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ِل " لِ  فيَمناِهُج التََّوسُّ  "َمباِهِج التََّرسُّ

 
 
 
 َتأليفُ 

ْحمِن بِن ُمَحمَِّد بِن َعلي ٍّ الِبْسطاِمي ِ   هـ(858)َعْبِد الرَّ
 
 
 
 

 تحقيق ودراسة
 د. مهدي أسعد عرار

 أستاذ الل ساني ات والعلوم الل غوي ة

 جامعة بيرزيت
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  ِكتابُ 
ِل""َمناِهُج التَّوَ  ِل في َمباِهِج التََّرسُّ  سُّ

ِإاّل  هُ رَ دْ قَ  فُ عرِ ِح، ال يَ ِر الاّلئِ الَبدْ وَ  ،ِر الفاِئحِ هْ فاِن، في هذا الز  ساِن الِعرْ ِبلِ  ،ِمّما أْلقاُه َرسوُل الَبيانِ 
 حارِ سْ في الَ  رارِ بْ الَ  رابِ شَ  نْ مِ  ، ِمم ْن ذاقَ هُ كرَ شُ  عَ أوزِ  نْ مَ 

 
  أليفُ تَ 

ْيخِ   يِّ طامِ سْ البِ  ،اب  ذهَ مَ  يِّ نفِ الحَ  دَ أحمَ  بنِ  ليِّ عَ  بنِ  ُمَحم دِ  بنِ  منِ حْ الر   َعْبدِ  مةِ الّ العَ  مِ العالِ  امِ مالِ  الش 
 عالىَرِحَمُه هللُا تَ 
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 اإِلْهداء
 تُ لْ َص وَ فَ  تُ لْ ِص ها وُ بِ ، فَ لِ ْص الوَ  ةِ زَ مْ هَ  "هادي"لى إِ 
 تُ لْ ك  شَ فَ  تُ لْ كِ ها شُ بِ ، فَ لِ كْ الش   ةِ طَ قْ نُ  "دىهُ "لى إِ 
 تُ يْ وَ تَ ارْ فَ  يتُ وِّ رُ  هُ نْ مِ ، فَ لِ ْض الفَ  ضِ يْ فَ  "مام  هُ "لى إِ 

ال  نْ مَ ، وَ ة  ديعَ وَ  هُ دَ نْ عِ  ضيعُ ال تَ  نْ مَ  دَ نْ عِ  مْ كُ تُ عْ دَ أوْ  نْ أَ ا بِ ناس  ئْ تِ اسْ وَ  ة  سَ ؤانَ مُ ا وَ س  نْ بي أُ لْ قَ  ةَ ب  حِ أَ  مْ كُ يْ لَ إِ 
  ي  فِ وَ  لي  عَ  مْ كُ تَ ب  حَ قى مَ لْ ما أَ ، كَ مْ كُ يْ لَ عَ  هُ نْ مِ  ة  ب  حَ قي مَ لْ يُ  هُ ل  ، عَ م  وْ وال نَ  ة  نَ سِ  هُ ذُ أخُ تَ 
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 ُشكٌر َوَتْقديرٌ 
ْكِر الَمْوصوِل ِبَأْسباِب الت ْقديِر َوالت ْعظيِم ِإلى الَموِئِل الِعلِميِّ الّزاِهِر  َتطيُب َنْفسي ِبِإْزجاِء الشُّ

يِخ "ُجمعة الماجد" ماراِت الَعرِبّيِة في الِ  المِة، َوَعوائِد -الش  أْنَسَأ هللُا أَجَلُه، َوَمت عُه ِبأسباِب الس 
دني َمشْ  ِه؛ مركزِ َمْركزِ و  -الُحبورِ  َليها هذا قاَم عَ التي  الَمخطوطِ  سخِ نُ كور ا بِ "جمعة الماجد" الذي زو 

َوأْوَرَق  ،ما َكر  عيد  َوالَقَرأَِة، ، ةِ بَ لَ الط  وَ  ،ةِ ثَ حَ لبَ لِ  نارة  مَ  همْ لَ عَ وجَ م، هِ هودِ في جُ  الّتحقيُق... أال بارك هللاُ 
 . عود  
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 ِمهاٌد َوَتْأسيٌس 
ذا آتِي أَنِ هِاا، فَ سِاب  ا وانتِ غف  َشِ لِ ِبِقْ المُ  لَ واُص تَ  خطوطاتِ نيا المَ في دُ  ةُ يّ لمِ تي العِ حلَ رِ  لُ واَص تَ تَ 

 ا مِنَ ثيِر  كَ  غتُ فرَ أَ  أنْ  دَ عْ ، بَ رينَ اظِ النّ  رُّ سُ تَ  راءَ يَ سِ  كونَ تَ  أنْ  لُ مِّ ؤَ أُ  ة  لّ ه في حُ زُ رِ أب خطوط  عي مَ مَ وَ  ومَ اليَ 
 قيِقِ حْ ، وتَ هُ خريجُ تَ  لي  عَ َحقًّا ما كان  ريجِ خْ ، وتَ ةِ العبارَ  طِ بْ ، في َض الجهدِ  ا منَ ظيم  عَ  فتُ رَ َص ، وَ دِ كْ الوُ 
ِد  نِ تَ سْ ا مُ حقيق  تَ  ّصِ النّ  التِي راَن َعَليهِا ِإلُِف َمِن َيتصِد رون  عِةِ بَ ت  المُ  ، والصِولِ ةِ مّيِلْ العِ ط رائِ ا إلى الش 

 ِلهذا الَعمِل الّشائِق الّشائِك.
 

 "جمعة الماجد" مركزِ لِ  يارة  لي زِ  كانَ َفقد ، خطوطَ ني هذا المَ ، أعْ هِ دي بِ هْ عَ  ثةِ ن حادِ ا عَ أمّ 
ْخراِجِه ِإلى قتَ َعَزمُت وَ فَ ، خطوطِ المَ  لى هذاعَ  لعَ أط   أنْ  هللاُ  شاءَ وَقد  ،بدبي   رِ اهِ الزّ  ها َعلى َتْحقيِقِه َوا 
َرْعُت َوش ،ُنَسخ  َمخطوَطة  سبِع اْهَتَديُت ِإلى  َبعَد أنِ  فّرَقةِ تَ َفَعِملُت َعلى َجْمِع ُنَسِخِه المُ ِم الّنوِر، عالَ 

في ِمْضماِر  ه ِهَي العاَدُة الَمأثوَرةُ وهذِ ، َوْقْد ِفْئتُ  ،سخ  ن نُ مِ  ديّ ر لَ فّ وَ تَ ما أَحّقُق فيِه ُمقيم ا َعلى 
َعَلْيها و َعلى الَهيَئِة التي ه هِإلى طاِئَفة  ِمَن الَمظانِّ َوالُمَصن فاِت التي َأْفَضْت ِإلى ُخروجِ الت حقيِق، 

ريِف،َوِمْنها ما َينتِسُب ِإلى اآلَن، َفِمْنها ما َيْنتِسُب إلى الت ْنزيِل الَعزيِز،  َوِمْنها ما  الَحديِث الش 
ْعِر، َوالّلَغِة، َوالت راِجِم، َوالّتاريِخ، َوَغْيِر ذِلَك ِمّما كاَن َحقًّا َعلي  الَعْوُد إلْيِه اْسِتْكماال  َينتِسُب ِإلى  الشِّ

 ِمّيِة. ِلُمَتَطل باِت الت ْحقيِق، َواْسِتْشراف ا ِلصوَرِة الن ّصِ الُمَحق ِق َعلى َوْجه  ِمَن الّتكاُمِل َوالِعلْ 

 
ِِِِد بِِِِن َعلِِِيّ  الِبْسِِِطاِميُّ ه فَ فُ صِِِنِّ ا مُ أّمِِِ ُِِِد الِِِر ْحمِن بُِِِن ُمَحم  ِِِذْ ا، شِِِرب  مَ  هِِِو َعْب َهب ا، الَحنِفِِِيُّ َم

ِا، المُ  ا َوَطريق ا، الُحروِفيُّ َتمّيِز ا َوِعْلم  ا، الّصوِفيُّ ُمْعَتَقد   والحِقُّ   هِِ،،858) ى سِنةَ فّ تِوَ الْنطاِكيُّ َموِلد 
 هللاِ  ا مِن أرضِ ثيِر  وى كَ َطِ افِة  : طوّ مِة  عالّ  افِة  وّ طَ  -اد  ْعِلى هِذا بَ عَ  الم  يأتي كَ سَ وَ – فَ نِّ صهذا المُ  أن  
ُب فِي َكثيِر  ِمِن الُعلِوِم ِبَسِهم ، َوَيّتصُِل ِبَعديِد  كِاَن َيضِرِ  جِاِمع   ة  وَعاّلَمِ، لِمِ ن العِ ا مِ صيب  نَ  كتسبَ يَ لِ 

، والحِِقّ  ِِأّنِِ ِمنهِِا ِبَنسِِب  ِِ نِِلْ م يَ ه َل نِِى و أدْ الِِذي ُهِِ سِ رْ ، والِِد  قيِِق  ه حَ و ِبِِالِِذي ُهِِ ريِِفِ عْ ت  ن الا ِمِِحظًّ
، وَ  راثِ الت   المِ لى أعْ عَ  عريجِ الت   راتبِ مَ   .والْخراجِ  َبعث ا ِعلميًّا ُمحَكَم الّتحقيقِ م هِ مالِ أعْ  عثِ بَ الَعربيِّ

 
ِلَ عَ  فُ صِنِّ المُ  ضِاهُ الِذي ارتَ  نِوانُ ا العُ أّمِ ِِل " قِد كِانَ فَ  هِ فِ صِن  علِى مُ  ا داالًّ م  فِِي َمنِاِهُج الت َوسُّ

ِِلِ   الغِِيِّ والبَ  يِّ ِبِِالدَ  رسِ الِِد  بِ  ة  وثيَقِِ ة  َمِِحْ ذو لُ  هُ ن هِِذا أّنِِِمِِ جِِالء  بِ  ظهِِرُ الِِذي يَ  عِِل  ولَ "، َمبِِاِهِج الت َرسُّ
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ِِالت   ِِ ،َبِِديع   ل  رّسِِتَ ائتَلفِِْت ُكِِلُّ واِحِِدة  ِمِِن طيفِِة  سِِتّ  وأربعِِيَن لَ لِِى عَ  ل  مِ شِِتَ ه مُ أّنِِ ذلِِكَ  ؛يِّ طبيِق ه َيعقُب
  . فيهِ  ض  و خائِ الذي هُ  رَض والغَ  تساوقُ تَ  وأشعار   ه أخبار  لِّ كُ  ، وفي ذلكَ كتة  ونُ  ،ِحكاية  

 
 
َمة  أَتْيُت فيها َعلى َقِد اْسَتفَتْحُت الّتْحقيَق بِ وَ   : طالبَ مَ  ثالثةِ ُمقدِّ
  .فُ صنِّ ها المُ لُ أوّ  -
  .خطوطُ ثانيها المَ وَ  -

  .حقيقِ الت   نهجُ ها مَ وثالثُ  -

َوَنَسِبه،  ، َواْسِمه، َوُكْنيِته،َتْرَجمِة الُمصنِّفِ َمصاِدِر لى عَ  يتُ قد أتَ فَ  لِ الوّ  طلبِ مَ ا في الأمّ 
 .نهعَ  وَتصانيِفِه، وما قيلَ َتَلمُِّس َشَذرات  ِمْن حياِته، وَ َوَمْوِلِده، َووفاِته، 

 .هِ تِ ، وقيمهَوماّدتِ  ،الِكتابِ  ِبنيةِ لى عَ  يتُ قد أتَ اني فَ الثّ  طلبِ ا في المَ وأمّ 
 سخِ النّ  وصفِ وَ  ،هرِ صادِ ومَ  ،حقيقِ الت   نهجِ لى مَ عَ  يتُ قد أتَ فَ  الثِ الثّ  طلبِ ا في المَ وأمّ 

 . ذلكَ  يرِ وغَ  ،خطوطةِ المَ 
 

َوَلَعل  ِمَن الَبواِعِث التي َأْفَضْت بي ِإلى َتْحقيِق هذا الِكتاِب َأن  َلُه قيَمة  ِعْلِمّية  ال َتْخفى 
: َتَجل ْت في  َعلى ذي ُنْهَية ، َوَقدْ   َأْربِع ُشَعب 

 .أّوُلها أّنُه ِكتاب  َتْعليِميٌّ ِمْن ُوْجَهة   -
 .َوثانيها أّنُه ِكتاب  أَدِبيٌّ ِمْن ُوْجَهة  ُأْخرى  -

 .َوثاِلُثها أّنه ِكتاب  تاريِخيٌّ توثيِقيٌّ ِمْن ُوْجَهة  ثاِلَثة   -

  َوراِبُعها أّنُه ِكتاب  َتعريِفيٌّ ِمْن ُوْجَهة  رابَعة . -

ة  ِمن الّترّسالِت َتكوُن َعون ا ِلمن أراَد أْن  أّما َكوُنُه َتْعليِميًّا َفألن ه ُمشتِمل  َعلى َنماذَج ُمعد 
، أو َيخوَض فيهِ   . َيّطِلَع َعلى هذا الفنِّ

، و  اللِة َعلى فنّ  ِمن ُفنوِن الدِب الَعربيِّ أال وهو أّما َكوُنُه أَدِبيًّا َفألن ُه أنموَذج  فاِقُع الدِّ
رَب الدِبي  َينتسُب إلى فنِّ الن ثِر العربيِّ الذي شاَع َله أعالم  مَ  َلؤوا الّترّسُل، والحقُّ أن  هذا الض 

  الّدنيا، َوَشَغلوا الّناَس.
َفه اْرَتضى أْن َيشفَع ُكل  َترّسل  ِبحكاية  و   ،َونكتة   ،أّما َكْوُنُه تاريِخيًّا َتوثيِقيًّا َفألّن ُمصنِّ

، َفكاَن هذا الُمصن ُف َكالكْشكوِل الجاِمِع ِلفنِّ الّترّسِل تارة ، والّتراجِم تارة  أْخرى، والِحكاياِت وَ  أخبار 
  الّلطيفِة تارة  ثالَثة .

ا َكْوُنُه َتْعريفيًّا َفألّنُه َمصدر  ِمن َمصادِر الّتعّرِف ِإلى َعَلم  ِمن أعالِم الّتراِث العرِبيِّ أمّ و 
هم ُسْهَمة  في ِإغناِء الّتراِث َوالّتصنيِف، َفَلم َينْل َحظًّا ِمن الِعنايِة، أِو الّشهرِة، أِو الذي كاَن لَ 
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، َوالُمسَتصفى ِمن كلِّ ما تقّدَم َأّن الِكتاَب َمْصَدر  َأصيل  ِمْن َمصاِدِر  الت عريِف الذي ُهو بِه َحقيق 
: ُمَصنِّف  اسُمه  ، وَفنّ  الّتَعّرِف ِإلى ُمَصنِّف  َوفنّ    .اسُمُه الّترّسلُ  َعبُد الّرحمِن بُن محّمد  الِبسطاِميُّ

 
َلَل، َوأْن َيسد  ِبسداِد َفْضِلِه الَعميِم َوَبعُد،  َفاهلَل َأْسأُل َأْن َيسُتَر ِبِستِرِه الَجميِل الِعثاَر َوالز 

واَب، الَخلَل، ِإّنه َحْسبي، َفِنْعَم الر بُّ َرّبي، َوِنْعَم الَحْسُب َحْسب ي، َفِبَفْضِلِه اَلْسنى َأْسَتِمدُّ الص 
 َوِباْسِمِه اَلْعلى َأْسَتْفِتُح َتْحقيَق الَكتاِب. 

 
 
 َكَتَبُه 

 القدس الشريف –مهدي عرار 
 ه1421ِ/عبان/ش11

 م2118/آب/11
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لُ الِقْسُم   اأَلو 

ِمُة الت ْحقيقِ   ُمقدِ 

ُل: الُمصن ِ   فالَمْطَلُب اأَلو 
 َوَنَسُبهاْسُمه  -
 َمْوِلُدهُ  -

 َحياُتُه َوعلوُمه  -

 َوفاُتُه  -

 َشَذراٌت ِمم ا قيَل َعْنُه  -

 َشَذراٌت ِمْن َتصانيِفِه  -

 
 الَمطَلُب الث اني: الُمَصنَُّف  

ُته -  ِبنيُة الِكتاِب َوماد 

ِل"  - ِل في َمباهِج الت رس   قيَمُة "َمناهُج الت وس 

 الن َسِخ الَمْخطوَطِة  َوْصفُ  -

 

  َوْصُف الَعَمِل َوالتَّْحقيقِ َمْطَلُب الث الُث: ال

 َمصاِدُر التَّْحقيقِ  -

 ْحقيقِ َسيُر الت   -

 ُصوٌر ِمَن الن َسِخ الَمْخطوطةِ  -
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 َوَنَسُبه:اْسُمه 

، وأّما لَ اسُم أبيِه فمُ ، َوأّما منِ حْ الرّ  بدُ عَ فَ  أّما اْسُمهُ  ، يٌّ طاكِ أنْ ، َوأّما َنَسُبه فينِ الدّ  ينُ زَ فَ قُبُه حم د 
يَخ َفَتكوُن  ،َوِبذا َتْكَتِمُل َحلَقُة االْسمِ ، يٌّ نفِ حَ فَ  هُ ذهبُ وأما مَ   بنِ  دِ حم  مُ  بنَ  منِ حْ الر   بدَ عَ  ينِ الدّ  ينَ زَ الش 

، َوَتفصيُل هذا "يّ روفِ "الحُ  ، وقيلَ ي  فِ رْ الحَ  ،ي  وفِ الّص  ،ي  طامِ سْ البِ  ،ي  النطاكِ  ،ي  نفِ الحَ  دَ أحمَ  بنِ  ليِّ عَ 
  ُمجَمِل أّنُه:ال

 .اب  ذهَ مَ  يُّ نفِ حَ ال -
 .اد  ولِ مَ  يُّ طاكِ النْ و  -

 .اب  ْشرَ مَ  يُّ طامِ سْ البِ و  -

ا َوَطريق ا. -  َوالّصوِفيُّ ُمْعَتَقد 

 ا.م  لْ عِ ا وَ ز  ميّ تَ  يُّ روفِ الحُ و  -
 ولِ في القَ  طويل  ن تَ مِ  ثير  كَ  نْ عَ  تف ىكْ في اِلحالِة ِإلى َمصادِر َترجمِتِه ُمْستغن ى ومُ َوَلَعل  

  ،. 1)هُ تحتَ  ال طائلَ 
 

 :َمْوِلُدهُ 
 ردتُ التي وَ  صادرُ المَ  حِ مِ لْ تُ  لمْ ، وَ حكامِ الِ  جهِ لى وَ عَ  ن  تعيِّ مُ  غيرُ  جهول  مَ فَ  هِ ولدِ مَ تاريُخ ا أمّ 

 أن   حُ ي أرجِّ علّ لَ وَ  ،ةَ ت  البَ  هِ ولدِ مَ  نةِ لى سَ ، إِ هِ ن حياتِ مِ  رات  ذَ شَ ، وَ هِ سيرتِ  يانَ بَ ، وَ هُ رجمتَ ا تَ س  لتمِ مُ  اليهعَ 
 تابَ كِ  أرَ قَ  هُ لى أن  إِ  د أشارَ قَ  فَ صنِّ المُ  أن   ذلكَ  ؛هِ،811) بلَ ني قَ ، أعْ عةِ اسِ التّ  ئةِ المِ  بلَ قَ  ه كانَ ولدَ مَ 
ت ، وكانَ هِ،817) بع  سَ وَ  ئة  ماني مِ ثَ  نةَ سَ  مصرَ ه بِ فِ صنِّ لى مُ " عَ رارِ السْ  عُ جامِ وَ  النوارِ  بُس "قَ 
مِة ِكت تلكَ  هُ شارتُ إِ   ض  ما أنا خائِ  عضدُ ا يَ يان  بَ  ه اللماحةِ في هذِ  ، ولعل  ،2)اِبِه "َشرُح الل معِة"في ُمقدِّ

      . فيهِ 
 
 ه: علومُ وَ  هُ ياتُ حَ 
ِ كِرِ لى ذِ ت عَ التي أتَ  ظانِّ لى المَ عَ  رودِ الوُ  آنَ  سِ فْ في النّ  قومُ الذي يَ  عل  لَ  ، يّ سِطامِ البِ  يخِ الش 

 : رانِ أمْ  ،هلَ  ةِ رجمَ أو التّ 
                                                 

، وحِِاجي خليفِِة، 31بسِِط القِِول فِِي ترجمتِِه انظِِر: طِِا  كبِِري زاده، الشِِقائق النعمانيِِة، مِِن ، لمزيِِد 1)
ِِِون،  ِِِة 1163، 1315، 2/1214، 748، 745، 743، 742، 1/738كشِِِف الظن ، والبغِِِدادي، هدي

، وبروكلمِِِان، تِِِاريخ الدب 3/241، وجرجِِِي زيِِِدان، تِِِاريخ آداب اللغِِِة العربيِِِة، 5/531العِِِارفين، 
 . 2/117، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 3/331، والزركلي، العالم، 7/388العربي، 

 .2/1315، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 2) 
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 .لعلمِ ا لِ لب  طَ  افة  وّ طَ  هُ أنّ ما هُ لُ أوّ  -
 . يٌّ وسوعِ مَ  مة  الّ ه عَ ما أنّ ثانيهِ وَ  -
ً  د لِ د وُ قَ ، فَ افة  وّ ه طَ ونَ كَ ني أعْ ، ينِ هذَ  لُ ا أوّ أمّ  فِي أنطاكيِة،  يُّ سِطامِ البِ  حمنِ الرّ  بدُ يخ عَ ال  

د َقِ، وَ ه مِا أرادَ كِان َلِ، فَ لِمِ عِ ال كتسَِب َنصِيب ا ِمِنيَ لِ  ،هِايرِ غَ وَ  ،ةِ اميّ الّشِ الدِ الِبِ وَ  ،رةِ إلِى القِاهِ  حلَ ارتَ  م  ثُ 
فِي  يوخِ الّشِ عِضِ لِى بَ عَ  اسِعةِ التّ  ئِةِ المِ  لِ في أوائِ  فات  صن  رأ مُ ه قَ أنّ  هِ ولدِ مَ ن عَ  ديثِ الحَ  يِ نْ في ثِ م قدّ تَ 
 ِعنَِدهه َلِ كِانَ ، فَ "انيمِراد الثِّ" نِ لطاالّسِبِ  صِلَ اتّ  هنِاكَ ن، وَ ِفِي ودُ وفِّ فيها تُِسة، وَ و بر  طنَ قَ  مّ ، ثُ صرَ مِ 
لِى عَ  العِ فِي االّطِ غِبَ ا رَ ّمِلَ وَ : ""طِا  كبِري زاده" قِالَ  طِوافِ هِذا الت   فِ ْصِفِي وَ ، وَ كانة  مَ وَ  ظوة  حَ 
 ىتِّحَ  ،ربيِةَ الغَ  الدَ الِبِ  طِافَ وَ  ،رةَ القاهِ  خلَ دَ وَ  ،ةِ يّ امِ الشّ  الدِ لى البِ إِ  رحلَ وَ  ،الدَ البِ  طافَ  ريبةِ الغَ  لومِ العُ 
 .،1)..."ولى الفناريُّ ه المَ عَ مَ  معَ اجتَ وَ ، "ةبروس" نةَ ديمَ  خلَ ه دَ نّ إِ  مّ ثُ  ،هغيتَ بُ  نالَ 

 
ه ليهِا أّنِعَ  يِتُ التي أتَ  ماتِ رجَ ى في الت  جلّ قد تَ ا، فَ ع  جامِ  مة  الّ ه عَ ني كونَ أعْ ، وَ نِ يْ ا ثاني هذَ أمّ 

 وضِِوعات  فِِي مَ  فَ ن  َصِِ قِِدْ فَ  ،سِب  نَ بِ نهِِا مِ  َعديِِد  بِ  صِِلُ تّ يَ ، وَ هم  َسِِبِ  ومِ لِن العُ ِمِِ ثيِِر  فِِي كَ  ضِِربُ يَ  كِانَ 
، يّ روِفِقيِل: الحُ ، فَ يَ مِّ ها سُ بِ ، وَ بَ سِ ليها نُ ا ِ وَ ، روفِ والحُ  وفاقِ الَ  لمُ ها عِ أشهرَ  ، ولعل  باينة  تَ مُ  باحثَ مَ وَ 
 .،2)يّ فِ رْ الحَ وَ 

 
 يقومُ مِا َسِ إن  ها، َفِفي أسِمائِ  ، أوْ نهُ عَ  ْت رَ ثِ التي أُ  هِ فاتِ صن  ه في مُ صرَ بَ  الباحثُ  عَ جَ رْ ذا ما أَ ا ِ وَ 

ِِنِِي كَ ، أعْ ليِِهعَ  غِ سِِبَ المُ  صِِفِ هِِذا الوَ بِ  قيِِق  حَ  ي  سِِطامِ البِ  أن   هِ فِسِِفِِي نَ  ِِجامِ  مِِة  الّ ه عَ وَن  ا لشِِتاتِ ع 
ه َلِ كِانَ  قِدْ ، فَ يِهِ جلّ يُ هِذا وَ  عضِدُ ه يَ فاتِ صِن  لِى مُ عَ  لِ وْ الَقِ ا فِي بِابِ د  ْعِنِا بَ ليْ عَ  دُ رِ يَ مِا َسِ ل  ، ولَعِلومِ العُ 
، بِ ، والدَ ة  خاّصِِِِِ ةِ بوّيِِِِِالنّ  يرةِ الّسِِِِِ، وَ ة  عاّمِِِِِ اريخِ والتِِِِِّ ،فِِِِِرِ الجَ وَ  ،سِِِِِابِ الحِ ، وَ بِّ فِِِِِي الّطِِِِِ فات  صِِِِِن  مُ 
 .ذلكَ  يرِ غَ وَ ، ديثِ الحَ وَ  ،لوكِ السّ وَ  ،مِ راجِ الت  وَ 

 :نِ ييئلى شَ عَ  ال  وِّ عَ ا مُ ئ  زِ جتَ ه مُ يانُ م بَ قدّ ما تَ بِ  فِ تَ كْ ألَ فَ 
 .ثةِ باحَ ه المُ هذِ بِ  لة  ِص ا وَ ف  نَ أستَ ه مُ فاتِ صن  ن مُ عَ  ديثِ في الحَ  اد  عْ بَ  دُ يرِ فيما سَ  ما أن  هُ لُ وّ أ -
 تعبيِِرِ بِ  عرفِِة  ه مَ َلِِ ،ل  ترّسِِمُ  ،ب  ، كاِتِِخ  ، مِِؤرّ ف  تصِِوّ ، مُ ل  فاِضِِ: "ركلِِيِّ الزّ  ولُ مِِا َقِِثانيهِ وَ  -

      .،3)..."المِ الحْ 
 

 َوفاُتُه: 

                                                 

 . 13انظر: طا  كبري زاده، الشقائق النعمانية، ، 1)
 . 7/388، وبروكلمان، تاريخ الدب العربي، 3/241جي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ، انظر: جر 2) 
 . 3/331، انظر: الزركلي، العالم، 3) 
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يِخ الِبسطاِميِّ َعبِد الِّرحمِن َسِنَة ) تَِه َجعَِل "حِاجي خليفِة" وفاهِِ،، وقِْد 858كاَنْت َوفاُة الش 
ر ا 843) َسِِنةَ  ِِِه "َنظُِِم الّسِِلوِك فِِي تِِاريِخ الُخلفِِاِء والُملِِوِك"، َفقِِاَل ُمقِِرِّ ِِا أتِِى َعلِِى ذكِِِر ِكتاِب هِِِ، َلّم

يِخ عبِد الر حمِن بِن ُمحّمد  الِبْسطاِميِّ الَحَنفيِّ الُمتَوّفى سنةَ هِ وفاتِ  لى سنةِ ا عَ ج  عرِّ ِنسبَته إلْيِه، مُ   : "ِللش 
ُده ثالثُة َمالحَظ: ،، َوهَو وَ 1هِ،")843)  هم  َصريح  ُيفنِّ

 أّما أّوُلها َفما َورَد في الَمصادِر الْخرى.  -
وأّما ثانيهِا َفمِا أْورَدُه "حِاجي خليفِة" نفُسِه فِي موضِع  آَخَِر، فِي َمعِِرِض َحديِثِه عِن  -

ُِه، 2هِِ،)844) كتاِبِه "الَفوائُح الِمسكّيُة"، َفقْد أشاَر إلى أن ه َبَدأ ِبَتصِنيِفِه َسِنةَ  ،، َولِْم ُيتم 
.  َففي كالِمِه َتعارض  َوَتناقض 

َبل  ،وأّما ثاِلُثها َفقوُل الِبسطاميِّ نفِسِه في ُمقّدمِة ِكتاِبه "الَفوائُح الِمسكّيُة"، وفيِه ِإلماحة   -
هِ،، وِعبارُته الّشاهَدُة على ذلَِك، والقاِئلُِة ِبنفِِي وهِِم 844تقرير  ِبأّنُه كاَن حيًّا َبعَد سنِة)

"حِِاجي خليفِِة" ِهَِِي: "ِمِِن الُفنِِوِن التِِي َقّيِِِدُت َمعانَيهِِا ِمِِن ِريِِاِض العلمِِاِء ِمِِْن َسِِِنِة 
")844هِ،، ِإلى سنِة)715)  ،.  3هِ،، التي َنحُن فيها، َوَقد َرّتبُتها على ِمئِة باب 

 
 لى أنْ إِ  هناكَ  ل  ظها، فَ خلَ دَ  أنْ  عدَ بَ  نَ توطّ وَ ، هابِ  تأنَس اسْ  قدِ بروسة، فَ  كانَ فَ  هِ وفاتِ  كانُ ا مَ أمّ 

 :هبياتِ أ في بعضِ  -ه هللاُ رحمَ - قالَ د ، وقَ ناكَ هُ  هُ برُ وقَ هِ،، 858)نةَ سَ  ةُ نيّ المَ  تهُ وافَ 
 ،4)بروسابِ  قيمَ المُ  منِ حْ رَ  دَ بْ عَ  عيدُ    ا ر  زائِ  تى رومَ أ دْ قَ  ريب  غَ  قير  فَ 

 

 : هُ نْ عَ  ا قيلَ م  مِ  راتٌ ذَ شَ 
 ": ةُ ي  عمانِ الن   قُ قائِ في "الشَّ  ا جاءَ م  مِ 
 يُّ الحنفِ وَ  ،اشرب  مَ  طاميُّ سْ البِ  حمدَ أ بنِ  ليِّ عَ  بنُ  حمنِ الر   بدُ عَ  اهللِ بِ  العارفُ  يخُ الش   نهمُ مِ وَ "

 واّصِ خَ ا بِ ف  عارِ  ،قهِ والفِ  سيرِ فْ الت  وَ  ديثِ الحَ ا بِ م  عالِ  -هللاُ  هُ حمَ رَ - كانَ  ،اولد  مَ  يُّ نطاكِ لوا ،اب  ذهَ مَ 
لى عَ  الوقوفِ وَ  ،عةِ والجامِ  الجفرِ  عرفةِ في مَ  طولى يد   لهُ وَ  ،كسيرِ الت  وَ  الوفقِ  لمِ عِ وَ  ،روفِ الحُ 
 ،ةِ يّ امِ الشّ  الدِ لى البِ إِ  رحلَ وَ  ،الدَ البِ  طافَ  ريبةِ الغَ  لومِ لى العُ عَ  العِ في االطّ  غبَ ا رَ مّ لَ وَ  ،واريخِ الت  
 ،روفِ الحُ  خواّصِ بِ  ظيم  عَ  ف  صرّ ه تَ لَ  كانَ وَ  ،هغيتَ بُ  نالَ  ىتّ حَ  ،ربيةَ الغَ  الدَ البِ  طافَ وَ  ،رةَ القاهِ  خلَ دَ وَ 

                                                 

 .2/1163، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 1)
 .2/1163، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 2)
 . 2/1214، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 3)
، وفيِه: "دعِي عبِد الِرحمن"، وال يسِتقيم الِوزن بِذلك، 31طِا  كبِري زاده، الشِقائق النعمانيِة، ، انظر: 4)

 . ولذا جعلت العبارة: "دعي عبد رحمِن" حتى يستقيم الوزن 
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ها هذا ذكرِ في بِ ال يَ  ريبة  غَ  كايات  حِ  ه في ذلكَ لَ  وكانَ  ،تعالى هللاِ  أسماءِ بِ  االشتغالِ بِ  عظيم   أثير  تَ وَ 
 .،1)"رُ َص ختَ المُ 

 
 :"ربي ِ العَ  تاريخ األدِب "في  ا جاءَ م  مِ 
 نزلة  ذا مَ  كانَ  ،فيُّ رْ الحَ  يُّ نفِ الحَ  طاميُّ سْ بِ ال دَ أحمَ  بنِ  عليِّ  بنِ  دِ حمّ مُ  بنُ  حمنِ الرّ  بدُ و عَ هُ "

 يَ ظِ حَ  حيثُ  "بروسة"إلى  دمَ قَ  مّ ، ثُ القاهرةِ بِ  رَس ، ودَ د في أنطاكيةَ لِ راد الثاني، وُ مُ  لطانِ السّ  عندَ 
 . ،2)"هِ،858) عامَ  يَ وفّ تُ راد، وَ مُ  لطانِ السّ  نوالِ بِ 

 
 َشَذراٌت ِمْن َتصانيِفِه: 

 الثةِ لى ثَ إِ  ةُ سبي الشارَ حَ وَ ها، أكثرَ  ما كانَ  يِّ طامِ سْ البِ  حمنِ الرّ  بدِ عَ يِخ الش   صانيفَ تَ  إن   قيلَ 
ً  مُ  ةِ كثرَ بِ  ل  قائِ  قرير  ن تَ مِ  هُ يانُ م بَ قد  ما تَ  عضدُ تَ  واضعَ مَ   :هِ فاتِ صن 

 
 هِ قِّ ي حَ ف قالَ  قدْ ة"، فَ يّ عمانِ النّ  قُ قائِ في "الش   "طا  كبري زاده" شهادةُ فَ  واضعِ ه المَ هذِ  لُ ا أوّ أمّ 

ها: عدادُ تَ  مكنُ ها ال يُ أنّ ها بِ صفِ لى وَ ا إِ ح  ، جانِ مةَ تقدِّ ها المُ تَ بَ تْ رُ ها وَ تَ كانَ ا مَ ر  قرِّ ، مُ هِ فاتِ صن  مُ  ثرةَ ا كَ واصف  
 مكنُ ال يَ  واريخِ الت   لمِ في عِ وَ  ،عالىتَ  هللاِ  ماءِ أسْ  واّصِ خَ وَ  ،الوفقِ  علمِ وَ  ،الجفرِ  لمِ في عِ  صانيفُ تَ  لهُ وَ "
 رة  ر  حَ ه مُ فاتِ ن  َص مُ  ميعُ جَ وَ  ،قانِ تْ لِ وا كامِ حْ لِ ا في غايةِ  هُ طُّ كان خَ وَ ، هِ خطِّ بِ  هارَ ثَ كْ أ تُ رأيْ وَ ، هادادُ عْ تَ 
 . ،3)"ةِ يّ كّ المَ  حِ واتِ في الفَ  ةُ سكيّ المِ  وائحُ الفَ " تابُ ه كِ فاتِ صن  مُ  لُّ أجَ وَ ، ليهاعَ  دُ عتمَ يُ  ة  قنَ تْ مُ 

 
في "تاريخ  له ةِ رجمَ ، والتّ هِ لى اسمِ عَ  هرودِ وُ  نيِ في ثِ  "نجرجي زيدا" شهادةُ ا ثانيها فَ أمّ وَ 

  . ،4)"الوفاقِ وَ  ،والجفرِ  ،رفِ الحَ  لمِ في عِ  كثيرة   كتب   لهُ "وَ  :قد قالَ ، فَ "ةِ العربيّ  غةِ اللّ  آدابِ 
 
 لكَ تِ  هِ عريجتِ تَ في  لَ اقفَ ، هِ فاتِ صن  ن مُ مِ  سير  يَ  زر  لى نَ عَ  جَ ر  ا عَ مّ لَ  ركليِّ الزّ  شهادةُ ها فَ ا ثالثُ وأمّ 

ر ا اف  واِص   . ،5)"ثير  و كَ هُ ، وَ ذلكَ  يرُ غَ : "وَ ومقرِّ
 

                                                 

 . 13انظر: طا  كبري زاده، الشقائق النعمانية، ، 1)
 . 7/388، انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الدب العربي، 2)
 . 13بري زاده، الشقائق النعمانية، انظر: طا  ك، 3)
 .1/942انظر: جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ، 4)
 .3/331، انظر: الزركلي، العالم، 5)
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، يِّ سطامِ البِ  فاتِ صن  مُ  نْ ه مِ نثارَ  مَ لملِ أُ ه، وَ قَ تفرّ مُ  عَ أجمَ  أنْ  عتُ طَ فيما اسْ  ظرِ النّ  جالةَ إِ  ل  لعَ وَ 
 ، َوِهَي َعلى الن حِو اآلتي:هاداتِ ه الشّ هذِ  عضدُ تَ 

   
 ،.1"إْبراُز الُكنوِز") .1

 ،. 2"أَدُب الَمريِض َوالَعاِئِد") .2
بِة") .3  ،. 3"الْدِعَيُة الُمنَتَخَبُة في الدِوَيِة الُمَجر 
 ،. 4"اْرِتياُض الْرواِح في ِرياِض الْفراِح") .4

 ،.5"أْزهاُر اآلفاِق في أْسراِر الُحروِف َواآلْوفاِق") .5

 ،.6"الْكواُر َوالْدواُر") .6

 ،.7الَبهّيِة") "الْلفاُظ الّشهّيُة في الْلحاظِ  .7

 ،. 8ِنّيِة")ا"أْوراُق الِحكمِة الّرّبانّيِة في َشرِح الل معِة الّنور  .8

 ،.1"َبحُر الَفواِئِد َوَكنُز الَفراِئِد") .1

                                                 

 ،. 1861، ومنه نسخة في برلين )7/311، انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الدب العربي، 1)
 . 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 2)

ألفه في ليلة عيد ، في وصف الدواء وهو مختصرحاجي خليفة، كشف الظنون، وقد جاء فيه: " ، انظر:3)
"، والبغِِدادي، علِِى خمسِِة أبِِواب كلهِِا فِِي الطِِاعون  هورتبِِ، مئِِةي وثمِِان سِِنة ثمِِان وثالثِِين ،الفطِِر

، وعمِِِر كحالِِِة، معجِِِِم 7/311، وكِِِارل بروكلمِِِان، تِِِاريخ الدب العربِِِي، 5/531هديِِِة العِِِارفين، 
 ،. 2611،، وبيروت )377،، وآيا صوفيا )2161، ومنه نسخة في باريس )2/117ن، المؤلفي

، انظِِِر: حِِِاجي خليفِِِة، كشِِِف الظنِِِون، وقِِِد جعلِِِه علِِِى خمسِِِة أبِِِواب، والبغِِِدادي، هديِِِة العِِِارفين، 4)
هِِ،، ومنِه نسِخة فِي 844، وقِد ألفِه سِنة )7/381، وكارل بروكلمِان، تِاريخ الدب العربِي، 5/531

 ،. 2268ليدن )

ِِِم الحِِِروف والوفِِِاق"، 5/531، انظِِِر: البغِِِدادي، هديِِِة العِِِارفين، 5) خالِِِه كتابِِِه "درة اآلفِِِاق فِِِي عل ، وا 
 وسيأتي بيانه بعدا. 

، وقِد أشِار إلِى أنِه خمسِة كتِب صِغيرة تتنِاول 7/311، انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الدب العربِي، 6)
 ،.    81التاريخ السالمي، ومنه نسخة في بيروت )

 ،.318241نسخة مخطوطة مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي، ورقم ورودها ) ، منه7)

، وعنوانِِه 7/381، وكِِارل بروكلمِِان، تِِاريخ الدب العربِِي، 5/531، انظِر: البغِِدادي، هديِِة العِِارفين، 8)
 في هدية العارفين: "أوزان الحكمة الربانية في شرح أوقات اللمعة النورانية". 
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 ،. 2"َبحُر الُوقوِف في ِعْلِم الْوفاِق َوالُحروِف") .11

 ،.3"َتراِجُم الُعَلماِء") .11

 ،.4"َترويُح الُقلوِب ِبلطاِئِف الُغيوِب") .12

 ،.5َمناهِج النواِر َوَتنقيُح َمباهِج الْسراِر") "َتوضيحُ  .13

 ،. 6"َتواريُخ الّلطيَفِة َواآلثار الَعجيَبة") .14

 ،.7"الجْفُر الجامُع والّسرُّ الاّلمُع") .15

 ،.8"َجواهُر الّدَرِر َوَفواِخُر الُغَرِر") .16

 ،.9"الَجوهُر الّنورانيُّ في الّسرِّ الزهِر الّرّباِنّي") .17

 ،. 10ِق َوَروَضُة الْذواِق")"َحديَقُة الْحدا .18

 ،.11")أسماِء الربعينَ أْسراِر  في"ُحّمى العاِرفيَن  .11

لوِك") .21  ،. 12"َخراِئُد الُملوِك في َفواِئِد السُّ

                                                                                                                                            

 ،.368318ورة في مركز جمعة الماجد بدبي، ورقم ورودها )، منه نسخة مخطوطة مص1)

، ومنِِِه 7/311، وكِِِارل بروكلمِِِان، تِِِاريخ الدب العربِِِي، 5/531، انظِِِر: البغِِِدادي، هديِِِة العِِِارفين، 2)
 ،. 13/117،، وبنكيبور )1417نسخة في فيينا )

العلم"، وقد بدأه بمؤلف  ، وقد جعل بروكلمان عنوانه "ترجمات لولي3/331، انظر: الزركلي، العالم، 3)
 .7/311هِ،. انظر: بروكلمان، تاريخ الدب العربي، 841"كليلة ودمنة"، وألفه سنة )

 ،.318247، منه نسخة مخطوطة مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي، ورقم ورودها )4)

لماتِِِِه ، وهِِِِو فِِِِي التِِِِاريخ، تختلِِِِف معِِِِاني ك7/311، انظِِِِر: كِِِِارل بروكلمِِِِان، تِِِِاريخ الدب العربِِِِي، 5)
 ،.    481باختالف إعجامها، ومنه نسخة في المتحف البريطاني )

 . 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 6)
 ، وقد أشار إلى أن نسخة منه في الموصل.    7/311، انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الدب العربي، 7)
 . 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 8)

 ،.318248خطوطة مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي، ورقم ورودها )، منه نسخة م9)

 . 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 10)

 ،.318245، وقفت على نسخة مخطوطة مصورة منه في مركز جمعة الماجد بدبي، ورقم ورودها )11)

 . 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 12)
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 ،.1"الّدرُّ الُمنظ ُم في الّسرِّ العظِم") .21

 ،. 2"ُدّرُة اآلفاِق في ِعلِم الُحروِف َوالْوفاِق") .22

 ،. 3أْلحاِظ الُفَصحاِء") "ُدّرُة أْلفاِظ الُبَلغاِء َوُغررُ  .23

 ،. 4"ُدّرُة تاِج الر ساِئِل َوُغّرُة ِمْنهاِج الَوساِئِل") .24

 ،.5")البحرِ  زبِ حِ  رارِ أسْ  يف رِ حْ النّ  قدِ عِ  ةُ رّ دُ " .25

 ،.6"ُدّرُة العلوِم وَجوهرُة الُفهوِم") .26

ِِّرِة الُعيِِوِن") .27 ِِِة ُق          صِِر  علِِى ،، َوقِِاَل َعنِِه حِِاجي خليفِِة: "ُمختَ 7"ُدّرُة الُفنِِوِن فِِي ُرؤَي
ؤيا...." ) ، أّوُله: "الحْمُد هلِل الذي جعَل َخياَل الرُّ  ،.8ِسّتِة فصول 

 ،. 9"ُدّرُة ُفنوِن الِكتاِب َوُقّرُة ُعيوِن الِحساِب") .28

 ،. 1"الّدّرُة الاّلِمعُة في الدِوَيِة الّشاِفَيِة") .21

                                                 

فِِي  ، ومنِِه نسِِخ متعِِددة أشِِار إليهِِا بروكلمِِان7/311ريخ الدب العربِِي، ، انظِِر: كِِارل بروكلمِِان، تِِا1)
 . معرض ترجمته له

، ومنِِِه نسِِِخة 5/531، والبغِِِدادي، هديِِِة العِِِارفين، 1/738، انظِِِر: حِِِاجي خليفِِِة، كشِِِف الظنِِِون، 2)
،، ومنِه نسِخة 21794مخطوطة محفوظِة فِي مكتبِة السِكندرية علِى قِرص مرئِي، ورقِم االسِتدعاء)

 ،.241584رة في مركز جمعة الماجد بدبي، ورقم ورودها )مخطوطة مصو 

 . 5/531، وفيه: "درر"، والبغدادي، هدية العارفين، 1/745، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 3)
ِِِة "نِِِور 4) ِِِاب مِِِن طلِِِل"، ومنهِِِا نسِِِخة موجِِِودة فِِِي مكتب ِِِزل الحب ِِِك يِِِا من ، هِِِي منظومِِِة أولهِِِا: "ناهي

 ،. 5114عثمانية"، ورقمها )
لمكتبة ف من ترجم له ممن وقفت على مصنفاتهم، ومنه نسخة مخطوطة في ايأت على هذا المصن   ، لم5)

ورقِِِم المخطِِِوط، وهِِِِو ، وزارة الوقِِِِاف والشِِِؤون الدينيِِِة بمصِِِِر، المركزيِِِة للمخطوطِِِات السِِِالمية
العبِِد الضِِعيف... الحمِِد هللا الِِذى  قِِولتِِه: "يفاتح،، و 22،، وعِِدد أوراقِِه )3/2رسِِالة، فِِي مجمِِوع )

فهِِذه درة  ،وبعِِد ،...،وعِدة الوصِِياء ،الوليِِاء وجنِِة ،وفِالح الصِِفياء ،سِِالح النبيِِاء ءجعِل الِِدعا
  ".الوفاء ءإلى من تردى بردا ،اللهام لألنام صدرت من ديوان ،ووردة النوار ،السرار

ِِِي، 6) 7/381ِِِ، انظِِِر: كِِِارل بروكلمِِِان، تِِِاريخ الدب العرب ِِِه نسِِِخة فِِِي "جوت ه"، ، وقِِِد أشِِِار إلِِِى أن ل
(11/1  .، 

، وقِد جعِل اسِمه: 5/531، والبغِدادي، هديِة العِارفين، 1/742، انظر: حاجي خليفة، كشِف الظنِون، 7)
"درة الفنون في قرة العيون"، ومنه نسخة مصورة محفوظة في مركز جمعة الماجِد بِدبي، ورقِم الِورود 

 ،. 46881الخاص بها )
 . 1/742، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 8)
، والبغِِدادي، هديِِة العِِارفين، 1/742رتبِِه علِِى عشِِرة أبِِواب، انظِِر: حِِاجي خليفِِة، كشِِف الظنِِون،  ،9)

5/531 . 
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 ،. 2جاِئِب")"ُدّرُة َمن َظهَر ِبالَغرائِب َوأتى ِمن َبحِر ُفتوحاِت العَ  .31

 ،. 3"الّدّرُة الّناِصعُة في َكشِف ُعلوِم الجفِر والجاِمعِة") .31

 ،. 4في َخياِل الّرقاِد") -َعليِه الّصالُة َوالّسالمُ -اِد في ُرؤَيِة الّنبيِّ "ُدّرُة الّنقّ  .32

 ،. 5"ُدرُر الَفواِئِد َوُغرُر الَعواِئِد") .33

َيِر") .34  ،. 6"الّدرُر في الَحواِدِث والسِّ

 ،7ة  في الّدعاِء ِبالّصالِة")"ِرسال .35

 ،.8"الّرساَلُة الَوضِعّيُة") .36

 ،. 9"َرشُح ُعيوِن الَحياِة في َشرِح ُفنوِن الَمماِت") .37

وِق") .38  ،. 10"َرشُح ُعيوِن الذ وِق في َشرِح ُفنوِن الش 

 ،. 11"َروَضُة الْسراِر") .31

 ،. 12"َروَضُة الِعباِد في َمناِقِب الّصوفّيِة َوالزُّّهاِد") .41

                                                                                                                                            

، وكِارل بروكلمِان، 5/531، والبغدادي، هدية العِارفين، 1/743، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 1)
ص الدعيِة ،، وهِو علِى عشِرة أبِواب، فِي خِوا2611تاريخ الدب العربي، ومنه نسخة فِي بِاريس )

 والدوية. 
يضاح المكنون، 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 2) ، وهِو فِي علِم الحِروف، وأولِه: 3/461، وا 

 ".لك يا قيوم كشف السر المكتومأنس"
 . 5/531، والبغدادي، هدية العارفين، 1/744، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 3)
 . 5/531، والبغدادي، هدية العارفين، 1/744، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 4)
، وهِِو فِِي مناقِِب 5/531، والبغِِدادي، هديِِة العِِارفين، 1/748، انظِِر: حِِاجي خليفِِة، كشِِف الظنِِون، 5)

 القطاب. 
، وجرجِِي زيِِدان، 5/531، والبغِِدادي، هديِِة العِِارفين، 1/751، انظِِر: حِِاجي خليفِِة، كشِِف الظنِِون، 6)

، والزركلِِي، العِِالم، 7/311وبروكلمِِان، تِِاريخ الدب العربِِي،  ،3/241تِاريخ آداب اللغِِة العربيِِة، 
إلِِِى سِِِنة  -صِِِلى هللا عليِِِه وسِِِلم-، وهِِِو مختصِِِر علِِِى ترتيِِِب السِِِنين مِِِن وفِِِاة الرسِِِول 3/331
 هِ،.811هِ،، وقيل )711)

 ،. 2611، ومنه نسخة في باريس )7/311، انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الدب العربي، 7)
 ،. 151، 152، ومنه نسخة في السكندرية )7/312وكلمان، تاريخ الدب العربي، ، انظر: كارل بر 8)
، ومنِِِه 7/381، وكِِِارل بروكلمِِِان، تِِِاريخ الدب العربِِِي، 5/531، انظِِِر: البغِِِدادي، هديِِِة العِِِارفين، 9)

 ،. 1214،، وشهيد علي )2261نسخة بليدن)
، وهِِِو 7/381تِِِاريخ الدب العربِِِي،  ، وكِِِارل بروكلمِِِان،5/531، انظِِِر: البغِِِدادي، هديِِِة العِِِارفين، 10)

 ،. 11/2) هِ،، ومنه نسخة في جوته842نوادر وحكايات وقصائد صوفية، ألفه سنة)
 . 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 11)
 . 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 12)
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 ،.1")رسلينَ المُ  دِ سيّ  في أحوالِ  ؤمنينَ المُ  ضةُ و "رَ  .41

 ،.2")ئحُ الالّ  ورُ "الز هُر الفاِئُح والنّ  .42

 ،. 3"الّسرُّ الْفَخُر َوالِكْبريُت الحَمُر") .43

 ،.4")حفوظُ المَ  رّ "السّ  .44

 ،.5")رارِ البْ  نُس أُ وَ  رارِ السْ  مُس "شَ  .45

 ،. 6فاِق")"َشْمُس اآلفاِق في ِعْلِم الُحروِف َوالوْ  .46

 ،.7َحُة البوِم في َحواِدِث الّروِم")"َصي .47

الُم") .48 الُة والس   ،. 8"غاَيُة اِلعالِم في ُرؤَيِة الّنبيِّ َعليِه الص 

 ،. 9"َفواِخُر الَفراِئِد َوَجواهُر الَفواِئِد") .41

 ،.10")لِ قفَ المُ  تحُ "فَ  .51

                                                 

ورقِِم مادتهِِا ،، 088) هِِو، منِِه نسِِخة مصِِورة مخطوطِِة فِِي مركِِز جمعِِة الماجِِد بِِدبي، ورقِِم ورودهِِا 1)
(907582.، 

 ،. 5/343، ومنه نسخة في القاهرة أول)7/381، انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الدب العربي، 2)
يضِاح 5/531، ولم ينسِبه، والبغِدادي، هديِة العِارفين، 186، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 3) ، وا 

 . 4/11المكنون، 
، ويتنِِاول الحِِروف وأسِِماء هللا الحسِِنى، ومنِِه 7/311دب العربِِي، ، انظِِر: كِِارل بروكلمِِان، تِِاريخ ال4)

 نسخة في طهران كما أشار إلى ذلك بروكلمان.    
، ويتنِِاول الحيِِل الغيبيِِة علِِى ترتيِِب الحِِروف 7/311، انظِِر: كِِارل بروكلمِِان، تِِاريخ الدب العربِِي، 5)

 البجدية، والمربعات السحرية، وأسماء هللا الخفية، وخواص بعضها. 
يضِِِِاح 5/531، والبغِِِِدادي، هديِِِِة العِِِِارفين، 31، انظِِِِر: طِِِِا  كبِِِِري زاده، الشِِِِقائق النعمانيِِِِة، 6) ، وا 

، ومنِِه نسِِخة مخطوطِِة محفوظِِة فِِي المكتبِِة السِِكندرية علِِى قِِرص مرئِِي، ورقِِم 4/55المكنِِون، 
ِِِِِدن 7/311،، وكِِِِِارل بروكلمِِِِِان، تِِِِِاريخ الدب العربِِِِِي، 21794االسِِِِِتدعاء) ، ومنِِِِِه نسِِِِِخة فِِِِِي لي

،، وبِِرلين، وجوتِِه، والظاهريِِة، وغيِِر ذلِِك، 761،، والمتحِِف البريطِِاني )2681وبِِاريس )،، 1224)
 وقد وقفت على سبع نسخ مصورة من هذا المخطوط في مركز جمعة الماجد بدبي. 

، نسبه البغدادي إلى الشيخ محيي الدين بن العربي، والحق أن ذلك ليس كذلك، بل هِو للبسِطامي، فقِد 7)
، فِي البِاب السِادس، فِي الورقِة التاسِعة والعشِرين، "لرسِائل وغِرة منهِاج الوسِائلدرة تِاج ا"ذكره في 

وفيها يقِول: "وفِي سِنة سِت عشِرة وثمِاني مئِة فرغِت مِن تحريِر كتِابي المسِمى "بصِيحة البِوم فِي 
 .4/73حوادث الروم" بمدرسة فرخ شاه بآق شهر". انظر: البغدادي، إيضاح المكنون، 

 . 5/531العارفين، ، انظر: البغدادي، هدية 8)
 . 5/531، والبغدادي، هدية العارفين، 2/1213، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 9)
 ،. 214/85/5، ويوجد في الموصل )7/311، انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الدب العربي، 10)
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بِِِري زاده" فِِِي ،، َوَقِِِد قِِِاَل َعنُِِِه "طِِِا  ك1ّيِِِِة")"الَفِِِوائُح الِمسِِِِكّيُة فِِِي الَفِِِواِتِح الَمكِّ  .51
قائق الّنْعماِنّية": "  فيِهِ  رجَ أدْ  "،ةِ يّ كّ المَ  حِ واتِ في الفَ  ةُ سكيّ المِ  حُ وائِ الفَ " ه كتابُ فاتِ صنّ مُ  لُّ أجَ وَ "الش 

ِِِةَ مِ  فِِِوقُ مِِِا يَ  ِِِم  عِ  ئ ِِِاني هللُا  ،،2)"ل ِِِا َحب ُفُه: "َلّم ُِِِه َيقِِِوُل ُمصِِِنِّ ِبهِِِِذه الَمعِِِاني  -َتعِِِالى-َوَعْن
فِِي  -َتعِِالى–ي َتحصِِيِلها الِِِبالَد، َوَرفضُِِت َلِِّذَة الّرقِِاِد، أْلقِِى هللُا الَملكوِتّيِِِة، التِِي ُطفُِِت فِِ

الجنِِِاَب ِبُفنِِِون  ِمِِِن الَمعِِِارِف الّرّبانّيِِِِة؛ إْذ كِِِاَن الغَلُِِِب ِمّمِِِا أودعُِِِت  فَ َخْطَرتِِِي أْن أعِِِرّ 
َِة الُمكّرمِِة، َوُوقِوفي ِبَعرفِات َكماِلِِه، َوَطِوافي ِبكعبِِة َجماِلِِه،  ُبطوَن أْوراِقها ِعنَد ُحلِولي ِبَمك 

َوجعْلُت َشرَح َمعارِف ُعلوِمهِا ِمِن َذخِاِئِر َخِزاِئِن َشِمِس الَمعِارِف، َوَنسِجُت َمبِاني ديباجِِة 
أْبواِبهِِا ِمِِن َمعِِادِن َمخِِاِزِن الُفتوحِِاِت الَمَلكوتّيِِِة، فِِي َمعرفِِِة أْسِِراِر المالكّيِِِة َوالَملِكّيِِة، ِمِِن 

هِِ،، التِي 844هِ،، ِإلى سنِة)715ياِض العلماِء ِمْن َسنِة )الُفنون التي َقّيدُت َمعانَيها ِمن رِ 
("  ،. 3َنحُن فيها، َوَقد َرّتبُتها على ِمئِة باب 

 ،. 4ماِء الّنووّيِة")في َتلخيِص َتْهذيِب السْ  "الَفواِئُد الّسِنّيةُ  .52

 ،.5")صوصِ الفُ  واهرُ جَ وَ  صوصِ النّ  واخرُ "فَ  .53

 ،.6واني")ود الغَ دخُ  لةِ واني في ُقبْ البَ  دودِ حُ  لةُ بْ "قِ  .54

 ،. 1")روفِ عاني الظُّ مَ  وصفُ وَ  روفِ الحُ  أسرارِ  شفُ "كَ  .55

                                                 

مئِة بِاب،  ، هو كتاب في التصوف، عمل فيه على مجاراة ابن العربي في الفتوحات المكية، وجعلِه فِي1)
، وحِِاجي خليفِِة، 1/51انتهِِى إلِِى ثالثِِين، ولِِم يتمِِه، انظِِر: طِِا  كبِِري زاده، الشِِقائق النعمانيِِة، 

، وجرجِِي زيِِِدان، تِِاريخ آداب اللغِِِة 5/531، والبغِِِدادي، هديِِة العِِِارفين، 2/1213كشِِف الظنِِون، 
، 3/331، ، والزركلِِِي، العِِِالم7/388، وكِِِارل بروكلمِِِان، تِِِاريخ الدب العربِِِي، 3/241العربيِِِة، 

، ومنه نسخة مخطوطِة محفوظِة فِي مكتبِة السِكندرية، ورقِم 2/117وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 
،، 11،، وليِِدن )11، 1،، وأخِِرى فِِي ليبِِزج، وفيينِِا )3131،، ونسِِخة فِِي بِِرلين)21794االسِِتدعاء)
ان، ،، والفاتيك6521ِِِ،، )5152،، )2338،، وبِِِاريس )2511د،، ونِِِور عثمانيِِِة ) 416وآيِِِا صِِِوفيا)

والسكوريال، وغير ذلك مما أتِى عليِه بروكلمِان، وقِد وقفِت علِى نسِخة مخطوطِة منِه مصِورة فِي 
 ،. 214211مركز جمعة الماجد بدبي، ورقم ورودها ثم )

 . 31، انظر: طا  كبري زاده، الشقائق النعمانية، 2)
 . 2/1214فة، كشف الظنون، ي، انظر: حاجي خل3)
 . 5/531ارفين، ، انظر: البغدادي، هدية الع4)

 ،.252746)ثم ، وقفت على نسخة مخطوطة مصورة منه في مركز جمعة الماجد بدبي، ورقم ورودها 5)

هِِِِ،، ومنِِِه نسِِِخة فِِِي ليِِِدن 845، ألفِِِه سِِِنة )7/381، انظِِِر: كِِِارل بروكلمِِِان، تِِِاريخ الدب العربِِِي، 6)
(2271   .، 
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 ،. 2النوار الباهرة في السماء والحروِف")"َكشُف الْسراِر الّزاهرِة وَ  .56

 ،. 3"َكشُف الِغطاِء َعن ِسرِّ إجابِة الّدعاِء") .57

 ،.4ة")ديّ الحمَ  وارِ النْ  طائفُ لَ وَ  ةِ يّ البجدِ  السرارِ  نزُ كَ " .58

عادِة الّرّبانّيِة َوسيمياُء السّ "ك .51  ،. 5)"ةِ وحاِنيّ الرّ  يادةِ يمياُء الس 

 ،.6")فاقِ الوْ  ةِ صنعَ  عرفةِ في مَ  شراقِ الِ  ةُ معَ "لَ  .61

 ،. 7"َلواِعُج الْشواِق في َدواِعِج الْحداِق") .61

 ،. 8"َلوامُع أنواِر الُقلوِب َوَجوامُع أْسراِر الُغيوِب") .62

 ،. 9ِهِج القالِم")"َمباِهُج اِلعالِم في َمنا .63

 ،.10")صارِ المْ  لوكِ خبار في مُ هينة الَ جُ  صرُ ختَ "مُ  .64

 ،. 11"َمراِفُق الَموافِق في الَمواِعِظ") .65

 ،. 12"ِمْصباُح النواِر في أدعَيِة الّليِل َوالن هاِر") .66

 ،.13")باحِ الص  وَ  ساءِ المَ  رادِ أوْ  يانِ في بَ  صباحُ "المِ  .67

                                                                                                                                            

شِِِرح صِِِوفي لمعِِِاني الحِِِروف والقِِِوى ، وهِِو 7/311، انظِِر: كِِِارل بروكلمِِِان، تِِِاريخ الدب العربِِِي، 1)
 ،.   2886الكامنة فيها، ومنه نسخة في باريس )

 . 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 2)
 . 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 3)
 ، ومنه نسخة في باريس. 7/311، انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الدب العربي، 4)
يضِِِِاح المكنِِِون، 5/531ة العِِِِارفين، ، انظِِِر: البغِِِِدادي، هدي5ِِِ) ، وهِِِِو فِِِي شِِِِرح أسِِِِماء هللا 4/316، وا 

 الحسنى. 
 . 7/312، انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الدب العربي، 6)
 . 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 7)
 . 5/531، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 8)
تفرد في  يهلل الذ الحمد، وأوله: "4/423يضاح المكنون، ، وا  5/532، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 9)

"، ومنِِه نسِِِخة مخطوطِِة محفوظِِِة فِِِي مكتبِِة السِِِكندرية، ورقِِِم سِِِماء صِِِفاتهأوتوحِِد ب ،سِِماء ذاتِِِه
 . 7/381،، وكارل بروكلمان، تاريخ الدب العربي، 5/353،، والقاهرة أول )81297االستدعاء )

3/331ِِِ، انظِِِر: الزركلِِِي، العِِِالم، 10) ، 146د قِِِال عنِِِه الزركلِِِي: "فِِِي المخطوطِِِات المصِِِورة، )، وق
 ورقة".

 .5/532، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 11)
 .5/532، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 12)

،، 245318، وقفت علِى نسِخة مخطوطِة مصِورة منِه فِي مركِز جمعِة الماجِد بِدبي، ورقِم ورودهِا )13)
 سه "مصباح النوار في أدعية الليل والنهار". ولست أدري إن كان هذا المخطوط هو نف
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 ،. 1ُملوِك")"ِمْصباُح الّسلوِك في ُمساَمرِة ال .68

 ،.2")روفِ الظُّ  وارِ أنْ  صابيحُ مَ وَ  روفِ الحُ  رارِ أسْ  فاتيحُ "مَ  .61

وِن َوَمصابيُح أْنواِر الَكْوِن") .71  ،.3"َمفاتيُح أْسراِر الص 

 ،. 4")كنونِ المَ  وارِ صابيح أنْ مَ وَ  نونِ الفُ  رارِ أسْ  فاتيحُ "مَ  .71

 ،. 5"َمفاتيُح الْسراِر َوَمصابيُح الْكواِر") .72

عاَدِة")"ِمْفتاُح أبوا .73  ،. 6ِب الس 

هادِة") .74 عادِة في عالِم الَغْيِب َوالش   ،. 7"ِمْفتاُح أْسراِر الس 

 ،. 8")معِ الالّ  ورِ النّ  صباحُ مِ وَ  عِ الجامِ  فرِ الجَ  فتاحُ "مِ  .75

ِل") .76 ِل في َمباِهِج الّترسُّ  ،. 9"َمناِهُج الّتوسُّ

لوِك في تاريِخ الُخَلفاِء َوالملوِك") .77   .،10"َنظُم السُّ

 ،. 11الّدواِء في َكشِف آفاِت الَوباِء") "َوْصفُ  .78

 
                                                 

 . 5/532، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 1)
هِِِِ،، ومنِِِه نسِِِخة فِِِي ليِِِدن 831، ألفِِِه سِِِنة )7/311، انظِِِر: كِِِارل بروكلمِِِان، تِِِاريخ الدب العربِِِي، 2)

،، 612، وهاوبِِِِِت )5/354، وثِِِِِان، 7/213،، والقِِِِِاهرة أول، 2688،، )2661،، وبِِِِِاريس )1131)
 اريس، وغير ذلك مما أشار إليه بروكلمان.    وب

 . 5/532، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 3)
 ،. 648/228، ومنه نسخة في رامبور أول )7/311، انظر: كارل بروكلمان، تاريخ الدب العربي، 4)
 . 5/532، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 5)
 . 5/253، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 6)
 . 5/532، انظر: البغدادي، هدية العارفين، 7)
، ومنِِه نسِِخة مخطوطِِة محفوظِِة بالمكتبِِة السِِكندرية 2/117، انظِِر: عمِِر كحالِِة، معجِِم المِِؤلفين، 8)

 ،. 217922على قرص مرئي، ورقم االستدعاء)
ِِِِة العِِِِارفين، 9) ِِِِة، 5/532، انظِِِِر: البغِِِِدادي، هدي ِِِِدان، تِِِِاريخ آداب اللغِِِِة العربي ، 3/241، وجرجِِِِي زي

 . 3/331والزركلي، العالم، 
، وقِد جعِِل اسِمه "نظِِم السِِلوك فِي تِِواريخ الملِِوك"، 2/1163، انظِر: حِِاجي خليفِة، كشِِف الظنِِون، 10)

، وقِِد وقفِت علِِى نسِِخة مخطوطِِة 3/331، والزركلِي، العِِالم، 5/532والبغِدادي، هديِِة العِِارفين، 
 ،.214745مصورة منه في مركز جمعة الماجد بدبي، ورقم ورودها ثم )

، ومنِِه نسِِخة مخطوطِِة محفوظِِة فِِي مكتبِِة السِِكندرية، 5/532، انظِِر: البغِِدادي، هديِِة العِِارفين، 11)
، ومنِِه نسِِِخة 7/311،، وكِِِارل بروكلمِِان، تِِاريخ الدب العربِِِي، 61191174127ورقِِم االسِِتدعاء)

ِِِِي مركِِِِز جمعِِِِة الماجِِِِد بِِِِدبي، ورقِِِِم ورودهِِِِا  فِِِِي الحمديِِِِة، وأخِِِِرى نسِِِِخة مصِِِِورة مخطوطِِِِة ف
(311652.، 
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ُته:  ِبنيُة الِكتاِب َوماد 
 :ينِ اثنَ  ينِ قّ ن شِ مِ  ة  فَ تلِ ؤْ مُ  هيَ فَ  تابِ الكِ  نيةُ ا بِ أمّ 
 .دةُ مهِّ المُ  تابِ الكِ  ما ديباجةُ هُ لُ أوّ  -
 . تابِ الكِ  طائفُ ما لَ ثانيهِ وَ  -

 هِ في ديباجتِ  جَ ر  قد عَ ا، وَ عد  بَ  هُ يوردُ ما سَ لِ  فيهِ  ُس ؤسِّ يُ  هاد  لى مِ عَ  ملْت قد اشتَ فَ  يباجةُ ا الدّ أمّ 
وصِف ه، وَ فِ صن  لى مُ عَ  ا داالًّ م  لَ عَ ا وَ م  يسَ ضاه مِ تَ الذي ارْ  االسمِ ، وَ ال  كامِ  هِ لى اسمِ عَ  دةِ مهِّ المُ 

 . بعونَ وأرْ  تٌّ ها سِ تُ دّ عِ  فَ طائِ لَ  نْ مِ  هُ تبَ ما أثْ الُمصن ِف و 
 

هُ  َرَشحات  َذْوِقّية ، َوَسّحات  َشْوِقّية ، "َفواِتُحها َمِكّية ، َوَفواِئُحها  أّما َعن وصِفِه ُمصن َفه َفقْد عد 
، ْحِر الُبَلغاِء، ِمِْن َشِْمَعة  سِاِهَرة ، ِإلِى ُدر ة  زاِهَِرة  سِ ْحِر الُعَلماِء، َوَفواِئُدها ِمْن بَ اِئُدها ِمْن ر ِمْسِكّية ، فَ 

ِِِد ...،  ِِْد َسِِم ْيُت هِِذا الِكتِِاَب، ِبَحْم ِِِل"،  ،هللِا الَغِنِِيِّ الَوّهِِابِ َوَق ِِِل فِِي َمبِِاِهِج الّتَرسُّ ِِاِهُج الت َوسُّ "َمن
ّرةَ   الَفريَِدَة َوَرت ْبُتُه َعلى ِستّ  َوأْرَبعيَن َلطيَفة ، َوِباهلِل الُمْسَتعاُن، َوَعَلْيِه التُّْكالُن، َوَقْد َجَمْعُِت هِِذِه الِدُّ

ِِِِا نوراِنّيِِِِة ، َوُسُِِِِبال  ِمِِِِْن ُكُتِِِِب  َعديَِِِِدة ، َوَسَِِِِلْكُت فِِِِي َمسِِِِالِ  ِك َمناِهِجهِِِِا، َوَمناِسِِِِِك َمباِهِجهِِِِا، ُطُرق 
ِِِِِِراِئُر الّروحاِنّيُِِِِِِة، َوالَبصِِِِِِاِئُر  ِِِِِِاِض أْنهاِرهِِِِِِا، الس  ِِِِِِي ِريِِِِِِاِض أْزهاِرهِِِِِِا، َوِحي ِِِِِِة ، َتْرتِِِِِِاُح ف ِعْرفاِنّي

 .،1)"الِعْرفاِنّيةُ 
 
 بعَ د ات  قَ ه، وَ فِ طائِ لى لَ عَ  ملَ تَ د اشْ وقَ  ،فةُ ؤلِّ ه المُ نيتُ بِ وَ  تابِ الكِ  تنُ هو مَ اني فَ الثّ  قُّ ا الشّ أمّ 

 تكادُ  أوْ  واحدة   نية  بِ  فِ طائِ الل   كلِّ لِ  قد كانْت ه، فَ فَ طائِ لَ  هِ رِض ا في عَ د  طرِّ ا مُ ستوي  ا مُ هج  نَ  فُ صنِّ المُ 
 :هاأنّ  ذلكَ  ؛كونُ تَ 

 وضوعةِ مَ  عنىع مَ مَ  تساوقُ ى يَ معن  لِ  ال  مّ حَ  عر  ن شِ مِ  الغالبِ  ثيرِ في الكَ  ة  حَ فتَ تَ سْ مُ  -
عُر ِمن َنظِمه، َوَقد َيكون ِمن َنظِم َغيِرهو فيهاالتي هُ  لِ رسُّ التّ   .، َوَقد َيكوُن الشِّ

 اذ  أخّ  ديع  بَ  بيان  بِ  ل  توسّ بِ  عَ في مواِض  قرون  مَ  ل  ترسّ بِ  ة  تلوّ ، مُ طيفة  لَ  ل  ني كُ عْ أ ها، أنّ وَ  -
 . هِ قِ رائطَ وَ  ولِ القَ  نِّ في فَ  صيرِ البَ  مِ كِ حْ المُ  صنعةَ  صنوع  مَ 

الذي َيأتي َعقَب ذلَك ُهو حكاية  وُنكَتة  يورُدهما الُمصنُِّف في َلطيفِتِه، َوهكذا  وأن   -
 ، وَلعّل إيراَد مثال  َعلى وجه  ِمن االقتضاِب ُيجّلي ذلَك: َدواَليكَ 

 ةَ موضِوعَ وَ ّتفُِق ، بِشِعر  يَرْشُِح َذْوق  ِبَشِْرِح َشِْوق  هِا فها بأنّ َصِد وَ وَقِ ،الّثاِمَنِة الل طيَفِةَ  تتحَ افْ 
 ها: حِ فتتَ في مُ  قالَ فَ  ،هِ لِ رسّ تَ 

ْعِب     َوَأْسَأُل َعْن أْخباِرُكْم ساِئَق الر ْكبِ     َأِحنُّ ِإلى الوادي َوَأْصبو ِإلى الشِّ
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 َرْبع  أنيس  ِسوى َقْلبي َوما َلُكمُ        َوَأْطُلُبُكْم ِمْن َبْيِن َنْجد  َوَلْعَلع        
 ُيشاِهُدُكْم في حاَلِة الُبْعِد َوالُقْربِ        ْم ِبالرُّبوِع َوناِظري       ُأَموُِّه َعْنكُ 

 في الَكْوِن ِمْن واِله  َمْسبي َفَكْم ِبُكمُ       َفِإْن ُقْلُت ِإّني َقْد ُسِبيُت ِبُحبُِّكْم      
 ُكْم َحْسبيرَ يْ َفَحْسِبَي َأّني ال َأرى غَ     ُسِلْبُت ِبُكْم َعْقلي َوَطْرفي َوَمْسَمعي  

 أَهيُم ِبُكْم فيُكْم ِإَلْيُكْم َعَلْيُكُم                َفِمْنُكْم َبدا دائي َوِعْنَدُكُم ِطّبي
 
 :فيهِ  قالَ  ديع  بَ  ل  ترسّ بِ  ذاكَ  عرَ فع الشّ شَ  مّ ثُ 
ُد اَلْدِعَيَِِة الّصِِاِلَحَة، َواَلْثِنَيَِِة الفاِئَحَِِة، َوُيْنهِِي ِمِِْن َكْثَِِرِة أْشِِ" واِقِه ِإلِِى الَحْضَِِرِة العاِلَيِِِة ُيَجِِدِّ

التي ِهَي ِبَعواِرِف الَمعِاِرِف ُمَتالِلَيِة ، َوِبَفواِئِِد الَفواِضِِل ُمَتواِلَيِة ، ال أْخلِى هللُا ِمِْن ُزالِلهِا الَمعاِهَِد، 
ِِِد َحْضِِ، وَ َوَمت َِِع ِبَنواِلهِِا ُكِِل  غاِئِِب  َوشِِاِهد   َرِتها الَعْليِِاِء، َوَيَتَحّلِِى مِِا َبِِِرَح الَعْبُِِد َيَتَمّلِِى ِبِِِذْكِر َعواِئ

 ". ِبَنْشِر َفواِئِد َزْهَرِتها الَفْيحاءِ 
 
َمِْن َصَِدَق فِي ُأُخِو ِة ِإْنسِان  َقِبَِل ، وهَِي: "الّشِاِفِعيُّ قاَلها المِاُم  لى نكتة  عَ  ذلكَ  أتى بعدَ  مّ ثُ 

 ". ِعَلَلُه، َوَسد  َخَلَلُه، َوَغَفَر َزََلَُ 
ِِا ه أن ِِفيهِِا ُحِكَِِي ِبحكايِِة  َعِِن الُمسِِتنِجِد التِِي  ثُِِم  َقفَِِل َلطيَفَتِِه تلِِكَ  َرأى فِِي َمناِمِِِه َكِِأن  َمَلك 

ْؤيا، َوَقِص  َعَلْيِِه مِ ، َفَلّما اْسَتْيَقَظ َطَلَب ُمَعبَِّر الرُّ ماِء، َفَكَتَب في َكفِِّه أْرَبَع خاءات  ا َرآه، َنَزَل ِمَن الس 
 ،.1)ما رأىْمس  َوَخْمسيَن َوَخْمِس ِمَئة ، َفكاَن الْمُر كَ َفقاَل َلُه: َتلي الِخالَفَة في َسَنِة خَ 

    

 ": لِ رس  الت   باهجِ مَ في  لِ وس  الت   ناهجُ قيَمُة "مَ 
:  بعِ رْ أَ أّما قيَمُة هذا الِكتاِب َفَتَتَجّلى في   ُشَعب 

 .أّوُلها أّنُه ِكتاب  َتْعليِميٌّ ِمْن ُوْجَهة   -
  .ُوْجَهة  ُأْخرى أَدِبيٌّ ِمْن َوثانيها أّنُه ِكتاب   -

 .يٌّ ِمْن ُوْجَهة  ثاِلَثة  توثيقِ  يٌّ تاريخِ َوثاِلُثها أّنه ِكتاب   -

 ِمْن ُوْجَهة  رابَعة . يٌّ عريفِ تَ  تاب  كِ  هُ َوراِبُعها أنّ  -

  
 :ةُ ي  عليمِ القيَمُة الت  

 أنْ  من أرادَ ا لِ ون  عَ  كونُ تَ  تِ الرسّ ن التّ مِ  ة  عد  مُ  ماذجَ لى نَ عَ  ل  شتمِ ه مُ أّما َكوُنُه َتْعليِميًّا َفألن  
 خطاب  بِ  واحدة   كلُّ  بدأُ تَ  طيفة  لَ  أربعينَ وَ  تّ  ن سِ مِ  قد ائتلفَ ، فَ خوَض فيهِ ، أو يَ لى هذا الفنِّ عَ  عَ لِ طّ يَ 
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ال زاَل ِللَخْيراِت فاِعال ، َوِبها عاِمال ، "الذي الّصوَرة،  الّسوَرة، الَبديعِ  الّرفيعِ  الَجنابِ لى إِ  ه  وج  مُ 
ا واِصال ، َوِلإلْخواِن كاِفال ، ما َبَسَقْت أْغصاُن َسعاَدِتِه، َواْخَضر ْت أْفناُن ِسياَدِتِه، في َدْوَلة  َوِبَحْبِله

ماكِ  َيْعلو َقْدُرها، َوَيْسمو أْمُرها، ُتناِطُح َحماِئَم اَلْفالِك، َوَتْزهو  .،1)"َعلى َغواِرِب السِّ
 

 :ةُ ي  القيَمُة األدبِ 
، أال وهو ربيِّ العَ  الدبِ  نونِ ن فُ مِ  لى فنّ  عَ  اللةِ الدِّ  عُ فاقِ  ج  وذَ مأنا َفألن ُه أّما َكوُنُه أَدِبيًّ 

ؤوا لَ مَ  ه أعالم  لَ  الذي شاعَ  العربيِّ  ثرِ الن   إلى فنِّ  نتسبُ يَ  ي  الدبِ  ربَ هذا الض   أن   ، والحقُّ لُ رسّ التّ 
ِإضاَفة   هُ تابُ كِ  َفكانَ ، هذا الكتابِ  فُ صنِّ هم مُ ذوَ حَ ى تذَ هم، واحْ يرَ سَ  سارَ  نْ مّ مِ ، وَ اَس لوا النّ غَ شَ نيا وَ الدّ 

  .َفنٌّ قاِئم  ِبَرأِسهِ  وهُ ذي ال لِ رسّ التّ  نِّ إلى فَ  ب  نتسِ مُ  إلى َمْجموع  
 

 ة:ي  اريخِ القيَمُة الت  
، أخبار  وَ  كتة  نوَ  حكاية  بِ  ل  رسّ تَ  ل  كُ  شفعَ يَ  ضى أنْ تَ ه ارْ فَ صنِّ مُ  ألنّ ا فَ يًّ وثيقِ تَ  ايًّ تاريخِ َوأّما َكْوُنُه 

 طيفةِ اللّ  كاياتِ رى، والحِ أخْ  تارة   راجمِ ، والتّ تارة   لِ رسّ التّ  فنِّ لِ  عِ الجامِ  كولِ الكشْ كَ  فُ صن  هذا المُ  كانَ فَ 
 . ة  ثالثَ  تارة  

 
 :ةُ ي  عريفِ ة الت  القيمَ 
 يِّ العربِ  راثِ تّ ال ن أعالمِ مِ  م  لَ لى عَ إِ  فِ عرّ التّ  صادرِ ن مَ مِ  صدر  مَ  هُ ألنّ ا فَ يفيًّ ر عْ تَ َكْوُنُه أما 
 أوِ  ،هرةِ الشّ  أوِ  ،نايةِ ن العِ ا مِ ظًّ حَ  نلْ م يَ لَ ، فَ صنيفِ التّ وَ  راثِ التّ  غناءِ في إِ  ة  مَ هْ هم سُ لَ  الذي كانَ 

َأّن الِكتاَب َمْصَدر  َأصيل  ِمْن َمصاِدِر َوالُمسَتصفى ِمن كلِّ ما تقّدَم ، قيق  حَ بِه و الذي هُ  عريفِ الت  
: نِّ ُمَص الّتَعّرِف ِإلى   ف  َوفنّ 
 .يُّ سطامِ البِ  د  محمّ  بنُ  حمنِ الرّ  بدُ ه عَ اسمُ  ف  نِّ َص مُ  -
  . َوَتْأتي قيَمُتُه في هذِه الُوْجَهِة ِمْن أّنُه َلْم َيُكْن َمْحَض َنَظريّ  الّترّسُل،  هُ اسمُ  نّ  وفَ  -
 

 الن َسِخ الَمْخطوَطِة:  َوْصفُ 
ا َبْعَد الّتْنقيِب في دوِر الَمْخطوطاِت الُمَتناِثرَ  ِة َوَجْدُت ِلهذا الُمَصن ِف الَمْنِويِّ َتْحقيُقُه ُنَسخ 

ن مِ  رْت وِّ د ُص التي قَ نها باريس، ومِ بِ  ةِ نيّ الوطَ  كتبةِ ن المَ مِ  رْت وِّ د ُص التي قَ ِمْنها و ِعّدُتها َسبع ، 
د نها التي قَ مِ وَ ، القاهرةِ بِ  ةِ قوميّ ال الكتبِ  ن دارِ مِ  رْت وِّ د ُص نها التي قَ تونس، ومِ بِ  ةِ الوطنيّ  المكتبةِ 
 ، َوِبذا َيْغدو الَمْجموعُ هِ،1211" لصالح الدين الصفدي سنة )سِ الجنا نانُ تاب "جِ كِ  بَ قِ عَ ت ُطِبعَ 
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َم َبياُنهُ  ا، َوَقْد كاَن ِعماُد الت ْحقيِق َجميَع ما َتَقد   ريم  كَ  عون  الخيرة بِ  إالّ  سخِ ه النّ هذِ بِ  فرتُ د ظَ قَ ، وَ َسْبع 
 . اف  آنِ  ذكورةِ المَ  سخِ النّ  لكمُ تِ  كلِّ دوني بِ وّ د زَ قَ  ليهِ عَ  القائمينَ  أن   ؛ ذلكَ اهرِ " الزّ ماجدجمعة ال" ن مركزِ مِ 

 أّما َوْصُف الّنَسِخ الَمْخطوَطِة َفُهَو َعلى الَهيَئِة اآلِتَيِة:  
 

 النُّْسخُة "أ"
َرُة َعِِن الّنْسَِخِة المَ صَِفُنْسَِخة  َعَِددُتها أمًِّا، وهِي النُّْسِخُة المُ ى هِذِه الّنسِِخ َأّما أول ْخطوَطِِة و 

 ركِزِ هِا فِي مَ تِ مادّ  مُ رَقِوَ ،، 1363) قمِ للِرّ  لِة  ت حامِ د كاَنَِقِبِاريس، وَ بِ  ةِ وطنّيِداِر الُكتِب الْحفوَظِة بِ المَ 
ِِا  ثَ َوَلَعِِل  الباِعِِ(، 34771)و ُهِِ م  هِِا َثِِرودِ وُ  مُ َقِِرَ وَ (، 037614) "جمعِِة الماجِِد" ها ُأمًّ  ثالثِِةُ َعلِِى َعِِدِّ
  : ور  أم

 . بهةَ فيها وال شُ  يةَ شِ ال مقروءة  أن ها واِضَحة  ها لُ أوّ  -

 َنْقَص فيها، َوال َسَقَط، َوال اضِطراَب.ال  ة  ها تامّ ثانيها أنّ وَ  -

  . رينَ اظِ النّ  سرُّ تَ  ديعة  بَ  ة  أنيقَ  سخة  ها نُ ها أن  ثُ وثالِ  -

فَحِة الواِحدِة َرقَ وَ  خمسينَ وَ  تّ  سِ وز َعة  َعلى َوقْد كاَنْت هِذِه الّنسَخُة مُ  ة ، أّما َعدُد ُسطوِر الص 
قة   ،َوَقْد كاَنْت َجيِّدَة الَخطِّ ا، طر  سَ  شرَ عَ  سعةَ تِ  قد كانَ فَ   اسمُ  ظهْر م يَ ، ولَ أنيقة   ،واِضَحَتُه، ُمَنس 

حَتَكَم ْيها، َوالمُ فيُئ إلَعَددُتها الّنْسَخَة الم  التي أَ  قدْ ه، فَ لِّ ذلك كُ  عَ مَ ها، وَ سخِ نَ  ها، وال تاريخُ خِ ناسِ 
 ْخرى، َوَقِد اْرَتَضْيُت َلها الر مَز "أ" ِلَيكوَن َعَلم ا داالًّ َعَلْيها في الت ْحقيِق. ِه الّنَسَخ الُ الذي أقاِبُل َعليْ 
ْكُر ِبِال ِنهاَيِة ، َوَصِّلى هللاُ : "هِ قولِ بِ  اسخُ ها النّ َوَقْد َقَفلَ  َعلِى َمِْن  َوالَحمُد هلِل ِبال غاَية ، َوَلُه الشُّ

ِه، َوَمبِاِهِج َجواِمُع أْخباِرِه َرّباِنّية ، َوَلواِمُع أْنواِرِه َرْحماِنّية ، َنِبيِّنا ُمَحم د  َوَعلى آِلِه َوَصْحِبِه، َمناِهِج آياتِ 
ِِِهِ  َِِِم ال ،ِدالالِت ِِِِه، َوَحْسُِِِبنا هللُا َوِنْع ِِِِن َتْوفيِق ِِِِه، َوُحْس ِِِاُب ِبَحْمِِِِد هللِا، َوَعْوِن ِِِم  الِكت َِِِم الَمِِِْولى َت ُِِِل، ِنْع َوكي

ْعَم الن صيُر، انْ  ًَ  ".م  تهى، تَ َوِن
 

 "دالنُّْسَخُة "
َرُة َعِن الّنْسَخِة المَ أّما ثانيها َفِهَي النُّْسخُة المُ   ةِ قوميّ ِب الداِر الُكتُ ْحفوَظِة بِ ْخطوَطِة المَ صو 

َوَرقة ، أّما تاريُخ  وثالثينَ  سع  ُة في تِ قُع هِذِه الّنْسخَ َوتَ ،، /أدب4381َوِهَي حاِملة  للر قِم )، مصرَ بِ 
 ،ناية  لى عِ إِ  حاجة  بِ  سخةَ ه النّ هذِ  أن   قُّ فيها، والحَ  هور  ما ظُ هُ لَ  كنْ لم يَ فَ  ،هاخِ ناسِ  اسمُ و  ،ْسِخهانَ 
 ةُ جَ نها ديبامِ  ْت طَ قَ د سَ قَ ، وَ لة  تداخِ ها مُ لماتِ كَ  أن   ذلكَ  ؛حقيقِ والت   ءةِ ار في القِ  ،ة  يّ وِ رَ وَ  ،ر  بصُّ تَ وَ 
 ثيرة  كَ  أشعار  بِ  اسخُ بها النّ قَ د أعْ ، وقَ هِ لِ رسّ تَ  جِ باهِ مَ في  هِ لِ وسّ تَ  ناهجَ ها مَ بِ  فتحَ تَ التي اسْ  فِ صنِّ المُ 
 شرةَ عَ  بعَ أرْ  الشعارِ  رقاتِ وَ  ددُ عَ  قد كانَ ، وَ ةَ تّ البَ  هُ حقيقُ تَ  يِّ نوِ المَ  خطوطِ إلى المَ  بُ نتسِ ال تَ  عات  قط  مُ وَ 
ا وعشريَن  عيينِ الت   جهِ لى وَ عَ  خطوطِ المَ  قاتِ رَ وَ  ددُ غدو عَ ذا يَ ، وبِ رقة  وَ   قط.فَ خمس 

  ،. 164113) م  ها ثَ تِ مادّ  رقمُ وَ (، 31331)هو فَ  "جمعة الماجد" ركزِ ها في مَ دِ و ر وُ  قمُ ا رَ أمّ 
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 ".ْمُزها في الّتْحقيِق َفكاَن "دأّما رَ 

 ولِ قَ  ندَ عِ  بدأُ وتَ الّوِل َواآلِخِر،  َمْخروَمةُ ، بال  قَ هذا إلى  حتُ مَ د ألْ ، وقَ َوهِذِه الّنسَخةُ 
 ."....هادونَ وَ  لى سعادَ إِ  صولُ الوُ  يفَ عر: كَ الولى، شِ  طيفةُ : "الل  فِ صنِّ المُ 

 ه: ولِ قَ  هي عندَ تنتَ وَ 
ا َلُهْم َوَشَفْوا ِبِه       "َمَرَض الَخليَفِة دوَن ُكلِّ َدواءِ        "َجَعلوُه ُمعَتَمد 

 
 

 "بالنُّْسَخُة "
َرة  َعِن الّنْسَخِة ْسَخة  مُ نُ  ثاِلُث هِذِه الّنَسِخ َفِهيَ أّما  الَمحفوظِة فِي داِر الُكتِِب الّظاهرّيِِة، صو 

ِِِدِ و ر وُ  قِِِمُ رَ ، وَ "معِِِة الماجِِِدَوِمنهِِِا ُنسِِِخة  مصِِِّورة  فِِِي َمركِِِِز "ج ِِِ،، ورَ 3010هِِِو ) م  هِِِا َث هِِِا تِ ماد   مُ َق
ْمَز "،، 221102) ّمِا َعَِدُد َوَرقاِتهِا َفَقِْد كوَن َرْمز ا ِلإلحاَلِة في الّتْحقيِِق، أَ " ِليَ بَوَقِد اْصَطَنْعُت َلها الر 

ْفَحُة الواِحدُة َفكاَنْت ُمَتوزَِّعة  َعلى مسيخَ ا وَ الث  ثَ كاَن   َعَشَر َسْطر ا. مسةَ خَ َن، َوأّما الص 
 آخرُ ، فَ قات  رَ وَ  الثُ ه ثَ قدارُ ها مِ رِ ن آخِ مِ  قط  ريها سَ عتَ يَ  ،لكنْ ، وَ بة  رت  مُ َوالَحقُّ أن ها ُنْسَخة  أنيقة  

باِح، َشي َد هللُا َمباِنَي َسعاداِتها، َوَجَعَل و: "ما فيها هُ  باِح، َوُغّرِة َبهاِء الص  ... ِمْن طر ِة ِضياِء الص 
ْبِح َبْعَد ِمَن الاَلّياَم َطْوَع ِإراداِتها، في ِعزّ  ال َتْخبو ناُرُه، َوال َتغيُض ِبحاُرُه، َفكاَنْت ِعْندي أغلى  رِّ

 ". ...الُخْسِر، َوأْحلى
 
 "سالنُّْسَخُة "

َرُة ِمن الّنْسَخِة المُ أّما الّنْسخُة الّراِبَعُة َفِهي المُ  جمعة " ركزِ ْحفوَظِة في مَ المَ  رةِ صو  صو 
، في ورقة   شرةَ عَ  بعَ سَ َوَعدُد َوَرقاِتها ،، 173611ها )تِ ماد   رقمُ ،، وَ 31327) م  ها ثَ دِ و ر وُ  رقمُ ، وَ "الماجد

 ريطُ هِ،، والش  1115ها )سخِ نَ  /أدب م،، وتاريخُ 118ها )َسْطر ا، ورقمُ  وعشرونَ  كلِّ َصْفَحة  خمسة  
، ادّ جِ  ال صغير  ا، بَ ها صغير  طُّ خَ  كانَ  قدْ وَ ،، 8823و )لم، هُ يليها )المايكروفعَ  لُ شتمِ المُ  رُ صو  المُ 
ِإاّل في َمواضَع  فيها قطَ ال سَ  ة  تامّ  سخة  نُ هي ، وَ الطِ واالختِ  لِ داخُ إلى التّ  ذلكَ ضى أفْ  وقدْ 

صوِر إلى  ئُ القار  هتديَ ى يَ تّ حَ  ،ظاهر   ر  تدبّ ، وَ ة  تامّ  ناية  لى عِ إِ  حاجة  ها بِ لكنّ وَ  ،َمخصوصة  َقليلة  
ْمَز "الحروِف والكلماِت،  ا داالًّ َعَلْيها في ِثْنِي الت حْ سَوَقِد اْصَطَنْعُت َلها الر   قيِق." ِلَيكوَن َمْرِجع 

ن لِى َمِعَ  ى هللاُ وصِلّ  ،هايِة  ال نِ ِبِ كرُ له الشّ وَ  ،ة  ال غايَ بِ  هللِ  والحمدُ ه: "قولِ بِ  اسخُ لها النّ فَ قَ  قدْ وَ 
 ،هِ آياِتِ نِاهجِ مَ  ،مْ وسِلِّ  هِ ه وصِحبِ علِى آِلِوَ  د  حّمِنا مُ دِ سيّ  ،ةيّ حمانِ ه رَ أنوارِ  عُ وامِ لَ وَ  ،ةانيّ بّ ه رَ أخبارِ  وامعُ جَ 
       .هِ الالتِ دِ  باهجِ مَ وَ 

روِر ِلصاِحِبْه       َتم  الِكتاُب َتكاَمَلْت     ِنَعُم السُّ



 26 

 َوِبَفْضِلِه َعْن كاِتِبهْ      َوَعفا اِللُه ِبجوِدِه      
 

 َدْعَوة  َغْيُر خاِئَبهْ    ُمْذِنب  َخط ه َعسى      
 َرِحَم هللُا كاِتَبْه    َرِحَم هللُا قاِئال            

 

 "مالنُّْسَخُة "

َرة  ِمَن النُّْسَخِة الَمْخطوَطِة الَمْحفوَظِة في  ، تونَس بِ  ةِ الوطنيّ َمكَتبِة الأّما الخاِمَسُة َفِهَي ُمصو 
 واحد   صفحة   ، في كلِّ ة  رقَ وَ  شرةَ عَ  سعَ تِ ن مِ  فْت لَ تَ ائْ  دِ ،، وقَ 15711و )هُ  م  يها ثَ لَ عَ  الُّ ها الدّ ورقمُ 
 . يل  مجَ  غربيٌّ ها مَ طُّ ا، وخَ طر  سَ  ونَ ر وعش

ها في رودِ وُ  قمُ ا رَ ، أمّ ثير  ه كَ أنّ  ها، والحقُّ مِ تَ ختَ ها ومُ ئِ بتدَ ن مُ ه مِ أمرُ  ر  ظاهِ  قط  راها سَ تَ اعْ  قدِ لَ وَ 
  ،. 217013ها هو )تِ مادّ  ، ورقمُ ،34143) كانَ  قدْ فَ  "جمعة الماجد" ركزِ مَ 

ْمَز " ا داالًّ َعليْ مَوَقِد اْرَتَضْيُت َلها الر   ندَ ها عِ هايتُ نِ  كانْت ها في الت ْحقيِق، َوَقْد " ِلَيكوَن َمْرِجع 
و هُ  نسوخُ ها المَ ا، وآخرُ ساقط   قد كانَ فَ  ال ذلكَ ما تَ ، وَ شرينَ العِ وَ  ابعةِ الرّ  طيفةِ إلى الل   ةِ نتسبَ مُ ال كايةِ الحِ 
ْم، َفقامَ فِ صنِّ المُ  قولُ  َقَدَمْيِه َعلى الّسّجاَدِة، َوَوَضَع  ،: "َوَوَضَع ِسّجادَتُه َعلى الَبْحِر، َوقاَل َلُه: َتقد 

 َمشى َعلى الماِء َحّتى غاَب َعِن الَعْيِن". 

 

 "جالنُّْسَخُة "

 "جمعة الماجد" ها في مركزِ بِ  الخاّص  رودِ الوُ  قمُ رَ أّما ساِدُس هذِه الّنَسِخ َفكاَنْت ُنْسَخة  
 كتِ النّ وَ  ،كاياتِ الحِ  لِّ ن كا عَ فح  فيها َص  خُ اسِ النّ  ربَ د َض ،، وقَ 108055ها )تِ مادّ  رقمُ ، وَ 1583)

 ينِ ها اثنتَ قاتِ رَ وَ  عددُ  د كانَ ، وقَ عارِ والشْ  لِ رسّ لى التّ عَ  قتصرة  مُ  كانْت ، فَ فُ صنِّ تها المُ بَ التي أثْ 
 بدأُ ها تَ ذ إنّ إِ  ؛ها ساقطة  نْ مِ  يباجةُ الدّ ، وَ الغالبِ  ا في الكثيرِ طر  سَ  شرَ عَ  أربعةَ  صفحة   ، في كلِّ الثينَ وثَ 
، طائفَ لَ  الثَ عني ثَ أ ها، عقبُ ما يَ ، وَ عينَ والربَ  الثةِ الثّ  طيفةِ اللّ  هي عندَ نتَ الولى، وتَ  طيفةِ ن الل  مِ 

 حُ أرجِّ  ن إضافات  عَ  ضال  ، فَ رينَ ا ظاهِ ا وتحريف  فيها تصحيف   أن   سخةِ النّ  لى هذهِ عَ  اهرُ ، والظّ ط  ساقِ 
 ا،دًّ جِ  محدودة   ضافات  إِ  أضافَ  نْ م  عَ  لَ قَ نَ  ، أوْ هُ لمَ فيها قَ  لَ الذي أعمَ  اسخُ النّ  ئيَس ها الر  صدرَ مَ  أن  
، ُأْخرى َأن  فيها َبعَض الّسقِط َوالّنقِص في َمواِضَع، َوَتداُخال  َبيَن الَْبواِب في َمواضَع  ولِ القَ  فوةُ َص وَ 
 : رِ اعِ الشّ  ولُ قَ  يهِ "د"، وَ  سخةِ النّ  هايةِ نِ  هي عندَ نتَ ي تَ وهِ 

ا َلُهْم َوَشفَ   َمَرَض الَخليَفِة دوَن ُكلِّ َدواِء"     ْوا ِبِه     "َجَعلوُه ُمعَتَمد 
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 ."جَوَقْد كاَن َرْمُزها الّدالُّ َعَلْيها "
 

 "ي"النسخة 

ين الدّ  صالحِ " لِ سِ ناالجِ  نانُ "جِ  تابِ كِ  قبَ عَ َوَقِد اط َلعُت َعلى الط بَعِة الَحَجرّيِة التي ُطِبَعت 
هِ،، َوِهَي َطبعة  َرديئة  اْشتمَلْت 1211) شريَن َسنة ، أْي َسنةَ َقبَل ما َيزيُد َعلى ِمئة  َوعِ ، فديِّ الّص 

 ةَ البتّ َعلى َشيء  َكثير  ِمَن الَخطِأ، َوالت ْصحيِف، َوالت ْحريِف، َوالّزيادِة، َوالّنْقصاِن، َوال ُيْعَتمُد َعَلْيها 
، َوِقراءِتِه، َوَقْد َرَمْزُت َلها ِبالَحْرِف "ي"  .في َضْبِط الّنّصِ

 وفي ُمْخَتَتِمها ُأْثِبَتِت الُمَقط َعَتين اآلَتيَتين والُقْفلَة: 

روِر ِلصاِحِبْه    َتم  الِكتاُب َتكاَمَلْت       ِنَعُم السُّ
 َوِبَفْضِلِه َعْن كاِتِبهْ     َوَعفا اِللُه ِبجوِدِه     

ا ِمْثُلُه:  َوأْيض 
 َبهْ َدْعَوة  َغْيُر خائِ   ُمْذِنب  َخط ه َعسى       
 َرِحَم هللُا كاِتَبْه   َرِحَم هللُا قاِئال            

 
َقْد َتم  َطبُع هذا الِكتاِب ِبعوِن الَملِك الَوّهاِب في َمطبَعِة الَجواِئب الَبهّيِة، فِي الُقسَِطنطيِنّيِة "

ِِِم ِمِِن سِِنِة ) لِِثِ االَمحِمّيِِِة، فِِي الّثلِِِث الثّ  ِة َسِِّيِد الُمْرَسِِليِن، هِِِ،، ِمِِْن ِهجِِرَ 1211ِمِِن َشِِعباَن الُمعظ 
لِى ُكِلِّ َمْنسِوب   َصّلى هللُا َعَلْيِه َوَسّلَم، َوَشر َف، َوَعظ َم، َوَعلى آِلِه وأْصِحاِبِه، َوأْصِهاِرِه، َوأحزاِبِِه، َواِ 

 . "ِبهِ انِإلى جَ 
 

 َمصاِدُر التَّْحقيِق:

التي َأْفَضْت إلى ُخروِجِه َعلى قاَم هذا الت ْحقيُق َعلى طاِئَفة  ِمَن الَمظانِّ َوالُمَصن فاِت 
الَهيَئِة التي ُهو َعَلْيها، َوالَحقُّ أن ها َتْنَتِسُب إلى َمضاميَر ُمتباِيَنة ، َفِمْنها ما َيْنتِسُب إلى الت ْنزيِل 

، َوَغْيِر ذلِ  ًِ ْعِر، َوالّلَغِة، َوالت راِجِم ريِف، َوالشِّ قِِّق قًّا َعلى الُمحَ َك، َوَقْد كاَن حَ الَعزيِز، َوالَحديِث الش 
، َواْسِتْشراف ا ِلصوَرِة الن ّصِ الُمَحق ِق َعلى َوجْ  ه  ِمَن الَعْوُد ِإلْيها اْسِتْكماال  ِلُمَتَطل باِت الت ْحقيِق الِعْلِميِّ

 الّتكاُمِل:  
 

 الَمجموَعُة األولى:
ريِف:  التَّنزيُل العزيُز َومظانُّ الَحديِث الشَّ
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الولى َفكاَنِت الت ْنزيَل الَعزيَز، َوَمظان  الَحديِث الّنَبِويِّ الّشريِف، َفَقْد أْوَرَد أّما الَمْجموَعُة 
ريَفِة،  هِ لِ رسّ تَ  جِ باهِ مَ  في هِ لِ وسّ تَ  جِ ناهِ الُمَصنُِّف في مَ  َبْعَض اآلياِت الَكريماِت، َوالحاديِث الّنبِوّيِة الش 

ها الر ئيَسِة.  َفكاَن َحقًّا َعلى الُمَحقِِّق َتْخريُجها   ِمْن َمظانِّ

 
 الَمْجموعُة الث انَيُة:

 ُمَصنَّفاُت التَّراِجِم: 
ة ،؛ ذلَك أن   الدباءِ وَ  فةِ تصوّ عاّمة ، والمُ  العلماءِ  مِ راجِ َوثاني ِتْلكُم الَمْجموعاِت ُكُتُب تَ  خاص 

َف َوَرَد َعلى ِذْكِر َكثير  ِمَن الْعالِم َكالّشَعراءِ  فينَ ُعّباِد، والزُّّهاِد، وال ،الُمَصنِّ ِر ذِلَك، َوَغيْ  ،َوالُمَصنِّ
َوفاء  ِبَقواِعِد  ،َفكاَن في ذِلَك َمْدعاة  إلى الت ْعريِف ِبِهْم، َوالت ْرَجَمِة َلهْم َتْرَجَمة  ُتْسَتْرَفُد ِمْن ُكُتِب الّتراِجمِ 

، َوِمْنها "َوَفياُت الْعيان" البِن ِخلّ  ، َو"الكَ الت ْحقيِق الِعْلِميِّ  واكبُ كان، و"ِسَيُر أْعالِم النَُّبالِء" ِللذ َهبيِّ
، َو"َشَذراُت الذ َهِب" البِن الِعماِد، َوَغْيُر ذِلَك، َوالَحقُّ ناويِّ لمُ في َتراجِم الّسادِة الّصوفّيِة"، ل ةُ يّ رّ الدّ 

َف َجَنَح ِإلى الّتمثُّ أن هْم ُكْثر  في هذا الِكتاِب؛ ذلِ  َمه تَ َك أن  الُمَصنِّ  ال  مثّ ِل ِبأْشعاِر َبْعِض َمْن َتَقد 
 ،كت  نُ وَ  ،كايات  حِ وَ  ،طائفَ لَ  ردِ لى سَ إِ  ذلكَ كَ  نحَ جَ ا فيها، وَ خائض   التي كانَ  هِ لِ رسّ تَ  قاماتِ مَ وَ  تساوقُ يَ 

، العالمِ بِ  فَ عرِّ يُ  أنْ  قِ حقِّ لى المُ عَ حقًّا  كانَ ي، فَ تأنّ ال المُ  لِ ستعجِ المُ  رودَ ها وُ على أصحابِ  دُ رِ يَ  كانَ 
ْسالِمّييَن، َوَعّباِسّييَن، َوَغْيِرِهمْ  ُفهُ ، َتحقيق ا ِللّنّصِ ِمْن جاِهِلّييَن، َواِ   . ، َوَتجلية  ِلما َورَد َعلْيِه ُمصنِّ

 
 الَمجموعُة الث الَثُة:
عري ُة: واويُن الشِ   الد 

ْعِرّيُة، َوالَحقُّ فالَمْجموعاِت  هِ هذِ  ثُ َوأّما ثالِ  ِه الَمْجموَعَة كان َلها َحظٌّ أن  هذِ الّدواويُن الشِّ
ا َمْت ِعّلُة ذِلَك آِنف  ، َيْحَظياِن ِبالت ْخريِج َوالت ْحقيِق؛ َوَقْد َتَقد  ، َوُحضور  ظاِهر   .واِفر 

 
 الَمجموعُة الر اِبعُة:

 َمظانُّ األَدِب: 

َوكاِمِل الُمبّرِد، َوِعقِد ابِن عبِد  ْت َمظان  الَدِب، َكبياِن الجاحِظ َوَتبييِنِه،كانَ ها فَ عُ ا رابِ أمّ وَ 
َم،  َوَقْد كاَن الباِعُث َربِّه الفريِد، وَتمثيِل الّثعالبيِّ َوُمحاضرِتِه، َوَغيِر ذلَك ِمّما َيسيُر ِبركِب ما َتقد 

          .ِمْنها هالُمصنِِّف إلى َبْعِضها، َوأْخذَ  َك َعْودَ َعلى ذلِ 

 
 ْحقيِق:َسيُر الت  

إلى  -َوَقْد َتقّدَم َبيان  َعْن هذا آِنف ا–ا ح  جانِ  ْحقيقِ في التّ بِع َعلى الّنَسِخ السّ  َمْدتُ اْعتَ  َوَقدِ  -
، ج"َسَخ "د"، و"النّ َعلْيها  َرْضتُ عَ  ، َوَقدْ ا  أمّ  خة  ُنسْ ِة الوطنّيِة بباريَس كتبمُنْسَخِة ال َعدّ 
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ا الَحْرَف "ي" َرْمز ا داالًّ َعَلْيها، التي ات خذُت َله الط ْبَعَة الَحجِرّيةَ ، و "ب"، و"س"، و"مو"
قاَبَلِة َوالّتدبُِّر، ِتلكُم الّنَسِخ َبْعَد المُ  نَ َعلي  ِمْن ُفروق  َبيْ  دَ رَ ما وَ  َفأْثَبتُّ في الحاِشَيةِ 

َبتِة في َحواشي ثْ ُجل  الُفروِق المُ َوَلَعل  ، ة  ظاهر  ْت كان سخِ النّ  بينَ  روقَ الفُ  أنّ  َوالَحقُّ 
، وتَ يِق كاَن مِ الت ْحق ضاَفِة ْحريِف آَخَر، َوسُ ّما َينَتِسُب إلى َتْصحيِف ناِسخ  قوِط َكِلمة ، َوا 

ا َيَتساَوُق مَع ِسياِقها ، َوَتأخيِر رى، َوتْقديِم َكِلمة  خْ أُ  ْصالِح الِعبارِة إصالح  أْخرى، َوا 
ضاَفِة ِفْقرة ، أْو ِإْسقاِط ُأْخرى، َوِبذا َتكوُن هذه ا لّنَسُخ َقْد َتتام ْت ِلَتْقتِرَب في العامِّ، َواِ 

 الْصلّيِة.     يِّ بسطامصوَرِتها الُمَحّقَقِة ِمن ُنْسَخِة ال
َعْن َمصاِدِر َتْرَجمِته،  ب  ْقَتَض مُ  ِف، َوَحديث  ِللُمصنّ  َتْرَجَمة  بِ  ْحقيقَ التّ  اسَتْفَتْحتُ  َوَقدِ  -

 . ِبنيِتهِ وَ  ،ِكتابِ ال ةِ مَ ي، وقهه، َوَوفاتِ ه، َوَتآليفِ ه، َوِعلمِ َوَحياتِ 

َمِة الّتْحقيِق َعلى َبيان  خاِئض  َعر ْجُت في وَقْد  -  ،َوَمْضموِنهِ  ،َشْكِل الِكتابِ في ُمقدِّ
    .َوأْسلوِبهِ  ،َوَمْنهِجهِ 

ها، ْهلِ إلى أَ  في الغاِلبِ  قوالِ الَ  الِكتاِب َعلى َردِّ  اهذ َهجي في َتحقيقِ نْ مَ  قامَ  َوَقدْ  -
ما اْسَتَطْعُت إلى  ا  ا تامّ ْوثيق  ها تَ َوَتْوثيقِ ، هاظانِّ إلى مَ  َوالَعْودِ ، كتِ والنُّ  ،كاياتِ الحِ  تخريجِ وَ 

 ذِلَك َسبيال .   

، الَكريماتِ  ؛ َكاآلياتِ لِ َمثّ التّ  واِضعِ َومَ  واِهدِ الشّ  ْخريجِ َعلى تَ  َكذِلكَ  ْحقيقُ التّ  َوقامَ  -
 . بيال  سَ  إلى ذلكَ  َطْعتُ ْمثاِل ما اسْ َوالَ  ،، َواَلْشعارِ ريَفةِ الشّ  ةِ َبويّ النّ  َوالحاديثِ 

، َوكانوا َثالَثَة أْقسام : ْخطوطِ في المَ  ُهْم ِذْكر  لَ  دَ رَ الذين وَ  ِلألْعالمِ  رَجَمةِ ِبالتّ  ُقْمتُ  وَقدْ  -
أّوُلها الّشَعراُء الذين اْقَتَبس ِمْن ِشْعِرهْم في ِمْضماِر اْسِتشهاِده على ما اْرَتَضاه ِمْن 

، ل  رسُّ تَ  جِ باهِ مَ وَ  ،كت  نُ وَ  ،طائفَ لَ  فوَن الذين َنَقَل َعْنُهْم آراء  َوِعبارات  ، َوثانيها الُمَصنِّ
   .  َوثاِلُثها أَْعالم  تاريِخي ة  َوَرَد َلُهْم ِذْكر  َعَرِضيٌّ

ِكَل، جّلي الُمشْ الُملِبَس، َويُ  ْرَفعُ ا يَ َضْبط   َوالِعباَرةِ  ّصِ النّ  َعلى َضْبطِ  َكذِلكَ  ْحقيقُ التّ  َوقامَ  -
ئيَسَة ِهَي  ا َووْقت ا َكبيَرْيِن؛ ذِلَك أن  ماّدَة الِكتاِب الر  َوالَحقُّ أن  ذِلَك اْسَتْغَرَق ِمّني جْهد 

ْعُر، والحِ لِ رسّ التّ  باهجِ مَ في  لِ وسّ التّ  ناهجُ مَ  ، َوَقْد كاَنْت ُمْحتاَجة  كتُ والنّ  ،كاياتُ ، والشِّ
ِر، َوالّتَدبُّ  ا بط  ِر، َوُلْطِف الن َظِر، َوالّرِوّيِة فيَ َضْبِط الِعباَرِة َض إلى َكثير  ِمَن الّتَبصُّ

 .ادقيق  

َوَقْد أَشْرُت إلى ُبحوِر اَلْشعاِر الواِرَدِة في هذا الُمصن ِف، َوما كاَن َأْكَثَرها فيِه،  -
 َوَجَعْلُت َموِضَع اِلشاَرِة في الَمْتِن َبْيَن َقْوَسْيِن َمْعقوَفْيِن.  

ُعنواناِت الل طاِئِف، والّنكِت ْلُت َبعَض اِلضافاِت َكالَكِلمات َوالُجمِل، وَ أْدخَ  َوَقدْ  -
اللِة َعلى أّن  َمْعقوَفْينِ  َقْوَسينِ  َعها َبْينَ وْض ُمْرتضي ا في الن ّصِ الُمَحق ِق، والِحكاياِت،  للدِّ

 حقِِّق. ما َبْيَنُهما ِمْن إضاَفِة المُ 
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ا إلى إْثباِت َأْرقاِم َصَفحاِتها في َوَقْد أَشْرُت إلى ُحدوِد َصفَ  - حاِت النُّْسَخِة المِّ "أ" جاِنح 
الَلِة َعلى ِبداَيِة َصفَحة  َونهايِة  َمْتِن الت ْحقيِق، ُمْرَتِضي ا َوْضَعها َبْيَن َقْوَسْيِن َمْعقوَفْيِن للدِّ

 أْخرى في النُّْسَخِة المِّ. 

