبننننننننننننننننننننننننننننننني لمَ رن
 را  أ لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  الت فوتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
د را ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن  وَوثيبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناي وج 

 ختينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناراي فننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبهجراا
 ودمعنننننننننننننننننننننننننننننننننني بننننننننننننننننننننننننننننننننننه جنننننننننننننننننننننننننننننننننننر 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننن راي يلنننننننننننننننننننننننننننننننننننف النننننننننننننننننننننننننننننننننننور   ع 
َننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني  والوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر   َعين
ن شننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن منن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا  وا 
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ننننننننننننننننننننننن ا-13 ننننننننننننننننننننننن  العم  قبننننننننننننننننننننننن  أن يومن
__________ 

 ر ر  عليننننننننننننننننننننننننننننننننننه فمننننننننننننننننننننننننننننننننننا ي نننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 لتخريج:ا
 .686ا 683: 1الخريدة: 

-23- 
 وقا :

ننننننرا -1 ننننننَ  الهننننننو  قسن  يننننننا قلنننننننب  َدان عنن
رانمننننننننننننننننننهم  -2 َينننننننننننننننننناَ  بهجن  أَضننننننننننننننننننعنَن د نن

__________ 

ننننننننننننننننَرا ننننننننننننننننَد أمن نننننننننننننننه  َحامم نن ننننننننننننننننَن مم  منننننننننننننننا أنن
نننننننننَر  ننننننننن ي َضننننننننناَعنم األخن  ينن نملننننننننننَن َوصن

 

 التخريج:
: 1      يان: ا وفوان الوف613: 12ا والوافي بالوفيان: 55: 13معجب األدبا : 

ا 131رقة و وعقد الجمان:  144: 1ا والغيث المسجب في شرة سمية العجب: 314
 .514: 3      . والمقفف الوبير: 215. وتاريب اإلس ب: 258ة: نوديوان الصباب

في الوافي بالوفيانا وفي فوان الوفيانا وفي عقد الجمانا وفي ديوان  -2
 دنياي بدس من دنيا ".الصبابة وفي تاريب اإلس ب: "أضعن 

 في المقفف الوبير: "بهجرانهب بدسي من بهجرانه".

-21- 
 وقا :

 لنننننننو لنننننننب يونننننننن فينننننننه آيننننننناَن مبيننننننننةَ  -1
__________ 

 لوننننننننننننننننان من ننننننننننننننننر م  َينبينننننننننننننننن  بننننننننننننننننالخبرم 
 

 التخريج:
 114المخ ة: 
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-22- 
 وقا :

ننننن -1 من  ف ببننننندر منننننوارداي وردننننننا علنننننف خم
 َشنننفينا بهنننا نننناَر الغليننن  ومنننا حنننو  -2
 وأبننننندنن لننننننا آثارهنننننا وصنننننَف َوقنعنننننة   -3
 تَخب ننننر عمننننن بنننناا فنننني اللننننه نفسننننه -6

__________ 

ننننننفا صننننننفا  حوننننننف  يبهننننننا عيشنننننناي لنننننننا بالص 
ننَتفف  بهننا المصنن فف نصننراي علننف الو فنننر واشن
فنننننننننننننننناي  ر   أباننننننننننننننننننن سنننننننننننننننن وراي بننننننننننننننننالقبور وأحن
 وعاهننننننننننندم نصنننننننننننراي فمنننننننننننان علنننننننننننف الوفنننننننننننا

 
 التخريج:

 .613/: 1تاريب أرب : 
 بن رواحة: أنشدنا والدي لنفسه حين ورد بدراي.قا  عبدالله بن الحسين 

  ما .إلالخمف: هو ا -1
-23- 

 وقا :
 أن تننننننن نرمفاأمنننننننَر الفنننننننراق  مننننننندامعي  -1
فنننني حننننب و بن فنننني  -2  ربوب  قننننقنننند ونننننن أخن
َنف   -3  هننننن  منننننن شنننننفا   باإليننننناب لمننننندن
نننننف لنننننب يننننندان  -6  آهننننناي لعنننننيض  قننننند َتَقض 
 أنفقنننننننن  فينننننننه منننننننن الشنننننننباب بقينننننننة -5

__________ 

ننننننننَون  مننننننننا يوننننننننون  ي ا وفننننننننف  والنننننننند مع  أخن
 َزَمنننننننننننننناي حنننننننننننننين ننننننننننننننبيت ب  َبنننننننننننننَرة الَخفنننننننننننننا
نننننن  َشنننننن   الَمننننننزار  علننننننف َشننننننفا  مننننننا زا  م 
 لننننننننننننننننني مننننننننننننننننننه يس حسنننننننننننننننننرةي وتبستنننننننننننننننننفا
 وانننننننن منننننننن األيننننننناب آخننننننر منننننننا وصنننننننفا

 
 التخريج:

 616: 1تاريب أرب : 
 قا  عبدالله بن الحسين بن رواحة: أنشدنا والدي لنفسه.

-26- 
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 وقا :
وَب األغننناني -1 نننر  رس نننه ض   أحومننننن عم
 وَتَمن نننننننننننن علينننننننننننه وننننننننننن   الم هننننننننننني -2
نننننننننننب  وَنايننننننننننناي لمَشنننننننننننون    -3  فقضنننننننننننيباي سسن

__________ 

 رأسننننننننننننه وَخفميننننننننننننفم مننننننننننننن ثقينننننننننننن   فنننننننننننني 
ينننننننننننننننننفم  نننننننننننننننننَدم  لمعنننننننننننننننننفي ل م ننننننننننننننننَرم  وحن  َغين
يفم  نننننننننننننننننننننننحم  وَرَبابننننننننننننننننننننننناي للَجنننننننننننننننننننننننرِّ والت صن

 
 التخريج:
 .615: 12ا والوافي بالوفيان: 643: 1الخريدة: 

ن ابن رواحة هجا في ه م األبيان ينساناي في مصر. المصدر قا  الصفدي: ي
 .615: 12السابق: 

-25- 
 وقا :

ننب نننننننننننننننننورم والبنننننننننننننننننازي جميعننننننننننننننننناي  -1  وللمز 
 ولوننننننننن َبنننننننننينَن مننننننننا يصننننننننن اد  َبننننننننناز -2

__________ 

نمحنننننننننننننن  وَخفنننننننننننننننق   ةَ لننننننننننننننَد  ال يننننننننننننننران أجن
ق   ننبنننننننننننننننور  فنننننننننننننننرن ننننننننننننننن اد م  الز   ومنننننننننننننننا يصن

 
 التخريج:

 54: 13معجب األدبا : 
-24- 

 ا :وق
نننننننن  صنننننننننيعة   -1 ت نننننننن  م شننننننننتاقاي لمنين  َدَعون
ل نننننن بعزمنننن  لننننب توننننن -2 قنننند  ح   ووننننب ع 
 تفننننا َ  نننننور  الننننندين باسننننم  مثلمنننننا -3
لنننن -6   م الم خلننننَد خالننننداي فبصننننبَب فنننني الم 

__________ 

نننننننننوقا فوننننننننننَ   يلننننننننف بننننننننن   الصنننننننننا ع أشن
قنننننننننننا نننننننننننوا  وس ر  ننننننننننننن سم  ت َحننننننننننن ت بعنننننننننننزب  مم
تنننننناي فنننننني األمننننننور م َحق قننننننا  حننننننو  بنننننن  َنعن

 م َوف قنننننناومننننننا وننننننان فنننننني الننننننرأي السننننننعيد 
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 التخريج:
 .641: 12. وعيون التواريب: 684ا 685: 1الخريدة: 

قا  العماد: أنشدني ابن رواحة لنفسه في موفق الدين خالد بن القيسراني مستوفف 
 نور الدين.

