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 تقدير الشكر و ال

، بتكجو بالشكر الجزيؿ  لى بستاذم المشرؼ الدكتكر محمد يكسؼ بنات    
التذكرة، منذ بف كانت فكرة  لى ما  عمى ما بذلو مف جيد كرعاية ليذا الجزن مف

لي طريؽ  كشفتاستكت عميو، كقد كانت تكجيياتو كتصكيباتو بم ابة منارة 
الصكاب، جزاه ا كؿ خير، كجعمو دائمان في خدمة العمـ. كعرفانان بذلؾ، لو 

 مني كؿ الشكر كالتقدير. 

فاءؿ كما بتقدـ بخالص شكرم كعرفاني  لى بعءان لجنة المناقشة األ     
، كآرائيـ تيا، كا  رائيا بمبلحظاتيـ القيمةلتكرميـ بقبكؿ قرانة رسالتي كمناقش

 السديدة، فبارؾ ا فييـ كجزاىـ خير الجزان. 

المػة العربية في جامعة القدس، الذيف رسخكا  دائرةكال يفكتني بف بشكر بساتذة 
 يرة عمييا. العربية كالػى  بعمميـ كخمقيـ في نفكسنا حب  

  كلي التكفيؽكا

 كالن ببك داكد
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 الممخص 

الصػػفدية ، كالعشػػريف مػػف التػػذكرة الصػػبلحية   تحقيػػؽ الجػػزن الخػػامسمكءػػكع رسػػالتي تناكلػػت 

ىػػػ ، كلعػػٌؿ مػػف بىػػـ األسػػباب التػػي دفعتنػػي 764لصػػاحبيا صػػبلح الػػديف خميػػؿ بػػف بيبػػؾ الصػػفدم  ت 

  ءػػافةن الشػػتماليا، التػػذكرة الصػػبلحية بيػػا بالبحػػث كالدراسػػة ىػػك الشػػيرة التػػي حظيػػت ىػػذا الجػػزنلتنػػاكؿ 

 عمى مجمكعة مف المكءكعات القيمة كالجديدة عمى طمبة العمـ.

بمػػػػا المػػػػني  المتبػػػػع فػػػػي التحقيػػػػؽ فقػػػػد ارتكػػػػز عمػػػػى اسػػػػتخداـ المػػػػني  التػػػػاريخي فػػػػي التعريػػػػؼ 

 بالشخصيات الكاردة في المتف، كالمني  التحميمي في الحديث عف مكءكعات التذكرة.

 الػػػدقيؽ معنػػػىالمجمكعػػػة مػػػف النتػػػائ  كػػػاف بىميػػػا: التعػػػرؼ عمػػػى  لػػػى ا تكصػػػمت كبفءػػػؿ  

 قدالتي كانت بيف الصفدم كالمجتمع الذم يحيطو، ك كءكابطيا متذكرة، كالتعرؼ عمى شكؿ المكاتبات ل

الػػػابرة، كقػػد بكصػػيت  نػػةصػػدر تػػاري  ألحػػداث قامػػت فػػي األزمك قيػػا الصػػفدم بالتػػاري  لتصػػبم اليػػـك م

 بالبحث كالدراسة. بجزان التذكرةطمبة العمـ بتناكؿ ما تبقى مف الدارسيف ك 
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Abstract 

 

My dissertation is an investigation of the twenty fifth volume of the Al Tathkira As 

Salahiya “As Safadiya  Compilation” by Salah Ad Din Khalil Ibn Aybak As Safadi (died 

764 AH.). Perhaps the most important reason that motivated me to study this volume is the 

good reputation it enjoys as well as the fact that it consists of a number of valuable and 

novel subjects for scholars.  

The historical chronological method was adopted to introduce personalities mentioned in 

the manuscript and the analytical method was used to discuss the subjects of the 

compilation.  

Praise be to God, the study has several findings most important of which are determination 

of the precise significance of the compilation as well as the identification of the form of 

correspondence between As Safadi and the surrounding community. As Safadi 

documented and dated these correspondences, so they have become a chronicler of 

historical events of that time. I have recommended that more investigators and scholars 

study the other volumes of this compilation 
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 المقدمة 

كصػػػػحبو  ،كعمػػػػى آلػػػػو ،كالصػػػػبلة كالسػػػػبلـ عمػػػػى النبػػػػي الكػػػػريـ محمػػػػد ،الحمػػػػد  رب العػػػػالميف         

 ،بجمعيف، كبعد

ر فػػي كبنػػا بفكػػمػػع األدبػػيف األيػػكبي كالمممػػككي،  ، كبعػػد رحمػػةو  بل ػػة بعػػكاـال ال يتجػػاكزقريػػب  فمنػػذ عيػػدو  

 بعػػد التشػػاكر مػػع . فكقػػع اختيػػارممػػف كتػػب التػػراث العربػػي فػػي العصػػر اإلسػػبلمي الكسػػيطكتػػاب تحقيػػؽ 

كاألديػب  فدي ة  لمعالـالمشرؼ عمى جزن مف التذكرة الصبلحية المعركفة بيف الد ارسيف باسـ  التذكرة الص  

ػػػ ر خ عي  كذى الم ػػػ ألصػػػؿ، الدمشػػػقي الػػػدار كالكفػػػاة، صػػػبلح الػػػديف خميػػػؿ بػػػف بيبػػػؾ الصػػػفدم ا :كالشػػػاعر المي

 ىػ .764المتكفى سنة  

، كقءػايا جػديرة ميم ػةما يشتمؿ عميو مف مكاءيع لكيعكد السبب في اختيار ىذا الجزن تحديدنا  

ػػفدم  ؛بالبحػػث كالدراسػػة نظػػرنا لتنػػكع مادتػػو، ففيػػو مػػف الشػػعر الك يػػر، كمػػف الن ػػر مػػا يما مػػو، كمػػا بف  الص 

ئفػػة مػػف عممػػان عصػػره، كيتحػػدث عػػف مجمكعػػة مػػف األحػػداث التاريخيػػة التػػي يتػػرجـ فػػي ىػػذا الجػػزن لطا

حػػد ت فػػي عصػػره، باإلءػػافة  لػػى الك يػػر مػػف الكتابػػة اإلنشػػائية كبخاصػػة التكقيعػػات، كالمراسػػبلت التػػي 

  لى بصدقائو، ككتب الصداؽ، كغيرىا مف المكاءيع.   يخطُّياكاف 

ار ىػػػذا المكءػػػكع، لعػػػؿ  بىميػػػا يتعمػػػؽ بف بشػػػير  لػػػى األسػػػباب التػػػي دفعتنػػػي  لػػػى اختيػػػ كيجػػػب

فمػف قائػؿ  نيػا تقػع فػي  ،عمييػا ، كمػا بف  بجزانىػا مختمػؼه كاسعة التػي حظيػت بيػا ىػذه التػذكرةبالشيرة ال

جػػػزننا،   مػػػانيف، كبػػػالع بعءػػػيـ كذكػػػر بن يػػػا تقػػػع فػػػي فػػػي خمسػػػيف جػػػزنناجػػػزننا، كمػػػنيـ مػػػف يقػػػكؿ   بل ػػػيف

التػػذكرة حػػدنا مػػف الدارسػػيف بك البػػاح يف المحػػد يف كقػػؼ عمػػى كالسػػبب فػػي ىػػذا االخػػتبلؼ يرجػػع  لػػى بف  ب

فػي المقػاالت التػي  عاينتيػا، فيي مكزعة عمى عدد مف مكتبػات العػالـ. كمػف خػبلؿ اإلشػارات التػي كميا

تتحػػدث عػػف ىػػذه التػػذكرة مػػا يشػػجع عمػػى تحقيػػؽ جػػزن منيػػا، كبخاصػػة عبػػارات اإلطػػران التػػي تشػػيد بيػػا، 
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 لى اآلف منيا  ال الجزن الرابع عشر  طبععمى بن و لـ ي فءبلن األدبية كالتاريخية، ػكية ك كبػزارة مادتيا المُّ 

كالػذم قػاـ بعمميػة التحقيػؽ ىػك: محمػد نػايؼ الػدليمي  ديػكاف شػمس الػٌديف بػف دانيػاؿ كىك  المختػار مػف 

 .  ق 717 ت

المػػني   يقػػـك عمػػى اسػػتخداـدراسػػتي فيػػك المػػني  التكػػاممي، الػػذم فػػي  اتبعتػػوبمػػا المػػني  الػػذم  

كالذم ظير في الفصؿ األكؿ عند الحديث عف حياة الصفدم، كظير بيءان في متكف الفصؿ التاريخي 

الػذم ظيػر التعريؼ بةعبلـ األدبان المذككريف في المػتف، كالمػني  التحميمػي ب ال اني كال الث عندما قمت

النقديػػة الػػكاردة فػػي ، كالمػػني  الفنػػي فػػي الكشػػؼ عػػف الشػػذرات عنػػد الحػػديث عػػف مكءػػكعات ىػػذا الجػػزن

 النص، كذائقة الم لؼ في اختيار األشعار. 

كقد قمت بتقسيـ رسالتي كفؽ ما اقتءتو الحاجة، ككفؽ الشركط األساسية إلنشان الرسائؿ العممية، ففي 

 البداية جان اإلىدان،  ـ تبعو الشكر كالتقدير،  ـ الممخ صيف بالٌمػة العربية كالٌمػة اإلنجميزية، كمقدمة. 

 ـ قسمت ما تبقى مف رسالتي  لى فصػميف كخاتمػة،  فالفصػؿ األكؿ فتحػد ت فيػو عػف حيػاة الصػفدم،  

كءـ ىذا الفصؿ العنػاكيف التاليػة: اسػمو كلقبػو، كنيتػو، نسػبو، مكلػده، نشػةتو، كظائفػو، بسػرتو، شػيكخو، 

الجػزن بالم لفػات تبلميذه كمف ركل عنو، كفاتػو، م لفاتػو المطبكعػة كالمخطكطػة كالمفقػكدة، كبنييػت ىػذا 

 لمصفدم.خطةن التي نسبت 

بما الفصؿ ال اني فقد تناكؿ: مكءكعات الجزن الخػامس كالعشػريف، مػني  التحقيػؽ، كصػؼ المخطػكط، 

 نماذج مصكرة مف المخطكط، متف المخطكط. 

كتبػػع كػػؿ ذلػػؾ فػػي نيايػػة رسػػالتي فيػػرس المصػػادر كالمراجػػع،  ػػـ الفيػػارس الفنيػػة كىػػي: فيػػرس اآليػػات 

ة، فيػػرس األحاديػػث، فيػػرس مطػػالع القصػػائد، فيػػرس بنصػػاؼ األبيػػات، فيػػرس األعػػبلـ، فيػػرس القرآنيػػ



 ز

 

األمػػػػػاكف، فيػػػػػرس المػػػػػدارس، فيػػػػػرس الكتػػػػػب التػػػػػي كردت فػػػػػي مػػػػػتف المخطػػػػػكط، كفػػػػػي النيايػػػػػة فيػػػػػرس 

 المكءكعات. 

كاعتمػػدت عمػػى مجمكعػػة مػػف المصػػادر كالمراجػػع التػػي شػػكمت نقطػػة ارتكػػاز فػػي عمميػػة التحقيػػؽ منيػػا: 

العصر لصاحبو الصػفدم، كالتػي اسػتفدت منػو فػي الكصػكؿ لمنصػكص األصػمية، باإلءػافة  لػى بعياف 

تكءػػيم الكممػػات المبيمػػة فػػي الػػنص مػػف خػػبلؿ مقابمػػة النصػػكص المتشػػابية، بمػػا المصػػدر ال ػػاني فيػػك 

ق  كقػػد اعتمػػدت عميػػو فػػي التعريػػؼ لؤلعػػبلـ المػػذككريف فػػي المػػتف بشػػكؿو 1396األعػػبلـ لمزركمػػي  ت

ق  الػػذم سػػاعدني فػػي فيػػـ المػػػة 711ا المصػػدر ال الػػث فيػػك لسػػاف العػػرب البػػف منظػػكر ت رئػػيس، كبمػػ

 القكية المستخدمة في النصكص.  

كبخيرنا فإف بح ي ىذا ما ىك  ال عمؿه متكاءع، كىك عمؿه بشرم ال يخمػك مػف الػنقص بك القصػكر، فمػا 

ص بك قصػكر فيػك مػف نفسػػي، كػاف  صػابة فمػف ا التكفيػػؽ ىػك حسػبي كنعػـ الككيػػؿ، كمػا كػاف مػف نقػػ

كالحمد  كحده ال شريؾ لو الذم تفرد بالكماؿ، كجعؿ النقص سمة البشر، كا كلي التكفيؽ كاإلعانػة.    
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فديّ   حياة صالح الدِّين الصَّ

 اسمو ولقبو: -

فدٌم الش افعٌي،   (1)ىك خميؿ ابف األمير عز  الد يف بيبؾ بف عبد ا األلبكي الفارم          الس يفٌي الص 
 مقب الذم عرؼ بو بيف جمكع العممان.كلقبو صبلح الد يف، كىذا ال

 كنيتو:  -

فان، كببك سعيد، كلـ يعرؼ لو بم كنيةو بخرل عمى حد عمـ الباح ة.         كاف يكٌنى ببك الص 

 نسبو: -

يعكد نسبو  لى مدينة صفد الكاقعة في بقصى شماؿ فمسطيف، كتحديدنا شماؿ شرؽ مدينة عكا،         
 النشةة كالكفاة، تركيُّ األصؿ، فيك مستعرب.فيك صفدمُّ األصؿ، دمشقيُّ 

 مولده:  -

في مدينة صفد كاف مكلد صبلح الد يف الٌصفدٌم في سنة ستو كتسعيف كستمائة لميجرة،          
كي كد ذلؾ ما قالو الصفدم في كتابو:  بعياف العصر كبعكاف النصر ، حيث قاؿ:  كابتدبت ذلؾ مف 

، بم بنو (2)ة مكلدم، كنيمة مكردم، كجذكة مكقدم، كبدبة مكعدم سنة ست كتسعيف كستمائة، كىي سن
 سيترجـ لكؿ عالـو بدركو، بك التقى بو، بك بدركو في زمانو. 

 نشأتو: -

تحد ت الكتب عف نشةة الصفدم المرفية العربية بامتياز، فقد ذكر عف نفسو بٌف كالده ـ يسمم 
ت التي سبقت عممو حفظ القرآف الكريـ، كتعمـ لو بالعمؿ حتى بكمؿ عشريف سنة، كخبلؿ تمؾ السنكا

صناعة الرسـ التي برع فييا،  ـ انتقؿ لطمب العمـ فةجاد في: الن حك كالمُّػة كاألدب كاإلنشان، كقرب القميؿ 
مف الفقو، كعني بالحديث قرانة ككتابة، كبرع في الن ظـ كالن  ر كالت رسُّؿ ككتابة الت كاقيع. ككاف بينو كبيف 

 ان عصره كبدبائو مكاتبات كمراسبلت.عمم

 

                                                           
 .3/834 ،معجم البمدانبرمينية نسب  لييا بعض المتةخريف . ياقكت الحمكم،  الفارم: نسبة  لى بمدة مف نكاحي  1 
 .1/21 ،أعيان العصرالصفدم،   2 
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 وظائفو: -

فدم كظائؼ عديدة في ديكاف اإلنشان بالش اـ كمصر تحديدنا، ساعده كدعمو في ذلؾ          شػؿ الص 
جكدة خط و، كقد بشار مف ترجـ لمصفدم بنو برع في كتابة الخط المنسكب، كمف الكظائؼ التي شػميا 

 الصفدم: 

 كمف  ـ القاىرة.كتابة الدرج بصفد،  -1

 كتابة الد ٍست بدمشؽ. -2

 كتابة الس ر بحمب كالر حبة. -3

 ككالة بيت الماؿ بدمشؽ.  -4

 الت دريس في الجامع األمكم بدمشؽ كحمب كغيرىا. -5

 أسرتو: -

فدم، كمم ف عرؼ مف بسرتو بخكه: ببك           ا مكسعنا عف بسرة الص  لـ تذكر المصادر شيئنا كاءحن
 جماؿ الديف ابراىيـ بف بيبؾ بف عبد ا. اسحؽ،

فدٌم:  ىذا المذككر بخي كشقيقي، كلد سنة          ىػ  تقريبنا، كتكفي رحمو ا سنة 777قاؿ الصى
كفي ة ليمة الجمعة مف الشير المذككر .742   ىػ ، كدفف بمقابر الصُّ

قف عدة صناعات، غير بمءى بغمب كقتو في الميك كالمعب كتعمـ الصنعات المختمفة حتى بت
ىػ ، كتعمـ الن حك كالفقو عمى مذىب 723منقمبو لطمب العمـ م ؿ الصفدم،  ـ طمب العمـ في سنة  

الش افعٌي، كقدـ القاىرة فةخذ عف شيكخيا بم اؿ: الش ياب بف المرحؿ، كب ير الد يف ببك حياف، كعمى 
 الفتم بف ًسٍيد الن اس، ككتب بخط و عدة كتب.

كتب بدر الد يف حسف بف عمي الػىز م قصيدة يعزم الصفدٌم  -رحمو ا تعالى-كلم ا تيكف ي        
 كمطمعيا: 

 ]الكامؿ[

 فرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قءػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتو فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدرؾ
 

مأشككككككككككحمام اكككككككككك م    كككككككككك  م   كككككككككك    
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 :(1)كقاؿ الصفدم في ر ان بخيو:

 ]الطكيؿ[  

 عميػػػػػػػػػػؾ فمػػػػػػػػػػا بقسػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػ ادم كبجفػػػػػػػػػػاني
 

  ي  ذا لػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػذب  نسػػػػػػػػػػاف عينػػػػػػػػػػي كبجفػػػػػػػػػػان 
كقد تزكج الصفدم كككف بسرةن كبنجبى ببنانن، كلكف لـ يحذك حذكه بحده مف ببنائو في الشيرة          

 كالجمد في طمب العمـ، قاؿ الت اج السٍُّبًكٌي:  كتب  لي  مر ة كقد كلد لو كلد يدعكني  لى حءكر عقيقتو :

 ]مخمع البسيط[ 

 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى
 
 
 
 
 
   
 

 

  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ فا 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىرا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردا 

 
 مػػػػػػػػػػػػػػا ءػػػػػػػػػػػػػػر بف تحءػػػػػػػػػػػػػػر العقيقػػػػػػػػػػػػػػو 

 :(2)فكتب السبكي لمصفدم 

 ]مخمع البسيط[ 

  ىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ذا الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىر المفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل 
 

  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعرض كالكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالحقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حازمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبا  

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس بالعقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

فدم ا ناف ىما: محمد           ببك عبد ا، كمحمد ببك بكر، كبنته اسميا  كعيرؼى مف ببنان الص 
فاطمة، كقد سمع الميحم داف مف كالدىما كتاب  الكافي بالكفيات  ككتاب  تصحيم الت صحيؼ كتحرير 

 ق .759الت حريؼ ، الذم شاركتيما في سماعو بختيـ فاطمة سنة 

و، قاؿ:  كيكـ ال ُّبل ان ىػ  ألحد كلدي877كقد عرؼ ابف حجي في  تاريخو في كفيات سنة          
در تاج الد يف محمد بف القاءي الفاءؿ صبلح الديف خميؿ بف بيبؾ   الث عشرية مف شكاؿ تكف ي الص 
كفية، كىك في عشر الخمسيف،  الصفدم المكقع مطعكننا، كصمى عميو مف الػد بالجامع، كدفف بالصُّ

كاف تركي العينيف،  يـ  تكفي كلداه، كانقرءكا ككاف بسرع  ليو الش يب، ككلي تكقيع الحاجب مر تيف، ك 
 .(3)آخرىما مكتنا في العشريف مف ذم القعدة 

                                                           
المنيل ابف تػرم بردم،  .1/112 ،المقفى الكبير. المقريزم، 337-5/330 ،الوافي بالوفياتالصفدم، : ينظر  1 

 .2/613 ،السموكمقريزم، ال .1/10 ،الدليل الشافيابف تػرم بردم،  .57-1/55 ،الصافي
 .235-5/234 ،الشافعية الكبرىطبقات السبكي،   2 
 . 302-1/301 ،تاريخ ابن حجيابف حجي،   3 
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كبعاد الصفدم ذكر ابنو ىذا عندما ترجـ لصديقو لصديقو شمس الديف ابف قاءي شيٍيبىة         
بد الكىاب األسدٌم، كاتب اإلنشان بالش اـ المحركس، فقاؿ:  ككتب  لي  محمد بف عيسى بف محمد بف ع

، كقد رزقني ا تعالى مف فءمو كلدنا ذكرنا في ليمة األحد (1)شمس الديف ابف قاءي شيٍيبىة األسدمٌ 
 : (2)ىػ. كسم ٍيتيو محم دنا ككن ٍيتيو ببا بكر، كلٌقبتو تاج الد يف  743تاسع عشريف صفر سنة 

 ]السريع[

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالمى ىنئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ظبلميػػػػػػػػػػػػػػػػػا بطمػػػػػػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػػػػػػدرى التمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ  
 كديمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى تحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ببمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكغ المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 
 كاألمػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدنيا كنيػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػراـٍ  

ػػػػػػػػػػػػػػر  قمػػػػػػػػػػػػػػبى العبػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػالكي   قػػػػػػػػػػػػػػد سى
 

قكلػػػػػػػػػؾ  يػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػرامى ىػػػػػػػػػذا غػػػػػػػػػبلـٍ  
(3) 

ا في المعنى قصيدة عد تيا خمسة عشر بيتنا منيا            :(4)كيءيؼ الٌصفدٌم:  ككتب ىك  لي  بيءن

 ]الكامؿ[ 

ًمػػػػػػػػػػػػػػؾى الفءػػػػػػػػػػػػػػائًؿ كالػػػػػػػػػػػػػػػبل  ىنئػػػػػػػػػػػػػػتى يػػػػػػػػػػػػػػا مى
 

 كالمكرمػػػػػات، كصػػػػػاحب الن ػػػػػادم الن ػػػػػدم 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػذا عمػػػػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػػػػـ ا كاسػػػػػػػػػػػػػػػػـ نبٌيػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 كافػػػػػػػػػػػػاؾى ييشػػػػػػػػػػػػعرى بالبقػػػػػػػػػػػػان الس ػػػػػػػػػػػػٍرمدم 

 ىػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػا مشػػػػػػػػػػػير الخيػػػػػػػػػػػر باسػػػػػػػػػػػـ محمػػػػػػػػػػػدو  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػا يعءػػػػػػػػػػػػػػػػػديهي بجػػػػػػػػػػػػػػػػػاه محمػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  
 شيوخو: - 

لكؿٍّ حسب سنة الكفاة بىميـ، مرتبيف درس الصفدم كتتممذ عمى بيدم مجمكعةو مف العممان، ك         
 منيـ:  

، الحسف بف محمد بف كماؿ الديف القرشي القرطبي الصفدم الشافعي، الصفدي ،نجم الدين -1
  5 ىػ .723الخطيب بصفد. تكفي سنة  
                                                           

ابف تػرم  .11/11 ،النجوم الزاىرةابف تػرم بردم، ، منيا:  ىػ762  ذكرت بعض المصادر بف كفاتو كانت سنة  1 
 .3/416 ،قود الفريدةدرر العالمقريزم،  .10/260 ،المنيل الصافيبردم، 

 .2/258 ،ألحان السواجعالصفدم،  :ينظر  2 
 .  19 /12:مف سكرة يكسؼ اقتباس   3 

 .135/ 2 ،ألحان السواجعصفدم، ال :نظري  4 
      أعيان الصفدم، .36-2/30 ،ألحان السواجعالصفدم،  .263-12/256 ،الوافي بالوفياتالصفدم، : ينظر  (5

 .5/134 ،المنيل الصافيابف تػرم بردم،  .2/44 ،الدرر الكامنةف حجر العسقبلني، اب .613-2/604 ،العصر
 .6/61 ،شذراتالابف العماد، 
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بف فيد الحمبي الدمشقي. كسمع الصفدم منو كتابو  حسف  محمود بن سممان ،شياب الدين -2
ره. كلو م لفات عديدة. قاؿ الصفدم: التكسؿ  لى صناعة الترسؿ ، كركل عنو الك ير مف شع

 قربت بعض ديكاف ببي الطيب المتنبي عميو، كالمقامات الحريرية، كبلفية ابف مالؾ، كالحماسة 
ألبي تماـ، ككتاب بىنا المنائم في بسنى المدائم، كحسف التكسؿ في صناعة الترسؿ. تكفي سنة 

   1   .ىـ725)

ر  فػي ر اسمو ، الشافطمحة بن عبد ا ،عمم الدين -3 عي، كاف في بصمو مممككان يدعى  سىٍنجى
بطمحة، قاؿ الصفدم:  قربت عميو بحمب مدة مقامي قطعة جيدة مف كتاب البيكع في  التعجيز ؛ 
ألنو كاف قد بخذه عمى الجعبرم، ككنت بسمع دركسو في الحاًجًبي ة كفي مختصر ابف الحاجب . 

 . 2 ىػ 725تكفي سنة  

ببك عبد ا، محمد بف ببي طالب، شمس الديف األنصارم. صنؼ في كؿ عمـ سكان  ،شيخ الرَّبوة -4
عرفو بـ لـ يعرفو، ككاف يتكمـ عمى األكفاؽ ككءعيا. ككاف يعرؼ بشي  حطيف بكالن،  ـ كلي 
مشيخة الربكة فنسب  لييا. قاؿ الصفدم:  ربيتو بصفد مرات، كاجتمعت بو مدة مديدة ... ككاف 

، كبغٌير منو ك يرنا . تكفي في صفد سنة  يعرض شعرنا ك يرن   . 3 ىػ 727ا عمي 

ببك العباس بحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحٌراني. ككانالصفدم معجبنا بو لحدو  ابن تيمية، -5
 . 4 ىػ 728كبير، كب ره فيو عظيمنا، يقكؿ عنو: كال كقفت عميو في كتاب . تكفي سنة  

                                                           

 .146-4/134 ،ألحان السواجعالصفدم،  .361-25/301 ،الوافي بالوفياتالصفدم، : ينظر   (1

  ،الدرر الكامنةابف حجر،  .2/620 ،أعيان العصرالصفدم،  .16/490 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (2

  أعالم سير الذىبي،  .6/432 ،المنيل الصافيابف تػرم بردم،  .2/20 ،بغية الوعاةالسيكطي،  .2/227     

 .611/ ،النبالء     

 .6/107 ،األعالم. الزركمي، 209 ،الشعور بالعور. الصفدم، 4/475 ،أعيان العصر، الصفدمينظر:    (3

 الدرر ابف حجر،  .147-1/36 ،أعيان العصرالصفدم،  .33-7/15 ،افي بالوفياتالو الصفدم،  ينظر:   (4

 .1/144 ،الكامنة     
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: ببك النكف، كببك عمي، يكنس بف  براىيـ بف عبد القكم، فتم الديف، سيالدَّبابيسي أو الدَّبو  -6
الكناني العسقبلني. يقكؿ الصفدم:  كىك بحد األشياخ الذيف سمعت عمييـ الحديث . قربت عميو 

 . 1 ىػ 729جميع القدر المسمكع مف كتاب  القناعة  البف ببي الدنيا. تكفي سنة  

: قاؿ الصفدم:  كسمعت بنا عميو الجزن األكؿ كال اني ن إبراىيمعمي بن إسماعيل ب ،تاج الدين -7
 . 2 ىػ 732مف عكالي  المعجـ الكبير  ألبي القاسـ الطبراني. تكفي سنة  

 -، محمد بف  براىيـ بف سعد الكناني، ببك عبد ا، قاءي القءاة، فقيوبن جماعة ،بدر الدين -8
م  الشاطبٌية ، كرسالتو في األسطرالب. يقكؿ بصكلي، مفسر، خطيب. قرب عميو الصفد -محٌدث

 . 3 ىػ 733الصفدم:  كقربت عميو مصنفاتو . تكفي سنة  

بف محمد الحسيف القاءي عبلن الديف، المعركؼ بابف رزيف. قاؿ عبد المحسن بن عبد المطيف  -9
 . 4 ىػ  733ىػ . تكفي سنة  729الصفدم:  بجازني بخط و سنة 

بف داكد بف عمي بف قزؿ، المشد، التركماني األصؿ، شمس الديف، سبط محمد  ،ابن الحافظ -17
الممؾ الحافظ بف السعيد بف األمجد صاحب في عمبؾ. قاؿ الصفدم: قربت عميو بصفد  رسالة 

سنة األسطرالب  لقاءي القءاة بدر الديف بف جماعة، كبخبرني بنو قربىا عمى المصٌنؼ. تكفي 
 . 5 ىػ 734 

محمد بف محمد بف محمد بف بحمد، فتم الديف ببك الفتم األندلسي  س اليعمريابن سّيد النا -11
كقرب عميو مف مصنفاتو:  بشرل ، اإلشبيمي، المصرم. ذكر الصفدم بنو سمع منو مف م لفاتو

                                                           

 ، الوافي بالوفياتالصفدم،  .6/92 ،شذراتالابف العماد،  .366-3/365 ،أعيان العصرالصفدم، : ينظر   (1

 .5/260 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .29/372-374     

 .3/15 ،لدرر الكامنةاابف حجر، : ينظر   (2

  ي، عبد ا اليافع .83-5/79 ،طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .20-2/18 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (3

 .3/171 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .3/280 ، مرآة الجنان     

 .2/250 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .169-3/168 ،أعيان العصرالصفدم،  ينظر:   (4

    3،الدرر الكامنةابف حجر،  .4/438 ،أعيان العصرالصفدم،  .3/64 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (5

     /436. 
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المبيب بذكرل الحبيب ،  كمنم المدح ،  كالمقامات العمية في كرامات الصحابة الجمية . يقكؿ 
ت قصائده التي نظميا في مدح سيدنا محمد رسكؿ ا صمى ا عميو الصفدم:  ككنت قد كتب

ىػ. فكتب ىك عمى 728كسمـ، كسماىا  بشرل المبيب في ذكر الحبيب  كسمعتيا مف لفظو سنة 
النسخة في طبقة السماع:  الحمد ، سمع مف لفظي جميع ما اشتمؿ عميو ىذا الكتاب المسمى  

 . 1 ىػ 734تكفي سنة  بشرل الم بيب بذكر الحبيب  . 

قطب الديف الحمبي المصرم الشافعي. شي  الصفدم، كىك تمميذه  عبد الكريم بن عبد النور -12
 . 2 ىػ 735بيءان. تكفي سنة  

 -، ببك الحسف، عمي بف محمد بف ممدكد بف جامع، شمس الديف، كقيؿ محب الديفالبندنيجي -15
المحد يف. قاؿ الصفدم:  سمعت عميو  صحيم البػدادم. محدث، سمع الحديث عمى كككبة مف 

 . 3 ىػ 736مسمـ  بكمالو بدار الحديث األشرفية بدمشؽ . تكفي سنة  

شي  زاكية السعكدية بالقاىرة، عرؼ قبؿ ذلؾ بمباف الكرجي.  سيف الدين ،عبد المطيف الشيخ -13
مصفدم سنة ىػ . بجاز ل736كترجـ لو الصفدم باسـ: عبد المطيؼ بف بمباف ببك محمد  ت

 . 4 ىػ 736ىػ ، كتكفي سنة  728 

بف محمد بف عمي بميف الديف، ببك الفءائؿ. بجاز لمصفدم سنة  عبد المحسن بن أحمد -14
 . 5 ىػ 736ىػ . كتكفي سنة  728 

                                                           

 فوات ابف شاكر الكتبي،  .1/219 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  .166-3/138 ،ألحان السواجعالصفدم،  ينظر:   (1
 دراسة  -وديوان بشرى المبيب بذكر الحبيب .153-5/151 ،برىطبقات الشافعية الكالسبكي،  .3/287 ،الوفيات     
 ـ.2010كتحقيؽ: د. محمد بنات، جامعة القدس، رسالة ماجستير     

 2 ،تذكرة النبيوبف حبيب الحمبي،  .2/242 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .3/137 ،أعيان العصرالصفدم،  ينظر:   (2
 .337-7/336 ،المنيل الصافيابف تػرم بردم،  .259/     

 1 ،البداية والنيايةابف ك ير،  .3/515 ،أعيان العصرالصفدم،  .22/141 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (3
 .4/292 ،مرآة الجناناليافعي،  .6/113 ،شذراتالابف العماد،  .4/174-175     

 .2/247 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .3/166 ،أعيان العصرالصفدم،  ينظر:   (4
  تذكرة ، ابف حبيب الحمبي .298 ،درة األسالكابف حبيب الحمبي،  .3/168 ،أعيان العصرالصفدم،  ينظر:   (5
 .2/249 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .2/275 ،النبيو     
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ابف السمطاف الممؾ المعظـ عيسى بف ببي بكر محمد العادؿ ابف  عبد القادر بن عبد العزيز -15
ىػ  . 728لديف بيكب. قاؿ الصفدم:  كبجاز لي بخط و في القاىرة سنة  بيكب ىك الممؾ بسد ا

 . (1)(ىػ737تكفي سنة  

، ببك عمرك، ع ماف بف عمي بف  سماعيؿ، فخر الديف، الطائي الحمبي ابن خطيب جبرين -16
الشافعي. قاءي قءاة حمب. قاؿ الصفدم:  قربتي بنا عميو في حمب . مكلده في القاىرة ككفاتو 

 . 2 ىػ 738سنة  
ببك عبد ا، محمد بف محمد بف عبد الرحمف، ركف الديف، الجعفرم التكنسي  ،ابن القوبع -17

ىػ ، كىك شاب، كبيا تكفي. قاؿ عنو 697المالكي. كلده في تكنس، كحءر  لى القاىرة سنة  
كائده الصفدم:  لـ بر لو نظيرنا، كؿ ما يعرفو يجيد فيو. ككنت ك يرنا ما بجتمع بو، كآخذ مف ف

 . 3 ىػ 738الػامءة . تكفي سنة  

شبيمي الدمشقي. حافظ، محدث، ببك محمد، القاسـ بف محمد بف يكسؼ، عمـ الديف، اإل ،البرزاليّ  -18
قاؿ الصفدم:  قربت بنا عميو بالركاحية، كسمعت عميو جزن األربعيف العكالي . تكفي م رخ. 
 (4) ىػ .739سنة 

اىر بف محمد جماؿ الديف البخارم، القاءي. بجاز الصفدم. تكفي ببك بكر، عبد الق ،التبريزي -19
  5  ىػ .747سنة  

                                                           

  ابف تػرم  .2/237 ،الدرر الكامنةابف حجر العسقبلني،  .2/286 ،تذكرة النبيوابف حبيب الحمبي،  ينظر:   (1

 .320-7/319 ،المنيل الصافيبردم،      
 المنيل  . ابف تػرم بردم،271-2/269 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .3/221 ،أعيان العصرالصفدم، : ينظر   (2
 .421-7/419 ،الصافي     

 ابف  .1/62 ،وفياتالالسبلمي،  .5/148 ،أعيان العصرالصفدم،  .1/238 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (3
 .9/315 ،النجوم الزاىرةابف تػرم بردم،  .14/183 ،البداية والنيايةك ير،      

 .5/182 ،األعالمالزركمي،  .4/49 ،أعيان العصرالصفدم،  .24/161 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (4
 ، يان العصرأعالصفدم،  .19/54 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  .1/408 ،معجم الشيوخعمي الشافعي،  ينظر:   (5
 ابف تػرم بردم،  .2/320 ،تذكرة النبيوابف حبيب الحمبي،  .240-2/239 ،الدرر الكامنة. ابف حجر، 3/127     
 .328 -7/327 ،المنيل الصافي     
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، ببك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ. كقد بجاز الصفدم، كسمع مف المّزي الحافظ -27
  1 ىػ .742الصفدم. تكفي سنة  

فدم:  كبخذت مف شياب الديف ابف المرحؿ الحٌراني. يقكؿ الص عبد المطيف بن عبد العزيز -21
  2  ىػ .744فكائده . تكفي سنة  

، ب ير الديف، األندلسي الػرناطي. قاؿ الصفدم:  قربت محمد بن يوسف بن عمي ،أبو حيَّان -22
عميو  األشعار الستة ، كالمقامات الحريرية، كقربت عميو سقط الزند، كسمعت مف لفظو كتاب 

السبع البف بىٌميمة، كسمعت عميو كتاب  الفصيم .  تمخيص العبارات بمطيؼ اإلشارات في القرانات
كانتقيت ديكانو، ككتبتو، كسمعت مف لفظو ما اخترتو مف كتابو  مجاني اليصر ، كغير ذلؾ . 

 (3) ىػ .745تكفي سنة  

ببك عبد ا محمد بف بحمد بف ع ماف. قاؿ الصفدم:  اجتمعت الذىبي، الحافظ شمس الدين،  -23
  4  ىػ .748عميو ك يرنا مف تصانيفو . تكفي سنة   بو غير مٌرة، كقربت

بف عبد القادر ابف ببي الكـر بف ببي الٌذر الربعي. يقكؿ الصفدم:  بحد  عبد العزيز ،نجم الدين -24
  5  ىػ .748بشياخي الذيف سمعت عمييـ بالقاىرة ، كبجاز لمصفدم بخطو. تكفي سنة  

                                                           

 . ابف شاكر 359-3/354 ،أعيان العصرالصفدم،  .249-29/242 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (1

 .460-5/440 ،طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .355-4/353 ،ياتفوات الوفالكتبي،     

   .19/119 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  .3/164 ،أعيان العصرالصفدم،  .2/659 ،السموكالمقريزم،  ينظر:   (2

 .6/140،شذراتالابف العماد  .3/49 ،تذكرة النبيوابف حبيب الحمبي،  .247-2/246 ،الدرر الكامنةابف حجر،      

 ألحان الصفدم،  .5/325 ،أعيان العصرالصفدم،  .283-5/267 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (3

 .3/68 ،تذكرة النبيوابف حبيب الحمبي،  .4/71 ،فوات الوفياتابف شاكر الكتبي،  .131-4/127 ،السواجع    

  مرآة اليافعي، .1562-3/1556 ،صرأعيان العالصفدم،  .168-2/163 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (4

 .157-6/153 ،شذراتالابف العماد،  .72-5/61 ،طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .333-4/331 ،الجنان     

  ،الدرر الكامنةابف حجر،  .18/527 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  .3/101 ،أعيان العصرالصفدم،  ينظر:   (5

     2/228. 
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 د بف صالم، عبلن الديف، الشافعي، ككيؿ بيت الماؿببك الحسف، عمي بف محم ،ابن الرَّسام -25
 (1) ىـ(.749) تكفي سنةبصفد، 

، ببك الكفان، محمكد بف عبد الرحمف بف بحمد، شمس الديف، اليمذاني، كلد األصبياني -26
  2  ىـ(.749بةصبياف، كتكفي بالقاىرة. تكفي سنة  

 . عالـ بالطب،عد شمس الديف األنصارماىيـ بف سا، ببك عبد ا، محمد بف  بر ابن األكفاني -27
قرب عميو ك يرنا مف م لفاتو:   رشاد القاصد ، ك المباب ، ك نخب الذخائر ، ك غنية . عبلمة، بديب

  3  ىـ(.749المبيب . كتكفي سنة  

ببك محمد، كببك المعالي، محمد بف عمي بف سعيد، بيان الديف. بتقف القرآف  ،ابن إمام المشيد -28
ـٌ بدار الحديث. تكفي سنة  بالقرانا   4  ىـ(.753ت السبع، ب

، شرؼ الديف ابف شياب الديف ابف القاءي محيي الديف ابف فءؿ ا عبد الوىاب بن أحمد -29
  5  ىـ(.754العمرم. يقكؿ الصفدم:  كسمع بقرانتي . تكفي سنة  

األنصارم الخزرجي  عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ، ببك الحسف تقي الدين السبكي، -37
الشافعي. سمع الصفدم منو كتاب  شفان السقاـ في زيارة خير األناـ . يقكؿ الصفدم:  كقربتو 

  6  .ىـ(756ىػ  مف بكلو  لى آخره . تكفي سنة  337عميو بالقاىرة سنة  

                                                           

 .3/62 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .3/519 ،أعيان العصرالصفدم،  ينظر:   (1

 ، الدارس في تاريخ المدارسالنعيمي،  .7/176 ،األعالمالزركمي،  .5/400 ،أعيان العصرالصفدم،  ينظر:   (2
     1/205. 
  ،معجم المؤلفينعمر رءا كحالة،  .5/299 ،األعالمالزركمي،  .4/225 ،أعيان العصرالصفدم،  ينظر:   (3
     8/200. 
    ،الدارس في تاريخ المدارسالنعيمي،  .1/309 ،وفياتالالسبلمي،  .4/643 ،أعيان العصرالصفدم، : ينظر   (4
 .6/285 ،األعالمالزركمي،  .1/149     
   ،النجوم الزاىرةابف تػرم بردم،  .2/257 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .3/206 ،أعيان العصر، الصفدمينظر:    (5
     3/257-258. 
  الصفدم،  .220-2/209 ،ألحان السواجعالصفدم،  .265-21/253 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (6
 .307-5/305 ،طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .3/417 ،أعيان العصر     
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ترؾ الجندية، . كاف جنديًّا بك الن،  ـ ؿ بف كيكمدم بف عبد ا العبلئيببك سعيد، خمي ،ابن كيكمدي -31
ا عمـ الحديث. تكفي سنة     1  ىـ(.761كاشتػؿ بطمب العمـ، كخصكصن

ىػ . كاف  قة، حافظنا، 715الدمشقي. كلد سنة   شمس الدين محمد بن عمي الحسن الحسيني -32
ف اظ. تكفي سنة   ا. مف مصنفاتو: الذ يؿ عمى العبر، كطبقات الحي   2  ىـ(.765م ر خن

. مف مصنفاتو: ف عمر ببك الفدان، الحافظ الفقيو، عماد الديف،  سماعيؿ برابن كثير المفس -33
 التفسير الكبير ، ك طبقات الفقيان الشافعية ، ك البداية كالنياية . كفاتو في دمشؽ سنة 

  3  .ىـ(774 

، محمد بف محمد بف محمد الفارقي. الشاعر المشيكر كالكاتب المعركؼ. بخذ ابن نباتة المصري -34
  (4) ىـ(.786صفدم عنو األدب في القاىرة، كما بجازه. تكفي  ال

مف بئمة المػة كاألدب، كالتفسير. ذكره ببك طاىر، محمد بف يعقكب، الشيرازم،  الفيروزابادي، -35
 ىـ(.817الصفدم في تذكرتو، ككاف مف جممة تبلميذه. تكفي سنة  

ياد الفاسي -36  -عبد الرحمف بف عمي المػربي، الفاسيببك الحسف، عمي بف عتيؽ بف  ،ابن الصَّ
عالـ بالعربية. قاؿ الصفدم:  قربت عميو في صفد المقامات الحريرية كاممة،  -كقيؿ: القابسي

كقطعة مف ديكاف ببي تماـ، كديكاف ببي الطيب المتنبي . كاجتمع الصفدم بو مرة  انية في القاىرة 

                                                           

      ،بداية والنيايةالابف ك ير،  .2/328، أعيان العصرالصفدم،  .13/413 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (1

 .2/321 ،األعالمالزركمي،  .5/282 ،المنيل الصافيابف تػرم بردم،  .1/349 ،توفياال السبلمي، .14/267     

   طبقات  السبكي، .345-3/344 ،درر العقود الفريدةالمقريزم،  .1/142 ،جيز الكالمالسخاكم، : ينظر   (2

 .14/307 ،البداية والنياية ابف ك ير، .2/280 ،الشافعية الكبرى     

  المقريزم،  .401-1/400 ،درر العقود الفريدةالمقريزم،  .193-1/192 ،وجيز الكالمالسخاكم،  ينظر:   (3

 .1/471 ،ذيل التقييدمحمد الحسني الفاسي،  .13/208، كالسمو      

   ،الوافي بالوفياتلصفدم، ا .4/216 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .4/5 ،ألحان السواجعالصفدم،  ينظر:   (4

 .6/212 ،شذراتالابف العماد،  .11/95 ،النجوم الزاىرةابف تػرم بردم،  .1/311-331    
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احدنا مف األشياخ الذيف بخذ عنيـ، كاقتطؼ ىػ . كمف ىناؾ عاد  لى ببلده، ككاف ك 727في سنة  
  1  دٌر الفكائد منيـ.

 تالميذه ومن روى عنو: -

 (2) ىػ .744: عبد الباقي بف عبد ا، الشي  تاج الديف المخزكمي، المكي، تكفي سنة  اليمني -1

 (3) (.ىػ749، محمد بف محمد بف مينا، شمس الديف الشافعي، تكفي سنة  البعمبكي -2

 (4) (.ىػ749ببك عبد ا، محمد بف عمي بف حرمي، عماد الديف، تكفي سنة  دمياطي: ال -3

 (5)ىػ .749: نجـ الديف ببك الخير سعيد بف عبد ا الحنبمي اليبللي الحريرم، تكفي سنة  الدىمي -4

 (6) ىػ .749: ببك محمد، عبد الرحمف بف محمد بف عمي، تاج الديف، تكفي سنة  المصري -5

 (7) (.ىػ753: عمي بف يحيى بف  سماعيؿ، عبلن الديف، تكفي سنة  بن القيسرانيا -6

 (8) ىػ .759ببك عبد ا، محمد بف الحسف بف محمد كماؿ الديف، تكفي سنة  خطيب صفد:  -7

: الحسيف بف عمي بف ببي بكر بف محمد، بيان الديف، ابف تاج الديف، تكفي سنة الموصمي -8
 (9) .(ق759 

 (10) ق .761:  براىيـ بف محمد بف ناىض، تقي الديف ببك  سحاؽ، تكفي سنة  الضريرابن  -9

                                                           

 .3/459 ،أعيان العصرالصفدم،  .6/346 ،الوافي بالوفياتالصفدم، : ينظر   (1

 . 295/ 3، األعالم. الزركمي، 3/12،أعيان العصر. الصفدم، 18/23، الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر:   (2
 .4/147 ،الكامنة الدررابف حجر،  . 5/193 ،العصر أعيانالصفدم،  :ينظر   (3
 .1/260 ،الوفياتالسبلمي،  .4/660 ،العصر أعيانالصفدم،  .4/228، الوافي بالوفيات الصفدم، :ينظر   (4
 .6/136 ،الشذرات . ابف العماد،726-2/725،العصر أعيانالصفدم،  :ينظر   (5
 .2/209 ،الكامنة الدررابف حجر،  .18/261 ،بالوفيات الوافيالصفدم،  :ينظر   (6
 .4/147 ،الكامنة الدررابف حجر،  .3/574 العصر، أعيانالصفدم،  :ينظر   (7
 .3/258 ،الكامنة الدررابف حخجر،   .2/366 ،الوافي بالوفياتالصفدم، : ينظر   (8
 .63-2/59 ،السواجع ألحانالصفدم،  .638-2/636 ،العصر أعيانالصفدم،  :ينظر   (9

 .46-1/45 ،الكامنة الدررابف حجر،  .75-1/74 ،العصر أعيانالصفدم،  :ينظر   (10
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محمد بف الحسيف بف عمي، كماؿ الديف، ببك عبد ا الشافعي، تكفي سنة  ابن سالم: -17
 (1)(.ق763 

 ، ببك نصر، عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي، تاج الديف. تكفي بدمشؽ سنةالسبكي -11
 (2) ىػ .771 

رَّندي -12  (3) (.ىػ772: ببك الحسف، عمي بف يكسؼ بف الحسف، نكر الديف، المدني، تكفي سنة  الزَّ

: ببك عبد ا، محمد بف عبد الرحمف بف عمي، شمس الديف، الحنفي، الزمردم، ابن الصائغ -13
 (4) ىػ .776تكفي سنة  

ي األصؿ الحمبي المكلد كالدار، : حسف بف عمر بف الحسف بف حبيب الدمشقابن حبيب الحمبي -14
فدم:  (5) ىػ .779ببك طاىر، بدر الديف، تكفي سنة   قاؿ ابف حبيب في معرض ترجمتو لمص 

 كلي كتابة اإلنشان بدمشؽ كالقاىرة، كبقاـ بيا ميد ة، كاجتمعت بو فييما. كسمعت مف فكائده .
(6)  

ا الدمشقي المالكي، تكفي سنة  : محمد بف عمي بف الحسف، بميف الديف ببك عبداألنفي -15
 (1) ىػ .786 

                                                           

 .3/260 ،الكامنة الدررابف حجر،  .1/98 ،بالوفيات الوافيالصفدم،  :ينظر   (1

 3 ،النبيو ، تذكرةابف حبيب .19/315 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  .1/505 ،السواجع ألحانالصفدم،  :ينظر   (2

     /191. 

  النجومابف تػرم بردم،  .3/84 ،الكامنة الدررابف حجر،  .22/356 ،بالوفيات الوافيالصفدم،  :ينظر   (3

 .7/265 ،المؤلفين معجم عمر رءا كحالة، .11/116 ،الزاىرة     

 1 ،المؤلفين معجمعمر رءا كحالة،  .6/192 ،األعالمالزركمي،  .3/244 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  :ينظر   (4

     10/144. 

     الزاىرة، النجومابف تػرم بردم،  .2/468 ،العبر عمى الذيلالعراقي،  .14-2/13 ،العقود دررالمقريزم،  :ينظر   (5

     الزاىرة،
     11/189. 

 .3/268 النبيو، تذكرة ابف حبيب،    (6
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: محمد بف عمي بف محمد بف ىاشـ السممي الشافعي، ناصر الديف، تكفي ابن عشائر الحمبي -16
 (2) ىػ .789بالقاىرة سنة  

: محمد بف محمد بف بحمد بف عمي بف بحمد الدمشقي، بميف الديف، تكفي سنة ابن األدمي -17
 (3) ىػ .795 

: ببك الفرج، عبد الرحمف بف بحمد بف رجب، زيف الديف السبلمي، تكفي سنة رجب ابن -18
 (4)ق ػ.795 

 (5) (.ىػ798، بدر الديف الحمبي، تكفي سنة  خميل بن محمد بن سميمان بن عمي الشافعي -19

 (6) ىػ .874بحمد بف عمي بف محمد بف ببي الفتم نكر الديف الدمشقي، تكفي سنة   المحّدث: -27

 (7) ىػ .877عيسى بف حجاج بف عيسى بف شداد، السعدم، تكفي سنة   الشطرنجي: -21

ناصر الديف ابف الفرات الحنفي، تكفي سنة محمد بن عبد الرحيم بن عمي بن الحسن،  -22
 (8)(.ىػ877 

                                                                                                                                                                                

 .1/270 ،الكالم وجيزالسخاكم،  .1/267،الغمر إنباءابف حجر،  .4/181 ،الدرر الكامنةابف حجر،  :ينظر   (1

 ابف حجر، ، 3/233 ،تاريخ ابن قاضي شيبةقاءي شيبة األسدم،  .51-3/50 ،درر العقودالمقريزم،  ينظر:   (2

 .1/282 ،وجيز الكالمالسخاكم،  .11/314 ،النجوم الزاىرةابف تػرم بردم،  .4/204 ، الدرر الكامنة     

 6 ،شذراتالابف العماد،  .1/307 ،وجيز الكالمالسخاكم،  .464-1/463 ،إنباء الغمرابف حجر،  ينظر:   (3

     /341. 

 .5/118 ،معجم المؤلفينعمر رءا كحالة،  .3/295 ،األعالمالزركمي،  ينظر:   (4

 .2/53 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .517-1/516 ،إنباء الغمرابف حجر، : ينظر   (5

 .2/35 ،الضوء الالمعالسخاكم،  ظر:ين   (6

نباء الغمرابف حجر،  .108-107 ،الدرر الكامنة )الذيل(ابف حجر،  ينظر:   (7  الضوء  السخاكم،. 2/310 ،وا 

 .2/592 ،معجم المؤلفينعمر رءا كحالة،  .7/73 ،الشذراتابف العماد،  .6/151 ،الالمع     

   -1/378 ،وجيز الكالمالسخاكم،  .8/51 ،الضوء الالمعلسخاكم، ا .2/313 ،إنباء الغمرابف حجر،  ينظر:   (8

 .7/72 ،الشذراتابف العماد،  .109-108 ،الدرر الكامنة )الذيل(ابف حجر،  .379     
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 وفاتو:  -

. ىػ ، بمرض الط اعكف 764تكفي الصفدم بدمشؽ في ليمة األحد العاشر مف شكاؿ سنة          
كفي ة، الميًطم ة عمى الميداف  م يى عميو صباح يكـ األحد في الجامع األمكم، كديًفف في مقابر الصُّ كصي

 األخءر.

 مؤلفاتو: -

فدم، كتباينت بيف الشُّركح كاالختيارات الش ٍعري ة كالت راجـ، كالمُّػة، كالنحك           ل فات الص  تنكعت مي ى
 ت عمى الخمسيف م لفنا، كىي:  كاألدب كالببلغة، كىي قارب

 المطبوعة: -أ 

 كمنيا:

 اختراع الخراع في مخالفة النقؿ كالطباع. -1

  .4-1بعياف العصر كبعكاف النصر   -2

  . 2-1بلحاف السكاجع بيف البادئ كالمراجع   -3

 تحفة ذكم األلباب فيمف حكـ دمشؽ مف الخمفان كالممكؾ كالنكاب.  -4

 كاب الد مع.تشنيؼ الس مع بانس -5

  تصحيم التصحيؼ كتحرير التحريؼ. -6

 تماـ المتكف في شرح رسالة ابف زيدكف  الجدية . -7

 تكشيع التكشيم. -8

 جناف الجناس. -9

 الحسف الص ريم في مائة مميم.  – 17

 رشؼ الرحيؽ في كصؼ الحريؽ. -11

 رشؼ الزُّالؿ في كصؼ اليبلؿ. -12
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كض الباسـ كال ػر الن   -13  اسـ.الر 

 الشعكر بالعكر. – 12

 صرؼ العيف عف صرؼ العيف في كصؼ العيف. -13

 غكامض الصحاح. -14

  .2-1الػيث المسجـ في شرح المي ة العجـ   -15

 فض الختاـ عف التكرية كاالستخداـ.  -16

 كشؼ الحاؿ في كصؼ الخاؿ. -17

 الكشؼ كالتنبيو عمى الكصؼ كالتشبيو. -17

 ي.الباك كدمعة الش اكي لكعة -18

 األحاجي. نظـ في الد ياجي نجـ -19

 السائر. الم ؿ عمى ال ائر نصرة -27

 الكىـ. مف لمجكىرم كقع فيما الس يـ نفكذ -21

 العمياف. نكت في اليمياف نكت -22

 اليكؿ المعجب في القكؿ بالمكجب. -23

  .37-1الكافي بالكفيات   -24

 -المخطوطة : -ب

 االختيار. اختبار -1

 التءميف. تءمي  اختيار -2

 سالة محيي الديف بف عبد الظاىر  لى األمير ناصر الديف بف شاكر الكناني. خراج ر  -3

 التذكرة الصبلحية  الصفدية . -3
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 .الخيؿ بكصاؼ في الذيؿ جر -4

 المحاءرة. خمكة في المذاكرة جمكة -5

 .رحمة صكرة كن ر نظـ كىك.  الحجاز  لى المجاز حقيقة -6

مي -7  . النكاىد حمي  بك اىد،الشك  مف الصحاح في ما عمى النكاىد حي

 الصفدم. الديف صبلح شعر ديكاف -8

 البمػان. كترجماف الفصحان ديكاف -9

 .األكائؿ ذكر في الخمائؿ زىر -17

 الخطيب. الديف نجـ مرا ي في الرطيب الػصف ساجعات -11

 الصفدم. بديعية شرح -12

   العمكاني. بكر ببي بف عمر بشرح طائية -13

 .األلػاز طراز -14

 طرد السبع عف سرد السبع. -15

 كالعرب. العجـ لممكؾ كالنسب التاري  في الحمامة طكؽ -16

 الكئيب. بع رة المبيب عبرة -17

 سعاد. بانت عركض -18

 .بالرمم المعب في الصبم غرة -19

 الممكؾ. مصائد في السمكؾ فرائد -27

 الترسؿ. قانكف -21

22- .  كشؼ السر المبيـ في لزكـ ما ال يمـز
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نسخة صداؽ المكلى صبلح الديف مكسى بف القاءي محيي الديف يحيى ابف فءؿ ا العمرم،  -23
  في بربع كرقات. كقد كرد ىذا الصداؽ ءمف كتاب منشآت 4377في برنستكف، ييكدا برقـ  

فدم الذم حق قو الدكتكر محمد بنات.   الص 

 الم اني كالم الث، كىك مقاطيع كنظـ. -24

 الشعران. مجاريات في لمجازاة،كا المجاراة -25

  العصر. بىؿ بدب مف اليصر مجاني – 26

 المقترح في المصطمم. -27

 منتخب اليدية في المدائم الم يدية. -28

 نجـ الدياجي في نظـ األىاجي.  -29

 * مجموع شعري مخطوط : 

لرياض  ، منيا صكرة في مكتبة جامعة اإلماـ با3948منو نسخة في مكتبة آيا صكفيا رقـ  
/ؼ ، كمنو نسخة مصكرة في معيد المخطكطات العربية بالقاىرة، كىي نسخة خزائنية، 6689رقـ  

   كرقة. كتءـ: 416بخط الصفدم، في  

حق قيا: بد. عبد الحميـ (. 153-147رسالة ابن زيدون إلى ابن جيور ]الرسالة الجدية[ )ق -1
 ـ.2716-ىػ1436األردف، -عم اف ،1اليركط، د. محمكد عبد الرحيـ صالم، دار جرير، ط

 ، كقد حقؽ ديكانو في القاىرة بقمـ د. بحمد بحمد بدكم.(21-3مختار شعر القاضي الفاضل )ق -2

ال -3  ـ.1979،  1، حققو: محمد نايؼ الدليمي، المكصؿ ، طالمختار من شعر ابن دانيال الكحَّ

 صافي حسيف.درس شعره ، د. عمي  (28-21مختار شعر ابن دقيق العيد )ق -4

حققو : ب.د. محمد زغمكؿ سبلـ، كحققو : د.  (232-154منتخب شعر أبي الحسين الجزار )ق -5
 ـ.2776-ىػ 1427بحمد عبد المجيد خميفة، مكتبة اآلداب، القاىرة، 

حققو : د. محمكد عبد الرحيـ صالم في رسالة  (،416-236منتخب شعر سراج الدين الوراق )ق -6
 ـ.1977جامعة عيف شمس،  -آلدابكمية ا -لمماجستير 
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حقؽ ديكانو: ىند ببك شخدـ في رسالة ( 147-117منتخب شعر مجير الدين بن تميم )ق -7
 ـ. 2777فمسطيف بإشراؼ الدكتكر حسف عبد اليادم، سنة  –لمماجستير في جامعة الخميؿ

 

 المفقودة: -

 .بدب الكاتب -1

 .حـر المدح في تيذيب لمم الممم -2

 .في كصؼ العذار خمع العذار -3

 . طبقات النحاة -4

 مفاتيم األسرار كمصابيم األككار. -5

فديخطًأ المؤلَّفات الَّتي نسبت  -  :لمصَّ

، سنة كنسبت لمحمد بف ع ماف قيس، كىي مطبكعة في القاىرةرسالة في عمـ المكسيقى،  -1
 ـ، بتحقيؽ: د.عبد المجيد دياب، كاألستاذ غطاس عبد الممؾ خشبة.1991

 ة النعمانية في الدكلة الع مانية، البف عربي.رح الشجر ش -2

، كمنو نسخة مخطكطة في ، لعبد الكىاب بف محمد الػمرمالعرؼ الندم بشرح قصيدة ابف الكردم -3
   عاـ.5819مكتبة األسد الكطنية، رقـ  

ىػ  1316ىػ، كفي سنة 1278قير الكجكه العابسة بذكر نسب الجراكسة، كقد طبع في القاىرة سنة  -4
 كالكتاب لشياب الديف الصفدم .

فدم  -5 ٍيًيـ، كقد نسبو برككمماف لمص   المحاكرة الصبلحية في األحاجي  كىك لتاج الديف ابف الدُّرى
 ـ.2717خطة. حق قيا: محمد عايش، دار الكتب العممية، بيركت، 

 .نجد الفبلح في مختصر الصحاح، نسب  لى الصفدم خطةن  -6

فدي -  برواية مصنَّفاتو بخطِّو إجازة الصَّ
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يقكؿ الٌصفدٌم:   بما بعد حمد ا تعالى عمى ما بنعـ، كالصبلة عمى سيدنا محمد النبي          
األمي صمى ا عميو كآلو كصحبو كسمـ، فقد سمع مف لفظي جميع ىذا الكتاب المسمى  بالحسف 

خالصة الممكؾ  (1)ب المنشئ كماؿ الديفالصريم في مائة مميم  ، المكلى المالؾ البميع الفاءؿ الكات
كالسبلطيف ببك الفءؿ محمد ابف المكلى المالؾ المخدكـ القاءي جماؿ الديف ببي  سحاؽ  براىيـ 

 ىػ :725ىػ  ابف المكلى اإلماـ المالؾ المخدـك شياب الديف ببي ال نان محمكد  ت767 ت

 ] السريع[

  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 دبيانعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار األ 
  بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر 

 
 قػػػػػػػػػػػػد كبػػػػػػػػػػػػت األعػػػػػػػػػػػػدان لمػػػػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػػػػب 

كالزيادة الممحقة قي آخره في  الث شكاؿ سنة خمس كبربعيف كسبعمائة بديكاف اإلنشان الشريؼ بقمعة  
الجبؿ المنصكرة، كقد بجزتو ركاية ذلؾ عني كركاية ما يجكز لي مف ركايتو مف كتب العمـ الشريؼ 

ا صنفتو، مف ذلؾ كتاب الكافي بالكفيات، رتبتو عمى حركؼ المعجـ، تراجـ كاألدب المنيؼ، كركاية م
األعياف بمػت يكمئذ  لى آخر حرؼ القاؼ في  حدل كخمسيف مجمدة، كالمرجك مف كـر ا تعالى 
 كمالو، ككتاب غيث األدب الذم انسجـ في شرح المية العجـ، كىك في بربعة بسفار، ككتاب نصرة 

لسائر، مجمدة كبيرة، ككتاب جناف الجناس، ككتاب فض الختاـ عف التكرية ال ائر عمى الم ؿ ا
كاالستخداـ، ككتاب التنبيو عمى التشبيو، كىك مجمداف كبيراف، ككتاب حـر الممم في تيذيب لمم الممم، 
ككتاب لذة السمع في صفة الدمع، ككتاب كشؼ الحاؿ في كصؼ الخاؿ، ككتاب الركض الباسـ 

تاب جمكة المحاءرة في خمكة المذاكرة، كرسالة عبرة المبيب بع رة الكئيب، كرسالة كالعرؼ الناسـ، كك
رشؼ الرحيؽ في كصؼ الحريؽ، كالتذكرة التي جمعتيا، كىي يكمئذ بربعة كعشركف مجمدا،  لى غير 

 ذلؾ مما دكنتو كجمعتو كاخترتو كاختصرتو، جميع ذلؾ يركيو عني بشرطو المعتبر عند بىؿ األ ر.

كسمع ما سمعو المشار  ليو فتام مراد بف عبد ا التركي، كبجزتو ركاية ذلؾ بجمع بشرطو          
فدٌم الش افعٌي عفا عنو ا بمن و  المعتبر. ككتبو الفقير  لى ا تعالى خميؿ بف بيبؾ بف عبد ا الص 

 .(2)ككرمو 
                                                           

: ترجمتو في ق . 769 كتب اإلنشان بحمب  ـ القاىرة حتى مات سنة ماف، محمد بف  براىيـ بف محمكد بف سمىك   1 
ابف حجر،  .1/258،ذيل العبرالعراقي، ، 3/167 ،السموكالمقريزم،  .368-3/367 ،قوددرر العالمقريزم، 

 .1/80 ،بدائع الزىورابف  ياس،  . 3/384 ،الدرر الكامنة

 . 87، الحسن الصريح: الصفدم، ينظر  2 
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 موضوعات الجزء الخامس والعشرين
ذكر الصفدم في  جازتو بركاية مصنفاتو بخطو، بف  لو تذكرة جمعيا بنفسو، كفي حينيا بنجز       

نا كمف خبلؿ البحث تبيف بف التذكرة الصبلحية بك ر مف  مافو كبربعيف بربعةن كعشريف جزنان،  ال بن
جزنان، كىذا ما بجمع عميو الم رخكف، كقد يعكد االختبلؼ بيف ما قالو الصفدم كبيف ما كجد في 

 بف  التذكرة كتبت مف بك ر مف ناس  مما بدل الختبلؼو في عدد األجزان.  ؛مكتبات العالـ
كالمقطكعات  ، مجمكعة مف األشعارمف التذكرة الصبلحيةكالكامؿ زن المتميز ءـ  ىذا الجكقد      

ءمف  مقطكعات المنفردة، كمقطكعاته ال مقطكعةن ككاف منيا مئة كتسعو ك بل يفالتي بمع عددىا 
كبيءان اشتمؿ ىذا الجزن عمى  ،بيتنا  مانمئة كسبعو كبربعيف ءمتكىذه المقطكعات النصكص الن رية، 

ا ن رينا ةن تما يقارب س تذكرتو الشييرة  التذكرة  مف ىذا الجزن انتقاىا الصفدم لينشئ ،كعشريف نصن
كالمكاتبات  ،الصداقات :ءـكالتي عرفت بػ:  التذكرة الصفدية  ، بما عف محتكاىا ف  الصبلحية
يكانات ذات المءاميف المتنكعة كالتي ركزت عمى النباتات كالح كاأللػاز كالتكاقيع المختمفة، ،كاألجكبة

كفيما يةتي احصائيةه بسيطة لمنصكص الن رية مرقمة حسب كركدىا في متف النص  ،في المقاـ األكؿ
 كىي: المحقؽ، 

تكاقيع ميمة مف خبلؿ مءامينيا، ككاف  ستةعمى  فك اشتمؿ الجزن الخامس كالعشر التكاقيع:  .1
  [.45[، ]27[، ]26[، ]25[، ]22[، ]18ترتيبيا كما يمي: ]

بيف الصفدم كمعارفو مجمكعة مف المكاتبات كاألجكبة عمى ىذه المكاتبات، األجكبة: كاف  .2
[، 51[، ]39[، ]37[، ]29[، ]21[، ]22]، [17ككاف ترتيب ىذه األجكبة عمى النحك التالي: ]

[89 .] 

لسابقاتيا مف التكاقيع كاألجكبة، فكانت  في عدد األصدقة بالنسبة األصدقة: ىنالؾ تناسب .3
 [.57[، ]48[، ]42[، ]38[، ]32لتالي: ]، كترتيبيا كاخمسة

[، 122 جازات: ] عمى نصكص لصفي الديف الحمي كىي  بلث اإلجازات: اقتصرت اإلجازات .4
[111[ ،]112.] 

 [.43[، ]24كىما: ] : ىنالؾ تقميداف ا ناف في ىذا الجزنالتقاليد .5

متنكعة في لػزان، جانت متتابعة ك  21األلػاز: كاف ليا نصيب األسد مف التذكرة، كىي  .6
، كىي: ، فمنيا ما سةؿ عف حيكاف، كمنيا ما سةؿ عف نكع فاكية بك نبات بك كردمكءكعاتيا

[28[ ،]36[ ،]63[ ،]64[ ،]65[ ،]66[ ،]67[ ،]68[ ،]69[ ،]72[ ،]71[ ،]72[ ،]73 ،]
[74[ ،]75[ ،]76[ ،]77[ ،]78[ ،]79[ ،]82[ ،]126.] 
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مراسبلت كالتياني كالر ان، كتكزعت ىذه ير مف الاإلخكانيات كالمراسبلت: ذكر الصفدم الك  .7
 . المراسبلت بيف صفحات ىذا الجزن

كمف خبلؿ البحث كالتنقيب في نسبة األشعار تبيف بنيا لمجمكعة مف الشعران بم اؿ: صفي       
ق ، كبيان 717ق ، كبحمد بف يكسؼ الطيبي ت477ىػ ، كببي بكر بف عمار  ت752الديف الحمي  ت

ف البلفت اكك  ق .793ق ، كفتم الديف ابف الشييد  ت773بف عمي السبكي الشافعي  ت الديف بحمد
، مئتيف ك بل ة كسبعيف بيتنا، فزادت ببياتو المذككرة عف شعرهلمنظر بف  الصفدم ركز في تذكرتو عمى 

 ، كاحتؿ شعر صفي الديف الحمي المرتبةت المفردةكتنكعت بيف القصائد الطكاؿ كالمقطعات كاألبيا
سبعةو كسبعيف ال انية في عدد األبيات المذككرة مع كجكد فارؽو كبير في العدد،  ال بنيا قاربت عمى 

 .بيتنا، تنا رت في ىذا الجزن
خاتمة، كىذا ما جرت عميو عادة الم لفيف مف تصدير كاف ليذا الجزن مقدمة ك اعتدنا ككما      

في ىذه المقدمات الدكافع كاألسباب لتةليؼ  م لفاتيـ بالمقدمات التي قد تطكؿ كقد تقصر، مبينيف
يـ في الجمع لمتبع في التةليؼ، مع تكءيم طرائقالمصنفات، كتقديـ شرحو مفصؿ عف المني  ا

بمقدمة مقتءبة  الصفدم ىذا الجزناستيؿ  لى تكءيم التقسيمات في الكتاب، ف كاالختيار، باإلءافة
حمده، كالصبلة كالسبلـ األطيباف األكمبلف األتماف  قصيرة جدان، فقاؿ:   عكنؾ الميـ، الحمد  حؽ

عمى سيدنا محمد عبده كرسكلو، كعمى آلو كصحبو الطيبيف الط اىريف  لى يكـ الديف  ،  ـ تىًبعى ىذا 
 منتخبه مف شعر ابف عٌمار األندلسي.  المقدمة

 : بيتيف مشيكريف البف الفارض كقاؿ بما نياية التذكرة  فكاف
 ]الكامؿ[ 

 ا ميٍحًرقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ًبالن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر كىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى ميًحب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو .يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ1
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاًمًعي تىٍطًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   مى   ًرٍفقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لىعى
ػػػػػػػػػػػػكاًرًحي 2  ٍمػػػػػػػػػػػػعى جى ػػػػػػػػػػػػًدم كجى سى  .كبىٍحػػػػػػػػػػػػًرٍؽ ًبيىػػػػػػػػػػػػا جى

 
مىػػػػػػػػػػػػػػػػى قىٍمبًػػػػػػػػػػػػػػػػي أًلىن ػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػًو    كاٍحػػػػػػػػػػػػػػػػذىًر عى

و انة في نقمفتنكعت كطابقت األصكؿ، حتى بعطت الصفدم كساـ األم ىذا الجزنبما مادة      
، كيشير  لى لممعمكمة، كىذا ليس غريبنا عمى الصفدم في م لفاتو، فكاف يذكر بصحاب الشعر

و ، كمدل حفظعمى الدقة المتناىية لديو ، كىذا  ف دؿ  فيك يدؿلنصكص الن رية المستقاة مف الكتبا
 . كبراعتو في العمـك التي بجادىا

إلشارة  لى مف بخذ عنيـ، بك التقى بيـ مف ا كقد تبع الصفدم العممان كالم لفيف في طريقة      
قد عب ر عف ذلؾ بعدة بلفاظ منيا:   بخبرني مف ، ك كبصحاب السمطة مف الطبقة الحاكمةشعران كبدبان 

 .   كقاؿ   ،لفظو ،   بنشدني لنفسو  ،   بنشدني مف لفظو لنفسو  
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رات خاصة م ؿ:  قمت ،  لى ما يخصو مف بشعار بك مكاتبات، فكاف يذكر عباكفي حاؿ اإلشارة 
قد انماز ، كمف يتتبع م لفات الصفدم يجد ىذه األلفاظ  بنشدتو لنفسي ،   كتبت  لى  ،   نظمت ...  

 بيا الصفدم عف غيره.
قاـ بتةري  النصكص الن رية جميعيا، ذاكران اليكـ كالشير  ، بف الصفدمسة ىذا الجزنكمما يزيد نفا

في مصادر بخرل كجدناىا طبؽ األصؿ، النصكص مع مكقعيا  بمقارنات بيف كالسنة، كعندما قمت
 . رحمو ا كبسكنو فسيم جنانو

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 
 
 

 َمْنيُج التَّحقيق
  

ما ات فىؽ عميو بىؿ ىذا  ، مراعيةن اآلتية الخطكات الجزن الخامس كالعشريف مف التذكرةات بعت في تحقيؽ 
 : العمـ
 

 . ة حسب الطريقة اإلمبلئية الحدي ةحيحكتبت النص  كتابةن ص .1

، معتمدةن عمى مجمكعة التي استخدميا الم لؼ في ىذا الجزن شرحت المعاني كالمصطمحات .2
 مف المعاجـ العربية. 

 صكص الن رية مف مصادرىا ما استطعت.كالن ،كالمقطكعات كالقصائد ،خٌرجت اآليات القرآنية .3

،  ـ شرت لمبحكر الشعرية بقكسيف مركنيف: ] [باألشعار الكاردة في النص المحقؽ ك  كزنت .4
 .األبيات في كؿ مقطكعة بك قصيدةقمت بترقيـ 

ف ذكرىـ الصفدم في ىذا الجزن، كقد ذكرت اسـ العمـ كسنة كفاتو، األعبلـ الذيبعر فت  .5
اكف فقمت ، بما بالنسبة لؤلمكبءفت مصادر كمراجع ترجمتو في حاؿ براد القارئ االستزادة

 . لمػمكر منيابالتعريؼ با

 .بيات بكءعيا بيف قكسيف ىكذا:    بشرت  لى بنصاؼ األ .6

 رقمت المقطكعات الشعرية كالنصكص، لمتسييؿ عمى الدارس الكصكؿ لمنصكص بسيكلة. .7

؛ لمداللة عمى بف الكممة في نسخة تشستر بيتي غير كاءحة  ت استخدمت عبارة بياضه في  .8
؛ لمداللة عمى بف  ت عبارة مطمكسه في  ، كاستخدمت، كىي النسخة األـكمكانيا بياض

 غير كاءحة كلـ بستطع قرانتيا. النسخة األـالكممة في 

يفيدىـ مف ىذا الجزن مف التذكرة، بلحقت الفيارس  كلمتسييؿ عمى الدارسيف في  يجاد ما .9
 التكءيحة.
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 َوْصُف الَمْخطوط
 الخامس كلمجزن عاـ، بشكؿو  رةلمتذك نس  عف المخطكطات فيارس في البحث خبلؿ مف        
 في مكجكدة الم لؼ، كبخط الصبلحية التذكرة مف كاممة نسخة ىنالؾ بف   تبيف خاص، بشكؿو  كالعشريف

 غالبية بف   تكءم  لكتركنيان  المكتبة ىذه مع التكاصؿ كبعد ،في المدينة المنكرة البساطي بسرة مكتبة
 بؿ الحد ىذا عند نتكقؼ كلـ الرياض، في العزيز عبد الممؾ دارة  لى نقمت المكتبة ىذه مخطكطات

 .مكتبتيـ في التذكرة ىذه تكاجد بعدـ النياية في الرد ليصؿ الدارة مع تكاصمنا
، مف مكتبة تشتسربيتي في التذكرة الصبلحيةمف الحصكؿ عمى نس  متفرقة ألجزان تمكنت   ـ       

  دبمف بإيرلندا، كدار الكتب المصرية بالقاىرة.  
 نسخة األكلى: ال

، كىي بخط  3861 نسخة مكتبة تشستربيتي في دبمف بإيرلندا، كرمزت ليا بالرمز  ت ، كرقميا      
 في كؿ كرقة صفحتاف، كعدد بسطرسـ.  1553×21  كقياسياكرقة   52 نسخي كاءم، كعدد بكراقيا 

  ، كلـ يرد فييا اسـ ناس  ، كال تاري  نس .سطران   22-19 ما بيف  كؿ صفحة
بما الكرقة األكلى في ىذه النسخة مكتكبه عمييا عنكاف التذكرة كىك  الخامس كالعشركف مف بجزان      

 .كليا مقدمة مكجزة في حدكد سطريف المصن ؼ رحمو ا تعالى  
، ، كىي منقكلة عف الم لؼ نفسوكاتسمت ىذه النسخة بةنيا النسخة الكاممة الكحيدة بيف بيدينا       

ىذه النسخة بعض الكممات المطمكسة، التي استطعت تقدير بعءيا مف السياؽ، كجيمت كيكجد في 
المتف، كقد اعتمدت ىذه النسخة بصبلن ككءعتيا في كقد بشرت لذلؾ في اليكامش، البعض اآلخر، 

بخرج الخامس كالعشركف مف بجزان المصنؼ جان في آخر المخطكط:  ك ، لجكدة خطيا كءبط كمماتيا
كالحمد  رب العالميف، كصمى ا عمى سيدنا محمد كآلو كصحبو كسمـ، كحسبنا ا  مف خطو نقمتو،

 .  كنعـ الككيؿ
كال تكجد تعميقات بك ما شابو عمى ، تاليةدؿ عمى ما يمي الصفحة الكفي ختاـ كؿ كرقة   تعقيبة  ، ت

 ىكامشيا. 
كىك مجمكعة شعرية مككنة مف [، 35كقد تكرر في ىذه النسخة  يراد نصيف ىما : النص رقـ ]     

[، كىي الفقرة 132[، كفقرة مف النص رقـ ]135خمسة ببيات، كتكرر في نياية المخطكط كبخذ الرقـ ]
 التي تتحدث عف الكشكشة مف لػات العرب. 

