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  :امىلدوث    

 عكآلػػػ  عكالصػػػالة كالسػػػالـ علػػػ  أشػػػرؼ اٝنلػػػ  كاٞنرسػػػلٌن   أي القاسػػػم ١نمػػػد عاٜنمػػػد  رب العػػػاٞنٌن
 . .كصحب  الطيبٌن الطاهرين

 أما بعد  
فهػػػػػ ا سػػػػػفره نفػػػػػيسه ٦نرجػػػػػ  اليػػػػػـو علػػػػػ  ٢نطوطػػػػػة فريػػػػػدة   ليكػػػػػوف رافػػػػػدان مػػػػػن ركافػػػػػد ال قافػػػػػة كاألدب 

 عثقافة مصنفها –يف جان  منها  –ة   الي عكست كقد حول طائفة من اٞننت بات الشعريٌ  عاألندلسيٌن
معتمػػدين علػػ  كػػم   عكقػػد عملنػػا جهػػدنا علػػ  ٓنقيقػػ  ٓنقيقػػان علميػػان  عكذكقػػ  األدي يف االختيػػار كالتصػػنيف

كموازنٌن ركايات  م  ه   اٞنصادر  ع٢نٌرجٌن نصوص  عكبًن من اٞنصادر األدبية كالتأر٫نية كالدكاكين الشعريٌة
  .كاٞن لفات القٌيمة عديدان نضيف  إُف اٞنكتبة األندلسٌية   ال اخرة باٞنصنفات  ليكوف اٚنان ج
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حىت استول  عكب لنا كسعنا يف ٔنري  أك ر نصوص  عكرحنا نفٌتش بطوف الكت  عكٌزعنا عملنا مناصفة
 . .كأقيم عل  عماد  عه ا البح  عل  سوق 

فالكمػاؿ لػ  كحػػد    ال  عكإف قٌصػرنا فهػ   عػادة البشػر عفػإف كفقنػا فبفضػل منػ  جػٌل كعػػال ععملنػا 
 . .شريك ل ، كآخر دعوانا أف اٜنمد  رب العاٞنٌن

 :ٌلػٌات اىخطل٘ق :اىٍلهػ األول

 :ِذخً يف رإس٠خ ِىزجخ األعىٛس٠بي :ؤٚاًل
أف يػرتؾ  (هولنػدا كبلجيكػا)كهو مقػيم يف األراضػ  اٞنن فضػة  عـُٗٓٓحينما قٌرر فيلي  ال اين سنة 

كأنػ  مػن كيرسػاف لوزنتػو مقػرٌان  عكيرج  إُف إسبانيا يف بلد  األـ   أف يت   مدريد عاصمة ل  عتلك البالد
كداران للفنػػوف تػػدٌرس فيػػ  علػػوـه  عكبػػىن فيػػ  مدرسػػة اكلًنكيػػة علقصػػر  كبالطػػ ، فشػػٌيد قصػػران يف ذلػػك اٞنوضػػ 

فػأكع  إُف موظفيػ   عأٌسػس مكتبػة ملكيػة م لمػا عكمستشػف  ملكػ  عمنها علػم الالهػوت اٞنقػدس عمتعددة
بعد أف أحرقت أك رها بأمر من الكارديناؿ ثيسنًنكا باب الرملة من  عأف ٩نمعوا ما تبق  من كت  أندلسٌية

كتقػوؿ الوثػائ   عفجمعوا عددان منها من قرطبة كبلنسػية كبعػض اٞنػدف األندلسػية يف القصػر اٞنلكػ  عغرناطة
فقػد كتػ  مػن قصػر   عة مػن الكتػ  اٞنطبوعػة كاٞن طوطػة مػن أ٥نػاء ٢نتلفػةأنٌ  خص  أمواالن لشراء ٠نموع

باألكسكولاير إُف سفًن إسبانيا يف باريس أف يشرتم ل  ٠نموعة من الكت  من فرنسا لي رم ّٔػا مكتبتػ  يف 
 ْٓـ فكانػػت ٓنتػػوم علػػ  ُُٕٔكهكػػ ا ابتػػدأت اٞنكتبػػة تنمػػو شػػيئان فشػػيئان حػػىت أحصػػيت سػػنة  عالقصػػر

ثالثػػة آالؼ منهػػا مػػن ٢نطوطػػات مػػوالم زيػػداف بػػن أ٘نػػد اٞننصػػور    عسػػة آالؼ ٢نطػػوطألػػف مطبػػوع كٙن
كهػاٗنوا السػفينة الػي كانػت  عال م استوُف عليها اإلسباف يف معركة يف البحر اٞنتوسط م  اٞنغاربة كاألتراؾ

ا ، كٚنيػػت اٞنعركػػة الػػي يفت ػػر ّٔػػ(ّ)ـُُِٔ -هػػػ ََُِتنقػػل مكتبػػة زيػػداف مػػن مػػراكش إُف فػػاس سػػنة 
لكنهػا  عكب لت ١ناكالت متعددة الستعادهتا من موالم زيداف كال ين جاؤكا مػن بعػد  Lapantoاإلسباف 

  .كبقيت الكت  إُف يومنا ه ا يف ه ا القصر اٞنعركؼ باألسكولاير عكلها باءت بالفشل
لكنهػا تعرضػت  عـ زادت مكتبة األسكولاير زيػادة كبػًنة مػن اٞنطبوعػات كاٞن طوطػاتُُٕٔكيف سنة 

كذهػػ  ١نمػػد  ع(ْ)فػػ ه  عػػدد كبػػًن منهػػا بينهػػا حػػواِف عشػػرين ٢نطوطػػان  عإُف غػػارة مػػن اٞن ػػربٌن كالسػػرٌاؽ
كمن ال ابت أف ٠نلػدين مػن  ع(ٓ)عبد ا عنا يقوؿ إٌف اٞنكتبة تعرضت إُف حري  كذه  ببعض ٢نطوطاهتا

كبقيػػت ٙنسػػة  عأك سػػرقة ع  أمػا تلفػػان  رحلػة ابػػن رشػػيد السػػبعة ضػػاع أك اختفػ  مػػن اٞنكتبػػة يف هػػ   اٜنادثػػة
  .أج اء من ه ا الكتاب

كهػو  (ـ ُْٕٗ – َُُٕ)كأكؿ من قاـ بفهرسة اٞن طوطػات العربيػة باألسػكولاير مي ائيػل الغ يػرم 
   عكاشػتغل كاتبػان يف األسػكولاير عتعلػم الفلسػفة كالالهػوت عكلد يف طرابلس علبناين اٛننسية من قرية غ ير
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 عشر ثام ال ال دد

كمنهػػا  عحفػػه لنػػا فيػػ  أٚنػػاء مػػا بقػػ  مػػن كتػػ  عكقػػاـ بتػػأليف كتابػػ  يف ٠نلػػدين عٞنكتبتهػػا صػػار أمينػػان عامػػان 
كمنهػػا تػػأريخ العػػرب البػػن أي الفيػػاض يف ثػػالث كرقػػات  عأكراؽ الدشػػت الػػي ٤نػػت مػػن السػػطو كاإلتػػالؼ

  .سلمت من أيدم الضياع
دة طبعػػػػػػػة جديػػػػػػػ ُُْٗ عُِٖٗ عَُُٗ عُْٖٖكجػػػػػػػاء بعػػػػػػػد  ديرنبػػػػػػػورج فأصػػػػػػػدر يف السػػػػػػػنوات 

كَف يصدر فهرسان جديدان  عكبق  ه ا العمل قائما إُف اليـو عكإٔنها ليف  بركفنساؿ عٞن طوطات األسكولاير
(ٔ).  

ٌبَف :صب١ًٔب َٕف ِٚا   :َٗاملظ
كقد كرد ه ا صر٪نان يف  عكم لف  ١نمد بن خلف السرقسط  (عركضة األنس كّٔجة النفس)هو كتاب 

مػن كتػاب ركضػة األنػس كّٔجػة الػنفس مػد بػن  عاٜنمػد ) :جػاء فيهػا ععنواف النس ة اٝنطيٌػة الوحيػدة
كمػن هػػ ا العنػواف نستشػػف أفَّ النسػ ة اٝنطيٌػة الفريػػدة الػي بػػٌن أيػدينا هػػ   (عخلػف السرقسػط  ر٘نػػ  ا

كنػرجح أف ٬ن ػل اٛنػ ء األكػرب منػ  ٞنػا كجػدنا  فيػ  مػن شػواهد   عكلػيس الكتػاب كلػ  عج ء من هػ ا الكتػاب
 (عبيتػػان شػػعريٌان  ِٖٓ)ك  (عشػػاهدان شػػعريٌان  ِْٔ)ك  (بابػػان  ْٗ)فبلػػغ عػػدد األبػػواب  عأبػػواب متنوعػػةك  عك ػػًنة

كه  عل   عكالسٌيما العلمية منها عكيظٌل م لف  مفتقران إُف ترٗنة كافية   تكشف لنا مالمح حيات  اٞن تلفة
لػ  مػا يبػػدك أنػ  األثػر الوحيػػد كع عكتنػوع مصػػادر  عكمتميػػ ة ٣نػا ٞنسػنا  يف شػػواهد الكتػاب عمػا يبػدك حافلػة

كهػػو علػػ  صػػغر حجمػػ  اشػػتمل علػػ  شػػواهد  عك١نػػن األيػػاـ عللم لػػف الػػ م سػػلم لنػػا مػػن عػػوادم الػػ من
كحسن اختيار  النماذج الي يصلح االستشهاد ّٔا  ععن ذكؽ اٞن لف –يف جان  منها  –شعريٌة تكشف 

  .يف كل باب
ن ١نمػػػد بػػػػن سػػػعيد بػػػن إٚناعيػػػل بػػػن يوسػػػػف   كقػػػد كرد يف ترٗنػػػة اٞن لػػػف أنَّػػػ  " ١نمػػػػد بػػػن خلػػػف بػػػ

 عشػػاعران  عككػػاف أديبػػان  عركل عنػػ  أخػػو  أبػػو القاسػػم خلػػف عسرقسػػط  أبػػو عبػػد ا بػػن األنقػػر عاألنصػػارم
ػػًعيد بٍػػن ًإٍٚنىاًعيػػل بٍػػن ييوسيػػف اأٍلىٍنصىػػارًٌم مػػن أىٍهػػلى كأخػػو  "  ع(ٕ)١نسػػنان " ػػد بٍػػن سى لىػػف بٍػػن ١نيىمَّ لىػػف بٍػػن خى خى

ػػػافى مػػػن أىٍهػػػل اٍلًفٍقػػػ  كاٜنٍىػػػًدي  كىاأٍلىدب ...أىبىػػػا القىاًسػػػم كىيعػػػرؼ بًػػػاٍبن األنقػػػرسرقسػػػطة يكػػػىن  مقػػػدما يف  عكىكى
ٍفتًػػٌنى كاٞنشػػاكىرين بًبػىلىػًدً  يٍقػػرض مػػن الٌشػػٍعر يىًسػػًنا كىخػرج مػػن سرقسػػطة بػىٍعػػدى أىف اسػػتوُف  عاٜنًٍٍفػه صىػػدرا يف اٍلمي

كدرس ّٔىا كأٚن  كىأٍفىت كشاكر  قاضيها أىبيو اٜنٍىسىن ٍبن كىاًج   ُٕٓالٌرـك عىلىيػٍهىا كاستوطن بلسنية أكؿ سنة 
د ال غػر الشَّػٍرًق  أفضػلى ًمٍنػ ي كىمػن أي زيػد  كىكىافى بسرقسطة يشاكر  قاضيها أىبيو القىاًسم ٍبن ثىابت كىَف ٔنرج ًبالى

ح ػػا بًػػاٍلعلًم كىالصَّػػالى انىػػا متعاصػػرين يشػػار ًإلىٍيًهمى تػيػػوييٌف عىػػٍن سػػٌن عاليػػة تنيػػف عىلىػػ  . ..بػػن منتيػػاؿ اٍٝنىًطيػػ  ككى
لىػػة اٛنٍيميعىػػة منسػػلخ شػػٌواؿ سػػنة ًتٍسػػعىة ػػاًنٌنى سػػحر لىيػٍ كهػػ ا يعػػين أفَّ أبػػا عبػػد ا  ع(ٖ)"  عشػػرىة كىٙنىٍسػػًمائة ال َّمى

                                                        
 . َِْ – َِّ/  ُكاٞنستشرقوف:  لالست ادة ينظر: مكتبة األسكولاير اٞنلكية ك٢نطوطاهتا العربيةع  -ٔ
 . َُٗال يل كالتكملةع السفر السادسع   -ٕ
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٣نػػا ٬نكػػن أف ٥نػػدد سػػنة كفاتػػ  يف منتصػػف القػػرف  عأكػػرب سػػٌنان مػػن أخيػػ  أي القاسػػم   إذ ركل ال ػػاين عنػػ 
  .ةالسادس للهجر 

الػي  ػض ّٔػا اٞن لفػوف منػ  عصػر ركايػة الشػعر  عكيعد ه ا الكتاب يف ٗنلة كت  االختيارات الشػعريٌة
كقػد أسػهم األندلسػيوف يف تصػنيف ك ػًن مػن كتػ  االختيػارات الشػعريَّة  عكغًن٨نػا عم  اٞنفضػل كاألصػمع 

قيمػة هػ ا الكتػاب كتتجلػ   عكشػعر غػًنهم عكمػن شػعرهم عكغػًن أهػل األنػدلس عمن أشعار أهل األنػدلس
 عٗنعػت إُف حػد كبػًن بػٌن ج الػة اللفػه كسػهولت  عيف أنٌ  ضمَّ مقطوعات من الشػعر   عريقػة يف االختيػار

كقد التق  في  عدد كبًن من الشعراء أرىب عل  ٙنسة كسػتٌن  عكحالكة السبك كركعت  عكرقة اٞنعىن كلطافت 
كهم ليسوا كلهم مػن طبقػة كاحػدة، كال مػن  عب فضالن عن ك ًن من الشعر غًن اٞننسوب إُف أصحا عشاعران 

كالعصػػػر  عمػػػركران بعصػػػر صػػػدر اإلسػػػالـ عكإ٧نػػػا مػػػن طبقػػػات متباينػػػة ٕنتػػػد إُف العصػػػر اٛنػػػاهل  عجيػػػل كاحػػػد
 عكإ٧نا من أمصار الدكلة اإلسالمية ٗنيعها عم لما أ م ليسوا من مصرو كاحد ع  العصر العباس  عاألموم
 عكمصػػر عكمػػن بػػالد اٞنغػػرب عكأصػػفهاف عكمػػن العػػراؽ عكبػػالد الشػػاـ علعربيػػةمػػن اٛن يػػرة ا عكغربيهػػا عشػػرقيها

 عفمػػن العصػػر اٛنػػاهل  كجػػدنا ٕن ػػيالن بشػػعر هدبػػة بػػن اٝنشػػـر عكغًنهػػا مػػن األقطػػار اإلسػػالمٌية عكاألنػػدلس
كمػن العصػر اإلسػالم  كجػدنا استشػهادان بشػعر اإلمػاـ علػ   عكعبػدة بػن الطبيػ  عكعدم بن زيد العبادم

 عكٗنيػػػل ب ينػػػة عكمػػػن العصػػػر األمػػػوم كجػػػدنا استشػػػهادان بشػػػعر األخطػػػل (ععليػػػ  السػػػالـ)بػػػن أي طالػػػ  
 عكغػػًنهم عكمػػن العصػػر العباسػػ  كجػػدنا شػػعران ألي العتاهيػػة كأي نػػواس كأي ٕنػػاـ كدعبػػل اٝن اعػػ  عكغًن٨نػػا

كمن شعراء األندلس  عمية كجدنا استشهادان بشعر ٕنيم بن اٞنع  لدين ا الفاطم كمن شعراء الدكلة الفاط
كهػ   اٞن تػارات ٟنػ الء الشػعراء  عكابن عبػد ربػ  كغػًنهم عكابن خفاجة عكجدنا استشهادان بشعر ابن شهيد

منػػاح   كٕن يلهػػا ٛنوانػػ  ك ػػًنة مػػن عكامتػػداد أزمنػػة قائليهػػا عكاخػػتالؼ مشػػارّٔا عكغػػًنهم   بسػػب  تنوعهػػا
 عكتنفػػػ  يف دركس اٞنػػػػتعلم عكمدارسػػػػة عكمتابعػػػة عاألدب كاٜنيػػػاة   تصػػػػلح أف تكػػػوف مػػػػاٌدة إمتػػػاع كم انسػػػػة

 عكإ٧نػػا مػػن هػػ الء عك١ناضػػرات اٞنعلٌػػم، ك٣نػػا يلحػػه علػػ  اختياراتػػ  أفَّ الشػػعراء ليسػػوا كلهػػم ٣نػػن ذاع صػػيتهم
  .كمن اٞنغمورين أيضان  عكمن نفر من الشعراء اٞنقٌلٌن اسنٌن

بعضػها عػٌ  الع ػور عليهػا يف بطػوف مػا رجعنػا إليػ  مػن  عزخر الكتاب ّنجموعة كبًنة مػن الشػعر اٛنيػدك 
م لما ٤نػد يف  عكمن هنا تربز قيمة ه ا الكتاب يف االستدراؾ عل  صٌناع الدكاكين عمصادر ك ًنة كمتنوعة

  :كهو عيت األكؿ منهامقطوعة ألي العتاهية من أربعة أبيات َف يرد يف الديواف إال الب (ُْ)الن  
 أرل صػػػػاحب الػػػػدن ا بهػػػػا ح ثمػػػػا أٌمػػػػػػػػا

 

 إذا ازداد مػػػػػػػػػػػاالن زاده مالػػػػػػػػػػػو  ٌمػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 
  :كاألبيات ال الثة الي َف ترد يف الديواف

 فلم أرى يف الدنيا بقاءن ألجًلهػػػػػػػػػػػػػػا
 فال تأمًن الدنيا كلكن توؽَّ مػػػػػػػػػػػػػا

 يىًضٍ  ل كمٍن ينتًشٍر معركفي ي ال 

 كَف أرى شيئان داـ فيها كال ٧نٌػػػػػػػػػػػػػػا 
 ت يقكى مٍن شهدو فإفَّ ٟنا ٚنٌػػػػػػػػػا
 سينفىعي ي اٞنعركؼي ال بدَّ يومان مػػػػػا
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  :ك٨نا عاألكؿ كال اين فقط يف ديوان  عثالثة أبيات البن الركم  (ُْ)كك لك ما كرد يف الن  
 ػػػػػػػػػػػػػرىهي يػػػػػػػا أيٌهػػػػػػػا الرجػػػػػػػلي المسػػػػػػػو دي  ٍ ػ

 أقًصػػػػػٍر  لػػػػػو سػػػػػٌودتى  ػػػػػَل حمامػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 

   مػػػػػػػا ي ػػػػػػػدُّ بػػػػػػػو مػػػػػػػ  الشبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 ب ضػػػػػػا ى مػػػػػػػا عػػػػػػَدٍت مػػػػػػػ  الغربػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً 

 

  :كالبيت ال م َف يرد يف الديواف
 ىبػػػػ ى اسػػػػ  ٍرتى مػػػػ  الشػػػػب بىً  حسػػػػنىها

 

 ىػػػػػػػػػػٍل تسػػػػػػػػػػ ط عي نشػػػػػػػػػػا ى ى الصػػػػػػػػػػب افً  
 

فضالن عن ك ًن من االختيارات  عكقيمت  الفنية عتعٌ ز من لت  األدبية ع٣نا يشٌكل إضافة ثرٌة عكغًنها ك ًن
كم اؿ ذلػك مػا كرد  ع٣نا يعكس ثركة أدبٌية أٌسس ٟنا ه ا الكتاب عالشعريٌة الي أخٌلت ّٔا دكاكين الشعراء

  :ك٨نا عبيتاف مود الورٌاؽ أخٌل ّٔما ديوان  اٞنطبوع (َٓ)يف الن  
 إذا لم يك  للمر   ي دكل  امػرئ

 كما ذاؾ م  بغاو بو   ر أنٌػػػػػو
 نص به كال ح ي تمنٌػػػػػػػػػى زكالهػػػػػػػا 

 يرجي سواىا  هو يرجو ان قالهػا
  :ك٨نا عبيتاف ألي الفتح كشاجم أخٌل ّٔما الديواف (ٕٓ)كيف الن  

  ٌر السباًع ال وادم دكنو كزري 
 يؤذىم سبيػػعه  م م شىرو سلموا لم 

 كالناسي  ٌرىيمي ما دكنػػػػػػػػو كزري  
 كما نرل بشران لم يؤذه بشػػػري 

  :ك٨نا عبيتاف ألي العالء اٞنعرم أخٌلت ّٔما دكاكين  اٞنطبوعة (ٕٗ)كيف الن  
 ما الناسي إال مع الدن ا كصاحًبهػا

