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ـّحـادية االت الألمانيا  التابعة  العلمية  واالأبحاث  الثقافة  وزارة 

بيروت في  ال�شرقّية  للأبحاث  االألماني  المعهد  باإ�شراف 
لبنان  – بيروت  نا�شرون،  للعلوم  العربية  الدار  مطبعة  في 



هـ

اأّوًل: اأبو من�صور الثعالبي
م�صادر ترجمته

يغنينا  الذي  االأمر  الثعالبي،  من�شور  الأبي  ترجمت  التي  والمراجع  الم�شادر  هي  كثيرة 
ترجمت  التي  الم�شادر  ذكر  على  المقّدمة  هذه  �شتقت�شر  ولذا  له.  طويلة  ترجمة  اإيراد  عن 

والمخطوطة. المطبوعة  موؤّلفاته  ح�شر  مع  وثقافته،  بحياته  يّت�شل  ما  وبع�ض  له 
وفيات  بح�شب  تاريخيًّا  مرّتبة  للثعالبي  ترجمت  التي  الم�شادر  باأهّم  ثبت  يلي  وفيما 

موؤلّفيها:
.128-127  :1  ،)1022/413 )ت  القيرواني  للح�شرّي  االألباب  وثمار  االآداب  زهر 
.967-966  :2  ،)1075/467 )ت  للباخرزي  الع�شر  اأهل  وع�شرة  الق�شر  دمية 
.583-560  :8  ،)1147/542 )ت  لل�شنتريني  الجزيرة  اأهل  محا�شن  في  الذخيرة 

.365  ،)1181/577 )ت  االأنباري  البن  االأدباء  طبقات  في  االألّباء  نزهة 
.225-224 ع�شر(،  ال�شاد�ض/الثاني  القرن  )ت  للكلعي  الكلم  �شنعة  اإحكام 

.180-178  :3  ،)1282/681 )ت  خلكان  البن  االأعيان  وفيات 
.232:2  ،)1331/732 )ت  الفداء  الأبي  الب�شر  اأخبار  في  المخت�شر 

.172  :3  ،)1348/748 )ت  للذهبي  غبر  من  خبر  في  العبر 
.438-437  :17  ،)1348/748 )ت  للذهبي  النبلء  اأعلم  �شير 

.293-291  :29  ،)1348/748 )ت  للذهبي  االإ�شلم  تاريخ 
.134-130  :19  ،)1363/764 )ت  لل�شفدي  بالوفيات  الوافي 

179ب-181ب.  :13  ،)1363/764 )ت  للكتبي  التواريخ  عيون 
.54-53  :3  ،)1367/768 )ت  لليافعي  اليقظان  وعبرة  الجنان  مراآة 
.224-223  :1  ،)1405/808 )ت  للدميري  الكبرى  الحيوان  حياة 



و

-266  ،)1556/963 )ت  للعّبا�شــي  التلخي�ض  �شواهد  علــى  التن�شي�ــض  معاهــد 
.271

 ،981  ،483  ،238  ،120  ،)1657/1067 )ت  خليفة  لحاجي  الظنون  ك�شف 
2049  ،1989  ،19111  ،1582  ،1554  ،1445  ،1288

حياته وثقافته)))
بني�شابور  ولد  الني�شابورّي،  الثعالبي  اإ�شماعيل  بن  بن محّمد  الملك  عبد  من�شور  اأبو  هو 
ت�شتهر  لم  اأُ�شرة  من  وهو  اأو 1039/430.  �شنة 1038/429  فيها  وتوّفي  �شنة 961/351 
تلك  اأ�شل  تحديد  على  ُي�شعف  الم�شادر  في  دليل  من  ولي�ض  التاريخ؛  اأو  االأدب  كتب  في 
الثعالب،  جلود  خياطة  مهنــة  اإلى  فن�شبة  بالثعالبي  ت�شميته  اأّمــا  فار�شــّي.  اأم  اأعربــّي  االأُ�شــرة 
والحّق  االأولى.  مهنته  اعتبارها  اإلــى  الُمْحَدثين)))  وبع�ض  خلكان  بابن  حدا  مــا  هــذا  ولعــّل 
ويذكر  العمل))).  هذا  امتهن  قد  اأّنه  على  الثعالبي  م�شّنفات  في  اأو  الم�شادر  في  دليل  ال  اأْن 
المبّكرة  الم�شادر  في  نجد  ال  لكّننا  �شبيان«،  »موؤّدب  عمل  اأّنه  بعده،  جاء  ومن  ال�شفدّي، 
»الكّتاب«))). يد  على  در�ض  اأّنه  �شوى  االأّولّي  تعليمه  عن  نعرف  وال  القول،  هذا  يدعم  ما 
مقّدماته  �شّيما  وال  كتبه،  من  م�شتقــى  واأ�شفاره  الثعالبي  حياة  عن  و�شلنــا  مــا  معظــم 
الدولة  �شرق  الواقعة  الدويلت  في  عمره  جّل  اأم�شى  اأّنه  نعرفه  ما  وخل�شة  واإهداءاته))). 

ناقداً  الثعالبي  الجادر،  اهلل  انظر: محّمد عبد  الثعالبي وثقافته وم�شادرها،  تفا�شيل حياة  للّطلع على   )1(
هذا  اإلى  تطّرق  وقد   .190-179/2 الرابع  القرن  في  الفّني  النثر  مبارك،  وزكي  15-132؛  واأديبًا 
مدغري  ويون�ض  الحلو  الفّتاح  وعبد  ناجي  هوؤالء: هلل  ومن  كتبه،  حّققوا  مّمن  كثير  نفٌر  المو�شوع 
اأبرز  ال�شّفار وجليل عطّية. ومن  ال�شيرفي وابت�شام  االإبياري وح�شن  تّمام واإبراهيم  الفّتاح  واأحمد عبد 

االأوروبّية: باللغات  المجال  هذا  في  بحثوا  الذين 
E. Rowson, “al-Tha‘ālibī”, EI 2 X: 426a-427b; C. Brockelmann, GAL I, 284-6, S 

I, 499-502; C. E. Bosworth (tr.), The Laṭā’if al-Ma‘ārif of Tha‘ālibī [The 
Book of Curious and Entertaining Information], 1-16; B. Orfali, The Art of 
Anthology: Al-Tha‘ālibī and His Yatīmat al-dahr, 19-39.

النقد المنهجّي عند العرب 313؛ وم�شطفى ال�شكعة، مناهج  انظر على �شبيل المثال: محّمد مندور،   )2(
المروءات 19. لمراآة  مدغري  يون�ض  ومقّدمة  االأدب/275؛  ق�شم  التاأليف، 

ولذا  من�شور،  اأبي  لوالد  لقٌب  “الثعالبي”  اأّن  النظم،  نثر  في  للثعالبي  ن�ّض  اإلى  ا�شتناداً  الجادر،  يرى   )3(
واأديبًا 22. ناقداً  الثعالبي  انظر:  الني�شابوري”،  الثعالبي  “ابن  هو  من�شور  اأبا  اأّن  فال�شواب 

واللطائف 25. الظرائف  انظر   )4(
انظر: لُكُتبه،  الثعالبي  مقّدمات  عن  لدرا�شة   )5(

B. Orfali, “The Art of the Muqaddima”, 181-202.
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باالأ�شرة  واّت�شل  ال�شامانّية  الدولة  اأرجاء  في  تنّقل  ثّم  ني�شابور  في  �شباه  عا�ض  فقد  العّبا�شّية. 
الف�شل  اأبي  باالأمير  اخت�ّض  وقد  الزمن.  ذلك  في  الني�شابوريّة  االأ�شر  اأهّم  من  وهي  الميكالّية، 
وفاة  حّتى  �شداقتهما  وا�شتمّرت  كتبه،  من  عــدداً  واأهــداه   ،)1045/436 )ت  الميكالــي 
وروى   )993/383 )ت  الخوارزمّي  بكر  اأبا  اأي�شًا  ني�شابور  في  الثعالبي  والتقى  الثعالبي. 
بن  �شهل  اأبو  واالأخبارّي  االأديــب  به  وتاأّثر  الثعالبي  في  اأّثر  ومّمن  كتبــه.  معظــم  فــي  عنــه 
اإلى  رحلَتيه  خلل  حازها  التي  والدواوين  الكتب  من  بالكثير  الثعالبي  اأمّد  الذي  المرزبان 
غالبًا  االأ�شفار  من  �شل�شلًة  الثعالبي  بداأ  التقريــب  وجه  على  �شنــة 993/383  وفــي  بغــداد. 
الهمذاني  الزمان  بديع  تلــك  اأ�شفاره  في  التقاهم  ومّمن  ني�شابور.  اإلــى  عــودة  تخّللتهــا  مــا 
)ت  و�شمكير  بن  وقابو�ض   )1010/400 )ت  الب�شتي  الفتــح  واأبــو   ،)1008/398 )ت 
من  وغيرها  الدهر  يتيمــة  في  وعنهــم  لهــم  روى  مّمــن  الكثيــر  وغيرهــم   ،)1012/403
ومدح  وهراة،  وغزنة  والجرجانّية  واإ�شفرائيــن  وجرجان  بخارى  الثعالبي  زار  وقــد  كتبــه. 
اأبرز  ومن  كتبه.  من  ي�شير  غير  عــدداً  لهم  واأهدى  والقّواد،  االأمراء  من  كبيــراً  عــدداً  فيهــا 
ن�شر  المظّفر  واأبو   ،)1017/407 )ت  ماأمون  بن  ماأمون  العّبا�ض  اأبو  الخوارزم�شاه  هوؤالء 
؟(،  )ت  الحمدوني/الحمَدوي  �شهل  واأبو   ،)1021/412 )ت  �شبكتكين  الدين  نا�شر  بن 

.)1012/403 )ت  و�شمكير  بن  وقابو�ض 
قراءة  اعتاد  اأّنه  الثابت  من  اأّن  غير  للثعالبي،  التعليمّي  الن�شاط  عن  الكثير  نعرف  ول�شنا 
الدهر  يتيمة  على  زاده  للميكالي  ن�ّض  ذلك  على  يدّل  اأدبّية،  مجال�ض  في  الدهر  يتيمة  كتابه 
الدهر  يتيمة  من  ن�شخة  راأى  اأّنــه  الحموي  ياقوت  ويذكر  ذلــك))).  علــى  الثعالبــي  واأجــازه 
على  قراءًة   )1081/474 )ت  الني�شابورّي  محّمــد  بن  اأحمد  بن  يعقوب  تعليقــات  عليهــا 
بن  محّمد  بن  �شعد  المحا�شن  اأبي  مع  اليتيمة  قراأ  قد  اأّنه  نف�شه  الثعالبي  وي�شّرح  الثعالبي))). 
فيذكر   )1077/470 )ت  البيهقي  اأّما  اليتيمة))).  تتّمة  في  لهم  ترجم  الذين  اأحد  من�شور، 

ن�ّض هذه االإجازة في يتيمة الدهر 4: 450: “وهذه زيادة األحقها االأمير اأبو الف�شل عبيد اهلل بن اأحمد   )1(
قال  ولقد  الموؤلف،  ل�شان  على  ن�شخته  من  الرابعة  المجّلدة  اآخر  في  بخّطه  تعالى  اهلل  رحمه  الميكالي 
�شئت  واإن  االأمير،  فعله  ما  اأجزت  قد  القراءة:  اأوان  تلمذته  لبع�ض  تعالى  اهلل  من�شور رحمه  اأبو  ال�شيخ 

بذلك”. اأجزتك  فقد  فاٱفعل  الكتاب  من  مو�شعه  في  تثبته  اأن 
معجم االأدباء 701. ويذكر ياقوت اأّنه قد راأى ن�شخًة اأخرى لليتيمة بخّط محّمد بن اإ�شحاق البّحاثي،   )2(
انظر  الثعالبي؛  على  اليتيمَة  قراءته  على  ين�ّض  لم  اأّنه  اإاّل  اليتيمة،  تتّمة  في  الثعالبي  لهم  ترجم  الذين  اأحد 

الق�شر 1374. ودمية  212؛  اليتيمة  تتّمة  في  البّحاثي  وترجمة   ،2427 االأدباء  معجم 
ودمية  226؛   :1 جرجان  تاريخ  في  المحا�شن  اأبي  ترجمة  اأي�شًا  وانظر  165؛  اليتيمة  تتّمة  انظر:   )3(

الق�شر 575-573.
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فيثبت   )1075/469 حوالى  )ت  الواحدي  واأّما  ني�شابور،  في  الثعالبي  عن  اأخباراً  روى  اأّنه 
اإلى  تنتهي  ذلك،  واإلى  الثعالبي))).  عن  اإن�شاداً  االأ�شعار  بع�ض  والف�شول  الدعوات  كتابه  في 

والبدائه))). البدائع  في   )1216/613 )ت  االأزدّي  ظافر  بن  علّي  اأ�شانيد  بع�ض  الثعالبي 
من  مبا�شرًة  ا�شتقاهــا  التي  الن�شو�ض  مــن  به  باأ�ض  ال  عــدداً  كتبــه  فــي  الثعالبــي  ويــورد 
قتيبة  وابن   ،)869-868/255 )ت  الجاحظ  عن  اإ�شناد  دون  ينقل  ما  غالبًا  فهو  الم�شادر، 
والقا�شــي   ،)869/335 )ت  وال�شولــي   ،)989/286 )ت  والمبــّرد   ،)889/276 )ت 
غير  الهجرّيين.  والرابع  الثالث  القرنيــن  اأدباء  مــن  وغيرهــم   ،)1002/392 )ت  الجرجانــي 
اهتمامه  اإلى  ه  مردُّ هذا  اأّن  ريــب  وال  الروايات،  من  الم�شمــوع  علــى  كان  اعتمــاده  جــّل  اأّن 

ع�شره. اأهل  باأدب 

اآثاره)))
بال�شعر،  ُعني  اإذ  متعــّددة،  مجاالت  في  والر�شائل  الكتب  ع�شــرات  الثعالبــي  و�شــع 
ومن  االأدب))).  وتاأريخ  النقد  على  علوًة  االأدبّي،  االختيار  وكتب  واللغــة،  الفنــّي،  والنثــر 

والف�شول 91، 114، 121. الدعوات   )1(
والبدائه 130. البدائع   )2(

واأدّقها  اأ�شملها  لعّل  والمخطوطة،  المطبوعة  باآثاره  قوائم  ودار�شيه  الثعالبي  كتب  محّققي  بع�ض  يورد   )3(
لموؤلّفات  الزمني  الت�شل�شل  اإلى  االهتداء  فيها  حاول  وقد  واأديبًا،  ناقداً  الثعالبي  كتابه  في  الجادر  قائمة 
موؤلّفات  في  توثيقّية  "درا�شة  بعنوان  مقالة  في  هذه  درا�شته  على  جديدة  ماّدة  الجادر  وزاد  الثعالبي. 
تلك  ن�شر  منذ  ظهرت  قد  اأّنه  اإاّل  وتحقيقّية"،  توثيقّية  "درا�شات  عنوانه  كتاب  �شمن  ُن�شرت  الثعالبي" 
اّطلعنا  قد  كّنا  ولّما  محّققًا.  كتبه  من  عدد  ُن�شر  كما  للثعالبي  من�شوبة  جديدة  مخطوطات  المقالة 
ثبت  في  مّيزنا  زائفه،  من  ن�شبتها  �شحيح  تبيُّن  وحاولنا  له  المن�شوبة  المخطوطات  من  عدد  على 
مّرة،  غير  وُحّقق  ُن�شر  قد  الثعالبي  اآثار  معظم  اإّن  وحيث  اإليه.  ن�شبته  ت�شّح  ال  وما  ت�شّح  ما  بين  اأعماله 
العناوين  باإيراد  مكتفين  الدرا�شة  في هذه  الن�شر  تفا�شيل  نذكر  اأاّل  ارتاأينا  فقد  مختلفة،  بعناوين  واأحيانًا 
درا�شٌة  موؤّخراً  ُن�شرت  وقد  مخطوطاته.  اأو  الكتاب  مطبوعات  في  ترد  كما  الواحد  للكتاب  المختلفة 
المطبوع  الثعالبي،  كتب  عن  الحديث  فيها  ل  يف�شّ اأيدينا  بين  الذي  الكتاب  محّقَقي  الأحد  باالإنكليزيّة 
وتفا�شيل  كتاٍب  كّل  لمحتوى  و�شف  مع  الزائفة،  اأو  ن�شبُته  وال�شحيحة  والمفقود،  والمخطوط  منها 
اأو اأماكن وجود مخطوطاته؛ وفي تلك الدرا�شة محاولة للتحّقق من �شّحة ن�شبة الكتب للثعالبي  ن�شره 
التاأليف  في  الثعالبي  لمنهج  و�شفًا  الدرا�شة  تت�شّمن  هذا  واإلى  ذلك.  اأمكن  حيثما  غيره  اإلى  ن�شبتها  اأو 
باالأعلم  ثبٍت  مع  بموؤلّفاته  ُعنيت  التي  الدرا�شات  الأهّم  وذكراً  االأحيان(،  بع�ض  في  التاأليف  اإعادة  )اأو 

انظر: كتبه؛  الثعالبي  لهم  اأهدى  الذين 
B. Orfali, “The Works of Abū Manṣūr al-Thaʿālibī (350-429/961-1039)”.

انظر: الثعالبي،  بها  ُعني  التي  والعلمّية  الفنّية  الجوانب  لتف�شيل   )4(
B. Orfali, The Art of Anthology, 31-39.
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براعته  التكرار  هذا  وُيظهر  موؤلَّــف،  غير  في  الواحد  الخبر  يكّرر  اأّنــه  اآثــاره  فــي  الوا�شــح 
ت�شمين  له  تجيز  التي  الجهة  تنويع  على  وقدرته  اأوجه،  عّدة  على  ماّدته  من  اال�شتفادة  في 
بالتاأليف  تم�ّشك  الفار�شّية)))،  اإتقانه  على  الثعالبي،  اأّن  ويبدو  جديدة.  موؤلَّفات  فــي  المــاّدة 
له،  من�شوبًة  المن�شورة  اأو  المخطوطة  الكتب  ع�شرات  اليوم  العربّية  المكتبة  وفي  بالعربّية. 

الكتب: هذه  بعناوين  الئحة  يلي  وفيما  خاطئة؛  ن�شبة  واإّما  �شحيحة  ن�شبة  اإّما 

المطبوع
الخوارزمّيات)))  = الملوكّي   = الملوك  �شراج   = الملوك  اآداب 

واأخباره المتنّبي  الطّيب  اأبو   = عليه  وما  له  ما  المتنّبي  الطّيب  اأبو 
تف�شيل  في  ال�شعر  تف�شيل   = وخطًّا  لفظًا  المت�شابه   = المت�شابه   = التجني�ض  اأجنا�ض 

ال�شعر
والدرر اللآلئ   = والنثر  ال�شعر  من  �شمعُت  ما  اأح�شن   = �شمعُت  ما  اأح�شن 

غرر   = والنثر  النظم  في  البلغة  غــرر   = واالإعجاز  االإيجــاز   = واالإيجــاز  االإعجــاز 
البراعة وطرف  البلغة 

القراآن من  االقتبا�ض 
التجني�ض غرر  في  االأني�ض 

االأعداد  = االأعداد  في  االأكباد  برد 
اليتيمة تتّمة   = الدهر  يتيمة  تتّمة 

والتقبيح التح�شين   = الح�شن  وتقبيح  القبيح  تح�شين 
المحا�شن واالأ�شداد المحا�شرة =  التمّثل والمحا�شرة = حلية  التمثيل والمحا�شرة = 

للتلفيق التوفيق 
والمن�شوب الم�شاف   = والمن�شوب  الم�شاف  في  القلوب  ثمار 

الخا�ّض خا�ّض 
الكتاب( هذا  )وهو  الملوك  �شفر  زاد 

كتبه  بع�ض  في  ويورد  والفار�شّية،  بالعربّية  نظم  مّمن  ال�شعراء  بع�ض  الدهر  يتيمة  في  الثعالبي  يذكر   )1(
الثعالبي  ا�شتعمال  لتف�شيل  واآدابها.  العربّية  الحديث عن  �شياق  في  فار�شّية  اأو كلمات  عبارات  االأخرى 

انظر: المثال،  �شبيل  على  الدهر،  يتيمة  في  للفار�شّية 
B. Orfali, The Art of Anthology, 237 ff.

الواحد. الكتاب  عناوين مخطوطات  في  التفاوت  اإلى   )=( العلمة  ت�شير   )2(



ي

البراعة و�شّر  البلغة  �شحر 
المحا�شن   = واللطائف  الطرائــف   = والظرائــف  اللطائــف   = واللطائــف  الظرائــف 

واالأ�شداد
 = االأدب  �شم�ض   = العرب  كلم  مجاري  في  االأدب  �شّر   = العربّية  و�شّر  اللغة  فقه 
العرب �شنن  من  المنتخل   = العرب  كلم  من  ورد  ما  في  َتب  الرُّ معرفة   = ال�شم�ض 

الُكنى  = الكناية  فّن  في  النهاية   = الكناية  في  النهاية   = والتعري�ض  الكناية 
العرب))) كلم  مجاري  في  االأدب  �شّر   = االآداب  لباب 

اللطف لطائف   = والتابعين  ال�شحابة  لطائف   = الف�شلء  طبقات  من  الظرفاء  لطائف 
المعارف لطائف 
واللطائف اللطف 

الدولة و�شيف  المتنّبي  بين  جرى  ما 
المبهج

الح�شنات واأعمال  المروءات  مراآة 
الثعالبي منتخب   = الكّتاب  كنز   = المنتحل 

المطرب اأعوزه  من   = المطرب  عنه  غاب  من 
العقد حّل   = العقد  وحّل  النثر  نظم   = العقد  وحّل  النظم  نثر 

اللغة خ�شائ�ض   = ال�شحر  ن�شيم 
الع�شر اأهل  محا�شن  في  الدهر  يتيمة 

وذّمه ال�شيء  مدح   = المواقيت  يواقيت   = المواقيت  بع�ض  في  اليواقيت 

المطبوع الم�صكوك بن�صبته له
والنظائر االأ�شباه 

الفر�ض  ملوك  اأخبار  غرر   = واأخبارهم  الملوك  �شير  في  الغرر   = ال�شيــر  غــرر  تاأريــخ 
الملوك طبقات   = الفر�ض  ملوك  غرر   = و�شيرهم 

الوزراء تحفة 
ال�شاحب اأدب  في  الكاتب  ترجمة 

الروح َرْوح 

اأعله(. )انظر  العربّية”  و�شّر  اللغة  “فقه  تحت  اأي�شًا  العنوان  هذا  ورد   )1(



ك

والُغنية الطرد  في  النُّهية 

المخطوط
المحا�شن اأحا�شن 

االأ�شداد اأ�شماء 
واال�شت�شهادات االأمثال 

والت�شبيهات االأمثال 
الذهب قرا�شة   = الثعالبي  �شجعّيات  ر�شالة   = المنثور  �شجع 

الف�شاحة ودرر  البلغة  غرر 
)2/4201 باري�ض  )مخطوطة  عنوان  دون  كتاب 

المخطوط الم�صكوك في ن�صبته له
الملهوف وعمدة  المعروف  اإنجاز 

البرّية ف�شحاء  مقامات  تعريف  في  البهّية  االأنوار 
الحكم جواهر 

الم�شامرة وميدان  المذاكرة  وعنوان  المحا�شرة  حلية 
البراعة وُملح  البلغة  �شّر 

الحقيقة �شّر 
المختارة الع�شرة 

الت�شبيهات وغرائب  االأو�شاف  وبدائع  االآداب  ومحا�شن  االأخلق  مكارم 
العمر موا�شم 

الوحيد موؤن�ض 
الكّتاب عمدة   = الكّتاب  وعمدة  االألباب  نزهة 

ما ُن�صب له خطاأً
)مطبوع( االآداب 

)مطبوع( االإ�شلم  وملوك  الجاهلّية  وملوك  والتابعين  وال�شحابة  النبّي  كلم  اأحا�شن 
)مطبوع( الوحيد  اأن�ض   = والعر�ض  االأن�ض 

)مخطوط( النبّي  اآيات  في  االأنوار 



ل

)مطبوع( بالنقي�ض  الم�شّمى  البغي�ض  على  الومي�ض  البرق 
)مطبوع( والف�شول  الدعوات   = اللطفاء  وفاكهة  الظرفاء  تحفة 

)مخطوط( الت�شّلي  في  التدلّي 
)مخطوط( ال�شعراء  تراجم 

)مطبوع( والتعازي  التهاني 
)مطبوع( الثعلبي  تف�شير   = القراآن  تف�شير  في  الح�شان  الجواهر 

)مطبوع( والذّم  الحمد 
)مطبوع( الِحَكم  درر 

)مخطوط( البلغة  ر�شوم 
)مطبوع( الف�شاحة  رو�شة 

)مطبوع( واالأ�شحاب  للخّلن  وما  والعتاب  ال�شكوى 
)مخطوط( رف  الطُّ طرائف 

)مخطوط( الغلمان 
الجلي�ض )مطبوع( النفي�ض ونزهة  العقد  المحا�شن =  اأحا�شن  االأمثال =  والقلئد =  الفرائد 

)مطبوع())) االأخلق  مكارم 
)مطبوع( العرب  اأ�شعار  محا�شن  في  المنتخب 
)مطبوع())) الم�شتفيد  ونزهة  الوحيد  موؤن�ض 

)مطبوع( المذاكرة  نتائج 

المفقود الذي و�صلتنا منه مقتطفات
اللَّْوزينج ح�شو 

اللّحام الح�شن  اأبي  ديوان 
الثعالبي ديوان 

ال�شيا�شة
النوادر غرر 

غلم بمائتي  التغّزل   = غلم  األف   = الغلمان 
ة الغ�شّ اللمع 

اأعله. االآداب..." المذكور  ومحا�شن  االأخلق  "مكارم  غير  هو   )1(
اأعله. المذكور  الوحيد"  "موؤن�ض  غير  هو   )2(



م

المفقود
البلغاء بدائع  من  اأحا�شن 

اأرب فيه  للنا�ض  مّما  االأدب 
الف�شول في  االأ�شول 

المعاني اأفراد 
الم�شافر اأن�ض 

واال�شتهداء االإهداء 
وال�شناعة التكّلم  في  البراعة 

الم�شتاق بهجة 
واالأفراح ال�شرور  وموائد  االأرواح  تحفة 

التّفاحة
المعتذرين ل  وتن�شّ المقتدرين  ل  تف�شّ

والمطر الثلج 
الكلم جوامع 

العقل حّجة 
البلدان خ�شائ�ض 

الف�شائل خ�شائ�ض 
الخوارزمّيات

البيان �شّر 
ال�شناعة �شّر 
الوزارة �شّر 

ال�شم�ض
والنثر ال�شعر  �شنعة 

الب�شتي �شعر  من  َرف  الطُّ
والقلئد الفرائد 

الفار�شّية الف�شول 
الف�شل ا�شمه  من  ف�شل 



ن

المعارف عنوان 
االآداب عيون 
النوادر عيون 

الم�شاحك غرر 
االأحا�شن لباب 

الطيب في  اللطيف 
وذّمه))) ال�شيء  مدح 

المديح
)الم�شوق؟( الم�شرق 

الف�شاحة مفتاح 
النوادر الملح 

والطرف الملح 
الملوك منادمة 

الموؤن�ض عنه  غاب  من 
االأن�ض ن�شيم 

والبوادر النوادر 
الورد

ثانيًا: كتاب زاد �صفر الملوك

مخطوطة الكتاب
)الرقم 5067(.  ت�ش�شتربتي  اإلى مخطوطة وحيدة هي مخطوطة  الكتاب  طبعة  ت�شتند 
كما  ال�شامّرائّي)))،  قا�شم  اأعّده  الثعالبي  باأعمال  ثبــٍت  في  المخطوطة  هذه  ذكــر  ورد  وقــد 
التي  االأبيات  بع�ض  منها  فن�شر  الثعالبي،  ديوان  على  م�شتدركه  في  ناجي  هلل  ا�شتخدمها 

الكتاب))). في  لنف�شه  الثعالبي  ن�شبها 

اأعله. ذكره  الوارد  المواقيت"  بع�ض  في  "اليواقيت  عن  م�شتقًل  عنوانًا  ال�شفدّي  له  اأفرد   )1(
Q. al-Samarrai, “Some Biographical Notes on al-Tha‘ālibī”, 186.  )2(

.210-199 الثعالبي"،  �شعر  على  "الم�شتدرك  ناجي،  هلل   )3(



س

هي: موؤلَّفات،  اأربعة  المخطوطة  هذه  وت�شّم 
ر�شالة في علم ال�شلوك لنجم الدين الكبرى )ت 1221/618(: 25-1.  )1(

الدّر المنظوم من نفائ�ض العلوم لموؤّلف مجهول: 39-26.  )2(
زاد �شفر الملوك الأبي من�شور الثعالبي )ت 1038/429(: 74-40.  )3(

حوا�ٍض على كتاب المواقف للإيجي )ت 1355/756(: 197-75.  )4(
تاريخ  ويرجع  ا�شماهما،  ُيذكر  لم  اثنان  �شخ�شان  ن�شخّي  بخّط  المخطوطة  ن�شَخ  وقد 
الهجري/ الثامن  القرن  اإلى   - اآربري)))  بح�شب   – الملوك  �شفر  بزاد  المتعّلق  الق�شم  ن�شخ 

الميلدي. ع�شر  الرابع 
واأحا�شن  وذّمه  ومدحه  ال�شفر  في  الملوك  �شفر  زاد  فهو:  الكامل  الكتاب  عنوان  اأّما 
اأبي  االأ�شتاذ  "تاأليــف  الكتاب  اأّن  االأولى  ال�شفحــة  في  �شراحــًة  ورد  وقــد  فيــه.  االأخــلق 
يت�شّمن  بثبت  م�شّدر  والكتاب  الني�شابــورّي".  الثعالبي  اإ�شماعيل  بن  الملــك  عبــد  من�شــور 
في  )ال  الن�شخ  في  ح�شل  قد  خطاأً  اأّن  جليًّا  يظهر  محتواه  مع  وبالمقارنــة  اأبوابــه.  عناويــن 
الورقة  )انظر  الرابع  الباب  بعد  الخم�شين  حّتى  ع�شر  الحادي  الباب  يرد  اإذ  االأوراق(  ترتيب 
الناق�شة  االأبواب  اأثبــت  حيث  الخم�شين  الباب  بعــد  ذلــك  تــدارك  النا�شــخ  اأّن  اإاّل  45اأ(، 

العا�شر(. حّتى  )الخام�ض 

مو�صوع الكتاب
مو�شوُعه  حيث  من  مّت�شل  وهــو  االأدبّية،  االختيارات  كتب  مــن  الملــوك  �شفــر  زاد 
وال  االأوطان".  اإلى  ال�شفر" و"الحنين  الملوك" و"دليل  "ن�شيحــة  هي:  ثلثة  اأدبّيــة  باأنــواع 
الثلثة.  االأدبّية  االأنواع  هذه  واحد،  موؤلَّف  في  جمعه،  اإلى  تعود  الكتاب  اأهمّية  اأّن  ريب 
الوثيقة  وعلقته  م�شادره  لكثرة  نظراً  منها  الثالث  ة  وبخا�شّ االأنواع،  لهذه  �شرح  يلي  وفيما 

هذا. بكتابنا 

اأ - ن�صيحة الملوك
اأو  الوزير  اأو  للحاكــم  ه  توجَّ ن�شائَح  االأدبّيــة  االختيارات  مــن  النــوع  هــذا  يت�شّمــن 
انت�شاراً  القى  وقد  واللغــات،  الح�شارات  من  كثير  في  �شائع  وهــو  الكاتــب،  اأو  القا�شــي 

في: المخطوطة  و�شف  انظر   )1(
A. Arberry, The Chester Beatty Library: A Handlist of The Arabic Manuscripts VII: 22.



ع

غير  �شّنف  قد  الثعالبي  اأّن  اأعله  المثبتة  اللئحة  وُتظهــر  والفار�شّية))).  العربّيــة  فــي  وا�شعــًا 
عملّية  ون�شائح  ال�شفر  اآداب  بين  يجمع  الملوك  �شفر  زاد  في  اأّنه  اإاّل  الفّن،  هذا  في  كتاٍب 

وغيرها. ومخاطر  وتعب  مر�ض  من  خلله  للمرء  َيْعر�ض  وما  ال�شفر،  بتدبير  تّت�شل 

ب - دليل ال�صفر
اليونان  فيه  اأّلف  وقــد  للم�شافر،  طّبّية  ن�شائح  جمع  علــى  االأدبّي  النــوع  هــذا  يقــوم 
ق.م))).   360 �شنة  المتوّفى  كار�شتو�ض(  مدينة  اأطّباء  )اأحد  ديوقلي�ض  اأّولهم  ولعّل  ة،  خا�شّ
االأّول  القرن  اأواخر  توّفي  اأف�ش�ض  مدينة  من  طبيب  )وهو  روف�ض  اإلى  النديــم  ابــن  وين�شــب 
ذكرها  مقتطفات  منها  و�شلنا  وقد  الم�شافر«)))،  تدبير  في  »كتاب  بعنوان  مقالــًة  للميــلد( 
بالعربّية  اأّما  المهلكة"))).  ال�شمائم  م�شاّر  دفع  في  الهلكة  من  »المنقذ  كتاب  في  المبارك  ابن 
نقع  ما  ذلك  ومن  له،  الن�شح  وتوجيه  الم�شافر  بعلج  ُتعنى  اأق�شام  الطّبّية  الكتب  بع�ض  ففي 
 ،)864/250 حوالى  )ت  الطبري  رّبن  �شهل  بن  لعلّي  الحكمة  فردو�ض  كتاب  في  عليه 
وكتاب   ،)935/323 اأو   925/313 حوالــى  )ت  للرازي  الطّب  في  الحــاوي  وكتــاب 
�شينا  البن  الطّب  في  القانون  وكتاب  قّرة،  بن  ثابت  اإلى  المن�شوب  الطّب  علم  في  الذخيرة 
اهلل  عبد  بن  لمحّمد  الف�شول  في  ال�شّحة  حفظ  في  الو�شول  وكتاب   ،)1037/428 )ت 
المو�شوع  هذا  في  �شًا  وتخ�شّ تف�شيًل  الكتب  اأكثر  ولعّل   .)1375/776 )ت  الخطيب  بن 
الح�شن بن  محّمد  اأبي  للوزير   )912/300 )ت  البعلبكي  لوقا  بن  ق�شطا  كتبها  التي  الر�شالة 
)ت  الجّزار  البن  الحا�شر  وقــوت  الم�شافر  وزاد  الحّج«،  �شفر  »تدبيــر  وعنوانهــا  مخلــد 
.((()1019/410 )ت  مندويه  البن  الم�شافر  تدبير  في  ت�شلنا  لم  ور�شالة   ،)1005/395

بتدبير  ُتعنى  التــي  تلك  للم�شافر  دليــًل  يكون  اأن  اإلــى  كتابنــا  اأبــواب  اأقــرب  ولعــّل 

يلي: ما  الملوك”،  “ن�شيحة  كتب  ومنها  االأخلقّية،  بالكتابة  ُعنيت  التي  الدرا�شات  من   )1(
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وت�شكين  الحّر  مــن  واالحترا�ض  المياه  �شرر  دفــع  مثل  من  لم�شائــل  وتتعّر�ــض  الم�شافــر، 
الع�شرين  الباب  من  متتابعًا  ياأتي  االأبواب  هذه  ومعظم  واالإعياء؛  العين  قمر  وعلج  العط�ض 

والع�شرين. التا�شع  اإلى 

ج - الحنين اإلى الأوطان
والغربة.  والحنين  ال�شوق  م�شاعر  من  يثيره  وما  ال�شفر  على  االأدبّي  النوع  هذا  يدور 
القراآن  من  الم�شتقاة  �شواهده  تجمع  اأن  فيه  الم�شنَّفة  الف�شول  في  اأو  الكتب  في  والمعتاد 
اإلخ.  الم�شّجعة،  والعبــارات  واالأمثــال  والحكم  وال�شعــر  ال�شريــف  الحديــث  اأو  الكريــم 
حّتى  بذاته  قائمًا  اأدبيًّا  نوعًا  ي�شتقّل  لم  االأوطان")))  اإلى  "الحنيــن  مو�شــوع  اأّن  والملَحــظ 
في  اإليها  وما  والغربــة  بال�شفر  المتعّلقة  االأبيــات  ُجمعت  حيــن  الهجــرّي،  الثالــث  القــرن 

مو�شوعًا. اأ�شمل  مجموعات  �شمن  اأو  ة  خا�شّ مجموعات 
اإلى  »الحنين  بــاب  تحت  تندرج  التــي  المختارات  كتــب  وا�شعــي  علــى  والغالــب 
الن�شب،  والمروءة ورفعة  والنبل  الحكمة  تنّم عن  ف�شيلة  الحنين  يعّدون ذلك  اأّنهم  االأوطان« 
هنا  ومن  والخ�شارة.  والفقر  ياع  وال�شّ والهوان  بالذّل  فيقرنونها  الغربة  �شاأن  من  ويحّطون 
ال�شفر  وذمُّ  فيه  والبقــاِء  الوطن  مدُح  هي  المختــارات  هذه  علــى  الغالبــة  ال�شفــة  اأّن  نــرى 
والم�شاوئ"  "المحا�شن  كتب  منها  – وال�شّيما  الموؤلَّفات  بع�ض  في  وقعنــا  ولئــن  والغربــة. 
ذّم  على  اأي  اأحيانًا،  الواقع  لهذا  مغايرة  �شورة  على   – الح�شن"  وتقبيح  القبيح  و"تح�شين 
ارتباط  على  بتركيزها  ال�شورة  هذه  اأّن  بالنــا  عن  يغيبّن  ال  والغربة،  ال�شفــر  ومــدح  الوطــن 
الموا�شع  واأّما  االعتبار.  بهذا  مذمومًا  تجعله  الرزق،  وتح�شيل  الك�شب  اإلى  بالحاجة  ال�شفر 
بطلب  تقرنه  التي  فتلك  التاأليف،  �شروب  �شّتى  في  خال�شًا  مدحًا  ال�شفر  فيها  ُيمدح  التي 

وال�شحبة. واالأحّبة  الجيران  وتغيير  واالكت�شاف  والتجّدد  والجهاد  والحّج  العلم 

الحنين  التالية:  العربّية  الدرا�شات  عاّمًة  والغربة  الحنين  مو�شوع  عالجت  التي  الجاّدة  الدرا�شات  من   )1(
الع�شر  نهاية  حّتى  العربّي  االأدب  في  الوطن  اإلى  والحنين  الجّبوري،  ليحيى  العربي  ال�شعر  في  والغربة 
ال�شعر  في  والغربة  ال�شويدي،  لفاطمة  االأموّي  ال�شعر  في  واالغتراب  ر،  حوَّ اإبراهيم  لمحّمد  االأموّي 

فاأهّمها: المو�شوع  هذا  في  االأجنبّية  المراجع  اأّما  الخ�شروم.  الرّزاق  لعبد  الجاهلّي 
W. Qadi, “Dislocation and nostalgia: al-ḥanīn ilā l-awṭān: Expressions of Alienation 

in Early Arabic Literature”, 3-31; K. Müller, “al-Ḥanīn ilā l-awṭān in Early 
Adab Literature”, 33-58; A. Arazi, “al-ḥanīn ilā al-awṭān entre la Ğāhiliyya 
et l’Islam: Le Bédouin et le citadin réconciliés”, 287-327; F. Rosenthal, “The 
Stranger in Medieval Islam”, 35-75; T. Bauer, “Fremdheit in der klassischen 
arabischen Kultur und Sprache”, 85-105.
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وفي  االأوطان"،  اإلى  "الحنين  مختارات  اإليها  تتطّرق  التي  ال�شعرّيــة  المعانــي  وتتعــّدد 
وحنين  غربة  من  له  َيْعر�ض  ومــا  الم�شافر،  في  والرحيل  ال�شفر  اأثر  المعانــي  تلــك  مقّدمــة 
ال�شفر  ُيْحدثه  ما  اأي�شًا  المعاني  تلك  تحت  ويندرج  وعذاب.  واأرق  وروع  ووح�شة  و�شوق 
�شفره  في  الم�شافر  ي�شادفه  وما  قبيلة؛  اأو  اأهل  اأو  حبيب  اأو  رفيق  من  الم�شافر  يخّلفه  لمن 
فيذّكره   - والبرق  والحمــام  والرياح  والندى  كالمطــر   - طبيعّية  مظاهــر  اأو  حيــوان  مــن 
باآداب  يّت�شل  وما  وذكريات؛  �شبا  ومراتــع  ومنازل  وديار  اأهل  من  يفتقــده  ومــا  باالأحّبــة؛ 

واال�شتقبال. والرحيل  ال�شفر 
االأوطان"،  اإلى  "الحنين  مختارات  في  والنثريّــة  ال�شعرّية  االآثار  على  ــر  الِق�شَ ويغلــب 
والتراث  والحكماء،  االأنبياء  اأقوال  مــن  الِحَكمّي  المخزون  فمنها  م�شادرها:  تتعــّدد  كمــا 
والطّب.  الفل�شفة  في  اليونانّي  والتراث  لل�شحابة،  واأقوال  واأحاديث  اآيــاٍت  مــن  االإ�شلمــّي 
�شواء،  حدٍّ  على  واالإ�شلمّي  الجاهلّي  ال�شعر  من  ماّدتها  المختارات  هذه  ت�شتقي  ذلك  واإلى 
والخيال  االأطلل  علــى  بالبكاء  المتعّلقة  المعانــي  تلك  الجاهلّي  ال�شعــر  مــن  فيهــا  فيكثــر 
الحنين  اأبيات  اإلى  هذا  وال�شحراء،  البداوة  مظاهر  االأموّي  ال�شعر  ومن  الظواعــن،  ورحلــة 
المحبوب  اإلى  وال�شوق  بال�شفر  تتعّلق  التي  واالأبيات  والثغور،  المغازي  �شعر  في  واالغتراب 
م�شتقاة  هذا  كتابنا  في  والنثرّية  ال�شعرّية  الماّدة  اأّن  وجليٌّ  والعّبا�شّية.  االأمويّــة  الق�شائــد  فــي 

جميعًا. الم�شادر  هذه  من 
االأوطان"  اإلى  "الحنين  لمو�شوع  كتبهم  في  وف�شواًل  اأبوابًا  اأفردوا  الذين  الموؤلّفون  اأّما 
معا�شريهم،  �شعر  من  عليه  ويزيدون  �شابقوهم  اأورده  مّما  يفيدون  متاأّخروهم  كان  ما  فغالبًا 
ال�شابق.  من  تف�شيًل  اأكثر  تق�شيمًا  يق�ّشمونها  اأو  موؤلَّفاتهم،  الأبواب  جديد  بترتيب  ياأتون  اأو 
االأوطان  اإلى  للحنين  �شت  ُخ�شّ التي  والف�شول  الكتب  يلي  فيما  ُندرج  اأن  المفيد  من  ولعّل 
التراث  في  المو�شوع  هذا  ي�شغله  الذي  الهاّم  الحّيز  على  تاأكيداً  الهجرّي  الثالث  القرن  منذ 

العربّي: االأدبّي 
الثالث( القرن  علماء  )من  الك�شروّي  عي�شى  بن  لمو�شى  االأوطان  اإلى  الحنين 

)276 )ت  قتيبة  البن  االأخبار  عيون 
الوداع باب 

)290 )ت  الفقيه  البن  البلدان  كتاب  مخت�شر 
االأوطان حّب  ذكر 

)297 )ت  االأ�شبهاني  داود  بن  محّمد  بكر  الأبي  الزهرة 
للَبل تعّر�ض  فقد  النوى  على  تجّلد  من 



ق

التلق وقت  اإلى  بلغ  الفراق  قبل  الوداع  في 
الع�شاق لتعذيب  اإال  الفراق  ُخلق  ما 

حنينه كثر  قرينه  غاب  من 
الطلول على  بكى  بالمحمول  يلحق  لم  من 

الرابع( القرن  بداية  )ت  للبيهقي  والم�شاوئ  المحا�شن 
الرزق طلب  محا�شن 
الرزق طلب  م�شاوئ 

الوطن اإلى  الحنين  محا�شن 
الثروة على  الوطن  اختار  من  ذكر 

الوطن كره  من  م�شاوئ 
للم�شافر الدعاء  محا�شن 
للم�شافر الدعاء  م�شاوئ 

الرابع( القرن  موؤّلفات  )من  للجاحظ  المن�شوب  واالأ�شداد  المحا�شن 
الوطن حب  محا�شن 
الرزق طلب  محا�شن 

)322 )ت  عون  اأبي  البن  الت�شبيهات 
الم�شافرين نحول  في 

)327 )ت  للخرائطّي  القلوب  اعتلل 
االأحباب لفرقة  ال�شكوى  ورّقة  الجزع  باب 

)327 )ت  رّبه  عبد  البن  الفريد  العقد 
وال�شكون الحركة  في  باب 

الرزق التما�ض  باب 
)345 حوالى  )ت  المرزبان  البن  االأوطان  اإلى  الحنين 

المرزبان البن  والفراق  ال�شوق 
)356 )ت  االإ�شفهاني  الفرج  الأبي  المن�شوب  الغرباء  اأدب 

الرابع( القرن  موؤّلفات  )من  الريا�شّي  الُي�شر  اأبي  بن  لَبِريَّة  العقول  تلقيح 
الغربة ذّم  في  به  يتمّثل  فيما 

)370 )ت  للآمدي  والبحتري  تّمام  اأبي  �شعر  بين  الموازنة 
الظاعنين على  والبكاء  الديار  عن  والترّحل  والوداع  الفراق  ذكر 



ر

)378 )ت  للحاتمّي  ال�شعر  �شناعة  في  المحا�شرة  حلية 
االأوطان حّب 

)383 )ت  الع�شكرّي  اهلل  عبد  بن  الح�شن  اأحمد  الأبي  واالأمثال  الحكم 
)392 )ت  لل�شم�شاطي  االأ�شعار  ومحا�شن  االأنوار 

وال�شفن والمركب  والبحر  والظعن  واالإبل  البّر  في 
)395 )ت  الع�شكري  هلل  الأبي  المعاني  ديوان 

ال�شفر من  للخارج  الدعاء  في  جاء  ما 
ال�شفر من  للقادم  الدعاء 

اأحوالها و�شف  من  ذلك  مع  يجري  وما  و�شيرها  االإبل  ذكر  في 
والنعا�ض وال�شير  والظلل  الفلوات  ذكر  في 

)413 )ت  للح�شري  االألباب  وثمر  االآداب  زهر 
الرحيل على  يبعث  مّما 

ال�شفر اعتزم  لمن  الو�شايا  من 
ال�شفر مدح  في  ِفَقر 

والغربة ال�شفر  ذم  في 
)421 )ت  للمرزوقي  واالأمكنة  االأزمنة 

واالأوطان االأاّلف  اإلى  والحنين  عليه  والتلّهف  الزمان  طيب  تذّكر  في 
)421 )ت  للآبي  والعر�ض  االأن�ض 

االأج�شام تباعدت  واإن  وتقاربها  القلوب  ائتلف 
بال�شلمة والتهنئة  العيادة 
والع�ّشاق االأحباب  عيادة 

)429 )ت  للثعالبي  الح�شن  وتقبيح  القبيح  تح�شين 
الفراق تح�شين 

للثعالبي والمحا�شرة  التمثيل 
والغربة ال�شفر  مدح 

والغربة ال�شفر  ذّم 
الكتاب( هذا  )وهو  للثعالبي  الملوك  �شفر  زاد 

للثعالبي المواقيت  بع�ض  في  واليواقيت  واللطائف  الظرائف 
ال�شفر مدح  باب 



ش

ال�شفر ذّم  باب 
الغربة مدح  باب 

الغربة ذّم  باب 
الفراق مدح  باب 

الفراق ذّم  باب 
للثعالبي االآداب  لباب 

والحنين ال�شوق  و�شف 
واال�شتياق الفراق  اأثر  �شوء 

الوداع ذكر 
وو�شفها اللقاء  اأيّام  ذكر 

اللقاء بتي�شير  الدعاء 
ال�شوق و�شف  عن  الجواب 

للثعالبي المبهج 
ال�شفر ذكر  في 

للثعالبي الح�شنات  واأعمال  المروءات  مراآة 
والحّج ال�شفر  مروءة  في  ف�شل 

للثعالبي المنتحل 
والفراق ال�شوق  وذكر  االإخوانّيات  في 

للثعالبي المطرب  عنه  غاب  من 
بذلك يت�شل  وما  الفراق  اأثر  و�شوء  ال�شوق  في  ف�شل 

نظمًا ينا�شبه  ف�شل 
للثعالبي  العقد  وحّل  النظم  نثر 

الغربة في  باب 
الغربة كراهة  في  باب 

)436 )ت  للميكالي  المنتخل 
واال�شتزادة والموّدة  والفراق  ال�شوق  ذكر  من  فيها  وما  االإخوانّيات  في 

الهجري الخام�ض  القرن  من  لموؤلّف  الروح  َرْوح 
الوداع و�شف  في 
الفراق و�شف  في 
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اللقاء بعد  الفراق  و�شك  و�شف  في 
ال�شوق و�شف  في 

ال�شوق عن  الجواب  و�شف  في 
تبغ�ض من  ولقاء  تحّب  من  فراق  و�شف  في 

الوطن اإلى  الحنين  و�شف  في 
الغربة ذّم  و�شف  في 

الغربة مدح  و�شف  في 
وبحراً بّراً  ال�شفر،  �شعوبة  و�شف  في 

ال�شابئ الح�شين  الأبي  البلغة  غرر 
ال�شوق في 

القرطبي  البر  عبد  البن  والهاج�ض  الذاهن  و�شحذ  المجال�ض  واأن�ض  المجال�ض  بهجة 
)463 )ت 

واالغتراب ال�شفر  باب 
الذّل مواطن  عن  التحّول  باب 

والفراق التوديع  باب 
والعيادة الزيارة  باب 

)468 )ت  للواحدي  والف�شول  الدعوات 
بالقدوم التهنئة  في 

الوداع في  اإليه  ُيحتاج  ما  على  م�شتمل  ف�شل 
)502 )ت  االأ�شفهاني  للراغب  والبلغاء  ال�شعراء  ومحاورات  االأدباء  محا�شرات 

والفراق التوديع  في  جاء  ومّما 
الهجران في  جاء  ومّما 

والنحول والحنين  ال�شوق  في  جاء  ومّما 
ال�شفر في  جاء  ومّما 

االأوطان اإلى  الحنين  في  جاء  ومّما 
الزيارة في  جاء  ومّما 

)538 )ت  للزمخ�شري  االأبرار  ربيع 
والقرب  والبعد  والوداع  والقدوم  الرحيل  وذكر  والفراق  وال�شير  ال�شفــر  بــاب 

ونحوها والمجيء  والذهاب 



ث

واالأحّبة االأهل  اإلى  والوله  النزاع  وو�شف  االأوطان  اإلى  والحنين  ال�شوق  باب 
)542 )ت  ال�شجرّي  البن  ال�شجريّة  الحما�شة 

االأوطان اإلى  الحنين 
)562 )ت  حمدون  البن  الحمدونّية  التذكرة 

واالغتراب االأ�شفار  في  جاء  ما 
)584 )ت  منقذ  بن  الأ�شامة  والديار  المنازل 

)638 )ت  العربي  البن  االأخيار  وم�شامرة  االأبرار  محا�شرة 
)733 )ت  للنويري  االأدب  فنون  في  االأرب  نهاية 

البحر ذكر  فيه  مّما  به  يتمّثل  ما  ذكر 
وت�شبيهه البحر  و�شف  في  قيل  مّما  �شيء  ذكر 

االأوطان حّب  في  قيل  مّما  �شيء  ذكر 
والبين الفراق  في  قيل  ومّما 

االأ�شحاب مفارقة  في  قيل  ومّما 
التوديع في  قيل  ومّما 

والهجران ال�شّد  في  قيل  ومّما 
الزيارة في  قيل  ومّما 

)852 )ت  للأب�شيهي  م�شتظرف  فّن  كّل  في  الم�شتطرف 
على  والحّث  والفراق  الوداع  في  قيل  وما  واالغتراب  االأ�شفار  فــي  جــاء  فيمــا 

اإليه والحنين  الوطن  وحّب  الهوان  بدار  االإقامة  ترك 

االأوطان:))) اإلى  بالحنين  المتعّلقة  الكتب  من  ُفقد  ومّما 
)255 )ت  للجاحظ  الوطن  حّب 

)255 )ت  ال�شج�شتاني  حاتم  الأبي  االأوطان  اإلى  ال�شوق 
)280 )ت  طيفور  طاهر  اأبي  بن  اأحمد  الف�شل  الأبي  االأوطان  حّب 

)325 )ت  الو�ّشاء  اأحمد  بن  محّمد  الطّيب  الأبي  االأوطان  اإلى  الحنين 
الب�شري لربيعة  االأوطان  اإلى  االإبل  حنين 

ومن   )16-14( الجّبوري  ليحيى  العربي  ال�شعر  في  والغربة  الحنين  كتاب  من  اللئحة  هذه  ا�شتفدنا   )1(
اإلى  اإ�شارات  المرجعين  كل  وفي  )9-10(؛  االأوطان  اإلى  الحنين  كتاب  لتحقيقه  العطّية  جليل  مقّدمة 

اأي�شًا: وانظر  اأعله.  المدرجة  الكتب  عناوين  فيها  وردت  التي  الم�شادر 
G. E. von Grunebaum, Kritik und Dichtkunst: Studien zur arabischen 
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)336 )ت  ال�شولي  بكر  الأبي  والت�شليم  اللقاء 
)354 )ت  الب�شتي  حاتم  الأبي  والفراق  الوداع 

خّلد  بن  الرحمن  عبد  بن  للح�شن  االأوطان  اإلى  والحنين  واالأعطــان  المناهــل 
)360 )ت  الرامهرمزي 

)384 )ت  المرزباني  عمران  بن  محمد  اهلل  عبيد  الأبي  والزيارة  الت�شليم  كتاب 
)418 )ت  التوحيدي  حّيان  الأبي  االأوطان  اإلى  الحنين 

)562 )ت  ال�شمعاني  محّمد  بن  الكريم  عبد  �شعد  الأبي  االأوطان  اإلى  النزوع 

محتوى الكتاب
كتب  من  و�شلنا  ما  اأ�شمل  بذلك  وُيَعّد  بابًا،  خم�شين  في  الملوك  �شفر  زاد  كتاب  يقع 
القديم.  العربّي  االأدب  في  االأوطان  اإلى  والحنين  ال�شفر  بمو�شوع  ُعنيت  التي  االختيارات 
والن�شائح  الموروثة  االأدبّية  المــاّدة  بين  هذا  كتابه  فــي  يجمــع  اأن  اأراد  الثعالبــي  اأّن  ويبــدو 
�شنعة  القارئ  ويلحظ  ال�شفر.  في  ُيحمل  اأن  ي�شلح  دليــًل  كتابه  من  تجعــل  التــي  العملّيــة 
بما  م�شنَّفه  يبداأ  فهو  ومنطقيًّا،  تدّرجيًّا  ترتيبًا  الكتاب  اأبواَب  ترتيبه  في  كم�شّنف  الثعالبي 
ُيتبع  للم�شافر؛  والتفاوؤل  عليه  والعزم  ال�شفر  مدح  في  قيل  ما  فيذكر  ال�شفر،  على  �شابق  هو 
اإلى  ينتقل  ثّم  وت�شييعه؛  الم�شافر  وداع  ل  تف�شّ ف�شول  وفيه  ال�شفر،  في  ال�شروع  بذكر  ذلك 
فيه،  قيل  وما  ال�شوق  عن  فالحديث  الم�شافر،  غيبــة  ل  فيف�شّ ال�شفر،  م�شــار  ت�شــف  اأبــواب 
وما  ال�شفر  تدبير  اإلى  ينتقل  ثّم  ومن  واأمثاله؛  واآدابه،  ال�شفر،  فذّم  ومدحه،  وذّمه  فالفراق 
الع�شكر  لمنازل  منف�شلة  اأبوابًا  ويفرد  وم�شاعب،  مخاطر  من  �شفره  فــي  للم�شافــر  َيْعر�ــض 
المفاوز  فيذكر  ال�شفر  طريــق  و�شف  على  ياأتي  ثّم  وغزله؛  ال�شفــر  وفقــه  البحــر  وركــوب 
واالأبواب  مق�شده،  اإلــى  و�شوله  بعد  الم�شافر  حــال  و�شف  ذلك  يلــي  ال�شاّقــة؛  والطــرق 
واإهداء  ال�شالفة،  االأّيــام  وتذّكر  الوطن،  اإلى  والحنين  الم�شافــر  واأحــوال  بالغربــة  المتعّلقــة 
ذلك  وبعد  ال�شفر؛  في  ال�شعريّة  والمكاتبات  اللقــاء،  بتي�شير  والدعاء  االأحّبة،  اإلــى  ال�شــلم 

واإهداءه. القادم  وتهنئَة  واآداَبه  اللقاء  قرَب  ل  تف�شّ اأبواب  كّله 

م�صادر الثعالبي في الكتاب
الملوك،  �شفر  زاد  في  الثعالبــي  بها  ا�شتعان  التي  المكتوبة  الم�شــادر  تحديــد  ي�شعــب 
في  المرزبان  ابن  ة  االأوطان وخا�شّ اإلى  الحنين  في  قبله  كتب  من  على  اعتمد  اأّنه  الظّن  واأغلب 
ومن  والم�شاوئ.  المحا�شن  في  والبيهقي  االأوطان"،  اإلى  والفراق" و"الحنين  "ال�شوق  كتاَبـْيه 
تتعّلق  ف�شواًل  فيها  يورد  التي  تلك  �شّيما  وال  االأخرى  بكتبه  اأي�شًا  الثعالبي  ي�شتعين  اأن  الَبَدهّي 



ذ

"المبهج"  كتابه  اإاّل  له  م�شادَر  ا�شتخدمها  التي  بالكتب  ي�شّرح  لم  اأّنه  اإاّل  نف�شه.  بالمو�شوع 
وهو   ،)170 )الفقرة  للكعبي  خرا�شان"  "مفاخر  وكتــاب   )105  ،96  ،15  ،6 )الفقــرات 
نحٍو  على  منها  َي�ْشَتِق  لم  اإن  فهو  �شبقته،  التي  الم�شادر  من  كثير  من  اأفاد  قد  ولعّله  مفقود. 
واأخبار  ونثريّة  �شعريّة  ب�شواهد  اأمّدته  اأّنها  الراجح  َلِمن  في تحديد م�شادره،  اإثباته  يمكن  مبا�شر 
فلعّله  و198   147 رقم  الفقرتين  في  الواردة  ال�شولي"  "اأن�شدني  عبارة  اأّما  كثيرة.  ومروّيات 
�شنة  المتوّفى  ال�شولّي  يلتق  لم  اأّنه  وذلك  مبا�شراً،  اأخذاً  ال�شولّي  عن  اأخذ  م�شدر  من  نقلها 
مبا�شرة،  عنهم  مروّي  اأّنه  فنرّجح  التقاهم  الذين  معا�شريه  عن  الثعالبي  يرويه  ما  واأّما  335هـ. 
الحامدّي"  بن حامد  اهلل محّمد  عبد  اأبو  "اأن�شدني  مثًل:  فيقول  بذلــك  اأحيانــًا  ي�شــّرح  وهــو 

.)181  ،176 )الفقرتان  الب�شتي"  الفتح  اأبو  "اأن�شدني  اأو   )169 )الفقرة 
والف�شول  الر�شائل  مــن  اأفاد  الثعالبي  اأّن  فالراجح  الطّبّيــة،  الم�شادر  حيــث  مــن  اأّمــا 
لم  اأّنه  غير  الهجرّيين،  والخام�ض  الرابع  القرنين  في  اأُلِّفت  التي  الطّب  كتــب  فــي  المبثوثــة 
اأّن  اأي�شًا  الملحظ  ومن   .)129 )الفقرة  الرازي  بكر  اأبا  ذكــره  فــي  اإاّل  بم�شــادره  ي�شــّرح 
بع�ض  في  عليه  نقع  مّما  قريبة  كتابه  اأبواب  بع�ض  في  الثعالبي  اأوردها  التي  الطبّية  الن�شائح 
الأّن  ة  وبخا�شّ االأبواب،  تلك  من  اأفاد  قد  الثعالبي  ولعّل  �شينا.  البن  القانون  كتاب  اأبواب 
المدن  من  غيرها  في  اأو  فيها  التقاه  الثعالبــي  يكون  وقد  طويًل،  غزنة  فــي  اأقــام  �شينــا  ابــن 
اأّن  المرّجح  فمن  القانون،  كتاب  من  اأفاد  الثعالبــي  اأّن  �شّح  واإذا  كلهمــا))).  زارهــا  التــي 

التالية))): االأبواب  من  كانت  اإفادته 
باأمرا�ض تنذر  اأعرا�ض  تدارك  في   -1

الم�شافر تدبير  في  كّلّي  قوٌل   -2
فيه ي�شافر  من  وتدبير  ال�شفر  في  وخ�شو�شًا  الحّر  توّقي  في   -3

البرد في  ي�شافر  من  تدبير  في   -4
البرد �شرر  عن  االأطراف  حفظ  في   -5

ال�شفر في  اللون  حفظ  في   -6
المختلفة المياه  م�شّرة  الم�شافر  توّقي  في   -7

البحر راكب  تدبير  في   -8

الجوزجاني: عبيد  اأبو  تلميذه  اأكملها  التي  الذاتّية  �شيرته  في  وتنّقلته  �شينا  ابن  حياة  تفا�شيل  انظر   )1(
W.E. Gohlman, The Life of Ibn Sina: A Critical Edition and Annotated Translation.