 .684ا 685: 1المصدر السابق: 
-21- 

 وقا :
ننننلنوان عننننن  َمَعننننو     -1  مننننالي علننننف الست
بتننننننننننَ  ونننننننننن   يننننننننننوب جنننننننننند ة -2  يننننننننننزداد  ح 
نننننننننبِّ َوجَننننننننننة -3  أصنننننننننبحن نننننننننناراي للم حم
 لنن  لننين  أغصننان النقننا لننو لمنننَن لنني -6
 يننننننا راشننننننقاي َهننننننَدَف القلننننننوبم ببسننننننهب -5
 مننننننا للوشنننننناة َسننننننعوا بنننننننا يننننننا ليننننننتهبن  -4
 ا وقنننننالوا غينننننرمون عَ جحننننندوا الننننن ي َسننننن -1
 َهنننننننبن أن أهلننننننن  أونعننننننندوا وتهننننننند دوا -8
 ويننننن م  مننننننهب يشنننننفقون عليننننن  مننننننن  -4

 منننالي أعننناين  وجنننَه وَدَ  م عرضننناي  -13
__________ 

 فننننننننننن سَب يتنعنننننننننننب  فننننننننننني هنننننننننننوا  الع ننننننننننند    
 بقلبننننننننننننننننننننننننننني أو     ووننننننننننننننننننننننننننبن  آخنننننننننننننننننننننننننننَرم

نننننننر  َغضننننننناي وريقننننننن  َسلنَسننننننن     َخننننننند ا  َجمن
نننننننننندم    هننننننننننا لننننننننننو َتعن  ولنننننننننن  اعتنننننننننندا   َقوامم

فمنننننننن  أقتننننننننن    خنننننننن ِّ  ر   رن نننننننننحن ننننننننهاَب فسم  السِّ
 ثوملننننننننننننوا أحبننننننننننننتِّهب ومننننننننننننا قنننننننننننند أثولننننننننننننوا
 ولننننننننننننننو أنهننننننننننننننب س يسننننننننننننننمعون تقِّولننننننننننننننو ا

 ن  ا  أو منننننننن يقبننننننن   منننننننَمننننننننن َيرنعنننننننوي 
شنننننننننننننننفاقي أشننننننننننننننند  وأومننننننننننننننن    لننننننننننننننني وا   أجن

ننننننننننن قينننننننننننب ووجن  ه  ود ي م قنبننننننننننن   َحنننننننننننَ َر الر 
 

 التخريج:
 518: 3" في المقفف الوبير: 2ا 1ا وورد البيتان: "685ا 686: 1الخريدة: 

       قا  العماد: أنشدني ابن رواحة لنفسه سنة أربع وستين. المصدر السابق:
1-686 
 في المقفف الوبير: "فوبن آخرم لقلبي أو ". -2
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ن لب يسمعوا ييريد البين ين يسمعوا الخ -1 ن سمعوا شراي أ يعا وا  ر يخفوما وا 
 و بوا.

-28- 
 وقا :

 ي ا سننننننننمعن الننننننننوع  مننننننننن واعنننننننن    -1
ننننننننة -2  فننننننننالقوف  ترمنننننننني السننننننننهب معنوج 

__________ 

ن خنننننننننننننننننالف منننننننننننننننننا قننننننننننننننننناف  ساقَبننننننننننننننننن ن وا 
 وقننننننننننننننننند يصنننننننننننننننننيب السنننننننننننننننننهب  آجننننننننننننننننناس

 
 التخريج:

 514: 3المقفف الوبير: 
-24- 

 وقا :
ننننننننننن    -1  س ت ننننننننننننن خالنننننننننننه  نقننننننننننن  ممسن
 س  نننننننننننننور وجننننننننننننه حبيبننننننننننننيأل ا   -2

__________ 

 زاَد فنننننننننننننني الوجننننننننننننننهم بهجننننننننننننننةي وجمنننننننننننننناس
 صنننننننننننناَر فيننننننننننننه ينسننننننننننننان  رأيننننننننننننه خنننننننننننناس

 
 التخريج:

 .53صحا ف الحسنان: ورقة 
-33- 

 وقا :
 بننننننننننننرزَن للننننننننننننناف فنننننننننننني قمننننننننننننيص   -1
ننننننننننن ونننننننننن   فنننننننننننِّ  -2 سن  فينننننننننن  مننننننننننن الح 
نننننننننننداَد لبنسنننننننننننا -3 َن الحم  وينننننننننننف اتخننننننننننن ن

__________ 

فمننننننننننننننننن  الوحيننننننننننننننننن م  َحنننننننننننننننن  منننننننننننننننننن  رن  أون
 و م وفينننننننننننننننننننن  للنننننننننننننننننننننفف ونننننننننننننننننننن ت س نننننننننننننننننننن

 ولسننننننننننننننننَن تبسننننننننننننننننني علننننننننننننننننف القتيننننننننننننننننن 
 

 التخريج:
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 685: 1الخريدة: 
 قا  العماد: أنشدني في غ ب لبف الوحلي

-31- 
 وقا :

ننن م العلنننف والفضنننا  م  ي را الس نننعن  -1  فننني َنين
 وقننننننننوس لسنننننننناري البننننننننرق ين نننننننني معينننننننننه -2
لنبنننننننننننابم ال ننننننننننن  وتمزينننننننننننقم  -3  ب لمَفقنننننننننننندمجم
لمنن بننه فنني البعنند واسننتوقف الثننر  -6  فننبعن
نب الندتَجف -5  وق ن غناَب بندر  النتب عنن أننج 
 ومننننا وننننان يس البحننننَر غنننناَر ومننننن ي ننننردن  -4
َواتمننننننننه -1 ننننننننتب علَمننننننننه  عننننننننن ر  ننننننننبو بن روين  وهن

__________ 

نننن م  واحم  مضننننف َمنننننن يليننننه ونننناَن َشنننندت الر 
ب    َهَوا ننننن م  بننننننارم أسنننننفي أو دمنننننعم س نننننحن