 ي ٌظموفى أخا الدن ا كإٍف كثػىبىتٍ 
 انقلبػػػوا ح ثما انقلبىٍت يومان بو  

 يومان علٍ ًو بما ال يش هي كثبوا
  .كغًنها ك ًن

كقػد عملنػا جهػدنا  عكأخرل َف تنسػ  عكقد اشتمل الكتاب عل  نصوص شعريٌة نسبت إُف أصحأّا
 ُُٗ)كقد بلػغ عػدد االختيػارات اٞننسػوبة  ععل  توثي  نسبتها فيما رجعنا إلي  يف بطوف اٞنصادر اٞن تلفة

كهػ   االختيػارات يرجػ  بعضػها  (عنٌصػان  ُِٕ)تيارات غػًن اٞننسػوبة إُف قائػلو بعينػ  كبلغ عدد االخ (عنصان 
 عكدعبػػػل اٝن اعػػػ  عكأي نػػػواس عكاألخطػػػل ك أي ٕنػػػاـ عإُف شػػػعراء مشػػػهورين م ػػػل عػػػدم بػػػن زيػػػد العبػػػادم

 عكابػػػن خفاجػػػة عكابػػػن شػػػهيد األندلسػػػ  عكٕنػػػيم بػػػن اٞنعػػػ  عكأي فػػػراس اٜنمػػػداين عكابػػػن الركمػػػ  عكالبحػػػرتم
فيمػػػا تركػػػت  عكأي بشػػػر البنػػػدنيج  عاٞننفتػػػل :م ػػػل عكبعضػػػها يرجػػػ  إُف شػػػعراء مغمػػػورين كمقلٌػػػٌن عكغػػًنهم

  .األخرل بال نسبة
  :ه  عبابان  (ْٗ)تألف الكتاب من 

  .باب يف ذكر ا ع  كجل .ُ
  .باب يف ذكر الدهر .ِ
  .باب يف ذكر الدنيا .ّ
  .باب يف ذكر اٞنوت .ْ
 .باب يف الرثاء .ٓ
  .لشي باب يف الشباب كا .ٔ
  .باب يف اٜنكم كال هد .ٕ
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ْٕٔ 

  .باب يف اٞنلوؾ كاٜنٌجاب .ٖ
  .باب يف القضاة كالعماؿ .ٗ

  .باب يف الناس كالنساء .َُ
  .باب يف القرابة كالصداقة كالعداكة .ُُ
  .باب يف الوطن كالغربة .ُِ
  .باب يف السعادة كاٜنرماف .ُّ
  .باب يف الغىن كالفقر .ُْ
  .باب يف القناعة كاٜنرص .ُٓ
  .باب يف الصرب كاٛن ع .ُٔ
  .يف الصحة كالسقم كاٟنـر باب .ُٕ
  .باب يف األدب كالعقل .ُٖ
  .باب يف ال مار .ُٗ
  .باب يف البحر كاأل ار .َِ
  .باب يف الشراب .ُِ
  .باب يف األغاين كالعيداف .ِِ
  .باب يف الرياح كاألمطار كال ل  .ِّ
  .باب يف الركض كاألزهار .ِْ
  .باب يف الكتابة كالشعر .ِٓ
  .باب يف فنوف الف ر .ِٔ
  .باب يف فنوف اٞنديح .ِٕ
  . اٞن ال باب يف .ِٖ
  .باب يف اٟن ؿ كآّوف .ِٗ
  .باب يف ٗنلو من اٜنسن .َّ
 باب يف  .ُّ
  .باب يف يف الشَّعر كالع ار كاٝنيالف .ِّ
  .باب يف العيوف .ّّ
  .باب يف اٝندكد .ّْ
  .باب يف ال غور كالرضاب .ّٓ
 .باب يف النهود كالقدكد .ّٔ
  .باب يف ابة .ّٕ
  .باب يف اٝنطاب .ّٖ
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  .باب يف العتاب .ّٗ
  .باب يف الشكول كاالستعطاؼ .َْ
  .باب يف الغ ؿ كٟنو اٜندي  .ُْ
  .باب يف العناؽ كالقبل .ِْ
  .باب يف التودي  .ّْ
  .باب يف اٟنجر كالتجيٌن  .ْْ
  .باب يف النـو كاٝنياؿ .ْٓ
  .باب يف الرقباء كالعٌ اؿ .ْٔ
  .باب يف الكتماف .ْٕ
  .باب يف أكصاؼ اٝنمرة .ْٖ
  .باب يف الندام  كأياـ األنس .ْٗ

كعػػػدد األبيػػػات  عمػػػن حيػػػ  عػػػدد النصػػػوصكنلحػػػه أفَّ االختيػػػارات الشػػػعرية يف كػػػل بػػػاب تتفػػػاكت 
تتميػػػػػػ  بػػػػػػوفرة االستشػػػػػػهادات  (ِٖ عِٕ عُِ عُٗ عُٖ عُُ عٓ عّ عُ)فػػػػػػاألبواب  عالشػػػػػػعريٌة فيهػػػػػػا

، فيما تراجعت أبواب أخرل ليصل عدد النصوص اٞنستشهد ّٔا (نصان  َِ)الشعريٌة الي تصل أحيانان إُف 
 عْْ عُْ عّٖ عّٔ عّٓ عّْ عّّ عِّ عُّ، ِّ)كمػػػػػا يف األبػػػػػواب   (نػػػػػ  كاحػػػػػد أك اثنػػػػػٌن)إُف

كغل  عل  أك ر النصوص االستشهاد باٞنقطعات  عكتتوسط األبواب األخرل بٌن ه ا كذاؾ (عْٗ عْٓ
كهػو ألي  (َُٖ)كهػو الػن   عباست ناء ن  كاحد ْناكز إُف تسػعة أبيػات عالي ال تتجاكز السبعة أبيات

  .جعفر اٞنصحف  يف كصف سفرجلة
 عإذ ضػػٌم ٢نتػػارات شػػعريٌة لشػػعراء ك ػػًنين عكفنيػػة كبػػًنة عتػػاب ذا قيمػػة أدبيػػةكمػػن هنػػا يضػػح  هػػ ا الك

ككػػػاف االستشػػػهاد بشػػػعرهم ّنن لػػػة أحيػػػاء  عكغمػػػرت أٚنػػػاء أخػػػرل يف بطػػػوف الكتػػػ  عٞنعػػػت أٚنػػػاء بعضػػػهم
  .كتعريف بنماذج من شعرهم عل كرهم

 :ٚطف املخـٛؽ :صبٌضًب
 ع470 مكتبػػة األسػػكولاير ّندريػػد بػػرقم حققنػػا الكتػػاب علػػ  ٢نطوطػػة فريػػدة ١نفوظػػة ضػػمن ٠نمػػوع يف

ثبػػػت علػػػ  صػػػفحتها  (ع80)كتنتهػػػ  بالتسلسػػػل  (عأ 60)تبػػػدأ بالتسلسػػػل  عصػػػفحة ّٗكعػػػدد صػػػفحاهتا 
 (عمن كتػاب ركضػة األنػس كّٔجػة الػنفس مػد بػن خلػف السرقسػط  ر٘نػ  ا عاٜنمد : )األكُف عبارة

كيبػػدك أ ٌػػا كتبػػت ِنػػط أحػػد تالميػػ  اٞن لػػف يف  عخاليػػة مػػن التشػػكيل كالضػػبط عككتبػػت ِنػػط مغػػري قػػدمي
كمتوسػػط عػػدد األسػػطر يف الصػػفحة  عكالصػػفحات خاليػػة مػػن ال خرفػػات كالنقػػوش عالقػػرف السػػاب  للهجػػرة

  .كالصفحة األخًنة من  عكالصفحة ال انية عكيف أدنا  صور للصفحة األكُف (عسطران  ُٖ)الواحدة 
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 الصفحة األكُف من اٞن طوطة
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 انية من اٞن طوطالصفحة ال 
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 الصفحة األخًنة من اٞن طوط
   :ػٍّٕب يف اٌزحم١ك :ساثؼًب

  :يقـو منهجنا يف التحقي  عل  اإلجراءات اٞننهجيَّة اآلتية
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  .كتتوضح معاٞن  علتسهل قراءت  (عالقياس )نقل الن  اٞن طوط إُف اٝنط الطباع  اٜندي   .ُ
مػػ   عأك تركيبيػػة عكتصػػوي  مػػا كرد يف اٞن طػػوط مػػن أغػػالط إمالئيػػة عإعػػادة ضػػبط تشػػكيل النصػػوص .ِ

  .اإلشارة إُف ذلك يف اٟنامش
  .  يف حصر رقم الن  يف اٞنطبوع كقد استعملنا القوسٌن ] عإعادة ترقيم النصوص ليسهل متابعتها .ّ
  .ُنس  األصوؿ كالضوابط الي تدعو إليها قواعد الكتابة العربية عكض  عالمات الرتقيم .ْ
اسػتعملنا رقػػم الصػفحة اٞن بػػت علػػ  األصػل اٞن طػػوط للفصػل بػػٌن الصػػفحات مػن أجػػل اإلشػػارة إُف  .ٓ

  .كبدء الصفحة الالحقة ع اية الصفحة
 عككػاف ديػواف الشػاعر اٞنصػدر األساسػ  يف الت ػري  عٔنري  النصوص الشعريٌة من مصػادرها األصػلية .ٔ

 عكتػرجيح نسػبتها عتعػددة يف ٔنػري  الشػواهدكإف َف يكن للشاعر ديواف فقد اعتمدنا عل  اٞنصػادر اٞن
 . كذكر االختالفات الواردة يف ركايتها

كاقتصرنا  عكذكر جوان  من حياهتم عل  ٥نو مبتسر عالتعريف باألعالـ الواردة أٚناؤهم يف اٞن طوط .ٕ
 . كال ين َف ي ع صيتهم ععل  الشعراء غًن اٞنعركفٌن

  :اىِم اىٍطلق :اىٍلهػ اىراُٖ

  أ   60] 
 ٜنمد ا

 من كتاب ركضة األنس كّٔجة النفس
 (ر٘ن  ا)مد بن خلف السرقسط  

 (يف روش اهلل ػض ٚعً)
]اٝنفيف  :(ٗ)  قاؿ أبو الفتح البسيُ]

ػػػػػػػػػػػى إل ػػػػػػػػػػػو بوٍىػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػٌل مػػػػػػػػػػػا يرتػى   ػمً قى
  الػػػػػػػػ م أبػػػػػػػػدىعى البريَػػػػػػػػ ى أعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 كسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً مػػػػػػػػٍ  جػػػػػػػػبلؿو كقػػػػػػػػدرةو  
 (َُ)مٍنػػػػوي سػػػػبحافى مبػػػػدًًع األ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً 

 

 ]اٞنتقارب كألي العتاهية:   ِ]

                                                        
هػػػع بب ػػارل. تنظػػر ترٗنتػػ                 َُْشػػعراء العصػػر العباسػػ ع تػويف سػػنة ، مػػن أبػو الفػػتح علػػ  بػػن ١نمػػد الكاتػػ  البسػي الشػػاعر  -ٗ

 .  ّٖٕ – ّٕٔ/  ّيف: كفيات األعياف: 
 ع كفي : )سبحان  خال ي األشياء(. ّّّالبيتاف يف: أبو الفتح البسي حيات  كشعر :   -َُ
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ّْٕ 

 بايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ٌلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إنٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أال
 ربٌهػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػورل كبػػػػػػػػػػد ي 

 اإلؿ يػيٍ صىػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػف عجبػػػػػػػػػػان    ػػػػػػػػػػا
 تحريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كه

 آيػػػػػػػػػػػػػ ه  لػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػل ك ػػػػػػػػػػػػػي
 

 خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  آدـ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأمٌ  
 عائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  وً رب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 

 الجاًحػػػػػػػػػػدي  يجحػػػػػػػػػػده   ػػػػػػػػػػف أـ وي ػػػػػػػػػػػ
  ػػػػػػػػػػػػػػاىدي  تسػػػػػػػػػػػػػػك ن و   ػػػػػػػػػػػػػػل   ك ػػػػػػػػػػػػػػي
 (ُُ)كاًحػػػػػػػػػػػػػػدي  أنٌػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػػػدؿٌ 

 

 ] الطويل   :غًن   ّ]
 كلسػػػػػت كإٍف سػػػػػٌدت علػػػػػَي مطال ػػػػػػػػػػػػي
 كإنٌػػػػػػػػػي ألرجػػػػػػػػػو اهى ح ٌػػػػػػػػػى  أنٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 بػػػػػأٌكؿ مػػػػػ  سػػػػػػٌدت عل ػػػػػو المطالػػػػػػػػػػػػػػعي  
 (ُِ)صانػػػػػػعي أرل بجم ػػػًل الظػػػ   مػػػا اهي 

 

 ب    60] 
] الكامل   :  كألي نواسْ]

ػػػػػػت ذنػػػػػػوبي  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػرةى   يػػػػػػا رب  إٍف عظيمى
 إف  ػػػػػػػػػػافى ال يرجػػػػػػػػػػوؾى إالٌ محسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 
 أدعػػػػػػػوؾى ربٌػػػػػػػي  مػػػػػػػا أمػػػػػػػٍرتى تضػػػػػػػٌرعان 
 مػػػػػػا لػػػػػػي إل ػػػػػػ ى كسػػػػػػ ل ه إال الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

  لقػػػػد علٍمػػػػتي بػػػػأَف عفػػػػوىؾى أعظػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
 جػػػػو كيػػػػدعو المجػػػػػػػػػػػػرـي  مػػػػ  الػػػػ م ير 

ػػػػػػػػػػػػػػمي    ػػػػػبذا ردىٍدتى يػػػػػػدم  مػػػػػػٍ  ذا يرحى
   (ُّ)كجم ػػػػلي ظنٌػػػػي ثػػػػَم إنٌػػػػي مسلػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 

 ] اٞنتقارب  :كالبن الركم   ٓ]
 إذا أذفى اهي  ػػػػػػػػػػػػػػػػي حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 كإٍف يمنػػػػػػػػػػػػػػًع اهي مػػػػػػػػػػػػػػٍ   ٍونًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ب و  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً كمػػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػػلُّ إالٌ 
 

 أتػػػػػػػػػػػاؾ النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي بهػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػر اي  
  ػػػػػػػػبل بػػػػػػػػَد مػػػػػػػػ  عػػػػػػػػارضو ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرضي 

ػػػػػػػػػػػاي  ػػػاى الػػػرأمى مػػػٍ  يٍمحى  (ُْ)كإٍف مىحى
 

 ] الوافػر   :غًن   ٔ]
 إلٍ ػػػػػػػ ى المشػػػػػػػ كى ال مٍنػػػػػػػ ى رب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 حالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتػػػػػػػػػرك م  ٌل ػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػرـٌ 
 

 كأنٍػػػػػػػػتى لنائًبػػػػػػػػاًت الػػػػػػػػَدٍىًر حٍسبػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 (ُٓ)كتػػػػػػؤم ي رٍكع ػػػػػػي كتزيػػػػػػلي  ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

  

]الكامل  :البن الركم   ٕ]

                                                        
كفيػػ :   عَُْ – َُِالعتاهيػػة أشػػعار  كأخبػػار (: األبيػػات يف ديػػواف أي العتاهيػػة بتحقيػػ  د. شػػكرم فيصػػل بعنػػواف: )أبػػو   -ُُ

 )علينا كتسكينة شاهدي(. كيف البيت الراب :  )كبدؤهم كاف(عالبيت ال اين: 
إُف  ُِ/  ٓكقػػػد نسػػػب  التنػػػوخ  يف: الفػػػرج بعػػػد الشػػػدة:  عَٓٔ/  ِالبيػػت ال ػػػاين يف ديػػػواف لسػػػاف الػػػدين بػػػن اٝنطيػػػ :   -ُِ

كفي : )كإين  عَٖكهو أيضان يف ديواف ١نمد بن كهي  اٜنمًنم )ضمن كتاب شعراء عباسيوف(:  مسكٌن الدارم ع كَف ٤ند  يف ديوان ع 
ك١نمػد بػن كهيػ  اٜنمػًنمع أبػو جعفػر البصػرمع مػن شػعراء الدكلػة العباسػيةع  عِِْألرجو ا دكمان( كهػ  لػ  يف: اإلعجػاز كاإل٩نػاز: 

 . ُُٖ/  ٓع كالوايف بالوفيات: َِْمعجم الشعراء: شاعر مطبوع كمك رع مدح اٞنأموف كاٞنعتصم. تنظر ترٗنت  يف: 
(. ُّٕ/  ِاألبيات يف:  ديواف أي نواس:    -ُّ  ع كفي : )كعظيم عفوؾى
ع كفيػػػػػػػػػػػػػػ : البيػػػػػػػػػػػػػػت ال الػػػػػػػػػػػػػػ : )كال رشػػػػػػػػػػػػػػدى إاٌل بتوفيقػػػػػػػػػػػػػػ (. ككرد البيتػػػػػػػػػػػػػػاف                         ُُْٔ/  ْ( يف ديوانػػػػػػػػػػػػػػ : ّع ُالبيتػػػػػػػػػػػػػػاف )   -ُْ

 ع كفي : ٓٗ: ـ عل  بن أي طال  ( يف ديواف اإلماِع ُ)
     كإذا أذف ا يف غيػػػػػػػػػػرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارضه يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرضي       
 

 
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )كأنت ٜنادثات الدهر...(. ِٓالبيتاف لل عالف يف ديوان :    -ُٓ

http://abu.edu.iq



 
 

ْْٕ 

 عشر ثام ال ال دد

 دٍىػػػػػػػره عػػػػػػػبل قػػػػػػػٍدري الوض ػػػػػػػػػػػػػػًع بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
  ػػػػػػػػالبٍحًر يرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   ػػػػػػػػو لؤلػػػػػػػػؤهي 

 

 يحطٌػػػػػػػػوي  ىرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ك ػػػػػػػػدا الشػػػػػػػػريفي  
 (ُٔ)ًسػػػػػػفبلن كتطفػػػػػػػو  وقىػػػػػػوي ج ػىفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 

 

 أ    61] 
   :كالبن شرؼ ]القًنكاين   ٖ]

 يقولػػػػػػػػوف سػػػػػػػػادى األرذلػػػػػػػػوفى ب ٍصرًنػػػػػػػػػػػػػا
  قٍلػػػػػػػتي لهػػػػػػػػم  ػػػػػػػػاخى الزمػػػػػػػػافي كإٌنمػػػػػػػػا

 

 كصػػػػػػػارى لهػػػػػػػم مػػػػػػػاؿه كخ ػػػػػػػله سوابًػػػػػػػػػػػػقي  
 (ُٕ)تػيفىػػٍرزىفى  ػػي أخػػرل الب ػػوتي الب ػػاًذؽي 

 

 ]البسيط : (ُٖ)كلألمًن  س اٞنعاِف  ٗ]
 قػػػػػٍل للػػػػػ م بصػػػػػركًؼ الػػػػػدٍىًر ع َػرىنػػػػػػػػػػا
 أمػػػػػا تػػػػػرل البٍحػػػػػرى تطفػػػػػو  وقىػػػػػوي ج ىػػػػػفه 
ػػػػػٍ  عىبىثىػػػػٍت أيػػػػػدم الزمػػػػافي بنػػػػػا   ػػػػبٍف تكي
  فػػػػػي السػػػػػماً  نجػػػػػوـه مػػػػػا لهػػػػػا عىػػػػػػػػػػػدد

 

 ىػػػػل عانىػػػػدى الػػػػػدٍىري إالٌ مػػػػٍ  لىػػػػوي خىطىػػػػػػػري  
 كتسػػػػػػػػػػػ قٌر بأقصػػػػػػػػػػػى ق ػػػػػػػػػػػرًًه الػػػػػػػػػػػدرىري 
 كنالنػػػػػػػػا مىػػػػػػػػٍ  تمػػػػػػػػادل بوسػػػػػػػػوي ضىػػػػػػػػرىري 

 (ُٗ)كل يى يكسفي إاٌل الشػميي كالقمػري 
 

 ] آّت   :كالبن اٜنٌداد ]األندلس    َُ] 

 (ثبة يف روش اٌذ١ٔب)
 ]الطويل  :البن الركم   ُُ]

 لمػػػػػا تػػػػػؤذفي الػػػػػدن ا بػػػػػو مػػػػػ  صػػػػػركً ها
 كإالٌ  مػػػػػػػػػػا يبك ػػػػػػػػػػًو منهػػػػػػػػػػا كإنَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 يكػػػػػػوفي بكػػػػػػا ي الطٍفػػػػػػًل سػػػػػػاع ى يوضىػػػػػػػعي  
 (ُِ)ألنػػػػػوري مٌمػػػػػا  ػػػػػػافى   ػػػػػو كأكسػػػػػػػعي 

 

 ] السري   :كألي العتاهية  ُِ]

                                                        
 ع كفي :  يف عج  البيت األكؿ: )كهول الشريف(. ُُٕٓ/  ْالبيتاف يف الديواف:    -ُٔ
ع كفيهمػػا: عجػػ  البيػػت األكؿ: )كصػػار ِِٔ/  ُ/  ْعكالػػ خًنة يف ١ناسػػن أهػػل اٛن يػػرة: َٖ – ٕٗالبيتػػاف يف الػػديواف:    -ُٕ