الطّب 250-245. في  القانون  انظر   )2(



ض

تحقيق ن�صبة الكتاب للثعالبي
ُي�شر  ولم  الملوك"،  �شفــر  "زاد  عنوانه  له  كتابًا  للثعالبــّي  ترجم  مّمــن  اأيٌّ  يذكــر  لــم 
�شعيد  اأبي  ذكر  َيرد  لم  ذلك  واإلى  اإليه.  بن�شبته  فنقطَع  االأخرى  م�شنَّفاته  فــي  الثعالبــي  اإليــه 
م�شادر  في  اأو  االأخرى  الثعالبي  كتب  في   – له  الكتاب  اأُلِّف  من  وهو   – �شهل  بن  الح�شن 
اإلى  يحتاج  اأمٌر  الثعالبي  اإلى  الكتاب  ن�شبة  فاإّن  ولذا  الهجريّين.  والخام�ــض  الرابــع  القرنيــن 
تلك  في  التريّث  اإلى  يدعو  كان  واإن   – اإ�شارات  من  تقّدم  ما  اأّن  والملَحظ  وبرهان.  بّينة 
لدينا  اجتمع  فقد  وبالمقابل  باإثباته.  ال  الدليل  بغياب  يّت�شم  اإّنما   – بها  القطع  وعدم  الن�شبة 

يلي: ما  واأهّمها  الثعالبي،  اإلى  الكتاب  ن�شبة  ترّجح  التي  االأدّلة  من  وافٌر  عدٌد 
التالية:  بالعبارة  "المبهج" م�شّدرة  كتاب  من  اأقوااًل  يورد  الكتاب  موؤلّف  اأّن  اأّواًل: 
هو  هذا  ولعّل  105(؛   ،96  ،15  ،6 الفقرات  )انظر  المبهج"  كتــاب  فــي  "وقلــت 
ن�شبة  �شّحة  في  اأحــٌد  ي�شكَّ  لم  اإذ  للثعالبي،  هــذا  كتابنا  ن�شبة  علــى  االأقــوى  الدليــل 

اإليه. "المبهج" 
الثعالبي  ين�شبها  التي  ال�شعريّة  االأبيات  بع�ض  لنف�شه  ين�شب  الكتــاب  موؤلّــف  اأّن  ثانيــًا: 

.)206  ،205  ،162  ،149 الفقرات  )انظر  موؤلَّفاته  بع�ض  في  لنف�شه 
اأي�شًا  يرد  الملوك  �شفر  زاد  في  ترد  التي  والنثريّة  ال�شعريّة  ال�شواهد  من  كثيراً  اأّن  ثالثًا: 
االأوطان.  اإلى  والحنين  بال�شفر  تعنى  التي  الف�شول  في  �شّيما  وال  االأخرى،  الثعالبي  كتب  في 
كتب  مع  ماّدته  تطابق  مدى  ُتظهر  الملوك  �شفر  لزاد  تحقيقنا  حوا�شي  اإلى  عجلى  نظرًة  ولعّل 
القبيح  وتح�شين  المطرب،  عنــه  غاب  ومن  الدهر،  يتيمة  نحو  الن�شبــة،  �شحيحــة  الثعالبــي 

�شمعت. ما  واأح�شن  والمنتحل،  القلوب،  وثمار  والمحا�شرة،  والتمثيل  الح�شن،  وتقبيح 
في  اأي�شًا  يرد  الملوك  �شفر  زاد  في  ترد  التي  والعناوين  العبارات  من  كثيراً  اأّن  رابعًا: 

مثًل: ذلك  من  االأخرى،  الثعالبي  كتب 
اأّن عبارَتــْي "ومن اأح�شن ما �شمعت" اأو "واأح�شن ما قيل فيه" هما مّما ا�شتهر به الثعالبي،   -1
وقد اأوردهما في عدٍد من كتبه، كما ا�شتقى منهما عنوانين لموؤلََّفيه المو�شوَمْين بـ "اأح�شن 
مــا �شمعــت" و"اأحا�شن المحا�شن". وقــد اأح�شينا في كتابنا هذا اثنيــن وع�شرين مو�شعًا 
�شّدرهــا الم�شنِّف بعبارات مماثلة، وبع�ض هذه الموا�شع مّما يرد اأي�شًا في كتاب اأح�شن 

ما �شمعت. 
اأّن العنوانيــن "مدح الفــراق" و"ذّم الفراق" الواردين في الكتاب همــا اأي�شًا عنوانان في   -2
كتــاب الظرائف واللطائف؛ ومن اللفت اهتمام الثعالبي بهــذا النوع االأدبّي القائم على 



ظ

مــدح االأ�شيــاء وذّمهــا، اإذ اإّنه و�شع فيه كتبًا منهــا – اإلى الظرائــف واللطائف – يواقيت 
المواقيــت، ومــدح ال�شيء وذّمــه، علوة على ف�شــول متفّرقة في كتابــه تح�شين القبيح 

وتقبيح الح�شن.
عنوان الباب "اأبيات التمّثل والمحا�شرة" في "زاد �شفر الملوك" هو عنوان كتاٍب م�شتقّل   -3
للثعالبــي وفيه ف�شلن عنــوان اأحدهما "مدح ال�شفر والغربة" وعنــوان االآخر "ذّم ال�شفر 

والغربة".
اأّن فــي البــاب االأّول مــن الكتاب اأي بــاب "مدح ال�شفــر" مجموعة كبيرة مــن االأ�شياء   -4
الم�شافــة والمن�شوبة اإلى اأ�شياء مختلفة؛ وذلك في قوله: "ولوال ال�شفر... لّما ُعرف ُعود 
ْحر وكافور قي�شور وماء ورد فار�ــض وزعفران قّم...".  الهنــد وم�شك التُّبَّت وعنبــر ال�شِّ
وقد ُعرف الثعالبي با�شتعماله مثل هذه العبارات في كتبه، واأفرد لها عمًل �شخمًا بعنوان 
ثمــار القلوب في الم�شــاف والمن�شوب. ويقــع معظم ما �شاقه الم�شنِّــف من الم�شاف 
والمن�شــوب فــي "زاد �شفر الملوك" في نطاق خ�شائ�ض البلــدان. وجدير بالملحظة اأّن 
كثيــراً من عبارات الم�شاف والمن�شوب الواردة فــي كتابنا )انظر الفقرة 5( يرد اأي�شًا في 

الف�شل االأخير من كتاب الثعالبي "لطائف المعارف".
حيث  من  �شّيما  وال  ة  عامًّ الثعالبي  مقّدمات  ت�شبه  الملوك  �شفر  زاد  مقّدمة  اأّن  خام�شًا: 
له  "عبودتي  قوله  نحو  المقّدمات،  تلك  في  لما  مماثلة  عبارات  فيها  اإّن  حّتى  االأ�شلوب، 
كتبه  مقّدمات  في  نظائر  لها  ورد  فقــد  هذا،  كتابنا  مقّدمة  في  الــواردة  بــه"  واخت�شا�شــي 
كتابنا،  اأّن  اأي�شًا  ويلحظ  اللطف.  ولطائف  المروءات  ومراآة  للتلفيق  التوفيق  مثل  االأخرى 

عليها. ي�شتمل  التي  بالف�شول  بثبت  ر  م�شدَّ الثعالبي،  كتب  من  ككثير 
الرابع  القرنين  اأدبــاء  من  �شماعًا  �شعريّة  اأبياتــًا  يــورد  الكتــاب  �شاحــب  اأّن  �شاد�شــًا: 
مّمن  وهوؤالء  المذّكر،  حبيب  وابن  والخوارزمي  الب�شتي  الفتح  كاأبي  الهجريّين  والخام�ض 

الدهر. يتيمة  في  لهم  وترجم  الثعالبي  بهم  التقى 
ولعّله  قويًّا.  ترجيحًا  وترّجحها  للثعالبي  الكتاب  ن�شبة  تعّزز  جميعًا  الدالئل  هذه  اإّن 
والغربة.  ال�شفر  في  اأقوال  من  االأخرى  كتبــه  في  تفّرق  ما  يجمــع  اأن  هــذا  كتابــه  فــي  اأراد 
غزنة  في  اأُلِّف  اأّنــه  نعلم  كّنا  واإن  ال�شبــط،  وجه  على  الكتــاب  اأُلّــف  متــى  نعــرف  ول�شنــا 
اأقام  الثعالبي  اأّن  والثابت  مقّدمته.  في  ورد  كما  �شهل  بن  الح�شن  �شعيد  اأبــي  اإلــى  واأهــدي 
من  عدداً  فيها  اإقامته  خلل  التقى  واأّنه  الجرجانّية،  غادر  اأن  بعــد  ق�شيرة  غيــر  فتــرة  بغزنــة 
وقد   ،)1030/421 )ت  الغزنوي  محمود  ال�شلطان  ومنهم  م�شّنفاته،  رعوا  الذين  االأعلم 
نا�شر  بن  ن�شر  المظّفر  اأبو  االأمير  واأخوه  المعارف،  لطائف  اإليه  اأهدى  الــذي  هــو  يكــون 



غ

الح�شن  واأبو  المواقيت،  يواقيت  اإليــه  اأهدى  الذي   )1021/412 )ت  �شبكتكيــن  الديــن 
�شبق  وقد  الح�شن)))؛  وتقبيح  القبيح  تح�شين  اإليه  اأهدى  الذي  الكرجــّي  عي�شــى  محّمد بــن 

الكتب. وهذه  الملوك«  �شفر  »زاد  بين  الت�شابه  اإلى  اأ�شرنا  اأن 

ثالثًا: تحقيق الكتاب
فق�ّشمناه  منهجّي،  نحٍو  على  الن�ّض  ن�شبط  اأن  الكتاب  تحقيق  في  جهدنا  حاولنا  لقد 
ذلك  واإلى  الفهار�ض.  في  �شّيما  وال  اإليها  االإ�شــارة  ت�شهل  مت�شل�شلــًة حّتى  رّتبناهــا  فقــرات 
ترتيبًا  الحوا�شي  في  الم�شادر  ورّتبنا  ذلك،  اأمكــن  حيثما  وال�شعرّية  النثرّية  المــاّدة  خّرجنــا 
التحريف  موا�شع  اأو  المختلفة،  الروايــات  من  ذكره  �شرورة  راأينا  بمــا  مكتفيــن  تاريخيًّــا، 
وكذلك  المتن.  في  ذكرهم  الوارد  االأعلم  تراجم  اأو  المخطوط،  في  الواقعة  والت�شحيف 
واالأعلم  واالأ�شعــار،  واالأثر،  واالأحاديــث  الكريمة،  باالآيــات  فهار�ــض  بالكتــاب  األحقنــا 

اإليها.)2( وما  واالأدوية  والنباتات  واالأماكن،  والجماعات، 

التوفيق ولّي  واهلل 
املحّققان

بريوت يف  الأمريكّية   اجلامعة 
2011 �صباط

انظر: الكتب،  هذه  واإهدائه  غزنة  في  الثعالبي  اإقامة  لتفا�شيل   )1(
B. Orfali, The Art of Anthology, 23-24.

من  ن�شخًة  ليدر،  �شتيفان  الدكتور  بيروت،  في  ال�شرقّية  للأبحاث  االألمانّي  المعهد  مديَر  �َشلَّْمنا  اأن  بعد   )2(
ناجي  بن  )اأو:  ناجي  هلل  اأ�شدره  للكتاب  تحقيق  على  م�شكوراً  اأطلَعنا  لطبعه،  تمهيداً  هذا  تحقيقنا 
كما جاء في �شفحة العنوان( منذ اأ�شابيع )دم�شق: دار الهلل، 2009(. وقد اّطلعنا على هذا التحقيق 
واأّن  وم�شادره،  تخريجه  من  كثيراً  اأوفى  ذلك  في  الم�شتخَدمة  والم�شادَر  للن�ّض  تخريجنا  اأّن  فوجدنا 
ناجي  الدكتور  مقّدمة  فاإّن  ذلك  واإلى  تحقيقه.  في  وقعت  التي  االأوهام  من  كثير  من  خلٌو  نف�شه  نا  ن�شّ
ن�شبة  تحقيق  في  تتو�ّشع  مقّدمتنا  اأّن  حين  في  للثعالبي،  ترجمة  على  – تقت�شر  فائدتها  – على  للكتاب 
االأوطان.  اإلى  والحنين  والغربة  بال�شفر  المّت�شل  التاأليف  �شياق  في  الكتاب  مكانة  وتبرز  له  الكتاب 
خلفًا   – ناجي  الدكتور  تحقيق  في  وقعت  التي  والتحريفات  االأوهام  من  نماذج  يلي  فيما  ونورد 
من  �شفحة  منها  تخلو  تكاد  ال  التي  المطبعّية  االأخطاء  اإلى  ن�شير  اأن  دون   – تحقيقاته  في  َدناه  عوَّ لما 
�شفحات الكتاب، اأو اإلى الت�شارب العجيب بين اأرقام الحوا�شي في المتون وموا�شع تلك الحوا�شي، 
النماذج  هذه  ونورد  ال�شواب.  اإلى  هدايته  االأ�شل  في  والمراُد  القارئ،  ت�شليل  �شاأنه  من  اأمٌر  =وهو 



أأ

..................................................................

الفقرة )3(: القرطا�ض واالأنفا�ض )�ض 33 من تحقيق ناجي(؛ �شوابه: القرطا�ض واالأنقا�ض. -1

وين�ّشط  االأبــدان  وي�شّد  �شوابه:  34(؛  )�ض  الك�شلن  وين�ّشط  االأبــدان  وين�ّشط   :)5( الفقرة 
الك�شلن.

-2

الفقرة )5(: وخزوز الن�شو�ض )�ض 35(؛ �شوابه: وخزوز ال�شو�ض. -3

الفقرة )5(: �شوابه: ن�شول الرو�شن )�ض 35(؛ �شوابه: ن�شول الرو�ض. -4
الفقرة )5(: وقانيد ما �شكان )�ض 35(؛ �شوابه: وفانيد ما�َشكان. -5

الفقرة )5(: وق�شم�ض قراة )�ض 35(؛ �شوابه: وِق�ْشِم�ض َهراة. -6
الفقرة )8(: �شقطت )ال �شّيما( من البيت الثالث من مقطوعة البرقعّي )�ض 36(. -7

الفقرة )11(: اإّن العقود )�ض 37(؛ �شوابه: اإّن القعود. -8
الفقرة )18(: طاعن بين لوعة ور�شي�ِض )�ض 38(؛ �شوابه: ظاعن. -9

الفقرة )19(: في طريقة ال�شرّي الرّفاء المو�شلّي )�ض 38(: لي�شت كلمة )الرّفاء( في المخطوط. -10
َفُر. الفقرة )32(: واالإقباُل والنََّظُر )�ض 86(؛ �شوابه: واالإقباُل والظَّ -11

الفقرة )38(: كما الغمِد يوم الروع )�ض 87(؛ �شوابه: لكالغمِد... )وهو وا�شح في المخطوط(. -12
الفقرة )44(: وّدع اأبو العالية )�ض 88(؛ �شوابه مثبت في هام�ض المخطوط: »وّدع اأبو العتاهية«، 

والبيت في ديوانه والم�شادر.
-13

هذا  في  المخطوط  في  )قلعة(  كلمة  لي�شت  )�ض 89(:  قلعة  ب�شرعة  بالبين  توؤذن   :)47( الفقرة 
المو�شع، بل كّررها المحّقق لورودها في عبارة �شابقة.

-14

الفقرة )48(: من مخّلع الب�شيط )�ض 89(؛ �شوابه: من مجزوء الكامل. -15
الفقرة )48(: اإّني خ�شيت َمْوِقفًا )�ض 89(؛ �شوابه: َمواِقفًا، وبه ي�شتقيم الوزن. -16

َيُقم  بال�شطب والت�شويب: لم  النا�شخ  اأراده  َيُقم ذا منه )�ض 90(؛ �شوابه كما  الفقرة )52(: لم 
اأُْن�ُض ذا.

-17

الفقرة )70(: في كل اأهواله )�ض 94(؛ �شوابه: في كل اأحواله. -18
ْر اإلى ذلك  الفقرة )77(: يحّل بي يا اأخي )�ض 41(؛ غّير المحّقق )حّل( فجعلها )يحّل( ولم ُي�شِ

التغيير؛ ولعّل ال�شواب: ]قد[ حّل.
-19

الفقرة )79(: ومن ال�شعر الخفيف الروح )�ض 41(؛ الن�ّض في المخطوط: ومن �شعر الخفيف 
الروح.

-20

الفقرة )79(: اإذا غبَت بالر�شية )�ض 41(؛ �شوابه: بالرا�شية، وبه ي�شتقيم الوزن. -21
الفقرة )80(: هول ال�شياق اأهون من الفراق )�ض 41(؛ لي�شت كلمة )هول( في المخطوط بل 

زادها المحّقق ولم ينّبه على ذلك.
-22

ناجي: ن�شخة  في  �شفحات  من  يقابلها  ما  ذكر  مع  نحن  ترقيمنا  في  الفقرات  ت�شل�شل  بح�شب  =



بب

الفقرة )100(: وما على النا�شح من ُمْعِتِب )�ض 47(؛ االأ�شّح: من َمْعَتِب. -23
تحريف،  المعتّز؛  وقال  المخطوط:  في  )�ض 47(؛  المهّلب  في  )�شاعر(  وقال  الفقرة )101(: 

�شوابه المغيرة.
-24

الفقرة )105(: من �شار فاز )�ض 48(؛ �شوابه: من �شار مار. -25
الفقرة )109(: وترمي النوى بالُمقترين المراميا )�ض 49(؛ �شوابه: الَمواميا؛ وقد جاء في هام�ض 

المخطوط: جمع موماة وهي الفلة.
-26

الفقرة )126(: وكذلك من الكوا�شج )�ض 54(؛ �شوابه: الكوامخ. -27
الفقرة )131(: ونحوها من اآفات )�ض 56(؛ �شوابه كما هو في المخطوط: ونحوها من االآفات. -28

الفقرة )134(: في مو�شع من الريح )�ض 57(؛ �شوابه: في مو�شٍع كنيٍن من الريح. -29
اإذ لم يح�شن قراءة  خ تمريخًا )لّينا( )�ض 57(: زاد المحّقق كلمة )لّينًا(  الفقرة )135(: ثّم تمرَّ

االأ�شل، وهـو: تمريخًا ِنِعّما.
-30

في  وا�شحة  ]وهي  ك  ُتَم�شِّ �شوابه:  62(؛  )�ض  العيافي  خّديه  ورَد  فم�ّشك   :)149( الفقرة 
المخطوط[ ورَد خّديه الفيافي.

-31

الفقرة )153(: تج�ّشمُتها والليُل وجٌف جناُحه )�ض 63(؛ �شوابه: َوْحٌف. -32
ك بالَحّجاج )�ض 64(؛ اأخذ المحّقق هذه الرواية من الم�شادر ولم ينبِّه على  الفقرة )158(: اأحرَّ

ف بالحّجاج. ذلك متجاوزاً المخطوط، وفيه: اأخوَّ
-33

الفقرة )161(: ويوم كتنور الطواهي �شجر )�ض 64(؛ �شوابه: ويوٍم كتّنور الطواهي �َشَجْرَنه. -34
ر. ر )�ض 66(؛ �شوابه: خليفُة الِخ�شْ الفقرة )167(: خلفة الِخ�شْ -35

تّمام  اأبي  اأبيات  ف�شارت  للفقرتين 167 و168 )�ض 66(،  رتين  الم�شدِّ العبارتين  اأُبدل مو�شع 
للبحترّي واأبيات البحترّي الأبي تّمام.

-36

ي�شتقيم  اآراء )�ض 67(؛ �شوابه: وذاك راأُيك...، وبه  بين  الفقرة )169(: وذالك راأُيك �شورى 
الوزن.

-37

الفقرة )169(: قريب عرمه )�ض 67(؛ �شوابه قريب عزمه. -38
الفقرة )169(: ويوما بالخليطاء )�ض 67(؛ �شوابه: ويومًا بالُخَلْي�شاء. -39

الفقرة )170(: اأنظرينا اإذا مررنا بمرٍد )�ض 67(؛ �شوابه: بَمْرٍو. -40
الفقرة )179(: الفقرتان 179 و180 ترتيبهما معكو�ض في التحقيق )�ض 69( خلفًا لما هما 

عليه في المخطوط.
-41

الفقرة )215(: )�ض 77( زاد المحّقق بيتًا ثالثًا لي�ض في المخطوط، ولم ينّبه على اأّنه مزيد على 
االأ�شل.

-42

الفقرة )216(: )�ض 77( �شقطت بعد »وللبحترّي« عبارة: في اأبي نه�شل بن ُحميد. -43
الفقرة )219(: ولفق دخوله اإياها مطرة )�ض 78(؛ �شوابه: وافَق. -44

..................................................................



تت

..................................................................

الفقرة )235(: �شقطت كلمتان )�ض 83( اأوالهما »وكتب« في مطلع الفقرة، وثانيتهما »عر�ض« 
في قوله: »خلو�ض عر�ض الح�شايا«.

-45

َمَثلين  اأو  بَمَثل  مكتفين  التالية  النماذج  منها  نذكر  ج�شيمة،  اأخطاء  التحقيق  حوا�شي  ففي  ذلك  واإلى   
منها: كّل  في 

ذلك  مثال  اأ�شحابها:  اإلى  االأقوال  اأو  ال�شعرّية  االأبيات  بع�ض  ن�شبة  اإلى  يهتد  لم  المحّقق  1-  اأّن 
الفقرة 46 )يقابلها �ض 88 بتحقيق ناجي(، فقد جاء في الحا�شية الرابعة: »لم اأعرف قائله«، 
 111 والفقرة  ياقوت؛  عن  نقًل  ديوانه  وفي  االأدباء  معجم  في  االأزدّي  دريد  البن  والبيتان 
ع�شاها...(  )فاألقت  فالبيت  ناجي(،  بتحقيق   50 �ض  من  االأولى  والحا�شية   49 �ض  )يقابلها 

المحّقق. ذكره  لما  الم�شادر خلفًا  في  من�شوب 
الم�شادر.  له ترجمة في  الن�ّض مّمن  الوارد ذكُرهم في  لم يقف على ترجمة بع�ض االأعلم  2-  اأّنه 
الرابعة: »]ابن[  الفقرة 63 )يقابلها �ض 92 بتحقيق ناجي(، فقد جاء في الحا�شية  مثال ذلك 
في  مذكور  وهو  المذّكر،  حبيب  ابن  اأّنه  وال�شواب  ترجمته«،  على  اأقف  لم  المدكر:  حبيب 

الدهر. يتيمة 
بتحقيق  اكتفى  اأّنه  ذلك  وَمَرّد  الن�ّض،  في  الوارد  ال�شعر  بع�ض  على  الدواوين  في  يعثر  لم  3-  اأّنه 
 65 �ض  )يقابلها   165 الفقرة  في  الواردان  المعتّز  ابن  بيتا  ذلك  مثال  حالة.  كّل  في  واحد 

ناجي(. بتحقيق   49 )يقابلها �ض   110 الفقرة  في  الواردان  نوا�ض  اأبي  وبيتا  ناجي(  بتحقيق 
الفقرة 132  مثال ذلك  الم�شادر.  في  المفردات وهي مذكورة  بع�ض  يقف على معنى  لم  4-  اأّنه 
)يقابلها �ض 56 بتحقيق ناجي(، فقد ذكر اأّنه لم يقف على معنى الِحْلِتيت، والكلمة مذكورة 

اإلخ. والتاج،  والل�شان  كالقامو�ض  المعجمات  ومنها  الم�شادر  في 
وهو  المخطوطة،  في  الواقع  الخطاأ  اإلى  يتنّبه  لم  المحّقق  اأّن  خلل  من  التحقيق  في  وقع  ما  اأ�شواأ  ولعّل   
الحادي  االأبواب  اأّن  تحقيقنا  مقّدمة  في  ذكرنا  وقد  االأوراق.  ترتيب  عن  ال  الن�شخ  عن  نا�شئ  خطاأ 
اأثبت  الباب الخم�شين حيث  النا�شخ ذلك بعد  الرابع، وقد تدارك  الباب  ع�شر حّتى الخم�شين تقع بعد 
نهاية  جاءت  االأمر،  هذا  اإلى  يتنّبه  لم  المحّقق  اإّن  واإذ  العا�شر.  حّتى  الخام�ض  من  الناق�شة  االأبواب 
وعدداً  االأخيرة  قبل  ما  ال�شفحة  من  االأخيرين  ال�شطرين  منها  اأ�شقط  وقد  مبتورًة،  تحقيقه  في  الكتاب 

تحقيقنا(. من  الفقرتين 71 و72  )انظر  تليها  التي  ال�شفحة  من  االأ�شطر  من 
والغريب  تحقيقنا(.  من   238 الفقرة  )انظر  كلَّها  الكتاب  خاتمة  المحّقق  اأ�شقط  ذلك،  على  وعلوًة   
اأنموذجًا  اأّن �شورة الورقة االأخيرة من المخطوط )وهي تت�شّمن تلك الخاتمة( مثبتة في تحقيق ناجي 

المخطوط! ل�شفحات 



ثث

5067 ت�س�ستربتي  مخطوطة  من  40ب  الورقة 



جج
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مقّدمة الكاتب

الرحيم الرحمن  اهلل  بسم   ║ 
العظيم العلّي  باهلل  إالّ  توفيقي  وما 

بن  الح�سن  �سعيد  اأب��ي  اإلى  اإ�سماعيل  بن  محّم��د  بن  المل��ك  عب��د  كت��ب   )1(
بَغْزنة: الح�سرة  دخوله  عند  �سهل 

اأّنه  عنقي،  في  ِمَنِنه  وقالئَد  عندي  اأمَره  واأعلى  عّزه  اهلل  اأدام  ال�سيخ  اأيادي  من 
الأّيام  اأن�ستنيه  ما  الأنجح،  بالطالع  وقدومه  الأ�سنح  بالطائر  �سخو�سه  حال  في  ذّكرني 
النُّْجح  �سمان  في  بهم  كاب  الرِّ وا�ستقالل  الكبراء،  ال�سادة  اأ�سفار  في  الكالم  ُحرِّ  من 
الرا�سية  العي�سَة  اأوليائهم  مفارقة  في  بوداعهم،  العافي��َة  اأ�ساغرهم  وتودي��ع  ��ّراء،  وال�سَّ
دنوُّ  الدنوَّ  باأّن  وَتَعلُّلهم  عنهم،  اأبدانهم  تاأّخرت  واإن  معهم  اأنف�سهم  وم�سير  بفراقهم، 
الج�سوم،  تباعد  مع  القلوب  تقارب  على  العتماد  واأّن  ال�سخو�ص،  دنّو  ل  النفو�ص 
بنبٍت  بعدهم  اأنف�سهم  وت�سبيههم  الأيمن،  والفاأل  الأح�سن  بالدعاء  اإّياه��م  وت�سييعه��م 
عن  الإف�ساح  في  ت�سّرفهم  وح�سن  قم��ُره،  غاب  ليٍل  و�ساري  مط��ُره،  اأم�س��ك  ذاب��ل 
يهّب  لما  ا�سترواحهم  ثّم  الأطوار،  من  بها  يّت�س��ل  وما  الأ�سفار  ف��ي  الأح��وال  �سائ��ر 
اإلى  الحلّي  كَعْود  عّزه��م  َمراكن  اإلى  َعْوِدهم  تبا�سير  م��ن  ويظهر  ُقْرِبه��م  ن�سي��ِم  م��ن 
فيه  الذي  بقدومهم   ║ ال�س��رور  وو�سفهم  الماحل،  الرو�ص  اإل��ى  والغي��ث  العاط��ل 
من  ا�ستمليُت  حّتى  باإيابهم،  والبركة  اليمن  واإياب  الأحوال،  و�سالح  الآمال)))  حياة 
باٱ�سمه  كتاًبا  به،  واخت�سا�سي  له  وعبودتي  تاأييده  اهلل  اأدام  ال�سيخ،  م��ولي  ت�سحيف��ة 
�سلكه  في  وينخرط  به  يتعّلق  وما  اأحواله  و�سائر  واأمثاله  واآدابه  واأو�ساف��ه  ال�سف��ر  ف��ي 

اآنًفا. وتذّكرته  �سالًفا  تحّفظته  ما  اأح�سن  من 
الأمل. الأ�سل:  في   )1(

40 ب
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الولء: على  موَدعاتها  ثبت  وهذا  باًبا،  خم�سين  في  واأخرجُته   )2(
مدح ال�سفر   1

الغتراب ]وال�سطراب[ لطلب الرزق والذكر   2
العزم على ال�سفر واأخذ الأهبة   3

التفاوؤل للم�سافر والدعاء له   4
اأحا�سن ال�سعر في الدعاء للم�سافر   5

وداع ال�سادة الروؤ�ساء   6
وداع الإخوان والأ�سدقاء والأحّباء   7

]ذكر الت�سييع[   8
]غيبة الروؤ�ساء والأ�سدقاء والأحّباء[   9

التالقي بالنفو�ص مع تباين الج�سوم ]و[الترائي بالقلوب دون العيون  10
ال�سوق على قرب العهد وي�سر الفرقة  11

�سائر الأحا�سن في ال�سوق  12
ذّم الفراق  13

مدح الفراق  14
التزام اللوم عند الفراق  15

ذّم ال�سفر  16
اأدب ال�سفر  17

]اأمثال ال�سفر[  18
اأبيات التمّثل والمحا�سرة في ال�سفر ]وما يتعّلق به[  19

تدبير الم�سافر  20
دفع �سرر المياه وَرداءِتها  21

]الحترا�ص من الحّر وتالفي �سرره بالم�سافر[  22
الحترا�ص من ال�سَّموم وعالج ما يحدث من نكايتها ║  23

]في[ ت�سكين العط�ص ودفع م�ساّره  24
في تدبير الم�سافر في البرد ]ال�سديد والثلج الكثير[  25

عالج من اأ�سابه جمود من البرد  26
]حفظ الأطراف من البرد[  27

عالج َقَمر العين من كثرة النظر اإلى الثلج  28
عالج التعب والإعياء ال�سديد  29

41 ب
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اختيار منازل الع�سكر  30
تدبير راكب البحر  31

نكت في ركوب البحر  32
فقه ال�سفر  33

غزل ال�سفر  34
اأحا�سن ما قيل))) في المفاوز واأحوال ال�سفر وذكر ال�سراب والحّر والمطر  35

اإدامة ال�سفر وكثرة التقّلب في البالد وقطع الطرق ال�ساّقة  36
التعّلل بتح�سين الغربة  37

ذّم الغربة  38
الحنين اإلى الوطن  39

ر الأيّام ال�سالفة تذكُّ  40
اإهداء ال�سالم   41

]الدعاء[ بتي�سير اللتقاء)))  42
لطائف المكاتبات بال�سعر  43
قرب اللقاء وو�سك القدوم  44

ذكر القدوم  45
التهاني بالقدوم  46

التهنئة بالحّج  47
الآداب في الإياب  48

زيارة القادم والت�سليم عليه  49
اإهداء القادمين من ال�سفر)))  50

ي�ستغرق  ما  الجديد  الكتاب  هذا  بركات  من  ال�سيَخ  يعّرف  اأن  اأ�ساأل  واللَّ�َه   )3(
قدومه  يقرن  واأن  التمام،  يبلغ  ول  الكالم  بل  الأقالم  وي�ستنفد  والأنقا���ص)))  القرطا���ص 
يخّلَيه  ل  واأن  الكاملة،  والبهجة  ال�ساملة  والكفاي��ة  ة  الخا�سّ وال�سعادة  التاّم��ة  بالِخي��رة 
والنجح  الجميل  ال�سنع  من  مت�سّرفات��ه  وكاّفة  وظعنه   ║ ومُقامه  وحَ�سَ��ره  �سَفَ��ره  ف��ي 

قيل... ما  اأح�سن  مو�سعه:  في  الباب  عنوان   )1(
اللقاء. بتي�سير  الدعاء  مو�سعه:  في  الباب  عنوان   )2(

ال�سفر. من  القادم  اإهداء  بابه:  في  العنوان   )3(
الِمداد. وهو  ِنْق�ص،  الأنقا�ص: جمع   )4(

42 �أ
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جازها  التي  ومعاليه  ع�سره،  فرَد  بها  اأ�سبح  التي  بمحا�سنه  اإمتاعه  ُيح�سن  واأن  القريب، 
خدمته  في  العمر  باقي  وتزجية  ح�سرت��ه  اإلى  للتقّرب  يوّفقن��ي  واأن  ده��ره،  اأه��ل  دون 
ولطفه. بحفظه  لل�سواب  الموّفق  تعالى  واهلل  الأبواب  �سياقة  حين  وهذا  نعمته،  و�سكر 
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الباب الأّول

السفر مدح 

چ   چ   چ   {چ   تعالى:  فقال  الم�سافرين،  تعالى  اهلل  مدح  قد   )4(
ڦ   ڤ       ڤ   {ڤ   فقال:  بال�سفر  �سبحانه  واأمر  ڇ}))).  ڇ   ڇ   ڇ  

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   {ٿ   وج��ّل:  ع��ّز  وق��ال  ڦ}))).  ڦ   ڦ  
اأجّدْد  �سفًرا  ْد  َج��دِّ اآدم  ابن  ي��ا  الت��وراة:  وف��ي  ڄ}))).  ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
ت�سّحوا«))). و�سوموا  تغنموا  »�سافروا  و�سّلم:  عليه  اهلل  �سّلى  النبّي  وقال  رزًقا))).  لك 

ونظامه،  قوامه  بها  التي  المعا�ص  اأ�سباب  اأحد  ال�سفر  الحكماء:  وقالت   )5(
فّرقها  بل  واحدة،  اأر�ص  في  كلَّها  الدنيا  منافع  يجمع  لم  وتعالى  �سبحانه  اهلل  لأّن 
يرى  �ساحبه  اأّن  ف�سله  وم��ن  بع�ص))).  اإلى  ها  بع�سَ واأحوَج  كلِّه��ا  الأََر�سي��ن  ف��ي 
اهلل  بقدرة  علًما  يزيده  ما  الآثار  ومحا�سن  الأقطار  وبدائع  الأم�سار  عجائب  من 
التجارب،  ب  وُيْك�سِ العجائب  وُي�ْسِمع  نعمته،  �سكر  اإلى  ويدعوه  وحكمته،  تعالى 

المّزّمل: 20. �سورة   )1(

الجمعة: 11. �سورة   )2(
الملك: 15. �سورة   )3(

والتمثيل  180؛  والأمثال  والحكم  268/1؛  والم�ساوئ  والمحا�سن  109؛  والأ�سداد  المحا�سن   )4(
القرطبي  تف�سير  وانظر   ،222/1 المجال�ص  وبهجة  329؛  واللطائف  والظرائف  399؛  والمحا�سرة 

.151/5
والم�ستطرف  385/1؛  الآداب  وزهر  268/1؛  والم�ساوئ  المحا�سن  في  الحديث  من  الأّول  الجزء   )5(
الظرائف  في  ا  اأي�سً والحديث  116/8؛  الحمدونّية  والتذكرة  565/4؛  الأدباء  ومحا�سرات  19/2؛ 
»�سافروا  جميًعا:  وفيها   ،221/1 المجال�ص  وبهجة  399؛  والمحا�سرة  والتمثيل  329؛  واللطائف 
للبيهقي  الكبرى  وال�سنن  246/7؛  الأو�سط  المعجم  في  اأخرى  روايات  وانظر  وتغنموا«؛  ت�سّحوا 

الخفاء 445/1. وك�سف  701/6؛  العّمال  وكنز  102/7؛ 
واللطائف 330. والظرائف  399؛  والمحا�سرة  والتمثيل  285/1-386؛  الآداب  زهر   )6(
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الك�سالن،  وين�ّسط  الأبدان  وي�سّد  المكا�سب،   ║ ويجلب  المذاهب  يفتح  وال�سفر 
ويبعث  الِكْبر  �َس��ورة  ويحّط  الطعام،  وي�سّهي  الأ�سق��ام  ويطرد  الث��كالن  وي�سّل��ي 
الجلب  وانقطع  والمكا�سب،  التجارب  لبطلت  ال�سفر  ولول  ْكر))).  الذِّ طلب  على 
الأ�سقاع  فوائد  ُجمعت  وما  ال�سريفة،  البلدان  خ�سائ�ص  لت  ُح�سِّ ولما  والمنافع، 
الهند  ُعود  ُعرف  وَلَما  والبحرّية،  البّريّة  الأمتعة  ن�سر  في  الرحل  ّم  �سُ وما  الغريبة، 
قّم،  وزعفران  فار�ص  ورد  وماء  قي�سور  وكافور  ْحر  ال�سِّ وعنب��ر  التُّبَّ��ت)))  وم�س��ك 
وحرير  الروم  وديباج  ال�سو���ص  وُخزوز  م�سر  واأردية  اليم��ن  بب��رود  ا�سُتمت��ع  ول 
خرخير)))  و�سنجاب  قزوين  وجوارب  اأرمينية  وِتَكك)))  الأُُبّل��ة)))  وعمائم  ال�سي��ن 
ُذكر  وَلما  الطائف،  واأََدم  البرب��ر  نمور  وجلود  الُبلغار  ��ور  و�َسمُّ الَج��ْزر  وثعال��ب 
اقُترح  ولّما  �َسْه��َرُزور)))،  و�ستور  الخّط  ورماح  ال�سا���ص  ّي  وِق�سِ الرو���ص  ن�س��ول 
ما�َسكان)))  وفانيد  اإ�سفهان  وع�سل  الأه��واز  و�سّكر  العراق  وُرَطب  ال�س��ام  تّف��اح 
واإجا�ص  خوارزم  اأ�سفر  وبّطي��خ  ُحلوان  وتين  ني�سابور  و�سفرجل  ال��رّي  ورّم��ان 
ولما  َبْرَدعة)))،  وَكَرْويا  َكْرمان  وكّمون  هراة  وِق�ْسِم�ص)))  جرجان  وُعّناب  ُب�ْست 
الحكم والأمثال 181؛ والتمثيل والمحا�سرة 399؛ والظرائف واللطائف 330، 399، وانظر زهر   )1(

باختالف.  286/1 الآداب 
الرو�ص  انظر:  ِحْمَير،  عليهم  والغالب  ال�سين  بالد  من  متمّيزة  مملكة  وهي  الترك  بالد  في  تّبت:   )2(

المعطار 131-130.
المعطار 9-8. الرو�ص  انظر:  فرا�سخ،  اأربعة  الب�سرة  وبين  بينها  بالعراق  مدينة  الأبّلة:   )3(

راويل. ال�سَّ رباط  وهي  ِتّكة،  ِتَكك: جمع   )4(
المعطار 214. الرو�ص  انظر:  والم�ساكن،  الخ�سب  كثيرة  ال�سين  تجاور  ناحية  ا�سم  خرخير:   )5(

وكانت  وماروت،  هاروت  بابل  من  كوثى  وبقرب  في جهة حلوان  و�سهرزور:  �سهزرور.  الأ�سل  في   )6(
المعطار 351-350. الرو�ص  انظر:  الر�سيد،  اآخر خالفة  في  فرقت  حّتى  المو�سل  اإلى  م�سمومة 

البلدان 42/5. معجم  انظر:  �سج�ستان،  وراء  لمكران  المجاورة  بالنواحي  بلد  ما�سكان:   )7(
له  عجم  ل  �سغار  عنب  القامو�ص:  وفي  بال�سراة؛  كثير  وهو  العنب  من  �سرب  الك�سم�ص  الل�سان:  في   )8(
المعارف 119،  القلوب 780/2، ولطائف  ثمار  واأ�سهل خروًجا؛ وانظر  ا  قب�سً واأقّل  العنب  األين من 

والمعّرب 343.
بالد  اأّم  وهي  كثيرة،  ومياه  واأ�سجار  اأنهار  ذات  ح�سينة  اأرمينية  مدينة  ا«:  اأي�سً وبالذال  »بالدال  بردعة   )9(

المعطار 87. الرو�ص  انظر:  الران، 

42 ب
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وطين  مّكّي  و�َسنا  اأنطاكّي  و�َسْقموِنيا)))  رومّي  واأفيتمون)))  كابلّي)))  اإهليلج  ُو�سف 
تركّي. و�سيح  اأرمنّي 

قعد  من  الم�سافر  من  اأ�سقى   :  ║ الق�سار)))  ف�سوله  في  المعتزّ  ابن  وقال   )6(
اأن  به  اأَْحِر  القعود  على  ال�سفر  اآَث��َر  من  »المبهج«:  كتاب  في  وقل��ُت  الياأ���ص))).  ف��ي 

العود))). ُموِرَق  يعود 

قول  قلبك  و�ُسويداء  �سدرك  في  انق�ص  بنّي  يا  لبنه:  الأدب��اء  بع���ص  وق��ال   )7(
الطويل[))): ]من  ال�ساعر 

الِغَنى والتم�ِص  اهلل  ب��الد  في  ْر  فُتعذراف�سِ تموَت  اأو  ي�ساٍر  ذا  َتِع�ْص 

ال�سائرة  الأبيات  عن  ال�سائرة  الأمث��ال  من  وهو  الطائّي  حات��م  ق��ول  تن���صَ  ول 
الطويل[))): ]من 

َوَج��ْدَت��ُه��م البيوَت  الّنا�ُص  َل���ِزَم  الَمكا�سِباإذا  ُخ��ْرَق  الأخباِر  عن  ُعماًة 
طخار�ستان،  لبالد  المجاورة  الهند  مدن  من  وقيل  الترك،  بالد  في  وقيل  خرا�سان،  ثغور  من  كابل:   )1(

المعطار 489. الرو�ص  انظر: 
الجامع 29. تنقيح  انظر:  بال�سعتر،  �سبيه  نبات  اأ�سهر«:  بالثاء  »وهو  الأفيثمون  اأو  الأفيتمون   )2(

في  والكلّيات  192؛  الجامع  تنقيح  انظر:  واحد،  اأ�سل  من  َمخرجها  اأغ�سان  له  نبات  ْقموِنيا:  ال�سَّ  )3(
الطب 626.

من  بعنوان:  ال�سامّرائي  يون�ص  »ن�سره  المعتّز  الق�سار لبن  الف�سول  كتاب  من  ُجمع  فيما  القول  يرد  لم   )4(
ور�سائله«. المعتّز  ابن  ف�سول 

العمل«. عن  النا�ص  في  قعد  »من  وفيه:   ،330 واللطائف  الظرائف   )5(
اأن«. »فاأحراه  وفيه:   ،331 واللطائف  والظرائف   ،93 المبهج   )6(

 ،244/17 الأغاني  في  ال�سندّي  العطاء  اأبي  اإلى  من�سوب  وهو   ،44 الورد  بن  عروة  ديوان  في  البيت   )7(
في  ن�سبة  بدون  وورد  191/4؛  الفريد  والدّر  27؛  منقذ«  بن  »اأ�سامة  الآداب  لباب  في  النابغة  واإلى 
والأ�سداد  والمحا�سن  268/1؛  والم�ساوئ  والمحا�سن  662/2؛  والزهرة  243/1؛  الأخبار  عيون 
واللطائف  والظرائف  و105/9؛   175/4 والذخائر  والب�سائر  182؛  والأمثال  والحكم  109؛ 

المجال�ص 226/1. وبهجة  329؛ 
55؛  والمحا�سرة  والتمثيل  البيوت«؛  القوم  اأوطن  »اإذا  وفيه:   ،201 والو�ساطة  4؛  حاتم  ديوان   )8(
والظرائف واللطائف 330؛ ولباب الآداب للثعالبي 20/2؛ وبهجة المجال�ص 234/1، وورد بدون 

المنتحل 182. في  ن�سبة 
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الكامل[))): ]من  البحترّي  قول  في  اأُ�سوٌة  ولك 
ُم��ْع��ِدٍم ُح��لَّ��َة  َك�����س��اَك  ال��زم��اُن  ِبواإذا  وَت��َغ��رَّ ال��نَّ��َوى  ُح��َل��َل  لها  فالَب�ْص 
الب�سيط[))): ]من  قال  بمن  وقدوٌة 
�َسَفرا الِغَنى  ك�سب  في  ارتحاُلك  َفُرلي�ص  ال�سَّ ه��و  ف��ق��ٍر  على  ال��ُم��ق��ام  ب��ِل 

وبهجة  326/1؛  والمنتخل  79؛  والمنتحل  400؛  والمحا�سرة  والتمثيل  79/1؛  البحترّي  ديوان   )1(
المجال�ص 222/1.

الآداب  زهر  وفي  واللطائف 331؛  والظرائف  والمحا�سرة 400؛  والتمثيل  والأمثال 181؛  الحكم   )2(
المجال�ص 224/1. وبهجة  386/1؛ 
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الباب الثاني

والذكر الرزق  لطلب  واالضطراب  االغتراب 

المتقارب[))): ]من  الُبْرُقعّي)))  قول  ذلك  في  قيل  ما  اأح�سن  من   )8(

بالُخموِل ى  ارت�سَ الأدي���ُب  ما  الم�ستفاِداإذا  الأدب  ف��ي  ال��ح��ّظ  فما 

ي�سيَق اأن  اأدٍب  ب���ذي  ال���ب���الِدوع���ج���ٌز  ����ع  ُو�����سْ ب��ي��ن  رزُق������ه  ب���ه 

ط��ال��ٍب ع��ن  ال�����رزُق  َغ�����َرَب  الرت���ي���اِد[وم���ا  ���ُن  ]َح�������سَ ���س��ّي��م��ا  ول 

ال���س��ط��راب وف��ي  الغ��ت��راب  ال���م���راِدوف��ي  وب���ل���وُغ  ال��م��ن��ى  م���ن���اُل 

النهو�ُص ب��ال��ق��ع��ود  ي�ستوي  ال��ج��ه��اِدول���و  ف�����س��َل  اهلل  ذك����ر  ل��م��ا 

َزْن���ُده���ا ب��ه��ا  ����س���اَق  ال���ن���اُر  ║ اإذا  ال���زِّن���ادِ  قِ���راع  ف��ي  ففُ�سْحَتُها 

المتقارب[))): ]من  قوله  وذّمها  القناعة  في  قيل  ما  واأح�سن   )9(

انكما�سي وف����رَط  َع��َزم��ات��ي  ال��ف��را���صِراأت  ف���وق  ال��ت��م��ل��م��ل  وط����وَل 

ِه���ّم���ٍة اأخ������ا  اأراَك  ان��ت��ع��ا���صِف���ق���ال���ت:  ذا  ف���ُت���رى  ���س��َي��ْب��ُل��غ��ه��ا 
ت��غ��ت��رْب ول�����م  اأق����م����َت  الموا�سيف���ه���اّل  ط��ب��ُع  ال��ق��ن��اع��ُة  ف��ق��ل��ُت: 

الح�سن  اأبي  القا�سي  قول  الغتراب  على  الح��ّث  في  قيل  م��ا  واأح�س��ن   )10(

بعد  �ساعًرا، ت  اأديًبا  القرامطة، كان  اأمير  القرمطي،  بال�سيخ  الملّقب  البرقعّي  اأحمد بن محّمد  بن  علّي   )1(
290ه�.