لى َبْعِض الْلفاِظ الَغريَبِة َوَشْرِحها، َوَكذِلَك َشَرْحُت َوَقْد َتكّلْمُت في َحواشي الّتْحقيِق عَ  -
ا داالًّ ِباالْقِتضاِب َواليجاِز.   ْعِر َشْرح   َبْعَض أبياِت الشِّ

َوَقْد َعمْدُت إلى ِكتاَبِة الن ّصِ الُمَحق ِق ِكتاَبة  َتْسَتِنُد إلى الَقواِعِد الْمالِئّيِة الُمتداَوَلِة، َوَقْد  -
ُت َعِن الر ْسِم الْمالِئيِّ الذي اْرَتضاُه الّنّساُخ في َمْخطوطاِتِهْم؛ َكَتْسهيِل الَهْمَزِة َتجاَفيْ 

ِمْن ُوْجَهة  إْمالِئّية ، َوَقْصِر الَمْمدوِد، َوَعَدِم إقاَمِة َبْون  َبْيَن َمواِضِع الِلِف الَمْمدودِة 
ُه، َوَغْيُر ذلَك َكثير  َكثير  والَمْقصوَرِة، َوالْبقاِء َعلى الْدغاِم في َمواِض  َع َيِجُب فيها َفكُّ

 اشي الت ْحقيِق.   و َلْم أِشْر إلْيِه في حَ 

َوَقْد ذّيْلُت الّنص  الُمَحّقَق ِبِفهِرس  جاِمع  َيشَتِمُل َعلى اآلياِت الُقْرآِنّيِة، َوالحاديِث  -
   ِن، والنُّكِت، والمثاِل، والمحتوياِت. ، والماكِن، والُبلداالّنَبوّيِة، َوالْشعاِر، َوالْعالمِ 
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 انيالث   سمُ القِ 
 اق  قَّ حَ مُ  تابُ الكِ 
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 ]ديباَجُة الِكتاِب[
 (1)حيِمرَّ ال منِ حْ الرَّ  للاِ  ِمسْ بِ 

 قِّ الحَ ِبِنِا مِ وْ قَ  نَ يْ نِا وَبِنَ يْ بَ  حْ تَ نا افْ ب  رَ "، ،3)تِ وْ المَ ِعْنَد  لي ة  دّ عُ  هللاُ ِإاّل  لهَ ال إِ ، ،2)عينُ تَ سْ نَ ِبِه وَ 
  . ،4)"حينَ الفاتِ  رُ يْ خَ  تَ أنْ وَ 

 
 ]الطويل[  رٌ عْ ِش 

 ،5)بِ رْ التُّ بِ  مَ مّ يَ تَ  ماء   دْ جِ يَ َلْم  نْ مَ تي       وَ يارَ زِ  َعنْ  اب  ا نائِ تاب  كِ  تُ ثْ عَ بَ 
                                                 

، "س": بزيادة: "وصِلى هللا علِى سِيدنا محمِد وصِحبه"، "ي": "وصِلى هللا علِى سِيدنا محمِد وعلِى آلِه 1)
 يرا دائما إلى يوم الدين". وسلم تسليما كث ،وصحبه

 ومنه العانة".  ،، "ب": بزيادة: "وبه التوفيق2)
 ، "ب" ، "ي": "عدة للقائه" مكان "عند الموت". 3)
 ،. 81، اآلية )العراف، 4)
، ويِِروى: "جعلِِت كتِِابي شِِروان الِِوزير أنِِو، البيِِت للحريِِري صِِاحب المقامِِات، مِِن قصِِيدة يمِِدح بهِِا 5)

 ا: نائبا عن ضرورة"، ومنه
ن كان فيه راحة لخي الكرب           خرافة  يأال ليت شعري والتمن   وا 

  وشط اقترابي من جنابكم الرحب          أتدرون أني مذ تناءت دياركم 
  يقلبني في الليل جنبا  على جنب             ه يأكابد شوقا  ما أزال أدار 

  رى إليكم مع الركبوأعوزني المس        ولما سرى الوفد العراقي نحوكم
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 ، دُ عْ بَ وَ 
ِِدِ  بِِنُ  منِ حْ الِِرّ  َعْبِِدُ  ،طِِوفِ العَ  هِ بِِِّرَ  وَ ْفِِعَ اجِِي الرّ  ،هِِوفُ لْ المَ  دُ ْبِِالعَ فَ   دَ َمِِأحْ  بِِنِ  لِِيِّ عَ  بِِنِ  ُمَحم 

 : قولُ يَ  -هِ تِ حمَ رَ بِ  زينَ الفائِ  نَ مِ  هُ لَ عَ جَ وَ  ،طاَعِتهِ لِ  ،1)َتعالى هللاُ  هُ قَ ف  وَ -ا ب  رَ شْ مَ  يُّ طامِ سْ البِ  ،اب  هَ ذْ مَ  فيُّ نَ الحَ 
، ة  لَ شِامِ  ،3)هِ ِتِمَ حْ رَ  فُ واطِ عَ  نْ مَ  دُ مْ حَ  ،سانُ اللِّ ِبِه  حُ شَ رْ يَ وَ  ،،2)نانِ في الجَ  خُ سَ رْ لى ما يَ أوْ  نّ إِ 

َعلى وَ  ،هِ مالِ في كَ  ريدِ الفَ وَ  ،هِ مالِ في جَ  حيدِ الوَ  د  م  حَ مُ  ،4)نايِّ بِ نَ َعلى  ى هللاُ لّ َص ، وَ ة  لَ كامِ  هِ تِ مَ كْ حِ  فُ طائِ لَ وَ 
  .،5ْسحاِر)في الَ  قاءُ رْ وَ  ْت دَ ر  ، ما غَ رارِ بْ الَ  هِ بِ حْ َص وَ  هِ آلِ 

 
 ، دُ بعْ وَ 
ِِقِ وْ ذَ  حات  َشِِرَ  هِ هِِذِ فَ  ِِكِّ هِِا مَ ِتحُ وا، فَ ة  يّ قِ وْ َشِِ ،6)ات  حّ َسِِوَ  ،ة  ّي ِِ، فَ ة  يّ كِ ْسِِهِِا مِ حُ وائِ فَ وَ  ،ة  ّي  نْ ها ِمِِدُ واِئ

 نْ ِمِِ قاها هللاُ َسِِ ،،8)ة  رَ ة  زاِهِِِإلِِى ُدر   ،ة  رَ اهِ سِِ ة  عَ مْ َشِِ نْ ، ِمِغِِاءِ لَ البُ  رِ حْ ِسِِ نْ ها ِمِِدُ اِئِِر فَ ، وَ مِِاءِ لَ العُ  ،7)رِ ْحِبَ 
  . نانِ الفْ وَ  يونِ العُ  ،10)ذاتِ  ،سانِ الحِ  نانِ في جِ ، ،9)باحِ الص   ياحِ رِ 

 ]المجتث[              ِشْعرٌ 
   المي   سَ تي وَ ي  حِ تَ                   مىلْ سَ  لِ نازِ مَ َعلى 

  ،11)المِ سَ  دارُ  /أ[1]كَ لْ تِ وَ                   ام  ر حَ  ت  يْ بَ  ناكَ هُ 
ِِِ ،ةورَ الّسِِِ فيِِِعُ الرّ  نِِِابُ الجَ وَ  ِِِلخَ لِ  ال زالَ ، ةورَ الّصِِِ ديعُ الَب هِِِا لِ بْ حَ بِ وَ  ،ال  هِِِا عِِِامِ بِ وَ  ،ال  فِِِاعِ  راتِ ْي

 ة  َلِِوْ فِِي دَ  ،هِ تِ يادَ ِسِِ نِِانُ أفْ  ْت ر  َضِِاخْ ، وَ هِ تِ عادَ َسِِ صِِانُ أغْ  ْت قَ َسِِبَ  ،1)مِِا، ال  كِِافِ  وانِ إلْخِِلِ وَ  ،،12)ال  واِصِِ
 .،5)ماكِ السِّ  بِ وارِ غَ َعلى  ،4)هوزْ تَ وَ  ،الكِ فْ الَ  ،3)مَ ئِ ماحَ  حُ ناطِ تُ  ،هارُ مو أمْ سْ يَ وَ  ،،2)هارُ دْ لو قَ عْ يَ 

                                                                                                                                            

  ومن لم يجد ماء تيمم بالترب           جعلت كتابي نائبا  عن ضرورتي
 . 6/231، وابن كثير، البداية والنهاية، 4/516انظر: ياقوت، إرشاد الريب، 

 ، "ب": "تعالى" ليست فيها. 1)
 .مكان "في الجنان" ، "ب": "به الجنان"2)
 شاملة". ، "ي" ، "س": العبارة: "عواطفه 3)
 . مكان "نبينا" ، "ي" ، "س": "سيدنا"4)
 ، "أ": "الشجار" مكان "السحار"، وما أثبته من "ي"، ولعله الليق بسياق الكالم. 5)
 ، "ب": "وسنحات"، "ي": "وسبحات سوقية".6)
خاله تصحيفا، وما أثبته من "ي".7)  ، "أ": "نحر"، "ب": "نحو"، وا 
 ة". ، "ي": "ظاهرة" مكان "زاهر 8)
 ، "ب": بزيادة: "على رياح الصباح". 9)
 ذوي".  "، "أ": "ذي"، "ب": 10)
 . مما كان ينظمه ليزين به ترسله ، إخال أن الشعر للمصنِّف11)
 ب به المعنى. قلَ ، "ي": "فاصال" مكان "واصال"، وهو تصحيف يُ 12)
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 ،ةِ فيِدَ المُ  فِ طِائِ اللّ هِِذِه  عِ َوْضِ فِي ،لُ وْ الَحِوَ  ةُ و  الُقِ هِ ِبِوَ  ،لُ وْ الط َِلُِه  نْ مَ  ةِ خارَ تِ اسْ َبْعَد  ،تُ عْ رَ شَ 

 نْ ِمِِ تُ ْسِِلَ  ُكْنِِتُ  نْ ا ِ وَ  ،مِِانُ الز  وَ  الحِِالُ َلُِِه  عَ َسِِوات   ،كِِانُ مْ الِ وَ  دُ الجْهِِ هُ طاَقِِما أَ بَ ْسِِحَ  ،ةِ ريِِدَ الفَ  فِ عِِارِ المَ وَ 
 رِ َظِِالن   ةُ تَبِِرْ مَ لِِي َلِِْيَس  أنْ رافِِي ِبِِتِ اعْ َمَِِع  ، هِِذادانِ َيِِ ةِ دَ ْقِِالعُ هِِِذِه  لِّ َحِِلِِي بِ َوال  ،،6)دانِ ْيِِهِِذا المَ  لِ ْيِِخَ 

ِِالثّ  رِ ْكِِالفِ  ةُ وّ ال ُقِِ، وَ بِ ائِ الّصِِ ني دَ ْيِِدَ ثِِاني، وَ المَ َبْحِِِر ِمِِْن  ،عِِانيالمَ  رِ رَ دُ  قِِاطُ تِ الْ  يبِِأْ دَ  ،7)ن  لِكِِ، وَ بِ اِق
ِِ وانِ ْخِِإِ  ِعبِِاراتِ  نْ ِمِِ ذُ الْخِِ  َفُهَِِو َكَمِِنْ  هِِا،مالِ كَ  روفِ ُظِِوَ  ،اهِِالمِ كَ  روفِ ُحِِ، بِ ءِ فِِاالوَ  نِ الّ ِخِِوَ  ،ءِ فاالص 
َوِهَي  ،ة  يّ لِ ها جَ وارُ أنْ  بارات  عِ ، وَ ة  يّ فِ ها خَ رارُ أسْ  مات  لِ كَ  ،َس بَ التَ  مِ وْ القَ  باراتِ عِ بِ وَ  ،َس بَ تَ اقْ  النُُّبو ةِ  كاةِ شْ مِ  نْ مِ 
 .اريّ الت   رِ اخِ الزّ  هِ رِ حْ بَ  نْ مِ  ،طارِ القْ  ساِئرِ  في ،ري جْ تَ  يون  عُ  ،ري مْ عَ لَ 

 ]البسيط[   ِشْعرٌ 
 ،8)رِ بَ خَ  نْ مِ  نِ يْ لعَ ما لِ وَ  روبِ الغُ َمَع       رِ مَ القَ بِ  لِ يْ في الل   ة  عَ طالِ  ُس مْ الش  وَ 

ِِوَ الت   جُ نِِاهِ مَ " ،]ا/ب[ابِ ّهِِالوَ  يِّ ِنِِِالغَ  هللاِ  دِ ْمِِحَ بِ  ،ِكتِِابَ ال هِِذا ،9)تُ يْ م  َسِِ دْ َقِِوَ   جِ بِِِاهِ فِِي مَ  لِ سُّ
 ةَ رّ الِدُّ هِِذِه  تُ ْعِمَ جَ َقِْد وَ  ،النُ كْ الِتُّ َوَعَلْيِه  ،عانُ تَ سْ المُ  اهللِ بِ وَ  ،ة  طيفَ لَ  عينَ بَ أرْ وَ  تّ  سِ َعلى  هُ تُ بْ ت  رَ ، وَ "لِ سُّ رَ التّ 
 ،ة  ّيِِِا نورانِ ق ِِِرُ طُ  ،هِِِاجِ باهِ مَ  كِ ناِسِِمَ وَ  ،،10)هِِِاجِ ناهِ مَ  كِ سِِِالِ فِِِي مَ  تُ كْ لَ َسِِوَ  ،ة  ديِِِدَ عَ  ب  تُِِِكُ  نْ ِمِِِ ،ةَ ريِِدَ الفَ 
ِِفانِ رْ عِ  ال  بُ ُسِِوَ  ِِ ،هِِاهارِ أنْ  يِِاضِ حِ وَ  ،هِِاهارِ أزْ  يِِاضِ فِِي رِ  ،11)تِِاحُ رْ تَ  ،ة  ّي ِِوحانِ الرّ  رُ رائِ الس   رُ صِِائِ البَ وَ  ،ةُ ّي
 حُ وْ فيهِِا الِِر   قُ َبِِعْ يَ  ة  َضِِيْ وَ ، رُ ،12)يِِانُ قْ العِ وَ  رُّ ها الِِدُّ َضِِوْ حَ وَ  ،حِِانُ يْ الر  وَ  حُ وْ ها الِِر  َضِِوْ رَ  ن  لَ  ؛ةُ ّيِِانِ فرْ عِ ال

                                                                                                                                            

 ، "ب" ، "ي": "لما" مكان "ما".1)
 ل ذلك ساقط منها. ، "م": من هنا تبدأ النسخة، وما قب2)
 ، "أ": "حمام"، "ب" ، "م" ، "س" ، "ي": "جماجم".3)
 ، "م" ، "ي": "وتسمو". 4)
ِِِماك نجِِِم، وهمِِِا سِِِماكان5) رامِِِح وأعِِِزل، ويقِِِال إنهمِِِا رجِِِال السِِِد، والِِِذي هِِِو مِِِن منِِِازل القمِِِر  :، السِّ

 العزل، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "سمك". 
 يدان" ساقط. "هذا المقوله: ، "س": 6)
 ، "أ": قوله: "مرتبة النظر الصائب، وال قوة الفكر الثاقب، ولكن" ساقط منها، وهو في النسخ الخرى. 7)
خِال أن الشِعر للمصِنف، ومِا عثِرت عليِه فِي المصِادر التِي بِين 8) ، "ي": "بالليل" مكِان "فِي الليِل"، وا 

  يدي على كثرتها. 
 ، "م" ، "س" ، "ي": "سمينا". 9)
 م": "منهجها".، "10)
 ، "ي": "يرتاح".11)
الِعقيِِان: الِِذهب الخِِالص، وقيِِل هِِو ذهِِب ينبِِت نباتِِا، ولِِيس ممِِا يسِِتذاب، ويحصِِل مِِن الحجِِارة، ، 12)

 واللف والنون فيه زائدتان، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "عقا".  
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ِ ليِلَ جَ  هللاِ  دِ ْمِحَ بِ  جِاءَ ، فَ جانُ رْ المَ وَ  ،3)رُّ الدُّ ِمْنها  جُ رُ خْ يَ  ،2)ة  رَ يْ حَ ، بُ ،1)حانُ يْ الر  وَ   ،فِانِ رْ العِ  رَ زاِهِ ،نِ أْ الش 
  . س  يابِ وَ  ب  طْ رَ  َعلى ُكلِّ  هِ وائِ تِ حْ الِ  ،سِ العابِ  مانِ الز   هِ جْ في وَ  رِ هْ الز   سامِ تِ ابْ كَ 

 ]الكامل[    ِشْعرٌ 
  ،4)فِ يوَص َلْم  ما فيهِ وَ  مانُ نى الز  فْ يَ          هِ نِ سْ حُ بِ  فيهِ واِص  نِ نُّ فَ تَ َعلى وَ 

ُِِِه  يِِِافَ  َِِِل ِِِقانِ رْ فُ  هُ رارُ ْسِِِأَ  ِكتِِِاب   نْ ِم ِِِفانِ رْ عِ  هُ مِِِوزُ رُ وَ  ،ة  ّيِِِمانِ حْ رَ  هُ نِِِوزُ كُ وَ  ،ة  ّيِِِانِ بّ رَ  هُ وارُ ْنِِِأَ وَ  ،،5)ة  ّي ، ة  ّي
 اآلثِِارِ وَ ، ةِ ّيِِكوتِ لَ المَ  بِِارِ خْ الَ  نَ ِمِِ عَ َمِِجَ  ،7)دْ َقِِري لَ ْمِِعَ لَ  هُ ّنِِإِ ، فَ ة  جيَبِِعَ  هُ كاياُتِِحِ وَ  ،،6)ة  ريَبِِغَ  هُ ماُتِِلِ كَ وَ 

َعلى  الءِ قَ العُ  نَ مِ  ،9)خ  ناسِ  خْ سَ نْ يَ َلْم  ،هانُ ذْ الَ  هُ لَ وْ حَ  مْ حُ تَ َوَلْم  ،اآلذانُ  هُ عْ مَ سْ تَ َلْم  ما ،،8)ةِ يّ روتِ بَ الجَ 
  . هانُ يُ  أوْ  ءُ رْ المَ  مُ رَ كْ يُ  حانِ تِ االمْ َوِعْنَد  ،/أ[2]هوالِ نْ مِ َعلى  الءِ َض الفُ  نَ مِ  ج  ناسِ  جْ سِ نْ يَ َوَلْم  ،هِ ثالِ مْ تِ 

 ]الكامل[     ِشْعرٌ 
 ،10)داءُ عْ الَ ِبِه  ْت دَ هِ ما شَ  لُ ْض الفَ ها        وَ اتُ رّ َض َلها  ْت دَ هِ شَ  ة  ليحَ مَ وَ 
 َعِنْ  نِىثَ انْ  ،،11)هِ رِ رَ دُ  سِ فِائِ نَ بِ  َس ِنِأَ  نْ َمِ، وَ لِيس  جَ  ُكِلِّ  َعِنْ  نِىتَ اغْ  ،هِ رِ رَ ُغِ سِ رائِ َعِال بِ خَ  نْ مَ فَ 

 ،14)ْت ن ِغَ تَ َقِْد  ،ر  فِاخِ  ،13)هُ ر  دُ وَ  ،ر  زاخِ  هُ رَ حْ بَ ، وَ يٌّ رِ ثَ وْ كَ  هُ َض وْ حَ وَ  ،يٌّ رِ هَ وْ جَ  ،12)هُ َض وْ رَ  لن   ؛أنيس   ُكلِّ 
                                                 

 وح والريحان" ساقط.، "ب": العبارة: "الورد والسوسان"، "م": قوله: "رويضة يعبق فيها الر 1)
خاله تحريفا بينا أمره. 2)  ، "ي": "شجيرة"، وا 
 ، "ي": "اللؤلؤ" مكان "الدر". 3)
 ، الشعر من قصيدة البن الفارض مطلعها: 4)

 روحي ِفداَك عَرْفَت أم لم َتْعِرفِ           ي فقلبي ُيَحّدثني بَأّنَك ُمْتلِ  
 .   147نظر: ابن الفارض، ديوانه، ا 

 "نورانية"، "ي": "قرآنية". ، "م":5)
 لنه مفارق للسجعة التي بعده، وهي "عجيبة".  ؛، "ي": "عربية"، وليس كذلك6)
 .مكان "لقد" ، "م": "قد"7)
 ، "م": "والخبار الجبروتية".منها ، "د": قوله: "واآلثار الجبروتية" ساقط ، "س" ، "أ"8)
 "لم ينسج ناسج". العبارة: ، "ي": 9)
 ا البيت كثيرا في كتب الدب، وقد نسب للسري الّرّفاء من قصيدة في ديوانه مطلعها:، يشيع هذ10)

 يوم  أََغرُّ وشيَمة  َغّراءُ       أحواُل مجِدَك في الُعُلوِّ َسواُء      
  وروايته ثم:  
 وشمائل  شهَد العدوُّ بفضلها         والفضُل ما شهدت به العداءُ  

 . 1نه، انظر: السري الرفاء، ديوا
 ، "ي": "من نفائس" مكان "بنفائس". 11)
 .مكان "روضه" ، "م": "حوضه"12)
 ، "أ": "درره"، وما أثبته من "ب"، و"م". 13)
 ، "ي": "تفننت" مكان "تغنت".14)
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ِِِبَ ، وَ هُ جارُ أْشِِِ ْت َصِِِراقَ تَ فَ  ،هُ يِِِارُ أطْ  ِِِونُ فُ  ْت كَ ضِِِاحَ تَ فَ ، ،1)هِ هِِِارِ أنْ  يِِِونُ عُ  ْت َك ِِِنَ تَ ، وَ هِ هِِِارِ أزْ  ن  يِِِبُ طِ  ،2)مَ س 
 مِاءِ لَ العُ  ؤوَس رُ  ُص قِ رْ ُيِ ،،4)هُ طابُ خِ  يَ هِ شُ وَ  ،هُ تابُ كِ  يَ هِ بَ  نْ مَ ا لِ ر  كْ شُ فَ  ،،3)هِ ارِ يخْ أ طيبُ خَ  مَ س  بَ تَ فَ  ،هِ بارِ أخْ 
 . اب  جَ عَ  ماءِ كَ الحُ  فوَس نُ وَ  ،اب  رَ طَ 

 
، ،6)لِوكِ المُ  ةِ رَ ْمِفِي زُ  لَ َخِدَ  نْ َمِ تُ أْيِرَ وَ  ،هِ آثِارِ  قُ ناجاني طِارِ وَ  ،هِ وارِ أنْ  ،5)قُ شارِ هاني ا أبْ مّ لَ وَ 

 نِاءِ فِ ذي ال ،،8)بيِبِ الحَ  هِ ناِبِجَ ِإلِى  ،هِ دِ واِئِفَ  َس فِائِ نَ وَ  ،هِ دِ راِئِفَ  َس رائِ عَ  ،7)تُ فْ فَ زَ ، لوكِ السُّ  دِ رائِ فَ  نْ مِ  د  عُ وَ 
 : قالَ ُثم   ،ناء  سَ  ،9)رِ مَ القَ لى ا ِ ياء ، وَ ِض  سِ مْ الش  ِإلى  دىأهْ َكَمْن ذِلَك  في ُكْنتُ  نْ ا ِ ، وَ صيبِ الخَ 

 ]البسيط[             ِشْعرٌ 
 المَ رى عَ وَ لْ ا لِ م  وْ يَ  هللاُ  لِ بَ قْ يَ َلْم        ا   ر  قَ تَ حْ مُ  د  رُ  سير  يَ  ُكل   ن  َلْو أ
 ،10)المَ الذي حَ  درِ في القَ  رُ ذَ عْ يُ  لُ مْ الن  وَ      هِ تِ رَ دْ قُ  دارِ قْ مِ َعلى  يدهْ يُ  ءُ رْ المَ وَ 

 
َِِِوَأنِِِا  ِِِ -،12)هُ طانُ لْ ُسِِِ ز  َعِِِوَ  ،،11)هُ أنُ َشِِِ ل  َجِِِ- هللاِ ِإلِِِى  أُ رَ أْب ِِِ نَ ِم ِِِا ِ ، وَ لِ وْ الَحِِِوَ  /ب[2]ةِ و  الُق اه ّي

 .هُ رُ يْ خَ ِإاّل  رَ يْ خَ َوال  ،هُ رُ يْ غَ  ب  ، ال رَ ،13)لِ وْ والقَ  لِ مَ العَ  لِ لَ زَ  نْ مِ  رُ فِ غْ تَ سْ أَ 
 
 
 
 

                                                 

 ، "ب": العبارة: "عيونه وأنهاره". 1)
 ، "م": "وتبسم".2)
 ، "م": العبارة: "فتبسم طيب أخياره".3)
 فشكرا لمن أنهى كتابا، وشهى خطابا". ، "ي": العبارة: "4)
 ، "أ": "مشارق"، "ي": "ألهاني" مكان "أبهاني". 5)
 ، "م": العبارة: "من دخل من الملوك".6)
 ، "م" ، "ي": "رفعت".7)
 ، "ب" ، "م" ، "س" ، "ي": "الرحيب". 8)
 ، "أ" ، "ب" ، "د": "السماء". 9)
نظر: الصفي الحلي، ديوانه، دايا واالعتذار في ديوانه، ا، الشعر من مقطعة للصفي الحلي في باب اله10)

385    . 
 ، "ي" ، "م": "ثناؤه".11)
 ، "ب": العبارة: "عز شأنه، وجل سلطانه".12)
 ، "م": "في القول والعمل". 13)
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 األولىاللَّطيَفُة 
 [ِإلى َكْعَبِة َمعانيِه، وَعَرفاِت َمبانيهِ  ]َسالٌم َوَشْوقٌ 

 ]الطويل[   ِشْعرٌ 
 ،1)الميسَ  كانَ مَ  واديهِ بِ  تُ للْ حَ ني     تَ يْ لَ وَ  بيبِ وادي الحَ َعلى  الم  سَ 
 ، دُ عْ بَ وَ 
ِِِإلِِى  يهِِنْ يُ  ،لِِيمُ الكَ  دُ ْبِِالعَ فَ   هِ ودِ فِِوُ بِ  رَ َمِِعَ ، وَ هُ يِِادَ قِ  كَ َلِِمَ  ،2)دْ َقِِالِِذي  هِ قِ وْ َشِِ نْ ِمِِ ،حيمِ الِِر   دِ يّ الس 

ِبمِا  ،بانيِهِ مَ ، 4)تِ فِارَ عَ َعلِى  قِوفِ الوُ ، وَ عانيِهِ مَ  ةِ َبِعْ كَ بِ  وافِ الط ِِإلى  صولِ الوُ  َعنِ  رُ ذِ تَ عْ يَ وَ  ،،3)هُ ؤادَ فُ 
 :،5)-هُ نْ ي عَ ِض رَ وَ  ،َتعالىَرِحَمُه هللُا - الّشاِفِعيُّ  قالَ 

 ]الكامل[                                                                 
 ،6)توفُ حُ  ن  هُ دونَ وَ  بالِ الجِ  لُ لَ ها        قُ دونَ وَ  عادَ سُ ِإلى  صولُ الوُ  فَ يْ كَ 

                                                 

 ، إخال أن الشعر للمصنف، ويليه:1)
    مبغرا ىسالم محب مبتل        ركبه ينما حلأسالمي عليه 

 د" ليست فيها. ، "م": "ق2)
خاله تصحيفا. 3)  ، "س": "بفؤاده فؤاده"، "أ": "بوقوده"، وا 
خاله تصحيفا ظاهرا.  4)  ، في كل النسخ التي بين يدي: "عرفان"، وا 
المام محمد بن إدريس بن العباس الشِافعي، وقِد حكِى عِن نفسِه وهو ، "ي" ، "س": "رحمة هللا عليه"، 5)

إلى مكة وهو ابن سِنتين، وكانِت أمِه مِن الزد، وفِي روايِة أخِرى  هِ،، وُحمل151أنه ولد بغزة سنة)
هِِ،، تِِرجم لِه ترجمِِة 214عنِه قِال إنِِه ولِد بعسِِقالن، وكِان مولِِده يِوم مِِوت أبِي حنيفِِة، تِوفي سِِنة)

، ويِاقوت، إرشِاد الريِب، 4/21، وابن خلكان، وفيات العيِان، 1/63وافية أبو ُنعيم، حلية الولياء، 
، 1/185، والسِِِِِِبكي، طبقِِِِِِِات الشِِِِِِافعية الكبِِِِِِِرى، 7/3عِِِِِِِالم النِِِِِِبالء، أ ر ، والِِِِِِذهبي، سِِِِِِي5/111

، والبغِِِِِدادي، هديِِِِِة 2/1، الِِِِِذهب ، وابِِِِِن العمِِِِِاد، شِِِِِذرات1/263والسِِِِِيوطي، حسِِِِِن المحاضِِِِِرة، 
  .3/116، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 6/26، والزركلي، العالم، 6/1العارفين، 

 َلل جمع ُقّلة، وقلة كل شيء أعاله. ، "ج" ، "د": من هنا تبدأ النسختان، والقُ 6)
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 ،1)خوفُ مَ  ريقُ الط  وَ  ر  فْ ِص  فُّ الكَ وَ       ب  كَ رْ مَ  يَ لِ  ماوَ  ة  يَ حافِ  لُ جْ الرِّ 
 
، هِ رِ كْ ُشِِ رَ هَ وْ َجِِ هِ سِانِ حْ إِ  سِِاطِ بِ َعلِى  ،2)رُ ثُِِنْ يَ وَ  ،هِ رِ ْهِجَ وَ  هِ رِّ النِا فِِي ِسِِوْ مَ عو لِ دْ َيِِ دُ ْبِالعَ  حَ رِ مِا َبِِوَ 

 كِاءِ بُ لِ  رِ ْهِالزّ  حكِ َض  نْ مِ  نُ سَ أحْ  وَ ما هُ  هِ نائِ ثَ  نْ مِ  ديهِ هْ يُ وَ  ،نامِ المَ ِإلى  رِ اهِ السّ  قَ وُّ شَ تَ ِإَلْيِه  ،3)قُ و  شَ تَ ويَ 
 : مامِ الغَ 

 ]الكامل[               ِشْعرٌ 
 ،5)فىتَ اشْ  دِ قَ  مامِ الغَ  ،4)كابُ لِ  هُ أنّ كَ فَ         ا م  سِّ بَ تَ مُ  هُ رُ هْ زَ  دوبْ يَ  ُض وْ الر  وَ 

 ،7)هِ نِ حاسِ مَ  نْ ا مِ ر  ذاكِ وَ  ،فىخْ النا ما ال يَ وْ مَ  سانِ حْ إِ  نْ ا مِ ر  هِ ظْ مُ  ةَ يّ بودِ العُ هِذِه  ،6)تُ رْ ط  سَ َوَقْد 
، هِ المِ كَ  دِ وارِ ، وَ هِ المِ سَ  دِ وافِ بِ  ،8)ةِ يّ ِص الوَ  نُ سْ حُ  هِ قاتِ دَ َص  نْ مِ  ؤولُ سْ المَ ا، وَ ف  ْص وَ  نُ سُ لْ الَ َعْنُه  زُ جِ عْ ما تَ 
ِِ ِِالعَ  ن  إِ َف ِِ دَ ْب ِِهُ  رى َي ِِحَ  ،9)َل َِِك  ِإلِِى هِ تِ سِِالَ رِ  ،10)داءِ ا فِِي أَ قًّ ِِ نِِابِ الجَ ذِل ِِ، وَ /أ[3]ريمِ الَك ِِلِ  هُ رُ ثِ ؤْ ُي  ،11)وعِ وق
  . ،12)سيمِ الوَ  هِ جْ الوَ ذِلَك  َعلى هِ يْ نَ يْ عَ 

 ]المنسرح[        ِشْعرٌ 
 ،13)رِ ظَ الن  بِ  فازَ وَ  يسولرَ  َعْينُ          ْت دَ عِ ما سَ طالَ ني فَ يْ عَ  قَ شْ تَ  نْ إِ 
 ،14)ري ظَ نَ  هِ فِ رْ ا في طَ ق  وْ شَ  تُ دْ دَ رَ                مُ هُ سولُ ني رَ ما جاءَ ل  كُ وَ 
 ،1)رِ ثَ الَ  نَ سَ أحْ فيِه  ْت رَ أث  َقْد             مْ هُ نُ حاسِ مَ  هِ فِ رْ في طَ  رُ هَ ظْ تَ 

                                                 

 ، ورواية الديوان: "وال لي" مكان "وما لي".   17نظر: الشافعي، ديوانه، ، ا1)
 ، "ج" ، "د" ، "س" ، "ي": "وينشر".2)
 ، "أ": "وتشوق"، وما ورد في النسخ الخرى هو ما أثبت في المتن. 3)
 "ببكاء".  ، "ج" ، "د" ، "م": "لبكاء"، وفي النسخ الخرى:4)
 ، "أ": الشعر ساقط منها، "د": "اشتكى"، "م": "فكأنه لبكاء الغمامة استبقى".5)
 ، "أ": "سط ر"، وما أثبته هو ما ورد في "ج"، و"د"، و"م"، و"س". 6)
 ، "م": "نفحاته"، "ي": "تفضالته".مكان "محاسنه" ، "ج" ، "د": "إحسانه"7)
 ، "م": "التوصية".8)
 ، "ج": "لها".9)
 ، "ي": "أول"، وهو تحريف. 10)
 ، "ج": العبارة: "ويؤثره الوقوع على نظرة ذلك الوجه البسيم".11)
 ، "م": "الجسيم".12)
 رواية الديوان: ، 13)

 إن تشق عيني بها فقد سعدت       عين رسولي وفزت بالخبر   
 رواية الديوان: "فكلما جاءني الرسول لها".   ، 14)
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 ن  إِ ، فَ نابِ الجَ ذِلَك  ةِ يارَ زِ َعلى  امُ اليّ  هُ تْ دَ ساعَ وَ  ،ِكتابِ ال هذا كانَ مَ كاَن  َلوْ  أنْ  ،2)هِ دِّ وُ بِ  كانَ وَ 

، ال رُ واطِ المَ  يومُ الغُ  هُ تْ رَ باكَ ِإذا  ضِ وْ الر   عاَ  تِ انْ  لوبُ القُ ِبها  ُ  عِ تَ نْ تَ ، وَ رُ واطِ الخَ ِبِه  جُ هِ تَ بْ ا تَ مّ مِ  مْ كُ تَ يَ ؤْ رُ 
 .،3)سانِ نْ الِ  بِ ناقِ مَ  نِ سَ أحْ ا بِ ن  يِّزَ تَ ، مُ سانِ حْ الِ  رَ النا وافِ وْ مَ  زالَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

َنِد َوالَعُضِد[  ]ِمم ا قيَل في السَّ
  :،4)-ماهُ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ – نِ يْ سَ الحُ  بنُ  ليُّ عَ قاَل 
 . ،5)هُ دُ ُض عْ يَ  ريم  كَ َلُه َلْيَس  نْ مَ  ل  ذَ ، وَ هُ دُ شِ رْ يُ  كيم  حَ َلُه َلْيَس  نْ مَ  كَ لَ هَ 

 ]البسيط[           ِشْعرٌ 
 ،6)الحامي دِ أسِ تَ سْ المُ  َض بِ رْ قي مَ ت  تَ وَ          َلُه  البَ ال كِ  نْ مَ َعلى  ئابُ دو الذِّ عْ تَ 

                                                                                                                                            

طرفِِي"، "م": "تظهِِر فِِي إثِِره"، "ج" ، "د": "أعظِِم" مكِِان "أحسِِن"، وفِِي الِِديوان: ، "د": روايتِِه: "تظهِِر 1)
 .   286"محاسنها" مكان "محاسنهم"، والشعر لبي نواس في ديوانه، 

  ، "د": العبارة: "وكان المملوك بوده"، "م" ، "ي": "وكان يود".2)
 ، من هنا يبدأ سقط من "د" مقداره عشرون صفحة.3)
، "ي": "الحسِِن بِِن علِِي"، وهِِو زيِِن العابِِدين أبِِو الحسِِن، رابِِع الئمِِة االثنِِي عشِِر عنِِد  ، "م" ، "س"4)

هِِ، عِن 14المامية، أحصِي بعِد موتِه عِدد مِن كِان يقِوتهم سِرا، فكِانوا نحِو مئِة بيِت، تِوفي سِنة)
، وابِِن خلكِِان، 5/211ي البقيِِع، انظِِر ترجمتِِه: ابِِن سِِعد، الطبقِِات، فِِثمِِان وخمسِِين سِِنة، ودفِِن 

، والِِِذهبي، سِِِِير أعِِِالم النِِِِبالء، 1/353، وابِِِن الجِِِِوزي، صِِِفة الصِِِِفوة، 3/233عيِِِِان، وفيِِِات ال
، وابن العمِاد، شِذرات 1/372، والمناوي، الكواكب الدرية، 1/81، والشعراني، لواقح النوار، 4/217

 .1/114الذهب، 
 ، "ب" ، "م" ، "ي": العبارة: "هلك من ليس له كريم يعضده".5)
في نسبته، فمنهم من ينسبه إلى النابغة الذبياني، ومنهم من ينسبه إلِى الزبرقِان بِن ، الشعر مما اختلف 6)

دي، إلِِى النابغِة. انظِِر: الصِفهاني، الغِِاني، بيِبِدر، وقِد نسِِبه كِل مِِن أبِي الفِِرج، والثعِالبي، والع
، وقِِد نسِِب الشِِعر للنابغِِة، 84، وفيِِه: "صِِولة" مكِِان "مِِربض"، والعبيِِدي، التِِذكرة السِِعدية، 1/88
روايته: "وتتقي سورة المستنفر الحامي"، وقِد ورد عليِه الجِاحظ فِي الحيِوان بِروايتين، وهمِا: "وتتقِي و 

صِِِولة المستأسِِِد الضِِِاري"، والخِِِرى: "وتتقِِِي حِِِوزة المسِِِتثفر الحِِِامي"، انظِِِر: الجِِِاحظ، الحيِِِوان، 
ي خلِف وقد قال عنه ابن سالم: "وأخبرنِ، 1/57، وابن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، 2/83

 أنه سمع أهل البادية من بني سعد يروون بيت النابغة للزبرقان بن بدر، فمن رواه للنابغة قال:  
 تعدو الذئاب على من ال كالب له              وتتقي مربض المتسثفر الحامي

 ومن رواه للزبرقان بن بدر قال: 
 حاميإن الذئاب ترى من ال كالب له         وتحتمي مربض المستنفر ال
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 ةٌ كايَ حِ 

اِحُب بُن َعب ادٍّ ]  [الواشي َوالص 
 مِاال  َوكِاَن  ،تِيم  يَ  مِالِ  ذِ أْخَِعلِى فيهِا  هُ ثُّ حُ يَ  ،2)اد  بّ عَ  بنِ  بِ احِ الّص ِإلى  ،1)ة  عَ قْ رُ  سان  نْ إِ  عَ فَ رَ 

 مُ يتِِاليَ ، وَ هللاُ  هُ َمِِحِ رَ  تُ ّيِِالمَ ، وَ ،4)ة  حيحَ َصِِكاَنِِْت  ،3)نْ ا ِ وَ  ،ة  بيَحِِقَ  ةُ ميَمِِالن   هِِا:رِ هْ ظَ َعلِِى  بَ َتِِكَ فَ  ،اثيِِر  كَ 
 ./ب[3]،6)هللاُ  هُ نَ عَ اعي لَ السّ ، وَ ،5)هللاُ  هُ رَ م  ثَ  المالُ ، وَ هللاُ  هُ رَ بَ جَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 .  1/57انظر: ابن سالم، طبقات فحول الشعراء، 
 ، "ي": العبارة: "رفع إنسان إلى الصاحب بن عباد يوما قصة...".1)
، "م" ، "س": بزيادة: "يوما"، وهو أبو القاسم، إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني، وزيِر غلِب عليِه 2)

وجِِِودة رأي، اسِِتوزره مؤيِِِد الدولِِِة، ولِِِد فِِِي  الدب، كِِان مِِِن نِِِوادر الِِِدهر علمِِا، وفضِِِال، وتِِِدبيرا،
هِِِ،، ودفِِن فِِي أصِِبهان مِِن 387هِِِ،، وقيِِل سِِنة )385هِِِ،، وتِِوفي بِِالري سِِنة )326الطالقِِان سِِنة)

ِِه ديِِوان شِِعر، و"الكشِِف عِِن مسِِاوئ المتنبِِي"،  أعمِِال قِِزوين، لِِه "المحِِيط"، وهِِو معجِِم كبيِِر، ول
يِاقوت، و  ،1/231كِان، وفيِات العيِان، و"القناع في العروض"، وغير ذلك، انظِر ترجمتِه: ابِن خل

ِِِِن حجِِِِر، لسِِِِان الميِِِِزان، 11/286، والِِِِذهبي، سِِِِير أعِِِِالم النِِِِبالء، 2/213إرشِِِِاد الريِِِِب،  ، واب
، والزركلِِِِِي، 4/111، والعباسِِِِِي، معاهِِِِِد التنصِِِِِص، 1/371، والسِِِِِيوطي، بغيِِِِِة الوعِِِِِاة، 2/137

  .  1/277، وكامل الجبوري، معجم الشعراء، 1/316العالم، 
ن" : "ولو"، "س"3)   .مكان "وا 
 ، "ي": "نصيحة" مكان "صحيحة".4)
 ، "ي": قوله: "والمال ثمره هللا" ساقط منها. 5)
 ، "س" ، "ي": العبارة: "عليه لعنة هللا".6)
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 ةُ يَ انِ الث  اللَّطيَفُة 

ْوِق، وَلواِقِح التَّْوقِ ]  [ِمْن َلواِفِح الشَّ
 ]مخلع البسيط[

 ْب ذ  هَ المُ  ةِ رَ ْض حَ ِإلى  اق  وْ شَ            ْب ذ  عَ وى مُ الهَ  نارِ بي بِ لْ قَ 
 ْب رَ أطَ فَ  هُ ِذْكرُ  لي طرُ خْ يَ               ريم  كَ  د  ماجِ ِإلى  اق  وْ شَ 

 
 ، دُ عْ بَ وَ 
 ةِ دَ شِِِِاهَ مُ ، وَ ةِ ميَلِِِالجَ  مُ ُكِِِذاتِ  هودِ ُشِِِِِإلِِِى  ،هِ ِقِِِوْ تَ  حِ واقِ وَلِِِِ ،هِ قِ وْ َشِِِ ،1)حِ فِ واَلِِِ نْ ِمِِِِ يهِِِنْ يُ  دُ ْبِِِالعَ فَ 

ِِالجَ  مُ كُ فاتِ ِصِِ ِِالّ ال مُ كُ فِ رْ ُعِِ ،4)رِ ْشِِبِ بِ  فِِوزَ يَ ، وَ حِ الفِِائِ  مُ كُ فِ رْ َعِِ،3)رَ ْشِِنَ  ،2)قَ َشِِنْ يَ ، لِ ةِ ليَل ِِ،5)حِ ِئ  ،6)هللاُ  د  ، َم
  . مْ كُ ل  طَ وَ  مْ كُ لَ وابِ  ر  دَ أَ وَ  ،مْ كُ ل  ظِ 

 ]الوافر[           ِشْعرٌ 
 ا مّ لَ أَ ِإذا  يالِ الخَ بِ  عُ نَ أقْ وَ     مادى      تَ  نْ ا ِ ك وَ نْ مِ  دَ عْ الوَ  بُّ حِ أُ 
 ،7)املْ سَ  انِ ر الهجْ  نَ لي مِ  ذُ أخُ تَ وَ        ل  ْص وَ لي بِ  حُ مَ سْ تَ  امُ يّ سى الَ عَ 
 
 نِانَ عِ  دُ ْبِالعَ  َض بَ َقِ ،هِ قاِتِأوْ  بَ طاِيِا أَ ّنِمِ  ،9)وى زَ وَ  ،هِ القاِتِمُ  ،8)بَ وْ ثَِا ّنِعَ  وى طَ  ذُ نْ مُ  نابُ الجَ وَ 

  . هِ حالِ  سانَ لِ  َض فَ خَ وَ  ،هِ قالِ مَ 

                                                 

 ، "ج" ، "د": "لواعج"، "ي": "لواقح".1)
 ، "أ": "لينشقه"، وما أثبته من "ب"، و"ج"، و"د"، و"م"، و"س".2)
 ي": "نشر" ساقطة. ، "م" ، "س" ، "3)
 ، "د" ، "س": "ويحوز نشر"، "ي": "وبخور عرفكم...".4)
 ، "ب": العبارة: "ببشر عفوكم"، "ج": "ويحوز نشر علمكم الفاتح"، "م": "ويحوز عرفكم الفاتح".5)
 ، "س" ، "ي": "سبحانه وتعالى".6)
 . مما كان يتمثل به في ترسله على مراداته الشعر للمصنفإخال أن ، 7)
 ي": "طوى عنا أبواب...". "، "أ" ، "د" ، "س": "عنا" ليست فيها، 8)
 ، "ج" ، "د": "وروى"، وهو تصحيف، "م": "وزرى".9)
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 ]الطويل[         ِشْعرٌ 
 ،1)هاالئِ تِ امْ  ِعْندَ  نُ يْ العَ  فيُض تَ  نْ لكِ وَ          ة  عادَ لي بِ ثْ مِ وى لِ كْ الش   ماوَ  تُ وْ كَ شَ 
 صِارَ وَ  ،هِ ِشِطْ بَ  ةِ وّ ُقِبِ  َس رَ تَِافْ وَ  ،هِ ِشِرْ عَ  ةِ وَ رْ ذَ َعلِى  ،هِ ذابِ عَ  أليمِ وَ  ،هِ جابِ حِ  ظيمِ عَ بِ  راقُ الفِ  َس لَ جَ فَ 

   .،3)انار   بِ رْ لحَ لِ  دَ أوقَ وَ  ،اجار   ،2)رِّ لش  لِ 
 ]البسيط[              ِشْعرٌ 

 ،4)مِ رَ الحَ وَ  لِّ مي في الحِ دَ  كِ فْ سَ تى بِ أفْ      ا   ب  جَ عَ  هِ مِ كْ تى في حُ أَ  قاض  ا لِ ع  وْ طَ 
  .،5)النُ كْ التُّ َوَعَلْيِه  ،عانُ تَ سْ المُ  /أ[4]اهللِ بِ ، وَ هُ تُ قالَ ها مَ نْ عَ  حُ ِص فْ ، المُ هُ تُ حالَ  هِ هذِ وَ 

 ]الكامل[      ِشْعرٌ 
 ،6)هال  حَ فَ  ماءِ الس   نَ مِ  ضاءُ القَ  لَ زَ نَ        ْت رَ س  عَ تَ وَ  ْت وَ تَ الْ ِإذا  مورَ الُ  ن  إِ 
 ،7)هالُّ حُ يَ  قودَ العُ  دَ قَ عَ  نْ مَ  ل  عَ لَ وَ         ها          ل  عَ لَ ها وَ ل  عَ لَ وَ  هال  عَ لَ وَ 
 
  . ،9)رَ مَ أقْ َقْد  ظِّ الحَ  لَ يْ لَ وَ  ،رَ مَ أثْ َقْد  ينّ مَ التّ  ،8)َس رْ غَ  ل  عَ لَ فَ 

                                                 

 ، "ج" ، "د": روايته: "يفيض الحوض عند امتالئه"، والشعر من قصيدة لبي تمام مطلعها: 1)
  َتماُم َبهاِئهاَأيا زيَنَة الدنيا َوجاِمَع َشمِلها       َوَمن َعدُلُه فيها 

وما وجدته في ديوانِه الِذي بِين يِدي، وقِد ورد عليِه أبِو حيِان فِي البصِائر والِذخائر غيِر منسِوب، 
، وقِد نسِِبه إلِى أبِي تمِام، وكِذلك فعِِل 2/361، الفريِد ، وابِن عبِد ربِِه فِي العقِد117المجلِد الثِاني/

   .  الخير ولم ينسبه ،3/335، والزمخشري في ربيع البرار، 6/71النويري في نهاية الرب، 
 ، "ي": "للسر" مكان "للشر". 2)
، "د": قوله: "على ذروة عرشه، وافترس بقوة بطشِه، وصِار للشِر جِارا، وأوقِد للحِرب نِارا" سِاقط، "ي": 3)

 بزيادة: "جهارا". 
 ، الشعر من قصيدة البن الفارض مطلعها:4)

  الح في الزوراء فالَعَلمِ هل ناُر ليلى بَدْت ليال  بذي َسَلِم       أْم بارق  
 .   187نظر: ابن الفارض، ديوانه، ا

 ، "م": الشعر والفقرة ساقطان منها. 5)
 ، "س" ، "ي": "وتعقدت" مكان "تعسرت"، "س": "جاء القضاء من الكريم فحلها".6)
، والبيتِان هِا""فلعِّل يسِرا بعَِد عسِر علّ ، "ب": "فلعلها"، "م": "فاصبر لها، وأجلها"، وفي بعض الروايِات: 7)

 يشبهان بيتي علي بن الجهم، وكأنهما مأخوذان منهما، أو محرفان عنهما، وهما: 
 إن الذي انعقدت به عقد المكا          ِرِه فيك عن قرب يحّسن حلها
    واصبر فإن الصبر يعقب راحة         وعسى بها أن تنجلي ولعلها

 . 14انظر: علي بن الجهم، ديوانه، 
 : "فلعل غروس التمني قد أثمرت". فيها "ي": العبارة ."عرس"، وهو تصحيف، وما أثبته من "ب"، "أ": 8)
 "ليالي الحظ قد أثمرت".العبارة: ، "م" ، "ي": 9)
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 ]الوافر[     ِشْعرٌ 
 ذوبُ شائي تَ حْ أَ بوني وَ جابي        أَ نْ ذَ كاَن  تي ماب  حِ أَ  تُ لْ أَ سَ 
 ،1)نوبُ ذُ ِإاّل  هُ ناتُ سَ حَ َفما           ظّ  حَ  ليلَ قَ  الُمِحبُّ  كانَ  ذاإِ 
ِِِِِأيّ  عِِِِى هللاُ رَ فَ  َبهِِِِِاِء  نْ ِمِِِِِ ،،3)هِِِِِارِ رَ طُ  هِِِِِارُ زْ أَ  ،2)ْت فاَحِِِِِهِِِِِا، وَ رِ رَ غُ  مِِِِِارُ فيهِِِِِا أقْ  ْت الَحِِِِِا ام 

ِِ ،،5)هائِ يانِِاِر ِضِِمَ َعلِِى  ،،4)هائِ ماَسِِ ِِفِِي جَ  ،،6)هِِااللِ دَ  فاتِ ِصِِوَ  ،هِِااللِ جَ  ذاتِ  نْ ِم  ،هِِافِ واطِ عَ  اتِ ّن
  .،7)هافِ عاطِ مَ  ناتِ جَ وَ وَ 

 ]البسيط[         ِشْعرٌ 
 ،8)لُ مِ تَ أحْ  تُ سْ لَ  ر  يْ غَ ي لِ نّ إِ ا فَ ر  يْ غَ         مُ كُ نَ يْ بَ وَ َبْيني  لواعَ جْ ال تَ  اهللِ بِ 

 
 ة  يِارَ زِ  مْ كُ تِ مَ دْ ِخِبِ  ،10)مُّ ِلِأُ  ،9)ال ، أوْ مكُ ئِ نِاثَ  بِابَ  قُ رُ ْطِأَ َفَقِْد  ،مْ كُ ائِ نِفِ  بَ ْحِرَ  قُ رُ طْ ال أَ  ُكْنتُ  نْ ا ِ وَ 

)الء  وَ وَ  ة  يّ بودِ ها عُ بِ  مُّ لِ أُ  دْ قَ ، فَ قاء  لِ وَ 
11، : 

 ]الطويل[       ِشْعرٌ 
 ،1)باغائِ  كَ نائِ فِ  َعنْ  نائيثَ  َس يْ لَ فَ         ث  وادِ حَ  راكَ ذُ  َعنْ  نيتْ بَ ي  غَ  نْ ئِ لَ 

                                                 

هِِ،، مِن أهِل 451، للّنّيري الواسطي، منصور بن محمد بِن علِي)"فوات الوفيات"الشعر، كما جاء في ، 1)
، وقد شطر البيات 2/534اره ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، واسط، أورد له ترجمة ونتفا من أشع

 هِ،، فقال: 1256)الشيخ أمين بن محمد الجندي الحمصي الشافعي
 وهل لي عندهم حدثت عيوب       سألت أحبتي ما كان ذنبي      
 أجابوني وأحشائي تذوب         وكررت السؤال لهم إلى أن   
 ونجم السعد يعلوه الغروب          إذا كان المحب قليل حظ    
 فما حسناته إال ذنوب         ومن يرمي الزمان لقوم سوء  

 ، "ج" ، "م": بزيادة: "فيها".2)
 ، "ي": العبارة: "الحت فيها أقمار غروزها، وفاحت فيها أطراز طروزها".3)
 بته من "ج"، و"د"، و"س". سماها"، "ب": "من سماء بهاها"، "م": "بهاء سنائها"، وما أثأ": "من ، "4)
 ، "أ": العبارة: "على ثناء رضاها"، "ب": "على سناء"، وما أثبته من "ج"، و"د"، و"م".5)
 ، "أ": "والئها"، وما أثبته من "ج"، و"م".6)
"وحسِِِِنات لواطفهِِِِا"، "م": "وحسِِِِنات تعاطفهِِِِا"، "س": "وحسِِِِنات معاطفهِِِِا"، "ي": العبِِِِارة: ، "ج" ، "د": 7)

 ها"."وحنات تعاطف
 ، "س" ، "ي": "غيري" مكان "غيرا"، "د" ، "م" ، "ي": "فللغير إني...".8)
 ، "ي": "لوال" مكان "أو ال"، وليس ذلك كذلك. 9)
ن لم ألم...".العبارة: ، "د": 10)  "وا 
ِِه: "أو ال ألِِم بخِِدمتكم زيِِارة ولقِِاء، فقِِد ألِِم بهِِا عبوديِِة ووالء" سِِاقط منهِِا، وهِِو فِِي النسِِخ 11) ، "أ": قول

 .، و"ي": "ب"، و"ج"، و"د"، و"م"، أعنيرى الخ
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 ،4)بِِِِِِِانيمَ وَ  ،مْ عِِِِِِِانيكُ واني مَ َغِِِِِِِِإلِِِِِِِى  ،،3)طابُ تَ ْسِِِِِِِالمُ  نِِِِِِِاءُ الث  وَ  ،،2)جابُ تَ ْسِِِِِِِالمُ  عاءُ الِِِِِِِدّ وَ 
 .،7)هُ مارُ أقْ  ْت الحَ وَ  ،هُ هارُ أزْ  ْت فاحَ  ،6)مال  كُ  ،،5)مثانيكُ مَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 ]ِمم ا قيَل في ِإغاَثِة الَمْلهوِف[
 : ،8)غاءِ لَ البُ  َبْعُض قاَل 
 ةُ ا غاَثِِِ، وَ ر  ناِصِِِ مُ رَ أْكِِِ /ب[4]طِِِوبِ الخُ َعلِِِى ، 10)نُ وْ الَعِِِ، وَ ر  سِِِائِ  رُ كْ الِِِذِّ وَ  ،،9)ر  غِِِامِ  مُ رَ الَكِِِ

  .،11)رِ خائِ الذ   مِ ظَ أعْ  نْ مِ  هوفِ لْ المَ 
 

 ،:12)-عالىتَ َرِحَمُه هللُا – أمونُ المَ قاَل 
 ]الكامل[            ِشْعرٌ 

 ،13)جالُ رِ وَ  ة  لَ وْ دَ  ر  هْ دَ َوِلُكلِّ             امُ يّ الَ  دُ فَ نْ تَ وَ  ناءُ قى الث  بْ يَ 
                                                                                                                                            

 ، "ي": روايته فيها: "عن فناك بغائب". 1)
 ، "د": "والدعاء المستطاب".2)
خاله تصحيفا ال يستقيم به المعنى، "أ": "السلطان"3)  . ، وا 
 ، "أ": "وبواني" مكان "معاني"، "ي": "ولو أني"، وهو تحريف ظاهر.4)
 ب" ، "م": "مغانيكم"، "د": "معانيكم"، وما أثبته من "ج"، و"د".، "أ": "وبواني مثانيكم"، "5)
 ، "ي": "كما" مكان "كلما". 6)
 ، "ج" ، "د": "أزهارها...أقمارها".7)
 ، "ج": "الفضالء"، "م" ، "س": "الفضالء البلغاء"، "ي": "الفضالء البلغاء الصالء".8)
 لكون عامر بالذكر"، وكل ذلك تصحيف وتحريف. ، "ب" ، "د": "عامر"، "ج": "عام"، "م" ، "ي": "ا9)
 ، "أ": "والعيون"، وهو تصحيف. 10)
، تنسب هذه النكتة للشاعر حيص بِيص، وقِد كتبهِا علِى يِد رجِل عليِه ديِن للجِواد أبِي جعفِر محمِد 11)

 . 4/381هِ،، انظر: ابن خلكان، وفيات العيان، 574) بن علي
ة مأواه ومثواه"، وهو أبو العبِاس عبِد هللا بِن هِارون الرشِيد بِن ، "م" ، "س" ، "ي": بزيادة: "وجعل الجن12)

محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، سابع خلفاء بنِي العبِاس، وأحِد أعِاظم الملِوك، ولِي الخالفِة 
هِِِ،، أتحِِف ملِِوك الِِروم 218بعِِد خلِِع أخيِِه المِِين، تِِوفي فِِي "بذنِِدون"، ودفِِن فِِي طرسِِوس سِِنة)

لِِديهم مِِن كتِِب الفالسِِفة، فبعثِِوا إليِِه بعِِدد كبيِِر مِِن كتِِب أفالطِِون، بالهِِدايا سِِائال أن يصِِلوه بمِِا 
نظر ترجمتِه: الكتبِي، فِوات وأرسطاطاليس، وأبقراط، فكان له الفضل في حركة الترجمة في عصره، ا

، والزركلِِي، 2/78، واليِِافعي، مِِرآة الجنِِان، 428، 6/423، وابِِن الثيِِر، الكامِِل، 1/583الوفيِِات، 
 .  142العالم، 

   "م": الشعر ساقط منها، "ي": "الموال" مكان "اليام". ، 13)
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 ةٌ كايَ حِ 

 [سور اَمأْ  ادٍّ ب  عَ  بنُ  دُ مِ تَ عْ ]المُ 
 ،،1)بيليةَ ْشِإِ  بُ صِاحِ  اد  ّبِعَ  بِنُ  ُمَحم ِدُ  مِ أبِو القاِسِ يَ فِّ وُ تُِ ة  َئِمِ  عِ َبِأرْ وَ  مِانينَ ثَ وَ  مان  ثَ  َسَنةِ  فيوَ 

ِعالِ  ،لِيال  جَ  ،اك  لِ مَ َوكاَن  ِيِّ نَ  ةِ َكِلَ مْ فِي المَ  يَ ِقِ، بَ ال  عِادِ  ،،2)ال  عِاقِ  ،ال  فاِضِ ،ام   َض بَ ، َقِة  نَ َسِ رينَ ْشِعِ ا وَ ف 
 ة  َئِمِ وَ  ،ة  يّ رِ َسِ ةِ َئِمِ ي مِانثَ َوَلُِه  هِ ِكِلْ مُ  نْ ِمِ عَ ِلِ، خُ مِاتَ َحتِّى  ،4)مِاتَ غْ أَ بِ  هُ نَ جَ سَ وَ  ،،3)تاشفينَ  ابنُ َعَلْيِه 

 هُ دَ ْنِِعِ وَ  ،العيِِدِ بِ  هُ ُئِِنِّ هَ يُ  نْ َمِِ هِ ِتِِيْ بَ فِِي َعَلْيِِِه  لَ َخِِدَ  ،ديِِدِ الحَ ا بِ د  ي ِِقَ مُ كِِاَن  اّمِِلَ ، وَ ،5)اد  َلِِوَ  عونَ بْ َسِِوَ  ة  ثالَثِِوَ 
 ال  جِ تَ رْ ُمِ دَ َشِأنْ ، فَ ،7)ة  َيِجافِ  نّ هِ تِ َمِعْ نِ  آثارُ وَ  ،ة  يَ حافِ  ن  هُ دامُ ، أقْ مارِ قْ الَ كَ  ن  هُ ، وَ مار  أطْ  ن  يهِ لَ عَ وَ  ،،6)هُ ناتُ بَ 
 :ِمْنها ة  صيدَ قَ 

 ]البسيط[             ِشْعرٌ 
 ،8)موراأْ مَ ا وَ يًّ هِ نْ مَ  رُ هْ الد   كَ د  رَ فَ             ال  ثِ تَ مْ مُ  هُ رْ أمُ تَ  نْ إِ  كَ رُ هْ دَ كاَن  دْ قَ 
 ،2)روراغْ مَ  المِ حْ الَ بِ  ما باتَ ن  إِ فَ        ِبِه  رُّ سَ يُ  ،1)ر  هْ في دَ  كَ دَ عْ بَ  باتَ  نْ مَ 

                                                 

، هو أبو القاسم المعتمد على هللا، محمد بن المعتضد بن عباد بن محمد بن إسِماعيل اللخمِي، قيِل إن 1)
ن وفاته كانت سنة)431مولده كان سنة ) هِ، في أغمات بِالمغرب وراء 488هِ، في باجة بالندلس، وا 

 ،والدبِاء ،كِان محِط الرحِال، يقصِده العلمِاءو بيلية وقرطبِة ومِا حولهمِا، مراك ، وكِان صِاحب إشِ
والشِِِعراء، لِِِه ديِِِوان شِِِعر، وللشِِِعراء فِِِي زوال ملكِِِه واعتقالِِِه قصِِِائد، انظِِِر ترجمتِِِه: ابِِِن خلكِِِان، 

، وعلِِي الجِِارم، شِِاعر ملِِك: قصِِة 3/386، وابِِن العمِِاد، شِِذرات الِِذهب، 4/274وفيِِات العيِِان، 
 . 6/181ركلي، العالم، المعتمد بن عباد، والز 

 ، "ي": "عالما" مكان "عاقال".2)
، هِِو أبِِو يعقِِوب يوسِِف بِِن تاشِِفين بِِن إبِِراهيم الصِِنهاجي، أميِِر المسِِلمين، وملِِك الملثمِِين، سِِلطان 3)

المغِِِرب القصِِِى، شِِِمل سِِِلطانه المغِِِربين القصِِِى والوسِِِط، وهِِِو الِِِذي بنِِِى مدينِِِة مِِِراك  سِِِنة 
ال إلِِه إال هللا "وجِِددها، ونقِِ  دينِِاره:  ،ين، وضِِرب السِِكةهِِِ،، وأول مِِن دعِِي بِِأمير المسِِلم465)

، كتب إليه المعتمد بن عباد من إشبيلية يستنجده على قتال الفرنج، فزحف، وكانِت "محمد رسول هللا
ِِِوفي بمِِِراك  سِِِنة ِِِة التِِِي انتصِِِر فيهِِِا نصِِِرا مِِِؤزرا، ت ِِِه سِِِنة511) وقعِِِة الزالق  هِِِِ،، وكانِِِت والدت

   . 8/222، والزركلي، العالم، 5/461كان، وفيات العيان، هِ،، انظر ترجمته: ابن خل411)
. أمِا أغمِات فهِي منهِا "م": قوله: "بأغمات" ساقط .، "أ": "بغتة"، وهو خطأ وتحريف، وما أثبته من "ب"4)

في بالد البربر مِن أرض المغِرب قِرب مِراك ، وهِي مِدينتان متقابلتِان كثيِرة  -كما وصفها ياقوت-
 .1/181، معجم البلدان، الخير، انظر: ياقوت

 ، "م": "سنة"، ولعله سهو من الناسخ. 5)
 و"ي": "وفيهن بناته". ،، في كل النسخ إال "م"6)
 ، "م" ، "ي": العبارة: "وآثار نعمتهن غير خافية"، "س": "وآثار نعمتهن خافية". ، "ب"7)
 ، "ي": روايته: "والسر عندك منهيا ومأمورا". 8)
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 ةُ ثَ الِ الث  اللَّطيَفُة 

ْوِق، َوباِرُق التَّْوِق[  ]شاِرُق الشَّ
 ]الوافر[

   عيدِ الص  بِ  مَ م  يَ تَ  اء  م دْ جِ يَ            َلمْ  نْ مَ ري وَ هْ طُ  هِ ياتِ حَ  ماءِ بِ 
 ، دُ عْ بَ وَ 
، ،5)هِ ِتِِاذّ ا لَ ّيِِمَ حُ وَ  ،هِ ا ذاِتِِّيِِحَ مُ ِإلِِى  ،،4)هِ ِقِِوْ تَ  قِ ارِ بِِوَ  ،هِ قِ وْ َشِِ قِ ن شِِارِ ِمِِ يهِِنْ يُ  /أ[5]،3)دُ ْبِِالعَ فَ 

، ،8)بُ كاِئِالر  ِبهِا  ْت َقِطَ نَ ل ،7)ِبها طقْ نْ يَ َلْم  ولَ ، وَ ،6)بُ قائِ الحَ َعْنها  ْت نَ ثَ نْ الها نْ عَ  دُ بْ العَ  تَ كَ سَ َلْو  التي
 مُ جْ نَ  رَ هَ ها، ما ظَ والِ نَ  ،9)فودِ وُ وَ  ،هااللِ زُ  رودِ وُ بِ  نا هللاُ عَ ت  ا، مَ ر  خْ ها فَ نائِ ثَ بِ  ناهيكَ وَ  ،ار  كْ ها شُ رِ كْ شُ بِ  كَ بُ سْ حَ وَ 
 . هانائِ بِ  حيبِ رَ وَ  ،هانائِ فِ  صيبِ ها، في خَ الوتِ طُ  ،10)مُ جْ نَ  رَ هَ أزْ وَ  ،هاتِ الوَ حَ 

 ]البسيط[   ِشْعرٌ 
 ،11)سانانْ إِ  اكَ وّ سَ  ذْ إِ  اَس النّ  فَ ر  شَ وَ       ها  نُ ساكِ  تَ ا أنْ ض  رْ أَ  هللاُ  فَ ر  شَ  دْ قَ 

 

                                                                                                                                            

 " مكان "دهر". ، "س" ، "ي": "ُملك1)
 ، الشعر من قصيدة للمعتمد بن عباد مطلعها:2)

  فيما َمضى ُكنَت ِباَلعياِد َمسرورا       َفساَءَك العيُد في أَغماَت َمأسورا
، وعلِي الجِِارم، 3/381، وابِِن العمِاد، شِذرات الِذهب، 4/287نظِر: ابِن خلكِان، وفيِات العيِان، ا

  .126شاعر ملك: قصة المعتمد بن عباد، 
 ، "ي": قوله: "فالعبد" ساقط. 3)
 ، "ج" ، "د" ، "م": "ذوقه". 4)
 ، "د": "لداته"، وهو تصحيف. 5)
 ، "أ": "الحقائق" مكان "الحقائب"، وهو تصحيف، وما أثبته من "ب"، و"د"، و"م".6)
 ، "س": "بها" ليست فيها. 7)
 ، "ي" ، "م": "الكتائب".8)
 ، "ج" ، "د": "ووفور". 9)
 "سحر".، "ب": 10)
 ، الشعر للمتنبي من قصيدة مطلعها: 11)

  يُن ِمّنا الَبيَن َأجفانا       َتدمى َوَأل َف في ذا الَقلِب َأحزاناَقد َعل َم البَ  
 .   4/266نظر: المتنبي، ديوانه، ا 
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 ُنْكَتةٌ 
 ]ِمْن ِحَكِم الُبْسِتيِ  َوَأْقواِلِه[

 : ،1)يُّ تِ سْ البُ  حِ تْ أبو الفَ قاَل 
 .هُ دَ حاسِ  مَ غَ أرْ ، هُ دَ فاسِ  ،2)حَ لَ ن أْص مَ 
 .هُ بَ أدَ  أضاعَ  ،هَ بَ َض غَ  أطاعَ  نْ مَ وَ 

 . ،3)العاداتِ  ساداتُ  اداتِ السّ  عاداتُ 
 .ة  ئَ مِ  عِ بَ أرْ دى وَ حْ إِ  َسَنةَ  ،4)يُّ تِ سْ البُ  دَ مَ أحْ  بنُ  يُّ لِ عَ  حِ تْ أبو الفَ  يَ وفِّ تُ 

 
 ،5)ِحكاَيةٌ 

 الَمِلُك العاِدُل[الُفلوُس الَمْطموَرُة و ]
 ،6)"قِوص" ةِ َيِناحِ  نْ مِ  ة  ثيرَ كَ  لوس  فُ  رَ ْص مِ ِإلى  ْت رَ ِض حْ أُ  ة  ئَ مِ  تِّ سِ وَ  ينَ تّ سِ دى وَ حْ إِ  َسَنةِ  فيوَ 

َعلِى ، وَ ف  يْ رى َسِْخِفِي الُ وَ  ،ميِزان   هِ دِ فِي َيِوَ  ،،8)ك  ِلِمَ  ةُ صِورَ  سِ ْلِالفِ َعلِى كاَن  ،،7)ة  مورَ طْ مَ  ْت دَ جِ وُ 
 تِِاريخُ َن َفكِا ،رَ طُ أ الْسِرَ َقِفَ  ،يٌّ يونِِانِ  كِيم  حَ  رَ ِضِحْ أُ ، فَ ر  طُ أْسِ هُ َلِِوْ حَ وَ  ،بِار  كِ  آذان  ِبِ س  أْ رَ  رِ اآلَخِ هِ ْجِالوَ 

                                                 

هِ،، وهو أبو الفتح علي بن محمد بِن الحسِين بِن يوسِف بِن 411يات أنه توفي سنة )ا، في بعض الرو 1)
ليهِِا نسِِبته، وكِِان مِِن كتِِاب الدولِِة  "بسِِت"مِِد، شِِاعر عصِِره وكاتبِِه، ولِِد فِِي مح قِِرب سجسِِتان، وا 

السِِِامانية فِِِي خراسِِِان، وارتفعِِِت مكانتِِِه عنِِِد الميِِِر "سِِِبكتكين"، وخِِِدم ابنِِِه السِِِلطان محمِِِود، ثِِِم 
هِو أخرجه الخير إلى بالد ما وراء النهر، فمات غريبا في بلدة "أوزجنِد"، ببخِارى، لِه ديِوان شِعر، و 

صِِِاحب القصِِِيدة المشِِِهورة: "زيِِِادة المِِِرء فِِِي دنيِِِاه نقصِِِان". انظِِِر ترجمتِِِه: ابِِِن خلكِِِان، وفيِِِات 
   . 4/326، والزركلي، العالم، 3/212، والعباسي، معاهد التنصيص، 3/321العيان، 

 ، "س": "أصلح" ساقطة. 2)
، 3/331وفيِات العيِان،  ، انظر هذه النكت وغيرها في ترجمة البستي التي أتِى عليهِا ابِن خلكِان فِي3)

 .3/215والعباسي في معاهد التنصيص، 
 ، "ب": "رحمه هللا"، "م": "علي بن محمد بن أحمد".4)
، وابِِن شِِاكر الكتبِِي، عيِِون 12هِِِ،، 662، أورد هِِذه الحكايِِة: الِِذهبي، تِِاريخ السِِالم، حِِوادث سِِنة )5)

، وفِِِي 1/557ذيِِِل مِِِرآة الزمِِِان،  ، واليِِِونيني،31/62، والنِِِويري، نهايِِِة الرب، 21/215التِِِواريخ، 
تاريخ السالم: "ليلة االثنين كانت ليلة ثاني عشر ربيع الول، وفيها أحضرت إلى قلعة مصِر فلِوس 

 كثيرة...". 
مدينة كبيِرة عظيمِة، محِط التجِار القِادمين مِن عِدن،  -كما وصفها ياقوت في معجم البلدان-، قوص 6)

 .  7/111بمصر، انظر: ياقوت، معجم البلدان،  شديدة الحر لقربها من البالد الجنوبية
 ، "ب": العبارة: "وجدت في مطمورة". 7)
 ، "س": العبارة: "نق  صورة ملك".8)
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، لِ دْ الَعِِ ميِِزانُ  ،كُ ِلِِالمَ ، 2)تُ نِِا غلبِِاأَ  :تِِوب  كْ مَ  ،1)فيِِهِ ، وَ /ب[5]ة  نَ َسِِ ةِ َئِِمِ  الثِ َثِِوَ  نِ يْ َفِِألْ  نْ ِمِِ لِِوسِ الفُ 
 تُ ابِأنِا غل :رِ اآلَخِ هِ ْجِفِي الوَ صِاني، وَ عَ  نْ َمِمالي لِ في شِ  فُ يْ س  الني، وَ أطاعَ  نْ مَ ميني لِ في يَ  مُ رَ الكَ وَ 
 .،3)كيلْ مُ  حَ صالِ مَ ِبها  رُ ظُ ني أنْ يْ عَ ، وَ لومِ ظْ لمَ لِ  ة  حَ تو فْ ني مَ ذُ ، أُ كُ لِ المَ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .مكان "وفيه" ، "م": "وفيها"1)
، "أ": "غلبات"، "س" ، "ي": "غليان"، وما ورد في تاريخ السالم للذهبي هو "غياث"، وفي نهاية الرب: 2)

 "غلياث". 
 "م" ، "س" ، "ي": بزيادة: "رحمهم هللا إن كانوا مسلمين".، 3)
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 ةُ عَ ابِ الر  اللَّطيَفُة 

 ]َأْدِعَيٌة صاِلَحٌة، وَأْثِنَيٌة فاِئَحٌة[
 ]الطويل[           رٌ عْ ِش 

 هامالِ كَ  د  حَ  واقُ شْ الَ  غَ لَ بَ َوَقْد    ها        حالِ بِ  هودُ العُ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  الم  سَ 
 ، دُ عْ بَ وَ 
 هِ ِتِِعَ لْ طَ ِإلِِى  هِ قِ وْ َشِِ نْ ِمِِ ،،2)ةِ َحِِالفائِ  هِ ِتِِيَ نِ ثْ أَ  يِِانِ بَ وَ  ،ةِ حَ الِ الّصِِ هِ ِتِِيَ عِ دْ أَ  سِِانِ لِ بِ  ،1)يهِِنْ يُ  دُ ْبِِالعَ فَ 

 ة  َهِجْ وُ  ُكِلِّ  نْ ِمِ ،6)ءِ جاالر   ةُ نَ سِ ألْ ناديها، وَ بِ  ة  فَ عاكِ  ،5)اآلمالِ  فودُ ، التي وُ ،4)ةِ يّ هِ البَ  هِ تِ ر  غُ ، وَ ،3)ةِ يّ هِ الشّ 
 :،7)ناديهاتُ 

 ]الطويل[         ِشْعرٌ 
 ،8)هُ لُ حِ سا جودُ الوَ  روفُ عْ المَ  هُ تُ ج  لُ فَ               هُ تَ يْ تَ أَ  يواحلن  ا أيِّ  نْ مِ  رُ حْ البَ  وَ هُ 
 هُ لُ سائِ  هللاَ  قِ ت  يَ لْ فَ ِبها  جادَ لَ          ،9)هِ روحِ  َغْيرُ  هِ فِّ في كَ  نْ كُ يَ َلْم  وْ لَ وَ 
 ،10)هُ لُ نامِ أَ  هُ عْ طِ تُ َلْم  ض  بْ قَ ناها لِ ثَ                  هُ أنّ َلْو  ىحتّ  فِّ الكَ  طَ سْ بَ  دَ و  عَ تَ 

 
                                                 

 ، "ج": "يدعو"، "ي": "ينمي". 1)
 ، "ي" ، "م": "أسميته الفاتحة".2)
 ، "ج" ، "د": "الطلعة الشهية"، "ي": "الشمسية".3)
 ، "ج" ، "د": "والغرة البهية".4)
 ، "ج": "التي ما تزال وفود...".5)
 ، "ي" ، "م": "الدعاء".6)
 ، "س": الفقرة كلها ساقطة منها. 7)
 ، "أ": روايته فيها: 8)

ُتُه الَمْعروُف والبحر ساِحُلهُ   ُهَو الَبْحُر ِمْن ُكلِّ الن واحي َأَتْيَتُه       َفُلج 
 "ج" ، "م": "من أي الجهات". 

 ان.الديو هو في ، "م" ، "ي": "غير نفسه" مكان "غير روحه"، وترتيب البيات مغاير لما 9)
 والشعر من قصيدة لبي تمام مطلعها:  ،، "ب": "أراد انقباضا" مكان "ثناها لقبض"10)

  َأَجل َأيُّها الربُع الذي َخف  آِهُله       َلَقد َأدَركت فيَك النوى ما ُتحاِوُله 
    . 112، واليافعي، روض الرياحين، 211انظر: أبو تمام، ديوانه،  
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ي دّ رَ الت ِِِ، وَ هِ الِلِِِزُ  دِ بِِِارِ ي بِ وّ رَ الت ِِِ َعِِِنِ  ،،2)وانُ الَ  هُ َلِِِجَ أخْ وَ  ،مِِِانُ الزّ  هُ َلِِِجَ أعْ  نْ ا ِ وَ  ،،1)دَ ْبِِِالعَ  ن  ا ِ وَ 
ِِِظِ تَ نْ مُ  هِ صِِِالِ وِ  ر  دُ  عيِِِدَ يُ  أنْ  هللاِ  نَ ِمِِِ ،4)راج   ،،3)هِ الِلِِِظِ  داءِ رِ ِبِِِ )ام  ِسِِِتَ بْ مُ  هِ ماِلِِِجَ  رَ ْغِِِثَ وَ ، ام 

 ورَ ُطِِِ، وَ ،5
 ةَ َيِنامِ  ،هِارِ زْ الَ  ةَ مَ باِسِ، ،7)هِ يوِنِعُ  اتِ ّنِ، فِي جَ هِ يوِنِعُ  ناتِ جَ وَ  نْ ، مِ هِ القاتِ مُ  /أ[6]،6)رِ وْ طَ بِ  ،هِ ناجاتِ مُ 

 . وارِ النْ 
 

 ]البسيط[        ِشْعرٌ 
 ،8)فيهاخْ تُ عانيها وَ مَ  لوبَ ري القُ دْ تَ            ة  دَ دِّ رَ مُ  االت  سرِ  يونِ عُ لْ لِ وَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 ]َتْعريُف اإِلماِم َعِلي ٍّ ِللَغريِب[
 : -هُ نْ عَ عالى تَ  هللاُ  يَ ِض رَ – ،9)َأبي طاِلب   بنُ  َعِليُّ  قالَ 
 .بيب  حَ َلُه َلْيَس  نْ مَ  ريبُ الغَ 

 
 ةٌ كايَ حِ 

 [ي ِ بِ رَ العَ  بنِ ا ندَ عِ  ةِ بَّ حَ المَ  قاماتِ مَ  نْ مِ ]

                                                 

 ، "ب": "والعبد".1)
 ، "د": "وأخجلته طوارق الحدثان"، "ي": "والخجلة والوان"، وليس ذلك كذلك. ، "ج"2)
 ، "أ": "أظالله".3)
 .مكان "راج" ، "د": "فهو راج"4)
، "أ": قولِِه: "وثغِِر جمالِِه مبتسِِما" سِِاقط منهِِا، وهِِو فِِي كِِل النسِِخ التِِي بِِين يِِدي، "ب": "در روضِِاته 5)

 ا". منتظما"، "ج": العبارة: "در أيام وصال منتظم
 ، "س": "بطي". 6)
، "ب": العبِارة: "مِِن وجنِِات عيونِه"، وريِِاض غصِِونه"، "ج" ، "د": "فِِي جنِات عيونهِِا مفجِِرة النهِِار"، 7)

 "ي": "قوله: "في جنات عيونه" ساقط. 
 ، "د": روايته فيها: 8)

َدة    َتْدري العيون َمعانيها َوُتْخفيها         وللقلوب ِرساالت  ُمَردِّ
 ء زهير من مقطعة في ديوانه مطلعها: والشعر للبها

 هلل غانية يوما خلوت بها         في مجلس غاب عنا فيه واشيها 
    . 271انظر: البهاء زهير، ديوانه، 

 ، "س" ، "ي": "المام علي...". 9)
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ِ َبْعِضِ  َعلِى لَ َخِه دَ أّنِ ينَ ّبِحِ ن المُ ِمِ ص  خْ َشِ َعِنْ  ،1)"ةُ ّيِكّ المَ  توحِاتُ الفُ "فِي  يَ كِ حُ  ، يوخِ الشُّ
ِِْيخُ  مَ كل  تَ َفِِ ُِِه َعلِِى الش  ِِ ،2)َل ِِ ،3)ذِلِِكَ  زالَ َفمِِا  ،ةِ الَمَحّب ِِوَ  ،لُ ُحِِنْ يَ  ُص خْ الش  ِِرَ عَ  سِِيلُ يَ وَ  ،ذوبُ َي َحّتِِى  ،اق 
ِْيخِ  يِ دَ َيَِبِِْيَن  صِيرِ الحَ َعلِى  صِارَ وَ  ،،5)هُ لُِّكُ  هُ مُ ْسِجِ  ،4)لَ ل ِحَ تَ  َعَلْيِِِه  لَ خَ دَ ، َفِهُ لُِّكُ  ذابَ  مِاء   ةَ َكِرْ بِ  الش 

ِِْم  ،هُ بُ صِِاحِ  َِِفَل ِِْيخِ  رَ َي َِِد الش  ِِهُ َفقِِاَل  ،،6)اد  أَحِِ ِعْن َِِن  :َل َِِأْي ِِْيخُ َفقِِاَل  ؟الن  ُف َوَأشِِاَر ِإلِِى  ،،7)ذا وَ ُهِِ :الش 
 .،8)هُ حالَ  فَ َص وَ وَ  ،الماءِ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 511-3/518نظر الحكاية: ابن العربي، الفتوحات المكية، ، ا1)
 ، "م" ، "ي": "في" مكان "على". 2)
 ، "ب" ، "م" ، "س": "ذلك" ليست فيها. 3)
 ، "ي" ، "م": "انحل".4)
 ، "س": العبارة: "حتى انحل جسمه".5)
 ، "ي": "أحدا" ساقطة. 6)
 ، "م" ، "س" ، "ي": "هذا هو".7)
، "س" ، "ي": بزيِادة: "رضِِي هللا عِِنهم أجمعِِين"، ويعقِِب ابِِن العربِِي علِِى هِِذه الحكايِِة فِِي "الفتوحِِات 8)

له: "فهذا تحليل غريب، واستحالة عجيبة؛ حيث لم يزل ينحِف عِن كثافتِه حتِى عِاد مِاء، المكية" بقو 
حيي كل شيء؛ لنه قال: "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، فالمحِب فكان أوال حيًّا بماء، فعاد اآلن يُ 

 . 3/511على هذا من يحيا به كل شيء". انظر: ابن العربي، الفتوحات المكية، 
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 ةُ سَ الخامِ اللَّطيَفُة 

 ]أْفَضُل الَمْعروِف ِإغاَثُة الَمْلهوِف[
 ]البسيط[

 ،1)سارَ غَ  نْ مَ  قِ سْ يَ لْ فَ     طَ ها عَ س  مَ َقْد             مُ كُ والِ نَ  نْ مِ  جود   قُ دائِ دي حَ نْ عِ 
 ،3)سابِ يَ  ذْ إِ  دِ العو  رارُ ِض جى اخْ رْ يُ  يَس لَ فَ       ق  مَ ها رَ صانِ غْ في أَ وَ  ،2)كوهادارَ تَ 
 
 . الحاجاتُ ِإَلْيِه  ْت عَ فَ تَ ارْ  جاتُ رَ الد  َلُه  ْت عَ فِ رُ  نْ مَ 

 ]الطويل[   ِشْعرٌ 
 ،4)بُ يِّ خَ تُ  ريمِ الكَ  ادِ ّص قُ لِ  /ب[6]حاشاوَ       تي      حاجَ  تُ هْ ج  وَ  ياءِ لْ العَ  كَ تِ م  هِ لِ 
ِِفَ تَ  م أن  َلِِاعْ وَ  – هللاُ قِِاَل  ،لينَ َسِِرْ المُ  ةُ نّ ُسِِ لْ ، َبِِحينَ الِ الّصِِ ةُ عِِادَ  ،وانِ ْخِِالِ  ةَ يِِارَ زِ وَ  ،نِ الّ الِخِِ دَ قُّ

ذِلَك وَ  ،،6)"مالي ال أرى الهدهدَ َفقاَل  يرَ د الطّ فقّ تَ "وَ  ،:5)-المُ الس  َعَلْيِه – ُسَلْيمانَ  َعنْ  ة  كايَ حِ  -َتعالى
 .،9)هِ كانِ مَ وَ  هِ كِ لْ مُ  ةِ عَ فْ رِ وَ  ،هِ نِ أْ شَ  وِّ لُ عُ وَ  ،،8)هِ رِ أمْ  ةِ باهَ نَ وَ  ،هِ رِ دْ قَ  ،7)ةِ اللَ جَ بِ  لُّ خِ يُ ال ما 

 
 ]السريع[         ِشْعرٌ 

 دا ا بَ مّ عِ نِ فَ  داهُ بَ  نْ مَ فَ              ن  سَ حْ تَ سْ مُ  نِ الّ الخِ  دُ قُّ فَ تَ 
ى             ة  ن  نا سُ لَ  ُسَلْيمانُ  ن  سَ   ،1)َوكاَن فيما َسن ُه ُمْقَتد 

                                                 

 ديوان ويتيمة الدهر: "عندي حدائق شكر غرس جودكم".، روايته في ال1)
 ، "ج" ، "د" ، "م" ، "ي": "فداركوها" مكان "تداركوها"، وفي "اليتيمة" كما المتن.   2)
 ، رواية الديوان: "فلن يعود اخضرار العود إن يبسا"، والشعر لعبد المحسن الصوري من قصيدة مطلعها: 3)

     سا       ِمثل الِهالِل ولما َتم  ما انتَكسالن فَ س جار  خالَط االن فْ مع جرى  
 . 1/376، والثعالبي، يتيمة الدهر، 253انظر: الصوري، ديوانه، 

 .مما كان يتمثل به في ترسله على مراده ، إخال أن الشعر للمصنف4)
 ، "م": "عليه السالم" ليست فيها. 5)
 ،.   21النمل، ، اآلية )6)
 ، "م": "بجالل".  7)
 ، "ج" ، "د" ، "م" ، "ي": قوله: "ونباهة أمره" ساقط. 8)
 ، "ب": العبارة: "بجاللة قدره ونباهته، وعلو شأنه ورفعة ملكه ومكانته"، "د": "ورفعة ملكه وسلطانه".9)



 54 

  ؟ادهُ دْ ي ال أرى الهُ لِ  ما َفقالَ              هِ كِ لْ مُ َعلى  رَ يْ الطّ  دَ ق  فَ تَ 
 
ِِ هِ هِِذِ وَ  ِِ ةُ نّ السُّ  يِِاءِ لِ الوْ وَ  ،ظِِامِ العِ  ،2)يِِاءِ بِ النْ  ةُ ن  ُسِِ يَ ، ِهِِةُ يّ ِضِِرْ المَ  ةُ نَ َسِِالحَ  ةُ ريَقِِالط  ، وَ ةُ يّ نِ الس 

 . ،4)رارِ البْ  ماءِ كَ الحُ وَ  ،يارِ خْ الَ  ماءِ لَ العُ  ةُ ريقَ طَ وَ ، ،3)رامِ الكِ 
 ]الطويل[        ِشْعرٌ 

 ،5)طابُ خِ ها وَ دَ نْ عِ  يان  كوتي بَ سُ          ة  طانَ فَ  فيكَ وَ  حاجات   سِ فْ لن  في اوَ 
 .قالِ المَ  نَ مِ  حُ َص فْ أَ  الحالِ بِ  ةُ بارَ العِ فَ 
  ؟تىتى يا فَ مَ  ،نْ لكِ وَ 
 . اليم  عَ ِإَلْيِه  لُ سَ رْ المُ ا، وَ كيم  حَ  لُ سِ رْ المُ كاَن  ِإذا

 
 ]المتقارب[  ِشْعرٌ 

 ،6)هِ وِص تُ َوال  اكيم  حَ  لْ سِ رْ أَ فَ             ال  سِ رْ مُ  ة  في حاجَ  ُكْنتَ  ذاإِ 
 

                                                                                                                                            

ِِه منِِه، أو منسِِوخ عنِِه، قِِول ا، 1) الحسِِن بِِن شِِاور بِِن طرخِِان بِِن ، بِِن النقيِِبيشِِبه هِِذا الشِِعر، ولعل
 معروف بالفقيسي، وهو: هِ،، ال687)الحسن

 وقلت هل أتهم أو أنجدا        ما كان عيبا  لو تفّقدتني     
 عبداليفتقدوا التباع وا      فعادة السادات من قبل أن     
 وهو بأخبار  له يقتدى       هذا سليمان على ملكه       
 لي ال أرى الهدهدا فقال ما        تفّقد الّطير وأجناسها      

 .1/315نظر: ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، ا
 ، "ي" ، "س": بزيادة: "والمرسلين".2)
ِِِارة: "سِِِنة النبيِِِاء والمرسِِِلين، والوليِِِاء الكِِِرام الصِِِالحين"، "م": "سِِِنة النبيِِِاء والمرسِِِلين 3) ، "ب": العب

 العظام". 
 ، "س": الفقرة كلها ساقطة منها. 4)
 : ، الشعر للمتنبي من قصيدة مطلعها5)

 ُمنى  ُكن  لي َأن  الَبياَض ِخضاُب       َفَيخفى ِبَتبييِض الُقروِن َشبابُ 
 .    1/227انظر: المتنبي، ديوانه، 

، اختلف في نسبته، فمنهم من ينسبه إلى الزبير بن عبد المطلب، ومنهم مِن ينسِبه إلِى صِالح بِن عبِد 6)
، وابِِن 51ظِِر: طرفِِة بِِن العبِِد، ديوانِِه، القِِدوس، ومِِنهم مِِن ينسِِبه إلِِى طرفِِة، وهِِو فِِي ديوانِِه، ان

، وقد قِال عنِه: "وقلِت لخلِف: مِن يقِول هِذا: )يعنِي البيِت،، 1/246سالم، طبقات فحول الشعراء، 
، وقِِِد نسِِب الشِِِعر إلِِِى 2/51قِِال: يقِِِال للزبيِِر بِِِن عبِِد المطلِِِب"، والبصِِري، الحماسِِِة البصِِرية، 

     . 138صالح بن عبد القدوس، والعبيدي، التذكرة السعدية، 
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 ُنْكَتةٌ 
 ]ِإغاَثُة الَمْلهوِف[

 .،1)هوفِ لْ المَ  ةُ غاثَ إِ  روفِ عْ المَ  لُ َض أفْ 
 ]الطويل[  ِشْعرٌ 

 ،2)كورُ شَ وَ  ر  ي عاذِ نّ إِ فَ  الّ ا ِ وَ           هُ لُ هْ أْ فَ  ميلَ الجَ  كَ نْ ني مِ ولِ تُ  نْ إِ فَ 
 

 ةٌ كايَ حِ 
 [نََّك َميِ تٌ ِعْش ما ِشْئَت َفإِ ]

 : /أ[7]،3)ه  بِّ نَ مُ  بنُ  بُ هْ وَ قاَل 
ِِ ِِكُ  َبْعِِضِ  فِِي أتُ رَ َق ِِعَ - يِِاءِ بِ النْ  بِ ُت ِِ مُ هِ يْ َل ِِوَ  الةُ الص   قَ َطِِأنْ  ،5)-َتعِِالى– هللاَ  أنّ  ،4)-المُ الس 

 : ْت قالَ فَ  ،ة  مَ جُ مْ جُ  ،6)-المُ الس  َعَلْيِه –عيسى لِ 
  .،7)ة  نَ سَ  فَ ألْ  رِ مُ العُ  نَ مِ  تُ شْ عِ  ،هللاِ  يا روحَ 

  .ر  كْ بِ  فَ ألْ  ،1)ساءِ النِّ  نَ مِ  تُ ْض َض تَ افْ وَ 
                                                 

 النكتة مما ينسب لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه.    ، 1)
، وقِد أتِى عليِه: ابِن أبِي الصِبع، 331، "ب": "صابر" مكان "عاذر"، والشعر لبي نواس فِي ديوانِه، 2)

والقزوينِِي، اليضِِاح،  "بلغتِِك بِِالمنى"،، وفيِِه: 263وابِِن مالِِك، المصِِباح، ، 618تحريِِر التحبيِِر، 
والنابلسي، نفحِات ، 4/268والعباسي، معاهد التنصيص، ، 4/446انة الدب، ، وابن حجة، خز 355

 . 341الزهار، 
، هو الحافظ أبِو عبِد هللا وهِب بِن منبِه الصِنعاني، عِالم أهِل الِيمن، ولِد سِنة أربِع وثالثِين بصِنعاء، 3)

واله  أخِِذ عِِن ابِِن الحنفيِِة، وغالِِب أخِِذه عِِن ابِِن عبِِاس، مِِؤرخ  كثيِِر الخبِِار عِِن الكتِِب القديمِِة،
من الكتِب اللهيِة، فوجِدت  اعمر بن عبد العزيز قضاء صنعاء، وكان يقول: قرأت نيفا وسبعين كتاب

يِا ابِن آدم، مِا قمِت لِي بمِا يجِب عليِك، ، فيها كلها: من وكل إلى نفسه شِيئا مِن المشِيئة فقِد كفِر
الِه: الِبالء أذكرك وتنساني، وأدعوك وتفر مني، خيري إليك نازل، وشِرك إلِي صِاعد، مِن لطيِف أقو 

ِِِِوفي بصِِِِنعاء لللمِِِِؤمن كا ِِِِل إنِِِِه صِِِِلى الصِِِِبح بوضِِِِوء العشِِِِاء أربعِِِِين سِِِِنة، ت ِِِِة، قي شِِِِكال للداب
، 1/455، وابن الجوزي، صفة الصِفوة، 4/23هِ،. انظر ترجمته: أبو نعيم، حلية الولياء، 114سنة)

قح النِِوار، ، والشِِعراني، لِوا4/213والِِذهبي، سِير أعِِالم النِبالء، ، 5/576، إرشِِاد الريِبويِاقوت، 
، والزركلِِِِي، 1/151، وابِِِِن العمِِِِاد، شِِِِذرات الِِِِذهب، 1/477، والمنِِِِاوي، الكواكِِِِب الدريِِِِة، 1/115

 .  8/125العالم، 
 ، "م": قوله: "عليهم الصالة والسالم" زيادة منها، "ي": "عليهم السالم".  4)
 ، "ي" ، "س": "سبحانه وتعالى".5)
 ا. م، "س" ، "ي": "عليه السالم" ليست فيه6)
 ، "م" ، "س" ، "ي": قوله: "من العمر" زيادة منها. 7)
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  .ر  كَ ذَ  د  لَ وَ  فُ ألْ  ،2)الدِ وْ الَ  نَ مِ لي  دَ لِ وُ وَ 
  .ة  دينَ مَ  فَ ألْ  تُ حْ تَ فَ وَ 
  .،4)   يْ جَ ِمَن الُجيوِ  أْلَف  ،3)تُ مْ زَ هَ وَ 
 . ،5)ار  بّ جَ  فَ ألْ  ةِ رَ بابِ الجَ  نَ مِ  تُ لْ تَ قَ وَ 

 
 ُمَنبِ هٍّ[ ]ِمْن أْخباِر َوْهِب بنِ 

 بُ الغالِ َوكاَن  ،عاءَ نْ َص ، بِ ة  ئَ مِ وَ  ةَ رَ شْ عَ  عَ بَ أرْ  َسَنةَ  يُّ عانِ نْ الص   ه  بِّ نَ مُ  بنُ  بُ هْ وَ َعْبِد هللِا  أبو يَ فِّ وُ تُ 
 .َص َص القَ َعَلْيِه 

 
 : ه  بِّ نَ مُ  بنُ  بُ هْ وَ  قالَ 
 .اتاب  كِ  عينَ بْ سَ وَ  نِ يْ نَ اثْ  هللاِ  بِ تُ كُ  نْ مِ  تُ أْ رَ قَ 

 .،8)شاءِ العِ  ضوءِ وُ بِ  ،7)رَ جْ ي الفَ لّ َص يُ  َسَنة   عينَ بَ أرْ  ثَ كَ ، مَ ،6)اد  عابِ  ام  عالِ َوكاَن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 ، "م" ، "س" ، "ي": قوله: "من النساء" زيادة منها. 1)
 ا. م، "س" ، "ي": قوله: "من الوالد" زيادة منه2)
خاله تصحيفا، وما أثبته من "ب"، و"م"، و"س".  ، "أ"3)  ، "د": "وخدمت"، وا 
 ا.م" زيادة منه، "ي" ، "س": قوله: "من الجيو 4)
 ، "م" ، "س" ، "ي": قوله: "من الجبابرة" زيادة منها.5)
 ، "ي" ، "س": بزيادة: "عامال".6)
 ، "ي" ، "م": "الصبح".7)
 ، "م" ، "س": بزيادة: "نفعنا هللا ببركاته".8)
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 ةُ سَ ادِ الس  اللَّطيَفُة 

عاُء ُحْسِن الَوالِء،] عاءِ وَ  ادِ   [َشهاَدُة ِصْدِق االدِ 
 ]الطويل[       ِشْعرٌ 

 ،1)رُ طُ قْ يَ  ةِ شاشَ البَ  ماءِ  نْ مِ  كَ هُ جْ وَ وَ        سي لِ جْ مَ  تَ يْ نَ أدْ  تُ ئْ ما جِ ِإذا  تَ نْ كُ وَ 
 ،2)رُ ظُ نْ تَ  رِ هْ الد   فِ في سالِ ِبها  ي  لَ إِ            ة  ر  مَ  ُكْنتَ  التي نِ يْ العَ بِ  يَ لِ  نْ مَ فَ 

 َوَبْعُد، 
، ،5)هُ مُ ْسِرَ  امِ الّيِ ،4)رِّ َمَِعلِى  حِولُ يَ َوال ، ،3)هُ ُمِكْ حُ  خُ َسِنْ الِذي ال يُ  هِ قِ وْ َشِ نْ ِمَِفالَعْبُد ُيْنهِي 

 نِاد  أجْ  لِوبَ القُ  ن  إِ ، َفِهِ الِئِوَ  نِ ْسِحُ  نْ ِمِ عِاهُ مِا اد   ،7)قِ دْ ِص بِ ، وَ هِ عائِ ادِّ  قِ دْ ِص بِ  دُ هَ شْ يَ  ريمُ الكَ  ،6)هُ رُ خاطِ وَ 
ُِِِضِِِعْ بَ  ،8)رُ مِ ْضِِِا يُ ّمِِِعَ  ة  قَ طنْ تَ ْسِِِمُ  رَ واطِ الَخِِِوَ  ،ة  دَ ن ِِِجَ مُ  ِِِ، وَ ة  دَ هَ ْشِِِتَ سْ مُ  ض  عْ بَ ها ِل ِِِالعَ /ب[ 7] حَ رِ مِِِا َب  دُ ْب
 ةِ جابَ االسِتِ  ظِانِّ مَ َوِعْنَد  ،واتِ لَ الص   ميعِ جَ  بَ يْ قَ عُ  ،هِ عائِ دُ وَ  ،هِ تِ ب  حَ مَ وَ  ،هِ نائِ ثَ وَ  ،،9)هِ رِ كْ شُ  واعِ أنْ ا بِ صًّ تَ خْ مُ 
ِناطِ  هِ رِ كْ ذِ ِبِ عُ امِ الّسِ صِارَ َحّتى  ،واتِ عَ لد  لِ  ِلْ عِ  هللاُ  هُ ا، زادَ ق  عاِشِ ،10)هِ ِبِادآلوَ  ،اق  ِا نافِ م  ِرافِ  ال  َمِعَ وَ  ،اع  ا، ع 
 . ثانِ دَ الحَ  قِ وارِ طَ وَ  ،مانِ الز   قِ وائِ بَ  نْ مِ  هُ صانَ وَ 

 
 ]الطويل[   ِشْعرٌ 

                                                 

 ، روايته في الديوان: 1)
  ليالي تدني منك بالقرب مجلسي          ووجهك من ماء البشاشة يقطر

 ، الشعر من مقطعة لبي العتاهية يخاطب فيها الرشيد، ومطلعها: 2)
   َأشُهُر       َيروَح َعَلي  الَهمُّ ِمنُكم َوَيبُكرُ  َأنا الَيوَم لي َوالَحمُد هللِ   

 .534انظر: أبو العتاهية، ديوانه، 
 ، "د": العبارة: "فالعبد من الشوق ذاب، ولم يزل في التهاب".3)
 س": "ممر".، "ي" ، "4)
 ، "د": العبارة: "فوده ال ينسخ حكمه، وال يحول على ممر اليام رسمه".5)
 ، "ج" ، "د": "وخاطركم".6)
 ، "ب": "ويصدق".7)
 ، "ي": "يضمن" مكان "يضمر". 8)
 ، "د": "شكركم"، "ي": "سكره"، وهو تصحيف.9)
 ، "ب" ، "د": "ولدبه".10)
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 ،1)لُ شامِ  ةِ ي  رِ لبَ لِ  عاء  هذا دُ وَ          هِ لِ أهْ  فَ هْ يا كَ  رِ هْ الد  َبقاَء  قيتَ بَ 
 

 ةٌ تَ كْ نُ 
 ]ِهم ُة ذي الَقْرَنْيِن[

 : نِ يْ نَ رْ ذو القَ قاَل 
 .هُ مَ وْ نا نَ رْ أطَ وَ  ،هُ مَ وْ نا يَ لْ طَ أَ  ناهُ فْ رَ عَ ِإذا  انّ لَ  ؛هُ فُ رِ عْ نَ َوال  نافُ رِ عْ ال يَ  نْ مَ  عيدُ الس  

 
 ةٌ كايَ حِ 

]  ]ُخروُج ما َوَقَع في الَخياِل ِإلى الِحس ِ
َعَلْيِِه  ْت كانَ وَ  ،نِ رْ الفُ ِإلى  هِ تِ يْ بَ  نْ مِ  جينِ العَ بِ  جَ رَ خَ  هُ أنّ  هِ سِ فْ نَ  َعنْ  ،2)يُّ رِ ْص المِ  يُّ رِ هَ وْ الجَ َحكى 

فِي  هُ أّنِكَ  مُ ائِ رى الّنَِيِ ،4)مِا لَ ْثِمِ  في المِاءِ َوُهَو  هُ سَ فْ أى نَ رَ فَ  ،لَ سِ تَ غْ يَ لِ  يلِ النّ  ،3)طِّ شَ ِإلى  جاءَ ، فَ ة  نابَ جَ 
 هِ ِسِفْ نَ ِإلِى  د  رُ ثُِم   م،هُ دُ دَ ي َعِّنِعَ  ا غِابَ الد  ها أوْ دَ َلِأوْ ، وَ نينَ ِسِ ت  هِا ِسِعَ مَ  أقِامَ وَ  ،أة  رَ اْمِ جَ و  زَ تَ َوَقْد  دادَ غْ بَ 

ِإلِى َوجِاَء  ،زَ ْبِالخُ  ذَ أَخِوَ  ،نِ رْ الُفِِإلِى َوجِاَء  ،هُ يابَ ثِ  َس بِ لَ وَ  ،جَ رَ خَ وَ  ،هِ لِ سْ غُ  نْ مِ ، 5)غَ رَ فَ فَ ، في الماءِ َوُهَو 
ِِيْ بَ  ِِوأخْ  ،هِ ِت ِِ رَ َب ِِعَ أى فِِي واقِ رَ ِبمِِا  هُ أهَل َِِك  تِ ، جِِاءَ ر  هْ َشَِِبْعَِِد كِِاَن  َفَلّمِِا ،،6)هِ ِت ِِِتْل ِِالتِِي رَ  أةُ رْ الَم  هُ أى أّن
، مْ هُ رَ َكِِمِِا أنْ وَ  الدَ الوْ  فَ رَ َعِِوَ  ،هِِافَ رَ عَ  ،7)ِبِِهِ  ْت َعِِمَ تَ اجْ َفَلّمِِا  ،هِ دارِ  َعِِنْ  ألُ ْسِِتَ  أ[/8]ةِ َعِِهِِا فِِي الواقِ جَ و  زَ تَ 

                                                 

نسِِب ، وقِِال عنِِه: "و 4/273، والعباسِِي، معاهِِد التنصِِيص، 355، أورد الشِِعر: القزوينِِي، اليضِِاح، 1)
، أره فِِي ديِِِوان واحِِد منهمِِِا لبِِي العِِالء المعِِِري، وَنَسِِبه ابِِن فضِِِل هللا لبِِي الطيِِب المتنبِِِي، ولِِم

 ، ونسبه الخير إلى الغزي. 7/113، والنويري، نهاية الرب، والشاهد فيه: حسن االنتهاء
صِاحب الترجمِة )ويعنِي ذا النِون المصِري، عِن الجِوهري أنِه خِرج  جاء فِي الكواكِب الدريِة: "حكِى، 2)

 .    1/614بالعجين..."، وروى الحكاية جانحا إلى عدها "عجيبة". انظر: المناوي، الكواكب الدرية، 
 ، "ي" ، "م" ، "س": "شاطئ".3)
 ، "أ": "مثل" ساقطة، وما أثبته من "ب"، و"م"، و"س".4)
خاله تص5)  حيفا، وما أثبته من "ب". ، "أ": "ففزع"، وا 
 ، "م": بزيادة: "تلك".6)
 ، "ب" ، "س": "اجتمع بها".7)
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 ّسِ فِي الِحِ ،3)جَ رَ َخِ، فَ ،2)ينّ مِ  هُ الدُ أوْ  هؤالءِ ، وَ نينَ سِ  تِّ سِ  ذُ نْ مُ  :ْت قالَ فَ  ،،1؟)كِ بِ  جَ و  زَ تى تَ مَ  :َلها قيلَ وَ 
 .،4)ء  يْ شَ  لِّ لى كُ عَ  رِ القادِ  هللاِ  حانَ بْ سُ فَ ، يالِ في الخَ  عَ قَ ما وَ 

 
 
 
 ةُ عَ ابِ الس  اللَّطيَفُة 

 اللَّطاِئِف[ ]َدرُّ الَوظاِئِف، َوُدرُّ 
 ]الوافر[             ِشْعرٌ 

 ،5)ثُ يْ لَ  تَ أنْ وَ  البُ ني الكِ لُ كُ أْ تَ وَ          فيِه  تَ أنْ وَ  مانُ ني الز  رُ ذِ عْ يَ أَ 
 ،6)ثُ يْ غَ  تَ أنْ وَ  ماكَ في حِ  ُ  طَ أعْ وَ         ظام   ُكلُّ  كَ نابِ جَ  نْ مِ  بُ رَ شْ يَ وَ 
 
، ة  مِورَ عْ مَ  هِ قاِئِبَ بِ  مِاءِ لَ العُ  اللُ أْطِ ْت ال زاَلِ- ،8)رِ واخِ الَفِ ،7)هِ قاِبِألْ  رِ آِخِِإلِى  ،رُ الفاخِ  نابُ الجَ وَ 

ِ ،9)كِ َلِفَ  فِي رُ هْ الِدّ  عَ َلِأطْ ، وَ الةِ الِوُ  ةِ رَ ْمِفِي زُ  لَ َخِدَ َلّما  -ة  صورَ قْ مَ  هِ مِ كارِ مَ َعلى  الءِ َض الفُ  آمالُ وَ   دِ عْ الس 
 هِِارُ أنْ  ْت رَ َجِِ، وَ ،11)الءِ َضِالفُ  لِ الزُ  عُ شِِارِ مَ  ْت فَ َصِِ، وَ مِاءِ لَ العُ  اللِ ِظِِ ،10)جُ دارِ َمِِ ْت فّ ُصِ ،الهُ ُعِِ َشِْمَس 

ِِِارُ أطْ  ْت دَ ر  َغِِِوَ  ،هِِِايونِ عُ  ِِِلٌّ  بَ َلِِِ، طَ ،12)هِِِانونِ فُ  ي  ر  دَ  ،ريِِِجِ الَ  ،13)نِِِاءِ الفِ ذي  ،هِِِيجِ البَ  هِ ناِبِِِجَ  نْ ِمِِِ ُك
 . ،1)اب  رَ عَ ا وَ م  جَ عَ ، اب  رْ قُ ا وَ د  عْ بُ  ،اب  رْ غَ ا وَ ق  رْ ، شَ ،14)هِ فِ طائِ لَ  ر  دُ وَ  ،هِ فِ ظائِ وَ 

                                                 

 ، "ب" ، "س": "بك" زيادة منهما. 1)
 ، "ي" ، "س": "مني" ساقطة. 2)
 ، "ي" ، "س": "فوقع".3)
دريِة، ، "م": قوله: "فسبحان هللا القادر على كِل شِيء" زيِادة منهِا، وانظِر الحكايِة: المنِاوي، الكواكِب ال4)

1/614 . 
 ، "ي" ، "م": "أيظلمني" مكان "أيعذرني، "س": كتب الناسخ الفعلين.5)
 ، "ي" ، "م": "وَيروى"، مكان "ويشرب"، "س": كتب الناسخ الفعلين.6)
 .مكان "ألقابه" ، "ب": "الغايات"7)
 ، "ج" ، "م": بزيادة: "فيها"، "ي": العبارة: "إلى الغاية بالمفاخر". 8)
 النسخ التي بين يدي: "ذلك" مكان "فلك"، وما أثبته من "ب".، في كل 9)
 ، "ي": "متارع" مكان "مدارج".10)
 ، "ب": "ظالل الفضالء".11)
 ي": "طيور فنونها"، "ب" ، "ج" ، "د" ، "س" ، "م": "فنونها"."، "أ": "غصونها"، "م" ، 12)
 ، "س": "الفنن".13)
 ، "س": "ذر وظائفه، ودر لطائفه".14)
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 ]البسيط[          ِشْعرٌ 
 ،2)جاويدِ الَ  رابَ حْ مِ  كَ جودُ صاَر فَ         مُ هِ لِّ كُ  اسِ النّ  جودُ  كَ جودِ ى لِ لّ َص 
 
 ضِ وْ الِر   ،4)يِاءَ حْ إِ  لِومِ العُ  ةَ دَ ْلِبَ ِبِِه  ايِأحْ ، وَ رُ واطِ الَخِِبِه  رُّ سَ ا تُ قام  مُ  هُ الذي أقامَ  هللِ  ،3)دُ مْ الحَ فَ 

ِِبِ   ،هِِاقِّ حَ  نْ ِمِِ يَ ِهِِالتِِي  عِ طِِالِ المَ هِِا بِ ل  أحَ هِِا، وَ قِ فُ أُ ِإلِِى  ةَ نيِِرَ ها المُ َسِِمْ شَ  أعِِادَ ، وَ /ب[8]رِ واطِ الَمِِ بِ حُ السُّ
 حْت بَ أْص ، فَ لِ الباطِ َعلى  قِّ لحَ ا هورَ ظُ ِبِه  هارَ هَ أظْ ، وَ لِ العاطِ ِإلى  يِ لْ الحَ  دَ وْ ها عَ تِ ظيفَ وَ  ،5)ِإلى ْت عادَ فَ 
ِإلى  ،8)حابِ الس   رَ ظَ نَ ِإَلْيها  رَ ظَ نَ ، فَ هِ سِ مْ ها في أَ دَ وّ ما عَ  نِ سْ حُ بِ  هِ مِ وْ في يَ  ،7)ة  رَ ظافِ  ،،6)هِ سِ مْ شَ ب ة  نيرَ مُ 
ِبهِِا  ،11)نِ مْ يُ الِِ ،10)يِِاحُ رِ  حْت بَ أْصِِفَ  ،هِِالِ فْ طِ َعلِِى  عِ ِضِِرْ المُ  و  ُنِِهِِا حُ لِ أهْ َعلِِى  ،9)انِِحَ هِِا، وَ لِ بْ وَ  عِ واِقِِمَ 

                                                                                                                                            

 قوله: "عجما وعربا" زيادة منها، "د": الفقرة كلها ساقطة.  ، "ب":1)
، للبيِت قصِة طريفِة، فقِد روي أن معِن بِن زائِدة الشِيباني كِان علِى صِلة بشِاعر كِان يغشِى مجلسِِه 2)

مواظبِِا عليِِه، وقيِِل هِِو الحسِِين بِِن ُمطيِِر، بيِِد أنِِه انقطِِع عِِن المجلِِس أيامِِا، ثِِم حضِِر، فقِِال لِِه 
 قال: ولد لي مولود، فانشغلت به، قال فما أسميته؟ فقال مرتجال:معن: ما الذي أبطأ بك عنا؟ ف

 هذا سمي عقيد المجد والجود          سميته معنا بمعن ثم قلت له
 فضحك معن، وقال لخازنه: أعطه ألف دينار، وقال للشاعر: هال أسمعتنا بيتا آخر؟ فقال:

 اويد فصار جودك محراب الج           سما بجودك جود الناس كلهم
 فقال معن لخازنه: وأمرنا له بألف ثانية، هال أسمعتنا بيتا ثالثا؟ فقال:

 فإن فقدت فما جود بموجود         أنت الجواد ومنك الجود أوله
 فقال معن للخازن: وأمرنا له بألف ثالثة، هال أسمعتنا بيتا آخر؟ فقال:

 ء في العودومن بنانك يجري الما        من نور وجهك تضحي الرض مشرقة
قِِال معِِن للخِِازن: وأمرنِِا لِِه بِِألف رابعِِة، فليتِِك تنشِِدنا بيتِِا خامسِِا، فتحفِِز الشِِاعر لإلنشِِاد لِِوال أن 
أقبل له الخازن، وهمس له في أذنه قائال: ناشدتك هللا أال تنشد، فوهللا ال يبقى عنِدنا بعِد الِذي تأخِذه 

 إال شي يسير، فأمسك الشاعر، وأخذ ما أمر له به معن. 
 ي" ، "س": "والحمد".، "3)
 ، "د": "كإحياء".4)
 ، "ب": "إليه".5)
 و"د". ،، "أ" ، "ي": "منيرة شمسه"، وما أثبته من "ج"6)
 ، "ي": "ظاهرة" مكان "ظافرة".7)
 ، "د": "السخاء"، وهو تصحيف.8)
 وحن"، "ب": "وحنوا"، "ج" ، "د": "وحنا عليها".أ": "، "9)
 ، "ب": "رياض".10)
 ، "س": "المن".، "ي" ، "م" 11)
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ِمِِْن  رُ َطِِالمَ  لُّ َهِِنْ يَ َكمِِا  ،،3)هِ الِمِِأقْ ِمِِْن  لُّ َهِِنْ تَ  زاقُ رْ الَ ، وَ ة  َيِِجارِ  ،2)َفْوَقهِِا ،1)نِ ْمِِالَ  حابُ َسِِ، وَ ة  يَ سِِارِ 
فِي  ة  َمِكَ حْ مُ  هُ الُمِأقْ  ْت زالَ  ، الهِ نِ ْص غُ ِمْن  رِ مَ الث   ،4)ناءتِ اجْ كَ  ،هِ مِ رَ كَ ِمْن  نىتَ جْ تُ  راتِ يْ الخَ  واعُ أنْ ، وَ هِ نِ زْ مُ 

 .،5)الءِ َض الفُ  ليمِ اها في أقرُ ا أمْ ذ  ، نافِ ماءِ لَ أراضي العُ 
 

 ]السريع[                  ِشْعرٌ 
 ،6)باواجِ َلها  رُ كْ الشُّ  حَ بَ أْص َقْد             ة  مَ عْ ها نِ لَ زَ جْ أَ  نْ مَ ا لِ ر  كْ شُ 
 ،7)باخائِ دا غَ َقْد  سود  حَ  مْ كَ وَ               مْ هُ آمالَ  بابَ حْ الَ  تِ نالَ أَ 

 ةٌ تَ كْ نُ 
فاِء[  ]ِإْخواُن الصَّ

 : ،8)ماءِ لَ العُ  َبْعُض قاَل 
 . الءِ البَ ِعْنَد  ة  مَ ْص عِ ، وَ ،9)خاءِ الر  ِعْنَد  ة  زينَ  مْ هُ نّ إِ فَ ِء، فاالوَ  نِ الّ خِ وَ ِء، فاالص   وانِ خْ إِ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ 

 
 ]الطويل[      ِشْعرٌ 

 ،10)ليلُ قَ  فاءِ الص   وانَ خْ إِ  ن  كِ لو        ة  ثيرَ كَ  فاءِ الص   وانِ خْ إِ  لُ سائِ رَ 

 
 ةٌ كايَ حِ 

]  ]َتواُجُد أبي الَفْتِح أْحَمَد بِن ُمَحمَّدٍّ الَغزاِليِ 
ِِد   بِِنُ  /أ[1]دُ َمِِأحْ  حِ تْ أبِِو الَفِِ ،11)ُتُِِوفِّيَ   ة  َئِِمِ  سِ ْمِِخَ وَ  رينَ ْشِِعِ َسَِِنَة  ،1)يُّ وِسِِالطّ  يُّ زاِلِِالغَ  ُمَحم 

َوكِِِاَن  ،ع  رَ وَ وَ  ،د  ْهِِِزُ وَ  ،م  ْلِِعِ ، وَ فات  كاَشِِِمُ وَ  ،رامِِات  كَ  بَ ، صِِِاحِ ءِ يِِالِ وْ الَ  ،2)بِِِارِ كِ َوكِِِاَن ِمِِْن  ،قِِزوينَ بِ 
                                                 

 ، "ج" ، "د" ، "ي": "اليمن"، "س": "وسحائب اليمن".1)
 ، "ب" ، "ي": "من فوقها"، "ج": "في أفقها"، "د": "من أفقها".2)
 ، "د": العبارة: "ال زالت الرزاق تنهل من ناديها".3)
 ، "ي": العبارة: "كما جني الثمر...".4)
 ا دامت الرض والسماء".، "ج" ، "د": العبارة: "نافذا أمرها م5)
 "قد أصبح"، "ب": البيت الول ساقط منها. ، "د": "وأصبح" مكان 6)
خال أن الشعر للمصنف7)  ، "د": روايته فيها: "قد نالت"، "ج" ، "د": "والحسود قد..."، وبذا يختل الوزن، وا 

    .مما كان يتمثل به في ترسله على مراداته
 "الفضالء".، "ي" ، "م" ، "س": بزيادة: 8)
 ، "س" ، "ي": "الرجاء".9)
 ، "م" ، "س": روايته: "ولكن خالن الوفاء قليل"، "ي": "وسائل" مكان "رسائل".10)
 وما أثبته هو ما ورد في "ي"."م" ، "س": "حكى"، "أ": "قال" مكان "توفي"، والعبارة غير مستقيمة، ، 11)
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َبِْيَن  ،3)ةِ يّ ونيزِ الّشِ جدِ ْسِفِي مَ  ة  َلِيْ لَ  رَ َضِحَ  هُ أّنَِعْنُه  كىحْ ا يُ مّ مِ ، وَ ظيمُ العَ  بولُ القَ َلُه  لَ َص حَ َقْد  اظ  واعِ 
ِْيخُ  قِامَ ، فَ ةِ ّيِمِ جَ العَ ى بِ ّنِغَ فَ  ،يّنِغَ يُ ْن َمِ رَ َض حَ ، فَ ةِ يّ وفِ الّص  ، هِ أِسِرَ َعلِى  فَ َقِوَ وَ  ،د  واِجِتَ مُ َوُهَِو  دُ َمِأحْ  الش 
 .لِ يْ اللّ  ِمنَ  ة  ثيرَ كَ  ة  فَ طائِ  ْت َض مَ  أنْ ِإلى  قوف  وُ  اُس النّ وَ  كَ ذلِ كَ  لْ زَ يَ َفَلْم  ،واءِ في الهَ  الهُ جْ رِ وَ 

 
]  ]ِفراَسُة أبي الَفْتِح أْحَمَد بِن ُمَحمَّدٍّ الَغزاِليِ 

 فَ َقِوَ ، فَ "نعِامالَ " ،6)ةَ سِورَ  أُ رَ ْقِيَ َوُهَو  ،5)يِّ زالِ الغَ  د  أبي حامِ  ،4)مامِ الِ  خيهِ أَ لى إِ  ام  وْ يَ  رَ َض حَ وَ 
ِِفَ تَ مُ  البِِابِ َعلِِى  ِِْم  عَ َجِِرَ ُثِِم   ا،ر  كِّ َِِوَل ِِقِِاَل  دِ الَغِِ ِمِِنَ  آهُ رَ َفَلّمِِا  ،كَ ذلِ ِبِِ هُ و أخِِ رَ بِ خْ أُ َفِِ ،لْ خُ دْ َي  ،خِِي: يِِا أَ هُ َل

ِِِمْ  "،نعِِِاملَ ا" ةَ سِِِورَ  أُ رَ أْقَِِِوَأنِِِا  نِِِيتَ ئْ جِ  ِِِمْ  َفَل ُِِِه َفقِِِاَل  ،كَ ِبِِِ أَْعَل  ةَ سِِِورَ  أُ رَ ْقِِِتَ  كَ تُ عْ مِ : مِِِا َسِِِ،7)خِِِوهُ أَ  دُ َمِِِأحْ َل
                                                                                                                                            

و حجِِة السِِالم، كتِِب وألِِف، وتكلِِم ومِِا تكلِِف، ، هِو أبِِو الفتِِوح أحمِِد بِِن محمِِد الطوسِِي الغزالِِي، أخ1ِِ)
اختصر "الحياء" في مجلد سماه "لباب الحياء"، له نظم أثبت قليال منِه المنِاوي فِي ترجمتِه، أصِله 

، 1/115نظِر ترجمتِه: ابِن خلكِان، وفيِات العيِان، هِِ،، ا521من طوس، ووفاتِه فِي قِزوين سِنة )
، وابِِن العمِِاد، شِِذرات الِِذهب، 2/216لكواكِِب الدريِِة، ، والمنِِاوي، ا3/224واليِِافعي، مِِرآة الجنِِان، 

 .    1/214، والزركلي، العالم، 4/61
 ، "ي" ، "م" ، "س": "أكابر". 2)
، "ي" ، "ب": "الشونيزي"، "م": "الشونيني"، وكله تصحيف صوابه ما ورد في المِتن ومعجِم البلِدان، فقِد 3)

ة ببغداد بالجانب الغربي، دفن فيها جماعة كثيِرة مِن مقبر  :أتى عليه ياقوت الحموي، فقال: "الشونيزية
الصِِالحين، مِِنهم الجنيِِد، وجعفِِر الُخلِِدي، ورويِِم، وسِِمنون، وهنِِاك خانقِِاه للصِِوفية". انظِِر: يِِاقوت 

 .  155، وقد ورد لها ذكر في روض الرياحين، 5/164الحموي، معجم البلدان، 
 ، "ي": "المام" ساقطة منها. 4)
ضِِي هللا عنهمِِا"، وهِِو حجِِة السِِالم أبِِو حامِِد محمِِد بِِن محمِِد الطوسِِي، فيلسِِوف ، "ب": بزيِِادة: "ر 5)

هِِِ،، شِِِهد لِِه الكثيِِر والقِِِران، 451متصِِوف، لِِه نحِِو مئتِِِي مصِِنف، ولِِد بطِِِوس بخراسِِان سِِنة )
ناهيك بشهادة العارف أبي الحسن الشاذلي، وابن العربي، تنقل كثيرا في أرض هللا، فمن نيسابور إلِى 

ز، فِبالد الشِام، أقِام بمنِارة الجِِامع المِوي نحِو عشِر سِنين، وعِاد إلِى بغِداد، ثِِم بغِداد، إلِى الحجِا
دامِة الصِيام والقيِام حتِى كِان فِِي  ،وزع أوقاتِه علِى تِالوة القِرآن ،طِوس ومجالسِة أربِِاب القلِوب، وا 

هِ،، توضأ وصلى، وقِال: علِي  بِالكفن، فأخِذه وقبلِه، ووضِعه علِى عينيِه، 515جمادى اآلخرة سنة)
سمعا وطاعة للدخول على الملك، ثم مِد رجليِه واسِتقبل القبلِة، فانتقِل إلِى رضِوان هللا. انظِر وقال: 

، والِذهبي، سِير أعِالم 4/58، وابِن خلكِان، وفيِات العيِان، 11/411ترجمته: ابن الثير، الكامِل، 
، 1/211، والصِِِفدي، الِِِوافي بالوفيِِِات، 12/185، وابِِِن كثيِِِر، البدايِِِة والنهايِِِة، 11/511النِِِبالء، 

، وابن العمِاد، شِذرات الِذهب، 2/211، والمناوي، الكواكب الدرية، 1/265والحنبلي، النس الجليل، 
، والزركلِِِي، 1/164، والنبهِِِاني، جِِامع كرامِِات الوليِِاء، 6/71، والبغِِدادي، هديِِة العِِارفين، 4/11

   . 3/671وعمر كحالة، معجم المؤلفين،  ،7/22العالم، 
 ، "م": "في سورة".6)
 ، "ب": "أخوه أحمد".7)
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 ةِ راءَ ري فِِي الِقِِخِِاطِ  لَ غَ تَ ، اْشِِ،1)يِِا أخِِي تَ قْ دَ َصِِ َفقِِاَل: ،الَ ّقِِالبَ  بُ حاِسِِتُ  كَ تُ عْ مِ مِِا َسِِن  ا ِ ، وَ "النعِِام"
 . غ  لَ بْ نا مَ دَ نْ عِ َلُه كاَن  هُ نّ إِ فَ  ،،2)الِ قّ البَ  سابِ حِ بِ 

 .،3)ضاهُ أرْ وَ  هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ  ،ة  ثيرَ كَ  هُ راماتُ كَ وَ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، "م" ، ي": العبارة: "فقال: نعم، فإنه كان له...".1)
 ، "س": قوله: "اشتغل خاطري في القراءة بحساب البقال" ساقط. 2)
 ، "ب" ، "م" ، "س" ، "ي": قوله: "رضي هللا عنه وأرضاه" زيادة منها. 3)
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 ةُ نَ امِ الث  للَّطيَفُة ا
 (1)قٍّ وْ شَ  حِ رْ شَ بِ  قٍّ وْ ذَ  حُ شْ رَ 

 ]الطويل[ ِشْعرٌ 
 بِ كْ الر   قَ سائِ  مْ كُ بارِ أخْ  َعنْ  لُ أَ سْ أَ وَ        /ب[1]بِ عْ الشِّ ِإلى  بوْص أَ الوادي وَ ِإلى  نُّ حِ أَ 
 بيلْ وى قَ سِ  أنيس   ع  بْ رَ  مُ كُ ما لَ وَ                ع  لَ عْ لَ وَ  د  جْ نَ  ِمْن َبْينِ  مْ كُ بُ لُ طْ أَ وَ 

 ،2)بِ رْ القُ وَ  دِ عْ البُ  ةِ في حالَ  مْ كُ دُ شاهِ يُ         ري      ناظِ وَ  بوعِ الرُّ بِ  مْ كُ نْ عَ ُأَموُِّه 
 ،3)بيسْ مَ  ه  والِ ِمْن  نِ وْ في الكَ  مُ كُ بِ  مْ كَ فَ            مْ كُ بِّ حُ بِ  يتُ بِ سُ َقْد ِإّني  ُقْلتُ  نْ إِ فَ 
 ،4)بيسْ حَ  مْ كُ رَ يْ رى غَ ال أَ َأّني  يَ بِ سْ حَ فَ     عي   مَ سْ مَ في وَ رْ طَ لي وَ قْ عَ  مْ كُ بِ  تُ بْ لِ سُ 
 ،5)يبّ طِ  مُ كُ دَ نْ عِ دا دائي وَ بَ  مْ كُ نْ مِ فَ                  مُ كُ يْ لَ عَ  مْ كُ يْ لَ إِ  مْ فيكُ  مْ كُ بِ  هيمُ أَ 
 
 ةِ رَ ْضِالحَ ِإلِى  ،8)هِ واقِ أْشِ ةِ رَ ْثِكَ ِمِْن  يهِنْ يُ ، وَ ةَ َحِالفائِ  ةَ َيِنِ ثْ الَ وَ  ،،7)ةَ حَ الِ الّصِ ةَ َيِعِ دْ الَ  ،6)دُ دِّ جَ يُ 

ِمْن  هللاُ  لى، ال أخْ ،11)ة  يَ والِ تَ مُ  لِ واِض الفَ  ،10)دِ وائِ فَ بِ ، وَ ،9)ة  يَ اللِ تَ مُ  فِ عارِ المَ  فِ وارِ عَ بِ  يَ التي هِ  ،ةِ يَ العالِ 
 .د  شاهِ وَ  ب  غائِ  ُكل   ،13)هاوالِ نَ بِ  عَ ت  مَ ، وَ ،12)دَ عاهِ ها المَ اللِ زُ 

 

                                                 

 لفريدة التي أثبت لها المصنف عنوانا.، "أ": "برشح شوق"، وما أثبته من "م"، وهذه هي اللطيفة ا1)
 ، "ب": البيت ساقط منها. 2)
 ، "ي" ، "ج" ، "ب": "سلبت" مكان "سبيت"، "م": "سلوت"، "م": "لكم" مكان "بكم".3)
 ، "ج": "مسبي".4)
 د": روايته: "بكم منكم إليكم فمنكم"." ،5)
 لصالحة والثنية، وينهي...".، "ج" ، "ب": "يهدي"، "ي": العبارة: "العبد يجري الدعية ا6)
 ، "د": العبارة: "وبعد، فالعبد يهدي...".7)
 ، "ج" ، "ب": "شوقه".8)
 ، "أ": "متتالية". وما أثبته هو ما ورد في "ب"، و"ج"، و"م"، و"س"، و"ي".9)
 ، "م" ، "س": "وبعوائد".10)
 ، "ب": "متعالية"، "ي": العبارة: "وبفوائد الفضائل". 11)
 د": العبارة: "ال أخفى من زاللها المشاهد".، "ج" ، "12)
 ، "م": العبارة: "ومتع هللا بثوابها"، "س" ، "ي": "ومتع بثوابها...".13)



 65 

، 2)هِِِاتِ رَ هْ زَ  دِ واِئِِِفَ  رِ ْشِِِنَ ى بِ ّلِِِحَ تَ يَ ، وَ ،1)يِِِاءِ لْ ها العَ تِ رَ ْضِِِحَ  دِ واِئِِِعَ  رِ كْ ذِ ى ِبِِِّلِِِمَ تَ يَ  دُ ْبِِِالعَ  حَ رِ مِِا َبِِِوَ 
 . ،3)حاءِ يْ الفَ 

 
 ]البسيط[        ِشْعرٌ 

 ،4)فاسيأنْ  رِّ حَ ِمْن  اق  رِ تَ حْ مُ  تُ نْ كُ لَ       ي    نحُ وِّ رَ يُ  مْ كُ نْ با مِ الص   سيمُ ال نَ وْ لَ 
، مِِانِ الز   نَ ِمِِ ة  ر  ِغَِِعلِِى ، ،6)لِ َجِِالَ  راخِِاةُ مُ وَ ، ،5)لِ َهِِالمَ  فِِيُس نْ تَ  قِّ الَحِِ َجنِِابِ ِمِِْن  وُّ ُجِِرْ المَ وَ 

 سِِيمِ الجَ  ،8)هِ حاِبِرِ ِإلِِى  نِورْ أ، وَ /أ[11]،7)اوًّ ُنِِدُ  ريمِ الَكِ هِ ناِبِجَ ِبهِا ِمِِْن  نِِو، أدْ ظِانِ قْ اليَ  كِ َلِِالفَ  نَ ِمِ ة  دَ ْقِرَ وَ 
 .عانيهِ مَ  ياءِ ِض وَ ، ،10)بانيهِ مَ  هاءِ بَ في  ،،9)اوًّ نُ رُ 

 ]البسيط[      ِشْعرٌ 
 ،11)واهُ ثْ مَ  وايَ ثْ مَ  َعنْ  دَ باعَ تَ  نْ ا ِ وَ            هِ تِ يَ ؤْ رُ بِ  صول  وْ مَ  يَ فِ رْ طَ  ن  ا ِ وَ 

 
                                                 

 ، "ب" ، "ج" ، "د" ، "س" ، "ي": "الغناء"، "م": "العلياء". 1)
 .مكان "زهرتها" ، "ب": "ريها"2)
 "ي": "ويتحلى ببشر فوائدها الفيحاء الثناء".، "ج" ، "د": العبارة: "ويتحلى بنشر فوائدها الجماء"، 3)
، 3/131، أورده الصفدي في الوافي بالوفيات، القيسراني الحافظ محمد بن طاهر بن عليالشعر البن ، 4)

وروايته َثّم: "لوال نسيم بذكراكم يروحني"، والحصري القيرواني في زهر اآلداب، وجعله لحد العذريين، 
، وقِِِد تِِِرجم لقائلِِِه ترجمِِِة وافيِِِة ابِِِن كثيِِِر 6/181نهايِِِة، وصِِِحح نسِِِبته، وابِِِن كثيِِِر فِِِي البدايِِِة وال

 والصفدي، ويتداخل هذا الشعر بشعر العذري الذي يقول فيه:  
  لمّر يهوي سريعا نحوها رأسي       لو ُحّز بالسيف رأسي في مودتها   
    لكنت أبلى وما قلبي لكم ناس         الثرى جسدي تحت أطباق يولو بل  

 ، "ي": "المرسل"، وليس ذلك كذلك. 5)
 ، "ي" ، "ب" ، "م": "ومؤاخاة"، "ج": "وتعجيل الجل"، "د": "تقريب المهل، وتعجيل الجل".6)
 ، "ج" ، "د": "من الجناب الكريم".7)
 ، "م" ، "ج": "أرجائه".8)
 ، "ي": العبارة: "وأرجو إلى أرجائه الوسيم دنوا". 9)
 قطة. ، "أ" ، "ي": "بهاء" سا10)
وقِد أورده ، وقيِل لعبِد الصِمد بِن المعِذل، 114، الشعر مما ينسب لعلِي بِن الجهِم، وهِو فِي ديوانِه، 11)

وابِِن قتيبِِة فِِي ،، 1116)طبعِِة دار النِِدلس،  2/74ابِِن عبِِد ربِِه فِِي العقِِد الفريِِد البِِن المعِِذل، 
 نه: ، وميزيد بن المهلبعيون الخبار لعلي بن الجهم، وهو كذلك، والشعر مما أنشده 

 ن كنت ال ألقاه ألقاها  ني و أ        ن شّط المزاُر بها  ك و أخالغ أب
 وكيف يذكره من ليس ينساه             ني لست أذكره أهللا يعلم 

 . 3/31انظر: ابن قتيبة، عيون الخبار، 
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 ةٌ تَ كْ نُ 
ديُق[ داَقُة َوالصَّ  ]الصَّ

  :-َعْنهُ عالى تَ  هللاُ  يَ ِض رَ – ،1)الّشاِفِعيُّ  قالَ 
 .ََلَُ زَ  رَ فَ غَ وَ  ،هُ لَ لَ خَ  د  سَ وَ  ،هُ لَ لَ عِ  ،2)لَ بِ قَ  سان  نْ إِ  ةِ و  خُ في أُ  قَ دَ َص ْن مَ 
 

 : ،3)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - نيَ دْ أبو مَ  تاذُ السْ قاَل 
  .ل  جاهِ  يّ  صوفِ ، وَ ،5)ل  غافِ  م  لِ اع ةُ بَ حْ ُص  ياءِ شْ الَ  ،4)رُّ أَض 

 
 ]الوافر[             ِشْعرٌ 

 بيلُ هذا سَ ِإلى  قالوا مافَ          يّ  فِ وَ  لّ  خِ  َعنْ  اَس النّ  تُ لْ أَ سَ 
 ،6)ليلُ يا قَ نْ في الدُّ  ر  الحُ  ن  إِ فَ         رّ  حُ  لِ يْ ذَ بِ  تَ رْ فِ ظَ  نْ إِ  كْ س  مَ تَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 : ،8)َفقالَ  ،ديقِ الص   َعنِ  ،7)ماءِ كَ الحُ  َبْعُض  لَ ئِ سُ 

                                                 

 ، "ي" ، "ب": بزيادة: "المام".1)
  ، "ي": "حل" مكان "قبل"، وهو تحريف ال يستقيم به المعنى.2)
هو شعيب بن حسين، وهو من أعيان مشايخ المغرب، ، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها، و 3)

وصدور المربين، وولده مدين هو المدفون في مصر، وأما والِده، وهِو صِاحب الترجمِة، فمِدفون فِي 
قِرين فِي العبِادة تلمسان، وقد ناهز الثمانين، وصفه الذهبي بأنه مِن أهِل العمِل واالجتهِاد، منقطِع ال

والنسك، توفي بتلمسان في نحو التسعين وخمس مئة، وكان آخر كالمه "هللا الحي"، ثم فاظت روحه، 
، 3/461رأس الصِِوفية فِِي وقتِِه، انظِِر ترجمتِِه: اليِِافعي، مِِرآة الجنِِان،  -كمِِا يقِِول المنِِاوي –كِِان 

ِِِبالء،  ِِِذهبي، سِِِير أعِِِالم الن ِِِوار، 12/438وال ، والمنِِِاوي، الكواكِِِب 2/341، والشِِِعراني، لِِِواقح الن
   .  64، والتليدي، المطرب، 4/313، وابن العماد، شذرات الذهب، 2/237الدرية، 

 ، "د" ، "م": "أغر"، "س" ، "ي": "أعز" وكالهما تصحيف. 4)
 ، "س": "عامل"، "ي": "عاقل"، وهو تصحيف يقلب المعنى.5)
وفِِي مِِرآة الجنِِان: و"ي"، "، و"د"، و"م"، و"س"، ، "أ": "بِِذل" مكِِان "بِِذيل"، ومِِا أثبتِِه هِِو مِِا ورد فِِي "ج6)

يوسِف الشِيرازي  بِراهيم بِن علِي بِنإإسحاق، جمِال الِدين  بيل"تمسك إن ظفرت بود حر"، والشعر 
ِِِان، ، هِِِِ،476)الفيروزأبِِِادي ِِِن خلكِِِان فِِِي وفيِِِات العي ، واليِِِافعي فِِِي مِِِرآة الجنِِِان، 1/56أورده اب

3/111. 
 ، "د": "العلماء".7)
 " ساقطة.، "م": "فقال8)
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  :قالَ ُثم   ،هُ نى لَ عْ ال مَ  م  اسْ 
 ]البسيط[        ِشْعرٌ 

 ،1)اعمَ الطّ  كَ سِ فْ نَ  نْ عَ  عْ دَ فَ  دانِ وجَ ال يُ     ا   ع  مَ  ياءِ الكيمِ  كافُ وَ  ديقِ الص   صادُ 
 

 ةٌ كايَ حِ 
 [َتْعبيُر ُرْؤيا الُمْسَتْنِجدِ ]

ِِِحُ  ِِِأى فِِِي مَ رَ  ،2)دَ جِ نْ تَ ْسِِِالمُ  أن   يَ ِك ِِِ هِ ناِم ِِِلَ مَ  ن  أَك ِِِ ،3)اك  ِِِ لَ زَ َن ِِِ نَ ِم ِِِكَ ، فَ ماءِ الس  ِِِفِِِي كَ  بَ َت  هِ فِّ
 ةَ الَفِلِي الخِ : تَ َلِهُ َفقِاَل  ،،6)آهمِا رَ َعَلْيِه  ص  قَ وَ  ،،5)ياؤْ الرُّ  رَ بِّ عَ مُ  بَ لَ طَ  ظَ قَ يْ تَ اسْ َفَلّما  ،خاءات   ،4)عَ بَ أرْ 

 .،7)كَ ذلِ كَ  رُ المْ  كانَ فَ  ،ة  ئَ مِ  سِ مْ خَ وَ  سينَ مْ خَ وَ  س  مْ خَ  ةِ نَ في سَ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . ، ولم ينسبه2/134، ورد على البيت المحبي في نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة، 1)
، "م" ، "ي": العبارة: "عن المستنجد أنه..."، وهو أبِو المظفِر العباسِي يوسِف بِن محمِد )المسِتنجد بِن 2)