 النسخة ال انية:  
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ؿ، يسخي جمنا بالرمز  د ، كىي مكتكبة بخط ينسخة دار الكتب المصرية في القاىرة، كرمزت ل     
عمى  كيكجد عمييا بطاقة تعريؼ، كال تاري  نسخيا صفحة، لـ يعرؼ ناسخيا  71 كىي مككنة مف 
  التذكرة الصبلحية، الم لؼ: صبلح الديف خميؿ بف بيبؾ الصفدم كتب عمييا:  الصفحة األكلى

 كلكنو غير كاءم. ق ، ككتب عدد األكراؽ كالقياس764
ن الكبلـ في  طارو زخرفيٍّ جميؿ، كخصت البسممة، كمف المبلحظ بف الصفحة األكلى جا      

 المطمكسة في البداية، بةقكاسو مزىرة جميمة، بعطت النسخة مظيرنا جمالينا مختمفنا.
مف كي خذ عمى ىذه النسخة ك رة التصحيؼ كالتحريؼ كسقكط بعض القصائد، كفييا ك ير       

استخدمتيا لممقارنة كاالستئناس بيا في عممي ة الصفحات السكدان، كفييا ك ير مف الكممات المطمكسة، ك 
 .المقابمة
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 نماذج مصورة من المخطوط  

 
 مف نسخة تشستربيتي  ت صفحة العنكاف 
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   ت  األكلى الكرقة
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  ت األخيرة  كرقةال
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 رية  د صفحة العنكاف مف نسخة دار الكتب المص
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  1   ِبْسِم اِ الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ   [90]ؽ

ؾى الم ييـفعى   مدي ال  2 ، كى ٍمًدهً   حى ؽ  حى مى سي دً يىباًف األىٍكمىبلًف األىتىٌمافً ، كىالص بلةي كالس بلـي األىطٍ حى م د نىا ميحى ، عى
ٍبديهي  ٍحًبًو الط ي بيفى الط اًىريفى ً لىى يىٍكـً الد ًيف. 3  كرىسيكليو عى مىى آًلًو كىصى  ، كىعى

[1] 

 :  5 ، رحمو ا تعالى 4 بًف عىم اربىبي بىكر  ًمٍف ًشٍعرً 

 ] الطكيؿ[
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً ي  كى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. عى 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌل مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػى  اني ا بيكى  ـً ائً مى
 

ـى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  ي  كا ً كًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي الحى ي  اًئًـ مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ دي ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػالر   ارى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػ. كعٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػي بى 2   بو اًلػػػػػػػػػػػػػػػػػطى  ةى خى رٍ صى

 
ػػػػػػػػػػػػػ ؽي رٍ البىػػػػػػػػػػػػػ ز  كىىػػػػػػػػػػػػػ ،رو ةٍ  ىػػػػػػػػػػػػػلً   ػػػػػػػػػػػػػ ةى حى فٍ صى  ًـ ارً صى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ3  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً ا لى . كمى  ا ىى ادى دى ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً النُّ  رى زٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ سى
 

ػػػػػػػػػال قى كى  6  يًمػػػػػػػػػ ٍ مً لً    ػػػػػػػػػ ي ًفػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػ تٍ امى   7  ـً تً آمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿٍ . كىىػػػػػػػػػػػػػػػػػ4   ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػيكبى جي  احً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػالر   جي كٍ ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ قى ق  شى

 
  ًـ ائً كى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   يفى نًػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  تٍ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  كٍ بى  مى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً ػى لً  

ػػػػػػػػػػػػػػ5  ػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  تيػػػػػػػػػػػػػػدبكا كيػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ي  ً كا بًػػػػػػػػػػػػػػذي . خي  مو ابً سى
 

ػػػػػػػػػػػ ريمً ًلػػػػػػػػػػػ   ـً راًغػػػػػػػػػػػ ؼي ٍنػػػػػػػػػػػره بى  ٍػػػػػػػػػػػي  ً ا ًفػػػػػػػػػػػبى الص 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً العى  فى . ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ6    وي اتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى تً  الٍ ال   ً  ـً ىٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ  اتً سى

 
ػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػ ً    ـً اًسػػػػػػػػػػػػػبى  رى ٍػػػػػػػػػػػػػػ ى  وي لىػػػػػػػػػػػػػ تٍ دى ٍىػػػػػػػػػػػػػبى  ةو ر  ى غي

ػػػػػػػػػػػػػػ يى ل بًػػػػػػػػػػػػػكى . طىػػػػػػػػػػػػػ7   ـو كائً قىػػػػػػػػػػػػػػ ؽى كٍ فىػػػػػػػػػػػػػ دً ٍيػػػػػػػػػػػػػالبً  ضي رٍ عى
  ٍو 

 ًـ كادً قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽى كٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  يي نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ى  كى تى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػ8  ػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ الظ   يى بًػػػػػػػػػػػػػػػػ اضى . كخى  وي تي بٍ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػى حى ت ػػػػػػػػػػػػػػػػحى  انى مى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػالنُّ  فى يٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػ طه بً رٍ مى  ـً اتً كى العىػػػػػػػػػػػػػػػػ كـً جي

 ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  إً فى  ادى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجً  اي  . بىال قاتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى 9 
 

ػػػػػػػػػػػ يى بًػػػػػػػػػػػ تٍ ةى نىػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػالمى  العيػػػػػػػػػػػبلى  ضً رٍ بى  فٍ عى  ًـ ارً كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ كال تى   1  به مٍ ًشػػػػػػػػػػػػػػػػبى  . 10   ؽو فً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ةى رى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ابي سى

 
 ـً ادً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةي رى ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  ادي تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ كال تى  صه ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحً  

 
                                                           

  في  د : مطمكس.   (1
  .غير مكجكدةفي  د :    (2
  غير مكجكدة. :في د    (3
وفيات  ابف خمكاف، ترجمتو في:ىػ .  477سنة  بف عباد ار الميرم، قيتؿ عمى يد المعتمدىك محمد بف عم   (4

 .3/356 ،الشذراتابف العماد،  .4/229، الوافي بالوفياتالصفدم،  .4/425، األعيان
 .44 ،ديوانال ابف عمار،التخريج:   (5
 .44 ،ديوانال ابف عمار،: التخريج. في الديكاف: لػيرم   (6
 .44المصدر نفسو، : التخريج. الديكاف: مآتـفي    (7
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػ. كى 11  ا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػن  إً فى  ابً بى الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػ دى رٍ ا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحى اىى سى
 

ػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػبً  بلده بًػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ ؽ  ا عى ػػػػػػػػػػتى  ابي بى الشى   2  يمً ائً مى
 ـو ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى  دً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ري مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  مك ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بى الى  ي  الً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. لى 12 

 
ػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػوً نً  ٍ كال بى  ،يانً نىػػػػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػػػػ فٍ عى  ًـ ائً ىىػػػػػػػػػػػػػ يٍّ غى

ػػػػػػػػػػػػػػػادً يى سيػػػػػػػػػػػػػػػ اؿي نىػػػػػػػػػػػػػػػ. بى 13   سو كاعً نىػػػػػػػػػػػػػػػ كفو ييػػػػػػػػػػػػػػػعي  فٍ م عى
 

ػػػػػػػػػػػنًػػػػػػػػػػػجٍ كبى   ػػػػػػػػػػػغي  فٍ ي ًمػػػػػػػػػػػابً ذى ي عى  ـً اعً كى نىػػػػػػػػػػػ كفو صي
 ؼو اطً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ٍيفى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د  السيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ؿو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. كلى 14 

 
ػػػػػػػػػػػنٍ يى  رً ٍيػػػػػػػػػػػالن   فى ًمػػػػػػػػػػػ   ًـ اًقػػػػػػػػػػػػرى األى  ابى يى ًسػػػػػػػػػػػانٍ  ابي سى

ػػػػػػػػػػػػػات   ثي ٍيػػػػػػػػػػػػػحى . بً 15  ػػػػػػػػػػػػػ ضى كٍ ا الػػػػػػػػػػػػػر  نى ذٍ خى  انىػػػػػػػػػػػػػري كٍ زي تى  اارن جى
 

 ًـ اًسػػػػػػػػػػػػػكى الن   احً يىػػػػػػػػػػػػػر  م الدً ٍيػػػػػػػػػػػػػي بى ًفػػػػػػػػػػػػػ اهي ايى دى ىىػػػػػػػػػػػػػ 
 ا ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ ري نى فى  وي اسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى نٍ ا بى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مي بٍ . تى 16 

 

 ب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍ اسو كبى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ طىًر بى ةىعٍ بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ـً  اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى لى  ىكى
 ا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ةى ا كى ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ـ  ا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ لى  ً  ري يًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. تى 17 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن  ا بً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى يٍ ي بى ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ تى  دي اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى حى    ـً ائً مى

ػػػػػػػػػػ18  ػػػػػػػػػػالنُّ  سي مٍ ا الش ػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػا بً نى تٍ قى . سى ػػػػػػػػػػ كـى جي   تٍ دى بىػػػػػػػػػػ فٍ كمى
 

 ـً احً فىػػػػػ ؿً ٍيػػػػالم   فى ًمػػػػ 3  عو ٍطػػػػػقً  ي ًفػػػػ سي مٍ الش ػػػػ وي لىػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشو يي ال كى ا كى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ بً . كى 19  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ةى كى  سُّ حى  ا مى

 
ػػػػػػػػػا مى نىػػػػػػػػػمٍ مى حى   ػػػػػػػػػ افى كى ػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػ ر  الس  ػػػػػػػػػ رً دٍ صى  ـً اتً كى

ػػػػػػػػػػ شي يٍ العىػػػػػػػػػػ كى . ىيػػػػػػػػػػ20    لر السُّػػػػػػػػػػ فى ًمػػػػػػػػػػ يوً كً تى ٍشػػػػػػػػػػا بى ال مى
 

 ـً اًسػػػػػػػػػػػػؿ طى ٍ ػػػػػػػػػػػػمً  ؿو آًىػػػػػػػػػػػػ رو ٍػػػػػػػػػػػػػ ى  ؿ  ى كيػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػ ً  
ػػػػػػػػػػػػ21    ـٍ يي اعى بىػػػػػػػػػػػػطً   4  بٍ ذ  يىػػػػػػػػػػػػيي   ـٍ لىػػػػػػػػػػػػ ـو كٍ قىػػػػػػػػػػػػ ةً بى حٍ . كصي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري كادً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كٍ بى  بو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً بى  اني قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً    ـً الً عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ22   كاعي ر  دى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى بلى الفى كا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾي يٍ الً عى . صى
 

 ًـ ائً عىػػػػػػػػػػالن   ضً يٍ بًػػػػػػػػػػ تى ٍحػػػػػػػػػػي تى اعً فىػػػػػػػػػػاألى  كدى ميػػػػػػػػػػجي  
   مرً اًىػػػػػػػػػػػػػػػزى بى  كؼً يي السُّػػػػػػػػػػػػػػػ ري ٍيػػػػػػػػػػػػػػػا غى مػػػػػػػػػػػػػػػى ك امى دى . نيػػػػػػػػػػػػػػ23 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػكى  ـي يً يٍ دى لىػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػالػي  ري ٍيػػػػػػػػػػػػػػػا غى مى ػػػػػػػػػػػػػػػكى  كدً مي  ًـ ئً امى

ػػػػػػػػػػػػ . 24  ػػػػػػػػػػػػ 5  اكمى ػػػػػػػػػػػػ اؿي حى ػػػػػػػػػػػػبى  ضي رٍ بى  وي تٍػػػػػػػػػػػػب  رى  فٍ مى  بو ارً عى
 

ػػػػػػبى   7  ضى رٍ بى   اري دى ٍقػػػػػػاألى  وً بًػػػػػػ  6  تٍ م ػػػػػػحى فى     ـً اجً عى
ػػػػػػػػػػػػػػػػ صى رٍ كا ًحػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػعى بٍ يى  ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي يي تي يى دٍ . ًفػػػػػػػػػػػػػػػػ25   زو اجً عى

 
 ـً  ائً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼى رٍ كا طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  نى  ذٍ كا  ً ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ال نكى  

ـي ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  كً لى . كى 26    ؿو اًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى حى  ري ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى حى  كٍ بى  بو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً بى  بً رى ةى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً امى  ـً ازً حى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ ي ألى ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ. كا ً 27 ػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  كٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػ كعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  تي كٍ عى  عو امً سى
 

ػػػػػػػػػػػػػ كٍ ك لىػػػػػػػػػػػػػكي ٍشػػػػػػػػػػػػػبى كى  يػػػػػػػػػػػػػبو جً مي    ـً احً رى ًلػػػػػػػػػػػػػ تي كٍ كى شى
 ي مً اتً قىػػػػػػػػػػػػػػػػػ في يٍ كالبىػػػػػػػػػػػػػػػػػ، فً يٍ البىػػػػػػػػػػػػػػػػػ اةى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػدي رً . بي 28 

 
ػػػػػػػرٍ بى كى   ػػػػػػػتً انٍ  كجي  ي مً الً ظىػػػػػػػ ري ىٍ كالػػػػػػػد   ،رً ىٍ الػػػػػػػد   ارى صى

ػػػػػػػػػػػػمٍ كا ظي بيػػػػػػػػػػػػتى عى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػ. لى 29   بو اتًػػػػػػػػػػػػعى  رً ٍيػػػػػػػػػػػػى غى مىػػػػػػػػػػػػعى  امن
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ يً يٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػػػػػػكالمي  ـً الئًػػػػػػػػػػػػػػػ رى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػغى  م ةن كا ءى
 ي نًػػػػػػػػػػػػػػػػػارى زى  ؾى اًلػػػػػػػػػػػػػػػػػنى ىي  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ اكن ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ف  بى  كٍ . كلىػػػػػػػػػػػػػػػػػ30 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػ تي رٍ زي لىػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػكمى ػػػػػػػػػػػػػػػالز   كُّ دي ا عى  ًـ ائً دى بًػػػػػػػػػػػػػػػ افً مى

   ا: يى نٍ مً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػ. بى 31 ػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿً كٍ اليىػػػػػػػػػػػػػػػػ كؿى ييػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ ذي جي  ى جى الػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ  ةى ػى ابً سى
 

ػػػػػػػػػػرٍ كبى   ػػػػػػػػػػ ـً زٍ العىػػػػػػػػػػ رى ٍيػػػػػػػػػػظى  بي كى  ـً ائً كى الش ػػػػػػػػػػ بى عٍ صى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مى د  كً  دي رً كٍ ةي . فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ32  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اين افً صى   1  ـو ائً شى

 
ػػػػػػػػػػػػػ مى دً ٍمػػػػػػػػػػػػػحى  سي بً ٍلػػػػػػػػػػػػػكبى    ًـ ائً ًشػػػػػػػػػػػػػ ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػ اين افً ءى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ33  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي  ٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال   ً  كى ا ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. كمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى مي  ؼ  كى  دو م 
 

 ـً الً ظىػػػػػػػػػػػي المى كاًصػػػػػػػػػػػنى  فٍ ي ًمػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػكى  في يٍ ًكػػػػػػػػػػػمٍ تى ك  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  كُّ دي العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فى ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ فى ات   فٍ .  ً 34   مدً اعً سى

 
ػػػػػػػػػػػػػ ؿ  ى كيػػػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػػػػاؿو كالز  حى ػػػػػػػػػػػػػمي  افي مى  يمً الً سى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً  اهي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ يي ب كؿي طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى   ال ذماألعمى  لى العءد 2  الظ اًفرً  [  لى 91. ]ؽ35  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارى صى  ًـ ارً كى الص 
ػػػػػػػػػػػػ يني ًءػػػػػػػػػػػػ. يي 36   ىبىػػػػػػػػػػػػتى ا اجٍ ذى  ً  وي ٍنػػػػػػػػػػػػمً   ؾً ٍمػػػػػػػػػػػػالمي  رى يٍ رً سى

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بو بالتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ مي  رو دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى عى    ًـ ائً مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ً  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػمً  دي رٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػكى  كاني الم ػػػػػػػػػػػػػػػػك فيػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ . كيى 37   ا دى ا غى

 
ػػػػػػػػػػػػػػى بى مىػػػػػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػػػػػ فً ا ً رى البىػػػػػػػػػػػػػػ يى اًمػػػػػػػػػػػػػػدو دى سى  ًـ اطً خى

ػػػػػػػػػػػػػ38  ػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ ضً رٍ الًعػػػػػػػػػػػػػ انً دى رً  يؿي قً . صى   ةو م ػػػػػػػػػػػػػخي  رً دٍ غى
 

ػػػػػػػػػػػػ رً اىً طىػػػػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػػػػ د  رى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػ وً ٍجػػػػػػػػػػػػالكى  انً مى  ـً ادً عى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ بى  وي تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ انو تى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  مُّ . كبى 39   رىةو          مُّ سى

 
ػػػػػػػػكى    ًـ اًقػػػػػػػػرى األى  ـي ٍىػػػػػػػػدي  ضً كٍ الػػػػػػػػر   يٍ ًفػػػػػػػػ تٍ نىػػػػػػػػمى ا كى مى

 [2] 
ِفــــي الُخُضــــوِع واْنِســــَكاِب ،)اُ  وُ َمــــحِ رَ  ،(3)رِ اىِ د الظَّــــْبــــعَ  بــــنُ  اِ  دُ ْبــــعَ  ينِ ي الــــدِّ ِحــــي مُ اِضــــالقَ َكتَــــَب 
 : 5 ((4)الدُّموعِ 

 لخفيؼ [] ا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. ال تى 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً مٍ سى  ي ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  ؽً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعً  ؿً ك  بى  فٍ ي عى
 

  هٍ رى ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىى  رو ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى  ـي يٍ دً قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػدي  فٍ . ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ2   ػ ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػر  بى  ؾى نًػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ بً جى  فٍ ي كًمػػػػػػػػػػػػػػػػكعً مي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿٍّ يى تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ي بً اًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى غى  تى    هٍ ر  كغى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مً . فى 3  ي ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ ك  ري يػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ يى  ده يٍ م شى
 

ػػػػػػػػػػػػػ كفً فيػػػػػػػػػػػػػالجي  كؼً يي سيػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ   هٍ رى يٍ ده كشيػػػػػػػػػػػػػيٍ شى
  

 
[3] 

 :(1)وَقالَ 
 [ مجزكن الرمؿ] 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  فً كسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يي ك يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ يى  ؾى . لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ1  ػالحي
 

 ري دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م  رً ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فً سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ظو ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى كى  وو ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. بى 2 

 
 ري ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككى  اره نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ دً  ؾى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 [4] 
 :وَقالَ 

 ] الكافر [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. بى 1  ارن سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ  ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مً اًؾ  ى كدى األىرى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عي
 

 ا ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػقى بى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ خى  تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػقى بى  ؿٍ فىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ؿٍ . كىىػػػػػػػػػػػػػػػػػ2   لسػػػػػػػػػػػػػػػػػمرا ؽً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػف تى مٍ ء 

 
 اايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ي الز  ا ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى الخى ي فى فً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى لً  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً ا ارٍ ي ذى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ مً  تى رٍ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  :اؿى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. فى 3   اؼو شى
 

ػػػػػػػػػػػػػ في ا اٍبػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػبى      2  اايىػػػػػػػػػػػػػنى ال    عي بل   كطىػػػػػػػػػػػػػبلى جى
 [5] 

 :وَقالَ 
 ] الكافر [

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ رى  فى يٍ العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كؽي ري يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كخو سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ . كمى 1  اصن
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ لًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك   كعي ري يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ادن بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  وي مي كٍ شى
 تو ٍقػػػػػػػػػػػػػػػؿ  كى بي كيػػػػػػػػػػػػػػػرً ٍءػػػػػػػػػػػػػػػيى  فى يٍ ًحػػػػػػػػػػػػػػػ كبو ري . طىػػػػػػػػػػػػػػػ2 

 
 كعي قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعو كي قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ إلً  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فً ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  

ػػػػػػػػػػػػػػػ. يي 3  ػػػػػػػػػػػػػػػفىػػػػػػػػػػػػػػػ كى كٍىػػػػػػػػػػػػػػػ اسى ي الن ػػػػػػػػػػػػػػػاكً حى  ىاكى بل ييحى
 

 عي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطً وه يي يٍ بً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديب  تى  ؿٍ كىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 [6] 

 :وَقالَ 
 [الرمؿمجزكن ]

 مف ك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. نىفى 1
 

 
 

ٍردن   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبي اخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يؾ كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا2    ن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. فميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى مى

 
 نىًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي ؾى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرد ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فً  
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 :وَقالَ 
 []الخفيؼ

ػػػػػػػػػػػػػػػ مُّ . بى 1 ػػػػػػػػػػػػػػػكى ، كرى خصػػػػػػػػػػػػػػػل الكى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػيى  ينو شى  ا رى  ـٍ كى
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ مى عى  وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اارن رى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حى   اري دى ا مي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػك عً . ذي 2   وي ًلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفو ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػافى مً بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ اؽو كى

 
 اري ػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصي يى يٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القى ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ؼي ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى يي  فٍ ـه كا ً كى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ3    ؼه رٍ حى
 

 اري يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظٍ اإلً  وي بلفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه خً ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  ـ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 فٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػى كلًكػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ يى  كىاجً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  كى . ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػ4 

 
ػػػػػػػػػػػػػ   اري ًف نىػػػػػػػػػػػػػػكٍ م ػػػػػػػػػػػػػػي الًفػػػػػػػػػػػػػ وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػا كمً د  بىػػػػػػػػػػػػػػتى  ـٍ كى

 [8] 
(...) 1 : 

 []الكافر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالً ا طى ال يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. بى 1   بلن كيٍ طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارن فى سى
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  كي   ا  ادى زى  تى ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى دٍ ا بى مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ تى . بى 2   ؿو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً بل دى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى يٍ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  فٍ بى  عي مى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػكى ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػالت   فى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ   اادى زى  تى بٍ حى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػتى ا اسٍ ل كمى

 [9] 
 :تُ مْ وقُ 

 [  الخفيؼ] 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مى بل  ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. بى 1  يًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ رى ا لً مى
 

 
 

 هي يػػػػػػػػػػػػكدي عي  بػػػػػػػػػػػػكعً الرُّ  بػػػػػػػػػػػػيفى  بمسػػػػػػػػػػػػى يناشػػػػػػػػػػػػي
 ىحت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً  ثى اًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى بى  وي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ جى . ىى 2 

 
 هي ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ه ال يي ركدي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

ـي س ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  وً كبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 3   ذمال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ؽ  رى      هي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي ه كحى د  اه ًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى كٍ شى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ4  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كي يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  فٍ . مى  ديممى

 
 هي يدي ًصػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػكده كقى قي  يترامػػػػػػػػػػػػػػػػىـ بلكيػػػػػػػػػػػػػػػػعي  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ مى ىٍ . بى 5   ىحت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿً ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفى  عى ئً انى و صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  وي انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى قٍ ل في سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى تى   2  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    هي كدي كجي
 اـه قى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ضً ريٍ المى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿى ا طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى . كا ً 6 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ يى  اري ك  زي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كدي عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تى    هي كدي عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان تى مى

  
 

                                                           
 . ت مطمكس في    (1
  .ساقطة :في د    (2
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 : 1 [وقال أحمد بن يوسف الطيبي في وصف الخمر:]
 ] الخفيؼ[

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كسً  ي ي الكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ زى رى . بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ1  بريزً اإلً كى
 

 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى فى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  تٍ ادى عى تً سى   2 ركزً البي ي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
ػػػػػػػًفػػػػػػػ [92]ؽ .2   رم ٍمػػػػػػػكخى  جػػػػػػػدو كى  زيػػػػػػػري ي بى كعً مي ي ءي

            
  
 

 مزً زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  دك  ا ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ره ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى  يى ًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 

   يفو عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  تي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بى ن  ي بى قنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  بى  .3
            

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر  ا ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى بالحي    ركزي كالجي
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػننًػػػػػػػػػػػػػػػزى حٍ كبى  .4  ي فييػػػػػػػػػػػػػػػا حً دٍ ي بيػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػى مى
               

 زً جيتى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالمي  تجاري ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المي  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اكً دى  .5 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ف   ً  العكدً ي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعً سى  اغي مى
            

 جيزً الػػػػػػػػػػػػػػػػكى  رسً دى  اسػػػػػػػػػػػػػػػػتماعً  كؿى طيػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى   ارن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ دً كبى  .6   ػٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى فى  اكزن جي
                 

 عجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً ي الت  ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ركعً لمشُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً رٍ تى  زي  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي كاٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .7  اماننػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  ؿ  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي  الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   د  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼً مى بً    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً نً طٍ كالتى  احً زى المي
 ؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن زى كاليىػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػكرً األي  جػػػػػػػػػػػػػػػػػد   ؽً ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى  .8 

 
 كزً ر ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  رو مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبو نى بً  

ػػػػػػػػػػػػػػػن   ً  .9     يالش ػػػػػػػػػػػػػػػ نعي ٍصػػػػػػػػػػػػػػػذم يى ال ػػػػػػػػػػػػػػػ الكامػػػػػػػػػػػػػػػؿي ا مى
 

 ركزً ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً ر قي بً  اراننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  نى  
 
 

  وى ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمفً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً الز   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ  سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .10
              

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ بى لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف    رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً كاألي  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدً لمن   وي ءي
ػػػػػػػػػػػ .11  ػػػػػػػػػػػ يانً نىػػػػػػػػػػػا  ى مى ـي المي ػػػػػػػػػػػ دا   ػٍمػػػػػػػػػػػالعً  بً مىػػػػػػػػػػػطى  فٍ عى

           
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ   رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً ه المى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   ؼً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  فٍ كعى

 
 

ػػػػػػػػػػػ رابً ش ػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػي ال ال كال صػػػػػػػػػػػد   .12  ػحػػػػػػػػػػػالن   فعى
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً يٍ كالمى  كدً دي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى  ثً ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى  كً  
 يالً ػى تً ا كاٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيى شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بً الً ػى تً اٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  .13 

 
 كزً بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ م المى زً ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كخي امً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى بً  

ػػػػػػػػػػػػػ .14   ػالػػػػػػػػػػػػػ كشػػػػػػػػػػػػػربي  يػػػػػػػػػػػػػؽً حً الر   بي رٍ شيػػػػػػػػػػػػػ كانكسى
             

 ميػػػػػػػػػػػػػػزً القي  ى كشػػػػػػػػػػػػػػربي يىػػػػػػػػػػػػػػالنُّ  دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػعً  مػػػػػػػػػػػػػػانً  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػحي  رعي مػػػػػػػػػػػػػػػا الش ػػػػػػػػػػػػػػػن   ً  .15 ػػػػػػػػػػػػػػػج   يػػػػػػػػػػػػػػػانٍ مً  رـً ة الحي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  حي ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ دً ةى فى    حجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً ى الت  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ارمن
 يػػػػػػػػػػػػػايٍ كح فً الػػػػػػػػػػػػػرُّ  كابػػػػػػػػػػػػػذيؿ احى ب الػػػػػػػػػػػػػر  رى كاٍشػػػػػػػػػػػػػ .16 

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً الن   افً كى ي بى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػ شى يٍ ـ العىػػػػػػػػػػػػػػػػػنً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػكاغٍ  
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .17 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمزيزىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ؿ  خى   م ركً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ؛ب  ا كعى
 

 كاـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتمزيزى األى فى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 اسو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسو كطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ ا ال بى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  .18 

 
 طرميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً كالقى  الرؽ  ا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  

 تٍ انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  دً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى  يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى دً ا قى نييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .19 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى    حييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً كالت   كييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼً الت   فً كٍ ؿ كى
 ػٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   مكً رٍ ى بى نييا حت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .20 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بلؼً السُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يبً بً دى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كو     خكزً رٍ المى كى

  ػبًػػػػػػػػػػػػػػػػ تي دٍ ًعػػػػػػػػػػػػػػػػي كي تًػػػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػػي ال  نييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػ .21 
 

 يػػػػػػزً زً العى  ابً تىػػػػػػي الكً ًفػػػػػػ دً ٍمػػػػػػالخي  ةً ن ػػػػػػجى  يىػػػػػػا ًفػػػػػػ 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدني بحى ا كال تى نييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .22 

 
 حجيزً كػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت   داتً الًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي مى  سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ي نًػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ كدى  ييتي تى اٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػنييا كى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػ .23 
           

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيزً كالت   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـً الت   يثً دً حى
 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو قً فى  فٍ ي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌ نييا كخى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .24
 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكزً المى  عرهي ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا  زىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ا فى نييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .25  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك رى اقعى   ا كسن

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً ي الت  ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رقبلتً المي

  ـلػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػرةخى  تً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػي طى ا ًفػػػػػػػػػػػػػػػػنييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػ. 26 
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػا    يػػػػػػػػػػػػػػػػػزً مً حٍ لػػػػػػػػػػػػػػػػػى الت   ً  هي ري كٍ ه سيػػػػػػػػػػػػػػػػػر  جى
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 م كرً سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتى ى بى ا حت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .31 
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 يمبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى بً  راقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو  ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ نييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .38
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى    جػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً حٍ نا كال مى افي الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى
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 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت طريزً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً فً  في ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحي  دعى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  
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 عزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً كالت   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـً الت   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي كبى  ؿً  
 
 

 ك ف القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى رٍ ل بى رى ى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .47
                

   1  المنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً  سً ابً كالعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اارن كقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـً  
 
 

  ...بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليي ال بي نًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً كاكٍ ا نييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .48
 
 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً ـ بقى بى ببءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع بكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  
 .ي ..نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ كدى ا ... نييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .49 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً كٍ كالمى  ضً ك ممي

 
 

 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لً نى مى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فى نييى قً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 50
 

ػػػػػػػػكٍ سيػػػػػػػػكب  ىػػػػػػػػ   زكزً القىػػػػػػػػ كبً بس  ىػػػػػػػػف ًلػػػػػػػػرم عى
ػػػػًلػػػػ فٍ كيػػػػيى  ـٍ لىػػػػ  2    ف لػػػػـ  انييى قً اٍسػػػػ .51    فٍ ًمػػػػ رعه ي كى

              
  زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً الن   عً ز ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمك باب عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػػػػػػػػػػػػػػا فى قنييى اٍسػػػػػػػػػػػػػػ .52              رو كٍ سيػػػػػػػػػػػػػػ رى ٍيػػػػػػػػػػػػػػى غى نىػػػػػػػػػػػػػػا الػً مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذي ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ يي    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيزً الت   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نى رٍ المى
               مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرو بي  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍز ا ال قنييى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .53 

 
 حريزً الت  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ردُّ ال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ رى د  قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 
 

 كالم ني بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  إً ا فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنييى قً . اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ54
 

ػػػػػػػػػػػػػاًني  ػػػػػػػػػػػػػ ي ظػػػػػػػػػػػػػؿ  ًفػػػػػػػػػػػػػ ال غى  مريػػػػػػػػػػػػػزً رزو حى حى
ٍيفً  .55  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكحى   بلهي ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بى رى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  صى

               
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً حٍ مى  كال كرو نٍ تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  رى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  

 
 

ػػػػػػػػػػػػ. 56 ػػػػػػػػػػػػ احبي صى  يػػػػػػػػػػػػو  فً  ةي مػػػػػػػػػػػػظٍ يى  كـى يىػػػػػػػػػػػػ ضً كٍ الخى
 

 نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً مى  وً فعًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ينه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـي نى ك  .57     ذى  ً  اري كالن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً الجً  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

                
ػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػا فً  ىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػلى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ رً افً الكى   3  زكزً ةٍ المى

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػفيػػػػػػػػػػػػػػػػ كى ىيػػػػػػػػػػػػػػػػ .58  مادً فىػػػػػػػػػػػػػػػػي مى ي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػمً ائً كم كسى
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نادي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  ً كىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً م ككي رً ابً خى
 ...  ...  ...  ...  ...  [ ...93]ؽ .59 
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 ي                 ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً ة الت  زي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مً انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى بى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .60
 

 جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً كى  افً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبى  فى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطو بى  
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػظٍ نى  .61    يكاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى  قيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي الر   ؽي ئػػػػػػػػػػػػػػػػػاالر   ؾى مي
       

زي   بػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػظً الم   مي  بريػػػػػػػػػػػػػػػػزً بل اإلً ي حي
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي رتنى كى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  .62 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذٍ  ً  ةه دامى  ربنا  شى
               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ا بً نى ذٍ خى  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيزً الت   ةً خصى
 
 

   ػمػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػى الس  عى  داري يا تيػػػػػػػػػػػػػػػاسيػػػػػػػػػػػػػػػكى  كةه ٍيػػػػػػػػػػػػػػػقى  .63
               

 حييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً كالت   كييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼً الت   يً ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى بً  عً  
  تٍ م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى فٍّ تى دى  تي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ال بً فً  تي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  .64 

              
ػػػػػػػػػػػػػػ تٍ مىػػػػػػػػػػػػػػجى  فى يٍ ًحػػػػػػػػػػػػػػ   حجيػػػػػػػػػػػػػػزً الت   زً ي ػػػػػػػػػػػػػػحى  فٍ عى
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ػػػػػػػػػػػػػ ذٍ   تٍ فى ًصػػػػػػػػػػػػػكي  .65  ي  نػػػػػػػػػػػػػػاىً الت   ؼً ٍطػػػػػػػػػػػػػمي بً  تٍ فى صى
         

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  ذٍ  ً ت مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخى    مزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً الت   فً ت عى
 
 

ػػػػػػػػػػػػػدى ك بى  .66 ػػػػػػػػػػػػػدى  ذٍ  ً  تٍ عى    صػػػػػػػػػػػػػدو قى  لػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػؿ  ت  ً عى
        

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً الرُّ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو طً لى  فو ذي بي  ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 

 اني عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى  ديعى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ كى رى  ذٍ  ً  تٍ ارى كى  .67
              

 طريزً الت  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ركؽي ا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائً دى ي رً ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 

 ـو ٍظػػػػػػػػػػػػػػنى  ى كػػػػػػػػػػػػػػؿ  مىػػػػػػػػػػػػػػعى ت مىػػػػػػػػػػػػػػعى  ذٍ مػػػػػػػػػػػػػػت  ً كغى  .68
            

 مييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً كا الت  كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بي يى مى ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فى ربى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػ .69 ػػػػػػػػػػػػػ اا  مامن  ى حى ٍءػػػػػػػػػػػػػػةى فى  نػػػػػػػػػػػػػػكفى كل الفي حى
            

 نػػػػػػػػػػػػػػػػكزً ا الكي ايىػػػػػػػػػػػػػػػػبى خى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  الػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ  زي رً ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػيي  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػ تى ٍنػػػػػػػػػػػػػبى  .70 ػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػكـً العي  مسي شى    ال   ً  تى ٍحػػػػػػػػػػػػػا لً مى
           

 ركزً لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  كفى مالى ى العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كاخٍ  
 
 

 االن عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفً  دةن ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كبى بلن ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  تى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطً  .71
 

 عزيزً الت  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي  فى االن قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمى  
             ان ػػػػػػػػػػػ ً  ؾى مً ٍءػػػػػػػػػػػفى  ضً يٍ فىػػػػػػػػػػػ فٍ ا ًمػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػدٍ زً  اتً ىىػػػػػػػػػػ .72 

 
  التبريػػػػػػػػػػػػػػزً  بػػػػػػػػػػػػػػز ؼً ٍشػػػػػػػػػػػػػػرى بً  لرك نىػػػػػػػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 

      اماننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زى ا كال تي نى دٍ كبًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .73
             

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزً لمنُّ  نيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه غى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً فً  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  
 
 

ـى دى  .74             فٍ ى بى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  زيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الجى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الر   ؾى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  ا
 

 نجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً الت   ةً رعى سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  بتػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً نى  
ػػػػػػػػػػػػ .75   ا        بىػػػػػػػػػػػػ فً ٍصػػػػػػػػػػػػي غي ًفػػػػػػػػػػػػ رقػػػػػػػػػػػػانه كي  تٍ ن ػػػػػػػػػػػػػى ا تى مى

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكزً المى  هً د  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى كتى  فو  

 
 

[11] 
 : 1  [ل أحمد بن يوسف الطيبَي في الغزل] وقا

 ]المنسرح[
  كاري فىػػػػػػػػػػػػػنى  سو ٍنػػػػػػػػػػػػػبي  دً ٍعػػػػػػػػػػػػػبى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ ارن فىػػػػػػػػػػػػػكل نى ٍىػػػػػػػػػػػػػبى  .1

        
ػػػػػػػػػػػػػػمكعً دي ي فىػػػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػػػػػدٍ ي غي ػػػػػػػػػػػػػػدىركا ذٍ ره مي    غى

 
 
 

ػػػػػػػ .2 ـي عٍ بى ا مى ػػػػػػػ مػػػػػػػ ػػػػػػػ ي بحً صي   ىـٍ عػػػػػػػدً بى  فٍ ًمػػػػػػػ  2  اتى مى
     

ػػػػػػػػػػ دٍ ـ قىػػػػػػػػػػبى   ػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػا ًلػػػػػػػػػػي فى ًمػػػػػػػػػػيٍ كا لى حري سى  حري ي سى
 
 

[12] 
  : 3  [في السحاقية وقال أحمد بن يوسف الطيبيَ ]

 [ مجزكن الخفيؼ]
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ؿٍ قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1   االسُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  يعً د  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ مى
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  ؽى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًحقي ـٍ ى كى  تيسى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ي ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً اقٍ  .2   يًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجً ارٍ  وم 
 

 كانو ميكاًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً دى ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  ؾً يمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً ي غى فً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  سى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  .3 

 
 ؽً بلئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ادن بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  

  ػٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً الفى  األىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىعً  كذ ري ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى . 4 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًلقي ؽً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً الحى  رً    الجى
: نىٍظـه عامي     .عى فيًو رشاقةي الم ٍفظب، لكف  الرامىٍمحكفه قمتي

                                                           
 في  د  ك ت : غير مكجكدة. كالم بت كءعتو لمتسييؿ عمى القارئ.   (1
 . ة: ساقطفي د    (2
 . في  د  ك ت : مطمكس، كالم بت كءعتو لمتسييؿ عمى القارئ   (3
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[13] 

فديّ  لمّشيخِ  امنسوبً  تُ دْ جَ وَ   : 2 (َرِحَمُو ا تعالى) ،(1)َنْجُم الدِّين الصَّ
 ] البسيط [

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي يى خى  ا الحى مى   ارن حى عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سى
 

 
 

 ارى  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال  نىظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتي ًبكىٍجنىًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي . 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كىجٍ  فىةىٍعجى رىحى  تىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانى ًلفىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةو جى

 
ػػػػػػػػػػػػػ يفى يػػػػػػػػػػػػػا ًحػػػػػػػػػػػػػالى يى رت خى ظىػػػػػػػػػػػػػنى  عػػػػػػػػػػػػػيفه    ل رى سى

 
 
 

[14] 
، َكَتَب ِإَليَّ ِعْنَد  4 ((3)، وبالِمْعَمارِ مي، المعروف بابن غالم النُّوريالشيخ برىان الدين ابراىيم بن ع)

 :(5)(ىـ745)الَمْحروَسة في ُجَمادى اآلِخَرِة َسَنة  ُورودي ِإَلى الَقاِىرة
 ] السريع[ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1  فيىػػػػػػػػػػػػػػػػا ابلحي الػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍيًف ًمصػػػػػػػػػػػػػػػػرن كافػػػػػػػػػػػػػػػػى صى
 

 
 

م يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفىبلحٍ  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو حى ـى خى  ًنٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىحىتٍ   6   ذ فىٍميىٍيًنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإًلٍقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  .2 

. 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلًم دارى الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلحٍ ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالمي    ًؾ الص 

 [15] 
 : 7 وقالَ 
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 . 6/61 ،شذراتالابف العماد،  .2/604 ،أعيان العصرالصفدم، .12/256 ،الوافي بالوفيات
  .ساقطة د :  في   (2
براىيـ الحايؾ، تكفي بالقاىرة سنة     (3 ىػ  749ىك  براىيـ بف عمي المعركؼ بابف غبلـ النكرم، كيعرؼ بالحجار، كا 
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6/174. 
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 ] الرجز [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  .1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامىةه مىٍطبيكعى مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو شى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عى    خى
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػنى  ػػػػػػػػػػػػػػػا بىٍحسى  وٍ زىىىػػػػػػػػػػػػػػػى بًػػػػػػػػػػػػػػػةىٍنكاًع البىيػػػػػػػػػػػػػػػان مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍلتي ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي قيٍبمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؽ  ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي .2   سى

. 
لىػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػٍيبلن كى ٍؿ سى سػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػزى ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػًو الحى  نىوٍ كى

 [16] 
َمُة َشَيابُ الَماِلُك الَمْخدومُ  َكَتَب ِإَلّي َوَأنا بالقاِىَرِة الَموَلى َأبو الَعبَّاس َأْحَمُد بُن  الدِّينِ  ، القاضي الَعالَّ

ْمٍس ، ِفي ُشيوِر َسَنِة خَ الَمْحروَسة َمْشقَيِصُف الثَّْمَج الكاِئَن ِبدِ  -َمُو أداَم اُ ِنعَ  - 1 َفْضِل اِ 
 : 2 ةائوَأْرَبعيَن َوَسْبُعم

اؿ بىًكد اًئو، ال رىبىل ًفي ىىذىا الش  ييًقب ؿي كىذا تٌ تىاًن كىٍيؼى حى مىٍيًو حى ق ٍت عى ى القىاًسيىة ، ككىٍيؼى حاؿي بىمىًدًه الذ م رى
اؿي الن اًس تىٍحتى ذييكًؿ اًئوقيمكبي بىٍعدى  نىكاًفضًتيىًة المىٍجركرىةسٍ ىىًذه األى ، ككىٍيؼى حى كرىة ، كى ٍقري ، ىىذًه الرُّعيكًد المى

كرىة ٍقرشي  كقر ح ٍفري رً ىذه البيركًؽ المى ًر ىًذًه ي ىىًذًه الػييكًث المىٍذركرىة، كسىكىافً ىىذًه األىي اـً المىٍػركرىة ، كغيرى رى ، كءى
كاًن باألى األىٍنكا كرى ًن الر  كرىة، كسييكًؼ ىًذًه الةٍرًض المىٍءري د ًة المىٍطري ًبعيقىًد البىبلًن  ، كنيزكًؿ ىًذًه ال ُّمكجً سُّيكًؿ الحى

بلًئًؽ في بىٍرًديىًة ىالمىٍصركرىة ًب]ؽ، كمىٍشًي الخى اًحكىة كما ًىيى ىًذًه ال  نايا ا ، كعيبكس[المىزكرىة94ًذًه السُّحي لء 
ًلًدٍت ًبمىكاًقًعيىا القيءيبي مىٍختكنى  ، كنكاًزؿةمىٍسركرى  ، كعىكاًصًؼ كداراتي الن ٍيًر مىٍسركرىة ةن ىًذًه األىٍمطاًر التي كي

ٍت تىتىشىك  ًلكىٍ رىًة الميركًر مىٍمركرىة ًىيى  ـً التي كىةف  ًبيىا ًجن ةه بكىًذًه األىي ا  اهي ، ككىمىًب بىٍرًد ىًذًه الم يالي الذم بىٍصبىحى
ةن مىبركرىةٍمرىةن تامةن كح، كبيٍعًد مىٍكالنا الذم يىٍعًدؿي عي بكدي المىٍحركرىةالكي   .ج 
م دى الن بىا ،، كبعادى ماًءٍيياكنىشىرى مىي تىيا المىٍدركج ةفمقد بىٍنسى الس نىةى الماًءيى   لىٍيتىوي ً ٍذ جى رى سيك رى  ،تكى ال كىر 

ًدينىة ، كسانى ال ُّمكج كغىط ى  ،بسى الن ٍسر، كبىشابى رى بالجاًمًع كغىر ؽى الس ًفينىةطاؼى طيكفىانيوي ، ك بحكاؿى المى
ٍحف ، ككىسىرى الًيبلؿ ، كبٍخرىسى اذفى كالمي ىذ نيفى   باليىميًف كبالش ماؿ، كآذل الملش مالي  كبىكؿى الحاًئطى ا ،الص 
اًذًف   اباًت الم، كبىقامىت سىب  غىماًمو ىمعى دى المىٍشيىدي بً ، كشىيً البىر ادىة ًلبىٍرًد بىي اًموً ، كاٍقشىعىر ٍت كالمي ىم نيفى  القير انى 

ٍيركفى  افي باًب البىريًد الميعىد دىة،، كبىطيمىٍت بىٍلكى لمش يىادىة رىٍت بٍركافي جى كجى
، كجاؿ  4  عىمىدو ميمىد دىة ٍبكابيوي في كبى   3 

يكًلوكالخىءراًن ًبشي  كجاؿ عمى الد ٍىًمانً  ـى كؿ  نىيرو  ،بٍكًديىًتو كفىتىمى بىٍفكىاهى  ،يًب خي ميتىمىكٍّ كشىًربىوي  كاٍلتىقىـى بىٍرقى

                                                           
ترجمتو ىػ . 749كىك القاءي شياب الديف ببك العباس، تكفي يـك عرفة سنة  ، بف فءؿ ا ىك بحمد بف يحيى   (1

، المنيل الصافيابف تػرم بردم،  .1/250 ،أعيان العصرالصفدم،  .8/252 ،الوافي بالوفياتالصفدم، : في
2/261. 

البداية ابف ك ير،  .226 ،تالشتوياابف فءؿ ا العمرم،  .1/117،األلحان السواجعالصفدم،  التخريج:   (2
 . 14/215،والنياية

 ،البداية والنيايةابف ك ير،  .2/199 ،معجم البمدانياقكت الحمكم،  :التخريج جيركف ىي دمشؽ نفسيا. :َجْيرون   (3
 . 14/241 ،والنياية

 .104/9: . سكرة اليمزة﴾ ﴿ ِفي َعَمٍد مَُّمدََّدةٍ قكلو تعالى: مف اقتباس    (4



46 

 

ٍءر ، كسانى بىياضي يىٍكًمًو سيكدى ًبسييكًلو ، كبىسىطى ذىٍيمىوي عمى ي ىًذًه الش ٍتكىًة األىٍلكىاف، كشىك هى فمىراًبًعًيا مىراًتًعيا كخي
باهي  ،الًكىاد قىدى حي  . عمى الكيٍ باف كعى

بل فجانى ىىذىا الش تاني بالعىجىبً ك  مىب، كذىك رى دمشؽى في ىًذه الس نىًة ًبما خى ،  كبىٍنسى في ي الخاًليىًة مف كاًقعىًة حى
مادلكؿ  لىٍيمىةو م يى ف ليالي رىمءافى لىٍيمىةى جي ، اكذىر  عمييا رىمادن  ،اًءيىةا سىكنات  ىٍمً  سىنىًتنىا المى ، كدىفىفى  ىٍمجي
نكديهي الميياًجرىةكاسٍ  ،عماري الذ اًىبىةي ًبًو ًقصاراميوي كاألى كطىالٍت بىي   اري  ،تىطىالىٍت جي وي كجانىٍت بىٍفك  كقىم ًت األىٍنصى اجي

كـً ككانىٍت في ًعٍمـً الػىٍيب يىٍيبكقاًدمي  ، كقىًدمىٍت ًمٍف كىراًن البيركًؽ ًمف ًببلًد الرُّ يكًط يا صي ، كبىٍقبىمىًت السُّحيبي ًبخي
كىخى البيركًؽ في الس  ا كتىقىط عىًت األٍسًبابكاًئيبىنٍ  ٍت خي ًة األىٍبكاب، كفىت حى ٍت  ًبػاًرًب الن ٍكًن ماًن الميفىت حى ، كبىٍصبىحى

ٍيفو كىةى كيؿُّ ذيٍركىةو كىةىن يا سىناـ ًؼ الس ٍيًؿ كيؿُّ عى ناـ، كًبميٍجتىحى بىؿو ن يا مى قىعى كؿُّ جى ٍنًبو ، كىكى عىصىبى كقىد  ،عمى جى
د عرى  كاًبٍيوً كاٍنتىفى  ،اٍمتىؤلى بىٍطنيوي ًمٌما شىًرب ، كفاضى كؿُّ كادو ٍبسىوي مم ا تىصى ًخٍت رى

م ع  ، ، كعىم ٍت بٍىكاؿه ًمٌما تىءى
، ككاف لممدينىًة بىمُّ يىٍكـكبغىم ٍت بٍحكا كايا في يىٍكًمًو بىمُّ نىٍكـ، كًلمىٍيمىتً ؿه مىٍتيىا بالجى ٍرؼً  ريًؼ البىقىري ، كدىخى ، ال  ٍم  لجى

ٍرًث دارى قىٍكـكمىا دىخى   .مىٍت آلىةي الحى
ا نىقيكؿي ًفييىا ىذا بعدى تىكالي بىي اـً  ، ً ال  بىن يىا شىػىمىًت الش ٍي ى ببا تىم اـما نىٍعًرؼي مى

ليدى   1  كشىي بىًت الكى
بىًت  2  جى ، كحى

الد ارى 
مفىما نيًظرى  لييا ً ال  مً   ةو مف الجى اجى ي ًت بىٍف ييٍقبىر، كعىز  ًبيىا حت  يدف ًكراًن زيجى مى المى ، كلـ ييرى ًفييا ى عى

ب رً ال  قىتيؿه في بىٍيًتًو ً ال    كؿُّ ميعىذ بو ، ً ال  ب، كلـ يىٍبدي مف شيييكًد الًجباًؿ ذىكاًت الذ كائً  بىن وي القىتيؿي الميصى
 .مىٍنشيكرو بىٍبيىضى كىالفىٍحمىة حاًئًب ً ال  كؿُّ ، كال ًمٍف عيييكًد الػىماـً الميٍمتىد  الس  مىةبالر حٍ 

فمم ا رىاعى المممكؾى  
ٍنظىريهي كسانىه  عى مى ٍيًو مىسانىه، كرىبىل نىيارىهي الط كيؿى كقد جى نىاحى ٍصرىخى عمى اٍستى ك ، ؿى طىرىؼى جى
ة اًرخى ة، كاٍستى ريعكًدًه الص  ميو بً عىافى عمى بيركًقًو الن اًفخى رى عى ٍف يىٍيًتؼي ًبًو الد اعي، كاٍستىٍنصى ، كتىٍيفك ً لىٍيًو كيؿ  مى

مىوي يىٍشكيكالمىساعي ـ ، كلىـ ييٍدعى منيي ا يكا يىٍجًرم كرانىىيـ الس اعي، فجسىٍعيى ىذا المىطىًر الميٍفًسد ، كبىٍرسىؿى ريسي
ٍف لىـ ييٍستىرىٍش  ، فةم ا ىك ا مف ىذا الش تانبىشىدُّ بىةسن ًبو  ، كييرىد  اًديىةي ىذا العىديك  بًسبلًحو، كتيٍفرىٍس عى ًبجناًحومى
رو ًلنيبىاًحوككىمىبي بىٍرًدًه فى  جى  .بل يينىح ى ًبحى

مىعى ال  ، كبىءاؼى ً لىيًو مىقامةن ًمف ذىخاًئًر بيفى دىف تىٍي دىٍفتىرو  ،بىةً ًت كاألىٍجكً نااالٍبًتد ،مىممكؾي ذلؾى كيم وي كقىٍد جى
مىكالنىا ال تي لىـ يىزىؿٍ 
كابيا يىتى بً   ٍنًعمن عىم وي يي ، فمكى  ر، كبىٍ بتى ىذا الًكتاب، كبىٍخمى مىكافى الجى ـي ًبو ال بىًرحى مى ا، كال ٍنًع

مىٍيًو ً ال  ما يىًردي ًمف مىطىًر الس ما ازاؿى ساًلمن  ًعؿلك لـ يىكيٍف ماًلكن ، ك ييٍكًمؿي الن ٍقص ئكال فىتً  ،نما عى ، ا لما جي
ٍيًب مي   .،  ٍف شانى اي تعالىاتىم من كحاشاهي مف الر 

 
 

                                                           
 ىػ .231ف بكس الطائي  ت حبيب ب :المقصود   (1
 ىػ  284 ت البحترم  الكليد بف عبيد :المقصود   (2
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[17] 

 فكتبُت َأنا الَجواَب إليِو:[ 95]ؽ 
ؿي الس حابي مف نىداىاييقىب ؿي األىرضى ال داىا، كيىٍشفي لى ٍ تي يىٍخجى ـي ًبالمىف  ـي تيراًبيا القيمكبى مف صى  ، كتى يمُّيا األىي ا

فن   يىٍزدادي ًبوً ٍقًبيبلن ، تى كتىٍعدكىا الخيطكبي  لى ًعداىا فن ، كيىٍعتىادي تىكٍ اشىرى ، كيىٍجعىؿي مىكاًطئىيا ارارىهي كال يىٍعتىدُّهي سىرى
ةن بينيفن ًبمىك  ٍكءى  .ااًقًع لىٍ ًمًو رى

ٍبريهي  م ى حى ييٍنًيي كيركدى الًم اًؿ العىالي، تىجى كى
مي زىىٍ ًحبىًره في  وي ًبزىىىًره رى ، كيىٍفءى ٍكءي ق ؽي الن كاًظري األيفيًؽ رى ، كتىتىحى

سٍ  ناًئًعًو كما دىب  حي وي القىمىـي فًيو ًبةى ىًرهفى صى ـى ، كيييدم  لى جى مى العييكًف اًموعى نٍ  ً األىٍسماًع ً ٍنعا كىرى ، كيىٍجمك عى صي
قىؼى لىوي كاٍنتىصىب ًره، فىكى رى ًبكيركًده عمى بىني األىي اـً كاٍنتىسىب، كاٍفتى سيكى ، كاٍنتيى  لى اإًلشارىًة الكىريمىًة في خى

ٍت بىٍنبىانىىىا كما عىم تٍ ، كبىكٍ  ُّمكًج ال تي طىم ٍت كغىم تٍ ال بىٍخبارً  حى ، لقيطاًر كزىم تٍ ًقطارى ا ، كسىاقىٍت ً لى الش اـً ءى
ـٍ تىٍبميًع اسىحاًئبييا بالعىذاًب كبىىىم تٍ ، كىىمىٍت تي مىكاًقًعيا كنىم ٍت كتىم تٍ كنىمىٍت بىركا نىاًجرى فقد ، فًإٍف لى لقيمكبي الحى

عىمى كزادىٍت عىٍرضى األىٍرًض طيكال ،بىٍربىٍت بال ُّمكًج عمى األيكلى؛ فًإٍف كانىٍت ىذًه الس نىةي ىىم تٍ  حيحاًت ، كجى ٍت صى
كاًجبىيا الميٍمتىد  نىسىؼى ًجباؿى الش اـً  ىٍمجا ، فىما يىظيفُّ المىممكؾي ً ال  بىف  اً تعالىالن كاًظًر حيكال عىؿى حى ةى عمى ، كجى

 .اييكًف األىٍرًض بىٍمجعي 
ؿى ً لييا فىءٍ   ، كرىمى بىٍىمىيا ًبما ال عىًيديكهي مف مىةي ذلؾ البىٍردعمى بىف  الد ًيارى الًمٍصًري ةى في ىىذا العاـً كىصى

ٍردا ًمزاًجي ذىهي الن اًفض، فمك تىرل بى الذم كىةن وي زىمىفي الكى دىىيـ كقد بىخى اهي القىرُّ بً حى اًفضعىاًممً ، كنىج  ، ال ًو الر اًفًع الخى
دُّ عنوي نى ًحٍصفي فىٍركىةو كال ييًجنُّو يىٍحٍميوً  ٍميىريرو كال ييًكنُّو، كال يىصي ةى زى ا كىٍجدو يىيٍ  ؛ لىتىكىى ٍمتىوي ٍفحى با، بىك بىخى تىزُّ طىرى
بااٍعتى  اغيٍصنن  ميًو ًرٍيحا ًشماؿو كصى ا يهي مً كىرى عى ٍئبىؽً ، قد ريك بىٍت بىٍعءى ف ٍت لىيىكاتيوي ييٍبسن فىما تىٍستىًقرٌ  فى الز  فىما  ا، كجى
 انىًديمن   لى ًكٍيًس ذىىىبو بك ااف فىًقيرن ، كال ييٍخًرجي يىدىهي كلك كايىعىوي الن اسي عمى الًخبلفىةكىف وي كلىك بى ، ال يىميدُّ تىٍستىًدرٌ 

ديثى شىٍمسو كلك ما الكاف ة  1 مىٍت عميوً كقد دىخى ف  بى ، كال يىٍنبىًعثي ًلعىمىؿو كىةىن وي ً لى كىٍةًس سيبلفىة د ؽي حى ، كال ييصى
نكًبي  ًشتانكافى بالقي  رافىة، كيقكؿي ٍطًر الجى ديثي خي  :  2 : حى

 ] الكامؿ [
كينىاًتيىػػػػػػػا .1   كيىػػػػػػػرىل ًعتىػػػػػػػاؽى الط ٍيػػػػػػػًر ًفػػػػػػػي كي
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر كالس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفُّكدا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري حى  تىخى
ػػػػػػػػػػػةسو ًفػػػػػػػػػػػي  .2  ػػػػػػػػػػػبلًت كى ػػػػػػػػػػػى فىءى مى ذا رى  اليىػػػػػػػػػػػكلكاً 

 
قػػػػػػػػػػػػػػكدا   عػػػػػػػػػػػػػػادىٍت عمٍيػػػػػػػػػػػػػػًو مػػػػػػػػػػػػػػف العىًقيػػػػػػػػػػػػػػًؽ عي

 

                                                           
 في د : عمييا .    (1
 .100 ،ديوانال البيتاف لمباخرزم،: التخريج   (2
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ـٍ بىكى بىٍنفي  فكنً وكى ؽُّ ًبًتٍمؾى العىبىرات، كى دىٍمعي جي ـٍ طىاؼى ًبكىٍعبىًة كىانك ًو بىحى مىرات، ككى ا بىتىى غىٍيرى الجى ، يىكادي فو كمى
س دي حت ى الكىبلـًلذلؾ البىٍرًد كاليي   ى ةي ًبًو لىيٍ بى الد  اًر تىٍحتى الر جاـ، تىٍميى ي الر ٍعدى مى ، كيىتىكس دي اإًلٍنساف طى ٍبًس يىتىجى

رًؼ الًعم ة ، ًممىاًت مىكالنا الميتىدىف قىة، بك البىداًئًع كالبىداًئًو ًبكى ةاًؽ بالدُّمكًع الميٍستىًيم  عييكًف العيش   ، بكالسُّككًف ًبحى
 .قىةمىف  ًو المي كًؾ ككىًمماتً بًك الفىيىاىىًة كالًعي  ًبًعبارىًة المىمم

ق ؽى بىف  عي   رى الن اًر ذىىىبه فىمىكيولىقىٍد تىحى بيكيو ، كبىف  ٍنصي تا لوي مف عىارو يىٍحسىبي بىف   ،األىً يرى تىقىط عىٍت حي يىا رىحمى
بان لىوي مف عىاًجزو عىفً نىخا تىٍحتىوي فىنىؾ  1 النُّ ى  نىؾ ، كيا عىجى ـٍ دىؽ  بالحى ٍيفى اإًلٍقًميمىيًف ىىذا ، ىذا كبى الكىبلـً ككى

ًو ساًحؿالبيٍعًد ا ـٍ ػايىًة ًبمىراًحؿبىمى ديكفى ال، كالمىسافىًة التي ً ذا سىرل ًفييا طىٍيؼي شىي ؽو بىصٍ ل ًذم ما ًلميج  ، كلى
ـي  ال  فيءاالتي تمؾى العىكاًصؼ يىًصٍؿ ً لىٍينىا ك  مف الرُّعكًد العىكاصً ، كليفاظاتي ما يىٍنفي يوي فى ، فىيًذًه ريمكزي ؼالجى
وي ًكٍيري الر  ، كبىٍعضي مف الت صريمً  ما ىيناؾى  ًر ما يىنفيخي ؟ كمىظ اًف عًفيًو المىٍصرى   2  ًبمىكافو كىافى  فىكىيؼى  ،يمً شىرى

بىمى الػيرابي ، كًبقىاعو ٌبصٍ انن مىر ٍت ًبًو كًىيى زىٍعزىع، كمىكاًطفى  ذا كانىًت الر يمي ريخى ياًح األىربىعر  ا يىنشةي عف الم
ل تي لىًبسىٍت ا (3)كىةىن يا ًببلدي بىبي الط ي بً  ،لش ٍمسى ًفي المىٍصًيًؼ ًظٍيريا، كًببلدو تىت ًخذي ا ىٍمًجيىا قيٍمًري ااألىبقىعي بً 

اًلكىة، كغىدٍت ًببى عميًو مىساًلكىو ٍت ، فىةٍقًبٍم  ًبًتٍمؾى األىٍرًض  ً ياًءيا كىي سىٍكدىاني حى ؾ يػكرن ذا بىٍصبىحى ، ا تىٍءحى
ؾ[ يىٍنحى 96كبىٍبًعٍد ًبًتٍمؾى األىٍندىاًن ال تي ]ؽ يا كال ً لى ىذا ؾ  ي ؛ كلقد كابىدى المىممك ؿُّ ًمنيىا الكافكري كيىٍنحى مكجى

دٌ  ، كىك، كلقد بىٍذكىرى دٌ ىا كلكف ذلؾى لىًعبه كىذا جى ، كعال ى بىٍنكانى الحى ٍقتو  :ني ما قيٍمتيوي فييا كى
 ] السريع [

 لىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةو ال بىرل ابًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى . 1
 

 
 

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي كاًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٍي ً   فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى
 ألىن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اًنيىا .2 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  ٍم ً    كبىٍىًميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىٍبصي

داعيٌ   4 ]دٌر[كً   الكى
 :  6 حيث يقكؿ 5 

 [  ] المنسرح
 بىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٍم ي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نيًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرفى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي . 1
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلآتي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل مي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًه المى  عى
 

                                                           
: بساطه طكلو بك ر مف عرءوال   (1   .    نخ، مادةلسان العربابف منظكر،  :التخريج .نُّ ُّ
 في د : كاف بمكاف.    (2
 .ىػ 354ببك الطيب المتنبي، بحمد بف الحسيف الجعفي ت  قصود:الم   (3
   في  د  ك ت : غير مكجكدة، كالم بت كءعتو ألنو الصحيم.   (4
تكفي سنة  ،المحدث المنشئ الناظـ ئديب البارع الكاتب الفاءؿ المقر األ، عمٌي بف المظفر بف  براىيـىك    (5

 .22/199، فياتالوافي بالو الصفدم، : في ترجمتوىػ . 716 
  . 92، حياتو وما تبقى من ديوان عالء الدين الوداعي الكندي: رائد عبد الرحيـ، التخريج   (6
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ػػػػػػػػػػػػػػػةي مػػػػػػػػػػػػػػػا. 2 ػػػػػػػػػػػػػػػًت القيامى ـٍ تىكيػػػػػػػػػػػػػػػٍف قىامى  لىػػػػػػػػػػػػػػػٍك لىػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لىًت األىرضي كالس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماكاتي  
كُّ ًلحي ، كاكاي المىٍس كؿ في اإًلعىانىة   مف اً  ؛ كمىكالنا في ًكقىايىةو ال ً لوى ً ال  ىيكى سيبحانىو ،ٍسًف العىاًقبىةلمىٍرجي

دُّ  تىكيؼُّ عنوي األىسكب، كتىريدُّ األىٍدكانى  كانى  كتىصي باحى مىسان ، كًنٍعمىةو ًمفالؤل  آًرًب اً تيصاًحبيوي صى ، كتيبىم ػيوي مف المى
يثي شانك  ًموً المىساًرًب حيثي سارى كحى ن ًو ككىرى  . ً ٍف شانى اي تعالى ،، ًبمى

[18] 
ر ظَ نَ بِ  لوُ  وقيعٌ ابو تَ تَ ي كِ فِ  يَيَتَقاَضانِ ، (2)يِّ زِ الغَ  سنُ ، حَ  1 [يمِ عَ  ابنُ  نِ يْ الدِّ  لى بدرُ وْ ى المَ لَ إِ  تُ بْ تَ كَ ]

 رُ يْ وخَ ، انكَ  ينِ الح الدِّ صَ  طِّ خَ بِ  ،يلٌ مِ جَ  ى قد حواهُ ؛ لمعنً يَّ لَ إِ  بٌ بَّ حَ مُ  تيقِ وقيعي العَ تَ  نَّ  أَ الَّ ، إِ (3)ةامَ مَ القُ 
 :(5)[ 4 ...فأنشدني من لفظو]ميل خَ  طُّ خَ  اقُ تَ شْ تَ  نْ مَ  نُ يْ عَ  تْ أَ ما رَ 

          ػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت شعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1
 

 رم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
  
 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم الرئاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .2
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزايف 
 ،عمر ، كصرت زيف الديفرسى ، كبكمؾ قراقيش الكً نسيت جفاؾ خمؼ البقر 

 .نت شيفبيف ك الز   يكـ تدع
 ،رقاد الناس في يحسبال  ،االعتقاد ديـعمحمكؿ ، االنتقاد شيخؾ محؾ

 .عيفلؼ ب لؾسكل ينفتم 
 ،األدبحر ب، كقمت بنا لنسبؿ اجنحس مف كتب، كبنكرت ببكؾ ألبكتبت 

 .كبنت دكف القمبيف
 األقشر ىمؾ،، سعد كالفمؾ بكعبؾ لما خدـ ،نؾمكسخر الساقي 

 ...  6  

                                                           
   ت .بياض في    (1
 .11/9 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ترجمتو في:ىػ  . 753، تكفي  ىك الحسف بف عمي بحمد، بديبه كشاعره    (2
معجم ياقكت الحمكم، : التخريجالمقدس، كفييا مقبرة يسمكنيا القيامة.  بيت: بعظـ كنيسة لمنصارل بالقمامة   (3

 .4/396 ،البمدان
  . ت بياض في    (4
 : عمى بف ىذا التكقيع مكجكد في تذكرتو في الجزن 1/597: نص الصفدم في كتابو  بعياف العصرممحوظة   (5

لسادس كالعشريف مف تذكرتو لـ نع ر عمى ىذا السادس كالعشريف، كبالعكدة  لى النسخة التي تشتمؿ عمى الجزن ا
 التكقيع.

  ت ، كمقداره  بلث كممات.بياض في    (6
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 ،رحيـ لك كنؾظيرت ، خديـ كرؾ عندحيف صي  ، كابف منصكر يا لئيـ
 ...  1  

 ميينج ىم ؾفةصبت ، خرافؾ ينطمي كدعنلي الجاك  فبكقمت 
 .فبلس كديف رجعت في 

 ؟سبالقيف شيطاف بمف  ،بؾ انعكس اكطالعك  ،انحبسبؾ لكف بكع
  التكقيع مزايف  2  ... 

 ،دي فى ؾ مف صى ن   كقمت  ،كددكقد لفقت لؾ فييا ، كرحت لمرحبة
 بنكرت ا نيف  3  ... 
 ،لحيتيؾ  4  ... ليت  ،ببيؾ يخفىنؾ  ال لدكما الػرض في ك

 الفقحتيف.عمرؾ مريض 
 ،نفمحؾ بيركخذت ب ،كيصمحؾ لقيت فساد جان ينكحؾ،كالعبد حيف 

 عندؾ زىيف 5  ... 
 حريؼ، بيركؾ سكل لما  ،ما بيتؾ ليمة نظيؼ ،فاشكر لمسعكد الشريؼ

  6  ... كـ قد خمت في 
 بالخيصا،  8  عميف جمده  ،الحصى راسكاتكسر عمى  ،عصاطكيؿ كـ   7  ... 

 .غشى كقاؿ جاني حسيف
  9  المصبػا ، يمقي طريم نك دبكس كتبػاطكيؿه شرط البػا، ك [ ...97]ؽ

                                                           
 ، كمقداره  بلث كممات. ت بياض في    (1
  ت ، كمقداره كممة.بياض في    (2
 . ت ، كمقداره كممةبياض في    (3
  ت ، كمقداره كممتيف.بياض في    (4
  ت ، مقداره كممة.بياض في    (5
 . ت ، مقداره كممةبياض في    (6
  ت ، مقداره كممتيف.مطمكس في    (7
 . ت مطمكس في    (8
 . ت مطمكس في    (9
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 يزيف  1  ... ك قبو  
 خبير،  .، كالعبد ..، حتى بقفرؾ م ؿ الحميرديرقاؿ لك نيار العبد 

  .رمى الرزايا في البطيف
 ، يا زيف انتىتىؼ، ككـ ساغكت انتدؼ، لك بٌف ذا ىاركف خسؼـ ر ذلؾ س

 .كانكسر صار قطعتيف
 المصبػة تشتاؽ  ليؾ،دع الكتابة مف يديؾ، كارجع لصنعة كالديؾ، ف

 .ككاف ببكؾ فييا يعيف 
 ، ما يجكز: افشر يقكؿ ذتؾ  لى الفاعؿ يعكز، ك عجكز، نحكالعيد يا كجو ال

 ...  2  
 ، ، مف ك ر ما تنفش تطير، لك كنت لمحايؾ بجيررش الك يفال بٌد بالن 

 سكل  يميف. كداؾما كاف 
[19] 

ٌج َكِبيٌر َوقد َوَقَع َثمْ  ،اُ َأْحَكاَموُ  زَّ أع ، 3 لدِّين السُّبكي الشَّافعيا َتقيُّ  َكَتَب إليَّ َموالنا َقاضي الُقضاةِ 
ِل َشيِر َرَمَضاَن الُمَعظَّمِ ِبِدَمْشَق المحروَسة  : 4 َة أربٍع وَأْرَبعيَن وَسبُعمائةَسنَ  ،، ِفي َأوَّ

 ] الطكيؿ[ 
  فىٍكقىيػػػػػػػػػػػا  5  ًجم ػػػػػػػػػػػؽى  نىظىػػػػػػػػػػػٍرتي ً لػػػػػػػػػػػى بىٍشػػػػػػػػػػػجاًر . 1
 

 
 

 راىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبيركًؽ تىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي  يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجه بى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  .2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو اٍكتىسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٍيتييىا قيءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبافى ًفء   فىشى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكحي    كقابىمىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى صى

ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػره كىةىن يػػػػػػػػػػػػػػػػا .3   كًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف تىٍحًتيىػػػػػػػػػػػػػػػػا األىٍكراؽي خي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّدىةه تىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك ًبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركحي    زيمي
ٍن ي ك  .4   ذمكالػػػػػػػػػػػػػذ ىىًب ال ػػػػػػػػػػػػػ ًمػػػػػػػػػػػػػف بىٍينيػػػػػػػػػػػػػا الن ػػػػػػػػػػػػػارى

 
 النُّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًس تىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي  ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاهي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ  

 ذم: لىقىػػػػػػػػٍد بىٍخطىػػػػػػػػٍةتى تىٍشػػػػػػػػًبيًييى ال ػػػػػػػػ 6  فقالىػػػػػػػػتٍ   .5 
 

 يىًعػػػػػػػػػػػػػػزُّ عمػػػػػػػػػػػػػػى الميٍعتىػػػػػػػػػػػػػػز  كىٍىػػػػػػػػػػػػػػكى فىًصػػػػػػػػػػػػػػيمي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .6  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب وي ييٍبسن ًطٍيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  اا ذاًكينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيشى  ًبرى

 
ٍيتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مى كحي  اكى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي كري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الحى  ًبمى

                                                            
 كممة.  ت ، مقدارهمطمكس في    (1
  ت ، كمقداره  بلث كممات.مطمكس في    (2
جمادل اآلخرة سنة تكفي  الث قاءي قءاة دمشؽ، ىك عمي بف عبد الكافي بف عمي السبكي الشافعي األشعرم،    (3

ابف ك ير،  .3/1190، أعيان العصرالصفدم،  .21/253 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ترجمتو في:ىػ. 756
 .14/252، البداية والنياية

 .3/1203 ،أعيان العصرالصفدم،  .2/217 ،ألحان السواجعالصفدم،  التخريج:   (4
 .2/154، معجم البمدانياقكت الحمكم،  :التخريجىي دمشؽ نفسيا. ك  ،: ىي لفظة بعجميةجمق   (5
 .3/1203 ،أعيان العصرالصفدم، : التخريج .في بعياف العصر: فقمتي    (6
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلحى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍيًف ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا فىًإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  .7 ؿ  صى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيمي    بىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  اتىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيين  ً ذا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى    : صى
 :كبعدىهي  

 ]مخم ع البسيط[
 بىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي ًلمس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًك قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد كىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي  . 1
 

 
 

: كانه عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري   ىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه ري
؟2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّده بىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ليجى  . زيمي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو ً ف  ذا قيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري    فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: مى

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةو 3   . تىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيوي ذاكو بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل حى
 

ٍنظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره نىءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيري   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مى  ًبمى
  :هي كبعدى  

 ]مخم ع البسيط[
 . بىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي لمس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًك قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد كىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي 1
 

 
 

  ىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكريهي كبىٍنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ 
؟2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّده بىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ليجى  . زيمي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنن فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى    كبىٍبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  ا: بىٍبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سى

ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي .3  ًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيه ييطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي كى  فىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ ذى
 

 بيًريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؽى الييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل كبىٍنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني. 4   تىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي المى

 
 تىرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾى بىٍنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ    فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل 

 . كبىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ًبًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعرو 5 
 

 ًبػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ًرٍدؼو ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاهي بىٍنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  
 [20] 

 : ويقولُ  رَض األَ ُيقَّبُِّل  : 1 ذلكَ  نْ عَ  وابَ الجَ  كتبتُ فَ 
 ] الطكيؿ [

 بىتىٍتنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكره كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يىاًجي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػداديىا. 1
 

 
 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنُّجكـً تىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي   كفييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المى
سػػػػػػػػا الط ػػػػػػػػبليي  .2   ػن ػػػػػػػػي ًبيػػػػػػػػا الش ػػػػػػػػادم ً ذا مػػػػػػػػا حى

 
 كيىٍخمػػػػػػػػػػػػػػك ًبيػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػاني اليىػػػػػػػػػػػػػػكل فىيىبػػػػػػػػػػػػػػكحي  

 فىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ مىعاًنييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غىريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه ميصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ؼه  .3 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػا لىٍفظييػػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى األىنػػػػػػػػػػػػػػػاـً فىصػػػػػػػػػػػػػػػيمي  
ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 4   . ميميكًكي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيًو فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىخى

 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمي   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؾ مى  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾى تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيوي المي

 ةن تىقىًكي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن فىقابىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًمٍنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى  .5 
 

ػػػػػػػػػػحيمي   تٍػػػػػػػػػػوي صى كى ػػػػػػػػػػٍطرو قىػػػػػػػػػػٍد حى  عمػػػػػػػػػػى كيػػػػػػػػػػؿ  سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. فىةٍعمى 6   اٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًفٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍن نى ميتىقاًعسن

 
ٍيػػػػػػػػػػػػػدم بًػػػػػػػػػػػػػًو ًعٍنػػػػػػػػػػػػػدى القىػػػػػػػػػػػػػريًض نىجػػػػػػػػػػػػػكحي    كعى

ػػػػػػػػػػػػػػػػماًئرم ا. كعػػػػػػػػػػػػػػػػادى فىقيػػػػػػػػػػػػػػػػرن 7   فػػػػػػػػػػػػػػػػي زكايػػػػػػػػػػػػػػػػا ءى
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػا ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػدىهي فػػػػػػػػػػػػػػػي نىٍظػػػػػػػػػػػػػػػـً ذاؾى فيتػػػػػػػػػػػػػػػكحي  
ـ    تىو ميوً عى  ما كافى لً  وي اطى شى ل نى بى ى رى حت   ـً لى اليك عميو  ً  رى بى ، كصى وتى حى ارً بى  وي مى فى غٍ بى  ممكؾى مى ال ف   ً    اًنحى  وي طى ، كغالى كجى

ر ؾى ةالماد   ذهً مف ىى  ينو شى  ـً ظٍ ي نى فً  كاديؾى في ىذًه الجاد ةبىٍف يى ، كقاما ءى مف العىٍرًض بيفى  وي لى  د  فبل بي  ،سيرى جى
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ـى  ،ءاةً مكالنا قاءي القي  يىدىم ٍغءا يهي مىٍءمكفي الد رىؾ[ 98]ؽ ،ومى اي  بى  اي  بدا  الفي ًغزٍ  مً كانً الس   ؿُّ ما كي فى  ،كاً 
 ؿ: جى كالكى  ؿً ذى الجى  فى يٍ ما بى  كى كىي  ؿ، كقاؿى جى كخى  ااٍستىحيى ما بعدى  ؾى ذللً  ؿى ؛ فاٍنفىعى رامىة

 ] الكامؿ [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىتٍ . الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٍم ي يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيطي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽى 1  بىكراًؽ حى
 

 
 

كائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ًبري ٍن ى بيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتافو سى  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى
ٍقفى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ . 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػرى  فكةىن مػػػػػػػػػػػػػػػػا ًتٍمػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الػػػػػػػػػػػػػػػػ  بلثي سى

 
ٍسػػػػػػػػػػػػفى يىػػػػػػػػػػػػٍكـى ًلقائًػػػػػػػػػػػػوً    قاءػػػػػػػػػػػػي القيءػػػػػػػػػػػػاًة الحي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ذا 3   . فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍبيىض  ذا كى ىنائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كاٍخءى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًدًه ك بىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى ذا ًبذىكائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جي
 ؾى تً ءاعى بً بً  ؽٍ الحى فى  ؟عكؽما يى  ؾى ما بً  :تي مٍ ؿ، كقي يُّ الت حى  طيؼي لى  وي ن  بى  تي مٍ مً كعى  ،ؿيُّ خى ىذا الت    1 وي لى  فىشكرتي  

 :اؿ، كقمـالقى  تعمؿى ـ، كاسٍ ظى فإذا بو قد نى  ؛كؽالسُّ 
  ] مخم ع البسيط [ 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًف يىٍحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي1 ٍنجي  . نىارى
 

 
 

ـي  ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٍم ي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بىعًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيف  رى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًّ . 2   تىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ل بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاره  اخى

 
ُـّ    ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيب ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًبالمى  عاجى

 شبيوً الت   رً مى قى يا لً ن  ، فإً ةعارى تً مف االسٍ  اشيئن  ؾى : بىزيدي فقاؿ ؛ةعادى  رى يٍ الخى  ف  ، فإً ةادى يى الز   فى مً لىوي  د  بي  ال :وي لى  فقمتي  
 : 2 ، كقاؿى ةدارى 

  ] مخم ع البسيط [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىطى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٍم ي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؽى دىٍكحو 1  . قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد سى
 

 
 

زينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرحي الحى ٍنجي  نىارى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّ كىآسو صي ٍردو خى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  غو . كى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمينا   الحى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي ياسى

 :؛ فقاؿى اآلفاتً  ـً ظى كىكى مف بىعٍ   3 ] فات[ مككي  المي  شبيوى الت   كلكف  ، فه سى حى  :فقمتي لوي  
  ] الطكيؿ [ 

ػػػػػػػػػػقيطى  الػػػػػػػػػػ  ٍمً  فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكىرًؽ ال تػػػػػػػػػػي1  . كػػػػػػػػػػةىف  سى
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّجً  ن ى ًعنػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الت ءى ػػػػػػػػػػػػػػػػػم نىًت الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػارى  تىءى
ػػػػػػػػػػػػػػػرُّ 2   ًد عػػػػػػػػػػػػػػػاًرضو . آللػػػػػػػػػػػػػػػي مىشػػػػػػػػػػػػػػػيبو فػػػػػػػػػػػػػػػي زيمي

 
ػػػػػػػػػػػػػػر جً   ػػػػػػػػػػػػػػدٍّ ميءى  تىبىػػػػػػػػػػػػػػد ل عمػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػاقكًت خى

  : مً تى خٍ يى  ؽه رٍ عً  فيوً  ؽى بٍ يى  ـٍ  ، كلى ءً ما نى بعدى  فقاؿى  ؛بلؼو بل خً بً  كً رٍ في الس   فانظـٍ  ،ىذا كاؼو   4 [:قمتي ف] 
 ] الكامؿ [ 

ػػػػػػػػػػػػػػةو  قػػػػػػػػػػػػػػٍد بىٍشػػػػػػػػػػػػػػبىيىتٍ 1 ػػػػػػػػػػػػػػٍركىةى دىٍكحى ايىٍنػػػػػػػػػػػػػػتي سى  . عى
 

 
 

تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاليكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٍم ي يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيطي فىكقىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي
ػػػػػػػػػػػػػػػؿو 2  ػػػػػػػػػػػػػػػبلنىًة ميٍخمى ف ػػػػػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػػػػػي مي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػنىانى زي  . حى

 
ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرانى كم مىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكطي آللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   خى

 
                                                           

  .ساقطة: في  د    (1
 .2/220 ،ألحان السواجع: الصفدم، التخريج   (2
 .: غير مكجكدة، كالم بت في:  د  كىك الصكاب ت في    (3
  . ت بياض في    (4
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[21] 
 : 1  ،يوِ إلِ  اُ  نَ سَ حَ أَ ، فأعاد الجوابَ 

  ] الطكيؿ [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػماًعيا1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػًت األىشػػػػػػػػػػػػػػػػػجاري ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػدى سى  . تىراقصى
 

 
 