اإلى  والثاني  الأّول  البيتان  وُن�سب  236/1؛  المجال�ص  بهجة  في  المغاربة  بع�ص  اإلى  الأبيات  ُن�سبت   )2(
والأمثال  الحكم  في  البرقعّي  اإلى  وال�ساد�ص  الرابع  البيتان  وُن�سب  22/1؛  الأدباء  معجم  في  البحترّي 
الزناد«. الم�سادر جميًعا: »فراق  النظم 100؛ وفي  ونثر  واللطائف 334؛  والظرائف  188-189؛ 

»فهاّل  وفيهما:   ،101 القبيح  وتح�سين  122؛  �سمعت  ما  اأح�سن  في  البرقعّي  اإلى  الأبيات  ُن�سبت   )3(
قنعَت«.
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الوافر[))): ]من  الجرجانّي  العزيز  عبد  بن  علّي 
فَدْعها اأر����صٍ  ف��ي  �سقَت  م��ا  َوج��اه��ا)))اإذا  على  ال��َي��ْع��َم��الِت  وُح���ثَّ 
منها اأخ��ي��ك  ح���ظُّ  َي����ْغ����ُرْرَك  َج��داه��اول  م��ن  يميُنك  خ��اب��ت  وق���د 
يًما �سَ ِخْفَت  اإن  بها  ُف��ْز  ك  َبكاهاونف�سُ َم���ن  َت���ْح���زُن  ال����داَر  وخ���لِّ 

ب���اأر����صٍ ����ا  اأر�����سً واج�����ٌد  ���س��واه��اف���اإّن���ك  ���ا  اأر����سً ب���واج���ٍد  ول�����س��َت 

وح�سن  الرزق  طلب  عن  القعود  اإّن  بنّي  يا  لبن��ه:  المهالبة  بع���ص  وق��ال   )11(
الكامل[: ]من  قال  ن�سح من  الحركات. وقد  في  والبركاُت  العجائز،  اأخالق  الذكر من 

غنيمًة ت�سيَب  كي  بنف�سَك  قبيُحخاطر  ال��ع��ي��ال  م��ع  ال��ج��ل��و���ص  اإّن 

واأوِح�ْص  ك،  نف�سُ عنه  َنَب��ْت  اإذا  وطنك  اهُجْر  الحكم��اء:  بع���ص  وق��ال   )12(
ك))). اأُْن�سُ وح�ستهم  في  كان  اإن  اأهلك 

الوافر[))): ]من  بع�سهم  وقال   )13(
ول��ك��ْن ل���ي  ك��ع�����صٍّ  وط��ن��ي  ال��م��ع��ا���ِصاأرى  ط��ل��ب  ف��ي  ع��ن��ه  اأ���س��اف��ر 
فر�ٌص ال��ق��وِت  ك�سَب  اأّن  الِع�سا�ِصول���ول  م��ن  ال��ف��راُخ  َب����ِرَح  لما 

الكامل[: ]من   ║ الجُهَنيّ)))  فرا�ص  اأبي  قول  منه  واأح�سن   )14(
��ِه اأر���سِ ف��ي  بكا�سٍب  لي�ص  َوْك���ِرِهوال��م��رء  ف��ي  ب�سائٍد  لي�ص  ْقِر  كال�سَّ

»تنعى من  وفيه:  الحمدونّية 123/8،  التذكرة  في  منقذ  بن  الح�سن  لأبي  والثالث  الثاني  البيتان  ن�سب   )1(
بناها« و»ول�ست بواجٍد نف�ًسا �سواها«؛ ولأبي القا�سم ابن المغربي في تاريخ مدينة دم�سق 422/41-

بكاها«. من  »تندب  وفيه:   ،423
باطَن  والفر�ُص  ُخّفه  باطن  البعير  ي�ستكي  اأن  الوجا  وقيل:  َوًجا؛  َتوجى  الداّبة  َوِجَيت  الحفا،  الوجا:   )2(

حافره.
الآداب  وزهر  189؛  والأمثال  والحكم  290/1؛  والم�ساوئ  والمحا�سن  82؛  والأ�سداد  المحا�سن   )3(

واللطائف 334. والظرائف  400؛  والمحا�سرة  والتمثيل  386/1؛ 
البيتان لأبي ن�سر الظريفّي الأبيوردي في الظرائف واللطائف 335؛ ويتيمة الدهر 134/4. والظريفي   )4(

اأبيورد. في  البريد  توّلى  و�ساعر  اأديب  اليتيمة،  �سعراء  من 
 143 الحمداني  فرا�ص  اأبي  ديوان  في  والبيت  النا�سخ،  �سهو  من  كان  وربما  المخطوط،  الأ�سل  في  كذا   )5(
»ببالٍغ«؛ والحكم والأمثال 188؛ ون�سوار المحا�سرة 256/2؛ والتمثيل والمحا�سرة 367؛ والظرائف 

والمنتخل 683/1. 101؛  المنتحل  في  ن�سبة  بدون  وورد  74/1؛  الدهر  ويتيمة  335؛  واللطائف 
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في  الُغراب  خافيَة  فا�ستعر  بلُدك  بك  نبا  اإذا  المبهج:  كت��اب  ف��ي  وقل��ُت   )15(
وتعّذر  َفر  الظَّ عن  ال�سفر  اأ�سفر  فرّبما  الِعقاب،  اقتحام  في  الُعقاب  وقادمَة  الغتراب 

الَوَطر))). ق�ساُء  الوطن  في 

الآداب  وزهر  181؛  والأمثال  الحكم  في  الوطر«  »فرّبما...  العبارة  من  الثاني  والق�سم  93؛  المبهج   )1(
 ،222/1 المجال�ص  وبهجة  331؛  واللطائف  والظرائف  400؛  والمحا�سرة  والتمثيل  386/1؛ 

العبارة. �سائر  دون  الظفر«  »فرّبما...  وفيه: 
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الباب الثالث

له األهبة  وأخذ  السفر  على  العزم 

الم�سير،  ثّم  األُهب�ة  اأخذ  ثّم  العزم  غيب��ات،  ث��الث  ال�سف��ر  يق��ال:  كان   )16(
الع�سير  ت�سهيَل  تعال��ى  اهلل  ِل  ف�سَ ال�سفر  على  اأزمع��َت  اإذا  وقل��ُت:  اأ�سعبه��ا.  والع��زم 
بن  ال�ساحب  قول  نثًرا  الباب  ه��ذا  في  �سمعُت  ما  اأح�سن  وم��ن  الي�سي��ر))).  وتي�سي��ر 

والعقيدة))). الهّم  وم�سافر  النّية  ناه�ص  العزيمة  �سائر  واأنا  كتابي  عّباد: 
فيوًما  لجاز،  ال�سالَة  فيها  ��َر  َق�سَ لو  حالٍة  على  اأقام  الهمذان��ّي:  للبدي��ع  وف�س��ل 

الجواز. يلتم�ص  ويوًما  الجهاز  َيُعدُّ 
وبعثت  النَّوى  دلئل  علّي  َهَجَم��ْت  قد  القا�سانّي))):  القا�سم  ب��ن  لعل��ّي  وف�س��ل 

ُتَزّم. وجماٌل  ُتَرّم  رحاٌل  مّني)))  الَجوى  كامَن 
ال�سفر  اإجماع  في  قيل  ما  واأبلغ  اأح�سن  اأّن  عل��ى  ال�سع��ر  َنَق��دُة  واأجم��َع   )17(

الخفيف[))): ]من  الي�سكرّي  ِحّلزة  بن  الحارث  قول  للم�سير  والتاأّهب 
فلّما ِع�����س��اًء  اأم���ره���م  �سو�ساُءاأج��م��ع��وا  لهم  اأ�سبحت  اأ�سبحوا 
� َت�سْ وم��ن  مجيٍب  وم��ن  ُم��ن��اٍد  ُرغ����اُءم��ن  ذاك  خ����الل  خ��ي��ٍل  ���ه��ال 

]من   ║ يودّعه  نه�سل)))  لأب��ي  قوله  الم�سهور  البحت��ريّ  اإح�س��ان  وم��ن   )18(
المبهج 93.  )1(

النظم 43. نثر   )2(
الذين  بويه  بني  كّتاب  �سمن  الثعالبي  له  ترجم  اليتيمة،  اأدباء  من  القا�ساني،  القا�سم  بن  علّي  القا�سم  اأبو   )3(

الوزراء. مجرى  يجرون 
تحريف. من؛  الأ�سل:  في   )4(

خا�ّص  وانظر   ،381-380 الع�سر  الق�سائد  و�سرح  158؛  ال�سبع  المعّلقات  و�سرح  68؛  الديوان   )5(
للثعالبي 172/2. الآداب  ولباب  77؛  الخا�ّص 

الخّرمي، ت 210ه�. بابك  لقتال  وّجهه  الماأمون،  قّواد  اأحد  الطو�سي،  بن حميد  محّمد  نه�سل  اأبو   )6(

44 ب
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الخفيف[))):
ُم��ق��ي��ٍم ن������داَء  ن��ه�����س��ٍل  اأب�����ا  ور���س��ي�����صِي���ا  ل���وع���ة  ب��ي��ن  ظ���اع���ٍن 
اأبكا ع��ّم��َي  اب��ن  ي��ا   ((( ال��ُم��رُّ ول��م��ي�����صَِف��ْق��ُدَك  زي���ن���ٍب  َف���ْق���ُد  ل  ن����َي 
ال��ور بالعنبر  ال���ع���راق  ت����راُب  ب��َم�����س��و���ِصم��ا  دج���ل���ٍة  م�����اُء  ول  ِد 

ه َم�سَّ َمن  يحيي  الحيوان)))  ماء  الَم�سو�ص: 
اآ ف���ي  م��ن��ك  م��خ��لِّ��ف  اأّن�����ي  نفي�ِصغ��ي��ر  ِع���ْل���ٍق  ف�����س��َل  ب���غ���داَد  خ��ر 
وال��م��ن��� ج��ن��اب��ك  ع��ل��ى  ال���م���اأن���و����صِف�������س���الٌم  ورب���ع���ك  ف��ي��ه  ���ه��ل 
بمذمو لي�ص  الأّي�����ام  ِف��ْع��ُل  ع��ب��و���ِصح��ي��ث  غ��ي��ُر  الأيّ������ام  ووج�����ُه  ٍم 

قال  حيث  المو�سلّي)))  ال�سرّي  طريقة  في  فجرى  تمثيله  على  واحتذى   )19(
الخفيف[))): ]من 

ف�سّلت ال���ع���راَق  ع��زم��ت��ي  اع��ت��زام��يل��ح��ظ��ْت  ���س��ي��َف  ب��ال��رح��ي��ل  ه��ّم��ت��ي 
وال��م��ن��� ج���ن���اب���َك  ع��ل��ى  الج�ساِمف�������س���الٌم  والأي�����ادي  وال��ظ��ّل  ���ه��ِل 

498/1؛  القلوب  ثمار  في  وال�ساد�ص  الخام�ص  والبيتان  مقيم«؛  »وداع  وفيه:   ،1141/2 الديوان   )1(
والمنتخل 810/2. 134/2؛  الدهر  ويتيمة  225؛  والمنتحل 

تحريف. المرء؛  فقدك  الأ�سل:  في   )2(
الحياة. بالحيوان:  المراد   )3(

الدولة  �سيف  ق�سد  م�سهور  �ساعر  المو�سلي،  الرّفاء  الكندي  ال�سرّي  بن  اأحمد  بن  ال�سرّي  الح�سن  اأبو   )4(
المهّلبي، ت 366ه�. الوزير  ومدح  بغداد  اإلى  وفاته  بعد  وانتقل 

الدهر 134/2. ويتيمة  للب�ستاني؛  للح�سني؛ و441   694/2 الرّفاء  ال�سرّي  ديوان   )5(
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الباب الرابع

له والدعاء  للمسافر  التفاؤل 

اهلل  و�سنع  �ساحب��ك،  الإقبال  الأر�س��د،  والَج��ّد  الأ�سع��د  الطائ��ر  عل��ى   )20(
الجالل  ذي  وكنف  الإقبال  ظ��ّل  في  نزيلك،  وال�سنع  زميل��ك،  النُّْج��ح  م�ساحب��ك، 

واأ�سعده. طائر  واأ�سنح  واأحمده  فاأل  اأيمن  على 
»زّودك  قال:  اأ�سحابه  من  م�سافًرا  وّدع  اإذا  و�سّلم  علي��ه  اهلل  �سّل��ى  النب��ّي  كان 
اهلل  اأ�ستودع  �سرت،  ما  حيث  الخير  لك  وي�ّسر  الهدى،  على  واأعانك  التقوى،  اهلل 

عملك«))).║ وخواتيم  واأمانتك  دينك 

واأ�ستخلفه  عليك  اهلل  اأ�ستحلف  الوزراء:  بع�ص  يوّدع  العيناء)))  اأبو  وقال   )21(
ال�سالمة  واأ�سحبك  ال�سعي��د  العي�ص  ولّقاك  البعيد  لك  اهلل  ط��وى  عّباد:  اب��ن  من��ك. 

اآيًبا. والغنيمة  غائًبا 
وقال  والبركة.  باليمن  والحرك��ة  ال�سكون  حاَلِي  لك  اهلل  ��َل  َو�سَ اآخ��ر:  وق��ال 
وكتب  الَمْوِكب.  قلَب  �َسَفره  وفي  الَمْحِفل  �سدَر  ره  َح�سَ ف��ي  �سّي��دي  زال  ل  اآخ��ر: 
ويليَن  بعيُدها  يدن��َو  حّتى  الأر�ص  ب�ساط  لم��ولي  اهلل  طوى  ال�ساب��ئ:  اإ�سح��ق  اأب��و 

ُحزوُنها. وَت�ْسُهَل  متوُنها  وتبيَن  �سديُدها))) 
م�سند اأحمد 25/2 و38 و136 و358؛ و�سنن ابن ماجة 943/2؛ و�سنن اأبي داود 585/1؛ و�سنن   )1(
الكبير  والمعجم  الأو�سط 153/2؛  والمعجم  للن�سائي 251/5؛  الكبرى  وال�سنن  الترمذي 163/5؛ 
المعاني  وديوان  31/3؛  الأخبار  عيون  اأي�سًا:  وانظر   ،251/5 للبيهقي  الكبرى  وال�سنن  286/12؛ 
229/2؛ وربيع الأبرار 17/3؛ والعبارة الأخيرة في بهجة المجال�ص 246/1؛ والدعوات والف�سول 

الأدباء 587/4. ومحا�سرات  39؛ 
في  كتب  ّنفت  �سُ ل�سانه،  وطول  بنوادره  ا�ستهر  متر�ّسل،  كاتب،  بن خاّلد،  قا�سم  بن  محّمد  العيناء  اأبو   )2(

واأخباره، ت 283ه�. نوادره 
النظم 188. نثر  في  ن�سبة  بدون  �سديدها«  العبارة »طوى...  وردت   )3(
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ممّهدة))). اإقامة  في  زلَت  ل  المهّلبّي:  الوزير  وكتب 

الطويل[))): ]من  ولغيره   )22(

لقائنا دون  الأ���س��ف��اُر  ح��ال��ت  م��ل��ت��ق��ي��اِنلئن  ال��ف��ك��ِر  ب��ع��ي��ِن  ف��ن��ح��ن 
�سبابتي ل��ف��رط  قلبي  ف��ي  ُر  ��وَّ م��ك��اِنُت�����سَ ب��ك��لِّ  ��ٌب  َن�����سْ ل��ي  ك���اأّن���ك 

الرجز[))): ]من  المعتّز  ابن  وقال   )23(

وال���ت���ف���ّرِق ال���ب���ع���اد  ع��ل��ى  ن��ل��ت��ِقاإّن������ا  ل���م  اإن  ْك���ر  ب���ال���ذِّ ل��ن��ل��ت��ق��ي 

الوافر[))): ]من  المتنّبي  الطّيب  اأبو  ]وقال[   )24(

اأراق����ا دٍم  اأيَّ  ْب����ُع  ال����رَّ �ساقااأي�����دري  ْك���ِب  ال���رَّ ه���ذا  ق��ل��وِب  واأيَّ 
ق���ل���وٌب اأب���������ًدا  ولأه�����ل�����ه  َت���الَق���ى)))ل���ن���ا  م��ا  ج�����س��وٍم  ف��ي  َت��الَق��ى 

المطايا.  اإقامٍة ممّهدة الح�سايا وحركٍة وطيئة  الدهر 236/2: ل زلت في  يتيمة  كذا في الأ�سل؛ وفي   )1(
ها. وهوام�سَ  )235( الفقرة  يلي  فيما  وانظر 

والفراق 123. ال�سوق   )2(
والف�سول 50. والدعوات  195/1؛  الدهر  ويتيمة  337؛  الديوان   )3(

الدهر  ويتيمة  39/3؛  و»البرقوقي«  294/2؛  و»العكبري«  115/3؛  للمعّري  المتّنبي  ديوان  �سرح   )4(
والف�سول 50. الدعوات  في  الثاني  والبيت  195/1؛ 

ع�سر  الحادي  الباب  هنا  الأ�سل  في  يرد  اإذ  الأوراق،  ترتيب  في  ل  المخطوط  ن�سخ  في  خطاأ  ح�سل   )5(
من  الناق�سة  الأبواب  اأثبت  حيث  الخم�سين  الباب  بعد  ذلك  تدارك  النا�سخ  اأّن  اإّل  الخم�سين،  حّتى 

العا�سر. حّتى  الخام�ص 
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الباب الخام�س

للمسافر الدعاء  في  الشعر  أحاسن 

الب�سيط[))): ]من  ق�سيدة  من  الأع�سى  ذلك  قال  من  اأّول   )25(
ُم��ْرَت��َح��ال ق��ّرب��ت  وق��د  بنتي  والَوَجعات��ق��ول  الأو�ساَب)))  اأبي  َجنِّْب  رّب  يا 
فاغتم�سي �سّليِت  الذي  مثُل  َطَجعاعليِك  ُم�سْ ال��ب��ّر  بجنب  ف���اإّن  ن��وًم��ا 

من  المازنّي  عثمان  اأبا  اأ�سخ���ص  لّما  الواثق  فاإّن  �سع��ره،  ذك��ر  وعل��ى   )26(
اأمير  يا  فق��ال:  ولده  عن  �ساأله  ثّم  الحدي��ث  طاوله  النح��و،  ف��ي  لم�ساأل��ة  الب�س��رة 
الم�سكينة  قالت  فم��ا  قال:  بها،  اإل  الدني��ا  اأرى  ول  ُبَنّي��ة،  اإل  ل��ي  م��ا  الموؤمني��ن 
الَعبرة  خنقتها  وقد  الأع�سى  قول  اأن�سدتني  الموؤمنين  اأمير  يا  ق��ال:  فارقته��ا؟  حي��ن 

المتقارب[: ]من 
ال��رح��ي��ل ج���ّد  ح��ي��ن  اب��ن��ت��ي  َي���ِت���ْمت��ق��ول  ق���د  وم����ن  �����س����واًء  اأُران��������ا 
ع��ن��دن��ا م���ن  ِرْم�������َت  ف���ال  َت������ِرْماأب����ان����ا  ل����م  اإذا  ب��خ��ي��ر  ف����اإّن����ا 
ال��ب��ال اأ����س���َم���َرت���ك  اإذا  ِح��ْماأران�������ا  ال��رَّ م��ّن��ا  وُت��ْق��َط��ع  ُن��ْج��َف��ى  ُد 

الوافر[: ]من  جرير  قول  قلت  قال:  الم�سكينة؟  لها  قلَت  فما  قال: 
���س��ري��ٌك ل����ه  ل��ي�����ص  ب�����اهلل  ب��ال��ن��ج��اِحث���ق���ي  ال��خ��ل��ي��ف��ة  ع��ن��د  وم����ن 

مكرمًا))).║ و�سرفه  عليه  وخلع  دينار  باألف  له  واأمر  محا�سرته  فا�ستح�سن 
الديوان »ال�سبح المنير« 73؛ والديوان لمحّمد ح�سين 151؛ وعيار ال�سعر 74؛ والأغاني 218/8؛   )1(

الأدب 297/2. وخزانة  760/2؛  الأدباء  ومعجم  93-94؛  النحويّين  وطبقات 
الأو�ساب. الهام�ص:  وفي  الأ�سقام؛  الأ�سل:  في   )2(

واأخبار  226/9؛  والأغاني  127-128؛  النحويّين  ومراتب  101/2؛  الفريد  العقد  في  الخبر   )3(
الديوان  في  الأع�سى  واأبيات  الأعيان 185/1؛  النحوّيين 93-94؛ ووفيات  النحويين 58؛ وطبقات 
الأدباء  ومعجم  297/2؛  الأدب  وخزانة  91؛  ح�سين  لمحّمد  والديوان  33؛  المنير«  »ال�سبح 
89؛  حبيب  بن  لمحّمد  والديوان  98؛  لل�ساوي  الديوان  �سرح  في  جرير  وبيت  759/2-760؛ 

68 ب

=
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الكامل[))): ]من  �ساعر   )27(
طائٍر ب��اأي��م��ِن  ��ٍر  ِب�����سْ اأب���ا  ف��اٱن��زِلارح�����ْل)))  وال�����س��ع��ادة  ال�سالمة  وع��ل��ى 

الطويل[))): ]من  اآخر   )28(

م�ساحًبا الجميُل  ال�سنُع  بك  عّنيليم�ِص  من�سرٌف  ال��ه��ّم  دخ��ي��َل  ف���اإّن 

مجزوء  ]من  معه  وهو  ال�سام  اإلى  م�سيره  عند  البحتريُّ  للمت��وّكل  وق��ال   )29(
الخفيف[))):

ال���� ل���ن���ا  ج�����������ّددْت  ����َف����ٌر  ال������ُج������ُدْد�����سَ اأّي��������اُم��������ه  �����ل����ه����َو 
ل���ل���خ���ل���ي���� اهلل  �����ْدَع�����������������َزم  ������سَ ال�����رَّ ع����ل����ى  ف����ي����ه  �����ف����ة 
اح��� ال�����ذي  ال���ه���دى  اإم�������اَم  واج����ت����ه����ْدي���ا  ي����ن  ل����ل����دِّ ������ت�����اط 
ف��ي ���ع���ود  ال�������سُّ ب�����س��ع��د  ����ْر  ال�������س���م���ْد�����سِ ال�����واح�����د  ����س���ح���ب���ة 
وال����ُع����ُل����� ال�����ع�����ّز  ف�����ي  الأب����������ْدواب���������َق  اآخ������������َر  ل����ن����ا  ���������وِّ 

الكامل[))): ]من  قوله  في  ا  جدًّ الرومّي  ابن  اأح�سن  وقد   )30(
تزْل فال  الرحيل  على  عزمَت  اأح���ب���الاإّم��ا  ول��ل��ع��ل��ى  ل��ل��م��ك��رم��ات 
مطّيًة ال��ن��ج��اَح  ل��ك  الإل�����ُه  ِع��ق��الج��ع��ل  الأم����ور  م��ن  ط��ل��ب��َت  وِل��م��ا 
عهدنا اآخ���َر  ال��ع��ه��ُد  ه��ذا  ك��ان  َزوالل  ي���ال  ال���زِّ ك���ان  ول  ل  ب��ك 

الأع�سى: لبنت   231/1 المجال�ص  بهجة  وفي  760/2؛  الأدباء  ومعجم 
ال��ب��ال اأ����س���م���رت���ك  اإذا  ال����رِح����ْماأُران���������ا  م���ّن���ا  وُت���ق���ط���ع  ُن���ج���ف���ى  ُد 
وخ���ّل���ف���ت���ن���ا ع����ّن����ا  غ���ب���ت  ف������اإّن������ا ������س�����واء وم�������ن ق�����د ي���ت���ْماإذا 

والدعوات  301/1؛  والم�ساوئ  والمحا�سن  48؛  والفراق  وال�سوق  82؛  والأ�سداد  المحا�سن   )1(
الب�سرى«. لك  »فارحْل  وفيه:  184/3؛  الفريد  والدّر  46؛  والف�سول 

تحريف. ادخل؛  الأ�سل:  في   )2(
ُن�سب هذا البيت مع اآخَرْين اإلى اأبي جعفر الب�سرّي في اإكمال الكمال 485/1؛ والأن�ساب 360/1-  )3(

مليح  �ساعر  مروان،  بن  ب�سر  ولد  من  يزيد  بن  محّمد  جعفر  واأبو  ال�ساعر.  ترجمة  مو�سع  في   361
كرمان�ساه. بن  عي�سى  اإلى  وانقطع  راأى  من  و�سّر  بغداد  في  عا�ص 

الديوان 708/2.  )4(
المنتخل  في  الرومي  لبن  وُن�سبت  288؛  المنتحل  في  ن�سبة  بدون  وهي  الديوان،  في  الأبيات  ترد  لم   )5(
970/2؛ والدعوات والف�سول 42؛ والدّر الفريد 269/2، 37/5، 216، وفيها جميًعا: »وللعلى رّحال«.

=



18

الكامل[))): ]من  الدولة  ل�سيف  المتنّبي  الطّيب  اأبي  قول  منه  واأح�سن   )31(
ال���نُّ���ّواُر َت��ُح��لُّ��ُه  ح��ي��ث  ُح���لَّ  ��ْر  الأق������داُر���سِ م�������راَدَك  ف��ي��َك  واأراد 
�سالمٌة ف�سّيعتك  ارت��ح��ل��َت  ِم����دراُرواإذا  ودي���م���ٌة  اّت��ج��ه��َت  ح��ي��ث 
الِعَدى في  تحاول  ما  ده��َرك  ║واأراك  اأن�����س��ارُ  ���س��روفَ��ه  ك����اأنّ  ح��تّ��ى 

الب�سيط[))): ]من  ا  اأي�سً ال�سرّي  وقال   )32(
منتظر اأن���ت  فيما  اهلل  َك  ���س��رَّ ��ْر  الَقَدُر���سِ لك  تهَوى  بالذي  جرى  فقد 
اأرب��ع��ٌة اأّم���ل���َت  ب��م��ا  ��َف��ُرواأ���س��ع��دْت��َك  وال��ظَّ والإق���ب���ال  وال�سنع  ال��ع��ّز 

الكامل[))): ]من  ق�سيدة  في  البّبغاء)))  الفرج  اأبو   )33(
َم���ْق���َدِم واأي���م���ِن  م��رت��َح��ٍل  الأَْن��ُج��ِمب���اأع���زِّ  طالعاُت  َك  ِلَحظِّ َحَكَمْت 

ويتيمة  190/2؛  و»البرقوقي«  86/2؛  و»العكبري«  79/3-80؛  للمعّري  المتّنبي  ديوان  �سرح   )1(
الفريد 293/2،  العقد  وانظر  »المقدار«،  وفيها جميًعا:  والف�سول 41،  والدعوات  الدهر 235/1؛ 

.200/5 ،353/3
ديوان ال�سرّي الرّفاء 184/2 للح�سني؛ و203 للب�ستاني، وفيهما: »واأظفرتك«؛ وُين�سب البيت الأّول   )2(

والمنتخل 961/2. 283-284؛  المنتحل  في  الكاتب  بكر  اأبي  بن  اأحمد  لأبي 
ن�سيبين،  اأهل  من  بالبّبغاء،  المعروف  ال�ساعر  المخزومي  محّمد  بن  ن�سر  بن  الواحد  عبد  الفرج  اأبو   )3(

وفاته، ت 398ه�. بعد  البالد  في  وتنّقل  الدولة  �سيف  خدم 
لم يرد البيت في ديوان اأبي الفرج البّبغاء بتحقيق وولف، ول في مجموع �سعره بتحقيق هالل ناجي.  )4(

69 �أ
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الباب ال�ساد�س

والرؤساء السادة  وداع 

له  قال  عنه  ين�سرف  اأن  اأراد  فلّما  الماأمون،  �سه��ل)))  ب��ن  الح�س��ن  وّدع   )34(
من  علّي  تحفظ  الموؤمنين،  اأمير  يا  نعم  ق��ال:  محّمد؟  اأبا  يا  حاج��ٌة  األ��َك  الماأم��ون: 

بك))). اإّل  حفظه  على  اأ�ستعين  ل  ما  قلبك 
المتقارب[))): ]من  قوله  الوداع  في  البحترّي  اأحا�سن  ومن   )35(

ت����ودي����ِع����ِه ع���ن���د  ل�����ه  ُم���ْب���ِل�������صُاأق����������وُل  ب����َع����ب����رِت����ِه  وك��������لٌّ 
اأج�����س��اُم��ن��ا ع��ن��ك  ق���ع���دْت  الأن���ُف�������صُل��ئ��ن  م��ع��َك  ����س���اف���رْت  ل��ق��د 

الكامل[))): ]من  ا  اأي�سً وقوله   )36(
عالًما غ��ي��رك  عند  ب��ع��َدك  ���س��اأ���س��ي��ُع���س��اأق��ي��ُم  اأّن���ن���ي  ال��ح��ق��ي��ق��ة  ع��ل��َم 
واللَُّهى))) بعدك  الإح�ساَن  وال��ت��ودي��ُعواأوّدع  ال�سير  م��ن��ك  ك���ان  اإن 

ت  الف�سل،  اأخيه  بعد  الماأمون  وزارة  توّلى  ال�سرخ�سي،  اهلل  عبد  بن  �سهل  بن  الح�سن  محّمد  اأبو   )1(
235ه�.

ووفيات  410؛  وال�سناعتين  188؛  العقالء  ورو�سة  132/2؛  الفريد  والعقد  55؛  البديع  كتاب   )2(
الأعيان 120/2.

30/5؛  الفريد  والدّر  »بحاجته«؛  توديعنا«  »عند  وفيه:   ،1129/2 البحترّي  ديوان  في  البيتان   )3(
جعفر  بن  محّمد  واإلى  409/5؛  الفريد  العقد  في  الطيامير  اأبي  اإلى  وُن�سبا   ،262/2 الأرب  ونهاية 
وال�سوق  262/1؛  الزهرة  في  ن�سبة  بدون  ووردا  295/2؛  بالوفيات  الوافي  في  المتوّكل  ابن 
في  ن�سبة  بدون  الثاني  البيت  وورد  »بع�سرته«،  وفيه:  المجال�ص 248/1،  وبهجة  والفراق 80-81؛ 

الأدباء 120/3. محا�سرات 
وفيه:  ،1315 البحترّي 2/  ديوان   )4(

واللُّهى ب��ع��دك  الإح�����س��ان  وال���ت���ودي���ُع����س���اأوّدع  ال���ب���ي���ن  م���ن���ك  ح�����ان  اإذ 
الدعوات  في  والثالث  الثاني  والبيتان  342/3؛  الفريد  والدّر  864/2؛  والمنتخل  236؛  والمنتحل   

الحمدونّية 136/8. والتذكرة  41؛  والف�سول 
الهام�ص. من  و�سوابه  والنُّهى؛  الأ�سل:  في   )5(
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�سبابًة ال���دم���وَع  ل��ك  دم��وُعو���س��اأ���س��ت��ق��ّل  عليك  ل��ي  ِدج��ل��َة  اٱّن  ول��و 
المتقارب[))): ]من  دعبل)))  قول  و�سائره  الباب  هذا  م�سهور  ومن   )37(

ال��رب��ي��ِع وداِع  م���ث���ُل  ║وداُع�������َك  ال���دِّيَ���مْ  اف��ت��ق��اد  م��ث��لُ  وفَ���قْ���دُك 
وف���اٍء م���ن  ف��ك��م  ���الُم  ال�������سَّ َك�����َرْمع��ل��ي��ك  م���ن  ل)))  م���ن���َك  اأف����ارق����ه 

الطويل[))): ]من  الوليد  بن  م�سلم  وقال   )38(
وداِع���ِه ي����وم)))  واإ���س��م��اع��ي��َل  ُلواإّن����ي  النَّ�سْ زاَي��َل��ُه  ْوع  ال��رَّ يوم  لكالِغمد 
اأَُزْرُه��ُم))) اأو  بعدهم  قوًما  اأغ�َص  الَمْحُلفاإن  الأََن�ص  من  ُيدنيها  فكالوح�ص 

المن�سرح[))): ]من  الدولة  �سيف  في  وللمتنّبي   )39(
ُع����ُه ي����ودِّ م���ن  ُك�����لُّ  راح������اًل  ودن�����ي�����اُهي���ا  دي�����َن�����ه  ٌع  ُم��������������ودِّ
َك���َرٍم م��ن  ن���راه  ف��ي��م��ا)))  ك���ان  اهلُلاإن  ف������������زاَدَك  م�����زي�����ٌد  ف���ي���ك 

واأقام  الكوفة  من  اأ�سله  الم�سهور،  ال�ساعر  الخزاعي  �سليمان  بن  رزين  بن  علي  بن  دعبل  علي  اأبو   )1(
بالهجاء، ت 246ه�. اأولع  ببغداد، 

وفيها   ،80 والفراق  وال�سوق  32/3؛  الأخبار  وعيون  137؛  ولنجم  136؛  لطراد  دعبل  ديوان   )2(
والب�سائر  179؛  والأمثال  والحكم  413/5؛  الفريد  والعقد  كرْم«؛  من  اأو  منك  »نفارقه  جميًعا: 
والمنتخل 862/2؛  والمنتحل 235؛  الآداب 967/2؛  لل�سولي؛ وزهر  فيه  وُن�سبا  والذخائر 84/8 
ومحا�سرات  141/2؛  ال�سجري  ابن  واأمالي  248/1؛  المجال�ص  وبهجة  607/2؛  الروح  وروح 
الحمدونّية  والتذكرة  التميمّي؛  اإبراهيم  بن  لإ�سحاق  فيه  وُن�سبا   7/3 الأبرار  وربيع  119/3؛  الأدباء 
وفي  الحياة«؛  »فراق  جميًعا:  وفيها   ،278/5  ،188/4 الفريد  والدّر  لل�سولي؛  فيه  وُن�سبا   136/8

الحياة«. »وداع   131 الأدب  في  الم�سون 
َكَرْم«. من  »اأو  ال�سواب:  ولعّل  الأ�سل؛  في  كذا   )3(

الأخبار  وعيون  713/2؛  وال�سعراء  وال�سعر  48/4؛  والتبيين  والبيان  332-333؛  الديوان  �سرح   )4(
وال�سوق  ن�سبة«؛  »بدون   466/1 والزهرة  24؛  الورقة  وكتاب  236؛  ال�سعراء  وطبقات  33/3؛ 
والفراق 80، وفيه: »لكالجفن«؛ وعيار ال�سعر 89؛ واأمالي القالي 167/1؛ والأوائل 439؛ وديوان 
المعاني 71/1؛ وزهر الآداب 799/2؛ والمنتحل 252؛ والمنتخل 833/2-834؛ وروح الروح 

الحمدونّية 260/4. والتذكرة  892/2؛  ال�سجريّة  والحما�سة  608/2؛ 
يوم. الهام�ص:  وفي  عند؛  الأ�سل:  في   )5(

»واأزوُرهم«. الم�سادر  بع�ص  وفي  الجزم؛  والوجه  اأزورهم؛  اأو  الأ�سل:  في   )6(
�سرح ديوان المتّنبي للمعّري 534/2؛ و»العكبري« 265/4؛ و»البرقوقي« 401/4؛ والو�ساطة بين المتنّبي   )7(

الروح 609/2. وروح  205/1؛  الدهر  ويتيمة  860/2؛  والمنتخل  234؛  والمنتحل  107؛  وخ�سومه 
الهام�ص. في  و�سوابه  فيمن؛  الأ�سل:  في   )8(
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الطويل[))): ]من  وللنامي)))   )40(
ط��ائ��ًع��ا ع  اأودِّ اأّن�����ي  ل  ع  مانعااأودِّ كنُت  ما  الدهر  بَكْرهي  واأعطي 
ديَنه ب�سيفك  ي��رع��ى)))  ال��ذي  يانعارع��اك  اأخ�سَر  العي�ص  رو���صَ  ولّقاك 
�ساحًبا الوجد  �سوى  األقى  ل  راجعاواأرجُع  بالنف�ص  اأُلفيُت  اإن  لَنْف�سَي 

الوافر[))): ]من  العميد  ابن  في  ولل�ساحب   )41(
ال�����س��ح��اِب اأن������واء  م��ن��ك  رح����اِباأوّدع  اأف���ن���ي���ٍة  ب��ي��ن  ��ا  وع��ي�����سً
فح�سبي خ��ي��ًرا  ب��ي  ال��ده��َر  ان��ق��الِبف��اأَْو���صِ  ذو  وا�����صٍ  ال��ده��ر  ف��ق��ل��ُب 
خيًرا ب��ال��ده��ر  ��ن��ي  اأو���سِ ب���ل)))  ِع��ق��اب��يول  ي��خ�����س��ى  غ����ادرُت����ه  ف��ق��د 
���س��ال��َم��ْت��ن��ي ق���د  اأح����داَث����ه  ال��َج��ن��اِبوَه�����ْب  ه���ذا  ع��ن  اأ���س��ي��ُر  األ��ي�����ص 

المتقارب[))): ]من    ║ اأي�سًا  قوله  واأظرف  واأح�سن   )42(
ال���ع���ال���ي���ْه ح�������س���رت���ك  ه��ام��ي��ْهاأوّدع  اأدم����ع����ي  ل  ون���ف�������س���َي 
ال��َج��ن��اَب ي�����ودّع ه���ذا  ذا  ال��ع��اف��ي��ْهوم���ن  ب���ع���ده  ِم����ن  ف���َت���ْه���ن���اُه 
َج���ّن���ة ب�����ه  رح����ي����ب  دان����ي����ْهَج�����ن�����اٌب  م���ك���ارم���ه���ا  ُق�����ط�����وٌف 
الم�سيِر ف��ي  ل��ي  ت���اأذن  كنت  ال��ح��ا���س��ي��ْهواإن  ُج��م��ل��ة  رح���ل���ت  اإذا 
ال��ط��ري��ِق َم����دَّ  ج������واَدك  ال��غ��ا���س��ي��ْه���س��ب��ق��ُت  ي�����دَي  وف����ي  و����س���رُت 

الدولة، ت 399ه�. �سيف  �سعراء  من خوا�ّص  النامي،  محّمد  بن  اأحمد  العّبا�ص  اأبو   )1(
ُن�سبت الأبيات للنا�سئ الأ�سغر في يتيمة الدهر 248/1؛ ووفيات الأعيان 370/3، وفيه: »واأرجع ل   )2(
بجامعها  واأملى  الكوفة  اإلى  م�سى  بن و�سيف،  اهلل  عبد  بن  علي  الح�سين  اأبو  الأ�سغر  والنا�سئ  اأُلفي«. 

الدولة، ت 366ه�. �سيف  ق�سد ح�سرة  ثّم  مجل�سه،  يح�سر  المتنبي  كان  حيث 
الهام�ص. في  و�سوابه  ا�سترعى؛  الأ�سل:  في   )3(

والمنتخل  236؛  المنتحل  في  باختالف  لل�ساحب  من�سوبة  وهي  الديوان،  في  الأبيات  ترد  لم   )4(
الفريد 10/3. والدّر  864/2؛ 
تحريف. بك؛  ول  الأ�سل:  في   )5(

في  �سرت  »اإذا  وفيهما:   ،163-162/3 الدهر  ويتيمة  302-303؛  الديوان  في  لل�ساحب  الأبيات   )6(
الحا�سية«. جملة 
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الباب ال�سابع

واألصدقاء اإلخوان  وداع 

]من  وقال  الدمع  من  تفي�ص)))  وعيناه  له  �سديًقا  الب�سرّي  الح�سن  وّدع   )43(
الطويل[))):

ترى كما  اإّل  والأّي����اُم  ال��ده��ُر  حبيِبوم��ا  وداُع  اأو  م����اٍل  رِزّي������ُة 
]من  واأن�سد  بك��ى  ثّم  وهب)))  ب��ن  �سعي��د  العتاهي��ة)))  اأب��و  وّدع   )44(

الخفيف[))):
اأ�س� فما  واإل  نجتمْع  نع�ْص  الأن���اِماإْن  جميِع  ع��ن  م���اَت  م��ن  ���غ��َل 

الكامل[))): ]من  رم�سان  �سهر  في  اإخوانه  بع�ص  تّمام  اأبو  ووّدع   )45(
مقلتي ت���دم���ع  ث����ّم  الثانيلأوّدع�����ّن�����ك  ال����وداع  ه��ي  ال��دم��وع  اإّن 
واأغتدي �سواك  عن  بعدك  رم�����س��اِنواأ���س��وم  ف���ي  ���س��وَم��ي��ن  م��ت��ق��ّل��ًدا 

المن�سرح[))): ]من  وطيبه  لح�سنه  ال�سعراء  من  نفر  اإلى  ُين�سب  ومّما   )46(
التثنية. والوجه  الأ�سل،  في  كذا   )1(

زياد،  بن  زيادة  اأّنه   244/3 والتبيين  والبيان  رتب،  الل�سان:  )وفي  العذرّي  زيد  بن  لزياد  ُين�سب   )2(
والتمثيل  45/2؛  للثعالبي  الآداب  ولباب  283/1؛  الزهرة  في  الخ�سرم(  بن  ُهدبة  اأخت  ابن  وهو 
الم�ستطرف  في  الأ�سود  لأبي  وُين�سب  68/3؛  الأرب  ونهاية  586/2؛  والمنتخل  66؛  والمحا�سرة 
193؛  والمنتحل  241/3؛  الفريد  والعقد  218؛  الن�ساء  بالغات  في  ن�سبة  بدون  وورد  60/2؛ 

خليل«. »فراق  وفيه:   ،122/3 الأدباء  ومحا�سرات 
الهام�ص. من  وال�سواب  العالية؛  اأبو  الأ�سل:  في   )3(

مع  ت�سّرف  ببغداد،  �سار  ثّم  بالب�سرة  ومن�ساأه  مولده  الكاتب،  الب�سرّي  وهب  بن  �سعيد  عثمان  اأبو   )4(
الماأمون. اأّيام  ومات  البرامكة 

 197/5 المحا�سرة  ون�سوار  22/4؛  والأغاني  117؛  العقالء  ورو�سة  400؛  العتاهية  اأبي  ديوان   )5(
المجال�ص 255/1. وبهجة  ن�سبة«؛  »بدون 

الروح 605/2. روح  340/3؛  التبريزي«  و»�سرح  48/3؛  ال�سولي«  »�سرح  الديوان   )6(
وفيه:  ،92/1 الأدباء  معجم  في  الأزدي  دريد  لبن  البيتان  هذان  ين�سب   )7(=
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ت���وّدع���ه ل  ح����ي����ن)))  َم���َع���ْهوّدع����ن����ي  ت�����س��ي��ر  ول��ك��ّن��ه��ا  روح�����ي 
ب��ه ول�����ل�����ف�����وؤاد  ت�����وّل�����ى  ��َع��ْهث�������ّم  ���سَ ول��ل��دم��وع)))  م��ك��اٍن  ���س��ي��ُق 

ب�سرعة║،  للبين  توؤذن  قلعة  مجل�ص  في  األفيتُه  القا�سم:  بن  لعليّ  ف�سل   )47(
واأ�سكتتني  اللُّكنة  علّي  وا�ستولت  الحي��رة  ملكتني  التوديع  اإلى  ي��ده  م��ّد  اإذا  حّت��ى 
وخّمت  بزفرتي  �َسِجيت  وقد  مجل�سه  من  قمت  اأّني  غير  اأقول،  ما  اأدر  فلم  الُغّمة 
وخنقتني  والتراقي،  اللهاة  بي��ن  تتغلغل  ُحرقة  لفرقته  وملكتني  ُكربت��ي  قلب��ي  عل��ى 
من  ا�ستدررُته  بما  غليلي  �سفيُت  ثّم  والماآقي،  الجفون  بين  تحّيرت  غي��رة  لوداع��ه 
اأخالفها  من  امتريُته  بما  الُبَرحاء  بع�َص  عّني  وخّففُت  المتحّيرة،  الدم��وع  اأ�س��راب 

المتحّدرة.

والأحّبة،  الأ�سدقاء  اأوّدع  ل  اأنا  يقول:  الخوارزم��ّي  بكر  اأب��ا  و�سمع��ت   )48(
خرج  وقد  اإخوانه  لبع�ص  القائل  وهو  البحترّي،  �سّيدنا  الوداع  ترك  في  اإمامي  لأّن 

الكامل[))): مجزوء  ]من  يوّدعه  فلم  راأى  من  �سّر  اإلى 

ان���ط���الِق���ْك ف����ي  ج��������اُرَك  ع���راِق���ْكاهلُل  اأو  ����س���اِم���َك  ِت���ل���ق���اَء 
م�����س��ي��� ف�����ي  َت�����ْع�����ِذَل�����ّن�����ي  األِق����ْكل  ول���م  ���ْرَت  ����سِ ي���وم  ���ي��رك 
َم�����واِق�����ًف�����ا))) َخ�������س���ي���ُت  م��اِق��ْكاإّن�������ي  َغ�����ْرَب  ��َف��ُح  َت�����سْ ِل��ل��َب��ْي��ِن 
ال��م��و ي��ل��ق��ى  م����ا  واع��ت��ن��اِق��ْكوذك�����������رُت)))  ���س��ّم��ك  ع��ن��د  ِدُع 

�سعهث����ّم اف��ت��رق��ن��ا وف����ي ال���ق���ل���وب له ال����دم����وع  وف����ي  م���ك���ان  ���س��ي��ق 
الحمدونّية 134/8؛ ونهاية  التذكرة  في  ن�سبة  بدون  ياقوت، كما وردا  نقاًل عن  ديوانه 30  في  وهما   

ياقوت. رواية  من  قريبة  برواية   263/2 الأرب 
الهام�ص: حيث. في   )1(

وللدموع. الهام�ص:  وفي  وللهموم؛  الأ�سل:  في   )2(
ورو�سة  260/1؛  والزهرة  34/3؛  الأخبار  عيون  في  له  وهي  البحتري،  ديوان  في  الأبيات  ترد  لم   )3(
116/3؛  الأدباء  ومحا�سرات  44؛  والف�سول  والدعوات  166/1؛  القالي  واأمالي  117؛  العقالء 

الأرب 266-265/2. ونهاية 
تحريف. ُمواِفًقا؛  الأ�سل:  في   )4(

الهام�ص. من  و�سوابه  وعلمت؛  الأ�سل:  في   )5(

70 ب

=



24

ب���ك���اءن���ا اأّن  وا���س��ت��ي��اِق��ْكوع��������رف��������ُت)))  ا���س��ت��ي��اق��ي  ���َب  َح�������سَ
����ًدا ت����ع����مُّ ذاك  ف���راِق���ْكف�����ت�����رك�����ُت  م���ن  اأه������رُب  وخ���رج���ُت 

المتقارب[))): ]من  النا�سر  ابن  قول  الباب  هذا  ُمَلح  ومن   )49(
اأب������ْت ل����ّم����ا  ي���م���ي���ن���َي  ��ْبك��������اأن  َو���سِ وق��ل��ب��ي  ال��ح��ب��ي��ب  وداَع 
الع�سا ع��ن��د  ع���م���راَن  اب���ن  ║ي��م��ي��ُن  ت�����س��ط��ربْ  ��ةً  ح��يَّ ِّل��ت  حُ��و وق���د 

الطويل[))): ]من  ق�سيدة  من  وقلُت   )50(
واج���ٍد زف����رة  ب��ي��ن  وق��ف��ن��ا  ف��اق��ِدول���ّم���ا  وزلّ������ة  م�����س��ت��اٍق  وج���ّن���ة 
به م�ستروًحا  الدمع  عقوَد  ُمعانِدحللُت  ِفْعَل  غا�ص  لكن  فا�ص  فما 
ًعا مودِّ مّني  الباِع  ب�سَط  �ساعديوح��اول��ُت  ذل��ك  عند  �ساعدْتني  فما 

الهام�ص. من  و�سوابه  وعلمت؛  الأ�سل:  في   )1(
]من   609/2 الروح  وروح  209/2؛  الدهر  يتيمة  في  البلدّي  للخّباز  بيتان  البيتين  بهذين  �سبيه   )2(

الطويل[:
ب�سطها ح��اول��ُت  حين  يميني  الدمعاك���اأن  ي����ذرُف  وال��ه��وى  اإل��ف��ي  ل��ت��ودي��ع 
الع�سا ح��اول  وق��د  ع��م��ران  اب��ن  ت�سعىيميُن  ح��ّي��ًة  الع�سا  ت��ل��ك  ُج��ع��ل��ت  وق���د 

فاقِد«. واأّنة  م�ستاٍق  »وحّنة  وفيه:   ،201 الثعالبي  �سعر  على  في الم�ستدرك  الأبيات   )3(
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الباب الثامن

التشييع ذكر 

نهاية  بلغ  فلّما  �سفر،  اإلى  �سخو�سه  عند  الماأموَن  الطو�سّي)))  حميد  �سّيع   )51(
الكامل[))): ]من  ال�ساعر  بقول  وتمّثل  �سرفه  الم�سيَّع 

اأح���ب���اُب���ه م���ت���يَّ���ٍم  ل��ق��ل��ِب  يتقّطُعع��ج��ًب��ا  ل  ك��ي��ف  وُخ��ّل��ف  ���س��اروا 
ركاَبنا تبعَت  م��ا  فَح�ْسُبك  ي��رج��ُعارج���ْع  م��ح��ال��َة  ل  ال��م�����س��يَّ��ع  اأّن 

الخفيف[))): ]من  قوله  الَبَلدّي)))  بكر  لأبي  ُي�ستظرف  ومّما   )52(
ال��ت�����س��ي��ي��ِع ح�����الوة  ع���ن  ال���ت���ودي���ِع���س��ّدن��ي  م���������رارَة  اإج���ت���ن���اب���ي 
ه��ذا ب��وح�����س��ِة  ذا  ْن�������صُ  اأُ َي��ُق��ْم  الجميِعل��م  ت���رَك  ال�����س��واَب  ف���راأي���ُت 

المجتّث[))): ]من  لي  ل�سديق  وقلُت   )53(
ع�����ّن�����ي ت���������رّح���������ل  الأ�������س������دق������اِءل�������ّم�������ا  ������س�����ّم�����ام�����ُة 
ب����ب����ك����ائ����ي ودع�������ائ�������ي�������س������ّي������ع������ُت������ه  وُح��������رق��������ت��������ي 

للمهّمات، ت 210ه�. يندبه  وكان  الماأمون  قّواد  كبار  من   )1(
في  الأّول  والبيت  »ركائًبا«،  »يت�سّدُع«  وفيه:   ،286/33 دم�سق  مدينة  تاريخ  في  والبيتان  الخبر   )2(

يت�سّدع«. »ل  وفيه:   ،90 والفراق  ال�سوق 
بالجزيرة،  مدينة  وهي  َبَلد  اإلى  ن�سبة  الَبَلدّي  بالخّباز  المعروف  حمدان  بن  اأحمد  بن  محّمد  بكر  اأبو   )3(

للقراآن. حافًظا  اأّميًّا  وكان  اليتيمة،  �سعراء  من 
الَبَلدّي 34،  الفريد 27/4، وانظر �سعر الخّباز  يتيمة الدهر 212/2؛ والدّر  الَبَلدّي في  البيتان للخّباز   )4(
لأبي  وُن�سبا  45؛  والف�سول  والدعوات  774/2؛  والمنتخل  213؛  المنتحل  في  ن�سبة  بدون  وهما 

الأعيان 132/7. وفيات  في  بن خلف  الح�سين  بن  اأحمد  جعفر 
الثعالبي 200. ديوان  على  الم�ستدرك   )5(
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الباب التا�سع

واألحّباء واألصدقاء  الرؤساء  غيبة 

البرمكّي  خالد  بن  يحيى  ف��ي  قوله  َلمّي)))  ال�سُّ لأ�سج��ع  ُي�ستح�س��ن  مّم��ا   )54(
المن�سرح[))): ]من 

اأح���ًدا اأرى  فما  يحيى  غ��اب  ��ِنق��د  ال��َح�����سَ ب���ذك���ره  اإّل  ي���اأن�������ص 
لن�����س��دع��ْت الإي�����اب  رج����اُء  ║ل���ول  ال����حَ����زَنِ  م���ن  ب��ع��ده  ق��ل��وبُ��ن��ا 

لالأحنف  ِم�ْسَمع)))  بن  مالك  قول  الباب  ه��ذا  في  قيل  ما  اأح�س��ن  وم��ن   )55(
بالحا�سر  اأنتفع  ول  ح�سرَت،  اإذا  الغائ��َب  اأ�ستاق  ما  واهلل  بحر  اأبا  ي��ا  قي���ص))):  ب��ن 
يقول  حيث  العّبا�ص  بن  اإبراهيم  منهم  فاأكثروا،  معناه  ال�سعراء  اأخذ  وقد  غبَت))).  اإذا 

المتقارب[))): ]من 

بينهم م��ن  ال��ن��ف�����ص  ه���وى  ال��م��ط��اُعواأن����ت  واأن����ت  ال��ح��ب��ي��ُب  واأن����ت 
وح����دٌة َب����ُع����دوا  اإن  ب���ك  اج��ت��م��اُعف��م��ا  ب��ع��دت  اإن  م��ع��ه��م  ول 

اإلى  بالب�سرة وانتقل  باليمامة ون�ساأ  ب�ّساًرا، ولد  ال�سلمي، �ساعر فحل عا�سر  اأ�سجع بن عمرو  الوليد  اأبو   )1(
بعد 205ه�. والر�سيد، ت  البرامكة  مدح  ببغداد،  وا�ستقّر  الرّقة 

والمنتحل  117؛  ال�سعراء  واأخبار  758/2؛  وال�سعراء  وال�سعر  267؛  و�سعره  حياته  ال�سلمّي  الأ�سجع   )2(
والمنتخل 846/2. 244؛ 

النبّي وهلك  الربعي، �سّيد ربيعة في زمانه، ولد في عهد  البكري  اأبو غ�ّسان مالك بن م�سمع بن �سيبان   )3(
�سنة 73ه�. مروان  بن  الملك  عبد  اأّول خالفة  في 

في  المثل  به  ُي�سرب  تميم،  �سّيد  الِمْنقري،  ال�سعدي  المّري  ُح�سين  بن  معاوية  بن  قي�ص  بن  الأحنف   )4(
وولي خرا�سان، ت 72ه�. الب�سرة،  في  ولد  الحلم، 

الآداب 1021/2. زهر   )5(
الآداب  الأدبّية« 146؛ والب�سائر والذخائر 56/3؛ وزهر  الطرائف  ال�سولي »�سمن  البيتان في ديوان   )6(

الأدباء 53/3، 87. ومحا�سرات  251؛  والمنتحل  1021/2؛ 
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المتقارب[))): ]من  يقول  الِحّمانّي)))  الَعَلوّي  ومنهم   )56(
ال��غ��ائ��ب��ي��ن اأف���ق���د  ل���م  ك��ن��َت  وح��ي��دااإذا  ف��ري��ًدا  ك��ن��ُت  غ��ب��َت  واإن 
َب���ُع���ْدَت م��ا  اإذا  نف�سي  ت��ع��وداَت��ب��اَع��ُد  اأن  اإل����ى  ت��ع��ود  ف��ل��ي�����س��ت 

الطويل[))): ]من  بقوله  وناهيك  البحترّي  ومنهم   )57(
َيِبْت ومن  عّنا  البدر  مغيَب  الغياهِبَلِغْبَت  ���س��واَد  َي���ْذُم���م  ق��م��ٍر  ب��ال 
�ساهٍد بم�سهِد  ناأن�ص  فلم  غائِبرحلَت  بغيبِة  َن��ْح��ِف��ل  فلم  واأُْب�����َت 

الطويل[))): ]من  قوله  في  ال�سنوبرّي  يح�سن  ولم   )58(
ُه ودُّ غ��اب  اأحببته  م��ن  غ��اب  ق��ري��ُباإذا  وه���و  ال����ودُّ  م��ّن��ي  َوَي���ْق���ُرب 
يغيُبك�سخ�ٍص ُتريك ال�سم�ُص في الأر�ص ظلَّه حين  الظلُّ  غ��اب  غ��اب  ف��اإن 

ال�سريع[))): ]من  معناه  في  ك�ساجم  واأح�سن   )59(
اأح���ب���اُب���ُه غ����اب  وق����ال����وا  ║ ق��ل��ت  ال��ق��ربِ  م��ن  ال��ب��ع��دَ  وا���س��ت��ب��دل��وا 
���س��اح��ٍب))) ن��وى  �سّطت  م��ا  ال��ق��ل��ِبواهلل  اإل�����ى  ال��ع��ي��ن  م���ن  ����س���اَر 

يزيد  ال�سخ�ص«  غيبة  مع  الوّد  »غيبة  في  ال�سنوبرّي  طريقة  �سلك  ومّمن   )60(
الوافر[))): ]مجزوء  قوله  في  متمّثاًل  الآخر  البيت  و�سّير  المهّلبّي)))  محّمد  ابن 

ال����وام����� ا����س���ت���ب���دل  م�����ا  ب���ال���ق���رِباإذا  ال��������دار  ُب�����ْع�����َد  ُق 
ال���ت���ذك���ا �����َوى  ������سِ ي���ب���ق  ب����ال����َك����ْت����ِبول������م  والإخ��������ب��������ار  ر 

اأبو الح�سين علّي بن محّمد بن جعفر الَعَلوّي الكوفّي الِحّمانّي، �ساعر، من اأهل الكوفة، ت 301ه�.  )1(
البيتان في الديوان 52؛ وديوان المعاني 231/1، وفيهما: »فلي�ست تعاود حّتى تعودا«، ووردا بدون   )2(

اأُبَت«. »اإذا  وفيه:   ،251 المنتحل  في  ن�سبة 
اأحفل«؛ والمنتحل 232؛ والمنتخل 855-854/2،  فلم  اآن�ص...  الديوان 90/1-91، وفيه: »فلم   )3(

لغيبة«. نحزن  »فلم  وفيهما: 
ال�سنوبري. ديوان  في  البيتان  يرد  لم   )4(

�سمعت 37. ما  اأح�سن  كتاب  في  له  وُن�سبا  الديوان  في  البيتان  يرد  لم   )5(
�ساحب. الهام�ص:  وفي  راحل؛  الأ�سل:  في   )6(

ومات  ا�ستهر  الب�سرة،  اأهل  من  مح�سن،  �ساعر  المغيرة،  بن  المهّلب  بن  محّمد  بن  يزيد  خالد  اأبو   )7(
ورثاه، ت 259ه�. ومدحه  ونادمه  بالمتوّكل  اّت�سل  ببغداد، 

وفيهما:  ،829/2 والمنتخل  250؛  المنتحل  في  ن�سبة  بدون  الأبيات   )8(
وال����ك����ت����بول�������م ي����ب����ق ������س�����وى الأخ�����ب�����ا والأر������������س�����������ال  ر 
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ال���و����س���ل ق������وى  رّث�������ت  ال���ح���بِّف���ق���د  ق������وى  رّث��������ت  ك���م���ا 
ال���ع���ي���ن ع������ن  غ��������اب  ال���ق���ل���ِبوم��������ن  ع������ن  غ�������اب  ف����ق����د 

الكامل[))): ]من  طباطبا)))  ابن  قول  اأ�ستح�سن  اأنا  واهلل   )61(
ناظري ع��ن  لغائب  ال��ف��داُء  حجاِبِهنف�سي  دون  القلب  ف��ي  وم��ح��لُّ��ه 
ب��ل��ق��ائ��ه م��ق��ل��ت��ي  ت���م���ّت���ع  ب���اإي���اِب���ِهل�����ول  ��ري  ل��م��ب�����سّ ل��وه��ب��ُت��ه��ا 

البركة. تقارب  الحركة)))  فاإّن 
ال�سريع[))): ]من  الخوارزمّي  بكر  اأبو  واأن�سدني   )62(

بعدهم م��ن  الج�سم  ف�سار  ف��ّي��اغ��اب��وا  ل����ه  ال�����س��م�����ص  ت��ع��م��ل  م����ا 
اأت����ل����ّق����اه����ُم وج��������ه  ح��ّي��اب�����������اأّي  ب���ع���ده���م  راأون���������ي  اإذا 
ق��ول��ه��م وم����ن  م��ن��ه��م  ���س��ّي��اواخ��ج��ل��ت��ي  ل���ن���ا  ال���ف���ق���ُد  �����س����ّرك  م����ا 

ال�سريع[: ]من  المذّكر)))  حبيب  ابن  واأن�سدني   )63(
ظ��ع��ْن ح��ب��ي��ًب��ا  اهللَ  ║اأ�����س����ت����ودُع  ال���حَ���زَنْ  وب��ي��ن  بيني  م��ا  األّ����ف 
ت��م��ث��اُل��ه ع��ي��ن��َي  ع���ن  غ����اب  ��ْناإن  َح�����سَ ����س���يء  ك����لُّ  ����َرن����ي����ِه  َذكَّ

الوافر[: ]من  الكّتاب  لبع�ص  غيره  واأن�سدني   )64(
غبتم ح��ي��ن  ال��م��دي��ن��ة  وال�����س��دي��ُقت��وّح�����س��ت  ال��م��الط��ف  ب��ه��ا  وق����ّل 
رح���ٍب ك���ّل  ف��ي��ه��ا  ع��ل��ّي  ت�����س��ي��ُقو����س���اق  ل  ن��اأي��ت��م  وق����د  وك���ي���ف 

في  ووفاته  مولده  �ساعر،  بالأدب،  عالم  طباطبا،  بن  اأحمد  بن  محّمد  الح�سن  اأبو  العلوّي  طباطبا  ابن   )1(
اإ�سبهان، ت 322ه�.

