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 مهيـدت
 :الحالـة السياسية واالجتماعية والثقافية في العصر العثماني 

 
 م ، على أنقـاض الدولـة        1300 /هـ  700ول سنة   نشأت الدولة العثمانية في األناض    

هـ ، وقدر لهذه الدولة أن تصبح خالفة        )726( ، على يد عثمان بن أرطغرل ت         )1(السلجوقية
 .إسالمية ودولة مترامية األطراف ، تضم شعوباً وملالً مختلفة 

 
هـ قبـل   )922-906(هـ مصر من    )922(حكم السلطان المملوكي قانصوة الغوي ت     

عثماني لمصر ، وكانت خزائن الدولة خاوية، لكثرة الفتن والحروب األهلية والسرقات،            الفتح ال 
ـ ، واستولى على بعض التركـات ، ور       )2(ففرض الضرائب ، وصادر األمالك     ع األوقـاف،   ي

 لكشف البرتغاليين عن طريـق رأس  ،وحرمت مصر من ضرائب التجارة بين الشرق والغرب    
 .)4(ة االقتصادية كساداً عظيماً كما كسدت الحال )3(الرجاء الصالح

 األولوعرض الغوري البالد ألخطار فادحة ، بإدخال نفسه في النزاع بين السلطان سليم        
هـ مؤسس الدولة الصفوية، حين خـرج       )930( إسماعيل الصفوي ت   ههـ ، والشا  ) 926(ت

طدم الجيشـان    بجيشه ، لفتح بالد الشام ، فاص       األول سليم   هبالجيش إلى الشام حيث كان ينتظر     
 وقتـل   األولرت المعركة عن انتصار سليم      فسأو. هـ  )922(في مرج دابق شمال حلب سنة       

  .)5(الغوري

                                 
) 1(أحمد حطيط وفهمي سـعد ، ط      :  ، تحقيق    األولأخبار الدول وآثار    أحمد يوسف القرماني ،     :  ينظر )1(

 ، تاريخ الدولة العلية العثمانية ، محمد فريد بك المحامي ، 9-3/7، عالم الكتب ، بيروت 1412/1992
  .39م ، دار الجيل ، بيروت ص1977/هـ1397

) 3(محمـد مصـطفى ، ط  :  ، تحقيق بدائع الزهور في وقائع الدهورمحمد بن أحمد بن إياس ،     :  ينظر )2(
 .5/214،213للكتاب، القاهرة  م ، مطابع الهيئة العامة 1984/  هـ 1404مصورة عن الطبعة الثانية  

 .5/267 ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ، 1986 ) 7( ، طموسوعة التاريخ اإلسالمي أحمد شلبي ، )3(
  .424 ، 5/409 ، بدائع الزهور ابن إياس ، )4(
 1408) 2(محمـد كمـال ، ط   :  ، صححه إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء     محمد الطباخ الشلبي ،      )5(

عجائب اآلثار  ، عبد الرحمن الجبرتي ، 3/125م مطبعة الصباح ، دار القلم العربي ، حلب     1988/هـ
نهاية دولة المماليـك     ، مجدي السيد ،      1/36 م دار الجيل، بيروت      1978) 2( ط في التراجم واألخبار  
  .545 ، دار الصحابة للتراث ، طنطا  ص1998/هـ1419) 1( طوبدء الدولة العثمانية
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 نحو مصر وفتحها وهزم بقايا المماليك في معركة         األولهـ تقدم سليم    )923(وفي سنة   
كوا تحت حوزة األتراك الذين سف    ،   )1(الريدانية، ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر والية عثمانية       

، واحتلوا العراق   )3(، وامتألت بها شوارع القاهرة ، كما هزموا الدولة الصفوية         )2(ريئةبالدماء ال 
 العالم العربي بالحكم التركي المظلم، ولقد قضى الفتح العثماني علـى            يلتُهـ ، واب  1048سنة  

 من  مصابيح العلم واألدب ، وجعل مصر الزاهرة في ظالم شديد، ووجدت مصر نفسها صفراً             
كل شيء ، بعد أن كانت عاصمة الشرق، وحاضرة اإلسالم، ومنتدى العلم والعلماء ، وانتقلـت       

 .)4( هـ923منها الخالفة اإلسالمية ، بعد أن تنازل الخليفة العباسي عنها للعثمانيين سنة 
كما جمع السلطان سليم عددا كبيرا من أرباب الصناعات، وبعث بهم إلى عاصمته، كمـا             

 .)5(ر كبيرة من الرخام واألعمدة والكتب النفيسة ، فتهدمت أحياء كثيرة نقل مقادي
ولم يخل المجتمع العثماني من بعـض الكـوارث البيئيـة واالجتماعيـة ، إذ انتشـرت                 
األمراض واألوبئة ، ولم تكن الصحة العامة للشعب، من أوليات االهتمام لدى سالطين الدولـة            

 هـ مات بسبب الوباء فـي مصـر ثالثمائـة ألـف             1035نه في سنة    إالعثمانية ، حتى قيل     
 .)6(نفس

  كما انتشر الفقر والغالء والوخم ، وظهرت المجاعات ، حتى وصـل سـعر رغيـف                
ون إلى األزقة والشوارع مـن شـدة الجـوع،         ذ، وخرج الفقراء و الشحا    )7(الخبر نصف فضة  

 .إنسان واشتد الكرب حتى أكل الناس الجيف، ومات من الوخم ألف وخمسمائة 
 واستفحل أمرهـا بـين     ىكما أثقلت الحكومة كاهل الشعب بالضرائب، وانتشرت الرشاو       

الناس، وحالة كهذه أدت إلى نشوء عادات اجتماعية سيئة كالسلب والنهب ، وقطـع الطريـق،           
 . )8(ة والشوارعقوانتشر اللصوص في األز

                                 
  .177/ 5  بدائع الزهورابن إياس ، : نظر  ي)1(
  .5/425 بدائع الزهورإياس ، :  ينظر )2(
م، 1984) 10(نبيه فارس ، ومنير البعلبكي ، ط      :  ، ترجمة  تاريخ الشعوب اإلسالمية   كارل بروكلمان ،     )3(

  .130-3/133دار العلم للماليين ، بيروت ، لبنان 
  .76  صتاريخ الدولة العلية العثمانية ، المحامي ، 1/37 عجائب اآلثارالجبرتي ، :  ينظر )4(
  .5/283 موسوعة التاريخ اإلسالمي شبلي ، )5(
م، مطبعة دار الهالل، 1925) 3( ، طتاريخ مصر الحديث من الفتح اإلسالمي إلى اآلن جرجي زيدان ،    )6(

 .2/33مصر 
  .5/222 بدائع الزهورابن إياس ، :  ينظر )7(
  .1/47 جائب اآلثارع الجبرتي ، )8(
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انتشر في مصـر ،  وظهر في العصر العثماني عادات سيئة مثل تعاطي الحشيش ، حيث       
وكثرت سيئاته ، كما ظهر شراب جديد هو القهوة ، وقيل إن أول دخولها إلى مصر كان سـنة      

ن اوك. ، حيث تضاربت اآلراء حول تحريمها وتحليلها ، فمنع شربها بعض الحكام           )1(هـ905
 : )2(الخفاجي مولعاً بشربها في النوادي ، ومما قاله فيها 

 

 

 اِدي قَهـــوةٌَأقــوُل وقَــد دارتْ ِبنَــ
 َأصــورةُ ِغــزالٍن ِبِفنْجــان قَهــوتي
          ى ِبـِه فَِمـنتَـرد حقاً قَد يالظَّب َأم 

 

 

 رس وقَد     وحـبني ِمنْها الغَـداةَ ص 
      بيـــحص فَّهـا ساٍق الـيإذا ز 

            فـــوحي الذَّكي كٍم طَفَح الِمسد
 

 ]الطويل[
ـ 1012 الذي ظهر ألول مرة في مصر سنة         ،الدخانكما تعاطى الناس      ، حيـث    )3(هـ

 .شاع استعماله تأثراً ببعض األمم المجاورة 
ولقد أدخل العثمانيون نظما جديدة في القضاء ، وفرضوا الرسوم على الزواج وغيـره ،             

 في الحرب على المسـيحيين ،       مهاروبمضي الزمن تغيرت الحالة ، فأحبهم المصريون النتص       
 .)4( باعتبارهم حماة اإلسالم والمسلمين ،لهم على المنابر بالنصرفدعوا 

وبالرغم من أن مصر والية عثمانية ، إال أن اهللا جعلها زعيمة للعلم في العالم اإلسالمي،                
فهي كعبة الطالب من كل ناحية ، يجدون في األزهر الشريف أروقة الهدى ، ويعودون روادا                

 .عالم للثقافة والعلم في كل أنحاء ال
بل وتحدثنا كتب التاريخ عن الهيبة والوقار اللتين كانتا تحيطان بطبقة العلماء وخاصـة              
األزهريين ، حتى أن الوالة والوزراء ، كانوا في قوتهم ويخافون مـن نفـاذ كلمـتهم لـدى                   
السالطين، فقد كان من شجاعة العلماء نقد السلطان وتقويم اعوجاجه ، بل إن كلمـتهم كانـت                 

ى حكم بعض السالطين في أحيان كثيرة ، ومن ذلك ما أورده الجبرتي فـي أحـداث                 تغلب عل 
 هـ حين اختلف األزهريون مع بعض األمراء ، فاجتمعوا بالجـامع األزهـر ،               1191سنة  

وأقفلوا أبوابه وأبطلوا الدروس واآلذان والصلوات ، وطلع بعـض شـبابهم علـى المـآذن ،             

                                 
 ، دار الفرجاني ، القاهرة ، طرابلس ، لندن       األدب المصري في ظل الحكم العثماني     محمد سيد كيالني ،     ) 1(

  .19ص 
) 1(عبد الفتاح محمد الحلـو ، ط :  ، تحقيق ريحانة األلبا وزهرة الحياة الـدنيا شهاب الدين الخفاجي ،  ) 2(

  .1/396ي الحلبي  م ، مطبعة عيسى الباب1967/  هـ 1386
  .23 ، ص نفسهرجعالمكيالني ، ) 3(
  . 18 ص– 15 ص نفسهرجعالمكيالني ، : ينظر ) 4(
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مراء ، فلم يكن مـن األمـراء إال أن أقبلـوا مسـرعين      وأكثروا من الصياح والدعاء على األ     
  .)1(وأجابوا األزهريين إلى مطالبهم

 
ومع ذلك فقد تدهورت الحالة الثقافية بمصر بصورة واضحة ، وأغلقت مـدارس العلـم               
واألدب ، ونزلت عليها الكوارث والمحن ، بعد أن كانت حافلة بحلقات العلم ، وابتليت مصـر                 

نفى العثمـانيون   " فقد   ،لى إظالم منطقة لتنير على حساب ذلك منطقة أخرى        بأكبر محنة تعمد إ   
العلماء المصريين إلى القسطنطينية، وانتزعوا الكتب من المساجد، والمدارس، والمجموعـات          

  .)2("الخاصة ليودعوها مكتبات العاصمة التركية
 

 عليـه األزهـر   فتفرق الطالب وانفضت سوق العلم، ولم يبق منه إال شعاع ضئيل أحنى        
 .الشريف وحماه ، ولواله النطفأت الشعلة تماماً

مـا  أ:" منهم جرحى زيدان حيث قـال      ،ووصف الحالة الثقافية المتدهورة كثير من الكتاب      
اآلداب العربية على اإلجمال فأصبحت في أحط أدوارها وندر نبـوغ العلمـاء والمفكـرين أو      

نما هو مـن قبيـل الشـروح والحواشـي،          إ،  المستنبطين فيها، وأكثر ما كتب في هذا العصر       
 .)3("والتعاليق، وشروح الشروح

 
وهكذا انهار صـرح    : "وتكلم محمد خفاجي عن الحركة الفكرية إبان الفتح العثماني، فقال         

الحركة الفكرية في مصر عقب الفتح التركي، كما انهارت عناصر القوة والحياة في المجتمـع               
فـة ، واختفـى جيـل العلمـاء         داب ، وانحط معيار الثقا    المصري ، وتضائل شأن العلوم واآل     

، ولم يبق من الحركة الفكرية الزاهرة التي أظلتها دولة السالطين المصرية سوى آثار              األعالم
  . )4(" دراسة يبدو شعاعها الضئيل من وقت آلخر

                                 
  .498- 496/ 1  عجائب اآلثارالجبرتي ، ) 1(
ـ 1404 الحياة األدبية في مصر ، العصر المملوكي والعثماني       محمد خفاجي ،    ) 2(  م ، مطبعـة     1984/ ه

  .201، القاهرة صزهران، مكتبة الكليات األزهرية 
شـوقي ضـيف ، دار الهـالل ،    :  ، طبعة جديدة ، مراجعة تاريخ آداب اللغة العربيةجرجي زيدان ،    ) 3(

  .3/291مؤسسة المطبوعات الحديثة 
  .203 ص الحياة األدبية في مصر ، العصر المملوكي والعثمانيمحمد خفاجي ، ) 4(
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وبعضهم علل تراجع العلوم والثقافات لشيوع التصوف المختلط بالدروشـة ، واالعتقـاد           
وبهذا ازداد العلـم    : "  والشعوذة بين الناس ،حين قال       الخرافاتياء والصالحين وانتشار    األولب

 .)1(" هواناً في هذا القرن أمام جهلة المتصوفة 
  

وقد شغلت أفكار علم الكالم الناس في هذا العصر ، وألفت في ذلـك الكتـب المختلفـة                  
 أهل السنة ، كما نصر المعتزلة ، بهـاء          للخفاجي ، نصر فيها مذهب    "  رسالة في اإليمان  :"مثل

هـ وألف كتاب الكشكول ، واتخذت الدولة المذهب الحنفـي مـذهباً            )1031(الدين العاملي ت  
 .)2(رسمياً لها 

 
 فكـان   ،وكان للجامع األزهر أثره الكبير في الحركة الثقافية في هذا العصر ومـا قبلـه              

قد كان األزهر بمثابة جامعة عالميـة تـدرس     المعين الطاهر الذي يستقي منه الطالب العلم ، ف        
فيه جميع العلوم كالتفسير والحديث والفقه علـى المـذاهب األربعـة ، والنحـو والبالغـة ،                  

 .)3(والمنطق، والرياضيات وكانت له أوقافٌ طائلة ، وفيه مكتبة ضخمة 
 

ضـيء  وكان بجوار األزهر المعاهد والمساجد في القاهرة واألقاليم ، وكلهـا مشـاعل ت       
طريق النور لطالب المعرفة ، كما أن الكتاتيب كانت منتشرة في جميع القرى والمدن العامة ،                

 .يتعلم فيها األطفال القراءة والكتابة 
 

 العلماء ، فوفد عليها في هـذا العصــر،   ةولقد أراد اهللا لمصر أن تكون كعبة العلم وقبل    
 فقد عاش في العصر العثمـاني علمـاء   ،ثعلماء أجالء ، عوضوا المسلمين ما فقدوه من الترا 

أعالم ممن نبغوا وذاع صيتهم ، واشتهر علمهم وفضلهم ، لما خلفوه ألمتهم من التراث ، يعـد                 
 عبد القادر   – موضوع  الدراسة     -شهاب الدين الخفاجي    : دليالً على مكانة هذا العصر ومنهم       

                                 
 ، دار الحمـامي   إلـى الرابـع عشـر     األولم من القرن    المجددون في اإلسال   عبد المعتال الصعيدي ،      )1(

  .352للطباعة، مكتبة اآلداب ومطبعتها ، ص 
  .36-35 صاألدب المصري في ظل الحكم العثمانيكيالني ، : ينظر  )2(
  .40-39 ، ص  نفسهرجعالم كيالني ، )3(
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 ، يوسـف    )4( ، نجم الدين الغـزي     )3(عاملي ،  بهاء الدين ال     )2( ، عبد الغني النابلسي    )1(البغدادي
هـ والزبيـدي صـاحب   )963( ، وبدر الدين العباسي ، مؤلف معاهد التنصيص ت         )5(البديعي

 .شرح القاموس ، وغيرهم فقد عاش في العصر العثماني علماء أفاضل يصعب حصرهم 
 . وعلى ذلك فمن الخطأ الواضح الحكم على العصر كله بالتخلف والجمود 

                                 
انـة األدب ،عـاش بـين     هو عبد القادر بن عمر ، من أشهر لغويي هذه المدة، وهو صاحب كتاب خز           )1(

، 2/451 ،   خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر      المحبي ،   : هـ لترجمته ينظر    )1030-1093(
  .4/41 األعالم ، الزركلي ، 1/333 القاموس اإلسالميعطية اهللا ، 

حقيقية ال:  هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني، أديب وشاعر ومتصوف ورحالة ، من أشهر مؤلفاته )2(
عبد الحـي  : هـ لترجمته ينظر )1143-1050(والمجاز في رحلة الشام ومصر والحجاز ، عاش بين    

ـ 1402) 2( طإحسان عباس ،  :  ، اعتناء  فهرس الفهارس واألثبات  الكتاني ،    م دار الغـرب  1982/هـ
 .5/160 القاموس االسالمي ، عطية اهللا ، 1/232 عجائب اآلثار ، الجبرتي ، 2/756سالمي اإل

 هو محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي، من األعالم المفكرين في العصر العثماني عـاش             )3(
:  ، تحقيـق     الكشـكول مقدمة كتابه   : الكشكول ، لترجمته ينظر     : هـ أشهر كتبه    )1031-953(بيـن  

ـ خال، المحبي ، ) س-م ( صاألولالطاهر أحمد الزاوي، مطبعة دار إحياء الكتب ، الجزء         األثـر ةص
  . 6/102 األعالم ، الزركلي ، 455 – 3/440

 هو محمد بن محمود بن أحمد بن عبداهللا ، أبو السعود ،  نجم الدين العامري الغزي ، باحـث وأديـب                       )4(
المحبي، : لترجمته ينظر . الكواكب السائرة   : هـ من أشهر مؤلفاته     )1061-977(ومؤرخ ، عاش بين     

) 1(سيد كسروي حسن ط   :  ، تحقيق    ديوان اإلسالم س الدين الغزي ،      ، شم  200-4/189 خالصة األثر 
  . 7/63 األعالم ، الزركلي ، 3/395م ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1990/هـ1411

هـ صاحب الصبح المنبي عن حيثية المتنبي )1073( هو يوسف المعروف بالبديعي الدمشقي األديب ، ت)5(
 ، الطبـاخ ،  511- 4/510 خالصة األثرالمحبي ، : لترجمته ينظر . م وهبة األيام فيما يتعلق بأبي تما   

  . 3/302 تاريخ آداب اللغة العربية ، زيدان، 6/315 إعالم النبالء
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 سيرة شهاب الدين الخفاجي: األول الفصل
  

 .نسبه ومولدهاسمه و -

 . وأسرتهنشأته -

 .عقيدته وفكره -

 .رحالته -

 .ثقافته -

 شيوخه وتالميذه -

 .صفاته وأخالقه -

 .مكانته العلمية ورأي النقاد فيه -

 .الخفاجي الشاعر -

 .صالته -

 .آثاره -

 .وفاته -
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 :نسبه ومولدهاسمه و
 

 المصـري الحنفـي،     )1( بن عمر الخفاجي   أجمعت الروايات على أن اسمه أحمد بن محمد       
ولد شهاب الدين الخفـاجي فـي    . )2(، المكنى بأبي العباسقاضي القضاة، الملّقب بشهاب الدين   

ـ           بمصر، ويكاد  )3(رياقوسخانقاة سِ  ـ  ـ المؤرخـون يجمعـون علـى تـاريخ مول و ـده وه
  .م1596/ـه977عام

                                 
عبد الفتاح محمد الحلـو  :  تحقيق ،نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة، 1/331، خالصة األثر المحبي،  ) (1

تراجم ، البوريني،   4/395م  1968/هـ1387ى البابي الحلبي ،     ، دار إحياء الكتب العربية ، عيس      )1(ط
م، مطبوعات المجمع العلمي العربـي،      1959صالح الدين المنجد ،     : ، تحقيق األعيان من أنباء الزمان   

ابـن  . 2/1057م دار الفكـر     1982/هـ1402،  كشف الظنون حاجي خليفة ،    . 138-1/137دمشق  
أبو الحسنات  . 420ع علي بن علي الدوحة، قطر، ص      هـ مطاب 1382) 2(، ط سالفة العصر معصوم ،   
هــ،  1324) 1( الدين النعسـاني، ط رمحمد بد:  ، صححهالفوائد البهية في تراجم الحنفية    اللكنوي ،   

إيضـاح  ، إسماعيل باشـا البغـدادي،       2/228 ديوان اإلسالم ، الغزي،   242مطبعة السعادة، مصر ص   
ـ  الذيل على كشف الظنون   في  المكنون   ـ 1402ر ، دار الفك ، 571، 550، 488، 1/397م، 1982/هـ

، 1/377 فهرس الفهارس واألثبـات   ، الكتاني،   1/160 هدية العارفين ، إسماعيل باشا البغدادي،     605
) 1(عبـد الحفـيظ فرغلـي علـي القرنـي، ط          : ، شـرح  درة الغـواص  القاسم بن علي الحريـري،      

دورد فنـديك،   إ،  22-18قاهرة ص م، دار الجيل، بيروت، مكتبة التراث اإلسالمي، ال       1996/هـ1417
) الهـالل (محمـد علـي البـبالوي، مطبعـة التـأليف      : ، تصـحيح اكتفاء القنوع بما هـو مطبـوع   

محمد فهمي : ، إشرافدب العربي في العصر العثمانيتاريخ األبروكلمان، . 115م ص 1896/هـ1313
، الهيئة المصرية العامة للكتاب حجازي، عمر صابر عبد الجليل، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

8/55. 
Brock , Ges   2/368 
Brock , Sup   2/396 

 ، مكتبة المثنى ، بيروت دار إحياء التراث معجم المؤلفين ، كحالة ، 2/228 ديوان االسالم الغزي ، )2(
    .2/138العربي 

م، مطبعة السـعادة    1906/ـه1324،  )1(محمد أمين الخانجي، ط   : ، لياقوت، تصحيح  معجم البلدان  في   )3(
 .5/80بمصر، 

 .هي بليدة في نواحي القاهرة بمصر: قال ياقوت
 لِـ جمال الدين بن تغري بردي األتابكي، المؤسسة         النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     وجاء في   

مة فـي  هي من القرى القدي:" 9/79المصرية العامة للتأليف والترجمة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،   
== اقعة على الشـاطئ الشـرقي لترعـة         مصر، وهي اآلن مركز اشبين القناطر بمديرية القليوبية، و        
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 يجعلونـه عـام     )3(وان اإلسالم ومحقق كتاب دي   )2( وكحالة )1(إال أن المعاصرين ككرنكوف   
 إنه أناف علـى     " :والراجح ما تقدم فجمهور مترجميه عليه ولقول المحبي       . م1571/هـ979

 .)4("التسعين
أما أصل الخفاجي ففيه خالف، حيث نسبه أكثرهم إلى قبيلة خفاجة العربية، وبعضهم جعل              

ي نسبة إلى أبيـه خفـاجي وال    والخفاج":هذه النسبة إلى أبيه، ولم يعرف معناها كالمحبي، قال     
 .)5("أدري معناه

وخفاجة هذه قبيلة عربية ، وأكثر األقوال تداوالً بين المؤرخين، أن خفاجة بطن من بطون               
 .)6(بني عقيل بن كعٍب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةَ من العدنانية

ر، ويظهر أن هذه     أي ِكبر وفَخْ   )7()خُفاج(وخفاجة على وزن فَعالة، وهو مشتق من قولهم         
القبيلة كانت ذات شأن بين قبائل العرب فقد ذكرها زامباور في تصنيفه لألسرات الحاكمة فـي             

 .)1(التاريخ اإلسالمي
                                                                                             

صفي الدين ) سرياقوس) (بفتح السين(وضبطها  ".كم منها18سماعيلية في شمال القاهرة وعلى بعد اإل==
ـ     : ، تحقيـق  مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع     البغدادي في    ، )1(اوي، ط علـي محمـد البج

 .2/712م، دار المعرفة، بيروت، 1954/هـ1373
 .8/396، مقال كرنكوفدائرة المعارف اإلسالمية، ) 1(
 .2/138، معجم المؤلفين -كحالة) 2(
 .2/228 حاشية المحقق، -ديوان اإلسالمالغَزي، ) 3(
 .1/343، خالصة األثر -المحبي) 4(

 .1/343، المصدر نفسه -المحبي) 5(

م، دار المعارف،   1919،  )5(عبد السالم هارون، ط   : ، تحقيق جمهرة أنساب العرب   -ن حزم األندلسي  اب) 6(
 .469القاهرة، ص

 .5/155م، 1980/هـ1400، )2(محمد أمين دمج، ط: ، الناشراألنساب -السمعاني. 1: وينظر
 .1/455 دار صادر، بيروت، ،اللباب في تهذيب األنساب -إبن األثير الجزري. 2
إبـراهيم  : ، تحقيـق قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمـان     -و العباس القلقشندي  أب. 3

 .122م، دار الكتاب المصري، القاهرة، ص1982/هـ1402، )2(األبياري، ط
، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتـب، وزارة الثقافـة           نهاية األرب  -شهاب الدين النويري  . 4

 .2/340مطابع كوستاتسوماس، القاهرة، واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية، 
م، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،      1982/هـ1402،  )3( ط ،معجم قبائل العرب  عمر رضا كحالة،    . 5       
1/350. 

، )1(، طمعجـم أسـماء العـرب موسـوعة السـلطان قـابوس ألسـماء العـرب             -محمد بن الزبير  ) 7(
 .1/525 مسقط، - سلطنة عمانم، مكتبة لبنان، بيروت، المطابع العالمية،1991/هـ1411
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 أن منهم طائفة ببالد البحيرة من الديار المصرية ولعلَّ الخفـاجي مـن              )2(وذكر القلقشندي 
 .هذه الطائفة التي ذكرها القلقشندي

 :)3(اجي قولـه مفتخراً بنسـبه للعربوقد ورد عن الخف
ــإنّي ِمــ  ــنف الع ــِب اَألر  مينركْ

 

ــِر  ــدوفــي آخ ــِره ال ض ــاع  مر الكَ
 

 ]المتقارب[

                                                                                             
 .1/210، معجم األنساب واألسرات الحاكمة -زامباور: ينظر) 1(
 .123، صقالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان -القلقشندي) 2(

 .1/4، ريحانة األلبا -الخفاجي) 3(
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 الجدود من   )1(جاجة، وأشتف منه ما أسأرته     الز ر على سِ  منُرتشف من طبعي ما ي    أ و ":وقال
 .)2("ذؤابة خفاجة

 بسق من جرثومة العربيـة، وغصـن         إني فَرع  ":الًوجاء في مقدمة ديوانه على لسانه قائ      
        ة، من فتية ارتدوا أردية المسما من شجرتها العليـراة      ءد، وحلّوا بطحا  جها في بطن ِتهامة وس

 .)3("نجد
 )4(:ومدحه أحد معاصريه قائالً

ـ ح م اه إلـى خفاجـةَ    مفَرع نَ   )5(دِت
 

 والفَرع ـ نْ ي ـ ئ ع ِب  غـِرسِ  الم  طيـب  هنْ
 

 ]لالكام[
 ." خفاجة)7( فَرع تهدل من ذؤابة":)6(وقال ابن معصوم

والخَفاجي بفتح الخاء والفاء المخففة، وذكر الكتاني أن بعض المؤرخين ضـبطه بكسـر               
 ." وهو خالف المعروف المسموع":)8(الخاء، وعلق عليه قائالً

                                 
، دار الفكـر    لسان العرب  -ابن منظور : ينظر. أبقى: بقية الشيء وجمعه آسار، وأسأر منه شيئاً      : السؤر) 1(

 .4/339) سأر(م، دار صادر، بيروت، مادة 1994/هـ1414، )3(للطباعة والنشر، ط

 .1/4، ريحانة األلبا -الخفاجي) 2(
،  نسخة مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية في الديوانشهاب الدين الخفاجي، ) 3(

 .أ /1 شعر تيمور 393مصر تحت رقم 

 والمادح هو درويش الطالوي محمد بن أحمد، أبو المعالي، من الشعراء            1/58،  ريحانة األلبا  -الخفاجي) 4(
هـ لـه كتاب سانحات دمى القصر، ربطته بالخفـاجي         )1014-950(المعاصرين للخفاجي عاش بين     

، ديوان اإلسالم -الغَزي: عالقة مودة وصداقة، وجعله الخفاجي واحداً من رجال ريحانته، لترجمته ينظر
معـالم األدب   -فـروخ . 2/201،  تراجم األعيان  -البوريني. 2/149،  خالصة األثر  -المحبي. 3/230

 .2/249، العربي
 .3/139) حتد( مادة لسان العرب: ينظر. األصل والطبع: المحتد) 5(

 .427، صسالفة العصر -ابن معصوم) 6(

: ينظر. استعير للعز والشرف، وهو في ذؤابة قومه أي أعالهمأعاله، ثم : الناصية، وذؤابة الجبل: الذؤابة) 7(
 .380-1/379) ذأب( مادة لسان العرب

 .1/377، فهرس الفهارس واَألثبات -الكتاني) 8(
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 سرتهأ ونشأته
 

شأته وشيوخه ورحالتـه،    ترجم الخفاجي لنفسه في الريحانة، وذكر فيها بعض جوانب ن         
ولكنه أوجز ولم يتطرق إلى عائلته الخاصة بشكل مباشر أو مفصل، ومـن تـرجم لـه مـن                   

 فنحن ال نعلم شيئاً عن زواجه أو أبنائـه أو           ،المؤرخين لم يشر إشارة واحدة إلى أسرته كذلك       
ال نعلـم   ، فحتى العباس هذا     )1(أخوته، عدا ما ذكره بعض المؤرخين من أنه يكنى بأبي العباس          

 . بهاتكنّىإن كان ولده حقيقة، أم كنية 
 حتـى ولـدي      فلذا نفرت من ظلّي وقاطعـتُ      ":وإشارة أخرى في كتابه الريحانه في قوله      

 .)2("وأهلي
 فقد كنـت    ":)3(ف والده في سعة من العيش، وقال في ذلك        نَنشأ شهاب الدين الخفاجي في كَ     

 في ِحجر والـدي ممتَّعـاً بـذخائر طريفـي           ،اًبعد سن التميز، في مغرٍس طيب النبات عزيز       
              والدي غني ى بغذاء علمي الظاهر والباطن، في النَّعيم المقيم بأرفع المساكن ومقاموتالدي، مرب

 ."عن المدح
 وكان مـن العلمـاء األعـالم فـي          )4(هـ)1019(ووالده هو محمد بن عمر الخفاجي ت      

العلماء ومن أهمهم ولده الشهاب وخالُه       وانتفع به جماعة من كبار       ،عصره، صاحب علم وأدب   
 :)5(الشنواني، ورثاه بعض تالميذه قائالً

          لَـهتـاً قَبيجـدي النَّـوح مي لو كان 
ـــا  ــكوِنِه حركْتَنَ ــاً ِبس ــا واعظ  ي

  

   وقــرون ــرصنَفْعــاً لَنَاحــت َأع 
  ــين ــِد قَم ــالوعِظ المفي ــتَ ب  )6(وَألنْ

 

 ]الكامل[
                                 

 .2/138، معجم المؤلفين -كحالة) 1(

 .2/326 ريحانة األلبا -الخفاجي) 2(
 .2/327، المصدر نفسهالخفاجي، ) 3(

 .237، صالحياة األدبية في مصر -محمد الخفاجي. 4/76 ،خالصة األثر -المحبي) 4(

 والراثي هو تلميذه محمد بن ياسين المنوفي الشافعي، شـاعر معاصـر        2/10،  ريحانة األلبا  -الخفاجي) 5(
: هـ لترجمته ينظـر )1042(للخفاجي وصديق له، ولد بمصر ونشأ فيها اشتغل بالقضاء ثم تركه توفي          

، معالم األدب العربي   -فروخ. 270-4/266،  خالصة األثر  -المحبي. 2/10،  ريحانة األلبا  -الخفاجي
2/473. 

 .13/347) قمن(، مادة لسان العرب -ابن منظور: بمعنى حري، ينظر: قمين) 6(
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ن مبكر يختلف إلى المدارس والشيوخ ممن استطاع أن يصـل           وأخذ الخفاجي وهو في س    
 .إليهم في مصر

 
 في نفسه القدرة على ذلـك، وفـي ذلـك           أِنسكما أحب السفر وعزم على الترحال حين        

أقسمت ببيت  ...  لما هزتني أريحية الشباب إلى اقتعاد سنام األرض غارب االغتراب          ":)1(يقول
 ." يخفق منها قلب الخافقين)2(ةربن غربة قارظيألغت... سالت ببطحائه أعناق المطايا

 
 وكنتُ لما ذَبل بالنَّوى عيشي النَِّضر، ولَيتُ سـياحة اآلفـاق،            ":)3(وفي موضع آخر يقول   

ر، تهادتني التنائف، وقذفتني األماني في لهوات المخـاوف، كـأنّي قـذاةٌ           ضفصرتُ خليفة الخِ  
 العب أو سهم محارب، طوراً أشقّق قلـب الشـرق   بأجفان الدهر أو سفاةٌ بوجه النهر، أو كرة 

 ."كأني أفتش على الفجر، وتارة أمزق كيس الغرب كأنّي أريد أن ُأخرج منه دينار البدر
 

 رغم ما كانت عليه من سـعة فـي العـيش            ،يضاف إلى ذلك أن حياة الخفاجي لم تستقر       
ام الرجاء ممن هـم حواليـه       والنعيم المقيم، حيث نالحظ في كثير من كتاباته غصة األلم وانعد          

  القـاهرةُ   لما كانت مصـر    ":)4(ويبدو أنه القى جفوةً وصدوداً من أهله وناسه، وفي ذلك يقول          
شّي الذي منه درجت      ربوعشـت ،ها بالفضالء عامرة، وهي عإال أنهـا  ...  ووكري الذي به ري

من مضيق لمضـيق،    وأذاقتني األذى وجرعتني الدم في المشيمة، وأخرجتني        ... أبدت العقوق 
فقلـت  ... وعادتني نفسي، فما ظنك بأهلي    ... يلّ من ظِ  فنفرتُ... وشدت في المهد قيدي الوثيق    

 ."أهل بأهل ودار بدار
 
 
 

                                 
 .2/371، ريحانة األلبا -الخفاجي) 1(
 ابن عنزة، خرجا    إشارة إلى القارظان وهما رجالن أحدهما من عنزة واآلخر من عامر بن تميم بن يقْدم              ) 2(

 -ابن منظور: ينظر. وهو نبات يدبغ به فلم يرجعا، فضرب بهما المثل في انقطاع الغيبة     : ينتحيان القرظ 
 .455-4/454) قرظ( مادة لسان العرب،

 .8-1/7، ريحانة األلبا -الخفاجي) 3(
 .6-1/5، المصدر نفسه -الخفاجي)4(
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 :)1(وفي موضع آخر يقول
 
  كلُّهــماس النَّــاهفَــا جلمــ
 ذٍل نَــفــٍذنْقُ ِلهــاد الِمكرتَــ

 

ــ  ــار الِقَلزنَ ــف الَ وحــف الو 2(باص( 

ــال ي ــي الهفُِرعـ ــاجـ  )3(اء واليلبـ
 

 ]الكامل[
 

وهكذا انطلق الشهاب الخفاجي يجوب أصقاع الدنيا، رفيقه الرجاء، وقائده العزم، وشعاره            
 .)4("من كان من تراب فالناس كلهم أقاربه"

                                 
 )الحاشية(ب / 21، الديوان -الخفاجي) 1(

)2(الو بالوجع وشدة التعب ، قال تعالى : ص: "}اِصبو ذَابع ملَها وورحلسان العربأي دائم ثابت ، } د 
 .1/797) وصب(مادة 

  .1/806) يلب( ، مادة لسان العربالدروع اليمانية ، : اليلب ) 3(
 .2/6، ريحانة األلبا -الخفاجي) 4(
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 عقيدته وفكره
 

 على مذهب أهل السنة والجماعة     كان الخفاجي ،      فقد درس المـذهبين الشـافعي   والحنفـي  
 .)1( مذهباً لهتخذ األخيروا

 عـن ابـن     )2(وكان وسطاً ينكر التشيع واالعتزال والغلو في الدين، ومن ذلك مـا قالـه             
 يجلّه ويسعى إليه ويستفيد منه، إال أنه كان له هنَاتٌ في حب بنـي               )4( وكان المبرد  ": )3(المعتز

 ."هاشم، والغلو في تقديمهم على غيرهم
وكونـه مخلوقـاً أو     ) 5(لمعتزلة والرد عليهم، تأليفه رسالة في اإليمان      ومن آيات محاربته ل   

 .غير مخلوق، والخالف في ذلك، انتصر فيهل لمذهب أهل السنة والجماعة
ويؤكد آراءه السابقة اعتباره عباس شاه سلطان الدولة الصفوية الشيعية زنديقاً ملحداً، وقد             

 وكان  ": )6(هـ حيث يقول  )1031(الدين العاملي ت  جاء رأيه هذا في معرض حديثه عن بهاء         
إال أنه لم يكن على مذهبه في زندقتـه وإلحـاده           ...رئيس العلماء عند عباس شاه سلطان العجم      

 ."النتشار صيته في سداد دينه ورشاده
 .)7(كما هاجم الخفاجي كّل شعر تفوح منه رائحة الكفر أو الزندقة

                                 
 .1/160 هدية العارفين-بغداديال. 1/331 خالصة األثر-المحبي: ينظر ) 1(
 .2/477 ريحانة األلبا-الخفاجي) 2(
هو عبد اهللا بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم العباسي، أديب وشاعر وناقد مصنف، ولي الخالفة بعد                 ) 3(

تاريخ بغداد أو مدينة  -الحافظ أبو بكر البغدادي: لترجمته ينظر). هـ296(عزل المقتدر يوماً واحداً، ت
وفيـات   -ابن خلكان . 10/95 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان       ،463الم منذ تأسيسها حتى سنة      الس

 .2/377 تاريخ األدب العربي -فروخ. 3/76 األعيان

هو أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد، إمام في اللغة والنحو، من مؤلفاته المقتضب والكامل في ) 4(
، )3(، طمعجـم األدبـاء   ياقوت الحمـوي،    : لترجمته ينظر ). هـ286-210(اللغة واألدب، عاش بين     

إنباه الرواة على -جمال الدين القفطي. 19/111م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1980/هـ1400
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة              : ، تحقيق أنباه النحاة 
 .2/354 تاريخ األدب العربي-فروخ. 3/241م 1986/هـ1406، )1(بيروت، ط

 .35، صاألدب المصري في ظل الحكم العثماني-كيالني) 5(
 .1/208، ريحانة األلبا-الخفاجي) 6(
 .293، 292، 2/90، 10-1/9،  المصدر نفسهالخفاجي، : ينظر) 7(
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 يؤيده ويدافع عنه وعن رجاله الصـادقين أمثـال إبـن     مياالً إلى التصوف  وكان الخفاجي
 . ويعدهم من أولياء اهللا)4( ويوافق آراءهم)3(ويترضى عليهم)2( وابن عربي)1(الفارض

ياء وعلماء السلف وذكرهم    األول وأدخل بعضهم في هذا من سب بعض         ":)5(ومن ذلك قوله  
ض السفهاء يسبون العارف باهللا، سيدي      بالسوء وافترى عليهم ما لم يقولوه، كما شاهدناه من بع         

محيي الدين بن عربي وسيدي عمر بن الفارض ونحوهما من أولياء اهللا تعالى، حتى صـنّف                
بعضهم التصانيف في الرد عليهم ومقامهم أعلى من ذلك، واالشتغال بمثل هذا تضييع للزمـان               

 ."خاتمةوتسويد لوجوه األوراق، ويخشى على المتصدي لذلك من سوء ال
 .فالخفاجي محب للتصوف دون شطحات وغلو فيه أو خروج عن أوامر الدين ونواهيه

                                 
 صوفي مشهور، عاش في مصر هو عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد المعروف بابن الفارض، شاعر) 1(

عبد الحفيظ أسعد عطيـة،     : ، تصحيح البداية والنهاية -ابن كثير : لترجمته ينظر . هـ)632-577(بين  
 .3/500 وفيات األعيان-ابن خلكان. 13/143هــ دار الفكر العربي 1358) 5(ط

ية ببيـروت، لبنـان،     محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلم     : ، تحقيق العبر في خبر من غبر    -الحافظ الذهبي 
 .3/434 ديوان اإلسالم-الغزي. 3/312

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الطائي المعروف بابن عربي، فقيه مفسر متصوف وأديب شاعر    ) 2(
 .هـ)638-560(ُأنكرت عليه بعض آرائه، من أشهر كتبه الفتوحات المكية، عاش بين 

ـ 1930،  )2(، ط الميـزان لسـان   ابن حجر العسقالني،    : لترجمته ينظر  م، مؤسسـة األعلمـي     1971/هـ
وفيـات  -ابن خلكـان  . 6/339 النجوم الزاهرة -ابن تغري بردي  . 5/311للمطبوعات، بيروت، لبنان    

 .3/356 ديوان اإلسالم-الغزي. 3/233 العبر في خبر من غبر-الحافظ الذهبي. 4/296 األعيان
 .1/457، ريحانة األلبا-الخفاجي: ينظر) 3(

 .2/311المصدر نفسهالخفاجي، : رينظ) 4(
، وبهامشه شرح الشفا لعلي القاري، نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض-شهاب الدين الخفاجي) 5(

 .3/177هـ، المطبعة األزهرية المصرية 1327) 1(دار الكتاب العربي ببيروت، لبنان، ط
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 رحالته

 رحلته من مصر إلى الحجاز: أوالً
 وكان بصحبة والده، وقد     ،كانت الحجاز أول أرض تطؤها قدم الخفاجي في سياحته لآلفاق         

      ى فيها الخفاجي العلم على يد      ، حيث مكثا مدة هناك تلقّ     )1(رحال إلى الشريف حسن بن أبي نُمي
 .نخبة من العلماء

وال نعلم على وجه الدقة متى كانت هذه الرحلة التي كانت في مقتبل عمره، بيد أن القرائن                 
 .هـ تقريباً)993-990(تشير إلى أن ذلك كان بين سنتي 

كنت قبـل أن تعـرى أفـراس الصـبا     ": عن الشريف حسن بن أبي نُمي   )2(يؤيد ذلك قوله  
رأيته وقد ابيض عنبر    ...يتفرق شمل األيام أيدي سبا، لما ارتحلت مع والدي إلى ذلك الممجد           و

 ."، وثقَب الشيب ِمغْفَر هامته، وقد عال هام الستين، وترقّى شرف السبعين)3(ِلمته
بلغ ) هـ992(عرفنا أنه في سنة     ) هـ932(وإذا علمنا أن مولد الشريف حسن كان سنة         

 .التي رآه الخفاجي فيهاتلك السن 
رأيته وقـد   ":مفتي الحرمين الشريفين  )5( عن علي بن جار اهللا بن ظهيرة       )4(ويؤيد ذلك قوله  

 ."طعن في السن وليس له غير العصا قنا، وقد رقي شرف السبعين وهي سلّم الفنا

                                 
:  وفيهما2/32 ألنساب واألسرات الحاكمةمعجم ا وزامباور  2/2 خالصة األثر ورد نسبه في المحبي في      ) 1(

) 1010-932(اسمه الشريف حسن بن أبي نُمي بن بركات أحد أمراء مكة من بني الحسن عاش بـين         
 .هـ)992(هـ واشتغل باإلمارة سنة )962(شارك في الحكم في حياة والده منذ سنة 

 .1/391 ريحانة األلبا-الخفاجي) 2(
 مـادة  لسان العربابن منظور ، .رأس إذا كان فوق الوفرة وجاوز شحمة األذن شعر ال : اللِّمة بكسر الالم  )3(

  .12/551) لمم(

 .1/440 ريحانة األلبا-الخفاجي) 4(

 . من البحث35 صانظرأحد شيوخ الخفاجي، ) 5(
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  وعليه فإن الخفاجي   )1(هـ وقد جاوز التسعين   )1010(وقد ذكر أن ابن ظهيرة توفي سنة        
 . التقاه قبل ذلك بعشرين سنة

هـ تقريباً أي بين    )993-990(نستنتج مما تقدم أن الخفاجي رحل إلى الحجاز بين سنتي           
 .الثالثِة عشرةَ والسادسِة عشْرة من عمره

 ولكن الثابت أنه كان في الحجاز       ،وال نعلم بالتحديد المدة التي قضاها الخفاجي في الحجاز        
 توليـة أبـي     )4( كما أنه كتب منشور    )3(نازة مسعود بن الحسن    ج )2(هـ فقد شهد  )1003(سنة  
 . نائباً عن أبيه الشريف حسن)5(طالب
 
 

 هـ تقريباً)1053-1005(بين ) تركيا(رحالته إلى بالد الروم : ثانياً
ارتحل الخفاجي إلى القسطنطينية لطلب العلم والمعيشة، وتشرف بمن فيها مـن الفضـالء           

 وكان يرجو أن تكون هـذه دار اإلقامـة          )7(، وكان ذلك في شبابه    )6(والمصنّفين وتخرج عليهم  

                                 
 .3/151 خالصة األثر-المحبي: ينظر ) 1(
 .1/396 ريحانة األلبا-الخفاجي) 2(
ناب عن والده بعد أخيه الشريف حسين وكانت وفاته سـنة  . بن أبي نُميهو الشريف مسعود بن الحسن    ) 3(

 :هـ بقوله)1040(هـ بمكة وقد توفي شاباً، وأرخ وفاته معين الدين البكاء ت)1003(
ــدى   ــاتَ المفَــ ــين مــ ــا عــ  يــ
ــدى  ــذْ تَبــــ ــب مــــ  وكَوكَــــ

 

ــد ذاب   ــب قَــ ــعود والقَلْــ  مســ
  اولْــــتُ تَأريخَــــه غَــــابح 

 
 ]المجتث[

 .4/362 خالصة األثر-المحبي: ينظر). 1003(تساوي ) غاب(و
 .405-1/398، ريحانة األلبا-الخفاجي: ينظر) 4(
هو أبو طالب بن حسن بن أبي نمي، آلت إليه إمارة مكة بعد أخيه الشريف مسعود نيابة عن أبيه عاش                    ) 5(

. 1/131 صة األثرخال-المحبي. 1/397 ريحانة األلبا-الخفاجي: لترجمته ينظر. هـ)1012-965(بين 
 .2/33 معجم األنساب واألسرات الحاكمة-زامباور

 .2/329، ريحانة األلبا-الخفاجي) 6(
 .2/277، المصدر نفسهالخفاجي، ) 7(
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فظفرت وهللا الحمد بمـا  ": )1(ى إلى الروم ناجحة مثمرة حين قال      األولوالسالمة، واعتبر رحلته    
 ."حمدتُ به عقبى السرى، وربحت فيما أنفقت من رأس مال العمر أنفس مشترى

نه رحـل إلـى   إ رحل فيها إلى الروم، فقد قيل        ولكننا ال نعلم على وجه التحديد السنة التي       
 والحبـر   )2( محمد بـن حسـن جـان       شيخيههـ وهي سنة وفاة     )1008(تلك الديار قبل سنة     

يضاف إلى ذلك حديثه عن شاعر الـروم        . )4( اللذين أخذ عنهما إبان رحلته إلى الروم       )3(داوود
ر، ونفضت عن وجه الهمـة قتيـر        وكنت لما ألقيت بسدة الملك عصا التَّسيا      ": )5(الشهير بباقي 

 .)7(" شعره المسود لجينا)6(األسفار، رأيته وقد أحالت الليالي بنفسجه ياسمينا وبدلت سبج
هـ وهو تاريخ وفاة خاله الشـنواني الـذي         )1019(وكان وصوله إلى القسطنطينية سنة      

 . للخفاجي وهو هناك)8(وصل نعيه
هــ  )1053( العساكر بمصر حوالي سنة )9( قضاءوخرج منها ولم يعد إليها إال بعد تولّيه 

 .تقريباً
 

                                 
 .2/248، ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 . من البحث39 صانظرأحد شيوخ الخفاجي، ) 2(
 . من البحث34 صانظرأحد شيوخ الخفاجي، ) 3(

 .330-2/329، ريحانة األلبا، الخفاجي) 4(

هو عبد الباقي شاعر الروم، لقبه الخفاجي بالمتنبي، وصل درجة عالية عند السلطان سليمان حتى عينه                ) 5(
ـ )1008(مدرساً ثم اشتغل بالقضاء في مكة ودار السلطنة حتى تولى قضاء العسكر، ت       لترجمتـه  . هـ

 .2/287 ة األثرخالص-المحبي. 2/270 ريحانة األلبا-الخفاجي: ينظر

)6 (  جبخرز أسود، وهي كلمة دخيلة معربة وأصلها        : الس)سـبج ( مـادة    ابن منظور ، لسان العرب    ).سبه (
2/294. 

 .2/272 ريحانة األلباالخفاجي، ) 7(

 .1/306، المصدر نفسه -الخفاجي: ينظر) 8(

 .423، صسالفة العصر-ابن معصوم) 9(
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 رحالته إلى الشام: ثالثاً
اتخذ الخفاجي الشام محطة له يفرغ فيها كّل ما تحمله نفسه من ضيق وهم وغم، فهو كمـا          

والشام هي البلد الوحيدة التـي لـم        . )1("زمان مسراته أقصر من عمر الكرام     "يحدثنا عن نفسه    
بسوء أو ذم ألهلها أو سكانها بوجه خاص، ولم يذكر أنه ناله سوء وهو فيها،               يذكرها الخفاجي   
... فقالت لـي أهـالً وسـهالً      ... شامة وجه البلدان، وجنّة اهللا في أرضه      ":)2(بل هي كما يقول   

 ."وتلقتني بصدر رحيب فبتُّ فيها بين تكريم وترحيب
 كم مـرة زار الخفـاجي الشـام،     فال نعرف، ولم يأبه بها،لم يلتفت الخفاجي إلى التواريخ  

 في طريق عودة األخير إلى الروم مـن         ، رحلة الخفاجي إلى الشام    )3(فحين نرى المحبي يجعل   
نجد الخفاجي نفسه يذكر الشام أكثر من مرة في رحالته ما بـين             -وكذا معظم مترجميه  -مصر

 .-عدا عن ذكره مدينة حلب-)4(الروم ومصر
م أكثر من مرة، ومن المؤكد أنه كان فيها قبـل سـنة          والراجح أن الخفاجي رحل إلى الشا     

 . الذي أخذ عنه إبان رحلته إلى الشام)5(هـ وهي سنة وفاة أستاذه العناياتي)1014(
، أن الخفاجي كان في الشام سنة       )6(وذكر المحبي في ترجمته لمحمد بن كمال الدين النقيب        

ـ  ولما ورد لدمشق سنة اثنتين وخمسين ":)7(هـ، قال )1052( وألـف المى الشـهاب أحمـد   لّو
 ."...الخفاجي

 

                                 
 .1/9 ريحانة األلبا-الخفاجي) 1(
 .1/220المصدر نفسه الخفاجي، )2(
 .1/333 خالصة األثر) 3(
 .1/217، 1/231، ريحانة األلبا-الخفاجي) 4(

 . من البحث33 صانظرالخفاجي، أحد شيوخ ) 5(

هو محمد بن كمال الدين بن محمد بن حسين بن محمد بن حمزة الحسيني المنتمي الحنفي، عالم محقـق   ) 6(
ائل، رحل إلى الروم والحجاز وتولى نيابة دمشق ثـم تـولى نقابـة    ومحدث فقيه، كثير التبحر في المس   

هـ، )1081(األشراف بعد وفاة والده، أحد أبنائه هو الشاعر المعروف بابن النقيـب الحسينـي المتوفَى 
المحبـي،  : لترجمته ينظر . هـ)1085-1024(حاشية على شرح الخالصة، عاش ما بين        : من مؤلفاته 

 ).232، 231( صتاريخ األدب العربيباشا، . 2/9 حة الريحانةنف. 4/124 خالصة األثر

 .4/126 خالصة األثرالمحبي، ) 7(
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ويصف لنا الخفاجي رحلته من مصر إلى الروم مروراً بالشام بعد أن كان قد عـاد إلـى                  
، ولكن خاب أمله ولم يفلح مسعاه،       )1(مصر، يهزهه إليها الشوق واألمل برؤية أشياخه وأخدانه       

وجود األفاضل واألدباء فيجـدها     إذ لم يجد في مصر ما كان يتوقعه من رفعة شأن العلماء، و            
 وهو يتحدث عنها وقد مر بها مرور الكرام بعـد أن      )2("داراً أمواتها أشراف وأحياؤها أجالف    "

 ِمطيته نحو الشام ملخصـاً      عناقزار مقابرها التي هي المكان الوحيد الذي ضم أفاضلها ثانياً           
 :منها)3(رحلته ببعض األبيات

ــثَّ الم ــاً حـ ــا راكبـ ــِطيـ  ـيـ
 رَأن واقْــــِةجــــز بالقرافَــــ

 الم علـــى الكـــرال الســـوقُـــ
ــم ألْـــ  ــا لـ ــدهم بهـ  قَ بعـ

قامــرتُ م ــذا هجــ ــفلــ  اهــ
ــلْ  ــال تسـ ــررت فـ ــإذا مـ  فـ

ـ  المِفوِقـــ  )4(لِّـــقٍ ي بِجِطــ
 

ــ  ــا يــ ــر تنتحيهـ  ألرض مصـ
ــالم ــي الســ ــاِكمنّــ  نيها لســ

ــرمين الفاِضـــــ  ِم  ليهااألكـــ
ــفيها ــوالَ أو ســــ  إال جهــــ

 صـــطفيهاأضـــاً  أرتُبـــلَوطَ
ــ ــن نَـ ــاَأعمـ ــن قاطنيهـ  ى مـ

إنــرام ــا  الكــ ــر فيهــ   الغُــ
 

 ]مجزوء الكامل[
وقد وقعت على إشارة في ترجمة الخفاجي لنفسه، توضح أنه زار بيـت المقـدس ورأى                

 عجنـت بمـاء   حتى نزلت تربـةً ... فرحلت إلى الواد المقدس طوى"): 5(المسجد األقصى، قال  
محيا بين الصخرة والطور والبيت المتأللـئ فيـه         ومسحت بها المحيا وحييت أكرم      ....الوحي

 ."سبحات النور
ــعطَقَ ــافَنَ ــي مس ــاًِتا ف  ه ِعقاب

 

 ــومــا بععــيِم ســوى النَّ الِعقــاِبد 
 

 ]الوافر[
                                 

 .1/218، ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 .1/219المصدر نفسهالخفاجي، ) 2(

 .1/219المصدر نفسهالخفاجي، ) 3(

: ل هي دمشق نفسـها، وقيـل      ب: اسم لكورة الغوطة كلها، وقيل    :  بكسر الجيم وكسر الالم المشددة    :ِجلِّق) (4
 مراصـد االطـالع   البغـدادي،   . 2/154 معجم البلدان -الحموي: ينظر. موضع بقرية من قرى دمشق    

: ، تحقيقمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضعوذكر أبو عبيد اهللا البكري األندلسي في . 1/342
ربية، مطبعـة لجنـة التـأليف     م، المعهد الخليفي لألبحاث المغ    1945/هـ1364) 1(مصطفى السقا، ط  

 .موضع بالشام معروف): بفتح الجيم وكسر الالم المشددة:(، أن جلِّق1/390والترجمة والنشر، القاهرة 
 .1/220، ريحانة األلباالخفاجي، ) 5(
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ويبدو أن الخفاجي لم يطل المكوث في بيت المقدس عندما انعدم رجاؤه فـي إيجـاد مـا                  
 .)1(" وانثينت للشام شامة وجه البلدانغسلت يد األمل فيه من الرغائب":يرغب ويتمنى، قال

وبالنظر إلى كلمات الخفاجي السابقة يتبين لنا أن المقصود بالطور هو جبل الطـور فـي                
بيت المقدس أما البيت المتأللئ فيه سبحات النور فهو بال شك المسـجد األقصـى المبـارك،                 

لطور والمسجد األقصـى    والتربة التي عجنت بماء الوحي هي تربة بيت المقدس ما بين جبل ا            
 .المبارك وهذا ما لم يلتفت إليه أحد ممن ترجم للخفاجي

 

 رحلته إلى حلب: رابعاً
 )2(ولم أزل أتوكأ علـى البيضـاء      "قضى الخفاجي حياته مرتحالً ال يستقر في مكان واحد          

  إلـى  )6( المهاِمـه  )5( والزرقاء حتى قذفتني لهوات    )4( وُأقيل تحت قباب الخضراء    )3(والصفراء
7(" الشهباءحلب(. 

هـ تقريباً، فالقرائن تشير إلى أنه كان       )1049-1043(كانت رحلته إلى حلب بين عامي       
 الذي التقاه   )8(ويؤكد ذلك قوله عن محمد بن عمر العرضي       . هـ تقريباً )1043(في حلب عام    

 .)9("وقد صحبني وبرد شبابه قشيب، وغصنه في رياض المعالي رطيب": في حلب

                                 
 .1/220 ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 التي لم تُطأ، والبيضاء حبالـة       ملساء ال نبات فيها كأن النبات يسودها وقيل هي األرض         : أرض بيضاء ) 2(

  .7/124) بيض( ، مادة لسان العرب). وأظنه المعنى المقصود(الصائد 

 .4/465) صفر(، مادة لسان العرب. من نبات السهل والرمل ورقها كورق الخس تأكلها اإلبل: الصفراء) 3(
  .4/245) خضر(، مادةلسان العرب. السماء لخضرتها، وهي صفة غلبت غَلَبة األسماء: الخضراء) 4(
  .15/261) لها(، مادة لسان العرب. ما ألْقَيتَ في فم الرحى من الحبوب للطحن: اللُّهوة واللَّهوة) 5(

الفالة بعينها ال مـاء بهـا وال أنـيس، وأرض    : والمهمه. المفازة والبرية القَفْر، وجمعها مهامه   : المهمه) 6(
  .13/524) مهه(، مادة لسان العرب. بعيدة: مهامه

 .1/267 ريحانة األلبا-الخفاجي) 7(
هو محمد بن عمر بن عبد الوهاب العرضي الصغير الحلبي، اشتغل بالقضاء والتدريس، ثم ولي إفتـاء              ) 8(

. 6/289 إعالم النبالء-الطباخ: لترجمته ينظر. هـ)1071(الحنفية في حلب بعد أخيه أبي الوفاء توفي         
 .2/654 معالم األدب العربي-فروخ. 4/89 خالصة األثرالمحبي، 

 .1/274 ريحانة األلباالخفاجي، ) 9(
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هـ وبلغ من العمر نحو ستين سـنة،        )1071(ا أن محمداً المذكور قد توفي سنة        فإذا علمن 
هـ قد بلغ الثانية والعشرين من عمره، وهي مرحلة الشباب التـي         )1043(عرفنا أنه في عام     
 .تحدث عنها الخفاجي
رأيتـه بحلـب يعـاني حرفـة        ":)2( عن صالح الدين الكوراني الحلبي     )1(ويؤيد ذلك قوله  

 ." الدهر أبو العبرهقد قيده الكبر وعاقو... الوراقة
هـ وعليه فإن الخفاجي قد رآه قبل تلك السـنة أو           )1049(وصالح الدين هذا توفي سنة      

 .حولها
وقد التقى الخفاجي بكثير من األدباء والعلماء في رحلته إلى الشام وحلب فمدحوه وأثنـوا               

 : صالح الدين الكوارني)3(عليه ومن ذلك ما قاله
شهاب ـ  الم ـ  ع ـ  دالي قَ أض بـه الشَّـهبا    تْاء  

 

ـ لَطْ أَ دوقَ  ـ  ع   الشُـهبا  ِهكـارِ فْ غُـر أَ   نتْ ِم
 

 افعـــاً نَحر الِســـِثفُـــنْ ي إنملَـــ قَهلَـــ
 

  ــر ــا ض ــاِدن َأهفم ــ عهر ال يغ ض4(اب( 
 

ــاِم ِهمــةٌ ــر والشَّ فــي ِمص ــه ــا مــن لَ ًفَي 
 

ــ   ــروم والعرب ــر ال هبــٌل ي ــاع طوي اوب 
 

ــائقي    ــة ع الكتاب ــد قَي ــن ــم يكُ ــو لَ  ولَ

 

ــا     ــةُ تَــوقيعي الوثَــائقَ والكُتْب  وِثقْل

 

ــاج  جع ــن ــتُ ِم ــرةً )5(لحاولْ ــِرك قَطْ   فِك
 

 كما يشْـرب العصـفُور مـن ماِئـِه عبـا       
 

ــكَفَ ــفَي ــد وقَ أص بحــتُ ع بــاًداً م  كاتب
 

ـ   قَتْوال عِ   ـ  ى أر  لي حتَّ ـ د وال ى اللَّح  اتُّرب
 

   
 ]الطويل [

ونالحظ في األبيات الثالثة األخيرة كيف يوضح الكوارني كبر ِسنِّه الذي ألزمه ثقـل يـده        
 .في الكتابة والتوقيع

                                 
 .1/281، ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
أديب وشاعر مشهور، اشتغل بالوراقة، وكان رئيس الكتاب بمحكمة قاضي حلب، ربطته بالخفاجي عالقة  )2(

: الطباخ. 1/281، ريحانة األلباي، الخفاج: لترجمته ينظر) هـ1049(مودة فامتدح كل منهما اآلخر، ت   
 .2/513، معالم األدب العربيفروخ، . 2/252، خالصة األثر -المحبي. 6/237، إعالم النبالء

 283-1/281 ريحانة األلبا، الخفاجي) 3(
) عضب( مادة لسان العرب. ذليق: ولسان عضب. السيف القاطع): بفتح العين وتسكين الضاد(::العضب )4(

1/609. 
لسـان  . كثير الماء تسمع لصوته عجيجاً    : نهر عجاج   :"رفع صوته بالتلبية ، وقيل      : من عجج   :العجاج   )5(

  .2/319) عجج( ، مادة العرب
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 العودة إلى مصر واالستقرار فيها
 

خرج الخفاجي في مبتدأ حياته من مصر آمالً بحياة أفضل وخرج مكرهاً ضائقاً بها أشـد                
 :الضيق
 هــاِلأهألوطــان يومــاً ِب اتْبــوكــم نَ

  
   بــر ــاة التغ ــز الحي ــَأورثَهم ع   )1(ف

 
 ]الطويل[

 
ولكنه وبعد أن جاب أصقاع الدنيا وخبرها ومرس طباع أهلها، وجرعته مرهـا قبـل أن                

 "، قانعـاً )2(تذيقه طعم حالوتها، وهو ما بين مد وجزر فيها ال تستقر له حال، يعود إليها منفيـاً     
 .)3(" إلى طلب تمائم لي ضيعها الشبابغنيمة باإلياب وعدتُّرضيت من ال

 
ثـر الخـالف    إهـ تقريباً بعد تولّيه قضاء العساكر بمصر، و       )1053(وكان ذلك في سنة     

 إليه الخفاجي سـوء الحكـم،       )5( حين شكا  )4(الذي نشب بينه وبين مفتي الروم يحيى بن زكريا        
 قتل العلماء وإهانتهم، فكان ذلك سـبباً لعزلـه    وغلبه الجهل واجتراء السالطين والوزراء على     

 وما كنت أظن الشَّمس تخفى وأن مثلي ينفـى ويهـان            ":)6(عن منصبه ونفيه إلى مصر، يقول     
 ."ويجفى

                                 
 .2/6، ريحانة األلبا -الخفاجي) 1(
 .1/334، خالصة األثر -، المحبي2/339، المصدر نفسهالخفاجي، : ينظر) 2(

 .2/351 ،المصدر نفسهالخفاجي، ) 3(
هو يحيى بن زكريا بن بيرام، فقيه ناظم، ولد ونشأ بالقسطنطينية، اشتغل بالتدريس ثن تولى القضاء عدة                 ) 4(

مرات في حلب ودمشق ومصر وأدرنة، تولى االفتاء السلطاني زمن مراد الرابع وبقي فيه حتى توفي،                
هـ لترجمتـه   )1053-999(ينلقِّب بشيخ اإلسالم، جمعت فتاويه في كتاب سمي فتاوى يحيى، عاش ب           

 .8/145 األعالم، -، الزركلي4/396، ديوان اإلسالم -، الغَزي4/467، خالصة األثر -المحبي: ينظر

 .2/330، ريحانة األلبا -الخفاجي: ينظر) 5(
 .2/339، المصدر نفسهالخفاجي، )6(
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  وهكذا يعود الخفاجي  إلى مصر    على ما مضى، وهو يصف الحال        آسفٍ  ويستقر فيها غير 
ى المـذكور،   قامة التي أنشأها يعرض فيها بالمولّ     التي وصل إليها بأبيات جاء بها في نهاية الم        

 :)1(قال
 ولـــيس بعـــاٍر أن ُأهـــان وإنَّمـــا

ــي دارٍ  ــر ف ــا وال خي ــاٍن كريمه   مه
 بها األسد ِالض ـ   غَر   اختشـى  ِهام في غاِب

  

 ــد ــى ال ــِرهعل ــال ع والمناصــِب اري والع 
ــاحبِ   ــٍل وص ــن خلي ــاً م ــر عون ــم ي  ول

ــاً قَــ  ــادت ِبِدكالب ــ اعت صــِبالثَّ ِدي  عال
 

 ]الطويل[

                                 
 .2/339، ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
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 ثقافته
 

جمع الخفاجي في ثقافته بين علوم الدين وعلوم الدنيا، واتسمت ثقافته بالعمق والشـمول،              
، )1("  بدر سماء العلم ونير أفق النثر والـنظم         "يشهد بذلك مؤلفاته المتنوعة، فقد كان الخفاجي      

 والرياضـيات والطـب واألدب      اشتمل علمه على الفقه والحديث والتفسير والتاريخ والمنطق       
 .شعره ونثره

وكان انكباب الخفاجي على العلم منذ نعومة أظفاره، حيث كان لوالده وهو أحـد العلمـاء                
 فقد كنت بعد سن التمييز في مغرس طيـب          ":)2(المشهود لهم بالفضل، أثر كبير في ذلك، يقول       

 ."لباطنمربى بغذاء علمي الظاهر وا... ، في حجر والدياًالنبات عزيز
أبـي بكـر   – فلما درجتُ من عشّي قرأت على خالي سيبويه زمانه       ":وبعد والده كان خاله   

 علوم العربية وجثوت بين يديه على الركب، ونافست إخواني فـي            -هـ)1019(الشنواني ت 
 .)3("الجد والطلب

بين ، ودرس كتب المـذه    )4(ثم ترقّى فقرأ المعاني والمنطق وبقية علوم األدب اإلثني عشر         
 من شيوخ عصره وأجازه بعضهم، حيث أظهـر نجابـة           لةوتردد على جم  . الشافعي والحنفي 

وفصاحة مبكرة، وذلك ليس غريباً على متعلّم كالخفاجي الذي قرض الشـعر الجيـد وهـو ال          
 .)5(يتجاوز السابعة عشرة من عمره

لى كتب ومؤلفات   ولم تقتصر ثقافة الخفاجي على ما تلقاه من شيوخه وأساتذته وإنَّما ذهب إ            
فاجتمعت له مكتبة كبيرة مشـهورة      . السلف وانكب عليها انكباب النَّهم وعب من نميرها العذب        

                                 
 .1/331، خالصة األثر -المحبي) 1(
 .2/327، ريحانة األلبا -الخفاجي) 2(
 .2/327، المصدر نفسهالخفاجي، ) 3(

هي علم اللغة وعلم األبنية وعلم االشتقاق وعلم اإلعراب وعلم المعاني وعلم البيان وعلم العروض وعلم         ) 4(
 شفاء الغليل فيما في    -الخفاجي: ينظر. القوافي وإنشاء النثر وقرض الشعر وعلم الكتابة والمحاضرات       

 -م، دار الكتب العلمية، بيروت    1998/هـ1418،  )1(محمد كشاش، ط  : ، تحقيق كالم العرب من الدخيل   
 .8لبنان، مقدمة المحقق، ص

 .2/78، ريحانة األلبا -الخفاجي) 5(
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 أنه وجد فـي مخلّفاتـه       )2(، وذكر بعضهم  )1(جمع فيها من الكتب ما ال يدخل في ديوان حاسب         
 .عشرة آالف مجلد
 هذه المكتبة بعد أسـتاذه      قد تملك ) هـ1093ت  ( أن عبد القادر البغدادي      )3(وذكر المحبي 

 .الخفاجي
 الكتاب والسنة وهذه الثقافـة   ،وثقافة الخفاجي الدينية عميقة وشاملة، مؤسسة على األصلَين       

 .)4(ولي عدة مناصب قضائية في حياتهتأهلته ل
 وخاصة كتابه ريحانـة األلبـا،   ،ويظهر اهتمام الخفاجي باألدب والشعر في معظم مؤلفاته    

 في الكتاب إال ويذكر فيه أبياتاً شعرية، بل ربما استشهد على الموقف الواحد              فهو ال يدع مجاالً   
 شعرية علـى  اًبعد إيراده أبيات   –، فكثيراً ما نقرأ في الكتاب قوله        )5(بعدة أبيات لشعراء مختلفين   

وفي نفس المعنـى    ... وأحسن منه قول فالن   ...  ومثل ذلك ما قاله الشاعر فالن      -موقف معين 
 .وهكذا... ومنه أخذ فالن قوله...  الشاعر الفالنيهوعارض... نما قاله فال

 
 فإنه يدل على سعة اطالع الخفاجي وقوة الحافظة لديه، بل ربمـا          ،وهذا إن دلَّ على شيء    

 الريحانة يعتقـد للوهلـة      ه ما اشتمل عليه علمه الواسع، فالناظر في كتاب        ،جمع في كتاب واحد   
، ولكن من يقرأ الكتاب ويتعمق فيه يجد فيـه أدبـاً وحـديثاً    ى أنه كتاب تراجم وِسير فقط   األول

 .وسيرةً وفقهاً ولغةً ونقداً وبالغةً
 

وللخفاجي اطّالع على الحضارة الفارسية والشعر الفارسي، واإلشارات على ذلك كثيـرة            
، كمـا أن    " شـعر فارسـي    )6(ومثله وقع في  ":كقوله بعد إيراد أبيات شعرية على موقف معين       

 . دليل واضح على ذلك)7(مقامة الساسانيةإنشاءه ال

                                 
 .4/396، نفحة الريحانة -المحبي) 1(
 .244، صالحياة األدبية في مصر -محمد خفاجي) 2(

 .2/452، خالصة األثر) 3(

، )1(محمد عبد المنعم خفاجي، ط: ، تحقيقشفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل -الخفاجي: رينظ) 4(
م، المطبعة المنيرية، مكتبة الحرم الحسيني التجارية الكبرى، مصر، مقدمة المحقـق            1952/هـ1371
 .9ص

 . وغيرها167-2/166، 457-1/347، ريحانة األلبا -الخفاجي: ينظر) 5(
 .2/387، المصدر نفسه -الخفاجي) 6(
 .395-2/388 المصدر نفسهالخفاجي، : ينظر) 7(
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وأخيراً فقد امتدح كثيرون ثقافة الخفاجي، والمكانة العلمية التـي توصـل إليهـا كقـول                
رأس ... صاحب التصانيف السائرة، وأحد أفراد الدنيا المجمع على تفوقه وبراعتـه          ":)1(المحبي

معترفون له بالتفرد فـي التقريـر       وكل من رأيناه أو سمعنا به       ...  المؤلفين ورئيس المصنفين  
 وأشـعاره ومنشـآته مسـلَّمة ال مجـال       ...وتآليفه كثيرة ممتعة  ...  والتحرير وحسن اإلنشاء  

 ."للخدش فيها
أحد الشهب السيارة، المقتحم من بحر الفضل لجه وتياره، أجـرى     "أما ابن معصوم فيجعله     

 وأهدى لمشـام أربـاب األدب مـن    ، وبالشام سيحانه ،من ينبوع الفضل ما أخجل بمصر نيلها      
 .)2("رياض أدبه أطيب ريحانة

                                 
 .332-1/331، خالصة األثر) 1(

 .420، صسالفة العصر) 2(
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 هـيوخـش
 

تلقى الخفاجي علومه على جملة من شيوخ عصره، غرسوا فيه شيئاً مـن شخصـياتهم               
 وبعضهم اآلخر في المدن التـي رحـل إليهـا           ،العلمية، فبعضهم التقاه في مسقط رأسه مصر      

 استقصيت شيوخه من المصادر التي تمكنت مـن         وقد. والشام) تركيا(ومنها مكة وبالد الروم     
 والعلوم التي تلقاها علـيهم، كمـا        ، وحاولت التعرف على عالقة الخفاجي بهم      ،الوصول إليها 

حاولت معرفة مكانته لدى شيوخه ورأيهم فيه، فأساتذته يصعب حصرهم وجلُّهم مـن العلمـاء               
 .في تكوين عالم كبير هو الخفاجياألفذاذ، يضاف إلى ذلك تنوع ثقافتهم مما أسهم بشكل كبير 

 :وهؤالء هــم
 
 .)1( إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي، برهان الدين-1

، وإليها نسب، من أئمة الحـديث       )2(هـ نشأ بقرية العالقمة   )994-903(عاش بين سنتي    
 )4( وقرأ عليه الشـفاء للقاضـي عيـاض        )3(البارزين، أخذ عنه الشهاب الخفاجي إبان الحداثه      

                                 
الخفـاجي،  . 3/87، الكواكب السـائرة  نجم الدين الغزي،    . 8/433،  شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي،    ) 1(

 .2/78، ريحانة األلبا
، مراصـد اإلطـالع  البغـدادي،  : ينظر. ف الشرقي من أرض مصر دون بلبيس      بليدة في الجو  : العالقمة) 2(

2/955. 

 .2/78 ،ريحانة األلباالخفاجي، ) 3(
هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عمرو اليحصبي السبتي المالكي، أندلسي األصل، كان إمام عصره                ) 4(

الشفا بتعريف حقـوق    : ثيرة منها في الحديث، عالم بالنحو واللغة وكالم العرب وأنسابهم، له تصانيف ك          
هـ، من )544(المصطفى، ومشارق األنوار، والمدارك واإلكمال وشرح مسلم للبخاري، توفي بمراكش           

، دار الكتـاب  بغية الملتمس في تاريخ رجال أهـل األنـدلس  الضبي أحمد بن يحيى، : مصادر ترجمته 
اإلحاطة في لسان الدين بن الخطيب، . 1269، رقم الترجمة 437م، المكتبة األندلسية، ص1967العربي، 

م، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة،    1977/هـ1397،  )1(محمد عبد اهللا عنان، ط    : ، تحقيق أخبار غرناطة 
.  2/797،  فهرس الفهـارس واَألثبـات    الكتاني،  . 4/222الشركة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة،      

 .1397، صمعجم المطبوعاتسركيس، 
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 للنووي، وكان العلقمي يـرى  )2( وبغيره، وسمع منه كتاب تهذيب الروضة)1(مه، وأجازه به  بتما
 .)3(في الخفاجي االبن والتلميذ النجيب فكان يدعو لــــه

 علـى شـرح   -فيما بعد–وقراءة الخفاجي الشفاء على شيخه وإجازته به، تفّسر لنا إقدامه         
 .هذا الكتاب دون سواه من كتب السيرة والحديث

 :)4(ويبدو أن الخفاجي قد أقبل على شيخه إقبال المريد المحب فمدحه قائالً
ــعأنُ مــان ــم بان الزم ــتَ أنِْع قي 

ــه أَ  ــك كلُّ ــمزمانُ ســاًى ر  بيع
 ثــاٍرِتاوى فــي انْتَــ الفَاُلفمــا بــ

 

ـ  غَصــبِإ   عيِفاٍء إلــى العبــد الضـ
ــيخَ ــب الفَص ــٍل ورِيــ ض  ِفل ذا ظ
ــبِب ــ نَكاِبـ  ريـــِف الخَاِقرو َأرثْـ
 

 ]الوافر[
 ، شهاب الدين الشنواني)5( أبو بكر بن إسماعيل بن القطب الرباني-2
 

هـ، نسبته إلى شنوان بلدة بالمنوفية في مصـر وبهـا ولـد،             )1019-959(عاش بين   
كان في عصره إمام النحاة تشد إليه الرحال لألخذ عنـه     :" عنه المحبي  )7(، قال )6(تونسي األصل 

حسن الضبط، أخذ الناس عنه كثيـراً وعليـه         .. وكان كثير االطالع على اللغة    ... والتلقي منه 
 ".تخرجوا، وانتهت إليه الرياسة

شرح أوضح المسـالك    : وتذكر له كتب التراجم كثيراً من التصانيف في فنون متفرقة منها          
ين البن هشام، والدرة الشنوانية على شرح األجرومية، وشرح األسـئلة السـبع لجـالل الـد               

 . وشروح كثيرة غير ما ذكرالسيوطي، وله حواٍش

                                 
 .2/329، نة األلباريحاالخفاجي، ) 1(
 .2/78، المصدر نفسهالخفاجي، ) 2(

 .2/78، المصدر نفسهالخفاجي، )3(
 .ب/54، الديوانالخفاجي، ) 4(
، ، ريحانـة األلبـا    الخفاجي. 590،  225،  4/38،  إيضاح المكنون ،  5/239،  هدية العارفين البغدادي،  ) 5(

نشأة النحو وتـاريخ    ،  طنطاويمحمد ال . 3/162،  ديوان اإلسالم الغزي،  . 297-300،  1/301-308
ـ 1389،  )2(عبد العظيم الشناوي ومحمد عبد الرحمن الكردي، ط       : تحقيقأشهر النحاة،    م، 1969/هـ

 .255ص
 .5/239، هدية العارفينالبغدادي، ) 6(
 .1/79، خالصة األثر) 7(
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وأبو بكر هذا، هو خال الخفاجي، وله أثر كبير في تكوينه الِعلْمي في علوم العربيـة لغـةً          
فلما درجت مـن  ": الخفاجي)1(ونحواً وصرفاً، كان ذلك والخفاجي ما زال في سن صغيرة، قال  

، فجثوت بين يديه على الركـب، ونافسـت   عشي قرأت على خالي سيبويه زمانه علوم العربية  
 ."إخواني في الجد والطلب

وهو والدي وأستاذي وخالي، ومن التأم في زمن الطلب به شَعثُ         ": في موضع آخر   )2(وقال
 ."حالي

ويبدو أن العالقة الوثيقة التي ربطت الخفاجي بخاله قد دامت وطالت حتى عمرت بينهمـا               
 .)3(مراسالت ومكاتيب
هـ كان الخفاجي خارج مصر في بالد الـروم، فبلغـه   )1019(شنواني سنة ولما توفي ال 

 :)4(نعيه فأسف عليه ورثاه قائالً
ــر ــو اُهللا َأمِح حــدد ــدهر فَرق   ال

ــ ذاكــالي وس ــوه  خ  لوتي إذْ نَع
 

 ــان ــك ــِةن ِم ــ الفَ ِحلْي ــاليِلاِئض   ح
 ــى الم ــر عل ــيس ح ــل ــالي ون ِبنُ  خ

 
 ]الخفيف[

 )5(ر السنفي، شهاب الدين المعروف بقعود أحمد بن أبي بك-3
 

من مشاهير علماء مصر، كان حسن النظم والنثر وله مؤلفاتٌ كثيرة في النحو والعروض              
واألدب، منها منظومةٌ في النحو ومنظومة في الزحافات والِعلل العروضية، وتَذْكرة جمع فيها              

 ).هـ1007(شيوخه وبعض معاصريه، كانت وفاته سنة
 يذكره الخفاجي فيمن ذكر من شيوخه ولعلّه سها عن ذلك ولكن المحبي أشـار إلـى أن         لم

والشـهاب  ... وأخذ عنه جماعة من العلماء وانتفعوا بـه، مـنهم  ":)6(الخفاجي قد أخذ عنه بقوله  
أحمد الخفاجي". 