 وزحنننننننننرة رعننننننننند  مثننننننننن  حسنننننننننرةم با ننننننننن م 
نننننننن م َغلننننننننني الَمراجنننننننن م   ل  بنننننننه مننننننننن قبن
 وأشنننننننننننرَق مننننننننننننه بن بعنننننننننننَدم  وننننننننننن ت آفمننننننننننن م 

 ه لننننننننب يلننننننننَق غيننننننننَر الجننننننننداو م لَ سننننننننواحم 
 بنننننننننننننواز م  هم ولنننننننننننيف عننننننننننننوالي صنننننننننننحب

 
 التخريج:

ا وتاريب مدينة دمشق 414-415: ورقة 6تاريب مدينة دمشق "المخ و " 
ا ووردن 331-335: 6وته يب تاريب دمشق الوبير:  85-82: 16وا" "الم ب

ا 35ا 31ا 28باستثنا  األبيان: " 55-68: 13جميع األبيان في معجب األدبا : 
 ".52ا 66ا 63ا 62ا 61ا 63

قا  ولد الحاف : لما بل  ابن رواحة مون والدي وتب يلينا قصيدة رثام بها 
دمشق. و ور ياقون أن  ل  وان في سنة يحد  قدب علينا فبنشدنا يياها بجامع ثب 

ا وته يب تاريب دمشق: 415: ورقة 6وسبعين وخمسما ة. تاريب مدينة دمشق: 
 .68-13ا ومعجب األدبا : 335: 6

 في معجب األدبا  " را بدس من  و ". -1



 32 

 في المصدر السابق: -3
 "وتمزيننننننننننننننننق جلبنننننننننننننننناب العننننننننننننننننزا  لفقنننننننننننننننندم

 
 بزفنننننننننننننننرة بنننننننننننننننا  أو لجسنننننننننننننننرة ثاوننننننننننننننن "

 
 …حير: التنفف بشدةالز  -
 في المصدر السابق: -6
 علن بنننننننه للرونننننننب واسنننننننتوقف السنننننننر ب"فننننننن
 

 لقصننننننننادم مننننننننن قبنننننننن   نننننننني المراحنننننننن "
 

 
 فقننننننننننند فننننننننننناَتو بن ننننننننننننور  اله نننننننننننَد  بوفاتنننننننننننهم  -8
نننن   َصننننارمبم  -4  ومننننا َحنننن ت منننننن قنننند َغننننر م  َنصن

نن َحنننننننننننَو بنننننننننننلي -13   م علينننننننننننه َمننننننننننننن رآم وا 
ننر  عاجنن ويقضننف أسننفي  -11   ي نمننن فاتَننه  العمن
ننننننننننننننز ة  فن أسننننننننننننن -12 جننننننننننننننا مي ق ننننننننننننند وَب أعم  ن  إلرن
ثلمننننننننننهم  -13 َرا م مم وا بنننننننننن دن  ولننننننننننو أن ه ننننننننننبن فنننننننننناز 
منننننننننند   -16  َفَيننننننننننا لم صنننننننننناب  َعننننننننننب  س ننننننننننن ة أحن
 خننن  الشننناب  منننن خينننر  خلننننن وننن ت بلننندة   -15
 وأصنننننبَب بعننننند الحننننناف م الننننندين  مهمننننن ي  -14
 __________ 

نننننننب  الوسنننننننا  م   وفنننننننر التقنننننننف مننننننننه ون جن
نننننننَرم  منننننننن غمننننننندمم والنحَما ننننننن م   َرَجنننننننا َنصن
نننننننننننننننننننه ق  ننننننننننننننننننن م   هنننننننننننننننننندام ببيننننننننننننننننننناب  لَدين
نننننننننن م  يتننننننننننهم والفننننننننننوز  فنننننننننني ونننننننننن ِّ آجم  بر  ن
ننننننننننننننويفي بعنننننننننننننناب  لقابنننننننننننننن  ننننننننننننننهم وتسن  علين

ننننننبا باألَماثمنننننن م ألزن  نننننننِّ الصِّ  َرونا علننننننف سم
  ِّ راو  وناقنننننننننننن م وباعننننننننننننَدَها مننننننننننننن و نننننننننننن

نننننننن ن يننننننر  فنننننني الحينننننناةم مماثنننننن م   لننننننه مم
 بنننننننن  حنننننننناف   ينننننننندعو بونننننننناف  وناقنننننننن   

 
 مثبن عن معجب األدبا . باألص  "مدام" وال -13
 في المصدر السابق:  -11

 "فاته الفض  عاج ي بر يته والفوز في و  آج ".   
 في المصدر السابق:  -12

 "وتسويف يلف عاب قاب ".    
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 في المصدر السابق:  -16
 "وأحرب منها و  راو  وناق ".    

 في المصدر السابق:  -15
 "من ن ير ل ماب مماث ".   

 المصدر السابق: في  -14
 ب  حاف  يه   به و  باق   وأصبب بعد الحاف  العلب شاغراي  

 
 بعنننننننننننالب  لمنننننننننننا أَن ثنننننننننننو  قننننننننننن   جاه نننننننننننه   -11
ننننننن َدبِّ ناصنننننر   -18 تَنننننارم مم  خلننننننن س نننننن ة الم خن
 نحنننننننننننننننا لقمنننننننننننننننناب الشنننننننننننننننافعيِّ مقالننننننننننننننننة -14
 بس نننننننننننننننننن ة  وأي نننننننننننننننننَد قنننننننننننننننننوَ  األشنننننننننننننننننعري  -23
    َفنننننووننننب قننننند أبننننناَن الحننننق  فننننني وننننن ِّ َمحن  -21
 وسننننننننند  منننننننننن التجسنننننننننيب بننننننننناَب ضننننننننن لة   -22
َد  فونننننننننننننب منننننننننننننن أسنننننننننننننن ة   -23 نن يننننننننننننن   أون  وا 
نن مننننننننناَ  قننننننننننوَب واسنننننننننتمالوا رمعنننننننننناَعه ب -26  وا 
 ه وس أر نأر  األجننننننَر فنننننني نننننننوحي علينننننن -25
 ولنننننننننيف النننننننننن ي يبوننننننننني يمامنننننننننناي لدينننننننننننه -24

___________ 

 وللنننننننننه لمنننننننننا أن مضنننننننننف و ننننننننن ت خامننننننننن م 
ننننننننننة جاهنننننننننن م   فننننننننننبقرب  مننننننننننا غشننننننننننام بدعن
 فبصنننننننننبَب يثنننننننننني عننننننننننه و ننننننننن   مجننننننننناد م 
 فواننننننننننننننن عليننننننننننننه منننننننننننننن أَد ِّ النننننننننننندس  م 
َو  ممننننننننننا أرو   مننننننننننب المحافنننننننننن م   فننننننننننبرن
 ورد  منننننننننننننن التشنننننننننننننبيهم ش نننننننننننننبنَهة با ننننننننننننن م 

لمننننننننننننهم فنننننننننننني عوامنننننننننننن م م رو   نننننننننننننن قون  َبننننننننننننة  مم
 ببلسننننننننننننننننهب عنننننننننننننننننه فلسنننننننننننننننن  بما نننننننننننننننن م 
  م نسنننو  األثننننب فننني نننننوة البنننواوي الثواونننن

 وبننننننننننننننننا   لنننننننننننننننند ننَيام  هنننننننننننننننناب القبا نننننننننننننننن م 
 

 ابق: في المصدر الس -11
 وقدب لما أن أمضف و  خام ".  "ووب من نبيه ض  م مان جاهه 

 في المصدر السابق: -18
 "فبيسر ما سقته بدعة جاه ". 

