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ملخص:
البحث ه� حتقيق حلا�سية على ق�سيدة �سياء الدين اخلزرجي)ت626هـ(يف العرو�ض، 

الأبي عبد اهلل �سم�ض الدين حممد بن ح�سن بن علي بن عثمان الن�اجي )ت859هـ(.
اأن�اع ال�او مع ذكر ال�س�اهد ال�سعرية، وم�ازنة ذلك  وفيه قام الن�اجي باحلديث عن 
نادرة، و حتدث عن  تقع  التي  والعلل  الزحافات  اإىل بع�ض  املعتمدين،واأ�سار  النحاة  باآراء 
القافية، واأن�اعها وحركاتها وعي�بها، و�ساق اأمثلة �سعرية من نظمه ونظم غريه على ذلك، 

وحتدث عن البح�ر ال�سعرية التي اختزلها ه� وغريه يف مقط�عات �سعرية لي�سهل حفظها.
حياة  عن  خمت�رضة  بدرا�سة  للتحقيق  علمي،وقدم  منهج  وفق  احلا�سية  قت  حقَّ وقد 
اأنهيت هذا البحث  اإىل م�ؤلفاته يف عل�م العربية. و  اإ�سافة  الن�اجي ومكانته بني االأدباء، 

برتاجم االأعالم وبثبت للم�سادر واملراجع.
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Abstract:

This research is concerned with editing of Hashiatun <Ala Qasidat Dia> 
Al-din Al-Khazraji (died 626 A.H.) on prosody by Abi Abdillah Shams Moh>d 
bin Hasan bin Ali bin Othman Al-Nawaji (died 859 A.H). In this manuscript, 
Al-Nawaji explored types of Alwaw (and), supplying poetic examples and 
comparing them with the opinions of renowned syntacticians. He also pointed 
out some changes in batching poetic verses. He also discussed the rhythm and 
its kinds, diacritics, and flaws, supplying poetic examples composed by himself 
and other poets. He also investigated poetic meters which he and other poets 
shortened in poetic batches to be easily memorized. The researcher edited 
Al Hashiah scientifically. He started his study by a brief introduction about 
Al-Nawaji’s life, status among literary men and his writings on the sciences 
of Arabic. The research is concluded with biography of scholars and index 
of resources.  



حاش��ية  عل��ى قصي��دة ضي��اء الدي��ن اخلزرج��ي) ت 626ه�( 

د بن حس��ن النواج��ي)ت 859ه�( تأْليف ش��مس الدين محمَّ
أ .د . حسن محمد عبد الهادي

252

نشأة النواجي وتكوينه الفكري:
ه� �سم�ض الدين حممد بن ح�سن بن علي بن عثمان الن�اجي ال�سافعي امل�رضي)1(، وقد 

انتهى عدد َمْن دون�ا تراجم امل�سنفني اإِىل اأَنَّ ال�سم�ض الن�اجي قاهري �سافعي م�رضي.
ا الن�سبِة االأُوىل فتدلُّ على اأَنَّ الن�اجيَّ كاَن عربًيا ِم�رضًيا اأَ�سياًل،ومل يكن من العن�رض  اأََمَّ

ه �سافعي املذهب،قاَل يف ذلك م�سِمًنا ]الط�يل[: اململ�كي،واأَنَّ
دري�َس راغُب  ني         لفـــي مذهِب احَلرْبِ ابـــِن اإِ ـــَد النا�ُس الأئمـــَة اإِنَّ َلِئـــْن قلَّ
ا�ـــس فيمــــا يع�شقـــون مــذاهُب)2( اأقلِّــــُد فتـــواه واأَْع�شـــُق قوَلـــه         وللنَّ

ه  اأَنَّ امل�ؤلفني  الن�اجي،فذكَر بع�ُض  وِلَد فيه  الذي  اختلفت امل�سادُر يف حتديد املكان 
ه ولد يف القاهرة)4(واختلفت  ولَد يف قرية ن�اج مركز طنطا يف م�رض)3(واأَ�سار اآخروَن اإِىل اأَنَّ
ه ولد �سنة 785هـ )5( وقال  امل�سادُر يف حتديد ال�سنة التي ولد فيها،فقال بع�ُض امل�ؤلفني اإِنَّ

ه ولد �سنة 788هـ. اآخرون اإِنَّ
بناِء. وقد اأَفادْته  ه تزوَج وُرزَق عدَة اأَ واالأَخباُر قليلٌة عن اأُ�رضة �ساعِرنا، وُيْفهُم منها اأَنَّ
مهنُة الكتابة والتدري�ض اإِفادًة كبريًة يف اخلطنِّ والثقافِة وال�سعِر والنرِث،واأَتاحْت له االطالع 
على الُكتِب وجمال�سِة الُعلماِء، وجنُد يف كتبه اإِ�ساراٍت غرَي قليلٍة اإِىل اأَ�سماَء كتب قراأَها،واأَ�سماَء 

علماَء ِمن الذين عا�رضوه اأَو �سبق�ا ع�رضه)6(.
كما جند اأَ�سماَء الكتِب التي كان ي�ستعرُيها اأَْو يقتنيها،وكاَن ُي�اظُب على قراءِة الدواوين، 
واملجاميع ال�سعريِة التي اأَفادته يف التاأْليف، وكانت له عالقٌة مع علماء ع�رِضه وق�ساتِه من 
اأَمثال �رضاج الدين البلقيني )805هـ(، وابن حجر الع�سقالين)ت852هـ(،وبدر الدين حمم�د 

العيني)ت855هـ(.
وقد اأَخَذ الن�اجي عن كثرٍي من ال�سي�خ، ودَر�ض عليهم الفقَه واللغَة واحلديث واالأُ�س�ل 

واملعق�الت والنح� والبالغة والعرو�ض وال�سعر والنرث)7(.

اشتغاله بالكتابة والتدريس:
جيد  اخلط  ح�سن  للرزق،وكان  م�سدًرا  اتخذها  التي  الكتابة  مهنَة  الن�اجي  مار�َض 
قدامة  البن  الفقه  يف  والُعمدة  القراآن  حفَظ  اأَْن  بعَد  التدري�ض  مهنة  زاول  ُثمَّ  ال�سبط)8( 
اإِ�سحاق ال�سريازي )ت476هـ(، وال�ساطبية  اجلماعيلي )ت600هـ(، والتنبيه يف الفقه الأَبي 
�ض يف مدار�ض  )حرز االأَماين(، وهي ق�سيدة يف القراءات للرعيني ال�ساطبي)ت509هـ(، ودرَّ
�ض اللغة والعرو�ض  الية واحل�سينية، ودرَّ ليه وظيفُة تدري�ض احلديث باجَلمَّ القاهرة، فاأُ�سندْت اإِ
ه مار�ض  والفقه واالأَدب، وتخرَّج عليه عدٌد من علماء الع�رض)9( وتروي كتب االأَدب والتاريُخ اأَنَّ

مهنة التجارة وال�الية على بع�ض البالد.
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تالميذه:
ا تالميُذ الن�اجي فقد كان�ا على درجة مميزة من العلم والثقافة،وممن عرفناه من  اأََمَّ
تالميذه: ال�سهاب بن اأَ�سد، والبدر البلقيني، وابن تغري بردي وغريهم)10(، واملالحظ اأَنَّ بع�َض 
ه�ؤالء التالميذ در�س�ا فن العرو�ض على الن�اجي،وقد برع يف علم العرو�ض،وما طرحه من 

اآراء يف هذا الفن ت�ست�قف الباحث املدقق من خالل كتابه »الف�ائد العرو�سية«)11(.

مؤلفاته:
جاءت م�ؤلفات الن�اجي على النح� االآتي:

 اأ ـ يف البلغة والنقد:
احلجة يف �رضقات ابن حجة ـ حمقق ـ خمط�ط ـ ر�سالة ماج�ستري يف اجلامعة االأُردنية. 1 .

ـ  للحلي  التجني�ض  واأَجنا�ض  لل�سفدي،  اجلنا�ض  جنان  على  زاد  فيما  النفي�ض  الدر    .2
خمط�ط يف دار الكتب امل�رضية، ومنه ن�سخة م�س�رة لدى الباحث، وقد حقق با�سم 
اأ.د.ح�سن حممد  »رو�سة املجال�سة وغي�سة املجان�سة« وه� ا�سمه احلقيقي، باإِ�رضاف 

عبد  الهادي كلية الرتبية ـ جامعة عني �سم�ض.
م. ال�سفاء يف بديع االكتفاء ـ حققه الباحث،وطبع يف دار الينابيع ـ عمان ـ2005. 3

مقدمة يف �سناعة النظم والنرث ـ حتقيق:حممد بن عبد الكرمي،وطبع يف بريوت. 4 .
ب ـ يف العرو�س:

ر�سالة تتعلق بالق�ايف ـ خمط�ط يف املكتبة العا�س�رية يف ت�ن�ض. 1 .
2.  �رضح اخلزرجية يف الَعرو�ضـ  خمط�ط يف مكتبة اإِ�سعاف الن�سا�سيبي يف القد�ض،ونحن 

يف �سبيل حتقيقه.
الف�ائد الَعرو�سية،حققه الباحث ـ جملة اجلامعة االإِ�سالمية ـ غزة. 3 .

ج ـ يف اللغة)12( والنحو:
بع�ض حا�سية على اجلاربردي ـ مفق�د. 1 .

حا�سية على الت��سيح البن ه�سام ـ مفق�د. 2 .
االأُ�س�ل اجلامعة حلكم حرف امل�سارعة ـ م��س�ع البحث. 3 .

4.  الف�ائد العلمية يف فن�ن من اللغات ـ خمط�ط،ونحن يف �سبيل حتقيقه.
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د ـ يف املنا�شك والتاريخ وغريهما:
. الغيث املنهمر فيما يفعله احلاج واملعتمر/مفق�د)13(. 1

نزهة االأَخيار يف حما�سن االأَخبار ـ خمط�ٌط يف برلني،ومنه ن�سخة لدى الباحث. 2 .
ر�سالة يف مدح النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، خمط�ط يف مدينة ا�ستانب�ل. 3 .

هـ ـ املجموعات الأَدبية:
تاأْهيل الغريب ـ حققه د.اأَحمد حممد عطا ـ طبع يف القاهرة. 1 .

حتفة االأَديب ـ خمط�ط يف برلني. 2 .
. تذكرة الن�اجي ـ خمط�ط يف برلني، ومنه ن�سخٌة م�س�رٌة لدى الباحث)14(. 3

4.  حلبة الكميت ـ طبع يف الهيئة العامة لق�س�ر الثقافة مب�رض.
5.  خلع العذار يف و�سف العذار ـ خمط�ط يف دار الكتب امل�رضية،ومنه ن�سخـة  باليد 

لدى الباحث.
ر�سالة يف االأَلغاز ـ مطب�ع يف بريوت. 6 .

لدى  باليد  ن�سخة  االأَزهر،ومنه  يف  خمط�ط  ـ  االآداب  وحما�سن  االأَلباب  ريا�ض  7 .
الباحث.

زهر الربيع يف املثل البديع،طبع يف بريوت وطنطا. 8 .
ب�ح والَغب�ق ـ خمط�ط يف برلني، ومنه ن�سخة م�س�رة لدى الباحث. 9.  ال�سَّ

ان    01.  �سحائف احل�سنات يف و�سف اخلال ـ حققه الباحث،ون�رضته دار الينابيع يف عمَّ
�سنة 2000م.

يف    العربية  املخط�طات  اإِحياء  معهد  يف  خمط�ط  ـ  االإِن�ساء  يف  امل��سى  الطراز  11 .
القاهرة،ومنه ن�سخة م�س�رة لدى الباحث.

نزهة االأَلباب يف اأَخبار ذوي االأَلباب ـ خمط�ط يف برلني، ومنه ن�سخة م�س�رة لدى   12 .
الباحث.

عق�د الالآل يف امل��سحات واالأَزجال ـ مطب�ع يف بغداد، والقاهرة. 13 .
اإِحياء  معهد  يف  خمط�ط  ـ  الِغلمان  من  احِل�سان  و�سف  يف  الغزالن  مراتع  14 .

املخط�طات 
51.  العربية يف القاهرة، ومنه ن�سخٌة م�س�رة لدى الباحث. 
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و ـ املجموعات ال�شعرية:

دي�ان �سعر �سم�ض الدين الن�اجي ـ حققه الباحث،خمط�ط ر�سالة دكت�راه ـ جامعة  1 .
القاهرة ـ كلية دار العل�م ـ 1980م.

دي�ان املطالع ال�سم�سية يف املدائح النب�ية ـ حققه الباحث ـ ون�رضته دار الينابيع  2 .
ان �سنة 1999م. يف عمَّ

عالقاته:
اإِىل  اأَدى  ا  االآخر،ممَّ من  منهم  كل  ع�رِضه،تاأَثر  �سعراء  من  كبرًيا  عدًدا  الن�اجي  التقى 
ال�سخ�سية  ن�ساٍط يف ميدان االأَدب يف ع�رض املماليك،والنتاح االأَدبي الناجت من العالقات 

كثرًيا ما ترتاءى يف �ستى الع�اطف والروابط االإِن�سانية.
احلب  عن  تعرب  ومطارحات  م�ساجالت  وج�د  القدمية  االأَدبية  امل�سادر  تطالعنا 
هذه  طابع  يك�ن  ال�سعراء)15( وقد  من  تخريهم  والذين  الن�اجي  مع  مناف�سة  اأَو  وال�سداقة، 
ُ عن احلبنِّ وال�سداقة اأَو يك�ُن مناف�سًة،والعداء يك�ن مظهًرا لها اأَو�سبًبا  املطارحات ودًيا يعربنِّ

من اأَ�سباِبها.
اأَيَة عالقٍة ل�ساعرنا  بال�سالطني،خالًفا لل�زراء؛فقد كان للن�اجي  ومل تذكْر امل�سادُر 
َر للملك االأَ�رضف برب�ساي  ات�ساالت ببع�ض ال�زراء)16( مثل �سعد الدين بن كاتب جكم الذي ُوزنِّ

�سنة 838هـ.
وات�سل الن�اجي بعدد من كتاب االإِن�ساء يف ع�رضه،وممن ات�سل بهم من كتاب ال�رض 
نا�رض الدين ابن البارزي كاتب االأَ�رضار ال�رضيفة بالديار امل�رضية واملمالك االإِ�سالمية،وكاَن 

له ات�ساٌل باأُ�رضة ابِن حجي،واأُ�رضة ابن مزهر)17(.

وفاته:
ت�يف االأَديب �سم�ض الدين الن�اجي يف القاهرة �سنة 859هـ،ورثاه ال�ساعر �سهاب الدين 

املن�س�ري بهذين البيتني] الَرمل[:
روى مـــــا  واأَبقـــى  الدنيـــا  َفَقـــــَد  فقـــْد      النواجــــــي  اهلل  رحــــم 
وانطــــوى يف �شقة البني فيــــا            ح�رشَة الع�شاق من بعد النوا/جي)18(
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املخطوط: حاشية قصيدة ضياء الدين اخلزرجي
وه� �رضُح الق�سيدة اخلزرجية املق�س�رة املعروفة بـ »الرامزة ال�سافية يف علم الَعرو�ض 
د عبد اهلل بن  والقافية« اأَو الق�سيدة اخلزرجية يف علم الَعرو�ض، نظم �سياء الدنِّين اأَب� حممَّ

عثمان االأَن�ساري اخلزرجي االأَندل�سي )ت 626هـ(. 
ها مثبٌت يف كتاب »جمم�ع  الق�سيدة اخلزرجية منظ�مة يف الَعرو�ض والقافية)19(، ن�سُّ

مهمات املت�ن« �ض: 475ـ 480، عدد اأَبياِتها ثمانيٌة وت�سع�ن بيًتا. مطلعها ]الط�يل[: 
ُمطاِلعهـــا اإِحتاَفه منـــه بالدِّعاوي�ْشاَُل عبد اهلل ذا اخلزرجي ِمْن

وقد اتفق امل�سنف�ن)20( على ت�سمية �رضح الن�اجي لهذه الق�سيدة باال�سم املذك�ر، اإِال 
اإِ�سماعيل البغدادي الذي �سماه »�رضح الرَّمزة يف العرو�ض«)21(. 

بق�له  الَعرو�ض  يف  اخلزرجية  الق�سيدة  �ساحب  اإِىل  دي�انه  يف  الن�اجي  اأَ�سار  وقد 
]الط�يل[: 

م�شهـوره �شقى اهللُ عهـــَد اخلزرجي فقد َجل بالأَعـاري�ـــس  ِفكـــــٍر  عقيلـــَة 
 ومل ل،وقد اأَ�شحت على احل�شن مق�شوره)22(     تغــــرُِّد اأَطيـــاُر املعــــاين بطر�ِشها

 واإِ�سارة اأُخرى اأَوردها الن�اجي يف كتابه » الف�ائد العلمية يف فن�ن اللغات » اإِىل الق�سيدة 
�يل واملديد  عر على راأي اخلليل بن اأَحمَد خم�سَة ع�رَض: الطَّ اخلزرجية،فقد قال ما ن�سه: »بح�ُر ال�سنِّ
وامل�سارع  واخَلفيف   وامُلن�رضح  يع  وال�رضَّ والرَّمل  َجز  والرَّ والَهزج  والكامل  وال�افر  والب�سيط 
ا ب�رضيح اال�سم واإِما باال�ستقاق وزدتهما  واملقت�سب وامُلجتث واملتقارب،وقد نظمتها يف بيتني اإِمَّ

يف اأَ�سل اخلزرجية،] الط�يل [:

تـــلطـويـــل مديـــد والب�شيـــط ووافـــــر رمـــًل  وارجتـــز  اهـــزج  وكـامـــل 
 مقت�شـــب املجتث قرِّْب تـنـــل ُعل  )23(�رشيــُع انــ�رشاٍح والــخفيُف م�شــارٌع

خاوي)24( يف معر�ض ترجمته لبدر الدين البلقيني)25(،تلميذ الن�اجي  اأَ�سار ال�سَّ  وقد 
اإِىل اأَنَّ بدًرا هذا قراأَ اخلزرجية،وعرو�ض »ابن القطاع« على ال�سم�ض الن�اجي. 