(ع كصدر البيت ال اين: )فقلتي ٟنم: كٌُف ال ماف كَف ت ؿ(.   ٟنم قدره
 . ٕٔ/  ْألمًن  س اٞنعاِف قابوس بن كشكمًنع من شعراء اليتيمة. ترٗنت  يف يتيمة الدهر: هو ا  -ُٖ
ع كفيػػػػػػػػ : عجػػػػػػػ  البيػػػػػػػػت األكؿ: )هػػػػػػػل حػػػػػػػػارب الػػػػػػػدهر(ع عجػػػػػػػػ  البيػػػػػػػت ال ػػػػػػػػاين:                 ٗٔ/  ْاألبيػػػػػػػات يف: يتيمػػػػػػػػة الػػػػػػػدهر:  -ُٗ

 )كيستقٌر بأقص  قعر ...( 
ٜنػػداد: هػػو أبػػو عبػػد ا ١نمػػد بػػن أ٘نػػد بػػن خلػػف بػػن أ٘نػػد بػػن ع مػػاف اٞنعػػركؼ بػػابن ع كابػػن آُّالبيتػػاف يف الػػديواف :   -َِ

 هػ.  َْٖاٜنداد القيس  النمًنمع كلد يف كادم أشع كتويف يف اٞنرية سنة 
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )من شركرها(ع عج  البيت ال اين: )ألفسح ٣نٌا كاف...(. ُُٓٓ/  ْالبيتاف يف الديواف:   -ُِ

 النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَ 

 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػدىري لٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً  
 (َِ)كعػػػػػػػػػػػػػػػػالمه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي انطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً 
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٕٓ 

 ال تػػػػػػػػػػػػػأمً  الػػػػػػػػػػػػػدن ا علػػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػدرةو 
 أصػػػػػػػػػبىحىًت الػػػػػػػػػدن ا لنػػػػػػػػػا ًعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةن 
ػػػػػػػػػػػعى النػػػػػػػػػػػاسي علػػػػػػػػػػػى ذم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اج ىمى

 

  ػػػػػػػػػم  ىػػػػػػػػػدىرىٍت قٍبػػػػػػػػػلي بأمثاًلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كالحمػػػػػػػػػػػػػدي ًه علػػػػػػػػػػػػػى ذلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 (ِِ)كمػػػػػػػػا أرل مػػػػػػػػنهم لهػػػػػػػػا تار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ] الطويل   :كألي نواس  ُّ]ب    61] 
 كمػػػػا نحػػػػػ ي إالٌ ىالػػػػ ه كابػػػػػ ي ىالػػػػػػػػػػػػػػ و 
 إذا امػػػػػػ حى ى الػػػػػػػدن ا لب ػػػػػػػبه تكٌشػػػػػػػفىتٍ 

 

ػػػػػػػبو  ػػػػػػػي الهػػػػػػػالك  ى عريػػػػػػػػػػػقي    كذك نىسى
 (ِّ)لػػػػوي عػػػػ  عػػػػدَك  ػػػػي ث ػػػػاًب صػػػػديقً 

 

 ]الطويل  :غًن   ُْ]
 أرل صػػػػاحبى الػػػػدن ا بهػػػػا ح ثمػػػػا أٌمػػػػػػػا

 بقػػػػػا ن ألجًلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػم أرى  ػػػػػي الػػػػػدن ا 
  ػػػػبل تػػػػأمً  الػػػػدن ا كلكػػػػ  تػػػػوَؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كمػػػػػػػٍ  ين ًشػػػػػػػٍر م رك يػػػػػػػوي ال يىًضػػػػػػػٍع لػػػػػػػو

 

 إذا ازداد مػػػػػػػػاالن زادىهي ماليػػػػػػػػوي  ٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كلػػػػػػم أرى  ػػػػػػ ئان داـ   هػػػػػػا كال نٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 تػػػػ يق ى مػػػػٍ   ػػػػهدو  ػػػػبَف لهػػػػا سٌمػػػػػػػػػػػػػا

 (ِْ)الم ػػػػركؼي ال بػػػَد يومػػػػان مػػػػا سػػػ نفى يوي 
 

 ]الطويل  :كإلبراهيم بن اٞندبٌر  ُٓ]
 أرل صػػػػاحبى الػػػػدن ا كإٍف  ػػػػاؿى عمػػػػريهي 
  بػػػػػػػػػافو يبقػػػػػػػػػى بن انيػػػػػػػػػوي  أتَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

 كنػػػػػػاؿى مػػػػػػ  الػػػػػػدن ا سػػػػػػركران كأن مػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ِٓ) لٌمػػػا اسػػػ ول مػػػا قػػػد بنػػػاهي تهَدمػػػػػػا

 

 ]الطويل أيضان:    كل ُٔ]
 نرق ػػػػػػػػػعي دن انػػػػػػػػػا ب مزيػػػػػػػػػًق عرًضنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
  طػػػػػػػػػػػوبى ل بػػػػػػػػػػػدو آثػىػػػػػػػػػػػرى اهى كحػػػػػػػػػػػدىهي 

 

  ػػػػػػبل ديننػػػػػػػا يبقػػػػػػػى كال مػػػػػػػا نرق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
 (ِٔ)كجػػػػػػػادى بػػػػػػػدن اهي لمػػػػػػػا ي وقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 

 

                                                        
 ع كفي : عج  البيت ال ال : )كال أرل منهم...(.ِٕٔألبيات يف الديواف: ا  -ِِ

 كقبل البيت األكؿ:         
 خٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍض هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؾى اي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن باًلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
 كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍح ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّمتى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

 

 كقبل البيت ال اين:          
ل يف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتى  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم سى

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانظٍر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيالن سلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ي كال   
 

 كهالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٌت تػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل هالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍف لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي سالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ٓنسى
 

 
 ع كركاية البيت األكؿ في : ِٖٓ/  ٓالبيتاف يف الديواف:   -ِّ

 أرل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   هالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى هالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و يف اٟنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكٌنى    عريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضي  كذا نىسى
 

  
))... مػا أنشػدني  الربعػ  أبػو اٜنسػن  ُٗٗع كجاء يف: اٞن تار من شػعر بشػار: ّٗٔالبيت األكؿ يف ديواف أي العتاهية:  -ِْ 

 بن اٝنياط من أبيات ل : ] الطويل  
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف إالٌ م لٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 

 كبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كٌلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زادى ي الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن  
 

 ٍف َفٍ يػىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن قػىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغىن كإ 
 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىنن زاد ي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٜنرًص يف نفًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 

 ص َّ أبو اٜنسن عل  قاؿ أي العتاهية ه ا البيت ال اين من بيت  ككارد  يف قول :.... ] البيت  ((.  
بػػػػػػال نسػػػػػػبةع كفيػػػػػػ : صػػػػػػدر البيػػػػػػت األكؿ: )أرل طالػػػػػػ                   َُٗالبيتػػػػػػاف يف: نفحػػػػػػة الػػػػػػيمن فيمػػػػػػا يػػػػػػ كؿ بػػػػػػ كر  الشػػػػػػجن:  -ِٓ
 الدنيا(. 
ع كهػو يف ديػواف عػدم ُُْ/  ُع كالبيػاف كالتبيػٌن: ّٓٓ/  ِالبيت األكؿ إلبراهيم بن أدهم العجل  يف: عيػوف األخبػار:  -ِٔ

 ع بال نسبة. ِٖٗ/  ّع كفيها صدر البيت األكؿ: )بتم ي  ديننا(ع كالبيتاف يف: ّٔجة آّالس كأنس آّالس: ََِبن زيد العبادم: 
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ْٕٔ 

 عشر ثام ال ال دد

 ]الوافر  :  كل  أيضان ُٕ] 
 ىػػػػػػػػًب الػػػػػػػػدن ا تسػػػػػػػػاؽي إل ػػػػػػػػ ى عٍفػػػػػػػػوان 

 كمػػػػػػػػػػػػػػا دن ػػػػػػػػػػػػػػاؾى إالٌ مثػػػػػػػػػػػػػػلي ظػػػػػػػػػػػػػػلَ  
 

 ألػػػػػػػػػ يى يصػػػػػػػػػػ ري ذاؾ إلػػػػػػػػػى ان قػػػػػػػػػػػػػػاؿً  
 (ِٕ)أظلَػػػػػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَم آذف بػػػػػػػػػػػػالزكاؿً 

 

 ] اٞنديد  :كألي العتاهية  ُٖ]
 أ    62] 

  ػػػػػػػػػػػلُّ  ػػػػػػػػػػػي و   ػػػػػػػػػػػو موعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 إَنمػػػػػػػػػػػػػػػا الدن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  منزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت ػػػػػػػػػػ ي اإلنسػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػو  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  (ِٖ)حٌلهػػػػػػػػػػػا اإلنسػػػػػػػػػػػافي كارتىحى

 

 ]٠ن كء الوافر   كل  أيضان: ُٗ]
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػيى الػػػػػػػػػػػػػػػػػدن ا إذا  ميلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 كتف ىػػػػػػػػػػػػػػػلي  ػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػ ي  بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىلىتٍ    كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَم ن  ميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خى
 (ِٗ) مػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػ م  مضػػػػػػػػػػى  ػى ىلىػػػػػػػػػػتٍ 

 

 ]الطويل  :غًن   َِ]
 أال إَنمػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػدن ا  ضػػػػػػػػػػػػػػػػارةي أيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
  مػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػ ه األيٌػػػػػػػػػػػػػػػاـ إال بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارحو 
  ػػػػػػػػػػػبل تك حػػػػػػػػػػػٍل ع نػػػػػػػػػػػاؾى منهػػػػػػػػػػػا ب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو 
 إذا أنػػػػػػػػػػػػػػػػت  ارقػػػػػػػػػػػػػػػػت الحب ػػػػػػػػػػػػػػػػبى بم  ػػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

 إذا اخضىػػػػػػػَر منهػػػػػػػا جانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه جػػػػػػػَف جانػػػػػػػبي  
ـي إالٌ مصػػػػػػػػػػػػائػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػ ه األيػػػػػػػػػػػػػػػػػٌا

 علػػػػػػػػى ذاىػػػػػػػػبو منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها  بنَػػػػػػػػ  ذاىػػػػػػػػػػػػػػػػبي 
 (َّ)كأكدل  مػػػػػػػػا تغنػػػػػػػػي الػػػػػػػػدموعي السػػػػػػػػوا بي 

 

 (ثبة يف روش املٛد)
 ]الطويل  (:رض  ا عن )لعل    ُِ]

 أرل علػػػػػػػلى الػػػػػػػدن ا علػػػػػػػَي  ث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةن 
 لكػػػػػػل  اج مػػػػػػاعو مػػػػػػ  خل لػػػػػػٍ ً   رقىػػػػػػػػػػػػػ ه 

 كاحػػػػػػدان ب ػػػػػػد كاحػػػػػػػػػػػػػدو  كإَف ا  قػػػػػػادم
 

 كصػػػػػاحبيها ح ٌػػػػػى الممػػػػػاًت عل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 كإَف الػػػػػػػػػػػػ م دكف الممػػػػػػػػػػػػات قل ػػػػػػػػػػػػلي 

 (ُّ)دل ػػػػػػله علػػػػػػػى أف ال يػػػػػػدكـى خل ػػػػػػػلي 
 

                                                        
 ع من قصيدة أكٟنا: ِٕٗلديواف: البيتاف ألي العتاهية يف ا -ِٕ

 نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إِفَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الليالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفهنَّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  
 

 
ا الدنيا كمرحىلىةو...(. َٗٔالبيتاف يف الديواف:   -ِٖ  ع كفي  صدر البيت ال اين: )إ٧نَّ
ع طبعػػة دار بػػًنكت للطباعػػة كالنشػػرع كفيػػ  عجػػ  البيػػت األكؿ: )كمتَّ نعيمهػػا(ع كَف ٤نػػد٨نا يف طبعػػة ِٗالبيتػػاف يف الػػديواف:   -ِٗ

 الدكتور شكرم فيصل. 
 ع كفي : ِِ – ُِ( يف ديواف ابن عبد رب  األندلس : ّ – ُاألبيات )  -َّ

ا الدنيا نضارة أيكةو(.   صدر البيت األكؿ: )إ٧نَّ
 بيت ال اين: كركاية ال

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي إاٌل فجائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه  
 

 عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ ات إاٌل مصائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي    
 

 كبعد :
 فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمًس عػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنه قريػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةه   

 
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍَّت عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفه دمعيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك ي    

 

 كصدر البيت ال ال : )فيها بعربةو(. 
ع كجػػاء فيػػ : ))كقػػاؿ )رضػػ  ا عنػػ ( يف شػػكول ال مػػافع كقيػػل إنَّػػ  يف رثػػاء ال هػػراء )رضػػ  ا ُِِاألبيػػات يف الػػديواف:   -ُّ

 عنها(...((. 
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٕٕ 

 ]الطويل  :كألي العتاهية  ِِ]
 نػػػػػراعي لػػػػػ  ر المػػػػػوت سػػػػػاع  ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػرًهً 
 كنحػػػػػػػ ي بنػػػػػػػو الػػػػػػػدن ا خيًلٍقنػػػػػػػا لغ رىػػػػػػػػػػػا

 

  نلهػػػػػػػو كنل ػػػػػػػػػػػػػػػػبي  كتٍ  ىػػػػػػػًرضي الػػػػػػػدن ا 
 (ِّ)كمػػػا  ػػػافى منهػػػا  ٍهػػػوى  ػػػي ه محبَػػػبي 

 

 ب    62] 
 ] الوافر   :كل  أيضان   ِّ]

 أؤم ػػػػػػػػػػػلي أٍف أخلَػػػػػػػػػػػدى كالمنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كمػػػػػػػػػػا أدرم إذا أمسػػػػػػػػػػٍ تي يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 يىثًػػػػػػٍب ى علػػػػػػَي مػػػػػػ   ػػػػػػل  النواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 (ّّ)عػػػػػػػ  ي إلػػػػػػػى الصبػػػػػػػػػػػاحً ل لٌػػػػػػػي ال أ

 

 ]الطويل : كل  أيضان   ِْ]
  ػػػػػػأَف المنايػػػػػػا قػػػػػػد قصػػػػػػٍدفى إل كػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 سػػػػػػػ أت   يػػػػػػػوـه لسػػػػػػػتى   ػػػػػػػو بمكػػػػػػػرىـو 

 

 ييًرٍدنىػػػػػػ ى  ػػػػػػانظٍر مػػػػػػا لهػػػػػػَ  لديكػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ّْ)بػػػػأ ثر مػػػػ  رٍمػػػػًي ال ػػػػراًب عل كػػػػػػػػػا

 

 ]الوافر  :كل  أيضان   ِٓ]
 نس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنسػػػػ ت المػػػػوت   مػػػػا قػػػػد 

 ألػػػػػػ يى المػػػػػػوتي  ايىػػػػػػ ى  ػػػػػػل  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ 
 

  ػػػػػػػػػأٌني ال أرل أحػػػػػػػػػدان يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي  
 (ّٓ) مػػػػػػا لػػػػػػي ال أبػػػػػػادري مػػػػػػا يفػػػػػػػػػػػػػػوتي 

 

 ]البسيط  :غًن    ِٔ] 
 المػػػػػػػوتي ال بػػػػػػػَد آتو  اسػػػػػػػ  َد لػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
  كٍ ػػػػػػػفى يلهػػػػػػػو ب ػػػػػػػ  و أك يلػػػػػػػَ  بػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 إَف اللب ػػػػػبى بػػػػػ  ًر المػػػػػوًت مشغػػػػػػػػػػوؿي  
 (ّٔ)مىػػػً  ال ػػػرابي علػػػى خَديٍػػػًو مج ػػػػػػػػوؿي 

 

 (ثبة يف اٌشصبء)
 ]الطويل  :لعبدة بن الطبي  يرث  قيس بن عاصم  ِٕ]

ـي اًه قػػػػ يى بػػػػ ى عاصػػػػػػػػم ػػػػبل  علٍ ػػػػ ى سى
 تح َػػػػػػػ ى مػػػػػػػٍ  ألبىٍسػػػػػػػ ىوي مٍنػػػػػػػ ى ن مػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 

 كاحػػػػدو  مػػػػا  ػػػػافى قػػػػ يه ىٍلكػػػػو ىٍلػػػػ ي 
 

 كرحم ػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػا ى أٍف ي رَحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 إذا زارى عػػػػػ   ػػػػػٍحطو مػػػػػزارىؾى سَلمػػػػػػػػػػػػػػػػا

 (ّٕ)كلكنَػػػػػػػوي بن ػػػػػػػػػػػػافي قػػػػػػػوـو تهَدمػػػػػػػػػػػػا
 

                                                        
ع طبعػػة دار بػػًنكت للطباعػػة كالنشػػرع كَف ٤نػػد٨نا يف طبعػػة الػػدكتور شػػكرم فيصػػلع ك٨نػػا يف العقػػد ْٖالبيتػػاف يف الػػديواف:   -ِّ
ع منسػػوبة إُف ١نمػػد بػػن كهػػ  الشػػاعرع مػػن شػػعراء اٞنػػأموف العباسػػ ع كفيػػ  ُُٖ/  ٓنسػػبةع كالػػوايف بالوفيػػات: ع بػػال ُٕٔ/  ّالفريػد: 

 بعد البيتٌن: 
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد نػىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا إِفَّ نعيمي

 كلكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لغًنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

 مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطبين أعجا 
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػػتي منػػػػػػػػػػػػػػػػ  فهػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػ ءه ١نبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 

 

  
 ع كفي : صدر البيت ال اين: )إذا أمسيتي حٌيان(. ٗٗالبيتاف يف الديواف:   -ّّ
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )من حشو الرتاب عليكا(. ِٗٓالبيتاف يف الديواف:   -ّْ
 . ٓٓالبيتاف يف الديواف:   -ّٓ
(ع كعج  البيت ُّّالبيتاف بال نسبة يف: بستاف الواعظٌن كرياض السامعٌن:   -ّٔ ع كفي : صدر البيت األكؿ: )اٞنوت ال شكَّ

 ال اين: )عل  عيني  ٠نعوؿ(. 
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )عن شحطو بالدؾ سٌلما(. ٖٖ – ٕٖالبيتاف يف: شعر عبدة بن الطبي :  -ّٕ
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ْٕٖ 

 عشر ثام ال ال دد

 ] الكامل   :كأعطا  عليها أربعٌن ألف درهم عكللعباس بن األحنف يف جارية الرشيد  ِٖ]
 أ   63] 

 بقبرىػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػا مػػػػػػٍ  تبا ػػػػػػرىًت القبػػػػػػوري 
 أبغػػػػػػي األنػػػػػػ يى  ػػػػػػبل أرل لػػػػػػي مؤنسػػػػػػان 
 ملػػػػػ ه بكػػػػػاًؾ ك ػػػػػاؿى ب ػػػػػدىًؾ حزنيػػػػػػػػػػػػػػوي 
 يحمػػػػػي الفػػػػػؤادى عػػػػػ  النسػػػػػاً  حف ظػػػػػػ ن 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدى الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي مسػػػا ىتي  رمػػػاؾً    قصى
 إالٌ ال ػػػػرٌددى ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أراؾً 

 بمٍلًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؾً لػػػو يسػػػ ط عي 
 (ّٖ) ي ال يحَل حمػػػػػػػػػػى الفػؤاًد سػواؾً 

 

 ] الكامل   :كقالت أعرابٌية  ِٗ]
ػػػػػ ى القلػػػػػًب كاألحشػػػػػاً  كالكىبىػػػػػدً   يػػػػػا قرحى
 لٌمػػػػػا رأي ػػػػػ ى قػػػػػد أدرٍجػػػػػتى  ػػػػػي  ىفىػػػػػ و 
 أيقٍنػػػػػػتي أنٌػػػػػػي ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾى   ػػػػػػري باق ىػػػػػػ و 

 

 أٌمػػػػ  لػػػػم تحمػػػػٍل كلػػػػم تًلػػػػدً  يػػػػا ل ػػػػتى  
 مط َػػػػػػ ن للمنايػػػػػػػا كآخػػػػػػرى األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً 

 (ّٗ)ك  ػػػفى يبقػػػى ذراعه بػػػافى عػػػٍ  عىضيػػػػدً 
 

 ] الكامل   :كقالت أخرل يف ابنها  َّ]
 أبنػػػػػػَي  َ بىػػػػػػ ى المحػػػػػػلُّ الميٍلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
 أنػػػػػتى الػػػػػ م  ػػػػػي  ػػػػػل  ممسػػػػػى ل لػػػػػػػػػػػ و 

 

 ب ػػػػػػػدتى  ػػػػػػػأي ى مػػػػػػػ  ال يب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي أٌمػػػػػػػا  
 (َْ)تٍبلػػى كحزنيػػ ى  ػػي الحشػػى ي جػػَددي 

 