  ب: دفاا: -
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 في المصدر السابق: "نحف بدسي من نحا" -14
 يثني: يبعد -

 في المصدر السابق:  -21
 "فبرو  بما يروي  ما  المحاف ". 

ة من الم حدة يثيرون من القو  ما يفهب منه تجسيب التجسيب: قو  ل ا ف -22
 ال ان العلية.

 عوام : جمع عام  وهو صدر الرمب. والو ب علف التجوز.  -23
 في المصدر السابق:  -26

 "ب ض لهب عنه فلسن بما  ". 
 في المصدر السابق:  -24

 "وبا  لدنيام علف فقد راح ". 

نننننننننننننله  بنننننننننننننبع ب رحمنننننننننننننة   -21  أينننننننننننننا قلننننننننننننننب  واصم
 مننننننن بنننننناَن جازعنننننناي  يثننننننبويننننننا دمننننننع   ه ننننننر  -28
 ويننننننننننننننننننا قبننننننننننننننننننر  بلغننننننننننننننننننة  أشنننننننننننننننننند  تحيننننننننننننننننننة   -24
 أعنمنننننننننننننني علننننننننننننننف نننننننننننننننوحي عليننننننننننننننه ف ن ننننننننننننننه -33
 أَغننننننننننرَن قلننننننننننوَب النننننننننننناف حتننننننننننف حويتنننننننننننه   -31
 هم ولننننننننننو لنننننننننننب يو نننننننننننن فينننننننننن  السنننننننننننبي   لحبِّننننننننننن -32
  ي نمضنننف َمنننن حنننديث  المصننن فف ونننان شاغننن -33
 ةَ لقنننننننننننننند شننننننننننننننمَ  اإلسنننننننننننننن َب منننننننننننننننه َرزينننننننننننننن -36
 لقننننننند خلننننننننن األعننننننندا   منننننننن َعننننننن ب  مشنننننننرام  -35
ننننننننننننننننه -34 نننننننننننننننن  بننننننننننننننننين الس ننننننننننننننننالفين ا  ع   وفض 

___________ 

 ويننننننننننا عننننننننننين  أبويننننننننننه بننننننننننبعززم وابنننننننننن م 
 غنف باللهم عن   هر غاسن م علف  ي 

نننننننننحف واألصنننننننننا  م  رة  عننننننننننَد الضت  م ونننننننننر 
 قريننننننننننننب  تنننننننننننننا   بننننننننننننالثر  والجننننننننننننناد م 
 وواننننننننن لننننننننز   مننننننننه أولنننننننف المنننننننناز م 
 لَضنننننننننن  علنننننننننف لحدينننننننننه وننننننننن ت باخننننننننن م 
 لننننننه باجتهنننننناد  فيننننننه عننننننن ونننننن   شنننننناغ م 
 وونننننننان لنننننننه بالنتصنننننننب أفضنننننننَ  شنننننننام 
 منننن الشنننرام س يرضنننف لنننه وننن   داغننن م 

 ونن ِّ فاضنن م علننيهب فننبلقف النننقَص عننن 
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 في المصدر السابق:  -21
 وياعين فاسقيه".… "يا قلب 

 في المصدر السابق:  -24
 ثرام الدهر أهنف تحية". ا"وحي 

 في المصدر السابق:  -33
 ر  والجناد "."قريب ثوا  في الث 
 ثوا : يقامةا والثر : الترابا والجناد : األحجار الضخمة. 

 في المصدر السابق:  -32
 لضن علف لحد به و  باخ ". "ولب لب يون بالدمع سي  لحبه 

 في المصدر السابق:  -35
 "ف ب النقص بدسي من فبلقف النقص". 

 
 وأصننننننبَب فنننننني علننننننب األسننننننامي وغيرهننننننا -31
 ريخنننننننننننننناي لجل ننننننننننننننَق جامعنننننننننننننناي وأومنننننننننننننن  تا -38
 يننننننر فبربننننننن علننننننف بغننننننداَد فيننننننه ولننننننو  -34
 أبنننننان بنننننو   الم صننننن فف أرَا جلنننننقَ  -63
 ولنننننو أنصنننننفته أر ف  النننننناف لنننننب يسنننننر -61
 هوس وتبننننننننننننننن خ نننننننننننننناي بغيننننننننننننننر  بابننننننننننننننن -62
ن يونننننن -63  وس اسنننننتم رن غينننننَر الننننندموا وا 
ن أناسننننننننننننننننننننناي س يَ  -66  فنننننننننننننننننننننتهب دعنننننننننننننننننننننا موا 
 هنننف نننو  المنننون  مننننه العلنننَب والزتهنننَد والن -65

__________ 

 بغينننننننرم مسننننننناب  فننننننني النننننننوَر  وم سننننننناج م 
 يننننننننننر وامنننننننننن م لمننننننننننن حل هننننننننننا ياليتننننننننننه  غ

 سنننننننام الخ يننننننب  ونننننناَن أخ ننننننَب قا نننننن م 
 وأصنننننننننحابه فخنننننننننراي لهنننننننننا غينننننننننر زا ننننننننن م 
 وقنننننننننند عدمتننننننننننه مننننننننننن جنننننننننننام ب ا نننننننننن م 
 وس حملنننننننننننننننننن أق مهنننننننننننننننننا باألنامننننننننننننننننن م 
 علينننننه جنننننر  دمنننننع  السنننننحابم الحوافننننن م 
سنننننننننننف  موشننننننننننن  أو زس   م ز بعرضنننننننننننةم خ 

 ووسنننننننننَب المعنننننننننالي واجتنننننننننناَب األرا  م 
 

 في المصدر السابق: -31
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 بغير ن ير في الور  ومساج "  "وأصبب في نقد الرجا  ممنيزاي  
 في المصدر السابق: -38