ٍطػػػػػػػػػػػػػػرىبي  ػػػػػػػػػػػػػػؾى كاٍختىالىػػػػػػػػػػػػػػٍت كىنىٍشػػػػػػػػػػػػػػكىافى مي  قىريءى
ـٍ بيٍخبًػػػػػػػػػػػػػػػ. كقالىػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 2   ٍرؾى بىن ػػػػػػػػػػػػػػػؾى قاًصػػػػػػػػػػػػػػػره : بىلىػػػػػػػػػػػػػػػ

 
ػػػػػػػػػػػػػحً : بىػػػػػػػػػػػػػافىقيٍمػػػػػػػػػػػػػتي لىيىػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػر بي ابه صى  يمه ميجى

 [22] 
 كيِّ بْ ين السُّ الدِّ  يِّ قِ تَ  ضاةِ ي القُ اضِ والنا قَ بن مَ   2 ىابالوَ  عبدُ  ،رُ صْ نَ َأبي  ينِ الدِّ  ولى تاجِ لممَ  ايعً قِ وْ تَ  تُ بْ تَ كَ 

 : دُ عْ ا بَ مَّ ، أَ ةروسَ حْ لمَ ق اشْ مَ دِ بِ  3 ةِ يَّ وِ قَ التَّ  المدرسةِ  ريسِ دْ تَ بِ ؛ يعِ افِ الشَّ 
دً قى رٍ الفى  ؽً رى ى فً مى عى  يفً الد   تاجى  ؿى عى ذم جى ال   ً  احمدن 

، مكالحٍ مى  كسً  ي ى الري مى عى  يككفى  فٍ بى  هً رً دى بقى  رى ، كقد  كعافي رٍ مى   4 
 .كعاجمي مى  هي ارى تى خٍ كمي  اارن تى خٍ مي  وي مكعى جٍ كا مى بى رى فى  وً مً ءٍ فى بً  بابً لٍ ي األى كلً بي  رى عى شٍ ، كبى كعاءي كٍ مى  كفً يي ى العي مى كعى 
ة ي  ز  مً  وً تً م  بي  ممانً عي كال لً  ،ركسدل دي المى ؿ ً عمى طكي  وً تً م  مً لً  سى يٍ ذم لى د ال  م  حى نا مي دً و عمى سي  بلتي كصى  
ي زاكً  صكؿً األي  تي ابً  ى  وي عي رٍ فً  كى ال  غصفه  ً  وً تً عى رٍ شً كال لً  ،ركسي الدُّ يا فً كنى دي بٍ تي يي ال   جكهً الكي  محاسفً بى  ً ال   ً 

 بيفى  عى مى منيـ مف جى  ذيفى ال   ياجريفى المي  وً حبً و، كصى يبتى كا غى اني كصى  هي رى ءى حٍ كا مى اني زى  ذيفى ال   مى آلوً ، كعى ركسالػى 
 ـً كٍ ى يى لى  ً  وبلمس، ك  5  كرشي كعيبو  وي كا لى اني كى فى  كهي ري صى كنى  كهي ذيف آكي ال   نصارً بة، كاألى يٍ طى  ةً رى جٍ كىً  ةً شى بى الحى  ةً رى جٍ ىً 
 . فيالد  

                                                           
 .2/220، ألحان السواجع: الصفدم، التخريج   (1
 ترجمتو في:ىػ . 771، تكفي سنة  الفقيو، المحدث، النحكم، الناظـ العالـ ىك عبد الكىاب بف عمي اإلماـ،   (2

 .6/221، شذراتالابف العماد،  .3/39 ،لكامنةالدرر ا. ابف حجر، 19/210 ،الوافي بالوفياتالصفدم، 
: ىي مف بجؿ  مدارس دمشؽ داخؿ باب الفراديس شمالي الجامع شرقي الظاىرية المدرسة التقوية بدمشق   (3

الدارس النعيمي، : ينظرىػ . 574كاإلقباليتيف، بناىا الممؾ المظفر تقي الديف عمر بف شاىنشاه بف بيكب سنة  
 .1/162 ،في تاريخ المدارس

لسان ابف منظكر، : التخريج، لذل ييتدل بو، كىك معركؼ بالنجـ القطبي، نجـه قريب مف القطب الشمالي :الفرقد   (4
. ف. كبما المعنى الحقيقي ليذه المفظة في ىذا السياؽ  فرقد مادة  ،العرب  يك عمية القـك

ٍيبتي: المقصود   (5 ف  الن اس سيك ركف كيقمُّكف، فاٍقبمكا مف ميحسنيـ كاعفكا قاؿ عميو السبلـ:   ف  األنصار كىٍرشي كعى ، كا 
قاؿ العممان: معنى كرشي جماعتي كخاصتي؛ الذيف ب ؽ بيـ كبعتمد عمييـ في بمكرم، قيؿ:  عف ميسيئيـ  ،

ًربى م بلن بالكرش؛ ألنو مستقر غذان الحيكاف الذم يككف بو بقا ه، كالعيبة: كعان معركؼ يحفظ اإلنساف فيو  ءي
؛ ألنيـ بىؿ سر ه  ،صحيح مسمممسمـ بف الحجاج، : التخريج . يابو كفاخر متاعو كيصكنيا، ءيرب بيا م بلن

4/1949. 
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 دي م  قى تى م يى ذً ال   ري خٍ الكالد، كالفى  كى ذٍ فيو حى  ذك الكلدي حٍ ذم يى ال   الخالد، كالمجدي  ؼي رى الش   ىكى  ـً مٍ العً  ؼى رى شى  ف  إً فى  
كال  يبلن جى  ... بو دي ب  عى تى ما يي  ـى م  كعى  ،فور  شى  دٍ قى فى  وي مٍ م  عى ذم مف يي ال   الفقوً  ـي مٍ يما عً السً  ،الدالت   جمانو ةى ر  دي  ناؽى عٍ األى 
ى مى عى فى  ،كيدره الذ  قى  عى كنك   ،كيز  ال هي رى كٍ ذً  عى ك  كءى  فو،كالماؿ كصر   حً دٍ كالمى  في الذـ   اهي يى تٍ فً  ـى مى ـ قى و، كحك  فى حر  
 . وفى ر  عى  اليفً الحى 
الذم تزبر بشبالو عو الرف ابفي  وً يٍ لى  ً يى تى ما انٍ بً   1  ...  كجعؿى  ،رفعةن  اي  زادهي  مٌ الت قك  ىذا البيتي  ا كافى كلم  
مف  يوً بدً ما تي  الخءؿ ... فيوً  عي نك  تى ذم يى ال   ضً كٍ اىر، كالر  الز   هً رً مى قى بً  وي كمي جي ني  ؼُّ حي ذم تى ال   ؽً في كاألي  ، 2 حكؿ

 يوً نً مف بى  فردو  ؿُّ كي  ؟ركاىً  ؿ ىذه الجى مً  لوي  يفى بى  كمفٍ  ،بئً رايدم الػى ذم يى ال   حري [ كالبى 99]ؽ ،زاىراختبلؼ األى 
كا مف دي غى  اري ظ  ه النُّ آرى  ذٍ  ً  عمـو  كبطؿي  ،ردالس   ميحكمةً  ةو ابػصكـ في سى الخي  دي جالً يي  ثبح ارسه كفى  ،كىره فردجى 

ت كانى  ةؼ ماىي  ا عر  ذى  ً  ـو كم  تى مي ك  ،ؼ ما فييا مف الكردً طى ءة قى كٍ ع الر  الى ى طى تى اف مى كجن   ، 3  ردحعمى   وً حرب
 .درٍ كالط   سً كٍ العى  ةى دى حً ت  مي  وعاديبى  م ؿي 
كال  ،لو في اآلحاد ذم ال نظيرى ال   عً ىذا الجمٍ  ماليو م ؿي في بى  وي كال لى  ،كالدىذه األى  افعي م ؿي الش   ـ  ا ألي مى فى  
رسميـ بى  نيؿو  كماني  ،ًسياماخرجتيـ بى  ةو انى نى كً بً  ـٍ رً كٍ ةى ف ،المي اد ...يف المفيكمى  بخذك  ىذه العكالي م ؿي  هً دً نى سٍ لمي 
 .آبانن  ىكى  لدى كى كى  بنانن ب اسي الن   دى كلى  صبلن ، كبى انن كآبى  ةن ك  بي بي  فاؽى  ارن حبـ ىً دً كالً ظـ بً عٍ كبى  ،ـ غماماالى الش   ً 

جد ىذه كٍ ة، كبى رى  ٍ ىذه الن   نجكـً  ، كبعضي ةرى تٍ عً الىذه  دي حى بى  ىكى  ي  اجً الت   يُّ ائً ءى القى   4 ي  عً افً الش   سي مً جٍ المى  ككافى 
كالفءؿ  فافً رٍ العً  م  دً كغى  ،ـمٍ العً  ؿى يٍ كى  السف   يُّ تً فى  كى يي فى ، ةرى فٍ ي صي بً بف بى  بً يم  المي  كالدً بى  ـ م ؿي ين   بى ال   ً  ؛األكالد
 يةبزائى تى بى  كٍ كلى  ،مبٍ الر   زً جٍ لى عى  ً  وي في كاصً  بى سً كني  ،ياخي شٍ ر عنو األى ما قص   وً حً رٍ ي شى فً  فى قى يٍ بى  دٍ قى  ،ـً مٍ كالحً 
 احى كرى  ،ؼم  كى تى ـ لى الت   ري دٍ بى  اهي اكى مك حى و فى مي ءٍ فى  ـ  كتى  ،ؼم  خى كما تى  نيؼً صٍ عمى الت   ـى دى قٍ كبى  ،ؼل  كبى  عى مى جى  وي ن  ؛ أًلى اخمٍ الش  

 ،تاؿخالمي  هي ري كاجً زى  تٍ نى فٍ بى  ،عميٌ  بفي  الكىابً  عبدي  ةً كي  كما لممالً  افعيةً لمش   ف  بى  ؽى ق  كحى  ى،ممو جءٍ فى  كصاحى 
قمة عف كل الن  كرى  ،اجك حى بى  ؿى  لى مداىنو مف جادى  حاج ما لوخصمو ف ـى حى فٍ كبى  ،المحتاج هي كاىري جى  تٍ نى غٍ كبى 
 يقكؿي  جعي كالس   ،ركجالبي  بى كاكً يا كى عى مى تي جى ال   وي بقاتي ت طى كاج، كزانى مٍ األى  عمى تً زادى  دى ئً فكا ،مو العجاجمٍ عً  رً حٍ بى 
 .اجيذا الت  لً  ةن لى اب  طى  تٍ سى مٍ بى  كٍ لى  حً رى الفى  فى مً  ضي رٍ األى  تً ، ككادى براجاألى 
ليا  ماني سٍ األى  تً انى ا كى ذى ة، كا ً ي  كً قى  وً تحقاقً اسٍ  دى يى  ف  ألى  ؛ةً ي  كً قى الت   ةً سى رى دٍ المى  ريسً دٍ ي تى فً  بى ت  رى يي  فٍ بى  ـى سً ري  لؾى فمذى  
 اجي الت   ؿي دً تى عٍ ، كيى ياقً نى كٍ رى  ؿي ءٍ فى  ةً سى رى دٍ المى  هً يذً لً  تبي فى ت  حى  ةً كي  قى بالت   ؽُّ حى يف بى الد   قي  تى  في ابٍ فى  ،ةبلقى اني عى عى المى بً 
 .فرقيامى  ؽى كٍ فى 

                                                           
 .بياض في  ت    (1
 في  د : حكاليو الكاسر.   (2
 .68/25 :. سكرة القمـ﴿َوَغَدْوا َعَمى َحْرٍد َقاِدِريَن﴾اقتباس مف قكلو تعالى:    (3
 في  د : السامي.   (4
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، يكفالعي  ةى يفى خً   1  ﴾ ما شاَء اللَّـُو ال قـُوََّة ِإاّل بِاللَّـوِ  ﴿ رآهي:مف  قكؿي كيى  ،نكفً الظُّ  تحقؽ فيو باشرةن مى  ذلؾى  ٍر باشً يي مٍ فى  
  2  انً زى كٍ الجى  ةنطقمى كى   ةه  ى بلـ  ى يي ن  إً فى  ؛ؾى يٍ كى خى كبى  بيؾى ةى ر بً خى كافٍ ، ناحالجى  ؾى تً عى فٍ رً لً  ضى فى خى  فٍ مى  ؿي اءً ا الفى يى يُّ بى  دٍ فً ةى فى 

،  4 [ 3 ح اييـ رمى فً  ؾى ني عم  بى   ف    ؛كابً ي الص  فً  ؾى ارءى عى  فٍ ى مى مى عى  ؿٍ كصً ]ماح، تً لٍ في اال اعً مى لتً الا عندى 
 كى ا ىي مى  كى كىي   5  ز  عى األى  بنتً  ابفً   ةي ادى عى سى  ؾى جكا لى ، كرى وفً ئً اطى لى ي فً  اؿً فى مٍ ا لً مى  ري كى نٍ كال يي  ،ؾلى  اسي الن   ؿى انى فى فقد تى 

 دٍ قى  اً  دً مٍ حى بً  تى نٍ و، كبى فً ائً ظى غير كى  يبؽى  ـٍ ب، كلى قى كالم   ـً ـ كالعىمى مٍ في العً  وي تى قٍ افى كى  :كاالي و، كقى فً كارً كعى  وً فً عارً ي مى فً 
، كال صاعى  ةً ي  صً ي الكى فً  ؾى لى  عي رى قٍ بل يي ، فى اياءى كالقى  كاـً حٍ األى  ؽً رً شٍ ت مف مى عٍ مى كطى  ،اياصى الكى  ش  ف عي مً  تى جٍ رى دى 
 ظي عً كيى  ،اديٍ زى  بوً  ري ك  ذى ا يي مى  ماعي ، كجً مربى  ؿ  كي  بلؾي مى  ،كجؿ   عز  ،ل ا كى قٍ تى  كلكف   ؛صىالحى  ؽً رٍ طى تؾ بً ظى قٍ و يى ب  نى تى 
ؾ، سى رٍ غى  المعارؼً بً  ري مً  ٍ يي  ؾ، كاي جكمً مف ني  بكى ءٍ ا بى يى ن  إً فى  يابً  دً تى كاقٍ  ،مكمؾعي  ي  مً ا حي ىى رى ىى كٍ جى  ذٍ خً ، فات  مركعى  بوً 
 . ا تعالىان شى  فٍ  ً ءاه، تى قٍ مي ؿ بً مى العى  بكتً ي  ي فً  ةن ج  حي  بلهي عٍ بى  ـي ريٍ الكى  طُّ كالخى  ،ؾسى رٍ دى  دً ئً كابالفى  ؿي م  جى كيي 

[23] 
 اُ  وُ مَ حِ رَ  يَ وفَّ تُ  دْ وقَ  ، 6 انمغَ  الء الدِّين بنُ عبُد اِ بن الشَّيِخ ع الدِّين اضي جمالُ ثي القَ رْ وُقمُت أَ 

  : 7 وَسبُعمائة وأربعينَ  أربعٍ  ةِ نَ سَ ، والشَ  رِ واخِ ي أَ عالى فِ تَ 
 
 

                                                           
 . 18/39: سكرة الكيؼ  1( 

 ، كما قاؿ اليمذاني: ال ريا لمعقد ستعارييستعار لمجكزان المنطقة، كما  منطقة الجوزاء:   (2
 فعقد ال ُّريا مف محاسف  ػره        كمنطقة الجكزان في خصره تجرم     
 .508 ،ثمار القموبال عالبي، : التخريج   
وي . ةز بيت لحجؿ بف نىٍءمى عج: التخريج   (3 ا ريٍمحى  ،معاىد التنصيصببك الفتم العباسي، ، كصدره:  جان شقيؽه عارءن

1/72 . 
 في  د : استبدلت ىذه الجممة بجممة  في لطائفو  التالية.    (4
، تكفي سنة لديف ابف بنت األعز، قاءي القءاةالعبلمي، المعركؼ بتاج ابدر ىك عبد الكىاب بف خمؼ بف    (5

ابف  .13/249، البداية والنيايةابف ك ير،  .5/318 ،طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  :ترجمتو فيىػ . 665 
 . 5/319، شذراتالالعماد، 

ىػ . 744، تكفي في بكاخر شير شكاؿ سنة  ئقاءي الرئيس الكاتب المنش، الىك عبد ا بف عمي بف محمد   (6
الدرر ابف حجر،  .2/908 ،عيان العصرأالصفدم،  .17/351 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ترجمتو في:

 .2/278 ،الكامنة
 .352/ 17 ،الوافي بالوفياتالصفدم، : التخريج   (7
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 ] الكامؿ [
 تبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركسي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كاألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي . 1
 

 
 

ـي   كتىنػػػػػػػػػػػػكح فيػػػػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػػػػى الػصػػػػػػػػػػػػكف حمػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػ .2  ػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػكاه الم حػػػػػػػػػػػػػدي غءًّ  اا ياًنعنػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػا مى

3 
ـي ككػػػػػػػػػػػػػػػذا كسػػػػػػػػػػػػػػػكؼ البػػػػػػػػػػػػػػػدر    كىػػػػػػػػػػػػػػػك تمػػػػػػػػػػػػػػػا

 يػػػػػػػػػػػػػػا كحشػػػػػػػػػػػػػػةى الػػػػػػػػػػػػػػديكاف منػػػػػػػػػػػػػػؾ ً ذا غػػػػػػػػػػػػػػدتٍ . 3 
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي البريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ميم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذا ييكف ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مقاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى. 4   مى

 
ـي    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يقتءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قصي كاإًلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

مػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن . 5   ارن بػػػػػػػػػػػػػػػػػاىً  ىىييػػػػػػػػػػػػػػػػػات كنػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بػػػػػػػػػػػػػػػػػًو جى
 

 فعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ كٍحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي  
ػػػػػػػػػػػػػػػفي عمػػػػػػػػػػػػػػػى اإًلنشػػػػػػػػػػػػػػػانً . 6   كىػػػػػػػػػػػػػػػك ًبًجم ػػػػػػػػػػػػػػػؽو  بىسى

 
ـي ن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارهي     قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى ك الن ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ٍنػػػػػػػػػػػػػؾ كىةىن ػػػػػػػػػػػػػوي . 7   كػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػف كتػػػػػػػػػػػػػابو سػػػػػػػػػػػػػارى عى
 

ـي    بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرده بىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرازىهي الرق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ً ٍف كػػػػػػافى فػػػػػػي شػػػػػػرٍّ فقػػػػػػد رد  الػػػػػػر دل[ 100]ؽ .8 

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   ـي  فىور  شى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ذىابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كحي

ـى ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردُّ البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍةسى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىًلفاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي . 9   ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى القىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الـي  
 كيػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ كبلًمػػػػػػػػػػػػػػػوك افى فػػػػػػػػػػػػػػػي خيػػػػػػػػػػػػػػػرو بىك كػػػػػػػػػػػػػػػ. 10 

 
ـي    ديرره ي ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيف  نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 . ككةىن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ السُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكر ً ذا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت11 
 

ـي    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍةسه ترش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ راحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 يىيتػػػػػػػػػػػػػزُّ ًعطػػػػػػػػػػػػػؼي بكلػػػػػػػػػػػػػي النُّيػػػػػػػػػػػػػى لبيانػػػػػػػػػػػػػو. 12 

 
ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةىف  ىاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼى مي

ػػػػػػػػػػحى. 13  ـٍ فيػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػوه سػػػػػػػػػػافره م ػػػػػػػػػػؿ الءُّ ػػػػػػػػػػ  كى
 

ـي  كعميػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػػػػطكرً    ًل ػػػػػػػػػػػػػػػػا
ـٍ  كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مطالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو خػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّىا. 14  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كلىكى

 
ـي    قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكليا بس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىل. 15   ككىةىنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىًلفاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قيءي
 

ـي    ككةنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاتيف  حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػتى  ال  فػػػػػػػػػػػػػػارسى الكي . 16   فػػػػػػػػػػػػػػي ابت ػػػػػػػػػػػػػػمى

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـو تيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ج ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقو األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي  

ػػػػػػػػػػػػػػػػرتىوي . 17   صػػػػػػػػػػػػػػػػم ى كرانؾى كػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ مػػػػػػػػػػػػػػػػف عاصى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـي بةىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًعممن  ؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي البىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ً مػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػا محنػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن نزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًة غػػػػػػػػػػػػػػػػػػانـو . 18 

 
ـي    ىػػػػػػػػػػػػػػػػانكا كىػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػػالميفى كػػػػػػػػػػػػػػػػرا

مػػػػػػػػػػػػػػػالييـٍ . 19  ػػػػػػػػػػػػػػػا تىػي ػػػػػػػػػػػػػػػبى فػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػراًب جى  لم 
 

 قىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا ًليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايىنكه كقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامكا 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي ال تىنتظػػػػػػػػػػػػػػػػر سيػػػػػػػػػػػػػػػػقيا الحيػػػػػػػػػػػػػػػػا. 20 

 
ـي    حزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كدمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽه كغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػـ قطعػػػػػػػػػػػػ21   تي بقربػػػػػػػػػػػػو. ًلػػػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػػػػؾى ًخػػػػػػػػػػػػؿ  كى
 

ـى بىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو كالخطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب بي  ا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ت فىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذتي بظم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فكةىن   .22 

 
ـي    لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ اًت الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػفي عمػػػػػػى صػػػػػػحبو مءػػػػػػى عمػػػػػػرم بيػػػػػػـ23   . بىسى
 

ـي    كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍت بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيـي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى األىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ـ  انقءػػػػػػػػػػػػٍت تمػػػػػػػػػػػػؾى السػػػػػػػػػػػػنكفي كبىىمييػػػػػػػػػػػػا . 24    يػػػػػػػػػػػػ

 
  1  فكةىن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةىن ييـ بىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي  

 ابيفػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًحبن  بىفٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػػالر غـ ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  .25 
 

ـي    ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػي بىعػػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي ءػػػػػػػػػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػػػػػػػػكل كًءػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
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 يػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػػػػػػػػػد مني كسػػػػػػػػػػػػػػػػػار لػايػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  .26
 

ـي     ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كذاؾى ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بحًسػػػػػػػػػػػػػػػػػبيوي يير  ينػػػػػػػػػػػػػػػػػي فقػػػػػػػػػػػػػػػػػد .27 

 
ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت قًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تىوي معػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عىكىسى

 فًإن ػػػػػػػػػػػػػػوي بنػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػا براؾ عمػػػػػػػػػػػػػػى الًصػػػػػػػػػػػػػػراط  .28 
 

ـي بينػػػػػػػػػػػػػػػي كبينػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػاًد ًزحػػػػػػػػػػػػػػػا  ؾ فػػػػػػػػػػػػػػػي المى
ػػػػػػػػػػػفٍ  ً ٍذ قػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػبقتى خفيػػػػػػػػػػػؼ ظيػػػػػػػػػػًر ال .29   كمى

 
ـي      قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت خطكاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اآل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػؼي كقػػػػػػػػػػػػػػػػد تقػػػػػػػػػػػػػػػػد ـ سػػػػػػػػػػػػػػػػابقن . 30   افػػػػػػػػػػػػػػػػاز الميخ 
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيعو إللًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو اإًلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي  
 فاذىػػػػػػػػػػػػب فةىنػػػػػػػػػػػػت كديعػػػػػػػػػػػػةي الػػػػػػػػػػػػر حمف لػػػػػػػػػػػػي. 31 

 
ـي    يمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ كاإًلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

  كيجػػػػػػػػػػػػػكدي قبػػػػػػػػػػػػػرؾى منػػػػػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػػػػػثي سػػػػػػػػػػػػػماحةو . 32 
      

ٍدقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ـي  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعفك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ب كى ا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج 
 . كلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قءػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتؾ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  كد ؾى بالر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا33 

        
ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ مػػػػػػػػػػػػػػػػف ييرعػػػػػػػػػػػػػػػػى لديػػػػػػػػػػػػػػػػو ًذمػػػػػػػػػػػػػػػػا  كالحي

 . خم فتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّـً كاألىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 34 
        

 تعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديني األىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزافي كاآلالـي  
 فػػػػػػػػػػي  1 . لكػػػػػػػػػػف  لػػػػػػػػػػي بةىخيػػػػػػػػػػؾى نجػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػد يفً 35 

      
ػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـي الػػػػػػػػػػػػػػػػػديكاف بيٍنسى  ا عػػػػػػػػػػػػػػػػػداه مػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 . ميمػػػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػػػكج س بك تػػػػػػػػػػػػػػػكح ش خػػػػػػػػػػػػػػػاطرم   36 
 

ـي    فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ كتنقءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 [24] 

ين الدِّ  مالِ رحوم جَ المَ  خيوِ أَ  ومِ مُ عْ ى مَ لَ إِ  وِ الِ قَ نْ إِ ب ؛ 3 مْ انِ غَ  بنُ  يين عمخ عالء الدِّ يْ الشَّ  ابنُ أحمد   2 )...(
 : ئةامبعُ وسَ  ربعينَ أَ وَ  عٍ بَ رْ أَ  ةِ نَ سَ  ،ةِ دَ عْ ي القِ ذِ  ابعِ ي سَ فِ ، بد اعَ 

 : 4 ]َأمَّا بعُد[
، بنكعوعالي ي المى فً  اريدن فى  وي عي فى رٍ تى   5 في الفءؿً  اعيدن بى  ،وي عي مً طٍ مى  اعيدن يف سى الد   ـى جٍ نى  ذم جعؿى ال   ً  حمدنا
 ذم رد  ل  ا سً ةٍ البى  باحً كصى  ،دلالن  بً  هي كدى ل جي ادى نى  فٍ ب مى جيٍ كمي  ،دلاليي  يٌ بً د نى نا محم  دً ى سي  عمى  وي بلتي كصى 
عيكا داهي عً كا عي مى كقى  اهي دى كا ىي عي بى ات   ذيفى ال   وً بً حٍ كصى  وً مى آلً كعى  ،لدى الر    ايى قي ككدى  ،بي  مى تى ا يى يى قي رٍ مكةن بى صى  ،داهجى  كاٍنتىجى

 يتحم ب.

                                                           
 ترجمتو في: . ىػ 758القاءي الفاءؿ الكاتب البميع كالناظـ النا ر، تكفي سنة  ائؿ، ىك بحمد بف عمي بف حم   (1

 . 1/219 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .1/178، أعيان العصرالصفدم، 
 ، بمقدار عشر كممات. ت بياض في    (2
 نجـ الديف بحمد بف عمي بف حمائؿ، ابف الشي  عبلن الديف بف غانـ، ترجمت لو سابقان.   المقصود:   (3
 لقارئ.في  ت : غير مكجكد، كالم بت كءعتو لمتسييؿ عمى ا   (4
 في  د : الفءائؿ.   (5
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ييا عالً مى ت بً انى ءى تي بى ساعي ال  المى  ةى كرى كي شٍ مى  ،الًقرىل كدً يي العي  ةى ي  عً رٍ مى  ةً يقى رً العى  كتً يي البي   1  عمى وي بلمي كسى   
 ال  [ كككبه  ً 101ميا ]ؽىٍ بى  فٍ ا مً بى ما حى  ،ظيمةالن   العقكدى  ؿي جً خٍ ما يي ؿ بً ئً الفءا يكرةى شٍ مى  ،ةييمى ي البى ياجً الد  
منيـ  ده ي  ى سى ءى ؽ، كال مى رى كٍ كبى  رىى زٍ بى  دٍ كه قى نٍ لو صً   ككافى ال  فه  ً صٍ غي  ذكلؽ، كال رى شٍ كبى  رى فى سٍ بى  نجـه  وي لى غ بدى زى بى كى 
ـى د بي قٍ  كى ال   ً  ، السيما ىذا دي  ةى تى اف مي يى البى بً  ؼ  ـ كى يي نٍ مً  شى طى بى  دٍ  كقى ال   ً  نافه بى  ؼ  ، كال كي دي  سى  ةً ن  سً األى  راؼً طٍ ةى بً  قي

ـ يً فاظً لٍ بى  ىمى حي بً  مافى كا الز  مي تى خى ، ك كهجي ب  بلـ كدى حكا الكى كش  كه، كى ني بى  اىرةى القى  ؿى كى الدُّ  ـى دى خى  فٍ م  مً  وي ن  إً فى  ؛يٌ مً الػانً  البيتي 
منيـ  ؿى م  ةى تى المي  تٍ يى عٍ كبى ، ؿامً نى ـ بى يي نٍ مً  ؿى اآلمً  تً نى غٍ كه، كبى جي ك  كرى  ريدً البى  ـ  يً كا مي ءى مٍ ةى فى  افى كى يٍ الد  كا مي م  كجى  ،كهجي ك  كتى 
  .جكهكي 
 سى مى جى ذا  ً  ذيفى ال   قكموً  كفردى  ،يكافً ي الد  فً  ةو ت  سً  يعانً مى  دى حى حمد، بى بى  الن جميٌ  يائً ءى القى  اليالعى  سي مً جٍ المى  افى ككى 
 وً انً سى حٍ  ً  وي جٍ كى  اؿي زى ال يى  ايانن بى  كاتباتً المي  فى م  كءى  ،ىككش   ةى شا بنٍ مى الى طى  كافيٍ كك بى  بيراـ،ىذا : تى مٍ كافو قي ي مى فً 
 ؽي ر  حى تى يى  هي فكاف كرانى  ؽى رٍ البى  ؽى ابى ، كسى  2 ىما غش   دً ىٍ اىا مف الزُّ غش   ااءن يى رً  تٍ كانى كس، فى ري الطُّ  ـى قى كرى  ،اش  بى 
 ،ليوكآل وي مانى جي  ـي مى القى  ثى فى فقد نى  رى  ى نى  فٍ ا ً ، ك ويٍ ادً عى بى  تى بى فقد كى  بى تى كى  فٍ  ً ى، ش  مى تى يى  وً مً يٍ عمى مى  وي اممى بى  كى كىٍ  وي مي جى عى 
ـي نى  دى يً فقد شى  ـى ظى نى  فٍ ا ً ك   ا ن يٍ دً حى  ـي تً كٍ ذم ال يى ال   ، 3 امونمٌ  األىذفىر ؾي سٍ فالمً  ـى م  كى تى  فٍ ا ً يو، ك كاشً حى  ةً ق  رً لو بً  رً حٍ الس   سي
ة ابى تى ك الكً بى  ،ميعى  بفي يف الد   ـي جٍ نى  كى يي فى  ؿى ئً اءى ك الفى بى  ،يمً ا مى يى نٍ مً  د اً مٍ حى بً  كى يي فى  اسةى ئى الر   تى رٍ كى ذى  فٍ ا ً و، ك يى كاشً كى 
 .ميعى  في ب دي مى حٍ ا بى مي بلىي ككً  ، 4 رافيٍ خى  ف ابفً مً  خيره  كى يي فى 
ي انً كىذا ال    ،يبيف كبيدف بى  ضً رً عٍ ي مى فً  ذلؾى  ف  ألى  ؛خيوبى  كـً مي عٍ لى مى  ً  ؿى قى نٍ يي  فٍ بى الي العى  رً مٍ باألى  ـى سً ري  لؾى مذى فى  
 فٍ يا مً فى رً كعى  ،ميٌ انً الػى  وً تً يٍ بً  فٍ مً  يكافي يا الد  فى لً بى  مباشرةن  شر ذلؾى بايي مٍ فى  ،دي يٍ زً كيى  ابته  ى  :ميؿجى ينة لً  ى بي  تٍ الى ما قى كى 
ى مى كالكصايا ك يرةه كىك ما زاؿ عى ، يمً ا عى يى انى عى بىا ذى ا ً ك  ،ؼرً حاسدو طي  ؼي رٍ يا طى يٍ لى  ً  رى ظى ا نى ذى  ً تي ال   وً ريقً طى 
 ،ؿٍ كجى  عز  ، ل اكى قٍ تى  ، كلكف  ياكلى صي حٍ مى  يعً كاقً في الت   كينفؽ ،ياصكلى بي  دي ي  مى ، كيي ياكلى صي ني  ؼي ىً رٍ يي يا ك صكلً في 
ـي مى كزً  ،ةكصي   ؿ  كي  سي بٍ رى  كال  سيدل،رىا مٍ بى  ؾي رى تٍ بل يي فى  ،ةي  صً عى  ةو ي  صً قى  ؿ  كي  ةي دئً كقا اترى يٍ الخى  مفى  ةو اردشى  ؿ  كي  ا
ان ا شى  فٍ  ً  ،اهءى تى قٍ مي بً  ةن ج  حي  بلهي عٍ بى  ـي ريٍ الكى  طُّ ، كالخى لدى ا رى يى عً رٍ دً  رً يٍ ػى لً  دُّ رى كال يي  ،دلا ىي ىى ارً نى  رً يٍ مف غى  عي نى مٍ يي 
 . الىتع

 
                                                           

 في  د : كانت.     (1
 .53/54 :. سكرة النجـ﴾ ﴿ َفَغشَّاَىا َما َغشَّىمف قكلو تعالى: اقتباس    (2
  .ساقطةفي  د :    (3
ترجمتو ىػ  . 431، صاحب ديكاف اإلنشان لمظاىر  ـ لممستنصر بمصر، تكفي سنة  فىك بحمد بف عمي بف خيرا   (4

 ،األعالمالزركمي،  .358/ 1، وفيات األعيانابف خمكاف،  .1/242 ،إرشاد األريبلحمكم، ياقكت ا في:
1/165 . 
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[25] 
،  2 ةِ يَّ نِ كْ الرُّ  سةِ رَ دْ المَ  يسِ رِ دْ تَ ، بِ  1 افعيبكي الشَّ قاء السُّ البَ  يبأَ ين الدِّ  ياءُ اضي بَ لمقَ  َكَتْبُتوُ  يعٍ قِ وْ تَ  ةُ خَ سْ نُ 

 بعينَ ر وأَ  عٍ بَ رْ أَ  ةَ نَ سَ ، ةِ دَ عْ ي القِ ذِ  رَ شْ عَ  في تاسعِ ، ومِّ ابن عَ  حِ تْ ي الفَ بِ ين أَ الدِّ  يِّ قِ عن القاضي تَ  اضً وَ عِ 
 : دُ عْ ا بَ مَّ أَ ، حمقِة صاِحِب ِحْمَص الَجاِمع تدريسِ لِ  لَ عِ وجُ  لَ طِ بْ أُ  مَّ ثُ ، ئةابعموسَ 
 ،ونً اسً حى مى  فٍ مً  مى العيكفى خٍ بى  فٍ مى  دً قٍ ى فى مى عى  دً مى بالجى  القمبى  ؿى م  ، كجى ؼمى سى  فم  عى  ؼٍ مى الخى  فى سى حٍ ذم بى ال   ً  حمدنا
 ؼى الى ى خى ت  حى ، ةفى رً عٍ كالمى  ؿي دٍ كاف فيو العى  فٍ ى مى مى الحماـ عى  ؼً رٍ صى بً  ـى كى ؼ، كحى سى ى كاألى سى األى بً  كسى في النُّ  ؤلى كمى 
  .ؼرى صى كانٍ  ةى دى اعً القى 

 ؼً رٍ لى الط  كا ً  هي ارى رى ق بً مٍ لى القى م  ً دً يٍ ا يى مى  وً يً دٍ ىى  اعً بى ات  كبً  ،ةنى سى ةه حى كى سٍ بي  ا بوً نى ذم لى د ال  دنا محم  عمى سي   وي بلتي كصى 
ذيف ال   وً بً حٍ و، كعمى آلو كصى نى حى تى كامٍ كقىريًنًو  وً بً يرً بفقد قى  اي  بلهي تى ابٍ  فً مى لً  رى جٍ األى  ري ف  كى ا يي مى  وً تً ن  سي  مكؾً سي كبً  ،ونى كسٍ 
اىـ ببل ا كف  ذى  ً  كابى ال    ـي يي لى  ؿى زى جٍ كبى  ،بابحٍ األى  فى مً  كهي ارقي مف فى  ةً شى حٍ رىـ عمى كى كاب، كصب  الص   اي  ـي ىي رى ص  بى 
وبلمي كسى  ،ابسى الحً  يكـى  بو ساحً 

 3 . 
 ةى ، ككط  اقبلمن بى  يفيٌ نً الحى  يفً الد   ظً فٍ ي حً فً  وً ابً بى رٍ ل أًلى رى جٍ ، كبى ابلمن عٍ بى  انً مى مى العي  فى مً  ـ  ا ءى مى  كتً يي البي  رى يٍ خى  ف  إً فى  
ـى  يـمُّ ح  مى  ىامسى  فٍ  جـ الن   ظى فً ، كحى ارامن كٍ ارىـ  ً دى قٍ بى  ك  مي عي الية لً العى  اؼى تى كٍ األى   اكىن جي كي  ـٍ يي نٍ ي مً اىً ءى يي  فٍ بى  كشا
ا مى ي فى الً عى المى  راضى غٍ كا بى ابي صى كبى  ،اامن يى سً  نانةك ـٍ يي تجى رى خٍ ا بى م  احدةو لى كى  دو يى  فٍ عى  ؿً ئً اءى ي الفى فً  وي مى ىٍ مى بى ، كرى اامن كشى 
ـي رى يي  مكا م  كجى  ،مامامران تى قى  اي  عى مى طٍ بى  ك ال   ً  ـه جٍ نى  ـٍ يي نٍ مً  ؿى فً ا بى مى فى  ؿً ئً اءى الفى  اؽى كا آفى اني كزى  ،رامىكال يي  يـٍ لً ادً جى مي  بلدي جً  ا

  .اماك  حي ك  سيفى ر  دى كمي  يديفى فً كمي  فى يتً فٍ ييا مي فً  نىك عكافى  ريفةاصب الش  نى المى 
، ومي ىٍ بى  ؿً ءٍ فى في ال اربً قى تى و، المي م  ظً  يطً سً البى  و،مً ءٍ ؿ فى امً الكى  وً تً يٍ ى بى عنٍ مى  كى ىي  يٌ ائً يى الي البى العى  سي مً جٍ المى  ككافى  

ي فً  ر  الدُّ  ؼً صٍ رى ي فً األقبلـ  ... ةً يى افً القى  ةى لى زً نٍ مى  وً تً يٍ بى  فٍ مً  ؿي زً نٍ يى  دٍ ، قى هدي عٍ سى  دً يٍ دً ده، المى شٍ ري  الكافر ... كيؿً الط  
اًفيىة تٍ سى مٍ ى بى [ حت  102ؽ] ،وفً صٍ كى   ،ريضالمى  مافً ي ىذا الز  فً  ةن م  ىً بى  تٍ حى ءٍ ةى فى  ؿً ءٍ الفى  بكعى ري  رى م  كعى  ،خى
ا مى فى  وً كنً ني في في  عى رى كبى  ،ةيى افً الكى  ةً يى افً الش   وً امً كى حٍ كبى  هً رً صٍ في عى  بً ىى ذٍ المى  ةى بلصى ى خي حى ءٍ كبى  ،ةيافً عى  وي مى بٍ ت قى انى ككى 
  .ةيى افً ة ال نى طي  رٍ ا شى نى ا ىي كمى  ،فيو ـه كم  مي  دى جى كى 

                                                           
، تكفي سنة لسبكي الشافعي، فقيو شافعي مصرم، بيان الديف ببك البقان اىك محمد بف عبد البر بف يحيى   (1

الزركمي،  .3/490 ،امنةالدرر الكابف حجر،  .3/210 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ترجمتو في:ىػ . 777 
 . 7/55، األعالم

: ينظر، كمينًشئيا األمير ركف الديف منككرس الفمكي في سنة كني ؼ كعشريف كستمائة. دمشؽ: بالمدرسة الركنية   (2
 .1/398 ،الدارس في تاريخ المدارسالنعيمي، 

 ساقطة في  د .    (3
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 اارن مى ءٍ كمً  ا البيتً ذى ى ىى مى عى  افن قٍ كى  ةً يى نً كٍ الرُّ  ةً رسى دٍ المى  ىذهً  كفى كي يى لً  ...ي ب فً ت  يرى  فٍ بى ي الً العى  رً مٍ باألى  ـى سً ري  فمذلؾى 
 .تيٍ مى الكي  هً دً عٍ بى  فٍ مً  انى جى  دً رٍ الكي  دً كاالجى  فى بل مً ا خى ذى إً فى  ،اديى جً مٍ لً 
كال  ،ومي  ٍ عمييا مً  وي ب  نى كال يي   يرةه ا كى ايى صى كالكى  ،وبللً خً  بلؿً خً  فٍ مً  يري ظٍ يى ك  ،والً مى كى بً  ؽي يٍ مً يى  ةن ر باشى مي  وً يٍ لى  ً  ضى ك  ا في مى 
ى ال الى عى تى  اً  دً مٍ حى بً  كى كىي  ،ياقً البى  زي نٍ كالكى  ،يالكاقً  ؿي قً عٍ المى  يى عالى ىً تى  ل اً كى قٍ تى  كلكف   ،ومي ءٍ  فى ال  يا  ً يٍ لى  ً  دي شً رٍ يي 
ـي  ،يامً مى ي حً  فً ال   ً  ؾي ري تٍ كال يى  ،ايى مً مى في خى  ً ال   ً  ؿي فً رٍ يى  ـي الكى  طُّ كالخى  ،وريقى ل طى دى يي مٍ لً  مي ء  كى كيي ، ويقى فً كٍ تى  كاي ييدي ، ري
 تعالى .  اي  شانى  فٍ  ً  ،اهءى تى قٍ مي بً  ةن ج  حي  بلهي عٍ بى  ،اي  بلهي عٍ بى 

[26] 
  1 ةيَّ انِ البرَّ  ةِ يَّ امِ الشَّ  ةِ سَ رَ دْ المَ  ريسِ دْ تَ بِ  ،عيافِ الشَّ  ينالدِّ  يِّ قِ تَ  ضاةِ ي القُ اضِ النا قَ وْ مَ لِ  وُ تبتُ كَ  يعٍ قِ وْ تَ  ةُ خَ سْ نُ 

  : 2 بعمائةوسَ  بعينَ رْ وأَ  سٍ مْ خَ سنة  ةِ دَ عْ ي القِ ذِ  نْ مِ  في العشرينِ  ،روسةحْ مشق المَ دِ بِ 
 ـً كٍ الحي  مفى  وي م  حى كبى  ،امي  مى  ادً يى تً االجٍ  طً رايً شى كف بً كي يى  فٍ ةى ب وي لى  رى د  كقى  ،امي  يف عى الد   ي  قً تى  ؿى عى ذم جى ال    3 [الحمدي ً ]

ـى قى كبى  ، 4  اي  صً قى  اانن كى مى   ءانً كالقى   ؾ ريقي ا.ماى الس  لى بل  ً ى عى حت   ريؼً الش   عً رٍ الش   ارى نى مى  بوً  ا
لى  ً  بلن يبسى  كالفقيانى  ،اامن ك  كحي  ؽ  لى الحى  ً  ىيداةن  مانى مى كالعي  ،ابلمن عٍ بى  ةى م  ئً األى  تً مى عى تي جى ال   وً مً عى ى نً مى عى   5 [كنىحمديه]

ؿ المشك   ري مٍ ا األى جى ا دى ذى ا  ً ىى كرً ني دل بً تى قٍ يي  ،اجكمن ني  بلنى ءى كالفي  ،امامن تى  رهي مى قى  اي  عى مى طٍ بى ذم ال   ـً ي  قى يف الىذا الد   معرفةً 
 .ابلمن ظى 
 طي الً ػى المي  ري د  كى كال يي  ،وٍ ج  ا حي يى ؿ لى طً بٍ المي  ضي حً دٍ يي يادةن ال ى شى  وي لى  ريؾى ال شى  هي دى  ا كحٍ ال   ً  ال  لوى  ف  بى   6 [كنىٍشيىدي ]
وي وٍ ج  حى ليا مى  ييكًعري البيٍيتافي كال  ،وٍ ج  يا لي لى   .وٍ ج  كى تى يي  كبى  يايٍ لى  ً  يىٍسرمؿه يٍ لً يا دى يٍ فً  دً عانً لممي  ، كال يىتىكىج 
ـى مى غى  وً ف  كى  فٍ مً  مى فى دل كسى اليي  وً م بً ءى ذم ات  ال   وي كلي سي ه كرى عبدي  ادن حم  مى  ف  بى   7 [كنشيدي ]  اسى بى لٍ  ً  حى رى كشى  ،دلالن   ا
نىمى  ،دلالعً  ةً حى افى كى ي مي فً  سً ةٍ البى   وً كعمى آلً  وً يٍ مى عى  صم ى اي  ،لدى الر   بوً  اي  ا رد  مى لى  ؽ  لى الحى يف  ً بو الد   كجى

                                                           
بمحمة العكنية، كبانييا كالدة الممؾ الصالم  سماعيؿ، كبكؿ مف  ، قاؿ ابف ك ير:دمشؽ: بالمدرسة الشامية البرانية   (1

 لى شمس الديف المقدسي، كتكفي انتيت بعده شمس الديف األعرج،  ـ  در س بيا تقي الديف بف الصبلح  ـ مف
 .1/208 ،الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ينظركبقيت عمى كلده. 

 . 48-45 ،قانون الّترسلالصفدم،  :التخريج   (2
 .  ت بياض في    (3
 .22:/19:. سكرة مريـ﴾َفَحَمَمتُو َفانَتَبَذت ِبِو َمكاًنا َقِصيِّا﴿مف قكلو تعالى:  اقتباس   (4
 .كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ ت ، مطمكس في    (5
  .كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ ت ، مطمكس في    (6
  القارئ. ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى مطمكس في    (7



62 

 

ـيي نٍ انو عى نى  ى  ؿُّ كي فى  ،دحامً الٍقًتنىاًن المى كا رى كسى  ،ميـ جى يي نٍ ؿو مً ءٍ فى  ؿُّ ككي  ،كامى ذيف خى ال    1 وً بً حٍ كصى 
فاس نٍ بى  بي ي  طى يي   2 

كا ءي كمى  ،مىالعي  ـٍ ىً دً جٍ مى لً  كتستقؿُّ  ،المءين  3 شرفيـبىا نكاري بى  تستقؿُّ  بى كاكً كا كالكى دى كغى  ،مير مى حى الس  
مييـكبى  ـ قي رٍ يى  صبلةن  يٌ اىـ عمءى قٍ كبى  ، مافعي  ـ حيانن ىري  ى كٍ كبى  ،رمى عي  اً  رً مٍ ىـ في بى دُّ ش  كبى  ،بك بكرة بى م  ؤلي لً  رحى
 بلـو كى  ركسى غي  تي عٍ نى بىيٍ ك  ،رٌ الدُّ  منيا قطيىمٍ  ماـو  ً  ركسى دي  تي عٍ مً ا سى مى  ،اىى دى رٍ كاف سى ءٍ الر   ـي كي حٍ يى ك  ،ىادى رٍ بى  فرافي الػي 
 .يفالد   ى يكـً لى  ً  ايرن  ك امن يٍ مً سٍ ـ تى كسم   ،مرعنيا ال    طي سقي يى 
 كبعدي: 
 رً خى فٍ كبى  ،اـالش   مدارسً  رً بى كٍ مف بى  ،يافى كاقً  اي  ابى  ى بى ، ة بدمشؽ المحركسةاني  ر  ة البى امي  الش   المدرسةى  ف  إً فى 

 ةير ظً كس نى ري حٍ اـ المى ف بالش  اآل يى كىً  ،بلـعٍ بى  دً ئً اكى بالفى  ككفي ي امى تخفؽي ليـ بىٍعمى ذيف ال   العممانً  سً مجالً 
ٍبعييالما كانت  ،ة ببػدادى ظامي  الن    ؿي زً نٍ تى  فٍ تو كمى م  ئً بى  اري بى  كً ال  ب  ً ىى اذٍ المى يا بً  سي ر  دى ال يي  ،كسني ةٍ مى  ـً مٍ العً  ةً ئم  ةى بً  كري
 شى حى كٍ كبى  ،سورٍ ارىا دى ز دى كطر   ،وسي مٍ يا شى قى في بي  افى مف زى  رى كآخى  ،وتً مى زٍ بى  عى كٍ طى  ادي قى نٍ كيى  هً رادً مي  ـً كٍ ى حي مى عى  مكـى العي 
 لو اي ك  نى  ، 4 قيبالن   بفي ا يفً الد   سي مٍ شى  ءاةً اءي القي قى  كـً كي رٍ المى  ـً مٍ العً  ابي حى كسى  ،البركة المرحكـ ،ونسي بي يا عى بٍ رى 
 .بيٍ صً نى  رى فى كٍ بى  رافً فٍ كالػي  ةً مى حٍ الر   فى مً  اي 
 ياضى الر   مى افى كنى  ،وٍ عى ك  نى تى المي  وي مكمي دت عي عد  ف تى كم مم  قى لت  ا يئً اءى كم القى لى كٍ المى  اليالعى  ريؼى الش   ابى نى الجى   5 [فًإف  ]
 ،وٍ عر  سى تى مي  كارؽي البى  رتً خ  ةى كتى  ،بلن ي  مى تى تاىا مي ةى فى  اخرً فى المى  اياتً لى غى  ً  ؽى بى كسى  ،تءك عوالمى  اسيافٍ نٍ بى  ؿى جى خٍ ه فةى ا ي نى  ى 

 وً يً كجٍ  رى شٍ بً  باحي الص   ؼى شى ككى  ،وٍ عى ف  رى تى المي  الككاكبي  وً بً تى ري  ؿ  حى مى  فٍ عى  تٍ تقم  ى اسٍ عالي حت  المى  مانً بل في سى كعى 
كال  ةى ن  السي  رى صى كنى  [103] ؽ ،جرى حٍ دى تى يى  ئبؽه زً  كٍ بى  ،جك  مى تى يى  ره حٍ بى  وي ن  ةى كى فى  بلتً كً شٍ المي  ـً يٍ ي فى فً  وي ني ىٍ ذً  عى رى بى ك  ج،رى يٍ كبى 
  .جرى خٍ مى  وً رتً ئً ادى  فٍ يا عى نٍ عى  ةو ر  ذى ا لً مى فى  مكـً العي  اتى تى شٍ بى  عى مى ج، كجى رى زٍ في الخى  ارً صى نٍ مف األى  كى كىٍ  ،ذلؾ لوى  ري كى نٍ يي 
ًزي و.ي فً  وي عى مى   1 مازً الر   كعي قي ككي  ، 6 ةي  طً عى  ابفي  ؾى اسمبى ا يى فى  يري سً فٍ ا الت  م  بى   ؿُّ حً كيى  ،انيالد   دي عٍ ا بي يى فى  رآفي ا القي م  كبى  رى
ا لم    4 يبً طً الخى  يُّ كعى  ، 3 راكً سى عى  ابفي  ةى مى يٍ زً ا ىى يى فى  يثي دً ا الحى م  كبى . يانً  ى بع المى الس   افً قى تٍ إً بً   2 اكمخالس   ؿُّ حً كيى 

                                                           
 . ساقطةفي  د :    (1
 في  د : منيـ.    (2
 في  د : لشرفيـ.    (3
ابف ك ير،  ترجمتو في:ىػ . 745، تكفي سنة  ءاةقاءي القالنقيب، بف براىيـ بف عبد الرحمف  ىك محمد بف    (4

 .  14/170 ،البداية كالنياية
 .كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ ت ،  بياض في   (5
ابف خاقاف،  ترجمتو في:ىػ . 541نحكينا كلػكينا بديبنا، تكفي سنة كاف ، بد الحؽ بف غالب بف عبد الرحيـىك ع   (6

 .176 ،إشارة التعيين في تراجم النحاة والمغويينعبد الباقي اليماني،  .528 ،قالئد العقيان ومحاسن األعيان
 .  104،كتاب الُبمغة في تاريخ أئمة المغةالفيركزابادم، 
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 وي قٍ ا الفً م  كبى . ؼي يٍ لحى يا افي يحً يى  ؼى يٍ يف كى ر الد  خٍ فى  ةً مى ظى كعى  ،ؼيٍ الس   د  حى  ؿً بل  ا كى يى فى  كؿي صي ا األي م  كبى . ٍر اكً ذى ف يي بى ا لم  
 وً مً مٍ عً  ابً صى تً انٍ  دى عٍ بى  رً سٍ لى الكى  ً   6 افعيٌ الر   كجر   ،بٍ مى الط   ةً ايى يى نً  فٍ مؾو مً يٍ كؿ مى ي بى فً   5 نيٌ يكى الجي  كعى قي ا كي يى فى 

 وي فى شى كى  كغطانه  ، 8 رم  يى بٍ األى  ارً يى تً كابٍ  ،عينو ذلكق  7 يرافبى دي  ارى بى دٍ  ً ا يى فى  ؽي طً نٍ ا المى م  بى ك  .بً ىى ذٍ ي المى فً  بٍ ى  ذى المي 
 كي حٍ ا الن  م  بى ك . يٌ فً خى  هي شادى رٍ  ً  ف  إً فى  ؛ 10 مٌ دً يٍ مً العى  يى مٍ كعى  ، 9 فيٌ سٍ الن   باؿً جً  ؼى سٍ ا نى يى فى  بلؼي ا الخً م  بى ك  .مينويى 
ا م  بى ك  .وً بلمً ي سى فً  ةً بلمى بالس   ٍز في يى  ـٍ كلى  وي عي مٍ جى  ري س  كى تى يى   1 ي  اجً كالزج   ،اموً ظى عٍ إلً  امبن طى  وي لى  ؿي ج  رى تى يى   11 ارسيُّ الفى فى 

                                                                                                                                                                                
، عرؼ بابف الخطيب، فاؽ بىؿ زمانو في عمـ الكبلـ كالمعقكالت كعمـ األكائؿ، الطبرستانيمحمد بف عمر  ىك   (1

. 4/248، الوافي بالوفياتالصفدم،  .4/248، وفيات األعيانابف خمكاف،  ترجمتو في:ىػ  . 606تكفي سنة  
 .  5/21، تشذراالابف العماد، 

عبد الباقي  ترجمتو في:ىػ . 643، تكفي سنة  المفتي الحافظ العمـلسخاكم، ىك عمي بف محمد بف عبد الصمد ا   (2
ابف ك ير،  .5/126 ،طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .231، إشارة التعيين في تراجم النحاة والمغوييناليماني، 

 .    5/154، األعالمي، الزركم .129، كتاب البمغة في تاريخ أئمة المغةالفيركزابادم،  .13/170، البداية والنياية
سير أعالم الذىبي،  ترجمتو في:ىػ . 616تكفي سنة  المفتي الحافظ، ، بيان الديف القاسـ ، عمي بف الحافظىك    (3

 .    13/85، البداية والنيايةابف ك ير،  .12/137 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  .22/145 النبالء،
ترجمتو ىػ  . 463حافظ الناقد، محدث الكقت، كخاتمة الحفاظ، تكفي سنة  المفتي، ال ،بف عمي بف  ابتىك بحمد    (4

، البداية والنيايةابف ك ير،  .7/190، الوافي بالوفياتالصفدم، ، 1/92، وفيات األعيانابف خمكاف،  في:
 .3/311 ،الشذراتابف العماد،  .12/101

السبكي،  ترجمتو في:كستيف كبربعمائة لميجرة.  ، تكفي في نيؼمحمد الجكيني، ببك الحسف الفقيوىك عمي بف    (5
 .   5/292، طبقات الشافعية الكبرى

فوات الصفدم،  ترجمتو في:. ىػ 623ر الشافعية، تكفي سنة  ، فقيو مف كباد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـىك عب   (6
 . 179 /4، األعالمالزركمي،  .5/119، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .2/3، الوفيات

ترجمتو ىػ . 675، تكفي سنة  بيراف القزكيني، عرؼ بالكاتبيىك عمي بف عمر بف عمي، نجـ الديف المنطقي دي    (7
 . 7/159، معجم المؤلفينعمر رءا كحالة،  .2/66، فوات الوفياتالصفدم،  في:

 ترجمتو في:ىػ . 663ي سنة  ، المنطقي الفمكي، تكفالمفءؿ األبيرم، ب ير الديف حكيـىك المفءؿ بف عمر بف    (8
 . 3/904، معجم المؤلفينعمر رءا كحالة، 

 ترجمتو في:ىػ . 537، تكفي سنة  نفية، عبلمة مفسر كبديب كم رخ، مف فقيان الحعمر بف محمد بف بحمدىك    (9
 . 5/222، األعالم الزركمي، .6/53، إرشاد األريبياقكت الحمكم، 

 ترجمتو في:ىػ . 615، تكفي سنة  العبلمة صاحب الجيست كالطريقة ،حامد مد بف محمد ببكىك محمد بف مح   (10
 . 22/76، سير أعالم النبالءالذىبي، 

عبد  ترجمتو في:ىػ . 377، برع في النحك كانتيت  ليو رياستو، تكفي سنة لػفارىك الحسف بف بحمد بف عبد ا   (11
الزركمي،  .11/306 ،البداية والنيايةابف ك ير،  .83، ينإشارة التعيين في تراجم النحاة والمغويالباقي اليماني، 

 .  2/193 ،األعالم
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 بي احً صى فى  بي دى ا األى م  بى ك  .ةمى يٍ يً البى  اليوً يى ت لى مى مى ظٍ بى   3 رمُّ ىى زٍ كاألى  ،ةيمى قً  وً احً حى صً ا لً مى   2 رمُّ ىى كٍ الجى فى  ػةي المُّ 
ةً رى يٍ خً الذ  

ةً مى يٍ تً اليى  عي كاءً كى  ،ىطى عٍ تى اسٍ   4 
  7 يُّ فً مى كالس    6 اتى مى فى  ظي فٍ ا الحً مى كبى  .ىط  مى تى و يى مً ىٍ ى بىلى  ً  بى ىى ا كذى يى كى رى تى   5 

  .اىى دي رٍ سى  يطكؿي  كفو فن قافً تٍ  ً لى ذا  ً ىى  ،ف قشرهمً  جى رى كخى  ،وي بى مٍ قى  في زٍ الحي  رى سى كى   8 مُّ زً كٍ كالجى  ،هي رى ػٍ و  ى م  خ
 ره حٍ بى  :تي مٍ ا قي يى يٍ فً  ـى م  كى تى ى تى مى  دى ئكاكفى  ،ٍر خى بي  ارؼً عى عمى مى  عه بلى ىا كاط  دي رٍ فى  في المجمكعً  وي ن  بى   9 صحابي ألى ا دى يً كشى 
ار ىك سى   10  كانشٍ عى اس الن   طى بى خى  ذا ا ً ك  ،جةالمُّ  ضي ئً اخى  كى ىي  ـو كافى مٍ عً  اؽً رى قٍ ي رى فً  اسي ى الن  شى ا مى ذى ا ً ك  ،ٍر خى زى 

  .الؾيؿ الحى الم   ادةً يى ني  عف شى غى  مً بٍ الصُّ  ياني كءً  ،ذلؾبً  دي يى شٍ و تى صانيفي كسو كتى ري دي  ،ةج  حى المى  اضً يى في بى 
ذم ال يا ال  ق  حى بً  وي امي يى كقى  ،فيو الكاقؼً  رايطى شى  كجكدً ذا لً ليو كى  ً  ضي ك  فى يي بىف الي العى  رً مٍ األى بً  ـى سً ري   11 [مذلؾى فى ] 
م ذيب ال  بي الط  ة بى ي  امً ال شى  اين بى تى شٍ مي ىا ري مٍ بى  فكي لـ يى  ،بوً  ةه يى امً سى  ةه امي  شى  اآلفٍ  يى ىً ك  ،يوف  كى كال يي  هي رى يٍ كـ بو غى قي يى 
 وى جٍ كى ال ؿي جً خٍ كجوو يي جت بً ر  بى كتى  ،بػداد ةً امي  ظى عمى نً  ت بو اآلفى حى ج  رى قد تى  ،يابً  تى كٍ مى الما خى طى  :ييافً  اؿى قى 

 ،افن رى ناسبيا شى يما فى  بىستار سي ر  دى كىذا المي  ،بيتة فى اقً الكى  ف  ألى  ؛ميياعى  تى زٍ حً فى  ذُّ البل   عنوي  ؼُّ شى ذم يى ال   فٍ سى الحى 
 .تٍ م  قى تى ا اسٍ ذا مى  ً  ةه شامي   يى كىً  ةه راقي  عً  ؾى مٍ كتً  ،اسيى ا قً يى عي مى جٍ بل يى فى  ،تٍ م  يى تى كىذه اسٍ  تٍ عى مى قٍ بى  ؾى مٍ تً  بي ئً احى كسى 

                                                                                                                                                                                
ترجمتو ىػ . 340النحكم، نسب  لى شيخو ببي  سحاؽ الزجاج، تكفي سنة   حمف بف  سحاؽ الزجاجي،ىك عبد الر    (1

عمر رءا  .4/69، ماألعالالزركمي،  .180 ،إشارة التعيين في تراجم النحاة والمغويينعبد الباقي اليماني،  في:
 . 5/124، معجم المؤلفينكحالة، 

عبد الباقي  ترجمتو في:ىػ . 398كاف  مامنا في النحك كالمػة، تكفي سنة   ىك  سماعيؿ بف حٌماد الجكىرم،   (2
تاريخ األدب  برككمماف، .3/142 ،شذراتالابف العماد،  .55، إشارة التعيين في تراجم النحاة والمغوييناليماني، 

 .    2/259، عربيال
ترجمتو ىػ . 370، العبلمة المػكم الشافعي، كاف ربسنا في المػة كالفقو، تكفي سنة  ىك محمد بف بحمد بف األزىر   (3

 ،الشذراتابف العماد،  .4/334، وفيات األعيانالصفدم، ، 17/164، معجم األدباءياقكت الحمكم،  في:
3/72 . 

 ىػ ، ككتابو الذخيرة في محاسف بىؿ الجزيرة. 542ساـ التػمبي ت: ببك الحسف عمى بف ب المقصود   (4
 ىػ ، ككتابو يتيمة الدىر في محاسف بىؿ العصر.   429 ت : ببك منصكر عبد الممؾ ال عالبي النيسابكرمالمقصود   (5
 في  د : ما مٌد.   (6
طبقات  السبكي، ترجمتو في:ىػ . 576 ، تكفي سنة ىك بحمد بف محمد بف بحمد، الحافظ الكبير، فقيينا كلػكينا   (7

 .   4/255، شذراتال . ابف العماد،12/307، البداية والنيايةابف ك ير،  .6/32، الشافعية الكبرى
الكامل في ابف األ ير،  ترجمتو في:ىػ . 554، الحافظ المفسر، تكفي سنة الجكزم ف بف عميىك عبد الرحم   (8

 .  13/28، والنياية البدايةابف ك ير،  .12/71 ،التاريخ
 متحاف.في  د : اال   (9

 . 1/261،مجمع األمثالالميداني، : التخريج:  يخبط خبط عشكان . ىذا تءميف لمم ؿ   (10
  . كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ  ت ،بياض في    (11
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 فً يٍ قى خافً  الى بلى ذم مى ال   وً مً مٍ عً يا بً انى ، كزى عنايتويا بً اطى كحى  كاليتوً فيا بً شر   دٍ قى فى  ،ىارً مٍ مف بى  وً يٍ لى  ً  ضى ك  ا في مى  ٍر اشً بيي مٍ فى  
ا كمى  ادً دى ىا عمى الس  دى عٍ بى  تٍ شى كمى  ،ا شرطتمى  ؿ  ي كي عالى فً تى  ا اي يى ابى  ى بى  ،فةاقً الكى  ركطً شي  دى نٍ عً  اكاقفن  و،تً ايى رى  رى شٍ نى 
 ؽي دي صٍ تى  كفيوً  ،الييامى بى  دى ئً اس فكاالن   خذي ةٍ و يى نٍ مييا، كعى ييمٍ  وي كامى حٍ  ً  اي  ز  عى بى  كى كىي  ،ك يرةايا كالكصى  ،تٍ طى قى سى 
 يفى ريـ بيع الكى قً كٍ ذا الت  ىى  طكرً سي  فٍ يا مً ماتي سى نى  حي رى سٍ ، كال تى ـمى قى  ةي ابى بى سي ليو  ً  ايى بً  شيري ا تي مى ، فى يياانً مى بى نكف ك الظُّ 
ـى نى األى  عي تً مٍ يي  كاي  ،اؿو كال سمـءى  ، وبلمً قٍ بى  بلؿظً  ةمتفيئ دئكاالفى  ؿي عى جٍ كيى  ،وكامً حٍ إً ب الحؽ   ري صي نٍ كيى  ،وامً ي  ةى بً  ا
ـي  طُّ كالخى   . تعالى اي  شانى  فٍ  ً  ،اهي تءى ما اقٍ بً  ؿً مى العى  بكتً في  ي  ةن ج  حي  بلهي عٍ بى  ،اي  بلهي عٍ بى ، الكري

[27] 
 : 2 (ةِ يَّ كِ ابِ تَ األَ  ةِ سَ رَ دْ المَ ) ريسِ دْ تَ بِ   1 قاءي البَ بِ ين أَ اء الدِّ يَ ى بَ مولَ مْ لِ  وُ تُ بْ تَ كَ  يعٍ وقِ تَ  ةُ خَ سْ نُ 

 اةن دى كىي  ،رضاألى  ؿى ازً نى يا مى ئً كاءٍ ةى بً  في ي  زى يي  امن جي نٍ كبى  ،ضعٍ بى  فٍ يا مً ءي عٍ بى  ةن ري  ذي  العممانى  ؿى عى ذم جى ال   ً  دي مٍ الحى 
ييا في ارً بى كال يي  ،اـٍ مى ييا غى ارً جى تي ال يي ال   وً مً عى مى نً عى  هي دي مى حٍ نى  ،ضرٍ كالفى  ةً ن  السُّ  ـً عالً لى مى  ً  ةى م  األي  دكفى شً رٍ يي 

 . 3 بلـٍ ي ظى فً  ارؽه بى  عً رُّ سى انييا في الت  دى كال يي  ،اـٍ مى ي تى فيان قمره الء  
 فٍ مً  رىافي البي  فى مً كبى  ،يابلصً خٍ  ً عمى  ميري الء   ؿى بً يادةن جي شى  وي لى  ؾى يٍ رً ه ال شى دى  ا كحٍ ال  لو  ً  ً ال  ف  بى  دي يى شٍ كنى 
 ا.يى الصً دً يا كال تً اللى ي دى فً  دً احً لمجى  فى عٍ ال طى  ف  ةى بً  اليقيفي  رى فً كظى  ... ،اءياقى نتً الى  ً  افً تى يٍ ض البي تعرُّ 
[دي يى شٍ كنى ]

 وي مى ء  ا فى مى بً  وي مى ء  [ كفى 104]ؽ ،ـمٍ العً  فمً  ادن حى بى  تً  ٍ يي  ـٍ ا لى مى  ذم آتاهي ال   وكرسكلي  هي دي بٍ عى  ادن حم  مي  ف  بى   4 
 .ـمٍ الس   فى مً  ةً مى فٍ الػى  ةً نى ي سً فً  كُّ دي كالعى  بً رٍ الحى  ؿى بٍ قى  بً عٍ بالرُّ  هي دى ي  كبى  ،ـً مٍ الحً  مفى  وي مى م  كحى  ،ؿءٍ الفى  فى مً 
 ،اىى ارً نى  فٍ ا مً يى اتً جى ا كنى يى تن  لى جى  ً  ةً م  األي  اةي دى كىي  ،اىى اري حى كبً  العمكـً  باؿي جً  وً بً حٍ كصى  وً ى آلً مى كعى  وً يٍ مى عى  اي   5 [ىم  صى ]
 ،المعى  ؽي ل  ا يتةى قيى رٍ بى  كسنا ،اىى ارً ي  ي تى ـ فً يي كسي في ني  تٍ قى رى غى  ـٍ يً كفً يي سي  داكؿي جى  تٍ قى ف  دى ا تى ذيف لم  دل ال  العً  بي رٍ كحى  ،اىى ارً نى 

ـى مى ى الػى قى كسى  و،عً جٍ سى  سى رٍ قى الحماـ دى لٍ ا بى مى  ،اعى مٍ ؽ ىى رى قٍ رى تى ا يى يى قي ككدى  لى ا  ً  يرن ا كى يمن مً سٍ تى  ـٍ م  كسى  ،وعً نٍ يى  سى رٍ غى  ا
 .يفالد   ـً كٍ يى 
 
 : دي عٍ كبى  

                                                           
 .  ت ، كالم بت كءعتو لمتسييؿ عمى القارئمطمكس في    (1
الدارس في : النعيمي، ينظر دمشؽ غربييا المرشدية كدار الحديث األشرفية المقدسية. بصالحية المدرسة األتابكية:   (2

 .96/ 1 ،في تاريخ المدارس
 في  د : الظبلـ.   (3
  . كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ  ت ،بياض في    (4
 .كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ ت ، بياض في    (5
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ل كى قٍ عمى الت   عى ءى ى ككى يى ليو السُّ  ً  قدرىا ... ،يافى اقً كى  ب اي اى  ى بى  ،ركسةحٍ شؽ المى مى دً بً  ةى ي  كً ابً تى األى  المدرسةى  ف  إً فى 
 ىبً ذٍ المى  ةي م  ئً بى  ؿٍ زى يى  ـٍ لى  ،ياسي نٍ يا كجً عي كٍ نى  اسفً حى كالمى  دً امً حى ي المى فً  ؽى ل  ةى ى كتى ن  ةى كتى  كبيسُّيا،ا ىى آ ي نى بً  انً نى البً  في سٍ كحي 
ا يى قكقً حي  ػكف في آدانً الً بى كيي  ،هٍ يدى شً يا المى مً ئً اعى دى  عً فٍ ابركف عمى رى  ى كيي  ،المفيدهٍ كسيا ري فسيـ دي نٍ ةى ركف بً اشً بى يي 
 حاتي فى جت نى ر  ةى كتى  ٍو،ي  كً يا الز  بي اقً نى مى  تٍ رى يى تى قد اشٍ  ،هٍ دى يٍ صً القى  بيتي  يـالً مى اف كى يٍ يا في دً ن  بى  فى كٍ رى كيى  ،هٍ يدكً األى 
 .وٍ كي  ابً تى ؤلى لً  ؾى ى بً تى بى  فٍ مى  افى حى بٍ سي  :وي لى  ؿى يٍ قً  ده حى ىا بى ري مٍ ى بى ل  كى ذا تى كا ً  ،وٍ ي  كً يا الز  افً صى كٍ بى 
ـى دى بى  ،ي  عً افً الش   ي  كً بٍ السُّ  م  ارً صى نٍ د األى حم  ان مي قى ك البى بي بى  ائي  يى البى  ي  ءائً الي القى العى  ابي نى الجى  افى ككى    ،وتى مى عٍ نً  اي  ا
ـى مى تى  كرى دي كا البي بي مى مكا كسى مً ا عى نكا مى قى تٍ بى  ذيفى ال   العممانً  فى مً   كال دو مٍ حى  ةى فى صً  وي الي مى كى  كتي في ال يى  ،مكامى يا كما ظى نً اسً حى مى  ا
ريؽه طى  لوي ما ن  ةى كى  كٍ بى  ،رصى تى كاقٍ  عميوً  ؼى قى كى  دى جٍ المى  ف  ةى كى  ،دمٍ العى كال بى  ةً طى الخى بً  اليوً قى مى ي اعً سى عمى مى  ـي ىٍ الكى  عي قى يى 
 ال   ً  ثو حٍ في بى  ؿى ادى ا جى مى  ،ـمى القى  افي سى كلً  كاةً الد   ـي ا فى يً اىده بً شى  ،ـمٍ العً  ةي قى افً خى  ،ومكمً عي  دً فكائً  ،رصى تى خٍ مي  انً يى مٍ لى العى  ً 

 وي مي ءٍ فى و فى مانى زى  زى كطر   ،وتً يرى سً  فً سٍ حي بً  هي صرى ؿ عى م  كجى  ،وىانى رٍ د بي ي  ليو كبى  ً  بى ىى ما ذى  رى صى كنى  ،وانى سى رٍ في  ؿى د  كجى 
سىفي   .انقى بي البى ةى ى بً نى تى اكٍ  ذلؾى كلً  ؛ده الً خى  هي ا ي نى ك ى  ،يانالبى بً  بى ق  ذا لي يى كلً  ؛ةمى مٍ الجي حى

 فٍ بى  ،الىعتى  اي  بلهي عٍ بى  ،م  ادً مى العً  ي  حً الً الص   مكي  المى  ي  طانً مٍ السُّ  كم  لى كٍ الي المى العى  رً مٍ األى بً  ـى سً ري   1 [مذلؾى فى ] 
 م  كً لى كٍ الي المى ريؼ العى الش   ابً نى كؿ الجى زي ني  ـً كٍ حي بً  ،حركسةالمى  ؽى شٍ مى دً بً  ةً ي  كً ابً تى األى  ةً سى رى دٍ المى  يسي رً دٍ ليو تى  ً  ضى ك  فى يي 
مى عى  لؾف ذى عى  ،حركساـ المى ان بالش  ءى اءي القى قى  افعي  الش   بكي  السُّ  عميٌ  فٍ سى لى الحى  ً  كم  قى الت   ي  ائً ءى القى 
 وً تً سيرى  فً سٍ مف حي  كدي جي كٍ كالمى  ،ومً ئً اءى فى  فٍ مً  كدي يي عٍ المى  كى ا ىي ؾ عمى مى لذ  2  ...  ،كاعدؿ القى مى كٍ د كبى ئً كامؿ العى جٍ بى 
ـي الن   ؽى رى سى تي ال    وً يٍ تً ةٍ ما يى بً  ؼي رى عٍ ل كبى رى دٍ بيا بى  كى كىي  ايا ك يرةه كالكصى  ،موئاصى ه كبى رً كٍ بً  يو فً مً ئً امى شى  ؼى طٍ ا لي يى نٍ مً  سي

ك بى  ـو مى قى  افي سى لً  وً بً  هى ك  فى ا تى مى  مي صى فٍ كبى  ،افسى بلؾ الكصايا الحً مى  عالىتى  ل اي كى قٍ كتى  ،ارن يٍ ا كجى رًّ سً  هي رٍ ذى كيى  ،منيا
ـي  كالخطُّ  ،هرى يٍ مً كال ءى  هي رى اىً ظى  يامنيخؿ كال  هي رى يٍ مً ا سى يى مي عى جٍ يى فى  ،سافنٍ  ً   بكتً في  ي  ةن ج  حي  ،تعالى اي  عبلهي بى ، الكري

 عالى . تى  اي  انى شى  فٍ  ً  ،وً مً رى ككى  وً ن  مى بً  ؽي كف  المي  كاي  ،ءاهي ما اقتى مؿ بً العى 
[28] 

 ،بي الحسنأَ  ينِ الدِّ  قيِّ تَ  ةِ ضاوالنا قاضي القُ مَ  حمد بنُ أَ ، بو حامدٍ أَ ، ينالدِّ  ولى بياءُ المَ   3 [َكَتَب ِإليَّ ]
 : 1   5 [النِّيل في اُممِغزً )]،  4 بكي الشافعيعمي السُّ 

                                                           
 .ارئكالم بت لمتسييؿ عمى الق ت ، بياض في    (1
   ت ، بمقدار كممتيف.بياض في    (2
 .كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ ت ، بياض في    (3
 ، الوافي بالوفياتالصفدم،  ترجمتو في:ىػ . 773، تكفي سنة  قاءي القءاة ي بف عبد الكافي،ىك بحمد بف عم  (4

 .1/210 ،الدر الكامنةابف حجر،  .7/246
  .ؿ عمى القارئكالم بت لمتسيي ت ، بياض في    (5
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  ] الطكيؿ [
               2  بىال لىيػػػػػػػػػػػػتى ًشػػػػػػػػػػػػعرم ىىػػػػػػػػػػػػؿ بىبيػػػػػػػػػػػػتف  لىٍيمىػػػػػػػػػػػػةن  . 1
 

 
 

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبه كخى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادو كحى
ػػػػػػٍكدىةه     . 2   كىىػػػػػػؿ ًلػػػػػػي بًػػػػػػةىرًض الش ػػػػػػاـً مػػػػػػا عشػػػػػػتي عى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن   ي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الًبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  فىيينًعشى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكزى . 3                 3 اٍت ًجم قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىرل قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىمي لم 
 

دُّ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿي    بىراؽى دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي
كىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػدم ذاؾى عن ػػػػػػػػػػػػػػػػي راحػػػػػػػػػػػػػػػػؿه        . 4   فىصػػػػػػػػػػػػػػػػبرم كى

 
قيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػمكًع مى  كىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى الءُّ

ػػػػػػػػػػكل    . 5   كقىٍمبػػػػػػػػػػي كطىٍرفػػػػػػػػػػي ذاؾى مػػػػػػػػػػف الًعػػػػػػػػػػً  الجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ماًن يىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿي  فُّ يىج 
ػػػػػػػػػػػػػػكاديهي      اكفىػػػػػػػػػػػػػػ. 6   دم كًجٍسػػػػػػػػػػػػػػمي ذاؾى بىٍمسػػػػػػػػػػػػػػى سى

 
 يىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًفراًؽ بىخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

ػػػػػػػػػط ت بػػػػػػػػػيى الن ػػػػػػػػػكل    . 7  نػػػػػػػػػذ شى  ًقصػػػػػػػػػاري الم يػػػػػػػػػالي مي
 

     4   ًطػػػػػػػػػػػػػكاؿه كلىٍيػػػػػػػػػػػػػػؿي العاًشػػػػػػػػػػػػػػقيفى طكيػػػػػػػػػػػػػػؿي  
ٍفًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو           . 8   كيىٍخًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي قىمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًب كخى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي  كمػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػي   بًػػػػػػػػػػػػػػػػرىد  الخػػػػػػػػػػػػػػػػاًفقيفى سى

ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو لمعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكًؿ كلىٍكًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو            . 9   كاً 
 

 ًلًمٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه ال ييفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
با105. ]10  ـٍ ريمتي بىٍف بىمءي ً لىٍيكيـ مىعى الص  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   [ككى ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لىكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كغى  ًلتىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيفى عى
قني دىىػػػػػػػػػػػػػػػػرم كمػػػػػػػػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػػػػػػيى ًعم ػػػػػػػػػػػػػػػػػةه                . 11   فعػػػػػػػػػػػػػػػػك 

 
ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ـي عى ـٍ كالن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىٍت ً لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 12  ـٍ ال عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنكي م فػػػػػػػػػػػػػػػػػتي عى ـٍ             كالن ذكخي  ًلػىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًركي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـي بػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى األىنػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً عى  يؿي دكىىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لكيػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػبًّ . 13   الحى منػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًلميقمىتػػػػػػػػػػػػػػػػػي            اًسػػػػػػػػػػػػػػػػكل بىف  صى

 
ػػػػػػػمكؿي    مػػػػػػػف الػػػػػػػر اًح مػػػػػػػا فػػػػػػػي الكػػػػػػػاًس ًمٍنػػػػػػػوي شى

 د رىؽ  كاٍعتػػػػػػػػػػدل  يىطػػػػػػػػػػكؼي بػػػػػػػػػػًو الس ػػػػػػػػػػاقي كقػػػػػػػػػػ. 14 
      

 يىػػػػػػػػػػػػركؽي جميػػػػػػػػػػػػعى الش ػػػػػػػػػػػػٍرًب ًحػػػػػػػػػػػػيفى يىجػػػػػػػػػػػػكؿي  
ػػػػػػػػػػػػػبل  . 15   كيىمعػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػاـً الممػػػػػػػػػػػػػكًؾ ً ذا عى

         
قػػػػػػػػػػػػػػػكؿي   ٍيػػػػػػػػػػػػػػػثي بػػػػػػػػػػػػػػػافى عي  كتىػػػػػػػػػػػػػػػٍذىىبي ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػوي حى

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػاسي ًصػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼى رىحيًقػػػػػػػػػػػػػػػػًو          16   . ً ذىا عػػػػػػػػػػػػػػػػانؽى المى
 

 تىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو بىعطافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كتىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
ٍػػػػػػػػػػػػػربو         . يىسػػػػػػػػػػػػيري كيىسػػػػػػػػػػػػرم 17  ػػػػػػػػػػػػٍرؽو كمى  بػػػػػػػػػػػػيفى شى

 
 لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـو نيٍقمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كرىحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

ػػػػػػػػػػػػػؼ  ىىػػػػػػػػػػػػػي فه          18  ػػػػػػػػػػػػػٍربه مػػػػػػػػػػػػػف الكى  . كيىقطعيػػػػػػػػػػػػػوي ءى
 

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد عى ف  حى  كاً 
يالػػػػػػػػًة بىٍصػػػػػػػػًمو    19   . عمػػػػػػػػى البىحػػػػػػػػًر يىسػػػػػػػػمك مػػػػػػػػع جى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؼى يىػػػػػػػػػػػػػػػػ كؿي    عمػػػػػػػػػػػػػػػػى بىن ػػػػػػػػػػػػػػػػوي لمبحػػػػػػػػػػػػػػػػًر سى

 كيىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريبي تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن                ااننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. كيىبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي بىحي20 
 

ميػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    لىنػػػػػػػػػػػػػػػػا كًكػػػػػػػػػػػػػػػػبل الًفعمىػػػػػػػػػػػػػػػػيًف ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػوي جى
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ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػرى بىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي            21 ػػػػػػػػػػػػػػػػػريـه عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًجيرانًػػػػػػػػػػػػػػػػػًو غى  . كى
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػييـي ً ذا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابي بىخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    عى
ػػػػػػـ فيػػػػػػًو مػػػػػػف قصػػػػػػرو رفيػػػػػػعو عمػػػػػػى الػػػػػػكىرل     .22   ككى

 
يػػػػػػػػػػػػػػًؿ القمػػػػػػػػػػػػػػًب عنػػػػػػػػػػػػػػوي ذيىػػػػػػػػػػػػػػكؿي    كلػػػػػػػػػػػػػػيس ًلمى

ػػػػػػػػػػػػػطكةو         . ييخػػػػػػػػػػػػػاؼي 23  ػػػػػػػػػػػػػكدو كسى  كييرجػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػكـى جي
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػيسى لىػػػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػػالىتيًف مى يػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
ػػػػػػػػػػػػػػره         24  ػػػػػػػػػػػػػػوي بالم يػػػػػػػػػػػػػػًث فىٍيػػػػػػػػػػػػػػكى ميقىص   . فىمػػػػػػػػػػػػػػٍف قىاسى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػوي بال  ػػػػػػػػػػػػػػػف قاسى يػػػػػػػػػػػػػػػكؿي ن  كمى  يػػػػػػػػػػػػػػػًؿ فىٍيػػػػػػػػػػػػػػػكى جى

 بىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىعو ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكعكًد يىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كال          . 25 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػدكؿي    لىػػػػػػػػػػػػػػػوي عػػػػػػػػػػػػػػػف ًكفػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ الكػػػػػػػػػػػػػػػافريفى عي
ػػػػػػػػػػـٍ  .26  ػػػػػػػػػػٍكرىةو       ككى  فيػػػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػابو كنقػػػػػػػػػػصو كعى

 
 كفيػػػػػػػػػػػػػػػًو عمػػػػػػػػػػػػػػػى كيػػػػػػػػػػػػػػػؿ  األىنػػػػػػػػػػػػػػػاـً فيءػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

ن ػػػػػػػػػػػػػػػػوي          27   . كفػػػػػػػػػػػػػػػػي قىٍمبًػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًلػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي القىءػػػػػػػػػػػػػػػػيًب كاً 
 

صػػػػػػػػػػػى كيىصػػػػػػػػػػػكؿي    يىزيػػػػػػػػػػػدي عمػػػػػػػػػػػى ييػػػػػػػػػػػبًس الحى
ػػػػػػػػػػػػػػػوي         28  ػػػػػػػػػػػػػػػٍي ييبػػػػػػػػػػػػػػػاحى ًنكاحي  . كلىػػػػػػػػػػػػػػػيسى بًػػػػػػػػػػػػػػػةيٍن ى كى

 
 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األىرًض بىٍزكاجه لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

ـه حػػػػػػػػكل اٍسػػػػػػػػمن . لىػػػػػػػػ29  رفنػػػػػػػػوي اسػػػػػػػػ ـ  حى ػػػػػػػػك نن ا  ػػػػػػػػ      اا ميسى
 

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػػػػػػػي األىنػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً قىميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي       بلن كًفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ٍفتىوي ىابىػػػػػػػػػػػًت الًعػػػػػػػػػػػدل     30  ػػػػػػػػػػػح   . ً ذا بىٍنػػػػػػػػػػػتى قىػػػػػػػػػػػٍد صى

 
 ًحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى كقالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لىنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

ػػػػػػػػػٍرؼه فىمىػػػػػػػػػٍف ييػػػػػػػػػرل   31  ٍكًسػػػػػػػػػًو ً ٍف زاؿى حى  . كًمػػػػػػػػػٍف عى
 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىقًببلًت ني    صػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي لىديػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المي
ػػػػػػػػػػٍت ًمٍنػػػػػػػػػػوي الفيػػػػػػػػػػركعي كبىٍينىعىػػػػػػػػػػٍت      32  كى  . فيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف زى

 
ػػػػػػػػػػػػػكؿي    كطابىػػػػػػػػػػػػػٍت لىػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػي الس ػػػػػػػػػػػػػاًلفيفى بيصي

ػػػػػػػػػػػػػػد  عىظػػػػػػػػػػػػػػيـه كنائػػػػػػػػػػػػػػؿه          33  ػػػػػػػػػػػػػػٍف لىػػػػػػػػػػػػػػوي جى  . كيػػػػػػػػػػػػػػا مى
 

ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًم ه كبى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـه كمى  عى
 . بىبًػػػػػػػػػػػػػػٍف لػػػػػػػػػػػػػػيى مػػػػػػػػػػػػػػا بىٍلػىػػػػػػػػػػػػػػٍزتي فيػػػػػػػػػػػػػػًو فًإن ػػػػػػػػػػػػػػوي           34 

 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػته كبىصػػػػػػػػػػػػػػػػيؿي لػػػػػػػػػػػػػػػػوي منػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بىصػػػػػػػػػػػػػػػػؿه  ا 

ػػػػػػػػػػػػػػػر ةو       35  ٍيػػػػػػػػػػػػػػػرى مى  . تىءػػػػػػػػػػػػػػػم فى نىٍظًمػػػػػػػػػػػػػػػي ًذٍكػػػػػػػػػػػػػػػرىهي غى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػريحن    لػػػػػػػػػػػػػػػوي بػػػػػػػػػػػػػػػيفى العيػػػػػػػػػػػػػػػكًف مي ػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  اصى
م ػػػػػػػػػػػػًو    36   . كمػػػػػػػػػػػػف ذا الػػػػػػػػػػػػذم ييػػػػػػػػػػػػٍدعى ًسػػػػػػػػػػػػكاؾى ًلحى

 
كبىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى زىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـه  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعيمكـً كىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
ػػػػػػػػػػػػػمىٍكتىيا     37  ـ  سى ػػػػػػػػػػػػػٍعًر  ػػػػػػػػػػػػػ ٍعػػػػػػػػػػػػػتى ًبحػػػػػػػػػػػػػارى الش  مى  . جى

 
ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي فىةىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىينا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً    به كخى

مٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن           .38  ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي حي  كبىٍلبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ الميمى
 

بىٍت فىػػػػػػػػػػػػٍكؽى الس ػػػػػػػػػػػػحاًب ذييػػػػػػػػػػػػكؿي   ػػػػػػػػػػػػحى  ليػػػػػػػػػػػا انسى
ػػػػػػػػػػػٍكدىهي    39   . ً ذا غػػػػػػػػػػػابى بىػػػػػػػػػػػٍدري الػػػػػػػػػػػتىـ  لػػػػػػػػػػػـ نىٍبػػػػػػػػػػػًع عى

 
 فًإن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًلؤلىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿي  

ٍف بىٍخمػػػػػػػػػػػػػػؼى الػىٍيػػػػػػػػػػػػػػثي العييػػػػػػػػػػػػػػكد تىػػػػػػػػػػػػػػكاتىرىٍت      .40   كاً 
 

ػػػػػػػػػػػػػٍت   تىٍيػػػػػػػػػػػػػؾى سيػػػػػػػػػػػػػيكؿي كفاءى  لىنػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف رىاحى
ٍيتىنػػػػػػػػػػػػػػا      .41  مى ػػػػػػػػػػػػػػفاحي حى ٍف فيم ػػػػػػػػػػػػػػًت البًػػػػػػػػػػػػػػيضي الص   كاً 

 
 بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةىبيىضى رىٍبمو لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

ـي عمػػػػػػػى الػػػػػػػكىرل   42  سػػػػػػػي ٍطػػػػػػػبي الجى ـى الخى ٍف عىظيػػػػػػػ  . كاً 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػئيؿي    كًمٍمػػػػػػػػػػػػػػػتى عميػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػادى كىٍىػػػػػػػػػػػػػػػكى ءى
ػػػػػػػػػةو كىىىػػػػػػػػػؿ    43  ج  ٍف قيٍمػػػػػػػػػتى لػػػػػػػػػـ تىٍحػػػػػػػػػتىٍ  ً لػػػػػػػػػى حي     . كاً 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػٍكًن الن يػػػػػػػػػػػػػػػػاًر دىليػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ـي عمػػػػػػػػػػػػػػػػى ءى   ييقػػػػػػػػػػػػػػػا

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػًعفي        44   . ًصػػػػػػػػػػػػػػػػفاتيؾى تيٍممينػػػػػػػػػػػػػػػػي كًذٍكػػػػػػػػػػػػػػػػريؾى مي
 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي   ـي رى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿه كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  كقىٍمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رى
ـٍ ًبمػػػػػػػػػػا        .45  ػػػػػػػػػػٍدًحكي ـٍ مػػػػػػػػػػف فىػػػػػػػػػػٍرًض مى ٍذ لػػػػػػػػػػـ بىقيػػػػػػػػػػ  كاً 

 
ـى نيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاياكيـ كدا  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكازم سى

 فػػػػػػػػػػػػػػًإن ي عػػػػػػػػػػػػػاًجزه عػػػػػػػػػػػػػػف ًحسػػػػػػػػػػػػػػاًبيا ا. فىعيػػػػػػػػػػػػػذرن 46 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍت كالفيػػػػػػػػػػػػػػػػػركضي تىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي    ً ذا ًىػػػػػػػػػػػػػػػػػيى عي
ـٍ دىىػػػػػػػػػػػػرم بػػػػػػػػػػػػًإٍخبلًص ًني ػػػػػػػػػػػػةو      47  ػػػػػػػػػػػػةىدعك لىكيػػػػػػػػػػػػ  . سى

 
 ييقارنييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اإللىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو قىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  
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ػػةىكل الًعٍمػػـً مػػا ذىر  شػػارؽه      [106. ]ؽ48  فىػػبل ًزٍلػػتى مى
 

نيػػػػػػػػػػػػػػػػًر بيفػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي    كمػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػادى ًلٍمبىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًر المي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍةىيكؿه كًظمُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ك . 49  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مى قامي  اًرؼه          مى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍةمكؿه كبابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي    كفىٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميؾى مى

، امنن كيي  اشادن رى  ـً عى الن   دً شكارً لً  ةى عى امً الجى ، نىسٍ كحي  اسانن حٍ  ً  انيةى الد   ،نىعٍ ػننى كمى مى  عاليةى ال  1 [ييقىب ؿي األىرضى ] 
 بلحى فى  ؿً كاءً الفى  ري شٍ منيا بً  كذاعى ، كفاحى  ؿً ئً ءاالفى  فييا نشري  تي ءاعى ال  ، نى ٍ رادل كمى في  ـً قى الن   دً كائً مى لً  ةى عى انً المى 

 : 2 بلحي عمييا الفى 
  ] الكامؿ [

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي دائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره        .1  بىرضه بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي المى
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي   كالش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسي تيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرؽي كالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكري تحي
ـه       2  ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػًد بىنجي  . كًبيػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػفى الز ىػػػػػػػػػػػػػػػػًر المينىء 

 
لىيػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػى بيفيػػػػػػػػػػػػػػػًؽ الس ػػػػػػػػػػػػػػػماًن نيجػػػػػػػػػػػػػػػػكـي    كى

  :تيال   دى كاليى  
 ] الكامؿ [ 

ٍنشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىٍه       1 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدىةه مى  . ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل مى
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردكدىةه مىٍقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىهٍ   كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دل مى
 :  3  ةه فى عاكً  ـً عى الن   دانً سٍ ، كعمى  ً ةه فى كاكً  ـً يى الد   كانً نٍ ةى كبً  

 ] الكافر[ 
 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده دىر ٍت كىرد ٍت كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغو       . 1
 

ك    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخى ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   اًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىرل كىرمن  كمى
 ييريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى يىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريىا بىٍكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو      . 2 

 
 كييٍمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ادن يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي يى كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالييمنى  

 :وٍ كاف   ر  كلمش   ٍو،اف  حى  رً يٍ بالخى  يى ييا فمي ءٍ فى  ـ  ، كتى وٍ اف  اس كى ىا الن  كدً جي  دي كٍ جى  ـ  تي عى ال   كالكىؼ   
  ] الطكيؿ [

          . ً لىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مقاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الت قاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد تىٍنتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  1
 

كمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيري  
 الت باشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًر تىٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػريجي  

ـ  بىال تىػػػػػػػػػػػػػػػػػرل     2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  . كشػػػػػػػػػػػػػػػػػابىيىًت البىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الًخءى
 

 بىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبعىيا فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل يىتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك جي  
 :ةجابى كاإلً  بكؿي القى  وي قي ساكً كيي ، ةنابى اإلً  وي سابقي ذم تي ال   هي عانى نيي دي كيي  

  ] الطكيؿ [ 
ػػػػػػػػػػػػػم  ظىن ػػػػػػػػػػػػػي كاسػػػػػػػػػػػػػتيجيبى  .1 ػػػػػػػػػػػػػممينا      فىػػػػػػػػػػػػػًإف صى  فىشى
 

ػػػػػػيىٍجمىعيوي الػػػػػػر حمفي فػػػػػػي ًمٍصػػػػػػرى عػػػػػػف قيػػػػػػٍربً    سى
  

 

                                                           
  .كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ ت ، بياض في    (1
 .1/99، ألحان السواجع : الصفدم،التخريج   (2
 .1/99 ،ألحان السواجع: الصفدم، التخريج   (3
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 :  1 ، فيك اف افو كال عنوي   وي لى  سى يٍ مى ك فى مي سٍ كيى ،  افدى مك عمى الحى نٍ ذم يى ال   هي نى ناك ى 
  ] مجزكن الكامؿ [ 

ـٍ       1 ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفكي  . ًبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل مىحاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي    ميتىعىم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽه ميتىمىس 
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذً 2  ـٍ          . كًبطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب رى  ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًركي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي    ميتىعىط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ميتىمىس 

 : كىكىالنىهي ال ذم 
 ] الطكيؿ [

دىهي قىٍمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتياقن 1 ن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       ا. تىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك   كاً 
 

دا   ٍىػػػػػػػًرًه مػػػػػػػا تىعىػػػػػػػك    2    ًلكيػػػػػػػؿ  اٍمػػػػػػػًرلنو ًمػػػػػػػف دى
ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـً بىياًدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. كيىٍحفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ2        اظي ًلٍمكى

 
مػػػػػف لىػػػػػؾى   ر  الػػػػػذم    كى   3   يىٍحفىػػػػػظي اليىػػػػػدابػػػػػالحي

 سافً حٍ عمى اإلً  ؿي مً تى شٍ ، المي دكرصي  عنوي  وي لى  فميسى ، الفرح بى مٍ القى  نمى دكر، كمى الصُّ  الذم شرحى  وً فً رى شى مي  كىكيركدى  
 :ديـديثو كقى حى  ؿ  عمى كي ، ميـالعى  ؿً ءٍ ف الفى حتكم مً كالمي ، سافنٍ اإلً  سافي لً  هً رً كٍ عف شي  عجزي الذم يى 

  ] الطكيؿ [ 
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػًرًه      . تيقى 1 ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاهي غايىػػػػػػػػػػػػػػػػػةي غى ػػػػػػػػػػػػػػػػػري عػػػػػػػػػػػػػػػػػف مى  ص 
 

ؿي   كًعٍنػػػػػػػػػػدى ا  ػػػػػػػػػػري الميتىطىػػػػػػػػػػاكى   4  لت نػػػػػػػػػػاىي يىٍقصي
 
 

نالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو    2  . كتىٍرًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي بىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس ديكفى مى
 

ؿي    كبىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى ال ُّري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو تىتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى
 ميا: ب  كقى  راـً كمف اإلً  جبي ما يى يا بً ابمى كقى  يا،مى ج  كبى  ظاـً عٍ باإلً  ممكؾي يا المى مى عامى فى  

  ] مجزكن الكامؿ [ 
ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽو بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا                 .1  تىٍقبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى مي
 

 ق ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الت فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًُّؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا        
ـي ً ذىا تىفىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .2  ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده يىًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي               ػعى

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىرى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـي كتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىب را 

 طىابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريمي اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل                . 3 
 

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن    را    لىٍديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كمىخبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اخى
ـٍ              .4   كيىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقيوي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًككي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼي الن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـً ً ذا سى  عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشو تىقىٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 5              ػآهو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عى
 

ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى كبىٍدبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا     ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًدمى
 كزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف بيٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍك        . 6 

 
ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   بي الم ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ميحى

 
                                                           

 .1/100المصدر نفسو،  التخريج:   (1
 .   1/281، الديوان، المتنبي الدكلة الٌطعفي في العدا . صدر بيت لممتنبي، كعجزه:  كعادة سيؼ: التخريج   (2
 . 288/ 1 ،الديوان، المتنبي قتؿ األحرار كالعفك عنيـ  .عجز بيت لممتنبي، كصدره:  كما : التخريج   (3
ف: التخريج   (4 / 2 ،سقط الزندالمعرم، كنت تبػي العيش فابع تكسُّطنا  .  عجز بيت ألبي العبلن المعرم كصدره:  كا 
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 ـى ظى عٍ تى ىا عميو، كاسٍ فكدً كي بً   ى يى تى كابٍ ، وتً بى كاتى مكالنا كمي  مةً راسى مي بً  ؼى ر  شى و، كتى تً يى مكالنا كعافً  ةً ح  صً بً  المممكؾي  رحى كفى 
 :ركدىا ً ليوكي 

  ] الطكيؿ [
       انػػػػػػػػػػػػػػػي فىػػػػػػػػػػػػػػػآتىٍتني الػػػػػػػػػػػػػػػذم كينػػػػػػػػػػػػػػػتي طىالبنػػػػػػػػػػػػػػػ. بىتىتٍ 1
 

آًربػػػػػػػػػػػػػػا  ننػػػػػػػػػػػػػػى كمى ي ػػػػػػػػػػػػػػٍت فىةىحيىػػػػػػػػػػػػػػٍت لػػػػػػػػػػػػػػي مي  كحى
ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػدن 2   لمًكتابػػػػػػػػػػػػػػػػًة بىٍبتىػػػػػػػػػػػػػػػػػي        ا. كقػػػػػػػػػػػػػػػػد كينػػػػػػػػػػػػػػػػتي عى

 
 ق ػػػػػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػػػػػى ًرق ػػػػػػػػػػػػػي فىًصػػػػػػػػػػػػػٍرتي ميكاًتبػػػػػػػػػػػػػافىر  

 عى الى كقد طى ، الكافية ممةً الجي ا بً مكالنا شيئن  ا رسـى مم   ؿٍ مً يٍ يي  ـٍ ة، كلى يى العالً  شارةً لى امًت اًؿ اإلً  ً  ممكؾي المى  كبادرى  
 ؽي ق  حى عالى يي تى  كاي ، القمؽ عنوي  زيؿي بو مكالنا كيي  ـي عمً يي سى  كبىٍعمىمىوي بما ،بما ات فىؽ ،وً بحياتً  اي  عى متى بى  ،دً الكالً  مكـى عي 

  .تعالى اي  ف شانى ،  ً و ككرموبمن   ماعى االجتً  ةً صري  المً  يارً الد  كييق د ري في  ،ماعطٍ األى  وً بً  تٍ قى م  عى ما تى 
[29] 

  : 1 تبُت َأنا الجواَب إليِو عن ذلكَ فك[ 107]ؽ
 ] الطكيؿ [  

يػػػػػػػػػػػػػػػ1  ا. بىزىٍىػػػػػػػػػػػػػػػري ًريػػػػػػػػػػػػػػػاضو جادىىػػػػػػػػػػػػػػػا كابًػػػػػػػػػػػػػػػؿي الحى
                     

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؿي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػماًؿ شى  كطافػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمش 
ػػػػػػبا          2  ػػػػػػرىًح الص   . فىةىصػػػػػػبمى ًعٍطػػػػػػؼي الػيٍصػػػػػػًف مػػػػػػف مى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبن    كيىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ايىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ً ذا ىب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت صى

ػػػػػػػػػػػػةه      3  ػػػػػػػػػػػػداكًؿ دىكحى  .كفػػػػػػػػػػػػانىٍت عمػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػاطي الجى
 

ػػػػػػػػػػػػػقيؿي   ػػػػػػػػػػػػػد  كٍىػػػػػػػػػػػػػكى صى اكػػػػػػػػػػػػػٍت ًعػػػػػػػػػػػػػذارى الخى  فىحى
ٍف ذير  فػػػػػػػػػػػػػػػي بىقطارً  .4   ىػػػػػػػػػػػػػػػا ًمٍسػػػػػػػػػػػػػػػكىةي الػػػػػػػػػػػػػػػدُّجى       كاً 

 
مىٍييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الز ٍعفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافى بىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿي    بىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى عى

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت       5   . فةىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيًت األىرضي الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمانى كقىارى
 

ـً زيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  بيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي    بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةىٍنجي
 . بىـً الط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرسي كش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتوي بىناًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي فاًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو         6 

 
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فيحػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي    تيقػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بػػػػػػػػػػػػػػػػػالعىٍجًز عى

 حامػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو رب  المحامػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد كالعيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى         . بىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي7 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػديؿي   ػػػػػػػػػػػػػػػػف ال لػػػػػػػػػػػػػػػػوي فيمػػػػػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػػػػركـي عى  كمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرجي .8  ـي          مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الخى  يفى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف عيبلىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
ػػػػػػػػػػدا ًظمُّيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي الفىٍءػػػػػػػػػػًؿ كٍىػػػػػػػػػػكى ظىميػػػػػػػػػػؿي    غى

ػػػػػػػػػػػػػػٍدرىؾو         ايىشػػػػػػػػػػػػػػيدكفى مىجػػػػػػػػػػػػػػدن  .9  ٍيػػػػػػػػػػػػػػري مي ػػػػػػػػػػػػػػٍةكيهي غى  شى
 

 كطابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعه ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـي كبيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  
بػػػػػػػػػػػػػػاني بىيػػػػػػػػػػػػػػ10   ان الػػػػػػػػػػػػػػد يف بىزكػػػػػػػػػػػػػػى تىحي ػػػػػػػػػػػػػػةو           . حى

 
ػػػػػػػػػػػػػػبن    مػػػػػػػػػػػػػػف نىٍشػػػػػػػػػػػػػػًرىا كقىبػػػػػػػػػػػػػػكؿي  اتىطيػػػػػػػػػػػػػػبي صى

ًمػػػػػػػػػػػػػػػي  بىبلغػػػػػػػػػػػػػػػةو           11   . بىتىػػػػػػػػػػػػػػػٍت تىتىيػػػػػػػػػػػػػػػادل فػػػػػػػػػػػػػػػي حي
 

ٍصػػػػػػػػػػػػػػًفيا كيقػػػػػػػػػػػػػػكؿي    :يقػػػػػػػػػػػػػػكـي ال  نػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي كى
ٍكنىػػػػػػػػػػػػػؽى األىدىًب الػػػػػػػػػػػػػذم     12  ػػػػػػػػػػػػػٍرتي منيػػػػػػػػػػػػػا رى  . فةىٍبصى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كيىطػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػف رامى  يىًعػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى مى

 ًلػػػػػػػػػػػػػػػػي ًعممػػػػػػػػػػػػػػػػي ًبةىن ػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كاًحػػػػػػػػػػػػػػػػده           . كحق ػػػػػػػػػػػػػػػػؽى 13 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػكنن   يػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي   كلػػػػػػػػػػػػػػػػيسى سى   2  ا عػػػػػػػػػػػػػػػػالـه كجى
 . تىفػػػػػػػػػػػػػػػػػر دى فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػازهي مػػػػػػػػػػػػػػػػػف فءػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئؿو           14 

 
ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي       ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ ًردانو يىرتديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جى
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ٍشػػػػػػػػػػػػػػػًكؿو         15 ػػػػػػػػػػػػػػػةو مي باًح يػػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ظيممى  . مى
 

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي   ره مىعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى     ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غي
ـٍ        يىػػػػػػػػػػػػػػريدُّ عمػػػػػػػػػػػػػػ .16   ى بىٍىػػػػػػػػػػػػػػًؿ الفءػػػػػػػػػػػػػػاًئًؿ قىػػػػػػػػػػػػػػٍكلىيي

 
  يينًكػػػػػػػػػػػػػػػركفى القىػػػػػػػػػػػػػػػكؿى ًحػػػػػػػػػػػػػػػيفى يىقػػػػػػػػػػػػػػػكؿي    كال 

 .  بىال يػػػػػػػػػػػػػػػػا بىيػػػػػػػػػػػػػػػػانى الػػػػػػػػػػػػػػػػد يف ً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػؾى سػػػػػػػػػػػػػػػػي ده            17 
 

ـي فىعػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي قىػػػػػػػػػػػػػػػػ     كؿه ًلمػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى الًكػػػػػػػػػػػػػػػػرا
ػػػػػػػػػػ18  ػػػػػػػػػػٍدتى ًنظامن ٍقًصػػػػػػػػػػدن . بىجى ٍبػػػػػػػػػػتى مى     اا حػػػػػػػػػػيفى بىٍغرى

 
ٍعنػػػػػػػػػػػػػىن حيػػػػػػػػػػػػػثي بىنػػػػػػػػػػػػػتى جى    ميػػػػػػػػػػػػػؿي كلىط ٍفػػػػػػػػػػػػػتى مى

فػػػػػػػػػػػػػػػا يهي       19   . كبىلػػػػػػػػػػػػػػػػزتى فػػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػػارو ك يػػػػػػػػػػػػػػػرو كى
 

ب تىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد راحى كٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى قىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    كري
ػػػػػػػػػػػػػػ . يىسػػػػػػػػػػػػػػيري 20          اكيىٍسػػػػػػػػػػػػػػرم ًمٍ مىمػػػػػػػػػػػػػػا قيٍمػػػػػػػػػػػػػػًت دائمن

 
ـ  جنػػػػػػػػػػػػػػػاسي الم فػػػػػػػػػػػػػػػًظ حػػػػػػػػػػػػػػػيفى يىسػػػػػػػػػػػػػػػيؿي    كتىػػػػػػػػػػػػػػػ

يمي فاًءػػػػػػػػػػػػػػؿى بيرًدىػػػػػػػػػػػػػػا         .21  ػػػػػػػػػػػػػػرُّ عميػػػػػػػػػػػػػػًو الػػػػػػػػػػػػػػر   تىجي
 

 بىميػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  فىييصػػػػػػػػػػػػػػػًبمي منػػػػػػػػػػػػػػػوي الػػػػػػػػػػػػػػػذ ٍيؿي كٍىػػػػػػػػػػػػػػػكى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػبى الكيف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيضي نىكاًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو        .22   ً ذا بىٍعجى

 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًمنيفى كى  فًإحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيوي ًلممي

ػػػػػػػػػػػفا فػػػػػػػػػػػًإذا بىػػػػػػػػػػػدا       .23  فػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػدى الص  ـي الكى  عػػػػػػػػػػػدي
 

زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ٍيري منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي جى  تىػىيُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخى
ـٍ ً ٍصػػػػػػػػػػػػػبىعو لىػػػػػػػػػػػػػػوي          .24  ػػػػػػػػػػػػػػ  تىػػػػػػػػػػػػػراهي بػػػػػػػػػػػػػػبل كػػػػػػػػػػػػػؼٍّ ككى

 
 يىطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  تيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ بىيادييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كذاؾى  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيوي نًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن . 25  ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه كبىكسى              اكآًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي جى
 

ليػػػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػػػي البىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػًر لػػػػػػػػػػػػػػػػيسى يىػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿي    كبىك 
: مػػػػػا ىيػػػػػك؟ قمػػػػػتي 26  ٍف قيػػػػػؿى قيقىػػػػػةن      . كاً   : مػػػػػا ىػػػػػك حى

 
 يىصػػػػػػػػػػػكبي عمػػػػػػػػػػػى كىٍجػػػػػػػػػػػًو ال  ػػػػػػػػػػػرل كيىصػػػػػػػػػػػكؿي  

ػػػػػػكرةن     .27  ـٍ غىط ػػػػػى مػػػػػػف الن ػػػػػاًس عى ػػػػػػ ػػػػػر  كى  بىخػػػػػك الس 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٍت عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً    لمقىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًم ذييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  كجي
ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه  .28  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه خفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه لمقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًب ميحى  كحي

            
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاهي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرده ك ىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    كبىم 

 ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ عىركًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍّ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل بىف  بىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي    .29 
          

 بىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطه مىديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده كاًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره كطىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
ػػػػػػػػػػػةى الًمػػػػػػػػػػػسو       .30  ػػػػػػػػػػػعيؼي القيػػػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػػػا رىد  راحى  ءى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكره ألى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ األىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي صى  اـً حى

ػػػػػػػػػػػػػػحيمه ًلػايىػػػػػػػػػػػػػػةو   .31  ػػػػػػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػًو صى  كبىٍعجى
         

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  افىيػػػػػػػػػػػػػػػػا عجبنػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػبي منػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عى
 تيػػػػػػػػػػػػػػراعي تًػػػػػػػػػػػػػػزاعي األرًض منػػػػػػػػػػػػػػوي ً ذا طىػػػػػػػػػػػػػػػى    .32 

       
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىف ييخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼى سى  كييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مفي لىم 

ػػػػػػػػػػػػػػػػمطافي  .33  ػػػػػػػػػػػػػػػػري السُّ  ً ال  بكىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػًرًه   كمػػػػػػػػػػػػػػػػا ييٍنصى
       

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراده لؤلىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي كذاؾى مي  ـً كى
ػػػػػػػػػػػػػػػي دن قىطىٍعػػػػػػػػػػػػػػػتي  .34             ابًػػػػػػػػػػػػػػػًو لىٍيػػػػػػػػػػػػػػػؿى الت مػػػػػػػػػػػػػػػاـً ميسى

 
 كلػػػػػػػػػػػػػػـ ييٍبػػػػػػػػػػػػػػدى لػػػػػػػػػػػػػػي ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػوي عميػػػػػػػػػػػػػػًو دىليػػػػػػػػػػػػػػؿي  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   .35   فةىكءػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى مٍعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي بىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل غيمكءى
           

ـى يينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يًف دا  بىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾى جى
 كلىػػػػػػػػػيسى ًببًػػػػػػػػػدعو بىٍف يىػػػػػػػػػرل ًصػػػػػػػػػٍنكيؾى الييػػػػػػػػػدل     .36 

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػاًمءػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت يىجػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي كًفٍكريكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

    اٍ ػػػػػػػػػؿى البىٍحػػػػػػػػػًر ييٍبػػػػػػػػػًدم عىجاًئبنػػػػػػػػػفػػػػػػػػػبل ًزٍلػػػػػػػػػتى مً  .37 
 

 كيىٍطفىػػػػػػػػػػػػػػمي مػػػػػػػػػػػػػػف فىي ػػػػػػػػػػػػػػاًض فىٍءػػػػػػػػػػػػػػًمؾى ًنٍيػػػػػػػػػػػػػػؿي  
 ضه يٍ بً  ؼً حالً كليالي المي ، عكدسي  عً دائالبى  بي كاكً ككى ، كدجي تى  ؿً ءائً الفى  بي سحائ حيثي  رضى األى  [ ييقىب ؿي 108]ؽ 

ـي ي  كبى   باهً جً لً منيا  كدً الجي  جالسي كمى ، قكدعي  قكؿً صكصه كلمعي في  لمفصكؿً   رً كالن   ظـً اني الن  عكمى ، كدسي  ؼً خالً المي  ا
 : جكدسي  جاؿي فييا مى  اغبيفى الر  

  ] الخفيؼ [ 
ًطئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى مييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         . فىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى بىرضه لم   عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرًؽ ًطٍيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تى بىٍكسى ٍنبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى المى  عى
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شيدو مى  ةى جابى  ً  ذا حءرى  ً  وً عً فٍ رى  ؽً دٍ صً لً  عانو كدي ، كبنكد ةو لكيى بى  ؽً فٍ خى  بيفى  منوي  كالنو ال يزاؿي  بعدى   1 [كيينيي] 
 : ركدكي  مكسو كشي  سو جً رٍ نى  جكـً ني  بيفى  جي ر  ةى تى كيى   ي م  بى تى يى  ك نانو  ،يكدشي  كةي فالمبلئ

  ] الخفيؼ [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍطرن . فىتىػػػػػػػػػػػػػػػػ1 ػػػػػػػػػػػػػػػػفحًة الػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍىًر سى          اراهي فػػػػػػػػػػػػػػػػي صى
 

عىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت نىٍقطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي    قيمكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجى
ـى ي  بى  وي سي رٍ طً  وى بى شٍ ، كبى جكدالكي  هً كرً ني بً  بى ك  ءى فى ، الكريـ ؼً ر  شى المي  ركدى كي   كى كحى ، دكدليالي الصُّ  ، كًنٍقسيوي صاؿالكً  ا

 : ممكداألي  فى صٍ الػي  وي في لً بى ك ، درً الػى  رى يٍ الط   وي تي زى مٍ كىى ، دءى تى نٍ المي  بى بى الحى  وي طي قٍ كنى ، درً ط  المي  ؿى كى دٍ الجى  هي ري طٍ سى 
  ] الخفيؼ [ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابن  .1 ٍقمىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر        افىبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مي  كغى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مامن ٍزتي قىءػػػػػػػػػػػػػػػػػيبا ادىٍت حى ـ  اىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػزى   يػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يا مي ءائفى  تٍ قى ر  التي في  ؿى ءائكالفى ، زخرفتٍ كتى  زىارً باألى  تٍ نى زي  تالتي  ياضى كالر  ، تٍ فى زلً التي بي  ةى الجن   تمؾى  كربيتي  

  2 ؿي ىا الفاءً آرى  فمك، تٍ فى يا طى فً طٍ مي لً  كىذهً  ،بلن قٍ  ً  ري كاىً الجى  تً بى سى التي رى  دى ، كالفىكائتٍ فل  ةى التي تى  عمى المحاسفً 
  5 عً بى صٍ بي اإلً بى  ك ابفي بى  ،وفي رٍ طى  رقدى لى   4 بيوً الن   بك ابفي ، الستخفو الطرب كرقص  3  يرً األى  ك ابفي بى ، صقى نى لى 

اري ز  الجى  كً بى  ،وفُّ ىا كى عندى  النقطعى 
في  لدن ىي  ػيرً كمشى بً  هي نكري  ئفً طى لى   7 راجي ك الس  بى ، ي األنعاـف سوي فٍ نى  عد  ل  6 

 ؿى طى سٍ قى  لىكىسىرى   9 اميُّ م  الحى  صيري ك الن  بى ، بدى في األى لوي  ةً اعى صا الط  عى  اسي الن   شؽ  لى   8 قيبً الن   ك ابفي بى  ،بلـظ  ال
ما في  ممتٍ خٍ تي بى ال   لفاظً كاألى ، هٍ ارى ح  الس   ـً مً الكى  عمى ىذهً  اً  ؛ فىعيفي مف الم يب هي دى نٍ ما عً  دى مى كخى  هً نصرً  ؿى طى سٍ قى 

                                                           
 .  عمى القارئ كالم بت لمتسييؿ ت ، بياض في    (1
 ىػ . 596البيساني ت يـ: القاءي الفاءؿ، عبد الرحالمقصود   (2
  .، صاحب الكامؿ في التاري   ىػ630ت ر الجزرمىك عمي بف محمد ابف األ ي   (3
فوات  ابف شاكر الكتبي، ترجمتو في:ىػ . 619المشيكر؛ تكفي سنة   شاعر مصرم، ىك عمي بف محمد بف الحسف   (4

 .3/66 ،الوفيات
الوافي ، الصفدم ترجمتو في:ىػ . 654، الشاعر المشيكر؛ تكفي سنة  د العظيـ بف عبد الكاحد بف ظافرىك عب  (5

 .19/7 ،بالوفيات
 ،فوات الوفياتابف شاكر الكتبي،  ترجمتو في:ىػ . 679ىك يحيى بف عبد العظيـ، األديب المصرٌم؛ تكفي سنة     (6

4 /277. 
ابف شاكر الكتبي،  ترجمتو في:ىػ . 695ف حسف، الشاعر المصرم المشيكر، تكفي سنة  ىك عمر بف محمد ب   (7

 .5/431، شذراتالابف العماد،  .3/140 ،فوات الوفيات
فوات ابف شاكر الكتبي،  ترجمتو في:ىػ . 687، بديب شاعر؛ تكفي سنة  ىك الحسف بف شاكر بف طرخاف   (8

 .1/324 ،الوفيات
ابف شاكر الكتبي،  ترجمتو في:ىػ . 713د بف عمي المناكم، األديب المصرم، تكفي سنة  ىك النصير بف بحم   (9

 .5/166، الدرر الكامنةابف حجر،  .205/ 4 ،فوات الوفيات
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 ؿي  ٍ ي مً  كىى ال  ىا  ً دادي ياجي مً الد   كالمعاني التي ما بىٍشبىوى  ،هٍ ءارى مف نى  ؽً دائً كما في الحى  راتو ظى مف نى  داؽً حٍ األى 
 ؿو بٍ حى بً  عنيا  الجكابى  حاكؿي يي  سافو لً  ؿ  كي  تٍ كشد   ،دقى في العي  قبلـً ىا مف األى حري سً  ثى فً لقد ني  ؛هٍ ارى ي  الس   بً الككاكً 
 اكعميي يىتى شٍ يا مي تً كءى رو في رى طٍ سى  ؿُّ مسى كي د، كبى سى ليا الحى  العصرً  ؿً ىٍ بى  مكبً في قي  تٍ قى مى ، كخى  1  دسى مف مى 
 ناكئو مي  ؼُّ كى  ؿي صً ما تى فى  ؾى ً نشائً  عى ءائة بى بى خٍ بى ، ك ييجارم فٍ مى  ـ  فما  ى  ؾى عنانى  فاحبٍس  ،دصى مكالنا رى  ؽً بٍ مف سى 

 : تو يٍ بى  ىؿً مف بى فًإن ؾ  ؛الد رارم لى ىذهً  ً 
  ] البسيط [ 

ـٍ        . 1 ػػػػػػػػػػي دىىي ـٍ تىقيػػػػػػػػػػٍؿ القىٍيػػػػػػػػػػتي سى ػػػػػػػػػػٍف تىٍمػػػػػػػػػػؽى ًمػػػػػػػػػػٍنيي  مى
 

  2  ًمٍ ػػػػػؿى النُّجػػػػػكـً التػػػػػي يىٍسػػػػػًرم ًبيػػػػػا الس ػػػػػارم 
م ـً ظٍ ديع، كالن  البى  ػزً في ىذا المُّ  ممكؾً المى  في ىٍ ذً  سـى د تق  فمقى   كمسمـه   3 خاسره  فيوً  ـى الذم سى

، صريع منوي   4 
كال ، بلفٍ فيو غي  المممكؾي  ـى سى فما كى ، جكموني  رى كاىً زى  طكرهً ر في ليالي سي كسي  ، مكموعي  نكاعً فيو مكالنا بةى  بى مع  تى 

 وي كيصى كعى  هي ام  عى مي  بياتى بى  ؿى عى كجى  ،رفً سٍ تي  امسن بخك مكالنا شى  يفً الد   المكلى جماؿي  هي زى برى ى بى حت  ، بلفٍ قي  منوي  فتمى 
 الحاؿى  ىذهً  ذي خً يت   كالمممكؾي  ؛بالزً  ةبى رٍ انا ءى ي   ً  وً تً فادى  ً عمى  ناني كاجب، كال    لو بحؽٍّ  كري فالشُّ ، رفً صٍ تى  خاليةن 
 مدً حاالمى  ككاكبى  يجعؿي  كاي  ؛با ٍ كى  وي عى طى ا قى لم   بً ي  الط   بىبي شً يٍ عى كى  مف ىذا الجكابً  جي كيخري ، بانىصٍ  وً يٍ نى يٍ عى  بيفى 
 . بارٍ كغى  اقن رٍ شى  في اآلفاؽً  تسيري 

 بوً  تص  خٍ المي  ؿً عمى الفص و، كقد كقؼى بللى ظً  اي  بسطى ، ي  ب  حً المُّ المخدكـً  يىدىمٍ  بيفى  رضى األى  ؿي ب  قى يي  المممكؾي 
 : نشدى فةى  ،اموي  بى  داـ اي ءاة بى مكالنا قاءي القي  في كتابً 

 ] الكامؿ [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدتىني يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلكي بً 1  ًزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةو         . كىكىعى
 

  5 ىىػػػػػػػػٍؿ بىتىػػػػػػػػى  بىقيػػػػػػػػتي طيػػػػػػػػٍكؿى الم ٍيػػػػػػػػًؿ بىٍتمػػػػػػػػكفى  
 . ا تعالى شانى  فٍ ،  ً ىمى عٍ الي بى م العى بٍ ر  كال ى ذلؾى يى نٍ بى  

[30] 
 ومِ رحُ المَ  الد بنِ ين خَ شرف الدِّ  (7)(...)ابن المولى  (6)(...)ُنْسَخُة ِصَداٍق َكَتبُتو لممولى شمس الدين 

 (2)(...ابنت عمو، المولى القاضي )ماء سْ أَ  ةِ دَ يِّ ى السَّ مَ عَ  ،(1)(...)ل ابن يْ اعِ مَ ين اسْ الدِّ  ادِ مَ عِ  ومِ رحُ المَ 
 :(3)(...) ةِ نَ سَ  اآلِخِر، عَ يْ بِ رَ  رِ يْ ي شَ فِ  ،ىيَ حْ الدين يَ  (2)(...)

                                                           
 .111/5 :. سكرة المسد﴿ ِفي ِجيِدَىا َحْبٌل مِّن مََّسٍد ﴾مف قكلو تعالى: اقتباس    (1
ا. : البيت لعبيد بف العرندس الكالتخريج   (2  . 520،ديوان الحماسةببك تماـ، بلبي يصؼ قكمن
 ىػ .186الشاعر العباسي سمـ الخاسر ت :المقصود   (3
 ىػ .208صريع الػكاني مسمـ بف الكليد ت :المقصود   (4
ْذُكوًرااقتباس مف قكلو تعالى:    (5 نَساِن ِحيٌن مَِّن الدَّْىِر َلْم َيُكن َشْيًئا مَّ  .76/1: رة اإلنساف. سك ﴾ ﴿ َىْل َأَتى َعَمى اإلِْ
 . ت ، بمقدار كممةمطمكسة في    (6
 . ت ، بمقدار كممةمطمكسة في    (7
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 هً كالدً  ؼً نى ف كى جيب مً الن   دى لى الكى  ؿ  حبى رؼ، ك الش   يادة في منازؿً الس   سى مٍ شى  طمعى بىذم ال   ً  حمدي ال[ 109]ؽ
 ،ؼطى عى كانٍ  دى ك  ةى ا تى لم   ممكدى األى  فى صٍ الػي  ؿى جى خٍ ةى فى  ،ومً حٍ عمى رى  ةً رابا القى ذى  كعطؼى  ؼ،يا غير قً كٍ مف فى  ةن ني  بٍ مى  اغيرفن 
 .ؼطى كلى  بوً  ؼى بى كرى  هً ا عمى كلدً نى حى  ابن بى  اسي الن   وي الى خى  اعمًّ  عادةً الس   ابى يى شً  ؿى عى كجى 
، خكتة كالتُّ سر  كؿ عمى األى حممكف الدُّ يى ا ـ كفًّ عمتيي كجى  ،يكتً م البي كً ذى  دى دى رت عى ي ك   تال   عموً عمى نً  هي دي مى حٍ نى  
عمييـ  نانى رل ال   تى فى  ،فعاليـبى  رى اىً زى بى  تى بى نٍ كبى  ،مكتيا الص  بً  كفاهى  ،ـصى ا األى يى عى مً سى فى  ـٍ ىً دً امً حى مى بلـ بً قٍ األى  ؽى ط  كنى 
 . يفكتكح كالفي كيى  ،ؿفٍ حى  ؿ  في كي  عي ءك  تى يى 
 بي مً جٍ تى تي تيا ال  كى رى بى  دي جً ، كنى ىازى نٍ كى  ةً اقى الفى  كـى يى  ري خً د  نى  يادةن شى  وي لى  ال شريؾى  هي  ا كحدى ال   ً  لوى  ً ال  ف  بى  دي يى شٍ كنى  

 ريؾً ؿ عف الش  زى يى  ـٍ نو لى بحاسي  دى الكاحً  ف  يا بى بً  ؽي ق  حى تى ، كيى ىازى جٍ كعى  ياي  عى  يانٍ ي عى فً نٍ كيى  ،ىاز  عمييا عً  ةً ل  ذعمى األى 
 .ياب زاو جى ن  عمى بى  يى ىً كقد زي  الميزافً  دى نٍ عً  ةً امى يى القً  يكـى  راهي ى نى ممنا حت  عى  في ي  زى ، كيي ىاز  نى مي  كالكلدً 

 فً اريفي الد   هي رى دٍ ع قى فى ، كرى افكى كالمى  ةى المكانى  لوي  مى اي عٍ ذم بى ال   وي كرسكلي  هي ا عبدي دن دنا محم  سي   ف  بى  دي يى شٍ كنى  
 :قاؿى فى  ،كاحً عمى الن   ض  كحى  ،كافرٍ األى  ت بوً ب  ـ ك ى يف القي  ذا الد  ىى  انى نى بً  اي  دى ي  كشى  ،كافتى كاسٍ  وً لرب   عى ءى خى فى 
 . 4  افكى  فٍ ا ً ك  :اؿى قى  ؟الماؿً   يرى كى  كافى  فٍ ا ً ك  :الكاقى فى  ،ةربى امٍ  لوي  تٍ ليسى  ؿه جي رى  مسكيفه مسكيفي  
ـى اكركا الػى اجركا كجى كىى  وً ب  في حي  ةى عى جركا الد  ذيف ىى ال   وً بً حٍ كصى  وً كعمى آل ميوً عى  ى اي صم     ،ـيً ماحً سى بً  ما
 ،ركاا ى ككى  ذلؾى بً  ـى مى اىكا األي ءى فى  كاحً ه في الن  رى مٍ كا بى مي  ى تى ركا كامٍ كآ ى  ،ـيي ا لى مى بً  ةً رى سٍ العي  ةً الى ي حى فً  كهي ككاسٍ  ،ركااخى كفى 
 بي مى طى  ؿى كاصى ا تى مى  ،قابالر   في ي  زى تي  دى ئً يا قبلككامً بى  ركاتي قاب، كبى الن   رةى فً اسى ا يى كامً دى  كجكهي  زاؿي ال يى  مكةن صى 

 .اسميمن ـ تى م  كسى  ،ـحً دى زٍ داكة تى دير العى ادىـ عمى غى كدى  جانبي ؿ بى ءافى كتى  ،ـحٍ كك رى ذى ة ً المحب  
 :دي عٍ كبى  
د ك  تةى تي تى ال   سبابي كاألى  ،ارعن ذى  يطافي الش   وً بً  اؽى ءى  ذمال   بلؿي كالحى  ،ارعن شى  الجميمةً  حاسفً مف المى  كاحى الن   ف  إً فى  
 بيفى  ذا كافى  ً ما السي   ،ارعن فى  بي ي  الط   ؿي صٍ األى  ايى بً  ؿي يد  تى يى تي مكر ال  األي ك  ،رعىمى  بي صً خٍ كتى  ،ةً رابى القى  ةي مى يا كصٍ بً 
 دى عٍ ه بى ري مٍ بى  ـى تً كخي  ،اؿبى قٍ كاإلً  مفً اليي بً  ئدكبي  ،هٍ ادى ق  الكى  بً الككاك صاؿً كات   وً مً ىٍ بى  ةً م  ىً بى  صاؿي ى ات  سى مٍ ، كبى هٍ ادسى  اربى قى بى 
ـي الكى  ابي نى الجى  افى ككى  ،هٍ عاددل بالس  المى  كؿً طي  ري

 غى زى ، كبى عكدالسُّ  ياضً في رً  وي صني غي  امف نى م  مً  ريؼً الش   ر  قى المى  ابفي  
 يفً عيد الحد  سى  كى يي ، فى وٍ بللى الجى  مانً في سى  رؽه شٍ مي  ،وٍ الصى في األى  ؽه ر عٍ عكد، مي يا في صي جً كٍ مف بى  اؿي زى ال يى  اسن مٍ شى 
 :اتيادن كاجٍ  امدن كبى  بلن ءٍ ف فى يٍ بيردى ال ـي م  عى ، مي امادن كعً  امسن شى 

                                                                                                                                                                                
 . ت ، بمقدار كممتيفمطمكسة في    (1
 . ت ، بمقدار كممةمطمكسة في    (2
 . ت ، بمقدار  بل ة برقاـمطمكسة في    (3
، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا عف نصُّ الحديث كاماًل:   (4 ، رجؿه ، عميو كسمـصمى ا ،ببي نجيمو :  مسكيفه مسكيفه مسكيفه

ف كاف ك ير الماؿ. مسكينةه مسكينةه مسكينةه، امربةه ليس ل ف كانت ك يرة الماؿ .ليس لو امربةه، كا  ، كا   يا زكجه
 .  6/348 ،المعجم األوسطالطبراني، : التخريج
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 ] الطكيؿ [ 
ػػػػػػػػػػػػػنٍ اإلً  وً بًػػػػػػػػػػػػػ سه يٍ ئًػػػػػػػػػػػػػرى . 1 ػػػػػػػػػػػػػ اني شى              وً ًمػػػػػػػػػػػػػىٍ بى  فى يٍ ا بىػػػػػػػػػػػػػمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالً عى مى  فً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي بً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج  بت  مي ا دى غى   احى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى  :تى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي  وً انًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى يٍ ي دً ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حى ا الى ذى  ً . 2  ا           ذى كى
 

ػػػػػ ؽً نىػػػػػكٍ ي رى ًفػػػػػ سً مٍ الش ػػػػػ عي كٍ ميػػػػػطي  كفي كيػػػػػيى    ىحى الءُّ
  
 
 

 ادى كجى  ،بلـقٍ األى  ؿى مى عٍ بى ا لم   ـى كارً ؿ الص  كفم   ،ماـالت   ري دٍ البى  وً كصافً بى  فً حاسً مى بً  ؿى م  ككى  ،اـي  األى  ؿى ف جم  مى  سميؿي  وي ن  أًلى 
 وي تي اعً نى  بي ذً كٍ كال يى  ،كارفوى عى فى خٍ كال يى  فوي ارً عى مى  ري كى نٍ ال تي  ،ماـالػى كى بً كبى  رؽً البى ؽ بً ر  حى تحت   بيعً لر  ا نكنى  ؿى جى خٍ ةى فى 

كال  ،وءعفي  كيي ال  لشرٍّ  ً  وي تكج  كال يى  ،وساعفي ه كيي ساعدي يي  ري دى قى ال  ككافى ال   ً  ،نمياعى  ـي  ى  يي كال ،وفي كاصً  ؿي جى خٍ كال يى 
الده فييا كخ ،حتءٍ بى  فى حاسً رؼ مى غي  بى ك  بى ، كتى الدكالت   ؼي ارً الط   موً ة فءٍ جن   فى كى سى  دٍ قى  ،واعفي ءى  كيي ال  خيرو  ً لً 

 حامد:المى ييا فً يو حي  كتي  ،خالد
 [ السريع]

       وي م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم حى ذً ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالد   ؼى ر  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى . 1
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ـى تى اسٍ تي ال   وً ريقً طى  افى سى حٍ ا ً ك  ،وجً رٍ فى  صافى حٍ  ً راد ةى فى  ف، ىي   كى بلؿ كىي لحى ا دى صى كقى  ،وجً رٍ ي بي فً  دً عٍ يا بالس  مي جٍ نى  قا
 ءائي  القى  كلكم  الي المى العى  ريؼً الش   و المقر  لى عم   ً  بى غً كرى  ف،ىي   ميوً عبه كعى صى  هً رً يٍ مى غى عى  كى ىي  ارن مٍ بى  اكؿى كحى 
 : 1  ... يلعاي المى بً بى  ابي  يالش  

 [] الطكيؿ 
ػػػػمػػػػا  اذى  ً  اهي رى تىػػػػ[ 110]ؽ. 1 ػػػػًفػػػػ ؿ  حى  و      تٍسػػػػدً  ردٍ ي صى
 

ػػػػػػػػػػػ اابن يى ًشػػػػػػػػػػػ    ًـ اتً كى ي العىػػػػػػػػػػػاجً يى الػػػػػػػػػػػد   عى بٍ  ًصػػػػػػػػػػػبلى حى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػى كالمى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػالعي  اؿي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍ بى  بي حى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي    ًـ ارً كى
      هي ا ي نىػػػػػػػػػػػػػ  اـً نىػػػػػػػػػػػػػاألى  فً يٍ بىػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ ابى طىػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػلى  .4 

          
ػػػػػػػػػػػالحى  ؽى رٍ كي  حً كٍ ي الػػػػػػػػػػػد  ًفػػػػػػػػػػػ وً بًػػػػػػػػػػػ تٍ ن ػػػػػػػػػػػغى ك     ًـ ائً مى

 
 

 ،عاـنٍ في األى  عـ   فٍ لى بى  ً  وً مً ءٍ فى بً  هي رى مى كغى  ،كراـده باإلً صٍ ى قى ق  مى تى فى  ،سمانبى  ةي دى ي  الس   صكنةً المى  ةى يى الجً  وي تى نى ابٍ  بى طى خى 
 فٍ ةى سبؾ بً كحى  ،مس الش  ال   ً  ةه ر  عةن ما ليا ءي ت  مى مي  اهي بى كحى  ،اـنى مى  ؼي يٍ كال طى  يقظةه  ـي راىا كىٍ يى ال  بةو ج  حى و بمي كخص  

 تً الى كقى  ،اـي  األى  سماني ي كبى يالً الم   فعاؿي ىا بى كدً كجي بً  فكسى النُّ  تً ر كشك  ،اـنى األى  ضً عٍ بى لً  ةن ر  مس ءي الش   ككفى تى 
ؾ بمف ن  ا ظى مى  :في كٍ اؿ الص  كقى  ،مانعٍ ىذه نى  ـٍ عى نى  :فاؼي اؿ العى كقى  ن،ماسٍ بى فيذه  مس اسـه لمش   افى كى  فٍ  ً  :في اسً حى المى 
 ريؽي ذم طى ال   ؿً عٍ مف ىذا البى  ؽُّ حى كال بى  ؟مانه سمانسى  ؼً يٍ حً صٍ الت   عى يا مى صً قٍ ي نى كفً  ،رض كاممةفي األى  يى ىً 
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ذم د ال  قٍ ذا العى ىى  ؼً رى مف شى  ككافى  ، 1 احبص  ال مف بنتً  خً األى  ابفي  كى ما كىي سي  ال ،حبألى  ضي يى بٍ كلكيتو بى بى 
 ؼى يٍ ، ككى ورفي عي  تءك عنظكـ ك المى  دً قٍ و عمى العً عي مٍ جى  اؽى كفى  ،اكزنن  ةً فاسى ره في الن  يٍ عمى غى  مى جى كرى  ،ناسٍ حي  ؿى مي كى 

 عميٌ  فً سى بك الحى بى  يفالد   قيُّ ءاة تى اءي القي دنا قى كالنا كسي  مى  ،خزكـً ي مى نً بى  يرى غى  يشو رى قي  ةي يحانى ا رى ال كمى 
 : عي  افً الش   بكي  السُّ 

 ] مجزكن الرمؿ [ 
           افو يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بى ذي  اضو قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى . 1
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 [31] 
 : ورعْ أَ  انَ وكَ  ،ينِ الدِّ  مِ جْ ي نَ فِ ،  2 ةِ ويَّ الفَ  ابنِ بِ  روفُ عْ المَ  ،َدِني ُمحمٌد االْسَكْنَدرانيُّ َأْنشَ 

 كن الرجز [] مجز 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  فى ا رى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   يا بىًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيٍر مى
 [32] 

 :ةئوسبعما ربعينَ أَ و  اآلخر سنة ستٍ  عفي خامس شير ربي ،خمد ا ممكو ،الممك الكامل (3)[...]
 ] مخمع البسيط [

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يفي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى . 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىر ا المي نى انً طى مٍ سي           ج 
 

 يعً دً البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عً ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطال ؾي ارى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىيٍ . 2           لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  تى  ذٍ  ً  رً ىٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   ةى جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى ًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً بً ي رى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ افى بى عٍ ؿي شى
 
 
 

                                                           
ىػ . 709، ابنة الصاحب كماؿ الديف ببي القاسـ ابف العديـ، تكفيت سنة  نت عمر بف بحمد: شيدة بلعمو أراد بيا   (1

 .   20/195 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .2/800، أعيان العصرالصفدم،  ترجمتيا في:
ىػ  في طاعكف مصر. 749، المعركؼ بابف الفكية، تكفي سنة  كاف شاعرنامحمد بف بحمد االسكندراني،  ىك   (2

الدرر ابف حجر،  .2/153 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  .3/1540، أعيان العصرالصفدم،  جمتو في:تر 
 . 3/357، الكامنة

 . ت ، بمقدار كممةبياض في    (3
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[33] 
ؿى  ، يفً سى الحي  يفً الد   ماؿً ي جى اءً ى القى كلى المى  كبيفى ، انً قى البى  الد يًف بىًبي يفى المىكلىى القىاًءي بىيانً بحىصى

ـى اي ، يىٍيفً كً بٍ السُّ  تىييمابىدا ى مى عى  ضي رً عٍ ي بى نٌ ةى كى  تي يٍ ربى فى ؛ ةن مى يٍ لى  تُّ بً فى ، ذلؾى عا لً قاطى يما تى نُّ ظي بى ، يؿه مً قى  تىنىافيسه  ،ًنٍعمى
ـ ظً نٍ ي بى سً فٍ ي نى فً  تي مٍ كقي ، امى يي نى يٍ بى  مى مٍ الصُّ  ي  عً افً بكي الش  عمي السُّ  سفً بي الحى بى  يفً الد   ي  قً تى  اةً ءى ي القي اءً ا قى النى كٍ مى 
 بل  ئيما لتفعمق ،يتً رى اكً ذى ا بً قى مً عى  دٍ كقى ، بلن اجً عى  تي يٍ يى تى كانٍ ، فً يٍ تى يٍ بى  ـً كٍ ي الن  فً  تي مٍ ظى نى فى ، اهي ي   ً  هى دي شً نٍ ا بى ئن يٍ شى  ؾى لً ي ذى فً 
 :امى كىي  دً في الػى  يى ن  ا عى ذ  شي ي

 ] الكافر [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى . 1  انً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبى  ـي زً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ مي  فً يً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   اؿي مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي ن  أًلى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حى  كانً دو سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي نى يٍ بى  كفي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  ؼى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى كى . 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى ا كى مى  ى        اشى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي اقى فى ات     يائً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  كٍ اؼو بى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تى مى

  
 
 

[34] 
(...) 1  : 

 [  الطكيؿ] 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1  ة             ي  ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى كى  ةن رى ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بي ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  افً مى بلى سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى  ر  دو دى اًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ بى  ـى ارً كى  اؿً سى
  
 
 

ػػػػػػػػػػػػ. 2      وً نً ٍسػػػػػػػػػػػػي كحي قً ٍشػػػػػػػػػػػػعً  ؿ  م قىػػػػػػػػػػػػرً دٍ بى  تي ٍنػػػػػػػػػػػػا كي كمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يثي دً حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقً  افً بلمى سى   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً بٍ بى  ةي ص 
      
 
 

ا ذى : كا ً وي لى  اراتً شى اإلً  ابً تى كً  فٍ مً  ،ارفيفً العى  اتً امى قى ي مى فً  عً اسً الت    ً يٍ الن   ؿً ك  ي بى فً ، يناسً  بفي مي بك عى بى  يسي ئً الر   اؿى قى 
 .اؿٍ سى بٍ كبى  افٍ بلمى سى  ةى ص  قً  وي عي مى سٍ ا تى يمى فً  ميؾى عى  دى رً كسي ، وي عي رى قٍ ا يى يمى فً  ؾى عي مٍ سى  عى رى قى 
ى سى   ف  بى  ـٍ مى اعٍ فى  ،  2 [بىٍىمو] تى نٍ كي  فٍ اف  ً فى رٍ عً ي الفً  ؾى تً رجى دى لً  بى رً ءي   ؿه مى   االن سى بٍ  بى  ف  ، كبى ؾى لى  بى رً ؿه ءي  ى مى   مافٍ بلى

ؿ    . الر ٍمزي ً ف بىطقت  ـ   حي
ـي مى اإلً  اؿى قى  ـي عٍ ا: اراتً شى ًفي شىٍرًح اإلً  ،رىًحمىوي اي ، مد بفي عيمىرى الر اًزم  حمي  يفً الد   ري خٍ فى  ا بلماف سى  ف  [ بى 111]ؽ م
 ايتً فى عرً كمى ، يايٍ لى  ً  صكؿً كالكي ، يايٍ لى  ً  دانً االىتً  فى مً  هي دى حٍ كى  ؿى قٍ العى  في ك  مى ي تي تً ال   ةً مي  قٍ العى  مكرً األي  فى مً  تٍ سى يٍ لى  بساالن كبى 
 ذلؾى يا بً اصى صى تً اخٍ  ف   بى ال   ً ، كاجبو  شينو بً  اصًّ تى خٍ ا مي يى كعي مي جٍ مى  كفي كي يى ، اته فى ا صً يى نٍ مً  كرى كي ذٍ المى  ف  إً فى ؛ ياجً حى األى كى 

 فٍ ، كا ً ينً الش   لؾى مى ذى عى  اتً فى الص   ؾى مٍ تً بً  الؿً دٍ تً االسٍ  فى ا مً نن ك  مى تى مي  ؿي قٍ العى  ككفى يى  ـى رٍ  جي بلى فى ، ـً يٍ الفى  عيده عفً بى  الكاحدً 
 القصةً  ؾى مٍ تً  رً اىً ظى  فٍ مً  طى بً نٍ يستى لً ؛ ةً مى المتقد   شيكرةً المى  عً الكقائً  مفى  ءيةي القى  ذهً ىى  ستٍ يٍ مى ا فى ءن يٍ كبى  ،ابن عٍ صى  افى كى 
 تحاؿى اسٍ  كذلؾى  افى ا كى ذى كا ً  ،مكرً األي  ضً عٍ بى لً  وً فسً نى  دى نٍ عً  ي ي ا الش  مى يي عى ءى كى  تافً ظى فٍ ا لى مى ىي  ؿٍ بى ، ياني  مً الش   رادى مي 
 مانً لمس   ،م بلن  ،كالبياضى  كادى الس   تيٍ فظى لى  عى ءى كى  فٍ مى  ف  ترل بى  ى ال  ،  ً ميوً عى  الكقكؼً بً  دً ر  جى المى  العقؿً  بلؿي قٍ تً اسٍ 
 فٍ عى  ـي م  عى تى المي  كتشؼى يى  فٍ بى  دى عٍ بى  ى ال   ً ، بلحً طً االصٍ  ذلؾى بً  ـً م  كى تى المي  ضً رى مى غى قكؼ عى الكي  حاؿى تى اسٍ  ضً رٍ كاألى 

                                                           
  ت ، بمقدار بربع كممات.بياض في    (1
  ت .مطمكسة في    (2
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 كميؼً ل الت  رى جٍ م مى رً جٍ يى  وي ن  ، كا ً اظممن  طقتى بى  فٍ  ً  زي مر  ال ؿ  حي  ـ   ي ،  ً يٍ الش   ؿى كٍ قى  ف   ً ا نى مٍ ا قي م  مً  يرى ظى فى ، وً ءً رى غى 
 :فيوً  ؿى يا قً كد مى جٍ بى  ـ   ي ، بً يٍ الػى  ةً معرفى بً 
 .السبلـي  عميوً  آدـي  :سبلمافبً  رادى المي  ف  بى 

  . ةى ن  الجى  :بساؿكبةى 
 ر  البي  ناكؿى ا تى لم   آدـى  ف    :يؿى م قً ذً كال  ، ؾى تً عادى سى  درجاتي  ةً الجن  كبً ، ةى قى اطً الن   ؾى سى فٍ نى  آدـى بً  كالمرادي : اؿى قى  وي ن  ةى كى فى 
، ةً ي  مً قٍ يا العى جاتً رى دى  فٍ مً  تٍ ط  حى انٍ  كانيةً يٍ كل الش  لى القي  ً  تٍ تى فى ا التى لم   اطقةى الن   سى فٍ الن   ف  بى  المرادي ف، ةً ن  الجى  فى مً  خرجى بي 

 وً بػرءً  ـي مى عٍ بى  اى  ف  بى  ـ   ي ، به ناسً مي  سيري فٍ ا الت  ذى يى فى ، ايى بً  ةً قى البلئً  ةً ي  فسانً الن   عاداتً الس   فً عى  ةن ركمى حٍ مى  ارتٍ كصى 
 . ىيى تى انٍ ، ةً ي  مً مٍ العً  راضً غٍ األى  فى مً  ينه شى  وً بً  ؽي م  عى تى ا ال يى م  ذا مً يى فى  كبالجممةً ، فظتيفً الم   يفً اتى ىى  فٍ مً 
 فالبيتافً  ةً مى مٍ ى الجي مى كعى ، ؿه ك  طى مي  كى كىي ، شاراتً اإلً  حً رٍ ي شى بساؿ فً سبلماف كبى  صةى قً  يُّ كسً الطُّ  صيري الن   ذكرى  دٍ كقى 
ا مى  ـي مى عٍ يى  ؽه كٍ ذى  وي لى  فٍ مى كى ، ظً فٍ الم   كال ناصعً ، ناعةً الص   كال ناء ً ، ىنى عٍ المى   ً اءً نى  ري يٍ يا غى مي ظٍ نى  ذككرافً المى 
   . 1 وي تي مٍ قي 

[35] 
 عانة:اإل وليُّ ا   3 (...)موكو مم  2 (...)القضائي الصالحي 

 [ ]الكامؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػػػ ً . 1  دو       كًعػػػػػػػػػػػػػػػػمى ت بً دٍ ًعػػػػػػػػػػػػػػػػكي  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى تي عٍ مً ي سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػ    ؿً اًطػػػػػػػػػػػػػػػػثو ىى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػى كى  وي ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػاىً كى مى  فٍ ا مى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػالحً  طً ٍسػػػػػػػػػػػػي بى ًفػػػػػػػػػػػػ تفىػػػػػػػػػػػػذىلكى . 2       لرى بى  ـٍ مىػػػػػػػػػػػػب فى اً سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػزي خٍ متػػػػػػػػػػػػػػو مى ا قي مى   ؿً اًصػػػػػػػػػػػػػػي الحى ةن ًفػػػػػػػػػػػػػػكمى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػاذًلػػػػػػػػػػػػػ ؽٍ ق ػػػػػػػػػػػػػحى . 3       دٍ قىػػػػػػػػػػػػػوو فى ٍجػػػػػػػػػػػػػي كى اؿ ًفػػػػػػػػػػػػػؾ المى
 

  ؿً احً ي الس ػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػ ؿٍ قيػػػػػػػػػػبل يى فىػػػػػػػػػػ اؿي  ى السُّػػػػػػػػػػ زى رى بىػػػػػػػػػػ 
 
 
 

ى فى  .4   رى فىػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ جى  ةً لى بلى سيػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي رى ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػبى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػؤلى
      

ى كى   ػػػػػػػػػػػػػفٍ بى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػألى   ؿً اًءػػػػػػػػػػػػػالفى  اـً قىػػػػػػػػػػػػػمى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ ؿي ءى
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً ادى عى الس ػػػػػػػػػػػػػػػػ جً كٍ ي بى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػ تى ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػزً  ال .5    ادن اعً صى
   

  ؿً ازً الن ػػػػػػػػػػػ ضً يٍ ًءػػػػػػػػػػػالحى  ـً ٍمػػػػػػػػػػػي ظي ًفػػػػػػػػػػػ دُّ كالًءػػػػػػػػػػػ 
 
 

[36] 
 :  5   4 ُزبيدة)في  اا، ُمْمِغزً  فضلِ  بنُ  حمدُ أَ  ينِ ياب الدِّ القاضي شُ  ليَّ إِ  كتبَ 
 

                                                           
 .4/48 ،اإلشارات والتنبيياتابف سينا،  ينظر:   (1
 ، بمقدار كممتيف. ت مطمكسة في    (2
 . ت ، بمقدار كممةمطمكسة في    (3
تكفيت سنة و، مف فءميات النسان كشييراتيف، ىاركف الرشيد، كبنت عم ىي زبيدة بنت جعفر بف المنصكر، زكج   (4

 .   3/73 ،األعالمالزركمي،  .1/189، وفيات األعيانابف خمكاف،  ترجمتو في:ىػ . 216 
، أعيان العصرالصفدم،  .146/ 1 ،ألحان السواجعالصفدم،  .8/256، افي بالوفياتالو الصفدم،  التخريج:   (5

1/252. 
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  [ ] الخفيؼ 
الػػػػػػػػػػػػػػػذم حػػػػػػػػػػػػػػػازى فىٍءػػػػػػػػػػػػػػػبلن بى  .1       يُّيػػػػػػػػػػػػػػػا الفاءػػػػػػػػػػػػػػػؿ ي
 

ًزٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ًلًمٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف مى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى
 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر حيـً ً ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو          يانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تى  .2 

 
3. 