 ] الطويل   :كالبن اٞنعت  با  ُّ]
 كإخػػػػػػوافي صػػػػػػٍدؽو ال تػػػػػػزاكري ب نهػػػػػػػػػػػػػػػػػم
ػػػػػػػػػػػػػػػم   ػػػػأَف خوات مػػػػػان مػػػػ  الطػػػػػ ً   وقهي

 

 على قرب ب او  ي المحلٌػً  مػ  بٍ ػاً  
 (ُْ) ػػػا  كلػػ ي لهػػػا ح ٌػػػى الق امػػً  مػػػ  

 

 ] الطويل  : غيػر    ِّ]
 كلٌمػػػػا دىعىػػػػٍوتي الصػػػػبرى ب ػػػػدىؾى كاألسػػػػػػى
  ػػػػػبٍف ينقطػػػػػٍع منػػػػػ  الرجػػػػػا ي  بنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 علٍ ػػػػػػ ى سػػػػػػبلـه مػػػػػػ  مًحػػػػػػَب  أَنمػػػػػػػػػػػػػا

 

 أجػػبى البكػػا  وعػػان كلػػم ييًجػػًب الصبػػػػػري  
 سػػػ بقى عل ػػػ ى الحػػػزفي مػػػا بقػػػيى الدىػػػػػري 

ٍمػػػػري  يب ػػتي علػػى جمػػرو كمػػ   وًقػػوً   (ِْ)جى
 

 ] الكامل   :كقاؿ أعراي يرث  ابنػػػ   ّّ]
 بػػػػػػػأبي كأمػػػػػػػي مػػػػػػػٍ  عبٌػػػػػػػأتي حنو ىػػػػػػػػػػػػػوي 
   ػػػػػفى السػػػػػلوُّ ك  ػػػػػف صػػػػػبرم ب ػػػػػػػدهي 

 

 ب ػػػػػػػػدم ك ػػػػػػػػارقني بمػػػػػػػػاً   بابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
 (ّْ)كإذا دع ػػػػػػتي  بَنمػػػػػػا أ نػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

                                                        
ع كفي : صدر البيت األكؿ: )يا مػن تباشػرت القبػوري ّنوتػ (ع كعجػ  : )قصػد ال مػاف ٞنهلكػ ..(ع َِٖاألبيات يف الديواف:   -ّٖ

 صدر البيت الراب : )٪نم  الف اد من النساء(. 
كفيػػػ : عجػػػ  البيػػت األكؿ: )يػػػا ليػػػت أمػػػك َف ٓنبػػػل...(ع عجػػػ  البيػػػت  ع بػػػال نسػػػبةعِٗٓ/  ّاألبيػػات يف العقػػػد الفريػػػد:   -ّٗ

 ال اين: )مطيبان للمنايا(ع كعج  : )ذراعه زاؿ عن عضد (.  
 ، بال نسبة. ِٔٓ/  ّالبيتاف يف العقد الفريد:   -َْ
كعجػػػػػػ  :                   ع كفيػػػػػػ : صػػػػػػدر البيػػػػػػت األكؿ: )كسػػػػػػٌكاف جػػػػػػدارو ال تواصػػػػػػلى بيػػػػػػنهم( َُٖ – ُٕٗ/  ّالبيتػػػػػػاف يف الػػػػػػديواف:  -ُْ

 )يف التجاكر من بعض(. 
(ع صػػدر البيػػت ال ػػاين: ُّٕ( يف ديػػواف العبػػاس بػػن األحنػػف: ِع ُالبيتػػاف ) -ِْ ع كفيػػ : صػػدر البيػػت األكؿ: )إذا مػػا دعػػوتي

 )فإف تقطع  منك الرجاء فإنٌ ...(. 
: )ككيػػػػػػػفى أنسػػػػػػػػ  ذكػػػػػػػر (ع كعجػػػػػػػػ  :                     بػػػػػػػال نسػػػػػػػػبةع كفيػػػػػػػ : صػػػػػػػػدر البيػػػػػػػت ال ػػػػػػػػاين ِٓٓ/  ّالبيتػػػػػػػاف يف العقػػػػػػػد الفريػػػػػػػػد:  -ّْ

 )فإ٧نا أدع  ب (. 
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٕٗ 

 ب   63]
 ] الطويل   :كالبن كناسة يرث  ابن   ّْ]

 ت َممػػػػػػتي   ػػػػػػػو الفػػػػػػػأؿى حػػػػػػػ  ى رزقػٍ يػػػػػػػػػػػػوي 
  سػػػػػػمٍ  يوي يح ػػػػػػى ل ح ػػػػػػا  لػػػػػػم يكػػػػػػػػػػ ٍ 

 

 كلػػػػػػػػٍم أدًر أَف الفػػػػػػػػأؿى   ػػػػػػػػو يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 (ْْ)إلػػػػػػػػػى رد  أمػػػػػػػػػر اه جػػػػػػػػػَل سب ػػػػػػػػػػلي 

 

 ] الوافػػػػػر   :(ْٓ)كقاؿ البوشجين  ّٓ]
 قلػػػػػػػػوبي النػػػػػػػػاًس كالهػػػػػػػػ ه سقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

  ج ػػػػػت بػػػػػ  الػػػػػدن ا كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ كمػػػػػا 
 

 كنفػػػػػػػيي المجػػػػػػػػًد كالهػػػػػػػ ه سق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
 (ْٔ)تر ػػػػػٍت بفقػػػػػًدؾى الػػػػػدن ا سق مػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 

 

 ] اٞنتقارب   :غًن   ّٔ]
 ك ػػػػػػػػافى لنػػػػػػػػا أصػػػػػػػػدقا ي حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي 
 تسػػػػػػاقٍوا جم  ػػػػػػان بكػػػػػػأس المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفً 

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػو و  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خلػػػػػػػدكاكأعػػػػػػػدا ي  
 (ْٕ) مػػػػػاتى الصػػػػػديقي كمػػػػػات ال ػػػػػػػػػػػػدك

 

 ثبة يف اٌشجبة ٚاٌش١ت()
 ] البسيط   :لألمًن أي الفضل اٞنيكاِف  ّٕ]

 أم ػػػػػع  ػػػػػبابى ى مػػػػػ  لهػػػػػوو كمػػػػػ   ىػػػػػرىبو 
  خ ػػػػػػري عػػػػػػ ً  الف ػػػػػػى ري ػػػػػػافي جٌدتػػػػػػوً  
 

 سػػػٍمعى مك ىػػػرثً كال تيًصػػػٍخ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـو  
 (ْٖ)ال مري م   َض و كالش بي مػ  خىبىػثً 

 

 ] الوافػػػػػػػػر   :كالبن اٞنعت  با  ّٖ]
 تػػػػػػوٌلى الجهػػػػػػلي كانقطىػػػػػػعى الشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي 
 لقػػػػػد أبغٍضػػػػػتي نفسػػػػػي  ػػػػػي مش بػػػػػػػػػػػي

 

 كال الشػػػػػػ بي كا  ىضىػػػػػػحى الخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي  
 (ْٗ) ك فى تج بينػي الحػوري الك ػػػػػػػابي 

 

 ] الوافػػػػػػػػر   :غًن   ّٗ]
 نصػػػػػػػوؿي الشػػػػػػػ ًب  ػػػػػػػَوقني بطػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽً 
 إذا أبصػػػػػػػػػػػػػٍرتىوي  كػػػػػػػػػػػػػأَف كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزان 

 

 يلػػػػػػوحي علػػػػػػَي مػػػػػػ   لػػػػػػً  السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادً  
 (َٓ)بػػػػػأ راًؼ األسػػػػػَنً   ػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػؤادم

 

 أ   64] 
 ]البسيط  :كلكشاجم  َْ]

                                                        
ع كفيػػػ : البيػػػت ال ػػػاين مقػػػدَّـ علػػػ  البيػػػت األكؿع كيف عجػػػ  :                  ِٗالبيتػػػاف يف: ١نمػػػد بػػػن كناسػػػة األسػػػدم   حياتػػػ  كشػػػعر :  -ْْ

 )أمر اً في  سبيل(. 
عراء اليتيمةع اسػتغرؽ أيامػ  بب ػارل بػال رأس مػاؿ يف األدبع كك ػًنان مػا كػاف هو أبو منصور اٞنلق  ّنضراب الشعرع من ش  -ْٓ

 . ُِٖ/  ْيأيت باٞنلحع كجل قول  يف الوزراء. ترٗنت  يف يتيمة الدهر: 
 ع قاٟنا يف رثاء أي اٜنسن العتف. ُِٖ/  ْالبيتاف يف: يتيمة الدهر:   -ْٔ
ع كفي : عجػ  البيػت األكؿ: )كأعػداء سػوءو فلػم ِ، عُُيف ٠نلة اٞنوردع م  ع منشورّٓالبيتاف للناشم األكرب يف ديوان :    -ْٕ

 ٫نٌلدكا(ع صدر البيت ال اين: )تساقوا ٗنيعان ك كس اٜنماـ(. 
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )كالعمري من...(.ٔٔالبيتاف يف الديواف:   -ْٖ
(ع عج  البيت ال ػاين: )فكيػف ْنيبػين ع كفي : صدر البيت األكؿ: َُّ – ُِٗ/  ّالبيتاف يف الديواف:   -ْٗ )كانقط  العتابي

 .)  اٝنود الكعابي
: أنشدنا عبد ا بن خلف:مكأنشدنا أىبيو بىٍكًر بن األنبار ع كفي : ))َُُ/  ُالبيتاف يف أماِف القاِف:   -َٓ ...(( البيتافع ، قىاؿى

 بال نسبة.  ُِٕ/  ِالبيتافع ك٨نا يف:  ّٔجة آّالس كأنس آّالس: 
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َْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

ـي تظًهػػػػػريهي يػػػػػا خاضػػػػػبى الشػػػػػ ًب   كاأليٌػػػػػا
 أذ رتنػػػػػػػي قػػػػػػػوؿى ذم عقػػػػػػػلو كتجربىػػػػػػػػػػػػ و 
 إَف الجديػػػػػػد إذا مػػػػػػا زيػػػػػػد  ػػػػػػي خلػػػػػػقو 

 

 ىػػػػػػػ ا  ػػػػػػػبابي ل مػػػػػػػًر اًه مصنػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي  
   ػػػػػػػو لمثًلػػػػػػػ ى تأن ػػػػػػػبه كتقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 

 (ُٓ)تبػػػػػػَ  ى النػػػػػػػاسي أَف الثػػػػػػوبى مرقػػػػػػػوعي 
 

 ] الكامل  : كالبن الركم   ُْ]
 الرجػػػػػػلي المسػػػػػػو دي  ٍ ػػػػػػػػػػػػػػرىهي يػػػػػػا أيٌهػػػػػػا  

 أقًصػػػػػٍر  لػػػػػو سػػػػػٌودتى  ػػػػػَل حمامػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 ىبػػػػ ى اسػػػػ  ٍرتى مػػػػ  الشػػػػب بىً  حسػػػػنىها

 

   مػػػػػػػا ي ػػػػػػػدُّ بػػػػػػػو مػػػػػػػ  الشبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 ب ضػػػػػػا ى مػػػػػػػا عػػػػػػَدٍت مػػػػػػػ  الغربػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً 

(ِٓ)ىػػػػػػٍل تسػػػػػػ ط عي نشػػػػػػا ى ى الصػػػػػػب افً 
 

 

 ] الوافػػػػػػػػر  :غًن   ِْ]
 يقػػػػػوؿي النػػػػػاسي لػػػػػي  ػػػػػي الشػػػػػ ًب عػػػػػزي 
 كلػػػػػػو  ػػػػػػاف الػػػػػػػ م يصػػػػػػفوفى حٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 يزيػػػػػػػدي بػػػػػػػو جػػػػػػػبلؿي القػػػػػػػٍدًر ض فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ّٓ)لمػػػػا احػػػػ كمى المػػػػزي  ي   ػػػػو ن فػػػػػػػػػػػػػػا

 

 (ثبة يف اٌحىُ ٚاٌض٘ذ)
 ] الوافػػػػػػػػر   :البن اٞنعت  با  ّْ]

 دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو تغا ػػػػػػػٍل عػػػػػػػٍ  جنايىػػػػػػػً   ػػػػػػػل  
 كإٍف نابػىٍ ػػػػػػػػػػػػػ ى نائبىػػػػػػػػػػػػػ ه  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكرٍ 
ػػػػػٍم ىػػػػػَم نفًسػػػػػ ى  ػػػػػي نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسو   كقس 
 إذا  ػػػػػػػػَص الفػػػػػػػػراتي بمػػػػػػػػاً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَ 

 

 كقابًػػػػػػػػػٍل  ػػػػػػػػػَل حادثىػػػػػػػػػ و بصٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  
  كػػػػم حًمػػػػدى المشػػػػػاكري  ػػػػَب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً 

  ت فػػػػػػػػػػردَف بطػػػػػػػػػػوًؿ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً كال
 (ْٓ)أ ػػػػػػػَص بػػػػػػػو حبلقػػػػػػػمى  ػػػػػػػَل نهػػػػػػػػػػػػػرً 

 

 ] الطويل  : كلصاٌف بن عبد القدكس  ْْ]
 كإَف عنػػػػػػػػػػػػا ن أف ت ل ػػػػػػػػػػػػمى جاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن 
 م ػػػػػػػػػى يبلػػػػػػػػػغي البن ػػػػػػػػػافي يومػػػػػػػػػان تمامىػػػػػػػػػوي 

 

ػػػػػػبي جهػػػػػػبلن أنَػػػػػػوي منػػػػػػ ى أعلػػػػػػػػػػمي      حسى
ـي إذا  ٍنػػػػػػػػتى   (ٓٓ)بان ػػػػػػػػًو ك  ػػػػػػػػريؾى يهػػػػػػػػًد

 

 ب   64] 
 ] الكامل   :كالبن اٞنبارؾ  ْٓ]

                                                        
(، كعجػػ  : )يف م لػػ  لػػك تأديػػ ه كتقريػػ ي(، كالبيػػت ِِٔاألبيػػات يف الػػديواف:   -ُٓ ع كفيػػ : صػػدر البيػػت ال ػػاين: )قػػوؿ ذم لػػ ّْ

 األخًن تضمٌن لقوؿ أي القاسم األعم : 
 إفَّ اٛنديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى يف خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
ى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي أفَّ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌب مرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي    تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنَّ

 

ع كالػوايف بالوفيػات: ُِٖ/  ُ. كه  إلبراهيم بن إٚناعيل يف: ديػواف اٞنعػاين: َٕٔ/  ١ِناضرات األدباء ك١ناكرات البلغاء كالشعراء:  
ٓ  /ُِّ . 

 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )اٞنسوّْدي شٍيبى ي(ع كال كجود للبيت ال ال  يف الديواف. ِّْٕ/  ٔ( يف الديواف: ِع ُالبيتاف )  -ِٓ
ع كفي : عج  البيت األكؿ: )جالؿ اٞنرًء ضعفا(ع كركاية صدر البيت ّّٓ/  ِالبيتاف ألي إسح  الصاي يف يتيمة الدهر:  -ّٓ

 ال اين: )كلوال أنَّ ي ذؿه كهىٍوفه(. 
ع كفيػػػ : صػػػدر البيػػػت األكؿ: )ْنػػػاكز عػػػن جنايػػػة...(ع كعجػػػ  : )كصػػػاحٍ  يػػػوـى ُٗٔ – ُٖٔ/  ّاألبيػػػات يف الػػػديواف:   -ْٓ

...(. حادثة.  ..(ع صدر البيت الراب : )إذا كهَّ الفراتي
 ع من مقطوعة أكٟنا: ُُٕالبيتاف يف الديواف:   -ٓٓ

 رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغًن األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر تنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كن   
 

 فيكبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٌت ال ٪نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ كيعظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
 

 صدر البيت األكؿ: )أف تفهّْمى جاهالن(ع كعج  : )منكى أفهمي(ع كعج  البيت ال اين: )إذا كنت تبني (.       
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ُْٖ 

 كمػػػػػػػػ  الػػػػػػػػببل  كللػػػػػػػػببلً  عبلمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 
 ال بػػػػػػدي عبػػػػػػدي الػػػػػػنفًي  ػػػػػػي  ىهىواتًهػػػػػػػػػػػػا

 

 أالٌ يػػػػػػػػرل لػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػواؾى نػػػػػػػػزكعي  
 (ٔٓ)كالحػػػػػػرُّ يشػػػػػػبىعي تػػػػػػارةن كيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي 

 

 ] الطويل   :غًن   ْٔ]
 ذا رأم  كػػػػػػػٍ  ذا عزيمػػػػػػػػػػػػ و  إذا  نػػػػػػػت

 كال تمهػػػػػػػػػًل األعػػػػػػػػػدا ى يومػػػػػػػػػان بقػػػػػػػػػٍدرىةو 
 

  ػػػػػػػػبَف  سػػػػػػػػادى الػػػػػػػػرأًم أف ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَددا 
 (ٕٓ)كبػػػػادٍرىم أف يملكػػػػوا مثلهػػػػا  ػػػػػػػدا

 

 ] الكامل   :كمود الورٌاؽ  ْٕ]
 ت صػػػػػي اإللػػػػػوى كأنػػػػػت تظهػػػػػري حبَػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 أل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لػػػػػػو  ػػػػػػافى حبُّػػػػػػ ى صػػػػػػادقان 
  ػػػػػػػي  ػػػػػػػل  يػػػػػػػوـو يب ػػػػػػػدي ى بن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

 ىػػػػػػ ا محػػػػػػاؿه  ػػػػػػي الق ػػػػػػاًس بديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
 إَف المحػػػػػػػَب لمػػػػػػػٍ  يحػػػػػػػبُّ مط ػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 

 (ٖٓ)منػػػػػػوي كأنػػػػػػتى لشػػػػػػٍكًر ذاؾ مض ػػػػػػػػعي 
 

 (ثبة املٍٛن ٚاٌحّجبة)
 ] الوافػػػػػػػػر   :للصاح  ] ابن عٌباد    ْٖ]

 كاٌلؾى سلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٍدهي إذا 
  مػػػػػػا السػػػػػػلطافي إال البٍحػػػػػػري عٍظمػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 مػػػػػ ى ال  ظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم كاحػػػػػ ٍرهي كراًقػػػػػبٍ  
 (ٗٓ)كقػػػػػربي البٍحػػػػػًر محػػػػػ كري ال واًقػػػػػبً 

 

 ] ٢نٌل  البسيط   :غًن   ْٗ]
ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى الملػػػػػػػػوؾى  البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ   إذا خدى
 كادخػػػػػػػٍل إذا مػػػػػػػا دخٍلػػػػػػػتى أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 مػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػوٌقي أ ػػػػػػػػػٌد ملبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  
 (َٔ)كاخػػػػرٍج إذا مػػػػا خرٍجػػػػتى أخػػػػػػػػػػرسٍ 

 

 ] الطويل   :غًن   َٓ]
 إذا لػػػػم يكػػػػ  للمػػػػر   ػػػػي دكلػػػػ  امػػػػػػػرئ
 كمػػػػػا ذاؾ مػػػػػػ  بغػػػػػػاو بػػػػػو   ػػػػػػر أنٌػػػػػػػػػػػو

 

 زكالهػػػػػػػػػػػانصػػػػ به كال حػػػػ ي تمنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  
 (ُٔ)يرجػػػي سػػػواىا  هػػػو يرجػػػو ان قالهػػػػا

 

 أ    65] 
 ] ٢نٌل  البسيط   :كألي الشي   ُٓ]

                                                        
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )يشب ي مٌرة ك٩نوعي(. ِٖالبيتاف يف الديواف:   -ٔٓ
 . ُْٗ/  ُالبيتاف ألي جعفر اٞننصور )اٝنليفة العباس ( يف: الت كرة اٜنمدكنية:   -ٕٓ
ع كالعقػػػػػػد                 ْ/  َِف نع ػػػػػػر علػػػػػػ  األبيػػػػػػات يف ديػػػػػػواف ١نمػػػػػػود الػػػػػػوٌراؽع كقػػػػػػد نسػػػػػػبت إليػػػػػػ  يف: الكامػػػػػػل يف اللغػػػػػػة كاألدب:   -ٖٓ
( يف ديػػػواف ذم الرمػػػػة: ِع ُ. ككرد البيتػػػػاف )ُّٗ/  ُع كزهػػػر اآلداب كٖنػػػػر األلبػػػاب: ُُع كأحسػػػػن مػػػا ٚنعػػػػت: ُِٓ/  ّالفريػػػد: 

 عّٕٔ
 .  ُِٗ – ُُٗاف: البيتاف يف الديو   -ٗٓ
ع كفيػػػ : عجػػػ  البيػػػت األكؿ: )مػػػن التػػػوٌق  أعػػػٌ ...(ع كصػػػدر البيػػػت ال ػػػاين: ِٔٔالبيتػػػاف ألي الفػػػتح البسػػػي يف: الػػػديواف:   -َٔ

 )كادخٍل عليهم كأنت أعم (. 
 . ٕٔ/  ْالبيتاف ألي أ٘ند بن أي بكر الكات  يف: يتيمة الدهر:   -ُٔ

http://abu.edu.iq



 
 

ِْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

 لىقىلػػػػػػػػػعي ًضػػػػػػػػػٍرسو كنػػػػػػػػػٍزعي نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو 
 كق ػػػػػػػػلي عٍمػػػػػػػػدو ك ػػػػػػػػوؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَ 
 كقػىػػػػػػػػػٍودي ًقػػػػػػػػػٍردو كسػػػػػػػػػبح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردو 

 ٍدحي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو كحٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي دارو كقػػػػػػػػػػػ
 كمٍضػػػػػػػػغي صػػػػػػػػٍخرو كسػػػػػػػػف بٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو 
 كحػػػػػػػٌد ألػػػػػػػفو كضػػػػػػػ ًق إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً 
فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و ببػػػػػػػػػاب  أٍىػػػػػػػػػوىفي مػػػػػػػػػ  كقػٍ

 

 كردُّ أمػػػػػػػػػػيو كضػػػػػػػػػػػٍن ي رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً  
 ك ػػػػػػػٍربي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػَم كألػػػػػػػف  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً 
 كدبػػػػػػػػغي جلػػػػػػػػدو بغ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  ٍمػػػػػػػػػػػػػػػيً 
 كبٍ ػػػػػػػػػعي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو بربٍػػػػػػػػػًع  ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً 
 ك ػػػػػػػػػػوؿي ىجػػػػػػػػػػػػػػػػرو كأٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي كٍرسً 
 كأٍ ػػػػػػػلي  ػػػػػػػػَف كضػػػػػػػػٍن ي حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً 

 (ِٔ)حٌجابػػػػػػػػػػػػو ب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً يلقػػػػػػػػػػػػاؾ 
 

ّّبي)  (ثبة يف اٌمؼبح ٚاٌؼ
 ] ٠ن كء الكامل   :مود الورٌاؽ  ِٓ]

  نٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ مػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػوال
  ػػػػػػػػػػػاآلفى نحػػػػػػػػػػػ ي نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ مػػػػػػػػػػػ  

 

 إلػػػػػػػػػػى القضػػػػػػػػػػػػػػػاةً  ًة الجائريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  
ػػػػػػػػٍوًر القضػػػػػػػػػػػػػاًة إلػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػوالةً   (ّٔ)جى

 

 ] الطويل   :غًن   ّٓ]
  ػػػػػػػػبل تج لىن ػػػػػػػػي للقضػػػػػػػػاًة  ريسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 
ػػػػػػهيم   هػػػػػػا مجػػػػػػاليي  ر ػػػػػػػػػػػػػػػ و   مجالسي

 

  ػػػػبَف قضػػػػػػػػػػػاة المسػػػػلم  ى لصػػػػػػػػػػػػػػػػوصي  
 (ْٔ)كأيديهم دكف الشصػوًص  صػوصي 

 

 ] السري    :القًنكاين كالبن شرؼ  ْٓ]
 كداًر قػػػػػػػػػاضو لػػػػػػػػػ ي   هػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػول
 يكػػػػػػػػػػػ مي   هػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػ  إيمانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

  قػػػػػػًد الحجػػػػػػػى كال قػػػػػػًل كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفً  
 (ٓٔ) أنٌػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي آؿ  رعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوفً 

 

 (ثبة يف إٌبط ٚإٌغبء)
 ] البسيط   :قاؿ ابن ساب  الرببرم  ٓٓ]

 النٌػػػػػػاسي مػػػػػػ  جهػػػػػػ  ال مث ػػػػػػًل أ فػػػػػػػػػػػػػا ي 
 

 أبػػػػػػػػػػػػػػوىم آدـه كاألُـّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌوا ي  
 

 ب   65] 
                                                        

 ع كركاية األبيات: ٕٕ – ٕٔي ع كه  يف ديواف الشافع : َف ٤ند األبيات يف ديواف أي الش  -ِٔ
ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو   لىقىلػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ًضػػػػػػػػػػػػػػػػٍرسو كىضىػػػػػػػػػػػػػػػػٍربي حى
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردو كىقػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍودي ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردو 
 كأٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كصٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي دب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو كنػىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو ك٘نٍػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو   كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو اٜنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّْ   أٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىفي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كقٍػفى

 

 كىنػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍعي نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو كردُّ أٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً  
 كدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغي جلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر  ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرًض خػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرسً كصى
 كبٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي دارو بربٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  فٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً 
 كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربي ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو ُنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل لًًقٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً 
 يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواالن ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب ٥نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً 

 

 
 . َٗالبيتاف يف الديواف:   -ّٔ
ع كابػػن ُْٓع كاٞننتحػػل: ُُٗ يػػل كااضػػرة: ع ك٨نػػا بػػال نسػػبة يف: التمُُٓ/  ْالبيتػػاف البػػن اٞنػػنجم يف: يتيمػػة الػػدهر:   -ْٔ
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 َف نع ر عليهما يف ديوان .   -ٓٔ
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ّْٖ 

  ػػػػػػػبٍف يكػػػػػػػٍ   ػػػػػػػي أصػػػػػػػلهم  ػػػػػػػػػػػػػػػػرؼه 
 

 (ٔٔ)يفػػػػػػػاخركف بػػػػػػػو  ػػػػػػػالط   كالمػػػػػػػػػػػا ي  
 

 ] البسيط   :كٛنحظة الربمك   ٔٓ]
 ضػػػػاقٍت علػػػػَي كجػػػػوهي الػػػػرأم  ػػػػي نفػػػػػػػرو 

   الطَػػػػػػػٍرؼى تصػػػػػػػ  دان كمنحػػػػػػػدران أقل ػػػػػػػبي 

 يلقػػػػوف بالجحػػػػًد كالكفػػػػراًف إحسانػػػػػػػي 
 (ٕٔ) مػػػػػػػػػا أقابػػػػػػػػػل إنسػػػػػػػػػانان ببنسانػػػػػػػػػػػػي

 

 ] البسيط   :كلكشاجم  ٕٓ]
  ػػػػػػػػػٌر السػػػػػػػػػباًع ال ػػػػػػػػػوادم دكنػػػػػػػػػو كزري 
ػػػػرو سػػػػلموا لػػػػم يػػػػؤذىم سبيػػػػػػعه    ػػػػم م شى

 

 كالنػػػػػػػػػػاسي  ػػػػػػػػػػٌرىيمي مػػػػػػػػػػا دكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كزري  
 (ٖٔ)كمػػػػا نػػػػػرل بشػػػػران لػػػػػم يػػػػؤذه بشػػػػػػػػري 

 

 ] البسيط   :كلطفيل الغنوم  ٖٓ]
 إَف النسػػػػػػػػا ى  أ ػػػػػػػػجارو نبػػػػػػػػٍ  ى لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػٍ  ى عػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  هى  إَف النسػػػػػػػػػػا ى م ػػػػػػػػػػى يػينػٍ

 

 منهػػػػػا المػػػػػرار كب ػػػػػاي المػػػػػر  مأ ػػػػػػػػػوؿي  
 (ٗٔ)خلػػػػػقو  بنَػػػػػو كاقػػػػػػعه ال بػػػػػَد مف ػػػػػوؿي 

 

 ] الكامل   :غًن   ٗٓ]
 ال يػػػػػػػأمنَ  علػػػػػػػػى النسػػػػػػػا  كإف أخػػػػػػػػػػػػػان 
 إَف األمػػػػػػػػ  ى إذا تحَفػػػػػػػػ ى جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

 

 مػػػػا  ػػػػػي الرجػػػػػاًؿ علػػػػى النسػػػػػاً  أم ػػػػػػػ ي  
 (َٕ)ال بػػػػػػػػػػػَد أَف بنظػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو س خػػػػػػػػػػػػػػوفي 

 

 ] الكامل   :غًن   َٔ]
  ػػػػػػػػ ئاف ي جػػػػػػػػزي ذك الرياضىػػػػػػػػً  عنهػػػػػػػػػػػا
 أٌمػػػػػػا النسػػػػػػا ي  مػػػػػػ لهَ  إلػػػػػػى الهػػػػػػػػػػول

 

 ػػػػػػػػػػػػػاًف رأمى النسػػػػػػػػػػاً  كإمػػػػػػػػػػرةى الصب ػػػػػػػػػػػػػ 
 (ُٕ)كأخػػػػو الصػػػػبا يجػػػػرم بغ ػػػػر عنػػػػػػافً 

 

 ] الطويل   :غًن   ُٔ]
 رأل خلػػػػػػػبلن   مػػػػػػػا تػػػػػػػدير الوالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   إذا لػػػػػم تكػػػػػٍ   ػػػػػي منػػػػػزًؿ المػػػػػرً  حػػػػػٌرةه 

                                                        
ع كفيػػ : صػػدر البيػػت األكؿ: )النػػاس مػػن جهػػة َُّف نع ػػر عليهمػػا يف ديوانػػ ع ك٨نػػا يف ديػػواف اإلمػػاـ علػػ  بػػن أي طالػػ :   -ٔٔ

 التم اؿ(ع كبعد البيت األكؿ: 
 نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفسو كأركاحه مشاكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٌمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس أكعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه     كإ٧نَّ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي    كأعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه خيًلقى
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍودعاته كلألحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب آبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي 

 

 
 .ُٕٗالبيتاف يف الديواف:   -ٕٔ
/  ِع ككفيػات األعيػاف: ّّٖ/  َْف نع ر عليهما يف ديوان ع ك٨نا ألي سليماف ٘نػد بػن ١نمػد اٝنطػاي يف: يتيمػة الػدهر:   -ٖٔ

 . ُِْ/  ِع كخ انة األدب كل  لباب لساف العرب: َُٔع ك٨نا بال نسبة يف: غرر اٝنصائ  الواضحة: ُِٓ
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )فإنٌ  كاج ه ال بٌد مفعوؿ(ع ك٨نا من قصيدة أكٟنا: ِٖالبيتاف يف الديواف:   -ٗٔ

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػلي  ٌػػػػػػػػػػػػػػػاء قبػػػػػػػػػػػػػػػلى البػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً مو   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي  هػػػػػػػػػػػػػػػٍل جى
 

 أـ لػػػػػػػػػػػػػػػػيسى للصػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـً عػػػػػػػػػػػػػػػػن  ٌػػػػػػػػػػػػػػػػاء معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ 
 

 
منسػػوبة إُف  ُِْ/  ِع كيف ١ناضػػرات األدبػػاء: ْٓٔ – ْْٔالبيتػػاف للسػػمعاين يف: اٞنسػػتطرؼ يف كػػل فػػن مسػػتظرؼ:   -َٕ

 ذم الرمةع كَف ٤ند٨نا يف ديوان . 
 اٞنػػػػػػػػػازينع النحػػػػػػػػػوم البصػػػػػػػػػرمع كفيػػػػػػػػػ : عجػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػت األكؿ:                   منسػػػػػػػػػوبة إُف ُّٓ/  َُالبيتػػػػػػػػػاف يف الػػػػػػػػػوايف بالوفيػػػػػػػػػات:   -ُٕ

 )عقل النساء(ع كركاية البيت ال اين: 
نَّ عواهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره   أٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ َّ

 

 كأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا ٩نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلّْ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
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ْْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

(ِٕ) هَ  ل مري اًه بئيى الق ائػدي   بل ت خ  منهَ  حٌران ق  ػػػػػػػػػػػػػدا
 

 (ثبة يف اٌمشاثخ ٚاٌظذالخ ٚاٌؼذاٚح)
 ]السري   :للميكاِف  ِٔ] 

ـي أكالدهي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
 

 ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي يحظػػػػػػػػػػى بًػػػػػػػػػػًو األب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 

 أ    66] 
  ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال تبًصػػػػػػػػري مػػػػػػػػا حولهػػػػػػػػػػػػػػا

 

 (ّٕ)ك ر هػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػدرؾي مػػػػػػػػػػا يب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد 
 

 ]البسيط  :غًن   ّٔ]
 أخانػػػػػػػػا تػػػػػػػػوٌلى اهي صحبى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أبلػػػػػػػػغ 

 كإَف  ر ػػػػػػػػػػػػي موصػػػػػػػػػػػػوؿه برؤيى ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي   اهي ي لىػػػػػػػػمي أنٌػػػػػػػػي لٍسػػػػػػػػتي أذ ي

 

 إنٌػػػػػػػػي كإف  نػػػػػػػػتي ال ألقػػػػػػػػاهي ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي  
 كإٍف تباعىػػػػػػػػػدى عػػػػػػػػػٍ  مثػػػػػػػػػوامى مثػػػػػػػػػػػػػػػػػواهي 

 (ْٕ)ك ٍ ػػػػػفى يػػػػػ  ريهي مػػػػػٍ  لػػػػػ يى ينسػػػػػػاهي 
 

 ] الوافر   :كالبن شرؼ القًنكاين  ْٔ]
 كاخػػػػػػػػػوافه حىًسػػػػػػػػػب ػيهيمي دركعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 كخلػػػػػػػػػ ػيهيمي سهامػػػػػػػػػػػػػان صائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو 
 كقػػػػػػالوا قػػػػػػد سػػػػػػ  نا  ػػػػػػَل مس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 كقػػػػػػالوا قػػػػػػد صػػػػػػفت منٌػػػػػػا قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبه 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لؤلعػػػػػػػػادم كانوىػػػػػػػػػػػا كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  كانوىػػػػػػػػا كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػي  ػػػػػؤادم
  قلػػػػػتي ن ػػػػػم كلكػػػػػ   ػػػػػي  سػػػػػػػػػػػػػػػػادم

 (ٕٓ)لقػػػػػد صػػػػػدقوا كلكػػػػػ  مػػػػػ  كدادم
 

 ] الكامل   :غًن   ٓٔ]
 كأخو رخصػػػػػػػت عل ػػػػػػػو ح ٌػػػػػػػى مَلنػػػػػػػػػػػػػػػػي
 مػػػػػػا  ػػػػػػي زمانػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػا ي ػػػػػػزُّ كجػػػػػػودهي 

 

 يرخػػػػػػػػػػػػػصي كالشػػػػػػي ي مملػػػػػػوؿه إذا مػػػػػػػػا  
 (ٕٔ)إٍف رٍم ىػػػػػػػػػوي إالٌ صػػػػػػػػػديقه مخًلػػػػػػػػػػػصي 

 

                                                        
 – ِّٕع كاٞنسػػتطرؼ يف كػػل فػػن مسػػتظرؼ: ُِٖع كالتم يػػل كااضػػرة: ّّٓالبيتػػاف بػػال نسػػبة يف: ااسػػن كاألضػػداد:   -ِٕ

 ع كفيها: صدر البيت ال اين: )فال يت  (. ِّٖ
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )كخًن (ع كعج  البيت ال اين: )كٜنظها(. ُٖالبيتاف يف الديواف:   -ّٕ
 ع من قصيدة أكٟنا:  ُٔٗ- ُْٗمد بن اٞنع ؿ يف ديوان : األبيات لعبد الص  -ْٕ

   يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػٍن فىػػػػػػػػػػػدىٍت نفسػػػػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػػن جيًعلىػػػػػػػػػػػٍت 
 لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ٞنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٫نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي    

 

 كفي : صدر البيت األكؿ: )أبلغ أخانا أداـ ا نعمت (ع كبعد البيت ال اين: 
 مػػػػػػػػػػػػػػػا نعمػػػػػػػػػػػػػػػةه قػػػػػػػػػػػػػػػٌدمت عنػػػػػػػػػػػػػػػدم كال حدثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  
 كال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالءه ٗنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ ِف حسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 

 إاٌل كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ّٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاينى اي    
 إاٌل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلتي أكال ي كأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ي   

 

                  
ع كبغيػػػػػػػة الوعػػػػػػػػاة:                        ُّٖٔ/  ْيهػػػػػػػا يف ديوانػػػػػػػ ع كهػػػػػػػ  لعلػػػػػػػ  بػػػػػػػن فضػػػػػػػاؿ آّاشػػػػػػػع  يف: معجػػػػػػػم األدبػػػػػػػاء: َف نع ػػػػػػػر عل  -ٕٓ

 )م  ترٗنة للشاعر(.  ُّٖ/  ِ
ع كاٞنسػػتطرؼ يف كػػػل فػػػن مسػػػتظرؼ: ُُّع كالتم يػػػل كااضػػػرة: ِِّ/  ِالبيتػػاف ألي بكػػػر اٝنالػػػدم يف يتيمػػة الػػػدهر:   -ٕٔ

 بعد البيت األكؿ:  ع كيف اليتيمةُّٓ
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى كٌدم باعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ينقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي   ٍن ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي علٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  ال مى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمى

 

 
ع كإُف ابػػػػػػػػن الػػػػػػػػػدهاف النحػػػػػػػػوم   ناصػػػػػػػػػح الػػػػػػػػدين يف معجػػػػػػػػػم              ُِٕك٨نػػػػػػػػا منسػػػػػػػػوباف إُف أي ع مػػػػػػػػػاف اٝنالػػػػػػػػدم يف: اٞننتحػػػػػػػػػل: 

 .  ُٕٓ/  ُٓع كالوايف بالوفيات: ُِّٕ/  ّاألدباء: 

http://abu.edu.iq



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٖٓ 

 ] ٠ن كء الكامل   :غًن   ٔٔ]
 احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَكؾى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرةن 
  لرَبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الصديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كاحػػػػػػػػ ٍر صديقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ألػػػػػػػػفى مػػػػػػػػَره 
 (ٕٕ)ػػػػػػػػػػػق  كػػػػػػػػػافى أعػػػػػػػػػرؼي بالمضػػػػػػػػػػػَره

 

 ] الطويل   :غًن   ٕٔ]
ٍ نػػػػػػػي ملَمػػػػػػػػػػػػ ه ك ػػػػػػػٍم مػػػػػػػٍ  أخو لٌمػػػػػػػا   دىىى

 كصػػػػػػػػارى مػػػػػػػػع األيٌػػػػػػػػاـً عونػػػػػػػػان كرَبمػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ت َر نػػػػػػػػػػػػي ح ٌػػػػػػػػػػى تفلَػػػػػػػػػػقى نائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  
 أعانػػػػػػػت علػػػػػػػى ق ػػػػػػػًل الغريػػػػػػػًب ث ابيػػػػػػػوي 

 

 ] الوافػػػػػػػر   :غًن   ٖٔ]
 إذا مػػػػػػػػػا  ٍنػػػػػػػػػتى مَ خػػػػػػػػػػػػػػػػ ان خل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
  لػػػػػػ يى أخػػػػػػوؾى منػػػػػػ ى كلسػػػػػػتى منػػػػػػػػػػػو

 

 يػػػػػػػػػ ي ذا موا ػىقىػػػػػػػػػ و  ىًبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كلػػػػػػػػػم  
 إذا مػػػػػػػا لػػػػػػػم يط ػػػػػػػ ى كلػػػػػػػم تط ػػػػػٍػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

 ] البسيط   :كلصاٌف بن عبد القدكس  ٗٔ]
 ب    66] 

 أذا كتػػػػػػٍرتى امػػػػػػر ان  احػػػػػػ ٍر موَدتىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن    إَف ال ػػػػػػػػدَك كإٍف أبػػػػػػػػدل مسالمى
 

 يحصػػػٍد بًػػػًو ًعنىبػػػػامػػػ  يػػػزرًع الَشػػػٍوؾى لػػػٍم  
 (ٖٕ)إذا رأل منػػػػػ ى يومػػػػػان  رصىػػػػػ ن كثبػػػػػػػا

 

 ] الطويل   :كللصاح  ] ابن عٌباد    َٕ]
 لقػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػدقوا كالراقصػػػػػػػػػػاتي إلػػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػػػػػػى
 كلػػػػػػػػػػػػٍو أنَنػػػػػػػػػػػػي داريٍػػػػػػػػػػػػتي دىػػػػػػػػػػػػرمى ح َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 

 

 بػػػػػػػػػأَف مػػػػػػػػػوٌدات ال ػػػػػػػػػدل ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػيى تنفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
 (ٕٗ)مػػػػػػ  اللسػػػػػػًع تلسػػػػػػعي إذا اسػػػػػػ ٍمكىنىٍت يومػػػػػػان 

 

 (ثبة يف اٌٛؿٓ ٚاٌغشثخ)
 ] الوافػػػػػػػر   :إلسح  بن إبراهيم اٞنوصل    ُٕ]

  ربٍػػػػػػػتي إلػػػػػػػى األصػػػػػػػ بَ ً  الصغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً 
 كأبػػػػػػػرحي مػػػػػػػا يكػػػػػػػوف الشػػػػػػػوؽي يومػػػػػػػػػػػػػان 

 

ػػػػػػػ ى مػػػػػػػنهمي قػػػػػػػربي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارً    كىاجى
 (َٖ)إذا دنػػػػػػػػًت الػػػػػػػػدياري إلػػػػػػػػى الػػػػػػػػديارً 

 