 
                                 

 .2/327، ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 .1/302، المصدر نفسهالخفاجي،  )2(
 .1/302، المصدر نفسهفاجي، الخ: ينظر )3(

 .أ/77، الديوانالخفاجي، ) 4(
 )النَّسفي(، وفيه 161-1/159، خالصة األثرالمحبي، . 136-2/133، ريحانة األلباالخفاجي، ) 5(
 .1/159، خالصة األثرالمحبي، ) 6(
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 )1( أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو العنايات الشهير بالعناياتي-4
 كما يقول المحبي، نابلسي األصل، ولد بمكة ثم تنقل بين البلدان حتى             )2(من بلغاء العصر  

عـاش مـا بـين    . الدرر المضيئة في األخالق، وله ديوان شـعر      : استقر بدمشق، من مؤلفاته   
 .هـ)932-1014(

، ويبـدو أنـه   )3(أخذ عنه الخفاجي األدب والشعر إبان رحلته إلى الشام، وعده من مشايخه 
 .)4(شيخنا:  يذكره إال بقولهتأثر به كثيراً فال

 
 )5( أحمد بن علي العلقمي-5

لم أقف على تاريخ مولده أو وفاته فيما تحت يدي من مصادر، وما يعرف عنه ما ذكـره                  
، اعتزل بها مدة ثـم انتقـل إلـى مصـر     )6(تلميذه الخفاجي من أنه نزيل الخانقاة السرياقوسية      

في مكة في أواخر حياتـه، والتقـى بـه الخفـاجي     للتدريس واإلفادة، وجاور بيت اهللا الحرام      
 .، ولم يلبث أن وافته المنّية)8(، وأخذ عنه األدب والشعر)7(هناك

 
 )9( داوود بن عمر األنطاكي الحكيم، الشهير بالبصير-6
رأس األطباء في زمانه وشـيخ     ":)10(هـ، وهو كما قال عنه المحبي     )1008( سنة   ىتوفَالم

 ."ثم هو طبيب وعالم وفيلسوف... وبة الدهرالعلوم الِحكْمية، وأعج

                                 
. 3/307،  مديـوان اإلسـال   الغزي،  . 1/166،  خالصة األثر المحبي،  . 1/92،  تراجم األعيان البوريني،  ) 1(

 .1/153، هدية العارفين، .1/520، إيضاح المكنونالبغدادي، 
 .1/166، خالصة األثر: ينظر) 2(
 .2/329، ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 3(
 .418، 1/196، المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(
 .2/79، المصدر نفسهالخفاجي، ) 5(
 .2/79، المصدر نفسهالخفاجي، ) 6(
 .2/80، ر نفسهالمصدالخفاجي، ) 7(

 .2/329، المصدر نفسهالخفاجي، ) 8(
، البـدر الطـالع   الشـوكاني،   . 428، ص سالفة العصر ابن معصوم،   . 2/117،  ريحانة األلبا الخفاجي،  ) 9(

 .1/201، القاموس اإلسالميعطية اهللا، . 3/363، تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، . 1/246
 .2/140، خالصة األثرالمحبي، ) 10(
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ولد بأنطاكية، وكان مريضاَ منذ صغره، ُأصيب بالعمى لذلك لقب بالبصـير كنايـة عـن                
 . الطب في سن الصغر)1(عماه، رحل إلى مصر وهناك أخذ عنه الخفاجي

تـزيين  : رحل في أواخر حياته إلى مكة وهناك توفي، له مؤلفات وتصانيف كثيرة منهـا             
اق، وتذكرة أولي األلباب والجامع للعجب العجاب، ونزهة األذهان في طـب األبـدان،              األسو

 .)2(وشرح القانون البن سينا
 
  داوود الحبر-7

 والذي أعرفه عنه ما ذكـره تلميـذه         ،لم أعثر له على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر         
 وأخـذ عنـه     )3(جي فيهـا  الخفاجي من أنه كان من فضالء وأذكياء القسطنطينية، التقاه الخفـا          

 . وغيره)4(الرياضيات، وقرأ عليه إقليدس
 
  صفي الدين بن محمد الِعزي-8

 كذلك وكل ما أعرفه عنه ما ذكره تلميذه الخفاجي عنه أنـه مـن               ةلم أعثر له على ترجم    
وهو أحد شيوخي الـذين رويـت       ":)6( هناك وأخذ عنه، قال    ه، التقا )5(بيت عز وشرف بالقاهرة   

 ." وتشرفت بلقائه ورويت حديثه الحسنعنهم السنن
 
 علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن عرب شاه، عصام الدين اإلسـفراييني،               -9

 )7(الشهير بالعصامي

                                 
 .2/118، ريحانة األلباالخفاجي، : نظري) 1(
 .2/261، ديوان اإلسالمالغزي، : ينظر) 2(
 .2/329، ريحانة األلباالخفاجي، :  ينظر) 3(
إقليدس عالم يوناني نشأ في اإلسكندرية في عهد بطليموس، قام بتنظيم وتنسيق علم الرياضة في عصره،         ) 4(

وهذا المؤلف (قالة في أساس دراسة مبادئ الهندسة الذي احتوى ثالث عشرة م  ) األصول(وضمنه مؤلفه   
الموسـوعة  محمد شفيق غربال وآخـرون،  : ينظر". قرأت عليه إقليدس:"الذي أشار إليه الخفاجي بقوله 

 .1/185م، 1987/هـ1407، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، العربية الميسرة
 .2/98، ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 5(
 .2/98، المصدر نفسهالخفاجي، ) 6(
، هديـة العـارفين  البغدادي، . 3/147، خالصة األثرالمحبي، . 427-2/425، المصدر نفسه الخفاجي،  ) 7(

1/751. 
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 تولى قضاء الشافعية بمكة حيث رآه الخفـاجي هنـاك وأخـذ         ،هـ)1007( سنة   ىالمتوفَ
:  تلك الديار، له مؤلفـات منهـا       ، اعتزل بجوار بيت اهللا الحرام إلى أن توفي ودفن في          )1(عنه

 .حاشية على شرح االستعارات لجده العصام
 به زنادي وروي من ورِده فؤادي وسعرت باالستفادة         )3(وكان ممن وِري  ": الخفاجي )2(قال

 ." الجهل بفضله إساريِةـقَـبمنه ناري وفُك من ِر
ن طالب وأستاذه حتـى عمـرت   ويبدو أن عالقة الخفاجي بشيخه تعدت العالقة الرسمية بي      

 .)4(بينهما مراسالت ومكاتيب
 

 )5( علي بن جار اهللا بن محمد المخزومي الظهيري الحنفي، الشهير بابن ظهيرة-10
هـ مفتي الحرمين الشريفين والخطيب بالحرم المكي، من مشـاهير      )1010( سنة   ىالمتوف

 بالعالّمـة   )6( عنـه ونعتـه    علماء عصره وله ديوان شعر، التقاه الخفاجي في الحجاز وأخـذ          
 .الخطيب، وكان ذلك في عصر الشباب

 رأيته وقد طعن في السن وليس له غير العصا قنا وقـد رقـي شـرف                 ": الخفاجي )7(قال
 ."السبعين وهي سلَّم الفنى

 

                                 
 .1/426، ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر ) 1(
 .1/426 المصدر نفسهالخفاجي، ) 2(
 .15/388) وري( مادة ربلسان العابن منظور، :ينظر. اتَّقد: وِري الزنْد يري ورياً) 3(
 .427-1/426، ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 4(
 .3/150 خالصة األثر، المحبي، 1/440، ريحانة األلباالخفاجي،  )5(
 .1/440، المصدر نفسهالخفاجي، ) 6(
 .1/440، المصدر نفسهالخفاجي، ) 7(
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 )1( علي بن غانم بن علي بن خليل، نور الدين، الشهير بابن غانم-11
 عنه  )2(هـ ولد بالقاهرة، قال   )1004-920(ن  مقدسي األصل، حنفي المذهب عاش ما بي      

العالم الكبير الحجة الرحلة القدوة، رأس الحنفية في عصره وإمام أئمة الـدهر علـى               ":المحبي
 ."وبالجملة والتفصيل فهو أعلم علماء هذا التاريخ... اإلطالق

لقـرآن الكـريم    ، حفظ ا  )4( والعالمة في سائر الفنون    )3(نعته تلميذه الخفاجي بشيخ اإلسالم    
 مرتين ورحل إلى القدس      المناصب الجليلة كإمامة األشرفية ومشيختها، حج      ىولتوتاله بالسبع،   

شرح نظم الكنز،   :  القرن العاشر من الحنفية، له مؤلفات كثيرة منها        )5(ثالث مرات، وهو مجدد   
 عليه طرفـاً     وقرأ )6(أخذ عنه الخفاجي وهو في مصر زمن الصبا       . والشمعة في أحكام الجمعة   

 . بخطّه)7(من العلوم وحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكتب له إجازة
وانتفع به الجم الغفير من كبار أهل زمانه، مـنهم الشـهابان،       ":)8(وأشار لذلك المحبي، قال   

 ."...، والخفاجي)9(الغنيمي
 

الخفـاجي  وكانت عالقة الخفاجي بشيخه ابن غانم عالقة ود ومحبة، وكان األخير يفضل             
 " حتى كان ينوه باسمي ويفتح جريدته برسمي":)10(على غيره من أقرانه، قال

                                 
، البـدر الطـالع   الشوكاني،  . 1/750،  هدية العارفين البغدادي،  .2/1515،  كشف الظنون حاجي خليفة،   ) 1(

معجم سركيس، . 7/195، معجم المؤلفينكحالة، . 2/892، فهرس الفهارس واَألثباتالكتاني، . 1/491
 .197، صالمطبوعات العربية

 .3/180، خالصة األثرالمحبي، ) 2(
 .2/53، ريحانة األلباالخفاجي، ) 3(
 .2/328 المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(
 .3/185، خالصة األثربي، المح: ينظر ) 5(
 .2/53، ريحانة األلباالخفاجي، ) 6(
 .2/328، ريحانة األلباالخفاجي، ) 7(
 .3/181، خالصة األثر) 8(
هو أحمد بن محمد بن علي الغنيمي األنصاري الخزرجي المصري، الملقب بشهاب الدين، من تالمذة ابن ) 9(

دور في بيان كيفية اإلضافة والتثنية والجمع للمنقوص ابتهاج الص: غانم، نحوي متكلم، من أشهر مؤلفاته    
مـن مصـادر    . هـ)1044(والممدود والمقصور، وإرشاد الطالب في لفظ لباب اإلعراب، توفي سنة           

معجـم  كحالـة،   . 3/391،  ديـوان اإلسـالم   الغزي،  . 315-1/312،  خالصة األثر المحبي،  : ترجمته
 .1/81، المؤلفين

 .2/54 ،ريحانة األلباالخفاجي، ) 10(
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وكل ذلك والخفاجي يجتني باكورة التحصيل حين التفت شيخه وأستاذه إلى براعتـه فـي               
 يمدحـه   )1( لما عرض عليه الخفاجي بيتين من باكورة أشعاره بمناسبة وفاء النيل           ،قول الشعر 
 :)2(فيها، قال

 
ـ كَيـُل    ن لـيس قسماً   ـ  كفَّ  ـ كالني

 أنت عنـد الوفـاِء طَلْـق المحيـا         
 

ـ    م تُنْشَــر  المكــارِ إذا رايــةُ  ِلــ
 كــدروأرى النّيــل فــي الوفــا يتَ  

 
 ]الخفيف[

 ."هكذا ينبغي أن تُنظم عقود الجمان":)3(وعندما قرأها ابن غانم استحسنها، وقال
 

 )4( علي بن يحيى، نور الدين الزيادي المصري، الشافعي-12
 
الشأن رئيس العلمـاء        ": عنه المحبي  )5(هـ قال )1024( سنة   ىتوفالم ة العلياإلمام الحج 
بلغت شهرته اآلفاق، وتصدر للتدريس باألزهر، وانتهت إليه فـي عصـره رياسـة     ... بمصر
 ."العلم

 .حاشية على شرح المنهج وشرح على المحرر: له مؤلفات كثيرة منها
ومنهم شافعي زمانه القطـب   ":)6(ى عليه عندما عدد شيوخه بقوله     مدحه تلميذه الخفاجي وأثن   

 ."العارف باهللا تعالى الشيخ نور الدين الزيادي زاد اهللا حسناته
وحضر الخفاجي دروس شيخه الزيادي مدة طويلة، ومدحه كعادته مـع معظـم شـيوخه،     

 :)7(قال
ـ      نُِل ـ خَ ي سيور الـدين فَضـٌل لَ  ةمّــِهلَديــالي الم اللَّيء بــِهِضــتُ  ى فْ

                                 
 .2/54، ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 .أ/58، الديوانالخفاجي، ) 2(
 .2/54، ريحانة األلباالخفاجي، ) 3(
. 1/442،  إيضاح المكنـون  ،  1/754،  هدية العارفين البغدادي،  . 197-3/195،  خالصة األثر المحبي،  ) 4(

 .7/260، معجم المؤلفينكحالة، 
 .3/195، خالصة األثرالمحبي، ) 5(
 .2/238، ريحانة األلباالخفاجي، ) 6(
 .أ/40، الديوانالخفاجي، )7(
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يــد ــريـ ــوه ِفطْ ليدون الحاِسـ  ئـ
 

ــ ــ يِتأبى اهللا إالّ أنويــــ  همــــ
 

 ]الوافر[
 )1( مصطفى بن محمد، الشهير بعزمي زادة-13

هـ قاضي الروم، عالم فاضل ومؤلف نحرير، له مؤلفـات كثيـرة      )1040( سنة   ىالمتوف
لى ابن مالك في األصول، ولـه       مشهورة منها حاشية على الدرر والغرر في الفقه، وحاشية ع         

 .التركيةاللغة العربية واللغة بشعر 
أخذ عنـه   . ين، وقضاء العسكر  )2(تولى القضاء مرات كثيرة كان آخرها قضاء قسطنطينية       
 .)3(الخفاجي إبان رحلته إلى الروم، وعده من الفضالء المصنفين

 
، الشـهير  )4(لمصري شيخ اإلسالم محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي ا  -14

 .بالشافعي الصغير
هـ، فقيه عالم، درس التفسير والحديث واألصول والفروع،        )1004-919(عاش ما بين    

 .والنحو والمعاني والبيان، انتفع بعلمه كثيرون وقصده الطالب من كل األقطار
طين وهو أستاذ األستاذين وأحـد أسـا      ": المحبي )6(، قال عنه  )5(قيل إنه مجدد القرن العاشر    

 ."العلماء وأعالم نحاريرهم، محيي السنة وعمدة الفقهاء
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، وكتاب الفتاوى في فروع الفقـه           : له مؤلفات كثيرة منها   

 .الشافعي، وغاية البيان في شروح زبدة الكالم
ـ   )7(أخذ عنه الخفاجي إبان الحداثة وحضر دروسه الفرعية، ومدحه فهو من أجلّ            ذ  من أخ

  وبجميع مؤلفاته ومروياته فـي الحـديث  )8(عنهم وقرأ عليه جزءاً من صحيح مسلم وأجازه به        
  

                                 
 .3/105، نفحة الريحانة، 392-4/390، خالصة األثرالمحبي، . 2/440، هدية العارفين البغدادي،) 1(
 .4/392، خالصة األثرالمحبي، : ينظر) 2(
 .2/329، ريحانة األلباالخفاجي، ) 3(
، ديـوان اإلسـالم  الغـزي،  . 348-3/342، خالصة األثرالمحبي، . 2/261،  هدية العارفين البغدادي،  ) 4(

 .8/255، معجم المؤلفينكحالة، . 2/336
 .375، صالمجددون في اإلسالمالصعيدي، ) 5(
 .3/342، خالصة األثر) 6(
 .2/327، ريحانة األلباالخفاجي، ) 7(
 .2/328، المصدر نفسهالخفاجي، ) 8(
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 : فيه مادحاً)2(ومما قاله .)1(عن شيخ اإلسالم القاضي زكريا األنصاري
 

 فضاِئلُه عد الرمـال فمـن يطـِق        
   إِ فَقُْل لتلميـٍذ رام ـ ح ص م ـ اء ِهِدج  

 

 ليحمِ ص رالذي ف  ع ـ يـه مـن فَ    شار ِلض 
 تربتَ استرح من جهـد عـدك للرمـل        

 
 ]الطويل[

 
، الشهير بسـعد الملـة    )3( محمد بن حسن جان، سعد الدين التبريزي القسطنطيني        -15
 .والدين

هـ، ولد بالقسطنطينية ونشأ ومات فيها، اشتغل بالتدريس ثـم اختـاره            )1008 (ىالمتوف
ي اإلفتاء زمن السلطان محمد الثالث بن مـراد وبقـي      السلطان مراد الثالث معلماً لنفسه، ثم ول      

 .)4(مدرساً له، ومات فجأة، وقال الخفاجي في موته شعراً
ى إلى الروم، وعمل في خدمته األمر الذي ساعده بعـد      األولأخذ عنه الخفاجي إبان رحلته      

 .)5(ذلك للوصول إلى مراتب عالية في الدولة في وقت وجيز
 

وقد جمع فيه من الكمال     ":)8(، وقال )7(، واألستاذ الجليل  )6(فخر الزمان نعته تلميذه الخفاجي ب   
 ."ما ليس له مثال وإن ضربت به األمثال

                                 
 زكريا األنصاري، محيي الدين أبو يحيى قاضـي القضـاة، المتـوفى           هو زكريا بن محمد بن أحمد بن      ) 1(

فتح الوهاب شرح   : هـ، عالم وفقيه ومحدث، قيل إنه مجدد القرن التاسع، له مؤلفات كثيرة منها            )926(
نظم العقيان في   جالل الدين السيوطي،    : اآلداب، غاية الوصول في شرح الفصول، من مصادر ترجمته        

 لبنـان، المطبعـة السـورية       -، بيـروت  1927فيليب حتي، المكتبة العلمية،     : ، تحرير أعيان األعيان 
، المجددون في اإلسـالم   الصعيدي،  . 1/252،  البدر الطالع الشوكاني،  . 113األمريكية، نيويورك، ص  

 .341ص

 أ/40، الديوانالخفاجي، ) 2(
 .420-3/418، خالصة األثرالمحبي، . 2/273، ريحانة األلباالخفاجي، ) 3(
 .2/275، المصدر نفسهالخفاجي، :  ينظر)4(
 .1/137، تراجم األعيانالبوريني، : ينظر) 5(
 .2/273 ،ريحانة األلباالخفاجي، ) 6(
 .2/330، المصدر نفسهالخفاجي، ) 7(
 .2/274، المصدر نفسهالخفاجي، ) 8(
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  الحنفي)1( محمد بن عبد الرحمن بن محمد، شمس الدين الحموي-16

هـ، عالم مشارك في كثير من العلوم، أديب متصوف،         )1017( سنة   ىنزيل مصر المتوف  
 بكر الشنواني، قـال     يوخ مصر أمثال محمد الخفاجي والد الشهاب، وأب       قرأ على كثير من شي    

... كان إماماً عالماً بالفقه والتفسير والحديث والقـراءات واألصـول والنحـو           ":)2(المحبي عنه 
 ."كثير االنبساط، حلو النادرة وفيه دعابة زائدة...  عظيم البر،...متواضعاً طارحاً للتكلف

 حيـث   ، ما يشير إلى أنه أخذ عن شـمس الـدين هـذا            ،لنفسهأورد الخفاجي في ترجمته     
خاتمـة المفسـرين والقـراء      ":)4(، ومدحه بقوله  "وقد حضرت ناديه وهو يملي التفسير     ":)3(قال

 .)5(، ونعته بالنحريري البصير"والمحدثين والفقهاء
 

 )6( محمد بن عبد الغني بن ميرباشادة، الشهير بغنى زادة-17
كان من الفضل   ":)7(، نادرة الروم، وقاضي العسكر، قال المحبي      هـ)1039( سنة   المتوفى

 وهو أشهر موالي الروم في الذكاء والفطنة والنظم والنثر، له باع طويـل              ،في أعلى ذروة منه   
 ."... واألخذ من الفنون بالنصيب الوافر، ولطف الطبع،في التحقيق

 .حاشية على تفسير البيضاوي، ولكنها لم تتم: من مؤلفاته
 الـذين تخـرج     )8( من الفضالء المصـنفين    خفاجي إبان رحلته إلى الروم وعده     خذ عنه ال  أ

وممن تخرج به الشهاب الخفاجي وكان ال ينفك        ":)9(عليهم في الروم، وأشار لذلك المحبي بقوله      
 ."عن مجلسه

 
 

                                 
 .3/103، ريحانةنفحة ال، 490-3/488، خالصة األثرالمحبي، . 48-2/47،  ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 .489 - 3/488، خالصة األثر) 2(
 .2/48 ريحانة األلبا،الخفاجي، ) 3(
 .2/47، المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(
 .2/47، المصدر نفسهالخفاجي، ) 5(
 .11-4/9، خالصة األثرالمحبي، . 2/329، المصدر نفسهالخفاجي، ) 6(
 .4/9، خالصة األثرالمحبي، ) 7(
 .2/329، أللباريحانة االخفاجي، ) 8(
 .4/9، خالصة األثرالمحبي، ) 9(
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 المتـوفى  - والد الشهاب الخفاجي – )1( محمد بن عمر الخفاجي المصري الشافعي      -18
 هـ)1019(سنة 

وكان هو أول شيخ ومعلم وأستاذ يفتح الخفاجي عينيه عليه، فقد نشأ فـي حجـره يعلمـه              
فقـد  ":)2(قـال . ويؤدبه، فكانت مدرسة محمد بن عمر أول مدرسة يتخرج فيها الخفاجي العالم           

 في حجر والدي ممتعاً بـذخائر طريفـي         اًكنت بعد سن التمييز في مغِرس طيب النبات عزيز        
 ."ومقام والدي غني عن المدح... ى بغذاء علمي الظاهر والباطنوتالدي، مرب

 
ولزمه ابنه الشهاب وتأدب بـه،      ":)3(وأشار لذلك المحبي في ترجمته لمحمد الخفاجي بقوله       

 ."وعليه تخرج في كثير من الفنون
 

والخفاجي كدأبه مع بقية شيوخه ممن مدحهم ورثاهم عرفاناً بالجميل نجـده يرثـي أبـاه                
 :)4(وقلت لما بلغني موت والدي":جاء في ديوانهالعالم، 

مــام محمــداله ــى فَقْــدنــاٍع نَع  
 م أضريحتَ ن ب  كـي الع ـ فَ لِ لـوم   ِهدِِقْ

 

 ـــخَبـــِد بعـــد ســـماعه صعللر 
ــفَنَ تْضــلَ ع يكج ــ يــا الس  حبوبه
 

 ]الكامل[
 

                                 
هـ وهو خطأ، إذ ذكر الخفاجي في )1011( من البحث، والمحبي يجعل وفاته سنة 13وردت ترجمته ص) 1(

الريحانة في ترجمة خاله أبي بكر الشنواني أنه توفي هو ووالده في وقت واحد وقد توفي خالـه سـنة                    
 .1/306، ريحانة األلبا: ينظر. هـ)1019(

 .2/327 ، المصدر نفسهالخفاجي، ) 2(
 .4/76، خالصة األثرالمحبي، ) 3(
 .أ/89،الديوانالخفاجي، ) 4(
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ـ             -19 ، )1(و المكـارم   شيخ اإلسالم محمد بن محمد بن أبي الحسن بن عبد الرحمن، أب
 شمس الدين الصديقي الشافعي البكري

 مولـده   )2(هـ المنعوت بأبيض الوجـه    )994-930(من أعالم المتصوفين عاش ما بين       
 .ووفاته بمصر

 له مصـنفات    ،جلس مكان والده في الجامع األزهر للتدريس وعمره واحد وعشرون عاماً          
ة، وتحفة السالك ألشرف المسالك، ولـه       شرح مختصر أبي شجاع في فقه الشافعي      : كثيرة منها 
 .ديوان شعر

، نـادرة الـدهر وغـرة وجـه      )3(مدحه تلميذه الخفاجي ووصفه بأنه أصل شجرة البكري       
 .العصر

، ويبدو أن الخفـاجي قـد أحـب    )5( ودخل في إجازته العامة)4(التقاه الخفاجي إبان الحداثة   
 .)7(، وأورد له شعراً كثيراً)6(أستاذه حباً جماً فأطال في ترجمته وكان يدعو له

 
 )ركروك(ـ محمد المغربي، المعروف ب-20

 تلميـذه   )8(لم أعثر له على ترجمه فيما تحت يدي من مصادر، وما يعرف عنه ما ذكـره               
 بعد موت بعض أبنائه، وكان بينـه وبـين          -المدينة المنورة –الخفاجي من أنه رحل إلى طيبة       

 . يعزيه ويصبره في بنيه)9(إليه الخفاجي كتاباًالخفاجي عالقة ود ومحبة حتى أرسل 

                                 
 ديوان اإلسالم،الغزي، . 392ص-369، صالنور السافرالعيدروسي، . 8/433، شذرات الذهبالحنبلي، ) 1(

1/283. 
 .1/284، ديوان اإلسالمالغزي، : ينظر) 2(
 ..2/223 ،لباريحانة األالخفاجي، ) 3(
 .2/225، المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(
 .2/226، المصدر نفسهالخفاجي، ) 5(
 .2/232، المصدر نفسهالخفاجي، : ينظر) 6(

 .244-2/232، المصدر نفسهالخفاجي، : ينظر) 7(
 .1/358، المصدر نفسهالخفاجي، ) 8(
 .1/358، المصدر نفسهالخفاجي، ) 9(
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كنت وأدهـم  ":)1( ويبدو أن ذلك كان في مصر قال   ،وقد أخذ عنه الخفاجي في زمن الشباب      
فوردتُ منهل إفادتـه    ... حتى علق به حبل الرجا وأنا في إبان الطلب        ... الشبيبة طَرب الِعنان  

 ."يالصافي، وقرأت عليه ِعلْمي العروض والقواف
 )2( محمد بن نجم الدين بن محمد، شمس الدين الصالحي الهاللي-21
 

هـ، ولد بدمشق ونشأ في مكة حيث قرأ على علمائها، فقيه           )1012 -956(عاش ما بين    
صدح الحمام فـي  " سماه ،ومفسر وأديب، له ديوان شعر في مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم     

 .ه ذكر فيه شيئاً عن حيات"مدح خير األنام
 

 وربطته به عالقة    )4( الصبا، وأخذ عنه األدب والشعر     )3(تلقى الخفاجي عنه في مصر زمن     
 .)5(ود ومحبة حتى عمرت بينهما مراسالت ومكاتيب

                                 
 .1/357، ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 .248-4/239، خالصة األثرالمحبي، . 32-1/27، المصدر نفسهالخفاجي، ) 2(
 .1/28، المصدر نفسهالخفاجي، ) 3(

 .2/329، المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(

 .30-1/29، المصدر نفسهالخفاجي، ) 5(
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 تالميذه
 

 حيـث  ،كان الشهاب الخفاجي عالماً متمكناً، وقد أصبح في عصره ملء السمع والبصـر  
      ِئ منزلة عظيمة في األوساط العلميـة فـي مصـر    مكّنته ثقافته العالية التي حظي بها، من تبو

والحجاز والشام وتركيا، األمر الذي كان له بالغ األثر في إقبال طالب العلم عليه للنَّهـل مـن          
معين علمه العذب، والتزود مما حباه اهللا به من جميل الخصال، فكان أسـتاذاً قـديراً ومعلمـاً         

م، ولقد تتبعت أخبار تالميذه وتمكنت من إحصـاء         ناصحاً، حتى كثر تالميذه وعظم تأثيره فيه      
 :عدد منهم، وتحدثت عنهم وهم

 
1-         برهان الـدين،    ،)1( إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني الشهرزوري المدني 

هـ بشهران من بـالد     )1025( ولد سنة    "السند شيخ الشيوخ  ": عنه الجبرتي )2( قال ،عالم كبير 
 ثم ارتحـل إلـى مصـر     ، وأقام بها زمناً ثم دخل دمشق      ،ى بغداد  ونشأ بها ثم ارتحل إل     ،الكرد

كانـت وفاتـه بالمدينـة     .  كان الخفاجي واحداً منهم وأجازه     ،وفيها أخذ عن جماعة من العلماء     
شـرح  :  منهـا  )3(هـ ودفن بالبقيع، له مصنفات كثيرة نافت على المائة        )1101(المنورة سنة   

 . مذهب السلفالعوامل الجرجانية، وإتحاف الخلف بتحقيق
 
 ،)4( أحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم العجمي الوفائي-2

لـه  . )5(هـ اشتغل بالحديث حتى أصـبح مسـند مصـر   )1086-1014( عاش ما بين  
قـرأ علـى   . شرح ثالثيات البخاري، وملخّص الفهرس الصغير للسيوطي   : مؤلفات كثيرة منها  

 .لخفاجي كان واحداً منهم أن ا)6(جملة من الشيوخ والعلماء ذكر المحبي
 

                                 
البشـائر  م، دار 1988/هـ1408) 3(، طسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر      أبو الفضل المرادي،    ) (1

، 1/117 عجائـب اآلثـار   ، الجبرتـي،    6-1/5لبنان  -اإلسالمية، بيروت لبنان، دار ابن حزم بيروت      
 .410ص-407 صالمجددون في اإلسالمالصعيدي، 

 .1/117 عجائب اآلثار) 2(

 .1/6 سلك الدررالمرادي، : ينظر) 3(
 .116-1/115 فهرس الفهارس واَألثبات، الكتاني، 177-1/176 خالصة األثرالمحبي، ) 4(
 .1/115 فهرس الفهارس واَألثباتالكتاني، ) 5(

 .1/176 خالصة األثرالمحبي، ) 6(



 45 

 .)1( أحمد بن يحيى بن عمر الحموي العسكري-3
 

مفتي الشافعية في زمانه بحماة، عالم أديب فصيح العبارة، له مشاركة في بعـض العلـوم                
كالحساب والمنطق، درس بعد أبيه بالمدرسة العصرونية بحماة، رحل إلى مصر وأخـذ عـن               

 .هـ)1094( سنة  الشهاب الخفاجي توفي)2(جماعة منهم
 
 )3( عبد البر بن عبد القادر بن محمد الفيومي العوفي-4
 

: ولد بالقاهرة ونشأ بها، ورحل إلى الشام ومكة والقسطنطينية، له مؤلفات كثيرة أشـهرها             
، جعله على طريقة الريحانة إال      )4(منتزه العيون واأللباب في بعض المتأخرين من أهل اآلداب        

 وشعراء المـدائح الـذي ألّفـه       ،معجم، وجمع فيه بين شعراء الريحانة     أنه رتبه على حروف ال    
 . وزاد عليهم من عنده)5(الفارسكوري

 
 الخفاجي فقرأ عليه بعض     )6(تولى إفتاء الشافعية ثم بعض المناصب األخرى، لزم الشهاب        

شرح الشفاء، واستفاد منه علوم األدب، وجعله الخفـاجي معيـداً لدرسـه فـي         : الشروح منها 
 كما اتخذه نائباً لـه فـي قضـاء العسـكر بمصـر، تـوفي سـنة                  ،شيته على البيضاوي  حا
 . )7(هـ)1071(

                                 
، 1/8، مقدمة المحقق محمد الحلو      ريحانة األلبا ، الخفاجي،   367-1/334 خالصة األثر المحبي،  : ينظر) 1(

 .53 صتاريخ األدب العربيباشا، 

 .1/334 خالصة األثرالمحبي، : ينظر) 2(
 خالصة األثر ، المحبي،   1/498 هدية العارفين ، البغدادي،   2/1926 كشف الظنون  حاجي خليفة،    :ينظر) 3(

 .3/310 تاريخ آداب اللغة العربية، زيدان، 2/291-298
 .218 صاألدب المصريكيالني، ) 4(
هو محمد بن عمر بن أبي بكر الفارسكوري، المصري، تقي الدين، قاضي القضاة، عالم عارف بكثيـر           ) 5(

توفي بدمشـق سـنة   .  العلوم والفنون اشتغل بالتدريس والقضاء وجمع مدائح أستاذه يحيى بن زكريا  من
. 89-4/82 خالصة األثـر  ، المحبي،   73-2/70 ريحانة األلبا الخفاجي،  : هـ، لترجمته ينظر  )1057(

 .577-2/573 معالم األدب العربيفروخ، 
 .2/292 خالصة األثرالمحبي، ) 6(
 .3/310، آداب اللغة العربيةتاريخ زيدان، ) 7(
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 .)1( عبد القادر بن عمر بن بايزيد البغدادي-5
هـ، وهو لغوي )1050(هـ ونشأ بها، ثم رحل إلى القاهرة سنة        )1030(ولد ببغداد سنة    
تصل بالشواهد النحوية واللغوية،    طّالعه على األدب وشعره وخاصة فيما ي      اأديب، اشتهر بسعة    

وهو أحسـن المتـأخرين   ":  عنه المحبي)2(أتقن اللغات الثالث العربية والفارسية والتركية، قال    
وقـوة  ...واالنتقـاد الحسـن   ....معرفة باللغة واألشعار والحكايات البديعة مع التثبت في النقل        

 ."المذاكرة
 

 األدب ولب لباب لسان العرب، ويعد       )3(ة أعظمها كتابه خزان   ،وللبغدادي مصنفات مشهورة  
من الموسوعات الكبيرة في علوم العربية وآدابها، وهذا الكتاب هو شـرح لشـواهد الرضـي          

هـ، على الكافية و له شرح شواهد الشافية، وحاشية على شرح بانـت             )686(األسترباذي، ت 
 .سعاد البن هاشم

 
قرأ عليه الحديث والتفسـير واألدب      الزم البغدادي شيخه الخفاجي في رحلته إلى مصر، و        

وأجازه بها جميعها، وبمؤلفاته، وكان كثير االستدالل بكالم شيخه الخفاجي ويعد علمه قطـرة              
 .، ولما مات الخفاجي تملّك أكثر كتبه)4(من غدير الشهاب

 الغريبـة لمعرفتـه   ومما يذكر له أن شيخه الخفاجي كان يراجعه في كثير مـن المسـائل       
 .)5(طالعه وطول باعهوسعة امظانّها، 

 
 .هـ)1093(أصيب في أخريات أيامه برمد في عينيه، وتوفي بمصر سنة 

 

                                 
عبد السالم محمد هارون، دار الكتاب العربي للطباعة : ، تحقيقخزانة األدبعبد القادر البغدادي،    : ينظر) 1(

. 454-2/415 خالصة األثـر  المحبي،  . 8-1/3م، مقدمة المحقق    1967/هـ1387والنشر، القاهرة،   
. 572ص-571 ص عجم المطبوعـات العربيـة    مسركيس،  . 3/302 تاريخ آداب اللغة العربية   زيدان،  
 .1/333 القاموس اإلسالميعطية اهللا، . 761-2/754 معالم األدب العربيفروخ، 

 .2/451 خالصة األثر) 2(

 .2/755،معالم األدب العربيفروخ، ) 3(

 .1/6، خزانة األدبعبد القادر البغدادي، ) 4(

 .654، صتاريخ األدب العربيباشا، ) 5(
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 فضل اهللا بن محب اهللا بن محمد، محب الدين بن أبي بكر، تقـي الـدين الدمشـقي             -6
 )1(المحبي

هـ أديب فاضل عالم باللغة الفارسية والتركية، سافر إلـى  )1082-1031(عاش ما بين   
 . قاضياً)2(م، عمل مدرساً ثممصر والرو

 
. شرح األجرومية، كما جمع كتباً لمفردات األبيـات       : ألف المصنفات األدبية المختلفة منها    

 . وتذييل على تراجم األعيان للبوريني)3(وله الرحلة الحلبية والرحلة الرومية
 

صـة   ولده األمين صاحب خال    )4( تلقى عن الخفاجي وتأثر به، قال      ،وفي رحلته إلى مصر   
والدي المرحوم في منصرِفه إلى مصر وأخذ عنه، وكتـب عنـه       -الخفاجي-واجتمع به ": األثر

 ."أصل الريحانة الذي سماه خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا
 

وقـد حصـلت علـى ضـالتي     ": )5(كما أورد المحبي مدح والده لشيخه الخفاجي في قوله      
 كنت أتوقعه وأترجاه، وشاهدت ثمار المجد والسـؤدد         المنشودة من لقياه، وظفرت بالكنز الذي     

 ."تنثر من شمائله، ورأيت فضائل الدهر عياالً على فضائله
 

ثم جئت إلى رياض العلوم المزهرة بأصناف الفنون من منثور          ": )6(وفي موضع آخر يقول   
ـ   -الخفاجي-ومنظوم فجنيت زهر اآلداب من تلك الحدائق الرحاب فكان         طة بيتَ قصيدها وواس

 ."ِعقدها وفريدها، مالك أزمة هذه الصناعة وفارس حلبة البالغة والبراعة
 .وله ديوان شعر. وتوفي المحبي في دمشق عن واحد وخمسين عاماً

 
 

                                 
تـاريخ األدب  ، باشا، 286-3/277، خالصة األثـر ، المحبي، 1/822، هدية العارفيندادي،  البغ: ينظر) 1(

 .628، صالعربي

 .3/279، خالصة األثرالمحبي، : ينظر) 2(
 .1/822، هدية العارفينالبغدادي، ) (3
 .1/334،خالصة األثرالمحبي، ) 4(

 .1/335 المصدر نفسهالمحبي، ) 5(

 .1/334 المصدر نفسهالمحبي، ) 6(
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وقد تتلمذ على الخفاجي كثيرون غير هؤالء، وخاصة ممن أخذوا الحديث عن الخفـاجي               
، الذين عن طـريقهم     )5(والرداني) 4(لعجميوا) 3( والثعالبي )2(العياشي:  منهم )1(حيث ذكر الكتاني  

 .وطريق غيرهم اتصلت سلسلة مرويات الكتاني بالخفاجي
 

                                 
 .1/378 فهرس الفهارس واَألثبات: ينظر) 1(

هو عبد اهللا بن محمد بن أبي بكر، أبو سالم العياشي، من أهل فاس من قبيلة بربرية، قام برحلة دونها في ) 2(
 فهرس الفهارس واَألثباتالكتاني، : من مصادر ترجمته. هـ)1090(الرحلة العياشية ت: كتابه المشهور

 .2/735 معالم األدب العربيفروخ، . 3/341 ريخ آداب اللغة العربيةتازيدان، . 2/832-586

هـ نزيل المدينـة  )1080-1020(هو أبو مهدي عيسى بن محمد بن محمد المغربي الثعالبي عاش بين   ) 3(
المنورة ثم مكة، مسند، أصله من وطن الثعالبة من أعمال الجزائر، رحل في طلب العلم واستقر بمكـة              

رتبـه علـى أسـماء    ) كنز الرواية المجموع في درر المجاز ويواقيت المسموع     (كتاب  وتوفي فيها، له    
، المحبـي،   2/806،  502-1/500 فهرس الفهارس واَألثبـات   الكتاني،  : من مصادر ترجمته  . شيوخه

 .2/57، ديوان اإلسالمالغزي، . 3/240، خالصة األثر
هـ، فقيه صوفي، وعالم    )1113-1049(بين  هو أبو علي حسن بن علي العجمي اليمني المكي، عاش           ) 4(

الكتاني، : من مصادر ترجمته. إهداء اللطائف من أخبار الطائف: مشارك في بعض العلوم، من تصانيفه   
، إيضـاح المكنـون  ، 1/294، هديـة العـارفين  البغدادي،  . 449-1/447،  فهرس الفهارس واَألثبات  

1/114 ،151 ،185. 
هـ، عالم مشارك )1094-1037(لفاسي الرداني أو الروداني، عاش بين هو محمد بن محمد بن سليمان ا) 5(

مختصر : في كثير من العلوم، وله موهبة خاصة في أنواع الحساب والمقابلة، كثير الترحال، من مؤلفاته
مـن مصـادر    . التحرير في أصول الحنفية، مختصر تلخيص المفتاح، صلة الخلف بموصول السـلف           

فـروخ،  . 208-4/204 خالصة األثـر  المحبي،  . 1/425  الفهارس واَألثبات  فهرسالكتاني،  : ترجمته
 .774-2/769، معالم األدب العربي
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 صفاته وأخالقه
 

تحلى شهاب الدين الخفاجي بأخالق األجالّء من العلماء، كما عرف بخفة الروح، ولطـف              
 صـرف  مـن الصـرف مـع   ) أشياء(، سئل ذات يوم عن سبب منع    )1(الدعابة والنكتة النادرة  

ياء﴿ : متلطفاً)2(جمع اسم، فتال) أسماء( أَش نأَلُواْ عواْ الَ تَسنآم ا الَّذِينهي  .)3(﴾يا أَ
 :)4(ومن قوله في بخيل

ــٍل ــ َأوبخي ض ــان ــي رمض  افَ ف
ــخُ ــا  ب ــد علين عــماِء ب  زه كالس

 

 ــد ــالجف ــ نَوِععانا ب حــو  وِر الفُتُ
ِجفار ع البصر ـ  ْل ه ـ رى مـن فُ    تَ  وِرطُ

 

 ]الخفيف[
 

والهزل أحيانـاً جـالء     ": )6(فقد كان يقول  . )5(وغلب على طبعه في حداثته ميله إلى الهزل       
 . "العقول

 :)7(ى يترجمها بقولهاألولوكانت تلك فترة مضت وانقضت في حياة الخفاجي 
 ىعــر َأبيبِةض الشَّــو فــي رتُنْــكُ

ـ صـيحِ يا نَ  ِرتَي اسـ ح ـ نِإ فَ  يبي مِش
 

 رو  ٍو والشُّ ضـلَهي ع بن ـ لْ أَ  ذاك ىه 
ـ   نَ  دقَ ـ  الـذي كُ   ِنهـاني ع   تنهـى  تَنْ

 

 ]الخفيف[
 
وعندما بلغ الخفاجي سن النضج، نجده وقد توشّح بإزار الوقار والحكمة والنـزوع إلـى               

 وهـي   )8(الزهد أحياناً، وذلك ظاهر في أشعاره وأقواله فقد أنشأ ما يعرف بالفصول القصـار             

                                 
 .1/332، خالصة األثرالمحبي، : ينظر ) 1(
 .2/141 ريحانة األلباالخفاجي، ) 2(
 .5/101المائدة ) 3(
ارِجِع الْبصر هْل تَـرى ِمـن       فَ{: وفي البيت الثاني اقتباس من قوله تعالى      . ب/75،  الـديوانالخفاجي،  ) 4(

 .67/3الملك } فُطُوٍر
 .1/350، ريحانة األلباالخفاجي، ) 5(
 .2/140 المصدر نفسهالخفاجي، ) 6(
 أ/82، الديوانالخفاجي، ) 7(
 .362-1/355، ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 8(
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لحكمة والنصائح والزهد، كما أن ديوانه يمتلئ باألشعار من هذا النوع، ومـن             قطع نثرية في ا   
 :)1(ذلك قوله

 
  علـــى تَركنـــا المنمـــ ِلْلقُـــ
 هســـفْ امـــرٍئ تكرمـــه نَلُّكُـــ

 

ــدنْ  ــا خَراهـــا ييـ  ر أم لَديـــهيـ
 هيـــلَ جميعـــاً عيـــاهنْ دونهـــتَ

 

 ]السريع[
 :)2(وقوله

ــإذا ح َلمــ الع ــص ــمَأ فَخٌيا شَ ىس 
ــوفَ ــد يفس ــزي ــارى تَها حتَّ  اه

 

 ــه ِرِفكْوال ي ــالن اثْيـ ــنَجـ  اِنتَـ
ــ ــتْ تَدوقَـ ــا ثَالثَ ثَمـ ــاِنتُهـ  مـ

 

 ]الوافر[
 :)3(وقوله

ــإذا دــى اللَّجقُــ فَُليمِهِحــنْ فــي ج 
ــ ــأم ــدرا تَ ــى ال ــا بينْى إل طتْس 

 

 وادعــريم ــ الك ــطاً ي ــد باس جا الر 
ــكَ ــاً تَفَّ ر بسمــد ــدعاِءال  ىج فــي ال

 

 ]الرجز[
 :)4(وقوله

ــداً  ــن جاه ــوتَ وكُ ــفْ الم  ال تَخَ
ــرتَ ــا ج ــار الفن ــي دي ــاء ف  و بق

 

 ــي ز ــالفَ  رِعف ــد ب ــا يحص  ِتو م
ــا نَ ــوم ــج ا المــوِتتُو ــن الم   م

 

 ]السريع[
 

       جـر رف عنه العدل في القضاء وحب النصيحة في الدين والدنيا إلـى حـدعليـه  كما ع 
 . من وظيفة كانت تدر عليه ماالً جزيالً)5(العزل

                                 
 ).الحاشية(ب /73، الديوانالخفاجي، ) 1(
 .2/205، باريحانة األلالخفاجي، ) 2(

 .أ/91، الديوانالخفاجي، ) 3(

 .أ/68 المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(
 .2/330، ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر ) 5(
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وكان في الخفاجي بعض التكبر واإلعجاب بالنفس، وهذا مما أخذه عليه بعض مترجميـه              
 ،إال أنه كثير اإلعجاب بنفسه، ساحباً ذيل الفخر على أبناء جنسـه           ": )1(كابن معصوم حيث قال   

 ."وما البن آدم والفخار وهو مخلوق من صلصال كالفخار
 

 التي ساقها الخفاجي فـي ديوانـه، ومـن بعـض            )2( هذا التكبر من بعض األشعار     ويفهم
 أو  )3("وأحسن منه قـولي   ": عبارات كان يتلفظ بها بعد إيراده أشعاراً لغيره من الشعراء كقوله          

 .)6("وأحسن من هذا كله قولي" أو )5("وأين هذا من قولي" أو )4("وهو مما لم أسبق إليه"
 

                                 
 .421، صسالفة العصرابن معصوم، ) 1(

 .ب/65أ، /41 الديوانالخفاجي، : ينظر) 2(
 .1/45، ريحانة األلباالخفاجي، ) 3(
 .1/258 المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(

 .2/253 المصدر نفسهخفاجي، ال)5(
 . وغيرها1/393 المصدر نفسهالخفاجي، )6(
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 أي النقاد فيهمكانته العلمية ور
 

تبوأ شهاب الدين الخفاجي مكانة رفيعة ومنزلة مرموقة في عصره لعلمه وفضـله، فهـو               
 ورئـيس   )2(رأس المؤلفين ...وأحد أفراد الدنيا المجمِع على تفوقه وبراعته      ...)1(قاضي القضاة 

 .المصنفين
 وهـو عزيـز   ،ان إنس )3(لم يقم في الحنفية مثله في الزمان، ولم يساوه في فضائله ومناقبه           

 نواحيها، وهو الذي سار ذكره في العـالم وانتشـر،           )4(مصر وقاضيها وناشر لواء العدالة في     
 .)5(وخرج في إحاطته بالعلوم حد البشر

ن اتسعت رحلتـه    شيخنا هذا مم  ":  العياشي فيه  )6(وأورد الكتاني في ترجمته للخفاجي قول     
   في أقطار األرض وبعر وبلغ في    دصيته، وعم     التحقيق مبلغاً يعجز م وراءه عـن إدراكـه،    ن 

 ."وله ملكة قوية في سائر العلوم الشرعية والفلسفية
 ،وقد أشارت المصادر التي اطلعت عليها إلى الوظائف التي شغلها الخفاجي ولكن بإيجـاز    

 . ولكن في أماكن متباينة،وهي في مجملها وظيفة واحدة هي القضاء
 في آسيا الصغرى بتركيا زمن السلطان مراد الثالث         )7(وم إيلي فقد عين قاضياً في قطاع ر     

 على صيغة األمر من سكب يسكب وقاضيها علـى  )9( وهي)8()سكبا(هـ في  )982-1003(
 .اصطالح آل عثمان جليل المقدار معدود من األعيان

                                 
درة الحريـري،   . 1/377،  فهرس الفهارس واَألثبات  الكتاني،  . 1/331،  خالصة األثر المحبي،  : ينظر) 1(

 .18، مقدمة الشارح عبد الحفيظ القرني صالغواص
 .1/331 خالصة األثرالمحبي، ) 2(
، )2(عبد الحكيم شرف الدين، ط: ، تصحيحاألولمن جواهر مآثر الطراز اآلخر و  التاج المكلل   القنوجي،  ) 3(

 .289م، دار إقرأ ص1983/هـ1404
 .1/334، خالصة األثرالمحبي، ) 4(
 .4/329، نفحة الريحانةالمحبي، ) 5(

 . في البحث48والعياشي أحد تالميذ الخفاجي وردت ترجمته ص. 1/378 ،فهرس الفهارس واَألثبات) (6
. منطقة إدارية في اإلمبراطورية العثمانية، تشمل معظم أجزاء جزيـرة البلقـان           : روم أيلي أو روميليا   ) 7(

 .1/902، الموسوعة العربية الميسرةمحمد غربال، : ينظر

وهي إحدى مدن البلقان التي . مدينة بيوغسالفيا بالقرب من حدود اليونان: اسكب، أو اسكوب، أو اسكوبيا) 8(
: ينظر. األولا اإلسالمي في العمارة، أصبحت ثاني العواصم التركية زمن السلطان مراد            تتميز بطابعه 
 .1/102 القاموس اإلسالميعطية اهللا، 

 .1/137 تراجم األعيانالبوريني، ) 9(
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من ى في حياة الخفاجي، ولكن لمنزلتها العالية ذكرها         األولويظهر أن هذه الوظيفة لم تكن       
يعلـو  -شهاب الـدين الخفـاجي  –ولم يزل ":  البوريني)1(ترجموا له، يستدل على ذلك من قول   

 ."...وينمو ويفوق ويسمو إلى أن صار قاضياً بالبلدة التي يقال لها اسكب
سكوب اوولي القضاء ببالد الروم إيلي حتى وصل إلى أعلى مناصبها ك          ":  المحبي )2(وقال
 . "...وغيرها
 

جنوبي اليونان، وكان ذلـك إثـر     ) 4(في شبه جزيرة المورة   ) 3( في ساالنيك  كما عين قاضياً  
إنه حصل  ) 6(هـ ويقال )1049-1032(الباهر زمن السلطان مراد الرابع      ) 5(اشتهاره بالفضل 

 .من هذا القضاء ماالً كثيراً واستفاد
 

 هـ، وهي سنة وفـاة    )1051(وعين في قضاء العسكر في مصر وكان ذلك حوالي سنة           
 كتابـاً   -)8(قبل موته بفترة قصيرة   - بن عماد الدين الشامي الذي بعث      )7(المولى عبد الرحمـن  

أهـدي  ": )9(ومما جاء في الكتاب   .  وتسلُّمه والية قضائها   ،إلى الخفاجي يهنيه فيه بعودته لمصر     
 التي بعـض صـفاتها واليـة        ،وأهنيه برتبة الرياسة العلمية   ...إلى حضرته العلية تحف التحية    

 فالمولى بحمد اهللا تعالى يرفعه والمنصـب        ،ومنصب مصر وإن عظُم موقعه    ... مصر المحمية 

                                 
 .1/137، تراجم األعيان) 1(

 .1/333، خالصة األثر) 2(

. اليهود، ويعمل بها الجوخ واللبابيـد المنقشـة       مدينة ببالد الروم غالب أهلها من       : سالنيك أو سالونيك   ) 3(
م، وقد كانت خالل 1912وهي ميناء يونانية منذ عام . 1/391 األولأخبار الدول وآثار القرماني، : ينظر
عطية : ينظر.  عاماً تحت الحكم العثماني، تقع على رأس خليج يعرف باسمها ويصلها ببحر إيجة             483
 .203-3/202، القاموس اإلسالمياهللا، 

 .2/630، معالم األدب العربيفروخ، ) 4(
 .6، مقدمة المحقق محمد خفاجي صشفاء الغليلالخفاجي، : ينظر) 5(
 .1/333، خالصة األثرالمحبي، : ينظر) 6(
هو عبد الرحمـن بن محمد عماد الدين بن محمد العمادي الحنفي الدمشقي، عالم وفقيه، اشتغل باإلفتاء                ) 7(

مدارس الشام، التقاه الخفاجي في الشـام وربطتـه بـه عالقـة مـودة وأخـوة،                 والتأليف والتدريس ب  
. 2/380 خالصة األثر ، المحبي،   1/221 ريحانة األلبا الخفاجي،  : من مصادر ترجمته  . هـ)1051(ت

 .3/321 ديوان اإلسالمالغزي، 

 .1/225 ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 8(
 .267-1/266 المصدر نفسهالخفاجي، ) 9(
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 إذ أنام األنام في حرز العدل واألمان بنصب فيصـل           ،ولقد أحسن موالنا السلطان   ... ال يرفعه 
ونسأل اهللا لحضرتكم طول البقـاء، ودوام       ...حكمه، وحسام قضائه لحسم مادة الظلم وانتضائه      

 ."تقاءالعز واالر
 

هــ،  )1053(ويبدو أن هذا المنصب لم يدم طويالً للخفاجي، فالراجح أنه عزل عنه سنة       
 وكان ذلك إثر الخالف الذي نشب بينـه        )1(وهي السنة التي رحل فيها إلى الروم للمرة األخيرة        

 .)2( لما شكا إليه الخفاجي سوء الحكم وغلبة الجهل،ى يحيى بن زكرياوبين المولّ
 

وُأعطي قضاء ثمة على وجه المعيشـة      ":  المحبي )3(قضاء عادي في مصر، قال    وعين في   
 ."فاستقر بمصر يؤلف ويصنّف ويقرئ

 
ثم انحدر مقامه في أخريات أيامه فأعطي قضاء في مصر يعيش منه وبقي             ": )4(وقال آخر 
 ."فيه حتى وفاته

 

                                 
 .290، صالتاج المكللالقنوجي، ) 1(
 . من البحث70-69ينظر، ص) 2(
 .1/334، خالصة األثر) 3(
 .10، مقدمة المحقق محمد كشاش، صشفاء الغليلالخفاجي، ) 4(
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 الخفاجي الشاعر
 

 وأديـب  )1(به فهـو األديـب الكامـل   أشاد معظم من ترجم للخفاجي بشاعريته وشعره وأد  
 . والشعراء في عصره)4(، وزعيم الشعر)3( والشاعر المطبوع)2(العصر
 

ذكر شعره وأثنى عليه، ومن ذلك ما نقله المحبـي عـن والـده          وأكثر من ترجم للخفاجي     
 ومالـك  ، وأبـو عـذرتها  ، وأخـو جملتهـا   ،وأما فنون األدب فهـو ابـن بجـدتها        ": )5(قوله

 نفثات السحر وقالئد النحر وغمزات األلحاظ المراض، وعطفات الحسان بعـد        فنظمه...أزمتها
 ."اإلعراض

كان فـي عصـره     ": المحبي) 7(، وهو كما قال   )6(وهو صاحب حٍس بالغي وشعري مبتكر     
 ."بدر سماء العلم ونير أفق النظم والنثر

 
 ورابعة بأنـه    )10( وثالثة بأنه جميل   )9( وثانية بأنه رقيق   )8(أما شعره فتارة وصف بأنه جيد     

 المعنى كثير ألوان الخيال، وخامسـة بأنـه مسـلَّم ال مجـال              )11(كثير قوي األسلوب واضح   
  منه،)13( فيه، وسادسة بأنه ال يرى وال يسمع أجود)12(للخدش
 

                                 
 .2/138 معجم المؤلفين، كحالة 1/160 هدية العارفين-البغدادي. 289، صالتاج المكللالقنوجي، ) 1(
 .1/699 كشف الظنونخليفة، ) 2(

 .16، مقدمة المحقق محمد كشاش، صشفاء الغليلالخفاجي، ) 3(
 .12، تحقيق محمد خفاجي، صشفاء الغليلالخفاجي، ) 4(
 .1/334 خالصة األثرالمحبي، ) 5(

 .16، مقدمة المحقق محمد كشاش، صفاء الغليلشالخفاجي، ) 6(

 .1/331 خالصة األثرالمحبي، ) 7(
 .1/138 تراجم األعيانالبوريني، : ينظر) 8(

 .1/238 األعالمالزركلي، ) 9(

 .2/630 معالم األدب العربيفروخ، ) 10(
 .12محمد خفاجي ص: ، تحقيقشفاء الغليلالخفاجي، ) 11(
 .278، صاألدب المصريكيالني، ) 12(
 .4/399 نفحة الريحانةالمحبي، ) 13(
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 :)2( قائالً)1( وقد امتدح شعره أحد معاصريه
 
ــوإذا ذّ ــركَـ ــعتَ الشِّـ  ـر فَهـ

 
  ــو ــا ســ ـ ــتَعِمكم ــد لَِه ِب   هبي

 
 ]مجزوء الكامل[

 
وأكثر من وصفوا شعره أوردوا مختارات منه، ولم ينتقد شعره ويعيبه إال ابـن معصـوم                

وعبـد الحفـيظ    . "وشعره يجمع الغثَ والسمين، ويشتمل على الرخيص والثمين       ": )3(حيث قال 
 وال يعد ديـوان   ":  حيث قال  )5( وكرنكوف "وللخفاجي شعر يناسب عصره   ": )4(القرني حيث قال  

 ."الخفاجي من الدواوين الجيدة
 

ومن خالل اطالعي على ديوان الخفاجي وجدت أن الحكم على شعر الخفاجي بناء علـى               
 .السمة العامة لعصره، وبعدم اإلجادة في غير محلّه وفيه حيفٌ وظلم كبير

 
 الرثاء والمدح والوصف والغـزل والهجـاء   : ومنها،وقد تعددت فنون القول عند الخفاجي   

 . واأللغاز والحنين والعتاب والطبيعة واإلخوانيات،مة وهي كثيرةوالحك

                                 
دم إلى الروم وصار من كبار المادح هو محمد بن أحمد بن قاسم الشهير بالقاسمي الحلبي، ولد بحلب ثم ق) 1(

المدرسين ثم كُفَّ بصره، كان ممن لقيهم الخفاجي ودارت بينهما مراسالت ومكاتبات، مدحه الخفـاجي               
. 1/78، ريحانـة األلبـا  الخفـاجي،  : لترجمته ينظر. هـ)1054(فرد عليه بقصيدة منها هذا البيت، ت  

 .6/259، إعالم النبالءالطباخ، 

 .1/82، لباريحانة األالخفاجي، ) 2(

 .421 صسالفة العصر) 3(
 .21، شرح عبد الحفيظ القرني صدرة الغواصالحريري، ) 4(

 .8/399، مقال كرنكوف دائرة المعارف اإلسالميةمحمد ثابت الفندي وآخرون، ) 5(
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ولي من النظم ما هـو     ": )1(أما ديوانه فقد ذكره الخفاجي نفسه في كتابه ريحانة األلبا بقوله          
 من ترجم للخفاجي ووصـفه بعضـهم بأنـه ديـوان       )2( وأشار إليه معظم   "سطور في ديواني  م

 .)3(مشهور
وله ديوان شعر وقفت عليه،     ": )4(ان الخفاجي منهم المحبي بقوله    وقد أثنى كثيرون على ديو    

وله ديوان شعر وقفت عليـه      ": )5(وقال في موضٍع آخر   . "وكل شعره مفروغ في قالب اإلجادة     
بخطّه فأثبته بخطي، ولم يمكّني على ما في من المالل، التجافي عنه والتخطي، ويكفيـك مـن                

 ." لم يبلغ من صفاء وقته ما بلغ)7(بن صفوان ما نبغ، وا)6(شعٍر لو سمعه النابغة

                                 
 .2/340 ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 التـاج المكلـل   القنوجي،  . 2/229 ديوان اإلسالم ، الغزي،   422 ص سالفة العصر ابن معصوم،   : ينظر) 2(

تاريخ األدب بروكلمان، . 1/239 األعالمالزركلي، . 2/301 تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، . 290ص
 .8/56 العربي

أحمد عبد المجيد : ، تقديمالحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشام ومصر والحجازعبد الغني النابلسي، ) 3(
 .125، 95م، ص 1986امة للكتاب هريدي، الهيئة المصرية الع

 .1/336 خالصة األثرالمحبي، ) 4(
 .4/398 نفحة الريحانةالمحبي، ) 5(

ـ 18(هو النابغة الذبياني واسمه زياد بن معاوية، أبو أمامة المتوفى سنة            ) 6( وهو شاعر جاهلي أحد    )  ق،ه
أحمـد محمـد    : ، تحقيق راءالشعر والشع ابن قتيبة،   : لترجمته ينظر . أصحاب المعلقات وله ديوان شعر    

، نسخة  األغاني، أبو الفرج األصفهاني،     1/157م، دار الحديث، القاهرة     1996/هـ1417) 1(شاكر، ط 
تاريخ األدب العربـي العصـر      شوقي ضيف،   . 9/162عن طبعة بوالق األصلية، دار صعب، بيروت        

 .268م، ص1976، دار المعارف، مصر، القاهرة )7(، ط الجاهلي

بن صفوان بن عبد اهللا التميمي المنقري، ابن األهتم، فصيح، من أقدر الناس على مدح الشيء                هو خالد   ) 7(
عبـد  : تحقيـق . البيان والتبيين الجاحظ،  : لترجمته ينظر . هـ)133(عاش في البصرة ولم يتزوج، ت     

ـ 1367السالم محمد هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشـر           الشـريف  . 1/24م،  1948/هـ
محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار إحيـاء        : ، تحقيق أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القالئد     ى،  المرتض

 .2/297 األعالمالزركلي، . 263-2/261، 1/295: م1954/هـ1373) 1(الكتب العربية، ط
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 وطالعه فانشـغل    )2(، الذي استعار ديوانه   )1(وممن امتدح ديوانه من معاصريه أحمد الحلبي      

 : معتذراً) 3(بذلك عن زيارته، فلما لقي الخفاجي قال
 

ــ ــك لَ ــموحقِّ ــر أتْ زي كــار دية سي 
ــن ــه قُولك ــديواٍن ل ــ ب ــاًتُ خاِدم  م

فأدـ ه   ظَلْـتُ حــائراً ِه ِبــ حسـن يِنشَ
 

ـ  يللـوٍ   فْ الـنَّ وقُعع ـ س ـ  وال لَهنْ ِتي 
ـ  فكـري قَ    كان دوقَ ـتِ    َلبيذلـك كالم  
ـ     خُدَأفَ  ج مـن بيـتِ    رُل في بيـٍت وأخْ
 

 ]الطويل[
 

                                 
 هو أحمد بن محمد الحسيني المعروف بابن النقيب الحلبي، تولى القضاء ونيابة القضاء في القدس وحلب،) 1(

ناظم وناثر، ومن أصدقاء الخفاجي الذين لقيهم بحلب ومدحهم، ومن مؤلفاته حاشية على الدرر والغرر               
البغدادي، . 6/268 إعالم النبالءالطباخ، . 1/317 خالصة األثر: المحبي: لترجمته ينظر. هـ)1056(ت

 .1/160 هدية العارفين
 .1/284 ريحانة األلباالخفاجي، ) 2(
 .1/285 ر نفسهالمصدالخفاجي، ) 3(
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 نماذج من شعر الخفاجي
 

من خاللها أصـل مـادة خلـق      يظهر   ،يوضح الخفاجي فلسفته في الحياة في أبيات جميلة       
 ويبين تغير أحوال اإلنسـان  ،التي على أساسها تتساوى فئات المجتمع من بدو وحضر  نسان  اإل

 ): 1(فال يدوم لإلنسان حزن وال فرح قال

ــ ــا كَ ــ َأانإذا م ــراٍبص ــن ت  لي م
ــإذا نَ ــرفِ رظَ ــب بطً ــ األري ٍر ح 

مـــآتم ـــدعســـاًيراألحـــزاِن ع  
مقـــيم وال حـــزن فـــال فـــرح 

 

 ارةضـــةُ والحوداامي البـــحـــرفَأ 
ــاوى ــد وس ــه ال ــاجي نَ ليلَ ههار 

ـــِع عمولؤلـــَؤ دـــنَيثَـــ ِنِهياره 
ــيان النَّ ــوسـ ــارةي أو الِبِعـ  شـ

 
 ]الوافر[ 

 أو شتاء مهما حاول اإلنسان      اًوالدهر برأيه دول يوم لك ويوم عليك وليس كل أيامنا ربيع          
 : مضمناً) 2(قال. الضعيف أن يؤثر في الدهر والزمن

ـ رأتَ  ِهاِلـــان علــى ح مـــو الزجـ
ــ ْلوهــ م ــدكلَ ــي نَره ال ــفْ ف  ِهِس

ــفَفَ ُلصــٍع ر ــ وفَبي ُلصــِي م  ٍفص
 ــوم ــا ويـ ــوم علينـ ــافيـ   لنـ

 

 يـــدنْـــاٍض ِمقَـــ ِلومهـــررالض  
 رشَــاف البع ِضــهتْــلَاوا حمــِل

ــوفَ ــٍف خَُلص ــ وفَري ُلصــ م  رطَ
ــ ــومويـ ــاء ويـ ــو نُسـ  رم نُسـ

 
 ]المتقارب[

 مـن   )3( وفيه تصوير جميل، قـال     ، وعاطفة صادقة  ،وله غزل جميل ينم عن نفس معذبة      
 :قصيدة طويلة

ــيٍن جفَرح طَــِرَأ فَ عاهــا الهجــوع 
 لــوِب القُوِرجــى فــي حووظَبــي ثَــ

ــ ــ خَهلَـ ــهرمـ ــٍق إذا ذُقْتَـ   ريـ
ــ ــوال فُـ ــَؤولـ ــ مهادي لَـ  كنسـ

ــ  ــ عنِإفَ ــوِن الجاءنَ ــدف  وعم ال
ــ ــهلَ ــمَأو تَ ســِن الح ــيعدن ر ِخ  ض
ي ج ـ ريـك ـ نَ ى النَّح جيــعل وهـو الر 

ــان تَ ــا ك ــحلم ــِهو عنُ ــلي الض لوع        

                                 
 .أ/4 الديوانالخفاجي، ) 1(
 أ/57 المصدر نفسهالخفاجي، ) 2(
 .أ/11 المصدر نفسهالخفاجي، ) 3(
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ـ  ـ  بالوتُتقنَّعـ ـ ِلصـ  ِهِفـــي طَن ِمـ
 وىهـــلْ ِلحاجـــةٌ هدولـــي عنْـــ

رَؤتُ فُـــنْـــهـــِهلَـــادي عبى ح 
 

ِحـــوكُـــلُّ ملَع ـــبنُـــي قَِرموع 
ــ ــسيولَ ــر ذُ غَه لَ ــي شَــ ي  فيعلِّ

 ضـــيعهـــوني يرا بالُـــه ِلمـــفَ
 

 ]المتقارب[
 :)1(وعرف الخفاجي بميٍل إلى التّصوف والزهد ومن ذلك قوله

ــَأ ــا طَي ــاً ِل ــ الفَاِءدبيب ــِرقْ والع ِمد 
ــِإ ــكي ُأِجنّ ــلُّ ع ِتن كــرارــ م تيألَس 

ـ َل فـي عِ   ه الج ِتِمشَال تُ  ـ م بِ ٍملْ ضعٍةي 
ـ ح ي س قَريضـاً لـي    متُ فيـك  ظَنَ  نُهِس

ــوذا ثَ ــي نُنَ ــد ف ــوِدائي نَقْ ــق  دى نَ
ــ ــي فُ ــيس يَؤوف ــر ل ح ِفطْاديــه  ُئ

ــ ــدوِش ةُ الحباَألر ــاِرم ــِذْؤ مط  ةٌنَ
ــلــك ِبفاموِدجرِقــك ي دواســطٍةون  
 

ـ واكمالي سِ   ـ فيع شَ ـ وي الِه ذَن ِم ِمم 
ـ يـل والعِ  ِجب مـن التَّ   جـاب ولي حِ   ِمِظ

ــَأوال تُِضــعه ِب  ِمدفِّ مــن نَــالكَــ ِلكْ
ـ    غْ واألَ ِرواِضُل الح هَأ فـي الح رابِمر 

ـ  النَّ اِدرِففََأفِْتني في انْ     فـي السـلَم    ِدقْ
 مر والكَــاِنســ زالٌل مــن اإلحإالَّ

  الــنّعِمبيِّ صــرِطمَأالى فَــعــفيمــا تَ
ـ   ِبثْوَأ ـ فْ فـي د   هتْ اسماً لَ ـ  ِرتَ  ِمد الخَ

 ]البسيط                             [
 وبدأ بها كثيراً من قصائده، ومن     ، فنالت حظاً وافراً في أشعاره     ،وقد هام الخفاجي بالطبيعة   

 :)2(ذلك قوله
 دانْـــق ِزر البـــعـــود رتْحدقَـــ

ــي فَ ــحفــ ــاِءلْ الظَِّةمــ  ذْ ِإمــ
ـ باءثَــــى تَحتَّــــ  هرو نَـــ

ــوَأ ــتَــ ــجِم ِبقيقُى الشَّــ  ٍرمــ
ــو ــعلَــ ــ مفَِرديى الغَــ  ةٌاضــ

وحـــــبابِمـــــه فَن ِهِقـــــو 
ــفَ ــعى مقَســ ــالِحداِهــ  ىم بــ
 

 داجـــواناً وجشْـــ َأنمرضـــَأ 
 دار بــاِءرضــ علــى الخَمــدتْ

ــانغْ اَألتْطَّــــموتَ  اد قَــــصــ
ــر ــو َأِضوللـ ــِه ِفدقَـ ــيـ  اد نَـ
 دار ســاتُمســ النَّه لَــتْدرســ
ـ بعــلْ ياتَ بــدقَــ  ادر فيــه نَـ

ــ ــبنْ َأدقَــ ــ حتْتَــ  ادو واًبــ
 ]مجزوء الكامل[                     

                                 
 .أ/32 الديوانالخفاجي، ) 1(

 بيتاً، مخطوطة محفوظة في مكتبة برلين، ألمانيا رقم      38 قصيدة في مدح الطبيعة عدد أبياتها     الخفاجي،  ) 2(
 .)الحاشية(أ، ب /5الورقة .7990/3



 61 

 تخرج بعد المقدمة الطبيعية إلى الحديث عن الدهر وتقلباته والحـث            ،وهذه القصيدة طويلة  
 .على الصبر والتجلد

ــى   ــواني األلــ ــد إخــ  َأفَبعــ
ــالي ُأ ــمـــ ــب ِبميِقـــ  ٍةدلْـــ

 ام إذا ســــهابوبهــــا الشِّــــ
 

 دـــرـــافُخَـــوا َأجالي وداقْـــ فَم 
ــا ِبِف ــيهـ ــداءنَـ ــيِن الـ  اد هـ
ــخْي ــنى ِمــشَ  ادر طَــطاِني الشَّ
 

وكثيراً ما كان يظهر الخفاجي في شعره األسى واأللم والحزن، فهو ال يترك مكاناً إال بعد                
 وقد عزت عليه نفسه ونأت به كرامته عن ذل السؤال، فالمرء بصـنيعه              ،أن يضيق به وبأهله   

 :)1(تب من يلومه على تقصيره بحق نفسه قائالًوصفاته ال بثيابه، وهو يعا
ـ    مــابيد بعيــوملُــ ينيــا مـ

ــذي   ــرع الّــ ــود للضــ  أيعــ
ــا ــى بـــ  ِإرنظُـ ــالِدرلـ   العـ
 

ــابِ   ــن العتـ ــلَّ عـ ــر جـ  األمـ
 )2(شــــربتْه أفــــواه الِعــــالِب

ــابِ  ــى الثيــ ــرن إلــ  ال تَنْظــ
 

 ]مجزوء الكامل[
السوء متأصل فيما يرى وك،ر يأسه من تغيير أي شيء إلى األحسنِهظْوي أن: 
ــ ــن َأولَــ ــ الجاووس طَــ  انَــ

 رخـــــاًفَ مادعـــــ لَعامـــــاً
 

  علــى بــيِض الغُــرابِ  اثَــج ِن 
 يـــاِبِت بـــال ارراِب الغُـــفـــرخَ

 
ويستنكر الحال التي وصل إليها من ظلم وضيم، وقد كان صاحب فضل كبير، فلم يقيـده                 

صـحبه األقـدمين الـذين قـابلوا وداده          ويصور حرصه على وداد   .  بمعروف صنعه له   أحد 
بالحرمان، كقفل على بيت خرب في الصحراء، وخاتم على كيس خاٍل، وصك لرهن التـراب               

 .الذي يطير مع الرياح
ـــرالشَّـــَلح بـــابوِبنْـــتُ ع ن 

ــ ــيمٍ َأَأبِيـ ــي ضـ ــيتُ فـ   ولـ
ــلٍْو وال   ــي ســ ــد فــ  ال قَيــ

ــخَ  ــير العِريـ ــحاِبِةشـ   والصـ
 كــــاِب والرِةعنَّــــ اَألُلضــــفَ

ــ ــنيعوطَ ِةقُ الصــي الر ــاِب ف  ق

                                 
 .ب-أ/36 الديوانالخفاجي، ) 1(
ابـن  : ينظـر . رجل ِعلب، ال يطمع فيما عنده من حكمة أو غيرهـا    : رجٌل جاف، غليظ، ويقال   : الِعلْب) 2(

 .1/627) علب(، مادة لسان العربمنظور، 
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 ىاألولـــي علـــى ود ِصـــرِح
ــ ــاتَ عبـ ــِرى قَلَـ ــفْـ  ال الخَـ
ــ ــم عتْخَـ ــلَـ ــيى ِكـ  الٍس خَـ

 

ــز ــاٍن ِنرِحوا ِبكُّــ ــاِبمــ  صــ
ــ ــٌل عِقفْـ ــى بلَـ ــراِبيـ  ٍت خـ
ــك عصـــ ــِنهـــى رلَـ  راِب التُّـ

 

 ]مجزوء الكامل[
وينكر على قلبه الذي ال يف لم يتقلب مثل بقية القلوب التي يعرفها الحزن كيلُّم: 

ــأنْ ــلْتُ قَركَــ ــِبــ  ـاً ال يمــ
 ـثْــ ِمتَنْــاً كُبــلْ قَتَنْــ كُولَــ

 

ــ  ــ لُّـ ــنِم ــِت واكْطراٍب اض  اِبَئ
ــوِبقُ َلـــ ــل ص ِبحــ فــي انْك  الِبِق

 

ويبين الخفاجي توقُّفه عن شعر المدح جراء ما وصل إليه، ويخْلُص إلـى نتيجـة غريبـة      
 :)1(قال.  هو السعيد ذو الرزق الواسع،أن الغبي الذي ال يلتفت ألي شيء حولهمفادها 

ــلَأغْ ــتُقْـ ــن عـ ــ فٍَحد مـ  يِمـ
ــال ي ــن فَحتَفْــ ــِمــ  ىوي ِســ
ــ الغَقُزِر ــعو ميِبــــ  ســــ

 

ــ  ــد عسْأواليـ ــ شَـ ــابييلَـ   بـ
ــ ــع البرقَـ ــه لنَـــ اِننَـ  ابي بـ
ـ ذَوكَــ  غــابي  فــي التَّةُعادا السـ

 

 ]املمجزوء الك[
 من قصيدة مـدح     )2( أثنى عليه معظم من ترجم له، قال       ،وشعر المديح عند الخفاجي جميل    

 : عندما قدم من حلب)3(بها أحمد الحلبي
ــ ــزغْ تَامحتَّــ ــوِنــ  هوددي صــ

ــكران ِمــــ  ــلْ َأنســ  ِهحاِظــ
ــنَ ــعوان يشْـ ــا ثُبـ ــي كمـ   بـ

ــ ــال ِمولَـ ــ الحاهيـ ــِنسـ  ا جـ
ــي ــحيو فَفُصـ ــنِكـ ــر مـ  ي ِفكْـ

ــاز ــقى ِمـــ اَلمـ ــا ِمن يسـ   يـ
ــقُر ــتْمـ ــال ِه ِبـ ــل العـ   حلَـ

ا ذاكــن ــ قَبــ ــذياِســ  ٍم الــ
ـــمطريـــف تغـــرق األفـــج ـد 

ــ ــدقَـ ــ ِفان كَـ ــيِركْـ  ماًاِئ صـ

ــبر قــد كُِســرت     والصنُــجهود 
ـــتْ عـــِبـــلْى قَلَـــقامي حدوده 

عــب ــالي وتْثَــ ــ بآمــ  هودعــ
 دوده خُـــتْقَـــرتَفيـــه الح تْلَـــ
ــ ــدقَـ ــدن زيـ ــا وينْ الـ  ودهجـ

ــِلِه الفَض   ــوده ــر ع ــى اخض  حت
ــتْ ِب ــجهبوزهـــ  هرود وِهِتـــ

ــاز ــ فـــي تَاَلمـ  هودســـٍب حعـ
ــ ــده  كارـــ ــدو تليــ  إذ يبــ
ــتَ وَألَى طَحتَّـــ  هيـــد ِعنْـــتَعـ

                                 
 .ب/36 الديوانالخفاجي، ) (1
 ).الحاشية(أ /6 مخطوط برلينالخفاجي، ) 2(
 .ث من البح58وردت ترجمته ص) 3(
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ــا ِعقْــــ كَيلَِإفَ ــهــ  ـداً بجيــ
ـ  ــراً يـــ  ابهــــاو جومرِبكْــ

ــو ــ تَنِئلَـ ــ قَنكُـ ــىيـ  د النُّهـ
ــالْ ــ ِلسبفــ ــ ماسبــ  ٍةرســ

 

ــ ــ ِدـ ــا نَنَي زِرهدال ــيده  )1(هض
ــ ــراً يـ ــ لَوقُرمهـ ــا نُهـ  هودقُـ

 هيــــودى قُلَحتَســــ تُبفالحــــ
فـــي الـــدِرهال ي لَـــبِدى جيـــده 

 

 ]مجزوء الكامل[
والخفاجي ال يمدح معاصريه ومن التقاهم فقط، إنما يمدح أناساً عـرف فضـلهم فوفّـاهم         

 الذي مدحه بعد أن طالع شرحه لديوان        )2(مؤلفاتهم، ومن هؤالء، الواحدي   قدرهم بعد مطالعته ل   
 :)3(المتنبي، قال

ــر الو دِهللا   فإنــــــهدياِحــــ
ـ    ح دقَ ـ  رلَّ في شَ ـ  ح القَ ريض جراًاِهو 

ــِإ ــف ــتْمج تَوحرذا الشُّ ــ ال تَع  ذواأخُ
 

 ــب ــرحـ ــ لُقَفَّد تَـ ــفَ ِبهجُِّـ  ِدراِئـ
ـ  ي اهوـوِس ِرضب   ـ  فـي ح  ِد بـارِ  ٍددي
ــ ــدِ ِعم جنِم ــذا الواح ــاً به ــا ألْف  ه

 

 ]الكامل[
 : )4(وافتخر الخفاجي بنفسه قائالً

ــي ِه ــل ــ فَةٌم ــ قُتْكَّ يم ــود  عياِمطَ
ــِإ ــذا نَف ــَأ رتَرظَ تَيــ ب ــاً ض  قاًياب

ــن إذا خَ ــخَِشـ ــلمي ِلِنتَنْاشَـ  ٍةمـ
إنــ زض هاروِبطُــ الخُفُيفإنّــه  
 

 عــاًاِت رِماِركَــ المِلب فــي ســتُللْــظَفَ 
ــتَ دزذا عوِإ ــخَم ــتَلْ ــعاً ِب  راً واس

والِعرأَ ض لَم  ال ي ـ س  )5(عـاً اِذو قَ افُخَ
ِهرِيقْي     مـاً فـي المزـ  ح  عـاً اِرم ب اِركَ
 

                                                                                             
) نضـد (، مـادة    لسان العـرب  جعل بعضه على بعٍض متَّسقاً، ابن منظور،        : ِمن نَضد الشَيء  : النَّضيد) 1(

3/424. 
هو علي بن أحمد بن محمد، أبو الحسن المثوبي النيسابوري الشافعي الشهير بالواحدي، عاش في القرن                ) 2(

رآن وهي البسيط والوسيط والوجيز وله شرح الخامس الهجري من أشهر مؤلفاته التفاسير الثالثة على الق
، )2(، ط مـرآة الجنـان وعبـرة اليقظـان       اليـافعي،   : لترجمته ينظـر  . هـ)468(ديوان المتنبي، ت  

البدايـة  ،  ابن كثير، 3/96منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان       . م1970/هـ1390
 .7/26 معجم المؤلفين كحالة،. 4/372 ديوان اإلسالمالغزي، . 12/114 والنهاية

 .ب/45 ، الديوانالخفاجي، ) 3(
 .ب/6، المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(
) قـذع ( مـادة  لسان العـرب  ابن منظور،   . رماه بالفحش وأساء القول فيه    : الخنى والفُحش، قذعه  : القذع) 5(

8/262. 
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ــ روَأ ــاع ج هشُيــ اله وِممي ــه  ِقلّ
 

ص    ـري الـري بر الج عـاً الِئميـل طَ  أي 
 

 ]الكامل[
 :)1(ولهومن مراثيه الجميلة ق

 ن أَ مخافـة  في لُـٍج     رح الب هم ض دـقَ
 ــى ر ــر عل ــاء خَ ــقَرفُأٍس ِلفالم  ِهِت

 

ــِجراب ِلي التُّــِذْؤيــ  ٍمسفيــه ي ليــِهب 
ــ والموجــلْ ي ــارطْ واَألمِط ــِهِكب تَي  ي

 

 ]البسيط[
ليلـه  وكان الخفاجي يتحرق شوقاً لمصر وهو بعيد عنها، وهو يدعو لها بالسقيا ويحيي خ             

 :من شعر الحنين) 2(الذي كان يهون عليه غصص الدهر ونكباته قال
ـرِ       ىقَسر وربـا ِمصماهللا عهداً بـالج  

ـ  لـيالً كـان   وحيا خَ  رِو ي ـ ي م عياِمس 
ــإذا مــا َأ ساءالــد ــهلــي بإس رٍةاء 

 

ـ   ندى ي  ِبوصِب  غْنيِه عِمنّـة القَطْـرِ    ن  
ـ  ن مِ يِفروطَ ـ اِء الطَّ  م  لِبشْـرِ ة وا القَ
ــ ــقْلُاني ِبأتَ يي ــاه ــاِلب ــي الع  ِرذْغُ ف

 

 ]الطويل[
 :ثم يذكر رأس ماِل اإلنسان في هذه الحياة ورضاه بقضاء اهللا وقدره صابراً قانعاً

      المـاِل توحيـد خـالقي  إذا كان رأس  
َأسرض  ـ قْى بما ي ـ  ِض ـ  اُهللا م  ِهي ِب  ياًغِْض

ــ ــح بالعروأفْ أتاحــهِرس ــد   الــذي قَ
ــفَ تُتْاد كَــةٌرفْــي زوِلــ  يِعلُ أضــككِّ

 

 ــب ــوح ف صــي ــِري وِلاِل اِهللا م لخُس 
لَعي   ه إلى أن يعجب الص مِ ب رـ  ن ص ِرب 
ـ  تَ أنإلى   يإل ـ  الي تَمشْ سر ـ  بالع ِرس 

 جيلَ تْإذا ه يتَ تْس ضـ   سِ ر وى صريد 
 

 ]الطويل[
 .في الحياةوهذه القصيدة طويلة تمتلئ بالحكمة والزهد 

 منها ما كان مقدمةً لقصائد خرجت إلـى أغـراض أخـرى     ،أما الخمر ففيها أشعار كثيرة    
 : من قصيدة)3(كالغزل والمديح ومنها ما كان مقتصراً على غرض وصفها، ومن ذلك قوله

ــه اإل ــم قهق ــابك ــَل ت ــقُ إذ قي  بري
ـ  ِبِرغْ م ن مِ اِحمس الر  شَ  الح دقَ  دـال

ــنوأذَّ ــي روررح الشَّـ ــو فـ  ِهِضـ
 

ــم الكَــ   تَسِبْأواب ــثَس ــاب الحِرغْ  ب
ديِمِن فــــأنّى للنَّــــدالمتــــاب  

ـ حي علـى اللَّ    ِوه ـ    و  رابوصـِل الشَّ
 

 ]السريع[

                                 
 .1/342 خالصة األثر المحبي،) 1(

 .أ/31 الديوانالخفاجي، ) 2(
 .ب/16 در نفسهالمصالخفاجي، ) 3(
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أما غرض الهجاء فقد حوى في سطوره بعض الكالم المقذع، ومـن أهاجيـه الملتزمـة                
 :)1(قوله

ــ ــا مــ ــى إذا َألَولنــ  ىدســ
ــكَ ــيبه كَانَســ ــاًرا ســ  مــ
 

 ِف والســــوِبذْايا الِكــــدهــــ 
 ِفووِع والخَــــاس الجــــبــــِل

 

 ]مجزوء الوافر[
ولم يكن الخفاجي بعيداً عن الحياة االجتماعية، فقد شارك الناس همومهم وأفراحهم وحوى             

 : في رجل مدين)2(شعره كثيراً من الِملَح والتظرف، ومن ذلك قوله
ــأي ــه ــُلاِئا الس ع ــالنن ــن ف   اب

  مــن ديــونةٌبّــ حيكِضــقْ يسيلَــ
ــخَ تُنإ ــي تَهنْاِش ــقَ ف ــويه ياِض اًم 

 

 ـــوديـــون عليـــه دــاه  راً مليـ
ويمـــان كَـــ اَأليـــُلكَيـــالً وِفياًي 

ــ صلِْفاربــالح د نُــيياِضــقْه م 
 

 ]خفيفال[
والخفاجي وه إلى   فهو ينتقد الظلم ويعيبه ويشك     ، ال يخاف في اهللا لومة الئم      ، في الحق   قوي

بسبب الجور والظلم وتحليل األمـور      -حسب رأيه -بأولي األمر، ومن ذلك وصفه لحريق شّ      
 :)3(المحرمة من بعض القضاة، قال

 ٍةدلْــبريــقُ ِبم الح عــدلَعمــرك قَــ
ـ   نوِم ـ ى ر  مالٍك وافَ ـ  وَلس ِهريِق حم 
ـ  بِ حـيطِ  الم ِن الـدي  ِةرثْ كَ منِو اِلمهم 

 

  لَبها عم  ـ اء وِءالس ـ  والج ـ لَظْ أَ ُله ام 
ــدعاهاِر إلــى نَــمحــيِم الجج ــنَّهام 
ـ  رِ احبَأ ـ  ىشَ ـ  د قَ ـ  ر ان كَ بي مـا  حر 

 

 ]الطويل[
 :)4(ولم يكن يسكت عن خطأ أو تقصير ولو على الدولة وجيشها، ومن ذلك قوله

ــجــوشٌ مالَيهلْــِك نفــعا فــي الم 
ــَأر ــ ِقتُي ــتَ ــِر قَنالَهم ِم ــٍل غَي  تْ
 

ــ  كَــتْ صحــراً تُو فــي ِكص رــو  اِبتَ
ـ  ِمكَ سـابِ ِب فـي كُتُـب الحِ     رثِْل الض 
 

 ]الوافر[
 

                                 
 .ب/39 الديوانالخفاجي، ) (1
 .1/341 خالصة األثرالمحبي، ) 2(

 .2/293 ريحانة األلباالخفاجي، ) 3(

 ).الحاشية(أ /87 الديوانالخفاجي، ) 4(
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 : ملغزاً عن األسد)1(وقال الخفاجي في األلغاز، ومن ذلك قوله
 ىفَــلْ يماواِتى الســد لَــٍءي شَــيَأ

 انَدد عـــن ِإٍعبـــرَأ والٍثذو ثَـــ
 

 وفـي األَ   هو ر  ض بـالجراء ـ ة ي سىع 
 عاًب ســــتَقْــــقَّح إذا تَاهروتَــــ

 

 ]الخفيف[
 

 إن لم تكن جميعها وكان شعره كما        ،وهكذا نجد الخفاجي قد نظم في معظم أغراض الشعر        
نَفَثات السحر وقالئد النحر، وغمزات األلحاظ المـراض وعطفـات الحسـان بعـد              "قيل عنه   
 .")2(األعراض

 
 )3(: جيدة للعلماء قالبضاعةًال أن الخفاجي لم يكن يعتبر الشعر إ

ــفَ ــلَ ــاِءلَ بالعرعوال الشِّ ــم ي يِرز 
 

ــكُلَ  ــنْ تُ اليَأو ــم ــعشْ ــِدِب لَنر ِم  ي
 

 ]الوافر[
 

 :)4(ويختم الخفاجي ديوانه بالبيتين التاليين
ـ لوص إيمـاني و   خُ ح الم ـ ب ىفَطَص 
ـ  ِنيتُ في الـدار   ضوفَ ي للـذي  ِر أم 
 

 ـــوصحلَـــةٌب ـــ آمـــاِلهىقَي س 
 ىفَـــبي وكَســـ حاكذَ فَـــهردقَـــ

 
 ]الرجز[

                                 
 .313-1/312 ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(

 .1/334 خالصة األثرالمحبي، ) 2(
 421 صسالفة العصرابن معصوم، ) 3(

 .أ/96 الديوان الخفاجي،) 4(
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 :هـالتـِص
 وكـان ذلـك بحكـم       ،اتصل الخفاجي بعدد غير قليل من أهل الحكم والسلطة في عصره          

وظائفه والمناصب العليا التي وصل إليها، يدل على ذلك بعض األشعار التي وردت في كتابـه      
 .ريحانة األلبا، وديوان شعره المخطوط

 
 .اتصاله بآل نمي: أوالً

كان أول اتصال للخفاجي بأهل الحكم في عصره بآل نمي أمراء الخالفة في مكـة وكـان       
 إلى تلك الديار وكان له ما كـان مـن رفعـة          )1(ذلك في سن مبكرة عندما رحل بصحبة والده       

 .)2(الشأن والتقريب
 

 هـ)1049-1032(اتصاله بالسلطان العثماني مراد الرابع : ثانياً
ل الخفاجي بالسلطان العثماني مراد الرابع، وعرفنا فيما سبق أنه تولّى قضاء سالنيك             اتص

في مدة حكمه، ومن المرات التي اتصل فيها الخفاجي بالسلطان مراد كانت بعد انتهائـه مـن                 
ي ذلك الوقت كان   ف الذي كتبه باسم هذا السلطان، ويبدو أن الخفاجي          ،شرح كتاب درة الغواص   

قمـت  ... ولما تم بحمد اهللا عقـد انتظامـه       ": )3(أزماته الكثيرة التي مر بها قال     يمر بأزمة من    
         عياً مالي من حقوق المعالي طالباً حكماً يعدعلي ما اختلسته      مخاصماً لليالي مد يني عليها ويرد

 ."...بيديها، فهداني اهللا إلى لثم تراب بيت النعم
 

تمع دعوى األماني وأنصفني من ظلم زماني مـن         فاس": الخليفة مراد الرابع   )4(ثم يبدأ بمدح  
 .تُزين باسمه فواتح اإلحسان وتُنْجز بعدله العمري مواعيد الزمان، ملك طاب وزكا

 
ـ  بِ هتَهب أشْ ولَ حار ـ    ِض األر  ٍمر فـي كَ
ــ َأاِءنَــيــه فــي أثْ معاِنتْكَــحِهِرطُس 

 

 ِقوحـاً علـى الطُـر     رطْ م ر الد حبصَأل 
ـ ره البـيض فـي أَ     آثا واِلحـ  ي وِد الس 

 

 ]البسيط[

                                 
 .1/391 ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 1(
 .405-1/398 المصدر نفسهالخفاجي، : ينظر) 2(
 .35عبد الحفيظ القرني ص: ، شرحدرة الغواصالحريري، ) 3(
 .36-35 صالمصدر نفسهالحريري، ) 4(
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 نتيجة المقدم من آل عثمان، خليفة اهللا في أرضه، من أحيا اهللا به مـا                ،وارث ملك سليمان  
 .اندرس من معالم اإلسالم، وجدد به الدين والدولة، كما جدد به بناء بيت اهللا الحرام

ــ زادرَأ ــي ماِلاِنم ــكَ ــاً ج  هردلَّ قَ
 

 ــي جددــا ي ــب م ــكُى فَلَ ــنْ تَ مرهاد." 
 

 ]الطويل[
متَّع اهللا اإلسالم بطول حياته وأبد دولته تأبيـد         ": للخليفة بالعمر المديد والملك المؤبد     )1(ثم يدعو 

 ...آثاره في صحائف حسناته
ــتَِقب ــدي ــدِني لل ــنْ وال ِديا وال عتْم 

 

ـ اد نَ يجَأ  ِرح ـ  الم ِهالي هـذِ  ع  الـد رار" 
 

 ]البسيط[
 :)2(وفي موضع آخر يمدحه قائالً

ـ  ن إِ رهى الد رَأ ي ـ ِم فَ شِْطب ـ م ي كنْ  هينُ
ــع ــطَ وال م اءنــ وح ــمكْ وال ه ىو 

 

 رغْــ لهــا ثَتَنْــَأا فَينْ الــدِمســب تَإنِو 
ــز جوال ع ــم ــوِحلْ ــز وال ِك وِع بر 

 

 ]الطويل[
 :)3(وفي موضع آخر يأسف لموته ويرثيه

ــاتَ ــم م رادــو ــاِلر ال  مهكُى وم
ـــدعأبهـــ زهةُرـــ الحاِةيـــ زتْه 

 

ــتَ  ــبـ ــثِْم ِبٍرهداً ِلـ ــ بِهِلـ  الِخـ
ــثْ َأوَأ مــي ِرتْر ــ ف ــها َأياِض الم 

 

 ]المنسرح[
ويبدو أن العالقة التي ربطت الخفاجي بالخليفة مراد الرابع، لم تكن نفسها التي ربطتـه بمـن                 

-1058(هــ، ومحمـد الرابـع      )1058-1050 (األول إبـراهيم    ،فـاء جاء بعده من الخل   
 بل وعاب عليه ظلمه وبعده عن إرضـاء خالقـه           ،هـ، فقد انتقد الخفاجي هذا الخليفة     )1099

 .بتصرفاته
 :هانفسالقصيدة  من )4(قال
ــع ــنْ ــادي وحَؤك فُ ــتَ اركقِّ الح 

ــ ــا ع ــاِدي الً عــ ِرن ــاِل خَاِءض  ِهِق
 بـــاًِقتَر ميخُِصـــ ُأٍلذْعـــ ِلتُســـلَ

 ــان  الزَل ذا نَــبــ قَِرصــ بالقَوك
 الد عـــهنَّـــ ِإتَلْـــ قُن ِإتَقْدصـــ

ــ ينَأ ــقَِبس الس ــفُ ِعي ــذَالهدنْ الع  

                                 
 .36عبد الحفيظ القرني ص: ، شرحدرة الغواصالحريري، ) 1(

 .2/353 األلباريحانة الخفاجي، ) 2(

 .2/301 المصدر نفسهالخفاجي، ) 3(

 .302-2/301 المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(
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ــا بــ  ــاُلم م وــي ِوالي ــِهزاِر ف  ت
ــي انْ ــول ــ عرافٌِص ــهنْ ــ ِب ال سٍبب 

 

يــر ــعفَ ــفَق اَألوَ فَ ــِلاِض الفَ الس 
 اللَــ الِعفلَّــكَ تَد قَــها لَــمــفَ

 

 ]المنسرح[
 إذا رأى نقـد     ،حتى آلت الخالفة إلى ببغـاء فـي قفـص         ":  في موضع آخر نثراً    )1(وقال

 قصارى قصره أن يهوي بـه فـي         ،رقص ولم يدر أنه من بنى من أساس داره أعاله         ...شاالِر
ك، وأنزله  ، فأهلكه اهللا أشد الهال     )2("أنا ربكم األعلى  " :الهاوية ما بناه، حتى تجبر وطغى، وقال      

 ."حضيض المذلة بعدما سما السماك
وهذه األقوال تدل على أن الخفاجي لم يكن يخاف في اهللا لومة الئم، وهو ال يمـاري وال                  

ولسـت لنـدى   "يصانع ألجل أموال أو مناصب، وهو صريح في الحق سيفٌ علـى الباطـل            
 ولو نَقَدت لـه دراهـم       ، يعار  وال لنيل نواٍل أهدي مديحاً، فسكّاب طبعي ال يباع وال          "مستميحاً

 .")3(النجوم بكف الثريا فهو خسر وبوار
وقـد كـان انتهـاء      ": )4(وقد أبدى الخفاجي بجرأة رأيه في الخالفة وقادتها الشرفاء بقوله         

، وفي الروم بالسـلطان     )6( وفي المغرب بموالي أحمد    )5(صعود الشرف بالحجاز بالسيد حسن    
 .ذكرهوهو مراد الرابع المتقدم ."مراد

 
عالقته بالم7(ى يحيى بن زكريالَّو( 

ى يحيى بن زكريا، ذلك أن الخفاجي وبعـد أن تـولى             الخفاجي بالمولَّ   سيئةٌ ربطت عالقةٌ 
قضاء     العساكر في مصر، لم تعجب الجهل وانقـراض  بِةلَ الحال التي وصلت إليها الدولة من غَ      ه 

         وال يسكت عليه، فتوجه إلى القسطنطينية       العلماء، وهو كما نعرف قوي في الحق ال يقبل الظلم 

                                 
 .2/317 ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 .79/24سورة النازعات  )2(
 .2/354 المصدر نفسهالخفاجي، ) 3(
 .1/406 المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(
 . من البحث18هو حسن بن أبي نمي، وردت ترجمته ص) 5(

هو أحمد بن عبد اهللا بن محمد، أبو العباس المنصور، ابن الخليفة المهدي، اشتغل في أول أمره بالعلم ولم ) 6(
يلتفت للملك، حتى إذا تولى ابن أخيه الملك وعزم على قتل من بقي من أعمامه، حاربه وهزمه واستولى 

 أديبـاً، لـه شـعر جيـد،         على المغرب وحسنت العالقة بينه وبين آل عثمان وكان سـلطاناً عـادالً،            
 .1/222 خالصة األثرالمحبي، . 1/289 ريحانة األلباالخفاجي، : هـ، لترجمته ينظر)1012(ت

 . في البحث25وردت ترجمته ص) 7(
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، إال أن األخير قابـل  )1( الخالفة، وذكر ذلك للوزير يحيى بن زكريا على سبيل النصح    عاصمِة
 بالشرِ هذا النصح    من القسطنطينية ونفيه إلى      ال يجوز، وأمر بخروج الخفاجيِ      معتقداً أنه انتقاد 

اله يقول  مجرداً من منصبه معزوالً عنه، ولسان ح       مصر :"أعظم  حق عند    اهللا كلمةُ   الجهاد عند 
 : الشاعر)2(، متمثالً بقول"سلطان جائر

 رــوزير وال َأز ــو ال ــده ــه يشَ   ب
 

ـ  وِض العـر  َلثِْم  ـ  ب ه لَ ـ  ح ـ  ر ِب اِءال م 
 

 ]البسيط[
ى يحيى بن زكريا وهجـاه فيهـا   المولّب التي عرض فيها )3(وإثر ذلك أنشأ الخفاجي مقامته 

 اًهجاءرم. 
 

                                 
 .2/330 ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
يـد،  والبيت إلبراهيم بن عثمان، أبو إسحاق الغزي، شاعر مكثر ومج. 2/330 المصدر نفسهالخفاجي،  ) 2(

ضاع أكثر شعره ألنه أحرقه بنفسه، وأكثر شعره في المديح رحل إلى العراق وخراسان ومدح آل بويه                 
، الكامل فـي التـاريخ    ابن األثير،   . 12/201 البداية والنهاية ابن كثير،   : لترجمته ينظر . هـ)524(ت

. 8/332وت  م، دار الكتاب العربـي، بيـر      1983/هـ1403) 4(نخبة من العلماء، ط   : مراجعة وتعليق 
 .3/265 تاريخ األدب العربيفروخ، 

 ).نص المقامة كاملة (289-2/284 ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 3(
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 صلته بأهل العلم في عصره
 

ربطت عالقة طيبة الخفاجي بأهل عصره من العلماء واألدباء، وذلك أنه لم يلتق أديبـاً أو                
 حتـى كـان     ، ونار الحقد  ، وسوء الطمع  ،عالماً إال وكان له معه أويقات صفت من قذى الكدر         

 يمدحـه   )1( الصالحي الهاللي  المديح من شيوخه وأساتذته قبل أخالئه وأخدانه، فهذا شيخه محمد         
 فرد عليـه بقصـيدة   ،بقصيدة بعثها إليه بعد أن كان الخفاجي قد راسله وبعث له بقصائد مدحية     

 : التالية)2(منها األبيات
ــ ــ ُأانوكَ ــ زقُفْ مــِلظْاني م ــاً فَم داب 
ــ ــاب ِعهِش ــٍملْ ــن ولِك ــه َأرو نُ داًب 

ـ فْ ومِ لوِم الع خُيشَ ـ  و هـومِ  الفُ احتَ  ْلـغَ
ـ  تْباه ـ د مصـٍر واز  ضر أَ ِه ِب ـ  فتْه  اذَلَِ

 

ــِف  ــه ِش ــاب لَهي ــا ِمنَ ــاراتُ ِإهنْ  ن
ـ رات ما ع  بالذَّ ـ  اإلِ  فيـهِ  تْض اءاتُض 
 الحــاةُ متْ إذا عنَّــوِمصــاب الخُلَّـــ

ـ ح تَ ن أَ اد كَ دقَ   األرض السـماواتُ   دِس
 

 ]البسيط[
 الـذي   )3(ير منجك بن منجك اليوسـفي     ومن أعالم الشعراء الذين التقى بهم ومدحهم، األم       

 ."إذا عدت سجاياه عرضاً فسجاياه جوهر...أديب أريب ونجيب ابن نجيب":  عنه)4(قال
والزمني إذ رأى انعطـافي عليـه وشـبه    ...وقد صحبني بِجلِّق":  في موضع آخر )5(وقال

من الغنيمـة   الشيء منجذب إليه، ومدحني بمدائح أطال فيها وأطاب، وغنم الصحبة ولم يرض             
 اليوسـفي فـي   )7(ومما قاله.  وتمادحا )6(ودامت عالقتهما بعد انقطاع لقياهما فتراسال      ."باإلياب
 :الخفاجي
ــا و ــي الســـ ِحيـ ــداً فـ  اياجيـ

ــو ــي الســــ هِشــ  ماوااباً فــ
ــَأ ــ بتَنْـ ــه األبـــ رحـ  ـ دونَـ

 والمــز ــا باتِّايـــــ  اِقفَـــــ
ـ  ِت  بـــاقِ امي الطِّالعلـــى ســ

 واقي الســِضعــ بنِمــ رحـــ
                                 

 . من البحث43وردت ترجمته ص) 1(
 .31-1/30 ريحانة األلباالخفاجي، ) 2(
 سـالم ديوان اإلالغزي، : لترجمته ينظر. هـ)1080(شاعر شركسي األصل، دمشقي المولد والنشأة، ت    ) 3(

4/127. 