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً ً لى كتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانل    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الحى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .3  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينو سى      رو دٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ذاتي ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىمبىمُّ شى

 
 تائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو باإًلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًن بك بالعىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  

ٍصػػػػػػػػػػػػػػػؼه  .4   مىصػػػػػػػػػػػػػػػػكفو      رٍّ ًلػػػػػػػػػػػػػػػػذاًت ًسػػػػػػػػػػػػػػػىيػػػػػػػػػػػػػػػكى كى
 

ميػػػػػػػػػػًع الكيجػػػػػػػػػػكدً    كىٍىػػػػػػػػػػيى لػػػػػػػػػػـ تىٍخػػػػػػػػػػؼى فػػػػػػػػػػي جى
ػػػػػػػػػػػػٍذ مىءػػػػػػػػػػػػى ًحينييىػػػػػػػػػػػػا ًبيػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػٍيسى  .5   تي   ةيىػػػػػػػػػػػػمي

 
ديػػػػػػػػػػػػػػػػدً يىػػػػػػػػػػػػػػػػ كى كٍىػػػػػػػػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػػػػػػػػًع الجى  ةىتي مػػػػػػػػػػػػػػػػعى الر 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسى طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًّ  كى كٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .6  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييبىش          امم 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػي العىديػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ككى ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةه  منػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػػػػػػػػٍةتىى 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ .7   ذاتو              برادىهي ال ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كحى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػين   ًسػػػػػػػػػػػػػػػكاهي فػػػػػػػػػػػػػػػي المىٍقصػػػػػػػػػػػػػػػكدً  بىػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ لشى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيوه        .8  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اٍرتىجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينه مى  ذاؾى شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػين  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػصه بالر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدً  كٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى شى  ميخىص 
 [37] 

 :  1 فكتبُت َأنا الجواَب ِإليوِ 
 ] الخفيؼ [  

 بىٍلفىاظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كالفىريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد            ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن  .1
 

ميػػػػػػػػػػػػػػػػدً  قػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػاؽى عبػػػػػػػػػػػػػػػػدى  اكميجيػػػػػػػػػػػػػػػػدن    الحى
ـى األىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ًعٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو         2  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  . كاً 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػريكن     2 فػػػػػػػػػػػػػػػي الفىٍءػػػػػػػػػػػػػػػًؿ لمت كحيػػػػػػػػػػػػػػػدم اكشى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 3          ػًعٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلمكفى فىٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىؾى ًبال  3 ؼى . عى
 

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي بالت قميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً    ـً كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى الجي
ن ػػػػػػػى بًػػػػػػػةىٍف يىػػػػػػػرىل لىػػػػػػػؾى 112. ]ؽ4  ػػػػػػػٍف تىمى    اشػػػػػػػٍبين [ مى

     
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـى نىقءن ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارا ـى الكيجػػػػػػػػػػػػػػػػػكدً بالجى ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًؿ حي

ػػػػػػػػػػػػػػػا     .5  ػػػػػػػػػػػػػػػماكىٍيًف لم   طػػػػػػػػػػػػػػػاؿى قىػػػػػػػػػػػػػػػٍدرم عمػػػػػػػػػػػػػػػى الس 
 

ـي   ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي نىٍظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانني مى  ديرٍّ نىءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدً  جى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        .6   شػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىوي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّرُّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الن ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً كلم 

 
ليػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍحرى شػػػػػػػػػػػػػػػػػابى رىٍبسي الكى  شػػػػػػػػػػػػػػػػػابىوى الس 

نيػػػػػػػػػػػػػػػػػعو      .7   ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ليٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػزه فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاًت ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرو مى
 

لىػػػػػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػػػػػي العيمػػػػػػػػػػػػػػػى بً    قىٍصػػػػػػػػػػػػػػػرو مىشػػػػػػػػػػػػػػػيدً نىزى
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي       .8   ًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى بيُـّ األىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًف ذاًت المى

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ذىكم الت ةىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  

ٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػاهي حقًّػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػتى كي  .9        اٍنػػػػػػػػػػػػػػػػتى اليػػػػػػػػػػػػػػػػاًدم ًلمى
 

 ًحػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى لىك ٍحػػػػػػػػػػػػػػػتى لػػػػػػػػػػػػػػػي بًػػػػػػػػػػػػػػػًذٍكًر الر شػػػػػػػػػػػػػػػيدً  
 ديٍمػػػػػػػػػػػػػػػتى تيٍيػػػػػػػػػػػػػػػدم ً لػػػػػػػػػػػػػػػػي  كيػػػػػػػػػػػػػػػؿ  عىجيػػػػػػػػػػػػػػػػبو       .10 

 
سػػػػػػػػػػػػػًنًو مػػػػػػػػػػػػػف مى   ميػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػي حي  زيػػػػػػػػػػػػػدً مػػػػػػػػػػػػػا عى

                                                            
 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  .1/147 ،ألحان السواجعالصفدم،  .1/252 ،أعيان العصرالصفدم،  التخريج:   (1

14/178. 
، وفيات األعيانابف خمكاف،  جمتو في:تر ىػ . 400،  ماـ في المػة كالنحك، تكفي سنة  ىك عمي بف محمد بف بحمد   (2

   .5/144، األعالمالزركمي،  .226 ،إشارة التعيين في تراجم النحاة والمغويينعبد الباقي اليماني،  .2/79
   .1/252 ،أعيان العصرالصفدم، . في بعياف العصر: عمـ   (3
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[38] 
 ةنِ مى ابْ عَ  ، 1 يِّ سِ النِ القَ  بنِ اين الدِّ  مينِ أَ ولى المَ  بنِ ا ،المين سَ الدِّ  فِ رَ ى شَ ولَ مَ مْ لِ  وُ تُ بْ تَ كَ  اقٍ دَ صِ  ةُ خَ سْ نُ 

 :روسِ حْ المَ  امِ الشَّ بِ  ريفِ الشَّ  اءِ شَ نْ اإلِ  انِ وَ يْ دِ  بِ احِ صَ   2 اِ  لِ ضْ فَ  بنِ ا الّدينِ  رِ دْ ي بَ اضِ القَ 
 ةً ارى نى المى بً  ؤلى مى  ذا الحى  ً  ه ك كءي  ،بلن امً شى  دً امً حى كالمى  فً اسً حى مى مٍ لً  هي كري ، كني امبلن يف كى الد   رى دٍ بى  ؿى عى ذم جى ال   ً  الحمدي 

تي عمييا مف ال   موً عى عمى نً  هي دي مى حٍ نى  ،بلن حً اظر مى ي الن   فً بلن حا مارن فٍ قى  دـً العى  فى مً  ضى ك  رى  ادى ذا جى  ً  ه ك ، كني الن ازً نى مى 
اد س  بم الحي صٍ تي بى ال   وي في ارً كى كعى  ،ميفآابتيا جى  ً ع سر  تي  :اؿقى  ،ركرةه يا ءى تٍ عى ذا دى  ً تي ال   وي تي ن  كمً  ،ميفبى  رى يٍ خى  كرالشُّ 
 .ميف ى  فه كلكفٍ  م  ىا مي كاىرً جى  دً قٍ اؿ في عً قى تي ال يي ياديو ال  بى ك  ،فيٍ مً ا عى يى بً حي سي  عً كاقً مى  فٍ عى 
 اؿي زى بل يى فى  افي يما اإلً يى مى زً كلى  كاخييا،بى  بي بى تقاف سى اإلً  د  ة شى ادى يى شى  ،وي لى  ريؾى ه ال شى  كحدى  اال  لو  ً  ً ال  فٍ بى  دي يى شٍ كنى  
ـي الػى  لار كجى  ،اخييا ى يا كيي بي صحى يى  ييا مى عى  كابى ال    ؼى طى كعى  اخييا،سى ا كتى يى يٍ امً سى تى  يٍ تى الى ي حى فً  توي زى جى عٍ ةى ىا فى جكرى بي  ما
 .يايٍ زاجً تي كال  ـ   ي  يمةو لى مي  ً   ٍ تى حٍ ـ تى اقبيا كلى عى فى  ،انالفى بً 
و تبيج ري خى فٍ تى  ديفو ى بً تى كبى  ،المريضً  الحؽ   بى مٍ عو قى رٍ شى ى بً فى ذم شى ال   ،ه كرسكلودي بٍ عى  ادن محم   ف  بى   3 [شيدكنى ]

عمى  كحث   ،ءيضغى  طرؼو استحيانن بً  يايل ً  جكـً النُّ  رى ىٍ زي  ري ظي نٍ ي ةم  بمان كجى  ،ريضاألى  كضً عمى الر  
 . 4  ريضض كفساده عى رٍ في األى  ةه نى تٍ فً  فعمكه يكفٍ تى  ً الٌ  ،جكهك  زى فى  يفو ك دً ـ ذي يكي لى  ً  بى طى ذا خى  ً   :اؿا قى كاح فمم  الن  
 عفً  بوً  ا جانى قكا مى كصد   ،وي يى يٍ تنبكا نى ه كاجٍ مرى كا بى تى بى ك  ،ويى دٍ عكا ىى بى ذيف ات  بو ال  حٍ كصى  وً كعمى آلً  عميوً  اي ى صم  
 ،ويٍ مى مييـ عى عى  كى يٍ فى  ري خى فٍ دىـ يى عٍ بى  مف جانى فى  ،ىـرً فاخً مى بةن بً اطً قى  اسى اقكا الن  كفى  ،وي يى مييـ كحٍ بل عى ا تى عالى لم  تى  اً 

 ،فاحً بالس   به سى ؿ نى صى فى كانٍ  ،كاحً به بالن  بى سى  صؿى ا ات  مى  ،ىزامخ مي فى نٍ يا يى فراني كغي  ،امامن غى  مي فى سٍ يا يى رءكاني   5 ]...[
 .ا يرن كى  امن يمسٍ ـ تى م  كسى 
 ظي فى حٍ يي  وً بً  ،نيفةمي  ؾً مباني المي مى  فى بي يا كىيى فاتي ري شي  تٍ دى كغى  ،ريفةالش   ريعةي الش   ىذهً  بوً  زتٍ تاى ا امٍ مم   كاحى الن   ف  فإً 
ـي  ابي نى الجى  افى ككى  ،ارعن فى  وي نٍ مً  احى كى الن   تى بى نٍ ةى ف ،ورسي غى زكا  ؿو صٍ بى  ؿُّ كي  بي تشع  رعى كيى كيي  ،ركدالش   سبي الن    الكري

                                                           
الصفدم،  ترجمتو في:ىػ . 763ي سنة  كاتب السر  الشريؼ بدمشؽ، تكف محمد بف بحمد بف محمد، القاءيىك    (1

 . 3/362 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .14/292 ،البداية والنيايةابف ك ير،  .3/1570 ،أعيان العصر
، الوافي بالوفياتالصفدم،  ترجمتو في:ىػ . 746سنة   ، تكفياقاءين كاف حمد بف يحيى بف فءؿ ا، ىك م   (2

 . 4/282 ،الدرر الكامنة، ابف حجر .4/1992، أعيان العصرالصفدم،  .5/211
 .  ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئبياض في    (3
:    ذا خطب  ليكـ مف ترءكف دينو ،صمى ا عميو كسمـ ،ركم عف ببي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  التخريج:   (4

، المسند الجامع كؼ كآخركف،بشار معر  ف فتنةه في األرض كفساده عريضه .كخمقو، فزكجكه،  ال  تفعمكا تك
 .   1084رقـ الحديث 2/381، سنن الترمذيالترمذم، ، 13539رقـ الحديث 17/223

 .  ت ، بمقدار كممتيفمطمكس في    (5
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 ،ددي  ٍ السُّ  وي فى قً  ى  امن ايكسً  ،صؿف ىذا األى مً  وي ني صٍ غي  ؿى د  يى تى  ،ارعن فى  ميمي  الت   بلني  ريؼ الفي الش   ر  قى المى  ابفي  بلنيُّ الفي 
ةي  عً مى لٍ ت األى انى ا كى كلم  

 كى يا كىي الي يخى ك  قظةن و يى ينً نصب عى  كى يي فى  ،بيواد بى   في  ةى ر مى بم  ى صٍ بى  ،ؿصٍ الن   و م ؿى مً ايً خي مى فً  
و ىذا جى تى نٍ بى ؿه بٍ شً  كى يي فى  ،الـه ؼ سى نٍ كاألى  فً يٍ العى  ة بيفى دى مٍ كجً ] :كلوً قى بً  ؿي ئً االقى  اهي نى ما عى ن  ةى بل كى ذا خى  ً ه رى كٍ ؿ فً ػى كشى  ،ـالً حى 
صنو ؼ غي عط  تى يى  ،ةً ج  الحي  مالئ ةى حج  المى  طريقان كاءمى  كفً الص   فى مً  ؾى مى سى  دٍ قى  ،ثي يٍ ىذا الػى  وي حى فى ؿه سى كبٍ ك  ،يثالم  
 وً يكانً ي دً فً  سى مى ذا جى  ً  اسة عف كجيوً ئالر   عي فى رٍ تى  ا،ككنن  الككاكبى  ؿي جً خٍ فيي  وي يي ى كجٍ م  حى تى كيى  ،اكنن م صى ترن  كيى 
 : وً بيتً  وابي يى مى  قكؿي كيى  ،اجابن حً 

 ] الكافر[ 
مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك تىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـو  .1 ًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍت عى   ً ذىا غى
 

ًسػػػػػػػػػػػػػػػٍبتى الن ػػػػػػػػػػػػػػػاسى كيم    ـي حى ػػػػػػػػػػػػػػػابىا ييػػػػػػػػػػػػػػػ   1  ًغءى
 [ ]الخفيؼ   

ػػػػػػػػػػػػػ ؽً ٍفػػػػػػػػػػػػػبي ي ـه ًفػػػػػػػػػػػػػٍجػػػػػػػػػػػػػنى  كى ٍيػػػػػػػػػػػػػفى . 1 ػػػػػػػػػػػػػذى  ً دو عٍ سى  ا       ا مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ بي اًكػػػػػػػػػػػػػػػػػكى الكى  وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ م ػػػػػػػػػػػػػػػػػظى  الحى    ل رى ػٍ صي
 
 
 

 ى       ت ػػػػػػػػػػػػػحى  دً عٍ الس ػػػػػػػػػػػػػ ؿً ازً نىػػػػػػػػػػػػػي مى ًفػػػػػػػػػػػػػ ؿٍ زى يىػػػػػػػػػػػػػ ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػ. 2
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ا رى دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػارفى  كى ةٍ شى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿي ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػنى . 3          :تٍ الىػػػػػػػػػػػػػػػػقى  ةي الىػػػػػػػػػػػػػػػػكى الكى  وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػ ىلن كٍ مى
 

 ارى ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي ك  اكن ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ي اآلفى بً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  
 
 
 

مي  لك كى  ـى جك ى النُّ ن  مى تى يى تي ال   ،ـئً راالكى  وي ى لى تكخ  عكد، كيى ع السُّ كاقً مى  وي اد لى تى رٍ ه يى دي كالً  ؿٍ زى يى  ـٍ [ لى 113]ؽ يا انت حي
 :شرؼ البدرم  األى  لى المقر   ً  بى غً رى  فٍ لى بى ،  ً كدقي العي  ضً عٍ في بى 

 [  الخفيؼ]
            اكًّ مي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ رً  اي  هي ادى زى . 1
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اكًّ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي    ارى ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي  ؿى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم   عى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ ا بى مى
 
 
 

       ابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجٍ  ـى س ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى تى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ىٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً . 2
 

ػػػػػػػػػػػػػتى كاكٍ    ا رى ٍىػػػػػػػػػػػػػزى  ضي كٍ الػػػػػػػػػػػػػر    ىنائًػػػػػػػػػػػػػوً  فٍ ى ًمػػػػػػػػػػػػػسى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ .3 ػػػػػػػػػػػػػػػػقىػػػػػػػػػػػػػػػػ وي مىػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ مً  اسي ل الن ػػػػػػػػػػػػػػػػبى ا رى مى  ى  كلن طُّ مى
 

 لرى ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ر  كالبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً الجى  اؿً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً بً  
مع  ، كجمسى مافى ؿ الز   مف جم  ال  ، ما منيـ  ً وٍ ة عدكي  يادى ىر لمس  ىـ الد  عد  بى  رةو سكبي  ،وٍ ري  ة دي ذري   فٍ مً  كى ىي  ذٍ   

تنر  ريمةالكى  ةى يى و الجً ابنتى  بى طى كخى  ،جافيٍ الت   كاىرى كجى  عناؽً مى األى بلميـ حي قٍ بى مت ، كنظ  يكافً في اإلً  الممكؾً 
ـى الن   ؿي جً خٍ يي  ؼه طٍ ، كلي راشٍ ساريره بً بى حت تكء   بكجوو  المبارؾى  دى صٍ ىذا القى  ، فةجابى خاتكف عمى  ب  ىى ذا  ً  سي

.ارى ػٍ  ى  وي نٍ مً  حؾى ءٍ بى ك  ،فارٍ طى  رً ىٍ ـ الد  ئايقظ مف نى ةى فى  كضً الر  
  

مع  ارً خى لفى ا يكـى  سى مى ، كجى ؿ المكاكبى كلنى جم  ، مى اصرم  الي النى ريؼ العى الش   لى المقر   ً ر مٍ ىذا األى  ضى ك  كفي 
 ري خى فٍ يؼ، يى تان كالص  ة الش  مى حٍ ماف رً مكؾ الز  مي  لى ً  ككانت لوي  ،يؼكالس   ي القمـً تى يمى ءً ل فى كى ، كحى كاكبالكى 
 و:مً مٍ سً  ؿً بٍ ني بً  ةً يادى الس   ضى رى غى  بي صي، كيي مو ٍ مً  كجكدً ماف بً الز  

 ] الخفيؼ [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ي بى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى . 1  ره     ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً بى  ـً يٍ رً الكى
 

 ا رى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػبى  ري اخً فىػػػػػػػػػػػػػػػالمى  وي ي لىػػػػػػػػػػػػػػػًصػػػػػػػػػػػػػػػعٍ تى  سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 
 

                                                           
 .64، ديوانالجرير،  التخريج:   (1
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى تى يى . 2  دو     كٍ عي ي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كٍ عي ى صي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  كي    لرى ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  وي تٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  مى ا تى زىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى ا جى مى
  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  احى رى  دٍ ا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً فى . 3      ره يٍ دً جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى ي تي تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال  الً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى بً    ا رى ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ؿي م 
 
 
 

 
دنا مره مكالنا كسي  بى ى كل  تى  فٍ بى  ،ماؿيالي الكى ي لى فً  رى دٍ البى  ؿي جً خٍ ذم يي ال   دً قٍ صاؿ كالعى االت   اذىى  ؼً رى شى  فٍ مً  ككافى 

 :افعي  الش   بكي  يف السُّ الد   ءاة تقيُّ لقي اءي اقى 
 [الخفيؼ] 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػكى حٍ بى اضو قىػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػفى . 1  ادو         دى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػي  وي امي
 

ػػػػػػػػػػػتى  دٍ قىػػػػػػػػػػػ   ار  طيػػػػػػػػػػػ اسي الن ػػػػػػػػػػػ وً ًلػػػػػػػػػػػدٍ عى  يل ًفػػػػػػػػػػػاكى سى
 
 
 

     ػٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالحً  ـى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالعً  احى مى الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  هي رٍ زي . 2
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقى  ؿي ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى  ـى    ا  رى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى  اينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ نى  انً ءى
 
 
 

 ضه      كٍ رى  يى ًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُّ حً يى  ضو رٍ بى  ؿُّ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 3
 

 ارى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  ري اخً فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽي ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى كدً  
 
 
 

 :  1 اكقمت مءٌمنن 
 ] المتقارب [

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمه يى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى . 1        وً نً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  اؼي خى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اارن ذى ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  ؼي تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينٍ فى    حٍ رى سى
  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي فى . 2       يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى ا الخى ذى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  خى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػ د  كمي ػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػكى  باؾى الش    مٍ نى سى
 
 
 

 : 2 الحمدي ً كٍحدىهي 
 ] الطكيؿ [  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اي قىٍمبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .1  ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿي يىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقيوي            ارىعى
 

بيػػػػػػػػػػػػبه عمػػػػػػػػػػػػ  ميػػػػػػػػػػػػؿي حى ػػػػػػػػػػػػدل كخى  ى طيػػػػػػػػػػػػكًؿ المى
ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن  .2   بىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى اي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو زىمانىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا               اكدى

3. 
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ذى  لمًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًؽ طىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  كقيص 

ػػػػػػػوي    .3  ٍقػػػػػػػتي شىٍخصى ػػػػػػػف قىػػػػػػػٍد كينػػػػػػػتي فارى  فىمػػػػػػػا ًمٍ ػػػػػػػؿي مى
 

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي      قىٍمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بالبي ك كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد عى
ػػػػػػػػػػػػػػؿ  يىػػػػػػػػػػػػػػٍكـى البىػػػػػػػػػػػػػػ. 4             ًو ره ًفراًقػػػػػػػػػػػػػػًف قىػػػػػػػػػػػػػػديٍ لىقػػػػػػػػػػػػػػٍد جى

 
ميػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ميػػػػػػػػػػػػػػػؿو فػػػػػػػػػػػػػػػي الًفػػػػػػػػػػػػػػػراًؽ خى  كىىػػػػػػػػػػػػػػػؿ كىخى

 رٍ دى كالبى  دً رٍ الكى  ؿى بٍ قى  تٍ دى رى كى ، كى ٍر دى عمى قى  بيعً الر   يري كاكً كبى  يى ىً  تٍ تي جانى ال   ،ةى ريفى الش   ةى طى اسً البى  ؿي ب  ق  يي  ممكؾى المى  
 .ٍر دى بك الكى بى  وي مي ما ً ال يي  نً فاالص   بابى  ف  ألى  ؛وً مً جى خى  ةً مرى حي بً  يؿى الن   كبىٍبقىتً  تٍ ، كعادى ٍر دى بى  فٍ مى لً 
س، مٍ الش   بو  لى المػربً  قد ساؽى  وي ن  بى  ؾُّ كما يشي ، كابيافي جى  بى تً كما كي  ةً ػربي  المى  سالةً لى الر   ً  وي قى كُّ ش  نيي تى كيي 
 فى سى حٍ ًو بى مً دى قٍ مف مى  راهي ، كبى سافف لً مً  وً سمعً بً  رُّ مي ـ يى ما لى رٍيًني  المي  عى مى سٍ كبى  ،مسبى  كؿ   يكافً في الد   وً مً كٍ يى ى بً سى نٍ كبى 
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 نا اي ، حسبي نيساف ري طى مى  ر  مف الدُّ  هي دي كل  ا ال يي مم   مةً حٍ الر   هً ىذً  داتً د  جى تى لى مي ، ىذا  ً  1 سافمٍ مً تً  مً تٍ فى  ـً كٍ ف يى مً 
 . الككيؿً  كنعـى 

[39] 
  : 2 فكتبُت الجواَب إليوِ  

 ] الطكيؿ [ 
ميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ً ٍذ كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حً  .1 ف عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت     خى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى تىرى
 

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه بىٍدنىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى جى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ري
ا بًػػػػػػػػػػػػػػػػًو      .2  ػػػػػػػػػػػػػػػمى صػػػػػػػػػػػػػػػاؿى كىابىتٍػػػػػػػػػػػػػػػوي الن ػػػػػػػػػػػػػػػػكل كسى  كى

 
ـي طىكيػػػػػػػػػػػػػػؿي ر ً لػػػػػػػػػػػػػػى الشُّػػػػػػػػػػػػػػٍيًب فىػػػػػػػػػػػػػػٍرعه ال ييػػػػػػػػػػػػػػ   ا

تٍػػػػػػػػػػػػػػوي المىس ػػػػػػػػػػػػػػرىةي بىٍعػػػػػػػػػػػػػػدىما         [114.]ؽ3   كعػػػػػػػػػػػػػػادى فىعادى
 

ميػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ػػػػػػػػػػػػػػػد ةه بالبيٍعػػػػػػػػػػػػػػػًد كٍىػػػػػػػػػػػػػػػكى عى ػػػػػػػػػػػػػػػٍت مي  مىءى
ػػػػػػف 4           اف ًمٍصػػػػػػرى ً لػػػػػػى الش ػػػػػػاـً قىاًصػػػػػػدن جػػػػػػانى ًمػػػػػػ. كمى

 
 ً لىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى تىمىق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي ًبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًدؾى ًنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

، ىٍر الز   مى تُّ فى كتى  رً ىٍ الزُّ  عى فُّ رى تى  راهي ، كبى ٍر مى القى  وي ني سٍ حي  ؼى سى ذم خى ال   المرسكـً  ركدى كي  ، كييٍنيي 3 [ رضى األى قىب ؿي يي ]   
 يبةي الط   وي عراقي بى  تٍ بى رى ف ءى يا مى جى خرى بىٌنيا دىكحةه ب ؽى قٌ حى كتى  ،ٍر رى الدُّ  ؿى خجى بى  فقدٍ  ؿى ازى تن فٍ كا ً  الد رارم وي قي نى كٍ رى  ءمى فى كى 
الن يؿى  زى كجي  ، عظـٍ األى  رً ي   لى الن   دل الذُّبالةى ىٍ بى  وي ن  ةى ممان بً عً ، هي زى ي  مكالنا كجى  بوً  ما رسـى  كامت ؿى  ،ٍر مى لى عي  ً 

 ؤلى ف مى م  مً  بً رٍ الػى  جكابي  يفً فةٌ  ،حاًجزى الميقىط ـٍ  قاسيكفى  عمى غكطةً  ضى رى كعى ، ـٍ فعى المي  حرً  لى البى  الميحتًرؽى 
ـي ىى  فى ؟ كبىي هي ري كٍ ذً  بى رً ػٍ مى كال ؽى رً شٍ مى ال مف ميٍكً رو سد  األباًطمى  ؿ  قً المي  شي

ب   فييا ما يىركؽي  كافى  فٍ ؟ فإ هي ري ىٍ ا زى كالرُّ
 ةي مى قابى كمي ، جكزعى  زً العاجً  كبلـي  فى ال  كا ً  ،ليوً يا  ً تً ي  دً ىى  مى دٍ ىى  كساؽى ، عميوً  ىا اي د  تي رى كالنا ال  مى  عً ءائً يك مف بى فى 

ـي يي  كاي ، جكزصى ال تى بالحى  بً يي الشُّ  ، كزمُّ تى  رُّ حى  وً بً مٍ ف في قى  لى مى  يمكؿى بى  وى كاكً دم فى يٍ كالنا التي تى مى  دى كائً فى  دي
 . عالىتى  اي  شانى  فٍ  ً  وً مً رى ككى  وً ن  مً بً 

  [40] 
 ةِ نَ سَ  ،ع اآلخرِ يْ بِ رَ  رِ يْ شَ  لِ وَّ في أَ  ،الليِّ ر اليِ جَ نْ ين سِ الدِّ  مِ مَ عَ  ة ابنةِ مَ ى فاطِ عمَ  (4)(...) اقدَ صِ  ةُ خَ سْ نُ 
(...)(5): 

 ةً نى مً  ٍ فكس المي النُّ  مم ىك  يا،نً يٍ شً  بى اىً يى غى  هً رً دٍ كار بى نٍ ى بةى كجم   ، 6  ...  اـي  األى عطؿ  ىذم جم  ال   ً  دي مٍ الحى 
 دى نٍ عً  يى ف ىً يٍ فةى  ،ايى بً رى بى  ةى ايى يى نً  ةً مي  العى  ـى مى ع اليً كبم   ،نيايٍ دً  فٍ مً  ر  ذ  في ال وي تٍ فى سمى بى ذم نيا ال  يٍ دً  فٍ مً  ةً ن  لسُّ ا باعً بات  
 .يايٍ بً بى  فٍ يا مً تً احى رى 

                                                           
 .2/44 ،معجم البمدان ياقكت الحمكم، :التخريج .الجزائرمدينة تقع في شماؿ غرب : تممسان   (1
 .1/169، ألحان السواجعالصفدم،  التخريج:   (2
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئبياض في    (3
 . ت ، بمقدار عشرة كمماتبياض في    (4
  ت ، بمقدار  بل ة برقاـ. بياض في   (5
  ت ، بمقدار كممة.بياض في    (6
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[هي دي مى حٍ نى ] 
ى مى عى  عتٍ مى كجى  ،ٍر طى المى  ؿي يا كابً مُّ ظً  ؿي جى خٍ يى  تيال   ،فٍ نى المً  تٍ م  يى كتى  الكطر تٍ ػى م  تي بى و ال  مً عى ى نً مى عى   1 

ـي ي  بى  تٍ ب  ىى  دٍ قى  احً رى فٍ األى  مافى زى  تٍ مى م  كحى  ،ٍر مى كعي  اطمةى فى  فى يٍ بى  ةً عى يٍ الش   ـً عٍ زى بً  فانً الص    ،اؿً اآلصى بً  ادً يى عٍ األى  ا
 .ركٍ البً بً  اسً رى عٍ ي األى الً يى لى  تٍ ءى كفء  

[دي يى شٍ نى ] 
 دى نٍ ا عً يى نً يٍ قً يى  اري نى يٍ دً  جي رً يٍ بى كال تي  ،ؾٌ شى يا الي تى ػٍ يى  ليسى  شيادةن  ،لوي  يؾى ر ال شى  هي دى ا كحٍ ال  ً لو  ال  ف  بى   2 

 فٍ مً  ا ن يٍ دً ا حى يى لى  عي مٍ الس   عي طى قٍ كال يى  ،فؾٌ  ةً الجن  بً  زً كٍ الفى  كبيفى  بً مٍ ي القى ا فً يى امً غى دٍ  ً  بيفى  كؿي حي كال يى  ،حؾٌ تحافو كالامٍ 
 .ؾٌ رى  حيثي  فٍ مً  مي حيكالص   ،ؽٌ رى  ثي يٍ حى 
[دي يى شٍ نى ] 

تى كبى  ،ٌض رى ك  الس فاحً  فى كٍ ري  ـى دى كىى  ،اح كحٌض كى عمى الن   ذم حث  ال   وي كرسكلي  هي عبدي  ادن محم   ف  بى   3 
ـي ي  األى  تىٍبمىى عو بشرٍ   هً رً صى ي بى كفً  افٍ صى حٍ اإلً بً  وً جً رٍ ي فى فً  وً تً م  بي  فٍ مً  بلن كي  رى مى بى ك  ،ٌض غى  كى و كىٍ بً كٍ  ى  سً بٍ ي لي فً  ا
 .ٌض الػى بً 
 سى ارً ػى كا المى رُّ حى ، كتى ـيً سابً نٍ بى   ي كامً شى  جكـً ى النُّ مى عى  تٍ الى ذيف طى ال   وً بً حٍ كصى  وً ى آلً مى كعى  عميوً  اي   4 [ىصم  ]
يف الد   رى اخً فى ازكا مى كحى  ،ـيً ابً جى نٍ  ً ف رة عى اىً ـ الط  يي حي اكً نى مى  تٍ بى مى جى انٍ ا لم   ـٍ يي كني يي عي  تٍ ر  ، كقى ـٍ يً بلبً صٍ بى  رً ذٍ بى لً  اكيةى لز  ا

وٍ  رافً فٍ الػي يا بً ماتي سى نى   5  ...  ،ـٍ يً  بً ال   ً  تٍ كالقى  تٍ اقى ا رى مى نيا فى كالدُّ  وٍ كاف ءٍ يا بالر  اتي مى سى ، كقى متةىر جى ا مى  ،متبم جى
  .ـٍ كسم   فىٍرعى فرٍع، بصؿو  حً كٍ دى  فٍ مً  ؿى د  يى كتى  ،عرى شى  ؼه يٍ سى   6  لػيره فان نٍ بى  عى دى جى  
   7   :دي عٍ ا بى م  بى 
 ،ويٍ لى  ً  فً كاطً المى  فٍ مً  يرو  ً ي كى فً  ةي ن  السُّ  تٍ ارى شى كبى  ،ويٍ مى ـ عى كسم   عميوً  ى اي صمى  ،ارعالش   ا حث  مى بً  احى كى الن   ف  فإً 
ى مى كعى  ،اتٍ ادى العى  ؿً مى جٍ بى  فٍ مً  وي مي عٍ ، كفً رانٍ ىٍ الز   ةً م  المً  ذهً ىى  ؼً ئً اطى ، كلى انٍ ر  الػى  ريعةً الش   ذهً ىى  فً اسً حى مى  فٍ مً  كى كىي 
، احٍ جى الن   احً نى جى ر بً ئاالط   مكبً القي  ري يٍ طى  وي طي قى مٍ تى  ركرو سى  بُّ حي  وً ازلً نً ي مى كفً  ،اتٍ ادى بى العً  ؿً ءٍ الفى  ؿً ىٍ بى  مف مً بٍ رى ال

كا اني ذيف زى ال   مػانً البي  فى مً  ينيٌ ز  ال رُّ قى المى  افى ، ككى كاحٍ بالن   ؽه م  عى تى ا مي ىى ري  ى كٍ كبى   يرةه كى  صي ئً اصى خى  بلـي و الس  يٍ مى عى  بي  كلمن  
ـى ىا الت  ارى مى قٍ مكا بى كعم   ،كىامي كجم   كلةً الد   ىذهً   ،ريٍ رً حٍ كالت   رً يٍ بً حٍ لمت   وي اظي فى لٍ كبى  س،يٍ رً دٍ كالت   في يٍ ك دٍ الت   هي ا ي ، آرى اكىى مي ككم   ما
 :كالرُّتب ؽى ارً فى ي المى م  حى ا تي يى ن  بى  تريبا مي  وي مي بلقٍ بى ك  ،بيٍ تر الت   ؿى بٍ قى  بً يٍ تً رٍ الت   فً سٍ حي بً  ري يً بٍ تي  هي طكري كسي 
 

                                                           
  ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ.بياض في    (1
  ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ.بياض في    (2
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئبياض في    (3
  ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ.ي بياض ف   (4
 ت ، بمقدار كممة. مطمكس في    (5
:  جدع الحبلؿ بنؼ الػيرة  ، قالو النبي عندما ربل عمينا مع فاطمة، ، عميو السبلـ ،تءميف مف قكلو: التخريج   (6

 . 1/277 ،الصناعتينببي ىبلؿ العسكرم، رءي ا عنيما، في بيت فرٌد عمييما الباب كقاؿ حدي و. 
 .كؿ ما سبؽ مف الصداؽ ساقط في  د    (7
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 ] الخفيؼ [   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  وً ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى . 1 ـي مى  افو           يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً    ...جيع ت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال بً كٍ ري ءي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2            ػٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي مٍ لً  زى ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى ا تى ىى رً يٍ طً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بً  ـٍ كى

 
 دً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز يى  ـٍ ًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  هي ري يٍ بً دٍ كتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾً  

  
 
 

ػػػػػػػػػػػػ ؿُّ كيػػػػػػػػػػػ. 3     وي ٍنػػػػػػػػػػػػمً  رً طٍ ي الش ػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػ اهي ش ػػػػػػػػػػػرو كى طٍ سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ رى  ؼي ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو كبى كٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼي ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى     دً يٍ دً مو سى
000 
 
 

     تٍ الىػػػػػػػػػػكىى  ابنػػػػػػػػػػيٍ بً ا حى نى دى ٍنػػػػػػػػػػعً  تسػػػػػػػػػػم جى  [115] ؽ .4
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى فى      دً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً الكى  سً بٍ رى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ زً ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى مٍ لً  تٍ ابى شى
  
 

ػػػػػػػػػػػػػ  1 ـً يٍ حً الػػػػػػػػػػػػػر   دي ٍبػػػػػػػػػػػػػي عى ًلػػػػػػػػػػػػػ ؿٍ قيػػػػػػػػػػػػػال تى  .5       فٍ كال مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ     2 دً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػمً الحى  دً ٍبػػػػػػػػػػػػػػػعى كى  وً ًمػػػػػػػػػػػػػػػبٍ قى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػ افى كى
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػ .6  الػػػػػػػػػػػػػػر     ـي يٍ دً القىػػػػػػػػػػػػػػ فى ٍيػػػػػػػػػػػػػػكبى  ادن ٍنػػػػػػػػػػػػػػا قى ذى ىىػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  جى
 

  دً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً الحى  عً يٍ دً البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ انن ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي رث  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ طً  ٍس ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ال  .7    ال   ً  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  كى بً  وي سى
        

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دي رٍ كى ى كى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطُّ  اضً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى بً     دً كٍ دي الخي
 
 

 ا  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ مى عى  صي كٍ ػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يى تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال  انً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالمى  .8
    

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى فى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ المى  ـً ي  تى المي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ كى  دً كٍ مي
  
 

لى  ً  بى سً ني فى  ،رى صٍ كمً  اـً ى الش  مى ه عى دي مى بى  وً بً  تٍ ادى كجى  ،وٍ ي  طً ا مى طى مى  كحث   ،كدو جي  كادي يادة جى ي الس  فً  بى كً رى  دٍ قى  ـٍ كى 
 ؿً دٍ كالعى  رفةً عٍ مف المى  كفيوً  ،ؼٍ رى الطُّ  ؼى رى طي  ؼي قً كٍ تى سٍ ا يى مى  ؼً رٍ الظ   فى مً  هي دى نٍ عً  ٍو،ي  طً ى العى نى عٍ مى بً  :دي فى كالص   ،دٍ فى صى 
 اتي اىى كى كفي  ،عً اجً اليى  بلـي حٍ بى  يى ىً  في حاسً مى  وي كلى  ،رؼٍ الص   فى مً  وي مي اسٍ  عى نى ما امتى كى  فً مى الز   ؼً رٍ صى  فٍ مً  وي عي نى مٍ ا يى مى 

 ،ةدى يٍ عً الس   وً كاتً رى حى  فٍ مً  افى ككى  ،امرعى  فٍ ؿه عى دك عٍ مى  رى مى عي  ف  ى بى مى عى  دؿ  فى  ،يادةالس   عً بٍ ري  ري مٍ عي  وً كبً  ،رً امً الس  
 ،مي  م  عى الي المي لعى ا جمسً ى المى لى  ً  بى غى رٍ يى  فٍ بى  ،دةيٍ صً القى  بيتي  رانً عى الشُّ  مً بٍ ى رى مى ا عى يي عي يٍ مً ي جى تي ىً ه ال  دً اصً قى كمى 
 :مةاطً فى  وي تى نى ابٍ  بى طى كخى 

 [ الخفيؼ]  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى حى . 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى  اتً قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  كى اتو مي كى          ياعً سى
 

  دً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً ةٍ الت  بً  اري دى ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ نى رى قى  
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى إً فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2  دو         ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ةً ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لً  تٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ا انٍ ا مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  كدي عي ا السُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ى عى بى     كدً عي الصُّ
 
 
 

 ادو يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً ي ازٍ ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍةمىًميا ذى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً فى . 3
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ   كدً مىػػػػػػػػػػػػػػػػخي ال ـً كٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػلً ى مىػػػػػػػػػػػػػػػػالعي  اـً رى غى
باهك  ،ابن رى  ً  ةً ادى عى الس   اـً مى تى  فٍ مً  بوً  اؿى كنى  ،اربن طى  وي ق  حى تى اسٍ  ابتياجو بً  هي دى صى قى   3 []فةجاب  ةه ج  يا لي تٍ رجى خٍ بى ا مى  ةن ر  دي  حى

 ىي ً ذٍ  ، 4  تٍ ز  تى كاىٍ  تٍ بى رى فى   اني يا المى يٍ مى عى  ؿى زى ةه نى ءى كٍ رى  بنبتتياا مى  ىرةو كزى  ،تٍ ج  كلى  اص  ك  عمى الػى  تٍ دى عي بى 
 ذمبً   تٍ لى زى ا نى مى  ةه ي  بللً ىً  ،ايى تكى خٍ  ً  دً قٍ ي عً فً  ةه طى اسً يي كى فى  ،ياكنً في كى  ريدةي الفى  ،ايى يٍ كى بى بى  بً جٍ ي حي فً  ةي عى ن  مى مي ال

                                                           
 : القاءي الفاءؿ.المقصود   (1
 :عبد الحميد الكاتب.المقصود   (2
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئبياض في    (3
. ﴾ َوَتَرى اأْلَْرَض َىاِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَمْيَيا اْلَماَء اْىَتزَّْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِييجٍ ﴿  اقتباس مف قكلو تعالى:   (4

 . 22/5: . سكرة الح ﴾ َبِييجٍ 
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 ؼً نى كى  فٍ مً  تٍ آكى  دٍ قى  ، 2  ـمى العى  ةي رى ي  جى  لى  ً  وي نٍ مً  اسي الن   اؽى تى شٍ يى  فٍ بى يا ؿ بً صى ات   فٍ مى  ا ءر  ةه مى يى كجً  ، 1  ـو مى سى 
ا يذى مً فى  ،عطٍ ى القى نى عٍ مى بً  ـً طٍ كالفى  ،ايى بً  حاؽً الم   فً عى  ظيرى الن   عتً كقط  ، ةمى بلطً تى ا مي ىحكري بي  ،ةو عادى ى سى لالدىا  ً كى 
 ،وً ءً كٍ ي رى يا فً ني صٍ غي  دى ك  ةى كتى  ،حريـ الحريـ وي نٍ يالي مً الم   بً حي سي  فٍ مً  ةو زى كٍ حت في حى بى صٍ كبى  ،اطمةت فى يى مً سٍ بي 
 سى مٍ الش   اؽى ذم فى ال   دً قٍ ذا العى ىى  رً خٍ كفى  صاؿً ذا االت  ىى  ؼً رى شى  فٍ مً  افى ككى  .ريـكى  كجو زى  ؿ  ا كي يى نٍ كمً  وي نٍ ت مً تى بى نٍ بى 

مي ف عى سى ك الحى بي بى  يفالد   قيُّ تى  ءاةً ي القي اءً كالنا قى دنا كمى سي   هي مرى ى بى كل  تى  فٍ بى  ،بلؿلى ىً  ً  وي تي بى سٍ كنً  رى مى كالقى 
 :افعي  الش   كي  بٍ السُّ 

 ] الخفيؼ [
ػػػػػػػػػػػػػػ ؿً دٍ العىػػػػػػػػػػػػػػاضو بً قىػػػػػػػػػػػػػػ كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػفى . 1  عايػػػػػػػػػػػػػػا      الر   اسى سى
 

ػػػػػػػػػػػػ    دً ٍيػػػػػػػػػػػػزً مى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػ وً ًلػػػػػػػػػػػػدٍ عى  ؿي ٍءػػػػػػػػػػػػى فى مىػػػػػػػػػػػػا عى مى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ي دً ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةه ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً . 2  ـو ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً  عى مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـو كٍ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي    دً يٍ فً تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي مٍ لً  رً حٍ البى كى
 ا     الن ػػػػػػػػػػػػػػ فى ًمػػػػػػػػػػػػػػ كفي ييػػػػػػػػػػػػػػالعي  وي مىػػػػػػػػػػػػػػ ٍ ل مً رى تىػػػػػػػػػػػػػػ فٍ لىػػػػػػػػػػػػػػ. 3 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ كلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سً     دً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً ةٍ الت   بلـً ي الكى

 
 
 

ـى دى  .4    ارن تٍ كًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  بلًّ ًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا
        

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ا اقٍ مى  دً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككً الت   وي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ري  ف  بى  تٍ ءى
  
 

ـى ذا قى يى مً فى  بي يٍ طى خى  ا
 نيدى شى نٍ ا، بى ي  يو رى مى عى  انو نى  ى لً  عى ك  ءى ذم تى ال   دي يى شٍ ، كالمى اي  رى و لم ُّ عي مٍ جى  ؽى فى ا ات  ذم مى ال   ؿً فٍ الحى  ذاىى  

 ،دمى البى  كصمي  المي  كسىمي  رً يٍ بي الخى بى  بفي  عميٌ  سيف ابفي يف الحي الد   اءي بياني ى القى كلى المى  وً سً فٍ نى لً  وً ظً فٍ لى  فٍ مً 
 ؼي ذى كييحٍ  ؿً ك  األى  فى مً  دُّ عي كيى  ،ةعى بٍ عةه سى بٍ سى   ً رنٍ طى الش   عً طى قً  ؼ  ي صى فً  اابطن ءى  مي  بى نٍ الحى  ،ؿصٍ األى  بريزم  الت  
 :   كى كىي  عي ابً الس  

 ] الكامؿ [ 
 رو        يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى  ىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى نٍ مي  ؾى بُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً ي مي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ يى . 1
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ري كي ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػيى  بي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػالقى     ؼي ٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ مى
 
 
 

 . 3  [ةئماتي انيف كسً مى ك ى  عو سٍ تً  ةى نى سى  ،الفطرً  عيدً  ةي مى يٍ لى  :اؿقى فى  ،هً دً كلً مى  فٍ عى  وي تي لٍ ةى سى ]
[41] 

 :اِ  لِ ضْ فَ  بنُ  حمدُ أَ  ينِ الدِّ  يابُ شِ  4 القاضي َأْنَشَدني ِلَنْفِسوِ 
 ] مجزكن الخفيؼ [

ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽو 1 ائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  . ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًدمى  عىجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهٍ   ٍنكى اًدٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًث مي  ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األىحى
 
 
 

   
                                                           

ياقكت : التخريجكاد ينحدر عمى الذنائب، كالذنائب: في برض بني البكان عمى طريؽ البصرة  لى مكة.  ذي سمم:   (1
 .  3/240 ،معجم البمدانالحمكم، 

 .  2/199المصدر نفسو، : التخريجكقيؿ عمى ساحؿ مكة.  ،مكءع بالحجاز في ديار كنانة جيرة العمم:   (2
 تب عمى اليامش.ك   (3
اءي يقكؿ الصفدم في بعياف العصر: ككاف قد اعتكؼ في شير رمءاف بالجامع األمكم، فةنشدني لنفسو الق   (4

 .1/470 ،أعيان العصرالصفدم، : التخريج شياب الديف بف فءؿ ا ...
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كىل 2 ـي ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم رى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  . العى
        

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼي اٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هٍ رى ك  سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فً كاٍعًتكى
 1  

  
 

[42] 
 :(2)ةاتبَ نَ  د بنُ محمَّ  ينِ الدِّ  مالُ جَ  الَ قَ 

 ] المنسرح [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ادن ي  ا سى  وي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقً نى كل مى رى  ـٍ كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  ز  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكو فى رى    وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى طٍ عى  الز مى
ػػػػػػػػػػػػػػ. 2  ػػػػػػػػػػػػػػ فٍ عى ػػػػػػػػػػػػػػي ال تى تً الى حى ػػػػػػػػػػػػػػ ؿٍ سى ػػػػػػػػػػػػػػ فٍ كعى  ي   مً قى سى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو لً بي     كبىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي بيف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً ي الً حى

 
 
 

 معتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر           ي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه  ً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً ى طى عى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى . 3
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ كبى    وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  كى  ك  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخي  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿي جى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ بى  .4  ى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  ري ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى  وي ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  كٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـى سى
             

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  خى  بً ال   ً  يٍ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  احى ا رى مى
 [43] 

 (4)(...)الطيب الحسين ابن موالنا قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي  (3)(...)كتب [116]ق
  :عن والده بحكم نزولو عن ذلك لو

ال  يرو خى ن بً افى تً صٍ راد االكبى  ،ما الكى  دكرً البي كى  تٍ م  تى  فى اسً حى مى  ليانى كٍ األى  ادى فى كبى  ،ماالن جى  ممانى اد العي ذم زى ال   ً  دي مٍ حى ال
 ،يـنائً بٍ بان بى جى ني بً  ت اآلبانى تي سر  ال   وً مً عى ى نً مى عى  هي دي مى حٍ ، نى مالىتى  كٍ بى  وً في غي   مادلتى ا ذى  ً  ؿي اىً ـ الجى ىي رُّ ءي يى 
 ري بى يا الخى نٍ مً  في سي حٍ يى  ،اعكدن اـ سي يى فٍ كم األى ذى لً  تٍ م  تى كبى  ـ،يً ائً مى عٍ نى ي ا فً يى بً  بكفى م  قى تى يى  كاتو رى حى  بابً لٍ لي األى كً بي  تٍ مى يى لٍ كبى 

 .ـيً ائً دى تً في ابٍ 
 ؾً رٍ الش   ؿً ىٍ ى بى مى عى  ـي مً ظٍ كتي  ،اىى يدً حً كٍ تى بً  دى احً لجى ا ـي غً رٍ ادةن تي يى شى  ،وي لى  ؾى يٍ رً ال شى  هي دى  ا كحٍ ال   ً لو  ً ال  ف  بى  دي يى شٍ كنى 
 . اىى كدً ني بي  دً قٍ ا كعى يى تً يى كً لٍ بى  ؽً فٍ خى بً  ادً حى لٍ اإلً  كشى يي جي  ـي زً يٍ ، كتى اىى كدً جي كني  ةً بى حٍ الر   ئمياايى تى  ناءى فى 
 مكبى القي  غى كفر   ،وٍ بللى الء   ىحى ا مى ل لم  دى غ اليي كسك   ،ةالسى الر   عى ذم بم  ال   وي كرسكلي  هي عبدي  ادن حم  مي  ف  بى  دي يى شٍ كنى 
 .وٍ الى يى كجى  بلن اطً بى  تٍ ؤلتى اله المٍ كٍ كلى  ،لمحؽ   ةى دى يٍ عً الس  
 ،مكاكسم   هً رً مٍ ألى  كاني عى ذٍ بى ا لم   قانً كا مف الش  مي مً مكا كسى م  عك مكا عم   ذيفى ال   وً بً حٍ كصى  وً ى آلً مى كعى  ميوً ع ى اي صم   
راف فٍ لػي ا كدي جي كيى  ،افعةن  يا الركسى دي  كافي ءٍ الر   صبلةن تفيدكا مي ر  حى ك كا مي م  ا حى مى  اك مي يً ة كفى رى طي  المى  وي تى عى ريكا شى ق  مى كتى 

                                                           
 القاءي بيان الديف بف سكره. المقصود:   (1
الوافي  الصفدم، ترجمتو في:ىػ . 768ألديب الناظـ النا ر، تكفي  ، االحسف الخطيببف ف محمد ىك محمد ب   (2

 .7/268 ،األعالمالزركمي،  .4/216 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .311/ 1،بالوفيات
 . ت ، بمقدار ست كمماتمطمكس في    (3
  ت ، بمقدار خمس كممات.مطمكس في    (4
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ـ كٍ لى يى  ً   يران كى  ميمان سٍ ـ تى كسم   ،هدى قى كعى  رني المى  وي مى رى بٍ ران بى مٍ بى  ري دى القى  كحؿ   ،هدى الده كلى كى  رى ا آ ى مى  ،ةػى الً ا البى يى كسى ري غي 
 .يفالد  
  1 [:دي عٍ بى ]ك 
 دى شى رٍ بى  كابه صى  وي لي ك  كبى  ،ةم  يً لى دى مةو مي يٍ لى  ؿ  كي  تٍ نى ي  تي زى ال   المعارؼً  مانً ي سى جكـه فً كني  ٍو،م  األي  ذهً ىى  ةي داممان ىي العي  ف  إً فى 
 ؤلى مى  دٍ كقى  اؿً عى تً االشٍ  زى اكً فى عكا مى ط  كقى  ،مراكدبً  رً يى الس   فى ـ مً يي كنى في كا جي مي ح  كى  ،وٍ م  ـ غي يً يٍ مى ـ عى ىي ري مٍ بى  فٍ كي يى  ـٍ مى فى  اسى الن  

 اكد،سى األى كا ري اكى كسى  كدى سي كا األي ري اكى جى فى  ـٍ ىي ك عي ازى كنى  صكـى عكا الخي ازى كنى  ،المراكد ادى كزى  ؽً ائً قى الحى ـ بً يي بى ائً قى حى  يادي تً االجٍ 
مى عى  افي مى رٍ الحً  ذر   دٍ قى  ؿي اىً كالجى  ،ؿٍ مى األى  مكغً بي لً كا طي شى كنى  ،ؿٍ سى األى  فٍ ـ عى يي بلمي قٍ بى  تٍ ءى ك  عى فى  الحؽ   كا عفً بُّ كذى 
 .ـٍ يً ي في رق  يٍ ن  مر كالادكا كاألى كعى  ،يـٍ ق  حى كا بً ادي سى  مذلؾى فى  ،ؿٍ سى الكى  ةى رى تٍ فى  وً افً طى عٍ بى 
ي بً يف بى الد   قيٌ اة تى ءى اءي القي ا قى كالنى مى  ابفي  ،فيٍ سى الحي  بً ي  ك الط  بي بى  يٌ مالً الجى  ءائيٌ العالي القى  الجنابي  ككافى  

 ال  ـ  ً ىي دي حى بى  اخرى كال فى  ،بً سى الحى  فى ـ مً يي لى  اى مى مى عى  هي ا ي سى  ى ري  ؿٍ كً ت  يى  ـٍ مف بيتو لى  افعيٌ الش   بكيٌ السُّ  عميٌ  فٍ سى الحى 
 ثى رى كال كى  ،بٍ بى كرى  ؿً ءٍ الفى  عى دٍ صى  بى ع  شى ذم ال   وً مً مٍ عً  بً ال   ً  ادى سى  كال ،بٍ سى الن   فى ار مً صى نٍ ي األى فً  وً الً مى ال بً  وً سً فٍ نى بً 

 البيتى  ادى زى  وي ن  إً فى  ؛ويٍ لى  ً  اري شى ا المي ما ىذى السي   ،بٍ كبى  خو عٍـّ كبى  ابفً بً  ً ليياى لى دٍ ألى  انى شى  كٍ كلى  ،وً باعً  بً ال  عالي  ً المى 
ى حت   افً سى حٍ اإلً بً  مكبً ى القي لى  ً  بى ر  قى كتى  ،نايٍ دى  مانً ي الس  فً  وي لى  ف  ةى ى كى ىا حت  بلى ي كعى الً عى المى  بى يٍ اءً ىى بى  ـى ن  سى كتى  ،نايٍ زى 
نايٍ سى حي  ب  حى بى  فٍ مى  اى  ب  حى بى  ،لكى ذى 

 ،ايى قٍ فً   3 مرً بى ى الط  كى كحى  ،بيٍ ص  ال وً مً ءٍ فى  ؿي ابً كى  م  ا شى كمى  قد سم   ، 2 
 اضي يى رً  ذيفى ال   ،ةً عي  افً الش   ةً م  ئً ى بى مى عى  ؼه قٍ ك كى يي و فى مي ا اسٍ م  بى ك  ،بي  ي الط  بً ةى ى بً نى تى يذا اكٍ مً فى  ،بلغةن ي بى ب  نى تى كالمي 
افرى يٍ خى  كابفي   4 ي  مً امً حى المى كى  ةه نيقى ـ بى يً فً يٍ انً صى تى 

  2 الحميمي :ـيي نٍ كمً  جكهً الكي  حابي صٍ كبى  ، 1 كم  ػى كالبى   5 
 .ريقةه الط  ذً ـ ىى يي مُّ ءي تى  ةه اعى مى كجى  ، 4 ةً ميقى عٍ الت   بي احً كصى   3 نجيكالس  

                                                           
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئمطمكس في    (1
 الحسيف بف عمي بف ببي طالب. المقصود:   (2
 ترجمتو في:ىػ . 350الطبرم، شي  الشافعية، لو الكجكه المشيكرة عند الشافعية، تكفي سنة   ىك الحسيف بف قاسـ   (3

، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .2/76، وفيات األعيانابف خمكاف،  .8/87 ،تاريخ بغدادالخطيب البػدادم، 
2/217 . 

وفيات  ابف خمكاف، ترجمتو في:ىػ . 415تكفي سنة  ، الفقيو الشافعي ،ىك بحمد بف محمد بف المحاممي البػدادم   (4
 .  3/20، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .7/155، الوافي بالوفياتالصفدم،  .1/74 ،األعيان

 ترجمتو في:ىػ . 320، تكفي سنة  ، بحد الفقيان المتكرعيف كبفاءؿ الشيكخىك الحسيف بف صالم بف خيراف   (5
طبقات الشافعية السبكي،  .2/133، وفيات األعيانابف خمكاف،  .8/53 ،تاريخ بغدادالخطيب البػدادم، 

 . 2/213، الكبرى
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 اءن كى عً  ةً ركسى حٍ مشؽ المى دً بً  ةً اني  ر  ة البى ي  امً الش   ةً سى رى دٍ المى  يسً رً دٍ ي تى فً  بى ت  رى يي  فٍ بى ي الً العى  رً مٍ األى بً  ـى سً ري   5 [مذلؾى فى ]
 ؿي  ي المي  ارى سى  فٍ مى  حؽُّ كبى  ،وً مً بٍ ني  ؿً بٍ ني  ةً ابى صى إً بً  ؼي رى عٍ كبى  وً مً ءٍ فى بً  ري بى خٍ بى  هي دى الً كى  ف  ك ألى بى  ،اينعى  وً كلً زي ني  ـً كٍ حي ه بً دً الً كى  فٍ عى 
 ،ياالن خى  ةً ابى يى الن   اـً نى في مى  اهي رى يى  فى ا كامى لً  ،يقةقً حى  ةً ظى قى سير اليى فٍ تى  ف  بى  ـي مى عٍ  كيى قبلالن استً  ؾى لذى   6  ... م مو  ةاسى ئى رً بً 
ـى يى سً  اشى يا كرى مى ص  بى ك  ،ىادى اعً كى قى  رى ر  يا كقى مى ص  تي حى ال   دً ئً كاالفى بً  وي سى كٍ ري دي  ان ئى الً مى  كنصميا  ،بلتً كً شٍ المي  فً عى  ةً كبى جٍ األى  ا

 ؽى فً نٍ يي ى حت   حسيفبالقاءي  تابعو  وي بى شٍ بى  كالعمـً  الحكـً و بن  بى تقدمو يديف كال شبية  بي الً طى تي  كا قان بةن و مف رتبة
 .ةري  صٍ المً  وً تً كى ني  فى سٍ ة حي ي  امً ي الش  فً  ـً مٍ العً  ؿي ىٍ بى  دي اىً شى ، كيي ةي  رً بٍ الت   هً دً ئً كاف فى مً  ةً بى مى الط   [117]ؽ ا مفٍ يى بً  فٍ مى 
ب، ىى ذٍ كال تى  مافي الز   بي ىى ذٍ ا يى زايى مى ىا بً رً يٍ ى غى مى عى  تٍ دى فر  ، كتى بىى ذٍ المى  ابرى كى ةى بً  دتٍ ك  عى تى  دٍ قى  سةى رى دٍ المى  ىذهً  ف  إً فى  
 يذهً لً  دً مٍ حى ال آياتً  ؿي تٍ ، كليى ادكال مى  اؿى ال مى  وً تً يٍ كبى  نيوً بى لً  ظؿ   وي ن  ةى بً  ؼي رً تى عٍ يى ، ك مادتً ا االعٍ ذى ىى  هً دً الً كى لً  رٍ كي شٍ يى كلٍ 
 فٍ تي مى ال  الى عى تى  ل اى كى قٍ يا تى مُّ ىى كبى   يرةه ايا كى ، كالكصى وم  اكل ظً تى كالفى  اـً كى حٍ ؤلى لً  تً ةٍ يى ، كلوم  حً مى  تٍ عى فى تي رى ال   لةً كٍ الد  
، اىى رى يٍ و غى ابً بى ى شى مى ؿ حى عى جٍ بل تى  ، فى يى كنى  ؾى مى ا سى مى  ـى عٍ نً ا فى يى اءً يى ي رً فً  عى تى رى  فٍ ، كمى  يى تى ابٍ  دٍ قى ا فى يى اءً يى ي حً فً  عى رى كى 

ـي  طُّ كالخى  ،اك  مي سي  وي بللى ىً  دي يٍ فً ، كيي اك  مي ني  وي بللى جى  دي يٍ زً يى  ىا، كاي رى يٍ  طى ال   ً  اتين فٍ كمي  امن اكً حى  وً تً مى امى عى ي مي فً  ري جي زٍ كال يى   الكري
 . عالىتى  اي  شانى  فٍ  ً ، ءاهي تى ا اقٍ مى بً  ؿً مى العى  كتً بي ي  ي فً  ةن ج  حي  هي بلعٍ بى 

[44] 
 راىيمِ بْ إِ  ينالدِّ  الِ مَ ى كَ لَ وْ لى المَ إِ ،  7 ديِّ رْ الوَ  ر بنُ مَ ين عُ الدِّ  نِ يْ زَ مة الَّ العَ  مامِ يخ اإلِ الشَّ  نَ مِ  دَ رَ وَ  كتاب

 : وُ طُّ ا خَ ذَ وىَ  ،انريَّ  بنِ ا
                                                                                                                                                                                

ابف خمكاف،  ترجمتو في:ىػ . 516تكفي سنة   المحدث المفسر،الفقيو الشافعي، ، انىك الحسيف بف مسعكد بف الفر    (1
 .4/214، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .2/136، انوفيات األعي

حميـ الشافعي، القاءي العبلمة، رئيس المحد  يف كالمتكمميف بما كران النير، تكفي  ىك الحسيف بف الحسف   (2
 .12/351، الوافي بالوفياتالصفدم،  .2/137، وفيات األعيانابف خمكاف،  ترجمتو في:ىػ . 403سنة 

  . 3/147 ،شافعية الكبرىطبقات الالسبكي، 
ابف  ترجمتو في:تكفي سنة نيؼ ك بل يف كببعمائة  لميجرة.  الفقيو الشافعي، ،ىك الحسيف بف شعيب المركزم   (3

 . 3/150، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .2/135، وفيات األعيانخمكاف، 
 . ىػ 462: القاءي الحسيف بف محمد بف بحمد المركركذم  تالمقصود   (4
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئبياض في    (5
 . ت ، بمقدار كممتيفبياض في    (6
ابف  ترجمتو في:ىػ . 749، تكفي سنة  يو النحكم األديب الشاعر النا ر، الشي  اإلماـ الفقعمرىك عمر مظفر بف    (7

ابف ، 3/195الدرر الكامنة ابف حجر،، 3/1354بعياف العصرالصفدم، ، 3/157فكات الكفياتشاكر الكتبي، 
 . 6/161، شذراتالعماد، ال
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 حيـحمف الر  الر   اً  ـً سٍ بً 
مٍ  كدى ري ى كي يً نٍ كيي  ضى رٍ األى  ؿي ب  قى يي   ، صحبو هرً بٍ يؿ جى مً كجى  هً قادً تً افٍ  فً سٍ حي  فٍ ف مً كيفى ، كالص  هر  كبً  وً لفظً  فٍ مً  كيفالحي
 ـي صبم الذ  بى ذم كالنا ال  حـر مى  ةً فارقى مي لً  دي بٍ العى  وي لى  ، كرؽ  كددي رٍ مى  يبو عً مى  ؿُّ كي  ذٍ  ً  دي الر   لوي  ذم حؽ  ل  كع اجمي المى 
، اديى  ً  اسً ى الن  ا عمى يى ـ بً كي ر  بً  فٍ ده مً يٍ عى  بً رٍ قي لً ؛ عمري بفي الكردمٌ  مكؾي مٍ المى  وي مى ب  ، فقى دكدمٍ المى  وً عف ظم   اقصكرن مى 
 ممكؾي المى  زى جً ذم عى ال   رً بٍ جى الفي  كؾي مي مٍ المى  كؿي قي اذا يى ، كمى ادبى  وي نٍ مً  كري كالنُّ  ؼه اكً عى  وً يٍ فً  انً يى الحى  وى ر كجٍ ظى نى  فٍ كمى 
 اؿً مفي جى  ؼي صً اذا يى ، كمى وٍ مى ابً الس   ؿ  حى ى المى مى عى  طعى المسيؿ فقى  ـي امى الػى  ذم كصؿى ال   سافي حٍ ، كاإلً وٍ مً ابى قى مي  عفٍ  لوي 
ار دى بً  بىلىم اا و لم  و كابني ن  ى كةى ، حت  وٍ مانً ءى ى بً فى كٍ ةى فى  دى عٍ الس   ري ىٍ الد   لوى  فى مً ءى ذم ال   وً ابنً  ماؿي ككى  ،وٍ ماني اف زى ميمى سي 
 اـى صى  فٍ مى  :افً يى عٍ ادل في األى نى  انادين مي  ف  ةى ، ككى  1  ﴾فـََوَجدا فيها ِجدارًا يُريُد َأن يَنَقضَّ فََأقاَموُ ﴿، وٍ رامكالكى  ـً رى الكى 
ـي يـ كيي حسانى كافئ  ً عالى يي تى  اي ، فافي  الر   ابً بى  فٍ مً  ةى ن  ؿ الج  خى دى  ةً نناالد   فـ عى كي نٍ مً  ى مى خٍ يى ؿ، كال يٍ مً الظ   ـي يي م  ظً  دي
 عً الجامً بً  وي لى  ؿى صى ا حى ى اآلف مى ل ً  وي ن  بى  مكؾي مٍ المى  وً يٍ يً نٍ ا يي م  كمً  ؿه صٍ ، فى ميؿالخى  ـى عٍ نً  كى يٍ راىيـ فى ابٍ  اؿً مى كى  فٍ مً  كدي جي الكي 
 ادى رى بى  ،وً يٍ لى  ً  اي  فى سى حٍ بى ،ديدءاة الجى اءي القي قى  ف  بى  رى يٍ غى  وً يٍ ـ فً م  كى تى  ،اتويى حى بً  ا اي نى عى مت  ، الدالكى  افى ا كى ب مى مى حى بً 
 ،وي نٍ مً  اهي فى عٍ بى  فٍ ى بى لى  ً  اهي فى عٍ تى كاسٍ  لمممكؾي ا عى نى تى امٍ فى  ،ى المممكؾً مى عى  م  لى كبى  ،كبزاعا ابً البى  انً ءى قى بً  مكؾً مٍ اـ المى زى لٍ  ً 

 : ي ذلؾى فً  كلممممكؾً 
 ] مجزكن الرمؿ [

         يٍ ًرق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بي اًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الط  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ بى . 1
 

  وٍ اقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى العً  تي ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذي مى دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  
 
 
 

 م       ارً دى  طً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى ي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ خى . 2
 

  وٍ اقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى  ابً البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بً ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 
 

 : وي نٍ عى  هي دي شً نٍ كيي  ،في ذلؾى  المممكؾً  رً مٍ ةى بً  ،وً اتً يى حى بً  ا اي عنى مت  ، الدالكى  رى كي ذٍ يى  فٍ بى  ،عالىتى  اي  هي دى ي  بى ، اكالنى مى  مى بٍ رى  ف  إً فى 
 ] مجزكن البسيط[ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً . 1           ـي تي دٍ ًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ بى     بٍ رى األى  ؿى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  ـٍ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً ك جي
 
 
 

         ؽى م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جً ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ تي نٍ ةى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ بى    بٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ كي نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى كى
  
 
 

لى  ً  ممكؾي المى  رى ءى حى  ى ال  كا ً  ،راهما يى كى  في ذلؾى  وي عانى كبى  مكؾً مٍ ى المى مى عى  ؽى صد  تى  فٍ إً فى  ؛اليم العى بٍ لى الر  ك  ً يي فى 
 وً ظ  حى  كنً سي كلً  ا،طن ابً ىى  افن يٍ عً دا ءى ذم غى ال   وً تً خٍ بى  لً ال  ب  ً مى حى  ؽى ارى ا فى و مى ن  إً فى  ؛ياهنٍ بى يما ريؼ ك قؿ عميو فً و الش  ابً بى 
كـ بً رٍ مف قى  ـى رً حي  فٍ مى ، فى ريـكاب الكى الجى  ره ظً تى نٍ مي  ، كالمممكؾي ااقطن ك سى ىي  بى تً كي  مةن ائً قى  كظي ظي الحي  تٍ بى تً كي ا ذى ذم  ً ال  
 .ذلؾ ى المممكؾي يى نٍ بى ، قيــ الر  كي بً تٍ كى  فٍ مً  كهي مي رً حٍ بل تى فى  ؼى يٍ لكى ا
 اصدي القى  ككافى  ،وً بً  ـى سً ما ري بى سٍ حى  ،اجيحى فييا األى  ورق  كى عطفيا  المممكؾي  زى ي  جى  دٍ كقى  ،كحده ً  دي مٍ الحى  
مى ع وي بلتي كصى  ،عالىتى  اي  شانى  فٍ  ً  ،ذلؾ غيرى  ؿي صً يى ي كسى ػً بى نٍ ا يى مى  ةً تابى كً  فٍ مً  مكؾي مٍ المى  فى ا تمك  مى فى  بلن جً عٍ تى سٍ مي 
 . ؿيٍ كً الكى  ـى عٍ كنً  نا اي بي سٍ ، كحى وً بلمً كسى  وً بً حٍ كصى  د كآلوً دنا محم  سي  

                                                           
 .18/77 :سكرة الكيؼ    (1
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[45] 
 امِ بالشَّ  ريفةِ الشَّ  الحسبةِ  نظرِ بِ   1 يرازيِّ الشِّ  د بنُ ين محمَّ الدِّ  اضي عمادُ قَ اللممولى  وُ كتبتُ  توقيعٍ  سخةُ نُ 

سة الجامِع اأُلمويِّ نظر من ) هِ ما بيدِ ِإلى  اُمضافً ، المحروس جمادى  تاسع عشر  في وزاوية الكالَّ
 :  3 دةسوَّ ال مُ بِ  مِ مَ القَ  سِ من رأْ  ، ارتجااًل  2 (ستٍّ وَأربعين وسبعمائة نةَ س ،األولى
ف عيا بً  التي امتازى  ئاسةً مف الر   عمادا، كمم كوي القاىرة ً  كلةً ىذه الد   كلي   الذم جعؿى الحمدي ً [ 118] ؽ

وي مىمى عى كبم  ا، ساد كادسلم ا  هً دً يى  تحتى  الجكزانى  ، ك نىغيره قيادا
 امرامن  اميةً الس   مف المفاخرً  ةً ليى االع  4 

 .ارادكمي 
ىا جكاىرى  تٍ تي فاقى و ال  نً نى كمً ، عاداكمى  ايا مىعاجن فى مف بلً  مكاقعيا عندى  بىحسنتعمى ًنعىًمًو ال تي   5 [نحمده]

تراح قاال رتخي  يتي ال   يوً يادً كبى ،  6 [ياداكارت يا ارتياحان فً رٍ لعي  فكسى النُّ  تي تجدي ال   وً كعكارفً ] ،كازديادا اازدكاجن 
 . محاسنيا انتقانن كانتقادا

 ظى ف  مى تى  فٍ مى  خجؿي ي، ك نادارىا عً نكى مف بى  ـ معاطسى رغشيادة ت لوي  ه ال شريؾى  ا كحدي ال  لو  ً بىف ال  ً   7 [كنشيدي ]
 كتنيري ، مادلكتى  بلالن ءى  ى، كتىمالعمى البيتافً  ر  صى بى  فٍ مى   ى جى حً  كتدحضي ، اعتقادا الباطؿى  رى مى ءٍ كبى  ةيا تقي  بً 

 . كادايا سى كجكه جاحدي يـٍ لُّ دي ا يكـ تى يا بياءن مً قائً  كجكهى 
 ً  ـً ي  يف القى الد   ى في بعدانً بمى كبى ،  1   9  داداا شً عن بٍ سى  ذم ارتقى ال   وي كرسكلي  هي ا عبدي دن م  حى مي  ف  بى   8 [كنشيدي ] 

مف عاد  لى  هي فما ءر   ،الحؽٌ  حى رٍ كحمى سى ، قاداجكـ ات  النُّ  ية تحكى غياىب العجاج كاألسن  م  كجى ، جيادا
 .كعادل الباطؿ ككادى 

                                                           
ىػ ، في طاعكف 749ناظر الجامع األمكم، كمحتسب دمشؽ، تكفي سنة   القاءي ،د بف محمدىك محمد بف بحم   (1

ف حجر، اب .14/228، البداية والنيايةابف ك ير،  .3/1537، أعيان العصرالصفدم،  ترجمتو في:دمشؽ. 
 .3/365 ،الدرر الكامنة

 . ت ، كالم بت مف  د مطمكس في    (2
 . 53-49ؽ  ،قانون الترسلالصفدم،  .3/1538 ،أعيان العصرالصفدم،  التخريج:   (3
  .3/1538، أعيان العصر، الصفدم: التخريجفي بعياف العصر: ىمتو.    (4
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئبياض في    (5
 .  : ساقطةفي قانكف الترسؿ   (6
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئبياض في    (7
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئبياض في    (8
 .78/12: . سكرة النبة﴾ َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا ﴿مف قكلو تعالى: اقتباس    (9
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 اً  حدكا في سبيؿً كات  ، ل جيادادى اليي  ةً بى ذيف تسابقكا في حمال   عميو كعمى آلو كصحبوً   2 [ى اي صم  ]
 ت جكاىري مى ظً كني ، عاداا صً رن مٍ سي  كاعتقمكا، فاحاا صً بيءن  ر دينوً صٍ لن  ادكا كتقم   ،ككدادا ةن محب    3  عالىتى  

، كال يعرؼ يادايى مف مراقبتيا سي السُّ  طرؼي  ؿُّ ال ييم  4 [صبلةن ]رادل ا كفي من كبى ماف تيد الز  ـ عمى جً ييً معالً 
با عف نسمات الص   تٍ فى كنى ، ممان حداداالظ   باح عف منكبالص   يدي ما نزعت ، فاداىا نى دً دى ا كال مى ىى دً مى ألى  دي بى األى 

 .يفلى يكـ الد  ا  ً ا ك يرن ـ تسميمن كسم  ، قادااألزىار ري  عيكف
   5 [كبعدي:]
 وً جً كٍ ال يطمع في بى  فؽً ي األي سامً  كمحؿ  ، القدر منصبه جميؿي  المحركسً  اـً بالش   ريفةً الش   سبةً نظر الحً  ف  فإً 
ـى  ـ  مف تى  ال   ً  ٍض في غدير خي كلـ يى ، ٌش الػي  ش  عي  ضى فى رى  فٍ  مى ال  راه  ً في ذي  ستكفُّ كمكافه ال يى ، البدر تما

يا في تي ب  حى مى  عية سياسةن الر   كساسى  ،الجميكر مصالمي  بوً  تٍ قى مً كعى ، مكربو األي  تٍ قى ذمره غي بى  يى لً مف كى ، ردٍ الػى 
 بط بم قاؿو كءي ، بمقدار كانحصرى  ،كقؿٌ  رى كك ي ، كجؿٌ  ما دؽ  و ينظر فين  ألى  ؛دكرتيا في الصُّ القمكب كمحمٌ 

ـي تما ابتمع ككؿُّ ، نطارقً ك  ؿو طٍ كرى  ب مف جمى ا يي ميزاف مم   ث فيو لسافي بك تحد  ، ذراع لو باعي  امتد   كبى  كيؿو  و ف
، شطائ هً ـ تقديرً يٍ سى ك  امره محررن ككمما بى ، شئالمعا نكاعً عمؿ مف بى ما يي ككؿُّ ، قاعالبً  سً نفائك  الببلدً  تحؼً 
 في كؿ   ري مً ، فيك اآلشكرشكى بك يي يي  فٍ فيما شةنو بى  كالحديثً  ،ركى نٍ المي  عفً  يً يٍ كالن   بالمعركؼً  ري مٍ األى  كلوي 

 . عمى مٍ تى  هً ديدً يٍ تى  ركؽي كبي ، تيمع وً يبً تةدً  ، كشآبيبجمعذلؾ بى 
ـي  الجنابي  ككافى  ، رابٍ خي  بى صً نٍ ؿ ىذا المى ممف قىتى  ازم  يرى الشً  د بفى م  حى مي  مادم  العً  ائي  كم القءلى كٍ الي المى العى  الكري
، ةزاىر  ؿً يا بالعدٍ رياءى  كجعؿى ، ةعالى بالمحاسف الباىر تى  ىا اي مد  ة بى مد   ، باشرهرايٍ ا كظى طنن تو بى فى معرً  وي تٍ بى كقم  
نيابكابً بى  فم ةً ئاسى الر   تى بيكتى كبى  يادة بىداب ، كجاذبتو الس  متشابيا قباؿً اإلً  مف حدائؽً  عادةً الس   رى مى ى  ى ، كجى
ىؿ بى   ف  ا بى مى كى  ادن فعرفيا جي   ةً ظيفى الكى  ىذهً  ربى كدى ، بطنابيا ة طكيؿى المجر  ت لو المعالي مف د  ، كمى ياابً د  ىي 
 ايى عابً شً بً  خبري ة بى مك  

لى ت  ً قى كتشك  ، الػماـ بً كٍ لى صى كل  ً ذا ذى  ً  كضً الر   ؽى ييا تشكُّ لى  ً  ةدى كٍ قت عى كتشك  ،  6 
  .الحماـ حً كٍ ى نى ل ً  شتاؽً المي  ؽى تشكُّ  وً جكعً ري 

                                                                                                                                                                                
  . :في بعياف العصر   (1
 .لمتسييؿ عمى القارئكالم بت   ت ،بياض في    (2
  . : ساقطةفي بعياف العصر   (3
 . ت بياض في    (4
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئبياض في    (5
 م ؿه عربي قديـ مشيكر كمتداكؿ.: التخريج   (6
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 يوً لى  ً  ضى ك  فى يي  فٍ بى  ،عالىتى  اي  عبلهي بى  ،ي  فً يٍ السى  الكاممي   ي  الممكً  يمطانالسُّ  كم  كلى الي المى العى  رً مٍ باألى  ـى سً ري  فمذلؾ
 وي تٍ بى ر  دى  فٍ ى مى لى كٍ كبى  ،ذىبا بجارً كتو الت  بفءؿ مف سو بى ن  ألى  ؛حركسً المى  اـً بالش   ريفةً الش   ةً بى سٍ الحً  رى ظى نى 

  . الش با ماءيى  اسامن حي  وي رتيى ظٍ فةى ، عارؼالمى 
ـي رفيا األى عى ، ك ومف سياستً  اسي يا الن  فى لً باشرةن بى مي  ليوً  ً  فميباشر ما فك ضى  عية كعيدىا الر   ،استومف حميد رئ نا

ر آ ا ف  [ أًلى 119]ؽ ،وتً اسى فى كنى  وً مً صٍ بى  ميؿً جى  فٍ مً  اسي ىا الن  دى يً كشى ، وتً راسى حً  دً يٍ ي مى فً  مفي ا بناميـ األى م  لى 
كمحاسف ما ده، ي خالً يالً كالم   اـً ي  األى  ؼً حائً ي صى فً  وً نيعً صى  كحسناتي ، هدى شاىى مي  يكفً لمعي  عً امً ي الجى فً  هً ادً مى تً اعٍ 
، كبسماه جكرهً مف بى  اهي نما بى لى مى ىذا  ً  .دهقاع ةو دى اعً قى  ؿ  مى كي كعى ، وحال   مكدو ع ؿ  مى كي عى  وً درانً في جي  وي فى رى خٍ زى 

 د  سي ى يى حت   ،بعده يتً ةٍ مف يى  بى عى تٍ كبى ، جكرهي بي ا الكاقؼ فً يى بً  ى شارؾى حت  ، كاتبمف الر   رار ما عميودٍ مف  ً 
  ه.د  مى  قممو مف الدُّكاة ا يمدُّ مى  ةث مد  بى مٍ ك يى بى ، هد  سى مى 
 عندى  شييرةه  ،ةنياي دى ردىا عني سى فً  ـي مى القى  ؼي قً ال يى  عزيزة، ةايلى الػى  ً   يرةه كى  ةً ريفى الش   ةً بى سٍ الحً  ذهً ا ىى ايى صى ككى 

كات يى ي لى فً  دادً المً  ريؽي  ؼُّ جً كيى ، تمٍ لص  با اذن الئً  ؽي طرى يي  وً مً  ٍ مً  عندى  ـى مى القى  كلكف  ، ةا آيييى فً  مى بى صٍ تي بى ال   وً فً معارً 
اس الن   ؿً كٍ كبى ، سنىالحي  ؾى تً ادى ى عى مى ييا عى فً  اجرً فى ، تمٍ الس   فً سٍ كحي  الكقارً  ف عظمةً فيؾ مً  ا يراهي مى لً  ىيبةن  كاةً الدُّ 
 ف  فإً ، ومكاني  عز   فؽ كلكفٍ كالر   ،بًو كءعا ميؽي يى  كى ذم ىي ال   وً عً ي مكءً س فً كاستعمؿ البةى ا، ن  كمى  انن مٍ بى  ييافً 

 ةً ف  كالعً  ةً مانى ي األى ك فً حذي ف يى بى  ،ا ؾى عز  بى  ،ؾابك  ر ني مي كبى ، اس طبعاك ر الن  يككناف في بى  ةى انى يى كالخً  رى دٍ الػى 
ف رادكا بى بى  فٍ ،  ً طريقؾ في المباشرةً  ر  يصبركا عمى مي  فٍ كبى ، ؾمكى ياسة تً تمكا في حسف الس  يى  فٍ كبى ، ذكؾحى 
 فاتً في الص   قكدً العي  يا كاسطةي ن  فإً  ؛نساف م ؿ تقكل ا تعالىاإلً  في ي  زى شين يي  كال، ؾمكى حي  ـٍ يي غى ك  سى تي 

يـَْوَم اَل ﴿كتنفع ، نكفالظُّ  ًت بى ذى ذا كى  ً ، ةً مى ايً القً  كـى ؽ يى دي صٍ تى  ،دهك يي شٍ المى  ماتً الكجكد في الس   ، كزينةالمحمكده
ما ن  كا ً ، ؾييا سكاؾ  يابى مى عى  رُّ كال يزي ، بؾاحده منييا بى فً  ا ال ينكبي  دً مٍ حى بً  نتى كبى ،  1 ﴾يَنَفُع َماٌل َواَل بـَُنونَ 

كا ه، كى مٍ جى  ؿ  كي  كجمكتيـ في، هكى طٍ خي  ؿ  يـ في كي كتحظ فٍ كي تى مٍ فى ، ابؾدنا بباطنو نك  رى بى ، ك راىً ظى  لؾى  الخطابي 
ـي الكى  طُّ كالخى  ،الهكٍ بى  دً عٍ الس   فى مً  ما بكالهي كيزيده م   ،هال  كى مى ما تى عانتو عى ى  ً يتكل   ، عبلهتعالى بى  اي  عبلهي بى ، ري
  .عالىتى  اي  شانى  فٍ ،  ً اهءى تى قٍ نو مي ءم  ما تى بً  ؿً مى العى  بكتً ي  ي فً  ةن ج  حي 

[46] 

                                                           
 .26/88سكرة الشعران:   (1
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 اُ  وُ مَ حِ رَ ،  1 يِّ وِ حْ النَّ  اسِ حَّ النَّ  بابنِ  المعروفِ ، براىيمَ بن إِ  محمدُ ، بياُء الدِّين  الشَّيخُ َأْنَشَدني ِلَنْفِسِو 
 : 2 عالىتَ 

 [] الكامؿ 
ـي            كلىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  .1  تركػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا الػػػػػػػػػػػػػػػػػكىرىل دينيػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػاتى ك بىرقيػػػػػػػػػػػػػػػػبي    كظىمىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػتي بىٍرتىًقػػػػػػػػػػػػػػػػبي المى
 طىٍعػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدُّنيا العبلئًػػػػػػػػػؽ لىػػػػػػػػػٍيسى ًلػػػػػػػػػي     . كقى 2 

 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي كال عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي  

 [47] 
  :  3 في النَّارِ  يلَ ما قِ  نِ حسَ من أَ 

 ] الخفيؼ [
ػػػػػػػفىوو  .1  مػػػػػػػا الم ًعػػػػػػػبي بالن ػػػػػػػار ًفػػػػػػػي الًمػػػػػػػيبلًد ًمػػػػػػػٍف سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  لكٌنمى
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ًلئًلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً مىٍقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي  

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 2  ب ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ . ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادي كى  ـ              الن صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىل ً ف  رى
 

ٍكلػػػػػػػػػػػػكدي   ٍخمػػػػػػػػػػػػكؽه كمى ـى مى ػػػػػػػػػػػػٍريى ػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػفي مى  ًعيسى
 
 

[48] 
  4 اِ  لِ ضْ فَ  ين بنِ حي الدِّ اضي مُ وم القَ حُ رْ المَ  وسى ابنِ ين مُ الح الدِّ مير صَ و للَ تُ بْ تَ داق كَ صِ  ةُ خَ سْ نُ 
 ،حمداس أَ بَّ بي العَ ين أَ ي شياب الدِّ اضيو القَ خِ أَ  ةِ كالَ وَ بِ  ،ينالدِّ  اضي بدرِ رحوم القَ المَ  وِ يْ خِ أَ  ةِ جَ وْ ى زَ مَ عَ 
 : تسع وثالثين وسبعمائةسنة  ةِ جَّ ي الحِ ذِ  نْ ي العشر األوسط مِ فِ  ،وُ اللَ ظِ  اُ  طَ سَ بَ 

 ؿ  ر بو لكي كنك   ،واحً مى سى  في سمانً  االعن طى  هً رً دٍ ركب بى غي  دى عٍ بى  وي كجعمى  ،وً يف بصبلحً ذا الد  ىى  افى ذم زى ال   ً  الحمدي 
، وبل فبلحً مكؿ في فى الحي  ةى مى قى  ٍ مي  جاحً لن  ا بى ئً نجا ؽى ا، كسى احوبى كجيو لصى  وي اعى يى ءى  رى عاتى ى اسٍ ت  ح عكدً السُّ 
ل دى ىي  كؽي سي و، كتى احً رى فٍ بى  ابى بى سٍ بى  الكريـً  د ىذا البيتً فراألى  تو قٍ كى  ؿ  د في كي د  جى تي تي ال   وً مً عى ى نً مى عى  هي دي مى حٍ نى 

 بً عى ي تى ىـ فً يري كغى  لكالن شائر ذى البى  كادى و جى اتً ادى لى سى  ً  ؼي طً عٍ تى كى  ،وزاحً تً كانٍ  هً ارً دى  دً عٍ ى بي مى عى  ـٍ ىً دً حى لى بى ات  ً المسر  
 .واحً مى رً  كٍ بلمو بى قٍ بى  بً ارً في غى ا م   ً  بلن ئً اـ صى يي نٍ سدو مً بى  كؿ   ؿي عى جٍ و، كتى ماحً جي 

                                                           
 ترجمتو في:ىػ . 698جمادل اآلخرة سنة  تكفي يـك ال بل ان سابع  ،، النحكمىك محمد بف  براىيـ بف محمد   (1

، أعيان العصرالصفدم،  .3/294 ،فوات الوفياتابف شاكر الكتبي،  .2/10، الوافي بالوفياتالصفدم، 
3/1498. 