واال�ستئنافية،وواو  العاطفة،  ال�او:  اأَن�اع  يف  حا�سية  مقدمة  يف  الن�اجي  حتدث  ـ 
اأَئمة النح� يف  ال�سعرية التي ناق�ض فيها ما طرحه  ال�س�اهد  ، واهتم بذكر  احلال، وواو ُربَّ
هذا املجال، من خالل كتب املعاين،مثل كتاب »ر�سف املباين »للمالقي«، »واجلنى الداين« 
للمرادي، وكتاب »مغني اللبيب« البن ه�سام االأَن�ساري، وقد اأَفرد العالئي كتابه »الف�س�ل 
ال�او،ومن يرتتب عليها من ق�سايا نح�ية، واأَحكاٍم فقهية،  ال�او املزيدة« عن  املفيدة يف 
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واهتمام الن�اجي بالق�سايا النح�ية يفتح الباب اأَمام الباحثني يف ر�سد الق�سايا النح�ية 
وتتبعها يف م�ؤلفات الن�اجي عامة، وهذا املخط�ط،م��س�ع درا�سة، خا�سة؛ لبيان منهجه 

ودرا�سة امل��س�عات التي حتدث عنها م�ازنة بكتب النحاة املعتمدين.
اأَنَّ  اأَو  اأَوىل،  فيها  الرتَك  نادرًة،واأَنَّ  تقع  التي  والعلل  الزحافات  بع�ض  اإِىل  االإِ�سارة  1 .
َل على ذلك ا�ستخدام »الكف« يف البحر الط�يل،وه� حذف الن�ن  ا�ستخداَمها قبيٌح،ومثَّ

من »مفاعيلن« فت�سرُي اإِىل »مفاعيُل«. 
�سعرية من نظمه ونظم  اأَمثلًة  واأَن�اعها وحركاتها وعي�بها،و�ساق  القافية  حتدث عن  2 .

ًيا بامل�سطلحات العرو�سية كاالأَ�سباب واالأَوتاد،والتقطيع والكف وغريها.  غرِيه م�رنِّ
حتدث عن البح�ر ال�سعرية،فقد جمع الن�اجي وغريه البح�ر؛ لي�سهَل حفظها وتردادها  3 .

من النا�سئة. 

     وصف النسخة املعتمدة، والعمل فيها:
ورقيٍة  �س�رٍة  على  وحيدٍة،ح�سلنا  �س�رٍة  على  املخط�طة  هذه  حتقيق  يف  اعتمدنا 
منها من مكتبة دار اإِ�سعاف الن�سا�سيبي للثقافة والفن�ن واالآداب يف القد�ض ال�رضيف،�سمن 

جمم�ع، رقمها )615ـ 109 ـ ب ( العرو�ض. 
عنوان املخطوط: حا�سية على ق�سيدة �سياء الدين اخلزرجي )ت 626هـ( 

املوؤلف: �سم�ض الدين اأَب� عبد اهلل حممد بن ح�سن بن علي الن�اجي )ت 859هـ(.

عدد اأَوراق املخطوطة: )9 (، تبداأ من الرقم: 6و اأ  ـ 104ب.

عدد الأَ�شطر: 7ا �سطًرا،يف كلنِّ �سطر نح� )9( كلمات،غري اأَنَّ برًتا وقع فيها مبقدار  ورقة مل ينتبه له 
مفهر�س� املكتبة. 

نوع اخلط: ن�سخ عادي وا�سح. 

نا�شخ املخطوطة: حممد بن اأَحمد اأالأَ�سدي.    

تاريخ ن�شخها: �سنة 1034. 

اعتنينا بتحقيق النَّ�ض، وتخريج االآيات القراآنية،واالأَبيات ال�سعرية، و�رضح ما ا�ستغلق 
اأَق�ال  ال�ستخراج  ؛  املظاننِّ اإىِل  والق�ايف،والرُّج�ع  والَعرو�سية  النح�ية  امل�سطلحات  من 

العلماء، وترجمة االأَعالم الذين وردوا يف النَّ�ض. 
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وجد خبط الشيَّخ مشس الدين النواجي ـ رمحه اهلل  تعاىل ـ ما صورته: 
قال ال�سيخ �سياء الدين اخلزرجي ـ رحمه اهلل  تعاىل ـ ] الط�يل[: 

)26(  ................................ ـــه       َعرو�شَ ت�شمـــى  ميـــزاٌن  ولل�شعـــر 

اأَق�ُل: ال�او عاطفٌة على جملة منا�سبة للمقام،اأَْي:من جملة حما�سن الكالم ال�سعُر.
ه« وال يج�ز اأَْن تك�َن ابتدائية؛ الأَنَّ االبتدائية عنَدهم هي  »ولل�سعر ميزاٌن ت�سمى َعرو�سَ
م�ُض طالعٌة«، وق�له تعاىل:  واُو احلال الداخلة على اجلملة اال�سمية)27(، نح�: »جاء زيٌد وال�سَّ
واالأَكرث  امل�سدرة مبا�ض،  الفعلية  اأَو  نُف�ُسُهْم()28(،  اأَ ْتُهْم  َهمَّ اأَ َقْد  َوَطاآِئَفٌة  مْنُكم  )يغ�سى طائفًة 

حينئذ اقرتاُنه بقد، نح�: قد جاء زيٌد وقد طلعت ال�سم�ُض، اأَو مب�سارع منفي، كق�له)29(:    
باأَيـــدي رجـــاٍل مل ي�شيمـــوا �شيوَفهـــم      ومْل تكرث القتلى بها حـــنَي �ُشلَّت

ول� قدَّرَت هنا عاطفًة ال�ستحاَل املدَح َهْجً�ا)30(،  وال اأَْن تك�َن ا�ستئنافيًة؛ الأَنَّ اال�ستئنافية 
لها يف  التي يك�ُن بعَدها جملٌة غرُي متعلقة مبا قبلها يف املعنى، وال م�ساركة  ال�او  هي 
اأَو فعلية،وه�  ِعنَدُه()31(  ى  �سمًّ مُّ َواأََجٌل  اأََجاًل  ى  َق�سَ )ُثمَّ  ا�سمية كانت، كق�له تعاىل:  االإعراب 
ُق�اْ اهلّلَ َوُيَعلنُِّمُكُم اهلّلُ()33(،  َ َلُكْم َوُنِقرُّ يِف ااْلأَْرَحاِم َما َن�َساء()32(، )َواتَّ كثرٌي، كق�له تعاىل: )لنُِّنَبنينِّ
ِلِل اهلّلُ َفاَل َهاِدَي َلُه َوَيَذُرُهْم()34(  فيمن رفَع، ونح�: »ال تاأْكل ال�سمك و ت�رضب اللنَب«،  )َمن ُي�سْ

ا)35(، وق�له ] الط�يل[:  فيمن رفَع اأَي�سّ
ُد)36( َتـــُه اأَْن ل َيُجـــوَر َوَيق�شِ يَّ َعلـــى احَلَكـــِم امَلاأِتيِّ َيوًمـــا اإِذا َق�شى       َق�شِ

ول� قدرت ـ هنا ـ عاطفة لزم التناق�ض �رضورة ا�سرتاك املعط�ف واملعط�ف عليه يف النفي.
وقد علمت بذلك اأَنَّ كاًل من هاتني ال�اوين ي�ستدعي �سبق جملة،كما راأيته، وهي هنا 
ا،  اأَي�سً ابتدائية  لال�ستئنافية  الداين:ويقال  اجلنى  يف  قال  قا�سم  ابَن  اأَنَّ  كذلك،على  لي�ست 
واقت�رض على ت�سمية ال�او االأُوىل ب�او احلال. وقاَل يف اآخر الكالم على واو اال�ستئناف الظاهر: 
ا �سميت   ا هَي ال�اُو التي تعطُف اجلمَل التي الحملَّ لها من االإعراب ملجرد الرَّبط، قال: واإِمنَّ اإمنَّ
انتهى.  اأَنَّ ما بعَدها من املفردات معط�ٌف على ما قبلها)37(،  واو اال�ستئناف؛ لئال يت�هَم 

ا ـ اإىل واو العطف. فاإِذن هي راجعٌة ـ اأَي�سً
واعلْم اأَنَّ اأَئمَة النحاة �رضَّح�ا بج�از حذف املعط�ف عليه)38(. قال يف اخلال�سة 

] الرجز[: 
)39(  .......................... ا�شَتِبـــْح       ُهنـــا  َبـــَدا  َمتُبـــوٍع  َوَحـــذَف 

قاَل:مرحًبا،وعطَف عليه:  و�سهاًل،ج�اًبا ملن  اأَهاًل  العرب: وبك  بق�ل  اح  ال�رضُّ له  ومثَّل 
اأَهاًل و�سهاًل.
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ْلُء االأْر�ِض َذَهبًا َوَلِ� اْفَتَدى ِبِه()40(، اأَْي: ل� مَلكه  وق�له تعاىل: )َفَلن ُيْقَبَل ِمْن اأََحِدِهم منِّ
َنَع َعَلى َعْيِني()42(، اأَْي:لرتحِمْ ولت�سنْع)43(. وافتدى به)41(، وق�له: )َوِلُت�سْ

اأَي97/   َعْيًنا()44(،  َة  َع�رْضَ اْثَنَتا  ِمْنُه  َفانَفَجَرْت  َجَر  احْلَ اَك  َع�سَ بنِّ ِب  ا�رضْ )اأَِن  وق�له: 
ف�رضب/ فانفجرت.)45( 

وجعَل منه الزخم�رضي ق�له: )اأََفَلْم َتُكْن اآَياِتي ُتْتَلى َعَلْيُكم()46(، اأَي: اأَمْل ياأْتكم فلم تكن 
اآياتي ُتتلى عليكم)47(. 

فاإْن قلَت:احلذُف يف هذه االأَمثلُة)48( لدليٌل بخالف ما نحُن فيه. قلت:  ال ن�سّلم، بل وج�د 
العاطف دليٌل اأَنَّ هناَك معط�ًفا عليه، واإذا مل يكن مذك�ًرا، وجَب اأَْن يك�َن مقدًرا من جن�ِض 
املذك�ر، فاإْن قلَت: ه� يف االأَمثلة واقٌع يف و�سط الكالم دوَن اأَوله بخالف ما نحُن فيه، فه� 

مردوٌد بعَدم النظري. 
قلُت: قال اأَب� علي الفار�سي يف تذكرته:اعلم اأَنَّ الدالئل اإذا دلت على �سيء فال ي�رضُّك 
اأَْن ال يك�َن له نظرٌي،فقال له تلميُذه اأَب� الفتح بن جني:يا �سيدي اأَلهذا نظري ؟ فقال:قد قلُت لك 

ال ي�رضُّك اأَْن ال يك�َن له نظرٌي)49(. انتهى. 
وعلى تقدير ا�سرتاط النظري،فنظريه اأَنَّ املربد والك�فيني ذهب�ا اإىل اأَنَّ واو ربَّ يف نح� 

ق�له ] الط�يل[: 
)50(  ............................... �ُشدوَلـــُه    اأَرخـــى  الَبحـــِر  َكَمـــوِج  َوَليـــٍل 

احتج�ا  وقد  املحذوفة)51(،   » »ربَّ بـ  ال  بها  اجلَر  واأَنَّ   ،» »ربَّ عن  لنيابها  جّر  حرف 
بافتتاح الق�سائد بها،كق�له ] الرجز[: 

   )52(  ........................... ْق    امُلْخـــرَتَ خـــاِوي  الأَْعمـــاِق  وقـــاِت 

« املحذوفة،ال بال�او، وهي عاطفة. واأَجاب�ا عن  وخالفهم اجلمه�ر،فقال�ا: اجلر بـ«ربَّ
واو  اأَنَّ  املتكلم.قال�ا:وي��سح ك�نها عاطفًة  نف�ض  �سيء يف  العطف على  بتقدير ج�از  ذلك 

العطف ال تدخل عليها كما تدخل واو الق�سم يف ق�له]الط�يل[:  
)53(  ............................. جنيتـــه         مـــا  متـــره  لــــول  فـــواهلل 

فليقل مثله هنا، فاإنه نظريه، بل عينه. فاإْن قلت: اإذا كانت وال بدَّ عاطفًة، فهال قدَّرتها 
ك�ن  �رضط  املعاين:  علماء  قال  قلت:  التقدير؟  عن  وا�ستغنيَت  الب�سملة،  جملة  على  عاطفًة 
اأَو يعطي  اأَْن يك�َن بني املتعاطفني جهة جامعة، نح�: »زيد يكتب وي�سعر،  العطف مقب�اًل 

ومينع«)54(، ولهذا عيب على اأَبي متام ق�له ] الكامل[: 
ـــرِبٌ َواأَنَّ اأَبـــا احُل�َشـــنِي َكـــرمُي)55( ـــذي ُهـــَو عـــامِلٌ اأَنَّ الَنـــوى       �شَ ل َوالَّ

 واهلل اأَعلم.
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يخ �سم�ض الدين الن�اجي ـ رحمه اهلل تعاىل ـ ما �س�رته لكاتبه يف هذه  راأَيُت بخط ال�سَّ
الق�سيدة املق�س�رة امل�سماة باخلزرجية ] الط�يل[:

  عقيلـــة فكـــــر بالأَعـاري�ـــس م�شهوره1ـ �شقـــى اهللُ عهـــَد اخلزرجـــي فقْد َجل
ِبْطر�شهـــا املعــــاين  اأَطيـــاُر  تغـــرُِّد  حْت على احُل�شِن مق�شورة)56(2ـ     ومل ل، وقد اأَ�شْ

يخ �سم�ض الدين الن�اجي ـ رحمه اهلُل تعاىل ـ على هام�ض ن�سخته �رضح  راأَيُت بخط ال�سَّ
اخلزرجية ما �س�رُته:ما اأَح�سَن ق�َل ابن نباتة ] املجتث[:

  
اأنا�ـــسٍ مـــن  من�شفـــي  ذهنـــي  مـــن  حتـــريَّ  فيهـــــم 

وزنـــــوه درهًمـــا  منـــيل  ال�شعـــرّ  وحـاولـــوا 
ب�شعـــٍر �شمعتــــم  وزِن)57(وهـــل  غـــري  علـــى  ياأتـــي 

يخ زيِن الدين بِن ال�ردي،اأََْو ال�سيخ �سم�ض الدين بن ال�سائغ ُملغًزا يف  يعجبني ق�ُل ال�سَّ
جبل ]املديد[:

فطـــٌن   لـــه  َعرو�شًيـــا  يـــا  ي�شطـــرب1ـ  بالِفـكـــر  بحرُهـــا 
ُعـــه وتـــٌد ــــا ا�شـــم و�شْ �شبـــب2 ـ  اأَميَّ فتـــه  حَّ �شَ اإِْن  وهــــــو 
فا�شلـــًة  احَلـــال  يف  وُيـــرى  )58(3ـ  عجــــُب  حتريُكــــه  �شاكــــٌن 

اج ال�راق] الكامل[: ما اأَح�سَن ق�َل ال�رضَّ

عر بانت �شبوتي والنا�ـــسُ قـــد رغبوا عـــن الآداب1ـ  ماىل ونظُم ال�شِّ
وال�ّشعـــر مبنيٌّ علـــى الأَ�شباب)59(2ـ اأَاأَقوُلـــــه عبًثـــا بـــل �شبـــٍب لــه

اأَب� احل�سن علي بن داود القحفازي)60( بع�َض طلبِته َعْن قـ�ِل  يخ جنُم الدين  ال�سُّ �ساأََل 
القائل ]جمزوء الكامل[:    

الــــذي احَلْبــــرُ  هـــا  اأَيُّ امتـــزْجَيـــا  بـــه  الَعرو�ـــس  علـــُم 
دائـــــرة لنــــــا  وَهـــزْج)61(اأَْبـــن  ب�شيـــٌط  فيهــــــا 

ه  ه اأََراَد بالب�سيط املاَء؛  الأَنَّ اهر اأَنَّ هذا يف ال�ساقية،واأَنَّ َر الطالُب �ساعًة،ُثمَّ قاَل:الظَّ ففكَّ
حتَّى  زماًنا  فيها  ُدرَت  ك  اأَنَّ اإِالَّ  �سدقت،  ال�سيخ:  له  فقال  ال�س�ت،  وبالَهزج  الب�سائط،  اأَحُد 

عرفَتها، انتهى.
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يخ يف غايِة اللطِف،بل ه� اأََظرُف من اللغز،واأَحلى من احلـل. ُيعجبني ق�ُل  وهذا ِمَن ال�سَّ
هم يف هذا املعنى ]الكامل[:  بع�سِ

ووراءه  خ�ـــرشُه  خفيٌف  مـــن ردفـــه �شبـــٌب ثقيـــٌل ظاهرُ�شبٌب 
ل لأَنَّ احل�شـــَن فيـــه ظاهـــُر)62(مل ُيجَمع النوعان يف تركيبها

وقال عنَد ق�ل ال�ساعر] الط�يل[: 
نا�ـــسٍ ِمـــن َمَعـــدٍّ ِعمـــاَرة       َعرو�ـــسٌ اإَِليهـــا َيلَجـــاأوَن َوجاِنُب)63( ِلـــُكلِّ اأُ

على  جمروٌر  و«عمارة«:  والع�سرية،  العني(:القبيلة  )بك�رض  والعمارة  للتغلبي،  البيُت 
)بالفتح  العمارة  والنهاية:  القام��ض  ويف  اجل�هري.  كله  ذلك  ذكر  اأُنا�ض،  من  ه«بدٌل  اأَنَّ
والك�رض(، قال: وهَي ف�َق البطن من القبائل، اأَولها ال�سعب ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، 
ثم الفخذ. وقيل: العمارة: احلي العظيم، ميكنه االإنفراد بنف�سه، فمْن فتَح فاللتفاف بع�سهم 

على بع�ض، كالعمارة، وهي العمامة.ومن ك�رَض فالأَنَّ بهم عمارة االأَر�ض، انتهى.    
وقاَل االأَخف�ض علي بن �سليمان: ُروي عمارة باخلف�ض والرفع. 