 .152، ص151 صتاريخ األدب العربيباشا، . 1/232 ريحانة األلباالخفاجي، ) 4(
 .1/233 المصدر نفسهالخفاجي، ) 5(
 .171، ص168، ص165 صتاريخ األدب العربيباشا، . 256-1/255 المصدر نفسهالخفاجي، : ينظر) 6(
 .1/255 ريحانة األلباالخفاجي، ) 7(
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  أوصــــارصــــي حِنمســــال تَ
ــراع ــدِنـ ــ كَرهي الـ ــدمـ  ا قَـ

 

ــ ــِف كِفـ ــاقِ ريكْـ ــي وثـ   فـ
ــالفراقِ  ــراً بــ ــتَ ِمصــ  رعــ

 

 ]رملمجزوء ال[
 

 المعروف بالمعيـد    )1(ى أحمد بن يوسف   لَّو الم ،وممن اتصل بهم ومدحهم من كبار العلماء      
 :)2(الذي تولى منصب الفتوى، حيث أرخ توليته بقوله

ـ ِإ ـ َأي لَنِّـــ  انَـــــره دركُشْـــ
ــذِْإ ــ الفَري صــ ــىى ِإوتْــ  لــ
 ِهِرصـــــ فـــــي نَهتُـــــخْرَأ
 ٍدمــــح معر شَــــعيــــدمَأ

 

 ــذْ ز مادــي الح ــ ف ى وَأنَســح مد 
 دمـــح َأِرصـــي العهـــاِلى َأقَـــتَْأ
 دمــــح َأاِرتَــــخْ المِةريعشَــــِل
ــمكَِب ــِهاِلــ ــح َأدو والعــ  دمــ

 

 ]مجزوء الكامل[
 
 على قُطر معـين أو مكـان        ،م تقتصر عالقة الخفاجي بمن عرفهم من العلماء واألدباء        ول

 نزيل مصر الذي ارتحل إليها من المغـرب، فكانـت           )3(محدود، فها هو يرحب بمحمد الفاسي     
 . ومكاتبات أطالت المديح بينهما)4(بينه وبين الخفاجي عالقة مودة ومراسالت

 : الخفاجي)5(قال
ـ  ِله أَ سما شَ يَأ ـ  ِبر الغَ ـ  تَفْر شَ  انَقَر شَ
ــفَ صارِب رــاً باع ــيع ــاِلدِت  مكُوِمد قُ

 

 ــو ــ ِعهقلَّدتَ ــِفداً نَقْ ــاً ِم ــِسنيس   اُألنْ
ـ   تُلْ فيما قُ  عدوال بِ  ـ  ِفر في شَ  ِسم الشَّ

 

 ]الطويل[

                                 
مفتي األعظم، المعروف بالمعيد، له مشاركة في علوم كثيرة، تولى التدريس وسمي هو أحمد بن يوسف ال) 1(

: هـ، لترجمتـه ينظـر    )1057(بالمعيد لذلك ثم تولى القضاء عدة مرات، ثم أعطي منصب الفتوى ت           
 .1/368 خالصة األثرالمحبي، 

 .1/369 المصدر نفسهالمحبي، ) 2(
، أديب فاضل وشاعر له نظم رائق، رحل من المغرب إلـى            هو محمد بن إبراهيم، بديع الزمان الفاسي      ) 3(

. هـ)1006(المشرق وتنقل في البالد، دخل القسطنطينية، وانتهى به المطاف في مصر وفيها توفي سنة 
 .3/311 خالصة األثرالمحبي، . 1/333 ريحانة األلباالخفاجي، : لترجمته ينظر

 .347-1/339 المصدر نفسهالخفاجي، : ينظر) 4(
 .ب/56 الديوانالخفاجي، ) 5(
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 :)1(فرد الفاسي بقصيدة طويلة منها
ـ   اهــى ِبر الشِّــعمجــنْ َأراخَ فَــرعالشِّ
ــ منــلُاِوطَ ذا ي هــطْا وم ــاوِر نُعِل  ه

ـ ا الفَ مَأ ـ  احةُص ص ح  َأنَّـك  ـه2(ا قُس( 
 

ــ  والجــو ــ الفَاَل قَ ــاِسِقرلْ ِلُلض  ط
ــُأ ــقُفُ ــلْظُ وهاِب الشِّ ــاِسنْ اَألةُم  ف

ِمــِمغْبــالر نــٍر حــ ِغماســيوٍد قَس 
 

 ]الكامل[
يوانه يشهد بذلك وهـذا إن دل       ومدح الخفاجي غير واحد من علماء عصره وأصدقائه، ود        

 فإنه يدل على مدى الود الذي ربط الخفاجي بهذه الفئة من المجتمع التي هو واحـد              ،على شيء 
 )4(: في مدح ِخضر الموصلي)3(منها، قال

وصـ  ب ـ  نا ِم ـ  ذِ ؤوِس كُ ـ  كِركْ رىكْ س 
ــووِل ِدجــي ر ــب كطَتْقَّ ــاًطْ لُكِع  ف
مالقَ ع ـ ك ـ ثُيب ح لْ م   تَ يـ ا ِسـر ريس 
ـ  أُ نِم ـ  وِل ي العـ    ِمز  لـيم  كَ ادَؤ لـي فُ

 

 راكْاء وشُـــنَـــا ثَهـــتُلْم حكلَـــ 
تَواسعمِ تْار ـ  ذِ يـبِ  طِ ن ـ  نَ كِركْ  ارشْ

ــفَ ــ عألَنْهاسـ ــنِّـ  ىرد َأكِلذَي فَـ
ــ  ـ وفـي النَّ ى ال ياُلزــتْ يبــراعِخض  

 

 ]الخفيف [
   بأنهـا عالقـة مـودة      )5(تميمـي ويحدثنا الخفاجي عن عالقته بالقاضي تقـي الـدين ال         

 

                                 
 .1/342 ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
إشارة إلى قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي اإليادي، أديب فصيح من نجران، وهو خطيـب العـرب                   ) 2(

ـ .ق)22(وشاعرهم وحكيمهم، ويقال أنه أول من آمن بالبعث من الجاهليين ت           : لترجمتـه ينظـر   . هـ
عبد الستار أحمد فراج، دار : ، تحقيقمعجم الشعراءالمرزباني، . 309-1/308 البيان والتبيينالجاحظ، 

األدب  تاريخ فروخ ،. 222ص: م1960/هـ1379إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، 
 .1/173 العربي

 .ب/55 الديوانالخفاجي، ) 3(
شعار، هاجر إلى مكة وألف كتابه    هو خضر بن عطاء اهللا الموصلي، إمام في العربية واللغة ومعاني األ           ) 4(

اإلسعاف بشرح أبيات القاضي والكشاف، التقى به الخفاجي في رحلة الشباب وطالع كتابه ومدحه، وهو            
 خالصة األثرالمحبي، . 1/215 ريحانة األلباالخفاجي، : هـ، لترجمته ينظر)1007(تلميذ والده، ت سنة 

 .385 صسالفة العصرابن معصوم، . 2/131
 تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي الحنفي، عالم فاضل وأديب مفنن، دخل الروم وأخـذ عـن          هو) 5(

الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تولى القضاء وهو زاهد فيه كاره له، : علمائها، له مؤلفات كثيرة منها    
ريحانة األلبا  الخفاجي،  . 1099،  2/1098 كشف الظنون حاجي خليفة،   : هـ، لترجمته ينظر  )1010(ت
 .1/479 خالصة األثرالمحبي، . 2/27
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 منه أدبه الجاري وتضوع في طي أردان فضـله          )2(بحر تدفق " :، فهو كما يصفه   )1(أكيدة
 ،اً جديداً وسروراً وهو يعتبر اليوم الذي يالقيه فيه عيد"نشره الداري

 :الخفاجي) 3( قال
 يا روض م ـ ٍد بِ ج اِءم كْ المـ ر ـقي  اِتمس  
ــي زتَّال َأ ــمق ــاً َأنَ صبَأتْح ــو حده 

 

 ـ  اِموج ـ  فَ َلمعاً شَ ٍلض  غيـر  ـ فْ م  ِقِرتَ
ـ  حِ تَنَْأفَ صلِ ن ـ ر قـي  تَثـاتِ  الحادِ ِبي 

 

 ]البسيط[
 أصدقائه، ال يترك أحداً إال يمدحه مظهراً حبه لـه، وديـوان             وكذا كان الخفاجي مع جلِّ    

 :فيه )5( حين قال)4(شعره خير شاهد على ذلك، وممن مدحهم صديقه الطوري
ــَأ ــيـ ــه نَـــ ا صـ  ديديقاً عرفُـ

ــ ــملَ ــُل ِم حي نــ ب ِدعــك ــي نَ  يِد ل
 

ــ  ــهوكفُّـ ــن ِمـ ــد النَّـ  يِدى نَـ
ــو ــبلْـ ــسيدةٌ لَـ ــا طُـ  وري بهـ

 

 ]الرجز[
ولما كان ديوان الخفاجي خير شاهد على عالقته بالعلماء من أهل عصره، فقـد قـرأت                

وقلـت مهنئـاً األخ العالمـة بنقابـة         "و   أ ")6(وله في نقيـب األشـراف     "أكثر من مرة عبارة     
 ثم يذكر مجموعة من األبيات المدحية، ولما كان الخفاجي يذكر هـذه العبـارات               ")7(األشراف

مبهمة دون التعريف بصاحب المدحة، فلم يتسن لي تحديده، وعند رجـوعي لكتـب التـراجم                
الخفاجي ن عاصر   وجدت كثيراً من األسماء وضعت تحت مسمى نقيب األشراف ومعظمهم مم          

 . ولذلك كان صعباً تحديدهم

                                 
 .2/31 ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(

 .2/27 المصدر نفسهالخفاجي، ) 2(
 .2/31 المصدر نفسهالخفاجي، ) 3(

والطوري هو عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفي الشهير بالطوري، عالم فاضل وأديب أريب وفقيـه            ) 4(
تكملة على شرح الكنـز     : ية في مصر وتولى التدريس بالجامع األزهر، مؤلفاته       محدث تولى إفتاء الحنف   

ـ )1030(توفي بالقاهرة سنة   . أكمل به البحر الرائق وكتاب الفواكه الطورية وهو كتاب في األدب           . هـ
 األعـالم الزركلـي،   . 2/242 خالصة األثر المحبي،  . 2/155 ريحانة األلبا الخفاجي،  : لترجمته ينظر 

4/41. 

 .ب/57 الديوان الخفاجي، )5(
 .ب/87، الديوان )(6
 .أ/34، الديوان) 7(
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 وأهل العلم في عصره     ،وكتاب الخفاجي ريحانة األلبا يجمل فيه معظم عالقاته بأصدقائه        
وما ذكر هنا ما هو إال غيض من فيض، ولكن هناك أسماء ال يسع الباحث إال الوقوف أمامها                  

 أبو بكر الشنواني خـال  ، هذه األسماءوإثباتها لما كان لها من أثر بالغ في حياة الخفاجي، ومن     
وهو والدي وأستاذي وخالي ومن التأم في زمن الطلب بـه شَـعثُ            ":  فيه )1(الخفاجي الذي قال  

، وقد وردت أبيات للخفاجي في مدحه في باب ذكر شيوخه، أما ما نثبته هنا فهو أبيـات                 "حالي
 :)2(قال. الشنواني في مدح تلميذه الخفاجي، بعثها له وهو في الروم

ــ ــس ــ يهاذَالم شَ منَُأل األر ــفْض ةًح  
  والجــو عــابسِمو الــراريــى ِدقَوســ

ـ  مِ ن ع  كان نِئلَ ـ  ٍرص ـ  ارو تَ اههابى ِش  
ــني دقَروشَــ مــ اَألعى وَأســه3(يِناض(  

ـ  تَْأنَ ـ  الفَ )4( يـا قُـس    ك ِب صِةاح ـ  ب ةٌدلْ  
ــلَفَ ــتَي ــذي شَ ــوبقَّ القُ ال ــار يل مه    

 

 با الصــدي إليــك يــنّــهــا ِملِِّغبتُ
ــا  ــا وطنَّب ــلَّ فيه ــاٍل ح  رذاذ كم

ـ  الخِ اِر في د   الح دقَفَ  بـا وكَ كَ ِةالفَ
ـ  لْ قَ نعلى أَ  ـ ر ِفنبي ِم  بـا ر غَكاِق

ــتْفَلَّوخَ ــي بِن عــراِقد ــ م الِف باذَّع 
لَوـ   تَي قَطيعـةَ  القَاقَ الذي س ّـ ر اب 

 ج

 ]الطويل[
 الطـالوي،   )5(بطـت الخفـاجي بالشـاعر أبـي المعـالي درويـش           أما العالقة التـي ر    

 الفرقـة عـن     )6( وتنسـي  ، تقر بها العيون   -في نظر الخفاجي   - هـ، فهي عالقة  )1014(ت
 ووصفه فعز الوصف، وكان التقاؤهمـا فـي الـروم    ، فقد مدحه الخفاجي فأطال المدح    ،األهل

حبي إلى هذه العالقة في ترجمته      حيث دارت بينهما محاورات ومكاتبات، وقد أشار الم       ) تركيا(
 . الخفاجي له)7(للطالوي وذكر جزءاً من مدح

                                 
 .1/302، ريحانة األلبا، الخفاجي) 1(
 .1/80، خالصة األثرالمحبي، . 1/304، المصدر نفسهالخفاجي، ) 2(
الكسر بعد جبور العظـم     : كسره بعد الجبور، الهيض   : وهاض العظم كسره،  : هاض الشيء هيضاً  : يقال) 3(

، مـادة   لسان العـرب  ابن منظور،   : ينظر. ا يكون من الكسر، وأهاضني هنا بمعنى كسرني       وهو أشد م  
)يض7/249، )ه. 

 73ص: ينظر. إشارة إلى قس بن ساعدة اإليادي وهذا إشارة ترد للمرة الثانية في أبيات تمدح الخفاجي              ) 4(
 .من البحث

 . من البحث12وردت ترجمته ص) 5(
 .1/54، لباريحانة األالخفاجي، : ينظر) 6(
 .2/153، خالصة األثرالمحبي، : ينظر) 7(
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حتى ورد علي بالروم فقر به نظري، ولم تسمع أذني بأحسن ممـا قـد               ":  الخفاجي )1(قال
رأى بصري، فطار غراب البين من وكر العنا، ونثرت علي قوادم يمنه نثار الثنا، وأنـا ثمـةَ           

 ."...فدار بيني وبينه كؤوس محاورات تسكر األذهان...نساغريب الوجه واليد والل
 : شعراً)2(ثم قال

ـ  م تُلْبقَ ـ  ِحطَص ـ  األَ اهفَباً ِش  ِسُؤكْ
ى غَ تَّحنْ مِ تْدالغَ ه ـ ز ـ تَ واخْ ةُالَ  ىفَ

 

 والصبح ي ـ ب سـ ثَ لـي بِ   م ـ لْ أَ ٍرغْ 3(ِسع( 
ـ ى عِ ج الد كسِم ـ  دنْ ـ   الج  ِسنَّواري الكُ

 

 
 :)4(ومنها

ـ ا عِ ي ـ  ِره الـد  يـدِ د جِ قْ ـ  فَ ةَر غُ ِهِرج 
ــ كَْلب ــع ةٌبــ ح ــا آمالُتْج ــ له  انَ

ـ  األول طالو و   آلِ نِم  ىرالوا الـو  ى طَ
ــِب ــِل تٍُبمناِقـ ــتْيـ ــا آياتُ لنَـ  اهـ

ــكَيفإلَ ــا ِمه ــنِّ ــحووافي دي قَ اه 
ــِب ــركْ ــرهٍء تُــزفُّ ومفْاً إلــى كُ اه 

ــ رِةرســ المِللَــ فــي حتَلْــال ِز  الًاِف
 

ــزان وطــراز مــا  ــ الع ــ منال ِم  ِسِبلْ
ــ ــتْنَدفَ ــى ح ــ الكَِمر إل ــاِلم  ِسد األقْ
 )5(ِسعــقْالي َأعــ المنم ِمــشَــى َأرذُِبــ
ــنْع هــا ي ــ يادكَ ــ نُينِب ــ اَألقُطْ  ِسرخْ

ــغَزاٍه ِب ــِري ــ النُِّد ي ــه ــمى لَ مسِس ي 
ــنَ ــدقْ الج ــاِبو لس ِعميــ الم ِسِنْأتَس 

ــا  ــم حتْقَدي ــو ماً عــون ــي  ِسِجر النَّ
 

 ]الكامل[
 :)6( منها نفسيهمافأجابه الطالوي بقصيدة على البحر والقافية

ــ ــخَ ــدرود تَ ــِب تَــ  لَن ِم  ِسفُّنَهي
  جــآذر جاســٍمو ريــم وجــرةَ َأنِمــ
ــ ــٍد ماِجــنِم ــ فَهاٍب وِش ــٍلض  ٍب ثاِق

ـ  ملم ال وناظِ   ـ  هابها الشِّ ـ  اعتَ ِن م  ىلَ

 ــأم ــوِلعد م قَ ــر المس ــ ألِْفاِش ِسع 
ـ م سـن ح أَ وقُ الـر   الشـباب  سِبلَ  )7(سبلْ
ــح ــولْ ــاِئ بالفَِلاِئم الشَّ ــ مِلض  ِستَكْ

بــه ــى ِبشُ ــكَ العل ــ فَاِلم ــقْ َأٍلض ِسع 

                                 
 .55، 1/54، ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 .أ/10، الديوانالخفاجي، ) 2(
بـن   ا .ولون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد وذلك يسـتملح         . سواد يعلو شفة المرأة البيضاء    : اللعس) 3(

 .6/207) لعس(، مادة لسان العربمنظور 
 .أ، ب/10، الديواني، الخفاج) 4(

 ).قَعس(، مادة 6/177، لسان العربابن منظور، : ينظر. ثابت، عزيز، منيع: أقعس) 5(
 .58-1/57، ريحانة األلباالخفاجي، ) 6(
 .اسما موضوعين: وجرة وجاسم) 7(
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ــ ــ نَعرفَ مــى خَاه ــفَ إل ةَاجم حــد  ِت
ـ  بجي ألع إنّ ـ  ن ِم ـ  هاِب ِش ـ  د قَ س ام 

ــ ــت منا وِإهذْخُ ــ كان ــنرةً فَقصِّ  ِم
 هاِنســ حِراِهبــو ِلنُــعيةً يشــاِم

ـ هـا ال زِ    بِ معوانْ ـ ر تَ تَلْ ـ  فُشُ س مانَع 
 

ــ ــنْ يعروالفَ ــ عُئِب ــب طَهنْ ــ المي  ِسرغْ
ــتَم ــاِءلْ العَأوبـ ــر َأيـ ــج معفَـ  ِسِلـ

ـ  ـ ِنْأشَ ـ  قُراِم الِك ـ ب ـ ٍرذْول ع  سـي  من ِم
ــوجالغَه والغَــِةالَــز ــاُلزِس أأللع 

ــ ــظْ نَ راِحنِم ــاتُرتْ مكِم ــع  ِسُؤ األكْ
 

 ]الكامل[
 .)1(وكثيراً ما كان الخفاجي يدعو له ويترحم عليه

وِذكْر الخفاجي الطيب وشخصه المحبوب، جعل له مادحين أينما حّل أو ارتحل وخاصـة              
 في دمشق حيث وجد فيها كل ترحيب وتمجيد، ومن ذلك األبيات الشعرية التي بادره بها عبـد                

 :)3( مرحباً به في دمشق، قال)2(اللطيف بن القاسم
ـ م ِدبـُأفْقِ  ـ شْ ـ  طَدقَ قَ ـ علَ  هاب الشِّ
ــ مــه ج ــي طَام ــد ف ــ المِبلَ اليع 

ــ ــقَّنَيه محواِشـ ــ المةُحـ  انيعـ
ــفَ ــيِرفْي التَِّف ــا تَج مس ــد وفيم  ه
ـ  أتَ ـ  مِ نى ِم صـ    ر تْ مجتـازاً فطاب 

ــاد ــى ِدوع ــم إل ــٍق وشْ هــو  اٍن ثَ
 ٍلضــ فَوِدقُــعا ِبه جيــددقلَّــفَ

 

ــَأ  ضــ ِمتْاء ــك الرهنْ ــاب هاتي  ح
ــ ــْأوها ِمزرحَأفَ ــ شَ ــالبهنْ   الطِّ

ــ ــنوِم ــ البن فَ ــاِني ــا اللُّب  اب به
ــنَ ــْأاه رحـ ــ َأهيـ ــبـ  وابداً صـ
ــدقْمِب ــم معاِلِهِمـ ــابهـ  ا الرحـ

ــان ــِعن الع ــتَ واقِْمز َلبــاب   اإلي
ووشَّـــى رـــوهاضذاك نـــابالج  

 

 ]الوافر[
 نقيب األشراف، عندما قدم إلى دمشق، وكـان         )4(كما مدحه محمد بن كمال الدين الحسيني      

 :)5(قدومه في فصل الربيع قال
ــ إذا حــلَّ م ــي ِدج ــاٍرد ف ــيز تَي ـ  ما تولي الرِ   نسحَأِب  تْنَ يـ  ومـا تُ   اض يِدب 

                                 
 .60، 1/57، ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 بلطفي، أديب حسن البديهة والشعر، سافر مـن         هو عبد اللطيف بن يحيى بن محمد بن القاسم المعروف         ) 2(

دمشق إلى حلب وديار بكر، اشتغل بالتدريس إلى جانب تمكنه من الفقه، التقاه الخفاجي بدمشق ومدحه                
. 1/131،  ريحانـة األلبـا   الخفـاجي،   : لترجمته ينظر . هـ)1057(وهو واحد من رجال ريحانته، ت     

 .394، صة العصرسالف: ابن معصوم. 3/20، خالصة األثرالمحبي، 
 .1/131، ريحانة األلباالخفاجي، ) 3(
 . من البحث21وردت ترجمته ص) 4(

 .4/126، خالصة األثرالمحبي، ) 5(
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وحتَ اغْ ثُيـ  د ى المـ  و ـ ِج بِ هابلى الشِّ  ٍقلِّ
 

ـ هو بهـا ب   هز تَ ن أَ ورفال غَ  ةُج  الـو ِدر 
 

 ]الطويل[
 قد  ، والفهم الثاقب  ، والخلق الطيب  ،وهكذا نجد أن الخفاجي مع ما آتاه اهللا من العلم الواسع          

أسس لنفسه بنياناً متيناً من العالقات الطيبة والصداقات الحميمـة، التـي نسـتطيع أن نسـود                 
 .ث عنها ولكن نكتفي بهذا القدر خوفاً من اإلطالة المملّة والحدي)1(الصفحات في إثباتها

 فكثيراً ما نجد في أشعار الخفـاجي        ، ولكل ناجح حسود   ،وبالمقابل فإن لكل شهرة ضريبة    
 :)2(نغمة الحزن وخيبة األمل، كقوله

ــ ــمكَ ــٍب قَن ِم ــره ري ــي شَ ــَل ل   كي
ــ ــو  حموكَ ــيٍم حشْ ــدري لَــ م ص ه 

 

ــوخَ  يرإن ــه ج اءــاتُ ح ــب  خْ فَ
ــه م ــنَفَثْتُ صــتُ أخْوراً إذا قُد  لْ

 

 ]السريع[
 وأورد شـعراً فـي    ، أن الخفاجي مني بعداوة بعض شعراء عصره       ،وقد ذكر ابن معصوم   

 .)3(هذا الغرض
 :)4( من مثل قوله،والخفاجي قد تنبه لذلك وترفَّع عنه، ولكن أشار له بطريقة أخرى مهذبة

ــاقْ ــائٍرطَـــ ــودةَ جـــ  ع مـــ
 ٍفلُّـــــكَ تَخـــــاء ِإكرواتْـــــ

 

ــ  ــأو ص ــد ك احٍب لَ ــحقَ سد 
ــفالع ــقْو يضـ ــ فَ إنعطَـ  دسـ

 

 ]مجزوء الكامل[
 :)5(وفي موضع آخر يقول

ــأي ــهـ ــع ِذاِطا القَـ ــى حركْـ  داًسـ
ــ ــك ِمثَرك أمتَـ ــثْاِلـ ــفْي ِرِلـ  ةًعـ

 

  مـــا نَفَعـــهمـــا أوليتَـــهإنِّ 
ــٍف قَ صو بــطْر عــه ــهد قَ رفَع  

 

 ]لمالر[

                                 
، 323-1/309 ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر. لمراجعة صداقات الخفاجي وعالقته بأهل العلم في عصره) 1(

، 196-2/182الوزير عبد العزيز الثعـالبي،      ، عالقته ب  356-1/351عالقته بالوزير محمد الفشتالي،     
 .وغيرهم. عالقته بالقاضي أحمد بن الجيعان 

 .أ/95، الديوانالخفاجي، ) 2(

 .427، صسالفة العصر: ينظر) 3(
 .ب/54، الديوانالخفاجي، ) 4(
 .ب/65، المصدر نفسهالخفاجي، ) 5(
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:ارهــآث  
 

 ، ما بين الفقه واللغـة واألدب بشـقيه        ،تنوعت المؤلفات التي صنّفها شهاب الدين الخفاجي      
 وتنوع مشاربه ممـا     ،النثر والشعر والحديث والسيرة، وتعكس هذه المؤلفات سعة ثقافة الرجل         

لة على أنه   قد اتفقت كلمة الكَم   ":  المحبي )1(جعله موسوعة علمية متعددة المعارف، فهو كما قال       
 ".واحد عصره بال خالف، وأقرت له علماء دهره في حيازة السبق باالعتراف

 .وقد ظهر ذلك جلياً في آثاره العلمية من حيث الكثرة والتنوع والعمق وروعة الديباحة
 

 آثاره الشعرية: أوالً
 
في  وابن معصوم    )3(، والمحبي في خالصته   )2( ديوان شعر، ذكره الخفاجي في ريحانته      -1
 وبروكلمـان فـي     )6( وذكره الزركلي في األعالم    )5(، وعبد الغني النابلسي في رحلته     )4(سالفته

 وذكر أن له نسخة في الخزانة التيمورية بدار الكتـب القوميـة، وقـد               )7(تاريخ األدب العربي  
 ورقة، في كل ورقة     95 شعر تيمور في نحو      393حصلت على مصورة لها وهي تحت رقم        

 بخطه وعند رجوعي للنسخة لم يقم لي دليل على ذلك، ويوجد فـي              اتوب عليه  سطراً، مك  21
 .  بمقدار صفحة أو أكثرمعظم الصفحات حواٍش

وقد وقعت على نسخة أخرى للديوان في كوبنهاجن، في الدنمارك، حيث حصـلت علـى               
سطراً وكُتـب  ) 34-24( ورقة تتفاوت أسطرها فهي ما بين   235مصورة لها وعدد أوراقها     

 . هجرية1105يها تاريخ نسخها وهو شوال عل
وللديوان نسخة ثالثة في هايدلبرج في ألمانيا وقد حصلت على مصورة لها كذلك، وعـدد               

 . سطراً في كل صفحة21 ورقة، ومعدل األسطر فيها 270أوراقها 

                                 
 .1/334، خالصة األثر) 1(

 .2/340 ريحانة األلباالخفاجي،  ) 2(
 .1/336 خالصة األثرالمحبي، ) 3(
 .422 صسالفة العصرابن معصوم، ) 4(

 .125، ص59 صالحقيقة والمجازالنابلسي، ) 5(
 .1/239 األعالمالزركلي، ) 6(

  2/396) الملحـق ( ،  Brock, Ges 2/368) األصـل (، النسخة األلمانيةو. 8/56، النسخة العربية) 7(
Brock, Supl. 
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 طـرزت  ما انتظم من عقد ثنا في جيد األيام وما": )1(وللديوان مقدمة تبدأ بعد البسملة بقوله  
وما جرى ماء الفصاحة في خمائل البراعة الغضـة الثمـار إال            ....حلل البالغة بطراز الكالم   

وكانت ثمرة نظمه ونثره ووشاح خطابته وشعره، شكر اهللا علي امتنانه ناظراً من طرف خفي               
 ."إلى فرائد إحسانه، فأحمده حمداً ينظم في لبات الدهر عقداً

 ... سما من شجرتها العليةنمن جرثومة العربية وغصوإني فرع بسق : ثم يذكر أصله
 : )2( نبوية تيمناً بالرسول صلّى اهللا عليه وسلّم، مطلعهاةويبدأ ديوانه بمدح

ــَأ ــي ــرقيقَا شَ ــ حِضو ال ياهــ الح اي 
 

 ــاح ــرمف ــن الحِهِدر ود خَ ــ م اي 
 

 ]الرجز[
 ) بيتا147ً(وهي قصيدة طويلة، تقع في 

 )4(، وزيدان في تـاريخ    )3(قصائد ذكرها بروكلمان في تاريخ األدب العربي       مجموعة   -2
، وهي مجموعة من شعر الخفاجي تفرقت في مكتبات العـالم منهـا نسـخة    ةآداب اللغة العربي 

 76 ونسخة خطية أخرى في القاهرة بدار الكتب القومية برقم           7990/3خطية في برلين برقم     
 هذه القصائد وتبين لـي بعـد الرجـوع إليهـا أن             مجاميع وقد حصلت على مصورات لنسخ     

 مجاميع تختلف اختالفاً تاماً عن مجموعة القصائد المخطوطة فـي           76مجموعة القصائد برقم    
 .7990/3برلين برقم 

 مجاميع وهـي تشـتمل      76ى بدار الكتب القومية برقم      األولوأبدأ بذكر مجموعة القصائد     
 :على ما يلي

 .لخفاجي، ومر الحديث عنها عند الحديث عن ديوانهمقدمة ديوان شهاب الدين ا -أ 

 وهـذه   )5(مقصورة في مدح الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم، عارض بها مقصورة ابن دريد             -ب  
 .المقصورة مذكورة في بداية الديوان كذلك، ومر الحديث عنها

                                 
 .أ/2زانة التيمورية، ، نسخة الخالديوان )1(
 .أ/3 المصدر نفسه) 2(
 .Brock Ges 2/368، )الملحق (والنسخة األلمانية. 8/56، النسخة العربية) 3(
 .3/301 تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، ) 4(
من علماء اللغة البارعين، شاعر وناقد من أشهر كتبه الجمهرة          . هو أبو بكر بن الحسن بن دريد األزدي       ) 5(

 بيتاً قافيتها األلف المقصورة مدح بها بني ميكـال          246اللغة، اشتهر بقصيدته المقصورة التي تبلغ       في  
ابـن  . 2/195 تاريخ بغداد الخطيب البغدادي،: لترجمته ينظر. هـ)321(وفيها وصف وغزل وفخر،ت 

 ألدبتـاريخ ا  فروخ،  . 92ص-91، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص       الفهرستالنديم،  
 .420-2/416 العربي
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 :)1( ومطلعها
ــَأ ــي ــريقَِقا شَ ــ حِضو ال ياهــ الح اي 

 

ــ  ــرماحفَ ــن الحِهِدر ود خَ ــ م اي 
 

 ]الرجز[
بيتـاً،   )263( عـدد أبياتهـا      قصيدة همزية في مدح الرسول صلّى اهللا عليه وسـلم          -ج 

 :)2(ومطلعها
ــا هِ  ــلَيمى م ــا س ــم ــا َأنْ ــد م سماء 

 

 ماءســـا َألُّهـــ معنـــى وكُتَنْـــَأ 
 

 ]الخفيف[
عارض بهـا    بيتاً،) 123(عدد أبياتها    قصيدة في مدح الرسول صلّى اهللا عليه وسلم          -د  

 :)3(معلقة زهير بن أبي سلمى ومطلعها
ــَأ بــراً َأد ضاءــلْ ِل األرض عــِم تَِفر م 

 

 وخَــ َأغْلِّــبالشَّــاك ــ ِمنِّــقَولِِّمي وس 
 

 ]الطويل[
 :)4( ومطلعها عدد أبياتها ستة عشر بيتاً،قصيدة في مدح الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم -ه 

 اكاٍد حـــدحـــاٍن ِلي ثَـــِنـــتَييـــا لَ
 

ــ روَأ  ــع الكَاِب ــكَ ِبِفه ــٍفه ح واك 
 

 ]السريع[
 :قصائدأربع  -و 

 :)5(ى وعدد أبياتها ستة عشر بيتاً ومطلعهااألول  -1
ـ ى ر لَامي ع رغَ ـ  ِلس الص ـ ا لَ ب ـ  أَ مكُ الم 

 

 ـ ر ــُلاِئسْل هـ  و   الم َأمكُي إلــى حــتْافَ
 

 ]الطويل[
 : )6(ومطلعهاوالثانية وعدد أبياتها واحد وعشرون بيتاً  -2

ــع ــدهـ ــب الصـ  قُرو َأوِررا بالسـ
 

 ووــج ــههــ ــا َأفَ بالصــ  قُرشْــ
 

 ]مجزوء البسيط [
 

                                 
 .ب/17 مجاميع، 76، مخطوط القاهرةالخفاجي، ) 1(
 .ب/22، المصدر نفسه) 2(
 .أ/30، المصدر نفسه) 3(
 .أ/34 مجاميع 76، مخطوط القاهرةالخفاجي، ) 4(
 .ب/34 مجاميع 76، المصدر نفسهالخفاجي، ) 5(
 .أ/35، المصدر نفسه) 6(
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 :)1( والثالثة وعدد أبياتها اثنان وعشرون بيتاً ومطلعها -3
ــ ــاً سِن هبراشْــ ــلْيئــ  بيالســ

 

 ــخَِلو ــبيالِريــ ــْل ســ   ِورٍد ســ
 

 ]مجزوء الكامل[
 :)2(ا ستة عشر بيتاً ومطلعها والرابعة وعدد أبياته-4

رــو يدال تَك ــع ــْلج وص برَأك ــج  ِلِم
 

ـ خَ  يِو قَ اكوذَ  ـ    طْ ٍب علـى الحر ـ  ي  ِلِزنْ
 

 ]الطويل[
 :، وتشتمل على ما يلي7990/3مجموعة القصائد الثانية وهي مخطوط برلين برقم 

 :)3(عهاقصيدة في شعر الطبيعة وعدد أبياتها ثمانية وثالثون بيتاً ومطل -أ 
ــ ــ رتْحدقَـ ــودعـ ــ ِزِقر البـ  داًنْـ

 

ــَأ  ــ َأنمرضــ ــواناً وجشْــ  داًجــ
 

 ]مجزوء الكامل[
 وعـدد أبياتهـا تسـعة وثالثـون بيتـاً           )4(قصيدة في مدح محمد بن قاسم الحلبي       -ب  

 :)5(ومطلعها
ــ ــزغْام تَحتَّــ ــوِنــ  هوددي صــ

 

 هودنُـــ جتْرِســـ كُد قَـــربوالصـــ 
 

 ]مجزوء الكامل[
 : مطالعها على الترتيب هي.)6(عات في الغزل والخمرأربع مقطَّ -ج 

 )7(اريوي فـــي ُأاِدَؤى فُـــقَـــلَْأ -1
 

ــ  ــ)8(رقُـ ــاهر سـ ــن ِمـ  داِرِك اسـ
 

 ]مجزوء الكامل[
ــ -2 ــيبكَر َأ)9(ٍناِدوشَــــ  نــــ

 

 رطَـــــ الخَقَر طُـــــاهوهـــــ 
 

                                 
 .ب/35اميع  مج76، مخطوط القاهرةالخفاجي، ) 1(
 .ب/36، المصدر نفسه) 2(
 ).الحاشية(أ /5، مخطوط برلين) 3(
 . من البحث56وردت ترجمته ص) 4(
 .ب/7، الديوان )الحاشية(أ /6، مخطوط برلين) 5(
 .أ/25-أ/24، مخطوط برلين: ينظر) 6(
 .4/35) أور(ة  ، مادلسان العربابن المنظور، . ووهجها ار شدة حر الشمس، ولفح النَّ:ارواُأل )7(

)8( أي ذو برد: ، يقالدالبر: القُر ، ذو قُر مادة لسان العربابن المنظور، . هذا يوم ، )5/82) قرر. 
 .13/235) شدن( ، مادة لسان العربابن المنظور ، . ولد الظبية: اِدن الشَّ )9(
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 ]رجزمجزوء ال[
ـ ع نُن ِمــكونَــفُ جهبــنَ -3  كاِسـ

 

ـ  ِبو َأيقـــكِر ِبحمواســـ   ككاِســ
 

 ]رجزال[
ـ   يـا  مقُ -4 ـ دلـى الم  ِإ ديمنَ هـا نَّ إِ ِةام 

 

ــ  ــ المكرشَ ــبى وِحنَ  راِحفْــ اَألةُالَ
 

 ]الكامل[
 

 قصيدة غزلية في مدح شيخ اإلسالم محمد البكري، ذكرها بروكلمان في تاريخ األدب              -3
 وقد حصلت على مصـورة    737برقم   وتوجد نسخة خطية منها في جوتا في ألمانيا          )1(العربي

 :)2(لهذه النسخة، وهي تبدأ بما يلي
 القاضـي بمصـر     ، فخر الموالي الفهامة شهاب أفندي الخفاجي      ،الحمد هللا لموالنا العالّمة   "

 محمـد  ، مراسالً بذلك مواله شيخ اإلسالم قطب دائرة أهل المعارف والكرامة ،المحروسة سابقاً 
 ."دهما اهللا تعالى آمين البكري الصديقي أي)3(أفندي

 :)4(ومطلع القصيدة
ـ لَّالـي ع  زيا غَ  ـ  تَم ـ ي نِ ِمو نَ  كارقَ

 

 ادي ِمــفــَؤونــتَلَقْ م يــِك انْكسارك 
 

 ]الخفيف[
 :وينهيها بقوله

ــتَ بالم ــوإذا كُنْـ ــ تَِفاِرعـ  ْأدبـ
 

 ــر ــاً َأاِئ د اُهللاعفَـ ــخْمـ  كاربـ
 

 
 ذكرهـا زيـدان   ،ي أرجوزة في كل بيت منها مثل ريحانة الندمان بذوات األمثال، وه    -4

 . وهي موضوع التحقيق)6( وبروكلمان في تاريخ األدب العربي)5(في تاريخ آداب اللغة العربية
 

                                 
 .Brock, Sup 2/368) األصل (والنسخة األلمانية. 8/56، النسخة العربية) 1(
 .737 رقم محفوظ في معهد جوتا بألمانيا) 3(مخطوط مكون من صفحة واحدة مرقمة بالرقم الخفاجي، ) 2(

 . من البحث41وردت ترجمته ص) (3
 .3، ص737، مخطوط جوتاالخفاجي، ) 4(

 .3/301 تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، ) 5(
 2/396) الملحـق (، Brock, Ges 2/368) األصـل ( والنسـخة األلمانيـة  ، 8/56، النسخة العربية) 6(

Brock,Sup. 
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 آثاره النثرية: ثانياً
 
 ذكره الخفـاجي  "أنوار التنزيل وأسرار التأويل   " حاشية على تفسير البيضاوي المسمى       -1

 وذكره البغدادي في هدية     )3( وابن معصوم في السالفة    )2(الخالصة والمحبي في    )1(في الريحانة 
 .)5( وفنديك في اكتفاء القنوع)4(العارفين

أنـوار التنزيـل    " وهو شرح لكتـاب      " الراضي )6(عناية القاضي وكفاية  "وسماه الخفاجي   
ي  للقاضي اإلمام عبد اهللا بن عمر بن محمد ناصر الدين أبو الخير البيضـاو              "وأسرار التأويل 
 .هـ685 )7( بتبريز سنةىالشافعي المتوفَ

هـ، وقد طبع في ثمانيـة      1283 سنة   )8(وذكر عمر فروخ أن هذا الكتاب مطبوع ببوالق       
 والثاني في تفسير سورة البقرة والثالث والرابـع إلـى آخـر التوبـة               األول، الجزء   )9(أجزاء

 .من هو نهاية الكتابوالخامس والسادس إلى آخر الفرقان والسابع إلى آخر الزخرف والثا
وكـان  ": )10( ومنهم صاحب التاج المكلل حين قال،وقد أشاد كثيرون بالخفاجي ومؤلَّفه هذا    

رحمه اهللا أديباً عالمة في العربية ولسان العرب، حاشيته على تفسير البيضاوي تدل على علّو               
 ."..علمه وسعة فضله وكمال ذكائه وغاية اطالعه ونهاية تحقيقه

 ."خير من شاِهدي عدل" فيصف الكتاب بأنه )11(أما المحبي
 

                                 
 .2/340 ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 .1/333 خالصة األثرالمحبي، ) 2(
 .422 صسالفة العصرابن معصوم، ) 3(

 .1/160 هدية العارفينالبغدادي، ) 4(
 .115  صاء القنوعاكتف، فنديك) 5(

 .23 الفتاح الحلو، ص، مقدمة المحقق عبدريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 6(
 .4/685،  األعالمالزركلي،. 1/257، ديوان اإلسالمالغزي، . 2/50، بغية الوعاةالسيوطي، ) 7(
 .115، صاكتفاء القنوعفنديك، . 2/641، معالم األدب العربي) 8(

 .253، صالحياة األدبية في مصرمحمد خفاجي، ) 9(
 .290، صالتاج المكللالقنوجي، ) 10(
 .4/396، فحة الريحانةنالمحبي، ) 11(
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  التمامة في صفة العمامة-2
، وذكره الكتاني في فهرس الفهارس واَألثبات،       )1(أشار له الخفاجي في كتابه نسيم الرياض      

 . وعلومها، ولم يذكره غيره ممن ترجم للخفاجي)2(وقال إنه في السنّة
 
  جنة الولدان-3

 بذكرها، وأشار إلى أنها طبعت ملحقة مـع رسـالة           )3(د الزركلي وهو رسالة صغيرة انفر   
 .أخرى بكتاب قالئد النحور من جواهر البحور المنسوب للخفاجي

 
  حديقة السحر-4

 وهدية  )5( في الريحانة، وذكره البغدادي في إيضاح المكنون       )4(ذكره الخفاجي أكثر من مرة    
 . ديوان اإلسالم)7(، كما ذكره سيد كسروي حسن في حاشية)6(العارفين

 . الشعر، ويبدو هذا الكتاب في البالغة وفنون القول)8(وهو ذاته كتاب قرض
 
  خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا-5

وهو كتاب أدب يتضمن العلماء من أهل عصره وشيوخه يزيد عددهم على سبعين، ذكـره            
 وبروكلمان في تاريخ األدب     )10(رفين والبغدادي في هدية العا    )9(حاجي خليفة في كشف الظنون    

 .)12(اللغة العربيةآداب ، وزيدان في تاريخ )11(العربي

                                 
 .1/476، نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياضالخفاجي، : ينظر) (1

 .1/378 فهرس الفهارس واإلثباتالكتاني، ) 2(

 .1/238، األعالم) 3(

 .186، 88، 1/47 ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 4(

 .1/397 إيضاح المكنونالبغدادي، ) 5(
 .1/160 هدية العارفينالبغدادي، ) 6(

 .2/229، حاشية المحقق، ديوان اإلسالمالغزي، ) 7(
 .1/88، ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 8(
 .1/699 كشف الظنونحاجي خليفة ، ) 9(

 .1/160 هدية العارفينالبغدادي، ) 10(

 .Brock, Ges 2/368 والنسخة األلمانية. 8/56، النسخة العربية) 11(
 .3/301 العربيةتاريخ آداب اللغة زيدان ، ) 12(
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 في رجال الشام والثاني في رجـال الحجـاز          األول: )1(وهذا الكتاب يقع في خمسة أقسام     
 .والثالث في رجال مصر والرابع في رجال المغرب والخامس في رجال الروم

نحمدك اللهـم حمـداً يطـوق جيـد البالغـة نظـيم             ": )2(بدأه الخفاجي بعد البسملة بقوله    
وسميتها خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا ثم أحببت توشيح ترابها بسادة مـن               ....عقوده

 "...العلماء تكون قادة كتّابها فإن بذكرهم تنزل الرحمة
ـ     )3(ويعتبر هذا الكتاب أصل كتاب الريحانة، وقد ذكر المحبـي          ل الشـهاب    أن والـده قاب

خبايـا  "الخفاجي في منصرفه إلى مصر وأخذ عنه، وكتب عنه أصل الريحانة الـذي سـماه                
 ."الزوايا فيما في الرجال من البقايا

هـ والثانية  1273ى ببوالق سنة    األول )4(وقد ذكر عمر فروخ أن هذا الكتاب طبع مرتين        
 .هـ1294في القاهرة سنة 

، ولهذا الكتـاب    " يدلُّ على مهارة مؤلفه في األدب      تأليف": )5(ليفة بأنه وقد وصفه حاجي خ   
 :)6(نسخ مخطوطة كثيرة منها

 أدب ونُقلت هذه النسخة عن نسخة المؤلـف         84نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم         .1
 .في حياته

 1034هـ، بـرقم  )1090(نسخة أخرى بقلم معتاد بخط رجب بن حجازي الحريري، ت         .2
 .7414بألمانيا رقم ) جنجوتن(تاريخ معهد مصورة من مكتبة 

 تاريخ معهد، مصورة من مكتبة العباسية في مدينة البصرة بـرقم            1585نسخة ثالثة برقم     .3
)10.( 

                                 
 .253، ص252، صالحياة األدبية في مصرمحمد خفاجي، ) 1(
، مطبوعات المجمع العلمي العراقي،    مخطوطات المجمع العلمي العراقي دراسة وفهرسة     ميخائيل عواد،   ) 2(

 .2/126م، 1981/هـ1401مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

 .1/334، خالصة األثر) 3(

 .2/640 ،معالم األدب العربي) 4(
 .1/699، كشف الظنون) 5(

، 1995، يناير، إبريل،    1415، شعبان، ذو القعدة،     )6(، المجلد )67(، العدد   أخبار التراث العربي  : ينظر) 6(
 .12معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ص
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  ديوان األدب في ذكر شعراء العرب-6

 )3( والبغدادي في هديـة العـارفين      )2( والمحبي في الخالصة   )1(ذكره الخفاجي في الريحانة   
 .)6( األعالم وغيره)5(في، وذكره الزركلي )4(وإيضاح المكنون

وكتاب ديوان األدب في ذكر شعراء العرب ذكر فيه مشاهير الشعراء ": عنه المحبي)7(قال
 ."من العرب والمولّدين

 . ديوان األدب في محاسن بلغاء العرب)8(وذكره بروكلمان في تاريخ األدب العربي وسماه
 .هـ1316 طبع في بيروت سنة )9(وقد ذكر عمر فروخ أن الكتاب

 .283 في هيفن برقم )10(وللكتاب نسخة خطية

                                 
 .1/49 ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(

 .1/333 خالصة األثرالمحبي، ) 2(

 .1/160 ينهدية العارفالبغدادي، ) 3(
 .1/488 إيضاح المكنونالبغدادي، ) 4(
 .1/239 األعالمالزركلي، ) 5(
 .2/229، حاشية المحقق سيد كسروي حسن، ديوان اإلسالمالغزي، : ينظر) 6(
 .1/333، خالصة األثر) 7(
 Brock, sup .2/396، )الملحق (والنسخة األلمانية. 8/56، النسخة العربية) 8(
 .2/640، بيمعالم األدب العر) 9(

 .8/56، تاريخ األدب العربيبروكلمان، ) 10(
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، )1( رسالة في اإليمان، وكونه مخلوقاً أو غير مخلوق، انفرد محمد سيد كيالني بذكرها             -7
وهـذه الرسـالة    . وأشار إلى أنها ألّفت لنصر مذهب السنة والرد على المعتزلة وأهل الكـالم            

 . مجاميع تيمور331/9 رقم )2(موجودة ضمن مخطوط 
 
  رسالة في متعلق البسملة-8

، وذكر أنها مخطوطة ولها نسخة فـي        )3(انفرد بذكرها بروكلمان في تاريخ األدب العربي      
، ونقلها عنه عبد الفتاح الحلو فـي مقدمـة تحقيقـه لريحانـة     444/5، وثاٍن  236بريل أول   

 .)4(األلبا
 
  رسالة الشمعة-9

 بعض األدباء، وقد ذكرها     )5( لطلب وهي رسالة في وصف الشمعة أنشأها الخفاجي امتثاالً       
 .)6(كاملة في كتابه ريحانة األلبا

 
  ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا-10

 لشعراء وأدباء وعلماء القـرن الحـادي عشـر          ،وهو كتاب تراجم أدبية وتاريخية واسعة     
ـ   ": فيه الخفاجي)7(الهجري، ويعتبر متمماً لكتاب خبايا الزوايا، يقول    ن خبايـا  فهـذه ذخـائر م

الزوايا فيما في الرجال من البقايا تنفس الدهر بها عن نفحة عنبرية، وهبت بها أنفاسه النديـة                 
فلذا سميتها ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا، فإني شممت بها روائح الشباب ونظـرت   ... ندية

 ."في مرآتها وجوه األحباب، وتذكرت غابر األيام إذ العيش عيشٌ والزمان غالم
 
 
 

                                 
 .35، صاألدب المصري في ظل الحكم العثماني) 1(

 .35، ص نفسهرجعالمكيالني، ) 2(
 Brock, sup .2/396، )الملحق (والنسخة األلمانية. 8/57، النسخة العربية) 3(

 .1/16، مقدمة المحققريحانة األلباالخفاجي، ) 4(
 .2/183، المصدر نفسهفاجي، الخ: ينظر) 5(
 .191-2/183، المصدر نفسهالخفاجي، :ينظر) 6(
 .12، 1/11، المصدر نفسهالخفاجي، ) 7(
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 :وقد قسم الخفاجي كتابه إلى أربعة أقسام
 في محاسن أهل الشام ونواحيها، والقسم الثاني في تراجم العصريين من أهـل   األولالقسم  

المغرب وما واالها، والقسم الثالث في مصر وأحوالها وسبب العود لرسومها وأطاللها، والقسم             
 . من لقيه من رؤسائها وعلمائها وبقية دهمائهاالرابع في ذكر الروم وما اتُفق له فيها، وذكر

وهو ما بين هذه األقسام يعقد فصوالً متعددة، منها ما كان في ذكر مكة ومن بحماها مـن                  
. ومنها ما كان في بيان أحوال الروم وانقراض علمائها        . األشراف والعلماء والشعراء واألعيان   

 .كما عقد الخفاجي في الكتاب فصالً ترجم فيه لنفسه
 وقد أثنى عليه كثير     ،ويعتبر هذا الكتاب من أهم كتب التراجم للقرن الحادي عشر الهجري          

ريحانـة  "أهدي إلى مكة المشرفة كتاب      ": فيه ابن معصوم   )1(من المؤرخين وعلماء األدب يقول    
 تأليف العالمة النحرير شهاب الدين الخفاجي وهو الشهاب الذي أضاء نور فضـله هـذا    "األلبا

ـ    الزمن ا   مـن ريحانـة   هلداجي فرأيته قد أجاد فيما ألّف وتكفل بالمقصود ما تكلف، فللـه كتاب
 ."تنفست في ليلها البارد وعطرت معاطس األسماع بطيب نشرها الوارد

نفحـة  " بكتاب سـماه     ، فقد ذيله محمد أمين المحبي صاحب خالصة األثر        ،وألهمية الكتاب 
 ."الريحانة ورشحة طالء الحانة

 كتاب الريحانة، الذي ذيلت عليه واقتبست من نـور  -شهاب الدين الخفاجي   –له   و ":)2(قال
الهدى بتوجه رغبتي إليه، وما أنا بالنسبة لما أبدعه، ولما جئت به مما كان األحرى بـي أن ال             

 ."وقارع الحسام بالعصا وبارى الدر بالحصى... أدعه، إال كمن جارى الحصان باألتان
 يجـد فيـه     ، يوحي بأنه كتاب تراجم فقط، ولكن الذي يقرأه بتمعن         وظاهر كتاب الريحانة  

كثيراً من تعليقات الخفاجي على قضايا نقدية أو نحوية أو لغوية أو فقهية، ممـا يثـري مـادة                 
 .الكتاب ويوسع من مدارك قرائه

 أنه ال يذكر في تراجمه أي تاريخ، ال سـنة والدة        ،ومما يؤخذ على الخفاجي في كتابه هذا      
وفاة أو ما شابه ذلك، وهذا مما صعب في تحديد أزمنة تحركاتـه ورحالتـه، والترجمـة                 وال  
 .لحياته

هـ ثم قام بتحقيقه عبـد      1273 في بوالق سنة     )3(وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات قديمة      
 . م وأخرجه بجزأين1967/هـ1386الفتاح محمد الحلو سنة 

                                 
 .8، صسالفة العصرابن معصوم، ) 1(
 .4/397، نفحة الريحانةالمحبي، ) 2(
 .2/640، معالم األدب العربيفروخ، ) 3(
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  السوانح والبوارح-11
 وابن معصوم في سـالفة  )2(، والمحبي في خالصة األثر)1(األلباذكره الخفاجي في ريحانة  

وتوجد نسخة خطية له في المكتبة األزهرية بـرقم      . )4( والبغدادي في إيضاح المكنون    )3(العصر
 .، معارف عامة)5( أباظة7240
 

  شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل-12
 مسـتنداً بأدلتـه علـى       ،ة في اللغة العربية    الكلمات الدخيل  ،عالج الخفاجي في هذا الكتاب    

 واألحاديث النبوية والشعر، وقد قسم كتابـه        ،أصول لغوية هي القرآن الكريم بقراءاته المتعددة      
تقسيماً ألفبائياً ابتدأه بالهمزة وسماها حرف األلف، وختمه بالياء مضيفاً إلـى ألفبـاء العربيـة                

عربية عنده تسعة وعشرين حرفاً وجعل تحـت         فتصبح حروف ال   ،وجعله قبل الياء  ) ال(حرف  
كل حرف المواد التي تبدأ بالحرف المذكور دون تدقيق في أصل الكلمة الثالثي بل جاء ترتيبه                

 . )6(نطقياً
وذكر المفردات لكل جمع غريب ووضح معانيها، وأورد بعض القضايا النحوية واألمثـال      

رب بحيث اشتمل علـى اللغـة الفصـحى         الشعرية، وقد توسع في مفهوم الدخيل في كالم الع        
 إلى جانب تجاوزه الدخيل في اللفظة المفـردة إلـى العبـارة             )7(واألساليب العامية حتى زمانه   

 .)8(والجملة
فهذا كتاب جليل جمعت فيـه مـا فـي            ": الخفاجي )9(والغرض من تأليف الكتاب كما يقول     

 قوم منهم من لم يحـم حـول ناديـه،    كالم العرب من الدخيل، دعاني إليه أن المعرب ألَّف فيه    
ومنهم من دقق في التخريجات الغريبة وأتى في أثناء ذلـك بوجـوه عجيبـة، وكتـاب أبـي                   

                                 
 .2/340  ريحانة األلباالخفاجي، ) 1(
 .1/333 صة األثرخالالمحبي، ) 2(
 .422 صسالفة العصرابن معصوم، ) 3(
 .2/30 إيضاح المكنونالبغدادي، ) 4(
 .18، مقدمة المحقق، صريحانة األلباالخفاجي، ) 5(
، مادة  143ص-136ص: ، وينظر 27محمد كشاش، مقدمة المحقق، ص    : ، تحقيق شفاء الغليل الخفاجي،  ) 6(

 .حرف الفاء
 .59، المصدر نفسهالخفاجي، ) 7(
 .301-300، صالمصدر نفسهالخفاجي، ) 8(
 .32، صالمصدر نفسهالخفاجي، ) 9(
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أجّل ما صنِّف في هذا الباب إال أنه لم يميز القشر من اللباب، فأحببت أن أهـدي      ... )1(منصور
د وهو إلى اآلن لم يـدون فـي     وضممت إليه قسم المولَّ   ... وأضفت إليه فوائد  ... تحفةً لإلخوان 

كتاب، وقد أوردت فيه ما يسر الناظر ويشرح الخاطر مع شيء من النقد والرد ولطائف أدبيٍة                
 ."تذكر عهود ِتهامة ونجد

وقد بدأ الخفاجي كتابه بمقدمة تشمل التعريب وشروطه، والمعرب والمولّد واإلبـدال فـي              
، وتحدث عن أوزان الشعر عند المولّدين وأقسامها        )2(الفارسية، وقسم المعرب إلى أربعة أقسام     

 . عليها)3(السبعة ومثّل
ـ وله طبعتان حديثتان محققتان . )4(وللكتاب طبعات قديمة كثيرة غير محققة      ى حققهـا  األول

م، والثانية أحدث وحققها محمد كشاش سـنة        1952/هـ1371محمد عبد المنعم خفاجي سنة      
 )5(الغليل من الكتب المهمة فـي دراسـة فقـه اللغـة     ويعتبر كتاب شفاء     .م1998/هـ1418

 .ومعجميتها
 

 . شرح درة الغواص في أوهام الخواص-13
 مراد الرابع، وهو شرح انتقادي لكتـاب أبـي          )6(أنشأ الخفاجي شرحه هذا باسم السلطان     

 .هـ رد فيه على الحريري طعنه في السلف)516( ت)7(محمد قاسم بن علي الحريري
جي على هذه الغاية باهللا فأعانه، وحقق له ما أراد فجاء شرحه بما تنشـرح               واستعان الخفا 

، وضم إلى درره درراً تصيرها عقداً كما أراد، وخاصة ألن الحريـري أديـب               )8(له الصدور 
                                 

-465(هو أبو منصور ، موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي، لغوي ونحوي مشـهور، عـاش بـين        ) 1(
، 2/308 بغية الوعـاة  ، السيوطي،   19/205 معجم األدباء ياقوت الحموي،   : لترجمته ينظر . هـ)540

 .4/127 بشذرات الذهالحنبلي، 
 .44محمد كشاش، ص: ، تحقيقشفاء الغليلالخفاجي، ) 2(
 .45-44، صالمصدر نفسهالخفاجي، : ينظر) 3(
 .2/640، معالم األدب العربيفروخ، : ينظر) 4(
م، 1950 لبنـان،    -، مطبعة دير المخلـص، صـيدا      مصادر الدراسة األدبية  يوسف أسعد داغر،    : ينظر) 5(

1/322. 
 .35، مقدمة الشارح عبد الحفيظ القرني، صة الغواصدرالحريري، : ينظر) 6(
كنيته أبو محمد البصري، أديب لغوي، نحوي ناظم ولد ونشأ وتوفي بالبصرة اشتهر بمقاماته التي سميت                ) 7(

. 2/161، ديـوان اإلسـالم  الغزي، . 214-3/213، مرآة الجنان اليافعي،  : على اسمه، لترجمته ينظر   
 .5/177، األعالمالزركلي، 

 .34، مقدمة الشارح، صدرة الغواصالحريري، ) 8(
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بليغ له كتب فائقة وأشعار عذبه، وكان في خدمة الخلفاء بالبصـرة هـو وأوالده إلـى سـنة                   
 .هـ555

،  نفسـه )1(رحه شيئاً من شعر الحريري وشعراً لنفسه في المعنـى   وقد ذكر الخفاجي في ش    
 . بدرة الغواص)2(وبين سر تسميته

وقد بين الخفاجي في مقدمة شرحه قيمة كتاب الـدرة والسـبب الـذي دفعـه لشـرحه،                  
 من لجة البراعة، وفراِئد فوائد نَظَمتها       ةفإن كتاب الدرة لما احتوى على درر مستخرج       ":)3(قال
 إبان الحداثة مشغوفاً بهـا، أستنشـق مـن       وقد كنت ... الثاقبة لها باليراعة   -الحريري–تُه  فكْر

مهاب أنفاس نسيمها شماالً وقبوالً، حتى أخذت مفتاح مقفلها، وفتحت أبـواب مشـكلها، فلمـا                
دعاني االنتصـار  ... رأيت طعنه على السلف وعرضه في سوق الكساد درةً في جوفها صدف        

 ."الدر من الصدف، فضممت إليها درراً تصيرها عقداًللسلف إلى تمييز 
هـ وفي األستانة  1273ن في مصر سنة     ين قديمت ي أن للكتاب طبعت   )4(وقد ذكر عمر فروخ   

 .هـ1299
 . القرنييوله طبعة حديثة شرحها وشرح حواشيها عبد الحفيظ فرغلي عل

 
  طراز المجالس-14

 وابن معصـوم فـي سـالفة        )6(صة األثر  والمحبي في خال   )5(ذكره الخفاجي في الريحانة   
 . وغيرهم)8( والبغدادي في إيضاح المكنون)7(العصر

وهو من كتب األدب واللغة جعله الخفاجي في خمسين مجلساً وضمنّه أبحاثاً ومقاالت نقلها              
هـ وغيره، وجعل فيه مقاالت في الحجابـة عنـد          ) 255-150(عن كبار األدباء كالجاحظ     

                                 
 .37-36، مقدمة الشارح، صدرة الغواصالحريري، : ينظر) 1(
 .37، صالمصدر نفسهالحريري، : ينظر) 2(
 .34-33، صالمصدر نفسهالحريري، ) 3(
 .3/250، تاريخ األدب العربيباشا، . 2/640، معالم األدب العربي )4(
 .2/340 ريحانة األلباالخفاجي، ) 5(
 .1/330 خالصة األثرالمحبي، ) 6(
 .422 صسالفة العصرابن معصوم، ) 7(

 .2/82 إيضاح المكنونالبغدادي، ) 8(
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شروطها وجعل بين ذلك منتخبات شعرية وِحكَماً، فضالً على ما جاء فيه            السلطان، وأسبابها و  
 .)1(من مباحث تفسيرية ونحوية وأصولية وغيرها

ويعد هذا الكتاب مـن طـراز       . "وهو مجموع حسن الوضع جم الفائدة     ": المحبي )2(قال فيه 
 . أمالي الشهاب الخفاجي)3(كتب األمالي، فسماه بعضهم

... )5(أنه لو قـدر البـن الشـجري       ")4(فه هذا، وهو يذكر في مقدمته     ويفخر الخفاجي بمَؤلَّ  
 ." أن يطَّلعوا على الكتاب ألشادوا بفضله)7( بل وثعلب)6(والقالي

على أن قيمة الكتاب الحقيقية تكمن في أنه حفظ فقرات من مصنفات أقدم منه عهـداً تعـد                  
 .)8(اآلن في حكم المفقودة

محمد –أما بعد حمد اهللا، فهذه بنات فكر رفقتها إليك          ":)9(لهوأول هذا الكتاب بعد البسملة قو     
 األولالقسـم  ...  وأمالي مجالٍس أمليتها عليك مما تقر بـه عـين األدب   -صلى اهللا عليه وسلم   

 ."يتعلق بالشعر

                                 
 .17، مقدمة المحقق محمد كشاش، صشفاء الغليلالخفاجي، .3/301، تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، ) 1(
 .1/333، خالصة األثر) 2(
 .12، مقدمة المحقق محمد الحلو، صريحانة األلباالخفاجي، . 1/23 ،ألدبخزانة اعبد القادر البغدادي، ) 3(
 .8/398، مقال كرنكوف، دائرة المعارف اإلسالميةمحمد ثابت الفندي وآخرون، ) 4(
هو هبة اهللا بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو السعادات، الشهير بابن الشـجري، مؤلفاتـه             ) 5(

: لترجمتـه ينظـر   . در وأشهرها األمالي الذي جعله في أربعة وثمانين مجلسـاً         نفيسة القيمة عظيمة الق   
 .2/324، بغية الوعاةالسيوطي، . 6/45، وفيات األعيانابن خلكان، . 19/282، معجم األدباءالحموي، 

هو أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، من أعظم علماء العربيـة فـي اللغـة والشـعر والروايـة                    ) 6(
، 1/453،  بغيـة الوعـاة   السيوطي،  . 216، ص بغية الملتمس الضبي،  : ـ، لترجمته ينظر  ه)356(ت

 .2/490، تاريخ األدب العربيفروخ، 
هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني، لغوي ونحوي ومحدث وراوية عاش مـا بـين     ) 7(

جالس وهو في جزأين ويعتبر أول هـ، عدد له المترجمون أربعة وعشرين مؤلفاً أهمها الم      )200-291(
 -1/396 ،بغية الوعاة السيوطي،  . 1/102،  وفيات األعيان ابن خلكان،   : لترجمته ينظر . كتب األمالي 

 .2/370، تاريخ األدب العربيفروخ، . 398
 .8/398، مقال كرنكوف، دائرة المعارف اإلسالميةمحمد ثابت الفندي وآخرون، ) 8(
، المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة        ات مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي    فهرس مخطوط يوسف زيدان،   ) 9(

 ).ق-د (2/652، 1997والعلوم، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، 
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 :)1(وختم كتابه بقوله
ــَأ ِفغْتَساَهللار  ــالو ــالي ب ــغُر م  ٌلى شُ

ا سِ عمو ى سـ   ي ـ ِلودي ذي الطَّ ـ ِطقُ د قَ تْع  
 

ــ  ــروال سـ ــفْمى ِلور وال آسـ  وِدقُـ
ــم ــلُّالبي كُطَ ــدي  ه ــم توحي ــذْ ت ا م 

 

 ]البسيط[
 .هـ1327هـ و1284ن سنة ين قديمتي أن للكتاب طبعت)2(ويذكر عمر فروخ

وقد حظي الكتاب بالتحقيق على يد محمد فرحان الطرابلسي الذي نال درجـة الماجسـتير        
 .)3(هذا الكتاب تحقيقه لىمن جامعة دمشق ع

 
  الفصول القصار-15

 )5( ثم ذكرها كاملة، وذكرها ابن معصوم فـي السـالفة          )4(أشار لها الخفاجي في الريحانة    
 .)6(والمحبي في نفحة الريحانة

 نسجها الخفاجي على منـوال      )7(وهي عبارة عن قطع نثرية في الحكمة والنصائح والزهد        
 .)8(ابن المعتز في فصوله

 من جملة إنعامـه علـى عبـده         ، إقدار اهللا العبد على حمده وشكر إحسانه       ":)9(بدأها بقوله 
 ."وامتنانه

 ." حري بأن يمري لك ضروع الثناء والمدائح،ساعد زينته بسوار المنائح":)10(ومنها
إذا جر ذيل الفنا على عالي القباب والبيوت، تساوت قصـور الجنـان وبيـوت               ":)1(ومنها
 ."العنكبوت

                                 
 .1/333، خالصة األثرالمحبي، ) 1(
 .2/640، معالم األدب العربي) 2(
هــ،  1419ربيـع أول  -هـ1418، رمضان 7، المجلد 78، 77، العددان أخبار التراث العربي : ينظر) 3(

 .55م، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ص1998 يونيو -يناير

 .2/340، ريحانة األلباالخفاجي، ) 4(
 .422، صسالفة العصرابن معصوم، ) 5(
 .4/399 نفحة الريحانةالمحبي، ) 6(
 .362-2/355، ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 7(
 .2/355، المصدر نفسهالخفاجي، ) 8(
 .2/355، المصدر نفسهالخفاجي، ) 9(
 .2/355، المصدر نفسهالخفاجي، )10(
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 )2(ع النور السني المنبئ عن طهارة نسب النبي العربي مطال-16

وهو مخطوط نادر لم تذكره أي ترجمة للشهاب الخفاجي، وقـد عثـرت عليـه ضـمن                 
 .مخطوطات مكتبة المسجد األقصى المبارك

ـ 1035تاريخ نسخ المخطوط هو الثاني من رمضان        م، ويقـع فـي خمـس    1625/هـ
لصفحة الواحدة تسعة عشر سطراً وهو بخـط        وفي ا ). ب109-أ34( من ورقة    ورقةوسبعين  

 .نسخي جميل
 :)3(موضوع المخطوط هو السيرة النبوية وهو مرتب على تسعة مطالع

 .في انبعاث الروح المحمدي من الجمع الذاتي األحدي إلى الصورة الكمالية اإلنسانية .1

 .في إثبات إسالم أبويه .2

 .في اآليات التي دلت على ِملَّة إبراهيم في ذريته .3

 .في األحاديث التي دلّت على طهارة نسبه إلى آدم .4

 .في إحياء أبويه وإيمانهما به .5

 .في الرد على من استدّل بحديث مسلم على أنهما في النار .6

 .في بيان الفترة وبيان أهلها .7

 .في بيان من بقي على دين إبراهيم .8

 .في عدم التعذيب لمن مات في الفترة .9
 يفتق الرتق المختص بحضرة العلمـاء واألسـماء، ويفـتح    الحمد هللا الذي أراد أن ":)4(أوله

 فاعلم أن روح سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم لما كـان             ،أما بعد ... حضرات الكرم والجود  
 ."...مظهراً للجمع األحدي الذاتي والرتق العمائي

م وأي فساد أعظم في الدين والوجود، من إضافة النبي صلى اهللا عليه وسـل             ... ":)5(آخرهو
إلى عرق مشرك وإضافة الشرك إلى من منه طلعت شمس التوحيد واإليمان، ومنـه أشـرقت            

                                                                                             
 .2/359، ريحانة األلباالخفاجي، )1(
، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسـالمي،      فهرس مخطوطات مكتبة المسجد األقصى المبارك     خضر سالمة،   ) 2(

 .167-3/166م، 1996/هـ1416لندن 
 .3/167،  نفسهرجعالمسالمة، ) 3(

 .3/166 ، المرجع نفسه ة،سالم) 4(
 .3/166،  نفسهرجعالمسالمة، ) 5(
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أنوار الرحمة على أعيان الممكنات في بقعة اإلمكان، وباهللا التوفيق، واهللا يهدي من يشاء إلـى                
 ."صراط مستقيم والحمد هللا رب العالمين

 
 :المقامات منها مقامات شهاب الدين الخفاجي، نسج الخفاجي مجموعة من -17

، وقد كتب هـذه المقامـة معارضـة         )1(المقامة المغربية، وذكرها كاملة في كتابة الريحانة       -أ 
 .)3( في مقامته السادسة عشرة)2(للحريري

 حدثنا مؤنس عن زعيم تونس بأحاديث تسلّي الكئيب وتؤنس، وتهـزأ            ": في مطلعها  )4(قال
 ."بالمقامة المغربية، وتدعها ال شرقية وال غربية

ولم يطل الخفاجي في هذه المقامة، ولكنه لما فرغ منها عقد فصالً لبيان ما فيها من فوائـد           
، ومن ذلك إيراده قصيدة طويلة لدرويش الطالوي        )5(لغوية أتى بها على مسائل صرفية وداللية      

 : القصيدة)6( كلمة غَرب، ومطلعىأتى فيها على معن
ـ  ي  كـاد   دارٍ ِمس ر نِمَأ   غَربـه  جيكشْ

 

ـ  ز تَحزنَ  ـ   إذْ ِعم الـد  يِك   بـه ر غَ اض فَ
 

 .)7(مقامة الغربة المسماة دفع الكربة بسلوة الغربة -ب  

 .)8(المقامة الساسانية -ج 

 . مقامة الوطواط)9(مقامة عارض فيها -د  

 الزمان في سبب حجب بني األعيان وتحـدث         )11(التي سماها عتاب   ،)10(المقامة الرومية  -هـ
له في البالد ووصف بالد الروم وتغير أحوالها، وما حصل له من            فيها عن رحالته، وتنق   

                                 
 .411-2/407، ريحانة األلباالخفاجي، : ينظر) 1(
 .95وردت ترجمته عند الحديث عن كتابة درة الغواص صهـ، )516ت (هو القاسم بن علي بن محمد ) 2(
 .2/407، ريحانة األلباالخفاجي، ) 3(
 .2/407، المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(
 .2/416، المصدر نفسهالخفاجي، ) 5(
 .2/413، المصدر نفسهالخفاجي، ) 6(
 .380-2/371، ريحانة األلباالخفاجي، :ينظر) 7(
 .395-2/388، المصدر نفسهالخفاجي، ) 8(
والوطواط هو رشيد الدين محمد بن محمد العمـري البلخـي           . 398-2/396،  المصدر نفسه الخفاجي،  ) 9(

، بغية الوعـاة  السيوطي،: لترجمته ينظر. هـ)573(اط، له ديوان شعر، ت الحموي، المعروف بالوطو 
 .7/25، األعالمالزركلي، . 36-19/29، معجم األدباءالحموي، . 1/226

 .354-2/341، ريحانة األلباالخفاجي، ) 10(

 .2/354، المصدر نفسهالخفاجي، ) 11(
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ـ       .رؤسائها، وسبب تركها وهجرها     هجميع هذه المقامـات ذكرهـا الخفـاجي فـي كتاب
 .الريحانة

وهذه المقامات ال تعتمد كلها على      ":)1(وقد وصف محمد سيد كيالني مقامات الخفاجي بقوله       
 رآها وشاهدها ولمسها بيده، وأحاط بها وعرفها، وقد      الخيال، بل هي تصوير لواقع الحياة التي      

 ."أجاد التصوير وأتقن الوصف ووفق في السبك
 

  نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض-18
يعد هذا الكتاب من أعظم الكتب التي شرحت كتاب الشـفا بتعريـف حقـوق المصـطفى           

 .هـ)544( الغرناطي ت)2(للقاضي عياض اليحصبي
أنه كان مشغوفاً به معجباً بمضمونه العظيم ولكنه وجـد          ":)3(جي سبب شرحه  ويوضح الخفا 

فسـودت بعـض   ... أن الشروح عليه فيها قصور وفي بعضها أغاليط وتطويل ممل وتخلـيط    
األمالي في شرحه، وعرضته على بعض األصدقاء، فشكروا لي صنعه وحثّوني على إظهـاره      

 ."يم الرياض في شرح شفاء القاضي عياضنس": لجودته وروعته، وشجعوني فأخرجته باسم
رجاء أن يهب عليه ريح القبول، وإن كانت        ":)4(ثم وضح الهدف من ذلك بقوله في المقدمة       

نسمات اآلمال عليلة، وتشمله نفحة من نفحات الرسول صلى اهللا عليه وسلم فتشفي من الظمـأ                
 ."غليله

لرسـول الكـريم، وتحـدث عـن     ولم يهِد الكتاب ألحد من أصحاب السلطة، وإنما جعله ل    
صاحب الشفاء، ثم شرح الخطبة، وبين مضمون الكتاب الذي يقع في أربعة أجـزاء، فيـوفي                
الرسول حقّه ويذكر صفاته وفضله ومكانته ورسالته وأثرها، ويتحدث عـن تـاريخ العـرب               
وأشرافهم، ويستعرض كثيراً من أحاديث الرسول ويشرحها، ويتحدث عن األخـالق والعلـم              

فس اإلنسانية، ثم يذكر أحاديث الواصفين للرسول الكريم، ويشرح كل وصف على حـدة،              والن
ويتكلم عن حوضه صلى اهللا عليه وسلم وأوصافه في القرآن والتوراة واإلنجيل، متحدثاً عـن               
أهل األديان األخرى، ثم ينتقل إلى معجزة القرآن الكريم ويعرض آراء العلمـاء فـي وجـه                 

سول الحسية، ومعنى الصالة عليه وكيفية ذلـك، وعصـمته وقلبـه،            اإلعجاز، ومعجزات الر  

                                 
 .254، صاألدب المصري في ظل الحكم العثماني) 1(
 . من البحث30جمته صوردت تر) 2(
 .1/3، نسيم الرياضالخفاجي، : ينظر) 3(
 .1/3 ، المصدر نفسهالخفاجي، ) 4(
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وعصمة األنبياء والمالئكة، وحكم من سب الرسول أو الصحابة، وسـب الـذات اإللهيـة أو                
المالئكة أو األنبياء أو آل بيته الكرام، ثم وضح واجب المسلمين واألنام نحو الرسول الكـريم،               

. ير من الصحابة والعلماء في فروع العلـوم اإلسـالمية        وذكر في أثناء ذلك ترجمات وافية لكث      
 .بحيث يعتبر الكتاب موسوعة زاخرة

 صلى اهللا عليه وسلم، ووضح تاريخ تأليف        )1(وقد تمم الشرح بقصيدة رجاء في رسول اهللا       
 .)2( هـ1058الكتاب بأنه في يوم الجمعة ثامن عشر من ربيع الثاني سنة 

 .ن في األستانةين قديمتي طبعت)3(وقد ذكر عمر فروخ أن للكتاب
والكتاب مطبوع ضمن أربعة أجزاء نشرته دار الكتاب العربي وبهامشـه شـرح لعلـي               

 .القاري
 

وأخيراً فهذه ليست جميع ما كتب الخفاجي وما خطّه قلمه، وما أماله عليه فكـره وعلمـه                 
جمعهـا، أشـارت    الثاقب، وإنما هذه مجموعة من مؤلفاته المهمة فهناك رسائل ومكاتيب لـم ي            

 الجـواري  )6( والكـنّس )5( والشـهب السـيارة  )4(المصادر لبعضها مثل الرسـائل األربعـون     
 . والجامي وكثير منها مفقود)9( وحواشي الرضي)8(، ورسالة في علم العروض)7(والرحلة

                                 
 .4/579، نسيم الرياضالخفاجي، : ينظر) 1(
 .4/579، المصدر نفسهالخفاجي، ) 2(

 .2/640، معالم األدب العربي) 3(
 .1/160، هدية العارفينبغدادي، ال. 1/333، خالصة األثرالمحبي، . 2/340، ريحانة األلباالخفاجي، ) (4
 .2/340، 1/314، ريحانة األلباالخفاجي، ) 5(
 ).الحاشية (2/229، ديوان اإلسالمالغزي، . 1/239،  األعالمالزركلي،) 6(
، هديـة العـارفين   البغـدادي،   . 422، ص سالفة العصر ، ابن معصوم،    1/333،  خالصة األثر المحبي،  ) 7(

 .1/550، إيضاح المكنون. 1/160

 .1/239،  األعالمالزركلي،) 8(

 .422، صسالفة العصرابن معصوم، . 1/333 خالصة األثرالمحبي، ) 9(



 103 

وحسبنا هنا أن نعطي صورة تعكس ما تركه شهاب الدين الخفاجي مـن تـراث ضـخم                 
 .حياة طويلة حافلة بالعلم والعمللألجيال أنتجه بعد 

 
وتآليفه كثيرةٌ ممتعةٌ مقبولة، انتشرت فـي الـبالد ورزق فيهـا سـعادة              ": )1(يقول المحبي 

 خوله   ما والحاصل أنه فاق كل من تقدمه في كل فضيلة، وأتعب من يجيء بعده مع             ....عظيمة
وله رسائل ومكاتبات وافـرة  ...اهللا تعالى من السعة وكثرة الكتب، ولطف الطبع والنكتة النادرة     

 ."لم يجمعها ذكر بعضها في ريحانته
 

                                 
 .333-1/332، خالصة األثرالمحبي، ) 1(



 104 

 :وفاته ورثاؤه
 

 سنة وفاته ، ولكنها لم      علىاتفقت المصادر والمراجع التي ترجمت لشهاب الدين الخفاجي         
 ولو أن سبب الوفاة واحد وهو انتهاء األجل، ولكن من الظاهر            ،تذكر ظروف وفاته أو أسبابها    

 نافـت علـى     ةوخخصب بمرض معين أقعده أو سبب وفاته ألنه مات عن شي          أن الخفاجي لم ي   
 .التسعين

م، وقد ذكـر المحبـي      1659/هـ1069وقد أجمع المؤرخون على أن وفاته كانت سنة         
 يوم الثالثاء لثنتـي عشـرة       -يرحمه اهللا تعالى  –وكانت وفاته   ": )1(تاريخ وفاته بالتفصيل بقوله   

 ."ف وقد أناف على التسعينخلت من رمضان سنة تسع وستين وأل
 .  الثالث والعشرين من أيار عام ألٍف وستمئة وتسعٍة وخمسين للميالد)2(وهذا التاريخ يوافق

 في قصيدة جمع فيهـا بـين شـيخيه الخفـاجي     )3(وقد رثى الخفاجي تلميذُه أحمد الحموي     
 : )5( قائالً-وكان الشوبري قد توفي قبل صاحبه بثالثة أشهر – )4(والشوبري

موفـي أَ   قـهٍ  فـي فِْ   ى اإلمامانِ ض ٍبد 
ــب َأتُنْــوكُ ــ الِفِدقْــفَي ِلِك ــنْ مِهقْ    داًِرفَ

ـ ري والخَ بوالشَّ  ـ اجي زِ فَ ـ  ةُينَ الع ِبر 
ــب َأتُرِصــفَ ــفَي ِلِك ــ الِفِدقْ  ِبد واَألِهقْ

 

 ]بسيطال[
ـ          هاباً وهكذا مضى الخفاجي بعد رحلة طويلة خط فيها اسمه عالياً في سماء الشهب فكان ش

 .ثاقباً أضاء ولمع ثم غاب وأفل، تاركاً خلفه ثروة علمية وأدبية كبيرة

                                 
 .1/343، خالصة األثر) 1(
معـالم األب   فـروخ،   . 8/397، مقال كرنكوف    دائرة المعارف اإلسالمية  محمد ثابت الفندي وآخرون،     ) 2(

 .2/630، العربي
 .45مر الحديث عنه عند الحديث عن تالميذ الخفاجي، ص) 3(

هو محمد بن أحمد شمس الدين الشوبري الشافعي المصري الشهير بالخطيب، عالم فقيه من أهل مصر                ) 4(
حاشية على شـرح المنهـاج،      : هـ، له مؤلفات كثيرة منها    )977(نُعت بشافعي زمانه ولد بشوبر سنة       

البغـدادي،  . 3/385، خالصة األثـر  المحبي،  : لترجمته ينظر .  حجر وحاشية على شرح األربعين البن    
 .3/165، ديوان اإلسالمالغزي، . 2/287، هدية العارفين

 .1/343، خالصة األثرالمحبي، ) 5(
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 الدراسة الفنية : الفصل الثاني
 

 .تعريف المثل  -
  ، لمحة تاريخيةفن األراجيز -
 

 الدافع لنظم األرجوزة
 المضمون الفكري -
 اللغة  -
 األسلوب -

 التكرار -
 االستطراد -
 االنتقال من معنى آلخر -
 ريمالتأثر بالقران الك -
 الصورة الشعرية -
 القوافي وحروف الروي -
 المثل في األرجوزة -
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 : المثل تعريف 
 
الشِّ: ل  ثْ والمِ ْلثَالملُثْظير يقال هذا مِ   ه والنَّ به لُثَ ومكما يقال شِ   ه بهوشَ ه بهه، ـ  وم   فـالن  َلثَّ
  .هدس مدسه يلُثْ صار ِمفالناً

 شَ: ل الشيء   اثَومنه مابهال تكون المشابهة إال بين المتفقَ      و هنَ: ن نقول   يحه كنَ وقْه وفِ ِوحهه 
 .ن يقَِفتَّن في الجنس والميفَِلتَخْ ولونه كلونه بخالف المساواة فإنها تكون بين المهِهقِْفكَ

ُلثَوالم : الشيء  الذي ي ضرلشيءٍ ب  فَ الًثَ م يجهلُثْ مِ ُلع، قـال   )1(ل بمعنـى العبـرة    ثَ والم ،
وجعلناه مثال لبني   " : اآلية قال تعالى    : ،  والمثل    )2("فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين     " : تعالى

 .، أي آية تدل على نبوته)3("إسرائيل
تها تنقل ممـن وردت     ل وهو جملة من القول مقتطعة من كالم أو مرسلة بذا          ثْالِم : ْلثَوالم

 )4(".ه لَهب َأ ال يكذُداِئالر" و " ن ب اللَِّتعي ضفَيصال: " ل ثْ بدون تغيير ِمهِهفيه إلى مشاِب
المثـل  : " هـ فقـال    ) 285(د ت   ل وعرفه العلماء ومنهم المبر    تعددت األقوال في المث   

      مأخوذ من المثال وهو قول سائر يشبواألصل فيه التشبيه فقولهم  األول به حال الثاني ب    ه  :َلثُم 
 بما لـه    هبشْأي أَ :  من فالن    ُلثَمّأ  معناه أشبه الصورة المنتصبة وفالن     ،صبإذا انت : بين يديه   
 .)5("الفضل 

كمـا  :  من التماثل بين الشيئين في الكالم كقولهم      ِلثَأصل الم : " وقال أبو هالل العسكري     
 )6(" .ه هبه وشَهبِش: له كما تقول ثَ الشيء ومُلثْهذا ِم: دان وهو من قولك دين تُتَ

 
هـ يقـول  ) 487(وفي كتاب فصل المقال في شرح كتاب األمثال ألبي عبيد البكري ت   

 وهي حكمة العـرب     ،هذا كتاب األمثال  : " هـ  ) 224(أبو عبيد القاسم بن سالم الخزاعي ت        
 بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق        عارض كالمها فتبلغُ   وبها كانت تُ   ،في الجاهلية واإلسالم  

                                 
 .612-11/610، )مثل(، مادة لسان العربابن منظور،  )1(
 .43/56 سورة الزخرف ، )2(
 .43/59سورة الزخرف ،  )3(
 .2/854، المعجم الوسيطيس وآخرون،  إبراهيم أن)4(

 .1/13، مجمع األمثاللميداني ، ا )5(
 .1/7، جمهرة األمثاللعسكري،  ا)6(
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 وحسـن   ، وإصـابة المعنـى    ،للفظإيجاز ا : ريح فيجتمع لها بذلك ثالث خالل       بكناية غير تص  
 )1(."التشبيه
 

هو لفظ يخالف المضـروب لـه       : " هـ فيعرف المثل بقوله     ) 243(إما ابن السكيت ت     
 )2(" .ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره 

 
 ، وجـوهر اللفـظ  ، الكـالم  يشْو: "  فقال   هـ األمثال ) 328(ووصف ابن عبد ربه ت      

ق بها في كل زمان وعلى كل لسـان  ِط ونُ، المعاني والتي تخيرتها العرب وقدمتها العجم     يوحلْ
: شرف من الخطابة لم يسر شيء مسيرها وال عم عمومها حتى قيـل              أفهي أبقى من الشعر و    

 )3(" .ل ثَ من مريسَأ
 

المثل جملة من القول مقتضبة عن      : " ريف المثل   هـ في تع  ) 421(وقال المرزوقي ت    
 فتتسم بالقبول وتشتهر بالتدوال فتنقل عما وردت فيه إلـى كـل مـا      ، أو مرسلة بذاتها   ،أصلها

 وعما يوجبه الظـاهر إلـى أشـباهه مـن          ، من غير تغيير يلحقها في لفظها      ،يصح قصده بها  
 )4( ".لت أسبابها التي خرجت عليهاِهن جإالمعاني فلذلك تضرب و

 
المثل ما تراضاه العامة والخاصـة فـي        : " هـ المثل فقال    ) 350(وعرف الفارابي ت    

 السراء والضراء واستدروا به الممتنع مـن         في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاهوا به       
بلـغ  أ وهـو مـن      ، ووصلوا به إلى المطالب القصية وتفرجوا به عن الكرب والمكربة          ،الدر

لمدى ر في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ ا        الناس ال يجتمعون على ناقص أو مقص      ن  الحكمة أل 
 )5(. "في النفاسة

                                 
إحسان عباس وعبـد المجيـد عابـدين،    : ، تحقيقفصل المقال في شرح كتاب األمثالأبو عبيد البكري ،  )1(

 .4ص لبنان، –م، مؤسسة الرسالة، دار األمانة، بيروت 1983/هـ1403، )3(ط
 .1/14،13 ، مجمع األمثال الميداني، )2(
 بيروت، –محمد سعيد العريان ، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان :  ، تحقيق العقد الفريدابن عبد ربه ،  )3(

2/3. 
محمد جاد المولى وآخرون، المكتبة العصرية ، :  ، شرح المزهر في علوم اللغةجالل الدين السيوطي ،  )4(

 .1/486، 1986ت ،  بيرو-صيدا 

 .1/486، المصدر نفسه السيوطي ، )5(
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ومن عجائبها أنها تعمل عمل     : " وممن وصفها من القدماء أبو هالل العسكري حيث قال          
 والحفظ موكل بما راع من اللفظ وندر من         ، ولها روعة إذا برزت في أثناء الخطاب       ،اإلطناب
 )1(" . المعنى 

 وكثيـرا مـا كـانوا    ، وضمنوها أشعارهم وأقـوالهم ،وقد اهتم العرب باألمثال منذ القدم    
 فالشواهد في اللغة إما أن تكـون آيـة          ،يسوقونها في خطاباتهم ومواعظهم وقواعدهم النحوية     

كان الرجل من العرب    : " هـ  ) 255(قرآنية أو بيتا من الشعر أو مثالً سائراً قال الجاحظ ت            
ـ ر بها إال لما فيها من الم)2(الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة ولم يكن الناس ليتمثلوا  يقف    )3(قِف

  ."ومدار العلم على الشاهد والمثل واالنتفاع 
 
 ، كان أوضـح للمنطـق  عل الكالم مثالًإذا ج: "هـ قوله ) 142(ثر عن ابن المقفع ت     ُأو

  . )4( " و أوسع لشعب الحديث،نق للسمعآو
 

ف في أكثـر وجـوه      ولما عرفت العرب إن األمثال تتصر     : " أبو هالل العسكري    وقال  
 أخرجوها في أقواها من األلفاظ ليخف استعمالها ويسهل         ، أساليب القول  جّلالكالم وتدخل في أ   

 .)5(" الكالم وأنبله وأشرفه وأفضله لقلة ألفاظها وكثرة معانيها جلِّأتداولها فهي من 
 

يجتمـع فـي   : " هـ ) 231(الغة وقمتها قال إبراهيم النظام ت   وعدها آخرون نهاية الب   
 ، وحسـن التشـبيه    ، وإصابة المعنـى   ،المثل أربعة ال تجتمع في غيره من الكالم إيجاز اللفظ         

 .)6(" فهو نهاية البالغة ،وجودة الكناية
ولما كانت األمثال تحتفظ بخصائص تميزها عن غيرها من الكالم فقد عدها العسـكري              

حكمـه  أن العلم ينفرد بنفسه وال يقدر على التصرف فيه إال من اجتهد في طلبه حتـى            نوعا م "
 . )7( "وبالغ في التماسه حتى أتقنه 

                                 
 .1/5، جمهرة األمثال العسكري ، )1(
 .1/271، البيان والتبيينالجاحظ ،  )2(
 .10/118، )رفق(، مادة لسان العربما ينتفع به ويستعان ، ابن منظور، : بفتح الميم وكسر الفاء:  المرفق)3(
 .1/14، مجمع األمثالالميداني،  )4(
 .1/4، جمهرة األمثال العسكري ، )5(
 .1/14، مجمع األمثال الميداني )6(
 .1/5، جمهرة األمثال العسكري، )7(
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وعليه فاألمثال تعد موسوعة اجتماعية كبيرة تعرفنا بـأحوال العـرب فـي جـاهليتهم               
 ،ويلة مختصرة بكلمات قليلة قصصا ط     ، وهي مرآة تعكس طبيعة الشعوب وأحوالها      ،وإسالمهم

 .أو تعبيرا عن موقف أو وصف لحالة وهي تشمل ميادين الحياة كافة
قت وحفلت بألوان البديع وفنـون البيـان مـن    من األمثال قد نُ   أجمع كثيرون على    أ وقد  

 ذلك أن المثـل مـدار       ،استعارة وكناية وتشبيه إال أن هذه السمات لم تتحقق في جميع األمثال           
سم كل األمثال باللغة السـليمة بـل ربمـا        لك فلم تت  رابي وعلى ذ  العامة والخاصة كما ذكر الفا    

حيـث يجـوز فيهـا مـن الحـذف          "خرجت بعض األمثال عن األصول النحوية والصرفية        
  )1(."والضرورات ما ال يجوز في غيرها

يقول شوقي ضيف في معرض حديثه عن األمثال الجاهليـة واتسـامها بفنـون البـديع               
أنهم حققوا ألمثالهم جميعا ضروبا مختلفة من هذه القيم فذلك يظهر           وليس معنى ذلك    : " والبيان

 ومرجع ذلك إلى أن األمثال تجري فـي  ،ما الكثرة فمغسولة من كل فن وبيان أ ،في القلة القليلة  
 وقلما نمق أصحاب هـذه األحاديـث لغـتهم أو           ،لغة التخاطب وأحاديث الناس اليومية العادية     

 .)2( "من الجمال الفني البديعحاولوا أن يوفروا لها ضروبا 

                                 
 .1/487، المزهر في علم اللغةالسيوطي،  )1(

 .25-24، صالفن ومذاهبه في النثر العربي شوقي ضيف، )2(



 110 

 :فن األراجيز لمحة تاريخية 
 

هي القصيدة التي نظمت على بحر الرجـز وجمعهـا أراجيـز وتختلـف              : األرجـوزة
  :)1(األرجوزة عن سائر القصائد االتباعية في عدة وجوه منها 

 قافيـة   بناء كل بيت في الغالب على قافية واحدة صدرا وعجزا ثم بناء البيت التالي على              
 .أخرى في صدره وعجزه وهكذا إلى آخر القصيدة 

وسهولة النظم على هذه الطريقة لكثرة الجوازات في بحـر الرجـز وتيسـير القـوافي                
 .المزدوجة في العربية 

وهذا غير مألوف فـي القصـائد       ) التضمين(والسماح للناظم أن يعلق قافية بيت بما بعده         
 . القديم  في عيوب القافيةالتقليدية العادية وكان يعد عيبا من

 
 فقد كـان  )2(وزن من أوزان الشعر العربي األصيلة وهو أقدم األوزان العربية          : والرجز

ديوان العرب في الجاهلية واإلسالم وكتاب لسانهم وخزانة أنسابهم وأحسابهم ومعدن فصاحتهم            
ـ       ،وموطن الغريب من كالمهم    ا وتـدوينا   لذلك حرص عليه األئمة من السلف وعنوا بـه حفظ

هــ  ) 232(هـ كان يحفظ ألف أرجوزة ومثله أبو تمام ت          ) 216(ن األصمعي ت    إ: وقيل
  .)4("  أشداقهم)3(ترهوا أبنائكم الرجز فانه يرو" : ومن وصاياهم المعروفة 

5(.جازوقد اختص بالرجز مجموعة من الشعراء لم ينظموا إال فيه حتى سموا بالر(  
 

في البداية يفضل القصيدة على األراجيز لشعبيتها حتى أن عددا مـن  وكان الذوق العربي  
 . )6(النقاد لم يعدها من الشعر كما كانت منزلة الراجز دون منزلة الشاعر

هــ  ) 21(وقد كانت األراجيز قليلة األبيات إلى أن جاء األغلب العجلي المخضـرم ت     
     فأطالها ومهد الطريق بذلك أمام العذي رفعها من المستوى الشعبي إلـى       هـ ال ) 97(اج ت   ج

                                 
 .14يين، بيروت، صم، دار العلم للمال1979، )1(، طالمعجم األدبي جبور عبد النور، )1(
 .1/85، تاريخ األدب العربي فروخ، )2(
 .2/103، )هرت(، مادت لسان العربابن المنظور ، . بمعنى يوسع أشداقهم:  يهرت)3(
، 413، مجلـة الموقـف العربـي، العـدد     بحر الرجز واألراجيز ائتالف واختالفأحمد فوزي الهيب،  )4(

 .39م، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص2005أيلول
 .1/369، تاريخ األدب العربي فروخ ، )5(
 .41، صبحر الرجز واألراجيز ائتالف واختالف الهيب، )6(
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المستوى الرسمي ومن القصر إلى الطول ومن القلة إلى الكثرة فغدت تؤلف ديوانا كبيرا حتى               
  )1(.رجز الناسأعده الجاحظ 

هـ فجعل فن األراجيـز يتكامـل عنـده         ) 145(وسار في الطريق نفسه ابنه رؤبة ت        
ذي بثه اإلسالم في حيـوات العـرب الروحيـة        ويوفي الغاية المطلوبة بعدما أفاد من الجديد ال       

والعقلية ولذلك كثر االحتجاج بشعره الذي اقتصر على الرجز فـروى عنـه أبـو عبيـدة ت               
هـ والنضر بن   ) 180(هـ وخلف األحمر ت     ) 154(هـ وأبو عمرو بن العالء ت       ) 210(

 )2(.هـ) 204(الشميل ت 
 األمر الذي جعل    ،والغريب والشاذ كبر مستودع لألمثال والشواهد     أكما صارت األراجيز    

 في اللغـة  اًاألرجوزة األموية أول شعر تعليمي في اللغة العربية أراد أصحابها  أن تكون متون            
من حيث هي لغة وكأنها معاجم خاصة باأللفاظ غير المطروحة أفاد منها أصـحاب المعـاجم                

 .)3(فيما بعد كثيراً
هـ التي لم يزل المنشدون يترنمون      ) 195(ومن أشهر األراجيز أرجوزة أبي نواس ت        

 : )4(بها ومطلعها
 كـَن ملـّل مـُك كـملي  كـدلَـا َأعـا مـإلهن

يقـلَب لَـَك تُـديـَ لبك 
 كـريك لَـك ال شَـوالملْ  كـد لَـبيك ِإن الحمـلَ

 
  : )5(وأرجوزة أبي تمام ومنها 

  قَريِبرِض ِمنلما بدتْ ِلأل
 تشوفَتْ ِلوبِلها السكُوِب
 تَشَوفَ المريِض للطبيِب
 وطَرب المِحب للحبيِب

                                 
 .1/356، البيان والتبيين الجاحظ ، )1(

 .2/62، تاريخ األدب العربي فروخ ، )2(

 .43، صبحر الرجز واألراجيز ائتالف واختالف الهيب، )3(
لبنـان،  -حمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت   أ: ، حققه وضبطه  الديوان أبو نواس،    )4(

 .623ص

، دار المعـارف، القـاهرة   )3(محمد عبده عزام، ط: ، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيقالديوانأبو تمام ،    )5(
1983 ،4/502. 
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ن يتحد كل بيتين فـي  أوقد قيد العلماء علومهم غالبا بالرجز المشطور من المزدوج وهو   
ب هـ صاح ) 672(بن مالك ت    ، كما فعل ا   )1(القافية فيشكل السطر الواحد بيتين من المشطور      

 .األلفية
بان بن عبـد الحميـد      أوقد ازدهر الرجز المزدوج في العصر في العصر العباسي عند           

هـ الذي نظم فيه تاريخا وفقها وقصصا كثيرة أهمها نظمه لكتاب كليلـة             ) 200(الالحقي ت   
 )2(.ودمنة 