 .3/1502 ،أعيان العصرالصفدم،  التخريج:   (2
 .1/265 ،المواعظ واالعتبارالمقريزم،  التخريج:   (3
، كاف مف بحسف األشكاؿ كبظرفيا كممف ال شبية في حسف صكرتو كال  شكاؿ، اف يحيى بف فءؿ ىك مكسى ب   (4

 . 4/382 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .491/ 5 ،أعيان العصرالصفدم،  ترجمتو في:ىػ . 760تكفي سنة  
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تي اتيا ال  و بمبر  صُّ خي ، كيى وً احً جى كنى  وً اتً جى نى بً  فى مً  ٍ ر المي بش  تي  يادةن شى  ،لوي  ريؾى ه ال شى  كحدى  اال  لو  ً ال  ً  ف  بى  دي يى شٍ كنى 
 مافً يٍ اإلً  بركضً  رُّ مي كتى  وي احى فى كً  ككؼ   ،اهدى رى  رؾ برد  ى الش  مى يا عى نٍ مً  كيصكؿي الس عدناحو، ناح جى جى  صُّ حي تى 

 . 1  ... اسيا فى نٍ ةى بً  رى فتعط  
ػة بالمُّ  ؽى طى كنى  ،واحً دى تً في امٍ  هً ادً دى تً امٍ بً  ـً مٍ العً  اعى بى  ؼى ذم تشر  ال   وي ه كرسكلي [ عبدي 120]ؽ ادن محم   ف  بى  دي يى شٍ نى  
ك رىا بى  كاٌص خى و بً تً م  بي  كفى دي  دى كتفر   ، 3 واحً حى صً  غيري  كال لمجكىرم   ، 2 ويذيبي  تى ال   ً  رم  ىى زٍ ما لؤلى حى فى صٍ الفي 

 .واحً فى ريم مف سً ب الص  سى لن  ا سي ن  دى ا يي م  يف عى ذا الد  ىى  هى كنز   ،وكاحً نً بً  منكطه 
د بلى كج وً احً صى فى  داؿً جً  يكـى  صركهي كنى  ،وراحً تً ى اقٍ مى عى  كهي قي ذيف كافى ال   وً بً حٍ كصى  ى آلوً مى كعى  عميوً  ى اي صم   

مكا ى رى و حت  كف   ـي رى ـ كى اىي نى غٍ داه فةى كا نى عي جى تى كانٍ  ،وقداحً  زً كٍ فى بً  رى فً ظى  فٍ  مى ال  ـ  ً يي نٍ ا مً مى داه فى بعكا ىي ، كات  واحً فى صً 
ـي الن   جي ر  ةى يت ، صبلةوباطراحً  الػيثى  ي ىا فً رُّ دي  ذا كافى  ً  كزانً الجى  ؼي طٍ عى  ري خى فٍ كيى  ،وحً كاكرى  هً ك  دي بيا في غي  سي
ؼ د كشر  ـ كمج  ، كسم  وراحً جً  ي فـً ؼو فً يٍ سى  افي سى لً  ظى ف  كتم ،وحارى  سى ةٍ كى  يُّ انً مى اليى  ؽي رٍ البى  عى شى عٍ ا شى مى  ،واحً كشى 
 .ـككر  
 :دي عٍ بى ك 
باؿ قٍ اإلً اؿ بً زى تى ال  وي تي رككحى  ،ريعةالذ   كسد   جً ر الفى  افً صى حٍ إلً  فه عي  تى مي  وي مي عٍ كفً  ،ريعةً الش  ىذه ايا زى مى  فٍ مً  كاحى الن   ف  فإً 
 خيرهً  ارةي شى ا ً ك  ،ريعةمى  اتً المسر   زاىرً ةى يا بً ياءي حت رً ءٍ ةو بى مى ىً  ري طٍ يا قى ى بً مى ا ىى ذى و  ً كساحتي  ة،ريعسى  فً مٍ كاليي 
 فٍ بى يبة بكاد الش  جى  كؼُّ يى  به بى كسى  ،... فٍ عى  بى سى الن   عي نى مٍ جابه يى حً  ، كىكى ريعةصى  طافً يٍ الش   ابي زى حٍ كبى  ،ةريحى صى 
 ،هادً رى فً نٍ ى امى عى  وً سً فٍ نى  عً نافً مى بً  نساف ال يستقؿُّ اإلً  ف  ألى  ؛وي نٍ مً  مره البد  كبى  ،هادً رى طً  طي كٍ شى  طيؿى ك يي في حراـو بى  حى رى مٍ يى 
 ي  خكة عمكييا صاحبً اإلً  يابي  شً  ،بسى تى ر كاحٍ خى تى ا افٍ ذى  ً  صؿاألى  م  رً مى عي  ،سبالن   م  كً دى عى  افى كى  فٍ مى ما لً سي  ال
، اءى غى  رى مٍ جى  وً بً مٍ ي قى فً  مكارى ءٍ بى ك  ،كدسي حى  ؼى رٍ طى كا كى بٍ بى  ـٍ ككى  ،ءانبى ك  ؾي مٍ المي  ـٍ يً بً   ى تبم   دٍ قى  ـٍ كى  ،محيكي يابكة األي 
ـى دى بى ، يوخً بى  عٍ مى  دى عً صى  ـٍ ككى   :ءاالر   ذا عميُّ كىى  ،كسىا مي ذى ىى  :ؿى يٍ قً فى  ، 4 كرةصي نٍ المى  ؿً بى ة الجى عى مٍ ى قى لى  ً  ،اموبي   اي  ا

 [الرمؿ] 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئوً 1 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي الكيت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ً ٍنشى  . مى
 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرنا بىٍف تيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد راًرم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   . 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر    كاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الس   فيوال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم شى

 
 ذيك اٍقتًػػػػػػػػػػػػػػػػػدانو فػػػػػػػػػػػػػػػػػي المىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػالي كاٍقتًػػػػػػػػػػػػػػػػػدىارً  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ؾي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي  رى ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  .3             وي قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري طٍ ا يى مى
 

 ارً طىػػػػػػػػػػػػػ اـً ي ػػػػػػػػػػػػػكاألى  رً ىٍ الػػػػػػػػػػػػػد   بً كٍ طيػػػػػػػػػػػػػخي  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ 
 
 
 

                                                           
 .  ت ، بمقدار كممتيفمطمكس في    (1
 تيذيب المػة.  المقصود:   (2
 صحاح العربية. الصحاح تاج المػة ك  المقصود:   (3
 حدل القبلع التي بناىا صبلح الديف يكسؼ بف بيكب، مف برض مصر، فكؽ جبؿ المقطـ، تطؿ  قمعة الجبل:   (4

 .   3/355 ،المواعظ واالعتبارالمقريزم، : ينظرعمى القاىرة مف  حدل ببكابيا كىك باب الدرج. 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى  ؽى كٍ ى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى تى يى . 4         ى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعي  اتً بى ءى
 

ػػػػػػػػػيى  فٍ ًمػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػارً سى ػػػػػػػػػارً بىػػػػػػػػػني  فٍ م مى ػػػػػػػػػيي  فٍ م مى  م ارً جى
 
 
 
 
 

 اؿي الحى  دى رى طٍ تى ي كاسٍ بً ذا بى كىى  امى كى خى بى  ىذافً  :اؿى قى  ده حى ر بى اخى ا فى ذى كا ً  ،ئختبكاكب مي الكى  بيفى  كيوً كذى  ىموً بى  فٍ مً  كى يٍ فى 
 ؿً كالفءائً  د بالمناقبً كتفر   ،دراىر صى الد   فى مً  وي ناسً حى مى  تٍ حى رى كشى  ،راصٍ يف نى لمد   دى د  ذم جى و ال  عم   ابفً  رً كٍ لى ذً  ى 
 ا البيتي ذى ىى  :كقيؿى  ،ػراصي  قابي الر   تٍ عى ءى كخى  ،راعٍ ذي  كسي   رُّ ال تٍ سى ك  ـ ني ىي ري خٍ اكؿ فى طى ذا تى ، فإً خرلكتةه بي ىذه ني ك 

 .حرلكلى كبى كبى  ري دى جٍ كبى  ،دٍ دي   بالسُّ  حؽُّ بى  ـي يالكر 
ا ىذى  مي يٍ رً كصى  ،يانً بى المى  ىذهً  ؿي صٍ كبى  ،يانً عى المى  ىذهً  سر   بفي اكسى ي مي بلحً مير الص  الي األى العى   1 ]المقر[ 
 انً يى مٍ العى  ةى كى رٍ ذى  دى عى تى قٍ اك  ،وامً يى سً بً  دةً كق  تى المي  جكـً عمى النُّ  رى خى ف فى كىك مم   ،يمصً الفى  مزى ذا الر  ىى  ص  كف ،مكيمالت  
 هي سر  تى ذم اسٍ ال   رهي دٍ بى  ؼى مى كحى  ،وابً رى ءٍ ى بى مى ى عى مى ذم سى ال   ،وئً يٍ جً مى ل بً دى العً  اتى مى بى ك  ،وشابً مي ا لو ذم مى ال   ،وبلئً عى بً 
 تٍ ذا كانى ا ً ك  ،بكاءً ا كالقى نى القى  فى يٍ بى  وي افى طى عٍ بى  كىز   ،بكاكً المى  بوً  افى ا زى ى مى لى ا  ً ذى ىى  ،ورابً ي تي فً  وي بى كغي   ،وجمي بى 

 شً يك الجي  ةى د  ؿ عً ككم   ةً كلى الد   مرانى ؿ بي كجم   ،بلىبالس   دً رٍ الجي  كفً تي مي  بي كٍ يذا رى فى  ؛كاهسً  فٍ مى  كؼ   تٍ بى كً رى  ـي بلى قٍ األى 
 كسى بفي ا مي كىذى  ،شيدً الر   ذا زمفي ىى  :كقيؿى  ،انيى الدُّ  وً الً بى قٍ بإً  تٍ حى رً ى فى حت   ،كلةكالص   فً كٍ الص   فى مً  هي ازى ا حى مى بً 
 : ىيى حٍ يى 

 ] البسيط [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ مى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػرو تى شى ػػػػػػػػػػػػػػػػالز   ؼى ر  شى  ـٍ ًيػػػػػػػػػػػػػػػػبً  افي مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ بى  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  ـٍ يي ن  ةى كى  ري ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـه زي جي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  تى يي . 2   ـٍ ىً دً ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى بً  بلى العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كفى جي

 
 ري رى دي  ـٍ يً الً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  أًلى  

 تٍ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ة بى ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٌ غى ا بى ذى  ً  كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى . 3 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هي دى اعى سى  ري دى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هً ادً رى ي مي
 ف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً الز   ؿي ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  اؿى كقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .4 

 
 الخءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ؾى عيًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مي تى  

 ،اً  فءؿً  بفى احمد اس بى با العب  بى  يابي  الش   دائي  الفً  الي المكلكم  رؼ العى شٍ األى  رى قٌ مى ال اهي خى بى  ؿى كك    2 ]فمذلؾ[ 
ـى مى عبلـ، كا ً األى  مانً مى العي  مةى عبل   [121]ؽ ـ يي كؿ كسبلحي الدُّ  ةي رى يٍ خً ذى  ـٍ ذيف ىي اب ال  الكت   ؾى مً ، كمى ناـاـ كاألى ي  األى  ا
 : اـك الش  بى  رى صٍ مً  فٍ مً  افى كى  ثي يٍ حى  مالؾى ر المى كمدب   ،بلـقٍ األى 

 [لخفيؼا]
ػػػػػػػػػػػػػمً  سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػ. 1  ىت ػػػػػػػػػػػػػػحى  ؼً ٍصػػػػػػػػػػػػػكى مٍ لً  اجي تىػػػػػػػػػػػػػحٍ يى  فٍ م 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ اسي الن ػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼى رً ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػيى    هرً كٍ ذً بًػػػػػػػػػػػػػػػػ ادي رى ييػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ مى
ػػػػػػػػػػػػػػػكى . 2  ػػػػػػػػػػػػػػػ مى ءي   ؾٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػ ؿٍ كىىػػػػػػػػػػػػػػػ افً يىػػػػػػػػػػػػػػػعى مٍ لً  مي بٍ الصُّ

 
 ه  رً ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   ى م  بى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىجى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ في كٍ ـ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ عً  اؽى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 3  اذى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً فى  ادن دي  ٍ كسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ امن
 

 هرً ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى لً  ارن ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  اـً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  فى يٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ادى زى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  عى  كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  .4   اعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ مً جى  ـً كٍ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعي  ةي مى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ك فً ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ اهي كى ا حى  هرً ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ةي امى شى

 
                                                           

 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئبياض في    (1
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئفي بياض    (2
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 ؿو ٍءػػػػػػػػػػػػػفى  ؿُّ كيػػػػػػػػػػػػػ وً ى بًػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػحٍ ى يى يىػػػػػػػػػػػػػحٍ يى  في اٍبػػػػػػػػػػػػػ .5
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ   هٍشػػػػػػػػػػػػػػػرً نى بً فى   ٍف تطي ػػػػػػػػػػػػػػػب ضي كٍ الر  فىػػػػػػػػػػػػػػػ اتى مى
ػػػػػػػػػػػػػػػ .6  ػػػػػػػػػػػػػػػ يقصػػػػػػػػػػػػػػػر فٍ مى ػػػػػػػػػػػػػػػ فً عى ػػػػػػػػػػػػػػػذى  ً  ابً يى الش   اا مى

 
ـى قىػػػػػػػػػػػػػػػػ   هرً ذٍ عيػػػػػػػػػػػػػػػػبً فى  بلى ى العيػػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػػػى  ً عى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػيى  ا

ه اي ا فتمق  ىى رى خا ستٍ رٍ بى يا ك ابي جى حً  عى فى ليو رى ىا، كا ً رً مٍ في بى  الكاليةي  وي ف لى ة، مم  بلني  الفي  ريمةً الكى  ةً عى مٍ الجي  ةً ص  ي حً فً  
 ،بكراحي  رى يى طٍ تى دا، كاسدي  ٍ سي  مينو مى  بو مٍ قى بً  بى اجى بى ه، ك رً دٍ قى  ةً عى فٍ ه كرً رً كٍ ذً  ذلؾ مف شرؼً  ف  بى  ـى مً ، كعى هً رً مٍ بى  اؿً  ى بامتً 
 اىذ ؼى مٍ دره خى بى  ابى ـ سٌيد، كما غى قايـ سيده نٍ مً   1 ىبيته مف مءى  ا، كىذى دسـه فعي  كٍ ىذا مى  :افي كى األى  اؿ لوي كقى 
ع ذم تءك  ال   ؿً فٍ حى ، كالؼد المشر  قٍ ذا العى ىى  فً حاسً مى  مفٍ  ، ككافى سمٍ بى  وي عى مى  يى سً ا نى مى بً  جانى  كريب  يكـو  ،مسالش  
 .ءاةاءي القي دنا كمكالنا قى سي   هي رى مٍ ى بى كل  تى  فٍ بى ؼ، كتعر   رهً كٍ ا ذً ري  

[49] 
د مَّ حَ مُ  رِ اصِ النَّ  مكِ المَ  طانِ مْ السُّ  يل بنُ ماعِ سْ داء، إِ بو الفِ أَ ، ينِ الدِّ  عمادُ  حُ الِ الصَّ  ى الممكُ لَّ وَ ا تَ مَّ ل: تُ مْ وقُ 
 :  3 انً مِّ ضَ ، مُ ئةامبعُ وسَ  عينَ ربَ وأَ  تٍّ سِ  ةَ نَ سَ ، رِ اآلخِ  بيعَ رَ  رِ يْ شَ  عِ ابِ ي رَ فِ  ، 2 نوالو بن قَ ا

 ] الطكيؿ [ 
ػػػػػػػػػ .1 ػػػػػػػػػكُّ ًلمبىػػػػػػػػػمىءى ػػػػػػػػػاًلمي المىرجي  ًس كالن ػػػػػػػػػدل       ةى الص 
 

نػػػػػػػػػاًئمً   نىػػػػػػػػػى ًبالمى ٍؿ يىمقػػػػػػػػػى المي ـٍ يىػػػػػػػػػزى ػػػػػػػػػٍف لىػػػػػػػػػ مى  كى
ٍمػػػػػػػػػػػؾى ًمٍصػػػػػػػػػػػرو 2   كيػػػػػػػػػػػؼى حاليػػػػػػػػػػػؾى بىٍعػػػػػػػػػػػدىهي             . فىيىػػػػػػػػػػػا مي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   اًلمً ً ذا نىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي بىٍ نىٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًبصى

  [50]  
 وِ بِ  وُ ظَ رَّ قَ ا ى مَ ورأَ  "اسِ نَ الجِ  انُ نَ جِ " عمى ِكتابي فَ قَ وَ  دْ وقَ ،  4 ييدِ الشَّ  بنُ ا ينِ الدِّ  حُ تْ ى فَ ولَ المَ  ليَّ إِ  بَ تَ وكَ 
  :  5 مُ يُ سانَ حْ إِ  اُ  رَ كَ شَ  ،رِ صْ العَ  لُ فاضِ أَ  ،واليالمَ 
رل سى  صيدةن قى  في ذلؾى  ـى ظى كنى  ، ناسالجً  افي نى جً  ا نى دً ي  سى  كتابً  فيكاصً  عيافً األى  ةً ادى ل بالس  دى تً قد اقٍ  وي ن  ي بى يً نٍ كيي 
 بلؼً ف سي ل ليا مً دى جٍ تى كاسٍ  فىريًقيـ، كفى دي  اهي رى سٍ مى  وي ط  حى  فٍ ، كا ً ـيً ريقً طى  فٍ عى  ا حادى مى فى ، ـٍ يً حً ائً رى قى  كرً ني ييا بً فً 
 ذ كافى ،  ً ـىً صائدً لى قى يا  ً م  ءي يى  فٍ أًلى  بلن ىٍ بى  وي سى فٍ نى  رى يى  ـٍ ، كلى ـيً حيقً رى  ءاالتً كلكف عمى في  ؿى حصى فى ، ـٍ يً مً ءٍ فى 

                                                           
 في  د : معنى.   (1
ىػ . 746، تكفي في رابع ربيع اآلخر سنة  الممؾ الصالم بف الممؾ الناصر ،فسماعيؿ بف محمد بف قبلكك   ىك   (2

البداية ابف ك ير،  .317/ 1، أعيان العصرالصفدم،  .9/219، الوافي بالوفياتالصفدم،  ترجمتو في:
 .14/216 ،والنياية

 . 9/220، الوافي بالوفياتالصفدم، ، 1/318،أعيان العصرالصفدم،  التخريج:   (3
 ، الدرر الكامنةابف حجر،  ترجمتو في:ىػ . 793، كاتب السر بالشاـ، تكفي سنة   براىيـ بف محمد ىك محمد بف    (4

 .6/190 ،األعالمالصفدم،  .3/296
 .2/107 ،ألحان السواجعالصفدم، : التخريج   (5
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ني عى مى طٍ بى  فٍ كا ً ، ـىً ارً مى ءٍ في مً  جكؿى بى بىف  كٍ ، بى ـىً ارً بى ػي بً  ؽى حى لٍ بى  فٍ بى  اتى ييى ، كىى ـىً دً قبلئً  ر  دي  ؿي شاكً يا ال يي عي زٍ جى 
 ؟ؿً الي مف العاطً ، كالحمف الباطؿً  ؽُّ ، كالحى كالكليُّ مف الكليدً ، ميدً مف البى  ميعى البى  ف  ا ً ، ك ـىً في آ ارً  يي شٍ المى 
 : يى ، كىً  2  ءاىاقى  عقكبى يى  سً فٍ ةه في نى  حاجى ال   ً  كما ىي  ؛ 1  ا كال  رلي  رى ال ُّ  فى يٍ ما بى  عيده كبى  

 ؿ [مى ] مجزكن الر  
 بىًجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسه ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو             .1
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف    قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكده مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جي ـٍ عي  بى
ٍت تيٍزىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى .2        كتىٍبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى          بىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىحى

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الًػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد الًحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  

ـٍ     .3  ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بىٍك ًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه يىػػػػػػػػػػتىػػػػػػػػػرى
           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى ًبةىلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف األىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 
 ميكًرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته ميكنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته  .4 

 
 راًئقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  

ًقيقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لىٍفظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .5              اا رى
 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  المى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل حي  ٍد حى
      
 

 . فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فيزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 6
 

 ًبفينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًف االٍفًتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت       .7   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي اآلداًب حى مى  جي

 
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف         ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بىٍعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنشو  .8   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي بىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اإًلٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىًع مي
     

  3 ًمٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كاٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنافً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  4 ال كال البيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتيُّ  .9     ابىٍيءن

       
 ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الت ٍجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًس دانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاهي          .10       فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإذا ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى شى
 

  5 ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو األىر جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف  .11   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى العىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى

     
ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن  .12   ً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىمٍ  اقىسى
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  اتى فىريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الز 
ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .13         كلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الت ٍبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي كالس 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن    يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـى الر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  اؽي غى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .14   ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى اي ً مامن
 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني كالبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المى
                                                            

 . 139 ،ديوانال زىير بف ببي سممى،عجز بيت لمبيان زىير، كصدره:  بيف قمبي كسمكم في ىكل  .   (1
﴿ َوَلّما َدَخموا ِمن َحيُث َأَمَرُىم َأبوُىم ما كاَن ُيغني َعنُيم ِمَن المَّـِو ِمن َشيٍء ِإاّل حاَجًة في اقتباس مف قكلو تعالى:    (2

نَُّو َلذو ِعمٍم ِلما َعمَّمناُه َولـِكنَّ َأكَثَر الّناِس ال َيعَمموَن﴾َنفِس َيعقوَب َقضاىا وَ   .12/68 :. سكرة يكسؼاِ 
فوات  ابف شاكر الكتبي، ترجمتو في:ىػ . 466، شاعر مشيكر، تكفي سنة  بف سنافعبد ا بف محمد  المقصود:   (3

 . 4/266، األعالمالزركمي،  .1/233، الوفيات
وفيات ابف خمكاف،  ترجمتو في:ىػ . 400، شاعر عصره ككاتبو، تكفي سنة  بف محمد بف الحسيف : عميالمقصود   (4

 . 5/144، األعالمالزركمي،  .11/278 ،البداية والنيايةابف ك ير،  .3/376، األعيان
وفيات اف، ابف خمك ترجمتو في:ىػ . 544، كاف فقيينا كشاعرنا، تكفي سنة  بف الحسيفبحمد بف محمد  المقصود:   (5
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  فىٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن  .15  لبىٍف ييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  جى
 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني  ىبىك ييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف   .16     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىبىٍينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىٍبمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مى  مى

        
 ًبًمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغى ًتٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذانيٍ  .17  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديعي اليىمى مى
 1  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىافً  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿو مي

 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىيىف  ًببىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديعو . 18     
 

  2  ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىيىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .19  ك  3 س  ككى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره   4 كعى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداهي قاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافً    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؿو ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدعى 20   . حي
      

ًرٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرم     األىكافً   5 ًبحى
ًب فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو  .21   ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدتى لمطُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل 

      
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني   ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مىعاًنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ تىمىٍكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .22  ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىداتو مي  مي
 

ذكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني   عىك 
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ ًبٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ًبٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًفٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  .23 

 
 بىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىيىٍت ًبٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف        

ـٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو  .24   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍبؽى كاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى
 
  

    
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى افً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًؼ الحى  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف صي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ كيٍرؽه 25   . مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافً    كبىءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانى القىمى

 [51] 
  : 6 ذلكَ  نْ عَ  الجوابَ  ليوِ إِ  تُ بْ تَ كَ فَ [ 122]ؽ

 ] مجزكن الر مىؿ [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًني1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًؽ اليىمى  . بىسى
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الًػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد الًحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً   ـٍ حي         ؟بى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـه يىتىػىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى2  مى ـٍ حى  . بى

 
بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ؟ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  اطىرى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانى يىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم .3  ـٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريضه جى  بى
 

 ؟افنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًس اٍفتً  
قٍ  .4  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى عى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كليب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفىسى

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي اٍزدىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكابي .5  ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى بىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف جى  غى
 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانو قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عىرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي         فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتي كىف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي .6  فىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو بىٍنكى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميرم كًلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًني   كءى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .7  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىسى اي كىًريمن  احى

 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًني   ًبآلًلٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو حى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىبىل الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .8   مى
 

 كىاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى األىداًب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ بىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو ًمٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي قىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  .9 

 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي المى  بيٍحًكمى

ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ذاتي ً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو 10   . جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼُّ جى ـٍ تىنىٍميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىرل ًتٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًفي اٍؿ       .11   مى

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير  ً ال  ًبٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  

 اكيم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طىالىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بىٍيتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .12 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث  كٍةسن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىاني احى  كسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىتىنىاكى  .13   اٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي كي كسن

 
ٍتني ًبالىمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني     بىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىرى

 لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتمى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍيًف ًذٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه  .14         
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاًني   فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره شىٍعشى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .15   يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً لم 

 
 ًجٍئتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العيٍنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًف      

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .16   فىمىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى كًمم 
 

تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    تىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىخ ى فىٍرحى
 كبىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿي األيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادو  .17 

 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؽ الز ٍعفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافً    كىخى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع لىٍفظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعرن  .18     اال تىصي
     

ٍمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي حى  ًلٍمػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًني ادى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍػوي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؽو  .19   بك فىصي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاهي الفىٍرقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًف        مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .20  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعوي نيجكمن  ابىٍك فىرىص 
 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى بىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلًؾ البىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    كى
ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلفن  .21  ك   ابىٍك فىرى

 
 ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي القىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًني      قىٍيقىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  .22   قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد بىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى الحي
 

ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي بىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا عى  مي
ًنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  .23  فىنىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍينىا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى مي

 1  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراني         2 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى القىٍيسى
ًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو     .24  ٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حى  كىرىجى

 
 ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىما ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى اٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 

ٍنبىريًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .25         افىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى ًطٍيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اًفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف     ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف شى  ذاهي الخى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلهي  .26  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي حي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا حي

 
بىٍك رىآهي األىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىياني 

 3      
 

                                                           
ابف  ترجمتو في:ىػ . 548، شاعر مشيكر مف بىؿ طرابمس الشاـ، تكفي سنة  بحمد بف منير بف بحمد المقصود:   (1

 . 1/245، األعالمالزركمي،  .1/49،وفيات األعيانخمكاف، 
وفيات ابف خمكاف،  ترجمتو في:ىػ . 548، شاعره مجيد، تكفي سنة  بف صػيربف نصر محمد  المقصود:   (2

 . 7/347 ،األعالمالزركمي،  .2/16، األعيان
 .، صاحب األغانيق 356 : ببك الفرج عمي بف الحسيفالمقصود   (3
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ـٍ ييفاًرٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ً لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بىف       .27  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني      1 زى
 [52] 

 :  2 []وقمت
 ] الطويل [

ػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1  لكى كاليىػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽً كٍ الش ػػػػػػػػػػػػػػػػ ةى م ػػػػػػػػػػػػػػػػا غي نىػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ مى ا بى كلم 
 

 بً ايًػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى الحى  بً رٍ قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى  اؿى كزى  
ػػػػػػػػػػػ. 2   اقىػػػػػػػػػػػكالمُّ  بً رٍ كالقيػػػػػػػػػػػ ؿً ٍصػػػػػػػػػػػالكى  كؼى يي ا سيػػػػػػػػػػػنى رٍ يى شى

 
ػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػا عى ٍمنى كصي  بً كايًػػػػػػػػػل كالن  كى الن ػػػػػػػػػ ؼً رٍ ى صى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػالى ا حى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ تى كى  كػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ كلى . 3   ا         نىػػػػػػػػػػػػػػػػػبً يٍ قً رى  فٍ ا عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ا قى كيىػػػػػػػػػػػػػػػػػ   بً اًقػػػػػػػػػػػػػػػػػرى مي  رً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ك بً ميػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ ا نى مى
  
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػفى  .4  مه        اًشػػػػػػػػػػػػػكى  رً دٍ يىػػػػػػػػػػػػ ـٍ ا كلىػػػػػػػػػػػػنشػػػػػػػػػػػػاكيتى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػ ـٍ كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى     بً اًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى الحى  زي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  ف  اىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ؿ بى ئً اسى
 
 
 

[53] 
 : ريْ ال غَ  صُّ قَ ا يُ مَ  رَ دْ ا قَ ىَ ارِ فِ ظَ أَ  ؤوسِ رُ  نْ مِ   3 [تْ بَ ضَّ يحٍة خَ مِ ي مَ فِ  ااًل جَ تِ ارْ  تُ مْ وقُ ]

 ] الكامؿ [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ مً كمى . 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى  ةو حى  رو افً ظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى   كسى ري  تٍ بى ءى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا فى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػف  كى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كؿً قيػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ مى  وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ بى سى
  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ ا لي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تى لم   اينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً ل خى د  مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػى قي مىػػػػػػػػػػػػػػػعى  ادً كى الس ػػػػػػػػػػػػػػػ ؿى ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػمً    كؿً الفيػػػػػػػػػػػػػػػ كعً مي
 [54] 

 : ايضً أَ  ااًل جَ تِ ارْ  تُ مْ وقُ 
 [  كافر] ال

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ ي كبى ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تى  ةو يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانً كغى . 1  تٍ خى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د  كى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً نى جٍ ى كى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى    رً عٍ شى
 ااىىػػػػػػػػػػػػػػػػػمى حً  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ابنػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ قً رى  تٍ افىػػػػػػػػػػػػػػػػػخى  ؿٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػفى . 2 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى فى    رً دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽى كٍ ي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجً يى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   تً م  سى

 [55] 
 : بِ رِ غْ المَ  لِ ىْ أَ  ُض عْ بَ  قالَ  

 ] الكامؿ [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كفى طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ يي . 1        ـٍ يي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي نٍ بى كا كى طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ا بى مى
 

  تىنٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىكال  كخي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  
 
 
 

 يًفػػػػػػػػػػػػػػػ تً ةٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ يي كفي ري ٍعػػػػػػػػػػػػػػػى مى تىػػػػػػػػػػػػػػػا بى ذى كا ً . 2
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جي ر  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي  تو ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى    ـ  ي اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  فٍ عى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عي يٍ ًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى فى . 3   ـي ىي ري ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى  ـي يي الي مى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ـ  ذى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كفى ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ ا يى ا كمى

 
                                                           

 ىػ .356: كتاب األغاني، ألبي الفرج األصفياني عمي بف الحسيف تالمقصود   (1
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئفي بياض    (2
 . ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئمطمكس في    (3
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[56] 
 :  2  ( 1 يُّ مِ مَ يْ الدَّ  ارِ يَ يْ مِ ) رِ عْ شِ  نْ مِ 

 ] الطكيؿ [
       ـي تي ٍنػػػػػػػػػػػػػبى  ؼى ٍيػػػػػػػػػػػػػي كى ًلػػػػػػػػػػػػػ اؽي فى ٍشػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػكىر اإلً ذى  ً . 1
 

ػػػػػػػػػػػػػذى  ً  ؼى ٍيػػػػػػػػػػػػػككى   ػػػػػػػػػػػػػا مى  ـي رتي م ًصػػػػػػػػػػػػػرً ٍكػػػػػػػػػػػػػذً  ف  ا عى
  
 
 

ػػػػػػػػػػػػ تي ٍسػػػػػػػػػػػػف  نى تى . 2  مه ًصػػػػػػػػػػػػفٍ م مي ادً ، فيػػػػػػػػػػػػ  بو تٍػػػػػػػػػػػػعى  فٍ عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلً ، وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ـي مجمًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اظً ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي مٍ ي لً انً سى
ػػػػػػػػػػػػػ ي  ي ًفػػػػػػػػػػػػػكًفػػػػػػػػػػػػػ. 3   ـٍ كيػػػػػػػػػػػػػا كدادً قايىػػػػػػػػػػػػػبى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ انه مى

 
ػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػ وً بًػػػػػػػػػػػػ ايػػػػػػػػػػػػرن  ً كى    ـي تي ٍقػػػػػػػػػػػػرى ي بى ًيػػػػػػػػػػػػجٍ كى  انً مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  .4  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًّاي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ُـّ ءي          كبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػمى عى  ءى
 

  ـي كم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بى  ى يٍ ابو رى كى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانٍ  فى يٍ كبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 

[57] 
م االشَّ  افلِ كَ ، غابميَ  يِّ فِ يْ السَّ  فِ رَ شْ األَ  رِّ قالمَ  ، 3 اداروَ طآي دَ قْ ين طَ الدِّ  زِّ ع ميرِ للَ  وُ تُ بْ تَ كَ  قٍ داصِ  ةُ خَ سْ نُ 

ي فِ  ، 4 املان الكَ بَ عْ شَ ين الدِّ  يابِ شِ  ميرِ األَ  ةِ ابنَ  ،ةِئشَ اعَ  ةِ يدَ ى السَّ مَ عَ  ،هُ ارَ صَ نْ أَ  اُ  عزَّ أَ ، حروسِ المَ 
  :ئةابعمعين و سَ بَ رْ وأَ  تٍ سِ  ةَ نَ ب سَ جَ رَ 
، ىاز  نى تى ة مي ي  نً السُّ  هً رً آ ً مى  ي رياضً رؼو فً طى  ؿ  كي  ؿى عى ، كجى اىى ز  عً بً  ةى اىرى كلة القى الد   ىذهً  ؿى جم  ذم ال    5 [ً  دي مٍ الحى ]
يا مى مى عٍ ا بى ذى تي  ً ال   وي بلمى قٍ بى  ؼى ق   ى ك  ،اىى حز  ى مى لى ل  ً دى العً  ابً قى رً  فٍ مً  تٍ مى كصى  تٍ دى ر  ا جي ذى  ً   6 ذمال   وي ءى يٍ بً  ؼى ىى رٍ كبى 
 . ىاز  يمى  فً يٍ ي لً فً  ماحى الر   تٍ مى جى خٍ بى 
[هي دي مى حٍ نى ]

، اىانى جى  بً مٍ الطُّ  ارً مى  ً  فٍ كف مً ني دم الظُّ يٍ بى  تٍ لى ك  ، كنى اىانى مي  اىرةى الط   سى في نٍ ػت األى م  تي بى ل  ا وً مً عى ى نً مى عى   7 
عالي كال ي المى فً  ؼي قً ب ال تى تى لى ري  ً  ةى فيسى الن   ـى مى اليً  تٍ مى عٍ بى ، ك اىانى كسى  ةً ادى عى الس   بءكنً  افً مى األى  يليالً  تٍ رى ك  كنى 
 .ىناىى تى تى 

                                                           
 ، وفيات األعيانابف خمكاف،  ترجمتو في:ىػ . 428مييار بف مرزكيو، الكاتب الشاعر المشيكر، تكفي  ىك    (1

 .3/242، شذراتالابف العماد،  .12/41، البداية والنيايةابف ك ير،  .5/359
  .3/346 ،ديوانالمييار الديممي،  التخريج:   (2
دارية السمطاف يؼ الديف يمبػا اليحكم، كاف مف جىك  دكادار يمبػا  طقطام، األمير عز الديف، دكادار األمير س   (3

نما بعا الصفدم،  ترجمتو في:ىػ . 760ه ليمبػا فعممو دكاداران، تكفي سنة  دالممؾ الناصر محمد بف قبلككف، كا 
 .2/328، الدرر الكامنةابف حجر،  .2/855، أعيان العصرالصفدم،  .16/269، ي بالوفياتالواف

ىػ . 754ىك شعباف، األمير شياب الديف ابف بخي األمير سيؼ الديف بيلماس، بمير الحاجب الناصرم، تكفي سنة     (4
 . 16/89، الوافي بالوفياتالصفدم،  ترجمتو في:

 .متسييؿ عمى القارئ ت ، كالم بت لمطمكس في    (5
 في  د : التي.   (6
 .كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ ت ، مطمكس في    (7
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 حدو مٍ مي لً ا ىى ادً قى تً ي اعٍ فً  يةى بٍ د، كال شي احً جى ييا لً فً  فى عى طٍ ال مى  يادةن شى  ،وي يؾ لى رً ال شى  هي دى  ا كحٍ ال   ً  لوى ال  ً  ف  بى  دي يى شٍ كنى 
 ضي رً تى عٍ يى  ةير م، كال كاحد ري يٍ غى  وي ن  بى  الكثً ال    ىؿي ى بى عى ا اد  ذى يا  ً جً جى في حً  كيوى مٍ ، كال تى لؤلحد فكليا في حياةً 

 .دكالحً  ؽ  الحى  فً عى  م  نى تى  :افي ىى رٍ البي  وي لى  كؿي فيق ،ايميى لً دى 
ككؾ ي الشُّ اجً يى دى  ادى ق  الكى  هً رً ي  نى بل بً كجى  ،ةم  ليذه األي  كاحى ع الن  شر  ذم ال   وي كرسكلي  هي عبدي  ادن محم   ف  بى  دي يى شٍ كنى 
 تٍ ر  سى  ةن جى يٍ تً نى  مى الً الص   دى الكلى  ، كجعؿى ةم  الػي  اـً مى غى  فٍ مً  وي ءي رً تى عٍ ا يى مى  سابً نٍ ألى ا احً بى صى  فٍ عى  ؼى شى ، ككى ةم  يً لى دٍ المي 
 .وم  كبي  اهي بى بى  فً يٍ تى مد  قى تى المى 
ي ا فً مى كىاني صى ا مى فى  كحً كالرُّ  ادكا بالماؿً جى ك  ،وي ن  ا سى مى يٍ كا فً بي غً ذيف رى ال   وً بً حٍ كصى  لوً ى آمى كعى  عميوً  اي   1 [ىصم  ]
،  2  ةن  كً بى  ـٍ يً كبً مي ى قي مى ره كال عى قٍ كى  ـٍ يً انً آذى ي فً  فٍ كي يى  ـٍ مى فى   ،دلاليي  ؽى يٍ رً طى  ـٍ يي م لى كء  ، كى ةن  سً كاألى  ؿً دى ف البى عى  وً ب  حي 
 دى نٍ ف عً م  بى  فٍ مى  نير كجوي  4  [شيادة].  3 ﴾ يَا أَيَـّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ  ﴿: ؿى يٍ ذا قً  ً  المعادً  ـى كٍ جاة يى ازكا بالن  كفى 
ي بلـ فً قٍ األى  ادي يى جً  تٍ ءى كى ا رى مى  ،ايى اعً طى قً انٍ  ؿى بٍ حى  ؿى صى كى  فٍ مى  اؼً طى عٍ ى بى عمى  افً كى ءٍ الر   ؿى مى حي  عي مى خٍ ، كيى يااعً مى سى 
 . ايرن  ً كى  امن يٍ مً سٍ تى  ـٍ ، كسم  يااعً ء  بي  ةى اعى ءى كل بً قٍ كؽ الت  ي سي فً  ةي م  ألي ىذه ا تٍ قى ف  كنى  ،ايى اعً قى رً  اديفً يى مى 
   5 [:دي عٍ كبى ]
ةه مى صٍ عً  كى ىي  ذٍ ة،  ً بي  األى  فكسي النُّ  وً قً في بى  جً ارً عى لى مى  ً  تٍ امى سى كتى  ،ةالنبكي   ةي ن  السُّ  وً بً  تٍ انى ا جى مم   كاحى الن   ف  فإً 
 ـٍ ككى  ف،يٍ رً كقى  ةو نى يٍ رً قى  فى يٍ عى  وً بً  اي  ر  قى بى  ـٍ كى  ،كجري بلؿ خي الحى  فً كال عى  خؿه دٍ مى  راـً ا في الحى يى ا لى ةه مى كلذ   ،ركجلمفي 
 . فيٍ رً عى  ثى يٍ لى  مى بى صٍ بى  ؿو يٍ مً قى  بعدى  ـ  اسو  ي نى كً  يى بٍ ا ظى جى تى نٍ بى 
ـي  الجنابي   6 [كافى ك ] اـ الش   كافؿي  ،امميُّ الكى  مكيُّ المى  ػامبى يى  فيُّ يٍ الس   ؼي رى شٍ األى  رُّ قى ادار المى كى دى  امطى قٍ طى  مُّ العز   الكري

 رى خى تى ، كافٍ ونً يٍ قً يى  فٍ مً  وي يى قً ما لى يٍ فً  بى بلؿ كرغ  الحى  دى صى كقى  ،ونً يٍ دً لً  اطى تى ف احٍ مم   ،هي ارى صى نٍ بى  اي  عز  بى ، اـ المحركسً الش  
 فٍ مً  اجى جى ال ُّ  ؿى دٍ ل العى رى جٍ اـ فةى ش  ال ؾى مٍ ر مي كدب   ،ونً يٍ مً ي يى  فً ا حبل  لم   ثً يٍ عمى الػى  ـي مى كالقى  ،ؽرٍ ى البى مى عى  ؼي يٍ الس  
 مي ءى فٍ ه يى كدى جي  ف   ً  ؽي قً حى كيي ، ؿاآلمً  ف  ظى  ؽي صد  ، يي ونً يٍ بً جى  اني يى ءً  ؿى م  يى ا تى لم   وي بلمي ظى مى جى فانٍ  ـى مٍ ى الظُّ فى ، كنى ونً يٍ عً مى 

                                                           
 .كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ ت ، مطمكس في    (1
ن َيَرْوا َوِمْنُيم مَّن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك َوَجَعْمَنا َعَمى ُقُموِبِيْم َأِكنًَّة َأن َيْفَقُيوُه َوفِ ﴿ مف قكلو تعالى: اقتباس    (2 ي آَذاِنِيْم َوْقًرا َواِ 

ِلينَ ُكلَّ آَيٍة الَّ ُيْؤِمُنوا ِبَيا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَك ُيَجاِدُلوَنَك َيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َىـَذا ِإالَّ َأَساِطي . سكرة ﴾ ُر اأْلَوَّ
 .6/25:األنعاـ

 .89/27سكرة الفجر:   (3
 .عمى القارئ ت ، كالم بت لمتسييؿ مطمكس في   (4
 .كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ ت ، بياض في    (5
 .كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ ت ، مطمكس في    (6
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  وً مً ائً ءى فى  ماؿى كى  ادى رى بى  مذلؾى ركؼ، فى عٍ ه مى ري شٍ كبً  رمُّ الس   كى يٍ فى  امدى حى المى  بى سً كٍ ، كيي ميكؼالمى  ثي يٍ ػً كيي  ،امؿاليى  ثى يٍ الػى 
 .ومً الئً ف دى عد مً الس   داهي بٍ ا بى مى  ديؽى صٍ تى ، ك موئً اخى ي مى فً  عي رٍ الكي  وي مى ى  كى ا تى مى  يؽى قً حٍ كتى ، ومً ائً مى اؿ شى مى كجى 
كنة صي المى  ةى يى الجً  وي تى نى ابٍ  بى طى كخى  ،الكامميُّ  بافي عٍ شى  يابي  الش   ميرم  األى  لكم  كٍ الي المى العى  ر  قى لى المى  ً  بى غً رى فى  

ا لى مى رد  ً الف رجبى  ي شيرً ، كرغبةن فً افيى القً  وً ءً كٍ ي رى فً  انى ذم فى ال   وم  يع ظً بً لى رى ربةن  ً قي  ؛ائشةاتكف عى الخى 
 احً نى جى ة لً ككف المسر  ى تى حت  ، ك ةشى ائً طى  دً عٍ س  ال فً عى  هً دً اصً قى مى  ـي يٍ سى  ككفي يى  بلن يٍ ، لى افبى عٍ شى  ؿً ءٍ مف فى  كبافى  شاعى 
 وي ؿ لى راـو سي  كٍ بإً  هً دً صٍ قى  دى ائً ى رى ق  مى تى ، فى ائشةعى  فٍ يا عى بعى تي ات  ة ال  ن  ي السُّ ج فً ري خٍ يى  ـٍ و لى ن  بى  ـً مى عٍ يى ، كلً ةشى ئارى  توً ىم  
ذم ال ال   ،دقٍ ىذا العى  ةمزي   فٍ اف مً ، ككى راـالكً  ابفً  ةى عى يٍ دً كى كف كي تى  فٍ بى  ريمةً ليذه الكى  ؽ  حي  :، كقاؿى راـراد كالمى المي 
 فيُّ يٍ الس   كلكمُّ المى  يرمُّ مً الي األى العى  ريؼي الش   قرُّ الم هي ري مٍ ى بى تكل   فٍ بى ، ؿاد وً مً ءٍ ى فى مى عى  ؿُّ دي اؿ، كال يى و حى في رى شى  ؿُّ حً يى 
 .  1 الكاممي   مكي  ا المى طى ابٍ طى 

[58] 
 ريفُ الشَّ  ومُ سُ رْ المَ  اءَ جَ  دْ قَ وَ ، مْ يُ عَ مَ  دِ يْ ي الصَّ فِ  نُ حْ ونَ ،  3 اروادَ ي الدَ اطَ قْ طَ  ينْ الدِّ  زِّ عِ   2 [رِ يمِ ْلَ لِ  تُ بْ تَ كَ وَ ]
 :  4 عشرةبِإمرِة ؛ وُ لَ 

 ] مجزكن الرجز [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1  ى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعي  بُّ رى  ادن ي  ا سى
 

      هٍ رى س ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو يى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى  ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2   حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي طىٍمعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  فٍ كمى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ر ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لً     هٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى قٍ مي  تٍ مسى

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 124] ؽ.3  في محاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ [ كمى
 

ـى رى ءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ تي     هٍ رى رى البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا
    
 
 

 ةو رى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  رى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  ف  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  .4
 

 رهٍ يى تى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي   5 اىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي بى نٍ بى  
 

                                                           
ىك طابطا، األمير سيؼ الديف كالد األمير سيؼ الديف يمبػا اليحكم، بحد بمران المئيف مقدمي األلكؼ بحمب    (1

 ىػ .750يو، كال يدرم الفرؽ بيف الحميـ كالسفيو، تكفي سنة  كبدمشؽ، كاف رجبلن بمينا غزنا، ال يعرؼ ما الناس ف
 . 2/213 ،الدرر الكامنةابف حجر،  .822/ 2 ،أعيان العصرالصفدم،  :ترجمتو في

 .كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ ت ، مطمكس في    (2
و بعطاه لؤلمير سيؼ الديف ىك طقطام األمير عز الديف الدكادار، كاف مف مماليؾ السمطاف الممؾ الناصر، كلكن   (3

يمبػا اليحكم في جمة ما بعطاه، كقاؿ لو ىذا يككف دكادارؾ فحءر معو  لى حماه كتكجو معو  لى حمب كحءر 
ابف حجر،  .855/ 2، أعيان العصر: الصفدم، ترجمتو فيىػ . 760معو  لى دمشؽ كلـ يفارقو، تكفي سنة  

 .2/226، الدرر الكامنة
 .2/855، أعيان العصر الصفدم، التخريج:   (4
 .2/855المصدر نفسو، : التخريج. في بعياف العصر: ببنا ىا   (5
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهي ا الكي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  .5  تٍ دى غى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       1  هٍ تبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى سٍ ةن مي كى احً ءى
   
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن امً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى نالى تى  .6
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عى ةن ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركبى مٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    هٍ رى شى
 
 

[59] 
 : رَ طَ ًنى خَ عْ ي مَ فِ  تُ مْ قُ وَ 

 [المجتث] 
         الن كٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ طى  كؿي قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى . 1
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـً ي  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي  دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً    ا ح  صى
  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رً كي ذٍ ال تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2  م      دً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  رى حٍ الس 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بٍ رً كاٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼً الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  فً عى   احى فى صى
 
 
 

[60] 
 : اَن َتْحتي ِفي ىذه الّسفرةٍش كَ َقْد َوجْدُت َمَشقًَّة من ِإْكديوَ  تُ مْ قُ وَ 

 [ الخفيؼ] 
 كنو        كبي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ مى  شى يٍ دً ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلً ذى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف   ً . 1
 

  ومى يٍ ًسػػػػػػػػػػػػكبه جى طيػػػػػػػػػػػػخي  وي ٍنػػػػػػػػػػػػي مً مً ٍسػػػػػػػػػػػػجً  اؿى نىػػػػػػػػػػػػ 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػ. 2  يتًػػػػػػػػػػػػػحٍ تى  بي عىػػػػػػػػػػػػػمٍ يى  كى ُـّ كٍىػػػػػػػػػػػػػي اليىػػػػػػػػػػػػػبًػػػػػػػػػػػػػ د  جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيي فى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ  ً ي كمً مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ قً ي مي تًػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ تى  ارى سى  ومى
 افه           نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مً تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى ي رى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .3 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ظً عى  ىف  ري ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحه بى ري جي   ومى

 
 

 ٍر ى األى لىػػػػػػػػػػػػ ً  بركحػػػػػػػػػػػػي ي لكػػػػػػػػػػػػفٍ ًمػػػػػػػػػػػػرٍ بى  تُّ دٍ ًكػػػػػػػػػػػػ .4
 

ػػػػػػػػػػػػػػػيٍ مً الذ   اةً يىػػػػػػػػػػػػػػػالحى  فى صػػػػػػػػػػػػػػػان ًمػػػػػػػػػػػػػػػبلى خى  ضً    ومى
 [61] 

 َوُقْمُت: 
 [ بسيط] ال

ػػػػػػػػػػػػالجى  وً ٍيػػػػػػػػػػػػتً  فٍ ي ًمػػػػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػػػػحي  كؿي قيػػػػػػػػػػػػيى . 1  ػٍنػػػػػػػػػػػػكبى  اؿً مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػبٍ المبلحػػػػػػػػػػػػػة لؤلى  اري كى    فىػػػػػػػػػػػػػػتٍ خطً  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػ ارً صى
ػػػػػػػػػػػػبى . 2  ػػػػػػػػػػػػ ؼى ٍيػػػػػػػػػػػػكى  ـ  الػػػػػػػػػػػػت   كرى دي بيػػػػػػػػػػػػ تى ٍيػػػػػػػػػػػػبى ا رى مى          تٍ ذى حى

 
ػػػػػػػ ؽً فيػػػػػػػاألي ي ًفػػػػػػػ  ػػػػػػػذى م  ً كً ذٍ حى   تٍ فىػػػػػػػقى كى  وً بًػػػػػػػ تٍ ارى ا سى

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ امى ي ػػػػػػػػػػػػػػػحى ي مي ًفػػػػػػػػػػػػػػػكى . 3  ةه       تىػػػػػػػػػػػػػػػاىً بى  رً ٍىػػػػػػػػػػػػػػػالز   في يٍ عى
 

ػػػػػػػكى   ػػػػػػػغي ا مى   تٍ فىػػػػػػػقى كى  يتً مى دٍ ي ًخػػػػػػػا ًفػػػػػػػقىػػػػػػػالن   كفي صي
 
 
 

[62] 
 َوُقْمُت: 

  ] الخفيؼ [ 
 هػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى بو  تي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً في  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لى مً كٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1
 

 هٍ عىػػػػػػػػػػػػادى ي بً ًلػػػػػػػػػػػػ فٍ كيػػػػػػػػػػػػيى  ـٍ لىػػػػػػػػػػػػ دي ٍيػػػػػػػػػػػػل الػً كى كىىػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ تى  ؼو رٍ طىػػػػػػػػػػػػػػػػ اتي ذى . 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػ دى كى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػى األى شى  طىاهي سى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػكتى   ػػػػػػػػػػػػػػػكاًءػػػػػػػػػػػػػػػالمى  ضى يٍ البًػػػػػػػػػػػػػػػ اؼي خى  هٍ ادى كى ي سى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً جٍ كى ي لً اتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ظى نى . 3   ياتً نى سى
 

 هٍ ادى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  مً يٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى  وً ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ ري  ف   ً  
 

                                                           
ْسِفَرةٌ اقتباس مف قكلو تعالى:    (1 ْسَتْبِشَرٌة﴾ ﴾٨٣﴿ ﴿ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ مُّ  .80/39 :. سكرة عبسَضاِحَكٌة مُّ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  كي  .4 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿي ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي يٍ رً  :تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قي مى  دو             يٍ شى
 

  هٍ ادى يى م الش ػػػػػػػػػػػػػػذً يػػػػػػػػػػػػػػت ىىػػػػػػػػػػػػػػلقي بًػػػػػػػػػػػػػػمٍ : قى اؿى قىػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى بى  .5 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ عى  الىالى    ري دٍ فالبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿً مى
       

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالنُّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كـي جي   هٍ ادى دى  سي مٍ كالش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارً كى الجى
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  .6 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بً ئً اقى شى  ـه يٍ ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نى فً  ب  الحي
 

ػػػػػػػػػػػػدً ٍنػػػػػػػػػػػػعً  ابى طىػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػفً  تي كٍ م كالمى   هٍ ادى يى ييػػػػػػػػػػػػا شى
 
 

[63] 
 :  1 ليْ ي فِ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 

 ] الخفيؼ [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ بى . 1  بلثو  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي يبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً رٍ تى  ـي ا اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى
 

 وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى اإلً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  عو بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ ك بى ذي  كى ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  
 اته بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  بي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافه كالقى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى . 2 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ يى  وً كًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي  دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  فٍ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   اهي عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ً  كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  وي حيفي ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ؾى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً . 3   اا مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ عى  تى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػري    اهي  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ي  ي ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػ كفي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  اسن
 [64] 

 : لٍ بُ مْ ي بُ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ قُ وَ 
 [المتقارب]

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى . 1           وي مُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي  وي في ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره نً ائً ا طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى
 

 ره كلبػػػػػػػػػػػػػػػثي يى ًسػػػػػػػػػػػػػػػ حً كٍ ل الػػػػػػػػػػػػػػػد  رى ي ذى ًفػػػػػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
  
 
 

              وً اًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى رٍ بى  ةى  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى ا  ى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ بى رى . 2
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  ا صى كى ا كٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى فكه غى
  ثي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  

 
 
 

[65] 
 :  2 رٍ سْ ي نَ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 

 ] الكافر [
        ىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػميي  ضً رٍ ي األى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارن ائً طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼي رً ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بى . 1
 

ػػػػػػػػػػػػػػػكًفػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػ انً مى الس ػػػػػػػػػػػػػػػ ك  ي جى ػػػػػػػػػػػػػػػ عى مى  مكارً الجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سى بٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   ف  به أًلى جى  ته           كٍ حي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحً  بى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ذى رى ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هي ري كآًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ؟ارً مى

  
 
 

[66] 
 :   3 َنِمري فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ  

 ] مجزكن الرمؿ [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػًلػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿٍ قيػػػػػػػػػػػػػػػػ اتً ىىػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي ا اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػي: مى  يشى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو فً كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى    ؟   رُّ شى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  فٍ  ً . 2  كه ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً فى  ،وفي ح  صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ افً  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ال ُّ  فً ًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى    رُّ مي
 [67] 

 : غْ مَ غْ ي لَ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 
 [  الطكيؿ] 

 وً فً ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػنً  ؿي ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػمً  وي مُّػػػػػػػػػػػػػػػػكي  رو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػطى لً  تي ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػجً عى . 1
 

ػػػػػػػػػػػػذى  ً   ػػػػػػػػػػػػمٍ تى  فً يٍ نىػػػػػػػػػػػػيٍ ا عى ذى  ارى ا صى  ضً رٍ األى بًػػػػػػػػػػػػ ؽي حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػي ذى اؿ ًفػػػػػػػػػػػػػػػػزى  فٍ كا ً . 2       وً ًظػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ لى  رى آًخػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿً ا الحى

 
ػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػدى غى   ضً مٍ الكى بًػػػػػػػػػ ؽى ارً كى ي البىػػػػػػػػػًكػػػػػػػػػحٍ يى  ارن ىى كٍ ا جى

 
 
 

[68] 
 :  1 عٍ جَ ي بَ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 

 ] مجزكن الرجز[ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1  وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ي قى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ائً ا طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  اسً لمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حي كٍ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى        بٍ جى
  وً نًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ بى لً  هي اري قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ مً . 2 

 
 بٍ نى ي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً كالعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي  

 [69] 
 :  (2)(...)ي فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 

 [ طكيؿ] ال
ػػػػػػػػػػػ. 1  عه بىػػػػػػػػػػػرٍ بى  د  ي العىػػػػػػػػػػػكفىػػػػػػػػػػػ ي  ماًسػػػػػػػػػػػـه خي ا اٍسػػػػػػػػػػػكمى
 

ػػػػػػػػػػػكى  وي لىػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػخى  كٍ بى  افً مى دٍ الن ػػػػػػػػػػػ ؿي جى  ياقً الس ػػػػػػػػػػػ ؿي جى
 وي ن ػػػػػػػػػػإً فى  ؾى ٍيػػػػػػػػػػمى ى عى فىػػػػػػػػػػخٍ يى  مػػػػػػػػػػافى  وي ٍنػػػػػػػػػػبً ب[ 125]ؽ. 2 

 
 ياقً البىػػػػػػػػػػػػ ؾى لىػػػػػػػػػػػػ احى فىػػػػػػػػػػػػ عي ٍبػػػػػػػػػػػػالرُّ  وي ٍنػػػػػػػػػػػمً  اؿى ا زى ذى  ً  

 [70] 
 :  شمُ شْ ي مُ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 

 [ رجز] مجزكن ال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1  ـٍ كلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  اعً بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـه ري ا اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فً يٍ فى رٍ ل حى     ـٍ شى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي جٍ مى . 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذُّ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  وي كعي  امى

 
 ـٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فً اطً ي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿي خي دٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تي تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى . 3  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ عى  ؼي ح  صى  وي سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو مً ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً  ؿُّ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى    ـٍ شى
 [71] 

 : ادصَ رْ ي فِ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 
 [  سريع] ال

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ا خى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ري حٍ ةه بى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكً فى . 1  ةه سى
 

ػػػػػػػػػػػػػقٍ بى  سي فٍ ا الػػػػػػػػػػػػػن  يىػػػػػػػػػػػػػنٍ اؿي مً نىػػػػػػػػػػػػػتى   ػػػػػػػػػػػػػرىادً الى صى  مي
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ الخي  طي قً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  فٍ  ً . 2  ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظً فٍ لى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فً يٍ سى
 

ػػػػػػػػػػػفى   ػػػػػػػػػػػػ رى ٍيػػػػػػػػػػػػا غى يىػػػػػػػػػػػط  ي خى ل ًفػػػػػػػػػػػػرى ا تىػػػػػػػػػػػػمى   ادً صى
 
 
 

[72] 
 :  1 رمَ ي قَ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 

 ] اليزج [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينه لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي . 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شى مى   فه كٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى
    
 
 

ًتٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طى الى خى  وٍ الفء 
  هً رً اظً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  اهي ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى مي . 2 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  2 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدمع   بكجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو بىء 

 رسه ه تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عي آخً فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 3 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ قى  هً رً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  ؿي ك  بى كى    وٍ ءى
 [73] 

 :اضً يْ أَ  تُ مْ وقُ 
 ]الطكيؿ[

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الم ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ركاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو1  . ً ذا مى
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه ... 
ػػػػػػػػػػػي النُّ ًفػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػ .2   رةه       يٍ ره كشيػػػػػػػػػػػٍكػػػػػػػػػػػذً  رً ٍىػػػػػػػػػػػالزُّ  كـً جي

 
ػػػػػػػػ ؽً ٍفػػػػػػػػي األي ًفػػػػػػػػ هً كً ٍحػػػػػػػػيى  ـٍ كلىػػػػػػػػ  ػػػػػػػػرٍ غى  ؽي رٍ به كال شى

 
 
 

[74] 
 :  3 اجَ نْ مَ ي كَ فِ  اغزً مْ مُ  تُ مْ وقُ  

 [ المجتث] 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى  تي ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خً ذى ـه  ً ا اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ام 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ مى  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فً ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى رى    ا       جى
 بو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجً فو عى ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ك بً دي ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى . 2 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى  فى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ىجى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  ـً ائً مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 3  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  اؾى جى شى  تو        كٍ صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري حي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى تي  امى   ىج 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ طى  ؾى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئٍ ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ  ً  .4   اعن

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  كى ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ؿ  ي الحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ مى  اجى

 [75] 
 : ِمْنَجلي فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 

 [ طكيؿ] ال
ػػػػػػػػػػػ. 1  ـٍ طً حى نٍ يىػػػػػػػػػػػػ ؼى ٍلػػػػػػػػػػػاألى  زى ارى بىػػػػػػػػػػػ فٍ به  ً دى ٍحػػػػػػػػػػػا بى كمى
 

 ؿي كيػػػػػػػػػػػػػػػةٍ يى  فى يٍ ًحػػػػػػػػػػػػػػػ وً نًػػػػػػػػػػػػػػػطٍ ي بى ًفػػػػػػػػػػػػػػػ وي اني نى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػكبى  
  
 
 

 ةو طىػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ ني بً  فٍ لًكػػػػػػػػػػػػػػػػ عً ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػالكى  رى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػقً حى  اهي رى تىػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مي كىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي تى  تٍ فمى اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ا ذى  ً    ؿي مج 
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[76] 
 : فٍ حَ صْ ي مُ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 

 [ رجز] مجزكن ال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1  ـه ظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ده مي رى ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مي رى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  فى يٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         ؼي ر  شى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى . 2         وً ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ رً حٍ تى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؾى اشى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ةى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ رً حٍ تى     ؼي ح  صى

 
 
 

[77] 
 : امْ مَّ ي نَ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ  

 ] البسيط [
ػػػػػػػػػ. 1 ػػػػػػػػػذى ـه  ً ا اٍسػػػػػػػػػمى ٍلػػػػػػػػػتى الرُّ ا بى ا مى         وي لىػػػػػػػػػ سى يٍ بػػػػػػػػػعى لىػػػػػػػػػزى
 

ػػػػػػػػػػبى  ؿُّ كيػػػػػػػػػػ وي ٍنػػػػػػػػػػمً  تٍ ابىػػػػػػػػػػطى  ـ  ٍف تىػػػػػػػػػػبه كا ً ٍمػػػػػػػػػقى    اصى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ يى . 2 ػػػػػػػػػػػػػػػػ اهي شى ػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ مى ػػػػػػػػػػػػػػػػت  كرٍّ يي ا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػذى  افى كى  و           مي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ مى   ـى قى تى ا اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ كيى  ،ا  ا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػمى قى ا انٍ ذى  ً  كهي جي
 
 
 

[78] 
 : جسَ فْ نَ ي بَ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 

 ] المنسرح [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1  ره        ٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  هي ري ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته نى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نى مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ابي ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكي  ،وي فى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى    كا   خي سى
   
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي ظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ لى . 2  ؿه ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  مي  ط  ي الخى
 

  ي في نٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يؼً حً ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الت  ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى كٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 [79] 

 : امت فيو أيضً وق
 ...  1   

[80] 
 وس: اوُ ي طَ فِ  ازً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 

 ] المجتث [
         افو كى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجً عى . 1
 

 في يٍ زً ارو يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  
       

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2  ظو         ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ي  اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ا خي دى غى
 

  في يٍ بً تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو تى ري حٍ ةى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 
 

 ي        ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ي الت  ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى رٍ بى كى . 3
 

  في يٍ انه كًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿُّ كالكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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[81] 
 مَ لَّ أَ ا تَ مَ دَ نْ عِ  ااًل جَ تِ ارْ  تُ مْ قُ ، فَ ةايَ غَ ى اللَ ٌة إِ دَ ارِ يٌح بَ ا رِ نَ تْ مَ بَ قْ تَ اسْ فَ ، (1)(...) وِ لِ زِ نْ مَ  نْ ا مِ نَ بْ كِ رَ  دْ وقَ  تُ مْ قُ  

 : (2)ةُ اعَ مَ الجَ 
 ] السريع [

 ادن ارً بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اكن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب  ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي . 1
 

 حً رى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى ك  ؿي بً قٍ تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  
نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىىكا ي ـي دً ا عى       ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى  ي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػا وً ٍجػػػػػػػػػػػػػػػي الكى ًفػػػػػػػػػػػػػػػ حي رى يىٍجػػػػػػػػػػػػػػػ   ي حً تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػيى  كمى

 
 
 

[82] 
، ا لِ ضْ فَ  د بنُ مَ حْ اس أَ بو العبَّ ين أَ الدِّ  ابُ يَ القاضي شِ  لُ الفاضِ  مامُ اإلِ  وُ عَ ذي وضَ الَّ   3 (...)[ 126]ق

 :لرسُّ التَّ  نِّ في فَ 
 ] الخفيؼ [

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى التى  ف  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف   ً . 1  ى      حى ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  ـى كٍ اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿً سُّ
 

  ؼً يٍ كً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالت   عً يٍ رً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت   فى يٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى كٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2  ى      ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  ةً الىػػػػػػػػػػػػػػػػػيى الجى  ةً بىػػػػػػػػػػػػػػػػػاي غى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػ افى كى
 

  ؼً ريٍ عٍ الت  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً نٍ الت   وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  اؿى زى  
 
 
 

[83] 
 :(5)"عِ مْ الدَّ  ةِ فَ ي صِ فِ  عِ مْ السَّ  ةِ ذَّ مَ بِ  :"ىمَّ سَ ي المُ ابِ تَ ى كِ مَ عَ ، (4)رْ ساكِ عَ  بنُ  مدُ حَ مُ  نِ يْ الدِّ  دُ جْ ى مَ لَ وْ المَ َكَتَب 

 ] مخمع البسيط [ 
 بً ك ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالقي  عً مٍ الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةى ذ  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. 1
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً         ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً غى  ربو ٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصو مي رقً مي
 ـو ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  رً بٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  رٍّ دي  ـً ٍظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ ا األى فى ي الص   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً رً د األى حى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالبى . 3  ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   ؾ  ال شى  كى
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً جً العى بً  اسً لمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظٍ يى  
 [84] 

 : (6)"َلذَِّة السَّْمِع في ِصَفِة الدَّْمعِ "َكَتَب َعمى ِكتابي 
 ارب [] المتق

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى كى . 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ ى رى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  تي ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى ا كى م   ةو ءى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي    ا      ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىاري زٍ بى  يفى ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً المي  كعي مي
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 .2/364، الوافي بالوفياتالصفدم، : التخريج   (5
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ  ً  سً   كٍ  ىًمٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى . 2 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  افً سى  مى
 

 اىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاري نٍ بى  لىمىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 بىجريػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد   1  ةو ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػجى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً مم ػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  . 3 

 
 ا  ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري يى نٍ بى  ري  ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن   ؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظٍ نى بً  

 [85] 
 :(2)اَعَمْيِو َأْيضً َوَكَتبُت  

 ] مجزكن الرجز [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1  ً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عً مٍ ي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼى ن  صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ ـه بى            وً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فى ده ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2   وً ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظٍ نى بً  ان فن ميصى

 
 وً نً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضي رً  تٍ ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  ظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى . 3   هي دي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ يى  فٍ مى
 

 وً نًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ حبي جى سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ  
 [86] 

 : (3)"الْ الخَ  فِ صْ ي وَ فِ  الِ الحَ  فِ شْ كَ بِ  :"ىمَّ سَ ابي المُ تَ ى كِ مَ عَ  اضً يْ أَ  َوَكَتب
 ] الكامؿ [

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى ابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كً ي بً نً تى فٍ عى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى . 1  مذً اؿ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػ ـ  عى ػػػػػػػػػػػػػػػحٍ اإلً بً الط ػػػػػػػػػػػػػػػٍرًس  د  خى  افً سى
ػػػػػػػػػفٍ . 2  ػػػػػػػػػ يىػػػػػػػػػا مى  ا      نىػػػػػػػػػانً مى زى  وً ٍجػػػػػػػػػكى  فً ٍسػػػػػػػػػي حي ا ًفػػػػػػػػػدى غى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ اإلً  بيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم ـ االن خى   افً سى

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 3  لرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  كفً دي  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ابً آلدى ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى كٍ دى كغى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  االن خى  فً البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اعمًّ
ػػػػػػػػػػػػػػ ؽى ٍبػػػػػػػػػػػػػػتى مٍ فى  .4  ػػػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػػػ تٍ انى ا ءى  فً حاًسػػػػػػػػػػػػػػمى  ماني سى

 
ٍنبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  فٍ بو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى بً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عى  بلفً يٍ الخى

اًمعنػػػػػػػػػػػػػػػػ .5  ػػػػػػػػػػػػػػػػ اسً لمن ػػػػػػػػػػػػػػػ ايىػػػػػػػػػػػػػػػا جى  ؿو ءػػػػػػػػػػػػػػػػائً فى  ؿى مٍ شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػا لً يىػػػػػػػػػػػػػػػبً  يػػػػػػػػػػػػػػػبي طً الخى  فى كى  افي بىنػػػػػػػػػػػػػػػافً سى
 امى دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍّ بى دي  كدً قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي ا كى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مٍ ظ  نى  .6 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػزى  ديـً قىػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ اشػػػػػػػػػػػػػػػػركدن  تٍ انىػػػػػػػػػػػػػػػػكى    افً مى

ػػػػػػػػػػػػػنى تةٍ اسٍ فى  .7            الػػػػػػػػػػػػػػ ؾى مً ٍءػػػػػػػػػػػػػفى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ ًبتىمىطُّػػػػػػػػػػػػػؼو  تٍ سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى كاًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   افً دى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي  رى ائً ت سى
  
 

[87] 
)...((4) : 

 ] الخفيؼ [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ـي  ؼى ن  ا صى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ اإًلمػػػػػػػػػػػػػػػػػا   بلحي صى
 

 جػػػػػػػػػػػػػػػاؿً ي مى ًفػػػػػػػػػػػػػػػ وي ي لىػػػػػػػػػػػػػػػًيػػػػػػػػػػػػػػػتى نٍ ال يى الػػػػػػػػػػػػػػػد يًف  
 
 
 

 ب  ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه كى ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى كى  ؽه ائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه رى دى بى . 2
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى    جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً رً  يثه فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمادً حى
                                                            

 .: فيا حسنيا جنة ت جان في    (1
 .2/364، الوافي بالوفياتالصفدم، : التخريج   (2
 .2/365لمصدر نفسو، : االتخريج   (3
 .2/364، الوافي بالوفياتالصفدم، : التخريج   (4
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 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿه كبي  ك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته كلي . 3
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كاري ي كتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   يالً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم   اتً فى الً سى
ػػػػػػػػػػػػػػ ؼي ٍشػػػػػػػػػػػػػػا كى مى ي  ًسػػػػػػػػػػػػػػ .4  ػػػػػػػػػػػػػػػؼو لً كٍصػػػػػػػػػػػػػػ اؿً حى  اؿو خى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػخى  ؿً ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػلمفى  كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػفى   ػػػػػػػػػػػػػػػػٍـّ كى عى  اؿً خى

 [88] 
دي يَ  نَ يْ بَ  ريفِ الشَّ  تِ سْ ي الدِّ فِ  عُ قِّ وَ يُ  لِ دْ العَ  ارِ ي دَ فِ  َس مَ جَ  دْ قَ وَ ، ينِ الدِّ  يابُ شِ كتبُت إلى الَسيِّد الّشريِف  

 :  1 ذلكبِ  يوِ نِّ ىَ ، أُ ئةامبعُ سَ وَ  ينَ عِ ربَ وأَ  تٍّ سِ  ةِ نَ ي سَ فِ ، وُ كَ مْ مُ  اُ  دَ مَّ خَ ، طانِ مْ والنا السُّ مَ 
 ] الطكيؿ [ 

ق ػػػػػػػػػػػػػػػعي 1 ٍمػػػػػػػػػػػػػػػؾو بىٍنػػػػػػػػػػػػػػتى ًفيػػػػػػػػػػػػػػػًو تيكى  . بىيىػػػػػػػػػػػػػػا فىٍخػػػػػػػػػػػػػػػرى مي
 
 

 ٍسػػػػػػػػػػػتو ًفيػػػػػػػػػػػًو لىٍفظيػػػػػػػػػػػؾى ييٍسػػػػػػػػػػػػمىعي ًعػػػػػػػػػػػز  دً كيىػػػػػػػػػػػا  
ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػدو تيًشػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيديهي                2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍُّنيا ًبمى  . كيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىٍيجى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػبي رايػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت الطُّػػػػػػػػػػػػػػػػػركًس كتىٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػػػعي    كتىٍنصي

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػرى بىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػن ةو                3  ـي مػػػػػػػػػػػػػػػػػا األىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي غى  . فىةيٍقًسػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ًبكىف ػػػػػػػػػػػػػػؾى ًفػػػػػػػػػػػػػػي نىٍحػػػػػػػػػػػػػػًر الميحػػػػػػػػػػػػػػاًرًب تيٍشػػػػػػػػػػػػػػرىعي  
ػػػػػػدى  .4  ػػػػػػٍف قىكاءػػػػػػبو     غى ٍمػػػػػػؾي ًمٍنيػػػػػػا ًفػػػػػػي ًغننػػػػػػى عى  ا المي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمًّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عي  اتيجى  ًلؤلىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدم تيجى

د  قىٍمبيػػػػػػػػػػوي          .5  ػػػػػػػػػػٍف بىٍخمىػػػػػػػػػػصى الػػػػػػػػػػكي  كتيػػػػػػػػػػكًلي الن ػػػػػػػػػػدل مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيكق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي   تيكًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي باألىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًن لم   كى
نا ًببىياًنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا               .6  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعى ـٍ بىٍطرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ككى

 
عي  فىيىػػػػػػػػػػػٍؿ ًىػػػػػػػػػػػيى   ٍرقػػػػػػػػػػػاني تىٍسػػػػػػػػػػػجى  ًفػػػػػػػػػػػي األىٍكراًؽ كى

طُّيػػػػػػػػػػػا         .7  ػػػػػػػػػػػٍت سيػػػػػػػػػػػطكره ًفػػػػػػػػػػػي طيػػػػػػػػػػػركسو تىخي  كلىٍيسى
 

 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كسه ًلمسُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلًؼ تيشىٍعًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ده                 .8   فىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ً ال  ًلٍمعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك  ميشى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػر عي   ػػػػػػػػػػػػػػػا بىٍنػػػػػػػػػػػػػػػتى ً ال  فػػػػػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػػػػػاًف ميشى  كمى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .9  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحًر الحى  بلًؿ ميقىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده             كلىٍفظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بالس 
 

 كًطٍرسيػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًد البىيػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ميقىن ػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
ٍف قيٍمتى ًبٍيتن  [127. ]ؽ10  ا ًفي القىػريضً  اكاً   مصػرعن

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي لفىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ً ال  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   آللي ميرىص 

ػػػػػػػػعي الػػػػػػػػكىرل             .11  ٍفػػػػػػػػؿو فىمػػػػػػػػا يىسى ٍنػػػػػػػػتى فػػػػػػػػي حى ٍف كي  كاً 
 

 اسي تىٍسػػػػػػػػػمىعي كالن ػػػػػػػػػ ،ًسػػػػػػػػػكل بىٍف تيػػػػػػػػػكالي القىػػػػػػػػػٍكؿى  
ػػػػػػػػػػػػػٍف ييٍمقػػػػػػػػػػػػػي ً ليػػػػػػػػػػػػػؾى  ًردانىهي     .12  ػػػػػػػػػػػػػٍعدى مى  فىيىػػػػػػػػػػػػػا سى

         
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي    كيىٍمقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطي دير  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى كيىٍجمى

ٍت .13  ظىتٍػػػػػػػػػػػػؾى فةىٍصػػػػػػػػػػػػبىحى ػػػػػػػػػػػػيفو الحى  كيػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػكزى عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً     عي مت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً األى  كفً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دي  رآؾى مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػ بلؾى ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػرً  تٍ ئىػػػػػػػػػػػػػػػػطً ف كى كا ً .14    رو بىػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ مً  ةى كى يٍ صى

 
  عي رى ٍقػػػػػػػػػػػػػتى  عً مٍ مس ػػػػػػػػػػػػػلً  ظً الػػػػػػػػػػػػػكعٍ  رً ٍجػػػػػػػػػػػػػزى بً  تى ٍحػػػػػػػػػػػػػكري  

 ظػػػػػػػػػػػػػػي تى مٍ يى  ارً  كىػػػػػػػػػػػػػػك بالن ػػػػػػػػػػػػػػال   ً  بى ٍمػػػػػػػػػػػػػػبل قى .فىػػػػػػػػػػػػػػ15 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ يى  عً مٍ الػػػػػػػػػػػػػػػػػد  بً  كى ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى ال   ً  ؼى رٍ كال طىػػػػػػػػػػػػػػػػػ    عي مى
  ةو ءػػػػػػػػػػػػػػػػيمى فى  بُّ رى  كاـً ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػي األى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػػػػػافى  فٍ .كا ً 16 

 
ػػػػػػػػػػػػػػجٍ بى  ؾى دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػعً  ؿً ٍءػػػػػػػػػػػػػػالفى  ؿُّ كيػػػػػػػػػػػػػػفى  ،دُّ عىػػػػػػػػػػػػػػتي     عي مى

ػػػػػػػػػػػػػػ.فى 17  ػػػػػػػػػػػػػػطٍ مى  ؾى دى ٍنػػػػػػػػػػػػػػعً  رً ٍىػػػػػػػػػػػػػػالز   كفً ييػػػػػػػػػػػػػػعي ا لً مى   مه مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ مى  ؾى حاًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لى  ركؽو بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال لً     عي مى
 ره ك  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً بالجى  ره دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؾى ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى .مي 18 

 
  عي ك  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً ره بالجى ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى كيي  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فً  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً حٍ اإًل بً  ؾى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.كعافً 19   حه ك  رى مي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  زافً حٍ األى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى يٍ انً كشى  عي ك  رى مي
ػػػػػػػػػػ.20  ػػػػػػػػػػني  ف  ةى كى  فه يي ٍعػػػػػػػػػػبى  ؽً ٍفػػػػػػػػػػي األي ًفػػػػػػػػػػ رً ٍىػػػػػػػػػػالزُّ  كـى جي

 
  عي م ػػػػػػػػػػػػػػػػطى تى  كىػػػػػػػػػػػػػػػػيى  يػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى مٍ لػػػػػػػػػػػػػػػػى عي  ً  بيػػػػػػػػػػػػػػػػتي تى  
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ػػػػػ.21  بل العيػػػػػ ؾي تىػػػػػمٍ فى فى صػػػػػطى المي  تً ٍنػػػػػبً  ذا يػػػػػا ابػػػػػفى كى
 

ػػػػػػػػػػ    عي زى ٍنػػػػػػػػػػمى  ؾى دى ٍعػػػػػػػػػػبى  ؿً ٍءػػػػػػػػػػالفى  ي  ًسػػػػػػػػػػي قً ا ًفػػػػػػػػػػفمى
  حٍ رً تى ٍسػػػػػػػػػػػػتى  ؾى كانىػػػػػػػػػػػػمى  ؼٍ : ًقػػػػػػػػػػػػمجػػػػػػػػػػػػارً لممي  ؿٍ قيػػػػػػػػػػػػفى .22 

 
  عي م ػػػػػػػػػػػػػػػطي  يى ًفػػػػػػػػػػػػػػػمٍ خى  ؽً رٍ البىػػػػػػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػػػػػػػاتي مػػػػػػػػػػػػػػػا المً بى  

ػػػػػػػػػػػ.23  ػػػػػػػػػػػيى ىا رً ذٍ كخي   صو ًمػػػػػػػػػػػخٍ مي  ري ٍكػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػا فً ا جادى اءن
 

  عي كُّ طىػػػػػػػػػػػػػػػتى  يػػػػػػػػػػػػػػػؾى فً  ضً ٍحػػػػػػػػػػػػػػػالمى  النً بػػػػػػػػػػػػػػػالكى  وي لىػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.يي 24  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  رُّ سى   ةن عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ رً  اي  دى د  ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ عً  ؾى رً دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً     عي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ يي  ؾى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بى من

ػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػؾى فً  صي ًمػػػػػػػػػػػخٍ .كيي 25   ا ينػػػػػػػػػػػداعً  اتى بىػػػػػػػػػػػ فٍ  ً  ر  الس 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى مي  ركؽً ي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي ياجً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   بي كٍ ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   عي م 
  ةو قىػػػػػػػػػػرٍ في  دً ٍعػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػف بى  ؿً مٍ الش ػػػػػػػػػػ عى ٍمػػػػػػػػػػجى  ؿي ةى ٍسػػػػػػػػػػ.كيى 26 

 
ػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػا تى نٍ مً  بً ٍمػػػػػػػػػػػػػػالقى  صػػػػػػػػػػػػػػاةي حى  كػػػػػػػػػػػػػػادي تى     عي د  صى

سػػػػػػػػػػػػػػكًد كبىٍػيًػػػػػػػػػػػػػػوً 27  ػػػػػػػػػػػػػػٍيًف الحى  .بيًعيػػػػػػػػػػػػػذيؾى ًمػػػػػػػػػػػػػػف عى
 

 (1) فىذك الن ٍقًص فػي الػدٍُّنيا بًػذم الفىٍءػًؿ ميكلىػعي   
د هي الذم ىمةى كيينيي بىف  محب تىوي القدي، ييقىب ؿي األىرضى   ذيمىةى  ك الكفاني ، كىكي  ، ككالنىهي الذم يىعيدُّ (2) كىنىٍدمانىٍي جى