»جمع  طباطبا  ابن  ديوان  في  وهما  عالونة«  »جمع  طباطبا  ابن  �سعر  مجموع  في  البيتان  يرد  لم   )2(
الب�سائر والذخائر 220/5؛ واأح�سن ما �سمعت 38؛ والإعجاز والإيجاز  له في  الخاني« 28، ون�سبا 
النظم  ونثر  224؛  المطرب  عنه  غاب  ومن  55اأ؛  الظرفاء  ولطائف  106؛  الخا�ّص  وخا�ّص  243؛ 
220؛  المنتحل  في  ن�سبة  بدون  وهما  134/8؛  الحمدونّية  والتذكرة  794/2؛  والمنتخل  188؛ 

بكتابه«. »لمب�ّسري  وفيه:   ،126/8 الأرب  ونهاية 
الهام�ص. من  و�سوابه  الرّقة؛  الأ�سل  في   )3(

هذه الأبيات، باإن�ساد ثعلب، في معجم الأدباء 47/1؛ وم�سارع الع�ّساق 260/2، وفيهما: »ما تنظر   )4(
العين«.

يتيمة  في  الرابع  الق�سم  من  العا�سر  الباب  نهاية  في  الثعالبي  ذكره  الفقيه،  المذكر  بن حبيب  القا�سم  اأبو   )5(
�سعًرا. له  يورد  ولم  الدهر 
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الب�سيط[))): مخّلع  ]من  وقلُت   )65(
ع��ي��ن��ي �����س����واد  ع����ن  غ���ائ���ًب���ا  ��واداي����ا  ال�����سَّ ُم��ه��ج��ت��ي  م���ن  َح���َل���ْل���َت 
ول��ك��ن ن���اظ���ري  ع���ن  ِغ���ْب���َت  ق���ادام���ا  ال���رُّ ن���اظ���ري  ع���ن  َغ���يَّ���ْب���َت 

الثعالبي 201. ديوان  على  الم�ستدرك   )1(
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الباب العا�سر

الجسوم تباين  مع  بالنفوس   التالقي 
العيون دون  بالقلوب  والترائي 

على  الباطن  وفي  افت��راق  على  الظاهر  في  نح��ن  العمي��د:  لب��ن  ف�س��ل   )66(
الأرواح))). تعانقت  لقد  الأ�سباح  تفارقت  ولئن  تالٍق، 

نتناجى  الم��زار  و�سّط  الديار  بع��د  على  نح��ن  عّب��اد:  ب��ن  ال�ساح��ب   )67(
الُبعد  رَّ  َي�سُ لم  بالإخال�ص  القرَب  ح�س��رتَ  واإذا  بال�سرائر،  ونتخاط��ب  بال�سمائ��ر 

بالأ�سخا�ص.
بالإخال�ص  موقوفة  لديك  نازلة  فهي  بم�سيرك،  نف�س��ي  �سارت  قد  ��ا:  اأي�سً ول��ه 

عّني. �سخ�سك  ُغّيب  قد  كان  واإن  قلبي،  بخواطر  اأناجيك  واأنا  عليك، 
بنظر  العين  نظر  ويتالق��ى  البعاد،  على  نتالقى  فاإّن��ا  اللق��اء  تراخ��ى  اإن  الببغ��اء: 

║ الفوؤاد. 
بالنفو�ص  التالقي  اأّن  كما  الإخوان،  غر�ص  بالقلوب  التالقي  ال�سابئ:   )68(
الفرقة  يحتمل  وال�سديق  الإعرا�ص،  مع  بالروؤية  يقنع  والعا�سق  الع�س��اق،  غر���ص))) 
الكامل  مجزوء  ]م��ن  الفقيه)))  من�سور  يق��ول  المعنى  هذا  وف��ي  الإخال���ص.  م��ع 

المرفَّل[))):
المطرب 223-222. عنه  غاب  من  كتاب  في  ن�سبة  دون  من  والقول   ،771/2 الآداب  زهر   )1(

ت�سحيف. عر�ص؛  الأ�سل:  في   )2(
بغداد  اإلى  �سافر  �سرير،  ال�سعراء،  من  �سافعي  فقيه  التميمي،  عمر  بن  اإ�سماعيل  بن  من�سور  الح�سن  اأبو   )3(

�سنة 306ه�. فيها  وتوفي  م�سر  �سكن  ثّم  المعتّز،  الخليفة  بها  ومدح 
الأدباء  ومعجم  107؛  الخا�ّص  وخا�ّص  244؛  والإيجاز  والإعجاز  176؛  الديوان  في  البيتان   )4(
215؛  المنتحل  في  ن�سبة  بدون  الثاني  والبيت  858/2؛  المنتخل  في  ن�سبة  بدون  وهما  2726/6؛ 

الأرب 128/2. ونهاية 
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���س��ك��ت اأن  ل����ّم����ا  ق����ل����ُت  َخ����ل����وُبق����د  زي����ارَت����ه����ا  َت�����ْرك�����ي 
���ْر َي�������سُ ل  ال����ت����ب����اع����َد  ال���ق���ل���وُباإّن  ت����ق����ارب����ِت  اإذا  ُر 

الب�سيط[))): المهّلبّي)))]من  عيينة  اأبي  قول  المعنى  في هذا  قيل  ما  واأح�سن   )69(

عندكُم الروح  اأّن  غير  معي  وطِنج�سمي  في  والج�سم  ُغْربة  في  فالروح 
بدًنا لي  اأّن  مّني  النا�ُص  ب��دِنفليعجِب  ب��ال  روٌح  ول��ي  فيه  روَح  ل 

الطويل[))): ]من  العّتابّي)))  وهو  الثاني  وقول   )70(

النَوى ُغْربُة  اأخي  عن  اأ�سحَطتني  َوهمياإذا  في  ق��ام  طرَفه  طرفي  وزاي��ل 
كاأّنما ح��ّت��ى  القلب  ف��ي  ره  ���وِّ ِعلمي)))اأُ����سَ اأح��وال��ه  ك��ّل  في  به  يحيُط 

الُعرا�سة  من  ُقرا�سة  ه��ذه  رقعتي  مع  ال�سابئ))):  الخّط��اب  اأب��و  وكت��ب   )71(
لي  وحاماًل  عل��ّي  منعًما  يت�سّلمها،  الغلم��ان  اإلى  يتق��ّدم  وم��ولي  التذِك��رة،  بر�س��م 
المكاثرة  دون  والقت�ساد  القت�سار،  ا�ستعم��ال  في    ║ موله  مع  العب��د  ر�س��م  عل��ى 

اهلل. �ساء  اإن  والحت�ساد 

]من  له  اأه��داه  خاتم  م��ع  الظرفاء  بع���ص  اإل��ى  الظرف��اء  بع���ص  وكت��ب   )72(
من  هّجاء،  غِزل  ظريف  مطبوع  �ساعر  فرة،  �سُ اأبي  بن  المهّلب  بن  عيينة  اأبي  بن  محّمد  بن  عيينة  اأبو   )1(

للهجرة. الثالث  القرن  بداية  في  الب�سرة، ت  و�ساكني  العّبا�سّية  الدولة  �سعراء 
ما  واأح�سن  والمحبوب 175/2؛  والمحّب  والأغاني 49/20؛  الأوطان 86؛  اإلى  الحنين  في  البيتان   )2(
ولطائف  52اأ؛  الظرفاء  ولطائف  116؛  الخا�ّص  وخا�ّص  215؛  والإيجاز  والإعجاز  37؛  �سمعت 
40-41؛  والف�سول  والدعوات  73/2؛  للثعالبي  الآداب  ولباب  219؛  والمنتحل  136؛  اللطف 
المنتخل  في  ن�سبة  بدون  ووردا  285؛  القلوب  اعتالل  في  �سالح  بن  محّمد  اإلى  البيتان  وُن�سب 
اأمير  الطالبي،  العلوي  اهلل  عبد  بن  �سالح  بن  ومحّمد   .260/2 الع�ّساق  وم�سارع  791/2-792؛ 

المتوّكل، ت 248ه�. وعزله  229ه�،  �سنة  للواثق  المدينة  ولي  النبالء،  ال�سعراء  من 
البرامكة، ت 220ه�. اإلى  وانقطع  الخلفاء  من  وغيره  الر�سيد  مدح  �ساعر  عمرو،  بن  كلثوم  العّتابي:   )3(

والفراق 110. ال�سوق   )4(
عذري! و�سوح  وي�ستره  �سكري  هنا:  اأ�سيف  الأ�سل  في   )5(

الخا�ّص،  وخا�ّص  الآداب،  وزهر  وال�سديق،  ال�سداقة  في  متفّرقة  اأقوال  وله  له،  ترجمة  على  نعثر  لم   )6(
ال�سابئ  ثابت  بن  مف�سل  الخّطاب  اأبو  ولعّله  الأرب؛  ونهاية  الحمدونّية،  والتذكرة  القلوب،  وثمار 

الدولة. معّز  بن  بختيار  الدولة  عّز  مجل�ص  وقد ح�سر   197 الف�ساحة  �سّر  في  المذكور 
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المن�سرح[))):
ال��� ل�����س��ّي��دن��ا  خ���ات���ٌم  وخ���ادِم���ِهُع��را���س��ت��ي  ع���ب���ده  م���ن  م�����س��ك��وِر 
ب��ن��اظ��ره��ا م��ق��ل��ٌة  ���ْت  َن���َق�������سَ خ��اَت��ِم��ِهل���و   ((( ف�������صَّ ال��ن��ق�����ُص  ��يِّ��ر  ل�����سُ

وفيهما:  ،117 النظم  ونثر   ،138 �سمعت  ما  اأح�سن   )1(
اأدٍب ل������ذي  خ����ات����ٌم  خ����ادم����هه���ديّ���ت���ي  وّد  ع����ه����َد  ُم��������ْذِك��������ُره 

الهام�ص. في  �سّوبه  ثّم  نق�ص،  الأ�سل:  في   )2(
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الباب الحادي ع�سر

الفرقة ويسير  العهد  قرب  على  الشوق 

الُحرقة،  عظيَم  الُفرقة  ي�سير  مع  تحّملُت  قد  عّباد:  بن  ال�ساحب  ]قال[   )73(
�سبري  من  وبتُّ  ناح��ٍل  بج�سٍم  انثنيُت  حّتى  الَوْج��د،  كبي��ر    ║ البع��د  قلي��ل  وم��ع 
مياًل  �سرُت  ول  فريًقا،  نف�سي  من  اأ�سحبُتَك  حّت��ى  بعيًدا  فارقُتك  م��ا  مراح��ل،  عل��ى 

جميًعا))). �سبري  مال  حّتى  ج�سمي  من 
الطويل[))): ]من  معاوية  بن  يزيد  قول  ملك  قاله  بيٍت  اأغزل  اإّن  ويقال   )74(

حمامًة))) َنَعْيُت  لو  مياًل  �سرُت  خالد)))اإذا  اأّم  من  الحّب  دواعي  دعتني 
الطويل[))): ]من  كثيًرا  به  ُيتمّثل  ما  وهو  العرب،  ولبع�ص   )75(

ليلٍة غيُر  ل��ي  تم�ِص  ول��ّم��ا  َع�ْسرا)))اأ���س��وًق��ا  بنا  المطيُّ  �سار  اإذا  فكيف 

وباختالف. ن�سبة  بدون   199/1 للثعالبي  الآداب  لباب  في  ورد   )1(
نافع«؛ واأن�ساب الأ�سراف 288/1/4؛ وتاريخ  القلوب 281، وفيه: »اأّم  مجموع �سعره 8؛ واعتالل   )2(

الفريد 327/1. والدّر  112/69؛  دم�سق  مدينة 
�ساعًة«. تخّلفُت  »اأو  الأ�سراف  واأن�ساب  ديوانه  مجموع  وفي  بغيُت؛  لو  ُيقراأ:  وقد  الأ�سل،  في  كذا   )3(

الهام�ص. من  و�سوابه  مالك؛  الأ�سل:  في   )4(
217؛  والمنتحل  33/3؛  الأخبار  عيون  وانظر   ،141/2 الفريد  الدّر  في  وثيل  بن  ل�سحيم  البيت   )5(
اليربوعي  الرياحي  عمرو  بن  وثيل  بن  و�سحيم   .131/3 الأدباء  ومحا�سرات  787/2؛  والمنتخل 

نحو 60ه�. والإ�سالم، ت  الجاهلّية  في  عا�ص  مخ�سرم،  �ساعر  التميمي،  الحنظلي 
الهام�ص. من  وال�سواب  �سهرا؛  الأ�سل:  في   )6(
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الباب الثاني ع�سر

الشوق في  األحاسن  سائر 

ِفكري  وَنِجيُّ  ِذك��ري  �سميُر  اإليك  ال�سوق  الع�سريّي��ن:  البلغ��اء  ف�س��ول   )76(
على  وَجَنَح  جوانح��ي  َج��َرَح  �سوٌق  ��ري،  َح�سَ ف��ي  وعت��ادي  �َسَف��ري  ف��ي  وزادي 
ا�ستياَق  اأ�ستاقك  اأنا  اله��الل،  محَق  ومحقني  الِخالل  َبْرَي  بران��ي  �س��وٌق  جوارح��ي، 

الهاطل))). الغيث  اإلى  الماحل  الرو�ص 
الب�سيط[: ]من  ل�ساعر   )77(

م���ا بال��ِغ  غير  و�سفي  طال  واإن  ال�سوِقاإّني  �سّدة  من  اأخي  يا  بي  حّل  ]قد[ 
م��رارُت��ه��ا ك���اأ����ٌص  ل��ه  ال���ف���راق  الذوِقاإّن  في  الموت  كاأ�ص  مرارَة  تحكي 

الطويل[))): ]من  الجرجانّي  العزيز  عبد  وللقا�سي   )78(
عرفُته ك�سوٍق  �سوقي  م��ا  ول ذا الهوى من جن�ص ما كنتُ اأعهدُ ║فديُتك 
عاقٌل النار  في  التخليَد  ُينكِرِ  م��خ��لَّ��ُدفال  ال���غ���رام  ن����ار  ف���ي  ف����اإّن����َي 

المتقارب[))): ]من  الروح  الخفيف  �سعر  ومن   )79(
ع��ذب��ة ع���ي�������س���ٌة  م����ا  ب��ال��را���س��ي��ْهل����ع����م����ُرَك  غ���ب���َت  اإذا  ع���ل���ّي 
الم�ستني� وج��ه��ك  اإل����ى  ال��داج��ي��ْهواإّن������ي  ال��ل��ي��ل��ة  ظ��ل��م��ة  ف���ي  ِر 
خائ���ٍف ُم��ْدَن���ٍف  م�����ن  ال��ع��اف��ي��ْهلأَ�ْس�����َوُق  اإل�����ى  ال���ِح���م���ام  ل���ق���اَء 

الرواية. في  باختالف   199/1 الآداب  لباب   )1(
ولذا   ،835/2 القلوب  ثمار  في  ]الجرجاني[  الح�سن  اأبي  للقا�سي  من�سوب  اآخر  مع  الثاني  البيت   )2(

.)10( الفقرة  في  ذكره  �سبق  وقد  الجرجاني،  العزيز  عبد  بن  علّي  الح�سن  لأبي  البيتين  اأّن  فالراجح 
والمحبوب 208-207/1. والمحّب  175؛  وال�سديق  ال�سداقة   )3(
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الباب الثالث ع�سر

الفراق ذّم 

بع�سهم:  وقال  الع�ّساق))).  لتعذيب  اإّل  الفراق  ُخلق  ما  ُيقال:  كان   )80(
القلوب  له  تطير  اأن  الفراق  حّق  اآخر:  وقال  الألباب.)))  �َسقام  الأحباب  فراق 
ُي�سيب  الحبيب  فراق  اآخر:  وقال  النفو�ص))).  منه  وتطيح  العقول  معه  وتطي�ص 
وقال  الفراق))).  م��ن  اأهون  ياق  ال�سِّ اآخر:  وقال  الحدي��د))).  وُيذي��ب  الولي��د 
وَلَحرُّ  الجبال،  وله��ّدت  القلوب  لراعت  �سورة  للف��راق  كان  ل��و  النّظ��ام))): 
ل�ستراحوا  بالفراق  النار  اأهل  اهلل  عّذب  ولو  ناره،  من  توّهًجا  اأقلُّ  الف�ساء))) 

العذاب))). من  قبله  ما  اإلى 

الكامل[))): ]من  ال�ساعر  وقال   )81(

الهوى نجَوى  عالًما  مالُك  كان  ���اِقلو  ال���ع�������سّ ب���اأ����س���ال���ع  وَف���ع���ال���ه 
باله��وى اإّل  ال��ك��ّف��اَر  ع���ّذب  ب��ف��راِقم��ا  غ��اث��ه��م  ا���س��ت��غ��اث��وا  ف�����اإذا 

في  ن�سبة  بدون  وورد  الإ�سبهاني؛  داود  بن  محّمد  اإلى   171 والإيجاز  الإعجاز  في  القول  ُن�سب   )1(
الزهرة 268/1؛ والحكم والأمثال 196؛ والتمثيل والمحا�سرة 209؛ والظرائف واللطائف 341.

واللطائف 341. والظرائف  196؛  والأمثال  الحكم   )2(
واللطائف 341. الظرائف   )3(

واللطائف 341. الظرائف  196؛  والأمثال  الحكم   )4(
الروح. نزع  ياق:  وال�سِّ  ،247 والمو�ّسى  341؛  واللطائف  الظرائف   )5(

الجاحظ، ت 231ه�. �سيوخ  ومن  المعتزلة  اأئّمة  من  النّظام  اإبراهيم  اإ�سحق  اأبو   )6(
ى. الَغ�سَ ولحرُّ  ولعّله:  الأ�سل،  في  كذا   )7(

الأعيان  ووفيات  341؛  واللطائف  والظرائف  309/2؛  الثعلبي  وتف�سير  97-98؛  والفراق  ال�سوق   )8(
.275/4

الع�ّساُق«. ب  »ُعذِّ وفيه:   ،24/2 والم�ستطرف  341؛  واللطائف  الظرائف   )9(
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الكامل[))): ]من   ║ تمّام  اأبو  وقال   )82(
طويال ُخ��ل��ق��َت  ل��ق��د  ال��ف��راق  معقولي���وَم  ول  َج���َل���ًدا  ل��ي  ُت��ْب��ِق  ل��م 
يجد ل��م  ال��م��ن��ّي��ة  م��رت��اُد  ح���ار  دليالل��و  ال��ن��ف��و���ص  اإل���ى  ال��ف��راق  غ��ي��َر 
العزا اإل���ى  ال�سبيَل  اأج���د  �سبيالاأت��ظ��ّن��ن��ي  اإل����ّي  اإًذا  ال��ِح��م��اُم  َوَج����َد 

الب�سيط[))): ]من  المتنّبي  وقال   )83(
وج��دْت ما  الأح��ب��اب  مفارقُة  �ُسُبالل��ول  اأرواح���ن���ا  اإل���ى  ال��م��ن��اي��ا  ل��ه��ا 

الكامل[))): مجزوء  ]من  ال�سّبّي)))  اإبراهيم  بن  اأحمد  وقال   )84(
ال����ف����را اإل���������ى  ت�����رك�����ن�����ّن  ال�����م�����ذاِقل  م�������رُّ  ف������اإّن������ه  ِق 
م��غ��ي��ب��ه��ا ع����ن����د  ال����ف����راِقوال�������س���م�������ص  األ�������م  م����ن  ت�������س���ف���ّر 

حار  »من  وفيه:   ،274/1 والزهرة  66/3؛  التبريزي«  و»�سرح  290/2؛  ال�سولي«  »�سرح  الديوان   )1(
النفو�ص«؛  »على  حاد«  »لو  مقول«  ول  »عزًما  وفيه:   ،43 والفراق  وال�سوق  ُيرد«؛  لم  المنّية  قاد  من 
البيتان الأّولن للعلوّي علّي بن محّمد في بهجة المجال�ص 252/1؛  وروح الروح 602/2؛ ون�سب 

من�سوبة. غير  اأخرى  رواية   342 واللطائف  الظرائف  وفي 
والحكم  282/3؛  و»البرقوقي«  162/3؛  و»العكبري«  60/1؛  للمعّري  المتّنبي  ديوان  �سرح   )2(

الأدباء 123/3. ومحا�سرات  342؛  واللطائف  والظرائف  196؛  والأمثال 
الدولة  لفخر  ال�ساحب  بعد  الوزير  الأوحد،  بالكافي  الملّقب  ال�سّبي  اإبراهيم  بن  اأحمد  العّبا�ص  اأبو   )3(

البويهي، ت 399ه�.
»خوف  وفيه:   ،342 واللطائف  والظرائف  276؛  والإيجاز  والإعجاز  196؛  والأمثال  الحكم   )4(
»َفَرق  وفيها:   ،176/1 الأدباء  ومعجم  616/2؛  الروح  روح  295/3؛  الدهر  ويتيمة  الفراق«؛ 

الفراق«.
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الباب الرابع ع�سر
الفراق مدح 

الأَوبة  ورجاء  الت�سليم  م�سافحة  الفراق  في  الظرفاء:  ال�سلف  بع�ُص  قال   )85(
بالمكاتبة))). والأن�ص  بال�سوق  القلب  وَعمارة  الَمالل  من  وال�سالمة 

الوافر[))): ]من  تّمام  اأبو  وقال   )86(
اف���ت���راٍق ك���م  ال��ن��ح��ي��ِب  اج��ت��م��اِعاأاآِل�����ف�����َة  داع����ي����َة  ف���ك���ان  اأظ������لَّ 
اإل الأوب��������اِت  ف���رح���ُة  ال�����وداِعول��ي�����س��ت  ُب�����َرح  ع��ل��ى  ل���م���وق���وٍف 

وَعبرة،  زفرة  هو  فاإّنما  خيًرا،  الفراَق  اهلل  جزى  الكّتاب:  بع�ص  وكتب   )87(
لحظة  م�سّرة  هو  فاإّنما  التالق��ي،  اهلل  وقّبح  وتوّقع،  تاأميل  ث��ّم  وت��وّكل،  اعت�س��ام  ث��ّم 

زمان))). واكتئاب  �ساعة  وابتهاج  اأّيام،  وم�ساءة 
الجتماع  مع  لأّن  الفت��راق،  اأكره  ول  الجتم��اع  لأكره  اإّن��ي  اآخ��ر:  وكت��ب 
اإ�سعاف  توّقع  يخّففها  ُغّمة    ║ الفراق  مع  ]و[  ال�سرور،  وق�سور  الفتراق  محاذرة 

والرجعى))). الأوبة  وتاأميل  النَوى 
ال�سوق والفراق 68 باختالف؛ وديوان المعاني 283/1؛ وتح�سين القبيح 57؛ والظرائف واللطائف   )5(

الأرب 258/2. ونهاية  339؛ 
والزهرة  234/1؛  الأخبار  وعيون  336/2؛  التبريزي«  و»�سرح  21/2؛  ال�سولي«  »�سرح  الديوان   )6(
الفريد  والدّر  95؛  والمحا�سرة  والتمثيل  72/5؛  ال�سّدة  بعد  والفرج  220؛  وال�سناعتين  252/1؛ 
واللطائف  الظرائف  في  والثاني  74؛  والموازنة  57؛  الزّجاجّي  اأمالي  في  الأّول  والبيت  195/1؛ 

الوداع«. »َتَرح  وفي جميعها:   ،339
في  الكّتاب  لبع�ص  من�سوًبا  وورد   ،57 القبيح  تح�سين  في  الكاتب  ْنجّي  الزَّ اهلل  عبد  اأبي  اإلى  ُن�سب   )7(
الملّقب  الكاتب  يحيى  بن  اإ�سماعيل  بن  محّمد  اهلل  عبد  اأبو  نجّي  والزَّ  .339 واللطائف  الظرائف 
العّبا�سّي،  المقتدر  وزير  الفرات  ابن  الح�سن  اأبي  كاتب  �سنة 324،  المتوّفى  نجّي،  الزَّ ابن  اأو  نجّي  بالزَّ

وال�سناعة. الكّتاب  وكتاب  ر�سائل  كتاب  الكتب:  من  وله 
 .339 واللطائف  الظرائف  في  ن�سبة  بدون  وورد   ،57 القبيح  تح�سين  في  �سعد  بن  اأحمد  اإلى  ُن�سب   )8(
الخراج  عمل  اإلى  باهلل  القاهر  اأيّام  ُندب  اإ�سبهان،  اأهالي  من  الكاتب  �سعد  بن  اأحمد  الح�سين  واأبو 

م�سّنفات. عّدة  وله   324 �سنة  وُعزل   321 �سنة  باإ�سبهان 
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الخفيف[))): ]من  بع�سهم  وقال   )88(

غمٌّ فيه  النوى  �سحط  عندي  ال��ه��م��وِملي�ص  ك���ّل  ك�سف  ف��ي��ه  ل��ن��ا  ب��ل 
ف��اإّن��ي ال���ف���راق  ي��ك��ره  ي��ك��ن  ال��ت�����س��ل��ي��ِمم���ن  ل��م��و���س��ع  اأ���س��ت��ه��ي��ه 
ل�������وداٍع اع���ت���ن���اق���ًة  ف���ي���ه  ل���ق���دوِماإّن  اع���ت���ن���اق���ٍة  وان����ت����ظ����اَر 

ُحرقًة  وللَبْين  األًما  للرحيل  اأجد  لم  اإّني  قلت  لو  ال�سوفّي��ة:  بع���ص  وق��ال   )89(
الجتماع))). اأيّام  معدوًما  كان  ما  العناق  اأُن�ص  اللقاء  من  نلُت  لأّني  ا،  حقًّ لقلُت 

الطويل[))): ]من  البحترّي  قول  الباب  هذا  في  المعنى  بهذا  يليق  ومّما   )90(
وا�سٌج بالدمِع  والدمُع  بنا  ْن  ُقواأَح�سِ ُمْل�سَ ب��ال��خ��دِّ  وال��خ��دُّ  ُي��م��اِزُج��ُه 
نا ولفَّ التالقي  ��ُك  َو���سْ نا  �سمَّ ��يِّ��ُقوق��د  ���سَ َث���ّم  اأع��ن��اِق��ن��ا  ع��ل��ى  ِع���ن���اٌق 
�سبابٍة ع��ن  ُم��ْخ��ِب��ًرا  اإّل  ت���َر  ت��ت��رق��رُقف��ل��م  َع���ب���رًة  واإّل  ب�����س��ك��وى 
وَب��ْع��َدُه الت�ساكي  َق��ْب��َل  ُق��َب��ٍل  َت�ْسَرُقوم��ن  اللَّْثم  ���س��ّدة  م��ن  بها  تكاد 
وح�سَنه التالقي  ال��ن��ا���ُص  ف��ه��َم  التفّرُقفلو  التالقي  اأج���ِل  م��ن  لُحّبَب 

الخفيف[))): ]من  لم�ستاق  اآخر  وقال   )91(
��اِق ال��ع�����سّ دم���ع���ة  َح�����رِّ  م���ن  ال���ف���راِقاآِه  ع��ن��د  ال��ب��ك��اء  األ�����ّذ  م���ا 
ح��ب��ي��ٍب َب���ْي���ن  ع��ن��د  ال���دم���ع  ال��ت��الق��يل����ّذة  ع��ن��د  ال��ح��ب��ي��ب  ك��اع��ت��ن��اق 

محّمد  اأبي  بن  ولمحّمد  270/1؛  المعاني  ديوان  في  طاهر  بن  اهلل  عبد  بن  لمحّمد  الأبيات  ُن�سبت   )1(
المحّب  في  ال�سطرنجي  حف�ص  لأبي  والثالث  الثاني  والبيتان  58؛  القبيح  تح�سين  في  اليزيدّي 
ال�سوق  في  ن�سبة  بدون  ووردا  243/2؛  الأرب  ونهاية  الت�سليم«؛  »لعّلة  وفيه:   ،20/2 والمحبوب 
والأمثال  والحكم  الزهرة 260/1؛  في  ن�سبة  بدون  واللطائف 339؛ وهما  والظرائف  والفراق 72؛ 
الأدباء  محا�سرات  في  ن�سبة  بدون  والثالث  الأّول  والبيتان  249/1؛  المجال�ص  وبهجة  195؛ 

.116/3
واللطائف  الظرائف  في  الكّتاب  من  الظرفاء  ولبع�ص  57-58؛  القبيح  تح�سين  في  ن�سبة  بدون  ورد   )2(

.340
ومحا�سرات  340؛  واللطائف  والظرائف  260/1؛  والزهرة  1534/2-1535؛  البحترّي  ديوان   )3(

والأمثال 195. الحكم  في  الأخير  والبيت  83/6؛  الحمدونّية  والتذكرة  116/3-117؛  الأدباء 
التالقي«. »وقت  وفيه:   ،340 واللطائف  الظرائف   )4(
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الباب الخام�س ع�سر

الفراق عند  اللوم  التزام 

الكامل[))): ]من    ║ ب�سّار  قول  ذلك  في  قيل  ما  اأح�سن  من   )92(
دائًبا حبيبك  ع��ن  ال��م��ن��ازَل  ���س��اج��ِمتطوي  ب���دم���ٍع  ت��ب��ك��ي��ه  وت���ظ���ّل 
الغ�سا جمر  على  ول��و  اأق��م��َت  ال�����س��ارِمه��اّل  الح�سام  ح��دِّ  اأو  ُق��لِّ��ْب��َت 

الطويل[))): ]من  اآخر  وقال   )93(
تحّبه عّمن  النف�ص  ط��وَع  قهِراأت��رح��ل  عن  المفاِرُق  يبكي  كما  وتبكي 
بمعزٍل عنك  وال��ه��مُّ  ْر  ت�سِ ل  يذرياأِق���م  ل  جفونك  في  باٍق  ودمُعك 

الخفيف[: ]من  اليزيدّي)))  قول  منه  واأملح   )94(
مقيُم اأُِح������بُّ  وم���ن  م�����س��ي��ري  ع��ظ��ي��ُمم��ا  ع���ن���دي  والإل�������ه  َخ����ِط����ٌر 
م�����س��ي��ري ب������اأّن  م�����س��ت��ي��ق��ٌن  ي�����س��ت��ق��ي��ُماأن�����ا  ل  ال��ح��ب��ي��ب  وُم����ق����اَم 

والنظائر  والأ�سباه  167/1؛  »القالي«  الأمالي  في  ن�سبة  بدون  وهما  ب�ّسار؛  ديوان  في  لي�سا  البيتان   )1(
الفريد 105/2. والدّر  603/2؛  الروح  وروح  229/2؛  الدهر  ويتيمة  28/2؛ 

ُن�سب البيتان لأبي الح�سن البريدّي في المنتحل 222؛ وهو ابن عّمة ال�ساحب بن عّباد كما في يتيمة   )2(
وفيه:  الزهرة 254/1،  في  ن�سبة  بدون  المنتخل 802/2؛ ووردا  في  لليزيدّي  الدهر 208/3؛ وهما 
ل  »اأقم  وفيه:   ،29/2 والنظائر  والأ�سباه  باختالف،   167/1 القالي  واأمالي  ْغر«؛  �سُ »عن  »اأتظعن« 
في  لأعرابي  وُن�سبا  عنك«،  »الحزن  وفيه:   ،129/3 الأدباء  ومحا�سرات  بمعزل«؛  منك  والحزم  َتِرْم 

يجري«. »ل  الم�سادر:  هذه  وفي جميع  223/1؛  الفريد  الدّر 
ب�سرّي  الماأمون،  ندماء  من  �ساعر  اأديب  العدوي،  اليزيدي  المبارك  بن  يحيى  بن  اإبراهيم  اإ�سحق  اأبو   )3(
الكعبة  و»بناء  معناه«،  واختلف  لفظه  اّتفق  و»ما  وال�سكل«،  »النقط  منها  كتًبا  و�سّنف  بغداد،  �سكن 

واأخبارها«.
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الباب ال�ساد�س ع�سر

السفر ذّم 

وَقى  ما  اإّل  َقَل��ٍت  على  ومتاعه  الم�ساف��ر  »اإّن  المرف��وع  الحدي��ث  ف��ي   )95(
فقال:  العذاب،  من  قطعة  ال�سفر  اإّن  الحكماء  لبع�ص  وقيل  هالك.  على  اأي  اهلل«)))، 

الرجز[))): ]من  قال  من  ونظمه  ال�سفر))).  من  قطعة  كّله  العذاب  بل 
��َف��ْر ال�����سَّ م��ن  قطعة  ال���ع���ذاب  ْرك���ّل  الَح�سَ ريف  اإلى  ف��اٱْرُدْدن��ي  رّب  يا 

اإّل  اأعدائي  عّذب��ت  لما  الإي��اب  فرح��ة  ل��ول  يق��ول:  الحّج��اج  وكان   )96(
بال�سفر))).

�سفينة  ال�سفر  متقاربة،  اأثالث  والقت��ال  وال�سفر  ال�سقم  الحكماء:  بع���ص  وق��ال 
ُمتعب  ال�سفر  اآخر:  وقال  المنايا))).  َمْنِبت   ║ والقتال  الج�سد،  حريق  وال�سقم  الأذى، 

َكْرَبه))). وي�سّلي  ره  يق�سّ والحديث  ُمكرب، 
�َسَقر))). يعني  كت�سحيفه  �َسَفٍر  ُرّب  "المبهج":  كتاب  في  وقلُت 

واللطائف  والظرائف  401؛  والمحا�سرة  والتمثيل  105/2؛  والتبيين  والبيان  66؛  الكاتب  اأدب   )1(
»وماآله«. وفيه:   ،98/4 والنهاية  332؛ 

والم�ستطرف  332؛  واللطائف  والظرائف  401؛  والمحا�سرة  والتمثيل  182؛  والأمثال  الحكم   )2(
26/2-27؛ والجزء الأّول من القول في البيان والتبيين 105/2؛ وبهجة المجال�ص 221/1؛ وربيع 

الحمدونّية 116/8. والتذكرة  10/3؛  الأبرار 
الأبرار  وربيع  332؛  واللطائف  والظرائف  401؛  والمحا�سرة  والتمثيل  182؛  والأمثال  الحكم   )3(

الح�سر«. »خير  وفيه:   ،27/2 والم�ستطرف  10/3؛ 
واللطائف 332. الظرائف   )4(

والتمثيل  386/1؛  الآداب  زهر  وانظر   ،64 والإيجاز  الإعجاز  في  فيروز  بن  قباذ  اإلى  ُن�سب   )5(
والأمثال 182. الحكم  في  ن�سبة  بدون  وهو  332؛  واللطائف  والظرائف  401؛  والمحا�سرة 

واللطائف 332. والظرائف  183؛  والأمثال  الحكم   )6(
الأدباء 572/4. محا�سرات  وانظر   ،93 والمبهج  333؛  واللطائف  الظرائف   )7(
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الباب ال�سابع ع�سر

السفر أدب 

اهلل  ر�سول  اإلى  الأّيام  اأح��ّب  »كان  قال:  هريرة  اأبي  ع��ن  �سال��ح)))  اأب��و   )97(
ٹ   {ٹ   تعالى:  اهلل  لقول  الجمع��ة  يوم  فيه  ي�سافر  اأن  و�سّل��م  علي��ه  اهلل  �سّل��ى 
ال�سبت  يوم  الأر�ص  في  النت�سار  بع�سهم:  وقال  ڤ})))«))).  ڤ   ڤ   ڤ  

نافع. غير 
�سّلى  �سفًرا  اأراد  اإذا  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سول  كان  قال:  عمر)))  ابن  عن 

ڃ   {ڃ    قال:  ثّم  ثالًثا  كّب��ر  ركب  اإذا  ثّم  يخرج  اأن  قب��ل  ركعتي��ن  بيت��ه  ف��ي 
ڍ}))). ڍ    ڇ    ڇ    * ڇ   چ     چ   چ   چ   ڃ   ڃ   

وتر�سى،  تحّب  ما)))  العمل  وم��ن  والتقوى،  البّر  اأ�ساألك  اإّني  الله��ّم  ق��ال:  ث��ّم 
في  ال�سحبة  اأ�ساألك  اإّن��ي  اللهّم  الأر�ص،  ُبعد  لنا)))  واط��ِو  ال�سفر  علين��ا  ه��ّون  الله��ّم 

والولد))). والمال  الأهل  في  والخالفة  ال�سفر 
بك  اأعوذ  اإّن��ي  »اللهّم  يقول:  كان  اأّن��ه  و�سّل��م  علي��ه  اهلل  �سّل��ى  وعن��ه   )98(
الأهل  في  المنظر  و�سوء  الَكْور،  بع��د  والَحْور  المنَقلب،  وكاآبة  ال�سف��ر،  وعث��اء  م��ن 

المدينة، ت 101ه�. اأهل  علماء  كبار  من  الغطفانّية،  مولى جويرية  ال�سّمان  �سالح  اأبو   )1(
الجمعة: 10. �سورة   )2(

للطبر�سي 241. الأخالق  مكارم  في  اأن�ص  عن  الحديث  ُروي   )3(
ال�سحابة،  من  بمّكة  توّفي  من  اآخر  وهو  اأبيه،  مع  المدينة  اإلى  هاجر  الخّطاب،  بن  عمر  بن  اهلل  عبد   )4(

�سنة 73ه�. وذلك 
الزخرف: 14-13. �سورة   )5(

بما. الأ�سل:  في   )6(
به. عّنا  الهام�ص:  في  ّححت  �سُ  )7(

150/2؛  اأحمد  وم�سند  104/3؛  م�سلم  �سحيح  في  باختالفات  عمر  ابن  عن  الحديث  هذا  ورد   )8(
للن�سائي 252/5. الكبرى  وال�سنن  165/5؛  الترمذّي  و�سنن  585/1؛  داود  اأبي  و�سنن 
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والمال«))).
وما  ال�سموات  ربَّ  »اللهّم  قرية:  دخل  اإذا  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّل��ى  دعائ��ه  وم��ن 
ونعوذ  اأهلها،  وخير   ║ القرية  هذه  خير  ن�ساألك  اأقللن،  وما  الأَرَ�سين  وربَّ  اأظلَلن 

اأهلها«))). و�سّر  �سّرها  من  بك 
ر�سول  يا  فقال:  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  النبّي  اإلى  جاء  رجاًل  اأّن  وُيروى   )99(
�َسَرف«))).  كّل  عند  والتكبير  اهلل  بتقوى  «اأو�سيك  قال:  فاأو�سني،  �سفًرا  اأريد  اإّني  اهلل 
ُمْنَزًل  اأنزلنا  «اللهّم  يقول:  كان  منزًل  نزل  اإذا  كان  اأّنه  و�سّلم  علي��ه  اهلل  �سّل��ى  وعن��ه 
ما  �سّر  من  التاّمات  اهلل  بكلمات  »اأعوذ  يقول:  ثّم  الُمْنِزلين«)))،  خير  واأنت  مبارًكا 

وبراأ«))). وذراأ  خلق 
بع�ص  وعن  الَمح��اق.  في  ال�سفر  يك��ره  و�سّل��م  علي��ه  اهلل  �سّل��ى  النب��ّي  وكان 

العقرب))). في  والقمر  ت�سافروا  ل  ال�سلف: 
ال�سريع[: ]من  ن�سر)))  بن  نوح  لالأمير  المرادّي)))  وقال   )100(

له ��ْح  وان�����سَ ال�����س��رق  لأم��ي��ر  َم��ْع��َت��ِبق��ل  م��ن  ال��ن��ا���س��ح  ع��ل��ى  وم���ا 
الموّطاأ 977/2؛ وم�سند اأحمد 150/2، 433/2، 82/5-83؛ و�سنن الدارمي 287/2؛ و�سحيح   )1(
الترمذّي 160/5؛  اأبي داود 584/1؛ و�سنن  م�سلم 104/4-5؛ و�سنن ابن ماجة 1280/2؛ و�سنن 
و�سنن الن�سائّي 272/8-274؛ وال�سنن الكبرى للن�سائّي 459/4؛ وال�سنن الكبرى للبيهقي 334/5، 
والتذكرة  الأبرار 5/3؛  وربيع  الأدباء 587/4؛  واللطائف 333؛ ومحا�سرات  الظرائف  ا  اأي�سً وانظر 

الحمدونّية 116/8.
والمعجم  139/6؛   ،257/5 للن�سائي  الكبرى  وال�سنن  793/3؛  النبوية  ال�سيرة  في  باختالف  ورد   )2(

للبيهقي 252/5. الكبرى  وال�سنن  34/8؛  الكبير 
الترمذّي 163/5. و�سنن  926/2؛  ماجة  ابن  و�سنن  476؛  اأحمد 325/2، 332، 443،  م�سند   )3(

الموؤمنون: 29[. ]�سورة  {ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ}   )4(
العمال 191/2. وكنز  376/2؛  الأو�سط  المعجم  في  باختالف  ورد   )5(

الأزمنة  العقرب، وفي  في  والقمر  يغزو غزاة  اهلل عنه كان ل  عليًّا ر�سي  اإّن  الآداب 481/1:  في زهر   )6(
نح�ص. فهو  العقرب  في  والقمر  ولد  من   :20/2 والأمكنة 

في الأ�سل: المرارّي؛ تحريف. وهو اأبو الح�سين محّمد بن محّمد المرادّي من �سعراء بخارى، ذكره   )7(
بعد 331ه�. اليتيمة، ت  في  الثعالبي 

فيها  وتوفي  بخارى  في  اأقام  الحامد،  الأمير  ال�ساماني  اأحمد  بن  ن�سر  بن  نوح  محّمد  اأبو  الأمير  هو   )8(
�سنة 343ه�.
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ُوْج���َه���ٍة ف��ي  الث��ن��ي��ن  َت���ْخ���ُرِج  ال��ع��ق��رِبل  ف���ي  ال��ن��اق�����ص  وال��ق��م��ُر 
والثالثة  �سيطانان،  والثنان  �سيطان،  وحده  الفالة  راكب  الخبر:  وفي   )101(
الكرام.  اأخالق  من  ال�سفر  في  الطالقة  ُيقال:  رفقة.  والخم�سة  والأربعة �سحبة،  �سفر، 

الب�سيط[))): ]من  المهلَّب)))  في  المغيرة)))  قال  وكذلك 
ح�سرْت اإْن  والأهواُل  الحرب  ال�سفُرتزيده  وجَهه  ويجلو  وحزًما  عزًما 

الب�سيط[))): ]من  للعطوّي)))  واأُن�سد   )102(
ال�سفُر ينق�سي  حّتى  رفيقك  �سينت�سُراأك��رم  م���وله  اأن���ت  ال���ذي  اإّن 
�سجًرا اأظ��ه��روا  ك��ل��ئ��اٍم  تكن  ║ ول  �سجروا  �سافروا  ما  اإذا  اللئام  اإنّ 

ت�سير  اأن  اإيّاك  �سفًرا:  اأراد  اأ�سحابه  من  لرجل  �سّيار)))  ب��ن  ن�س��ر  وق��ال   )103(
من  نفق  في  تبول  اأن  واإّي��اك  الليل،  ف��ي  �سّيما  ل  حاٍف  واأن��ت  الأر���ص  ف��ي  �سب��ًرا 
تعرفه  ل  من  ت�ست�سحب  اأن  واإّياك  وتعرفه،  تذوقه  حّتى  �سيًئا  تاأكل  اأن  واإياك  الأر�ص، 
ولو  �سالح  بال  ت�سير  واأن  الرفقة،  عن  تنفرد  اأن  واإّياك  تنكره،  من  اإلى  ت�ستر�سل  اأو 

�ُسْفرتك. بَب�ْسط  �َسْفرتك  في  تبخل  اأن  واإيّاك  ا،  ع�سً

�ساويته  اإن  منك،  ًبا  َن�سَ اأكثر  ال�سفر  في  ترافقّن  ل  الحكماء:  بع�ص  وقال   )104(
به))). ا�ستذللت  عليك  ل  تف�سّ واإن  بك  اأ�سّر  النفقة  في 

حبناء  بابن  المعروف  التميمي  الحنظلي  ربيعة  بن  عمرو  بن  والمغيرة  تحريف.  المعتّز؛  الأ�سل:  في   )1(
فرة، ت 91ه�. �سُ اأبي  بن  المهّلب  رجال  من  اإ�سالمي  �ساعر 

اأّيام عمر، ولي  المدينة في  بالب�سرة ووفد  ن�ساأ  العتكي،  الأزدي  فرة ظالم بن �سراق  اأبي �سُ المهّلب بن   )2(
�سنة 79ه�. فيها  فمات  بن مروان ولية خرا�سان  الملك  الزبير، ووّله عبد  بن  لم�سعب  الب�سرة  اإمارة 

الأغاني 84/13.  )3(
اأبي عطّية وقيل محّمد بن عطّية، عّبا�سّي ب�سرّي  الرحمن بن  العطوي محّمد بن عبد  الرحمن  اأبو عبد   )4(

ومراٍث. مدائح  فيه  وله  دوؤاد  اأبي  بن  باأحمد  اّت�سل  والمن�ساأ،  المولد 
القلوب 970/2. ثمار  في  الثاني  والبيت  موليه«؛  »اأنت  وفيه:   ،575/4 الأدباء  محا�سرات   )5(

ولي  ثّم  بلخ،  ووالي  بخرا�سان  م�سر  �سيخ  كان  الكناني،  ربيعة  بن  ي  َحرِّ بن  رافع  بن  �َسّيار  بن  ن�سر   )6(
الملك، ت 131ه�. عبد  بن  له�سام  خرا�سان 

�ساويته  فاإن  عليك،  يتكّرم  من  ت�سحب  »ل  الثوري:  �سفيان  اإلى  من�سوًبا   389/2 الأعيان  وفيات  في   )7(
ا�ستذّلك«. عليك  ل  تف�سّ واإن  بك،  اأ�سّر  النفقة  في 
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الباب الثامن ع�سر

السفر أمثال 

الُمْنَبتَّ  »فاإّن  برفق  اأوغلوا  الحركة))).  في  البركة  الطريق))).  ثّم  الرفيق   )105(
طول  �سريع))).  ال�سالم  الحقحقة))).  ال�سير  �س��ّر  اأبقى«))).  ظهًرا  ول  قط��ع  ��ا  اأر�سً ل 
ُمثلة))).  والنُّقلة  ُكربة  والُغرب��ة  ُحرقة  الُفرقة  �ساللة))).  المنى  وكث��رة  مالل��ة،  ال�سف��ر 
م�سّقة  تخّف  الرفيق  ع�سرة  بطيب  وتقوم))).  تعدو  اأن  من  خي��ر  وت��دوم  تم�س��ي  لأن 
دّلت  واإل  َنَقَلْت  فاإن  الُب��ُزل  بالجمال  �سافروا  قرابة.  ال�سفر  ف��ي  ال�سحب��ة  الطري��ق. 
ومن  رعى  �سعى  ومن  تثّقل  ثق��ل  ومن  نال  جال  ومن  مار  �سار  م��ن  ُب��ل.  ال�سُّ عل��ى 
»الرفيق  جميًعا:  وفيها   ،323/1 والم�ستق�سى  303/1؛  الأمثال  ومجمع  115/3؛  الفريد  العقد   )1(
قبل  الرفيق  عن  »�سل  وفيهما:   ،42/1 والم�ستطرف  331/3؛  الحمدونّية  والتذكرة  الطريق«؛  قبل 

الطريق«.
والمحا�سرة  التمثيل  في  وروايته  243/1؛  الحمدونّية  التذكرة  في  طالب  اأبي  بن  علّي  اإلى  ُن�سب   )2(

الحركات«. في  »البركات   222/1 المجال�ص  وبهجة  399؛ 
143/1؛  والكامل  138/1؛  الأخبار  وعيون  186؛  والبخالء  110/8؛  العين  كتاب  في  الحديث   )3(
والب�سائر  8؛  وال�سناعتين  124/1؛  المعاني  وديوان  114؛   ،66  ،64/3  ،370/2 الفريد  والعقد 
الحمدونّية 55/7؛  والذخائر 55/1؛ والإعجاز والإيجاز 27؛ والتمثيل والمحا�سرة 22؛ والتذكرة 

الخفاء 271/1، 257. وك�سف  36/3؛  العّمال  وكنز 
الأخبار  وعيون  254/3؛  والتبيين  والبيان  186؛  البخالء  في  القول  وانظر  القحقحة،  الأ�سل:  في   )4(
98/2؛  القالي  واأمالي  111/3؛   ،371/2 الفريد  والعقد  142/1-143؛  والكامل  138/1؛ 
الأمثال  ومجمع  69/2؛  والأمكنة  والأزمنة  222/5؛  والذخائر  والب�سائر  124/1؛  المعاني  وديوان 
359/1؛ والتذكرة الحمدونّية 56/7؛ والنهاية 412/1؛ ومحا�سرات الأدباء 580/4؛ والم�ستق�سى 

ال�سير. �سّدة  والحقحقة:   .129/2
الأوبة«. �سريع  »ال�سالم  وفيه:   ،357/1 الأمثال  مجمع   )5(

واللطائف 333. والظرائف  211؛  العقالء  رو�سة   )6(
والمحا�سرة 401. والتمثيل  336؛  واللطائف  والظرائف  386/1؛  الآداب  زهر   )7(

تقوم«. »ول  وفيه:   ،482/1 الأمثال  جمهرة   )8(
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عن  َي�ْسِفر  لأّنه  �سفًرا  ال�سفر  �سّمي  اإّنما  القوم))).  ميزان  ال�سف��ر  الأحالم))).  ل��زم  ن��ام 
�سرورة))).  عن  اإّل  رورًة  �سَ تكونّن  ل  المبهج:    ║ كتاب  وف��ي  النا���ص))).  اأخ��الق 

ِحّجة))). كّل  في  ِحّجة  له  كانت  لمن  طوبى  وفيه: 

الإعجاز والإيجاز 64؛ وخا�ّص الخا�ّص 13؛ وفي المحا�سن والأ�سداد 109؛ والمحا�سن والم�ساوئ   )1(
الأحالم«. راأى  المنام  لزم  »من   :268/1

المعاني  وديوان  106/1؛  الأمثال  وجمهرة  134/1؛  الأخبار  عيون  في  طالب  اأبي  بن  لعلّي  ُن�سب   )2(
الأدباء 575/4. محا�سرات  في  ن�سبة  بدون  وورد   ،277 وال�سناعتين  90/2؛ 

11/3؛  الأبرار  وربيع  575/4؛  الأدباء  ومحا�سرات  386/1؛  الآداب  زهر  في  باختالف  ورد   )3(
والم�ستطرف 19/2. 131/8؛  الحمدونّية  والتذكرة 

والتمثيل  33؛  المبهج  وانظر  »الل�سان«.  قطُّ  َيُحجَّ  لم  من  رورة  وال�سَّ تحريف.  �سرورة؛  الأ�سل:  في   )4(
والمحا�سرة 331/3.