وكثرت بعد ذلك المزدوجات وسميت بالنظم العلمي أو المتون ومنها مزدوجة ابن المعتز             
 )3(.هـ في تاريخ األندلس) 328(هـ في التاريخ ومثلها البن عبد ربه ت ) 296(ت 

 
وامتدت األراجيز إلى جميع العلوم من قرآنيـة وحديثيـة ونحويـة ولغويـة وبالغيـة                

  : )4(وعروضية وطبية ورياضية ومن أهمها
 هـ في األغذية ) 776(أرجوزة لسان الدين بن الخطيب ت 

 هـ في الطب) 815(ت وأرجوزة وليد بن الشحنة 
 هـ في الطب) 1008(وأرجوزة داوود االنطاكي ت 

هـ التي يصف وينتقد فيها كتاب حيلـة البـرء   ) 595(وأرجوزة ابن زهر األندلسي ت     
 .لجالينيوس 

وبذلك نرى أن األراجيز فن مستقل بذاته نشأ ونما وتطور في بيئات مختلفـة و كثيـرة                 
 .اً سمي أصحابه به ونسبوا إليه فسموا بالرجاز حتى كون لنفسه نموذجا وأسلوباً خاص

 

                                 
ـ  1987/هـ1407، ) 1(، طعلم العروض والقافيةعبد المنعم فايز مسعد ،  )1( اث، م ، مركز القـدس لألبح

 .49القدس، ص
 .2/168، تاريخ األدب العربي فروخ،  )2(
 .45، صبحر الرجز واألراجيز ائتالف واختالفالهيب،  )3(

، منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة اإليسيسكو، في التراث الطبي العربيسليمان قطاية،  )4(
 .215م، ص2005/هـ1426
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هــ  ) 211(ويبدو أن الخفاجي قد تأثر بأساليب الشعراء القدماء وبـابي العتاهيـة ت              
  ،خاصة في أرجوزته المسماة ذوات األمثال

 :)1( ومطلعها
ــوتُ ــِه القُ ــا تَبتَِغي ــبك ِفيم سح 

 

ــوتُ   ــن يم ــوتَ ِلم ــر القُ ــا َأكْثَ  م
 

شطور وإذا تتبعنا أبيات الخفاجي في أرجوزتـه        مهذه األسطر يمثل بيتين من ال     فكل سطر من    
 .نجد أنها تسير على النهج واألسلوب نفسيهما 

 
 تدخل على تفعيالت هذا البحر فقد كثر        )2(" ل  ب والخَ ين والطَّ بالخَ" ذلك أن زحافات    كونالحظ  

 : وجودها في أرجوزة الخفاجي ومن ذلك قوله 
  ـا َأنْـواراً      الشُّكْرهز قَـد ضور 

 

 مــا كُــلُّ روٍض يعِقــد الثِّمــارا    
 

 .ن ب وعروض البيت الثاني مقطوعة وقد أصابها زحاف الخَ،طوعةق ماألولفعروض البيت 
 

ــةْ  ــي الرحم ــالةُ ِلنِب الص ــم  ثُ
 

ــةْ    ــدى والِحكْم ــُل اله ــِه َأه  وآل
 

ـ   ،األولالتفعيلة الثانية من البيت     ل، قد دخل على     بونالحظ هنا أن زحاف الخَ     ن ب وزحاف الخَ
 .ى من البيت الثاني وعروض البيتين مقطوعة األولدخل على التفعيلة 

 
       ـرـى َأمماِت أمـِس وتقض قَده 

 

         هغَـد يولَـد ِع ولَـمفي النَّز واليوم 
 

ـ    ،لاألول قد دخل على التفعيلة الثانية من البيت         بونالحظ هنا أن زحاف الخَ      ي وزحـاف الطَّ
 . مقطوعة األول وعروض البيت ،دخل على التفعيلة الثانية من البيت الثاني

                                 
 .493م، ص1964/هـ1384 دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ، ،الديوانأبو العتاهية،  )1(
 ). _ں _ ں) (متَفِْعلُن(وهو السين ، فتصبح )  _ں_ _ ) (مستَفِْعلُن(إسقاط الثاني الساكن من : لخَبنا )2(

 .) _ں ں_) (مستَِعلُن(وهو الفاء، فتصبح )  _ں_ _ ) (مستَفِْعلُن(إسقاط الرابع الساكن من : يالطَّ
 ). _ںںں) (متَعِلن(وهما السين والفاء، فتصبح )  _ں_ _ ) (مستَفِْعلُن(حذف الثاني والرابع من : الخَبل

 -م، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت      1967)2( ، ط  علم العروض والقافية  عبد العزيز عتيق،    
 .71لبنان، ص
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 وثمانية عشر بيتـا شـعريا     ةمن ستمائ " ريحانة الندمان بذوات األمثال   "تكونت أرجوزة   
من مشطور  الرجز المزدوج كل بيت فيها مستقل بذاته وهذا ما يمثله البناء التقليدي للقصـيدة                

 .ة التي تقوم على وحدة البيت العربي
 

ابتدأ الخفاجي أرجوزته بمجموعة من األبيات شكلت المقدمة لهذه األرجوزة وهي مـن             
 . إلى البيت الخامس عشر األولالبيت 

 
 فقـد  ، ما تتضمنه أي مقدمة لخطبة أو رسـالة أو وصـية          ،تضمنت المقدمة في معانيها   
 ثـم تكلـم عـن       ،ى نبيه الكريم ومدح آل البيت      والصالة عل  ،بدأها بشكر اهللا تعالى على نعمه     

 وبالحقيبـة المليئـة بالمعـاني الكثيـرة        ،األرجوزة فشبهها بالجوهرة التي تضم الحكم بداخلها      
 : وتحدث عن تسميتها واحتوائها على األمثال ما جعلها تحوز على اإلعجاب والفخر، قال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــورا  ــا َأنْ هز ــد ــكْر روض قَ  الشُّ
ــكْر ِهللا ــامِ فالشُّـ ــى اِإلنْعـ   علـ

 ثُــم الصــالةُ ِلنَبــي الرحمــةْ   
 ِبحـــِبِهم نَجـــاةُ كُـــلِّ عـــاِني
 ــاب ــنْهم عبـ ــالً ِمـ ــِإن كُـ  فـ
 َألجـــِل هـــذا قَـــد دعـــوه آال
 مــا علُقَــتْ ِبراحــِة الزمــانِ   
   ــم ــن الِحكَ ــوهرةٌ ِم ــِذِه ج  وه
 بــر ــفُّ الطَّ ــطُها كَ ــةٌ ماِش  عقيل

 ــب ــا حقَاِئـ ــاِنيَألفاظُهـ   المعـ
ــدمانِ  ــةَ النَّـ ــميتُها ريحانَـ  سـ
ــالُ  ــا ِمثَـ ــيس لهـ ــةٌ لَـ  بِديعـ

ــاِل   ــاِئر اَألمثَ ــب منفَس جــا تَع  ه
 قالَتْ لها اَألصـدافُ حـزِت فَخْـرا       

 

 

ــارا  ــد الثِّم ــلُّ روٍض يعِق ــا كُ  م
ــدوامِ   ــِس ال ــي مالِب ــاُل ف  يخْتَ
ــةْ  ــدى والِحكْم ــِل اله ــِه َأه  وآل

ــَأنِّه ــفْيانِ كـ ــي سـ  م دار أبـ
 ــراب س مهــد ــواهم ِعنْ ــا ِس  وم
ــاال  ــِرهم هطَّ خَي بــو اَل صال ز 
 جــواِهر الِحكْمــِة فــي اآلذانِ  
ْــمِر اَألصهلَّقْتُهــا فــي ُأذُِن الــدع 
       بخاطـٍب سـوى اَألد وما لَها ِمن 
ــاِن يــوي اخِْتصــاراً شُــقَّةَ الب  تَطْ

 ِخـــالَِّنشَـــمامة اَألكْيـــاِس وال
ــالُ   ــدتْ َأمثَـ ــا ِإذا بـ  وكُلُّهـ
  بــر ــذا تُض ــا فَِله ــا لَِحقَتْه  م
 لــذا حشَــا الــدهر ِبفيهــا الــدرا
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 حيث يبدؤها بالحـديث     ،ثم يبدأ الخفاجي بسرد األمثال الشعرية من البيت السادس عشر         
 :قرب لإلنسان البعيد ويوضح له المجهول ، قال عن العقل الذي ي

        بِء فـي كَـفِّ اَألدـرقِْل الممرآةُ ع 
 

         بغَـر َأو نْـهع ما غَاب تُدِني لَه 
 

 
ن أهـل زمانـه معظمهـم       أ فيـرى    ،ثم يتحدث عن األخالق والمجتمع الذي يعيش فيه       

ا المجتمع هو إنسان غريـب      ن اإلنسان الحر في هذ    أ و ،جاهلون وذو العقل فيهم عقله زينة له      
 .وما يفعله من إحسان وعمل صالح هو ذنوب في عين مجتمعه 

 
 فقلب اإلنسان هـو أميـر   ،ويشبه الخفاجي اإلنسان بفكره وقلبه وأطرافه بالدولة الكاملة     

ما حسن خلقه فهو الحاجب يسمح أو       أ ،هذه الدولة وفكره وعقله هما الوزير الذي يدير شؤونها        
 وخازن هذه الدولـة هـو لسـان         ، فهو خيال المرء   ،ما الكاتب لهذه الدولة   أ ،يمنع من الدخول  

 وديوان هذه الدولـة هـو       ،ما أطرافه األربعة فهي أعوان األمير فيما يبتغي ويريد        أ و ،اإلنسان
 .صدر اإلنسان الذي يحفظ فيه أسراره

 :قال 
 
 
 
 
 
 

ــالُ   هج ــم لُّهــاِن ج مــُل الز َأه 
ــنَهم غَ  يــا ب ــر فيم والحــب  ري

  ــود ــِه جنُ ــن ذَاِت ــه ِم ــن لَ  لِك
    ــرــِمِه َأميفــي ِجس ــهوقَلْب 
ــهفــي كُــلِّ بــاٍب حاِجب ــنُهسوح 
انخَــز ِم لَــههــو  وِمــن قُــوى ال
  ــوان ــى َأع ــا ابتَغَ ــه فيم  َأطْرافُ

 

 

ــالُ  ــى ِعقَ ــيِهم ِللْفَتَ ــُل ِف  والعقْ
  ــوب ــه ذُنُ ــاٍن لَ ســلُّ ِإح  وكُ

ــلِّ  ــي كُ ــِعفُه ف تُســد ــا يري  م
  ــر ــرى وزي ــا ي ــره فيم  وِفكْ
ــه ــف كاِتب ــِه اللَّطِي ــن خَياِل  وِم
ــان ــِم تُرجم ِلســاِن الفَه ــن  وِم
 ــوان ــِرِه ديـ ــدره َألمـ  وصـ
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 :الدافع لنظم األرجوزة 
 

ا نعـرف    فاألمثال كم  ،ىاألولالدافع لنظم األرجوزة هو دافع اجتماعي تعليمي بالدرجة         
 حيث حاول الخفاجي من خالل      ،هي حصيلة خبرة عملية وتجربة حياتية لألجيال عبر األزمان        

 لهـا فجـاءت نتيجـة       ،ن يعكس تجربته الخاصة في الحياة ونظرته الصادقة       أهذه األرجوزة   
 كل  ، كما عكست معاناته في الحياة وشقاءه فيها       ،طالعها وسعة   ،خبرته الطويلة وعكست ثقافته   

إخالص الفنان في التعبير    : " يندرج تحت عنوان الصدق الفني الذي عرفه النقاد بأنه          ذلك مما   
عن تجربته الذاتية والكشف عن المعاني المختلجة فيها والتصريح بما يكتم منهـا واالعتـراف       

  .)1("بالحق في جميعها 
 

ذلك نراه   ول ،من بها وبثها في أرجوزته وأراد ترسيخها وبثها بين الناس         آفللخفاجي قيم   
 . يطلب منا قراءتها واالتعاظ بما جاء فيها حتى تكون معينا لنا في حياتنا 

 
 : قال 

 
 
 
 

   ــم ــن الِحكَ ــوهرةٌ ِم ــذه ج وه 
ــاني  ــب المعـ ــا حقَائـ  ِألفاظُهـ
ــلْ  مــاِة والع ــتُور النَّج سد ــاك  فَه
ــالِ  ــلِّ ح ــدهِر ِبكُ ــن ال  وارض ِم

ــ   اعةَ الِخصـــاِمدِع الســباب سـ
 

 

ــمْعلَّ ِر اَألصهــد ــي ُأذُِن ال ــا ف  قْتُه
ــانِ  ــقَةَ البي ــاراً شُ ــِوي اخِْتص  تَط

تَفُز      ـِعدسـو ويجـلْ   بمـا تَراَألم ك 
 واسمع لما قَد جـاء فـي اَألمثـال        
ــالمِ   ــل لِإلع ــاالً ِقي ــمع مقَ واس 
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 :المضمون الفكري 
 

 وينطلق معظمها   ،من بها الخفاجي  آية التي   تعكس األرجوزة مجموعة من القيم االجتماع     
 : من العقيدة اإلسالمية والقيم الصحيحة للمجتمع المسلم ، وأهمها 

 
يمان بالقضاء والقدر وتسليم اإلنسان أمره إلى اهللا تعالى في كل شيء والثقـة بـاهللا                األ

 : إلنسان ، قال والتوكل عليه والتوجه إليه في كل أمر من األمور والرضى بما قسم اهللا وقدر ل
 

 
 
 

ــى  ضــاِر بالر ــام االخِْتي ِزم ــلِّم س 
 ــد ــِر غَ ــي َأم ــداً ف َأب ــر  وال تُفَكِّ
   ــه ــاره اِإلل ــا اخْتَ ــر فيم والخَي 
        ـرضى ِبكُـلِّ مـا حرضي نم روالح 

 
 

ــى ــْأتي مــا قَض ي ــك ــِم رب ل  ِلحكْ
  ــد ــه َأم رغَ ــيء في ــص يج  َأنَغَ

ــاً رِ  ــاك تابع ــْل رض عفاجــاه ض 
  رــد ــى رب القَ ــر إل ــُل اَألم  ويِك

 
 بل على اهللا تعالى فالعاقل برأيـه        ،كما يدعو اإلنسان إلى عدم االتكال على اآلخرين في رزقه         

هو الذي ال يرجو خير الناس وإنما يطلب الخير من اهللا ذي الجالل الذي يعطيه بـال تأجيـل                   
ه ال يناله من ذلك إال      يس الذي يحلب خصيتَ   يناس فهو كالتَّ  ما من يطلب الخير من ال     أ ،وتسويف

 . فعلى اإلنسان أن يلجأ إلى اهللا العزيز حتى يصون نفسه من التذلل للبشر ،البول النجس
 :  قال 

 
 
 
 
 
 

ــاسِ    ــر النَّ ــطُّ خَي ــرج قَ ــال تَ  ف
ــيتَيهِ   ِخص ــب ــن يحل ــالتَّيس م  ف
ــاللِ   ــرِب ذي الج ــاِب ال ــفْ بب  فق

 ِســب إلــى العظــيم عظِّمــامــن ينْتَ
ــانِ   ــَأِة الزم ــن وط ــتكي ِم  ال تش
  ــدرار ــا ِم ــوِدِه علين ج ضــي  وفَ

 
 

ــأسِ   ــٍة بالي ــلَّ راح ــتَِر كُ  واشْ
رــد ــهِ  ي ــه علي ــوٍل لَ ــن ب   م

ــالِ  ــال ِمط ــو ب ــا ترج ــز بم  تَفُ
ــا  مكرم ــن ــى اِهللا تَكُ ــْأ ِإل  فالج
ــرحمنِ   ــى الـ ــد إالّ إلـ  ألحـ

ــده بم  ــيٍء ِعنْ ــلُّ شَ ــداروكُ  ق
 

 وخلص إلى نتيجة مفادها أن راحة اإلنسـان تـأتي           ،والخفاجي عرف البشر وعرف طباعهم    
 .باليأس من نوال خيرهم 
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 :قال 
 لَم َألْقَ لي ِمـن راحـٍة فـي النَّـاسِ           

ــةْ   ــِه ودِع الخليقـ  ِثـــقْ باِإللـ
 

 
 تشفي غليـل غيـر بـرِد اليـأسِ        

ــحهم خَ ــْؤمهم وشُـ ــهفَلُـ  ليقـ
 

 : بل وعد الخفاجي كل أذى يلحقه من البشر هو غنيمة بالنسبة إليه، فقال 
 ِإن رمتَ ِمن كَيـِد الـورى َأن تَسـلَما        

 
 دعهــم وعــد كُــلَّ غُــرٍم مغْنَمــا 

 
ن كل  ، أل  واعتبر أن اإلنسان بمجرد والدته هو في الممات        ،وتحدث الخفاجي عن الموت   

 : يقربه من الموت أكثر، قال يوم يمر عليه
ــر مــوتٌ آتــي  مالع ــع  ِإن كــان قَطْ

مــدهي ــرمع قْــٍت ِمنْــكفــي كُــلِّ و 
 

 
ــاِت ــد فــي المم ــذْ تُولَ ــتَ م  فََأنْ
   ــلَّمٍن للفنــاِء سوكُــلُّ حــي 

 
 .م الموت الذي يصعد عليه لكي يصل إلى نهايتهلَّ هي س،فاأليام التي تمر من عمر اإلنسان

 ، وليس بطول مدة الحيـاة     ،كما اعتبر الخفاجي أن عمر اإلنسان يقاس بمدة السعادة فيه         
 فالسـرور   ،فعمر اإلنسان برأيه هو فترة السعادة التي عاشها خالل حياته طالت أو قصـرت             

ما الحزن فانه يأتي جملة واحدة فهذه هـي الـدنيا حزنهـا             أ ،برأيه يأتي بانفراد متمهال بطيئا    
 .انوفرحها متعاقب

 : قال 
 
 

         ورهمـا طالَـتْ بـِه الـد رمما الع 
ــال   هــانِْفراٍد م ــرور ب ــأتي الس  ي
ــرحةْ    ــلِّ س ــدنْيا كَِظ ــا ال  وِإنَّم

 
 

  ــرور ــه الس ــم ب ــا تَ ــر م مالع 
ــال  مــْأتي ج ي ــاك ــزن ِإن َأت والح 
ــةْ  ــا ِبتَرحـ ــٍة ِفرحتُهـ  مربوطَـ

 
ان هي الموت يبادره الخفاجي بنصـيحة أخويـة مفادهـا           ن النهاية الحتمية لإلنس   أوبما  

 :اغتنام أوقات الصفو وكسب األجر، قال 
ــِر اَألج ــب وكَس ــفْو ــاغْتَِنِم الص  ف

 
          ـرح أتـى ِمـن ٍح قَـدْل ِبنُصمواع 

 
 وهـي نزعـة سـوداوية       ،وتتجلى في أبيات أخرى نزعة الموت والحياة عند الخفاجي        

 فاألمس واليوم والغد تمثل     ،رد زائل وبال ال يحرص عليها ذو العقل       بعض الشيء فالدنيا هي ب    
 : قال ،مرحلة الميالد والنزع والموت معاً

         نـيماِن خَِلـقٌ فـي كُـلِّ عالز درب          ننَـيمفـي ز ضـرقَـى عبي وليس 
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  ــِرص حــه ي ــٍل علي ــَأي ذي عقْ  فَ
هــرــى َأمــِس وتَقَضمــاتَ َأم قَــد 

 
 

هــر موعــنْقُص ــيٍن ي ــلِّ ح ــي كُ   ف
        هغَـد ولَـدي ِع ولَـمفي النَّز واليوم 

 
  رجى من اإلنسان أن يغتر بطول حياته ويرخي عنان أمله في الحياة حتـى ال               وعليه فال ي

يفاجئه الموت فيقضي على كل شيء فهذه الدنيا لها تصاريفها الخاصة العجيبة فكم من النـاس                
 : هم وراءه فيتمتعون بما شقي به وتعب، قالن على نفسه فيأتي ميتعب ويشقى ثم يبخل

 
 
 
 
 
 

  ــه ــان َأمِل ــي ِعن ــذي يرِخ  ِإن ال
 هْل ِتكِسـب اآلمـاُل شـيئاً واَألجـلْ        
 كَـــم طـــائٍر يطيـــر للحباِئـــْل
 يــر ــَل ال قَب ــص ــارٍق يغَ ــم ش  كَ
 كَـــم زارٍع لراقـــٍد قَـــد َأكـــال

         ب قَـد ـنٍف ِبمـاِل مـرسم ِخـال كَم 
 ــر الِغي ــن ــارٍح ِم ــانٍح وب ــم س  كَ

 
 

ِلـــهِتـــِه ِبَأجفـــي غُر غْتَـــري 
ــلْ   اَألم ــد ي ــه عرتَز هــاد  حص
 عنْه رقيـب المـوِت غَيـر غافـلْ        
  ــقي ــى شَـ ــتَريٍح ِبِغنَـ  ومسـ
ــره اصــطلى  ــاراً وغي ــٍد ن  وموق
ــال  م ــْأس ــره الكَ ــاِرٍب وغَي  وشَ

ــِر ا ــر ِمــن وكْ طيِلغَاِفــٍل يرلقَــد 
 

 الذي يقضيه بتقوى اهللا وطاعته حتـى        ،ويرى الخفاجي أن رأس مال اإلنسان هو عمره       
 : فمصير اإلنسان مرهون بعمله في الدنيا، قال،يفوز في آخرته

ــر را  مِء عــر ــاِل الم م َأســور  حي
  ــه ــوِل َأجِل ــرض لحل ــرك قَ مع 

 
 

ــذَ  ــى اَهللا فَ ــن اتَّقَ ــرابحم  اك ال
  ــه ــن عمِل هر ــان ــا اِإلنس  وِإنَّم

 
 ألنه يساوي بين الغني والفقير فال فـرق بينهمـا           ،كما اعتبر الموت نهاية منصفة للبشر     

 : والموت هو النهاية الحتمية التي تكرهها النفس البشرية وتخافها قال،تحت التراب
 كُـــلُّ يـــود َأن يـــرى معمـــرا 

  الموتَ يسوي في الـورى     ما َأنْصفَ 
 

 
 وذَاك رْأي يتمنــــاه الــــورى
 بين الفقيِر والغَنِّـي فـي الثَّـرى        

 
 حيث ، عقد محاورة بين الروح وجسد اإلنسان    ،وعندما تطرق الخفاجي إلى الحياة اآلخرة     

عمالـه  أ هـو     بأن ما ينفعه يوم القيامـة      ،تتوجه الروح بالنصح لهذا اإلنسان ذي الجسد الفاني       
 أما عمله فهو الذي يبقى له ويرافقـه يـوم           ، فجسده يبلى ويفنى بعد الممات     ،الصالحة ليس إال  

 :الحساب قال
 قالــتْ لــي الــروح مقــاَل ناصــِح 

ــك ــا وفارقَـ ــتَ للفنـ   إذا ارتَحلْـ
 زينْتُ ِجسماً وهـو غيـر صـالحِ       

ــاعةً  ــراه س ــك وال ت ــد رافَقَ  قَ
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ــةْ  ــوم الغُرب ــاُل ي ــك األعم  رفيقُ
 

ــةْ   ــتَ الكُرب ــك وقْ ــا تَنْفَع  فَراِعه
 

لقا واعظ لإلنسان حيث وآمن الخفاجي بأن الزمان خير: 
 
 

  ِمـن الزمـاِن كَـم وعـظْ         ِعظَةً خُذْ
 ــاِرب ــرةَ التَّج ــك كَثْ لَيع ــك  َأمِس
 رــر ــه الض ــاً ينَالُ ــٍل نَفْع ــم آم  كَ

 
 

ــن ِبغَيــ  ــعيد م الس ــظْإن ِره اتَّع 
ــب   ــرآةُ للعواِقـ ــا المـ  فَِإنَّهـ
         رـِل القَـدري ِبـذَا سكُنْتَ ال تَد ِإن 

 
 

 فال غنـى    ، فال تدوم حال إلنسان أبداً     ،آمن الخفاجي بتقلب الدهر وعدم بقائه على حاله       و
 وأسوُأ األزمان زمن عقـيم يحتـاج        ، فالدهر كالبحر الذي تتالطمه األمواج     ،يبقى وال منصب  

لكريم فيه إلى اللئيم ، كما شبه الدهر بالنجار الذي ينحت أدوات الحياة والموت في آن واحـد                  ا
فال يأمن المرءالدهر ومصائبه إال بالموت قال تقلب : 

 
 
 
 
 

ــِدكفــي ي نــاهاً مــرهد نَنال تَــْأم 
 دارتْ على هـذا الزمـاِن الـداِئرةْ       
ــاِزلُ   ــو ن فَه ــه ــاٍل ِمنْ ــلُّ ع  وكُ

رهــد ــبوال ــه العجاِئ جوم ــر حب  
ــيمِ   ــزمِن العق ــاِل ال ــوُأ ح وَأس 
ــانُوتُ    ــه ح ــار لَ نَج رهــد  وال

 
 

        فـي غَـِدك فَِخفْـه اليوم كرس ِإن 
ــرةْ  مــا دامــتْ اَألفْــالك فيــه داِئ
ــاِفلُ   ــدوِرِه اَألس ــتْ ب ــا علَ  كم

ــالم ــْؤمن المصــاِئبوب ــه تُ  ِت في
 ريم احتـــاج إلـــى لَئـــيِم كَـــ

ــابوتُ  ــتُ والتَّ ــه التَّخْ ــتُ في نْحي 
 

 فـالطمع   ، وحث عليها وحارب الطمع والحسد وحذر منهمـا        ،كما آمن الخفاجي بالقناعةِ   
 فالطماع الحسود ال يجد حداً لطمعه مهما نـال          ،والحسد يحوالن حياة المرء إلى تعاسة وشقاء      

 : وفي ذلك قال الخفاجي،سرةً وشقاء كذلك الحسود يقضي حياته ح،من خير الدنيا
 

 
 
 
 
 
 

 نَّـــب نَهمـــاجافَ وتَفَـــارض الكَ
ــةْ   ــافَ والقناع ــاوز الكَف ــن ج م 
  ــد ــق اُهللا الحس ــد خَلَ ــا قَ  َأوُل م
        ـدهسحي ـنى مريا حاسـداً ومـا د 
 وَأنْعم النَّاِس امرٌؤ يرضـى الكَفـافْ      
مالــنِّع النَّــاس ســدح ــنم هوِضــد 

  يع الفائــتَ منــه حســرةْ  يشَــ

 يكفي من الِبحاِر مـا يشْـِفي الظَّمـا        
 لَــم يغِْنــِه اإلكْثــار فــي الِبضــاعةْ
      غَـدشاً ريالنَّاِس تَِعشْ ع ِمن فاْيَأس 
 هــد ــن ال تَِج م ــد ــى متــى تَجِل  حتَّ

 فْمخَافَةَ الخَوِف إلـى مـا ال يخـا        
 ــم ــدراِت والقَسـ ــخَطَ المقـ  وسـ

ــرةْ و ــا ِبزفْــ ــةٌ يتِْبعهــ  أنَّــ
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 ما ِعنْـد نَفْـٍس ِمـن قَليـِل الخَيـرِ          
 

ــرِ   الغَي ــد ــِر ِعنْ ــن الكَثي ــر ِم خَي 
 
 وال يكون هذا الغنى إال إذا صـفت         ، كما آمن الخفاجي بالغنى المعنوي ال الغنى المادي       

 فإنه ال يرجو بعـده مـن        ،ء لنفسه هذا الغنى    فإذا ما حقق المر    ،حياة اإلنسان من الغم والتكدر    
 : الدنيا شيئاً، قال 

 رــد ــفا الكَ ــى ِإالَّ ِإذا ص  لــيس الِغنَ
ــى  ــُل الِغنَ فَض مهــد ــا ِعنْ  والحكَم

 

 
       ررـِر الـدحالغريقُ في الب نْظُرْل يه 
 في راحِة النَّفِْس وفي ملْـِك الهـوى       

 

 كذلك اإلنسان فإنه ال يرجو بعد السعادة شيئاً فكم مـن            ،اًفالغريق ال يرجو بعد النجاة شيئ     
 وكم من غني ال يستطيع التمتـع بمـا          ، ولكنه يتمنى سعادة حقيقية    ،إنسان غني في هذه الحياة    

 : فالغنى الحقيقي هو غنى الروح والنفس، قال ،يملك لمرٍض ألم به وشقاٍء أحاط به
       َأح افِْتقَار من ِغنَى ِمنْه ِمن كَم ـنس 

ــةٍ  ِحمي ــم ــن دواءِ كَ ــع م َأنْج  
 

 
       نـوـِض الحيـاِة َأهعب والموتُ ِمن 
ــِتغْناءِ   ــي االس ــى ف ــب الِغنَ  وطَل

 

 وحثَّ عليهما وحارب البخل والتقتير والسعي الـدائم         ،كما آمن الخفاجي بالعطاء والكرم    
ه فال يجـوز لإلنسـان أن        وعلي ، فاهللا سبحانه وتعالى قدر لإلنسان رزقه وحياته       ،وراء المال 

 فاإلنسان بكرمـه يصـنع      ، ألنه سيظل أسيراً لهذا البخل الذي يقوده إلى الحرمان الدائم          ،يبخل
 وعلى اإلنسان أن يظهر عذره خيراً له مـن أن      ،لنفسه عزاً وجاهاً وينال رضى اهللا عز وجل       

أي : " اهللا عليه وسلم     تمثالً بقول رسول اهللا صلى       ،يظهر بخله فيجود بما يملك ولو كان قليالً       
 : يقول الخفاجي ، " جهد المِقّل :  قال ؟الصدقة أفضل ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالجوِد جـاز المـدح حـر فَاِضـلُ        
 ذو الِحرِص في كُـلِّ زمـاٍن عـاني        
ــك ــح فــي تَحصــيِل مــا ال يمِل  يِل
ــاِن  ال تَشْـــبعن ِبغُصـــِص اَألمـ
ــدرهم َأرض اهللاَ   ــخَطَ ال أس ــن م 
 ــريم ــد كَـ ــاً ماِجـ ــر عينَـ  يقَـ
 ِبِشدِة الِحـرِص الفَتَـى لَـن يرزقَـا      
ــلُ  ــد والتَّعِجي ــريِم النَّقْ ــد الك عو 
 ولَيس في البِخيـِل شَـيء مرِضـي       
ــلِ  ــَل البخْ ــرئيِس ِمثْ ــب لل جال ح 

 

 

ــلُ  ــدح البالِب ــاِض تَص ــي الري  وف
ــانِ   َأمتَو ــان موالِحر صــر  والِح

بي كــح ضي ــاء ــِه والقَض لَيــي ع  ِك
ــانمالِحر ــى قاِئــدسَأم صفــالِحر 
ــا  ــان الجاه ــاَل ص ــن َأذَلَّ الم وم 
ــيم ــه اللَِّئــ ــِه وعكْســ  ِببذِْلــ
 ما كُـلُّ مـن شَـام بِريقَـاً اسـتَقَى          
ــُل    ــُل والتَّعلي ــيِم المطْ ــد اللَِّئ  نَقْ
 في ِسمِن الكـيِس هـزاُل الِعـرضِ        

 ــن ــِل  م حــِزالً ذا م ــرود منْ ذا ي 
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 الكرم والسـرف هـو عنـوان     بأن ،ويرد الخفاجي على من يعتبر الكرم إسرافاً وتبذيراً       
 : الشرف وعالمته ، قال 

 يحتَج من عـاب الِكـرام بالسـرفْ       
 

 وســرفُ الكــريِم عنْــوان الشَّــرفْ 
 

ما جود  : "  فكما قيل في المثل      ، وخاصة إذا كان فقيراً    ،لكنه أحياناً يلتمس للبخيل عذراً    و 
 :قال " إال من الموجود 

 ويتخذه األحرار درعا لمواجهة المصـائب،       ،آمن الخفاجي بالصبر فاعتبره يطيل العمر     
 : قال 

 
 
 
 
 
 

ــرا    مــوَل ع ــب َأن يطُ َأح ــن وم 
ــاِئبا      ــُل المص ــن يحتَِم م ــر الح

نَاِقـــبـــِد والمجالم اقِْتنـــاء ِإن 
   رــب ــاٍء ص هــالِل ذي د ــر ِخ خَي 

  إذا الد ِبرفاص       ـرني علـى الغَبب ره
وقَبر عيـِب المـرِء فـي احِتماِلـِه          

صِبر على كَيـِد زمـاٍن َأنْـتَ ِفيـه            ا
 

 

ــبرا  ــاِت صـ ــدرع للحاِدثـ  فَلْيـ
ــا  ــبِرِه الحقاِئبـ ــَألن ِبصـ  ويمـ
       ِر علـى المتَاِعـبـبفي الص يكون 
  ــر ســٍر ي ســِد ع عب ــن ــا ِم  فَِإنَّم

 ر مثِْمــر حلْــو الظَّفَــرفالصــبر مــ
ــِه    ــن كَماِل ــوِب م ــتْرةُ العي  وِس
   ــه ــره يعاِدي هــاِدي د ــن يع فَم 

 
 الذي يفيد بعلمه الناس مما يرفـع        ،ر العالم العامل المتواضع   د وقََ ،وآمن الخفاجي بالعلم  

 : شأنه بين الناس قال 
 الح ــاِلم ــوالع بتَر ــرو ا   امــع واض
           ضالغَـر ـوهو هرو بـذَاك قَـدِينْم

 
 

ــعا    ــراً خاِض ــالَِم طُ ــار للع وص 
        مـا انْخَفَـض الِبقـاِع مـاء وَأكْثَر 

 
 بل تمنى عليه أن يسـكت       ،وحارب الخفاجي الجهل وعاب على الجاهل اجتهاده بالرأي       

 : حتى ال يقع الخالف في األحكام الثابتة قال 
 
 
 

ــدا    ــاقَ ي إذَا ض ءــر ــِم الم  ال تَلُ
   سفيــه الكــي ــذَرعي ــد ــُل قَ والبخْ

 
 

 في بخِْلـِه ِإن الِغنَـى أخـو النَّـدى         
ـ       يس والعذْر في بعـِض الشُّـؤوِن َأكْ
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ي ــه ــو َأنَّ ــم   لَ ــن ال يعلَ ــكُتُ م س
 

    ملْــزــقطَ الِخــالفُ فيمــا يلَس 
 

 :كما آمن الخفاجي بالرأي والمشورة يقول 
 
 

   ــان ــه الزم ــجاعاً قَرنُ ــاِور شُ شَ
ــدره جليــُل     ــليماً قَ  شَــاِور س

ــِه     ــا تُخْفي ــديِق م ــى الص ــِد إل َأب
 

 

 ــان ــه جبـ ــاِن ِمثْلُـ  رْأي الجبـ
ــلُ   ــه عليـ ــِل ِمثْلُـ  رْأي العليـ
 ِمـن كُــلِّ َأمــر لـك شــورى فيــه  

 
 : بيب ذي الدهاء والحنكة كبير السن عظيم التجربة قال وحث على مصاحبة اللَّ

 
 
ــوٍد َأودِع      عب ــم ــٍل زاِح ــي مثَ ف
     ــب ــد والسباِس الِبي ــه ــد ولَدتْ قَ
ــا     ــِه كَفَّاكـ ــرتْ ِبِمثْلـ ِإن ظَِفـ

 
 

 واصحب لَبيباً ذَا دهـاٍء لَـو ذَعـي        
ــن ــه السـ ــاِربوحنَّكتْـ   والتَّجـ

ــا   ــود وِإن قَالك ــه ال ــامحض لَ  ف
 

 ، فحارب الظلم والفجور وحذر من عاقبتهمـا ،ويرى الخفاجي أن الندم نتيجة حتمية للشر      
 كنز الظلم هو اإلفالس الحقيقي لإلنسان وعاقبـة         نأ و ،ن منبع الشر هو الغرور بالنفس     أوبين  

 : الظلم هي الهالك قال 
 
 
 
 

خَطَــب ــنم   مالنَّــد جوــزي الشَّــر 
         بـالغُرور ـقْيس ِع الفُجوررزي نم
  فِْلــسالم فَــذَاك الظُّلْــم كَنــز ــنم
  طَــبالع ِمــن نــذَر ــتَ فاحإذا ظَلَم
ليس لجـاني الجـرِم ِمـن خَـالِص         

 
 

 مــد والع ــه ــود ِمنْ ــتَوي الوج سيو 
  ــن ــد ِم صحي ــه ــورفَِإنَّ  ذاك البثُ

  ــس َأتْع ــد ــلِّ ج ــن كُ ــده ِم وج 
 ِإنَّك ال تَجنـي ِمـن الشَّـوِك الِعنَـبِ         
 ما َأسـرع الـدهر ِإلـى القَصـاصِ        

 
 فال يجوز لإلنسان أن يسكت عن حق عرفه أو غلط           ،وآمن الخفاجي بالحق وعدم كتمانه    

 :  فضحته مالمح وجهه ونظراته قال  وربما أن سكت،رآه فمن يسكت يستهان به
    ــان ــاعدك الزمـ ــق ِإذا سـ انطُـ
قَــد ينَِبــُئ الوجــه عــِن الضــميِر   

 
 

 ســـتهانـــكُوتَ يم السالز ـــنم 
ــِر   ــال تَعبي ــٍظ ب ــن لَفْ ــظُ ع واللَّح 

 
 وهـو   ، فاإلنسان هو الذي يحفظ لنفسه كرامتها      ،وآمن الخفاجي بصون الكرامة اإلنسانية    

 فالموت أهون من ذل السـؤال       ،هون السبل لذل النفس هو السؤال وطلب العطاء       أالذي يذلها و  
  ،فمن ذل نفسه بمسألة الناس
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 :استحق ما يلحقه من ذل البشر بعد ذلك قال 
 
 
 
 

ـ       و الس ـوفَه ِرفٌ في الشَّـرسفَلةْ  م
    ــه ــن َأراقَ ــِه م جالو ــاء م ــِإن فَ

مه   ِذلَّـــة تُســـلِّمـــن نَفْســـه ِل
   لَــه مــرذا ال ج ــدعب ِهنْــهي ــنوم
            لْـهوـٍز وجـِل عقَب ِمـن َألَنال تَس

 
 

 والموتُ بـذُْل الوجـِه فـي المذلَّـةْ         
ي ــم ــةْ  لَ ــِتِه ِإفَاقَ غُص ــن ــقَ ِم  لْ

  ــه مكَري ــن م منحــر ــرم ال  ال َأكْ
ــ  ــال مكْ ــِن اُهللا فَ ــن يِه ومــه  ِرم لَ

ــَألةْ  ســي الم ــِل ف جــِب الر آخركَس 
 

 وحذر من بـذل النصـيحة       ،وآمن الخفاجي ببذل النصح واإلرشاد للصديق الوفي العاقل       
 : للجاهل الغارق في جهله قال 

 
 
 
 

 شَــنيع    تَْأنيــب ِخــلٍّ نَاِصــحٍ  
   ــِليِم روح ــِب السـ ــِه للقَلْـ وفيـ

صــح    لَــيس يفيــد ِعظَــةٌ ونُ  
ــم نَاصــٍح لجاهــٍل وقَــد غَــوى   كَ
ــا    ــٍل ذي جفَ ــح لِخ ــرِه النُّص ال تك

 
 

         ى تَقِْريـعرالـو نـيمـا ب حوالنُّص 
 ــيح ــه َأخٌ نَصـ ــان يهِديـ  ِإن كَـ
ــحو   صــكِْرِه ال ي ــي س ــٍل ف  ِبجاِه
ــدوا   ــريِض لل ــض الم ــه بغْ ِغضبي 
ــفَا     ــرِء ِش ــِه ِللْم ــر في ــُل م  فَكُ

 
 فالصدق قبيح عنـده     ، وكان له رأيه الخاص فيهما     ،وتحدث الخفاجي عن الصدق والكذب    

 :  طيبة قال ٍة وبنيٍري والكذب صالح عنده إن كان لهدف خَ،إن كان للتملق
 
 
 

ــةْ     بالجناي حــب ــد يقْ ــن قَ سوالح
ــيِن     ــلِْح الب ِلص ــِذب ــن الكَ سحوي

 نَنــْأم ــذَب  ال تَـ ــاً إذا كَـ مادحـ
    هــر ــا س ــاِذب فيم ــبح الك ــا َأقْ م

 
 

ـ    الص حةْ  مـا َأقْـبــعايقَ لـدى السد 
 كَم ِمـن قَبـيٍح حسـن فـي العـينِ          
  ــبذاقَ الغَض قُ ِإنــدصي فَِإنَّــه 
   هــر ــا ض ــاِذِب فيم ــفَ بالك فكَي 

 
 فما ينجي اإلنسان من الفـتن والظلـم إال          ، عليهما ثَّوآمن الخفاجي بالفطنة والحذر وح    

:  وقيل في المثل   نِط فَ سي فالمؤمن كَ  ، معتمدا في ذلك على عقله ودينه      ،فطنته وحذره الشديدين  
ن يركن إلى الدعـة والطمأنينـة   أوعلى ذلك فال يجوز للمرء   ،  " نطَ الفِ ِنس ح ن مِ ِنسوء الظَّ " 

 : صر والتمكين قال فكم من المصائب والنكبات تأتي بعد الن
 
 
 

        ـيوٍل للِفـتَنس ـو ِمـننْجي وليس 
َأوُل ِعـــي الخَصـــِم االخـــتالطُ   
          فـي النَّـاِس الكَـِذب ما يشيع َأكْثَر
           ِر نَـِدمهفـي الـد المكروه َأِمن نم 

  امريٍء يسبح في بحـِر الِفطَـن       يرغَ
ــاطُ   ــو المنَ ه ينــد ــُل وال  والعقْ
      تُِصـب ـهمفالْز الظَّن وءس مزوالح 
        ـِلمالنَّـاِس س فَ ِمـنَأكْثَر الخَو نم 
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    ــذَر ــلَّ الح ــذَرن كُ تَ فاحــر إذا ظَِف
ــرٍء نُِكســا    ب ــد عــريٍض ب ــم م وكَ

 
 

           ـِد الظَّفَـرـٍة تَـْأتي علـى ينكْب كَم 
ــٍع غُِرســا  ــد قَطْ عقضــيٍب ب ــم  وكَ

 
 وتكون سـنداً وعونـاً      ، التي تغفر وتتجاوز عن الذنوب     ،آمن الخفاجي بالصداقة الحقيقية   

، ذلـك   وهو بالمقابل يحذر من اإلكثار من األصحاب   ، فالصديق عند الضيق كما يقال     ،لإلنسان
 وكثيرهـا يحـرق   ،نهم كالنيران قليلها يضيء  أن الخفاجي اعتقد من خالل خبرته مع الناس         أل

 : وفي ذلك قال 
 
 
 
 
 

ــذْكَرا  ال ي ــِو َأن ــاِم العفْ ــن تَم  وِم
 ــالَّن ــرفُ الخ ــيِق تُع ــد المض  ِعنْ
 ــب ــِة والنَّوائ ــوِت والغَيب ــي الم  ف
  ــديقُ صــادقَ اَألعــداءإذا الص 
ــوانِ  ــحبِة واإلخ الص ــن ــْل ِم  َأقِْل
ــِني مشْــِرقْ    س ــا نُــور  قليلُه

 
 

ــرا   جــا أوه ــِديِق إن هفَ الص ــب ذَنْ
ــي الر ــوان وف ــر اِإلخ ــاِء يكْثُ  خ

 ــاحب ــلُّ ص ــرفُ كُ عتَ يــر إذا ع 
    ــاء ــر بـ ــلِّ ِسـ ــه ِبكُـ  فِإنَّـ
 فإنَّمــــا األنــــام كــــالنّيراِن
ــِرقْ    حوم ــك ــر مهِل ــا الكَثي  كم

 
 :كما اعتبر الخفاجي المال والصحة أفضل صديق لإلنسان قال 

 اِدقٌ كالــدرهِمديقَ صــوال صــ
 

ـ      مغْــنَِمذُّوِصــحةُ الِجســِم َألَـ
 

آمن الخفاجي بَأن رضى اهللا هو الطريق الوحيد للسعادة في الحياة وأن رضـى النـاس                
 : غاية صعبة ال يمكن بلوغها قال 

ــِر  ــض ــاِم غَا اَألنَ ايكرــد  ةٌ ال تُ
ــر ِف ــوالخَي يم هــار ــهاِإلا اخْت  ل

 
 

َأرــه ــك ِض اِإللـ ــداِد تَمِلـ   للسـ
  ــاه ــاً ِرض ــاك تاِبع ــْل ِرض عفاج 

 
 فاإلنسان إذا ما وصل لمرحلة مـدح        ،آمن الخفاجي بمعرفة اإلنسان قدر نفسه وعدم تزكيتها       و

 :  فهو شر الناس بل مدح النفس عنده هو الحمق بعينه قال ،النفس
 
 

ــاسِ   ــار النَّ ــه ِخي ــن َأنَّ ــن ظَ م 
ــِه   ــِه ِبحقِّــ ــاِدح ِلنَفِْســ ومــ

  للــنَّفِْس حمــقٌ بــين  تَزكيــةٌ
 

 

 فَــذَاك شَــرهم بــال الِتبــاِس     
 قـــالوا مـــَؤد لزكـــاِة حمِقـــِه 
         ـنسحقـاٍم يقُ فـي كُـلِّ مدما الص 

 
     ومن هذا المنطلق آمن الخفاجي بأن   تضعه الناس ه    ، المرءفإن صان   ، حيث يضع هو نفس 

 اإلنسان الفطـن هـو الـذي ال          كما أن  ،نفسه أذلّه الناس   وإن أذلَّ    ،نفسه وكرمها كرمه الناس   
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 فمـن اتقـى     ،اتقوا مواطن الشبهات  : "  فقد ُأِثر عن الرسول الكريم قوله        ،يجلب الشبهة لنفسه  
" رحم اهللا امرًأ جب الغيبة عـن نفسـه   : "  وقال ،"مواطن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه    

 : وفي هذه المعاني قال 
 
 
 
 
 

 ه ِلِذلَّـــٍة تُســـلِّمهمـــن نَفْســـ
         هشْـتَبـٍب ميـلِّ رحلَّ فـي مح نم 
         ْـِريمـن ب عى َأشْـجرما في الـو 
 ِإن ذَمــك امــرٌؤ بمــا لَــديكا   
 قاَل الرفيع القَـدِر فَـوقَ المشْـتَِري      
 ــِره نَه ــن ــٍد ِم ــلِّ َأح ــِرفْ ِلكُ  اغْ

 
 

   ــه مكَري ــن م حمنــر ــرم ال  ال َأكْ
 ال يلُومن مـن َأسـاء الظَـن ِبـه           ف

 ْــي ــٍة وِغـ ــن ريبـ ــزٍه عـ  منَـ
ــا   ــْل عليك ــِه ب ــبن علي ال تَغْض 

ــر تَ الحــد جــتِر ِإذا و ــداً فاش بع  
ِرهناِســــباً ِلقَــــدِطــــِه موَأع 

 
زفة أو خطر    فالجبان ينأى بنفسه عن أي مجا      ، تحدث الخفاجي عن الجبن وقرنه بالموت     

 كما أن كثرة التردد والتفكير في عواقب األمور تـورث       ،خوفاً من الموت الذي يأتيه رغم أنفه      
 : الجبن والخوف وفي ذلك قال 

 
 
 

ــهِ   ــن فَوِق ــه ِم ــان حتْفُ  ِإن الجب
 محبــــةُ الجبــــاِن للحيــــاِة
ــن الســقيِم ــرِء ِم ــِع الب  فــي موِق
ــبِ   ــي العواق ــرِة ف ــرةُ الِفكْ  وكَثْ

 
 

ــهِ   ــه ِبروِق ــي َأنْفَ ــور يحِم  والثَّ
 وطَلَــــب الغَريــــِق للنَّجــــاِة
 والمـــاِل ِعنْـــد معـــدٍم لئـــيِم
ــِب   ــرِء والمطال الم نــي ــوُل ب تَح 

 
 والسبيل الوحيد للتوبـة  ، فليس كل ذنب برأيه يغفر،وتحدث الخفاجي عن الذنب والمغفرة    

 : عتذار عنه قال والغفران هو االعتراف بالذنب واال
 
 

ـ     ما كُـلُّ ج      ـذَرعِنـي يجي اٍن حـين 
        ى ِإقْـردنِْجي الفَتَـى مـن الـريهار 

 إن الـــذُّنوب دنَـــس ال يغْســـُل
 

 

  ــر ــيِء يغْفَ ــٍب للمس ــلُّ ذَنْ ــا كُ  م
ــ بــوتَو ــةُ الج ــذارهياني ِه   اعِت

 ِبغَيـــِر ِإقْـــراٍر وعـــذٍْر يقْبـــُل
 

 وحث على النشاط والجد واإلقبـال علـى   ،الخفاجي العجز والكسل والخمولكما حارب   
 أما الِخفَّةُ والحركة فتولـد العـز والمجـد      ،األمر بعزم وجد فالعجز والكسل ال ينتجا إال الفقر        

 : والبركة فيجب على اإلنسان إذا عمل عمالً أن يتقنه ويجتهد في إنجازه قال 
 
 

    ع تَِنـبِلنَفٍْع واج ـلْ   باِدرالكَس ـزج 
 ــه ــد فيـ ــالً فَِجـ  ِإذا َأردتَ عمـ
ــى  ــباب التُّقَ ِم بَأســز الع ــد   وعاِق

ــْل ــي المثَ ــديماً ف ــالوا قَ ــِإنَّهم قَ  فَ
ــه تَ  ــا خَيبتُــ ــه فَِإنَّمــ  وقِّيــ

ــيٍء أَ   ــد شَ ــولَّى عقْ ــا ِإذا ت  وثَقَ
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ــواني    ــع التَّ م ــز جالع جاوــز  تَ
ــةْ  ــٌل والحرك ــكُون عاِق ــَل الس ِقي 

 
 

  الهــوانِ بــافَأنْتَجــا الفَقْــر أَ 
 َأمــر ولُــود للعــال والبركَــةْ   

 
 واعتبره أساساً لنفس يتملكها الشـر فمـا سـب           ،وحارب الخفاجي السباب في الخصام    

 وبالتالي ال يعتبر السب سالحاً يدافع به اإلنسان عـن           ،شخص شخصاً آخر إال وهو أحقر منه      
 : فسه قالن

 
 
 

ـــبِع الســـدس ـــابةَ الِخصاِماع 
ــا ــاِن إالَّ غُِلب ــطُّ اثْنَ ــتَب قَ مــا اس 
ــوانِ   ــن اِإلخ ــذِْل ِم ــذُْل للنَّ  والنَّ
 ــاه ــا وق ــرِء م ــالِح الم ــر ِس خَي 

 
 

ــاالً ِقيــ   ــمع مقَ ــالِمَل لإلواس ع 
 شَـــرهم نَفْســـاً وُأمـــاً وَأبـــا 
 إن الحبـــارى خالـــةُ الكَـــرواِن
 ــاه ــا كف ــرِء م ــغِْل الم ــر شُ وخَي 

 
 فالثناء والمـدح حصـاده محبـة        ،آمن الخفاجي بالمدح والثناء وترك عيوب اآلخرين      و

ميمة هـي الشـرارة      والنَّ ، أما النميمة فهي لص يسرق الود من الناس        ،اآلخرين والتقرب إليهم  
إلنسان أن يبتعد عن النَّمـام حتـى ال    وعليه يجب على ا،التي تؤجج نار الحقد والغيرة والكره  

 :يفسد عليه حياته قال 
 

 
 
 
 

 قُــِل الثَّنــاء تــاِرك العيــوبِ   
  ــآرب ــنْجح المـ ــاِء تَـ  فبالثَّنـ
ــامِ   ــرةُ النَّم ــِوداِد ِعشْ ــص ال  ِل
 ــر ــٍق دائ ــفِْو رحي ص ــن ــذُّ ِم  َألَ
ــاءين   ــد البق ــاِء َأح ــن الثَّن سح 

 
 

ــوبِ   ــِر القُلـ ــِن ِوداد َأثْمـ  تَجـ
ــب و ــتَح المطالـ ــالبخُوِر تُفْـ  بـ

ــراِم    ــِرقُ الض حــراِر م ــن الشَّ  ِم
ــاِك ــمِع زالَُل الشَّ ــِم الس ــفُ فَ  ررشْ

   ــين ــه ح ــه ذا حياتُ ــن يفُتْ  وم
 

كما حذر الخفاجي من النفاق ، فهو صفة منتشرة في المجتمع بين كثير من الناس، ولـه                 
 : صور وأشكال عديدة قال 

 
 
 
 

 م فَاِســٍق يظِْهــر بــاِرد الــورعكَــ
ــةْ   ــابِة النَّجاس ــن ِإص ــذَر ِم حي 
        ِلـنعم ـوهو عـاداك نال تَخْشَ م 
ِغنـــاء ـــهحنـــائٍح ونَو كَـــم 

ــ  صــي الم ــاٍك ف ــورب ب  ااِب معكَ
 

 

  ــع ــِه رفَ ــاَل لِرجِل ــِب ِإذْ ب  كالكَلْ
ــةْ    ــي الكُنَاس ــةَ ف ــُل الميتَ  ويْأكُ

ــر ــِق شَ ــن واتَّ ــِه تُحِس ــن إلي م  
  ــاء ــحكُه بكَـ ــاِحٍك وِضـ  وضـ
ــِحكَا   ــروِر ض الس ــن ــه ِم وقَلْب 
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 وإالَّ فإن نتيجة ذلك ،ودعا الخفاجي لحفظ السر وحذر من البوح به ، إال لمن يؤتمن عليه           
 : الندم، قال

 
 

 ِإن لَم َأِجـد صـدراً لِحفْـِظ ِسـري         
 ــر للس ــذْر ــرابِ فالب ــى التُّ   عل

ــرِ متِْك ــبر الميِس وص ــر الس ــك  انُ
 

 

 فليس هـذا مـن َأتـى فـي قَـدري           
ــابِ  ــي الرق ــفِْع ف الص درــتُ و  ينِْب

ي َأن ــن ــِم ــون نَكُ ــِر اِدم ظْهاً ِإذْ ي 
 

، واعتبر القلب والعين وهما أساس العشق في حالـة          تحدث الخفاجي عن الحب والعشق    
 : عصيان وتمرد ، وسبباً في جر المصائب والعذاب لإلنسان قال 

ــاكا  صع ــد ــك قَ ــض ِمنْ عب ــكقَلْب 
ــين قَــد جــرت لَــك الهيامــا والع 

 
 

 ســاقَ ِإليــك فــي الهــوى بلْواكــا 
 حتَّــى غــدا عــذَابها غَرامــا   

 
ِعه وسجيته وفي ذلك قال كما اعتبر الخفاجي أفعال اإلنسان جزءاً من خُلُقه وطَب : 

ــهِ    ــاِرك ِلِخيم ــى مش ــُل الفَتَ ِفع 
ـ   يقُ الفَضــِلِدوَأدب المــرِء صـ

 
 

ــهِ    ــن َأِديِم ــراك قُــد ِم  ِإن الشِّ
ــ ــلِ وتُرجمـ ــِه والنُّبـ  ان عقِْلـ

 
 : وآمن الخفاجي بالتواضع ، وحث عليه ، وحارب الِكبر واعتبره جامعاً للشر قال 

ــ ــتَ م اجــع ــى التَّواض  روءِة الفَتَ
 

  ــاِمع ــر جـ ــره ِلكُـــلِّ شَـ  وِكبـ
 

        حوآمن الخفاجي بالتوسط في األمور، فال اللّين المفرط يوال القسوة الشديدة تُطْلَـب     ،دم ، 
 : قال  )1(" غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضواْ ِمن حوِلك فظّاًتَولَو كُنْ" : متمثالً بقول اهللا تعالى 

ــر  ال صاً فَتُعــر ــاً خَِض ــك هشَّ   تَ
 

 
 

    ــر ــاً فَتُكْس ــلْباً ياِبس ص ــك  ال تَ
 

وفـي هـذا   " بورك ألمتي في بكورها : " آمن الخفاجي بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  : المعنى قال 

 مـن يفْـتَِح الـدكَان بعـد العصــرِ    
 

 لَــم يكْتَِســب غَيــر مِزيــِد الخُســِر  
 

                                 
 .2/159 سورة آل عمران )1(
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، وهو يدعو الناس إلى عدم اسـتعجال        ن لكل شيٍء وقٍت معلوم يأتي به      وآمن الخفاجي بأَ  
 : األمور ألن لها ميقاتها المعلوم ، قال 
ــاتِ  ــو كالميق ــتٌ ه ــيِء وقْ  للشَّ

 
 ِلنُجِحـــِه كَســـاعِة الصـــالةِ   

 
الـذين يبخلـون    ، والبخالء    أصحاب القلوب الميتة   الغافلين،والخفاجي يوجه نصائح إلى     

 ملذاتـه،  القلب الميت الغارق في      يحي ي األجل،على أنفسهم بأن التفكُّر الدائم بالموت وانقضاء        
 فلو عرف اإلنسان أنه البد ميت فلن يبخل على نفسه بشيء            ،ويمحو الحرص والبخل الشديدين   

 ال يغنـي مـن   والنوائـب،  والحذر الشديد من المصائب      والحياة،فالحرص الشديد على النجاة     
 :  قال المكتوب،وقوع القدر 

 
 

ــِه اذْدِ  ــب يحيي ــالقَلْ ــكَ الم ارِتو 
 ــد تَهــاِة اج ــٍب للنَّج ــن لَِبي ــم ِم  اكَ
رــد ــفَ ص كَي ري واِردــد ي ــيس  ول

 
 

ــوِت  ــوه يقــين الفَ حمي صوالِحــر 
ــدا     ــا رقَ ــوتَ إذا م الم ــد توس 
رــد ــذَر مــن القَ ــي ح ــيس يغِْن  ول

 
   م به وبأهله، واعتبره فترة جاهلية ال تلد إالَّ األشرار، فالخير            عاب الخفاجي زمانه وتبر

يرة فإنها تُوَأد فوراً ألن الظلم والجهل هما        عقيم في هذا الزمن، وإن خرجت األفكار الطيبة الخَ        
 : من يتحكم في هذا المجتمع ، قال 

 
 
 
 
 
 

ـ    ــم جهـ لُّهــاِن ج ــُل الزم اُلَأه 
ــةْ  حييــاِلم َأر ــي الع ــقَ ف بي ــم  لَ
  ــار ــاِت اَألخْي ــاً ُأمه ــم بغْض  َأعقَ
ُل وعــاشَ الظُّلْــمــد الع لَــكه قَــد 
ــلُ   ــاع الزبـ ــاتيِن يبـ  وللبسـ
ــالقِ    ــاِرم اَألخْ ــتْ مكَ بذَه ــد  قَ
 َأســوُأ حــاِل الــزمِن العِقــيمِ   

 
 

ــالُ    ــى ِعقَ ــيِهم للفَتَ ــُل ِف  والعقْ
ــــةْزمــــانفَتْــــرٍة وجاِهلي  
ــدتْ  ــووِئ ــار في ــاتُ اَألفْك  ه بنَ

   الِعلْــم ــارــُل وبهونَفَــقَ الج 
ــلُ   الفَض ــاع بــنا وال ي ــي َأرِض  ف
ــاِل واَألوراقِ  ــن اَألمثــ  إالَّ ِمــ
ــيمِ  ــى لئـ ــاج إلـ ــِريم احتـ  كـ

 
 إلى سبيل الرشـاد واإلصـالح ،        وها هو يحث الناس والمجتمع من حوله على العدل ليصلوا         

 :قال
ــلُحوا  ــى تَص ــدِل حتَّ ــوا بالع  تَزينُ

 
ــوا   فــاِف تُفِْلحالع بــو  ولْتَلِْبســوا ثَ
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د وختم الخفاجي أرجوزته بتوصية اإلنسان بالتوجه إلى اهللا تعالى في كل أمر، واالعتمـا             
وانبساط ، فبتوجهه إلـى    ذلك أن قلب اإلنسان يتسع لكل شيء من هم وحزن ، أو سعادة               عليه

 : اهللا تعالى يجعل من همه وحزنه وضيق صدره ، فرحاً وسعادةً وانبساطاً ، قال 
 
 

 ال شَيء كالقَلْـِب انِْفسـاح وسـعةْ       
ــزلْ   ــد نَ ــم قَ ِبه قْهــي ــال تُض  ف
 فاشْرحه بـالنُّوِر اللَّطيـِف القُدِسـي      

 
 

    هِســعـوِد وجٍء فـي الوفَكُـلُّ شَـي 
ــا ــلّْ وم حم ــن ــِه ِم ــِر اِهللا في ِلغَي  

ــنَّفْسِ   ــيس ال ــطَ َأن سِر البــي  وص
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 :اللغة عند الخفاجي 
 

تفاوتت لغة الخفاجي في أرجوزته بين الجزالة والركاكة تفاوتاً واضحاً ، فهو حين يبـدأ               
 ألفـاظ   أرجوزته ويتحدث عنها ويصفها ، نجد أنفسنا أمام ألفاظ قوية جزلة سـامية رفيعـة ،               

ملتزمة بقواعد العربية وأصولها بعيدة عن التعقيد والتوعر وحوشي الكالم، مما تمتقه األسماع             
ه األذهان، مثل  وتمج :  باب، هـ      قتها، أُ ال، علَّ طَّعاني، ع ة قَّذن الدهر، عقيلة، حقائب المعاني، شُ

   راأللفاظ الموحية المعبرة   فهو في كثير من األحيان يحسن اختيار        . البيان، شمامة األكياس، الد
وفي نفس الوقت تكون جزلة قوية واقعية، ففي حديثه عن الموت والدهر وتقلب أحواله نجـده                

قطع العمر، عمر يهدم، ظـل سـرحة، بـرد    : يستخدم مفردات ذات داللة إيحائية فهو يستخدم      
انح وبـارح،   الزمان، مات أمس، اليوم في النزع، عنان أمله، تكسب اآلمال، رقيب الموت، س            

رقَ    الِغي مركوكر القدر، ع ،الزمن العقيم، الدهر نَ    ر ،ضار، التخت، التابوت، إلى غير ذلـك       ج
 .   من األلفاظ الموحية المعبرة، التي تخاطب العامة والخاصة على السواء 

وعندما يتحدث عن البخل والحسد، نجده يستخدم ألفاظاً قاسية تـوحي بالحقـد والعـذاب      
 زفرة، عـاني، غصـص      ة،ع، حسرة، أنَّ  يشَرات، ي سخط المقد : الذي يجده الحاسد مثل   سي  النف

 .وغيرها من األلفاظ والتراكيب المعبرة .  اللئيم، هزال الِعرض، محلاألماني، نَقْد
 نجده يستخدم ألفاظاً جميلة مستسـاغة عذبـة قريبـة    ،وعندما يتحدث عن العطاء والكرم  

 . دىر عيناً، عنوان الشرف، النَّقَد، تصدح البالبل، الرياض، يالجو: التناول، مثل
كذلك عندما يتحدث عن المدح والثناء وترك عيوب اآلخرين ، نجده يعبر بألفاظ رقيقـة،               

أثمر القلوب، تنجح المآرب، تجن وداد، تُفتح المطالب، البخـور، رحيـق            : سامية، عذبة مثل  
 .دائر، زالل الشاكر، فم السمع 

 
 المقابل نجده في كثير من األحيان ، يهبط في بعـض األبيـات لمسـتوى شـعبي                  وفي
، فنجـده   حيث يستخدم ألفاظاً نلمس فيها ركاكة وضعفاً لم نعهدها في أسلوب الخفاجي          ،ضعيف
التـيس مـن يحلـب      : مثـل قولـه      في اللغة وينحدر إلى حد التعبير العامي أحياناً من           يِسف

ريان ، التذاذ جرب بالحك، حمار طاحون يدور أبـداً، تكرهـه         ، يكسو األنام واسته ع    خصيتيه
 بال لرجله   ك الشعر من العجين، نعمة األحمق روض مزبلة، كالكلب إذْ         لِِّساإلناث والذكران، كَ  

 .رفع، طول اللسان قصر في العقل
حيث نالحظ في هذه التراكيب سهولة وبساطة إلى حد اإلسفاف والركاكة فربمـا كـان                

 . تبدالها بألفاظ أكثر جزالة وقوة ، ونحن نعلم قدرة الخفاجي اللغوية وتمكنه فيها باإلمكان اس
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وبما أن هذه األرجوزة جاءت في األمثال والحكم ، وقالها الخفـاجي بهـدف وغـرض                
تعليمي حين أراد إيصال خبرته العملية وتجاربه في الحياة إلى الناس، نجده قد تفاوتت لغته ما                

، فهو يخاطب العامة والخاصة علـى  لواعية ، واللغة البسيطة الشعبيةالمثقفة ابين اللغة السامية    
 .  السواء ، وربما أدى تطويع اللغة لغرض التمثيل، إلى هذا الضعف وهذه الركاكة 
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 :األسلوب 
 

راوح الخفاجي في أسلوبه بين الجمل الخبرية والجمل اإلنشائية ، مع طغيان األسـلوب               
، ومـن ذلـك     ) إن( ، أما األسلوب الخبري فقد استخدم فيه التوكيد بـ           الخبري على اإلنشائي  

 : قوله 
 
 
 
 

 ِإن اقِْتنـــاء المجـــِد والمناِقـــِب
ــهِ   ــن فَوِق ــه ِم ــان حتْفُ بالج ِإن 
 طَنــو ــي ال ــب ف ــلَّ لَغري  ِإن المِق
ــيِع يتَّقـــي  ِإن الرفيـــع بالوِضـ
 ِإن الـــذُّنُوب دنَـــس ال يغْســـُل

 
 

 يكُون في الصـبِر علـى المتَاِعـبِ       
ــِه    ــه ِبروِق ــي َأنْفَ ــور يحِم  والثَّ
        نمالـز خَـان الِخـلُّ إن موالماُل ِنع 
 كَما يصون الِحصـن حفْـر الخَنْـدقِ       
 ِبغَيـــِر ِإقْـــراٍر وعـــذٍْر يقْبـــُل

 
 : قوله ،ت قليلة منهاوهي حرف تحقيق وتوكيد ، في أبيا) قد(واستخدم 

 
 
 

ــالقِ    ــاِرم اَألخْ ــتْ مكَ بذَه ــد  قَ
ــاشَ الظُّلْــم ُل وعــد الع لَــكه قَــد 
ــاِر ــِم الج ــار ِبظُلْ ــذُ الج ــد يْؤخَ  قَ
 قَد ينِْبـيء الوجـه عـن الضـميرِ        

 
 

ــاِل واَألوراقِ  ــن اَألمثَــ  ِإالَّ ِمــ
   الِعلْــم ــارــُل وبهونَفَــقَ الج 

الح بــر ــارِ وتُضـ ــير للغُبـ  صـ
ــرِ  ــال تَعبي ــٍظ ب ــن لَفْ ــظُ ع واللَّح 

 
 : الدالة على التكثير والتقليل ، والغالب في معناها التكثير ، قال ) رب(كما استخدم 

 
 

ــا  ــاِب معك ــي المص ــاٍك ف  ورب ب
   فيــه نَفْــع ٍء لَــكشَــي بور 
 ــح ــالٍم َأفْص ــن كَ ــكوٍت ِم س بر 

 
 

 ــه ــِحكا   وقَلْب ــروِر ض الس ــن  ِم
ــدعو  ي ــواك ــر مــن ِس ِلض ــو وه 

ــاٍل   ــن مق ــاٍل ِم ــوَأورب ح ضح  
 

 الخبرية بشكل الفت للنظر ، وهي مما يالئم غـرض األرجـوزة فـي       )كم(كما استخدم   
 : ضرب األمثلة ، ومن ذلك قوله 

 
 
 
 

 قَـــد َأكَـــالكَـــم زاِرٍع ِلراِقـــٍد 
ــٍب ل ــن لَبي ــم ِم ــداكَ تَهــاِة اج  لنَّج

   طَــاعشْــِد ال يآِمــٍر بالر ــم  كَ
         ِإذا غَلَـب هـمبـاٍن خَصج ِمـن كَم 
ــه معاِيب هــر حــٍق ب ــن غَِري ــم ِم  كَ

 

 

ــطَلَى   اص هــر ــاراً وغَي ــٍد نَ  وموِق
ــدا       ــا رقَ ــوتَ ِإذا م الم ــد ستَو

  اعــم ــِحِه اَألس نُص دــه ــج شَ مي 
 صـِر علَيـِه بـالهرب      يرضى ِمن النَّ  

ــه تُ ــاِحبه  َأخْالقُ صــذي ي ــِدي الَّ ع 
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 الجازم وغير الجازم، وهو مما يوافق الحكمة والنصـح    ،واستخدم أسلوب الشرط بنوعيه   

 : واإلرشاد ومن ذلك قوله 
 
 
 
 
 

      بـالغُرور ـقْيس ورِع الفُجرزي نم 
ــا  ــاٍء ع ــلَّ ثَنَ ــْل كُ ــفَع تَنَ  ِزباشْ

ــودا  ــا الج ــُل ِمنَّ قْبــذي ي ــوال ال  لَ
 ِإن كان قَطْـع العمـِر مـوتٌ آتـي         
ــا  لَم ــه ــان فَكَّ ــِظ اِإلنْس ــو يحفَ  لَ
ــتَممِ  ــٍد فَــ ــدْأتَ ِبيــ  ِإذا بــ

 
 

  ــور ــن ذَاك البثُ ــد ِم صحي ــه  فَِإنَّ
 ــب ــاح الطَّاِلـ ــفيع لَجنـ  ِإن الشَّـ

       وى مرفـي الـو ودج ـودا ما كانج 
ــاِت    ــي المم ــد ف ــذْ تولَ ــتَ م  فََأنْ
 شَـــاهد قَـــطُّ نَـــدماً وســـقْما 
ــِم    لْحي ــم ــدى ِإذا لَ الس ــع  ال ينْفَ

 
ا مأما األساليب اإلنشائية ، فقد تعددت أنواعها ما بين إنشاء طلبي وغير طلبي ، بأشـكاله       

 أنها تركزت حول أسلوبي األمر والنهي ومـن        المتعددة من أمر، ونهي واستفهام وتعجب، ولو      
 : أسلوب األمر قوله 

 
 
 

ــرةَ  ــك كَثْ لَيع ــك ــاِربَأمِس   التَّج
 خَفِّض علَيـك ِإن مـن قَـد حفَضـا         
ــزْل ــكٍْر ِإن نَ ــد ِبشُ ــتَقِْبِل الرفْ فاس 
 اْبِق لصلٍْح فـي الِخصـاِم موِضـعا       

 
 

 فإنَّهـــا المــــرآةُ للعواِقــــب 
 في بـردي سـروٍر وِرضـى      يخْتَاُل  

 وشَـــيعنَّه باصـــِطباٍر ِإن رحـــْل
 دمــثْ لجنْــٍب قَبــِل نَــوٍم مضــجعا

 
 : ومن أسلوب النهي قوله 

 
 
 

ــانِ  ــَأِة الزم ــن وطْ ــتكي ِم  ال تَشْ
ــدا   ــاقَ ي ــرء ِإذا ض ــِم الم  ال تَلُ
ــركا    ــٍظ س ــر لَفْ غَي نــب  ال تَكْتُ

  المحــدود بعــد اليــْأِسال تَصــحِب
 

 

 ِلَأحــــٍد ِإالَّ ِإلــــى الــــرحمِن
 في بخِْلـِه ِإن الِغنَـى أخـو النَّـدى         
 ِإذا بـــدا  و دع مقَـــاالً ضـــركا 

ــا  ــَأفَربمـ ــاِإلفْالِساكدعـ   بـ
 
 : وجمع بين األمر والنهي في بيت واحد ، ومن ذلك قوله 

 ك وهـو معِلـن    ال تَخْشَ من عـادا     
ــبال   ــن يقْ ــاِهالً لَ ــحن ج ال تَنْص 

 
 

 ــن ــِه تُحِس ــن ِإلي م ــر ــِق شَ  واتَّ
ــثَّال   مم ــن ــن يكُ ِر مــَأم ــر ب وْأم 

 
كما راوح بين أسلوبي الخبر واإلنشاء في نفس البيت ، و وظف الخبر لخدمة اإلنشاء ، ومـن          

 : ذلك قوله 
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  كَـم وعـظْ    خُذْ ِعظَـةً ِمـن الزمـانِ      
  ــب النَّص ــب ــٍق وتَجنَّ ــب ِبِرفْ  فاطْلُ
          مـاٍن َأنْـتَ ِفيـهـِد زعلـى كَي ِبراص 
 ــه تُكِْرم َأن نــذَر ــاً واح ــن لَِئيم  َأِه
ــاِس العــارِ    ــوراً بِلب ــب فَخُ  جاِن

 
 

ــِعيد مــ  الس ــظْ ِإن ــِرِه اتَّع ِبغَي ن 
  يـوٍم نَـاَل حـر مـا طَلَـب           ما كُلُّ 

ــن فَم  ــه ــره يعاِدي هــاِدي د   يع
ــةْ   ــيِم مرَأمـ ــوان للَّئـ  ِإن الهـ
ــاِر   ــِم الج ــار ِبظُلْ ــذُ الج ــد يْؤخَ  قَ

 
 أنه استخدم أسلوب اإلنشاء الطلبي الذي خرج إلى غرض األمر،           األولنالحظ في البيت    

ني ليؤكد ما حملـه معنـى       حين طلب من المرء االتعاظ بالزمن وأحواله، ثم جاء بالشطر الثا          
 ، ليحمل المخاطب على     ةالتوكيدي) إن( ، فجاء أسلوبه خبرياً مؤكداً بـ        األولاألمر في الشطر    

 .تنفيذ األمر
 

وهذا ينطبق تماماً على البيتين الثاني والثالث ، فهو يطلب ويأمر ، ثم يأتي بدليل خبـري      
لب من المرء الطلب برفق ولين وعدم        ، فحين يط   األولعلى ما يحمله معنى األمر في الشطر        

 ولـذلك فـإن   ،تجاوز الحد ، يسوق له مثالً يؤكد له أن ليس كل ما يطلبه اإلنسان يناله دائمـاً       
 .االجتهاد في الطلب ، ال يعني نيل المراد دائماً

وحين يطلب من المرء الصبر على مصائب الزمان وكيده ، دليله على ذلك أن اإلنسـان                
ى مواجهة الدهر ومعاداته ألن الدهر سيهزمه ، وجـاء أسـلوبه شـرطياً              ضعيف ال يقوى عل   

 .محذراً 
 

وحين يطلب من المرء إهانة اللَّئيم ويحذره من إكرامه ، يؤكد له أن ديـدن اللئـيم هـو                   
 .الهوان ، وفيه الرحمة والرأفة له ، ألنه اعتاد عليه ، ففي إهانته إكرام له 

 
اد عن اإلنسان المفتخر بأفعاله الدنيئة السيئة ، يسـوق لـه            وحين يطلب من المرء االبتع    

 .مثالً على أن الصالح قد يؤخذ بجريرة الطالح إن صادقه ووافاه 
وهكذا نجد الخفاجي قد وظف األسلوب الخبري لخدمة األسلوب اإلنشائي وتأكيـده فـي              

 .نفس السامع 
 :ومن أسلوب النداء قوله 

 
 

        حي ـنى مريا حاِسـداً ومـا د هـدس 
 ِتهــر ضم ــن ــاِم ِم ــاِرك الطَّع ــا ت  ي
كُمــر ــوا َأس ــدهِر حلُّ ــراء ال ــا ُأس   ي

هــد ــن ال تَِج م ــد  حتَّــى متَــى تَجِل
         ِتـهرعم ِمـن ـتَ الـذَّنْبيتَمالَّ احه 
   ركُمــد ــالً قَ فَض ــد ــٍة تَزي ِبِحكْم 
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 : ومن أسلوب الدعاء قوله 
ــةَ ا  ــا لَعنَ ــى ي ــى ِرزٍق َأتَ  ِهللا عل

 
 ِمن غَيِر دقِّ البـاِب سـاحةَ الفَتَـى         

 
 :ومن أسلوب االستفهام قوله 

 
 
 

 كَيـــفَ يســـر بممـــاِت النَّـــاِس
  ــه ــطُّ َأهلَ ــد قَ ــِذب الراِئ ــْل يكْ ه 
 هْل حاِجـب والمـوتُ بـاب اآلِخـرةْ        
 هْل تَكِْسـب اآلمـاُل شَـيَئاً واَألجـلْ        

 
 

وم ــن ــي  م ــاِبح مماِس صم ــه  تُ
ــةْ    ــفَاِت الِعلَّ ــي ِص ــُل ف ليالع َأو 
ــاِمرةْ  ــاِء الع ــن داِر البقَ ع ــد صي 
ــاده تَزرعــه يــد اَألمــلْ     حص

 
ونالحظ أن أسلوب االستفهام هنا خرج في معظمه إلى غرض اإلنكار، فالخفاجي ينكـر              

 .وهو يعلم تماما أنه البد ميت صباحاً أو مساء  ،على اإلنسان موقفه الشامت من الناس
كما أنه يتعجب من كذب الرائد الذي يرود مواقع الكأل والماء أهلَه، أو يغرر بهم، كـذلك                

 .العليل فال يمكن أن يصف للطبيب صفات علة ال يحسها
، هل يستطيع أحد أن يمنع عنا المـوت، وهـو بـاب             را في البيت الثالث   ثم يسأل مستنك  

، فإذا   اآلخرة ، أما الحاجب فهو للدنيا      فال يوجد حاجب للحياة   ! ة الذي يدخله جميع الناس      اآلخر
 .ما جاء أجل اإلنسان كان هو حاجبه عن هذه الدنيا، ومدخله إلى الحياة األخرى الباقية 

وأخيراً يسأل متعجباً كيف تتحقق اآلمال التي يتأملها اإلنسان في الدنيا ، بينمـا األجـل                
 .يتربصان به ليحصدا ما تزرعه يد أمله والموت 

 : قوله ) ما أفعل(ومن أسلوب التعجب المباشر بـ 
 
 
 

 ما َأنْصفَ الموتَ يسوي فـي الـورى       
  هــر ــا س ــاِذب فيم ــبح الك ــا َأقْ  م
 ِهللا مــا َألْطَــفَ بعــض النَّــاسِ   
 لَــيس لجــاني الجــرِم ِمــن خَــالِص

 
 

ـ      ي الثَّــرى بـين الفَِقيـِر والغَنِّـِي ف
    هــر ــا ض ــاِذِب فيم ــفَ بالك فَكَي 
ــاِس   ــذُرى اَألكْي ــِل راٍق ِل ــي ِمثْ  ف
 !ما َأسرع الـدهر إلـى القَصـاِص         

 
 مـن جنـاس وطبـاق       ،كما مال الخفاجي في أسلوبه إلى العناية بالمحسـنات البديعيـة          

تام، وهذا ليس بغريب عليه ، فقـد  ، وعني عناية خاصة بالجناس بنوعيه التام وغير ال   وموازنة
 .عاش في عصر كانت المحسنات البديعية فيه طاغية ومنتشرة 

ومن هذه المحسنات ، ما كان عفو الخاطر دون تكلف وتصنع ، ومنها ما جـاء متكلفـاً                  
 . متصنعاً  ليتفق مع القافية وحرف الروي 



 137 

 : فمن األمثلة على الطباق االيجابي قوله 
ــكيِلــح فــي تَحِصــ  يِل مــا ال يمل

 

   كــح ضي ــاء ــِه والقَض لَيــي ع  يبك
 

 ). يضحك(و) يبكي(فالطباق بين كلمتي 
 

ــبقُــوِل الغَضِمــرآةَ الع ــِديءصي 
 

 بقْــرــناً ي سى قُبحــاً وحــر  فــال تَ
 

 ) حسناً(و) قبحاً(الطباق بين كلمتي 
 

ــِرقْ ــم تُشْ ــب ثُ تَِغي ــد  الشَّــمس قَ
 

 وضــر ــوِرقْوال ــذْبُل ثُــم ي ي ــد   قَ
 

 ) . يورق(و) يذبل(، ) تشرق(و) تغيب(الطباق بين كلمتي 
 

ــزْل ــكٍْر ِإن نَ ــد ِبشُ ــتَقِْبِل الرفْ فاس 
 

 وشَـــيعنَّه باصـــِطباٍر ِإن رحـــْل 
 

 ) .رحل(و ) نزل(، ) شيعنَّه(و) فاستقبل(الطباق بين كلمتي 
 

ـ    ــاِت النَّـ ــر ِبمم ســفَ ي اِسكَي 
 

ــي    ــاِبح مماِس صم ــه ــن موتُ م   
 ) .مماسي(و ) مصابح(الطباق بين كلمتي 

 
 : ومن الطباق السلبي قوله 

ــاني   ــفُ المبـ ــا تَخْتَِلـ  وربمـ
 

ــاني   ــفُ المعـ ــاً وال تَخْتَِلـ  لَفْظَـ
 

 ) .ال تختلف(و ) تختلف: (فالطباق السلبي بين قوله 
 

 :ومن أمثلة الجناس التام قوله 
 
 
 

ــقْ ــِه ودِع ِثـ ــةْ باِإللـ  الخَليقـ
 فَاِطمـةْ وهو علـى نَسـِل البتُـوِل        

  ــا اللِّئـــام  كاَألكْيـــاِسوِإنَّمـ
  الـداِئرةْ  دارتْ علَى هـذا الزمـانِ     

 
 

  مهــح ــْؤمهم وشُـ ــةْفَلُـ  خَليقـ
ــرورِ  ــِن الس ــةٌ ع ــةْداِهي    فاِطم

  ــانَتْه ــا ص ــظُ م ــاِسيحفَ   لَألكْي
ــ ــِت اَألفْ امــا د ــهم ــرةْالك ِفي    داِئ

 
 : أما أمثلة الجناس غير التام فمنها قوله 

ــفُ    ــا تَخْتَِلـ ــانيوربمـ  المبـ
  ِجمــر ــانُهم متَـ ــوِبلسـ   الغُيـ

ــفُ ــاً وال تَخْتَِلـ ــاِنيلَفْظـ   المعـ
 فــــاِترد هـــميــــوِبكَالمالع   
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ــا  ــُل ِمنَّ قْبــذي ي ــوال ال ــودالَ الج 
  قُـروض  فَضُل اَألياِدي فـي النَّـدى     

  اَألعــداءصــادقَ الصــديقُِإذا 
ــذْالً  ــج نَ ال تَه ــد محــفْلَةً ال ي س  

لَِئيمــاً َأِهــنــه تُكِْرم َأن نــذَر واح  
 

 

   ما كانودى      جرـودا  فـي الـوجوم  
ــرِعِه   ــي شَ ــا ف هدورــروض  فُ

ــه ــاء   فَِإنَّـ ــر بـ ــلِّ ِسـ   ِبكُـ
  نافَمهوِ   في سـهالس   لَـي  دـجسي س 
 ِإنــوان ــيِم الهـ ــةِْللَِّئـ   مرَأمـ
 

 : وقد يجمع في البيت الواحد ، بين نوعي البديع من جناس وطباق ، ومن ذلك قوله
ــلُ    ليج هرــد ــِليماً قَ س شَــاِور 

 

ــُل     ــه عليـ ــِل ِمثْلُـ  رْأي العليـ
 

 . يجابي إطباق فيهما ) العليل(و) سليماً(فالكلمتان 
 .فيهما جناس ناقص ) عليل(و) جليل(والكلمتان 

 
 قَاَل الرفيع القَـدِر فَـوقَ المشْـتَِري      

 

ــتَِر    ــداً فاشْ بع ــر تَ الحــد جِإذا و 
 

 .فيهما طباق ) عبداً(و) الحر(فالكلمتان 
 .فيهما جناس ناقص ) فاشتِر(و) المشتري(والكلمتان 

 
  يسوي فـي الـورى      الموتَ َأنْصفَما  

 

 بـين الفَِقيـِر والغَنِّـِي فـي الثَّــرى     
 

 .فيهما طباق ) الغني(و) الفقير(فالكلمتان 
 .فيهما جناس ناقص ) الثرى(و) الورى(والكلمتان 

 
 : بل ربما جمع في كلمة واحدة بين نوعي البديع من جناس وطباق ، ومن ذلك قوله

ــا وفَ ــتَ ِللْفَنَـ ــكِإذا ارتَحلْـ  ارقَـ
 

    ــك ــد رافَقَ ــاعةَ قَ س اهــر  وال تَ
 

 .فيهما طباق وجناس ناقص في آن واحد ) رافقك(و) فارقك(فالكلمتان 
 

 : تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية ، قوله : ومن أمثلة الموازنة وهي 
 الفَقْر فـي اَألمـِن جِميـُل المخْبـرِ        

 

       الم فُ في الِغنَـى كَِريـهنْظَـرِ والخَو   
 ، وما يقابلهـا مـن       األولونالحظ في هذا البيت ، موازنة تامة بين جميع ألفاظ الشطر            

 .ألفاظ الشطر الثاني 
 

 النَّــوم مــوتٌ عمــره قَليـــلُ   
 

 والقَبــر مهــد نَومــه طَِويــلُ    
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 من ألفاظ    وما يقابلها  األولوفي هذا البيت أيضاً ، الموازنة تامة بين جميع ألفاظ الشطر            
 .الشطر الثاني 

 
 : ومن قبيل الموازنة التامة قوله 

 فامدد علـى قَـدِر الِكسـاِء ِرجلَكَـا         
 في البخْـِل سـوء الظَـن بـالخَالقِ        

 
 

 واقْطَع علـى طُـوِل القَـواِم ثَوبكَـا        
ــ سح ــود اِقوالجزــالر ــن ب  ن الظَ
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 :رار ـالتك
 

رة إلى التكرار ، فهو سمة واضحة فـي أرجوزتـه ، وكـان    لجأ الخفاجي في أحيان كثي   
التكرار بإعادة جمل كاملة ، كأن يكرر المثل الواحد أكثر من مرة في مواضـع مختلفـة ، أو                   

 .بتكرار كلمات معينة ، أو معنى معين 
 

 : ومما ورد عند الخفاجي من تكرار أبيات كاملة من مشطور الرجز ، قوله 
 
 

 واِروربمــــا يكْســــر للجــــ
ــارِ   ــاِس الع ــوراً ِبلب ــب فَخُ  جاِن
ــِم الجــاِر ــذُ الجــار ِبظُلْ ــد يْؤخَ  قَ

 

 

ــارِ    ــِم الج ــار ِبظُلْ ــذُ الج  ويْؤخَ
ــاِر   ــِم الج ــار ِبظُلْ ــذُ الج ــد يْؤخَ  قَ
ــاِر   ــير ِللْغُبـ ــرب الحصـ  وتُضـ

 

ة أبيات مـن مشـطور   كما هو في ثالث" يؤخذ الجار بظلم الجار   " ونالحظ هنا أنه كرر المثل      
 .الرجز 

 
 : وقوله 

ــالِ   ــلِّ ح ــدهِر ِبكُ ــن ال  وارض ِم
ــقَِط   ــنَعن ِبسـ ــالال تَقْـ  اَألفعـ

 

 
 واسمع لما قَـد ِقيـَل فـي اَألمثـاِل          
 واسمع لما قَـد ِقيـَل فـي اَألمثَـاِل          

 

 .ير مرتين كما هو بدون تغي" واسمع لما قد قيل في األمثال " فقد كرر الشطر 
 

 :وقوله 
  رــد ــن غَ ِمم ضــو ع ــلو الس ِإن 

  رــد ــِد اقْتَ ــذي قَ ــو ِإالَّ للَّ  ال عفْ
 

 
كــاةٌ للظَّفَــرــاٍن زج ــنع فْــووالع 
كَــاةٌ للظَّفَــرــاٍن زج ــنع فْــووالع 

 

 ".والعفو عن جاٍن زكاة للظفر"ونالحظ هنا تكرار المثل 
 
 : وقوله 

     نِْجي الفَتَـى ِمـني    هارى ِإقْـردالـر  
  هارــر ــذِْنباً ِإقْـ ــِفيعاً مـ  ِإن شَـ

 

 
  هــذَار ــي اعِت ــاِني ه ــةُ الج بوتَو 
 هــذَار ــي اعِت ــاِني ه ــةُ  الج بوتَو 

 

في ) إقراره(وكذلك تكرار كلمة    " توبة  الجاني هي اعتذاره      : " ونالحظ هنا تكرار المثل     
 .البيتين 
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 : أكثر من مرة ، ولكن بتغيير بسيط ، ومن ذلك قوله وقد يكرر الشطر الواحد
ــاِن   ال تَشْـــبعن ِبغُصـــِص اَألمـ

 ذو الِحرِص في كُـلِّ زمـاٍن عـاِني        
 

 
ــاِن مالِحر ــى قَاِئــدسَأم صفــالِْحر 
ــانِ   ــان تَوَأم موالِحر صــر  والِح

 

، والشطر الثاني من البيت      األولونالحظ هنا التشابه الكبير بين الشطر الثاني من البيت          
 .ثالث مرات ) الحرص(الثاني ، كما نالحظ تكرار كلمة 

 
 :ومن تكرار كلمات معينة قوله 

 الفَقْر فـي اَألمـِن جِميـُل المخْبـرِ         
ــرِ  خْبالم ــد عــاِل ب جالر ــر  ومنْظَ

 

 
 والخَوِف في الِغنَـى كَِريـه المنْظَـرِ       

  ــد عــاِء ب ــر النِّس خْبمــِر و  المنْظَ
 

ـ ا(ثالث مرات ، مرتين مع      ) المخبر(ونالحظ هنا تكرار كلمة      التعريـف ، ومـرة     ) لـ
ـ ا(ثالث مرات أيضاً ، مرتين مـع        ) المنظر(بدونها ، وتكرار كلمة      التعريـف ، ومـرة     ) لـ

 .بدونها
 

 :وقوله 
   الشَّــر نـيع ـوقُ الشَّــرسي ـرخَي 

 

ــع ي  ــرنَفْ ــسج ــر نَفْ الض  ــر الض  
 

 .كل واحدة مرتان في نفس البيت ) الضر(و) الشَّر(ونالحظ هنا تكرار كلمتي 
 

 :وقوله 
ــةْ   ــٍم َأكْل ةَ ِجســح ــٍب ِص ــم واِه  كَ

 ــه ــطُّ َأهلَ ــد قَ ــِذب الراِئ ــْل يكْ ه 
 

 
 قَـــد َأنْحفَتْـــه ِبشَـــِديِد الِعلَّـــةْ
ــةْ    ــفَاِت الِعلَّ ــي ِص ــُل ف ليَأِو الع 

 

 .في البيتين ) العلة(الحظ هنا تكرار كلمة ون
 

 : وقوله 
ــاِن سذُو اِإلح ــالص ــنُُؤ اِإلخْ  ال يشْ

 

ــاِن  ــالس تَوَأمـ ــالجود واِإلفْـ  فـ
 

 :  في البيت  تكررت)توأمان(فكلمة 
 ذُو الِحرِص في كُـلِّ زِمـاٍن عـاِني        

 

ــانِ    َأمتَو ــان موالِحر صــر  والِح
 

 
 :وقوله 

ــْل ِلتَ ــالِ  َأقِْل الِعي ــن ــتَغِْني ِم س 
 

ــالِ     الم ــوس ــاُل س ــا الِعي  فَِإنَّم
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 .مرتين ) العيال ( كلمةونالحظ هنا تكرار
 :وقوله 

ــلُّ  ــواك كَ ــِر ِس مــى ع ــر عل مع 
 

ــو   ــيشٌ يحلُ ــِه ع ــٍر ِفي مِبع ســي    لَ
 .ثالث مرات في البيت) عمر(ونالحظ هنا تكرار كلمة 

 
 :  وبكلمات متشابهة كذلك ، كقوله وقد يكرر المعنى نفسه

        ـنتَهار حِء ِميقَاتٌ ِبـِه الـنُّجللشَّي 
ــاتِ   ــو كالِميق ــتٌ ه ــيِء وقْ  للشَّ

 

 
 ــن ســِه ح ــي مِحلِّ ــيٍء ف ــلُّ شَ  وكُ
ــالةِ   ــاعِة الصـ ــِه كَسـ  ِلنُجِحـ

 

ـ               ة فالبيتان يحمالن المعنى نفسه ، وتكررت فيهما بعض الكلمات بـاختالف بسـيط فكلم
) وقـت (أصبحت  ) ميقات(في البيت الثاني ، وكلمة      ) لنجحه( أصبحت   األولفي البيت   ) النجح(

 .فبقيت كما هي دون تغيير ) للشيء(إما كلمة 
 

 :وقوله 
ــِه  ــِه ِبحقِّــ ــاِدح ِلنَفِْســ  ومــ

   نــيــقٌ بمــةٌ للــنَّفِْس حِكيتَز 
 

 
 قَـــالوا مـــَؤٍد ِلزكَـــاِة حمِقـــِه

 مقَـاٍم يحسـن   ما الصدقُ فـي كُـلِّ       
 

 ، مع تشابه كبيـر فـي       األول من البيت الثاني ، حمل المعنى الذي حمله البيت           األولفالشطر  
 .امألفاظه

 
 :وقوله 

 
 

ابــر  ِإن الِغنَــى لَــوطَن فــي االغِْت
 طَنــو ــي ال ــب ف ــلَّ لَغَري  ِإن المِق
 الفَقْر في اَألوطـاِن ِبـْئس الغُربـةْ       

 
 

ــةَ بال غُر   ــاب بــِد اَألح ــِل فَقْ  كَِمثْ
         نمالـز خَـان الِخـلُّ ِإن ماُل ِنعوالم 
  ــه بقُر ــد ــن تُِري م ــك ــد عنْ  يبِع

 
ى من األبيـات الثالثـة ، فهـي    األولونالحظ هنا التشابه الكبير في المعنى بين األشطر        

 .تحمل المعنى نفسه تقريبا 
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 :االستطراد 
 