نيمةن  ميكٍّ ، ييكجبي لوي السُّركرى بكؿ  ما يتجد  اإًلخبلصى في دىٍىًرًه غى ميك  عي ، كيتٌةك دي لوي مف ً شادىًة دي لمكالنا مف غي
 ، كيتةىب دي لوي مف دكاـً سىٍعدو ييٍكًمدي باًؿ نم اـً عىٍرفًو في نيميك  مف ً ق ، كيترد دي لوي سىٍمكيوي بيًنيى عمى السُّمك   مىٍجدو 

مٍ  مسانى الميسيًن كيينًكدي غيديك   ، ألىن و ًبحى ماؿي الًد اً تعالى كماؿي المىراتبً العىديك  ، كً ماؿي مىناًصبً ، كجى
ناًسبً   . المى

ةى رى دى يٍ كحى   3 كؿً تي البى بً  ؿه صً ت  مي  وي ن  إً ، فى بي سى ا الن  م  بى 
. ةً جرى الش   ىذهً  فٍ مً  ؿى د  يى تى  فو صٍ ػي بً  ـٍ رً كٍ ةى ما فى يي عى رٍ فى  كافى  فٍ ، كمى  4 

ـي إً فى  وي قً ا الفى م  كبى  فً يٍ مى رى الحى  ما
، كؿي صي ا األي م  كبى  .ـى ك  كىى  وي فى رٍ طى  ضى مى غٍ بى  6  يوً بً نٍ الت    بي ، كصاحً ـى م  كسى  وي فى مٍ ى خى م  صى  5 
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 عوي مى  يى قً بى  ةى نباتى  ، فابفي ةي ابى طى ا الخى م  كبى . ـى د  قى ما تى بعدى  رى خ  ةى تى  2 بً الحاجً  ؛ كابفي ـى م   ى كتى  هي دُّ ؿ  حى في  1 دمُّ اآلمً  ؼي يٍ الس  فى 
ى كى بى  5 اـو س  بى  ، كابفي وي ياني بى  دى حً جي   4 ظي ، فالجاحً بي دى ا األى م  كبى . رى ي  حى كتى  معوي  ؿى ىً ذي  3 ري  نى المي  ، كابفي ةو ماتى ي شى فً 
ةى مى قٍ مي  ابفً  يك بعدى ، فى طُّ ا الخى م  . كبى وي ماني زى  وً تً انى مى زى لً 

ا م  . كبى وي صاني قٍ ني  وً مالً كى  بعدى  رى يى ظى  7 بلؿو ىً  ، كابفي وي ساني نٍ  ً  6 
 فابفي  ـي ظٍ ا الن  م  كبى . وي تاني سٍ بي  ؿى حى مٍ كبى  وي ءي كٍ رى  حى ك  صى  9 رمُّ زى ، كالجى وي ياني نٍ بي  ـى د  يى ، كتى وي ني كٍ ري  ماؿى   8 مادي العً ، فى ؿي سُّ رى الت  
مف  ذلؾى غيًر لى ذا  ً ىى . وي يكاني دً  ؿى مً ىٍ ا بي لم   بى ءً غى   11 يُّ ءً الر   ريؼي ، كالش  وي كاني كىى  وي لُّ ذي  وً بً  حاطى بى   10 ز  تى عٍ المي 
 رً فاتً ت في الد  دى م  كخي  دكيفي عيا الت  مى جى  ؿى كاءً ، كفى تٍ دى د  جى عمييا تى  ري ىٍ الد   ـى د  قى ما تى م  كي  دى كائً ، كفى تٍ دى د  عى تى  فى حاسً مى 

                                                           
وفيات  ابف خمكاف، ترجمتو في:ىػ . 631الكبلـ؛ تكفي سنة   بف محمد بف سالـ اآلمدم، العبلمة فارس ىك عمي   (1

 .5/144 ،الشذراتابف العماد،  .5/129، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .3/293، األعيان
ابف  .3/248 ،وفيات األعيانابف خمكاف،  ترجمتو في:ىػ . 646، الفقيو الٌنحكم؛ تكفي سنة  ىك ع ماف بف عمر   (2

 .5/234، شذراتالابف العماد،  .13/176 ،النيايةالبداية و ك ير، 
الوافي الصفدم،  ترجمتو في:ىػ . 683، لو مصنفات مفيدة؛ تكفي سنة  بحمد بف محمد بف منصكر الجذاميىك    (3

 .5/381 ،شذراتالابف العماد،  .1/149، فوات الوفياتابف شاكر الكتبي،  .8/128، بالوفيات
 .، بديب عباسيق 159 ت بف بحر ببك ع ماف عمرك المقصود:   (4
ىػ . 684ىك عمي بف بساـ الشنتريني األندلسي، صاحب كتاب   الذخيرة في محاسف بىؿ الجزيرة  ، تكفي سنة     (5

 .1/417 –قسـ األندلس  –البف سعيد  المغرب ترجمتو في:
ابف خمكاف،  ترجمتو في:ىػ . 328، ييءرب بخطو الم ؿ؛ تكفي سنة  اكاتبن كاف ، ىك محمد بف عمي بف الحسيف   (6

 . 3/199 ،الشذراتابف العماد،  .1/168،الوافي بالوفياتالصفدم،  .5/113، وفيات األعيان
 .15/18، معجم األدباء، ياقكت الحمكم ترجمتو في:ىػ . 423، الكاتب المشيكر؛ تكفي سنة  ىك عمي بف ىبلؿ   (7

 . 12/14، داية والنيايةالبابف ك ير،  .3/342، وفيات األعيانابف خمكاف، 
الزركمي،  ترجمتو في:ىػ . 1089، تكفي سنة  م رخ كفقيو كعالـ باألدب، ىك عبد الحي بف بحمد بف محمد   (8

 . 4/61، األعالم
 ترجمتو في:ىػ . 637، مف العممان الكتاب المترسميف، تكفي سنة  ركزيال الكاتبىك نصر ا بف محمد بف محمد،    (9

الزركمي،  .12/269 ،مسالك األبصارابف فءؿ ا العمرم،  .2/158، فيات األعيانو ابف خمكاف،  في:
 .8/354 ،األعالم

 .لة العباسية، صاحب طبقات الشعران، بحد خمفان الدك ق 247 ت عبد ا بف المعتز المقصود:   (10
 .، صاحب ني  الببلغةق 406 محمد بف الحسيف بف مكسى المقصود:   (11
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يا فً كارً مف عى  تٍ عى ك  نى تى  ةو ئاسى ، كرً  1  اسي الن   سادى  ةي ق  شى كال المى كلى  ، ةو قى ش  مى  كؿ   تٍ مى م  حى تى  ةو ركنى مي ، كى تٍ دى م  كجي 
 . ناسي جٍ األى 

، كىـ كالناي مى ب  حً فييا مي  ؾى ركر، كشارى كالسُّ  ةً جى يٍ البى  فى مً  وي لى  دى د  جى ما تى  ريـً الكى  ـً مى لى العى  ً  ممكؾي ى المى يى نٍ كقد بى 
 ظى حى و، كلى فائً غٍ بعد  ً  ري ىٍ ليا الد   وى بى تى التي انٍ  عمةً الن   هً عمى ىذً  ً  ميكر؛ فالحمدي الجي  ةي بلصى كخي  اسً الن   بي غالً 
ـي تعالى يي  و، كاي شائً نٍ  ً  نانى بٍ بى  ص  كخى  ؿً ءٍ الفى  ظ  حى   عي تً مٍ ، كيي ومى عٍ الن   هً ىذً  ،يفى ب  حً كالمي  انً ق  رً األى  معاشرى ، نالى  دي
 . عالىتى  اي  شانى  فٍ  ً  ،وً مً رى ككى  وً ن  مى و، بً كتم   رى دٍ البى  ؿى جى خٍ الذم بى  يابً ىذا الش   كعً مي طي بً  رى صائً كالبى  صارى بٍ األى 

[89] 
                 :  2 فكتَب ىَو الَجواَب ِإليَّ عن ذلك

 ] الطكيؿ [  
ػػػػػػػػػػػػػػػػرل. 1 ميػػػػػػػػػػػػػػػؿه سى د عي  عنػػػػػػػػػػػػػػػػي خى ػػػػػػػػػػػػػػػػكى   كقىمبػػػػػػػػػػػػػػػػي مي
 

ـى لػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػافى يىٍتبىػػػػػػػػػػػعي    لىديػػػػػػػػػػػًو فىمىٍيػػػػػػػػػػػتى الًجٍسػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي خى . 2    هً دً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى بً  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانو ك كى ذي  انو فى صى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كٍ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مى  ً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مي  ؽه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  اتو مى   عي ر  سى

 ال الػػػػػػػػكى  بي كاًجػػػػػػػػ ،بلالعيػػػػػػػػ كافػػػػػػػػي ،مػػػػػػػػىالحي  ديعي بىػػػػػػػػ. 3 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    عي ر  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ؿه يى كاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رٍّ بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُـّ جى
ػػػػػػػػػػػيي  ضً رٍ صػػػػػػػػػػػى األى قٍ يػػػػػػػػػػػثه ألى كغى  .4   ابن ئً حايػػػػػػػػػػػدم سى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى      3  عي رً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فى ببلد ً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً قٍ ةى بً  رُّ مي

  وي تابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كً  رم حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  تى .5 
 

  عي ك  نىػػػػػػػػػػػػػػػتى  اا كشػػػػػػػػػػػػػػػامن رن ٍصػػػػػػػػػػػػػػػوي مً لىػػػػػػػػػػػػػػػ ؿو ٍءػػػػػػػػػػػػػػػفى بً  
ػػػػػػػػػػػ ةى مى ٍسػػػػػػػػػػنى  وً ًفػػػػػػػػػػطٍ كػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػي لي تػػػػػػػػػػابه حى كً .6   با الص 

 
  عي يى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػكبى  بلدً يػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػبً نٍ مً  ري يى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػكبى  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مي  يى تػػػػػػػػػػػػػػػػػػانً بى .7    وي ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى كى  سو رٍ ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  مى
 

ػػػػػػػػ    عي ميػػػػػػػػطٍ تى  يا حػػػػػػػػيفى راقً ٍشػػػػػػػػفػػػػػػػػي  ً  سً مٍ نا الش ػػػػػػػػسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى .8   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  اكرن نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اآلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي  تً بى ك  ءى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ةى تى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى يى  ذٍ  ً  رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني األى  تً جى   عي ك  ءى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً رٍ أًلى  تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي فى .9   :  ـٍ ًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  كي  ةً راعى
 

ػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػالبى   ى ٍيػػػػػػػػػػػككا نى اسػػػػػػػػػػػمي ذا فى كى ػػػػػػػػػػػدى  كٍ بى  ةً بلغى  كا عي
ػػػػػػػػػػػػػػػػة ى ن ػػػػػػػػػػػػػػػػكىى .10  ػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ بى  اؾى قيػػػػػػػػػػػػػػػػف بي مى   هً رادً صػػػػػػػػػػػػػػػػى مي

 
  عي م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى تى يى  وي مى مالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى قٍ كلي  

مػػػػػػػػػػػًؾ كالمىجمػػػػػػػػػػػًس الػػػػػػػػػػػذم  ًبتكقيػػػػػػػػػػػًع دىٍسػػػػػػػػػػػتً .11   المي
 

ػػػػػػػػػػػػعاًؼ كتيسػػػػػػػػػػػػمىعي    تيػػػػػػػػػػػػزاؿي بػػػػػػػػػػػػًو شػػػػػػػػػػػػككل الء 
ػػػػػػػػػػػػ.12    ظيفػػػػػػػػػػػػةو كى  فٍ ي ًمػػػػػػػػػػػػنً د سػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػ ؾى ر  كسى

 
ػػػػػػػػػػػػػػنٍ مً  كػػػػػػػػػػػػػػـٍ فى  ،تٍ سػػػػػػػػػػػػػػامى تى   ػػػػػػػػػػػػػػ ك  دي يػػػػػػػػػػػػػػا عى   عي ك  رى مي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.13   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قاعً رً  رى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً بالر   تي يٍ ب  كشى
 

ػػػػػػػػػػػػػػفى     عي رى ٍءػػػػػػػػػػػػػػتى  ؾى عا لىػػػػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػػػػدُّ فًّػػػػػػػػػػػػػػكي بى  تٍ حاكى
ػػػػػػػػػػػكى .14  ػػػػػػػػػػػمً خٍ مي  ةً سػػػػػػػػػػػافى المى  دً ٍعػػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػػى بى  تى مٍ صى  ا صن

 
ػػػػػػػػػػ ،بػػػػػػػػػػي ؾى ري ٍيػػػػػػػػػػكغى     عي طىػػػػػػػػػػقٍ يى  ،دارمى  بً رٍ قيػػػػػػػػػػ عٍ مى

                                                            
 .3/378 ،ديوانال  ، المتنبي،الجكد يفقر كاإلقداـ قت اؿ، كعجزه:  در بيت لممتنبيص: التخريج   (1
 . 2/71 ،ألحان السواجعالصفدم،  التخريج:   (2
  اجكدنا، كيبعث لمبعيد سحائبن      كالبحر يقذؼ لمقريب جكاىرنا    البيت مءمف مف قكؿ المتنبي:: التخريج   (3

 . 111 ،ديوانالالمتنبي،     
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.15  ا جن رُّ دى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كاتً ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ مى مٍ متيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لً ا ري كمى
 

  عي فىػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ بى  يى ًىػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو بىػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػي ري  ةن بىػػػػػػػػػػػػػػػػغٍ كال رى  
  وً ماًمػػػػػػػػػػػػػػػ ً  كابػػػػػػػػػػػػػػػفي  ؿً ٍءػػػػػػػػػػػػػػػالفى  ـي مػػػػػػػػػػػػػػػا ً  كلكػػػػػػػػػػػػػػػفٍ .16 

 
ػػػػػػػػػػػػػتى المي  ـي حيػػػػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػػػػاكً بػػػػػػػػػػػػػف يى  عمػػػػػػػػػػػػػيُّ     عي ر  شى

ػػػػػػػػػػػػ.17  ػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػاني مٍ العى  هي ري دٍ ف قىػػػػػػػػػػػػكمى   وً بًػػػػػػػػػػػػ تٍ فى ري قػػػػػػػػػػػػد شى
 

ػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ فٍ كمى ػػػػػػػػػكٍ بى  كى بػػػػػػػػػؿ ىيػػػػػػػػػ ناني ىٍ الػػػػػػػػػد   هي ري دٍ صى   عي سى
 لػػػػػػػػػػػي  ا كجػػػػػػػػػػػادى رم مػػػػػػػػػػػرارن ٍمػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػي بى  ؽى صػػػػػػػػػػػد  تى .18 

 
  عي ك  طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى المي  وي مي ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ،ؿو كٍ رو كطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى بً  

ػػػػػػػػػػػػػػػانٍ  وً بًػػػػػػػػػػػػػػػ.19   دً س ػػػػػػػػػػػػػػػحي  دي كائًػػػػػػػػػػػػػػػي مى ن ػػػػػػػػػػػػػػػعى  تٍ فى رى صى
 

ػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػكا مى جٍ بى  يً ٍػػػػػػػػػػكالبى  ـً مٍ رم بػػػػػػػػػالظُّ رى عمػػػػػػػػػى ءى
ػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػ حو ف كػػػػػػػادً ًمػػػػػػػ مػػػػػػػنيـي  ككػػػػػػػـٍ .20   نػػػػػػػىكل الػً حى

 
ػػػػػػػػػػ    عي بى ٍشػػػػػػػػػػػيى  سى يٍ لىػػػػػػػػػػػ وي يا لىػػػػػػػػػػػنٍ الػػػػػػػػػػػدُّ  وً ًعػػػػػػػػػػػمٍ جى  عٍ كمى

ػػػػػػػػػػػػػزً ا ني ذى  ً .21  ػػػػػػػػػػػػػ تٍ عى ػػػػػػػػػػػػػ بً ًكػػػػػػػػػػػػػنٍ مى  فٍ عى  ةه م ػػػػػػػػػػػػػحي  ر  الحي
 

  عي زى ٍنػػػػػػػػػػيي  سى يٍ ا لىػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػ ؿً ٍءػػػػػػػػػػالفى  اسي بىػػػػػػػػػػلً  وي ٍنػػػػػػػػػػعى فى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كهي عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى دى  فٍ كا ً .22    بو ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ مى  ةً اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كً عى

 
  عي فى دٍ ييػػػػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػػػػ وً قاقً حٍ تً اٍسػػػػػػػػػػػ بً ًصػػػػػػػػػػػنٍ مى  فٍ عىػػػػػػػػػػػفى  

ػػػػػػػػػػػػػػ.23   طػػػػػػػػػػػػػػا عه ك ال عى ٍنػػػػػػػػػػػػػػمى  مػػػػػػػػػػػػػػكؽً خٍ المى  دً يىػػػػػػػػػػػػػػا بً مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي كلكن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    عي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كيى عٍ يي  ؽي بل  الخى
ػػػػػػػػػػػػػػػ .24  ػػػػػػػػػػػػػػػقى  ً  دارً نيا بًػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػدُّ  ا ىػػػػػػػػػػػػػػػذهً كمى    1  ةو امى

 
  عي بىػػػػػػتٍ يى  ضً عٍ لمػػػػػػبى  يرً رل فػػػػػػي الس ػػػػػػالػػػػػػكى  عػػػػػػضي كبى  

  2  ؾو ىاًلػػػػػػػػػػػػ ؾه بعػػػػػػػػػػػػدى  ىاًلػػػػػػػػػػػال   ً  ـي كٍ كمػػػػػػػػػػػا القىػػػػػػػػػػػػ .25 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ راًحػػػػػػػػػػػػػػػال   ً  اسي كمػػػػػػػػػػػػػػا الن ػػػػػػػػػػػػػػػ    عي د  كى ؿه كمي
 3   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  ً .26   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ادى زى  يفً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   بلحي صى  قي كُّ شى
 

ػػػػػػػكى     عي رى ٍكػػػػػػػيى  ي المػػػػػػانً آفه كًفػػػػػػػٍمػػػػػػظى  د  مػػػػػػا صي
 4   

 تي رادى إً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  ـٍ ي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ؾى عػػػػػػػػػػػػػػػػػادي بً .27 
 

  عي نى ٍصػػػػػػػػبى  ؼى ٍيػػػػػػػػقػػػػػػػػا كى الم   بً رٍ فػػػػػػػػي قيػػػػػػػػ رً دٍ بى  ـٍ كلىػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػذم قىػػػػػػػػػػ ضُّ الػىػػػػػػػػػػ بي دى األى  ؾى لىػػػػػػػػػ.28    وي لىػػػػػػػػػػ بلد حى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،ىننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى     عي ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى تى المي  هي داري ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل مً كعى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ.29   انن حاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  فى رٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػنى بى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػالحي  ؾى كبقبلمي
 

ػػػػػػػػػػػػػػكى تي   ػػػػػػػػػػػػػػكى تي  ـ   يػػػػػػػػػػػػػػ راسى ٍطػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػا األى ي بً ش    عي ش 
  ةن م ػػػػػػػػػػػػػػػحي  رً ٍخػػػػػػػػػػػػػػػفى مٍ لً  ي  فىػػػػػػػػػػػػػػػطٍ عً  لبسػػػػػػػػػػػػػػػتٍ بى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػلى .30 

 
ػػػػػػػ  ػػػػػػػعى  تٍ مىػػػػػػػعى  ك تٍ ةى شى ػػػػػػػا بً م   عي نى ٍصػػػػػػػيي  عانى نٍ صى

 5   
ػػػػػػػػػػػػػنى يي  ريءػػػػػػػػػػػػػان قى .31    2 ادن بىػػػػػػػػػػػػػعٍ كمى   1 ريضى ينا الػىػػػػػػػػػػػػػس 

 
ػػػػػػػػػػػػػمى  ي  ًمػػػػػػػػػػػػػعي   عي جى ٍشػػػػػػػػػػػػػبى  في بي ٍجػػػػػػػػػػػػػيى  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػعى  ؿٍّ حى

 3   
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 ةه تابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً  وي تٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ره جى  ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  وي عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى تٍ يى ك .32
 

  ؟عي دى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  ةً بل ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال    مُّ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بى ري ي  حى تي  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنى دي  عي ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى يعو تى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطً مى  في ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي .33 

 
  عي بىػػػػػػطٍ تي  فً ٍسػػػػػػالحي  بً الىػػػػػػفػػػػػػي قى  ،دلالًعػػػػػػ مػػػػػػكبي قي  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.34   نا حاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو مى مً كى  ـٍ ككى
 

ػػػػػػػػػػػػػبً  ،كاؿو ًطػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػجٍ يي  عً دائً البىػػػػػػػػػػػػػ ؿي مٍ يػػػػػػػػػػػػػا شى   عي مى
ٍءػػػػري ال تػػػػي تيٍ ًمػػػػري المنػػػػى35  ػػػػفي الخي  .  ًىػػػػيى األىٍغصي

 
  4  دي ييػػػػػػػػػػٍردىعي كالميعانًػػػػػػػػػػ ،ًبيػػػػػػػػػػا الًخػػػػػػػػػػؿُّ ييٍرعػػػػػػػػػػى 

 ا رائبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  ف  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليؽو بى .36 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه مً مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي بً     سػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعي كيى  اؿي قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يي م 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.37   ا فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطائً لى  فى دٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميعو مى  ُـّ كجى

 
  عي كدى تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ في يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامً كالمى  ،فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فى دٍ د  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  

   5  قائػػػػػػػػػػػػؿو  لً قػػػػػػػػػػػػاالن مى  ؾٍ ري تٍػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػـ تى  تى ٍمػػػػػػػػػػػػذا قي  ً  .38 
 

ػػػػػػػػػػخٍ تى  بي كاًكػػػػػػػػػػالكى  يػػػػػػػػػػثي لػػػػػػػػػػى حى رقػػػػػػػػػػى  ً كتى     عي ءى
ػػػػػػػػػػػاؽً ر  الػػػػػػػػػػػكى  ةي ق ػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػا رً فى .39   فو حاًسػػػػػػػػػػػمى  فٍ ـ ًمػػػػػػػػػػػ، كى

 
ػػػػػػػػػػ تى ٍيػػػػػػػػػػكى حى     عي طىػػػػػػػػػػقٍ تى  ؿً ٍءػػػػػػػػػػالفى بً  ارً ز  عمػػػػػػػػػػى الجى

ػػػػػػػػػػػػػا كى زن ٍجػػػػػػػػػػػػػعى  6 عاكيػػػػػػػػػػػػػذمُّ الت   عػػػػػػػػػػػػػكدي يى .40   دا مػػػػػػػػػػػػػا غى
 

  عي رى ٍبػػػػػػػػػػػػبى  ؾى ري عٍ ًشػػػػػػػػػػػػ يكرً ٍشػػػػػػػػػػػػالمى  مػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػارعً  
 ده خاًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 7 فً يٍ ي  دً الخاًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  ؾى ري ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذً .41 

 
  عي دى ٍبػػػػػػػػػػػػػبى  8 فً يٍ يعى دً البىػػػػػػػػػػػػػ ؿً كٍ ف قىػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػ ؾى ليػػػػػػػػػػػػكٍ كقى  
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 ره آًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿً فاًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلى تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـه لً خً  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى فى .42
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرٍ يي  ؿً ءػػػػػػػػػػػػػػػائً ليػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػي الفى مػػػػػػػػػػػػػػػاـه  ً  ً     عي جى
ػػػػػػػػػػػػ  1 فً يٍ دى ٍبػػػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػػػى العى  كؽي فيػػػػػػػػػػػػيى .43    وً بلًمػػػػػػػػػػػػكى  رُّ حي

 
ػػػػػػػػػػػػكٍ كفػػػػػػػػػػػػي حً     عي ي ػػػػػػػػػػػػطى  دً ٍبػػػػػػػػػػػػكالعى  شػػػػػػػػػػػػانً نٍ اإلً  ةً مى

ػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػفى .44  ػػػػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػػػػابقن ا سى  ةو ديعىػػػػػػػػػػػػػبى  ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػ زً كٍ ي حى
  

ػػػػػػػػػػػػطٍ مى  ؾى حاًقػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي لى بً  ؽٍ ف ػػػػػػػػػػػػرى تى     عي مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى تى .45  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذٍ  ً  ؿً سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائً الر   ابي ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي  ؿى م   ا دن غى

 
ػػػػػػػػػػ    عي دً ٍبػػػػػػػػػػيي فى  قػػػػػػػػػػاؿى دم المى ٍبػػػػػػػػػػيي  ـٍ ييػػػػػػػػػػلى   2 ابلحن صى

 يػػػػػػػػػػػػا بً  ةن طى كاًسػػػػػػػػػػػػ ؿً ٍءػػػػػػػػػػػػالفى  دً ٍقػػػػػػػػػػػػعً حى لً ٍءػػػػػػػػػػػػكبى .46 
 

 كا عيػػػػػػػػػػػم  جى تى  ـٍ ىيػػػػػػػػػػػ فٍ  ً  ـً كٍ القىػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػاؿى جى  كفي كيػػػػػػػػػػػيى  
ػػػػػػػػػػػ ؾى لىػػػػػػػػػػػ تي ٍيػػػػػػػػػػػعى رى .47    وي ميػػػػػػػػػػػىٍ بى  تى ٍنػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػذم بى  ؽ  الحى

 
ػػػػػػػػػػػػدم يي ٍنػػػػػػػػػػػػعً  سى يٍ ميمػػػػػػػػػػػػي لىػػػػػػػػػػػػخى  دي ٍيػػػػػػػػػػػػكعى     عي ي  ءى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الن   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف آؿً  يى ن  إً فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.48   فا كم الص 
 

  عي يىػػػػػػػػػػػػيٍ كيـه كمى  ه قىػػػػػػػػػػػٍيػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػا نى فػػػػػػػػػػػػي الكى  ـٍ ييػػػػػػػػػػػلى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ مت  مى فى .49    جي ر  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تي ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراني الػى  ةي حى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ مد  كلى     عي ر  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تي ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  راني ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالز   ةي حى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػا مً ب  مػػػػػػػػػػػػػػػػػى رى ع.50    ؿو كُّػػػػػػػػػػػػػػػػػكى تى  حيمي ا صى
 

  عي زى ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً فً  وي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  عه  ً زى ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل مى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ةن ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػحً تى  عػػػػػػػػػػػػػػػػػادً ي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي البً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  ؾى كنىػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي .51 

 
ػػػػػػػػػػػػتى   ػػػػػػػػػػػػػكٍ كتي  ؽى ٍشػػػػػػػػػػػػمى لػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػادم دً  ً  بُّ خي   عي ءى

ػػػػػػػػػػػػػتى رٍ ا مي يًّ ًءػػػػػػػػػػػػػرى  فػػػػػػػػػػػػػكؽي يى .52   ذم يػػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػػلي كٍ قى  ىن ءى
 

ػػػػػػػػػػػػ  اري يىػػػػػػػػػػػػيٍ مً  وي فىػػػػػػػػػػػػمٍ رل خى جى
  عي بىػػػػػػػػػػػػتٍ يى  دً ٍبػػػػػػػػػػػػكالعى   3 

 ابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ قى تى  دُّ كى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍّ م كي ذً  ةى ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً تى .53 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرٍ كيى  ؾى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػلى  ً   ػػػػػػػػػػػػػػػجي ػػػػػػػػػػػػػػػجٍ يي  ؾى بًػػػػػػػػػػػػػػػ وي مى مٍ ك شى   عي مى
 تي قػػػػػػػػػػػػػالى مى  تي ٍحػػػػػػػػػػػػػرى ني طى حٍ طػػػػػػػػػػػػػارً تي  ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػ كٍ كلىػػػػػػػػػػػػػ.54 

 
  عي زى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  دي يمػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ مً  رو  ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػكنى  ـو ظٍ نى ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  تٍ نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  عى تى  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً الجى  كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةةي كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف مي .55 
 

ػػػػػػػػػػػلً  ي  مىػػػػػػػػػػػعى     عي رى ٍشػػػػػػػػػػػمى  بي ذي ٍعػػػػػػػػػػػيى  وي ٍنػػػػػػػػػػػي مً ًلػػػػػػػػػػػ فٍ مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  دي  تي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػكازى كى .56   عػػػػػػػػػػػػػػػػي مى رٍ يى بً  ؾى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػمً  رً عٍ الش 

 
ػػػػػػػػػػػكً تى ٍسػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػا يى كى   ػػػػػػػػػػػرٍ كيى  ر  دي  رً عٍ م فػػػػػػػػػػػي الش    عي مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.57  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال   ً  اآلدابً  ةي عى نٍ ا صى  قاكةه  شى
 

  عي ًمػػػػػػػػػػػػػقٍ يي  ةى عادى كل الس ػػػػػػػػػػػػػٍيػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػذم يى نٍ عى فى  
 اعنػػػػػػػػػػػػػق  كى مي  تكػػػػػػػػػػػػػكفى  فٍ نػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػف بى الػً  فػػػػػػػػػػػػاؾى كى .58 

 
  عي ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ال المي  ً  رً ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالفى العى مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذك فى  

 فٍ بى  مً نى مف المً  وً بً  مي مى سٍ ما تى بً  ،ايى لي  كى  ةى يى ة، الكافً مى يٍ ، الز اًكيىةى الش  رضى الميتكاًليىةى الد ٍيمىة، الػىاليىةى الًقٍيمىةييقىب ؿي األى  
 .ةميمى ءى  بي كاكً يا الكى يا لى مي مى ة، كىً ميمى العى  بي كاىً يا المى يا لى مي عى نً  تٍ زالى  و، الشيمى ك يى بى  ؽى رٍ البى  مى مى مٍ يى 
 رً كٍ في ذً  ػاالةو و، كمي ميمى شى  ؾي سٍ المً  دي سي حٍ الذم يى  ديحوً مى  الةً ات، كمي وميمى صى  صحيحةو  كاالةو عد مي بى ، ييني كيي  
 ؼً ر  شى ، المي العالي ؼً ر  شى المي  ركدى كي  ،وي ميمى سٍ كتى  وي تى ي  حً تى  ميؿي الخى  رى كً  ذا ذي  عو سامً  ؿ  لى كي كالي  ً التي يي  وً نً حاسً مى 

                                                           
الشعر  ابف قتيبة، ترجمتو في: . ؽ ىػ 25مي، مف بصحاب المعمقات  تعبيد بف األبرص، شاعر جاى المقصود:   (1

، مف فحكؿ بف حصيف؛ كعبيد 4/339، األعالم الزركمي، .19/84، األغاني. األصفياني، 84، والشعراء
، األغانياألصفياني،  .156، الشعر والشعراءابف قتيبة،  ترجمتو في: ىػ .90الشعران في العصر األمكم ت

 . 4/340 ،األعالمالزركمي،  .20/168
 صبلح الديف الصفدم. المقصود:   (2
 مييار الديممي. المقصود:   (3
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 ؼً حً تٍ ه، المي عصرً  ىؿً بى  كفى دي  ؼً صً نٍ ه، المي رً صٍ نى  يمكفً مى بً  ؼً كجً ه، المي رً بٍ جى لً  ؼً م  سى المي  هً ر  بى بً  سعؼً ه، المي رً دٍ قى لً 
ه، رً كاىً جى  قكدى عي  دى قم  و، كتى مً كاءً فى  ي ارى  ً  ـى نً ، كغى ومً نامً بى  آ ارى  ـى  ى ه؛ فمى رً صٍ لمً  جكدً الكي  ـً اشى  فٍ مً  كدً كالجي  عاـً نٍ باإلً 
مف  رى كى ا، كذى سن نٍ بي  وً ميمً جى بً  عادى  يفى حً  لوي  رى كف  ه، فى رً مى قى  عى مى طالً تى كاجٍ  ،هرً مى  ى  عى نى يانً ه، كجى كاىرً زى  عكدى سي  دى جى كى كى 

 تيافي امٍ  فيوً  رى    اؿو بى ؿو بى مى عمى طى  جى ر  ا، كعى سن فٍ نى  حبكرهبً  ي ى بٍ كبى  دران صى  هً دكرً صي بً   ى مى  ٍ ، كبى سىنٍ يي  فٍ بى مكلو خي كاد لً 
ا، سن رٍ طً  وً ق  رً لً  وي عى دى كٍ ا فةى ديعن ا بى زن رٍ طً  وً قً طٍ ني  فٍ فى مً تى ا، كانٍ سن ةٍ بى  وي حساني قى  ً كى ا، كى سن رٍ غى  وي اني ت  سقى ىى ا، فى درسن  مافً الز  
 لوي  ـى كى ا، كحى سن مٍ غى  يوً فً  ؼى رى ا كغى رن مٍ غى  ؼى لً الذم بى  ،ءاؿفٍ اإلً  وي نٍ مً  ـى نً ، كغى اسن مٍ خى  االبتياؿً بً  وي ممكؾ لى المى  عى فى كرى 
    ا.سن مٍ شى  ةً نارى اإلً  زارةً ي غى فً  وي يابي شً  ؿى ءي فٍ يى  فٍ بى  بلحً بالص   صاؿي االت  
مكؿو ، كشي آماؿ جاحً نٍ ، كا ً ماؿجٍ إً بً  تاحو تً بلؿ، كافٍ ظً  ةً فانى ءاؿ، كا ً فٍ  ً  بيدىانىةعميو مف  ؿى مى تى ما اشٍ  ممكؾي ل المى كربى 
 فٍ ياف، كا ً تٍ اإلً  فٍ عى  موً  ٍ مً بً  قكؿي العي  عجزي ، تى يافبى  ديعً مف بى  كؿو قي ساف، كمى الم   وً نً سى لى  رى كٍ شي  في سً حٍ حسافو ال يي بإً 
و، لً كُّ طى مف تى  ناساهي و، كما تى مً ءُّ فى تى بً  كاساهي و، كى مً مى مف حي  ساهي ذا ىك قد كى حياف؛ فإً األى  تً دى د  جى كتى  حياني األى  تً دى د  عى تى 
ـي ا، يي عافن سٍ  ً  وي لى ك  ا، كخى افن طعٍ بى  وي لى  تٍ مى م  كصافا، جى بى  وي مى ج  كبى  ، كافىيي  فٍ بى  وي عامي نٍ  ً  ؿ  جى ا؛ فى رافن تً اعٍ  وي ا كلى دادن اعتً  بوً  دي

م بدً ، كال يي ابارن  كً ال   ً  ر  دم الدُّ يٍ ال يي  هي رى حٍ بى  ف  عمى بى  وي ظامي نً  ؿ  ، كدى افىككى  ةً مى حٍ قيا الر  سي بً  وي مامي غى  ؿ  يى كاستى 
  ا.افن ف   شى ال   ً  رى ىى كٍ الجى 
 دى ء  ، كعى ةعى ائً الء   بً دى األى  ةى اعى نى صً  وً بً  ظى فً حى  فٍ تعالى عمى بى  اي  دى مً و، كحى عى دائً بى  دى م  كخى  وي عى نائً صى  ممكؾي المى  دى م  قى تى فى 

عاني ةتييا المى ، التي تى ةعى ائً الش   هً دً ائً فكى  دً رائً فى بً  ؾى مٍ الس   دى ء  ، كنى ةعى ائً الر   ةً مى ائً ، الص  ةقى اشً الر   ابمةً الن   وً سيامً بً  ؾى مٍ المي 
 . ةعى ائً طى  كىيى  ةي مى ائً الط  
 و، كمافً صٍ قصيره عف كى  ى ال   ً  مُّ رً تي حٍ و، كما البي فً طٍ لي  بيبه غيرى و، كما حى فً رٍ عى  رى يٍ غى  بً ي  بك الط  ما بى : فى ري عٍ ا الش  م  ةى فى 
و، كما فً مٍ مف خى  فً يٍ نً االك  كى ال   ً   2 فً يٍ ئى انً نا اليى ا ابٍ كمى و، فً تٍ حى  دكفى  وً فً رٍ طى بً  وً فً رى طي  راؾً دٍ عمى عف  ً  بى ال   ً   1 اره ش  بى 
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 .   3/41، تشذراالالعماد، 
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ؽي دى زٍ رى ا الفى و، كمى ف  كى  ةً ءى بٍ ي قى يرو فً سً بى  غيرى   1 ريره جى 
 هً كً ةٍ شى  دراؾً زه عف  ً  عاجً ال   ً  ضى رٍ األى  هي ري عٍ شً  ؽى ب  طى  فٍ كا ً   2 

 و. ف  كى كلـ يي 
 ال   ً   5 خاقافى  ه، كما ابفي دً نٍ جي  عضً مف بى  ً ال   ً   4 كارزميُّ ه، كما الخى دً بٍ عى كى  ال   ً   3 ادب  عى  ما ابفي فى  ري  ٍ ا الن  م  كبى 
وً ب  رى  دً بٍ ه، كما ابف عى دً قٍ ف عً مً   6 هً دً بلئً قى  ر  دي  طه قً تى مٍ مي 

 ا عبدي ، كمى  8 هدً قٍ عً  ةى نى يٍ يا زً عمى جٍ يى لً  ؛هً رً كاىً جى بً  طه بً تى ػٍ  مي ال   ً   7 
  ه. دً جٍ صه عف مى ه، ناقً دً فٍ رً  فٍ ده مً زي  تى  مي ال   ً  ؿي حيـ الفاءً الر   ه، كما عبدي دً شٍ مف رى  وً تً الى سى رً مستفيده في  ي ال   ً  ميدً الحى 
و، قانً تٍ  ً  غيرى   2 ـً كى حٍ المي  بي و؛ كما صاحً يانً بى  غيرى  كىرمُّ و، كما الجى سانً رٍ ف في مً   1 سى فارً  فما ابفي  ةي ػى ا المُّ م  كبى 

يُّ عً مى صٍ و، كما األى سانً حٍ  إلً ال   ً   3 ةي يايى كما الن  
 وي ال ما صاغى  ً   5 اغانيُّ و، كما الص  قانً يٍ  ً  ي  عندى عً  دى ال   ً   4 

                                                           
الشعر ابف قتيبة،  ترجمتو في:ىػ . 110، تكفي سنة  ىؿ عصرهىك جرير بف عطية الكمبي اليربكعي، بشعر ب   (1
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 .  196، بغية الوعاةالسيكطي، 
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دو يٍ رى دي  في و، كما ابٍ تً كايى رً  عندى   6 اده فما حم   ظي فٍ ا الحً م  . كبى وً سانً لً  ريزي بٍ  ً 
 وي يُّ مً سى   8 ميؿي و، كما الخى تً رايى دً  عندى   7 

حمري ؼه األى مى و، كما خى دايتً ىً  كرً ائره في ني  سى ال   ً   9 يرافيُّ و، كما الس  ػايتً لً  ك  مي عف السُّ  ؿٍّ ختى مي  ي ال   ً 
 تى حٍ  تى ال   ً   1 

 و. تً رايى  ءانً يٍ بى 
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 .  6/87،معجم المؤلفينعمر رءا كحالة،  .2/36، شذراتال . ابف العماد،193، تراجم النحاة والمغويين
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، ككاف يدر سي في القرانات كالنحك كالمػة كالعركض كالكبلـ ازاىدن  ا، كاف عالمن عبد ا بف المرزباف ىك الحسف بف   (9

عبد الباقي  .8/145، األدباءمعجم ياقكت الحمكم،  ترجمتو في:ىػ . 368كالشعر كالحساب، تكفي سنة  
، األعالمالزركمي،  .3/65، شذراتالابف العماد،  .93، إشارة التعيين في تراجم النحاة والمغوييناليماني، 

2/210. 
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 و، كال ابفي الً  ى مٍ مف بى  اؿً  ى مٍ ذك األى   4 دانيُّ يٍ و، كال المى قالً مى  رً يٍ عمى غى   3 ةه دى مٍ عي   2 شيؽو رى  فما البفً  ليؼي ةٍ ا الت  م  كبى 
وً تً رى كً ذٍ ي تى دو فً تى قٍ  مي ال   ً   6 دكفى مٍ حى  و، كال ابفي الً عى فٍ ره عف بى  قاصً ال   ً   5 اعً ط  القى 

  8 مُّ رً كى سٍ و، كال العى ةقكالً بً   7 
 ةً د  حً  ؼه عندى  كاقً ال   ى   10 ءانو مى  و، كال ابفي الً  ى مٍ تً بً  وً تً ناعى ي صً ذو فً تى حٍ  مي ال   ً   9 اسي ح  و، كال الن  زالً منيزـه مف نً  ي ال   ً 
 و. بللً كى ر  بً قً مي  وً نً ىٍ ذً 

                                                                                                                                                                                
ابف  ترجمتو في:ىػ بقميؿ. 200، تكفي بعد سنة بحد ركاة الػريب كالمػة كالشعر ،خمؼ بف حياف بف ميحرز ىك   (1

إشارة التعيين في  عبد الباقي اليماني، .11/66، معجم األدباءياقكت الحمكم، . 763،الشعر والشعراءقتيبة، 
 .  2/358، األعالمالزركمي،  .113، تراجم النحاة والمغويين

ياقكت الحمكم،  ترجمتو في:ىػ . 450، تكفي سنة  رشيؽ المحمدم، كاف متبحران في عمـك األدب ىك الحسف بف   (2
 ابف العماد، .89، إشارة التعيين في تراجم النحاة والمؤلفينعبد الباقي اليماني،  .8/110، معجم األدباء

 .2/204، األعالمالزركمي،  .3/297 ،شذراتال
 ىػ .463كتاب العمدة في صناعة الشعركنقده، لصاحبو ببي عمي الحسف بف رشيؽ القيركاني  ت المقصود:   (3
ياقكت  ترجمتو في:ىػ . 518، تكفي سنة  ،  ماـ بىؿ األدب في عصره براىيـ النيسابكرمىك بحمد بف محمد بف    (4

إشارة التعيين في عبد الباقي اليماني،  .1/57، وفيات األعيانابف خمكاف،  .5/45 ،معجم األدباءالحمكم، 
عمر رءا  .1/208 ،األعالمالزركمي،  .12/194 ،البداية والنيايةابف ك ير،  .46 ،تراجم النحاة والمغويين

 .   2/63، معجم المؤلفينحالة، ك
عبد الباقي  .1/265، إنباه الرواةالقفطي،  ترجمتو في:. شاعرك   ماـ في المػة، بميعه ، ك جعفر بف عمي بف محمدى   (5

 . 48، البمغة في تاريخ أئمة المغةالفيركزابادم،  .76، إشارة التعيين في تراجم النحاة والمغوييناليماني، 
فوات ابف شاكر الكتبي،  ترجمتو في:ىػ . 562، تكفي سنة  لحسف بف محمد، عالـ باألدب كاألخبارا ىك محمد بف   (6

الزركمي،  .5/374 ،النجوم الزاىرةابف تػرم بردم،  .1/516 ،الوافي بالوفياتالصفدم،  .2/186 ،الوفيات
 . 316/ 6 ،األعالم

 ىػ .  562  تالتذكرة الحمدكنية، لمحمد بف الحسف بف حمدكف المقصود:   (7
، معجم األدباءياقكت الحمكم،  ترجمتو في:ىػ . 400، تكفي سنة  المػكم األديبىك الحسف بف عبد ا بف سيؿ،    (8

عمر  .2/211، األعالمالزركمي،  .96، إشارة التعيين في تراجم النحاة والمغويينعبد الباقي اليماني،  .8/223
 .  3/240، معجم المؤلفينرءا كحالة، 

 ترجمتو في:ىػ . 416، مسند الديار المصرية في كقتو كمحد يا، تكفي سنة  الرحمف بف عمر بف محمد ىك عبد   (9
 . 3/319 ،األعالمالزركمي،  .3/121، العبرابف خمدكف، 

عبد  ترجمتو في:ىػ . 592، ظاىرم في النحك، تكفي سنة  الرحمف بف محمد، قاءي الجماعة ىك بحمد بف عبد   (10
عمر رءا كحالة،  .1/142األعالمالزركمي،  .33،إشارة التعيين في تراجم النحاة والمغوييناليماني،  الباقي

 . 1/268، معجم المؤلفين
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و، كما قامً مى  ةً عى فٍ ف رً عى  هي رى صى غاض  بى  ى ال   ً  ةى مى قٍ مي  و، كما ابفي امً مى ره عند تى تً تى سٍ  مي ال   ً  بلؿو ىً  فما ابفي  ةي تابى ا الكً م  كبى 
 و، كما ابفي دامً عٍ ي  ً فً  بيوً عه أًلى ابً  تى ال   ً  هً دً جٍ كي  عندى   1 ديـً العى  و، كما ابفي سجامً كانٍ  وً ط  خى  اؿً سً رٍ تً عند اسٍ  يٌ لً الكى 
 و.بلمً قٍ ةن مف بى بلمى كازم قي يي  فٍ بلن بى ىٍ بى  يرازم  الش  
و، مى ىٍ بى  رُّ بى ه، كيى رى ا ً كنى  وي مى اظً نى  دي شً رٍ ه، كيي رى ا ً عى  دي جً نٍ ه، كيي رى آ ً مى  دي كجً ه، كيي رى ائً دى  دي د  جى يي  بً دى ؤلى كالنا لً عالى مى تى  يا اي حٍ ةى فى  
 منوي  ئي ك  بى و، كيي عى فٍ نى  ئي ي  يى و، كيي عى نٍ صي  ؼي مً سٍ و، كيي عى مٍ جى  ؼي ل   ى و، كيي مى يٍ جى  بي ىً ذٍ و، كيي مى يٍ نى  بي ذً عٍ و، كيي مى يٍ سى  رُّ قً كيي 
 .   وعى فٍ الر  

انىوسى  وي حابى بصٍ  ـى دى عٍ كال بى   ةً قى ي الفيرٍ فً  ؿى صى و، فقد كى ق  حى  وي ى لى عى و، كرى قى بٍ سى  وي ل لى بى و، كرى انى نى تً امٍ  وي كانى خٍ  ً  دى قى فٍ ، كال بى ح 
ٍفقىةً  دكفى  فقى  عى طى قى  ذٍ ،  ً وي قى فٍ رً  ؿى صى كٍ كبى  الر  ا الذم مى  هي ر  قى بً بٍ ، كبى وق  شى المى  بى ىى ذٍ ةى فى  ةق  الشُّ  دً عٍ عمى بي  هي رى بٍ جى  بى ر  ؛ كقى والر 
 و. ق  رى تى كاسٍ  هي دى بى تعٍ ما اسٍ بً  هي دى عى سٍ بى  ؿٍ و، بى ق  ف عى مى  معوي  هي ر  ءى 

 ةى فادى اإلً  هً كً حٍ مف نى  سى مً تى مٍ يى لً  وً مً مً كى بً  ةى مى راسى سير، كالمي يدو يى رً بى  ؿ  مع كي  وً مً دى خً بً  ةى مى كاصى المي  ممكؾي المى  كما يترؾي 
، ميؿعف قى  كفى كي يى  فٍ بى  بى رٍ القي  ؿ  عى لى  دً عٍ البي  اـً ي  ةى بً  اسكيفن يؿ، كتى قً  ٍ مف الت   ريؼً الش   هً رً اطً ف خى عى  ايفن فً خٍ تى  ً ال   مير،تى سٍ كيى 
ميؿ، كالنا الجى مى  ـً رى مف كى  دى عاءً ميؿ، كيي ةٍ الت   مكغً كبي  يفً ةمً الت   بكغً عمى سي  دى ساعً ميؿ، كيي ا الجى ي  حى المي  ذاؾى  دى شاىً يي فى 
ـى ي كقد بى سً مٍ يي ميؿ، فى الخى  ـً عى نً بً   .بيؿسى  عميوً  اـً ي  األى  ءاـً تً ا الىٍ كمى ءحي بيؿ، كيي قى  ز  عى في بى  اـً الش   ؿً ىٍ بى  فى بي قا
، ةى حركسى المى  دمشؽى بً  ريؼً الش   شانً نٍ اإلً  ابً ت  كي  ةً ادى كالي الس  المى  سافً حٍ لى  ً ،  ً ةى ريمى الكى  ةى ارى شى اإلً  ممكؾي المى  ـى يً كفى 
، ـٍ يي لى  عانً الدُّ  فكعى رٍ مى  عى مً ، كسى ـٍ يي مى مٍ يا شى مٍ العى  بكعً في ري  عى مى ، كجى ـٍ يي عى مجى  دى ي  كبى [ 131ؽ]، ـٍ يي نيعى صى  اي  دى مً حى 

 وً قائً بى  كؿً طي بً  ظي فى حٍ عالى يى تى  ؛ كاي ةالعام   ـٍ يً فً كارً عى  رً كٍ في شي  عنوي  ةى ابى يى و، كالن  بلمى سى  ـٍ يي بلغى بٍ  ً  ؿي ةى سٍ يى  ممكؾي فالمى 
 فٍ مى  ـٍ ، بى  2 ةسامى بي  دي قٍ نى  هً دً قٍ نى  ما عندى ، فى ةمامى كاإلً  فيوً  ةً امى عى الز   بى تى ري  وً قائً تً انٍ  ميؿً جى بً  ظي حى مٍ و، كيى امى ظى نً  بً دى ؤلى لً 
 . ً ٍف شانى اي تىعالى وً مً رى كى ك  وً ن  مى و؛ بً د امى قي   3 ةي دامى قي 

 
 

                                                           
ياقكت  ترجمتو في:ىػ . 660عمر بف بحمد بف ببي جرادة، الصاحب العبلمة رئيس الشاـ، تكفي سنة  ىك    (1

 .5/303 ،شذراتالابف العماد،  .22/421،لوفياتالوافي باالصفدم،  .16/5، معجم األدباء الحمكم،
، بمير مف بكابر بني منقذ بصحاب قمعة شيزار، كمف العممان الشيرازم: ىك بسامة بف مرشد بف عمي المقصود   (2

، البداية والنيايةابف ك ير،  .1/63، وفيات األعيانابف خمكاف،  ترجمتو في:ىػ . 584الشجعاف، تكفي سنة  
 .1/282 ،األعالمي، الزركم .12/331

، كاتب مف البمػان الفصحان المتقدميف في عمـ المنطؽ كالفمسفة، البػدادمىك قدامة بف جعفر بف قدامة  المقصود:   (3
، النجوم الزاىرةابف تػرم بردم،  .6/203،إرشاد األريبياقكت الحمكم،  ترجمتو في:ىػ . 337تكفي سنة  

 . 6/31، األعالمالزركمي،  .3/297
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[90] 
(...)(1) 
 وي تي دٍ دى عى  كيؼى  بل كف،عةه ك ى ربنيـ بى مً  ؼٍّ صى ؿ   كي  دً دى عى  كمجمكعي  ،عةبى رٍ في بى  ةي عى بى رٍ األى : سِ مْ الشَّ  قَ فْ وِ  طُ بَ ضْ ا يُ مَ  
 ؟ ائميناكحمى  ارءن كعى  كالن طي 
ريؽ ك بل يف، كالط   ربعةن يا بى مجمكعى  جدي تى  تٍ انى كى  ،ةو يجً  م  بى  فٍ مً  ،عةو ب  رى مي  ربعة بيكتو بى  منوي  تى عٍ م  ا جى ذى  ً  ذلؾى ككى 
 يككفى لً  ؛افى لً يا بى  ي ك  الً منيما بى  ةً ظى فٍ لى  ؿ  اني كي ؿ  ى عى جى  وي ن  لؾ بى ، كذى يذيف البيتيفً يا بً تي طٍ بى يا كءى يا لى تي عٍ رى تى تي اخٍ ال  
 ؽً فٍ كت الكً يي ر بي ط  سى فى  لؾى ذى  عى ءٍ كى  تى دٍ رى ذا بى إً ، فى ممةي الكى اقً بى  ف كبيفى يٍ فى رٍ حى ال كٍ بى  كبً مي طٍ المى  ؼً رٍ الحى  بيفى  ازن اجً حى 
في  يةي انً كال    ،ةً مى مً الكى  فى ؿ مً ك  األى  يا في البيتً بً مكجً بً  عٍ ءى كلى فى األي  ممةً الكى  فى رفيف مً ك الحى بى  الحرؼى  ذٍ كخي 
 ،األلؼ كىك كاحده  الـى  فٍ مً  ذي خي ةٍ ي :ذلؾ اؿي  ى مً  ،يكتالبي  دً دى عى ممات بً الكى  ف  إً فى  ؛خيرلى األى  ً  ؿي عى فٍ يي  اني، ككذلؾى ال   
 :ٍس قً ى ىذا فى مى كعى  ٍر شى عى  ةى عى بى رٍ ا بى مكىي  ،اناؿ كاليى ـ الد  كي انً دي   فٍ كمً 

  [البسيط]
ـ  . 1 ـى ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  ـٍ كي اني ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  بىب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  ـٍ كي الً حى
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً يالً اؽو لى ده بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى  وي انيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى بى  
 ـٍ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  أًلى  ؛ـٍ كي يٍ تً ةٍ كيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؼى طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى . 2 

 
 وً تٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ يى  وً ادٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى  اينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعً دى  ـٍ ٍةتي ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى  

 فٍ بى  تي دٍ رى ةى فى  دٍ دى العى  دي دى ، كالعى ميبلن قى  ائن يٍ ذا شى ف ىى عى  ؼي مً تى خٍ يى بعة، رٍ ي بىربعةن فً آخر بى  اقن في س بي مٍ الش   تي دٍ : ككجى قاؿى  
 راؼً طٍ األى  فى مً  عو مٍ ءً  ؿ  يا في كي كجدتي فى  ،فيوً  ؼى مً تى خٍ المي  تي رٍ ظى نى  فٍ مى بى عى  تي رٍ صى تى اقٍ  ـ  ،  ي اانين  ى  بلن صٍ بى  وي ع لى ءى بى 
 عً ءٍ الكى  عفً  بوً  البيتى  ري ي  ػى ا يي مى  ؼً قٍ الكى ارج ف خى ستو منيا مً  ؿُّ كي  وي مابً قى و مي متي فرق   طيف،سى يف بك ست  ك عةن بى رٍ بى 

 . كالن ه بى ري كٍ ـ ذً د  قى ما تى كى  دي ككف العدى كيى  كاؼو  كذلؾى  ،ؿك  األى 
[91] 

 : (2)[وليذه األشير أيام منحوسة، ضبطيا الصفي في قولو]
 ] البسيط [ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبعةى بىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد اط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىدٍت 1 ٌؽ سى  . تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
 

لػػػػػػػػػػػػػػٌي مناًحسيػػػػػػػػػػػػػػيا  ػػػػػػػػػػػػػػٍيرو ىبلى  فػػػػػػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػػػػػػؿ  شى
ؿي 2  الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذمكـه كآًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي  3 . فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةىك 

 4  
 

 ك اًلػػػػػػػػػػػػػػثي العشػػػػػػػػػػػػػػرًة الكسػػػػػػػػػػػػػػطى كسىاًدسيػػػػػػػػػػػػػػيا  
 

                                                           
 . ت ، بمقدار عشرة كمماتبياض في   (1
 ،الجواىر الثمينة في محاسن المدينةمحمد الحسيني،  التخريج:.  ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئمطمكس في    (2

206  . 
 .206المصدر نفسو، : التخريج. في الجكاىر ال مينة:  الث الشير   (3
 .206نفسو،  المصدر: التخريج في الجكاىر ال مينة: كخامسو.   (4
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ًشػػػػػػػػػػػػػػيتوي 3 ٍشػػػػػػػػػػػػػػريو فىخى ـ  اٍخػػػػػػػػػػػػػػشى حػػػػػػػػػػػػػػادم عى  .  ػػػػػػػػػػػػػػ
 

اًمسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزـه كرابعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كخى  حى
 [92] 

 : (1)وَأْنشدني في ِصَفِة َمديَنِة بغدادَ 
 [ المنسرح]

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادى لمنُّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًس ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنل1  . مى
 

 رىؽ  ىىكاىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كراؽى مىٍنظريىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 2  ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ميزىٍخرى  . كىةىن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى

 
 لن ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كىك ىريىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ًعيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ا 

 [93] 
بِح وُشَعاعٍ وَأْنَشَدني   :(2)في صافي الصُّ

 ] مجزكن الرمؿ [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى 1 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.بىٍنكى   الم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دـ الصُّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ ًح،    كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذًر تكص 
 ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىد ل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاًع الػ2 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  امًس  ىكبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشى  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ييٍفص 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الط ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ًبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحو 3   . فبىكى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿ كفى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ بىٍجمى   ص 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ4  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذري الصُّ  بًم ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: عي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرًه ال يىتىحىص    كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بيٍردىتىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 5   . دىمي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى     كى منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي يتىنىص 
 [94] 

 : (4)((3)حمََّة بابل)وَأْنَشَدني َيِصُف 
 ] البسيط [

ػػػػػػػػػػػػػيٍ الفى  ةى الحم ػػػػػػػػػػػػػ رى . مػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػـ تىػػػػػػػػػػػػػ1   وي تيػػػػػػػػػػػػػقمى مي  انى حى
 

 ػبػػػػػػػػػػػػػكفي مى  مػػػػػػػػػػػػػرً العي  ي انقءػػػػػػػػػػػػػانً ًفػػػػػػػػػػػػػ وي ن ػػػػػػػػػػػػػإً فى  
  تٍ عىػػػػػػػػػػمً جي  دٍ قىػػػػػػػػػػ 5 األىػػػػػػػػػػكانً  يػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػائري ضه بً رٍ . بى 2 

 
ػػػػػػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػػػػػػجى ا تى مى ػػػػػػػػػػػػػػ عى م    كفي كالنُّػػػػػػػػػػػػػػ بُّ فييػػػػػػػػػػػػػػا الء 

ػػػػػػػػػطى  ري دٍ فالػيػػػػػػػػػ[ 132] ؽ.3  ػػػػػػػػػافً نى  يمي ، كالػػػػػػػػػر  ةه افحى  ةه حى
 

  مكءػػػػػػػػػػػػػػكفي  ، كالطػػػػػػػػػػػػػػؿُّ ةه صػػػػػػػػػػػػػػادحى  ؽي رٍ كالػػػػػػػػػػػػػػكي  
ػػػػػػػػػ.4   ا يىػػػػػػػػػبً  6  نيفى اكً الس ػػػػػػػػػ ؿً ٍيػػػػػػػػػجى  يا غيػػػػػػػػػري ا شػػػػػػػػػانى مى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه فً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى ا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ةى كى     يفي ياطً ا شى

                                                            
 .278 ،الديوان، صفي الديف الحمي :التخريج   (1
 .276المصدر نفسو  التخريج:   (2
 ،معجم البمدانياقكت الحمكم، : التخريجفي الككفة، كالًحم ة ينسب  لييا السحر كالخمر.  : اسـ ناحيةحمة بابل   (3

1/309. 
 .280 ، الديكاف،صفي الديف الحمي التخريج:   (4
 .280المصدر نفسو، : التخريج الديكاف: األىكاؿ.في    (5
 .280المصدر نفسو، : التخريج في الديكاف: بػي الجاىميف.   (6
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[95] 
 : (1)[في رجل أبخر يدعى يحيى تانىذان البي]وَأنشدني 

 ] الطكيؿ [
م ػػػػػػػػػػػػؽى الًمسػػػػػػػػػػػػؾي فكقىػػػػػػػػػػػػوي 1 ـه لػػػػػػػػػػػػك عي  . ًليىٍحيػػػػػػػػػػػػى فىػػػػػػػػػػػػ
 

وي ، كا  ػػػػػػػػػػػػػػػػألىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػمىحى ػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ لء   دُّ ييظًيػػػػػػػػػػػػػػػػريهي الء 
ػػػػػػػػاري مػػػػػػػػف نىػػػػػػػػٍتًف ريًحػػػػػػػػوً . 2  ػػػػػػػػحبىوي الحيء   تػػػػػػػػرل صى

 
ػػػػػػػػػػػردي كػػػػػػػػػػػةىن ييـي مػػػػػػػػػػػف طيػػػػػػػػػػػكًؿ مػػػػػػػػػػػا ال   تى ىمػػػػػػػػػػػكا مي

 [96] 
(...)(2) : 

 ] الكامؿ [
ػػػػػػػػػػػػػػػذي  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػكبى  كـى ميػػػػػػػػػػػػػػػالعي  تى زٍ ًحػػػػػػػػػػػػػػػ. 1        ـٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػاؿو فى ك مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرٍ حً  ؾى اقىػػػػػػػػػػػػػػػلٍ بى   ػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى صي ػػػػػػػػػػػػػػػمى ل العي رى ذى  فٍ عى   انً مى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى  ؽي رً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ تى  تى ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً كطى . 2  ابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائً دى  سى الً جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػ    انً رى  ىػػػػػػػػػػػػػػ عً ٍمػػػػػػػػػػػػػػرنل كجى  ىػػػػػػػػػػػػػػ ـً  ٍ لىػػػػػػػػػػػػػػ فى يٍ ا بىػػػػػػػػػػػػػػمى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػبى . 3 ػػػػػػػػػػػػػػػػ ابً بىػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ ك األى كليػػػػػػػػػػػػػػػػا بي ذى كى          ـٍ يي الي عىػػػػػػػػػػػػػػػػفً  افى كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ بى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ذى  افى كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى الحي  بي ىى ذٍ مى  انً مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿُّ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةىييٍكرفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .4  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي رٍ مى  رو مائً ءى              3 ةو كعى

 
ػػػػػػػػػػػمٍ الخى  ؿً ٍىػػػػػػػػػػػبى  ـً ٍحػػػػػػػػػػػي رى ًفػػػػػػػػػػػ  انً مى ٍسػػػػػػػػػػػاألى  ةً سى

 4  
 
 

[97] 
 : (5)(...)وَأنشدني 

 ] الكافر [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػتى . 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػافى جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري عٍ ى الش  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػد  خى  فٍ عى  الم 
 

 اادى كبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى يٍ بى  في ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حي انى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  خى  اري نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ حى ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى . 2   اادن مى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر   ؿي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن   بي رى ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال يى ذى كى  اادى مى

 [98] 
 : (6)لٍ يْ قِ ارٍج ثَ رٍب خَ طْ ي مُ فِ  وِ لِ وْ قَ  ين عندما ُسِئَل بتكريرِ الدِّ  يُّ فِ وَأْنَشَدني صَ 

 ] الكامؿ [
ػػػػػػػػػػػػػٍكتو م ػػػػػػػػػػػػػًؿ صػػػػػػػػػػػػػك 1  عػػػػػػػػػػػػػذابً  تً . غن ػػػػػػػػػػػػػي بصى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرابً  م ػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  كبىػػػػػػػػػػػػػػػػدا بكىجػػػػػػػػػػػػػػػػوو    ظىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًر غي
 

                                                           
 .646 ،الديوانصفي الديف الحمي،  :التخريج كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ. ، ت مطمكس في    (1
 . ت ، بمقدار ست كمماتمطمكس في    (2
 ا كبنت كىـ.: بنكتب عمى اليامش ما نصو   (3
 : ببكؾ كبخكؾ كىنكؾ كحمكؾ كذك كفاؾ.كتب عمى اليامش ما نصو   (4
  ت ، بمقدار خمس كممات.مطمكس في    (5
 .633، الديوان، صفي الديف الحمي التخريج:   (6
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دىٍدتي بىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال براهي 2 ن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي . فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ، كا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍت ً لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ميػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةي األىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًب    بىكى
 [99] 

(...)(1) : 
 ] الخفيؼ [

ٍف بىًخٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى . بىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لي1  بسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لي، كاً 
 

ف قىطىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت رىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي كرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي   ، كا 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدتى قىٍتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ،ي. كحى ف تىعم    كا 

 
بيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ٍف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيتي ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىائي كحى  ، كاً 

 [100] 
 ارُ تَ خْ يَ  انَ كَ  المٍ ي غُ ي فِ مِّ رايا الحَ سَ  بنُ  زيزِ العَ  دُ بْ ين عَ ي الدِّ فِ صَ  وِ سِ فْ نَ لِ  ازةً جَ إِ  يوُ نِ دَ شَ نْ ا أَ ا مَ نَ ىُ  تُ رْ كَ ذَ وَ 
، اابً رَ شَ  تينوءَ مُ مْ مَ  اجٍ جَ زُ  ِبُسراِحيتي انِ تَ ولَ غُ شْ مَ  اهُ دَ ويَ ، والهُ مَ  ارَ دَ  يزٍ مِ ىْ دِ بِ  امً وْ يَ  هُ دَ جَ وَ فَ  ،وُ عُ مانِ ويُ  وُ يمَ بِ قْ تَ 
 : ايمً دِ قَ  نِ يْ النَّْحيَ  تِ َذابِ  ةً وَ سْ أُ  ارً سْ قَ  وُ مَ بَّ قَ فَ 

 ] الكامؿ[
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  اني دى ي الًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ نى . 1              وي تي ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  فو جى ادً شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى    ييًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً غى  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً بً قٍ الت  بً  تي يٍ فى شى
  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  امى دى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ رى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظى . 2            ةو بكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدةدى يٍ صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى فى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ـ   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍذتي خى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي ي لً مً كصُّ  ي كلً صي
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 3  ػكلةه ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  وي فُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي كبى  وي تي فٍ ادى صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍترً بي  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽو ارً بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى بً    مكؿً شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  تٍ عى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ نى مى فى  .4   ا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائً قى لٍ  ً  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ  بالء 

                 
  ؿً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً قٍ لمت   ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً يى حٍ ا نى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي مٍ عى كجى  

 
 

[101] 
 : (2)[ومن أحسن قول صفي الحمي] وَأْنَشَدِني

 ] الطكيؿ [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىحو عىارءػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيوي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طىريًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو           . 1  كًذٍم مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػا رىآنًػػػػػػػػػػػػػػػي قىػػػػػػػػػػػػػػػاؿى   ػػػػػػػػػػػػػػػاًنكىافىمىم   : اٍمػػػػػػػػػػػػػػػًض ًلشى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػره                . فىقيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعيده ميبىش   : فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه سى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانىكىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصُّ ًلسى  ًبتىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًحيًفًو ً ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بىمي

 [102] 
 : (3)[وَأنَشَدني في َزْىِر الباقالء]

 ] الرجز [ 
           وى الط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًؼ الكىحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ ًبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًجسو . بىمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  1
 

 بىعػػػػػػػػػػػػػػػدى الًقيػػػػػػػػػػػػػػػاًس ، كذاؾى مػػػػػػػػػػػػػػػف بىءػػػػػػػػػػػػػػػداًدهً  
 

                                                           
 .432 ،الديوانصفي الديف الحمي،  التخريج: بمقدار  بلث كممات. ، ت بياض في    (1
 .1/31 ،أنوار الربيع في أنواع البديع عمي المدني، التخريج: لمتسييؿ عمى القارئ. الم بت ، ت بياض في    (2
 .556، ديوان ،صفي الديف الحمي التخريج:الم بت لمتسييؿ عمى القارئ. ،  ت بياض في    (3
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاًرهً . 2  نىافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكيًرًه كصى
 

حػػػػػػػػػػػػػػكظ ميقمىتًػػػػػػػػػػػػػػًو   كفىٍقػػػػػػػػػػػػػػًد ًحػػػػػػػػػػػػػػداًدًه    كجي
 1  

ػػػػػػػػػػػػػػٍب ًلزىٍىػػػػػػػػػػػػػػًر البػػػػػػػػػػػػػػاقبلنً . 3   بىػػػػػػػػػػػػػػدا           ، كقىػػػػػػػػػػػػػػدٍ كبىعجى
 

 فىػػػػػػػػػػػػػٍكؽى القىءػػػػػػػػػػػػػيًب يىمػػػػػػػػػػػػػيسي ًفػػػػػػػػػػػػػي بىٍبػػػػػػػػػػػػػراًدهً  
يػػػػػػػػػػػػػػػكفى العػػػػػػػػػػػػػػػيًف فػػػػػػػػػػػػػػػي تىمػػػػػػػػػػػػػػػكيًزه .4   ،         يىحكػػػػػػػػػػػػػػػي عي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًدهً    كفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًرًه كبىياًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كسى

 [103] 
 : (2)[اوَقاَل َأْيضً ]

 [  مخمع البسيط] 
نًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فىًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه          1  . كلىٍيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو زارى
 

ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًه لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ًبالفىًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً    ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ري
ربىل ًبكىف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى . 2 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  3         كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍةسى خى
 

 فىظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  يىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةىل كيىت ًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
: كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  فىقيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي . 3  ؟ فىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى        : ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل 

 
: ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو  فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي    : ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال ؟ فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى

: عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؿه  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذىاؾى فىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي .4   ، فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي
         

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيوً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف سى  بينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌزهي الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍةسى عى
 [104] 

 : (4)حشيشو  خمرٍ  بينَ  عِ مْ ي الجَ ا فِ ضً يْ أَ  وُ ي لَ نِ دَ شَ نْ وأَ  [132] ق
 [  ] الكامؿ

اٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبٍ . 1
ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًن        5  ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًن كالخى  فىًفػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفرىانً    بىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكداًن كالص 

 ، كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذهً ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو تىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري . 2 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مىعاًطفييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانً    مىاسى
فىاكسيػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ًبنىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػكىةً . 3 

        ىػػػػػػػػػػػػػػػػذه سػػػػػػػػػػػػػػػػكرةًتٍمػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  6 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍب ًلميٍطػػػػػػػػػػػػػػػػؼً    ـً األىجػػػػػػػػػػػػػػػػزىانً   تىػػػػػػػػػػػػػػػبل  7 كاعجى
  
 
 

ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػبه      . 4 ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػفى ميرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى ذى  فالسُّػػػػػػػػػػػػػػػػػكري مم 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍيبانً    كسػػػػػػػػػػػػػػػؿي الحشػػػػػػػػػػػػػػػيًش كنىشػػػػػػػػػػػػػػػطةي الص 
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[105] 
 : (1)اضً يْ أَ  وُ ي لَ نِ دَ شَ نْ وأَ 

 []الطكيؿ
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽو مى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػثو ً ذىا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1 ، فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػانعىيني ًبخى  تُّ
 

ًة نىػػػػػػػػػػػػػػامو كاصػػػػػػػػػػػػػػًطفاًؽ   ػػػػػػػػػػػػػػٍرخى  مىزاىػػػػػػػػػػػػػػرً الكصى
ػػػػػػػػػػػػػػػػًحي. 2  ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػرى العيقػػػػػػػػػػػػػػػػاًر ًلتىٍنءى  كالى تىٍعًقػػػػػػػػػػػػػػػػرم غى

 
ػػػػػػػػػػػبيًميىا  ػػػػػػػػػػػدى ي ًمػػػػػػػػػػػٍف سى  ىػػػػػػػػػػػرىل جى

 الميتىجػػػػػػػػػػػاًدرً  2 
ػػػػػػػػػػػػذا قىػػػػػػػػػػػٍد كػػػػػػػػػػػػافى ظػػػػػػػػػػػاىري ًفعًمػػػػػػػػػػػػوً كقيػػػػػػػػػػػكًلي: . 3   كى

 
ـي الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائرً ككيف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   ، فعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اً ًعٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عػػػػػػػػػػػاًد ميسػػػػػػػػػػػاًئميفىػػػػػػػػػػػًإٍف كػػػػػػػػػػػ .4  ب ػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي المى  افى رى
 

ػػػػػػػػػػف فعػػػػػػػػػػًؿ الػػػػػػػػػػذُّنك   كسػػػػػػػػػػبتي عى بػػػػػػػػػػاًئرً كحي  ًب الكى
ـى ، كلػػػػػػػػػػػػػػـ بىقيػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  .5  ػػػػػػػػػػػػػػدا : تىرىش ػػػػػػػػػػػػػػفتي المي  بىقػػػػػػػػػػػػػػكؿي

 
بػػػػػػػػًد القػػػػػػػػيًس ًطعنػػػػػػػػةى  ػػػػػػػػاًئرً    طىعىٍنػػػػػػػػتي ابػػػػػػػػفى عى

 [106] 
 : (3)ابً رْ ي شَ دِ يْ تَ سْ ا يَ ضً يْ أَ  وُ ي لَ نِ دَ شَ نْ أَ وَ 

 ] الطكيؿ [
ػػػػػػػػػػػػػداـً . 1 ـٍ بىًجػػػػػػػػػػػػػدٍ كعػػػػػػػػػػػػػدتي الن ػػػػػػػػػػػػػدىامىى بالمي  ، فىمىػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػى   ؿً ٍطػػٍف كى ٍػػرىًة المى ، كاسػػتىٍحيىٍيتي ًمػػالػػن ٍفسً  4 ًرءى
ًبيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو . 2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ًبةىٍرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  حى  فىمي

 
ػػػػػػػػػػػػػف  بالر طػػػػػػػػػػػػػؿً ً لىػػػػػػػػػػػػػي    ػػػػػػػػػػػػػؽي المى  ، فىػػػػػػػػػػػػػًإن ي بىعشى

 [107] 
 :(5)ى الشمالِ مَ عَ  ي الشربِ ا فِ ضً يْ أَ  وُ ي لَ نِ دَ شَ نْ وأَ 

  ] الكامؿ [
ػػػػػػػػػػػماؿً . 1 ػػػػػػػػػػػؼٍ بىًدًر الكيػػػػػػػػػػػ كسى عمػػػػػػػػػػػى الش   ، كالى تىخى
 

ػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػزٍ  6 الىٍكمن  ًجًيف  بىمينىػػػػػػػػػػػػػا ، ككيػػػػػػػػػػػػػٍف ًفػػػػػػػػػػػػػي مى
 
 
 

قيقػػػػػػػػػػػػًة يىٍسػػػػػػػػػػػػرىةن          7 فالش ػػػػػػػػػػػػٍمسي تىٍجػػػػػػػػػػػػًرم. 2  ًفػػػػػػػػػػػػي الحى
 

كييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديريىا الفىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي األىً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
 يىمينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  8 
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[108] 
 : (1)ةدَ ى الِوحْ مَ عَ  بِ رْ ي الشُّ فِ  وُ ي لَ نِ دَ شَ نْ وأَ 

 ] الطكيؿ [
ػػػػػػػػػػػػػػػػةن  اطىمىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػتي نىػػػػػػػػػػػػػػػػًديمن . 1  ييكًجػػػػػػػػػػػػػػػػدي الػػػػػػػػػػػػػػػػر احى راحى
 

 بىكدىٍت بػػػػػػػػػػػػػالك يًر ًمػػػػػػػػػػػػػفى العىقػػػػػػػػػػػػػؿً ً ذا الػػػػػػػػػػػػػر احي  
كًطيىا . 2  ييشػػػػػػػػػػػػػػاًركيًني ًفػػػػػػػػػػػػػػي  شيػػػػػػػػػػػػػػٍرًبيىا كشيػػػػػػػػػػػػػػري

 2         
 

فىيىٍسػػػػػػػػػػػػمىعي  
 بىٍك ييٍمًمػػػػػػػػػػػػي  4 بك يىٍحسيػػػػػػػػػػػػك كيىٍمػػػػػػػػػػػػؤلي  3 

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. 3 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  فىم مى  بىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الًحرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي ً ال  ًلحاجى
 

ني ًخػػػػػػػػػػػؿ     ييناًسػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػي الفىٍءػػػػػػػػػػػػؿً  كبىعػػػػػػػػػػػكىزى
مىػػػػػػػػػكتي ًبيػػػػػػػػػا كىٍحػػػػػػػػػدم .4  ػػػػػػػػػا خى نا، كىمى ػػػػػػػػػػٍيخي      قػػػػػػػػػاؿى شى

 
ػػػػػػػػػػػػػدتي لىيىػػػػػػػػػػػػػا ًمٍ ًمػػػػػػػػػػػػػي    كذاؾى أًلىن ػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػا كىجى

 
 

[109] 
  :(5)اضً يْ أَ  وُ ي لَ نِ دَ شَ نْ وأَ 

 الكامؿ [مجزكن ] 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو. 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف يىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الميدامى  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو         ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  كلممىبلمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لممي  مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم ًلم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم           . 2   ال حي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًفييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي     ، كال كىرامى

 
 
 

ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         . 3 ، ً ذىا عىذى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً ٍف تىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـً    ، ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىل الن دىامػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  تى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المي
   
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  .4  ً ٍف تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقًني مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانى المى
        

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ـى بىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ديالمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىٍيتيؾى اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـً سى
 6  

 
 

[110] 
 :(7)اضً يْ أَ  وِ سِ فْ نَ ي لِ نِ دَ شَ نْ وأَ 

 ] البسيط [  
ػػػػػػػػػػػػػاًح نىٍمػػػػػػػػػػػػػتىًقًط الم ػػػػػػػػػػػػػ. 1 ـٍ صى  ذاًت ً ٍف ذىىىمىػػػػػػػػػػػػػٍت          قيػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػٍيبىانىا   بىنيػػػػػػػػػػك الم قيطىػػػػػػػػػػًة ًمػػػػػػػػػػٍف ذيٍىػػػػػػػػػػًؿ ابػػػػػػػػػػًف شى
  
 
 

          ًفػػػػػػػػػػػػػي اط ػػػػػػػػػػػػػراًح الػػػػػػػػػػػػػر اًح ذىا ممىػػػػػػػػػػػػػؽو كىال تىًطػػػػػػػػػػػػػٍع . 2
 

ًفيظىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ً ف ذك لىٍك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػةو    النىػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عنػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الحى
 
 
 

ػػػػػػػ. 3 ػػػػػػػا تىػػػػػػػرىل الص  ـي بيػػػػػػػـبىمى       ٍحبى ً ٍف نىػػػػػػػادل الن ػػػػػػػدي
 

كا ً لىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رافػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو كبيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانىاطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري     8 ًو زي
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   ـ: ىيبُّػػػػػػػػػكا لىيىػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػافى السُّػػػػػػػػػركري لىييػػػػػػػػػً ٍف قىػػػػػػػػػاؿى  .4
       

ػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػاؿى بيٍرىانىػػػػػػػػػػا    ًفػػػػػػػػػػي الن اًئبىػػػػػػػػػػاًت عمػػػػػػػػػػى مى
 
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػى لىػػػػػػػػػػػػػػػػ .5  ذ اًت بىٍنفيًسػػػػػػػػػػػػػػػػًيـٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـه بىقػػػػػػػػػػػػػػػػاميكا عى
 

ػػػػػػػينو   ػػػػػػػر  ًفػػػػػػػي شى ٍف ىىانىػػػػػػػالىٍيسيػػػػػػػكا ًمػػػػػػػفى الشى  ، كاً 
ـٍ يىٍسػػػػػػػػػػػػػػةىلكا  .6  ػػػػػػػػػػػػػػفٍ لىػػػػػػػػػػػػػػ ٍعدىلىػػػػػػػػػػػػػػةن  عى ػػػػػػػػػػػػػػٍكًر مى    كيالًة الجى

       
ػػػػػػػػػػػػػانىا   ػػػػػػػػػػػػػانىًة بىٍىػػػػػػػػػػػػػًؿ الٌسػػػػػػػػػػػػػكًن ً ٍحسى  كًمػػػػػػػػػػػػػف ً سى

 
 

ـى الػػػػػػػػػد ٍىري بىف  العىػػػػػػػػػٍيفى مػػػػػػػػػا نىظىػػػػػػػػػرىٍت    .7 ػػػػػػػػػ  قىػػػػػػػػػٍد بىٍقسى
     