 "لمن جلها من و  شهب ووام ". 
 في المصدر السابق: -34

 بخ بته في الوتب أخ ب قا  "  "فبزر  بتاريب الخ يب وقد غدا 
 في المصدر السابق: -65

 ب الر ا  "."واجتنا 
 لميَن بماجننننننننننننند  وفجنننننننننننننع مننننننننننننننه العنننننننننننننا -64
ن عبننننننننننور أصنننننننننناب ديننننننننننَن محمنننننننننند   -61  وا 
 حننور مننن أحبننه والحتننف أشننرف صننا ن   -68
 ولنننب أر نقنننَص األرا يومننناي ونقصنننها -64
 أبنننننننننا القاسنننننننننب األيننننننننناب  قسنننننننننمة حننننننننناوب   -53
 المسننننننننننننلميَن وس أر  يبمننننننننننننا ا أعننننننننننننز  -51
 ولننننب َتسنننن  عننننن  النننننفف  غيننننر يقينهننننا -52
 عليننننن  سننننن ب  اللنننننهم منننننا انتفنننننَع النننننَوَر  -53

__________ 

 صننننننبور علننننننف وينننننند الع تنننننناةم ح  حنننننن م 
 بحنننننننقم سحمنننننننف منننننننن شنننننننجاا مقاتننننننن م 
 واتبعننننننننننننننه منننننننننننننننه بننننننننننننننبع َب صننننننننننننننا  م 
 بموتهمنننننننننننننننا بننننننننننننننناسن وا  الفضنننننننننننننننا  م 
 قضننننننننف بالفنننننننننا فينننننننننا قضننننننننية عنننننننناد م 
 عننزا ي سنننو  منننا نلننن منننن غينننر  ا ننن م 
ننننزَن مننننن أجننننر وعفننننو مواصنننن م   بمننننا ح 
نننننننننتعلف عننننننننن الم ت ننننننننناوم م  ننننننننَ  واسن  بعلمم

 
 في المصدر السابق: -64

 صبور علف حرب الض   ح ح " "وأفجنع فينه العالمنين بمقندب
 المقداب الجسور. ي الح ح : الجر  

 في المصدر السابق: -61
 وأدفنع عننه من شجناا مقاتن ". ووان غيوراي  ب عن دين أحمند"

: سخنة في العين تبويها.   العبر والع بنر 
 لسابق:في المصدر ا -68
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 له ولدفنع الزين  أع نب صا ن "   "وأحرب منه الدين أشرف صا نن
  ابن عساور وان نالصا ن: هو صا ن الدين هبة الله ابن الحسن أخو الحاف

 هن.543محدثاي فقيهايا وتوفي سنة 
 في المصدر السابق: -64

 "بمون يماب عالب  ي فضا  ". 
 في المصدر السابق: -51

 ضف من أفاض "."عزا  سو  من قد م 

-32- 
 وقا :

 ونننننبن  الننننننواعير التننننني ي عتننننننف بهنننننا -1
 تغن نننننن فهنننننزن ربعهننننننا مثننننن  هزهننننننا -2

__________ 

 حونننننننن نننننننوة  يننننننر النننننندوة لمننننننا ترن مننننننا
 غصننننننوناي فلننننننب أعجننننننب لهننننننا أن تهنننننند َما

 
 التخريج:

 .514: 3المقفف الوبير: 
وانن قوله ه ا من قصيدة يمدة بها الصالب ابن رزي  ويتشوق فيها حماةا و 

 توالن عليها الزس  فهدمن مع مها فعرا ب ل  في شعرم.
-33- 

 وقا :
 نزلنننننننننا فنننننننني النخينننننننن  بننننننننبرا بنننننننندر -1
 نسننننننننننننيما يعنننننننننننن  ف  لننننننننننننه تحونننننننننننن -2
د خوضنننننننننننه َروحننننننننننناي فبمسنننننننننننف -3  تعنننننننننننو 
 ونننننننننبن الشنننننننننمف مننننننننننه لننننننننننا رقينننننننننبَ  -6
ننننننننننننربَ  -5  وجاوَزنننننننننننننا مننننننننننننن الولنننننننننننندان سم
 َسننننننننننننننننننقونا مننننننننننننننننننن مننننننننننننننننننناهلهب ز سس -4

 ن بننننننننننننننننا أبنننننننننننننننر  منننننننننننننننن الخيننننننننننننننناباووننننننننننننننن
وننننننننننننَب مننننننننننننن وننننننننننننرب المقنننننننننننناب  ي ننننننننننننريب الر 
 م ريحنننننننننننننننننننننننننناي للو ينننننننننننننننننننننننننننب الم سنننننننننننننننننننننننننننتهاب
 ي  العننننننننننننننننننننننننننا وي حجنننننننننننننننننننننننننب  بالَغمننننننننننننننننننننننننناب
 لهنننننننننننننننننب سنننننننننننننننننحر  اللنننننننننننننننننواح  والوننننننننننننننننن ب
ننننننننننننننننننننداب  فبسننننننننننننننننننننورنا بهننننننننننننننننننننب قبننننننننننننننننننننَ  الم 
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 فلننننننننننب يشننننننننننفم الننننننننننورود  لنننننننننننا أوامنننننننننناي  -1
 ولننننننننننننننو أوفننننننننننننننوا بنسننننننننننننننبتهب  لبنننننننننننننننا -8

__________ 

 بمقننننننننننننننننننندار المثنننننننننننننننننننار منننننننننننننننننننن الغنننننننننننننننننننراب
 ماب ِّ َهننننننننننننننننننننواهب بالننننننننننننننننننننأماننننننننننننننننننننناي مننننننننننننننننننننن 

 
 خريج:الت

 616: 1تاريب أرب : 
 قا  عبدالله بن رواحة: أنشدنا والدي لنفسه حين ورد بدراي.

-36- 
 وقا :

 أتينننننننن منننننننن أهنننننننوام عونننننننَف اسنننننننممهم  -1
 وو لمنننننننننننننننننننننا أ عَمنننننننننننننننننننننني ضننننننننننننننننننننند م -2

__________ 

 سننننننننننننننو  اسسننننننننننننننبمنننننننننننننننه فلننننننننننننننب أننننننننننننننن ن 
 عننننننننننننننناد بنننننننننننننننه التِّينننننننننننننننه  يلنننننننننننننننف الرسنننننننننننننننب

 

 التخريج:
 615: 11ا الوافي بالوفيان: 1:684الخريد: 

 .615: 11المصدر السابق:  ا  في اسب الياف.ق

-35- 
 وقا :

 صننننننننند ني بعننننننننند اقتنننننننننراب  وجفننننننننناني -1
 لسننننننننن  أدعننننننننو باسننننننننمه ضننننننننن اي بننننننننه -2
ننننننننننننننننرم -3  َ م نننننننننننننننني فيننننننننننننننننه َ مننننننننننننننننب آخم

___________ 

 قمننننننننننننننننننَر يخجنننننننننننننننننن   منننننننننننننننننننه القمننننننننننننننننننرانم 
 غينننننننننننر أنننننننننننني بالننننننننننن ي أخفينننننننننننه ونننننننننننانم 
 ليتننننننننننننننننننننني أول ننننننننننننننننننننه ممننننننننننننننننننننا َعراننننننننننننننننننننني