ستطراد واضحة في أرجوزة الخفاجي ، في أكثر من موضـع ، وهـي         تجلت ظاهرة اال  
،  التي ظهر فيها االستطراد واضحاً     انعكاس وامتداد لظاهرة التكرار عنده ، ومن الموضوعات       

حديثه عن الموت ، فهو عندما يتحدث عن الموت وعمر اإلنسان  الذي يهدم ، وعمر السـعادة    
 )2()47-46( نجده قد عـاد فـي األبيـات          )1()31-27(الذي يحسب منه عمره في األبيات       

للحديث عن الموت والتذكير به وربط الموت بحثّ اإلنسان على عدم الحرص على الدنيا فهي               
 ليـذّكر  )3()73(زائلة وبردها زائل ، واأليام تولد وتموت كاإلنسان تماماً ، ثم ينتقل إلى البيت       

 ليبين أن الموت نهاية منصفة لجميـع  )4()111(بأن الموت ال يغفل عن أحد ثم ينتقل إلى البيت      
يشبه النوم بالموت والقبر بالمهد ، وينتقل بعد ذلك إلـى البيتـين          ) 161(البشر ، ثم في البيت      

 . ليتحدث عن الحي والميت والنعش وما يتصل به )5()342-343(
ر فـي الـدنيا    ليؤكد أن الناس جميعاً تتمنى الخلود أو التعمي)6()384(ثم ينتقل إلى البيت   
 .كناية عن كرهها للموت 

 يتحدث عن العمر الذي هو قرض لإلنسان يستفيد منه إلى أن يحين            )7()431(وفي البيت   
 .أجله فيموت 

 يتحدث عن االجتهاد في النجاة من الموت الـذي كلمـا حـرص              )8()505(وفي البيت   
 .اإلنسان على االبتعاد عنه اقترب منه أكثر 

 .ضح وفي هذا استطراد وا
 يحث اإلنسان علـى   )9()44(كما ظهر االستطراد في حديثه عن القناعة ، فهو في البيت            

القناعة والرضى ، ويحذره من التطلع إلى ما ال يستطيع تحصيله ، ثـم ينتقـل إلـى البيـت                    

                                 
 185، صقسم التحقيق )1(

 .187، صالمرجع نفسه )2(
 .189، صالمرجع نفسه )3(
 .193، صالمرجع نفسه )4(
 .216، صالمرجع نفسه )5(
 .220، صالمرجع نفسه )6(
 .224، صالمرجع نفسه )7(
 .230، صالمرجع نفسه )8(
 .186، صهالمرجع نفس )9(
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 بالكفاف وتجنب الطمع ، ثم ينتقـل إلـى البيـت            ا ليعاود الحديث عن القناعة والرض     )1()80(
 بالمقسوم ، بعد ذلك يعاود الحديث عن القناعة         ا من عاقبة الطمع وعدم الرض      ليحذر )2()142(

 . حيث اعتبر أن أسعد الناس هو الذي يرضى الكفاف ويبتعد عن الطمع )3()293(في البيت 
 

وظهر االستطراد كذلك في حديثه عن الصبر والحث عليه ، فهو عنـدما يتحـدث عـن            
ع الذي يقي اإلنسان من حادثات الدهر ، نجده ينتقـل            ويشبهه بالدر  )4()81(الصبر في البيت    

، ويصبر عليها إنساناً حراً كريماً     ليجعل من اإلنسان الذي يحتمل المصائب        )5()90(إلى البيت   
 ليذكر لنا أن المظلوم الصابر له أجره عنـد اهللا وأن الصـبر ال               )6()179(ثم ينتقل إلى البيت     

 .يكون إال من عند اهللا وهللا 
ـ  يتحدث عن الصبر بأنه خير ال      )7()226-225(يتين  وفي الب  الل والصـفات الـذي     خ

يتصف بها اإلنسان وأن نتيجته دائماً مثمرة طيبة على الرغم من قسوته على اإلنسـان وشـدة       
 . حاثاً اإلنسان مرة أخرى ليصبر على كيد الزمان )8()451( ثم ينتقل إلى البيت ،تحمله

 
  فـي   وعدم بقائه على حاله فهـو      ،ن الدهر وتقلباته  وظهر االستطراد كذلك في حديثه ع     

 ثـم   ، يتحدث عن الدهر الذي يتغير وال يبقى على حال، فعلى اإلنسان أن يأمنه             )9()57(البيت  
 يتحدث عن الدهر وتقلباته العجيبة حيث يشبهه بالبحر ذي األمواج ، ثـم            )10()405(في البيت   
 .جار الذي ينحت أدوات الحياة والموت  يتحدث عن الدهر ويشبهه بالنّ)11()615(في البيت 

 .وبذلك نرى أن االستطراد سمة واضحة في أرجوزة الخفاجي 

                                 
 .190، صقسم التحقيق )1(
 .196، صالمرجع نفسه )2(
 .211، صالمرجع نفسه )3(
 .190، صالمرجع نفسه )4(
 .191ص. المرجع نفسه )5(
 .200، صالمرجع نفسه )6(
 .204، صالمرجع نفسه )7(
 .226، صالمرجع نفسه )8(
 .188، صالمرجع نفسه )9(
 .222، صالمرجع نفسه )10(
 .238ص، المرجع نفسه )11(
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 االنتقال من معنى آلخر
 

نالحظ من خالل أبيات األرجوزة ، والمعاني التي تحملهـا ، أن الخفـاجي لـم يحسـن      
عـن الكـذب   االنتقال من بيت لبيت ، ومن معنى آلخر في معظمها ، فهو مثالً حين يتحـدث           

نجده في البيت الذي يليـه مباشـرة ،      ) 110(المباح الذي يكون إلصالح ذات البين في البيت         
يتحدث عن الموت كنهاية منصفة للغني والفقير ، وفي البيت الذي يلـي هـذا البيـت ، نـراه      
يتحدث عن القضاء ، ثم يتحدث عن الحرص والضالل ، ثم يتحدث عن الدهر ، وفـي هـذا                   

 .  من معنى آلخرانتقال عجيب
 : قال 

 
 
 
 
 

ــينِ   ــلِْح الب ِلص ــذْب ــن الِك سحوي 
  الموتَ يسوي فـي الـورى      َأنْصفَما  

رــو ــاءِ  وَأج ــي القَض ــاِء ف   الحي
ــلْوةْ   ــذُب دون سـ ــذَابها يعـ  عـ
          لَـه غِْنـيفَـال م صفِْقـِد الِحـري نم 

ــِرِف عي ــن مرهــد ــد ال ــدةْ َأع ع  
 

 

  ِمـن فـي ا       كَم ـنسنِ  قَِبـيٍح حـيلع 
ـ      فـي الثَّــرى يبـين الفَِقيـِر والغَِن

ــنَاِء   ــو كالحسـ ــلُّ فَهـ  وال يمـ
ــوةْ  ــرتْ تَِزيــد نَشْ ِر مــا مكــالخَم 
 ــه ــاِدي لَ ــال ه ــِلِل اُهللا ف ضي ــن م 
ــودةْ   ــى الم ــب جنَ ــن زرع العتْ م 

 
  

تحدث عن خمسة موضوعات مختلفة ال رابط بينها ،         ) 210-205(بيات  كما أنه في األ   
، ) 205(فهو حين يتحدث عن الجبن والشجاعة ووجوب الدفاع عن النفس واألهل في البيت              

يتحدث عن  ) 207(يتحدث عن العيال وإهالكها لألموال ، وفي البيت         ) 206(نجده في البيت    
عن اتفاق اثنين وظيفة أحدهم قتل اآلخر، وفـي     يتحدث  ) 208(الصديق وخيانته ، وفي البيت      

يتحـدث عـن تزكيـة    ) 210(يتحدث عن المذنب وقبول عذره ، وفي البيـت     ) 209(البيت  
 .اإلنسان لنفسه 

 : قال 
 
 
 
 

ــهِ   ــن فَوِق ــه ِم ــان حتْفُ بالج ِإن 
ــالِ    ــن الِعي ــتَغِْني ِم ــِل ِلتَس  َأقِْل
  اءــدقَ اَألعــادــديقُ صِإذا الص 

ــ  لْح الِهـــر والِفْئـــراِنوِإن صـ
          ـذَرعِنـي يجي نـاٍن ِحـيما كُـلُّ ج  

 والثَّـــور يحِمـــي َأنْفَـــه ِبروِقـــِه
 فَِإنَّمـــا الِعيـــاُل ســـوس المـــاِل
ــــاءب ِبكُــــلِّ ِســــر فََإنَّــــه 
ــدكانِ    ــي ال ــظُ ف ــا يحفَ ــالك م ه 

 ــٍب للم ــلُّ ذَنْ ــا كُ ــر م ــيِء يغْفَ  س
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   نــيــقٌ بمــةٌ للــنَّفِْس حِكيتَز 
 

           ـنسحقَـاٍم يقُ فـي كُـلِّ مـدما الص 
 

 
-480( ، ففي األبيـات   ذاته نجد الشيء،وإذا انتقلنا إلى أبيات أخرى من أبيات القصيدة       

مثالً ، يتحدث الخفاجي عن موضوعات مختلفة ال رابط بينهـا أيضـاً ، ففـي البيـت      ) 487
لنظر عن أشياء ال يفصح عنها اللسـان أحيانـاً ، وفـي البيـت          يتحدث عن إفصاح ا   ) 480(
) 482(يتحدث عن االستبداد في األمور مما يؤدي إلى الزلل ، ثم يتحدث في البيـت                ) 481(

عن إتيان اإلنسان ما يسره واالبتعاد عما يضره ، ثم يعطي مثالً عن كتب كثيرة تلوح للعين ،                  
     أقبح على اإلنسان من وثيقة ده ، ثم يتحدث عن اختصار األمور وإجمالها كلما سـاعد           ن تأتي ي

الوقت والمكان ، ثم يتحدث عن الضحك في غير وقته ، ثم عن الرضـى بالقضـاء والقـدر                   
 .لالبتعاد عن الغم ، وغض البصر للحد من الشهوة 

 
 : قال 

 
 
 
 
 
 
 

ــانِ  ِلس ــن ــح ِم ــاِظٍر َأفْص ــم  نَ  كَ
ــوِر زالَّ   ــي اُألم ــتَبد ف ــِن اس م 

ــركَا   ال تَ ــٍظ س ــر لَفْ غَي نــب  كْتُ
ــونِ    ــاٍب الح ِللْعي ــن ِكتَ ــم ِم  كَ
ــان ــاعدك الزمـ ــْل ِإذا سـ  َأجِمـ
ــان ــاِر الزم قَ تَيــو ــاء فَ ــذَا غُثَ  فَ
 ضحك الفَتَى في غَيِر وقِْتـِه عبـثْ       
   ــدار ــاع اَألقْ ــم ِاتّب ــاِنع الغَ وم 

 
 

ــك العينَــ   ــِه لَ ِديتُب غْضــب  اِنوال
ــاَألِميِر ذَالَّ  ــتَخَفَّ بـ ــِن اسـ  مـ
ــركا  ــاالً ضـ ــدا و دع مقَـ  ِإذا بـ
 َأقْـــبح ِمـــن وِثيقَـــِة الـــديوِن
 ــان ــان واِإلمكـ ــعفَ المكـ  وَأسـ
ثانــدــِث الحــغَةٌ فــي فَــِم لَيضمو 
 وهو سواء والضـراطُ فـي الحـدثْ      

 بصـار وحاِجب الشَّـهوِة غَـض األَ     
 

بط يربط هذه األبيات ببعضها ، وقس علـى ذلـك معظـم أبيـات          ا وهكذا ال نجد أي ر    
األرجوزة ، فقد أخفق الخفاجي في مواضع كثيرة ، في االنتقال من بيت آلخر ومـن معنـى                  

 .آلخر
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 : التضمين 
 

ـ    ا مسـتقالً بذاتـه   بنى الخفاجي أرجوزته بناء يقوم على وحدة البيت ، فجاء كل بيت فيه
 .يدة العربية قصوهذا ما يمثله البناء التقليدي لل

ة واضحة في بعض أبيات األرجوزة ، حيث جاء المعنى الواحـد ،             ومع أن التضمين كان سم    
في أكثر من بيت أو بيتين أحياناً ، إال أن ذلك لم يحقق لألرجوزة ما يسمى بالوحدة العضـوية            

ر القدماء من النقاد عيب من عيوب القافية ، ومن األمثلـة             أو الموضوعية ، فالتضمين في نظ     
 : على التضمين قوله 

ــلْ   مــِر ع ــٍم ِبغَي ــي ِعلْ ــر ف ال خَي 
  ــان ــتُه عري واس ــام ــو اَألنَ كْسي 

 

 
 فــال تَكُــونَن شَــِبيه الِمغْــزْل    
 ــذُّكران ــاثُ والـ ــه اِإلنـ  تَكْرهـ

 

 . وفكرتهاألولالثاني جاء مكمالً لمعنى البيت ونالحظ في هذين البيتين ، أن البيت 
 
 :وقوله 

 هـــلِّمِلِذلَّـــٍة تُس ـــهنَفْس ـــنم 
لَــه مــرذَا ال ج ــدعب ِهنْــهي ــنوم 

 

 
  ــه مكَري ــن م حمنــر ــرم ال  ال َأكْ
 ــه ــِرم لَ ــال مكْ ــِن اُهللا فَ ــن يِه وم 

 

 . وموضحا له األول للبيت ني جاء مكمالًوالتضمين واضح في هذين البيتين فالبيت الثا
 
 : وقوله 

 
 

 وَأنْعم النَّاِس امرٌؤ يرضـى الكَفَـافْ      
        مالـنِّع النَّـاس ـدسح ـنم هِضدو 
ــرةْ    سح ــه ــتَ ِمنْ ــيع الفاِئ  يشَ

 
 

 مخَافَةَ الخَوِف ِإلـى مـا ال يخَـافْ        
 ــم ــدراِت والقَسـ ــخَطَ المقـ  وسـ

ــةٌ ــرةْ  يتِْبعوَأنَّــ ــا ِبزفْــ  هــ
 

 :وقوله 
ــانِ     ــا ِثنْتَ ــاله هم رج يــالح  ف

ــوادِ    ــى اَألع ــاً عل ــه ميت  تَحِملُ
 

 
ــانِ   ــٍل ثَم جَأر ــن ــه ِم ــوى لَ  َأقْ
ــوادِ  ــرةُ العـ ــد كَثْـ ــا تُِفيـ  ومـ

 

 .اني  إال بالثاألولفهذان البيتان وما سبق منها جاء التضمين فيها واضحاً ، فال يكتمل معنى 
وبذلك نرى أن الخفاجي استخدم التضمين في أرجوزته بما يخدم المعنى ويوضحه ويقربه إلى              

  .ئذهن القار
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 : التأثر بالقرآن الكريم والحديث الشريف 
 

نلمس في أسلوب الخفاجي تأثره الواضح بالقرآن الكريم ، فقد جاءت معانيـه وألفاظـه               
علـم  ى اهللا عليه وسلم، والخفاجي كما ن الكريم صلمستمدة من هذا الكتاب ومن أحاديث الرسول 

عالم بكتاب اهللا وسنة رسوله، وله مؤلفات في التفسير والحديث والفقه ، فليس غريباً عليـه أن         
يضمن أبياتاً في أرجوزته معاني وردت في القرآن الكريم أو الحـديث الشـريف، أو يقتـبس         

 مباشر وغير مباشر، أمـا المباشـر، فهـو أن           منهما اقتباساً، وقد جاء اقتباسه على أسلوبين،      
يقتبس آية قرآنية كاملة أو بعض كلماتها أو حديثاً شريفاً ويضمنهما أبياته الشعرية ومن ذلـك                

 : قوله 
   ــواله م رــي ــوٍم نَص ــلِّ مظْلُ  ِلكُ

 

ــاْهللا    ــبرك ِإالَّ ب ــا ص وم ــِبر واص 
 

 ولَا تَحزن    ِباللَّهِ صِبر وما صبرك ِإال   وا﴿: ة  فالشطر الثاني من البيت ، مقتبس من اآلية الكريم        
  )1( . ﴾ تَك ِفي ضيٍق ِمما يمكُرونعلَيِهم وال

 
 : وقوله 

  اررــد ــا ِم ــوِدِه علَينَ ج ضــي  وفَ
 

    ِبِمقْــدار هٍء ِعنْــدكُــلُّ شَــيو 
 

﴿اللَّه يعلَم ما تَحِمُل كُلُّ ُأنْثَـى ومـا         : والشطر الثاني من هذا البيت مقتبس من اآلية الكريمة          
 )2(. تَِغيض الَْأرحام وما تَزداد وكُلُّ شَيٍء ِعنْده ِبِمقْداٍر ﴾

 
 : وقوله 

        لَـه غِْنـيفَـال م صفِْقِد الِحري نم 
 

  ــه ــال هــاِدي لَ ــِلِل اُهللا فَ ضي ــن وم 
 

 هاِدي لَه ويذَرهم   ﴿من يضِلِل اللَّه فَال   : س من اآلية الكريمة     والشطر الثاني من هذا البيت مقتب     
﴾ ونهمعي اِنِهم3(. ِفي طُغْي( 

 

                                 
 . 16/127سورة النحل  )1(

 .13/8سورة الرعد  )2(
 .7/186 سورة األعراف )3(
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 :وقوله
          لَـه مـرذا ال ج ـدعب ِهنْـهي نمو 

 

   ــه ــِرم لَ ــال مكْ ــِن اُهللا فَ ــن يِه م 
 

للَّه فَمـا لَـه ِمـن    ومن يِهِن ا﴿: والشطر الثاني من هذا البيت مقتبس من اآلية الكريمة   
 .)1(﴾مكِْرٍم

 

 :وقوله
 الحــرب خُدعــةْ ودرب خُدعــةْ  

 

 َأقْــوى ِمــن الجيــوِش ِفيهــا منَعــةْ 
 

 ".الحرب خدعة: "فالشطر الثاني من الحديث النبوي الشريف 
 

 أو حديث شريف، ومـن      أما االقتباس غير المباشر فهو أن يستمد معنى بيت له من آية قرآنية            
 :ذلك ، قوله

   اإللــه هفيمــا اخْتَــار ــرالخَي 
 

   ــاه ــاً ِرض ــاك تابع ــْل ِرض عفاج 
 

﴿وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الِْخيرةُ         : فهذا البيت يتفق في معناه واآلية الكريمة        
 .)2(ون ﴾سبحان اللَِّه وتَعالَى عما يشِْركُ

 

 :وقوله 
        مسـِدي الـنِّعم ِمـن طَاءقَِبَل الع نم 

 

    مــر ــخَاِء والكَ ــى الس ــه علَ  َأعانَ
 

﴿وِإذْ تََأذَّن ربكُم لَِئن شَكَرتُم لََأِزيدنَّكُم ولَِئن كَفَرتُم        : وهذا البيت يتفق في معناه واآلية الكريمة        
﴾ ذَاِبي لَشَِديدع 3( ِإن(. 

 

 : وقوله 
النَّـــوم مـــوتٌ عمـــره قَليـــْل      

 

 والقَبــر مهــد نَومــه طَِويــلْ    
 

﴿اللَّه يتَوفَّى الَْأنْفُس ِحين موِتها والَِّتي لَـم تَمـتْ   :  الكريمة واآليةوهذا البيت يتفق في معناه   
الْموتَ ويرِسُل الُْأخْرى ِإلَى َأجٍل مسـمى ِإن ِفـي ذَِلـك         ِفي منَاِمها فَيمِسك الَِّتي قَضى علَيها       

﴾ ونتَفَكَّرٍم ياٍت ِلقَو4(لََآي(. 

                                 
 .22/18سورة الحج )1(
 .28/68سورة القصص  )2(

 .14/7سورة إبراهيم  )3(
 .39/42سورة الزمر  )4(
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 :وقوله 
  ــن تَهار حــنُّج ــِه ال ــاتٌ ِب  ِهللا ِميق

 

  ــن ســِه ح ــي محلِّ ــيٍء ف ــلُّ شَ  وكُ
 

 .)1(ٍء خَلَقْنَاه ِبقَدٍر ﴾﴿ِإنَّا كُلَّ شَي: وهذا البيت يتفق في معناه واآلية الكريمة 
 

 :وقوله 
  ــه ــوِل َأجِل ــرض ِلحلُ ــرك قَ مع 

 

  ِلـــهمع ـــنهر ِإنَّمــا اِإلنْســـانو 
 

 .)2(﴿كُلُّ نَفٍْس ِبما كَسبتْ رِهينَةٌ ﴾: وهذا البيت يتفق في معناه واآلية الكريمة 
 

 : وقوله 
ــدلِ  بالع ــه ــس ملْكَ َؤسي ــم ــن لَ م 

 

 هــلِ ي ــه كالرمــ ــه ومالَــ  ِدمــ
 

﴿َأفَمن َأسس بنْيانَه علَى تَقْوى ِمن اللَِّه وِرضواٍن        : وهذا البيت يتفق في معناه واآلية الكريمة        
ي الْقَـوم    يهدِ ي نَاِر جهنَّم واللَّه ال    خَير َأم من َأسس بنْيانَه علَى شَفَا جرٍف هاٍر فَانْهار ِبِه فِ           

﴾3(الظَّاِلِمين(. 
 

                                 
 .54/49سورة القمر  )1(
 .74/38سورة المدثر  )2(
 .9/109سورة التوبة  )3(
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  :الصورة الشعرية
 

وظف الخفاجي الصورة الشعرية في أرجوزته ، واعتمد في تصويره على الصـورة             
المفردة التي تقوم على تبادل المدركات كالتجسيم والتشخيص كما اعتمد التشـبيه والوصـف               

وره الشعرية من واقعه ، وحياتـه       المباشر أحياناً ، واالستعارات أحياناً أخرى ، وقد استمد ص         
 .اليومية ، وثقافته إال أن هذه الصور جاءت تقليدية عادية ، لم يأت فيها بجديد مبتكر 

ومن الصور المفردة التي اعتمد فيها الخفاجي على التشخيص والتجسيم والوصف المباشر من             
 : استعارة وتشبيه قوله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قْمن يـزرِع الِعتَـاب يحصـِد الِفـرا        
       بـالغرور ـقْيس ـورِع الفُجرزي نم 
ــدةْ   ع ــد َأع رهــد ــِرفُ ال عي ــن م 
مــدهي ــرمع قْــٍت ِمنْــكفــي كُــلِّ و 
        ـرلـى الغَبع ِنـيب رهِإذا الد ِبرفاص 
 قالَتْ لهـا اَألصـدافُ حـزِت فَخْـرا        
 مــد ــزوج النَّ ي ــر ــب الشَّ ــن خَطَ م 

ــِدي الظُّ ــىَأي ــاورتْ عل تَع ــوِن ِإن  نُ
 هْل تَكِْسـب اآلمـاُل شَـيَئاً واَألجـلْ        
 ــه اِيبعم هــر حــٍق ب ــن غَِري ــم ِم  كَ
 ــم ــاشَ الظُّلْ ُل وعــد الع ــك ــد هلَ  قَ

 
 

ــالقْ  ــاح الطَّ ــاِء ِمفْتَ ــرةُ الحمق وغَي 
   ــور ــن ذَاك البث ــد ِم صحي ــه  فَِإنَّ

ــى   ــب جنَ ــن زرع العتْ ةْ مدــو الم 
 ــلَّم ــاِء سـ ــيٍن للفَنَـ ــلُّ حـ  وكُـ
ــر ــو الظَّفَ ــر حلْ ــر مثِْم م رــب فالص 
ــدرا    ــا ال ــدهر ِبِفيه ــا ال ــذَا حشَ  ِل
 مــد والع ــه ــود ِمنْ جــتَِوي الو سوي 
 مســـتَِتٍر تَكِْشـــفُه بـــين المـــال
 حصـــاده تَزرعـــه يـــد اَألمـــْل 

ــذي  ــِدي ال ــه تُع ــاِحبهَأخْالقُ صي  
الِعلْـــم ـــارـــُل وبهونَفَـــقَ الج 

 
ومما سبق ، نالحظ أن الخفاجي أضفى صفات مادية محسوسة على المعنويات ، فالعتاب              
والفجور يزرعان ، والغرور يسقى ، والفراق يحصد ، والغيرة مفتاح يفتح أبواب الطـالق ،                

اء يهدم ، والوقت سلّم يوصلنا للفناء والموت ، أما الصبر فنبات مر الطعم لكن ثمره                والعمر بن 
 .طيب حلو المذاق 

 
كما خلع على الماديات والجمادات واألشياء صفات إنسانية ، فاألصداف تتحدث ، والشر             

 والمـوت   يخطب ، والندم يزوج ، والظنون لها أيدي تكشف المستور ، واألمل له يد تزرع ،               
آلة تحصد ، واألخالق مرض يعدي ، والعدل يهلك ويموت ، والظلم يعيش ، والجهل بضاعة                 

 .نافقة والعلم بضاعة كاسدة 
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 :ومن الصور الشعرية الجميلة التي عرضها الخفاجي ، قوله 

 
 
 

ــره  ــى َأم ــِس وتَقَض ــاتَ َأم ــد م  قَ
ــاكا  صع ــد ــك قَ ــض ِمنْ عب ــك قَلْب 

 شْــرةُ النَّمــامِ ِلــص الــِوداِد عِ 
ــا  ــِه اَألوراقَ ــي روِض ــرى ف ــا تَ  أم

 
 

 واليوم فـي النَّـزِع ولَـم يولَـد غَـده         
ــا   ــوى بلْواك ــي اله ــك ف ــاقَ ِإلي  س
 ِمــن الشَّــراِر محــِرقُ الضــرامِ   
ــا    ــكُر الخَالَّقَ ــان يشْ ــب اللِّس  رطْ

 
إنسان ينازع الحياة والموت ، والغد جنـين لـم          فاألمس كائن حي مات وانتهى أمره ، واليوم         

 .يولد بعد
والقلب شخصك اآلخر الذي يعلن العصيان والتمرد ، فيسوق الهوى الذي فيه البلـوى ، أمـا                 

ام فهي اللص الذي يسرق منك الود والحب ، واألوراق إنسان يرطّب لسانه بـذكر               معشرة النَّ 
 .الخالّق وشكره 

 
 :وقال 

 
 
 
 
 

ــوا بالعــ  ــلُحوا تَزينُ ــى تَص  دِل حتَّ
 وجاِهــٍل ِبجمــِع كُتْــٍب مغْــرى   
 ــك ــا ال يمِل ــيِل م ــي تَحِص ــح ف  يل
 وِإنَّمـــا الـــدنيا كِظـــلِّ ســـرحةْ
ــلُ  ــره قَليـ ــوتٌ عمـ ــوم مـ  النَّـ
 والـــدهر نَجـــار لَـــه حـــانُوتُ

 
 

ــوا   ــاِف تُفِْلح ــوب العفَ ــوا ثَ والِبس 
ــراجٍ   ــى ِبِس ــى تَمشَّ مــراَأع ظُه  

  كــح ضي ــاء ــِه والقَض لَيــي ع  يبِك
ــةْ   ــا ِبتَرحـ ــٍة فَرحتُهـ  مربوطَـ
 والقَبـــر مهـــد نَومـــه طَويـــُل
ــابوتُ   ــتُ والتَّ ــه التَّخْ ــتُ ِفي نْحي 

 
 

  وفـي البيتـين الثـاني      ،ثوب يلبس ، والعدل بزينة يتزين بها      ب شبه العفاف    ،األولففي البيت   
 الـذي   األعمـى  صور الجاهل المغرى بجمع الكتب ال ينتفع منها بشيء ، بصـورة              ،والثالث

 .يحمل سراجاً في وضح النهار ال يفيده بشيء ، فالتشبيه ضمني 
 والدنيا في البيـت الرابـع       ،أما القضاء فيضحك في البيت الثالث على سبيل االستعارة المكنية         

 أما وجه الشبه بينهمـا فهـو   ،تخدم الكاف أداة للتشبيه واس،هي المشبه وظل السرحة المشبه به  
عدم البقاء على حال واحدة فالدنيا يتعاقب عليها الفرح والترح ، والسـرحة يتعاقـب عليهـا                 

 .ي رساء والعالِك
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وفي البيت الخامس ، يطالعنا الخفاجي بتشبيه بليغ ، فالنوم هو الموت ولكنه محدود ، والقبـر                 
 .طويل هو المهد ولكن نومه 

أما في البيت السادس ، فشبه الدهر بتغير أحواله واستقباله للمواليد وتوديعه لألموات ، بالنّجار               
 .الذي يصنع أدوات الموت والحياة في آن واحد 
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 : القوافي وحروف الروي
 

حاول الخفاجي بناء أرجوزته على أكثر حروف الهجاء في العربية ، وقد كان نفسـه طـويالً               
م يقيد نفسه بقافية واحدة أو حرف روي واحد ، إال أنه أكثر من التركيز على حروف              فيها ، ول  

 :الراء والالم والهاء والنون ، وقد جاء استخدامه لحروف الروي مرتباً حسب الجدول التالي 
 

 عدد األبيات حرف الروي
 14 الهمزة
 18 األلف
 58 الباء 
 6 التاء 
 4 الثاء
 3 الجيم
 12 الخاء
 20 الدال
 80 الراء
 2 الزاي
 20 السين
 3 الصاد
 5 الضاد
 3 الطاء
 1 الظاء
 21 العين 
 10 الفاء
 25 القاف
 18 الكاف
 75 الالم
 57 الميم
 63 النون
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 66 الهاء
 3 الواو
 31 الياء

 
ق  بيتاً ، ونالحظ أنه استخدم ألف اإلطـال        618فمجموعها يشكل عدد أبيات األرجوزة البالغة       

 كما استخدم القافيـة  ، بيتا80ًفي قوافيه وهي تكسب الشعر رنيناً موسيقياً جميالً ، وجاءت في         
 أبيات ، والقافية الساكنة لها وقع حـازم فـي           207الساكنة بشكل الفت للنظر وقد جاءت في        

 .حكمة التي يحملها المثل في طياتهالنفس اإلنسانية وهو ما يوافق غرض النصح واإلرشاد وال
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 :المثل في األرجوزة 
 

ي حفظ كثيراً من األمثال العربيـة،  بما أن أرجوزة الخفاجي جاءت في األمثال ، والشعر العرب     
 فقد وظف الخفاجي المثل في أرجوزتـه     ،فالمثل حين يبيت في بيت من الشعر يصعب ضياعه        

 : وتعامل معه على ثالثة أوجه 
عديل ، وهذا هو الغالب فـي أرجوزتـه ،        أن يضع المثل ضمن سياقه الشعري دون ت        : األول

 : ومن ذلك ، قوله 
      ثَـرع رهقَ الـدابس نوهكذا م 

 

        رفَ القَـدـرتَ غَاِلباً صَأيْل رفَه 
 

 ".من سابق الدهر عثَر: "فالمثل هو 
 

 : وقوله 
  ــِلح صٍم يــو ــريٍر ِلقَ  ورب ِش

 

ـ     حِإن الحديــد بالحديــِد يفْلَـ
 

 " .ح إن الحديد بالحديِد يفْلَ: " فالمثل هو 
 

 : وقوله 
 هــار يــٍد ِمع ــلِّ ماِج ــر كُ  منْظَ

 

 هنُـــه فُـــراريع ادـــوالج ِإن 
 

 ". فرارههنُياد عوإن الج: " فالمثل هو 
 

 : وقوله 
      ـهتُكِْرم َأن نـذَرلَِئيماً واح َأِهن 

 

 ِئــيِم مرَأمــةْ ِإن الهــوان للَّ 
 

 " .إن الهوان للَِّئيِم مرَأمةْ : " فالمثل هو 
 

 : وقوله 
 ِإن الجبــان حتْفُــه ِمــن فَوِقــِه

 

ــِه  ــه ِبروِق  والثَّــور يحِمــي َأنْفَ
 

 " ه ِقوه من فَفُتْإن الجبان ح : " األولوفي هذا البيت مثالن 
 .أي قرنه " ِهِقور ِبهفَنْالثور يحمي َأ: "والثاني 

 
 :وقوله 

ــالِ    الِعي ــن ــتَغِْني ِم ــْل ِلتَس  َأقِْل
 

ــالِ     الم ــوس ــاُل س ــا الِعي  فِإنَّم
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 " .العياُل سوس الماِل : " فالمثل هو 
 : وقوله 

  ســي ــب الكَ اللَِّبي مــز الح كــر  ال يتْ
 

    ســي ــاٍء َأكْ ِبم ــاء الم ــِرد  َأن تَ
 

 ". تَِرد الماء ِبماٍء َأكْيس نَأ: " فالمثل هو 
 

 : وقوله 
ــوانِ  ــن اِإلخْـ ــذِْل ِمـ ــذُْل للنَّـ  النَّـ

 

 ِإن الحبـــارى خَالَـــةُ الكَـــرواِن 
 

 " الحبارى خالةُ الكروان : " فالمثل هو 
 
قد يحذف من المثل أو يزيد عليه أو يغير في مبناه ، بما يتوافق مع السياق الشـعري                   : الثاني

 : قوله ومن ذلك
ــريِ   ــَل ال قَب ــص ــاِرٍق يغ ــم شَ  كَ

 

  ــــتَريٍح ِبغَنَــــى شَــــِقيسمو 
 

 ".قد يغص بالماِء شاِربه : " فنص المثل هو 
 

 :وقوله 
ــلْ   َأفْض ــه ــفُّ عنْ ــٍل والكَ مع ــم  كَ

 

ــلْ    مــكوتُ َأج ــالٍم والس ــم كَ  وكَ
 

 " .رب سكوٍت َأبلَغُ من كالم : " فنص المثل هو 
 

 :وقوله 
ــميرِ  ــِن الض ع ــه جء الوــي ــد ينِْب  قَ

 

ــِر    ــال تَعبي ــٍظ ب ــن لَفْ ــظُ ع واللَّح 
 

 " .رب لَحٍظ َأصدقُ ِمن لَفْظ : " فنص المثل هو 
 

 : وقوله 
ــابِ  ــةُ الحجــ ــِه ِحراســ  ِلِمثِْلــ

 

ــراِب   ــى الخَ ــوع عل ضوــِل م  كالِقفْ
 

 " .بة قفٌل على ِخر: " فنص المثل هو 
 

 : " وقوله 
ــنَعمِ   ــي التَّـ ــاِة فـ ــذَّةُ الحيـ  ولَـ

 

 لَحــم ســمين بــين ِشــدقَي ضــيغَِم  
 

 " . جزيٌل بين ِشدقَي ضيغَِم حظٌ: " فنص المثل هو 
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 : وقوله 
 ِقيَل السـكون عاِقـٌل والحركـةْ      

 

ــةْ    ــال والبركَ ِللْع ــود ــر ولُ َأم 
 

 " .الحركةُ بركة  : " فنص المثل هو
 

 : وقوله 
     رلَى الغَبع ِنيب ربِإذَا الص ِبرفاص 

 

        الظَّفَـر لْـوح ثِْمرم رم ربفالص 
 

 " .ةُ الصبِر نُجح الظَّفَر رمثَ: " فنص المثل هو 
 

 : وقوله 
ــِتالطُ  ــِم االخْ الخَص ــي  َأوُل ِع

 

  ــوه ينــُل والــد ــاطُ والعقَ  المنَ
 

 " .أوُل الِعي االختالط : " فنص المثل 
 
أن يأخذ معنى المثل دون مبناه ، فيصوغ البيت الشعري بما يتوافق ومعنـى المثـل ،                : الثالث

 : ومن ذلك ، قوله 
      ـنسَأح افِْتقار ِغنَى ِمنْه ِمن كَم 

 

      نـوياِة َأهِض الحعب تُ ِمنووالم   
 " . موتٌ في قوٍت وعز َأصلَح من حياٍة في ذُلٍّ وعجز : "فالمثل هو 

 
 : وقوله 

 كَم ِمن لَِبيـٍب ِللنَّجـاِة اجتَهـدا       
 

ــدا   ــا رقَ تَ ِإذا مــو الم ــد ستَو 
 

  " .ِت وقَعور ِمن الموِت وفي المفَ: " فالمثل هو 
 

 : وقوله 
        هوـدع العاِقـُل ِمـن ما انْـتَقَم 

 

ــوه   ــي علُ ــٍل زاد ف ــِل فَض  ِبِمثْ
 

 ". ِعنْد سروِرك كفيك من الحاسِد َأنََّه يغْتَمي: " فالمثل هو 
 

 : وقوله 
ــاء   ــده ادع ــوَل ِعنْ هالج ِإن 

 

ــاء    ــه جشَ ــى لَ ســاِئٍع َأم كَج 
 

 " .تجشََّأ لُقمان ِمن غَيِر شَبع : " فالمثل هو 
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 : وقوله 
 فٍْس ِمن قَليـِل الخَيـرِ     ما ِعنْد نَ  

 

 خَير ِمـن الكَِثيـِر ِعنْـد الغَيـرِ         
 

 " .غَثُّك خَير من سميِن غَيِرك: "فالمثل هو
 

 :وقوله
 ومن َأحـب َأن يطُـوَل عمـرا     " 

 

 ع للحاِدثــاِت صــبرا ِريــدلْفَ 
 

 ".ه على المصائبمن حدث نَفْسه بطول البقاء ، فليوطِّن نَفْس: "فالمثل هو
 

 : وقوله
ــهِ  ــِه ِبحقِّـ ــاِدح ِلنَفِْسـ  ومـ

 

ــهِ    ــاِة حمِق ــَؤٍد ِلزك ــالُوا م  قَ
 

 " .مدح الروِح سماجة : " فالمثل هو 
 

كما نالحظ أن األمثال في األرجوزة ، ليست كلها من األمثال المعروفة ، والتي أثبتها أصحاب                
ب األرجوزة  كما يراها هو من حياتـه ، وخبرتـه         كتب األمثال ، فكثير منها من إنشاء صاح       

 :الطويلة ، ومعاشرته للناس ، ومن ذلك ، قوله
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاللِ " ــذَِّب الِخـ ــاحةُ المهـ  فَصـ
"       بِء فـي كَـفِّ اَألدرقِْل المِمرآةُ ع 
ــالُ  " هج ــم لُّهــاِن ج ــُل الزم َأه" 
"  ــب ــنَهم غَري يــا ب ــر فيم  "والح
"      َأبـا ويَأح ـنـاً   ما ماتَ مقَـى ِعلْم 
ــيرِ  " َل الضــب س ــلُك ســا ي  وإنَّم
 هْل حاِجب والمـوتُ بـاب اآلِخـرةْ     "
"        وٍل ِللِْفـتَنـيس ـو ِمـننْجي سولَي 
" ــر الح ــد ــياِء ِعنْ ــعب اَألشْ وَأص 
 ِإن الطَِبيـــب واِضـــع الـــدواِء"
 

 

ــاَألقْوالِ   ــال ك ــي اَألفْع ــون ف  "تَكُ
     مـا غـاَب ِني لَهتُد    بغَـرو نْـهع " 

ــاَلُ  " ــى عِق ــيهم ِللْفَتَ ــُل ِف  "والعقْ
"  ذُنُـــوب وكُــلُّ ِإحســـاٍن لَــه" 

ــا   ــلُّّ فَهم جي ــن ــر م ــم يحقِّ  "ولَ
 "مــن لَــيس يهتَــِدي ِلِفعــِل الخَيــِر
ــاِمرةْ  ــاِء الع ــن داِر البقَ ع ــد صي" 
      الِفطَـن رحفي ب حبسِريٍء يام رغَي" 

ــر  معِر الس ــتْم ــنَّفِْس وكَ ــةُ ال  "فَ
ــداءِ   ــاِدٍف لل صــٍع م ــي موِض  "ف
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فاألبيات السابقة يمثل كل منها مثالً أو أكثر من إنشاء الخفاجي ، كما أن كثيراً من األمثال في                  
لم يثبتها أصـحاب كتـب      األرجوزة هي من األمثال العامية الشعبية التي تدور بين الناس ، و           

 :األمثال القديمة ، ومن ذلك ، قوله
 تُصــان عــن كَســٍر وعــن ِإمالَــةْ

 
   ــه ــرٍف نَالَ ــِتعالِء ح اس ــاِور  مج

 
فكمـا أن الحـروف     "  جاور السعيد تسعد    : " فالشطر الثاني من المثل الشعبي العامي القائل        

خيم يأخذ صفاته ، كذلك اإلنسان إذا جاور        تتأثر ببعضها والحرف المجاور لحرف استعالء وتف      
 . ربما ينال شيئاً من هذا النجاح والسمعة الطيبة،إنساناً ناجحاً سعيداً

 
 :وقوله

 فَامدد علَـى قَـدِر الِكسـاِء ِرجلَكَـا        
 

 واقْطَع علَـى طُـوِل القَـواِم ثَوبكَـا         
 

والشطر الثـاني مـن   " افك مد رجليك   على قَدر لح  : "  من المثل الشعبي القائل      األولفالشطر  
، ويضربان لإلنسان يطمع فيما يجاوز قـدر  " فصل ثُوبك على طولك : " المثل الشعبي القائل    

 .استطاعته
 :وقوله

ــاِلي   عى المذُر ــن ــقَطْتَ ِم ِإذا س 
 

 يطْمــع ِفيــك ســاِفٌل وعــاِلي    
 

ويضرب لإلنسـان إذا    " مل كثرت سكاكينه    إذا وقع الج  : " فهذا البيت من المثل الشعبي القائل       
 . خسر أو سقط بعد نجاح وظفر ، أصبح هدفاً ومطمعاً لكل الناس صغيرهم وكبيرهم

 :وقوله
ــاسِ    ــاِت النَّ مِبم ــر ســفَ ي كَي 

 
ــي     ــاِبح مماِس صم ــه ــن موتُ م 

 
من اشـتد عليـه   ، ويضرب ل" فالن مصابح مماسي: " فالشطر الثاني من المثل الشعبي القائل      

 .المرض ، أو بلغ من الكبر مبلغاً تتوقع فيه الناس وفاته
 :وقوله

 ِقيَل ما يخْفَى فَقُْل مـا لَـم يكُـن           نِإِإ
 

   ــن هي ــه ــعٍب ِإن تُهونْ ــلُّ ص  وكُ
 

 "كبرها بتكبر وصغّرها بتصغر: " فالشطر الثاني من المثل الشعبي القائل 
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 كيفما يريـد ، فـإن رأى األمـر    ،اجة أو الشيء من منظاره الخاصذلك أن اإلنسان يرى الح  
 .عظيماً وكبيراً صعب عليه تنفيذه ، وإن رآه صغيراً هيناً سهَل عليه تنفيذه 

 
 :وقوله

  الخُطُــوب تَكــاحقَــتْ سطَر ِإن 
 

    ِطيــبها يــدعٍش بــيِبع ِشــرَأب 
 

ذلك أن الفرج ال يأتي إال بعـد     "  بعد الشدة إالّ الفرج      ما: " فهذا البيت من المثل الشعبي القائل       
 .هم وكرب عظيمين ، كالصبح الذي يأتي بعد أشد أوقات الليل حلكةً 

 :وقوله
ــدهِر ــوِء ال ِلس ــفْر والص ضــي  الِب

 
ــِر   معــــدةٌ َأو ِلبيــــاِض اَألجــ

 
"  األبـيض ليومـك األسـود     خبئ قرشـك  : "  من المثل الشعبي العامي القائل       األولفالشطر  

ـ             فـي زمـن   اويضرب لإلنسان يدخر نقوده في زمن الشباب والقدرة والنعمة ، ليسـتفيد منه
 .الشيخوخة والكبر أو المصائب
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 وصف نسخ المخطوطة
 

رجمت لشهاب الدين الخفـاجي أو ذكرتـه،        خالل البحث والتنقيب في المصادر التي ت      
 :وجدت أربع مخطوطات لألرجوزة، وقد حصلت على نسخة مصورة من كل منها وهي

 أدب عربـي وتقـع ضـمن        756/4 نسخة المكتبة الخالدية في القدس ورقمهـا         -1
 عدد األسطر   أ/16ب وتنتهي بالورقة    /12 ورقات، وتبدأ من الورقة      5مجموع، عدد ورقاتها    

، وهي بخط نسـخي واضـح     ) سم 12x33( سطراً تقريباً، أبعاد كل ورقة       52حة  في كل صف  
 .نوعاً ما، والحبر أسود، وضعت عالمات الوقف باألحمر

ال توجد لهذه النسخة مقدمة أو خاتمة، وال تخلو صفحاتها من بعض التصويبات بخـط              
رقـة وعلـى   ى من كـل و األولالناسخ، والمخطوطة كاملة غير منقوصة، وفي نهاية الصفحة       

 .ى من بداية الصفحة الثانيةاألولالطرف السفلي األيسر تكتب الكلمة 
أ فيها كتابة بالخطوط العرضية على الجانب األيسر من         /16أ إلى   /14والصفحات من   

 سـطراً   82 بيتاً وبذلك يكون في كل صفحة من هـذه الصـفحات             30كل صفحة ما يقارب     
 .تقريباً

هذه ريحانـة النـدمان بـذوات       :" المخطوط ما يلي   ى من األولجاء في أعلى الصفحة     
األمثال للمرحوم عمدة الموالي العظام، الشهاب الخفاجي اإلمام صب على ضـريحه المبـارك        
سجال الرحمة من الملك العالّم، ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدنيا واآلخـرة بحرمـة سـيدنا                

 ".محمد عليه الصالة والسالم
ى الجنب األيسر يوجد كتابة بـالخطوط العرضـية لـبعض           وعل هانفسوفي الصفحة   

األبيات الشعرية، ولكنها ليست من األرجوزة كما وضح ناسخها وقد ذكرنا أن هـذه النسـخة                
 .جاءت ضمن مجموع وليست منفردة فهذه األبيات تنتمي للمخطوط السابق

هــ  1091تاريخ نسخ هذه المخطوطة هو الثامن عشر من جمادى اآلخـرة سـنة              
تم وكمـل  :"حيث جاء في نهاية األبيات ما نصه     . )1(ناسخها هو محمد فتح اهللا الديري الخالدي      و

بحمد اهللا والمنة ريحانة الندمان بذوات األمثال، رحـم اهللا منشـيها رحمـة واسـعة ونفعنـا                  
والمسلمين بعلومه الزاخرة، على يد العبد الفقير إلى اهللا محمد فتح اهللا الديري الخالدي في يـوم   

هـ والحمد هللا وحده، وصلى اهللا وسـلم        1091اإلثنين المبارك ثامن عشر جمادى الثاني سنة        

                                 
 في القدس، تولى رياسة الكتابة بالمحكمة القدسية وهي وظيفة آبائه وأجـداده،             هو أحد الفضالء األعالم   ) 1(

 .4/123، سلك الدررالمرادي، : لترجمته ينظر. هـ1139توفي سنة 
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على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم األنبياء وعلى بقية األنبياء وآل وصحب كل منهم صالة دائمـة                
 ".إلى يوم الدين آمين

ى نسخة   بيتاً وهي أكثر النسخ عدد أبيات باإلضافة إل        590عدد أبيات هذه النسخة هو      
دار الكتب القومية المصرية، ويوجد فيها بعض األخطاء اإلمالئيـة والنحويـة ولكنهـا قليلـة          

 .وأرجح أنها من الناسخ
وقع الناسخ في خطأ أشار إليه في ترتيب األبيات، وهذا الخطأ غير موجود في النسخ               

أ وكـان   /14ة  في بداية الورق  " اغرف لكل أحد من نهره    ) "162(األخرى، فقد جاء البيت رقم      
ب، وقد تنّبه الناسخ لهذا الخطأ وأشار إليه في بداية الورقة           /15يجب أن يأتي في بداية الورقة       

 .أ ونسب هذا الخطأ لكونه سها في قلب الورقة/15أ ثم عاد وذكّر به في بداية الصفحة /14
لـك  وذ) خ(سأعتمد هذه النسخة أصالً للتحقيق، وسأعتمد ترتيبها وأرمز لها بالحرف           

 فهي األصل الـذي أخـذت   ،ألنها أكثر النسخ عدد أبيات كما أنها األقدم من حيث تاريخ النسخ        
 .عنه نسخة دار الكتب القومية المصرية

 النسخة المصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية في مصر            -2
، وفي نهايـة     صفحة في كل صفحة ستة عشر سطراً       40وتقع في   .  أدب تيمور  808ورقمها  
ـ ى من كل ورقة وعلى الطرف السفلي األيسر كتبت الكلمة           األولالصفحة   ى مـن بدايـة     األول

 .الصفحة الثانية
هـ وناسخها هو أبو الخير     )1318(أما تاريخ نسخها فهو السابع عشر من صفر سنة          

 ).م( وأما رمزها في التحقيق فكان )1(محمد بن محمود الحبال
هذه النسخة يوجد كتابة على شكل هرمي قاعدته إلى األعلـى           ى من   األولفي الصفحة   

ريحانة الندمان بذوات األمثال وهي أرجـوزة للمرحـوم عمـدة           :"ورأسه إلى األسفل ما نصه    
الموالي العظام الشهاب الخفاجي اإلمام، صب على ضريحه المبارك سجال الرحمة من الملـك          

 ".مود الحبالبخط محمد بن مح. العالّم ونفعنا بعلومه آمين
 .وأسفل هذه الصفحة يوجد خاتم دائري من الظاهر أنه خاتم وقف

وتتميز هذه النسخة عن سابقتها بوضوح الخط، وضبط بعـض الكلمـات واسـتدراك              
فجاءت األبيات مرتبة حسب المالحظة التي أوردها فتح        ) خ(الخطأ الذي وقع فيه ناسخ النسخة       

 .اهللا الديري الخالدي

                                 
ولكن برجوعي إلى كتب التراجم وجدت أن أسرة الحبال من األسر العريقة في             . لم أعثر له على ترجمه    ) 1(

 .تاءدمشق ولها باع طويل بالعلم واإلف
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 ".تمت"ن النسخة وبعد البيت األخير كتبت كلمة  م38في الصفحة 
حمداً لمـن ضـرب األمثـال    :"ولهذه النسخة خاتمة من إنشاء ناسخها جاء فيها ما يلي         

للعباد ليرشدهم إلى طريق الحكمة والسداد، والصالة والسالم على سيدنا محمد أفصح من نطق              
البلغاء خاتم الرسل واألنبياء، ورضي     بالضاد، وأفحم بما ُأنزل عليه كُلَّ معتاد، سيد الفصحاء و         

 فيقول الفقير إلـى مـواله ذي     ،اهللا عن أصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد         
العزة والجالل أبو الخير محمد بن محمود الحبال الدمشقي محتداً والبيروتـي منشـًأ ومولـداً،        

وات األمثـال للعالّمـة شـهاب الـدين     نقلت بخطي هذه األرجوزة المسماة بريحانة الندمان بذ      
الخفاجي أمطر اهللا على جدثه صيب الرحمة والرضوان وأدخلنا وإياه بعفـوه وكرمـه فسـيح        

هـ بخط المرحوم الشـيخ     )1091( جمادى الثانية سنة     10الجنان عن نسخة خطية كُتبت في       
جـودة فـي المكتبـة      محمد أفندي فتح اهللا الديري الخالدي، وهي من نفائس الكتب النادرة المو           

 فـي أوائـل ذي الحجـة سـنة        )1(الحاج راغب أفندي الخالدي   " مكرمتلو"الخالدية التي أسسها    
هـ في القدس الشريف بمساعدة وجهاء عائلته الكريمة ورتبت فـي صـفر الخيـر               )1317(

، وهو الذي شوقني إلى نقلهـا،  )2(بمعرفة حضرة الفاضل المتفنن الشيخ طاهر أفندي الجزائري   
هـ وأنا في القدس الشريف داخـل  )1318( صفر سنة    17 لي استنساخها في ليلة الجمعة       وتم

فإني أتممتها في رحـاب نبـي اهللا داود         ) 115(المكتبة، ما عدا األبيات األخيرة البالغ عددها        
 .عليه وعلى جميع األنبياء والمرسلين السالم

 

                                 
هو راغب بن نعمان بن راغب بن محمد علي الخالدي، عضو محكمة البداية وعضو مجلس المعارف في ) 1(

عمل قاضياً في حيفا == == م، )1952-1866(هـ )1373-1283(العهد العثماني في القدس عاش ما بين 
. الخبر في مبـادئ األثـر     مبتدأ  : ويافا وكان من زعماء المعارضة في فترة االنتداب، له كتاب فريد عنوانه           

، جمعية الدراسات العربيـة، القـدس،       أعالم فلسطين في أواخر العهد العثماني     عادل مناع،   : لترجمته ينظر 
 .135، ص1986

هـ، بحاثة  )1338-1268(هو طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب السمعوني الجزائري عاش ما بين              ) 2(
 باقتناء المخطوطات والبحث عنها، ساعد في إنشاء دار الكتب     عالم باللغة واألدب، جزائري األصل كان كلفاً      

الجواهر الكالمية في العقائـد اإلسـالمية،       : الظاهرية بدمشق والمكتبة الخالدية في القدس من أشهر مؤلفاته        
 . 3/221 األعالمالزركلي، : لترجمته ينظر. وتسهيل المجاز إلى فن المعمى والمجاز
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 في علم الفراسة لفخر الدين      وهذه أول رسالة استنسخت من هذه المكتبة والثانية رسالة        
 أثناء نقلي لهذه النسخة، ثم استنسخت منها عـدة  )2( كتبها لي الشيخ أمين أفندي الدنف     )1(الرازي

كتب ورسائل بخط الشيخ أمين المذكور كتفضيل النشأتين، والفوز األصغر، وكتاب النكت فـي    
 مـن مكتبـة     )3(بي الحديـد  عجاز القرآن الكريم من مكتبة البديري، ونظم فصيح ثعلب البن أ          إ

 ".الخليلي وغيرها من نفائس الكتب المفيدة
 - النسخة المصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة في المكتبة العالميـة فـي بـاريس              -3

 . أدب عربي3250ورقمها . فرنسا
وهي نسخة أنيقة مرتبة جلية الخط تقع في سبع عشرة ورقة في كل صفحة ستة عشر                

آخر بيـت   . سخ لهذه النسخة أو تاريخ لنسخها وال يوجد لها مقدمة أو خاتمة           سطراً، ال يوجد نا   
 :فيها هو

ـ  ـ  التَِّرمــ ثَنفــاكهتي ِمـ  ربِاجـ
 

ــنَوِإ  ــا اُألمــ ــور بالعواِقــ  بمــ
 

ويظهر أنها تقع ضمن مجموع، ففي الصفحة الثانية من الورقة السابعة عشرة يوجـد              
 .وزةأبيات شعرية لشاعر آخر ليس لها عالقة باألرج

 ).ف(وأما رمزها في التحقيق فكان 
ى يوجد كتابة بالفرنسية ذكر فيها اسـم الشـهاب          األولى من الورقة    األولفي الصفحة   

 :الخفاجي، وفي الصفحة الثانية يوجد عنوان األرجوزة وهو
بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم وبعـد،               "

 شـهاب الـدين أحمـد    ، والحبر البحر الفهامة،لتي أنشأها اإلمام العالم العالمةفهذه األرجوزة ا 

                                 
حسن بن الحسين البكري، أبو عبد اهللا فخر الدين الرازي، أمام مفسر، أوحد زمانه هو محمد بن عمر بن ال) 1(

ابن الخطيب  (بالمعقول والمنقول، قرشي النسب، أصله من طبرستان ومولده في الري وإليها ينسب، يقال له               
. اب الهندسةمفاتيح الغيب، ومعالم أصول الدين، والمسائل الخمسون في أصول الكالم وكت: من مؤلفاته) الري

الزركلـي،  . 3/98 تاريخ آداب اللغة العربيةجرجي زيدان، : لترجمته ينظر. هـ)606-544(عاش ما بين   
 .6/313 األعالم

 .لم أعثر له على ترجمة) 2(
هـ عالم باألدب من أعيـان  )656-586(هو عبد الحميد بن هبة اهللا، أبو حامد عز الدين، عاش ما بين          ) 3(

شرح نهج البالغة،   : دواوين السلطانية وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي، من مؤلفاته         المعتزلة، خدم في ال   
تاريخ آداب جرجي زيدان، : لترجمته ينظر. والفلك الدائر على المثل السائر، ونظم فصيح ثعلب، توفي ببغداد

 .3/289 األعالمالزركلي، . 3/43 اللغة العربية
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الخفاجي المصري وسماها بذوات األمثال فجاءت على أحسن أسلوب وأعظم منـوال وهـي              
 ...".هذه

 النسخة المصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة الملـك فيصـل فـي              -4
 .ي أدب عرب3250المدينة المنورة ورقمها 

وتقع هذه النسخة في سبع عشرة ورقة وعدد أبياتها خمس مئٍة وثالثةٌ وثالثون بيتـاً،               
المحفوظة ) ف(طالعي على هذه النسخة بتمعن تبين لي أنها نسخة مصورة عن النسخة             اوبعد  

 فهي تحمل نفس الرقم، ونفس عدد الصفحات وشكلها، وتنتهـي           ،في المكتبة العالمية في فرنسا    
ى توجد نفس الكتابة بالفرنسية     األول، وفي صفحتها    )ف(ت الذي تنتهي به النسخة      عند نفس البي  

وأمـا  . فـي التحقيـق   ) ف(، ولذلك اقترن رمزها برمز النسخة       )ف(التي جاءت في النسخة     
 ).ط(رمزها فكان 
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 :منهج التحقيق
 :عملت في تحقيق األرجوزة وفقاً لما يلي

) ط(و) م(برتها نسخة ُأماً وقارنتها بالنسـخ      في المتن واعت  ) خ(اعتمدت نسخة الخالدية     .1
وقمت بمقارنة األبيات الشعرية واحداً تلو اآلخر بما جمعته من المواد اللغويـة             ) ف(و

 .من المظان المختلفة

متناً فإنني التزمت بها وبترتيبها مع أنها تختلف بترتيبهـا          ) خ(بما أنني اعتمدت نسخة      .2
 الذي وقع فيه ناسخها، ولكننـي لـم اسـتطع           عن النسخ الثالث األخرى بسبب الخطأ     

 .الجزم إال بعد مقارنتها بالنسخ الثالث األخرى

وضعته في موقعه من المـتن      ) خ(زيادة عن   ) م(و) ف(و) ط(ما وجدته من أبيات في       .3
 ).خ(بين قوسين مركنين وأشرت إليه في الحاشية بعبارة سقط من 

وضـعته بـين    ) ف(أو  ) ط( أو   )م(ووجدت ما يصححه في     ) خ(إذا وجدت خلالً في      .4
 .هاللين وأشرت إليه باعتبار الخطأ من الناسخ

خطأ ووافق هذا الخطأ جميع النسخ األخـرى وضـعته بـين            ) خ(إذا كان الكالم في      .5
 .هاللين وأشرت إليه في الحاشية باعتبار التصحيح من المحقق

خاصة كتـب   قارنت ما ورد في النسخ المخطوطة بما وجدته في المصادر المختلفة و            .6
 . وإن وقعت على اختالف أشرت إليه في الحاشية،األمثال

وضحت األحداث التاريخية وعرفت بأعالم األشخاص واألمـاكن التـي وردت فـي              .7
 .األرجوزة ما أمكنني ذلك اعتماداً على كتب التراجم والكتب التاريخية واألدبية

ك بالمصادر اللغوية كلسـان     وقفت عند الكلمات التي بحاجة إلى تفسير مستعينة في ذل          .8
 .العرب والمعجم الوسيط

بما أن أوراق النسخ األربع جاءت مصورة وتحتوي كل ورقه منها على صفحتين فقد               .9
أ، والصـفحة   /1ى بــ ق   األولوأشرت إلى الصفحة    ) ق(رمزت للورقة الواحدة بـ     

 .ب ووضعت هذه األرقام على الهامش األيسر من الصفحة/1المقابلة بـ ق

 .ضبط الكلمات وفق قواعد اللغة العربية ضبطاً يرفع الملِبس ويجلّي المشكلقمت ب .10

 .حرصت على إثبات النص كما ورد عن صاحبه وذلك مراعاة لألمانة العلمية .11
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 النص المحقق
 عمدة المـوالي العظـام الشـهاب        )3( للمرحوم )2( بذوات األمثال  )1(هذه ريحانة الندمان  

، ونفعنـا   )5(مام، صب على ضريحه المبارك سجال الرحمة من الملـك العـالّم            اإل )4(الخفاجي
 .)6(والمسلمين بعلومه في الدنيا واآلخرة بحرمة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم

 
ــ-1 ــوارا ركْ الشُّ ــا أن ــد زه   روض قَ

 

ــ  ــلُّ نَ ــا ك ــارا)7(ورٍِم ــد الثم  )ب/12:ق( يعِق
 

 عــــاِمنْ فالشُّــــكر ِهللا علــــى اِإل-2
 

 ــخْي ــد  تَـ ــِس الـ ــي مالبـ  واِماُل فـ
 

ــةْم ثُـــ-3 ــالةُ لنبـــي الرحمـ   الصـ

 
ــةْ   ــدى والحكمـ ــِل الهـ ــِه أهـ  وآلـ

 

                                 
لمخطوطة، وفي النسخ األخرى باختالف يسير سنشير إليه فيما يلي من ، وهو عنوان ا)خ(كذا في األصل ) 1(

 .إشارات
 .للمرحوم) وهي أرجوزة(ورد العنوان بخط كبير وسط الصفحة بإضافة عبارة ) م(في ) 2(

 .أ/2الورقة ) ط(وفي 
دنا وعلى  بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سي       :"، وذلك بعد قوله   "فهذه األرجوزة "ب  /1الورقة  ) ف(و  

 .آله وصحبه وسلم وبعد فهذه األرجوزة
 ).م(وفي ) خ(كذا في األصل ) 3(

 .أ/2ورقة ) ط(وفي 
 ".التي أنشأها اإلمام العالّمة والحبر البحر الفهامة:"ب لم تذكر كلمة للمرحوم، وجاء فيهما/1ورقة ) ف(و

 )م(وفي ) خ(كذا في األصل ) 4(
 .أ/2ورقة ) ط(وجاء في 

شهاب الدين أحمد الخفاجي المصري وسماها بذوات األمثال فجاءت بحمد اهللا على أحسن         ب  /1ورقة  ) ف(و
 .أسلوب وأعظم منوال وهي هذه

 ).ف(و) ط(ولم ترد في ) م(وفي ) خ(كذا في األصل ) 5(

 ).4( اإلشارة رقم انظر، )ف(و) ط(ولم ترد في ) م(وفي ) خ(كذا في األصل ) 6(
 )ف(و) ط(وفي ) خ(كذا في األصل ) 7(

ثم يبدأ بالبيـت    " بسم اهللا الرحمن الرحيم وبه الهداية وعليه التكالن والتيسير        "قبل البيت عبارة    ) م(وجاء في   
 ... الشكر روضاألول

 .5/243) نَور( مادة لسان العربوالنَور في البيت هو الزهر، 
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 )1(لِّ عـــانياةُ كُـــجـــم نَهبحـــ ِب-4
 

ــفيانِ   ــي ســ ــأنَّهم دار أبــ  )2(كــ
 

 )4(بـــابهم عنْ ِمـــ)3(الً فـــإن كُـــ-5
 

ــ  ــا ِسـ ــرابماهوومـ ــدهم سـ   عنـ
 

ــ َأل-6 ــِلجـ ــذا قَـ ــوه آالد هـ   دعـ
 

 ـــال زاَل صخَو ـ ب   هطَّـــاال ِرهميــ
 

  الزمـــاِنقَـــتْ براحـــِة مـــا عِل-7
 

ــ  ــي اآلذاِنجــ ــِة فــ  واهر الِحكْمــ
 

 مكَـــهرةٌ مـــن الحِِو وهـــذه جـــ-8
 

 ِن الـــدهِر األصـــمْذُعلَّقتُهـــا فـــي ُأ 
 

 بر الطَّــفُّ كَــ)6(هاطُ ماِشــ)5( عقيلــةٌ-9
 

ـ   ــا ِمـ ــنوماله ــوى األٍب خاِط  دب س
 

ــا حفَلْ َأ-10 ــقَاظُهـ ــب الماِئـ  )7(انيعـ
 

ــتَ    البيــاِن)8(وي اختصــاراً شُــقةَ طْ
 

ــلُّ-11 ــا اَألر ِو وال يمـ ــانذْدهـ  هـ
 

ــ ي)9(وال  ــا اآلذانمــــ  ج ماءهــــ
 

ــ-12 ــةَيم سـ ــتُها ريحانَـ  دماِن النَّـ
 

ــ  ـ )10(امةمشَـ ــاِس والِخــ  الِّن األكيـ
 

                                 
 .15/101) عنا( مادة لسان العرباألسير والخاضع والعبد، : العاني) 1(
ذلك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لما فتح مكة ودخل دار أبي             ". آمن من دار أبي سفيان    :"وى المثل وير) 2(

فقـال أبـو   " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن:"سفيان أحب أن يتألف أبا سفيان ويريه كرم القدرة، فقال    
إميل يعقـوب،   :  ينظر .نعم دارك يا أبا سفيان فاستمر األمر على ذلك        :"أداري يا رسول اهللا؟ قال    :سفيان

 .2/17م، 1995/هـ1415، دار الجيل، بيروت )1(، طموسوعة أمثال العرب
وأبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية، صحابي من سادات قريش في الجاهلية وهو والـد معاويـة رأس                  

: ينظرلترجمة ). هـ31(شهد حنيناً والطائف، توفي سنة    ) هـ8(الدولة األموية، أسلم يوم فتح مكة سنة        
 األعالمالزركلي، . 2/178 مصر 1328، سنة )1(، طاإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقالني،    

3/201. 

 .كٌل بالرفع ولعلَّه وقع سهواً عند النسخ) ف(و) ط(وفي ) م(وفي ) خ(كذا في األصل ) 3(

 .1/573) عب( مادة لسان العربكثرة الماء، المطر الكثير، : العباب) 4(
 .11/463) عقل( مادة لسان العرب. درره: الكريمة المخدرة، وعقائل البحر: عقيلة من النساءال) 5(
 .7/334) شطط( مادة لسان العربعد وجاوز القدر، ب: شطَّ) 6(
 ،)م(وفي ) خ(كذا في األصل ) 7(

 .المغاني) ف(و) ط( وفي 

 184، 10/182) شـقق ( مـادة  لسان العرب. نصف الشيء: السفر البعيد والسفر الطويل، الشِّقة  : الشُّقة) 8(
 .ولعله أراد بها مشقة البيان

) مجـج ( مـادة    لسان العرب  انظر. تلفظُه: كالم تَمجه اَألسماع  : لفظه، ويقال : مج يمج الماء أو الشراب    ) 9(
2/361. 

. 12/326) شـمم ( مـادة    لسان العـرب  ما يتشمم من األرواح الطيبة، وهو اسم كالجبانة،         : الشمامات) 10(
 .6/201) كَيس( مادة لسان العرب. مفردها كيس أو كيس، ظريف وفطن: واألكياس
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13-ــ ب ــالُ ديعـ ــا ِمثَـ ــيس لهـ  ةٌ لـ
 

ــدتْ َأمثـــــاُل   وكلُّهـــــا إذا بـــ
 

14-  ــب جــا تَع ــال منه ــائر األمث   فس
 

ــذا تُ    ــا فلهـ ــا لَِحقَتْهـ ــمـ  برضـ
 

ـ       -15 قالت لهـا األصـدافُ ح ِت فَخْـرا  ز 
 

ــذا  ــ ح)1(ل ــدشَ ــدرا هر ِبا ال ــا ال  فيه
 

ـ   ِم" -16 قْل المرآةُ عر     بِء فـي كـفِّ اَألد 
 

  بــر ــه وغَ ــاب عنْ ــا غ ــه م ــدني لَ  "تُ
 

ــان جلُّ " -17 ــُل الزم ــالُ أه هــم ج  "ه
 

 )2("ى ِعقـــاُلتَـــوالعقْـــل فـــيهم للفَ" 
 

ــ" -18 والحر ــا ب ــفيم نَيهغَم ــب  "ري
 

 "   ــوب ــه ذنـ ــاٍن لـ ــلُّ إحسـ  "وكُـ
 

19-ــن ــ لك ــه لَ ــه جن ِم ــود ذاِت  ن
 

ــتُ  ــهفُِعسـ ــي كُـ ــا يلِّ فـ ــد مـ  ريـ
 

ــلْوقَ" -20 ــي ِجب ــه ف ِهِمســر  )3(" أمي
 

ــوِف"  ــرى و ه فركْـ ــا يـ ــرِزيمـ  "يـ
 

21- "ــوحــنُس ــاٍبلِّه فــي كُ ــه ب حاجب " 
 

ــه اللَّ   ــن خيالـ ــِفومـ ــ كاِتطيـ  هبـ
 

ـ  نوِم" -22 ـ  ِمهوى الـو   قُ ـ  ه لَ  )4("انز خَ
 

ــ"  ــاِن ِلنوِمـ ــ الفَسـ ــان تُِمهـ  "رجمـ
 

ــَأ" -23 ــا ابطرافُ ــتَه فيم ــى َأغَ عوان 

 
ــ"  ــِره َألردوصــ ــوانِهمــ  )5(" ديــ

 

                                 
 .جرعه:  أحساه4/176) حسو( مادة لسان العربجاء في ) بالسين المهملة(حسا ) ف(و) ط(في ) 1(

 .1/176 المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون، . أعطاه: وبالشين المعجمة
وحديثاً هي  . 11/464) عقل( مادة   لسان العرب ل الذي يعقل به الفريضة من البعير والغنم،         الحب: العقال) 2(

جديلة من الصوف أو الحرير المقصب تلف على الكوفية فتكونان غطاء للرأس، إبراهيم أنيس وآخرون،  
 .2/617) عقل( مادة المعجم الوسيط

 .4/601 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، : ينظر. "كل امرئ في بيته أمير:"هذا البيت من المثل القائل) 3(
إذا كان : قال لقمان البنه. لسانه: قلبه وخزانه: خزانة اإلنسان. 13/139)خزن( مادة لسان العربجاء في ) 4(

 ".خازنك حفيظاً وخزانتك أمينة، رشدتَ في أمريك دنياك وآخرتك
. من إطالع الناس على السر مهما كان شأنهم       ويضرب في التحذير    ". صدرك أوسع لسرك  :"يروى المثل ) 5(

 .1/396محمد محيي الدين عبد الحميد، دار القلم، بيروت، لبنان : ، تحقيقمجمع األمثالالميداني، : ينظر
 :وفي هذا المعنى قال الشاعر

 إذا ضاقَ صدر المرِء عـن ِسـر نَفِْسـهِ         
 

  عدــتَو ســذي ي ــدر ال قُ فَصــي َأض ــر الس  
 

 ]الطويل[
ثمـرات  وبهامشه كتـاب    .المستطرف في كل فن مستظرف    شهاب الدين األبشيهي،    : ينظر. والبيت بال نسبة  

، لتقي الدين بن حجة الحموي القادري، الطبعة األخيرة، طبعة جديدة ومنقحـة             األوراق في المحاضرات  
 .1/208م، دار إحياء التراث العربي، القاهرة 1952/هـ1371
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ـ من كَ تَ   رم نِإ-24 ِدي  رى أَ  الـوـ  تَ ن مالَس 
 

ــد كُــ    عــم و ــرلُّدعه ــاٍم غُ  )1( مغْنم
 

ــ-25 لِّســاِم ِزم ــار بالرم ــ االختي ىض 
 

 "ــم ر ــٍبلحك ــك لَ ــا قَْأ ي ــتي م ىض" 
 

ــفَوال تُ-26 ــي أَ  َأركِّ ــداً ف ــب ــِرم  د غَ
 

   ــد ــِه أم رغَـ ــيء فيـ ــص يجـ  أنَغَـ
 

27-"ـــرساِس بممـــاِت النَّـــكيـــفَ ي 
 

  م ــابح ــه مصـ ــن موتُـ ــممـ  "ياِسـ
 

ــ قَ كــاننِإ-28 ــ الععطْ ــِرم م آتــيتٌو  
 

ـ    ــذْ تُولَـ ــتَ م ــي المدفَأنْ ــ ف 2(اِتم( 
 

 ك عمــر يهــدمنْــٍت ِمقْــلِّ وفــي كُــ-29
 

 ــــلَّمن للفَنَــــاِء سوكــــلُّ حــــي 
 

ــاغْ-30 ــب نِمتَف وكَس ــفْو ــِر الص   األج
 

ــ    ــن ح ــى م ــد أت ــٍح ق ــل بنُص مواعر 
 

31-          هورمـا طالـت بـه الـد ـرمما الع 
 

 "بـــه الســـرور العمـــر مـــا تَـــم" 
 

32- جــر ــال تَ ــر النَّــ  ف ــطُّ خي  اِس قَ
 

 )3("ِسٍة باليـــْألَّ راحـــ كُـــِرتَواشْـــ" 
 

33-" ــن ي ــالتَّيس م ــحف ــ ِخبِل ِهصتيي" 
 

 رـــدِمـــي ـــنب لَـــٍلو هـــلَ ع4(ِهي( 
 

ــفَ-34 ــاِب ِبفِْق ــرِبب ــالِل ذي ال   الج
 

 بمـــا ترجـــو بـــال ِمطـــاِلتَفُـــز  
 

ــ-35 منــتَنْ ي ــى العبِس ــ عظِّظــيِم إل ام 
 

ــى اِهللا تَ   ــْأ إلـ ــفالجـ ــاكَ منكُـ  رمـ
 

36-ــان ــتُص ع ــٍرن ــةْ كَس ــن ِإمال   وع
 

ــتعالءِ "  ــاور اس ــه )5(مج ــرٍف نالَ  " ح
 

37-ــا ي ــكْوربمــ ــواِررســ   للجــ
 
 

 )6("ويْؤخَـــذُ الجـــار بظلـــم الجـــاِر" 
 

                                 
ويضرب في فوز اإلنسان بسالمته مقابـل       ". اإلياب بالسالمة أحد الغنيمتين   :" ت من المثل القائل   هذا البي ) 1(

 .3/284 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، : ينظر. خسران قضيته
 :قال الشاعر في معنى هذا البيت والذي يليه من األشعار التي تجري مجرى األمثال) 2(

ــ للمــِتو ــا ِس ــاِئهام فين ــي ص  بةٌ وه
 

ــ  مــن ــومه فاتَ ــ الي س همــم ي ــفُ ل ــهتْ  دا غَ
 

 ]البسيط[
 .1/32 المستطرفاألبشيهي، : والبيت بال نسبة، ينظر

مجمـع  الميداني،  : ينظر". َأروح من اليأس  "ويروى  ". اليأس إحدى الراحتين  :"هذا البيت من المثل القائل    ) 3(
 .5/709 أمثال العربإميل يعقوب، . 1/317 األمثال

. ويضرب لمن يطمع في غير مطمع، ومن يرجو ما ال يجـدي         " حالب التيس :"هذا البيت في المثل القائل    ) 4(
 .3/522 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، : ينظر

خُص ضغط "ص ض ط ظ خ غ ق، وهي مجموعة في عبارة : ف االستعالء هي حروف التفخيم ورح )5(
 ".اور السعيد سِعدمن ج: "، والبيت إشارة إلى المثل العربي"ظق

وهو مثل إسالمي يضرب في معاقبـة البـريء إلرهـاب           " قد يؤخذ الجار بذنب الجار    :" قيل في المثل  ) 6(
 .4/518 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 2/109 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. المجرم
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38-ــفــي ز ــم ــه الفُحــول ص  ىرعٍن في
 

ــتنَّت الِف"  ــاس ــى القَص ــراُل حت 1(ىع(" 
 

 ")2(عظةً من الزمـان كَـم وعـظْ        خذ"-39
 

 )3( اتّعـــظِهِريـــغَ ِبنإن الســـعيد مـــ 
 

ــفَ"-40 ــاللِ صـ ــذَِّب الِخـ  احةُ المهـ
 

 " فـــي األفعـــال كـــاألقواِل)4(تكـــون 
 

ــِالفُ -41 ــذرن مخـ ــاِسفلْيحـ   القيـ
 

  الوحشـــي فـــي األنـــاِسبةُوصـــح 
 

 اِصخَشْـــر اَألافُنَـــ تَداِصـــقَفَ-42
 

 "ــم ــاقوت بالر)5(ببضـ ــ اليـ  "اِصصـ
 

ــى إالّ"-43 ــيس الِغن ــدرل ــفَا الكَ إذا ص " 
 

 " ظُنْهل يريقُ الغَ ر   ـ  فـي الب ِرح  الـد 6("رر( 
 

 )7("د على قَـدِر الكسـاِء ِرجلكـا       دامفَ"-44
 

ــولِ "  ــى طُ ــع عل ــاواقْطَ ــوام ثَوبك  " القَ
 

                                 
. من ال ينبغي أن يتكلم بين يديـه       ويضرب للذي يتكلم مع     ". استنَّت الفصالن حتى القرعى   "ويروى المثل ) 1(

، حققـه وعلـق حواشـيه       جمهرة األمثال أبو هالل العسكري،    . 1/333 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر
 لبنـان،  -دار الجيـل، بيـروت    ) 2(ووضع فهارسه محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، ط         

 ).الفصال( وفيه 1/108
وأما . 8/862) قرع( مادة   لسان العرب . حشو اإلبل يسقط وبرها   بثر أبيض يخرج بالفصالن و    : والقَرع

 .13/229) سنن( مادة لسان العرباستنَّت فمعناها سمنت ، 
ابها القَرع فإذا استنت الِفصال الِصحاح مرحاً نزت القرعى نَزوها تشـبه  ص من الِفصال التي أ ىوالقرع

 .بها وقد أضعفها القرع عن النزوان
 ".الزمان خير واعظ"ر من المثل الشعبي القائل هذا الشع )2(
أي ذو الجد من اعتبر بما لحق غَيره من المكروه فيتجنب الوقوع           " السعيد من وِعظَ بغيره   :"قيل في المثل  ) 3(

قيل إن أول من قاله مرثد بن سعد أحد وفد عاد الذين بعثوا إلى مكة يستسقون لهم فلما رأى ما . في مثله
: تي رفعت لهم في البحر من العذاب، أسلم مرثد وكتم أصحابه إسالمه، ثم أقبل عليهم فقالفي السحابة ال

مجمع الميداني،  : ينظر. ، فذهبت من قوله مثالً    "إن السعيد من وعظ بغيره    "مالكم حيارى كأنكم سكارى،     
 .4/179 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/343 األمثال

 .يكون) ف(و) ط(في ) 4(
 .1/540) ضبب( مادة لسان العربتغطية الشيء ودخول بعضه في بعض، : تضبيبال) 5(
: ينظر. ذلك أن الغريق ال يرجو بعد النجاة شيئاً" أيأس من غريق:"هذا البيت من الشعر يوافق المثل القائل) 6(

 .2/510 مجمع األمثالالميداني، 
أسعد ذبيان، : ، حققه وقدم لهمثال األمثالتوأورده أبو المحاسن محمد بن علي العبدري الشيبي في كتابه       

 .1/357م، دار المسيرة، بيروت، 1982/هـ1402) 1(ط
ويضرب لمعرفة المرء قدر نفسه ويسير بحسب درجتـه  " مد رجلك على قدر لحافك:"في األمثال الشعبية  ) 7(

، )1(، طب جزيرة العرباألمثال الشعبية في قلعبد الكريم الجهيمان، : في المجتمع وإمكانياته فيه، ينظر    
مد رجليـك علـى قـدر        "6/26 موسوعة أمثال العرب  وأورده إميل يعقوب في     . 3/108هـ،  1383
 ".الكساء
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45-"رـي          بمـاِن خَِلـقٌ فـي كـلِّ عالز دن 
 

ــي    ــي زمن ــرض ف ــى ع ــيس يبق  نول
 

46-ذي ع ــأي ــف ــِرصِ ٍلقْ ــه يح   علي
 

 ــوع مـ ر ــي كُـ ــنقُصِ ه ف ــين ي  لِّ ح
 

ــقــد مــاتَ أمــِس وتقضــى َأ-47 مر1(ه( 
 

ــم يزِعواليــوم فــي النَّــ  ــ ول ــددولَ  ه غَ
 

ــ-48 ــع بنِإفَـ ــم لنُتَثْـ ــرا)2(ٍريـ   بـ
 

ــال تُـــ   ــرا زفـ ــِه تمـ  )3(ود طاِلبيـ
 

 بــاِب فــي العاد الــزملــونحيفَ-49
 

ــِمحوتَ  ــاِبلَـــ ــَل الِعتـــ  ن ِثقَـــ
 

ــم يخْلَــ -50 ــد إالّ للغَل ــبق الحاس  ض
 

ــكَ  ــفَي ي ــول غَز ضبــبب ــال س   )أ/13ق( ب
 

51-القلـــبـــ بوكـــواهتٌي خمـــس  
 

ـ حتْفَفَ   )4(لحــدس  فيــه ا ضــيء ا يهـ
 

52-" ــر ع ــم بغي ــي عل ــر ف ــال خي ِلم" 
 

ــونَ   ــال تكـ ــفـ ــزِلهيِبن شَـ   الِمغْـ
 

ــته -53 ــام واس ــو األن ــان ع)5(يكس  ري
 

ــركْتَ  ــاثُههــ ــذكران اإلنــ   والــ
 

54-فتـــى كأخالقُـــه أخـــالقُاتْـــر  
 

ــراقُ    ــتهى الِفـ ــا ال يشـ  )6(دواء مـ
 

                                 
 .1/55 مجمع األمثالالميداني، ". ذهب أمس بما فيه:"وهذا الشطر من المثل القائل) بالدال(أمده ) م(في ) 1(

 .3/106 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، ". غداًإن مع اليوم :"والشطر الثاني من المثل القائل

بطن من بطون عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، منازلهم ) بضم النون وفتح الميم   (نُمير  ) 2(
) نمر( مادة   لسان العرب . 42 ص سبائك الذهب البغدادي السويدي،   : ينظر. في الجزيرة الفراتية والشام   

5/236. 
 :أحد بني نميروقال جرير في هجاء 

ــفَ ــغُ ــن نُ ض الطَّ ــك م ــٍرمرف إن  ي
 

ــعفــــال كَ  ــلَاً ببــ ــا وال ِكتَغْــ  البــ
 

 ]الوافر[
 .98، دار الجيل، بيروت، ص)1(يوسف عيد، ط: ، شرحديوان جرير

 )م(وفي ) خ(كذا في األصل ) 3(
 .ثمرا) ف(و) ط(وفي 

 عن طريق فتحة العينين واألذنين والفم والتي تكون. السمع والبصر واللسان : وكواه خمس:  قصد بقوله  )4(
 .وهي خمس فتحات أو كواة كما قال

 .13/495) سته( مادة لسان العرب. وجمعه أستاه) فَعل(العجز، وأصله ستَه على : االست) 5(
الميـداني،  : ينظر. وهو من أمثال المولدين   " كاإلبرة تكسو الناس واستها عارية    :"وهذا البيت من المثل القائل    

 .2/496 تمثال األمثالالشيبي، . 2/172 مجمع األمثال
األمثال الشعبية في قلـب جزيـرة   الجهيمان،  : ينظر". مثل اإلبرة تكسي الناس وهي عريانه     :"وبرواية أخرى 

 .3/70 العرب
 .1/35 المستطرفاألبشيهي، ". دواء ما ال تشتهي النفوس تعجيل الفراق:"قيل في المثل) 6(



 188 

 ه قرينُــنكُــ لــم ين مــ)1(لــٍف آمكَــ-55
 

 "كصــــحبة الســــفينةْ"ورةٌ ضــــر 
 

ــنَكِ -56 ــيٍش ض ــرء بع ــْأنَس الم ــد ي ــِم    ق ــذاِذَلثْـ ــك  التـ ــِرٍب بالحـ   جـ
 

57- ــِدك ــي ي ــاه ف ــراً من ــْأمنَن ده  ال ت
 

ــوم فَ  ــرك الي ــهِخِإن س ــِدكفْ ــي غَ  )2( ف
 

58- ــع ــده نَفَ ــاً ِببع ــِد نفع ــم يف ــن ل  م
 

 "إن حضــر اليــْأس فقــد غــاب الطَّمــع" 
 

ــ-59 ــٍل بالكُك ــم جاه ــرمتْ ــب مغ ب ص 
 

ــع الكُتْــ  "  ــا تنف ــن ال يفْهــ م  "مب لم
 

ــتُ-60 المي مــا القَصــبــب   شــيء يطْلَ
 

   لــوال صــناعته) 3()لشــاٍد تُطــرب( 
 

61-]ال تركـــِب الشّـــاَدخةَ الملـــةْحج 
 

ــداماِت  ــيم العأم النَّـ ــِج العقـ  ])4(ةْلَـ
 

 "ما مـات مـن أحيـا وأبقـى علمـا          "-62
 

 امـــهيحقّـــر مـــن يجـــلُّ فَولـــم  
 

ــ-63 ــا ســ بخاِط ــذكاءعِم إذا م  )5( ال
 

 يفـــيضـــ مـــا لـــم يِعساإلنـــاء  
 

ــدب "-64 ــاِن الج ــلِّ فــي زم ــد المِق هج 
 

ــذْبِ   ــلِّ الع ــذِر المِخ ــن ع  )6("أحســن م
 

 هل حاجـب والمـوت بـاب اآلخـرة        "-65
 

 "يصـــد عـــن دار البقـــاِء العـــامرة 
 

ــ"-66 مــ خَن ــب طَ ــدمالشَ ــزوج النَّ ي ر" 

 
 ـــويستوي الومِمنْـــه والعـــد جـــود 

 

                                 
وهو األصح ، وهذا البيت من المثل     ) ف(و  ) ط(لم ألف، وما بين القوسين من       ) م(ي  وف) خ(في األصل   ) 1(

، ويضرب مثالً في الصحبة التي ال صداقة معها، ذلك أن الناس ربما تصاحبوا في "صحبة السفينة:"القائل
 :السفينة ثم ال يتصادقون بعدها، قال الشاعر من مخلّع البسيط

ــيتموه   ــنْكُم نسـ ــاب عـ ــن غَـ  مـ
ــن   َأ ــاِء ِممـ ــي الوفَـ ــنُّكُم فـ  ظُـ

 

ــةْ   ــدكُم رهينـــ ــه ِعنْـــ  وروحـــ
ــفينةْ ــحبةُ الســـ ــحبتُه صـــ  صـــ

 

 .4/266 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، : ينظر
إميـل يعقـوب،    : ، ويضرب في تقلب الـدهر، ينظـر       "يوم نُعم، ويوم بؤس   :"هذا البيت في المثل القائل    ) 2(

 .5/753 أمثال العرب موسوعة
 .وهو األصح) ف(و) ط(لساد يطرب، وما بين القوسين من ): خ(في األصل ) 3(
الفرس إذا انتشرت غرتها وسالت سفالً فمألت الجبهة ولم تبلغ       : والشادخة). م(و) خ(هذا البيت سقط من     ) 4(

 ..3/29،28) شدخ( مادة لسان العرب. العينين، وقيل غشيت الوجه من أصل الناصية إلى األنف
صفة للخيل، وهو الذي يرتفع البياض في قوائمه في موضع القيد ويجاوز األرسـاغ وال يجـاوز     : لةوالمحج

 .11/144) حجل(مادة  لسان العرب. الركبتين ألنها مواضع األحجال وهي الخالخيل والقيود
 .الزيادة واألصح ما جاء في األصل إذ إنه يتفق مع معنى البيت: الزكاء، والزكاء) م(في ) 5(
 ".جهد المِقّل: أي الصدقِة أفضُل؟ قال : " هذا البيت إشارة إلى الحديث الشريف  )6(
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 منْبـِت الحسـب   ) و(رِم الِعـرقِ  في كَ [-67
 

  ــب ــدر ونَس ــر ق ــى تَثمي ــون عل 1(]ع( 
 

68-ك لجاجـــاً تضـــعف اآلراءفـــاتْر 
 

ــوِخ  ــاءفَّـــ ــِلبك البهـــ  ةً تســـ
 

69-ـدِ      ميحص يـزرِع العتـاب الِفـراقْ  ن  
 

ــوغَ  رةُ ايلحــم ــفْاِء ِمقَ ــالقْتَ  )2(اح الط
 

 لـــيس يفُيـــد غَضـــب األقـــواِل-70
 

 )3( فـــي األفعـــاِلِل العاِقـــبضـــوغَ 
 

ــفَ قَلْبــِه لســان العاقــلِ   "-71  "وخل
 

  لســـان ـــه4()ِغـــٍر جاهـــِل(وعكس( 
 

72-   ــه ــان َأمل ــي ِعن ــذي يرخ  إن ال
 

 تــــه بَأجلــــهفــــي غُر يغتــــر 
 

ــر للحبائـــْل[-73  كـــم طـــائٍر يطيـ
 

ــلْ   ــر غاف ــوِت غي ــب الم ــه رقي  )5(]عنْ
 

  قبــَل الــري)6()يغَـص (كـم شــارٍق  -74
 

 ومســـــتريٍح بغنـــــى شَـــــِقي 
 

75-7(ىدلــ( وارٍد فمــا ازدحــام(طَــالعن( 
 

 نْد كَــــ)8( لمــــائٍحِي الســــقُْلووَأ 
 

ـ  -76  )9(الكَـــ َأدكــم زارٍع لراقـــٍد قَـ
 

 ــوم ــطلىوِقـ ــره اصـ ــاراً وغيـ  ٍد نـ
 

                                 
 )م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 1(

 .قبل كلمة منبت واإلضافة من المحقق حتى يستقيم الوزن والمعنى) الواو(وسقط حرف 
 مجمـع األمثـال   الميداني،  : ينظر. لمولدين، وهو من أمثال ا    "غيرة المرأة مفتاح الطالق   :"قيل في المثل  ) 2(

2/67. 
. ، وهو من أمثال المولّدين"غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله:"الشطر الثاني من المثل القائل) 3(

 .2/67 مجمع األمثالالميداني، : ينظر
 .وهو األصح) ف(و) ط(ِعز الجاهل، وما بين القوسين من ) م(وفي ) خ(في األصل ) 4(
 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 5(
. 7/198) غضض(مادة ، لسان العرب. يغض، بالضاد المعجمه، ومعناه النقص) م(وفي ) خ(في األصل ) 6(

 ".قد يغص بالماء شاربه:"وهو األصح كما في المثل القائل) ف(و) ط(وما بين القوسين من 
 :قال عدي بن زيد

ــي     ــاِء حلِْق ــر الم ــو ِبغَي ــِرقُ ل  شَ
 

 كُنْـــتُ كالغَصـــان بالمـــاِء اعتصـــاري 
 

 ]الرمل[
 .3/65 نهاية األربالنويري، : ينظر

فهو مبرك اإلبل حول حوض الماء ، وجمعهـا         ): العطَن(وأما  ). لذي الِفطَن ) (م(وفي  ) خ(في األصل   ) 7(
 ).ف(و ) ط(وما بين القوسين من . 13/286) عطن( مادة لسان العرب: ينظر. أعطان

 .2/608) ميح( مادة لسان العرب. أن ينزل الرجل البئر فيمأل الدلو بيده وذلك إذا قّل ماؤها: الميح) 8(
، وأول من قاله عامر بن الظّـِرب ذلـك أن     "رب زارع لنفسه حاصد سواه    :"هذا الشطر من المثل القائل    ) 9(

عندي   كبدي وأرحم ولدييا صعصعة إنك جئت تشتري مني: صعصعة بن معاوية خطب إليه ابنته فقال
 ==منعتك أو بعتك، النكاح خير من األيمة والحسيب كفء الحسيب، والزوج الصالح يعد أباً، وقد أنكحتك
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77-ــراء ــ ث ــا أَ ِلكُ ــٍد م ــهمج ماج  ل
 

ــِق روض م وِن  ــةُ األحمـ ــهِبزعمـ  لَـ
 

ــمكَــ-78 ــه أفضــْل عمــٍل والكَ  )1(فُّ عنْ
 

  أجمـــْل)2(وكـــم كـــالٍم والســـكوت 
 

 قـــابه ِعكُـــرصـــاٍم تَ ِخموكَـــ-79
 

ــ  ــموكَـ ــه جـــ َؤ سـ  )3(ابواٍل مالـ
 

80-ارــب ــافَ وتجنَّـ ــاض الكفـ   نَهمـ
 

        البحـاِر مـا ي ـا   يكفي مـن4(شْـفي الظَم( 
 

ــ-81 ومــ َأن حي أن ــب ــراطُ موَل ع 
 

ــلْفَ  ــبرادِريــ ــاِت صــ  )5(ع للحاِدثــ
 

82-ــر ــاِدآخ ـ  ميع ــروِر الشَّـ الس يب 
 

 ـــبيـــر ربفـــي هـــذا لح ولـــيس 
 

83-حب     الحيـاِة فـي الج سـومِ س  ـقَمالس  
 

ــا الهــ     ــروح فيه ــبس ال ح ــذاك  مك
 

  عنـدهم فَضـُل الغنـى      ))6(ماءكَالح(و-84
 

ـ  وفـي م   ِسفْ الـنَّ  في راحـةِ    ـ  ِكلْ اله ىو 
 

85-ففــي الِســلْم تــرى الســالم ةْســالم 
 

ــةْ   ــاد بالكرامــ ــِئ األحقــ  وَأطفــ
 

ــالفَ-86 ــِرقْ ــُل المخب  ر فــي األمــِن جمي
 

 الم 7(ِرظَــنْوالخــوفُ فــي الغنــى كريــه( 
 

                                                                                             
يا معشر عدوان أخرجت من بين أظهركم كريمتكم        : خشية أن ال أجد مثلك، ثم أقبل على قومه فقال         ==

الميـداني،  : ينظر. " زارع لنفسه حاصد سواهرب"على غير رغبة عنكم، ولكن من خُطَّ له شيء جاءه،        
 .1/313 مجمع األمثال

 .أجمل) ف(و) ط(في ) 1(
مجمـع  الميداني،  : وهو من أمثال المولّدين ينظر    " رب سكوت أبلغ من كالم    :"هذا البيت من المثل القائل    ) 2(

 .1/318 األمثال
 األمثال الشعبية في قلب جزيرة العربيمان، الجه: ينظر". كل سؤال له جواب:"هذا البيت من المثل القائل) 3(

2/303. 
، ويقدع أي يمنع، والمعنى أن الحكيم يمنع نفسه    "الحكيم يقْدع النفس بالكفاف   :"هذا البيت يشبه المثل القائل    ) 4(

إميـل  . 1/215 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر. من التطلع إلى جمع المال ويحملها على الرضا بالقليل        
 .3/573 وعة أمثال العربموسيعقوب، 

يروى عن عبد الرحمن بن أبي      " من حدث نفسه بطول البقاء فليوطّن نفسه على المصائب        :"قيل في المثل  ) 5(
 .2/274 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. بكر رضي اهللا عنهما

 :وقال الشاعر
    ــهطِّن نَفْســو ال ي نــيم  وال خَيــر ف

 

    ِر حــينهعلــى ناِئبــاِت الــدتَنُــوب  
 

 ]الطويل[
 .1/33 المستطرفاألبشيهي، . 2/17 جمهرة األمثالالعسكري، 

 .ليستقيم الوزن) الحكماء(بدون همزة والصحيح بإثبات الهمزة ) الحكما(وفي جميع النسخ ) خ(في األصل ) 6(
مـن أمثـال   ، وهـو  "غنى المرء في الغربة وطن، وفقره في الوطن غربـة :"هذا البيت من المثل القائل  ) 7(

 .2/67 مجمع األمثالالميداني، . المولّدين
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87-ــنْال ي ــقامِ فَـ ــام ذا األسـ  ع الطَّعـ
 

 ــــوال الجوهَل الــــوعالِمظُ بــــالم 
 

ـ  تَ عفَاشْ-88 ـ  نَ ـ ثَ(لَََََّ  ْل كُ ـ ) )1(اٍءنَ ع2(ازب( 
 

 "باِلــــإن الشــــفيع لجنــــاح الطَّ" 
 

ــاتِ  -89 ــن اآلف ــقٌ م ــه ِعتْ ــن موتُ  م
 

ــاةِ   ــى الحيـ ــوتَ علـ ــاليْؤِثر المـ  فـ
 

ــر مــ -90 والحني ــتَح ــائباِم  ُل المص
 

 ــوي ــبره الحمــ ــااِئقََألن بصــ  بــ
 

ــا الخَ-91 ــارقْ  م ــٍل ط ــب إال لجلي  طْ
 

ــواعقْ   "  ــزُل الص ــالي تن ــى األع  "عل
 

ــراءِ -92 ــال س ــاِس ب ــي الن ــحك ف الض 
 

 هـــو ابـــن عـــم الغَـــم والبكـــاِء 
 

ــ -93 ــجاعاً قَرنُ ــاِور ش ــان الز)3(هش  م
 

 الج ــرأي ــان بـ ــى جبـ ــا فتـ  اِن يـ
 

 شـــاور ســـليماً قـــدره جليـــُل-94
 

ــُل"  ــه عليــ ــِل مثلُــ  ")4(رْأي العليــ
 

  المعـــاليىن ذُرإذا ســـقَطْتَ مِْـــ-95
 

 ــطْي ــالي مـ ــافٌل وعـ ــك سـ  )5(ع فيـ
 

ــذا إذ تَ"-96 ــوهكـ ــجارِطقُسـ   األشـ
 

ــب الصــــ   ــارغار والِكتَحتِطــ  "بــ
 

ــانْ"-97 ــقِْطـ ــانداع إذا سـ  ك الزمـ
 

 ســــتهانالســــكوتَ ي الزم مــــن" 
 

ــ-98 ــدقَ ــ ينِب ــن الض ــه ع جميِرُئ الو 
 

ــظُ عــ   ــرِ  واللَّح ــال تعبي ــٍظ ب  )6(ن لَفْ
 

99-  ــه ه معاِيبــر حــٍق ب ــن غري ــم م  ك
 

    ه7(َأخالقُــه تُعــدي الــذي يصــاحب( 
 

                                 
 .وهو األصح الستقامة الوزن) ف(و) ط(و) م(ثنا بدون الهمزة، وما بين القوسين من ) خ(في األصل ) 1(
 .1/597) عزب(، مادة لسان العرب. البعيد: والعازب) بالذال(عاذب ) م(في ) 2(
 .13/332 )قرن(، مادة لسان العرب. القوة: القَرن) 3(
مجمع الميداني،  : ينظر. وهو من أمثال المولّدين   " إذا شاورت العاقل صار عقله لك     :"هذا البيت من المثل القائل    ) 4(

 .2/255 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/88 األمثال
 ".كينهإذا وقع الجمل كثر ذابحوه ، أو كثرت سكا: " هذا البيت يشبه في معناه المثل الشعبي القائل )5(

 ".لحظ أصدق من لفظ"أو " رب لحٍظ أصدق من لفظ:"هذا البيت من المثل القائل) 6(
مجمـع  الميـداني،   ". طَرف الفتى يخبر عن ضـميره     :"وهو كقولهم . 2/211 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر

ثال الشعبية في   األم: وأورده الجهمان في كتابه   . 4/84 موسوعة أمثال العرب  إميل يعقوب،   . 1/306 األمثال
 ".ليس الخبر كالمعاينة:"بقوله. 2/364 قلب جزيرة العرب

". المرء على دين خليله فلينظر امرؤ من يخالل       :"وقال" المؤمن مرآة أخيه  :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ) 7(
 .3/2، 3/4 نهاية األربالنويري، 

 ".المرء بخليله:"وجاء في المثل
 :قال عدي بن زيد

ــ ــن الم ــه ع ــر قَرينَ ــَأل وَأبِص ِء ال تَسر 
 

 فَـــِإن القَـــرين بالمقَـــارِن يقْتَـــدي    
 

 ]الطويل[
 .2/251 جمهرة األمثالالعسكري، 
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ــدا -100 ــن مجته ــن يكُ ــٍم م ــر عل ِبغي 
 

ــداً   ــدور أبـ ــاحوٍن يـ ــار طـ  )1(حمـ
 

101- ــدري ج ــيس ي ــول هــه  ده وِفعلَ
 

 لَّـــــهحاً ماُل بارحـــــزوال يـــــ 
 

102-   كــم جاهــٍد بجهــده ال ينتفــع 
 

ــير  ــواني(س 2(الس( ( ــع ــفَر ال ينقِط س 
 

ــوَأ"-103 اَألص ــعب ــياِء عِْشْ ــنَ د الحر 
 

 مــِرع ــتْم الســـ ةُفَـ ــنَّفِْس وكَـ  ر الـ
 

ــالوا قُ "-104 ــإنَّهم ق ــار ف ــوب األخي  ل
 

    األســرار صــونالعلــوِم وح كَنْــز" 
 

ــدينِ  -105 ــب ال ــر طبي بالح ــاِلم  والع
 

  )ب/13:ق(  الكمـينِ  )3(ِإن يحترز مـن دائـهِ      
 

  فَهـو السـفَلَةْ    )4(ومسرفٌ في الشـر   -106
 

ــي المذ   ــه ف ــذُل الوج ــوتُ ب ــوالم  )5(ةْلَّ
 

ــٍة تُ-107 ــه لذلَّـ ــن نَفْسـ ــمـ  مهلِّسـ
 

     ــهميكر مــن الــرحمن 6(ال أكــرم( 
 

                                 
ذلك أن حمار الطاحون يدور في حلقة مفرغة ال " مثل حمار الطاحون يدور وال يتعدى مكانه:"قيل في المثل الشعبي) 1(

األمثـال  الجهيمـان،  . يجتهد في السعي ولكنه ال يتعدى النقطة التي هو فيها  يعدوها، ويضرب مثالً لمن يسعى و     
 .3/85 الشعبية في قلب جزيرة العرب

سير السواني  :"وهو األصح كما جاء في المثل     ) ف(و) ط(التواني، وما بين القوسين من      ) م(وفي  ) خ(في األصل   ) 2(
 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر. ن الدواليب فهي أبداً تسير    اإلبل يستقى عليها الماء م    : ، والسواني "سفر ال ينقطع  

1/342. 
 .من رأيه) م(في ) 3(
 ).بالسين المهملة(السر ) ف(و) ط(في ) 4(
 :قال الشاعر في هذا المعنى) 5(

ــؤاِلهِ    ــِه بس ــاِذُل وجِه ــاض ب ــا اعتَ  م
  ــه ــواِل وزنْتَـ ــع النَّـ ــَؤاُل مـ  وإذا السـ

 

ــالَ   ــو نَـ ــاً ولَـ ــَؤاِلعوضـ ــى ِبسـ   الِغنَـ
ــوالِ   ــلُّ نَـ ــفَّ كُـ ــَؤاُل وخَـ ــح السـ  رجـ

 

 ]الكامل[
 .2/58 المستطرفاألبشيهي، : ينظر. وهذه األبيات من األشعار التي تجري مجرى األمثال

 مثـال مجمع األ الميداني،  : ينظر. وهو من أمثال المولّدين   " من ال يكرم نفسه ال يكرم     :"هذا البيت من المثل القائل    ) 6(
2/331. 