المبهج 33.  )5(

49 ب
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الباب التا�سع ع�سر

والمحاضرات التمّثل   أبيات 

به يتعّلق  وما  السفر  في 

المتقارب[))): ]من  الأع�سى  ببيت  مروان  بن  الملك  عبد  تمّثل   )106(
دى ال��رَّ عليَّ  ِخ��ْف��ِت  ��وِف  ال��طَّ اأَف���ي 

َي�����ِرْم))) ل��م  اأَْه���َل���ه  َرٍد  ِم���ن  وك���م 
الطويل[))): ]من  البيت  بهذا  �سفٍر  في  المن�سور  وتمّثل   )107(

له هل  الم�سافُر  ي��دري  ما  راج��ُعلعمُرَك  ه��و  متى  ي���دري  وم��ا  ب���الٌغ 
الرجوع؟  متى  امراأته،  له  قالت  الركوب  اأراد  فلّما  �سفًرا،  الحطيئُة  اأراد   )108(

الكامل[: ]من  يقول  فاأن�ساأ 
لرجعتي ارتحلُت  اإذا  نين  ال�سِّ ي  ِق�����س��اُرُع��دِّ ف��اإنَّ��ه��ّن  ��ه��ور  ال�����سُّ وَذري 

الكامل[: ]من  البديهة  على  فقالت 
و���س��وَق��ن��ا اإل��ي��ك  ���س��ب��اَب��ت��ن��ا  ��غ��اُراذك����ْر  ���سِ اإنَّ���ه���نَّ  ب��ن��اِت��َك  واذك������ْر 

يخرج))). ولم  رحله  فحّط 
]من  ال�سفر  على  ع��زم  وقد  البيت  بهذا  ب��ّكار)))  ب��ن  الزبي��ر  وتمّث��ل   )109(
جميًعا:  وفيها   ،40 ال�سعر  وعيار  91؛  ح�سين  لمحّمد  والديوان  33؛  المنير«  »ال�سبح  الديوان   )1(

»الطرف«.
الياء. ب�سّم  الأ�سل  في  �سبطه   )2(

للثعالبي 33/2. الآداب  لباب  في  لبيد  اإلى  ُن�سب   )3(
وبهجة  180؛  والأمثال  والحكم  140/1؛  الأخبار  عيون  في  والخبر  ديوانه؛  في  الحطيئة  بيت  لي�ص   )4(
وفيها   ،53/1 والم�ستطرف  68/7؛  الأعيان  ووفيات  15/3؛  الأبرار  وربيع  227/1؛  المجال�ص 

وت�سّبري«. لغيبتي  ال�سنين  »عّدي  جميًعا: 
المدينة،  في  ولد  العّوام،  بن  الزبير  اأحفاد  من  المّكي،  الأ�سدي  القر�سي  اهلل  عبد  بن  بّكار  بن  الزبير   )5(

م�سهورة. ت�سانيف  عّدة  وله  256ه�،  �سنة  فيها  وتوفي  مّكة  ق�ساء  وولي 



47

الطويل[))):
باأر�سهم المكثرون  ال��رج��ال  الَمواميا)))يقيم  بالُمْقِترين  النوى  وترمي 

الطويل[))): ]من  بم�سر  وهو  قوله  ُين�سد  نوا�ص  اأبو  وكان   )110(
فكاأّنما ]ل���ي[)))  ب��غ��داُد  ُذك��رت  ��ن��اِناإذا  ���سِ ��ب��اُة  ���سَ قلبي  ف��ي  َك  َت���َح���رَّ
دراه�����ٍم ب��غ��ي��ر  م�����س��ت��اق  ال��َح��َدث��اِنواأوب�������ُة  اأع��ظ��م  م��ن  اأه��ل��ه  اإل���ى 

فتطّير  يده  من  الق�سيب  �سقط  خطبٍة،  اأّول  النا�َص  ال�سّفاح  خط��ب  لّم��ا   )111(
الطويل[))): ]من    ║ ال�ساعر  بقول  وتمثّل  اإيّاه  وناوله  بكمّه  وم�سحه  فاأخذه رجل  فيه، 

النَوى بها  وا�ستقّرت  ع�ساها  الم�سافُرفاألقت  ب��الإي��اب  عيًنا  ق��ّر  كما 
دينار. باألف  له  اأمر  نزل  ولّما  به،  و�ُسّر  عنه  َي  رِّ ف�سُ

الطويل[))): ]من  اأ�سفاره  في  ين�سد  القر�سّي)))  عائ�سة  ابن  وكان   )112(
»�سرح  الحما�سة  انظر:  »المراميا«،  ويروى  القائف  بن  اإيا�ص  اإلى  الم�سادر  في  البيت  هذا  ُن�سب   )1(
�سعد  اأبي  اإلى  وُن�سب   ،373/1 الالآلي  و�سمط  120/8؛  الحمدونّية  والتذكرة  1133؛  المرزوقي« 
المعاني  في  ن�سبة  بدون  وورد   ،174/5 المحا�سرة  ن�سوار  في  الهمذاني  خلف  بن  محّمد  بن  علّي 
لإيا�ص  ترجمة  على  نقف  ولم   .1137/3 الأدباء  ومعجم  233/1؛  المجال�ص  وبهجة  497؛  الكبير 
ابن القائف، واأّما اأبو �سعد الهمذاني فكاتب �ساعر خدم في ديوان بني بويه ببغداد واّت�سل ببهاء الدولة 

والتتّمة، ت 414ه�. اليتيمة  في  الثعالبي  لهم  ترجم  مّمن  وهو  الدولة،  ع�سد  ابن 
الفالة. وهي  موماة  المخطوط: جمع  هام�ص  في   )2(

الديوان 4/1؛ والبيت الثاني بهذه الن�سبة في التمثيل والمحا�سرة 80؛ والمنتحل 174؛ والدر الفريد   )3(
الأوطان  اإلى  الحنين  في  ن�سبة  بدون  وورد  613/2؛  المنتخل  في  عيينة  اأبي  اإلى  ون�سب  263؛   :5

.59
الديوان. من  وا�سُتدركت  الأ�سل،  من  �سقطت   )4(

في  البارقّي  حمار  بن  ولمعّقر  228/1؛  المجال�ص  بهجة  في  المزنّي  �سالم  بن  لالأحمر  البيت  ُن�سب   )5(
في  المهّلبّي  عيينة  ولأبي  126/8؛  الحمدونّية  والتذكرة  24/2؛  والذخائر  والب�سائر  92؛  الموؤتلف 
محا�سرات الأدباء 858/4-586؛ وترّدد �ساحب نهاية الأرب 59/5 في ن�سبته بين معّقر بن حمار 

الطرّماح. ديوان  في  البيت  يرد  ولم  بن حكيم،  والطرّماح 
الأخبارّي  الب�سرّي  التيمّي  القر�سّي  بن مو�سى  بن عمر  بن حف�ص  بن محّمد  اهلل  عبيد  الرحمن  اأبو عبد   )6(

داود، ت 228ه�. اأبو  عنه  روى  عائ�سة،  بابن  المعروف 
اإلى ابن المعتّز في محا�سرات الأدباء 27/3؛ والدّر الفريد 296/1، ولي�سا في ديوانه؛ ولأحمد  ُن�سبا   )7(
ابن يحيى في المو�ّسى 37؛ وتزيين الأ�سواق 289/2؛ ووردا بدون ن�سبة في ال�سداقة وال�سديق 60، 

الرجال«. »�ساحبت  وفيه: 

50 �أ
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فًتى فكن  الرجال  رافقت  اأن��ت  رف��ي��ِقاإذا  ل���ك���ّل  م���م���ل���وٌك  ك����اأّن����ك 
وب��ارًدا عذًبا  الماء  طعم  مثَل  �سديِقوك��ن  لكّل  ى  ال��َح��رَّ الَكِبد  على 

رحيله  يوم  اهلل  رحمه  الو�سّي)))  الهمدانّي  الح�سينّي  الح�سن  اأبو  واأن�سد   )113(
الوافر[))): ]من  الأحنف  ابن  للعّبا�ص  بخارى،  اإلى  ني�سابور  من 

ف��ل��ّم��ا ب���ه���ا  م���ك���َره���ي���ن  م��ك��َره��ي��ن��ااأق���م���ن���ا  خ���رج���ن���ا  اأِل���ف���ن���اه���ا 
ول��ك��ن ب��ن��ا  ال���ب���الد  ح����بُّ  َه��وي��ن��اوم����ا  م���ن  ف���رق���ُة  ال��ع��ي�����َص  اأََم������رَّ 

الطويل[))): ]من  الخوارزمّي  بكر  اأبو  واأن�سد   )114(

نا رُّ َت�سُ اأق��م��َت  ل��و  �ُسليمى  اأط����ّوُفت��ق��ول  ل��ل��ُم��ق��ام  اأّن����ي  ت���دِر  ول���م 

الوافر[))): ]من  ا  اأي�سً واأن�سد   )115(

ك��ال��ثُّ��رّي��ا اج���ت���م���اٍع  ف���ي  ن��ع�����صِوك���ّن���ا  ك���ب���ن���اِت  ف���رق���ًة  ف�����س��رن��ا 

الطويل[))): ]من  الكاتب)))  عون  اأبي  ابن  واأن�سد   )116(

كاأّنهم حّتى  بالفتيان  الفقُر  ن��ج��وُمرم��ى  ال���ب���الد  اآف������اِق  ب����اأط����راف 
الدهر،  يتيمة  في  الثعالبي  رواة  من  الو�سّي،  الهمدانّي  الح�سينّي  العلوّي  محّمد  بن  علّي  الح�سن  اأبو   )1(

عّباد. بن  ال�ساحب  بالط  في  كان 
لم يرد البيتان في ديوان العّبا�ص بن الأحنف، وهما بدون ن�سبة في كتاب الزهرة 364/1؛ والمحا�سن   )2(

الأعيان 283/3. ووفيات  591/4؛  الأدباء  ومحا�سرات  296/1؛  والم�ساوئ 
الورد في ديوانه 51؛ والزهرة 341/1؛ والكامل 118؛ والو�ساطة 234؛ والتذكرة  البيت لعروة بن   )3(
الأخبار 234/1؛ وال�سناعتين 220؛ والأغاني 78/3؛  ن�سبة في عيون  الحمدونية 118/8؛ وبدون 
الأبرار  وربيع  400؛  المحا�سرة  والتمثيل  59/5؛  والذخائر  والب�سائر  78/1؛  والنظائر  والأ�سباه 

.464/3
القطب  جهة  ت�ساَهد  كواكب  �سبعة  نع�ص:  وبنات   .58/1 الأرب  ونهاية  234؛  والمحا�سرة  التمثيل   )4(

النع�ص. بَحَملة  �ُسبِّهت  ال�سمالي، 
له  ببغداد،  وثقاته  ال�سلمغاني  اأ�سياع  من  المنّجم،  بن  اأحمد  اأبي عون  بن  بن محّمد  اإبراهيم  اإ�سحق  اأبو   )5(

ت�سانيف، ت 322ه�. عّدة 
ورد بدون ن�سبة في البيان والتبيين 53/4؛ والزهرة 657/2، وفيهما: »باأقطار«؛ والت�سبيهات 337؛   )6(

الحمدونية 120/8. والتذكرة 
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الب�سيط[))): ]من  لنف�سه  الب�ستّي  الفتح  اأبو  واأن�سد   )117(
داِر اإل����ى  داٍر  م��ن  ت��ن��ّق��ل��ُت  ║ ل��ئ��ن  اأ�سفارِ  ره��نَ  ث��واءٍ  بعد  و���سِ��رتُ 
َثَوى حيُث  النف�ِص  عزيُز  حرٌّ  اأن��واِرفالُحّر  ذاُت  ب��رٍج  ك��ّل  في  والنف�ُص 

الخفيف[))): ]من  لنف�سه  ا  اأي�سً واأن�سد   )118(
عنهم ت���رّح���ل���ُت  اإخ�������وٌة  واأن�����س��يب���اأب���ي  ����س���روري  ع��ن  ف��ت��رّح��ل��ُت 
واأذَك�������ْوا ف���اأّرق���ون���ي  نف�سيف���ارق���ون���ي  خ��واط��ر  ف��ي  ال��َوْج��د  ��َع��َل  ���سُ

الب�سيط[))): مخّلع  ]من  ال�سفة  هذه  في  واأن�سدني   )119(
ع��ي��ن��ي ك�������اأّن  ح���ّت���ى  ج���ف���وِن����س���ه���رُت  ب����ال  ل����ي  ُوه����ب����ْت  ق����د 
ق�����وٍم ل���ُب���ع���د  اإل  ذاك  ف����اأّرق����ون����يم�����ا  ف����ارق����ون����ي  ُه�������ْم 

والمحا�سرة  والتمثيل  398/1؛  الآداب  وزهر  189؛  والأمثال  والحكم  94؛  الديوان  في  البيتان   )1(
265/1؛  والمنتخل  333/4؛  الدهر  ويتيمة  53؛  والمنتحل  335؛  واللطائف  والظرائف  229؛ 
»وال�سم�ص  وفيها جميًعا:   ،29/5 الفريد  والدّر  المجال�ص 234/1؛  وبهجة  760/2؛  الروح  وروح 

الحمدونّية 123/8. التذكرة  في  ْين  معزوَّ غير  ووردا  برج«،  كّل  في 
الفريد 57/3. والدّر  107؛  الديوان   )2(

وفيه:  184-183 الديوان   )3(
ع��ي��ن��ي ح�����س��ب��ت  ح���ت���ى  ج���ف���وِناأرق�������ت  ب����ال  ل����ي  ُخ���ل���ق���ت  ق����د 

اأن���ا����صٍ ع���ن  ال��ب��ع��د  ف����اأّرق����ون����يو���س��ام��ن��ي  ف����ارق����ون����ي  ه�����م 
الدهر 322/4. يتيمة  وانظر 

50 ب
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الباب الع�سرون

المسافر تدبير 

الف�سد  م�سيره  على  يقّدم  اأن  ال�سف��ر  عزم  لمن  ينبغ��ي  الأطّب��اء:  قال��ت   )120(
لم  نقّي  غير  وبدنه  �سافر  من  ف��اإّن  بهما،  العهد  بعي��د  كان  اإذا  �سّيم��ا  ل  والإ�سه��ال، 
جلده،  و�سخافة  بدنه  لتحّلل  حالة  في  منها  تخّل�ص  واإن  يات،  الُحمَّ من  يتخّل�ص  يكد 

الأعرا�ص. و�سائر  الأورام  و�سنوف  والبثور  الُخَراجات  من  يتخّل�ص  لم 
غذاء  من  �سفره  في  تغييرها  اإلى  يلجاأ  التي  عادت��ه  نقل  اإل��ى  يتج��ّرد  اأن  وينبغ��ي 
ال�سهر  باعتبار  ذلك  قبل  نف�سه  اأخذ  رى  ال�سُّ اإلى  �سفره  ف��ي  يحت��اج  كان  واإن  ون��وم. 
اأن  يعلم  الذي  الوقت  اإلى  اعت��اده  الذي  الغداء  وقت  ينقل  اأن  وينبغ��ي  قلي��اًل.  قلي��اًل 
ويجتنب   ،║ التمتّع  على  بالت�سبّر  نف�س��ه  وياأخذ  �سفره،  اأيّام  في  راحت��ه  في��ه  تك��ون 
جّيد  طعاًما  غذاءه  وليجعل  البّتة.  منها  ياأكل  ول  ببلده  اأكلها  يعتد  ل��م  الت��ي  الأغذي��ة 
ول  فليقّلل  بّد)))  ل  كان  واإن  وي�ستريح  ينزل  اأن  اإّل  ياأكل  ول  الكمّي��ة،  قلي��ل  الغ��ذاء 
والفواكه  البقول  عن  ولينحرف  نزوله.  بعد  اإّل  الغذاء  ي�ستوفيّن  ول  ا  تامًّ اأكاًل  ياأكلّن 
يحتاج  اأن  اإّل  اللهّم  ورديّة،  اأخالطانّية  فيه  وتولّد  غذاء  كثير  غير  من  بطنه  تمالأ  فاإّنها 

و�سفها. يجيء  التي  ال�سريطة  على  فيتناولها  حاّر  زمان  في  اإليها 
اأبًدا  للغذاء  ال�ستيفاء  يوؤّخر  يتع�ّسى،  اأن  ينبغ��ي  فال  بالليل  الحرك��ة  كان��ت  واإن 
امتالء  على  والحركة  وال�سير  التج�ّسم  وليحذر  الراحة.  فيه  تطول  الذي  الوقت  اإلى 

عليه. قدر  اإذا  ولي�ستحمَّ  وُخَراجات،  اأوراًما  يوّلد  ذلك  فاإّن  البطن،  من 

ُبّد. فال  الأ�سل:  في   )1(
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الباب الحادي والع�سرون

ورَداءتِها المياه  ضرر  دفع 

فيلقي  بلدته  طين  من  يتزّود  اأن  للم�سافر  ينبغي  اأّنه  على  الأطّباء  اأجمعت   )121(
واأن  ي�سربها،  ثّم  ت�سفو  حّتى  ويتركها  �سربها،  اإلى  ي�سطّر  التي  المختلفة  المياه  في  منه 
والخّل.  والخ�ّص  الب�سل  من  ينال  واأن  قبله  الذي  المنزل  بماء  من��زل  كّل  م��اء  يم��زج 
ق  يروَّ اأو  اإناء،  اإلى  اإناء  من  مراًرا  بتحويله  ُي�سّفى  اأن  فينبغي  الغليظ،  الَكِدر  الماء  واأّما 
  ║ يبرَّد.  ثمّ  غَلَيات  يُغلى  اأن  الكَدِر  الماءَ  ي�سفّي  وممّا  مبلول.  بكعكٍ  ملطّخٍ  براووقٍ 

الم�سحوق. اليمانّي  ال�سّب  من  ي�سير  �سيء  فيه  ُيطرح  اأن  ا  اأي�سً ي�سّفيه  ومّما 
بماء  ُيمزج  اأو  خ��ّروٍب  قليل  فيه  ُيْلَق)))  اأو  بالخ��ّل  فلُي�سرب  المال��ح  الم��اء  واأّم��ا 
عليه  وليوؤكل  بُجاّلب،  فلُي�س��رب  مرارة  فيه  الذي  واأّما  �سرره.  يدف��ع  فاإّن��ه  ال�سفرج��ل 
عيدان  فوقها  وُيجعل  نظيف��ة  ِقدر  في  فلُيجعل  عاق)))  الزُّ الم��اء  واأّم��ا  الحل��وة.  الأ�سي��اُء 
وُيع�سر  ُي�سعل،  جمر  على  وُيجع��ل  نقّي  منفو�ص  �سوف  ِجَزز  فيه��ا  وُيط��رح  معتر�س��ة 
بُربوب  فلُيمزج  عفونة  فيه  الذي  الم��اء  واأّما  وُت�سّفى.  الع�سارة  وُتب��ّرد  ال�س��وف  ذل��ك 
دام  ما  الحاّرة  الردّية  الأغذية  ولُتهجر  والتّفاح،  والرّمان  الح�سرم  كُرّب  القاب�سة  الفواكه 
الذي  واأّما  َكْنَجِبين))).  و�سِ الرّمان  ُرّب  مع  فلُي�سرب  ُيغثي  الذي  الماء  واأّما  منه.  ال�سرب 
اإذا  �سّيما  ول  بِفدام)))،  اإل  ُي�سرب  ول  ُي�سّفى  اأن  فينبغي  وحّدة  رداءة  لها  ح�سائ�ص  فيه 

وبال�سّد. للبطن  القاب�سة  الأغذية  معه  فلُيتعّهد  البطَن  ُيْطِلق  الذي  واأّما  َعَلق.  فيه  كان 

ُيلقى. الأ�سل:  في   )1(
زعق«. »الل�سان:  اأجوجته  من  �سربه  ُيطاق  ل  الغليظ  الُمّر  عاق:  الزُّ الماء   )2(

الفار�سّية  الألفاظ  انظر:  حلو،  حام�ص  كّل  به  وُيراد  ل،  وَع�سَ خّل  من  ب  مركَّ �سراب  َكْنَجِبين:  ال�سِّ  )3(
بة 92. المعرَّ

َفَدم«. »الل�سان:  فيه  ما  بها  لُي�سّفى  الإبريق  فم  على  ُتجعل  اأو خرقة  �سغيرة  م�سفاة  ُفُدم:  ج  الِفدام،   )4(
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الباب الثاني والع�سرون

بالمسافر ضرره  وتالفي  الحرّ  من  االحتراس 

ول  الطعام  من  ممتلًئا  يكون  ل  اأن  فينبغي  �سدي��د  حّر  ف��ي  �ساف��ر  م��ن   )122(
الطعام  من  خالًيا  خاويً��ا  يكون  اأن  ينبغ��ي  ول  ال�س��راب،  م��ن  �سارًب��ا  ول  مخم��وًرا 
كان  اإذا  ي�سير  ل  اأن  ل��ه  والأج��ود  متخًم��ا،  يك��ون  اأن  اإل  الله��ّم  البّت��ة،  وال�س��راب 
متخًما  يكن  لم  اإن  فاأّما  به.  ما  يخ��ّف  حّتى   ║ النوم  ويطي��ل  ي�سك��ن  واأن  كذل��ك، 
اأغذية  من  هو  ما  القّلة،  اإلى  معتدًل  اأكاًل  فلياأكل  �سهوة،  اأدنى  ولو  الطعام  ي�ستهي  بل 
الزبيب  وخّل  الح�سرم  وم��اء  والُهالم)))  كالَقري�ص)))  للعط�ص  م�سّكن��ة  مطفئ��ة  ب��اردة 

البوارد. من  ونحوها 
�َسويق  من  فلي�سرب  وعط�ص،  حرارة  ف�سل  يجد  اأو  الطعام  ي�ستهي  ل  كان  واإن 
اإن  ة  وخا�سّ قلياًل  يتوّقف  بل  ذلك،  من  يفرغ  �ساعَة  ي�سيرّن  ل  ثّم  بارد،  وماء  ب�سّكر 
معدته  في  الطعام  تخ�سخ�ص  المكان  على  تحّرك  اإن  لأّنه  ف�س��اًل،  الماء  م��ن  �س��رب 
َيْعُنف  ول  قلياًل،  قلياًل  فلي�سرب  ا  بدًّ ذلك  من  يجد  ل��م  واإن  ه�سُم��ه،  و�س��اء  ونفخ��ه 

ما. ُمديدًة  الحركة  في 
هذا  في  والعادة  ال�سم�ص.  من  ��ًة  خا�سّ والراأ�َص  كّلها  اأع�س��اءه  ولُي��َوقِّ   )123(
واأ�سبر  اأقوى  والتعب  والبرد  للحّر  المعتادة  الأب��دان  اأّن  وذلك  عظيم  خط��ر  الب��اب 
فلي�سترح  م�سيرًة  قطع  فاإذا  ذلك.  تعتد  لم  التي  في  منها  نكايًة  واأقّل  عليها  وهّيٌن  عليها 
لبن  المفردة  الأدوية  في  وجاء  بال�ساد.  الم�سادر  بع�ص  في  وهو  »بال�ساد«؛  القري�ص  المخطوط:  في   )1(
في  والهالم  كالقري�ص  مخّلل  طعام  ول  الخّل  مع  الأرز  ُيجمع  "ل  اأّنه:  الرازي  عن   157/1 البيطار 
له  القري�ص...  هو  الأنجرة  اأّن   60/1 البيطار  لبن  والأغذية  الأدوية  لمفردات  الجامع  وفي  اأكلة". 

دقيق. و�سوك  اأ�سفر  وزهر  ورق خ�سن 
الدهن. من  الم�سّفى  المبّرد  كباج  ال�سِّ مرق  الُهالم:   )2(
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دة  المبرِّ والأغذية  الفواكه  من  ياأكل  ثّم  فاتر،  بل  بارٍد  ل  عذب  بماء  يغت�سل  ثّم  هنيهة 
بماِء  عالجه  داًعا  �سُ وج��د  واإن  الباه.  وليجتنب  ري��ٍح  مو�سِع  ف��ي  ولَيَن��ْم  ب��ة،  المرطِّ
البرودة  اإلى  اأغذيته  َمْيَل  وجعل  الغت�سال،  في  وزاد  خم��ٍر،  وخ��لِّ  ورٍد  وُده��ن  ورٍد 
�سيره  وليكن  الِخالف)))،  وُدهن  القرع  وُدهن  البنف�سج  ُدهن  ويتن�ّسق  اأكثر،  والرطوبة 
م�سيره  قبل  ولياأخذ  واأبلغ.  اأ�سّد  منها    ║ واحترا�سه  اأكثر  لل�سم���ص  وتوقي��ه  اأ�سك��ن، 
اأو  بزرقطونا)))  لعاب  اأو  الب��ارد  والماء  ال�سعير  ويق  ك�سَ التطفئ��ِة  القويّ��ِة  الأ�سي��اء  م��ن 
يكن  لم  اإن  والألبان،  دة  المبرِّ بالفواكه  نزوله  عند  ويغتذي  ال�سعير،  ماء  اأو  الُجاّلب 

حّمى. حدثت 

الجامع 146. تنقيح  انظر:  ال�سف�ساف،  من  �سنف  الخالف:   )1(
الجامع 64. تنقيح  انظر:  �سبر،  نحو  طولها  وق�سبان  َزَغب  عليه  ورق...  له  نبات   )2(
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الباب الثالث والع�سرون

موم السَّ من   االحتراس 
نكايتها))) من  يحدث  ما  وعالج 

معتدًل  اأكاًل  ياأكل  اأن  فينبغي  ال�سيف  �سم�ص  في  الم�سير  اإلى  ا�سُطّر  من   )124(
كربها،  وليحتمل  بعمامٍة  وليتلّثم  عليه،  الماء  �س��رب  من  يكثر  ول  م،  َد�سِ �س��يء  م��ن 
القرع  ُدهن  من  ويتن�ّسق  بارًدا،  يكون  اأن  اإل  ُي�سيغه  ول  �ساعٍة،  كّل  بالماء  ويتم�سم�ص 
بطنه  ويطلي  ي�سيًرا،  �سيًئا  منه  ويتبّلع  الحلو،  اللوز  ُدهن  من  اأو  �سالًحا  تن�ّسًقا  الحلو 
قرع  بُدهن  م�سروًبا  الحمقاء  بقلة  ع�سير  اأو  بزرقطونا  بُلعاب  الم�سي��ر  قب��ل  و�س��دره 
ول  ا،  جدًّ َنَفَعه  منها  وامت�ّص  الحمق��اء  بقلة  ق�سبان  معه  حم��ل  واإن  بي�س��ة.  وبيا���ص 
بالم�سل،  اأو  وال�سمن  بالرائب  مطبوًخا  كثيًرا  اأكاًل  ي�سير  اأن  قبل  منها  اأكل  اإن  �سّيما 

للعط�ص. وُمذهب  موم  ال�سَّ لم�سّرة  دافع)))  طعام  فاإّنه 
يوًما  الرائب  في  وُينقع  الب�سل  ُيقّطع  اأن  موم  ال�سَّ عادية  ُيذه��ب  ومّم��ا   )125(
نزل  واإذا  عليه.  الرائب  ذلك  من  وُي�سرب  الم�سير  قبل  منه  يوؤكل  ثّم  بارد  بماء  وليلة 
قلياًل  منه  ُي�سيغ  ثّم  ُهنيهًة  منه  يتم�سم�ص  بل  الماء  �سرب  اإلى  ي�س��ارع  ف��ال  العط�س��ان 

ا. م�سًّ عليه  الماء  ي�سرب  ثّم  ًدا  مبرِّ �سيًئا   ║ ياأكل  ثمّ 

الكتاب. مطلع  في   )2( الفقرة  عن  وال�سواب  نكايته؛  الأ�سل:  في   )1(
تحريف. نافع؛  الأ�سل:  في   )2(
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الباب الرابع والع�سرون

مضارّه ودفع  العطش  تسكين  في 

م�سيره،  قبل  طعامه  ي�ستوفي  ل  اأن  طريقه  في  العط�ص  خاف  لمن  ينبغي   )126(
ويق  وال�سَّ ال�سّكر  من  وي�سرب  الحام�سة،  والبوارد  الباردة  البقول  من  �سيًئا  ياأكل  بل 
وال�سمك  والِحّريف  والحل��و  المالح  م��ن  الأكل  وليحذر  الب��ارَد،  بلي��ٍغ  كثي��ٍر  بم��اٍء 
من  وكذلك  �ص)))،  معطِّ فاإّنه  �سروبه  جميع  ومن  وممقوره)))  ومالح��ه  طريّ��ه  ��ة  خا�سّ
َيُخّب  ل  اأن  وينبغي  والزيتون.  ��ة  خا�سّ والَكَبر)))  المالحة  والروا�سي��ر)))  الكوام��خ))) 
تواتر  اإلى  ُتلجئ  الحركة  في  والعجلة  الَخَبب  فاإّن  يترّفق  بل  ال�سير  في  ي�ستعجل  ول 

العط�ص.  تهييج  في  �سيء  اأبلغ  من  وذلك  وُعْظمه)))،  النََّف�ص 

فاإن  ا.  اأي�سً يعّط�ص  منه  الإكثار  فاإّن  الكالم،  م��ن  يكث��ر  ل  اأن  ويج��ب   )127(
والعط�ص  الحرارة  وَيهيج  �ص  يعطِّ ال�سياح  لأّن  اأمكن،  ما  ال�سوت  فليخف�ص  اإليه  ا�سطّر 
الحمقاء  وبقلة  الحام�ص  الرائب  اأخُذ  طويلة  مّدة  وي�سّكنه  العط�ص  يدفع  ومّما  ا.  جدًّ
القب�ص  القليل  الماء  الكثير  ْثرى  والُكمَّ الحلو  غير  والِبّطيخ  والِخيار  والقرع  والخ�ّص 
الحام�سة  الفواكه  م��ن  ونحوهما  والتّفاح  والرّم��ان  الح��الوة  �س��ادق  غي��ر  كان  اإذا 

مقر«. »الل�سان:  الماء  في  المالح  ال�سمك  اإنقاع  الَمْقر:   )1(
تحريف. معط�ص؛  الأ�سل:  في   )2(

�سفاء  انظر:  كاَمه،  معّرب  الطعام،  ي�سّهي  مخّلل  وهو  كاَمخ،  مفرده  والكوامخ  الكوامج.  الأ�سل:  في   )3(
الغليل 257.

الملقاة في الأ�سياء الحام�سة  الدهن،  المقلّية في  الماء،  الم�سلوقة في  البقول  يّتخذ من  الروا�سير �سباغ   )4(
الجواهر 143. بحر  انظر:  الأبازير،  مع 

الجامع 302. تنقيح  انظر:  بالزيتون،  �سبيه  وثمر  ال�سفرجل  كورق  ورق  لها  �ُسجيرة  الَكَبر:   )5(
وِعَظِمه. ال�سواب:  ولعّل  »الل�سان«،  معظمه  الأمر  وُعْظم  الأ�سل.  عن  وال�سبط  كذا   )6(
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قبل  اأُخذت  اإذا  فهذه  الياب�ص،  والإّجا�ص  يبا���ص)))  والرِّ ِرم  والِح�سْ الأُْت��ُرّج  وُحّما���ص 
العط�ص. هيجان  منعت  الم�سير 

 ║ العط�ص  به  فيُدفع  الم�سير  عند  به  ويُتعلّل  الف��م  في  يُمْ�سَ��ك  وممّ��ا   )128(
حام�ص  رّمان  حّب  اأو  هندي  وتمر  واحدة  واحدة  ُيالك  الحام�ص  الياب�ص  الإّجا�ص 
اأو  بّلور  قطعُة  الفم  في  ُتم�سك  اأن  النف��ع  بع�َص  ا  اأي�سً وينف��ع  ونحوهم��ا.  �سّم��اق  اأو 
ما  اأ�ساًل  بالفم  اله��واء  ُيتن�ّسق  ول  ال�سفتان،  وُت�س��ّم  نقّية  خال�س��ة  ��ة  ف�سّ اأو  �س��دف 
قّلة  الماء  في  كان  واإن  الباردة.  الرياحين  بع�ص  من  �ساعة  بعد  �ساع��ًة  وُي�س��ّم  اأمك��ن، 
ُيغتذى  اأن  وينبغي  مبلًغا.  العط�ص  ت�سكين  من  يبلغ  حينئٍذ  قليله  ف��اإّن  بالخ��ّل  فلُيم��زج 

مهّيجاتُه. وتحذَر  للعط�ص  المم�سكات  بالأغذية 
من  وتنفع  العط���ص  وت�سّكن  الح��رارة  تطف��ئ  اأقرا���ص  �سف��ة  وه��ذه   )129(
الحّبُة  وبعده  الم�سير  قبل  منها  ُيوؤخذ  العط�ص،  وتمنع  النفع  غاي��َة  الح��اّرة  ي��ات  الُحمَّ
من  وهي  والحرارة  اللهب  وُتطفئ  القطع  غايَة  العط�ص  فتقطع  الفم،  في  الحّبة  بعد 

الرازي: زكرّيا  بن  محّمد  و�سف 
فُيدّق  بقلة  وبزر  خ�ّص  وبزر  جزٌء،  جزٌء  رين  مق�سَّ قرع  وبزر  ِخيار  بزر  من  يوؤخذ 
الم�سير  عند  منها  وُيوؤخذ  �سغاًرا،  ا  اأقرا�سً وُيّتخذ  بزرقطونا  بلعاب  وُيجم��ع  وُينخ��ل 
ويذوب.  قلياًل  قلياًل  َيْنَحلَّ  حّتى  يترك  بل  ُيم�سغ  ول  الفم،  في  واحدة  بعد  واحدٌة 
وهذه  بنف�سج.  �سراب  اأو  بُجاّلب  الم�سير  قبل  اأُخذت  خ�سونة  ال�سدر  في  كان  واإن 

النفع))). غايَة  البول  ُحرقة  من  تنفع  الأقرا�ص 
�ساعة  ║ من  يَ��رْوَى  ل  اأن  فينبغي  طريقه  ف��ي  العط���ص  اأ�ساب��ه  وم��ن   )130(
فيه  اأطرافه  وي�سع  قلي��اًل،  قلياًل  منه  ويتجّرع  �ساعًة  يتم�سم���ص  ب��ل  الم��اء،  ي�س��ادف 
عليه  يقدر  ما  اأقّل  اإل  منه  ي�سرب  ول  ذلك  اأحّب  اإن  في��ه  ويدخ��ل  وجه��ه،  ويغ�س��ل 
انظر:  بحمو�سة،  حلو  ع�ساليجها  وطعم  الخ�سرة...  اإلى  حمراء  ة  غ�سّ ع�ساليج  ذات  بقلة  يبا�ص:  الرِّ  )1(

الجامع 173. تنقيح 
ول  العط�ص  وت�سكين  الحرارة  بتطفئة  تتعّلق  ن�سو�ص   105-92/5 للرازي  الطّب  في  الحاوي  في   )2(

الثعالبي. ن�ّص  وبين  بينها  تطابق 
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قلياًل  ال�سرب  في  ويزيد  المو�سوفة  الأغذي��ة  بع�ص  ياأكل  بل  الجرع��ة،  بع��د  الجرع��َة 
اأعرا�ص  �سائر  ومن  المهلك،  العط�ص  من  ي�سلم  اأن  يمكنه  التدبي��ر  بهذا  فاإّن��ه  قلي��اًل، 

تعالى. اهلل  �ساء  اإن  له  التابعة  ال�سوء 
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الباب الخام�س والع�سرون

الكثير والثلج  الشديد  البرد  في  المسافر  تدبير 

ال�سديد  الحّر  في  الطويل  الم�سير  من  َيْعِر�ص  كما  اإّن��ه  الأطب��اء:  قال��ت   )131(
من  َيعر�ص  كذلك  الآفات،  من  ونحوها  والُحّميات  وال�سداع  وذبوله  البدن  ُف  َق�سَ
والُكزاز  وال�سترخاء  وال�سكتة  والَع�سا  الجمود  منها:  اآفات  ال�سديد  البرد  في  الم�سير 
من  يمتلئ  اأن  فينبغي  ال�سديد  الب��رد  في  الم�سير  اإلى  اأُلجئ  وم��ن  الأط��راف.  وَعَف��ن 
َي�ْسُخن  ما  بقدر  هنيهًة  الحركة  عن  وُيم�سك  �سالًحا،  نياًل  ال�سراب  من  وينال  الطعام 

البدن. في  القّوة  من  ُيحدثه  ما  وَي�ْسُكن  الطعام 
ي�سير  اأن  واحتاج  �سديًدا  البرد  كان  واإن  مًعا.  والفعل  بالقّوة  حاّرة  اأغذية  ولتكن 
بَقْدر  الحاّر  الماء  من  قلياًل  عليه  ي�سبَّ  اأو  ْرًفا  �سِ وي�سرْبه  ال�سراَب  فليفتِِّر  اأكِله،  �ساعَة 
 ║ وليتلثّم  حمو�سة.  ول  في��ه  قب�ص  ول  لطيفًا  ل  ا  قويًّ �سرابه  وليك��ن  ب��ه.  يَفْتُ��ر  م��ا 
منها  وليحتر�ص  لوجهه،  مقابلة  باردة  رياٌح)))  تهّب  كانت  اإن  �سّيم��ا  ل  وثيًق��ا  تلّثًم��ا 
فاإّن  والرئة،  ال�سدر  �سعيف  كان  اأو  لعة،  �سِ اأو  وخ�سونة  عّلة  ب�سدره  كانت  اإذا  اأكثر 

دٍم. وَنْفُث  �سديد  �سعاٌل  البارد  الهواء  ق  تن�سُّ ِمن  اإليهم  ُي�سرع  هوؤلء 
الُمتََّخذ  الطعاُم  ال�سديد  البرد  في  الم�سير  قبل  ُيوؤخ��َذ  اأن  ينبغ��ي  ومّم��ا   )132(
تاّمة  ف�سيلة  وله  المعنى،  هذا  في  خا�سّية  وللثوم  وال�سمن.  والب�س��ل  والث��وم  بالج��وز 
البدن،  جميع  في  ينب�سط  حّتى  الغريزيّ��ة  الحرارة  وُي�ْسِعل  البدَن  ُي�ْسِخ��ُن  اأّن��ه  وذل��ك 
درهم  وزن  منه  اأُخذ  اإذا  الِحْلتيت)))  يفعل  وكذلك  البدن.  ن�سف  عن  ف�ساًل  ويكثر))) 

تحريف. رياًحا؛  الأ�سل:  في   )1(
يمالأ. اأي  "َيْكِنز"،  ُيقراأ:  وقد  الأ�سل؛  في  ر�سمه  كذا   )2(

»الل�سان: حلت«، وانظر  ُكْعُبرة  راأ�سها  ت�سمو في  بة  َق�سَ ثّم يخرج من و�سطه  َي�ْسَلنِطح  نبات  الِحلتيت:   )3(
الجامع 126. تنقيح 
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اأو  الطعام  في  منه  اأُكثر  اإذا  ��ا  اأي�سً والفلفل  الع�سل؛  بماء  اأو  ق��وّي  �س��راب  رط��ل  م��ع 
المطيَّبة  والإ�سفيذاجات)))  والُك��ّراث  النيء  الب�سل  وكذلك  الع�سل؛  ماء  ف��ي  �ُس��ِرَب 

التوابل. الكثيرة 
اإلى  ول  ال�سطالء  اإلى  يبادر  اأن  ينبغي  فال  ون��زل،  م�سي��ره  قط��ع  واإذا   )133(
يقرب  ثّم  فيه،  اأُوقد  قد  دفيء  مو�سع  في  �ُسويعة  يترّدد  ولكّنه  النوم،  اإلى  ول  الحّمام 
فاإْن  ويتدّلك،  فيه  اللبث  وي�ستطيل  الحّمام  ويدخل  قلياًل،  قلياًل  تدّرج  على  النار  من 
ب�سرته.  تحمّر  حّتى  هنالك  يتدلّك  ثّم  فيه،  الوقود  بيت  له  ن  فلُي�سخَّ حّماًما  يجد  لم 
وتعالى  �سبحانه  اهلل  باإذن  َي�سلم  فاإّن��ه  دفيء  ودثار  وطيء  فرا�ص  في  الن��وَم  لُيِط��ل  ث��ّم 

الحُمّيات.║  من 

في الأ�سل: والإ�سفيذباجات؛ تحريف. والإ�سفيذاج م�ستخدم في كثير من الأدوية، وتف�سيل ذلك في   )1(
البيطار 31/1. لبن  والأغذية  الأدوية  لمفردات  الجامع 
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الباب ال�ساد�س والع�سرون

البرد من  جمود  أصابه  من  عالج 

مو�سٌع  له  ُي�سّخن  اأن  فينبغي  منه،  الياأ�ص  حّد  َيبلغ  ولم  ذلك  اأ�سابه  من   )134(
�سريًعا  جّيًدا  دلًكا  الحاّرة  الكبيرة  بالأيدي  فيه  ُيْدَلك  ث��ّم  بالوقود،  الريح  م��ن  كني��ٌن 
اإذا  حّتى  نة،  م�سخَّ بِخَرق  ُيكّمد  اأن  ينبغي  فاإّنه  الراأ�َص  خال  بدنه  جميع  به  ُيغمر  لّيًنا 
ولُيوؤخذ  والظهر،  البطن  �سّيما  ل  بدنه  وتما�ّص  ت�ساجعه  حاّرة  اأبداًنا  اأُلزم  ناعًما  ُدِلك 
ثابت  اإذا  حّتى  اللحم  ماء  ومن  ق��وّي،  �سراب  في  الفلفل  ومن  الحلتي��ت  م��ن  �س��يء 
له  وُمّهد  بالكثير  لي�ص  �سراًبا  و�ُسقي  وبالإ�سفيذباجات)))،  بها  ُغّذي  قلياًل،  نف�سه  اإليه 
ا،  حارًّ حّماًما  فليدخل  واأفاق  �سلح  اإذا  حّتى  النوم،  بطول  واأُمر  ناعًما  وُدّثر  وُوطي 
قد  نرج�ص  ُدهن  اأو  �سو�سن  بُدهن  بدنه  خ  ويمرِّ التدلّك  وُيكثر  في��ه  المك��َث  ولُيِط��ل 

وفرفيون))). وم�سك  وجندبيذ�ستر)))  ُق�ْسط)))  فيه  ُفتق 

.)132( الفقرة  راجع:   )1(
الجامع 287  تنقيح  البخور والدواء »الل�سان: ق�سط«. وفي  ُيجعل في  الهند  به من  ُيجاء  الُق�سط: عود   )2(

الطّب 643. في  والكلّيات  704/1-705؛  القانون  وانظر  ا،  اأي�سً الُق�ْسُط�ص  اأّنه 
القانون  وفي  البحر؛  حيوان  خ�سية  وهو  »وجندباد�ستر«،  جندبيد�ستر  والم�سهور  بالذال؛  كذا  َر�ْسُمه   )3(

الطّب 607. في  الكلّيات  فهار�ص  وانظر  وفوائده،  لماهّيته  تف�سيل   451/1
فرفيون »وفربيون واأوفربيون«: �سمغ �سجرة �سبيهة بالقّثاء في �سكلها؛ وانظر ماهّيته وطريقة ا�ستخراجه   )4(

القانون 683-682/1. في  وفوائده 



61

الباب ال�سابع والع�سرون

البرد من  األطراف  حفظ 

عتيق،  بزيت  ِنِعّما  تمريًخا  خ  تمرَّ ثّم  الرجلين  اأ�سابُع  ُتْدَلك  اأن  ينبغي   )135(
لّين،  ْعر)))  ب�سَ كّله  الُم�ْسط  وتحت  فوقها  وما  تحتها  وما  بينها  ما  وُيجم��ع  ُتَل��ّف  ث��ّم 
اأن  فلُيتوقَّ  بارًدا  وكان  الُخفُّ  ُلِب�َص  فاإن  الوطيئة.  الرقيق��ة  الجوارب  في  ُتدخ��ل  ث��ّم 
الحاّرة  الأدهان  جميع  عنها  البرد  اآفة  فيدفع  الأطراف  به  ُتم�سح  ومّما  وَيْرُطب.  َيْبَتّل 
في  فعاًل  كلِّها  اأقواها  والَقِطران  وال�سو�سن،  الغ��ار  وُدهن  والبان    ║ الزنب��ق  كدُه��ن 

والدلك. والم�سُي  ثار  الدِّ تغييُر  جل  الرِّ ينفع  ومّما  والعفن.  البرد  يمنع  فاإّنه  ذلك 

�سعر. الأ�سل:  في   )1(
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الباب الثامن والع�سرون

الثلج إلى  النظر  كثرة  من  العين  َقَمر)))  عالج 

�سوداء  بِعمامة  ولَيْعَتمَّ  �سواًدا،  لبا�سه  فليكن  عينه  َتْقَمَر  اأن  يخ�سى  من   )136(
�سوداء  خرقًة  وياأخذ  عليه��ا،  العين  تقع  حيث  �سوداء  ِع�ساب��ة  عين��ه  تح��ت  ��دَّ  َي�سُ اأو 
غايَة  ينفع  ومّما  ال�سواد.  عليهم  حواليه  من  ي�سايره  من  وليكن  اإليه��ا،  النظ��ر  ويدم��ن 
من  الخيل  اأذناب  من  الأ�سود  ال�سعر  من  المن�سوُج  ذلك  العينين  على  دَّ  ُي�سَ اأن  النفع 

اأ�سفارهم. في  الأتراك  ي�ستعمله  الذي  الدواّب 

وف�ساد  فترة  للعين  تعر�ص  اأن  والَقَمر   .)2( الفقرة  في  ورد  ما  خالف  وهو  بالعين؛  قمٌر  الأ�سل:  في   )1(
اللغة 147. فقه  انظر:  الثلج،  اإلى  النظر  كثرة  من 
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الباب التا�سع والع�سرون

الشديد واإلعياء  التعب  عالج 

ثّم  �ساعة  نزل  اإذا  فلي�ست��رح  ًبا  َن�سَ �سفره  من  ولق��ي  واأعي��ا  تع��ب  م��ن   )137(
َتليُن  ما  بَقْدر  هنيهًة  حاّر  ماء  في  فليدخل  الحّمام  ي�سادف  لم  فاإن  الحّمام،  ليدخل 
قد  بُدهن  يتمّرْخ  ثّم  مفا�سَله  ولَيْغِمْز  لّيًن��ا،  تدّلًكا  يتدّلك  ثّم  تحم��ّر،  وت��كاد  ب�سرُت��ه 

�ستاًء))). الزمان  كان  اإذا  فيه  ُطبخ 

الطبيب 119. يح�سره  ل  من  في  الرازي  بكر  لأبي  �سبيه  بن�ّص  قارن   )1(



64

الباب الثالثون

العسكر منازل  اختيار 

الخيام  بوجوه  وي�ستقبلوا  والروابَي،  التالَل  ال�سيف  في  ينزلوا  اأن  ينبغي   )138(
ولينزلوا  بال�سّد.  ذلك  في  التدبير  فليكن  ال�ستاء  في  واأّما  الدواّب.  ويباعدوا  ال�سماَل 
بع�سها  الخيام  يفّرقوا  ول  الجنوب  وي�ستقبلوا  والجباِل،   ║ الآكامِ  واأ�سولَ  الأغوارَ 

الدواّب. وكذلك  بع�ص  من 
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الباب الحادي والثالثون

البحر راكب  تدبير 

ومن  الفواكه  ُرب��وب  من  يتزّود  اأن  البحر  رك��وب  يري��د  لم��ن  ينبغ��ي   )139(
ول  للمعدة.  المعونة  م��ن  ويجعَله  اأيّاًما  ذلك  قب��ل  غذاءه  وُيِق��لَّ  المعت��ادة،  الأدوي��ة 
كالطين  الَغْثي  من  للمعدة  الم�سّكنة  الأ�سياء  من  ولياأخذ  يركب،  يوم  الماء  اإلى  ينظر 
فليتقّياأ  الَغْثُي  َي�ْسُكن  لم  فاإن  عرور،  والزُّ ّماق  وال�سُّ الحام�ص  الرّمان  وحّب  الُخرا�سانّي 

الفواكه. ُربوب  ياأخذ  ثّم  مّرات 
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الباب الثاني والثالثون

البحر ركوب  في  نكت 

عود))).  على  دوٌد  �سعيف،  خلٌق  َرِكَبه  عظيم  خلق  البحر  ُيقال:  كان   )140(
�سالمتي  قال:  البحر،  عجائب  من  اأعجب  راأيَت  �سيٍء  اأّي  البحر:  رّكاب  لبع�ص  وقيل 
ركوب  �سيئين:  من  خطًرا  واأعظَم  اأهوَل  اآدم  بني  اأمور  من  �سيٌء  لي�ص  ُيقال:  منه))). 
َرِكَب  َمن  الحر�ص  من  غايًة  ُيْبِق  لم  العلماء:  بع�ص  وقال  الح��رب.  وح�س��ور  البح��ر 

البحر.

قول  الممدوح  اإلى  البحر  لراكب  ال�سفاع��ة  في  قيل  ما  اأح�س��ن  وم��ن   )141(
الكامل[))): ]من  ْند  ال�سِّ على  وهو  المهّلبّي)))  يزداد  بن  لب�سر  ُعيينة  اأبي 

به اإل���ي���ك  َخ���ِط���َف���ت  ام������رًءا  ال��ب��ح��ِراإّن  م��راك��ب  غ��ي��ُر  ال��ب��ح��ر  ف��ي 

ف��ت��ح��ِم��ُل��ه ب���ه  ال����ري����اُح  ت��ج��ريت���ج���ري  ف���ال  اأح���ي���اًن���ا  وَت����ُك����فُّ 
ع�����س��ف��ت))) ك��ّل��م��ا  ال��م��ن��ّي��َة  ║وي���رى  وال����ذع����رِ  ل��ل��ه��ول  ب���ه  ري�����حٌ 

ده ت�������زوِّ ب�������اأن  ال��ف��ق��ِرَل���ْل���م�������س���ت���ِح���قُّ  م���ن  ل���ه  الأم������ان  ُك���ُت���َب 

الفريد 89/1؛ والأنوار ومحا�سن  الأخبار 137/1؛ والعقد  والتبيين 113/2، 78/3؛ وعيون  البيان   )1(
والمحا�سرة  والتمثيل  18/2؛  يو�سف«  محّمد  ال�سيد  و»تحقيق  201؛  العزاوي«  »تحقيق  الأ�سعار 

الأدباء 451/4. ومحا�سرات  259؛ 
الأبرار 422/3. وربيع  817/2؛  القلوب  وثمار  259؛  والمحا�سرة  التمثيل   )2(

له. ترجمة  على  نعثر  لم   )3(
»له  وفيه:   ،291 ال�سعراء  وطبقات  مراكب«؛  بع�ص  اإليك...  »قذفت  وفيه:   ،75/4 والتبيين  البيان   )4(

ال�سعراء 183. األقاب  في  والمذاكرة  والذعر«؛  للخوف 
الهام�ص. من  و�سوابه  الأ�سل: عطفت؛  في   )5(
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الطويل[))): ]من  التيمّي)))  عمران  بن  لمحّمد  ِدعبل  قول  منه  واأح�سن   )142(
يجوُزه لي�ص  البحُر  ه��ذا  ك��ان  ُمخاطُروق��د  اأو  خائف  اإّل  النا�ِص  من 
ع��ام��ًرا بابتناِئَك  اأني�ًسا  ال��ق��ن��اط��ُرفاأ�سَحى  ف��ي��ه  الآم������ال  ل���ه  ك�����اأّن 

الحديث. من  �سيء  عنه  وروي  واأدب،  وعلم  فقه  له  اأمّية،  بني  ق�ساة  اآخر  التيمّي،  عمران  بن  محّمد   )1(
ند: ال�سِّ ولي  رجل  في  لدعبل   248 الت�سبيهات  وفي  دعبل،  ديوان  في  البيتان  يرد  لم   )2(

يجوزه لي�ص  البحر  ه��ذا  ك��ان  م��خ��اط��ِروق��د  اأو  ذن��ب��ه  م���ن  خ���ائ���ٍف  ���س��وى 
عامًرا ج���وَدك  ينتاُب  لمن  ك�������اأّن ع��ل��ي��ه ُم���ح���ك���م���ات ال��ق��ن��اط��ِرفاأ�سحى 

الهول: لأبي   74 المنتحل  في  والبيتان    
يجوزه لي�ص  البحر  ه��ذا  ك��ان  م��خ��اط��ِروق��د  اأو  ذن��ب��ه  م���ن  خ��ائ��ف  ���س��وى 
غ��ام��ًرا ب��اب��ك  بالباب  بمن  ك�������اأّن ع��ل��ي��ه م��ح��ك��م��ات ال��ق��ن��اط��ِرفاأ�سحى 

غامًرا«.  بابك  ينتاب  بمن  »فاأ�سحى  بجوده«  »لي�ص  ا:  اأي�سً الهول  لأبي   317/1 المنتخل  وفي    
والهادي  المهدي  في  مدائح  له  ُمجيد،  عّبا�سي  �ساعر  الرحمن،  عبد  بن  عامر  الحميري،  الهول  واأبو 

والأمين. والر�سيد 
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الباب الثالث والثالثون

السفر فقه 

ه.  فرائ�سُ ُتوؤّدى  كما  ه  ُرَخ�سُ ُتقبل  اأن  يحّب  تعالى  اهلل  اأّن  الخبر  في   )143(
تعالى  اهلل  اإّن  عنه:  اهلل  ر�سي  الخّطاب  بن  لعمر  قلُت  قال:  اأمّية)))  بن  يعلى  وعن 
فقال  اأَِمّنا.  وقد  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت})))  {حئ  مئ   يقول: 
ُر  »َق�سْ فقال:  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  النبّي  ف�ساألُت  منه.  عجبَت  مّما  عجبُت  عمر: 

�سدقته«))). فاقبلوا  عليكم  بها  اهللُ  ت�سّدَق  �سدقٌة  ال�سفر  في  ال�سالة 
ترّدوها  فال  �سدقة  تعالى  اهلل  م��ن  خ�سة  الرُّ يق��ول:  عّبا���ص  اب��ن  وكان   )144(
وفي  ركعات  اأربع  ر  الَح�سَ ف��ي  ال�سالة  فر�ص  اهلل  اإّن  عنه:  اهلل  ر�س��ي  وعن��ه  علي��ه. 
ال�سالة  ق�سر  جواز  في  الفقهاء  بين  خالف  ول  ركعة،  الخوف  وفي  ركعتين  ال�سفر 
ورحمة،  تعالى  اهلل  من  تخفيف  وذلك  والمغرب،  ال�سبح  �سالتي  خال  ما  ال�سفر  في 

لعباده. الُع�سر)))  ل  الُي�سر  منه  اأراد 
الخفيف[: ]من  الأعراب  بع�ص  وقال   )145(

ح��ي��ات��ي ال��م�����س��اف��ري��ن  ف���ي  ب��ال��ت��رح��اِلل��ي��ت��ن��ي  ال���ُم���ق���اَم  ن���ري���د  ل 
��تٌّ ���سِ م��ن��ه��ن  َت��ط��ي��ُح  بخم�ص  ║ب��ل  ب���ب���ال���ي  ت���م���رّ  ل  وث���الث���ي���ن 

رم�سان. �سهر  يعني  والثالثين  ركعات،  �سّت  منها  يذهب  �سلوات  خم�ص  يعني 
ا�ستعمله عمر  الكتب، �سحابّي  اأّرخ  من  اأّول  الحنظلي،  التميمي  همام  بن  عبيدة  اأبي  بن  اأمّية  بن  يعلى   )1(

الجمل، ت 37ه�. وقعة  و�سهد  اليمن،  على  عثمان  وا�ستعمله  نجران،  على 
الن�ساء: 101. �سورة   )2(

و�سنن  339/1؛  ماجة  ابن  و�سنن  143/2؛  م�سلم  و�سحيح  25/1؛  اأحمد  م�سند  في  الحديث   )3(
للن�سائي  الكبرى  وال�سنن   ،117/3 الن�سائي  و�سنن  309/4؛  الترمذي  و�سنن  269/1؛  داود  اأبي 

للبيهقي 134/3. الكبرى  وال�سنن  450/6؛  حّبان  ابن  و�سحيح  583/1؛ 
تحريف. للع�سر؛  ل  للي�سر  الأ�سل:  في   )4(
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تعالى:  اهلل  قال  كما  الماء،  ع�دم  عن�د  التيّمم  ال�سفر  ُرَخ�ص  وم�ن   )146( 
{ڃ)))   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ}))). 
اهلل  �سّلى  النبّي  ُرَخ�ص  ومن  لليدي��ن.  واأخرى  للوجه  �سربة  �سربت��ان:  والتيّم��م 
يوًما  للمقيم  الو�سوء  في  الرجلين  غ�سل  مكان  الُخّفين  على  الم�سح  و�سّلم  عليه 
في  ال�سياُم  البّر  من  »لي�ص  الحديث:  وفي  ولياليها.  اأيّام  ثالثة  وللم�ساف��ر  وليل��ة، 

ال�سفر«))).

تجدوا. لم  فاإن  الأ�سل:  في   )1(
المائدة: 6. �سورة   )2(

داود  اأبي  و�سنن  532/1؛  ماجة  ابن  و�سنن  9/2؛  الدارمي  و�سنن  434/5؛   ،319/3 اأحمد  م�سند   )3(
99/2؛  للن�سائي  الكبرى  وال�سنن  175/4؛  الن�سائي  و�سنن  107/2؛  الترمذي  و�سنن  538/1؛ 
 ،70/2 حّبان  ابن  و�سحيح  243/4؛  للبيهقي  الكبرى  وال�سنن  254/3؛  خزيمة  ابن  و�سحيح 

العّمال 503/8. وكنز  317/8؛ 
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الباب الرابع والثالثون

السفر َغزَل 

خرج  له  غالم  في  وهب)))  بن  �سليمان  بن  لأحمد  ال�سولّي)))  اأن�سدني   )147(
الهزج[))): ]من  رزقه  لقب�ص  الكوفة  اإلى 

م�����ذروف�����ْه ال���������س����ّب  م�����س��غ��وف��ْهدم���������وُع  ال�������س���بِّ  ون���ف�������صُ 
الّ���� ال���ب���در  اإل�����ى  ال�������س���وق  ب���ال���ك���وف���ْهم���ن  َي�����ْط�����ُل�����ع  ��������ذي 

الذي  كالهالل  �سفره  في  ح�سًنا  يزداد  م�سافر  في  قيل  ما  اأح�سن  ومن   )148(
الخفيف[))): ]من  طباطبا  ابن  قول  مثاله  وفي  �سيره  على  ينحو 

َغْيَرى ال�سم�ُص  له  اأ�سبحْت  لمن  َحْيَرىقل  الأُْف���ق  في  ُت�سام  فيما  فْهَي 
ح�سًنا �سافرَت  حين  ازددت  ْيرااإّن���َك  �سَ ْيُر  ال�سَّ وجهك  ُح�ْسَن  ْم  َي�سِ لم 
في ن����وره  م���ن  ال���ه���الل  �َسيراك���ازدي���اد  ازداد  ك��ّل��م��ا  ال�سهر  اأّول 

الوافر[))): ]من   ║ �سباي  في  وقلتُ   )149(
الفيافي َرِك�����َب  م�����س��اف��ًرا  ��ف��اُرف��دي��ُت  ال�����سِّ م��ح��ا���س��ن��ه  ف���ي  واأثَّ�������َر 
ال��ف��ي��اف��ي خ���ّدي���ه  ورَد  ��ُك  ال��غ��ب��اُرُت��َم�����سِّ ��ْدَغ��ْي��ه  ���سُ م�����س��ك  وع��ن��ب��َر 

)ت  ال�سولي  يحيى  بن  محّمد  بكر  اأبا  يلتق  لم  429ه�(  )ت  الثعالبي  اأّن  الكتاب  مقّدمة  في  ذكرنا   )1(
335ه�(.