هِِ،، فِأزال 555أبيه سِنة ) المقتفي،، من خلفاء الدولة العباسية ببغداد، وقد بويع له بالخالفة بعد وفاة
المكِِوس، ورفِِِع الضِِرائب عِِِن النِِِاس، وكِِان مِِِن أحسِِن الخلفِِِاء سِِِيرة مِِع رعيتِِِه، تِِوفي فِِِي بغِِِداد 

هِ،، وقيل: اعتل جسمه إلى أن مات، وقد عا  نيفا وخمسِين سِنة، قيِل إن مولِده 566مخنوقا سنة )
 .   8/247كلي، العالم، ، والزر 3/371نظر ترجمته: اليافعي، مرآة الجنان، هِ،. ا511كان سنة )

 .مكان "ملكا" ، "أ": "مدادا"3)
 .  ، وهو الصواب، "أ": "خمس"، وما في النسخ الخرى بخالف ذلك4)
 ، "ب": العبارة: "أحضر بعض المعبرين"، "م" ، "س" ، "ي": "طلب المعبر".5)
 ، "م" ، "س" ، "ي": العبارة: "وقص عليه الرؤيا".6)
 ، "م": "كما رأى".7)
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 ةُ عَ اِس الت   اللَّطيَفةُ 

ُكْم، َوَذرَّةٍّ  ُكْم[ ]نظرٌة ِإلى َقْطَرةٍّ ِمْن باِء َبْحِر ِبرِ   ِمْن َفْيِض ذاِل َذرِ 
 

 ]الرمل[          رٌ عْ ِش 
 ،1)قْ رِ تَ حْ تَ  مْ وى كَ مي في الهَ جْ نَ لِ  لْ قُ   جى      الدُّ  ولجْ الذي يَ  رُ دْ ها البَ يُّ أ
 ،2)قْ رِ  تَ حْ تَ  مْ واكُ في هَ َأّني  َغْيرَ          /ب[11]وى الهَ  رارِ حْ أ ةِ لَ مْ جُ ِمْن  ناأَ 
 ، دُ عْ بَ وَ 
ِِقَ يُ  دُ ْبِِالعَ فَ  َِِقِِْد  هُ أّنِِ يهِِنْ يُ ، وَ ،3)َض رْ الَ  لُ بِّ  ضِ يْ َفِِِمِِْن  ة  ر  ذَ ، وَ ،4)مْ كُ رِّ ِبَِِبْحِِِر  بِِاءِ ِمِِْن  ة  رَ ْطِِقَ  لَ أم 
 هُ ْتِعَ قَ أوْ  ،6)َقِدْ  ،رِ ْهِالقَ  روفِ ُحِ قِافِ ِمْن  هُ مُ لِّ سَ تُ ، وَ رِ هْ الد   روفِ ُص  صادِ ِمْن  هُ ُص لِّ خَ ، تُ ،5)مْ كُ رِّ ذَ  ذالِ 
 هِ رِ بْ َصِِ صِِادُ  حَ بَ أْصِِ، فَ ،8)جانِ ْشِِالَ  فِ ِلِِأَ وَ  ةِ َبِِرْ الكُ  كِِافِ بِ  هُ ْتِِمَ رَ ، وَ ،7)وانِ الَهِِ اءِ فِِي هِِ ةِ َبِِرْ الغُ  نُ يْ َغِِ
ِمِْن  ل  َعِلَ ، فَ ،9)بِ اِهِيالغَ  وانِ ْخِإِ  بِ عالِ ثَ ، وَ بِ هائِ الر   وانِ أعْ  بِ قارِ عَ ِمْن  ا،رود  طْ مَ  هِ والِ نَ  نونُ ا، وَ قود  فْ مَ 

                                                 

 ، رواية الديوان: 1)
 أيها البدر الذي يجلو الدجى           إن روحي في هواكم تحترق 

أ": "أرباب" مكان "أحرار"، ورواية الديوان ويتيمة الدهر كما المتن، ونسب الشِعر لبِي الفِتح البسِتي، "، 2)
، بِن دوسِت دسِعد عبِد الِرحمن بِن محمِ يأبوهو في ديوانه، وقد نسبه الثعالبي في يتيمة الدهر إلى 

، وانظِر: الثعِالبي، يتيمِة 284، انظِر: البسِتي، حياتِه وشِعره، من أعيان الفضالء بنيسابور وأفِرادهم
 .  4/414الدهر، 

 ، "ج" ، "د": قوله: "فالعبد يقبل الرض" ساقط.3)
 "س". ، "أ": العبارة: "باء بركم"، "ب" ، "ج" ، "د" ، "ي": "من بحر ماء بركم"، وما أثبته من "م"، و4)
ِِِوال بِِِركم"، "د": "ودرة مِِِن فِِِيض دال جِِِودكم"، "س": "طلكِِِم"، وهِِِو 5) ، "ب": العبِِِارة: "وذرة مِِِن فِِِيض ن

 تحريف.
 ، "د": "فقد".6)
 "حاء االحتياج في هاء الهوان".العبارة: ، "ج" ، "د": 7)
 شجان". ، "ج": "االمتحان" مكان "الشجان"، "س" ، "ي": العبارة: "ورمته كاف الكربة في ألف ال8)
 ، "د": قوله: "وثعالب إخوان الغياهب" ساقط. 9)
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 هُ ُقِلِ طْ تُ  ة  رَ ْظِ، نَ ،2)الءِ َضِالفُ  ةِ ديَقِحَ  رِ وْ َنِ، وَ ،1)مِاءِ لَ العُ  ةِ َقِدَ حَ  ورِ نِ ظِاتِ حَ لَ  حِاتِ فَ نَ  حاتِ مَ لَ  قاتِ دَ َص 
 . ،3)ةِ يّ مِ وْ اليَ  هِ هامِ أفْ  دِ يْ َص  نْ مِ وَ ، ةِ يّ مِ وْ الن   هِ هامِ أوْ  دِ يْ قَ ِمْن 

 ]الكامل[          ِشْعرٌ 
 عارِ لْ لي لِ مُّ حَ تَ  كَ نْ مِ  دِّ الوُ بِ     ني    فِ اكْ فَ  كَ رِ يْ غَ دي لِ ْص قَ  في العارُ 

 ،4)ارِ النّ  خولَ ني دُ فَ لِّ كَ تُ  الّ أَ    رى    تَ  لْ هَ فَ  ؤالِ السُّ  لِّ في ذُ  ارُ النّ وَ 
 

 ةٌ تَ كْ نُ 
 ]ِمم ا قيَل في الَوفاِء[

 .،5)يارِ خْ الَ  ةُ فَ ِص وَ  ،رارِ حْ الَ  ةُ مَ سِ  فاءُ الوَ 
 

 ةٌ كايَ حِ 
 [َوَسماَحُتهُ  ُع النََّوِوي ِ ]َورَ 

ِِِ أن   ،6)اليِِِاِفِعيُّ كِِِى حَ  ، هُ َعِِِبِ تَ فَ  ،بَ رَ َهِِِوَ  هُ َتِِِمامَ عِ  ق  سِِِارِ  فَ َطِِِخَ  ،1)-َرِحَمُِِِه هللاُ - ،7)ي  وِ وَ الّن
ِِلْ دو خَ ْعِِيَ  صِِارَ وَ  ِِكْ ل  : مَ ،2)قِِولُ يَ َوُهَِِو  ،/أ[11]هُ َف ِِ ،اهِِايّ إِ  كَ ُت ِِبِ قَ  :لْ ُق ِِمِِا عِ  قُ ارِ الّسِِ، وَ تُ ْل ْن ِمِِ ر  َبِِخَ  هُ دَ ْن
 . ،3)كَ ذلِ 

                                                 

 ، "د": "الفضالء".1)
 ، "ج" ، "د": "النبالء".2)
 ، "ج" ، "د": العبارة: "من قيد أوهامه، وصيد أفهامه".3)
 ، الشعر للخليع الشامي، من مقطعة قالها لسيف الدولة، ومطلعها: 4)

 نا راجل أنا جائع أنا عارأنا شاعر أنا شاكر أنا ناشر            أ
وروايِِة البيِِت الثِِاني: "والنِِار عنِِدي كالسِِؤال فهِِل تِِرى"، وقِِد نسِِبه إليِِه الثعِِالبي فِِي يتيمِِة الِِدهر، 

1/334. 
 ، "ب" ، "م" ، "س" ، "ي": "البرار".5)
و"س"، وهِِو عفيِِف الِِدين عبِِد هللا بِِن أسِِعد بِِن علِِي اليِِافعي، المِِؤرخ  ،، "حكِِى" سِِاقطة إال مِِن "ب"6)

هِِ،، ودفِن ببِاب المعلِى جانِب 768هِِ، فِي عِدن، وتِوفي فِي مكِة سِنة )618ف، ولِد سِنة )المتصو 
مِِام الفِِريقين، عِِالم القطِِار الحجازيِِة،  الفضِِيل بِِن عيِِاض، قِِال عنِِه المنِِاوي: "شِِيخ الطِِريقتين، وا 

، 11/33نظِِر ترجمتِِه: ابِِن سِِعد، الطبقِِات، وصِِوفيها، عفيِِف الِِدين اليمنِِي، ثِِم المكِِي الشِِافعي". ا
 . 4/72، والزركلي، العالم، 6/211، وابن العماد، شذرات الذهب، 3/35، الكواكب الدرية، والمناوي 

هِ، في نوى من قرى حِوران 631، هو أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي، ولد سنة)7)
ليها نسب، وتعلم في دمشق، وبها أقام زمنا، له كتب ومصنفات كثيِرة، وقِد أفِردت ترجمتِه  بسورية، وا 

نظِر هِِ، فِي نِوى، وقيِل فِي دمشِق، ا676في رسائل، منها ترجمتا السخاوي والسيوطي، تِوفي سِنة )
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 ن  َسِِحَ  بِِنِ  ،5)ي رِّ ُمِِ بِِنِ  فِ رَ َشِِ يِِى بِِنُ حْ ا يَ ّيِِرِ كَ أبِِو زَ  ينِ يِِي الِِدّ حْ مُ  ،4)ةِ يّ عِ افِ الّشِِ خُ يْ َشِِ يَ فِّ وُ ُتِِ
 . َتعالى هللاُ  هُ مَ حِ رَ  ة  ئَ مِ  تِّ سِ وَ  عينَ بْ سَ وَ  تّ  سِ َسَنَة  قَ شْ مَ دِ بِ  يُّ وِ وَ الن   الّشاِفِعيُّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

، والنبهِِاني، جِِامع 5/354، وابِِن العمِِاد، شِِذرات الِِذهب، 2/565ترجمتِه: المنِِاوي الكواكِِب الدريِِة، 
 .8/141، والزركلي، العالم، 2/284كرامات الولياء، 

 ، "ب": "رضي هللا عنهما".1)
 ، "ي" ، "ب": "ويقول".2)
 . 2/566، انظر الحكاية: المناوي، الكواكب الدرية، 3)
 ، "ب": العبارة: "توفي الشيخ محيي رضي هللا تعالى عنه المذكور أبو زكريا...".4)
 ، "ي" ، "ب": "موسى"، وهو تحريف.5)
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 ةُ رَ اِش العاللَّطيَفُة 
 ]ِإلى َجميِل َعواِئِدِه، َوَجزيِل َفواِئِدِه[

 [الوافر]           رٌ عْ ِش 
 ،1)سودِ الحَ عادي وَ الَ  مِ غْ رَ َعلى      ا     يّ رَ الثُّ  دامَ  ما زِّ في العِ  مْ دُ فَ 

 ، دُ عْ بَ وَ 
ِِقَ يُ  دُ ْبِِالعَ فَ  ، ال ةَ ّيِِفِ ينالحَ  ،ةَ ّيِِمِ الحاكِ  ،ةَ ّيِِثِ وْ الغَ  ،ةَ ّيِِنِ وْ العَ  ،ةَ ّيِِلِ العامِ ، ،2)ةَ ّيِِمِ العالَ  ،ةَ َيِِالعالِ  دَ الَيِِ لُ بِّ

ِِِِ ْت زاَلِِِِ ِِِِعْ كَ وَ  ،،3)يِِِِاديالَ  دَ َي ذا  ،مِ رَ الَكِِِِوَ  بيِِِِلِ قْ لت  لِ فَ  ْت َحِِِِتِ فُ ِإذا  البِِِِادي،وَ  فِ العِِِِاكِ  ةَ َب َعلِِِِى فَ  ْت َضِِِِبِ قُ َواِ 
 .مِ جَ العَ وَ  بِ رْ الغَ  قاقِ رْ تِ اسْ 

 ]البسيط[                 ِشْعرٌ 
 ،4)دابَ ها أَ دَ عْ بَ َيْوم ا  أُ مَ ظْ يَ كاَن  ما     ها   لُ بِّ قَ ي يُ ادالّص  مُ فَ َلْو  د  يَ  هُ لَ 

ِِِِوْ ذَ  سِِِِانِ لِ بِ  يهِِِِنْ يُ وَ  ِِِِانِ بَ وَ  ،،5)قِ رِ ْشِِِِالمُ  هِ ِق ِِِِالمُ  هِ قِ وْ َشِِِِ ي ِِِِى  ،قِ رِ ْح ِِِِعَ ِإل ، هِِِِيجِ البَ  هِ رِ ْشِِِِبِ  فِ واِط
ِِِجِ الَ  هِ رِ ْشِِِنَ  فِ عِِِاطِ مَ وَ  ِِِلِ جَ ِمِِِْن  قَ بَ َسِِِمِِِا ذِلَِِِك لِ وَ  ،،6)ري ِِِلِ جَ وَ  ،هادِ واِئِِِعَ  مي فِِِي  هللاُ  ها، أدامَ دِ واِئِِِفَ  زي
ِ ماءِ وفي سَ  ،،8)هاقاءَ بَ  ةِ عادَ الس   ،7)ناءِ سَ   الكِ أْفِِمِْن  ،احِ الِرّ  موُس ُشِ ْت قَ رَ مِا أْشِ ،هِاقاءَ تِ ارْ  ،9)ةِ يادَ السِّ
 .،10)داحِ القْ 

 
 ةٌ تَ كْ نُ 

 [ما قيَل في االْنِفرادِ ]

                                                 

خال أنه للمصنف.1)     ، لم أعثر على قائله، وا 
 زيادة منهما، "ج": العبارة: "فالعبد يقبل الرض واليد". ، "ب" ، "س": "العالمية"2)
 ، "م": "أعلى اليادي".3)
 ، "ب" ، "د": "له" ساقطة منهما، والشعر مما ينسب إلى ابن رشيق القيرواني من قصيدة مطلعها:4)

    كَمدا َي َيْوما  لم َأُمْت َأَبدا        َأْو َلْم َتِصْلِني َفيا َمْوِتي بهالو َواَصَلْتنِ   
 ويروى:   
 يد  َلو أن  َفَم الّصادي ُيَقبُِّلها       ما كان َيْظَمُأ يْوما  َبْعَدَها َأَبدا  

 ، "م": "بذوقه المشرق".5)
 ، "ب": العبارة: "إلى معاطف نشره الريج، وعواطف بشره البهيج".6)
 ، "أ": بزيادة: "سماء السناء...". 7)
  في السعادة...".، "م": العبارة: "أدام هللا8)
 ، "أ": "السعادة". 9)
 ، "د": الفقرة كلها ساقطة منها. 10)
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 : -هُ نْ عَ عالى تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - ،1)قُ ادِ الّص  فر  عْ جَ /ب[ 11]قالَ 
 كِِانَ  ،هُ دَ ْحِِوَ  لُ ُجِِالر   مِِا دامَ وَ ، ؤادِ لُفِِلِ  ،2)ان  كَ َسِِ رادُ ِفِِاالنْ صِِاَر فَ  ،وانُ ْخِِالِ  رَ ي ِِغَ تَ وَ  ،مِِانُ الزّ  دَ َسِِفَ 

 .،4)هُ دُ حْ لَ  هُ يَ وارِ يُ  ،3)نْ لى أَ إِ  هُ ا لَ ر  يْ خَ 
 ]الكامل[             ِشْعرٌ 

 ،5)بِ قارِ عَ بِ  ة  و  شُ حْ مَ  مْ هُ لوبُ قُ فا        وَ الص  وَ  ةَ د  وَ المَ  مُ هُ نَ يْ بَ  شونَ فْ يُ 
اِدِق[  ]أْخباٌر َعْن َجْعَفرٍّ الص 

َوَقِِْد  ،ة  َئِِمِ وَ  عِِينَ بَ أرْ وَ  مِِان  ثَ َسَِِنَة  –َعْنِِهُ عِِالى تَ  هللاُ  يَ ِضِِرَ – ،6)قُ ادِ الّصِِ ر  َفِِعْ جَ  مِِامُ الِ  يَ فِّ وُ ُتِِ
ِِِالخافِ " فَ ن  َصِِِ ِِِة فِِِي عِ َي ِِِدِ  ،،7)"روفِ الُحِِِ مِ ْل َِِِعلِِِى  مَ َحِِِدَ ازْ  َوَق ِِِاقْ ، وَ ،8)الُعَلمِِِاءُ  هِ باِب ِِِْن  َس بَ َت  كاةِ ْشِِِمِ ِم
َوَقِِْد  ،نينَ ِسِِ عِ بْ َسِِ بِِنُ اَوُهَِِو  ،ةِ ّيِِقيقِ الحَ  لِِومِ العُ وَ  ،رارِ ْسِِالَ  ضِ وامِ َغِِبِ  مُ لّ كَ تَ َيَِِوكِِاَن  ،ياءُ فِ ْصِِالَ  ،9)هِ وارِ أْنِِ
 .،10)"قرشتِإلى  أبجد" غيرَ الص   البابَ ، وَ "ى آخرهاأ ب ت ث إل" :بيرَ الكَ  البابَ  هِ تِ يَ في خافِ  لَ عَ جَ 

 
 ،11)ةٌ كايَ حِ 

 ابِن الَعَرِبيِ  ِبَأبي َمْدَين في عاَلِم األْرواِح[ اْجِتماعُ ]
                                                 

هو جعفر بن محمِد البِاقر بِن علِي بِن الحسِين بِن علِي بِن أبِي طالِب رضِي هللا عِنهم، وأمِه فِروة ، 1)
بنِت القاسِِم بِن محمِِد بِِن أبِي بكِِر، قيِِل إن لِه كرامِِات كثيِرة، ومكاشِِفات شِِهيرة، كانِت والدتِِه سِِنة 

هِِ، بالمدينِة، ودفِن فِي البقيِع فِي قبِر فيِه أبِوه محمِد البِاقر، وجِده 148مات مسموما سِنة) هِ،،81)
، وابِِِن 3/112علِِِي زيِِِن العابِِِدين، وعِِِم جِِِده الحسِِِن، انظِِِر ترجمتِِِه: الصِِِبهاني، حليِِِة الوليِِِاء، 

، والِِِذهبي، سِِِير أعِِِالم النِِِبالء، 1/314، واليِِِافعي، مِِِرآة الجنِِِان، 1/317خلكِِِان، وفيِِِات العيِِِان، 
، والمناوي، الكواكب 1/221، وابن العماد، شذرات الذهب، 1/11، والشعراني، لواقح النوار، 5/147

 .1/241الدرية، 
 ، "ي": "أسكن" مكان "سكنا". 2)
 ، "س" ، "ي": "من أن" مكان "إلى أن".3)
 نها. ، "م" ، "س" ، "ي": قوله: "وما دام الرجل وحده كان خيرا له إلى أن يواريه لحده" زيادة م4)
 بي طالب رضي هللا عنه، ومطلعها: أ، "أ": "محشورة"، والشعر من مقطعة مما ينسب لعلي بن 5)

 َفالناُس َبيَن ُمخاِتل  َوُمواِربِ       َذَهَب الَوفاُء ذهاَب َأمِس الذاِهِب     
 . 25انظر: علي بن أبي طالب، ديوانه، 

 ، "ب": بزيادة: "المذكور".6)
ضافة. ، "ي": بزيادة: "و 7)  القافية"، وال وجه لذلك، ولعله سهو من الناسخ وا 
 ، "أ" ، "م": العبارة: "العلماء على بابه"، وما أثبته من "ب"، و"س"، و"ي"، وهو موافق للسجعة. 8)
 ، "ب": "نوره".9)
 .وهو منصوب ومقلوب"زيادة قوله: " "م"في النسخ التي بين يدي إال ، 10)
 منها، وهي بمقدار صفحتين.  ، "م": الحكاية كلها ساقطة11)
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ْيخُ قاَل    :"ةُ يّ كّ المَ  توحاتُ الفُ "في  ،1)الش 
ْيخُ كاَن  ، ة  ريَبِغَ  رار  أسْ َعْنُه  ْت رَ هَ ظَ َوَقْد  ،،3)دالِ بْ الَ  نَ مِ  ،2)يُّ رانِ دْ موسى السّ  رانَ مْ أبو عِ  الش 

ِة يِِافِِي حَ  بيليةَ ْشِِإِ بِ  بِ رِ ْغِِالمَ  الةِ َصَِِبْعَِِد  تُ دْ َعِِقَ َأّنِِي  ِبِِهِ  مِِاعيتِ اجْ  بَ بَ َسَِِوكِِاَن  ،ة  جيَبِِعَ  ،4)حِِاالت  وَ 
ْيخِ  ِ، وَ هِ ِبِ تُ ْعِمَ اجتَ  َلِوِ  ،6)أنْ  تُ ْيِن  مَ تَ ، وَ ،5)نيَ دْ بي َمِأَ  الش   ةَ سِيرَ مَ  ،8)ةَ جاَبِبِ بِ  ،7)نِ مَ الِز  ذِلَِك  فِي خُ يْ الش 

ِِِوْ يَ  عِِِينَ بَ أرْ وَ  ة  َسِِِمْ خَ  ِإلِِِى  هُ تُ ْسِِِلَ أجْ فَ  ،مَ ل  َسِِِوَ  رانَ ْمِِِأبِِِو عِ  ي  َلِِِعَ  لَ َخِِِدَ  /أ[12]بَ رِ ْغِِِالمَ  تُ يْ ل  َصِِِا َفَلّمِِِ ا،م 
ِِوَ  ،بيجِِانِ  ِِ تُ قْل َِِن  ِمِِنْ  :هُ َل ِِجِ َأْي ِِدِ  :،9)َفقِِالَ  ؟تَ ْئ ِِْن ِعْن ِِْيخِ  ِم ِِ الش  ِِْن  نيَ دْ أبِِي َم ِِجابِ ِم ِِتُ  ،ةَ َب تِِى مَ  :ُقْل
ِِدَ  ن  : إِ قِِالَ وَ  ي  ِإلِِ هُ َهِِجْ وَ  د  رَ ، َفِِبَ رِ ْغِِالمَ  ،11)هِِذاَمَعُِِه  تُ يْ ل  : َصِِ؟ قِِالَ ،10)هِ ِبِِ كَ دُ ْهِِعَ   يِّ ِبِِرَ العَ  بِِنَ  ُمَحم 
 لِي رَ َطِلي مِا خَ  ،12)ركَ ذَ ذا، وَ كَ ذا وَ كَ ي بِ نّ عَ  هُ بْ أجِ ، وَ ةَ اعَ السّ ِإَلْيِه  ْر سِ فَ  ،ذاكَ ذا وَ كَ َلُه  رطَ خَ  بيليةَ شْ إِ بِ 

                                                 

 ، "ي": العبارة: "قال الشيخ محيي الدين بن عربي". 1)
سِيد وقتِه، وأخِذ عِن أبِي مِدين التلمسِاني، فِأذن لِه  -كما يقول المناوي –، هو موسى بن عمران، كان 2)

نظِِِر هِِِ،، ودفِِِن فِِي بِِِالد البهنسِِا، ا717بالسِِفر إلِِِى مصِِر، والجلِِِوس بناحيِِة "هِِِور"، تِِوفي سِِِنة )
ِِِواقح النِِِوار، ترجم ، والنبهِِِاني، جِِِامع 4/618، والمنِِِاوي الكواكِِِب الدريِِِة، 2/473تِِِه: الشِِِعراني، ل

 .    2/272كرامات الولياء، 
، البِِِدال مفردهِِِا بِِِدل، وهِِِو مصِِِطلح صِِِوفي حمِِِال لداللِِِة مخصوصِِِة فِِِي طِِِريقهم، فالبِِِدال، كمِِِا 3)

 -تعِالى–ت واحد منهم أبدل هللا ا منهم، فإذا ماياصطلحوا على ذلك، قوم من الصالحين ال تخلو الدن
آخِِِر مكانِِِه، وقِِِد جِِِاء فِِِي الحِِِديث الشِِِريف: "بِِِدالء أمتِِِي أربعِِِون رجِِِال، اثنِِِان وعشِِِرون بالشِِِام، 
وثمانيِة عشِِر بِالعراق، كلمِِا مِِات مِنهم واحِِد أبِدل هللا مكانِِه آخِِر، فِإذا جِِاء المِر قبضِِوا". أخرجِِه 

،، 34611ي كنِِِِِز العمِِِِِال، )، والمتقِِِِِي الهنِِِِِدي ف1/61ِِِِِابِِِِِن عسِِِِِاكر فِِِِِي تهِِِِِذيب تِِِِِاريخ دمشِِِِِق، 
، وفيِِِِه أيضِِِِا: "البِِِِدال فِِِِي هِِِِذه المِِِِة 27-1/25،، 35الحِِِِديث )والعجلِِِِوني فِِِِي كشِِِِف الخفِِِِاء، 

 . ثالثون"
 ، "ب": "كماالت".4)
    ، تقدمت ترجمته. 5)
 ، "ب": "أني".6)
 .مكان "الزمن" ، "ب": "الوقت"7)
مدينِة علِى سِاحل البحِر بِين إفريقيِة والمغِرب،  ، "س": "ناحية بجابة"، وِبجاَبُة، بالكسر وتخفيف الجيم،8)

هِِ،، وتسِمى أيضِا الناصِرية 457وكان أول من اختطها الناصر بن علناس بن حماد في حدود سِنة)
    . 1/271باسم بانيها، انظر ما قاله عنها: ياقوت، معجم البلدان، 

 ، "س": "قال".9)
 ، "ب" ، "س": بزيادة: "به".10)
 "هذا". ، "ي": "هناك" مكان 11)
 ، "ب": "وقد ذكر".12)
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َِلَك  قولُ لي: يَ َوقاَل  ،هِ قائِ تي في لِ بَ غْ رَ ِمْن   كَ َنِيْ بَ وَ َبْينِي  ح  َصَِفَقِْد  ،1)واحِ رْ الَ ِبِ مِاعُ تِ ا االجْ : أّمِخُ يْ الش 
 دُ عِ وْ المَ وَ  ،كَ رَ خاطِ  نْ كِّ سَ ، فَ كَ ذلِ  -َتعالى- أبى هللاُ َفَقْد  ارِ الدّ هِذِه  في سامِ الجْ بِ  ماعُ تِ ا االجْ أمّ ، وَ تَ بَ ثَ وَ 

 .،3)هِ يْ لَ إِ  [عُ جِ رْ ]المَ ، وَ هِ تِ مَ حْ رَ  رِّ قَ تَ سْ في مُ  ،2)-َتعالى– هللاِ ِعْنَد  كَ نَ يْ بَ وَ َبْيني 
 

ْدراِني ِ ُلجوُء ]  [إلى أبي َمْدَين ُشَعيبٍّ  موسى الس 
ِِِْيخُ  ِِِ أَْهِِِلِ  ِمِِِنْ  يُّ رانِ دْ موسِِِى الّسِِِ َوكِِِاَن الش   قَ حَ التَ َفِِِ ،،5)َعْنِِِهُ  جَ رَ َخِِِيا، فَ نْ فِِِي الِِِدُّ  ،4)ةِ عَ الس 

 .،6)شاءُ يَ  ثُ يْ حَ  ضِ الرْ  ِمنَ  أُ و  بَ تَ يَ َوكاَن  ،دالِ بْ الَ بِ 
 
 بَ رُ قَ َفَلّما  ،هِ بِ  سيرَ وَ  ،ديدِ الحَ بِ  دَ يِّ قُ فَ  ،هِ ضارِ حْ إِ بِ  رَ أمَ ، فَ طانِ لْ السُّ ِإلى  موسى خِ يْ الش  بِ  يَ شِ وُ  َوَقدْ 

 واحبَ أْصَِِِِفَلّمِِِِا  ،،9)ُس رَ الَحَِِِِعَلْيِِِِِه  بِِِِاتَ  ،َعَلْيِِِِهِ  ،8)لَ ِفِِِِقْ أُ وَ  ،ت  ْيِِِِفِِِِي بَ  يَ ِقِِِِلْ أُ وَ  ،،7)"فِِِِاَس " ةِ ديَنِِِِمَ ِمِِِِْن 
ِِطْ مَ َعَلْيِِِه  كِِانَ  الِِذي ديِِدَ الحَ  ،11)وادَجِِوَ فَ ، /ب[12]البِِابَ  ،10)واحِِتَ فَ  فِِي  ،13)هُ و دَجِِمِِا وَ ، وَ ،12)اروح 
ِْيخُ  جَ رَ خَ فَ  ،،14)البابَ َعَلْيِه  عَ رَ قَ ، فَ ب  يْ عَ ين شُ دْ أبي مَ  دارَ َقَصَد وَ  ،فاَس  لَ خَ دَ ، فَ تِ يْ البَ   ،هِ ِسِفْ نَ بِ  ِإَلْيِه الش 

َِِفقِِاَل   ِمِِنَ  تَ وْ َجِِنَ  ،ْف َخِِتَ  ،15)َوال لْ ُخِِدْ ا، ب  يْ عَ ُشَِِوَأنِِا  :خُ يْ الّشِِقِِاَل  : أنِِا موسِِى،؟ قِِالَ تَ أْنِِ نْ : َمِِهُ َل
 . ،16)مينَ الِ الظّ  مِ وْ القَ 

 

                                                 

 ، "ب": "في الرواح".1)
 ، "س": "سبحانه وتعالى".2)
 ، "أ" ، "ي": "ورجع إليه"، "س": "وارجع إليه".3)
 ، "ب": "السبعة المتصرفين".4)
 ، "ي": "عنها" مكان "عنه". 5)
 ، "ب": "يشار"، ولعله تصحيف.6)
خاله سهوا من الناسخ.ر ، "ب": "فا7)  س"، وا 
 "س" ، "ي": "وأغلق".، 8)
 ، "س": "الحراس".9)
 "فلما أصبح فتح..."، وما أثبته من النسخ الخرى ليتساوق مع ما بعده. العبارة: ، "أ": 10)
 ، "أ": "فوجد".11)
 ، "س": "مطروحا عليه"، "ي": العبارة: "فوجدوا الحديد الذي كان مقيدا فيه مطروحا...".12)
 ب"، و"س".، "أ": "وجده"، وما أثبته من "13)
 ، "س": قوله: "فقرع عليه الباب" ساقط.14)
 ، "ي" ، "ب": "ال".15)
 ، "ب": "الظالمين" ساقطة. 16)
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 ]َجَبُل قاف[
 ،2)لَ َبِجَ  لَ َصِوَ  هُ أّنِ ،1)-هُ ْنِعِالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يُّ مِ وْ الكَ  قوبَ عْ خي أبو يَ يْ ني شَ رَ بَ أخْ وَ  :قالَ 

  .،4)هِ تِ وَ رْ ذِ َعلى  رَ هْ ى الظُّ لّ َص ، وَ بيليةَ شْ إِ بِ حى ى الضُّ لّ َص  هُ أنّ وَ  ،،3)ضِ رْ الَ بِ  حيطَ المُ  "قاف"
 
– هللاَ  أن   ،7)رَ َبِِِأخْ ، وَ ة  نَ َسِِ ةِ َئِِمِ  الثِ ثَِِ، 6َمسِِيَرة)َفقِِِاَل:  ،واءِ فِِي الَهِِ هِ فاِعِِتِ ارْ  َعِِنِ  ،5)لئِ ُسِِ

 مْ لِّ : َسِهُ َعِمَ كاَن  الذي هُ بُ صاحِ َلُه َفقاَل  ،،9)هابِ نَ ذَ ها بِ سُ أْ رَ  عَ مَ تَ اجْ ، وَ ة  يّ حَ بِ  لَ بَ هذا الجَ  ،8)قَ و  طَ  -َتعالى
 ،مرانَ با عِ يا أَ  المُ السّ  كَ يْ لَ عَ : وَ ْت قالَ ها، فَ يْ لَ عَ  تُ مْ لّ سَ فَ  :قالَ  ،المَ الس   كَ يْ لَ عَ  دُّ رُ ها تَ نّ إِ فَ  ،ةِ يّ الحَ هِذِه  َعلى
ْيخِ  حالُ َكْيَف   لْ َهِوَ  !،11)اب ِجَ : عَ ْت قاَلِن؟ فَ يَ دْ َمِ يأبِ ،10)ةُ َفِرِ عْ مَ  َلِكِ  ىأّنِهِا: وَ لَ َفُقْلُِت  ؟نيَ دْ أبي مَ  الش 
، ضِ رْ الَ ِإلِِِى  ،13)هُ ب ِِِحُ  لَ زَ أْنِِِ ذُ ْنِِِمُ  ،12)–َتعِِِالى– هللاَ  نّ إِ  ؟يندْ َمِِِ اأبِِِ لُ َهِِِجْ يَ  نْ َمِِِ ضِ رْ الَ  هِ ْجِِِوَ َعلِِِى 

 .،14)هُ بُّ حِ ويُ  هُ فُ رِ عْ يَ ِإاّل  س  يابِ َوال  ب  طْ رَ ِمْن  ءَ يْ شَ َفال  ري،يْ غَ أنا وَ  هُ تُ فْ رَ عَ  ،ِبهِ  نادىوَ 

                                                 

، "ب": قولِِه: "رضِِي هللا تعِِالى عنِِه" زيِِادة منهِِا، وهِِو أبِِو يعقِِوب يوسِِف بِِن يخلِِف الكِِومي شِِيخ ابِِن 1)
ه فِي الرياضِة، وانتفِع العربي، قال عنه ابن العربي: "وما راضني أحد مِن مشِايخي سِواه، فانتفعِت بِ

بنا في مواجيِده، فكِان لِي تلميِذا وأسِتاذا، وكنِت لِه مثِل ذلِك"، وقِال عنِه فِي مقِام آخِر: "مِن أكبِر 
، 2/341، 1/381نظِِِِر ترجمتِِِِه: ابِِِِن العربِِِِي، الفتوحِِِِات المكيِِِِة، مِِِِن لقينِِِِاه فِِِِي هِِِِذا الطريِِِِق"، ا

ِِِِِة، 4/465 ِِِِِاوي، الكواكِِِِِب الدري ِِِِِك، والمن ِِِِِر ذل ني، جِِِِِامع كرامِِِِِات ، والنبهِِِِِا4/636، 2/313، وغي
 .   2/211الولياء، 

 ، "ي": "إلى جبل".2)
ن كِان عربيِا فهِِو منقِول مِن الفعِِل الماضِي، مِن قِِولهم: ، 3) "قِاف" بلفِظ الحِِرف مِن حِروف المعجِِم، وا 

"قِاف أثِِره يقوفِِه: إذا تبِع أثِِره، فيكِِون هِِذا الجبِل يقِِوف أثِِر الرض، فيسِتدير حولهِِا، وقِِاف مِِذكور 
فسِِرين إلِِى أنِِه الجبِل المحِِيط بِِالرض، انظِر: يِِاقوت، معجِِم البلِِدان، فِي القِِرآن، وذهِِب بعِض الم

7/12.  
 .   4/465، انظر: ابن العربي، الفتوحات المكية، 4)
 ، "ي": بزيادة: "رضي هللا عنه". 5)
 ، "ي": "مسيرة" زيادة منها، وليست في النسخ الخرى. 6)
 ، "س": بزيادة: "رضي هللا عنه".7)
 طوق". ، "س" ، "ي": "قد8)
 ، "ي": "على ذنبها".9)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": "بمعرفة".10)
 ، "ي": "يا عجبا".11)
 ا. م، "ي" ، "س": "تعالى" ليست فيه12)
 ، "ي": "جثتي" مكان "حبه". 13)
    .5/112، 4/466، انظر: ابن العربي، الفتوحات المكية، 14)



 76 

 
يْ  ْدراِنيِ  َوَكراَمُتُه[]َمكاَنُة الشَّ  ِخ الس 

ْيخُ  قالَ  ْيخِ  بنُ ا /أ[13]ُمَحم د   ينِ الدّ  مادُ عِ  الش   : ،1)يّ دِ رْ وَ رَ هْ السُّ  رَ مَ عُ  ينِ الدّ  هابِ شِ  الش 
َِِِع  تُ ْجِِِجَ حَ  َِِِم ِِِواِل ُِِِن  مِِِانَ يْ بَ ، فَ ة  نَ دي َس َِِِنْح ِِِبِ  اذا ِ وَ  وافِ فِِِي الط  ِِِرِ غْ مَ  خ  يْ َش ِِِوَ  طِِِوفُ يَ  يّ  ِب  اُس الّن

ِِِِه  كِِِونَ ر  بَ تَ يَ  ِِِيَ وَ ِب ِِِهُ  تُ ألْ َسِِِ، فَ هُ زوروَن ِِِْيخُ  قِِِالُ لوا: هِِِذا يُ قِِِافَ  ،،2)َعْن ُِِِه الش   رِ أكِِِابِ  نْ ِمِِِوَ  ،،3)يُّ رانِ دْ الّسِِِ َل
ْيخِ  حابِ أْص   ةِ َلِيْ اللّ وَ  مِ وْ ا في الَيِد  رْ وِ َلُه  أن   هِ بِ ناقِ مَ ِمْن  ،6)رواكَ ما ذَ ُجْمَلِة  ،5)َوِمنْ  ،،4)يندْ مَ ]أبي[  الش 
 . ،8)هللاِ  مُ يْ اقوا وَ دِّ دي: َص والِ  حابِ أْص  ،7)بارِ كِ ِمْن  د  واحِ َوقاَل  ،ة  مَ تْ خِ  فَ ألْ  عونَ بْ سَ 

 
ِإلى  ،9)هُ تُ عْ بِ تَ فَ  ،وافِ في الط   ة  لَ يْ لَ  هُ تُ كْ رَ أدْ َحّتى  ر  أثَ ِمْنُه  سيفْ في نَ هذا وَ  تُ عْ مِ سَ َقْد  أنا تُ نْ كُ وَ 

 أُ رَ ْقِِيَ وَ  ،،10)اهِِود  عْ ا مَ ي  ْشِِشِِي مَ مْ يَ َوُهَِِو  ةِ َحِِالفاتِ  لِ أو   ِمِِنْ  ةِ الوَ فِِي الِِتّ  عَ رَ َشِِ، وَ دَ وَ ْسِِالَ  رَ َجِِالحَ  لَ ب ِِقَ  أنْ 
ِِِِفَ مُ  ة  راءَ ِقِِِِ ِِِِرْ حَ ِمْنُِِِِه  مُ َهِِِِفْ أَ  ،،11)ة  هوَمِِِِفْ مَ  ة  رَ س  ِِِِرْ ا حَ ف  ِِِِ نَ ِمِِِِ لِ الوّ  هِ طِ وْ ا، فِِِِي َشِِِِف   رِ َجِِِِالحَ  نَ ِمِِِِ وافِ الط 

                                                 

شِِِِِهاب الِِِِِدين القرشِِِِِي التيمِِِِِي البكِِِِِري ، "ب": بزيِِِِِادة: "رضِِِِِي هللا تعِِِِِالى عنهمِِِِِا"، وهِِِِِو الشِِِِِيخ أبِِِِِو 1)
هِِ،، ووفاتِه فِي بغِداد سِنة 531السهروردي، الفقيه الشافعي، المفسر الواعظ، ولِد فِي سِهرورد سِنة )

هِِ،، أخِذ عِِن الشِيخ عبِِد القِادر الجيالنِِي، وسِمع الحِِديث عِن جماعِِة، أقعِد فِِي آخِر أيامِِه، 632)
معِارف"، و"جِذب القلِوب إلِى مواصِلة وكان يحمِل إلِى المسِجد فِي محفِة، لِه كتِب منهِا "عِوارف ال

، 4/71، واليِِِافعي، مِِِرآة الجنِِِان، 3/311نظِِِر ترجمتِِِه: ابِِِن خلكِِِان، وفيِِِات العيِِِان، المحبِِِوب"، ا
، والنبهِاني، جِامع كرامِات 5/153، وابن العماد، شِذرات الِذهب، 2/412والمناوي، الكواكب الدرية، 

 . 5/62، والزركلي، العالم، 2/211الولياء، 
 : قوله: "فسألت عنه" ساقط.، "س"2)
 ، "ي": "موسى السدراني"، "ب": "أبو موسى السدراني".3)
 ، "ب": العبارة: "أبي مدين رضي هللا تعالى عنهما".4)
 ، "ي" ، "ب": "فمن".5)
 ، "ي" ، "ب": "ذكر".6)
 ، "ي": "أكابر".7)
ة، وقِِد قِِال الفِِراء: جمِِع يمِِين، وقيِِل: "ايمِِن هللا" مختصُِِرُه "ايِِم هللا"، وهِِو اسِِم مفِِرد مِِن الِِيمن والبركِِ ،8)

ِِيمن، وهِِو البركِِة، وعنِِد الكِِوفيين قطِِع؛ لنِِه  همزتِِه عنِِد البصِِريين وصِِل، واشِِتقاقه عنِِدهم مِِن ال
عنِِدهم جمِِع يمِِين، وقِِد يختصِِر منِِه، فيقِِال: "ويِِم هللا" بحِِذف الهمِِزة والنِِون، وفيهمِِا أقاويِِل كثيِِرة، 

 . انظر: الفيروزأبادي، القاموس المحيط، مادة "يمن"
 ، "ب": "فتبعته" ساقطة.9)
 ، "م" ، "ي": "مسرعا"، "س" ، "ي": "معهودا" ساقطة.10)
 ، "ب": "مفهومة مفسرة".11)



 77 

ذا ِبِِهِ  ،ةِ َبِِعْ الكَ  بِِابَ  جِِازَ  أنْ ِإلِِى  ،1)دِ وَ الْسِِ  ميِِعَ ي جَ ّنِِمِ  م  ّهِِفَ تَ َعلِِى ، ةِ َمِِتْ الخِ  رِ آِخِِى ِإلِِ لَ َصِِوَ َقِِْد  َواِ 
 .وات  طُ خُ  عَ بَ أرْ  البابِ وَ  رِ جَ الحَ َبْيَن  أنّ  لوم  عْ مَ ، وَ ف  رْ حَ َبْعَد  اف  رْ حَ  ةِ مَ تْ الخِ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، "م" ، "س" ، "ي": "السود" زيادة منها.1)
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 ةَ شرَ عَ  ةَ يَ الحادِ اللَّطيَفُة 
عاِء َوالثَّناِء[  ]ِتالَوُة َصحاِئِفُكْم ِبالدُّ

 ]الطويل[            رٌ عْ ِش 
 ،1)رِ زائِ  ةُ فَ حْ تُ وَ  تاق  شْ مُ  ةُ ي  حِ تَ         ة  المَ سَ  المِ الس   سيرُ فْ تَ وَ  الم  سَ 
 كُ ْسِالمِ  ثُ دِّ حَ يُ  ناء  ثَ ، وَ يهِ بّ لَ تُ وَ  /ب[13]ةُ جابَ الِ  هُ فُ عِ سْ تُ  ،3)عاء  دُ َبْعَد  يهنْ يُ وَ  ،،2)َض رْ الَ  لُ بِّ قَ يُ 

 ك  شَ يُ َلْم  هِ قِ دْ ِص بِ  ديقُ الص   رَ بَ أخْ ِإذا  اء  فوَ ، وَ فيهِ خْ ما يُ  لُ ثْ مِ ِمْنُه  رُ هَ ظْ يَ  ء  الوَ وَ  ،بيهِ نْ يُ ِبما  ،4)هِ رارِ أسْ  َعنْ 
ِِالعَ  حَ رِ مِِا َبِِ، وَ فيِِهِ   كِِامِ حْ إِ بِ  غوف  ْشِِمَ  هُ ناُنِِجَ ، وَ ،5)نِِاءِ الث  وَ  عاءِ الِِدُّ بِ  مْ كُ فِ حائِ َصِِ ةِ الوَ تِ ِبِِ هِِون  رْ مَ  هُ سِِانُ لِ  دُ ْب
 .رُ رائِ الس   فيهِ خْ ما تُ َعلى  ،8)ع  لِ ط  ، مُ رِ مائِ الض   نونِ كْ مَ بِ  ،7)أَْعَلمُ  هللاُ ، وَ ،6)الءِ الوَ وَ  الصِ خْ الِ  دِ عاقِ مَ 

 
 ةٌ تَ كْ نُ 

 ]َبْيَن الَكماِل َواآلماِل[
 .،9)اآلمالِ ِإلى  هُ رُ آثِ مَ  ْت قَ تَ ارْ  مالِ الكَ  بِ راتِ مَ ِإلى  يَ قِ رَ  نْ مَ 

 
 ةٌ كايَ حِ 

 ]ِعباٌد هلِل في الماِء[
  :،10)عودِ أبو السّ قاَل 

                                                 

 ، وبعده: 1)
 إلى من سلوا قلبي وسمعي وناظري            وأزكى تحيات وأغلى هدية 

 وما عثرت على قائله، ولعله للمصنف. 
 ، "د": العبارة: "العبد يقبل الرض".2)
 ، "أ": "رفع" ساقطة. 3)
 ، "ج" ، "د" ، "ي": "أرجائه".4)
 ، "ب" ، "ج" ، "د" ، "س" ، "ي": "بتالوة صحائف الدعاء والثناء".5)
 ، "ب" ، "ج" ، "د" ، "ي": "والوفاء".6)
 .مكان "أعلم" ، "ب": "عليم"7)
 ، "د": "ومتطلع".8)
بِارة: "ارتقبِت مِآثره اآلمِال"، "م" ، "ي": "ارتفعِِت إليِه مِأثرة اآلمِال"، ومِِا أثبتِه هِو مِا ورد فِِي الع"أ": "، 9)

 "ب"، و"س".
، "ب": العبِارة: "قِِال العِِارف أبِِو السِِعود رضِِي هللا تعِِالى عنِه"، وهِِو أبِِو السِِعود بِِن شِِبل البغِِدادي، 10)

ة، أثنِِى عليِِه ابِِن العربِِي فِِي العِِارف الفخِِم، والصِِوفي العظِِم، كمِِا يصِِفه المنِِاوي، أخبِِاره قليلِِ
، وهو من أجل أتبِاع الشِيخ عبِد القِادر الجيالنِي، وكِان الفتوحات غير مرة، وكذلك فعل السهروردي
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ِِجْ دِ  ئِ شِِاطِ بِ  ُكْنِِتُ  ِِبُ عْ يَ  بِِاد  عِ  ل هللِ َهِِ :سِِيفْ فِِي نَ  رَ َطِِخَ ، فَ ةَ َل  تُ مْ مَ تْ تَ اْسَِِفمِِا  ؟فِِي المِِاءِ  هُ دوَن
ِ مْ عَ : نَ قالَ وَ  ،ي  لَ عَ  مَ ل  سَ ، فَ ل  جُ رَ  َعنْ  قَ لَ فَ انْ  دِ قَ  رُ هْ لن  اوَ ِإاّل  ،1)رَ الخاطِ   هُ دوَنِبُ عْ يَ  ،2)جِال  ، رِ عودِ يِا أبِا السُّ

 .،3)مْ هُ نْ مِ َوَأنا  ،في الماءِ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

نظِِر ترجمتِِه: ابِِن العربِِي، الفتوحِِات المكيِِة، ابِِن العربِِي يقِِول عنِِه: "إنِِه أعلِِى مقامِِا مِِن شِِيخه"، ا
جِِامع ، والنبهِِاني، 2/218الدريِِة،  ، وفِِي غيِِر هِِذين الموضِِعين، والمنِِاوي، الكواكِِب315، 1/284

 .   1/274كرامات الولياء، 
 ، "م" ، "ي": العبارة :"فما استتمت كالمي".1)
 "هلل رجال".العبارة: ، "ي" ، "ب": 2)
 .     2/218نظر الحكاية: المناوي، الكواكب الدرية، ، "ب": بزيادة: "رضي هللا تعالى عنه"، وا3)
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 ةَ شرَ عَ  ةَ يَ انِ الث  اللَّطيَفُة 
 [ِإلى َنسيِج َوْحِدِه، َوَفريِد َعْهِدهِ ]

 ]الطويل[             عرٌ ِش 
 ،2)ماءِ لَ لعُ لِ  رُ خْ الفَ كاَن  مِ لْ العِ بِ وَ          هِ راسِ دِ انْ  ِعْندَ  مِ لْ العِ  رَ خْ فَ  ،1)زَ حا هِ بِ 

 ،3)ياءِ ِض  ُكلِّ  قَ وْ فَ  ء  وْ َض بِ  ها     أفاَض ياءَ ِض  ْت دَ أبْ  ُس مْ ما الش  ِإذا  ياء  ِض 
 

 .طاقِ النِّ  ةِ دودَ شْ مَ  ة  مَ عْ نِ ، وَ واقِ الرِّ  ةِ دودَ مْ مَ  ة  لَ وْ في دَ  ،4)َبقاَء َسيِِّدنا هللاُ  أطالَ 
 رات  َمِجَ  ،6)العِ نِى الْضِحَ نْ فِي مُ ، وَ ،5)بُ كِ َسِنْ تَ  رات  َبِعَ  /أ[14]دابِ ْهِقى الَ تَ لْ في مُ وَ  ،تُ بْ تَ كَ 

 مِ ْكِحُ َشِْرِح َعلِى  ،8)ةَ دّ الُمِهِِذِه  دُ ْبِرى العَ و جَ لَ ، وَ اهُ يّ حَ مُ  مالِ لى جَ إِ  ،7)اق  وْ تَ وَ  ،ياهُ قْ لُ ِإلى  اق  وْ ، شَ بُ هِ تَ لْ تَ 
ِِِِْوِق وَ  ةِ يّ ِضِِِِقَ وَ  ،،9)دادِ الِِِِوِ   هِ ِسِِِِلِ جْ مَ ِإلِِِِى  ،هِ ِتِِِِحَ دْ مِ  فُ ظِِِِائِ وَ و  ،هِ ِتِِِِمَ دْ خِ  بُ ُتِِِِكُ  ْت كاَنِِِِ، لَ ،10)ْنِقيِِِِادِ االالش 
 ظِِيمِ عْ الت   بَ هَ ذْ َمِِ مَ زَ الَتِِ هُ ّنِِ، لكِ واجِ الْمِِ ،12)ةَ َقِِفّ دَ تَ مُ ، واجِ ْفِِالَ  ةَ َعِِتابِ تَ مُ  ،نوسِ أْ الَمِِ ،11)راهذُ وَ ، روسِ ْحِِالمَ 
ِِ هُ رَ خِِاطِ  صِِانَ ، وَ اللِ ْمِِلِ اوَ  ،15)ديعِ ْصِِالتّ  ،14)عَ ِقِِوْ مَ  بَ جن ِِتَ ، وَ ،13)اللِ ْجِِالِ وَ   وَ الِِذي ُهِِ ،16)ريفَ الش 

                                                 

  صار" مكان "حاز"."أ": ، "1)
 ، "ب": "بعد" مكان "عند".2)
، "د": "أفِِاق بضِِوء الوجِِد كِِل ضِِياء"، "ي": "أفِِاق" مكِِان "أفِِاض"، وهنِِا يبِِدأ سِِقط مِِن "ج" و"د" مقِِداره 3)

 صفحة. 21
 ، "د": بزيادة: "وموالنا".4)
 ، "ج" ، "د"،: العبارة: "وفي صفاء الخدود عبرات"، "س": "وفي السلوب"، وهو تحريف. 5)
 وع".، "د": "الضل6)
 ، "أ": "ويرعا"، "ب": "ونزاعا"، "ي": "وسراعا"، وما أثبته من "ج"، و"د".7)
 ، "ي": قوله: "هذه المدة" ساقط. 8)
 ، "ج": العبارة: "شرح حكم المداد"، "د": "شرع حكم الوداد".9)
 ، "أ" ، "ي": العبارة: "وقضية االعتقاد"، وما أثبته من "ج"، و"د". 10)
 . كان "وذراه"م ، "ج": "ومحفله"11)
 ، "أ": "مدافقة"، "ج" ، "د": "متدفقة"، "س" ، "ي": "متدافقة".12)
 ، "ج": "والجالل".13)
 ، "ج" ، "د": "مواقع".14)
 ، "ج": "التصديق".15)
 ، "ج" ، "د": "الخاطر العاطر".16)
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 مِ عِالِ مَ  ءِ يِاحْ ا ِ وى، وَ ْقِالت  وَ  دِ ْهِالزُّ  مِ عِالِ مَ  ديِدِ جْ تَ ، وَ التِ ِضِعْ المُ  ،1)عِ ْفِرَ ، وَ التِ كِ ْشِلمُ ا فِ ْشِكَ بِ  ل  غِ تَ ْشِمُ ا د  أبَ 
  .،3)طاويهافي مَ  ةَ دَ فائِ َوال  ،فيها لَ التي ال طائِ  هِ توباتِ كْ مَ  ةِ عَ طالَ مُ  َعنْ  ،،2)وى تْ الفَ وَ  سِ رْ الد  

 ]البسيط[            ِشْعرٌ 
 ،4)غولُ شْ مَ  قِّ الحَ  ناصِ تِ اقْ بِ  هُ ن  إِ فَ       هُ لُ غِ شْ أُ  ردودِ لمَ ا لِ الباطِ بِ  تُ سْ لَ فَ 
ِِِِِ ِِِِِإِ  م  ُث ِِِِِى خْ ال يَ  هُ ّن ِِِِِىف ِِِِِابِ أرْ  ،5)َعل ِِِِِابِ لْ الَ  ب ِِِِِْن  ،،7)اآلدابِ  حابِ ْصِِِِِأَ وَ  ،،6)ب  وي اآلراءِ ذَ ِم

 َس رَ حَ ، وَ ،8)هُ تَ جَ هْ بَ  هللاُ  أدامَ - هُ كانُ أرْ  خَ امِ ، الشّ هُ يانُ نْ بُ  خَ اسِ الرّ  دومَ خْ المَ  أن   ،ةِ بَ اقِ الثّ  رِ واطِ الخَ وَ  ،ةِ بَ ائِ الّص 
، /ب[14]،12)هِ واِنِِخْ إِ  دِ ْقِِعِ  ةُ طَ واِسِِوَ  ،،11)هِ ِنِِار قْ أ ةُ رَ نِِادِ وَ ، ،10)هِ دِ ْهِِعَ  ريِِدُ فَ وَ  ،هِ دِ ْحِِوَ  سِِيجُ نَ  ،9)-هُ َتِِجَ هْ مُ 
ِِ ولِ صِِالُ وَ  ،،14)ةِ ّيِِبِ رَ العَ  لِِومِ العُ  ميِِعِ ، فِِي جَ ،13)هِ ْيِِلَ عَ  قُ َفِِت  المُ  ،ِإَلْيِِهِ  شِِارُ المُ  مُ َلِِالعَ وَ   ةِ ّيِِلِ قْ العَ  ،ةِ يّ عِ رْ الش 
 ،،18)هِِاتِ اراي بُ صِِاحِ ها، وَ تِ دَ ْجِِنَ  عُ الّ َطِِوَ  ،،17)هاتِ دَ ْجِِبَ  نُ ْبِِا هُ ّنِِإِ ، فَ ،16)ةِ ّيِِلِ مَ العَ وَ  ةِ ّيِِمِ لْ ، العِ ،15)ةِ ّيِِلِ قْ الن  وَ 
ِِلَ عَ  هللاُ  هُ َلِِِعَ جَ هِِا، لِ ئِ الدَ هِِِا وَ راهينِ بَ هِِا، وَ لِ الئِ جَ هِِِا وَ قِ قائِ دَ  فُ عِِارِ ، وَ ،19)هِِِاغاياتِ  اقُ بّ َسِِوَ   ،1)دينَ َتِِِهْ لمُ ا لِ م 
 .،3)ة  رَ قاهِ  هِ راهينِ بَ  بُ هُ شُ ، وَ ة  رَ زاهِ  هِ لِ ضائِ فَ  جومُ نُ  ْت ال زالَ  ،،2)ان  ماأوَ  قينَ ت  المُ  قامِ مَ ا لِ مام  هُ وَ  ،امام  ا ِ وَ 

                                                 

 ، "ج" ، "د": "وحل"، "ي": "ودفع".1)
 وى".، "ج" ، "د" ، "س": العبارة: "مدارس الدروس والفت2)
 ، "م": الفقرة كلها ساقطة منها، "ي": من هنا يظهر سقط منها حتى نهاية هذه اللطيفة.3)
خاله للمصنف. 4)  ، ما عثرت على قائله، وا 
 ، "د": "عن".5)
 ، "ب": "العقول واللباب".6)
 ، "ب": "وأصحاب المعرفة واآلداب".7)
 ، "ب": "مهجته".8)
 ، و"د".، "أ": "بهجته"، وما أثبته من "ج"9)
 ، "ب" ، "ج" ، "د" ، "س": العبارة: "فصيح دهره، وفريد عصره".10)
 ، "أ": "ونادر قرانه"، "د": "وناصرة أقرانه".11)
 .مكان "إخوانه" ، "أ": "وواسطة عقد أقرانه"، "س": "أركانه"12)
ن المعِول فِي حِل ، "د": "والمتفق"، "ج": العبارة: "والمتفق فِي الرجِوع إليِه فِي حِل المشِكالت"، "د": "أ13)

 المشكالت عليه".
 ، "أ": "الغريبة"، وما أثبته هو من "ب"، و"ج"، و"د".14)
 ، "د": "والعقلية والنقلية".15)
 ، "د": "والعلمية والعملية".16)
، "أ": "نجديها"، "ج" ، "د": "نجدتها"، و"ابن بجدتها" تقال للعالم بالشيء، المتقن له، وكِذلك تقِال للِدليل 17)

 نظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "بجد".الهادي. ا
 ، "د": "رايتها". 18)
 ، "ج" ، "د": "وسابق".19)



 82 

 
 ةٌ تَ كْ نُ 

 [ِمم ا قيَل في الَمْوتِ ]
 : ،5)–َعْنهُ عالى تَ  هللاُ  يَ ِض رَ –،4)َأبي طاِلب   بنُ  َعِليُّ  قالَ 
 هو.لْ يَ  ءُ رْ المَ نو وَ دْ يَ  ْوتُ المَ 
 

  :–َعْنهُ عالى تَ  هللاُ  يَ ِض رَ – ابِ طّ الخَ  بنِ  رَ مَ عُ  خاتمِ  ُ  قْ نَ َوكاَن 
 .رُ مَ ا يا عُ ظ  واعِ  تِ وْ المَ فى بِ كَ 

 ]الطويل[      ِشْعرٌ 
 ،6)رِ هْ الد   رِ آخِ ِإلى  قىبْ ال تَ  كَ أن  بِ     نْ مَ لَ اعْ فَ  الَمْوتُ  تىري مَ دْ ال تَ  ُكْنتَ  نْ إِ فَ 

 
 ةٌ كايَ حِ 

 ]ِعْش ما ِشْئَت َفِإنََّك َميِ ٌت[
ِِالةُ – داودَ  أن   يَ وِ رُ  ِِِه الص  ِِر   سِ أْ رَ َعلِِى ا ر  َجِِحَ  أى فِِي غِِار  رَ  –المُ الّسِِوَ  َعَلْي ِِكْ مَ  َقْب : فيِِهِ  اتوب 

ِإلِى  تُ رْ ِصِ ثُِم   ،ر  ْكِبِ  فَ أْلُِت ْضَِض تَ فْ ا، وَ    يْ َجِ فَ أْلِ تُ ْمِزَ هَ ، وَ ة  ديَنِمَ  فَ ألْ  تُ حْ تَ فَ ، وَ ة  نَ سَ  فَ ألْ  تُ شْ عِ 
 رى.الث   انِ كّ سُ ِمْن  رى ما تَ 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 ، "ب": "للمتقين".1)
ماما للمتقين".2)  ، "ج": "وأمانا للمتقين"، "د": "وا 
 ، "د": قوله: "ال زالت نجوم فضائله زاهرة، وشهب براهينه قاهرة" زيادة منها.3)
 ، "ب": بزيادة: "المام".4)
 ، "س": "كرم هللا وجهه".5)
 . 2/212شيهي في المستطرف دون نسبة، الب ، أورده6)
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 ةَ ر شَ عَ  ةَ ثَ الِ الث  اللَّطيَفُة 
 ،1)[ِممَّْن ُهَو َذْنٌب ُكلُُّه ِإلى َمْن ُهَو َعْفٌو ُكلُّهُ ]

 ]الطويل[          رٌ عْ ِش 
 ،2)تيشيرَ عَ  رامُ ي كِ نّ عَ  ْت يَ ِض رَ ِإذا       ى  أذ  َفال  ،واكَ سِ  ،ْب َض غْ يَ لْ فَ  شاءَ  نْ مَ فَ 
 .ةِ بَ عاتَ المُ  مُ دَ عَ  ةِ بَ كاتَ المُ  بُ بَ سَ ، وَ ،3)ريفِ الش   يِ أْ الر  ِإلى  /أ[15]عيفِ الض   دِ بْ العَ  نَ مِ 

 : ،5)-هُ هَ جْ وَ  هللاُ  مَ ر  كَ - ،4)َأبي طاِلب   بنُ  َعِليُّ  قالَ 
 .تاب  عِ  رِ يْ غَ ضى بِ الرِّ  ميلُ الجَ  حُ فْ الّص 
 
 : قالَ  هُ أنّ  –َوَسل مَ  َصّلى هللُا َعَلْيهِ – يِّ بِ النّ  َعنِ  يَ وِ رُ 
 التَِثُِم   ،،6)اسِ الّنِ َعِنِ  العافونَ  قومُ يَ فَ  ،مْ قُ يَ لْ فَ  هللاِ َعلى  ر  أجْ َلُه  نْ مَ  :ةِ يامَ القِ  َيْومَ  ناد  نادي مُ يُ "

 .،8)"الظ اِلِمينَ  ُيِحبُّ  ال ِإن هُ  هللاِ  َعَلى َفَأْجُرهُ  َوَأْصَلحَ  َعَفا َمنْ فَ " :،7)-عالىتَ – هُ لَ وْ قَ 
 

 .هلُّ كُ  وٌ فْ عَ َمْن ُهَو  ِإلى هُ لُّ كُ  بٌ نْ ذَ  وَ هُ مَّْن مِ 
 ]البسيط[           ِشْعرٌ 

 بالُ قْ ا ِ وَ  ن  مْ يُ َلها  زالُ يَ َوال             ة  لَ ب  قَ مُ  ْت ال زالَ  َض رْ الَ  لُ بِّ قَ يُ 
 الحالُ ِه بِ  ْت حالَ  نْ ا ِ وَ  مانِ الز   طولَ           هُ تُ دّ وَ قى مَ بْ تَ  ة  حالَ َعلى  د  بْ عَ 
 ،9)الُ وّ قَ  دُ بْ بوا ما العَ ذَ كَ  مْ كُ لومِ عُ       ِإلى المَ الكَ  ينّ عَ َنَقلوا  نْ كُ يَ  نْ ا ِ وَ 

                                                 

 سترد هذه العبارة بعد قليل في ترسل المصنف.    ، 1)
 :، الشعر من تائية ابن الفارض التي مطلعها2)

 ا الُحّب راَحة ُمقَلتي       َوَكأسي ُمَحّيا َمن َعِن الُحسِن َجل تِ َسَقتني ُحَميّ   
 ، وروايته في الديوان: "وال أذى" مكان "فال أذى".   32نظر: ابن الفارض، ديوانه، ا 

 ، "د": "المولى الشريف".3)
 ، "ب": بزيادة: "المام". 4)
 ، "س": العبارة: "رضي هللا عنه".5)
مِن ذا ، للحديث روايات متالقيِة فِي معناهِا، ومنهِا: "...مِن كِان أجِره علِى هللا فليِدخل الجنِة، فيقِال: 6)

الذي أجره على هللا، فيقوم العافون عن الناس، يدخلون الجنة بغير حساب"، انظر: القرطبي، الجِامع 
  ،. 134، وابن كثير، تفسيره، تفسير سورة آل عمران، اآلية )4/134لحكام القرآن، 

 ، "ب": قوله: "قوله تعالى" زيادة منها. 7)
   "م" مقداره خمس صفحات.  ،، وهنا ينتهي سقط من41، اآلية )الشورى، 8)
 ، لعل القائل هو المصنف، والبيت الول من هذه المقطعة يشبه قول الشيخ بدر الدين بن الصاحب: 9)

 والزهرن ور من بعد ثغري بثغر اليقبل الرض ال زالت مقبلة           
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ِِِأُ  الء  وَ َبْعَِِِد  ،يهِِِنْ يُ وَ  ِِِأرْ وَ  هُ دُ واِعِِِقَ  فِِِاءِ الوَ َعلِِِى ، و هُ ياُنِِِنْ بُ  قِ دْ الّصَِِِعلِِِى  َس سِّ  عِِِاء  دُ ، وَ ،1)هُ كاُن

 تاق  ْشِمُ  ،3)دَ ْبِالعَ  نّ أ، هُ سِانُ لِ ِبِِه  قُ طِ نْ يَ  حينَ  حِ وارِ الجَ  ساِئرُ  َعَلْيهِ  نُ أمَ تَ ، وَ هُ دانُ أرْ  ةِ ر  جَ المَ َعلى  ،2)رُّ جَ تُ 
 ةِ َلِِِالماحِ  ةِ َضِِوْ الر   ،5)ياقَ تِ ، اْشِِِهِ دِ واِئِِفَ  زيِِلِ جَ وَ ، هِ دِ واِئِِِعَ  ميِِلِ جَ ، وَ هِ دِ وارِ َمِِ اللِ زُ ، وَ ،4)هِ دِ ِفِِِرامَ  والِ َنِِِإلِِى 

 . ،8)كُ لَ المَ  ،7)هِ تِ حيفَ َص َعلى  بُ تُ كْ يَ وَ  ،كُ لَ الفَ  هِ تِ حّ ِص لي بِ  دُ هَ شْ ، يَ ةِ لَ الهاطِ  ،6)ةِ حابَ لس  لِ 
 

 ]الكامل[          ِشْعرٌ 
 موعِ سْ المَ بِ  مَ وْ اليَ  تُ عْ نِ قَ  دْ قَ لَ وَ         /ب[15]مُ كُ نْ مِ  عُ نَ أقْ  ظورِ نْ المَ بِ  ُكْنتُ  ما

 ،9)جوعِ رُ وَ  ة  مودَ حْ مَ  ة  دَ وْ عَ ِمْن         مُ قاكُ لِ نا بِ شِ يْ عَ  فِ سالِ لِ  لْ يا هَ 
 

 ،10)ةٌ تَ كْ نُ 
] ْهُر ذو ُدَولٍّ  ]الدَّ

 : قيلَ 
 .،11)هُ رَ ي  غَ وَ ِإاّل  ء  يْ شَ َعلى تي أْ ال يَ  سود  حَ  رُ هْ الد  
  :قيلَ وَ 

 .،1)مانِ الز  َعلى  مانَ ال َض 

                                                                                                                                            

 يا منزل المطر :قائل ودمعه          ويسأل هللا جمع الشمل منتظما
 . 3/438حجة، خزانة الدب،  انظر: ابن

 ، "س": قوله: "وعلى الوفاء قواعده وأركانه" ساقط. 1)
 ، "د" ، "س": "تجري".2)
 ، "ج" ، "د": "ولم يزل".3)
 ، "أ": "مراقده"، وهو تصحيف، "ج" ، "د": "منافذه"، "م": "مواجده"، "ي": "موافده"، وما أثبته من "س".4)
 شتياق".، "ب" ، "ج" ، "د" ، "م": "كا5)
 ، "ي": العبارة: "في السحاب...".6)
 ، "ب": "على صحيفة"، "أ": "ويكتب صحيفته".7)
 ، "د": الجملة كلها ساقطة منها.8)
، 2/136، الشِِعر للعمِِاد فِِي صِِالح الِِدين، وقِِد أورده أبِِو شِِامة فِِي الروضِِتين فِِي أخبِِار الِِدولتين، 9)

 وروايته ثم: "عيشتي" مكان "عيشنا".  
 فة".، "أ": "لطي10)
 ، "ي" ، "س": "إال غيره".11)
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 ]الوافر[      ِشْعرٌ 
 رورُ سُ َوال  دومُ يَ  ن  زْ حُ َوال              دورُ ا يَ ف  لِ تَ خْ مُ  رَ هْ الد   تُ يْ أَ رَ 
 ،3)صورُ القُ َوال  لوكُ المُ  يَ قِ بَ َفما  ا      صور  قُ  ،2)َلها لوكُ المُ  تِ دَ ي  شَ وَ 
 
 : قالَ  هُ أنّ  ،4)يِّ ظِ رَ القُ  ب  عْ كَ  بنِ  ُمَحم دِ  َعنْ  يَ وِ رُ وَ 
َِعَلْيِِه – ُسَلْيمانَ  ،5)رَ كَ سْ عَ  نا أن  غَ لَ بَ  ، اسِ لّنِلِ  ،6)رونَ ْشِعِ وَ  ة  َسِمْ ، خَ خ  َسِرْ فَ  ةَ َئِمِ كِاَن  –المُ الس 

  .،7) ِ حْ لوَ ها لِ لُ ثْ مِ ، وَ رِ يْ لط  ها لِ لُ ثْ مِ ، وَ نِّ جِ لْ ها لِ لُ ثْ مِ وَ 
 

 ]الوافر[        ِشْعرٌ 
 لُّ حَ ُثم   د  قْ عَ  رِ هْ الد   فُ رْ َص وَ          لُ زْ عَ  د  ال بُ  ة  اليَ وِ  لِّ كُ لِ 
 ،8)لُ دْ عَ وَ  سان  حْ إِ  امِ اليّ َعلى       وال  قى لِ بْ تَ  ة  سيرَ  نُ سَ أحْ وَ 

 
 .ف  ألْ  ةِ ئَ مِ  تُّ سِ  –المُ السّ َعَلْيِه – ُسَلْيمانَ  ،9)َس رَ حَ  أن   ماءِ لَ العُ  َبْعُض  رَ كَ ذَ 

 ةٌ مَّ هِ مُ 

                                                                                                                                            

، النكتِِة ممِِا ينسِِب إلِِى أبِِي الفِِتح البسِِتي، وقِِد تقِِدمت ترجمتِِه، انظِِر: العباسِِي، معاهِِد التنصِِيص، 1)
 ، والشعر وما بعده ساقط من "ب".3/215

 ، "س": "بها"، "ي": "لهم".2)
 الثاني: ، الشعر من مقطعة مما ينسب لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه، ويروى البيت3)

 َفَلم َتبَق الُملوُك َوال الُقصورُ      صورا   َوَقد َبَنِت الُملوُك ِبِه قُ   
 . 153انظر: علي بن أبي طالب، ديوانه، 

، تابعي مشهور، صائم قائم، محب هائم، أسند حديثا كثيرا، وخرج له جماعِة، أصِاب مِاال كثيِرا ففرقِه، 4)
خره لنفسي عند ربي، وأدخر ربي لولدي، كان يقص فسِقط فقيل له: لو ادخرت لولدك، فقال: لكني أد

نظر هِ،، ا121هِ،، وقيل )117هِ،، وقيل )118عليه المسجد، وقد اختلف في سنة وفاته، فقيل سنة )
، والِِذهبي، سِِير 1/374، وابِِن الجِِوزي، صِِفة الصِِفوة، 3/132ترجمتِِه: أبِِو ُنعِِيم، حليِِة الوليِِاء، 

 .    1/136، وابن العماد، شذرات الذهب، 1/421لكواكب الدرية، ، والمناوي، ا4/372أعالم النبالء، 
 ، والَعْسَكُر ُمجتَمُع الجي ، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "عسكر".، "ي": "معسكر"5)
 ، "م" ، "س": "فرسخا" زيادة منهما.6)
 ، "ج" ، "د": الفقرة كلها ساقطة منهما.7)
مِن أحاسِن فعِالت الشِراف ، فِي بِاب "ي غرر الخصائص الواضِحة، أورد الشعر الوطواط بال نسبة ف8)

 ". االتصاف بالعدل والنصاف
 ، "م" ، "س" ، "ي": العبارة: "أنه كان جيو "، "س": "أنه كان حرس".9)
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ِِ وانَ ْخِِيِِا إِ  َِِعلِِى  َس َلِِجَ وَ  ،ريِِرَ الحَ  َس بِ َلِِْن َمَِِأْيَِِن  ،ءِ فِِاالوَ  نَ الّ ِخَِِويِِا  ،ءِ فاالص   كَ َلِِمَ وَ  ،ريرِ الس 
 .؟هُ عَ مَ جَ وَ  ،1)فيها هُ رَ كَ سْ عَ  ث  بَ ، وَ ةَ عَ بْ الس   قاليمَ الَ 

 
 رمل[]ال ِشْعرٌ 

   ،2)ناتَ خافوا الفِ يا وَ نْ قوا الدُّ ل  طَ          نا    طَ ا فُ باد  عِ  هللِ  نّ إِ 
 ،3)ناطَ وَ  يّ  حَ لِ  َلْيَسْت  هاأن         /أ[16]فوارَ عَ َفَلّما  روا فيهاظَ نَ 
 ،4)نافُ فيها سُ  مالِ عْ الَ  حَ صالِ     ذوا     خَ ات  وَ  ة  ج  لوها لُ عَ جَ 

 
 ةٌ كايَ حِ 
اِج   َوَبعُض أْخبارِِه[]َوفاُة الَحج 

ِِِِ عينَ ْسِِِِتِ وَ  س  ْمِِِِخَ  ةِ نَ فِِِِي َسِِِِوَ  ِِِِقَ الث   فَ يوُسِِِِ بِِِِنُ  اجُ ّجِِِِالحَ  يَ فِّ وُ ُت ِِِِيْ ، لَ ،5)طَ واِسِِِِبِ  يُّ ِف  عِ ابِ الّسِِِِ ةَ َل
، المِِاءُ َعَلْيِِه  يَ رِ ْجِأُ وَ  ،هُ رُ ْبِقَ  يَ ِفِخْ أُ وَ  ،ِبهِا نَ ِفِدُ ، وَ ة  نَ َسِ سِينَ مْ خَ وَ  ع  َبِأرْ  َعِنْ  ،ضِانَ مَ رَ ِمِْن  ،6)رينَ ْشِالعِ وَ 
 .ة  نَ سَ  رينَ شْ عِ  راقِ العِ َعلى  هِ تِ اليَ وِ  ةُ دّ مُ  ْت نَ كاوَ 

 
 : ،1)شام  هِ قاَل 

                                                 

 ، "م" ، "س" ، "ي": بزيادة: "فيها".1)
 ، رواية الديوان: "تركوا" مكان "طلقوا".2)
فِِوا"، وروايِِة الِِديوان كمِِا فِِي "م"، وكِِذا أورده اليِِافعي فِِي مِِرآة الجنِِان، ، "ي" ، "م": "علمِِوا" مكِِان "عر 3)

3/226. 
، وقِد أورد الشِعر بِال نسِبة: ابِن خلكِان 133، الشعر مما ينسب إلى المام الشافعي، وهو فِي ديوانِه، 4)

، ونسبه ابن 141، وروض الرياحين، 3/226،  واليافعي في مرآة الجنان، 4/13في وفيات العيان، 
 سعيد المغربي في "المغرب في حلى المغرب" إلى الطرطوشي محمد بن الوليد الفهري.

واسِِط فِِي عِِدة مواضِِع، وأشِِهرها واسِِط الحجِِاج، لنهِِا أعظمهِِا وأشِِهرها، أمِِا تسِِميتها بواسِِط فألنهِِا ، 5)
، أمِا الحجِاج فهِو أبِو محمِد الحجِاج بِن 8/435بين البصرة والكوفة، انظر: ياقوت، معجم البلدان، 

ي مثِل الحجِاج لمِن أطاعِه، وال ئِسف بن الحكم الثقفي، السفاك الداهية الخطيِب، قيِل عنِه: "مِا ر يو 
مثلِِه لمِِن عصِِاه"، كِِان صِِغير الجثِِة، أخفِِ ، حمِِ  السِِاقين، دقيِِق الصِِوت، أكِِتم الخلِِق، انظِِر 

، وابِِن العمِِاد، 8/152، والِِذهبي، سِِير أعِِالم النِِبالء، 2/21ترجمتِِه: ابِِن خلكِِان، وفيِِات العيِِان، 
 .   2/168، والزركلي، العالم، 1/116رات الذهب، شذ

، "ب": "السِابع عشِر"، ولِيس ذلِك كِذلك، والصِواب كمِِا فِي المِتن، وانظِر كِذلك: ابِن العمِاد، شِِذرات 6)
 .1/116الذهب، 
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 . اسِ النّ  ساداتِ ِمْن  اف  ألْ  رينَ شْ عِ وَ  ف  ألْ  ةَ ئَ مِ  ،2)غَ لَ بَ فَ  ،ار  بْ َص  اجُ جّ الحَ  هُ لَ تَ قَ  نْ نا مَ يْ َص أحْ 
 

اِج[يِ  في َموْ ُل الَحَسِن الَبْصرِ ]َقوْ   ِت الَحج 
  :،3)–َتعالىَرِحَمُه هللُا – يِّ رِ ْص البَ  نِ سَ لحَ لِ  قيلَ 

ِِِِزَ  فَ رَ َعِِِِ أ  رَ اْمِِِِ ،4)-َتعِِِِالى– هللاُ  مَ ِحِِِِرَ َفقِِِِاَل:  ،اجُ ّجِِِِالحَ  مِِِِاتَ  ِِِِحَ ، وَ هُ ماَن  ى دار ، وَ هُ سِِِِانَ لِ  ظَ ِف
 .هُ طانَ لْ سُ 

 
]  ]َمْقَتُل َسعيِد بِن ُجَبْيرٍّ

 .،6)َرِحَمُه هللاُ  ،5)يِّ الكوفِ  ر  يْ بَ جُ  بنِ  عيدِ سَ  قَ نُ عُ  اجُ جّ الحَ  بَ رَ فيها َض وَ 
 : اجِ جّ الحَ  ابُ وّ بَ قاَل 

                                                                                                                                            

، إخالِِه يعنِِي أبِِا الوليِِد هشِِام بِِن عبِِد الملِِك بِِن مِِروان، مِِن ملِِوك الدولِِة المويِِة، بويِِع بالخالفِِة بعِِد 1)
هِِِ، فِِي أربعِِة عشِِر 121هِِِ،، وخِِرج عليِِه زيِِد بِِن علِِي بِِن الحسِِين سِِنة )115يزيِِد سِِنة) وفِِاة أخيِِه

هِِِ، عِن أربِِع وخمسِِين سِِنة، 125ألفِا مِِن أهِِل الكوفِة، فوجِِه إليِِه مِن قتلِِه، وفِِل جمعِِه، تِوفي سِِنة)
 . 8/86، والزركلي، العالم، 4/531انظر ترجمته: الذهبي، سير أعالم النبالء، 

 ، "ب": "فبلغ" ساقطة.2)
هِِِ، فِِي المدينِِة 21، "م" ، "ي": "رضِِي هللا عنِِه"، وهِِو الحسِِن بِِن يسِِار البصِِري، قيِِل إنِِه ولِِد سِِنة)3)

هِِِ،، وهِِو التِِابعي 111المنِِورة، وشِِب فِِي كنِِف علِِي بِِن أبِِي طالِِب رضِِي هللا عنهمِِا، وتِِوفي سِِنة)
ة، المشِِهور، إمِِام أهِِل البصِِرة، وحبِِر المِِة فِِي زمنِِه، وأحِِد الفقهِِاء العلمِِاء الفصِِحاء، سِِكن البصِِر 

فيِِأمرهم وينهِِاهم، أفِِرد لِِه إحسِِان عبِِاس كتابِِا  ،وعظمِِت هيبتِِه فِِي القلِِوب، فكِِان يِِدخل علِِى الِِوالة
، والِِِذهبي، سِِِير أعِِِالم النِِِبالء، 2/56قائمِِِا برأسِِِه، انظِِِر ترجمتِِِه: ابِِِن خلكِِِان، وفيِِِات العيِِِان، 

، العِالم، ، والزركلِي1/254، والمنِاوي، الكواكِب الدريِة، 1/85، والشعراني، لواقح النِوار، 4/313
2/226. 

 ا. م، "أ" ، "ي": "تعالى" ليست فيه4)
، هو المام المشهور الذي شِهد بزهِده، وورعِه، وعلمِه، الجمهِور، فقيِه َبّكِاء، وعِالم َدّعِاء، كمِا يصِفه 5)

المناوي، تابعي حبشي الصِل، أخِذ العلِم عِن ابِن عبِاس وابِن عمِر، قتلِه الحجِاج صِبرا عِن تسِع 
مِرتين، ولِم  "ال إلِه إال هللا"هِ،، ولمِا قطعِت رأسِه صِاحت: 15مسين سنة )وأربعين سنة، أو تسع وخ

تتم الثالثة، دعا دعوته المشهورة فقال: "اللهم ال تسِلط الحجِاج علِى أحِد بعِدي"، فمِات الحجِاج بعِد 
، 4/272، وأبِو نعِيم، حليِة الوليِاء، 6/256نظر ترجمتِه: ابِن سِعد، الطبقِات، خمسة عشر يوما. ا

، وابِن الجِوزي، صِفة  4/171، والذهبي، سِير أعِالم النِبالء، 2/311وفيات العيان، وابن خلكان، 
، وابِِِِِن 1/312، والمنِِِِاوي، الكواكِِِِب الدريِِِِة، 1/111، والشِِِِعراني، لِِِِواقح النِِِِوار، 2/44الصِِِِفوة، 

 .   3/13، والزركلي، العالم، 1/118العماد، شذرات الذهب، 
 ، "ي": "رحمه هللا" ليست فيها. ، "ب": "رضي هللا تعالى عنه"، "م" ، "س"6)
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ِِالقَ َبْعَِِد  ،1)-هُ ْنِِعَ  هللاُ  يَ ِضِِرَ - ر  ْيِِبَ جُ  بِِنِ ا أَس رَ  تُ أْيِِرَ  ِإاّل  لِِهَ ال إِ  :قِِولُ تَ  ،2)ضِ الرْ َعلِِى  لِ ْت
 .،3)هللاُ 

]  ]َقْوُل الَحَسِن الَبْصِريِ  في َمقتِل َسعيدٍّ
 : قالَ  ،هُ لَ تْ قَ  ،4)يُّ رِ ْص البَ  نُ سَ الحَ  غَ لَ ا بَ مّ لَ وَ 
 عَ وَقِوَ  ،ام  أّيِ ةُ الثَِثَ ِإاّل  يَ ِقِبَ َفمِا  ،ي  ِفِقَ الث   فَ يوُسِ بِنَ  اجَ ّجِالحَ  مِ ِصِاقْ  ،ةِ رَ بِابِ الجَ  مَ يا قاِصِ م  هُ اللّ 

 . ،5)ماتَ وَ  هِ فِ وْ في جَ  ودُ الدّ 
 
  :َفقالَ  ،ل  جُ رَ  لِ تْ قَ بِ  رَ أمَ  هُ أنّ  اجِ جّ الحَ  َعنِ  يَ كِ حُ وَ 
ماشِيني تُ  :قِالَ  ؟يَ مِا ِهِوَ  :قِالَ  ،،7)ي  فِ  /ب[16]كَ رُ مُ آُثم   ،ضيهاقْ تَ  ،6)ة  جَ يْ وَ حُ  ،ميرُ ها الَ أيُّ 

 .هُ نْ عَ  افعَ فَ  ،ينّ عَ  تَ وْ فَ عَ  ،8)ِإالّ  ةِ بَ حْ الصُّ هِذِه  قِّ حَ بِ  :َفقالَ  ،هُ عَ شى مَ مَ وَ  ،قامَ ، فَ وات  طُ خُ  عَ بْ سَ 
  

اِج[  ]َبيَن الَحَسِن الَبصِريِ  َوالَحج 
ِِِِأيْ وَ  َِِِِعْنُِِِِه  ،9)يِكِِِِا حُ ض   لَ َخِِِِدَ َفَلّمِِِِا  ،هُ َلِِِِتُ قْ يَ لِ  ،11)يِّ رِ ْصِِِِالبَ  نِ َسِِِِالحَ  ،10)ضِِِِارِ حْ إِ بِ  رَ أَمِِِِ هُ أّن

 هُ َعِِبِ تَ ا، فَ م  سِالِ  هِ دِ ْنِعِ ِمِْن  جَ رَ َخِِثُِم   ،هُ َسِلِ جْ مَ  بَ ر  َقِوَ  ،نِاهُ أدْ  اجُ ّجِِالحَ  آهُ رَ َفَلّمِا  ِه،يْ تَ فَ َشِ كَ ر  َحِ ،12)هِ ْيِلَ عَ 
  :ُقْلتُ  :قالَ  ؟،14)هِ يْ لَ عَ  تَ لْ خَ دَ  حينَ  ُقْلتَ  ،13)َفما ،عيد  : يا أبا سَ قالَ وَ  ،بُ الحاجِ 

                                                 

 ، "ب": "رضي هللا عنه" زيادة منها، "م" ، "س" ، "ي": العبارة: "رأس سعيد بن جبير".1)
 "بعد القتل" ساقط.قوله: ، "س": قوله: "على الرض" ساقط، "س": 2)
 .   1/312نظر الحكاية الخيرة: المناوي، الكواكب الدرية، ، ا3)
 . 2/137انظر ترجمته: ابن الجوزي، صفة الصفوة، و عالى عنه"، ، "ب": "رضي هللا ت4)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": "فمات".5)
 ، "ي" ، "م" ، "س": "لي حويجة".6)
 " ، "س": بزيادة: "بعد".، "ي7)
 ، "ي" ، "س": "إال ما".8)
 ، "ي": العبارة: "وحكي أيضا". 9)
 ، "م": "بقتل".10)
 ، "ب": "رضي هللا تعالى عنه".11)
 ، "ي" ، "ب": "عليه" زيادة منها. 12)
 ، "ب": "ما" ، "س" ، "ي": "ماذا".13)
 ، "م" ، "س" ، "ي": العبارة: "على الملك".14)
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 آبائي لهَ ا ِ لهي وَ إِ َويا  تي،مَ عْ نِ ِعْنَد  ييّ لِ وَ َويا  تي،بَ رْ كُ ِعْنَد  ياثيغِ َويا  ،تيد  شِ ِعْنَد  بييا صاحِ 
 يَن،سِايوَ  ،طهَ  ب  رَ َويا  كهيعص،َويا  ،باطِ سْ الَ وَ  ،قوبَ عْ يَ وَ  ،قَ حاسْ ا ِ وَ  ،ماعيلَ سْ وا ِ  ،راهيمَ بْ إِ  لُ بْ قَ ِمْن 
 .تَ أيْ الذي رَ َفكاَن  ،هُ تَ د  وَ مَ وَ  هُ روفَ عْ ني مَ قْ زُ ارْ ، وَ هُ تَ ر  عَ مَ ذاه وَ ني أَ فِ ، اكْ كيمِ الحَ  آنِ ر القُ وَ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةَ شرَ عَ  ةَ عَ ابِ الر  اللَّطيَفُة 
 [ِإلى ِقْبَلِة الُقَبِل َوَكعَبِة اأَلَملِ ]
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 ]الوافر[            رٌ عْ ِش 
 ،1)روحيبي وَ لْ قَ  هُ دَ نْ عِ  نْ مَ َعلى      ْوم  يَ  حِ ابَص  ُكل   هللاِ  المُ سَ 

 .لِ قَ المُ  وادِ سَ ى بِ دّ فَ المُ  مالِ الجَ  ُض وْ رَ وَ  ،لِ مَ الَ  ةُ بَ عْ كَ وَ  ،لِ بَ القُ  ةُ لَ بْ قِ  يَ التي هِ  َض رْ الَ  لُ بِّ قَ يُ 
 ]البسيط[              ِشْعرٌ 

 ،2)الزَ ها نَ الكِ فْ في أَ  دِ عْ الس   عُ طالِ وَ       ِبها  نينَ اكِ السّ ها بِ رُ دْ ما قَ سَ  ض  رْ أَ 
ًَ  فِ ْصِِوَ َبْعَِِد  يهِِنْ يُ وَ   ،5)ال مْ كُ ئِ قِِالِ  رِ ْيِِغَ بِ  ،4)الِِذي هِ ِبِِلْ قَ  رِ ْسِِكَ وَ ، رُ َصِِحْ الِِذي ال يُ  ،3)هِ ِقِِوْ َ 

ِأيّ  /أ[17]ار  كِّ ذَ تَِمُ  دُ ْبِالعَ  لِ زَ َيَِوَلْم  ،رُ بَ جْ يُ   وى أنْ نِا ِسِلَ  قَ ْبِيَ َفَلِْم  ْت َضِمَ ، وَ ،6)الهِاأحْ  نَ امِا كِ ْت ر  ا َمِام 
 .،7)اهانّ مَ تَ نَ 

 ]البسيط[             رٌ عْ ِش 
 ،8)راطَ ها وَ اتِ ذّ لَ ِمْن  ضِ أقْ َوَلْم  ْت ل  وَ   ها     بَ يَ طْ أَ كاَن  نا ماامِ يّ ا لَ ي  قْ سُ 
ِِ امَ ّيِِالَ ِتْلَِِك  ،9)-عِِالىتَ – عِِى هللاُ رَ فَ   رَ واهِ َجِِ هللاُ  أدامَ ، وَ دودِ الُخِِ نَ ِمِِ مُ َعِِأنْ  يَ التِِي ِهِِ فَ والِ الس 

 ةَ ّيِبودِ العُ هِِذِه  ذَ َفِأنْ َوَقْد  ،قودِ العُ ا بِ وْ فَ أوْ  الذينَ  نَ مِ كاَن  هالِ ثْ مِ بِ  ،10)مُ اظِ فى النّ أوْ ِإذا  التي نابِ الجَ  فاظِ لْ أَ 
ِِنائِ  ِِإِ ، فَ ،1)هِ دودِ ُقِِ بانِ ْضِِقُ وَ  ،،12)هِ دودِ ُخِِ يِِانِ قْ عِ  مِ ثْ فِِي َلِِ ،11)دِ ْبِِالعَ  َعِِنِ  ة  َب  ،2)النِ زْ ِغِِ فِ رَ أْظِِِمِِْن  هُ ّن

                                                 

، "د" ، "س": "في كل الصباح"، "م" ، "ي": "في كل الصِبوح"، "ج" ، "م" ، "ي": "عنِدهم" مكِان "عنِده"، 1)
 يشبه هذا البيت قول البحتري:و 
 َصباِح َيوم        َعَليَك َوَمن ُيَبلُِّغ لي َسالميالُم هللِا ُكل  س  

 وقد ورد في حكايات ألف وليلة: 
 سالم من خزائن لطف ربي         على من عندها روحي وقلبي

 . 263انظر: ألف ليلة وليلة، 
 ، لعله من نظم المصنف في ترسله.2)
نما في "د".3)  ، "أ" ، "ي": "وصف" ليست فيها، وا 
 ذي" ساقطة منها.، "ي": "ال4)
 ، "ب" ، "س": "ليس"، "ي": العبارة: "بغير لقاء جنابكم...".5)
 ، "د": العبارة: "ولم يزل العبد متذكرا ليام مدة أوقات حلت، لكنها بالفراق أمرت".6)
 ، "م": الفقرة كلها ساقطة مع البيت الذي يليها.7)
  هِ، من قصيدة مطلعها:263، الشعر لحسام الدين الحاجري، وهو عيسى بن سنجر )8)

  ما لي َأرى النوَم َعن َعيَني  َقد َنَفرا       َأَأنَت َعلمَت َطرفي َبعَدَك السَهرا
 . 23/137وقد ترجم له، وأورد طرفا من أشعاره، الصفدي في الوافي بالوفيات، 

 ، "م": "تعالى" زيادة منها.9)
 ، "ي": العبارة: "وفى الناظر". 10)
 "عنه" مكان "عن العبد". ، "ب" ، "د":11)
 ، "ج" ، "د": العبارة: "في تقبيل تلك العتاب". 12)
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ذا  ،يّ  ِقِنَ  ر  غْ ثَ  َعنْ  ،3)مَ سّ بَ تَ  مس  بَ تَ ِإذا  ،ة  ورَ سعاني دان المَ لْ وِ  فِ رَ أشْ ، وَ ة  ر وَ باني ُص المَ  ِمِْن  رَ َظِنَ  رَ َظِنَ َواِ 
 .،4)يّ  فِ خَ  رف  طَ 

 
 ]المنسرح[     ِشْعرٌ 

 عاهُ رْ مَ  لوبِ القُ  ياضِ في رِ وَ           واهُ أْ مَ  صورِ في القُ  ن  دشاوَ 
 ،5)وهُ ِإاّل  ليحَ ال مَ  أنْ  دُ هَ أشْ          هِ تِ هَ بْ جَ  قَ وْ فَ  حُ بْ الصُّ  نَ ذّ أَ  دْ قَ 
 

 بلوغِ ا لِ م  سِ وْ مَ  ةُ رَ اهِ الزّ  ،7)هُ تُ رّ غُ  ْت حَ رِ بَ َوال  ،ةِ عادَ الس   موسِ شُ ا لِ ع  لَ طْ مَ  ،6)ةُ رَ الباهِ  هُ تُ لعَ طَ  ْت ال زالَ 
 .ةِ يادَ السِّ 

 
 ُنْكَتةٌ 

ْنيا[  ]ِمم ا قيَل في الدُّ
 : ماءِ لَ العُ  َبْعُض قاَل 
 .طار  يْ بَ ِعْنَد  راهاا تَ م  وْ يَ ، وَ ار  طّ عَ ِعْنَد  راهاا تَ م  وْ ، يَ ة  بَ حْ يا قَ نْ الدُّ 

 
 ِحكاَيةٌ 

]  ]ِمْن َكراماِت ُسْفياَن الَيماِنيِ 
ْيخُ قاَل   : ،8)ينِ الدّ  يُّ فِ َص  الش 

ِِِِِِِِْيخَ  تُ أْيِِِِِِِِرَ   قِِِِِِِِاتِ وْ ال ،3)رَ ّمِِِِِِِِعَ مُ َوكِِِِِِِِاَن  ،،2)ي  مِِِِِِِِانِ اليَ  يانَ فْ ُسِِِِِِِِ ،1)ي  لِ الِِِِِِِِوَ  الحَ الّصِِِِِِِِ الش 
: هُ َلِقِاَل  أنْ ِبِ الحِالِ بِ  ،4)يِاطَ مْ دِ  رِ ْغِا في ثَ يًّ هودِ يَ  لَ تَ قَ َوَقْد  ،نِ مَ اليَ  ةِ هَ في جِ  رَ هَ ، ظَ /ب[71]واتِ لَ الص  بِ 

                                                                                                                                            

 ، "ب": "حدوده"، "م" ، "ي": "قوله: "وقضبان قدوده" ساقط.1)
 ، "م": "غلمان".2)
 ، "أ": "تبسم" الثانية ساقطة.3)
ذا نظر نظر من طرف خفي" ساقط، "ي": "نظر" الثانية ساقطة.4)  ، "د": قوله: "وا 
"أ": "الحسن"، وما أثبته هو من "ج"، و"د"، و"م"، و"س"، وقد ورد الشعر في ألف ليلة وليلة، في الليلِة ، 5)

   ، وفي بعض النسخ: في الليلة الثالثة والسبعين ومئة.    217الرابعة والسبعين ومئة، 
 ، "د": "الطلعة الباهرة".6)
 ، "ب" ، "ج": "عزته".7)
بي منصور، وقد ورد جل كالمه في رسالته المشتملة علِى مِن رأى مِن ، هو صفي الدين بن علي بن أ8)

، وقد ورد للصفي ذكِر فِي غيِر 2/168سادات مشايخ عصره، انظر في ذلك: المقري، نفح الطيب، 
 . 438، 4/418، 2/521موضع في الكواكب الدرية للمناوي، انظر: 
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 ،6)ص  : ُقِِيُّ هِِودِ اليَ َفقِِاَل  ،ين  كّ ِسِِوَ  م  َلِِقَ  هِ دِ فِي َيَِِوكِِاَن  ،مِ َلِِالقَ  أَس رَ  ،5)تُ ْصِِصقَ  الّ ا ِ وَ  ،ذاَكِِذا وَ َكِِ لُ َعِفْ تَ 
 ،9)صِِوص  قْ مَ  يِّ هِِودِ اليَ  سِ أْ رَ ذا ِبِِإِ َفِِ ،،8)مِ َلِِالقَ  َس أْ رَ  ص  َقِِفَ ،، 7؟)مِ َلِِالقَ  سِ أْ رَ  ّصِ َقِِ نْ ِمِِ ي  َلِِمِِا عَ وَ  ،مَ َلِِالقَ 

  .،10)ضِ رْ في الَ  جُ رِ حْ دَ يُ َعْنُه 
 

ِِِِفَ َوكِِِِاَن   نِ يْ هَ جْ الِِِِوَ  كِ رُ اتْ نِِِِا َفِِِِتَ دْ أرَ  نْ : إِ هُ َلِِِِ قيِِِِلَ َحّتِِِِى  ،11)لَ ّصِِِِحَ وَ  ،مِ لْ العِ ِبِِِِ لَ غَ تَ اْشِِِِ َقِِِِدِ  اقيه 
َوكِاَن  ،،13)فيهِا هادَ الجِ  رَ ُض حْ يَ لِ  ياطَ مْ دِ ِإلى  رَ سافَ َقْد  َوكانَ  ،اهللِ بِ  لَ غَ تَ واشْ  ،ذِلكَ  كَ رَ تَ فَ  ،،12)نِ يْ لَ وْ والقَ 
 ن  إِ  :،14)بِ ْيِالغَ  نَ ِمِ ما شاءَ َعلى  هللاُ  هُ عَ لَ أطْ  نْ مَ  َبْعُض  مْ هُ لَ َقْد قاَل  َوكانَ  ،هِ يْ دَ يَ َعلى  مينَ لِ سْ المُ  حُ تْ فَ 
 .،15)نِ مَ اليَ  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجل   يْ دَ يَ ى َعل كونُ يَ  ياطَ مْ دِ  حَ تْ فَ 

 
ْحمِن النَُّوْيِريِ  َبعَد اْسِتْشهاِدِه[  ]َحديُث َعْبِد الرَّ

ِِِمِ وَ  ِِِ ،16)هِِِادَ الجِ  رَ َضِِِحَ  نْ م  ِِِ فُ العِِِارِ  يُّ لِ الِِِوَ  مُ العِِِالِ  قيِِِهُ الفَ  ياطَ مْ دِ ِب ِِِدُ  ،17)-عِِِالىتَ – اهللِ ِب  َعْب
 ،مينَ لِ ْسِالمُ  س  : يِا َقِ،2)هُ َلِ تُ ْلِقُ  هُ تُِلْ تَ ا قَ ّمِلَ  :هُ َلِتَ الِذي قَ  يُّ جِ نْ رَ الفِ اَل َوق ،دَ هِ شْ تُ اسْ وَ  ،،1)يُّ رِ يْ وَ النُّ  منِ حْ الر  

                                                                                                                                            

 ، "م" ، "س" ، "ي": "الولي الصالح".1)
اليمني"، وصفه اليافعي بأنه "الشيخ الكبير العارف باهلل تعالى"، وقِد كِان فِي عِدن، ، روض الرياحين: "2)

 .364، 356ض الرياحين، و وليس له ترجمة وافية، انظر: اليافعي، ر 
 ، "ي": العبارة: "وكان ولدا معمر..."، وهو غير مستقيم البتة. 3)
 ا.م، "ي" ، "م": قوله: "في ثغر دمياط" ليس فيه4)
 "قططت" مكان "قصصت". ، "ي": 5)
 ، "ي": "قط". 6)
 ، "ب" ، "س": العبارة: "وما علي من قصه"، "ي": "وما علي من قطه". 7)
 و"س". ،، "أ" ، "م": قوله: "فقص رأس القلم" ساقط، وهو في "ب"8)
 ، "ي": "مقطوط".9)
اليِِِِِافعي، روض  ، "م" ، "س": العبِِِِِارة: "فِِِِِإذا بِِِِِرأس اليهِِِِِودي قِِِِِد وقعِِِِِت تتِِِِِدحرج"، وانظِِِِِر الحكايِِِِِة:10)

 .365الرياحين، 
 ، "م": "وحصل له".11)
 . 3/37الكواكب الدرية، : المناوي، الحكاية انظرو ، "ي": "القولين" ساقطة منها، 12)
 ، "م": قوله: "وكان قد سافر إلى دمياط ليحضر الجهاد فيها" ساقط.13)
 ، "م": العبارة: "على الغيب".14)
 ، "م": "من اليمن".15)
 ا".، "ب": "أيض16)
 منها. زيادة ، "ب": قوله: "باهلل تعالى" 17)
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ِِِ ِِِ نّ إِ  قولِِِونَ تَ  مْ تُ أْن ِِِذين قتلِِِوا فِِِي سِِِبيل هللا أمواتِِِا بِِِل أحيِِِاءَوال " :مْ كُ آنِ رْ فِِِي ُق َِِِد  تحسِِِبن ال ربهِِِم ِعْن
 ت  وْ َصِِبِ َوقِِاَل  ،،5)هُ أَسِرَ  عَ َفِِرَ وَ  ،هِ ْيِِنَ يْ عَ  حَ تَ َفِفَ ، مِ كُّ هَ الِِتّ  ريِقِ طَ بِ ذِلَِِك  َلِِهُ  ،4)َفُقْلِتُ  ،،3)"يرزقِون، فِِرحين

 عَ زَ َنِ ،تُ عْ مِ مِا َسِ تُ عْ مِ سَ وَ  ،ذِلكَ  تُ أيْ ما رَ دَ نْ عِ ، فَ تَ كَ سَ ُثم   ،قونَ زَ رْ يُ  مْ هِ بِّ رَ  /أ[18]ِعْندَ  ياء  أحْ  ،مْ عَ : نَ يّ  وِ قَ 
المي ْسِإِ  ةِ َكِرَ بَ لِي بِ  رَ ِفِغْ يَ  أنْ  ،7)جِو هللاَ أرْ ، وَ هِ ْيِدَ يَ َعلِى  تُ مْ لَ أْسِوَ  ،بيلْ قَ ِمْن  رَ فْ الكُ  ،6)-هُ حانَ بْ سُ – هللاُ 

  .،8)هِ يْ دَ يَ َعلى 
 

 .ة  ئَ مِ  تِّ سِ وَ  عينَ بَ أرْ وَ  مان  ثَ َسَنَة  ياطَ مْ دِ  حُ تْ فَ َوكاَن  ،ة  ثيرَ كَ  رامات  كَ َوَلُه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ةَ شرَ عَ  ةَ سَ الخامِ اللَّطيَفُة 
ْوُق، َواللَّ  َغُف َوالشَّ ٌل باِعُثُه الشَّ  هُف َوالتَّْوُق[]ترسُّ

 ]الوافر[           رٌ عْ ِش 
                                                                                                                                            

وقِِِد قِِِال عنِِِه المنِِِاوي: "العِِِارف الكبيِِِر الشِِِأن، كِِِان عظِِِيم ، "ي" ، "س": "النِِِووي"، وهِِِو تصِِِحيف، 1)
المجاهِِدة والتقشِِف، بِِالغ الصِِيانة والتعفِِف"، وكِِان مقيمِِا بمصِِر، فحضِِر الجهِِاد بِِدمياط، واستشِِهد 

وافيِِة فِِي كتِِب التِِراجم، انظِِر ترجمتِِه: اليِِافعي، روض  هنِِاك علِِى أيِِدي الفرنجِِة، ولِِيس لِِه ترجمِِة
مِِِات الوليِِِاء، ا، والنبهِِِاني، جِِامع كر 2/435، والمنِِاوي، الكواكِِِب الدريِِة، 418الريِِاحين، الحكايِِِة، 

2/57  . 
 .منهما ، "أ" ، "ي": قوله: "لما قتلته قلت له" ساقط2)
 ،. 161، اآلية )آل عمران، 3)
 ، "ي" ، "ب": "قلت".4)
 : "صوته".، "م"5)
 ، "س": "سبحانه" زيادة منها، "ي": "تعالى". 6)
 ، "ي": العبارة: "أرجو من هللا...". 7)
 .   2/436، والمناوي، الكواكب الدرية، 365،، 457نظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، الحكاية )، ا8)



 14 

 ،1)عامِ  فِ ألْ كَ  ال أراكَ  ر  هْ شَ وَ            ر  هْ شَ  فِ ألْ كَ  فاكَ جَ ِمْن  م  وْ يَ فَ 
 ،دُ عْ بَ وَ 

َوال  ،فونَ الواِص  هُ فُ ِص ما ال يَ  ،،2)قِ وْ الت  وَ  هفِ الل  وَ ، قِ وْ الش  وَ  فِ غَ الش   نَ مِ  هُ دَ نْ عِ  أنّ َفالَعْبُد ُيْنهي 
، ارِ النّ بِ  قَ رِ حْ أُ  دْ ، قَ ،3)ةِ دَ شاهَ المُ  نِ عَ  ةِ بَ يْ الغَ  مِ لَ أَ ، وَ ةِ بَ حْ الصُّ  مِ دَ عَ  نْ مِ  هُ أنّ ، كَ فونَ العارِ  هِ تِ قيقَ حَ  َعنْ  رُ بِّ عَ يُ 
 يِّ ِشِالعَ بِ  ،هِارِ الن   رافَ أْطِوَ  لِ ْيِالل   ءَ نِاآ ال  ، قِائِ ،4)بارَ طِ االْصِوَ  دَ لُِّجَ التّ  دَ َقِفَ ، وَ رار  َقِ كَ ذِلِ عَ َمِ هُ َلِ قَ ْبِيَ  مْ لَ وَ 
 :،5)كارِ بْ الِ وَ 

 ]البسيط[        رٌ عْ ِش 
 ،6)عانَ ذي َص الّ ا بِ م  وْ يَ  رَ هْ الد   بُ تِ ال أعْ     ا   ع  مِ تَ جْ مُ  واهُ أهْ  نْ مَ لي بِ مْ شَ  عادَ  نْ إِ 
ِ ةُ فيحَ ص  الهِذِه  ،7)ْت رَ دَ َص  دْ قَ وَ   لَ حِاوَ ، وَ هُ زَ وَ أعْ ا َفِر  بْ َصِ رامَ  نْ م ِمِ  ،ةُ ّيِقِ وْ الذ   ةُ ظيَفِالوَ وَ  ،ةُ يّ قِ وْ الش 

عِى رْ هِذا يَ  :هُ بَ لْ قَ وَ  هُ فَ رْ طَ  لَ ك  وَ َقْد  ،،10)رانُ يْ حَ ِر والِفكْ  دِ جْ الوَ  ،9)َبْينَ  ،،8)رانُ هْ سَ  بٌّ حِ ، مُ هُ زَ جَ عْ أَ ا فَ نام  مَ 
 لِينِ بِ  ،13)دَ رِّ َفِتَ المُ  رَ حَ َسِفَ  هُ فُ رْ ا طَ أمّ وَ  ،لَ يْ اللّ  هُ رُ عْ شَ َحكى  نْ مَ بِ ا م  هائِ  رَ مَ القَ  ،12)َيْرعىذا ، وَ ،11)جومَ النُّ 
 َعلِى ،16)الُمِحِبُّ  حِ رَ ْبِيَ َوَلْم  ،ىنّ أَ ما تَ ، وَ ،15)هِ دّ قَ  لِ عادِ بِ  الُمِحبِّ  ،14)َعلى رُ الجائِ  ىنّ ثَ تَ َلّما  فِ عاطِ المَ 

                                                 

الِِدين الحِِاجري مِِن قصِِيدة ، "م" ، "س" ، "ي": "بِِألف" مكِِان "كِِألف" فِِي الموضِِعين، والشِِعر لحسِِام 1)
 مطلعها: 

 أَهل َلَك في ِإغاَثِة ُمسَتهاِم       ُيقاُد ِإلى الَغراِم ِبال ِزمامِ 
 وقد تقدم حديث عن الشاعر.    

 ، "أ": قوله: "واللهف والتوق" ساقط، وهو في "ب"، و"س". "ج" ، "د" ، "م" ، "ي": "التلهف والتوق".2)
 من ألم الغيب عن المشاهدة". ، "أ" ، "ي": العبارة: "كأنه3)
 ، "أ" ، "ي": قوله: "ولم يبق له مع ذلك قرار، وفقد التجلد واالصطبار" ساقط.4)
 ، "س": قوله: "بالعشي والبكار" زيادة منها.5)
  . 1/132، أورد الشعر بال نسبة المحبي في نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة، 6)
 .ن "صدرت"مكا ، "د": "سطرت"، "س": "ظهرت"7)
 ،، "أ": قوله: "ممن رام صبرا فأعوزه، وحاول منامِا فِأعجزه" سِاقط، وهِو فِي "ب"، و"م"، و"س"، أمِا "ج"8)

 و"د" فكانت العبارة فيهما: "ورمت الصبر فأعوزني، وحاولت المنام فأعجزني، ولم أزل سهران".
 ، "ب": "من" مكان "بين".9)
 ج"، ولعله أليق بسياق الكالم. ، "أ" ، "ي": "سكران"، وما أثبته من "10)
 ، "م" ، "س" ، "ي": العبارة: "يراعي هذا النجوم".11)
 ، "م" ، "س": "يراعي". 12)
 ، "ي": "المتعوذ" مكان "المتفرد".13)
 ، "م": "عن"، "الجاسر" مكان "الجائر". 14)
 . ، "أ": "قدره"، "ب" ، "ج" ، "د": "قوامه"15)
 ، "ج" ، "د": "العبد".16)
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ِِ ِِمُ  ةِ الَمَحّب ِِإِ  الَ قِِ جِِومِ فِِي النُّ  /ب[18]ة  ظِِرَ نَ  رَ َظِِمِِا نَ ل  كُ  نِِابِ الجَ  بِِارِ لِِى أخْ ا ِ ، وَ اقيم  ِِْد  ،،1)قيم  ي َسِِّن َوَق
 ، وهللاُ ،3)هِ ِبِِلْ قَ  سِِطَ وَ  هُ نُ كَ ْسِِمَ  لْ زَ َيَِِلِِْم  دومَ ْخِِالمَ  ن  إِ ، َفِِهِ بِِِّحُ  ةُ حّ ِصِِِبهِِا  مَ لَ عْ يُ ِلِِ ةَ ّيِِبودِ العُ هِِِذِه  ،2)رَ دَ أْصِِ
 .هُ بَ أدَ ِل والَقوْ  لِ عْ الفِ  نِ حاسِ في مَ  رُ كُ شْ يَ ، وَ ،4)هُ بَ هَ و ِبما  هُ عُ تِّ مَ يُ 

 ]الكامل[      ِشْعرٌ 
 رُ الباهِ  يُّ هِ البَ  رُ دْ البَ  جُ لَ بْ الَ          رُ اهِ الزّ  نيرُ المُ  رُ مَ ها القَ يا أيُّ 
 ،5)رُ واها ساهِ ي في هَ نّ ا ِ قي وَ وْ شَ        َلها لْ قُ وَ  المَ الس   كَ تَ بيهَ شَ  غْ بلِ أ

 
 ُنْكَتةٌ 

]  ]ُدعاُء الَحَسِن بِن َعِلي ٍّ
 : ،6)ثوملْ كُ  ابنُ قاَل 

                                                 

 قوله: "قال إني" ساقط.  ، "أ":1)
 ، "ب": "صدر".2)
 ، "ج" ، "د" ، "م": "في قلبه".3)
 ، "أ": "أوهبه".4)
، "م" ، "ي": روايتِه فيهِِا: "وهنهِِا بِِالنوم واشِِهد لِِي بِِأني سِاهر"، وهِِو كِِذلك فِِي "يتيمِِة الِِدهر"، والشِِعر 5)

هللا العمِري فِي مسِالك  لعبد العزيز بن عبد هللا بن طِاهر، أورده الشابسِتي فِي الِديارات، وابِن فضِل
أنشِدني أبِو عبِد هللا بِن السِري الرامِي هِذين قال عن البيتِين الثعِالبي فِي يتيمِة الِدهر: "و البصار، 

"، وفِِي "مِِن غِِاب عنِِه المطِِرب" نسِِبه إلِِى عبيِِد هللا بِِن عبِِد هللا بِِن البيتِِين لِِه، ثِِم وجِِدتهما لغيِِره
 طاهر، ويروى البيت الثاني: 

 شهد لي بأني ساهرابالنوم و         أبلغ شبيهتك السالم وهّنها 
 .4/163انظر: الثعالبي، يتيمة الدهر، 

وكِِان إذا مشِِى ال يجِِاوز بصِِره ، كِِان منِِا رجِِل يقِِال لِِه السِِود بِِن كلثِِوم، قِِال عنِِه حميِِد بِِن هِِالل: 6)
قدميه، فكان يمر بالنسوة، وفي الجدر يومئذ قصر، ولعل إحداهن أن تكون واضعة ثوبها أو خمارهِا، 

فلمِا قِرب غازيِا قِال: إن نفسِي هِذه تِزعم فِي ، إنه السود بن كلثِوم ،ثم يقلن: كال، ينه راعهنفإذا رأ
ن كانِِِت كارهِِِة ن  ،الرخِِِاء أنهِِِا تحِِِب لقِِِاءك، فِِِإن كانِِِت صِِِادقة فارزقهِِِا ذلِِِك، وا  فاحملهِِِا عليِِِه وا 

وا فأخِذ ،فنِذر بهِم العِدو فجِاءوا ا،فدخلوا حائط ،فانطلق في خيل، كرهت، وأطعم لحمي سباعا وطيرا
، ثِِم صِِلى ،فخِِرج وأتِِى المِِاء فتوضِِأ ،فضِِربها حتِِى عِِادت ،بثلمِِة الحِِائط، فنِِزل السِِود عِِن فرسِِه

قِِال: فمِِر عظِِم  ،فقاتِِل حتِِى قتِِل ،ثِِم تقِِدم ،قِِال: يقِِول العجِِم: هكِِذا استسِِالم العِِرب إذا استسِِلموا
: قِال ،لو دخلت فنظرت مِا بقِي مِن عظِام أخيِك ولحمِه :فقيل لخيه ،الجي  بعد ذلك بذلك الحائط

انظر: ابِِن الجِِوزي، صِِفة ".فلسِِت أعِِرض فِِي شِِيء مِِن ذلِِك ،ال، دعِِا أخِِي بِِدعاء فاسِِتجيب لِِه
 .   2/172الصفوة، 
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ِ: مَ قِولُ يَ ، وَ هِ ا ِبِرًّ كي ُضِتَ ْشِيَ َوُهَِو  ،1)-َعْنِهُ  هللاُ  يَ ِضِرَ – يّ  ِلِعَ  بِنِ  نِ َسِالحَ َعلى  تُ لْ خَ دَ  ني س 
 . هُ لَ  ،3)جابَ تَ سْ يُ لِ  ،2)-المُ الس  َعَلْيِه – وبَ أيّ بِ  داء  تِ ، اقْ مينَ احِ الرّ  مُ حَ أرْ  تَ أنْ وَ  رُّ الضُّ 

 
 هاتب  نَ مُ 

 ]الر اَحُة ُمْسَتحيَلٌة في داِر الَعناِء[
  .،4)ارِ الدّ ِه هذِ  في تَ مْ ما دُ  دارِ كْ الَ  قوعَ وُ  ْب رِ غْ تَ سْ ال تَ 

 ]الرمل[   ِشْعرٌ 
 ،5)كونُ ا ال يَ ئ  يْ شَ  بُ لُ طْ يَ  نْ مَ  خابَ    نا     العَ  في دارِ  ةَ احَ الرّ  بُ لُ طْ تَ 

 
 ]الوافر[ رٌ عْ ِش 

 ،6)بيالسَ ِبِه  ياةِ الحَ  طيبِ ِإلى         نا   دْ جَ وَ َفما  مانَ نا الز  لْ م  أَ تَ 
 
 .مورِ الُ  ميعِ ي جَ ف ،7)سار   صورَ القُ وَ  زَ جْ العَ  أن   مْ لَ اعْ وَ 

 ]الخفيف[     ِشْعرٌ 
 ،1)سانِ نْ الِ بِ  ضاءُ القَ  ريدُ ما يُ         ري دْ يَ  مُ جِّ نَ المُ َوال  ري أدْ  تُ سْ لَ 

                                                 

 ، "ب" ، "س" ، "ي": "عنهما".1)
 ، "ب" ، "م": العبارة فيهما: "عليه الصالة والسالم في دعائه"، "ي": بزيادة: "في دعائه".2)
  ، "أ": "يستجاب"، وما أثبته من "ب"، و"م".3)
 .فيهما هذه النكتة بعد الشعر الذي يليها ، "ي" ، "م": وردت4)
، "ج" ، "د" ، "س" ، "ي": "الفنِِاء"، والشِِِعر مِِِن مقطعِِِة تنسِِب إلِِِى علِِِي بِِِن أبِِي طالِِِب، وقِِِد أوردهِِِا 5)

 العاملي في الكشكول، ومنها: 
ِن اَلمَر َتِع  في راَحة      َنت ِإال َسَيهون       َهوِّ  ُكّل ما َهو 
 ِإن ما اَلمُر َسهول  َوحزون         َأمُر الَمرِء َسهال  ُكّلُه  َليَس   
 َتطُلُب الراَحَة في داِر الَعنا       خاَب ِمن َيطُلُب َشيئا  ال َيكون   

، وفيها منسِوبة إلِى 2/421، والبصري، الحماسة البصرية، 142انظر: علي بن أبي طالب، ديوانه، 
 عمرو بن حلزة أخي الحارث.

"ب": "الحياة" مكان "الزمان"، "ي": "طلب" مكان "طيب"، والشعر مِن قصِيدة لبِي العِالء المعِري فِي ، 6)
 ديوانه، ومطلعها: 

    على إزماعنا عنك الرحيال     وجهنا دليال    أكفى بشحوب   
 .3/1371انظر: التبريزي وآخرون، شرح سقط الزند، 

 ، "د": "قد صار"، "ي": "صارا".7)
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 (2)ةٌ تَ كْ نُ 

 الَقضاِء َوالَقَدِر[ِمم ا قيَل في ]
 .،4)ضاءُ الفَ  ضاقَ  ضاءُ القَ  ،3)إذا حاقَ 

 ]الكامل[          ،5)ِشْعرٌ 
 ،6)وامِ قْ الَ  ةِ حيلَ بِ  ضاءُ القَ  بَ هَ ذَ         ل  يُّ حَ تَ  ضاءِ القَ َمَع  جالِ لرِّ ما لِ 
 .،7)هُ لُ قْ نَ  هُ عَ فَ ما نَ وَ  ،هُ لُ قْ عَ  حارَ 
 .،8)هُ لُ يَ حِ  هُ عْ فَ نْ تَ  مْ لَ وَ  ،هُ لُ جَ أَ  جاءَ  سوف  لَ يْ فَ  نْ مِ  مْ كَ 

 ]البسيط[         /أ[91] ِشْعرٌ 
 ،9)ياءُ شْ أَ  كَ نْ عَ  ْت غابَ ا وَ ئ  يْ شَ  تَ ظْ فِ حَ        ة  فَ سَ لْ فَ  مِ لْ عي في العِ دّ يَ  نْ مَ لِ  لْ قُ فَ 

                                                                                                                                            

لشعر ساقط منها، وقد أورده الثعالبي في يتيمة الدهر منسوبا لبي القاسم المحسن بن عمِرو بِن ، "م": ا1)
المعلِِى، وأورده كِِذلك يِِاقوت فِِي إرشِِاد الريِِب منسِِوبا إلِِى أبِِي العِِالء المعِِري، ولِِم أعثِِر عليِِه فِِي 

 ديوانه، وبعده:
 قد يرى الغيب فيه مثل العيان     غير أني أقول قول محق      
 ن كان محسنا  فابكينه         لجميل عواقب الحسانإن م  
 . 5/17، والثعالبي، يتيمة الدهر، 1/411انظر: ياقوت، إرشاد الريب،  

 ، "د": "نكتة" زيادة منها.2)
 ، "ج" ، "د": "وقع" مكان "حاق".3)
 ، "م": النكتة ساقطة منها.4)
 ، "ب": هذا قبل الشعر الول فيها. 5)
ن" مكِِان "القِِوام"، "م" ، "س" ، "ي": "اليِِام" مكِِان "القِِوام"، وأورد الشِِعر غيِِر منسِِوب: ، "د": "النسِِا6)

هِِِو ، وروايتِِِه: "محالِِة" مكِِِان "تحيِِل"، وقِِال عنِِِه البكِِري شِِِارح المِِالي: "2/261القِِالي، المِِالي، 
 لبعض بني أسد: وقبله:

 طالت إقامتهم ببطن برام       بكى على قتلي العدان فإنهم     
 انوا على العداء نار محرق         ولقومهم حرما من الحرامك  
    ".ساحل البحر يروى: بكى على قتلى العدان، والعدان:و  

 ، "ي" ، "م": قوله: "حار عقله، وما نفعه نقله" ساقط.7)
سِِوف ولِِم تنفعِِه حيلِِه" زيِِادة منهِِا، "ي": العبِِارة: "كِِم مِِن فيل ،، "د": قولِِه: "كِِم مِِن فيلسِِوف جِِاء أجلِِه8)

 حار عقله، وما نفعه نقله".
، "ج" ، "د": "في الطب" مكان "في العلم"، "م" ، "ي": "عرفت" مكان "حفظت"، والشعر من قصيدة لبِي 9)

 نواس من قصيدة مطلعها: 
 َدع َعنَك َلومي َفِإن  اللوَم ِإغراُء       َوداِوني ِبال تي كاَنت ِهَي الداءُ   
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 .رُ ذَ الحَ  لَ طَ بَ  رُ دَ القَ  لَ زَ ذا نَ إِ 
 ]الرمل[        ِشْعرٌ 

 ،1)رذَ ني الحَ غْ ال يُ  رِ هْ الد   باتُ كَ نَ            هُ كَ رِ دْ تُ َأْن  رُ ذَ حْ يَ  نْ مَ لِ  لْ قُ 
 

ِ هِ ْيِلَ عَ -موسِى بِ  ،4)لِذي جِاؤواا مِ وْ اليَ ذِلَك  ِإلى ،3)لَ تَ قَ َقْد كاَن  نَ وْ عَ رْ فِ  أن   ،2)يَ وِ رُ   -المُ الس 
 .اكور  ذُ  لود  وْ مَ  فَ ألْ  عينَ بْ سَ  ،5)فيهِ  هِ يْ لَ إِ 

 ]الوافر[        ِشْعرٌ 
 ،6)شاءُ ما يَ  لُ عَ فْ يَ  مِ جْ الن   بُّ رَ وَ    ري      دْ يَ  َس يْ لَ وَ  جومِ النُّ بِ  رُ بِّ دَ يُ 
الةُ  يهِ لَ عَ -عيسى  أن   يَ وِ رُ   .،7)ضِ رَ المَ  ِمنَ  األف   سينَ مْ خَ  د  واحِ  َيْوم   في أَ رَ أبْ  –المُ الس  وَ  الص 

 ]الكامل[         ِشْعرٌ 
 الطونُ فْ أَ  ماتَ َقْد  فالج  بِ وَ          ة  شَ عْ رِ بِ  كيمُ الحَ  راطُ قْ بُ  ماتَ  دْ قَ 
 ،8)طونُ بْ مَ  مْ هجالينوسُ هذا وَ      ا  م  سَ رْ بَ مُ الَحكيُم  طاليُس اطسْ رِ أَ وَ 

 
  .ةُ د  العِ  عِ فَ نْ تَ  َلمْ  ةُ دّ المُ  تِ َض قَ ذا انْ إِ 

 ]الكامل[        ِشْعرٌ 
 ،9)عُ فَ نْ ال تَ  ة  ميمَ تَ  ُكل   تَ يْ فَ ألْ      ها   فارَ أظْ  ْت بَ شَ أنْ  ةُ يّ نِ ذا المَ ا ِ وَ 

                                                                                                                                            

 .    8انظر: أبو نواس، ديوانه،  
، "د" ، "م" ، "س" ، "ي": "تنزلِِِه" مكِِِان "تدركِِِه"، وقِِِد أورد الشِِِعر اليِِِونيني فِِِي ذيِِِل مِِِرآة الزمِِِان، وقِِِد 1)

 ، وبعده: محمد رشيد الدين البصراوي الحنفي سعيد بن علي بن سعيد يأبنسبه إلى 
 كل شيء بقضاء وقدر        أذهب الحزن اعتقادي أنه  
 راحل يغفل عن زاد السفر         ما لي من يدري يقينا  أنه 

 ، "ي" ، "م": "قيل" مكان "روي"، "س": "ذكر".2)
 ، "ي": العبارة: "أن فرعون قتل إلى ذلك...". 3)
 ، "م": "جاء" مكان "جاؤوا"، "ي": "جيء".4)
 ، "ب": "عليه الصالة والسالم"، "س": قوله: "إليه فيه" زيادة منها. 5)
ِِِاب القِِِول علِِِى المنجمِِِين، ، أورد الشِِِعر بِِِال نسِِِبة: الثع6ِِِ) ِِِن 181البي، التمثيِِِل والمحاضِِِرة فِِِي ب ، واب

، وروايته فيهما: "ورب النجم يفعِل مِا يريِد"، واليِافعي، مِرآة الجنِان، 1/321خلكان، وفيات العيان، 
1/414 . 