 :والبيت مأخوذ من بيت اللجالج الحارثي القائل
 ــــهــــرٌؤ نَفْسام ــــانإذا مــــا َأه 

 

    ــه ــن يكِْرمــ ــرم اهللا مــ ــال َأكْــ  فــ
 

 ]المتقارب[
 .3/91 نهاية األربالنويري، 

 :ومن بيت زهير بن أبي سلمى القائل في عجزه
   ــديقَه واً صــد ع ــب سحي ــِرب ــن يغْتَ وم 

 

 ـــنِمومكَـــرلـــم ي ـــهم نَفْسكَـــري لَـــم  
 

 ]الطويل[
ـ 1384، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر،       ديوان زهير بن أبي سلمى     م، 1964/هـ

 .88بيروت، ص
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ــ-108 بعــد ذا ال ج ــه ــرومــن يهنْ  هم لَ
 

 "   ــه ــرم ل ــال مك ــِن اُهللا ف ــن يِه  )1("م
 

109- ي ــد ــن ق ســوالح ــةْقْ  بح بالجناي
 

ــعايةْ     ــدى الس ــدق ل الص ــبح ــا َأق  م
 

110-ويــح سِل)2(ن ــذْب ــ الِك ِنِحلْصــي الب  
 

ــينِ   ــي الع ــن ف ســيٍح ح ــم مــن قَب  )3(ك
 

 فَ الموتَ يسوي في الـورى     صنْما أَ -111
 

ــرى     ــي الثَّ ــي ف ــِر والغن ــين الفقي  ب
 

112-رــو وَأجــ الح ــي القَاِء ي ــف اِءض 
 

ــ  ــلُّ فَوال يمــ ــ كالحوهــ  )4(ناِءســ
 

ــ-113 ــلْوةْ ذَعـ ــذُب دون سـ  ابها يعـ
 

ــالخَ  ــا مــ مك ــوه رتِْر م ــد نَشْ   تزي
 

114- الحِ )5(ِدِقفْمن ي رص   ـ غْ فـال م ـ  يِن  ه لَ
 

 "ــن ي ــم ِلض  ــه ــادي ل ــال ه  "ِل اُهللا ف
 

 ر أعــد عــدةْه الــد)6(مــن يعــرف-115
 

 ز ــن ــب جرم ــع العتْ ــنَ ى المو7(ةْد( 
 

116-] ي منزـ  ِعر قْ الفُجـور سي بـالغرور  
 

    مــن ذاك البثــور ــد8(فإنــه يحص([ 
 

  كَنــز الظٌّلــم فــذاك المفِلــسنمــ"-117

 
ــده  ـ   )9(وج  "س مــن كــلِّ جــد أتْعـ

 

                                 
 22/18، الحج "ومن يهن اهللا فما له من مكرم": في البيت اقتباس من قوله تعالى )1(

 .قد يحسن الكذب) م(في ويصلح الكذب، و) ف(و) ط(في ) 2(
 .1/196 مجمع األمثالالميداني، ". حسن في كل عيٍن ما تود:"قيل في المثل) 3(

 .3/91 نهاية األربالنويري، ". زين في عين والد ولده:" وقيل
 :باختالف) ف(و) ط(وورد في ) م(وفي ) خ(كذا في األصل ) 4(

ــاءِ  ــي القضـ ــاة فـ ــور الحيـ  وَأجـ
 

ــلُّ فهـــــي ك  ــناءوال يمـــ  الحســـ
 

 
﴿من يضِلِل اللّه فَالَ هاِدي لَه :وفي البيت اقتباس من قوله تعالى     ) بالراء المهملة (من يفقر   ) ف(و) ط(في  ) 5(

﴾ ونهمعي اِنِهمِفي طُغْي مهذَري7/186 األعراف و. 
 .من عرف الدهر) ف(و) ط(في ) 6(
لومك الرجَل على إساءة كانت له : عتْب والعتْبان بتسكين التاءال. 1/37) عتَب( مادة لسان العربجاء في ) 7(

 :وعاتبه معاتبة وعتاباً، قال الشاعر. إليك
 ُأعاِتـــب ذا المـــودِة ِمـــن صـــديٍق
فلــــيس ود الِعتــــاب ــــبإذا ذَه 

 

     ِتنـــاباج إذا مـــا رابنـــي ِمنْـــه 
 ــاب ــي الِعتـ ــا بِقـ ــود مـ  ويبقَـــى الـ

 

 ]الوافر[

وهي خُراح صغار واحدته بثْرة وبثَرة وهـو     ) بثر(والبثور من   ) م(ومن  ) خ(ا البيت سقط من األصل      هذ) 8(
 .4/39 لسان العرب. كالجدري يقبح على الوجه وغيره من بدن اإلنسان

 .3/107) جدد(مادة  لسان العرب. البخت والحظوة والحظ والرزق: الجد بفتح الميم) 9(
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118-ِخـــٍل ناصـــٍح شـــنيع تْأنيـــب 
 

ــع)1(والنُّصــح مــا بــين الــورى"   " تقري
 

119-ــِهو ــ للقَفيـ ــِبلْـ   روحليِم السـ
 

  ــيح ــه أخٌ نصــ ــان يهديــ  إن كــ
 

120-]  من       ويـدري قَـد ـريعـرفُ الخيره 
 

   مــو س ــيء ــف يج ــره)2(هكي 3(] وض( 
 

ــبَل الضــيرِ   "-121 س وإنَّمــا يســلُك 
 

ــدي لِ    ــيس يهت ــن ل ــِفم ــ الخَِلع ري"ِ 
 

122-"        ـيوٍل للِفـتنس ينجـو مـن وليس 
 

 "ٍئ يسـبح فـي بحـر الِفطَـن        غير امـر   
 

ـ مــن ال تُِع-123  ك غائبــاً ُأذنــاه  ينُـ
 

ــيس تَـــ   ــاه راكلـ ــاهداً عينـ   شـ
 

124-ــاز ــ المف ــرِق ــ الِعدوِر بص صيان 
 

 إنج ا قـــالوِبنْ الـــذَّحـــودذنبـــان  
 

125-]ــدر ــتغيثُ الغـ ــٍب يسـ  ورب ذَنـ
 

ــِم  ــهنْـ ــيالالً و مـ ــَألر اِفـ  )4(]رجـ
 

126-ِمــوفْــ تَنــذكرامــاِم العال ي 5(ِو أن( 
 

ـ    راجــ هوا َأفَــ هنديِق ِإذنــب الصـ
 

ــى العــ -127 ــِددعل ــرو إن قَ راتَ قَه 
 

ــجفلتَ  ــ العِلعـ ــفْـ ــكرااكذَو ِلـ   شُـ
 

ــلْ-128 الس إنوــو ــض ِم ِع مــن  رد غَ

 
 "فْــوالعــوع 6(جــاٍن [ن( [زكــاةٌ للظَّفَــر" 

 

                                 
وهو من أمثال المولّدين، ويضرب لتجنب نصح اآلخرين بين " النصح ما بين المال تقريعو) "ف(و) ط(في ) 1(

 .5/526 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 2/358 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. الناس
 :وقال الشافعي في هذا المعنى

 تعمــدني ِبنُصــِحك فــي انِْفــرادي   
   عــو ــاِس نَ ــين النَّ ــح ب النُّص ــإن  ف

 

 وجنِّبنـــي النَّصـــيحةَ فـــي الجماعـــةْ 
 هــِتماع ــى اسـ ــوبيِخ ال َأرضـ  مـــن التَّـ

 
 ]الوافر[

 لبنان، مطابع دار الريحاني -زهدي يكن، دار الثقافة، بيروت: ، جمعه وحققه وعلق عليهديوان الشافعي 
 .120، بيروت، ص1962للطباعة والنشر، 

 .12/312) سوم( مادة لسان العرب. ءاً أو ظلماًأن يتجشَّم إنسان مشقَّةً أو سو: السوم) 2(
 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 3(
. والمالل في البيت هو الملل وهو أن تملَّ شيئاً وتعرض عنه          ). م(ومن  ) خ(هذا البيت سقط من األصل      ) 4(

 .12/628) ملل( مادة لسان العرب
" إذا كان لك أكثري فتجاف لي عن أيسري:"عناه المثل القائلوهذا البيت يشبه في م. تذكرا) ف(و) ط(في ) 5(

. 1/46 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. أي اغفر لصديقك الذي تحمده في كثير من األمور سيئة يأتي بها
 .2/263 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، 

 ).م(كلمة جاٍن سقطت من النسخة ) 6(



 195 

129-ــك ــع علي ــوس ــلَّ ِض ــعٍقي ك   يتَِّس
 

 " ــد ــارع ال ــن ص ــه م ــرعينْفإنَّ 1("ا ص( 
 

ـ  سـابقَ الـدهر ع     نم"وهكذا  -130  )2("رثَ
 

ــفَ  ْله ــر ــاً ص ــتَ غالب ــدر رأي  فَ الق
 

ــبراً تَ  -131 ــام ص ِج األيــدر ــف  جِردنْ
 

 ِلوــب ــوِت الهـ ــ)3(ميـ ــجطُّ قَـ   ال تَِلـ
 

ــ-132 ــدرك ارض ــةٌ ال تُ ــاِم غاي  )4( األن
 

ــهِض اِإلرَأ  ــداِد تَمِلــــ لــ  ك للســ
 

133-"المجـــِد والمناقـــب اْقتنـــاء إن 
 

 5(يكــون(ــبِر علــى المتاعــبفــي الص " 
 

ــم تُشــرقْ-134  والشــمس قــد تغيــب ث
 

ــوِرقْ      ــم ي ــذبُل ث ــد ي ــروض ق  وال
 

ــن أَ -135 ــن ظ ــم ــاسِ نَّ ــار النّ  ه ِخي
 

ــ  ــاسِ  ذَفَـ ــال التبـ ــرهم بـ  اك شَـ
 

  الـِنعم  )6(ن قَِبل العطاء من مسـدي     م-136
 

  مــر ــخاِء والكَـ ــى السـ ــه علـ  أعانـ
 

ــودا -137 ــا الج ــل من ــذي يقب ــوال ال  ل
 

 فــي الــو ــودمــا كــان جرى مــووداج 
 

ـ َأ[-138 تَ ِإنـونِ دي الظُّي ـ ن عاوعلـى تْر  
 

 ــم ــكْر تَِتتَسـ ــهفُِشـ ــني بـ  )7(]ال المـ
 

ـ      -139 ـ يئاً واألَ هْل تَكِْسـب اآلمـاُل ش ْلج 
 

 ــح ــرز تَ)8(هادصـ ــهعـ ــد اَأل يـ  ْلمـ
 

                                 
. وهو من أمثال المولدين، ويضرب في غلبة الـدهر     " الب األيام غلب  من غ :"هذا الشطر من المثل القائل    ) 1(

 .2/331 مجمع األمثالالميداني، 
 :وهو مأخوذ من بيت جنوب أخت عمرو ذي الكَلْب القائلة في عجزه

 ــذوب ــيِش مكْ ال العــو ــِرٍئ ِبطُ ــلُّ ام  كُ
 

 غْلـــوبم ـــاماألي غَالـــب ـــنوكُـــلُّ م 
 

 ]بسيط[
 العرب  موسوعة أمثال إميل يعقوب،   . 14/387،  1/273) سعا(ومادة  ) جلب(مادة   لسان العرب : ينظر

6/50. 
. 2/328 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر. وهو من أمثال المولدين   " من سابق الدهر عثر   :" قيل في المثل  ) 2(

 .5/445 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، 
 .ولبيوت الغم قط ال تلج) ف(و) ط(في ) 3(
الميـداني،  : وهو من كالم أكثم بن صيفي، ينظر      )" ال تُبلغ (رضا الناس غاية ال تدرك أو       :"وى المثل وير) 4(

 .4/112 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/301 مجمع األمثال
 .تكون) ف(و) ط(في ) 5(
لَِئن شَكَرتُم َألِزيدنَّكُم ولَـِئن  ﴿وِإذْ تََأذَّن ربكُم :من مبدي النعم، وفي البيت تأثر بقوله تعالى ) ف(و) ط(في  ) 6(

﴾ذَاِبي لَشَِديدع ِإن تُم14/7 إبراهيم كَفَر. 
تعاونت، وتعاور القوم فالناً واعتوروه ضـرباً إذا        :وتعاورت). م(ومن  ) خ(هذا البيت سقط من األصل      ) 7(

 .4/619) عور(، مادة لسان العرب. تعاونوا عليه فكلما أمسك واحد ضرب واحد
 .حصاده تزرعه يدي األمل) ف(و) ط(حصاد ما تزرعه يد األمل، وفي ) م(في ) 8(
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140-  الح بال يكسم1(د( ٌؤ امر   ـنعـ   لم ي  ه ِب
 

ــكَ"  ــفَي ــ ي رى األحــه ــرفٌ منتب  "الم طَ
 

ـ      -141 حـ    لِّمن حـلَّ فـي م  بهتَ ريـٍب مشْ
 

 ــوم ــال يل ــن َأف ــاءن م ــهس ــن ب   الظَّ
 

ــاوز الكَ -142 ــن ج ــم ــفَ ةْافَ والقناع 
 

ــم يغْ  ــي البِ  ل ــار ف ــِه اإلكث ــاعةِْن  ض
 

143-ــز ــى فَ)2(ع ــ المن ــلُّكُ ح ــانير   ع
 

ــ  ــاس حوالنَّ ــي اَألقَ ــاِماً ف ــاِنن   اثن
 

144-ــد ــب تَكْ ال يفواحـ ــي وطالـ  فـ
 

  ــب ــو ناِصـ ــأموَل فَهـ ــِد المـ  ال يِجـ
 

ــ-145 الجــو ــد قَ ــالوا ه ب ــذْو ِلاُل الم 
 

ــ  ص ــع ــن اِنوم ــنَّفس ع ــؤاِلك ال 3(لس( 
 

146- ــر ــك الغُ آداب)نــزي ــب) )4(تُ الحس 
 

  الســـخاء واألدب)5(ِلقْـــ العوصـــورةُ 
 

ـ ما في الـورى أَ    -147 ـ  جشْ ـ  نع ِم ِِْر بي 
 

 ِرنَــــم ٍه عــــنِييبــــٍة وغَــــز 
 

ــا ِفــ -148 ــ َأميِهم جــبِ ب ــن مري  ن م
 

ــدب مــن     صــيِبالخَ) )6(ربيِعــِه(أج
 

ــ-149 صــرآةَ العي ــبدُئ م ــوِل الغَض  ق
 

ــال تَــ   ــى قُبرف ــح ساً وحــرب  ناً يقْ
 

ــو َأ-150 ــه يســ ل ــن ال يعتُكُنَّ ــ م  ملَ
 

   ــزم ــا يلـ ــالفُ فيمـ ــقطَ الِخـ  لَسـ
 

ــروالعــِا-151 بالح 7(لم(ــٌؤ تَ امــر عاواض 
 

ــ خَ)8(وصـــار للعـــالِم طُّـــراً   عااِضـ
 

152-نْيـ    م  ره وهـو الغـرض    دو ِبـذاك قَ

 
ــكْوَأ"  ــر الِبثَ ــا انْخَقَ ــاء م ــاِع م  "ضف

 

                                 
 .ال يكسب الجد) م(في ) 1(
 .وردت العبارة عن المنَى) م(وفي ). ف(و) ط(وفي ) خ(كذا في األصل ) 2(

. درالقَ: وأما المنَى بفتح الميم والنون فهو     . 5/378) عزز(، مادة   لسان العرب . وعز بمعنى قهر وغلب   
 .15/294) منَي(، 15/101) عنَي( مادة ،لسان العرب. وعاني هنا بمعنى الخاضع واألسير والعبد

مسألة الناس من الفواحش ما أحل مـن الفـواحش       :"في البيت تأثر بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ) 3(
رجالً فيسأله أعطـاه أو     ألن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي             :"وقال". غيرها
 .2/58 المستطرف األبشيهي،: ينظر". منعه

هو األصح ) ف(و) ط(تزيين على المصدر، وال يستوي الوزن معها وما بين القوسين من ) خ(في األصل ) 4(
باقتران باء الجر فيها وهي صحيحة إذ يستقيم ) بتزيين(وردت كلمة ) م(وفي . كي يستقيم الوزن والمعنى

 .ها ويبدو أن التصحيح من الناسخالوزن مع
 .وصورة الفعل السخاء واألدب، وكلتاهما صحيحة) ف(و) ط(وفي ). م(وفي ) خ(كذا في األصل ) 5(
 .وهو األصح) ف(و) ط(وما بين القوسين من ) بالتاء(ربيعة ) م(وفي ) خ(في األصل ) 6(
 . من تواضعاالعالم الخبير) م(وورد في ). ف(و) ط(وفي ) خ(كذا في األصل ) 7(
 .4/498) طرر(، مادة لسان العرب. جميعاً): بضم الطاء(طُراً ) 8(
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ـ   فاحرص على النَّ  -153 ـ لِّ ز جاِة في كُ من 
 

ــٍح  ــلُّ ري ــمــا كُ ــُل فيــه تُرس فُ الس1(ن( 
 

ــاً إذا كَـــ  -154 ــْأمنَن مادحـ  بذَال تـ
 

   ـــبذاقَ الغَض ق إنيصـــد فإنَّـــه 
 

ــِع-155 ــ)2(ضــيِقد المنْ تُع ــر  الَّنفُ الِخ
 

 )3(خـــوانوفـــي الرخـــاء يكثُـــر اإل 
 

ــ-156 ــي الم ــبوف ــِة والنَّوائ بِت والغَي 
 

ـ  )4(إذا عــرت   باِح يعــرفُ كــلُّ صـ
 

 يكادا لَـــمـــٌؤ ِبرإن ذَمـــك امـــ-157
 

ــبغْال تَ  ــه بـــ ضـ ــيلَ عْلن عليـ  اكَـ
 

ــاً ال يإن قَ-158 ــبيحـ ــ مافُخَـ  هسـ
 

ــعفَْأ  ــه نَ الُـ ــِتم عنـ ــهه تُـ  )5(فْسـ
 

ــزوِج المـــ -159 ــاهأةَ ال ِجرتـ  ازهـ

 
ــةُ ال طِ   ــتُرك الحلَّــ ــارتَســ  ازهــ

 

                                 
 :هذا الشطر مأخوذ من بيت المتنبي القائل في عجزه) 1(

 ــه ــرء يدِركُ ــى الم ــا يتَمنَّ ــلُّ م ــا كُ  م
 

  ــفُن ــتَهي الس ــا ال تَشْ ــاح بم يــري الر تَج 
 

 ]البسيط[
ياسـين األيـوبي،    : ناصيف اليازجي، تقـديم   : ، شرح ن أبي الطيب  العرف الطيب في شرح ديوا    : ينظر
 .2/283، دار ومكتبة الهالل، بيروت، 1996، )1(ط

ـ 1385، )1(محمد حسن آل ياسين، ط   : ، تحقيق األمثال السائرة من شعر المتنبي    : وينظر م، 1965/هـ
 .63مطبعة المعارف، بغداد، مكتبة النهضة، بغداد، ص

 . جيء بها على صيغة مفِْعل كمجيء تعني الجيءتعني الضيق،: المضيق) 2(
إميـل  . 2/153 مجمع األمثال ،  الميداني". إن الحبيب إلى اإلخوان ذو المال     :"هذا البيت من المثل القائل    ) 3(

 . 4/617 موسوعة أمثال العربيعقوب، 
 :وقال الشافعي في نفس المعنى

  همــد نَع ــين ــوان ح ــر اإلخ ــا أكث  وم
 

 ي النَّاِئبــــاِت قليــــُلولكــــنَّهم فــــ 
 

 ]الطويل[
 .71زهدي يكن، ص: ، تحقيقالديوانالشافعي، : ينظر

سال، وعرت هنا بمعنى بكيت وسال      : عار الدمع يعير عيراناً   . 4/612)عير( مادة   لسان العرب جاء في   ) 4(
 .دمعك

 ):ف(و) ط(وورد برواية أخرى في ). م(و) خ(كذا في األصل ) 5(
ــاف ــاً ال يخــ ــهآت قبيحــ   مســ

 

ــه  ــه نفْســ ــتُم عنــ  أفعالــــه تَشْــ
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ــ-160 معلــى ع ــرمــلُِّرع  )1( ِســواك كَ
 

ــيشٌ يحلــو      ــٍر فيــِه ع  لــيس ِبعم
 

 تٌ عمـــره قليـــُلووم مـــالنَّـــ-161
 

ــوالقَ  ــد نَر مبـ ــه طَوهـ ــُلمـ  )2(ويـ
 

 

                                 
 .11/592) كلل(مادة  لسان العرب. المصيبة تحدث: بفتح الكاف: الكَلُّ)1(

﴿اللَّه يتَوفَّى الَْأنفُس ِحين موِتها والَِّتي لَم تَمتْ ِفي منَاِمها فَيمِسك الَِّتي       :في البيت اقتباس من قوله تعالى     ) 2(
لَيى عقَض﴾ونتَفَكَّرٍم ياٍت لِّقَولَآي ِفي ذَِلك ى ِإنمسٍل مى ِإلَى َأجِسُل الُْأخْرريتَ ووا الْم39/42الزمر ه. 

 :وفي البيت تأثر بقول المتنبي
ــجعةٍ  ــن ضـ ــان ِمـ ــد لإلنسـ  ال بـ

 

ــهِ    ــن جنِْبـ ــجع عـ ــب المضـ  ال تَقِْلـ
 

 ]السريع[
 .76محمد آل ياسين ص: ، تحقيق قول المتنبياألمثال السائرة من: ينظر
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الواقعة بعد هاتين    الصفحةالذي هو آخر    ) )1(ال تكره الصلح  (هذا البيت اآلتي واقع بعد      
 .تدبر واعذر. الصفحتين

ــ-162 ــ ِل)2(فِْراغْ ــلِّ َأكُ ــح ــِرِهنٍد ِم   نَه
 

 ناســــباً لقَــــِطــــوَأعِه مأ/14:ق(رِهد( 
 

163-  الــــد واضـــع الطبيـــب واِءإن 
 

 ــي م ــوفـ ــِضـ ــداِدٍع مصـ  اِءٍف للـ
 

ــ-164 ِبقْتَفاسـ  ِل الر  ْلزفــد بشــكٍر إن نَـ
 

 عنَّهــي ــطباٍر إن رحـــلْ )3(وشَـ   باصـ
 

ــائٍم يفْ-165 ــوصــ ــالحراِمِطــ  ر بــ
 

ــيامِ      ــى الص ــْؤجر عل ــم ي ــاع ول  ج
 

ــلَّ-166 ــن س ــر م ــ)4(والح ــه التَّن ِم  يِنِج
 

ــ  ــعلِّكسـ ــن العك الشَّـ ــر مـ  يِنجـ
 

ــفَ-167 ــلُّ نَكُـ ــالعالَ مفْـ ــرعٍس بـ  ةْوفَـ
 

 وفةْ صــ)5(رحــلَّ بوى النَّــدى مــا بــهــتَ 
 

 انيعـــُل المي الكاِمـــِعـــملْواَأل[-168
 

 يـــزفيـــه اَأله ـــد6(]ُل والجيـــراِنه( 
 

169-بفـــي الظَّلمـــاِء كـــلُّ راِءِصـــي ر 
 

ـ   ــا ال يــ ــرمـ ــاه حاِمـ  ياِءُل الضـ
 

170-ــتعجُل الب ــخْيس ــراً قَ ــُل فقْ ــي ه درب 
 

ــِم  ــنْ ــا نَ ــاَله وم ــذي طَ الِغنَ ــى ال  بلَ
 

ــ-171 ــٍل دلَّ للتَّوكُــ ــديِرلُّ عقْــ  قــ
 

ــ  ــون الخَحتَّ ــى يك ــي التَّــ س  بيِردفُ ف
 

ــر-172 غَي ــِدإن ــك األص ــدقُ علي 7(قا الص( 
 

ــحفَ  ــِفقاًبك الصـــسـ  دقُ خلـــيالً مشـ
 

173- ــم ــا أل ــاب قِ م ــد المص ــى عنْ  )8(لَ
 

ــن ِعوِإ  ــن يكُـ ــهال نْـ ــواه سـ  د ِسـ
 

174-فـــي م لَـــقْكُـــلُّ قَـــذَىٍة كثيـــر 
 

 ســـيررى يوهـــو بعـــيِن مـــن يـــ 
 

175-الو ــإن ــفَــ ــدِقَأواء تَــ  م للصــ
 

ــ  ـ وال َأمـ ــن مــ ــذَر مـ  قِّاِق الحـ
 

                                 
) 426(ينظر البيـت رقـم      . الكلمة هي النصح وليس الصلح، وأظنه خطأ من الناسخ إذ لم يلتفت للبيت            ) 1(

 .224ص
 .أغرق بالقاف، وما جاء في األصل هو األصح) ف(و) ط(و) م(وفي ). خ(كذا في األصل ) 2(
 ).م(وفي ) خ(كذا في األصل ) 3(

 .وأظنه خطأ من الناسخ. وشيعته) ف(و) ط(وفي 
سلَّه من كذا سلَّ    :"وفي المثل .11/338) سّل( مادة   لسان العرب . انتزاع الشيء وإخراجه في رفق    : السُل) 4(

 .4/188 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، : ينظر".الشعرة من العجين
، وما "ال أفعل كذا مابلَّ البحر صوفةً:"لمثلمابلَّ بخير صوفه، وهو خطأ وأظنه من الناسخ، ففي ا      ) م(في  ) 5(

موسوعة أمثـال   إميل يعقوب،   . 2/230 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر. ، أي أبداً  "أن في الفراِت قطرةً   
 .5/28 العرب

 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 6(
 .هكذا وردت في جميع النسخ بدون همزة) 7(
 .15/198) قلي( مادة لسان العرب. تبغَّض: بغضته، وتقلّىأالبغض، وقليته : القِلى) 8(
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176- ــد ــزور ذَا القَ ــِرت ص مِنرــز  وفُ ال
 

  ي ـ ولــم  يِنـــرج خَطْبــه علــى د  عـ
 

ــ-177 ــمإن لَ ــح يِص ــم فَــ ر اِإل آِخ  الس
 

 العامــــُل فيــــه ع ــــَؤثِّرــــاليم 
 

ــار ســ -178 ــن ط ــاه رِحــ عده م  مِلقُرب
 

 فْورــر ــهمح رتْفَـ ــرِحمتُـ ــى الـ   علـ
 

ــِل-179 ــواله ظْلِّ مكُـ ــير مـ ــوٍم نَصـ  لـ
 

 )1(ر ومـــا صـــبرك إال بـــاْهللاِبواصـــ 
 

180-]الم ــع ــجال ينف بــولى خُنْ)2(وب ــ م  ىثَ
 

ــذو ذَ  ــرج أُ ٍركَـ ــد لفَـ ــنْ زيـ  )3(]ىثَـ
 

ــَأ-181 ــكْجـ ــنِّعلُّ شُـ ــانِر الـ  ِم اإلحسـ
 

ــان  وكَت  ــورى امتنـ ــِن الـ ــه عـ  مـ
 

182-ولــيســِل فــي الب  يِضــر مءي شَــخي
 

  ــر ــزال الِع ــيس ه ــمن الك ــي ِس  )4(ِضف
 

ــلِِ  -183 ــي العقْ ــر ف ــاِن ِقص ــوُل اللِّس  ط
 

ــ  ــرةُ السـ ــكُوكثـ ــِلتْوِت سـ  ر الجهـ
 

  راِضلُّ حـــر بـــالحقوِقمـــا كُـــ-184
 

ــاس اســتراح القاضــي   ــفَ الن ــو أنْص  ل
 

ــقَ-185 ــو س ــما ل ــن الس ــيةٌ م  طَتْ شاش
 

ــى    مــوٍل ذي ع ــى جه ــقطَتْ عل  )5(لس
 

ـ خْيَل ما ي  إن قِ -186 ـ      فَ   يكُـن  مى فقُـْل مـا لَ
 

 ـــنهي نْـــهتهو ـــعٍب إن6(وكـــلُّ ص( 
 

ــ-187 ــى لَ ــرابطَوإن الِغن ــي االغت  )7(ن ف

 
  ــاب ــِد األحبـ ــِل فقْـ ــةَ كمثْـ  ال غربـ

 

                                 
﴿واصِبر وما صبرك ِإالَّ ِباللِّه والَ تَحزن علَيِهم والَ تَك ِفي ضيٍق ممـا              :في البيت اقتباس من قوله تعالى     ) 1(

﴾ونكُرم16/127 النحل، ي. 
 .1/249) جبب( مادة لسان العرب. الخصي: المجبوب) 2(

 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 3(
 :في البيت تأثر بقول الشاعر) 4(

ــــهضــــزوٍل ِعرهســــميٍن م رب 
 

  ــب ــزوُل الحسـ ــِم مهـ ــميِن الِجسـ  وسـ
 

 ]الرمل[
إميـل يعقـوب،   . 1/31  المسـتطرف األبشـيهي، : ينظر. وهو من األبيات التي تجري مجرى األمثال 

 .6/38 موسوعة أمثال العرب
، وهو من أمثال المولّدين، "لو وقعت من السماء صفْعةٌ ما سقطت إال على قفاه:"هذا البيت من المثل القائل) 5(

 موسوعة أمثـال العـرب   إميل يعقوب،   . 2/257 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر. ويضرب لسيء الحظ  
5/218. 

 "ر وصغِّرها بتصغركبرها بتكب: "الشطر الثاني من المثل الشعبي القائل  )6(
، البيت  90وقد سبق االستشهاد به ص    " غنى المرء في الغربة وطن وفقره في الوطن غربة        :"يروى المثل ) 7(

 ).86(رقم 
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 )1(بـةْ ر في األوطـاِن بـْئس الغر       قْوالفَ-188
 

  قُربـــه تُريـــد ــن  يبعـــد عنـــك مـ
 

ــاس َأ-189 ــوالنَّ عِلد ــاء ــم ــوا جِهدا قَ  )2(ل
 

 ُلمـــاهالً مـــن يكْوالي جـــال يـــفَـــ 
 

ــم ِمــ -190 ــٍل م ثَنك ــقي ــِقِب التَّوِج  فري
 

 ــالم ــِتكـ ــِق)3(رِجفَين الطشـ   واألبريـ
 

ــحال تَ-191 ــس ــا كْبن شَ ــري عبث هد واي 
 

ـ د للمال بــ   )4(فُثــا نْدوِر مــن أن يصـ
 

192-ــي الب ــف ــخْ ــالخالِّقِل س ــِن ب  وء الظَّ
 

ــود حســـن الظَّـــِن بـــالرزاِق   والجـ
 

 إن الكــريم مــن إذا مــا غَرســا   -193
 

 )5(يســـقي ِغراســـه لكـــي ال تَيبســـا 
 

ــ-196 ــرى إذا انْس ــجوفَ ت ــارى الغُلَ  ب
 

ــم ســـ   ــار بقُعٍة يركْكـ ــا خُمـ  )6(هـ
 

ــم الِحيـــْلوحاجـــةُ-197   المـــرِء تُعلّـ
 

ــ   ــذِّروِة ص ــي ال ــدور ف ــاعد الجي 7(ِلب( 
 

  الرجـــاِلِنر عـــه الـــدربـــدإن َأ-198
 

 مــاه ــُؤ مكفـــ ــاِلةَ الِقونَـــ  تـــ
 

 اِس النَّـــضعـــفَ بطَـــلْ مـــا َأِهللا-199
 

ـ فــي ِم   )8(رى األكيــاسِ  راٍق لــذُ ِلثْـ
 

ــِرِهِء ويمـــنرةُ المـــادعسَـــ-200   طَيـ
 

 ُل عـــدوه بســـيف غَيـــرهِ  تْـــقَ 
 

ــ-201 ــم ــا ال ِإتَِن اشْ ــرى م ليــه ح ةْاج 

 
 ــةْ   ي ــه الحاج ــتَدتْ إلي ــا اش ــع م  )9(بي

 

                                 
 .المثل في هذا البيت نفس المثل السابق) 1(
 .5/504 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، ". الناس أعداء ما جهلوا:" يروى المثل) 2(
 .2/58) طست( مادة لسان العرب. والطست من آنية الصفر.  الطست)ف(و) ط(في ) 3(
والمصدور هو الذي يشتكي صدره وهو يسـتريح  ". ال بد للمصدور أن ينفُثَ:"هذا الشطر من المثل القائل ) 4(

 .2/241 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. ويشفى بالنَّفث
 .ييبسا وما جاء في األصل هو األصح) م(في ) 5(
 .4/255) خمر( مادة لسان العرب: بقية السكْر):بضم الميم(الخُمار ) 6(
أعلى السنام، وأعلى كل شيء، وأصل فتل الذِّروة        : والذِّروة". فتل في ِذروته  :"هذا البيت من المثل القائل    ) 7(

. مام عليـه  في البعير، هو أن يخدعه صاحبه ويتلطف له بفتل أعلى سنامه حكّاً ليسكن إليه فيتسلَّق بالز               
 .2/69 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. ويضرب في الخداع والمماكرة

 .14/284) ذرا( مادة لسان العرب. أعاله: جمع ِذروة وِذروة كل شيء وذُروته) بالضم(الذُّرى ) 8(
 .6/200) كيس( مادة لسان العرب. جمع كَيس وكيس وهو الخفيف المتوقد: واألكياس

الميداني، : ينظر. وهو من أمثال المولدين   " ن اشترى ما ال يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه         م:"ويروى المثل ) 9(
 .2/329 مجمع األمثال
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202-صــــلحشــــريٍر لقــــوم ي ورب 
 

 "إن الحديــــدبالح ي ديــــد1("فلَــــح( 
 

ــاره  -203 ــٍد معيـ ــلِّ ماجـ ــر كـ  منظـ
 

ــ"  ــرارهوإن الجــ ــه فُــ  )2("اد عينُــ
 

ــن لئيمــ [-204 ــذَرن أن تُأِه ــهِركْاً واح م 
 

 )3(]"ان للَّئــــيم مرَأمــــهوإن الهــــ" 
 

205-"الج ــإن ــهِ ب ــن فَوِق ــه م  )4("ان حتْفُ
 

 )5("والثَّـــور يحمـــي أنفـــه ِبروقـــِه" 
 

ــالِ -206 ــن الِعيـ ــتغني مـ ــل لتَسـ  َأقِْلـ
 

 )1("الِعيـــاُل ســـوس المـــاِل"مـــا نَفِإ 
 

                                 
ومنه الفلّاح للحراث ألنه يشق األرض، ويضرب هذا المثل لألمر الشديد يستعان عليه بمـا    : الشَّقُ: الفَلْح) 1(

تمثـال  الشـيبي،  . 3/7 نهايـة األرب النويري، . 1/11 مجمع األمثالالميداني، : يشاكله ويقاويه، ينظر 
 .2/469 األمثال

فُررت عـن  :"النظر إلى أسنان الدابة لتعرف قدر ِسنِّها وهو مصدر، ومنه قول الحجاج        ): بالكسر:(الِفرار) 2(
يغنيـك شخصـه   : أي" إن الجواد عينه فُـراره :"، وهو اسم منه وفي المثل )بالضم(ويروى فُراره   " ذكاء

ويضرب المثل لمـن يـدل      . 5/51) فَرر(، مادة   لسان العرب . عن أن تختبره وأن تَفُر أسنانه     ومنظره  
 .1/9 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. ظاهره على باطنه فيغني عن اختباره

 )م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 3(
م استخفَّ بك وإذا أهنتـه فكأنَّـك        الرئمان، وهما الرأفة والعطف، يعني أنك إذا أكرمت اللئي        : والمرأمة

 :أكرمته، كما قال أبو الطيب المتنبي
   لَكْتَـــهم ـــت الكــريممإذا َأنْــتَ َأكْر 

 

ــردا    ــيم تمـ ــتَ اللَّئـ ــتَ أكرمـ  وِإن َأنْـ
 

 ]الطويل[
 .48محمد آل ياسين، ص: ، تحقيقاألمثال السائرة من شعر المتنبي، 1/14 مجمع األمثالالميداني، : ينظر

 :إن أول من قاله عمرو بن أمامة في شعر له عندما قتل: وقال1/10 مجمع األمثالرواه الميداني في ) 4(
ــهِ    ــَل ذَوِق ــوتَ قَب ــوتُ الم ســد ح  لق

 

 إن الجبـــان حتْفُـــه ِمـــن فوِقـــهِ    
 

 ]الرجز[
 :ويضرب هذا المثل في قلة نفع الحذر من القدر وأورد بعضهم هذا المثل مع قول المتنبي

ــم يكُــن ِمــن المــوِت بــد    وإذ  ا لَ
 

ــن العجـــِز َأن تَكُـــون جبانَـــا      فَِمـ
 

 ]الخفيف[
، 2/285العرف الطيب في شرح ديـوان أبـي الطيـب         : وينظر. 1/114 جمهرة األمثال العسكري،  : ينظر

 .79محمد آل ياسين، ص: ، تحقيقاألمثال السائرة من شعر المتنبي
المثل في الحث على حفظ الحريم، ويمثل هذا الشطر بيت شعر آخر قاله عمرو        القرن، ويضرب   : الروق) 5(

 :بن أمامة
ــهِ     ــن طَوِق ــٌل ع ــِرٍئ مقَاِت ــلُّ ام  كُ

 

 والثَّـــور يحِمـــي َأنْفَـــه ِبروِقـــهِ    
 

 ]الرجز[
 .153، 1/10 مجمع األمثالالميداني، : ينظر
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ــ-207 ــإذا الصـ ــقَ اَألادديقُ صـ  داءعـ
 
 
 
 
 
 

ــ  ــ ِبهفإنَّــ ــاء لِّكُــ ــر بــ   ِســ
 

208-ـــلْوإنالِهـــ ص حـ  والِفر  راِنْئــ
 

     ــد ــي ال ــظُ ف ــا يحفَ ــالك م  )2(اِنكَه
 

209-"مــا كــلُّ جــاٍن حــيني جــذَرعنــي ي" 
 

ـ "   " للمســيء يغْفَــر ٍبنْــلُّ ذَمــا كُـ
 

210- نــي ــقٌ بـ ــنَّفِس حمـ ــةٌ للـ  تزكيـ
 

ــ "  ــ مـا الص  )3(" يحســن مقـام لِّدقُ فـي كُ
 

ـ ه ِبحِســــفْومــــادح لنَ-211  ِهقِّـــ
 

ــالوا مـــ   ــهِ َؤقـ ــاِة حمِقـ  )4(ٍد لزكـ
 

212-حـــفْلةً ال ينـــذْالً س ـــجـــال تهمد 
 

 "   دــهِو لـيس يســجــها فـي السس فمـن" 
 

213-  الخُلْفُ في الوشَ أَ ِدع5( فـي  د( ـ  الم ضض 
 

 "  ــرض ــن م ــر م ــو ش ــٍس ه  "ورب نُك
 

ــ-214 ــنَِنِمـ ــن ِمـ ــى الِكـ  اِمر اِهللا علـ
 

ــرِح  ــمـ ــامِ انُهم ِمـ ــنَِن اللِّئـ  ن ِمـ
 

ــ-215 ــلِ روأدب المـ ــديقُ الفضـ  ِء صـ
 

 مــــان عقلـــــِه والنُبـــــلِ رجوتُ 
 

ـ ْلأقِْلــ-216  بِة واإلخــواِنح مــن الصـ
 

  كــــالنيرانِ )6(نــــامفإنَّمــــا اَأل 
 

ــليلُقَ-217 ــا نُـ ــورهـ ــي مِن سـ  قِْرشْـ
 

ــا الكَ  ــر مهكمـ ــثيـ ــك ومِلـ  رقْحـ
 

218-ــال ي ــِكرتْ الح زاللب الكَــ م ــب  يسي

 
 )7("سيكْـــ َأ بمـــاٍء المـــاءدِرن تَـــَأ" 

 

                                                                                             
: ينظر.  تتطلب العيال من أموال ضرورية لمعيشتها، ويضرب لكثرة ما  "العيال سوس المال  :"يروى المثل ) 1(

 .4/402 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 2/84 مجمع األمثالالميداني، 
وهو من أمثال المولدين، يضرب في تضامن       "إذا اصطلح الفأرة والسنَّور خرب دكان البقال      :"يروى المثل ) 2(

 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. ظيفة أحدهما قتال اآلخرالخائنين أو في الضرر الناتج عن تعاون اثنين و
 .2/245 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/88

 مجمع األمثـال  الميداني،  . أي ربما يضر الصدق صاحبه    " الصدق في بعض األمور عجز    :"يروى المثل ) 3(
1/408. 

ب لمن يثني على نفسه وال يعتمد علـى         ويضر". مدح الروح سماجةٌ  :"هذا البيت من المثل الشعبي القائل     ) 4(
 .3/107 األمثال الشعبية في قلب جزيرة العربالجهيمان، : ينظر. اآلخرين في الثناء على أعماله

 )م(وفي ) خ(كذا في األصل ) 5(
 .7/233) مضض( مادة لسان العرب. وجع المصيبة: والمضض. أشد للمضض) ف(و) ط(وفي 

 .األيام) ف(و) ط(في ) 6(
أن ترد الماء ومعك ماء إن احتجت إليه كان معك خير لك من : ، هذا المثل يعني" ترد الماء بماء أكيسأن) "7(

مصـدرية  : أن تفّرط في حمله ولعلك تهجم على غير ماء، ويضرب هذا المثل في األخذ بـالحزم وأن                
 .1/32  األمثالمجمعالميداني، : ورودك الماء مع ماء أكيس، أي كياسة وحزم، ينظر: وتقدير الكالم
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ــِف"-219 الفَُلع ــى م ــاِرت ــِهكش  )1(" ِلخيِم
 
 

 "ــراك ــإن الشِّـ ــد ِمـ ــِه َأن قُـ  )2("ديمـ
 

ــ"-220 ــتَ فاح ذَإذا ظَلمــر  ")3( العطــبنن ِم
 

ــوِك "  ــي مــن الشَّ ــك ال تَجن ــبإن  )4("العن
 

ــاِد-221 ــنَ ِلرب ــتَ واجٍعفْ ــ عبِن جــ الكَز ْلس 
 

 فــإنَّهم قــالوا قــديماً فــي المثــلْ     
 

222-دتَ عــــإذا أرمــه ــد فيــ  الً فَِجــ
 

ــا خَ  ــه تَبيفإنَّمـــ ــهوتُـــ  )5(قِّيـــ
 

223-ــاِقــوعالح دــَأِم ِبزباِب التُّقــىس 
 

 "شَـــإذا تـــولَّى ع قْـــدثٍَء َأي6("اقَـــو( 
 

ــ-224 ــي الفَينِج ــتَ ــردى ِإنى ِم ــ ال  ارهرقْ
 

 )7(هارذَِتـــ اعياني ِهـــةُ الجـــبـــووتَ 
 

 الِل ذي دهـــاٍء صـــبرخَيـــر ِخـــ-225
 

  مــن بعــِد عســٍر يســر   )8(فإنَّمــا 
 

226-   إذا الدهر ب فاصبر ـ  علـى الغَ   ِنـي 9(رب( 
 

  ــر ــو الظَّف ــر حلْ ــر مثم م رــب 10(فالص( 
 

                                 
)1 (مادة لسان العربالشيمة والطبيعة والخُلق والسجية، : الِخيم )م12/194) خَي. 
 .1/40 مجمع األمثال، يضرب هذا المثل للشيئين بينهما قرب وشبه، الميداني، "إن الشراك قُد من أديمه) "2(
 .1/610) عطب( مادة لسان العربالهالك، : العطَب) 3(
)4 " (ني من الشَّوِك العنب     إنكأي ال تجد عند ذي المنْبِت السوء جميالً، والمثل من قول أكثم الصيفي  ":  ال تَج

. 1/52 مجمـع األمثـال  الميداني، . أراد إذا ظُلمت فاحذر االنتصار فإن الظلم ال يكسبك غالً مثل فعلك 
 .1/105 جمهرة األمثالالعسكري، . 3/11 نهاية األربالنويري، 

 ".الشوك ما يثمر عنب "2/57 األمثال الشعبية في قلب جزيرة العربلجهيمان في وأورده ا
إذا أردت عمالً فخذ    "، أو   "إذا أخذت عمالً فقع فيه فإنَّما خيبته تَوقّيه       :"تُوفّيه، ويروى المثل  ) ف(و) ط(في  ) 5(

 مجمـع األمثـال   ميداني،  ال: ينظر. أي إذا بدأت بأمر فمارسه وال تَنْكل عنه، فإن الخيبة في الهيبة           " فيه
1/52. 

. ويضرب هذا المثل لمن يوصف بالحزم والجـد فـي األمـور   " إذا تولى عقد شيء أوثقا    :"قيل في المثل  ) 6(
 .2/247 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/52 مجمع األمثالالميداني، 

شفيع :"وقيل. 1/150 جمع األمثالموهو من أمثال المولدين، الميداني، " توبة الجاني اعتذاره:"يروى المثل) 7(
 .4/236 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، ". المذنب إقراره وتوبته اعتذاره

 "فإنه من بعد عسر يسرا") ف(و) ط(في ) 8(
 .94/5﴾، الشرح ﴿فَِإن مع الْعسِر يسراً:وفي البيت اقتباس من قوله تعالى

. 5/40) ريغَ(، مادة لسان العربتغير الحال، : يروالِغ". الِغيرفاصبر إذا الدهر بني على ) "ف(و) ط(في ) 9(
إنـه  :"، وفي المثل5/4) غَبر(، مادة لسان العربفهو الداهية العظيمة التي ال يهتدى لمثلها،    : وأما الغَبر 
 ع األمثالمجمالميداني، : ينظر. ، عن الدهر، أو الحية التي طال عمرها فأضيفت إلى الدهر"لداهية الغَبر

 .3/207 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/44
الميـداني،  . ، ويضرب في الترغيب في الصبر على ما يكـره         "ثمرة الصبر نجح الظَّفر   :"ويروى المثل ) 10(

 .3/437 موسوعة أمثال العرب، إميل يعقوب، 1/154 مجمع األمثال
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227-وار ِمــضنالــد لِّ حــالِ كُــ ِبِره 
 
 

ــ  واسمــع ــا قَ ــاء لم ــي اَألد ج ــم ف  اِلثَ
 

228-"ــب ــ ِلسِالـ ــلِّ حكُـ ــهاالَـ  ٍة لَبوسـ
 

ــِإ  ــها مـ ــا بْؤسـ ــا وإمـ  )1("ا نعيمهـ
 

229-" ــروء م ــاج ــِة الفَت ــى التَّتَ واضع" 
 

 بــــره لكــــلِّ شــــر جــــاِمعوِك 
 

ــاعةَ الخِ -230 ــباب سـ ــاِمدِع السـ  صـ
 

ــوا  ــالمِ عمسـ ــَل لإلعـ ــاالً قيـ   مقـ
 

ــتَ -231 ــا اس ــا م ــاِن إال غلب ــطُّ اثن  ب قَ
 

ــ  ــا  )2(رهمشَـ ــاً وأبـ ــاً وأمـ   نفْسـ
 

 والنَّـــذُل للنَّـــذِْل مـــن اإلخـــواِن-232
 

ــروانِ  "  ــة الكـ ــارى خالـ  )3("إن الحبـ
 

233-  ــاه ــا وق ــرء م ــالح الم ــر س 4(خَي( 
 

 شُـــغِْل المـــرِء مـــا كفـــاه وخيـــر 
 

ــذَة الح-234 ــنَ  ولـ ــي التَّـ ــاِة فـ  معيـ
 

ــلَ  ــح س ــم ب مينيــ نقَي ضــد  )5(ِمغَي ِش
 

235-ــد ــذا ال ــي الِخوُلخُك ــ ف صــد  دام واللَّ
 

ــِم  ــُل اعثْ ــرِت اٍض بيــنْ َأن ــاب اَألي سد 
 

ــبعن ِب-236 ــغُال تَشْـ ــ اَألِصصـ  )1(اِنمـ
 

ــالِح"  ــى قاِئــ مص َأرف ــاِنرد الِحس  )2("م
 

                                 
 وكان بيهس قد قُتل له ستة أخوة هو سابعهم لمـا  هذا البيت أنشده ابن السكيت على لسان بيهس الفزاري      ) 1(

فمر يوماً على نسوة من قومه . أغارت عليهم أشجع، وقد تركوا بيهساً ألنه كان يحمق فتركوه احتقاراً له  
وهن يصلحن امرأةً يردن أن يهدينها لبعض من قتل إخوته، فكشف ثوبه عن استه وغطى رأسه، فقلـن            

 :ويلك ما تصنع؟ فقال: له
 لــبس لكــلِّ حالــٍة لَبوســها    اَ

 

ــها    ــا بْؤسـ ــا وإمـ ــا نعيمهـ  إمـ
 

 ]الرجز[
نهايـة  النويري،  . 203-6/202) لبس(، مادة   لسان العرب . 1/152 مجمع األمثال الميداني،  . فأرسلها مثالً 
 .3/12 األرب

 .شرهما) م(في ) 2(

: والحبارى. 1/215 مجمع األمثالني، ، ويضرب في التناسب، الميدا"الحبارى خالة الكروان:"يروى المثل) 3(
طائر يقع على الذكر واألنثى واحدها وجمعها سواء، وهو طير ال يشرب الماء ويبـيض فـي الرمـال              

أذرق مـن   : كل شيء يحب ولده حتى الحبارى، وقالوا      : النائية، استعمله العرب في أمثالهم كثيراً فقالوا      
. 161-4/160) حبـر (، مادة لسان العرب. الحمقويضرب بها المثل في . حبارى، وأمرق من حبارى  

. طائر طويل الرجلين أغبر، يشبه الحمامة، له صوت حسن ويجمع على ِكروان وكـراوين             : والكروان
 .2/785 المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون، 

نسان مهما قل ويضرب في قيمة الشيء الذي يدرأ الخطر عن اإل" خير سالح المرء ما وقاه:"قيل في المثل) 4(
 .1/245 مجمع األمثالالميداني، . شأنه

مجمـع  الميداني،  . ويضرب لألمر المرغوب فيه الممتنع عن طالبه      " حظٌّ جزيٌل بين ِشدقي ضيغم    :"وقيل) 5(
 .3/567 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/210 األمثال
 .اسم من أسماء األسد: والضيغم
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237-رِّدِلج ــي ــك المدنْـ ــيرج زمانُـ  سـ
 

ــاِل المفْلـــِسْأمنـــي رإن التَّ"   )3("س مـ
 

ــر اِإل-238 ــتغي ــان واخْوخْ ــزتَ  )4(منلَّ ال
 

 غَوال ح ِصـــبيـــب يـــرـــِةحالب د5(ن( 
 

ــال  -239 ــن ق ــم ِعــ ِإم ــقَ كلَّه  دان الخَلْ
 

ــ  ــرى ِبـ ــي َأِتمي وانْذَمغْـ ــقاصـ  دابـ
 

ــ-240 ــم يؤمـ ــولـ ــنهم انتفاعـ  هْل مـ
 

 مـ ِقتَر ـ  ربـــاً للشَّــ  ةْاع كُـــلَّ ســ
 

ــ-241 ــذَفَـ ــاك عاِقـ ــِدٌل قَـ  راحاتَ اسـ
 

ــ  ــاباحوصــ ــراء والنجاحــ   الســ
 

ــفَ-242 ــكَ يملَـ ــه وِحداِبـ ــ حزنَـ  هدقْـ
 

ــ  ــردِخويـ ــ ي)6(ئاًي شَـ ــ فَافُخَـ  هدقْـ
 

ــك بلْقَ-243 ــب ِمع ــض ــكنْ ــ عد قَ اكاص 
 

ــلَ ِإاقَســ  يـ ك ــي الهـ  واكــالْبوى  ف
 

244-نــي ــ والعج ــد ــر ق ــاكت لَ   الهيام
 

ــ  ـ حتَّـ ــدا عــ  امـــارابها غَذَى غـ
 

245-ــــوــــتَســــ الِقِترى إذْ قامةْيام 
 

 )7(ةْدامـــاِء والنَّدعـــةَ اَألصـــومخُ 
 

ـ تُ لَ نْ كُ )8(نِإ-246 ـ  تُ سـالِ  س  سـي فْ نَ نماً ِم
 

  ذا مــن جنســي  رومنــوِن الجنِمــ 
 

 قَ اُهللا الحســـدلَـــ خَدأوُل مـــا قَـــ-247
 

ـ       شـاً رغَـد   ياس تَِعـشْ ع   فاْيأس مـن النَّ
 

                                                                                             
 .األماني) ف(، )ط(في ) 1(
مجمـع  الميـداني،  : ينظـر . بمعنى أن الجشع والطمع يؤدي إلى الحرمان" الحرص قائد الحرمان :"وقيل) 2(

 .3/554 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/214 األمثال
 .1/215 مجمع األمثالالميداني، ". إن المنى رأس أموال المفاليس:" وفي رواية) 3(
 :هذا الشطر من بيت الشافعي القائل) 4(

 الم علــى الــدنيا إذا لــم يكــن بهــاســ
 

ــفا   ــد منص ــادق الوع ــدوقٌ ص ــديق ص  ص
 

 ]الطويل[
 .126زهدي يكن، ص: ، تحقيقديوان الشافعي: ينظر

 :والشطر الثاني من بيت المتنبي القائل) 5(
 ــباب ــحةٌ وشَـ ــيِش ِصـ ــةُ العـ  آلـ

 

ــى    ــرِء ولَّـ ــِن المـ ــا عـ ــإذا ولَّيـ  فـ
 

 ]الخفيف[
 .52محمد آل ياسين، ص: ، تحقيقمن شعر المتنبياألمثال السائرة : ينظر

 .شيباً وأظنه خطأ من الناسخ) ف(، )ط(في ) 6(
 :هذا البيت من بيت الشعر القائل) 7(

ــي    ــدين نَمِض ــوم ال ــان ي يــى د  إل
 

   الخُصــــوم تَِمــــعاهللا تَج وِعنْــــد 
 

 ]الوافر[
 .1/107 المستطرفوهو من األشعار التي تجري مجرى األمثال، األبشيهي، 

 .إذْ كنت) ف(، )ط(في ) 8(
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248-إلــى النَّبــي المــتَج ــب عى الشَّــى سجر 
 

 ح الحــب ــوسـ ــلَّم الحصـ ــى وسـ  رجـ
 

249-ــوع ــالءقَـ ــ قوِمـ ــنْ َأده قَـ  روا كَـ
 

 روا   قَمــد ــد كـ ــه قـ ــةُ وعيشَـ  امـ
 

ـ هــِرن كَِإفَــ-250  الِدبِتتَ صــاحباً فاسـ
 

ــ جنوِإ  ــاك مفَــ ــٌل تَِزنْــ  )1(والحــ
 

251-ــن ــال اب ــٍسق ــع قَ)2( ادري ــ دري ِهِره 
 

 مـــا حـــك جســـم للفتـــى كظفـــره 
 

ــادقٌ -252 ــديقَ صـ ــدوال صـ  ِمهر كالـ
 

 ِمغْـــنَذُّ ملَـــ َأِمســـةُ الِجحوِصـــ 
 

 ْلمــتور النَّجــاِة والعســاك دهــفَ-253
 

ـ   رفُز بمـا تَ   تَ  سِعجـو ويـ ك األَ د ب/14:ق(ْلم( 
 

ــ-254 ــد رمكَ ــح ق ــرتُ وادلْ ــيالع  تُ اللَّ
 

 ــم ــمشَ را عــن ــيزوِب ع ثَ ــيال)3(م   ل
 

ــ-255 ــمكَ ــطَ قَد قَ ــقَّتُع ــاِق)4(ةَ شُ   اآلف

 
 ـــمتَســـمِ ِطماِقرز األ)5(راً مـــن ِدي 

 

ــفَ-256 ــدِ م ــورى بماج ــي ال ــرتُ ف  ا ظَِف
 

ــم َأ  ــول ــ فــي الخَدِج حاســِدِري ــر  )1( غي
 

                                 
 :هذا البيت من بيت الشعر القائل) 1(

ــا ــوٍم تَركْتُه ــي أرض ق ــا نبــت ب  إذا م
 

   ــد ــا ب ــن َأهِله ــا وِم ــي ِمنْه ــرتُ ول  وِس
 

 ]الطويل[
 .6/79 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، : ينظر. وهو من األشعار التي تجري مجرى األمثال

، وهو أول من أظهر علم أصول       األولي محمد بن إدريس بن العباس، صاحب المذهب         هو اإلمام الشافع  ) 2(
 هدية العارفينالبغدادي، :هـ لترجمته ينظر)204(كتاب األم واإلمالء والحجة، توفي : الفقه، من مؤلفاته

 .3/154 ديوان اإلسالمالغزي، . 2/56 تاريخ بغدادالخطيب البغدادي، . 6/9
 :الشافعيوالبيت إشارة إلى قول 

 مــا حـــك ِجلْــدك ِمثْـــُل ظُفـــرك  
 

  ــِرك ــع َأمــ ــتَ جميــ ــولَّ َأنْــ  فَتَــ
 

 ]مجزوء الكامل [
 .141زهدي يكن، ص: ، تحقيقديوان الشافعي: ينظر

. 2/268 مجمع األمثـال  ويضرب في ترك االتكال على الناس، الميداني،        " ما حك ظهري مثل يدي    :"ويروى
 .5/291 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 2/553 تمثال األمثالالشيبي، 

أي ". شَمر ذَيالً وادرع لـيالً    :"مشمرا من ثوب عزمي ذيالً، وهذا الشطر من المثل القائل         ) ف(،  )ط(في  ) 3(
. 1/362 مجمع األمثـال الميداني، . 8/82) درع(، مادة لسان العرب: تأهب لألمر وتجلّد لركوبه، ينظر 

 .4/240 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 3/35 نهاية األربالنويري، 
 .10/184) شقق(، مادة لسان العربالسفر البعيد والطويل، : الشُّقة والشِّقة) 4(
لسـان  . جمع ديمة وهي السحابة والمطر الذي ليس فيه رعـد وال بـرق        ) بكسر الدال وفتح الياء   (الِديم  ) 5(

 .12/219) ديم(، مادة العرب
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257-ــو ــ َأملَ ــدِج ــي الشَّ ــِمر ف ــر الئ   غي
 

 قـــادمِ لِّ خَطْـــٍبكُـــٍد ِلســـاِعم  
 

258-ــإذا ع ــرثَـ ــلُ امتُ قَـ ــي دليـ   لـ
 

ــفَ الطَّ  ــبيلُ ووصــ ــقُ والســ  ريــ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

259-ــنْمــا ي ــذَّعفَ ـ يِل ال  مدَل زلــةُ القَـ
 

 ــب عدــوِع الو ــري ق ــر تب ــ غي  مدِح النَّ
 

ــ-260 ــمكَ ــراِف نَ ــ ٍع للمــه الض  )2(رِء في
 

 ضـــى بهـــذا الـــدهر   قَِهِريـــغَِل 
 

261-ــز ــة الـ ــغنيمـ ــاطريراع غَـ  م مـ
 

 ال يــِهتَب ــغيـ ــن السـ ــائر ابـ  بيِل السـ
 

ــ-262 ــسيلَ ــاني الج ــِمر لج ــن ِم  الِص خَ
 

ــا َأ  ــم سرعــد ــى القَره ال ــ إل اِصص! 
 

  التُــرِب يعلــو مــن عــالى ذليــَلحتَّــ-263
 

ــِه  ــ بعليـ ــو مدعـ ــه مِتـ  )3(دالجـ
 

ــ-264 ــدالمإن الكَــ ــُل كالــ  واِء يقْبــ
 

  ــلَّ و ــا ق ــم ههوــر ــد ي)4( كُثْ ــقْ ق  ُلتُ
 

ــ-265 ــلفِ عال يمنَ ِط الصــر ــاه لفَ  )5( الج
 

ــرفِ     ــاةُ الشـ ــاه زكـ ــا الجـ  فإنَّمـ
 

266-عـــراَألفُي ـــ طيـــبمـــاِر بالثِِّلص 
 

ــارِ وِه  ــام باآلثـــ ــةُ الهمـــ  مـــ
 

267-ــالب ــِرحب ــتَ ع ــاِر أنْ ــمفٌ إن لَ  هر تَ
 

ــفَ  ــدقَـ ــرتَستَ معِم سـ ــاً خبـ  هفيضـ
 

ــل الثَّ-268 ــارك قُـ ــاء تـ ــوِبنـ   العيـ
 

ــِن ِو  ــثْ َأ)6(اددتَجــ ــوِب القُِرمــ  لــ
 

ــفبالثَّ[-269 ــاء تَــ ــآربجنْنــ  ح المــ
 

 تُفــــتَخوِروبــــالب حطاِلــــ الم7(]ب( 
 

 ماء الــــدِلطَــــاب البضــــن ِخإ-270

 
 ِزوــي ــةُ الغاِننَـــ ــاء الِحِةيـــ  نّـــ

 

271-ــه ِلئيِسذلُّ الــر ــلْ في  بطَــ عوِمقَ
 

ــ  ــ قَذاكِل ــرعطْ ــبأس ي ال ــذَرتُ  )1(بنَ ال
 

                                                                                             
 : يليه يوافقان في المعنى بيت الشافعي القائل فيههذا البيت والذي) 1(

ــامتٍ  ــر شَ ــاءني غي ــا س ــم أر فيم  فل
 

 ولَــم َأر فيمــا ســرني غيــر حاِســدِ     
 

 ]الطويل[
 .82زهدي يكن، ص: ، تحقيقديوان الشافعي

 ).الـ(فيه ضر بدون ) ف(، )ط(في ) 2(
لسـان  . نه يصرع على الجدالة وهي األرض     الصرع، وقيل للصريع مجدل أل    : مجندال، والجدل ) م(في  ) 3(

 .11/104) جدل(، مادة العرب
 .وهو كثرةٌ بالتاء) م(في ) 4(
لسان ثقيل الروح، : مجاوزة القدر في الظَّرف والبراعة واالدعاء فوق ذلك تكبراً، ورجل صلْف      : الصلف) 5(

 .197، 9/196) صلف(، مادة العرب
 .تجن وداداً ثمر القلوب) م(في ) 6(
 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 7(
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ــ قَنن ِمــلََأســال تَ-272 بــِل ع ــهج  )2(ٍز وولَ
 

ــر كَ  ــآخ ِبســ الر ــألةِْلج ــي المس  )3( ف
 

ــاء  -273 ــإن م ــالوف ــِهج ــهن ِم   أراقَ
 

ــ  ــ يملَـ ــقَلْـ ــتِهن ِمـ ــ ِإ غُصـ  ةْفاقَـ
 

 "مـــاِماِد ِعشـــرةُ النَّدلـــص الـــِو"-274
 

ــ"  ــن الشَّـ ــرار ممـ ــراِمقُِرحـ  " الِضـ
 

ــفوِ  -275 ــن ص ــذُّ م ــر  رأل ــٍق دائ  حي
 

 ـــفُ فَـــشْـــرِم السماِكالُل الشَّـــِع زر 
 

ــرذو الِحــ-276   عــانيمــاٍن زلِّص فــي كُ
 

ــ  ــانصروالِحـ ــاِن والِحرمـ  )4( توأمـ
 

277-ــي ــي تَحِل ــح ف ــا ال ييِلِص ــم م  كِل
 

 )5(يبكــي عليــه والقضــاء يضــحك    
 

278-ال يمـــدحـــلهالعاقـــَل مثـــُل فَض  
 

 اٍج كســـوِء ِفعِلـــه  هـــهومالَـــ 
 

 بجنُّـــ البدلـــة والتَّ)6(كدِســـكْتُ-279

 
ــغَن مِإ  ــينِّـ ــيس يي الحـ ــ لـ  برطْـ

 

ــ-280 اسمــع ــي ب مق ــاالً ألب ــد)1(ٍركْ  )2( وف
 

ــا خَ  ــدى لن ــأه يــارر ــد)3( النُّض   وانتق
 

                                                                                             
نهايـة  النويري، ".  من شقيت به رعيتهِةالأشقى الو:"هذا البيت من قول عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه   ) 1(

 .3/5 األرب
 .13/561) ولَه( مادة لسان العرب. الحزن والخوف): بفتح الالم(الولَه ) 2(
كثم بن صيفي، ويضرب في النهي عن السؤال أ، قاله )المرء(أو " لرجلالمسألة آخر كسب ا:"يروى المثل ) 3(

 .5/402 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 2/283 مجمع األمثالالميداني، . إال عند االضطرار
مسألة الناس من الفواحش، ما أحلَّ مـن الفـواحش          :"وفي البيتين تأثر بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

 "غيرها
 :الشاعر في هذا المعنىوقال 

   نْتَــهزالنَّــواِل و ــعــَؤاُل موإذا الس 
 

 رجـــح الســـؤاُل وخَـــفَّ كُـــلُّ نَـــواِل 
 

 ]الكامل[
من  192ص) 106(وقد سبق االستشهاد بهذه األبيات، ينظر البيت رقم    . 2/58 المستطرفاألبشيهي،  : ينظر

 .البحثهذا 
) 236(، وقد سبق االستشهاد به ، ينظر البيت رقم          " قائد الحرمان  الحرص:"هذا الشطر يشبه المثل القائل    ) 4(

 .206ص
 " .يدبر ابن آدم والقضاء يضحك: "في البيت اقتباس من الحديث النبوي  )5(
يكْسـد، وسـوق   : خالف النفاق ونقيضه، والفعل : فهي من الكساد    ) بالدال(وأما تكدسك   . تكسبك) م(في  ) 6(

 .3/380) كسد( مادة بلسان العر. بائرة : كاسدة
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ــ-281 م ــد ــخطَ ال َأس ــى اَهللان  رهم أرض
 

  الجاهــا صــان المــاَل)4( أذلَّنومــ 
 

 قــال الرفيــع القَــدر فــوقَ المشــتري-282
 

 "إذا وجـــدتَ الحـــر عبـــداً فاشـــتِر" 
 

ــقٍٍ-283 ــم فاس ــظْ يك ــاردرِه ــورع)5( ب   ال
 

 رفـــع) )6(ِهِلـــجلِر ( بـــاَلذْكالكلـــب ِإ 
 

 يحـــذَر مـــن إصـــابة النَّجاســـةْ"-284
 

ــةْ   ــة فـــي الكُناسـ  )7("ويأكـــل الميتـ
 

ــ-285 ــارٍح ســانٍحمكَ ــر)8( وب 9( مــن الِغي( 
 

ـ اغَِل  ـ ٍل يِفـ  رد القَـــِركْـــن وطيـــر ِمـ
 

286-ــال ي بــر أ الجرةْ حــر ِض الحــر   لِع
 

ــبٍ  "  ــل لكليـ ــلُّ قتيـ ــ)10(كـ  "رةْ ِغـ
 

ـ ما طُ -287 هـ  األَ )11(ر راِضع ـ  ب عـ  د الح ِثد 
 

 ــر ــيمٍمغيـ ــ ِب تـ ــِبرتُـ  )12(ِثد الجـ
 

 ب الشُّـــعور زهـــر الهمـــوِميشَـــ-288
 

ــه غَ  ــاِئتُنِْبتُـــ ــوِم الغُممـــ  مـــ
 

                                                                                             
هـ من أعلم أهل زمانه )328-271(هو أبو بكر األنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار عاش بين ) 1(

باألدب واللغة ومن أكثر الناس حفظاً للشعر واألخبار كان معلماً لبعض أوالد الخلفاء ومنهم الراضـي،         
الزاهر في اللغة وعجائـب     :  مؤلفات عظيمة منها   قيل إنه كان يحفظ ثالثمائة ألف شاهد في القرآن، له         

: لترجمتـه ينظـر  . علوم القرآن، واألمثال، واألضداد، ومؤلفات كثيرة غيرها في الحـديث واألمـالي         
 .6/334 األعالمالزركلي، 

 ).ف(و) ط(كما جاء في نسختي ) قد(لعلَّها و) 2(
 .5/213) نضر(، مادة لعربلسان ا. اسم للذهب والفضة، والخالص من كل شيء: النُضار) 3(
وهذا الشـطر مـن المثـل       . 11/260) ذَيل(، مادة   لسان العرب  .اإلهانة: أذال، واإلذالة ) ف(و) ط(في  ) 4(

 .2/327 مجمع األمثالالميداني، . ، وهو من أمثال المولدين"من أهان ماله أكرم نفسه:"القائل
 .بارع الورع) ف(و) ط(في ) 5(
وهو األصح معنى ألن الكلب يرفع رجالً واحدة عندما   ) م(ه، وما بين القوسين من      لرجلَي) خ(في األصل   ) 6(

 .يبول
 .6/197) كَنَس(مادة ، لسان العرب. ملقى القمام: الكُناسة) 7(
ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك، والبارح ما أتاك من ذلك يسـارك والسـانح                    : السانح) 8(

 .2/405) برح(، مادة 2/490) سنَح(، مادة لسان العرب. البارحأحسن حاالً في التيمن من 
وهـذا  . 5/4) غبر(، مادة   لسان العرب . وهي الداهية العظيمة ال يهتدى لمثلها     ) بالباء(من الغَبر   ) م(في  ) 9(

 .2/80 مجمع األمثال، الميداني، "فر من الموت وفي الموت وقع:"البيت يشبه في معناه المثل القائل
 .42، صسبائك الذهبالبغدادي السويدي، . بطن من بطون حنظلة وهم رهط جرير الشاعر: كليب) 10(

. 1/727) كلب(، مادة  لسان العرب هو كليب بن ربيعة من بني تغلب بن وائل،          " أعز من كليب وائل   :"وقولهم
 .5/13) غرر(، مادة لسان العرب. من الغار وهو الغافل) بكسر الغين المعجمة(والِغرة 

 .ظهر وهو خطأ وأظنه من الناسخ) م(في ) 11(
 .الحدث) م(في ) 12(
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ـ    شـيع  مـا ي   رثَكَْأ-289 ـ  اِس فـي النَّ  بِذ الكَ
 

  فالزمــه تُِصــبِن الظَّــ)1(وء ســمزوالحــ 
 

ــيوُلَأ-290 ــ الخَ ِعـ ــتالطُِمصـ  )2( االخـ
 

 

ــوالع ــدقْـ ــاطُُل والـ ــو المنـ  )3(ين هـ
 

291-س الملَّـــةَاِلقَـــلُـــباختصـــاِر ح  
 

ـ   ــن لَـ يزــه ذَ فاحــر ــاِرن ِم  )4( اإلكث
 

ــاطْ-292 ــ المِوف ــاني ِبعــ اللَِّدي ــوِظفْ  جيز ال
 

  قبــل التحريــز )5(وطبــق المفِْصــل  
 

 امـرٌؤ يرضـى الكفـافْ     وأنعم النـاَِّس    -293
 

ــةَ  ــ)6(مخاف ــافِْفو الخَ ــا ال يخ ــى م   إل
 

294-ــو ــِض ه مدنــ ح ــس ــنِّعمد النَّ  اس ال
 

ــ  ــطَ المخَوســ ــمدراِتقَــ   والقَســ
 

ــرة -295 ــه حسـ ــتَ منـ ــيع الفائـ  يشَـ
 
 

ــرةْ    ــا بزفـــ ــةٌ يتبعهـــ  وأنَّـــ
 

                                 
. 2/208 مجمع األمثالالميداني، . ، وهو من كالم أكثم بن صيفي"الحزم سوء الظن بالناس:"قيل في المثل) 1(

 .3/15 نهاية األربالنويري، 
الختالط التخليط في الكالم واالكثار من العجز وا:والِعي) بالحاء(أو االحتالط " أول الِعي االختالط:"ويروى) 2(

فهو الغضب، ومعناه أن الرجل إذا عجز عن دفع خصمه بحجة قاطعة أظهـر              : النطق، وأما االحتالط  
مجمـع  الميـداني،   : ينظر. الغضب ليجعله سبباً إلى التخلص منه، أو خلط في كالمه وأكثر من النطق            

موسوعة أمثال  إميل يعقوب،   ). بالحاء(ه االحتالط    وفي 1/18 جمهرة األمثال العسكري،  . 1/52 األمثال
 .3/277 العرب

 .جاء متأخراً بعد البيت الذي يليه) ف(و) ط(هذا البيت في ) 3(
موضـع  : ِعرقٌ علق به القلب من الـوتين ، والمنـاط  : والمناط من النِّياط ، ونياط كل شيء معلَّقُةُ والنِّياط          

 .7/418) نَوط( مادة لسان العرب. التعليق
 زيتْ له فاحذر من اإلكثار  ليس المقال حلة اختصار) ف(و) ط(هذا البيت في ) 4(

، وهو من كالم أكثم بن صيفي ويضرب للذي يتكلم بكل ما   "المكثار كحاطب ليل  :"وهو إشارة إلى المثل القائل    
 .2/228 جمهرة األمثالالعسكري، . 2/304 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. يهجس في خاطره

 :وقال الشافعي في هذا المعنى
 ال خَيـــر فـــي حشْـــِو الكـــالِم
 والصـــمتُ َأجمـــُل بـــالفتى  

 

ــه   ــى عيوِنــ ــديتَ إلــ  إذا اهتَــ
 ِمــن منِْطــٍق فــي غيــِر حيِنــه    

 

 ]مجزوء الكامل[
 .175زهدي يكن، ص: ، تحقيقديوان الشافعي: ينظر

 .11/523) فصل( مادة لسان العرب: ينظر. اللسان) بفتح الميم وكسر الصاد(المفِْصل ) 5(
 :وفي البيت تأثر بقول الشافعي. فخافه) م(في ) 6(

 رَأيــــتُ القَنَاعــــةَ رْأس الِغنََــــى
 

 ــك ــا ممتَِســـ ــرتُ ِبَأذْيالهـــ  فَِصـــ
 

 ]المتقارب[
 .162زهدي يكن، ص: ، تحقيقديوان الشافعي: ينظر
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296-ــال حجبثْــ ِمئيِس للــرِلخْــُل الب 
 

 الً ذا محـــِلِزنْـــ م)1(رود ذا يـــنمـــ 
 

ــِهثِْمِل-297 ــةُلــ ــ الح حراســ  اِبجــ
 

ــى الخَــ     ــوع عل ــل موض  )2(راِبكالِقفْ
 

ــ-298 ــمكَ ــن ِم ــِراٍل الزٍمَؤ س  )3( بالقس
 

ــدرِ    ــي الصـ ــةٌ فـ ــعال علَّـ  إن السـ
 

ــ"-299 ـ مكَـ  "ها بقلَّـــةْعفَد ِقلَّـــٍة تَــ
 

ــ  ــٍة قَــ ــ تَدكعلَّــ ــةْتَشْــ  في بعلَّــ
 

ــكَ-300 ــقاِء االسِءربـ ــون)4(تسـ   والجنـ
 

ــِب  ــوِرِضرمـ ــون)5( الباسـ   ذي العيـ
 

ـ زجــ الع)6(جزاوتَــ-301  واني مــع التَّـ
 

ــر   ــا الفقـ ــأ(فأنتجـ ــواِن)7()ابـ   الهـ
 

ـ مكَــ-302  )8(دوِر والخَــواِن جــائِع القُـ
 

ــ  ــْؤ لُنِمـ ــِهِمـ ــِهِمْؤ وشُـ  عاِنب شَـ
 

 ِبلْـــ القَيِنـــ غَ)9(يســـعى لمقـــدم-303
 

ـ ِفســـ   م الكلـــبِ  وحلـــياٍريه نَــ
 

ــا تَ-304 ــ عةُيــِزجم ســاِناللِّ)10( ِةذوب 
 

 قْملْونَــــرِم الِحرمــــاِنقــــةٌ بع 
 

305-ِخـــَل الـــدب إنهع ـــلَرـــايوأس ك 
 

 ســاَؤاِفس فــي لقــاِء الر نَــال تُفَــ 
 

  الحبيـــبِهِلصـــو ِب يجـــدمإن لَـــ-306

 
ــ  ــلَطَاصــ ــب والرقُح العاِشــ  قيــ

 

 " عــاداك وهــو معلــننال تَخْــشَ مــ"-307
 

ـ   ــِق شَـ ــهِ واتَّ ــن إلي ــنر م  )1( تُحس
 

                                 
 .يزور) م(في ) 1(
إميـل  : ينظـر . ويضرب للشيء في غير موضعه وهو من أمثال العامة        " قفٌل على ِخربة  :"قيل في المثل  ) 2(

 .6/22 موسوعة أمثال العربيعقوب، 
 .بالقبر) م(في ) 3(
أي اجتمع فيـه مـاء      : ماء أصفر يقع في البطن، واستسقى بطنه استسقاء       ): بفتح السين وكسرها  (السِقى  ) 4(

 .14/394) سقى(، مادة لسان العرب. أصفر
 .1/56 المعجم الوسيط.  مرض يحدث فيه تمدد وريدي دوالي في الشرج تحت الغشاء المخاطي:الباسور) 5(
 .تزوج) م(في ) 6(
ويـروى  . وهو األصح إلقامة الـوزن  ) ف(و) ط(وما بين القوسين من    . أيام  ) م(وفي  ) خ(في األصل   ) 7(

إميل . 2/374) نتج(، مادة   لسان العرب : ينظر". إن العجز والتواني تزاوجا فأنتجا العقْر أو الفقر       :"المثل
من العجز والتـواني     "2/313 للميداني   مجمع األمثال وورد في   . 3/80 موسوعة أمثال العرب  يعقوب،  

 ".نُتجت الفاقة
) خـون ( مـادة     لسـان العـرب    .ما يؤكل عليه، أي المائدة وهو معرب      ): بفتح الخاء وكسرها  (الخَِوان  ) 8(

13/146. 
 ).بالعين(سعى لمعدم ي) ف(و) ط(في ) 9(
 .عدوة اللسان) م(في ) 10(
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308-ــا د ــا حاســداً وم ــري ى منــده سحي  
 

 دهن ال تَِجــد مــِلــجى تَى متَــحتَّــ 
 

ــ-309 ــمكَ ــٍد وغَ قاِع يــه ــعى)2(ره ل س  
 

 )4(ن شســعاتْ مــبــر ق)3(كمنســياٍت 
 

ــ-310 ــ ممكَ ــاِلِرس ــٍف بم ــال م ــد بِخ  ن ق
 

 )5(ه الكـــأس مـــالَريـــوشـــارٍب وغَ 
 

ــوإنَّ-311 ــاسِ ا اللَّمــ ــام كاألكيــ  ئــ
 

 يــح ــانَ)6(ظُفَـ ــا صـ ــاِسهتْ مـ   لألكيـ
 

312- مِنْأال ي ـ  كْ الم  من صـرِف الـز    نروه ِم
 

 نحـــ الـــذي اســـتعذَب علْقـــم الِمالَِّإ 
 

313-الم ــإن ــبلَّ لغَِق ــو ري ــي ال  )7(نطَ ف
 

ــاُل  ــ ِنوالم عــم ــنلُّ ِإ الِخ ــزان خَ  نم ال
 

 مـــاِل والرِربـــ بـــين التِّقَرال فَـــ-314
 

ــذي نَ)8(الإ  ــ الـ ــجـ ــ ابنا ِمـ  )9(اِلذَِتـ
 

315-10(لـــيس(ِع ي ـــةٌ ونُظَـــفيـــدصح 

 
  فــي ســكِْرِه ال يصــحو  )11(جاهــٍلِب 

 

 )1(طـــالِقره يـــأتي علـــى ِإشَـــفَ-316
 

 ه زــر ــا وخَيـ ــير السـ ــفٌ كِسـ  ِقحـ
 

                                                                                             
مجمـع  الميداني، : سمن كلبك يأكلُك ينظر: ، وهو قريب من قولهم"اتقّ شر من أحسنت إليه :"يروى المثل ) 1(

 .2/73 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، .  1/145 األمثال
الشيبي، . 1/299 مجمع األمثال الميداني،  ". وآكل غير حامد  "، ويروى معه    "رب ساٍع لقاعد  :"يروى المثل ) 2(

 .4/81 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 2/440 تمثال األمثال
، 15/325) نَسـي (، مـادة    لسان العرب . كمنشيات، وأما المنساة أو المنسأة فهي العصا      ) ف(و) ط(في  ) 3(

1/169. 
 .8/180) شسع(، مادة لسان العرب. المكان البعيد: الشاسع) 4(
 :هذا البيت يوافق في معناه البيت القائل) 5(

 قَــد يجمــِع المــاَل غيــر آكِلــهِ    
 

 ـــهمـــن جمع ــاَل غيـــر  ويْأكُـــُل المـ
 

 ]المنسرح[
 .1/32 المستطرفاألبشيهي، . وهو من األشعار التي تجري مجرى األمثال

 .يحفظه) م(في ) 6(
 مجمع األمثال الميداني،: ينظر. هو من أمثال المولدينو" فقر المرء في الوطن غربة:"هذا من المثل القائل) 7(

 .4/444 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 2/67
 .إال إذا نجا) ف(و) ط(في ) 8(
هو النذل أو النذيل وجيء بها على صيغة فُعـال مثـل فريـر         ) بضم النون (والنُذال  . من النذال ) م(في  ) 9(

 .11/656) نذل(، مادة لسان العرب. وفُرار

 .ليست تفيد) م(في ) 10(
 .لجاهل) ف(و) ط(في ) 11(
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 "بيــب وانــي  دشــاهم مءروالبــ"-317
 

 " ــأتي ب ــقْم يـ ــغْوالسـ ــانيتَـ  "ه للعـ
 

 واِءه بــــاَألكســــفْال تُهِلكَــــن نَ-318
 

 ــاء ــ رقْإن الِغنــ ــاِءالز (ةُيــ  )2()نــ
 

ــ-319 ــ نَمكَ ــجٍح ِلاِص ــاِه ــدٍل وقَ  ىو غَ
 

 ـــهِغضبـــيالم غْـــضريِض بوا للـــد 
 

ــ-320 ــمكَ ــيٍس ظَن ِم ــ رئ هــ َأتْر   اُلوقْ
 

 مــكُع ــوســـ ــ دهةٌ ألنَّـــ  اُلجـــ
 

321-ــذَع ــوقَه ِبابـــ ــيم نَِهِلـــ  عـــ
 

  ــِده ج ــه ِبوعـــ ــيمنَعيمـــ  حـــ
 

ـ     ملَ-322 ـ      ن َألْقَ لـي ِم  اِس راحـٍة فـي النَّ
 

ــتَ  ــلفي غَشْ ــ غَ)3(لي ــأسي ــرِد الي 4(ِر ب( 
 

ــاحتَك الخُ نِإ-323 ــتْ سـ ــ طَرقَـ  وبطُـ
 

ــبَأ  ــ ِبرِشـ ــ بٍشيعـ ــبها يدعـ  طيـ
 

 "مــــاِند الزاء عقَــــضــــإن القَ"-324
 

ــلُّحتَ  ــِن والبهـــ ــا بالســـ  اِننَـــ
 

ــ"-325 ــكَـ ــه ِغو ونٍَحاِئم نَـ ــاءحـ  نـ
 

ــ  ــٍكاِحوضــ ــاء بهكُح وِضــ  )5("كــ
 

326-تْدارــ ع ــد لَ ــاِن ال ــذا الزم  رةْاِئى ه
 

ـ    ِت األفْــالك فيــه داِئــرةْ   مــا دامـ
 

ــ-327 ــاٍل ِموكُ ــلُّ ع ــو نــ )6(هنْ ْلاِز فَه 
 

 ــا ع ــكمـ ــتْلَـ ــاِف اَألِهدوِر ِبـ  ْلسـ
 

ــ-328 ــقُ ــْل للَّ ــح يمذي لَ ــاناِظفَ   اللِّس
 

 راً طعانــــااِبكَــــ مْلز يــــمولَــــ 
 

                                                                                             
 .وهو خطأ وأظنه من الناسخ. على األكالف) ف(و) ط(وفي . اإلطالق) م(في ) 1(
وهو األصح  ) ف(و) ط(وهو خطأ وما بين القوسين من       ) بالدال(الزناد  ) م(وفي  ) خ(وردت في األصل    ) 2(

إميل . 2/67 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر. المولدينوهو من أمثال    " الغناء رقية الزنى  :"كما في المثل  
 .4/424 موسوعة أمثال العربيعقوب، 

 .عليل) ف(و) ط(في ) 3(
 ):م(هذا البيت في ) 4(
ـ  أَ ملَ ـ    قَلْ لـي م أَ ن ـ ر ضـ    ه  اِس فـي النَّ

 

 ِسْأ اليـــِدر بـــ غيـــريشـــفي غليـــِل 
 

 
 :قال المتنبي في هذا المعنى) 5(

ــد   ــيس تن ــٍب ل ــرب كئي ــهف  ى جفون
 

ــِر  ــدمِعورب كثيـ ــبِ  الـ ــر كئيـ   غيـ
 

 ]الطويل[
محمـد آل  : ، تحقيـق األمثال السائرة من شعر المتنبي    : ينظر. وهو من األشعار التي تجري مجرى األمثال      