قاعدة:
اإذا وقعْت »اأَْي« التف�سريية بعَد تق�ل،وقبل فعل م�سند لل�سمري حكي ال�سمري، نح�: تق�ل: 
اأَْي: �ساأَلته كتمانه،اأَْي: ب�سم التاء،ول� جئَت بـ »اإذا« مكان »اأْي« فتحَت  ا�ستكتمته احلديث، 

فقلَت اإذا �ساألت ؛ الأَن »اإذا« ظرٌف لتق�ل،وقد نظم بع�سهم ذلك، فقال] الب�سيط[:
ُمعـــرتف ـــمَّ  فيـــه �شَ تـــاءك  1ـ اإذا كنيت باأي فعلً تف�رشه   ف�شـــم 
2ـ واإن تكن باإذا يوماً تف�رشه   ففتحـــة التـــاء اأمـــرٌ غـــرُي خمتلـــف

ذكره يف املغني يف بحث«اأَي«. انتهى. )64(
وقاَل يف كالم ال�سارح عند ق�ل الناظم ] الط�يل [: 

فوقه.......................................................الـــخ)65(  و�شطـــر  جزاأيـــه  واإ�شقـــاط  
ا بحًرا،خم�سة منها وج�ًبا، وهي: املجتث، واملديد،  اعلم اأَنَّ اجَلزء)66( يك�ُن يف اثني ع�رَضً
والَرمل،  والرجز،  والكامل،  الب�سيط،  وهي:  ج�اًزا،  و�سبعٌة  والهزج،  واملقت�سب،  وامل�سارع، 
وال�افر، واملتقارب، واخلفيف، وال�سطر، والنهك، ال يك�نان اإال جائزين، لكن ال�سطر خا�ض 

بال�رضيع والرجز، والنهك بالرجز واملن�رضح)67(. 
وقد نظَم �سيُخنا بدُر الدنِّين بن الدماميني يف بيتني، واأَدخلهما يف هذه الق�سيدة، فقال 

] الط�يل[: 
1ـ لـــلأَول حتما نبل موف فاإْن ُتـــِرْد       جواًزا فجهز حــد�س كْفء اأَخا هدي
2ـ وجـــّوز ثـــان بال�شـريع و�شابــع         ونهك بـــزي وهـــو نزر متى اأتى)68(
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ال�اجب  اجلزء  الأَ�سطار  م�ف«  »نبل  من  وال�و،  وامليم،  والالم،  والباء،  بالن�ن،  َفرمَز 
ء« الأَ�سطار  وباجليم، والهاء، والزاي، واحلاء، والدال، وال�سني، والكاف من »فجهز حد�ض َكْفْ
هما البحران اللذان يقُع فيها  اجلزء اجلائز، واأَتى بال�رضيع،ولفظه �سابٌع، وه� الرَّجز، فاأَفاد اأَنَّ
طُر، ورمَز بالزاي والياء من »بزي« ل�سطري النَّهك. و�ستاأْتي اأَمثلُة ذلك و�س�اهُده مف�سلًة  ال�سَّ

عنَد الكالم على البح�ر اإْن �ساَء اهلل تعاىل.
�َض من جميع ما تقدَم اأَنَّ الط�يَل ال يك�ُن اإال وافًيا، وهي �سفٌة اخت�َض بها، واملديُد  وَتلخَّ
والَهَزُج، وامل�سارُع، واملقت�سُب، واملجتُث ال تك�ُن اإال جمزوءات، والب�سيط، وال�افر،والَرمل، 
واخلفيف، واملتقارب ال تك�ُن اإال وافيات، اأَو جمزوءات)69(، والكامل ال يك�ُن اإال تاًما اأَو وافًيا، 
اأَو جمزوًءا، وال�رضيع ال يك�ُن اإال وافًيا  اأَو م�سط�ًرا، واملن�رضح ال يك�ُن اإال وافًيا  اأَو منه�ًكا، 

والرجُز يك�ُن تاًما، ووافًيا، وجمزوًءا، وم�سط�ًرا، ومنه�ًكا، وه� �سئ مل يجتمع لغريه)70(.
لُت بهما كالَم �سيخنا م�سرًيا اإىل البح�ر بحروف الرمز على  وقْد نظمُت ذلك يف بيتني ذيَّ

طريقة اخلزرجية، فقلت ]الط�يل[: 
هز َحْد�َس كـــفٍء اأخى َذكا1ـ فِللَجـــزء َحْتًما َوبُل َمـــنٍّ فاإْن ُتِرْد َجـــوازاً َفجِّ
َعرِياً عـــن اجلزء الذي فيـــه قد َجَرى2ـ ومعنـــاه اأّن البحَر ميكـــن نُظُمـه
يكــــوُن بباقـــي النَّظم حتًمـــا بل ِمَرا3ـ ولكــــْن اإذا َمــــا َحلَّ بيتـــاً فاإنـُه
وجـــّوز اأي�ًشا َنهـــَك زيـــٍغ ذُوو الُهدى4ـ ويف �شابٍع والتا�شع ال�شطرُ �شائٌغ
ًنا، واترك �شبيَل َمْن اعَتدى)72(   5ـ ومـــا ِمْنهما عنَد العرو�شيِّ واجٌب فُكـــْن َفِطِ

يُخ بدُر الدين ـ رحمه اهلل تعاىل ـ من االأَبيات، وذكر �رضحهم فلرياجع.  انتهى ما ذكره ال�سَّ
اأََن�سَدَ ل�ساُن الدين ابُن اخلطيب يف االإحاطـة بتاريخ غرناطـة لبع�ض االأَندل�سيني ] الكامل[:

عزيـــزُ  1ـ يـــا كامـــًل �شوقـــي اإليـــه وافـر هـــواه  يف  وجـــدي  وب�شيـــط 
والقطـــُع يف الأ�شبـــاب لي�َس يجـــوُز)73(2ـ عاملـــَت اأَ�شبابـــي لدْيك بقْطِعها

اأَب� فرا�ض بن حمدان ] خملع الب�سيط[: 
ُنهو�شـــي1ـ َتناَه�ـــسَ النا�ـــسُ للمعاين نحَوهـــا  َراأَْوا  ـــا  مَلَّ
)74(2ـ تكلّفـــوا املكرمـــــات َكـــًدا للَعرُو�ـــسِ النظـــم  َتكلُـــَف 

ال�سيخ بهاء الدين ال�سبكي] الط�يل[: 
لعلم العرو�س يوقع القلَب يف كرب1ـ اإذا كنَت ذا طبع �شليم فل متــْل
ا تعر�َس للتقطيـع وان�شاق لل�رشب)75(2ـ فكل امرئ عانى الَعرو�َس فاإنَّ

اآخر ]اخلفيف[: 
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وطويـــل1ـ وبروحـــي من الهمـــوم مديد ووافــــرٌ  وب�شيـــٌط 
ع الليـــَل بالفـــراق اخلليُل)76(2ـ مل اأكـــن عاملـــاً بـــذاك اإىل اأن قطَّ

ولبع�ض االأَندل�سيني ] الكامل[: 
اإليــــك واأنـــت للـــروح اخلليـــل1ـ كففت عن الو�شال طويَل �شوقي
قبيـــٌح لي�س ير�شــــاه اخلليل)77(2 ـ  وكفــــك للطــويل فدتك نف�شي

وللن�اجي من ق�سيدة مط�لة ] الب�سيط[:
 يوَم النوى، وهو بالأَ�شجان مذبـوُل 1ـ وارحمتاه ل�شب قـــلَّ نا�شـــرُه
م�شنى الفوؤاد،نحيل اجل�شم، مهزول2ـ بادي الغراَم حليف الوجد مكتئب
ول َت�شــــوره وهـــــٌم وتخييـــــل3ـ  اأَْودى به ال�شقُم حتى ما له �شبٌح
وقلبه ب�شيـــوف اللحـظ مقتــول؟4ـ مَل ل ي�شيُل جنيًعا في�َس عربتـه
قم لي�س لـه مذ ميموا غريَ دمــع العني تغ�شيل5 ـ مكفٌن يف ثياب ال�شُّ
ه بيُت �شعر يف عرو�س جفا التفـــاعيل)78(6ـ كانَّ ٌع عمــلت فيه  مقطَّ

لل�شيخ تقي الدين بن حجة من ق�شيدة ] اخلفيف [: 
1ـ يف بحـــور اجلفـــا بحـــوُر دموعي     ما اأَفـــادْت قلبي �شـــوى التقطيع)79( 

ال�سيخ برهان الدين القرياطي ]اخلفيف[: 
ليتـــــه لــو غـــدا خليـــَل خليع 1ـ ومليـــُح علـــِم الَعرو�س يعاين
ناطقـــات باأَحـــــرف التقطيـع)80(2 ـ رْمـــُت و�شلً منه،فقال حلاظي

 ابُن حجاج ـ رحمه اهلل تعاىل ـ ]خملع الب�سيط[:
هـــذا لعمــــــري هـــو الف�شـــول 1ـ م�شتفعلـــــن فاعــلـــن فعولن
اأَْن يخلـــق اخلليل)81( 2 ـ قد كان �شعـــرُ الورى �شحيًحا من قبـــــل 

يحكى اأَنَّ ي�ن�ض كاَن يختلف اإىل اخلليل بن اأَحمد؛لياأْخذ عنه العرو�ض، فلم يفتح عليه 
فيه، فقال له اخلليل ي�ًما: من اأي بحر ق�ل ال�ساعر]ال�افر[:

مـــا ت�شتطيـــُع اإىل  فدعـــه         وجـــاوزه  �شيئـــاً  اإذا مل ت�شتطـــع  1ـ 

َفَفِطَن ي�ن�ُض اإىل ما اأَراده اخلليُل، وترك العرو�ض واال�ستغال به)82(.
واأَن�سَد الزَّخم�رضي قبله ] ال�افر[:

اعـــي ال�شميـــُع       ُيوؤّرقنـــي، واأَ�شحابـــي ُهجوُع)83( 1ـ اأَِمـــن َريحاَنـــَة الدَّ
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ا اأَ�سابها خالُد ابُن  قال ال�سهيلي: وهما لعمرو بن معدي كرب،قالهما يف اأُخته ريحانَة ملَّ
ا �سمعهما خالٌد اأََطلَق ريحانَة، ف�هبه عمرٌو �سم�ساَمَته  �سعيد بن العا�ض يف �سبيٍّ �سباه، فلمَّ
املعروفة، ال�سم�سامة، بالفتح، ال�سيف ال�سارم الذي ال ينثني. ون�سَب البيَت االأَول يف حياة 

احلي�ان يف الكـالم على االأَفعى ل�سـالح بن عبـد القدو�ض)84(.
ا ـ من غري تعر�ض ل�سبي خالد  ون�سبهما يف اال�ستيعاب)85(، واأُ�سد الغابة)86( لعمرو ـ اأَي�سً

اأُخته،وال الإعطائه ال�سم�سامة.
قاَل اأَب� عبِد اهلل ياق�ت الرومي)78( .... بغرناطَة ـ حماها اهلل وثغ�ر امل�سلمني اأَن�سدين 
ا فرغت من قراءة هذا ال�رضح عليه بيتني لنف�سه  الدين املن�س�ري ملَّ ال�سيخ �سهاب  �سيخنا 

يدع� للناظم ـ رحمهما اهلل تعاىل ـ وذلك يف ثامن �س�ال �سنة 883هـ)88( 
] الط�يل[:

ه عْهُد رحمة ـــاه يف الفردو�س اأَرفع مرتقى1ـ �شقى اهللُ عهًدا �شمَّ ورقَّ
ومن وزنه بالق�شط دام لـه البقا)89(2ـ فتًى ثقـُلـــْت ميــزاَنه ح�شناُته

وكتبهما يف اآخر ن�سخته �رضح اخلزرجية بخطه ـ تغمده اهلُل برحمته.
من  �ساهدين  ـ  تعاىل   اهلُل  رحمه  ـ  عجل�ن  قا�سي  الدين  م  جَنْ ال�سيُخ  �سيُخنا  اأَن�سدين   
�س�اهد التحريد )90(، االأَول من املديد،ف�رضبه االأَول حمذوف،والثاين اأَبرت )91(، وه� ]املديد[: 

َدُمــــه مهــــدٌر  كليـــُب  مـــا  فـــذروا  1ـ  اأَو  احلــــرَب  فخــــذوا 
رجــــٌل ـــا  اأَميَّ يالبكــــر  فـــــرَّوا)92( 2ـ  اإذ  للحــــرب  ُم�ْشلـــٌم 

وه�  مقط�ع)93(،  والثاين  كالعرو�ض،  خمب�ن  االأَول  ف�رضبه  الب�سيط،  من  والثاين 
]الب�سيط[: 

اجللـــل1ـ لي�َس العظيُم عظيَم اجل�شم بل رجــٌل احلـــادث  منـــه  ـــُل  ينبَّ �شـــاو 
َمَطـــُل)94(2ـ  ل يعرف الُعذَر يف اللأواء اإْن نزلْت وْعـــده  يف  العفـــاة،ول  بـــه 

انتهى.
ا ـ لنف�سه ـرحمه اهلل تعاىل ] ال�افر[:  واأَن�سدين ـ اأَي�سً

اأَخــــاُف عليـــه تاأْ�شي�ـــسَ الدخيل1ـ رويُّ الو�شل عنَد خروج رْدف
ا ً رذيــــل)95(2ـ  ومن جمرى النفاذ حذوُت ر�شَّ وتوجيــــه  باإ�شبــــاع 

ا ـ لنف�سه يف حدود الق�ايف ] الكامل[: واأَن�سدين ـ اأَي�سً
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عـــارف1ـ اإنَّ القوايف قد اأَتى بحـدودهـا الأَوائـــل  باأَ�شعــــار  درٌب 
مـــرتادُف)96(2ـ هَي خم�شٌة: متكاو�ٌس، مرتاكٌب متـواتـــرٌ،   متـــدارٌك، 

الق�ايف على هام�ض ن�سخته �رضح  الن�اجي يف عي�ب  الدين  ال�سيخ �سم�ض  راأيُت بخط 
اخلزرجية لل�سيد ـ رحمه اهلل  تعاىل ـ حكى ال�سيخ �سم�ض الدين بن ال�سائغ يف �رضح الربدة 

عنَد ق�له ] الب�سيط[: 
ْو ِمـــْن �َشْكَلـــِة احِلَكـــِم)97(       ...............................      ِمـــْن ُنْقَطـــة الِعْلـــِم اأَ

اأَنَّ بع�َض املغفلني من االأَدباء جاء لبع�ض الف�سالء يعـر�ُض عليه �سعَره، فاأن�سده ]خملع 
الب�سيط[:  

قــريـــب مـــن  تلقـــــاك  اإذا  احلبيـــب       مــــَع  اإل  العي�ـــسُ  مــــا  1ـ 

 ف�ساأَله عنه، فقال: ح�سن، فاأردفه بق�له]خملع الب�سيط[:  
اأَمــــــوُت ُحّبـــه  مـــْن  كـــــاُد  اأَ طــويـــًل       تاأملتـــــه  اإذا  1ـ 

و�ساأَل عنه،فقال له: كيَف هذا ؟ روي البيت االأَول باٌء،وروي الثاين تاٌء،فقال: ال تنقط �سيًئا، 
قال: االأَول جمرور، والثاين مرف�ع، فقال: �سبحان اهلل، اأَنا اأَق�ُل لك: ال تنقط،واأَنت ُت�َسّكل؟! 

 وراأيُت بخطه يف الق�ايف عند ق�ل الناظم ] الط�يل[:
الـــخ)98(  الدخيـــل..........................................  بعـــَد  الرَّ�ـــسّ  قبـــل  وفتحـــة 

�ض اأَنَّ جميَع ما ت�ستمُل عليه الق�ايف من احلروف �ستٌة،جمعها بع�سهم يف بيتني،   تلخَّ
فقال] الط�يل[:

 ليق�شــــَر فيهـــا الأَمرُ فهـــو َطويُل1ـ اإنَّ القوايف قد اأَتى بحـدودهـا
ومن قبلــــه التاأ�شي�ُس ثمَّ دخيـُل)99(2ـ رويٌّ وو�شـــٌل واخلروُج وردُفه

ا مع زيادة يف الت�رية  اأَي�سً  قال كاتبه حممد الن�اجي ـ عفا اهلل عنه ـ وقد نظمُتهن 
باأَ�سماء اجلميع و�سكبها يف قالب التغزل يف هذين البيتني،فقلت] الط�يل[:

بتاأْ�شي�س ج�شمـــي يف هواك عليُل1ـ اأَل ُجـــْد ِبر�شٍف يا رويَّ ر�شاِبه
فما اأَنا يف دعوى الغرام دخيل)100(2ـ ويا ردف عّجل باخلروج لو�شله

ال�ستة،  باالأَ�سماء  ـ   ا  اأَي�سً ـ  الت�رية  بديع  مع  وذلك  الرتكيب؛  هذا  اإىل  غريُتهما  ثمَّ 
وتر�سيحها ب�ست نكت اأَدبية ال تخفى على َمْن له اأَدنى ذوق، فقلت ] الط�يل[:

بتاأْ�شي�ـــس نظــــم ما نحـــاه خليُل1ـ  حثثُت القـوايف يف روي ر�شابه
واأَوجز خ�ـــرش يف الوفاء دخيُل)101( 2ـ فاأَطنَب ردٌف يف اخلروج لو�شله 
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وراأيُت بخطه عنَد ق�ل الناظم ] الط�يل[: 
     1ـ بـــذا وبتاأ�شي�ـــس وحـــذو وردفهـــا    وتوجيهها...............الـــخ )102(

�ض اأَنَّ جميع ما ت�ستمل عليه القافية �ست،نظمها بع�سهم يف هذين البيتني، فقال  تلخَّ
]الكامل[: 

�ِشـــتٌّ َعــلـــى َن�َشـــٍق ِبِهـــنَّ ُيـــلُذ1ـ اإِنَّ الَقـــــوايف ِعنَدنـــا َحَركاُتها
جيـــــٌه َوجَمـــرى َبعَدُه َوَنفـــاُذ)103(2ـ َر�ـــسٌّ َواإِ�شباٌع َوَحذٌو ُثمَّ َتو )م(

ونظمها غريه على ترتيب الناظم، فقال] الط�يل[:
َعليك بهـــذا البيت ياأتيك من هادي 1ـ اإِدا ما الَقــوايف ا�شتبهمْت َحرَكاُتها 
البـادي)104(2ـ هي ال�شت جمرى والنفاُذ وحذوها  وتوجيهه  َواإِ�شباٌع  َر�سٌّ 

وراأيُت بخطه عنَد ق�ل ال�ساعر ]املتقارب [: 
...............................................الـــخ، ُمر�ِشـــًل       حاَجـــٍة  يف  ُكنـــَت  اإِذا   

ال�سندي  اأَبا عطاء  اأَن�سدُت  الرواية:  اد  االأَ�سفهاين)105(، قال حمَّ الفرج  االأَغاين الأَبي  يف 
]املتقارب[:

ول تو�شـــه اإذا كنـــت يف حاجـــة مر�شـــًل         فاأر�شـــل حكيمـــاً  1ـ 

فقال: بئ�ض ما قال! فقلت: كيف تق�ل اأنت؟ قال: اأق�ل:
اأَديبـــا1ـ  اإذا اأَر�شلـــَت يف اأمـــــر ر�شولً  واأَر�شلــــه  فاأفهمـْــــه 
عـــَت ذاك فــل تلْمه علـــى اأَْن مل يكْن َعلـــَم الغيوبا)106(2  ـ  واإن �شيَّ

ويف تاريخ ابن خلكان الأَحمد بن فار�ض اللغ�ي �ساحب اجلمل] املتقارب[:
مغـــرم1ـ اإذا كنـــَت يف حــاجـــة ُمر�شل َكلـِــــٌف  بهـــــا  واأنـــَت   