 ، "ب" ، "س" ، "ي": "من المرضى".7)
 وما أثبته من "ج"، و"د"، و"م"، و"س".  "وجالينوسها"،"أ": ، "أ": روايته: "وأرسططاليس مات مبرسما"، 8)
 ، الشعر لبي ذؤيب الهذلي من قصيدة مطلعها: 9)
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]  ]أبو ُمْسِلمٍّ الُخراساِنيُّ

 َوُهَِو ِمِنْ  ،،2)ي  سِانِ ار الخُ  م  لِ ْسِأبِا مُ  ،1)ةُ ليَفِالخَ  ر  َفِعْ أبِو جَ  لَ تَ قَ  ة  ئَ مِ وَ  الثينَ ثَ وَ  ع  بْ سَ  ةِ نَ في سَ وَ 
فِي  لَ تَِقَ َقِْد  َوكِانَ  ،،6)هِ ماِنِزَ  اجُ ّجِحَ َوُهَِو  ،خِ ناسُ التّ رى بِ يَ  ،5)َوكانَ  ،،4)ةِ الكوفَ  وادِ سَ ، ِمْن 3ُخَطْرِنَيَة)

  .،8)ة  دَ واحِ  ة  ر  مَ  ةِ نَ في الس   ساءِ النِّ لو بِ خْ يَ َوكاَن  ،،7)ار  بْ َص  ف  ألْ  ةِ ئَ مِ  ت  سِ  هِ روبِ حُ وَ  هِ تِ لَ وْ دَ  امِ أيّ 
 ]الوافر[     ِشْعرٌ 

 ،9)كونُ سُ  ة  قَ خافِ  لِّ كُ ُعْقبى فَ             /ب[11]هامْ نِ تَ اغْ فَ  كَ ياحُ رِ  ْت ب  ذا هَ إِ 
                                                                                                                                            

ُع       َوالدهُر َليَس ِبُمعِتب  من َيجزعُ     َأِمَن الَمنوِن َوريِبها َتَتَوج 
ِِِِه،   ِِِِو ذؤيِِِِب، ديوان ، والمفضِِِِل الضِِِِبي، 1/14، والسِِِِكري، شِِِِرح أشِِِِعار الهِِِِذليين، 147انظِِِِر: أب

 . 2/271بشيهي، المستطرف، ل، وا422المفضليات، 
هِِِ،، وتِِوفي سِِِنة 15، هِِو أبِِو جعفِِر عبِِد هللا بِِِن محمِِد بِِن علِِي بِِِن عبِِد هللا بِِن العبِِاس، ولِِِد سِِنة)1)

هِِ،، وهِو ثِاني الخلفِِاء العباسِيين، كِان عارفِِا بالفقِه والدب، محبِا للعلمِِاء، مقِدما فِي الفلسِِفة 158)
فِي ذي الحجِة، ووليِت الخالفِة فِي ذي الحجِة،  والفلك، وكان يقول: ولدت في ذي الحجِة، وأعِذرت

نظِر ترجمتِه: ابِن الثيِر، الكامِِل، وأحسِب أن المِر يكِون فِي ذي الحجِة، فكِان المِر كمِا ذكِر، ا
 .   4/117، والزركلي، العالم، 1/568، والكتبي، فوات الوفيات، 6/17

يلي أصِبهان، مِن مؤسسِي الدولِة هِ، في "ماه" مما 111، هو عبد الرحمن بن مسلم، قيل إنه ولد سنة )2)
العباسِِية، اتصِِل بِِإبراهيم بِِن المِِام، فأرسِِله إلِِى خراسِِان، فأقِِام فيهِِا، واسِِتمال أهلهِِا، وقتِِل واليهِِا، 
وُسِِّلم إمرتهِِا، وكانِِت بينِِه وبِِين المنصِِور ضِِغينة، فقتلِِه برومِِة المِِدائن، عِِا  سِِبعا وثالثِِين سِِنة، 

ندر، وأزدشِِير، وأبِِو مسِِلم الخراسِِاني"، وصِِف قِِال عنِِه المِِأمون: "أجِِل ملِِوك الرض ثالثِِة: السِِك
ِِِة ِِِان، هِِِِ،، ا137وقلِِِب دولِِِة، مِِِات سِِِنة ) ،بأنِِِه أقِِِام دول نظِِِر ترجمتِِِه: ابِِِن خلكِِِان، وفيِِِات العي

، والزركلِِي، العِِِالم، 5/136، وابِِن حجِِر، لسِِِان الميِِزان، 5/468، وابِِن الثيِِر، الكامِِِل، 3/121
3/337 . 

الِراء السِاكنة نِون مكسِورة ويِاء آخِر الحِروف مخففِة، ناحيِة  قال عنها ياقوت: "بالضم ثم الفتح وبعِد، 3)
مِِن نِِواحي بابِِل العِِراق"، ومِِا ورد فِِي "أ" هِِو "خرنيطِِة"، ولِِيس ذلِِك كِِذلك، انظِِر: يِِاقوت، معجِِم 

 .3/231البلدان، 
 ، "م": "الكوفة" ساقطة. 4)
 ، "ب": "وكان" ساقطة.5)
 ، "ب": العبارة: "وكان حجاج...".6)
 ": العبارة: "ست مئة ألف إنسان".، "ب" ، "م" ، "س7)
، "م": "واحدة" زيادة منها، والفقرة كلها حتى نهاية هذه اللطيفة وبداية اللطيفة السادسِة عشِرة سِاقطة مِن 8)

 "ي". 
، وروايِِة النسِِخ الخِِرى: "فِِإن لكِِل عاصِِفة سِِكون"، ومِِا أثبتِِه ممِِا ، "د" ، "م": "عاصِِفة" مكِِان "خافقِِة"9)

 ة، ولعله الصوب من وجهة نحوية؛ ذلك أن "سكونا" اسم "إن". ورد في التمثيل والمحاضر 
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 ،1)كونُ تى يَ كون مَ ري السُّ دْ تَ َفما   فيها      رِ يْ الخَ  ناعِ طِ اْص بِ  ْر بادِ وَ 
 

 ِحكاَيةٌ 
ق اِق َوِحكاياِتهِ ]  [ِمْن أْخباِر َأبي الَحَسِن الدَّ

ِِِْيخُ  َروى  ِِِْيخِ  َعِِِنِ  ،2)يُّ لِِِِّالحِ  ينِ الِِِدّ  يُّ فِ َصِِِ الش   هللاُ  يَ ِضِِِرَ - اقِ قّ الِِِد   نِ َسِِِأبِِِي الحَ  بيِِِرِ الكَ  الش 
ِِْيخُ  خييْ نِِي َشِِلَ خَ : أدْ قِِالَ  هُ أّنِِ ،3)-مِِاهُ نْ عَ  ِِد   ،4)]أبِِو[ الش   الثَ َثِِ ،5)-هْنِِعَ  هللاُ  يَ ِضِِرَ – يُّ رِ َهِِالزْ  ُمَحم 
  .،7)ضِ الرْ وَ  مواتِ الس   مِ لَ عا َغْيرَ  ا،م  عالَ  ،6)ينَ تّ سِ وَ  ة  ئَ مِ 

 
، هِِابِ نَ ذَ َعلِِى ها ُسِِأْ رَ ، وَ لِ َبِِالجَ بِ  ةَ رَ ائِ الِِدّ  ةَ ي ِِأرانِِي الحَ ، وَ ،1)قِِاف لِ َبِِجَ ِإلِِى  ل بِِيَخِِدَ وَ : ،8)قِِالَ 

 .راءُ ْض خَ َوِهَي 

                                                 

، ونسِِبه رضِِي هللا عنِِه ، "ج": "الصِِطناع" مكِِان "باصِِطناع"، والشِِعر ممِِا ينسِِب لعلِِي بِِن أبِِي طالِِب1)
الفصِِل ، فِِي السِِخاء: "البِِاب التاسِِع، فِِي الوطِِواط إلِِى ابِِن هنِِدو، فِِي غِِرر الخصِِائص الواضِِحة

، 141نظِر: علِي بِن أبِي طالِب، ديوانِه، ا"، أشِرف الخِالل والشِمائلالتبرع بالنائل مِن ه، "الول من
 وأورده الثعالبي في التمثيل والمحاضرة، وروايته: 

 فعقبى كّل خافقة  سكون         إذا هّبت رياحك فاغتنمها     
 وال تقعد عن الحسان فيها         فال تدري السكون متى يكون 

 .241، انظر: الثعالبي، التمثيل والمحاضرة
، "س": "الحلي" ساقطة، وال إخال أن الحديث عن الصفي الحلي، بل عن الصفي بن علي، وقِد تقِدمت 2)

ترجمته َقْبال، أما الصفي الحلي فهو عبد العزيز بن سرايا الحلي السنبسي الطائي، ولد في الحلة سنة 
صِر، ومِاردين، والعِراق، هِ،، وبها نشأ، اشتغل بالتجارة، فكِان يطِوف، ويرتحِل إلِى الشِام، وم677)

هِِ،، لِه "العاطِل الحِِالي"، 751رحِل إلِى القِاهرة، فمِدح السِلطان الملِك الناصِِر، تِوفي ببغِداد سِنة )
هِِِا، انظِِِر ترجمتِِِه: ابِِِن حجِِِر، الِِِدرر الكامنِِِة، ل شِِِرحو و"ديِِِوان شِِِعر"، و"درر النحِِِور"، وبديعيِِِة، 

، وكامِِِِل الجبِِِِوري، معجِِِِم 4/17، والزركلِِِِي، العِِِِالم، 1/671، والكتبِِِِي، فِِِِوات الوفيِِِِات، 2/225
 .  3/178الشعراء، 

، "ب": "رضِِي هللا عنهمِِا" زيِِادة منهِِا، وقِِد وصِِفه المنِِاوي بأنِِه كِِان عظِِيم الشِِأن، وأخبِِاره قليلِِة غيِِر 3)
 .   317ابن الزيات، الكواكب السيارة، و ، 4/121نظر ترجمته: المناوي، الكواكب الدرية، مشتهرة، ا

 " ساقطة، وهي من إضافة المحقق. ، "أ" ، "ب" ، "م" ، "س": "أبو4)
، وفيهِِا أن 4/121، "ب": قولِِه: "رضِِي هللا تعِِالى عنِِه" زيِِادة منهِِا، وهكِِذا وردت فِِي الكواكِِب الدريِِة، 5)

 .  361وليس أبا محمد الزهري، وكذلك المر في روض الرياحين،  ،الذي أدخله هو محمد العجمي
 . 361نسخ الخرى وفي روض الرياحين، ، "ب" ، "م" ، "س": "وستين" ساقطة، وهي في ال6)
 .  361ض الرياحين، و ، انظر: اليافعي، ر 7)
 ، "ب" ، "م" ، "س": "قال" زيادة منها.8)
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الُم في ]ِزياَرُة   َطَبِري َة[َذخاِئِر ُسَلْيماَن َعَلْيِه السَّ
ْيخُ : قالَ   َعنْ  اب  غائِ  ،4)َمَعهُ  قىأبْ  ،،3)ض  أرْ  يِّ طَ أو  ،ق  خارِ  ر  أمْ ِإلى  شىمَ ِإذا  ،2)َوكاَن الش 

ِوْ يَ  جَ رَ خَ فَ  ،،5)هودِ عْ ي المَ سِّ حِ  )ام 
 شِىمَ ثُِم   ،،8)ةَ ّيِرِ بَ نا طَ لْ َصِوَ  أنْ ِإلِى  ،7)هُ تُ بْ حِ َصَِوَأنِا  شِقَ مَ دِ ِمِْن  ،6

ذا  ،،10)هِِِول  مَ  نِِِاء  بِ َعلِِِى نا فْ رَ أْشِِِ أنْ ِإلِِِى  ،9)هُ َفِِِلْ خَ َوَأنِِِا  َِِِواِ  ِِِلَ تَ  ،11)وام  أقْ ِب ِِِْيخَ  اوْ ق  ، هِ ْيِِِلَ موا عَ ل  َسِِِوَ  ،الش 
ِِالتَ فَ  ،ة  َشِِحْ وَ  ِمِِْنُهمْ  تُ جِِدْ وَ ، فَ هُ اَمِِدّ ا قُ وْ َشِِمَ ُثِِم   ،،12)هِ دوِمِِقُ وا بِ ُكِِر  بَ تَ وَ  ِِْيخُ  تَ َف ِِ: يِِا عَ قِِالَ وَ  ،لِِي  إِ  الش   ،يُّ ِل
 بِِِنِ  ُسَِِِلْيمانَ  َعلِِِى مونَ قِِِادِ  نُ ْحِِِنَ ، وَ جِِِانٌّ  ءِ هِِِؤال، فَ راهُ َتِِِِبمِِِا  لْ غِ تَ ْشِِِتَ َوال  ،بِِِي لْ غِ اشِِِتَ وَ  ،كَ َسِِِفْ نَ  ظْ َفِِِاحْ 
الةُ  ،13)داودَ   .،14)المُ الس  وَ  َعَلْيِهما الص 

 
، ظِِِِِيم  عَ  ر  ْصِِِِِقَ َوُهَِِِِِو  ،نِِِِِاءَ البِ  لِِِِِوهُ خَ أدْ رى، وَ ْخِِِِِأُ  ة  َفِِِِِطائِ  هُ ْتِِِِِق  لَ تَ  ،يِِِِِانِ نْ البُ ِإلِِِِِى  نالْ َصِِِِِوَ َفَلّمِِِِِا 

ِوَ  ذا  ،،15)هُ َفِلْ خَ َوَأنِِا  شِيمْ يَ  /أ[21]خُ يْ الش   نِِور  وَ  ،ة  ظيَمِعَ  ة  َبِِيْ هَ َوَعَلْيِِه  م  نِائِ  َرُجِِل   كِانِ المَ  رِ دْ َصِِ فِيَواِ 
ِِْيخُ َفقِِاَل  ،اصِِعَ  هِ دِ فِِي َيِِوَ  ،ظِِيم  عَ  ِِ يِِهِ لَ عَ  ُسَِِلْيمانُ  لِِي: هِِذا الش   ،هدَ َيِِ لَ ب ِِقَ وَ  ،،17)مَ دِ َقُِِثِِم  ، ،16)المُ الس 

                                                                                                                                            

 تقدم فضل بيان عنه. ، 1)
 ، "ب": "رضي هللا عنه".2)
 "وطئ أرضا".العبارة: ، "ب" ، "م": 3)
 ، "م": قوله: "أبقى معه" ساقط. 4)
 ا أثبته من "ب"، و"م". ، "أ": "حسي معهود"، وم5)
 ، "ب" ، "م": "يوما" ليست فيهما.6)
 .مكان "وأنا صحبته" ، "م": "وأنا معه"7)
مطلِِة  ،هِِِ، علِِى يِِد شِِرحبيل بِِن حسِِنة صِِلحا، وهِِي بليِِدة فِِي فلسِِطين13مدينِِة طبريِِة فتحِِت سِِنة )، 8)

 .  6/248ياقوت في معجم البلدان، عنها على البحيرة المعروفة، انظر ما قاله 
 ، "ب": قوله: "وصلنا طبرية، ثم مشى وأنا خلفه" ساقط.9)
، أتِى علِِى وصِِف هِذا القصِِر، والبنِِاء المهِول، يِِاقوت فِِي معجِم البلِِدان لمِِا أتِى علِِى ذكِِر طبريِِة، 10)

نما في قريِة قريبِة منهِا اسِمها "الحسِينية"، وقِد ذكِر أن  وعده من عجائب الدنيا، وليس في طبرية، وا 
يظن بعض الناس أنها قبر سليمان عليه السالم، انظر: يِاقوت، معجِم في وسط البحيرة صخرة كبيرة 

 .6/248البلدان، 
 ، "م": "بقوم" مكان "بأقوام".11)
 ، "م": العبارة: "به وبقدومه".12)
 ، "ب": "سيدنا سليمان بن داود".13)
 ، "م": "عليه السالم".14)
 ، "ب": قوله: "وأنا خلفه" ساقط، "م" ، "س": "يمشي خلفهم".15)
 ، "ب" ، "م" ، "س": قوله: "عليه السالم" ليس فيها.16)
 ، "ب": "تقدم" مكان "قدم".17)
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 ،2) –المُ الّسَِِعَلْيِِِه – ُسَِِلْيمانَ  امُ دّ ُخِِ نِّ الِجِِ ةُ ماَعِِجَ  ،1)َفَأَخِِذَ  ،رَ أخ  َتُِِثِِم   ،مُ الخِِاتَ  هِ عِ صِِابِ دى أَ ْحِِفِِي إِ وَ 
ِِْيخَ  ِِهِ  بِِواهَ ذَ وَ  ،الش  ِِِه  مواد  َقِِوَ  ،،3)ع  ِضِِوْ مَ ِإلِِى  ِب ِِطَ ِإَلْي ِِْيخُ  لَ ا، وأَكِِعام  ِِم   ،هُ َعِِمَ  تُ ْلِِوأكَ  ،الش  ِِِه  بِِواهَ ذَ ُث ِب

ِِلَ عَ  يمانَ لَ ُسِِ رِ خِِائِ ذَ َعلِِى  هُ َنِِجو رِّ فَ يُ  ِِوَ  الةُ الّصِِ هِ ْي ِِ،4)المُ الس  ِِِه  اوْ أتَ ، َف  ْت جِِاءَ ، فَ هُ دَ ْنِِعِ  فَ َقِِوَ ، فَ سِِاطَ البِ ِب
 رِ خِِِائِ ذَ  ميِِِعَ جَ  لَ مَ كْ تَ اْسِِِ أنِ ِإلِِِى  آهُ رَ َفِِِ ،قِِِيَس لْ بِ   ِ رْ َعِِِِإلِِِى  ِبِِِهِ  ،5)ؤواجِِِاُثِِِم   ،آهُ رَ َحتِِِّى  هُ تْ رَ َشِِِنَ فَ  ،ريِِِح  

الةُ  ُسَلْيمانَ   .،6)المُ الس  وَ  َعَلْيِه الص 
 

َوُهَِِِو  ،،7)لِِِيَس بْ إِ  نُ جْ هِِِذا ِسِِِ ،دييِّ : يِِِا َسِِِهُ قِِِالوا َلِِِفَ ، ج  عِ زْ ُمِِِ يٌّ وِ فيهِِِا دَ  ة  غِِِارَ مَ َعلِِِى  ر  َمُِِِثِِِم  
ِِنَ  ،8)مِِانِ زَ  ذُ ْنِِمُ  ةِ غِِارَ المَ هِِِذِه  فِِي جون  ْسِِمَ  ِِالةُ  ُسَِِلْيمانَ  هللاِ  يِّ ِب ِِوَ  َعَلْيِِِه الص  ِِْيخُ  أرادَ َفَلّمِِا  ،المُ الس   الش 

ْيخُ َوَأشاَر  ،ارير  سَ َلُه  عواَض وَ  رافَ ِص االنْ  عا فَ تَ ارْ َعَلْيِهما  ناسْ لَ جَ َفَلّما  ،رَ ا آخَ رير  عوا لي سَ َض وَ ، فَ ي  لَ إِ  الش 
َفَلّمِا  ،كِان  مَ ِإلِى  نِايْ هَ تَ انْ َحتِّى  ر  ْحِبَ  قَ وْ َفِ واءِ نا في الَهِا بِ رّ مَ ما، وَ هُ لُ مِ حْ يَ  نْ مَ  رُ ِص بْ ال نُ وَ  واءِ نا في الهَ بِ 
ِْيخُ  شِىمَ فَ  ،واءِ عِا فِي الَهِفَ تَ ارْ ثُِم   مِا،هُ نْ نا عَ لْ زَ نَ فَ  ،/ب[21]ضِ رْ الَ ِإلى  ريرُ نا الس  بِ  ط  حَ  ،9)نالْ َص وَ   الش 

ذا ،ة  ساعَ  هُ فَ لْ خَ َوَأنا   .،10)هابِ ذِلَك  نامَ وْ ا يَ نّ كُ نا، فَ لَ  ْت دَ بَ َوَقْد  قَ شْ مَ دِ بِ َنْحُن  َواِ 
 

 ]َأْحِضروا ُرَطَب ِبالِدُكْم[
ِْيخِ  حابِ فِي أْصَِوكاَن  :قالَ  َفقِاَل  ،بَ َطِروا الرُّ كَ ذَ َفِ ،يٌّ اِقِر عِ  وَ ُهِ نْ َمِ، وَ يٌّ جِازِ حِ َمِْن ُهَِو  الش 

ِلِ َوكِاَن  ،بُ َيِنِا أطْ بُ طَ : رُ ونَ يّ راقِ العِ َوقاَل  ،بُ يَ نا أطْ بُ طَ : رُ ونَ يّ جازِ الحِ   رَ َظِنَ ، فَ فُ يوُسِ هُ مُ اْسِ م  خِادِ  خِ يْ لش 
ِْيخُ   ب  َطِِرُ  ،12)فيِِهِ  ق  َبِطَ  هِ دِ َيَِِعلِِى وَ  لَ َخِدَ ثُِِم   ،ة  سِِاعَ  ،11)غِابَ وَ  ،البِِابِ  نَ ِمِِ مُ الخِادِ  جَ رَ َخِِفَ  ،ِإَلْيِِهِ  الش 

                                                 

 ، "م": "فأخذه".1)
 ، "ب": "الصالة والسالم".2)
 ، "ب": "مواضع".3)
 ، "ب" ، "م": قوله: "عليه الصالة والسالم" زيادة منهما.4)
 ، "أ": "جابوا" مكان "جاؤوا به"، وما أثبته من "م"، و"س".5)
، "ب": قولِِه: "فِِأتوا بِِه البسِِاط، فوقِِف عنِِده، فجِِاءت ريِِح، فنشِِرته حتِِى رآه، ثِِم جِِاؤوا بِِه إلِِى عِِر  6)

 بلقيس، فرآه إلى أن استكمل جميع ذخائر سليمان عليه الصالة والسالم" ساقط. 
 ، "أ": "ابن إبليس"، وما أثبته من "ب"، و"م"، و"س".7)
 ، "س": "زمن".8)
 ناه".، "ب": العبارة: "لما وصل9)
 .   122-4/121، والمناوي، الكواكب الدرية، 361نظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، ، ا10)
 ، "ب": "فغاب".11)
 ، "م": "وفيه".12)
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ْيخِ  ديِ يَ  نَ يْ بَ  هُ عَ َض وَ فَ  ،لِ خْ الن   نَ مِ  يَ نِ جُ َكما  ، ونَ يّ راقِ عِ َويا  ،ونَ يّ جازِ نا يا حِ الدِ بِ  بُ طَ هذا رُ َفقاَل:  ،الش 
  .،1)مْ كُ الدِ بِ  بَ طَ م رُ تُ أنْ  رواِض حْ أَ فَ 

 
 .،4)َعْنهُ  هللاُ  يَ ِض رَ  ،ة  جيبَ عَ  آثار  وَ ، ،3)ة  ريبَ غَ  رار  أسْ  العاداتِ  ،2)قِ وارِ خَ وَ  راماتِ الكَ  ِمنَ َوَلُه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةَ شرَ عَ  ةَ سَ ادِ الس  اللَّطيَفُة 
 [ْبَتِسمُ يَ  َوْصلٍّ  ، َوَثْغرُ ْنَتِظمُ يَ  ْملٍّ شَ  ]ِعْقدُ 

 لطويل[]ا   رٌ عْ ِش 
 فاَص  مْ أَ  رَ د  كَ تَ  ب  ذْ عَ  هُ بُ رَ شْ مَ وَ     فا    جَ  مْ أ فَ ط  عَ تَ  ض  رْ فَ َلُه  وايَ هَ 
 ،5)فالَ أتْ  شاءَ  نْ ا ِ ياني وَ أحْ  شاءَ  نْ إِ فَ        هُ ل  كُ  يَ رِ أمْ  بوبِ حْ المَ ى ِإل تُ لْ كَ وَ 
 ، دُ عْ بَ وَ 
 دَ أي ِ ،1)هِ ِتِالحَ مَ  ُس مْ َشِ ْت قَ رَ وأْشِ، هِ تِ يادَ ِسِ اللُ ِظِ ْت د  مُ ، وَ هِ تِ عادَ سَ  اللُ هِ  غَ زَ بَ  نْ مَ  مُ دِ خْ يَ  دُ بْ العَ فَ 

 قِِِةِ فِّ دَ تَ مُ  ،/أ[21]ءِ واْضِِِالَ  ةِ قَ رِ ْشِِِمُ  ة  َمِِِعْ ، فِِِي نِ ةَ رَ القِِِاهِ  هُ تَ لَ وْ َصِِِ دَ أب ِِِ، وَ ةَ رَ البِِِاهِ  هُ َتِِِلَ وْ دَ  ،2)-عِِِالىتَ – هللاُ 
                                                 

 .362، انظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، 1)
 ، "ب": "وخرق" مكان "وخوارق".2)
 .مكان "غريبة" ، "م": "عجيبة"3)
 لى عنه ورحمه".، "ب": "رضي هللا تعا4)
،، ولم أعثر علِى قائلِه، ولعِل 1، أورد الشعر اللوسي في روح المعاني في تفسير سورة المزمل، اآلية )5)

 الشعر مما نظمه المصنف في ترسله. 
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ِِِالَ  ِِِاُض ، رِ ،3)هوا ْم ِِِ ي ِِِالرُّ  ةُ ر  َضِِِخْ مُ  ،4)هاقِ دائِ َح ِِِاُض حِ ، وَ سِِِيمِ الن   ةُ عَ وِّ َضِِِتَ مُ  ا،ب ِِِ ي ِِِتَ عْ داها مُ َن ِِِ ةُ ل  با، الص 
، عِ الِئِِِالط   ةَ رَ قِِِاهِ  هِ نِِِودِ جُ  بُ واِكِِِمَ وَ  ،،6)عِ طِِِالِ المَ  ةَ رَ زاِهِِِ هِ عودِ ُسِِِ بُ واِكِِِكَ  ْت ال زاَلِِِ، وَ ،5)نيمِ ْسِِِالت   ةُ َعِِِوّ نَ تَ مُ 
ِِالن   بُ تاِئِِكَ وَ  ِِبْ مَ  هِ داِئِِأعْ ِإلِِى  ،8)هِ ِمِِقَ نِ  ،7)واديَغِِبِ  بِ واِئ ِِالر   بُ راِئِِغَ ، وَ ،9)ة  عوَث  ،10)هِ ِمِِعَ وادي نِ َعِِبِ  بِ غاِئ

 .،11)ة  ثوثَ بْ مَ  هِ يائِ لِ أوْ ِإلى 
 
 ةَ نَ ِسِلْ أَ  لُّ مِا يِكِ ،ةِ زيَلِالجَ  ،13)هِ دِ واِئِفَ  فِودِ وُ ، وَ ةِ ميلَ الجَ  هِ دِ وائِ عَ  رودِ وُ ِإلى  ،12)هِ قِ وْ شَ ِمْن  يهنْ يُ وَ 

 دَ عاِهِِِِِمَ  ،15)رُ مِّ دَ ُيِِِِِ، وَ هُ َلِِِِِناهِ مَ وَ  فاءِ الّصِِِِِ دَ وارِ َمِِِِِ رُ دِّ َكِِِِِيُ ، وَ ،14)هِِِِِامِ فْ الَ  ةِ نّ أِسِِِِِ بَ رْ َغِِِِِ لُّ ُفِِِِِيَ ، وَ المِ ْقِِِِِالَ 
ِِ ِِ دَ ْقِِعِ  يِِدَ عيُ  أنْ  هللاَ  ألُ ْسِِيَ َوُهَِِو  ،هُ َلِِنازِ مَ وَ  ،16)فاءِ الشِّ ِِظِ تَ نْ مُ  لِ مْ الش   َجّنِِةَ ا، وَ م  ِسِِتَ بْ مُ  لِ ْصِِالوَ  رَ ْغِِثَ ا، وَ م 
 أنْ ، وَ ،18)طافِ عْ الَ  ةَ يَ ثانِ  ،،17)طافِ القْ  ةَ يَ دانِ  ،نانِ فْ الَ  ةَ ريقَ وَ  ،صانِ غْ الَ  ةَ يقَ نأ هِ قائِ لِ  ةِ شاشَ بَ بِ  بِ رْ القُ 

                                                                                                                                            

 ، "د": قوله: "وأشرقت شمس مالحته" زيادة منها، وليست في النسخ الخرى. 1)
 الخرى.، "أ": "تعالى" ليست فيها، وهي في النسخ 2)
ِِِِق بسِِِِياق الكِِِِالم والسِِِِجعة، فِِِِالولى: 3) ِِِِه اللي ِِِِه مِِِِن "ج"، ولعل ِِِِاه"، ومِِِِا أثبت ِِِِوار"، "د": "المي ، "أ": "الن

 "الضوا"، والثانية "الموا".
 ، "أ": "جدواها".4)
ِِِارة: "متضِِِوعة النسِِِيم"، "د": "متضِِِوعة النسِِِيم، متنوعِِِة التنسِِِيم"، "ي": "متضِِِوعة النسِِِيم، 5) ، "ج": العب

 شميم".متنوعة ال
 ، "ج": "الطالئع".6)
 ، "ب": بزيادة: "نعمه نقمة إلى"، وهو خطأ.7)
 ، "د": "نعمه"، "م": "نقمته".8)
 ، "أ": "مبثوثة"، وما أثبته هو من "ب"، و"ج"، و"د"، و"م"، و"س"، "ي".9)
 ، "م": "نعمته".10)
 .منها ، "أ" ، "ي": "محثوثة"، "د": الجملة كلها ساقطة11)
 قه"، "س": "شوائقه"، "ي": العبارة: "...من سوابقه الجليلة".، "م": "نواش12)
 .مكان "فوائده" ، "ب": "فرائده"13)
، "س": "ألسِِنة الفهِِام"، وهِِو تحريِِف، "د": العبِِارة: "تكِِل عِِن وصِِفه ألسِِنة القِِالم، وتعجِِز عِِن نعتِِه 14)

 ثواقب أفكار ذوي الفهام".
 ، "ب": "ويدمن".15)
 ، "ي" ، "م": "السناء".16)
 "أ" ، "ي": "القطاف"، وما أثبته هو ما ورد في "ج"، و"د". ،17)
 ، "أ": قوله: "ثانية العطاف" ساقط، وما أثبته من "د"، و"م"، و"س"، و"ي".18)
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ِِِِ ناءِ فِِِي َسِِِ ديمَ ُيِِِ  ،1)راضِ أْغِِِِِإلِِِى  دَ دِّ َسِِِيُ ، وَ هِ تِ لَ وْ َصِِِِ قِِِاءَ تِ ارْ  دِ ْجِِِلمَ ا ماءِ فِِِِي َسِِِ، وَ هِ ِتِِِلَ وْ دَ َبقِِِاَء  دِ عْ الس 
 .هُ المَ أقْ وَ  هُ يوفَ سُ  ةِ سيطَ في البَ  يَ ِض مْ يُ ، وَ هُ هامَ سِ  راضِ عْ الَ 

 
 ةٌ تَ كْ نُ 

 ]الظُّْلُم َمْرتُعُه َوخيٌم[
  :-َتعالى– هللاُ قاَل 
 .،3)ري"يْ ا غَ ر  ناِص  دُ جِ يَ ، 2)ال نْ مَ  مَ لَ ظَ  نْ مَ َعلى بي َض غَ  د  تَ "اشْ 

 
 ]الوافر[         رٌ عْ ِش 

 ،4)صومُ الخُ  عُ مِ تَ جْ تَ  هللاِ َوِعْنَد   ضي      مْ نَ  ضِ رْ العَ  َيْومِ  انِ يّ لى دَ إِ 
 ،5)لومُ الظ   نِ مَ  سابِ الحِ ِعْنَد  اد  غَ           /ب[21]نايْ قَ التَ ِإذا  عادِ في المَ  مُ لَ عْ تَ سَ 
 
 : ،1)يُّ كِ مَ رْ يى البَ حْ يَ  قالَ 

                                                 

 ، "ب" ، "ج": "أعراض".1)
 ، "ب": "لم" مكان "ال".2)
،، 71) ، أخِِِرج الحِِِديث الطبرانِِِي فِِِي المعجِِِم الصِِِغير )الِِِروض الِِِداني،، مِِِن اسِِِمه أحمِِِد، الحِِِديث3)

،، والشِِهاب فِِي المسِِند، 2217والمعجِِم الوسِِط، أحاديِِث جِِابر بِِن عبِِد هللا النصِِاري، الحِِديث )
،، وفِِِِي 1452،، اشِِِتد غضِِِبي علِِِى مِِِن ظلِِِِم مِِِن ال يجِِِد ناصِِِرا غيِِِري، الحِِِديث )886البِِِاب )

،، وفِِِِي فِِِِيض القِِِِدير، حِِِِرف الهمِِِِزة، 3376الترغيِِِِب والترهيِِِِب، كتِِِِاب القضِِِِاء وغيِِِِره، الحِِِِديث )
1/516 .   

    ، رواية البيت في الديوان: "إلى ديان يوم الدين نمضي".  4)
، الشعر من قصيدة لبي العتاهية، قيل إن الرشيد لما ضرب أبا العتاهية وحبسه، وكل به صاحب خبر 5)

يكتب إليِه بكِل مِا يسِمعه، فكتِب إليِه أنِه سِمعه ينشِد الشِعر المتقِدم، فبكِى الرشِيد، وأمِر بإحضِار 
ط  القه، وأمر له بألفي دينار، ومطلع الشعر:  أبي العتاهية وا 

 ومُ لسيُء ُهَو الظ ِإن  الظلَم لوُم       َوما زاَل المُ َأما َوهللاِ   
 ورواية البيت الثاني في الديوان: 

 ستعلم في الحساب إذا التقينا       غدا عند الله من الملوم  
، وابِِن خلكِِان، وفيِِات العيِِِان، 4/55اني، ، والصِِِفهاني، الغ354ِِانظِِر: أبِِو العتاهيِِة، ديوانِِه،  

خالِِد  "إنِِه وجِِد تحِِت فِِرا  يحيِِى بِِن، وفيِِه يقِِول: 2/422، والبصِِري، الحماسِِة البصِِرية، 5/111
، وقيِِل: الشِِعر لعلِِي 266..." يعنِِي البيتِِين، واليِِافعي، روض الريِِاحين، البرمكِِي رقعِِة فيهِِا مكتِِوب

    . 138بن أبي طالب، وهو في ديوانه المنسوب إليه، 
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  .،2)بادِ عِ لْ لِ  مُ لْ الظُّ  عادِ المَ  مِ وْ يَ لِ  ادُ الزّ  َس ئْ بِ 
 ]المتقارب[       ِشْعرٌ 

 ،3)نادَ يْ دَ  اهبَ رْ َض  ْت لَ عَ جَ َوَقْد     با   رَ قْ عَ  ة  رَ خْ َص َعلى  تُ أيْ رَ 
 ،4)نايَ لْ ها أَ عِ بْ طَ ِمْن  كِ عُ بْ طَ فَ    ري         ِص قْ أهِذِه  أيا تُ لْ قُ فَ 
 ،5)أنا نْ ها مَ فُ رِّ عَ أُ  دُ ريأُ           ني   نّ لكِ وَ  تَ قْ دَ َص  :ْت قالَ فَ 

  
 ،6)ةٌ تَ كْ نُ 

 .،7)مِ قَ لنِّ لِ  ة  بَ لَ جْ مَ  يُ غْ لبَ ا، وَ مِ عَ لنِّ لِ  ة  بَ لَ سْ مَ  مُ لْ الظُّ 
 ]الكامل[      ِشْعرٌ 

 ،8)مُ لِ ظْ ال يَ  هُ ل  عَ لَ فَ  ة  ف  ذا عِ      دْ جِ تَ  نْ ا ِ وَ  فوسِ النُّ  مِ يَ شِ ِمْن  مُ لْ الظُّ 
 

 ِحكاَيةٌ 
 [ُسْلطانٍّ كاِفرٍّ َبْيَن َشْيخٍّ ِرفاِعي ٍّ وَ ]

 : ،1)-هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يُّ عِ اليافِ  قالَ 
                                                                                                                                            

، "د": العبارة: "وقال الحكيم يحيى..."، وهو أبو الفضل، يحيى بن خالد بن برمك، الوزير الجواد، مؤدب 1)
 الرشِِيد العباسِِي، ومعلمِِه، ومربيِِه، وقِِد رضِِع الرشِِيد مِِن زوجِِة يحيِِى مِِع ابنهِِا الفضِِل، ولِِد سِِنة

لرشِيد لمِا نكِب هِ،، وقد اشتهر يحيى بجوده وحسن تدبيره، قِبض عليِه ا111) هِ،، وتوفي سنة121)
نظِِِر ترجمتِِِه: البرامكِِِة، فسِِِجنه إلِِِى أن مِِِات، فقِِِال عنِِِه الرشِِِيد: "مِِِات أعقِِِل النِِِاس وأكملهِِِم"، ا

، ويِِِاقوت الحمِِِوي، 5/182، وابِِِن خلكِِِان، وفيِِِات العيِِِان، 18/71، 5/14الصِِِفهاني، الغِِِاني، 
 . 8/144، والزركلي، العالم، 5/616إرشاد الريب، 

 .7/17م الشافعي، وقد أسنده إليه الذهبي في سير أعالم النبالء، ، القول مما ينسب إلى الما2)
 ، "أ" ، "ج": "ضربه".3)
، وفِي الشِعر إقِواء؛ ذلِك أن الصِواب أن تكِون "ألينِا" مرفوعِة علِى أنهِا ، "ب": "لها يا" مكان "أيِا هِذه"4)

 خبر مبتدأ. 
 ، "س": "أعرفه" مكان "أعرفها".5)
ن، 6) كانِت النكتِة شِعرا فِالبحر هِو مجِزوء الكامِل، ويجِب حِذف الم الجِر  "ب": "شعر" مكان "نكتِة"، وا 

 من الشطرين ليغدو على النحو التالي: 
  الظلم مجلبة النعم          والبغي مجلبة النقم

 ، "م": الجملة ساقطة منها. 7)
ن تجد"، والشعر من قصيدة للمتنبي مطلعها: تجد ، "ي": "فإن8)  " مكان "وا 

 َسريَرة  ال ُتعَلُم       َعَرضا  َنَظرُت َوِخلُت َأّني َأسَلمُ  ِلَهوى النفوسِ   
    . 4/186انظر: المتنبي، ديوانه،  
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ِِِِالكُ  الطينِ َسِِِِ َبْعَِِِِض  َأن   نِِِِيغَ لَ بَ  ِِِِ َبْعِِِِضِ  َعلِِِِىولى تَ اْسِِِِ ،2)ارِ ّف  ،3)كَ فَ َسِِِِ، فَ مينَ لِ ْسِِِِالمُ  الدِ ِب
ِِِْيخُ  عَ مَ تَ اجْ ، َفِِ،5)ةِ ّيِِفاعِ الرِّ  خِ شِِايِ مَ  َبْعِِضِ  راءَ َقِِفُ  لَ تُِِقْ يَ  أنْ  أرادَ ، وَ مْ هُ والَ أْمِِ ،4)بَ َهِِنَ وَ  ،مْ هُ مِِاءَ دِ   ،ِبِِِه الش 
 ر  ْعِِِبَ َفَأشِِِاَر ِإلِِِى  ،ة  لِِِي آَيِِِ ْر هِ ظْ أَ َفِِِ قِّ الَحَِِِعلِِِى  ُكْنِِِتَ  نْ : إِ ،6)طانُ لْ الّسَِِِلُِِِه َفقِِِاَل  ،كَ ذِلِِِ َعِِِنْ  هِِِاهُ نَ وَ 
 ،المِِاءِ  ِمِِنَ  ة  َغِِفارِ  ،9)ضِ فِِي الرْ  ة  رّ َجَِِوَأشِِاَر ِإلِِى  ،ضِِيءُ تُ  ،8)رُ واهِ َجِِ يَ ذا ِهِِإِ ، َفِِنِِاكَ هُ  ،7)مِِالِ جِ لْ لِ 
ِِلّ عَ تَ فَ  ِِ ْت َق  َ  هِ دُ ، َفِِة  رَ ْطِِقَ ِمْنهِِا  رُ قُطِِيَ َوال  ،ضِ الرْ ِإلِِى  ،10)س  ك  نَ هِِا ُمِِمُ فَ وَ  مِِاء   ْت ألَ تَ اْمِِوَ  ،واءِ فِِي الَه

 .ر  حْ سِ  وَ ما هُ نّ إِ فَ  ،كَ نِ يْ هذا في عَ  ،12)رُ بُ كْ : ال يَ هِ سائِ لَ جُ  َبْعُض  َلهُ َفقاَل  ،كَ ذلِ ِمْن  ،11)طانُ لْ السّ 
 

ِِِِاَل  ِِِِيرِ : أَ ،13)طانُ لْ الّسَِِِِلُِِِِه َفق ِِِِ َغْيِِِِرَ  ن ِِِِْيخُ  رَ أمَ هِِِِذا، َف ِِِِفَ  ارِ الّنِِِِبِ  الش   الُفَقِِِِراءَ  رَ أَمِِِِ، وَ ْت دَ أوِق
ِِبِ  ِِْيخُ  لَ َخِِدَ  ،دُ ْجِِالوَ  مُ فِِيهُ  لَ ِمِِعَ َفَلّمِِا  ،/أ[22]ماعِ الس   فَ َطِِخَ ُثِِم   ،ة  ظيَمِِا عَ ت نِِار  كاَنِِ، وَ ارَ الّنِِ مُ ِهِِبِ  الش 

ِِْيخُ  ِِِه  دارَ وَ  ،طانِ لْ الّسِِ دَ َلِِوَ  الش  ِِْم  ،،14)ارِ فِِي الّنِِِب  يَ ِقِِبَ ، فَ ر  حاِضِِ طانُ لْ الّسِِوَ  ،،15)بِِاهَ ذَ َأْيَِِن  مْ َلِِعْ يُ َفَل
ِِجِّ فَ تَ مُ  رى ْخِِفِِي الُ وَ ، ،18)ة  اَحِِفّ تُ  هِ دِ َلِِوَ  فِّ فِِي َكِِوَ  ،17)راَهِِظَ  ة  سِِاعَ َبْعَِِد كِِاَن  َفَلّمِِا ،هِ دِ َلِِوَ َعلِِى  ،16)اع 
ِِمّ رُ  ُِِه َفقِِاَل  ،ة  اَن ِِ :طانُ لْ الّسَِِل َِِن كُ أْي ُِِه  تُ ذْ أَخِِفَ  ،تان  ْسِِفِِي بُ  ُكْنِِتُ َت؟ قِِاَل: ْن ِِالجَ ِن هِِاَتيْ ِمْن ، ،19)نِ يْ تَ ان

                                                                                                                                            

 ، "ب": قوله: "رضي هللا عنه" زيادة منها، "م": "قال الشافعي رحمه هللا"، وهو خطأ.1)
 ، "ي": "ملوك الكفار".2)
 ، "س": "فسفكوا".3)
 ، "ي": "وغصب" مكان "ونهب".4)
 "ي" ، "م": "المشايخ الرفاعية". ،5)
 ، "ي": "الملك" مكان "السلطان".6)
 ، "ب" ، "م" ، "ي": "بعر جمال".7)
 ، "س": "جوهرة".8)
 ، "م": قوله: "في الرض" ساقط. 9)
 ، "أ": العبارة: "ماء منكسا"، وما أثبته من "ب"، و"م"، و"س".10)
 ، "ي": "الملك" مكان "السلطان".11)
 يكثر" مكان "ال يكبر".، "ي": "ال 12)
 فهي في "ي": "الملك".في هذه الحكاية ، "ي": "الملك"، وأينما وردت كلمة السلطان 13)
 ، "م": قوله: "ثم خطف الشيخ ولد السلطان، ودار به في النار" ساقط.14)
 ، "ي": "ذهب" مكان "ذهبا".15)
 ، "ي": "متوجعا".16)
 ، "م" ، "ي": "ظهر ولده".17)
 ة: "وفي كف ولد السلطان"، "أ": "وفي َكف ي ولده"، "ي": "وفي كفه".، "ب": العبار 18)
، "أ": "هِِاتين" ليسِِت فيهِِا، "ب" ، "م" ، "ي": "هِِاتين الحبتِِين"، والجنِِاة جمعهِِا "الجنِِى"، وهِِي كِِل مِِا 19)

 جني، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "جنا". 
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ِِِهِِِذا أيْ : وَ ،1)هُ سِِِاؤُ لَ جُ َلُِِِه َفقِِِاَل  ،كَ ذِلِِِِمِِِْن  طانُ لْ الّسِِِ رَ ّيِِِحَ تَ ، فَ تُ ْجِِِرَ خَ وَ  ِِِبِ  هُ َلِِِمِ ا عَ ض  َلُِِِه َفقِِِاَل  ،رِ حْ السِّ
َلُِه  جَ رَ أْخِ، وَ أسِ الَكِ هِ هِذِ ِمِْن  بَ رَ ْشِتَ َحتِّى  ،3)ِبِهِ  قُ دّ ال أَصِ ،2)لي رُ هَ ظْ ما يَ  ُكلُّ  :كَ ذلِ ِعْنَد  طانُ لْ السّ 
ِِكَ  ِِقَ لَ  ة  رَ ْطِِقَ  ِمْنِِهُ َع ِضِِوُ  َلِِوْ  ا،مًّ ُسِِ ة  لِِوءَ مْ ا مَ أس  ِِْيخُ  رَ أمَ ، َفِِ،4)الحِِالِ بِ  لَ َت ِِبِ  الُفَقِِراءَ  الش   دَ رَ وَ َحّتِِى  ماعِ الس 

 اوْ قَ ألْ ، َفِهِ ْيِلَ عَ كاَنِْت  تِيال هُ ياُبِثِ  ْت َقِز  مَ تَ مِا فيهِا، فَ  ميعَ جَ  بَ رِ شَ وَ  ،ذ  ئِ حينَ  َس أْ الكَ َفَأَخَذ  ،،5)الحالُ َعَلْيِه 
 ،كَ ذِلَِبْعَِد  يِابُ الثِّ َعَلْيِِه  ْت تَِبَ ثَ وَ  ،،6)اق ِرَ عَ  ْت حَ َشِرَ ثُِم   ،ة  ديِدَ ا عَ رار  ِمِ كَ ذلِ َكِ ْت َقِز  مَ تَ ، فَ ى ر خْ ا أُ ياب  ثِ َعَلْيِه 
 .،9)مُ لَ أعْ  هللاُ وَ  ،،8)سادِ الفَ وَ  لِ تْ القَ ذِلَك  َعنْ  عَ جَ رَ وَ  ،،7)طانُ لْ السّ  هُ دَ تقَ اعْ ، فَ قْ ز  مَ تَ تَ َوَلْم 
 
 
 
 
 

 ةَ شرَ عَ  ةَ عَ ابِ الس  اللَّطيَفُة 
 َرواِدِف َعواِطِفِه الَعميَمِة، َوَمعاِطِف َلواِطِفِه الَجسيَمِة[َنظَرٌة ِإلى ]

 ]الطويل[             عرٌ ِش 
 /ب[22]،10)ابّ هَ  مُ كُ يارِ دِ ِمْن  سيم  ما نَ ِإذا        مْ كُ المَ سَ  ياحَ دي الرِّ هْ تَ سْ ي لَ نّ ا ِ وَ 
 ،11)ابّ َص  مْ كُ بِ  ال أزالُ َأّني  مَ لَ عْ تَ لِ              مُ كُ يْ لَ إِ  المِ الس   لَ ها حمْ ألُ سْ أَ وَ 

                                                 

 ، "ي" ، "م": "بعض جلسائه".1)
 ".، "ي": بزيادة "منك2)
 ، "ي": العبارة: "ال صدق له".3)
 ، "ب" ، "م" ، "س": العبارة: "مملوؤة من السم قطرة منه تقتل في الحال".4)
 ، "ب": "حال" مكان "الحال".5)
 "ثم ترشح بعرق".العبارة: ، "ب": 6)
 ، "ي": العبارة: "فأعتقه الملك".7)
 ، "ب" ، "م" ، "س" ، "ي": "والفساد".8)
 . 313"وهللا سبحانه وتعالى أعلم"، وانظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، ، "م" ، "س": 9)
     ، روايته في جذوة المقتبس: "إذا ما نسيم من بالدكم هبا".   10)
، الشعر لمحمد بن رزق القرطبي، أورده الحميدي في جذوة المقتبس، والبيتان يشبهان بيتي العبِاس بِن 11)

    الحنف، وهما:  
نّ     ِإذا َأقَبَلت ِمن َنحِوُكم ِبهبوبِ      ي َلسَتهدي الرياَح َسالَمُكم   َواِ 
 َفِإن ِهَي َيوما  َبل َغت َفَأجيبي         َوَأسَأُلها َحمَل الَسالِم ِإَليُكُم       
 . 22، والعباس بن الحنف، ديوانه، 52انظر: الحميدي، جذوة المقتبس،  
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ِِقَ يُ   َغْيِِرُ  ،2)نِِانِ فِِي الجَ  خُ َسِِرْ ال يَ  نْ َمِِ يْ دَ َيَِِبِِْيَن  ،،1)ضِ رْ الَعِِوَ ِمْنهِِا  ولِ فِِي الّطِِ ،َض رْ الَ  لُ بِّ

، ،5)هُ باَلِقْ والِى إِ وَ  ،هُ الَلِجَ  هللاُ  فَ ، ضِاعَ ،4)هِ ناِئِثَ وَ  هِ ْدحِ وى مَ سِ  سانِ اللِّ  ،3)ِإلى حُ شَ رْ يَ َوال  ،هِ خائِ ا ِ وَ  هِ دِّ وُ 
ِِِِالخَ  قِِِِاتِ بَ طَ َعلِِِِى  د  َمِِِِوَ  ِِِِظِ  قِ ْل  هِ ِفِِِِواطِ لَ  فِ عِِِِاطِ مَ وَ  ،،6)ةِ ميَمِِِِالعَ  هِ ِفِِِِواطِ عَ  فِ وادِ رَ  نْ ِمِِِِ ألُ ْسِِِِيَ ، وَ هُ الَل

 تِاح  رْ مُ ، وَ مْ كُ لِ نِاهِ مَ  اللِ زُ ِإلِى ِجِئ  تَ لْ مُ ِإّنُِه فَ ، ،9)هِ دِ وائِ فَ  رِّ دُ وَ  ،هِ دِ وائِ عَ  ،8)رِّ دَ ِمْن  ساهُ نْ يَ  الّ أ ،،7)ةِ سيمَ الجَ 
 .ة  رَ قاهِ  مْ كُ تِ يادَ سِ  جومُ رُ ، وَ ة  رَ زاهِ  مْ كُ تِ عادَ سَ  جومُ نُ  ْت ، ال زالَ مْ كُ لِ نازِ مَ  اللِ ظِ ِإلى 

 
 ةٌ تَ كْ نُ 

 ]َخْمَسٌة ِمَن الن اِس َمْرحوموَن[
  ،10):-هُ مَ حِ رَ وَ َعْنُه عالى تَ  هللاُ  ضيَ رَ – الّشاِفِعيُّ  قالَ 
 : حومونَ رْ مَ  اسِ النّ  ِمنَ  ة  سَ مْ خَ 
 .ل  ذَ  زيز  عَ  -
 .ل  قَ  يٌّ نِ غَ وَ  -

 .ل  مَ  بيب  حَ وَ  -

 .ل  كَ  صيح  فَ وَ  -

 . ل  َض  قيه  فَ وَ  -

اِفِعيِ  َوأْقواِلِه[  ]ِمْن أْخباِر الش 
َسَِِنَة  ب،َجِِرَ ِمِِْن  م  َيِِوْ  رِ فِِي آِخِِ ةِ َعِِمُ الجُ  ،11)لِِةَ يْ لَ  -هُ ْنِِعَ عِِالى تَ  هللاُ  يَ ِضِِرَ – ّشِِاِفِعيُّ َي الفِّ وُ ُتِِ

 .،2)هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ  ،1)ةِ رافَ القَ بِ  نَ فِ دُ ، وَ نِ يْ تَ ئَ مِ وَ  ع  أربَ 
                                                 

 لعبارة: "منها في الطول والعرض".، "ج": "منها" ساقطة، "د": ا1)
 ، "ج": "الجناب"، وهو تصحيف ظاهر، "ي": العبارة: "بين يدي سيدنا وموالنا من ال يرسخ...". 2)
 ، "م": "يدخل في" مكان "يرشح إلى"، "ي": "في اللسان".3)
 ، "ج" ، "د": العبارة: "وال يرشح اللسان إال بذكر ثنائه".4)
 والى إقباله" ساقط من النسخ الخرى إال منهما. ، "د" ، "ي": قوله: "و 5)
 ، "ج" ، "د": "العواطف العميمة".6)
، "ج": "اللواطِِف الجسِِيمة"، "م": "لطائفِِه"، "د": "ومعِِاطف اللطِِائف الهبِِات الجسِِيمة"، "س": "معِِاطف 7)

 لواطفه..."، "ي": "لطائفه الجسيمة".
 ، "ي": "من بر" مكان "من در".8)
 ئده".، "س": "وذر فوا9)
 ا. م، "س" ، "ي": "ورحمه" ليست فيه10)
 ، "م" ، "س" ، "ي": "يوم" مكان "ليلة".11)



 111 

 
  :،3)بيعُ الرّ قاَل 
َوكِاَن  ،ة  نَ َسِ ةَ شِرَ عَ  َس ْمِخَ  رِ ُمِن العُ ِمَِوَلُِه  تِيفْ يُ  ،4)-هُ ْنِعِالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - الّشاِفِعيُّ  كانَ 

 . ماتَ  أنْ ِإلى  هُ ل  كُ  لَ يْ يي اللّ حْ يُ 
 
  :ب  ر  جَ مُ َوُهَو  ،ةِ جابَ الِ بِ  هورِ شْ المَ  هِ عائِ ن دُ مِ وَ 
  .قاديرُ المَ ِبِه  ْت رَ فيما جَ  فَ طْ اللُّ  كَ ألُ أسْ  ،طيفُ يا لَ  م  هُ اللّ 
 هُ زقَ رَ ، وَ ثِ وادِ الحَ  رِّ شَ  ِمنْ هللُا  هُ نَ أم   ،6)ة  رّ مَ  نَ ير شْ عِ وَ  /أ[23]اع  سْ تِ وَ  ة  ئَ مِ  َيْوم   ُكل   ،5)هُ رَ كَ ذَ  نْ مَ وَ 

  .هِ والِ أحْ  ساِئرِ  في فَ طْ اللُّ هللُا 
 

 : ،7)-هُ نْ عالى عَ تَ  ي هللاُ ِض رَ - يُّ عِ افِ الشّ َوقاَل 
"وبِالحق  :ات  رّ َمِ بِعَ أرْ  هِ نامِ مَ ِمْن  قومُ يَ  حينَ  َيْوم   ُكل   أْ رَ قْ يَ لْ فَ  ،م  قَ سَ  أوْ  ،مٌّ غَ  أوْ  ،مٌّ هَ  هُ أصابَ  نْ مَ 

 . ،8)أنزلناه وبالحق نزل"
 

 .روءاتِ المُ  ةُ اكزَ  فاعاتُ : الش  وقالَ 
 ها.لِ هْ ا لَ د  بْ عَ كاَن  يانْ الدُّ  ب  ن أحَ : مَ قالَ وَ 

                                                                                                                                            

الَقراَفُة موضع كان في أصِله لبنِي غصِن بِن سِيف بِن وائِل مِن المعِافر، وَقرافِة بطِن مِن المعِافر، ، 1)
يلِة، أبنيِة جل -كمِا يقِول يِاقوت–نزلوها، فسميت بهم، وقد أصبحت من بعد مقبرة أهِل مصِر، وفيهِا 

  .7/26ومحال واسعة، ومشاهد للصالحين، وترب الكابر. انظر: ياقوت، معجم البلدان، 
 ، "ب": قوله: "رضي هللا عنه" زيادة منها. 2)
، هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبِد الجبِار المِرادي، صِاحب المِام الشِافعي، وراوي كتبِه، وأول 3)

هِِ، بمصِر، قِال 271هِِ،، وتِوفي سِنة )174إنِه ولِد سِنة)من أملى الحديث بجامع ابن طولون، قيِل 
عنِه الِذهبي: "المِام، المحِدث، الفقيِه، الكبيِر، بقيِة العِالم، أبِو محمِد المِرادي مِوالهم، المصِري، 
المِِؤذن صِِاحب المِِام الشِِافعي، وناقِِل علمِِه، وشِِيخ المِِؤذنين بجِِامع الفسِِطاط، ومسِِتملي مشِِايخ 

، 8/311، والِذهبي، سِير أعِالم النِبالء، 2/243يِات العيِان، وقته". انظر ترجمته: ابِن خلكِان، وف
 . 3/14والزركلي، العالم، 

 ، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها.4)
 ، "ب": العبارة: "من ذكره"، "م" ، "س" ، "ي": "ومن قاله في كل...".5)
 ، "ب": العبارة: "تسعا وعشرين مرة". 6)
 رضي هللا تعالى عنه" زيادة منهما. ، "ب" ، "س": قوله: "7)
   ،، والفقرة كلها ساقطة من "د".115، اآلية )السراء، 8)
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 ِحكاَيةٌ 

] ْيِخ أبي َعْبِد للِا الُقَرِشيِ  وأبي الَعب اِس الطَّْنِجيِ   ]بين الشَّ
ْيخِ  َعنِ  يَ وِ رُ  ِوْ يَ كِاَن  هُ أنّ  ،1)يِّ شِ رَ القُ  هللاِ  َعْبدِ  ]أبي[ الش  ِا جالِ م  َوكِاَن  ،رَ ْصِمِ بِ  هِ ا فِي ميعِادِ س 

ِِْيخُ  ِِْيخُ  هُ ميعِِادَ  رَ َضِِحَ ، فَ هِ دْيِِيَ َبِِْيَن  ،3)الميعِِادِ  َيِِْومَ  أُ رَ ْقِِو الِِذي يَ ُهِِ ،2)يُّ النِ طَ ْسِِالقَ  اسِ ّبِِأبِِو العَ  الش   الش 
ِِأبِِو العَ  ِِ، فَ ،4)يُّ ِجِِنْ الط   اسِ ّب ِِْيخُ َفقِِاَل ، تَ كَ َسِِوَ  ِكتِِابَ ال ئُ القِِارِ  حَ تَ َف ُِِه الش  ِِ : مِِايُّ ِشِِرَ القُ  َل ؟ أُ ر ْقِِال تَ  كَ َل

ْيخُ َفقاَل  ،توب  كْ مَ  ء  يْ شَ فيِه  ما ُض يَ أبْ  ِكتابُ ال ،دييِّ : يا سَ ،5)قالَ فَ  نِا؟ قِالوا: ههُ  نْ : َمِ،6)يُّ ِشِرَ القُ  الش 

                                                 

، "ب": بزيادة: "رضي هللا عنه"، "م": العبارة: "عن الشيخ القرشي"، وهو أبو عبد هللا محمد بِن أحمِد بِن 1)
قطنهِِا، ثِِم إلِِى بيِِت إبِِراهيم، أصِِله مِِن بِِالد النِِدلس مِِن الجزيِِرة الخضِِراء، ثِِم تحِِول إلِِى مصِِر، ف
هِِ،، وقيِل غيِر 511المقدس، وكان من أعيِان مشِايخ المغِرب ومصِر، تِوفي فِي بيِت المقِدس سِنة)

، 12/535، والِذهبي، سِير أعِالم النِبالء، 4/123ذلك، انظر ترجمته: ابن خلكان، وفيِات العيِان، 
ي، الكواكِِِِب الدريِِِِة، ، والمنِِِاو 2/341، والشِِِعراني، لِِِِواقح النِِِِوار، 3/417واليِِِافعي، مِِِِرآة الجنِِِِان، 

 . 1/114، والنبهاني، جامع كرامات الولياء، 4/342، وابن العماد، شذرات الذهب، 2/283
، هو أبو العباس أحمد بن علي، كان مقيما بمصر، فأقام بمكة آخرا، وفيها مِات، وقِد تِرك زينِة الِدنيا، 2)

نظِِر اان كثيِِر الرياضِِات، وأقبِِل علِِى خدمِِة الشِِيخ القرشِِي بنفسِِه، وكِِان زاهِِد مصِِر فِِي وقتِِه، وكِِ
ِِِِِان،  ِِِِِافعي، مِِِِِرآة الجن ِِِِِة، 361، وروض الريِِِِِاحين، 3/417ترجمتِِِِِه: الي ِِِِِاوي، الكواكِِِِِب الدري ، والمن

 . 5/171، وابن العماد، شذرات الذهب، 4/141
 ، "م" ، "س" ، "ي": بزيادة: "عليه".3)

لمظِان والمصِادر، ولِه بعِض ، "ي": بزيادة: "زائرا"، أما أبو العباس الطنجي فليس له ترجمة وافيِة فِي ا4)
ما رواه عنه صفي الدين بن أبي المنصِور الحكايات والخبار المتناثرة في كتب التصوف، ومن ذلك 

أنِه قِال: "وردت علِى سِيدي في رسالته، والسيوطي في "تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملِك"، 
بقنِا، فسِافرت إلِى قنِا، فِدخلت علِى : مِا أنِا شِيخك، شِيخك عبِد الِرحيم يأحمد بن الرفاعى، فقال ل
اذهِب إلِى بيِت  :ال، قِال :عرفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قلِت ي:الشيخ عبد الرحيم، فقال ل

المقدس،...، فرجعت إلى الشيخ، فقال لي: عرفت رسول هللا صِلى هللا عليِه وسِلم؟ قلِت: نعِم، قِال: 
تاد أوتادا، والولياء أولياء، إال بمعرفتِه صِلى هللا اآلن كملت طريقتك، فلم تكن القطاب أقطابا، والو 

السِنة صحيفة التصِوف السِالمي الدوليِة، رايات العز، ، عليه وسلم". انظر: عالقة العلماء بالحبيب
 ،، السودان.م2116هِ،، آذار )1427محرم )، 4الصفحة ،، 41الخامسة، العدد)

 ، "م" ، "س": "فقال له".5)
   ت فيها.، "ي": "القرشي" ليس6)
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ْيخُ َفقاَل  ،يُّ جِ نْ الط   اسِ بّ أبو العَ   :ئِ لقِارِ لِ  يُّ ِشِرَ القُ ُثم  قِاَل  هذا؟ لُ عَ فْ عي تَ ، مَ اسِ بّ : يا أبا العَ يُّ شِ رَ القُ  الش 
 . ،2)هِ تِ عادَ َعلى أ رَ قَ ا، فَ توب  كْ مَ  ِكتابَ ال دَ جَ وَ فَ  ،،1)أرَ قَ فَ ، أْ رَ قْ ا

 
ِِِ يَ فِّ وُ تُِِِ ِِِدُ  هللاِ  دِ ْبِِِأبِِِو عَ  ،3)خُ يْ الش  فِِِي ، 4)-هُ ْنِِِعِِِالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِضِِِرَ -الُقَرِشِِِيُّ  دَ َمِِِأحْ  بِِِنُ  ُمَحم 

 هِ رِ ْبِِِِِِِقَ ِعْنَِِِِِِِد  عاءُ الِِِِِِِدّ ، وَ سِ دْ الُقِِِِِِِبِ  ة  َئِِِِِِِمِ  سِ ْمِِِِِِِخَ وَ  عينَ ْسِِِِِِِتِ وَ  ع  ْسِِِِِِِتِ َسَِِِِِِِنَة  ةِ ّجِِِِِِِذي الحِ ِمِِِِِِِْن  سِ ادِ الّسِِِِِِِ
 ./ب[23]جاب  تَ سْ مُ 

 
ْيِخ َأبي ُمَحمَّدٍّ الُمغاِورِ   []ُدعاُء الشَّ

 : يُّ شِ رَ القُ  هللاِ  َعْبدِ  أبوقاَل 
ِِْيخِ  تُ ْلِِخَ دَ  ِِد   أبِِي َعلِِى الش   عينُ تَ ْسِِتَ  ،6)ائ  يْ َشِِ كَ ُمِِلِّ عَ أُ ، يُّ ِشِِرَ لِِي: يِِا قُ َفقِِاَل  ،،5)رِ غِِاوِ المُ  ُمَحم 

 ،ر  ْيِخَ  ةِ َحِفْ نَ بِ  كَ ْنِمِ  ،7)نِاحْ فَ ، انْ وادُ يِا َجِ ،دُ ، يِا واِجِدُ يِا أَحِ ،دُ يا واحِ ": لْ قُ فَ  ء  يْ شَ ِإلى  تَ جْ تَ حْ اِإذا  ،هِ بِ 
 .،8)هاتُ عْ مِ سَ  ذُ نْ مُ ِمْنها  قُ فِ نْ أنا أُ : فَ ، قالَ "دير  قَ  ء  يْ شَ  َعلى ُكلِّ  كَ نّ إِ 

 
 

 ةَ رَ شعَ  ةَ نَ امِ الث  اللَّطيَفُة 
 لَجميَلِة، وِقْبَلِة َفضاِئِلِه الَجزيَلِة[]ِإلى َكْعَبِة أْخالِقِه ا

 ]الوافر[          رٌ عْ ِش 
 ،9)نييْ عَ  لِ ثْ مِ  ء  يْ شَ بِ  مْ كُ رَ ِص بْ لُ     ياض  ا في بَ واد  سَ  مْ كُ لَ  تُ ثْ عَ بَ 

                                                 

 ، "ب": "فقرأ" زيادة منها. 1)
 .  361نظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، ، ا2)
 ، "م" ، "ي": قوله: "الشيخ" زيادة ليست في النسخ الخرى. 3)
 ، "ب" ، "م" ، "س": قوله: "أحمد رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها. 4)
الشيخ أبي عبد هللا القرشي، أتى على ذكره في غير  ، "ب" ، "س" ، "ي": "المغاوري"، وهو من أصحاب5)

موضِِِع المنِِِاوي فِِِي الكواكِِِب الدريِِِة، ومنهِِِا هِِِذا الموضِِِع، ولِِِم يتِِِرجم لِِِه، انظِِِر: اليِِِافعي، روض 
  . 2/283، والمناوي، الكواكب الدرية، 362الرياحين، 

 ".أعلمك شيئا، "ب": "إلى شيء" مكان "6)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": "انفحني".7)
 .284-2/283نظر الحكاية: المناوي، الكواكب الدرية، ": بزيادة: "رضي هللا تعالى عنه"، وا، "ب8)
"م" ، "س" ، "ي": البيت ساقط منها إال مِن "أ"، وهِو للسِان الِدين بِن الخطيِب فِي "نفِح  ، "ب" ، "ج" ،9)

 الطيب"، وروايته َثم : "لنظركم" مكان "لبصركم"، وقبله: 
ا َأْن َنأَ     ْت ِمْنُكْم ديار        َوَحل اْلُبْعُد َبْيَنُكم َوَبْينيَوَلم 
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 ، دُ عْ بَ وَ 
ِِِقَ يُ ، ،1)دُ ْبِِِالعَ فَ   ،4)صِِِوال  وْ مَ ، وَ هِ ارِ خِِِفَ وَ  ،3)هِ قِ وْ َشِِِِمِِِْن  ،2)هُ دُّ َتِِِعْ ، يَ بِِِيال  قْ تَ  هِ ْيِِِدَ يَ َبِِِْيَن  َض رْ الَ  لُ بِّ

ِِيْ فِِي لَ  هُ ُعِِفَ رْ يَ  ء  اعدُ ِبِِ ، مِِا ةِ شِِيدَ الر   هِ تِ سِِيرَ ، وَ ةِ ميِِدَ الحَ  هِ ِتِِعَ لْ طَ  ناءِ َسِِِإلِِى  هِ قِ وْ َشِِِمِِْن  يهِِنْ يُ ، وَ هِ هِِارِ نَ وَ  هِ ِل
فِِِي  صِِِيرِ قْ الت   َعِِِنِ  رُ ذِ َتِِِعْ يَ ، وَ ،8)فِ َلِِِالكَ وَ وى الَجِِِ ،7)لَ ْيِِِذَ  ،6)دُ زيِِِيَ ، وَ ،5)فِ َسِِِالَ سِِِى وَ الَ  لَ ْيِِِلَ  طيِِِلُ يُ 

ِمِْن  فِ عِارِ المَ  راتِ مَ ثَ  ناءِ تِ ، واجْ ،9)ةِ زيلَ الجَ  هِ لِ ضائِ فَ  ةِ لَ بْ قِ ِإلى  هِ جّ وَ التّ ، وَ ةِ ميلَ الجَ  هِ القِ أخْ  ةِ بَ عْ كَ بِ  وافِ الط  
 نَ ِمِ ة  َبِهْ رَ وَ  ،فيِفِ خْ فِي الت   ة  َبِغْ ، رَ هِ هوِمِفُ  ضِاتِ وْ رَ ِمِْن  فِ وارِ الَعِ راتِ َهِزَ  ،10)ناءِ تِ اقْ ، وَ هِ لومِ عُ  راتِ جَ شَ 
 قِ ئِ واَسِِ رِ ْشِِنَ ، وَ هِ رِ كْ ُشِِ فِ حائِ َصِِ ةِ الوَ ِتِِ، وَ هِ رِ ْكِِذِ  فِ ظِِائِ وَ  ةِ قاَمِِإِ َعلِِى  ب  واِظِِمُ ذِلَِِك  َمِِعَ  َوُهِِوَ  ،ليِِفِ كْ الت  
 قِ دْ الّصِِبِ  ،14)رَ َشِِنَ َحّتِِى  ،،13)دُّ َحِِالتِِي ال تُ  /أ[24]هِ ِمِِعَ نِ  ،12)قِ وابِ َسِِ رِ ْكِِذِ ، وَ دُّ َعِِالتِِي ال تُ  ،11)هِ ِنِِنَ مِ 
  .،15)هِ تِ ناعَ ِص وَ  هِ تِ يَ عِ أدْ  صِ خالِ  ضِ عْ بَ بِ  ة  فَ حْ تُ ذِلَك  لَ عَ جَ ، وَ هِ تِ ضاعَ بِ  ليلِ قَ ِمْن  هِ تِ ب  حَ في مَ  الصِ خْ الِ وَ 

 ]الطويل[                ِشْعرٌ 
 ،16)ىشالرِّ  لُ بَ قْ تَ  نْ كُ تَ َلْم  هود  شُ  كَ لْ تِ فَ       مْ كُ لوبَ قُ  جالِ الرِّ  اتِ دّ وَ مَ  َعنْ  لواسَ 
 ،17)ىشالحَ  رَ مَ أْض  ما دّ ِض  ء  يْ شَ بِ  ْت ما     أشارَ ب  رُ فَ  يونَ ها العُ نْ ألوا عَ سْ ال تَ وَ 

                                                                                                                                            

 . 6/411انظر: المقري، نفح الطيب، 
 ، "د": قوله: "وبعد، فالعبد" زيادة منها. 1)
   ، "ي": "يعده".2)
 ، "س" ، "ي": "شرفه" مكان "شوقه". 3)
 ، "ج" ، "د": "الواو" ليست فيها.4)
 ، "أ": "ليل" ساقطة. 5)
 "ويزيل"، وهو تصحيف يخل بالمعنى. ، "أ": 6)
 .مكان "ذيل" ، "ج": "نار"7)
    ، "ي": العبارة: "ويزيل الخزي والكلف". 8)
 ، "ج" ، "د" ، "س" ، "ي": "الجليلة".9)
 ، "د": "واقتطاف"، ولعل ما أثبت في المتن أقرب لمساوقته "اجتناء". ، "ج"10)
 "م" ، "س": "نعمه"، وما أثبته من "ي". ، "أ": "سوابق مننه"، "ب": "سوابق عتبه"، 11)
 ، "ب": "سوالف".12)
 ، "م": قوله: "وذكر سوابق نعمه التي ال تحد" ساقط.13)
 .اشتهر الصدق"حتى "ج": ""د" ، ، 14)
 ، "ج" ، "د": العبارة: "يهديها ببعض خالص أدعيته".15)
 هِ،، فقال: 1182، أخذ هذا المبنى والمعنى المير الصنعاني)16)

  فتلك شهود ال تقاَبُل بالرد      عن مودات الرجال قلوبكم  سلوا 
خال الشعر من نظم المصنف في ترسله. 17)  ، "ج" ، "د" ، "س" ، "ي": "لم يكن داخل الحشى"، وا 
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ِِالِِذي فَ  هللِ  دُ ْمِِالحَ وَ   مِِاءَ لَ عُ ِبِِِه  مِِا فِِاقَ  لِ ضِِائِ الفَ  نَ ِمِِ آتِِاهُ ، وَ هِ ماِنِِزَ وَ  هِ رِ ْصِِعَ  رِ أكِِابِ َعلِِى  هُ لَ ض 

 ا. نور   ،1)رِ مَ القَ ، وَ ياء  ِض  سِ مْ الش  ِإلى  دىأهْ َكَمْن ذِلَك  في ُكْنتُ  ذْ إِ  ؛ار  ذْ ا عُ س  مِ تَ لْ مُ  هُ تُ مْ دّ قَ ، فَ هِ أوانِ 
 

 ]الوافر[            ،2)رٌ عْ ِش 
 ناءِ ث  ال َعنِ  سانُ اللِّ  رَ ُص قَ َفما       زاءِ الجَ  َعنِ  دايَ يَ  ْت رَ ُص قَ  نْ ئِ لَ 
 ،3)ماءِ الس   قَ وْ قي فَ تَ رْ يَ ِلساني             نْ لكِ ا وَ د  قي أبَ تَ رْ دي ال تَ يَ 
 
ّيِِ، وَ صِِيرِ قْ الت   نَ ِمِِ هللاَ  رُ فِ غْ تَ ْسِِأ ،،4)قيِِرُ الفَ أنِِا وَ  ِِْن  نِِيلَ عَ جْ يَ  أالّ  ألُ أْسِِ اهُ ا   واهُ َهِِ ةِ ذ  َلِِبِ  لَ غَ تَ اْشِِِمم 

 .،5)عاهُ دَ  نْ مَ لِ  عاءِ الدُّ  ميعُ سَ  هُ نّ ، إِ الهُ وْ مَ  ةِ مَ دْ خِ َعن 
 
 ُنْكَتةٌ 

 ]الرِ ضى ِبما ُقِسَم[
 .،6)ليل  ظَ  لّ  في ظِ  عاَ   ليلِ القَ بِ  يَ ِض رَ  نْ مَ 

 
 ]السريع[               /ب[42]،7)ِشْعرٌ 

 هِ ِص رْ قُ ِمْن  سِ اليابِ بِ  عُ نَ قْ يَ       هِ صِّ حفي  اِلْنسانَ  نَ سَ حْ ما أ
 ،8)هِ ِص قْ في نَ  يُ عْ الس  فَ  ة  يادَ زِ         هِ قِ زْ في رِ  لبُ طْ عى يَ سَ  نْ ا ِ وَ 
 
 : -َعْنهُ  يَ ِض رَ وَ  ،هُ هَ جْ وَ  هللاُ  مَ رّ كَ - ،9)َأبي طاِلب   بنُ  َعِليُّ  قالَ 
 .،2)هنْ مِ  جُ رُ خْ ما يَ  هُ تُ قيمَ  ْت كانَ  هِ نِ طْ في بَ  لُ خُ دْ يَ  ،1)ما هُ مُّ هَ كاَن  نمَ 

                                                 

لى القمر".1)  ، "ب": "وا 
 ، "د": الشعر ساقط منها. 2)
    ، إخاله من نظم المصنف في ترسله.  3)
 .، و"ي"هي في "ب"، و"م"، و"ج"، و"د"، و"س"، "أ": "وأنا" ساقطة، و 4)
 منها. زيادة ، "ج" ، "د" ، "س": قوله: "لمن دعاه" 5)
 صفحات. 5، "م": من هنا يبدأ سقط منها مقداره 6)
 ، "ب": الشعر ساقط منها. 7)
 ما عثرت على قائله، وأظنه للمصنف. ، 8)
 ، "ي" ، "س": بزيادة: "المام علي".9)
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 ]الوافر[     ِشْعرٌ 
  جومِ النُّ  دونَ ِبما  عْ نَ قْ تَ ال فَ          رومِ مَ  ر  في أمْ  تَ رْ مَ ذا غاإِ 
 ،3)ظيمِ عَ  ر  في أمْ  الَمْوتِ  مِ عْ طَ كَ        قير  حَ  ر  في أمْ  الَمْوتِ  مُ عْ طَ فَ 

 
 ِحكاَيةٌ 

ْه[ ]َفْضلُ   ابِن ُزْهرٍّ َعلى ابِن باجَّ
أبا ، وَ  ِ شائِ الحَ  مِ لْ عِ ما بِ ي  سِ َوال  ،بِّ الطِّ بِ  اسِ النّ  أَْعَلمِ  ِمنْ  كانَ ، 4)ر  هْ زُ  بنَ  الءِ أبا العَ َأن   يَ كِ حُ 

ِِهْ با ابنِ ِبِِ روفَ َمْعِِال غِ ئِ االّصِِ بِِنَ  رِ ْكِِبَ  كِِاَن  هُ أّنِِِإاّل  ، ِ شِِائِ الحَ  ةِ َفِِرِ عْ فِِي مَ  ر  ْهِِزُ  بِِنِ ا دونَ كِِاَن  ،5)ج 
 ،7)مِ ْلِِِفِِِي عِ  ر  ْهِِِزُ  ابِِِنِ  ِمِِِنَ  أَْعَلِِِمُ  هُ أّنِِِ هِ ِمِِِعْ فِِِي زَ  لُ ّيِِِخَ تَ يَ َوكِِِاَن  ،،6)يِّ بيِعِِِالط   مِ ْلِِِفِِِي العِ ِمْنُِِِه  لَ َضِِِأفْ 
َوَأشِاَر  ،ةِ شيَشِالحَ هِِذِه  ِمِنْ  نِالَ  عْ َطِ: اقْ هِ الِمِغُ لِ  ر  ْهِزُ  ابنُ َفقاَل  ،ة  شيشَ حَ ا بِ رّ مَ فَ  ،ام  وْ با يَ كِ رَ فَ  ، ِ شائِ الحَ 
 ،،2)هامُّ شُ يَ  هُ أن  كَ  هِ فِ أنْ ِمْن  ،1)هابَ ر  قَ وَ  ،هِ دِ في يَ  ،10)هالَ تَ فَ ، وَ ،9)هانْ ا مِ ئ  يْ شَ َفَأَخَذ  ،،8)ة  نَ يّ عَ مُ  ة  شيشَ حَ ِإلى 

                                                                                                                                            

 مكان "ما". ، "ي": "فيما" 1)
 ، "ب": الفقرة كلها ساقطة منها. 2)
 ، ورواية الديوان: "صغير" مكان "حقير".  4/181، الشعر للمتنبي في ديوانه، 3)
، هو أبو العالء زهر بن عبِد الملِك بِن محمِد اليِادي، المعِروف بِابن زهِر الطبيِب، أندلسِي مِن أهِل 4)

غل بالحِديث والدب، ثِم أقبِل علِى الطِب، وحِل إشبيلية، نشأ في شرق الندلس، وسكن قرطبة، واشت
ومشِِاركة والتهِِا فِِي التِِدبير، تِِوفي فِِي  ،مِِن سِِلطان النِِدلس محِِال عظيمِِا، فكانِِت إليِِه رياسِِة بلِِده

، ورد 4/221هِ،، وحمل إلى إشبيلية، انظر ترجمتِه: ابِن خلكِان، وفيِات العيِان، 525قرطبة سنة )
أبِِِي بكِِِر بِِِن زهِِِر، وانظِِِر كِِِذلك: الزركلِِِي،  علِِِى شِِِذرات مِِِن أخبِِِاره فِِِي معِِِرض ترجمتِِِه لحفيِِِده

 .  1/736، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 3/51العالم، 
ِْه التجيبِي الندلسِي السرقسِطي، 5) ، "ي": "ماجه"، وهِو تصِحيف، وهِو أبِو بكِر محمِد بِن يحيِى بِن باج 

بِراهيم والِي ه أبِو بكِر بِن إر وقد عرف بابن الصِائغ، مِن فالسِفة السِالم، ولِد فِي سرقسِطة، واسِتوز 
غرناطِة ثِِم سرقسِِطة، وذهِِب إلِِى فِاس، فِِاتهم باللحِِاد، ومِِات فيهِِا مسِموما، وقيِِل غيِِر ذلِِك، كِِان 
عارفِِِِا بالنسِِِِاب، والفلِِِِك، والطِِِِب، والطبيعيِِِِات، شِِِِرح كثيِِِِرا مِِِِن كتِِِِب أرسِِِِطاطاليس، ينسِِِِب إلِِِِى 

ان، نظِِر ترجمتِِه: ابِِن خلكِِهِِِ،، ا525هِِِ،، وقيِِل سِِنة )535التعطيِِل ومِِذهب الحكمِِاء، تِِوفي سِِنة )
 .   3/766، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 7/137، والزركلي، العالم، 4/222وفيات العيان، 

، "ب": العبِارة: "المعِروف بِابن باّجِِه كِان أفضِل منِه فِِي العلِم الطبيعِي، إال أنِه كِِان دونِه فِي معرفِِة 6)
 .، وهي في "ي" ملتويةالحشائ "

   ، "ي": "علم" ساقطة. 7)
 شار إلى حشيشة معينة" ساقط.، "ب": قوله: "وأ8)
 وأتى بشيء منها، فأخذه وفتله"، "ب": "فأخذ منها شيئا". ،، "ي": العبارة: "ففعل9)
 ، "ب": "وفتله" مكان "وفتلها".10)
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َفمِا  ،هِ حيِنِِمِْن  فَ َعِرَ فَ  ،ر  ْكِها أبِو بَ قَ َشِنْ تَ اسْ ، فَ ةِ شيشَ الحَ هِذِه  ريحَ  بَ يَ ما أطْ  ْر ظُ : انْ ر  كْ لبي بَ ُثم  قاَل 
ِِ ِِمِ عَ ِإاّل  هُ ُلِِمَ عَ  نُ ِكِِمْ ا يُ ئ  يْ َشِِ كَ رَ َت  مُ ِسِِتَ بْ يَ  الءِ أبِِو الَعِِ، وَ كُ ِلِِهْ يَ  /أ[25]،5)كِِادَ َحّتِِى  ،،4)عَ َفِِمِِا نَ ، وَ ،3)هُ َل
، ةِ شيَشِالحَ ِتْلَِك  صولَ لي أُ  جْ رِ خْ تَ : اسْ هِ المِ غُ لِ  الءِ أبو العَ َفقاَل  َنَعْم،قاَل  ؟تَ زْ جَ ، عَ ر  كْ : يا أبا بَ قولُ يَ وَ 
َِِفقِِاَل  ،ِبهِِا جِِاءَ فَ  ِِأبِِو بَ  هاقَ َشِِنْ تَ اسْ فَ  ،هاقْ ِشِِنْ تَ اسْ  ،ر  ْكِِ: يِِا أبِِا بَ هُ َل ِِ ،،6)ر  ْك ِِعَ ، فَ ،7)هُ ْنِِعَ  مُ الِِدّ  عَ طَ قَ انْ َف  مَ ِل
 . ِ شائِ الحَ  ،8)مِ لْ في عِ َعَلْيِه  هُ لَ ْض فَ 

 
 
 

 ةَ شرَ عَ  ةَ عَ اِس الت  اللَّطيَفُة 
 ماِنها[]ِإلى ُقس ِ الَفصاَحِة َوَسْحباِنها، َوَسفيِر َدْوَلِتها َوُتْرجُ 

 ]الطويل[         رٌ عْ ِش 
 ،9)مِ عالِ  َغْيرُ  هُ ن  كى لكِ بَ كى وَ شَ     نا  ميرِ ما في َض  طاُس رْ القِ  مَ لِ عَ  وْ لَ وَ 

ِِِ، الحَ ،11)نِِِاالأوْ وَ  ،نادِ نَ َسِِِوَ  ،النِِِاوْ مَ وَ  ،َبقِِِاَء َسِِِيِِّدنا هللاُ  ،10)أدامَ  ، رِ اِخِِِالزّ  رِ ْحِِِالبَ وَ  ،رِ الفِِِاخِ  رِ ْب
ِِلِِومِ العُ  تاتِ أْشِِ عِ جِِامِ  ِِ عِ ، راِف ِِ،13)هِِومِ فْ المَ وَ  طِِوقِ نْ المَ  ،12)يْ َفِِرَ طَ  نْ ِمِِ، ظِِومِ نْ المَ وَ  ثِِورِ نْ المَ  واءِ ِل  ّسِ ، ُق

                                                                                                                                            

 ، "ب": "وقربه".1)
 ، "ب": "يشمه".2)
 ، "ي" ، "س": "وعمله".3)
 ، "ي" ، "س": "فما نفع".4)
 ن "ب"، و"ي". ، "أ": "حتى كاد أن"، وما أثبته م5)
 ، "أ": قوله: "استنشقها فاستنشقها أبو بكر" ساقط، وهو في "ب"، و"س"، و"ي".6)
 ، "ب": العبارة: "فانقطع الدم لساعته".7)
 ، "ب": "فضل" مكان "علم". 8)
، "ج" ، "د" : "بكِِى وشِِكى"، "ي": "ضِِميره" مكِِان "ضِِميرنا"، والشِِعر مِِن مقطعِِة ممِِا ينسِِب للقاضِِي 9)

 ِ،، وروايته: "ضميره" بدل "ضميرنا"، وقبله:  ه342التنوخي)
 ليك بسالمِ إوما أنا من شوق         كتبُت أدام هللُا عز ك سالما    
 سطورا  بأقالم الدموع السواجم     تَأم ل كتابي إّن بين سطورِه   

 .، وما أثبته من "ب"أدام"و ""أ": ، 10)
 ، "د": قوله: "وسندنا وأوالنا" ساقط.11)
  ": "من طريقي" مكان "من طرفي".، "ي12)
 ، "س": قوله: "من طرفي المنطوق والمفهوم" زيادة منها، "ج" ، "د": العبارة: "رافع المنطوق والمفهوم". 13)
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 حَ سَ ، فَ ،3)هاانِ َبنبِ  هِ يانِ بَ  رِ حْ في سِ ِإَلْيِه  شارِ المُ ها، وَ مانِ جُ رْ تُ ها وَ تِ لَ وْ دَ  فيرِ سَ ، وَ ،2)هاانِ ْحبسَ وَ  ،1)ةِ صاحَ الفَ 
 ئَ واطِ َمِ لَ َعِجَ ، وَ ،6)هِ قاِئِبَ  نِابَ أطْ  هِ زِّ ِعِ دِ اتِأوْ بِ  تَ ب ِثَ ، وَ ،5)هُ تَِلَ وْ دَ  مِ كارِ مَ ال الءِ في عَ  دَ ي  شَ ، وَ ،4)هُ تَ د  مُ  هللاُ 
ِِيْ خَ  ِِأعْ وَ  هِ ادِ ّسِِحُ  ،7)يَ واِصِِنَ  هِ ِل ِِ ،9)ال  ، واِصِِ،8)هِ داِئ  ،12)ال  ِهِِآ ، ،11)هِ نائِ َسِِ خَ شِِامِ  ،10)عِِاليالمَ لى عْ أِب
 هُ ماُلِجَ  دينَ القاِصَِعلِى ا ق  رِ ْشِمُ ، هُ قِاؤُ بَ  نِ يْ ديِدَ الجَ  رِّ َمِمَ َعلِى ا د  ي ِؤَ ، مُ ،13)هِ ناِئِفِ  خَ مِاني راِسِصى الَ أقْ بِ 
 .هُ دَ جْ مَ  َس رَ حَ ، وَ ،15)هُ دَ عْ سَ  هللاُ الى ، و ،14)هُ هاؤُ بَ وَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 [ِإْن أْكَرْمَتُهْم أهانوكَ  ةٌ ]َثالثَ 
                                                 

هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك اليادي، أحد حكماء العرب، ومن كبِار خطبِائهم فِي ، 1)
ول عربي خطب متوكئا على سيف أو عصِا، وأول مِن قِال الجاهلية، كان أسقف نجران، ويقال إنه أ

فِِي كالمِِه "أمِِا بعِِد"، وكِِان يفِِد علِِى قيصِِر الِِروم زائِِرا، فيكرمِِه ويعظمِِه، وهِِو مِِن المعمِِرين الِِذين 
قبل نبوته، زعِم أنِه عمِر سِت مئِة سِنة، وقيِل:  -صلى هللا عليه وسلم–طالت حياتهم، فأدرك النبي 

، والميداني، مجمع 15/236ترجمته: الصفهاني، الغاني،  مئة وثمانين سنة، وفي ذلك نظر، انظر
     .  5/116، والزركلي، العالم، 1/142المثال، 

، سِِحبان وائِِل رجِِل مِِن باهلِِة، وهِِو سِِحبان بِِن زفِِر بِِن إيِِاس، خطيِِب بليِِغ، يضِِرب بِِه المثِِل فِِي 2)
النبِي صِلى هللا الخطابة والبالغة، فقيل فيه: "أخطب من سحبان"، و"أفصح من سِحبان"، أسِلم زمِن 

 هِ،، وهو القائل: 54عليه وسلم، وأقام في دمشق أيام معاوية، مات سنة )
 إذا قلت: أما بعد، أني خطيبها   لقد علم اليمانون أنني       

، والبغِدادي، 112، والثعالبي، المضاف والمنسِوب، 1/317نظر ترجمته: الميداني، مجمع المثال، ا
  . 3/71كلي، العالم، ، والزر 11/371خزانة الدب، 

 "ببيانها".  :، "أ": "ببنائها"، وفي كل النسخ التي بين يدي3)
 ، "ب" ، "ج" ، "د": "في مدته".4)
 ، "أ": "عهدته"، "ي": "دولته وعهدته". 5)
 "د".و"ج"، و، "أ": "لقائه"، "ي": "مقاله"، وما أثبته هو ما ورد في "ب"، 6)
   ".، "ي": العبارة: "على نواصي...7)
 ، "ب": "أعدائه وحساده".8)
 ، "ج": "وواصل"، "د": "وأوصل".9)
   ، "ي": "المعاني" مكان "المعالي".10)
 ، "ي" ، "س": "سنانه".11)
 ، "د": "وأهل".12)
 ، "ب": "قبانه"، "ج" ، "د" ، "س" ، "ي": "بنيانه".13)
 ، "ج": "وسناؤه"، "د": "نوره وسناؤه".14)
 هللا سعده". ، "ج" ، "د" ، "ي": "أمد15)
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 : موكَ رَ أكْ  مْ هُ تَ نْ أهَ  نْ ا ِ ، وَ أهانوكَ  مْ هُ تَ مْ رَ أكْ  نْ إِ  ة  الثَ ثَ 
 .ةُ أَ رْ المَ  -
 .لوكُ مْ المَ وَ  -

  .،1)يُّ طِ ن بَ الوَ  -

 

  :،2)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يُّ رِ ْص المِ  ونِ ذو النّ  /أ[25]َوقالَ 
، دينَ ّبِعَ تَ لمُ ا دَ ْنِالجُ ، وَ بينَ َغرِّ تَ المُ  داثَ حْ لَ ا، وَ قينَ تَ عْ المُ  بيدَ روا العَ ذَ ا: احْ توب  كْ مَ  ،3)بارْ بَ في  تُ يْ أرَ 

 .،4)بينَ رِ عْ تَ سْ المُ  طَ بْ القِ وَ 
 

وَن ِمَن الَمجانين[]َثال   َثٌة ُيَعد 
 :الءَ قَ كانوا عُ  نْ ا ِ وَ  جانينِ المَ  نَ مِ  ونَ دّ عَ يُ  ة  الثَ ثَ 
 .رانُ كْ الس   -
 .بانُ ْض الغَ وَ  -

 .،1)رانُ يْ غَ الوَ  -

                                                 

، "أ": "والقبطي"، وهو تصحيف، وما أثبته هو ما ورد في "ب"، و"س"، والكالم لإلمام الشافعي، ويِروى: 1)
ومزيِل اللبِاس عمِا اشِتهر مِن الحاديِث  ،كشِف الخفِاء العجلِوني،"المرأة، والعبد، والفالح"، انظِر: 

الغِِزي و ي ولِِيس فِِي المرفِِوع"، ، وقِِال عنِِه: "للشِِافع1/325،، 1138الحِِديث )، النِِاس علِِى ألسِِنة
 ، وقد نسباه إلى الشافعي. 1/81،، 117، )ما ليس بحديث بيان يف الجد الحثيثالعامري، 

، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها، وهو أبو الفياض، وقيل: أبِو الفِيض، ثوبِان بِن إبِراهيم 2)
كانت له فصاحة وحكمة وشعر، وقد اتهم الخميمي المصري، الزاهد العابد المشهور من أهل مصر، 

هِِِ،، 245بالزندقِِة، فاستحضِِره المتوكِِل العباسِِي، وسِِمع كالمِِه، ثِِم أطلقِِه، تِِوفي فِِي مصِِر سِِنة )
، وابِِِن خلكِِِان، 61، والقشِِِيري، الرسِِِالة القشِِِيرية، 11/3نظِِِر ترجمتِِِه: أبِِِو نعِِِيم، حليِِِة الوليِِِاء، ا

، واليِِِافعي، مِِِِرآة الجنِِِِان، 2/444، ، وابِِِن الجِِِِوزي، صِِِفة الصِِِِفوة386، 1/218وفيِِِات العيِِِِان، 
ِِِِبالء، 2/141 ِِِِذهبي، سِِِِير أعِِِِالم الن ِِِِواقح النِِِِوار، 7/658، وال ِِِِاوي، 1/162، والشِِِِعراني، ل ، والمن

 .   2/117، وابن العماد، شذرات الذهب، 1/517الكواكب الدرية، 
محكِم، أو موضِع ، "ي": "في لوح" مكان "في بربا"، وهِي كلمِة قبطيِة تعنِي موضِع العبِادة، أو البنِاء ال3)

 .  1/286السحر، وجمعها "البرابي"، انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، 
، "ب" ، "س": قوله: "والجند المتعبدين، والقبط المستعربين" ليس في النسخ الخِرى، ومِا هِو فِي الحليِة 4)

حليِة الوليِاء نعِيم،  أبِوالحداث المتقربين المتعبدين، والقبط المستعربين"، انظر: والكواكب الدرية: "و 
 . 1/616الكواكب الدرية، المناوي، ، و 11/3)في معرض ترجمته،، 
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 ]َثالٌث ال توَجُد في َثالِث ُأَممٍّ[
ً  ثَ   : ،2)م  مَ أُ  الثِ في ثَ  دُ ال توجَ  الَث
 .كِ رْ في التُّ  فاءُ الوَ  -
 .ومِ في الرّ  الجودُ وَ  -

 .،3)جِ نْ في الزّ  مُّ لهَ اوَ  -
 ِحكاَيةٌ 

 ]ُدعاٌء ُمْنجٍّ ِبِإذِن للِا[
فيهِا،  هُ َلِعَ جَ ، وَ ة  بّ قُ َلُه  نىبَ ، فَ راءِ قَ الفُ  َبْعضِ  َعلى بَ ِض غَ  لوكِ المُ  َبْعَض  َأن   ،4)َحكى الياِفِعيُّ 

ا فِي ج  خارِ  قيرُ الفَ ذِلَك  دَ جِ وُ  ،ام  أيّ  ةِ ثَ الثَ َبْعَد كاَن  َفَلّما ،،6)بِ رْ الشُّ وَ  عامِ الط   ،5)نَ مِ  هُ عَ نَ مَ وَ  ،هابابَ  د  سَ وَ 
: كُ ِلِِِالمَ َلُِِِه قِِِاَل  ،هِ ْيِِِدَ يَ َبِِِْيَن  رَ َضِِِحَ َفَلّمِِِا  ،هِِِاتوهُ  :َفقِِِالَ  ،كَ ذلِ ِبِِِ كُ ِلِِِالمَ  رَ بِ خْ أُ ا، َفِِِرور  ْسِِِا مَ ب ِِِيِّ طَ  ة  َيِِِعافِ 
ِِهِِِذِه  ِمِِنْ  اكَ ّجِِنَ  ،7)الِِذيبِ  ، هِ ِبِِ تُ وْ َعِِدَ  ،9)عِِاء  : دُ قيِِرُ الفَ َفقِِاَل  ؟كَ الِصِِخَ  بُ بَ َسِِكِِاَن  ،8)مِِا ،ةِ دّ الشِّ

 أَْهِِلَ  هُ ُفِِطْ لُ  عَ ِسِِوَ  نْ ، يِِا َمِِطيِِفُ يِِا لَ  ،طيِِفُ يِِا لَ  ،طيِِفُ يِِا لَ  كَ ألُ ي أْسِِّنِِإِ  م  ُهِِ: اللّ تُ ْلِِقُ ؟ وَ : ومِِا ُهِِقِِالَ 
ِ ، يِّ ِفِِلخَ ا يِّ ِفِالخَ  يِّ ِفِالخَ  كَ ِفِطْ لُ  يِّ ِفِخَ  يِّ ِفِخَ  يِّ ِفِِخَ ِمِْن  بِي فَ ُطِلْ تَ  أنْ  م  ُهِاللّ  كَ ألُ أْسِ، ضِ الرْ وَ  مواتِ الس 
"هللا لطيِف بعبِاده  :قُّ الَحِ كَ ُلِوْ قَ وَ  ،/أ[26]ُقْلِتَ  ،10)كَ ّنِإِ فى، فَ كَ  كَ بادِ عِ ِمْن  د  حَ لَ ِبِه  تَ طفْ لَ ِإذا  الذي

 .،11)القوي العزيز"َوُهَو  يرزق من يشاء
 

ير الَحبيِس: ]  ِإنَّ َرب ي َلطيٌف ِلما َيشاُء[ِهج 
                                                                                                                                            

البِِاب ، فِي جِل النسِِخ التِي بِين يِِدي "الفِران"، ومِا ورد فِِي "غِرر الخصِائص الواضِِحة" للوطِواط فِي 1)
ِِ"الغيِِران"، وهِِو مِِا أثبتِِه فِِي المِِتن :"فِِي االنتقِِام، وهِِو "الرابِِع عشِِر ن ، والنكتِِة ممِِا ينسِِب لسِِهل ب

 . هارون 
 ، "ب": العبارة: "ثالث ال توجد في ثالث".2)
 ، "ج" ، "د": "الفرنج"، والفقرة كلها ساقطة من "ي".3)
 ، "ب": العبارة: "العارف باهلل تعالى اليافعي".4)
هِِِو فِِِي المِِِتن كالِِِذي هِِِو فِِِي روض الريِِِاحين، الِِِذي "ومنعِِِه الطعِِِام"، و العبِِارة: ، "ب" ، "س" ، "ي": 5)

251. 
 ، "ب": "والشراب".، "ي" 6)
   ، "ي": العبارة: "ما الذي" مكان "بالذي".7)
   ، "ي": "وما كان...".8)
 ، "ي": العبارة: "لي دعاء دعوت به".9)
 .مكان "فإنك" ، "ب": "لنك"10)
 .261،، وانظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، 11، اآلية )الشورى، 11)
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 :،3)–المُ الّسَِعَلْيِِه – فُ يوُسِقِاَل  ما ،2)هُ يرُ جّ هِ َفكاَن  ،ة  د  مُ  َس بِ حُ  ال  جُ رَ َأن   ،1)يُّ زالِ الغَ َروى وَ 
َكْيَِف  :، قِالَ ،5)جْ رُ اخْ َفِ مْ ُقِ :َلِهُ َفقِاَل  ،يِالياللّ  َبْعِضِ  في شابٌّ  هُ جاءَ ، فَ ،4)يشاء"ِلما  ن ربي لطيف"إِ 
 عِالى،تَ  هللاِ  نِ ذْ إِ ِبِ حَ فِتَ انْ ِإاّل  بِاب   هُ لَ قبَ تَ اْسَِفما  ،،6)جَ رَ خَ فَ  قامَ ، فَ كَ حَ يْ وَ  مْ : قُ ؟ قالَ ة  قَ لَ غْ مُ  وابُ البْ وَ  جُ رُ أخْ 

 .،8)"يشاءِلما  إن ربي لطيف": قالَ ُثم   ،،7)دِ لَ البَ  نَ مِ  هُ جَ رَ أخْ َحّتى 
 
 
 
 
 
 رونَ شْ العِ اللَّطيَفُة 

حاِب الماِطِر[ ُر َعواِئِد الَجناِب العاِطِر، َوفواِئِد السَّ  ]َتَذكُّ
 ]الطويل[        رٌ عْ ِش 

 ،9)ديدُ جَ  زالُ ال يَ  مْ كُ يْ لَ قي إِ وْ شَ وَ          ديدُ شَ  راقُ الفِ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  الم  سَ 
 الء  وَ  يهِنْ يُ ، وَ ،10)بِ اِئِر غوال تِ الالصِّ بِ  ة  مولَ أْ ، مَ بِ رائِ الغَ بِ  ة  فوفَ حْ مَ  لْ زَ تَ َلْم  التي َض الرْ  لُ بِّ قَ يُ 

 دِ واِئِعَ  ،12)ميِعَ جَ  ،11)ار  كِّ ذَ تَِمُ  دُ ْبِالعَ  لِ زَ َيَِوَلْم  ،ةِ جابَ لِ ا نِ واطِ مَ ِإلى  هُ فُ رِّ عَ يُ  عاء  دُ ، وَ ةَ نابَ الِ فيِه  ُص لِ خْ يُ 
ِِ دِ فواِئِِ زيِِلَ جَ ، وَ رِ العِِاطِ  نِِابِ الجَ  َعَلْيِِِه  ظَ ِفِِحَ ، وَ ،13)هُ ناَبِِجَ  ثِ وادِ الَحِِ نَ ِمِِ هللاُ  َس رَ ، َحِِرِ المِِاطِ  حابِ الس 
ِِال ديدُ َشِِ هُ أّنِِ َغْيِِرَ  ،نِ دَ الَبِِوَ  بِ ْلِِالقَ  بُ يِِِّطَ  هللاِ  دِ ْمِِحَ بِ َوُهَِِو  ،هُ باَبِِأحْ وَ  هُ َتِِز  أعِ   يِّ ِهِِالبَ  هِ ْجِِالوَ ذِلَِِك  ِإلِِى قِ وْ ش 

                                                 

 زيادة منها. ، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" 1)
 ، "ي": "هجيره" مكان "ورده".2)
 ، "ب": "عليه الصالة السالم".3)
 ،. 111اآلية )يوسف، ، 4)
 ، "ي" ، "س": "واخرج".5)
 ، "ي" ، "ب": "وخرج".6)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": "البلدة".7)
 ،. 111، اآلية )يوسف، 8)
خال أن الشعر مما نظمه الم9)  صنف في ترسله. ، "ي": "يزيد" مكان "جديد"، وا 
 ، "أ": "والغرائب"، وهو تحريف. 10)
 ، "أ": "متذاكرا".11)
 ، "د" ، "س" ، "ي": "جميل" مكان "جميع".12)
  ، "ي": "منابه" مكان "جنابه".13)
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ِِِالحَ  ِِِى  اي  ، شِِِاكِ نِ َس ِِِ ،1)-عِِِالىتَ – هللاِ ِإل ِِِد   نَ ِم ِِِالمُ  رِ هْ ال ِِِْيَن  تِ تِّ َش َعلِِِى  /ب[26]رِّ ِصِِِالمُ  ،وانِ ْخِِِلِ اَب
ِِ تِ سِِاعا ريِِبَ قْ تَ  ،2)-عِِالىتَ – هللاِ  نَ ِمِِ ال  ، سِِائِ سِِانِ حْ الِ َعلِِى  مِ دِ االّنِِوَ  ةِ سِِاءَ الِ  َعلِِى  يِِاهُ قْ لُ بِ  ،رورِ السُّ
 .دير  جَ  طالبِ المَ  ،3)ةِ فاَض إِ بِ ، وَ دير  قَ  ء  يْ شَ  َعلى ُكلِّ  هُ نّ إِ ، فَ مورِ الُ  لِ مَ أجْ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 [ِمم ا قيَل في الَحَسدِ ]
  .،4)هُ بُ راقِ تُ  سود  حَ  نْ مِ  ر  يْ خَ  هُ بُ قارِ تُ  د  سَ أَ 

 
 ]البسيط[   ِشْعرٌ 

 ،5)دِ سَ حَ ِمْن  عاداكَ  نْ مَ  ةَ داوَ عَ ِإاّل        ها تُ د  وَ جى مَ رْ تُ َقْد  اتِ داو العَ  لُّ كُ 
 .،6)حُ دَ قْ يَ  سود  حَ وَ  ،حُ دَ مْ يَ  دود  وَ  نْ لو مِ خْ ال يَ  دُ يّ السّ وَ 

 ]الكامل[         رٌ عْ ِش 
 ،7)سودِ حَ  سانَ لِ َلها  تاحَ أَ  ْت يَ وِ طُ           ة  ضيلَ فَ  رَ شْ نَ  هللاُ  ذا أرادَ ا ِ وَ 

 
 ِحكاَيةٌ 

                                                 

 ، "ب" ، "ج" ، "د": "تعالى" منها. 1)
 ، "ب" ، "ج": "تعالى" منهما. 2)
 ، "ج" ، "د" ، "ي": "وبإفادة".3)
 :العباس العمى، وهو السائب بن فروخكتة قول الشاعر أبي ، تشبه هذه الن4)

 ه         بل البعد خير  من عدو تقاربهْ مولى السوء إال كبعدِ  ربُ وما قُ 
، "د" ، "م" ، "ي": "العِِداوة" مكِِان "العِِداوات"، والشِِعر ممِِا ينسِِب لعبِِد هللا بِِن المبِِارك، وقِِد أورده ابِِن 5)

يته ثم: "كل العِداوة قِد ترجِى إماتتهِا"، وابِن عبِد ربِه فِي العقِد ، وروا2/12قتيبة في عيون الخبار، 
، ولِِم ينسِِبه، 1/414، وقِِد نسِِبه البِِن المبِِارك، والقرطبِِي، بهجِِة المجِِالس، 321، 2/321الفريِِد، 
 وبعده:

 فإن في القلب منها عقدة عقدت          وليس يفتحها راق إلى البد
 ، "ب": "وعدو" مكان "وحسود".6)
 طوى" مكان "طويت"، والشعر من قصيدة لبي تمام مطلعها: ، "ب": "ت7)

 َعن ت َلنا َبيَن اللوى َفزرودِ  َأَرَأيَت َأّي َسواِلف  َوُخدوِد        
، 137، وابِن سِنان، سِر الفصِاحة، 136، وابن حبان، روضِة العقِالء، 85انظر: أبو تمام، ديوانه،  

، وابِِن خلكِِان، وفيِِات 121اني، أسِِرار البالغِِة، ، وعبِِد القِِاهر الجرج2/244ِِوابِِن رشِِيق، العمِِدة، 
    . 111، والقزويني، اليضاح، 1/313، وابن الثير، المثل السائر، 1/115العيان، 
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ْيِخ  []سْجُن الشَّ  ُمَفرِ جٍّ
ْيخُ قاَل    :،1)ينِ الدّ  يُّ فِ َص  الش 
ِِِْيخُ كِِِاَن  ِِِرِّ وَ تَ مُ ، 2)-هُ ْنِِِعِِِالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِضِِِرَ - رِّج  َفِِِمُ  الش  ِِِ ظِِِيمَ عَ  ،ايًِِِّلِ وَ  ،،3)اع   سِِِيمَ جَ  ،نِ أْ الش 

 هُ ذَ ، أَخِة  هِودَ عْ مَ  ات  قامِمَ َوال  ،ة  لومَ عْ مَ  ساب  نْ ال أَ بِ  -َتعالى– هللاُ  فاهُ طَ ا، اْص يًّ شِ بَ ا حَ د  بْ عَ َوكاَن  ،هانِ رْ البُ 
ِفيهِا طَ  مَ عَ طْ تَ ْسِا مِا ر  هُ أْشِ ةَ ت  فيها ِسِ أقامَ  ة  ظيمَ عَ  ة  ذَ أخْ  هِ سِّ حِ  َعنْ   هُ دُ يّ َسِ ،4)أىرَ َفَلّمِا  ا،راب  َشَِوال  اعام 
ِبِ  ْر أث  تَِيَ َفَلِْم  ،هُ بَ رَ َضِ رَ ي  غَ تَ  هُ حالَ  ِخْ شَ  ،5)بَ دَ نْ تَ اْسِ، فَ نِونَ الجُ َأن  ِبِِه  ن  َظِ، فَ بِ رْ الض   ،قَ يِفيُ لِ  هُ بُ رِ ْضِا يَ ص 
ِْيخُ  قِولُ يَ جِي، فَ رُ : اخْ هِ ِمِعْ زَ بِ  ةِ ّيِنّ جِ لْ لِ  قِولُ يَ  بُ ارِ الّضَِفكاَن  ،داءَ الغَ  لَ ناوَ تَ يَ وَ  ، ْت َجِرَ خَ َقِْد  :،6)ج  رِّ َفِمُ  الش 
 ،فيِهِ  َس بِ الِذي ُحِ انِ كِالمَ  َعِنِ  اج  خارِ  دوهُ جَ وَ فَ  ،ِإَلْيهِ  جاؤواُثم   ،َعْنهُ  غابواوَ  /أ[27]دوهُ ي  قَ فَ  ،هُ سَ فْ ني نَ عْ يَ 

ِِْيِهْم  ْت رَ كِِاثَ تَ َفَلّمِِا  ِِكَ َعَل ِِروا أفْ َضِِأحْ  ،هُ راماُت ِِ ْت طِِارَ فَ  ،طيِِري  :،8)َلهِِاَفقِِاَل  ،ة  ي  وِ ْشِِمَ  ،7)اراخ   هللاِ  نِ ذْ إِ ِب
ِِعَ  ،10)تواكَ َسِِ، فَ ،9)عِِالىتَ  ِِوَ  ،هُ ْن ِِكَ  ْت رَ واتَ َت ِِكَ رَ بَ  ْت رَ َهِِظَ ، وَ هُ ُتِِاليَ وِ  ْت رَ هَ تَ اْشِِوَ  ،هُ راماُت  هللاُ  يَ ِضِِرَ  ،،11)هُ ُت
 .،12)َعْنهُ عالى تَ 

 
 
 

                                                 

 . قبال ، تقدمت ترجمته1)
، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها، وهو مفرج بِن موفِق الِدماميني، كِان عبِدا حبشِيا، وقِد 2)

هِِ،، وقيِل سِنة 648ه، وفي المصادر التي ترجمِت لِه أن تِاريخ وفاتِه كِان سِنة )عمي في آخر عمر 
نظِر ترجمتِه: اليِافعي، روض هِ،، وقِد أورد حكايِة البسِطامي المنِاوي لمِا ورد علِى ترجمتِه. ا618)

ِِِة، 451الريِِِاحين، حكايِِِة) ِِِاء، 2/311،، والمنِِِاوي، الكواكِِِب الدري ، والنبهِِِاني، جِِِامع كرامِِِات الولي
2/267   . 

 ، "ب" ، "م" ، "س" ، "ي": "متورعا" ساقطة، وليست في روض الرياحين. 3)
 ، "ب": العبارة: "فلما رأى سيده تغير حاله".4)
 ، "ب": "فانتدب".5)
 ، "ي" ، "ب" ، "م": "مفرج" ليست فيها. 6)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": "فراخا".7)
   ، "ي": "لها" ساقطة.8)
 ، "م": "تعالى" ليست فيها. 9)
 "ب": "فتثبتوا"، "ي": "فتلبثوا". ،10)
 ، "س" ، "م" ، "ي": "بركاته"، "ب": قوله: "وظهرت بركته" ليس فيها. 11)
،، 451نظِِر الحكايِِة: اليِِافعي، روض الريِِاحين، الحكايِِة)، "م": بزيِِادة: "نفعنِِا والمسِِلمين ببركاتِِه"، وا12)

 .   2/311، والمناوي، الكواكب الدرية، 366
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 ،1)نَ روشْ العِ وَ  ةُ يَ الحادِ اللَّطيَفُة 
 ]ُعهوٌد ِبَوْسِم الَوفاِء َمْوسوَمٌة، َوِبَصفاِء الَوالِء َمْرسوَمٌة[

 ]البسيط[           رٌ عْ ِش 
 رادَ ما القاه ما قَ  قِ وْ الش   نَ دي مِ بْ يُ           نْ أَ بِ  أرادَ َلْو  د  بْ عَ  َض رْ الَ  لُ بِّ قَ يُ 
 ،2)رامَ غَ َقْد  رُّ البِ وَ  مُ ساكُ نْ يَ َكْيَف وَ             مُ كُ رِ كْ ذِ بِ ِإاّل  َلهُ  ت  قْ وَ  ضِ مْ يَ  مْ لَ 

 
ِِِبَ تَ  ة  َلِِِوْ ، فِِِي دَ يِّ وِ َلِِوْ امي المَ الّسِِِ سِ ِلِِِجْ المَ  ،3)َجنِِابَ  هللاُ  أدامَ   رُ طِِِائِ  مَ نّ رَ َتِِِوَ  ،هِِِامالِ جَ  رُ ْغِِثَ  مَ س 

ِِخَ تَ وَ  هِِا،بالِ قْ ا ِ ها وَ دِ عْ َسِِ ِِعَ تَ ، وَ ،4)هِِِانابِ جَ  عُ راِتِِمَ  ْت بَ ض   هِ كارِمِِِمَ  ُض وْ رَ  زالَ َوال  ،،5)هِِاحابِ رِ  عُ راِبِِمَ  ْت بَ ش 
                                                 

 لثانية والعشرون"، وهو سهو من الناسخ. ، "د": "اللطيفة ا1)
 ، لعل الشعر من نظم المصنف الذي كان يثبته في ترسله. 2)
 ، "ج" ، "د" ، "م" ، "س" ، "ي": "جناب" ساقطة.3)
 ، "د": "جنانها"، ولعل الليق بسياق الكالم ما أثبت في المتن ليتساوق مع سجعة "رحابها".4)
 ، "ي" ، "د": "أرجائها".5)
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 يهنْ يُ وَ  ،،3)هِ ا آصالِ يّ مَ حُ  قُّ رِ تَ وَ ، ،2)هِ والِ نَ ا يّ حَ دى مُ َينْ ، وَ هِ ئِ واهَ لُّ تَ عْ مُ  حُّ ِص يَ ، وَ ِئهِ ما ،1)قُ لَ طْ مُ  لُ سَ لْ سَ تَ يَ 
 بُ َهِلَ  جُ ه  وَ تَِيَ ، وَ ،6)هِانارِ  بُ َصِحَ  جُ أج  تَِ، يَ ،5)صِيم  هِا خَ ريمِ غَ  ،4)ثيِثُ حَ ، وَ ديم  َقِ هارامِ غَ  ديثُ حَ  اواق  أشْ 
ِحَ مُ بِ  يمِرْ تَ ، وَ ،8)ظاهِالَ  مُ طرِ ْض يَ ، وَ ،7)هاوارِ أُ   كَ ذلِ َكِ كِونُ ال يَ وَكْيَِف  ضِاها،غَ  مِارَ جِ  بِ ْلِالقَ  ،9)بِ ص 

، ،14)ر  فَ اْصَِِلّمِِا  ،13)الصِِيلِ  /ب[27]هِ ْجِِفِِي وَ  ،12)هُ رُ ْشِِبِ  ،11)رى َسِِ وْ َلِِالِِذي  ،10)هُ َهِِجْ وَ  قَ فِِارَ َوَقِِْد 
، احِ الِرّ  نَ ِمِ قُّ أرَ  يَ التِي ِهِ ةَ ريَمِالكَ  هُ الَقِأخْ ، وَ رُّ تَِفْ يَ وَ  ،15)مُ سِ تَ بْ يَ  هِ قِ رْ بَ  رُ غْ ثَ  زالَ َلما الدُّجى  سِ وفي عابِ 

  .راحِ القَ  الماءِ  نَ فى مِ أْص وَ  بُ يَ أطْ وَ 
 
 ، دُ عْ بَ وَ 
– هللاَ  لُ أَ ْسِِِيَ َوُهَِِِو  ،،17)ة  سِِِومَ رْ مَ  الءِ الِِِوَ  فاءِ َصِِِبِ وَ ، ة  سِِِومَ وْ مَ  فِِِاءِ الوَ  ،16)مِ ْسِِِوَ بِ  هِ يِِِِّلِ وَ  هِِِودُ عُ فَ 

 حَ فَ َسِ ،20)ما ،اريق  وَ  طافِ عْ الَ  َس مائِ  ،انيق  أَ  رافِ طْ لَ ا ،19)مَ باسِ  صالِ الوِ  عيدَ  عيدَ يُ  أنْ  ،18)-هُ حانَ بْ سُ 

                                                 

 "ج" ، "د": "بطليق".، 1)
 ، "أ": "أسحاره"، وما أثبته من "م" التفاقه مع سجعة "آصاله".2)
 ، "م" ، "س": "بآصاله"، "ي": العبارة: "وتراق الحميا بآصاله".3)
 ، "ب": "وجسيم"، "د": "وخضم"، "س": "وخضم عزائهما".4)
 ، "ي": العبارة: "وختيم عزائها خضيم".5)
 جج نارها جحيم".، "د": العبارة: "بتأ6)
 .مكان "أوارها"، وليس ذلك كذلك ، "ي": "إقرارها"7)
 ، "ب": العبارة: "ويضطرم لظاها"، "س" ، "ج": "ويتوهج لهيب لظاها".8)
ِِب ، 9) موضِِِع رمِِِي الجمِِار بمنِِِى، وقِِِد أجِِاد البسِِِطامي فِِِي هِِِذه  -كمِِِا ورد فِِِي لسِِان العِِِرب–الُمَحص 

ِِِب ا ترمِِِى فيِِِ ه الجمِِِرات. انظِِِر: ابِِِن منظِِِور، لسِِِان العِِِرب، مِِِادة الصِِِورة، فقِِِد جعِِِل للقلِِِب ُمحص 
 "حصب".

 ، "د": "وجها" مكان "وجهه".10)
 ، "أ": "لو" ساقطة، وهي في "ب"، و"د"، و"س"، و"ي".11)
 ، "د": "تبره"، وهو تصحيف ظاهر. 12)
 ، "م": "الرض".13)
 ، "ج" ، "د": "لما تبسم".14)
 قه يتبسم".، "ي" ، "ب": "يبسم"، "د": العبارة: "ثغر برو 15)
 ، "ب" ، "د": "بوسمي"، "ي": العبارة: "فعهود دولته بوسم...".16)
 ، "ج" ، "د" ، "س": بزيادة: "وبصفاء الوالء مرسومة".17)
 ، "ب": بزيادة: "وتعالى".18)
 ، "ب": "بأسمر"، وهو تصحيف. 19)
 "ما سفح" ساقط منهما. قوله: ، "ي" ، "ب" ، "س": "ما" ساقطة، "ج" ، "د": 20)
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 فِّ َكِِِِبِ  هِ ِتِِِِالغَ بَ  ضِ وْ فِِِِي رَ  ،1)هِ ِمِِِِلَ قَ  فُ رَ َطِِِِ حَ رَ َسِِِِ، وَ هِ دادِ ِمِِِِ مِِِِوعِ دُ  طِِِِاسِ رْ قِ  دِّ فِِِِي َخِِِِ ،هِ راِعِِِِيَ  فُ رَ َطِِِِ
 .،2)هِ وادِ جَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 ]ِمم ا قيَل في ِحْفِظ ماِء الَوْجِه[
 : ،4)-هُ هَ جْ وَ  هللاُ  مَ ر  كَ – ،3)يٌّ لِ عَ قاَل 
  .كَ ق  حَ  فُ رِ عْ ال يَ  نْ مَ لِ  كَ ق  رِ  لْ ذِ بْ ال تَ 

 ]البسيط[            ِشْعرٌ 
 كْ مَ دَ خَ  هُ أوتيتَ ِبما  تَ عْ نِ قَ  وْ لَ وَ           هُ مُ دِ خْ تَ  تَ أنْ  ل  ذْ نَ  لِ ذْ في بَ  تَ بْ غِ رَ 
 ،5)كْ مَ دَ  تَ قْ رَ أَ َلْو  دينْ عِ  رَ ذَ أعْ  تَ نْ كُ وَ           ض  وَ عِ َلُه  ما ياء  حَ  ماءَ  تَ قْ رَ أَ 

 
 ]مخلع البسيط[           ،6)رٌ عْ ِش 

 ،7)ةْ ّص حِ  باتِ يِّ الط   ةِ لَ مْ جُ ِمْن          سيفْ نَ ما لِ  قِ لْ الخَ  ةِ مَ دْ في خِ 
 ،8)ةْ ص  غُ  فُ ألْ وَ  ز  بْ خُ  ةُ مَ قْ لُ                  مّ  هَ  فُ ألْ وَ  ماء   ةُ بَ رْ شُ 

 
 ِحكاَيةٌ 

 ]ِإْنزاُل َجْوَهرٍّ الَمْشكوِر َمْنِزَلَة الَمْشَيَخِة[
 : ،9)يُّ عِ فِ الياقاَل 
ِِِِْيخَ  يَ وِ رُ   نَ دَ فِِِِي َعِِِِ وَ الِِِِذي ُهِِِِ، ،1)كورِ ْشِِِِالمَ  ر  هَ وْ َجِِِِبِ  ىمّ َسِِِِالمُ  ،هورَ ْشِِِِالمَ  بيِِِِرَ الكَ  َأن  الش 

 ،3)ءِ راَقِالفُ  َس جِالِ مَ  رُ ُضِحْ يَ ، وَ /أ[28]وقِ ري فِي الّسِتَ ْشِيَ وَ  بيِعُ يَ َوكِاَن  ،قَ ِتِعُ ا فَ لوك  مْ مَ كاَن  ،،2)بور  قْ مَ 
                                                 

 "ي".و، "أ": "قلم"، وما أثبته من "ج"، و"د"، و"م"، و"س"، 1)
 ، "ج": "جوده"، "د": "جوابه".2)
 ، "ب": بزيادة: "المام"، "ي": "علي بن أبي طالب رضي هللا عنه وكرم وجهه".3)
 ، "م" ، "س": "رضي هللا عنه".4)
 ، "ب": "وكنت تعذر" مكان "وكنت أعذر". 5)
 خر".، "ب": العبارة: "شعر آ6)
 ، "أ": "الناس" مكان "الخلق"، وما أثبته من "ب"، و"د"، و"م"، و"س". "س": "بنفسي" مكان "لنفسي".7)
 ، "ب": روايته: 8)

 لقمة خبز وألف هم         شربة ماء وألف غصةْ 
، ، ب: العبارة: "العارف اليافعي رضي هللا تعالى عنه، وقدس سِره"، "م" ، "س" ، "ي": "قِدس هللا روحِه"9)

 وقد تقدمت ترجمته.