 ] السري    :كلعل  بن ١نٌمد اإليادم   ِٕ]
 بػػػػػػػػػالجٍزًع  ػػػػػػػػػػالخب  ً  أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ   بػػػػػػػانوا  ماتػػػػػػػت أسػػػػػػػفان ب دىي

 

 ذات ل ػػػػػػػػػاؿو قػػػػػػػػػد تولَػػػػػػػػػٍت قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  
 (ُٖ)كإَنمػػػػػػا النػػػػػػاسي نفػػػػػػوسي الديػػػػػػػػػػػارٍ 

 

 ] الطويل   :كألي نواس  ّٕ]
                                                        

ع ك٨نػػػا غػػػًن موجػػػودين يف ديوانػػػ ع كإُف علػػػ  بػػػن عيسػػػ  يف: ُِٕ/  ّينسػػػ  البيتػػػاف إُف ابػػػن اٜنجػػػاج يف يتيمػػػة الػػػدهر:   -ٕٕ
 . ُٓٔ/  ُع كإُف منصور الفقي  يف: زهر األكم يف األم اؿ كاٜنكم: ِّ/  ١ِناضرات األدباء: 

 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )فاح ٍر عداكت ي(ع كيف عج  : )ال ٪نصٍد ب  عنبا(. ُّٔالبيتاف يف الديواف:   -ٖٕ
 .  ِْْ – ِّْالبيتاف يف الديواف:   -ٕٗ
 ع كركاية البيت ال اين في : ُّّالبيتاف يف الديواف:   -َٖ

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافرو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دادي شوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان    
 

 ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً إذا دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدياري إُف ال 
 

 
 . ّٕٗ/  ّالبيتاف لإليادم يف: زهر اآلداب كٖنر األلباب:   -ُٖ

http://abu.edu.iq



 
 

ْٖٔ 

 عشر ثام ال ال دد

 ذيً ػػػػػػػرىٍت بغػػػػػػػدادي لػػػػػػػي  كأَنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإذا 
 كأكبىػػػػػػػً  مشػػػػػػػ اؽو بغ ػػػػػػػر دراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 

 أسػػػػػػػػرت علػػػػػػػػى قلبػػػػػػػػي  ػػػػػػػػباة ًسػػػػػػػػنافً  
 (ِٖ)إلػػػػػى ك ػػػػػ و مػػػػػ  أعظػػػػػًم الحػػػػػدثافً 

 

 ] الوافػػػػػػػر   :غًن   ْٕ]
 كلػػػػػػػػػ يى المػػػػػػػػػر ي ذك ال ػػػػػػػػػز  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
   ػػػػػػػى ينصىػػػػػػػبُّ  ػػػػػػػي ثغػػػػػػػر الف ا ػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 إال   ػػػػػػػى تلقػػػػػػػاهي  ػػػػػػػل  ػػػػػػػدو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدي  
 (ّٖ) مػػػػا ينصىػػػػبُّ  ػػػػي المقػػػػًل الرقػػػػػػادي 

 

 ] الوافػػػػػػػر   :كالبن اٞنعت   ٕٓ]
 أ ػػػػػاؿى الػػػػػػدىري  ػػػػػػي بغػػػػػػدادى ىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ظلٍلػػػػػػػتي بهػػػػػػػػا علػػػػػػػػى  ػػػػػػػػٍرهو مق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 كقػػػػػػػػد يشػػػػػػػػقى المسػػػػػػػػا ري أك يفػػػػػػػػػػػػػػػوزي  
 (ْٖ)عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزي   نٌػػػػػػػػػػػػ  و ت انقػػػػػػػػػػػػوي 

 

 أ    67] 
 (ثبة يف اٌغؼبدح ٚاٌحشِبْ)
 ] الطويػػل   :ألي ٕناـ  ٕٔ]

 ينػػػػاؿي الف ػػػػى مػػػػ  دىػػػػرًًه كىػػػػو جاىػػػػػػػػلي 
 كلو  انًت األرزاؽي تجرم على الحجػى

 

 كيٍكػػدم الف ػػى  ػػي دىػػػػػػرًًه كٍىػػوى عالػػػػػػػمي  
 (ٖٓ)ىلٍكػػػػ ى إذف مػػػػ  جهلًهػػػػَ  البهػػػػائمي 

 

 ] الطويػػل   :كلألمًن أي فراس  ٕٕ]
 إذا جم ػػػػػػػت بػػػػػػػ   امػػػػػػػرأي  صناعػػػػػػػػػػػػػ ه 
ػػػػػػرىتٍ    ػػػػػػبل ت أٌمػػػػػػل منهمػػػػػػا   ػػػػػػر مػػػػػػا جى
  ح ػػػث يكػػػوفي الجهػػػلي  ػػػالرزؽي كاسػػػػعه 

 

  أخبػػػث أف يم ػػػازى مػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػو أحػػػػػػػ ؽي  
 بػػػػػػػو لهمػػػػػػػا األرزاؽ ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى تفػػػػػػػػَرؽي 

 (ٖٔ)كح ػػث يكػػوفي ال لػػمي  ػػالرزؽي ضػػ  قي 
 

] ٠ن كء الرج    :كللمعٌرم  ٖٕ]
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمه 
 كذا  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي جاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله 
 لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قسمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 يسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي داران بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعه كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل

 (ٕٖ)ب نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم زاؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 

 (ثبة يف اٌغٕٝ ٚاٌفمش)
 ] البسيط   ٕٗ]

                                                        
 .  ْ/  ُالبيتاف يف الديواف:   -ِٖ
ع كفيػػػػػػػ : صػػػػػػػدر البيػػػػػػػت ال ػػػػػػػاين: )ثغػػػػػػػر الليػػػػػػػاِف(ع كيف عجػػػػػػػ  :                   ُٓٔالبيػػػػػػػت ال ػػػػػػػاين يف ديػػػػػػػواف ديػػػػػػػك اٛنػػػػػػػن اٜنمصػػػػػػػ :   -ّٖ

 اد(. )يف اٞنقل السو 
 ع كفي : صدر البيت ال اين: )عل  كره (. َّٔ/  ِالبيتاف يف: الديواف:   -ْٖ
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )يناؿ الفىت من عيش (.ُٖٕ/  ّالبيتاف يف: الديوافع شرح اٝنطي  التربي م:   -ٖٓ
ع كَف ٤نػدها يف ديوانػ ع ِّٖاػاكرات: َف نع ر عل  األبيات يف ديواف أي فراسع ك٨نا للصاح  بن عٌباد يف: ااضػرات ك   -ٖٔ

 .  ُْٗ/  ُك٨نا ألي اسح  الصاي يف: معاهد التنصي : 
ع ّٓ/  َٓف نع ر عليها يف دكاكين أي العالء اٞنعرمع كالبيت ال ال  بال نسبة يف: ارر الوجي  يف تفسػًن الكتػاب الع يػ :   -ٕٖ

نٍػيىا٥ٍنني كيف البيت ال ال  إشارة إُف قول  تعاُف: ))  . ِّ(( ال خرؼ: قىسٍمنىا بػىٍينهيم مًَّعيشتهيٍم ىف اٜنٍىيىوًة الدُّ
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٖٕ 

 مػػػػػا النػػػػػاسي إال مػػػػػع الػػػػػدن ا كصاحًبهػػػػػػا
 ي ٌظمػػػػػػػػوفى أخػػػػػػػػا الػػػػػػػػدن ا كإٍف كثػىبىػػػػػػػػػتٍ 

 

  ح ثمػػػػا انقلبىػػػػٍت يومػػػػان بػػػػو انقلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
 (ٖٖ)يومػػػػان علٍ ػػػػًو بمػػػػػا ال يشػػػػ هي كثبػػػػػوا

 

 ]اٞنتقارب : كلبدي  ال ماف  َٖ]
 ػػػػػػػػػػػػػػػوأيػػػػػػػػا جػػػػػػػػامع المػػػػػػػػاًؿ مػػػػػػػػ  حلٌػػػػػػػػػػ

 سػػػػػػػػػػ ؤخ  منػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػدان  لٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 يػػػػػػػػػػركح كيصػػػػػػػػػػبحي  ػػػػػػػػػػي ظل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
 (ٖٗ)كتسػػػػػػػػأؿ مػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػد عػػػػػػػػ   ل ػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 ] السري    :كألي العتاهية  ُٖ]
 ب   67]

 مػػػػػػػ   ػػػػػػػرًؼ الفقػػػػػػػًر كمػػػػػػػ   ضًلػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 أنَػػػػػػػػػ  ت صػػػػػػػػػي اه تبغػػػػػػػػػي الغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 الغنػػػي  لػػػو صػػػػػػػػػَح منػػػ ى النظػػػػػػػػػػػرٍ علػػػى  
 (َٗ)كلسػػػتى ت صػػػي اهى   ػػػف تف قػػػػػػػػػػرٍ 

 

 ] الرمػػػل   :غيػػػر    ِٖ]
 قػػػػػػػٍل لمػػػػػػػٍ  أبصىػػػػػػػرى  ػػػػػػػ ئان أنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهٍ 
 لػػػػػػػػػ يى بػػػػػػػػػالمنكًر مػػػػػػػػػا أبصرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

 كدرل مػػػػػػػػ  دىػػػػػػػػرًًه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ح َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهٍ  
 (ُٗ)مػػػػػ  عػػػػػاشى يػػػػػرل مػػػػػا لػػػػػٍم يػػػػػػرىهٍ  إفَ 

 

 ثبة يف اٌمٕبػخ ٚاٌحشص()
 ]البسيط   ّٖ]

 اضػػػرٍع إلػػػى اًه ال تضػػػرٍع إلػػػى النػػػاسً 
 كاسػػ غً  عػػ   ػػل  ذم قربػػى كذم رحػػمو 

 

 كاقنػػػػػٍع ب ػػػػػأسو  ػػػػػبَف ال ػػػػػز   ػػػػػي ال ػػػػػػػػأسً  
 إَف الغنػػػػػػَي مػػػػػػ  اسػػػػػػ غنى عػػػػػػ  النػػػػػػاسً 

 

 ] اٟن ج   :غًن   ْٖ]
 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئت أف ت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 

ػػػػػػػػػػٍر مػػػػػػػػػػٍ  لػػػػػػػػػػ يى يرجو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   (ِٗ) ىمي
 

 ]اٞنتقارب  :غًن   ٖٓ]
                                                        

 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )فكيفما انقلبوا(ع ك٨نا من مقطوعة أكٟنا:ِِالبيتاف ألي العتاهية يف: الديواف:   -ٖٖ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ي    لكػػػػػػػػػػػػػػػػػلّْ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي    كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهري فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيف تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًفً  عىجى

 

 
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )يبيت كيصبحي(. ُِٕالبيتاف يف: الديواف:   -ٖٗ
 . َٔٓالبيتاف يف: الديواف:    -َٗ
 ع كركاية البيت األكؿ في : ٕٓ/  ُالبيتاف منسوباف إُف أي عيينة اٞنهلف يف: ٠نم  األم اؿ:   -ُٗ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن منكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ     قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ٞنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أبصى
 

 ػرى ٍ كرأل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

كيف عجػػ  البيػػت ال ػػاين: )كػػٌل مػػن عػػاشى يػػرل...(ع كالشػػطر ال ػػاين مػػن البيػػت ال ػػاين )إفَّ مػػٍن عػػاشى يػػرل مػػا َف يػػر ( منسػػوبه إُف 
 . ُُٔ/  ِاٜنارث بن عبادة يف: اٞنستقص  من أم اؿ العرب: 

ع مػن مقطوعػة ِْٕ/  ّيمػة الػدهر: البيت ألي اٜنسن عل  بن ١نمد بػن مػأموف األّٔػرمع مػن شػعراء اليتيمػةع كهػو يف يت  -ِٗ
 أكٟنا: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إُف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت ترغى
 

 تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن للنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس ٣نلوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كبعد البيت: 
 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى ٫نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكا   

 
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها فوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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ْٖٖ 

 عشر ثام ال ال دد

 إذا المػػػػػػػر ي عػػػػػػػو يى  ػػػػػػػي جسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 كألقػػػػػػػى المطػػػػػػػامعى عػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 كمَلكػػػػػػػػػػوي اهي قلبػػػػػػػػػػان قنوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 مػػػػػػػػػػاتى جوعػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػ اؾ الغنػػػػػػػػػػيُّ كإف 

 

 (ثبة اٌظرب ٚاٌجضع)
  ]٠ن كء الكامل   ٖٔ]

  ػػػػػػػٍ  عػػػػػػػٍ  ىموًمػػػػػػػ ى م ًرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كابشػػػػػػػػػػٍر بخ ػػػػػػػػػػػػػػػػرو عاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو 
  ػىلىػػػػػػػػػريَب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مسخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىً ػػػػػػػًل األمػػػػػػػورى إلػػػػػػػى القضػػػػػػ 
ػػػػػػػػػى بًػػػػػػػػػًو مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مضػػػػػػػػػػى  تنسى

 (ّٗ)لىػػػػػػػػػ ى  ػػػػػػػػػي عواقبًػػػػػػػػػًو الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ]الطويل  :غًن   ٕٖ]
ػػػػػػوىت  علٍ ػػػػػػ ى إذا ضػػػػػػاقىٍت أمػػػػػػوريؾى كال ػى
 كال تسػػػػػػػػ كٍ  إالٌ إلػػػػػػػػى اه كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي 
 عسػػػػػػػى  ػػػػػػػرجه يػػػػػػػأتي بًػػػػػػػًو اهي إنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

ػػػػػوي الصبػػػػػػػػػري     صػػػػػبره  ػػػػػبَف ال ٍسػػػػػرى مف احي
  ًمػػػػػٍ  عنػػػػػًدًه تػػػػػأتي المفػػػػػات ح كال ٍسػػػػػػري 

 (ْٗ)لػػػػػو  ػػػػػػٌل يػػػػػػوـو  ػػػػػي خل ق ًػػػػػػًو أمػػػػػػػػػري 
 

 أ    68] 
 ] اٞنتقارب   :غًن   ٖٖ] 

 إذا النائبػػػػػػػػػاتي بلٍغػػػػػػػػػ ى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل
  ي كحػػػػػػػَل البػػػػػػػػػػػػػبل ي كقػػػػػػػَل ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا

 

 ك ػػػػػػػادٍت تػػػػػػػ كبي بهػػػػػػػَ  المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ  
 (ٓٗ)  نػػػػػػػدى ال نػػػػػػػاىي يكػػػػػػػوفي الفػػػػػػػػػػػػػػرجٍ 

 

 ] الطويل   :كألي الفضل اٞنيكاِف  ٖٗ]
 يصػػػػػػابي الف ػػػػػػى  ػػػػػػي أىلػػػػػػًو برزيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
  ػػػػػػبٍف يصػػػػػػطبٍر   هػػػػػػا  ػػػػػػأجره مو ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػره 

 

 كمػػػػػػا ب ػػػػػػدىا منهػػػػػػا أجػػػػػػلُّ كأعظػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
ـي كإف   (ٔٗ)يػػػػػػػ ي مجزاعػػػػػػػان  ػػػػػػػوزره مقػػػػػػػٌد

 

 ] البسيط   :غًن   َٗ]
ػػػػػػػػػػَ  إذا مػػػػػػػػػػا أزمػػػػػػػػػػ ه  رقػػػػػػػػػػػػػت  ال ت أسى
 المػػػػػر ي  ػػػػػال ٍبًر  ػػػػػوران تحػػػػػتى م ق ػػػػػػػػػػػػػ و 

 

  الػػػػػدىري لػػػػػ يى علػػػػػى حػػػػػاؿو بم ػػػَػػػػػػػػػػًرؾً  
 (ٕٗ)كتػػػػارةن  ػػػػي ذرل تػػػػاجو علػػػػى ملػػػػػػػ ً 

 

                                                        
ع كالسػلوؾ يف طبقػات العلمػاء ٕٗ/  ُع كمرشد ال كار إُف قبور األبرار: ٖٓ/  ٓاألبيات بال نسبة يف: الفرج بعد الشدة:   -ّٗ
 ع كفيها: ِٕٖ/ُع كالعقود الل ل ية يف تأريخ الدكلة الرسولية: ُٗٓ/  ّع كمرآة اٛنناف كعربة اليقظاف: ِّْ/  ِكاٞنلوؾ: 

 : كابشٍر بطوًؿ سالمةو     تسليك عٌما قد مضػػػػػػػػػػ  يف: الفرج بعد الشدة: البيت ال اين
 يف: اٞنرشد كالعقود: بعد البيت ال ال : كلرٌّنا اتس ى اٞنضيػػػػػ     ػػػ ي كرّنا ضاؽى الفضػػػػا 

 يف: السلوؾ كالعقود: صدر البيت ال اين: )كابشٍر بعاجل فرحة(. 
 ما يشا     ءي فال تكٍن متعرّْضػػػػػا يف: العقود: بعد البيت ال ال :    اي يفعلي 

ع مػد بػن أ٘نػد بػن رشػيد   مػوُف اٝنليفػة اٞنهػدم العباسػ ع كهػو يف: الفػرج بعػد ُْْالبيت ال ال  يف: معجم الشعراء:   -ْٗ
 ع بال نسبة. ِّ/  ِع كالويف بالوفيات: ِٓ/  ٕع ككفيات األعياف: ِّْ/  ِالشدة: 

ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ: )ٟنػػنَّ اٞنهػػ (ع كصػػدر البيػػت ال ػػاين: ِٓيف ديوانػػ :  البيتػػاف لإلمػػاـ علػػ  بػػن أي طالػػ    -ٓٗ
 )كباف الع اء(. 

 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )أهم كأعظم(. َِٕالبيتاف يف: الديواف:   -ٔٗ
 ع كركايتهما: ْٗ – ّٗالبيتاف البن حـ  األندلس  يف ديوان :   -ٕٗ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت    ال تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمنَّ حاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم إٍف نكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه عرىضى
 ذك الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالترًب طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوران ٓنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ميقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  

 

 فالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهر لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو ّنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾً  
 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن قػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل تاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػان علػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً 
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٖٗ 

 ]السري   :كألي فراس  ُٗ]
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً الػػػػػػػػدىري ال يبقػػػػػػػػى علػػػػػػػػى حالػػػ

  ػػػػػػػػػػػبٍف تلٌقػػػػػػػػػػػاؾى بمكركىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 

 لكنَػػػػػػػػػػػػػػوي يقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي أك يدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
 (ٖٗ) اصػػػػػػبٍر  ػػػػػػبَف الدىػػػػػػػػػػػػػرى ال يصػػػػػػبري 

 

 ] الكامل   :كل  أيضان    ِٗ] 
 خٌفػػػا عل ػػػ ى كال تكػػػٍ  قلػػػق الحشػػػى

 مٌمػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػرل  الػػػػػػػدىري أقصػػػػػػػري مػػػػػػػَدةن 
 

 مٌمػػػػػػػػا يكػػػػػػػػوف كعلَػػػػػػػػوي كعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي  
 (ٗٗ)كعسػػػاؾى أف تكفػػػى الػػػ م تخشػػػػاهي 

 

 (شَ)ثبة يف اٌظحخ ٚاٌغمُ ٚاٌٙ
 ] الطويل   :البن اٞنعت  با  ّٗ]

 أتػػػػػػاًنيى بػػػػػػر ه لػػػػػػم أ ػػػػػػٍ    ػػػػػػو  ام ػػػػػػػػػػػػػػػػان 
  ػبٍف  نػتي لػػم أٍجػرىٍع مػػ  المػوًت جرعػػ ن 

 

 أسػػػػػ رو ب ػػػػػدى  ػػػػػوًؿ كثاًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  حػػػػػل   
 (ََُ) ػبٌني مىجىٍجػػتي المػٍوتى ب ػػد م اًقػػوً 

 

 ] الكامل   :كل  أيضان   ْٗ]
 يػػػػػػػػا عائػػػػػػػػدان ل زيدنػػػػػػػػػػػػػػي كج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 لػػػػػو لػػػػػم ت ػػػػػٍد لنفضػػػػػتي أكجاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 ب   68] 
 كسػػػػألت بػػػػػاًدم الضػػػػ ً  عػػػػػ  خبػػػػػػػػػرم

 

 (َُُ)ئلو لى ج بيػػػػػػوي الناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػم سػػػػػػا 
 

 ] الوافػػػػػػػػػػر  : غًن   ٓٗ]
 ن لٌػػػػػػػػػػػػلي بالػػػػػػػػػػػػدكاً  إذا مرٍضنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كنخ ػػػػػػػػػػاري الطب ػػػػػػػػػػبى كىػػػػػػػػػػل  ب ػػػػػػػػػػبه 
 كمػػػػػػػػػا أنفاسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إالٌ حسػػػػػػػػػػػػػػػػابه 

 

 كىػػػػػػػل ينجػػػػػػػي مػػػػػػػ  المػػػػػػػٍوًت الػػػػػػػدكا ي  
ميػػػػػػػػوي   القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي يػػػػػػػػؤخ ري مػػػػػػػػا يقد 