في  النظر  منها  اأعماًل  تقّلد  بغداد،  اأهل  من  �سعر،  له  كاتب  وهب،  بن  �سليمان  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو   )2(
الأموال، ت 285ه�. جباية 

جميًعا:  وفيها   ،402/6 بالوفيات  والوافي  271/1؛  الأدباء  ومعجم  146؛  الكّتاب  اأدب  في  البيتان   )3(
العين«. »دموع 

�سيرا«. الغزالة  ت�سم وجهك  »لو  ازددت«  »باأبي  وفيه:   ،154 طباطبا  ابن  �سعر   )4(
ديوان الثعالبي 55؛ وخا�ّص الخا�ّص 180؛ ومن غاب عنه المطرب 175-176؛ ومكارم الأخالق   )5(

َك«. »فم�سَّ وفيها جميًعا:  مرّقم[،  غير  والمخطوط  الزيارة؛  باب  ]في  للثعالبي 
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الطويل[))): ]من  لنف�سه  اهلل  رحمه  البابّي  واأن�سد   )150(
وت��ارًك��ا ال��ع��ت��ي��ِق  ال��ب��ي��ِت  زائ����َر  اأج��َدرااأي���ا  كان  ُزْرَتني  لو  الهَوى  قتيَل 
عا�سًقا تقتل  ث��ّم  احت�ساًبا  الَورىَت��ُح��جُّ  َتْقُتِل  ول  َتْحُجْج  ل  فديُتك، 

الب�سيط[))): ]من  البّبغاء  الفرج  اأبو   )151(

غ��ازي��ًة الأح�����زاُن  اأت����ِت  غ��ازيً��ا  غزاي��ا  حين  والأح�����س��اِء  ف����وؤادَي  اإل��ى 
ف��اٱْرِم��ِه��ُم ال��روم  ُك��م��اُة  ب��ارزت��َك  َب��َرزااإن  من  ك��لَّ  تقتْل  عينيك  ب�سهِم 

ُن�سب هذان البيتان لأبي محّمد بن عبد الباقي في من غاب عنه المطرب 167-168؛ ولأبي محّمد   )1(
الدهر 127/3. يتيمة  في  الخوارزمي  النامي  محّمد  بن  اهلل  عبد 

�سعره »تحقيق هالل  في مجموع  »بتحقيق وولف«، وهما  البّبغاء  الفرج  اأبي  ديوان  في  البيتان  يرد  لم   )2(
الدهر 276/1. ويتيمة  58؛  ناجي« 
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الباب الخام�س والثالثون

السفر وأحوال  المفاوز  في  قيل)))  ما   أحسن 
والمطر والحرّ)))  السراب  وذكر 

اأخي  م�سعود  قول  وطولها  المفاوز  و�سف  في  �سمعُت  ما  اأح�سن  من   )152(
الرجز[))): ]من  الرّمة  ذي 

ُي���ْل���َم���ُح ال�������س���راب  ب���ه  ُحوم���ه���م���ٍه  م���ط���رَّ َه�����ْول�����ه)))  م���ن  دل���ي���ُل���ه 
يطلحوا ح��ت��ى  ال��ق��وم  ف��ي��ه  ي��ب��رح��واي����داأب  ل���م  ك�����اأْن  ي��ظ��ّل��ون  ث����ّم 

ك��اأّن��م��ا اأم�����س��وا ب��ح��ي��ث اأ���س��ب��ح��وا
الطويل[))): ]من  عّباد  ابن  وقول   )153(

وحافٍر ب��ُخ��فٍّ  ُتْطَمث  ل��م  َيغوُروَت��ْي��ه��اَء  كيف  النَّْجُم  فيها  َي���ْدِر  ول��م 
َب��ْي��َن��ه��ا م��ع��ال��َم  اأَّل  َغ����روُرم��ع��ال��ُم��ه��ا  ال��َم�����س��ي��َر  اأّن  واآي���اُت���ه���ا 
لها اهتَدى  ما  اٱ�سِقها  للغيِث:  قيَل  ║فلو  حَرورُ  وهْيَ  الأر�صِ  مِلءَ  جازَ  ولو 
جناُحُه َوْح���ٌف)))  واللَّيُل  ْمُتها  �سميُرَتَج�سَّ ����الُم  وال����ظَّ ���رٌّ  ����سِ ك����اأّن����َي 

بكر  اأبي  بن  اأحمد  ]اأبي[  قول  بها  التفاوؤل  في  قيل  م��ا  اأح�س��ن  وم��ن   )154(
مّرتين. الأ�سل  في  تكّررت  قيل:  ما  في   )1(

تحريف. والجّو؛  الأ�سل:  في   )2(
والتذكرة  128/2؛  المعاني  وديوان  »مطّوح«؛  وفيهما:   ،175/1 الأبرار  وربيع  73؛  الت�سبيهات   )3(

وهي: �سبيهة،  اأ�سطر  المجال�ص 224/1  بهجة  وفي  205/1؛  الأرب  ونهاية  394/5؛  الحمدونّية 
ي�������داأُب ف��ي��ه ال����ق����وُم ح��ي��ن ي�����س��ِب��ُحوم��ه��م��ٍه ف��ي��ه��ا ال�������س���راُب ي�����س��ب��ُح
ال���ل���ي���ُل اأخ����ف����ى وال���ن���ه���ار اأف�������س���ُحك���اأّن���م���ا ث�����َووا ب��ح��ي��ث اأ���س��ب��ح��وا
هوله. الهام�ص:  وفي  طوله؛  الأ�سل:  في   )4(

الأرب 203/1. نهاية   )5(
تحريف. الأ�سل: وجٌف؛  في   )6(
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الب�سيط[: مخّلع  ]من  الكاتب))) 
ال���َم���ف���ازْه اآُم��������َل)))  م���ن  ال���م���ف���ازْهق��ط��ع��ُت  اآُم���������ُل  ب����ه  َق����ْط����ًع����ا 

الب�سيط[))): ]من  نوا�ص  اأبي  قول  الركب  ُنعا�ص  في  قيل  ما  اأح�سن  ومن   )155(
بينهُم الأك���وار  على  ت�ساَقوا  وال�ساقيَرْك��ٌب  الَم�سقيُّ  ى  فانت�سَ الَكرى  كاأ�َص 
وا�سُعها وال��ن��وُم  ��ه��م  اأروؤ���سَ باأعناِقك���اأّن  ُت��ْع��َم��د  ل��م  المناكب  على 

الطويل[))): ]من  المعتّز  ابن  وقول   )156(
فغّم�سوا النُّعا�ص  خمَر  �ُسقوا  ال��ّن��وائ��ِمو�َسْفٍر  ال��ري��ا���ص  ُن����ّوار  كتغمي�ص 
��ه��م وروؤو���سَ اأعناَقهم  ال��ك��رى  الحمائِماأم���اَل  تحت  الأَيك  غ�سوِن  كَمْيل 

اإلى  الليل  وركوبهم  ومطاياهم  ال�سفر  نحول  في  قيل  ما  اأح�سن  ومن   )157(
الطويل[))): ]من  اآمالهم 

�سوا عرَّ الأ���س��نَّ��ة  ك��اأم��ث��ال  غياهُبْهوَرْك����ٍب  ت�سطو  والليُل  مثلها  على 
���دوُرُه ����سُ َت��ِت��مَّ  اأن  عليهم  ع��واق��ُب��ْهلأَْم�����ٍر  َت���ِت���مَّ  اأن  عليهم  ول��ي�����ص 

الطويل[))): ]من  الأعراب  بع�ص  قوُل  ال�سراب  في  قيل  ما  اأح�سن  ومن   )158(
ووزير  اأحمد  بن  اإ�سماعيل  الأمير  كاتب  حامد  بن  بكر  اأبو  والده  اليتيمة،  من  الرابع  الق�سم  �سعراء  من   )1(

اإ�سماعيل. بن  اأحمد  الأمير 
.57 :1 البلدان  معجم  انظر:  بطبر�ستان،  مدينة  اأكبر  اآُمل:   )2(

الديوان 1: 334، 3: 425، 4: 266، وفيه: »ُتْدَعم«؛ والبر�سان والعرجان 500، وفيه: »ُتْعَدل«؛   )3(
»ُتْعَدل«؛  وفيه:   ،189 والت�سبيهات  »ُيْعَقد«؛  هامهم«  »كاأّن  ت�ساقوا«  »قوم  وفيه:   ،709/2 والزهرة 
»فانثنى«  وفيه:   ،106-105/4 والمحبوب  والمحّب  ع«؛  »تو�سَ وفيه:   ،127 الزّجاجي  واأخبار 

.344 :4 الفريد  والدر  »ُتْخَلق«؛  وفيه:   ،241/1 الآداب  وزهر  »ُتْعَدل«؛  عناقهم«  »كاأّن 
المعتّز. ابن  ديوان  في  البيتان  يرد  لم   )4(

221/1-222؛  التبريزي«  و»�سرح  291/1-292؛  ال�سولي«  »�سرح  ديوانه  في  تّمام  لأبي  البيتان   )5(
والت�سبيهات 63؛ والتذكرة الحمدونّية 398/5؛ وفي عيون الأخبار 235/1؛ والعقد الفريد 23/3؛ 
ال�سعر  نقد  في  البديع  في  والبديع  205؛  وال�سناعتين  140/1؛  المعاني  وديوان  21/1؛  والموازنة 
305؛ ووفيات الأعيان 85/3 »كاأطراف الأ�سّنة«؛ وفي اأخبار اأبي تّمام 116 »والليل داٍج غياهبه«.
في  ن�سبة  بدون  وهي  374/22؛  والأغاني  391/1؛  والتبيين  البيان  في  الَفرخ  بن  للُعديل  الأبيات   )6(
ف  »اأَُخوَّ وفي جميعها:  الحمدونّية 394/5،  والتذكرة  عري�ص«،  »الناعجات  وفيه:  الت�سبيهات 71، 

المروانية. الدولة  في  عا�ص  مقّل  اإ�سالمّي  �ساعر  والُعديل  بالَحّجاج«. 
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ك��اأنَّ��م��ا))) ح��ّت��ى  ب��ال��َح��ّج��اج  ك  َمهي�ُصاأَُح����رَّ ال��ف��وؤاِد  ف��ي  ع��ْظ��ٌم  َك  َت��َح��رَّ
ينالني اأن  من  الَحّجاج  ي��ِد  عري�ُصودوَن  ال��َي��ْع��َم��الت  لأي���دي  ب�ساٌط 
���س��راَب��ه��ا ك�����اأّن  اأ����س���ب���اٌه  رحي�ُصم���ه���اِم���ُه  ال��غ��ا���س��الِت  ب��اأي��دي  ُم���الٌء 

الوافر[))): ]من  نوا�ص  اأبي  وقول   )159(
║ اآلٌ  ام��ت��دَّ  ال��ظَّ��المُ  اٱنح�سرَ  ال���ب���ح���اُراإذا  وُه�������َو  ُه  ُدرُّ ك����اأّن����ا 
م��اٌء وُه����َو  ال��نَّ��واظ��ر  ع��ل��ى  ن���اُرَي��م��وُج  ف���ُه���َو  ب��ال��ه��واج��ِر  وَي���ْل���َف���ُح 

الطويل[))): ]من  الر�ستمّي)))  �سعيد  اأبي  وقول   )160(
�سببُتها قلبي  ن���ار  م��ن  مراجُلْه)))وه���اج���رٍة  الفراِق  َحرِّ  من  جا�َص  وقد 
جرى كما  يجري  والآُل  بها  ليُت  جائُلْه�سُ للَبْيِن  جفنيَّ  في  الدمِع  من 

]من  ربيعة  اأبي  بن  عم��ر  قول  الهجير  حّر  في  قي��ل  م��ا  اأح�س��ن  وم��ن   )161(
الطويل[))):

��َج��ْرَن��ُه ���سَ ��واه��ي  ال��طَّ ك��ت��ّن��وِر  ماوي���وٍم  رَّ َت�سَ حّتى  ال��َج��ْزَل  فيه  واأل��َق��ي��ن 
�َسموِمه اأج��ي��ِج  ف��ي  بنف�سي  دماق��ذف��ُت  ِم�سَفُرها  اٱبتّل  حّتى  وبالَعن�ِص 
عالًما النا�ص  م��ن  األ��ق��ى  اأن  لِّمااأوؤّم���ل  ُم�سَ اأُِل�����مَّ  اأن  اأو  ب��اأخ��ب��ارك��م 
الخفيف[))): ]من  وقلُت   )162(
ي��ت��ل��ّظ��ى ه���������واوؤه  ي������وٍم  م��ت��يَّ��ْمُربَّ  ���بٍّ  ����سَ ف������وؤاَد  ف��ُي��ح��اك��ي 

تحريف. كاأّنها؛  الأ�سل:  في   )1(
التنوخي  ن�سبهما  كما  الحمداني 125؛  فرا�ص  اأبي  ديوان  في  وهما  نوا�ص،  اأبي  ديوان  في  البيتان  لي�ص   )2(

فرا�ص. اأبي  اإلى  المحا�سرة 157/3  ن�سوار  في 
بعد 385ه�. عّباد، ت  بن  ال�ساحب  مدح  اليتيمة،  �سعراء  من  الر�ستمي،  �سعيد  اأبو   )3(

الدهر 316/3. يتيمة   )4(
ت�سحيف. مراحله؛  �سبيبها...  الأ�سل:  في   )5(

ابتّل«؛  حّتى  زلت  »ول  وفيه:   ،363/1 القلوب  ثمار  في  له  وهي  عمر؛  ديوان  في  لي�ست  الأبيات   )6(
وهي  415؛   :5 الحمدونّية  والتذكرة  134/3؛  الأبرار  وربيع  95-96؛  المطرب  عنه  غاب  ومن 

الزهرة 286/1. في  ن�سبة  بدون 
ونهاية  96؛  المطرب  عنه  غاب  ومن  322؛  واللطائف  والظرائف  119-120؛  الثعالبي  ديوان   )7(

الأرب 162/1.
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وجهي ُح��رَّ  ه  َح���رُّ ��كَّ  ���سَ اإن  جهّنْم«قلُت  ع��ذاَب  عّنا  ا���س��ِرْف  »ربَّنا 
الكامل[))): ]من  نوا�ص  اأبي  قول  الناقة  في  قيل  ما  اأح�سن  ومن   )163(

َت��ن��وَف��ٍة ك��لِّ  ه���وَل  ب��ي  اإق������داُم)))وتج�ّسمْت  ُج������راأًة،  ف��ي��ه��ا،  ه��وج��اُء 
ف��ك��اأّن��ه��ا وراءه�����ا  ال��َم��ِط��يَّ  اإم����اُمَت�����َذُر  وْه�����َي  ُم���ُه���ّن  َت���َق���دَّ ���س��فٌّ 

الطويل[)1)): ]من  الحمدانّي  فرا�ص  اأبي  وقول   )164(
وبيَنها ال��َك��الِل  بين  م��ا  ُب��ْع��َد  الم�سافُرفيا  عليها  يرجو  ما  ُق��ْرَب  ويا 

الرجز[)))): ]من    ║ المعتزّ  ابن  وقول   )165(
بها رم������ى))))  م��ه��م��ٍه  ف���ي  بهاون���اق���ٍة  ���س��َرى  ال����وَرى))))  ن��ام  اإذا  ه��مٌّ 
ذهابها ف��ي  ْك���ِب  ال���رَّ اأم����اَم  ك��ت��اِب��ه��اف��ْه��َي  ف���ي  اهلل  ب�����س��ِم  ك�����س��ط��ِر 

والحما�سة  مقداُم«؛  »جراأٌة  وفيه:   ،67 والت�سبيهات  212؛  ال�سعراء  وطبقات  126/1؛  الديوان   )8(
الأعيان 98/2؛ ونهاية الأرب 71/10؛  الحمدونية 262/5؛ ووفيات  ال�سجريّة 706/2؛ والتذكرة 

الأدباء 683/4. ومحا�سرات  32؛  البديع  كتاب  في  الثاني  والبيت 
تحريف. واإقدام؛  جراأة  الأ�سل:  في   )9(

والإيجاز 256. والإعجاز  105؛  الديوان   )10(
الأدباء  محا�سرات  في  الثاني  والبيت  بها«؛  »رمى  وفيهما:   ،121/2 المعاني  وديوان  43؛  الديوان   )11(

.683/4
تحريف. رقى؛  الأ�سل:  في   )12(

ال�سرى. الهام�ص:  في   )13(
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الباب ال�ساد�س والثالثون

البالد في  التقلُّب  وكثرُة  السَفر   إدامُة 

الشاّقة الطريق  وقطع 

البالد،  في  وجّوالة  الآفاق  في  جّوابة  فقال:  رجاًل  الأدباء  بع�ُص  و�سف   )166(
فقال:  مثَله  اآخُر  وو�سف  جانب.  اإلى  جانب  من  يقلبها  الأر�ص  عين  في  َقذاة  فكاأّنه 
ل  فقال:  رجاًل  ال�ساحب  وو�سف  الأر���ص.  َعْر�ِص  َقْطِع  في  ��ر  الَخ�سِ خليف��ة  كاأّن��ه 
فقال:  ا  اأي�سً وو�سفه  َرْبَعه.  الدهُر  خّط  اأين  يفّكر  ول  َرْحَله،  ال�سفُر  حّط  اأين  يبالي 

والَم�ْسَكن. ال�سكن  على  والُغربة  الوطن،  على  ال�سفر  يوؤثر 
الخيال. من  واأ�سَرى  الأمثال  من  اأَ�ْسَيُر  هو  فقال:  الخوارزمّي  وو�سفه 

البّر  ُخذروفة  الأف��ق،  جّوابة  الب��الد  جّوالة  فقال:  الهمذان��ّي  البدي��ع  وو�سف��ه 
الطرق. وَعمارة 

الب�سيط[))): ]من  يقول  فاإّنه  تّمام  اأبو  هذا  في  والإمام   )167(
الثاني ه��و)))  ت��ودي��ٍع  اأّوَل  ال��ي��وُم  واأ�سجانيما  ه��ّم��ي  م��ن  اأك��ث��َر  ال��َب��ْي��ُن 
���س��اَع��َده ال��ده��ر  ف���اإّن  ال��ف��راَق  بُجثمانيَدِع  روح��ي  من  اأم��ل��َك  ف�سار 
وطٍن على  َيرَبْع  َمن  ِر  الِخ�سْ اأوط��ان��يخليفُة  العي�ِص  فظهوُر  ب��ل��دٍة  ف��ي 
واأن��ا ال��ه��َوى  وب��غ��داُد  قومي  اإخ��وان��يبال�سام  وب��ال��ُف�����س��ط��اِط  ّق��َت��ْي��ن  ب��ال��رَّ

الديوان »�سرح ال�سولي« 25/3؛ و»�سرح التبريزي« 308/3، وفيهما: »ول الثاني« »اأكثر من �سوقي   )1(
»حّتى  واأحزاني«  �سوقي  لي  هّيج  »البين  الثاني«  »ول  وفيه:   ،79 الأوطان  اإلى  والحنين  واأحزاني«؛ 
»اأكثر  الثاني«  »ول  وفيه:   ،251/1 المجال�ص  بهجة  في  والخام�ص  والثاني  الأّول  والأبيات  تبّلغني«؛ 
الثالث  والبيت  اأق�سى خرا�سان«؛  بي  ت�سافه  الدهر« و»حّتى  باأّن  الفراِق  واأحزاني« »َح�ْسُب  �سوقي  من 
والثالث  119/1؛  القلوب  ثمار  في  والخام�ص  والرابع  والثالث  576/4؛  الأدباء  محا�سرات  في 

الحمدونّية 131/8. والتذكرة  9/3؛  الأبرار  ربيع  في  والرابع 
ول. تحته:  كتب   )2(
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َنَعْت �سَ بما  ى  تر�سَ النَوى  اأظّن  ║ وما  خرا�سانِ  اأق�سى  بي  ِّغَ  تُبَل حتّى 
الخفيف[))): ]من  المعنى  هذا  في  البحترّي  وقال   )168(

َرحلي العي�ُص  حّطِت  حيث  ِم��ه��اديوطني  وْه����َو  ال��و���س��اُد  وِذراع�����ي 
َب��ْع��� ف�سّيرني  ل��ي  ��ُر  ال��ِخ�����سْ ال��ب��الِدُك��لِّ��م  ع��ب��اد  ع��ل��ى  ع��ي��ًن��ا  �����دِك 
ب��الأه��� ���َت  ُث���مَّ ب��ال�����س��ام  ل��ي  ب��ال�����س��واِدل��ي��ل��ٌة  ول���ي���ل���ٌة  ي���وًم���ا  ������واز 

عّباد  ابن  ين�س��د  بالحارث��ّي  كاأّن��ي  ق��ال:  الحام��دّي)))  وحّدثن��ي   )169(
]من  وهي  لها  يتزّهد  وهو  البداوة  وطالوة  الح�سارة  حالوة  تجمع  ل��ه  ق�سي��دًة 

الب�سيط[))):
اأه����واِء ب��ي��ن  ُن��ْه��َب��ى  ف�����وؤادك  اآراِءه���ذا  ب��ي��ن  ���وَرى  ����سُ راأُي�����َك  وذاك 
ٌم مقت�سَ النُّْجل  العيون  بين  داِءه��واك  م��ن  اأ���س��ن��اه  م��ا  ل��ع��م��ُرك  وذا 
اإل��ى ت�سيُر  اأو  ب��اأر���صٍ  ت�ستقرُّ  نائيل  عزُمه  قريٍب  ب�سخ�ٍص  اأخ��رى 
ويو بالَعقيق  وي��وًم��ا  ب��ُح��ْزَوى  بالُخَلْي�ساِءيوًما  وي��وًم��ا  ب��ال��ُع��َذْي��ب  ًم��ا 
واآون�����ًة َن����ْج����ًدا  ت��ن��ت��ح��ي  تيماِءوت������ارًة  ق�سَر  وط���وًرا  الَعقيق  ْعَب  �سِ
ف���اإذا ب��ره��ًة  ��ع��دى  ب�����سُ ت��ه��ي��م  ع��ف��راِءك���ذا  و���س��ل  تبغي  ع���ّزَة  َه��ِوي��َت 

بن  علّي  اأبيات  خرا�سان"  مفاخر  "كتاب  كتابه  في  الكعب��ّي)))  واأن�س��د   )170(
الخفيف[))): ]من  الجهم 

باختالف.  79 الأوطان  اإلى  والحنين  مختلف؛  بترتيب   620/1 الديوان   )1(
الدهر. يتيمة  في  الثعالبي  م�سادر  من  الحامدّي،  حامد  بن  محّمد  اهلل  عبد  اأبو   )2(

برواية   195/3 الدهر  يتيمة  في  الخازن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  محّمد  لأبي  الأولى  الخم�سة  الأبيات   )3(
لعمرك«  »داء  الم�سادر:  هذه  وفي   ،114/4 التن�سي�ص  ومعاهد  702/2؛  الأدباء  ومعجم  الحامدّي؛ 
العراق  زار  عّباد،  بن  بال�ساحب  ين  المخت�سّ اليتيمة  �سعراء  من  الخازن  واأبو محّمد  يوًما«.  »وبالعذيب 

له، ت حوالى 383ه�. ال�ساحب  عزل  اإثر  وال�سام 
المعتزلة، ت 319ه�. كبار  من  البلخي،  الكعبي  محمود  بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  القا�سم  اأبو   )4(

الأبيات با�ستثناء الرابع والخام�ص في معجم البلدان 42/3-43، وفيه في البيت ال�ساد�ص: »اأُْنِظَرْتنا«،   )5(
فيه: الأخير  البيت  ورواية 

واإدري������� ج���ه���ٍم  دي�����ار  ن��ج��ئ  ��������ص ب���خ���ي���ٍر ون���������س����األ الإخ�����وان�����ااإْن 
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وال��ن��ه��روان��ا ال��ن��ه��ُرب��ي��ن)))  ُح��ْل��وان��اج����اوَز  اأم   ((( َي���������وؤمُّ اأَج����ُل����ول 
الّر هبوَب  وهّبت  ُعْقَلها)))  َطْت  ال��ب��ل��دان��اَن�سَ َت���ْخ���ِب���ط  ه���وج���اَء  ري����ح 
وَق��ْرم��ا ُظ��ه��ًرا  ُح���ل���واَن  َه��َم��ذان��ااأَْوَرَدْت����ن����ا  و���س��ّب��ح��ْت  ل��ي��اًل  ��ي��َن)))  ���سِ
ال�� اأّن  يناديك  ��َرت  ��مَّ ���سَ م��ا  ��دَّ  ║���سَ الدامَغانا  اأو  قَ�سْدِها  من  يّ  ���رَّ
خ��را���س��ا ب����الد  ب��ن��ا  ُت���َح���يِّ���ي  اإخ���وان���ااأَو  ب��اأه��ل��ه��ا  ف���اأَْح���ِب���ْب  َن 
ب��م��رٍو م���ررن���ا  اإذا  وال��م��اج��ان��ااأَن���ِظ���ري���ن���ا  زي����ق  ال����رَّ َوَوَرْدن����������ا 
واإدري����� َف���ْه���ٍم  دي����ار  ن��َح��يِّ��ي  الأق���ران���اك��ي  ون�������س���اأَل  ون��ح��ي��ا  ������صَ 

اأطراف  م�سح  فقال:  ال�ساّقة  للط��رق  قاطًعا  الهمذاني  البدي��ع  و�س��ف   )171(
النوائب. اأنياب  المحارم و�سابر  اأكتاف  الموارد)))، وركب  اأهوال  المراحل، وتج�ّسم 

وخوافَيها  قوادَمها  ت  لَح�سَّ الُعقاب  راأتها  لو  ُعقاًبا  نِّم  ُي�سَ فقال:  اآخر  وو�سف 
وتراقَيها. ت�ساعَدها  تكمل  اأن  قبل 

كذا في الأ�سل. وفي معجم البلدان: »جاوز النهرين«، ول ي�ستقيم به الوزن، وفي الديوان: »جاوزت   )1(
بوق. بنهر  مت�سل  بغداد  �سواد  من  ط�ّسوج  والنهُربين  نهَربين«، 

. توؤمُّ الديوان:  وفي  اأوم؛  يا  الأ�سل:  في   )2(
اأُن�سوطَته  مّد  الِعقال:  واأن�سَط  واأن�سَطها: حلَّها؛  و�سّدها،  َعَقَدها  الأُن�سوطَة:  َط  َن�سَ »ن�سط«:  الل�سان  في   )3(

ُعْقُلها. َطت  اأُْن�سِ اأو  ُعْقَلها؛  َطت  اأَْن�سَ ال�سواب  ولعّل  فانحّل. 
تحريف. وقرام�سين؛  الأ�سل:  في   )4(

النظم 96. نثر   )5(
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الباب ال�سابع والثالثون

الغربة بتحسين  التعّلل 

ما  البالد  فخير  َن�سب،  بلدك  وبين  بينك  لي�ص  الحكم��اء:  بع���ص  ق��ال   )172(
لي�ص  اآخر:  وقال  عليك.  الدهَر  ُيِعِن  ولم  الدهر  على  واأعان��ك  وجّمل��ك)))،  حمل��ك 
المقيم. غربة  والُع�ْسر  الغريب  وطن  الثروة  عبيدة))):  بن  علّي  وقال  غربة.  اأديب  على 

ال�سريع[))): ]من   )173(

غ���رب���ٌة اأوط����ان����ن����ا  ف����ي  اأوط������اُنال���ف���ق���ُر  ال���غ���رب���ِة  ف���ي  وال����م����اُل 

واح����ٌد ك���لُّ���ه  ����س���يٌء  ج���ي���راُنوالأر���������صُ  ال���ج���ي���راَن  وَي����ْخ����ُل����ُف 

الطويل[))): ]من  اآخر  وقال   )174(

وث��روًة معا�ًسا  اأر����صٍ  في  نلَت  الوطْناإذا  اإل��ى  النِّزاع  فيها  ُتْكثرْن  فال 

ب��ل��دٍة م��ث��ل  ب���ل���دٌة  اإل  ه���ي  الزمْنف��م��ا  على  عوًنا  كان  ما  وخيُرهما 

واللطائف  والظرائف  400؛  والمحا�سرة  والتمثيل  386/1؛  الآداب  وزهر  188؛  والأمثال  الحكم   )1(
.334

علي بن ُعبيدة الريحاني، كاتب من البلغاء، كان له اخت�سا�ص بالماأمون، اّتهم بالزندقة، وله ت�سانيف،   )2(
ت 219ه�.

النحوي؛  بيدي  الزُّ بكر  لأبي  من�سوبين   81/2 الدهر  ويتيمة  335؛  واللطائف  الظرائف  في  البيتان   )3(
ووفيات الأعيان 373/4؛ ونفح الطيب 74/3؛ والبيت الأّول في ر�سالة الغفران 577؛ ومحا�سرات 
والأمثال  الحكم  وفي  المبّرد؛  باإن�ساد  الفريد 227/2  الدّر  في  للمبّرد؛ وهما  من�سوًبا  الأدباء 261/2 

ن�سبة. بدون   759/2 الروح  وروح  189؛ 
اإلى الأوطان 59؛  الحكم والأمثال 189؛ والظرائف واللطائف 335، وفيه: »و�سلوًة«، وفي الحنين   )4(
كنت  »اإذا   :571/4 الأدباء  محا�سرات  وفي  فرّجها«؛  غريًبا  اأر�ص  في  كنت  »اإذا   :271 والمو�ّسى 
الروح  الثاني في روح  اأختها«، والبيت  الفريد 91/2، وفيه: »مثل  َناأَْت«؛ والدّر  اأر�ص عزيًزا واإن  في 

.759/2



80

الطويل[))): ]من   ║ تمّام  اأبي  قول  الباب  هذا  في  قيل  ما  اأح�سن  ومن   )175(
ُمْخِلٌق الحيِّ  في  المرء  ُمقام  ت��ت��ج��ّدِدوطوُل  ف���اغ���ت���رْب  ل��دي��ب��اج��َت��ْي��ه 
محّبًة زي��دْت  ال�سم�َص  راأي��ُت  ْرمِدفاإّني  ب�سَ عليهم  لي�ست  اأْن  النا�ص  اإلى 

الطويل[))): ]من  لنف�سه  الُب�ْستّي  الفتح  اأبو  واأن�سدني   )176(
م�ستقّرِه ف��ي  ال��م��رء  ُم��ق��ام  وَم��ْط��َع��م��اوط���وُل  وري���ًح���ا  ل���وًن���ا  ي��غ��ّي��ره 

التبريزي« 23/2؛ والبيان والتبيين 187/2؛ والمحا�سن  ال�سولي« 431/1؛ و»�سرح  الديوان »�سرح   )1(
46؛  والمو�ّسى  348؛  والت�سبيهات  252/1؛  والزهرة  233/1؛  الأخبار  وعيون  109؛  والأ�سداد 
والم�ساوئ  والمحا�سن  61؛  تّمام  اأبي  واأخبار  22/3؛  الفريد  والعقد  266؛  القلوب  واعتالل 
والعر�ص  والأن�ص  190/2؛  المعاني  وديوان  305/16؛  والأغاني  123؛  العقالء  ورو�سة  268/1؛ 
204-205؛ وخا�ّص الخا�ّص 95؛ والمنتحل 197؛ ونثر النظم 130؛ والمنتخل 679/2؛ وبهجة 

الحمدونّية 123/8. والتذكرة  568/4؛   ،66 /3 الأدباء  ومحا�سرات  240/1؛  المجال�ص 
241/1؛  المجال�ص  وبهجة  333/4؛  الدهر  ويتيمة  127؛  والمحا�سرة  والتمثيل  289؛  الديوان   )2(

الماء«. »وطول جمام  وفيها جميًعا:   ،111/3 الأرب  ونهاية 
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الباب الثامن والثالثون

الغربة ذّم 

وفقد  اأر�سه  فارق  اإن  ال��ذي  كالَغْر�ص  الغريب  الحكم��اء:  بع���ص  ق��ال   )177(
اأبويه  فقد  الذي  كاليتيم  الغريب  اآخر:  وقال  ُيثمر))).  ل  وذابل  ُيزهر  ل  ذاٍو  هو  �سربه 

له))). يرّق  اأب  ول  عليه  تراأم  اأّم  فال 

اآخر:  وقال  م�سمحّلة))).  نف�ٌص  فهي  ِقّلة  اأعقبتها  ف��اإن  ذلّة،  الغربة  اآخ��ر:  وق��ال 
غربتك))). في  ُي�ْسرك  من  خيٌر  بلدك  في  ُع�ْسُرك 

الطويل[))): ]من  الأع�سى  وقال   )178(
َيرى َي��َزْل  ل  قومه  عن  يغترْب  وَم�ْسَحباومن  ا  َم��َج��رًّ مظلوٍم  َم�����س��ارَع 
ْئ ُي�سِ واإن  الحاُت  ال�سّ منه  َكْبَكبا)))وُت��ْدَف��ُن  راأ�ِص  في  الّناَر  اأ�ساَء  ما  َيُكْن 

الطويل[))): ]من  العّتابّي  وقال   )179(
والم�ساوئ  والمحا�سن  »كالعير«؛  وفيه:   ،66 الأوطان  اإلى  والحنين  78؛  والأ�سداد  المحا�سن   )1(
واللطائف 336؛ وبهجة  والظرائف  والتمثيل والمحا�سرة 401؛  الآداب 386/1؛  288/1؛ وزهر 

الأبرار 11/3. وربيع  573/4؛  الأدباء  ومحا�سرات  224/1؛  المجال�ص 
المحا�سن والم�ساوئ 288/1؛ والظرائف واللطائف 336، وانظر �سبيًها به في ربيع الأبرار 11/3.  )2(

والم�ساوئ 288/1. والمحا�سن  65؛  الأوطان  اإلى  الحنين   )3(
288/1؛  والم�ساوئ  والمحا�سن  55؛   ،36 الأوطان  اإلى  والحنين  78؛  والأ�سداد  المحا�سن   )4(

واللطائف 336. والظرائف 
وعيون  224؛  البحتري  وحما�سة  163؛  ح�سين  لمحّمد  والديوان  88؛  المنير«  »ال�سبح  الديوان   )5(
222/1؛  المجال�ص  وبهجة  337؛  واللطائف  والظرائف  190؛  والأمثال  والحكم  91/3؛  الأخبار 

الأدباء 574/4. ومحا�سرات 
عليها. م�سرف  عرفات  كبكب: جبل خلف   )6(

الحناظل«؛ والظرائف واللطائف 337،  ماَء  ال�سيم  الب�سائر والذخائر 175/3، وفيه: »�َسَقتني بكاأ�ص   )7(
بكّف«. »�سقتني  وفيه: 
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غربتي اإّن  تغترْب  ل  اأب��ي  اب��َن  الحناظِلفيا  كاأ�َص  يم  ال�سَّ بماء  �سقتني 
الطويل[))): ]من  اآخر  وقال   )180(

ُخّلٍة غير  من  ال��م��رِء  اغ��ت��راَب  لعجيُبواإّن  ل��ه��ا  ي�����س��م��و  ِه���ّم���ٍة  ول 
الِغنى اأدرَك  واإن  ُذلًّ  الفتى  ║فح�سُب  غ��ري��بُ  يُ��ق��ال  اأن  ث����راءً  ون���ال 

الب�سيط[))): ]من  لنف�سه  الب�ستّي  الفتح  اأبو  واأن�سدني   )181(
بِه ي�ستكّن  ُرْك��ًن��ا  ال��م��رُء  َي��ْع��َدم  واأ���س��ح��اِب��ْهل  اأه��ل��ي��ه  ب��ي��ن  وَم���ْن���َع���ًة 
َم��ه��اب��ُت��ُه ق��ّل��ت  ع��ن��ه��ُم  ن���اأى  غاِبْهوم���ن  عن  غ��اَب  لّما  ُيْحَقُر  كالليث 

وفيه:   ،2730/6 الأدباء  معجم  في  َمْيك  الدُّ اأبي  بابن  المعروف  الم�سلم  بن  لمن�سور  البيتان  ُين�سب   )1(
والأ�سداد  المحا�سن  في  ن�سبة  بدون  ووردا  بخ�ًسا«؛  الفتى  »فح�سب  حاجة«  ول  فاقة  غير  »من 
 296/1 والم�ساوئ  والمحا�سن  67؛  الأوطان  اإلى  والحنين  فاقة«؛  ول  حاجة  غير  »من  وفيه:   ،80
الفريد  والدّر  واللطائف 337؛  الظرائف  في  ن�سبة  بدون  وهما  الأدباء؛  معجم  في  للتي  مطابقة  برواية 

الأدباء 572/4. محا�سرات  في  الأّول  والبيت  256/5؛ 
القلوب 570/1، وفيه:  والتمثيل والمحا�سرة 351؛ وثمار  الآداب 387/1؛  الديوان 227؛ وزهر   )2(
الدهر 332/4؛  به«، والظرائف واللطائف 338؛ والمنتحل 114؛ ويتيمة  ي�ستكّن  ِكنًّا  يعدم  »ولي�ص 

»ِكنًّا«. وفيها جميًعا:   ،715-714/2 والمنتخل 
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الباب التا�سع والثالثون

الوطن إلى  الحنين 

والِجَحرة  ب��اع  لل�سِّ والأَْوُجر)))  للطي��ر  �س��ة)))  كالِع�سَ للنا���ص  الأوط��ان   )182(
ٻ             ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:  قال  حين  بالقت��ل  منها  الخروج  اهلل  ق��رن  وق��د  للح�س��رات، 
وكان  ٺ﴾))).  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ال�سوء))). بالد  لخربت  الوطن  لول  يقال: 

اأوطانه  اإلى  وحنين��ه  باإخوانه  ِبّره  العاقل  اأم��ارات  من  الحكم��اء:  بع���ص  وق��ال 
زمانه))). لأهل  ومداراته 

اإلى  َتْنِزع  الطبيعة  فاإّن  بلده،  بعقاقير  علي��ل  كّل  ي��داوي  ُبق��راط  وكان   )183(
الَجْدبة  الأر�ص  ت�ستروح  كما  اأر�سه  اإلى  العاقل  ي�ستروح  جالينو�ص:  وقال  غذائها))). 

القطر))). اأوائل  اإلى 
كالُع�سي�سة. الأ�سل:  في   )1(

وُوجر. اأوِجرة  وجار:  اأّن جمع  الل�سان  وفي  الأ�سل؛  في  كذا   )2(
الن�ساء: 66. �سورة   )3(

والمحا�سن  40؛  الأوطان  اإلى  والحنين  77؛  والأ�سداد  المحا�سن  في  الخّطاب  بن  لعمر  ُن�سب   )4(
الأبرار 288/1، وفي  التمثيل والمحا�سرة 298؛ وربيع  في  ن�سبة  بدون  والم�ساوئ 286/1؛ وورد 
و�سلم  عليه  اهلل  �سّلى  الر�سول  اإلى  وُن�سب  ال�سوء«،  بلد  لخرب  الوطن  حّب  »لول  جميًعا:  الم�سادر 

الأدباء 587/4. محا�سرات  في 
يدّل على  مّما  العالء  بن  اأبو عمرو  وقال  الأدباء 588/4:  الأوطان 40؛ وفي محا�سرات  اإلى  الحنين   )5(
زمانه. من  م�سى  ما  على  وبكاوؤه  اإخوانه  متقّدمي  وحّبه  اأوطانه  اإلى  حنينه  غريزته  وطيب  الرجل  كرم 

والب�سائر  286/1؛  والم�ساوئ  والمحا�سن  77؛  والأ�سداد  والمحا�سن  40؛  الأوطان  اإلى  الحنين   )6(
وُن�سب  عاداتها«،  اإلى  »تفزع  وفيه:   ،50 الأنباء  وعيون  42/5؛  الأبرار  وربيع  89/9؛  والذخائر 

المعاني 1188/2. ديوان  في  لأفالطون 
الأوطان 40. اإلى  الحنين   )7(
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�سبب  يتحّققون  ول  اأوطانهم  اإلى  يحّنون  النا�ص  زال  ما  الكعبّي:  وقال   )184(
الطويل[))): ]من  فقال  واأجاد  ذلك  عن  واأف�سح  الرومّي  ابن  جاء  حّتى  الحنين، 

اإل��ي��ه��ُم ال���رج���اِل  اأوط�����اَن  هنالكاوَح���بَّ���َب  ال�����س��ب��اُب  ��اه��ا  ق�����سّ م����اآرُب 
��َرْت��ُه��ُم َذكَّ اأوط��اَن��ُه��م  َذَك����روا  لذالكااإذا  ف��َح��ّن��وا  فيها  با  ال�سِّ ع��ه��وَد 

ومنه  درجت  في��ه  الذي  ُع�ّسي  ذل��ك  فق��ال:  وطن��ه  بع�سه��م  وذك��ر   )185(
دلف  اأبو  و�سمع   .║ ُ�سَْرتي  اأ ومَجْمَع  ت��ي  �ُسرَّ مَقْطَع  فقال:  اآخ��ر  وذك��ر  خرج��ت))). 

الب�سيط[))): ]من  ين�سد  رجاًل  العجلّي))) 

َدَع��ٍة في  العي�ص  خف�َص  يمنعّنك  واأوط����اِنل  اأه���ٍل  اإل���ى  نف�ٍص  ن���زوُع 
بها َح��َل��ْل��َت  اإْن  ب��الٍد  بكّل  ب��ج��ي��راِنَتْلقى  وج��ي��راًن��ا  ب���اأه���ٍل  اأه����اًل 

الأوطان. اإلى  الحنين  في  الكرم  من  قائله  لُبعد  للعرب،  �سعر  األأم  هذا  فقال: 

ال�سعراء  ومعجم  208؛  الأدب  في  والم�سون  189/2؛  المعاني  وديوان  37/5؛  الديوان  في  البيتان   )1(
-136/2 والمحبوب  والمحّب  251/2؛  والأمكنة  والأزمنة  682/2؛  الآداب  وزهر  184؛ 
756/2؛  الروح  وروح  641/2؛  والمنتخل  178؛  والمنتحل  101؛  والمحا�سرة  والتمثيل  137؛ 

الحمدونّية 122/8. والتذكرة  299/1؛  الأبرار  وربيع  589/4؛  الأدباء  ومحا�سرات 
571/1-572؛  الأمثال  وجمهرة  83/6؛  الفريد  والعقد  119؛  والو�سايا  المعمرون  انظر   )2(
ومحا�سرات الأدباء 415/3؛ ومجمع الأمثال 263/2؛ وربيع الأبرار 249/5؛ والتذكرة الحمدونّية 

والم�ستطرف 294/2. 343/3؛ 
الجبل،  اأعمال  الر�سيد  قّلده  الكرخ،  اأمير  َمْعِقل،  بن  اإدري�ص  بن  عي�سى  بن  القا�سم  العجلي،  ُدَلف  اأبو   )3(

ت�سانيف، ت 226ه�. عّدة  له  الماأمون،  جي�ص  قادة  من  كان  ثّم 
البيتان لأبي تّمام في الحنين اإلى الأوطان 59؛ والمحا�سن والم�ساوئ 291/1؛ والظرائف واللطائف   )4(
334؛ وبهجة المجال�ص 244/1؛ والتذكرة الحمدونّية 121/8؛ ون�سبا لإبراهيم بن العّبا�ص ال�سولي 
الفريد  الأدباء 83/1؛ والدّر  باإخواِن«؛ ومعجم  باأهٍل واإخواًنا  »اأهاًل  الروح 760/2، وفيه:  في روح 
وم�سلم  ال�سولي  اإبراهيم  بين  ن�سبتهما  في   46/1 الأعيان  وفيات  �ساحب  وترّدد  457/5؛   ،164/3
والأ�سداد  المحا�سن  في  ن�سبة  بدون  ووردا  341؛  الغواني  �سريع  ديوان  �سرح  في  وهما  الوليد،  ابن 
82؛  رقم   277/1 المرزوقي«  »�سرح  والحما�سة  271؛  والمو�سى   ،234/1 الأخبار  وعيون  82؛ 
وهما مع الخبر في ديوان المعاني 186/2؛ والبيت الثاني مع الخبر في محا�سرات الأدباء 588/4؛ 

باإخواِن«. واإخواًنا  باأهٍل  و»اأهاًل  باأوطاِن«  اأوطاًنا  تبّدل  اأن  »من  وفيه:   ،23/3 الفريد  والعقد 
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الباب الأربعون

السالفة األيّام  ذكر))) 

الطويل[))): ]من  تّمام  اأبي  قول  ذلك  في  قيل  ما  اأح�سن  من   )186(
َم��واه��ب��ا اإّل  ك��ن��ِت  م��ا  حبايبااأاأّي���اَم���ن���ا  الحبيِب  ب��اإ���س��ع��اِف  وك��ن��ِت 
الُبكا في  لعهدِك  تجديًدا  غرائبا�سُنْغِرُب  اإّل  الأيّ����ام  ف��ي  ك��ن��ِت  فما 

الطويل[))): ]من  الرومّي  ابن  وقال   )187(
ول��ي��ال��ي��ا ل���ن���ا  اأّي�����اًم�����ا  ْجِناأت�����ذك�����ُر  الدَّ بحة  �سُ في  و�ِص  كالرَّ محا�سُنها 
وك��اأّن��ه��ا م��ح��م��ودًة  َخ��َل��ْت  الأم���ِنع��ه��وٌد  ُح��ّل��ة  ف��ي  ال��ل��ّذاِت  معاَنقُة 

الكامل[))): ]من  طباطبا  ابن  وقال   )188(
ك���اأّن���ه���ا ال����ل����ق����اء  اأيّ�����������اُم  اأح��الم��اهلل  َم���ّره���ا  ل�����س��رع��ِة  ك��ان��ت 
ه��ًوى لأخ��ي  رح��م��ًة  عي�ٌص  دام  ودام���ال��و  ال�����س��روُر  ذاك  ل��ي  لأق����ام 
ُعمرنا من  ُخ��ذ  المفقوَد  نا  عي�سَ اأيّ���ام���ايا  ��ب��ا  ال�����سِّ م���ن  وُردَّ  ع���اًم���ا 

الكامل[))): ]من  ا  اأي�سً وقال   )189(
بِطيبها ُف��ج��ع��ُت  لأّي������اٍم  ��ْق��ًي��ا  ║ ���سُ الأعيُنِ  لحظِ  مثل  فمرّت  قَ�سُرَت 
ذك��راك��ُم م��ن  ال��ي��وم  ُب��ْع��َد  اأظ��ع��نف��ك��اأّن  ل��م  ع��ن��دك��م  م��ق��ي��ًم��ا  ث����اٍو، 

ال�سالفة. الأّيام  ر  تذكُّ اأعاله:   )2( الفقرة  في  الباب  عنوان   )1(
وديوان  86؛  والفراق  وال�سوق  138/1؛  التبريزي«  و»�سرح  238/1؛  ال�سولي«  »�سرح  الديوان   )2(

المطرب 146. عنه  غاب  ومن  21؛  الو�ساطة  196/2؛  المعاني 
اأيّاًما«. ْيَن  »اأََتْن�سَ وفيه:   ،866/2 القلوب  وثمار  488/6؛  الديوان   )3(

وفيه:   ،101 والفراق  وال�سوق  قبلها«؛  »عي�ٌص  كاأّنها«  ال�سرور  »اأيّام  وفيه:   ،197 طباطبا  ابن  �سعر   )4(
ال�سرور  »اأيّام  وفيه:   ،130/1 الأعيان  ووفيات  146؛  المطرب  عنه  غاب  ومن  هًوى«،  »لذي 

كاأّنما«.
طباطبا. ابن  �سعر  مجموع  في  الأبيات  ترد  لم   )5(
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اإل��ي��ك��ُم ال��ح��ن��ي��ن  ع��ن��د  وموطنيوك���اأّن���ن���ي  �سباي  اإل���ى  اأح���ّن  اأب����ًدا 
العميد: لبن  ف�سل   )190(

المطارف  اأعالَم  وفاقت  ورّقًة،  ح�سًنا  ال�سباب  اأيّاَم  جازت  التي  اأّياَمنا  اهلل  �سقى 
و�ساعاِتنا  الُحَلل،  حوا�سي  وتف�سح  الريا�ص  خ��دود  ُتخجل  التي  وليالَينا  ودّق��ة،  ليًن��ا 
�سكرَة  ُين�سي  الذي  ن��ا  وعي�سَ الُقَبل،  ومخال�سة  النظر  م�سارف��ة  من  األط��ف  ه��ي  الت��ي 
الحافظ  وغيبة  الرقيب  ونع�س��ة  الو�سل  وطيب  الع�سق  وزفرة  ب��ا  ال�سِّ وغفل��ة  الح��ّب 
الليالي  تم��ّر  الوعد،  واإنجاز  العه��د  وحفظ  الموم��وق  وزي��ارة  الحبي��ب  واإ�سع��اف 

ندري))). ول  وال�سهور 
لل�ساحب: ف�سل   )191(

وليالينا  اأ�سحار  ظهائُرنا  اإذ  الأن���ص،  ولحظات  العي�ص  َغَفالت  عل��ى  اأ�سف��ي  ي��ا 
ونرتع  اأردنا،  كما  ونلعب  وندع  �سئنا  ما  ناأخذ  ق�سار،  نوننا  و�سِ اأيّام  و�سهورنا  نهار، 

ا: اأي�سً له  وف�سل  حرام))).  والِحلم  غالم  الدهر  حين 
الزمان  من  ورو�ص  خلعناه،  حّتى  لب�سناه  ما  رقيٍق  الأّيام  من  رداء  على  اأ�سًفا  يا 

ا: اأي�سً له  ف�سل  فارقناه.  حّتى  حللناه  ما  َمريع 
ونعيًما  وريحاًنا  وَرْوًحا  �سليًما  وعي�ًسا  ون�سيًما  �َسَحًرا  فتذّكرت  اأّيامن��ا  تذّك��رُت 
اأعرا�ص،  فكاأّنها  َنت  َح�سُ اأيّاًما  اهلل  �سق��ى  ولغيره:  مقيًما))).  وابتهاًجا  عميًم��ا  وخي��ًرا 

اأنفا�ص))).║ فكاأنّها  وقَ�سُرَت 

المطرب 145. عنه  غاب  من   )1(

المطرب 144. عنه  غاب  من   )2(
المطرب 144. عنه  غاب  ومن  200/1؛  للثعالبي  الآداب  ولباب  133/1؛  الآداب  زهر   )3(

المطرب 145. عنه  غاب  ومن  200/1؛  للثعالبي  الآداب  لباب   )4(
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الباب الحادي والأربعون

السالم إهداء 

ال�سمال،  اأنفا�َص  له  واأحمِّ جنيًّ��ا،  وورًدا  طريًّا  ا  غ�سًّ ال�سالم  ل��ه  اأُه��دي   )192(
�سافرت  ما  فطال  با  ال�سَّ ن�سي��َم  واأ�ستودعه  وعا�سق،  مع�سوق  بين  ت��رّددْت  م��ا  فط��ال 
ال�سالم  من  ه  اأخ�سّ ال�سباب،  كاأّيام  بل  الأحباب،  كاأنفا�ص  �سالٌم  و�سائق،  وق  َم�سُ بين 
من  ه  اأخ�سّ والأّيام،  الليالي  مدى  مّدَته  اهلل  واأ�ستديم  ال�سهام،  واأجزل  الأق�سام  باأوفر 

وح�سرة))). لفراقه  قلًقا  واأ�سكو  كثرة،  محا�سنه  ي�ساهي  بما  ال�سالم 
الطويل[))): ]من  بع�سهم  وقال   )193(

با ال�سَّ على  الن�سيم  رّق  كما  ال��ورِد�سالٌم  زم��ن  في  ال��ورد  ن�سيُم  وب��اَح 
الطويل[))): ]من  اآخر  وقال   )194(

ق��ل��وُب��ن��ا اأّم�����ا  اهلل  ����س���الُم  ف�سحيُحع��ل��ي��ك  ن�����ا  ُودُّ واأّم�����ا  ��ى  ف��م��ر���سَ
الطويل[))): ]من  اآخر  وقال   )195(

َم��ْن��ِزٍل خ��ي��َر  ي��ا  اهلل  ���س��الُم  ذم��ي��ِمعليك  غ���ي���َر  وخ���ّل���ف���ن���اه  رح��ل��ن��ا 
الطويل[))): ]من  اآخر  وقال   )196(

با وال�سِّ واللَّهو)))  اللّذات  على  ُق����دوِم�سالٌم  ����س���الَم  ل  وداٍع  ����س���الَم 

الآداب 201/1. لباب   )1(
المنتحل  في  ن�سبة  بدون  وهو  ديوانه؛  في  ولي�ص   372/3 الفريد  الدّر  في  تّمام  لأبي  البيت  ُن�سب   )2(

الورد«. ر�سول  »وجاء  وفيهما:   ،230
الزهرة 305/1؛ والمو�ّسى 239؛ وال�سداقة وال�سديق 253؛ والمنتحل 224؛ والدّر الفريد 94/4.  )3(
كبار  من  وهو  300/1؛  الأبرار  وربيع  186؛  ال�سعراء  معجم  في  الورزنينّي  محّمد  بن  لعلّي  ُن�سب   )4(
80؛  والأ�سداد  المحا�سن  في  ن�سبة  بال  وهو  270ه�؛  �سنة  قتل  العّبا�سّي،  الع�سر  في  الفتن  اأ�سحاب 

الحمدونّية 142/8. والتذكرة  141/8؛  والذخائر  والب�سائر  296/1؛  والم�ساوئ  والمحا�سن 
والمده�ص 201. 399؛  المعتّز  ابن  ديوان   )5(

واللَّهو. وتحته:  والأن�ص؛  الأ�سل:  في   )6(
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الباب الثاني والأربعون

اللقاء بتيسير  الدعاء 

بالجتماع،  ال�ستمتاع  اأّيام  برّد  الوداع  اأيّ��ام  من  ينتق��َم  اأن  اهلل  اأ�س��األ   )197(
بك،  �سروري  �سمل  اهلل  جمع  الغيبة.  اأيّام  وتخفيف  الأوبة  تعجي��ل  عل��ى  يعي��ن  واهلل 
موهوب،  اأكرم  وهو  وّدك،  م��ن  لي  اأتاح  من  اإّن  اإلي��ك.   ║ بالنظ��ر  عُم��ري  وعَمُ��ر 
ويطيل  موّدتك  يحر�ص  واهلل  مطلوب،  اأنف�ص  وه��و  قربك،  لي  يي�ّسر  اأن  عل��ى  ق��ادر 

معك))). عي�سي  باقَي  ويجعل  تك  ُمدَّ

باختالف.  200/1 الآداب  لباب   )1(
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الباب الثالث والأربعون

بالشعر المكاتبات  لطائف 

ال�سريع[))): ]من  طاهر)))  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  لُعبيد  ال�سولّي)))  اأن�سدني   )198(
ال��ه��َوى اأه����ل  ب��ي��ن  ال��ت��ن��ائ��ي  ال��ن��َوىح���قُّ  ع��ي��َن  ��ِخ��ن  ُي�����سْ ت��ك��ات��ٌب 
ع��م��ُرُه ��ى  ان��ق�����سَ ل  ال��ت��دان��ي  ال��ج��َوىوف���ي  غ��ل��ي��َل  ��ف��ي  َي�����سْ ت������زاوٌر 

الطويل[))): ]من  الأبيات  هذه  كتاًبا  بع�سهم  و�سّمن   )199(
بيننا ك��ان  ما  اأ�سباُب  ��ْت  در���سَ بدار�ِصلئن  اإليك  �سوقي  ما  الو�سل  من 
بيننا اهلل  يجمَع  اأن  م��ن  اأن���ا  ب��اآي�����صِوم��ا  ع��ل��ي��ه  ك��ّن��ا  م���ا  ك��اأح�����س��ِن 

المن�سرح[))): ]من  كتابه  اآخر  و�سّمن   )200(
ُمْمٍل وال�سوُق  الكتاب  اأط��ل��ُت  بالمي�سوِرقد  القول  في  ير�سى  لي�ص 
غيًثا ال�����س��ي��خ  م��ن��زَل  اهللُ  ن��ي�����س��اب��وِرف�����س��َق��ى  اأر�������صَ  اهللُ  و���س��َق��ى 

المتقارب[))): ]من  الب�ستّي  الفتح  اأبو  وكتب   )201(
ال�����وداد اأه������ُل  اهللَ  ن�����س��ي  َخ����ّواُن����ه����ااإذا  ال������م������وّدَة  وخ��������اَن 
ال��غ��ائ��ب��ي��َن لإخ�����وان�����َي  ُع��ن��واُن��ه��اف��ع��ن��دي  ِذْك���������ُرَك  ���س��ح��ائ��ُف 

ال�سفر«. »َغَزل  والثالثين  الرابع  الباب  اأّول  في  الهام�ص  انظر   )1(
بغداد،  �سرطة  ولي  ال�سعراء،  الأدباء  من  اأمير،  الخزاعي،  الح�سين  بن  طاهر  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد   )2(

ت�سانيف، ت 300ه�. عّدة  له  فيها،  ووفاته  ومولده 
الخلفاء 37. اأولد  واأ�سعار   ،166 الكّتاب  اأدب   )3(

»على  وفيه:   ،90 والفراق  وال�سوق  191/2؛  القالي  واأمالي  كّنا«؛  ما  ُجْمِل  »على   282/1 الزهرة   )4(
والمنتخل  عليه«؛  ما كان  »باأح�سن  وفيه:  والمنتحل 219،  ال�سّدة 41/5؛  بعد  والفرج  كّنا«؛  ما  مثل 

الفريد 29/5. الدّر  في  عرفة  بن  اإبراهيم  البيتين  واأن�سد   .791/2
داًرا«. »ال�سيخ  يملي«  »وال�سوق  وفيهما:   ،963/2 والمنتخل  285؛  المنتحل   )5(

والمنتخل  320/4؛  الدهر  ويتيمة  231؛  المنتحل  وفي  43؛  �سمعت  ما  واأح�سن  183؛  الديوان   )6(
اإخوانهم«. النا�ص  ن�سي  »اإذا   852/2
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الكامل[))): مجزوء  ]من  عّباد  ابن  اإلى  ال�سابئ  اإ�سحق  اأبو  وكتب   )202(
���س��ح��ي��ف��ت��ي و�����س����ع����ُت  ر����س���وِل���ه���ال����ّم����ا  ك������فِّ  ب����ط����ِن  ف�����ي 
���ه���ا ل���ت���م�������سَّ ║ق�����ّب�����ل�����ُت�����ه�����ا  و����س���ولِ���ه���ا  ع���ن���د  يُ����م����ن����اكَ 

اٱق�������ْ اأّن������ه������ا  ع���ي���ن���ي  ف�����س��وِل��ه��اوت���������وّد  ب���ب���ع�������ص  ����ت���رن���ت 
ال��� وج����ِه����َك  م���ن  َت������َرى  ���وِل���ه���اح���ّت���ى  ����سُ غ�����اي�����َة  ����م���ي���م���ون 

الب�سيط[))): ]من  زيد)))  اأبي  بن  ن�سر  اأبي  اإلى  الب�ستّي  الفتح  اأبو  وكتب   )203(

مبت�سٌم م��ن��ك  ك��ت��اٌب  اأت��ان��ي  محدوِدل��ّم��ا  غيِر  وف�سٍل  ح�سٍن  كّل  عن 
اأ���س��ط��ِرِه اأث��ن��اء  ف��ي  معانيِه  وِدَح��َك��ْت  ال�سُّ اأح��وال��َي  في  البي�َص  اآث���اَرك 

الب�سيط[))): ]من  العزيز  عبد  بن  الح�سن  اأبي  اإلى  ال�ساحب  وكتب   )204(
به َت��ُخ��طُّ  اأِق��رط��ا���ٌص  ل��ي  ق��ل  ُحَلالب���اهلل  ��َت��ُه  األ��َب�����سْ اأم  ه��و  ُح��ّل��ٍة  م��ن 
ٍل َع�سَ م��ن  ���س��اَل  ه��ذا  لفُظك  الب��اهلل  الَع�سَ األفاظك  على  �سببَت  قد  اأم 

]من  اإليه  كتاب  عن  جواًبا  الميكالّي  الف�سل  اأبي  الأمير  اإلى  وكتبُت)))   )205(
المن�سرح[))):