ميػػػػػػػػػػػػػًع الن ػػػػػػػػػػػػػاًس ً ٍنسػػػػػػػػػػػػػانىا    ًسػػػػػػػػػػػػػكاىـي ًمػػػػػػػػػػػػػٍف جى
 
 

ػػػػػػػػى ًليننػػػػػػػػ .8 ًءػػػػػػػػبكااييبػػػػػػػػدكفى ًعٍنػػػػػػػػدى الر ءى    ، فىػػػػػػػػًإٍف غى
     

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُّكا ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةى ريكباننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانىا  اإًلغى  كفيرسى
 
 

[111] 
 : (1)ةً ازَ جَ إِ  وُ ي لَ نِ دَ شَ نْ أَ وَ  

 []مجزكن الكامؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكالمى ًم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال ييءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        . 1  مى
 

ـي    عي كال ييءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري كال ييءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
  
 
 

 كبًمٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ كد م ال ييقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. 2
 

، كال ييقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   ، كال ييقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـي سي
لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىم  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  . 3  كى

 ال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا 2 
 

ـي ، كىال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز عي   ، كال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  اؿي
 م ال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا فًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  . 4 

         
ـي عي، كال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادي    ، كال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 
 

[112] 
 : (3)ودٍ عُ  ةِ فَ ي صِ فِ  ةً ازَ جَ إِ  وُ ي لَ نِ دَ شَ نْ وأَ 

 ] الكامؿ [ 
ػػػػػػػػػػػػػػٍدًكهً [ فيػػػػػػػػػػػػػػًتفى 134]ؽ. 1 ـي ًبعيػػػػػػػػػػػػػػكًدًه كًبشى        األىنىػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئؿي   م عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الفىءى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادو تىجى  ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  4 شى
 
 
 

ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانىوي ًبيىًمينًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةىف  ًلسى  ى كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةىف  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبيىمينًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   ككى
 [113] 

(...) 5 : 
 [ ]السريع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى . 1  وً  ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ادً حى بى  ؼً ٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ادي كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػجٍ يى   ػػػػػػػػػػػػػػػ عي مى  بابً بل كالػػػػػػػػػػػػػػػذُّ الط ػػػػػػػػػػػػػػػ فى يٍ ا بىػػػػػػػػػػػػػػػمى
 

                                                           
 .615 المصدر نفسو،: التخريج   (1
 .615، الديوانصفي الديف الحمي،  في الديكاف: سرؾ.   (2
 .479 المصدر نفسو،: التخريج   (3
 .479 المصدر نفسو،: التخريج لمحاسف.في الديكاف: ا   (4
 . ت ، بمقدار خمس كمماتبياض في    (5
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  كٍ كلىػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2  وً فً ريٍ ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  فً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػحي  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةٍ شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  مسى تى اٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر ؾى السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   بً اعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمُّ  طً يٍ خى
  
 
 

[114] 
 : 1 [قيل ىذا الشعر: في طبيب يدعى إسحق]

 []الطكيؿ
بىاًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي ً سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاؽى الط بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب كىةىن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         . 1  مى
 

 لىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبفىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًن العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميفى كىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ًنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالييا. 2 دىةه بىٍف الى تيسى  ميعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ييسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىباحى قىتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    فتيػمى
 [115] 

 : 2 [لو رقيب قبيحقيل ىذا الشعر: في مميح ]
 ] الخفيؼ [

قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه قىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمه . 1 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمو لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي رى  ،كمى
 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي يىتىيىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى     يىتىعىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كغى
 لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو معننػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ييقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف. 2 

 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػكى عنػػػػػػػػػػػػػػػػدى النُّحػػػػػػػػػػػػػػػػاًة جػػػػػػػػػػػػػػػػانى ًلمىعنىػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 [116] 
(...) 3 : 

 [ ]الكامؿ
            ون ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  ثه ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي . 1
 

  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ثف بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ برضو  
  
 
 

[117] 
(...) 4 : 

 ]الرجز[
 قػػػػػػػػػػػػػػػػد غػػػػػػػػػػػػػػػػض بخػػػػػػػػػػػػػػػػط ك ػػػػػػػػػػػػػػػػؼ شخصػػػػػػػػػػػػػػػػو      . 1
 

  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن  
 
 
 

[118] 
(...) 5  : 

 ]الطكيؿ[
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ادًّ كي  ؿي بعط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1          وً بلًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ر  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م  صى
 

ػػػػػػػػػػػ ف  ظىػػػػػػػػػػػ تى ب ػػػػػػػػػػػ ى فى   ػػػػػػػػػػػ ضُّ غى ػػػػػػػػػػػ فى زي حي   اذ و قػػػػػػػػػػػشى
 
 
 

                                                           
 .641 ،الديوان، : صفي الديف الحميالتخريجكالم بت لمتسييؿ عمى القارئ. ،  ت بياض في    (1
 .636 ،الديوانصفي الديف الحمي، : التخريج،  ت بياض في    (2
 . ت ، بمقدار خمس كمماتبياض في    (3
 . ت ، بمقدار تسع كمماتبياض في    (4
 . ت بياض في    (5
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[119] 
  : (1)[في الُمحكمين بالتَّْجنيسَيقوُل اإِلماُم ِفي َبْيَتْي الَحمي الصَّ ]

 ] البسيط [ 
ٍصػػػػػػػػػػػػػبلن . كى 1 ًمػػػػػػػػػػػػػيًس كى ػػػػػػػػػػػػػٍدتي ًفػػػػػػػػػػػػػي الخى  كلكػػػػػػػػػػػػػفٍ  عي
 

ًميسً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػالخى كلىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػا الًعػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػاىىٍدتي حى  شى
 
 
 

ػػػػػػػػػػانىتٍ . 2 ًمػػػػػػػػػػيًس كىٍعػػػػػػػػػػًدم  كىجى  بىٍخمىٍفػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػي الخى
  

ًمػػػػػػػػػػػػيًس   ػػػػػػػػػػػػا قىٍبػػػػػػػػػػػػؿى بىٍعػػػػػػػػػػػػدى يىػػػػػػػػػػػػٍكـً الخى  بىٍعػػػػػػػػػػػػدى مى
 [120] 

 : (2)اضً يْ أَ  وُ ي لَ نِ دَ شَ نْ وأَ 
 ] الخفيؼ [ 

ػػػػػػػػػػػػػػٍيؼى بىيػػػػػػػػػػػػػػاًض الٍشػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػٍك تىيىق ٍنػػػػػػػػػػػػػػ. 1  ػتي بىف  ءى
 

ػػػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػػػي    3 ًب يىٍبقىػػػػػػػػػػػى لمػػػػػػػػػػػا كىًرىػػػػػػػػػػػتي البىيىاءى
ًمٍمػػػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػػؾى الػػػػػػػػػػػػػكىا. 2   غيػػػػػػػػػػػػػرى بىن ػػػػػػػػػػػػػي عى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 4 ًردً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىٍقتىًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييتىقاءى  مى

 [121] 
 : (5)اوأنشدني لو أيضً 

 ] البسيط [ 
 مىٍمػػػػػػػػػػػػتى ًبيىػػػػػػػػػػػػاً ف قىػػػػػػػػػػػػؿ  نىٍفعيػػػػػػػػػػػػؾى ًفػػػػػػػػػػػػي بىٍرضو حى . 1
 

ػػػػػػػػػػػػاًفٍر لتيػػػػػػػػػػػػٍدًرؾى قىٍصػػػػػػػػػػػػدن   ػػػػػػػػػػػػبل اسى  بىك تىػػػػػػػػػػػػرىل بىمى
ػػػػػػػػػًدئىٍت،. 2  مػػػػػػػػػٍت بىٍغمادىىػػػػػػػػػا صى  فػػػػػػػػػالًبيضي لىػػػػػػػػػٍك الزى

 
ػػػػػػبل  مى ـٍ تىًسػػػػػػٍر مػػػػػػا حم ػػػػػػًت الحى  كالش ػػػػػػٍمسي لىػػػػػػٍك لىػػػػػػ

 [122] 
من  (7)ىوَ نَ يْ نِ ي فِ  وىوَ  ةطاياخَ  بعَض  ىعدتواس ،واتوزَ غَ  ضِ عْ ي بَ فِ  جَ رَ خَ  دْ وقَ   6 (...)َأْنَشَدِني ِلَنْفِسِو 

  :الَ قَ  تُ رْ ضَ ا حَ ممَّ فَ  ،ادَ دَ غْ بَ 

                                                           
 ،أنوار البروق في أنواء الفروق: بحمد الصنياجي، التخريج ت ، الم بت لمتسييؿ عمى القارئ. بياض في    (1

 .1/107 ،الغيث المسجمالصفدم،  .1/70
 .676 ،الديوان، صفي الديف الحمي التخريج:   (2
 .676المصدر نفسو، : تخريجال في الديكاف: الشبابا.   (3
 .676المصدر نفسو، : التخريج في الديكاف: الزائر.   (4
 .665 المصدر نفسو، التخريج:   (5
 . ت ، بمقدار خمس كمماتمطمكس في    (6
 : ىي قرية يكنس بف متى، عميو السبلـ، بالمكصؿ؛ كبسكاد الككفة ناحية يقاؿ ليا نينكل منيا كرببلن التي قتؿنينوى   (7

 .   5/339، معجم البمدانياقكت الحمكم،  :التخريج بيا الحسيف، رءي ا عنو. قتؿ
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 ] الكامؿ [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1           وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ جى بل كى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؽي رى الًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اعى ءى
 

  وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ دً بل عى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً ى الحى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ك  
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً اجى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى كى . 2          ػٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ً ؽه كٍ ي شى
 

  وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ نى تى اعٍ ي فى انً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  ذى  ً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 
 
 

[123] 
 : تُ مْ وقُ 

 [ بسيطال]
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػبً ي حى نًػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ عى ا لً دى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1           وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػ وى يٍ بً به ال شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  اؼً القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  بلؽى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  حى ا الى م    انً الحى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ ؿى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػي الكى نًػػػػػػػػػػػػػػػالى كٍ بى . 2  ي    ًفػػػػػػػػػػػػػػػمى ل تى بى رى  ذٍ  ً  اكدن جي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  كفً النُّ بًػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  مى   انً الت ػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  تُّ ا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 
 
 

[124] 
 : تُ مْ وقُ 

 ] البسيط [ 
دً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ٍر بً اٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1          اهى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ  ً  رى
 

  وً ًيػػػػػػػػػػػػػػػػػى جى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ـٍ دً كاٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً اًلػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ي جى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
      
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ. 2  و       تاسػػػػػػػػػػػػػػػي ًفػػػػػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػػػػػ زُّ الًعػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ كيػػػػػػػػػػػػػػػيى  فٍ مى
 

  وً ًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ ي كى بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فعذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
      
 
 

[125] 
 : تُ مْ وقُ 

 ] السريع [ 
ػػػػػػػػػػػػرى  ٍر ظيػػػػػػػػػػػػانٍ . 1 ػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػ بً حٍ السُّػػػػػػػػػػػػ اصى صى        وً قً رٍ ي شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ اك   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  اً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بٍ جى   ؽٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ات  م 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ اري نىػػػػػػػػػػػػػػػ وي تٍػػػػػػػػػػػػػػػحى طى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػك . 2 ػػػػػػػػػػػػػػػ سً مٍ شى  ى         حى الءُّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى     ؽٍ فى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقكف الش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  ارى صى
 
 
 

[126] 
 : ةعَ مْ ي شَ ا فِ زً غِ مْ مُ  تُ مْ وقُ 

 ] مجزكن الرجز [
ػػػػػػػػػػػػػ135]ؽ. 1 ػػػػػػػػػػػػػ دٍ ى قىػػػػػػػػػػػػػ ىػػػػػػػػػػػػػنٍ أًلي  ـه ا اٍسػػػػػػػػػػػػػ[ مى         تٍ دى غى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اتى ذى     وٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى رٍ بى  ؼو كٍ ري حي
    
 
 

        ؿه ك  ا بى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ مً  فى ابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ  ً . 2
 

 وٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مى اقً بى  ف  إً فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نى ا ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي يٍ مى فى  .3   بو صى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن  كبً            وٍ عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  تٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  طى  فٍ  ً  .4   ايى انى سى
 

ـى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا   وٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى قى  فٍ مى
 [127] 

 : اضً يْ أَ  تُ مْ وقُ 
 ] مجزكن الرجز [



136 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿي اذً كى م العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى . 1  اكمى
 

       ً يٍ كً ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عى ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم دي كً رٍ تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 2   ل          رى ي ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً كٍ مي

 
  ً يٍ كً رٍ بل تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  

  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً   ل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   .3  ي           ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ام كمى
 

  ً يٍ رً ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل تى كى ي اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
        

 
ـي يى ل ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  .4  ظً احً كى الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ً يٍ رً ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت   ةى اعى سى
 [128] 

 ا:ضً يْ أَ  تُ مْ وقُ 
 [ البسيط ]

ػػػػػػػػػػػػػػػػلى . 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ األى  ةي م ػػػػػػػػػػػػػػػػحي  تٍ د  رى تىػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ د  بىػػػػػػػػػػػػػػػػا تى م         اٍر مى
 

ػػػػػػػػػػػػ   اٍر كى ٍنػػػػػػػػػػػػا األى ىى دى ٍنػػػػػػػػػػػػعً  تٍ م ػػػػػػػػػػػػحى تى  تٍ م ػػػػػػػػػػػػجى تى  ذٍ كمي
ػػػػػػػػػػػػ فى يٍ كًحػػػػػػػػػػػػ. 2  ػػػػػػػػػػػػقى  تٍ ادى بىػػػػػػػػػػػػػبى  تٍ ادى مى           اٍر ط ػػػػػػػػػػػػػالخي  ةى امى

 
ػػػػػػػػػػػػ        اٍر تىػػػػػػػػػػػػكٍ ا األى ىى دى ٍنػػػػػػػػػػػػعً  تٍ ن ػػػػػػػػػػػػعى تى  تٍ ن ػػػػػػػػػػػػػى تى  ذٍ كمي

 [129] 
 : اضً يْ أَ  تُ مْ وقُ  

 [ طالبسي] 
ػػػػػػ تٍ رى ي ػػػػػػعى . 1         تٍ رى ي ػػػػػػي عى ًلػػػػػػ تى ٍنػػػػػػبى  ذٍ  ً  ٍص قىػػػػػػم نى رً بٍ صى
 

ػػػػػػػػػمً ٍسػػػػػػػػػػجً  تٍ رى ي ػػػػػػػػػغى  فى يٍ كًحػػػػػػػػػ   تٍ رى ي ػػػػػػػػػػي غى تً الى ي حى
     تٍ رى ط ػػػػػػػػػػػػا فى فىػػػػػػػػػػػػالجى بً  يبًػػػػػػػػػػػػمٍ كقى  ؾى فىػػػػػػػػػػػػرٍ طى  تى رٍ ت ػػػػػػػػػػػػفى . 2 

       
 

ػػػػػػػػػػ تٍ زى نىػػػػػػػػػػقى  فى يٍ كًحػػػػػػػػػػ   تٍ رى ط ػػػػػػػػػػي قى ًعػػػػػػػػػػمي دٍ بى  مرً بٍ صى
             

 
 

[130] 
 ا: ضً يْ أَ  تُ مْ وقُ 

 ] مجزكن الخفيؼ [ 
 ىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  ؿٍ جى رٍ فى الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى . 1
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿى ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً           رً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحي  دً كٍ دي الخي
 ي          الً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الم  ي ذً ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ في ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنى . 2 

 
 رً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقي  اتً رى ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنى  

  
 
 

 وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى عى  ؼى ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ تى لً  ٍض يى انٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 3
  

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً انٍ  ؿى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى       رً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعي  اؼً صى
 ؿو ًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجى  ؿى ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  فٍ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال تى  .4 

 
 رً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغي  فً اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى المى بً  

 [131] 
 ا: ضً يْ أَ  تُ مْ وقُ 

 ] مخمع البسيط [ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 1  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالم   مي بٍ الصُّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ك كًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ فى    ك      ري عٍ شى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ احي كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  . 2   فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اسي كالكى

 
 كري ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  فٍ ك كًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ رً  

          فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  1 بي  ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالكي  بي ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالقي . 3 
  

 

 ك ري ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى  فٍ ك كًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ رً  
  
 
 

                                                           
 في  د  كالك ب كالقءب.    (1



137 

 

            فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالمى  شي يٍ كالعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .4
 

 كري ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى  فٍ ك كًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي كٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 [132] 

 : 1 يِّ وفِ اء الكُ رَّ الفَ  يادٍ زِ  ى بنُ يَ حْ ا يَ ريَّ كَ و زَ بُ أَ  امُ مَ اإلِ  الَ قَ 
، بً رى العى  اتً ػى لي  ميعى جى  كفى عي سمى ريش يى قي كى ، ةً اىمي  في الجى  تى يٍ البى  ح ُّ تى كى ، اـو عى  ؿ  كي  ـى كاسً المى  ءري حٍ تى  بي رى العى  تً انى كى 
، رى افً كى سى  ؾى اسً نى المى  كفى دي يى شٍ ـ يى ىي ا ي سى نً  تٍ انى ككى ، بً رى م العى صى فٍ كا بى صاري فى ، وً كا بً مي م  كى تى  ـٍ يً اتً ػى لي  فٍ مً  كهي ني سى حٍ تى ا اسٍ مى فى 
 فٍ مى  رآفي القي  عى نً كمي  ،بي رى العى  مى بى صٍ بى ا ك ارى صى فى ، ف  يً بً  جكفى ك  زى تى كيى ، مى الكجكهً عى  ركفى ي  خى تى يى فى  رى كاسً حى  تً يٍ البى بً  فى فٍ طي تى كى 
  . لفاظً األى  مً تقبى سٍ كمي ، ػاتً المُّ  عً شى بٍ تى سٍ مي 
 ، ٍش كى بً كى ، كشتي يٍ بى رى : يقكلكفى فى ، اينن شً  نيثً ةٍ الت   اؼً كى  عدى بى  كفى مي عى جٍ يى ، رى ءى كمي  بيعةى ي رى فً  يى كىً : ةُ شَ كَ شْ الكَ  لكَ ذَ  نْ مِ 
 ري يى شٍ بى  لؾى كذى ، طٍ قى فى  ؼً قٍ ي الكى ا فً يى تي بً  ٍ يي  فٍ مى  ـٍ يي نٍ كمً  يـ،يف يؿه مً قى  كذلؾى ، فً يٍ الى ي الحى فً ا يى تي بً  ٍ يي  فٍ مى  ـٍ يي نٍ كمً ، ٍش كى يٍ مى عى كى 
، ٍش كبً ، ش: ًمنٍ كؿي قي يى فى ، ؼً قٍ ي الكى نيا فً ك  سى كيي ، ؿً صٍ ي الكى سرىا فً كٍ كيى  اؼً الكى  افى كى ا مى يى مي عى جٍ يى  فٍ ـ مى يي نٍ مً كى  ،ييـفً 

ـٍ ىي ري اعً شى  اؿى ، قى شيٍ مى كعى 
 2  : 

 ] الطكيؿ [
 ا        ىى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي جً  شً دي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كجً اىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى يٍ عى  اشً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ عى فى . 1
 

  ؽي ٍيػػػػػػػػػػػػػػقً دى  شً نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػ اؽً الس ػػػػػػػػػػػػػػ ـى ٍظػػػػػػػػػػػػػػعى  كػػػػػػػػػػػػػػف  كلى  
 
 
 

 . ثً ن   ى كالمي  رً ك  ذى المي  فى يٍ بى  افً يى كالبى  ؿً صٍ الفى  ؿً جٍ أًلى  ك ذلؾى مي عى ا فى مى ن  كا ً 
[...] 3  

فة ر  طى تى المي  ةى زى مٍ اليى  ؿى عى جٍ تى  فٍ بى  يى كىً ، ميـو كتى  سو يٍ قى  ةً ػى ي لي فً  يى كىً ، بً رى العى  فى مً  يرو  ً ي كى فً  يى كىً : ةُ نَ عَ نْ العَ  لكَ ذَ  نْ ومِ 
 .وبى شٍ ا بى ذان كمى  ً  كفى ريدي يي  فٍ ذى كعى ، ـمى سٍ بى  كفى ريدي يي  ـٍ مى سٍ عى كى ، ؾى ن  بى  كفى ريدي يي  ؾى ن  عى : كلكفى قي يى  ،انن يٍ عى  بلـً الكى  ؿً ي بك  فً 

، يفى حً ت  حى  كفى ريدي يف يي حى ت  عى : كفى كلي قي يى ، نان يٍ عى  انى الحى  مكفى عى جٍ يى ، يؿو ذى ىي  ةً ػى ي لي فً  يى كىً : ةُ عَ جَ عْ الجَ  ذلكَ  نْ ومِ 
، عكدسٍ مى  بفي  اً  دي بٍ عى : اؿى قى فى ؟ ذاىى  بؾى قرى بى  فٍ مى : اؿى قى فى ، لؾى ب ذى رى قٍ يى  بلن جي رى  عى مً سى  ابً ط  الخى  بفى  رى مى عي  ف  بى  مى كً ري  دٍ قى كى 
 : دي عٍ ا بى م  بى : وً يٍ لى  ً  بى كتى فى 
، َش يْ رَ قُ  ةِ غَ مُ بِ  اَس ئ النَّ رِ قْ أَ ا فَ ذَ ي ىَ ابِ تَ كِ  اكَ تَ ا أَ ذَ إِ فَ ، بِ رَ العَ  نَ مِ  يِّ ا الحَ ذَ ىَ  ةِ غَ مُ بِ  آنَ رْ القُ  لَ زَ نْ ى أَ عالَ تَ  اَ  نَّ إِ  
 . 4  يلذَ ىُ  ةِ غَ مُ م بِ يُ ئُ رِ قْ تُ  الَ وَ 

                                                           
يحيى بف زياد بف عبد ا كينسب ىذا النص ل .1/221، في عموم المغة المزىرالسيكطي،  ينظر: تخريج النص:    (1

ابف  .20/9،معجم األدباءياقكت الحمكم،  في:ترجمتو ىػ . 207تبف منظكر األسممي، المعركؼ بالفران  
 .6/176 ،وفيات األعيانخمكاف، 

 .45 ،الديوان، قيس بف الممكح التخريج:   (2
 كررت فقرة الحديث عف الكشكشة.  مالحظة:   (3
 . 93 ،المرشد الوجيز إلى عموم تتعمق بالكتاب العزيزعبد الرحمف بف ببي شامة،  التخريج:   (4
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ـ كي ـ كبً يكي ـ كفً يكي مى : عى كفى كلي قي يى  ،ةى رى بٍ كى  بفً  بً مٍ كى  فٍ مً  ـه ك كقى ، ةى يعى بً رى  ةً ػى ي لي فً  كى كىي : مُ كْ الوَ  لكَ ذَ  نْ مِ وَ [ 136]ؽ
 . ةن رى سٍ كى  كٍ بى  يانن  اؼً الكى  ؿى بٍ قى  افى كى  ثي يٍ ، حى ـكي اجي كى زٍ كبى 
 ـٍ يً ئٍ جً رٍ ـ كبى يً نٍ ـ كعى يً نٍ مً : كفى كلي قي يى  ةى،رى ذٌ كعي  افً كى مى حى  ب بفً مً ػٍ يى  ة بفً رى بٍ بف كى  بً مٍ كى  ةً ػى ي لي فً  كى ىي : كى مُ ىْ الوَ  لكَ ذَ  نْ ومِ 
 . انه ال يى كى  سرةه كى  انً اليى  ؿى بٍ قى  فٍ كي يى  ـٍ ا لى ذى ،  ً لؾى ذى  كى حٍ ـ كنى كاىً قٍ ـ كتى كاىً عٍ كدى ، ايى بً  زو مٍ ىى  اؿً ي حى فً ، ـيً ي  بً كنى 
 دةى د  شى المي  انى اليى  كفى مي عى جٍ يى ، مةى ظى نٍ كحى  كرو بى  بفً  عدً ي سى نً بى  فٍ مً  اسه كنى  ةى اعى ءى قى  ةي ػى لي  يى كىً : ةُ الَعْجَعجَ  لكَ ذَ  نْ ومِ 
ـىي ري اعً شى  اؿى قى ، يجمٌ عك  يميٌ مً تى  كفى ريدي يي ،   كعجم ً يمً مً تى : كفى كلي قي يى ، مان يٍ جً 

 1 : 
 ] الرجز [

ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ           . 1 ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه كىبىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلي عيكى  خى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف الن ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى   الميٍطًعمى
 ًبالعىًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ           2 

 كًبالػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاًة كيًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرنى    .2 
  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ييٍقمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي كبالص       3 ٍيصى
  

 : ينشركفكى  ةً فى ف  خى المي  انً اليى  فٍ يـ مً الجً  كفى لي دً بٍ يي  دٍ كقى ،  4 ﴾ َيدعوَن رَبَـُّهم بِالَغداِة َوالَعِشي   ﴿: كفى   رى قٍ يى كى 
 ] الرجز [ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػحً  تى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػبً قى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػكي  5  فٍ  ً  ب  ا رى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػ . 1           ٍ تً ج 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿي زى بل يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ٍ بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى تً ةٍ يى   ه احً شى
  
 
 

، ازجى الحً  ؿً ىٍ بى  فٍ مً  رو  يً ار ككى صى نٍ س كاألى يٍ كقى  دً زٍ كاألى  ؿو ذيى كىي  بكرو  بفً  سعدً  ةً ػى ي لي فً  يى ىً كى : اءُ ظَ تِ االسْ  لكَ ذَ  نْ مِ وَ 
، بٍ طً عٍ ي كيى طً عٍ ى كيى طى عٍ بى  كفى ريدي يي ، بٍ طً ي كيىنٍ طً نٍ ي كيي طً نٍ بى : كلكفى قي يى ، اكنن ني  ةى نى اكً الس   فى يٍ ؿ العى عى جٍ يى  فٍ بى  يى كىً 
،  6 ﴾َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فـَتَـْرَضى ﴿: بى رى قى  وي ن  بى  ،ـم  كسى  وً يٍ مى عى  ى اي م  صى ، يٍ بً الن   فً عى  رآفً ي القي فً  انى جى  دٍ كقى 
َناَك اْلَكْوثـَرَ ﴿: ؾى ذلً ككى   ان .مط  ل ةن رى اكً جى ت مي انى ا كى ذى  ً  ةً نى اكً الس   فً يٍ ي العى فً  لؾى ذى  فى مكي عى فٍ ا يى مى ن  كا ً ،  7 ﴾ ِإنَّا َأْعطَيـْ
، تى مٍ كالش   تى بٍ كالر   تى ةٍ كالبى  اتى : الن  كفى كلي قي يى  فً مى اليى  ةً ػى ي لي فً  كى ىي كى ، يف تانالس   ؿى عى جٍ تى  فٍ بى  يى كىً : مُ تْ الوَ  لكَ ذَ  نْ ومِ 
 .سى مٍ كالش   سى بٍ كالر   سى ةكالبى  اسى الن   كفى يدي رً يي 

، شى يٍ ب  لى  ـ  يي الم   شى يٍ ب  لى : كلكفى قي يى ، انن يٍ شً  اؼى الكى  مكفى عى جٍ يى  فً مى اليى  ةً ػى ي لي ا فً ءن يٍ بى  يى كىً : ةُ نَ شَ نْ الشَ  لكَ ذَ  نْ ومِ 
 ا.ابن تى كً  ـٍ يي بي اتً كى  بى تى كى : كفى يدي رً ا يي ابن تى شً  ـٍ يي بي اتً شى  بى تى شى  :كفى كلي قي يى كى ، ؾى يٍ ب  لى  ـ  يي الم   ؾى يٍ ب  لى : كفى ريدي يي 

                                                           
 .4/82، شرح األشموني أللفية ابن مالكاألشمكني،  التخريج:   (1
 .4/82المصدر نفسو، : التخريج في شرح األشمكني: المحـ.   (2
 . ت العجز ساقط في    (3
 .18/28الكيؼ:   (4
 .4/82، شرح األشموني أللفية ابن مالكاألشمكني،  في شرح األشمكني: ال ىـ   ٍف.   (5
 .93/5الءحى :    (6
 .108/1ر : الكك    (7
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 ؿٍ ءى كبى  ؿٍ ءى حى  كفى كلي قي يى ، ـٍ يً بلمً كى  ؿ  ي كي فً  ةن مى جى عٍ ا مي ادن ءى  ادى الص   ؿي عى جٍ يى  فٍ مى  فً مى ي اليى ا فً ءن يٍ بى  لؾى ذى  فٍ كمً 
،  2 ﴾َوَلَقد ِجئناُىم ِبِكتاٍب َفصَّلناهُ ﴿: 1 ميعً الس   ابفي  هي بى رى كقى  ،كصً صي كخي  ؿٍ صى كبى  ؿٍ صى حى  كفى يدي رً يي  ،كضً ءي كخي 
 .ةى بى عٍ الكى  دي ريٍ يي  راـً الحى  ةى بى عٍ الجى  كؿي قي يى فى ، امن يٍ جً  اؼى الكى  ؿي عى جٍ يى  فٍ مى  بً رى العى  فى كمً 

[133] 
َح َكِثيٌر ِمَن الُحَكماِء َحقَّ ]  :(3)[الَعاِلِم َعَمى الَواِلِد، َحتَّى َقاَل َبْعُضُيم َرجَّ

 الخفيؼ []
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ بى  ني ابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآ.1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ ا ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى ادً سى  ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ به بى سى
 

  ؼً مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت   4 ةى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ا ذي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ عً جي  فٍ بى  
ػػػػػػػػػػػػػػػ. 2  ػػػػػػػػػػػػػػػ اسى الن ػػػػػػػػػػػػػػػ ـى م ػػػػػػػػػػػػػػػعى  فٍ مى ػػػػػػػػػػػػػػػ افى كى   5 ـٍ ىي دى ي  سى

 
 ؼً طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػك النُّ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بى الى  كحً ك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  اؾى ذى  

 [134] 
(...)(6 : 

 ] الكافر [
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  ؾى مً دً ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى لً  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدمىتٍ  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى .1  ي انً مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  تى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى يٍ بى احً صى ػػػػػػػػػػػػػػػػػالز   لدى مى   افً مى
 رو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى ى كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىـ بً مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  تى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعً .2 

 
ػػػػػػػػػػػػػفى   ػػػػػػػػػػػػػ رً ىٍ الػػػػػػػػػػػػػد   اؿً كى ي طىػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػ ؾى ر  ءى  ي انً عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن   ـٍ ىً رً ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً لً  تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بى .3    اضو مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى فى    ي انً  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن   ؾى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى احى رى  تٍ اءى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى .4    ـه يٍ ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ادن ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ل دى ي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى دي عٍ سى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٍ كعى     افً دى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ الفى  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً تى قٍ تى  ؾى مي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يي  ؾى مي ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى .5   ؿه يٍ ًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  وً يٍ اىً ءى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالجي ؿ ً يٍ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ ت  ال فى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحً  ؿً مى   افً سى
 ت لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بعتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال   ؾى تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلغى بى .6 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػنف    افً المػػػػػػػػػػػػػػػػدى  دً ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػي عى نًػػػػػػػػػػػػػػػػٍف بى قمػػػػػػػػػػػػػػػػؾ عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى طُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخى .7   سو يٍ ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  فٍ ا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى تى  ـٍ كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػمى العي  فى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي  ضً رٍ ي بى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػ انً مى   افً شى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  ـً ٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػى رى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ـٍ مى كاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ دي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػ.8   م ادً عى

 
 ي انً  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى  عً بٍ الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  اؾى دى ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً بي  

  
 

                                                           
سير أعالم  الذىبي، ترجمتو في:ىػ . 259، اإلماـ الحافظ المتقف ببك القاسـ، تكفي سنة  براىيـ ىك محمكد بف    (1

 .13/55 ،النبالء
 .7/52األعراؼ:    (2
 .55 ،أدب الدنيا والدين الماكردم،التخريج:  .بياض في  ت ، كالم بت لمتسييؿ عمى القارئ   (3
 .55المصدر نفسو، : التخريج نيا كالديف: عرائض.في بدب الد   (4
5)   .  .55المصدر نفسو، : التخريج في بدب الدنيا كالديف: خير ببو
 . ت ، بمقدار بربع كمماتبياض في    (6



140 

 

[135] 
 ...  1  

 [الرجز] 

ػػػػػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػػػ ً . 1  دو       كًعػػػػػػػػػػػػػػػػمى بً  تي دٍ ًعػػػػػػػػػػػػػػػػكي  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى تي عٍ مً ي سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػ    ؿً اًطػػػػػػػػػػػػػػػػثو ىى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػى كى  وي بيػػػػػػػػػػػػػػػػاىً كى مى  فٍ ا مى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػالحً  طً ٍسػػػػػػػػػػػػػي بى ًفػػػػػػػػػػػػػ فىػػػػػػػػػػػػػذىلؾى . 2       لرى بى  ـٍ مىػػػػػػػػػػػػػب فى اً سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػزي خٍ متػػػػػػػػػػػػػػو مى ا قي مى   ؿً اًصػػػػػػػػػػػػػػي الحى ةن ًفػػػػػػػػػػػػػػكمى
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػاذًلػػػػػػػػػػػػػ ؽٍ ق ػػػػػػػػػػػػػحى . 3       دٍ قىػػػػػػػػػػػػػوو فى ٍجػػػػػػػػػػػػػي كى اؿ ًفػػػػػػػػػػػػػؾ المى
 

  ؿً احً ي الس ػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػ ؿٍ قيػػػػػػػػػػبل يى فىػػػػػػػػػػ اؿي  ى السُّػػػػػػػػػػ زى رى بىػػػػػػػػػػ 
 
 
 

ى فى  .4   رو فىػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ جى  ةً لى بلى سيػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي رى ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػبى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػؤلى
      

ى كى   ػػػػػػػػػػػػػفٍ بى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػألى   ؿً اًءػػػػػػػػػػػػػالفى  اـً قىػػػػػػػػػػػػػمى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ ؿي ءى
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً ادى عى الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جً كٍ ي بى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزً  .5    ادن اعً صى
   

  ؿً ازً الن ػػػػػػػػػػػ ضً يٍ ًءػػػػػػػػػػػالحى  ـً ٍمػػػػػػػػػػػي ظي ًفػػػػػػػػػػػ دُّ كالًءػػػػػػػػػػػ 
 
 

[136] 
 :(2)[يَّةِ َتُقوُل َلْيَمى الَعاِمرِ  ][137] ق

 ] الخفيؼ [ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كفي نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ مى  احى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.1   كاهي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو بً امً عى
 

 م دً ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى بً  تُّ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فى كى اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كى كى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى إً فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.2  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايى ي القً ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ افى ا كى  م كدً نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً مى

 
ػػػػػػػػػػػػػػ   م دً ٍحػػػػػػػػػػػػػػكى  تي مٍ د  قىػػػػػػػػػػػػػػل تى كى اليىػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػؿي تٍ قى  فٍ مى

 [137] 
 :يِّ ائِ سْ النَّ  بنُ  نِ يْ الدِّ  رُ اصِ ى نَ لَ وْ المَ  ليَّ إِ  بَ تَ كَ 

 الكافر [ ]

 زو ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بً دى رٍ ل بى دى ا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ذى  ً  ز  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى .1
 

  ؿً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً ؿو جى ٍءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم فى ذً  اً  فً يٍ دً ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 كبه طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخي  تٍ الىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى  فٍ ا ً ك  عٍ زى ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال تى .2 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى فى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ؽُّ حى   ؿً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً الجى  رً بٍ الص 

ػػػػػػػػػػػػػػػػقىػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ى تى مىػػػػػػػػػػػػػػػػى العي لىػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  تى رٍ كًصػػػػػػػػػػػػػػػػ.3   بلن يٍ بً ى سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى ل لىػػػػػػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػػػػػػر   دي ًجػػػػػػػػػػػػػػػكال تى     ؿً يٍ بً سى
  فٍ ًكػػػػػػػػػػػػػػػػلى  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػمى عى  تي فٍ ًسػػػػػػػػػػػػػػػد بى نػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػا بى كىىػػػػػػػػػػػػػػػ.4 

 
  ؿً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػبً ا القى ذى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ اسى الن ػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػبى رى  

ػػػػػػػػػػػػػػػلً  اؿى كقىػػػػػػػػػػػػػػػ.5  ػػػػػػػػػػػػػػػ افي سى ػػػػػػػػػػػػػػػالً حى  ى مىػػػػػػػػػػػػػػػحٍ بى  ري بٍ ي الص 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى      ؿً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً ي لمر  ًءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ يى  ؼى كٍ سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ً .6    ؿه ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً ا خى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  احى رى  زُّ ا الًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى

 
  ؿً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً الخى زٍّ بً ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بى ظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ يى فى  
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 . 100 ،ديوان الصبابةابف حجمة،  التخريج:ساقطاف في  د .  البيتاف   (2



141 

 

[138] 

 :رْ اكِ سَ عَ  د بنُ مَّ حَ مُ  ينالدِّ  ُس مْ ى شَ لَ وْ المَ  يَّ لَ إِ  بَ تَ وكَ 

 ] الطكيؿ [

 ا يىػػػػػػػػػػػػػػعي كٍ بي ري  تٍ ابىػػػػػػػػػػػػػػطى فى  رى ٍصػػػػػػػػػػػػػػى مً لىػػػػػػػػػػػػػػ ً  تى مٍ دً قىػػػػػػػػػػػػػػ.1
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى    ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي يٍ مً جى  ـى كٍ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العي اىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى عٍ مى بً  ؿ  حى
ػػػػػػػػ.2    تٍ حى بى ٍصػػػػػػػػبى  ؾى مً ٍءػػػػػػػػفى  ضى كٍ ا رى يىػػػػػػػػيٍ فً  ءػػػػػػػػاعى  ذٍ كمي

 
ػػػػػػػػػػػػػػ اتً ن ػػػػػػػػػػػػػػجى كى    ا يىػػػػػػػػػػػػػػعي يٍ بً تو رى ٍقػػػػػػػػػػػػػػكى  ؿُّ فو كيػػػػػػػػػػػػػػدٍ عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػبيػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبى ىى ري يٍ دً ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػا تى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػي لى ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ً .3   ا فى ك الص 
 

ػػػػػػػػػػػبى   ػػػػػػػػػػػ امػػػػػػػػػػػرئو  ؿُّ جى ػػػػػػػػػػػ وً ٍيػػػػػػػػػػػمى عى  تى م  ءى  ا يى عي كٍ مي ءي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.4   ا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُّ حً تى  ضو رٍ بى  ؿُّ ي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  اؿى ا زى كمى

 
ػػػػػػػػػػ ؿً ٍءػػػػػػػػػػالفى  فى ًمػػػػػػػػػػ   ا يىػػػػػػػػػػكعي مي ىى  اؿ الػيييػػػػػػػػػػكثً ىىم 

ػػػػػػػػػػػػػػلً  ارن ذٍ عيػػػػػػػػػػػػػفى .5  ػػػػػػػػػػػػػػدٍ مى  ؾى لىػػػػػػػػػػػػػػ وً ًسػػػػػػػػػػػػػفٍ ي نى ًفػػػػػػػػػػػػػػ فٍ مى   ةه حى
 

 ا يى عي يٍ طً تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػ يى الى  احى رى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػ رو ٍصػػػػػػػػػػػػػػحى  فٍ كًمػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر   ابى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ بى  ف  بى  كٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى .6    تٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  جى تى  اؿً جى

 
ػػػػػػػػػػػػ رى ًصػػػػػػػػػػػػحٍ تى لً    ا يىػػػػػػػػػػػػعي كٍ مي جي  فيم ػػػػػػػػػػػػتٍ  تى ٍيػػػػػػػػػػػػتً كٍ ا بي مى

 [139] 

 : 1 [َيُقوُل ابُن الَفاِرْض ]

 ] الكامؿ [

  وً ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً مي  وى ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ارً الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  اقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً حٍ ا مي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.1
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  اقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ رً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  عى   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً فً طٍ ي تى عً امً دى مى
ػػػػػػػػػػػػا جى يىػػػػػػػػػػػػبً  ؽٍ رً ٍحػػػػػػػػػػػػاك .2  عى ٍمػػػػػػػػػػػػم كجى دً سى

ػػػػػػػػػػػػػ   ي حً كارً جى
 

  يػػػػػػػػػػػػػػػػوً فً  ؾى ن ػػػػػػػػػػػػػػػػي أًلى بًػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ى قى مىػػػػػػػػػػػػػػػػعى  رً ذى كاٍحػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ط ًو نىقىٍمتيوي   ن ًؼ ًمٍف خى كف ًمٍف بىٍجزىاًن الميصى اًمسي كالًعٍشري مىى  ،ميفً الى العى  رب   ً  دي مٍ كالحى ، بيٍخًرجى الخى كصم ى اي عى

مد، سىي دً   .يؿً كً الكى  ـى عٍ كنً  ا اي نى بي سٍ ، كحى ـٍ م  سى كى  وً بً حٍ كصى  آًلوً ك نىا ميحى

 

 

 

 

 

 
                                                           

 البيتاف ساقطاف في  د .     (1
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 الخاتمة

الحمد  الذم مف  عمي بنعمو؛ كبفءمو بتممت ىذه الرسالة في تحقيؽ الجزن الخامس كالعشريف مف 
 : تيةالتذكرة الصبلحية   الصفدية ، كخمصت  لى النتائ  اآل

، مف كجية نظر الباح ة لتي ءمتيا المكتباتمف بىـ المخطكطات االصبلحية التذكرة مخطكط  -1
 .في المكءكعات التي احتكاىا كتكمف بىميتو

حاجتو، كما يدعك  لى الذكر كالعبرة؛ كلذلؾ كانت  مالتذكرة: ففه ن رمه شعرم، استذكر فييا الصفد -2
 ترؾ لمقارئ فييا مجاؿه لمممؿ بك الءياع.، ال يناية تامة، م رخة معنكنةمكءكعاتيا منتقاة بع

دؿُّ عمى بمانتو في نقؿ ف دؿ  فيك يألشعار كاألقكاؿ ألصحابيا، كىذا  الصفدم في تذكرتو ا نسب -3
 ، كنسبتيا  لى بصحابيا، كىك بذلؾ يشكؿ قدكة لتبلميذه. المعمكمة

ىـ في الدراسات المختمفة، عمى مكءكعات متميزة كفريدة كتيـ الم رخيف كتفيد احتكل ىذا الجزن -4
تكاقيع كك ؿ فييا بصحابيا كبكرد ستة ق ، 754فقد تحدث عف حاد ة كقكع ال م  الكائف في سنة  

بالتدريس في المدارس التي انتشرت في ذلؾ الزمف م ؿ: المدرسة التقكية، كالمدرسة األتابكية، 
 ظامية. كالمدرسة الركنية، كالمدرسة الشامية البرانية، كالمدرسة الن

عند جان الصفدم بمجمكعة مف األصدقة، كىك ما يعرؼ اليكـ بالمير كما يدفعو الرجؿ لممربة  -5
، كاألسمكب القكم في عرض ، كالقارئ في ىذه األصدقة يجد المػة الر صينة كالكصؼ الرائؽالزكاج

 الصداؽ.

مف باب  عماؿ العقؿ  التذكرة كىذا صفحاتذكر الصفدم مجمكعة مف األلػاز الذم تنا رت بيف  -6
 لدل القارئ، كتخفيؼ الءػط الكاقع عميو بسبب الكـ اليائؿ مف المعمكمات المتتابعة. 

حب الصفدم احتكت التذكرة مجمكعة ال بةس بيا مف بشعار صفي الديف الحمي، كىذا مف باب  -7
 لشعره.

مف بجزان التذكرة كتناكليا  ما تبقى حقيؽبما عف التكصيات: فةكصي العممان كالدارسيف كطمبة العمـ بت
 الدراسة كالبحث، كا كلي اإلعانة. ب
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 (1ممحق رقم )

 ي:مصادر ترجمة الصفد -

 .3/79ىـ( ، 1307أبجد العموم لمقنوجي )ت -1

 .316-2/315م( ، 1976خير الدين الزركمي )ت –األعالم  -2

 م(، صفحات متفرقة.1920إيضاح المكنون إلسماعيل باشا البغدادي )ت -3

 .8-1/2/7ه(، 930بدائع الزىور البن إياس الحنفي )ت -4

 .14/303ىـ(، 774ابن كثير )ت –البداية والنياية  -5

 .244-243/ 1ىـ(، 1250البدر الطالع لمشوكاني )ت -6

 .121-3/174 –جرجي زيدان –تاريخ آداب المغة العربية  -7

 .794-3/789عمر فروخ ،  –تاريخ األدب العربي  -8

 .178-114/ 6م(. ق1956كارل بروكممان )ت –تاريخ األدب العربي  -9

م، 1979مصطفى، دار العمم لمماليين، بيروت  د. شاكر -(4-1التاريخ العربي والمؤرخون ) -10
 (.2، رقم )76-80/ 4

 .229-3/227ىـ(، 851تاريخ ابن قاضي شيبة )ت -11

 . 85ىـ(، ق1002التذكرة األيوبية لموسى شرف الدين بن أيوب )ت -12

 .271-3/268ىـ(، 779تذكرة النبيو البن حبيب الحمبي )ت -13

 .196-193وي، عباس العزا –التعريف بالمؤرخين  -14

 .132الشرواني،  -حديقة األفراح  -15

 .423/ق2ىـ(، 779درة األسالك البن حبيب الحمبي )ت -16

 (.453، رقم )2/77ىـ( ، 845درر العقود الفريدة لممقريزي )ت -17

 (.1654، رقم ) 88-87/ 2ىـ( ، 852ابن حجر العسقالني )ت –الدرر الكامنة  -18
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 ( .514ىـ( ، ترجمة رقم )842خ حمب البن خطيب الناصرية )تالدرر المنتخب في تاري -19

 .338مخطوط ، ص  –الدر المكنون في المآثر الماضية من القرون  -20

 .1/290ىـ( ، 874، البن تغري بردي )ت 290/  1الدليل الشافي  -21

 (.1318، رقم )199-3/198ه(، 1167ديوان اإلسالم لمغزي )ت -22

 أ.82 –ب 81ه(، ورقة 953ولون )تذخائر القصر البن ط -23

 .364ىـ(، 765ذيل العبر لمحسيني )ت -24

المسمى "تعريف ذوي العال بمن لم يذكره الذىبي من النبال "  –الذيل عمى سير أعالم النبالء  -25
 (.517( رقم )102-96ىـ( ، )ص832)ت –تقي الدين الفارسي  –

 .136- 134/  1ىـ( ، 826الذيل عمى العبر لمعراقي )ت -26

ىـ( 1025ذيل وفيات األعيان )درة الحجال في أسماء الرجال( ابن القاضي المكناسي )ت -27
 (.386، رقم )1/258-259

 .190ىـ(، 875روض اآلداب لمشياب الحجازي )ت -28

الروض العاطر فيما تيسر من أخبار القرن السابع إلى ختام القرن العاشر لموسى شرف  -29
 .122-121ىـ( ق 1002الدين بن أيوب )ت

 .3/1/87ىـ(،  845السموك لممقريزي )ت -30

 .344-8/343ىـ( ، 1089ابن العماد الحنبمي )ت –شذرات الذىب  -31

 د. محمد عبد المجيد الشين ، دار اآلفاق العربية . –الصفدي وآثاره في األدب والنقد  -32

 حمد رشاد ، مكتبة اآلداب ،نبيل م -الصفدي وشرحو عمى المية العجم : دراسة تحميمية  -33

 م.2005-ىـ1426، القاىرة ،  3ط

 –بسام أبو بشير، بإشراف الدكتور حسن عبد اليادي –صالح الدين الصفدي كاتبا وشاعرا  -34
 م، رسالة دكتوراه.1997جامعة الجزائر، 

 حسن ذكري حسن .–صالح الدين الصفدي ومنيجو في دراسة النص األدبي ونقده  -35
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 (.32-10/5) 6/94ىـ(، 771الشافعية الكبرى لمسبكي )ت طبقات -36

 (.641، رقم )242-241/  3ىـ(، 851طبقات الشافعية البن قاضي شيبة )ت -37

محمد أمين بن حبيب بن أبي بكر بن خضر المذيمو لي  –طبقات الفقياء والعباد والزىاد  -38
تاريخ، ميكروفيمم رقم  (166ىـ ، مخطوط في دار الكتب المصرية برقم )1214المدني )ت

 ب.212-ب 211( ق 14267)

 .790-788شوقي ضيف،  -عصر الدول واإلمارات )مصر ، الشام( -39

 أ. 112ب، 111ىـ( ، ورقة 794عقود الجمان لمزركشي )ت -40

 (.368، رقم )2/711ىـ( ، 1333لمكتاني )ت –فيرس الفيارس واإلثبات  -41

 .792و  685رقم  429و  381ص، فيرس المخطوطات اإلسالمية في قبر  -42

 ىـ( ، صفحات متفرقة .1067حاجي خميفة )ت –كشف الظنون  -43

 .368-363محمد كرد عمي،  –كنوز األجداد  -44

 ( .1014، رقم )456-542مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا  -45

 512-480/  12ىـ(  749عمري )تابن فضل ا ال –مسالك األبصار في ممالك األمصار  -46
 (.29، رقم )

 .460-3/454المعجم الشامل لمتراث العربي المخطوط  -47

 .134/ ق6ىـ( ، 771معجم شيوخ السبكي )ت -48

 (.107، رقم ) 92،  91ىـ(، 748المعجم المختص لمذىبي )ت -49

عمر رضا كحالة، ص  – معجم مصنفي الكتب العربية في التاريخ والتراجم والجغرافيا والرحالت -50
180. 

 .1213-2/1210يوسف إليان سركيس  –معجم المطبوعات العربية والمعربة  -51

 .681-1/680عمر رضا كحالة،  –معجم المؤلفين  -52

 .285،  258، 1/243ه(، 968مفتاح السعادة لطاش كبري زاده )ت -53
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 (.377، رقم ) 768-3/767ىـ(، 845المقفى الكبير لممقريزي )ت -54

 ب . 86ىـ( ، ورقة 851المنتقى من المعجم الكبير لمذىبي البن قاضي شيبة )ت -55

 (.1002، رقم ) 257-5/241ىـ( ،874المنيل الصافي البن تغري بردي )ت -56

، 2، ج2عمر عبد السالم تدمري ، ق –موسوعة عمماء المسممين في تاريخ لبنان اإلسالمي  -57
 (.394، رقم )83-84

 .213-212مقداد رحيم  –ت في بالد الشام الموشحا -58

 . 19/ 11ىـ ،  874النجوم الزاىرة البن تغري بردي )ت -59

 محمد عمي سمطاني . –النقد األدبي في القرن الثامن اليجري بين الصفدي ومعاصريو  -60

 العربي حسن درويش. –النقد العربي القديم: مقاييسو وقضاياه وأعالمو ومصادره  -61

 ( .951، رقم )166-2/162در المخطوطات العربية في مكتبات تركيا نوا -62

 .354-1/353ه(، 920لزين الدين عبد الباسط الظاىري )ت –نيل األمل في ذيل الدول  -63

 .352-351/ 1م( 1920ىدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي )ت -64

 ه(.902( لمسخاوي )ت258، رقم )135 1وجيز الكالم  -65

 (.789، رقم ) 270 – 2/268ىـ( ،774فيات ابن رافع )تو  -66
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 الفيارس الفنية 

 فيرس اآليات القرآنية  -1

 فيرس األحاديث -2

 فيرس مطالع القصائد -3

 فيرس بنصاؼ األبيات -4

 فيرس األعبلـ -5

 فيرس األماكف -6

 فيرس المدارس -7

 متف المخطكطفيرس الكتب الكاردة في  -8
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 فيرس اآليات القرآنية

 رقـ اآلية: رقـ السكرة/السكرة يةاآل الصفحة

َوِمْنُيم مَّن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك َوَجَعْمَنا َعَمى  ﴿ 104

ُقُموِبِيْم َأِكنًَّة َأن َيْفَقُيوُه َوِفي آَذاِنِيْم َوْقرًا 

ن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة الَّ ُيْؤِمُنوا ِبَيا َحتَّى ِإَذا  َواِ 

َن َكَفُروا ِإْن َجاُءوَك ُيَجاِدُلوَنَك َيُقوُل الَِّذي

ِلينَ   .﴾ َىـَذا ِإالَّ َأَساِطيُر اأْلَوَّ

 6/25: األنعاـ

مناهُ ﴿ 140  7/52 :األعراؼ .﴾َوَلَقد ِجئناُىم ِبِكتاٍب َفصَّ

َوَلّما َدَخموا ِمن َحيُث َأَمَرُىم َأبوُىم ما  ﴿ 99

كاَن ُيغني َعنُيم ِمَن المَّـِو ِمن َشيٍء ِإاّل 

نَُّو َلذو  حاَجًة في َنفِس َيعقوبَ  َقضاىا َواِ 

ِعمٍم ِلما َعمَّمناُه َولـِكنَّ َأكَثَر الّناِس ال 

 .َيعَمموَن﴾

 12/68 :يكسؼ

 18/28 :الكيؼ .﴾ َيدعوَن َربَُّيم ِبالَغداِة َوالَعِشيِّ  ﴿ 138

 18/39 :الكيؼ .﴾ ﴿ ما شاَء المَّـُو ال ُقوََّة ِإاّل ِبالمَّـوِ  55

ُيريُد َأن َينَقضَّ  َفَوَجدا فييا ِجدارًا ﴿ 91

 .﴾َفَأقاَموُ 

 18/77 :الكيؼ

 19/22 :مريـ .﴿َفَحَمَمتُو َفانَتَبَذت ِبِو َمكاًنا َقِصيِّا﴾ 61

﴿ أََلم َتَر َأّنا َأرَسمَنا الشَّياطيَن َعَمى  41  83/ 19 :مريـ
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 .الكاِفريَن َتُؤزُُّىم َأزِّا﴾

ا َعَمْيَيا َوَتَرى اأْلَْرَض َىاِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلنَ  ﴿ 87

اْلَماَء اْىَتزَّْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج 

 .﴾ َبِييجٍ 

 22/5 :الح 

 26/88 :الشعران .﴾يوَم ال َيْنفُع َماٌل وال بنون﴿ 94

 53/54 :النجـ .﴾ ﴿ َفَغشَّاَىا َما َغشَّى 58

 68/25 :القمـ .﴿َوَغَدْوا َعَمى َحْرٍد َقاِدِريَن﴾ 54

نَساِن ِحيٌن مَِّن الدَّْىِر َىْل  ﴿ 74 َأَتى َعَمى اإلِْ

 .﴾ َلْم َيُكن َشْيًئا مَّْذُكورًا

 76/1 :اإلنساف

 78/12 :النبة .﴾ َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا ﴿ 93

َضاِحَكٌة  ﴾٨٣﴿ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ مُّْسِفَرةٌ  ﴿ 106

 .مُّْسَتْبِشَرٌة﴾

 80/39 :عبس

 89/27 :الفجر .﴾ َيا النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ ﴿ َيا َأيَّتُ  104

 5/ 93:الءحى .﴾َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى ﴿ 139

 10/9اليمزة:  .﴾ ِفي َعَمٍد مَُّمدََّدةٍ ﴿  44

 108/1 :الكك ر .﴾ ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثرَ ﴿ 139

 111/5:المسد .﴾ ﴿ ِفي ِجيِدَىا َحْبٌل مِّن مََّسدٍ  74
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 فيرس األحاديث

 الحديث الصفحة

:    ذا خطب  ليكـ مف ترءكف قاؿ رسكؿ ا، صمى ا عميو كسمـ، 81

 دينو كخمقو، فزكجكه،  ال  تفعمكا تكف فتنةه في األرض كفساده عريضه .

ف  الن اس سيك ركف  53 ٍيبتي، كا  قاؿ عميو السبلـ:   ف  األنصار كىٍرشي كعى

 فاٍقبمكا مف ميحسنيـ كاعفكا عف ميسيئيـ .كيقمُّكف، 

 :  جدع الحبلؿ بنؼ الػيرة  .قاؿ، عميو السبلـ، 85

، رجؿه ؿ رسكؿ ا،صمى ا عميو كسمـ،قا 75 :  مسكيفه مسكيفه مسكيفه

ف كاف ك ير الماؿ. مسكينةه مسكينةه مسكينةه، امربةه  ليس لو امربةه، كا 

ف كانت ك يرة الما ، كا   ؿ .ليس ليا زكجه
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 فيرس مطالع القصائد

 القافية الكزف الصفحة

 انً الحى بً  حى ا الى م  لى  اؼً القى بً  بلؽى فى  البسيط 136

ٍفرىانً  الكامؿ 130  بىٍمفه مف الس كداًن كالص 

 انً مى مى ل العي رى ذى  فٍ عى  ؾى صي رٍ حً  اؾى قى لٍ بى  الكامؿ 128

  نان ثف بنب ىنا كؿ برضو  كامؿال 134

دو سىكانً أًلى  الكافر 78 مىى حى  ن ييمىا عى

 بابً بل كالذُّ الط   فى يٍ ا بى مى  عي مى جٍ يى  السريع 133

 كبىدا بكىجوو م ؿى ظىٍيًر غيرابً  الكامؿ 128

 كابً م الص  ادً بى  وي مي كٍ حي  مجزكن الرمؿ 77

 سىيىٍجمىعيوي الر حمفي في ًمٍصرى عف قيٍربً  الطكيؿ 70

 بً ايً بى الحى  بً رٍ قي ا بً ن  ا عى نى العى  اؿى كزى  الطكيؿ 102

 ًبميرًقصو ميٍطربو غىريًب      مخمع البسيط 112

ؾى كاٍختىالىٍت كىنىٍشكىافى ميٍطرىبي  الطكيؿ 54  قىريءى

 المىماتى ك بىرقيبي  كظىمىٍمتي بىٍرتىًقبي  الكامؿ 95

ابىا الكافر 82 ًسٍبتى الن اسى كيمُّييـي ًغءى  حى

ي ٍت فىةىحيىٍت لي مينن  الطكيؿ 71 آًرباكحى  ى كمى

بى  ؿُّ كي  وي نٍ مً  تٍ ابى طى  ـ  ٍف تى به كا ً مٍ قى  البسيط 111  اصى

عىمىٍت نىٍقطىوي العقكؿي قيمكبا الخفيؼ 73  جى
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مامن  الخفيؼ 73 ٍزتي قىءيبادىٍت حى  ا  يـ  اىتىزى

فاًرًؽ ًطٍيبا تى بىٍكسىبٍ  الخفيؼ 73 ٍنبىرى المى  عى

ٍب    كٍ مي يى  مجزكن الرجز 109  حي لمن اًس عىجى

 يانعة فييا  مار األدب السريع 20

 بٍ رى األى  ؿى يٍ نى  ـٍ كي ك بً جي رٍ بى  مجزكن البسيط 92

مى كيجكًه المىبل ميبلآتي  المنسرح 48  عى

 فىبىقيتي طيٍكؿى الم ٍيًؿ بىٍتمك ىىٍؿ بىتىى  الكامؿ 75

        تٍ رى ي  كحيف غيرت جسمي حالتي غى   البسيط 137

 خًطفىتٍ  دٍ قى  ارً صى بٍ المبلحة لؤلى  اري كى  البسيط 107

 لىوي ًفي ذىرىل الد ٍكًح ًسيىره كلبثي  الكامؿ 108

اًف الن ًمرى  الرجز 139 الميٍطًعمى
 ًبالعىًش           

م نىًت الن ارىن ى ًعندى الت ءىرُّجً  الطكيؿ 53  تىءى

 فييا مىقامي كاًءمى الن ٍي ً  السريع 48

       ً يٍ كً عٍ تى  فٍ مً  ؾى نٍ ي عى لً  مجزكن الرجز 136

كمنيا مناشيري  الطكيؿ 70
 الت باشيًر تىٍخريجي  

 ا       جى نٍ مى  وً يٍ ي فً لً  تي يٍ بى رى  المجتث 110

 فىبل يىزىاؿي شىاًح ه يىٍةًتيؾى ًب ٍ  الرجز 139

  ىٍم ه بىدا نىٍكريهي كبىٍنيى ٍ  مخمع البسيط 52

ٍؿ يىمقى المينىى ًبالمىناًئمً  الطكيؿ 99 ـٍ يىزى مىٍف لى  كى
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ـٍ يىٍبرىحً  السريع 111  يىٍستىٍقًبؿي الكٍجوى كلى

  يمكجه بىراىا كالبيركًؽ تىمكحي  الطكيؿ 51

 كفييا المىعاني كالنُّجكـً تىمكحي  الطكيؿ 52

اا دى غى  وً يٍ الً عى مى  فً سٍ حي بً  الطكيؿ 76 حى  ميت بج 

 اح  صى  ـً ي  تى المي  دى نٍ عً  المجتث 106

م يى  السريع 44 ميؿو حى ـى خى  ا بالفىبلحٍ ًنٍع

 سىرىحٍ  افىيٍنًتؼي ًمٍنوي ًعذىارن  المتقارب 84

 كا   خي سى نى  دٍ قى  ابي ت  الكي  ،وي فى صٍ كى  المنسرح 111

 الميرىادً ى صى قٍ بى  سي فٍ ا الن  يى نٍ اؿي مً نى تى  السريع 109

كىتىٍمتي اليىكىل فىًمتُّ ًبكىٍجًدم الخفيؼ 141  كى

 كالمكرمات، كصاحب النادم الن دم الكامؿ 5

ًزٍيدً  الخفيؼ 80 مىٍيو ًلًمٍ ًمًو ًمٍف مى  ما عى

 دً يٍ زً مى  فٍ مً  وً لً دٍ عى  ؿي ءٍ ى فى مى ا عى مى  الخفيؼ 88

 دً يٍ ز يى  ـٍ يً بً  هي ري يٍ بً دٍ كتى  ؾً  الخفيؼ 86

 دً يٍ يً ةٍ الت  بً  اري دى قٍ ا األى يى تٍ نى رى قى  الخفيؼ 87

ميدً كميجيدن  الخفيؼ 81  ا قد فاؽى عبدى الحى

دُّ لء  وي ، كاألىٍصمىحى  الطكيؿ 127  دُّ ييظًيريهي الء 

ا الخفيؼ 96 لكٌنمى
 ىك ًلئًلسبلـً مىٍقصكدي  

 اادى كبى  وً تً جى يٍ بى  في سٍ ا حي انى نى تى  الكافر 128
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 اادى زى  تى جٍ لى دٍ ا بى مى م  كي  الكافر 39

ر  الن اًر كالس فُّكدا الكامؿ 47 تىاري حى  تىخى

داًلكيؿ  اٍمًرلنو ًمف دىٍىًرًه ما تى  الطكيؿ 70  عىك 

 اذ و قشى  فه زٍ حي  ض  غى  ف  ظى  تى ب   ى فى  الطكيؿ 134

 جؿ  قىدرنا بىٍف تيساميو الد راًرم رمؿال 97

 ًمٍ ؿى النُّجكـً التي يىٍسًرم ًبيا الس ارم البسيط 74

 مكارً الجى  عى مى  انً مى الس   ك  ي جى كفً  الكافر 108

 رً دٍ ي الص  فً  ؿ  رو حى دٍ صى لً  بى جى عٍ ةى فى  السريع 76

 رً عٍ شى  د  كى سٍ ا مي يى اتً نى جٍ ى كى مى عى  الكافر 103

        رً مٍ الحي  دً كٍ دي الخي  ؿى  ٍ مً  مجزكن الخفيؼ 137

ًة نىامو كاصًطفاًؽ  الطكيؿ 130 ٍرخى  مىزاىرً الكصى

 اري دى ا مي يى يٍ مى عى  وي ا لى ارن رى مً  حى  الخفيؼ 39

   ره مذ غىدىركادي غي مكعً دي ي فى ن  عى  المنسرح 43

 ري دٍ قى  م  رً صٍ ا مً يى  فً س لرمؿمجزكن ا 38

 ؟   رُّ شى  وً يٍ افو فً كى يٍ حى  مجزكن الرمؿ 108

 كري عٍ شى  فٍ ك كمً قي رٍ فى  مخمع البسيط 137

 ري ىٍ ـه زي جي نٍ بى  وً يٍ فً  ـٍ يي ن  ةى كى  البسيط 98

كانه عميًو نيكري  مخمع البسيط 50   ىٍم ه ري

 ق ًمفى الت فىرًُّؽ ما بىرا        مجزكن الكامؿ 70
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 ارى  ى  ال  نىظٍرتي ًبكىٍجنىًتيا بى  البسيط 44

 ار  طي  اسي الن   وً لً دٍ ي عى ل فً اكى سى تى  دٍ قى  الخفيؼ 83

 لرى ػٍ صي  بى اكً كى الكى  وي لى  تٍ م  ظى  الحى  الخفيؼ 82

 ارى مٍ بى  ري اخً فى المى  وي ي لى صً عٍ تى  سى يٍ لى  الخفيؼ 83

 ارى ىٍ زي  ؿى يٍ الم   عى مى طٍ ا بى ا مى كًّ مي كعي  الخفيؼ 83

       كمذ تحمت عندىا األنكار بسيطال 137

تً سى مى  تٍ ادى عى ةى فى  الخفيؼ 40  ركزً البي ي بً ر 

ًميسً  البسيط 135 كلىنىا الًعدا كىالخى  شىاىىٍدتي حى

 ضً رٍ األى بً  ؽي حى مٍ تى  فً يٍ نى يٍ ا عى ذى  ارى ا صى ذى  ً  الطكيؿ 108

 ىًب يىٍبقىى لما كىًرىتي البىيىاءى  الخفيؼ 135

 ًمًع البىًديعً مطؾي الميبىارى  مخمع البسيط 78

ـى لك كافى يىٍتبىعي  الطكيؿ 117  لىديًو فىمىٍيتى الًجٍس

 كيىا ًعز  دىٍستو ًفيًو لىٍفظيؾى ييٍسمىعي  الطكيؿ 114

 كعي ري ا يى دن بى بى  وي مى كٍ شى  ف  كلكً  الكافر 38

يىةى  الخفيؼ 140 ًعٍمنىا ذير   الت مىؼً  بىٍف جي

 ؼً يٍ كً سٍ كالت   عً يٍ رً سٍ الت   فى يٍ بى  كى كىٍ  الخفيؼ 112

       ؼي ر  شى ل مي رى الكى  فى يٍ بى  مجزكن الرجز 110

 ؼي طً عى  وً بً  فٍ مى  ري كي شٍ يى  بي مٍ القى  الكامؿ 88

 تيسىاًحقي ـٍ ى كى لى  ً  ؽى  مجزكن الخفيؼ 43
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 ًبالذ ٍنًب مىٍدحك  شىًقي مجزكن الرجز 78

 ؽي رٍ به كال شى رٍ غى  ؽً في ي األي فً  هً كً حٍ يى  ـٍ كلى  الطكيؿ 110

ـى الس اًؽ ًمٍنًش دىًقٍيؽي  الطكيؿ 138  كلىكف  عىٍظ

 ؽٍ فى ا ات  م  مً  اً بً  وي لى  بٍ جى عٍ اك  السريع 136

 ميتىعىم ؽه ميتىمىس ؾي  مجزكن الكامؿ 70

: اٍمًض ًلشىاًنكىا الطكيؿ 129  فىمىم ا رىآًني قىاؿى

 فرطت قءيتو فما تستدرؾ الكامؿ 3

 ًيي لىوي ًفي مىجاؿً الد يًف ال يىٍنتى  الخفيؼ 113

اًجدو دىر  المىكىاًرـى بىٍبسىاؿً  الطكيؿ 78 مىى مى  عى

 كال  ٍم ي يىٍسقيطي فىكقىيا ميتىكالي الكامؿ 53

 ؿً اطً ثو ىى يٍ ػى كى  وي بٍ اىً كى مى  فٍ ا مى يى  الكامؿ 141، 80

ى الطكيؿ 131  الن ٍفًس، كاستىٍحيىٍيتي ًمٍف كىٍ رىًة المطؿً  ًرءى

 الر احي بىكدىٍت بالك يًر ًمفى العىقؿً  ً ذا الطكيؿ 131

 كؿً قي عٍ مى  وً بً  تٍ بى سى ا فى يى ف  كى  فٍ مً  الكامؿ 103

 ؿً يٍ زً ؿو جى ءٍ م فى ذً  اً  فً يٍ دً لً  الكافر 141

ًميًمي الكامؿ 129 شىفىٍيتي ًبالت ٍقًبيًؿ ًمٍنوي غى  كى

 ؿي كي ةٍ يى  فى يٍ حً  وً نً طٍ ي بى فً  وي اني نى سٍ كبى  الطكيؿ 110

ؿي  الطكيؿ 70 ري الميتىطىاكى  كًعٍندى الت ناىي يىٍقصي

 كطافٍت عمييا لمش ماًؿ شىمكؿي  الطكيؿ 71
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 لىيا ًبفىناًن العىالميفى كىفيؿي  الطكيؿ 134

ميؿي  الطكيؿ 84  بًو ريتىبه بىٍدنىٍتوي فىٍيكى جى

ميؿي  الطكيؿ 84 بيبه عمى طيكًؿ المىدل كخى  حى

ميؿي  الطكيؿ 67 كلي صاحبه كخى  ًبكادو كحى

 كفي العيٍذًر تكص ؿًح،  مجزكن الرمؿ 127

 ا بىك تىرىل بىمىبلسىاًفٍر لتيٍدًرؾى قىٍصدن  البسيط 135

اًئـً  الطكيؿ 35 مى ـى نىكحي الحى ال  ًفي  كًفي  كاً 

 ـً اتً كى ي العى اجً يى الد   ٍبعى  صً بلى حى ا ابن يى شً  الطكيؿ 77

 تىنٌمىكال  كخي سٍ بل تى فى  وً يٍ فً  الكامؿ 103

ـي  الكامؿمجزكن  133  عي كال ييءاري كال ييءا

ـي  الكامؿ 57  كتىنكح فيؾ عمى الػصكف حما

 ككىٍيؼى ً ذىا مىا عىف  ًذٍكًرم ًصرتيـي  الطكيؿ 101

ـي  مخمع البسيط 53 ٍق  كال  ٍم ي في بىعًءًيف  رى

كـي  الكامؿ 69  كالش مسي تيشًرؽي كالبيدكري تحي

 ظبلميا بطمع بدر التماـ السريع 4

    ـٍ شى  فً يٍ فى رٍ ل حى كى سً  دٍ جً تى  جزكن الرجزم 109

د  الط ٍرًس ًباإًلٍحسىافً  الكامؿ 113 ـ  خى  قىٍد عى

مى الًػيًد الًحسافً  مجزكن الرمؿ 101 ـٍ حي         ؟بى

 عميؾ فما بقسى ف ادم كبجفاني الطكيؿ 4
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ماًف   مجزكن الرمؿ 99 ـٍ عيقكده مف جي  بى

 افً مى الز   لدى مى  ؾى يٍ بى احً صى لً  تى مٍ كدي  الكافر 140

 فىًإن وي ًفي انقءاًن العيمًر مىػبكفي  البسيط 127

 في يٍ زً ارو يى دى  ؿ  كي لً  المجتث 111

 بىنيك الم قيطىًة ًمٍف ذيٍىًؿ ابًف شىٍيبىانىا البسيط 132

ك   الكافر 69  ا كمىن اًت الكىرل كىرمن لى كخى

 يىتىعىن ى كغىيريهي يىتىيىن ى   الخفيؼ 134

زينا مخمع البسيط 53 يا ييٍفًرحي الحى ٍنجي  نىارى

 ا، ككيٍف ًفي مىٍزًجًيف  بىمينىالىٍكمن  الكامؿ 131

كاًئوً  الكامؿ 53 ٍن ى بيٍستافو سىبى ًبري  نارى

 بىعدى الًقياًس، كذاؾى مف بىءداًدهً  الرجز 129

ده ًفي فىن ًو         مجزكن الرجز 113  ـه بىٍكحى

 وً يً ى جى مى عى  ـٍ دً كاقٍ  وً الً مى ي جى فً  البسيط 136

 مىدىاًمًعي تىٍطًفيوً  ا لىعىؿ  ًرٍفقن  الكامؿ 142

 وً يٍ فى طٍ عى  الز مىافي ا ز  يى اكو فى رى  المنسرح 88

ٍشًدًه لىٍيسى ًبالفىًقيوً  مخمع البسيط 130  ًفي ري

 يوً يالً اؽو لى ده بى ائً زى  وي اني يى بى  البسيط 126

 لى اإًللىوي كىٍىكى ذيك بىٍربىعو تىعىا الخفيؼ 108

 وي تي مٍ دً بل عى فى  بي يٍ بً ى الحى تى بى ك  الكامؿ 135
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 هي يكدي عي  بكعً الرُّ  بيفى بمسى يناشي  خفيؼال 39

 ديميكعي الميًحب يفى بىٍزىاريىىا       المتقارب 112

 رىؽ  ىىكاىىا كراؽى مىٍنظريىىا منسرحال 126

لٌي مناًحسييا البسيط 126  في كيؿ  شىٍيرو ىبلى

 ايى عي يٍ مً جى  ـى كٍ مي ا العي اىى نى عٍ مى بً  ؿ  حى كى  يؿالطك  142

 هٍ عىادى ي بً لً  فٍ كي يى  ـٍ لى  دي يٍ ل الػً كى كىى  الخفيؼ 107

 هرً كٍ ذً بً  ادي رى يي  فٍ مى  اسي الن   ؼى رً عٍ يى  الخفيؼ 98

 هرى جٍ كىى  رو جٍ ىى  ـي يٍ دً قى  وً يٍ ا فً نى بى  الخفيؼ 37

ٍيرو يىس رىٍه      مجزكن الرجز 106  ًلكيؿ  خى

اًدٍيًث ميٍنكىرىهٍ  كن الخفيؼمجز  88  ًفي األىحى

 كعمى الر دل مىٍردكدىةه مىٍقصكرىهٍ  الكامؿ 69

وٍ  اليزج 109 الىطى الفء   كىًتٍبرو خى

 وٍ عى بى رٍ بى  ؼو كٍ ري حي  اتى ذى  مجزكن الرجز 136

 وٍ اقى تى العً  تي قٍ ا ذي مى دى عٍ بى  مجزكن الرمؿ 92

 يقكؿ فاسمع لو طريقو مخمع البسيط 4

 بالعرض كالكنو كالحقيقو سيطمخمع الب 4

ا لمميًحب  كلممىبلمىو        الكامؿمجزكن  132  مى

 ومى يٍ سً كبه جى طي خي  وي نٍ ي مً مً سٍ جً  اؿى نى  الخفيؼ 107

ا بىٍحسىنىوٍ  الرجز 44  زىىىى ًبةىٍنكاًع البىيان مى
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اًئؿي  الكامؿ 133 م عىًت الفىءى  ًفيو شىادو تىجى

 اايى قى بى  فٍ مً  ؾى فى مٍ خى  تى يٍ قى بى  ؿٍ فىيى  الكافر 38

ف قىطىعًت رىجائي الخفيؼ 129  كرجائي، كا 

ٍردن  مجزكن الكامؿ 38  ا يىا حبيبيبخد يؾ كى

 طيٍ  ا بنكمذ عجزت سرن  الرجز 134

 ياقً الس   ؿي جى خى  كٍ بى  افً مى دٍ الن   ؿي جى كى  وى لى  الطكيؿ 109

 عميؾ فما بقسى ف ادم كبجفاني الطكيؿ 2
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 ألبياتفيرس أنصاف ا

 القافية الصفحة

 كبعيد ما بيف ال ريا كال رل 99

 حسبت الناس كميـ غءابا 82

 كما ىذه الدنيا بدار  قامة 118

 بال ليت شعرم ىؿ ببيتف ليمةن  67

  ف بني عمؾ فييـ رماح 56

 بال يا بيان الديف  نؾ سيده  72

 لكؿ امرئو مف دىره ما تعكدا 70

 اليداكمف لؾ بالحر الذم يحفظ  70

 لكال المشقة ساد الناس 116

 كما الناس  ال راحؿ كمكدع 118

 كما صد ظمآف كفي المان يكرع 118

 تمر بةقطار الببلد فتمرع 114

 فذك النقص في الدنيا بذم الفءؿ مكلع 115

 كعمت عما بصنعان يصنع 118

 كما القـك  ال ىالؾ بعد ىالؾ 118

  ذا قمت لـ تترؾ مقاالن لقائؿ 119

 كعند التناىي يقصر المتطاكؿ 70
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 كال ينكركف القكؿ حيف يقكؿ 72

 كليس سكنان عالـه كجيكؿ 72

 ككؿ ردانو يرتديو جميؿ 72

 طكاؿه كليؿ العاشقيف طكيؿ 67

 فكةنيا ككةنيـ بحبلـي  57

 م ؿ النجـك التي يسرم بيا السارم 74

 ببلد بيا عؽ الشباب تمائمي 36

 ع ال نايا بنا ابف جبل كطبل  38
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 فيرس األعالم

 اسـ العمـ الصفحة

 آدـ عميو السبلـ  79

 ابراىيـ بف بيبؾ 3

  براىيـ بف رياف = كماؿ الديف  91

  براىيـ بف عمي = ابف غبلـ النكرم  44

  براىيـ بف عمي بف يكسؼ = الفيركزابادم 115

  براىيـ بف محمد بف ناىض = ابف الءرير  14

 ببساؿ  78،79

 بحمد بف الحسيف الجعفي = ببك الطيب المتنبي 47،74

 بحمد بف عبد الحميـ = تقي الديف ابف تيمية 6

بحمد بف عبد الرحمف بف محمد بف سعيد = ابف  124

 مءان القرطبي 

 بحمد بف عمي بف  ابت = ببك بكر الخطيب 62

 بحمد بف عمي بف خيراف = ابف خيراف 59

ف عمي بف عبد الكافي السبكي الشافعي = بحمد ب 66،71،72

 بيان الديف ببك حامد

بحمد بف عمي بف محمد بف حمائؿ = نجـ الديف  58،59

 ببك العباس
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 بحمد بف عمي بف محمد = المحدث  15

 بحمد بف فارس بف زكريا = ابف فارس  122

 بحمد بف فءؿ العمرم = شياب الديف ببك العباس 44،88،96،98،112

 مد بف محمد بف  براىيـ النيسابكرم = الميداني بح 123

 بحمد بف محمد بف بحمد = السمفي  64

 بحمد بف محمد بف الحسيف = األرجاني  99

بحمد بف محمد بف عبد ربو بف حبيب = ابف عبد  122

 ربو 

 بحمد بف محمد بف القاسـ = المحاممي  90

بحمد بف محمد بف منصكر الجذامي = ناصر  101،115

 الديف ابف منير الطرابمسي 

 بحمد بف يكسؼ الطيبي = شمس الديف الطيبي 39

 بسامة بف مرشد بف عمي بف مقمد الشيرازم  124،125

  سماعيؿ بف حماد = الجكىرم 63،96

  سماعيؿ بف عباد بف العباس = ابف عباد  121

  سماعيؿ بف عمر = ابف ك ير المفسر  12

ككف = عماد الديف ببك  سماعيؿ بف محمد بف قبل 98

 الفدان

 بشجع بف عمرك السممي  118
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 بديع الزماف اليمذاني  100،119

 بشار بف برد  120

 جرير بف عطية = جرير  121

 جعفر بف عمي بف محمد = ابف القطاع  123

 حبيب بف بكس الطائي = ببك تماـ  46

ف عبد الػفار بف سميماف = الحسف بف بحمد ب 63

 الفارسي

 الحسف بف رشيؽ المحمدم = ابف رشيؽ  123

 الحسف بف شاكر بف طرخاف = ابف النقيب  73

 الحسف بف عبد ا بف سيؿ = ببك ىبلؿ العسكرم  124
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