الدِّرهـــم)107(2ـ فاأر�شـــْل حكـيًمـــاول تــو�شه  هـــو  احلــكيـــُم  وذاك 
د الطرط��سي، قال ذكرها احلافظ عبد العظيم املنذري يف  ا الأَبي بكر حممَّ اأَي�سً وفيه 

الرتجمة التي جمعها له ] املتقارب[:
مغـــرُم1ـ اإذا كنـــت يف حاجـــــة مر�شل باإجنــازهـــا  واأنـــت 
خلبـــة باأكمـــــــه  فاأر�شـــل  اأبكـــُم2ـ  اأغط�ـــسُ  �شمــــــٌم  بـــه 
ر�شـــوٌل يقــــــال لـــه الدرهـــُم)108(3ـ ودع عنـــك كــــلَّ ر�شول �شوى
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ا ـ  عنَد ق�ل الناظم ] الط�يل[:  وراأيُت بخطه ـ اأَي�سً
....................................................األـــخ)109( ذا  وبـــني  َحـــًدا  بال�شكنـــني  وردف 

  ]الكامل[:  
 ُح�ْشُن القـري�س بح�شنها مت�شاعُف 1ـ اإنَّ القـــوايف للقري�س حـوافـرٌ
متـــــرادُف2ـ وحدودهـــا متكاو�ٌس، مرتاكٌب متواتـــرٌ،  متـــــدراٌك، 

عيوُب القوايف خم�شة نظمها بع�شهم، فقال ] الكامل[: 

قــواعد للقـري�س  القـوايف  اإنَّ   يبنـــى عليهـا البيُت حـــنَي ي�شاُد1ـ 
اإيطاء،والت�شمـــني 2ـ وعيوُبهـــا الإكفـــاء، والإقواء، )م(  والــــ  

ثم �سناد ال�رضاج ال�راق ـ رحمه اهلل تعاىل ـ ] اخلفيف [: 
)م(  ب به،والإ�شـــار يف احلـــب ذل  1ـ قلُت:�شلني؛ فقد تقيدُت يف احُلب

ل ُتغالـــــط مـا للمقيـــد و�شل)110(2 ـ قاَل: يا َمْن يجيُد علَم القوايف 

   االأَ�سعد بن مماتي ي�سُف ق�سيدة مقيدة ] ال�رضيع[: 
ْدَتَهـــا1ـ تبكــــي قــــوايف ال�شعر لميًة ف�َشوَّ جهـــــل  �ْشَتَهـــــا  َبيَّ

فقيْدَتَهــــا)111(2 ـ ملــــا عل و�شوا�ـــسُ األفاظها   ــــْت  ُجنَّ ظننَتهــــــا 
 ال�سفدي فيمن ي�رضق �سعره ] ال�رضيع [: 

 تاأْخــــَذ �شعـــري جملـــًة كـافيـــه1ـ اإْن كــــاَن مـــولَي ل بــــدَّ اأَْن
وُقـــْم خـذ الكــــلَّ بل قـافيــــة)112(2 ـ قافيـــَة البيت اطــــرْح لفظها

كتَب بع�ُض اأدباء االأندل�ض اإىل الفقيه اأَبي عبد اهلل املارزي ُمْلغًزا ] اخلفيف[:
وتلـــني1ـ ُرمبـــا عالج القـــــوايف رجال  لهـــم  تــــــارة  تلتـــوي 
ونـــون2ـ طاوعتهـــم عـــني وعني وعني ونـــون  نـــون  وع�شتهــــم 

واأَجاب عنه ال�سيخ جمال الدين اأَب� عمر بن احلاجب بعَد اأَربعني �سنًة، فقال ]اخلفيف[:

طاوعـــت يف الروي،وهـــي عيـــوُن1ـ اأيُّ غـــد مع يـــِدٍ دد ذو حروف
ت ع�شتهـــم واأمرهـــا م�شتبني)113(2ـ ودواٌة واحلوُت والنون نونا   )م(

قاَل ال�سيُخ �سهاب الدين اخل�ا�ض يف ق�ايف عرو�سه: و�سناد احلذو:اختالف حركة ما 
قبل الّردف،كق�له ] ال�افر[:
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عـــنِي1ـ  فقـــد األُج اخلبـــاَء على جوار  عيـــوُن  عيونهـــنَّ  كـــــاأنَّ 
يريـــُد حمــامـــًة يف يـــوم غـــني2ـ كاأين بـــني خافيتـــي ُعقـــاٍب

تذكرُت بهذين البيتني ما نظمه ال�سيخ جمال الدين ابن نباته يف اجلنا�ض امل�سحف 
فقط، ولي�ض فيهما عيٌب من عي�ب الق�ايف كالبيتني املتقدمني ] املديد[: 

عـــني1ـ  �شادتي ما كـان اأجمع �شملي ال�شمـــل  ذلــــك  فاأ�شــــاب 
اأب�رشُهـــا وهـي غـــني)114(2 ـ  يا لهـــــا عنُي رقيٍب اأ�شابْت فمتـــى 

اأَن�سدنا �سيخنا �سهاب الدين املن�س�ري لنف�سه ـ رحمه اهلل ـ ] ال�افر[: 
اأَخــــاُف عليـــه تاأْ�شي�ـــسَ الدخيل1ـ رويُّ الو�شل عنَد خروج رْدف
ا ً رذيــــل)115(2ـ  ومن جمرى النفاذ حذوُت ر�شَّ وتوجيــــه  باإ�شبــــاع 

ا ـ لنف�سه يف حدود الق�ايف ] الكامل[: واأَن�سدين ـ اأَي�سً
عـــارُف1ـ اإنَّ القوايف قد اأَتى بحـدودهـا الأَوائـــل  باأَ�شعــــار  درٌب   
متـــدارٌك، متـواتـــرٌ،  مـــرتادُف)116(2ـ هَي خم�شٌة: متكاو�ٌس، مرتاكٌب 

انتهى ما وجد يف الن�سخة املنق�ل عنها هذه بخط بع�ض االأَفا�سل رحمه اهلل تعاىل.
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اهلوامش:
ينظر:درا�سة �سعر �سم�ض الدين الن�اجي مع حتقيق دي�انه:اأ.د.ح�سن عبد الهادي ـ ر�سالة  1 .

دكت�راه ـ كلية العل�م ـ جامعة القاهرة ـ 1980م.
ظ. الف�ائد العلمية يف فن�ن من اللغات برقم)516( لغة،ورقة:14. 2

. املنهل ال�سايف)خمط�ط(غري مرقم الل�حات،وح�ادث الده�ر)خمط�ط(:1م357. 3
. اإِعجام االأَعالم:193،معجم املطب�عات العربية املعربة:1872/2. 4

،املطب�ع( العربي:بروكلمان)االأَملانية(:69/2. 5 االأَدب  العارفني:200/2،تاريخ  هدية 
الق�سم ال�ساد�ض10ـ11(:211

 ، اأَرقام:114. 6 املقط�عات  دي�انه،  حتقيق  مع  الن�اجي  الدين  �سم�ض  �سعر  ينظر:درا�سة 
225 ،189،190،205،208

 . ال�س�ء الالمع:229/7. 7
 . ال�س�ء الالمع:231/7ـ 232. 8

 . امل�سدر نف�سه:232/7. 9
. امل�سدر نف�سه:232/7. 10

ينظر هذه االآراء يف املخط�طة املذك�رة التي حققها الباحث،ون�رضت يف جملة اجلامعة  11 .
االإِ�سالمية ـ غزة ـ العدد  2 ـ  1998م.

نقل الزبيدي عن �سم�ض الن�اجي اأَ�سياء يف اللغة.ينظر تاج العرو�ض: )جتب،حنج،منذج(. 12 .
وخم�سني  ت�سع  �سنة  املت�فى  القاهري-  الن�اجي  ح�سن  بن  حممد  الفقيه  ال�ساعر  حج  13 .

وثمامنائة - مرتني.
وحكى كما اأورده يف من�سكه الذي �سماه )الغيث املنهمر فيما يفعله احلاج واملعتمر( اأنه 

راأى �سخ�سًا من اأعيان 
. 14  الق�ساة ال�سافعية بالديار امل�رضية اأراق دمًا على جبل عرفات،فقال له: ما هذا ؟ فقال: 
دم متتع، فقال:اإنه غري جمزئ  هنا، قال:ومل ؟ قال: الأن �رضطه اأن يذبح يف اأر�ض احلرم 
وعرفات لي�ست من احلرم،فقال كاملنكر عليه: هذا املكان العظيم لي�ض من احلرم،فقال: 
فقلت له: نعم وال يقدح هذا يف �رضفه، قال: اإذا مل تكن عرفات من احلرم فما بقي يف 
م��سى  حممد  للدكت�ر  القرون  اأعالم  من  امل�س�ن  املرجع:املختار  انتهى.  حرم  الدنيا 

ال�رضيف )508/1(
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ذكرها الزبيدي يف مادة)حنج(. 15 .
. ينظر:درا�سة �سعر �سم�ض الدين الن�اجي، املقط�عات اأَرقام:102، 107، 181،214. 16

. ينظر:ح�سن املحا�رضة:228/2،النج�م الزاهرة:175/6ـ 176. 17
 ، اأَرقام:51،59، 61، 102، 127. 18 املقط�عات  الن�اجي،  الدين  �سم�ض  �سعر  ينظر:درا�سة 

164  ،163 ،156 ،128
، نزهة االأَخيار يف حما�سن االأَخبار )غري  بدائع الزه�ر)ط ـ ب�الق(:36،2/2، 49/2ـ50. 19

مرقم الل�حات(. ويال حظ االكتفاء يف ق�له:الن�ى،والن�اجي.
�رضًحا  وع�رضين  �سبعًة  لها  العامل،واأَنَّ  دول  يف  عديدة  ن�سًخا  لها  اأَنَّ  بروكلمان  ذكر  20 .

وحا�سية. ينظر: تاريخ  االأَدب العربي،الق�سم الثالث )5 ـ 6(،�ض 358 ـ 362. 
والبدر   ، 21 .177 احلاوي2/  ال�ساطع576،والقب�ض  والن�   ،230  /7 الالمع:  ال�س�ء  ينظر: 

الطالع2/ 156، واخلطط الت�فيقية 13/17.  
  . ينظر: اإِي�ساح املكن�ن يف الذيل على ك�سف الظن�ن 546/1، هدية العارفني 200/2. 22

(، وكتاب م�ؤلفات �سم�ض  الن�اجي، �ض 284، مقط�عة رقم)231. 23 املقط�عة يف دي�ان 
الدين الن�اجي �ض 142، وخمط�ط حا�سية على اخلزرجية،ق 97. 

ينظر:الكتاب،)4. 24 ظ( 
 . ينظر: الذيل على رفع االإِ�رض،325. 25

ه� حممد بن عبد الرحمن الكناين الُبلقيني ال�سافعي )821ـ 890. 26 هـ ( ينظر: الذيل على 
رفع االإِ�رض،322.  

مهمات  ينظر:الرامزة،جمم�ع  الفتى.  يدريهما  والرُّجحان  النق�ض  بها  البيت:  عجز  27 .
املت�ن،475. 

قال العالئي ال�سفدي عن واو احلال: )وت�سمى اأي�سا واو االبتداء وهي الداخلة على اجلملة  28 .
التي تقع حاال، وكل ما �سح من اجلمل اأن يك�ن خرًبا ملبتداأ اأو �سلة مل��س�ل اأو �سفة 
�سحَّ اأْن تقع حااًل( الف�س�ل املفيدة يف ال�او املزيدة: 155، و�سيب�يه واالأَقدم�ن يقدرون 
هذه ال�او بـ )اإذ(، قال ابن ه�سام: )والثالثة مبعنى واحد( مغني اللبيب: 2/ 414 ـ415، 

ينظر: ابن جني: �رض �سناعة االإعراب:2/ 640، املرادي: اجلنى الداين:163.
�س�رة اآل عمران،من االآية:154. 29
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مل  ق�ٌم  »اأُولئك  ر�سيق:  ابُن  وراه   ، 30 .139 الفرزدق:1/  دي�ان  الفرزدق،ينظر:�رضح  قائله 
ي�سيم�ا �سي�َفهم« ينظر:العمدة:2/ 871،والبيُت من �س�اهد ابن يعي�ض:2/ 67، ومغني 

اللبيب:2/ 415، رقم)582(.       
،وعلل  قال ابُن ه�سام: )ول� قدَّرَتها عاطفًة النقلب املدُح ذًما(. ينظر: املغني: 2/ 415. 31
بال�سجاعة  ه�ؤالء،،وو�سفهم  مدَح  ال�ساعر  مراَد  الأَنَّ   وذلَك   “ بق�له:  ذلك  الدماميني 
اأعدائهم فاإذا جعلت اجلملة حالية كانت قيًدا لعاملها،وي�سرُي النفي  واالإكثار من قتل 
مت�سلًطا على ذلك القيد، ويتبني اأَ�سل املعنى فيح�سل الغر�ض،وبيانه اأَنَّ ال�ساعَر يك�ُن 
اأَي:مل يغمدوها يف حالة عدم كرثة  اأَنهم مل ي�سيم�ا �سي�فهم  اأَخرب  على هذا التقدير قد 
اأَنَّ هذا مدٌح  �سك  بها، وال  القتلى  اأَغمدوها يف حالة كرثة  اأَنهم  ذلك  بها،فيفيد  القتلى 
بال�سجاعة،وح�س�ل املراد من نكاية االأعداء باإثخان القتلى فيهم” ينظر: حتفة الغريب: 

ل�حة: 238.
ن ِطنٍي ثم... ( �س�رة االأَنعام،من االآية:2. 32 االآية: )ُهَ� الَِّذي َخَلَقُكم منِّ

رواية عن عا�سم  اال�ستئناف، ويف  على  بالرفع  اجلمه�ر  قراأَ   ، االآية:5. 33 احلج،من  �س�رة 
(. ينظر: العكربي:التبيان يف اإعراب القراآن:2/ 933، اأَب� حيَّان النح�ي:  بالن�سب)ونقرَّ

البحر املحيط: 6/ 352.  
�س�رة البقرة،من االآية:282. 34

باجلزم،  والك�سائي  حمزة  بالرفع،وقراأ  عمرو  اأَب�  قراأ   ، االآية:186. 35 االأَعراف،من  �س�رة 
فالرفع على اال�ستئناف واجلزم على م��سع )َفاَل َهاِدَي َلُه(.ينظر: ال�سبعة: 297ـ 298، 

ومكي بن اأَبي طالب: م�سكل اإعراب القراآن:292.
اأَي: ت�رضُب،بالرفع،والفعل )ت�رضب( يحتمل عند النحاة الرفع والن�سب واجلزم،وقد ُحدد  36 .

لكل عالمة من  هذه العالمات معنى.ينظر:الدماميني: حتفة الغريب:ل�حة: 237
(، ومن �س�اهد البغدادي يف حا�سيته على   البيت من �س�اهد املغني: 214/2، رقم)581. 37
ورد  اجلاهلي،  التغلبي  اللحام  اأَب�  اأُخرى  اأَبيات  مع  355،قائله  �سعاد:2/  بانت  �رضح 
يف الكتاب:56/3، وال�سريايف: �رضح اأَبيات الكتاب:2/ 182، واملف�سل:252، والتخمري: 
241/3،و�رضح الر�سي:4/ 74، وحتفة الغريب ل�حة:237، وخزانة االأَدب)طـ ب�الق(3/ 

613ـ 615، �ساهد)669(.
قال �سيب�يه: )ويج�ُز الرَّفع يف هذه احلروف التي ُت�رضك يف هذا املثال( ينظر: الكتاب: 

 .52/3
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اأَْن يك�َن معط�ًفا على  ه مل ين�سب )يق�سد( ؛الأَنه مل يحتمل مع الن�سب  اأَنَّ ال�ساهد فيه: 
اأَْن ال يج�ر وال يق�سد،وه� تناق�ٌض،فلذلك  “يح�ر” املنفي،فيك�ن املعنى:على احلكم 

ُرفَع على القطع، اأَي:ه� يق�سد، وعلى  هذا اليج�ز اأَْن يق�َل عليه ترك الق�سد. 
املف�سل  اأَبيات  �رضح  اجلرجاين:  ال�رضيف  املف�سل: 34/2،  االإي�ساح يف �رضح  ينظر:   

واملت��سط :515ـ 516. 
الن�ض بلفظه من كتاب )اجلنى الداين(  163. 38   
 ينظر: الف�س�ل املفيدة  يف ال�او املزيدة: 56. 39 

ابن  ، و�رضح  االأ�سم�ين: 2/ 399. 40 . ينظر: �رضح  ْحّ َي�سِ الِفعِل  الِفعَل عَلى  َوَعطُفَك  وعجزه: 
ط�ل�ن على اأَلفية ابن مالك: 2/ 97، يق�ل ابُن ط�ل�ن: “ كما يحذف املعط�ف بالفاء 
وال�او، يحذف املعط�ف عليهما بهما، وه� املتب�ع.فمنه قبل الفاء ما �سبق من  ق�له: 
اَك اْلَبْحَر فانَفَلَق( )ال�سعراء: 63(، فاإن املحذوف كما ه� معط�ف، فه�  َع�سَ ِب بنِّ )اأَِن ا�رضْ
معط�ف عليه، ومنه قبل ال�او ق�لك:« بلى وزيٌد« ملن قال: »ما جاء عْمرٌو »،تقديره: بلى 

جاء عمرو وزيٌد.
�س�رة اآل عمران،من االآية:91. 41

  . ينظر: اأَب� حيَّان النح�ي: البحر املحيط: 6/ 352. 42
�س�رة طه،من االآية:39. 43

 ”  ينظر: التبيان يف اإعراب القراآن:2/ 891،وفيه: “ لتحبَّ ولت�سنع. 44
�س�رة البقرة،من االآية:60. 45

  .  ينظر: مغني اللبيب )باب حذف املعط�ف عليه( 2/ 722. 46
�س�رة اجلاثية،من االآية:31. 47

. اأَْي:حمذوف  املعط�ف عليه،وه� )اأمَل ياأتكم(. ينظر: �رضح ابن عقيل: 3/ 243. 48
اأَْي: االأَمثلة التي جتيُز حذَف املعط�َف عليه.  49 .