 126 

ْيخِ  فاةُ وَ  ْت رَ َض حَ َفَلّما  ،يٌّ مِّ أُ َوُهَو  ،مْ هُ دُ قِ تَ عْ يَ وَ   ،5)-هُ ْنِعِالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - ،4)ارِ رّ الحَ  د  عْ سَ  بيرِ الكَ  الش 
ُِِه قِِاَل  ،نَ دَ فِِي َعِِ فونِ دْ الَمِِ ِِالفُ َل ِِْيخُ  كِِونُ يَ  نْ : َمِِراءُ َق  الّطِِاِئرُ  هِ ِسِِأْ رَ َعلِِى  عُ َقِِ: الِِذي يَ ؟ قِِالَ كَ دَ ْعِِبَ  الش 
ِ يَ فِّ وُ تُ َفَلّما  ،خُ يْ الشّ  وَ هُ  ،الُفَقراءُ  عُ مِ تَ جْ تَ َدما ِعنْ تي، وْ مَ  نْ مِ  ثَ الِ الثّ  ،6)مَ وْ اليَ  رُ َض الخْ   عَ َمِتَ اجْ  ،7)خُ يْ الش 

مِِِا  رونَ ِظِِتَ نْ يَ  ،9)دواَعِِِقَ  ،رِ كْ الِِذِّ وَ  ةِ راءَ الِقِِ نَ غِِوا ِمِِِرَ فَ وَ  ،ثُ اِلِِالثّ  مُ وْ الَيِِِكِِاَن  َفَلّمِِا ،،8)هِ رِ ْبِِِقَ ِعْنَِِد  الُفَقِِراءُ 
 ،12)الُفَقِِراءِ كِِلُّ واِحِِد  ِمِِْن ِكبِِاِر  يَ ِقِِبَ ، فَ مْ هُ نْ ا ِمِِريب ِِقَ  عَ َقِِوَ  رَ َضِِأخْ  ،11)ر  ْيِِطَ ذا بِ إِ ، َفِِ،10)خُ يْ الّشِِ مْ هُ دَ َعِِوَ 
ِِنَ يْ بَ ، فَ اهُ ّنِِمَ تَ يَ وَ  ،ذِلِِكَ  ،13)ىّجِِرَ تَ يَ   ديرِ ْقِِتَ ]ِمِِْن[ فيِِِه  كِِونُ مِِا يَ وَ  ،ريمَ الَكِِ دَ ْعِِالوَ  رونَ ِظِِتَ نْ يَ  كَ ذلِ َكِِ مْ مِِا ُه

َلُِه َوال  رُ ُطِخْ يَ  نْ ُكِيَ َوَلِْم  ،،16)ر  هَ وْ َجِ سِ أْ رَ َعلِى  عَ َقِوَ وَ  ،طِارَ َقِْد  ،15)رِ يْ الط  ِبِ ،14)ذاإِ ، َفِلِيمِ العَ  زيزِ العَ 
 .،17)كَ ذلِ  الُفَقراءِ  نَ مِ  د  حَ لَ 

 

                                                                                                                                            

، "ب": بزيِِِادة: "رحمِِِه هللا"، وهِِِو جِِِوهر بِِِن عبِِِد هللا، صِِِاحب السِِِنة واالتبِِِاع، ولِِِزوم سِِِلوك ومجانبِِِة 1)
ابتداع، كما وصفه المناوي، كان مقيما في عدن، وقِد كِان أول أمِره عبِدا عتيقِا لِبعض التجِار، ولمِا 

ثبتهِِا أسِِجادة؟ وهِِي الحكايِِة التِِي احتضِِر الشِِيخ الحِِرار، قِِال لِِه جماعتِِه: مِِن يكِِون بعِِدك علِِى ال
، 221،، 241) ، ورض الريِاحين، الحكايِة4/316نظر ترجمتِه: اليِافعي، مِرآة الجنِان، البسطامي، ا

 .  1/385، والنبهاني، جامع كرامات الولياء، 2/316والمناوي، الكواكب الدرية، 
 ، "أ": "مدفون"، وما أثبته هو ما ورد في "ب"، و"م"، و"س".2)
 " ، "ب": "الفقهاء"، والصواب ما ذكر في المتن، وهو ما ورد في "م"، و"س".، "أ3)
 ، "ي": العبارة: "الحداد"، وهو تصحيف.4)
 ، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها، وقد تقدمت ترجمته. 5)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": "في اليوم".6)
 ، "م" ، "س": "الشيخ" زيادة منهما.  7)
 "ب" ، "س": بزيادة: "ثالثة أيام". ، "ي" ،8)
 ، "ي": "غدوا" مكان "قعدوا".9)
 ، "ي" ، "م": العبارة: "به الشيخ"، "س": "الشيخ" ساقطة.10)
 ، "م": "بطائر" مكان "بطير".11)
 : "كل واحد من كبار" ساقط. قوله، "أ": 12)
 ، "ي" ، "ب": "يرجو".13)
ذا".14)  ، "أ" ، "س" ، "ي": "وا 
 ، "س": "بالطائر".، "ي" ، "م" 15)
 ، "ي" ، "ب" ، "م" ، "س": بزيادة: "المذكور".  16)
 ، "ي": "ببال" مكان "ذلك".17)
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ِِْيخِ  ةِ َيِِزاوِ  ،1)فِِي وهُ ّفِِزُ يَ لِ  ِإَلْيِِِه الُفَقِِراءُ  قِِامَ فَ  َكْيَِِف  :قِِالَ وَ  كِِى،بَ فَ  ،ةِ خَ يَ ْشِِالمَ  َمْنِزَلِِةَ  لِِوهُ زِ نْ يُ وَ  ،الش 
نِي يْ بَ وَ  ،،3)عات  بِ تَ  لي  عَ ، وَ مْ هُ آدابَ وَ  ،2)الُفَقراءِ  ريقَ طَ  فُ رِ ال أعْ  يٌّ مِّ أُ وَ  يٌّ سوقِ  َرُجل   َوَأنا ةِ خَ يَ شْ لمَ لِ  حُ لُ أْص 
ى لّ وَ َتِِِيَ  ،4)-عِِِالىتَ – هللاُ وَ ، هُ ْنِِِمِ َلَِِِك  د  ُبَِِِوال  ،يٌّ ماوِ َسِِِ ر  : هِِِذا أْمِِِهُ قِِِالوا َلِِِ، فَ الت  عِِِامَ مُ  اسِ الّنِِِ نَ يْ َبِِِوَ 
 ،،5)وقِ الّسِِِإلِِى  يَ ِضِِأمْ َحّتِِى  /ب[28]لِِونيهِ مْ أَ َفقِِاَل:  ،حينَ ى الصِِالِ لّ وَ َتِِيَ َوُهَِِو  ،كَ َتِِعونَ مَ وَ  كَ ليَمِِعْ تَ 
، وقَ الّسِ كَ رَ تَِثُِم   ،هُ ق ِحَ  قّ  ذي َحِ ُكل   ،7)فىأوْ وَ  ،هِ انِ كّ دُ ِإلى  بَ هَ ذَ ، وَ لوهُ هَ أمْ ، فَ ،6)قِ لْ الخَ  قِّ حَ  نْ مِ  أَ رَ أبْ وَ 
 .هِ مِ اسْ ا كَ ر  هَ وْ جَ صاَر فَ  ،راءُ قَ الفُ  هُ مَ الزَ وَ  ،ةَ يَ ّزاوِ ال مَ الزَ وَ 

 
ُِِِه  َِِِوَل ِِِ، فَ هُ حُ رْ َشِِِ طِِِولُ مِِِا يَ  رامِِِاتِ الكَ وَ  لِ ضِِِائِ الفَ  نَ ِم ِِِالمَ  حانَ بْ ُس ِِِ انِ ّن ِِِ هللاُ ، وَ ،8)ريمِ الَك تي ؤْ ُي

 .،10)ظيمِ العَ  لِ ْض ذو الفَ  هللاُ وَ  ،شاءُ يَ  نْ مَ  ،9)َفْضَلهُ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، "ب": "إلِى"، "ي": العبِارة: "فقِاموا إليِه ليزفِوه إلِى..."، وزّف يِِزّف بالكسِر إذا أسِرع فِي المشِِي، وزف 1)
 مادة "زفف". يُزّف إذا أهدى العروس إلى زوجها، انظر: ابن منظور، لسان العرب، 

 ، "ب": "العلماء" مكان "الفقراء"، "ي" ، "م": "العلماء والفقراء".2)
 ، "ي" ، "م": بزيادة: "الخلق".3)
 ، "ب": "تعالى" زيادة منها. 4)
 ، "ب": "منزلي".5)
 ، "م": "حقوق المسلمين"، "ب": "حقوق"، "ي" ، "س": "حقوق الخلق".6)
 ، "ي" ، "ب": "ووفى".7)
 لعبارة: "الكريم المنان".، "س": ا8)
 ، "أ": "ملكه"، وما أثبته من "ب"، و"ي". 9)
ِِِِِاحين، الحكايِِِِِة، ا10) ِِِِِافعي، روض الري ِِِِِة: الي ِِِِِة، 221،، 241) نظِِِِِر الحكاي ِِِِِاوي، الكواكِِِِِب الدري ، والمن

2/317 . 
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 رونَ شْ العِ وَ  ةُ يَ انِ الث  اللَّطيَفُة 
 [ُأْنِس الميعادِ  طيبُ وَ الِبعاِد،  َوْحَشةِ  ْفيُ نَ ]

 ]الوافر[           رٌ عْ ِش 
 ،1)يانيعِ  َعنْ  حُ رَ بْ يَ َلْيَس  كَ ُص خْ شَ وَ        داني    الت  وَ  دِ باعُ في الت   كَ يالُ خَ 
 ،2)سانيلِ  هُ قُ فارِ ال يُ  كَ رُ كْ ذِ وَ              نٌّ كِ تَ سْ مُ  حِ وانِ في الجَ  كَ قُ وْ شَ وَ 
 
ِِ ِِالعَ  ،3)د  َشِِ وْ َل ِِأقْ  لَ مْ َشِِ عَ َمِِجَ ، وَ سِِانِ اللِّ َعلِِى  هِ ِقِِطْ نُ  طِِاقَ نِ  دُ ْب  نِِونَ كْ مَ  رَ َهِِأظْ ، وَ نِِانالبَ وَ  هِ الِم

ِبهِا  رَ فِاخَ ، ولَ رَ واِهِالز   جِومَ النُّ ِبهِا  رَ كِاثَ ، لَ ،5)فِانِ جْ الَ  نَ ِمِ هِ ِعِمْ دَ  ،4)قِودَ عُ  ل  َحِ، وَ نانِ الجَ  نَ مِ  هِ واقِ أشْ 
                                                 

    ، "د": "من" مكان "عن".1)
ة والخمسِين، وفِي بعِض النسِخ ، ورد الشعر في حكايات ألف ليلة وليلة غير منسوب، في الليلة الحادي2ِ)

    . 215في الليلة الخمسين، 
 ، "ي": العبارة: "مد" مكان "شد".3)
 ، "د": العبارة: "وأهطل سيول".4)
 ، "ج": قوله: "وحل عقود دمعه من الجفان" ساقط.5)
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 هُ ّنِ، إِ الميعِادِ  سِ ْنِأُ  طيِبِ ، بِ ،4)عِادِ لبِ ا ،3)ةَ َشِحْ ي وَ فْ نَ يَ ا ماع  تِ اجْ  ؤولُ سْ المَ  ،2)هللاُ وَ ، ،1)رَ واطِ المَ  يومَ الغُ 
 .جيب  مُ  ميع  سَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

  .،5)هُ رُ يْ غَ  اسِ في النّ َلَك  ،هُ رُ يْ خَ  ل  قَ  نْ مَ  لِّ خَ 
 

 ]الطويل[         ِشْعرٌ 
 /أ[21]،6)ُس جالِ المَ  هُ تْ رَ د  َص  نْ فيمَ  رَ يْ خَ  الفَ          اد  يِّ سَ  سِ جالِ المَ  رُ دْ َص  نْ كُ يَ َلْم  ذاإِ 

 
 ةٌ كايَ حِ 

 [ُه ُكلُّ َشْيءٍّ َمْن َأطاَع َمْوالُه أطاعَ ]
 : قالَ  هُ أن   ،1)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ -،8)يِّ خِ لْ البَ  مَ هَ أدْ  بنِ  راهيمَ بْ إِ  ،7)َعنْ 

                                                 

 ، "ج" ، "د": "السحب المواطر".1)
 ، "ي": بزيادة: "تعالى".2)
 ، "ج" ، "د": "ينفي به".3)
 "أ" ، "ي": "العباد"، "ج" ، "د": "الميعاد"، وما أثبته هو من "ب"، و"م"، و"س".، 4)
، والزمخشِِِِِِري فِِِِِِي 1/313، "د": النكتِِِِِِة سِِِِِِاقطة، وهِِِِِِذا مثِِِِِِل أورده الميِِِِِِداني فِِِِِِي مجمِِِِِِع المثِِِِِِال، 5)

 . 2/76المستقصى، 
 ، الشعر من مقطعة لعبد هللا بن همام السلولي، وقيل البن خالويه، ومطلعها: 6)

 بنة مالك       وذّمي زمانا  ساد فيه الحمارسا ي علي  اللوم ياأقلِّ   
، 136التِِذكرة السِِعدية، العبيِِدي، ، وفيِِه أنِِه البِِن خالويِِه، و 1/137نظِِر: الثعِِالبي، يتيمِِة الِِدهر، ا 

، 3/111، وفيِِِه أنِِه البِِِن خالويِِِه، ويِِِاقوت، إرشِِِاد الريِِِب، 2/154 وابِِن خلكِِِان، وفيِِِات العيِِِان،
 الويه في ترجمته.   ونسبها إلى ابن خ

 ، "ب": بزيادة: "العارف"، "ي": العبارة: "حكي عن...".7)
، هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي التميمي، الزاهد، كان غنيِا فِي بلِخ، ثِم تفقِه، ورحِل وجِال فِي 8)

اه قِِد العِِراق، والشِِام، والحجِِاز، قيِِل إنِِه أتِِاه عبِِد لبيِِه يحمِِل إليِِه عشِِرة آالف درهِِم، ويخبِِره أن أبِِ
اضِطراب،  ،ووفاتِه ،ومسِكنه ،مات في بلخ، وخلف له ماال عظيما، فوهبه المال، وأعتقه، وفي نسبته

، 7/367نظِِر ترجمتِِه: أبِِو نعِِيم، حليِِة الوليِِاء، هِِِ،، وقيِِل غيِِر ذلِِك، ا161قيِِل إنِِه تِِوفي سِِنة )
أعِِِالم  ، والِِِذهبي، سِِِير2/334، وابِِِن الجِِِوزي، صِِِفة الصِِِفوة، 311القشِِِيري، الرسِِِالة القشِِِيرية، و 

، والكتبِي، فِوات الوفيِات، 172، وروض الرياحين، 1/341، واليافعي، مرآة الجنان، 5/446النبالء، 
، وابن العمِاد، شِذرات 1/115، والمناوي، الكواكب الدرية، 1/161، والشعراني، لواقح النوار، 1/51

 . 1/31، والزركلي، العالم، 1/255الذهب، 
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 َس جَ بَ انْ ا، َفِِر  َجِِحَ  صِِاهُ عَ بِ  بَ رَ َضِِ؟ فَ مِِاء   بةُ رْ ُشِِ ،2)كَ دَ ْنِِعِ  لْ : َهِِهُ َلَِِفُقْلُِِت  ،م  نَ راعِِي َغِِبِ  تُ رْ رَ َمِِ
َفقِِاَل  ا،ب ِِجِّ عَ تَ مُ  قيِِتُ بَ ، فَ لِ َسِِالعَ  نَ لِِى ِمِِأحْ ، وَ جِ لْ الِِث   نَ ِمِِ دُ رَ أْبِِ وَ ذا ُهِِإِ َفِِ ،ِمْنِِهُ  تُ بْ رِ َشِِفَ  :، قِِالَ المِِاءُ ِمْنُِِه 
 . ،3)ء  يْ شَ  ُكلُّ  هُ أطاعَ  الهُ وْ مَ  طاعَ أَ ِإذا  دَ بْ العَ  ن  إِ ، فَ ْب ج  عَ تَ اعي: ال تَ الرّ 

 
 ]َأْخباٌر َعْن ِإْبراهيَم بِن َأْدَهَم[

ِِ َسَِِنَة  ،5)-هُ َمِِحِ رَ وَ  هُ ْنِِعِِالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِضِِرَ - يُّ ِخِِلْ البَ  صِِور  نْ مَ  بِِنِ  مَ َهِِأدْ  بِِنُ  ،4)راهيمُ ْبِِإِ  يَ فِّ وُ ُت
، ،8) ِ مَ العْ وَ  ،7)دينار   بنِ  كِ مالِ وَ  ،،6)يِّ خِ لْ البَ  ةَ تادَ قَ َعْن َروى ، لوكِ المُ  ناءِ أبْ  نْ مِ َوكاَن  ،ة  ئَ مِ وَ  ينَ تّ سِ 
 .،2)مْ هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ ، ،1)ةَ نيفَ أبي حَ وَ 

                                                                                                                                            

 رضي هللا تعالى عنه"، "م": "البلخي" ليست فيها.، "ي" ، "ب" ، "س": بزيادة "1)
 ، "ي" ، "س": "أعندك".2)
 .   1/117، والمناوي، الكواكب الدرية، 342نظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، ، ا3)
 ، "ب": بزيادة: "العارف".4)
 ، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنه ورحمه" زيادة منها. 5)
دوسِِي، مفسِِر حِِافظ، قِِال ، "ي" ، "ب": "البلخِِي6) " ليسِِت فيهِِا، وهِِو أبِِو الخطِِاب، قتِِادة بِِن ِدعامِِة الس 

عنِِه المِِام أحمِِد: "قتِِادة أحفِِظ أهِِل البصِِرة"، رأس فِِي العربيِِة ومفِِردات اللغِِة، مِِات بِِين الحِِرمين 
نظِر ترجمتِه: تسع عشرة ومئة عن نحو سبعين سِنة، وقيِل غيِر ذلِك، وقِد ذهِب بصِره، اسنة حاجا 

، وابِِِن خلكِِِان، وفيِِِات العيِِِان، 2/333حليِِِة الوليِِِاء، ، وأبِِِو نعِِِيم، 7/221ت، ابِِِن سِِِعد، الطبقِِِا
، واليِِافعي، 4/488، والِِذهبي، سِِير أعِِالم النِِبالء، 2/153، وابِِن الجِِوزي، صِِفة الصِِفوة، 3/511

، 1/153، وابِِن العمِِاد، شِِذرات الِِذهب، 1/315، والمنِِاوي، الكواكِِب الدريِِة، 1/251مِِرآة الجنِِان، 
 .   5/181م، والزركلي، العال

، هِِِو أبِِِِو يحيِِِِى مالِِِك بِِِِن دينِِِِار البصِِِِري، مِِِن رواة الحِِِِديث، كِِِِان ورعِِِِا يأكِِِل مِِِِن كسِِِِبه، ويكتِِِِب 7)
هِِِ،، وقيِِل غيِِر ذلِِك، كِِان شِِرطيا سِِكيرا، وفِِي توبتِِه 131المصِِاحف بِِالجرة، تِِوفي بالبصِِرة سِِنة )

يم، حليِِِة ، أبِِِو نع7/243ِِِابِِِن سِِِعد، الطبقِِِات، نظِِِر ترجمتِِِه: قصِِِة مِِِؤثرة تناقلتهِِِا كتِِِب التِِِراجم، ا
، 2/162، وابِِِِن الجِِِِوزي، صِِِِفة الصِِِِفوة، 4/6، وابِِِِن خلكِِِِان، وفيِِِِات العيِِِِان، 2/357الوليِِِِاء، 

، والمنِاوي، الكواكِب الدريِة، 1/11، والشِعراني، لِواقح النِوار، 4/546والذهبي، سير أعالم النِبالء، 
 .5/261، والزركلي، العالم، 1/173، وابن العماد، شذرات الذهب، 1/412

هِِِِ،، مِِِن التِِِابعين 148-ه61ِِِِأبِِِو محمِِِد سِِِليمان بِِِن مهِِِران السِِِدي والء، المشِِِهور بِِِالعم )، هِِِو 8)
المشِهورين، أصِِله مِِن بِِالد الِِري، كِِان منشِِؤه ووفاتِِه فِِي الكوفِِة، كِِان عالمِِا بِِالقرآن والحِِديث، وقِِد 

حليِِة الوليِِاء، ، وأبِِو نعِِيم، 6/342نظِِر ترجمتِِه: ابِِن سِِعد، الطبقِِات، حِِديث، ا 1311روى نحِِو 
، والِذهبي، سِير 2/68، وابِن الجِوزي، صِفة الصِفوة، 2/334وابن خلكان، وفيات العيِان،  ،5/46

ِِِِِبالء،  ِِِِِان، 5/131أعِِِِِالم الن ِِِِِافعي، مِِِِِرآة الجن ِِِِِوار، 1/315، والي ِِِِِواقح الن ، 1/113، والشِِِِِعراني، ل
، والزركلِِِِي، العِِِِالم، 1/221، وابِِِِن العمِِِِاد، شِِِِذرات الِِِِذهب، 1/315والمنِِِِاوي، الكواكِِِِب الدريِِِِة، 

3/135 .   
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 .،4)ماهُ نْ عَ  -عالىتَ - هللاُ  يَ ِض رَ  ياض  عِ  بنَ  لَ يْ َض الفُ وَ  ،،3)يانَ فْ سُ  بَ حِ َص وَ 
 

                                                                                                                                            

، أبو حنيفة هو النعمان بن ثابِت، "المِام البِارع، والبِدر السِاطع، ولِد سِنة ثمِانين مِن الهجِرة بالكوفِة، 1)
ونشأ بها، ثم نقله المنصور إلى بغداد، فأقام بها حتى مات، كان يسمى الوتد، لكثرة تهجده قائما، ولم 

واحِِِد، أدرك أربعِِِة مِِِن يفطِِِر منِِِذ ثالثِِِين، وصِِِلى خمسِِِا وأربعِِِين سِِِنة الصِِِلوات الخمِِِس بوضِِِوء 
الصحابة، أكره على توليته للقضاء، وضرب على رأسه ضِربا شِديدا أيِام مِروان فلِم َيِِل، ولمِا أطلِق 
قال: "كان غم والدتي علّي أشد علّي من الضرب"، قيل إنه سجن حتى توفي فِي السِجن ببغِداد سِنة 

انظر ترجمتِه: ابِن خلكِان، وفيِات هِ،، كتب عنه كثير من القدماء والمحدثين، وأفردوا له كتبا، 151)
، 11/111، وابِِن كثيِِر، البدايِِة والنهايِِة، 5/222، والِِذهبي، سِِير أعِِالم النِِبالء، 4/576العيِِان، 

، والمنِاوي، الكواكِب الدريِة، 1/121، والشعراني، لِواقح النِوار، 27/81والصفدي، الوافي بالوفيات، 
ِِِِِذهب، 1/461 ِِِِِن العمِِِِِاد، شِِِِِذرات ال ، 2/461اني، جِِِِِامع كرامِِِِِات الوليِِِِِاء، ، والنبه1/227ِِِِِ، واب

 . 8/36والزركلي، العالم، 
، "ب": قولِِه: "رضِِي هللا عِِنهم" زيِِادة منهِِا، "م": قولِِه: "روى عِِن قتِِادة ومالِِك والعمِِ  وأبِِي حنيفِِة" 2)

 ساقط.
ر هو أبو عبد هللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثِو ، "ي" ، "ب" ، "م": بزيادة: "الثوري"، و 3)

هِِ، اتفاقِِا، وبهِِا نشِِأ، طلِب العلِِم وهِِو َحَِِدث  باعتنِِاء 17بِن عبِِد منِِاة، مِِن مضِر، ولِِد بالكوفِِة سِِنة)
والده المحدث سعيد بن مسروق، أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد زمانه في علوم الدين والتقوى، 

، فمِات مسِتخفيا، خرج من الكوفة، فسكن مكة والمدينة، ثم طلبه المهِدي فتِوارى، فانتقِل إلِى البصِرة
هِِ،، انظِر 161وقيل إنه أقام فِي اختفائِه نحِو سِنة، وقِد أخِرج بجنازتِه علِى أهِل البصِرة بغتِة سِنة)

، وأبِِِو نعِِِيم، حليِِِة الوليِِِاء، 6/257، وابِِِن سِِِعد، الطبقِِِات، 314ترجمتِِِه: ابِِِن النِِِديم، الفهرسِِِت، 
، والذهبي، سير 2/322، وابن خلكان، وفيات العيان، 2/85، وابن الجوزي، صفة الصفوة، 6/356

، 1/118، والشِِعراني، لِواقح النِِوار، 65/174، والصِفدي، الِِوافي بالوفيِات، 5/351أعِالم النِِبالء، 
والزركلِِي، العِِالم، ، 2/15والنبهِِاني، جِِامع كرامِِات الوليِِاء، ، 1/313والمنِِاوي، الكواكِِب الدريِِة، 

 . 1/771وعمر كحالة، معجم المؤلفين، ، 3/114
"رضِِِي هللا تعِِِالى عنهمِِِا" زيِِِادة منهِِِا، وهِِِو أبِِِو علِِِي الفضِِِيل بِِِن عيِِِاض بِِِن مسِِِعود ، "ب": قولِِِه: 4)

التميمي اليربوعي، شِيخ الحِرم المكِي، كِان ثقِة فِي الحِديث، ومِن أكِابر العبِاد الصِلحاء، أخِذ عنِه 
هِِِ، فِِي سِِمرقند، ونشِِأ بِِأبيورد، ودخِِل الكوفِِة وهِِو 115خلِِق كثيِِر مِِنهم المِِام الشِِافعي، ولِِد سِِنة )

، 5/511نظِر ترجمتِه: ابِن سِعد، الطبقِات، هِِ،، ا187ة )نثم سكن مكة، وفيهِا تِوفي سِ كبير السن،
، وابِن خلكِان، وفيِات العيِان، 424، والقشِيري، الرسِالة القشِيرية، 8/84وأبو نعِيم، حليِة الوليِاء، 

، والشِِعراني، 6/234، والِِذهبي، سِِير أعِالم النِِبالء، 1/428، وابِن الجِِوزي، صِِفة الصِفوة، 3/481
، 1/317، وابِِن العمِِاد، شِِذرات الِِذهب، 1/315، والمنِِاوي، الكواكِِب الدريِة، 1/158ح النِِوار، لِواق

 .    5/153والزركلي، العالم، 
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ِِأبِِي عِ  َعِِنْ  فِ وّ َصِِالتّ  ريِِقَ طَ  ذَ أَخِِوَ  ِِوَ أُ  َعِِنْ َأَخَِِذ  َوُهِِوَ  ،،1)اعِِيموسِِى الرّ  رانَ ْم ِِرْ القَ  س  ْي  يِّ ِن
 َعنْ َأَخَذ  َوُهوَ  ،،3)مْ نهُ عَ  هللاُ  ضيَ رَ  ب  أبي طالِ  بنِ  ليِّ عَ  َعنْ َأَخَذ  َوُهوَ  ،،2)هُ نْ عَ  -عالىتَ – هللاُ  يَ ِض رَ 
 .،4)مَ سلّ وَ َعَلْيِه  ى هللاُ لّ َص  هللاِ  سولِ رَ 

 
 
 

 رونَ شْ العِ وَ  ةُ ثَ الِ الث  اللَّطيَفُة 
 [الَحد ِ  ِصَفةِ  ةِ جاَوزَ ِإلى مُ الَوْجِد بِ ]ِفراٌق أْفضى 
 ]البسيط[      رٌ عْ ِش 

 بااللْ بَ  واقُ شْ الَ َلُه  هيجُ تَ ا ب  لْ قَ           مُ كُ دَ نْ عِ  تُ فْ ل  خَ َوَقْد  مْ كُ نْ عَ  تُ لْ حَ رَ 
 ما زاال دِ جْ وَ ال طُ رْ فَ وَ  مْ كُ نْ عَ  تُ لْ زُ وَ         ِبِه  ضيتُ ما رَ  نْ لكِ  نِ يْ البَ بِ  أتُ دَ بَ 

 ،6)ما طاال دِ عْ البُ  دُ هْ عَ مونا وَ سيتُ نَ          ة  عَ قاطَ مُ  ،5)ناوْ لَ وْ أَ نا وَ وْ فَ جَ  نْ يا مَ 
 ،7)ما حاال دُ جْ الوَ  ذاكَ وَ  باق   بُّ الحُ                /ب[21]مُ كُ رِ يْ غَ نا بِ لْ د  بَ بونا تَ سَ حْ ال تَ 
 ،8)واالأحْ  قِ وْ الش   فاتِ ِص  نْ مِ  مْ كُ دي لَ بْ أُ        نا  عُ مَ جْ تَ  ارَ الدّ َأن   هللاُ  رَ د  قَ  نْ إِ 

                                                 

هو المِام التِابعي موسِى بِن طلحِة التيمِي المِدني نزيِل الكوفِة، روى عِن عثمِان، وعلِي، وأبِي ذر، ، 1)
"عمِِران"، وكِِان يقِِال لِِه المهِِدي لفضِِله،  ث عنِِه ولِِدهوعائشِِة، وأبِِي هريِِرة، علِِيهم السِِالم، وقِِد حِِدّ 

أبيِه وعائشِة، وأسِر، فأطلقِه علِي رضِي هللا عنِه، قيِل مِع سكن الكوفة، يقال إنِه شِهد وقعِة الجمِل 
إنِِه مِِات فِِي أواخِِر سِِنة ثِِالث ومئِِة، وقيِِل غيِِر ذلِِك، انظِِر ترجمتِِه: الِِذهبي، سِِير أعِِالم النِِبالء، 

 . 7/323، والزركلي، العالم، 4/116
(2ِِ ه: "رضِِي هللا تعِِالى عنِِه" زيِِادة منهِِا، وهِِو أويِِس بِِن عِِامر بِِن َجِِزء القرنِِي، مِِن سِِادات ، "ب": قول

ولِم  -صِلى هللا عليِه وسِلم-التابعين، والنساك العباد المتقدمين، أصِله مِن الِيمن، أدرك حيِاة النبِي 
يِره، فوفِد علِى عمِر بِن الخطِاب، ثِم سِكن الكوفِة، شِهد مِع علِي وقعِة صِفين، ويِرجح بعِض مِِن 

نظِر ترجمتِه: ابِن سِعد، الطبقِات، هِِ،، ا37سيرته وذكره أنه قتل فيهِا، وكانِت وفاتِه سِنة ) ورد على
، والِِِذهبي، سِِِير 2/25، وابِِِن الجِِِوزي، صِِِفة الصِِِفوة، 2/71، وأبِِِو نعِِِيم، حليِِِة الوليِِِاء، 6/161

ِِِِواقح النِِِِوار، 2/224أعِِِِالم النِِِِبالء،  ِِِِة، 1/81، والشِِِِعراني، ل ، 1/211، والمنِِِِاوي، الكواكِِِِب الدري
 . 2/32ركلي، العالم، والز 

 ، "ي": "عنه"، "ب": "عنهما".3)
 ، "ب": "وشرف وكرم".4)
 ، "ي": "وأبلونا" مكان "وأولونا".5)
 ، "ج" ، "د": البيت كله ساقط منهما. 6)
 ، "س": "فالحب" مكان "الحب". 7)
 ، لعل الشعر من نظم المصنف الذي كان يزين به ترسله.  8)
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دي ْجِِوَ  نْ ِمِِ رَ ثَ أكْ ِبِِ ،نِ دَ الَبِِ ةِ َقِِفارَ مُ  ،2)دَ ْنِِعِ  وحُ الِِرّ وَ  ،نِ طَ الِِوَ  ،1)راقِ ِفِِِعْنَِِد  ريِِبُ الغَ  دَ َجِِمِِا وَ 

ِِلِ  ِِ هللاُ  ،4)عَ ت ِِمَ ، ،3)نادِ نَ َسِِوَ َسِِيِِّدنا  راقِ ِف ِِرَ وَ  ،،5)هُ ل ِِظِ  ةِ عادَ فِِي الس  ِِحَ مَ  بِِالِ قْ الِ  جِِاتِ رَ فِِي دَ  عَ َف ِِلَ ، فَ هُ ل   دِ َق
ِِِِ نِِِِورُ  ،7)هِِِِالُ جْ يَ َلِِِِْم  ة  َمِِِِلْ ظُ  تُ دْ َجِِِِوَ ، وَ َس ْنِِِِالُ ِبهِِِِا  ،6)سِِِِيتُ نَ  ة  َشِِِِحْ وَ  هِ راِقِِِِفِ لِ  تُ ْشِِِِحَ وْ تَ اسْ  ، ،8)سِ مْ الش 
 ةِ َشِحْ الوَ  حِوُ  وُ ، وَ ،12)ْت رَ جِّ ُسَِقْد  واقِ شْ الَ  حارُ بِ ، وَ ،11)ْت رَ طَ فَ انْ  َقدِ  رورِ السُّ  ،10)ماءُ سَ  ،9)ْت حَ ْض أفَ 
 َشِِِْمَس  رَ و  َكِِِ نْ َمِِِ لُ أَ ْسِِِأ، فَ ْت َلِِِتِ قُ  ب  ْنِِِذَ  يِّ أَ ، ِبِِِْت لَ ئِ ُسِِِ ،14)َقِِِدْ  القِِِيالت   ،13)ةِ د  ُمِِِ ةُ ؤدَ وْ َمِِِو ، ْت رَ ِشِِِحُ  َقِِِدْ 
 ،17)نِارَ ا ّنِعَ  ئَ ِفِطْ يُ وَ  ،،16)هادَ بِِّؤَ يُ وَ  بِ رْ القُ  اتِ نّ جَ  ،15)نالَ  فَ لِ زْ يُ  ماني، أنْ الَ  شارَ عِ  لَ ط  عَ داني، وَ الت  
 .،18)َس فّ نَ تَ ِإذا  حِ بْ الصُّ ، وَ َس عَ سْ عَ ِإذا  لِ يْ الل  ها، بِ دَ مِ خْ يُ وَ  دِ عْ البُ 

 
 ]السريع[       ِشْعرٌ 

 ،19)كاناَكما  لِ مْ الش  بِ  ادَ عوَ                   مُ ياكُ قْ لُ بِ  رُ هْ الدّ  حَ مَ سَ  نْ إِ 
 ،20)الناوْ أَ كاَن  ماَعلى ا ر  كْ شُ                 هِ لِ عْ فِ َعلى  زيهِ جْ نَ  فَ وْ سَ فَ 

                                                 

 ."عند فراق" مكان ، "ب": "عن زفرات"1)
 ، "أ": "عن" مكان "عند"، وما أثبته من "ب"، و"ج"، و"د". 2)
 ، "ب": "موالنا" مكان "سندنا"، "ج" ، "د": "سيدي وموالي".3)
 .مكان "متع" ، "ي": "أمتع"4)
 ، "أ": "أسبغ"، "د": "أمتع"، وما أثبته من "ج". 5)
 .مكان "نسيت" ، "د": "أنسيت"6)
 مكان "لم يجلها".، "ي": "ال يجليها" 7)
 ، "ج" ، "د": العبارة: "تمحو نور الشمس".8)
 ، "أ": "فأصبحت"، وما أثبته من "ب"، و"ج"، و"د".9)
 ، "ب": "سماء" ساقطة، "ي": العبارة: "فأضحت منها سماء...".10)
 ، "د": العبارة: "فأضحت منها سماء السرور...".11)
 ، "ي": العبارة: "قد تفجرت".12)
 ": "مودة"، "ج" ، "د": "ومؤودة التالقي".، "ي" ، "ب13)
 ، "أ": "قد" ليست فيها. 14)
 ، "س": "لنا" ليست فيها. 15)
 ، "أ": "وما بداها"، وهو تحريف، "ي" ، "ب": "ومأبدها"، وما أثبته هو ما ورد في "ج"، و"د". 16)
 د". ، "أ": "دار"، ولعله سهو من الناسخ، وما أثبته هو ما ورد في "ب"، و"ج"، و"17)
 ، "ج": قوله: "بالليل إذا عسعس" ساقط. 18)
 ، "س" ، "ي": "إذا" مكان "إن". 19)
 ، ويتمثل به على مقصوده.، ما عثرت على قائله، ولعله من نظم المصنف الذي كان يزين به ترسله20)
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 مِّ َلِِبِ  هُ ُمِِرِ كْ يُ  هللاُ ، وَ دِّ الَعِِ َعِِنِ  هُ دارُ ْقِِمِ  ل  َجِِ، وَ دِّ الَحِِ ،1)ةَ فَ ِصِِ زَ مِِا جِِاوَ  ،دِ ْجِِالوَ  حِ رَ َبِِ نْ دي ِمِِْنِِعِ وَ 

 ./أ[31]باتِ اهِ الذّ  امَ اليّ  ،3)عيدُ يُ ، وَ ،2)تاتِ الش  
 ُنْكَتةٌ 

 ]ِمم ا قيَل في ِحْفِظ اللِ ساِن[
  :،5)–َعْنهُ عالى تَ  هللاُ  يَ ِض رَ – ،4)ةَ دَ ساعِ  بنُ  سُّ قُ قاَل 

ِِمانِ ثَ  مَ آدَ  ،6)فِِي ابِِنِ  تُ يْ َصِِحْ أَ   هالَ مَ عْ تَ اْسِِ ،8)ِإذا ،7)ة  دَ واِحِِ ة  لَ ْصِِخَ  تُ دْ َجِِوَ ، وَ ب  ْيِِعَ  آالفِ  ةَ َي
 .سانِ اللِّ  ظُ فْ حِ  :قالَ  ؟يَ ما هِ وَ  :ها، قيلَ ل  كُ  ،10)ُعيوَبهُ  ْت رَ تَ سَ  ،9)اِلْنسانُ 

 
 : فِ لَ الس   َبْعُض  قالَ 
  .ةَ المَ الس   كَ بُ لِ سْ يَ  ق  طْ نُ  نْ مِ  ر  يْ خَ  ،11)ةَ دامَ الن   كَ بُ قِ عْ يُ  ت  مْ َص 

 
 ]الكامل[      ِشْعرٌ 

 ،12)قِ طِ نْ المَ بِ  ل  ك  وَ مُ  الءَ البَ  ن  لى      إِ تَ بْ تُ فَ  قولَ تَ  أنْ  كَ سانَ لِ  ْر ذَ احْ 

                                                 

 ، "ي": "صفة" ليست فيها.1)
 ، "ج" ، "د": العبارة: "وهللا المرجو لكم الثبات".2)
 ". ...بارة: "وأن يعيد، "د": الع3)
 .  قبال تقدمت ترجمته ،4)
 ، "ج" ، "د": "رضي هللا عنه" ليست فيهما. 5)
 ."، "ي": العبارة: "بني" مكان "ابن6)
 ، "ج" ، "د": بزيادة: "واحدة".7)
 ، "ي" ، "س": "إن" مكان "إذا".8)
 ، "د": "النسان" ساقطة. 9)
 عيوبه"، وما أثبته من "ب"، و"س". ، "أ": "سترت العيوب"، "ج" ، "د": "غطت10)
 ، "ب": "المالمة". 11)
، "ي": "احِِرز" مكِِان "احِِذر"، وقِِد أورد الشِِهاب فِِي مسِِنده هِِذا القِِول علِِى أنِِه حِِديث نبِِوي شِِريف، 12)

،، ومِا عثِرت عليِه فِي 228) ،، والحِديث227) ،، الحِديث57وهو "البالء موكِل بِالمنطق"، البِاب )
ي علِِى كثرتهِِا، وقِِد أورد الشِِعر ابِِن النبِِاري فِِي نزهِِة اللبِِاء، كتِِب الحِِديث الخِِرى التِِي بِِين يِِد

ظ لسِانك فِواح، وقال: "وأول من قِال ذلِك أبِو بكِر"، والشِعر لصِالح بِن عبِد القِدوس، وروايتِه: "62
 "، وقبله: أن تقول فتبتلى

 ِبَمقاَلة في َمجِلس       َتخشى َعواِقبها َوُكن ذا مصدق نْ قال َتنط  
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 ِحكاَيةٌ 

 ِة[وَ لْ ]جوٌع في الخُ 
 : قالَ  هُ أنّ  ،1)الّصاِلحينَ  َبْعضِ  َعنْ  يَ كِ حُ 
ِِِِالخُ  تُ ْلِِِِخَ دَ  ِِِِوْ يَ  عِِِِينَ بَ أرْ ِإاّل َبْعَِِِِد  ائ  يْ َشِِِِ لُ آُكِِِِ ،2)الَأّنِِِِي  هللاَ  تُ دْ عاَهِِِِ، وَ ةَ وَ ْل ِِِِكَ مَ ا، فَ م  ِِِِيِّ نَ  تُ ْث ا ف 

)ام  وْ يَ  نَ ير شْ عِ وَ 
ذا  ،وقِ في السّ َوَأنا ِإاّل  سيفْ نَ بِ  ْر عُ أشْ َوَلْم  ،ةُ رورَ الض  وَ  ةُ الفاقَ  ي  لَ عَ  ْت د  تَ اشْ وَ  ،،3  قيِر  فَ بِ َواِ 

 .اءَ و لْ حَ  لَ طْ رِ ، وَ واء  شِ  لَ طْ رِ ، وَ ز  بْ خُ  لَ طْ رِ  ،4)-عالىتَ – هللاِ َعلى  تُ يْ ن  مَ : تَ قولُ يَ وَ  وقِ ى في السّ نّ مَ تَ يَ 
 

ِِكُ فَ قِِال:  َِِو  هُ لُ قِ ثْ تَ أْسِِ تُ ْن ِِعَ  رُّ يُمِِوَ  ،وقِ ّسِِفِِي ال طِِوفُ يَ َوُه فِِي  ،5)أقِِولُ َوَأنِِا  نِِي،مُ لِّ كَ يُ َوال  ي  َل
ِِهِِِذِه  ىّنِِمَ تَ ، يَ ،6)قيِِل  هِِذا ثَ  هللاِ سِِي: وَ فْ نَ   لِِي، ْت لَ َصِِمِِا حَ  ة  َسِِيابِ  ة  رَ ْسِِكِ  بُ ُلِِطْ أَ َوَأنِِا  ،ةَ زيِِزَ العَ  واتِ هَ الش 

ني ذُ أُ ِبِِِِِ رَ َصِِِِِعَ ، وَ طانيِِِِِهِ أعْ وَ  ِبِِِِِهِ  نيجِِِِِاءَ ، فَ اهُ ّنِِِِِمَ تَ يَ كِِِِِاَن  الِِِِِذيَلُِِِِِه  لَ َصِِِِِحَ  ة  سِِِِِاعَ َبْعَِِِِِد كِِِِِاَن  َفَلّمِِِِِا
ِِ لِ ْجِِلَ  ةِ وَ ْلِِالخُ  نَ ِمِ جَ رَ وَخِِ ،،9)هِِودَ العُ  َض َقِِنَ  ،8)الِذي ؟،7)قيِِلُ الث  َمِِْن ُهَِِو  :/ب[31]قِالَ وَ   وِ أ، ةِ وَ هْ الش 

 أنْ  ريِِِدُ يُ  ِإن  الِِِذي :قِِِالَ ُثِِِم   ؟واس  الَحِِِوَ  ةَ و  الُقَِِِعَلْيِِِِه  دُّ رُ مِِِا َيِِِ ،10)فِِِاسِ النّ  بِِِاتِ يّ الط   نَ ِمِِِ بُ ُلِِِطْ الِِِذي يَ 
 .،12)هيجُ ويَ  الجوعِ  بُ لْ كَ َعَلْيِه  ثورُ يَ ، فَ ة  دَ واحِ  ة  بَ ثْ ها وَ بُ ثِ يَ َوال  ،ريجِ دْ الت  ويها بِ طْ يَ  عينَ بَ الرْ  ،11)يَ وِ طْ يَ 

 
 
 
 
 

                                                 

 "رضي هللا تعالى عنه ورحمه". ، "ب": بزيادة:1)
 ، "ي": العبارة: "أال" مكان "أني ال".2)
 ، "ي": "نوما" مكان "يوما"، وهو تحريف. 3)
 ا. م، "أ" ، "ي": "تعالى" ليست فيه4)
 ، "ي": "وأقول". 5)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": العبارة: "إن هذا لثقيل".6)
 ، "م" ، "س": العبارة: "من الثقيل".7)
 العبارة: "الثقيل الذي نقض العهد".، "ي": 8)
 ، "ب" ، "ي": "العهد".9)
 ، "ي": "والنفاس".10)
 ، "ي": العبارة: "إن الذي يطوي الربعين...".11)
 .211،، 238، انظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، الحكاية)12)
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 رونَ شْ العِ وَ  ةُ عَ ابِ الر  اللَّطيَفُة 
ا َعلى ] ْت  ،َوَرَدْت  ُسطورٍّ َردًّ  [َفأْهَدْت وَأَسرَّ

 زوء الكامل[]مج      رٌ عْ ِش 
 ياضِ رِ  َعنْ  َس ف  نَ ا تَ ك  سْ مِ               هُ تُ لْ خِ فَ  ِكتابُ ال لَ َص وَ 
 ،1)ياضِ البَ  نَ مِ  ياُض البَ وَ          ني     يْ عَ  سانُ نْ إِ  هُ وادُ سَ فَ 

لِِِِِي تَ أجْ  ،4)تُ ْقِِِِِفِ طَ فَ ، ،3)هاتَ ر  َسِِِِِمَ  كِِِِِارِ فْ ألَ لِ ، وَ ،2)هِِِِِاتَ ر  قُ  صِِِِِارِ ألبْ لِ  ْت دَ أْهِِِِِفَ  ْت دَ رَ وَ  طور  ُسِِِِِ
ِِِِهِِِِا المونِ مارَ نِِِِي ثِ تَ أجْ ، وَ ةَ قَ رِ ْشِِِِها المُ وَسِِِِمشُ  َِِِِسِِِِيِِّدنا  َجنِِِِابِ  َعِِِِنْ  ،ةَ َق ِِِِِه  هللاُ  د  َم ِِِِ اللَ ِظَِِِِعَلْي ، ةِ عادَ الس 
ِبِ  ذ  ذِّ َلِتَ مُ  ،6)َبِْينَ  تُ رْ ِصِ، فَ ة  رادَ إِ  نْ ِمَِلُِه كِاَن مِا  أعاديِهِ  مِ ْغِرَ َعلِى  ،5)ضِىأمْ وَ   شِِاك  ، وَ ياديِهِ لَ  رِ كْ الشُّ
وَكْيَِف  ا،قام  ِسِ مَ ْسِالجِ  أذابَ ا، وَ رام  غَ  بَ لْ القَ  ،8)ذاقَ أَ  ،اف  أسَ  ،7)هِ راقِ فِ لِ  تُ دْ جَ وَ  دْ قَ لَ ، فَ يهِ دّ عَ تَ وَ  مانِ الز   نَ مِ 

 نَ ْسِِِحُ  ُس فْ الِِِنّ  تِ مَ دِ َعِِِ]ال[  نْ لِكِِِ، وَ س  مْ َشِِِ آلفِِِاقِ لِ ، وَ ،2)س  َفِِِيا نَ نْ لِِِدُّ لِ َمِِِْن ُهَِِِو  ،1)راقِ ِفِِِلِ  ،9)نُ زَ ْحِِِال يَ 
 .مانِ الز   روفُ ُص َعَلْيِه  ،3)طُ ل  سَ تَ تَ َوال  ،ثانِ دَ أيدي الحَ  هُ طعُ قْ تَ ا ال وام  دَ  هُ تَ دَ عاسَ  /أ[31]هللاُ  ، أدامَ هِ الئِ وَ 

                                                 

 إخال أن الشعر مما نظمه المصنف في ترسله. ، 1)
 .ا"مكان "قرته ، "ي": "قوتها"2)
 ، "ج" ، "د": العبارة: "أهدت لألبصار نورا، ولألفكار سرورا".3)
 .، و"ي"، "أ": "فطفت"، وما أثبته هو من "ب"، و"ج"، و"د"، و"س"4)
 ، "ي": "وأحنى" مكان "وأمضى".5)
 ، "د" ، "ي": "ما بين".6)
 ، "ي" ، "ج" ، "د" ، "س": "من فراقه".7)
 ، "ج" ، "د": "أذاب".8)
 د": "أحزن". ، "ج" ، "9)
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 ُنْكَتةٌ 

 ]ِمم ا قيَل في الِعْلِم َوالَعَمِل[
  .،4)بال  وَ  كَ عُ نَ مْ ال يَ  ، ومال  الل  َض  كَ حُ لِ ْص ال يُ  م  لْ عِ 
 

 ]الطويل[  ِشْعرٌ 
 ،5)عُ سامِ  تَ أنْ َفما  لْ عَ فْ تَ َلْم  تَ أنْ ِإذا                 ع  نافِ بِ  ماعُ الس  َلْيَس  اع  يا سامِ أَ 
 ،6)عُ شافِ  ةِ يامَ القِ  َيْومِ  في تَ أنْ َفما       ا  ز  عاجِ  رِ يْ الخَ  َعنِ  يانْ في الدُّ  ُكْنتَ  ذاإِ 

 ِحكاَيةٌ 
 [ُمقاَم َبْعضٍّ  اأَلْبدالِ ِإقاَمُة ]

  :،7)–َرِحَمُه هللاُ –الياِفِعيُّ  قالَ 
ِِْيخِ ا َعِِنِ  نِِايْ وَ رَ  ِِعَ  بيِِرِ الكَ  لش  ِِ ،8)يِّ ِنِِمَ ضِِى اليَ تَ رْ المُ  بِِنِ  يِّ ِل ِِوْ يَ  جَ رَ َخِِ هُ أّن ِإلِِى  ،9)بيِِدَ زَ  نْ ا ِمِِم 

 كَ َعِِمَ  ذْ : ُخِِميِِذِ لْ لتِّ لِ  قِِالَ فَ ، ،11)بِِار  كِ  ة  رَ ذُ  ب  َصِِقَ َعلِِى  هِ فِِي طريِقِِ ر  َمِِ، فَ هُ َلِِ ميِِذ  لْ تِ َوَمَعُِِه  ،10)بِ او ْهِِالَ 
ْيخِ  رادُ ما مُ َفقاَل:  ،هِ سِ فْ في نَ  بَ ج  عَ تَ وَ  ،،13)ريدُ المُ  لَ عَ فَ ، فَ ،12)بِ َص هذا القَ  نْ مِ  َلُِه  لْ ُقِيَ َوَلِْم  هِذا؟بِ  الش 

ِِْيخُ   بونَ رَ ْشِِِيَ وَ  ،تِِِاتِ يْ المَ  لونَ أكُ َيِِ ،،1)ناكمالّسِِِم ُهِِِلَ  قِِالُ يُ  ،14)بيِِِدِ العَ  ةِ ل ِِحَ مَ ِإلِِِى  غِِِالَ بَ َحتِِّى  ا،ئ  يْ َشِِِ الش 

                                                                                                                                            

 ، "ب": "لفراق" ساقطة. 1)
 ، "م": العبارة: "...يحزن من فراقه وهو للدنيا...". 2)
 ، "ي": "تتصرف" مكان "تتسلط".3)
 ، في بعض الروايات التي وقفت عليها: "ال ينفعك" مكان "ال يمنعك"، ولعله العلى والليق. 4)
 فما أنت نافع".، "ي" ، "ج" ، "د" ، "س": "فلست بنافع" مكان "5)
 .، "ي": "شافعي"، وما عثرت على قائله البتة على كثرة المصادر التي بين يدي، وقد يكون للمصنف6)
 ، "ب": "رضي هللا تعالى عنه" مكان "رحمه هللا"، وقد تقدمت ترجمته.7)
وي، ، والمنِِِِا215، 211اليِِِِافعي، روض الريِِِِاحين، نظِِِِر ترجمتِِِِه: ، "ب": "رضِِِِي هللا تعِِِِالى عنِِِِه"، وا8)

    .  2/181، والنبهاني، جامع كرامات الولياء، 3/58الكواكب الدرية، 
مدينِِِة مشِِِهورة بِِِاليمن، أحِِِدثت فِِِي أيِِِام المِِِأمون، وينسِِِب إليهِِِا جمِِِع كثيِِِر مِِِن  ،بفِِِتح الِِِزاي ،، َزبيِِِد9)

 .4/468العلماء، انظر ما قاله فيها: ياقوت، معجم البلدان، 
 ، ولعلها "الهواز". 211احين والنسخ الخرى: "الهواب"، ، "ي" ، "ب": "الموات"، وفي روض الري10)
   زيادة منها، "م": "ذرة كبير".  : قوله: "ذرة كبار"، "ي" ، "ب" ، "س"11)
 "ذرة كبير، فقال للتلميذ: خذ معك من هذا القصب"، وكله ساقط من "أ"، و"د"، و"ج".  قوله: ، "م": 12)
 ، "ب": "المريد" ساقطة. 13)
 عبارة: "محلة قوم يقال..."، "ب": "لمحلة لعبيد".، "ي": ال14)
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ِِِ فِِِونَ رِ عْ يَ َوال  ،راتِ كِ ْسِِالمُ  ذا  ،واتِ لَ الص   ،ونَ ّنِِِغَ يُ وَ  ،بِِِونَ رَ طْ يَ وَ  ،هِِِونَ لْ يَ وَ  ،،2)بِِِونَ عَ لْ يَ وَ  ،بونَ رَ ْشِِِيَ  مْ ِهِِِبِ َواِ 
ْيخُ َفقاَل  ،،3بالط ْبِل) بونَ رِ ْض يَ وَ  ْيخِ  هذاني بِ يتِ إِ  :ميذِ لْ لتّ لِ  الش   أتِاهُ ، فَ ،4)لَ بْ الط   بُ رِ ْض الذي يَ  ويلِ الطّ  الش 
ِِإلِى  َمَعِهُ  شىمَ ، وَ ،5)هِ تِ بَ قَ رَ  نْ مِ  لِ بْ الط  مى بِ رَ ، فَ خَ يْ الش   بِ : أجِ هُ لَ َفقاَل  ،ميذُ لْ التّ  َبِْيَن  فِاقَ وَ َفَلّمِا  ،خِ يْ الش 
ْيخُ قاَل  ،هِ يْ دَ يَ   قِالَ ثُِم  ،، 7َفَفَعَِل) ،د  الَحِِمْنُِه  ،6)يَ فِ وْ تَ ْسِأَحتِّى  ،/ب[31]بِ َصِالقَ بِ  هُ بْ رِ : اْض ميذِ لْ لتّ لِ  الش 

َِِلُِِه  ِِْيخُ  هُ رَ أمَ ، َفِِرَ ْحِِا البَ غِِو لَ بَ َحّتِِى  شِِىمَ نا، فَ امَ دّ ُقِِ  ِ : اْمِِخُ يْ الش  ، لَ َعِِفَ فَ  ،لَ ِسِِتَ غْ يَ وَ  هُ ياَبِِثِ  لَ ِسِِغْ يَ  أنْ  الش 
ِِِل  عَ وَ  ِِِفِ يْ كَ  هُ َم ِِِالغُ  ،8)ةَ ّي ِِِم   ،ضِِِوءِ الوُ وَ  لِ ْس ِِِل  عَ ُث َِِِف  هُ َم ِِِتَ ، فَ ،9)يلّ َصِِِيُ َكْي ِِِْيخُ  ،10)مَ د  َق مِِِا هِ ى بِ لّ َصِِِفَ  ،الش 

ِِالةِ  نَ غِِوا ِمِِرَ فَ َفَلّمِِا  ،رَ ْهِِالظُّ  ِِْيخُ  قِِامَ  الص  َِِوقِِاَل  ،رِ ْحِِالبَ َعلِِى  هُ تَ ادَ جّ ِسِِ عَ َضِِوَ وَ  ،الش   ،قِِامَ ، فَ مْ قِِد  : تَ هُ َل
 .،12)نِ يْ العَ  َعنِ  غابَ َحّتى  الماءِ َعلى  ،11)شىمَ وَ ، ةِ ادَ جّ السّ َعلى  هِ يْ مَ دَ قَ  عَ َض وَ وَ 

 
ِِِْيخِ ِإلِِِى  ميِِِذُ لْ التّ  تَ َفِِِالتَ فَ  مِِِا ، َسَِِِنة ذاَكِِِذا وَ َكِِِ كَ َعِِِلِِِي مَ  !تاهُ رَ ْسِِِ، واحَ تاهُ صِِِيبَ وامُ َفقِِِاَل:  ،الش 

، ظامُ العِ  راماتُ الكَ  ،13)هِ هذِ وَ  ،قامُ هذا المَ َلُه  لَ َص حَ  ة  دَ واحِ  ة  هذا في ساعَ هذا، وَ  نْ مِ  ء  يْ لي شَ  لَ َص حَ 
ْيخُ  كىبَ فَ  لي:  قيلَ ، ،14)شاءُ يَ  نْ مَ  تيهِ ؤْ يُ  -َتعالى– هللاِ  لُ ْض أنا؟ هذا فَ  ُكْنتُ     دي أيْ لَ : يا وَ وقالَ  ،الش 
 ،15)لَ َص حَ َلْو  تُ دْ دِ وَ ، وَ امُ دّ الخُ  لُ ثِ تَ مْ تَ َكما  رَ مْ الَ  تُ ثلْ تَ امْ ، فَ هُ قامَ ا مُ الن  فُ  مْ أقِ ، فَ يَ فِّ وُ تُ  دالِ بْ الَ  نَ مِ  الن  فُ 

 .،16)قامُ المَ ذِلَك  لي

                                                                                                                                            

 ، "ي": "التناكر" مقام "السناكم".1)
 ، "ي" ، "م": "يلعبون ويشربون".2)
 ، "ي": قوله: "بالطبل" زيادة منها ليست في النسخ الخرى. 3)
 ، "ي" ، "س": "بالطبل".4)
 ، "ي" ، "س": "من وقته" مكان "من رقبته".5)
 تستوفي" مكان "أستوفي".، "ب" ، "ي": "6)
 ، "ي": قوله: "ففعل" زيادة منها ليست في النسخ الخرى. 7)
 ، "ي": العبارة: "وعلمه الشيخ كيفية الوضوء". 8)
 ، "س" ، "ي": "كيفية الصالة".9)
 ، "ب": "وتقدم".10)
 ، "س": "مشى" ساقطة. 11)
 ، "م": "العين" مكان "العين". 12)
 .، "ي": "وهذه" ليست فيها13)
 ، "ي" ، "ب": العبارة: "هذا فعل هللا تعالى"، "س" ، "ي": قوله: "يؤتيه من يشاء" ساقط. 14)
 ، "ب" ، "س": العبارة: "أنه لو حصل هذا المقام"، "ي": "أن لو حصل...".15)
اليِِِافعي، روض الريِِِاحين، نظِِِر الحكايِِِة: ، "ي" ، "س": بزيِِِادة: "رضِِِي هللا تعِِِالى عِِِنهم أجمعِِِين"، وا16)

 .51-3/58، والمناوي، الكواكب الدرية، 211،، 231) الحكاية
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 رونَ شْ العِ وَ  ةُ سَ الخامِ اللَّطيَفُة 
 ]ُسطوٌر َوَصَلْت َفَأْبَهَجْت[

 ]الطويل[     رٌ عْ ِش 
ً  ا كُ تاب  كِ  كانَ فَ   رِ واظِ الن   يونِ العُ  اتِ ذّ لَ َرأى فيِه            ري ناظِ  ما رامَ ل 
 ،1)رِ واِض الن   ياضِ الرِّ  نِ سْ حُ َعلى  زيدُ تَ          ة  جَ هْ بَ  ذاتَ  ة  َض وْ رَ ِإاّل  /أ[32]كانَ  ماوَ 
 
ِعْنَِِد  ،3)ةِ شِِارَ البِ بِ  سِِورِ أْ لمَ ا رورُ ُسَِِوال  ،هِ راِقِِفِ َبْعَِِد  هِ بوِبِِحْ مَ  صِِالِ وِ بِ  الُمِحِِبِّ  ،2)هِِاجُ تِ مِِا ابْ وَ 

ِِ ،هِ الِقِِطْ إِ  ِِ مَ ظَ أعْ ِب ِِهِِاجي بِ تِ ابْ  نَ ِم ِِ ةِ دَ الِِوارِ  طورِ السُّ ِِأيّ  ،6)-تعِِالى– هللاُ  أدامَ  ،5)َسِِيِِّدنا ،4)نْ ِم فِِي  هُ اَم
فِِي  ،9)ريِِح   ْت ب ِِهَ ، وَ ء  وْ فِِي َضِِ ر  ْجِِفَ  عَ َمِِ، مِِا لَ اآلثِِارِ  ةِ ميَلِِجَ  ،8)ة  عادَ َسِِ، وَ ،7)مِِارِ العْ  ةِ ويَلِِطَ  ة  َمِِعْ نِ 
 ةِ َلِِيْ فِِي لَ  اللِ الِهِِ بالَ اسِِِتقْ  ،10)هُ تُ لْ بَ قْ تَ اْسِِ، وَ عيِِدِ الوَ َبْعَِِد  دِ ْعِِالوَ بِ  فِ الخِِائِ  شِِارَ بْ تِ اسْ ِبِِِه  تُ رْ بَشِِتَ اسْ فَ ، وّ  َجِِ

 .العيدِ 
 
 ُنْكَتةٌ 

                                                 

 ، لعل الشعر مما نظمه المصنف ليستفتح به ترسله. 1)
 ، "ي" ، "ب" ، "د" ، "س": "ما".2)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": "عند البشارة بإطالقه".3)
 ، "ب": "عن" مكان "من".4)
 ، "د": "سيدي وموالي".5)
 ، "س": قوله: "تعالى" منها. 6)
 "ي": العبارة: "أدام هللا بقاءه وأيامه، ورفع على بروج السعادة أعالمه". ،7)
 . منها ، "س": "وسعادة" ساقطة8)
 ، "ي" ، "س": "رياح" مكان "ريح".9)
 .، و"ي"، "أ": "واستقبله"، وما أثبته هو من "ب"، و"د"، و"س"10)
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 ]ِمم ا قيَل في ُفضوِل الَعْيِش[
 .،1)يغطْ يُ  ثير  كَ  نْ مِ  ر  يْ خَ  نيغْ يُ  ليل  قَ 
 

 ]الوافر[        ِشْعرٌ 
 ،2)جالِ الرِّ  ناقَ أعْ   ِ يْ العَ  ضولُ فُ         ْت ق  رَ تَ اسْ وَ  ْت ق  شَ وَ  ْت ق  دَ  مْ كَ فَ 

 
 ِحكاَيةٌ 

 ]الَغالُء الَكبيُر في ِدياِر ِمْصَر[
ِْيخُ قِاَل  ِ ةُ وَ دْ ُقِ بيِِرُ الكَ  الش  َعْبِِِد  ، أبِو،4)مينَ العِِالَ  نَ ِمِ هِ ماِنِزَ  أَْهِِلِ  ةُ َكِرَ بَ ، وَ ،3)فينَ العِِارِ  يوخِ الشُّ

  :،5)-َتعالىَرِحَمُه هللُا – يُّ شِ رَ القُ هللِا 
 

 ،7)َفمِا ،عُ دْ لِي: ال تَِ قيِلَ ، فَ ،6)وَ ُعِدْ أ نْ لَ  تُ هْ ج  وَ تَ  ،رَ ْص مِ  يارِ دِ ِإلى  بيرُ الكَ  ءُ الالغَ  جاءَ َلّما 
 ريحِ َضِ ،9)ريِبِ قَ ِإلِى  تُ لْ َصِوَ َفَلّمِا  ،امِ الّشِِإلِى  تُ رْ سِافَ ، فَ عِاء  دُ  رِ مْ في هذا الَ  ،8)مْ كُ نْ مِ  د  حَ لَ  عُ مَ سْ يُ 

ِ هِ يْ لَ عَ  ليلُ اني الخَ قّ لَ تَ  ،10)–المُ الس  ِه َعَليْ – ليلِ الخَ  ِوَ  الةُ الص   ،،12)هللاِ  سِولَ ه: يِا رَ َلَِفُقْلُِت  ،،11)المُ الس 
 .،1)مْ هُ نْ عَ  ،13)-عالىتَ – هللاُ  جَ ر  فَ فَ  ،مْ هُ عا لَ دَ ، فَ رَ ْص مِ  لِ لهْ  اءَ عالدُّ  كَ دَ نْ تي عِ يافَ ِض  لْ عَ اجْ 

                                                 

لعلِي بِن أبِي طالِب رضِي هللا تعِالى  "، و"يسير يكفي"، وهي مما ينسِبقليل يكفي"، تروى هذه النكتة: 1)
 عنه. 

، "س" ، "ي": "ورقت" مكان "وشقت"، ومِا أثبتِه مِن "أ"، وهِي روايِة الِديوان والتمثيِل  ، "د" ، "ج" ، "ب"2)
، والثعِِِالبي، التمثيِِِل 363والمحاضِِِرة، والشِِِعر لبِِِي القِِِتح البسِِِتي، انظِِِر: البسِِِتي، حياتِِِه وشِِِعره، 

 . 314والمحاضرة، 
 العارفين". ، "ب": "قدوة3)
 ، "ي": "العاملين" مكان "العالمين".4)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها، وقد تقدمت ترجمته. 5)
 ، "ي": "لدعو".6)
 ، "س": "فال" مكان "فما".7)
 ، "ي": العبارة: "فإنه ال يسمع لك وال لحد منكم في...".8)
 ، "ي": "قريب" ساقطة.9)
 "ب": قوله: "عليه السالم" ليس فيها.  ،10)
 ، "ب": قوله: "عليه الصالة والسالم" زيادة منها، "ي": "عليه السالم".11)
 ، "ب": بزيادة: "صلى هللا عليك وسلم".12)
 ، "ب": "تعالى" زيادة منها. 13)
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ُثِِِم   ،يِِِاءُ لِ وْ الَ  رِ ْمِِِالَ ذِلَِِِك  فِِِي /ب[32]هِ ْيِِِلَ إِ  غاثَ تَ ا اْسِِِر  ْمِِِأَ  لَ زَ أْنِِِِإذا  -َتعِِِالى– هللاَ  ن  أ مْ َلِِِعْ ا 

ِإلِى ذِلَِك  عِوافَ جِابوا رَ يُ َلِْم  مْ ُهِ نْ إِ ، َفِ،3)طِابُ قْ الَ ثُِم   ،فِاءُ رَ العُ ُثم   ،باءُ قَ النُّ ُثم   ،باءُ جَ النُّ ُثم   ،،2)دالُ بْ الَ 
 .هُ وتُ عْ دَ  جابُ تَ سْ تُ ، فَ ،4)ثِ وْ الغَ 

 
 ،5)ُنْكَتةٌ 

 َمْفهوُم الَغْوِث في َطريِق الَقْوِم[]
في  –مَ سل  وَ َعَلْيِه  هللاُ ى لّ َص – هللاِ  سولُ رَ  مْ هُ فَ َص وَ  الذينَ  نَ مِ َوُهَو  ،طابِ القْ  كزُ رْ و مَ هُ  ثُ وْ الغَ 

 . ،6)"هُ ر  بَ لَ  هللاِ َعلى  مَ سَ أقْ َلْو : "هِ ديثِ حَ 
 

 ]َلْو أْقَسَم َعلى للِا أَلَبرَُّه[
 نْ ِمِِِ هُ رأَسِِِ عَ َفِِِرْ يَ اّل أَ  فَ َلِِِحَ وَ  دَ جَ َسِِِ هُ أن ِِِ يِِِاءِ الولِ  َبْعِِِضِ  َعِِِن "ةُ ّيِِِكّ المَ  اتُ توحِِِالفُ "فِِِي  يَ ِكِِِحُ 

 .،1)هُ مَ سَ قَ  هللاُ  ر  أبَ ، فَ ثُ يْ الغَ  لَ زِ نْ يَ َحّتى  هِ تِ دَ جْ سَ 

                                                                                                                                            

 .  2/286، والمناوي، الكواكب الدرية، 351، انظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، 1)
 ، تقدم تعريف البدل في مصطلح المتصوفة. 2)
 ، سيأتي تعريف ذلك كله. 3)
: "البِِِِِدالء فِِِِِي الشِِِِِام، والنجبِِِِِاء بمصِِِِِر، "روض الريِِِِِاحين"، "ي": "إلِِِِِى القطِِِِِب الغِِِِِوث"، وجِِِِِاء فِِِِِي 4)

والعصائب بِالعراق، والنقبِاء بخراسِان، والوتِاد بسِائر الرض"، وفِي مقِام آخِر قِال: "ثِالث مئِة هِم 
عون هِم النجبِاء، وعشِرة هِم النقبِاء، وسِبعة هِم العرفِاء، وثالثِة هِم المختِارون، وواحِد الولياء، وسِب

 . 11منهم هو الغوث". انظر: اليافعي، روض الرياحين، 
 ، "ي": النكتة ساقطة منها. 5)
، للحديث روايات متقاربة، منها: "إن مِن عبِاد هللا مِن لِو أقسِم علِى هللا لبِره"، أخِرج الحِديث البخِاري 6)

: "مِن المِؤمنين -تعِالى–،، وبِاب قِول هللا 2556،، باب الصِلح فِي الديِة، )8في الصحيح، الباب )
،، إثبِِِات القصِِِاص فِِِي 5،، ومسِِِلم فِِِي الصِِِحيح، البِِِاب )2651رجِِِال صِِِدقوا مِِِا عاهِِِدوا..."، )

 ،، القصاص مِن السِن، الحِديث32،، وأبو داود في السنن، الباب )1675السنان وما في معناها، )
،، وأحمِِد فِِي 4115،، بِِاب مِِن ال يؤبِِه لِِه، الحِِديث )4، وابِِن ماجِِة فِِي السِِنن، البِِاب )،4515)

،، بِاب 55، والترمِذي فِي السِنن، البِاب )3/128،، 12324المسِند، مسِند أنِس بِن مالِك، الحِديث)
،، وابِِِِن حبِِِان فِِِِي الصِِِحيح، ذكِِِر عمِِِِرو بِِِن الجمِِِِوح، 3854مناقِِِب البِِِراء بِِِِن مالِِِك، الحِِِديث )

، والمعجِِِم 7/218،، 7548ي المعجِِِم الوسِِِط، مِِِن اسِِِمه محمِِِد، الحِِِديث )،، والطبرانِِِي ف7124ِِِ)
، وأبِِِو يعلِِِى فِِِي المسِِِند، الحِِِديث 8/186،، 7768الكبيِِِر، عاصِِِم بِِِن رجِِِاء بِِِن حيِِِوة، الحِِِديث )

(6127 .،    
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  :ياءِ لِ الوْ  َبْعضِ  َعنْ  يَ كِ حُ وَ 

َلِِِِْم  ،2)نْ ئِ َلَِِِفقِِِاَل:  ،ة  وَ ْكِِِرَ َوال  ل  ْبِِِحَ َلُِِِه  نْ ُكِِِيَ َوَلِِِْم  ،َ  ِطِِِعَ َوَقِِِْد  ر  ْئِِِبِ  سِ أْ رَ َعلِِِى  فَ َقِِِوَ أن ُِِِه 
  .،5)رِ ئْ البِ  ،4)سِ أْ رَ َعلى  الماءُ  فاَض ، فَ ن  بَ َض غْ لَ  ،3)نييقسْ تَ 

 
ِِِِحُ ، وَ قِِِِينِ اليَ  قامِِِِاتِ مَ  بُ ْطِِِِقُ َوقِِِاَل  ِِِِد   ، أبِِِِوفينَ العِِِارِ َعلِِِِى  هللاِ  ةُ ج  َعْبِِِِِد هللِا  بِِِِنُ  لُ هْ َسِِِِ ُمَحم 

  :،6)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يُّ رِ تَ سْ التُّ 

                                                                                                                                            

، "ي": "هللا تعِِالى"، وقِِد وردت هِِذه الحكايِِة دون نسِِبة فِِي الفتوحِِات المكيِِة فِِي البِِاب الرابِِع والعشِِرين 1)
 .4/223نظر: ابن العربي، الفتوحات المكية، ، وعنوانه: "في معرفة عين التحكم"، اومئتين

 ، "ي": "إن" مكان "لئن".2)
في كل النسخ التي بين يدي: "تسقني"، وهو خطأ صوابه ما أثبت فِي المِتن، ومِرد ذلِك إلِى أن البئِر ، 3)

 لعبين، تأكلين، لم تسقيني".مؤنث، وفي المخاطبة يجب أن تبقى ياء المخاطبة، كما في قولنا: "ت
 ، "ب": "فم" مكان "رأس".4)
فِي البِاب الرابِع  "الفتوحِات المكيِة"، "ي": بزيادة: "فشرب"، وقد وردت هذه الحكاية أيضا دون نسبة في 5)

 .4/223نظر: ابن العربي، الفتوحات المكية، والعشرين ومئتين، وعنوانه: "في معرفة عين التحكم"، ا
"رضي هللا تعِالى عنِه" زيِادة منهِا، وهِو أبِو محمِد سِهل بِن عبِد هللا بِن يِونس التُّْسَِتري، ، "ب": قوله: 6)

، ومِن المتكلمِين مولد في مدينة "ُتْسَتر" سنة مئتين، وقيل إحدى ومئتين، أحِد أئمِة التصِوف وعلمِائه
تِاب فِي في علوم السلوك، والخالص، وعيوب الفعال، كمِا يقِول الشِعراني فِي لِواقح النِوار، لِه ك

تفسِِِير القِِِرآن، وهِِِو مطبِِِوع معِِِروف بتفسِِِير التسِِِتري، ولِِِه رقِِِائق المحبِِِين، ورسِِِالة فِِِي الحِِِروف، 
ورسالة في الحكم والتصوف، وقد قيل إن كثيرا من المصنفات قد نسبت إليه، وقد وصفه المنِاوي فِي 

الشِِِيوخ طبقِِات الصِِوفية بأنِِه الشِِيخ المِِين الناصِِح المكِِين، النِِاطق بالعقِِل الرصِِين، مِِن أعِِاظم 
المشهورين، زّيِن طريِق الصِوفية بقالئِد فوائِده وعقِوده، وكِان أوحِد زمانِه فِي علِوم الرياضِيات، قِام 

فمِات فيهِا، ومِن  ،عليه بعض الحسدة، ونسبوه إلى عظائم وقبائح حتى أخرجوه مِن بلِده إلِى البصِرة
ذا نِدموا لِم يِنفعهم النِدم، وكِذلك: الجاهِل  كالمه: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، فِإذا انتبهِوا نِدموا، وا 

ِِِِائم، والعاصِِِِي سِِِِكران، والمصِِِِرّ  ِِِِوفي سِِِِنة) ميِِِِت، والناسِِِِي ن ِِِِك، ت ِِِِه: 283هال هِِِِِ،. انظِِِِر: ترجمت
، وابِِِِن الجِِِِوزي، صِِِِفة 411، والقشِِِِيري، الرسِِِِالة القشِِِِيرية، 11/111الصِِِِفهاني، حليِِِِة الوليِِِِاء، 

، وابِن كثيِر، 2/357عيان، وفيات الابن خلكان، ، و 7/483، وابن الثير، الكامل، 2/272الصفوة، 
، والِِِِذهبي، سِِِِير أعِِِِالم النِِِِِبالء، 16/11والصِِِِفدي، الِِِِوافي بالوفيِِِِات، ، 11/71البدايِِِِة والنهايِِِِة، 

ِِِِواقح النِِِِوار، ، 8/515 ، وابِِِِن العمِِِِاد، 1/633، والمنِِِِاوي، الكواكِِِِب الدريِِِِة، 1/175والشِِِِعراني، ل
ني، جِِِامع كرامِِِات الوليِِِاء، ، والنبهِِِا5/412، والبغِِِدادي، هديِِِة العِِِارفين، 2/182شِِِذرات الِِِذهب، 

، وعمِر كحالِة، 4/411-3، وبروكلمان، تِاريخ الدب العربِي، 3/143، والزركلي، العالم، 2/115
   .  1/812معجم المؤلفين، 
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 ة  َلِيْ فِي لَ  مِاتَ ِإاّل  م  ظِالِ  ضِ الرْ  هِ ْجِوَ َعلِى  حْ صِبِ يُ َلِْم  مينَ الِ الّظَِعلى ا وْ عَ دَ َلْو  اباد  عِ  هللِ  ن  إ
  ها.مْ قِ يُ َلْم  ةُ اعَ قوم السّ تَ  أالّ  لوهُ أَ سَ  وْ لَ : وَ ،1)قالَ َحّتى  ،لونَ عَ فْ ال يَ  لكنْ وَ  ،ة  دَ واحِ 

 
 : قولُ يَ  ،2)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ -الُمْرسي  اسِ بّ أبو العَ َوكاَن 
 ./أ[33]عينَ مَ أجْ  مْ نهُ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ  ،ايًّ حَ  تُ مْ ما دُ  فوظ  حْ مَ  لُ احِ هذا السّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، "ي": "حتى قالوا" مكان "حتى قال".1)
الى عنِِه" ، فِِي النسِِخ التِِي بِِين يِِدي: "المرسِِي" ليسِِت فيهِِا، وهِِي فِِي "ي". "ب": قولِِه: "رضِِي هللا تع2ِِ)

زيِِِِادة منهِِِِا، وهِِِِو أبِِِِو العبِِِِاس شِِِِهاب الِِِِدين أحمِِِِد بِِِِن عمِِِِر المرسِِِِي، فقيِِِِه متصِِِِوف، مِِِِن أهِِِِل 
السكندرية، لم يضع كتابا قط، وال رسالة كشيخه الشاذلي، فقد كان يقول: هِذه علِوم ال يحمِل فهمهِا 

مِه: ربمِا هِِ،، مِن كال686عموم الخلِق، والكتِاب يقِع فِي أهلِه وغيِرهم، فكتبنِا أصِحابنا، تِوفي سِنة)
ظهِر النِاس ال يلقِون إليِه بِاال، أدخل في طريق الرجل بعد وفاته أكثر مما دخل في حياته، فمِا بِين 

طرفِِِِة عِِِِين مِِِِا عِِِِددت نفسِِِِي مِِِِن  -صِِِِلى هللا عليِِِِه وسِِِِلم-وكِِِِذلك: لِِِِو حجِِِِب عنِِِِي رسِِِِول هللا 
ه: المسلمين، وكِذلك: مِن أحِب الظهِور فهِو عبِد الظهِور، أو الخفِاء فهِو عبِد الخفِاء، انظِر ترجمتِ

ابن عطاء هللا السكندري، لطِائف المِنن فِي مناقِب الشِيخ أبِي العبِاس المرسِي وشِيخه الشِاذلي أبِي 
، والمقِِِري، نفِِِح 2/457، والشِِِعراني، لِِِواقح النِِِوار، 7/173الحسِِِن، والصِِِفدي، الِِِوافي بالوفيِِِات، 

كبِِِرى، ، والكِِِوهن الفاسِِِي، طبقِِِات الشِِِاذلية ال2/338، والمنِِِاوي، الكواكِِِب الدريِِِة، 2/111الطيِِِب، 
، وعمِر كحالِة، معجِم 1/186، والزركلِي، العِالم، 1/314، والنبهاني، جامع كرامِات الوليِاء، 61

 .1/241المؤلفين، 
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 رونَ شْ العِ وَ  ةُ سَ ادِ الس  اللَّطيَفُة 
 [َأْصداُف َبناِنهِ  ِكتابٍّ ُهو ِسْمُط ُدر ٍّ َأْهَدْتهُ لى ا عَ دًّ ]رَ 

 ف[]الخفي         عرٌ ِش 
 ،1)باحُ دو الص  بْ يَ  قاءِ اللِّ تى بِ مَ فَ       دي   نْ عِ  كَ تابِ كِ  نْ مِ  رُ جْ الفَ  عَ لَ طَ 
عِِِالي المَ  رجِ فِِِي دَ  زادَ وَ  ،هاو  مُ ُسِِِ أدامَ وَ  ،ةِ َيِِِالعالِ  ةِ رَ ْضِِِالحَ َبقِِِاَء  ،2)عِِِالىتَ  هللاُ  أطِِِالَ - لَ َصِِِوَ 

ِِِحَ هِِِا، وَ و  مُ نُ   رّ  ِبِِِ ةُ َفِِِحْ تُ ، وَ ،3)هِ ناِنِِِبَ  دافُ أْصِِِ هُ ْتِِِدَ أهْ  رّ  دُ  طُ مْ ِسِِِ -هِِِاو  جُ رْ مَ  بِ طاِلِِِالمَ وَ  دِ قاِصِِِالمَ  نَ ِمِِِ قَ ق 
ِ فِاُس أنْ  ،6)هاتْ َشِم  قَ ، وَ بِ حائِ الس   رُّ ها غُ بِ  جادَ  ة  َض وْ رَ ، كَ هِ نانِ تِ امْ  ،5)غُ سابِ  ،4)هاعَ مَ جَ  ب، باِئِالخَ ا وَ بالص 
 .رِ مْ الخَ  نَ مِ  ق  أرَ  عان  مَ ، وَ رِ حْ السِّ  نَ مِ  ق  أدَ  ألفاظ  بِ 

 
 الطويل[]     ِشْعرٌ 

 ،7)الميظْ إِ  قَ رَ أشْ شي وَ يْ عَ ِبِه  راقَ وَ          مي فَ  هُ لَ ب  قَ ني وَ يْ عَ ِبِه  ر  قَ فَ 
ِ حُ واِئِرَ  ،8)هِ صِولِ وُ بِ  لَ َص وَ وَ  َر َنِوَ ، ،9)رورِ السُّ  تُ رْ كَ َشِ، وَ بِورِ الحُ وَ  سِ ْنِالُ  ،10)ةَ َنِجْ وَ  هِ رودِ وُ ِبِو 

ا َأّمِا مِ، ة  يادَ ِسِ ُكِلِّ  نُ دِ ْعِمَ ، وَ ة  عادَ َسِ ُكِلِّ  ُس رِ ْغِمَ  يَ التي هِ  ،12)اليَ وْ مَ  ةِ المَ سَ َعلى  ،11)-عالىتَ – هللاَ 

                                                 

ْثِبَِِت فيهِِِا شِِعر غيِِِر هِِذا الشِِِعر، وهِِذا كلِِِه بخِِالف النسِِِخ الخِِرى، والشِِِعر للِِوزير المهلبِِِي ، "ي": أُ 1)
، 2/274الثعِِالبي، يتيمِِة الِِدهر، نظِِر: يصِِف فيِِه كتِِب ابِِن العميِِد، ا ،هِِِ،352الحسِِن بِِن محمِِد )

، وقِِد نسِِبه للمهلبِِي، 3/211والراغِِب الصِِفهاني، محاضِِرات الدبِِاء ومحِِاورات الشِِعراء والبلغِِاء، 
 .    8/125والنويري، نهاية الرب، 

 ، "ب": "تعالى" زيادة منها. 2)
 ، "ج": "بيانه"، ومن هنا يبدأ سقط من "ي" مقداره فقرة.3)
 ، "ب": "وجهها".4)
 ، "أ": "شائع"، وما أثبته هو ما ورد في "ج".5)
 .مكان "وقمشتها" ، "ب": "وتجشمها"6)
 .مكان "وراق" ، "ي" ، "ب": "ورق"7)
 ، "أ": "بوصله"، وما أثبته هو ما ورد في "ب"، و"ج".8)
 ، "ب": العبارة: "روابح السرور"، "ج": "روائح السرور".9)
 ، "ي": "جنة" مكان "وجنة".10)
 "تعالى" زيادة منها. ، "ب": 11)
 ، "أ" ، "ي": "على سالمتها"، "ب": "سالمته"، وما أثبته من "ج".12)
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بِي لْ فِي قَ كِاَن  اّمِعَ  رَ ب ِعَ  دْ َقِلَ ، فَ ،1)جِاءِ رْ الَ  ةِ بَ حْ الر   ةِ ب  حَ المَ ، وَ الءِ الوَ وَ  ةِ دّ وَ في المَ  ةِ بَ غْ الر   نَ مِ َعْنُه  أبانَ 
ِِحَ ، وَ ،2)امون ِِكْ مَ  ِإلِِى  ،يِِانِ حْ الَ  ميِِعِ فِِي جَ  قُ ابِ الّسِِ وَ ُهِِ هُ أن ِِِإاّل  ،،4)اصِِون  مَ كِِاَن  مِِا ،3)لِِيأمَ  نْ ِمِِ قَ ق 
 َغْيِِرِ  نْ ، ِمِي  َلِعَ  ،5)هاتِ فاَضِِإِ بِ  مَ د  َقِتَ  ة  راَمِكَ ، وَ ي  َلِها إِ دائِ ْسِِإِ بِ  قَ بَ َسِ ة  َمِعْ نِ  هِ هِِذِ ، وَ وانِ ْخِالِ  بِ جاِنِ ةِ عاَيِرِ 
َوال  ،ة  َفِِرادِ تَ مُ  صِِيبِ الخَ  ،6)هِ ناِبِِجَ ِإلِِى  /ب[33]كِِاتُ رَ البَ  تِ زاَلَِِفِِال  ،هُ تُِِمْ زَ التَ  ب  موِجَِِوال  ،هُ تُِِمْ د  قَ  ب  بَ َسِِ
 .ة  فَ ضاعِ تَ مُ  ،7)حيبِ الر   هِ نائِ في فِ  مُ عَ النِّ  تِ حَ رِ بَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

ِل[  ]ِمم ا قيَل في التََّوكُّ
 .،9)سان  نْ إِ  هُ ر  ُض يَ َلْم َعَلْيِه  لَ ك  وَ تَ  نْ مَ ، وَ طان  لْ سُ  ،8)هُ ل  ذِ يُ َلْم  اهللِ بِ  زَ ز  عَ تَ  نْ مَ 

 
 ةٌ كايَ حِ 

ْيُخ َأبو أْحَمَد اأَلْندُلِسيُّ ُيْخِبُر ُمريديِه ِبما في ُنفوِسِهم[  ]الشَّ
ْيخِ  َعنِ  يَ كِ حُ   هللاُ  يَ ِضِرَ -، ةِ رَ ر  َكِالمُ  اءِ الِرّ ، وَ ةِ لَ مَ هْ المُ  الحاءِ بِ  ،11)ّرارِ الحَ  اسِ بّ العَ  ،10)أبي الش 

 : قالَ  هُ أن   ،12)-هُ نْ عالى عَ تَ 

                                                 

 ، "ي": قوله: "الرحبة الرجاء" ساقط. 1)
 .مكان "مكمونا" ، "ي": "مكنونا"2)
 .مكان "أملي" ، "ج": "أمري"3)
 .مكان "مصونا" ، "ج": "مضمونا"4)
 ، "ي": "بإفضائها"، "ج": "بإضافتها".5)
 ، "ي": "جانبه".6)
 ، "ب": "الرحيب" ساقطة. 7)
 ، "ي": "يضره" مكان "يذله".8)
 ، "ج" ، "ي": العبارة: "لم يقربه شيطان".9)
 ، "أ": "ابن"، وليس ذلك كذلك، وصوابه ما ورد في "ب" والكواكب الدرية. 10)
، قِِال عنِِه المنِِاوي: ، قيِِل إن اسِِمه أحمِِد بِِن أبِِي بكِِر التجيبِِي، وكِِان ينسِِج الحريِِر، فسِِمي بِِالحّرار11)

نظِِر ترجمتِِه: اليِِافعي، "المغربِِي الشِِبيلي، عابِِد مِِوارده صِِافية، زاهِِد فِِي الِِدنيا بالجملِِة الكافيِِة"، ا
، 2/341روض الريِِِِاحين، وفِِِِِي غيِِِِِر حكايِِِِِة ورد لِِِِِه ذكِِِِر وحِِِِِديث، والمنِِِِِاوي، الكواكِِِِِب الدريِِِِِة، 

 .1/311والنبهاني، جامع كرامات الولياء، 
 تعالى عنه" زيادة منها. ، "ب": قوله: "رضي هللا 12)
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ِِْيخِ نِِا لْ خَ دَ  ، ريِِدينَ المُ  نَ ِمِِ ة  ماَعِِجَ وَ  نُ ْحِِنَ  ،2)-هللاُ  هُ َمِِحِ رَ - يِّ ِسِِلُ دَ النْ  دَ َمِِأحْ  ،1)بِِيأَ  َعلِِى الش 
ْيخُ  رَ ظَ نَ فَ   مِاء  َعلِى  رَ َصِتَ اقْ  نِ َمِ، وَ رُ يُِّغَ التّ  هُ زاَجِمِ  لَ داَخِ ة  َفِلِ تَ خْ مُ  يِاه  مِ  نْ ِمِ بَ رِ شَ  نْ : مَ قالَ وَ  ،نايْ لَ إِ  الش 

 .،3)رِ يّ غَ التّ  نَ مِ  هُ زاجُ مِ  مَ لِ سَ  د  واحِ 
 

]  ]َأبو الَعب اِس الَحر اُر َمَع َشيِخِه َأبي أْحَمَد األْنَدُلِسيِ 
 : ،5)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - ،4)ارُ رّ الحَ  اسِ بّ أبو العَ قاَل 

ِِْيخِ  حابِ أْصِِ نْ ِمِِ تُ أْيِِرَ  ِِأرْ  ،6)-مْ هُ نْ عِِالى َعِِتَ  هللاُ  يَ ِضِِرَ - دَ َمِِأبِِي أحْ  الش  ِِمِ  عَ َب فِِي  شِِابّ   ةِ َئ
 ثَ عَ بَ  امِ اليّ  َبْعضِ  فيكاَن  َفَلّما ،فونَ كاشَ مُ  مْ هُ لُّ كُ ها، وَ وِ حْ نَ  ، أوْ ة  نَ سَ  ةَ شرَ عَ  َس مْ خَ  نِّ سِ  في مْ هُ لُّ ، كُ دار  

ِِِْيخُ  ِِِمَ فَ  ،ي  َلِِِإِ  هُ َمِِِخادِ  الش  ِِِعِ  تُ دْ َجِِِوَ ، فَ هِ ْيِِِلَ إِ  تُ يْ َش ِِِلَ جَ َفَلّمِِِا ، ،7)ة  ماَعِِِجَ  هُ دَ ْن ِِِحِ  َعِِِنْ  تُ ذْ ِخِِِأُ  تُ ْس ، يسِّ
ْيخَ  ،8)تُ دْ هِ شَ وَ  َعلِى  قُ ر  َفِتَ ضِائي تَ أعْ  دُ شِاهِ أُ َوَأنِا  ،ي  ِفِ مُ دِ ْهِيَ َوُهَِو  ،وم  دُ َقَِوَمَعُِه سِي أْ رَ َعلى ا م  قائِ  الش 
ا ديد  جَ  ناء  بِ  ،9)نينيبْ يَ َأَخَذ  ُثم   ،مُ دْ الهَ  هُ لَ مِ شَ ِإاّل  ء  يْ ي شَ نّ مِ  قَ بْ يَ َوَلْم  يفّ كَ ِإلى  لَ َص وَ  أنْ ِإلى  ،ضِ رْ الَ 
 ،تُ رْ سِافَ ، فَ كَ دِ َلِبَ ِإلِى  ْر سِافِ فَ ، تَ يْ نَ غْ تَ اْسِ َقِدِ  :،10)لِيُثم  قِاَل  ماغي،دِ  غَ لَ بَ  أنْ ِإلى  ا،د  ي صاعِ فّ كَ  نْ مِ 

ِِِدَ َيِِِ َبِِِْينِ  نْ ِمِِِ /أ[34]تُ ْجِِِرَ خَ َفَلّمِِِا   ،11)مْ َلِِِ ثُ ْيِِِحَ ا، بِ يًِِِّلِ ا جَ ف  ْشِِِكَ  ويُّ ْلِِِالعُ  مُ لِِِي العِِِالَ  فَ َشِِِكَ ، انْ خِ يْ ي الش 
 .،1)عينَ مَ م أجْ نهُ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ  ،ء  يْ شَ ِمْنُه  ينّ عَ  ،12)ْب جِ حَ نْ يَ 

                                                 

، "أ": "ابِِِن" مكِِِان "أبِِِي"، ولِِِيس ذلِِِك كِِِذلك، وصِِِوابه مِِِا ورد فِِِي روض الريِِِاحين، وفِِِي ترجمتِِِه فِِِي 1)
   الكواكب الدرية. 

، "ب": قولِِه: "رحمِِه هللا" زيِِادة منهِِا، وهِِو أبِِو أحمِِد جعفِِر بِِن سِِيد بونِِة الخزاعِِي الندلسِِي المغربِِي، 2)
، والمنِِاوي، الكواكِِب 151الكواكِِب السِِيارة، ابِِن الزيِِات، رجمتِِه: نظِِر تأسِِتاذ أبِِي العبِِاس الحِِرار، ا

 .  4/117الدرية، 
"ي": قولِه: "ومِن اقتصِر علِى مِاء واحِِد..." سِاقط منهِا، وانظِر الحكايِة: اليِافعي، روض الريِِاحين، ، 3)

أن الحِِّرار  -كمِِا يقِِول المنِِاوي –، وكِِان سِِبب قولِِه ذاك 4/117، والمنِِاوي، الكواكِِب الدريِِة، 347
ماعتِِه كِِان عِِزمهم االجتمِِاع بِِه وبغيِِره مِِن مشِِايخ النِِدلس، فكاشِِفهم بمِِا فِِي نفوسِِهم، وأرشِِدهم وج

 إلى النهي عنهم.  
 العباس الحرار...". و، "ي": العبارة: "قال الشيخ أب4)
 ، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها. 5)
 ، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنهم" زيادة منها. 6)
 "أ": قوله: "فمشيت إليه، فوجدت عنده جماعة" ساقط منها، وهو في "ب". ،7)
 ، "ي": "وشاهدت".8)
 ، "ي": "يبني" مكان "يبنيني.9)
 ، "ي": "لي" ليست فيها.10)
 ، "أ" ، "ي": "ال" مكان "لم".11)
 ، "ي": "يحجب". 12)
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 رونَ شْ العِ وَ  ةُ عَ ابِ الس  اللَّطيَفُة 
َ ُسرَّ ِبِه الَقْلُب، َوُجِلَي الَكْرُب[ ا َعلى ِكتابٍّ  ]َردًّ

ِِِجْ المَ  ِكتِِِابُ  لَ َصِِِوَ  ِِِالّ ، عَ روسِ ْحِِِامي المَ الّسِِِ سِ ِل ِِِالَ  مِِِاءِ لَ العُ  ةِ َم  ضِِِاةِ القُ  ،2)فِ رَ ، َشِِِالمِ ْع
ِِلِ  هُ تَ راَسِِحِ  هللاُ  ، أدامَ امِ ّكِِالحُ وَ  ِِ، حاكِ ،4)ليِِهِ عْ يُ  د  ْجِِمَ ، وَ ،3)هِ يِِلوْ يُ  رّ  ِب ِِرافِ ، وَ هِ تِ عادَ عِِاني َسِِمَ ا لِ ي  اني غِِمَ ا لِ ع 
 .،6)يِّ وِ الر   دِ رْ البَ ، وَ يِّ نِ الجَ  دِ رْ الوَ  نَ مِ  ض  ني أغَ يْ في عَ َفكاَن  ،بُ رْ الكَ َي لِ جُ ، وَ ،5)بُ لْ القَ  ر  سُ ، فَ هِ تِ يادَ سِ 

 
ِ فِ ْصِوَ  نْ ِمِ ،7)هُ دَ رَ ا ما سَ أمّ وَ   ،8)ماهُ عارَ تَ اْسِ هُ أّنِكَ ، فَ هِ ِعِواذِ لَ وَ  قِ وْ الت ِ حِ رْ َشِ، وَ هِ ِعِزِ وانوَ  قِ وْ الش 

هِا الالتِ دِ  بِ قلُّ تَ وَ  ،هاحاالتِ  فِ رُّ َص يالي في تَ ني الل  تْ دَ ساعَ  وْ لَ ساني، وَ لِ َعلى  ،9)مابِ  قَ طَ نَ ، وَ نانيجَ  نْ مِ 
في  ةُ بَ غْ الر   لى هللاِ ا ِ ا، وَ ر  هْ دَ  راقِ الفِ ني بِ عُ وجِ تُ ا، وَ ر  هْ شَ  صالِ الوِ  ،11)نَ ني مِ عُ نَ مْ تَ كاَنْت َلما  ،،10)هاتاراتِ وَ 
 راقِ الِفِ لَ مْ َشِا، وَ د  ر  وَ ُمِ صِالِ الوِ  ،12)هَ ْجِوَ  لَ َعِجْ يَ  أنْ وَ ، بِال   مِ َعِأنْ وَ  ،حِال   نِ َسِاه فِي أحْ يّ ا ِ ني وَ عَ مَ جْ يَ  أنْ 
 ةِ لَ واَصِمُ بِ  ،14)دَ دِّ جَ يُ  ، أنْ ةِ يّ ِض رْ المَ  ةِ بَ يّ الطّ  ،13)هِ فِ راأعْ ، وَ ةِ يّ كِ الز   ةِ رَ اهِ الطّ  هِ القِ أخْ  نْ مِ  ؤولُ سْ المَ ا، وَ د  د  بَ مُ 
 سي.جْ هَ بي وَ رْ ها كَ رِ واتُ تَ بِ  ،15)جَ رِّ فَ يُ سي، وَ نْ أُ  هِ بِ تُ كُ 

 

                                                                                                                                            

، والمنِِاوي، 348الريِِاحين،  وانظِِر الحكايِِة: اليِِافعي، روض ، "ب": العبِِارة: "تعِِالى، ونِِور ضِِريحهم".1)
 .4/118الكواكب الدرية، 

 .مكان "شرف" ، "ي": "أشرف"2)
 في ذرى المكارم..."."، "ج" ، "د": العبارة: "أدام هللا دولته، وخلد في المكارم عهدته"، "د": 3)
 ، "ي": العبارة: "وأبر توليته، ومجد تعليته". 4)
 ، "ي" ، "ج" ، "د": "فسر به القلب".5)
 "أ": العبارة: "والورد الروي"، وما أثبته من "ج"، و"د"، وماء َبْرد  وبارد وَبرود. ،6)
 . "ي"وما أثبته من "ج" ، "د": العبارة: "وأما ما ينوه"، "أ": "سردت"، ، 7)
 ، "ي": "استعاره".8)
 ، "أ" ، "ي": "بهما"، وما أثبته هو ما ورد في "ج"، و"ب"، و"د".9)
شارتها" مكان "وتاراتها".  ، "ج" ، "د": قوله:10)  "تاراتها" ساقط، "ي": "وا 
 ، "ب": "عن" مكان "من".11)
 ، "د": "مورد" مكان "وجه". 12)
 ، "ي" ، "د": "وأعراقه".13)
 ، "أ": "يجد"، وما أثبته هو ما ورد في "ب"، و"ج"، و"د"، و"ي".14)
 ، "د": "وأن يريح".15)
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 ةٌ تَ كْ نُ 
 [داوُد الط اِئيُّ َوالَجليُس ]

  :،1)ض  ايعِ  بنُ  لُ يْ َض الفُ  /ب[34]قالَ 
َفقاَل: ِتْلَِك  ،هِ يْ س إلَ لِ أجْ  َرُجل   َعلىني ل  : دُ ،2)-ماهُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يِّ ائِ الطّ  داودَ لِ ُقْلُت 

  .،3)دُ وجَ ال تُ  ة  ضالّ 
  ]مجزوء الرجز[ ِشْعرٌ 

  ،4)اشتَ انْ  َقدِ  د  لَ وَ  نْ مِ        ىشفي الحَ لي  ة  رَ سْ حَ  مْ كَ 
  ،5)شانَ َكما  شانَ َفما            هُ دَ شْ رُ  شاءُ ا نَ نّ كُ 

 
 ِحكاَيةٌ 

 [في أي اِم الِبداَيةِ  ِري ِ التُّْستَ  َعنِ  ةٌ كايَ ]حِ 
  :قالَ  هُ أن   ،7)يِّ رِ تَ سْ التُّ َعْبِد هللِا  ،6)بنِ  لِ هْ سَ  َعنْ 

                                                 

، بِِِل المِِِر كمِِِا أثبِِِت فِِِِي المِِِتن، وهِِِو الفضِِِيل بِِِِن ، "أ": "الفضِِِل بِِِن عبِِِاس"، وال أرى ذلِِِك كِِِِذلك1)
كان أحد زعماء المدينة في ثورتها على بني أميِة، وأظهِر فِي وقعِة فقد الفضل أما هِ،، 187عياض)

هِِ،، فبينهمِِا مئِة سِِنة، 162ود الطِِائي فوفاتِه )اهِِ،، أمِا د63تِوفي سِِنة )فيهِا الحِرة بسِالة عجيبِِة، و 
ورد فِِِي "ب"، ومِِِا أثبتِِِه فِِِي المِِِتن، وقِِِد تقِِِدمت ترجمِِِة وذلِِِك ال يصِِِح، فالصِِِوب واآلكِِِد هِِِو مِِِا 

 الفضيل بن عياض. 
، "ب": قولِِه: "رضِِي هللا تعِِالى عنهمِِا" زيِِادة منهِِا، وهِِو أبِِو سِِليمان داود بِِن ُنَصِِير الطِِائي، الفقيِِه، 2)

هِِ،، وهِي السِنة التِي تِوفي فيهِا إبِراهيم بِن 162البصير الراوي، والعابد الطاوي، قيل إنه مات سنة )
، والقشِِيري، 7/335عِِيم، حليِِة الوليِِاء، ، وأبِِو نُ 6/367نظِِر ترجمتِِه: ابِِن سِِعد، الطبقِِات، م، اأدهِِ

، 2/76، وابن الجوزي، صفة الصفوة، 2/211، وابن خلكان، وفيات العيان، 422الرسالة القشيرية، 
دريِِِِة، ، والمنِِِاوي، الكواكِِِِب ال1/172، والشِِِعراني، لِِِِواقح النِِِِوار، 1/351واليِِِافعي، مِِِِرآة الجنِِِِان، 

 . 1/256، وابن العماد، شذرات الذهب، 1/272
نظِر النكتِة فِي الكواكِب الدريِة، ، "ي": بزيادة: "رحمهم هللا، ورضي عنا بهم، ورضي عنهم أجمعين"، وا3)

 ، ولم يذكر اسم السائل.  1/275
 ، "ج" ، "د": "جمرة" مكان "حسرة".4)
مِِرتين فِي النجِِوم الزاهِِرة، وقِد نسِِبها لبِِي الحسِِن أورد المقطعِِة ابِن تغِِري بِِردي ، "ي": "انتشِى"، وقِِد 5)

 ، ويروى: لغزنوي الملقب بالبرهانا علي بن الحسين
  من ولد إذا نشا       كم حسرة لي في الحشا     
   فما نشا كما نشا       وكم أردت رشده          

 ، "ب": قوله: "سهل بن" ساقط.6)
 دمت ترجمته. ، "ي": بزيادة "رضي هللا عنه"، وقد تق7)
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ِِوَ تي تَ دايَ فِِي ِبِِ ُكْنِِتُ َلّمِِا   ،3)فِِي تُ ْسِِلَ جَ فَ  ،عِ الجِِامِ ِإلِِى  ،2)تُ يْ َضِِمَ وَ  ،،1)ةِ َعِِمُ لجُ َيِِْوَم ا تُ أْ ض 
ذا َعنْ  ،لِ وّ الَ  فِّ الص    كَ دُ ِجِنَ َكْيَِف  :قِالَ وَ  ،ي  لَ إِ  رَ ظَ نَ ، فَ ةِ حَ ائِ الرّ  بُ يِّ ، طَ رِ ظَ نْ المَ  نُ سَ حَ  ميني شابٌّ يَ  َواِ 
 .هُ فْ رِ أعْ َوَأنا َلْم  ،لي هِ تِ فَ رِ عْ ا في مَ ر  كِّ فَ تَ مُ  قيتُ بَ ، فَ ر  يْ خَ : بِ تُ لْ ؟ قُ لُ هْ يا سَ 

 
 قِابَ ى رِ ّطِخَ أتَ  أنْ  اف ِوْ خَ  ل  َجِوَ َعلِى  قيتُ بَ وَ  ،نيبَ رَ أكْ فَ  ل  وْ بَ  قانُ رَ ني حَ ذَ خَ أَ  ذْ إِ  كَ ذلِ ما أنا كَ نَ يْ بَ فَ 

 :ُقْلِتُ  ؟،4)ل  وْ َبِ قِانُ رَ حَ  كَ ذَ أَخِ ،لُ هْ : يِا َسِقِالَ وَ  ،ي  َلِإِ  تَ َفِالتَ ، فَ الة  َص  لي نْ كُ يَ َلْم  تُ سْ لَ جَ  نْ ا ِ ، وَ اسِ النّ 
ِِ حِِقِ لْ تَ  عْ رِ أْسِِوَ  كَ َتِِحاجَ  ضِ : اْقِِقِِالَ ُثِِم   ،ِبِِهِ  انيّشِِغَ فَ  ،6)هِ ِبِِكِ نْ مَ  َعِِنْ  ،5)هُ راَمِِحْ إِ  عَ زَ َنِِل، فَ أَجِِ ، الةَ الص 
ِِِِعَ  يَ ِشِِِِغُ : فَ قِِِِالَ  ِِِِيْ عَ  تُ ْحِِِِتَ فَ ، وَ ي  َل ذا  ي  َن ِِِِقِِِِولُ يَ  ال  قِِِِائِ  تُ عْ مِ َسِِِِ، فَ ،7)تِِِِوح  فْ مَ  بِِِِاب  بِ َواِ  ، ،8)البِِِِابَ  جِ : ِل
ِِِجْ لَ وَ فَ  ذا  ،،9)هُ ُت ِِِخْ نَ  فيِِِهِ وَ  ،شِِِيد  مَ  ر  ْصِِِقَ بِ َواِ  ِِِى جَ وَ  ة  َل ل ِِِوءَ مْ مَ  ،11)ة  رَ َهِِِطْ مِ  ،10)هِِِابِ نْ ا  ِِِأحْ  مِِِاء   ة  ل  نَ لِِِى ِم

ِِِم   ،المِِِاءَ  تُ ْقِِِرَ أَ ، فَ /أ[35]ة  َقِِِل  عَ مُ  ة  فَ َشِِِنْ مِ وَ  ،المِِِاءِ  ةِ راَقِِِإِ  ،13)َمْنِزَلِِِةُ وَ ،، 12ِمَِِِن الِِِث ْلِج) دَ َوَأْبِِِرَ ، لِ َسِِِالعَ  ُث
ِِوَ تَ وَ  تُ َسِِلْ تَ اغْ  ِِنَ تَ وَ  ،أتُ ض  ِِتَ  نْ : إِ ،14)قِِولُ يَ نِِادي وَ يُ  هُ تُ عْ مِ َسِِ، فَ ةِ فَ َشِِنْ المِ بِ  تُ فْ ش  ِِرْ إِ  تَ يْ َضِِقَ  ُكْن ِِفَ  كَ َب  :لْ ُق

 قيِِتُ بَ ، فَ د  بِِي أَحِِ ْر عُ ْشِِيَ َوَلِِْم  كِِانيفِِي مَ  س  ذا أنِِا جِِالِ إِ ي، َفِِّنِِعَ  ،15)رامَ ْحِِالِ  عَ زَ َنِِفَ َنَعِِْم، : تُ ْلِِقُ فَ َنَعِِْم، 
الةُ  تِ قامَ رى، فَ ما جَ سي وَ فْ ا في نَ ر  كِّ فَ تَ مُ  ِإاّل  ل  غُ لِي ُشِ نْ ُكِيَ  مْ َلِوَ ، مْ هُ عَ مَ  تُ يْ ل  َص فَ  ،اُس ى النّ لّ َص وَ  ،الص 
 .هُ فَ رِ عْ تى لَ الفَ 

                                                 

، "أ": العبِِارة: "ليلِِة الجمعِِة"، ولعِِل الصِِواب هِِو مِِا أثبِِت فِِي المِِتن، وهِِو كِِذلك فِِي روض الريِِاحين، 1)
116 . 

 ، "ي": "فمضيت"، "ب": "ومضيت" ساقطة. 2)
 ، "ي": "إلى" مكان "في". 3)
 ، "ي" ، "ب": "البول" مكان "بول".4)
انظِِر: الزبيِِدي، تِِاج  ُمْحِِِرم، وُتَسِِّميه العاّمِِة اِلْحِِرام والَحِِرام".الَحِِِريُم: َثِِْوُب التِِاج العِِروس: "فِِي ، جِِاء 5)

 العروس، مادة "حرم".
 ، "ي": "منكبيه".6)
ذا أنا بباب مفتوح".7)  ، "ي": العبارة: "وا 
 ، "ب": "الباب" ساقطة. 8)
 ، "ي": العبارة: "فولجت الباب".9)
لى جنبها"، "ب": "جانبأ، "10) ذ بجنبها" مكان "وا   ها"، "ي": "وفي جانبها". ": "وا 
الِمْطَهرة بكسر الميم الناء الِذي ُيتطهِر بِه، وقيِل: الداوة، علِى التشِبيه بِذلك، وكِل إنِاء يتطهِر بِه ، 11)

  مثل سطل أو ركوة فهو ِمطهرة. انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "طهر".  
 ، "ي": قوله: "وأبرد من الثلج" ساقط إال منها. 12)
 ".، "ب": "ومنزل13)
 ، "ب": "ويقول" ساقطة. 14)
 .، "ي": "الحرام" مكان "الحرام"15)
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مِا  كَ أنّ ، كَ لُ هْ : يا سَ قالَ وَ  ،ي  لَ إِ  تَ فَ التَ فَ  ،ب  رْ دَ ِإلى  لَ خَ دَ َقْد  ،1)ِبهِ  ذاإِ فَ  ،هُ رَ أثَ  تُ عْ بِ ، تَ غَ رَ فَ َفَلّما 

 تُ ْجِلَ وَ فَ  ،هِ ِنِيْ عَ بِ  ،3)البِابِ ِإلِى  تُ رْ َظِنَ ، فَ هللاُ  كَ ْمِحَ رْ يَ  البِابَ  جِ : ِلِ، قِالَ ،2)الّ : َكِتُ لْ ، قُ تَ أيْ رَ ِبما  تَ نْ قَ أيْ 
 اهللِ ِبِِِِِ تُ ْنِِِِِ: آمَ تُ ْلِِِِِقُ فَ  ،ة  لوَلِِِِِبْ مَ  ةَ فَ َشِِِِِنْ المِ وَ  ،هِ ِنِِِِِيْ عَ بِ  الحِِِِِالَ وَ  ،ةَ رَ َهِِِِِطْ المِ وَ  ،ةَ َلِِِِِخْ الن   تُ رْ َظِِِِِنَ فَ  ،،4)رَ ْصِِِِِالقَ 
 ْت رَ َغِِرْ غَ تَ ، فَ هُ دْ ِجِِتَ  هُ لْبِِاطْ  ،لُ هْ ، يِِا َسِِء  يْ َشِِ ُكِِلُّ  ،6)هُ أطاَعِِ هللاَ  أطِِاعَ  نْ َمِِ ،لُ هْ يِِا َسَِِفقِِاَل:  ،،5)عِِالىتَ 
 ضِِيَ رَ ، ةِ بِِادَ فِي العِ  تُ ذْ أَخِِثُِِم   ،رَ ْصِالقَ َوال  تِِىالفَ  أرَ َفَلِِْم  ،،7)مِاهُ تُ حْ تَ فَ ا وَ مهُ تُ حْ َسِِمَ فَ ، موعِ الِِدُّ بِ  نِايَ يْ عَ 
 . ،8)ماهُ نْ عَ  هللاُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، "ي": "فإذا هو".1)
 . منهما ، "ي" ، "ب": قوله: "قلت كال" ساقط2)
 ، "ب" ، "ي": "فنظرت الباب".3)
، "ب" ، "س": العبِِارة: "فولجتِِه، ونظِِرت فِِإذا القصِِر والنخلِِة والمطهِِرة..."، "ي": "فنظِِرت البِِاب بعينِِه 4)

 ولجته، ورأيت النخلة...". الذي
 منها.زيادة ، "ي" ، "ب" ، "س": "تعالى" 5)
 ، "س" ، "ي": "أطاع له".6)
، "أ": قوله: "فمسحتهما وفتحتهما" ساقط منهِا، "س": "فمسِحتهما وفتحِت عينِي"، "ي": "فمسِحتهما، فلمِا 7)

 .117"، وما أثبته من روض الرياحين أيضا، .مسحتهما فتحت عيني..
ِِِِافعي، روض  ، "ب":8) العبِِِِارة: "رضِِِِي هللا تعِِِِالى عنِِِِه"، "س": بزيِِِِادة: "أجمعِِِِين"، وانظِِِِر الحكايِِِِة: الي

 . 116الرياحين، 
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 رونَ شْ العِ وَ  ةُ نَ امِ الث  اللَّطيَفُة 
 [َوَوالءٍّ  ُدعاءٍّ ٌل َعلى تمِ ِكتاٌب ناِئٌب َعن ِزيارةٍّ، ُمشْ ]

ِِِنا َبقِِِاَء َسِِِيِّدِ  هللاُ  أطِِالَ   هُ َتِِِجَ هْ بَ ، وَ هُ ءَ ناَسِِِوَ  هُ َتِِِرَ دْ قُ وَ  ،هُ ءَ الَعِِِوَ  هُ تَِِلَ وْ دَ  هللاُ  أدامَ ، وَ بيِِِرِ الكَ  رِ دْ الص 
 دِ ْجِِِالمَ  جِِِومُ نُ ، وَ يِِِاد  أعْ  امُ الّيِِِ، وَ ة  حَ ِسِِِفَ نْ مُ  اآلمِِِالُ وَ  ،ة  حَ رِ َشِِِنْ مُ  دورُ الّصِِِ، وَ هُ ءَ ياِضِِِوَ  هُ َتِِِجَ هْ مُ ، وَ هُ ءَ هِِِابَ وَ 
ِةِ فَ نيالمُ  ،3)ةِ د  السُّ وَ  ،ةِ ريفَ الش   /ب[35]ةِ رَ ْض الحَ  رِ دْ قَ  نْ مِ  هللاُ  ،2)احَ تأِبما  ،،1)آساد   دِ دَ ؤْ السُّ وَ   ،ةِ يّ رِ دْ ، الص 
ِِِِِ ،6)ةِ َجِِِِرَ ، والد  ،5)نِ مْ الَ ها ِبِِِِِّصِِِِِخَ ، وَ ،4)نِ يِِِِامِ المَ بِ  هِِِِِا هللاُ ف  ، حَ ةِ ّيِِِِِمالِ الجَ  ،ةِ ّيِِِِزيرِ الوَ   ةِ َمِِِِِعْ النِّ وَ  ،ةِ يّ نِ الس 
ِِنِ الهَ  ِِوَ  ،رِ اهِ ّظِِال زِّ الِعِِ، وَ ،7)ةِ ّي ِِالعَ  لِّ َحِِالمَ ، وَ خِ البِِاذِ  فيِِعِ الر   دِ ْجِِالمَ ، وَ رِ البِِاهِ  فِ رَ الش   لِّ ُكِِلِ ، فَ خِ امِ الّشِِ يِّ ِل
َعلِى ،9)هِ ِبِ مير  َضَِوِلُكِلِّ  ،الق  ِطِانْ  هللاِ  دِ ْمِحَ بِ  ،8)هِ ِبِ سِان  لِ َوِلُكِلِّ  ،ة  رّ َسِمَ ِبِِه  ب  ْلِقَ َوِلُكِلِّ  ،ة  رّ ُقِِبِِه  َعْين  
- وَ ُهِ ِإذْ  ؛هِ باِبِأرْ ِإلِى  قِّ الَحِ ةُ عِادَ ا ِ ، وَ هِ صِابِ فِي نِ  دِ ْجِلمَ لِ  رار  َقِ، وَ بِاق  طِ انْ  رِ هْ الد   روفِ ُص  نْ مِ  ىضالرِّ 
 ،10)دَ يّ َشِ -ىعِالتَ وَ  هُ حانَ بْ ُسِ- هللاِ  دِ ْمِحَ بِ  هُ ّنِإِ ، فَ ةِ نيَعِالمَ  ةِ َبِتْ ، والرُّ ةِ فيَعِالر   ةِ تَبِرْ المَ  هِ هِذِ بِ  –هُ امَ أيّ  هللاُ  أدامَ 
 بَ ر  َجِ، وَ بِ الدَ وَ  لِ ْضِالفَ وَ  ،بِ َسِالن  وَ  المِالِ َبِْيَن  عَ َمِجَ ، وَ ف  لَ َسِ رِ ْيِخَ  َعِنْ  دَ ْجِالمَ  ثَ رِ وَ وَ  ،فِ رَ الش   يانَ نْ بُ 
 ةِ راَمِالكَ ، وَ ضاءِ يْ البَ  ةِ مَ عْ النّ هِذِه بِ  هُ أهلَ وَ  المَ سْ الِ  أ هللاُ ن  هَ ، فَ هورِ مْ الجُ  والِ أحْ َعلى  عَ لَ اط  وَ  ،مورِ الُ  مَ ظَ عْ مُ 

 .،11)اءِ مّ الش  
 

 طِ رائِ َشِِِبِ  يِِِامِ القِ وَ  ،نِِِاءِ الثّ  واعِ أنْ ِبِِِ هِ واِبِِِأبْ  ،12)ِإلِِِى ضِِِورُ الحُ  مِ الخِِِادِ َعلِِِى  بِ الواِجِِِ نَ ِمَِِِوكِِِاَن 
 َعِِِنِ  هُ ْتِِِ، عاقَ ةَ حَ الواِضِِِ ذارَ ْعِِِالَ َأن   َغْيِِِرَ  ،الءِ الِِِوَ وَ  ةِ الَمَحب ِِِ ،2)مُ راِسِِِمَ  ضِِِيهِ تَ قْ مِِِا يَ َعلِِِى  ،،1)نِِِاءِ الهَ 

                                                 

 ، "ي": العبارة: "ونجوم الجد والسود سياد". 1)
 ، "س" ، "ي": "أباح".2)
ِدة، بضِم السِين، بِاب الِدار، وقيِل هِي السِقيفة نفسِها، يقِال: رأيتِه قاعِدا بُسِدة بابِه، 3) وبسِدة داره، ، السُّ

 انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "سدد". 
 ، "ي": العبارة: "حفظها هللا بالهناء من الدرجة السنية".  4)
 ، "س": قوله: "وخصها بالمن" ساقط.5)
 ، "ب": العبارة: "في الدرجة...". 6)
 . مكان "الهنية" ، "ي": "البهية"7)
 ، "أ: "به" ليست فيها، وهي في "س". 8)
 ، "ب": "به" زيادة منها. 9)
 ، "ي" ، "س": "شيد" ساقطة. 10)
 ، "ي" ، "س": "الشهباء" مكان "الشماء".11)
 ، "ي": "على" مكان "إلى". 12)
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 زيِِِدُ مَ  ،4)رِ ذْ الُعِِِ بِِِولِ فِِِي قَ  /أ[36]يِّ زيرِ الِِِوَ  ،3)يِّ مِ العِِِالَ  يِ أْ لِِِر  لِ وَ  ،تِِِادِ رْ المُ  نَ يْ َبِِِوَ  هُ َنِِِيْ بَ  ْت حاَلِِِ، وَ رادِ الُمِِِ
  .،5)وِّ لُ العُ 

 
 ]البسيط[    ِشْعرٌ 

 ،6)بولُ جْ مَ  ك  ال شَ  مْ كِ عِ بْ في طَ  فُ طْ اللُّ وَ        بولُ قْ مَ  اسِ النّ  رامِ كِ ِعْنَد  رُ ذْ العُ وَ 
 
 ُنْكَتةٌ 

ْوَلُة ِظلٌّ زاِئٌل[  ]الدَّ
ِِوْ الد  بِ  قْ ِثِِال تَ  ِِ لٌّ ِظِِ ِإّنهِِا، فَ ةِ َل  ف  يْ هِِا َضِِنّ إِ فَ  ،ةِ َمِِعْ النّ َعلِِى  دْ ِمِِتَ عْ تَ َوال  ،،7)ل  آِفِِ ض  رَ َعِِوَ  ،ل  زاِئ

  .ل  راحِ 
 ]الوافر[ ِشْعرٌ 

 ،8)ليلِ دَ ِإلى  هارُ الن   تاجَ احْ ِإذا        ء  يْ شَ  هانِ ذْ في الَ  حُّ ِص يَ  َس يْ لَ وَ 
 
 ِحكاَيةٌ 

 []التُّْسَتِريُّ ُيريُد الُوضوءَ 
 : قالَ  هُ أن   ،9)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يِّ رِ تَ سْ تُّ الَعْبِد هللِا  بنِ  لِ هْ سَ  َعنْ 
ِِِوَ  ،10)رَ َضِِِحَ وَ  ،خِِِال   ع  ِضِِِوْ فِِِي مَ  ُكْنِِِتُ َأّنِِِي  مِِِاتِ ار الكَ وَ  بِ جاِئِِِعَ لا نَ ِمُِِِت أْيِِِمِِِا رَ  لُ أوّ   تُ ْق

ِِ ذا  كَ ذلِ مِِا أنِِا َكِِنَ يْ بَ فَ ، هِ دِ ْقِِفَ لِ  تُ ْمِِمَ تَ اغْ فَ  ،مِِاء   دْ أِجَِِفَلِِْم  ،ضِِوءِ الوُ  ديِِدَ جْ تَ  تُ دْ أرَ ، َفِِالةِ الص  شِِي مْ يَ  بٌّ دُ َواِ 

                                                                                                                                            

خاله تصحيفا مخال بالمعنى، "ي": "الغنى". 1)  ، "ب": "الفناء"، وا 
 ، "س" ، "ي": "شرائط".2)
 .مكان "العالمي" ، "ب": "العالي"3)
 دة "من"، وما أثبته من "ب"، و"س".، "أ": بزيا4)
 ، "ي": "الرأي" مكان "العلو".   5)
 ، "ي": "خيار" مكان "كرام"، "ب" ، "ي": "والطبع"، "ج" ، "د" ، "س" ، "ي": "والطبع في حبكم".6)
 ، "ج" ، "د" ، "ي": "ونجم آفل".7)
 ، الشعر من مقطعة للمتنبي، ومطلعها: 8)

 اَلصيِل       َوكاَن ِبَقدِر ما عاَينُت قيلي َأَتيُت ِبَمنِطِق الَعَربِ   
 ، ورواية الديوان: "الفهام" مكان "الذهان".3/158انظر: المتنبي، ديوانه،  

 ، "ب" ، "س" ، "ي": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها. 9)
 ، "أ": "وحضرت"، وما أثبته من "ب". 10)
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 ةَ ر  الَجِ عَ َض وَ وَ  ،ي  لَ م عَ ل  سَ وَ  ،ينّ نا مِ دَ َحّتى َعَلْيها  ،1)هِ دِ يَ بِ  كَ سَ أمْ َوَقْد  ،راءُ ْض خَ  ة  رّ جَ َوَمَعُه  هِ يْ لَ جْ رِ َعلى 
: يِا وقِالَ  ،بُّ الِدُّ  قَ َطِنَ ؟ فَ وَ ُهَِأْيَِن  نْ ِمِ المِاءُ وَ  ،ةُ رّ َجِالهِِذِه  :تُ قْلِفَ  ،مِ لْ العِ  راُض تِ ني اعْ جاءَ ، فَ ي  دَ يَ َبْيَن 
ِوَ التّ وَ  ةِ الَمَحب ِ مِ زْ َعِبِ  -َتعِالى– هللاِ ِإلِى  نِاعْ طَ قَ انْ  َقدِ  حو ِ الوُ  نَ مِ  م  وْ ا قَ نّ إِ  ،لُ هْ سَ   مُ لّ كَ تَ َنَِنْحُِن  مِانَ يْ بَ ، فَ لِ كُّ

 /ب[36]ْت عَ ِضِوُ ، فَ ضِوءَ الوُ  ،2)هِ ِبِ دَ دِّ َجِيُ لِ  مِاء   ريِدُ يُ  ال  هْ سَ  ن  إِ ال أ   نودينا: ذْ إِ  ة  لَ أَ سْ نا في مَ حابِ أْص َمَع 
ِِْيَن  ةُ ر  الَجِِهِِِذِه  َِِب ذا  ،ي  دَ َي ِِ، كِِانِ لَ بِِي مَ نْ جَ بِ َواِ  َوَأنِِا  ،واءِ الَهِِ نَ ِمِِ ا فيهِِا هِِذا المِِاءَ بّ َصِِفَ  ،مِِاهُ نْ مِ  تُ وْ نَ دَ َف
 .،3)الماءِ  ريرَ خَ  عُ مَ أسْ 

 
 : ل  هْ سَ قاَل 
 ر  يِِّحَ تَ مُ َوَأنِا  ،بَ َهِذَ َأْيَِن  بِّ الِدُّ لِي بِ  مَ ْلِعِ َوال  ،ةضِوعَ وْ مَ  ةِ ر  الجَ ِبِِإذا َفِ تُ قْ أفَ  َفَلّما ،ي  لَ عَ  يَ شِ غُ فَ 

 ،4)نِ أْ يَ َلْم  ،لُ هْ سَ  الوادي: يا نَ مِ  نوديتُ ها، فَ نْ مِ  بَ رَ أشْ  أنْ  تُ دْ أرَ  تُ غْ رَ فَ َفَلّما  ،تُ أْ ّض وَ تَ ، فَ هُ مْ لِّ أكُ َلْم  ِإذْ 
 .،6)ْت بَ هَ ذَ َأْيَن  ري أدْ َفال  ،ِإَلْيها رُ ظُ أنْ َوَأنا  بُ طرِ ْض تَ  ةُ ر  الجَ  تِ يَ قِ بَ ، فَ دُ عْ بَ  هذا الماءِ  ،5)بُ رْ شُ َلَك 

 
]  ]ِمْن َأْخباِر التُّْسَتِريِ 

 : راءِ قَ الفُ  َبْعُض قاَل 
 َعلِِى ،8)هِ ْيِِبَ نْ جَ َوَضَِِع  هُ ُتِِأيْ رَ َفمِِا  ،َسَِِنة   الثِِينَ ثَ  ،7)-هُ ْنِِعِِالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِضِِرَ - ال  هْ َسِِ تُ مْ دَ َخِِ

ِِِل  الال بِ  را   ِفِِِ ِِِعِِِالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِضِِِرَ -َوكِِِاَن  ،هِِِارِ الن  بِ َوال  لِ ْي ِِِ الةَ ي َصِِِلّ َصِِِيُ  ،9)-هُ ْن  وضِِِوءِ بِ  حِ بْ الصُّ
 .،10)شاءِ العِ 

 
، نِ يْ تَِئَ مِ وَ  ،1)مِانينَ ثَ وَ  الث  ثََِسَِنَة  ،11)-عِالىتَ  هللاُ  هُ َمِحِ رَ - يُّ رِ تَ ْسِالتُّ َعْبِِد هللِا  بِنُ  لُ هْ سَ  يَ فِّ وُ تُ 

 .،2)عينَ مَ أجْ  مْ هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ  ،ري  ْص المِ  ونِ لنّ ا اذ يَ قِ لَ 
                                                 

 ، "ي": "يده" مكان "بيده".  1)
 : "به" ليست فيها، "س" ، "ي": "يجدد به".، "أ"2)
 . 116، انظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، 3)
 ، "ي" ، "س": "يؤذن" مكان "يأن".4)
 ، "ي": "في شرب".5)
 .116، انظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، 6)
 ، "ب" قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها. 7)
 ، "ي" ، "ب": "جنبه".8)
 ، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها.9)
 .117، انظر: اليافعي، روض الرياحين، 10)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": قوله: "رحمه هللا تعالى" زيادة منها.11)
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 رونَ شْ العِ وَ  ةُ عَ اِس الت  اللَّطيَفُة 

                                                                                                                                            

 ، "س" ، "ي": "وثالثين"، وهو تصحيف صوابه ما في المتن. 1)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": "أجمعين" زيادة منها.2)
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ا َعلى ِكتاِب َخَبِر َسالَمِتِه[  ]َردًّ
، هُ تَ طَ بْسِِِِوَ  هُ ييِِِِدَ أْ تَ  -َتعِِِِالى– هللاُ  ، أدامَ نِِِِابِ الجَ  روسِ ْحِِِِمَ  ،1)َعِِِِنْ  رُ ادِ الّصِِِِ ِكتِِِِابُ ال لَ َصِِِِوَ 

ِِِ نَ ِمِِِ ي  َلِِِعَ  عَ لَ طْ أَ ، َفِِِ،2)هُ َتِِِطَ بْ غِ وَ  هُ كيَنِِِمْ تَ وَ  ِِِوَ ، وَ بَ واِكِِِكَ  رورِ السُّ ، بَ واِكِِِمَ  حِ رَ الَفِِِوَ  سِ ْنِِِالُ  نَ ِمِِِ ي  ِإَلِِِ هَ ج 
ِِِ دِ الِئِِِقَ لِ ، وَ /أ[37]ة  دَ قاِعِِِ دِ ْجِِِالمَ  ،4)ةِ َيِِِنِ بْ لَ  يَ التِِِي ِهِِِ هِ تِ المَ َسِِِ ،3)رِ َبِِِخَ َعلِِِى  تُ ْفِِِوقَ وَ  ،هُ أتُِِِرَ قَ وَ   فِ رَ الش 

 وْ َلِِ، وَ ،7)هِ عاِمِِنْ إِ  ،6)زيِِدَ ضِِي مَ تَ قْ يَ ، وَ هِ راِمِِكْ إِ  يِِدِ ر مُ لِ ، 5)تِِري مْ ا يَ د  ْمِِحَ ذِلَِِك  َعلِِى هللاَ  تُ دْ ِمِِحَ ، وَ ة  طَ واِسِِ
 ،،9)طِابُ الخِ  طِالَ لَ ، ،8)جيلِ بْ الت  وَ  رامِ كْ الِ  نَ مِ  ي  لَ عَ  مُ عِ نْ يُ وَ  ،ميلِ الجَ  نَ يني مِ لّ وَ ما يُ  فِ ْص في وَ  تُ ذْ أخَ 
، ة  موَنِِِيْ نِِِا مَ يْ لَ عَ  ةَ َمِِِعْ النِّ هِِِِذِه  لَ َعِِِجْ يَ  أنْ  ،11)-عِِِالىتَ – هللاِ  لِ ْضِِِفَ  نْ ِمِِِ ،10)مولُ أْ َمِِِال، وَ تِِِابُ الكِ  د  َتِِِوامْ 
 كِالَ ال اتِّ ، وَ هُ جِودُ  الّ إِ  ال جِودَ َفِ، هِ ْيِلَ عَ  رُ والقِادِ  ،ذِلِكَ  يُّ ِلِوَ  هُ ّنِ، إِ ة  روَنِقْ مَ  ،12)ةِ بَ العاقِ  نِ سْ حُ وَ  ةِ عادَ الس  بِ وَ 
 . ،13)هِ يْ لَ عَ  الّ إِ 

 
 ةِ رَ ِبِخْ المُ و  ،،15)هِ طِارِ أوْ  حِ وانِ َسَِعلِى  ةِ لَ مِ تَ ْشِالمُ  هِ بِ تُ كُ  ةِ دامَ إِ بِ  ،14)روُس حْ المَ  ُس لِ جْ المَ  لِ ض  فَ تَ يَ لْ فَ 

 .،18)وِّ لُ العُ  زيدُ مُ  ةِ يَ العالِ  هِ آلرائِ ، وَ ،17)هِ آثارِ  ،16)ميلِ جَ  نْ عَ 
                                                 

 "من" مكان "عن". ، "ي" ، "د":1)
 ، "س" ، "ي": "وغبطته" ساقطة. 2)
 ، "أ": "خير"، وما أثبته من "ب". 3)
 .   مكان "لبنية" ، "ي": "لمنية"4)
َمرى الشيَء وامتِراه: اسِتخرجه، والِريح َتْمِري السِحاَب وتمتريِه: تسِتخرجه وتسِتدره، وَمَرْيِت الفِرَس إذا ، 5)

غيِِره، واالسِِم الِمْريِِة، انظِِر: ابِِن منظِِور، لسِِان العِِرب، اسِِتخرجت مِِا عنِِده مِِن الجِِري بسِِوط، أو 
 دامة "مرا". 