 

 التخريج:
 616: 12فيان: ا والوافي بالو 688: 1الخريد: 

 في الوافي: "دا ن بدس من وان". -2
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 .616: 12ا والوافي 688: 1قا  ه م األبيان في مليب اسمه يبراهيب. الخريدة: 
 
 
 
 
 
 

-34- 
 وقا :

 َتجل ننننندن  عنهنننننا فننننني الشنننننباب لمعنننننزة   -1
 اي فنننني شننننباب  ورغبنننننةفقالننننن: أزهنننند -2

_________ 

ل نننننننننة مفتنننننننننونم   وأبننننننننندين  بعننننننننند الش نننننننننيب  م
 بشننيب  أنننا المشننتاق  وأنننن ابننن فضننلونم 

 
 التخريج:
 .643: 1الخريد: 

ابن فضلون: وان من الزهدة العبدةا يقترن اسمه بقصص وثيرة شا عة في  -2
 الحياة العامة.

-31- 
 وقا :

سنننننن   نننننني -1  أيحس ننننن بعننننند َضنننننَِّ  ح 
 ومنننننننا َنفعننننننني بع فمننننننن  بعننننننند فنننننننون   -2
نننننننننبِّ  -3  أأ منننننننننع  أن أونننننننننون شنننننننننهيَد ح 
 ملوننننننننننَن علنننننننننني  أجفنننننننننناني وقلبنننننننننني -6
 فونننننب أرعينننننَن غينننننر اللنننننوب َسنننننمعي -5

 فنننننننننننننننبجمَع بننننننننننننننننين يبسنننننننننننننننني والتمننننننننننننننننني
 ورمقنننننننننننننة شنننننننننننننامن  منننننننننننننن بعننننننننننننند دفنننننننننننننن
 فبصننننننننننننننحَب مننننننننننننننن  حورينننننننننننننناي َبعنننننننننننننندن
 فببعنننننننننننننندَن الَوننننننننننننننَر  والعنننننننننننننن َ  عن نننننننننننننني

 غيننننننننننر النننننننننننوب جفننننننننننني ووننننننننننب أوعينننننننننننَ 
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 صننننددَن ومننننا سننننو  يفننننرا  َوجنننندي -4
سننننننن  لقنننننند  -1  أبننننننديَن لنننننني فنننننني ونننننن ِّ ح 

__________ 

 لنننننننننن  الننننننننننداعي يلننننننننننف فننننننننننر  التجن ننننننننننني
ننننننننننزن ضننننننننننروباي أبنننننننننندعنن لنننننننننني ونننننننننن     ح 

 
 التخريج:

"ا ووردن 25باستثنا  البين " 644-643: 1وردن األبيان جميعها في الخريدة: 
ا 14ا 18ا 11ا 64ا 66ا 63ا 62ا 63األبيان " 213: 1في الروضتين: 

ا 63ا 62ا 63األبيان " 68-64: 13". ووردن في معجب األدبا : 25ا 21
: 12" ووردن في الوافي بالوفيان: 24ا 25ا 21ا 14ا 18ا 11ا 64ا 66

ا 16ا 13ا 12ا 11ا 13ا 4ا 8ا 1ا 4ا 5ا 6ا 32ا 1األبيان " 614ا 615
 ".65ا 66ا 63ا 15
قا  العماد: ثب خرج المل  الناصر ص ة الدين بن أيوب يلف مرج فاقوف من  

د وصلن أعما  مصر الشرقية إلرهاب العدوا ومصممين علف الغزاة يلف غزةا وق
أسا ي  ثغري دميا  واإلسوندرية بسبي الوفارا وقد أوفن علف ألف رأف عدة من 
وص  في قيد اإلسارا فحضر ابن رواحة منشداي مهن اي بعيد النحر سنة اثنتين وسبعين 

 .643: 1ومعرضاي بما وهبه المل  الناصر من اإلما  والعبيد. الخريدة: 

 فونننننننننب فنننننننننن  منننننننننن البلنننننننننو  َعرانننننننننني -8
منننننننننَن أن أسنننننننننلوَ  حتنننننننننف -4  وبننننننننن  ر 

 فنننننننننبلبَف وجه ننننننننن  األقمننننننننناَر تمنننننننننا -13
 رمننناني فننني هنننوا   مننناة   رفننني -11
 فونننننب دمنننننع َحملنننننن  علينننننه عينننننني -12
 غننننندرَن ومنننننا رأينننننَن سنننننو  وفنننننا    -13
 ولنننننننو حونننننننب الهنننننننو  فيننننننننا بعننننننند    -16
 أقمننَن المننوَن لنني َرصننداي فبخشننف -15

 لعشننننننننننق الوصننننننننننف مننننننننننن  بونننننننننن ِّ فنننننننننننِّ 
نننننننننن  به فنننننننننني بنننننننننندر وغ صنننننننننننأقمننننننننننن  الشِّ

 وعل نننننننننننننننننننب قننننننننننننننننننندت  البننننننننننننننننننناَن التثنِّننننننننننننننننننني
سننننننننننن    فننننننننننبخلف فينننننننننن   ننننننننننني يلننننننننننف ح 

ننننننننننننني  ووننننننننننننب َننننننننننننندب قرعننننننننننننن  عليننننننننننننه سم
 فهننننننننننننن  قبننننننننننننن  ي غلنننننننننننننق  فيننننننننننننن  َرهنننننننننننننني
ن ننننننننننننننني  لوننننننننننننننننَن أحنننننننننننننننق  بالتعننننننننننننننن يب مم
رنننننننننننننننننني ن يننننننننننننننننن  لنننننننننننننننننب َيز   زيارتَنننننننننننننننننه وا 
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 ومنننا رصنننند العنننند  فننني ونننن   يننننوب -14
 ال يف َيسننننننريَيننننننَرون خيالننننننه ونننننن -11

___________ 

 صننننننننن ة  الننننننننندين فننننننننني َسنننننننننه   وَحنننننننننزن
 فلننننننننننننو َهَجعننننننننننننوا أتنننننننننننناهب بعنننننننننننند وهننننننننننننن

 
الوهن: الهزيع من اللي . وفي ه ا البين رجع يلف المل  الناصر ص ة  -11

 الدين.
 