اأَبيات  هـ(،وه� تف�سرٌي لبع�ض  اأَبي علي الفار�سي )ت 377. 50 كتاب التذكرة من م�سنفات 
 ،92 العرب:6/  لغة  جملة  اإيران،ينظر:  ـ  )زجنان(  يف  خمط�طة  ن�سخة  ومنه  ع�ي�سة، 
اأَبي علي  الرد على  “ يف  االأَديب  “نزهة  االأَعرابي كتابه  االأَ�س�د  اأَب� حممد  َف  وقد �سنَّ

“التذكرة”.ينظر: تاريخ االأَدب العربي:بروكلمان: 250/1.  
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ق�له)وليل(  وعجزه: ) َعَليَّ ِباأَن�اِع الُهم�ِم ِلَيبَتلي (، دي�ان امرئ القي�ض: 18، قال ال�سي�طي:”. 51
(،اأَْي:وربَّ ليل. ينظر: �رضح �س�اهد املغني: 575/2.    على  اإ�سمار )ُربَّ

، االإن�ساف  « ينظر: االأُ�س�ل يف النح�: 1/ 417. 52 اخلالف يف جر اال�سم ال�اقع بعد واو »ربَّ
يف م�سائل  اخلالف )امل�ساألة 55(. 

 / 53 .4 دي�انه:55،والكتاب:  ال�سعرية،ورد يف  ال�س�اهد  العجاج، وه� من  بن  روؤبة  قائله   
اأَبيات الكتاب: 2/ 383، واجلنى الداين:154...قال املرادي: “وال�سحيح  210، و�رضح 
اخَلَفْق  اِع  مَلّ االأَْعالِم  ُم�ْسَتِبه  البيت:(  )وبقية  بال�او”.   “املحذوفة،ال  بـ”ربَّ  اجلَر  اأَنَّ 
»وعجزه:« ول� كان اأدنى من ُعبيد وُم�رضِق »وقبله بيت: اأحب اأبا مروان من حب متره 
اأرفق ورد عجزالبيت يف اال�ستقاق:38«، وقد ن�سب ابُن منظ�ر  اأن الرفق باجلار  واأعلم 
اأَمايل  البيتني لغيالن بن �سجاع النه�سلي، وفيه: »من ُحّب متره« وورد دوَن ن�سبة يف 
اليزيدي:65،وفيه )الغ�سبان( بدل)مروان(، ويف الك�ساف:1/ 424)ثروان(. ويف الكامل 

للمربد:1/ 252)اأُق�سم( بدل: وواهلل.... وكان عيا�ض منه اأَدنى وم�رضق    
علم  يف  بلفظه.ينظر:االإي�ساح  ذلك  اإِىل  اأ�سار  الذي  القزويني  اخلطيب  ه�ؤالء  من  54 .

املعاين:149ـ150 
البيت من ق�سيدة ميدح بها اأَبا احل�سني حممد بن الهيثم بن �سبانة،مطلعها: 55 .

َج�ضُّ َهزمُي       َوَغَدت َعَليِهم َن�رَضٌة َوُمقيُم   اأَ�سقى ُطل�َلُهُم اأَ
ينظر:دي�انه: 149ـ150

اأبي احل�سني ومرارة  وعلق �ساحب االإي�ساح على البيت قائاًل: »اإذ ال منا�سبة بني كرم 
املفيدة:  والف�س�ل   ،225 االإعجاز:  دالئل  ينظر:  باالآخر«  الأحدهما  تعلق  وال  الن�ى 

55،129، ومعاهد التن�سي�ض:  270/1.
 ،) رقم)231. 56 دي�انه:284،  الن�اجي مع حتقيق  الدين  �سم�ض  �سعر  درا�سة  املقط�عة يف 
قال الن�اجي: »وكتبُت على الق�سيدة املق�س�رة امل�سماة باخلزرجية يف علم الَعرو�ض« 

وردت املقط�عة يف كتاب »م�ؤلفات الن�اجي« 142،ويف امل�سدرين: »عقيلة خدر«.
  ، دي�ان ابن نباتة:530، والغيث املم�سجم،وقطر الغيث امل�سجم:31، امل�سلك ال�سهل: 138. 57

والتذكرة االأَي�بية،ق:35. 
، قال ال�سفدي: »ذكرُت هذا لغًزا اأَن�سدنيه بع�ض االأَ�سحاب ل�سم�ض  الغيث امل�سجم:58/1. 58
الدين بن ال�سائغ احلنفي »البيت2:يرى يف ال�زن«، ينظر: تعليق ال�سفدي على هذا اللغز، 
وردت املقط�عة يف رو�ض االآداب )خمط�ط( البن ال�سائغ:�ض: 282ـ 283، يف البيت 
2 »ما ا�سم �سيء« .يف البيت 3: »ويرى يف ال�زن«.ووردت يف كتاب »الذيل على كتاب 
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�سري اأًعالم النبالء« 16/ 161 يف البيت 1 »�سحرها بالفكر«، ووردت كذلك يف كتاب 
»نزهة اجللي�ض البن ال�سائغ البيت2:« »يرى يف ال�زن«.يف البيت1: »بحرها كامل�ج«. 

واملقط�عة غري م�ج�دة يف دي�ان زين الدين عمربن ال�ردي 
الغيث  وقطر   ، 59 .138 ال�سهل:  وامل�سلك  للن�اجي:ق:16،  والتذكرة  امل�سجم:58/1،  الغيث 

امل�سجم: 31  والتذكرة االأَي�بية،ق:35.
من  والت�سحيح   ، 60 .142 الفداء:4/  اأَبي  تاريخ  يف  كذلك  وه�  »القحفيزي«،  االأَ�سل  يف 
73،رقم)1586(،وبغية  ال�سايف:8/  واملنهل  رقم)46(،   ،83  /21 بال�فيات:  ال�ايف 

ال�عاة: 2/ 166، رقم )1704(.
 ، 61 .84 بال�فيات:21/  احلكاية،وال�ايف  فيه  مبا   ،59/1 امل�سجم:  الغيث  يف  املقط�عة   
وقد علَّق حمقق هذا اجلزء قائاًل: »خرَج ال�سيُخ على قاعدتي النح� والعرو�ض؛ ليتمحل 
وحلبة   ،79 االأَدب:2/  وخزانة  الثاين)ابني(.  البيت  ويف  عنه،  اأَغناه  كان  لغًزا،فما 

الكميت:)ط ـ م�رض( 1276هـ: 291، ورو�ض االآداب: 283، واملنهل ال�سايف: 8/ 74. 
، ون�سبا البن جابر االأَندل�سي.   املقط�عة يف نفح الطيب:2/ 680، وامل�سلك ال�سهل: 136. 62
البيت1: »خ�رضها«، »من ردفها«.البيت2: »يف تركيبها«، يف املراتع وامل�سلك: »احل�سن 
فيه وافر«. وتزيني االأَ�س�اق: 2/ 166، وَن�سَب البيتني البن جابر االأَندل�سي.البيت1: »من 
»خ�رضها«،  احللة:294.البيت1:  وطراز  »تركيبها«.  البيت2:  ردفها«.  خ�رضها«،من 

البيت2: »تركيبها«، »فيه وافُر«. 
ق.هـ(، يت�سل ن�سبه ببكر بن معاوية بن تغلب بن   البيت لالأَخن�ض بن �سهاب التغلبي )69. 63

وائل .  وال�ساهد من ق�سيدة اأَولها: 
َفَمن َيُك اأَم�سى يف ِبالِد ُمقاَمٍة       ُي�ساِئُل اأَطالاًل لها ال جُتاِوُب

ينظر: دي�ان احلما�سة: 205، املف�سليات:  95ـ 96، والغيث امل�سجم: 1/ 53، ولت��سيح 
غريب  يف  والنهاية  )عمر(،  ال�سحاح  ينظر:  العرب،  اأَن�ساب  اللغ�ي،وتق�سيم  املعنى 
العرو�ض )عمر( 13/ 121ـ  احلديث واالأَثر:3/ 199،والقام��ض املحيط: )عمر(، وتاج 
 «  523 املعلم:1/  امل�س�ف  حمقق  وعلق  ق122.  للن�اجي:  العلمية  والف�ائد   ،122
اإال بني تغلب فاإن  اأُنا�ض، واملعنى: لكّل حي حرز  البدل من  واخلف�ض يف عمارة على 

حرزهم ال�سي�ف«. 
القاعدة والبيتان وردا يف املغني البن ه�سام : 1/  90. 64



275

2010 ش��باط   - عش��ر  التاس��ع  الع��دد   - والدراس��ات  لألبح��اث  املفتوح��ة  الق��دس  جامع��ة  مجل��ة 

عجزه »ه� اجَلزء ثم ال�سطر والنَّهك اإْن طرا« ينظر: العي�ن الغامزة على خبايا الرامزة:  65 .
74، التنبيهات الزينية على الغفالت العينية: االإ�سعايف:  ق: 18،وهذا البيت يتحدث فيه 
الناظم عن بيت ال�سعر واأجزائه.ينظر: ح�سني عبد اجلليل ي��سف، علم العرو�ض ودرا�سة 

الأَوزان ال�سعر وحتليل وا�ستدراك:20
اجلزء )بفتح اجليم(:ه� حذف التفعيلة االأَخرية من �سدر البيت التام ومن عجزه. ينظر:  66 .

التنبيهات الزينية على الغفالت العينية:ق:18ـ 19. 
العرو�ض  االأَ�سعد: معامل  د.عمر  ينظر:  لتفعيالتها.  البح�ر،وما يحدث  لهذه  عما يحدث  67 .

والقافية:82، د.عمر خليفة بن اإدري�ض: يف العرو�ض والقافية: 21 ـ22. 
، التنبيهات الزينية على الغفالت العينية:  ينظر: جمم�عة مهمات املت�ن، الرامزة: 476. 68

ق:19. 
يالحظ اأَنَّ الن�اجي مل يذكر البحر املتدارك الذي ي�ستعمل تاًما اأَو جمزوًءا.  69 .
 . ينظر: بدر الدين الدماميني: العي�ن الغامزة على خبايا الرامزة: 75ـ 76. 70

مل اأَعرث على املقط�عة فيما ت�فر يل من امل�سادر.  71 .
ـ  72 .75 عليها:  التعليق  ينظر   ،76 75ـ  الرامزة:  خبايا  على  الغامزة  العي�ن  يف  االأَبيات  
76 املقط�عة يف االإِحاطة1/ 231، وقائلها  اأحمد بن اإبراهيم بن اأحمــد بن �سف�ان 

املالقي )ت 763هـ(،البيت 1»وب�سيط خدي«، البيت 2: »لديك فقطعتها«
ون�سبا   ، 73 .324 الداواوين:1/  وم�ست�يف  ال�سايف:53،  واالإر�ساد   ،108 الغامزة:  العي�ن 
اأَو  �رضب  يف  اإال  يك�ُن  وتد،وال  يف  اإال  القطُع  يك�ُن  701هـ(،وال  )ت  الن�رضي  للفقيه 

عرو�ض.ينظر: اجلامع يف العرو�ض:111 
 ، 74 .55  /1 امل�سجم:  الغيث  يف  ال�سعر«،وهما  »تكلف   :2 فرا�ض:178،البيت  اأَبي  دي�ان 

واخرتاع   اخلراع:91، والعي�ن الغامزة: 232، وحتكيم العق�ل )خمط�ط (:ق:30. 
: »ذا فكر �سهل«.   املقط�عة يف االإر�ساد ال�سايف:35،ويف  امل�سلك ال�سهل: 130، البيت1. 75

البيت2: »وا�ستاق لل�رضب«،ويف العي�ن الغامزة:42 »يف الكرب« 
(، وقطر الغيث  ن�سبه ابن حجة يف خزانة االأَدب )311/1(،والعاملي يف الك�سك�ل)482. 76
)88( البن ن�رض الفقيه امل�رضي،و دون ن�سبة مع اختالف يف لفظ بع�ض الكلمات يف 
النبيه  ابن  اإىل   )252  /2( الداووين  م�ست�فى  يف  خطاأ  ون�سب   ،41 الغامزة:   العي�ن 
امل�رضي ـ وه� خطاأ ـ ومل  اأَجده يف  دي�انه.ينظر: معاهد التن�سي�ض: 151/3، البيت1:« 

وبقلبي من الفراق«.   
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،وقائلها اأحمد بن اإبراهيم بن اأحمد بن �سف�ان.  املقط�عة يف االإحاطة:1/ 231. 77
(،وانظر م�سادر التخريج هناك.والبيت  االأَبيات يف دي�ان الن�اجي:17، ق�سيدة رقم)17. 78

ال�ساد�ض م�سمن من بيت ابن نباتة امل�رضي الذي يق�ل فيه: 
 كاأنه بيُت �سعر يف عرو�ض جفا       دارت عليِه بال ذنٍب دوائُره. ينظر:دي�انه: 198

يف االأَ�سل » نـ�ر الدين« ،وه� خطاأ من النا�سخ، والبيت يف دي�انه املخط�ط: ق12)247. 79 
�سعر تيم�ر(. 

، مع اختالف يف بع�ض الكلمات،والعي�ن  املقط�عة يف مطلع النَّريين للقرياطي:ق:111. 80
180،ومراتع  املجال�سة:179ـ  ورو�سة   ،133 ال�سهل:  وامل�سلك   ،26 الغامزة: 

الغزالن:ق32 
. املقط�عة يف الغيث امل�سجم:55/1، البيت1: »م�سائل كلُّها ف�س�ل«،وحتكيم العق�ل،ق3. 81

وانظر: تعليق ال�سفدي والدماميني واالأَقرب�سي ح�لها. 
،والبيت يف دي�ان عمرو بن معدي كرب الزبيدي:  احلكاية والبيت يف العي�ن الغامزة:165. 82
142، الزخم�رضي: الق�سطا�ض: 85.احلكاية والبيت يف العي�ن الغامزة:165،والبيت يف 

دي�ان عمرو بن معدي كرب الزبيدي: 142،الزخم�رضي:الق�سطا�ض: 85.
 . دي�ان عمرو بن معد يكرب الزبيدي: 136. 83

ينظر:الدمريي: حياة احلي�ان:1/ 43، ينظر: الرو�ض االأُنف: 60/1. 84
ينظر:ابن عبد الرب: 3/ 1204. 85

. ينظر: ابن االأَثري اجلزري )عز الدين(: اأُ�سد الغابة يف معرفة ال�سحابة: 134/4. 86
وقع هنا َخرٌم هنا مبقدار ورقة.   87 .

هـ،وه� �سهٌ� من النا�سخ،وال�سحيح ما اأَثبتناه؛ الأَنَّ �سهاب الدين  يف املخط�ط: �سنة 983. 88
املن�س�ري ت�يف: �سنة 887هـ.

مل اأَعرث على البيتني فيما ت�فر لدي من امل�سادر.   89 .
. 90 قال الناظم �سياء الدين اخلزرجي:

. 91 واالإقعاد تن�يع العرو�ض بكامل         وقْل مثُله التحريُد يف ال�رضب حيث جا 
واالإقعاد:ه� اختالف يف عرو�ض بحر الكامل،وه�من عي�ب ال�سعر، ومنه ق�ل امرئ 

القي�ض  ] الكامل [: َواهلَلُ اأَجَنُح ما َطَلبَت ِبِه       َوالرِبُّ َخرُي َحقيَبِة الرَّحِل
ينظر: دي�ان امرئ القي�ض:236،238، العي�ن الغامزة: 273ـ 274. 

اجلمع  اليج�ُز  متبانية  وج�ه  على  بها  ال�رضوب،واالإتيان  اختالف  والتجريد:وه� 
167ـ  والق�ايف:  العرو�ض  يف  الكايف  التربيزي:  ينظر:  ال�سعر.  عي�ب  من  وه�  بينها، 

168، العي�ن الغامزة: 276.
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العرو�ض الثانية من البحر املديد حمذوفة » فاعالـ  بـ   ه«، وتنقل اإىل )فاعلن( خلفتها، 
ولها  ثالثة اأَ�رضب: اأ ـ �رضٌب مق�س�ٌر »فاعالْت ـ ب ـ  ه« »ب ـ �رضب حمذوف« فاعال ـ 

ب   ـ  » ج ـ �رضب اأَبرت « فاعْل ـ  ـ  ، وتنقل اإىل »َفْعلْن«. 
مل اأَهتد اإىل تخريج القطعة.  92 .

ـ «، لكنها  اأَْن تاأتي على »فاعلن ـ ب  العرو�ض االأُوىل خمب�نة،وهي:فعلن، واملفرو�ض  93 .
جاءت على » َفعلن ب ب ـ «... ينظر: 

مل اأَهتد اإىل تخريج القطعة. 94 .
 ، ملعرفة اأَن�اع الق�ايف وحروف القافية وحركاتها ينظر: خمت�رض الق�ايف: 202ـ 217. 95
الف�ائد  العلمية يف فن�ن من اللغات )خمط�ط �سمن دي�ان الن�اجي: ق: 332ـ 333(.  

الق�ايف:  كتاب  التن�خي:   ، الق�ايف:12. 96 امل�سطلحات،ينظر:االأَخف�ض:  هذه  حدود  ملعرفة 
60ـ 61. 

 و�سدره: وَواِقُفـ�َن َلَدْيِه عنـَد َحــدنِِّهِم  ،دي�ان الب��سريي: 241. 97     
�ّض بعَد الدخيل حر )م(  رك�ه باإ�سباع فمن �ساند اعتدى.  البيت ه�: وفتحة قبل الرَّ 98 .

ينظر: العي�ن الغامزة: 206، وجمم�عة مهمات املت�ن )اخلزرجية(:480.
الن�اجي: �ض:  دي�ان  اللغات )خمط�ط �سمن  فن�ن من  العلمية يف  الف�ائد  وردت يف  99 .