خاله خطأ. 6)  ، "ب": "مزية"، وا 
 ، "د": الجملة كلها ساقطة منها. 7)
 ، "س" ، "ي": "والتمجيد".8)
 ، "ج" ، "د" ، "س" ، "ي": "الكتاب".9)
 المأمول".و ، "ي": "والمسؤول" مكان "10)
 "تعالى" منها.  ، "ب" ، "ج" ، "د" ، "س":11)
 ، "ي" ، "ج" ، "د": "العافية".12)
 ، "أ" ، "ي": قوله: "فال جود إال جوده، وال اتكال إال عليه" ساقط، وهو في "د". 13)
 ، "د": العبارة: "فليفعل المولى".14)
 ، "د": العبارة: "على طيب أخباره"، "ي": "على شوامخ أوطاره".15)
 . ، "ي" ، "س": "جميع" مكان "جميل"16)
 ، "أ": قوله: "عن جميل آثاره" ساقط منها. وما أثبته هو ما ورد في "ب"، و"ج"، و"د".17)
 ، "ي": قوله: "وآلرائه العالية مزيد العلو" ساقط منها. 18)
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 ُنْكَتةٌ 

ِق الخال ِن[  ]ِمم ا قيَل في َتَفرُّ
  .هُ ارُ ر شِ  يَ قِ بَ وَ  ،هُ يارُ خِ  طارَ   ٌّ عُ 

 ]الكامل[   ِشْعرٌ 
 ،1)بِ رَ جْ الَ  دِ لْ جِ كَ  ف  لْ في خَ  يتُ قِ بَ وَ       مْ هِ نافِ في أكْ  عاُ  يُ  الذينَ  بَ هَ ذَ 
 

 ةٌ كايَ حِ 
وحُ ]  [الَعْقُل أْفَضُل أِم الر 

ْيخُ قاَل   : ،2)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - ارُ رّ الحَ  اسِ بّ أبو العَ  الش 
ِِ نَ ِمِِ تُ دْ رَ وَ  ِِْيخِ َعلِِى ا ةِ ياحَ السِّ ِِأبِِي العَ  لش   ،ل  سِِائِ  ألَ َسِِِإَلْيِِِه  تُ ْسِِلَ جَ َفَلّمِِا  ،،3)رينِِيلمَ ا اسِ ّب

ِْيخَ  تُ دْ شِاهَ فَ  ؟وحُ الِرّ  أمِ  لُ َضِأفْ  لُ ْقِدي، العَ يِّ : يِا َسِ،4)هُ َلَِفقاَل   ِه، وُأْسِِرَي ِبروحِيروِحِبِ  يَ رِ ْسِأُ َقِْد  الش 
ِْيخُ  غِابَ ها، وَ وارِ أنْ وَ  ،8)هاالكِ فْ أ ةِ يَ ؤْ رُ بِ  ،7)تُ لْ غَ تَ شْ افَ  ،،6)يانْ الدُّ  ماءِ الس  ِإلى  نالْ خَ دَ  أنْ ِإلى  ،،5)َمَعهُ   الش 
ِِْيخِ ِإلِِى  /ب[37]تُ رْ َظِِنَ وَ  تُ ْفِِقَ وَ وَ  ،تُ زْلِِنَ ، فَ ،9)هُ دْ أِجَِِفَلِِْم  ،فيِِهِ  رُّ قِ تَ ا أْسِِرًّ قَ تَ ْسِِمُ  تُ ْبِِلَ طَ فَ  ،يّنِِعَ  ذا إِ َفِِ ،الش 
َعَلْيِِِه  ى هللاُ لّ َصِِ– يِّ بِ النّ ِبِِ يَ رِ ْسِِأُ َلّمِِا  :لِ ائِ لّسِِلِ َفقِِاَل  ،رَ َضِِحَ  ة  َظِِحْ لَ ُثِِم  َبْعَِِد  ،هِ ِتِِبَ يْ فِِي غَ  ق  رِ غْ تَ ْسِِمُ  وَ ُهِِ

                                                 

، "س": "خلق"، والَخَلف البقيِة الصِالحة مِن ولِد الرجِل وأهلِه، والَخْلِف ضِد هِذا، والشِعر للبيِد بِن أبِي 1)
 عها: ربيعة من قصيدة مطل

 َطِرَب الُفؤاُد َوَليَتُه َلم َيطَرِب       َوَعناُه ِذكرى ُخل ة  َلم تصَقبِ   
، والمبِِِِرد، 2/171، 1/267، والجِِِِاحظ، البيِِِِان والتبيِِِِين، 26انظِِِِر: لبيِِِِد بِِِِن أبِِِِي ربيعِِِِة، ديوانِِِِه،  

وت، ، ويِاق2/331، وابِن عبِد ربِه، العقِد الفريِد، 17/71، والصفهاني، الغِاني، 3/1314الكامل، 
    . 2/248، والبغدادي، خزانة الدب، 3/125، والعباسي، معاهد التنصيص، 1/211إرشاد الريب، 

 ، "ي" ، "ب" ، "س": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها، وقد تقدمت ترجمته. 2)
 ".، "أ" ، "ي": "أبي العباس المرسي"، والصواب: "المريني" كما ورد في الكواكب الدرية، و"ب3)
 ، "س" ، "ي": "له" ليست فيهما. 4)
 ".يوما أثبته من "، معه"ي ": العبارة: "قد أسري بروحب، "أ": "بروحي"، "5)
 ، "أ" ، "ي": "سماء الدنيا"، وما أثبته من "ب"، و"س".6)
خاله تصحيفا، وما أثبته هو ما ورد في "ب"، و"س". 7)  ، "أ": "فاستغنيت"، وا 
 ، "ي": "أمالكها".  8)
 ، "س" ، "ي": "فلم أجد".9)
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ِِِ ،،1)المُ الّسِِِ هِ ْيِِِلَ عَ  ريِِِلُ بْ جِ  هُ بَ حِ َصِِِ -مَ لّ َسِِِوَ  ِِِلَ عَ - لُ ريِِِبْ جِ َمَعُِِِه  هىتَ نْ اَف ِِِ هِ ْي  ،هِ دِّ َحِِِ ،3)لِِِىإِ  ،2)-المُ الس 
ِإلى  ،5)-مَ سل  وَ َعَلْيِه  ى هللاُ لّ َص – يُّ بِ النّ  مَ د  قَ تَ ، فَ لوم  عْ مَ  قام  مَ َلُه ِإاّل  انّ ما مِ وَ  ،ُمَحم دُ  : ياقالَ وَ  ،4)فَ قَ وَ وَ 
 ،7)-مَ ل  َسِوَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لّ َص - د  م  حَ مُ وَ  ،اروح   ،6)-المُ الس   هِ يْ لَ عَ - ريلُ بْ جِ َفكاَن  ،ِبهِ  لَ َص ه الذي اتّ قامِ مَ 
 ةِ َفِائِ الطّ هِِذِه  يوخِ ُشِ ةُ دَ عِاذِلَِك وَ  ،قِول  عْ مَ  ،9)أوْ  ليِد  قْ تَ  نْ مِ  ،8)هُ ذْ خُ أْ يَ َوَلْم  ،هِ نِ دِ عْ مَ  نْ مِ  مَ لْ العِ َأَخَذ  ،ال  قْ عَ 
 .،10)عينَ مَ أجْ  مْ هُ ريحَ َض  رَ و  نَ وَ ، مْ هُ نْ عَ عالى تَ  هللاُ  يَ ِض رَ  ،ةِ ي  نِّ دُ اللّ  لومِ العُ وَ  فِ ارِ عالمَ  بابِ أرْ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الثونَ الثَّ اللَّطيَفُة 

ْفِح َعْن الز ال ِت، َوَتْرك ا]  [لُمعاَتَبِة َعلى الَغَفالتِ َطَلُب الص 
 ]الوافر[      رٌ عْ ِش 

                                                 

بِالنبي"، "س": العبِارة: "صِحبه جبريِل عليِه السِالم،  -عليِه السِالم-، "ب": العبارة: "لمِا أسِرى جبريِل 1)
 فانتهى...".

 ، "ب" ، "س": قوله: "عليه السالم" زيادة منهما.2)
 وما أثبته من "ب"، و"س". ، ، "أ": "على" مكان "إلى"3)
 ، "ب": "ووقف" ساقطة.4)
 ، "س": قوله: "صلى هللا عليه وسلم" ليس فيها.5)
 ، "ب": قوله: "عليه السالم" زيادة منها. 6)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": قوله: "صلى هللا عليه وسلم" زيادة منها. 7)
 ، "أ": "ولم يأخذ"، وما أثبته من "س"، و"ي". 8)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": "وال معقول" مكان "أو معقول". 9)
، 348نظِِر الحكايِِة: اليِِافعي، روض الريِِاحين، لِه: "ونِِور ضِِريحهم أجمعِِين" زيِِادة منهِا، وا، "ب": قو 10)

 . 2/341والمناوي، الكواكب الدرية، 



 158 

 ،1)المِ الس  بِ  حُ مَ سْ يَ  َس يْ لَ  نْ مَ َعلى      روق  بُ  ْت عَ مَ ما لَ  هللاِ  المُ سَ 
ِِوَ   هُ تَِِعَ فْ رِ وَ  ،هُ ءَ الَعِِوَ  هُ و  مُ ُسِِ هللاُ  أدامَ - يُّ لِ الكِِامِ  يُّ كِ ، المِِالِ يُّ لِ العِِامِ  يُّ مِ العِِالَ  نِِابُ الجَ  فَ رَ َعِِ دْ َق

 ن  أ، وَ ،4)جُّ تَ رْ َيِِِفَ  بُ طرِ ْضِِِيَ َقِِِْد  نَ اكِ الّسِِِوَ  ،جُّ وَ ْعِِِمِِِا يَ ب  رُ  قيمَ تَ ْسِِِالمُ  ن  أَ  -،3)هُ ءَ هِِِابَ وَ  هُ َتِِِجَ هْ بَ وَ  ،،2)هُ ءَ ناَسِِِوَ 
 مُ هِ حاالتِ وَ  ،،6)ةِ ليلَ الجَ  مُ هِ ماالتِ كَ َمَع  ياءُ فِ ْص الَ ، وَ د  أحَ  لِ لَ الز   نَ مِ  ،5)رى عْ يَ َوال  ،د  وَ أَ  ريهِ تَ عْ يَ َقْد  يَ وِ تَ سْ المُ 
ِِِنِِِوا بِ حِ تُ امْ َقِِِْد  ،ةِ ميَلِِِالجَ  َوال  ،ة  طَ قْ َسِِِوَ  ة  ل ِِِزَ  َعِِِنْ  لِِِونَ خْ كِِِانوا ال يَ ، وَ رِ بِِِائِ الكَ  نَ موا ِمِِِِصِِِعُ وَ  ،رِ غائِ الص 
 د  َعِيُ َوال  ،يانِ ْصِرى العِ ْجِري مَ ْجِيَ ال  ،8)اسِ الّنَِبِْيَن  يانُ ْسِالنِّ ، وَ /أ[38]ة  طَ لْ غَ وَ  ،7)ة  وَ هْ سَ  َعنْ  صانونَ يُ 

ِِ  حُ فْ الّصِِ ،،10)ظِِامِ العِ  مِِاءِ لَ العُ  بِ ذاهِ َمِِوَ  ،رامِ الِكِِ ةِ ادَ الّسِِ القِ أْخِِ نْ ِمِِ، وَ يِِانِ غْ الطُّ  ةِ َلِِمْ جُ  ،9)فِِي وُ هْ الس 
 ْت َمِظُ عَ وَ  ،هُ تُِمَ دْ خِ  ْت طاَلِ نْ ما َمِي  م، ال ِسِِهِالتِ فَ غَ َعلِى  ،11)مْ هِ تِ بَ عِاتَ مُ  كُ رْ تَِم، وَ ِهِتِ الّ فِي زَ  مْ هِ مِ دَ َخِ َعنْ 
 مَ ظَ نَ ، وَ ،13)اك  سْ نِ  لوصِ الخُ وَ  فاءِ في الص   كَ سَ نَ  نْ مَ ، وَ هُ تُ م  لِ  مْ هِ نائِ فِ بِ  ْت شابَ وَ  ،هُ مُ دَ قَ  ْت تَ بَ ثَ وَ  ،،12)هُ تُ مَ رْ حُ 

، ،15)هِ رِ وادِ نَ وَ  هِ رِ ئِ غاَص  َعنْ  ال  ْض فَ  ،هِ رِ ئِ باكَ  َعنْ  ضاءَ غْ لِ ا ،14)بَ جَ وْ تَ اسْ  ،اك  لْ سِ  واالةِ المُ وَ  ةِ قَ صادَ في المُ 
ِِكَ فَ  ِِدْ فِِي الخِ  كَ لَ َسِِ، وَ كَ ناِسِِمَ  فِِاءِ فِِي الوَ  كَ َسِِنَ  نْ َمِِ فَ ْي ِِي  ْب َهِِ، وَ كَ سِِالِ مَ  ةِ َم ِِمِ عَ َأّن ِِغْ مِِا ال يُ  تُ ْل ، رُ َف
، هُ ُتِِبَ وْ حَ  رَ َفِِغْ وتُ  ،هُ ُتِِبَ وْ تَ  لَ َبِِقْ تُ  أنْ ِإاّل  بِ اِئِِالتّ  زاءُ َجِِ لْ َهِِ، فَ رُ َهِِظْ مِِا ال يُ  ،16)بِ دَ الَ  سِِوءِ  نْ ِمِِ تُ رْ َهِِأظْ وَ 

                                                 

هِِِِ،، 632، "ج": روايتِِِه: "سِِِالم كلمِِِا"، والشِِِعر مِِِن قصِِِيدة لحسِِِام الِِِدين الحِِِاجري عيسِِِى بِِِن سِِِنجر)1)
 ومطلعها:  

 اُد ِإلى الَغراِم ِبال ِزمامِ َلَك في ِإغاَثِة ُمسَتهاِم       ُيق أَهلْ   
 ، "ي": "ومناه" مكان "سناءه".2)
 ، "د": العبارة: "موالي وسيدي، أدام هللا...".3)
 ، "د": "ويرتج".4)
 ، "ي": "يعتري". 5)
 ، "ي": "مع كماالتهم العجيبة الجليلة".6)
 ، "ب": "هفوة".7)
 ، "ج" ، "د": قوله: "بين الناس" ساقط. 8)
 "من" مكان "في". ، "ي" ، "د":9)
 ، "ج" ، "د": العبارة: "والموالي العظام".10)
 ، "ج": "معاملتهم".11)
 ، "ب" ، "ج" ، "د" ، "ي": قوله: "وعظمت حرمته" ساقط. 12)
ا، وقد اخترت الكسر لمجاراة وزن كلمة "ِسلك" التي تعقبها.  13)  ، َنَسك َنْسكا وِنسك 
 ، "د": "يستوجب". 14)
 بوادره وصغائره". ، "ي": العبارة: "و 15)
 ، "ي": "حسن الدب"، وهو تحريف ال يستقيم به المعنى.16)
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 أنْ  ،،2)هِ ِلِِوْ طَ وَ  هِ سِِانِ حْ إِ  مولِ ُشِِوَ  ،،1)هِ لِ ْضِِفَ  فِِورِ وُ  نْ ِمِِ مولُ أْ الَمِِوَ ، هُ يوُبِِعُ  رَ كَ ذْ تَُِِوال  ،هُ نوُبِِسِِى ذُ نْ تُ وَ 
  .،4)هِ مِ دَ خَ وَ  هِ امِ دّ خُ  ةَ لَ عامَ ني مُ لَ عامِ يُ وَ ، هِ مِ رَ كَ وَ  ،3)هِ روفِ عْ مَ  تورَ سُ  ي  لَ عَ  يَ خِ رْ يُ 

 
 ]البسيط[            ِشْعرٌ 

 ،5)اميأيّ  تُ عْ ي  َض َقْد فَ  تُ أيْ رَ َقْد  ما    مُ كُ دَ نْ عِ  بِّ تي في الحُ لَ زِ نْ مَ كاَن  نْ إِ 
 
 ُنْكَتةٌ 

 ]ِمم ا قيَل في الَفْخِر َواأَلَدِب[
  .هُ بُ سَ نَ  ضاعَ  هُ بُ دَ أَ  ساءَ  نْ مَ 

 : /ب[38]،6)ماءِ كَ الحُ  َبْعُض قاَل 
 .والِ الخْ وَ  مامِ عْ لَ اال بِ  ،الِ مالعْ وَ  سِ فْ الن  بِ  رُ خْ الفَ 
  :قيلَ وَ 

  .ةِ يَ البالِ  مِ مَ الرِّ ال بِ  ةِ يَ العالِ  مِ مَ الهِ بِ  فُ رَ الش  
 

 ]الوافر[           ِشْعرٌ 
 تُ يْ مَ َو َوهْ  يٌّ حَ  تُ يْ المَ  ذاكَ فَ      ت  يْ مَ  رِ كْ ذِ بِ  َ  عا يُّ ذا ما الحَ إِ 
 ،7)تُ يْ بَ  ذاكَ لِ  َس يْ لَ فَ  هُ مَ د  هَ ا         وَ فيع  ا رَ ت  يْ بَ  هُ تُ يْ بَ  كُ يَ  نْ مَ وَ 

 
                                                 

 ، "ج" ، "د": العبارة: "والمأمول من فضل المولى".1)
 ، "د": "وكرمه" مكان "وطوله".2)
 ، "أ": "ستور" ساقطة، وهي في "ب"، و"ج"، و"د". "ي": العبارة: "ستور معروفه وخيره وكرمه".3)
 مكان "وخدمه". ، "ي": "وحشمه"4)
 ، الشعر البن الفارض من قصيدة مطلعها:5)

 َنَشْرُت في موِكب العّشاِق أعالمي       وكان َقبلي ُبلي في الُحّب أعالمي  
 .   114نظر: ابن الفارض، ديوانه، ا

 ، "د": العبارة: "قيل:...".6)
 ، يروى البيت الول: 7)

 العظم حيٌّ وهو ميتإذا ما الحي عا  بعظم ميت          فذاك   
، والثعالبي فِي المضِاف والمنسِوب، 1/211أورد الشعر غير منسوب: ابن قتيبة في عيون الخبار،  

فِِي  ، والوطِِواط فِِي غِِرر الخصِِائص الواضِِحة1/714، والصِِفهاني فِِي محاضِِرات الدبِِاء، 137
 .   مقدمة كتابه
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 ِحكاَيةٌ 
 ]ذِلَك َتْقديُر الَعزيِز الَعليِم[

  :،1)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يِّ بِ رَ العَ  نُ ابقاَل 
 تُ ْبِكِ لِي: رَ قِاَل  :ة  َئِمِ  سِ ْمِخَ وَ  عينَ ْسِتِ وَ  ع  ْسِتِ َسَنَة  ةَ ك  مَ بِ  ،2)يِّ شِ حْ الوَ  بنُ  ريمِ الكَ  َعْبدُ  نيرَ بَ أخْ 

 قِامَ َقِْد  ةِ ماعَ الجَ  نَ مِ  ص  خْ شَ  ذاإِ ، فَ بِ كَ رْ المَ  أَْهلُ  نامَ َوَقْد  ،رِ حْ البَ  طِ سَ ري في وَ جْ نَ َنْحُن  مانَ يْ بَ ، فَ رَ حْ البَ 
، ،3)مَ ل ِكَ مِا تَ وَ  ُس ائِ الِرّ  تَ كَ َسِ، فَ واجُ ْمِالَ  هُ ْتِذَ أخَ وَ  ،رِ ْحِفِي البَ  عَ َقِوَ وَ  ،هُ لُ جْ رِ  ْت قَ لِ زَ فَ  ،ةِ الحاجَ  ضاءَ قَ  ريدُ يُ 
 لَ َخِِِدَ َحّتِِِى  المِِِاءِ  هِ ْجِِِوَ َعلِِِى  ،4)يٌّ َحِِِ لُ ُجِِِالر  وَ ِإاّل  بِ َكِِِرْ المَ  ُس راِئِِِ رَ عَ َشَِِِفمِِِا  ،ة  َبِِِيِّ طَ  يحُ الِِِرّ  تِ كاَنِِِوَ 
ُثم   اري،الّص َعلى  ،6)لَ زَ نَ وَ  ،الّطاِئرُ  طارَ  ،5)بِ ركَ المَ لى إِ  لَ َص وَ َفَلّما  ،بير  كَ  ر  طائِ  هُ بَ حِ َص وَ  بَ كَ رْ المَ 
َحتِّى  ا،ئ  يْ َشِ ،8)ُس ائِ رّ الَِلُِه  لْ ُقِيَ َفَلِْم  ،طِارَ ثُِم   ،هُ ُمِلِّ كَ يُ  هُ أن ِكَ  لِ ُجِالر  ذِلَِك  نِ ذُ أُ ِإلِى  هُ قِارَ نْ مِ  ،7)د  مَ َقْد  آهُ رَ 
الِِذين  مِ وْ الَقِِ نَ : مِِا أنِِا ِمِِلُ ُجِِالر  َلُِِه َفقِِاَل  ،عاءَ الِِدُّ  هُ لَ أَ َسِِوَ  ُس ائِ الِِرّ ِإَلْيِِِه  جِِاءَ  هِِارِ الن   رِ ِخِِآفِِي كِِاَن  ِإذا
 .،9)كَ نْ مِ و  كَ يْ لَ عَ رى ما جَ وَ  ةَ حَ البارِ  كَ تُ أيْ : رَ /أ[31]ُس ائِ الرّ َلُه َفقاَل  ،عاءُ الدُّ  ِمْنُهمُ  لُ أَ سْ يُ 

 
 ،واجُ ني الْمِِتْ ذَ أَخِوَ  ،رِ ْحِِفِي البَ  تُ ْعِقَ وَ َلّمِِا  يّنِلكِ وَ  ،تَ ْنِنَ ظَ َكمِِا  رُ ْمِالَ َلِْيَس  ،يِا أخِِيَفقِاَل: 

 ،12)"لِيمِ العَ  زيِزِ العَ  ديرُ ْقِتَ ذِلَِك " :َفُقْلِتُ  ،،11)لُ َبِقْ ال تُ  مْ كُ بِ  ةَ غاثَ تِ االسْ َأن   تُ مْ لِ عَ ، وَ ،10)الكِ الهَ بِ  تُ نْ ق  يَ تَ 
ِِعِِالى وَ تَ  هللاِ  ضِِاءِ قَ لِ ا م  لِ ْسِِتَ سْ مُ  ِِْد  ر  طِِائِ وَ  الّ إِ  تُ رْ عَ َشَِِفمِِا  ،،13)هِ رِ دَ َق َِِق ِِعَ  َض بَ َق ِِأقِِامَ وَ  ،ي  َل ِِيْ  نْ ني ِم  نِ َب
ِِالَ  ِِج  عَ تَ ، فَ تَ أْيِِرَ َكمِِا  بَ َكِِرْ نِِي المَ لَ خَ دْ أَ  أنْ ِإلِِى  رِ ْحِِالبَ  جِ وْ َمَِِعلِِى نِِي لَ مَ حَ وَ  ،واجِ ْم  هللاِ  عِ نْ ُصِِ نْ ِمِِ تُ ْب

 هللاُ  هُ لَ عَ جَ  ،14)الذي رُ ائِ هذا الطّ  كونُ يَ  نْ مَ  ،ري عْ شِ  تَ يْ يا لَ  :أقولُ وَ ، الّطاِئرِ  ِإلى عُ لّ طَ تَ أ قيتُ بَ وَ  ،َتعالى
                                                 

 ، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منها. 1)
 ، "ب": "وحشي". ، "ي"2)
 ، "ب": "ولم يتكلم"، "ي": العبارة: "فسكت الرئيس ولم يتكلم".3)
 ، "ي": "جاء" مكان "حي".   4)
 وصل المركب"، وما أثبته من "ب". ..."العبارة: ، "أ": 5)
 ، "ي" ، "ب": "وقعد" مكان "ونزل".6)
 ، "ي": "قدم" مكان "قد مد".  7)
 "الرئيس".   فهي في "ي"كلمة "الرائس"  ، "ي": "الرئيس"، وأينما وردت8)
 ، "أ": "عليك" ليست فيها، وهي في النسخ الخرى. 9)
 ، "ي": العبارة: "تيقنت الهالك".   10)
 ، "ي" ، "ب": "تفيد" مكان "تقبل".11)
 ،. 12،، و)فصلت، 38،، و)ياسين، 16، اآلية )النعام، 12)
 ما.، "ي" ، "ب": قوله: "تعالى وقدره" زيادة منه13)
 ، "ب": قوله: "وأقول يا ليت شعري من يكون هذا الطائر الذي" ساقط.14)
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: أنِا ،1)قِالَ وَ  ،نِيذُ أُ ِإلى  اري الّص َعلى أ  نْ مِ  هُ قارَ نْ مِ  الّطاِئرُ  هذا د  مَ ياتي، فَ حَ جاتي وَ نَ  بَ بَ سَ  -عالىتَ –
 زيِزِ العَ  ديرُ ْقِتَ ذِلَِك " :ذِلَِك الّطِاِئرِ  مُ اْسَِفكِاَن  ،يتُ مِّ ُسِ هِ بِ ، وَ ،3)"ليمِ العَ  زيزِ العَ  ديرُ قْ تَ ذِلَك " :،2)كَ مُ لِّ أكَ 
 .،4)مُ لَ أعْ  -عالىتَ - هللاُ ، وَ "ليمِ العَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثونَ الث  وَ  ةُ يَ الحادِ اللَّطيَفُة 
 [ِإلى َمْن الَحْت أْقماُر ُشهوِدِه، َوفاَحْت أْزهاُر ُوجوِدهِ ]

 ]البسيط[         عرٌ ِش 
 ،1)ذينيؤْ تُ  ذيكَ ؤْ تُ  ة  َض عارِ  لُّ كُ وَ     لُ ِص ت  مُ وَ  زوج  مْ مَ  كَ روحِ وحي بِ ر 

                                                 

 ، "ي": "وقال لي". 1)
 ، "ب" ، "ي": "كلمتك".2)
 ، تقدم تخريجها.  3)
أعلِِِِم" زيِِِِادة منهمِِِِا، وقِِِِد وردت هِِِِذه الحكايِِِِة فِِِِي البِِِِاب السِِِِابع  -تعِِِِالى–، "ي" ، "ب": قولِِِِه: "وهللا 4)

لمكيِِِة، وعنوانِِِه "فِِِي معرفِِِة منِِِزل التجلِِِي الصِِِمداني وأسِِِراره مِِِن والثمِِِانين ومئتِِِين فِِِي الفتوحِِِات ا
 .  5/413نظر الحكاية: ابن العربي، الفتوحات المكية، الحضرة المحمدية"، ا
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ِِِ لَ واِبِِ ر  دَ ، وأَ ،2)رِ البِِاهِ  بِ انِِِالجَ  ل  ِظِِ هللاُ  غَ بَ ْسِِأَ   ،ة  رَ ها بِِِاهِ دورُ ُبِِ ة  َلِِِوْ ، فِِي دَ رِ المِِاطِ  حابِ الس 
 ْت الِِِذي الَحِِِ هِ قِ وْ َشِِِ نْ ِمِِِ ،واقِ ْشِِِالَ  آيِِاتُ  ،3)ْت َيِِِلِ تُ ، وَ راقِ وْ الَ  اتُ ّيِِِحِ تَ  ْت يَ دِ ْهِِِأُ مِِِا  ،ة  رَ ها فِِِاخِ دورُ ُصِِوَ 
، ،5)ةِ ّيِِرِ جْ الفَ  هِ ِتِِر  طُ وَ  ،،4)ةِ ّيِِورِ النّ  هِ ِتِِر  غُ  ةِ دَ شِِاهَ مُ ِإلِِى  ،هِ جِِودِ وُ  /ب[31]هِِارُ أزْ  ْت فاَحِِوَ  ،هِ هودِ ُشِِ مِِارُ أقْ 

 وافِ فِِي الّطِِ صِِيرِ قْ الت   َعِِنِ  رُ ذِ َتِِعْ يَ ، وَ ،7)ة  ليَلِِهِِا جَ فِ عاطِ مَ  ُس فِِائِ نَ ، وَ ،6)ة  ميَلِِهِِا جَ فِ واطِ عَ  ُس رائِ التِِي َعِِ
، ،9)هِ يعانمَ  قِ دائِ حَ  نْ مِ  ،،8)هِ دِ وائِ فَ  هارِ أزْ  ناءِ تِ اجْ ، وَ ريجِ الَ  هِ رِ شْ نَ  ةِ لَ بْ قِ ِإلى  هِ جّ وَ التّ ، وَ هيجِ البَ  هِ رِ شْ بِ  ةِ بَ عْ كَ بِ 
ذِلَِك  َمِعَ  َوُهِوَ  ،،11)يفِ فالط  ِبِ ةِ ناَعِالقَ ، وَ فيفِ خْ الت   إيثارِ بِ  ،ثانيهِ مَ  حارِ بِ  نْ مِ  ،،10)هِ دِ رائِ فَ  رارِ أسْ  ناءِ تِ اقْ وَ 
– هللاِ  نَ مِ  زيد  تَ سْ ، مُ حِ الفائِ  ناءِ الثّ وَ  ةِ دَ مَ حْ المَ  بِ واتِ رَ  ضاءِ قَ ، وَ حِ الِ الّص  ءِ اعالدُّ  فِ ظائِ وَ  ءِ اأدَعلى  م  الزِ مُ 
 .،14)هِ اللِ جَ وَ  هِ دِ جْ مَ  فَ ضاعُ تَ ، وَ هِ بالِ قْ ا ِ وَ  هِ دِ عْ سَ  ،13)مامَ تْ إِ  ،12)-عالىتَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 في قيَل في عاِجِز الرَّْأِي[]ِمم ا 
  .هُ تُ لَ وْ دَ  ْت زالَ  هُ تُ لَ فْ غَ  ْت طالَ  نْ مَ 

 ]البسيط[          ِشْعرٌ 
 ،15)رادَ القَ  بَ عاتَ  ر  أمْ  فاتَ َحّتى ِإذا     هِ تِ َص رْ فُ لِ  ياع  ْض مِ  يِ أْ الر   زُ عاجِ وَ 

                                                                                                                                            

 ، يشبه البيت المثبت في المتن قول الشاعر، ولعله مأخوذ منه:1)
 تؤذيك تؤذيني والنائبات التي        كلي بكلك ممزوج ومتصل 

 مما كان يزين به ترسله.  ولعله للمصنف
 ، "ب" ، "ج": "العاطر"، "د": العبارة: "أطال هللا..."، "ي": العبارة: "أظل هللا الجناب العاطر". 2)
 ، "ي": "وكتبت" مكان "وتليت".3)
 ، "ج": "النورانية".4)
 ، "ي": "الفخرية". 5)
 .مكان "جميلة" ، "ب": "جليلة"6)
 ، "ي": "جزيلة جليلة".   7)
 "ي": "فرائده". ،8)
 ، "ج" ، "د": العبارة فيهما: "أثمار فوائده من أشجار معانيه"، "ي": "من شقائق معانيه".9)
 ، "ي": "فوائده"، "ج" ، "د": "زوائده".10)
 ."ي"و"ب"،  "أ": "باللطيف"، "د": "بالتعطيف"، وما أثبته من"ج": "بالتطفيف"، ، 11)
 في "ب"، و"ج"، و"د"، و"ي". ، "أ": قوله: "تعالى" ليس فيها، وهو12)
 ، "أ" ، "ي": "تمام"، وما أثبته من "ج"، و"د".13)
جالله".14)  ، "د" ، "ي": "وا 
، الشعر مما ينسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقيل للرياشي، وقد أتِى عليِه المرزبِاني فِي معجِم 15)

 : م  الشعراء، ونسبه ليحيى بن زياد بن عبد هللا، وروايته ثَ 
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 ِحكاَيةٌ 

 ]َجَبُل قاف[
 : ،2)قالَ  هُ أن   ،1)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يِّ رِ تَ سْ التُّ َعْبِد هللِا  بنِ  لِ هْ سَ  َعنْ 
ِِِِرَ فَ  ،،3)"قِِِِاف" لِ َبِِِِجَ ِإلِِِِى  تُ دْ عَ َصِِِِ ِِِِ هِ لْيِِِِعَ - نِِِِوح   ةَ فينَ َسِِِِ تُ أْي ِِِِو  الةُ الص   ة  روَحِِِِطْ مَ  -المُ الس 

 . ،4)هُ قَ وْ فَ 
 
 : ،5)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يِّ طامِ سْ البِ  زيدَ بي يَ لَ  قيلَ وَ 
 ،"صِاد" لَ َبِجَ وَ  ،،6)"افكِ" لَ َبِجَ  لْ ، َبِريِب  قَ  هُ رُ أْمِ "قاف" لُ بَ جَ  َفقاَل: ؟"قاف" لَ بَ جَ  تَ غْ لَ ل بَ هَ 

ِِ ة  حيَطِِمُ  بِِال  جِ َوِهَِِي  ،"نيْ َعِِ" لَ َبِِجَ وَ  ِِةِ بِ  ،8)ل  َبِِجَ  ض  رْ أَ  ُكِِلِّ  لَ وْ ، َحِِ،7)ضِ رْ الَ ِب  لُ َبِِجَ هِِا، وَ طِ حائِ  َمْنِزَل
 .،1)ضِ رْ الَ  هِ هذِ بِ  حيط  مُ  "قاف"

                                                                                                                                            

 رء تلقاه مضياعا  لفرصته         حتى إذا فات أمر عاتب القدراموال
، ونسبه للرياشِي، 1/41، وابن قتيبة، عيون الخبار، 2/351انظر الشعر: الجاحظ، البيان والتبيين،  

 .1/411، ولم ينسبه، والقرطبي، بهجة المجالس، 1/64وابن عبد ربه، العقد الفريد، 
  تعالى عنه" زيادة منهما. ، "ي" ، "ب": قوله: "رضي هللا1)
  . قبال ، تقدمت ترجمته2)
  تقدم فضل بيان عن هذا الجبل قبال.، 3)
 . 317، انظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، 4)
بِِن عيسِِى الِبسِِطامي،  هِِو أبِِو يزيِِد طيفِِور، "ي" ، "ب": قولِِه: "رضِِي هللا تعِِالى عنِِه" زيِِادة منهمِِا، و 5)

 هِ،، وكانت وفاته فيها سِنة188) ن والعراق، أصله منها، كان مولده سنةنسبة إلى ِبسطام بين خراسا
أبِِا يزيِِد الكبِِر، وسِِمي أيضِِا سِِلطان العِِارفين، وقِِد سِِئل يومِِا: بِِأي  ابِِن العربِِيهِِِ،، سِِماه 261)

مِن كالمِه: غلطِت فِي بِدايتي فِي أربعِة: ، شيء بلغت هذه المعرفة؟ فقال: بِبطن جِائع، وبِدن عِار
رفه، وأحبه، وأطلبه، فلما نظرت رأيت ذكره لي، ومعرفته بي، وحبه لي، وطلبه توهمت أني أذكره، وأع

، والقشِِيري، الرسِِالة 11/33إيِِاي كِِان أوال حتِِى طلبتِِه. انظِِر ترجمتِِه: الصِِبهاني، حليِِة الوليِِاء، 
، 2/436وابِِِن خلكِِِان، وفيِِِات العيِِِان، ، 2/314وابِِِن الجِِِوزي، صِِِفة الصِِِفوة، ، 315القشِِِيرية، 

، وابِِن كثيِِر، البدايِِة 16/215، والصِِفدي، الِِوافي بالوفيِِات، 8/382الم النِِبالء، والِِذهبي، سِِير أعِِ
ِِِة،  ِِِاوي، الكواكِِِب الدريِِِة، 1/174، والشِِِعراني، لِِِواقح النِِِوار، 11/38والنهاي ، وابِِِن 1/651، والمن

، والنبهِِِاني، جِِِامع كرامِِِات 5/434، والبغِِِدادي، هديِِِة العِِِارفين، 2/143 العمِِِاد، شِِِذرات الِِِذهب،
 .   4/457-3، وبروكلمان، تاريخ الدب العربي، 3/235، والزركلي، العالم، 2/128الولياء، 

 ، "أ": قوله: "جبل قاف أمره قريب، بل جبل قاف" ساقط منها، وهو في "ب"، و"ي".6)
 ، "ب": "بالرض الدنيا"، "ي": "بالدنيا".7)
 ، "ي" ، "ب": بزيادة: "منها".8)



 164 

 
 : ،2)-هُ نْ عَ عالى تَ  هللاُ  يَ ِض رَ – يِّ لِ اذِ الشّ  نِ سَ الحَ  /أ[41]بيقيل لَ وَ 

 ."صاد" لَ بَ جَ وَ َنَعْم،  :َفقالَ  ؟"قاف" لَ بَ جَ  تَ أيْ رَ  لْ هَ  ،،3)دييِّ يا سَ 
 

 
 
 
 
 

 الثونَ الث  وَ  ةُ يَ انِ الث  اللَّطيَفُة 
ؤاِل، َوَجديَد ِكتاِبِه ِبالنَّوالِ ] ا َعلى َلذيِذ ِخطاِبِه ِبالسُّ  [ردًّ

ِِ ،ِكتِِابِ ال ريفُ َشِِ لَ َصِِوَ  َوُهَِِو  -هُ تَ يادَ ِسِِوَ  هُ باَلِِقْ إِ  زادَ وَ  ،هُ تَ عادَ َسِِ هللاُ  أدامَ - نِِابِ الجَ  يمِ حِِرَ  نْ ِم
 أوْ  ،5)ورِ النّ َكِِِِ طّ  َخِِِا، بِ ثِِِور  نْ مَ  يَ ْشِِِوَ ال، وَ ،4)اطِِِور  عُ  َض وْ كِِِي الِِِر  حْ بِِِاني، يَ المَ  فيِِِعُ رَ  ،عِِِانيالمَ  ديعُ َبِِِ
ِِنْ أُ  ،2)لَ َصِِأوْ فَ  لَ َصِِ، وَ ،1)رَ وَ أْنِِ أوْ  رِّ الِِدُّ كَ  ظ  ْفِِلَ ، وَ ،6)رَ َهِِأزْ  ِِ ا كِِانَ ب ِِلْ قَ  ،3مِِأَل)ا، وَ عيِِد  بَ كِِاَن  اس   قُ وْ الش 

                                                                                                                                            

  .  317 ، انظر: اليافعي، روض الرياحين،1)
أبِو الحسِِن علِي بِن عبِِد هللا بِن عبِد الجبِِار الشِاذلي، رأس الطائفِِة ، "ب": بزيِادة: "وقِدس سِِره"، وهِو 2)

ِِد سِِنة هِِِ،، فِِي بِِالد "غمِِارة" فِِي المغِِرب، ثِِم نشِِأ وسِِكن بشِِاذلة، فإليهِِا نسِِب، 511) الشِِاذلية، ول
لك منهِاج التصِوف، فجِد اشتغل بالعلوم الشرعية فأتقنها، وصار يناظر عليها مع كونه ضريرا، ثم سِ

وأبي سعيد الباجي، قدم إلى السكندرية من المغرب بعد أن ثير عليِه،  ،واجتهد، أخذ عن ابن َمشي 
وأوذي، وأخرج بجماعته من المغرب، ثم انتقل إلى القاهرة، فأخذ عنه العز بن عبد السالم، له أحزاب 

ريق. مِن كالمِه: "كِل علِم تسِبق هِ، وهو قاصد الحج في الط656) محفوظة، مات في رمضان سنة
إليك فيه الخواطر، وتميل النفس إليه، وتلتِذ بِه، فِارم بِه، وخِذ بالكتِاب والسِنة"، وكِذلك: "إذا أراد هللا 

ذا أراد عزه َبّصره بها ليتوب منها". انظر ترجمته:  ابن عطاء هللا السكندري، هوان عبد ستر عيوبه، وا 
والصِفدي، الِوافي اس المرسِي وشِيخه الشِاذلي أبِي الحسِن، لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العب

، وابِِن 2/471، والمنِِاوي، الكواكِِب الدريِِة، 2/441، والشِِعراني، لِِواقح النِِوار، 21/214بالوفيِِات، 
ِِِة العِِِارفين، 5/278العمِِِاد، شِِِذرات الِِِذهب،  والكِِِوهن الفاسِِِي، طبقِِِات ، 5/711، والبغِِِدادي، هدي

ِِِاء، ، والنبهِِِاني، ج11ِِِالشِِِاذلية الكبِِِرى،  ِِِي، العِِِالم، ، و 2/311امع كرامِِِات الولي ، 4/315الزركل
 .122رب، طعبد هللا التليدي، الم، و 4/421وبروكلمان، تاريخ الدب العربي، 

 ، "ي": قوله: "يا سيدي" ليس فيها. 3)
 ، "ب": "مسطورا"، "ج": "مستورا"، "ي": العبارة: "بحلي الروض مسطور". 4)
 نور". ، "ي": "كالنار" مكان "كال5)
 ، "ج": "بل أنور" مكان "أو أزهر".6)
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ِِوَ تَ مُ  وَ الِِذي ُهِِ ،ةِ ي ِِلِ الجَ  هِ لِ واِضِِفَ ، وَ ةِ ي ِِلِ العَ  هِ لِ ضِِائِ فَ  نْ ني ِمِِا مِِا أعِِارَ أّمِِا، فَ ميِِد  عَ ِإَلْيِِِه  ، ،4)هِِاتِ يَ لْ حِ بِ  ح  شِّ
ِبِ  هِ طابِ خِ  ذيذَ لَ  هللاُ  ، أدامَ ناءِ الث  وَ  ،5)ةِ دَ مَ حْ المَ  حِ فائِ وَ  ،عاءِ الدُّ  حِ صالِ بِ  لَ قوبِ ها، فَ تِ ل  حُ بِ  لّ  حَ تَ مُ وَ  ، ،6)ؤالِ السُّ
ِِكِ  ديِِدَ جَ وَ  ِِ هِ تاِب ِِ دَ وْ َجِِ جِِادَ وَ  ،بِ واِكِِالكَ  ،7)راقَ ْشِِإِ  قَ رَ ، الِِذي أْشِِوالِ الن  ِب فِِي  هُ ِذْكِِرُ  ،8)سِِارَ ، وَ بِ حائِ الس 

 .،10)راقِ وْ الَ  بِ جائِ نَ َعلى  ،،9)اآلفاقِ 
 
 ُنْكَتةٌ 
 الِبرِ  َوالظُّْلِم[ ]ِمم ا قيَل في َمْنعِ 

  .رَ يْ الخَ  عُ ق  وَ تَ يَ وَ  ،ر  الش   لُ عَ فْ يَ وَ  ،رَ كْ الشُّ  بُ لُ طْ يَ وَ  ،ر  البِ  عُ منَ يَ  نْ مَ  اسِ النّ  لُ جهَ أَ 
 

 ]البسيط[          ِشْعرٌ 
 ،11)بانَ عِ ِبِه  دْ ُص حْ ال يَ  كَ وْ الش   عِ رَ زْ يَ  نْ مَ     هُ تَ داوَ عَ  ْر ذَ احْ فَ  أ  رَ امْ  تَ مْ لَ ذا ظَ إِ 

 
 ،12)اَيةٌ ِحك

                                                                                                                                            

 ، "ج": "بل أبهر" مكان "أو أنور".1)
 ، "أ": العبارة: "وصل أنسا...".2)
 ، "ي": "ومأل"، وفي النسخ الخرى "سال"، وال أرى ذلك كذلك. 3)
 . مكان "متوشح" ، "ي": "موشح"4)
 ، "ي": "الحمد" مكان "المحمدة".   5)
 زالل"، "ج": "بالدالل"، وما أثبته من "ب".، "أ" ، "ي": "بال6)
 ، "ي": "شروق".   7)
 ، "أ": "ومنار" مكان "وسار"، وما أثبته هو ما ورد في "ب". 8)
 ، "ي": "باآلفاق". 9)
 ، "ج": الفقرة كلها ساقطة منها. 10)
 ، يروى الشعر: 11)

 ْوَك ال َيْحصْد بِه ِعَنباإذا َوَتْرَت امرءا فاْحَذْر َعداَوَتُه         َمْن َيْزَرِع الش  
صِالح بِن عبِد ، ومِنهم مِن ينسِبها إلِى جعفر الّطالبيّ معاوية بن عبد هللا بن والشعر مما ينسب إلى 

، وقِِد تِِردد فِِي نسِِبتها صِِاحب الحماسِِة المغربيِِة بِِين عبِِد هللا بِِن معاويِِة وصِِالح بِِن عبِِد الُقِِدُّوس
ومعاهد التنصِيص لصِالح،  ،يل والمحاضرةوالتمث ،القدوس، وسكت عنها صاحب الزهرة، وفي العمدة

، 2/214، وابِِِن رشِِِيق، العمِِِدة، 2/768وفِِِي مجمِِِع المثِِِال بِِِال نسِِِبة، انظِِِر: ابِِِن داود، الزهِِِرة، 
ِِِِِِال،  ِِِِِِداني، مجمِِِِِِع المث ، والعباسِِِِِِي، معاهِِِِِِد 2/51، والبصِِِِِِري، الحماسِِِِِِة البصِِِِِِرية، 2/62والمي

    . 2/187التنصيص، 
ِِِِِاح ،12) ِِِِِافعي، روض الري ِِِِِة: الي ِِِِِة، 331،، 413ين، الحكايِِِِِة )انظِِِِِر الحكاي ِِِِِاوي، الكواكِِِِِب الدري ، والمن
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ياَرِة[  ]َثواُب الزِ 
 : ياءِ لِ وْ الَ  َبْعُض قاَل 

ِِمَ بِ  ،1)بُ ْطِِالقُ َوُهَِِو  ،ثَ وْ الَغِِ تُ أْيِِرَ   نَ ِمِِ ة  َلِِجَ عَ َعلِِى  ،2)ة  َئِِمِ ي مِِانوثَ  ةَ شِِرَ عَ  َس ْمِِخَ َسَِِنَة  ،ةَ ك 
َأْيَِِن  ِإلِى :تُ ْلِِقُ ، فَ ،4)بِ هَ الِذ   نَ ِمِِ لَ الِسِسَ بِ  واءِ فِِي الَهِ لِةَ جَ العَ  ونَ رّ ُجِِيَ  ةُ َكِالئِ المَ ، وَ /ب[41]،3)بِ هَ الِذّ 
 كَ ْيِلَ إِ  هُ سِوقَ يَ  أنْ ، 5)-َتعِالى– هللاَ  تَ ألْ َسَِلِْو  :تُ ْلِقُ ، فَ هِ يْ لَ إِ  تُ قْ تَ واني اشْ خْ إِ  نْ مِ  خ  أَ ِإلى َفقاَل:  ضي؟مْ تَ 
  ؟ةِ يارَ الزِّ  وابُ ثَ  نَ أيْ وَ َفقاَل:  ،،6)لَ عَ فَ لَ 

 .،7)هُ نْ عَ عالى تَ  هللاُ  ضيَ رَ  ،يُّ خِ لْ البَ َعْبِد هللِا  بنُ  دُ مَ أحْ  بِ طْ هذا القُ  اسمُ وَ  :قالَ 
 

  :،8)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يُّ رِ تَ سْ التُّ َعْبِد هللِا  بنُ  لُ هْ سَ  َوقالَ 
 مُ لّ كَ تَ َيِِفَ  ،،10)ةِ َكِِالئِ مِِن المَ  ك  َلِِمَ  جِِيءُ ، يَ بابِ الْسِِ نَ ِمِِ ب  بَ َسِِ أوْ  ة  بِِادَ عِ بِ  ،9)يُّ لِ الِِوَ  لَ غَ تَ اْشِِِإذا 

 .،12)كُ لَ المَ َوُهَو  ،،11)يُّ لِ الوَ ذِلَك  هُ أنّ  هُ بُ سَ حْ يَ ، هِ هِ بَ شَ َعلى 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، "ب": بزيادة: "رضي هللا تعالى عنه".1)
 ، "ي" ، "ب": "وثالث مئة".2)
 ، "ب" ، "ي": "ذهب" مكان "الذهب".3)
 ، "ي": "من ذهب". 4)
 ، "ي": "تعالى" زيادة منها. 5)
 ، "أ": "لفعل" ساقطة، وهي في "ب".6)
بِِن محمِِد بِِن إسِِماعيل بِِن علِِي بِِن عبِِد هللا البلخِِي، وقيِِل: أحمِِد بِِن عبِِد هللا، قِِال عنِِه  ، هِِو أحمِِد7)

المنِِاوي: "القطِِب الربِِاني، العِِارف الصِِمداني، أفيضِِت عليِِه المواهِِب، وارتقِِى فِِي المناصِِب حتِِى 
، والمنِِاوي، 331،، 413نظِر ترجمتِِه: اليِِافعي، روض الريِاحين، )حكايِِة ولِي القطبانيِِة العظمِِى"، ا

 .    1/212، والنبهاني، جامع كرامات الولياء، 4/216ب الدرية، الكواك
 ، "ي" ، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنه" زيادة منهما. 8)
 ، "ي": "العبد الولي".9)
 ، "أ": قوله: "من المالئكة" ليس فيها، وهو في "ب". 10)
 ، "أ": "الولي" ليست فيها، وهي في "ب"، و"ي".11)
 يادة: "رضي هللا تعالى عنه"، وليست في النسخ الخرى. ، "ي" ، "ب": بز 12)
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 الثونَ الث  وَ  ةُ ثَ الِ الث  اللَّطيَفُة 
ا َعلى َخط ٍّ َمْرقومٍّ، َوهَو في الِقياِس ُدرٌّ َمْنظوٌم[  ]َردًّ

 ]الطويل[     رٌ عْ ِش 
 ،1)اعمنِ ها وُ شْ حَ  ة  لوءَ مْ مَ  ة  مَ ر  كَ مُ         ة  حيفَ َص  ي  لَ دى إِ هْ أَ  نْ مَ  يَ سِ فْ نَ بِ 
 ،2)دماقِ بي  ثارَ  الذي قُ وْ الشّ ِبها  زادَ وَ     ال  آمِ  ُكْنتُ  الذي لَ ؤْ السُّ ِبها  تُ لْ نِ فَ 

                                                 

 ، "ج" ، "س": "محشوة".1)
، "ج": "وجدت" مكان "فنلت"، "ج": "كان" مكان "ثار"، ويشبه هذا الشعر مقطعِة أبِي الفِتح البسِتي التِي 2)

 فيها يقول: 
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 طِاسِ رْ فِي القِ  ْت كاَنِفَ  ،،2)اثِور  نْ ا مَ رب ِإِ  طايِاهُ عَ  رَ ي  َص ، وَ ،1)اشور  نْ مَ ا ي  شْ وَ  داياهُ هَ  لَ عَ جَ  نْ مَ  نّ إِ 
ِِِخَ  ِِِو قرْ ا مَ طًّ ِِِنْ ا مَ رًّ دُ  يِِِاسِ فِِِي القِ وَ  ،ام  ِِِا، فَ ظوم   اتُ ّبِِِحَ  ْت طَ سِِِاقَ تَ هِِِا، وَ يْ لَ إِ  فِِِوسِ النُّ  شاشِِِاتِ حُ  ،3)ْت أماَل
ِإاّل  وَ ُهِِِ لْ َهِِِ، وَ بِ ناِقِِِالمَ  ريمُ َكِِِ ،بِ راِتِِِالمَ  فيِِِعُ ، رَ بِ غاِئِِِالر   زيِِِلُ ، جَ بِ واِهِِِمَ ال ،4)يُّ نِ َسِِِلَ  ،َعَلْيهِِِا لِِِوبِ القُ 
 لِوبَ القُ  رَ و  َنِ، وَ هِ ِمِدَ قَ  كِاتِ رَ بَ بِ  َض رْ الَ  ،5)-عِالىتَ – هللاُ  دَ عَ ، أْسِرِ ْحِالبَ  ابِنُ  رُ حْ البَ ، وَ رِ بْ الحَ  ابنُ  رُ بْ الحَ 
 ْت ، مِِا داَمِِةِ رَ يا واآلِخِِنْ فِِي الِِدُّ  ةِ تَبِِرْ المَ  و  مُ ُسِِوَ  ،ةِ رَ الفِِاخِ  َمْنِزَلِِةِ ال و  ُلِِعُ َلُِِه  أدامَ ، وَ هِ ِمِِكَ حِ  /أ[41]موسِ ُشِِبِ 
 .ة  لَ ِص فَ نْ مُ  دِ دَ العَ  ةُ يّ مّ كَ ، وَ ة  لَ ِص تّ مُ  مانِ الز   ةُ ي  مّ كَ 

 
ِِِ ِِِوأّم ِِِفَ  قُ وْ ا الش  ِِِرُ  ع  ِضِِِوْ مَ  هِ رِ كْ ذِ ِل ِِِمِِِا أذْ نّ ا ِ ، وَ كِِِانِ هِِِذا المَ  ،6)َغْي ُِِِه  رُ ُك ِِِِمْن  بِ َسِِِحَ َعلِِِى  ة  بَ عْ ُش

 .كانِ مْ الِ 
 ]الكامل[      ِشْعرٌ 

 ،7)هِ تابِ كِ  طورُ سُ  هُ قَ وُّ شَ تَ  ْت َص حْ أسى     الَ وَ  ةَ بابَ الص   فَ َص وَ ِإذا  ري يْ غَ 
 ،8)هِ طابِ خِ  طولِ وَ  هِ تِ عَ وْ لَ  طِ رْ فَ  نْ مِ         هِ قِ وْ شَ  ةُ رَ ثْ كَ  َص حْ تُ َلْم  أنا الذيوَ 
 
ِِِِقَ  رِ ْكِِِِذِ  َعِِِِنْ  تُ بْ رَ أْضِِِِفَ  ِِِِن  جَ تَ وَ  ،هِ ثيِِِِرِ كَ وَ  هِ ليِل ِِِِطَ  ،9)فَ ْصِِِِوَ  تُ ْب ِِِِثْ مِ  ن  لَ ؛ هِ صِِِِيرِ قَ وَ  هِ ويِل  نْ إِ  يَ ِل

 ةَ َفِِرِ عْ مَ وَ  ،مِِالِ الرِّ  ءَ اصِِحْ إِ  هُ َسِِفْ نَ  فِ لِِِّكَ المُ  لِ َثِِمَ كَ  ،،12)هِ ديِِدِ عْ تَ ِإلِِى  ،11)حَ نَ َجِِ أوْ  ،هِ ديِِدِ حْ تَ لِ  ،10)بَ ِصِِنُ 

                                                                                                                                            

نيا مع الدين في دُ     جِ رْ بنفسَي من أهدى إلي  كتابُه         فأهدى لَي الدُّ
 كتاب  َمعانيِه خالَل سطورِه         آللُئ في َدْرج كواكب في ُبْرجِ   
، والعباسي، معاهِد التنصِيص، 4/353، والثعالبي، يتيمة الدهر، 237انظر: البستي، حياته وشعره،  

3/217 . 
 ، "أ": "منثورا"، وما أثبته من "ب"، و"س". 1)
 "ي": "أدبا منثورا". .اقط منها، وهو في "ب"، و"س"، "أ": قوله: "وصير عطاياه إربا منثورا" س2)
 ، "ج": "فمالت".3)
 ، "ب": "سناء"، "س": "بسناء".4)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": "تعالى" زيادة منها. 5)
 ، "ب": العبارة: "في غير".6)
 ، "ج": "التشوق" مكان "الصبابة". 7)
 لعل الشعر مما نظمه المصنف في ترسله. ، 8)
 .مكان "وصف" د"، "ب": "وعي9)
 ، "ي": العبارة: "إذا قصد"، "ب": "تصدى"، "ج": "قصد".10)
 ، "ج": "مال" مكان "جنح".11)
 ، "ي": العبارة: "لم يحصر تعديده". 12)



 161 

، والِ ْحِِالَ ِبحِِال  ِمَِِن  هِ ِتِِقيقَ حَ َعلِِى  فُ يوَقِِ الوَ  ،،2)مِِالِ آلا ،1)والُ ِطِِ هُ ُكِِرِ دْ يُ  ال مِِاذِلَِِك وَ  ،بِِالِ الجِ  نِ زْ وَ 
 .يقآالمَ  فوقِ خُ وَ  ،يالقالت   حينِ ِإلى  هُ ث  بَ  تُ رْ أخ  فَ 

 
 ]الطويل[          ،3)رٌ عْ ِش 

 ،4)المْ الش   مُ كُ نَ يْ بَ ني وَ يْ ما بَ  عُ مَ جْ يَ وَ     مْ كُ يارَ ني دِ دْ يُ وَ  نينادْ يُ  رُ هْ سى الد  عَ 
 ،5)لىبْ ما يَ ظامي وَ لي عِ بْ ى يُ و  جَ  ر  حَ وَ      مُ كُ يْ لَ إِ  رامِ الغَ  باريحَ كو تَ أشْ فَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 ]ِمم ا قيَل في الزََّلِل[
  .م  عالَ  ل  زَ  م  عالِ  ل  زَ ِإذا 

 []الطويل     ِشْعرٌ 
 /ب[41]،6)لُ باطِ  كَ قُّ حَ ا وَ قًّ عي حَ د  تَ  مْ كَ وَ      رُ ظاهِ  كَ رُ مْ أَ وى وَ لْ البَ  رُ تُ سْ تَ  مْ كَ وَ 

 
 ِحكاَيةٌ 

 ]كاَن ذِلَك في الِكتاِب َمْسطور ا[
 : قالَ  هُ أن  الّصاِلحيَن  َبْعضِ  َعن ،7)َحكى الياِفِعيُّ 

 بُ َكِِرْ المَ وَ  لِ ْيِالل  بِ  قِامَ فَ  ،نِ طَ الِِبَ  ةُ ل ِعِ ِبِِه  ل  َرُجِ بيجِِانِ ِإلِى  َوكِانَ  ،،8)ة  فينَ فِي َسِِ رَ ْحِالبَ  تُ ْبِكِ رَ 
ِإلِى  ِبهِ  ْت مَ رَ فَ  ،ة  جَ وْ مَ  هُ تْ بَ رَ َض  ،ضوءِ لوُ لِ َعَلْيِه  ُس لَ جْ الذي يُ  العودِ َعلى  دَ عَ قَ َفَلّما ، هِ دِ يَ بِ  تُ ذْ خَ أَ ، فَ سيرُ يَ 
ِإلِِِى  لِ ُجِِِالرّ ذا بِ إِ َفِِِ رَ ْجِِِالفَ  تُ يْ لّ َصَِِِفَلّمِِِا  ،ي ر ْيِِِغَ  َأَحِِِد   ِبِِِهِ  ،9)ْر عُ ْشِِِيَ َلِِِْم  يِِِام  نِ  اُس الّنِِِوَ  تُ ْعِِِجَ رَ ، فَ رِ ْحِِِالبَ 
 دي،ْعِبَ  كَ ّصتُ قِ كاَنْت َكْيَف  نيثْ دِّ : حَ تُ لْ قُ لى، فَ : بَ قالَ ف؟ رِ حْ في البَ  تَ عْ قَ وَ َقْد َأَلْيَس  :هُ لَ َفُقْلُت  ،بيجانِ 

                                                 

 ، "ب" ، "ي": "طول" مكان "طوال". 1)
 ، "ج": العبارة: "ما يدركه بحال".2)
 ، "أ": الشعر ساقط منها، وهو في "ب"، و"ج"، و"س".3)
 "س": "يدنو" مكان "يدنينا".  ،4)
 ، لعل الشعر مما نظمه المصنف ليزين به ترسله ويستشهد به. 5)
 وال" مكان "وكم"، وما عثرت على قائله، ولعله للمصنف.  أ": روايته: "، "6)
 ، "ب": العبارة: "حكي عن العارف اليافعي رضي هللا تعالى عنه".7)
 هو ما ورد في "ب"، و"س". ، "أ": "ركبت في البحر"، وما أثبته 8)
 ، "ي": "لم يعلم"، "ب": "ولم يشعر".9)
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َبْيَن  هُ تَ بَ قَ رَ  لَ خَ أدْ فَ  ،ظيم  عَ  ر  ني طائِ جاءَ َحّتى  ،،1)رِ حْ البَ  رارِ قَ ِإلى  غْ لُ أبْ َلْم  في الماءِ  تُ عْ قَ وَ َلّما َفقاَل: 
 مِ د  َقِِمُ َعلِِى ني عَ َضِِوَ َحّتِِى  بِِي طِِارَ فَ  ،سِِارَ َوَقِِْد  بِ َكِِرْ المَ ِإلِِى  رَ َظِِنَ وَ  ،المِِاءِ  نَ ِمِِ ،2)نيشِِالَ فَ  ،ي  جَلِِرِ 
 . ،4)"اطور  سْ مَ  ِكتابِ ال فيذِلَك  كانَ " :يّ  بِ رَ عَ  سان  لِ بِ  ،3)َفقالَ  ،نيذُ أُ َعلى  هُ قارَ نْ مِ َوَضَع  ُثم   ،بِ كَ رْ المَ 

 ]َعْبُد "َأمَّْن ُيجيُب الُمضطَر ِإذا َدعاُه"[
  :قالَ  هُ أن   ةِ الكوفَ  أَْهلِ  َبْعضِ  َعنْ  يَ وِ رُ 

اّل إِ  ظِيمِ العَ  اهللِ ِبِ كَ تُ ألْ : َسِهُ َلَِفُقْلُِت  لِي،تْ قَ  رادَ أَ وَ  ،فِي واد   صٌّ لي لِ  َض رَ عَ  ذْ إِ  ر  سافِ نا مُ أَ َبْيَنما 
ِِتْ قَ ال ُبِِد  ِمِِْن َفقِِاَل:  مِِالي، تَ ذْ َخِِأَ نِِي وَ تَ كْ رَ مِِا تَ  ِِقُ ، فَ كَ ِل َِِعَملِِي  مْ تِ ْخِِنِِي أَ عْ : دَ تُ ْل ِِ َفقِِاَل: ،نِ يْ تَ عَ كْ رَ ِب  مْ ُق
ِِِلّ َصِِِأُ  تُ ْمِِِقُ ، فَ تَ دْ مِِِا أرَ  ،5)لْ َعِِِافْ وَ  ِِِرَ هَ نَ فَ  ،ِلسِِِاني ،6)جَ لَ جْ لَ تَ ي، َف ِِِ: عَ /أ[42]قِِِالَ وَ ، ،7)صُّ نِِِي اللِّ ، لْ جِّ
ِِأَ : "-عِِالىتَ – ني هللاُ مَ هَ لَ أْ َفِِ  تيوْ َصِِ تُ ْعِِفَ رَ فَ  :قِِالَ ، ،8)"شِِف السِِوءدعِِاه ويكَ ِإذا  جيِِب المضِِطريُ  نْ م 
ذا  كي،أبْ َوَأنا  ،9)هاتِ اءَ ر قِ بِ   ،هُ تَلِقَ فَ  هِ راِئِوَ  نْ ِمِ هُ َنِعَ طَ فَ  ،ح  ْمِرُ  هِ دِ َيِبِ وَ  ،الِوادي نِ ْطِبَ  نْ ِمِ جَ رَ خَ َقْد  س  فارِ بِ َواِ 

 .،11)"عاهُ دَ ِإذا  ضطرَ المُ  جيبُ يُ  ،10)نم  "أ َعْبدُ  : أناقالَ ؟ تَ أنْ  نْ مَ  -َتعالى– اهللبِ  كَ تُ ألْ : سَ هُ لَ َفُقْلُت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، "ب" ، "س" ، "ي": "قراره".1)
 ، "ي"، "ب" ، "س": "وشالني".2)
 ، "ب": "وقال".3)
 ،.58، اآلية )السراء، 4)
 ، "أ": العبارة: "فقال: افعل"، وما أثبته من "س"، و"ب"، و"ي". 5)
 ن "ب"، و"س"، و"ي".، "أ": "فلجلج"، وما أثبته م6)
 ، "ب": "اللص" ساقطة، "ي": العبارة: "فمر بي فقال...".7)
 ،.62، اآلية )النمل، 8)
 ، "أ": "بقراءتها" ساقطة، وهي في "ب"، و"س".9)
 ، "أ" ، "س" ، "ي": "لمن" مكان "أمن".10)
 . 257،، 211، تقدم تخريجها، وانظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، الحكاية)11)
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 الثونَ الثَّ وَ  ةُ عَ ابِ الر  اللَّطيَفُة 
 اْنَقَطَعْت َعن ي أْخباُرُكْم، َوَبُعَد َعن ي َمزاُرُكْم[َلم ا ]

 ]الطويل[  رٌ عْ ِش 
 ، 1)مُ كُ يْ لَ قي إِ وْ شَ بي لِ تْ كُ  مْ كُ لَ  تُ ثْ عَ بَ    ا    ق  وُّ شَ ي تَ نّ مِ  نُ دْ تَ َلْم  مْ كُ بُ تْ ذا كُ إِ 
 مُ كُ يْ لَ عَ  المَ دي الس  هْ ني أُ ن  وى أَ ها    سِ تُ بْ تَ كَ  طور  لي في سُ  ة  ال حاجَ وَ 
 ،2)مُ كُ يْ دَ لَ  لوبِ في القُ لي ِبما  تُ مْ لِ ني         عَ تَ يْ لَ فَ  د  جْ وَ وَ  ق  وْ شَ ْم كُ لَ  ي  دَ لَ 
 

                                                 

 ، "س": "بشوقي" مكان "لشوقي".1)
 ده، وموضوعة ترسله. ا، لعل الشعر مما نظمه المصنف ليستفتح به ترسله، ويدل على مر 2)
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ِوَ عِ َوال  ،مْ كُ نْ ا ِمِدًّ بي بُ لْ قَ لِ  دْ جِ أَ  ،2)َلمْ و  ،مْ كُ زارُ ي مَ نّ عَ  دَ عُ بَ ، وَ مْ كُ رُ باي أخْ نّ عَ  ْت عَ طَ قَ انْ ، 1)امّ لَ  ا ض 
 ،:3)مْ كُ نْ عَ 

 ]السريع[      ِشْعرٌ 
 ،4)رِ الماطِ  لِ الوابِ  َض يْ فَ  فيُض يَ تي        لَ قْ مُ  نْ مِ  عُ مْ الد  وَ  مْ كُ تُ بْ كاتَ 
 ،5)ري ناظِ َعلى الهامي  هِ مائِ  نْ مِ رى      ا جَ مّ مِ  تُ قْ فَ أشْ  دْ قَ ى لَ تّ حَ 
 
ا ع  فْ َشِِ فُ رادَ َتِِتَ  بابات  َصِِرى، وَ ْتِِتَ  واق  ْشِِأَ وَ  ،ى رّ َحِِ د  ِبِِكَ رى، وَ ْبِِعَ  َعِِْين   ،6)َعِِنْ  ة  رَ صِِادِ  طور  ُسِِ

ِِِ رِ ْخِِِفَ  ةِ ر  دُ ِإلِِِى  ا،ر  ْتِِِوِ وَ  ِِِ رِ ْجِِِفَ  ةِ ر  ُطِِِ، وَ ةِ عادَ الس  هِِِا جومُ نُ  ة  َلِِِوْ فِِِي دَ  ،8)-عِِِالىتَ – هللاُ  ،7)قِِِاهُ ، أبْ ةِ يادَ السِّ
ِِِبِ  هُ تَ عادَ َسِِِ أدامَ ، وَ ة  َقِِِرِ حْ هِِِا مُ جومُ رُ ، وَ ة  قَ رِ ْشِِِمُ   نْ ِمِِِ هُ َلِِِعَ جَ ، وَ ،9)وِّ مُ النُّ ِبِِِ هُ َتِِِيادَ زِ  ص  َخِِِ، وَ /ب[42]وِّ مُ السُّ

 ،10)نِ ا ِ وَ قي وْ مِِا َشِِ، وَ مان  َضِِوَ  ة  فاَلِِكَ  ةِ راَسِِفِِي حِ  ،وانِ الَ  تِِوفِ حُ  نْ ِمِِ، وَ مِِان  فِِي أَ  مِِانِ الز   روفِ ُصِِ
ِِالجَ  تُ قْ رَ غْ تَ ْسِِا ِِ ،د  الَحِِ ،11)تُ دْ فَ نْ تَ اْسِِ، وَ دَ ْه ِِوَ  ،هِ ِجِِالعِ  ثِّ فِِي َب ِِمَ َوال  صِِور  حْ مَ بِ  ،هِ ِجِِمارِ  ثِّ َب َوال  ،دود  ْع
 . تُ رْ كَ ما ذَ َعلى  ،14)تُ رْ َص تَ اخْ ، وَ تُ رْ ط  فيما سَ  ،13)تُ رْ َص تَ ي اقْ نّ لكِ ، وَ ،12)دود  حْ مَ َوال  ب  عَ وْ تَ سْ مُ 

 
 ]الخفيف[  ِشْعرٌ 

 ،1)صيرُ قَ  ِكتابَ ال ن  قالي إِ مَ بِ          ،15)ويل  طَ  د  جْ مَ  فاتِ ِص  نْ مِ  عْ نِ تَ اقْ فَ 

                                                 

 ، "س" ، "ي": "ولما".1)
 ، "أ": "لم"، "س" ، "ي": "وال"، والجواب هو "كاتبتكم". 2)
 ، "ي": بزيادة: "أنشدت من حرارة البين هذين البيتين".3)
 بيت كله ساقط منها. ، "ب": ال4)
خِِِال الشِِِعر للمصِِنف؛ إذ إنِِِه جِِِزء مِِِن بنيِِِة  :، "ج"5) روايتِِه فيهِِِا: "مِِِن دمِِِوعي خوفِِا علِِِى نِِِاظري"، وا 

 ترسله. 
 ، "ي" ، "س": "على" مكان "عن".6)
 ، "ي" ، "س": "أبقاها".7)
 ، "أ": "تعالى" ليست فيها، وهي في "ب"، و"ج"، و"س". 8)
 ، "ج": "بالعلو".9)
ن"، وما أثبته من "ب"، و"س"، و"ي".، "أ": "إ10)  ن" مكان "وا 
 ، "أ": "استعددت"، "ب" ، "س": "استنفدت"، "ج": "استغرقت"، "ي": "وجزت الحد".11)
 ، "ي": "وال معدود" مكان "وال محدود".12)
 ، "ي": "اختصرت". ، "ب" ، "ج" ، "س"13)
 ، "س" ، "ي": "واقتصرت". ، "ب" ، "ج"14)
 " مكان "فاقتنع"، وبذا يختل الوزن، "ج": "وجد" مكان "مجد".   ، "ب" ، "ي": "فاقنع15)
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، هِ ِمِِلو عُ  ةِ وّ ُتِِفُ  مِِالِ كَ ، وَ هِ تِ صِِيرَ بَ  نِ ْهِِذِ  فاءِ َصِِ، وَ هِ تِ ريرَ َسِِ مِ ْهِِفَ  كِِاءِ ذَ  نْ ِمِِ بِ َجِِالعَ ُكِِّل  بُ َجِِالعَ وَ 
 مِانِ هِذا الز   ،2)، فِيرانِ ْجِالهِ  بِ ياِهِفِي غَ  ،يانِ ْسِالنِّ  بَ حائِ نا َسِرْ طَ مْ تَ اْسَِكْيَِف  ،هِ هوِمِفُ  زاجِ مِ  دالِ تِ اعْ وَ 
 هِ ِتِِِِرادَ إِ  مالِ تِ اْشِِِِ نَ ِمِِِِ ،ةِ رَ اهِ الّطِِِِ ،4)هِ تِ شِِِِيمَ ، وَ ةِ رَ الفِِِِاخِ  هِ الِقِِِِحاشِِِِا أخْ ، وَ ،3)جِ وَ ْهِِِِالَ  وانِ الَ وَ  ،وجِ ْعِِِِالَ 
ا، سِان  حْ إِ  مْ هِ نِ َسِأحْ وَ  ،افان ِرْ عِ  اسِ الّنِ مِ رَ أْكِ نْ ِمِ هُ ّنِإِ ، فَ فِالِ غْ الِ  ،6)بِ ايِثِ بِ  عِ فُّ لَ الت  وَ  ،،5)مالِ هْ لِ اوَ  يانِ سْ لنِّ ابِ 
 ا.دًّ وُ  مْ هِ ظِ أحفَ وَ  ،اد  هْ عَ  مْ هِ قِ دَ ْص أَ وَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 ]ِمم ا قيَل في َهوى النَّْفِس[
 .،8)هُ ؤُ وادَ  واهُ هَ  كُ رْ تَ ، فَ ،7)واهُ هَ  ذاهُ أَ كاَن  نْ مَ 
 : ماءِ كَ الحُ  ضِ عْ بَ لِ  ،9)قيلَ و 
 .واهُ هَ  كَ لَ مَ  نْ : مَ ؟ قالَ كُ لِ المَ  نِ مَ 

 ]البسيط[     ِشْعرٌ 
 ،10)دانُ يْ مَ  بوبِ حْ المَ َمَع  ياطِ الخِ  مُّ سَ     /أ[43]ى و  هَ فيِه  بِ لْ لقَ ما لِ  ضِ رْ الَ  بُ يَ أطْ وَ 

 
 ،11)ِحكاَيةٌ 

                                                                                                                                            

 ، "ج": "بمثالي" مكان "بمقالي". 1)
 ، "ي": "من" مكان "في". 2)
 ، "ي" ، "س": قوله: "والوان الهوج" ساقط. 3)
 ، "ي": "وشيمه".4)
 ، "أ": "بالنسيان" ليست فيها، وهي في "ب"، و"ج"، و"س". 5)
 ساقطة. ، "س": "بثياب" 6)
 ، "ب" ، "س": "هواه آذاه"، "ج": "داؤه هواه".7)
 ، "ي": العبارة: "من كان هواه داءه، فترك هواه دواؤه".8)
 ، "أ": "قيل".9)
، الشعر لبِراهيم الغِزي، كِذا نسِبه ابِن الجِوزي فِي المِده  فِي الفصِل الرابِع والسِتين، والعِاملي فِي 10)

 الكشكول، ومطلع القصيدة: 
    رعر النجدي والبان         ودار قوم بأكناف الحمى بانوايا حبذا الع  

 وهو يشبه قول ابن نباتة المصري: 
 بي ضيق عين صانوه فقلت لهم       سّم الخياط مع المحبوب ميدان

 .1/211، والعاملي، الكشكول، 2/561انظر: ابن الجوزي، المده ، 
 ، وصاحبها أبو بكر الواسطي، ال أبو عمران.    2/151انظر الحكاية: المناوي، الكواكب الدرية،  ،11)
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: ُهَو ذا َيرى حاَلنا[  ]الواِسِطيُّ
 : قالَ  هُ أنّ  ،1)يِّ طِ الواسِ  رانَ مْ أبي عِ  َعنْ  يَ كِ حُ 
ِِِ تِ رَ َسِِِكَ انْ  ، ة  يّ بِ َصِِِ ،2)الحِِِالِ ِتْلَِِِك  فِِِي ْت دَ َلِِِوَ  َوَقِِِدْ  ،ح  وْ َلَِِِعلِِِى أتِِِي رَ أنِِِا وامْ  يِِِتُ قِ بَ وَ  ،ةُ فينَ الس 

 َرُجِِل   ذاإِ َفِِ ،سِِيأْ رَ  تُ ْعِِفَ رَ ، فَ ،4)نِِاحالَ رى و ذا َيِِ: ُهِِتُ ْلِِقَ ، فَ ُ  َطِِالعَ  ،3)نِِيلُ تُ قْ : يَ ْت قاَلِِوَ  ،بِِي ْت صِِاحَ فَ 
، ،5)ْب رَ اْشِ هِاكَ َفقِاَل:  ،رَ َمِأحْ  يِاقوت   نْ ِمِ فيها كِوز  وَ ، ب  هَ ذَ  نْ مِ  ة  لَ سِ لْ سِ  هِ دِ في يَ وَ  س  جالِ  واءِ في الهَ 

َفُقْلُِت  ،لِ َسِالعَ  نَ لِى ِمِحْ أَ وَ  ،جِ لْ الِث   نَ ِمِ دُ رَ أبْ وَ  ،كِ سْ المِ  نَ مِ  بُ يَ أطْ  وَ ذا هُ إِ ، فَ هُ نْ نا مِ بْ رِ شَ فَ  ،الكوزَ  تُ ذْ أخَ فَ 
 وايَ َهِ تُ ْكِرَ تَ َفقاَل:  هذا؟ِإلى  تَ لْ َص وَ  ِبمَ  :،6)هُ لَ  تُ قلْ ، فَ الكَ وْ مَ لِ  َعْبد  َفقاَل:  ؟هللاُ  كُ مُ حَ رْ يَ  تَ أنْ  نْ : مَ هُ لَ 
 .،8)هُ أرَ َوَلْم  ،ينّ عَ  غابَ ُثم   ،،7)رى ما تَ كَ  واءِ الهَ َعلى ني سَ لَ جْ أَ فَ  ،هِ ضاتِ رْ مَ لِ 

  
 ]ِمْن َكراماِت ِإْبراهيَم بِن أْدَهَم[

  :الُفَقراءِ  َبْعُض  َوقالَ 
ه ذَ أَخَِوَقْد  هُ ظُ فَ حْ يَ  تان  سْ في بُ  هُ تُ أيْ رَ فَ  ،،9)هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ  مَ هَ أدْ  بنِ  راهيمَ بْ إِ َعلى  تُ فْ رَ أشْ 

ذا  ،مُ وْ الن    . هِ يْ لَ عَ  ،10)ِبها حُ وِّ رَ تُ  جس  رْ نَ  ةُ ها باقَ مِ في فَ  ة  يّ حَ َواِ 
]  ]ِمْن َكراماِت عاِمِر بِن َعْبِد َقْيسٍّ

 : قالَ  ،11)يُّ ارانِ الدّ  ُسَلْيمانَ  كى أبوحَ وَ 

                                                 

خال أن ثم تحريفا في االسم، فهو أبو بكر ال أبو عمِران، 1) هِو محمِد بِن موسِى و ، "ي": "ابن عمران"، وا 
يحضرون ورده كل يِوم كانوا ه الذين يمريدقيل إن الواسطي، من كبار أتباع الجنيد، فرغاني الصل، 

ِِِِو نُ هِِِِِ،، ا331خمسِِِِة آالف، مِِِِات بمِِِِرو سِِِِنة ) ِِِِاء، نظِِِِر ترجمتِِِِه: أب ِِِِة الولي ، 11/341عِِِِيم، حلي
، والشِِِِعراني، لِِِواقح النِِِِوار، 321، واليِِِافعي، روض الريِِِاحين، 431والقشِِِيري، الرسِِِالة القشِِِِيرية، 

 .   2/151، والمناوي، الكواكب الدرية، 1/211
 ، "ي" ، "س": "الحالة".2)
 .227هو ما في روض الرياحين،  في المتنهو ، "ب" ، "س" ، "ي": "قتلني"، والذي 3)
 ، "ي": العبارة: "أوما ترين حالنا".4)
 ، "ب" ، "س": "اشرب".5)
 ، "ب" ، "س": "له" ساقطة.6)
  ، "ب" ، "س": "كما ترى".7)
 .227، "ي" ، "ب" ، "س": "فلم أره"، وانظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، 8)
  عالى عنه" زيادة منها، وقد تقدمت ترجمته. ، "س" ، "ب" ، "ي": قوله: "رضي هللا ت9)
 ، "ب": "بها" ساقطة، "ي": العبارة: "وهي تروح بها عليه". 10)
، هو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية بن سليمان الداراني العنسي، وقيِل: عبِد الِرحمن بِن 11)

خِِالف، تعيينهِِا  وفِِي هِِِ،،215) عطيِِة، الزاهِِد المشِِهور، مِِن أهِِل داريِِا بغوطِِة دمشِِق، تِِوفي سِِنة
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 ،2)هِ ِبِ أُ ّضِوَ تَ يَ  ماء  ِمْنها  ب  َص  شاءَ ِإذا  ،ة  وَ كْ رَ َوَمَعُه  امِ الشّ ِإلى  ،1)س  يْ قَ  َعْبدِ  بنُ  رُ عامِ  جَ رَ خَ 
 .،3)هُ بُ رَ شْ يَ ا ن  بَ لَ ِمْنها  صب   شاءَ  نْ ا ِ ، وَ الةِ لّص لِ 

 
 : ،4)يُّ عِ اليافِ  قالَ 
 ،رِ َمِالقَ ِإلِى  هُ دَ َيِ ،5)عَ َفِرَ ، فَ ارِ الّنِ /ب[43]ِإلِى تِاجَ احْ  -َتعالى– هللاِ  ياءِ لِ أوْ  نْ ا مِ يًّ لِ وَ َأن   يَ كِ حُ 

  .،7)هَ عَ مَ كاَنْت  ة  قَ رْ في خِ  ،6)ة  وَ ذْ جَ ِمْنُه  َس بَ تَ اقْ فَ 
 

]  ]ِمْن َكراماِت َأبي َيزيَد الِبسطاِميِ 
  :،8)زيدَ أبو يَ َوقاَل 

) :،9َلُه) تُ لْ قُ ، فَ نامِ ي في المَ بّ رَ  تُ أيْ رَ   .عالَ تَ وَ  كَ سَ فْ نَ  قْ فارِ َفقاَل:  ؟كَ دُ أجِ َكْيَف ،، 10يا َربِّ
 

 
                                                                                                                                            

، وابِِن خلكِِان، 411، والقشِِيري، الرسِِالة القشِِيرية، 1/255نظِِر ترجمتِِه: أبِِو نعِِيم، حليِِة الوليِِاء، ا
، والِِِذهبي، سِِِِير أعِِِالم النِِِِبالء، 2/387، وابِِِن الجِِِِوزي، صِِِفة الصِِِِفوة، 3/111وفيِِِات العيِِِِان، 

ِِِواقح 1/614، والكتبِِِي، فِِِوات الوفيِِِات، 133، واليِِِافعي، روض الريِِِاحين، 12/112 ، والشِِِعراني، ل
، 2/13، وابِِِِِِن العمِِِِِِاد، شِِِِِِذرات الِِِِِِذهب، 1/661، والمنِِِِِِاوي، الكواكِِِِِِب الدريِِِِِِة، 1/171النِِِِِِوار، 

 .   3/213والزركلي، العالم، 
، هو عامر بن عبد هللا المعروف بابن عبد قيس العنبري البصري، وهِو أحِد الثمانيِة الِذين انتهِى إلِيهم 1)

فِِاق، واشِِتهروا بِِين العِِالمين، مِِات فِِي خالفِِة عثمِِان نحِِو سِِنة الزهِِد فِِي التِِابعين، وقصِِدوا مِِن اآل
هِِ،، ودفِِن ببيِِت المقِِدس، وقِد روى عِِن عمِِر بِِن الخطِِاب، ولكنِه اشِِتغل بالعبِِادة عِِن الروايِِة، 55)

، وأبو نعيم، حليِة 7/113نظر ترجمته: ابن سعد، الطبقات، وتلقى القرآن عن أبي موسى الشعري، ا
، 4/7، والِِِِِذهبي، سِِِِِير أعِِِِِالم النِِِِِبالء، 3/211، صِِِِِفة الصِِِِِفوة، ، وابِِِِِن الجِِِِِوزي 2/87الوليِِِِِاء، 

 . 3/252، والزركلي، العالم، 1/341والمناوي، الكواكب الدرية، 
 ، "ب" ، "س": "به" زيادة منهما. 2)
 . 1/342، "أ": "يشرب"، وما أثبته من "ب"، و"س"، و"ي"، وانظر الحكاية: المناوي، الكواكب الدرية، 3)
 دة: "رضي هللا تعالى عنه".، "ب": بزيا4)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": "فمد" مكان "فرفع".5)
 ، "س": "خرقة"، وهو سهو من الناسخ، "ي": قوله: "منه جذوة" ساقط منها.6)
 . 317، انظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، 7)
 ، "ب": بزيادة: "رضي هللا تعالى عنه".8)
 ، "ي": "له" زيادة منها. 9)
 قوله: "يا رب" زيادة منها.  ، "ي":10)
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 ،1)الثونَ الثَّ وَ  ةُ سَ الخامِ طيَفُة اللَّ 
 اأَلْشواِق[ ُبروقِ  ِمَن االْشِتياِق، َوَتآُلفِ  الَجواِنحِ ]َأَثُر الِفراِق في ُرعوِد 

ِِِالَ  ةِ غَ سِِِابِ  ة  المَ ، فِِِي َسِِِطابِ تَ ْسِِِالمُ  نِِِاءِ فِ ذي ال ،نِِِابِ الجَ َبقِِِاَء  ،2)-ىعِِِالتَ – هللاُ  أدامَ  ، وارْن
  .جارِ شْ الَ  ةِ ر  َض خْ مُ  ة  يَ عافِ وَ 

 ]الطويل[         ِشْعرٌ 

                                                 

 ، "ي": سقطت هذه اللطيفة منها ما عدا أربعة أسطر. 1)
 ، "أ": "تعالى" ليست فيها، وهي في "ب"، و"ج"، و"س"، و"ي".2)
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 ،1)هالَ َكما  ياق  تِ شْ ري اِ يْ غَ لِ  َس يْ لَ ها     وَ مالِ كَ  د  حَ  واقُ شْ الَ  تِ زَ جاوَ تَ 
 
ِِِ هللاُ  دَ هِ َشِِِوَ  ِِِ هُ أن  ِِِغَ تَ  ذْ ُم ِِِ بَ ي  ِِِْد  ،راقِ الفِ ِب ِِِ حُ وانِ الَجِِِ تِ دَ َعِِِرَ َق ِِِل  أَ تَ ، وَ ياقِ تِ االْشِِِ نَ ِم ِِِ ،2)ْت َق  روقُ ُب

 هِ ِعِِِمْ دَ  قِِِودَ عُ  ْت َمِِِظَ نَ  ،رانُ ْجِِِالهِ  هِ رِ بْ َصِِِ ،4)قِِِودَ عُ  ل  مِِِا َحِِِل  كُ ، فَ ،3)مِِِاقِ آلا بُ حُ ُسِِِ ْت قَ ف  دَ َتِِِ، وَ واقِ ْشِِِالَ 
َلُِِه  سِِوغُ يَ َوال  ،ثِِار  فِِي نِ  ،5)هِ ِعِِدامِ مَ  طوفِِانِ  نْ ِمِِ، وَ رار  فِِي َشِِ هِ ِتِِعَ طالَ مُ  نيِِرانِ  نْ ِمِِ لْ زَ َيَِِفَلِِْم  ،فِِانُ جْ الَ 
  .ئابُ تِ االكْ وَ  نُ زْ الحُ  هُ قُ فارِ يُ َوال  ،،6)رابُ الش  وَ  عامُ الط  

 
 ]الوافر[            ِشْعرٌ 

 باليال أُ  كَ دَ عْ بَ  تُ قْ فارَ َفما نا       قْ رَ تَ افْ شى فَ أخْ  ُكْنتُ  كَ راقَ فِ 
 ،7)ياليالل   هُ رُ يِّ غَ ال تُ  اديد  جَ   بي    لْ قَ  هيرَ سَ  زالُ ال يَ  كَ رُ كْ ذِ وَ 
 .،8)لوم  ظَ  ر  هْ دَ  نْ مِ  ءِ قااللِّ بِ  فيَ شْ يَ وَ  ،دومِ القُ بِ  ن  مُ يَ  أنْ  ؤولُ سْ المَ  هللاُ وَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 ]ِمم ا ُيْنَسُب ِلذي الَقْرَنْيِن[
 : نِ يْ نَ رْ ذو القَ قاَل 
 .،9)هينَ كارِ  ِمْنها ناجْ رِ خْ أُ ، وَ لينَ فيها غافِ  /أ[44]ناشْ عِ ، وَ لينَ يا جاهِ نْ نا في الدُّ عْ قَ وَ 

 
                                                 

، "ي": روايته: "وليس لدى غيري اشتياق كما لها"، ولعل الشعر مما نظمه المصنف ليستفتح بِه ترسِله، 1)
 رسله ذاك. ويدل على مراده العام في ت

خاله تصحيفا. 2)  ، "ج": "وتأنفت"، وا 
آماق مفردها ُمؤق، وُمؤق العِين مؤخرهِا، وقيِل: حِرف العِين الِذي يلِي النِف، وفيِه قلِب، فالصِل: ، 3)

 أمآق، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "مأق".
 ، "ب" ، "ج" ، "س": العبارة: "عقود بنود".4)
 .، و"ي"ه هو من "ب"، و"ج"، و"س"، "أ": "مدامعته"، وما أثبت5)
 ، "س": "وال الشراب".6)
هِِ،، وهِو أخِو صِالح الِدين اليِوبي، كِان 571، الشعر ينسب إلى تاج الملوك اليوبي بوري بن أيوب)7)

 مع أخيه لما حاصر حلب، فأصيب بركبته بطعنة، فمات قرب حلب، والشعر من مقطعة منها: 
مالِ         سالُم هللِا ما نفحت جنوب       وهب ت ُسحَرة  ريُح الش 
    جديدا  وهو تحت التُّرب بالِ         عليه   يعلى قمر  غدا َوجد  

 ، "ب": الجملة كلها ساقطة منها. 8)
 ، "أ": "جاهلين"، وهو سهو من الناسخ. 9)
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 ِحكاَيةٌ 
ْؤيا ِإلى عاَلِم الَحقيَقةِ  : ُخروُج ما َوَقعَ َهْل َجزاُء اإِلْحساِن ِإال  اإِلْحسانُ ]  [في عاَلِم الرُّ

 : ،1)يُّ عِ اليافِ قاَل 
فِِِي هِِِذا كِِِاَن  قِِِالوا:فَ  ،دِ َلِِِالبَ  أَْهِِِلَ  َعْنِِِهُ  تُ لْ أَ َسِِِوَ  هُ ُتِِِرْ زُ فَ ، زارُ ُيِِِ الدِ الِِِبِ  َبْعِِِضِ  ا فِِِير  ْبِِِقَ  تُ أْيِِِرَ 

ذِلَِِِك  هُ آ رَ  لُ ْيِِِالل  كِِِاَن  َفَلّمِِِا ،رِ ْيِِِالخَ  لِ أَْهِِِ نْ ِمِِِ سِِِان  نْ إِ  هُ َنِِِف  كَ وَ  ،مِِِاتَ ُثِِِم  ، َض رِ َمِِِ، فَ قيِِِر  فَ  َرُجِِِل   ،2)دِ َلِِِالبَ 
 ةَ ل ِالحُ هِِذِه  ذْ : ُخِقِالَ ، وَ ،3)ريِر  حَ  نْ ِمِ ة  ل ِحُ بِ َوجِاَء  ،هِ رِ ْبِقَ  نْ ِمِ جَ رَ خَ َوَقْد  نامِ في المَ  هُ نَ ف  الذي كَ  اِلْنسانُ 

 .،5)هُ دَ نْ عِ  ةَ ل  الحُ  دَ جَ وَ فَ  ،هِ نامِ مَ  نَ مِ  ظَ قَ يْ تَ اسْ ُثم   ،ني فيهِ تَ نْ ف  الذي كَ  ،4)بِ وْ الث   َض وَ عِ 
 

ْؤيا ِإلى عاَلِم الَحقيَقِة[  ]ُخروُج ما َوَقَع في عاَلِم الرُّ
ْيخُ   : ،6)يُّ جارِ نْ السِّ  ب  هْ وَ  بنُ  يُّ لِ عَ  َوقاَل الش 

ِ ر  ْكِأبِِا بَ  تُ أْيِرَ  ذْ إِ  م  نِا أنِا نِائِ يْ بَ  ا يِِ :لِي قِالَ فَ  ،نِامِ فِي المَ  –هُ ْنِِعَ عِالى تَ  هللاُ  يَ ِضِرَ – يقَ دّ الصِّ
ِِِِكُ  نْ ِمِِِِ جَ رَ ْخِِِِأَ ، وَ يِِِِةَ اقِ الطّ هِِِِِذِه  كَ َسِِِِبِ لْ أُ  أنْ  تُ رْ ِمِِِِأُ َقِِِِْد  :،7)يُّ ِلِِِِعَ  أسِِِِي، رَ َعلِِِِى ها عَ َضِِِِوَ وَ  ،ة  يِِِِطاقِ  هِ مِّ
 .،9)سيأْ رَ َعلى ها نِ يْ عَ بِ  يةُ اقِ الطّ وَ  ،8)مِ وْ الن   نَ مِ  تُ ظْ قَ يْ تَ اسْ فَ 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، "ب" ، "س": بزيادة: "رضي هللا تعالى عنه".1)
 ، "ب": "البلد هذا".2)
 ة: "وجاءه بحلة حرير".، "س": العبار 3)
 . 312، "ب" ، "س": "عوضا من"، وما أثبته من النسخ الخرى وروض الرياحين، 4)
 .312، انظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، 5)
، "ب": بزيادة: "رضي هللا تعالى عنه"، وكان شيخ العراق في وقته، حفِظ القِرآن وهِو ابِن سِبع، وانتهِت 6)

فِي سِنجار، لِم يخطِر ببالِه االشِتغال بِالطريق إال لمِا رأى الصِديق أبِا بكِر فِي إليه تربية المريِدين 
نظِِِر ترجمتِِِه: الشِِِعراني، لِِِواقح النِِِوار، النِِِوم، فِِِأمره بمِِِا ورد فِِِي الحكايِِِة التِِِي أثبتهِِِا المصِِِنف، ا

 .   2/162، والنبهاني، جامع كرامات الولياء، 2/273، والمناوي، الكواكب الدرية، 2/311
 بارة: "ويقول لي"، "أ": "وقال لي"، وما أثبته هو من "س".، "ب": الع7)
 .مكان "من النوم" منامي"من ، "س": "8)
 .   2/273مناوي، الكواكب الدرية، ، انظر الحكاية الثانية: ال9)
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 الثونَ الث  وَ  ةُ سَ ادِ الس  اللَّطيَفُة 
ا رَ ]  [َعلى الِكتاِب الُمْشَتِمِل َعلى َفواِئَد ِعْرفاِني ةٍّ، َوَزواِئَد روحاِني ةٍّ دًّ

 نْ ِمِِِ ،1)لُ مِ تَ ْشِِالمُ  -هُ و  دُ َعِِ تَ َبِِِكَ وَ  ،هُ و  مُ ُسِِ هللاُ  أدامَ - لِِىعْ امي الَ الّسِِِ سِ ِلِِجْ المَ  ِكتِِابُ  لَ َصِِوَ 
 ،لِِوبِ طْ المَ  َض وْ رَ ِمْنُِه  تُ ْيِعَ رَ ، فَ ة  ّيِحانِ رو  دَ واِئِزَ وَ  ،ة  ّيِفانِ رْ عِ  دَ واِئِفَ َعلِى  ،هِ ِلِوْ طَ  عِ دائِ َبِوَ  ،هِ ِلِوْ قَ  نِ حاِسِمَ 
َعلِى  جِازاةِ المُ ، وَ ،1)هِ ِبِواجِ مَ  ضِاءِ قَ ني لِ قَ فِّ وَ ُيِ أنْ  ،3)-عالىتَ – هللاَ  تُ لْ أَ سَ ، وَ ،2)بوبِ حْ المَ  لَ يْ نَ ]َأم ْلُت[ وَ 
 . /ب[44]،2)هِ بِ ذاهِ مَ  ميدِ حَ 

                                                 

 ، "ج": "وهو مشتمل"، "س": "والمشتمل".1)
 ، "ب" ، "ج" ، "س": قوله: "نيل المطلوب" ليس فيها. 2)
 الى" زيادة منها.، "ج": "تع3)
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 ف  ْصِوَ  كَ ذلِ َفِ، ؤادِ الُفِ ميمَ َصِ ْت كَ لَ التي مَ  ةِ الَمَحبّ  صِ خالِ وَ  ،دادِ الوِ  دقِ ِص  نْ مِ  هُ فَ َص أما ما وَ وَ 

 نا ِ وَ  ة  دَ شِِاهِ  لِِوبُ القُ ، وَ سِِانِ اللِّ  ةِ هادَ َشِِ نْ ِمِِ لُ دَ و أْعِِ، الِِذي ُهِِنِِانِ الجَ  ةِ هادَ َشِِبِ ِمْنُِِه  بِِيلْ قَ  ،3)هُ َقِِق  حَ تَ َقِِْد 
َزْوَرتُُِه  ،5)سِول  رَ  بِ ْلِالقَ ِإلِى  بِ ْلِالقَ  نَ ِمِ، مل  َسِوَ َعَلْيِِه  ى هللاُ لّ َصِ قالَ َكما  ،،4)ة  دَ باعِ تَ مُ  سادُ جْ الَ  كاَنتِ 

 ،هِ دِ واِئِعَ  ميِلَ جَ َلُِه  هللاُ  فَ ، ضِاعَ هِ يانِ بَ  طيفِ لَ بِ  ،هِ وانِ خْ إِ  بَ رْ كَ  جُ رِّ فَ تُ ، وَ هِ آدابِ  نيقِ أَ ، بِ هِ بابِ أحْ  مَ قَ في سَ شْ تَ 
 .هِ دِ وائِ فَ  زيلَ جَ وَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

ر ِ  ديقِ ِمَن ال ]ِمم ا قيَل في َكْتِم السِ   [صَّ
  ،.7)كَ ديقَ َص  هِ يْ لَ عَ  ْر هِ ظْ ال تُ فَ  ة  رّ مَ  كَ وِّ دُ عَ  ،6)نْ مِ  هُ مَ كاتِ  ُكْنتَ  ما

 ]مجزوء الكامل[         شعر
  هْ ر  مَ  فَ لْ أَ  كَ ديقَ َص  ْر ذَ احْ وَ      ة  ر  مَ  كَ و  دُ عَ  ْر ذَ احْ 
 .،8)هْ ر  َض المَ بِ  أَْعَلمَ  َفكانَ     ديقُ الص   رَ جَ ما هَ ب  رُ لَ فَ 

 
 ِحكاَيةٌ 

[ رُ ]َسفَ  ْخِتياِنيِ   َعْبِد الواِحِد بِن َزْيدٍّ َوأي وَب السِ 

                                                                                                                                            

 ، "ج": "الموجوب".1)
 ، "ي": الفقرة كلها ساقطة منها، "ج": الجملة كلها ساقطة منها. 2)
 ، "ب": "تحقق".3)
ن كانِِت الجسِِاد منِِا متباعِِدة"، ولعِِل ممِِا يقتِِرب 4) هِِذا المعنِِى الِِذي أشِِار إليِِه مِِن ، "ي": العبِِارة: "وا 

رواح جنِود مجنِدة، مِا تعِارف منهِا ائتلِف، ومِا : "ال-صلى هللا عليه وسِلم-البسطامي قول الرسول 
،: بِِِاب الرواح جنِِِود مجنِِِدة، 3تنِِِاكر منهِِِا اختلِِِف"، وقِِِد أخرجِِِه البخِِِاري فِِِي الصِِِحيح، البِِِاب )

،، 2638،، بِاب الرواح جنِود مجنِدة، الحِديث )41،، ومسلم في الصحيح، البِاب )3158الحديث )
،، وأحمِد فِي المسِِند، 4834جِالس، الحِديث )،، بِاب مِِن يِؤمر أن ي1وأبِو داود فِي السِنن، البِاب )
، والطبرانِِي فِِي المعجِم الوسِِط، أحاديِِث جِِابر بِِن عبِِد 2/15،، 7122مسِند أبِِي هريِِرة، الحِِديث )
،، وأبِِِو 6168،، والمعجِِِم الكبيِِِر، عِِِن سِِِلمان الفارسِِِي، الحِِِديث )1577هللا النصِِِاري، الحِِِديث )

 ،. 4381يعلى في المسند، مسند عائشة، الحديث )
 ": "رسول" ساقطة. ، "أ5)
 ، "ج": "عن" مكان "من". 6)
 ، "أ": قوله: "فال تظهر عليه صديقك" ساقط. 7)
 ، "ج": "انقلب" مكان "هجر". "س": "أدرى" مكان "علم". 8)
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 : ،1)د  يْ زَ  بنُ  دِ الواحِ  َعْبدُ  قالَ 
 ريِقِ فِي طَ  سِيرُ نَ َنْحُن  مانَ يْ بَ ، فَ ،2)-ماهُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يُّ يانِ تِ خْ السِّ  وبُ أيّ أنا وَ  تُ رْ سافَ 

لِي ثْ مِ لِ أَ  َفقِاَل: ؟كَ بُِّرَ  نْ َمِ ،،4)دُ وَ ْسِه: يِا أَ َلَِفُقْلُِت  ،ب  َطِحَ  هِ ِسِأْ رَ ى َعلِو  ،3)دَ وَ أْسِ د  بْ عَ بِ َنْحُن  ِإذافَ  امِ الشّ 
ِِإلِى  هُ َسِأْ رَ  عَ فَ رَ ُثم   هذا؟ قولُ تَ   م  ثُِ، ب  َهِذَ  وَ ذا ُهِإِ ا، َفِب ِهَ ذَ  بَ َطِهِذا الحَ  لْ وِّ لهِي َحِ: إِ قِالَ وَ  ،،5)ماءِ الس 

لوا : َسِقِالَ ُثم   ،ال  أو  كاَن َكما  اب  طَ حَ صاَر فَ  ،،7)اب  طَ حَ  هُ د  رُ  م  هُ لّ الَفقاَل: َنَعْم، نا لْ ما هذا، قُ تُ أيْ رَ : أَ ،6)قالَ 
 .،8)نىفْ ال تَ  مْ هُ بَ جائِ عَ  ن  إِ فَ  ،فينَ رِ االع

  :،9)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - دِ الواحِ  َعْبدُ  قالَ 
 ل  َسِعَ ِه فيِ نا جِام  يديْ أَ َبْيَن  ذاإِ فَ  ،هِ دِ يَ بِ َفَأشاَر  ؟عامِ الط   نَ مِ  ء  يْ شَ  ،10)كَ عَ : أمَ هُ لَ /أ[ 45]َفُقْلُت 

 نْ هذا ِمَِلْيَس  ،هُ رُ يْ غَ  لهَ الذي ال إِ وَ فَ  ،،11)الكُ  :قالَ ، وَ كِ سْ المِ  نَ ا مِ ريح   بُ يَ أطْ ، وَ جِ لْ الث   نَ ا مِ ياض  بَ  دُّ أشَ 

                                                 

، وصفه المناوي بأنه ابن زيد المنفلت من القيد، المتصيد للصيد، الناجي من الخديعة والكيد، توفي سنة 1)
حِِديث، وروى عِِن جماعِِة مِِن العيِِان، كالحسِِن وعطِِاء، وهِِو متِِروك الحِِديث. هِِِ،، أسِِند ال177)
، والِِذهبي، 2/111، وابِِن الجِِوزي، صِِفة الصِِفوة، 6/155نظِِر ترجمتِِه: أبِِو نعِِيم، حليِِة الوليِِاء، ا

، والشِِعراني، 233، وروض الريِِاحين، 1/371، واليِِافعي، مِِرآة الجنِِان، 5/331سِِير أعِِالم النِِبالء، 
 .    1/287، وابن العماد، شذرات الذهب، 1/361، والمناوي، الكواكب الدرية، 1/116لواقح النوار، 

، "ب": قوله: "رضي هللا تعالى عنهما" زيادة منها، وهو أبو بكر، أيوب بن أبي تميمة كيسان السِختياني 2)
 811والنسِاك الزهِاد، وحفِاظ الحِديث، قيِل إنِه روي عنِه  ،البصري، سيد فقهاء عصره، من التابعين

، 7/246نظر ترجمته: ابن سعد، الطبقِات، هِ، مطعونا، عن ثالث وستين. ا131حديث، مات سنة )
، وابِِن الجِِوزي، صِِفة الصِِفوة، 1/5، والِِذهبي، سِِير أعِِالم النِِبالء، 3/3وأبِِو ُنعِِيم، حليِِة الوليِِاء، 

 ، والزركلِِِِي،1/181، وابِِِِن العمِِِِاد، شِِِِذرات الِِِِذهب، 1/228، والمنِِِِاوي، الكواكِِِِب الدريِِِِة، 2/173
 .  2/38العالم، 

 ، "ي": العبارة: "برجل على رأسه...".3)
 ، "ي": "يا رجل" مكان "يا أسود". 4)
 ، "ي": العبارة: "وأشار بوجهه إلى السماء وقال:...".5)
 ، "أ": "قال".6)
 ، "ي": بزيادة: "كما كان".7)
 . 343، انظر الحكاية: اليافعي، روض الرياحين، 8)
  تعالى عنه" زيادة منها. ، "ب": قوله: "رضي هللا9)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": "هل معك".10)
 ، "أ": "كلوا".11)
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ِعَ تَ يَ  نْ مَ  ف  عارِ بِ  َلْيَس َفقاَل:  ،نابْ ج  عَ تَ ، فَ هُ نْ لى مِ حْ ا أَ ئ  يْ نا شَ أيْ رَ َفما  ،نالْ كَ أَ ، فَ ل  حْ نَ  نِ طْ بَ  ، اآليِاتِ  نَ ِمِ بُ ج 
 .،1)عينَ مَ أجْ  مْ هُ ريحَ َض  رَ و  نَ وَ  ،مْ هُ نْ عَ  -عالىتَ - هللاُ  يَ ِض رَ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثونَ الثَّ وَ  ةُ عَ ابِ الس  اللَّطيَفُة 
 [َمْطَلُع ُصْبِح َسعاَدِة الُعَلماِء، َوَمْسطُع نوُر ِسياَدِة الُفَضالءِ ]

 نْ ِمِ ،الءِ َضِالفُ  ةِ يادَ ِسِ نِورُ  عَ طَ َسِ، وَ رِ الفِاخِ  نِابِ الجَ  ةِ ر  طُ  نْ ، مِ ماءِ لَ العُ  ةِ عادَ سَ  حُ بْ ُص  عَ لَ طَ  دْ قَ 
 ،،3)هارِ وَ ُصِِِِ آثِِِِارُ  ىلِِِجْ تُ  هُ لُ واِضِِِِفَ ها، وَ رِ وَ ُسِِِ آيِِِِاتُ  ىلِِِِتْ تُ  هُ لُ ضِِِائِ فَ  ْت ، ال زاَلِِِِرِ اِهِِِالزّ  ،2)هِ كاِبِِِِرِ  ةِ ر  ُغِِِ
 ميِِِِِدَ حَ  الُفَقِِِِِراءِ  َعِِِِِنِ  هللاُ  عَ َطِِِِِقَ َوال  ،ةِ طابَ تَ ْسِِِِِالمُ  ةِ َحِِِِِالفائِ  ةِ َيِِِِِنِ ثْ الَ ، وَ ةِ جابَ تَ ْسِِِِِالمُ  ةِ حَ الِ الّصِِِِِ ةِ َيِِِِِعِ دْ الَ بِ 

 .،1)هِ تِ يادَ سِ  َس البِ مَ  فاءَ عَ الضُّ  بَ لَ سَ َوال  ،،4)هِ تِ عادَ 
                                                 

، "ب" ، "س": قولِِِه: "رضِِِي هللا تعِِِالى عِِِنهم ونِِِور ضِِِريحهم أجمعِِِين" زيِِِادة منهمِِِا. وانظِِِر الحكايِِِة: 1)
 . 1/221، والمناوي، الكواكب الدرية، 343اليافعي، روض الرياحين، 

 ".، "ي" ، "ب" ، "ج": "الركاب2)
 "ج" ، "س" ، "ي": "تنقل آثارها وصورها". .، "ب": العبارة: "تعلى آثارها وصورها"3)
 ، "ب" ، "ج": "عاداته".4)
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 ُنْكَتةٌ 

 ِت[وْ في المَ  ا قيلَ م  ]مِ 
  :،2)احِ يّ السُّ  َبْعُض قاَل 
ِ مِ زَ اْلِوَ  ،القِوتَ  ُكِلِ  لِي:َفقاَل  ني،ظْ عِ  :ب  راهِ لِ ُقْلُت  ، مِوتُ هِا تَ أن  بِ  َس فْ الِن   لِ لِِّعَ ، وَ ،3)كوتَ السُّ

  .موتُ الذي ال يَ  ،4)ومِ يّ القَ  يِّ ي الحَ دَ يَ َبْيَن  قوفَ ها الوُ رْ كِّ ذَ وَ 
 

 ]الطويل[    ِشْعرٌ 
 مرِ في العُ  مانَ قْ لُ ُثم   انوح   تَ يْ ساوَ وَ     نىفي الغِ  قارونَ  تَ يْ ساوَ َقْد  كَ ن  اْ  بَ هَ 
 ،5)رِ بْ القَ ِإلى  صيرَ المَ  /ب[45]صاراكَ قُ  َس يْ لَ أَ         هُ لَ نا داودَ  ابنُ كاَن  الذي تَ لْ نِ وَ 

 
 ِحكاَيةٌ 

 ]ِعْش ما ِشْئَت َفِإن َك َميِ ٌت[
 َقْبِرِ  َعلِى رِ َمِحْ الَ  اليِاقوتِ  نَ ا مِ ح  وْ لَ  ف  هْ أى في كَ رَ  ،6)-المُ الس   هِ يْ لَ عَ - نِ يْ نَ رْ القَ ا ذَأن   يَ وِ رُ 
ِِوَ  ،يحَ الِِرّ  تُ رْ خ  َسِِوَ  ،ة  نَ َسِِ فَ ْلِِأ ،8)تُ ْشِِعِ : فيِِهِ  اوب ِِتكْ مَ  كِِيمِ الحَ  ،7)فِِيالوس  تُ ْمِِلِ عَ وَ ، رَ َمِِالقَ وَ  ،َس مْ الش 

ِإاّل  قاءَ بَ  الوَ  وامَ دَ  ال هُ نّ أ تُ مْ لِ عَ فَ  ،لىعْ الَ  كوتِ لَ المَ ِإلى  تُ عدْ َص وَ  ،ةِ ليقَ الخَ  رِّ هى سِ تَ نْ مُ وَ  ،ةِ بيعَ الطّ  ر  سِ 
 .قينَ الخالِ  ،9)نُ سَ حْ أ هللاُ  كَ رَ باتَ فَ  ،رياءِ بْ الكِ وَ  ةِ ز  ذي العِ لِ 

 
 
 
 

                                                                                                                                            

 ، "ي" ، "ب" ، "ج" ، "س": "سعاداته".1)
 ، "ب": بزيادة: "رضي هللا تعالى عنه".2)
خاله تصحيفا. 3)  ، "ي": "البيوت"، وا 
 يست فيها. ، "ج" ، "س" ، "ي": "القيوم" ل ، "ب"4)
 ، "ب" ، "س": "الطويل" مكان "المصير"، "ج" ، "ي": "أليس وقد صار...".5)
 ، "ب": قوله: "عليه السالم" زيادة منها. 6)
 ، "ي": "فيالدوس". 7)
 ، "أ": "ملكت" مكان "عشت".8)
 ، "ي": "أحسن" ساقطة منها. 9)
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 الثونَ الثَّ وَ  ةُ نَ امِ الث   ةُ طيفَ اللَّ 
 [ُشْكر ا َعلى َثناِئِه الُمْسَتطاِب الَمْسموعِ ]

 ْت اَلِز  ال، وَ ةِ ميَلِالجَ  هِ لِ واِضِفَ وَ  ،ةِ زيَلِالجَ  هِ لِ ضِائِ فَ بِ  عَ تَِمْ أَ وَ  ،النِاوْ مَ  بالَ قْ إِ  ،1)-عالىتَ – هللاُ  َس رَ حَ 
 .هِ لِ نامِ أَ  بِ حُ سُ  نْ مِ  ،3)ة  رَ طَ مْ تَ سْ مُ  فِ وارِ العَ  رُ رَ غُ ، وَ هِ رِ خاطِ ِمْن َبْحِر  ،2)ة  د  مَ تَ سْ مُ  فِ عارِ المَ  رُ رَ دُ 

 

                                                 

 ، "أ": "تعالى" ليست فيها. 1)
 ستمطرة"، "س": "مستمرة".، "ي": "مستثمرة"، "ج": "م2)
 ، "ج": "مستمدة" مكان "مستمطرة".3)
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 هِ عاِئِدُ  حِ صِالِ بِ  هُ َلِقابَ ، وَ موعُ ْسِالمَ  طابُ تَ ْسِالمُ  هُ نِاؤُ ثَ  هُ غَ لَ بَ  هُ أن   يهنْ يُ ، وَ ،1)هُ يَ يادِ أَ  لُ بِّ قَ يُ  لوكُ مْ المَ 
ِِِلى يُ وْ الَمِِِ مِِِا زالَ ، وَ فِِِوعِ رْ المَ  جابِ تَ ْسِِِالمُ   هُ ُلِِِعامِ يُ ، وَ هِ رِ دْ َقِِِ نْ ِمِِِ ،2)هِ ناِئِِِثَ بِ  عُ َفِِِرْ يَ ، وَ هِ رِ كْ ذِ ِبِِِ هُ لوَكِِِمْ مَ  لُ َجمِّ
، هِ رِ هْ جَ وَ  هِ رِّ في سِ  ،3)هُ دُ ه  عَ تَ يَ ، وَ ةِ ميدَ الحَ  هِ واتِ لَ جَ وَ  ،ةِ عيدَ الس   هِ واتِ لَ في خَ  ،هِ دِ وائِ زَ  فانِ رْ عِ ، وَ هِ دِ وائِ عَ  سانِ حْ إِ بِ 

 ،هِ الِئِوَ  صِ خِالِ وَ  ،هِ عاِئِدُ  حِ صِالِ بِ  هِ مِ لْ عِ لِ  ،هِ والِ نَ  فورِ وُ وَ  ،،6)هِ اللِ زُ  رودِ وُ  ،5)نْ مِ ،، 4َوُيْتِحُفُه ِبَفْضِلِه َوِبرِِّه)
 .،7)هِ هائِ تِ نْ ا نِ سْ حُ وَ  ،هِ نائِ ثَ  يِّ كِ زَ وَ 

 ُنْكَتةٌ 
ْلطاِن[  ]ِمم ا قيَل في ُمصاَحَبِة السُّ

  .،9)وانِ هَ لْ لِ  َض ر  عَ تَ  /أ[46]طانِ لْ السُّ َعلى  ،8)ل  دَ أَ  نْ مَ 
 

 ]الكامل[     ِشْعرٌ 
 ،10)جابِ عْ الِ  نَ مِ  ة  لَ دَ رْ خَ  نُ زْ وَ  كَ بِ       نْ كُ يَ َلْم  كَ لِ قْ عَ  لَ ثْ مِ  كَ بُ جْ عُ كاَن  وْ لَ 
 ،11)بابِ لْ أولي الَ  نْ مِ  كَ فوقُ يَ  َأَحد        نْ كُ يَ َلْم  كَ بِ جْ عُ  لَ ثْ مِ  كَ لُ قْ عَ كاَن  أوْ 

 
 ةٌ ِحكايَ 

 [في َمقاِم الُغْرَبةِ  ]اْستيحاُش ابِن الَعَرِبيِ  ِمَن الَوْحَدةِ 
ْيخُ َحكى   :قالَ  هُ أن   ،2)-هُ نْ عالى عَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ - يِّ بِ رَ العَ  بنُ  ،1)دُ م  حَ مُ  ينِ دّ يي الحْ مُ  الش 

                                                 

 ، "ب" ، "ج" ، "ي": "يديه".1)
 ، "ي": "شأنه" مكان "بثنائه".2)
 ، "ي": قوله: "ويتعهده" ساقط. 3)
 ، "ي": قوله: "ويتحفه بفضله وبره" زيادة منها، وليس في النسخ الخرى. 4)
 ب"، و"ج". "من ، "أ": "ومن" مكان "من"، وما أثبته 5)
 ، "أ": "زالته"، وهو مخل بالمعنى. 6)
 أ": "انتمائه"، "ج": "إنهائه"، وما أثبته من "ب"، و"س". "، 7)
"من اجترأ"، و"أدّل  :، "ج" "أسخط"، "س" ، "ي": "أذل"، وما ورد في مظان أخرى وردت على هذه النكتة8)

رط عليِِه، وفِِي المثِِل: أدل فأمِِل، واالسِِم انبسِِط، وقيِِل: أدل عليِِه: وثِِق بمحبتِِه، فِِأف :عليِِه وتِِدلل
 الدالة"، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "دلل".