 (َُِ)كال حر اتنػػػػػػػػػػػػػػػػػا إال  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي 
 

 ] الطويل   :كأل٘ند بن فارس  ٔٗ]
 أقػػػػػػػػػػػػوؿي لن مػػػػػػػػػػػػافو كقػػػػػػػػػػػػٍد سػػػػػػػػػػػػاؽى  بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 أبػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػ رو أ نٍ ػػػػػػػػػػػػتى  اسػػػػػػػػػػػػ بٍق ب ضنػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 نفوسػػػػػػػػػان نف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو إلػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػاً ً  األرضً  
 (َُّ)ب ػػػػاي الشػػػػر  أىػػػػوفي مػػػػ  ب ػػػػاً  حنانٍ ػػػػ ى 

 

                                                                                                                                            
 

 . َُُٗف نع ر عل  البيتٌن يف ديواف أي فراس اٜنمداينع ك٨نا يف: ديواف ١نمود الورٌاؽ:   -ٖٗ
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )كال تبٍت قل  اٜنش (. ِْٔلبيتاف يف: الديواف: ا  -ٗٗ

 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )بعد شدّْ كثاًقً (ع كصدر البيت ال اين: )من اٞنوت حسوة(.  ُٕٔ/  ّالبيتاف يف: الديواف:   -ََُ
 ع كركايتهما: ِّٓ/  ِالبيتاف يف: الديواف:   -َُُ

 كجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان يػػػػػػػػػػػػػػػػػا عائػػػػػػػػػػػػػػػػػدان لي يدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 كسػػػػػػػػػػػػػػألت بػػػػػػػػػػػػػػاًدم الضػػػػػػػػػػػػػػعًن عػػػػػػػػػػػػػػن خبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم

 

 لػػػػػػػػػػػػػػو َف تعػػػػػػػػػػػػػػٍد لنفضػػػػػػػػػػػػػػتي أكجاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائلو لىيجيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي الناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 
ع ك١ناضػػػػرات األدبػػػػاء ك١نػػػػاكرات الشػػػػعراء                    ُٗٔع ك خػػػػاص اٝنػػػػاص: َُٔ/ُالبيتػػػػاف البػػػػن نباتػػػػة السػػػػعدم يف ديوانػػػػ :   -َُِ

 كفيها: عج  البيت األكؿ: )كهل يشف (.  َٖٓ/  ُكالبلغاء: 
لنعمػػػافع كيكػػػىن أبػػػا : ))كٚنعػػػت أبػػػا اٜنسػػػٌن السػػػركج  يقػػػوؿ: كػػػاف عنػػػدنا طبيػػػ ه يسػػػٌم  أْٖ/  ّيف يتيمػػػة الػػػدهر:   -َُّ

 اٞنن رع فقاؿ في  صدي  ِف... ] البيتاف  ((ع كالبيت ال اين لطرفة بن العبد من قصيدة أكٟنا: 
 أال اعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ليين اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو خولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى أك غٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 
 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدباء ١نكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضّْ  
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َْٗ 

 عشر ثام ال ال دد

 (ثبة يف األدة ٚاٌؼمً)
 ] الطويل   ٕٗ]

 ي ػػػػٌد ر  ػػػػػػػػػػػػػػعي القػػػػوـً مػػػػٍ   ػػػػافى عالمػػػػان 
 كإٍف حػػػػػػَل أرضػػػػػػػان سػػػػػػػادى   هػػػػػػػا ب ٍلًمػػػػػػػوً 

 

 كإٍف لػػػػػٍم يكػػػػػٍ   ػػػػػػي قوًمػػػػػًو بحس ػػػػػػػػػبً  
 (َُْ)كمػػػػػا عػػػػػالمه  ػػػػػي بلػػػػػدةو بغريػػػػػػػػػػػػبً 

 

 ]الطويل  :  غًن ٖٗ]
 المػػػػػػػٍر ي يولىػػػػػػػدي عالمػػػػػػػػػػػػػان ت لَػػػػػػػٍم  لػػػػػػػ يى 

 كإَف  ب ػػػػػػػػرى القػػػػػػػػٍوـً ال علػػػػػػػػمى عنػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي 
 

ػػػػٍ  ىػػػػوى جاىػػػػػػػػلي    كلػػػػٍ يى أخػػػػو علػػػػمو  مى
 (َُٓ)صػغ ره إذا ال َفػٍت علٍ ػًو الجحا ػػػلي 

 

 ] اٝنفيف   :كأل٘ند بن إسرائيل الوزير  ٗٗ]
 ال يكػػػػػػػوفي السػػػػػػػومُّ مثػػػػػػػل الدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ 

ػػػػػػ ي المػػػػػػٍرً   ػػػػػػٌل مػػػػػػا   يًحػػػػػػ ي المػػػػػػػػػػػػرٍ ق مى
 

 ال كال ذك الػػػػػػػػػػػ  اً  مثػػػػػػػػػػػل الغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  
 ي قضػػػػػػػػا ن مػػػػػػػػ  اإلمػػػػػػػػاـً علػػػػػػػػػػػػػيٌ 

(َُٔ) 
 

 ]اٞنتقارب  :كأل٘ند بن فارس  ََُ]
 أ    69] 

 إذا  ػػػػػػافى يٍؤذيػػػػػػ ى حػػػػػػرُّ المص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ 
 كيله ػػػػػػ ى حٍسػػػػػػ ي زمػػػػػػاًف الرب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك ػػػػػػػػٍرًب الخريػػػػػػػػًف كبػػػػػػػػٍرًد الش ػ 
 (َُٕ) أخػػػػػػ ؾى لل ٍلػػػػػػًم قػػػػػػٍل لػػػػػػي م ػػػػػػػى

 

 ]الكامل  :غيػػػر   َُُ]
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  ػػػػػػػػػػػطي مػػػػػػػػػػػ  لسػػػػػػػػػػػاًف األلكى  النحػػػػػػػػػػػوي يبسي
 كإذا  لٍبػػػػػػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػػػػػ  ال لػػػػػػػػػػػػػػوـً أجَلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كالنحػػػػػػػػػػػػػػوي مثػػػػػػػػػػػػػػلي الملػػػػػػػػػػػػػػًح إٍف ألق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً كالمػػػػػػػػػػٍر ي تكرًميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي إذا لػػػػػػػػػػم    يٍلحى
  أجلُّهػػػػػػػػػػػػػػػػا منهػػػػػػػػػػػػا مق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي األلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً 

ػػػػػ ي   (َُٖ) ػػػػػي  ػػػػػل  صػػػػػنفو مػػػػػ    اًمػػػػػ ى يحسي
 

                                                                                                                                            
 .  َُٕ – ُٔٔالديواف: 

ع كالنجػػػػـو ال اهػػػػرة يف ملػػػػوؾ مصػػػػر ُُِع كغػػػػرر اٝنصػػػػائ  الواضػػػػحة: ِْٓ/ ِالبيتػػػػاف بػػػػال نسػػػػبة يف: العقػػػػد الفريػػػػد:   -َُْ
 ع كفيها: ّٓٓ/  ِع كنفح الطي  من غصن األندلس الرطي : ُّٖ/  ٓكالقاهرة: 

اش فيهػػا بعقلػ ( كعجػػ  : )كمػػا يف العقػد كالغػػرر كالنجػـو كالػػنفح: صػدر البيػػت األكؿ: )مػن كػػاف عػاقالن(ع كصػػدر البيػت ال ػػاين: )عػ
 عاقله..(. 
 ع كفي  بعد البيت ال اين: ََُالبيتاف للشافع  يف ديوان :   -َُٓ

 كإف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغًن القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً إف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عاٞنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنه إذا ردَّت إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 

 
)) كأخػػػرج ابػػػن النٌجػػػار مػػػن طريػػػ    ٕجػػػاء يف كتػػػاب االزدهػػػار فيمػػػا عقػػػد  الشػػػعراء مػػػن األحاديػػػ  كاآلثػػػار للسػػػيوط :   -َُٔ

الصوِفع قاؿ: حٌدثين اٜنسٌن بن عل  الباقطايع قاؿ: ٚنعػت أبػا جعفػر أ٘نػد بػن إسػرائيل األنبػارم الكاتػ   ينشػد... ] البيتػاف  ((ع 
 من ن  متنوع القوايف يف تسعة أبيات.  ِٓوان : ك٨نا لل ليل بن أ٘ند الفراهيدم يف دي

ع كفيػػػ : عجػػػ  البيػػػت ُّٖ/  ٕع كالػػػوايف بالوفيػػػات: ّْٖ/  ْٔالبيتػػػاف البػػػن فػػػارس يف: تػػػأريخ دمشػػػ  البػػػن عسػػػاكر:   -َُٕ
 األكؿ: )كيبس اٝنريف(. 

كفيػػ : عجػػ  البيػػت  منسػػوباف إُف ابػػن سػػعيد البصػػرمع َِٔ/  ُ( يف صػػبح األعشػػ  يف صػػناعة اإلنشػػا: ِع ُالبيتػػاف )  -َُٖ
ع منسػوبة ُّٔ/  ُع كفوات الوفيات: ِٕٔ/  ٖع كالوايف بالوفيات: ُٗ/  ِال اين: )فأجٌلها عندم(ع كيف الكامل يف اللغة كاألدب: 

ع كفيػػ  بعػػد ُُٔإلبػػراهيم بػػن خلػػف البهػػراينع كهػػ  بػػال نسػػبة يف التم يػػل كااضػػرة:  َٕ/  ٕإلسػػح  بػػن خلػػفع كيف ربيػػ  األبػػرار: 
 ل اين: البيت ا

 ٜنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًف ٪نطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر   
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتا ي يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقط مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٜنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًظ األعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً  
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ُْٗ 

 ]البسيط  :كٞننصور الفقي   َُِ]
 علمػػػػػػػػػػي م ػػػػػػػػػػي ح ػػػػػػػػػػث يَممػػػػػػػػػػتي أحملػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 إٍف  ٍنػػػػػتي  ػػػػػي البٍ ػػػػػًت  ػػػػػافى ال لػػػػػمي   ػػػػػو م ػػػػػي

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى صػػػػػػػندكؽً بطنػػػػػػػي كعػػػػػػػا ه لػػػػػػػو ال بيطٍػػػ 
 (َُٗ)أك  ٍنتي  ي السوًؽ  افى ال لمي  ي السػوؽً 

 

 ]الكامل  : غًن   َُّ]
 النطػػػػػػػػػقي زيٍػػػػػػػػػ ه كالسػػػػػػػػػكوتي سػػػػػػػػػبلم ه 
 مػػػػػػػا إٍف نػػػػػػػدٍمتي علػػػػػػػى سػػػػػػػكوتي مػػػػػػػَرةن 

 

ػػػػػٍ  مكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا    ػػػػػبذا نىطىٍقػػػػػتى  ػػػػػبل تىكي
 (َُُ) لقىػػػٍد نػػػدٍمتي علػػػى الكػػػبلـً مػػػرارا

 

 ]الطويل  :غًن   َُْ]
 يمػػػػػػػوتي الف ػػػػػػػى مػػػػػػػٍ  عثٍػػػػػػػػرىةو بلسػػػػػػػانًوً 
   ىثٍػرىتيػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػٍ    ػػػػػػػػػػًو ترمػػػػػػػػػػي برأًسػػػػػػػػػػوً 

 

 كلػػػٍ يى يمػػػوتي المػػػٍر ي مػػػ  عثٍػػػػرىًة الر ٍجػػػلً  
 (ُُُ)كعثٍػرىتيػػػوي بالر ٍجػػػًل تبػػػرا علػػػى مهػػػػلً 

 

 ] الطويل   :  غًن َُٓ]
 علٍ ػػػػػػػ ى بػػػػػػػبقبلًؿ الزيػػػػػػػارًة إنَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ـي دائمػػػػػػػػػػػان   ػػػػػػػبٌني رأيٍػػػػػػػتي   القطٍػػػػػػػرى يسػػػػػػػأ
 

 إذا  ثػيػػػرىٍت  انػػػت إلػػػى الهجػػػًر مسػػػلكا 
 (ُُِ)كييٍسػػػأؿي باأليػػػدم إذا ىػػػوى أمسكػػػػا

 

 ]الكامػل  :  غًن َُٔ]
 ال تمػػػػػػػػزىحىَ  مػػػػػػػػعى الصػػػػػػػػديًق  رَبمػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػ ى الصػػػػػػػديًق كخل هػػػػػػػػػػػػػا  كاتٍػػػػػػػػريٍؾ ممازىحى

 

 جىلىػػػػػػبى ال ػػػػػػداكىةى مػػػػػػ  صػػػػػػديقو مػػػػػػازًحً  
 ثىٍمػػػػػػػػػػػػػرو بػػػػػػػػػػػػػاًتحً  إَف المػػػػػػػػػػػػػزاحى لكػػػػػػػػػػػػػل  

 

 ]الطويل  :  غًن َُٕ]
 أً ػػػػػػػػػػٍد  ب ىػػػػػػػػػػ ى المكػػػػػػػػػػدكدى بػػػػػػػػػػالهم  راحػػػػػػػػػػػػػػ ن 
 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  إذا أعٍ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػوي المػػػػػػػػػػػػػػػػزحى  لػػػػػػػػػػػػػػػػ ك ٍ 

 

 تػػػػػػػػػراحى كعل ٍلػػػػػػػػػوي بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي و مػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػزًح  
ـي مػػػػػ  الملػػػػػحً   (ُُّ)بمقػػػػػداًر مػػػػػا ي طػػػػػى الط ػػػػػا

 

 (ثبة اٌضّبس)
 ب   69] 
 ]الطويل  :يف سفرجلة (ُُْ)  ٛنعفر اٞنصحف َُٖ]

                                                                                                                                            
 

 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )قلف كعاءه ل (. ُٗالبيتاف للشافع  يف ديوان :  -َُٗ
كفيػػػ : صػػػدر البيػػػت األكؿ: )اٜنلػػػمي زيػػػنه(ع كغػػػرر اٝنصػػػائ  الواضػػػحة:  ّْٕ/  ِالبيتػػػاف بػػػال نسػػػبة يف: العقػػػد الفريػػػد:   -َُُ

 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )الصمتي زينه(ع كعج  البيت ال اين: )كلقد..(. ِِّ
ع ك٨نػا بػال نسػبة ّْٕ/  ِد: يف: العقػد الفريػ البيتاف ٛنعفر بن ١نمد بن عل  بػن اٜنسػٌن بػن علػ  بػن أي طالػ    -ُُُ

 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )كليس ٬نوت  الرجل(. ٖٖ/  ُيف: ّٔجة آّالس كأنس آّالس: 
منسوبة إُف أي بكػر مكػ  بػن أي طالػ  القيسػ  القػًنكاين  ُٕٓ/  ٓالبيتاف يف: ش رات ال ه  يف أخبار من ذه :   -ُُِ

بة إُف أي الطي  عبد اٞننعم بن غلبوف اٞنقرئ اٞنصػرمع كيف: اٛنلػيس الصػاٌف الكػايف منسو  ِٕٕ/  ٓاألندلس ع كيف: كفيات األعياف: 
ع كالظػػرؼ كالظرفػػاء: َِٕع كاٞننتحػػل: ِْمنسػػوبة إُف أي بشػػر البنػػدنيج ع كيف: أحسػػن مػػا ٚنعػػت:  ُْٔكاألنػػيس الناصػػح الشػػايف: 

 بال نسبةع كفيها:  ّْ
 رى أفَّ الغي ى يسأـ دائمان(ع كعج  : )كيطل  باأليدم(. يف الش رات كالوفيات: شطر البيت ال اين: )أَف ت

 يف الظرؼ كالظرفاء كاٛنليس الصاٌف: عج  البيت األكؿ: )تكوف إذا دامت إُف اٟنجر مسلكا(. 
ع كفيػػػػػػػػػ : صػػػػػػػػدر البيػػػػػػػػػت األكؿ: )باٛنػػػػػػػػػد راحػػػػػػػػػة(ع كعجػػػػػػػػػ  : )٩نػػػػػػػػػٌم                 َِْالبيتػػػػػػػػاف ألي الفػػػػػػػػػتح البسػػػػػػػػػي يف: ديوانػػػػػػػػػ :   -ُُّ

 ل ...(ع كعج  البيت ال اين: )ّنقدار ما تعط ..(. كعلٌ 
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ِْٗ 

 عشر ثام ال ال دد

 كمصػػػػػفَرة تخ ػػػػػاؿ ً ػػػػػي ثػػػػػوب نػػػػػػرجيو 
ػػػػػػػا ريػػػػػػػػح مىٍحبيػػػػػػػػوب كقسػػػػػػػػوة قلبػػػػػػػػو  لىهى
  صػػػػػػػػػفرتها مػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػفرتي مسػػػػػػػػػ  ارة
 كلىَمػػػػا اسػػػػ  مت ً ػػػػي اٍلقىًضػػػػ ب  ػػػػبابها
 مػػػددت يىػػػدم بػػػاللطف أبغػػػى اج نا ىػػػا
ػػػػػا ثػػػػػوب مػػػػػ  الز ػػػػػب أ بػػػػػر ػػػػػافى لىهى  كى ى
  بػػػَزت يػػػدم  صػػػبان لهػػػا ثػػػوب جسػػػمها

 م مػػػػػػ  ث ابهػػػػػػاكىلىَمػػػػػػا ت ػػػػػػرت ً ػػػػػػي يىػػػػػػد
ػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  الى أبػػػػػػػػوح بًػػػػػػػػ  رًهً   ذ ػػػػػػػػرت بهى

 

 ال ػػػػػػػنفي يكت بػػػػػػق عىػػػػػػػ  مسػػػػػػػ  ذ ػػػػػػػ 
 كلػػػػػػوف محػػػػػػب حلَػػػػػػ  السػػػػػػقم يكػػػػػػ ي
 كأنفاسػػػها ً ػػػي الطٌ ػػػب أنفػػػاس مؤنسػػػى
ػػػػػا األنػػػػػوا  أبػػػػػراد سػػػػػندس  كحا ػػػػػت لىهى
 ألج لهػػػػػػػػا ريحانػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػط مجلسػػػػػػػػي
 يػػػػرؼ علػػػػى جسػػػػم مػػػػ  ال بػػػػر أملػػػػػي
 كعٌري هػػػػػػا بػػػػػػاللطًف مػػػػػػ   ػػػػػػل  ملػػػػػػبىيً 

 ًإاَل ً ػػػػػػػػي  بللػػػػػػػػ  نػػػػػػػػرجيكىلػػػػػػػػم تٍبػػػػػػػػق 
ػػػٌف   (ُُٓ)يً ر ال ػػػنفٌ حػػػ أذبلهػػػا ً ػػػي اٍلكى

 

 ] البسيط  :  كالبن أي اٜنسٌنَُٗ]
 نفسػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػدا ي لمػػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػػرم ل حزننػػػػػػػػػػػي 

........ 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػفرجىله  مثػػػػػػػػػػػػػػاًؿ النػػػػػػػػػػػػػػرجًي ال طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  
 (ُُٔ جػػػػػا ني سػػػػػا ران عػػػػػ  صػػػػػفحً  القمػػػػػػًر)

 

 ]البسيط  :  غًن َُُ]
ً هػػػػػػػا    ػػػػػػػٌبهتي رٌمانػػػػػػػ ن مػػػػػػػٍ   ػػػػػػػوًؽ دىٍكحى
 الجسػػػػمي حػػػػقي لهػػػػا قػػػػد ضػػػػَم داخلهػػػػػػا

 

 تمثاليهػػػػػا ببػػػػػديًع الحٍسػػػػػً  من ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي  
 (ُُٕ)كالشحمي قطػ ه لػوي كالحػبُّ يػاقوتي 

 

 ] الوافػػػػػػر  :غًن   ُُُ]
 كرٌمػػػػػػػافو رق ػػػػػػػًق القٍشػػػػػػػًر يحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 عل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإذا قٌشػػػػػػػػػػرتىوي  ىلى ىػػػػػػػػػػت 
 

 ثػػػػػػدَم الغ ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أثػػػػػػواًب الذً  
 (ُُٖ) صػػػػػوصه مػػػػػ  عق ػػػػػقو أك بجػػػػػػػػػػػاذً 

 

 ] البسيط  :غًن   ُُِ]
 ال ػػػػػ  ي ي ػػػػػدؿي عنػػػػػدم  ػػػػػَل  ا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 مخٌمػػػػ  الوجػػػػًو قػػػػد مالػػػػٍت عبلكتػػػػػػػػػػو

 

 ػػػػػػػػػػػػػيإذا بػػػػػدا يان ػػػػػان  ػػػػػي  صػػػػػًنًو الزاى 
 (ُُٗ) أنٌػػػػػػػػو را ػػػػػػػػعه مػػػػػػػػ  خشػػػػػػػػ ىً  اهً 

 

 ]اٞنتقارب  :  كألي اسح  ]بن  خفاجة األندلس ُُّ]
 أ   70]

                                                                                                                                            
ػافى مقػدما ع ىهيوى جىٍعفىر بن عيٍ مىاف بن نصر بن قػول بػن عبػد ا بػن كسػيلة مػن برابػر بلنسػية اٜنٍىاًج  اٍلوىزير أىبيو اٍٜنسن  -ُُْ كى

ع تػويف سػنة ن اإلجػادة كتصػرف  يف أفػانٌن اٍلبػىيىػافيف صناعىة اٍلًكتىابىة مفضال عل  طبقتػ  بالبالغػة كىلػ  شػعر ك ػًن مػدكف يػدؿ علػ  ٕنكنػ  مػ
 . ّٗٓ – ّٕٓ/  ُهػ. تنظر ترٗنت  يف: اٜنلة السًناء:  ِّٕ

مػػػا عػػػدا البيػػػت السػػػاب ع كفيػػػ : صػػػدر البيػػػت الرابػػػ : )فلٌمااسػػػتتمت(ع  ِِٔ – ُِٔ/  ُاألبيػػػات يف: اٜنلٌػػػة السػػػًناء:   -ُُٓ
 علها ر٪ناني(ع صدر البيت ال امن: )من لباسها(. كصدر البيت اٝنامس: )أبغ  اقتطافها(ع كعج  : )ألج

 الشطر األكؿ:  كلمات مطموسة َف نتمكن من قراءهتا.  -ُُٔ 
ألي الطي  الرندمع ك٨نا بال نسبة يف:  ايػة األرب يف فنػوف األدب:  ِّٖ/  ّالبيتاف يف: اإلحاطة يف أخبار غرناطة:   -ُُٕ

: ) رمانة قد راؽ منظرهػا(ع كعجػ  : )فم لهػا ببػدي ..(ع كيف  ايػة األرب: صػدر ع كركاية صدر البيت األكؿ يف اإلحاطةَُِ/  ُُ
 البيت األكؿ: ) رمانة من فوًؽ دكحتها(ع كعج  : )م اٟنا ببدي ..(ع كصدر البيت ال اين: )فالقشر ح  نضار قد ضم داخل ..(. 