 

فه فبمسف -18  أباَده ب  َتخوت
 تمل َ  حولهب شرقاي وغرباي  -14
 ب من و   فج  هأ اف علي -23
 وب رمبا اي أقاب بآ  أي -21
 فهب للد ين والدتنيا جبا َ  -22
 ي ا تبعوا له عزماي ورأياي  -23
ن ناد  َنزا   فلن ي بالوا -26  وا 
 رجا أقصف الملو  الس لب  منه ب -25
لَب بعد الحربم َورهاي  -24  فبلقف الس 
 وخافتهب ملو  الناف جمعاي  -21
 لهب من ببسه ر وَن شديدَ  -28

___________ 

ننننننننننننننننننننناه ب لننننننننننننننننننننو ي بيِّنننننننننننننننننننن  هب بننننننننننننننننننننبمنتم 
 فصنننننننننننناروا سقتننننننننننننناص  تحننننننننننننن َرهنننننننننننننم 
 قبا ننننننننننننننننننَ  ي قبلننننننننننننننننننون بغيننننننننننننننننننرم وهنننننننننننننننننننم 
نننننننننننجنم   رأن مننننننننننننه الفَنننننننننننرنج  مضنننننننننننيَق سم

هنننننننننننننننننننننننم ت ننننننننننننننننننننننرواف  س   ر  أبننننننننننننننننننننننداي وعم
 رب  و عنننننم َغننننوا فنننني الحننننرب عننننن َضنننن

 قتننننننننننننننننننننننننننننالهب  إلنننننننننننننننننننننننننننننف  أو لجنننننننننننننننننننننننننننننِّ 
هنننننننندم  فنننننننني البننننننننبف ي غننننننننني  ولننننننننب يننننننننر ج 
نننننننننام  سننننننننو  التمنِّنننننننني  ولننننننننب يننننننننَر مننننننننن م 
جنننننننننننننِّ   فلننننننننننننب تقلمننننننننننننب لهننننننننننننب َ هننننننننننننَر المم
 ولنننننننننننننننننو   لمبنننننننننننننننننوا لممنننننننننننننننننا آَووا لمنننننننننننننننننر ونم 

 
 األدبا : "جيشهب بدسي من حولهب" و "فصاروا بين مملو  ورهن".في معجب  -14
 في الروضتين وفي معجب األدبا : "رأن منه الفرنجة ضيق سجن". -21

 َره ب  ح صننننننوناصننننننحننننننونن آفنننننناق  مم  -24
نننننننننل ان  َعننننننننند م  -33  َغ ارفننننننننة لهنننننننننب س 

صننننننننننننننننننن  فويننننننننننننننننننف ي ا أداروا و نننننننننننننننننن   حم
 َيسننننننننننننننننت لهنننننننننننننننب مونننننننننننننننارَمهب وي سننننننننننننننننني
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 ووننننب معنننننف مننننن اإلحسننننان فنننناقوا -31
 لهنننننب منننننن يوسنننننَف الننننندتنيا جميعننننناي  -32
 رأي التناسنننننننب ممصنننننننر حقننننننناي أر   -33
 ولنننننننننننب أر مثلنننننننننننه ملوننننننننننناي جنننننننننننواداي  -36
 غنننندا والشننننمف يننننوب وغننننف بنقننننع -35
ي نننننننننننننن -34  ة الوفننننننننننننننار خافنننننننننننننننأر  داوم
 أبننننننوا نسنننننن  َمخافننننننة نسنننننن  بنننننننن   -31
قنننننب -38  فقننننند عقمنننننوا بنننننه منننننن غينننننر ع 
 __________ 

 بننننننننننننه ورمنننننننننننناي علننننننننننننف وعننننننننننننب  وَمعننننننننننننن
ننننننننننننثن  ولنننننننننننيف لنننننننننننه نصننننننننننننيَب غينننننننننننر  م 
سنننننننننننن  بضنننننننننننب  اسنننننننننننب يلنننننننننننف َعننننننننننند   وح 

 فنننننننننننننننننننناَر وهنننننننننننننننننننو م غنننننننننننننننننننننخزانت نننننننننننننننننننه قم 
نننننننننننن َ  َدجننننننننننننن  فشننننننننننننَق النننننننننننننور  منننننننننننننه مم
 بنننننننننننننننننه دا  ي ضنننننننننننننننننعِّف  وننننننننننننننننن ت َمنننننننننننننننننتن
 ت فنننننننننننننننننارق  دينننننننننننننننننَنهب أو قتلنننننننننننننننننة ابنننننننننننننننننن
نننننننننبن  ومنننننننننا َجبننننننننننوا بنننننننننه منننننننننن غينننننننننر ج 

 
وعب: هو بن مامة اإليادي الجاهليا وان مضرب المث  في الجودا يقا :  -31

 .141: 1وعب بن مامة". مجمع األمثا : الميداني:  "أجود من

 ومننننننننننن أفنننننننننننناهب عنننننننننندماي حقينننننننننننقَ  -34
 لقنننننند َخبننننننر التجننننننارَب منننننننه َحننننننزبَ  -63
  غننننننف بموننننننر  يَ فوننننننف  الوفننننننَر أن  -61
 فسنننننناق يلننننننف الفننننننرنج الخيننننننَ  بننننننراي  -62
 لقننننننند جلنننننننب الجنننننننواري بنننننننالجواري -63
 َيزينننننند ه ب اجتمنننننناا  الشننننننم  ب  سننننننا -66
 فنننننننند  بليننننننننث  فمنننننننا مننننننننن  بينننننننة  ت   -65
 زهنننننننننن يسنننننننننوندرية ينننننننننوَب سنننننننننيقوا -64
 وخير همننننننننننننا هنننننننننننننا ي مننننننننننننا أتاهننننننننننننا -61
 سنننننننننن بننننننننه للفخننننننننر ب ننننننننرداي بفلننننننننو ل -68

___________ 

 بحمنننننننننننننننند  مثلمننننننننننننننننا وجنننننننننننننننندوا ويغننننننننننننننننني
 وقل نننننننننننننننننننَب دهنننننننننننننننننننَرم  هنننننننننننننننننننراي لنننننننننننننننننننب ن
 ي حيِّننننننننننننننننر  ونننننننننننننننن    ي فوننننننننننننننننر  و هننننننننننننننننن

 نفن س ننننننننننننننننبوأدروه ننننننننننننننننب علننننننننننننننننف بحننننننننننننننننر  
ننننننننننننننننننننرَجحنِّ  َيمنننننننننننننننننننندن بونننننننننننننننننننن ِّ قنننننننننننننننننننندم   م 

نننننننننننننننننننرنِّ   فممرنننننننننننننننننننناَن تننننننننننننننننننننوة  علنننننننننننننننننننف م 
 وس لينننننننننننننننننننَث فمننننننننننننننننننند  َرشنننننننننننننننننننب أغننننننننننننننننننننِّ 
نيننننننننننننننننننننا بَغننننننننننننننننننننبن ميننننننننننننننننننناَ  فمننننننننننننننننننننا م   ودم

لنننننننننننفي ي هنِّننننننننننني بق نننننننننننرب  الملننننننننننن  وننننننننننن ت ع 
 لجننننننننننننننننننننننر ن فضننننننننننننننننننننننَ  أ يننننننننننننننننننننننا   ور دن