مِن منثِور الحكِم ، أورد هذه النكتة ابن عبد البر القرطبي في بهجة المجِالس وأنِس المجِالس فِي "بِاب 9)
بِن أبِي طالِب  وقد نسبت لعلِي، 3/111"، وفيه: "من اجترأ"، منتقى من نتائج عقول الرجال والمثال

 رضي هللا عنه. 
     ".لو كان عجبك مثل لبك لم يكن، رواية الديوان: "10)
     .113يوانه، في د ، رواية الديوان: "لبك" مكان "عقلك"، والشعر لعلي بن الجهم11)
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 الدِ بِ ِبِ ر  سِافِ مُ َوَأنِا  ،ة  َئِمِ  سِ ْمِخَ وَ  ،4)عينَ ْسِتِ وَ  ع  بْ َسِ ،3)َسَنةَ  مر  حَ في مُ  ةِ بَ رْ الغُ  قامِ مَ  في تُ لْ خَ دَ 
 رَ َهِظَ  ،6)نْ إِ  هُ أّنِ تُ ْمِلِ عَ ، وَ ةِ دَ ْحِالوَ  نَ ِمِ تُ ْشِحَ وْ تَ اسْ فَ  ،اد  َحِأَ فيِِه  دْ ِجِأَ  ،5)َوَلِمْ  ،اح  رَ فَ ِبِه  تُ هْ تِ ، فَ بِ رِ غْ المَ 
 ،تيَسِؤانَ غِي مُ تَ بْ تَ  ،،8)ي  َلِإِ ُل زِ ْنِتَ  هُ ءَ رافَ ُسِوَ  ،،7)ي  َلِرى عَ ْتِتَ  قِّ الَحِ رَ مِ واأَ  تُ أيْ رَ ني، وَ رَ كَ أنْ  َأَحد   فيهِ  ي  لَ عَ 
، فِي الحِالِ  رَ ْصِالعَ  تُ يْ ل  َصِ، فَ تيحا ِ االْسِ نَ ِمِ، 9)الحِالِ َوَأنِا َعلِى ِتْلَِك  تُ ْلِحَ رَ تي، فَ سَ جالَ مُ  بُ لُ طْ تَ وَ 
ِإَلْيِِِه  تُ ْضِِهَ نَ ، فَ ص  خْ َشِِ لُّ لِِي ِظِِ الحَ  ذْ ني إِ ُسِِؤانِ يُ  وَ نِِا ُهِِيْ بَ يِِى، فَ حْ أبِِي يَ  ميِِرِ الَ  بِ كاِتِِِعْنَِِد  تُ ْلِِزَ نَ وَ 
ِِرَ ه فَ دَ ْنِِعِ  دُ سِِى أِجِِعَ  ِِلْ أمّ تَ فَ  ،نيقَ عِِانَ ا، فَ ج  ِِ ،هُ ُت ِِدِ  و أبِِوذا ُهِِإِ َف ِِ منِ حْ الِِر   َعْب عِِالى تَ  هللاُ  يَ ِضِِرَ - يُّ مِ لَ السُّ
 .ة  مَ حْ رَ  لي  إِ  هللاُ  هُ ثَ عَ ، بَ هُ روحُ  يَ لِ  دْت س  جَ تَ َقْد  ،10)-هُ نْ عَ 

                                                                                                                                            

 ، "ب" ، "س": "محمد" زيادة منهما. 1)
محيِي الِِدين محمِِد بِن علِِي بِِن محمِِد ، "ب": قولِه: "رضِِي هللا تعِِالى عنِه" زيِِادة منهِِا، وهِو أبِِو بكِِر 2)

الحِاتمي الطِِائي، الملقِب بالشِِيخ الكبِِر، مِن أئمِِة المتكلمِين فِِي كِِل علِم، وقِِد وصِفه المنِِاوي بأنِِه 
عض ب"كان مجموع الفضائل، مطبوع الكرم والشمائل، وحسبك بقول زروق وغيره من الفحول، ذاكرين 

وشِغلوا النِاس، ولِد  ،أنه ممن ملِؤوا الِدنيافضله: هو أعرف بكل فن من أهله"، يمكن أن يسبغ عليه ب
هِ،، ونشأ بها، ثِم انتقِل إلِى إشِبيلية، ثِم ارتحِل وطِاف بالبلِدان، وقِد تفِرق النِاس 561) بمرسية سنة

يق، فِأريق دمِِه، فِي شِأنه شِيعا، وسِِلكوا فِي أمِره طرائِِق قِددا، فِذهبت طائفِِة إلِى أنِه زنِِديق ال صِدّ 
 ، تِِوفيكثيِِرا فِِي حياتِِه وبعِِد مماتِِهابِِن العربِِي وقِِد أوذي وذهِِب قِِوم إلِِى أنِِه واسِِطة عقِِد الوليِِاء، 

ودفِِن بالصِِالحية، وقبِِره فيهِِا ظِِاهر يِِزار، لِِه نحِِو أربِِع مئِِة مصِِنف، انظِِر  ،هِِِ، بدمشِِق638) سِِنة
، وابِِن كثيِِر، 4/124، والصِِفدي، الِِوافي بالوفيِِات، 13/237ترجمتِِه: الِِذهبي، سِِير أعِِالم النِِبالء، 

، 2/513، والمنِِاوي، الكواكِب الدريِِة، 2/413ني، لِواقح النِوار، ، والشِِعرا13/167البدايِة والنهايِة، 
، والنبهِاني، جِامع كرامِات 6/114، والبغدادي، هدية العارفين، 5/111وابن العماد، شذرات الذهب، 

، 8/377-7، وبروكلمِِِِِان، تِِِِِاريخ الدب العربِِِِِي، 6/281، والزركلِِِِِي، العِِِِِالم، 1/181الوليِِِِِاء، 
 .  115، وعبد هللا التليدي، المطرب، 3/531، وعمر كحالة، معجم المؤلفين

 ، "ي" ، "س": العبارة: "في المحرم من سنة". 3)
 .مكان "وتسعين" ، "ي": "وسبعين"4)
 ، "ي": العبارة: "إذ لم" مكان "ولم". 5)
 ، "أ": "أنه من" مكان "أنه إن"، وما أثبته من "ب"، و"س"، و"ي". 6)
 ، "ي": "تتراءى إلي".7)
 "علي" مكان "إلي".، "ي": 8)
 ، "س": "الحال" ساقطة، "ي": قوله: "فرحلت وأنا على تلك الحال" ساقط منها. 9)
، "ب": قولِِه: "رضِِي هللا تعِِالى عنِِه" زيِِادة منهِِا، وهِِو أبِِو عبِِد الِِرحمن عبِِد هللا بِِن حبيِِب، قِِال عنِِه 10)

لمي عند موته، فقال-كما ورد في سير أعالم النبالء–عطاء  : إني لرجِو ربِي وقِد : ذهبنا نرجي السُّ
صمت له ثمانين رمضان، وهو مقرئ الكوفة، المام العلم، من أوالد الصحابة، مولده فِي حيِاة النبِي 
صِِلى هللا عليِِه وسِِلم، عِِرض علِِى عثمِِان وعلِِي، وأسِِند الحِِديث عِِن الخلفِِاء، وابِِن مسِِعود، وأبِِي 

نظِر ترجمتِه: ابِن سِعد، ا هِِ، وقيِل غيِر ذلِك،73هِِ، وقيِل)74الدرداء، اختلف في سنة وفاتِه، فقيِل)
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َِِِفُقْلُِِِت  ِِِِه  ،تُ ْضِِِبِ قُ فيِِِِه  َفقِِِاَل: ؟قِِِامِ فِِِي هِِِذا المَ  راكَ : أَ هُ َل ِِِفيِِِِه  أنِِِافَ  ،،1)تُّ ِمَِِِوَعَلْي ، حُ رَ ال أْب

َلَِِك  ْت قَ بَ َسِِ أنْ  دَ ْعِِبَ ، وَ /ب[46]   حِ وْ تَ ْسِِمُ  ريِِبُ الغَ َفقِِاَل:  ،،2)نِِيسِ الَ  مَ دَ َعِِوَ  ،فيِِهِ  تيَشِِحْ وَ َلُِِه  تُ رْ كَ ذَ َفِِ
 ضِىرْ تَ ال أ ؟،4)هِذا لُ ُصِحْ يَ  نْ َمِلِ عِالى، وَ تَ  هللاَ  دِ َمِاحْ فَ  ،قِامِ فِي هِذا المَ  ،3)ضِورِ الحُ بِ  ةُ يّ لهِ لِ ا ةُ نايَ العِ 

ِِِلَ عَ - ضِِِرُ الخَ َأْن َيكِِِوَن  ِِِ هِ ْي ِِِْد  قِِِامِ فِِِي هِِِذا المَ  كَ بَ صِِِاحِ  ،5)-المُ الس  ِِِِه  رَ َكِِِنْ أَوَق ِِِلَ عَ – موسِِِىَعَلْي  هِ ْي
الةُ  مِا ْيِِه َعلَ  رَ َكِنْ ع هِذا أَمِوَ  ؟هِ ِتِدالَ عَ بِ  هُ دَ ْنِعِ  ،8)-عِالىتَ – هللاُ  دَ هِ شَ ما  ،7)َمعَ  هُ حالَ  ،6)-المُ السّ وَ  الص 

ذِلَِِِك  فِِِي هُ َعِِِقَ وْ أوَ  ،رَ َكِِِأنْ  ،11)هِ ِسِِِفْ نَ َعلِِِى و  ،،10)أىرَ  هُ حاَلِِِ، فَ هِ تِ وى صِِِورَ ِسِِِ ،9)هُ ا ر أَ مِِِا وَ  ،ِمْنِِِهُ  رى َجِِِ
 ،13)د  َعِأَ كِاَن  هُ ن  إِ ، فَ ،12)جابَ العُ  أىرَ لَ  رَ بَ و َص لَ وَ  ،هُ لَ سُ رُ ِبها  -َتعالى– هللاُ  ص  التي خَ  ةِ رَ يْ الغَ  طانُ لْ سُ 
ِِِ هِ ْيِِِلَ عَ  موسِِِىلِ  ْت رَ هِِِا َجِِِلّ كُ  ة  لَ أَ ْسِِِمَ  فَ ْلِِِأَلُِِِه  ِِِوَ الُة الص  مِِِا هِ يْ لَ عَ  ضِِِرِ الخَ َعلِِِى هِِِا رُ كِ نْ هِِِا يُ لُّ كُ وَ ، المُ الس 
 .،14)المُ الس  
 

                                                                                                                                            

، 4/142، والِِِِذهبي، سِِِِير أعِِِِالم النِِِِبالء، 4/111حليِِِِة الوليِِِِاء، ، وأبِِِِو نعِِِِيم، 6/172الطبقِِِِات، 
 . 4/373والمناوي، الكواكب الدرية، 

 ، "ي": "وفيه مت".1)
   ، "س": العبارة: "وعدم مؤانسة النيس".   2)
 ، "أ" ، "ي": "بالحصول" مكان "بالحضور". 3)
 "يتحصل"، "ب": العبارة: "ولن يحصل هذا إال أن ترضى...".  ، "أ":4)
الخضر صاحب موسى عليهما السِالم، وقِد اختلِف فِي نسِبه، ، "ب": قوله: "عليه السالم" زيادة منها، و 5)

 -صِلى هللا عليِه وسِلم–وفي كونه نبيا، وفي طول عمره، وبقاء حياته، وتقِدير بقائِه إلِى زمِن النبِي 
اخل في تعريف "الصحابي" على أحد القوال، قيل إنه ابن آدم لصلبه، وقيِل ابِن وحياته بعده، وهو د

قابيِل بِن آدم، وقيِل غيِِر ذلِك، وسِبب تسِِميته الخضِر أنِه جلِِس علِى فِروة بيضِِاء، فِإذا هِي تهتِِز 
  . 513-1/481تحته خضراء، ترجم له ترجمة وافية ابن حجر في الصابة، 

 ا. ملسالم" ليس فيه، "ي" ، "س": قوله: "عليه الصالة وا6)
 ، "س": "مع" ساقطة. 7)
 ، "ب": "تعالى" زيادة منها. 8)
 ، "ب" ، "س": "وما رآه"، وليس ذلك كذلك، "ي": "وما أراد". 9)
 ، "ي": قوله: "سوى صورته، فحاله رأى، وعلى نفسه" ساقط منها.10)
 ، "س": "صورته".11)
 ، "أ" ، "ي": "العجاب" ساقطة، وهي في "ب".12)
 ي" ، "ب" ، "س": "قد أعد".، "13)
فِي البِاب الحِادي والسِتين ومئِِة، وعنوانِه "فِي المقِام بِِين  "الفتوحِات المكيِِة"، وردت هِذه الحكايِة فِي 14)

 .   3/313نظر الحكاية: ابن العربي، الفتوحات المكية، الصديقية والنبوة وهو مقام القربة"، ا
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 الثونَ والثَّ  ةُ عَ اِس الت  اللَّطيَفُة 
ا َعلى الِكتاِب الَجسيِم، ِمَن الَجناِب الَكريِم]  [َردًّ

ِِِ ،2)لَ َصِِِوْ أ، فَ ،1)ريمِ الَكِِِ نِِِِابِ الجَ  نَ ِمِِِ ،سِِِيمُ الجَ  ِكتِِِابُ ال لَ َصِِِوَ   كَ دارَ َتِِِِوَ  ،ةَ َجِِِهْ البَ وَ  رورَ السُّ
 الءِ فِي الِوَ  بَ سَ نَ وَ  ،،3)ةِ جَ هْ الل   قِ دْ ِص ، بِ ؤادُ الفُ  هُ لَ  دَ هِ شَ ، فَ دادِ الوِ  نِ عَ  ثَ د  حَ وَ ، ةَ جَ هْ المُ  كَ رَ دْ تَ اسْ وَ  ،قَ مَ الر  

 َعْبِِدُ  ،هللاِ وَ  ،هُ ّنِِ، لكِ ،5)سِِيرِ اليَ بِ ِإاّل  ،4)هِ ِتِِد  وَ مَ  قِوقِ حُ  نْ ِمِِ تِ أْ َيِِْم َلِِ هُ ن ِأَ بِ  فَ رَ تَ اعْ ، َفِِصِِيرَ قْ الت   دِ ْبِِالعَ ِإلِى 

                                                 

 الرحيم". ، "ج": العبارة: "وصل الكتاب الكريم، من الجناب1)
 ، "ي": العبارة: "كيف أوصل السرور...".2)
أ": قولِِه: "وحِِِدث عِِِن الِِِوداد، فشِِِهد لِِِه الفِِؤاد، بصِِِدق اللهجِِِة" سِِِاقط، وهِِِو فِِِي "ب"، و"ج"، و"د"، "، 3)

 و"س"، و"ي".
 ، "ج" ، "د": "سيده".4)
 ، "أ": "اليسير".5)
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 ،الّنّقادِ  ديعِ البَ  هِ مِ فهْ وَ  ،ادِ قّ لوَ ا هِ رِ حاشا خاطِ ، وَ طيع  تَ سْ مُ  َغْيرَ  هِ روِض فُ بِ  يامِ القِ بِ  ،1)كانَ  نْ ا ِ وَ  ،طيع  مُ  الء  وَ 
 صُّ نَ وَ  هِ ِض رَ غَ  لُّ حَ مَ ، وَ هِ دادِ وِ وَ  /أ[47]هِ دينِ  الءُ وَ  وَ هُ ، وَ هاتَ يْ هَ ، وَ هِ دادِ وِ وَ  دِ بْ العَ  الءِ في وَ  ال  لَ خَ  مَ ه  وَ تَ يَ  أنْ 
ِِلِ  وَ ُهِِ ،3)مِِان  إِ  بَ ْتِِهِِذا العَ  ل  َعِِلَ ، وَ ،2)هِ قِِادِ تِ اعْ  ِِلْ قَ فَ  الّ ا ِ ، وَ سِِاطِ بِ االنْ  نَ ِمِِ ع  وْ َن  كَ ذلِ ِبِِ مَ ِلِِعَ َقِِْد  ريمُ الَكِِ ،4)هُ ُب
ذا  ،نِِانِ مِِا فِِي الجَ  رِ ْيِِغَ بِ  سِِانُ اللِّ  ثُ د  َحِِتَ يَ َوَقِِْد  ،،5)حِِاطَ أَ وَ  ِِْينِ  نْ ِمِِ قِِادُ تِ االنْ  طَ قَ َسِِ ،قِِادُ تِ االعْ  ح  َصَِِواِ   َب
 .،6)وانِ خْ الِ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 ]ِمم ا قيَل في اإِلْحساِن[
  .،7)سانِ حْ الِ  ةُ يعَ َصن اِلْنسانُ 

 
 ]الطويل[          ِشْعرٌ 

 ،8)داي  قَ ا تَ د  يْ قَ  سانَ حْ الِ  دَ جَ وَ  نْ مَ وَ      ة  ب  حَ مَ  كَ واسي في هَ فْ نَ  تُ دْ ي  قَ وَ 
 
 ِحكاَيةٌ 

ِد َوَعبيِدِه[ يِ   ]ال َتْدُخْل َبيَن السَّ
فيِِه  اُس مِِا الّنَِِلُِِه  رُ كُ ذْ َيَِِفَأَخَِِذ  ،هِ تِ احَ يفِِي ِسِِ ،9)دالِ ْبِِالَ  َبْعَِِض  يَ ِقِِلَ  هُ أن ِِ الُفَقِِراءِ  َبْعِِضِ  َعِِنْ 

 بِادَ عِ وَ  كَ َلِ : مِاقِالَ وَ  ،لُ دَ الَبِ بَ ِضِغَ عايِا، فَ الر  وَ  ،الةِ وُ الِوَ  ،،2)لِوكِ فِي المُ  والِ ْحِالَ  سِادِ فَ  نْ مِ  ،1)َعَلْيهِ وَ 
                                                 

 ي".، "أ": العبارة: "وله كان". وما أثبته من "ب"، و"ج"، و"د"، و"1)
، "أ": العبِِارة: "وهيهِِات وهِِو والء دينِِه ونصِِرة اعتقِِاده"، "ج": "ونقِِص" مكِِان "نِِص"، ومِِا أثبتِِه هِِو مِِن 2)

 "ي": "هيهات" ليست فيها.  ."د"
 ، "ب": "إنما" ساقطة. 3)
 ، "ج" ، "د" ، "ي": "فعلمه" مكان "فقلبه".4)
 ، "ي" ، "ب" ، "ج" ، "س": العبارة: "بذلك قد علم".5)
 "ج" ، "س": قوله: "من بين الخوان" زيادة منها. ، "ب" ،6)
ن عكست قلت:  1/462، وردت هذه النكتة في مقامات الحريري، المقامة القهقرية، 7) )شرح الشريشي،، وا 

 "الحسان صنيعة النسان". 
ِِة  ، يِِروى الشِِعر: "8) ِِدُت َنفسِِي فِِي ذراَك َمَحب  ن قصِِيدة "، وهِِو كِِذلك فِِي "ي"، وفِِي ديِِوان المتنبِِي مَِِوَقي 

 مطلعها: 
دا       َوعاداِلُكلِّ     ُن في الِعدا     عوَلِة الطدُت َسيِف الامِرئ  ِمن َدهِرِه ما َتَعو 
     . 2/11انظر: المتنبي، ديوانه،  

 ، "ب": قوله: "رضي هللا عنهم" زيادة منها. 9)
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َِِبِِْيَن  لْ خُ دْ ، ال َتِِ،3)عِِالىتَ  هللاِ   لِّ َخِِوَ ، ياءِ ْشِِالَ هِِِذِه  َعِِنْ  ْض رِ ْعِِأَ وَ  ،،5)كَ َسِِفْ نَ  لْ غِ ْشِِ، أَ ،4)هِ دِ يِِبعَ وَ  دِ يِّ الس 
 .،6)هِ تِ ي  عِ رَ اعي وَ الرّ  نَ يْ بَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 عونَ بَ رْ األَ اللَّطيَفُة 

 ]ِلِمْثِل هذا َفْلُيعاِن الُمعاني[
، ة  يَ راِضَِعْنُِه  امُ ّيِالَ  تِ زاَلَِوال  ،،7)رِ واخِ الَفِ هِ قاِبِلْ أَ  رِ آِخِِإلِى  ،رِ الفاخِ  نابِ الجَ  ةَ عادَ سَ  هللاُ  دامَ أَ 

ِ، وَ ةيَ راِضِمُ وَ  هُ َبِطالِ مَ  ،8)ة  رَ سِّ يَ مُ  دارُ قْ الَ وَ  ِ، وَ ،9)هُ يَ سِاعِ مَ  ة  َنِيِّزَ مُ  ةُ عادَ الس   هللاِ  طِافُ ألْ ، وَ ة  َيِزاهِ ِبِِه  ةُ يادَ السِّ
 . ،10)ة  يَ راعِ وَ  ة  يَ عِ رْ تَ سْ مُ َلُه  -َتعالى–

 
ِِقَ يُ  دُ ْبِِالعَ  ِِنَ وَ  ،هِ الِمِِكَ  نْ ِمِِ ،11)هِ تاِبِِكِ َعلِِى  فَ َقِِوَ  هُ أن ِِ يهِِنْ يُ ، وَ َض رْ الَ  لُ بِّ  ،هِ ظاِمِِنِ وَ  ديعِ الَبِِ هِ رِ ْث

ِِحَ يُ وَ  ،/ب[47]صِِارَ بْ الَ  فُ قِ وْ تَ ْسِِيَ  ِِِه  ،12)دُ حاَشِِتَ تَ ، وَ رَ صِِائِ البَ  رُ يِّ ِِوَ  عُ سِِامِ المَ َعَلْي  زُ ِجِِعْ يَ ، وَ ،1)رُ واظِ الن 
                                                                                                                                            

 ، "أ": العبارة: "ما الناس عليه". 1)
 ط. ، "ي": قوله: "في الملوك" ساق2)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": "تعالى" زيادة منها. 3)
 ، أ": "وعبده". وما أثبته هو من "ب"، و"س"، و"ي".4)
 ، "ي" ، "ب": العبارة: "اشتغل بنفسك".5)
ِِه: "وخِِل بِِين الراعِِي ورعيتِِه" سِِاقط، وهِِو فِِي "ب"6) و"س"، و"ي"، وفِِي الخيِِرة: "وخِِل بِِين  ،، "أ": قول

 الوالي ورعيته". 
 : "إلى آخر ألقابه الفواخر" ساقط منها. ، "ي": قوله7)
 ، "أ": "مسيرة" مكان "ميسرة".8)
 "، وهو تصحيف، "ي": "ساعية"، وما أثبته هو من "ب"، و"س".ة، "أ": "مساعد9)
 ، "ب": "وواعية".10)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": "كتاب".11)
 ، "أ" ، "ي": "وتتحاسد".12)
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ثِِاني، المَ بِ  هُ ذَ و  َعِِ، فَ ،2)ر  قاِصِِتَ مُ َوُهَِِو  هِ رِ دْ َقِِ َعِِنْ  نِِاءِ الث   ويِِلُ طَ  عِِودُ يَ ، وَ رُ الحاِضِِ فُ الواِصِِ هِ فِ ْصِِوَ  َعِِنْ 
ال  كارُ ْسِِِالِ َلُِِِه  قُّ ِحِِِيَ ا، وَ ر  كْ ُسِِِ هُ ماَلِِِأَ وَ  ،رابِ ْطِِِالِ  ةَ غاَيِِِ هُ َبِِِرَ طْ أَ عِِِاني، وَ المُ  عِِِانِ يُ لْ هِِِذا فَ  لِ ْثِِِمِ : لِ قِِِالَ وَ 

ِِ ِِ لَ َعِِجَ ، وَ ،3)رابُ الش  ِِيَ وَ  ،يِِهِ وّ رَ يُ وَ فيِِِه  هُ رَ ْكِِفِ  ديمُ ُي ِِْيَن  ،فيِِهِ  دُ د  رَ َت  الل  زُ  بِ ذْ َعِِوَ  ،ويِِهِ رْ يَ  ،4)الل  َحِِ ر  حْ ِسَِِب
 بِِِِابِ لْ الَ وَ  قولِ العُ ِبِِِِ هُ ُمِِِِظْ نَ ، وَ ،6)ث  ِفِِِِان زاتِ ِجِِِِعْ المُ  دِ ْقِِِِفِِِِي عِ  ،5)هُ رُ ْثِِِِالِِِِذي نَ  هِ الِمِِِِكَ  رُّ دَ  هِ ّلِِِِلِ فَ ، ويِِِِهِ يرْ 
 .،7)ث  عابِ 

 ُنْكَتةٌ 
 ]ِمم ا قيَل في الُمداراِة[

 .صافاةَ المُ  بُ توجِ  داراةُ المُ 
 ِحكاَيةٌ 

 ]َعْدُل أنو شْروان[
 نْ : َمِ،8)نِادييُ  نِاد  مُ ، وَ هِ ِتِكَ لَ مْ مَ  ميِعِ في جَ  هِ تابوتِ بِ  فُ اطيُ كاَن  أنوشروان ماتَ َلّما  هُ أن   يَ كِ حُ 

 .م  هَ رْ دِ َعَلْيِه  َلهُ  هِ تِ يَ الوِ  في َأَحد   دْ وجَ يُ َفَلْم  ؟قٌّ نا حَ يْ لَ عَ َلُه 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 ظر".، "س": "والبصائر"، "ي": "السماع والنوا1)
 ، "ي": "وهو المتقاصر" مكان "وهو متقاصر". 2)
 ، "ب": "من غير شراب".3)
 ، "ب": "حالل" ساقطة.4)
 ، "س": "نشره" مكان "نثره".5)
 ، "ي": "ثاقب" مكان "نافث". 6)
 ، "ي": "غائب" مكان "عابث".7)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": "وينادي مناد".8)
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 عونَ بَ األرْ وَ  ةُ يَ الحادِ اللَّطيَفُة 
 [ُدعاٌء َوَثناٌء َوَوالءٌ ]

، 2)وَ ُهِِ الِِذي ،هِ الِئِوَ وَ  هِ ِتِِي  بودِ عُ  قِّ رِ  نْ ِمَِِعَلْيِِه  وَ مِا ُهِِ ،1)هِِينْ يُ وَ  ،هِ ناِئِِثَ وَ  هِ عاِئِدُ بِ  مُ دِ ْخِِيَ  دُ ْبِالعَ 
 هُ ّجِوَ تَ التِي ال تَ  هُ تُ لَ بْ قِ ها، وَ يْ لَ عَ  رَ طِ التي فُ  هُ تُ رَ طْ فِ قى، وَ شْ يَ  أنْ ِبها  نُ مَ أْ التي يَ  هُ تُ عادَ سَ وَ  ،قىثْ الوُ  هُ تُ وَ رْ عُ 
ًُ آ ِِلْ قَ هِِا، وَ يْ لَ إِ ِإاّل  هُ مِِاُل ِِ هُ ُب ِِوَ  ،ليمُ الس  ِِ هُ ديُن ُِِه  ،ويمُ الَق َِِل ِِال لِّ َجِِأَ  نْ ِمِِ كَ ذلِ ِب  [/أ48]،3)سِِاءَ أَ  قِِدْ لَ ، وَ هودِ شُّ
 .حودِ لجُ اَبْعَد  ةُ ج  الحُ  قامُ ما تُ نّ ا ِ ، وَ هِ تِ ج  حُ  رِ كْ ذِ بِ 

 

                                                 

 ، "ي": "وينهي" ساقطة منها. 1)
 ": "هو" ساقطة. ، "أ2)
 .مكان "أساء" ، "ي": "أسنى"3)
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ِ نالَ  نْ مَ  زَ وْ فَ َويا  مى،سْ الَ  هِ نابِ جَ ِإلى  هُ رُ ما ناظِ سَ  نْ مَ  ةَ عادَ يا سَ فَ  َفَسِما،  هِ باِبِ ةِ َمِدْ خِ بِ  فَ رَ الش 
 ر  َسَِوال  ،هِ باِلِقْ إِ بِ  هِ ياِئِلِ أوْ  رورَ ُسِ دامَ أَ وَ ا، وًّ مُ ُسِوَ  ة  َعِفْ رِ  هللاُ  هُ ، زادَ ة  لَ نازِ َلْيِه إِ  ةُ يادَ السِّ ، وَ ة  لَ شامِ ِبِه  ةُ عادَ الس  فَ 
 .،1)اوًّ دُ عَ  هِ كِ الهَ  سرارِ بِ 

 
 َعِنْ  ،4)مُ َلِالقَ  زُ ِجِعْ الِذي يَ  ،3)هِ الِئِوَ  حِالِ  حِ رْ في شَ  دِ بْ العَ  َعنِ  نوبُ يَ  ،2)ةِ ي  بودِ العُ هِذِه  لُ حامِ وَ 

 د  شاهِ ِإلى  عيد  المُ َمَع  تاجُ حْ يَ َوال  ،نُ مييَ َوال  هِ تِ هادَ في شَ  فُ رِّ حَ يُ ال  ،مين  أَ  ة  قَ ثِ  هللاِ وَ َوُهَو  ،هِ هائِ نْ ا ِ وَ  هِ ثِّ بَ 
 .،5)مين  يَ َوال  ثان  

 
 ةٌ تَ كْ نُ 

] رِ   ]ِمم ا قيَل في َكْتِم السِ 
  .هُ رَ مْ أَ  مَ كَ حْ أَ  هُ ر  سِ  مَ تَ كَ  نْ مَ 

 ]البسيط[     ِشْعرٌ 
 ،6)تومُ كْ مَ  اسِ النّ  رامِ كِ ِعْنَد  رُّ السِّ وَ       مِ رَ ذي كَ ِعْنَد ِإاّل  ر  السِّ  عِ ودِ ال تُ 

 
 ِحكاَيةٌ 

 [ِحكاَيُة ِكتاِب "َكليَلة َوِدْمَنة"]
 "نِةمْ دِ ليلة وَ كَ " ساخِ تِ النْ  دِ نْ الهِ  الدِ بِ ِإلى  ،1)كيمَ يه الحَ و رز بُ  ثَ عَ بَ َلّما  هُ أن   أنوشروانَ  َعنْ  يَ كِ حُ 

 ،مِِاءِ كَ الحُ  ةِ هادَ َشِِبِ  ح  َصَِِوَقِِْد  ،دينِِار   آالفِ  ةُ رَ َشِِعَ  راب  ِجِِ ُكِِلِّ  ا، فِِيراب ِِجِ  سِِينَ مْ خَ  المِِالِ  نَ ِمِِ طِِاهُ أعْ 
                                                 

 ، "ج" ، "د": العبارة: "وال أبقى له عدوا"، "ي": الجملة كلها ساقطة منها.1)
 ، "د": العبارة: "هذا وحامل هذه العبودية".2)
 ، "د": "واليته".3)
 ، "ج" ، "د": "العالم" مكان "القلم". 4)
 ه: "وال يحتاج مع المدعي إلى شاهد ثان وال يمين" ساقط منها.  ، "ب" ، "ج" ، "د" ، "س" ، "ي": قول5)
"كِِرام" و"خيِِار"، "ي": "عنِِد خيِِار..."، والشِِعر ممِِا ينسِِب لعلِِي بِِن أبِِي طالِِب،  :، "س": كتِِب الناسِِخ6)

 ، وبعده:136وقد ورد في ديوانه المنسوب إليه، 
    َوالَبيُت َمختومُ َوالسرُّ ِعندي في َبيت  َلُه َغَلق       َقد ضاَع مفتاُحُه   
فِي والبيهقِي فِي المحاسِن والمسِاوئ، ، 45وقد أورده غير منسوب الجاحظ فِي المحاسِن والضِداد،  

والوطِِِواط فِِِي غِِِرر ، وروايتِِِه فيهمِِِا: "ال يكِِِتم السِِِر إال كِِِل ذي خطِِِر"، 378بِِِاب "كتمِِِان السِِِر"، 
 يِدين بِه أهِل المحبِةفيمِا ، وهِو: "الفصل الثاني من البِاب الخِامس عشِرفي الخصائص الواضحة، 

"ال يكِِتم السِِر إال  :، وروايتِِه ثِِم111ابِِن حبِِان فِِي روضِِة العقِِالء، "، و مِِن شِِرائع العوائِِد المسِِتحبة
 من له شرف"، وقال عنه: "أنشدني إبراهيم بن علي الظفري، أنشدني الحسين بن عبيد هللا".
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َِِوَقِِْد  ،قَ ِطِِنْ المَ  نَ و  دَ  نْ َمِِ لُ أو   وَ طو ُهِِْسِِأرِ َأن   ،مِِاءِ لَ العُ  نَ ِمِِ واريخِ الّتِِ لِ ْهِِأَ وَ  ُِِه  لَ ذِ ُب ِِ ةِ َئِِمِ  ُس ْمِِخَ َل  فِ أْل
 ./ب[48]دينار   فَ ألْ  نَ و ر شْ عِ وَ  ة  ئَ مِ  ة  نَ سَ  ل  كُ َعَلْيِه  ر  دِ أُ وَ  ،دينار  

 
ِإلِى  ةِ دّيِنْ الهِ  نَ مِ  هُ لَ قَ نَ  دِ نْ الهِ  الدِ بِ  نْ مِ  ،2)"منةليلة ودِ كَ " جَ رَ خْ تَ اسْ َلّما  هُ ن  إِ فَ  كيمُ ا برزويه الحَ أمّ وَ 

ِِِِرى أنوشِِِِروان مَ ْسِِِِكِ لِ  ةِ ي  ِسِِِِالفارِ  ِِِِ كِ ِل ِِِِنَ ، وَ سِ رْ الُف ِِِِبِ رَ لعَ اِإلِِِِى  ةِ يّ ِسِِِِالفارِ  نَ ِمِِِِ هُ قَل ِِِِ ةِ ّي ِِِِعَ  بِِِِنُ هللِا  دُ َعْب  يّ  ِل
 ينَ تّ ِسِِوَ  س  ْمِِخَ  ةِ نَ فِِي َسِِ كَ ، وذِلِِ،5)يِّ دِ ْهِِالمَ  ةِ الَفِِفِِي خِ  ،،4)يِّ ِكِِمَ رْ البَ  د  خاِلِِ يِِى بِِنِ حْ يَ لِ  ،،3)يُّ وازِ ْهِِالَ 
 يِّ دِ ْهِالمَ  زيِرِ وَ  ،،7)كورِ ذْ الَمِ يِّ ِكِمَ رْ البَ  د  خاِلِ يِى بِنِ حْ يَ لِ  ،6)كِيمُ نوبخت الحَ  بنُ  لُ هْ سَ  هُ مَ ظَ نَ  دْ قَ ، وَ ة  ئَ مِ وَ 
  .دينار   ،2)فَ لْ أَ ذِلَك  َعلى هُ جازَ أَ  ،،1)هِ مِ ظْ نَ  نَ سْ أى حُ رَ وَ  ،َعَلْيهِ  فَ قَ وَ َفَلّما  ،،8)شيدِ الر  و 

                                                                                                                                            

 . 1نة"، ، "ج": قوله: "برزويه الحكيم" ساقط، وقد ورد له ذكر في "كليلة ودم1)
 ، "ي": بزيادة: "كتاب كليلة ودمنة".2)
، "ب": "عبِِد هللا بِِن عبِِد هللا"، "ج" ، "س": "عبِِد هللا بِِن علِِي"، وهِِو عبِِد هللا بِِن المقفِِع، قيِِل إن اسِِمه 3)

كان قبل إسالمه "روزبة"، ويكنى بأبي عمرو، فلما أسلم تسمى بعبد هللا، وتكنى بأبي محمد، وهو مِن 
ِِا، وولِِي كتابِِة أوائِِل المتِِرجمين الِِذي ن اهتمِِوا بترجمِِة كتِِب المنطِِق، أصِِله مِِن الفِِرس، وولِِد مزدكيًّ

الِِديوان للمنصِِور العباسِِي، وتِِرجم لِِه كتِِب أرسِِطوطاليس الثالثِِة، وتِِرجم عِِن الفارسِِية كتِِاب "كليلِِة 
هِِ،، قِال عنِه 142ودمنة"، واتهم بالزندقة، فقتلِه فِي البصِرة أميرهِا سِفيان بِن معاويِة المهلبِي سِنة )

ِِه"، انظِِر ترجمتِِه: ابِِن حجِِر، لسِِان الميِِزان،  الخليِِل: ، 5/21"مِِا رأيِِت مثلِِه، علمِِه أكبِِر مِِن عقل
 .4/141، والزركلي، العالم، 8/177والبغدادي، خزانة الدب، 

   ، تقدمت ترجمته. 4)
، هو المهدي، أبو عبد هللا، محمد بن عبد هللا المنصور بِن محمِد بِن علِي العباسِي، مِن خلفِاء الدولِة 5)

هِِ،، أقِام فِي الخالفِة عشِر سِنين، قيِل إنِه 161هِِ،، وتِوفي سِنة )127ية، قيل إنِه ولِد سِنة )العباس
مِِات مسِِموما، وقيِِل صِِريعا عِِن دابتِِه فِِي الصِِيد، كِِان محمِِود السِِيرة والعهِِد، محببِِا إلِِى الرعيِِة، 

انظِِر ترجمتِِه: الكتبِِي، وكِِان يجلِِس للمظِِالم، عِِا  ثالثِِا وأربعِِين سِِنة، وصِِلى عليِِه ولِِده هِِارون، 
 .6/221، والزركلي، العالم، 1/266، وابن العماد، شذرات الذهب، 2/371الوفيات،  فوات

، لِِم أقِِف لِِه علِِى ترجمِِة وافيِِة فِِي كتِِب التِِراجم والخبِِار، وقِِد أورد لِِه ولبيِِه صِِاحب الغِِاني غيِِر 6)
 .  25/81، 25/311، 21/41، 7/232خبر، انظر: الصفهاني، الغاني، 

مهدي، وذلك في سنة خمس وستين ومئة، وقِد نظمِه سِهل بِن نوبخِت الحكِيم ، "أ": قوله: "في خالفة ال7)
 ليحيى بن خالد البرمكي المذكور" ساقط منها، وهو في النسخ الخرى.

، هِِو أبِِو جعفِِر، هِِارون الرشِِيد، ابِِن محمِِد )المهِِدي،، ابِِن المنصِِور العباسِِي، خِِامس خلفِِاء الدولِِة 8)
هِ،، نشأ في دار الخالفة ببغداد، بويع بالخالفة 113ة )هِ،، وتوفي سن141العباسية، ولد بالري سنة )

بعِِِد وفِِِاة أخيِِِه الهِِِادي، فقِِِام بأعبِِِاء الخالفِِِة، وازدهِِِرت الدولِِِة فِِِي أيامِِِه، وكِِِان عالمِِِا بالشِِِعار، 
والدب، والخبِِِار، عِِِرف عنِِِه أنِِِه كِِِان يحِِِج عامِِِا، ويغِِِزو عامِِِا، وكِِِان يطِِِوف فِِِي أكثِِِر الليِِِالي 

، 118، 4/112كتِِب، انظِِر ترجمتِِه: الصِِفهاني، الغِِاني، متنكِِرا، وقِِد كتبِِت فِِي سِِيرته وحياتِِه 
 .8/62كثيرة ومتناثرة، والزركلي، العالم،  م  ، وأخباره ثَ 111، 111
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 "ثعلِِة وعفِِرة" ِكتِِابِ ه بِ َمِِجَ رْ تَ ا تاب ِِكِ  ،4)شِِيدِ الر   بِِنِ  مونِ أْ لَمِِلِ  ،3)هِِارونَ  بِِنُ  لُ هْ َسِِ فَ ن  َصَِِوَقِِْد 

 .هِ ثالِ أمْ وَ  هِ وابِ في أبْ  "ةمنَ دِ ة وَ ليلَ كَ " ِكتابَ فيِه  ،5)ُض عارِ يُ 
 

  :،6)يُّ سِ شاه الفارِ  بنُ  يُّ لِ عَ َوقاَل 
 هُ َلِِعَ جَ ، وَ ،8)"ةمَنِدِ ة وَ ليَلِكَ " ِكتِابَ  دِ ْنِالهِ  كِ ِلِمَ  ،7)ميلبَشِدَ لِ  يُّ دِ ْنِالهِ  سِوفُ لَ يْ با الفَ يِدَ بَ َوَضَِع َوَقِْد 

ِِنْ ، تَ ،9)يِِورِ الطُّ وَ  ،حِِو ِ الوُ وَ  ،مِ هِِائِ البَ  نِ ُسِِألْ َعلِِى  هِِا، يونِ عُ وَ  ،هانِ حاِسِِمَ وَ  ،هِِانونِ فُ وَ  ،ةِ َمِِكْ حِ لْ لِ  ،10)ازيه 
  .،12)غامِ الطّ  ياءِ بِ غْ الَ  َعنِ  ة  يانَ ِص ، وَ وامِّ العَ  ،11)نَ مِ فيِه  صىقْ الَ  هِ ِض رَ غَ لِ  ة  يانَ ِص وَ 

 
 ]الوافر[     ِشْعرٌ 

 ،13)بِ واالص  بِ لى أوْ  ريحِ ْص الت   نَ مِ      بّ  َص  لويحَ وى تَ الهَ  أَْهلُ  أىرَ 
 ،،2)اهينِالمَ بِاهى بِ تَ  نْ َمِ ن  إِ َفِ، رارِ الْشِ صِاةِ عُ ا لِ ك  لَ ْسِمَ  كِونَ تَ  أنْ  ْت ل  جَ  ،1)رارِ بْ الَ  ةَ نّ جَ  ن  إِ فَ 

 فِ وارِ الَعِ يِاضِ فِي رِ َوال  ،/أ[41]،5)ح  بَ ْسِمَ  فِ عِارِ المَ  ،4)يِاضِ فِي حِ َلُه  ما ،الهيفي المَ  ،3)ناهىتَ وَ 
                                                                                                                                            

 ، "ج": "نظامه".1)
 ، "ب": "بألف".2)
، هِِِو أبِِِو عمِِِرو سِِِهل بِِِن هِِِارون بِِِن راهبِِِون، وقيِِِل: راهيِِِون، الكاتِِِب البليِِِغ الحكِِِيم، مِِِن واضِِِعي 3)

ر السِِالم، فارسِِي الصِِل، اشِِتهر فِِي البصِِرة، واتصِِل بخدمِِة هِِارون القصِِص، وقِِد لقِِب بزرجمهِِ
الرشيد، وارتفعت مكانته عنده، حتى أحله محل يحيى البرمكي، ثِم خِدم المِأمون، فِواله رياسِة "خزانِة 

علِى العِرب، لِه كتِاب "ثعلِة وعفِرة"، علِى نسِق "كليلِة  مالحكمة" ببغداد، وكان شعوبيا يتعصب للعج
، والكتبِي، 3/414يِب، ر هِ،، انظر ترجمته: ياقوت، إرشِاد ال215ون، توفي سنة )ودمنة"، ألفه للمأم
 .  3/144، والزركلي، العالم، 5/411، والبغدادي، هدية العارفين، 1/466فوات الوفيات، 

 ا، وقد تقدمت ترجمته. م، "ي" ، "س": "ابن الرشيد" ليست فيه4)
 ، "ب": "ليعارض".5)
   . 1سحوان"، وقد ورد له ذكر في كتاب كليلة ودمنة،  ، ويدعى أيضا "بهنود بن6)
 ، "أ": "لكي يسلم"، وهو تصحيف مخل، "ب": "لديسلم". 7)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": بزيادة: "المذكور".8)
 ، "أ": "والوحو " ساقطة، وهي في "ب"، و"ج"، و"ي".9)
 ، "أ": "وتنزيها"، وحذف الواو أولى، وهو ما ورد في "س"، و"ي". 10)
 "ي": "فيه" ساقطة. .، "ب": "عن" مكان "من"11)
، "أ": "الغبياء العظام"، "ج": العبارة: "والغبيِة الطغِام"، "ي": "ولألغبيِاء الطغِام"، والعبِارة ههنِا البِن 12)

 .1المقفع في كليلة ودمنة، 
 ما عثرت على قائله، ولعله للمصنف مما كان ينظمه ليثبته في ترسله.  ، 13)
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ِِِِِْد  ،نح  ْسِِِِِمَ  ِِِِِى  مِِِِِاءُ كَ الحُ  عَ رَ أْسَِِِِِوَق ِِِِِجابَ إِ ِإل ِِِِِأجْ ، وَ هِ ِت ِِِِِى  الءُ َضِِِِِالفُ  عَ َم ِِِِِْد  ،هِ تِ صِِِِِابَ إِ َعل ِِِِِى  بَ َهِِِِِذَ َوَق ِإل
 اتِ ذّ َلِها تِ مَ دْ وا في خِ فضرَ ، وَ نانِ الجِ  واتِ لَ ها فَ صيلِ حْ طافوا في تَ ، فَ ماءِ كَ الحُ  نَ مِ  ة  ماعَ جَ  ،6)ِتهاضاهامُ 

 ْت لَ َص وَ َحّتى  ها،دِ وائِ زَ  ،8)دِ يْ في قَ  رَ حابِ روا المَ سامَ ها، وَ دِ وائِ فَ  دِ يْ في َص  رَ فاتِ سوا الد  مارَ ، وَ ،7)سانِ الحِ 
  :،10)قالَ  ثُ يْ حَ  لِ القائِ  رُّ دَ  هللِ ، وَ ،9)صارِ البْ دي وَ يْ أولي الَ  ،يارِ خْ الَ  ماءِ كَ الحُ  نَ نا مِ يْ لَ إِ 

 
 ]الطويل[            ِشْعرٌ 

 ،11)مِ دُّ نَ التّ  لَ بْ قَ  َس فْ الن   تُ يْ فَ دى شَ عْ سُ بِ        ة  بابَ َص  تُ يْ كَ كاها بَ بْ مَ  لَ بْ قَ  وْ لَ فَ 
 ،12)مِ دِّ قَ تَ مُ لْ لِ  لُ ْض الفَ  :َفُقْلتُ  كاهاكا     بُ لي البُ  جَ ي  هَ لي فَ بْ قَ  ْت كَ بَ  نْ لكِ وَ 

 
 ،14)ماءِ لَ العُ وَ  ،رامِ الكِ  ماءِ كَ الحُ  نَ ، مِ بابِ لْ أولي الَ  نْ مِ  ة  ماعَ جَ  في هذا البابِ  ،13)فَ ن  َص  دْ قَ وَ 

َعلِى  ة  َيِوِ طَ نْ مُ ، وَ ة  جيَبِعَ  بار  خْ أَ وَ  ،ة  ريبَ غَ  كايات  حِ َعلى  ة  يَ وِ تَ حْ ، مُ ة  يَ ا شافِ ح  لَ مُ ، وَ ة  يَ ا وافِ ف  حُ ، ُص ظامِ العِ 

                                                                                                                                            

 شرار"، ولعله سهو من الناسخ، "ي": "السرار". ، "أ": "ال1)
 ، "أ": "بالمشاهي"، "س": "بالتناهي"، وما أثبته من "ج"، و"ي". 2)
 ، "ي": "وتالها". 3)
 ، "ي": "غياض" مكان "حياض". 4)
 ، "ي": "مسرح".5)
 ، "أ": "مضارها" وهو تحريف ظاهر، "ب": "معنى هاته من الحكماء"، "ي": "مضاهاته". 6)
 ، "ج": "اللذات والحسان".7)
 ، "ي": "قّد" مكان "قيد". 8)
 ، "ج": العبارة: "وذوي البصار".9)
 ، "ي" ، "ب": قوله: "حيث قال" ساقط، "ج": "حيث يقول".10)
، روايتِِه فِِي الكامِِل: "بليلِِى" مكِِان "بسِِعدى"، "ي": "لعمِِري" مكِِان "بسِِعدى"، وانظِِر: المبِِرد، الكامِِل، 11)

2/1121. 
يجني" مكان "فهيج لي"، واختلف في قائل الشعر، فقيل إنه لعِدي بِن الرقِاع، وقيِل لنصِيب ، "س": "فه12)

، وعِدي 211، 131بن رباح، والخير أرجِح كمِا ورد فِي الكامِل، انظِر: نصِيب بِن ربِاح، ديوانِه، 
ِِِه،  ِِِن الرقِِِاع، ديوان ، ولِِِم ينسِِِبهما، 2/333، ابِِِن داود، الزهِِِرة، 2/1121، والمبِِِرد، الكامِِِل، 111ب

بينهمِِا، وقِِد نسِِبهما الشريشِِي لعِِدي بِِن  ما، وتِِردد فِِي نسِِبته2/142ري، الحماسِِة البصِِرية، والبصِِ
 . 2/441، واليافعي، مرآة الجنان، 1/27الرقاع، شرح مقامات الحريري، 

 ا.م، "ي" ، "س": "وقد" ليست فيه13)
 العلماء".و ، "ب" ، "ج" ، "ي": "والفطناء" مكان "14)
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 ،،2)ةِ ي ِِِبِ دَ الَ  فِ واِطِِالعَ وَ  ،،1)ةِ ي ِِِبِ رَ العَ  فِ عِِارِ المَ  نَ ِمِِِذِلَِِك  َغْيِِِرِ  ِإلِِى ،ة  ي  قِ وْ َشِِِ جَ بِِاهِ مَ وَ  ،ة  ي ِِِقِ وْ ذَ  جَ نِِاهِ مَ 
 .،3)ةِ ي  فانِ رْ العِ  رِ اآلثاوَ  ،ةِ ي  قانِ رْ الفُ  رارِ سْ الَ وَ 

 
هِذا لِ  ك  حاِئِ مَ دَ ْقِأَ وَ  ،هِذا البِابِ لِ  ح  فِاتِ  لَ و  أَ كِاَن  الِذي، 4)وَ ُهِ "ةمَنِليلة ودِ كَ " بَ صاحِ َأن   َغْيرَ 

 نْ ِمِ س  بَ تَِقْ مُ فَ  ،،6)نايِاتِ الكِ  دِ راِئِفَ وَ  ،كايِاتِ الحِ  رِ وادِ َنِ نْ ِمِ هُ دَ ْعِبَ  فَ نِّ ُصِ ،5)مِا لُّ ُكِ، وَ /ب[41]بابِ لْ الجِ 
 الِذينَ  ،،8)الءِ َضِالفُ  فِاءِ رَ ظُ  نْ ِمِ ،فِاءِ لَ الخُ  هورِ ظُ  امِ يّ أَ ِإلى  ،،7)هِ آثارِ  ناءِ سَ  نْ مِ  س  مَ تَ لْ مُ ، وَ هِ وارِ نْ أَ  ياءِ ِض 
ِِلْ مِ كِِِاَن  مِِاَبْعَِِِد  ا،رات ِِا فُ ب  ذْ عِِاني َعِِِالمَ  رُ ْحِِِبَ  مْ ِهِِبِ  حَ بَ أْصِِ ِِِا أُ ح   ،اآليِِِاتِ  جِ نِِاهِ حوا فِِِي مَ َضِِأوْ ا، وَ جاج 
ِِِدِّ  جِ بِِِاهِ مَ وَ  ِِِرُ طُ  ،الالتِ ال ِِِا فِ ق  ِِِحَ  ا،جاج  ِِِهِِِا جارِ بارِ أخْ  يِِِونُ عُ  ْت حَ بَ ى أْصِِِّت ِِِونُ فُ ، وَ ة  َي  ،ة  يَ هِِِا سِِِارِ آثارِ  ن
 راتُ َهِِِزَ نِِِى، وَ تَ جْ ها تُ قِ دائِ َحِِِ نْ ِمِِِ دِ اِئِِِو الفَ  راتُ َمِِِثَ فَ ، ة  رَ هِِِا زاِخِِِفِ طائِ لَ  يِِِاُض حِ ، وَ ة  رَ ها زاِهِِِفِ حائِ َصِِِ يِِِاُض رِ وَ 
واحيها َضِ نْ ِمِ رارِ ْسِالَ  ،9)بُ واِكِمَ ، و عُ ُلِطْ واحيهِا تَ نَ  نْ مِ  وارِ نْ الَ  بُ واكِ كَ نى، وَ تَ قْ ها تُ قِ دائِ حَ  نْ مِ  دِ ائِ و الز  
 نَ ِمَِِِِلهِِِِا  مِِِِا، لِ مِِِِاعُ جْ الِ  دَ َقِِِِعَ بانيهِِِِا انْ مَ  َكمِِِِالِ  َعلِِِِى، وَ بِِِِاعُ الطِّ  ميِِِِلُ عانيهِِِِا تَ مَ  مِِِِالِ لِِِِى جَ ا ِ ، وَ عُ َمِِِِلْ تَ 
  :،12)قالَ  ثُ يْ حَ  لِ القائِ  رُّ دَ  هللِ وَ ، ،11)ظافِ النِّ  ةِ يَ افِ الّص  رِ اهنْ الَ طاف، وَ القِ  ةِ يَ انِ الدّ  ،10)هارِ زْ الَ 

 ]البسيط[     ِشْعرٌ 
 ،13)مِ رَ الهَ َعلى  ناهُ يْ أتَ وَ  مْ هُ ر  سَ فَ       هِ تِ بيبَ في شَ  نوهُ بَ  مانَ تى الز  أَ 

 
 

                                                 

 بية".، "ي": "الغريبة" مكان "العر 1)
 ، "ي": العبارة: "والعوارف الريبة".2)
 ، "ج": قوله: "واآلثار العرفانية" ساقط.3)
 ، "أ": "هو" ليست فيها، وهي في "ب"، و"ج"، و"س"، و"ي".4)
ن ما" مكان "وكل ما".5)  ، "ب": "وا 
 ، "أ": "وبوادر الكنايات"، "ج" ، "س": العبارة: "وفرائد الحكايات".6)
 "، "ي": "من ثناء آثاره"، وما أثبته من "ج"، و"س".، "أ": "أسراره7)
 ، "ي" ، "س": العبارة: "الخلفاء الفضالء الظرفاء".8)
 ، "أ": "ومراكب"، وما أثبته هو ما ورد في "ب"، و"س"، و"ي".9)
 ، "ي": "الزاهر".10)
 ، "ج": الفقرة كلها ساقطة منها.11)
 ث قال" ليست فيها.، "ب": بزيادة: "رحمه هللا تعالى"، "ي": "حي12)
 ، الشعر من قصيدة للمتنبي مطلعها: 13)

 َحّتاَم َنحُن ُنساري النجَم في الظَلِم       َوما سراُه َعلى ُخفّ  َوال َقَدمِ   
    . 4/218انظر: المتنبي، ديوانه،  
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 عونَ بَ رْ األَ وَ  ةُ يَ انِ الث  اللَّطيَفُة 
ريَفِة، َوالُمكاَتَبِة الُمنيَفةِ ] ا على الُمخاَطَبِة الشَّ  [ردًّ

 هللاُ  أدامَ - كِابِ حِامي الرِّ  ،نِابِ سِامي الجَ  نْ ِمِ ،ةُ نيَفِالمُ  ةُ بَ كاتَ المُ وَ  ،ةُ ريفَ الش   ةُ بَ خاطَ المُ  تِ دَ رَ وَ 
 عَ واِمِجَ  ة  َعِودَ مُ  -نِاهُ مُ  اآلفِاتِ وَ  هِ كِارِ المَ  نَ ِمِ َس رَ َحِ، وَ هُ ءَ داعْ أَ وَ  هُ تَ دَ سَ حَ  تَ بَ كَ ، وَ هُ ءَ العَ وَ  /أ[51]،1)هُ و  لُ عُ 
، سِ فْ الِن   ةُ ي ِنِ مْ أُ  يَ التي هِ  هِ تِ المَ سَ  رِ بَ خَ َعلى  ة  دال  ، هِ نانِ تِ امْ وَ  هِ لِ ضُّ فَ تَ  ،3)مِ واسِ مَ لِ  ة  يَ ، حاوِ هِ سانِ حْ ا ِ وَ  ،2)هِ رِّ بِ 
ا م  لْ ، عِ حاويهِ مَ  نونِ كْ مَ َعلى  تُ عْ لَ ط  ا، وَ ،5)طاويهِ مَ  مونِ ْض مَ بِ  تُ طْ وأحَ ُه تُ أْ رَ قَ فَ ، ،4)سِ نْ الُ  ةِ رّ سَ مَ  مالُ كَ وَ 
 ،7)زالُ ، التي ال يَ ،6)ةِ هودَ عْ المَ  هِ لِ صائِ خَ ، وَ ةِ دودَ عْ المَ  هِ لِ ضائِ فَ  ةِ لَ مْ جُ  نْ مِ  كَ ذلِ ، فَ ثانيهِ مَ ا لِ م  هْ فَ وَ  ،عانيهِ مَ بِ 
ِِقَ يُ   ناعِ طِ الْصِِ طِِالَ أَ ، وَ هُ ءَ زاَجِِ ،8)هِ ِبِِواهِ مَ  ميِِدِ حَ  َعِِنْ  هللاُ  نَ َسِِحْ أَ ، فَ هُ ياؤُ فِ أْصِِِبهِِا  لِِىحْ يَ وَ  ،هُ يِِاؤُ لِ ها أوْ دُ لِّ

                                                 

 ، "د": "مجده".1)
 ، "ي": "سره" مكان "بره".2)
 ، "د": "لموانح".3)
 ، "د": "وكمال النفس".4)
 ، "أ": "مطلوبه"، وليس ذلك كذلك، وما أثبته هو من "ب"، و"ج"، و"د"، و"س".5)
 ، "د": قوله: "وخصائله المعهودة" ساقط، "ي": "وفواضله" مكان "وخصائله".6)
 ، "د": "لم يزل".7)
 ، "أ": "مذاهبه"، وما أثبته من "د".8)
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 نِ حاِسِمَ وَ  ،هِ ِمِرَ كَ وَ  هِ لِ ْض فَ َعلى  مادَ تِ االعْ ، وَ هُ ءَ قاتِ ارْ  ةِ عادَ الس  وَ  بالِ قْ الِ  جِ رَ في دَ  دامَ أَ ، وَ هُ ءَ قابَ  ،1)عاليالمَ 
 حِ وانِ َسِ نْ ِمِ ودْبِمِا يَ َعَلْيِِه  حَ رِ تَِقْ يَ ، وَ هِ بِارِ خْ أَ  ،4)سِارِّ لى عَ  ت  قْ وَ  ،3)ُكلِّ  في دُ بْ العَ  عَ لِ ط  يَ  نْ أَ وَ  ،،2)هِ مِ يَ شِ 
 .،5)هِ طارِ أوْ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 ]في َوْصِف النَّْفِس[
 .،6)عىسْ تَ  ة  ي  حَ  ْت عى ما دامَ سْ تَ  ة  ي  حَ  ُس فْ الن  

 
 ِحكاَيةٌ 
[ ق ِ ]ابُن ُعَنْينٍّ َيْرَتِجُل ِشْعر ا في حَ  يِن الر اِزيِ  ْيِخ َفْخِر الد   الشَّ

ْيخُ َحكى    :قالَ  ،7)يُّ لِ ِص وْ المَ  ارُ تّ الوَ  ُمَحم د   ينِ الدّ  َشْمُس  الش 
ِِِْيخُ  دَ رَ وَ ّمِِا لَ   ر  َبِِِنْ مِ  عِ الجِِِامِ  رِ دْ فِِِي َصَِِِلُِِِه  بَ ِصِِِنُ  ،1)راةَ َهِِ ةَ َنِِِيدمَ  ،8)يُّ ازِ الِِِرّ  ينِ الِِِدّ  رُ ْخِِِفَ  الش 

ِ، وَ ،3)ن  يْ َنِعُ  بِنُ  ينِ الدّ  فُ رَ بي شَ لى جانِ ا ِ ، وَ سِ لِ جْ المَ ذِلَك  ا فير  حاِض  تَ نْ كُ ، وَ ،2)ة  ادَ جّ سِ وَ   رُ ْخِفَ  خُ يْ الش 

                                                 

 .، "ج" ، "د": "المعروف"، "ي": "المعاني" مكان "المعالي"1)
 ، "ج" ، "د": "قوله: "ومحاسن شيمه" ساقط منهما. 2)
 ، "د": "كل" ساقطة منها.3)
 ، "أ": العبارة: "بسار"، "د": "على أخباره السارة"، "ي": "بنبأ أخباره".4)
 ، "ي" ، "د": العبارة: "موانح أفكاره".5)
لِيس ل السادس، وقد جاء فيه: "الفص "، فيالمده كتابه "وردت في النكتة مما قاله ابن الجوزي، وقد ، 6)

ِِنفس ، انظِِر: المِِده ، "حيِِة تسِِعى، فهِِي حيِِة تسِِعى مِِن بِِارز المحاربِِة كمِِن كمِِن، مِِا دامِِت ال
1/278 . 

طبقِات الطبِاء عيِون النبِاء فِي "أ": "الوقار"، "ب" ، "س" ، "ي": "الوقاد"، وما أثبتِه هِو مِا ورد فِي  ،7)
، وليس للوتار ترجمة وافيِة فِي كتِب ابن خطيب الري"" أصيبعة لما أتى على ترجمة الرازي أبي البن 

 دمشِق نزيِلشِمس الِدين الموصِلي،  حمد بن محمد بن عبد الكِريم بِن رضِوان،التراجم، وليس هو م
، وابن العمِاد، شِذرات 1/68ابن حجر، إنباء الغمر، ة الخير: انظر ترجم. هِ،774نة)سالذي توفي 

 .6/236 الذهب،
الِِدين محمِِد بِِن عمِِر بِِن الحسِِن التيمِِي الِِرازي، المِِام المفسِِر الفقيِِه، أوحِِد  هِِو أبِِو عبِِد هللا، فخِِر، 8)

ليهِا نسِبته، 544زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الوائل، قرشي النسب، ولد في الِري سِنة ) هِِ،، وا 
هِِِ،، لِِه تصِِانيف كثيِِرة، ولِِه 616رحِِل إلِِى خِِوارزم وخراسِِان، وتِِوفي فِِي هِِراة يِِوم عيِِد الفطِِر سِِنة)

بيِِة والفارسِِية، قِِال فِي أواخِِر أيامِِه: "لقِِد تأملِِت الطِرق الكالميِِة، والمنِِاهج الفلسِِفية، فمِِا شِعر بالعر 
رأيتها تشفي عليال، وال تروي غليال، ورأيت أقرب الطرق طريقة القِرآن"، انظِر ترجمتِه: اليِافعي، مِرآة 



 211 

ْيخُ  مَ كل  تَ ، فَ ة  رَ سْ يُ وَ  ة  نَ مْ يُ  هُ ماليكُ مَ  هُ لَ وْ حَ وَ  ،/ب[51]عِ الجامِ  رِ دْ في َص  ،4)ينِ الدّ   َلغِ أبْ ِبِ سِ فْ ن  مِا فِي الِبِ  الش 
 .ة  شارَ إِ  بِ ذَ أعْ وَ  ،ة  بارَ عِ 

 
 : ،5)قالَ 
ذا  سِ ِلِِِجْ المَ ذِلَِِِك  فِِِي وَ مِِِا ُهِِِنَ يْ بَ وَ   ،7)كِِِادُ يَ  ر  قْ هِِِا َصِِِءَ راوَ وَ  عِ الجِِِامِ  رِ فِِِي داِئِِِ ،6)ة  َمِِِماحَ بِ َواِ 

ِفيِِه  الِذي نَ اليِوا تِ لَ خَ دَ َفِ ،ْت َيِعْ أَ  نْ أَ ِإلِى  هِ بِ وانِ في جَ  طيرُ تَ َوِهَي  ،8)هاُص نِ تَ قْ يَ   ة  رَ طِائِ  ْت ر  ، وَمِخُ يْ الش 
 دَ ورِ يُ  في أنْ  هُ نَ أذَ تَ اسْ وَ  ،ن  يْ نَ عُ  بنُ  ينِ الدّ  فُ رَ شَ  َض هَ نَ فَ  ،ْت جَ نَ وَ  هُ دَ نْ ها عِ سِ فْ نَ بِ  ْت مَ رَ  نْ أَ ِإلى  اسِ النّ َبْيَن 
ْيخُ  نَ ذِ أَ ، فَ ةِ ديهَ البَ َعلى نى عْ في المَ  هُ قالَ  َقدْ  ائ  يْ شَ   َفقاَل:    ،،9)كَ ذلِ بِ  َلُه الش 

 ]الكامل[    ِشْعرٌ 
 فِ خاطِ  يْ ناحَ جَ  نْ مِ  عُ مَ لْ يَ  تُ وْ المَ وَ      ة  مامَ حَ  مانِ الز   ُسَلْيمانَ  ْت جاءَ 
 ،10)فِ خائِ لْ لِ  أ  جَ لْ مَ  مْ تُ أنْ وَ  م  رَ حَ          مْ كُ ل  حَ مَ َأن   قاءَ رْ الوَ  أَ ب  نَ  نْ مَ 

                                                                                                                                            

، 6/21، وابِِِِن العمِِِِاد، شِِِِذرات الِِِِذهب، 12/511، والِِِِذهبي، سِِِِير أعِِِِالم النِِِِبالء، 4/11الجنِِِِان، 
   .  3/558، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 6/313والزركلي، العالم، 

عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، ولم ير ياقوت بخراسان  -كما جاء في معجم البلدان–، مدينة 1)
هِ، مدينة أجل، وال أعظم، وال أفخر، وال أحسن، وال أكثر أهال منهِا، محشِوة 617عند كونه بها سنة )

ِِدان، هِِِ،، ا618لمِِاء، مملِِوءة بأهِِل الفضِِل والثِِراء، خربهِِا التتِِر سِِنة )بالع نظِِر: يِِاقوت، معجِِم البل
8/471   . 

 ، "ب" ، "س" ، "ي": "وسجادة" ساقطة منها. 2)
، "ب": بزيادة: "ابن عنين، والشيخ فخر الدين"، "س": العبارة: "ابن عنين الشاعر"، وهو شرف الدين أبو 3)

هِِ،، وتِوفي سِنة 541هللا بِن مكِارم الحِوراني الدمشِقي، قيِل إنِه ولِد سِنة )المحاسن محمد بن نصر 
هِ،، مولده ووفاته في دمشق، وقد كان هّجِاء قِل مِن سِلم منِه، وقِد هجِا صِالح الِدين والملِك 631)

العِِادل، فنفِِاه، فِِذهب إلِِى العِِراق، وأذربيجِِان، وخراسِِان، والهنِِد، والِِيمن، وعِِاد إلِِى دمشِِق بعِِد وفِِاة 
، ويِاقوت، 4/85له ديِوان شِعر مطبِوع. انظِر ترجمتِه: ابِن خلكِان، وفيِات العيِان، صالح الدين، 
 .7/126، والزركلي، العالم، 5/462إرشاد الريب، 

 ، "أ": قوله: "والشيخ فخر الدين" ساقط. 4)
 ، "ي"، "ب" ، "س": "قال" ليست فيها. 5)
 ، "أ": "بجماعة"، وهو تصحيف مخل بالمعنى. 6)
 أن"، وما أثبته من "ب"، و"ي".  ، "أ": "يكاد7)
 .  مكان "يقتنصها" ، "ي": "يفترسها"8)
 ، "ي" ، "ب" ، "س": قوله: "الشيخ بذلك" ساقط. 9)
 ، الشعر البن ُعَنْين محمد بن نصر هللا بن مكارم، ويروى:10)

    جاَءت ُسَليماَن الزماِن ِبَشكِوها       َوالَموُت ُيلَمُع ِمن َجناحي خاِطفِ   
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ْيخُ َلها  بَ رِ طَ فَ   قِامَ  ،2)مِاَبْعَِد  ِإَلْيِهِ  ثَ َعِبَ ، وَ ،1)هُ ْنِا مِ ريب ِقَ  هُ َسِلَ جْ أَ وَ  ،ناهُ دْ تَ اْسِوَ  ،ينِ الِدّ  رُ ْخِفَ  الش 

 . ،4)هِ يْ لَ ا إِ ن  سِ حْ ا مُ م  دائِ  يَ قِ بَ وَ  ،ة  ثيرَ كَ  نانيرَ دَ وَ  ،ة  لَ كامِ  ،3)ة  عَ لْ خِ  هِ سِ لِ جْ مَ  نْ مِ 
 
 وُ حْ نَ  مِ جَ العَ  الدِ في بِ  ينِ الدّ  رِ خْ فَ  خِ يْ الش   ةِ هَ جِ  نْ مِ  هُ لَ  لَ َص حَ  هُ أن   ن  يْ نَ عُ  ن بنُ يِ الدّ  فُ رَ شَ  رَ كَ ذَ وَ 

 ميذ  لْ تِ  ةِ ئَ مِ  الثُ ثَ  /أ[51]هُ لَ وْ شي حَ مْ يَ  بَ كِ رَ ِإذا  ،5)يُّ ازِ الرّ  ينِ الدّ  رُ خْ فَ  خُ يْ الش   كانَ ، وَ دينار   فَ ألْ  الثينَ ثَ 
 .َعْنهُ عالى تَ  هللاُ  يَ ِض رَ  هِ يْ لَ أتي إِ يَ  زم شاهْ وارِ خَ َوكاَن  ،مْ هُ يرُ غَ وَ  هاءُ قَ فُ  ،6فيِهْم)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 ولها: وأ 
 توا         في كل مسغبة  وثلج  خاشفتشايا ابن الكرام المطعمين إذا   
، 5/462، ويِِاقوت، إرشِِاد الريِِب، 4/85وانظِِر المقطعِِة والحكايِِة: ابِِن خلكِِان، وفيِِات العيِِان،  

 .4/11واليافعي، مرآة الجنان، 
 ، "س": العبارة: "وقرب مجلسه"، "ي": "وأدناه وقرب مجلسه".1)
 ، "ب" ، "س": "لما".، "ي" 2)
 و"س"، و"ي". ،، "أ": "خلوة"، "ب": "خلق"، وكل ذلك تصحيف صوابه ما ورد في المتن3)
 لمِا أتِى علِى ترجمِة الِرازي  "طبقات الطباءأورد هذه الحكاية ابن أبي أصيبعة في "عيون النباء في  ،4)

 "ابن خطيب الري"، وقد تقدم ذلك آنفا.
 تعالى عنه". ، "ب": بزيادة: "رضي هللا5)
 ، "ي": "فيهم" زيادة منها.  6)
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 عونَ بَ األرْ وَ  ةُ ثَ الِ الث  اللَّطيَفُة 
 [ِشفاٌء في غاَيِة التَّْعذيِر، َوُبْرٌء في ِنهاَيِة الت ْعسيرِ ]

 ]الخفيف[          رٌ عْ ِش 
 ،1)ةْ حابَ الس   َض يْ فَ  فيُض تَ  موع  دُ بِ      كاهابُ  طولِ لِ تي لَ قْ مُ  ْت دَ مَ رَ 
 
 بِِاءِ طِّ الَ ِعْنَِِد  ُس مِ تَ أْلِِ تُ وْ دَ ، َغِِموعِ الِِدُّ  ُض يْ َفِِ فِِانَ جْ الَ  حَ ر  َقِِ، وَ جِِوعَ الهُ  ،2)نُ يْ الَعِِ تِ رَ َجِِا هَ ّمِِلَ 

، سيرِ عْ التّ  ةِ هايَ نِ ها في أَ رْ بُ ، وَ ذيرِ عْ الت   ةِ ها في غايَ فاءَ شِ  تُ دْ جَ وَ ها، فَ داءَ  ،3)يسآلاِإلى  كوشْ أَ ها، وَ واءَ دَ 
ِِِى  بِِِي،رْ كَ  ،5)هِِِامِ لَ لَ  ،4)دادَ ازْ بِِِي، وَ لْ ها قَ ِضِِِرَ مَ لِ  َض رِ َمِِِفَ   لِِِي  عَ  لَ ه  َسِِِ، وَ جِ رَ الَفِِِ بِِِابَ  يَ ِلِِِ هللاُ  حَ تَ َفَِِِحّت
فِي  دَ زاوَ  ،هُ و  ُلِعُ  هللاُ  دامَ ، أَ مِورِ عْ المَ  نابِ الجَ  َعنِ  ،6)رِ ادِ ، الّص طورِ سْ المَ  ِكتابِ ال رودِ وُ بِ ، جِ هْ الن   بابَ سْ أَ 
ِِ، وَ ريِِدِ الوَ بِ  جُ دَ الِِوَ  لَ َصِِت  ا، مِِا هُ و  مُ عِِالي ُسِِالمَ  جِ رَ دَ  ِِ تِ داَم ي ّنِِعَ  ،8)ْت رَ َسِِحَ انْ فَ  ،،7)ديِِدِ فِِي الحَ  ةُ د  الشِّ

                                                 

 ، "ي" ، "س" ، "ب": "بطول" مكان "لطول"، "د" ، "ي": "السحاب" مكان "السحابة".1)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": "العيون".2)
 ، "ب": "الساءة" مكان "اآلسي"، "ي": "الساة".3)
 ، "أ": "وازدادت".4)
 ، "ب": "لملها" مكان "للمها".5)
 "ب": "والصادر".، 6)
 ، "ج" ، "د": "التحديد".7)
 ، "ي": "وما تحسرت" مكان "فانحسرت".8)
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، تِابِ الكِ  رِ ْبِحِ بِ  فِانِ جْ الَ  دَ َمِرَ  تُ يْ داوَ ، َفِة  م ِهِ  ُكِلِّ  ،2)ةُ وَ ْفِتي هَ يَ ناحِ  َعنْ  ،1)ْت ثَ عَ بَ انْ و ، ة  م  غُ  ُكلِّ  ةُ مامَ غَ 
  .،3)طابِ الخِ  ذابِ عْ تِ اسْ بِ  شاءِ حْ الَ  ةَ راحَ جِ وَ 

 
 ]الكامل[   ِشْعرٌ 

 ،4)فاءِ شِ وَ  ة  جودَ وْ مَ  ة  ح  ِص  نْ مِ       هِ بِّ ما في طِ  ماءُ كَ الحُ  مُ لَ عْ يَ  وْ لَ 
 /ب[51]،5)واءِ دَ  ُكلِّ  دونَ  ةِ ليفَ الخَ  َض رَ مَ      ِبِه  اوْ فَ شَ وَ  مْ هُ ا لَ د  مَ عتَ مُ  لوهُ عَ جَ 
 

 ،6)ُنْكَتةٌ 
 ا قيَل َعِن الجوِد َواللَّبيِب[]ِمم  

 : قيلَ 
  .جود  وْ مَ  زُّ أعَ  الجودُ 
  :ماءِ لَ العُ  َبْعُض قاَل 
 .،7)بيبِ لط  لِ  هُ تَ ل  عِ  ْف ِص يَ َلْم  نْ مَ  بيب  لَ بِ َلْيَس 

 
 ،8)ِحكاَيةٌ 

] براهيُم بُن صاِلحٍّ شيُد َواِ   ]هاروُن الرَّ
ذا  ،امِ يّ الَ  َبْعضِ  في ،1)يدِ شي الر  دَ يَ َبْيَن  ْت مَ دِّ قُ  دَ وائِ المَ َأن   يَ كِ حُ   ،2)بختيشِوع بنِ  ريلَ بْ جِ بِ َواِ 

 هُ أن ِِوَ  ،ق  َمِِرَ  رِ فِِي آِخِِ هُ أن ِِ هُ رَ بَ أخْ ، َفِِ،4)ح  صِِالِ  بِِنِ  راهيمَ ْبِِإِ  حِِالِ  َعِِنْ  هُ ألَ َسِِفَ  ،،3)شِِيدِ الر  َعلِِى  لَ َخِِدَ َقِِْد 
                                                 

 ، "أ": "واتسعت"، وما أثبته من "ج"، و"د"، و"س".1)
 .، و"ي"، "أ": "هبوة"، وما أثبته من "ب"، و"ج"، و"د"، و"س"2)
، "د": "وأرويت صدر الحشِاء ، "أ": بزيادة: "واستويت جراحة"، وهو غير مستقيم، "ب": "وأسويت"، "ج" 3)

 بعذوبة..."، وما أثبته من "ي". 
 ، "د": البيت كله ساقط منها. 4)
 ، لعل الشعر مما نظمه المصنف ليزين به ترسله ويستشهد به في مقام حديثه. 5)
 ، "ج": إلى هنا تنتهي هذه النسخة.6)
لِيس بلبيِب مِن لِم يصِف مِا بِه وفيهِا: " ، "ب": "علة"، وهِذا عنِوان البِاب الرابِع فِي الزهِرة البِن داود،7)

إذا وصف هو ى أو  :فقال ؟متى يكون العيّي بليغا :قال أنو شروان لبزرجمهر"، وقد جاء فيه: "لطبيب
أو شِكا مِا  ،إذا سِئل عّمِا يتمنِاه :فقِال ؟متى يكون البليِغ عييِا :لبعض أهل هذا العصر وقيل ،حبيبا
 ". من يهواه به إلى

الطّبِاء ، فِي طبقِات البِاب الثِاني عشِرابِن أبِي أصِيبعة فِي طبقِات الطبِاء فِي  ، أثبت هذه الحكايِة8)
 . الذين كانوا من الهند

http://www.al-eman.com/Islamlib/?BID=218&CID=21#s1
http://www.al-eman.com/Islamlib/?BID=218&CID=21#s1
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ِِِه  يضِِقْ يُ  ِِوَ َعَلْي ِِأقْ ، فَ شِِاءِ العِ  الةِ َصِِ تَ ْق ِِأَ وَ  ،كِِاءِ البُ َعلِِى  شِِيدُ الر   لَ َب ِِرَ بِ  رَ َم ِِالمَ  عِ ْف َفقِِاَل  ،ْت َعِِفِ رُ فَ  ،دِ واِئ
ِِْو  ،نينَ مِ ؤْ الُمِِ ميِِرَ : يِِا أَ ،5)يُّ ِكِِمَ رْ البَ  ر  َفِِعْ جَ  ِِالهِ  ،6)ةَ َلِِهْ بَ  نْ َبِِ حَ صِِالِ  تَ رْ َضِِحْ أَ َل ِِهْ ج  وَ ُثِِم   ،ي  دِ ْن ِإلِِى  هُ َت
 نْ ِمِِ هِ فِ رَ َصِِنْ مُ َبْعَِِد  هِ دِّ رَ وَ  ،ِإَلْيِِهِ  ،7)هِ ِهِِيجوْ تَ وَ  ،هِ ضِِارِ حْ إِ بِ  رَ أمَ ، َفِقِِولُ مِِا يَ َعْنُِِه  مَ هَ فْ نَ ِلِِ ح  صِِالِ  بِِنِ  راهيمَ ْبِإِ 
 .هِ دِ نْ عِ 

 
 ،1)سِارَ وَ  ،هُ َقِرَ عَ  َس بَ َحِوَ  ،هُ َنِعايَ َحتِّى  ،9)راهيمَ ْبِإِ ِإلِى  ح  ضى صِالِ مَ ، وَ ،8)ر  فَ عْ جَ ذِلَك  لَ عَ فَ فَ 

ِِعْ لِِى جَ إِ  ِِا عِ ّمِِعَ  هُ ألَ َسِِ، فَ ر  َف ِِ هُ دَ ْن ِِالعِ  نَ ِم ِِلَ َفقِِاَل:  ،مِ ْل ِِخْ أُ  تُ ْس ِِ رُ ِب ِِرَ  رِ بَ خَ الِب ِِنينَ مِ ؤْ الُمِِ ميِِرِ أَ  َغْي  لَ خَ دَ ، َف
                                                                                                                                            

  . قبال ، تقدمت ترجمته1)
وخليلِِه، وكِِان  ،وجليسِِه ،، هِِو الطبيِِب العِِالم جبريِِل بِِن بختيشِِوع بِِن جِِرجس، طبيِِب هِِارون الرشِِيد2)

الرشيد يقول لصحابه: "من كانت له حاجة إلي فليخاطب بها جبريل، فإني أفعل كل ما يسألني فيه، 
ثم أطلقه، وأعاده إلى مكانته،  ،ويطلبه مني"، ولما توفي الرشيد خدم المين، ولما ولي المأمون سجنه

نظِِِر ترجمتِِِه: طبقِِِات ئن فِِِي بغِِِداد، اهِِِِ،، فِِِدفن فِِِي المِِِدا213فلِِِم يِِِزل كِِِذلك إلِِِى أن تِِِوفي سِِِنة)
 .  2/111، نقال عن الزركلي، العالم، 1/127الطباء، 

 ، "ب" ، "س" ، "ي": العبارة: "وقد دخل عليه"، وقد تقدمت ترجمته.3)
، هو المير الهاشمي إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد هللا بن عباس، الموصوف بالعقل والدهاء، واله 4)

وما يليها، والردن، فبقي إلِى  ،إدارة مصر ثم الجزيرة، وعهد إليه أخيرا بإمارة دمشق المهدي العباسي
أن مات المهِدي، وخلفِه الهِادي، فِأقر إبِراهيم علِى أعمالِه، ولمِا مِات الهِادي ولِي الرشِيد الخالفِة، 

، كانِِت وولِِى غيِِره، فشِِبت نِِار الفِِتن بِِين القيسِِية واليمانيِِة، فأعِِاده إلِِى إمارتِِه، فِِأقر المِِن ،فعزلِِه
 .  1/43، والزركلي، العالم، 6/121نظر ترجمته: ابن الثير، الكامل، هِ،، ا176) وفاته سنة

ِِد البرمكِِي، وزيِِر الرشِِيد العباسِِي، وأحِِد مشِِهوري البرامكِِة 5) ، هِِو أبِِو الفضِِل جعفِِر بِِن يحيِِى بِِن خال
وكِان يِدعوه أخِي،  ه الرشِيد ملقيِا إليِه أزمِة الملِك،ر هِِ، فِي بغِداد، واسِتوز 151ومقدميهم، ولِد سِنة )

هِ،، ثم أحرق جثتِه بعِد 187ظل كذلك إلى أن نكب هارون الرشيد البرامكة، فقتله في مقدمتهم سنة )
نظِِِر ترجمتِِِه: ابِِِن خلكِِِان، وفيِِِات سِِِنة، وهِِِو أحِِِد الموصِِِوفين ببالغِِِة القِِِول وفصِِِاحة المنطِِِق، ا

 . 2/131، والزركلي، العالم، 417، 1/318العيان، 
، وقد اشتهر اشتهارا عظيما في عهد هارون الرشيد، قال عنه ابِن أبِي في بغدادان ، هو طبيب هندي ك6)

نِِذارات فِِي تقدمِِة ،وكِِان خبيِِرا  بالمعالجِِات التِِي لهِِم ،متميِِز مِِن علمِِاء الهنِِدأصِِيبعة: "  ولِِه قِِوة وا 
وقد أتى على هذه الحادثة، وعلى شِذرات مِن حياتِه، "، وكان بالعراق في أيام الرشيد هارون  ،المعرفة
الطّبِِاء الِِذين كِِانوا مِِن ، فِِي طبقِِات البِِاب الثِِاني عشِِرأبِِي أصِِيبعة فِِي طبقِِات الطبِِاء فِِي ابِِن 
عنِِد العِِرب،  نعِا  مِِن بِِدا عليِه المِِوت فِي تِِاريخ الطِبالجاسِِر، إ محمِِد طِهوانظِِر كِذلك: ، الهنِد

   .153،، 1178ر السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ العلوم بحث قدم في المؤتم)
 ، "أ" ، "ي": "وتوجهه". 7)
 ، "س": العبارة: "ففعل جعفر ذلك". 8)
 ، "ي": "إلى إبراهيم بن صالح".  9)

http://www.al-eman.com/Islamlib/?BID=218&CID=21#s1
http://www.al-eman.com/Islamlib/?BID=218&CID=21#s1


 215 

ِِعْ جَ  ِِ شِِيدِ لِِى الر  عَ  ر  َف ِِ،3)ح  صِِالِ  ضِِارِ حْ إِ بِ  رَ مَ أَ َفِِ ،،2ِبُحضِِوِرِه) هُ رَ بَ أخْ َف ِِلَ خَ دَ ، َف  ميِِرَ : يِِا أَ ،4)قِِالَ  م  ، ُث
 هِِِِذهِ  يَ فِّ وُ تُِِِ نْ إِ  ح  صِِالِ  بِِِنَ  راهيمَ ْبِِإِ َأن   سِِِيفْ نَ َعلِِى  ،5)كَ رَ َضِِِحَ  نْ َمِِ دُ هِ ْشِِِأُ وَ  ،كَ دُ هِ ْشِِنِِِا أُ أَ  ،نينَ مِ ؤْ الُمِِ
، دُ ِجِيَ  /أ[52]كِانَ  مِا ،8)شِيدِ الر   نِ ى َعِر  َسِفَ  ا،الث  ثَ  ق  طالِ  هُ أتَ رَ امْ  ،7)ن  َفإِ  ،ةِ لّ العِ هِذِه  في أوْ  ،،6)ةَ لَ يْ الل  
 .بَ رِ شَ فَ  ،رابُ الش  َلُه  رَ ِض حْ أُ وَ  ،مَ عِ طَ وَ 

 
 ،عَ جَ رْ تَ اْسِفَ ، شيدِ الر  َعلى  ح  صالِ  بنِ  راهيمَ بْ إِ  تِ وْ مَ بِ  رُ بَ الخَ  دَ رَ وَ  ،شاءِ العِ  الةِ َص  تُ قْ وَ كاَن  َفَلّما

ِِبَ ، وَ ةَ َلِِهْ بَ  بِِنِ  حِ صِِالِ ِإلِِى  هِ شِِادِ رْ فِِي إِ  ،10)ر  َفِِعْ جَ َعلِِى  مِ وْ الل  ِبِِ ،9)لَ َبِِقْ أَ وَ   َس َلِِجَ وَ  ،راهيمَ ْبِِإِ  دارِ ِإلِِى  رَ ك 
 حُ واِئِرَ  ،11)ْت عَ طَ َسِ أنْ ِإلِى  َأَحِد   هُ ْقِناطِ يُ  َفَلِمْ  ،شيدِ الر   يِ دَ يَ َبْيَن  ةَ لَ هْ بَ  بنُ  حُ صالِ  فَ قَ وَ وَ  ،ساطِ البِ َعلى 
 ،تِيوجَ زَ  القِ َطِبِ  ي  َلِعَ  ،12)مْ ُكِحْ تَ  نْ إِ  !نينَ مِ ؤْ الُمِ يِا أميِرَ  هللاَ  : هللاَ ح  صِالِ ذِلَك  ِعْندَ  صاحَ ، فَ رِ جامِ المَ 
 قْ لِ طْ أَ ، َفِما ماتَ  نينَ مِ ؤْ المُ  يا أميرَ  وهللاِ فَ  ،ايًّ حَ  كَ مِّ عَ  ابنَ  نْ فِ دْ تَ  نْ إِ  !هللاَ  هللاَ  ،تَ ثْ نَ حَ  ،،13)نيمْ زِ لْ يَوَلْم 
 .هُ دَ حْ وَ  ،14)راهيمَ بْ إِ َعلى  خولِ الدُّ بِ َلُه  نَ ذِ أَ ، فَ هِ يْ لَ إِ  رَ ظَ والن   ،َعَلْيهِ  خولَ الدُّ  يَ لِ 

 
 اوي: الرّ قاَل 

                                                                                                                                            

 .مكان "وسار" ، "ب": "وصار"1)
 ، "ي": "بحضوره" زيادة منها.   2)
 ، "ي": "بإحضاره".3)
، خل جعفِِر علِِى الرشِِِيد فِِأخبره، فِِأمر بإحضِِار صِِِالح، فِِدخل" سِِاقط، وهِِو فِِِي "ب"، "أ": قولِِه: "فِِد4)

 و"س".
 ، "ي": "من حضر".  5)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": "في هذه الليلة".6)
 ، "س" ، "ي: "كانت" مكان "أن".7)
 ، "أ": العبارة: "فسر الرشيد ما..."، وفيها خلل. 8)
 ، "ب": "وأقبل" ساقطة.9)
 لعبارة: "على جعفر باللوم".، "س" ، "ي": ا10)
ِِْطع كِِل شِِيء انتشِِر11) أو ارتفِِع مِِن بِِرق، أو  ،، "أ": "شِِعطت"، ومِِا أثبتِِه مِِن "ب"، و"س"، و"ي"، والس 

 غبار، أو نور، أو ريح. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "سطع". 
 ، "س": "أوتحكم".12)
 ، "س": العبارة: "بل ولم يلزمني".13)
 م" ليست فيها، "س": "عليه" مكان "إبراهيم".، "ي": "على إبراهي14)
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ِِ ب  رْ َضِِ تَ وْ نا َصِِعْ مِ َسِِفَ  ِِم   ،،1)فِّ الكَ ِب ِِعَ  عَ َطِِقَ انْ ُث َِِك  اّن ِِم   ،ح  لِ نِِا صِِايْ لَ إِ  جَ رَ َخِِ، فَ تُ وْ الّصِِذِل ُث
كاَنِِْت  ة  رَ ْبِِإِ  ح  صِِالِ  جَ رَ أخْ َفِِ ،شِِيدُ الر  ِإَلْيِِِه  لَ خَ دَ ا، َفِِب ِِجَ عَ  كَ َيِِرِ أُ َحّتِِى  ،نينَ مِ ؤْ الُمِِ يِِا أميِِرَ ]ُقِِْم[  :،2)قِِالَ 
ِإلِِِى  هِِِاد  رَ وَ ، هُ دَ َيِِِ ح  صِِِالِ  بِِِنُ  راهيمُ إْبِِِ بَ ذَ َجِِِ، فَ هِ ِمِِِحْ لَ وَ رى ْسِِِاليُ  هِ دِ َيِِِ هِِِامِ بْ إِ  رِ ُفِِِظُ َبِِِْيَن  هِِِالَ خَ أدْ ، فَ هُ َعِِِمَ 
ِِدَ بَ  ِِ ميِِرَ : يِِا أَ ح  صِِالِ َفقِِاَل  ،،3)هِ ِن ِِالمَ  سُّ ِحِِيُ  لْ َهِِ ،نينَ مِ ؤْ الُم ُِِه َفقِِاَل  : ال،شِِيدُ الر  َفقِِاَل  ؟عِ جَ الوَ ِبِِ تُ يِّ َل

 أنْ  كَ لُ أَ أنِِا أْسِِ: فَ شِِيدُ الر  َلُِِه َفقِِاَل  ،هُ َمِِل  كَ لَ  ةَ اعَ الّسِِ نينَ مِ ؤْ ُمِِال أميِِرَ  /ب[52]مَ لِِِّكَ يُ  أنْ  تَ ئْ ِشَِِلِِْو  :ح  صِِالِ 
ِِجْ الَ ع نْ إِ  خِِافُ أَ  ،نينَ مِ ؤْ الُمِِ يِِا أميِِرَ َفقِِاَل:  ،لَ َعِِفْ تَ  ِِفِِي كَ َوُهَِِو  فِِاقَ أَ وَ  ،هُ ُت ِِالحَ  ةُ َحِِرائِ فيِِِه  ن  َف  أنْ  وطِ ُن
 ْر ُمِِ ،نينَ مِ ؤْ الُمِِ يِِا أميِِرَ  نْ لِكِِ، وَ ة  حيَلِِ هِ ياِئِِحْ كِِون لِِي فِِي إِ يَ َفِِال  ،ايًِِّقيقِ ا حَ ت ِِوْ مَ  مِِوتَ يَ فَ  ،هُ ُبِِلْ قَ  عَ د  َصِتَ يَ 
ُثِِم   ،هُ ْنِِعَ  وطِ ُنِِالحَ  ةُ َحِِرائِ  زولَ َيَِِحّتِِى َعَلْيِِِه  لِ ْسِِالغُ  ةِ عِِادَ ا ِ وَ  ،لِ َسِِتَ غْ المُ ِإلِِى  هِ دِّ رَ وَ  ،نِ َفِِلكَ ا نَ ِمِِ هِ ريِِدِ جْ تَ بِ 
لَ ، وَ هِ تِ ح  ِص  ها في حالِ سُ بَ لْ يَ كاَن  التي هِ يابِ ثِ  لَ ثْ مِ  َس بَ لْ يَ   ،َعَلْيِهِ  ُس ِلِجْ يَ كِاَن  الِذي هِ راِشِفِ  ،4)لِىإِ  ُيَحِو 
 .هِ تِ ساعَ  نْ مِ  هُ مُ لِّ كَ يُ  هُ نّ إِ فَ  ،نينَ مِ ؤْ المُ  ميرِ أَ  ةِ رَ ْض حَ بِ  هُ جَ عالِ أُ  َحّتى ،فيهِ  نامُ يَ وَ 

 
، ةِ الخزانَ  نَ مِ  ة  خَ فَ نْ مِ وَ  ،6)دسنْ كُ بِ  ح  صالِ  ادع، وَ ،5)هِ يْ لَ إِ  شيدُ الر   صارَ ُثم   ،ذِلكَ  ِبهِ  لَ عِ فُ : فَ قالَ 

 امَ دّ ُقِِِ َس َلِِِجَ وَ  ،َس َطِِِعَ وَ  ،هُ ُنِِِدَ بَ  بَ اضِِِطرَ ُثِِِم   ،ة  سِِِاعَ  سِ دْ ُسِِِ دارَ ْقِِِمِ  ثَ َكِِِمَ فَ ، هِ ِفِِِفِِِي أنْ  دَس ْنِِِالكُ  خَ َفِِِنَ وَ 
)ام  وْ ا نَ م  نائِ كاَن  هُ أن   رَ كَ ذَ ، فَ هِ تِ ص  قِ  َعنْ  ،8)هُ ألَ سَ وَ  ،هُ دَ يَ  لَ ب  قَ وَ  ،،7)شيدِ الر  

 طُّ َقِ هُ َلِثْ مِ  نِامَ  هُ أن ِ رُ كُ ذْ ال يَ  ،9
ِرى عَ ْسِاليُ  هِ دِ َيِ هِامَ بْ إِ  ض  َعِفَ  ،هِ دِ َيِبِ  اهُ ّقِلَ تَ ، فَ هِ ْيِلَ وى إِ ْهِأَ َقِْد  اب  لْ كَ  هِ نامِ أى في مَ رَ  هُ أن  ِإاّل  ا،ب  يِّ طَ   هَ َبِتَ انْ  ة  ض 
 .ةَ رَ بْ فيها الِ  لَ خَ أدْ  ح  صالِ كاَن  التي هُ هامَ بْ إِ  راهُ أَ ، وَ /أ[53]هاعَ جَ وَ  سُّ حِ يُ َوُهَو  ،10)هانْ مِ 

 

                                                 

 ، "ي": "بالكف". 1)
 ، "ب" ، "س" ، "ي": "وقال".2)
 وما بعدها ساقط منها.    ،، "ي": هنا تنقطع الحكاية3)
 ، "أ": "على" مكان "إلى"، وما أثبته هو ما ورد في "ب"، و"س".4)
 ، "أ": "إليه" ساقطة، وهي في "ب"، و"س".5)
دفِِع بِِه إلِِى الطِِرق التنفسِِية بواسِِطة المنفِِاخ لثِِارة  وهِِو نِِوع مِِن العقِِاقير النباتيِِة،مسِِحوق،  الكنِِدس ،6)

وهِِِذا ممِِا يستشِِِهد بِِه علِِِى شِِيوع إدخِِِال الهِِواء إلِِِى  ،بِِالهواء الِِنفس ومضِِِاعفته، وتزويِِد المِِِريض
عنِد  نعِا  مِن بِدا عليِه المِوت فِي تِاريخ الطِبالجاسِر، إ محمد طهالجوف والرئتين قديما، انظر: 

  .153،، 1178 ،بحث قدم في المؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ العلوم)لعرب، ا
 ، "س": "أمير المؤمنين الرشيد".7)
 ، "ب" ، "س": "فسأله".8)
 ، "س": "نوما" ليست فيها. 9)
 ، "س": "منها" زيادة منها. 10)
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، رَ ْصِِمِ وَ  طينَ ْسِِلَ فِ  يَ ِلِِوَ ، وَ ،1)يِّ دِ ْهِِالمَ  تَ ْنِِبِ  ةَ اَسِِبّ العَ  جَ و  زَ َتِِ نْ أَ ِإلِِى ذِلَِِك  َبْعِِدَ  راهيمُ ْبِِإِ  عِِاَ  وَ 
 .عينَ مَ أجْ َعَلْيِهْم  هللاِ  ،2)ةُ مَ حْ رَ  ،رَ ْص مِ بِ  يَ فِّ وُ تُ وَ 

 
 
 
 

 ،3)عونَ بَ األرَ وَ  ةُ عَ ابِ الر  اللَّطيَفُة 
ا على َسحاِب ُسرورٍّ جاَد، َوعيِد َفَرحٍّ عادَ ]  [ردًّ

 ]الوافر[         رٌ عْ ِش 
 زاجْ أَ فيِه  ةِ الغَ البَ  نَ مِ  تُ يْ أَ رَ        ريم  كَ  توب  كْ مَ  كَ نْ تاني مِ أَ 

ً  كُ  ِكتاب    ،4)زاجْ عَ  تُ كْ سَ أمْ  هُ وابَ جَ  دُّ رُ أَ          َأّني  تُ لْ م  ما أَ ل 
ِِِبِ  ،عِِِادَ  ح  رَ َفِِِ عيِِِدُ ، وَ جِِِادَ  رور  ُسِِِ حابُ َسِِِ  ي  دَ َلِِِ ْت قَ رَ أْشِِِهِِِا، وَ ريحُ  ي  َلِِِعَ  ْت ب ِِِالتِِِي هَ  طورِ السُّ

ِِ ياءِ ِضِِ ةِ ر  ُطِِ نْ ها، ِمِِصِِابيحُ مَ  ِِ هِِاءِ بَ  ةِ ر  ُغِِ، وَ باحِ الص  ِِانِ مَ  هللاُ  دَ ي  ، َشِِ،5)باحِ الصُّ  لَ َعِِجَ ها، وَ تِ اعادَسِِ يَ ب
ِِالَ   نَ ِمِِ ،7)ىظِِحْ دي أَ ْنِِعِ  ْت كاَنِِ، فَ هُ حِِارُ بِ  يُض غِِتَ َوال  ،هُ نِِارُ  وبِِخْ ال تَ  زّ  ، فِِي ِعِِ،6)هِِااتِ رادإِ  عَ وْ َطِِ امَ ّي
ِِرَ لِِي مَ تَ جْ أَ  تُ ْقِِفِ طَ ، فَ رِ ْسِِالعُ  َبْعِِدَ  رِ ْسِِاليُ  نَ ِمِِ ،8)لِِىحْ أَ ، وَ رِ ْسِِالخُ َبْعَِِد  حِ بْ الِِرِّ  ِِ يِِولَ ذُ  رُّ ُجِِأَ وَ  ،اح  با الصِّ
  .،10)طورِ السُّ  هِ هذِ ا بِ رور  سُ ، وَ ،9)طورِ سْ هذا المَ ا بِ هاج  تِ ا، ابْ ح  رَ فَ 

                                                 

؛ ذلِِك أنِِه قيِِل إن مِِن بنِِات المهِِدي هِِي ُعليِِة بنِِت المهِِدي بِِن المنصِِور، وقيِِل العباسِِة غيِِر عليِِة، 1)
العباسِِة وعليِِة، وهِِي أخِِت هِِارون الرشِِيد، أديبِِة شِِاعرة تحسِِن صِِناعة الغنِِاء، وكِِان فِِي جبهتهِِا 
اتسِِِاع يشِِِين وجههِِِا، فاتخِِِذت عصِِِابة مكللِِِة بِِِالجوهر لتسِِِتر جبينهِِِا، كانِِِت أكثِِِر أيامهِِِا مشِِِتغلة 

مهِا، ويجلسِها معِه علِى سِريره، ماتِت بالصالة، والقرآن، ولزوم المحراب، وكان الرشيد يبِالغ فِي إكرا
هِِِِ،، انظِِِر ترجمتهِِِا: الصِِِفهاني، 211هِِِِ،، وتوفيِِِت سِِِنة)161عِِِن خمسِِِين سِِِنة، فقِِِد ولِِِدت سِِِنة)

 .    5/35، والزركلي، العالم، 2/161، وابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، 11/111الغاني، 
 ، "ب" ، "س": العبارة: "رحمهم هللا تعالى أجمعين".2)
 هذه اللطيفة ساقطة منها إال قليال.   ، "ي":3)
 ، لعل الشعر مما نظمه المصنف ليستفتح به ترسله، ويدل على مراده العام في مفتتح خطابه وترسله. 4)
 رجل َصبيح وُصباح: جميل، والجمع ِصباح، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "صبح". ،5)
 ، "أ": "إرادتها"، وما أثبته من "ب".6)
 ب" ، "س": "أغلى" مكان "أحظى".، "7)
 ، "ب": هنا تنتهي هذه النسخة، وما بعد ذلك ساقط منها. 8)
 ، "س": "بهذه السطور".9)
  ، "س": "بهذا المسطور".10)
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 مجزوء الكامل[]   ِشْعرٌ 

 روحاِإَلْيِه  د  رَ لَ  ات  يْ مَ            أتى َلْو  ِكتاب  هذا 
َر َأْو[  نْ أَ  نْ مِ          هُ تُ نْ ُص  نْ لكِ  كِ سْ المِ كَ   ،1)فوحايَ ]ُيَنش 
 ،2)حيحاشَ ِبِه  تُ نْ كُ وى فَ هْ أَ       لي الذي ؤْ سُ  هُ تُ جدْ وَ وَ 
ِِِِ الّ إِ  ِِِِزادَ  هُ أن  ِِِِي َش ِِِِلَ قَ وَ  /ب[53]اق  وْ ن ِِِِغَ وَ  ،اق  ِِِِتَ ا وَ رام  ِِِِى  ،اق  وُّ َش ِِِِنْ مُ ِإل ِِِِالغَ بَ  ،3)ئِ ِش ي لّ وَ تَِِِِمُ ، وَ هِ ِت

 .هِ بِّ حُ َعلى ا ف  قْ وَ  بيَ لْ قَ  لَ عَ جَ  َكما ،هِ بِ رْ قُ بِ  ني هللاُ عَ ت  ، مَ هِ تِ ياغَ ِص 
 
 ُنْكَتةٌ 

ورى[  ]ِمم ا قيَل في الش 
 .وابِ الص   بيلَ سَ  كَ لَ سَ  بابِ لْ وي الَ ذَ  شارَ تَ اسْ  نِ مَ 

 
 ِحكاَيةٌ 

ْيِخ الَجْيالِني ِ ] عوِد َيْعِرُف حاَل الشَّ  [َأبو السُّ
ِْيخِ َعِِن ا رانِ دْ أبِو الَبَِحكى  بِن  عودِ ي أبِي الّسِدَ َيَِبِْيَن  رِكِذُ ]َأن ُِه[  ،4)يِّ الجيِلِ رِ القِادِ  َعْبِدِ  لش 

ِْيخُ َفقِاَل  ،،3)فِي ذِلِكَ  طَ رِ ْفِأُ وَ  ،َعَلْيِهِ  ،2)نِاءِ الث  وَ  هِ ِذْكرِ  في بَ نِ طْ أُ وَ  ،،1)لِ بْ الشّ  ِ الش   ِلْلُمَِتَكلِِّم: عودِ أبِو السُّ

                                                 

مِِا بِِين القوسِِين المعقِِوفين إضِِافة ارتضِِاها المحقِِق لقامِِة الِِوزن، وهِِي ليسِِت فِِي النسِِخ التِِي بِِين ، 1)
 يدي. 

خاله مما نظمه المصنف ليزين به ترسله، ما عثرت على قائله، و 2)  ويستشهد به في مقامه. ،ا 
 ، "س": العبارة: "إلى لقاء منشئ".3)
بن يحيِى الجيالنِي الحنبلِي، وقيِل: الكيالنِي، أو الجيلِي، مِن ذريِة الحسِن  بن موسى هو عبد القادر، 4)

 هِِ،، وقيِل سِِنة471) رضِي هللا عنِه، مؤسِس الطريقِة القادريِة، ولِد فِي جِيالن، وراء طبرسِتان سِنة
هِِِِ،، وانتقِِِل إلِِِى بغِِِداد شِِِابا، فاتصِِِل بشِِِيوخ العلِِِم والتصِِِوف، وسِِِمع الحِِِديث، وتفقِِِه، وقِِِرأ 471)

ِِِى إمامتِِِه أهِِِل الخِِِالف  ِِِه المنِِِاوي: "أجمِِِع عل ِِِاني"، قِِِال عن ِِِتح الرب ِِِه مِِِن المصِِِنفات "الف الدب، ل
ن رأسه تحت مخِدة، والوفاق، وأقام أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، ولما حضرته الوفاة كا

فقال: أنزلوا خدي عنها، ضعوه على التراب، لعل هللا يرحمني، ثم قِال: هِذا هِو الحِق الِذي كنِا عنِه 
فِِي حجِِاب، ألفِِت كتِِب فِِي سِِيرته، ومنهِِا: "قالئِِد الجِِواهر فِِي مناقِِب الشِِيخ عبِِد القِِادر"، و"بهجِِة 

ظِر ترجمتِه: الِذهبي، سِير هِِ،. ان561السرار في مناقب سيدي عبد القادر"، تِوفي فِي بغِداد سِنة )
، 2/286لِواقح النِوار، ، والشعراني، 12/271، وابن كثير، البداية والنهاية، 12/242أعالم النبالء، 

، والكِوهن الفاسِي، طبقِات 4/118، وابن العماد، شِذرات الِذهب، 2/253والمناوي، الكواكب الدرية، 
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ِِِتَ  ِِِتُ  َأْن ِِِا بِ فَ رِّ عَ تُ  أنْ  بُّ ِح ِِِزِ نْ مَ ن ِِِدِ  ةِ َل ِِِادِ  َعْب ِِِ ؟!رِ الق ِِِهُ  ئِ زِّ هَ تَ المُ َك ِِِي  وهللاِ  ،َل ِِِدِ  حِِِالَ  فُ رِ ْعِِِلَ ِإّن  رِ القِِِادِ  َعْب
  .عينَ مَ أجْ  مْ نهُ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ  ،هِ رِ بْ في قَ  اآلنَ  وَ هُ وَكْيَف  ،هِ لِ أهْ َمَع كاَن  ،4)َكْيفَ 
 

 
 
 
 
 
 

 عونَ بَ األرْ وَ  سةُ الخامِ اللَّطيَفُة 
ُه ِقْرطاٌس َوَقَلمٌ ]  [َشْوٌق ال ُيْحصيِه الَكِلُم، وال َيُحدُّ

 ]البسيط[         رٌ عْ ِش 
 واقيأشْ باباتي وَ َص  كِ يْ لَ فى عَ خْ يَ     لْ هَ وَ  كِ يْ لَ كو إِ الذي أشْ  قَ وْ فَ  قُ وْ الش  
 ،5)باقِ  ت  ثابِ  رام  غَ في وَ طَ نْ ى    ما تَ و  جَ  نارُ  كِ نْ دي مِ نْ عِ فَ  تِ نْ بِ  ُكْنتِ  نْ إِ 
ِِِ َس يْ َلِِِ ِِِلَ إِ  تُ فْ َشِِِكَ وَ  ،هُ نوَنِِِفُ َلَِِِك  تُ فْ َصِِِوَ  نْ ا ِ وَ  قُ وْ الش  ِِِ فِِِي كَ ْي  صِِِيهِ حْ ا يُ ّمِِِمِ  ،هُ نوَنِِِكْ مَ وى كْ الش 

)م  لَ قَ وَ  طاس  رْ قِ  هُ دُّ حُ يَ ، وَ ،6)مُ لِ الكَ 
، /أ[54]ة  دودَ ْشِمَ  هُ بالُ حِ ، وَ ،8)ة  قودَ عْ مَ  هُ سومُ رُ  ق  وْ شَ  ىصحْ يُ َكْيَف وَ  ،،7

ذا  ،يّ  قِ نَ  ر  غْ ثَ  نْ [ عَ مَ س  بَ ]تَ  مَ س  بَ تَ ِإذا  نْ مَ بِ   مَ رَ ْضِأَ ، وَ هِ دِ ْجِمَ  نِارَ مَ  هللاُ  عَ َفِ، رَ يّ  ِفِخَ  ف  رْ َطِ نْ مِ  رَ ظَ نَ  رَ ظَ نَ َواِ 
 .يولِ الذُّ  ةِ غَ سابِ  ،يولِ الخُ  ةِ قَ سابِ  ة  عادَ ، في سَ ،9)هِ دِّ جِ  نارَ 

 

                                                                                                                                            

ِِِِاء77الشِِِِاذلية الكبِِِِرى،  ِِِِي، العِِِِالم، 2/116، ، والنبهِِِِاني، جِِِِامع كرامِِِِات الولي ، 4/47، والزركل
 . 2/186، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 8/341-7وبروكلمان، تاريخ الدب العربي، 

    ، تقدمت ترجمته. 1)
 ، "ي": "وفي الثناء".  2)
 ا. م، "ي" ، "س": قوله: "في ذلك" زيادة منه3)
 ، "ي": "وكيف" مكان "كيف".   4)
 مصنف ليستفتح به ترسله، ويدل به على مراده في مفتتح كالمه. ، لعل الشعر مما نظمه ال5)
 .مكان "الكلم" ، "ي" ، "س": "الكالم"6)
 "وال يحده القرطاس وال القالم"، "س": "وال أقالم".العبارة: ، "ي": 7)
 ، "س": "شوق من رسومه..."، "ي": العبارة: "وكيف يحصى من رسوم شوقه مفقودة".8)
  ، "ي": "وجده". 9)
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 سِاعاتُ كاَنِْت  دْ َقِلَ سِي، وَ مْ شَ  ياءَ ِضِ ،1)مَ رَ ثَِسِي، وَ نْ أُ  نِاءَ بِ  مَ دَ مِا َهِ ةِ َشِحْ الوَ  نَ ِمِِإَلْيِه  كوشْ أَ وَ 
 دَ ْنِجُ  رَ َصِنَ ، وَ ،4)نِايْ لَ إِ  راقِ الِفِ دَ َيِ مِانُ الز   د  َمِى تِّحَ ، د  َحِأَ  هُ ْلِنَ يَ َلِْم  ،3)ارور  ُسِوَ ، ،2)د  َغِرَ  هُ لّ كُ  اش  يْ عَ  هِ بِ رْ قُ 

ِِ  ةِ َمِِلْ ظُ بِ  ،مِِاعِ تِ االجْ  نِِورِ َبْعَِِد  اناّشِِغَ ، وَ ،5)راقِ ِتِِاالفْ  ةَ رارَ َمِِ ،فِِاقِ االتِّ  ةِ الوَ َحَِِبْعَِِد  نِِاذاقَ أَ فَ  نِِا،يْ لَ عَ  تاتِ الش 
ِِ مَ ِلِِالِِذي عَ  ن  ا ِ ، وَ داعِ الِِوَ  مِِا  عِ ْمِِجَ وَ  ،قَ ز  َمِِمِِا تَ  ديِِدِ جْ تَ َعلِِى  ر  قِِادِ لَ  ،ضِِاهُ تَ ارْ وَ  هُ تِِارَ اخْ وَ  ،ضِِاهُ قَ وَ  كَ ذلِ ِب
ِِتَ  ِِغَ مُ ، وَ ؤال  ُسِِ ُكِِلِّ  هِِىتَ نْ مُ  هُ ن ِِضِِى، إِ قَ الِِذي انْ  مِِانِ الز  وَ  ى،ضِِالرِّ  سِِاعاتِ  ةِ عِِادَ ا ِ ، وَ قَ ر  َف َبْعَِِد  حِِال   رُ يِّ

  .حال  
 

 ]الطويل[          ِشْعرٌ 
 ،6)الميسَ  بيبِ الحَ  ضِ رْ أَ ِإلى  لْ م  حَ تَ    ا  ن  سِ حْ مُ  ُكْنتَ  نْ إِ  يحِ الرّ  سيمَ نَ  ال ياأَ 
 رامِ غَ  ُكلِّ  قَ وْ رامي فَ غَ  ن  أَ وَ               ة  بابَ َص  هينُ ي رَ نّ أَ  مُ هُ غْ لِّ بَ وَ 
 ،7)المِ كَ  عِ مْ سَ بِ  أوْ  َعْين   ةِ رَ ظْ نَ بِ         مُ كُ نْ مِ  تُ يْ داوَ ني تَ يْ عَ  ْت مدَ رَ  نْ ا ِ وَ 
 ،8)قاميمَ  يارِ الدِّ ِتْلَك  فيكاَن  ِإذا ظى        لَ َوال  نانِ الجِ بالي بِ أُ  تُ سْ لَ وَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

 ]َطَلُب الِعزِ  َوالَقناَعة[
ذا  ،ةِ اعَ في الطّ  هُ بْ لُ اطْ فَ  ز  العِ  تَ بْ لَ طَ ِإذا   .،9)ةِ ناعَ القَ في  هُ بْ لُ اطْ نى فَ الغِ  /ب[54]تَ بْ لَ طَ َواِ 

                                                 

ِِِرَم، والث َِِرم انكسِِار السِِن مِِن أصِِلها، وقيِِل: هِِو 1) ، "ي": "وأظلِِم"، وَثَرمِِه بِِالفتح، إذا ضِِربه علِِى فيِِه فَث
 انكسار سن من السنان في المقدمة، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "ثرم". 

 ، "ي": العبارة: "...كلها سرورا وعيشه كله رغد".  2)
 ، "ي": "وسروره".  3)
 ": "إلينا" ساقطة منها.  ، "ي4)
 ، "س" ، "ي": "الفراق".5)
 ، روايته في دمية القصر: 6)

ُهُم مّني بكل سالمِ  با، إْن جئَت أرَض أحب تي         فُخص   نسيَم الص 
 وفي المده  البن الجوزي:

 تحمل إلى أهل الحجاز سالمي   أال يا نسيم الريح من أرض بابل   
 ن". "س": "فإن" مكان "وا  ، 7)
، وأورده ابن الجوزي في المِده  باديأجعفر الفيروز  يأبإلى  "دمية القصر"، الشعر نسبه الباخرزي في 8)

، وابِِِِن 1/517البِِِِاخرزي، دميِِِِة القصِِِِر، بِِِِال نسِِِِبة، وفيهمِِِِا: "وبِِِِاللظى" مكِِِِان "وال لظِِِِى". انظِِِِر: 
 . 2/681الجوزي، المده ، 

 اق الكالم، وهو ما أثبت في المتن. ، "أ": "بالقناعة"، ولعل ما ورد في "س" أليق بسي9)
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 ِحكاَيةٌ 

]  ]َقْبُر صاِلحٍّ
ِِحَ  هُ أن ِِ ،1)الّصِِاِلحينَ  َبْعِِضِ  َعِِنْ  يَ ِكِِحُ  ِِ،2)ار  ْبِِقَ  رَ َف ِِا جالِ سِِان  نْ إِ فيِِِه  أىرَ ، َف  ،رير  َسَِِعلِِى ا س 

 .،3)امهُ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ  ،فيهِ  أُ رَ قْ يَ َوُهَو  ،ف  حَ ْص مُ  هِ دِ يَ بِ وَ 
 
 
 
 
 

 عونَ بَ األرْ وَ  ةُ سَ ادِ الس  اللَّطيَفُة 
 [ِعْنَد االْرِتحالِ  ةٌ آبَ كَ وَ  ةٌ دامَ نَ ]

 ]المنسرح[         رٌ عْ ِش 
 ،4)هاتَ ر  قُ ها وَ نورَ  ْت قَ فارَ َقْد     بُ جَ عَ َفال  ام  ني دَ يْ عَ  كِ بْ تَ  نْ إِ 
 ،5)تهار  سَ م مَ كُ دَ عْ بَ  ْت دَ باعَ تَ       َكما  ياةَ سي الحَ فْ نَ  ْت دَ باعَ وَ 

 ،6)ةِ اَبِِِيغَ فِِِي  فُ يوُسِِِ يَ ِقِِِلَ َوال  ،ةِ راَمِِِالكَ  دارِ  نْ ِمِِِ هِ روِجِِِخُ  حِِِينَ  ،ةِ داَمِِِالن   نَ ِمِِِ مُ آدَ  دَ َجِِِمِِِا وَ 
فِِي  ةِ يِِادَ الزِّ َمَِِع  نا،دِ يِّ َسِِ َعِِنْ  حِِاليتِ ارْ ِعْنَِِد  هُ ُتِِدْ جَ مِِا وَ  ،بِّ ُحِِال ةِ آَبِِكَ  نْ ِمِِ، 7ْعقِِوُب)يَ  نَ زِ َحَِِوال  ،بِّ الُجِِ
 رَ َطِأمْ وَ  ،اللِ الَجِ اللَ ِظَِعَلْيِِه  ،9)د  ا، َمِيًّ ِشِعَ وَ  ة  رَ ْكِبُ َعَلْيِِه  هللاِ  مِ َعِنِ  فِ رادُ تَِا، وَ يًّ لِ ا عَ كان  مَ َلُه  ،8)ةِ عادَ الس  
 .آل   فِ رَ أشْ وَ  ،يّ  بِ نَ  مِ رَ أكْ ، بِ بالِ الوَ  لَ وابِ  هُ ادَ سّ حُ 

 
                                                 

 : بزيادة: "رضي هللا تعالى عنه". ، "س" ، "ي"1)
، "أ": "بئرا"، وما أثبته من "ي"، وروض الرياحين، وفيه: "روينِا عِن بعِض مِن يحفِر القبِور مِن الثقِات 2)

 .181أنه حفر قبرا في بعض البالد...". انظر: اليافعي، روض الرياحين، 
"رضِِِي هللا تعِِِالى عِِِنهم أجمعِِِين"، وانظِِِر الحكايِِِة وتتمتهِِِا: اليِِِافعي، روض الريِِِاحين، ، "ي" ، "س": 3)

181. 
 .   مكان "وقرتها" ، "ي": "وقوتها"4)
 ، ما عثرت على قائله البتة، وأرجح أنه مما نظمه المصنف ليستفتح به ترسله، ويدل على مراده العام.5)
 ، "أ": "من غابة". 6)
 ، "أ": "يوسف".   7)
 "ي": "السيادة".   ،8)
 "س": "ومد". ، 9)
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ال وْ َلِ، وَ بُ ب  َصِتَ يَ  راقِ الِفِ ةِ سِاعَ  ةِ اَضِضمَ لِ  عُ مْ الِد  وَ ، بُ ل ِقَ تَ يَ  ،1)ارِ النّ  رِ مْ جَ َعلى  بُ لْ القَ  لِ زَ يَ َوَلْم 
 طُ قُ أْسِا، وَ ف  َسِبِي أَ حْ ضِي نَ قْ أَ  تُ دْ ِكِلَ  ،زارِ الَمِ وِّ ُنِدُ وَ  ،،3)ارِ الِدّ  بِ رُّ َقِتَ وَ  ،دارِ قْ الَ  ةِ ماحَ سَ  نْ مِ  ،2)هُ لُ ما آمُ 

ِبِِه  نِيعَ مَ جْ يَ  نْ أَ  ،كِ ْلِالفُ وَ  الكِ ْفِالَ  رِ بِّ دَ مُ وَ  ،كِ لْ المُ  كِ مالِ ِإلى  ،5)لُ هَ تَ بْ المُ ا، وَ ف  سَ كِ  ،4)زانِ حْ الَ  ماءِ سَ  نْ مِ 
  .واد  جَ  ريم  كَ  ،6)هُ حانَ بْ سُ  هُ ن  ، إِ راد  مُ  قِ فَ أوْ  /أ[55]َعلى

 ]الطويل[     ِشْعرٌ 
 ،7)لِ واُص الت  ِعْنَد  دِّ يالي الص  لَ  نوبَ ها      ذُ لِ ْض فَ داني بِ الت   امُ أيّ  رُ فِ غْ تَ فَ 

 
 ُنْكَتةٌ 

ْوِق[  ]ِمم ا قيَل في الشَّ
  .هُ لُ حامِ  ،8)عانُ ال يُ  ر  قْ وَ ، وَ هُ لُ ساحِ  نالُ ال يُ  ر  حْ بَ  قُ وْ الش  

 
 ،9)ِحكاَيةٌ 

[]َتْوَبُة عَ   ْبِد للِا بِن َمْرزوقٍّ
( )10ُحِكَِي َعِِْن َعْبِِِد هللِا بِِِن َمِِْرزوق  ِِا، 1، أّنَِِه كِِاَن ِمِِْن ُنَِِدماِء الَخليَفِِِة الَمْهِِِديِّ ،، َفَسِِِكَر َيْوم 

ُِِِه ِبَجْمَِِِرة   ِِِة  َل ِِِالُة، َفجِِِاَءْت جاِرَي َِِِه َمِِِْذعور ا ،2)َففاَتْتُِِِه الص  ِِِِه، َفاْنَتَب  فِِِي طاَسِِِة ، َفَوَضَِِِعْتها َعلِِِى ِرْجِل

                                                 

 ، "س" ، "ي": "نار الجمر".1)
 ، "ي": "أؤمله" مكان "آمله".2)
 ، "ي": "الديار". 3)
 ، "ي": "الخوان".  4)
 ، "ي": "وأبتهل" مكان "والمبتهل".  5)
 "س": بزيادة: "وتعالى". ، 6)
 رسله. ، "ي": "ستغفر" مكان "فتغفر"، ولعله من نظم المصنف في ت7)
 ، "أ": "ُينال" مكان "يعان". 8)
 ، "أ": الحكاية وما يعقبها من أشعار وأخبار سقط من النسخة الم، وما أثبته من "ي"، و"س".9)
، وقِِِد أورد الغزالِِِي ذكِِِرا لعبِِِد هللا بِِِن 162، ورد علِِِى هِِِذه الحكايِِِة ابِِِن قدامِِِة فِِِي "كتِِِاب التِِِوابين"، 10)

فوثِب  ،نحى الناس عِن البيِت ،أخذ في الطواف، و قدم مكة ن المهدي لمامرزوق في الحياء، فقال إ
من جعلك بهذا البيت أحق ممن أتاه  !انظر ما تصنعقائال:  ثم هزه ،فلببه بردائه ،عبد هللا بن مرزوق 

مِن  "،سِواء العِاكف فيِه والبِاد" :وقِد قِال هللا تعِالى ،مِن البعِد حتِى إذا صِار عنِده حلِت بينِه وبينِه
 ،نعِم :قِال ؟فقِال أعبِد هللا بِن مِرزوق  ،عرفه لنه مِن مِواليهميوكان  ،جههفنظر في و  ؟جعل لك هذا

صِِطبل إفجعلِِه فِِي  ،فكِِره أن يعاقبِِه عقوبِِة يشِِنع بهِِا عليِِه فِِي العامِِة ،ء بِِه إلِِى بغِِداديفأخِِذ فجِِ
ثِِِم ، فلِِين هللا تعِِالى لِِه الفِِرس ،ء الخلِِق ليعقِِرهيوضِِموا إليِِه فرسِِا عضوضِِا سِِِ ها،الِِدواب ليسوسِِ
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ْنيا، َفَكْيَف َتْصِبُر َعلى ناِر اآلِخَرِة؟ َفقِاَم َوَصِلّ  ى َمْرعوب ا، َفقاَلْت َلُه: ِإذا َأْنَت َلْم َتْصِبْر َعلى ناِر الدُّ
َق ِبَجميِِِِع مِِِا َيْمِلُكُِِِه، َفَِِِذَهَب ِإلِِِِى الَبْصَِِِرِة، َفَِِِدَخَل َعَلْيِِِِه الُفَضِِِْيُل) ِِِالَة، َوَتَصِِِد  ِِِا َوابُِِِِن 3الص  ، َيْوم 

ِِيَ عُ  ِِْيئ ا هلِل ِإاّل 4َة)ْيَن َِِدْع َأَحِِد  َش ِِْم َي ُِِه َل ُِِه: ِإّن ِِِه َشِِْيء ، َفقِِاال َل ِِة ، َومِِا َتْحَِِت َجْنِب ذا َتْحَِِت َرْأِسِِِه َلِبَن ،، َواِ 
 .،6)َعّما َتَرْكَت َلُه؟ قاَل: الرِّضى ِبما َأنا فيهِ ، 5َك)َض و  أْعطاُه هللُا ِمْنُه َبديال ، َفما عَ 

 َنَة َعلى ِهشاِم بِن َعْبِد الَمِلِك[]ُوفوُد ُعْرَوَة بِن ُأَذيْ 
َِِد ُعِِْرَوُة بُِِن ُأَذْيَنِِةَ  ِِا أن ُِِه َوَف ُِِه،  ،7)َوُحِكَِِي َأْيض  ِِِه حاَلَت ِِِك، َفَشِِكا ِإَلْي ِِِد الَمِل َعلِِى ِهشِِاِم بِِِن َعْب

 َفقاَل: َأَلْسَت القاِئَل: 
                                                                                                                                            

فِإذا هِو قِد خِرج بعِد ثِالث إلِى البسِتان  ،وأخذ المهدي المفتِاح عنِده ،لق عليهوأغ ،صيروه إلى بيت
مِِا  :فضِِج المهِِدي وصِِاح وقِِال ،الِِذي حبسِِني :فقِِال ؟مِِن أخرجِِكالمهِِدي: فقِِال لِِه  ،يأكِِل البقِِل

فمِِا زال  ،لِو كنِِت تملِِك حيِاة أو موتِِا :فرفِِع عبِد هللا إليِِه رأسِِه يضِحك وهِِو يقِِول ؟تخِاف أن أقتلِِك
بِالمعروف والنهِي عِن  كتِاب المِر. انظر: الغزالي، إحيِاء علِوم الِدين، "لمهديمحبوسا حتى مات ا

  .2/316، المنكر
  ، تقدمت ترجمته. 1)
 ، "ي": "بمجمرة".  2)
 ، يعني الفضيل بن عياض، وقد تقدمت ترجمته. 3)
ميمِِِون هِِو أبِِو محمِِد سِِفيان بِِن عيينِِة بِِن "س": العبِِارة: "فِِدخل عليِِه الفضِِيل وابِِن عيينِِة يومِِا"، ، 4)

المنِِِاوي بأنِِِه "المِِِام المِِِين، ذو العقِِِل أبِِِو نعِِِيم و الهاللِِِي الكِِِوفي، محِِِدث الحِِِرم المكِِِي، وصِِِفه 
هِِ،، وسِكن 117الرصين، والرأي الراجح المكين"، وأورد لِه بعِض أقوالِه وعباراتِه، ولِد بالكوفِة سِنة )

ع العلم، قِال عنِه عظيم القدر، واس ،ثقة ،هِ،، ودفن بالحجون، كان حافظا118مكة، وتوفي بها سنة)
: "لِِوال مالِِك وسِِفيان لِِذهب علِِم الحجِِاز"، حِِج سِِبعين -كمِِا ورد فِِي سِِير أعِِالم النِِبالء–الشِِافعي 

، وابِن خلكِان، 7/271، وأبِو نعِيم، حليِة الوليِاء، 5/417سنة، انظر ترجمته: ابن سِعد، الطبقِات، 
، والِذهبي، ب العلميِة،)طبعة دار الكت2/154، وابن الجوزي، صفة الصفوة، 2/326وفيات العيان، 

، 1/135، والشِِعراني، لِِواقح النِِوار، 1/451، واليِِافعي، مِِرآة الجنِِان، 6/253سِِير أعِِالم النِِبالء، 
ِِِِذهب،  ِِِِي، العِِِِالم، 1/311، والمنِِِِاوي الكواكِِِِب الدريِِِِة، 1/354وابِِِِن العمِِِِاد، شِِِِذرات ال ، والزركل

3/115   . 
 للزمخشري.  ، "ي": "عوضت"، وما أثبته هو ما ورد في ربيع البرار5)
 .5/332، انظر الحكاية: الزمخشري، ربيع البرار، 6)
، هو أبِو عِامر عِروة بِن يحيِى، ولقبِه أذينِة، بِن مالِك بِن الحِارث الليثِي، الشِاعر الغِزل المقِدم، مِن 7)

أهل المدينة المنورة، وهو من الفقهِاء والمحِدثين، سِمع عِن ابِن عمِر، وروى عنِه مالِك فِي الموطِأ، 
من فحول الشعراء، ولكن غلب عليه الدب والشعر، وقِد ذكِر  -ابن شاكر الكتبي كما وصفه-وكان 

عند عمر بن العزيز، فقال: نعم الرجل أبو عامر، وقد جمِع شِعره فِي ديِوان خِاص يحيِى الجبِوري، 
فِي الغِاني، وفيهِا حِديث  ةهِِ،، لِه ترجمِة وافي131ِاختلف في سنة وفاته، فقيل إنه توفي في نحو )

، 2/571وده علِِى هشِِام، وغيِِر ذلِِك. انظِِر ترجمتِِه: ابِِن قتيبِِة، الشِِعر والشِِعراء، عِِن نسِِبه، ووفِِ
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 ]البسيط[      ِشْعرٌ 
 ،1)تينيَف َيأْ قي َسوْ ن  الذي ُهَو ِرزْ ُخُلقي       أَ  راُف ِمنْ ُت َوما اِلسْ َعِلمْ  َلَقدْ 
 ،2)ينييّ َأتاني ال ُيعَ َقَعْدُت  َوَلوْ                يني َتَطلُُّبُه     يَفُيعْ  هِ ِإَليْ عى َأسْ 

ْزِق، َفقِاَل: يِا أميَِر الُمِْؤِمنيَن، َلَقِْد َوَعْظَِت  َوَقْد ِجْئَت ِمَِن الِحجِاِز ِإلِى الّشِاِم فِي َطَلِِب الِرِّ
ها،3)، َوَخَِِرَج، َفَرِكَِِب راِحَلَتِِهُ تَ َفأْبَلْغِِ ِِا، َفَلّمِِا كِِاَن ِمَِِن الل ْيِِِل َأِرَق ِهشِِام   ،4)، َوَكِِد  ِإلِِى الِحجِِاِز راِجع 

 : ُه خاِئب ِِا! َفَلّمِِا أْصَِِبَح قِِاَل ِحْكَمِِة ، َفَنَهْرَتُِِه، َوَرَددَتَِِعلِِى ِفراِشِِِه، َفَِِذَكَر ُعِِْرَوَة، َفقِِاَل َرُجِِل  ِمِِْن ُقَِِرْي  
َِه ِإلَ  ، َفَقَِرعَ َوج  داِرِه ِبالَمديَنِِِة، َوأْعطِاُه المِاَل، َفقِِاَل: َأْبِلِْغ أميَِِر  الر سِوُل بِابَ َعَلْيِِِه  ،5)يِِه ِبِِألَفْي دينِار 

َِِدْيتُ  ِِْولي: "َسَِِعْيُت، َفَأْك َِِت َق َِِف َرأْي ُِِه: َكْي ِِْل َل ِِالَم، َوُق َفَأتِِاني ِرْزقِِي ِإلِِى  ،، َفَرَجْعِِتُ ،6)الُمِِْؤِمنيَن الس 
 ،.7)"َمْنِزلي

 
 في ِمْثِل هذا أْنَشَد َبْعُضُهْم: وَ 

 ]البسيط[         ِشْعرٌ 
                                                                                                                                            

، جنِان، واليافعي، مِرآة ال2/63، وابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، 18/331والصفهاني، الغاني، 
 .4/227، والزركلي، العالم، 1/252

: ابِِِن قتيبِِة، الشِِعر والشِِِعراء، ، روايتِِه فِِي "الشِِعر والشِِِعراء": "فِِي طمعِِي" مكِِِان "مِِن خلقِِي". انظِِر1)
2/571  . 