  .)333
مقط�عة   ، دي�انه:358. 100 حتقيق  مع  الن�اجي  الدين  �سم�ض  �سعر  درا�سة  يف  املقط�عة 

   .)22(
مقط�عة   ، دي�انه:358. 101 حتقيق  مع  الن�اجي  الدين  �سم�ض  �سعر  درا�سة  يف  املقط�عة 
)23(، والف�ائد العلمية )خمط�ط ( ق:3، وخال�سة االأَثر: 2/ 304. البيت1: »يف طريق 

ر�سائه«.   
، وجمم�عة  بقية البيت: وت�جيهها مثُل ارتدْع َوُرْع ف�سا. ينظر: العي�ن الغامزة: 262. 102

مهمات  املت�ن )اخلزرجية(:480. 
دي�ان �سفي الدين احللي،�ض 620. 103

مل اأهتد اإىل قائل هذه املقط�عة. 104 .
. اخلرب واالأَبيات يف االأَغاين: 17/ 241. 105
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االأ�س�د  اأب�  �سمع   ياأتي:«  ،كما  للدمريي:2/ 27. 106 احلي�ان  جاء اخلرب يف كتاب حياة 
رجاًل ين�سد ] املتقارب[:

اإذا كنت يف حاجٍة مر�ساًل          فاأر�سل حكيمًا وال ت��سه
 واإن باب اأمر عليك الت�ى         ف�ساور حكيمًا وال تع�سه

واإن نا�سح عنك ي�مًا دنا         فال تباعـده وال تق�سـه
 فقال: قد اأ�ساء قائل هذا، اأيعلم الغيب؟ اإذا ل� ي��سه كيف يعلم ما يف نف�سه؟ هال قال 

] ال�افر[:  اإذا اأر�سلت يف اأمر ر�س�اًل         فاأفهمـه واأر�سله اأديبـا
 وال تتـرك و�سيته ب�سيء         واإن ه� كان ذا عقل اأريبا

واإن �سيعت ذاك فال تلمه         على اأن مل يكن عِلم الغي�با »
ينظر:التذكرة احلمدونية: 

. املقط�عة يف وفيات االأَعيان:، يتيمة الدهر: 3/ 470، معجم االأُدباء:1/ 413. 107
 ، املقط�عة يف وفيات االأَعيان: )ترجمة الطرط��سي....؟؟؟( ، ومراآة اجلنان: 3/ 226. 108

ويف  �سذرات الذهب 4/ 63، البيت 2: " اأَفط�ض اأَبك" 
ورودف بال�سكنني حدا وبني ذا       مبا دون خم�ض حركت ف�سل�ا ابتدا ف�اتر ودارك  109 .
راكب حدا اجف تكاو�سا      وت�سمينها اخراج معنى كذا وذا ينظر العي�ن الغامزة: 

267، وجمم�عة مهمات املت�ن )اخلزرجية(:480.
ذل«،  احلب  يف  واالأَ�رض  باأَ�رض،  »يف  البيت1. 110  ،63/1 امل�سجم:  الغيث  يف  املقط�عة 

والعي�ن الغامزة:248، ونزهة اجللي�ض:1/ 123، واالإِر�ساد ال�سايف، 183. 
.قال القفطي: »وكان ال�سديد اأَب� القا�سم الكاتب  املقط�عة يف الغيث امل�سجم: 63/1. 111
يف دي�ان االإِن�ساء من ف�سالء املت�رضفني،قد عمل ق�سيدة الميًة مقيدًة، فقال فيها 
دتها« ينظر: اإِنباه الرواة:  االأَ�سعد هذا:تبكي ق�ايف.... «. البيت1: »بيَّ�ستها من حيُث �س�َّ

269 /1
، وجاء ال�سطر االأَول من البيت االأَول هكذا: »اإِْن  املقط�عة يف الغيث امل�سجم: 63/1. 112
كان ال بدَّ  مل�الي اأَْن« واملنا�سبة هنا: »وقلُت)ال�سفدي(: اأُخاطب اأَمرد ي�رضق نظمي. 
ينظر: خزانة االأَدب:2/ 165، ورو�سة املجال�سة، 497، واحلجة يف �رضقات ابن حجة، 

287، وك�سف اللثام، 90، وم�ست�فى الداووين،3/ 179. 
، وردت االأَبيات االأَربعة، مع اختالف يف  ـ 62. 113 املقط�عة يف الغيث امل�سجم: 61/1 
املقط�عة االأُوىل، وفيها: »وغٌد مع يٍد هي حروٌف« وبهذه الرواية يختُل وزُن ال�سعر. 
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واحلكاية واالأَبيات االأَربعة يف »رو�سة املجال�سة«: 204ـ 205، وجاء فيه: »فاأَجابه 
الفقيه اأَب� عبد اهلل بق�له:  طاوعتهم الُعْجَمُة والعيُّ والعجُز ،وع�ساهم الل�سان واجلناُن 

والبياُن«.         
: »فاأَ�ساب »،وبهذه الرواية يختل وزن البيت.  دي�ان ابن نباتة، �ض: 535،البيت 1. 114

�سبق ذكر املقط�عة: ق: 102. 115  
�سبق ذكر املقط�عة: ق: 101. 116  

تراجم اأَلعالم
•خالد بن �سعيد بن العا�ض بن اأُمية بن عبد �سم�ض،اأَب� �سعيد: �سحابي،من ال�الة الُغزاة،  	
يف  �سهيًدا  للنبي،مات  يكتُب  كان  اإِ�سالمية،  وقائع  عدة  يف  احلب�سة،�سارك  اإىِل  هاجَر 
وقعة �سنة )13هـ(. ينظر: ال�ايف بال�فيات 13/ 252، اال�ستيعاب 420/2، اأُ�سد الغابة 

 .82/2
•�سالح بن عبد القدو�ض،اأَب� الف�سل،�ساعر حكيم، كان زنديًقا متكلًما،قتله املهدي على    	
ال�ايف  ينظر:   .) )160هـ  �سنة  مطب�ع،ت�يف  �سعري  جمم�ٌع  كبرًيا.له  �سيًخا  الزندقة 

بال�فيات 260/16، ف�ات ال�فيات 2/ 116. 
• اأَفلح بن ي�سار ال�سندي،اأَب� عطاء:�ساعر فحل ق�ي البديهة،كان عبًدا اأَ�س�َد،من خم�رضمي  	
يع لالأُم�يني، ت�يف �سنة )180هـ (.             الدولتني االأُم�ية والعبا�سية. ن�ساأَ بالك�فة،وت�سَّ

    ف�ات ال�فيات )ط ـ حميي الدين( 1/ 134.   ينظر:ال�ايف بال�فيات 9/ 299،    
•ي�ن�ض بن حبيب الب�رضي، اأَب� عبد الرحمن النح�ي،روى عن �سيب�يه، بارع يف النح�،     	
له مذاهب يتفرُد بها، ت�يف �سنة )182هـ (. ينظر:اإِنباه الرواة 4/ 68، ال�ايف بال�فيات    

29/ 380، بغية ال�عاة 2/ 365.  
• احل�سن بن اأَحمد بن حممد، اأَب� عبد اهلل الكاتب ال�ساعر،ذو املجـ�ن واخلـالعة وال�سخف  	

يف �سعره،له دي�ان �سعر خمط�ط، ت�يف �سنة )391هـ (.       
    ينظر:ال�ايف بال�فيات 12/ 331، �سذرات الذهب 3/ 136. 

•حممد بن ال�ليد بن اأَي�ب الفهري الطرط��سي، اأَب� بكر،ن�سبة اإِىل طرط��سة بلدة يف  	
االأَندل�ض، كان اإِماًما عاداًل، رحل اإىِل امل�رضق، ت�يف �سنة )520هـ (.

ينظر: ال�سلة يف تاريخ علماء االأَندل�ض 449، ال�ايف بال�فيات 5/ 175. 
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•حممد بن علي، اأَب� عبد اهلل املازري، كان اإِماًما حُمدًثا،اأَ�سله من مازر يف �سقلية. له  	
تاآليف منها: امُلْعِلم بف�ائِد ُم�سلم،وكتاب �رضح التلقني، ت�يف �سنة )536هـ (.   

2/ 262.    ينظر:ال�ايف بال�فيات 4/ 151، النج�م الزاهرة 
اعر،كان ناظَر     اتي،الكاتب ال�سَّ •اأَ�سعد اأَب� املكارم بن املهذب بن زكريا املعروف بابن مَمَّ 	
اأَحكام    الدواوين،والفا�س��ض يف  الدواوين بالدنِّيار امل�رضية.له م�سنفات منها: ق�انني 

قراق��ض ت�يف �سنة )606هـ (.      
 ينظر: ال�ايف بال�فيات9/ 19، معجم االأُدباء 2/ 635

•�سياء الدين اأَب� حممد عبد اهلل بن عثمان اخلزرجي،اأَحد علماء االأَندل�ض،ناظم اخلزرجية،     	
التي �سميت بالراِمزة تارًة، واخلزرجية تارة اأُخرى، ن�سبة اإىِل لقبه،ت�يف �سنة)626هـ(.     
ينظر: العي�ن الغامزة على خبايا الرامزة،�ض 4، تاريخ االأَدب العربي لربوكلمان، الق�سم 

الثالث )5ـ6(،�ض 358. 
ل�فيات  التكملة  كتاب:  املنذري.له  حممد  اأَب�  الدين،  الق�ي،زكي  عبد  بن  العظيم  •عبد  	
النقلة  ت�يف �سنة)656هـ(. ينظر:ال�ايف بال�فيات 19/ 14، ف�ات ال�فيات 2/ 116.   

•علي بن داود،اأَب� املح�سن،جنم الدين القحفازي،�ساعر كاتب، له ا�ستغال بعل�م خمتلفة.   	
ت�يف �سنة)745هـ(. ينظر:ال�ايف بال�فيات 21/ 83، ف�ات ال�فيات 2/ 23.  

•�سم�ض الدين بن ال�سائغ،حممد بن عبد الرحمن احلنفي،�ساعر واأَديب،له م�ؤلفات عديدة.ت�يف  	
�سنة)776هـ(. ينظر:الذيل على كتاب �سري اأَعالم الُنبالء 16/ 160، بغية ال�عاة  1/ 155. 
�سعر  دي�ان  القاهرة.له  اأَعيان  من  اهلل.�ساعٌر  عبد  بن  اإِبراهيم  القرياطي،  الدين  •برهان  	

�سماه )مطلع النريين( ـ مطب�ع.   ت�يف �سنة)781هـ(.
يف  ر�سالة  القنائي،له  �سعيب  بن  عباد  بن  اأَحمد  العبا�ض  اخل�ا�ض،اأَب�  الدين  •�سهاب  	
ِمراًرا.ت�يف  العرو�ض والق�ايف( �رضحت  )الكايف يف علمي  العرو�ض والق�ايف �سماها: 

�سنة)858هـ(. ينظر: االإِر�ساد ال�سايف،�ض 185، جمم�عة مهمات املت�ن، �ض461. 
•ابن قا�سي عجل�نـ  حممد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن الدم�سقي،جنم الدين،له ت�سانيف،     	
منها: املغني يف ت�سحيح املنهاج،والتحرير يف زوائد الرو�سة على املنهاج، ت�يف �سنة  

)876هـ (. ينظر: ال�س�ء الالمع 96/8، نظم العقيان �ض 150.       
•�سهاب الدين املن�س�ري الهائم،اأَحمد بن حممد،�ساعر القرن التا�سع،من ذرية العبا�ض بن  	

حابي.له دي�ان �سعٍر مطب�ع بالقاهرة،حتقيق: د.قر�سي عبا�سي دندراوي.  مردا�ض ال�سَّ
 ت�يف �سنة)887هـ(. (. ينظر: ال�س�ء الالمع 150/2، نظم العقيان �ض 77.             
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املصادر واملراجع:
هـ(،حققه: حممد  ـ ل�سان الدين بن اخلطيب )ت776. 1 اأَخبار غرناطة )1ـ4(  االإِحاطة يف 

عبد اهلل عنان،مكتبة اخلاجني،ط2،القاهرة،1393هـ ـ 1973م.
م. اأَحمد بن فار�ض ـ حياته، �سعره،اآثاره ـ هالل ناجي،مطبعة املعارف، بغداد، 1970. 2

اإِح�سان  د.  ـ  هـ(  3 .576 )ت  لل�سلفي  ال�سفر  معجم  من  م�ستخرجة  اأَندل�سية  وتراجم  اأَخبار 
عبا�ض،دار الثقافة،ط2، بريوت،1979م = 1405هـ ـ 1985م.

ال�سفدي )ت  اأَيبك  الدين خليل بن  ـ �سالح  النقل والطباع  اخرتاع اخلراع يف خمالفة  4 .
ان، 1425  764هـ(، حتقيق وتعليق: حممد عاي�ض،دار عمار للن�رض والت�زيع، ط1، عمَّ

هـ ـ 2004م.
اأَحمد بن  العبا�ض  اأَب�  والق�ايف،  العرو�ض  الكايف يف علمي  ال�سايف على منت  االإِر�ساد  5 .
�سعيب القنائي ـ ال�سيد حممد الدمنه�ري،�رضكة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي، 

ط2، القاهرة،1377هـ ـ 1957م. 
( ـ اأَب� عمر ي��سف بن عبد اهلل بن عبد الرب   )ت  اال�ستيعاب يف معرفة االأَ�سحاب )1ـ4. 6

463هـ( ، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار اجليل،ط1، بريوت،1412هـ ـ 1992م. 
اأَب� احل�سن ال�سيباين املعروف بابن  (، عز الدين  اأُ�سد الغابة يف معرفة ال�سحابة )1ـ 5. 7

االأَثري اجلزري )ت 606هـ(، انت�سارات اإ�سماعيليان ـ طهران.
 ، اال�ستقاقـ  اأَب� بكر حممد بن احل�سن بن دريد )ت321هـ(ـ  حتقيق: عبد ال�سالم هارون،ط3. 8

مكتبة اخلاجني، القاهرة.
 ) هـ  البغدادي)ت316. 9  ال�رضاج  بن  �سهل  بن  حممد  بكر  النح�)1ـ3(،اأب�  يف  االأ�س�ل 

حتقيق:عبد احل�سني الفتلي، م�ؤ�س�سة الر�سالة، ط1405،1  هـ ـ  1985م 
،بريوت،  االأعالم )1ـ 8(  ـ خري الدين الزركلي )ت1976م ( ـ دار العلم للماليني،ط 14. 10

1425ـ  2004م. 
هـ(  االأَغاين )1ـ25 ( اأَب� الفرج االأَ�سفهاين،علي بن احل�سني )ت ت356. 11

حتقيق: د.اإِح�سان عبَّا�ض،د.اإِبراهيم ال�سعافني، بكر عبَّا�ض،دار �سادر،ط1،بريوت 1420. 12 
هـ ـ 2004م.

املعارف  دائرة  310هـ(،  )ت  اهلل  عبد  اأَب�  العبا�ض،  بن  حممد  اليزيدي،  ـ  االأَمايل 
العثمانية،مطبعة جمعية دائرة املعارف،حيد اأباد الدكن،الهند،1367هـ ـ 1947هـ 

= ط2،بريوت،عامل الكتب، القاهرة، مكتبة املتنبي،)د.ت( م�س�رة عن طبعة حيدر اأباد. 
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هـ(، حتقيق: ح�سن  اأَنباء اله�رض باأَبناء الع�رضـ  علي بن داود اجل�هري ال�سرييف)ت 900. 13
حب�سي،دار الفكر العربي ،مطبعة املدين،القاهرة،1970م.

هـ (  اإِِِنباه الرواة على اأَنباه النحاة )1ـ 4( ـ اأَب�  احل�سن علي بن ي��سف القفطي )ت624. 14
حتقيق:حممد اأَب� الف�سل اإبراهيم ـ دار الفكر العربي  ـ   القاهرة،وم�ؤ�س�سة الكتب الثقافية 

ـ بريوت ـ ط1ـ 1406هـ /  1986م. 
ومعـه   هـ(،  15 .577 )ت  االأنباري  الربكات  اأَب�  ـ    )2 )1ـ  اخلالف  م�سائـل  يف  االإِن�ساف 
د حميي الــدين عبد احلميد، دار البــاز  للن�رض والت�زيع   االنت�ساف مـن االإن�ساف حممَّ
مبكة املكرمة )د. ت(  = )1-2(،قدم له وو�سع ه�ام�سه:ح�سن  حمد  دار الكتب العلمية، 

ط1،بريوت، 1418هـ ـ 1998م.
االإي�ساح يف �رضح املف�سل ـ اأَب� عمرو عثمان بن عمر املعروف بابن احلاجب النح�ي  16 .
)ت 646هـ ( ـ حتقيق: م��سى بناي العليلي ـ من�س�رات وزارة االأوقاف العراقية، بغداد 

)د.ت (.
اأَب� عبد اهلل حممد بن عبد  االإِي�ساح يف عل�م البالغة ـ اخلطيب القزويني جالل الدين  17 .
ـ  الرحمن  )ت 739هـ ( ـ حتقيق: حممد عبد القادر الفا�سلي، املكتبة الع�رضية �سيدا 

بريوت، ط1، 1422هـ ـ  2001م. 
اإ�سماعيل با�سا بن حممد الباباين البغدادي،  اإي�ساح املكن�ن يف الذيل على ك�سف الظن�نـ  18 .

)ت 1920هـ (،وكالة املعارف اجلليلة،املطبعة البهية،ا�ستانب�ل،1364ـ 1366هـ.
 ) هـ  19 .745 االأندُل�سي)ت  حيَّان(  )اأَبي  ال�سهريبـ  ي��سف  بن  8(،حممد  املحيط)1ـ  البحر 
�سارك يف حتقيقه: عادل اأَحمد عبد امل�ج�د واآخرون ـ دار الكتب العلمية  ـ ط1 ـ  بريوت 

ـ 1413هـ / 1993م.
هـ( ـ مطبعة ب�الق،  د بن اإِيا�ض احلنفي )ت 930. 20 بدائع الزه�ر يف وقائع الده�ر ـ حممَّ

ط1، القاهرة، 1311هـ. 
هـ(   ال�س�كاين)ت1250. 21  علي  بن  د  حممَّ ال�سابع،  القـرِن  بعد  َمْن  مبحا�سن  الطالع  البدر 

مطبعة ال�سعادة،ط1، م�رض،1348.
ال�سي�طي  الرحمن  عبد  الدين  (،جالل  والنُّحاة)1ـ2. 22 اللغ�يني  طبقات  يف  ال�ُعـاة  بغية 

)ت911 هـ(، املكتبة الع�رضية ـ �سيدا ـ بريوت، 1419هـ ـ  1998م. 
)ت  الزبيدي  احل�سيني  مرت�سى  ـد  حممَّ ـ   ) 23 .40 )1ـ  القام��ض  ج�اهـر  من  العرو�ض  تاج 
االإِعالم   وزارة  الك�يت،  حك�مة  ن�سار،مطبعة  د.ح�سني  حتقيق:  ـ   13 1206هـ(ج: 

1394هـ ـ 1974م.
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الرتجمة:حمم�د فهمي  اأَ�رضف على  ـ  بروكلمان  ـ كارل   ) )1ـ 10. 24 العربي  االأَدب  تاريخ 
العامة  الهيئة  الت�اب،  عبد  العربية:رم�سان  اإِىل  نقله   ،)6 الثالث)5ـ  )الق�سم  حجازي 

للكتاب ـ القاهرة ـ 1993م. 
التبيان يف اإعراب القراآن ـ اأب� البقاء عبد اهلل بن احل�سني الُعكربي )ت 616. 25 هـ( ـ  حتقيق: 

علي حممد  البجاوي، طبع بدار اإحياء الكتب العربية، القاهرة.
ـد بن اأبي بكر الدماميني  )ت  حتفـة الغـريب �رضح مغني اللبيب )احلا�سية الهنديـة( حممَّ 26 .