 .43ياسين، ص
 :وفي البيت تأثر بقول الشافعي. فيه) م(في ) 6(

 مــــا طــــار طيــــر وارتفــــع
 

ــع   ــار وقــــ ــا طــــ  إال كمــــ
 

 ]مجزوء الرجز[
 .122زهدي يكن، ص: ، تحقيقن الشافعيديوا
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 "لُـــهكْريـــب َأدر قَى الِقـــلَـــذا غَِإ"-329
 

ــروَأ  ــ الكَ عِقـ ــلْـ ــهب سـ  ريع قتْلُـ
 

330-ــــضــــيرةَ الفُوآمــــٍن ح1(وِلح( 
 

ــكَ  ــاِئنَـــ ــى الســـ  يوِلٍم بملْتقَـــ
 

ــ-331 منــان ــع َأ ك ــى ِعم ــهدنْ س واء 
 

 ــوم ــ إذْ يالبــ ــرع والومســ  اءقَــ
 

ــ-332 مــن ــس مَؤ يم لَ ــ لْسبالع ــه  ِلدكَ
 

 )2(ِلمــــه كالره ومالَــــمــــيهِد 
 

ــالقَ-333 ــد لَألد قَيـ ــبيـ ــيِر ونَصـ  سـ
 

 ــاذا ي ــد لَــ م ــون ِمــ  يوفي ــبنك   ذَه
 

 كــةْرٌل والحاِقــ عونكَل الســيــِق-334
 

ــَأ  ــال مـ ــود للعـ ــةْر والبر ولُـ  )3(كـ
 

ــ-335 ــن لَ ــم ــى َأِبس النَّ ــمالِقخْاس عل  ه
 

 ــي ــِل الجِدبتَسـ ــد ِمـ ــمالِقخْ َأنديـ  هـ
 

 )4( درِدين ِمــفُلســفلة َأم ســكَــ-336
 

 ــم ــملْ ِلدٍركَـــ ــ الهِبرشْـــ  يِنـــ
 

ــِح ِل)5(راًدد صــِجــإن لــم َأ-337  يرِظ ســفْ
 

ــفَ  ــن َأيلَ ــذا م ــس ه ــتَ ــي قَ  ريدى ف
 

338-ــذْر ــفالبـ ــر للسـ ــى التُّـ   فـــي الرقـــاِبينِْبـــتُ ورد الصـــفِْع    راِب علـ
 

339-ــورب  مواِرا يحصــــد بالصــــمــ
 

 الحـــزن هلـــك6(في(بجـــوٍر صـــارم  
 

 

                                 
 .العجول) م(في ) 1(
﴿َأفَمن َأسس بنْيانَه علَى تَقْوى ِمن اللِّه وِرضواٍن خَير َأم مـن َأسـس   :في البيت اقتباس من قوله تعالى ) 2(

و نَّمهِبِه ِفي نَاِر ج اراٍر فَانْهٍف هرشَفَا ج لَىع انَهنْيب﴾الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهالَ ي 9/109 التوبة اللّه. 
 ):ف(و) ط(هذا البيت في ) 3(

 قيـــل الســـكوت عـــاقر والحركـــة
 

ــة   ــال والبركـــ ــود للعـــ  أم ولـــ
 

وهو من أمثال المولدين، يضرب في الحث على العمل وما فيه من خير " الحركة بركة:":وهو من المثل القائل
 .3/556 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/230 األمثالمجمع الميداني، . وبركة

)4 (ِديرمادة   لسان العرب . ما يركد أسفل كل مائع كاألشربة واألدهان      : الد ،)وهذا البيت من   . 3/166) درد
 .1/89 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. وهو من أمثال المولدين" أوُل الدِن دردي:"المثل القائل

. يضرب في الحث على كتمان السر     " صدرك أوسع لسرك  :"وهذا الشعر من المثل القائل    .  صبراً )م(في  ) 5(
: ينظـر . أنـا لحـده   : كيف كتمانك للسر؟ قال   : من طلب لسره موضعاً فقد أفشاه، وقيل ألعرابي       : يقال

 .1/396 مجمع األمثالالميداني، 
 .الحرث) ف(و) ط(في ) 6(
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النـوم مـوت   (ة يكون بعـد  آخر هذه الصفح ) )1(ال تكره الصلح  :(من أول هذا البيت وإلى    
، وقع السهو في قلب الورقة مما عذر لي حماك اهللا وإن تَشتَتَ الفكـر ُألِزمـتَ                 )2()عمره قليل 

 .السهو
ــ"-340 ــ ِللٌّكُـ ــز ِرِديصـ ــاوْل يِهِقـ  "حـ

 

 )أ/15: ق(ْلاِئــــب الحفُِلــــتَخْوإنَّمـــا تَ  
 

ــد نَ-341 ــمــا عنْ ــفْ ــِل الخَ قَنٍس ِم ــلي ِري 
 

ــخَ  ــي ــِر النر ِم ــ ِعكثي ــِردنْ 3( الغَي( 
 

342-ــالح ــ ِريفـ ــا ِثالهجـ ــاِننْ همـ  تـ
 

ــاِنن ِمـــهوى لَـــقْـــَأ    أرجـــٍل ثمـ
 

 )4(واِدعــتــاً علــى األَ ي مهلُــِمحتَ-343
 

 )5( كَثـــرةُ العـــوادِ فيـــدومـــا تُ 
 

344-ع قَـــريـ ي  ريمد كَـــنـــاً ماِجــ
 

ــِه  ــكْ وعِببذْلـــ ــيمهســـ   اللَّئـــ
 

ـ فْعن نَ -345 ـ  ِهِس الهـي      م ـووه يـرض ن 
 

ــ  ــ ماكذَفَــ ــخِْط اِهللاقْــ  رون ِبســ
 

ــ"-346 ــح اَألإن المـ ــزاح ملْقَـ  "غاِنضـ
 

ــ  ــةَ اِإلهفٌ موكاِشــ ــاِننْابــ  )6(ســ
 

ــيِن الكَ-347 ــي ع ــغُر ف صــُلي ــِر الجاه  بي
 

ــر الطِّ  ــويكْبـ ــبفْـ ــُلُل األديـ   العاقـ
 

ــادةُِإ"-348 ــ اَألع ــذاِرع ــذُّكيرذْ ِت  "نوب ال
 

 )7(لــوب القُذيبعــ تَاِبتَــ الِعةُرثْــوكَ 
 

                                 
 .199 المالحظة الواردة صانظر.  فالكلمة هي النصح وليس الصلحوقع الناسخ في الخطأ مرة أخرى) 1(
 .198،  ص161البيت رقم ) 2(
ويضرب مثالً للقناعـة  . وهو من أمثال المولدين" غَثُّك خير من سمين غيرك   :"هذا البيت من المثل القائل    ) 3(

 .2/81 ثالجمهرة األمالعسكري، . 2/55 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. بالقليل من حظك
أي " سبيل ذي األعواد :"جمع عود وهو كل خشبة دقَّت، وأطلق على ما يحمل عليه الميت، فقيل            : األعواد) 4(

 .322، 3/321) عود(، مادة لسان العرب .الموت
ٍد ورجل عائد من قوم عـو     . زاره: يقال عاد العليل يعوده عوداً وعيادةً وعياداً      . زائروا المريض : العواد) 5(

 .3/319) عود(، مادة لسان العرب. وعواد

 :قيل في األشعار التي تجري مجرى األمثال) 6(
  ــه ــزاح فإنَّـ ــاك المـ ــاك إيـ  فإيـ
ــه   ــد بهاِئ عــِه ب جالو ــاء ــذِْهب م وي 

 

ــذْال    ــَل النَّ ــَل والرج ــك الطِّفْ ــري علي جي 
ــاِحبه ذُال   ــز صـ ــد الِعـ ــوِرثُ بعـ  ويـ

 

 ]الطويل[
 .2/262 المستطرفبشيهي، األ: ينظر

 :قيل في العتاب) 7(
ــوده   ــتربت ِب ــن اس ــاب م ــْل عت  أقِل

 

 ليســــت تُنــــال مــــودةٌ بعتــــاِب 
 

 ]الكامل[
 .6/53 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . وهو من األشعار التي تجري مجرى األمثال
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ــ-349 ةُ الســب صــوِء كَأوع ضــب  غاِث الحطَ
 

 ــيِرحــقُ بع بعِضــهم إذا التهــب ض 
 

ــفِْح-350 ــي يــ ظُ ــاالً ف ــكيدك م كا سر 
 

ــ  ــى ِم ــاِس الِتنَأول ــم ــا لَ ــاسي م   لك
 

ــى الصــ  -351 ــِد إل ــهِ ديِقأب ــا تُخْفي   م
 

ــ  ــنِم ــلِّ َأ كُ ــم ــٍر لَ ــِهك شُ  ورى في
 

 ىنَــ جبيــب داءهن كــذَّب الطَّمــ-352
 

ـ   ــى فُــ ــتَ ِهاِدَؤعلـ  ااريح العنـــبـ
 

ــع الرنِإ[-353 ــيِعفيـ ــيتَّ ي بالوضـ  قـ
 

  كمـا ي صـونح ــنـ  الِحص  )1(]ِقدنْــ الخَرفْ
 

354-ــب ــال م الموطال ــح ــى باَألرغْ ىس 
 

 )ثَعــي ــةٌ تَثَـ ــ ِج)2()مِرقْـ ــالَمداً َألْـ  سـ
 

 بجــاِر التَّةَرثْــ كَكيــلَِســك عمَأ-355
 

ــنَِّإفَ  ــا الِمـــ ــورآةُ للعهـــ  باِقـــ
 

356-ــوم ــِزنْـ ــرُل المـ ــاس ِلهِء لَـ  بـ
 

ــ  ــازه اِإلرِطــ ــاسرامكْــ   واإلينــ
 

357-الع ــإن ــى اَألم غَصدا( ر3()ر(قهــي   ض
 

 ةْقَـــلَغْ مٍمْؤ لُـــِلفْـــِقا ِبهـــواببَأ 
 

ـ يـادي فـي    األَ ُلضفَ-358 ـ  النَّ  )4(روضدى قُ
 

 ورــد ــي شَـــ هـ ــِهِعرا فـ  روض فُـ
 

359-ــوِدبــالجج ــ)5(ازالم فاضــُلد ــرح ح 
 

 ــي الر ــاِضوفـ ــ تَيـ ــُلصـ  دح البالبـ
 

 " يــدااقَء إذا ضــر المــِملُــال تَ"-360
 

 ــي ب ــخْف ــإن الِغ" ِهِل ــى َأنَ ــدىخُ  "و الن
 

361-ــوالب ــخْ ــذَردُل قَ عــه الكَــ  ي  يس في
 

ــ فــي برذْوالعــ  ــ َأوِنُؤ الشُّــِضع  )6(سيكْ
 

                                 
 .233ينظر ص) 543(بعد البيت ) م(وفي ) خ(هذا البيت جاء متأخراً في األصل ) 1(

 :بعد هذا البيت، البيت) ف(و) ط(وجاء في 
 ــدر ــِد اقْتَـ ــذي قَـ ــو إالّ للـ  ال عفْـ

 

 ـــاٍن زكـــاةٌ للظَّفَـــرج ـــنع فْـــووالع 
 

 .237، ص609حيث جاء في نهاية األرجوزة بعد البيت رقم ) م(وفي ) خ(وهو متأخر في األصل 
ما بين القوسين تصحيح من المحقق ليستوي       و) يقد) (م(عشية يقرم، وفي    ) ط(وفي  ) خ(جاء في األصل    ) 2(

 ويضرب المثل للرجل يجتهد أن      ،ويقرم بمعنى يقرض  "عثيثةٌ تقرم جلداً أملسا   :"يل في المثل  قالمعنى فقد   
) قـرم (، مـادة    لسـان العـرب   . 2/29 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر. يؤثر في الشيء فال يقدر عليه     

 .2/54 جمهرة األمثالالعسكري، . 12/475
 ):م(وورد البيت في ) ف(و ) ط(وما بين القوسين من ) دام) (خ(األصل في ) 3(

ــيقة   ــغر دار ضـ ــى األصـ  إن العمـ
 

ــا لأبوا  ــهــ  ل لــــؤم مغلقــــةتفعــ
 

 
 .1/89 مجمع األمثالالميداني، . ، وهو من أمثال المولدين"إن األيادي قروض:"قيل في المثل) 4(

 ).بالحاء(حاز ) ف(و) ط(في ) 5(

، وذلك ألن البخل منْع ما ليس بمفترٍض بذله،         "البخيل أعذر من الظالم   :"بيت قريب من المثل القائل    هذا ال ) 6(
 .3/314 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، : ينظر. والظلم منْع ما افترض فعله
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ــِب-362 ــِةدِش ــ الفَِصر الِح ــتَ ــزر ينى لَ  اقَ
 

ــ"  ــم ــلُّ م ــنا كُ ــاً اســتَ ب)1(ام شَ  "ىقَريق
 

363-مــد ــال يعـ ــح ال ينريم َأ الكَـ  داسـ
 

ــ  ــاُل موالمـ ــلَوب عذُكْـ ــ َأِهيـ  دابـ
 

ـ فِْمـن بعـِد تَ  -364 ـ غْ مـا ي كريِط  مدالنَّــي ِن
 

ــ  م إنــن ــذِّتَ اس ــئابرعى ال ــد ظَ قَ  )2(ملَ
 

ــ-365 مــن ــد بم لَ ــينْ يِش ــه لَ ــدِممان هي  
 

  يكْـــرِمم لَـــومـــههـــان قَ َأنومـــ 
 

ــتَعال تَ-366 ــي خَِم ــك الرود ف ــةِْف 3(ئي( 
 

ــوال تَ  ــ نَعضــ ــيئةْكدقْــ  )4( للنســ
 

ــكاءقْ مــــوال تُــــِر-367  راِب للســ
 

 اِبحِك الظلَِّـــــةَ للســـــرتْـــــوتَ 
 

ــةُ-368 ــِب اَأل)5(منْطَع ــ ِع)6(ري ــرمنْ  دي الغُ
 

 ــو ــدصـ ــر ِبمك الشَّـ ــزمشَـ  )7(ر حـ
 

369-ــا ي ــنْم ــ اِإلعفَ سمــ م ــاِدس  ممى ع
 

ــ  ــوجـ ــاتم اد طَـ ــراب حـ  )8(ي وغُـ
 

                                 
ر إليهما  نظر إليه أين يقصد وأين يمطر، وقيل هو النظ        : شام البرق والسحاب شيماً   : يقال) شيم(شام من   ) 1(

 .12/330) شيم(، مادة لسان العرب. من بعيد
. 2/302 مجمع األمثالالميداني، . ويضرب لمن يولي غير األمين" من استرعى الذئب ظلم:"قيل في المثل) 2(

 .2/265 جمهرة األمثالالعسكري، . 2/561 تمثال األمثالالشيبي، 
. ن ويتعرض له يريه كهانة وطباً وأظنه المعنى المقصود        الجنّي يراه اإلنسا  ): بفتح الراء وكسرها  :(الرِئي) 3(

وكلمة رؤيا ال يستوي    ) رؤيا(ما يراه اإلنسان في منامه لكتب الهمزة على واو          : إذ لو أراد بقوله الرئية    
 .14/297) رأي( مادة لسان العرب: ينظر.معها وزن البيت

، مـادة  لسان العرب. هو الدين أو البيع المؤخر: ةهو الشراب الذي يزيل العقل، والنسيئ     : بالفتح: النَسيء) 4(
 . وأرجح المعنى الثاني في البيت170، 1/167) نسأ(

وهـم المتعمقـون   " هلك المتنطعـون  :"التعمق فيه، وفي الحديث   : والتَّنَطُع في الكالم  . من التَّنَطُع : منطعة) 5(
 .المغالون في الكالم الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبراً

 .8/357) نطع(، مادة لسان العرب. تكلفهما: طع في القول والفعلوالتن
 .1/209) أرب(، مادة لسان العرب .صاحب الدهاء والبصر:األريب) 6(
 :هذا الشطر من بيت المتنبي القائل) 7(

 ومــا ذاك بخــالً بــالنفوس علــى القنــا
 

 ولكــن صـــدم الشــر بالشـــر حـــزم   
 

 ]الطويل[
محمد آل : ، تحقيقاألمثال السائرة من شعر المتنبي. 2/61 ديوان أبي الطيبالعرف الطيب في شرح : ينظر

 ).أحزم(وفيه . 41ياسين، ص
كانت منازلهم باليمن فخرجوا على أثر خروج األزد ونزلوا . قبيلة من كهالن، والنسبة إليهم طائي     : طيء) 8(

البغـدادي السـويدي،   . طون كثيـرة سميراً وقيل في جوار بني أسد، ثم تفرقوا في أول اإلسالم ومنهم ب 
 .34، صسبائك الذهب
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ــ-370 ــلُّ ام ــِركُ ــن لَ ــهدٍئ ره  )1(ى مقاِل
 

ـ     حاِلــهســانِلا يخفــي يظِْهــر مـ
 

ــي النَّ  "-371 ــانوتُ ف ــتَِح الح ــاِرإن يفْ  ه
 

ــار ِمـــ   ــين عطَّـ ــاِرنيبـ  )2(" البيطـ
 

 ىتَـــ َأٍقز علـــى ِرةَ اِهللانَـــعيـــا لَ-372
 

ــ  ــ غَنِم قَيــ ِر دــاِب س ــاحةَ الفَ الب  ىتَ
 

ــفاطْ-373 ــِر ِببلُ ــِبج وتٍَقفْ ــ النَّنَّ صب 
 

 )3("بلَــاَل حــر مــا طٍَم نَــولُّ يــمــا كُــ" 
 

ـ -374 ـ ٍر جاِنعـــلَّ ودع كُـ  اً للســـهِلحـ
 

ــ"  ــقْد يقَ ــلِ  طَ ــديد الفَتْ ــَل ش  "ِع الحب
 

 ر حصــْلمــِر إذا اَألمــلو عــِن اَألســتَ-375
 

ــ"  والمرــء ــ ِإواقٌ تَ ــى م ــا ال يل  )4("ْلنَ
 

 ِباِقـــوِة فـــي العركْـــ الِفةُرثْـــوكَ-376
 

ــتَ  ــحـ ــين المـ ــِبطَِء والمروُل بـ  الـ
 

ــ-377 ــسِبالْ ــن ِم الص ــخَ ِلِرب ــٍبطْ الم ه 
 

ــ  ــْأن رِإفَـ ــالمةْس المـ  اِل فـــي السـ
 

ــواللَّ-378 ــاشُ داٍج والِكُليـ ــ تَبـ  حِطتَنْـ
 

 ِســـه فقَـــد رِبـــحْأرا ِبنَجـــن ومـــ 
 

ـ ٍة فـي الحـال ح     رثْ كَ مكَ-379  )5()قُـالَّ  (تْالَ
 

ـ عن تَِإ  ـ )6( الرمـــاتِدِقـ  بال حـــتْاد عـ
 

380-ع ــر ــوقَب ــِبي الم ءِِرــي اح ــمِت ف  ِهاِل
 

ــ  ــ العرةُتْوسـ ــوِبيـ ــم كَن ِمـ  ِهاِلـ
 

                                                                                             
العسـكري،  : ينظـر ". أجود من حاتم  :"وإلى هذه القبيلة ينسب حاتم الطائي الذي يضرب المثل بكرمه فيقال          

، 2/111،  موسوعة أمثال العرب  إميل يعقوب،   . 1/126 تمثال األمثال الشيبي،  . 1/236 جمهرة األمثال 
 ".أسخى من حاتم طيء"و" أجود من طيء" وفيها 343، 113

 .كل امرئ رهن لذي مقالة) م(في ) 1(
 .4/70) بطر(، مادة لسان العرب. معالج الدواب أو الخياط: البيطار) 2(
 :هذا الشطر من بيت المتنبي القائل في صدره) 3(

ــه  ــرء يدرك ــى الم ــا يتمن ــل م ــا ك  م
 

ــفن   ــتهي الس ــا ال تش ــاح بم ــري الري  تج
 

 ]البسيط[
 .197ص) 153(البيت ينظر. وقد سبق االستشهاد به. لتي تجري مجرى المثلوهو من األشعار ا

 ".والمرء تواق إلى ما لم ينل) "ف(و) ط(في ) 4(
". أحب شيء إلـى اإلنسـان مـا منعـا    :"وهذا المثل يعني أن المرء حريص على ما يمنع منه، وهو كقولهم     

 .10/33) توق(، مادة لسان العرب. 2/284 مجمع األمثالالميداني، 
 .2/56 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، ". ابن آدم حريص على ما منع منه/"وبرواية أخرى

بضـم القـاف    ) (قُـالّ (فـ. وهو األصح ) ف(و) ط(وما بين القوسين من     . فال) م(وفي  ) خ(في األصل   ) 5(
، مادة  لسان العرب . هو قليل وقُالل وقَالل   قَلَّ يِقلُّ ِقلَّةً وقُال، ف    : يقال. هو القُّلُّ خالف الكُثْر   ) وتشديد الالم 

 .11/563) قلل(
وهي قطعة من الحبل بالية، والجمع رمم ورمام،        : الزمات، وأما الرمات فهي من الرمة والرمة      ) م(في  ) 6(

 .12/252) رمم(، مادة لسان العرب. ما بقي منه بعد تقطعه وجمعها رم: والرمة من الحبل
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ــال ِطـــ -381 ــرد العـ ــاء الثَّهازربـ  نـ
 

 يــر ــاء تَـ ــه الِغنـ ــذَّ لَـ ــن لَـ  اح مـ
 

  صـعب الخُلُــقْ )1(كالشَّـمِع كلَّمـا بــدا  -382
 

ــفَ"  ــس ييلَ ــيِهِفشْ ــرِبو ِس ــقْى ض  " العن
 

383-"  والتَّع ــد ــريِم النَّقْ ــد الك عــُلو  "جي
 

ــلُ "  ــُل والتَّعليـ ــيِم المطْـ ــد اللَّئـ  "نَقْـ
 

ــ "-384 ــرى معمـ ــود أن يـ ــلٌّ يـ  "راكُـ
 

ــمتَي يْأ راكوذَ  ــورى)2(اهنَّـــ   الـــ
 

ــب واألَ [-385 ــى الخَطْـ ــإذا تالقـ  دارقْـ
 

 ــي ــقُ والتَّح الغَِلطَصــ ــارريــ  )3(]يــ
 

 )4(بـاللَّطيِف ِعنْـد خَـوِف الخَلْـقِ       ِثقْ  -386
 

ــ  ــنِمـ ــوقِّي ري تَقّو التَّـ ــك التَّـ  كُـ
 

 ِة الزمــاِن وطْــَأنكي ِمــتَشْــال تَ-387
 

 حمِن إلــــى الــــر  إالّ)5(ٍدحــــَأل 
 

388-ٍل زاِحـــثَـــفـــي مِعمد ٍد أوـــوِبع  
 

ــي   ــو دع ــاء لَ ــاً ذا ده  )6(واصــحب لبيب
 

389-"و ــد ــدلَق ــ الِبهتْ د ويــالس  )7("بباِس
 

 ــنَّكَوح ــارب هتْــ ــن والتَّجــ   الســ
 

ــرتَ ِبِإ-390 ــثِْمن ظَِفــ ــافَّا كَِهِلــ  كــ
 

 دلـــه الـــو قالكـــا)8(فـــامحض وإن  
 

                                 
 . كلما رد صعب الخُلُق)ف(و) ط(في ) 1(
 ).بالتاء(تتمناه ) م(في ) 2(
 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 3(
 :وهذا الشطر يوافق بيت الشعر القائل في صدره. الحق) ف(و) ط(في ) 4(

ــه  ــر كل ــي األم ــرحمن ف ــى ال ــل عل  توك
 

  ــب ــن الطل ــاً ع ــز يوم ــي العج ــرغبن ف  وال ت
 

 .1/64 المستطرفاألبشيهي، : ينظر. ألمثالوهو من األشعار التي تجري مجرى ا
 :وهذا البيت يوافق في معناه بيت المتنبي القائل. من أحد) م(في ) 5(

ــِمتَه   ــق فتُشْـ ــى خَلْـ ــك إلـ  وال تشـ
 

ــرخَمِ     ــان وال ــى الِعقب ــريح إل ــكوى الج  ش
 

 ]البسيط[
 .73محمد آل ياسين، ص: ، تحقيقاألمثال السائرة من شعر المتنبي: ينظر

 ):م(البيت في هذا ) 6(
 فـــي مثـــِل زاحـــم يعـــود أروع   

 

 واصـــحب لبيبـــاً ذا دهـــاء لـــوذعي    
 

لسـان  . نه يلذع من ذكائهأ خطأ واظنه من الناسخ، وأما اللوذعي فهو الحديد الفؤاد واللسان الظريف ك       األولوالشطر  
 . 8/317) لذع(، مادة العرب

 ).بحرف العطف الفاء(فاصحب ) ف(و) ط(وفي 
والمعنى استعن على أمرك برجل حنكته السن فأصبح ذا   . المسن من اإلبل  : ، والعود " ِبعوٍد أو دع   زاحم:"قيل في المثل  

نهايـة  النويري،  . 3/321) عود(، مادة   لسان العرب . 1/320 مجمع األمثال الميداني،  . تجربة أو دع االستعانة   
 .4/143 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 3/33 األرب

 .1/460) سبسب(، مادة لسان العرب. فارالق: السباسب) 7(
الخالص، وهو كل شيء خلـص حتـى ال   : وامحض من المحض، والمحض من كل شيء    . الحب) ف(و) ط(في  ) 8(

 .7/227) محض( مادة لسان العرب. تشوبه شائبة



 221 

391-مــح ــاةِ بــ ــاِن للحيــ  ةُ الجبــ
 

ــب الغَ  ــِق للنَّوطَلَـــ ــاِةريـــ  جـــ
 

392-ــي م ــوف ــرِء ِمــ ِعِق الب ــقيِمن الس  
 

ــ  ــدمٍ والمـ ــد معـ ــيِم)1(اِل ِعنْـ   لئـ
 

  ادعــــاءهدنْــــ ِعإن الجهــــوَل-393
 

ــكَ  ــم َأٍعاِئجـ ــاء سـ ــه جشـ  )2(ى لـ
 

394-كَم ــيس ــراً ولــ ــالكبيِربــ   بــ
 

ــرِ   ــال بعيــ ــاٍد بــ ــه حــ  )3(كأنَّــ
 

395-ــد عــ)4(ج ــلِ يال  فَ ــرِط البخْ ــدى ِلفَ  نْ
 

  الِفطَحـــِلِنمـــى فـــي زتَـــ َأوولَـــ 
 

396-"و ــم ــكـ ــ َألٍدلَـ ــ ي)5(ِهِلصـ  قْاِرفَـ
 

ــفَ  ــاِبســ ــاِحقٌ والِحــ  )6("قْقٌ ومــ
 

ــذُّ -397 ــِبرن لل ال تَصــلِّ واج ىعــر  ِل الِق
 

ــٍب نــازٍل تحــتَ الســرى   )7(لضــيِف خَطْ
 

ــفاِئ-398 ــاطُ نسـ ــا نشـ ــر لهـ   البـ
 

ــبحتْ ِمِإ  ــن ســ ــياطُذَجــ  افُها الســ
 

ــ"-399 ــمكَ ــن ِم ع دــه ــٍو ِخلْتَ ديقا ص" 
 

ــحلَِب  ــن قٍَة ِإظَــ ــقُع الحطَــ  )8(اوقَــ
 

 لَحــظُ اليتــيم البــائِس الوِصــيا   [-400
 

 ــد ــومــ ــادنٍَف عاِئــ  )9(]ه الخَفيــ
 

ــانْ -401 ــرور ب ــأتي الس ــ مراٍدِفي 10(اله( 
 

ــ  ــ َأن ِإنزوالحـ ــاكتَـ ــالْأ يـ  تي جمـ
 

                                 
 .مقعد) م(في ) 1(
ويضرب " تجشأ لقمان من غير شبع":وهو خطأ وأظنه من الناسخ، فقد جاء في المثل) بالحاء(حشاء ) ف(و) ط(في ) 2(

فهو تنفس المعدة عند االمتالء وهو ) بالجيم(فالجشاء . 3/22 نهاية األربالنويري، : ينظر. لمن يدعي ما ليس له
 .1/48) جشأ(، مادة لسان العرب. على وزن فُعال كعطاس ودوار وبوال

: ، وفي المثلاسوق اإلبل والغناء له: جرها ساقها، والحدوز) : هابكسر الحاء وضم(حدا اإلبل، يحدو حدواً وحِداء  )3(
 .7/418) نَوطَ(، ومادة14/168) حدو( مادةلسان العرب، "كالحادي وليس له بعير"

لئيم : أو رجٌل جعد القفا   . فالن جعد اليدين أو األنامل    : البخيل من الرجال، يقال   ) بفتح الجيم وتسكين العين   (الجعد  ) 4(
 .3/122) جعد(، مادة سان العربل. الحسب

. وهو زمن لم يخلق الناس ويضرب في الشيء قـدم عهـده           " كان ذلك زمن الِفطَحل   :"والشطر الثاني من المثل القائل    
 .2/147 مجمع األمثالالميداني، 

 .وهي خطأ إذ ال يستوي وزن البيت بها) بالجيم(َألجله ) م(في ) 5(
 .10/338) محق(، مادة لسان العرب. ذاهب: وذهاب البركة، وشيء ماحقمن المحق وهو النقصان : ماحق) 6(

 .14/381) سري(، مادة لسان العرب. سير الليل: السرى) 7(

 :هكذا) ف(و) ط(هذا البيت ورد في ) 8(
ــديقاً  ــه صـ ــدول خلتـ ــن عـ  كـــم مـ

 

 بلحظــــــة إذْ قطــــــع الحقوقــــــا 
 

 
 ).م(ومن ) خ( البيت سقط من األصل هذا )9(
 .ولعلَّها األصح. مالمه) م(في ) 10(
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402-يــب ــرع)1(ُئِطـ ــالي يقْـ   راٍق لألعـ
 

 ســــرعبــــوطَ ياله إذا رام ــــوهو 
 

403-تْيـ  ع م بيجـاوِ  ن األَ )2(ز ـلْ   عحلـى الم 
 

ــ  ــا تَ ــر النَّرأم ــلْ ى الخَص ــَل والكَفْ  حي
 

ــاجِ  -404 ــةُ اللَّجـ ــتْ مطيـ  )3(إن جمحـ
 

ـ لَفَ  ـ سـ   نــاجي نــامِ  شَــر األَ نتَ ِمـ
 

405-ــد ــ برهوال حــه جوم رالع ــج  باِئ
 

  فيــه تُــؤمن المصــائب   )4(بــالموِت 
 

ــ-406 ــسيولَ ي ِرداِري وــ كَد ــفَي ص در 
 

 ــو ــن القَــ  سيلَ ــذَر م ــي ح  )5(رد يغن
 

ــ-407 س بــر ــنكوٍت ِم ــح كَ  )6(الٍم أفص
 

 )7(اٍل أوضـــحقَـــ منورب حـــاٍل ِمـــ 
 

 اقُ الصــبافَّــبــاح بنَشْــِر الــروض خَ-408
 

ـ     والربـــى)8(اتُبـــر الغيـــِث النَّكَّوسـ
 

ــَأ-409 ــم ــي را تَ ــورى ف ــروه اَألِض  ااقَ
 

 ــر ــاِنلِّال بطْـ ــ يسـ ــاركُشْـ   الخالّقـ
 

410-ــِتو ــدفاترلْــ ــِد كالــ  ك للتَّوحيــ
 

ــُؤرقْتَ  ــا الطُّهـ ــي الموريـ ــ فـ  راِبنَـ
 

411-ي ـــوقـــدـــضالم المـــاُل رب اِلر 
 

 "ــالك ــي إن هــ ــدِف الآللــ  " الصــ
 

                                 
 .وهو خطأ) بالتاء(تبطئ ) ف(و) ط(في ) 1(
 ).بالراء(يجاور ) ف(و) ط(في ) 2(

إذا استلج أحدكم بيمينه فإنه آثم له عند        :"وفي الحديث . المتمادي في األمر يأبى أن ينصرف عنه      : اللَّجاج) 3(
.  على يمينه وال يحنث فذاك آثـم ، ومعناه أن يحلف على شيء ويرى أن غيره خير منه فيقيم           "اهللا كفارة 

 .2/353) لجج(، مادة لسان العرب
قاله النبي صلى اهللا عليه وسلم ومعناه أن المـؤمن          " الموت ريحانة المؤمن  :"وفي المثل . فالموت) م(في  ) 4(

 موسـوعة أمثـال العـرب     إميل يعقوب،   : ينظر. يستروح إلى الموت تَفَوثاً من كروب الدنيا وهمومها       
5/498. 

. 2/237 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر". ال يغني حذر من قدر    "أو  " ال ينفع حذر من قَدر    :"ويروى المثل ) 5(
 .5/128 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، 

 :وقال الشاعر
ـــيفـــرة كُـــلُّ حـــٍي مـــن المني 

 

 ــي ِمـــ وال ي ــننجـ ــذاردِر القَـ   الحـ
 

 ]وافرال[
 .1/33 المستطرفاألبشيهي، : ينظر

 مجمع األمثالالميداني، . وهو من أمثال المولدين". رب سكوت أبلغ من كالم:"هذا الشطر من المثل القائل) 6(
 .4/82 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، .1/318

لسان الحال َأبـين مـن لسـان        :"وهو كقولهم " رب حال أفصح من لسان    :"الشطر الثاني من المثل القائل    ) 7(
 .4/77 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/314 مجمع األمثاللميداني، ا: ينظر".المقال

 .ولعله أراد ويشكر الغيثَ النباتُ في الربى، وهو األصح. وتسكر الغيث النبات في الربى) ف(و) ط(في ) 8(
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  ال يقْبــلُ نع اآلداب مــفَــنْمــا تَ-412
 

ــا ِق"  ــم ــيم ــذي الةُ الس ــقَُليِف ال ص1(" ي( 
 

413-ٍل ِباِهـــوجـــجٍبتْـــ كُِعمغْـــ مىر 
 

ــعَأ  ــمى تَمـ ــى ِبشَّـ ــ ظُاٍجرِسـ  ارهـ
 

ــَأ-414 ــاِلوُأسـ ــز حـ ــيِم العِنم الـ  قـ
 

ــ  ــريم احكَــ ــيِماجتَــ ــى لئــ   إلــ
 

 " حــرٍب منتجــع دعــلِّ واٍد بكُّــِل"-415
 

ـ (  لُّكُ"  ـ حاء يِذالِح  "ِقـع  الحـافي الو )2()ذيتَ
 

 راً فَتُعصـــرِضـــشَّـــاً خَ تَـــك هال-416
 

ــرباً ياِبلْ صـــكال تَـــ"   )3("ســـاً فتكسـ
 

417-ْأورــاِلس ــ م الم ِءرــ ع مــح  ر راي
 

ــن اتَّ  ــمـ ــقَـ ــراكذَى اهللا فَـ  )4(ابح الـ
 

ــ-418 ــ يدوقَ ــةْض  ر المــرء بعــض الحرك
 

ــكَ  ــٍر ماِئطَـ ــي شَـــ طَضـ  كةْبرٍب فـ
 

ــا كُــ "-419 ــلُّ وم ــقْ ــح اَألجنٍْت تَ فَسار" 
 

 ٍت تُســـِعد األقـــدارقْـــلُّ وا كُـــمـــ 
 

420-ــي تَحــج م ــن ع الِكــاب ــرام بالس فْر 
 

ـ    ـ  عريِموســرفُ الكَـ  رفْان الشَّـــونْـ
 

ــريَأ-421 ــفَـ ــه كَع التُّـ ــزراب فيـ  نْـ
 

ــ  ــطْ ونعـ ــ اَأل)5(ِةَئـ ــزوداِم َأقْـ   يعـ
 

ــ-422 ــفَ (بجاِن ــاِسِل ِب)6()وراًخُ ــاِرب   الع
 

ــذ الجــ    ــد يؤخَ ــِمظُار ِبقَ ــاِرلْ  )7( الج
 

ـ  "-423  " النــدمرويقــرع الِســن إذا جـ
 

ــِل  ــا ِبانُسـ ــه ومـ ــمْرجـ ــد َألـ  ٍم قـ
 

424-"ــنْوم ــرِ  ر الرظَ خْبالم ــد ــاِل بع  "ج
 

ــرِ "  ــد المنْظـ ــاِء بعـ ــر النِّسـ  "ومخْبـ
 

425-ولمـن      ج خْصـبالكـريِم م عـرا  )8(ه  
 

 " الِقـــرىنب ِمـــاِنـــحـــديثَ ج الَنِإ" 
 

                                 
 .يقتل) ف(و) ط(في ) 1(
 .هو خطأ وما بين القوسين تصحيح المحققبالدال و" كل الحداء يحتدي الحافي الوِقع:" كتب المثل في جميع النسخ) 2(

كّل :"ويروى في المثل. 8/347) نجع( مادة لسان العرب. هو المنزل في طلب الكأل والمحضر: ينتجع، والمنتجع) ف(و) ط(وفي 
 .2/137 مجمـع األمثـال   الميداني،  . ويضرب عند الحاجة تحمل على التعلق بما يقدر عليه        ". الِحذاء يحتذي الحافي الوِقع   

والخطأ الوارد في كتابة المثل في جميع  . 4/604 موسوعة أمثال العرب  إميل يعقوب،   . 2/164 جمهرة األمثال االعسكري،  
 .النسخ أرجح أنه خطأ من النساخ

. ، وهو من أمثال المولدين، ويضرب في الحث على التوسط في األمور"ال تكن رطباً فتعصر، وال يابساً فتكسر:"قيل في المثل) 3(
 .5/67 موسوعة أمثال العرب ، إميل يعقوب،2/259 مجمع األمثال يداني،الم

﴿ ومن يتَِّق اللَّه يجعل لَّه مخْرجاً ، ويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتَِسب ومن يتَوكَّْل علَى اللَِّه :في الشطر الثاني تأثر بقول اهللا تعالى    ) 4(
اللَّه ِإن هبسح وراً﴾فَهٍء قَدِلكُلِّ شَي َل اللَّهعج ِرِه قَداِلغُ َأم3-65/2 الطالق . ب. 

 ).بالهاء(عن وطئه ) م(في ) 5(

 .وهو األصح) ف(و) ط(وما بين القوسين من ) فحذر) (خ(في األصل ) 6(
مجمـع  الميداني، . اب المجرموهو مثل إسالمي يضرب في معاقبة البريء إلره" قد يؤخذ الجار بذنب الجار :"قيل في المثل    ) 7(

 من  185ص) 37(وقد سبق االستشهاد به ينظر البيت رقم        . 4/518 موسوعة أمثال العرب  إميل يعقوب،   . 2/109 األمثال
 .البحث

 مادة  لسان العرب . غشيه طالباً معروفه  : وأما عرا، عراه، عرواً واعتراه    ). ولم أجد لها معنى في المعجم     (المتاعرا  ) م(في  ) 8(
 .15/44) راع(
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ــال تَ-426 ــا  ِهركْ ــٍل ذي جف ــح لخ النُّص  
 

 )1("افَ ِشــِءرمــلْلُّ مــر فيــه لِ كُــفَ" 
 

 تَ ثَمـــرةْرِداك ِإن قَـــخَـــعـــِط َأَأ-427
 

ــ  ــن َأِإفَ ــرة ب ــا فجم  )ب/15:ق)(2(ْى قَبولَه
 

ـ ميِن الِجسِم م   س ن مِ مكَ"-428 هـ وُل الهِ ز مم" 
 

ــتَر يال  ــبةَ(ي ِق ض3()ه(ــ م ــج  مرٍد وكَ
 

429-ـ  والج ص ود الم بعـ تَر ـ ى لِ قَ من ـ  و  فْقَ
 

ــ  ــال ِنع الع "ــوالم جــد ــاةُ الس  "فْر مرقَ
 

ــفَْأ-430 ــحلَ م نح ــاه ــ َأغْن ســن  )4(ِه ِخيِم
 

ــمنُه(  ــي َأِر ُأ)5()وسـ ــقَ فـ ــيـ  ِهديِمـ
 

431-ِلـــهلحلـــوِل أج ضقَـــر كـــرمع 
 

 )6("هـــن عمِلـــهان رســـنْنَّمـــا اِإلِإ"و 
 

ـ نَوِإ-432 ـ ا كَينْا الــد مـ  )7(لِّ ســـرحةِْظـ
 

ــةٌ  ــا ِبحر فَمربوطــ ــرتَتُهــ  )8(ةْحــ
 

                                 
أ وهو البيت الذي قصده الناسخ في المالحظة المكتوبة بـرأس هـذه         /15عند هذا البيت انتهت الصفحة      ) 1(

 . من البحث216ص: ينظر. الصفحة
واغرق لكِل أحٍد نَهره، في أول الورقة التي        : بعد هذا البيت  :"وكتب الناسخ في زاوية الصفحة الجانبية العليا      

 .ف لكل أحد من نهرهِرغا: وأخطأ الناسخ في البيت فهو".انتهىهي قبل هذه الصفحة، 
 .199 ص162البيت : ينظر

. ويضرب للذي يختار الهوان على الكرامة". َأعِط أخاك تمرة فإن أبى فجمرة :"هذا البيت من المثل القائل    ) 2(
 أمثـال العـرب   موسوعة  إميل يعقوب،   . 3/16 نهاية األرب النويري،  . 2/22 مجمع األمثال الميداني،  

2/524. 
 .وهو األصح إلقامة الوزن) م(هضبته وما بين القوسين من ) خ(في األصل ) 3(

)4 (مادة لسان العرب. الشيمة والطبيعة والخلق والسجية، واألصل: الِخيم )م12/194) خَي. 
لمعنى ال يتفق مع    وهذا ا . 2/47) سمت( مادة   لسان العرب . ومعناها هيئته ) بالتاء(سمته  ) خ(في األصل   ) 5(

أو " سمنكم هريق فـي أديمكـم  :"وهو األصح كما جاء في المثل) ف(و) ط(البيت، وما بين القوسين من     
الزقّ أو الطعـام  : واألديم. ويضرب للرجل ينفق ماله على نفسه ثم يريد أن يمتن به    " سمنهم في أديمهم  "

 مادة  لسان العرب . 1/337 مجمع األمثال اني،  الميد: ينظر. أن خيركم موقوفٌ عليكم   : المأدوم، والمعنى 
 . 4/191 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 12/9) أدم(

 :وقال الشاعر. 74/38﴿ كُلُّ نَفٍْس ِبما كَسبتْ رِهينَةٌ ﴾ المدثر :في البيت اقتباس من قوله تعالى) 6(
ــتٌ   مي ــد ــرء ال ب ــإن الم ــن ف  وأحس

 

 وإنَّــك مجـــزي بمــا كنـــت ســـاعيا   
 

 ]الطويل[
 .1/33 المستطرفاألبشيهي، 

 .2/480) سرح(، مادة لسان العرب، )السرح(الشجرة ال شوك بها يستظل بظلها الناس وجمعها : السرحة) 7(
يعني أن الرجل يولد له الولد فيفرح       " رب فرحة تعود ترحة   :"بنزحة وهو خطأ، ففي المثل    ) ف(و) ط(في  ) 8(

. 1/305 مجمـع األمثـال  الميداني، . لجناية يجنيها أو ركوب أمر فيه هالكهوربما عاد فرحه إلى ترح    
 .4/86 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، 



 225 

ــِدنَْأ-433 ــزن الفَضـــِلاِمرةُ الِكـــيـ   مـ
 

 "دى مخْضـــلِّ ونَـــ)1(ٍطيِقذاتُ ســـ" 
 

 "ةْليقَــــلــــِه ودِع الخَِثــــقْ باِإل"-434
 

 ليقــــةْ  خَمحهشُــــ وملُــــْؤمهفَ 
 

 ِه علينـــا مـــدراروِدض جـــيوفَـــ-435
 

 " ــدار ــده بمقـ ــيٍء ِعنْـ ــلُّ شـ  )2("وكـ
 

ــا تَ-436 ــتَخْوربمــ ــ المفُِلــ  انيبــ
 

ــلفْ  ــتَخْاً وال تَظَــ ــ المفُِلــ  انيعــ
 

437-ــالم ــ ِن)3(يِزوركـ ــي اَألةُبسـ  ناسـ
 

ــرِو  ــوب مـ ــى الِقوالثَّـ ــاِسي علـ  يـ
 

ـ ن الم ِممن أَ "-438  "روه فـي الـدهِر نـدم      كْ
 

 "مِلاس ســ النَّــنوفَ ِمــن أكثــر الخَــمــ" 
 

ــ-439 مــن ــرح الكَ ج ــروح ــو مج فَه الم 
 

 "وحدمــ مريــ غَحدمــوالنــاس ال تَ" 
 

ــرِجم الغُ-440 ــانُهم متــ ــوِبلســ  يــ
 

ــ  ــ دمكالمهـــ ــوِبر العاِتفَـــ  يـــ
 

ــ-441 ــدب اَألَؤتُـ ــالهرشْـ  راِنجافُ بـ
 

ــ  ــانِ  مولَـ ــطُّ بالحرمـ ــؤدب قَـ   تُـ
 

ــرهِ "-442 ــد خَيـ ــام بعـ ــر األنـ  وَأخْسـ
 

ـ نمــ  ـ اهرخْــع ُأاَ بـ  "يا غَيــِرهِ دنُ ِبـ
 

ــارِ   -443 ــى إقت ــٍن عل يــن د ــُل م  )4(َأثْق
 

 ــقْم ــ اَألوسـ ــفارِ بـ ــي األسـ  داِن فـ
 

ــ-444 ــُل قَ ــثقي ــح م)5(تَّوٍم ِب ــهشُ  وراً مع
 

ــي صــ    ــيس ف ــِتبحول ــه منْفَنِه ِم ع 
 

445-]ــتَاج ــالةْ ِنـ ــواواِت ذا البسـ  ِب الـ
 

 ِصــــوةٌ وديعــــةٌ و6(]كالــــةْي( 
 

                                 
والشطر الثاني من قول . ما سقط منه على األرض  : البرد، وسقيط النَّدى  : الثلج، وسقيط السحاب  : السقيط) 1(

 :الراجز
 وليلـــة يـــا مـــي ذاِت طـــلِّ   

 

  م ــــلِّ ذاِت ســــقيٍط ونــــدىخْض 
 

 ]الرجز[
 .317، 7/316) سقط(، مادة لسان العرب: ينظر

﴿ اللّه يعلَم ما تَحِمُل كُلُّ ُأنثَى وما تَِغيض اَألرحام وما تَزداد وكُلُّ شَيٍء          :في البيت اقتباس من قوله تعالى     ) 2(
 .13/8 الرعد ِعنده ِبِمقْداٍر ﴾

)3 (وزيرى  المنسوب إل : الم)ورواألخيرتـان          ) م وزيروم ويروم ِويروهي مدينة بفارس والنسب إليها م
 لسان العـرب  . من نادٍر معدول النسب، والنسبة بمروزي على غير قياس، والثوب مروي على القياس            

 .15/276) مرا(مادة 
 .لبيت الذي سبقهوأراد الخفاجي في هذا البيت إثبات قاعدة صرفية، فجاء البيت شاهداً ل

 .5/71) قتر( مادة لسان العرب. التضييق على اإلنسان في الرزق: اإلقتار) 4(
 .وهو خطأ وأظنه من الناسخ. ليت) م(في ) 5(
 يفسرها ما جاء في الشطر األولوالواوات الواردة في الشطر   ). م(ومن  ) خ(هذا البيت سقط من األصل      ) 6(

 .ذه الثالثة يا ذا البسالة على تقدير حرف النداء المحذوفتجنب ه: األولومعنى الشطر . الثاني
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ـ )1(لحيتُـــه ِمذبـــةُ  "-446  "يطاِن الشَّــ
 

ــيانِ    ــِد العصـ ــن موائـ ــذُب عـ  تَـ
 

ــانِ   -447 ــةُ األوط ــن محب ــم تَكُ ــو ل  ل
 

  ــرــمــا عمالبلــدانِ  الس ِمــن وء 
 

ــلِ [-448 ــب األصـ ــل طيـ ــا دليـ  وإنمـ
 

 ينُـــــِنحـــــ ِلهٍنكَســـــَأ و2(]ِله( 
 

ــ-449 ــِدرامإن الِك ـ  كالعبي ــي السـ  رفَ ف
 

ــعاً  ــطْ لُ)3(تواض ــاداتُفَ ــراً وس ضالح  
 

ــ-450 ــفَفــي س ع ــر ظْهٍر يــي م ننــر   ُأِث
 

 ــه ــز ِمفإنَّـ ــان َأيـ ــرخْـ  )4(الِق البشـ
 

  فيــهتَنْــمــاٍن َأ زِديــر علــى كَِباصــ-451
 

ــفَ  ــادي دن يمـ ــعـ ــه يعهرهـ  )5(اديـ
 

ــ-452 ــ يملَ ـ قَب ــي العـ ــةِْحيرم َأالَ ف  ي
 

 زــان ــ فَمـــ ــةْ وجرٍةتْـــ  اهليـــ
 

 اريـــخْاِت اَألهـــمَأعقَــم بغْضـــاً أُ -453
 

ــهِ   ــدتْ فيـ ــ بووِئـ ــارنَـ  اتُِ األفكـ
 

ــ-454 ــُل ِم عي إنــ قَن كاِلبرــد ــو قَ   العلُ
 

ـ    اكَــوِب مهركُــ الرلِِبــ قَنتُِعــد ِمـ
 

455-ــتُم ــاِري مِس ــديرص ــرِف التق عاً ِلص 
 

 ـ ِبنْوم  )6(وتير التَّــَلبــ قَِسوضــاً للقَـ
 

456-وــا ي ــُل عــ م ــاِف منزي ــس  اٍر عنَ
 

ــرب نَ   ــُؤوب غَ ــى ي ــيحت ــىِل  )7(ه المنَ
 

                                 
، مـادة  لسان العرب. تدفع وتمنع: ما يدفع به الشيء أو الذباب، وتَذُب     ): بكسر الميم وتشديد الباء   :(الِمذَبة) 1(

)383، 1/380) ذب. 
 ).ف(و) ط(هذا البيت سقط من ) 2(
 .تواضعاً هم وسادات الحضر) ف(و) ط(في ) 3(
. 1/344 مجمع األمثـال  الميداني،  : أي يسفر عن األخالق، ينظر    " : السفر ميزان السفْر  :" قيل في المثل   )4(

وفي رواية عن علي بن أبي طالـب كـرم اهللا وجهـه             . 4/180 موسوعة أمثال العرب  إميل يعقوب،   
 .1/106 جمهرة األمثالالعسكري، : ينظر" السفر ميزان القوم:"قال

من :"وهو من أمثال المولدين، ويضرب في غلبة الدهر، ومثله قولهم" غالب األيام غُلبمن :"ويروى المثل) 5(
 موسوعة أمثال العرب  إميل يعقوب،   . 328،  2/331 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر". سابق الدهر عثر  

5/458 . 
ال :"اً، وفي المثل  أن تمد الوتر ثم ترسله فتسمع له صوت       : جذب وترها لتصوت، واإلنباض   : أنبض القوس ) 6(

انباض بغير  :"وبرواية أخرى . ويضرب في استعجال األمر قبل بلوغه إناه      ". يعِجبك اإلنباض قبل التوتير   
مجمع الميداني،  . 7/235) نبض(، مادة   لسان العرب : ينظر". ال تعجل باإلنباض قبل التوتير    "، أو "توتير

ويضرب المثل كذلك في الرجل ينتحـل       . 1/186 جمهرة األمثال العسكري،  . 2/340،  2/231 األمثال
موسوعة أمثال إميل يعقوب، : ينظر. الشيء وال يحسنه أو يدعيه وليس له، وفي اإلرهاب من غير قدرة  

 .3/127 العرب
 ):ف(و) ط(هذا البيت في ) 7(

ــى    ــافٍر عن ــن مس ــل ع ــن يزي  وم
 

 حتـــى يـــؤوب غيـــر نَيلـــه المنـــى 
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 اممـــ والح)1(خُريمـــ والتَّومال النَّـــ-457
 

 ــا ي ــكمــ ــي َأاُلقَــ ــامهــ  ا الهمــ
 

ــ"-458 ــٍل نَمكَ ــفْ آم عنَاً ي رــر الض ــه  "الُ
 

ــ كُنِإ  ــتَنْ ــد ال تَ ــري ِب ذا سرــد  ِل الق
 

  اآلجــــاُلكورزوعنــــدما تَــــ[-459
 

 )2(]ون واآلمــــاُلتُفْتَضــــح الظُّنُــــ 
 

ــا َأ-460 ــم ــاِذحبقْ ــا ســ  الك  رهب فيم
 

ــكَفَ  ــاِذفَيـ ــره  ِفِب بالكـ ــا ضـ  يمـ
 

ــ-461 ْلهــ ي ــِذب الركْ ــطُّ َأاِئ ــهد قَ  )3(هلَ
 

ــي ِصـــ و العَأ  ــُل فـ ــةْليـ  فاِت الِعلَّـ
 

ــاِء ِإرأي النِّ[-462 ــسـ ــةُرمـ  ياِنب الصـ
 

 ])4(صــياِن للِخةُا الحاجــمــي فَِدرتُــ 
 

463-والحـ  ر م ن ـ  ي ـ ى بِ رض ـ  مـا ح   لِّكُ ضر 
 

ــر ِإ  ــُل اَألمـ ــى رويِكـ ــ)5(بلـ  در القَـ
 

 الجــــعاً تَمــــهري ِدِدنْــــوإن ِع-464
 

ــخَ  ــيـ ــدنر ِمـ ــأجالن ِإيناِر الـ   تـ
 

465-"ِب المــحــال تصحد6(ود(ــ بعــدِسْأ الي" 
 

 الِسفْ بـــــاِإلاكدعـــــا َأمـــــبرفَ 
 

ــ-466 ــاريواِرورب داٍء للِجـــ   ســـ
 

ـ   ـ رى الجــرأمــا تَـ  اِرو علــى الِجـ
 

ــ"-467 ــوالح م رنــ ي ــِرِرع ــدر الزائ  "فُ قَ
 

 ــــويقي ِلــــتَسدِرارٍد وصــــاو 
 

ــب مــ -468 ــا يخي ــ َأنفم ــى ِلتَ سِتهاح 
 

 إذا رآهم ــو ــهِضــــ  عاً لحاجِتــــ
 

ــ"-469 ــمكَ ــامِ  َأن ِم ــِد األي ــي ي ــيٍر ف  "س
 

 ــفْال ي ــراِمتَـــ ــرِم الِكـــ  دي ِبكَـــ
 

                                 
لسـان  . دهنه، وتمرخ بـه ادهـن  : ن مرخه بالدهن ومرخه تمريخاً التمريخ، والتمريخ م  ) ف(و) ط(في  ) 1(

 .3/53) مرخ(، مادة العرب
) الهرج بالمرج(ويقترن عندهم . 2/365) مرج(، مادة لسان العربهو القلق واالضطراب، ) بالجيم(والتمريج 

 .مع تسكين الراء
 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 2(
الذي يرسل في التمـاس المـاء       : والرائد". الرائد ال يكذب أهله   "أو  "  يكذب الرائد أهله   ال:"قيل في المثل  ) 3(

الميـداني،  . 3/187) رود(، مادة   لسان العرب : ينظر. ويضرب المثل للذي ال يكذب إذا حدث      . والكأل
 .5/120، 4/68 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 2/233 مجمع األمثال

ويضرب فيمن يترك " طاعة النساء ندامة  :"وهو من المثل القائل   ) م(ومن  ) خ(ن األصل   هذا البيت سقط م   ) 4(
 .4/308 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . تدبير شؤونه كلها للمرأة

 :البيت) ف(و) ط(وجاء بعده في النسختين 
ــن   ــنجح ارته ــه ال ــات ب ــر ميق  لألم

 

 وكـــلُّ شـــيء فـــي محلـــه حســـن  
 

 . من البحث232ينظر ص... وإنما الحكمة طب األرواح) 524(ت رقم وقد تكرر مرة أخرى بعد البي
 .رأي القدر) ف(و) ط(في ) 5(
لسان . المحروم: والمحدود.الممنوع من الخير وغيره، وكل مصروف عن خير أو شر محدود          : المحدود) 6(

 .3/143) حدد(، مادة العرب
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470-" ــد ــا ال ــى وإنَّم ــروس تُرتَقَ نيا ع" 
 

 ــح ــ تَاءنَسـ ــاتَشْـ ــٍق فَتْقَـ  )1(اقُ ِلرتْـ
 

471-ــوالب ــِر خٌي شَـــتُخْـ ــينمهـ   عنِّـ
 

ــ  ــا رهـــــبح ِبهادَؤفُـــ  )2(ينِهـــ
 

 امعــ ِمعدتُــه علــى الطَّ)3(فِْقــ تَنومــ-472
 

 قام الســ)4()اهنَضــوَأ(ه الــذُُّل لُِّجِســ 
 

 ُلســـإن الـــذُّنوب دنَـــس ال يغْ -473
 

ــغَِب  ــ ِإِريـ ــاٍر ورقْـ ــل"ٍر ذْعـ  )5("يقَبـ
 

ــ-474 من ــاِت زاد ــَل الحاج ــبال)6( قَلَّ   نُ
 

 الَّا قَـــذا مـــال يقْتُـــُل الســـم إِ  
 

ـ [-475 ــن بـ ِلسال تَجيــ الِنن نَام ال تَــيم 
 

ــِع  ــ القُدنْ ــوِدع ــاً واخْ ــشَّ طائع  )7(]مد النَ
 

ــ[-476 ــمنَوال تَ ذَ واحــر ــزمني تَ  قُّظَ ال
 

ــ  ِذْأتَواسز ــد ــفَ وقَ ِن الطَيارــ الو س8(]ن( 
 

ــ-477 ــ هدقَ ــاش الظُّ  الكلَ ــدُل وع ــع  ملْ
 

    الِعلْـــم ــار ــقَ الجهـــُل وبـ  ونَفَـ
 

478-ــــ وللببــاتين ي ــاع الزســ  ُلبــ
 

ــي َأ  ــرفـ ــاعنَِضـ ــ الفَا وال يبـ  ُلضـ
 

479-"  ــر ــه أمي ــي بيت ــرٍئ ف ــلُّ ام  )9("كُ
 

 " ــر ــأنه خبيـ ــرٍئ بشـ ــلُّ امـ  )10("كُـ
 

ــ-480 ــمكَ ــفٍْر َأاِظ نَ ــص ــاِننح ِم  )11( لس
 

 "ــب ــِهضغْوالـ ــ  تُبديـ ــاِنكلَـ  " العينـ
 

                                 
 ).ف(و) ط(هذا البيت مكرر مرتين في ) 1(

 .10/114) رتق(، مادة لسان العرب. أصلح شأنه: يقال رتقَ فَتْقَه: لفَتْقضد ا: والرتق
 .21/30األنبياء . ﴾َأولَم ير الَِّذين كَفَروا َأن السماواِت والَْأرض كَانَتَا رتْقاً فَفَتَقْنَاهما﴿:وفي القرآن الكريم

: ينظر. لشيخ الكبير أو للعنّين الذي ال يقدر على الباهويضرب ل ". شيخٌ يعلّل نفسه بالباطل   :"جاء في المثل  ) 2(
 .4/249 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/367 مجمع األمثالالميداني، 

 ).بالياء(يقف ) ف(و) ط(في ) 3(
 .وهو األصح) م(وما بين القوسين من . وإمضاء) خ(في األصل ) 4(
 مجمـع األمثـال  الميـداني،  . وهو من أمثال المولدين" ارهشفيع المذنب إقراره وتوبته اعتذ:"يروى المثل ) 5(

 .4/236 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 1/391
 .حاز نبال) ف(و) ط(في ) 6(
 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل) 7(
 .13/449) وسن(، مادة لسان العرب. أول النوم: والوسن). م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 8(
موسـوعة أمثـال    إميل يعقوب،   . 1/292 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر.  هذا المثل قاله لقمان بن عاد      )9(

 .4/601 العرب
إميل . 1/292 مجمع األمثال الميداني،  :ينظر. وقاله لقمان بن عاد   " كلُّ امرٍئ بشأنه عليم   :"ويروى المثل ) 10(

 .4/600 موسوعة أمثال العربيعقوب، 
الـبغض  :"، والشطر الثاني من المثل القائل     "رب طَرٍف أفصح من لسان    :" المثل القائل   من األولالشطر  ) 11(

 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 2/370، 1/306 مجمع األمثالالميداني، : ينظر". تبديه لك العينان
4/84 ،3/333. 
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ــبد فـــي اُألتَ اســـِنمـــ-481  وِر زالَّمـ
 

ــ   مير ذالَّفَّ بــــاَألخَتَ اســــِنمــ
 

ــكْال تَ-482 ــن غَبتُـ ــ لَريـ ــٍظفْـ  كار سـ
 

   ــر ــاالً ضــ ــدا ودع مقــ  كاإذا بــ
 

ــ-483 ــن ِككَـ ــاٍب الحم مـ ــوِنتـ   للعيـ
 

 يوِن الـــد  وثيقـــِةنح ِمـــبقْـــَأ 
 

ــجَأ"-484 ــاعِمـ ــانالز كدل إذا سـ  "مـ
 

 فَ المــع ــوأســ ــانكَــ  ان واإلمكــ
 

ــذا [-485 ــاءغُ(ف ــ) ث ــ تَقَوفَ يار الزــان  م
 

 ــوم ــةٌغَض ــي فَ ــِم ف ــث لي الح د1(]ثان( 
 

ـ ى فـي غَ   تَضحك الفَ [-486 ِري ـ قْ و   عبـثْ  ِهِت
 

  ـوهـ  و ــ  سـواء والِض راط فـي الح2(]ثْد( 
 

ــاِن-487 ــعومـ ــم اتِّ الغَـ ــداربـ  اع األقـ
 

ــ"  ــوحاِج ــوهب الشَّ ــارض األبِة غَ  )3("ص
 

488-]دــع ــِدي ِضو ربر قُـ ــادٍة نَـ   غـ
 

   ــي ــائم الحِلـ ــه حمـ ــتْ بـ  )4(]غنَّـ
 

ــنَّكَأ[-489 ــار افُرطْا َأمــ ــا ِجمــ  هــ
 

ــها الِخ  ــلْإذْ عضـ ــخَـ  )5(]وارال والسـ
 

490-الح ــإن ــون الخَصـ ــيـ  الحُل والسـ
 

ــال خَ"  يــي ِحر ــ ف ــٍنص ــفْ ِمه لَ  "احتَ
 

ــ"-491 منــ ي ــدِحتَفْ ــان بكَ ال عدــ الع رِِص 
 

ــ  ــتَكْ يملَ ــ غَبِس يم ــِدر ــ الخُزي ِرس" 
 

ــ-492 ــه ذَدقَـ ــ متْبـ ــ اَألماِركَـ  الِقخْـ
 

ــالَِّإ  ــ األمن ِمــــ  اِقرو واَألاِلثَــــ
 

ـ -493 ـ رر ال يوالحـ ـ تَى ِبضـ  ىذَ اَأليِحِربـ
 

ــض نَـــ   ــىاِظوال يغُـ ــذىراً علـ   قَـ
 

494-]يرـ  ع ـ  األَ يـاضِ ي فـي رِ   واِنى التَّ ِلم 
 

 ــفار ــلِ ْلح ــيِء الكس ــد وط مه ع6(] ود( 
 

ــر الصــ [-495 ــى أغ ــِحبعل م نــه   َأجلَّ
 

ــهِ   ــل منـ ــه قَبـ ــه ورجلَـ  )7(] وجهـ
 

                                 
لتصحيح من المحقق ليستوي كُتبت بدون همزة وا) غثاء(وكلمة ) م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل    ) 1(

 .الوزن والمعنى
 .2/134) حدث(، مادة لسان العرب. نوائبه ومصائبه: الليل والنهار، وحدثان الدهر: والحدثان

الحدث حدثان حدثٌ من فيك وحدثٌ من       :"وهو من المثل القائل   ) م(ومن  ) خ(هذا البيت سقط من األصل      ) 2(
 .4/196، 543، 3/541 موسوعة أمثال العرب يعقوب، إميل". سواء قوله وبوله:"أو كقولهم" فرجك

مجمـع  الميـداني،   : ينظر. وهو من أمثال المولدين   ". نعم حاجب الشهوات غَض البصر    :"قيل في المثل  ) 3(
 .2/358 األمثال

)4 ( ِليالح)لسان العرب. نبات إذا ظهرت ثمرته أشبه الزرع إذا أسبل): بفتح الحاء وكسر الالم وتشديد الياء، 
 .14/196) حال(مادة 

 ).م(ومن ) خ(وهذا البيت سقط من األصل 
 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 5(
 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 6(

 .1/198) وطأ(، مادة لسان العرب. السهل اللين من كل شيء: والوطيء
 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 7(
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ـ الِدى الــِبصــقَْأ"-496  "اِمر معــِدن الِكـ
 

ــ    عـــــاِمنْ واِإلاِتذَّومنِْبــــتُ اللَّـــ
 

ـ افُرطَْأ-497  اِفرشْــــل اَألاِزنَــــا مهــ
 

ــكْوَأ  ــي األَ رثَـ ــي فـ ــ الحِلـ  راِفطْـ
 

ـ  ِمن غِ  مكَ-498 ـ ى مِ نَ ـ حقـار أَ  ِت افْ )1(هنْ سن 
 

ــ  ــوالم ــ بنوتُ ِم ِضعــون ــاِة أه   الحي
 

499-ــ)2(ورابــحتَــقْفَنْاِل الــذي َأ المه 
 

 هتَــــفْلَّ مــــا خَرســــخْوإنَّمــــا تَ 
 

500-ــيعفُرــ حســاِننْخُلْــِق فــي اِإل الِنس 
 

ــي الِغِةلَّــــِقِب   مــــاِنلْ اآلداِب فــ
 

ــ -501 ــِم س ــي ِحلْ ــف لطاٍن ضالم ــياع  ِكلْ
 

ــكِ    ــذْر الهلْـ ــان ِبـ ــٍم كـ  ورب ِحلْـ
 

502-ــلِْك ي ــِة السـ ــدرِبِرقَّـ ــيع الـ  ضـ
 

 )3( الِســـتْرهنْـــح مـــا رقَّ عاِضـــوفَ 
 

 راِم الِكـــِةاد حـــب الســـلَلَجـــوِد-503
 

 راِمغَـــلْ ِلاِسو النَّـــعد يـــنســـلحوا 
 

ــالقَ-504 ــِهح يبلْ ــاريي ــ)4( اذدك الم ِتو 
 

 ِتو الفَـــينِقـــ يوهحـــم يصروالِحـــ 
 

ــ-505 ــمكَ ــٍب للنَّ لَن ِم ــبي اِةجــتَ اج هاد 
 

ــوتَ  ــسـ ــا ر ِإتَود المـ ــذا مـ  )5(ادقَـ
 

ــ-506 ــوقَ ــهام  س الِه ــه ِس ــم ل  الِل كَ
 

 "هـــــا اَأليـــــامصـــــوالج كُراتُ" 
 

ــ والخَ-507 يــا اخْر ــ فيم ـــه اِإلهارتَ  ل
 

ــاً  ــاك تابعـ ــل رضـ ــ ِرفاجعـ  )6(اهضـ
 

ــ-508 ــمكَـ ــِذْؤٍة مد ِشـ ــالغٍَةنَـ  ِثو بـ
 

 ــو ــرةُدِشـ ــُل قَ الحـ ــ الغَ)7(ليـ  ِثيـ
 

ــ-509 ــ اَألةُالوحـ ــاِن واللِّالِقخْـ  )8(سـ
 

ــ  ــي الجِ  رزتَ ــب ف الح ــب ح اِننَــع 
 

ــ-510 ــمكَ ــه د فٍلاِئ س ــاءي ــنه   ولس
 

ــ"  ــولَ الكَ  س ــاه ــتَ أعط ــأَل المي  "نفَ
 

                                                                                             
5/14) غرر(، مادة لسان العرب. ض من كِل شيءاألبي: واألغر. 

موتٌ في قُوٍت وعز أصلح من حياة فـي ذٍُل  :"من افتقار، والشطر الثاني من المثل القائل ) ف(و) ط( في   (1)
 .5/499 موسوعة أمثال العرب، إميل يعقوب، 2/318 مجمع األمثالالميداني، :ينظر". وعجز

 .رائح) م(في ) 2(
 ):م(في ) 3(
ــدرِ  ِبِد ــيع الـ ــلِْك يضـ ــِة السـ  قَّـ

 

 وفاِضـــٍح مـــاِرٍق ِعنْـــد الِســـتْرِ    
 

 .10/342، )مرق(، مادة لسان العرب. العلم النافذ من كل شيء ال يتعوج فيه:والمارق

 .اذّكار) ف(، )ط(في ) 4(
ر ثم وقـع  ، وهو أمثال المولدين، ويضرب لمن فر من ش       "فر من الموت وفي الموت وقع     :"قيل في المثل  ) 5(

 . 4/435، موسوعة أمثال العرب، إميل يعقوب، 2/90، مجمع األمثالالميداني، . فيه
﴿وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الِْخيرةُ سبحان اللَِّه وتَعالَى            : في البيت اقتباس من قوله تعالى      6)(

﴾شِْركُونا يم28/68، القصص ع. 
 .ولعلها األصح). بالدال(، دليل )ف(و) ط(في ) 7(
 .والبيان) ف(و) ط(في ) 8(
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 )1( دواِءنع ِمــجــنْ ِحميــٍة َأمكَــ-511
 

ــوطَ"  ــلَـ ــي االسـ ــى فـ  "اِءنَغِْتب الِغنـ
 

ــ-512 ــ الوةُبشاشَ ــفُخْ وتَِهج ــفي َؤ المن 
 

ــســحَأ  ــزرٍف ِصــاِرٍء صــين شَ  منفَ ال
 

ــاوإنَّ-513 ــا األرض جميعهـ ــنمـ   وطـ
 

ــلِّكُــِل  ــٌل ِف)2(هلُــع ِفٍمه شَ  نســ حع
 

514-ج ــنــم كْ الِحَلعــب  مــةَ عنــوان الطل
 

 ـ  اُلنَـــي ــه ِمــ   األربن مـــا ينالـ
 

ـ -515 ــوا بالعـ ــدتزينُ ــى تَِل حتَّ لُحواص 
 

ــواتَولْ(  ــ)3()لبس ــ العبو ثَ ــوااِففَ   تُفِْلح
 

ــا انْــ -516 ــ العمقَتَم ــُلاِق ــن ِم ع ِهدو 
 

ــِمِب  ــ فَِلثْـ ــاد زٍلضـ ــوِه فـ  )4(ي علُـ
 

 افارشْـــ اَألصـــاحبصـــحب إذا تُا[-517
 

ــِم  ــم ــ اِإلها لَ ســم ــدا م غَ 5(]افاض( 
 

518-]التَّتَكْي ــب ــر والتَّحسـ ــقيـ  ريفَشْـ
 

ــ  ــرنْلك التَّذَكَــ ــفَع والتّكيــ  )6(]ريــ
 

519-]ـــوجـــ الخَةُرا لـــذِرمكْ تُكســـر 
 

ــجونَ  تْســاللَّم ــِس ب م ــطْا ال ي ه7(]ر(  
 

 ريــكطْ متَهر عاشَــنر مــضــ َأ-520

 

ــ  ــون داِئنومـ ــاً ي يكـ ــاغْمـ  ريكـ

 

521- ــي الع ــتَ ف ــ إذا انتهي ــ تَولُ 8(طُِبه( 
 

ــوالثَّ  ــ الياِنراتُمــ ــقُطُاتُعــ   تســ
 

ــذَرن كُــ -522 ــرتَ فاح ــذَر إذا ظَِف  لَّ الَح
 

ــ"  ــكْ نَمكَ ــب ــر ٍة تَ ــِد الظَفَ ــى ي  "أتي عل
 

ــ" -523 ــ موكَ ــد ب عــريٍض ب ــار م  "ٍء نُِكس
 

  غُِرســاٍعطْــضــيٍب بعــد قَ  قَموكَــ 
 

ــا الِح وإنَّ-524 ــكْمـ ــمـ  واحرب اَألةُ ِطـ

 
ــ  ــلْي ظُف ــاِع الطِِّةم ــ ِنب عــ الِمم صباح 

 

                                 
 .3/588 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، : ينظر". الِحمية أحد الدواءين:"قيل في المثل) 1(
 .وهو خطأ إذ ال يستوي الوزن معه. لكل شهم فَعل ِفعل حسن) ف(و) ط(في ) 2(
 .وهو األصح الستقامة الوزن) ف(و) ط(وما بين القوسين من . البسواو) م(وفي ) خ(في األصل ) 3(
 مجمع األمثالالميداني، ". يكفيك من الحاسد أنه يغتم عند سرورك:"هذا البيت يوافق في معناه المثل القائل) 4(

2/428. 

 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 5(
 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 6(
وهو خطأ ) لمس(وردت في النسختين هكذا ) باللمس(وكلمة ). م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل  )7(

 . والتصحيح من المحقق إلقامة الوزن
 :هذا البيت من قول الشافعي) 8(

وارتَفَــــع ــــرمــــا طــــار طَي 
 

  ــع ــار وقَــــ ــا طــــ  إال كمــــ
 

 ]مجزوء الرجز[
 .214بق االستشهاد بهذا البيت صوقد س. 122زهدي يكن، ص: ، تحقيقديوان الشافعي
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ــنُّ )1( هللا-525 ــه ال ــاتٌ ب ــتَ ارحج ميق هن 
 

ــ"  ــوكُ ــي ميٍءلُّ شَ ــح ف ــ حِهلِّ سن" 
 

526- ــقْ فــي الِم)2( لـذاكقَــاِسي ِردأصــب ع 
 

ــكَْأ  ــفْ نَرثَ ـ ع ــي الغَـ رعاً ف ــن أذْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  ال م
 

527-ــراء3( يــا ُأس(كُم الــدــرِر حلُّــو َأسه 
 

ــكِْحِب  ــدٍة تَمـ ــ فَزيـ ــدركُمضـ  الً قَـ
 

ــْل ِلــ  [-528 ــال تَقُ ـ ذَف ــطُّ ذهـ  باهٍب قَ
 

ــنلَ  ــدد رك ــذي و  ِإهتُ ــى ال ــل ه4(]ب( 
 

ــ الِع-529 ــا يملْ ــ م صحــاِمب ــي الحم   ف
 

ــ  ــعمفاسـ ــ نَ)5(الم كَـ ــِحاِصـ  راِم الِكـ
 

ــ-530 ــِع ِبسي لَ ــا حــ ٍملْ ــطْراهو م الس  
 

ــا الِع"  ــم ــا حــ م إالّلْ ــاهو م الص در" 
 

 ِبجـــاِر التَِّرمـــ ثَنتي ِمـــه فـــاِك-531
 

ــا اُأل"  ــوروإنَّمــ ــمــ  )6("ِب بالعواِقــ
 

ــخَ" -532 يرــ ي ــوقُس ــر الشَّ ع ــي  "رن الشَّ
 

ــنَ"  ــ يعفْ جنَر ــر ــ الض ــرفْ الض س" 
 

ـ  ومــادِ -533 ـ اِم ِعرح الِكـ ـ نْـ  ادةْد السـ
 

  همــذم ــرض لـ ــادةْ معـ ــي العـ   فـ
 

534-ــ ج اللَّه ــي اللِّد ــيِم ف ــذائ ــاِس والِغ  ب
 

 )أ/16:ق(ى ذَه َأرضـــ ال ي)7(نيـــذَوبعـــد  
 

ــ-535 ــم كَ ــ جن ِم ــاٍن خَب صهــ إذا غَم  بلَ
 

 يــر ــض ــ النَّنى ِم ِرصــالهرب ــه ب   علي
 

ــ-536 ــ كَم وكَ ــد)8(يِم ــي ال ــهماِء ه ف م 

 

ــ  ــه  )9(اكذَِبـ ــه أمـ ــالً علَّمتـ   حمـ

 

ــتَ إذا انْ-537 سبــان ــتُ ه ــا ج ــلُّ م  ىر كُ
 

ــ  ـ  فَ ــائي إلــى ِعـ  ىر الثَّــِقرأين آب
 

                                 
 462ى بعد البيت رقم األولمرتين ) ف(و) ط(وهذا البيت تكرر في النسختين .لألمر ميقات) ف(و) ط(في ) 1(

 . من البحث227ينظر ص. 524والثانية بعد البيت رقم 
 .54/49 القمر ﴿ِإنَّا كُلَّ شَيٍء خَلَقْنَاه ِبقَدٍر﴾:وفي البيت اقتباس من قوله تعالى

 :ومن األشعار التي تجري مجرى األمثال في هذا المعنى قول سلم الخاسر
ــةٍ  ــي حاجــــ  إذا َأِذن اهللا فــــ

 

 أتــــاك النجــــاح علــــى رســــله 
 

 ]المتقارب[
 .2/58 المستطرفاألبشيهي، : ينظر

 .كذاك) م(في ) 2(
 .بأسراء الدهر) م(في ) 3(
 ).م(ومن ) خ(هذا البيت سقط من األصل ) 4(
 .مقال) ف(و) ط(في ) 5(
 ).ف(و) ط(عند هذا البيت تنتهي النسختان ) 6(
 .بمعنى هذين ، حذفت منها هاء التنبيه: ذَين) 7(
)8(  رع والبيضة ، والجمع الكُماة: الكَِميى نفسه أي سترها بالدفي سالحه ألنه كم لسان . الشجاع المتكَِمي

 .15/232) كمي( مادةالعرب

 .نذال) م(في ) 9(
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 "اِلعـــفَْأل اِطقَســـنَعن ِبقْـــال تَ" -538
 

 واسمـ  )1()لمـا  (ع   فـي األمثـالِ    يـلَ  قِ د قَ
 

 "ةْن درقَِراســـــ فَتَقْرإذا ســـــ" -539
 

ــنَ زنوِإ  ــازتَيــ ــرةِْنين فــ  )2( بحــ
 

ــِخ-540 ــي إن السـ ــبر إذا تَن مـ  اعـ
 

ــفُّ   ــيِك عــن اِل مــو ــر ال عاى تور 
 

 وٍد نَفْعـــاد ونراً ِمـــيـــوإن خَ-541
 

 يــح ــالُلِمـ ــذْعا  فاِر)3( كَـ ــاً وِجـ  عـ
 

ــ-542 ــذنب ِإإن شَـ ــرارفيعاً مـ  )4(هقـ
 

ــوتَ  ــةُوبـ ــاني ِهـ ــ اعي الجـ  ارهذَِتـ
 

ــ"-543 ــيِمدال بـ ــ للحلـ ــفيهن ِمـ  " سـ
 

 "ِفـــتَنْيـ ع  " فيـــه ٍبلْـــكَ ِبي الحــ
 

544-"إنالر ــع ــيِع بالوفيـ ــضـ  "ي يتِّقـ
 

 ــا ي ــكم صــ الِحون الص ــر ــدِقن حفْ  خن
 

ــ-545 ــدِ ركْالشُّـ ــنُعم األوابـ ــد الـ   قَيـ
 

 ِد بعاِئــــ شــــارٍدلُّ كُــــسيولَــــ 
 

ــأ-546 ــ ِلقِِب ٍح فــي الِخلْصصــام مِضــعاو 
 

ــث ِل  ِمدــج ــٍب قَنْ ــجعا ب ــوٍم مض  )5(َل ن
 

ــ-547 ــكْ ِحمكَ ــٍة ِعم ــد غَنْ ــِب  ةْي مهملَ
 

 ووردٍة مطروحــــٍة فــــي مزبلَــــةْ 
 

 راِب فـــي الخَـــوِزنـــ الكُرثَـــكْوَأ-548
 

ــوتَ  ــتَحـ ــروٍح ِمـ ــراِبن مطـ   التـ
 

ــ-549 ــاِدرالحــ ــ بالمعتــ  لُّ ال يِخــ
 

ــوقَ"  ــاداِتعطْـ ــُل الج عـ ــِل بخْـ  "ميـ
 

ــِت-550 ــ)6(كارركْ َأ الج ــود ــوِدج  لُّ الج
 

 "غَ المعــاد فــي التوكيــدِ  لَــبمــا َأ" 
 

ــا حــ -551 ــي فَــ كم ــكَّر ذوقٍٍِمال ف س  
 

 م ــــووهجلُّــــه مكَّــــعــــاد رر 
 

ــ"ذَلَّ -552 ســم ي ــفيه ل ــاِف مدِج  )7("هاس
 

 وال مــذى م ــاً إذ هــ ــجيبــ  هااِفشَــ
 

                                 
في وهو األصح حسب الوزن وقد مر مثل هذا الشطر         ) م(وما بين القوسين من     . إلى ما ) خ(صل  في األ ) 1(

 .204، ص)227(البيت
 .1/95 مجمع األمثالالميداني، " بمثل جارية فلتزن الزانية:"قيل في المثل) 2(

إميل يعقـوب،   . 1/386 تمثال األمثال الشيبي،  ". بمثل جارية فلتزن الزانية سراً وعالنية     :"وبرواية أخرى 
 .3/346 موسوعة أمثال العرب

 .11/592) كَلَل(، مادة لسان العرب. قفا السيف والسكين الذي ليس بحاد: الكَلُّ) 3(
توبـة  :"والشطر الثاني من المثل القائل    " شفيع المذنب إقراره وتوبته اعتذاره    :"هذا الشطر من المثل القائل    ) 4(

 .391، 1/150 مجمع األمثالالميداني، : ينظر. دينوهما من أمثال المول. الجاني اعتذاره
، "دمث لجنبك قبل النوم مضجعا:"وقيل في المثل. تليينه: المكان اللَّين ذو الرمل، وتدميث المضجع: الدِمث) 5(

 .3/30 نهاية األربالنويري، : وينظر. 2/149) دمثَ(، مادة لسان العرب. أي خذ ُأهبته واستعد له
 .1/265 مجمع األمثال، الميداني، "دمث لنفسك قبل النوم مضجعا:"رىوبرواية أخ

 ).بالياء(تكراري ) م(في ) 6(
إميل . 1/339 مجمع األمثال الميداني،  : ينظر. يجد مسافها ) لو(، أو   "سفيه لم يجد مسافها   :"قيل في المثل  ) 7(

 .4/181 موسوعة أمثال العربيعقوب، 



 234 

 سفَ الــنَّكــراروال يمــلُّ الحــر تِ -553
 

ــِمفَ  ــ َأهنْـ ــبس وارنْـ ــه اْقتـ   حياِتـ
 

554-ر ْأينـــامـــوى يواله ظَـــقْيان 
 

ــتَلْيفَ  ــاُل والِحِقــ ــانري اآلمــ  مــ
 

ــ-555 ومــ نــْل ب ــاِمَأل اني يطُ ــ عن مره 
 

ــريـــ  ــرهِود العـــنى ِمـ ــا يسـ   مـ
 

ــغْن ِمإو-556 ــ قَاطيسنَـ ــِبلْـ  اِس النَّـ
 

ــ  ــِبـ ــا تُفْيض وصـ ــير بهمـ  واسـ
 

ــنا   -557 ســد َأح ــن ق م ــد ــم عبي وكلُّه 
 

ــيس ِفـــ   ــ رميِهولـ ــاجـ  ٌل وال أنـ
 

  هـــو كالميقـــاِتتٌقْـــ ويِءللشَّـــ-558
 

 الِة الصـــــه كســـــاعِةِحـــــجنُِل 
 

ــواللُّ-559 ــّلطْ حــلِّ م ــن فــي كُ سحفُ ال ي 
 

ــوِر  ــاِلة اِإلقَّـ ــلْ كمـ ــل العمـ   تُبطـ
 

ــ-560 س ــم ــر يمٍِلَّك ــانِ قَ ــذي اإلحس  ى ل
 

 

ــِة الحِ   ــوطُ قاعـ ــه هبـ ــاِنبـ  رمـ
 

ــنْال تَ"-561 ــاِهص ــن يقْــبال حن ج  "الً ل
 

 ِر مـــن يكُـــن ممـــثَّالمَأوأمـــر ِبـــ 
 

 "يطـــاع آمـــٍر بالرشْـــِد ال مكَـــ"-562
 

 ــي ــماع)1(جمـ ــِحِه األسـ ــهد نُصـ   شَـ
 

563-ــض ــلَ عخَفِّ يــك م خَفَضــا إن ــد  ن ق
 

 ــخْي ــردي ســ اُلتَ ــي ب ــِرروٍر و ف ىض 
 

564-من نْ يِدحقُ         رغْـرفـي المـوِج قـد ال ي  
 

ــ  ــن يعاِرومـ ــرقُضـ ــوٍت يشْـ  ه بمـ
 

ــذَُّأ-565 ــرل ــيفُ الظَفَ ى بــه ضــر   مــا يقْ
 

ــغَتَ  ــٌل يافُـ ــبحصـ ــذَره ِخـ  لُّ الحـ
 

 نيء البقـــادحـــحســـن الثنـــاِء َأ-566
 

 ــو ــفُ ينمـ ــي ذا حهتْـ ــينهاتُـ  )2( حـ
 

ــ-567 ــه قُـ ــعفَه زمانُـ ــذي أسـ  ْل للَّـ
 

 ر حتـــى ملَّـــه إخوانُـــه  تَفـــاغْ 
 

ــدنَ -568 ــا م ــدر  )3(اًفَي ــب للقَ ــفا ِط   ش
 

ــ  ــ ِعْله ــكنْ ــد بحراِن ــٍس خَن ِم ــ نُكْ بر 
 

ــ-569 ــتَخْ منِم ــر رٍرِص ــِق م ــدِمقي   النَّ
 

ــ  ومني ــع مــر اتَ مــ ب عــد اله 4(ِمر( 
 

570-والزهإِ ر ـ  ن ـ  ي م لَ جـ  ن   الـورقِ  ض غَ
 
 

ــ  ــي تُــ ذْي ــى ف مرِقوي ويــر  راب الطُ
 

571-ــو ي ــحل ــه اإلنِْظفَ ــان فكَّ ــا)5(س لَم  
 

 ــــقَما قَــــشــــاهدماً وسطُّ نَــــد 
 

                                 
)1 (الشراب والشيء من : يمج بهمج مجاً، ومج همادة لسان العرب. رماه: فيه يمج ،)2/361) مجج. 
وكل شيء لم يوفَّق للرشاد ". أتتك بحائن رجاله:"هلك، وفي المثل: وقد حان الرجل. الهالك): بفتح الحاء وتسكين الياء:(الحين) 2(

 .13/136) حين(، مادة لسان العرب. فقد حان
 .9/107) دنف(، مادة لسان العرب. أشفى على الموتمن براه المرض حتى : المدنف) 3(
 :من األشعار التي تجري مجرى األمثال قول الشاعر) 4(

ــائبةٌ  ــي صـ ــهام وهـ ــا سـ ــوِت فينـ  للمـ
 

ــم يفُتْــه غَــدا        مــن فَاتَــه اليــوم ســهم لَ
 

 ]البسيط[
 .1/32 المستطرف األبشيهي،: ينظر

)5 (الفك : مادة   لسان العرب . يعني لسانه ": مقتل الرجل بين فكّيه   :"مع الخطم، وفي المثل   مجت: اللَّحي، والفك ،) 10/476) فكـك .
 .2/228 جمهرة األمثالالعسكري، 
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ــ-572 ــٍب ِصــ مكَ ــٍمح واه ــةْةَ جس   أكل
 

 ديد الِعلَّــــةِْشَــــفَتْــــه ِبحنْ َأدقَــــ 
 

ــ"-573 إذا هزــز تَ هــن غُز ــاص  "اً رطب
 

  كريمــاً إن خَشــيتَ خَطْبــا  دصــواقْ 
 

574-ــال ي ــاِن)1(ُؤنَشْ ــالص ذو اإلحس   اإلخ
 

 ــالج ــ واِإلودفــ ــاِنو تَالسفْــ  أمــ
 

 "رفْســ كمــا قــالوا الوِد الجــوآفــةُ"-575
 

 رِف وإن تـــم الصـــلَفْوآفـــةُ الظُّـــ 
 

576-نَــجــاحع ــِمزالص ــِلادقينالكُم  
 

ــريشٌ  ــ)2(مــ ــِلو والتَِّقد بالصــ  كُّــ
 

ــ-577 ــكَ م ــا  م ــادةً يهواه ــذُم غ ي ن 
 

 ه زكَّاهــــاســــفْن يــــذم نَومــــ 
 

ــتْ-578 ــقال ــري ِل ــ موح ال ــِحقَ  ال ناص
 

  ــماً و ــتُ جس ــزينْ هــالحِ و ــر ص   غي
 

579-  لْـــتَ للفنـــا وفارقَـــكإذا ارتَح 
 

ــ  ــاعةًاهروال تَـ ــد ر سـ ــك قـ  افقـ
 

 رفيقُــك األعمــاُل يــوم الغُربــةْ    -580
 

 )3(فراِعهـــا تَنْفَعـــك وقْـــتَ الكُربـــةْ 
 

581-ــــَأإذا رغَ الــــنِّتَ اَهللا ســــاِبيعم 
 

 ــ عفاح ــك لي  ــِنقَم ــن ال ــفْ م  ذَره وخَ
 

582-"ــارك ــا ت ــرته  الطَّي ضــن م ــاِم م  ع
 

ــذَّ   ــت ال ــالَّ احتمي ــن مبنْه ــهع م  "رت
 

ــ"-583 ــر ِم ــ التَّنَأكِث ــةْوب بوــد الح  "ِة عن
 

ــ  ــذنبينسْأرفَـ ــاِل المـ ــةْ مـ   التوبـ
 

584-ــفَلْ  فْي الس ــدار ــاِن مق ــد باإلحس س 
 

ــ   ــي ص ــلِّ ف ــوِت دوِد الخ ــْلفْكم سِو الع 
 

ــ-585 ــا الفَ ــقُرم ب ينــِة ر ــاي  )4(دي المِك
 

 تــــاٍل تُجــــديال ِقورايــــةٌ ِبــــ 
 

ــتَمِم-586 ــٍد فـــ  إذا بـــــدْأتَ ِبيـــ
 

 فَـــنْال يـــدعـــِم)5(ى السلْحإذا لـــم ي  
 

                                 
 .1/101) شنأ(، مادة لسان العرب. يبغض: يشنؤ) 1(
.  ليقويهمصدر راش السهم يريشه ريشاً إذا ركب عليه الريش    ): بفتح الراء المشددة وتسكين الياء    (الريش  ) 2(

ويضرب في الحـث علـى الجـد    " قبل الرمي يراش السهم :"وفي المثل . 6/309) ريش(، مادة   لسان العرب 
 .3/46 نهاية األربالنويري، : ينظر. والطلب

 :هذا البيت يوافق في معناه قول الشاعر) 3(
ــتَوإذا افْ ــذَّتَرقَ ــى ال ــِرخاِئ إل ــ تَم لَ  دِج

 

ــذُ  ــالحِ خْـ ــون كصـ ــالراً يكـ   األعمـ
 

 ]لكاملا[
 .1/33 المستطرفاألبشيهي، : ينظر. وهو من األشعار التي تجري مجرى األمثال

 .15/216) كدا(، مادة لسان العرب. قلَّ خيره: الذي ال يثوب له مال وال ينمي، وأكدى الرجل: المكدي) 4(
، "أنت بلحمة وال سـداة    ما  :"وفي المثل . خالف لُحمة الثوب، وأسفله وما مد منه، وواحدته سداة        : السدى) 5(

 مجمع األمثالالميداني، . 376-14/375) سدا(، مادة لسان العرب. ويضرب مثالً لمن ال يضر وال ينفع
2/278. 
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 ِل األحـــزانهـــاد قلـــِب العاِقـــِج-587
 

   الب هــقْم ــاد سـ ــا جهـ ــكمـ  رانحـ
 

ــالوا َأ-588 ــق ــلْع كَِج بــ فَك هــو ع1(ك يتْب( 
 

 د يــــدعك قَــــرٍةســــكَلكنَّــــه ِل 
 

ــدواِر)2(حٍةلْكـــم ســـ-589 ــِك الـ   للفَلَـ
 

ــى األحـــ    ــذَْل علـ ــدمِت النَّـ  راِرقـ
 

ــِم-590 ــيٍم وَلثْ ــوقَ ر)3(ن ــ ف ــِدقْ  ِم الِهنْ
 

ــ  ــد ِهِبـ ــي العـ ــةً فـ ــى رتْبـ   تَرقَّـ
 

ــيض والصــ "-591 ــ ِلرفْالب وِءســد  "ِره ال
 

 ـــــمعةٌ َأدـــــبيـــــاِض اَأل ِلوِرج 
 

ــ"-592 ــْؤ يدقَ ــظُ ِب الجــارذُخُ  )4(ِ" الجــارِملْ
 

 ــير ــرب الحصــ ــاِر)5(وتُضــ   للغبــ
 

593-ــا ي ــْأم ــدخُ ــرهِذ ال ــالبن ِم   المس
 

ــثَْأ  مــا ي ــعان م ــِط ــاِر التَّني ِم  بج
 

ــلُّ أَ "-594 ــا كُ ــاِت بالنٍَّضرم ــبع تُب  "ِش
 

ــ"  ــم ــِهلُّا كُ ــر م واٍد في عــب  ى مخْص
 

ــا كُــ "-595 ــطٍّ مــ م ــتعذب يهاُؤلُّ ش  "س
 

ــ"  ــا كُ ــم ــيب يلُّ غَ ــر ص ــِه قَطْ  )6("ٍم في
 

ــ-596 ــا كُ ــم ــن فاديتَ ــدةْلُّ م ــي الشِّ  ه ف
 

ــدةْ  "  ــاِء عـ ــو للرجـ ــب وهـ  "يجيـ
 

ــ"-597 الحــةٌر ــةْ)7(بر ود"ب ِخدع عخُد  
 

ــَأ  ــوقْ ــوِشنى ِم ــه  الجي نَعــا م   فيه
 

ــ-598 ــه نٍَءيورب شَـ ــك فيـ ــ لـ  عفْـ
 

 ــوهــ ِلوــضم رعو ِســنــدي واك 
 

ــان قَ"-599 ــيص عثم ــةْ )8("م ــه معاوي   ب
 

ــاِءروِب الحــنشَــ    الراِغبــةْ)9( برغ
 

ـ وهو علـى نَ   -600 ِلس فاطمـةْ  )10(تـولِ  الب  
 

ــةٌ عـــ   ــِنداهيـ ــةْ السـ  روِر فاطمـ
 

 داِنبـــإن الشـــباب صـــحةُ األَ -601
 

ــبانِ    ــرم الشُـ ــا هـ ــقْم فيهـ  والسـ
 

602-ــي ــافُـ ــر وهنـ ــلطان بخيـ  وز سـ
 

ــ  ــلِّ َأبِظـ ــى مـ ــاٍف يقْتَنـ  ٍن وعفَـ
 

                                 
مجمع الميداني،  . ويضرب في معاشرة اللئام وما ينبغي أن يعاملوا به        ". كلبك يتْبعك ) أجع(جوع أو   :"يروى المثل ) 1(