 ، "ي": روايته فيها: 2)
 أسعى إليه فيعييني تطلبه         ولو قعدت أتاني ال يعييني

، والصِِِفهاني، الغِِِاني، 2/571وقِِِد ورد علِِِى الشِِِعر منسِِِوبا إليِِِه: ابِِِن قتيبِِِة، الشِِِعر والشِِِعراء، 
، وابِن عبِد ربِه، 2/666داود، الزهِرة،  ، وروايته ثم: "ولو جلسِت" مكِان "ولِو قعِدت"، وابِن18/332

، 2/331، وابِِن خلكِِان، وفيِِات العيِِان، 5/332، والزمخشِِري، ربيِِع البِِرار، 3/215العقِِد الفريِِد، 
ن قعِِدت" مكِِِان "ولِِو قعِِِدت"، واليِِافعي، مِِِرآة 2/63وابِِن شِِِاكر الكتبِِي، فِِِوات الوفيِِات،  ، وفيِِِه: "وا 

 .  1/61بشيهي، المستطرف، لوا ،2/81، والبصري، الحماسة البصرية، 1/252، جنانال
 "س": "ناقته" مكان "راحلته". ، 3)
، كِِّده يُكِِده واكتِِّد واسِِتكده: طلِِب منِِه الكِِد، وكِِد الدابِِة والنسِِان وغيرهمِِا: أتعبِِه، انظِِر: ابِِن منظِِور، 4)

 لسان العرب، مادة "كدد".  
" سِِاقط لفي دينِار، فقِِرع عليِهفلمِِا أصِبح وجِِه إليِه بِِأ ،، "ي": قولِه: "قِال حكمِِة، فنهرتِه، ورددتِِه خائبِا5)

 . منها، وهو في "س"
 "س": "فأبديت". ، 6)
، والزمخشِري، 18/332، والصِفهاني، الغِاني، 2/571، انظر الحكاية: ابن قتيبِة، الشِعر والشِعراء، 7)

، وابِِن شِِاكر الكتبِِي، فِِوات الوفيِِات، 2/331، وابِِن خلكِِان، وفيِِات العيِِان، 5/332ربيِِع البِِرار، 
 . 1/61بشيهي، المستطرف، ل، وا1/252، جنانفعي، مرآة ال، واليا2/63
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ْزُق َمْبسوطُ   ِإْن َضن  َزْيد  ِبما في َبْطِن راَحِتِه   َفاَلْرُض واِسَعة  َوالرِّ
ْزُق َمْحطوُط) ا َوالرِّ َر اَلْرزاَق ِحْكَمُتُه      َلْم َيْنَسني قاِعد   ،1إن  الذي َقد 

 
َة طاِلِب ِرْزقٍّ  الحاِرثِ  ِبْشُر بنُ ]  [َيْروي ِقصَّ

 أّنُه قاَل: ،3)-َرِحَمُه هللاُ -، 2َوُحِكَي َعن ِبْشِر بِن الحاِرِث)
، َفَبْيَنمِا ُهَِو َيْمشِي َفَأَعْيِا، َفِآوى ِإلِى َخراَبِة  ِلَيْسَِتريَح فيهِا، َفَبْيَنمِا  َخَرَج َفت ى في َطَلِب ِرْزق 

: هُ َوَقَعْت َعْينا ِإذْ  ،ُهو ُيديُر َبَصَرهُ   َعلى َسْطر  َمْكتوب  في حاِئط 
 ]الكامل[        ِشْعرٌ 

ا ُمْسَتْقِبلي    َفَعِلْمُت أن َك ِللُهموِم َقرينُ       ِإنّي َرأْيُتَك قاِعد 
ْن َعَلْيَك َوُكْن ِبَربَِّك واِثق ا  ِل َشْأُنُه الت ْهوينُ      َهوِّ  َفَأخو الّتَوكُّ
 ،4َلّما َتَيق َن أن ُه َمْضموُن)       ْزِقِه َطَرَح اَلذى َعْن َنْفِسِه في رِ 

 
ْبنا ،قاَل: َفَرَجَع الَفتى ِإلى َبْيِتهِ   .،5)أْنتَ  َوقاَل: الّلُهم  َأدِّ
                                                 

، 5/321، والزمخشِِري، ربيِِع البِِرار، 3/215، أورد الشِِعر غيِِر منسِِوب: ابِِن عبِِد ربِِه، العقِِد الفريِِد، 1)
شيهي فِي المسِتطرف، فِي بِاب التوكِل علِى هللا فِي لبوفيه: "إن ضن يحيى بما في بطن راحته"، وا

 وايته ثم: "إن الذي قدر الشياء حكمته".  ، ور 1/68الفصل الول منه، 
، أبو نصر الحافي، بشر بِن الحِارث بِن علِي بِن عبِد الِرحمن المِروزي، مِن كبِار الصِالحين، لِه فِي 2)

الزهد والورع أخبار، وهو من ثقات رجال الحديث من أهل مرو، سكن بغداد، وفيها تِوفي، وقيِل غيِر 
هِ،، وكان سبب توبته أنه أصاب ورقة في الطريِق 227)هِ،، ووفاته سنة 151ذلك، كان مولده سنة )

فيهِِا اسِِم هللا مكتوبِِا وقِِد وطئتهِِا القِِدام، فأخِِذها، واشِِترى بِِدرهم غاليِِة، فطيِِب الورقِِة، وجعلهِِا فِِي 
شق حائط، فرأى في النوم كأن قائال يقول: يا بشر، طيبت اسمي، لطيِبن اسِمك فِي الِدنيا واآلخِرة، 

، وأبِِو نعِِيم، حليِِة 414، والقشِِيري، الرسِِالة القشِِيرية، 7/342ات، انظِِر ترجمتِِه: ابِِن سِِعد، الطبقِِ
، والِِِِذهبي، سِِِِير أعِِِِالم النِِِِبالء، 414، 1/265، وابِِِِن خلكِِِِان، وفيِِِِات العيِِِِان، 8/336الوليِِِِاء، 

، والمنِِِاوي الكواكِِِب 2/61، وابِِِن العمِِِاد، شِِِذرات الِِِذهب، 2/12، واليِِِافعي، مِِِرآة الجنِِِان، 7/231
 . 3/171عالم، ، والزركلي، ال1/557الدرية، 

 "س": قوله: "رحمه هللا" ليس فيها. ، 3)
، روايته في "روضة العقالء": "طرح الذى عن نفسه في أمره"، وقد أورد الشعر غير منسوب: أبو حيان 4)

شيهي، المستطرف، في باب التوكل علِى هللا فِي لب، وا3/641التوحيدي، البصائر والذخائر، المجلد 
وأنشِدني محمِد بِن إسِحاق ، وفيه: "155وابن حبان البستي، روضة العقالء، ، 1/68الفصل الثاني، 

 ". بن حبيب الواسطي
البصِِائر والِِذخائر والمسِِتطرف، وانظِِر الحكايِِة: أبِِو حيِِان "س"، و ، "ي": "أنِِت" ليسِِت فيهِِا، وهِِي فِِي 5)

 . 1/68بشيهي، المستطرف، ل، وا3/641التوحيدي، البصائر والذخائر، المجلد 
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 ]الوافر[          رٌ ِشعْ 

 َفِإن  هللَا َأْولى ِبالَجميلِ           َيْوم ا تَ َوال َتْجَزْع ِإذا أَْعَسرْ 
 َوَقْوَل هللِا َأْصَدُق ُكلِّ قيلِ          ُه َيسار       َفِإن  الُعْسَر َيْتَبعُ 

ْزُق ِعْنَد َذوي الُعقوِل)         وَلْو أن  الُعقوَل َتسوُق ِرْزق ا   ،1َلكاَن الرِّ
 

ا الَبْلِخيَّ ]ِإبراهيُم بُن َأْدَهَم ُيساِئُل   ،2)[َشقيق 
(  ،: 4)قاَل ِإبراهيُم بُن َأْدَهمَ  ،:3قاَل َشقيق  الَبْلِخيُّ

ْن ُمِنْعُِِت َصَِِبْرُت، قِِاَل: هَكِِذا َتْعَمُِِل  ِِِه؟ َفُقْلُِِت: ِإْن ُرِزْقُِِت َأَكْلُِِت، َواِ  َأْخِبْرنِِي َعّمِِا أْنَِِت َعَلْي
ذا ُمِنْعُت َشَكْرُت.   ِكالُب َبْلخ، َفُقْلُت: َكْيَف َتْعَمُل أْنَت؟ قاَل: ِإذا ُرِزْقُت آَثْرُت، َواِ 

 ]البسيط[         ِشْعرٌ 
 ،5)نِ دَ ُة البَ اّل راحَ إِ  كَ نْ ْن مِ كُ يَ  مْ لَ  وْ كا        لَ لِ ِعْ  مَ َزْمها تَ الْ ُة فَ ناعَ القَ  يَ هِ 

                                                 

 في "س":  ، روايته1)
 َفقد أْيسرَت في الز مِن الّطويلِ َيْوم ا         تَ َوال َتْجَزْع ِإذا أَْعَسرْ 

 َفِإن  هللَا َأْولى ِبالَجميلِ َوال َتظُنْن ِبربَِّك َظن  سوء             
 َيْتَبُعُه َيسار               َوَقْوَل هللِا َأْصَدُق ُكلِّ قيلِ َفقَر َفِإن  ال
ْزُق ِعْنَد َذوي الُعقولِ  وَلْو أن    الُعقوَل َتسوُق ِرْزق ا        َلكاَن الرِّ

بشِِيهي، ل، وفيِِه: "أنشِِد حمِِاد لِِبعض العِِرب"، وا5/336الزمخشِِري، ربيِِع البِِرار، الشِِعر:  انظِِرو 
 ، وفيهما أنه لبعض العرب.1/61المستطرف، )الفصل الثاني،، 

 ته، فقدمها على ما بعدها."س": أورد الناسخ هذه الحكاية في نهاية نسخ، 2)
ِِِن علِِِي الزدي البلخِِِي، الزاهِِِد الصِِِوفي، مِِِن مشِِِاهير المشِِِايخ 3) ِِِراهيم ب ِِِن إب ِِِي شِِِقيق ب ِِِو عل ، هِِِو أب

بخراسان، ولعله أول من تكلِم فِي علِوم الحِوال والصِوفية بكِور خراسِان، قِال عنِه المنِاوي: "الزاهِد 
أعِاظم مشِايخ طريِق القِادة"، استشِهد فِي العابد، العلي الشأن، العجيِب البرهِان، مِن أكِابر السِادة، و 

هِِ،، وقيِل غيِر ذلِك، أسِند 114فِي تِاريخ وفاتِه اخِتالف، فقيِل سِنة )و غزوة كوالن فيما وراء النهر، 
الحِِِديث، وأخِِِذ الفقِِِه عِِِن أبِِِي حنيفِِِة رضِِِي هللا عنهمِِِا، أورد كثيِِِرا مِِِن أخبِِِاره وأقوالِِِه المنِِِاوي فِِِي 

، 8/58، وأبِو نعِيم، حليِة الوليِاء، 317لة القشِيرية، الكواكب الدرية، انظر ترجمتِه: القشِيري، الرسِا
، وابِِن شِِاكر الكتبِِي، 6/468، والِِذهبي، سِِير أعِِالم النِِبالء، 2/314وابِِن خلكِِان، وفيِِات العيِِان، 

، 1/341، وابِن العمِاد، شِذرات الِِذهب، 1/173، والشِعراني، لِواقح النِوار، 1/485فِوات الوفيِات، 
 .   3/171والزركلي، العالم، ، 1/321والمناوي الكواكب الدرية، 

 ، تقدمت ترجمته.   4)
 ك".مكان "من منها""في كل النسخ التي بين يدي إال "ي": ، 5)
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 ،1)نِ فَ الكَ ِر الُقْطِن وَ يْ غَ ها بِ نْ ل راَح مِ ِعها       هَ ْجمَ أَ يا بِ نْ الدُّ  ِلَمْن َمَلكَ ُظْر انْ وَ 
 
 ِشْعرٌ 

 ،2)َحْيرى ِبِه  واَظلّ  ضِ رْ الَ  أَْهلِ  َعلى ُكلِّ      هُ تُ مْ سَ قَ َلْو  ما واقِ شْ الَ  نَ مِ  تُ لْ مَ حَ 
 
، ة  فيِدَ مُ  دَ واِئِفَ َعلِى  لِ مِ تَ شْ ، المُ "لِ سُّ رَ التّ  جِ باهِ في مَ  لِ سُّ وَ التّ  جُ ناهِ مَ "ى مّ سَ المُ  يَ تابِ كِ  رُ هذا آخِ وَ 

 ،،5)هارِ وَ ُصِِ ديعِ َبِِإلِى  رَ َظِنَ  نْ ، َمِة  ي ِكِّ مَ  ،4)هِاحُ واتِ فَ  ثِان  مَ ، وَ ة  ي  كِ ْسِمِ  ،3)هِاحُ وائِ فَ  عِان  ، مَ ة  ريِدَ فَ  دَ راِئِفَ وَ 
 قَ ل  َسِتَ هِا، وَ نونِ كْ فايِا مَ خَ وَ  ،هِانونِ بايِا فُ فِي خَ  ،هِارِ رَ غُ  مِوزِ رُ وَ  ،هِارِ رَ دُ  نِوزِ كُ َعلِى  رَ ثَِعَ  ،هارِ وَ ُسِ فيعِ رَ وَ 
 جِِِِِابَ حِ  عُ َفِِِِِرْ يَ َوال  ،هاصِِِِِورِ قُ  بِِِِِابَ  حُ تَ ْفِِِِِوانيهِِِِِا، التِِِِِي ال يَ غَ  ،6)جِ رِ اعِِِِِمَ ِإلِِِِِى  ،وانيهِِِِِابَ  جِ دارِ َمِِِِِ نْ ِمِِِِِ
ِِِ ِِِِإاّل  ،،7)هارِ تو ُس ِِِدَ حَ كِِِاَن  نْ َم ِِِالن   ديدَ َشِِِ ،رِ َصِِِالبَ  دي ِِِ، فَ رِ َظ ِِِعُ  ل  َحِِِ نْ َم ِِِوَ  ،هاشِِِاراتِ إِ  دَ َق ِِِحُ  ك  َف  ،8)كَ َب
ِِِ ادُ ّقِِِوَ ِإاّل  ِبهِِِا ديَتِِِقْ يَ َوال  ،ةِ صِِِيرَ البَ  دُ اّقِِِنَ  الّ إِ ِإَلْيهِِِا  يدَتِِِهْ التِِِي ال يَ  ،هاكاالتِ ْشِِإِ   نْ ِمِِِ قَ رّ تَطِِِ، وَ ةِ ريرَ الس 

ِِِِى  ،هِِِِاوارِ نْ أَ  ،9)قِ قِِِِائِ حَ وَ  ،هِِِِاهارِ زْ أَ  قِ دائِ َحِِِِ ، التِِِِي ال انِ نِِِِفْ الَ وَ  يِِِِونِ لعُ اِت ا، ذ،10)سِِِِانِ الحِ  نِِِِانِ جِ ِإل
  .هادِ السُّ  زيلَ جَ  ،قادِ الرُّ  ليلَ قَ  باتَ  نْ مَ ِإاّل  ،هارِ رَ دُ  دَ عاقِ مَ وَ  ،هارِ رَ غُ  /ب[55]دَ ناِض مَ  ،11)كُّ فُ يَ 

 ]الطويل[       ِشْعرٌ 
 ،12)هالِ ْص وَ بِ  فوزَ يَ  نْ أَ َعَلْيِه  عيد  ها     بَ لِ هْ أَ  رِ َغيْ  نْ مِ  ناءَ سْ الحَ  بِ طِ خْ يَ  نْ مَ وَ 

                                                 

الفصل الثاني ، "أ": هنا ينتهي السقط منها، وقد أورد الشعر الوطواط في غرر الخصائص الواضحة في 1)
قالِه إبِراهيم بِن حفصِة "، وفيه: "أن لينمن الراذل والمبج في ذكر نوادر المبخلين" من الباب العاشر

، وقيِل الشِعر لِزين العابِدين ، ولِم ينسِبه1/71بشِيهي، المسِتطرف، الموصيا"، وانظر كِذلك: البنه 
 . علي بن الحسين

لى هنا ينتهي السقط من النسخة الم "أ". ضلوا به خبرا"، "روايته: : أ"، "2)  "ي": ناؤوا به حمال"، وا 
 ئحه".، "ي" ، "س": "فوا3)
 ، "ي" ، "س": "فواتحه".4)
 "صورتها"، وما أثبته من "س". أ": ، "5)
 ."ي"و"س"، "أ": "معراج"، وما أثبته من ، 6)
 ، "ي": "سورها".  7)
 "ي": "حل" مكان "حبك".  "س": "حبل" مكان "حبك"، ، 8)
 ، "ي": "وشقائق" مكان "وحقائق".   9)
 ، "ي": "الجنان الحسان". 10)
 نفك".  ، "ي": "ي11)
، ومِِا عثِِرت علِِى قائلِِه، 2/141، أورد الشِِعر غيِِر منسِِوب ِصِِّديق خِِان الَقنِِوجي فِِي أبجِِد العلِِوم، 12)

خاله مما زين به المصنف ترسله.   وا 
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ِِِبِِ هللِ  دُ ْمِِالحَ وَ  َِِوَلُِِه  ،ة  ال غاَي ِِانِ بّ رَ  هِ بِِارِ خْ أَ  عُ واِمِِجَ  نْ َمَِِعلِِى  ى هللاُ لّ َصِِ، وَ ة  هاَيِِال نِ ِبِِ رُ كْ الشُّ ، ة  ّي
 .،3)هِ الالتِ دِ  جِ باهِ مَ وَ  ،هِ آياتِ  جِ ناهِ ، مَ ،2)هِ بِ حْ َص وَ  هِ آلِ َعلى وَ  ُمَحم د   ،1)نايِّ بِ ، نَ ة  يّ مانِ حْ رَ  هِ وارِ أنْ  عُ وامِ لَ وَ 

 مَ ْعِنِ وَ  ،لىوْ الَمِ مَ ْعِ، نِ كيِلُ الوَ  مَ ْعِنِ وَ  نا هللاُ بُ ْسِحَ ، وَ هِ فيِقِوْ تَ  نِ سْ حُ وَ  ،هِ نِ وْ عَ وَ  ،هللاِ  دِ مْ حَ بِ  ِكتابُ ال م  تَ 
 ./أ[56]صيرُ الن  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، "س": "سيدنا". ، "ي"1)
 ، "ي" ، "س": بزيادة: "وسلم".2)
 ، "ي": قفلتها كانت:  3)

رورِ    َتم  الِكتاُب َتكاَمَلْت      ِلصاِحِبْه  ِنَعُم السُّ
 َوِبَفْضِلِه َعْن كاِتِبهْ    َوَعفا اِللُه ِبجوِدِه    

ا ِمْثُلُه:  َوأْيض 
 َدْعَوة  َغْيُر خاِئَبهْ     ُمْذِنب  َخط ه َعسى     
 َرِحَم هللُا كاِتَبْه        َرِحَم هللُا قاِئال         

فِي َمطبَعِِة الَجواِئِب الَبهّيِِة، فِي الُقسَِطنطيِنّيِة الَمحِمّيِِة،  "َقْد َتم  َطبُع هِذا الِكتِاِب ِبعِوِن الَملِِك الَوّهِابِ 
هِِ،، ِمِْن ِهجَِرِة َسِّيِد الُمْرَسِليِن، َصِّلى هللُا َعَلْيِِه 1211في الّثلِث الّثالِث ِمِن َشِعباَن الُمعظ ِِم ِمِن سِنِة )

لى ُكلِّ َمْنسوب  ِإلى َجناِبِه".َوَسّلَم، َوَشر َف، َوَعظ َم، َوَعلى آِلِه وأْصحاِبِه، َوأْصهاِرِه، وَ   أحزاِبِه، َواِ 
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 الفهارس العامة
 قرآنيةفهرس اآليات ال -
 نبويةفهرس الحاديث ال -

 فهرس الشعار -

 فهرس العالم -

 والمثالوالحكم فهرس النكت  -

 فهرس الماكن والبلدان -
 مصادر التحقيق ومراجعه -

 فهرس المحتويات -
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 فهرس اآليات القرآنية

 
 حةاآلية                            رقمها                                     الصف

 
 سورة آل عمران

 (.....961"َوال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحياء ِعْنَد ربهم يرزقون")
 

 سورة األنعام
 ،16"ذِلَك َتْقديُر الَعزيِز الَعليِم")

 
 سورة األعراف
 (81"َرب نا اْفَتْح َبْيَننا وَبْيَن َقْوِمنا ِبالَحقِّ َوأْنَت َخْيُر الفاِتحيَن")

 
 ة يوسفسور 

 ،911"ِإن ربي لطيف ِلما يشاء")
 

 سورة اإلسراء
 (58"كاَن ذِلَك في الِكتاِب َمْسطور ا")
 (915"وبالحق أنزلناه وبالحق نزل")
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 سورة النمل
 (41"َوَتفّقد الّطيَر َفقاَل مالي ال أرى الهدهَد")

 (64"َأم ْن ُيجيب المضطر ِإذا دعاه ويَكشف السوء")
 

 سورة ياسين
 (88ْقديُر الَعزيِز الَعليِم")"ذِلَك تَ 

 
 سورة فصلت

 (94"ذِلَك َتْقديُر الَعزيِز الَعليِم")
 

 سورة الشورى 
 ،91"هللا لطيف بعباده يرزق من يشاء َوُهَو القوي العزيز")

 (21")الظ اِلِمينَ  ُيِحبُّ  ال ِإن هُ  هللاِ  َعَلى َفَأْجُرهُ  َوَأْصَلحَ  َعَفا َمنْ "فَ 
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 نبويةفهرس األحاديث ال

 "نها اختلفَ مِ  ناكرَ ما تَ ، وَ نها ائتلفَ عارف مِ ، ما تَ دة  جن  مُ  جنود   "الرواحُ  -
 "اْشَتد  َغَضبي َعلى َمْن َظَلَم َمْن ال َيِجُد ناِصر ا َغْيري" -

 ".هُ لبرّ  لى هللاِ عَ  مَ ن لو أقسَ مَ  هللاِ  ن عبادِ مِ  "إنّ  -

نهم مِ  ما ماتَ لّ ، كُ العراقِ بِ  عشرَ  مانيةَ ام، وثَ الشّ بِ  عشرونَ نان وَ ، اثْ رجال   عونَ تي أربَ أمّ  دالءُ "بُ  -
 ضوا".بِ قُ  المرُ  ذا جاءَ ، فإِ ه آخرَ مكانَ  هللاُ  أبدلَ  واحد  

 الثوَن".ثَ  ةِ ه المّ في هذِ  "البدالُ  -

ل  ِبالَمنطِق". -  "الَبالُء ُموك 

 هللِا َفْلَيُقْم، َفَيقوُم العافوَن َعِن الّناِس"."ُينادي ُمناد  َيْوَم الِقياَمِة: َمْن َلُه أْجر  َعلى  -
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 فهرس األشعار
 
 قافية الهمزة

 المطلع القافية البحر القائل
- -- 

 السري الرفاء -

 السري الرفاء -

 أبو نواس -

 أبو نواس -

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

 أبو تمام -

 أبو تمام -

 

 الوافر -

 الكامل -

 الكامل -

 البسيط -

 البسيط -

 الكامل -

 كاملال -

 الوافر -

 الوافر -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 

 َيشاءُ  -

 َغّراءُ  -

 اَلْعداءُ  -

 الداءُ  -

 َأْشياءُ  -

 َوِشفاءِ  -

 َدواء -

 الث ناءِ  -

ماءِ  -  الس 

 ِللُعَلماء -

 ِضياءِ  -

 َبهاِئها -

 اْمِتالِئها -

 

 ُيَدبِّرُ  -
 ُُ حوالأ -

 َوَمليَحة   -

 َعنكَ دع  -

 َفُقْل ِلَمنْ  -

 َلْو َيْعَلمُ  -

 َجَعلوهُ  -

 َلِئْن َقُصَرْت  -

 دييَ  -

 ِبِه حازَ  -

 ِضياء   -

 َأيا زيَنةَ  -

 َشَكْوتُ  -
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 قافية الباء
 المطلع القافية البحر القائل

- -- 
- -- 

- -- 

 محمد بن زريق -

 محمد بن زريق -

 صالح بن عبد القدوس -

- -- 

- -- 

 النيري الواسطي -

 النيري الواسطي -

 أمين بن محمد الجندي -

 أمين بن محمد الجندي -

 أمين بن محمد الجندي -

 أمين بن محمد الجندي -

 المتنبي -

 المتنبي -

 الحريري  -

 الحريري  -

 الحريري  -

 الحريري  -

 الحريري  -

 الحريري  -

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

 الطويل -

 السريع -

 السريع -

 الطويل -

 الطويل -

 البسيط -

 خفيفال -

 الطويل -

 الوافر -

 الوافر -

 الوافر -

 الوافر -

 الوافر -

 الوافر -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 اِئباغ -

 واِجبا -

 خاِئبا -

 هّبا -

 صّبا -

 ِعَنبا -

حاَبةْ  -  الس 

 ُتَخيِّبُ  -

 َتذوبُ  -

 ُذنوبُ  -

 عيوبُ  -

 تذوبُ  -

 الغروبُ  -

 ذنوبُ  -

 َشبابُ  -

 َوِخطابُ  -

 الكربِ  -

 الرحبِ  -

 تربِ الب -

 جنبِ  -

 الركبِ  -

 بالتربِ  -

 الر ْكبِ  -

 َقْلبي -

 َوالُقْربِ  -

 َمْسبي -

 َحْسبي -

 ِطّبي -

 َلِئنْ  -

 ُشْكر ا -

 َأناَلتِ  -

ني -  وا 

 وأسألها -

 ِإذا َظَلْمتَ  -

 َرَمَدْت  -

 ِلِهم ِتكَ  -

 َسَأْلتُ  -

 ِإذا كانَ  -

 سألتُ  -

 وكررتُ  -

 إذا كانَ  -

 ن يرميومَ  -

 ُمنى   -

 َوفي الن ْفسِ  -

 أال ليتَ  -

 أتدرونَ  -

 َبَعْثتُ  -

 أكابدُ  -

 ولما سرى  -

 جعلتُ  -

 َأِحنُّ  -

 َوَأْطُلُبُكمْ  -

 ُأَموِّهُ  -

 َفِإنْ  -

 ُسِلْبتُ  -

 أَهيمُ  -
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 لبيد بن أبي ربيعة -

 لبيد بن أبي ربيعة -

- -- 

- -- 

- -- 

 علي بن الجهم -

 علي بن الجهم -

 علي بن أبي طالب -

 علي بن أبي طالب -

- -- 

- -- 

 البسطامي -

 البسطامي -

 

 
 

 الكامل -

 الكامل -

 الوافر -

 الطويل -

 الوافر -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 مخلع البسيط -

 مخلع البسيط -

 

 

 تصَقبِ  -

 اَلْجَربِ  -

 ِبهبوبِ  -

 َفَأجيبي -

وابِ  -  ِبالص 

 ْعجابِ الِ  -

 الَْلبابِ  -

 َوُمواِربِ  -

 ِبَعقاِربِ  -

 هِ ِكتابِ  -

 هِ ِخطابِ  -

 الُمَهذ ْب  -

 َفأَطَرْب  -

 

 َطِربَ  -

 َذَهبَ  -

ّني -  َواِ 

 َوَأسَأُلها -

 َرأى -

 َلْو كانَ  -

 أْو كانَ  -

 َذَهبَ  -

 ُيْفشونَ  -

 َغْيري  -

 َوأنا الذي -

 َقْلبي -

 َشْوق ا -

 

 
 

 قافية التاء
 المطلع القافية البحر القائل

- -- 

- -- 
- -- 

- -- 

 ابن الفارض -

 ارضابن الف -

  

 المنسرح -

 المنسرح -

 الوافر -

 الوافر -

 الطويل -

 الطويل -

 

َتها -  َوُقر 

 َمَسر تها -

 َمْيتُ  -

 َبْيتُ  -

 َجل تِ  -

 َعشيَرتي -

 

 ِإْن َتْبكِ  -

 َوباَعَدْت  -

 ِإذا ما  -

 َوَمْن َيكُ  -

 َسَقتني -

 َفَمْن شاءَ  -

 

 
 قافية الثاء

 المطلع القافية البحر القائل
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- -- 
- -- 

 الوافر -

 الوافر -

 

 َلْيثُ  -

 َغْيثُ  -

 

 ِذُرنيَأَيعْ  -

 َوَيْشَربُ  -

 

 
 قافية الجيم

 المطلع القافية البحر القائل

 أبو الفتح البستي -
 أبو الفتح البستي -

 الطويل -

 الطويل -

 

 جِ رْ دُ  -

 ُبْرجِ  -

 

 بنفسيَ  -

 كتاب   -

 

 
 

 قافية الحاء
 المطلع القافية البحر القائل

- -- 
- -- 

- -- 

 الوزير المهلبي -

- -- 

 مجزوء الكامل -

 مجزوء الكامل -

 مجزوء الكامل -

 فيفالخ -

 الوافر -

 

 روحا -

 َيفوحا -

 َشحيحا -

باحُ  -  الص 

 َوروحي -

 

 هذا ِكتاب   -

 َكالِمْسكِ  -

 َوَوجْدُته -

 َطَلعَ  -

 َسالمُ  -
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 قافية الدال
 المطلع القافية البحر القائل

 المتنبي -
 المتنبي -

 الفقيسي -

 الفقيسي -

 الفقيسي -

 ابن رشيق -

 ابن رشيق -

- -- 

- -- 

- -- 

 الحسن بن مطير -

 الحسن بن مطير -

 سن بن مطيرالح -

 الحسن بن مطير -

- -- 

 عبدهللا المبارك -

 عبد هللا المبارك -

 بو تمامأ -

 بو تمامأ -

 

 الطويل -

 الطويل -

 السريع -

 السريع -

 السريع -

 البسيط -

 البسيط -

 الطويل -

 الوافر -

 الوافر -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 الطويل -

 البسيط -

 البسيط -

 الكامل -

 الكامل -

 

 الِعدا -

 َتَقي دا -

 َبدا -

 ُمْقَتد ى -

 الُهْدُهدا -

 كَمدا -

 أبدا -

 َجديدُ  -

عيدِ  -  الص 

 الَحسودِ  -

 اَلجاويدِ  -

 والجودِ  -

 بموجودِ  -

 العودِ  -

 بالردِّ  -

 َحَسدِ  -

 البدِ  -

 َفزرودِ  -

 َحسودِ  -

 

 مِرئ  اِلُكلِّ  -

 َوَقي ْدتُ  -

 َتَفقُّدُ  -

 َسن   -

 َتَفق دَ  -

 يَ لو َواَصَلْتنِ  -

 َلُه َيد   -

 َسالم -

 ِبماءِ  -

 َفُدمْ  -

 َصّلى -

 سميُتهُ  -

 أنت الجوادُ  -

 من نورِ  -

 سلوا -

 لَعداواتِ ُكلُّ ا -

 فإن في -

 َأَرَأيتَ  -

ذا أرادَ  -  َواِ 
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 قافية الراء
 المطلع القافية البحر القائل

  المعتمد بن عباد -
 المعتمد بن عباد -

 المعتمد بن عباد -

- -- 

- -- 

 الحاجري  -

 الحاجري  -

 حمدأالخليل بن  -

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

 أبو نواس -

 أبو العتاهية -

 أبو العتاهية  -

 أبو العتاهية -

 ابن طاهر -

 ابن طاهر -

 بن أبي طالب علي -

 بي طالبأعلي بن  -

- -- 

- -- 

 بدر الدين الصاحب -

 بدر الدين الصاحب -

- -- 

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 الطويل -

 ء الكاملمجزو  -

 مجزوء الكامل -

 الخفيف -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الكامل -

 الكامل -

 الوافر -

 الوافر -

 السريع -

 السريع -

 البسيط -

 البسيط -

 الطويل -

 َمأسورا -

 َمْأمورا -

 اَمْغرور  -

 َقَدرا -

 َغَمرا -

 السَهرا -

 َوَطرا -

 الَقَدرا -

 حيرى  -

 َمر ة -

 ِبالَمَضر ة -

 َقصيرُ  -

 َوَشكورُ  -

 َوَيبُكرُ  -

 َيْقُطرُ  -

 َتْنُظرُ  -

 الباِهرُ  -

 ساِهرُ  -

 ُسرورُ  -

 الُقصورُ  -

 الماِطرِ  -

 ناِظري  -

 والزهرِ  -

 طرِ الم -

ْهرِ  -  الد 

 فيما َمضى -

 َقْد كانَ  -

 َمْن باتَ  -

 ُيَقبِّلُ  -

 َلْم َيْمضِ  -

 ما لي -

 ُسْقي ا -

 َوعاِجزُ  -

 حملتُ  -

 احذْر  -

 َفَلُرب ما -

 َفاْقَتِنعْ  -

 َفِإْن ُتوِلني -

 َأنا الَيومَ  -

 َوُكْنتَ  -

 َفَمْن ِليَ  -

 يا أيُّها -

 أبِلغْ  -

 َرَأْيتُ  -

 َوَشي َدتِ  -

 كاَتْبُتُكمْ  -

 َحّتى -

 يقّبلُ  -

 ويسألُ  -

 َفِإْن ُكْنتَ  -
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- -- 

- -- 

- -- 

 أبو نواس -

 أبونواس -

 أبو نواس -

- -- 

- -- 

 الخليع الشامي -

 الخليع الشامي -

 الخليع الشامي -

- -- 

- -- 

 البصراوي  -

 البصراوي  -

 البصراوي  -
 

 البسيط -

 الطويل -

 الطويل -

 المنسرح -

 المنسرح -

 المنسرح -

 الطويل -

 الطويل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الطويل -

 الطويل -

 الرمل -

 الرمل -

 الرمل -

 َخَبرِ  -

 الُعمرِ  -

 الَقْبرِ  -

 ِبالن َظرِ  -

 َنَظري  -

 اَلَثرِ  -

 زاِئرِ  -

 ناظري  -

 عار -

 ارِ ِلْلع -

 الّنارِ  -

 الن واِظرِ  -

 الن واِضرِ  -

 الَحَذْر  -

 وقدْر  -

 السفْر  -

ْمُس  -  َوالش 

 َهَب ْان كَ  -

 َوِنْلتَ  -

 ِإْن َتْشقَ  -

 َوُكل ما -

 َتْظَهرُ  -

 َسالم   -

 وأزكى -

 أنا شاعر   -

 العار -

 الّنارُ وَ  -

 َفكانَ  -

 َوما كانَ  -

 ُقْل ِلَمنْ  -

 أذهب -

 ما لي -

 
 

 قافية الزاي
 القائل البحر القافية المطلع

 أتاني -

 كتاب -
 

 أجزا -

 اعجز  -

 

 الوافر -

 الوافر -

 

 

- -- 

- -- 

 

 
 
 

 قافية السين
 المطلع القافية البحر القائل



 231 

 البسطامي -
 الصوري  -

 الصوري  -

 الصوري  -

 ابن خالويه -

 ابن خالويه -

- -- 

- -- 

 ابن القيسراني -

 

 الطويل -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 الطويل -

 الطويل -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 بروسابِ  -

 انتَكسا -

 َغَرسا -

 َيِبسا -

 الحمارُس  -

 ُس الَمجالِ  -

 رأسي -

 ناس -

 أْنفاسي -

 قير  فَ  -

 جرى  -

 ِعْندي -

 َتداَركوها -

 أقلِّي -

 ِإذا َلمْ  -

 لو ُحزّ  -

 يولو بل -

 َلْوال -

 
 
 

 قافية الشين
 المطلع القافية البحر القائل

 الغزنوي  -
 الغزنوي  -

- -- 

- -- 

 

 مجزوء الرجز -

 مجزوء الرجز -

 الطويل -

 الطويل -

 اْنَتشا -

 َنشا -

 الرِّشى -

 الَحشى -

 

 َكْم َحْسَرة -

 ُكّنا -

 َسلوا -

 ْسألواَوال تَ  -

 

 

 
 دقافية الصا

 المطلع القافية البحر القائل

- -- 
- -- 

 طرفة بن العبد -

- -- 

- --  
 

 السريع -

 السريع -

 المتقارب -

 مخلع البسيط -

 مخلع البسيط -

 

 ُقْرِصهِ  -

 َنْقِصهِ  -

 ُتوِصهِ  -

 ِحّصةْ  -

ةْ  -  ُغص 

 

 ما أْحَسنَ  -

ْن َسعى -  َواِ 

 ِإذا ُكْنتَ  -

 في ِخدمةِ  -

 شربةُ  -
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 قافية العين
 

 المطلع فيةالقا البحر القائل

- -- 
- -- 

- -- 

- -- 

 أبو ذؤيب الهذلي -

 أبو ذؤيب الهذلي -

 العماد -

 العماد -

 

 البسيط -

 البسيط  -

 الطويل -

 الطويل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الّطَمعا -

 َصَنعا -

 ساِمعُ  -

 شاِفعُ  -

 َيجزعُ  -

 َتْنَفعُ  -

 ِبالَمْسموعِ  -

 َوُرجوعِ  -

 

 صادُ  -

 ِإْن عادَ  -

 َأيا  -

 ِإذا ُكْنتَ  -
 َأِمَن الَمنونِ  -

ذا المَ  -  ِنّيةَواِ 

 ما ُكْنتُ  -

 يا َهلْ  -

 

 قافية الضاد
 المطلع القافية البحر القائل

- -- 
- -- 

 مجزوء الكامل -

 مجزوء الكامل -

 ِرياضِ  -

 الَبياضِ  -

 

 َوَصلَ  -

 َفَسواُدهُ  -

 

 
 قافية الطاء
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 قافية الفاء
 المطلع القافية البحر القائل

 المطلع القافية البحر القائل

- -- 
- -- 

 البسيط -

 البسيط -

 َمْبسوطُ  -

 َمْحطوطُ  -

 

 ِإْن َضن   -

 إن  الذي -
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- -- 
- -- 

- -- 

 الشافعي -

 الشافعي -

 ينابن عن -

 ينابن عن -

 ابن عنين -

 الفارضابن  -

 ابن الفارض -
 

 الطويل -

 الطويل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -
 

 َصفا -

 أْتَلفا -

 اْشَتفى -

 ُحتوفُ  -

 َمخوفُ  -

 خاِطفِ  -

 ِلْلخاِئفِ  -

 خاشفِ  -

 َتْعِرفِ  -

 يوَصفِ  -

 

 َهوايَ  -

 َوَكْلتُ  -

ْوُض  -  َوالر 

 َكْيفَ  -

 الرِّْجلُ  -

 جاَءْت  -

 َمْن َنب أَ  -

 يا ابنَ  -

 قلبي -

 َوَعلى -

 

 
 قافية القاف

 المطلع القافية البحر القائل

- -- 
- -- 

 صالح عبد القدوس -

 صالح عبد القدوس -

 أبو الفتح البستي -

 أبو الفتح البستي -
 

 البسيط -

 البسيط -

 الكامل -

 الكامل -

 لرملا -

 الرمل -

 

 أْشواقي -

 باقِ  -

 مصدقِ  -

 ِبالَمْنِطقِ  -

 َتْحَتِرقْ  -

 ِرقْ  -

 

ْوقُ  -  الش 

 ِإْن ُكْنتِ  -

 نْ قال َتنط -

 اْحَذْر  -

 أيُّها -

 َأنا ِمنْ  -

 
 

 
 قافية الكاف

 المطلع القافية البحر القائل

- -- 
- -- 

 

 البسيط -

 البسيط -

 

 َخَدَمكْ  -

 َدَمكْ  -

 

 َرِغْبتَ  -

 َأَرْقتَ  -
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 قافية الالم
 المطلع فيةالقا البحر القائل

- -- 
- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

 علي بن الجهم -

 علي بن الجهم -

 الصفي الحلي -

 الصفي الحلي -

- -- 

 المعري  -

 المعري  -

- -- 

 المتنبي -

 المتنبي -

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

 المأمون  -

- -- 

- -- 

- -- 

 شعيب بن الحسين -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 البسيط -

 البسيط -

 الطويل -

 الوافر -

 الوافر -

 البسيط -

 الوافر -

 الوافر -

 الطويل -

 الطويل -

 الوافر -

 الوافر -

 البسيط -

 البسيط -

 الكامل -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 افرالو  -

 َبْلباال -

 زاالما  -

 طاال -

 حاال -

 أْحواال -

 َفَحل ها -

 َيُحلُّها -

 حل ها -

 لعل ها -

 َعَمال -

 َحَمال -

ْمال -  الش 

 الرحيال -

 سبيال -

 نزال -

 قيلي -

 دليلِ  -

 يبلى -

 َقليلُ  -

 َحلُّ  -

 َوَعْدلُ  -

 َمْجبولُ  -

 َمْشغولُ  -

 جالُ رِ  -

 ِإْقبالُ  -

 الحالُ  -

 َقّوالُ  -

 َسبيلُ  -

 َرَحْلتُ  -

 أتُ َبدَ  -

 يا َمنْ  -

 ال َتْحَسبونا -

رَ  -  ِإْن َقد 

 ِإن  اُلمورَ  -

 َوَلَعل ها -

 إن الذي -

 واصبر -

 َلْو أن   -

 َوالَمْرءُ  -

 َعسى -

 كفى -

 تأملنا -

 أرض   -

 أتيتُ  -

 وليس -

 َفأْشكو -

 َرساِئلُ  -

 ِلُكلّ  -

 َوأْحَسنُ  -

 َوالُعْذرُ  -

 َفَلْستُ  -

 َيْبقى -

 ُيَقبِّلُ  -

 َعْبد   -

ْن َيُكنْ  -  َواِ 

 َسَأْلتُ  -
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 شعيب بن الحسين -

 الغزي  -

- -- 

 أبو تمام -

 أبو تمام -

 أبو تمام -

 أبو تمام -

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

- -- 

 بستيأبو الفتح ال -

- -- 

 بوري بن أيوب -

 بوري بن أيوب -

 بوري بن أيوب -

 بوري بن أيوب -

- -- 

 

 الوافر -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 البسيط -

 الوافر -

 الوافر -

 الوافر -

 الطويل -

 الوافر -

 الطويل -

 الوافر -

 الوافر -

 الوافر -

 الوافر -

 الطويل -

 

 َقليلُ  -

 شاِملُ  -

 باِطلُ  -

 هُ ساحلُ  -

 سائُلهُ  -

 أنامُله -

 تحاوُله -

 أْحَتِملُ  -

 ِبالَجميلِ  -

 قيلِ  -

 العقولِ  -

 تواصلِ ال -

 الرجالِ  -

 ِبوصِلها -

مالِ  -  الش 

 بالِ  -

 ُأبالي -

 الل يالي -

 كماِلها -

 

كْ  -  َتَمس 

 َبقيتَ  -

 َتْسُترُ  َوَكمْ  -

 هو البحر -

 ولو لم  -

 تعّودَ  -

 لْ جأ -

 ِباهللِ  -

 َوال َتْجَزعْ  -

 َفِإن  الُعْسرَ  -

 وَلْو أن   -

 َفَتْغِفرُ  -

 َفَكْم َدق ْت  -

 َوَمْن َيْخِطبِ  -

 سالمُ  -

 على قمر   -

 ِفراَقكَ  -

 َوِذْكُركَ  -

 سالم   -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قافية الميم
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 المطلع القافية البحر القائل

- -- 
- -- 

- -- 

- -- 

 بي طالبعلي بن أ -

 ي بن أبي طالبعل -

 المتنبي -

 المتنبي -

 أبو العتاهية -

 أبو العتاهية  -

 أبو العتاهية -

- -- 

- -- 

- -- 

 النابغة -

 المتنبي -

 المتنبي -

 البسطامي -

 البسطامي -

 القاضي التنوخي -

 القاضي التنوخي -

 القاضي التنوخي -

 البحتري  -

 الحاجري  -

 الحاجري  -

 الفيروزأبادي -

 الفيروزأبادي -

 الفيروزأبادي -

 الفيروزأبادي -

 الوافر -

 الوافر -

 الطويل -

 الطويل -

 البسيط -

 البسيط -

 كاملال -

 الكامل -

 الوافر  -

 الوافر  -

 الوافر  -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 البسيط -

 الوافر -

 الوافر -

 المجتث -

 المجتث -

 الطويل -

 الطويل -

 ويلالط -

 الوافر -

 الوافر -

 الوافر -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 َأَلّما -

 َسْلما -

 ِنعما -

 ِقدما -

 َمْكتومُ  -

 َمختومُ  -

 أسلمُ  -

 ال يظلمُ  -

 الخصومُ  -

 الظلوُم  -

 الظلومُ  -

 ِإَلْيُكمُ  -

 َعَلْيُكمُ  -

 َلَدْيُكمُ  -

 الحامي -

 النُّجومِ  -

 َعظيمِ  -

 َوَسالمي -

 َسالمِ  -

-  ًِ  بسالِم

 السواجمِ  -

 عاِلمِ  -

 َسالمي -

 ِزمامِ  -

 عامِ  -

 َسالمي -
 َغرامِ  -

 َكالمِ  -

 َمقامي -

 ُأِحبُّ  -

 َعسى -

 ِبَنْفِسيَ  -

 َفِنْلتُ  -

 ال ُتوِدعِ  -

 َوالسرُّ  -

 لهوى  -

 الظلمُ  -

 إلى  -

 ستعلمُ  -

 أما وهللاِ  -

 ِإذا ُكْتُبُكمْ  -

 َوال حاَجة   -

 َلَدي   -

 َتْعدو -

 ِإذا -

 َفَطْعمُ  -

 َعلى -

 ُهناكَ  -

 كتبتُ  -

 تَأم ل -

 َوَلوْ  -

 المُ س -

 أَهل -

 َفَيْوم   -

 َأال يا -
 َوَبلِّْغُهمُ  -

ْن َرمَدْت وَ  -  اِ 

 َوَلْستُ  -
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 ابن الفارض -

 الفارض ابن -

- -- 

- -- 

- -- 

 الحاجري  -

- -- 

- -- 

- -- 

 بن الفارضا -

 ابن الفارض -

 نصيب بن رباح -

 نصيب بن رباح -

 المتنبي -

  المتنبي -

- -- 

 

 البسيط -

 البسيط -

 الطويل -

 الطويل -

 الطويل -

 الوافر -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 البسيط -

 البسيط -

 الطويل -

 الطويل -

 البسيط -

  البسيط -

 مجزوء الكامل -

 

 فالَعَلمِ  -

 َوالَحَرمِ  -

 َسالمي -

 مبغرا -

 ِإْظالمي -

المِ  -  ِبالس 

 اَلْقوامِ  -

 برام -

 الحرام -

 أعالمي -

 أّيامي -

مِ  -  الّتَندُّ

مِ ِلْلمُ  -  َتَقدِّ

 َقَدمِ  -

  الَهَرمِ  -

 النقمْ  -

 

 هل نارُ  -

ا -  َطْوع 

 َسالم   -

 سالمي -

 َفَقر   -

 َسالمُ  -

 ما ِللرِّجالِ  -

 بكى -

 كانوا -

 َنَشْرتُ  -

 ِإْن كانَ  -

 َفَلْو َقْبلَ  -

 َولِكنْ  -

 َحّتامَ  -

 أتى -

  الظلمُ  -

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قافية النون 
 المطلع القافية البحر القائل
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- -- 
- -- 

- -- 

 المتنبي -

 المتنبي -

- -- 

- -- 

 الشافعي -

 الشافعي -

 لشافعيا -

 براهيم الغزي إ -

 براهيم الغزي إ -

- -- 

- -- 

 علي بن ابي طالب -

 علي بن أبي طالب -

- -- 

- -- 

- -- 

 علي بن أبي طالب -

 علي بن أبي طالب -

 علي بن أبي طالب -

 علي بن الحسين -

 علي بن الحسين -

 لسان الدين -

 لسان الدين -

 عروة بن أذينة -

 عروة بن أذينة -

 المعري -ابن المعلى -

 المعري -ابن المعلى -

 المتقارب -

 المتقارب -

 المتقارب -

 البسيط -

 البسيط -

 السريع -

 السريع -

 الرمل -

 الرمل -

 الرمل -

 البسيط -

 البسيط -

 الكامل -

 الكامل -

 الوافر -

 الوافر -

 الكامل -

 الكامل -

 الكامل -

 الرمل -

 الرمل -

 الرمل -

 البسيط -

 البسيط -

 الوافر -

 الوافر -

 البسيط -

 البسيط -

 الخفيف -

 الخفيف -

 َدْيَدنا -

 َأْلَينا -

 أنا -

 َأحزانا -

 ِإْنسانا -

 كانا -

 َأْوالنا -

 الِفَتنا -

 َوَطنا -

 ُسُفنا -

 بانوا -

 َمْيدانُ  -

 َأْفالطونُ  -

 َمْبطونُ  -

 ُسكونُ  -

 َيكونُ  -

 َقرينُ  -

 الت ْهوينُ  -

 َمْضمون  -

 َسَيهونُ  -

 حزونُ  -

 َيكونُ  -

 نِ دَ البَ  -

 نِ فَ الكَ ًَ  -

 َوَبْيني -

 َعْيني -

 تينيَيأْ  -

 ينييّ ُيعَ  -

 بالنسانِ  -

 العيانِ  -

 َرأْيتُ  -

 َفُقْلتُ  -

 َفقاَلْت  -

 َقد َعل مَ  -

 َقْد َشر فَ  -

 ِإْن َسَمحَ  -

 َفَسْوفَ  -

 ِإّن هللِ  -

 َنَظروا -

 َجَعلوها -

 يا حبذا -

 َوأْطَيبُ  -

 َقْد ماتَ  -

 َوَأِرْسطاطاليُس  -

 ِإذا َهب ْت  -

 َوباِدْر  -

 ِإنيّ  -

نْ  -  َهوِّ

 َطَرحَ  -

ن  -  َهوِّ

 َليَس  -

 َتْطُلبُ  -

 ةُ ناعَ القَ  يَ هِ  -

 ُظْر انْ وَ  -

 َوَلم ا -

 َبَعْثتُ  -

 َلَقدْ  -

 عىَأسْ  -

 لستُ  -

 غير أني -
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 لمعري ا-ابن المعلى -

- --  

- -- 

- -- 

 

 الخفيف -

 الوافر -

  الوافر -

 البسيط -

 

 الحسان -

 يانيع -

  لساني -

 ُتْؤذيني -

 

 إن من  -

 خيالكِ  -

  وشوقك -

 روحي -

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قافية الهاء
 المطلع القافية البحر القائل

البهِِِِِِِِِِِِِِِِِاء  -
 زهير

البهِِِِِِِِِِِِِِِِِاء  -
 زهير

- -- 

علِِِِي بِِِِن  -
 الجهم

علِِِِي بِِِِن  -
 الجهم

علِِِِي بِِِِن  -
 الجهم

- -- 

- -- 

 البسيط -

 البسيط -

 الطويل -

 البسيط -

 البسيط -

 البسيط -

 المنسرح -

 المنسرح -

 شيهاوا -

 َوُتْخفيها -

 َلها -

 ألقاهُ  -

 ينساهُ  -

 َمْثواهُ  -

 َمْرعاهُ  -

 ِإاّل ُهو -

 هللِ  -

 َوِلْلُعيونِ  -

 َتجاَوَزتِ  -

 لغْ أب -

 هللاُ  -

ن  َطْرِفيَ  -  واِ 

 َوشادن   -

 َقْد َأّذنَ  -
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 فهرس األعالم
 "الهمزة"

 إبراهيم عليه السالم  -

 إبراهيم بن أدهم -

 إبراهيم بن صالح -

 لفيروزأباديإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ا -

 إبراهيم الغزي  -

 إبليس -

 أحمد بن الحسين )المتنبي، -

 أحمد بن الرفاعي )الرفاعي، -

 أحمد بن عبد هللا البلخي -

 أحمد بن علي )أبو العباس القسطالني، -

 أحمد بن عمر )أبو العباس المرسي، -

 أحمد بن محمد الغزالي الطوسي -

 آدم عليه السالم -

 أرسطو، أرسطاطاليس -

 زهري الزهري= أبو محمد ال -

 إسحاق عليه السالم -

 إسماعيل عليه السالم -

 إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني )الصاحب بن عباد، -

 إسماعيل بن القاسم )أبو العتاهية، -

 السود بن كلثوم -

 العم  = سليمان بن مهران السدي -

 أفالطون  -

 الندلسي، أبو أحمد -
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 أنو شروان -

 رني، أويس بن عامر بن َجزءأويس الق -

 يه السالمأيوب عل -

 أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة كيسان -

 
 "الباء"

ْه التجيبيابن باجّ  -  ه = محمد بن يحيى بن باج 

 أبو البدران -

 برزويه الحكيم -

 البرمكي = يحيى -

 = جعفر

 البرهان الغزنوي = الحسن بن علي  -

 بزرجمهر -

 بن عيسى الِبسطامي  البسطامي = طيفور -

 علي بن عبد الرحمن المروزي بشر الحافي، بشر بن الحارث بن  -

 بقراط -

 أبو بكر الصديق -

 بلقيس -

 زهير بن محمدالبهاء زهير،  -

 بوري بن أيوب  -

 بيدبا الفيلسوف -

 

 "التاء"
 ابن تاشفين = يوسف بن تاشفين  -
 التستري = سهل بن عبد هللا بن يونس -

 أبو تمام = حبيب بن أوس  -

 

 "الثاء"

 المصري،ثوبان بن إبراهيم الخميمي المصري )ذو النون  -
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 "الجيم"
 جالينوس -

 جبريل عليه السالم -

 جبريل بن بختيشوع -

 جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسينجعفر الصادق،  -

 أبو جعفر الفيروزأبادي  -

 أبو جعفر المنصور = عبد هللا بن محمد بن علي -

 جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي -

 )جوهر المشكور،جوهر بن عبد هللا  -

 الجوهري المصري  -

 بن يحيى بن موسى الني )الجيلي، = عبد القادرالجي -

 

 "الحاء"

 حبيب بن أوس )أبو تمام، -

 الحجاج بن يوسف -

 الحرار، سعد -

 الحريري = القاسم بن علي -

 حسام الدين الحاجري = عيسى بن سنجر -

 الحسن البصري، الحسن بن يسار  -

 ابن النقيب،الحسن بن شاور بن طرخان ) -

 الحسن بن علي عليه السالم -

 بن علي )البرهان الغزنوي،الحسن  -

 الحسن بن هانئ )أبو نواس، -

 الحسين بن أحمد )ابن خالويه، -

 الحسين بن مطير -

 حميد بن هالل -

 أبو حنيفة = هو النعمان بن ثابت -

 

 "الخاء"
 خالد البرمكي -
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 الحسين بن أحمد ابن خالويه = -

 الخضر عليه السالم -

 الخليع الشامي -

 الخليل عليه السالم -

 الخليل بن أحمد  -

 ارزم شاهخو  -

 خويلد بن خالد )أبو ذؤيب الهذلي، -

 

 "الدال"

 عبد الرحمن بن أحمد = الداراني -

 داود عليه السالم -

 بن ُنَصير الطائيداود  -

 دبشليم الملك -

 ن الدقاقسالدقاق، أبو الح -

 الدماميني = مفرج بن موفق  -

 

 "الذال"
 أبو ذؤيب الهذلي = خويلد بن خالد -

 ذو القرنين -

 ان بن إبراهيم ذو النون المصري = ثوب -

 

 "الراء"
 محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي = -

 الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي -

 الرشيد = هارون بن محمد  -

 الرياشي= العباس بن الفرج -

 
 "الزاي"

 زهر بن عبد الملك بن محمد اليادي )ابن زهر، -

 

 "السين"
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 السائب بن فروخ -

 سحبان وائل -

 مرانالسدراني = موسى بن ع -

 السري الرفاء، السري بن أحمد الكندي -

 أبو السعود بن شبل البغدادي -

 سعيد بن جبير  -

 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  -

 سفيان بن عيينة بن ميمون  -

 سفيان اليماني -

 الّسلمي = عبد هللا بن حبيب  -

 سليمان عليه السالم -

 سليمان بن مهران السدي )العم ، -

 السنجاري = علي بن وهب -

 ردي = عمر بن محمدالسهرو  -

 سهل بن عبد هللا بن يونس )التستري، -

 سهل بن نوبخت الحكيم -

 سهل بن هارون  -

 "الشين"

 علي بن عبد هللا بن عبد الجبارالشاذلي =  -

 الشافعي = محمد بن إدريس -

 شعيب بن حسين، أبو مدين -

 شقيق البلخي، شقيق بن إبراهيم بن علي الزدي البلخي -

 ن محمد بن عبد الكريمشمس الدين الموصلي = محمد ب -

 لي= محمد الوتار الموص

 
 "الصاد"

 صالح بن بهلة الهندي -

 صالح بن عبد القدوس -

 = إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني دالصاحب بن عبا -

 صفي الدين، صفي الدين بن علي بن أبي منصور -
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 صفي الدين الحلي = عبد العزيز بن سرايا الحلي السنبسي الطائي -

 ليوبيصالح الدين ا -

 

 "الطاء"
 الطنجي، أبو العباس  -

 بن عيسى البسطامي، أبو يزيد  طيفور -

 

 

 "العين"
 عامر بن قيس -

 العباس بن الفرج )الرياشي، -

 العباسة بنت المهدي -

 عبد الرحمن بن أحمد )الداراني، -

 عبد الرحمن بن مسلم )أبو مسلم الخراساني، -

 عبد الرحمن النويري  -

 بسي الطائي )الصفي الحلي،عبد العزيز بن سرايا الحلي السن -

 عبد العزيز بن طاهر -

 بن يحيى بن موسى عبد القادر الجيالني )الجيلي،، عبد القادر -

 عبد الكريم بن الوحشي -

 ،اليافعي)عبد هللا بن أسعد بن علي  -

 عبد هللا بن حبيب )أبو عبد الرحمن السلمي، -

 بن علي )ابن المقفع، عبد هللا -

 عفر المنصور،عبد هللا بن محمد بن علي )أبو ج -

 عبد هللا بن مرزوق  -

 عبد هللا بن معاوية الطالبي -

 عبد هللا بن هارون الرشيد )المأمون، -

 عبد هللا بن همام السلولي -

 عبد الواحد بن زيد -

 أبو العتاهية = إسماعيل بن القاسم -

 عدي بن الرقاع  -
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 ابن العربي = محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي -

 عروة بن أذينة )عروة بن يحيى، -

 علي بن الجهم -

 علي بن الحسين -

 علي بن شاه الفارسي -

 علي بن أبي طالب -

 علي بن عبد هللا بن عبد الجبار )أبو الحسن الشاذلي، -

 علي بن محمد بن الحسين بن يوسف )أبو الفتح البستي، -

 علي بن المرتضى -

 علي بن وهب السنجاري  -

 علية بنت المهدي -

 موسى بن طلحة التيمي المدنيي = أبو عمران الراع -

 أبو عمران الواسطي -

 عمر بن علي )ابن الفارض، -

 عمر بن محمد السهروردي -

 العماد = محمد بن محمد -

 عمر بن الخطاب -

 ابن عنين = محمد بن نصر هللا بن مكارم الحوراني -

 عيسى عليه السالم -

 عيسى بن سنجر )حسام الدين الحاجري، -

 ابن عيينة = سفيان بن عيينة  -

 

 "الغين"
 الغزالي = أحمد بن محمد الغزالي -

 الغزالي = أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي -

 
 "الفاء"

 أبو الفتح البستي = علي بن محمد بن الحسين  -

 محمد بن عمر بن الحسن التيمي  فخر الدين الرازي = -

 فرعون  -
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 الفضيل بن عياض -

 الفيروزأبادي = إبراهيم بن علي بن يوسف -

 
 "القاف"

 

 بن علي )الحريري، القاسم -

 أبو القاسم بن عمرو بن المعلى -

 القاضي التنوخي -

 قتادة البلخي -

 القرشي = محمد بن أحمد بن إبراهيم -

 القرظي = محمد بن كعب -

 قس بن ساعدة -

 القسطالني = أحمد بن علي -

 محمد بن طاهر بن عليابن القيسراني =  -

 
 "الكاف"

 الكومي = يوسف بن يخلف الكومي -

 "الالم"

 بي ربيعةلبيد بن أ -

 "الميم"

 مالك بن دينار -

 المأمون = عبد هللا بن هارون الرشيد -

 المتنبي = أحمد بن الحسين -

 محمد بن أحمد بن إبراهيم )أبو عبد هللا القرشي، -

 محمد بن إدريس )الشافعي، -

 أبو محمد الزهري  -

 محمد العجمي -

 محمد بن محمد )ابن نباتة، -

 الدين الموصلي،محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان )شمس  -

 محمد الوتار الموصلي )شمس الدين الموصلي،  -
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 ابن القيسراني،محمد بن طاهر بن علي ) -

 محمد بن علي )الجواد أبو جعفر ، -

 محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي )ابن العربي، -

 محمد بن عمر بن الحسن التيمي )الفخر الرازي، -

 ن عباد،محمد بن المعتضد بن عباد بن محمد )المعتمد ب -

 محمد بن كعب القرظي -

 محمد بن محمد )أبو حامد الغزالي، -

 محمد بن محمد )العماد الكاتب، -

 محمد بن موسى الواسطي -

 محمد بن نصر هللا بن مكارم الحوراني )ابن عنين، -

ْه التجيبي -  محمد بن يحيى بن باج 

 شعيب بن حسينأبو مدين =  -

 المرسي = أحمد بن عمر المرسي -

 اسالمريني، أبو العب -

 المستنجد = يوسف بن محمد -

 أبو مسلم الخراساني = عبد الرحمن بن مسلم  -

 معن بن زائدة -

 المغاور، أبو محمد -

 مفرج بن موفق )الدماميني، -

 عبد هللا بن عليابن المقفع =  -

 )النيري الواسطي، منصور بن محمد بن علي -

 المهدي، محمد بن عبد هللا -

 موسى عليه االسالم -

 أبو عمران، موسى الراعي،مدني )موسى بن طلحة التيمي ال -

 موسى بن عمران، أبو عمران السدراني -

 ، شمس الدين الموصليالموصلي = محمد بن محمد بن عبد الكريم -

 الموصلي = محمد الوتار -

 

 "النون"

 النابغة الذبياني -
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 ابن نباتة =محمد بن محمد -

 نصيب بن رباح -

 النعمان بن ثابت )أبو حنيفة، -

 ور بن طرخانالحسن بن شاابن النقيب=  -

 أبو نواس = الحسن بن هانئ -

 النووي = يحيى بن شرف النووي الشافعي -

 منصور بن محمد بن عليالنيري الواسطي =  -

 

 "الهاء"

 هارون بن محمد )هارون الرشيد، -

 هشام بن عبد الملك -

 

 "الواو"

 الواسطي = أبو عمران -

 = محمد بن موسى   

 الوزير المهلبي -

 وهب بن منبه  -

 "الياء"

 ي = عبد هللا بن أسعد بن علي اليافعياليافع -

 يحيى البرمكي -

 يحيى بن زياد -

 يحيى بن شرف النووي الشافعي )المام النووي، -

 يعقوب عليه السالم -

 يوسف عليه السالم -

 يوسف بن تاشفين بن إبراهيم الصنهاجي -

 يوسف بن محمد )المستنجد، -

 يوسف بن يخلف )الكومي، -
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 الفهرس النكت والحكم واألمث
، َوَيَتَوق ُع الَخْيَر.  - ر  ْكَر، َوَيْفَعُل الش  ، َوَيْطُلُب الشُّ  َأجَهُل الّناِس َمْن َيمَنُع الِبر 

ُة.  -  ِإذا اْنَقَضِت الُمّدُة َلْم َتْنَفِع الِعد 

 إذا حاَق الَقضاُء ضاَق الَفضاُء. -

 ِإذا َزل  عاِلم  َزل  عاَلم .  -

ذا َطَلْبَت الِغنى َفاْطُلْبُه في الَقناَعِة.ِإذا َطَلْبَت الِعز  َفاْطُلبْ  -  ُه في الّطاَعِة، َواِ 

 ِإذا َنَزَل الَقَدُر َبَطَل الَحَذُر. -

  َأَسد  ُتقاِرُبُه َخْير  ِمْن َحسود  ُتراِقُبُه. -

-  . ، َوصوِفيّ  جاِهل   أَضرُّ اَلْشياِء ُصْحَبُة عاِلم  غاِفل 

 أْفَضُل الَمْعروِف ِإغاَثُة الَمْلهوِف. -

 اِلْنساُن َصنيَعُة اِلْحساِن.  -

 ِبْئَس الّزاُد ِلَيْوِم الَمعاِد الظُّْلُم ِلْلِعباِد.  -

ً  ال توَجُِِد فِِي َثِِالِث ُأَمِِم : الَوفِِاُء فِِي التُِِّْرِك، َوالجِِوُد فِِي الِِّروِم، َوالَهِِمُّ فِِي  - َثِِالَث
 الّزْنِج.

ْن أَهْنَتُهْم أْكَرموكَ  - .طِ بَ ن  : الَمْرأَُة، َوالَمْملوُك، َوالَثالَثة  ِإْن أْكَرْمَتُهْم أهانوَك، َواِ   يُّ

ْكراُن، َوالَغْضباُن، َوالَغْيراُن. - ْن كانوا ُعَقالَء: الس   َثالَثة  ُيَعّدوَن ِمَن الَمجانيِن َواِ 

-  .  الجوُد أَعزُّ َمْوجود 

 حاَر َعْقُلُه، َوما َنَفَعُه َنْقُلُه. -

 ُه. َخلِّ َمْن َقل  َخْيُرُه، َلَك في الّناِس َغْيرُ  -

-  ، ، َوَفصِِيح  َكِِل  ، َوَحبيِِب  َمِِل  ، َوَغِنِِيٌّ َقِِل  َخْمَسِِة  ِمَِِن الّنِِاِس َمْرحومِِوَن: َعزيِِز  َذل 
 .  َوَفقيه  َضل 

- . ا َتراها ِعْنَد َبْيطار  ، َوَيْوم  ا َتراها ِعْنَد َعّطار  ْنيا َقْحَبة ، َيْوم   الدُّ
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ْهُر َحسود  ال َيْأتي َعلى َشْيء  ِإاّل َوَغي   -  َرُه.الد 

عيُد َمْن ال َيْعِرُفنا َوال َنْعِرُفُه؛ َلّنا ِإذا َعَرْفناُه َأَطْلنا َيْوَمُه، َوأَطْرنا َنْوَمُه. -  الس 

 الّسّيُد ال َيْخلو ِمْن َودود  َيْمَدُح، َوَحسود  َيْقَدُح. -

َمِم الباِلَيِة.  - َرُف ِبالِهَمِم العاِلَيِة ال ِبالرِّ  الش 

فاعاُت َزكاُة ال -  ُمروءاِت.الش 

ْوُق َبْحر  ال ُيناُل ساِحُلُه، َوَوْقر  ال ُيعاُن حاِمُلُه.  -  الش 
- .  الّصْفُح الَجميُل الرِّضى ِبَغْيِر ِعتاب 

الَمَة.  -  َصْمت  ُيْعِقُبَك الن داَمَة َخْير  ِمْن ُنْطق  َيْسِلُبَك الس 

قَ  - َعِم، َوالَبْغُي َمْجَلَبة  ِللنِّ  ِم.الظُّْلُم َمْسَلَبة  ِللنِّ

 عاداُت الّساداِت ساداُت العاداِت.  -

 ع ٌّ طاَر ِخياُرُه، َوَبِقَي ِشراُرُه.  -

-  . ، ومال  ال َيْمَنُعَك َوبال   ِعْلم  ال ُيْصِلُحَك َضالل 

ِِِفاِء، َوِخِِاّلِن الَوفِِِاِء، َفِِِِإّنُهْم زيَنِِِة  ِعْنَِِد الر خِِِاِء، َوِعْصَِِِمة  ِعْنَِِِد  - َعَلِِْيُكْم ِبِِِِإْخواِن الص 
 الَبالِء.

.ا -  لَغريُب َمْن َلْيَس َلُه َحبيب 

 الَفْخُر ِبالن ْفِس َوالْعماِل، ال ِباَلْعماِم َوالْخواِل. -

فَسَِِد الّزمِِاُن، َوَتَغي َِِر اِلْخِِواُن، َفصِِاَر االْنِفِِراُد َسَِِكن ا ِللُفِِؤاِد، َومِِا داَم الر ُجُِِل َوْحَِِدُه  -
 كاَن َخْير ا َلُه ِإلى َأْن ُيواِرَيُه َلْحُدُه.

 ل  ُيْغني َخْير  ِمْن َكثير  ُيْطغي.َقلي -

، َوا غاثَُِة الَمْلهِوِف  - ، َوالَعِْوُن َعلِى الُخطِوِب أْكَِرُم ناِصِر  ْكُر ساِئر  ، َوالذِّ الَكَرُم غاِمر 
 ِمْن أْعَظِم الذ خاِئِر. 

 َكفى ِبالَمْوِت واِعظ ا يا ُعَمُر. -

ِكوَت، َوَعلِِِّل الِن ْفَس ِبأن   - هِا َتمِوُت، َوَذكِّْرهِا الُوقِوَف َبِْيَن َيَِدي ُكِل القِوَت، َواْلَِزِم السُّ
 الَحيِّ الَقّيوِم الذي ال َيموُت. 

 َكْم ِمْن َفْيَلسوف  جاَء َأَجُلُه، َوَلْم َتْنَفْعُه ِحَيُلُه. -

 ال َتْبِذْل ِرق َك ِلَمْن ال َيْعِرُف َحق َك.  -

ِِِل   - ، َوَعَِِِرض  آِف ِِِل  ِِِِة، َفِإّنهِِِا ِظِِِلٌّ زاِئ ْوَل ِِِْق ِبالد  ِِِِة، َفِإّنهِِِا ال َتِث ، َوال َتْعَتِمِِِْد َعلِِِى الّنْعَم
 .  َضْيف  راِحل 

 ال َتْسَتْغِرْب ُوقوَع اَلْكداِر ما ُدْمَت في هِذِه الّداِر.  -

 ال َضماَن َعلى الز ماِن. -
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 َلْيَس ِبَلبيب  َمْن َلْم َيِصْف ِعل َتُه ِللط بيِب. -

َك َمّرة  َفال ُتْظهِ  -  ْر َعَلْيِه َصديَقَك. ما ُكْنَت كاِتَمُه ِمْن َعُدوِّ

 .الُمداراُة توِجُب الُمصافاةَ  -

ا َلْهِلها. - ْنيا كاَن َعْبد   َمن أَحب  الدُّ

ْلطاِن َتَعر َض ِلْلَهواِن.  -  َمْن َأَدل  َعلى السُّ

واِب. -  َمِن اْسَتشاَر َذوي الَْلباِب َسَلَك َسبيَل الص 

 َمن أْصَلَح فاِسَدُه، أْرَغَم حاِسَدُه. -

 َع َغَضَبَه، أضاَع أَدَبُه.َمْن أطا -

 َمِن الَمِلُك؟ قاَل: َمْن َمَلَك َهواُه.  -

- . َل َعَلْيِه َلْم َيُضر ُه ِإْنسان  ، َوَمْن َتَوك  َز ِباهلِل َلْم ُيِذل ُه ُسْلطان   َمْن َتَعز 

- .  َمْن َرِضَي ِبالَقليِل عاَ  في ِظلّ  َظليل 

َرجاُت اْرَتَفَعْت  -  ِإَلْيِه الحاجاُت.  َمْن ُرِفَعْت َلُه الد 

 َمْن َرِقَي ِإلى َمراِتِب الَكماِل اْرَتَقَبْت َمآِثرُه اآلمال. -

 َمْن ساَء َأَدُبُه ضاَع َنَسُبُه.  -

- .ُ  َمْن َصَدَق في ُأُخو ِة ِإْنسان  َقِبَل ِعَلَلُه، َوَسد  َخَلَلُه، َوَغَفَر َزَلََ

 َمْن طاَلْت َغْفَلُتُه زاَلْت َدْوَلُتُه.  -

 ُه.ؤ كاَن آذاُه َهواُه، َفَتْرُك َهواُه َدواَمْن  -

 َمن كاَن َهمُُّه ما َيْدُخُل في َبْطِنِه كاَن قيَمُتُه ما َيْخُرُج ِمْنه. -

 َمْن َكَتَم ِسر ُه َأْحَكَم َأْمَرُه.  -

 الَمْوُت َيْدنو َوالَمْرُء َيْلهو. -

 الن ْفُس َحي ة  َتْسعى ما داَمْت َحي ة  َتْسعى. -

 َلْيَس َلُه َحكيم  ُيْرِشُدُه، َوَذل  َمْن َلْيَس َلُه َكريم  َيْعُضُدُه. َهَلَك َمْن  -
 الَوفاُء ِسَمُة اَلْحراِر، َوِصَفُة اَلْخياِر. -

ْنيا جاِهليَن، َوِعْشنا فيها غاِفليَن، َوُأْخِرْجنا ِمْنها كاِرهيَن. -  َوَقْعنا في الدُّ
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 فهرس األماكن والبلدان
 "األلف"

 ردأبيو  -

 الردن -

 إسكندرية -

 إشبيلية -

 أصبهان -

 أغمات -

 الندلس -

 الهواب -

 الهواز -

 أوزجند -

 "الباء"

 بجابة -

 بخارى  -

 بذندون  -

 بربا -

 بروسة  -
 بست -

 بسطام -

 البصرة -

 بغداد -

 البقيع -

 البهنسا -

 بيت المقدس -
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 "التاء"

 تستر -

 تلمسان -

 "الجيم"

 جبل صاد -

 جبل عين -

 جبل قاف -

 جبل كاف -

 جيالن -

 "الحاء"

 الحجاز -

 الحجر السود -

 جون الح -

 الحسينية -

 حلب -

 الحلة -

 حوران -

 "الخاء"

 خراسان -

 خطرنية -

 "الدال"

 داريا -

 دجلة -

 دمشق -

 دمياط -

 "الراء"

 الري  -

 "الزاي"

 زبيد -

 "السين"
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 سرقسطة -

 السماك -

 سمرقند -

 سنجار -

 سهرورد -

 "الشين"

 شاذلة -

 الشام -

 الشونيزية -

 شيراز -

 "الصاد"

 الصالحية -

 صنعاء -

 "الطاء"

 طالقان -

 طبرستان -

 طبرية -

 طرسوس -

 طوس -

 عدن -

 قالعرا -

 عسقالن -

 "الغين"

 غرناطة -

 غزة -

 "الفاء"

 فاس -

 فلسطين -

 "القاف"

 القدس -
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 القرافة -

 قرطبة -

 قزوين -

 قنا -

 قوص -

 "الكاف"

 الكوفة -

 كوالن -

 "الالم"
 لعلع -

 "الميم"

 ماردين -

 ماه -

 محصب -

 المدائن -

 المدينة -

 مراك  -

 مرسية -

 مرو -

 مصر -

 المغرب -

 مكة -

 منى -

 "النون"

 الناصرية -

 نجد -

 نجران -

 نوى  -

 نيسابور -

 النيل -
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 "الهاء"

 ةهرا  -

 الهند -

 هور -

 "الواو"

 واسط -

 "الياء"

 اليمن -
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 ثبت المصادر والمراجع
هِ،، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق عبد 658) ابن البار، محمد بن عبد هللا -

 م.1115السالم الهراس، دار الفكر، بيروت، 

فن هِ،، المستطرف في كل 852أحمد )محمد بن بشيهي، شهاب الدين لا -
 م.1133مستظرف، مكتبة محمود توفيق، مطبعة المعاهد، القاهرة، 

، مؤسسة 2تحقيق عمر السعد، طهِ،، ديوانه، 557) البيوردي، محمد بن أحمد -
  م.1187الرسالة، 

هِ،، الكامل في التاريخ، دار 631ابن الثير، عز الدين علي بن أبي الكرم ) -
 م.  1182الفكر، بيروت، 

هِ،، المثل السائر في أدب 637الدين نصر هللا بن محمد ) ابن الثير، ضياء -
الكاتب والناثر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

 م. 1115بيروت،  –

 م. 1182، دار الشروق، بيروت، 4إحسان عباس، ديوان الخوارج، ط -

لجيل، ديوانه، شرح مجيد طراد، دار اهِ،، 11) غياث بن غوثالخطل،  -
 بيروت، د.ت.

هِ،، ديوانه، جمع وتحقيق وشرح 677) الربلي، ابن الظهير، محمد بن أحمد -
 م. 2116عبد الرازق حويزي، مكتبة اآلداب، القاهرة، 

، دار الجيل،  1هِ،، ديوانه، شرح قدري مايو، ط544) الرجاني، أحمد بن محمد -
 م.1118بيروت، 

التحبير في صناعة الشعر والنثر هِ،، تحرير 654) المصري  ابن أبي الصبع -
وزارة الوقاف، المجلس وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق حفني محمد شرف، 
 م. 1115القاهرة، العلى للشؤون السالمية، لجنة إحياء التراث السالمي، 
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هِ،، الغاني، شرح عبد مهنا، 356) الصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين -
 م. 2112ية، بيروت، ، دار الكتب العلم4ط

هِ،، الصمعيات، تحقيق أحمد شاكر 216) الصمعي، عبد الملك بن قريب -
 ، بيروت، د.ت. 5وعبد السالم هارون، ط

، عيون النباء في طبقات الطباء، هِ،668) أحمد بن القاسمابن أبي أصيبعة،  -
 هِ.  1311مصر، 

دار الكتاب العربي،  ،1القيشر السدي، ديوانه، جمع وتحقيق خليل الدويهي، ط -
 م. 1111بيروت، 

 ألف ليلة وليلة، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.  -

هِِ،، نزهِة اللبِاء فِي 577) ابن النبِاري، أبِو البركِات عبِد الِرحمن بِن محمِد -
ِِِِق إبِِِِراهيم السِِِِامرائي، ط ِِِِات الدبِِِِاء، تحقي ، مطبعِِِِة النِِِِدلس، بغِِِِداد، 2طبق

 م. 1171

باشا، موسى هِ،، ديوانه، تحقيق عمر 662) النصاري، عبد العزيز بن محمد -
 م. 1167دمشق، المطبعة الهاشمية،  مجمع اللغة العربية،

أهل العصر، تحقيق  ةهِ،، دمية القصر وعصر 467) علي بن الحسنالباخرزي،  -
  م.1168عبد الفتاح الحلو، دار الفكر العربي، 

فى البغا، هِ،، صحيح البخاري، تحقيق مصط256) البخاري، محمد بن إسماعيل -
 م.1187، دار ابن كثير، بيروت، 3ط

للكتاب، القاهرة، العامة بروكلمان، كارل، تاريخ الدب العربي، الهيئة المصرية  -
 م.1115

هِ،، ديوانه، شرح مهدي ناصر الدين، دار الكتب العلمية، 167) بشار بن برد -
 م.1111بيروت، 

والمخلتف، تحقيق عبد  ،، المؤتلفه371ِ) ابن بشر، أبو القاسم الحسن بن بشر -
 م. 1161الستار فراج، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

البصري، الحماسة البصرية، صدر الدين علي بن الحسن، تحقيق مختار الدين  -
 م. 1183، عالم الكتب، بيروت، 3أحمد، ط

هِ،، هدية العارفين، دار الكتب 1331) البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد -
 م.1112بيروت، العلمية، 

هِ،، خزانة الدب ولب لباب لسان 1113) البغدادي، عبد القادر بن عمر -
 م. 1181، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3العرب، تحقيق عبد السالم هارون، ط
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هِ،، سمط الآللئ، تحقيق عبد العزيز 487) البكري، عبد هللا بن عبد العزيز -
 الميمني، دار الكتب العلمية، د.ت. 

، دار 1ديوانه، شرح عمر الطباع، طهِ،، 656) زهير بن محمدهير، البهاء ز  -
 م.1116الرقم، بيروت، 

ديوانه، شرح أحمد بسج، دار الكتب هِ،، 615) محمد بن سعيدالبوصيري،  -
 م. 2115العلمية، بيروت، 

هِ،، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق محمد عطا، 458) البيهقي، أحمد بن الحسين -
 م. 1114كة المكرمة، مكتبة دار الباز، م

المحاسن والمساوئ، دار صادر، بيروت، ،، ه321ِالبيهقي، إبراهيم بن محمد) -
 م.1171

، دار الغرب السالمي، بيروت، 2تأبط شرا، ديوانه، تحقيق علي ذو الفقار، ط -
 م. 1111

التبريزي وآخرون، شروح سقط الزند، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، الهيئة  -
 م.1186كتاب، القاهرة، المصرية العامة لل

هِ،، سنن الترمذي، تحقيق أحمد 271) الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى -
 شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.

هِ،، النجوم الزاهرة في ملوك مصر 874) ابن تغري بردي، يوسف التابكي -
ية، بيروت، ، دار الكتب العلم1والقاهرة، تحقيق محمد حسن شمس الدين، ط

 م. 1112

هِ،، المطول، تحقيق عبد الحميد 712) التفتازاني، مسعود بن عمر التفتازاني -
 م. 2111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الهنداوي، ط

الحماسة، )رواية الجواليقي،، تحقيق أحمد هِ،، 231) حبيب بن أوسأبو تمام،  -
 م. 1118، دار الكتب العلمية، بيروت، 1بسج، ط

، دار 3هِ،، ديوانه، تحقيق شاهين عطية، ط231) ام، حبيب بن أوسأبو تم -
 م. 2113الكتب العلمية، بيروت، 

، تحقيق والذخائر البصائر، ،ه444ِنحو ) محمد بن علي التوحيدي، حيان أبو -
 .م3294، دمشقومطبعة النشاد،  مكتبة أطلسإبراهيم الكيالني، 

هِ،، التمثيل والمحاضرة، 421) الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد -
لو، دار إحياء الكتب العربية، مكتبة عيسى البابي، تحقيق عبد الفتاح الح

 .م1161القاهرة، 

http://lib-server.birzeit.edu/scripts/minisa.dll/163/AUTHOR_FULL_NAME/أبو+حيان+التوحيدي،+علي+بن+محمد+،+توفي+حوالي+1010?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+
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المضاف هِ،، ثمار القلوب في 421) أبو منصور عبد الملك بن محمدالثعالبي،  -
  م.1165تحقيق أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة،  والمنسوب،

في محاسن  هِ،، يتيمة الدهر421) الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد -
دار الكتب العلمية، بيروت،  ،1إعداد إبراهيم شمس الدين، طأهل العصر، 

  م.2111
هِ،، البيان والتبيين، تحقيق عبد 255) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر -

 م. 1111السالم هارون، دار الجيل، بيروت، 

تحقيق عبد السالم  الحيوان،هِ،، 255) أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ،  -
  م. 1188ارون، دار الجيل، ودار الفكر، بيروت، ه

تقديم وشرح المحاسن والضداد، هِ،، 255) أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ،  -
 م.2113بيروت، –، المكتبة العصرية، صيدا 1صالح الدين الهواري، ط

هِ،، المنتخب من كنايات الدباء 482) الجرجاني، أبو العباس أحمد بن محمد -
شارات البلغ  م.1118اء، تحقيق محمد النعساني، مطبعة السعادة، القاهرة، وا 

هِ،، أسرار البالغة، تحقيق عبد 471) الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن -
 م.1111، دار الجيل، بيروت، 1المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف، ط

هِ،، دالئل العجاز، تحقيق 471) الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن -
 م.1181، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2اكر، طمحمود ش

 م.1113مطبعة الهالل، القاهرة، جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية،  -

، مكتبة الصاوي، 1ديوانه، شرح محمد الصاوي، طهِ،، 111) بن عطية جرير -
 القاهرة، د.ت. 

هِ،، المسند، تحقيق عامر حيدر، 231) ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد -
 م. 1111، مؤسسة نادر، بيروت، 1ط

هِ،، صفة الصفوة، تحقيق أحمد علي، 517) ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن -
)وطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، م. 2111، دار الحديث، القاهرة، 1ط

 م،.1181

هِ،، المده ، بعناية عبد الكريم تتان، 517) ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن -
 م. 2114، دار القلم، بيروت، 1فظة، طوخلدون محا

ضرة في صناعة الشعر، ا،، حلية المحه388ِ) الحاتمي، محمد بن الحسن -
 م. 1171تحقيق جعفر الكناني، دار الرشيد، بغداد، 
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هِ،، الثقات، تحقيق السيد شرف الدين 354)البستي محمد بن حبان ابن حبان،  -
 م.1175أحمد، دار الفكر، بيروت، 

هِ،، روضة العقالء ونزهة الفضالء، 354) البستي مد بن حبانابن حبان، مح -
 د.ت. القاهرة، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، 

هِ،، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب 354) البستي ابن حبان، محمد بن حبان -
 م. 1113، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2الرناؤوط، ط

هِ،، خزانة الدب وغاية الرب، 837) ابن حجة، أبو بكر بن علي الحموي  -
 م.  2111، دار صادر، بيروت، 1تحقيق كوكب دياب، ط

هِ،، إنباء الغمر بأبناء العمر، طبع بإعانة وزارة 852) ابن حجر، أحمد بن علي -
 م.1186المعارف للحكومة الهندية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، 1تحقيق خليل شيحا، ط هِ،، تمييز الصحابة،852) ابن حجر، أحمد بن علي -
 م.2114دار المعرفة، بيروت، 

هِ،، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، 852) ابن حجر، أحمد بن علي -
 م.1117، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ضبط عبد الوارث علي، ط

، في شرح صحيح البخاري  هِ،، فتح الباري 852) ابن حجر، أحمد بن علي -
 يب، دار المعرفة، بيروت، د.ت. تحقيق محب الدين الخط

هِ،، لسان الميزان، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، 852) ابن حجر، أحمد بن علي -
 م.2112بيروت، ودار البشائر، ، مكتبة المطبوعات السالمية، 1ط

، دار الكتب العلمية، 4هِ،، المقامات، ط516) الحريري، القاسم بن علي -
 م. 2115بيروت، 

هِ،، ديوانه، المطبعة العلمية، 751) عبد العزير بن سراياالحلي، صفي الدين  -
 م. 1156النجف، 

إحسان عباس، تحقيق هِ، ديوانه، 527) ابن حمديس، عبد الجبار بن أبي بكر -
 م. 1161بيروت، ودار بيروت، ، دار صادر، 1ط

هِ،، درر العبارات وغرر الشارات في تحقيق 1118) الحموي، أحمد بن محمد -
 م.1187ارات، تحقيق إبراهيم عبد الحميد التلب، معاني االستع

هِ،، جذوة المقتبس في ذكر والة 488) محمد بن فتوحأبو عبد هللا الحميدي،  -
 الندلس، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، مكتبة الخانجي، د.ت. 

هِ،، مسند المام أحمد، مؤسسة قرطبة، مصر، 241) ابن حنبل، المام أحمد -
 د.ت.  
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هِ،، النس الجليل 128) مييجير الدين عبد الرحمن بن محمد العلمالحنبلي،  -
وزيع دار الجيل، بيروت، عمان، تفي تاريخ القدس والخليل، مكتبة المحتسب، 

 م. 1173

هِ،، صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد 311) ابن خزيمة، محمد بن إسحاق -
 م.1171العظمي، المكتب السالمي، بيروت، 

هِ،، اليضاح في علوم 731) مد بن عبد الرحمنالخطيب القزويني، مح -
 م.  1111، دار الهالل، بيروت، 2البالغة، تحقيق علي ُبوملحم، ط

هِ،، التلخيص، تحقيق عبد 731) الخطيب القزويني، محمد بن عبد الرحمن -
 . م2111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الحميد الهنداوي، ط

هِ،، وفيات العيان وأنباء أبناء 681) ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد -
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الزمان، تحقيق يوسف طويل ومريم طويل، ط

 م.1118

هِ،، مسند الدارمي، تحقيق فواز زمرلي 255) الدارمي، عبد هللا بن عبد الرحمن -
 هِ.  1417، دار الكتاب العربي، بيروت، 1وخالد العلمي، ط

هِ،، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي 275) لشعثأبو داود، سليمان بن ا -
 الدين عبد الحميد، دار الفكر، د.ت. 

هِ،، الزهرة، تحقيق إبراهيم السامرائي، 217) ابن داود، محمد بن داود الصبهاني -
  م. 1185، مكتبة المنار، الزرقاء، 2ط

الم، هِ،، تاريخ السالم ووفيات المشاهير والع748) الذهبي، محمد بن أحمد -
 م. 2112، دار الكتاب العربي، بيروت، 2تحقيق عمر تدمري، ط

هِِِ،، سِِير أعِِالم النِِبالء، اعتنِِى بِِه محمِِد عيِِادي 748) الِِذهبي، محمِِد بِِن أحمِِد -
 م. 2113، مكتبة الصفا، القاهرة، 1عبد الحليم، ط

، المكتب 1ديوانه، شرح سوهام المصري، طهِ،، 27) خويلد بن خالدأبو ذؤيب،  -
 م.  1118روت، السالمي، بي

هِ،، محاضرات الدباء 512) الراغب الصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد -
 م. 2114، دار صادر، بيروت، 1ومحاورات الشعراء والبلغاء، ط

رايات العز، عالقة العلماء بالحبيب، صحيفة التصوف السالمي الدولية، السنة  -
 م،، السودان.2116آذار )هِ،، 1427، محرم )4،، الصفحة 41الخامسة، العدد)

ديوانه، جمع وتحقيق محيي الدين ديب، هِ،، 463) الحسن بن رشيقابن رشيق،  -
 م.1118، المكتبة العصرية، بيروت، 1ط



 264 

هِ،، ديوانه، تحقيق عبد المير 283) ابن الرومي، أبو الحسن علي بن العباس -
 م. 1111، دار ومكتبة الهالل، بيروت، 1مهنا، ط

هِ،، ديوانه، تحقيق محيي الجبوري، دار 71)نحو  ي، عبد هللاابن الزبير السد -
 م. 1174الحرية للطباعة، بغداد، 

 م.2112، دار العلم للماليين، بيروت، 15الزركلي، خير الدين، العالم، ط -

هِ،، ربيع البرار ونصوص 538) الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر -
 م.1112سة العلمي للمطبوعات، ، مؤس1الخيار، تحقيق عبد المير مهنا، ط

هِ،، المستقصى في أمثال العرب، 538) الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر -
 م.1187، دار الكتب العلمية، بيروت، 2ط

، دار الكتب العلمية، 3زهير بن أبي سلمى، ديوانه، شرح علي فاعور، ط -
 م.2113بيروت، 

، في ترتيب الزيارة سيارةالكواكب ال، هِ،814) بن محمد محمدابن الزيات،  -
 هِ. 1325المطبعة الميرية، 

هِ،، عروس الفراح في شرح تلخيص 773) السبكي، بهاء الدين أحمد بن علي -
 م.2111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1المفتاح، تحقيق خليل إبراهيم خليل، ط

 هِ،، الضوء الالمع لهل القرن التاسع،112) السخاوي، محمد بن عبد الرحمن -
 م. 2113، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ضبطه عبد اللطيف عبد الرحمن، ط

، دار الجيل، 1هِ،، ديوانه، ط366) السري الرفاء، السري بن أحمد الكندي -
 م.1111بيروت، 

، دار إحياء 1هِ،، الطبقات الكبرى، ط231) ابن سعد، محمد بن سعد الزهري  -
 م. 1116التراث، بيروت، 

هِ،، المغرب في حلى المغرب، 685) وسى الغرناطيابن سعيد، علي بن م -
 م. 1117، دار الكتب العلمية، بيروت، 1وضع حواشيه خليل المنصور، ط

هِِ،، شِرح أشِعار الهِذليين، ضِبط خالِد 275) السكري، أبو سعيد الحسن بن الحسين -
 م. 2116، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محفوظ، ط

بقات فحول الشعراء، تحقيق محمود هِ،، ط231) ابن سالم، محمد بن سالم -
 شاكر، دار المدني، جدة، د.ت. 

هِ،، سر الفصاحة، اعتنى به داود 466) ابن سنان، عبد هللا بن سعيد الخفاجي -
 م.  2116، دار الفكر، عمان، 1الشوابكة، ط
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هِ،، بغية الوعاة في طبقات اللغويين 111) السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن -
 م.  2114، دار الكتب العلمية، بيروت، 1صطفى عطا، طوالنحاة، تحقيق م

جنى الجناس، تحقيق محمد علي  هِ،،111) السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن -
 م. 1186خفاجي، الدار الفنية للطباعة والنشر، د.م، 

هِ،، حسن المحاضرة في أخبار مصر 111) السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن -
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1المنصور، ط والقاهرة، وضع حواشيه خليل

 م. 1117

هِ،، نظم العقيان في أعيان العيان، 111) السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن -
 م. 1127تحقيق فيليب حتي، المطبعة السورية المريكية، نيويورك، 

راجعه وعلق حواشيه محمد يكن، هِ،، 214) محمد بن إدريس الشافعي، ديوانه، -
 م.1171دار ميمنة، بيروت، دار يكن و 

 الروضتينهِ،، كتاب 665) شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيلأبو شامة،  -
، مؤسسة 1في أخبار الدولتين النورية والصالحية، تحقيق إبراهيم الزيبق، ط

  م.1117الرسالة، بيروت، 

هِ،، شرح مقامات الحريري، وضع 611) الشريشي، أحمد بن عبد المؤمن -
 م.1118هيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، حواشيه إبرا 

هِ،، الطبقات الكبرى )المشِهور بلِواقح النِوار 173) بن أحمد الشعراني، عبد الوهاب -
ِِِة اآلداب، ط ِِِرحمن محمِِِود، مكتب ِِِد ال ِِِق عب ِِِار،، تحقي ِِِاهرة،1فِِِي طبقِِِات الخي  ، الق

 م.1113

الستة الجاهليين،  هِ،، أشعار الشعراء476) الشنتمري، العلم يوسف بن سليمان -
 م. 2111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

هِ،، حسن التوسل إلى صناعة الترسل، تحقيق 725) الشهاب محمود الحلبي -
 م. 1181، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1أكرم يوسف، ط

هِ،، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 1251) الشوكاني، محمد بن علي -
 سالمي، القاهرة، د.ت. السابع، دار الكتاب ال

هِ،، مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق كمال 235) ابن أبي شيبة، أبو بكر محمد -
 هِ. 1411، مكتبة الرشد، الرياض، 1الحوت، ط

، 1هِ،، الرسالة البيانية، تحقيق مهدي عرار، ط1216) الصبان، محمد بن علي -
 م. 2115دار الكتب العلمية، بيروت، 

هِِِ،، الِِوافي بالوفيِِات، تحقيِِق أحمِِد 764) بِِن أيبِِك الصِِفدي، صِِالح الِِدين خليِِل -
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 م.2111الرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

هِ،، ديوانه، تحقيق مكي 411) الصوري، عبد المحسن بن محمد بن غلبون  -
السيد جاسم، وشاكر هادي شكر، وزارة الثقافة والعالم، دار الرشيد، بغداد، 

 م.1181

هِ،، الشقائق النعمانية في 168زاده، عصام الدين أحمد بن مصطفى ) طاشكبري  -
 م. 1175، دار الكتاب العربي، بيروت، 1الدولة العثمانية، ط ءعلما

هِ،، مفتاح السعادة 168طاشكبري زاده، عصام الدين أحمد بن مصطفى ) -
، دائرة المعارف العثمانية، حيدر 2ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، ط

 م.1177اد، أب

هِ،، المعجم الوسط، تحقيق طارق عوض هللا 361) الطبراني، سليمان بن أحمد -
 هِ. 1415وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 

تحقيق حمدي بن عبد ر، يالمعجم الكبهِ،، 361) سليمان بن أحمدالطبراني،  -
 م.1183، مكتبة الزهراء، الموصل، 2المجيد السلفي، ط

معرفة، دار ال، 2اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، طالعبد، ديوانه، طرفة بن  -
 م. 2116بيروت، 

 هِ،، المسند، دار المعرفة، بيروت، د.ت. 214) الطيالسي، سليمان بن داود -

هِ،، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الندلس، 511) الضبي، أحمد بن يحيى -
 روت، د.ت. تحقيق روحية السويفي، دار الكتب العلمية، بي

هِ،، الكشكول، ضبط محمد عبد 1131) العاملي، بهاء الدين محمد بن حسين -
 م. 1118، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الكريم النمري، ط

 م. 1178هِ،، ديوانه، دار صادر، بيروت، 112) العباس بن الحنف -
هِ،، معاهد التنصيص على شواهد 163) العباسي، عبد الرحيم بن أحمد -

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، التلخيص
 م.  1147

شرحه وضبطه أحمد  هِ،، العقد الفريد،328) ابن عبد ربه، أحمد بن محمد -
براهيم البياري، دار الندلس، بيروت،   م.1116أمين، وأحمد الزين، وا 

هرة، عبد العزيز الميمني، النتف من شعر ابن رشيق وابن شرف، د. ن، القا -
 هِ. 1343

، الربِِِِاط، 3عبِِِد هللا التليِِِِدي، المطِِِرب بمشِِِِاهير أوليِِِِاء المغِِِرب، دار المِِِِان، ط -
 م.2111
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هِ،، التذكرة السعدية، تحقيق عبد هللا 7--) الُعبيدي، محمد بن عبد الرحمن -
 م. 2111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الجبوري، ط

)أشعاره وأخباره،، تحقيق ه ديوان هِ،،211) إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية، -
 م.1165دمشق، شكري الفيصل، مطبعة جامعة دمشق، 

هِ،، كشف الخفاء ومزيل اللباس عما 1162) العجلوني، إسماعيل بن محمد -
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3اشتهر من الحاديث على ألسنة الناس، ط

 هِ. 1351

، دار 1حسِِن محمِِد نِِور الِِدين، طهِِِ،، ديوانِِه، جمعِِه وشِِرحه 15) عِِدي بِِن الرقِِاع -
 م. 1111الكتب العلمية، بيروت، 

هِِ،، الفتوحِات المكيِة، دار الكتِب 638) بِن علِي عربِي، محيِي الِدين محمِدالابن  -
 م.1111ية، بيروت، مالعل

هِ،، كتاب الصناعتين، تحقيق 315) العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد هللا -
 م.  1181روت، ، دار الكتب العلمية، بي2مفيد قميحة، ط

هِ،، الطول، تحقيق عبد الحميد 143) العصام، إبراهيم بن محمد بن عربشاه -
 م.2111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1هنداوي، ط

، ديوانِِه، تحقيِِق محمِِِد عبِِد المِِِنعم خفِِاجي، دار ابِِِن هِِِِ،41) علِِي بِِن أبِِِي طالِِب -
  .زيدون، بيروت، مكتبة الكليات الزهرية، د.ت

، دار المعِارف، القِاهرة، ملِك: قصِة المعتمِد بِن عبِاد الندلسِي شِاعرعلي الجارم،  -
 د.ت. 

ِِِي بِِِن الجهِِِم - ِِِق خليِِِل مِِِردم بِِِك، ط241) عل ، دار اآلفِِِاق 2هِِِِ،، ديوانِِِه، تحقي
 الجديدة، بيروت، د.ت.

هِ،، شذرات الذهب في أخبار 1181) ابن العماد، أبو الفالح عبد الحي الحنبلي -
 م. 1171، دار المسيرة، بيروت، 2من ذهب، ط

، دار الكتب العلمية، 2هِ،، ديوانه، شرح عبد مهنا، ط13) عمر بن أبي ربيعة -
 م. 1112بيروت، 

 م. 1113عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -

عمرو بن معدي كرب، ديوانه، جمعه مطاع الطرابيشي، مجمع اللغة العربية،  -
 م. 1174دمشق، 

هِ،، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، 515محمد ) الغزالي، أبو حامد محمد بن -
 بيروت، د.ت.
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هِ،، الجد الحثيث في بيان ما ليس 1143) الغزي العامري، أحمد بن عبد الكريم -
 بحديث، دار ابن حزم، بيروت، د.ت.

شرح مهدي محمد ناصر الدين، هِ،، ديوانه، 632) ابن الفارض، عمر بن علي -
 م. 1111 بيروت،الكتب العلمية، دار ، 1ط

هِ،، إعداد محمد عبد الرحمن 817الفيروزأبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب) -
، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1المرعشلي، ط

 م.1117

 ، اآلمِِِالي، تحقيِِِق محمِِِد عبِِِدهِِِِ،356) القِِِالي، أبِِِو علِِِّي إسِِِماعيل بِِِن القاسِِِم -
 م.1116ة، بيروت، ، دار الكتب العلمي1الجواد الصمعي، ط

هِ،، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد شاكر، 276) ابن قتيبة، عبد هللا بن مسلم -
 م.1118، دار الحديث، القاهرة، 2ط

هِ،، عيون الخبار، ضبط الداني بن منير آل 276) ابن قتيبة، عبد هللا بن مسلم -
 م.2113، المكتبة العصرية، بيروت، 1زهوي، ط

هِ،، كتاب التوابين، تحقيق عبد 621هللا بن أحمد ) ابن قدامة، أبو محمد عبد -
 م.1174القادر الرناؤوط، دار الكتب العلمية، بيروت، 

وأنس  بهجة المجالسهِ،، 463ابن عبد البر يوسف بن عبد هللا)القرطبي،  -
المجالس وشحذ الذاهن والهاجس، تحقيق محمد الخولي، دار الكتب العلمية، 

 بيروت، د.ت. 

، دار الكتِِِب 5، الجِِِامع لحكِِِام القِِِرآن، طهِِِِ،671) د بِِِن أحمِِِدالقرطبِِِي، محمِِِ -
 .1116العلمية، بيروت، 

هِ،، الرسالة القشيرية 465) بن هوازن  القشيري، أبو القاسم عبد الكريمالقشيري،  -
، 3في علم التصوف، تحقيق معروف زريق، وعلي عبد الحميد أبو الخير، ط

 م.1117دار الخير، بيروت، 

هِ،، أبجد العلوم، وضع حواشيه 1317ِصّديق بن حسن خان )القنوجي، السيد  -
 م.1111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1أحمد شمس الدين، ط

 م.2113، دار الكتب العلمية، بيروت، 1معجم الشعراء، طكامل الجبوري،  -

هِ،، فوات الوفيات، تحقيق على معوض وعادل 764) الكتبي، محمد بن شاكر -
 م. 2111ب العلمية، بيروت، عبد الموجود، دار الكت

هِ،، البداية والنهاية، تحقيق أحمد أبو ملحم 774) ابن كثير، أبو الفداء الدمشقي -
 م. 1112، 1وآخرين، دار الفكر، بيروت، ط
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هِ،، تفسير القرآن العظيم، دار 774إسماعيل بن كثير القرشي )ابن كثير،  -
 م. 1181المعرفة، بيروت، 

هِ،، طبقات الشاذلية الكبرى، 1347) حسن بن محمدأبو علي الالكوهن الفاسي،  -
 م.2111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط وضع حواشيه مرسي محمد علي،

، دار المعرفة، 2طاعتنى به حمدو طماس، هِ،، ديوانه، 41) لبيد بن ربيعة -
  م. 2117بيروت، 

 هِ،، تحقيق محمد فؤاد عبد275) ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة -
 الباقي، دار الفكر، بيروت، د.ت.

هِ،، المصباح في المعاني والبيان والبديع، 686) ابن مالك، بدر الدين بن مالك -
 م.2111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط

، مؤسسة 3هِ،، الكامل، تحقيق محمد الدالي، ط285) المبرد، محمد بن يزيد -
  م.1117الرسالة، بيروت، 

، 2وضعه عبد الرحمن البرقوقي، طهِ،، ديوانه، 354) المتنبي، أحمد بن الحسين -
 م. 2117بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، 

نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة،  هِ،،1111) المحبي، محمد أمين بن فضل -
 م.2115، دار الكتب العلمية، بيروت، 1اعتنى به أحمد عانية، ط

عند العرب،  نعا  من بدا عليه الموت في تاريخ الطبإالجاسر،  محمد طه -
  .،1178 ،بحث قدم في المؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ العلوم)

هِ،، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، 384) المرزباني، محمد بن عمران -
 م. 1115، دار الكتب العلمية، 1تحقيق محمد شمس الدين، ط

هِ،، معجم الشعراء، تحقيق عبد الستار فراج، 384) محمد بن عمرانالمرزباني،  -
 م.1161مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

هِ،، شرح ديوان الحماسة، تعليق غريد 421) المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد -
 م.2113، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الشيخ، ط

تحقيق فؤاد عبد الباقي، دار  ،، صحيح مسلم،ه261ِ) مسلم، مسلم بن الحجاج -
 إحياء التراث العربي، بيروت.  

هِ،، المفضليات، تحقيق 168) المفضل الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى -
 ، بيروت، د.ت. 6أحمد شاكر وعبد السالم هارون، ط

هِ،، نفح الطيب من غصن الندلس الرطيب، 1141) المقري، أحمد بن محمد -
 م.1168ر، بيروت، تحقيق إحسان عباس، دار صاد
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، 1هِ،، كليلة ودمنة، اعتنى به سالم شمس الدين، ط142) ابن المقفع، عبد هللا -
 م. 2114المكتبة العصرية، بيروت، 

هِ،، الكواكب الدريِة فِي تِراجم السِادة 1132) الُمناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف -
 م.1111الصوفية، تحقيق محمد الجادر، دار صادر، بيروت، 

، دار صادر، بيروت، 1هِ،، لسان العرب، ط711) ظور، محمد بن مكرمابن من -
 )د.ت،.

هِ،، مجمع المثال، تحقيق سعيد 518) الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد -
 م.1112، دار الفكر، بيروت، 1اللحام، ط

، دار 1، ديوانه، حققه وجمعه واضح عبد الصمد، طهِ،51) النابغة الجعدي -
  م.1118صادر، بيروت، 

، دار الكتب العلمية، 3النابغة الذبياني، ديوانه، شرح عباس عبد الساتر، ط -
 منشورات المكتبة الهلية، تحقيق عبد الرحمن سالم،، وطبعة م1116بيروت، 

 بيروت، د.ت.

، المكتبِِِة 1هِِِِ،، جِِِامع كرامِِِات الوليِِِاء، ط1351) بِِِن إسِِِماعيل النبهِِِاني، يوسِِِف -
 .الكتب العربية الكبرى، القاهرة،، )وطبعة دار م2111العصرية، بيروت، 

هِ،، سنن النسائي الكبرى، تحقيق عبد الغفار 313) النسائي، أحمد بن شعيب -
 م. 1111البنداري وسيد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، شعره، جمعه داود سلوم، مطبعة الرشاد، بغداد، هِ،118) نصيب بن رباح -
 م. 1167

)ضمن كتاب "عشرة هِ،، ديوانه، 112) نفيابن النطاح، بكر بن النطاح الح -
جامعة بغداد، مطبعة دار الحكمة، صنعة حاتم الضامن، شعراء مقلون"،، 

  م. 1111الموصل، 

هِ،، حلية الولياء وطبقات 431) أبو ُنَعيم، أحمد بن عبد هللا الصبهاني -
 م. 1188الصفياء، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ِِِِن هِِِِانئ - ِِِِواس، الحسِِِِن ب ِِِِو ن ِِِِه، هِِِِِ،، 111) أب دار صِِِِادر، ودار بيِِِِروت، ديوان
 م. 1162بيروت، 

هِ،، نهاية الرب في فنون 733) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابنويري، ال -
  م.2114 بيروت،دار الكتب العلمية، ، 1الدب، تحقيق مفيد قمحية، ط

هِ،، المستدرك على الصحيحين، 415) النيسابوري، الحاكم محمد بن عبد هللا -
 م. 1111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ق مصطفى عطا، طتحقي
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هِ،، موارد الظمآن، تحقيق محمد 817) الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر -
 حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت. 

هِ،، حدائق السحر في دقائق الشعر، عرب مقدمته 573) الوطواط، رشيد الدين -
جنة التأليف والترجمة، ومطبعة المجلس، ووضح حواشيه إبراهيم الشواربي، ل

 م. 1145طهران، 

هِ،، روض الرياحين في حكايات 768) عبد هللا بن أسعدعفيف الدين اليافعي،  -
دار الكتب العلمية، ، 1وضع حواشيه خليل عمران المنصور، طالصالحين، 

 م.2111بيروت، 
وعبرة اليقظان في  هِ،، مرآة الجنان768) عبد هللا بن أسعدعفيف الدين اليافعي،  -

، مؤسسة العلمي للمطبوعات، بيروت، 2معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، ط
 م. 1171

إرشاد الريب إلى هِ،، 626) ياقوت الحموي، أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا -
 م. 1111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط،معجم الدباءمعرفة الديب )

هِ،، معجم البلدان، دار 626)  ياقوت بن عبد هللاياقوت الحموي، أبو عبد هللا -
 إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.

هِ،، مسند ابن أبي يعلى، تحقيق حسين 317) ابن أبي يعلى، أحمد بن علي -
 م.1184، دار المأمون للتراث، دمشق، 1أسد، ط

 
 
 
 
 

 فهرس المحتويات 
 اإِلْهداء

 ُشكٌر َوَتْقديرٌ 
 ِمهاٌد َوَتْأسيٌس 

ِمُة الت ْحقيقِ ِقْسُم ال ُل: ُمقدِ   اأَلو 
ُل: الُمصنِ ف  الَمْطَلُب اأَلو 

 َوَنَسُبهاْسُمه  -
 َمْوِلُدهُ  -
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 َحياُتُه َوعلوُمه  -

 َوفاُتُه  -

 َشَذرات  ِمّما قيَل َعْنُه  -
قاِئُق الّنعماِنّيُة"  -  ِمّما جاَء في "الش 
- "  ِمّما جاَء في "تاريخ الدِب الَعربيِّ

 يِفِه َشَذرات  ِمْن َتصان -
 

 الَمطَلُب الث اني: الُمَصنَّفُ 
 ِبنيُة الِكتاِب َوماّدُته -

 قيَمُة "َمناهُج الّتوّسِل في َمباهِج الّترّسِل"  -
 القيَمُة الّتعليِمّيةُ  -
 القيَمُة الدِبّيةُ  -

 القيَمُة الّتاريِخّية -

 القيَمة الّتعريِفّيةُ  -

 الّنَسِخ الَمْخطوَطِة  َوْصفُ  -
 النُّْسخُة "أ" -
 "د" النُّْسَخةُ  -

 النُّْسَخُة "ب" -

 النُّْسَخُة "س" -

 النُّْسَخُة "م" -

 النُّْسَخُة "ج" -

 النسخة "ي" -

 
 الَمْطَلُب الث الُث: َوْصُف الَعَمِل َوالتَّْحقيقِ 

 َمصاِدُر الت ْحقيقِ  -

ريفِ  -  الَمجموَعُة الولى: الت نزيُل العزيُز َومظانُّ الَحديِث الش 

 الت راِجمِ  الَمْجموعُة الّثانَيُة: ُمَصن فاتُ  -

عرّيةُ  -  الَمجموعُة الّثالَثُة: الّدواويُن الشِّ

 الَمجموعُة الّراِبعُة: َمظانُّ الَدبِ  -
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 ْحقيقِ َسيُر التّ  -

 ُصور  ِمَن الّنَسِخ الَمْخطوطةِ  -
 
 اق  قَّ حَ مُ  تابُ اني: الكِ الث   سمُ القِ 

 ديباَجُة الِكتابِ 
 اللَّطيَفُة األولى: 

 َمبانيهِ  عانيِه، وَعَرفاتِ ِإلى َكْعَبِة مَ  َسالم  َوَشْوق   -

 ُنْكَتة   -

َنِد َوالَعُضدِ  -  ِمّما قيَل في الس 
 ِحكاَية : الواشي َوالّصاِحُب بُن َعّباد   -

 
 اللَّطيَفُة الث اِنَيةُ 

ْوِق، وَلواِقِح الت ْوقِ  -  ِمْن َلواِفِح الش 
 ُنْكَتة   -

 ّما قيَل في ِإغاَثِة الَمْلهوفِ مِ  -
 اد  َمْأسور اِحكاَية : الُمْعَتِمُد بُن َعبّ  -

 
 اللَّطيَفُة الث اِلَثةُ 

ْوِق، َوباِرُق الت ْوقِ  -  شاِرُق الش 
 ُنْكَتة   -

 ِم الُبْسِتيِّ َوَأْقواِلهِ ِمْن ِحكَ  -
 ِحكاَية : الُفلوُس الَمْطموَرُة والَمِلُك العاِدلُ  -
 

 اللَّطيَفُة الر اِبَعةُ 
 َأْدِعَية  صاِلَحة ، وَأْثِنَية  فاِئَحة . -
 ُنْكَتة   -

 ُف اِلماِم َعِليّ  ِللَغريبِ ريَتعْ  -
 ِحكاَية : ِمْن َمقاماِت الَمَحب ِة ِعنَد ابِن الَعَرِبيِّ  -
 

 اللَّطيَفُة الخاِمَسةُ 
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 أْفَضُل الَمْعروِف ِإغاَثُة الَمْلهوفِ  -

 ُنْكَتة   -

 ِإغاَثُة الَمْلهوفِ  -
 ِحكاَية : ِعْ  ما ِشْئَت َفِإن َك َميِّت   -

 ِمْن أْخباِر َوْهِب بِن ُمَنبِّه   -
 

اِدَسةُ   اللَّطيَفُة الس 
عاءِ  - عاُء ُحْسِن الَوالِء، َوَشهاَدُة ِصْدِق االدِّ  ادِّ
 ُنْكَتة   -

 ِهّمُة ذي الَقْرَنْينِ  -
 ِحكاَية : ُخروُج ما َوَقَع في الَخياِل ِإلى الِحّسِ  -

 
اِبَعةُ   اللَّطيَفُة الس 

 الل طاِئفِ  َدرُّ الَوظاِئِف، َوُدرُّ  -
 ُنْكَتة   -

فاءِ  -  ِإْخواُن الص 
 ِحكاَية : َتواُجُد أبي الَفْتِح أْحَمَد بِن ُمَحم د  الَغزاِليِّ  -

 ِفراَسُة أبي الَفْتِح أْحَمَد بِن ُمَحم د  الَغزاِليِّ  -

 
 اللَّطيَفُة الث اِمَنةُ 

 َرْشُح َذْوق  ِبَشْرِح َشْوق   -
 ُنْكَتة   -

ديقُ  - داَقُة َوالص   الص 
 ِحكاَية : َتْعبيُر ُرْؤيا الُمْسَتْنِجدِ  -
 
 طيَفُة الت اِسَعةُ اللَّ 
ُكمْ  - ُكْم، َوَذر ة  ِمْن َفْيِض ذاِل َذرِّ  نظرة  ِإلى َقْطَرة  ِمْن باِء َبْحِر ِبرِّ
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في الَوفاءِ  -

 ِحكاَية : َوَرُع الن َوِويِّ َوَسماَحُتهُ  -
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 اللَّطيَفُة العاِشَرةُ 

 ِإلى َجميِل َعواِئِدِه، َوَجزيِل َفواِئِدهِ  -
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في الَوفاءِ  -
 أْخبار  َعْن َجْعَفر  الّصاِدقِ  -

 ِحكاَية : اْجِتماُع ابِن الَعَرِبيِّ ِبَأبي َمْدَين في عاَلِم الْرواحِ  -

 ُلجوُء موسى الّسْدراِنيِّ إلى أبي َمْدَين ُشَعيب   -

 َجَبُل قاف -

ْيِخ الّسْدراِنيِّ َوَكراَمُتهُ  -  َمكاَنُة الش 
 

 َة َعشَرةَ اللَّطيَفُة الحاِديَ 
عاِء َوالث ناءِ  -  ِتالَوُة َصحاِئِفُكْم ِبالدُّ
 ُنْكَتة   -

 َبْيَن الَكماِل َواآلمالِ  -
 ِحكاَية : ِعباد  هلِل في الماءِ  -
 

 اللَّطيَفُة الث اِنَيَة َعشَرةَ 
 ِإلى َنسيِج َوْحِدِه، َوَفريِد َعْهِدهِ  -
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في الَمْوتِ  -
 ِإن َك َميِّت  ِحكاَية : ِعْ  ما ِشْئَت فَ  -
 

 اللَّطيَفُة الث اِلَثَة َعَشرةَ 
 ِمم ْن ُهَو َذْنب  ُكلُُّه ِإلى َمْن ُهَو َعْفو  ُكلُّهُ  -

 ُنْكَتة   -

ْهُر ذو ُدَول   -  الد 
 ِحكاَية : َوفاُة الَحّجاِج َوَبعُض أْخباِرهِ  -

 َقْوُل الَحَسِن الَبْصِريِّ في َمْوِت الَحّجاجِ  -

 ر  َمْقَتُل َسعيِد بِن ُجَبيْ  -
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 َقْوُل الَحَسِن الَبْصِريِّ في َمقتِل َسعيد   -

 َبيَن الَحَسِن الَبصِريِّ َوالَحّجاجِ  -
 

 اللَّطيَفُة الر اِبَعَة َعشَرةَ 
 ِإلى ِقْبَلِة الُقَبِل َوَكعَبِة اَلَملِ  -
 ُنْكَتة   -

ْنيا -  ِمّما قيَل في الدُّ
 ِحكاَية : ِمْن َكراماِت ُسْفياَن الَيماِنيِّ  -

 ْحمِن النَُّوْيِريِّ َبعَد اْسِتْشهاِدهِ َحديُث َعْبِد الر   -
 

 اللَّطيَفُة الخاِمَسَة َعشَرةَ 
ْوُق، َوالل هُف َوالت ْوقُ  - َغُف َوالش  ل  باِعُثُه الش   ترسُّ
 ُنْكَتة   -

 ُدعاُء الَحَسِن بِن َعِليّ   -

  ُمَنّبهات -

 الّراَحُة ُمْسَتحيَلة  في داِر الَعناءِ  -

 ُنْكَتة   -

 َوالَقَدرِ  ِمّما قيَل في الَقضاءِ  -

 أبو ُمْسِلم  الُخراساِنيُّ  -

ّقاِق َوِحكاياِتهِ  -  ِحكاَية : ِمْن أْخباِر َأبي الَحَسِن الد 

الُم في َطَبِرّيةَ  -  ِزياَرُة َذخاِئِر ُسَلْيماَن َعَلْيِه الس 

 َأْحِضروا ُرَطَب ِبالِدُكمْ  -

 
اِدَسَة َعشَرةَ   اللَّطيَفُة الس 

 ُر َوْصل  َيْبَتِسمُ ِعْقُد َشْمل  َيْنَتِظُم، َوَثغْ  -
 ُنْكَتة   -

 الظُّْلُم َمْرتُعُه َوخيم   -
-  .  ِحكاَية : َبْيَن َشْيخ  ِرفاِعيّ  َوُسْلطان  كاِفر 
 

اِبَعَة َعشَرةَ   اللَّطيَفُة الس 
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 َنظَرة  ِإلى َرواِدِف َعواِطِفِه الَعميَمِة، َوَمعاِطِف َلواِطِفِه الَجسيَمةِ  -
 ُنْكَتة   -

 حومونَ َخْمَسة  ِمَن الّناِس َمرْ  -
 ِمْن أْخباِر الّشاِفِعيِّ َوأْقواِلهِ  -

ْيِخ أبي َعْبِد هللِا الُقَرِشيِّ وأبي الَعّباِس الط ْنِجيِّ  -  ِحكاَية : بين الش 

ْيِخ َأبي ُمَحم د  الُمغاِورِ  -  ُدعاُء الش 
 

 اللَّطيَفُة الث اِمَنَة َعشَرةَ 
 ِه الَجزيَلةِ َكْعَبِة أْخالِقِه الَجميَلِة، وِقْبَلِة َفضاِئلِ ِإلى  -

 ُنْكَتة   -

 الرِّضى ِبما ُقِسمَ  -

هْ  -  ِحكاَية : َفْضُل ابِن ُزْهر  َعلى ابِن باج 
 

 اللَّطيَفُة الت اِسَعَة َعشَرةَ 
 ِإلى ُقّسِ الَفصاَحِة َوَسْحباِنها، َوَسفيِر َدْوَلِتها َوُتْرُجماِنها -
 ُنْكَتة   -

 َثالَثة  ِإْن أْكَرْمَتُهْم أهانوكَ  -

 َن ِمَن الَمجانينَثالَثة  ُيَعّدو  -

 توَجُد في َثالِث ُأَمم   -
 ِحكاَية : ُدعاء  ُمْنج  ِبِإذِن هللاِ  -

 ِهّجير الَحبيِس: ِإن  َرّبي َلطيف  ِلما َيشاءُ  -
 

 اللَّطيَفُة الِعْشرونَ 
حاِب الماِطرِ  - ُر َعواِئِد الَجناِب العاِطِر، َوفواِئِد الس   َتَذكُّ
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في الَحَسدِ  -
ْيِخ ُمَفرِّج  ِحكايَ  -  ة : سْجُن الش 
 

 اللَّطيَفُة الحاِدَيُة َوالِعْشرونَ 
 ُعهود  ِبَوْسِم الَوفاِء َمْوسوَمة ، َوِبَصفاِء الَوالِء َمْرسوَمة   -
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 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في ِحْفِظ ماِء الَوْجهِ  -

 ِحكاَية : ِإْنزاُل َجْوَهر  الَمْشكوِر َمْنِزَلَة الَمْشَيَخةِ  -
 

 الث اِنَيُة َوالِعْشرونَ اللَّطيَفُة 
 َنْفُي َوْحَشِة الِبعاِد، َوطيُب ُأْنِس الميعادِ  -
 ُنْكَتة   -

 ِحكاَية : َمْن َأطاَع َمْوالُه أطاَعُه ُكلُّ َشْيء   -

 َأْخبار  َعْن ِإْبراهيَم بِن َأْدَهمَ  -
 

 اللَّطيَفُة الث اِلَثُة َوالِعْشرونَ 
 الَحدِّ  ِفراق  أْفضى ِبالَوْجِد ِإلى ُمجاَوَزِة ِصَفةِ  -
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في ِحْفِظ اللِّسانِ  -

 ِحكاَية : جوع  في الُخْلَوةِ  -
 

 اللَّطيَفُة الر اِبَعُة َوالِعْشرونَ 
ا َعلى ُسطور  َوَرَدْت، َفأْهَدْت وَأَسر ْت  -  َردًّ
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في الِعْلِم َوالَعَملِ  -

 ِحكاَية : ِإقاَمُة اَلْبداِل ُمقاَم َبْعض   -
 
 للَّطيَفُة الخاِمَسُة َوالِعْشرونَ ا

 ُسطور  َوَصَلْت َفَأْبَهَجْت  -
 ُنْكَتة   -

 في ُفضوِل الَعْي ِ ِمّما قيَل  -

 ِحكاَية : الَغالُء الَكبيُر في ِدياِر ِمْصرَ  -

 ُنْكَتة   -

 َمْفهوُم الَغْوِث في َطريِق الَقْومِ  -
 َلْو أْقَسَم َعلى هللِا َلَبر هُ  -
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اِدَسُة وَ   الِعْشرونَ اللَّطيَفُة الس 

ا َعلى ِكتاب  ُهو ِسْمُط ُدرّ  أَْهَدْتها َأْصداُف َبناِنهِ  -  َردًّ

 ُنْكَتة   -

لِ  -  ِمّما قيَل في الت َوكُّ

ْيُخ َأبو أْحَمَد اَلْندُلِسيُّ ُيْخِبُر ُمريديِه ِبما في ُنفوِسِهم -  ِحكاَية : الش 

 ِسيِّ َأبو الَعّباِس الَحّراُر َمَع َشيِخِه َأبي أْحَمَد الْنَدلُ  -
 

اِبَعُة َوالِعْشرونَ   اللَّطيَفُة الس 
َ ُسر  ِبِه الَقْلُب، َوُجِلَي الَكْربُ  - ا َعلى ِكتاب   َردًّ
 ُنْكَتة   -

 داوُد الّطاِئيُّ َوالَجليُس  -

 ِحكاَية : َعِن التُّْسَتِريِّ في أّياِم الِبداَيةِ  -
 

 اللَّطيَفُة الث اِمَنُة َوالِعْشرونَ 
 ُمْشتِمل  َعلى ُدعاء  َوَوالء  ِكتاب  ناِئب  َعن ِزيارة ،  -
 ُنْكَتة   -

ْوَلُة ِظلٌّ زاِئل   -  الد 

 ِحكاَية : التُّْسَتِريُّ ُيريُد الُوضوَء فال يجد الماء -

 ِمْن َأْخباِر التُّْسَتِريِّ  -
 

 اللَّطيَفُة الت اِسَعُة َوالِعْشرونَ 
ا َعلى ِكتاِب َخَبِر َسالَمِتهِ  -  َردًّ
 ُنْكَتة   -

 الخاّلنِ  ِمّما قيَل في َتَفرُّقِ  -
 ِحكاَية : الَعْقُل أْفَضُل أِم الّروحُ  -
 

 اللَّطيَفُة الثَّالثونَ 
 َطَلُب الّصْفِح َعْن الّزاّلِت، َوَتْرك الُمعاَتَبِة َعلى الَغَفالتِ  -
 ُنْكَتة   -
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 ِمّما قيَل في الَفْخِر َواَلَدبِ  -

 ِحكاَية : ذِلَك َتْقديُر الَعزيِز الَعليمِ  -
 

 لث الثونَ اللَّطيَفُة الحاِدَيُة َوا
 ِإلى َمْن الَحْت أْقماُر ُشهوِدِه، َوفاَحْت أْزهاُر ُوجوِدهِ  -
 ُنْكَتة   -

 ِمّما في قيَل في عاِجِز الر ْأِي  -
 ِحكاَية : َجَبُل قاف -
 

 اللَّطيَفُة الث اِنَيُة َوالث الثونَ 
ؤاِل، َوَجديَد ِكتاِبِه ِبالن والِ  - ا َعلى َلذيِذ ِخطاِبِه ِبالسُّ  ردًّ
 ُنْكَتة   -

 ا قيَل في َمْنِع الِبرِّ َوالظُّْلمِ ِممّ  -

ياَرةِ  -  ِحكاَية : َثواُب الزِّ
 

 اللَّطيَفُة الث اِلَثُة َوالث الثونَ 
ا َعلى َخطّ  َمْرقوم ، َوهَو في الِقياِس ُدرٌّ َمْنظوم   -  َردًّ
 ُنْكَتة   -

َللِ  -  ِمّما قيَل في الز 

 ِحكاَية : "كاَن ذِلَك في الِكتاِب َمْسطور ا". -

 ْن ُيجيُب الُمضطَر ِإذا َدعاُه"َعْبُد "َأم   -
 

 اللَّطيَفُة الر اِبَعُة َوالثَّالثونَ 
 َلّما اْنَقَطَعْت َعّني أْخباُرُكْم، َوَبُعَد َعّني َمزاُرُكْم.  -
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في َهوى الن ْفسِ  -

: ُهَو ذا َيرى حاَلنا -  ِحكاَية : الواِسِطيُّ

 ِمْن َكراماِت ِإْبراهيَم بِن أْدَهمَ  -

 ْن َكراماِت عاِمِر بِن َعْبِد َقْيس  مِ  -

 ِمْن َكراماِت أبي َيزيَد الِبْسطاميِّ  -
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 اللَّطيَفُة الخاِمَسُة َوالثَّالثونَ 

 َأَثُر الِفراِق في ُرعوِد الَجواِنِح ِمَن االْشِتياِق، َوَتآُلِف ُبروِق اَلْشواقِ  -
 ُنْكَتة   -

 ِمّما ُيْنَسُب ِلذي الَقْرَنْينِ  -
ْؤيا ِإلى عاَلِم الَحقيَقةِ ِحكاَية : ُخروُج  -  ما َوَقَع في عاَلِم الرُّ

 
اِدَسُة َوالث الثونَ   اللَّطيَفُة الس 

ا َعلى الِكتاِب الُمْشَتِمِل َعلى َفواِئَد ِعْرفاِنّية ، َوَزواِئَد روحاِنّية   -  َردًّ
 ُنْكَتة   -

ديقِ  - رِّ ِمَن الص   ِمّما قيَل في َكْتِم السِّ

ْخِتياِنيِّ ِحكاَية : َسَفُر َعْبِد الو  -  اِحِد بِن َزْيد  َوأّيوَب السِّ
 

اِبَعُة َوالثَّالثونَ   اللَّطيَفُة الس 
 َمْطَلُع ُصْبِح َسعاَدِة الُعَلماِء، َوَمْسطُع نوُر ِسياَدِة الُفَضالءِ  -
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في الَمْوتِ  -
 ِحكاَية : ِعْ  ما ِشْئَت َفِإّنَك َميِّت   -
 

 لثَّالثونَ اللَّطيَفُة الث اِمَنُة َوا
 ُشْكر ا َعلى َثناِئِه الُمْسَتطاِب الَمْسموعِ  -
 ُنْكَتة   -

ْلطانِ  -  ِمّما قيَل في ُمصاَحَبِة السُّ

 ِحكاَية : اْستيحاُ  ابِن الَعَرِبيِّ ِمَن الَوْحَدِة في َمقاِم الُغْرَبةِ  -
 

 اللَّطيَفُة الت اِسَعُة والثَّالثونَ 
ا َعلى الِكتاِب الَجسيِم، ِمَن الَجن -  اِب الَكريِم. َردًّ
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في اِلْحسانِ  -

يِِّد َوَعبيِدهِ  -  ِحكاَية : ال َتْدُخْل َبيَن الس 
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 اللَّطيَفُة اأَلْرَبعونَ 

 ِلِمْثِل هذا َفْلُيعاِن الُمعاني -
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في الُمداراةِ  -

 ِحكاَية : َعْدُل أنو شْروان -

 
 اللَّطيَفُة الحاِدَيُة َواألْرَبعونَ 

 ُدعاء  َوَثناء  َوَوالء   -
 ُنْكَتة   -

رِّ  -  ِمّما قيَل في َكْتِم السِّ

 ِحكاَية : ِحكاَيُة ِكتاِب "َكليَلة َوِدْمَنة" -
 

 اللَّطيَفُة الث اِنَيُة َواأَلْرَبعونَ 
ريَفِة، َوالُمكاَتَبِة الُمنيَفةِ  - ا على الُمخاَطَبِة الش   ردًّ
 ُنْكَتة   -

 في َوْصِف الن ْفسِ  -

ْيِخ َفْخِر الّديِن الّراِزيِّ  ِحكاَية : ابنُ  -  ُعَنْين  َيْرَتِجُل ِشْعر ا في َحقِّ الش 

 
 اللَّطيَفُة الث اِلَثُة َواألْرَبعونَ 

 ِشفاء  في غاَيِة الت ْعذيِر، َوُبْرء  في ِنهاَيِة الّتْعسيرِ  -
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل َعِن الجوِد َوالل بيبِ  -
براهي -  ُم بُن صاِلح  ِحكاَية : هاروُن الر شيُد َواِ 

 
 اللَّطيَفُة الر اِبَعُة َواألَرَبعونَ 

ا على َسحاِب ُسرور  جاَد، َوعيِد َفَرح  عادَ  -  ردًّ
 ُنْكَتة   -

 ِمّما قيَل في الّشورى  -

ْيِخ الَجْيالِنيِّ  - عوِد َيْعِرُف حاَل الش   ِحكاَية : َأبو السُّ
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 اللَّطيَفُة الخاِمسُة َواألَرَبعونَ 

ُه ِقْرطاس  َوَقَلم  َشْوق  ال ُيْحصيِه الكَ  -  ِلُم، وال َيُحدُّ
 ُنْكَتة   -

 َطَلُب الِعزِّ َوالَقناَعة -

 ِحكاَية : َقْبُر صاِلح  يزار -

 
اِدَسُة َواألْرَبعونَ   اللَّطيَفُة الس 

 َنداَمة  َوَكآَبة  ِعْنَد االْرِتحالِ  -

 ُنْكَتة   -

ْوقِ  -  ِمّما قيَل في الش 

 ِحكاَية : َتْوَبُة َعْبِد هللِا بِن َمْرزوق   -

 ُوفوُد ُعْرَوَة بِن ُأَذْيَنَة َعلى ِهشاِم بِن َعْبِد الَمِلكِ  -

َة طاِلِب ِرْزق   -  ِبْشُر بُن الحاِرِث َيْروي ِقص 

 ِإبراهيُم بُن َأْدَهَم ُيساِئُل َشقيق ا الَبْلِخي   -
 الفهارس العامة
 فهرس اآليات القرآنية -
 فهرس الحاديث الشريفة -

 فهرس الشعار -

 فهرس العالم -

 لنكت والحكم والمثالفهرس ا -

 فهرس الماكن والبلدان -

 مصادر التحقيق ومراجعه -

 فهرس المحتويات -