827هـ ( ـ خمط�طات املكتبة البديـرية بالقد�ض)رقم: 2/ 400(.
هـ( خمط�ط  حتكيم العق�ل باأَق�ال البـدر يف النـزول ـ عـالء الـدين بن اأَقرب�ض )ت 862. 27

يف مكتبة ت�س�سرتبتي ـ دبلن ـ اإِيرلندا )رقم: 4320/ 2(،ومنها �س�رة لدى الباحث.
ال�سافعي،  النعماين  االأَن�ساري  اأَي�ب  ـ م��سى بن خالد بن ي��سف بن  االأَي�بية  التذكرة  28 .
�رضف الدين)ت 1002هـ(، خمط�ط يف مكتبة االأَ�سد ال�طنية )رقم: 7814( اأَدب، ومنها 

ن�سخة لدى الباحث.
برلني  مكتبة  يف  هـ(،خمط�ط  الن�اجي)ت859. 29 ح�سن  بن  حممد  الدين  �سم�ض  ـ  التذكرة 

ال�طنية)رقم: 8400(،ومنها �س�رة لدى الباحث.
هـ(  تزيني االأَ�س�اق بتف�سيل اأَ�س�اق الُع�ساق)1ـ 2( ـ داود  بن عمر االأَنطاكي )ت 1008. 30
درا�سة وحتقيق وتعليق: اأمَين عبد اجلبار البحريي،القد�ض للدرا�سات والبح�ث،دار الكتب 

العلمية،دار البيان العربي، القاهرة،1422هـ/ 2002م. 
احللبي   احل�سني  بن  علي  اأَحمد  الدين  زين  ـ  العينية  الغفالت  على  الزينية  التنبيهات  31 .

االإِ�سعايف )ت 1042هـ(،خمط�ط يف مكتبة ت�س�سرتبتي ـ دبلن ـ اإِيرلندا)رقم:4841(.
هـ(،  32 .1008 )ت  الُقرايف  يحيى  بن  حممد  الدين  بدر  ـ  االبتهاج  وحلية  الديباج  ت��سيح 

حتقيق وتقدمي: اأَحمد ال�ستي�ي،دار الغرب االإِ�سالمي، بريوت، 1983م.
هـ( حققه  اجلامع يف الَعرو�ض والَق�ايف ـ اأَب� احل�سن اأَحمد بن حممد الَعرو�سي )ت 342. 33

وقدَّم له: زهري غازي زاهد،هالل ناجي،دار اجليل،ط1،بريوت،1416ـ  1996م.
اجلنى الداين يف حروف املعاينـ  �سنعة:احل�سن بن قا�سم امُلـرادي )749. 34 هـ ( حتقيق:فخر 
1403هــ  1983م= دار الكتب  الدين قباوة،حممد ندمي فا�سل دار االآفاق اجلديدةـ  ط2ـ 

العلمية،بريوت،1413هـ ـ 1992م. 
القر�سي  ال�فا  اأَبي  بن حممد  القادر  عبد  ـ   ) )1ـ2. 35 احلنفية  امل�سية يف طبقات  اجل�اهر 
ـ حتقيق:  )1ـ5(  الدكن،الهند،1322هـ.  =  اآباد  احلنفي امل�رضي)775هـ(، ط1، حيدر 
ط2،  واالإِعالن،  والت�زيع  والن�رض  للطباعـة  هجر  الر�سالة،  م�ؤ�س�سة  احلل�،  الفتاح  عبد 

القاهرة،1413هـ ـ 1994م.
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القادر بن عمـرالبغدادي  تاأْليف:عبد  (ـ  �سعاد البن ه�سام)1ـ2. 36 بانت  حا�سية على �رضح 
بفي�سبادن،  �ستايرن   فرانز  الن�رض  دار  ـ  نظيف حمـرَّم خ�اجه  ـ حتقيق:   ) )ت 1093هـ 

�ست�تغارت، اأمَلانيا،ج1،1400هـ / 1980، ج2، 1410  هـ    ـ1990م. 
هـ( ـ �سم�ض الدين حممد بن ح�سن  حا�سية على ق�سيدة �سياء الدين اخلزرجي)ت 549. 37
الن�اجي )ت859هـ(، خمط�ط يف مكتبة اإ�سعاف الن�سا�سيبي للثقافة والفن�ن واالآداب 

)رقم: 615/ 109م ـ ب ـ العرو�ض(.
هـ( ح�سن املحا�رضة يف اأَخبار م�رَض والقاهرة)1ـ2( ـ جالل الدين ال�سي�طي )ت 911. 38

البابي احللبي،ط1،  اإِحياء الكتب العربية،عي�سى  اإِبراهيم،دار  اأَب� الف�سل  حتقيق: حممد 
القاهرة، 1387هـ ـ 1967م.

هـ(،مطبعة اإِدارة ال�طن  حلبة الكميت ـ �سم�ض الدين حممد بن   ح�سن الن�اجي )ت859. 39
)د.ط(، القاهرة، 1299هـ.=الهيئة العامة لق�س�ر الثقافة،القاهرة،1998 م 

ح�ادث الده�ر يف مدى االأَيام وال�سه�ر ـ جمال الدين ي��سف بن تغـري بـردي االأتابكي  40 .
العربية  املخط�طات  معهــد  يف  ميكروفيلم  على  م�سـ�ر  خمطـ�ط  (.ج1ـ  هـ   874 )ت 

)رقم:221( تاريخ.  
هـ(،دار القام��ض احلديث  للطباعة  حياة احلي�ان )1ـ2(، كمال الدين الدمريي )ت808. 41

والن�رض،م�س�ر عن الطبعة امل�رضية،1309هـ.
هـ(،  خـزانة االأدب وغـاية االأَرب )1ـ2(،تقي الدين اأَب� بكر علي بن حجـة احلم�ي )ت 837. 42
ومطبعة  مكتبة  )1ـ2(ـ  1991م.  بريوت،  الهـالل،ط2،  مكتبة  �سعيت�،دار  ع�سام  �رضح 

م�سطفى البابي احللبي،ط4، القاهرة، 1389هـ ـ 1969م. 
خزانة االأدب وُلبُّ ُلبـاب ل�سان العـرب )1ـ 13(  ـ عبد القادر بن عمرالبغدادي )ت 1093. 43 
ط2  ـ    8 اخلـاجنيبالقاهرة،ج  مكتبة  هـارون،  د  حممَّ الم  ال�سَّ و�رضح:عبد  حتقيـق  ـ  هـ( 
ـ 1409 هـ / 1989م = )1ـ4( دار �سادر، بريوت، م�س�ر عن مطبعة ب�الق مب�رض، 

1299هـ.
د علي النَّجار املكتبة  هـ( ـ حتقيق: حممَّ اخل�سائ�ض ـ اأَب� الفتح عثمان بن جننِّي)ت 392. 44

العلمية ـ بريوت )د.ت( 
( ـ حممد اأَمني بن ف�سل اهلل املحبي)ت  خال�سة االأَثر يف اأَعيان القرن احلادي ع�رض )1ـ4. 45
بريوت،عن  دار�سادر،  م�س�رة   = م�رض،1284هـ  يف  ال�هبية  املطبعة  1111هـ(، 

املطبعة امل�رضية.  
ـ حتقيق:   ) هـ  النعيمي)ت 927. 46 القادر حممد  ـ عبد  الدار�ض يف تاريخ املدار�ض)1ـ 2(  
جعفر احل�سني ـ مطب�عات املجمع العلمي العربي بدم�سق،مطبعة الرتقي،دم�سق،)ج 1( 

ـ1367هـ ـ1948م،)ج 2( ـ1370هـ ـ 1951م. 
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درا�سة �سعر �سم�ض الدين الن�اجي مع حتقيق دي�انه ـ ح�سن حممد عبد الهادي ـ ر�سالة  47 .
دكت�راه ـ كلية دار العل�م ـ ق�سم الدرا�سات االأَدبية ـ جامعة القاهرة ـ1980م.

د �ساكر مكتبة  هـ (ـ حتقيق:حمم�د حممَّ دالئل االإِعجاز ـ عبد القاهر اجلرجاين)ت 471. 48
اخلاجني بالقاهرة ـ ط2 ـ 1410هـ / 1989م. 

هـ(  املالكي)ت799. 49  فرح�ن  ابن  ـ  )1ـ2(  املذهب  علماء  اأعيان  يف  املّذهب  الدنِّيباج 
حتقيق:حممد االأحمدي اأب� الن�ر ـ  دار الرتاث، القاهرة،1972م.

( دار  ـ حتقيق: حممد عبده عزام،)ج3. 50 التربيزي )1ـ4(  اأَبي متام ب�رضح اخلطيب  دي�ان 
املعارف مب�رض، 1957 م. 

د اأَب� الف�سل اإِبراهيم  ـ دار املعارف مب�رض ـ    ط4. 51 ـ   دي�ان امرئ القي�ض ـ حتقيق: حممَّ
1984م. 

هـ(  52 .696 )ت  الب��سريي  �سعيد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأَب�  الدين  �رضف  ـ  الب��رضي  دي�ان 
حتقيق:حممد �سيد كيالين، �رضكة مكتبة ومطبعة البابي احللبي،ط2، القاهرة، 1393هـ 

ـ 1973م.
م.  اج)ت 145هـ(  ـ جمـم�ع اأَ�سعار العرب،ليبزج،1903. 53 ديـ�ان روؤبة بن العجَّ

ـ دار للطباعة والن�رض، بريوت،  ـ دار �سادر للطباعة والن�رض  الدين احللي  دي�ان �سفي  54 .
1383هـ ـ 1962م.  

دار   = ،القاهرة.   ن�سار،ط1. 55 ح�سني  حتقيق:  ـ  ق.هـ(   25 )ت  االأَبر�ض  بن  ُعبيد  دي�ان 
�سادر،بريوت،1958م.

الثقافة  ـ �سنعة: ها�سم الطعان،وزارة  هـ(  الزبيدي )ت 21. 56 دي�ان عمرو بن معد يكرب 
واالإِعالم ـ مديرية الثقافة العامة،بغداد،1970م.

هـ( )مطلع النريين( خمطـ�ط م�سـ�ر على ميكروفيلم يف معهــد  دي�ان القرياطي)ت 781. 57
املخط�طات العربية )رقم:770( اأَدب، م�س�رة عن مكتبة اأَحمد الثالث برتكيا،ون�سخة 

اأُخرى م�س�رة على ميكروفيلم باجلامعة االأُردنية )رقم: 784(.
هـ(، دار اإِحياء الرتاث العربي،ن�رضه حممد القلقيلي  دي�ان ابن نباتة امل�رضي )ت 768. 58

ـ بريوت )د.ت(.
هـ.  دي�ان ابن النبيه )ت 619هـ(، حتقيق: عمر االأَ�سعد، دار الفكر،ط1، دم�سق، 1969. 59

اأَحمد  هـ(، حققه وعلق عليه وجمع ملحقه:  الدين عمر )749. 60 زين  ال�ردي،  ابن  دي�ان 
ف�زي الهيب، دار القلم للن�رض والت�زيع، ط1، الك�يت، 1407هـ ـ 1986م. 
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د  هـ( ـ حتقيق:ج�ده هالل وحممَّ الذيل على رفع االإِ�رضـ �سم�ض الدين ال�سخاوي )ت 902. 61
حمم�د �سبيح،الدار امل�رضية للتاأليف والرتجمة،والن�رض،القاهرة، 1966م.

الذيل على كتاب �سري اأَعالم النبالء، امل�سمى تعريف ذوي الُعال مبن مل يذكره الذهبي من  62 .
النبال ـ تقي الدين اأَب� الطيب حممد بن اأَحمد احل�سني الفا�سي )ت 832هـ( )املجلد 16(، 

دار الكتب العلمية،ط1، بريوت، 1425هـ ـ 2004م.  
هـ(، ن�سخة م�سـ�رة على ميكروفيلم  رو�ض االآدابـ  �سهاب الدين اأَحمـد بن حممد )ت 875. 63
اأُخرى  الباحث. ن�سخة  اأَدب تيم�ر،وهي لدى  الكتب امل�رضية )رقم:83(  عن ن�سخة دار 

خمط�طة يف دار الكتب امل�رضية )رقم:1437( اأَدب.
( ـ اأَب� القا�سم عبد الرحمن ابن  الرو�ض االأُنف يف تف�سري ال�سرية النب�ية البن ه�سام )1ـ4. 64
عبد اهلل  ال�سهيلي)ت 581هـ (،علق عليه و�سبطه: طه عبد الروؤوف �سعد، م�ؤ�س�سة خمتار 

للن�رض والت�زيع،مكتبة الكليات االأَزهرية، القاهرة، 1971 ـ  1973م 
اأَيبك  بن  خليل  ال�سفدي  الدين  �سالح  ال�سفاء  اأَب�  ـ  النا�سم  والعرف  البا�سم  الرو�ض  65 .
ال�سفدي )ت 764هـ(،حتقيق: حممد عبد املجيد ال�سني،دار االآفاق العربية، ط1،القاهرة، 

1425هـ ـ 2005م.
هـ(،  ـد بن ح�سن النـــ�اجي)ت859. 66 رو�سة املجال�سة وغي�سة املجـان�سةـ  �سم�ض الـدين حممَّ
ر�سالة دكت�راه،اإِعداد:ب�سام عبد العف� الق�ا�سمي،اإِ�رضاف:ح�سن حممد عبد الهادي كلية 

الرتبية ـ جامعة عني �سم�ض، 2002م.
هـ( ـ  درا�سة وحتقيق:ح�سن  �رض �سناعة االإِعراب )1ـ 2(ـ  اأَب� الفتح عثمان بن جني )ت 392. 67

هنداوي،دار القلم،دم�سق، ط1، 1405هـ ـ 1985م. 
هـ(  حققه:عبد  �سمط الالآيل �رضح اأَمايل القايل )1ـ2(ـ اأَب� عبيد البكري االأْوَنبّي)ت487. 68

العزيز امليمني ـ مطبعة جلنة التاأْليف والرتجمة الن�رض،القاهرة،1354هـ 1936م. 
(، حتقيق: �سعيب  �سري اأَعالم النبالء )1ـ25(  ـ �سم�ض الدين الذهبي )ت 748هـ ( )ج 19. 69

االأَرن�ؤوط، ط1،بريوت 1419هـ / 1998م
دار  هـ(  70 .1354 )ت  خمل�ف  بن  حممد  بن  حممد  ـ  املالكية  طبقات  يف  الزكية  الن�ر  �سجرة 
الكتاب العربي، طبع باالأُوف�ست عن الطبعة االأُوىل يف املطبعة ال�سلفية ومكتبتها 1394هـ. 

( مكتبة  العماد احلنبلي )ت1089. 71 هـ  ابن  ـ  اأَخباٍر من ذهب )1ـ8(  الذهب يف  �سذرات 
القد�سي للطبع والن�رض والت�زيع،القاهرة،)د.ت( =دار االآفاق اجلديدة،بريوت

د  هـ (، حتقيق: حممَّ د ي��سف اأَب� �سعيد ال�سريايف )ت 385. 72 �رضح اأَبيات �سيب�يه ـ اأَب� حممَّ
علي �سلطاين ـ دار املاأْم�ن للرتاث ـ 1979م. 
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 ، �رضح االأ�سم�ين على األفية ابن مالك ـ  قدّم له:ح�سن حمد،دار الكتب العلميةـ  بريوت، ط1. 73
1419هـ ـ 1998م.

هـ ( حتقيق:عبد احلميد  األفية ابن مالك ـ ابن الناظم بدر الدين بن مالك )ت686. 74 �رضح 
ال�سيد حممد عبد احلميد، دار اجليل، بريوت.    

حتقيق:  هـ(  75 .669 )ت  االإ�سبيلي  ُع�سفـ�ر  ابن  ـ  الكبري(  )ال�رضح  الزجاجي  جمـل  �رضح 
�ساحب اأب� جناح، بغداد، 1402هـ ـ  1982م.  

هـ(،  �رضح حما�سة اأَبي متام )1ـ 2(ـ  اخلطيب التربيزي،اأب� زكريا يحيى بن علي  )ت 502. 76
عامل الكتب، بريوت، م�س�رة عن الطبعة امل�رضية، 1296هـ. 

هـ(  ـ ت�سحيح  �رضح الرَّ�سي على كافية ابن احلاجب ـ ر�سي الدين االإ�سرتاباذي )ت 686. 77
وتعليق:ي��سف ح�سن عمر،م�ؤ�س�سة ال�سادق،طهران، 1398هـ ـ 1978م.

م. اوي،القاهرة، 1936. 78 �رضح دي�ان الفرزدق ـ عبد اهلل ال�سَّ
هـ(،حتقيق: حممد حميي  �رضح ابن عقيل ـ بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي )ت 769. 79

الدين عبد احلميد، ط2، دم�سق، 1985م.
اإدارة  ـ   ) هـ  80 .643 )ت  النح�ي  يعي�ض  بن  علي  بن  يعي�ض  الدين  م�فق  ـ  املف�سل  �رضح 

الطباعة املنريية مب�رض )د.ت(.   
�رضح املف�سل يف �سنعة االإعراب امل��س�م بـ )التخمري(ـ �سدر االأفا�سل القا�سم بن  81 .

االإ�سالمي   الغرب  العثيمني،دار  الرحمن  حتقيق:عبد  ـ  هـ(   82 .617 اخل�ارزمي)ت  احل�سني 
اد  حاح العربية ()1ـ6(،اإِ�سماعيل بن حمَّ حاح )تاج اللغة و�سَ بريوت، ط1، 1999م. ال�سَّ
ار، دار العلم للماليني، ط2، بريوت،  اجل�هري )ت 393هـ( حتقيق: اأَحمد عبد الغف�ر َعطَّ

1399هـ ـ  1979م. 
هـ(  حتقيق: حممد عبد  اأَيبك ال�سفدي)ت764. 83 اأَب� ال�سفاءخليل بن  �رضف العني)1ـ2(ـ 

املجيد ال�سني، دار االآفاق العربية، ط1، القاهرة، 1425هـ ـ 2003م.   
د بن عبد الـرحمن ال�سخاوي )ت  ال�س�ء الالمـع الأَهـل القـرن التا�سع ـ �سم�ض الـدين حممَّ 84 .

902هـ ( ـ دار مكتبة احلياة ـ  بريوت. 
م�ؤ�س�سة  اجلليل،  عبد  ـ ح�سني  وا�ستدراك(  ال�سعر،وحتليل  الأَوزان  )درا�سة  العرو�ض  علم  85 .

املختار للن�رض والت�زيع،ط1، القاهرة، 1424هـ ـ 2005م.
هـ(  86 .456 القريواين)ت  ر�سيق  بن  احل�سن  اأَب�  ـ  واآدابه)1ـ3(  ال�سعر  حما�سن  يف  العمدة 

حتقيق: حممد قرقزان،دار املعرفة،ط1، بريوت،1408هـ ـ 1988م.  
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هـ ( ـ حتقيق: احل�ساين  العي�ن الغامزةعلى خبايا الرامزة ـ بدرالدين الدماميني )ت 827. 87
ح�سن عبد اهلل،مكتبة اخلاجني بالقاهرة،  ط 2، 1415هـ ـ 1994م.