ما اهللُ  ت���ب���ارَك  رّب�����ي  ��ِل���س��ب��ح��اَن  ب��ال��َع�����سَ ال���ك���الم  ب��ع�����صَ  اأ���س��ب��َه 
ُقِرنت«؛  »اأّنها  وفيه:   ،276/2 الدهر  ويتيمة  130؛  الخا�ّص  وخا�ّص  274؛  والإيجاز  الإعجاز   )1(

اكتحلت«. »اأّنها  وفيه:   ،152/1 الأدباء  ومعجم 
والإيجاز  الإعجاز  في  جاء  كما  من�سور  اأبي  الدين  نا�سر  الر�سي  وزير  وهو  له،  ترجمة  على  نقف  لم   )2(

.123
والإعجاز  ولفٍظ«؛  »برٍّ  وفيه:   ،135/1 الآداب  وزهر  وف�سٍل«؛  »برٍّ  وفيه:   ،242-241 الديوان   )3(
الآداب  ولباب  197؛  الخا�ّص  وخا�ّص  76؛  للتلفيق  والتوفيق  «؛  وبرٍّ »ف�سٍل  وفيه:   ،301 والإيجاز 
الحمدونّية  والتذكرة  80/1؛  والمنتخل  310/4؛  الدهر  ويتيمة  22؛  والمنتحل  125/2-126؛ 
»برٍّ  وفيه:   ،217/3 التن�سي�ص  ومعاهد  125/8؛   » وبرٍّ »ف�سٍل  وفيه:  الأرب،  ونهاية  139/8؛ 

وف�سٍل«.
262/3؛  الدهر  ويتيمة  53-54؛  المطرب  عنه  غاب  ومن  14؛  المنتحل  وفي  10؛  النظم  نثر   )4(

ع�سال«. »اأفواهنا   :67/1 والمنتخل 
تحريف. وكتب؛  الأ�سل:  في   )5(

يتيمة الدهر  الغرر 50؛ وهي غير من�سوبة في  للثعالبي في من غاب عنه المطرب 54؛ ودرج  الأبيات   )6(
الثعالبي 110. ديوان  وانظر  356/4؛ 
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ال� وابنِة  َقى  والرُّ ْحِر  وال�سِّ وال��ُح��َل��ِلوالِم�ْسِك  ال��ح�����س��اِن  وَح��ْل��ِي  ���َك��ْرم 
���س��ّي��ِدن��ا الأم�����ي�����ِر  ك������الِم  ك��ال��َم��َث��ِلم���ث���ُل  ي�����س��ي��ُر  ون���ث���ًرا  ن��ظ��ًم��ا 

ال�سريع[))): ]من  الحامدّي  واإلى   )206(
ال���ُغ���ّرا األ����ف����اَظ����َك  اأرى  ّرااإّن������ي  وال�������دُّ ال���ي���اق���وَت  ���َل���ِت  َع���طَّ
غ��دا م��ن  ي��ا  ال��ج��مُّ  ال���ك���الُم  ال����ُح����ّرال��ك  ت�����س��ت��ع��ب��ُد  اأف����ع����اُل����ه 

الطويل[: ]من  ق�سيدة  من  الُعتبّي)))  ن�سر  اأبي  واإلى   )207(
غائٍب مثل  ح��ا���س��ٌر  وقلبي  والتَّرائِبكيف  الح�سا  في  ا�ستياقي  ون��اُر 
ومهجٍة حياٍة  من  اأَْرَج��ى  كنُت  ║ وما  وال��ن��وائ��بِ)))  النوى  بين  رةٍ  م��ك��دَّ

الطويل[: ]من  اإليه  وكتب   )208(
َجعي َم�سْ تفارق  ما  حولي  ك��ات��ُموُكْتُبك  اأن����ا  ل��ل��ذي  ���س��ف��اٌء  وف��ي��ه��ا 
نظرًة ال��ج��ّن  م��ن  م��ل��ح��وٌظ  وال��ت��م��ائ��ُمك��اأّن��َي  ق���ى  ال���رُّ ح���وال���ّي  وه����ّن 

الكامل[))): ]من  المنّجم)))  يحيى  ابن  وكتب   )209(
ع��ت��اُب ف��ي��ك  ال���ده���ِر  وب��ي��ن  الإع��ت��اُبب��ي��ن��ي  َي��ْم��ُح��ه  ل��م  اإْن  �سيطوُل 
وك��ت��اب��ه ب����م����زاره  غ����ائ����ًب����ا)))  اإي���اُبي���ا  غ��ي��ب��َت��ْي��َك  م��ن  ُي��رت��َج��ى  ه��ل 
فرّبما الإل����ه  َف����َرِج  م��ن  َت���اأْ����صَ  ال��ُغ��ّي��اُبل  وَي���ْق���َدم  ال��َق��ط��وُع  ��ُل  َي�����سِ

غير  وهما  الحّر«؛  »الكالم  وفيه:   50 الغرر  ودرج  55؛  المطرب  عنه  غاب  من  في  للثعالبي  البيتان   )1(
الثعالبي 59. ديوان  وانظر  356/4؛  الدهر  يتيمة  في  من�سوبين 

من�سور  اأبي  لالأمير  ثّم  المظّفر  علّي  اأبي  لالأمير  الكتابة  تولّى  الُعتبي،  الجّبار  عبد  بن  محّمد  ن�سر  اأبو   )2(
�سرح  في  اليميني  م�سّنفاته  اأهّم  من  وفاته،  حّتى  ني�سابور  ا�ستوطن  الغزنوي،  لمحمود  ثّم  �سبكتكين 

اأو 431ه�. الدولة، ت 427ه�  يمين  ال�سلطان  اأخبار 
المعنى،  ينا�سب  ل  »اأُْرَجى«  للمجهول  الفعل  بناء  لأّن  الوجه،  هذا  على  "اأَْرجى"  �سبط  من  ا  بدًّ َنَر  لم   )3(

»الل�سان«. يرجو  بمعنى  َيْرَجى  وَرِجَي 
ال�ساحب  مع  مجال�ص  له  الخلفاء،  ندماء  من  المنّجم،  يحيى  بن  علّي  بن  هارون  بن  علّي  الح�سن  اأبو   )4(

عّباد، ت 352ه�. ابن 
 229 والمنتحل  140؛  الخا�ّص  خا�ّص  وفي  285؛  والإيجاز  والإعجاز  27/5؛  ال�سّدة  بعد  الفرج   )5(
الدهر  المحا�سرة 203/3؛ ويتيمة  »َرْوح الإله«، وُيروى »بو�ساله وكتابه« و»َرْوح الإله« في ن�سوار 

الأعيان 375/3. ووفيات  1992/5-1993؛  الأدباء  ومعجم  121/3؛ 
نائيا. يا  الهام�ص:  في   )6(
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القدوم ووشك  اللقاء  قرب 

الوافر[))): ]من  المو�سلّي)))  اإ�سحق  قال   )210(

ال�سغاِر ��ْي��ِب��َي��ِة  الأُ���سَ اإل���ى  ال��َم��زاِرط��ِرب��ُت  ُق����ْرُب  ال��ه��وى  ل��َي  وه���اَج 
���س��ْوًق��ا ي�������زداُد  م�����س��اف��ٍر  ي���اِروك�����لُّ  ال���دِّ م��ن  ي���اُر  ال���دِّ َدَن�����ِت  اإذا 

الوافر[))): ]من  الأبيات  بهذه  كتاًبا  ال�ساحب  و�سّدر   )211(

�سوقي زاَد  ال��م��ن��ازُل  دن���ِت  ال��خ��ي��اُماإذا  ب����دت  اإذا  ��َي��م��ا  ���سِ ول 
�سهٌر ال��ح��ّي  دون  ال��َع��ْي��ِن  ع��اُمف��َل��ْم��ُح  ال�سهر  دون  ��ْرِف  ال��طَّ وَرْج���ُع 

الوافر[))): ]من  كتاًبا  ا  اأي�سً و�سّدر   )212(

اأَْرَوى ��ْي��ِر  ب�����سَ ك���اُب  ال���رِّ خياميت��ح��ّدث��ت  ب���ه  َح���َط���ْط���ُت  ب��ل��ٍد  اإل����ى 
اإل��ي��ه��ا ���س��وٍق  م��ن  اأط���ي���ُر  ال���َح���م���اِمف��ك��دُت  ك����ق����ادم����ِة  ب����ق����ادم����ٍة 

اأنا   ،║ تنتظم  اأن  والم�سرّة  تنح�سم  اأن  النوى  �سارفت  قد  له:  وف�سل   )213(
وم�سيئته. اهلل  باإذن  اأباعُده  وتدنو  رواعُده،  ت�سدق  اأن  اأرجو  ما  اللقاء  لوامع  من  �سائٌم 

المو�سلّي. اإ�سحق  اأبو  الأ�سل:  في   )1(
35؛  والفراق  وال�سوق  قرب«؛  منهُم  »وهاجك  وفيه:   ،293/1 والزهرة  141/1؛  الأخبار  عيون   )2(
510/1؛  الآداب  وزهر  55/1؛  القالي  واأمالي  قرب«؛  منهُم  »و�ساقك  »حننُت«   326/3 والأغاني 
والفراق  وال�سوق  الزهرة  في  وروايته  227/1؛  المجال�ص  وبهجة  84/2؛  للثعالبي  الآداب  ولباب 

يوًما«. ال�سوق  يكون  ما  »واأبرح  القالي  واأمالي  والأغاني 
جميًعا:  وفيها   ،754/2 والمنتخل  25/1؛  الدهر  ويتيمة  209؛  المنتحل  في  ن�سبة  دون  من  البيتان   )3(

الخيام«. »دنت  وفيه:   ،143 المده�ص  في  ن�سبة  بدون  الأّول  والبيت  عاُم«؛  ال�سير  »دون 
والمنتخل  المنتحل 209؛  في  ن�سبة  الدهر 254/3؛ وهما من دون  يتيمة  في  لل�ساحب  البيتان  ُن�سب   )4(

الأدباء 709/2. ومعجم  754/2؛ 
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اإلّي  ت  وَخَل�سَ الو�سل  حاجب  وبدا  القرب،  ن�سيم  هّب  قد  ��ا:  اأي�سً ل��ه  وف�س��ل 
النف�ص. بمنى  وب�ّسرت  نجد  با  �سَ

الخوارزمّي: اإلى  للهمذانّي  ف�سل   )214(

ومن  الخمُر«،  به  مالت  الن�سواُن  َطِرَب  »كما  الأ�ست��اذ  دار  بقرب  نط��رب  اإّن��ا 
»كما  لولئه  المتزاج  ومن  القطُر«)))،  بّلله  الع�سفوُر  انتف�ص  »كم��ا  للقائ��ه  الرتي��اح 
البارح  تحت  اهتّز  »كما  لم��زاره  الهتزاز  ومن  العذُب«،  والب��ارُد  ال�سهب��اُء  التق��ت 

.(( الرطُب«))) ُن  الُغ�سُ

الطويل[: ]من  الهذلي  �سخر  اأبي  قول  من  اأ�سله  ولعّل  ال�سعراء،  من  لعدد  ال�سطر  هذا  ُين�سب   )1(
ك��م��ا ان��ت��ف�����ص ال��ع�����س��ف��ور ب��ّل��ل��ه ال��ق��ط��ُرواإّن������ي ل��ت��ع��رون��ي ل����ذك����راِك ه���ّزة

»اإذا   :468/2 وال�سعراء  ال�سعر  وفي  170/5؛  والأغاني  213؛  والت�سبيهات  373/1؛  الزهرة  انظر   
القالي 148/1؛ ولأبي �سمر في عيون  اأمالي  في  ليلى  وِن�سبُته لمجنون  لذكرها«.  قلبي  يرتاح  ُذكرت 

الأخبار 138/4.
الحمدونّية  والتذكرة  والكامل 110؛  الأخبار 5/3؛  انظر: عيون  هّزة،  المكارم  وتاأخذه عند  �سدره:   )2(

.93/4
الدهر  ويتيمة  464/1؛  الآداب  وزهر  128-129؛  والبيان  المعاني  ك�سف  في  هذا  الهمذاني  ل  َف�سْ  )3(

الأع�سى 281-280/1. و�سبح  236/1-237؛  الأدباء  ومعجم  243/4؛ 
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الُقدوم ذكر 

�سبيان  ا�ستقبله  له  غزوة  من  قفل  اإذا  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  النبّي  كان   )215(
الرمل[: مجزوء  ]من  ين�سدون  المدينة 

ع��ل��ي��ن��ا ال�����ب�����دُر  ال��������وداْع      َط����ل����ع  ث���ن���ّي���ات  م����ن 
علينا ال�����س��ك��ر  داْع      َوج�����ب  هلل  دع�������ا  م�����ا 

ال�سريع[))): ]من  ُحميد  بن  نه�سل  اأبي  في  وللبحترّي   )216(
ال��ُم��ق��ب��ِل ال���م���ل���ِك  ب���ه���ذا  ��ِب��ِلاأه������اًل  ال��ُم�����سْ ال��ع��ار���ص  م��ج��يَء  ج���اء 
ال��ث��َرى ي��ب��ي�����ُص  ف��اب��ت��ّل  الُمْمِحِلَق����ِدْم����َت  البلد   ((( رو�����صُ واخ�سرَّ 

الطويل[))): ]من  ا  اأي�سً وله   )217(
�سا الرِّ يحمُل  النَدى  جاء  كما  عاتِبقدمَت  الدهر  على  غ�سباٍن  كّل  اإل��ى 
ًكا محرِّ ال��رب��ي��ُع  ج��اء  كما  بال�سحائِبوج��ئ��َت  تفي  ب��اأخ��الٍق  ي��دي��ك))) 
كاأّنما ُزْه����ًرا  الأيّ����ام  ب��ك  جال الدهرُ فيها عن خدود))) الكواعبِ ║ف��ع��ادت 

الطويل[))): ]من  راأى  من  �سّر  اإلى  �سفٍر  من  رجع  وقد  للمتوّكل  وقال   )218(
جعفٌر الخليفُة  اآب  لقد  ُقفوِلِهَل��ع��م��ري  م��ن  ح��اج��ٌة  نف�ٍص  ك��ّل  وف��ي 
فاٱنكفا راَء  من  �ُسرَّ  من  الهَوى  ِغيِلِهدعاُه  ِت��ل��ق��اَء  الليث  ان��ك��ف��اَء  اإل��ي��ه��ا 

مجيء«. »جئَت  وفيهما:   ،19/3 الفريد  والدّر  1846/3؛  البحترّي  ديوان   )1(
الهام�ص. من  وال�سواب  ع�سب،  الأ�سل:  في   )2(

الندى«. فاأقدمَت  »قدمَت  وفيهما:   ،194/2 المعاني  وديوان  91/1؛  البحترّي  ديوان   )3(
تحريف. لديك؛  الأ�سل:  في   )4(

ت�سحيف. الأ�سل: حدود؛  في   )5(
البحترّي 1635/3. ديوان   )6(
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ِطيُبها ل  ُب���دِّ ك��ان  ق��د  اأّن��ه��ا  ب��رح��ي��ِل��ِهعلى  ��ه��ا  اأُْن�����سُ ع��ن��ه��ا  �����ل  وُرحِّ
ُخروجه عند  القبح  ف��ي  دخوِلِه)))فاإفراُطها  عند  الح�سن  في  كاإفراطها 
محّمًدا البنين  خ��ي��َر  اب��َن��ه  جليِلِهِل��َي��ْه��ِن  ال��َم��َح��لِّ  ع��ال��ي  اأٍب  ق���دوُم 
كّلها الف�سائل  ف��ي  ف��رٌد  وه��و  عديِلِهغ��دا  اأو  مثله  ع��ن  ُم��ْخ��ِب��ٌر  فهل 

مطرٌة  اإيّاها  دخوَله  وافق  ني�ساب��ور،  طاهر)))  بن  اهلل  عب��د  دخ��ل  ولّم��ا   )219(
المن�سرح[))): ]من  واأن�سده  رجل  اإليه  فقام  �سديدة،  قحطة  بعد  جاءت 

زم��ان��ه��ُم ف���ي  ال��ن��ا���ُص  ُق���ِح���َط  بالمطِرق���د  ج��ئ��َت  ج��ئ��َت  اإذا  ح��ّت��ى 
َق���ِدم���ا ل��ن��ا  ���س��اع��ٍة  ف���ي  وال���م���ط���ِرَغ���ْي���ث���اِن  ب���الأم���ي���ر  ف���م���رح���ًب���ا 

قال:  ل،  قال:  اأنت؟  اأ�ساعر  له:  فقال  الحال،  لموافقة  اهلل  عب��د  فا�ستح�سنهم��ا 
لك  فاأّنى  قال:  الأمير.  اهلل  اأ�سلح  ب��ّزاز  قال:  اأنت؟  فماذا  ق��ال:  ل،  ق��ال:  اأفراوي��ة؟ 
�سيء  له  ُي�ستَرى  باأّل  فاأمر  فحفظته.  ين�سده  بالرّقة  رج��اًل  �سمعُت  قال:  اأن�سدت��ه؟  م��ا 

يديه. على  اأو  منه  اإل  الَبّز  من 

الطويل[))): ]من  الرومّي  ابن  قول  الباب  هذا  في  قيل  ما  اأح�سن  ومن   )220(
�ُسعوِدِه بيَت  الغيِث)))  ق��دوَم  ║ قدمَت  ك�سعودِهِ  �ساعدٌ  ع��الٍ  واأم���رُكَ 
اع��ت��الءُه واع��ت��ل��ي��َت  ��ن��اُه  ���سَ خ��ل��وِدِهلب�سَت  بمثل  َتحظى  اأن  ون��اأم��ُل 

ال�سريع[: ]من  العميد  بن  الفتح  لأبي  قوله  في  الحّجاجّي)))  َظُرَف  وقد   )221(
ع��ي��ن��ي ب����ه  ق�������ّرت  ق�����ادًم�����ا  ال��ب��ي��ِني����ا  وح�������س���ة  ع���ّن���ي  اأزل��������َت 
دخوله. الهام�ص:  وفي  نزوله؛  الأ�سل:  في   )1(

خرا�سان،  اأمير  بالولء،  الخزاعي  زريق  ابن  م�سعب  بن  الح�سين  بن  طاهر  بن  اهلل  عبد  العّبا�ص  اأبو  هو   )2(
العّبا�سي، ت 230ه�. الع�سر  في  الولة  اأ�سهر  ومن 

البيتان بدون ن�سبة في وفيات الأعيان 84/3؛ والوافي بالوفيات 220/17، وفيهما: »جئت بالدرر«.  )3(
182/4؛  الحمدونّية  والتذكرة  36؛  والف�سول  والدعوات  91/1؛  والمنتخل  420/2؛  الديوان   )4(

البدر«. »قدوم  الم�سادر جميًعا:  وفي   ،27 المنتحل  في  الأّول  والبيت 
الغيث. الهام�ص:  وفي  البدر؛  الأ�سل:  في   )5(

الهزل  عليه  غلب  بويهي،  �ساعر  الحّجاج،  ابن  جعفر  بن  محّمد  بن  اأحمد  بن  ح�سين  اهلل  عبد  اأبو   )6(
العميد، ت 391ه�. وابن  عّباد  بن  وال�ساحب  الدولة  وع�سد  المهّلبي  بالوزير  اّت�سل  وال�سخف، 
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المن�سرح[: ]من  له  ا  واأي�سً  )222(
ال��ق��م��ِر ��ِب��ِه  ب��ُم�����سْ و���س��ه��اًل  ب�سرياأه�����اًل  ُدَج����ى  َج���ال  ب��ب��دٍر  اأه����اًل 
م��ع��ه م�������س���اف���ًرا  ق��ل��ب��ي  ال�����س��ف��ِروك������ان  م���ن  م��ًع��ا  ع����ادا  والآن 

الكامل[))): مجزوء  ]من  العميد  لبن  ال�ساحب  قول  على  مزيَد  ول   )223(
َق�������ِدْم ق�����د  رب����ي����ُع����ك  ب���ال���نِّ���َع���ْمق�����ال�����وا  ال����ِب���������س����ارُة  َف�����َل�����َك 
ال�����س��ت��ا اأب�������و  ال����رب����ي����ُع  ال����َك����َرْمق����ل����ُت  اأخ�����و  ال���رب���ي���ع  اأِم  ِء 
ب�����َن�����وال�����ه ال�����������ذي  ال����َع����َدْمق�������ال�������وا  م����ن  ال���م���ق���لَّ  ُي���ْح���ي���ي 
ال��ع��م��ي��� اب�����ن  ال���رئ���ي�������صُ  َن���َع���ْمق���ل���ت  ل����ي  ف���ق���ال���وا  اإًذا  ������ِد 

الكامل[))): ]من  المتنّبي  قول  ذلك  ومن   )224(
ُمقلٌة اإّل  ِغ���ْب���َت  م��ذ  َم��ْن��ِب��ٌج  والإْث��ِم��ُدم��ا  نوُمها  ووج��ُه��ك  �َسِهَدْت 
اأب��ي�����ٌص فيها  ط��ل��ع��َت  م��ن��ذ  اأ���س��وُدف��ال��ل��ي��ُل  عنها  رح��ل��َت  منذ  وال�سبُح 
ِع���ّزًة َتعلو  وْه���َي  ت��دن��و  زل���َت  ال��ف��رق��ُدم��ا  َث��راه��ا  ف��ي  َت�����واَرى  ح��ّت��ى 

قزوين  اأخبار  في  والتدوين  والف�سول 37؛  والدعوات  الدهر 162/3؛  ويتيمة  الديوان 249-250؛   )1(
العدم«،  المقّل من  التن�سي�ص 118/2، وفيه: »يغني  العدم«؛ ومعاهد  المقلَّ عن  84/2، وفيه: »ُيْغني 

ال�ستاء«. »اأخو  الم�سادر جميًعا  وفي 
وفيها:   ،57/2 و»البرقوقي«  332/1؛  و»العكبري«  181/1-182؛  للمعّري  المتّنبي  ديوان  �سرح   )2(

فيها«. قدمت  »حين 
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بالقدوم التهاني 

اهلل  واأ�سكر  �سالًما،  �سّيدي  بق��دوم  نف�سي  اأهّنئ  اأنا  اإ�سح��ق:  اأب��و  ق��ال   )225(
والمزيد. الماّدة  واّت�سال  والتاأييد  التمكين  دوام  فيه  له  يوجب  دائًما  �سكًرا 

النَِّعم  واأوبة  بغيبتك،  مقرون��ة  المكارم  غيبة  البّبغ��اء:    ║ الف��رج  اأب��و   )226(
م�سيَرك  به  قرن  ما  باأ�سع��اف  الكرامة  من  قدوَم��ك  اهللُ  ��َل  فَو�سَ باأوبت��ك،  مو�سول��ة 

محابَّك))). وبّلغك  اإياَبك  وهّناأك  ال�سالمة،  من 
ولل�سوق  م�ستاأن�ًسا،  بذكرك  منك،  اهللُ  اأوح�ص  ل  غيبتك،  اأّياَم  زلُت  ما  له:  ف�سل 
لدّي  وجّلت  النعم��ة،  به  عظمت  بما  اأوبتك  م��ن  اهللُ  َم��ّن  اأن  اإل��ى  مجال�ًس��ا  اإلي��ك 
اآراءك  وبالتوفيق  حركاِتك،  وبال�سعادة  نه�ساِتك  بال�سالمة  اهللُ  فو�سَل  المنحة)))،  معه 

وَعَزماِتك.
نف�سه  من  كان  قرُبك،  م�سّرته  وقطَب  اأمنيته  نهايَة  كان  من  له:  ف�سل   )227(
لك  والفكر  الذكر  وباّت�سال  م�سافًرا،  معك  بالنّية  زلت  وما  ُبع��دك،  م��ع  م�ستوح�ًس��ا 
بعودتك،  قلقي  ناف��ر  و�سّكن  باأوبتك،  �س��روري  �سم��َل  اهللُ  جم��َع  اأَْن  اإل��ى  مالقًي��ا، 
مقاباًل  ولالإقبال  محرو�ًس��ا،  الزمان  من  بها  تك��ون  �سع��ادًة  بَمْقَدم��ك،  اهلل  فاأ�سع��دك 

ولطفه))). بمّنه  المجد  وِرباَع  الف�سل  اأوطاَن  منك  اأوح�ص  ول  ظافًرا،  وبالأماني 

والف�سول 35. والدعوات  1056/2؛  الآداب  زهر   )1(
والف�سول 5. الدعوات   )2(

الآداب 1057-1056/2. زهر   )3(
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الباب ال�سابع والأربعون

بالحّج التهنئة 

�سعيد  اأبي  في  تّمام  اأبي  قول  من  اأح�سن  الحاّج  مدح  ف��ي  اأ�سم��ع  ل��م   )228(
الب�سيط[))): ]من  الثَّغرّي))) 

مكرمٍة اأيَّ  ال��َم��ه��اري  َوْخ����ُد  ِلهلل  َخ�سِ قلقلْت  غ��م��اٍم  واأيَّ  ه��ّزت 
هّمُتُه الأر����صِ  خيُر  الأخ���اّلء  ُبِلخيُر  ال�سُّ اأف�سَل  ينوي  ْكِب  الرَّ واأف�سُل 
ه))) مجل�سَ الإ�سالم  تربة  اإلى  ْت  ِلَحطَّ الأُ�سُ على  َوْر�ًسا  نف�ست  قد  وال�سم�ُص 
م���ن���ادَي���ه ل���ّب���ى  ط���ال���م���ا  ║م���ل���ّب���ًي���ا  وَكَلِ  ول  رِعْديدٍ  غيرَ  الوغى  اإلى 
له العراق  اأر���صُ  اأح��َرَم��ْت  الَبَخِلوُمْحِرًما  من  ثوًبا  واكت�سْت  الندى  من 
�َسَنٍة ف��ي  ال��ح��جِّ  َج��َم��راِت  َعِلورام��ًي��ا  ال�سُّ ذي  اليوِم  َجَمراِت  بها  رمى 
�ُسِفكت قد  ال��ُب��ْدن  لدماء  وال��نِّ��َح��ِلو�سافًكا  الإل��ح��اد  ذوي  دم���اُء  ب��ه 

لل�ساحب: ف�سل   )229(
الذي  اهلِل  وَحَرِم  فر�سه،  اأّديَت  الذي  الحّج  في  لديك  اهلل  مواهُب  تني  خ�سّ قد 
حّتى  ا�ستلمَته،  الذي  الأ�سود  والحجر  قمَته،  ]الذي[  الكريم  والمقام  اأر�سه،  وطئَت 
الكعبة)))،  باأ�ستار  وتعّلقَت  والَحطيم،  زمزَم  بين  و�سفرَت  العظيم،  بالموق��ف  وقف��َت 
م�سافًها  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  الر�سول  قبر  وزرت  �ساعًيا،  المروة  اإلى  ال�سفا  ونظمَت 
ومنبره،  قبره  بين  وما�سًيا  ومح�سره،  لمبداأه  وم�ساهًدا  لم�سجده،  ومبا�س��ًرا  لم�سه��ده 
الطو�سي،  حميد  قّواد  من  كان  مرو،  اأهل  من  الحميدي،  الطائي  الثغري  يو�سف  بن  محّمد  �سعيد  اأبو   )1(

مجل�سه، ت 236ه�. في  كان  تّمام  واأبي  البحتري  لقاء  اأّن  ويروى 
باختالف.  92-91/3 التبريزي«  و»�سرح  232/2-233؛  ال�سولي«  »�سرح  الديوان   )2(

اأرُحُله. الإ�سالم  عمدة  اإلى  ت  ُحطَّ الديوان:  في  ال�سطر  رواية   )3(
ال�سجعة. في  "�ساعًيا"  لتنا�سب  "باكًيا"  نحو  الحال  على  من�سوبة  كلمة  بعدها  ولعّل  الأ�سل،  في  كذا   )4(
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م�سطور  وثواُبك  وعدَت  الُعظمى،  بالقربة  اإليه  ومتقّرًبا  �سّلى،  حيث  علي��ه  وم�سّلًي��ا 
ورائحة))). غادية  اإليك  والبركات  رابحة  تبور  ل  وتجارتك  مغفور  وذنبك 

ا: اأي�سً له  ف�سل   )230(
فهو  العميق،  والفّج  العتيق  البي��ت  اإلى  الحّج  من  لك  اهلل  ي�ّس��ره  بم��ا  اأُربح��َت 
اأجمعين،  عليهم  اهلل  �سلوات  المقّربين  المالئك��ة  وَمْهِبط  الطاهرين  الأنبي��اء  موق��ف 
ولدته  كيوِم  الذنوب  من  ب��ريء  الخبر  وبظاهر  الأثر  به  اأتى  كم��ا  عن��ه  والمن�س��ِرف 
اأوَلى  ما  ل�سكر  يوّفقك  واهلل  واإثمه،    ║ وِزره  عن��ه  ووُ�سع  اأجره  عظ��م  وق��د  اأمُّ��ه، 

عليك. النعمَة  واأََجلَّ  لك 

الآداب 1027/2. زهر   )1(
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الباب الثامن والأربعون

اإلياب في  اآلداب 

اإن  »اآيبون  قال:  ال�سفر  من  قدم  اإذا  و�سّلم  علي��ه  اهلل  �سّل��ى  النب��ّي  كان   )231(
طالت  »اإذا  و�سّلم:  عليه  اهلل  �سّلى  وعنه  حامدون«))).  لرّبنا  �ساكرون  تائبون  اهلل  �ساء 

لياًل«))). اأهله  يطرقّن  فال  وطنه  عن  اأحدكم  غيبة 
بنا  ام�سوا  عمر:  قال  عنهما  اهلل  ر�سي  عمر  على  الفار�سّي  �سلم��ان  ق��دم  ولّم��ا 
اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سول  �سّمه  الطائف  من  الطّيار  جعف��ر  رجع  ولّما  �سلم��ان.  ن�ستقب��ل 
جعفر  بقدوم  اأُ�َسّر:  باأيّهما  اأدري  »ما  وقال:  عينيه  بين  وقّبل  �سدره  اإلى  و�سّلم  عليه 

خيبر«))). بفتح  اأم 
وقال  طّيب.  عي�ص  في  اأهلك  اإلى  اأُبَت  اأي  وَطْوبة،  اأَْوبة  للقادم:  تقول  والعرب 

غفلة))). على  قفلة  عندي  الأ�سياء  اأ�سّر  يب))):  الرَّ بن  مالك 

العّمال 737/6. وكنز  39/4؛  البخاري  و�سحيح  10/2؛  اأحمد  م�سند  في  باختالف  ورد   )1(
يعلى 408/3. اأبي  وم�سند  727/7؛  الم�سّنف  في  باختالف  ورد   )2(

وكنز  197/1؛  الإ�سالم  وتاريخ  287/1؛  الغابة  واأ�سد  19/1؛  ال�سغير  والمعجم  205؛  المعارف   )3(
العّمال 323/13.

اأموي، ت حوالى 60ه�. الظرفاء،  من  �ساعر  التميمي،  المازني  قرط  بن  بن حوط  الريب  بن  مالك   )4(
ويزيد   .244/4 الأبرار  ربيع  في  ن�سبة  بدون  وورد  259/1؛  الأخبار  عيون  في  اأ�سد  بن  ليزيد  ُن�سب   )5(
اأر�سله  معاوية  ثقات  من  عمر،  اأيّام  المدينة  في  كان  يماني،  قائد  الق�سري،  البجلي  ُكَرز  بن  اأ�سد  ابن 

دم�سق، ت حوالى 55ه�. لأهل  قائًدا 
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الباب التا�سع والأربعون

عليه والتسليم  القادم  زيارة 

فق�سدُته  الب�سرة،  الها�سمّي)))  القا�سم  بن  علينا جعفر  قدم  الجاحظ:  قال   )232(
كان  غًدا  جئتني  لو  فقال:  اإلي��ك،  اأحٌد  ي�سبقني  اأن  اأحبَّ  لم  له:  وقل��ُت  يوم��ه  م��ن 
للعاّمة. والثالث  ته  لخا�سّ والثاني  واأهله،  لنف�سه  للقادم  يوٍم  اأّول  لأّن  للحديث،  اأ�سَهى 
ابن  قول  من  اأح�سن  القادم  زيارة  تاأّخر  عن  العتذار  ف��ي  اأ�سم��ع  ول��م   )233(

الكامل[))): ]من  الرومّي 
ك��ري��ِم ك���ّل  دوَن  ������ُل  اأوؤمِّ م��ن  ║ ي��ا  حميمِ  ك��لّ  دونَ  نف�سي  وتحبُّ 
ك��راه��ًة عليك  ت�سليمي  بالت�سليِماأّخ�����رُت  ي��ل��ق��اَك  م���ن  ِل����ِزح����اِم 
بينهم التحّفي  ق�سمَتك  ك��ري��ِموع��رف��ُت  ك���ّل  ك��ف��ع��ِل  ال��ل��ق��اء  ع��ن��د 
ُغماِرهم انك�سار  اإلى  عنك  التحويِمف�سبرُت  دائ����ُم  ح��ول��َك  وال��ق��ل��ُب 
ها حقَّ ال��م��وّدَة  ُيعطي  ام���رٍئ  لئيِم�سبَر  ال��ح��ف��اِظ  م���ذم���وِم  ���س��ب��َر  ل 

ف�سيًحا  وكان  للواثق،  الب�سرة  اإمارة  ولي  الها�سمّي،  علّي  بن  �سليمان  بن  جعفر  بن  القا�سم  بن  جعفر   )1(
خطيًبا.

32؛  والمنتحل  غمارهم«؛  »انح�سار  ق�سمتك«  »وذكرت  »للت�سليم«  وفيه:   ،18-17/6 الديوان   )2(
والمنتخل 104/1.
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الباب الخم�سون

السفر من  القادم  إهداء 

اأحدكم  خرج  »اإذا  و�سّلم:  عليه  اهلل  �سّلى  النبّي  عن  عائ�سة  عن  عروة)))   )234(
حجارة«))). ولو  فيهم  ولُيظهر  ولإخوانه  لأهله  فلُيْهِد  قدم  ثّم  �سفر  اإلى 

الموالة  في  اأنا  طاهر))):  بن  اهلل  عبد  بن  محّمد  اإلى  جرير)))  بن  العّبا�ص  وكتب 
اأُْلِطُفه  واإّنما  اأهله،  كاأحد)))  به  الخت�سا�ص  وفي  كَيِدِه،  الطاعة  وفي  ِه،  كَنْف�سِ لالأمير))) 

�سفرته. في  يخدمه  بما  بعثُت  وقد  عنده  من  هو  ما  اإليه  واأُهدي  ف�سله  من 
يو�سف))):  بن  العزيز  عبد  اإلى  ُحمل  وقد  ال�سابئ  اإ�سح��ق  اأب��و  وكت��ب   )235(
المحتفل  هديّة  ل  الُمالطف  ُعرا�سة)))  الآخر  اإلى  الأ�ستاذ  منزَلي  اأحد  من  ُحمل  قد 

منه))). والمال  له  والنف�ص 
بقليٍل  الُعرا�سة  ر�س��م  من  �سّيدنا  غلمان  خدمُت  وق��د  المرزبان:  اب��ن  وكت��ب 

المطايا)1)). وطيئة  حركة  اأو  الح�سايا  عر�ص  خلو�ص  يوّفره 
بالمدينة، ت 93ه�. ال�سبعة  الفقهاء  اأحد  القر�سي،  الأ�سدي  العّوام  بن  الزبير  بن  عروة   )1(

للطبر�سي 266. الأخالق  مكارم   )2(
اأرمينية. على  الر�سيد  ا�ستعمله  البجلي،  اهلل  عبد  بن  بن جرير  يزيد  بن  بن جرير  العّبا�ص   )3(

المتوّكل، ت 253ه�. اأّيام  في  بغداد  نيابة  ولي  اأمير،  طاهر،  بن  اهلل  عبد  بن  محّمد  العّبا�ص  اأبو   )4(
الهام�ص. من  والت�سويب  كنف�سه؛  كالموالة  الموالة  في  اأنا  الأ�سل:  في   )5(

كاأحد. الهام�ص:  وفي  كبع�ص؛  الأ�سل:  في   )6(
اأبو القا�سم عبد العزيز بن يو�سف ال�سيرازي الجّكار، وزير، من الكّتاب ال�سعراء الذين ذكرهم الثعالبي   )7(
اأولده، ت  ثّم ولي الوزارة عّدة دفعات لبع�ص  البويهي،  الر�سائل لع�سد الدولة  اليتيمة، تقّلد ديوان  في 

388ه�.
عر�ص«. »الل�سان:  ال�سفر  من  قِدم  اإذا  الرجل  يهديها  الهدّية  الُعرا�سة:   )8(

للثعالبي 209/1. الآداب  ولباب  1005/2؛  الآداب  زهر  في  باختالف  ورد   )9(
الدهر. يتيمة  عن  منقولة  �سبيهة  عبارة   )21( الفقرة  هوام�ص  في   )10(
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ومقيًما  وغائًبا  حا�س��ًرا  مولي  يحر���ص  اأن  اهلل  اأ�س��األ  اآخ��ر:  وكت��ب   )236(
اإلى  المجد  �سياء  ويرجع  �سف��ره،  بنواحي  المطيفة)))  الُغَمم  ه��ذه  يزي��ح  واأن  واآيًب��ا، 

بلده. اإلى  بل  وطنه 
�سعيك  واأنج��ح  عزم��ك  اهلل  وّف��ق  البّبغ��اء:    ║ الف��رج  اأب��و  وكت��ب   )237(
والِخيرة  الخير  لك  اهلل  قّدم  غيره:  وكتب  عنه.  تغيب  وفيما  تح�سره  فيما  وحفظك 

ومغيبك. م�سهدك  في  باقية  واقية  عليك  وجعل  وقدومك  نهو�سك  في 

تحريف. المطفية؛  الأ�سل:  في   )1(
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خاتمة الكاتب

اهلل  ر�سول  �سّنة  منها  ال�سفر  في  كثيرة  منافع  يجمع  وه��و  الكت��اب  ت��ّم   )238(
في  المنّجمين  واأقوال  والنزول  والرحيل  والقفول  ال�سفر  في  و�سّل��م  علي��ه  اهلل  �سّل��ى 
و�سّنة  واأدوية ذلك  والبرد  الحّر  الم�سافرين من  اأحوال  ت�سّرف  في  الطّب  واأقوال  ذلك 
ويحتوي  بالأ�سعار  اأ�سفارهم  في  المتداولة  وغيرهم  الملوك  واأمثال  ذلك  في  الكرام 
التاّمة  للِخيرة  فيه  العامل  يوّفق  واهلل  به  وُيتفّرج  فيه  ُيتنّزه  مّما  والكّتاب  ال�سعراء  اأقوال 

و�سالمه. واآله  النبّي  محّمد  �سّيدنا  على  و�سلواته  هلل  والحمد  وف�سله  بمّنه 
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الفهارس)))

1- فهر�س الآيات الكريمة

2- فهر�س الحديث والأثر

3- فهر�س الأ�شعار

4- فهر�س الأعالم والجماعات

5- فهر�س الأماكن والبلدان

6- فهر�س النباتات والأطعمة والأدوية وما اإليها

7- الم�شادر والمراجع

8- اأبواب الكتاب

الكتاب. �سفحات  اإلى  ل  الفقرات  اإلى  ت�سير  الفهار�ص  في  الُمْثَبتة  الأرقام   )1(
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الكريمة اآليات  فهرس   -1

رقم الفقرة رقم الآية ال�ّسورة الآية

182 66 الن�ساء زب ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺرب

143 101 الن�ساء زبحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  
جترب

146 6 المائدة زب  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇ  ڇڇرب

)99( 29 الموؤمنون زب ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹرب

97 14-13 الزخرف زب ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  *  
ڇ  ڇ       ڍ   ڍرب

97 10 الجمعة زبٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤرب

4 11 الجمعة زب ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦرب

4 15 الملك زب ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄُرب

4 20 المزّمل زب چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇرب
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واألثر الحديث  فهرس   -2

اآيبون اإن �ساء اهلل تائبون �ساكرون لرّبنا حامدون: 231
اإذا خرج اأحدكم اإلى �سفر ثّم قدم فلُيْهِد لأهله ولإخوانه ولُيظهر فيهم ولو حجارة: 234

اإذا طالت غيبة اأحدكم عن وطنه فال يطرقّن اأهله لياًل: 231
اأعوذ بكلمات اهلل التاّمات من �سّر ما خلق وذراأ وبراأ: 99

اإّن الم�سافر ومتاعه على َقَلٍت اإّل ما وقى اهلل: 95
اأو�سيك بتقوى اهلل والتكبير عند كّل �َسَرف: 99

زّودك اهلل التق��وى واأعان��ك على اله��دى وي�ّسر لك الخير حيث ما �س��رت، اأ�ستودع اهلل دينك 
واأمانتك وخواتيم عملك: 20

�سافروا تغنموا و�سوموا ت�سّحوا: 4
ا قطع ول ظهًرا اأبقى: 105 فاإّن الُمنبتَّ ل اأر�سً

ُر ال�سالة في ال�سفر �سدقٌة ت�سّدَق اهللُ بها عليكم فاقبلوا �سدقته: 143 َق�سْ
َيِت  كان اأح��ّب الأيّ��ام اإلى ر�سول اهللُ   ملسو هيلع هللا ىلص اأن ي�سافر فيه يوم الجمع��ة لقول اهلل تعالى: َفاإَِذا ُق�سِ

97 :...ُروا ِفي الأَْر�ِص اَلُة َفاْنَت�سِ ال�سَّ
اللهّم اأنزلنا ُمْنَزًل مبارًكا واأنت خير المنزلين: 99

الله��ّم اإّني اأ�ساألك البّر والتقوى وم��ن العمل ما تحّب وتر�سى، اللهّم هّون علينا ال�سفر واطِو لنا 
ُبعد الأر�ص، اللهّم اإّني اأ�ساألك ال�سحبة في ال�سفر والخالفة في الأهل والمال والولد: 97

اللهّم اإّني اأعوذ بك من وعثاء ال�سفر وكاآبة المنقلب والَحْور بعد الَكْور و�سوء المنظر في الأهل 
والمال: 98

اللهّم رّب ال�سموات وما اأظللن ورّب الأر�سين وما اأقللن، ن�ساألك خير هذه القرية وخير اأهلها، 
ونعوذ بك من �سّرها و�سّر اأهلها: 98

لي�ص من البّر ال�سيام في ال�سفر: 146
ما اأدري باأيّهما اأُ�َسّر: بقدوم جعفر اأم بفتح خيبر: 231
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رقم الفقرة ا�شم ال�شاعر البحر عدد الأبيات القافية المطلع

الهمزة

17 الحارث بن حّلزة 
الي�سكرّي

الخفيف 2 �سو�ساُء اأجمعوا

169 اأبو محّمد الخازن الب�سيط 6 اآراِء هذا فوؤادك

53 الثعالبي المجتّث 2 الأ�سدقاِء لما ترّحل

الباء

49 ابن النا�سر المتقارب 2 ْب َو�سِ كاأن يمينَي

178 الأع�سى الطويل 2 َوَم�ْسَحَبا وَمن يغترْب

186 اأبو تّمام الطويل 2 َحبايبا اأاأيّاَمنا

58 ال�سنوبرّي الطويل 2 قريُب اإذا غاب

157 ]اأبو تّمام[ الطويل 2 غياِهُبْه وَرْكٍب

180 َمْيك[ ]ابن اأبي الدُّ الطويل 2 لعجيُب واإّن اغتراَب

68 من�سور الفقيه مجزوء 
الكامل 
المرّفل

2 َخلوُب قد قلُت

209 ابن يحيى المنّجم الكامل 3 الإعتاُب بيني وبين

7 حاتم الطائي الطويل 1 ِب الَمَكا�سِ اإذا لزم
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43 ]زياد بن زيد 
العذرّي، اأبو 

الأ�سود[

الطويل 1 حبيِب وما الدهر

57 البحترّي الطويل 2 الغياهِب َلِغْبَت

207 ]الثعالبي، اأبو 
ن�سر الروذباري 
الفقيه الطو�سي[

الطويل 2 والترائِب كيف وقلبي

217 البحتري الطويل 3 عاتِب قدمَت

181 اأبو الفتح الب�ستّي الب�سيط 2 واأ�سحاِبْه ل َيْعَدم

41 ال�ساحب بن عّباد الوافر 4 رحاِب اأوّدع

60 يزيد بن محّمد 
المهّلبّي

مجزوء 
الوافر

4 بالقرِب اإذا ما ا�ستبدل

7 البحتري الكامل 1 ِب َوَتَغرَّ واإذا الزمان

61 ابن طباطبا الكامل 2 حجابِه نف�سي

165 ابن المعتّز الرجز 2 �سرى بها وناقة

59 ك�ساجم ال�سريع 2 القرِب قلت

100 المرادّي ال�سريع 2 َمْعَتِب قل

الحاء

194 الطويل 1 حيُح َف�سَ عليِك

11 الكامل 1 قبيُح خاطر
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152 م�سعود اأخو ذي 
الرّمة

الرجز 5 ُيْلَمُح ومهمٍه

26 جرير الوافر 1 بالنجاِح ثقي

الدال

29 البحترّي مجزوء 
الخفيف

5 الُجُدْد �سفٌر

65 الثعالبي مخّلع 
الب�سيط

2 وادا ال�سَّ يا غائًبا

56 العلوّي الِحّمانّي المتقارب 2 وحيدا اإذا كنَت

78 عبد العزيز 
الجرجاني، ]اأبو 

الح�سن علّي 
بن عبد العزيز 

الجرجاني[

الطويل 2 اأعهُد فديتك

224 المتنّبي الكامل 3 والإْثِمُد ما منبٌج

50 الثعالبي الطويل 3 فاقِد ولّما وقفنا

74 يزيد بن معاوية الطويل 1 خالِد اإذا �سرُت

175 اأبو تّمام الطويل 2 تتجّدِد وطوُل

193 الطويل 1 الورِد �سالم

220 ابن الرومي الطويل 2 ك�سعوِده قدمَت

203 اأبو الفتح الب�ستّي الب�سيط 2 محدوِد لّما اأتاني
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168 البحترّي الخفيف 3 مهادي وطني

8 البرقعي، 
]البحترّي، بع�ص 

المغاربة[

المتقارب 6 الم�ستفاِد اإذا ما الأديب

الراء

95 الرجز 2 ْر الَح�سَ كّل العذاب

7 ]عروة بن 
الورد، اأبو العطاء 
ال�سندي، النابغة[

الطويل 1 فُتعذرا ْر ف�سِ

75 ]�سحيم بن وثيل[ الطويل 1 ع�سرا اأ�سوًقا

150 البابّي، ]اأبو 
محّمد بن عبد 

الباقي، اأبو محّمد 
النامي[

الطويل 2 اأجَدرا اأيا زائَر البيِت

206 ]الثعالبي، اأبو 
ن�سر الروذباري 
الفقيه الطو�سي[

ال�سريع 2 ّرا والدُّ اإّني اأرى

148 ابن طباطبا الخفيف 3 حيرى قل

111 ]الأحمر بن �سالم 
المزنّي، معّقر بن 

حمار البارقّي، 
اأبو عيينة المهّلبّي، 

الطرّماح بن 
حكيم[

الطويل 1 الم�سافُر فاألقت
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142 دعبل الطويل 2 ُمخاطُر وقد كان

153 ال�ساحب بن عّباد الطويل 4 َيغوُر َوتْيهاء

164 اأبو فرا�ص 
الحمدانّي

الطويل 1 الم�سافُر فيا ُبْعَد

7 الب�سيط 1 َفُر ال�سَّ لي�ص ارتحالك

32 ال�سرّي الرّفاء، 
]اأبو اأحمد بن اأبي 

بكر الكاتب[

الب�سيط 2 الَقَدُر ْر �سِ

101 المغيرة بن عمرو الب�سيط 1 َفُر ال�سَّ تزيده

102 العطوي الب�سيط 2 �سينت�سُر اأكرم

149 الثعالبي الوافر 2 فاُر ال�سِّ فديُت

159 اأبو نوا�ص، ]اأبو 
فرا�ص الحمداني[

الوافر 2 الِبحاُر َر اإذا اٱنَح�سَ

31 المتنّبي الكامل 3 الأقداُر ْر �سِ

108 امراأة الحطيئة الكامل 1 �سغاُر اذكر

108 الحطيئة الكامل 1 اُر ِق�سَ ي ُعدِّ

93 ]اأبو الح�سن 
البريدّي[

الطويل 2 قهِر اأترحل

117 اأبو الفتح الب�ستّي الب�سيط 2 اأ�سفاِر لئن تنّقلُت

210 اإ�سحق المو�سلي الوافر 2 الَمَزاِر طِربُت
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14 اأبو فرا�ص 
الحمداني

الكامل 1 وْكِرِه والمرء

141 اأبو عيينة الكامل 4 البحِر اإّن امرًءا

200 المن�سرح 2 بالمي�سوِر قد اأطلت

219 المن�سرح 2 بالمطِر قد ُقِحَط

222 الحّجاجّي المن�سرح 2 ب�سري اأهاًل

الزاي

151 اأبو الفرج البّبغاء الب�سيط 2 غزا يا غازيًا

154 اأبو اأحمد بن اأبي 
بكر الكاتب

مخّلع 
الب�سيط

1 المفاَزْه قطعُت

ال�شين

35 البحتري المتقارب 2 ُمْبِل�ُص اأقوُل

199 الطويل 2 بدار�ِص لئن در�َسْت

18 البحتري الخفيف 6 ور�سي�ِص يا اأبا

118 اأبو الفتح الب�ستّي الخفيف 2 واأن�سي باأبي

ال�شين

13 ]اأبو ن�سر 
الظريفّي[

الوافر 2 المعا�ِص اأرى

115 الوافر 1 نع�ِص وكّنا

9 البرقعي المتقارب 3 الفرا�ِص َراأْت
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ال�شاد

158 ]الُعديل بن 
الَفرخ[

الطويل 3 َمهي�ُص ك اأَُحرَّ

العين

215 مجزوء 
الرمل

2 الوداْع طلع

40 النامي، ]النا�سئ 
الأ�سغر[

الطويل 3 مانعا اأوّدع

25 الأع�سى الب�سيط 2 والَوَجعا تقول

46 ]ابن دريد 
الأزدي[

المن�سرح 2 َمَعْه وّدعني

107 ]لبيد[ الطويل 1 راجُع لعمرك

36 البحتري الكامل 3 �ساأ�سيُع �ساأقيُم

51 الكامل 2 يتقّطُع عجًبا

55 اإبراهيم بن العّبا�ص 
ال�سولي

المتقارب 2 المطاُع واأنت

86 اأبو تّمام الوافر 2 اجتماِع اأ اآ لفَة النحيِب

52 الخّباز الَبَلدّي الخفيف 2 التوديِع �سّدني

الفاء

147 اأحمد بن �سليمان 
بن وهب

الهزج 2 م�سغوفْه دموُع
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114 ]عروة بن الورد[ الطويل 1 اأطّوُف تقول

القاف

24 المتنّبي الوافر 2 �ساقا اأيدري

90 البحترّي الطويل 5 ُق ُمْل�سَ ْن واأح�سِ

64 بع�ص الكّتاب الوافر 2 وال�سديُق توح�ست

112 ]ابن المعتّز، 
اأحمد بن يحيى[

الطويل 2 رفيِق اإذا اأنت

77 الب�سيط 2 ال�سوِق اإّني واإن

155 اأبو نوا�ص الب�سيط 2 وال�ساقي ركٌب

48 البحترّي مجزوء 
الكامل

6 األِقْك اهلُل

81 الكامل 2 الع�ّساِق لو كان

84 اأحمد بن اإبراهيم 
ال�سّبّي

مجزوء 
الكامل

2 المذاِق ل تركنّن

23 ابن المعتّز الرجز 1 نلتِق اإّنا على

91 الخفيف 2 الفراِق اآه من

الالم

83 المتنّبي الب�سيط 1 �سبال لول مفارقة

204 ال�ساحب بن عّباد الب�سيط 2 ُحَلال باهلل

30 ابن الرومّي الكامل 3 رّحال اإّما عزمت
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82 اأبو تّمام، ]علّي بن 
محّمد العلوّي[

الكامل 3 معقول يوَم

38 م�سلم بن الوليد الطويل 2 ُل النَّ�سْ واإّني واإ�سماعيل

160 اأبو �سعيد الر�ستمّي الطويل 2 مراجُلْه وهاجرٍة

179 العّتابّي الطويل 1 الحناظِل فيا ابَن اأبي

184 ابن الرومّي الطويل 2 هنالكا وَحبََّب

218 البحتري الطويل 6 ُقفوِلِه لعمري

228 اأبو تّمام الب�سيط 7 ِل َخ�سِ هلل

27 الكامل 1 فاٱنزِل ارحل

202 اأبو اإ�سحق ال�سابئ مجزوء 
الكامل

4 ر�سوِلها لّما و�سعُت

216 البحتري ال�سريع 2 الُم�ْسِبِل اأهاًل

205 ]الثعالبي، اأبو 
ن�سر الروذباري 
الفقيه الطو�سي[

المن�سرح 3 ِل بالَع�سَ �سبحان

145 بع�ص الأعراب الخفيف 2 بالترحاِل ليتني

الميم

223 ال�ساحب بن عّباد مجزوء 
الكامل

4 بالنَِّعْم قالوا

162 الثعالبي الخفيف 2 متّيْم ُربَّ يوٍم
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37 دعبل، ]ال�سولي، 
اإ�سحق بن اإبراهيم 

التميمي[

المتقارب 2 َيْم الدِّ وداُعَك

26 الأع�سى المتقارب 3 َيِتْم تقول

106 الأع�سى المتقارب 1 َيِرْم وِف اأَفي الطَّ

161 عمر بن اأبي ربيعة الطويل 3 َما رَّ َت�سَ ويوٍم

176 اأبو الفتح الب�ستّي الطويل 1 وَمْطَعما وطوُل

188 ابن طباطبا الكامل 3 اأحالما هلل

116 الطويل 1 نجوُم رمى

208 الطويل 2 كاتُم وُكْتُبك

211 ال�ساحب بن عّباد الوافر 2 الخياُم اإذا دنِت

163 اأبو نوا�ص الكامل 2 اإقداُم وتج�ّسمت

94 اليزيدّي الخفيف 2 عظيُم ما م�سيري

70 العّتابّي الطويل 2 َوهمي اإذا اأ�سحَطتني

156 ابن المعتّز الطويل 2 ِ الّنوائم و�َسْفٍر

195 ]علّي بن محّمد 
الورزنينّي[

الطويل 1 ِ ذميم عليك

196 الطويل 1 ِ ُقدوم �سالم

212 ال�ساحب الوافر 2 خيامي تحّدثت

33 اأبو الفرج البّبغاء الكامل 1 ِ الأَْنُجم باأعّز
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92 ب�ّسار بن برد الكامل 2 ِ �ساجم تطوي

233 ابن الرومي الكامل 5 ِ حميم يا من اأوؤمِّل

72 المن�سرح 2 وخادِمِه ُعرا�ستي

19 ال�سرّي الرّفاء الخفيف 2 ِ اعتزام لحظت

44 اأبو العتاهية الخفيف 1 ِ الأنام اإن نع�ْص

88 ]محّمد بن عبد 
اهلل بن طاهر، 
محّمد بن اأبي 

محّمد اليزيدّي، 
اأبو حف�ص 

ال�سطرنجي[

الخفيف 3 ِ الهموم لي�ص عندي

النون

174 الطويل 2 الوطْن اإذا نلَت

63 ابن حبيب المذّكر 
)اإن�ساًدا(

ال�سريع 2 الَحَزْن اأ�ستودع

113 العّبا�ص بن 
الأحنف

الوافر 2 مكَرهينا اأقمنا

170 علّي بن الجهم الخفيف 7 ُحْلوانا جاوَز

173 ]اأبو بكر 
بيدي، المبّرد[ الزُّ

ال�سريع 2 اأوطاُن الفقُر

201 اأبو الفتح الب�ستّي المتقارب 2 َخّواُنها اإذا ن�سي

22 الطويل 2 ملتقياِن لئن حالت
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28 ]اأبو جعفر 
الب�سرّي[

الطويل 1 عّني ليم�ِص

110 اأبو نوا�ص، ]اأبو 
عيينة[

الطويل 2 ناِن �سِ اإذا ذكرت

187 ابن الرومّي الطويل 2 ْجِن الدَّ اأتذكُر

69 اأبو عيينة المهّلبّي، 
]محّمد بن 

�سالح[

الب�سيط 2 وطِن ج�سمي

119 اأبو الفتح الب�ستي مخّلع 
الب�سيط

2 جفوِن �سهرُت

167 اأبو تّمام الب�سيط 5 واأ�سجاني ما اليوم

185 ]اأبو تّمام، 
اإبراهيم بن العّبا�ص 

ال�سولي، م�سلم 
بن الوليد[

الب�سيط 2 واأوطاِن ل يمنعّنك

45 اأبو تّمام الكامل 2 الثاني لأوّدعّنك

189 ابن طباطبا الكامل 3 الأعُيِن �ُسْقًيا

221 الحّجاجّي ال�سريع 1 البيِن يا قادًما

54 اأ�سجع ال�سلمي المن�سرح 2 ِن الَح�سَ قد غاب

الهاء

10 اأبو الح�سن علّي 
بن عبد العزيز 

الجرجانّي

الوافر 4 وجاها اإذا ما �سقت
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39 المتنّبي المن�سرح 2 ودنياُه يا راحاًل