 
 مرجحن: ما   مهتز. -63
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في افي الروضتين: "فمريان يبوة علف مرن". وفي معجب األدبا  والو  -66
 بالوفيان:

 فمرنان ينوة علف مرن"."  
 ديد.المرنان: الرمب الصلب الش -
 المرن: القوف الوثيرة الرنين.  -

 في الروضتين: "ودميا  يلف المينا بغبن". -64
 الغبن: الخديعة في البيع والشرا . والمراد هنا القهر والغلب وهو راجع لسيقوا. -

 لقنننننند سننننننبق الَننننننند  منننننننه السننننننبايا -64
 وأعجلننننننه الس ننننننماة  عننننننن اد ونننننناري -53
 ننننننننننناي ز ت خنننننننننناف  لدينننننننننه خ ةَ فبسنننننننننلح -51
 وويننننف يصننننون  بحننننراي جننننود  بحننننر   -52
ن الناصنننننننننر الملننننننننن  ال -53  م رجنننننننننفوا 
 يبيننننننننننند  ع داتنننننننننننه وَيشنننننننننننيد  َمجنننننننننننداي  -56
نننننننند  فبشنننننننندت ليننننننننث   -55  ي ا سقننننننننف العم
 ي هنِّننننني الملنننننن  عينننننداي لننننننو عننننننداو ب -54

__________ 

 فوننننننننننننب َعننننننننننننزب  ببهنننننننننننن   بننننننننننننان َيبننننننننننننني
 ولنننننننننننننننو ألقنننننننننننننننام َمنننننننننننننننن  بغينننننننننننننننر َمننننننننننننننننِّ 
 وأمنننننننننننننننننواَ  ت ينننننننننننننننننر  بغينننننننننننننننننر خنننننننننننننننننزن

ن نننننننننننننننننننننننننةي   ألخ  وخننننننننننننننننننننننننندن فيحمننننننننننننننننننننننننن  مم
 لنننننننننننننف منننننننننننننن َولننننننننننننني حي ننننننننننننناي بهنننننننننننننتنم ألو 

 آل م فهننننننننننننننننو ي فنننننننننننننننننني حننننننننننننننننين ي قننننننننننننننننني
ن َبنننننننننننننننَ   النننننننننننننننند   نننننننننننننننزنَسنننننننننننننننبَ فَ وا   بت م 

 لمنننننننننننننننننا  فنننننننننننننننننَر الم هن نننننننننننننننننا بننننننننننننننننننالم هن ي
 

-38- 
 وقا :

 ينننا ربِّ ن عمنننا  س ت حصنننف علنننف أحننند   -1
 ينختمنننن لننني  نننو  عمنننري بالهداينننة فننن -2
 هبننننفننننامن ن علنننني  بقصنننند المصنننن فف ف -3
نننننننننننه تسنننننننننننليمي م شنننننننننننافهة -6  َدعنننننننننننني أبلغن
 وابس ننننننن  لدينننننننه لسننننننناني فننننننني مدا حنننننننهم  -5

 فنننني و فننننرما ويننننف مننننن تهنننندي إليمننننان
موننننان  اإلسنننن ب بننننالحجِّ عننننن فضنننن   وا 
ع نننني نننر ي وا   صنننفا لننن  الحمننند  فننني سم
 علنننننف الش نننننفاعة ي قضننننني لننننني بغفنننننران

 وجنننننننننند ي أو وحس ننننننننننان حتننننننننننف أفننننننننننوزَ 
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 أنننننننننن الونننننننننريب  وقنننننننند أورمنننننننننَن وافننننننننندم -4
__________ 

 فننننننننننن  تَنننننننننننرد  َيننننننننننندي عننننننننننننه بحرمنننننننننننان
 

 لتخريج:ا
 613: 1تاريب أرب : 

قا  عبدالله بن الحسين بن رواحة: أنشدني والدي لنفسه حين قصد موة حرسها 
 الله تعالف.

 .613: 1المصدر السابق: 
-34- 

 وقا :
ب نننننننهم  -1  أسنننننننمر  عينننننننَ  الصنننننننبر  فننننننني ح 
 ن تعرمفننننننننننننننه باسننننننننننننننممهين شنننننننننننننن َن أ -2
  ننننننننننوبف لمننننننننننن بننننننننننان لننننننننننه  ليلننننننننننة -3

___________ 

سننننننننن مننننننننن م شننننننننبهم   لننننننننيف لننننننننه فنننننننني الح 
 أفننننننننننننننرمدم مننننننننننننننن رابننننننننننننننعم حننننننننننننننرف  بننننننننننننننه
 عوننننننننننننننننننننف أبيننننننننننننننننننننه لهننننننننننننننننننننو  قلبننننننننننننننننننننه

 
 التخريج:
 .684الخريد: 

  ور العماد أن ابن رواحة قا  ه م األبيان في يسماعي  بن بوار
 684: 1المصدر السابق: 

-63- 
 وقا :

مم  -1  َمننننننن نننننننا  مننننننن َيحيننننننف اسننننننَب والنننننندم
 بنننننننننننننت م ب نننننننننننننو  همجرتنننننننننننننهومنننننننننننننن ا -2

_________ 

 أيقنننننننننننننننننننننننننن  حقنننننننننننننننننننننننناي أنننننننننننننننننننننننننه يحيننننننننننننننننننننننننا
 وجفننننننننننننا عليننننننننننننه فلننننننننننننيف فنننننننننننني األحيننننننننننننا

 
 التخريج:
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 .684: 1الخريد: 
-61- 

 وقا :
ننننننننننبِّ  -1  س تلومننننننننننوا عليننننننننننه قلننننننننننَب م حم
ز ا -2 ننننننننننن ارم  نننننننننننر   لخننننننننننننس ت ن نننننننننننوا عم
 انمننننننننننننننننننننا لح  ننننننننننننننننننننه أراَق دمننننننننننننننننننننا ي  -3
نننننننننننننننا -6  فنننننننننننننننرأ  َورَدهنننننننننننننننا بقتلننننننننننننننني  نم 
 فتيقنننننننننننننن  أنننننننننننننني ضنننننننننننناا ثننننننننننننبري -5

_________ 

نننننننننننننننننه  فجمينننننننننننننننننع  القلنننننننننننننننننوبم َ نننننننننننننننننونا  َيَدين
 د  فمنننننننننننننننننا ونننننننننننننننننان  ا افتقنننننننننننننننننار  يلينننننننننننننننننه
 وبننننننننننننننننننندا أثرهنننننننننننننننننننا علنننننننننننننننننننف وجَنَتينننننننننننننننننننه
 مننننننننننننننناي فنننننننننننننننبولف بنفسنننننننننننننننجاي عارمضنننننننننننننننَيه
 حنننننننننين لنننننننننب يبنننننننننق شننننننننناهَد لننننننننني علينننننننننه

 
 التخريج:
 684: 1الخريد: 

 قا  العماد: أنشدني لنفسه في الع ار.
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