 .3/515 موسوعة أمثال العربإميل يعقوب، . 25، 3/24 هاية األربنالنويري، . 1/165 األمثال
 .1/441 المعجم الوسيط. 2/487) سلَح(، مادة لسان العرب .ما يخرج من البطن من الفضالت: السلح والسالح) 2(
 .12/643) ونم(، مادة لسان العرب. خُرء الذباب: الونيم) 3(
 .223ص) 422( والبيت رقم 185ص) 37(ت رقم سبقت اإلشارة إلى المثل في البي) 4(
) حصر(، مادة   لسان العرب صنع من بردي وأسل ثم تفرش، سمي بذلك ألنه يلي وجه األرض،             تُسقيفة  : الحصير) 5(

4/196. 
)6 (بيمادة لسان العرب. المطر المنهمر المتدفق: الص ،)1/535) صوب. 
وهو من األحاديث التـي     " خُدعة"، أو   "الحرب خَدعة : "ى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا صل   . ورب خدعة ) م(في  ) 7(

 .1/66 جمهرة األمثالالعسكري، : ينظر. تجري مجرى األمثال
إميل : ينظر. يضرب به المثل للشيء يكون سبباً للتحريش. هو قميصه المضرج بالدم الذي قتل فيه": قميص عثمان) "8(

 .4/539 موسوعة أمثال العربيعقوب، 
 .4/329) رغا(، مادة لسان العرب. صوت ذوات الخف، صوت اإلبل: الرغاء) 9(
 .11/43) بتل(، مادة لسان العرب. المنقطعة من الرجال ال أرب لها فيهم: البتول من النساء) 10(
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ــ-603 ــ ممكَـ ــنرتْـ ــهعٍف مـ  ٍم لباسـ
 

ــةٌ تَقَ  ــنْطيعــ ــه)1(هاجســ   أضراســ
 

ـ  -604 ــي المصـ ــاٍك ف ــااِبورب ب   معك
 

ــلْوقَ  ــه ِمـ ــِحكَابـ ــروِر ضـ  )2(ن السـ
 

ــ -605 ــي الشَّ ــدمع ف ــبت ــون الشَّ  كطِّ عي
 

ــ  ــيس ذا ِمـ ــحن رولـ ــمـ  مِكٍة للسـ
 

ــناِئ-606 ــآتِم إذْ حـ ــ(ةُ المـ  )3()ِعتُنِْجـ
 

ــ  ــننِم ــا ِلِري غَ)4( جفْ ــنَه اَألِلي ــد 5(ِعم( 
 

ــ-607 ــم ي ِركُذُنــ الم ــروه ِعكْ ــةْدنْ   الِفعلَ
 

  ـــقُّ بـــالمَأح  لـــهـــن فَعالم ِمم 
 

608-الم مـــذكِّرنـــوِن بالحجـــارةْ ج 
 

 ارةْ الســـيمجـــ ردهـــو الـــذي قَـــ 
 

ـ  وبالثَّ-609  ررر الضــنــاِء يــْأمن الحـ
 

ــلُو ِعــ    ــي الس ــ ِمضووف منــدر   غَ
 

  اقْتَـــدرِدال عفْـــو إال للَّـــذي قَـــ-610
 

 " ــر ــاةٌ للظَّف ــاٍن زك ــن ج ــو ع  )6("والعفْ
 

ــ-611 ــديقُ بالصــ ــز الصــ  ديِقيميــ
 

ــالرفيقِ   ــقُ بــ ــرفُ الرفيــ  )7(ويعــ
 

 ريبــــا المعبــــتْ يريــــب المنِإ-612

 
 ــَأكمــا رْئ الــِذتَييتلــو الــذيبا ب  

 

                                 
) مجـج (و) نجج(، مادة   لسان العرب  .رماه: ترميها، وهي كمج الشيء من فيه     : ومعناها: تنجها) م(في  ) 1(

2/360. ،374. 
 :هذا البيت يوافق بيت المتنبي القائل في عجزه) 2(

ــه   ــدى جفُونُ ــيس تَنْ ــٍب ل ــرب كئي  ف
 

ــبِ    ــر كئيـ ــدمِع غيـ ــر الـ  ورب كثيـ
 

 ]الطويل[
 .214ص) 325(وهو من األمثال السائرة في شعر المتنبي، وقد سبق االستشهاد به في البيت رقم 

 .8/347) نجع(، مادة لسان العرب . ومساقط الغيثمعناها تطلب الكأل: تُنْجِع) 3(
 .وهو خطأ وأظنه من الناسخ. حقن) م(في ) 4(
إميل يعقـوب،  .2/200 مجمع األمثالالميداني،  : ينظر". ليست النائحة الثكلى كالمستَْأجرة   :"قيل في المثل  ) 5(

 .5/250 موسوعة أمثال العرب
 .194، ص128البيت رقم : ينظر. ي األرجوزةالشطر الثاني من هذا البيت سبق وأن ذكر ف) 6(
وهي من األحاديث ". المرء على دين خليله:"وقال" المؤمن مرآة أخيه:"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) 7(

أي " المرء بخليلـه  :"وجاء في المثل  . 4،  3/2 نهاية األرب النويري،  : ينظر. التي تجري مجرى األمثال   
 :وقال عدي بن زيد. من تخالل انظرأنك منسوب إلى خليلك ف

 عــن المــرء ال تســأل وأبصــر قرينــه
 

ــدي    ــارن يقتـ ــرين بالمقـ ــإن القـ  فـ
 

 ]الطويل[
 .191وقد سبق االستشهاد بهذه األمثال ص. 2/251 جمهرة األمثالالعسكري، : ينظر
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ـ -613 ــك السـ ــكتمانُ وص رــِرب  ر الميِس
 

ـ ظْمــاً إذ ي أن يكــون ناِدنِمــ   )1(ِرهـ
 

ــنْال تُ-614 ــاِن النَّــدم  رِك  ن عــض إنس
 

 ــذَّقَم ــٍر ولــ ــَل ثَغْــ ــمبــ  اٍت بغَــ
 

ــده-615 ــر نَوالـ ــانوتُجـ ــه حـ  ار لـ
 

 ــنْي ــه التَحـ ــتُ فيـ ــخْـ  ابوتُتُ والتَّـ
 

ــ"-616 ــ كالقَءيال شَ ــعةِْفِب انْلْ وس ــاح  "س
 

ــفَ  ــعه   كُ ــود وِس ــي الوج ــيٍء ف  لُّ ش
 

ـ فــال تضــيقْه بِ -617  م قــد نَــزلْ  هـ
 

ـ غَومــا ِل    اِهللا فيــه مــن محــلّ   ِريـ
 

ــي -618 ــِف القدس ــالنُّوِر اللَّطي ــرحه ب  فاشْ
 

 ر البــي ــوصـ ــنَطَسـ ــيس الـ  فِْس أنـ
 

 
تم وكَمَل وهللا الحمد والمنَّة ريحانة الندمان بذوات األمثال رحم اهللا منشيها رحمة واسـعة               

ح اهللا الديري الخالـدي     لمين بعلومه الزاخرة، على يد العبد الفقير إلى اهللا محمد فت          سونفعنا والم 
وحـده وصـلى اهللا      والحمد هللا    1091ثنين المبارك ثامن عشر جمادى الثاني سنة        في يوم اإل  

وسلم على سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد خاتم األنبياء وعلى بقية األنبياء وآل وصحب كل مـنهم         
 . آمين،صالة دائمة إلى يوم الدين

 
 جمـادى  31قوبلت أحسن مقابلة إال األبيات المنقوطة فإنه بقي إلى نسخة أخـرى فـي             

 .1091الثاني 

                                 
 :هذا البيت من بيت المتنبي القائل) 1(

ــراب  ــه شـ ــي إليـ ــديق وال يفضـ  صـ
 

ــه   ــع ال ينالـ ــي موضـ ــر منـ  وللسـ
 

 ]الطويل[
محمد آل : ، تحقيقاألمثال السائرة من شعر المتنبي: ينظر. وهو من األشعار التي تجري مجرى األمثال

 .66ياسين، ص
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 ةـالخاتم
 الصالحات الحمد هللا الذي بنعمته تتم 

 وأرجوزته ريحانـة النـدمان بـذوات        ت الكتابة عن شهاب الدين الخفاجي،     بعد أن أنهي  
 يمكنني القول إن الفترة التي عاش فيها الخفاجي  كانت غنية بأنواع العلـوم               ،األمثال ودرستها 

 :المختلفة وال سيما األدبية منها وقد توصلت في بحثي هذا إلى النتائج اآلتية
 وكان ذلك من مبتدأ حياته وهـو ال         ،ي قضى حياته مرتحالً من مكان آلخر      أن الخفاج  -

 حين ظهرت عليه عالمات النباهة والفصاحة في حين         ،يتجاوز الثالثة عشرة من عمره    
 .قرض الشعر الجيد وهو ال يتجاوز السابعة عشرة من عمره

 واالحتـرام    القائمة على الـود    ،أسس الخفاجي لنفسه قاعدة صلبة من العالقات الطيبة        -
 ولـذلك   ، ال يخاف في اهللا لومة الئم      ، وفي ذات الوقت كان صريحاً في الحق       ،المتبادل

 ،لم تكن عالقته بأهل الحكم واحدة على المستوى نفسه من االحترام والود مع الجميـع              
 .ما يفسر انحداره في آخر أيامه إلى وظيفة سهلة بعد توليه القضاء عدة مرات

 بين الحديث النبوي الشريف واللغة      ،ى حصيلته الثقافية المتنوعة   أن الخفاجي اعتمد عل    -
 .والشعر العربي والحكمة فجاءت أرجوزته مزيجاً من هذه الثقافات والخبرات

 بمـا يصـلح أن يكـون        ،عكس الخفاجي في أرجوزته جوانب حياتية مختلفة ومتعددة        -
يم فيما يتعلـق بالحيـاة       وذلك تنفيذاً لما آمن به من ق       ،دستور حياة يسير عليه اإلنسان    
 .ودور الشعر في حياة الشاعر

اهتم الخفاجي بتجميل األلفاظ وعني عناية خاصة بالمحسنات البديعيـة مـن جنـاس               -
 . ما يعكس جو العصر الذي عاش فيه،وطباق وموازنة

أن األمثال في أرجوزة الخفاجي ليست كلها من األمثال المعروفة التي دونها أصحاب              -
 وبعضها من إنشاء الخفاجي نفسه كما       ،فبعضها شعبي عامي غير مدون     ،مثالاألكتب  

 .رآها من حياته وخبرته الطويلة مع الناس

-  المثل القديم في أرجوزته على ثالثة أشكالوظف الخفاجي أن      : 

 أن يضع المثل ضمن سياقه الشعري دون تعديل: األول
 اً بما يتوافق والسياق الشعري أن يغير في مبنى المثل زيادة أو نقصان: الثاني
 .أن يأخذ معنى المثل دون مبناه فيصوغ البيت الشعري بما يتوافق ومعنى المثل: الثالث
 استخدم الخفاجي التكرار واالستطراد والتضمين بشكل الفت للنظر في أرجوزته -
 .أخفق الخفاجي في كثير من األحيان في االنتقال من معنى آلخر ومن بيت آلخر -
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 غني بالمؤلفات القيمة التـي تسـتحق التحقيـق    -العصر العثماني -ر الخفاجي  عص أن -
والدراسة فذلك العصر ما زال بحاجة إلى مزيد من الدراسات األدبية والتاريخية سواء             

 أو في دراسة القضايا التي ظهرت في هـذه الفتـرة            ،في مجال تحقيق التراث ونشره    
 .دراسة علمية

 لذا أوصـي بتحقيقهـا ودراسـتها        ،كثير منها مخطوطاً  أن مصنفات الخفاجي ما زال       -
 حتى تعم الفائدة وخاصة ديوان شعره المخطـوط         ،وإخراجها إلى حيز الوجود العملي    

 . الحقيقية للخفاجي الشاعرالذي يعطي الصورة
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 فهرس اآليات
 الصفحة رقم اآلية ةـاآلي رقمها/ السورة

قَلِْب الَنفَضواْ ِمن  غَِليظَ الْ فظّاًتَولَو كُنْ " 2/آل عمران
ِلكوح"  

159 128 

 49 101 يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَسَألُواْ عن َأشْياء 5/ المائدة
من يضِلِل اللّه فَالَ هاِدي لَه ويذَرهم ِفي  7/ األعراف

ونهمعي اِنِهمطُغْي 
186 148،193 

س بنْيانَه علَى تَقْوى ِمن اللِّه َأفَمن َأس 9/ التوبة
 لَىع انَهنْيب سَأس نَأم م راٍن خَيوِرضو
 نَّمهِبِه ِفي نَاِر ج اراٍر فَانْهٍف هرشَفَا ج

الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهالَ ي اللّهو 

109 150،215 

ُأنثَى وما تَِغيض للّه يعلَم ما تَحِمُل كُلُّ ا 13/ الرعد
 هٍء ِعندكُلُّ شَيو اددا تَزمو امحاَألر

 ِبِمقْداٍر

8 148،225 

وِإذْ تََأذَّن ربكُم لَِئن شَكَرتُم َألِزيدنَّكُم ولَِئن  14/ إبراهيم
ذَاِبي لَشَِديدع ِإن تُمكَفَر 

7 149،195 

 ِإالَّ ِباللِّه والَ تَحزن واصِبر وما صبرك 16/ النحل
ونكُرما يمٍق ميِفي ض الَ تَكو ِهملَيع 

127 148،200 

َأولَم ير الَِّذين كَفَروا َأن السماواِت  21/ األنبياء
 والَْأرض كَانَتَا رتْقاً فَفَتَقْنَاهما

30 228 

 193،149 18 "ه ِمن مكِْرٍمومن يِهِن اللَّه فَما لَ" 22/الحج
وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم  28/ القصص

شِْركُونا يمالَى عتَعاللَِّه و انحبةُ سرالِْخي 
68 230،149 

 15 9  " دحورا ولَهم عذَاب واِصب" 37/الصافات
 الَْأنفُس ِحين موِتها والَِّتي لَم اللَّه يتَوفَّى 39/ الزمر

تَمتْ ِفي منَاِمها فَيمِسك الَِّتي قَضى علَيها 
الْموتَ ويرِسُل الُْأخْرى ِإلَى َأجٍل مسمى 

ونتَفَكَّرٍم ياٍت لِّقَولَآي ِفي ذَِلك ِإن 

42 198،149 

 106 56  "فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين"  43/الزخرف
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 106 59 "وجعلناه مثال لبني إسرائيل "  
 232،150 49 ِإنَّا كُلَّ شَيٍء خَلَقْنَاه ِبقَدٍر 54/ القمر
 ويرزقْه ،ومن يتَِّق اللَّه يجعل لَّه مخْرجاً 65/ الطالق

ِمن حيثُ لَا يحتَِسب ومن يتَوكَّْل علَى 
بسح وَل اللَِّه فَهعج ِرِه قَداِلغُ َأمب اللَّه ِإن ه

 اللَّه ِلكُلِّ شَيٍء قَدراً

2-3 223 

 49 3 فَارِجِع الْبصر هْل تَرى ِمن فُطُوٍر 67/ الملك
 224،150 38 كُلُّ نَفٍْس ِبما كَسبتْ رِهينَةٌ 74/ المدثر
 69 24 َأنَا ربكُم الَْأعلَى 79/ النازعات

 204 5 فَِإن مع الْعسِر يسراً 94/ رحالش
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 فهرس األحاديث
 

 الصفحة ثـالحدي الرقم
 188،121 جهد المقّل:أي صدقة أفضل، قال 1
 126 اتقوا مواطن الشبهات 2
 128 بورك ألمتي في بكورها 3
 237 ، 149 الحرب خدعة 4
 126 رحم اهللا امرًأ جب الغيبة عن نفسه 5
خذ أحدكم حبلة فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي لئن يأ 6

 رجالً فيسأله أعطاه أو منعه
196 

 238 + 191 المؤمن مرآة أخيه 7
 238+191 المرء على دين خليله فلينظر امرؤ من يخالل 8
 196 مسألة الناس من الفواحش ما أحل من الفواحش غيرها 9

 222 الموت ريحانة المؤمن 10
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 ارفهرس األشع
 

 الصفحة عدد االبيات الشاعر الوزن آخر البيت
 )أ(

 70 1 إبراهيم بن عثمان البسيط ماء
 85 1 الخفاجي الخفيف أسماء

 )ب(
 15 2 الخفاجي الكامل الوصبا
 19 2 معين الدين البكاء المجتث ذاب
 24 6 صالح الدين الكوراني الطويل الشهبا
 25 1 الخفاجي الطويل التغرب
 26 3 الخفاجي الطويل المناصب
 41 2 الخفاجي الكامل صخب
 61 16 الخفاجي مجزوء الكامل العتاب
 64 3 الخفاجي السريع الحباب
 65 2 الخفاجي الوافر كتاب
 77 7 عبد اللطيف بن قاسم الوافر الرحاب
 104 2 أحمد الحموي البسيط العرب
 187 1 جرير الوافر كالبا
 190 1 - الطويل تنوب
 193 2 - الوافر ناباجت

 195 1 جنوب البسيط مغلوب
 200 1 - الرمل الحسب
 237،214 1 المتنبي الطويل كئيب
 216 1 - الكامل بعتاب
 220 1 - الطويل الطلب
 238 1 المتنبي الطويل شراب

 )ت(
 50 2 الخفاجي السريع بالفوت
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 58 3 ابن النقيب الحسيني الطويل وال ليت
 71 4 حمد الصالحي الهالليم البسيط إنارات
 113 1 أبو العتاهية الرجز يموت

 )ح(
 4 3 الخفاجي الطويل صبوح

 )خ(
 78 2 الخفاجي السريع حبات فخ

 )د(
 86،60 10 الخفاجي مجزوء الكامل ووجدا
 63 3 الخفاجي الكامل بفرائد
 66 1 الخفاجي الوافر من لبيد
 72 4 الخفاجي مجزوء الكامل وأحمد

 78 2 الخفاجي مجزوء الكامل حسدقد 
 98 2 الخفاجي البسيط لمفقود
 234،185 1 - البسيط يفته غدا
 202 1 المتنبي الطويل تمردا
 207 1 - الطويل أهلها بد
 208 1 الشافعي الطويل حاسد

 )ر(
 37 2 الخفاجي الخفيف تنشر
 49 2 الخفاجي الخفيف الفتور

 59 4 الخفاجي الوافر والحضارة
 59 4 الخفاجي المتقارب الضرر
 64 7 الخفاجي الطويل القطر
 68 1 الخفاجي البسيط الدررا
 68 2 الخفاجي الطويل لها ثغر
 73 4 الخفاجي الخفيف وشكرا
 222 1 - الوافر الحذار

 )س(
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 12 1 درويش الطالوي الكامل المغرس
 72 2 الخفاجي الطويل األنس
 73 3 محمد الفاسي الكامل للقرطاس
 76 9 الخفاجي الكامل بثغر ألعس

 76 9 درويش الطالوي الكامل المراشف ألعس
 )ع(

 59 7 الخفاجي المتقارب الدموع
 63 5 الخفاجي الكامل راتعا
 194 2 الشافعي الوافر الجماعة
 232 1 الشافعي مجزوء الرجز وقع

 )ف(
 65 2 الخفاجي مجزوء الوافر والسوف
 206 1 افعيالش الطويل منصفا

 )ق(
 71 5 منجك اليوسفي ملرمجزوء ال باتفاق
 74 2 الخفاجي البسيط مفترق
 85 1 الخفاجي مجزوء البسيط أشرق
 184 1 - الطويل أضيق
 67 2 الخفاجي البسيط الطرق

 )ك(
 85 1 الخفاجي السريع حواك
 87 2 الخفاجي الخفيف انكسارك
 207 1 الشافعي مجزوء الكامل أمرك

 211 1 الشافعي المتقارب متسكم
 )ل(

 69،68 7 الخفاجي المنسرح بخال
 86 1 الخفاجي مجزوء الكامل سبيال
 86 1 الخفاجي الطويل ينزل
 209،192 2 - الكامل بسؤال
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 197 1 الشافعي الطويل قليل
 216 2 - الطويل النذال
 225 1 - الرجز مخضل
 235 1 - الكامل األعمال
 85 1 الخفاجي الطويل أم ال

 )م(
 60 8 الخفاجي البسيط الهمم
 65 3 الخفاجي الطويل أظلما
 85 1 الخفاجي الطويل وسلّم
 192 1 زهير بن أبي سلمى الطويل لم يكرم
 206 1 - الوافر الخصوم
 218 1 المتنبي الطويل حزم
 220 1 المتنبي البسيط والرخم

 )ن(
 188 2 - مخلع البسيط رهينة
 202 1 المتنبي الخفيف جبانا
 211 2 الشافعي مجزوء الكامل عيونه
 219،197 1 المتنبي البسيط السفن

 )هـ(
 56 1 القاسمي الحلبي مجزوء الكامل لبيده
 62 14 الخفاجي مجزوء الكامل جنوده
 64 2 الخفاجي البسيط يبليه
 68 1 الخفاجي الطويل مراده
 78 2 الخفاجي الرمل نفعه
 100 1 درويش الطالوي يلالطو غربه
 192 1 اللجالج الحارثي المتقارب يكرمه
 198 1 المتنبي السريع جنبه
 202 1 عمرو بن أمامة الرجز فوقه
 202 1 عمرو بن أمامة الرجز بروقه
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 232 1 مسلم الخاسر المتقارب رسله
 205 1 ابن السكيت الرجز بؤسها
 213 1 - المنسرح جمعه

 )ي(
 65 3 الخفاجي الخفيف مليا
74 2 الطوري الرجز ندي 
 77 2 محمد الحسيني الطويل تبدي

 189 1 عدي بن زيد الرمل اعتصاري
 237،191 1 عدي بن زيد الطويل يقتدي
 224 1 - الطويل ساعيا

 )االلف(
 50 2 الخفاجي الرجز الرجا
 66 2 الخفاجي الخفيف يسعى
 66 2 الخفاجي الرجز سقى
 75 6 أبو بكر الشنواني يلالطو الصبا
 85،84 1 الخفاجي الرجز من الحيا
 206 1 المتنبي الخفيف ولّى
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 فهرس األمثال

 
 الصفحة لـالمث

   )أ(
 209، 124 آخر كسب الرجل في المسألة

 235 آفة الجود السرف

 114,183 آمن من دار أبي سفيان

 134,233  في الخصام موضعاًصلٍحلأبق 

 219  منهنٍعريص على ما مابن آدم ح

 234 أتتك بحائن رجاله

 213 اتق شر من أحسنت إليه

 225 أثقل من دين على إقتار

 236 أجع كلبك يتبعك

 229,146 أجمل إذا ساعدك الزمان

 219 أجود من حاتم

 219 أجود من طيء

 219 أحب شيء إلى اإلنسان ما منعا

 204  تَوقيهإذا أخذت عمالً فقع فيه فإنما خيبته

 231 ت في العلو تهبط يإذا انته

 204,126 إذا تولى عقد شيء أوثقا

193 إذا ذهب العتاب فليس ود 

 233 إذا سرقت فاسرقن درة

 191 إذا شاورت العاقل صار عقله لك

 203 نور خرب دكان البقالسإذا اصطلح الفأرة وال

 204,123 إذا ظلمت فاحذرن من العطب 

 215  القدر قريب أكلهلىغإذا 

 194 إذا كان لك أكثري فتجاف لي عن أيسري

 235 إذا هززت هز غصناً رطبا



 250 

 210,138,126 إذا وجدت الحر عبداً فاشتر

 191,160 كثرت سكاكنيه/ إذا وقع الجمل كثر ذابحوه 

 185 أروح من اليأس

 186 استنت الفصالن حتى القرعى

 219 أسخى من حاتم طيء

 209 والة ما شقيت به رعيتهأشقى ال

 216 إعادة األعذار تذكير الذنوب

 210 أعز من كليب وائل

 224  فجمرةىاعط أخاك تمرة فإن أب

 199,126 اغرف لكل أحد من نهره

 230 أقصى البالد معدن الكرام

 196,122 أكثر البقاع ماء ما انخفض

 235 أكثر من التوبة عند الحوبة

 205 سها إلبس لكل حالة لبو

 205 أمرق من حبارى

 217,134 أمسك عليك كثرة التجارب

 226 إنباص بغير توتير

 203,157 أن ترد الماء بماء أكيس

 217 إن األيادي قروض

 219 إن تعقد الرمات عادت حبال

 202,156,145,133,126 إن الجبان حتفه من فوقه

 202,156 إن الجواد عينه فراره

 197 خوان ذو المالإن الحبيب إلى اإل

 223 إن الحديث جانب من القرى

 201,156 إن الحديد بالحديد يفلح

 188 غاب الطمعفقد إن حضر اليأس 

 228,133,126 إن الذنوب دنس ال يغسل

 186,135,120 إن السعيد من بغيره اتعظ

 233 إن الرفيع بالوضيع يتقي
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 203,128 إن الشراك قد من أديمه

 212 تواني تزاوجا فأنتجا العقر أو الفقرز والجإن الع

 217,134,122 إن الغنى أخو الندى

 214 إن القضاء عقد الزمان

 226 رفإن الكرام كالعبيد في الس

 204,123 إنك ال تجني من الشوك العنب

 232,166 إنما األمور بالعواقب

 224,150,119  اإلنسان رهن عملهماإن

 228 تقىرإنما الدنيا عروس ت

 216 إن المزاح ملقح األضغان

 187 إن مع اليوم غداً 

 206 إن المنى رأس أموال المفاليس

 204 إنه لداهيه الغبر

 202,156,138,135 إن الهوان للئيم مرأمة

 222 إن هالك الصدف الآللي

 199 لصدقلإن الوفاء توأم 

 219 إن يفتح الحانوت في النهار يبين عطار من البيطار

 215 الدن درديأول 

 211,158,124 ي االختالطالِع أول

 186 أيأس من غريق

 207,120 ايأس من الناس تعش عيشاً رغد

 185  الغنيمتينحدأاإلياب بالسالمة 

  )ب(

 208 بالبحر أنت عارف إن لم تره

 139 ل سوء الظن بالخالقالبخ

 217 البخيل أعذر من الظالم

 214 البرء ممشاه دبيب واني

 187,118 برد الزمان خلق في كل عين

 228,146 البغض تبديه لك العينان
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 233 بمثل جارية فلتزن الزانية

 236 البيض والصفر لسوء الدهر

  )ت(

 205,128 تاج مروءة الفتى التواضع

 221,158 تجشأ لقمان من غير شبع

 231,152,129 تزينوا بالعدل حتى تصلحوا

 233,204,140,126 توبة الجاني اعتذاره

  )ث(

 225 ه ودع الخليقةلثق باال

 204,158 ثمرة الصبر نجح الظفر

 202,156,145,133,126 هالثور يحمي أنفه بروق

  )ج(

 152,223 جاهل بجمع كتب مغرى

 185,160 من جاور السعيد سعد/ جاور السعيد تسعد 

  )ح(

 201 حاجة المرء تعلم الحيل

 185 حالب التيس

 205,157,127 رى خالة الكروانالحبا

 229 الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من فرجك

 236,149 الحرب خدعة

 209,206,141,121 الحرص قائد الحرمان

 141,121 الحرص والحرمان توأمان 

 230,129 الحرص يمحوه يقين الفوت

 215,158 الحركة بركة

 227 الحر من يعرف قدر الزائر

 211 الناسالحزم سوء الظن ب

 193 حسن في كل عين ما تود

 205 حظ جزيل بين شدقي ضيغم

 190 الحكيم يقدع النفس بالكفاف
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 231 ينءمية أحد الدواالح

  )خ(

 161 خبئ قرشك األبيض ليومك األسود

 189 خلف قلبه لسان العاقل

 205,127 خير سالح المرء ما وقاه

 205,127 خير شغل المرء ما كفاه

 230,125,117 هليما اختاره االالخير ف

 232,141 وق الشر عين الشرسخير ي

  )د(

 222,120 الدهر بحر موجه العجائب

 238,152,120 ار له حانوتنجالدهر 

 233,134 عاًجدمت لجنبك قبل النوم مض

 187 دواء ما ال تشتهي النفوس تعجيل الفراق

  )ذ(

 225 ذات سقيط وندى مخضل

 187 ذهب أمس بما فيه

  )ر(

 227 الرائد ال يكذب أهله

 222 رب حال أفضح من لسان

 190,189 رب زارع لنفسه حاصد سواه

 213 رب ساٍع لقاعد

 222,190,157 رب سكوت أبلغ من كالم

 200 رب سمين مهزول عرضه

 228 ح من لسانصرب طرف أف

 224 رب فرحة تعود ترحة

 237,214 رب كئيب ليس تندى جفونه

 237,214 ثير الدمع غير كئيبرب ك

 191,157 رب لحظ أصدق من لفظ

 203 رب نكس هو شر من مرض
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 195,125 رضا الناس غاية ال تدرك

  )ز(

 220,123 زاحم بعود أو دع

 186 الزمان خير واعظ

 129 زمان فترة وجاهلية

 193 زين في عين والد ولده 

  )س(

 216 سبيل ذي األعواد

 186 بغيرهالسعيد من وعظ 

 226 ميزان القوم/ السفر ميزان السفر 

 233  لم يجد مسافهاهسفي

 214 ة للعانيتالسقم يأتي بغ

 199 سله من كذا سل الشعرة من العجين

 213 سمن كلبك يأكلك

 224 سمنكم هريق في أديمكم

 229 سواء قوله وبوله

 124 سوء الظن من حسن الفطن

 192 سير السواني سفر ال ينقطع

  )ش(

 230 شدة الحر دليل الغيث

 233,228,204 شفيع المذنب اقراره وتوبته اعتذاره

 207 شمر ذيالً وأدرع ليالً

 204 الشوك ما يثمر عنب

 211 شيب الشعور زهر الهموم

 228 شيخ يعلل نفسه بالباطل 

  )ص(

 188 صحبة السفينة

 215,184 صدرك أوسع لسرك

 203 عجزالصدق في بعض األمور 
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 218 صدمك الشر بشر حزم

 230 صوالج كراتها األيام

  )ض(

 229,146  الفتى في غير وقته عبثضحك 

  )ط(

 227 طاعة النساء ندامة

 191 طرف الفتى يخبر عن ضميره

 231 طلب الغنى في االستغناء

 200 طول اللسان قصر في العقل

  )ع(

 217 عثيثة تقرم جلداُ أملسا

 237,194,140  جان زكاة للظفرالعفو عن

 191 على األعالي تنزل الصواعق

 224,119 عمرك قرض لحلول أجله

 197,125 عند المضيق تعرف الخالن

 202,156,145,141 العيال سوس المال

  )غ(

 216,159 غثك خير من سمين غيرك

 189 غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله

 214 الغناء رقية الزنا

 200,190 غنى المرء في الغربة وطن وفقره في الوطن غربة

 189,151 الحمقاء مفتاح الطالق/ غيرة المرأة 

  )ف(

 201 وتهرفتل في ذ

 230,210,158 فر من الموت وفي الموت وقع

 160 فصل ثوبك على طولك

 138 فضل األيادي في الندى قروض

 203,128 تى مشارك لخيمهففعل ال

 213 في الوطن غربةفقر المرء 



 256 

 201,139 في البخل سوء الظن بالخالق

  )ق(

 198,152,139 القبر مهد نومه طويل

 235 قبل الرمي يراش السهم

 220 بسقد ولدته البيد والسبا

 236،223،185،140،135،133 قد يؤخذ الجار بذنب الجار

 213 قد يجمع المال غير آكله

 189,157 قد يغص بالماء شاربه

 219 قد يقطع الحبل شديد الفتل

 233 قطع عادات الجميل بخل

 212,157 قفل على خربة

 230,129 كار الموتدالقلب يحييه اذ

 236 قميص عثمان

  )ك(

 187 كاإلبرة تكسو الناس واستها عارية

 221 كان ذلك زمن الفطحل 

 200,160 كبرها بتكبر وصغرها بتصغر

 200 كثرة السكوت ستر الجهل

 216 كثرة العتاب تعذيب القلوب

 221 كالحادي وليس له بعير

 228 خبير/ كل امرئ بشأنه عليم 

 228,184 كل امرئ في بيته أمير

 223 كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع

 190 كل سؤال له جواب

 232,142 كل شيء في محله حسن

 210 ةركل قتيل لكليب غ

 199 كل قذى في مقلة كثير

 216  رزقه يحاولكل لصيد

 224,124 كل مر فيه للمرء شفا
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 220 كل يود أن يرى معمراً

 234,133 شد ال يطاعركم آمر بال

 227 اله الضررنيكم آمل نفعاً 

 212 كم قله تدفعها بقلة

 231,125 كم مريض بعد برء نكسا

 227 كم من أسير في يد األيام

 224 كم من سمين الجسم مهزول الهمم

 221 عدو خلته صديقاًكم من 

 230,133,129 كم من لبيب للنجاة اجتهدا

 214,127  بكاءهكم نائح ونوحه غناء وضاحك وضحك

 231,125 كم نكبة تأتي على يد الظفر

 221 كم ولد ألصله يفارق

 196 هتبكيف يرى األحالم طرف من

  )ل(

 199 ال أفعل كذا ما بل بحر صوفة وما أن في الفرات قطرة

 233  بد للحليم من سفيهال

 201 ال بد للمصدور أن ينفث

 213,134,127 ال تخش من عاداك وهو معلن

 227 ال تصحب المحدود بعد اليأس

 233 ال تقنعن بسقط األفعال

 223 ال تكن رطبا فتعصر وال يابساً فتكسر

 217 ال تلم المرء اذا ضاق يدا

 234 هالً لن يقبالاال تنصحن ج

 229  حصن له مفتاحال خير في

 238,130 ال شيء كالقلب انفساح وسعة

 207,125 ال صديق صادق كالدرهم

 226  قبل التوتيرضنبابك اإلال يعج

 227 ال يكذب الرائد أهله

 222 ال ينفع حذر من قدر
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 226 لحيته مذبة الشيطان

 222 لسان الحال أبين من لسان المقال

 209,127 لص الوداد عشرة النمام

 223 لكل واد بعد حرب منتجع

 200 لو أنصف الناس استراح القاضي

 230 لو سأل الميت أعطاه الكفن

 200 لو وقعت من السماء صفعة ما وقعت إال على قفاه

 237 ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة

 216 ليست تنال مودة بعتاب

 191 ليس الخبر كالمعاينة

 220 ليس يشفيه سوى ضرب العنق

  )م(

 237,191 المؤمن مرآة أخيه

 233 ما أبلغ المعاد في التوكيد

 236 ما أنت بلحمة وال سداة

 161 ما بعد الشدة إال الفرج

 122 ما جود إال من الموجود

 207 ما حك ظهري مثل يدي

 232 ما العلم إال ما حواه الصدر

 223 ما قيمة السيف الذي ال يصقل

 236 ما كل أرض بالنبات تعشب

 203,145,126 ما كل جان حين يجني يعذر

 203,145,126 غفريما كل ذنب للمسيء 

 236 ما كل شط ماؤه يستعذب 

 236 ما كل غيم فيه قطر صيب

 217,121 ما كل من شام بريقاً استقى

 236 ما كل واد فيه مرعى مخصب

 223 ما كل وقت تنجح األسفار

 219,135 ما كل يوم نال حر ما طلب
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 192 مثل حمار الطاحون يدور وال يتعدى مكانه

 224 المجد مرقاة السرف

 223 ظرمنمخبر النساء بعد ال

 203,159 مدح الروح سماجة

 186,160 الكساء/ مد رجلك على قدر لحافك 

 237,191 المرء بخليله

 219 المرء تواق الى ما لم ينل

 237,191 المرء على دين خليله

 209  الرجلالمسالة آخر كسب

 185,160,137,136 مصباح مماسي

 234 كيهفمقتل الرجل بين 

 211 كثار كحاطب ليلمال

 218 من استرعى الذئب ظلم

 201 من اشترى ما ال يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه

 209,127 من الشرار محرق الضرام

 225,124 من أكثر الخوف من الناس سلم

 225 م من أمن المكروه في الدهر ند

 210 من أهان ماله أكرم نفسه

طن نفسه على ومن حدث نفسه بطول البقاء فلي
 المصائب

190,159 

 188,151,123 من خطب الشر يزوج الندم

 193,151,145 ب جنى المودةتمن زرع الع

 226,195,156 من سابق الدهر عثر

 203,138 يسجدليس من سها في السهو 

 223 منظر الرجال بعد المخبر

 212 من العجز والتواني نتجت الفاقة

 226,195  غلباألياممن غالب 

 193 من كنز الظلم فذاك المفلس

 192 من ال يكرم نفسه ال يكرم
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 218 من لم يشد بنيانه لم يهدم

 193,151,145 من يعرف الدهر أعد عدة

 229,128 من يفتح الدكان بعد العصر لم يكتسب غير مزيد الخسر

 193 ال مغني لهفالحرص من يفقد 

 222 الموت ريحانة المؤمن

 230,158  من حياة في ذل وعجزأصلحموت في قوت وعز 

  )ن(

 201  ما جهلواأعداءالناس 

 225 الناس ال تمدح غير ممدوح

 194 النصح ما بين المال تقريع

 229  غض البصرنعم حاجب الشهوات

 232,141 نفع يجر الضر نفس الضر

 220,121 ئيم المطل والتعليلنقد الل

 198,152,149,139 النوم موت عمره قليل

  )هـ(

 235,135 هال احتميت الذنب من معرته

 188,159,136 هل حاجب والموت باب اآلخرة

  )و(

 220,121 وعد الكريم النقد والتعجيل

  )ي(

 185 اليأس إحدى الراحتين

 235,135 يا تارك الطعام من مضرته

 210,127  النجاسة ويأمل الميتة في الكناسةإصابةمن يحذر 

 220 ناءغيرتاح من لذ له ال

 208 يعرف طيب األصل بالثمار

 223 يقرع السن إذا جر الندم

 231,158 يكفيك من الحاسد أنه يغتم عند سرورك

 233 ينتفع الحي بكلب فيه

 188 يوم نعم ويوم بؤس
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 فهرس أعالم األشخاص
 

 الصفحة مـلم العـاس
 99 آدم عليه السالم

 112 أبان بن عبد الحميد الالحقي
 99 إبراهيم عليه السالم

 68 إبراهيم األول
 44 إبراهيم بن حسن، شهاب الدين الكوارني

 31، 30 )برهان الدين(إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي
 108 إبراهيم النّظام

 32 )قعود(أحمد بن أبي بكر السنفي 
 86،62،58 حلبي، محمد بن قاسمأحمد ال

 69 أحمد، أبو العباس المنصور
 33 أحمد بن علي العلقمي

 44 أحمد بن محمد، العجمي الوفائي
 104،45 )الحموي(أحمد بن يحيى 

 72 )المعيد(أحمد بن يوسف 
 111،110 إدريس بن حسن

 85 أسماء
 2 إسماعيل الصفوي

 34،110 األصمعي
 110 األغلب العجلي

 34 إقليدس
 166 أمين الدنف

 20 باقي، عبد الباقي
 44 البخاري

 7 بدر الدين العباسي
 91،89،87،84،79 بروكلمان

 96،94،91،89،88 البغدادي، إسماعيل باشا
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 210 أبو بكر األنباري، محمد بن القاسم بن محمد
 16،7،6 يـبهاء الدين العامل

 53،47 البوريني، الحسن بن محمد بن بدر الدين
 88 )أبو الخير(البيضاوي، عبد اهللا بن محمد 

 73 تقي الدين التمتمي
 111،110 أبو تمـام

 97 ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى
 48 الثعالبي، أبو مهدي عيسى بن محمد

 111،108،96 ظــاحـالج
 112 جالينيـوس

 44،4 الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن
 89،87،84،5 دانـجرجي زي

 95 لجواليقي، أبو منصور، موهوب بن أحمدا
 218 مــاتـح

 90،89 حاجي خليفة
 166 ابن أبي الحديد

 100،95 الحريري، أبو محمد قاسم بن علي
 19،18 حسن بن أبي نمي
 73 خضر الموصلي
 111 خلف األحمر

 164 أبو الخير، محمد بن محمود الحبال
 ،84، 79-10، 9، 6، 4 )أبو العباس( عمر أحمد بن محمد بن= الخفاجي، شهاب الدين 

87-104 ،113-133 ،135 ،
136 ،140 ،143-148 ،
151 ،152 ،154 ،156 ،

160 ،163 ،164 ،167 ،182 
 41،40،13 )والد الشهاب(الخفاجي، محمد بن عمر 

 165 داوود عليه السالم
 112،34،20 الحبر داوود
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 33 )البصير(داوود بن عمر األنطاكي 
 84 يدابن در

 165 راغب أفندي الخالدي
 111 رؤبة

 90 رجب بن حجازي الحريري
 48 الرداني، محمد بن محمد بن سليمان

 46 الرضي االسترباذي
 11 زامباور
 91،89،79 الزركلي

 39 زكريا األنصاري
 112 ابن زهر األندلسي
 85 زهير بن أبي سلمى

 46 سعاد
 183 أبو سفيان
 107 ابن السكيت

 3،2 سليم األول، ابن بايزيد بن محمد
 68 سليمان عليه السالم

 44،31 السيوطي، جالل الدين
 89 سيد كسروي حسن

 207 الشافعي، ابن ادريس
 42 أبو شجاع

 97 ابن الشجري
 75،32،31،27،20 الشنواني، أبو بكر بن إسماعيل

 104 الشوبري
 109 شوقي ضيف
 57 ابن صفوان

 34 حمد العزيصفي الدين بن م
 24 صالح الدين الكوراني

 165 طاهر الجزائري
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19 أبو طالب حسن بن أبي نُمي 
 100،76،75،12 الطالوي، أبو المعالي درويش
 74 الطوري، عبد القادر بن عثمان

 16 عباس شاه
 45 عبد البر بن عبد القادر الفيومي
 96،56 عبد الحفيظ فرغلي علي القرني

 112،107 ابن عبد ربه
 53 عبد الرحمن بن عماد الدين الشامي

 79،7 عبد الغني النابلسي
 93 عبد الفتاح محمد الحلو

 46،28،7 عبد القادر بن عمر البغدادي
 77 عبد اللطيف بن القاسم

 111 أبو عبيدة
 106 أبو عبيد البكري

 113 أبو العتاهية
 237  بن عفانعثمان

 2 عثمان بن أرطغرل
 110 العجاج

 48 العجمي، أبو علي حسن بن علي
 17 ابن عربي، محيي الدين

 34 )العصامي(علي بن إسماعيل اإلسفراييني 
 35،19،18 علي بن جار اهللا بن ظهيرة
 36،35 علي بن غانم، نور الدين

 37 علي بن يحيى، نور الدين الزيادي
 102،98،96،91،90،88 عمر فروخ

 111 أبو عمر بن العالء
 33،21 ناياتي، أحمد بن أحمد بن عبد الرحمنالع

 52،48 العياشي، عبد اهللا بن محمد
 101،30 القاضي عياض اليحصبي
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 36 الغنيمي
 109،107 الفارابي

 17 ابن الفارض
 237 )البتول(فاطمة 

 166 فخر الدين الرازي
 88 فنديك

 167 الملك فيصل
 2 قانصوة الغوري

 97 القالي
 11 القلقشندي
 89،52،48،12 الكتاني

 10 كحالة، عمر رضا
 56،10 كرنكوف

 66 لبيد
 112 لسان الدين بن الخطيب

 112 ابن مالك
 106،16 المبرد
 63 المتنبي

 47 )تقي الدين(المحبي، فضل اهللا بن محب اهللا 
، 33، 32، 29، 28، 21، 10 المحبي، محمد بن األمين بن فضل اهللا

36 ،37 ،40 ،41 ،44 ،46 ،
47 ،53-55 ،57 ،79 ،88 ،
91 ،94 ،96 ،97 ،103 ،104 

، 102، 164، 99، 97، 43 محمد صلى اهللا عليه وسلم
163 ،165 ،167 ،182 ،
199 ،121 ،126 ،128 

 38 محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي
 39،20 محمد بن حسن جان التبريزي

 39 محمد خان الثالث
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 68 محمد الرابع
 101،92 يد كيالنيمحمد س

 40 محمد بن عبد الرحمن، شمس الدين الحموي
 40 )غنى زادة(محمد بن عبد الغني 

 95،5 محمد بن عبد المنعم خفاجي
 23 محمد بن عمر العرضي

 42 )ركروك(محمد المغربي 
 72 يـمحمد الفاس

 163 محمد فتح اهللا الديري الخالدي
 98 محمد فرحان الطرابلسي

 95 محمد كشاش
 77،21 )النقيب(محمد بن كمال الدين الحسيني 
 41 )الصديقي(محمد بن محمد، أبو المكارم 

 71،43 )شمس الدين الصالحي(محمد بن نجم الدين 
 52،39 مراد الثالث
 95،69،68،53 مراد الرابع
 107 المرزوقي

 19 مسعود بن حسن
 99،38 مـلــمس

 38 )عزمي زادة(مصطفى بن محمد 
 237 ةـويمعا

 112،98،16 ابن المعتز
، 88، 79، 56، 51، 29، 12 ابن معصوم

93 ،94 ،96 ،98 
 108 ابن المقفـع

 71 منجك باشا اليوسفي
 57 النابغة الذبياني

 7 نجم الدين الغزي
 111 النضر بن الشميل
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 31 وويـالن
 46،31 ابن هشام

 108،106 أبو هالل العسكري
 85 دـهن

 63 الواحدي
 100 الوطواط

 112 وليد بن الشحنة
 69،54،25 يحيى بن زكريا
 7 يوسف البديعي
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 فهرس األماكن واألقوام واألمم والقبائل
 

 الصفحة مـاالس
 52 آسيا الصغرى

67 آل نُمي 
 4 األزهريون

 102،96،5 العاصمة التركية= األستانة 
 53،52 كبـأس

 90،87،79 ألمانيا
 2 األناضول

 34 كيةأنطا
 16،6 أهل السنة
 166 باريس
 2 يونالبرتغال
 86،74 برلين
 96،90 البصرة
 46،44 بغداد
 44 البقيع

 11 بالد البحيرة

 بالد الروم
19 ،21 ،22 ،25 ،32 ،38 ،47، 
54 ،69 ،75 ،76 ،90 ،93 ،101 

 44 بالد الكرد
 11 بني عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة

 16 بني هاشم
 93،90،88 بوالق

 23،22 بيت المقدس
 91 بيروت

 3 الترك، األتراك
 75،52،44،19 تركيا
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 95،12 تهامة
 100 تونس
 76 جاسم

 42،37،6،4 الجامع األزهر
 98 جامعة دمشق

 78،71،22 جلّق
 90 جوتنجن
 90،69،44،35،19،18 الحجاز

 35 الحرمين الشريفين
 35 الحرم المكي

 24،23،21،2 )الشهباء(حلب 
 45 حماة

 11،10 )قبيلة(خفاجة 
 77،47،44،43،33،21 دمشق

 79 الدنمارك
 2 رأس الرجاء الصالح

 40 الروم
 53،52 روم إيلي
 3 الريدانية
 67،53 ساالنيك

 33،10 سرياقوس
 93،90،45،44،30،24،21 الشام

 53 شبه جزيرة المورة
 31 شنوان
 44 شهران

 23،22 الطور، جبل الطور
 218 طيء

 5،4،3 العثمانيون
 16 العجم
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 11 العدنانية
 3 العراق
 91،11،108،109،111 العرب
 30 العالقمة
 14 الغرب
 167،166 فرنسا
 84،46،45،35،34،6،3 القاهرة
 165،163،36 القدس

 69،45،38،34،19،5 القسطنطينية
 210 كليب

 79 كوبنهاجن
 167،44،42 )طيبة(المدينة المنورة 

 2 مرج دابق
 99،23،22 المسجد األقصى

 102،4 المسلمون
 14،3 المشرق العربي

 مصر

2-6 ،10 ،14 ،20 ،22 ،25 ،26، 
30-34 ،36 ،37 ،40 ،42-47، 
52-54 ،64 ،69 ،70 ،72 ،75، 

87 ،90 ،93 ،96 
 92،16،6 المعتزلة
 93،90،72،69 المغرب

 93، 67، 45، 43، 35-33، 30 مكة
 3 المماليك
 31 المنوفية

 95،12 دـنج
 187 رـنمي

 79 هايدلبرج
 91 نـهيف
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 22 )طوى(الوادي المقدس 
 76 رةـوج
 53 انـاليون
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 فهرس التقويم الهجري والميالدي
 

 الصفحة السنة الميالدية السنة الهجرية
922 

906- 922 
930 

1516 
1500- 1516 

1523 

2 

923 
1035 

1517 
1625 

3 

1012 
1191 

1603 
1777 

4 

1031 1621 6 
936 

1030- 1093 
977- 1061 

1050- 1143 
1073 

1555 
1620- 1682 
1569- 1650 
1640- 1730 

1662 

7 

950-1014 1543-1605 12 
1019 
1042 

1610 
1632 

13 

1031 
296 

210-286 

1621 
908 

825-899 

16 

577-632 
1358 

560-638 

1181-1234 
1939 

1164-1240 

17 

990-993 
932 
992 

932-1010 
962 

1582-1585 
1525 
1584 

1525-1601 
1554 

18 

1010 
990-993 

1003 
1040 

965-1012 
1005-1053 

1601 
1582-1585 

1594 
1630 

1557-1603 
1596-1643 

19 

1008 
1019 
1053 

1599 
1610 
1643 

20 
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1014 
1052 
1081 

1024-1085 

1605 
1642 
1670 

1615-1674 

21 

1043-1049 1633-1639 23 

1071 
1049 

1660 
1639 

24 

1053 
999-1053 

1643 
1590-1643 

25 

1019 1610 27 
1093 1682 28 

903-994 
544 

1497-1585 
1149 

30 

959-1019 1551-1610 31 
1019 
1007 

1610 
1598 

32 

932-1014 
1008 

1525-1605 
1599 

33 

1007 
1010 

920-1004 

1598 
1601 

1514-1595 

35 

1044 1634 36 
1024 1615 37 
1040 

919-1004 
1630 

1513-1595 
38 

926 
1008 

1519 
1599 

39 

1017 
1039 

1608 
1629 

40 

1019 
1011 

930-994 

1610 
1602 

1523-1585 

41 

956-1012 1549-1603 43 
1025 
1101 

1014-1086 

1616 
1689 

1605-1675 

44 

1094 
1071 
1057 

1682 
1660 
1647 

45 

1030 1620 46 
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1050 
686 
1093 

1640 
1287 
1682 

1031-1082 1621-1671 47 
1090 

1020-1080 
1049-1113 
1037-1094 

1679 
1611-1669 
1639-1701 
1627-1682 

48 

982-1003 1574-1594 52 
1032-1049 

1051 
1622-1639 

1641 
53 

1053 1643 54 
1054 1644 56 

 ھـ. ق18
133 

604 
750 

57 

1056 1646 58 
468 1075 63 

1032-1049 1622-1639 67 
1050-1058 
1058-1099 

1640-1648 
1648-1687 

68 

1012 1603 69 
524 1129 70 
1057 
1006 

1647 
1597 

72 

 ھـ. ق22
1007 
1010 

600 
1598 
1601 

73 

1030 1620 74 
1014 1605 75 
1057 1647 77 
1105 1693 79 
321 933 84 
685 
1283 

1286 
1866 

88 

1273 
1294 
1090 

1856 
1877 
1679 

90 

1316 1898 91 
1273 1856 93 
516 1122 95 
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555 
1273 
1299 

150-255 

1160 
1856 
1881 

767-868 

96 

356 
200-291 

966 
815- 903 

97 

1284 
1327 

1867 
1909 

98 

516 
573 

1122 
1177 

100 

544 1149 101 
1058 1648 102 
977 1569 104 
285 
487 
224 

898 
1094 
838 

106 

243 
328 
421 
350 

857 
939 
1030 
961 

107 

255 
142 
231 

868 
759 
845 

108 

216 
232 
21 
97 

831 
846 
641 
715 

110 

145 
210 
154 
180 
204 
195 

762 
825 
770 
796 
819 
810 

111 

672 
200 
296 
328 
766 
815 
1008 
595 

1273 
815 
908 
939 
1364 
1412 
1599 
1198 

112 
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211 826 113 
1091 
1139 

1680 
1726 

163 

1318 1900 164 
1091 
1317 
1318 

1268- 1338 

1680 
1899 
1900 

1851- 1919 

165 

544- 606 
586 - 656 

1149- 1209 
1190- 1258 

166 

8 
31 

629 
651 

183 

204 819 207 
271- 328 884- 939 210 
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 قائمة المصادر والمراجع
         

 المصادر المخطوطة. أ
 نسخة مصورة عـن     ،ديوان شعر ،  )هـ1069ت(، شهاب الدين أحمد بن محمد        الخفاجي -1

 .شعر تيمور) 393(النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية في مصر، رقم 
 عـدد   قصيدة في مدح الطبيعـة     ،  )هـ1069ت(الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد        -2

ي مكتبة بـرلين بألمانيـا رقـم        بيتاً نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة ف      ) 38(أبياتها  
7990/3. 

، نسخة مصـورة    مجموعة قصائد ،  )هـ1069ت( الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد        -3
 .مجاميع) 76(من مخطوط القاهرة المحفوظ بدار الكتب القومية في مصر رقم 

، نسخة عن مخطوط مكـون مـن        )هـ1069ت( الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد        -4
محفوظ في معهـد جوتـا بألمانيـا رقـم          ) 3(، مرقمة بالرقم    قصيدةهي  صفحة واحدة و  

)737.( 
 
 
 المصادر المطبوعة. ب
 .القرآن الكريم -1
ـ 852ت  (اإلبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد،        -2 المسـتطرف مـن كـل فـن       ،)هـ

ثمرات األوراق والمحاضرات لتقي الدين أبي بكر علي بن محمد  : ، وبهامشه مسـتظرف 
لمحمـد بـن    ) 2البن حجة الحموي،    ) 1قادري الحنفي ويليه ذيالن     بن حجة الحموي ال   

إبراهيم األحدب الطبعة األخيرة، طبعة جديدة ومنقحـة، دار إحيـاء التـراث العربـي،        
 ).2+1(ج . 1371/1952القاهرة 

، راجعه وعلق عليـه  الكامل في التـاريخ  ،)هـ630ت(ابن األثير، عز الدين الجزري   -3
 ).8( ج 1403/1983دار الكتاب العربي، بيروت ) 4(نخبة من العلماء، ط 

محمد سعيد العريان، دار الفكر للطباعة والنشـر،  : ، تحقيق العقد الفريـد ابن عبد ربه،    -4
 .لبنان، بيروت 

، دار صـادر،    اللباب في تهذيب األنساب    ،)هـ630ت(ابن األثير، عز الدين الجزري       -5
 ).1(بيروت، ج 
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، نسخة عن طبعة بـوالق      األغاني ،)هـ356ت (األصفهاني أبو فرج الحسين بن محمد      -6
 ).9(ج . األصلية، دار صعب، بيروت

عبـد  : ، تحقيـق  جمهرة أنساب العـرب    ،)456ت  (األندلسي، ابن حزم علي بن أحمد        -7
 .م1919دار المعارف، القاهرة ) 5(السالم محمد هارون، ط 

ـ 930(ابن إياس، محمد بن أحمد الحنفي، ت       -8 ،  الـدهور  بدائع الزهور في وقـائع     ،) ه
، مصور عن الطبعة الثانية، مطـابع الهيئـة المصـرية           )3(محمد مصطفى، ط  : تحقيق

 ).5+1(ج . 1404/1984العامة للكتاب، القاهرة 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عـن أسـامي           البغدادي، إسماعيل باشا،     -9

 .1402/1982، دار الفكر الكتب والفنون
، دار الفكـر،  ة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  هديالبغدادي، إسماعيل باشا،     -10

1402/1982. 
مراصد االطالع على أسماء األمكنة      ،)هـ739ت  (البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن،       -11

دار المعرفة للطباعة والنشـر، بيـروت،       ) 1(علي محمد البجاوي ط     : ، تحقيق والبقاع
 ).2+1(ج . 1373/1954لبنان 

، خزانة األدب ولب لباب لسان العـرب ، )هـ1093ت (ادر بن عمر،  البغدادي، عبد الق   -12
عبد السالم محمد هارون، دار الكتـاب العربـي للطباعـة والنشـر، القـاهرة            : تحقيق

 ).1(ج . 1387/1967

إحسان عباس وعبـد    : ، تحقيق فصل المقال في شرح كتاب األمثال     البكري، أبو عبيدة،     -13
 .مؤسسة الرسالة، دار األمانةم ، 1983/هـ1403) 3(المجيد عابدين، ط

معجم ما استعجم من أسماء      ،)هـ487ت  (البكري، عبد اهللا بن عبد العزيز األندلسي،         -14
) 1(مصطفى السقا، ط  : ، عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه     البالد والمواضع 

المعهد الخليفي لألبحـاث المغربيـة، مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر،                
 ).1 (ج. 1364/1945

: ، تحقيـق تراجم األعيان من أبناء الزمان ،)هـ1024ت (البوريني، الحسن بن محمد      -15
 ).2+1(ج . م1959صالح الدين المنجد، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق 

ـ 874ت  (ابن تغري بردي، جمال الدين بن يوسف         -16 النجوم الزاهرة فـي ملـوك       ،) ه
الكتب، وزارة الثقافة واإلرشاد القـومي،      ، طبعة مصورة عن طبعة دار       مصر والقاهرة 

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطابع كوستاتسـوماس،          
 ).9+6(ج . القاهرة
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، دار  )3(محمد عبـده عـزام، ط     : ، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق    الديوانأبو تمام،    -17
 .المعارف، القاهرة

عبد السـالم محمـد   : ، تحقيقالبيان والتبيين ،) هـ255ت ( الجاحظ، عمرو بن بحر   -18
 ).1( ج 1367/1948هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 

ـ 1237ت  (الجبرتي، عبد الرحمن بن حسين       -19 تاريخ عجائب اآلثار في التـراجم       ،) ه
 ).3+1(، دار الجيل، بيروت، ج )2(، ط واألخبار

يوسـف عيـد، دار الجيـل،    : ، شرحالديوان ،) هـ114ت (جرير بن عطية الخَطَفي   -20
 ).1(بيروت، ط 

كشف الظنون عن أسامي الكتـب   ،) هـ1067ت (حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا     -21
 .1402/1982، دار الفكر، والفنون

اإلصابة فـي تمييـز      ،)هـ852ت  (ابن حجر العسقالني، شهاب الدين أحمد بن علي          -22
 البن عبد البـر عاصـم النمـري         االستيعاب في معرفة األصحاب   : ، وبهامشه الصحابة

 ).2( هـ ج 1328طبع بمصر ) 1(القرطبي المالكي، ط 
) 2(، ط   لسان الميزان ،  )هـ852ت  (ابن حجر العسقالني، شهاب الدين أحمد بن علي          -23

 ).5(ج . 1390/1971مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان 
شرحها وحواشـيها   ،   درة الغواص  ،)هـ516ت  (الحريري، القاسم بن علي بن محمد        -24

، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة، دار      )1(وتكملتها عبد الحفيظ فرغلي علي القرني، ط      
 .1417/1996الجيل، بيروت 

منقحة وفيها زيادات، دار الفكر للطباعة والنشر       ) 3(، ط معجم األدباء الحموي، ياقوت،    -25
 ).19( ج 1400/1980والتوزيع 

، مطبعة السعادة، مصر    )1(أمين الخانجي، ط  : تصحيح،  معجم البلدان الحموي، ياقوت،    -26
 ).5+2(ج . 1324/1906

ـ 463ت(الخطيب البغدادي، الحافظ أبو بكر بن علي         -27 تـاريخ بغـداد أو مدينـة        ،)هـ
ج .  هــ دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان     463، منذ تأسيسها حتى سنة    السالم

)2+10.( 
حقق نصه ووضع   ،  ي أخبار غرناطة  اإلحاطة ف  ،)هـ676ت(ابن الخطيب، لسان الدين      -28

، مكتبة الخانجي، الشركة المصرية للطباعـة والنشـر،         )1(عبد اهللا عنان، ط     : حواشيه
 ).4(ج . 1397/1977القاهرة 
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ـ 1069ت(الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد        -29 ريحانة األلبا وزهـرة الحيـاة       ،) ه
سـى البـابي الحلبـي      ، مطبعـة عي   )1(عبد الفتاح محمـد الحلـو، ط        : ، تحقيق الدنيا

 ).2+1(ج. 1386/1967
ـ 1069ت(الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد        -30 شفاء الغليل فيما كالم العـرب      ،  ) ه

المطبعة المنيرية، مكتبـة الحـرم      ) 1(محمد عبد المنعم خفاجي، ط    : ، تحقيق من الدخيل 
 .1371/1952الحسيني التجارية الكبرى، مصر 

ـ 1069ت(د  الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محم      -31 شفاء الغليل فيمـا فـي كـالم        ،  ) ه
، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان    )1(محمد كشاس، ط: ، تحقيقالعرب من الدخيل  

1418/1998. 
ـ 1069ت(الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد        -32 نسيم الرياض في شرح شـفاء    ،  ) ه

ربـي،  ، دار الكتـاب الع    )1(، وبهامشه شرح الشفا لعلـي القـاري، ط        القاضي عياض 
 ).4+3+1(هـ ج 1327بيروت، لبنان المطبعة األزهرية 

: ، تحقيق وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     ،)هـ681ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد       -33
 ).6+4+3+1(ج . 1397/1977إحسان عباس، دار صادر بيروت، 

: ، حققه وضـبطه   العبر في خبر من غبر     ،)هـ748ت(الذهبي، الحافظ محمد بن أحمد       -34
 ).3(ج . هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانأبو 

، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر،    الديوانزهير بن أبي سلمى،      -35
 .1384/1964بيروت، 

 ج  1400/1980محمد أمين دمج، بيروت، لبنـان       : الناشر) 2(، ط األنسابالسمعاني،   -36
)5.( 

 .، دار القلم، بيروتسبائك الذهبغدادي، أبو الفوز محمد أمين، السويدي، الب -37
بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين        ،)هـ911ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن       -38

وطبعـة  . 1399/1979، دار الفكر    )2(محمد أبو الفضل إبراهيم، ط    : ، تحقيق والنحاة
 ).2+1(ج. 8355.ب.المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، بيروت، لبنان ص

، شرح محمد   المزهر في علوم اللغة   ،  )هـ911ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن       -39
 ).1(م، ج1986جاد المولى وآخرون، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

 نظم العقيان فـي أعيـان األعيـان       ،  )هـ911ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن       -40
ـ     : حرره روت، لبنـان، المطبعـة السـورية األمريكيـة      فيليب حتي، المكتبة العلمية، بي

 .م1927
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زهـدي  : ، جمعه وحققه وعلق عليـه     الديوان ،)هـ204ت(دريس  إ بنالشافعي، محمد    -41
يكن، دار الثقافة، بيروت، لبنان، مطابع دار الريحـاني للطباعـة والنشـر، بيـروت                

 .م1962
وائـد  أمالي المرتضـى غـرر الف      ،)هـ436(الشريف المرتضى، علي بن الحسين، ت      -42

محمد أبو الفضل إبراهيم، القسـم األول والقسـم الثـاني ومعـه        : ، تحقيق ودرر القالئد 
ــة، ط دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــابي الحلبــي وشــركاؤه ) 1(التكمل

 ).1(ج. 1373/1954
، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       ،)هـ1250ت(الشوكاني، محمد بن علي      -43

 ).1(ة والنشر، بيروت، لبنان ج دار المعرفة للطباع
، حققه وقدم تمثال األمثـال  ،)هـ837ت(الشيبي، أبو المحاسن محمد بن علي العبدري،    -44

 ).2+1(ج. 1402/1982، دار المسيرة، بيروت، )1(أسعد ذبيان، ط: له
، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األنـدلس        ،)هـ599ت(الضبي، أحمد بن يحيى،      -45

 .م1967 سلسلة تراثنا، المكتبة األندلسية دار الكتاب العربي،
: ، صححه وعلق عليه   إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء    الطباخ، محمد راغب الحلبي،      -46

 ).6+3( ج1408/1988، مطبعة الصباح، دار القلم العربي، حلب )2(محمد كمال، ط
أحمـد  الطاهر  : ، تحقيق الكشكول ،)هـ1031ت(العاملي، بهاء الدين محمد بن الحسين        -47

 ).1(الزاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ج
، دار صادر للطباعة والنشـر،      الديوان ،)هـ211ن(أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم       -48

 .1384/1964دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت 
، حققـه وعلـق عليـه       )2(، ط جمهرة األمثال العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا،         -49

محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطـامش، دار الجيـل،       : فهارسهحواشيه ووضع   
 ).2+1(بيروت، لبنان، ج

شذرات الذهب في أخبار مـن   ،)هـ1089ت(ابن العماد الحنبلي، أبو الفالح عبد الحي     -50
 ).8+4(هـ ج1351مكتبة القدس : ، نشرهذهب

ر السـافر عـن     النـو  ،)هـ1138ت(العيدروسي، محيي الدين عبد القادر بن عبد اهللا          -51
 .1405/1985، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )1(، طأخبار القرن العاشر
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دار الكتب العلميـة، بيـروت،      ) 1(روي حسن، ط  سسيد ك : ، تحقيق أسماء كتب األعالم  
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العرف الطيب في شرح ديوان أبي     ،  )هـ354ت(المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين،        -63
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 .هـ1382، مطابع علي بن علي، الدوحة قطر، )2(، طالشعراء بكل مصر
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 .جزءاً) 15(، 1414/1994والنشر، دار صادر بيروت، 
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 ).جزءان(محمد محيي الدين عبد الحميد، دار القلم، بيروت، لبنان، 
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 .م1986
 .، دار المعرفة، بيروت، لبنانالفهرستابن النديم،  -72
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 ).3+2(س، القاهرة، جمطابع كوستاتسوما
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، )2(، ط مـرآة الجنـان وعبـرة اليقظـان        ،)هـ768ت(اليافعي، عبد اهللا بن أسعد،       -75
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حجازي وعمر صابر عبد الجليل، المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم، الهيئـة              
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نبيه فـارس ومنيـر البعلبكـي،       : ، ترجمة تاريخ الشعوب اإلسالمية  ،  )كارل(بروكلمان   -4
 .م1984لبنان، / دار العلم للماليين، بيروت) 10(ط

هــ  1383) 1(، ط األمثال الشعبية في قلب جزيـرة العـرب       ،  )يمعبد الكر (الجهيمان   -5
 ).3+2(ج

، الحياة األدبية في مصر في العصر المملوكي والعثمـاني         ،)محمد عبد المنعم  (خفاجي   -6
 .1404/1984مطبعة زهران، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة 
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 ).1(ج
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حسن وحسن أحمد محمود، اختارته وأنفقت عليه اإلدارة الثقافية بجامعة الدول العربيـة،      
 ).2+1(م، ج1952ؤاد األول، مكتبة العرب، القاهرة، مطبعة جامعة ف

، معجم أسماء العرب موسوعة السلطان قابوس ألسـماء العـرب          ،)محمد(ابن الزبير    -9
 ).1(، ج1411/1991، مكتبة لبنان، بيروت، المطابع العالمية، سلطنة عمان )1(ط
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 .أجزاء) 8(لبنان، / ، دار العلم للماليين، بيروت)5(والمستعربين والمستشرقين، ط
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، طبعة جديدة، راجعها وعلق عليها شـوقي        تاريخ آداب اللغة العربية   ،  )جرجي(زيدان   -11
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، المنظمـة العربيـة     فهرس مخطوطات مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي     ،  )يوسف(زيدان   -13
 ).ق-د) (2(، ج1997للتربية والثقافة والفنون، معهد المخطوطات العربية، القاهرة 

قافـة الدينيـة،   ، مكتبـة الث معجم المطبوعات العربية والمعربة ،)يوسف إليان (سركيس   -14
 .1346/1928مطبعة سركيس، مصر 

، مؤسسـة الفرقـان   فهرس مخطوطات مكتبة المسجد األقصى   ،  )خضر إبراهيم (سالمة   -15
 ).3( ج1416/1996للتراث اإلسالمي، لندن، 

، دار الصحابة   )1(، ط نهاية دولة المماليك وبدء الدولة العثمانية     ،  )مجدي فتحي (السيد   -16
 .1419/1998للتراث، طنطا، 

، مع زيادات واسعة وتحقيقات مهمة،      )7(، ط موسوعة التاريخ اإلسالمي  ،  )أحمد(لبي  ش -17
 ).5(، ج1986مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

، دار  المجددون في اإلسالم من القرن األول إلى الرابع عشر         ،)عبد المتعال (الصعيدي   -18
 .الحمامي للطباعة والنشر، مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجماميز
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 .1313/1896مصر ) الهالل(التأليف 

، مقال كرنكوف، دار المعرفة،     دائرة المعارف اإلسالمية  وآخرون،  ) محمد ثابت (الفندي   -32
 ).8(لبنان ج/ بيروت

، منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم      في التراث الطبي العربي   قطاية، سليمان،    -33
 .م2005/هـ1426يسيسكو، الثقافية اإل

، مؤسسـة الرسـالة،     )3(، ط معجم قبائل العرب القديمة والحديثة    ،  )عمر رضا (كحالة   -34
 ).1(، ج1402/1982بيروت 

، مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، معجم المـؤلفين ، )عمر رضا(كحالة   -35
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ـ 1220-922 (مـاني األدب المصري في ظل الحكـم العث      ،  )محمد سيد (كيالني   -36 / هـ
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1407/1987. 

 جمعية الدراسـات العربيـة،   ،م فلسطين في أواخر العهد العثمـاني أعال،  )عادل(مناع   -39
 .م1986القدس، 

، مجلة الموقف العربـي   الهيب، أحمد فوزي، بحر الرجز واألراجيز ائتالف واختالف،          -40
 .م، اتحاد الكتاب العرب، دمشق2005، أيلول )413(العدد
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، 1415/1995، دار الجيل، بيـروت،      )1(، ط موسوعة أمثال العرب  ،  )إميل(يعقوب   -41
 ).6-2(ج

42- Brocklman (carl), Geschichte Der Arabischen Literatur. 
Zweiter Band, Leiden. E.J Brill 1949, vol Supplement 1938. 

 



أ  

 إقرار
أقر أنا مقدم الرسالة أنها قـدمت لجامعـة القـدس لنيـل درجـة               

ارة لـه حيثمـا   الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم االش       
ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليـا ألي     

 .جامعة أو معهد
 

 هدى شمس الدين البيطار
 

 .............................................. :التوقيع
 

 .............................................. :التاريخ



ب  

 شكر وتقدير
 

 حمداً كثيراً طيباً مباركاً ال يحمد مثله سواك يـا           ،في اآلخر واللهم لك الحمد في األول      
 .ربنا، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 العلي القدير الذي أعانني ووفقني في كتابة هذا البحث وإخراجه           ،ر أوالً هللا  لشكأتقدم با 

مفيدة إن شاء اهللا ثم أشكر والدتي الكريمة لدعائها المتواصل بأن يوفقني اهللا ويأخذ              بحلة جديدة   
 .بيدي ويسدد خطاي

 
كان نعـم  ثم الشكر والتقدير وعظيم االمتنان ألستاذي الفاضل الدكتور نبيل زيادة الذي      

 وما بخل علي يوماً بنصـح أو        ، فقد أنار لي الطريق ومهد لي السبيل       ،األب والمعلم والمشرف  
 .رشاد أو توجيه نفعنا اهللا بعلمه وجزاه عنا خير الجزاءإ

 
 الذين تجشموا عناء قراءة البحث ووافقـوا        ،ثم الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة     

 كما أشـكر .  إبراهيم الخواجا واألستاذ الدكتور حسن فليفل    وهم األستاذ الدكتور  على مناقشته،   
لما أواله لي مـن تشـجيع   ، السابق اللغة العربية دائرةالدكتور حسين الدراويش رئيس    األستاذ  

 .ونصح طوال فترة الدراسة
 

 والمكتبـة   ،كما ال يفوتني أن أشكر القائمين على مكتبات جامعة القدس بجميع فروعها           
 .اإلسالمي ومركز إحياء التراث ،بة دار إسعاف النشاشيبي ومكت،الخالدية

 
 ، وكليـة اآلداب والهيئـة المشـرفة   ، وعمادة البحث العلمـي ،كما أشكر جامعة القدس   

جـزاهم اهللا عنـا خيـر        ، الكرام ومنسق البرنامج   ابجميع أساتذته ة   متمثل ، اللغة العربية  ودائرة
 .الجزاء



ج  

 فهرس المحتويات
 

 الصفحة الموضوع 
 أ إلقرارا

 ب شكر وتقدير
 ج فهرس المحتويات
 و الملخص بالعربية

 ح نجليزيةباإلالملخص 
 ط المقدمة

 1  الدراسة–القسم األول 
 2 الحالة السياسية واالجتماعية والثقافية في العصر العثماني: تمهيد

 8 سيرة شهاب الدين الخفاجي: الفصل األول
 9 اسمه ونسبه ومولده

 13 تهنشأته وأسر
 16 عقيدته وفكره

 18 رحالته
 18 رحلته من مصر إلى الحجاز: أوالً
 19 رحالته إلى بالد الروم: ثانياً
 21 رحالته إلى الشام: ثالثاً

 23 رحلته إلى حلب: رابعاً
 25 العودة إلى مصر واالستقرار فيها

 27 ثقافته
 30 شيوخه
 44 تالميذه

 49 صفاته وأخالقه
 52 مية ورأي النقاد فيهمكانته العل

 55 الخفاجي الشاعر
 59 نماذج من شعر الخفاجي

 67 صالته



د  

 69 عالقته بالمولى يحيى بن زكريا
 71 صلته بأهل العلم في عصره

 79 آثاره
 79 آثاره الشعرية: أوالً
 88 آثاره النثرية: ثانياً

 104 وفاته ورثاؤه
 105 دراسة فنية لألرجوزة: الفصل الثاني
 106 تعريف المثل

 110 فن األراجيز، لمحة تاريخية
 116 الدافع لنظم األرجوزة

 117 المضمون الفكري
 131 اللغة

 133 األسلوب
 140 التكرار

 143 االستطراد
 145 االنتقال من معنى آلخر

 147 التضمين
 148 التأثر بالقرآن الكريم والحديث الشريف

 151 الصورة الشعرية
 154  وحروف الرويالقوافي

 156 المثل في االرجوزة
 162 التحقيق: القسم الثاني

 163 وصف نسخ المخطوطه
 168 منهج التحقيق

 169 صفحات من المخطوطة
 182 النص المحقق

 239 الخاتمة
 241 فهرس اآليات القرآنية

 243 فهرس األحاديث



ه  

 244 فهرس األشعار
 249 فهرس األمثال

 261 شخاصفهرس أعالم األ
 268 فهرس األماكن واألقوام واألمم والقبائل

 272 فهرس التأريخ الهجري والميالدي
 277 قائمة المصادر والمراجع

 



و  

 الملخص
 

 مـن   الشـعبية تناولت في هذا البحث إحدى المخطوطات العربية التي اهتمت باألمثال           
السابع عشـر المـيالدي   / ري التراث العربي، وهي ألحد كبار أدباء القرن الحادي عشر الهج   

م وهي عبـارة  1659/هـ1069وهذا األديب الشاعر هو شهاب الدين الخفاجي المتوفى سنة         
ثـل أو أكثـر،    ويحتوي كل بيت فيها على م، شعري تقريباًتعن أرجوزة مكونة من ستمئة بي    

 إلـى   وقد قمت بدراسة األرجوزة وتحقيقها وفق أصول التحقيق العلمي المتبعة، وقـد دفعنـي             
 :تحقيقها جملة من األسباب أوجزها في اآلتي

أن أحد أهداف برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة القدس هو تحقيق المخطوطات              
 . يز الوجود العملي ليعم النفع بهاالتي تزخر بها مكتبات القدس التاريخية وإخراجها إلى ح

 . وزة أو دراستها من قبللم يقم أي باحث فيما علمت بتحقيق هذه األرج
إشادة من ترجم للخفاجي من القدماء والمحدثين على السواء بعلمه وأدبه وشعره فقد ذُكر أنـه                

 . زعيم الشعر والشعراء في عصره إلى جانب كونه لغوياً وفقيهاً ومحدثاً
ـ   أن المخطوطة احتوت في طياتها أمثاالً شعرية وحكماً من التراث العربي ما أع             ة طاهـا أهمي

 .سيما وأن العلماء واألدباء قيدوا علومهم غالباً باألراجيزوأحقية في الدراسة ال
  

كل تلك األسباب كانت الدافع الرئيس لتحقيق هذه األرجـوزة وضـبطها وفهرسـتها              
 . وإبرازها بصورة الئقة تناسب مكانة صاحبها األدبية والعلمية

كاملي، من دون االلتزام بمنهج واحـد،  أما المنهج المتبع في هذا البحث، فهو المنهج الت      
 .وبالمقدار الذي مكنني من اإلفادة منه في إضاءة جوانب التحقيق والدراسة التي قُمت بها

ففي دراسة سيرة الخفاجي، اتبعت المنهج التاريخي، حيث تَقَصيتُ مناحي سيرته مـن             
 .ريخيةمظانها، ووازنت بعضها ببعض وفقاً ألصول التحقق من الروايات التا

 بوصف نسخ المخطوطة وترجيح نسخة المكتبة الخالديـة         وفي تحقيق المخطوطة قمت   
) م(أصالً والنسخ الباقية فرعاً ورمزت لنسخة مكتبة دار الكتب القومية في مصر بالرمز               ) خ(

ونسخة مكتبة الملك فيصل بالمدينـة المنـورة        ) ف(ونسخة المكتبة العالمية في فرنسا بالرمز       
واعتمدت هذه النسخ في المقارنة، وقارنت ما وجدته في نسـخ المخطوطـة بمـا         ) ط(بالرمز  

 وإذا وقعت على اختالف أشرت إليه فـي الحاشـية، وعرفـت             ،وجدته في المصادر المختلفة   
بأعالم األشخاص واألماكن التي وردت في البحث ما أمكنني ذلك وشـرحت الكلمـات التـي                

 المصادر، وقمت بتحرير النص وفق قواعـد اللغـة          اعتقدت أنها بحاجة على شرح محيلةً إلى      



ز 

 وحرصت على إثبات الـنص كمـا ورد عـن           ،العربية مثبتة الهمزة حيث كان الناسخ يهملها      
صاحبه مراعاة لألمانة العلمية وذيلت التحقيق بخاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التـي توصـلت         

 وقوافي األشـعار واألعـالم      واألمثال إليها وبفهارس فنية لآليات القرآنية واألحاديث الشريفة      
 . واألماكن والبلدان والقبائل وختمت بحثي بثبت للمصادر والمراجع

 :أم أهم النتائج التي توصلت إليها فهي
 المعروفة، التي دونها أصـحاب      األمثال في أرجوزة الخفاجي، ليست كلها من        األمثالأن  

 من إنشاء الخفاجي نفسه، كمـا  منها كتب األمثال، فبعضها شعبي عامي غير مدون، وكثير 
 . في حياته وخبرته الطويلة مع الناسرآها

أن يضع المثـل ضـمن     : أن الخفاجي وظف المثل القديم في أرجوزته في عدة أوجه منها          
 نقصـاناً بمـا يتوافـق       أو الشعري دون تعديل، أو أن يغير في مبنى المثل زيـادة             سياقه

مثل دون مبناه، فيصوغ البيت الشعري بما يتوافـق         والسياق الشعري، أو أن يأخذ معنى ال      
 .ومعنى المثل

أن الخفاجي قد استخدم التكرار واالستطراد والتضمين بشكل الفت للنظر في أرجوزتـه،             
 .وعني عناية خاصة بالمحسنات البديعية من جناس وطباق وموازنة

دراسـتها،  أن مصنفات الخفاجي ما زال كثير منها مخطوطاً، لـذا أوصـي بتحقيقهـا و              
 .وإخراجها إلى حيز الوجود العملي حتى تعم الفائدة



ح  

Abstract 
 
This study is an investigation of one of the Arabic literary manuscripts 
which deals with proverbs in the Arab heritage.  
The author of the manuscript was Shihab AI-Deen AIKhafaje Who died 
in 1069 of the hejri calendar, 1659 of the western calendar. It is merely a 
poem consisting of 600 poetic verses with one proverb or more in each. I, 
as a scholar, studied and investigated the scholars according to scientific 
investigation standards. 
There are many reasons behind the selection of this manuscript as a 
material for investigation. 
The encouragement I received from AI-Quds university academics who 
urged me to aid Jerusalem libraries with investigated manuscripts in order 
to highlight the historic status of the holy city. 
No single scholar has to the best of my knowledge, carried out an 
investigation for this manuscript. The praise and evaluation granted to 
AI-Khafaje by all those who wrote about him; he was the leader of poetry 
and poets during his time. 
The manuscript involves valuable poetic proverbs, which gives it 
valuable considerations. Unveiling the ottoman, this has always been 
described as a backward in both ideology and literature. In this research I 
used different methods without commitment to one method as far as I can 
avail it in highlights this research. I used the historical method in studying 
AI-Khafaje biography. To investigate this manuscript I study and 
describe the available copies for the manuscript, which were compared in 
terms of content with what was available in the other resources. The 
differences were footnoted. 
The researcher drew on illustrated the names of people and places 
mentioned in the research; the meaning of certain terms was also 
explained with reference to certain resources. 
The research was concluded by stating the main prophets saying, rhymes 
and names of scholars, places, countries and tribes. It also includes a table 
for the references and contents. The most important results of my 
research are: 
The proverbs in AI-Khafaje poem are not all known in the proverb books. 
There are some of them not written in proverb books, and others were 
composed by AI-Khfaje himself from his experience in life. 
AI-Khafaje varied the use of old proverbs in many ways. AI-Khafaje  
used repetition, implication and figurative language a lot in his poem.. 
Most of AI-Khafaje classifications are still as manuscripts, so  
I recommend studying and investigating them by other researchers. 
 
 



ط  

 المقدمة 
 

  ،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد
تعود صلتي بالشاعر أحمد بن محمد بن عمر المعـروف بشـهاب الـدين الخفـاجي                 ف

 إلى أوائل عـام  "ريحانة الندمان بذوات األمثال   "وأرجوزته  ) 1069/1659 – 977/1569(
شهر في البحث عن موضوع بكـر السـتكمال متطلبـات درجـة     أين أمضيت عدة   ح 2003

الماجستير في برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها بجامعة القدس، وبعد جهد ومشقة اهتـديت   
 التي تزخر بنفائس الكتب والمخطوطـات العربيـة         ،إلى المكتبات العريقة في القدس الشريف     

نقيب عثرت في فهارس المكتبة الخالدية على مخطوطة بعنوان         النادرة، ومن خالل البحث والت    
 .  وتقع في خمس ورقات طوال، أدب عربي4/756 تحت رقم "ريحانة الندمان بذوات األمثال"

 وأشار إلى أنها موجودة في المكتبة العالمية        ،ووجدت أن بروكلمان قد ذكر نسخة أخرى      
ع عشرة ورقة، وذكر جرجي زيـدان   وتقع في سب   ، أدب عربي  )3250(في باريس تحت رقم     

 أدب  )808( وأشار إلى أنها موجودة في دار الكتب القومية في مصر تحت رقـم               ،نسخة ثالثة 
 أن للمخطوطـة  ، وتقع في أربعين صفحة وعلمت من خالل اتصالي ببعض الدارسـين     ،تيمور

علـى  نسخة رابعة في مكتبة الملك فيصل في المدينة المنورة، وسعيت جاهدة حتـى حصـلت     
 . صورة فوتوغرافية للنسخ األربع

 :وبذلك فإن األسباب التي دفعتني الختيار هذا الموضوع هي
 إحياء جهد أدبي لعالم وأديب شهد له القدماء والمحدثون، من خالل إخراج األرجوزة              •

ى اآلن وليستفيد منهـا      بالتحقيق حت  حظإلى حيز الوجود العملي ففي معلوماتي أنها لم ت        
 . طالبو العلم

 أن أرجوزة ريحانة الندمان احتوت في طياتها أمثاالً شعرية وحكمـاً مـن التـراث                •
 السيما وأن العلمـاء واألدبـاء       ،العربي األمر الذي أعطاها أهمية وأحقية في الدراسة       

قيدوا علومهم غالباً باألراجيز، ومن هنا نبعت أهمية هذه المخطوطة وقيمتها التاريخية            
 .واألدبية
بحث واجهتني صعوبات جمة، أهمها إحالة األمثال الشـعرية إلـى مصـادرها             في أثناء ال  

األساسية ورواياتها الصحيحة، فقد كانت األمثال تختلف في روايتها أحياناً مـن مصـدر              
آلخر، كما أنها لم ترد في األرجوزة غالباً كما هي في مصادرها، فأحياناً يرد معنى المثل                

 أخرى يرد المثل بصورة تختلف عما هي عليـه فـي             وأحياناً ،دون نصه المتعارف عليه   



ي 

كتب األمثال، ولذلك كان لزاماً علي قراءة األمثال الشعرية في معظم مصادرها، ما تطلب              
 .مني وقتاً وجهداً زائدين

أهـم المصـادر التـي      من  وقد أتاح لي هذا البحث العودة إلى أمات الكتب العربية، و          
 ، وعجائب اآلثـار للجبرتـي     ،الدول وآثار األول للقرماني   كتاب تاريخ   : شكلت جوهر البحث  

ـ         ،وبدائع الزهور البن إياس     ، األلبـا  ة وأفدت منها في التأريخ للعصر العثماني، وكتاب ريحان
 وكتاب  ، وقد أفدت منهما في الترجمة لسيرة الخفاجي       ،وديوان شهاب الدين الخفاجي المخطوط    

 ووفيات األعيان البن خلكـان، وديـوان   ،عصوم وسالفة العصر البن م،خالصة األثر للمحبي  
 ورجعت إليها فـي التعريـف بـاألعالم         ، وفهرس الفهارس واألثبات للكتاني    ،اإلسالم للغزي 

 وأفدت منه في التعريف باألماكن الـواردة فـي البحـث،            ،الواردة في البحث، ومعجم البلدان    
ـ    وكتاب مجمع األمثال للميـداني، وجمهـرة األمثـال للعسـكري ونها            ويري ريـة األرب للن

 وقد رجعت إليها في تخريج األمثال الواردة في         ،بشيهي وتمثال األمثال للشيبي   والمستطرف لإل 
 .ومعجم لسان العرب البن منظور. النص المحقق

أما المنهج الذي اتبعته في هذا البحث فهو المنهج التكاملي من دون االلتـزام بمـنهج                
فادة منه في إضاءة جوانب التحقيق والدراسة التـي قمـت            وبالمقدار الذي مكنني من اإل     ،واحد
 .بها

 تقصيت مناحي سيرته من مظانّها وقارنت بعضها بـبعض     ،ففي دراسة سيرة الخفاجي   
 . وفقاً ألصول التحقق من الروايات التاريخية

متناً ثم قارنتها بنسخ المكتبة     ) خ(وفي تحقيق األرجوزة اعتمدت نسخة المكتبة الخالدية        
، ثـم عقـدت     )ط(ومكتبة الملك فيصل    ) ف(والمكتبة العالمية في فرنسا     ) م(ية في مصر    القوم

 . مقارنة بين المادة التي استقيتها من المصادر التي اعتمدت عليها
وفي التحقيق وضعت بعض الشروح اللغوية والتعليقات المناسبة واإلحاالت الالزمـة،           

شرح أو التعليق عبئاً أو إسـهاباً فـي غيـر    وابتعدت عن اإلسراف والتطويل حتى ال يكون ال      
 . موضعه، كما عرفت بأعالم األشخاص واألماكن تعريفاً مختصراً عند ورودها أول مرة

مهدت له  األول الدراسة وجاءت في فصلين الفصل األول        : وقد جاء العمل في قسمين      
 . خفاجي جوانب الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية في عصر البالحديث عن

 فتناولت اسمه ونسبه ومولده وصفاته ومكانته العلمية        :وتحدثت فيه عن سيرة الخفاجي    
 وتحدثت عن عالقاتـه بأهـل       ، والتالميذ الذين أخذوا عنه    ،ومذهبه ثم الشيوخ الذين أخذ عنهم     

 .وفاتهثم  ثم أوردت آثاره الشعرية والنثرية ،عصره من العلماء والشيوخ وأهل الحكم



ك  

 تناولت األرجوزة بدراسة فنية بينت فيها أسلوب الخفاجي الذي اتبعـه            انيوالفصل الث 
، الذي تناولته   فيها والمضامين التي تحدث عنها ولغته فيها ومدى تأثره بمن سبقه بفن األراجيز            

 .بلمحة تاريخية موجزة
وأود اإلشارة هنا إلى أن الترجمة لسيرة الخفاجي جاءت مطولة ذلك أن الخفاجي وإن              

 ، إال أن ترجمته كانت مبهمة المعالم الزمانيـة ومختصـرة       ، لنفسه في كتابه ريحانة األلبا     ترجم
 فوجـدت  ،المطلـوب  بـالغرض  التي لم تِفوجميع من ترجم له أخذ عن هذه الترجمة الذاتية          

 كمـا أن   ،م هذه الدراسة بالشواهد والقرائن لتوضيح مبهمها وتحديد مجهولها        عدلزاماً علي أن أُ   
 شجعني للكتابة عن حياتـه وتوضـيح        ،لى ديوان شهاب الدين الخفاجي المخطوط     حصولي ع 

 .معالم شخصيته من خالل شعره
 ثم بينـت    ،أما القسم الثاني من البحث فهو التحقيق، قمت فيه بوصف نسخ المخطوطة           

 ثم وضعت خاتمة أجملت فيها مـا  ، ثم أوردت األرجوزة محققة    ،المنهج الذي اتبعته في تحقيقها    
وذيلت البحث بفهارس فنية لآليـات القرآنيـة واألحاديـث          . ت إليه من نتائج وتوصيات    توصل

 ثـم وضـعت قائمـة     ،واألعالم واألماكن واألقوام واألمم والقبائل    واألمثال  الشريفة واألشعار   
 .للمصادر والمراجع

 
 ولو  فأكون قدمت شيئاً،وختاماً أرجو من اهللا العلي القدير أن أكون قد وفقت فيما فعلت           

 .بسيطاً خدمة لألدب والشعر العربي



Abstract 

This study is an investigation of one of the Arabic literary manuscripts 

which deals with proverbs in the Arab heritage. 

The author of the manuscript was Shihab AI-Deen AIKhafaje Who died 

in 1069 of the hejri calendar, 1659 of the western calendar. It is merely a 

poem consisting of 600 poetic verses with one proverb or more in each. I, 

as a scholar, studied and investigated the scholars according to scientific 

investigation standards. 

There are many reasons behind the selection of this manuscript as a 

material for investigation. 

The encouragement I received from AI-Quds university academics who 

urged me to aid Jerusalem libraries with investigated manuscripts in order 

to highlight the historic status of the holy city. 

No single scholar has to the best of my knowledge, carried out an 

investigation for this manuscript. The praise and evaluation granted to 

AI-Khafaje by all those who wrote about him; he was the leader of poetry 

and poets during his time. 

The manuscript involves valuable poetic proverbs, which gives it 

valuable considerations. Unveiling the ottoman, this has always been 

described as a backward in both ideology and literature. In this research I 

used different methods without commitment to one method as far as I can 

avail it in highlights this research. I used the historical method in studying 

AI-Khafaje biography. To investigate this manuscript I study and 

describe the available copies for the manuscript, which were compared in 

terms of content with what was available in the other resources. The 

differences were footnoted. 

The researcher drew on illustrated the names of people and places 

mentioned in the research; the meaning of certain terms was also 

explained with reference to certain resources. 

The research was concluded by stating the main prophets saying, rhymes 

and names of scholars, places, countries and tribes. It also includes a table 

for the references and contents. The most important results of my 

research are: 

The proverbs in AI-Khafaje poem are not all known in the proverb books. 

There are some of them not written in proverb books, and others were 

composed by AI-Khfaje himself from his experience in life. 

AI-Khafaje varied the use of old proverbs in many ways. AI-Khafaje 

used repetition, implication and figurative language a lot in his poem.. 

Most of AI-Khafaje classifications are still as manuscripts, so 

I recommend studying and investigating them by other researchers. 