الواو

198 عبيد اهلل بن عبد 
اهلل بن طاهر

ال�سريع 2 النوى حقُّ

الياء

109 ]اإيا�ص بن القائف، 
اأبو �سعد علّي بن 
محّمد بن خلف 

الهمذاني[

الطويل 1 الَمواميا يقيم

62 ال�سريع 3 فّيا غابوا

42 ال�ساحب بن عّباد المتقارب 5 هاميْه اأوّدع

79 المتقارب 3 بالرا�سيْه لعمُرَك
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والجماعات األعالم  فهرس   -4

 ،55  ،)37( ال�سول��ّي:  العّبا���ص  ب��ن  اإبراهي��م 
198  ،)185(  ،147
)199( عرفة:  بن  اإبراهيم 

84 ال�سّبّي:  اإبراهيم  بن  اأحمد 
)154( اإ�سماعيل:  بن  اأحمد 

154  ،)32( الكاتب:  بكر  اأبي  بن  اأحمد  اأبو 
)102( دوؤاد:  اأبي  بن  اأحمد 

)87( �سعد:  بن  اأحمد 
147 وهب:  بن  �سليمان  بن  اأحمد 

)112( يحيى:  بن  اأحمد 
)111( المزنّي:  �سالم  بن  الأحمر 

55 قي�ص:  بن  الأحنف 
170 اإدري�ص: 

225 اإ�سحق:  اأبو 
)37( التميمّي:  اإبراهيم  بن  اإ�سحق 

المبارك  ب��ن  يحيى  ب��ن  اإبراهي��م  اإ�سح��ق  اأب��و 
)94( العدوّي:  اليزيدّي 

235  ،202  ،67  ،21 ال�سابئ:  اإ�سحق  اأبو 
210 المو�سلّي:  اإ�سحق 

38 اإ�سماعيل: 
)154( اأحمد:  بن  اإ�سماعيل 

)43( الأ�سود:  اأبو 
54 ال�سلمّي:  اأ�سجع 

131  ،121  ،120 الأطّباء: 
178  ،106  ،26  ،25 الأع�سى: 

)183( اأفالطون: 

142 الأمين: 
)97( مالك:  بن  اأن�ص 

)109( القائف:  بن  اإيا�ص 
)18( الخّرمّي:  بابك 

150 البابّي: 
البّبغاء الفرج  اأبو  انظر  البّبغاء: 

 ،)35(  ،35  ،29  ،18  ،)8(  ،7 البحت��رّي: 
 ،216  ،168  ،90  ،57  ،48  ،36

)228(  ،217
الهمذانّي الهمذانّي:  البديع 

)70(  ،54  ،)44( البرامكة: 
5 البربر: 

)9(  ،8 الُبْرُقعّي: 
92  ،)54( برد:  بن  ب�ّسار 

27 ب�سر:  اأبو 
141 المهّلبّي:  يزداد  بن  ب�سر 

183 ُبقراط: 
البلدّي الخّباز  انظر  الَبَلدّي:  بكر  اأبو 

 ،114  ،62  ،48 الخوارزم��ّي:  بك��ر  اأب��و 
214  ،166  ،115

)173( النحوّي:  الزبيدّي  بكر  اأبو 
5 البلغار: 

26 الأع�سى:  بنت 
)109( الدولة:  بهاء 

136  ،5 الترك: 
 ،167  ،)157(  ،86  ،82  ،45 تّم��ام:  اأب��و 
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228  ،186  ،)185(  ،175
 ،63  ،53  ،50  ،16  ،15  ،6  ،1 الثعالبّي: 
 ،149  ،119  ،105  ،96  ،65  ،64

)206(  ،)205(  ،)162(
)62( ثعلب: 

232  ،)80( الجاحظ: 
183 جالينو�ص: 

26 جرير: 
)52( خلف:  بن  الح�سين  بن  اأحمد  جعفر  اأبو 

)28( الب�سري:  جعفر  اأبو 
231 الطّيار:  جعفر 

232 القا�سم:  بن  جعفر 
)170( جهم: 

)97( الغطفانّية:  جويرية 
7 الطائّي:  حاتم 

17 الي�سكرّي:  ِحّلزة  بن  الحارث 
169 الحارثّي: 

حامد  بن  محّمد  اهلل  عبد  اأبو  انظر  الحامدّي: 
الحامدّي

63 المذّكر:  حبيب  ابن 
158  ،96 الحّجاج: 

222  ،221 الحّجاجّي: 
)93( البريدّي:  الح�سن  اأبو 

43 الب�سرّي:  الح�سن 
113 الو�سّي:  الهمدانّي  الح�سينّي  الح�سن  اأبو 
34 ال�سرخ�سّي:  اهلل  عبد  بن  �سهل  بن  الح�سن 

)87( الفرات:  بن  الح�سن  اأبو 
الح�سن  اأبو  انظر  العزيز:  عبد  بن  الح�س��ن  اأب��و 

الجرجانّي العزيز  عبد  بن  علّي 
الجرجانّي:  العزيز  عب��د  بن  علّي  الح�سن  اأب��و 

204  ،78  ،10
يحيى  بن  علّي  بن  هارون  بن  علّي  الح�سن  اأبو 

)209( المنّجم: 
)10( منقذ:  بن  الح�سن  اأبو 

108 الحطيئة: 
)88( ال�سطرنجّي:  حف�ص  اأبو 

5 الحكماء: 
)228(  ،51 الطو�سّي:  حميد 

74 الأموي(:  معاوية  بن  يزيد  )زوجة  خالد  اأّم 
52  ،)49( الَبَلدّي:  الخّباز 

168  ،167  ،166 الخ�سر: 
71 ال�سابئ:  الخّطاب  اأبو 

الخوارزمّي بكر  اأبو  انظر  الخوارزمّي: 
)112( داود:  اأبو 

)46( الأزدّي:  دريد  ابن 
)142(  ،142  ،37 دعبل: 

185 العجلّي:  دلف  اأبو 
)180( الدميك:  اأبي  ابن 

اهلل ر�سول  محّمد  انظر  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل   ر�سول 
 ،)185(  ،142  ،)70(  ،)54( الر�سي��د: 

)234(
)203( الدين:  نا�سر  الر�سّي 

152 الرّمة:  ذو 
5 الرو�ص: 

5 الروم: 
الرومّي: 30، 184، 187، 220، 233 ابن 

109 بّكار:  بن  الزبير 
)109( العّوام:  بن  الزبير 

)43( العذرّي:  زيد  بن  زياد 
)75( التميمي:  الرياحي  وثيل  بن  �سحيم 
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32  ،19 الرّفاء:  ال�سرّي 
الرّفاء ال�سري  انظر  المو�سلّي:  ال�سرّي 

الهمذانّي:  خلف  بن  محّمد  بن  علّي  �سعد  اأبو 
)109(

169 �ُسعدى: 
228 الثغرّي:  �سعيد  اأبو 

1 �سهل:  بن  الح�سن  �سعيد  اأبو 
160 الر�ستمّي:  �سعيد  اأبو 

44 الب�سرّي:  وهب  بن  �سعيد 
111 ال�سّفاح: 

)104( الثورّي:  �سفيان 
231 الفار�سّي:  �سلمان 

114 �سليمى: 
 ،39  ،)33(  ،31  ،)19( الدول��ة:  �سي��ف 

)40(
)116( ال�سلمغانّي: 

ال�سابئ اإ�سحق  اأبو  انظر  ال�سابئ: 
 ،42  ،41  ،21  ،16 عّب��اد:  ب��ن  ال�ساح��ب 
 ،)160(  ،)93(  ،)84(  ،73  ،67
 ،202  ،191  ،169  ،153  ،166
 ،)221(  ،212  ،211  ،)209(  ،204

230  ،229  ،223
97 ال�سّمان:  �سالح  اأبو 

215 المدينة:  �سبيان 
)214( الهذلّي:  �سخر  اأبو 

)185( الغواني:  �سريع 
60  ،58 ال�سنوبرّي: 

ال�سولّي  العّبا�ص  بن  اإبراهيم  انظر  ال�سولّي: 
)214( �سمر:  اأبو 

 ،148  ،61 اأحمد:  ب��ن  محّمد  طباطبا،  اب��ن 

189  ،188
)111( حكيم:  بن  الطرّماح 

)35( الطيامير:  اأبو 
المتنّبي  انظر  المتنّبي:  الطّيب  اأبو 

234 الموؤمنين":  "اأم  عائ�سة 
112 القر�سّي:  عائ�سة  ابن 

عّباد بن  ال�ساحب  انظر  عّباد:  ابن 
144 عّبا�ص:  ابن 

113 الأحنف:  بن  العّبا�ص 
234 جرير:  بن  العّبا�ص 

78 الجرجاني:  العزيز  عبد 
235 يو�سف:  بن  العزيز  عبد 

)87( الزنجّي:  اهلل  عبد  اأبو 
219 طاهر:  بن  اهلل  عبد 

الحامدّي:  حام��د  ب��ن  محم��د  اهلل  عب��د  اأب��و 
206  ،169

انظر  اإ�سماعيل:  ب��ن  محم��د  بن  المل��ك  عب��د 
الثعالبّي

106 ،)101(  ،)55( مروان:  بن  الملك  عبد 
198 طاهر:  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد 
179  ،70 عمرو:  بن  كلثوم  العّتابّي، 

44 العتاهية:  اأبو 
143 عّفان:  بن  عثمان 

26 المازنّي:  عثمان  اأبو 
)158( الَفرخ:  بن  الُعديل 

234 العّوام:  بن  الزبير  بن  عروة 
)114(  ،)7( الورد:  بن  عروة 

)71( الدولة:  معّز  بن  بختيار  الدولة  عّز 
169 عّزة: 

)235(  ،)221( البويهي:  الدولة  ع�سد 
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)7( ال�سندّي:  العطاء  اأبو 
102 العطوّي: 

169 عفراء: 
)82(  ،56 الحّمانّي:  العلوّي 

)105(  ،)99( طالب:  اأبي  بن  علّي 
170 الجهم:  بن  علّي 
172 عبيدة:  بن  علّي 

47  ،16 القا�سانّي:  القا�سم  بن  علّي 
الحّمانّي العلوّي  انظر  العلوّي:  محّمد  بن  علّي 

)195( الورزنينّي:  محّمد  بن  علّي 
)207( المظّفر:  علّي  اأبو 

97 الخّطاب:  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  عمر،  ابن 
161 ربيعة:  اأبي  بن  عمر 

 ،143  ،)101(  ،)97( الخّط��اب:  بن  عم��ر 
231  ،)182(

49 عمران:  ابن 
)182( العالء:  بن  عمرو  اأبو 

223  ،221  ،190  ،66  ،41 العميد:  ابن 
116 الكاتب:  عون  اأبي  ابن 

)28( كرمان�ساه:  بن  عي�سى 
21 قا�سم:  بن  محّمد  العيناء،  اأبو 

 ،)111(  ،)110(  ،69 المهّلب��ّي:  عيينة  اأب��و 
141

 ،119  ،118  ،117 الب�ست��ّي:  الفت��ح  اأب��و 
203  ،201  ،181  ،176

العميد ابن  انظر  العميد:  بن  الفتح  اأبو 
)84( البويهّي:  الدولة  فخر 

الحمدانّي فرا�ص  اأبو  انظر  الجهمّي:  فرا�ص  اأبو 
164  ،)159(  ،14 الحمدانّي:  فرا�ص  اأبو 

 ،226  ،151  ،67  ،33 البّبغاء:  الف��رج  اأب��و 

237  ،227
205 الميكالّي:  الف�سل  اأبو 

170 فهم: 
184  ،)170( البلخّي:  الكعبّي  القا�سم  اأبو 

)10( المغربّي:  بن  القا�سم  اأبو 
)87( باهلل:  القاهر 

)96( فيروز:  بن  قباذ 
59 ك�ساجم: 

البلخّي  الكعبّي  القا�سم  اأبو  انظر  الكعبّي: 
)107( لبيد: 

231 يب:  الرَّ بن  مالك 
55 ِم�ْسَمع:  بن  مالك 

 ،)69(  ،51  ،)44(  ،34  ،)18( الماأم��ون: 
)185(  ،)172(  ،)94(

)173( المبّرد: 
224  ،83  ،)40(  ،39  ،31  ،24 المتنّبي: 
المتوّكل: 29، )60(، )69(، 218، )234(

)214( ليلى:  مجنون 
 ،)55(  ،20  ،4 ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�س��ول  محّم��د 
 ،146  ،143  ،)105(  ،99  ،98  ،97
 ،234  ،231  ،229  ،215  ،)182(

238
)35( المتوّكل:  ابن  جعفر  بن  محّمد 

)169( الخازن:  محّمد  اأبو 
)80( الإ�سفهانّي:  داود  بن  محّمد 

129 الرازّي:  زكريا  بن  محّمد 
)69( الطالبّي:  �سالح  بن  محّمد 

)150( الباقي:  عبد  بن  محّمد  اأبو 
)169( الخازن:  اأحمد  بن  اهلل  عبد  محّمد  اأبو 
234  ،)88( طاهر:  بن  اهلل  عبد  بن  محّمد 
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النام��ي  محّم��د  ب��ن  اهلل  عب��د  محّم��د  اأب��و 
)150( الخوارزمّي: 

142 التيمّي:  عمران  بن  محّمد 
)88( اليزيدّي:  محمد  اأبي  بن  محّمد 

)207( الغزنوّي:  محمود 
100 محمد":  الح�سين  "اأبو  المرادّي 

235 المرزبان:  ابن 
152 الرّمة:  ذي  اأخو  م�سعود 

)185(  ،38 الوليد:  بن  م�سلم 
)101( الزبير:  بن  م�سعب 

)231( معاوية: 
)68( المعتّز: 

 ،165  ،156  ،)112(  ،23  ،6 المعتّز:  ابن 
)196(

)111( البارقّي:  حمار  بن  معّقر 
101 التميمي:  عمرو  بن  المغيرة 

)87( المقتدر: 
107 المن�سور: 

)207( �سبكتكين:  من�سور  اأبو 
68 الفقيه:  من�سور 

)180( الم�سلم:  بن  من�سور 
142 المهدّي: 

101 فرة:  �سُ اأبي  بن  المهّلب 
 ،21  ،)19( محّم��د:  بن  الح�س��ن  المهّلب��ّي، 

)221(
)7( الذبياني:  النابغة 

)40( اهلل:  عبد  بن  علّي  الأ�سغر،  النا�سئ 

49 النا�سر:  ابن 
40 محّمد:  بن  اأحمد  النامي، 

ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ر�سول  محّمد  انظر  النبّي: 
 ،)205( الطو�سّي:  الفقيه  الروذباري  ن�سر  اأبو 

)206(
203 زيد:  اأبي  بن  ن�سر  اأبو 

103 �سّيار:  بن  ن�سر 
)13( الأبيوردّي:  الظريفّي  ن�سر  اأبو 

207 العتبّي:  ن�سر  اأبو 
80 المعتزلي:  اإبراهيم  اإ�سحق  اأبو  النّظام، 

216  ،18 حميد:  بن  نه�سل  اأبو 
163  ،159  ،155  ،110 نوا�ص:  اأبو 

100 ال�ساماني:  ن�سر  بن  نوح 
)142( الهادي: 
97 هريرة:  اأبو 

)103( الملك:  عبد  بن  ه�سام 
 ،171  ،166  ،16 الزمان:  بديع  الهمذان��ّي، 

214
)142( الهول:  اأبو 
)69(  ،26 الواثق: 

54 البرمكّي:  خالد  بن  يحيى 
209 المنّجم:  يحيى  ابن 

)231( البجلّي:  ُكَرز  بن  اأ�سد  بن  يزيد 
60 المهّلبّي:  محمد  بن  يزيد 

74 معاوية:  بن  يزيد 
94  ،)93( اليزيدّي: 
143 اأمّية:  بن  يعلى 
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والبلدان األماكن  فهرس   -5

5 الأبّلة: 
)13( اأبيورد: 

)234(  ،5 اأرمينية: 
)87(  ،)61(  ،5 )اإ�سفهان(:  اإ�سبهان 

5 اأنطاكية: 
168  ،5 الأهواز: 

)5( بابل: 
113  ،)100( بخارى: 

5 َبْرَدعه: 
5 ُب�ْست: 

 ،)60(  ،)55(  ،)54(  ،)44(  ،)5( الب�سرة: 
232  ،)101(  ،)94(  ،)69(

 ،)54(  ،)44(  ،)37(  ،)28(  ،)19( بغداد: 
 ،)147(  ،110  ،)94(  ،)68(  ،)60(

)234(  ،)198(  ،167
)103( بلخ: 

)52( بلد: 
5 التُّبَّت: 

169 تيماء: 
)185( الجبل: 

5 جرجان: 
5 الَجْزر: 

)52( الجزيرة: 
170 جلولء: 
169 ُحزَوى: 

170  ،5  ،)5( ُحْلوان: 
 ،)103(  ،)101(  ،)55(  ،)5( خرا�س��ان: 

170  ،167
5 خرخير: 

5 الخّط: 
169 الُخَلْي�ساء: 

5 خوارزم: 
231 خيبر: 

170 الدامغان: 
36 دجلة: 

)231( دم�سق: 
170 زيق:  الرَّ

219  ،)54( الرّقة: 
167 الرّقتين: 

170  ،5 الرّي: 
)5( �سج�ستان: 

)5( ال�سراة: 
218  ،48  ،)28( راأى:  من  �سّر 

)142(  ،141 ند:  ال�سِّ
168 ال�سواد: 

5 ال�سو�ص: 
5 ال�سا�ص: 

)169(  ،168  ،167  ،29  ،5 ال�سام: 
5 حر:  ال�سِّ

العقيق انظر  العقيق:  ْعب  �سِ
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5 �َسْهَرزور: 
)5(  ،5 ال�سين: 

231  ،5 الطائف: 
)5( طخار�ستان: 

169 الُعَذْيب: 
228  ،)169(  ،)154(  ،5 العراق: 

)178( عرفات: 
169 العقيق: 
)69( ُعمان: 

1 غزنة: 
5 فار�ص: 

167 الف�سطاط: 
170 قرما�سين: 

5 قزوين: 
تيماء انظر  تيماء:  ق�سر 

5 قم: 
5 قي�سور: 
)5( كابل: 

178 َكْبَكب: 
)185( الكرخ: 

5 َكْرمان: 
)5( كوثى: 

147  ،)56(  ،)40(  ،)37( الكوفة: 

170 الماجان: 
5 ما�َسكان: 

)154( النهر:  وراء  ما 
 ،)109(  ،)101(  ،)97(  ،)69( المدين��ة: 

)234(  ،)231(  ،215
170 مرو: 

110  ،)68( م�سر:5، 
)109(  ،)94(  ،5 مّكة: 

)5( مكران: 
224 منبج: 

)5( المو�سل: 
213  ،169 نجد: 

)143( نجران: 
)33( ن�سيبين: 
170 النهران: 

170 النهروان: 
219  ،)207(  ،200  ،113  ،5 ني�سابور: 

5 هراة: 
170 همذان: 

)134(  ،5 الهند: 
)54( اليمامة: 

)143(  ،5 اليمن: 



133

)126( اأبازير: 
127 اأُْتُرّج: 

128  ،127  ،5 اإّجا�ص: 
134  ،132 ؟(:  )اإ�سفيذاجات  اإ�سفيذباجات 

5 )اأفيثمون(:  اأفيتمون 
123 األبان: 

5 اإهليلج: 
135 بان: 

)134( بخور 
بقلة انظر  بقلة:  بزر 

خ�ّص انظر  خ�ّص:  بزر 
خيار انظر  ِخيار:  بزر 

129 قرع:  بزر 
129  ،124  ،123 بزرقطونا: 

132  ،125  ،121 ب�سل: 
127 ِبّطيخ: 

5 اأ�سفر:  بّطيخ 
129 بقلة: 

127  ،124 الحمقاء:  بقلة 
126  ،120 بقول: 

129  ،123 بنف�سج: 
126 بوارد: 

124 بي�سة:  بيا�ص 
127  ،121  ،5 تّفاح: 

128 هندي:  تمر 
132 توابل: 

5 تين: 
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132 ثوم: 
121 �سوف:  جزز 

129  ،123  ،121 ُجاّلب: 
134 جندبيذ�ستر: 

132 جوز: 
 127  ،122  ،121 ح�سرم: 

127 حالوة: 
134  ،132 ِحْلتيت: 

121 خّروب: 
127  ،12 خ�ّص: 

128  ،121 خّل: 
الِخالف ُدهن  انظر  خالف: 

123 خمر:  خّل 
122 الزبيب:  خّل 

129  ،127 ِخيار: 
137 ُدهن: 

123 البنف�سج:  ُدهن 
123 الِخالف:  ُدهن 

135 الزنبق:  ُدهن 
135  ،134 �سو�سن:  ُدهن 

135 الغار:  ُدهن 
124  ،123 القرع:  ُدهن 

124 اللوز:  ُدهن 
134 نرج�ص:  ُدهن 

123 ورد:  ُدهن 
127  ،125  ،124 )اللبن(:  رائب 

121 التّفاح:  رّب 
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121 الح�سرم:  رّب 
121 الرّمان:  رّب 

139  ،121 الفواكه:  رّب 
5 ُرَطب: 

139  ،128  ،127  ،121  ،5 رّمان: 
126 روا�سير: 
128 رياحين: 
127 ريبا�ص: 
139 زعرور: 

5 زعفران: 
الزنبق دهن  انظر  زنبق: 

135 زيت: 
126 زيتون: 

)126(  ،121  ،5 �سفرجل: 
5 �َسْقموِنيا: 

126  ،122  ،5 �سّكر: 
121 �سكنجبين: 

139  ،128 �سّماق: 
126 �سمك: 

132  ،124 �سمن: 
5 �َسنا: 

ال�سو�سن دهن  انظر  �سو�سن: 
126  ،123  ،122 �سويق: 

121 �سّب: 
123 �سعير: 

5 �سيح: 
)123( �سف�ساف: 

139  ،121  ،5 طين: 
204  ،132  ،)121(  ،5 ع�سل: 

5 ُعّناب: 

18  ،5 عنبر: 
)134(  ،5 ُعود: 

الغار دهن  انظر  غار: 
5 فانيد: 

134 فرفيون: 
134  ،132 فلفل: 

139  ،127  ،123  ،121  ،120 فواكه: 
)134( قّثاء 

127  ،124  ،123 قرع: 
122 قّري�ص: 
134 ُق�ْسط: 

5 ِق�ْسِم�ص: 
135 َقِطران: 

5 كافور: 
126 َكَبر: 

132 ُكّراث: 
5 َكَرْويا: 

121 كعك: 
127 ْثرى:  ُكمَّ

5 كّمون: 
126 كوامخ: 

134 لحم: 
بزرقطونا انظر  بزرقطونا:  ُلعاب 

اللوز دهن  انظر  لوز: 
123  ،5 ورد:  ماء 

134  ،5 م�سك: 
124 م�سل: 

النرج�ص دهن  انظر  نرج�ص: 
122 ُهالم: 

193  ،192  ،123 ورد: 
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الم�سادر والمراجع

اأ - الم�شادر
موؤ�ّس�سة  بيروت:  و�سّيد عا�سم،  تّمام  اأحمد  تحقيق  الثعالبي،  من�سور  لأبي  �سمعت  ما  اأح�سن 

.1994 الثقافّية  الكتب 
الكتب،  عالم  بيروت:  الداية،  ر�سوان  محّمد  تحقيق  للكالعّي،  الكالم  �سنعة  اإحكام 

.1985 بيروت 
التجاري  المكتب  بيروت:  ع�ساكر،  محمود  خليل  تحقيق  لل�سولي،  تّمام  اأبي  اأخبار 

.1967
.1980 الحرية  دار  بغداد:  المبارك،  الح�سين  عبد  تحقيق  الزّجاجي،  اأخبار 

القاهرة، مكتبة  لل�سولي )وهو جزء من كتاب الأوراق(، تحقيق هيورث دن،  ال�سعراء  اأخبار 
.1934 الخانجي 

البابي  القاهرة،  خفاجي،  ومحّمد  الزيني  طه  تحقيق  لل�سيرافي،  الب�سريّين  النحويين  اأخبار 
.1955 الحلبي 

الجيل  دار  بيروت،  الحميد،  عبد  الدين  محي�ي  محّمد  تحقيق  قتيبة،  لبن  الكاتب  اأدب 
.1963

.1922 العربّية  المكتبة  بغداد،  الأثري،  بهجة  محّمد  ت�سحيح  لل�سولي،  الكّتاب  اأدب 
المعارف  دائرة  مجل�ص  مطبعة  الدكن،  اآباد  حيدر  المرزوقي،  علي  لأبي  والأمكنة  الأزمنة 

.1913
العربي  الكتاب  دار  بيروت،  طليمات،  اأحمد  القادر  عبد  تحقيق  الأثير،  لبن  الغابة  اأ�سد 

.1969
ال�سيد  تحقيق  للخالديّين،  والمخ�سرمين  والجاهلية  المتقّدمين  اأ�سعار  من  والنظائر  الأ�سباه 

.1958 والن�سر  والترجمة  التاأليف  لجنة  مطبعة  القاهرة،  يو�سف،  محّمد 
.1981 الم�سيرة  دار  بيروت،  الح�سون،  بنيان  لخليل  و�سعره  حياته  ال�سلمي،  اأ�سجع 

دن،  هيورث  بن�سره  عني  لل�سولي،  الأوراق  كتاب  من  واأخبارهم  الخلفاء  اأولد  اأ�سعار 
.1982 الم�سيرة  دار  بيروت، 
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.2001 العلمّية  الكتب  دار  بيروت،  ال�سيخ،  غريد  تحقيق  للخرائطي،  القلوب  اعتالل 
الب�سائر  دار  دم�سق،  �سالح،  اإبراهيم  تحقيق  الثعالبي،  من�سور  لأبي  والإيجاز  الإعجاز 

.2001
.1990 الثقافة  دار  بيروت،  الإ�سفهاني،  الفرج  لأبي  الأغاني 

د.ت. الإ�سالمي،  الكتاب  دار  القاهرة،  عّبا�ص،  نايف  تحقيق  ماكول،  لبن  الكمال  اإكمال 
.1908 الكاثوليكّية  المطبعة  بيروت،  �سير،  لأّدي  المعّربة  الفار�سّية  الألفاظ 

د.ت. الكتب،  عالم  بيروت،  الخمي�سّية(،  )الأمالي  ال�سجري  لبن  الأمالي 
.1987 الجيل  دار  بيروت،  هارون،  ال�سالم  عبد  تحقيق  الزّجاجي،  القا�سم  لأبي  الأمالي 

.1999 النمير  دار  دم�سق،  يارد،  فريد  اإيڤيلين  تحقيق  لالآبي،  والعر�ص  الأن�ص 
.1988 الجنان  دار  بيروت،  البارودي،  عمر  اهلل  عبد  وتعليق  تحقيق  لل�سمعاني،  الأن�ساب 

.1979 ال�سرقية  لالأبحاث  الألماني  المعهد  بيروت،  للبالذري،  الأ�سراف  اأن�ساب 
مطبعة  الكويت،  يو�سف،  محّمد  ال�سيد  تحقيق  لل�سم�ساطي،  الأ�سعار  ومحا�سن  الأنوار 

.1978 الكويت  حكومة 
الأنوار ومحا�سن الأ�سعار لل�سم�ساطي، تحقيق �سالح مهدي العزاوي، بغداد، وزارة الإعالم 

.1976
دار  القاهرة،  الوكيل،  ال�سّيد  محّمد  وتعليق  و�سبط  تحقيق  الع�سكري،  هالل  لأبي  الأوائل 

.1987 الب�سير 
جمع  ق�س�سه(،   - ر�سائله   - ديوانه   - )حياته  المخزومي  ن�سر  بن  الواحد  عبد  البّبغاء 

.1998 الكتب  عالم  بيروت،  ناجي،  هالل  وتحقيق 
بن  لمحّمد  واليونانّية  والالطينّية  العربّية  من  الطبّية  الم�سطلحات  تحقيق  في  الجواهر  بحر 
عبد  حكيم  مطبعة  كالكوتا،  المجيد،  عبد  حكيم  تحقيق  الهروي،  الطبيب  يو�سف 

.1830 المجيد 
.1967 المعارف  دار  القاهرة،  الحاجري،  طه  تحقيق  للجاحظ،  البخالء 

كرات�سقوف�سكي،  اإغناطيو�ص  والفهار�ص  المقّدمة  وتعليق  بن�سره  اعتنى  المعتّز،  لبن  البديع 
.1979 المثّنى  مكتبة  بغداد، 

دار  بيروت،  مهّنا،  علي  اآ.  عبد  تحقيق  منقذ،  بن  لأ�سامة  ال�سعر  نقد  في  البديع  في  البديع 
.1987 العلمّية  الكتب 

دار  بيروت،  هارون،  ال�سالم  عبد  تحقيق  للجاحظ،  والحولن  والعميان  والعرجان  البر�سان 
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.1990 الجيل 
الب�سائر والذخائر لأبي حّيان التوحيدّي، تحقيق وداد القا�سي، بيروت، دار �سادر 1988.

.1987 الحداثة  دار  بيروت،  طيفور،  لبن  الن�ساء  بالغات 
محّمد  تحقيق  البر،  عبد  لبن  والهاج�ص  الذاهن  و�سحذ  المجال�ص  واأن�ص  المجال�ص  بهجة 

.1982 العلمية  الكتب  دار  بيروت،  الخولي،  مر�سي 
والترجمة  التاأليف  لجنة  القاهرة،  هارون،  ال�سالم  عبد  تحقيق  للجاحظ،  والتبيين  البيان 

.1950-1948
العربي  الكتاب  دار  بيروت،  تدمري،  ال�سالم  عبد  عمر  تحقيق  للذهبي،  الإ�سالم  تاريخ 

.1987
.1981 الكتب  عالم  بيروت،  الجرجاني،  لل�سهمي  جرجان  تاريخ 

.2000-1995 الفكر  دار  بيروت،  ع�ساكر،  لبن  دم�سق  مدينة  تاريخ 
.1983 العلمّية  الكتب  دار  بيروت،  قميحة،  محّمد  مفيد  تحقيق  للثعالبي،  اليتيمة  تتّمة 

وزارة  بغداد،  العا�سور،  �ساكر  تحقيق  الثعالبي،  من�سور  لأبي  الح�سن  وتقبيح  القبيح  تح�سين 
.1981 الدينّية  وال�سوؤون  الأوقاف 

اهلل  عزيز  تحقيق  القزويني،  الرافعي  محّمد  بن  الكريم  لعبد  قزوين  اأخبار  في  التدوين 
.1987 العلمّية  الكتب  دار  بيروت،  العطاردي، 

�سادر  دار  بيروت،  عّبا�ص،  وبكر  عبا�ص  اإح�سان  تحقيق  حمدون،  لبن  الحمدونّية  التذكرة 
.1996

بيروت،  األتونجي،  محّمد  تحقيق  الأنطاكي،  لداود  الع�ّساق  اأ�سواق  بتف�سيل  الأ�سواق  تزيين 
.1993 الكتب  عالم 

مطبعة  كمبردج،  خان،  المعيد  عبد  محّمد  بت�سحيحه  عني  عون،  اأبي  لبن  الت�سبيهات 
.1950 كمبردج  جامعة 

ال�ساعدي،  نظير  وتدقيق  مراجعة  القراآن(،  تف�سير  عن  والبيان  )الك�سف  الثعلبي  تف�سير 
.2002 العربي  التراث  اإحياء  دار  بيروت، 

.1966 القلم  دار  القاهرة،  القراآن(،  لأحكام  )الجامع  القرطبي  تف�سير 
اإحياء  دار  القاهرة،  الحلو،  الفّتاح  عبد  تحقيق  الثعالبي،  من�سور  لأبي  والمحا�سرة  التمثيل 

.1961 العربّية  الكتب 
العربي  بتحقيقه وتهذيبه محّمد  البيطار، عني  الأدوية والأغذية لبن  لمفردات  الجامع  تنقيح 
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.1990 الإ�سالمي  الغرب  دار  بيروت،  الخّطابي، 
اإبراهيم �سالح،  الثعالبي، تحقيق و�سرح  الم�ساف والمن�سوب لأبي من�سور  القلوب في  ثمار 

.1994 الب�سائر  دار  بيروت، 
القرطبي. تف�سير   = القراآن  لأحكام  الجامع 

.1874 المثنى  مكتبة  بغداد،  البيطار،  لبن  والأغذية  الأدوية  لمفردات  الجامع 
المجيد  وعبد  اإبراهيم  الف�سل  اأبو  محّمد  تحقيق  الع�سكري،  هالل  لأبي  الأمثال  جمهرة 

.1964 الحديثة  العربية  ال�سركة  القاهرة،  قطام�ص، 
المعارف  دائرة  مجل�ص  مطبعة  الدكن،  اآباد  حيدر  الرازّي،  بكر  لأبي  الطّب  في  الحاوي 

.1955 العثمانية 
واأحمد  دّبو�ص  محّمد  تحقيق  الع�سكرّي،  اهلل  عبد  بن  الح�سن  اأحمد  لأبي  والأمثال  الحكم 

.2006 للكتاب  العاّمة  الم�سرّية  الهيئة  القاهرة،  عمران،  وعفاف  مهدلي 
المجمع  ظبي،  اأبو  عبيد،  محّمد  واأحمد  حّور  اإبراهيم  محّمد  تحقيق  للبحتري،  الحما�سة 

.2007 الثقافي 
دم�سق،  الحم�سي،  واأ�سماء  المّلوحي  المعين  عبد  تحقيق  ال�سجري،  ال�سجرّية لبن  الحما�سة 

.1970 الثقافة  وزارة  من�سورات 
عالم  بيروت،  العطية،  جليل  تحقيق  المرزبان،  بن  �سهل  بن  لمحّمد  الأوطان  اإلى  الحنين 

.1987 الكتب 
�سمن  الجاحظ(،  اإلى  من�سوًبا  )ُن�سر  الك�سروي  عي�سى  بن  لمو�سى  الأوطان  اإلى  الحنين 

.1994 الخانجي  مكتبة  القاهرة،  هارون،  ال�سالم  عبد  تحقيق  الجاحظ،  ر�سائل 
.1989 طال�ص  دار  دم�سق،  للدميرّي،  الكبرى  الحيوان  حياة 

مطبعة  القاهرة،  ال�سمكري،  محمود  بت�سحيحه  عني  الثعالبي،  من�سور  لأبي  الخا�ّص  خا�ّص 
.1908 ال�سعادة 

ال�سالم  عبد  و�سرح  تحقيق  البغدادي،  القادر  لعبد  العرب  ل�سان  لباب  ولّب  الأدب  خزانة 
.1967 الخانجي  مكتبة  القاهرة،  هارون، 

عالم  بيروت،  العطّية،  جليل  تحقيق  المطّوعي،  علّي  بن  لعمر  رر  الدُّ وُدْرج  الُغرر  َدْرج 
.1986 الكتب 

تاريخ  معهد  ت�سوير  فرانكفورت،  )مخطوط(،  اأيدمر  بن  لمحّمد  الق�سيد  وبيت  الفريد  الدّر 
.1989-1988 والإ�سالمّية  العربّية  العلوم 
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.2005 الإعالم  وزارة  دم�سق،  الفريجات،  عادل  تحقيق  للواحدي،  والف�سول  الدعوات 
الجيل  دار  بيروت،  األتونجي،  محّمد  تحقيق  للباخرزّي،  الع�سر  اأهل  وع�سرة  الق�سر  دمية 

.1993
العزيز  عبد  وخّرجه  �سّححه  الأدبّية،  الطرائف  �سمن  ال�سولي،  العّبا�ص  بن  اإبراهيم  ديوان 

.1937 والن�سر  والترجمة  التاأليف  لجنة  مطبعة  القاهرة،  الميمني، 
.1973 التون�سية  الدار  تون�ص،  �سالم،  ابن  عمر  وتحقيق  درا�سة  دريد،  ابن  ديوان 

.1998 الجيل  دار  بيروت،  واآخرين،  طراد  مجيد  تحقيق  الرومي،  ابن  ديوان 
.1975 الحرية  دار  بغداد،  الخاني،  جابر  وتحقيق  جمع  العلوي،  طباطبا  ابن  ديوان 

.1980 بيروت  دار  بيروت،  المعتّز،  ابن  ديوان 
التبريزي، تحقيق محّمد عبده عّزام، القاهرة، دار المعارف  اأبي تّمام ب�سرح الخطيب  ديوان 

.1987
.1964 دار بيروت  بيروت،  العتاهية،  اأبي  ديوان 

مجمع  مطبوعات  دم�سق،  ال�سّقال،  ولطفي  الخطيب  درّية  تحقيق  الب�ستي،  الفتح  اأبي  ديوان 
.1989 العربية  اللغة 

.1995 �سادر  دار  بيروت،  الحمداني،  فرا�ص  اأبي  ديوان 
.1834 ليبزك  وولف،  فيليب  ت�سنيف  البّبغاء،  الفرج  اأبي  ديوان 

الألماني  المعهد  بيروت،  فاغنر،  اإيڤالد  تحقيق  الحكمي،  هانئ  بن  الح�سن  نوا�ص  اأبي  ديوان 
.2006-2001 ال�سرقية  لالأبحاث 

.1972 العربية  النه�سة  دار  بيروت،  ح�سين،  محّمد  محّمد  تحقيق  الكبير،  الأع�سى  ديوان 
.1963 المعارف  دار  القاهرة،  ال�سيرفي،  كامل  ح�سن  تحقيق  البحتري،  ديوان 

والترجمة  التاأليف  لجنة  القاهرة،  عا�سور،  ابن  الطاهر  محّمد  تحقيق  برد،  بن  ب�ّسار  ديوان 
.1954

.1988 الكتب  عالم  بغداد،  الجادر،  اهلل  عبد  محمود  وتحقيق  درا�سة  الثعالبي،  ديوان 
دار  القاهرة،  طه،  اأمين  محّمد  نعمان  تحقيق  حبيب،  بن  محّمد  ب�سرح  جرير  ديوان 

.1986 المعارف 
.1963 �سادر  دار  بيروت،  الطائي،  حاتم  ديوان 

النووي  الإمام  دار  دم�سق،  العطّية،  مروان  �سنعه  الي�سكرّي،  حّلزة  بن  الحارث  ديوان 
.1994
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الثقافة  دار  بيروت،  نجم،  يو�سف  محّمد  وحققه  جمعه  الخزاعي،  علّي  بن  دعبل  ديوان 
.1962

.1998 الجيل  دار  بيروت،  طراد،  مجيد  �سرح  الخزاعي،  علّي  بن  دعبل  ديوان 
دار  والإعالم،  الثقافة  وزارة  بغداد،  الح�سني،  ح�سين  حبيب  تحقيق  الرّفاء،  ال�سرّي  ديوان 

.1981 للن�سر  الر�سيد 
.1996 �سادر  دار  بيروت،  الب�ستاني،  كرم  و�سرح  تقديم  الرّفاء،  ال�سرّي  ديوان 

.1965 النه�سة  مكتبة  بغداد،  يا�سين،  اآل  ح�سن  محّمد  تحقيق  عّباد،  بن  ال�ساحب  ديوان 
.1998 �سادر  دار  بيروت،  عّبا�ص،  اإح�سان  تحقيق  ال�سنوبري،  ديوان 

القومي  والإر�ساد  وال�سياحة  الثقافة  وزارة  دم�سق،  ح�سن،  عّزة  تحقيق  الطرّماح،  ديوان 
.1968

.1965 �سادر  دار  بيروت،  الأحنف،  بن  العّبا�ص  ديوان 
د.ت. �سادر،  دار  بيروت،  وال�سمواأل،  الورد  بن  عروة  ديوان 

د.ت. �سادر،  دار  بيروت،  ربيعة،  اأبي  بن  عمر  ديوان 
.1978 للكتاب  العاّمة  الم�سرّية  الهيئة  القاهرة،  ربيعة،  اأبي  بن  عمر  ديوان 

.1997 �سادر  دار  بيروت،  طراد،  مجيد  و�سرح  تقديم  ك�ساجم،  ديوان 
د.ت. الجيل،  دار  بيروت،  الع�سكري،  هالل  لأبي  المعاني  ديوان 

 2-1 الهندي  العلمي  المجمع  مجّلة  ح�سن،  مقتدى  ودرا�سة  جمع  الفقيه،  من�سور  ديوان 
.188-136  ،)1977(

العلوم  تاريخ  معهد  فرانكفورت،  قّرة،  بن  ثابت  اإلى  المن�سوب  الطّب  علم  في  الذخيرة 
.1996 والإ�سالمّية  العربّية 

الثقافة  دار  بيروت،  عّبا�ص،  اإح�سان  تحقيق  لل�سنتريني،  الجزيرة  اأهل  محا�سن  في  الذخيرة 
.1979

موؤ�ّس�سة  بيروت،  مهنا،  الأمير  عبد  تحقيق  للزمخ�سري،  الأخبار  ون�سو�ص  الأبرار  ربيع 
.1992 الأعلمي 

دار  القاهرة،  ال�ساطئ،  بنت  الرحمن  عبد  عائ�سة  تحقيق  المعّري،  العالء  لأبي  الغفران  ر�سالة 
.1993 المعارف 

بريل  ليدن،  بوز،  غيرت  تحقيق  البعلبكي،  لوقا  بن  لق�سطا  الحّج  �سفر  تدبير  في  ر�سالة 
.1992
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اأبو ظبي،  اإبراهيم �سالح،  َروح الروح لموؤّلف مجهول من القرن الخام�ص الهجرّي، تحقيق 
.2009 والتراث  للثقافة  ظبي  اأبو  هيئة 

عبا�ص،  اإح�سان  تحقيق  الحميري،  المنعم  عبد  بن  لمحّمد  الأقطار  في خبر  المعطار  الرو�ص 
.1984 لبنان  مكتبة  بيروت، 

تحقيق وت�سحيح محّمد  الُب�ستي،  بن حّبان  لأبي حاتم محّمد  الف�سالء  ونزهة  العقالء  رو�سة 
القاهرة،  الفقي،  حامد  ومحّمد  حمزة  الرّزاق  عبد  ومحّمد  الحميد  عبد  الدين  محيي 

.1949 المحّمديّة  ال�سّنة  مطبعة 
العربّية  العلوم  تاريخ  معهد  فرانكفورت،  الجّزار،  لبن  الحا�سر  وقوت  الم�سافر  زاد 

.1996 والإ�سالمّية 
الحلبي  البابي  القاهرة،  البجاوي،  للح�سري، تحقيق علي محّمد  الألباب  الآداب وثمر  زهر 

.1970
الأردن،  الزرقاء -  ال�سامّرائي،  اإبراهيم  تحقيق  الأ�سبهاني،  داود  بن  بكر محّمد  الزهرة لأبي 

.1985 المنار  دار 
القاهرة،  ال�سعيدي،  المتعال  عبد  عليه  وعّلق  �سّححه  الخفاجي،  �سنان  لبن  الف�ساحة  �سّر 

.1953 �سبيح  علي  محّمد  ومطبعة  مكتبة 
الميمني،  العزيز  عبد  تحقيق  البكري،  عبيد  لأبي  القالي  اأمالي  �سرح  في  الالآلي  �سمط 

.1936 والن�سر  والترجمة  التاأليف  لجنة  مطبعة  القاهرة، 
الفكر 1995. دار  بيروت،  الباقي،  فوؤاد عبد  ابن ماجة، تحقيق وترقيم وتعليق محّمد  �سنن 

.1990 الفكر  دار  بيروت،  اللّحام،  محّمد  �سعيد  وتعليق  تحقيق  داود،  اأبي  �سنن 
.1983 الفكر  دار  بيروت،  اللطيف،  عبد  الوّهاب  عبد  وت�سحيح  تحقيق  الترمذي،  �سنن 

ه�.  1349 العتدال  مطبعة  دم�سق،  الدارمّي،  �سنن 
د.ت. الفكر،  دار  بيروت،  للبيهقي،  الكبرى  ال�سنن 

ح�سن،  ك�سروي  و�سّيد  البندارّي  �سليمان  الغّفار  عبد  تحقيق  للن�سائي،  الكبرى  ال�سنن 
.1991 العلمّية  الكتب  دار  بيروت، 
.1930 الفكر  دار  بيروت،  الن�سائي،  �سنن 

-1990 الر�سالة  موؤ�ّس�سة  بيروت،  الأرناوؤوط،  �سعيب  تحقيق  للذهبّي،  النبالء  اأعالم  �سير 
.1992

القاهرة،  الدين عبد الحميد،  النبوّية لبن ه�سام، تحقيق و�سبط وتعليق محّمد محيي  ال�سيرة 
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.1963 واأولده  �سبيح  علي  محّمد  مكتبة 
التجاريّة  المكتبة  القاهرة،  ال�ساوي،  اهلل  عبد  اإ�سماعيل  محّمد  تاأليف  جرير،  ديوان  �سرح 

د.ت. الكبرى، 
دار  بيروت،  هارون،  ال�سالم  وعبد  اأمين  اأحمد  تحقيق  للمرزوقي،  الحما�سة  ديوان  �سرح 

.1991 الجيل 
.1985 المعارف  دار  القاهرة،  الدّهان،  �سامي  تحقيق  الغواني،  �سريع  ديوان  �سرح 

وعبد  الأبياري  واإبراهيم  ال�سقا  م�سطفى  تحقيق  العكبري،  البقاء  لأبي  المتنّبي  ديوان  �سرح 
.1936 الحلبي  البابي  القاهرة،  �سلبي،  الحفيظ 

دار  القاهرة،  دياب،  المجيد  عبد  ودرا�سة  تحقيق  المعّري،  العالء  لأبي  المتنّبي  ديوان  �سرح 
.1992 المعارف 

.1986 العربي  الكتاب  دار  بيروت،  للبرقوقي،  المتنّبي  ديوان  �سرح 
الإعالم 1978. بغداد، وزارة  نعمان،  ر�سيد  تّمام، تحقيق خلف  اأبي  لديوان  ال�سولي  �سرح 
الآفاق  دار  بيروت،  قباوة،  الدين  فخر  تحقيق  التبريزي،  للخطيب  الع�سر  الق�سائد  �سرح 

.1980 الجديدة 
.2002 �سادر  دار  بيروت،  للزوزني،  ال�سبع  المعّلقات  �سرح 

البتراء  جامعة  عّمان،  عالونة،  �سريف  وحّققه  جمعه  الأ�سبهاني،  العلوّي  طباطبا  ابن  �سعر 
.2002

بغداد،  ال�سامرائي،  يون�ص  وتحقيق  درا�سة  ال�سولي،  محّمد  بكر  اأبي  �سنعة  المعتّز،  ابن  �سعر 
.1978 الإعالم  وزارة 

.1973 الجامعة  مطبعة  بغداد،  رديف،  �سبيح  وتحقيق  جمع  البلدي،  الخّباز  �سعر 
دار  بيروت،  المنّجد،  الدين  �سالح  وحّققه  جمعه  �سفيان،  اأبي  بن  معاوية  بن  يزيد  �سعر 

.1982 الجديد  الكتاب 
د.ت. الثقافة،  دار  بيروت،  قتيبة،  لبن  وال�سعراء  ال�سعر 

محّمد  �سّححه  الخفاجي،  الدين  ل�سهاب  الدخيل  من  العرب  كالم  في  فيما  الغليل  �سفاء 
.1998 العلمية  الكتب  دار  بيروت،  ك�ّسا�ص، 

الغرب  دار  بيروت،  العطّية،  جليل  تحقيق  المرزبان،  بن  �سهل  بن  لمحّمد  والفراق،  ال�سوق 
.1988 الإ�سالمي 

.1964 العاّمة  الم�سريّة  الموؤ�ّس�سة  القاهرة،  للقلق�سندي،  الإن�سا  �سناعة  في  الأع�سى  �سبح 
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الآخرين،  والأع�سين  الأع�سى  جندل  بن  قي�ص  بن  ميمون  ب�سير  اأبي  �سعر  في  المنير  ال�سبح 
.1928-1927 هلزهو�سن  اأودلف  مطبعة  يانة،  جاير،  رودلف  حّرره 

الطباعة  دار  طبعة  عن  بالأوف�ست  )طبعة   1981 الفكر  دار  بيروت،  البخاري،  �سحيح 
باإ�ستانبول(. العامرة 

.1993 الر�سالة  موؤ�ّس�سة  بيروت،  الأرنوؤوط،  �سعيب  تحقيق  حّبان،  ابن  �سحيح 
الإ�سالمي  المكتب  بيروت،  الأعظمي،  م�سطفى  محّمد  تحقيق  خزيمة،  ابن  �سحيح 

.1992
التركّية(. الطبعة  عن  )م�سّور  د.ت.  الفكر،  دار  بيروت،  م�سلم،  �سحيح 

الفكر  دار  دم�سق،  الكيالني،  اإبراهيم  تحقيق  التوحيدي،  حّيان  لأبي  وال�سديق  ال�سداقة 
.1964

اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  البجاوي ومحّمد  الع�سكرّي، تحقيق علي محّمد  ال�سناعتين لأبي هالل 
.1952 العربّية  الكتب  اإحياء  دار  القاهرة، 

المعارف،  دار  القاهرة،  فّراج،  اأحمد  ال�سّتار  عبد  تحقيق  المعتّز،  لبن  ال�سعراء  طبقات 
د.ت.

القاهرة،  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  تحقيق محّمد  الزبيدّي،  بكر  لأبي  واللغويّين  النحوّيين  طبقات 
.1954 الخانجي  مكتبة 

ن�سر  اأبو  جمعها  الثعالبي،  من�سور  لأبي  المواقيت  بع�ص  في  واليواقيت  واللطائف  الظرائف 
والوثائق  الكتب  دار  مطبعة  القاهرة،  جاد،  محّمد  محّمدي  نا�سر  تحقيق  المقد�سي، 

.2006 القومّية 
المو�ّسى.  = والظرفاء  الظرف 

.1986-1960 والن�سر  المطبوعات  دار  الكويت،  للذهبّي،  غبر  من  خبر  في  العبر 
القاهرة،  الأبياري،  واإبراهيم  الزين  واأحمد  اأمين  اأحمد  تحقيق  رّبه،  عبد  لبن  الفريد  العقد 

.1956 والن�سر  والترجمة  التاأليف  لجنة  مطبعة 
المكتبة  القاهرة،  �ساّلم،  زغلول  ومحّمد  الحاجري  طه  تحقيق  طباطبا،  لبن  ال�سعر  عيار 

.1956 الكبرى  التجاريّة 
قم،  ال�سامّرائي،  واإبراهيم  المخزومي  مهدي  تحقيق  الفراهيدي،  اأحمد  بن  للخليل  العين 

.1985 الهجرة  دار  موؤ�ّس�سة 
والترجمة  للتاأليف  العاّمة  الم�سرّية  الموؤ�ّس�سة  القاهرة،  الدينوري،  قتيبة  لبن  الأخبار  عيون 
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.1964 والن�سر  والطباعة 
بيروت،  ر�سا،  نزار  وتحقيق  �سرح  اأ�سيبعة،  اأبي  لبن  الأطّباء  طبقات  في  الأنباء  عيون 

د.ت. الحياة،  مكتبة  دار  من�سورات 
.)45 )الرقم  الظاهرّية  مخطوطة  للكتبي،  التواريخ  عيون 

.1983 الكلمة  دار  بيروت،  ذبيان،  اأ�سعد  تحقيق  ال�سابئ،  الح�سين  لأبي  البالغة  غرر 
فردو�ص الحكمة لعلّي بن �سهل بن رّبن الطبرّي، تحقيق محّمد زبير ال�سّديقي، فرانكفورت، 

.1996 والإ�سالمّية  العربّية  العلوم  تاريخ  معهد 
.2000 الع�سرية  المكتبة  بيروت،   – �سيدا  الأي�ّ�وبي،  يا�سين  تحقيق  للثعالبي،  اللغة  فقه 

.1988 الم�سيرة  دار  بيروت،  تجّدد،  ر�سا  تحقيق  النديم،  لبن  الفهر�ست 
الدين  بيروت، موؤ�ّس�سة عّز  الق�ّص،  اإدوار  �سينا، حّققه وو�سع فهار�سه  الطّب لبن  القانون في 

.1987 والن�سر  للطباعة 
د.ت. المعارف،  مكتبة  بيروت،  للمبّرد،  والأدب  اللغة  في  الكامل 

.1988 العلمّية  الكتب  دار  بيروت،  للعجلوني،  الخفاء  ك�سف 
.1972 المثّنى  مطبعة  بغداد،  خليفة،  لحاّجي  والفنون  الكتب  اأ�سماء  عن  الظنون  ك�سف 

الطرابل�سي،  الأحدب  اإبراهيم  تحقيق  الزمان،  بديع  ر�سائل  عن  والبيان  المعاني  ك�سف 
.1890 الكاثوليكّية  المطبعة  بيروت، 

الكلّيات في الطّب لبن ر�سد، مع مدخل ومقّدمة و�سروح لمحّمد عابد الجابري، بيروت، 
.1999 العربّية  الوحدة  درا�سات  مركز 

فهار�سه  وو�سع  و�سّححه  حّياني،  بكري  غريبه  وف�ّسر  �سبطه  الهندي،  للمّتقي  العّمال  كنز 
.1985 الر�سالة  موؤ�ّس�سة  بيروت،  ال�سّقا،  �سفوة 

ال�سوؤون  دار  بغداد،  �سالح،  ر�سيد  قحطان  تحقيق  الثعالبي،  من�سور  لأبي  الآداب  لباب 
.1988 الثقافية 

ال�سلفّية 1987. الدار  القاهرة،  �ساكر،  اأحمد محمد  منقذ، تحقيق  بن  الآداب لأ�سامة  لباب 
.1978 بريل  ليدن،  ال�سامرائي،  قا�سم  تحقيق  الثعالبي،  من�سور  لأبي  الظرفاء  لطائف 

.1987 الم�سيرة  دار  بيروت،  الأ�سعد،  عمر  تحقيق  الثعالبي،  من�سور  لأبي  اللطف  لطائف 
ال�سيرفي،  كامل  وح�سن  الإبياري  اإبراهيم  تحقيق  الثعالبي،  من�سور  لأبي  المعارف  لطائف 

.1960 الحلبي  البابي  القاهرة، 
.1999 الب�سائر  دار  دم�سق،  �سالح،  اإبراهيم  تحقيق  الثعالبي،  من�سور  لأبي  المبهج 
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ال�سّنة  مكتبة  القاهرة،  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محّمد  تحقيق  للميداني،  الأمثال  مجمع 
.1955 المحّمدية 

.1994 الخانجي  مكتبة  القاهرة،  للجاحظ،  المن�سوب  والأ�سداد  المحا�سن 
المعارف  دار  القاهرة،  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  محّمد  تحقيق  للبيهقي،  والم�ساوئ  المحا�سن 

.1991
عبد  ريا�ص  تحقيق  الأ�سفهاني،  للراغب  والبلغاء  ال�سعراء  ومحاورات  الأدباء  محا�سرات 

د.ت. �سادر،  دار  بيروت،  مراد،  الحميد 
بيروت،  العربي،  لبن  والأخبار  والنوادر  الأدبّيات  في  الأخيار  وم�سامرة  الأبرار  محا�سرة 

.1968 العربّية  اليقظة  دار 
غالونجي،  م�سباح  تحقيق  الرّفاء،  لل�سرّي  والم�سروب  والم�سموم  والمحبوب  المحّب 

.1986 العربّية  اللغة  مجمع  دم�سق، 
.1968 المثّنى  مكتبة  بغداد،  الفداء،  لأبي  الب�سر  اأخبار  في  المخت�سر 

والإ�سالمّية  العربّية  العلوم  تاريخ  معهد  فرانكفورت،  الفقيه،  لبن  البلدان  كتاب  مخت�سر 
.1992

.1973 العالمّية  الموؤ�ّس�سة  بيروت،  الجوزي،  لبن  المده�ص 
عا�سور،  �ساكر  تحقيق  الإربلي،  ال�سيباني  اإبراهيم  بن  لأ�سعد  ال�سعراء  األقاب  في  المذاكرة 

.1989 الثقافية  ال�سوؤون  دار  بغداد، 
.1970 الأعلمي  موؤ�ّس�سة  بيروت،  لليافعي،  اليقظان  وعبرة  الجنان  مراآة 

.2003 لبنان  دار  بيروت،  المدغري،  يون�ص  تحقيق  للثعالبي،  المروءات  مراآة 
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