اأَيبك ال�سفدي )ت  ( ـ �سالح الدين خليل بن  الغيث امل�سجم يف �رضح المية العجم)1ـ2. 88
764هـ(، دار الكتب العلمية،  بريوت، ط1990،2م.

هـ(،  الف�س�ل املفيدة يف ال�او املزيدة ـ �سالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي )ت 761. 89
ـ   1410هـ  ط1  عمان،  والت�زيع،  للن�رض  الب�سري  ال�ساعر،دار  م��سى  حتقيق:ح�سن 

1990م.
ب�سري  اإِعداد:   ،) واالآداب)1ـ2. 90 للثقافة  الن�سا�سيبي  اإ�سعاف  دار  فهر�ض خمط�طات مكتبة 

عبد الغني بركات،م�ؤ�س�سة دار الطفل العربي، القد�ض، 1423هـ ـ 2002م. 
هـ(،  الف�ائد العلمية يف فن�ن من اللغات ـ �سم�ض الدين حممد بن ح�سن الن�اجي )ت859. 91

خمط�ط يف دار الكتب امل�رضية ـ رقم )516( لغة، ومنها ن�سخة باليد لدى الباحث. 
هـ(، حتقيق:اإِح�سان عبَّا�ض  دار  د بن �ساكر الكتبي)ت 764. 92 ف�ات ال�فيات )1ـ5( ـ حممَّ

الثقافة، بريوت،1973م. 
بن  ـ عمر خليفة  التفعيلة(  العم�دي و�سعر  ال�سعر  )درا�سة ح�ل  والقافية  العرو�ض  يف  93 .

اإدري�ض، ط1، بنغازي، ليبيا، 2003م.
  ، ط2. 94 والت�زيع،  والن�رض  للطباعة  املناهل  دار  ـ  بكار  ي��سف  ـ  والقافية   العرو�ض  يف 

بريوت، 1990م.
هـ(، اإِ�رضاف حممد  القام��ض املحيط ـ جمد الدين حممد بن يعق�ب الفريوز اآبادي)817. 95

نعيم العرق�س��سي،ط6، بريوت،1419هـ ـ 1998م.  
)ت  عمرالزَّخم�رضي  بن  حممـ�د  القا�سم  اأَب�  اهلل  جار  ـ  العـرو�ض  علــم  يف  الق�سطا�ض  96 .

538هـ(، حتقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة املعارف، ط2،بريوت،1410هـ ـ   1998م.
قطر الغيث امل�سجم على المية العجم )على حا�سية نفحات االأَزهار على ن�سمات االأَ�سحار  97 .
يف مدح النبي املختار للنابل�سي( ـ عبد الرحمن العل�اين احللبي ال�سافعي الطبيب، عامل 
القاهرة، م�س�رة عن طبعة  املتنبي،  ـ 1984م، مكتبة  الكتب، ط3، بريوت، 1404هـ 

ب�الق، 1299هـ. 
هـ ( حتقيق:  الكامل يف اللغة واالأدب )1ـ4(ـ اأَب� العبا�ض حممد بن يزيد املربد)ت 285. 98

حممد اأب�الف�سل اإبراهيم، الكتبة الع�رضية،بريوت،ط1ـ 1418هـ ـ 1997م.
(، حتقيق عبد  اأب� ب�رض عمرو بن عثمان بن قنرب)ت 180. 99 هـ  �سيب�يه(ـ  الكتاب)كتاب 

ال�سالم حممد هارون ـ الهيئة امل�رضية العامة للكتاب،ط2 ـ 1977م. 
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كتاب اأَحكام كل وما عليه تدل ـ تقي الدين اأَب� احل�سن علي بن عبد الكايف ال�سبكي  100 .
ال�سافعي )ت 756هـ(، حققه: جمال الدين عبد املعطي خممري،ط1، القاهرة، مطبعة 

ح�سان، 1406هـ ـ 1985م.
هـ(، حتقيق ودرا�سة: كاظم بحر مرجان  اأَب� علي الفار�سي )ت 377. 101 ـ  كتاب التكملة 
للطباعة  الكتب  دار  مديرية  العراقية،مطابع  اجلمه�رية  ن�سار،  ح�سني  باإِ�رضاف: 

والن�رض جامعة امل��سل، بغداد، 1401هـ ـ 1981م. 
كتاب ال�سلة يف تاريخ علماء االأَندل�ض ـ اأَب� القا�سم خلف بن عبد امللك بن ب�سك�ال  102 .
)ت 578هـ(،حققه: �سالح الدين اله�اري، املكتبة الع�رضية، بريوت، ط1،  1423هـ 

ـ 2003م. 
الرعيني  ي��سف  بن  اأَحمد  الدين  �سهاب  جعفر  اأَب�  ـ  الغلة  و�سفاء  احللة  طراز  كتاب  103 .
الدين  �سم�ض  نظمها  )بديعية  ال�رى  خري  يف  ال�سريا  779هـ(،�رضح  )ت  الغرناطي 
ال�سيد  رجاء  له:  وقدمت  حققته  )780هـ(،  االأَندل�سي  جابر  بن  حممد  اهلل  عبد  اأَب� 

اجل�هري،م�ؤ�س�سة الثقافة اجلامعية، االإ�سكندرية، 1410هـ ـ 1990م. 
هـ(، دار   كتاب العرو�ض وخمت�رض الق�ايفـ  �سنعة اأَبي الفتح عثمان بن جني )ت 392. 104

املعرفة اجلامعية، االإ�سكندرية، 2003م. 
كتاب الكايف يف علم الق�ايف،ومعه كتاب )املعيار يف اأَوزان االأَ�سعار( ـ اأَب� بكر حممد  105 .
ط1،  اية،  الدَّ ر�س�ان  حممد  حتقيق:  550هـ(،  )ت  االأُندل�سي  ال�سنرتيني  ال�رضاج  بن 

بريوت، 1388هـ ـ 1968م.
هـ(، دار الفكر للجميع،  كتاب املخالةـ  بهاء الدين حممد بن ح�سني العاملي )ت 1031. 106

)د.ت ( )د. ط(.
اهلل  جار  ـ    ) التاأْويل)1ـ4. 107 وج�ه  يف  االأَقاويل  وعي�ن  التنزيل  حقائق  عن  الك�ساف 
القاهرة،  احللبي،  البابي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة  �رضكة   ،) 538هـ  الزَّخم�رضي)ت 

1385هـ ـ 1966م. 
هـ( ـ دار الكتاب اللبناين،  الك�سك�ل ـ  بهاء الدين حممد بن ح�سني العاملي )ت 1031. 108

مكتبة املدر�سة، ط1،بريوت، 1403هـ ـ 1983م. 
م. الف�ائد الَعرو�سية  جملة اجلامعة االإ�سالميةـ  غزة، املجلد6، العدد، 1419هــ  1998. 109
ـ �سم�ض الدين حممد بن ح�سن الن�اجي )ت859هـ( درا�سة وحتقيق: ح�سن حممد عبد 

الهادي، �ض 138 ـ 166.  
هـ(،  املجمل يف اللغة )1ـ2( ـ اأَب� احل�سني اأَحمد بن فار�ض بن زكريا اللغ�ي )ت 395. 110
درا�سة وحتقيق: زهري عبد املح�سن �سلطان،م�ؤ�س�سة الر�سالة، ط2، بريوت 1406هـ ـ 

1986م. 
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هـ ـ  جمم�ع مهمات املت�ن، جمه�ل اجلامع ـ دار الكتب العلمية، ط1،بريوت، 1414. 111
1994م. 

هـ(  112 .732 )ت  اإ�سماعيل  امل�ؤيد  امللك  الفداء،  اأَب�  ـ  الب�رض)1ـ4(  تاريخ  يف  املخت�رض 
)د.ط(، القاهرة، 1325هـ.  

مدح الثغ�ر الب�ا�سم لتاج املجامع واملعاجم و�رضاج االأَعارب واالأَعاجمـ  �سهاب الدين  113 .
اأَب� حامد اإ�سماعيل بن حامد االأَن�ساري اخلزرجي الق��سي )ت 653هـ (، خمط�ط يف 

مكتبة ت�س�سرتبيتي ـ دبلن،اإِيرلندا،رقم )3346(،ومنه م�س�رة لدى الباحث. 
( ـ اأَب� حممد عبد اهلل بن اأَ�سعد بن علي بن �سليمان  مراآة اجلنان وعربة اليقظان )1ـ4. 114
االإِ�سالمي،ط2،  الكتاب  دار  والن�رض،  للطباعة  احلديثة  768هـ(،الفاروق  اليافعي)ت 

القاهرة، 1413هـ ـ 1993م. 
هـ(  مراتع الغزالن يف و�سف احِل�سان ـ �سم�ض الدين حممد بن ح�سن الن�اجي )ت859. 115
اأالأُردنية،  اجلامعة  )رقم: 339(،وعنها م�س�رة يف  االأ�سك�ريال  خمط�ط يف مكتبة 

وهي لدى الباحث برقم )61، 1ع 8 ( )688(. 
، طرابل�ض،  املرجع يف علم الَعرو�ض والق�ايف ـ حممد اأَحمد قا�سم ـ جرو�ض بر�ض، ط1. 116

لبنان، 2002م. 
زينب  (،حتقيق:  )ج1. 117 905هـ(  )ت  االأَزهري  اهلل  عبد  حممد  ـ  الدواوين  م�ست�فى 
القاهرة،1424هـ  الق�مية،  وال�ثائق  الكتب  دار  االأَع�رض،مطبعة  الق��سي،وفاء 

ـ2003م. )ج2(، 1325هـ ـ 2004م،)ج 3( 1426هـ ـ 2006م. 
هـ(،حتقيق  امل�سلك ال�سهل يف �رضح ت��سيح ابن �سهل حممد �سغري االأَفراين )ت1138. 118
االإ�سالمية،مطبعة  وال�سئ�ن  االأَوقاف  املغربية،وزارة  العمري،امللكة  وتقدمي:حممد 

ف�سالة املحمدية، 1418هـ ـ 1997م..
م�ساهري ال�سعراء والكتاب يف امل�رضق واالأَندل�ض واملغرب،وه� كتاب: نثري اجُلمان يف نظم  119 .
فح�ل الزمانـ  االأَمري اأَب� ال�ليد اإ�سماعيل بن ي��سف بن االأَحمر الغرناطي االأَندل�سي،حققه 

وقدَّم له: حممد ر�س�ان الداية، عامل الكتب، ط1، بريوت، 1406هـ ـ 1986م. 
هـ(،حتقيق:يا�سني حممد  القي�سي)ت 437. 120 اأبي طالب  ـ مكي بن  القراآن  اإعراب  م�سكل 

ال�س�ا�ض،اليمامة للطباعة والن�رض، دم�سق، ط2،1421هـ ـ 2000م.
( ـ اأب� البقاء عبد اهلل بن  امل�س�ف املعلم يف ترتيب االإ�سالح على حروف املعجم )1ـ2. 121
احل�سني الُعكربي )ت 616 هـ( ـ حتقيق: يا�سني حممد ال�س�ا�ض،جامعة اأُم الُقرى، مركز 
مكة  االإِ�سالمية،  والدرا�سات  ال�رضيعة  االإِ�سالمي،كلية  الرتاث  واإِحياء  العلمي  البحث 

املكرمة،1403هـ ـ 1983م. 
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، الزرقاء،  معامل العرو�ض والقافية ـ عمر االأَ�سعد،ال�كالة العربية للت�زيع والن�رض،ط1. 122
االأُردن، 1404هـ ـ 1984م. 

هـ(،  معاهد التن�سي�ض على �س�اهد التلخي�ض)1ـ4(ـ  عبد الرحيم بن اأَحمد العبا�سي  )ت 963. 123
د حميي الدين عبد احلميد، عالـم الكتب، بريوت، 1367هـ 1948م.  حققه: حممَّ

( ـ ياق�ت احلم�ي الرومي )ت  معجم االأُدباء، اإر�ساد االأَريب يف معرفة االأَديب )1ـ 7. 124
626هـ (، حتقيق: اإِح�سان عبَّا�ض، دار الغرب االإِ�سالمي، ط1، بريوت، 1993م.  

هـ(،حتقيق: عبد اهلل  معجم ال�سفرـ احلافظ اأَب� طاهر اأَحمد بن حممد ال�سلفي )ت 576. 125
عمر البارودي،دار الفكر للطباعة والن�رض، املكتبة التجارية، مكة املكرمة)د.ت( 

بةـ  ي��سف اإليا�ض �رضكي�ض،مطبعة �رضكي�ض، القاهرة   معجم املطب�عات العربية واملعرَّ 126 .
1346هـ ـ 1928م. 

هـ ( حتقيق:عبد  معجم مقايي�ض اللغة)1ـ6(ـ  اأَب� احل�سني اأَحمد بن فار�ض بن زكريا )ت 395. 127
ال�سالم هارون،�رضكة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي،ط2، القاهرة، 1971م.

هـ(، عبد اهلل  مغني اللبيب عن كتب االأَعاريب )1ـ2( ـ ابن ه�سام االأَن�ساري)ت 761. 128
بن ي��سف،حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد،املكتبة الع�رضية ـ�سيدا ـ بريوت، 

1411هـ ـ1991م. 
املف�سل يف علم العربية،جار اهلل حممـ�د بن عمـر الزخم�رضي)538. 129 هـ(، درا�سة وحتقيق: 

فخري �سالح قدارة،دار عمار للن�رض والت�زيع، عمان،ط1، 1425هـ ـ 2004م.  
جمال  االأتابكي  بردي  تغري  (،ابن  ال�ايف)1ـ13. 130 بعد  وامل�ست�فى  ال�سايف  املنهل 
للكتاب)ج  العامة  اأمني،الهيئة  حممد  874هـ(،حتقيق:حممد  املحا�سن)ت  اأب�  الدين 

7(1994م )ج8(، مطبعة دار الكتب امل�رضية، القاهرة، 1999م. 
(ـ جمال الدين اأب� املحا�سن ي��سف  النج�م الزاهرة يف مل�ك م�رض والقاهرة )1ـ16. 131
امل�رضية  الهيئـة  مطابع   )16 هـ(،االأَجزاء)13ـ   874 االأتابكي)ت  بردي  تغـري  بن 

العامة للكتاب،القاهرة، 1970 ـ 1972م.
الن�اجي  ح�سن  بن  حممد  الدين  ل�سم�ض  ين�سب  ـ  االأَخيار  حما�سن  يف  االأَخبار  نزهة  132 .
)ت859هـ(، م�س�رة على ميكروفيلم يف معهد املخط�طات العربية بالقاهرة، برقم

)2119( تاريخ. 
احل�سيني  الدين  ن�ر  بن  علي  بن  العبا�ض  ـ   ) )1ـ2. 133 االأَني�ض  االأَديب  ومنية  اجللي�ض  نزهة 
امل��س�ي )1180هـ( من�س�رات املطبعة احليدرية ـ النجف االأَ�رضف،1387هـ ـ 1967م. 
فليب  (،حرره:  هـ  ال�سي�طي )ت911. 134  الدين  ـ جالل  االأعيان  اأعيان  العقيان يف  نظم 

حتي ـ املطبعة ال�س�رية االأَمريكية  ـ ني�ي�رك، 1927 م. 
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هـ(،  135 .1041 )ت  التلم�ساين  املقري  حممد  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  )1ـ8(،  الطيب  نفح 
حتقيق: اإِح�سان عبَّا�ض،دار �سادر، بريوت،1388هـ ـ 1968م.   

(  ـ جمد الدين اأَب� ال�سعادات املبارك بن حممد  النهاية يف غريب احلديث واالأَثر)1ـ 5. 136
الطناحي،دار  حممد  وحمم�د  الزاوي  اأَحمد  حتقيق:  )ت606هـ(،  االأَثري  ابن  اجلزري 

اإحياء  الكتب العربية القاهرة )د.ت (.
اأَحمد بن حممد  اأَب� العبا�ض �سهاب الدين  ـ  امُللتقط من ال�س�ء الالمع  ال�ساطع  الن�ر  137 .
العربية  املخط�طات  معهد  يف  ميكروفيلم  على  م�س�رة  923هـ(،  )ت  الق�سطالين 

بالقاهرة، برقم )2153( تاريخ. 
هـ (،  اإِ�رضاف وتقدمي: عبد  نيل االبتهاج بتطريز الديباجـ  اأَحمد بابا التنبكتي )ت 1036. 138

احلميد عبد اهلل الهرامة،من�س�رات،كلية الدع�ة االإِ�سالمية،طرابل�ض ليبيا، 1989م.
)ت  البغدادي  با�سا  اإ�سماعيل  ـ  امل�سنفني  واآثار  امل�ؤلفني  باأَ�سماء  العارفني  هدية  139 .

1920م( وكالة املعارف اجلليلة، املطبعة البهية، اإ�ستانب�ل،1955م. 
هـ(   ال�ايف بال�فيات )1ـ30(ـ �سالح الدين ال�سفدي خليل بن اأَيبك ال�سفدي)ت 764. 140
( ـ باعتناء:ر�س�ان ال�سيد  دار  )ج4( باعتناء: هلم�ت ريرت،1381هـ ـ 1961م )ج 19. 141
اأملانيا 1413هـ  1993م. )ج 21( حتقيق: حممد  الن�رض فرانز �ستايرن،�ست�تغارت، 

احلجريي، 1408هـ ـ 1988م. 
الرحمن   عبـد  بن  حممـد  الدين  �سم�ض  ـ  االإ�سالم  دول  على  الـذيل  يف  الكـالم  وجيز  142 .
ال�سخاوي)ت 902هـ( ـ حتقيق:ب�سار ع�اد معروف،ع�سام فار�ض احلر�ستاين واأَحمد   

اخلطيمي، م�ؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1، 1416هـ ـ 1995م.
د بن خلكـان   ( ـ �سم�ض الدين اأَحمـد بن حممَّ وفيات االأَعيان واأَنباء اأَبناء الزمان)1ـ 8. 143

)ت 681هـ (،حققه:اإِح�سان عبَّا�ض ـ دار �سادر ـ بريوت، 1968م.  
(،اأَب� من�س�ر عبد امللك الثعالبي الني�ساب�ري  يتيمة الدهر يف حما�سن الع�رض )1ـ5. 144
)ت 429هـ(، �رضح وحتقيق: مفيد قمحية،دار الكتب العلمية،ط1، بريوت، 1403هـ 

ـ 1983م. 