 . َُّ/  ُُالبيتاف مد بن عمر اٞنقرئ الكات  يف:  اية األرب يف فنوف األدب:   -ُُٖ
بػػػال نسػػػبةع كفيػػػ : عجػػػ  البيػػػت األكؿ: )إذا ان ػػػىن يف غصػػػن   ُُِ/  َِالبيتػػػاف يف: اٛنػػػام  ألحكػػػاـ القػػػرآف للقػػػرطف:   -ُُٗ

 ال اه (ع كصدر البيت ال اين: )قد سالت حالكت (. 
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ّْٗ 

 أمػػػػػػػػا كثػػػػػػػػدَم  صػػػػػػػػوًف البلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي 
ػػػػػػمى الشػػػػػػٍهدى كالمػػػػػػ اؽي   ػػػػػػػػػػػوً   لقػػػػػػد قىسى
 كقػػػػػد  ٍنػػػػػتي أ ػػػػػرل بل ػػػػػًي الشفػػػػػػػػػػػػاهً 

ػػػػػػػػمي   تخط طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكىػػػػػػػػا ىػػػػػػػػوى يبسي
ػػػػػػػًو  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهي   كقػػػػػػػد سػػػػػػػاؿى مػػػػػػػ   ىم 

 

 كقػػػػد قلٌػػػػصى الصػػػػبحي ج ػػػػبى الغىلىػػػػػػػػػػػػػيٍ  
 بػػػػػػػٍ  ى المػػػػػػػ اًؽ كبػػػػػػػٍ  ى النفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 
  كٍ ػػػػػػػفى بًػػػػػػػًو كٍىػػػػػػػوى  ػػػػػػػلي ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 

 ػيٍ بػػػػػػػاألمًي ي لػػػػػػو عبىػػػػػػػػػػػػػػػكقػػػػػػد  ػػػػػػافى 
 (َُِ)حب ػػػػبو ن ػػػػػػػػيٍ   مػػػػا سػػػػاؿى ريػػػػقي 

 

 (ثبة يف اٌجحش ٚاألٔٙبس)
 ]اٝنفيف  :  قاؿ ابن رشي ُُْ]

 البحػػػػػػػػري صػػػػػػػػٍ بي المػػػػػػػػراـً كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ألػػػػػػػػػػػٍ يى مػػػػػػػػػػػا ن كنحػػػػػػػػػػػ ي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 

 

 ال رىجى ىػػػػػػػػػػػػٍت حاج ػػػػػػػػػػػػػػػي إل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
رينا   (ُُِ)علٍ ػػػػػػػػػػوً  مػػػػػػػػػػا عسػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػبػٍ

 

 ]اٞننسرح  :  غًن ُُٓ]
 ر وبيػػػػػػػػ ى البحػػػػػػػػرى  ايػػػػػػػػ  الغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًط 
ػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررو  ػػػػػػػػػبي أمواجى  تر ى

 

 كىػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػو اال بغ ػػػػػػػػػ  الغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطً  
 كت قػػػػػػػػي  ػػػػػػػػي الثػػػػػػػػرل مػػػػػػػػ  النقىػػػػػػػػػػػػػػػطً 

 

 ]اٞننسرح  :  غًن ُُٔ]
 ػػػػػػػػػػػػػػػػرم انظػػػػػػٍر إلػػػػػػى البحػػػػػػًر   ػػػػػػفى يجػػ

 ........................... أنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

  أنَػػػػػػػػػػػوي ذائػػػػػػػػػػػبي الزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجً  
 (ُِِ) ػػػػػػػػػٌوؽى مػػػػػػػػػ  موًجػػػػػػػػػًو ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجً 

 

 ]٢نل  البسيط  :  غًن ُُٕ]
 أمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػرل البحػػػػػػػػػػر يطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  أٌنمػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 كينطفػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػي الحوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 يجػػػػػػػػػػ  ي  ػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػدًر كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 ]البسيط  :  كالبن عبادة ]الق از ُُٖ]
 أمػػػػػا تػػػػػرل البحػػػػػرى مػػػػػا أحلػػػػػى  مائػػػػػػػلوي 
  أنَػػػػػػػػػػػػػػوي مًلػػػػػػػػػػػػػػ ه تػػػػػػػػػػػػػػأتي عسػػػػػػػػػػػػػػاً ريهي 

 

  ػػػػػػوران ثػػػػػػَم ين طػػػػػػػػػفي يرنػػػػػػو مػػػػػػ  الػػػػػػ م   
 (ُِّ)  لػػػػػثيمي اللػػػػػَب منػػػػػو ثػػػػػَم تنصػػػػػػػرؼي 

 

    :  كلألمًن ٕنيمُُٗ]
 ............................(ُِْ)   

 ب   70]

                                                        
ع كفيػػػػ : صػػػػدر البيػػػػت األكؿ: )أمػػػػا كاهتصػػػػار(ع كعجػػػػ  : )الصػػػػبح ذيػػػػل ُٖٕ( يف ديػػػػواف ابػػػػن خفاجػػػػة: ٓع ُالبيتػػػػاف )  -َُِ

( يف: غرائػػ  التنبيهػػات علػػ  عجائػػػ  ٓ – ّالغلػػس(ع كركايػػة الصػػدر مػػن البيػػت اٝنػػامس: )كمػػاؿ يسػػيل جػػىن شػػهدً (ع كاألبيػػات )
 بال نسبة.  ُُٖالتشبيهات: 

 .   ٖٓع كالنتف من شعر ابن رشي  كابن شرؼ القًنكانيٌن: ِِٔالبيتاف يف الديواف:   -ُُِ
 يف الشطر األكؿ:  كلمات مطموسة َف نتمكن من قراءهتا.  -ُِِ
ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ: )كاٞنػػوج يضػػربي بػػٌرا  ٌ ينصػػرؼ(، كصػػدر ّْالبيتػػاف بػػال نسػػبة يف: رحلػػة الشػػتاء كالصػػيف:  -ُِّ

(.  البيت ال اين: )تأيت اٛنيوش ل (ع كعج  :  )تقٌبل األرض طوعان  ٌ تنصرؼي
 كلمات األبيات مطموسة ال ٬نكن قراءهتا.   -ُِْ

http://abu.edu.iq



 
 

ْْٗ 

 عشر ثام ال ال دد

 (ثبَة يف اٌششاة)
    ]اٞنتقارب  :  لألعشػػػ َُِ]

 ك ػػػػػػػػػأسو  ربٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي علػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػَ ةو 
 امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؤه لكػػػػػػػي ي لػػػػػػػمي النػػػػػػػاسي أنػػػػػػػي 

 

 كأخػػػػػػػػرل تػػػػػػػػداكٍيتي منهػػػػػػػػا بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ُِٓ)أتٍ ػػػػػػػتي الخبلعىػػػػػػػ ى مػػػػػػػ  أبوابهػػػػػػػػػػا

 

 ]الكامػػػػل  :  كألي نواسُُِ]
 نٍفػػػػػػيي المدامىػػػػػػً  أ  ػػػػػػبي األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس 
  ػػػػػػػبذا خٍلػػػػػػػتى بشػػػػػػػٍرًبها  ػػػػػػػي مجًلػػػػػػػيو 
  ػػػػػػي الكػػػػػػأًس مشػػػػػػغلى ه ك ػػػػػػي لٌ اتهػػػػػػػػػا

 

 مثًلػػػػػػػ  أ ػػػػػػػرـي الجػػػػػػػػػػػػػػػبٌلسً كجلػػػػػػػ يي  
  ػػػا فيٍف لسػػػػانى ى عػػػػ  ع ػػػػوًب النػػػػػػػػػاسً 

 (ُِٔ) اج ػػٍل حػػديثى ى  لَػػوي  ػػي الكػػػػػاسً 
 

 ]الكامػػػػل  :  غيػػر ُِِ]
   ػػػػػػبي النػػػػػػديًم يفػػػػػػػوؽي   ػػػػػػبى الػػػػػػػراًح 

 

 تصػػػػػػػفو المدامػػػػػػػ ي بالنػػػػػػػديًم إذا صفػػػػػػػػا
 

 كيحػػػػػػػػػٌث  اربىهػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى األقػػػػػػػػػداحً  
 

 (ُِٕ)حً كيكػػػػػدري النػػػػػدمافي صػػػػػرؼى الػػػػػرا 
 

 ] الوافػػػػػػر  :  غًن ُِّ]
 أرل للكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأًس حٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ال أراهي 
 ىػػػػػػػو القطٍػػػػػػػبي الػػػػػػػ م دارت عل ػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 الكػػػػػػػػػػػػأًس إال للنديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً ٓلغٍ ػػػػػػػػػػػػرً  
 (ُِٖ)رحػػػى اللػػػٌ اًت  ػػػي الػػػزمً  القػػػديمً 

 

 ] البسيط   :(ُِٗ)كألي اٜنسن اٞنتٌيم   ُِْ] 
 ك   ػػػػػػػػ و أدبػػػػػػػػا ى مػػػػػػػػا علم هػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
  ػػػػٌركا إلػػػػى الػػػػراًح مػػػػ  ىػػػػَم يلػػػػٌم بهػػػػػػػم

 

  ػػػػػػٌبه ػيهيم بنجػػػػػػػوـً الل ػػػػػػًل إذ نجمػػػػػػػػػػػوا 
ػػػػمي   (َُّ) مػػػػا درىٍت نػػػػوبي األيٌػػػػاـً أيػػػػ ى ىي

 

 ] البسيط   :  كلبكر بن خارجة ُِٓ] 
 كمسػػػػػػ ط لو علػػػػػػى الصػػػػػػهباً  با رىػػػػػػػػػػػػا 

 ٌنهػػػػػػػا قدحػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  كػػػػػػػٌل  ػػػػػػػَف رآىػػػػػػػا ظ
 

 بف  ىػػػػػػػ و باصػػػػػػػطباًح الػػػػػػػراًح حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ اؽً  
 (ُُّ)ك ػػػػٌل  ػػػػٍخصو رآهي ظنَػػػػوي السػػػػاقي

 

                                                        
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )أتيتي اٞنعيشة(. ُّٕالبيتاف يف: الديواف:   -ُِٓ
)طبعػػة دار صػػادر(ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ: )أهػال ّنػػن ٪نميػػ  عػػن أ٤نػػاًس(ع كبعػػد البيػػت  ِّٕاألبيػات يف: الػػديواف:   -ُِٔ

 ال ال : 
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو التعاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يف ٠نانبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة األذل  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اٛنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌلسً    كعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اللبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  ٔنٌي

 

 
ع منسوبة إُف ١نمد بػن عبػد الػر٘نن العطػومع كالبيػت األكؿ ََّالبيتاف يف: قط  السركر يف أكصاؼ األنب ة كاٝنمور:   -ُِٕ

 . ِّك٨نا ل  يف: حلبة الكميت:  منسوبة إُف اٞنفٌج ع ُِٖ/  ْيف: ا  كابوب كاٞنشمـو كاٞنشركب: 
 . ُِٕ/  ْالبيتاف بال نسبة يف:  اية األرب يف فنوف األدب:   -ُِٖ
    أبػػػو اٜنسػػػن أ٘نػػػد بػػػن ١نمػػػد اإلفريقػػػ  اٞنعػػػركؼ باٞنتٌيمعأحػػػد األدبػػػاء الفضػػػالء كالشػػػعراءعل  كتػػػاب )الشػػػعراء النػػػدماء( ك                      -ُِٗ

 . ُُٓ/  ُ، كفوات الوفيات: َُِ/  ٖع كالوايف بالوفيات: ُٖٕ/  ْ)االنتصار اٞننف عل  فضل اٞنتنف(. ترٗنت  يف: يتيمة الدهر: 
 .ُُٓ/  ُ، كفوات الوفيات: َُِ/  ٖع كالوايف بالوفيات: ُٖٕ/  ْبيتاف يف: يتيمة الدهر: ال  -َُّ
طبعة دار صادر كك لك يف النجـو ال اهرة يف ملوؾ مصر  ََْْف ٤ند٨نا يف شعر ابن خارجةع ك٨نا يف ديواف أي نواس:   -ُُّ
ع ِْٖ/  ٖسػػاق (ع ك٨نػػا بػػال نسػػبة يف التػػ كرة اٜنمدكنيػػة: ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ: )فكػػٌل شػػ ء رآ  خالػػ  الُٔٓ/  ِكالقػػاهرة: 

منسػوبة إُف ال انكػ    يوسػف بػن اٞنغػًنة بػن أبػاف  َُٔ/  ِٗكفي : عج  البيت األكؿ: )ككٌل شػ ء رآ  ظنٌػ (ع كيف: الػوايف بالوفيػات: 
 اليشكرمع كفي  ترٗنة ل . 
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٗٓ 

 ] البسيط   :  كلػ ] ابن   اٞنعت  با ُِٔ] 
 أ    71] 

 ال ت بًع النفيى   ئان  اتى مطلبوي 
 كسائلو لي ع  الغٌدار قلتي لو

 كا رٍب ثبلثان تجٍد م  ىم ها  رجا 
 (ُِّ)نجا  ؤادم كلكٍ  سٍلوي   فى نجا

 ] الوافػػػػػػر   :  غًن  ُِٕ] 
 كندمافو سقٍ تي الراحى صر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 صفىٍت كصىفػٍت زجاج يها عل هػػػػػػا

 كأٍ قي الل ًل مرتًفعي السجػػػػػػػػػػػػػوؼً  
 (ُّّ) م نىن دَؽ  ي م نىن لط فً 

 ] البسيط   :  كلألمًن ٕنيم بن اٞنع  ُِٖ] 
 ناكٍل يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبوي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌديها م ٌ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 
  قبٌػلىٍ هػػػػػػػػػػػا كقالػػػػػػػػػػػٍت كٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ضػػػػػػػػػػػاحكى ه 
 قٍلػػػػػػػتي ا ػػػػػػػرىبي  هػػػػػػػي مػػػػػػػ  دم ػػػػػػػي كحمرتهػػػػػػػا
 قالػػػػػػػت إذا أنػػػػػػػت مػػػػػػػ  حبٌػػػػػػػي بكٍ ػػػػػػػتى دمػػػػػػػػػػػػا
 يػػػػػػػػػا ل لػػػػػػػػػػ ن بػػػػػػػػػػات   هػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػدري م  نقػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 عػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػدحو  كبػػػػػػػػػٌت مسػػػػػػػػػ غن ان بالثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً 
 

 حمػػػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػػػأَف سناىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػو ي مقبػػػػػػػػػػػػاسً  
 ك  ػػػػػػػػفى تسػػػػػػػػقي خػػػػػػػػدكدى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس للنػػػػػػػػاسً 
 دمػػػػػػػػػي ك ابخيهػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػأًس أنفاسػػػػػػػػػي
  سٌقن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها علػػػػػػػػػػى ال  نػػػػػػػػػػ ً  كالػػػػػػػػػػراسً 
 كأمسػػػػػًت الشػػػػػميي لػػػػػي مػػػػػ  ب ػػػػػا جبٌلسػػػػػي

 (ُّْ)كبالخػػػػػػػػػػػػػػػػػدكًد عػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال فػػػػػػػػػػػػػػػػػاح كاآلسً 
 

 ] البسيط    :  كالبن التٌمار ُِٗ] 
 قػػػػػػم  ان صػػػػػػٍر مػػػػػػ  صػػػػػػركًؼ الػػػػػػدىًر كالنػػػػػػوًب 
 أمػػػػػػػػا تػػػػػػػػػرل الل ػػػػػػػػػلى قػػػػػػػػٍد كلٌػػػػػػػػػت عسا ػػػػػػػػػػػػػػػػػرهي 
 كالبػػػػػػػػدري  ػػػػػػػػػي األ ػػػػػػػػػًق الغربػػػػػػػػػي  تحسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

 كاجمػػػػػٍع بكأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  ػػػػػملى اللهػػػػػو كالطػػػػػربً  
 مهزكمػػػػػػػ ن كج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوشي الصػػػػػػػبًح  ػػػػػػػي الطلػػػػػػػبً 

 (ُّٓ)مػػػٌد جسػػػران علػػػى الشػػػطٌ ً  مػػػ  ذىػػػبً قػػػد 
 

 ] الوافػػػػػػر   :  غًن  َُّ] 
 صػػػػػػػػفا مػػػػػػػػ ُّ الهػػػػػػػػواً  لنػػػػػػػػا ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
  ػػػػػػرٍبنا الػػػػػػػراحى مػػػػػػػ  ظمػػػػػػػأ إل هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ك ػػػػػػػافى ظبللنػػػػػػػػا   هػػػػػػػػا السحابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
  أنٌػػػػػػػػػػا را فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى بهػػػػػػػػػػا رضػػػػػػػػػػابا

 

                                                        
 د من ٨ن ( كعج  البيت ال اين: )كال تسأل  كيف ٤نا(. ع كفي : عج  البيت األكؿ: )ْنِّٕ/  ُالبيتاف يف: الديواف:   -ُِّ
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )كأف  الصبح( كعج  البيت ال اين: )يف ذهن لطيف(. َُٖ/  ٨ِنا البن اٞنعت  يف ديوان :   -ُّّ
در البيػػػت ع كفيػػ : صػػػدر البيػػت األكؿ: )مشعشػػػعةن(ع كيف عجػػ  : )صػػػرفان...( كصػػَِٓ – ِْٗاألبيػػات يف: الػػػديواف:   -ُّْ

 ال ال : )إ ا دمع  ك٘نرهتا(ع كعج  البيت اٝنامس: )كباتت الشمس فيها بعض جاٌلس (ع كيف صدر البيت السادس: )عن قدح (. 
قاٟنػػػػػا يف كصػػػػف ضػػػػوء القمػػػػػر علػػػػ  دجلػػػػةع كنػػػػػوادر  ِْْ/  ِاألبيػػػػات البػػػػن التٌمػػػػار الواسػػػػػط  يف: معجػػػػم البلػػػػداف:   -ُّٓ

 َُع كمسالك األبصار: َِِ/  ِع كه  ل  يف: يتيمة الدهر: ْْ( يف ديواف السرم الرفاء: ِع ُع كالبيتاف )ُٗ/  ُاٞن طوطات: 
 /َٖٓ  . 

 فاعتصم(. = يف: معجم البلداف: صدر البيت األكؿ: )قم
 =  يف: ديواف السرم الرفاء كاليتيمة كنوادر اٞن طوطات: صدر البيت األكؿ: )قم فانتصٍف (.

 يف: نوادر اٞن طوطات: عج  البيت ال اين: )كجيوش اللهو(. 
 يف: ديواف السرم الرفاء كاليتيمة: عج  البيت األكؿ: ) ل اللهو كاللع (. 

 م الرفاء: كركاية البيت ال اين يف ديواف السر 
 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قامػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر   

 
 يف الشػػػػػػػػػػػػػػرًؽ تنشػػػػػػػػػػػػػػر أعالمػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػ ه ً  
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ْٗٔ 

 عشر ثام ال ال دد

 (ألغبٟٔ ٚاٌؼ١ذاْثبة يف ا)
 [ُُّ    

...............................  ............................(ُّٔ) 
 ب    71] 
   ] يف كصف العود   ] البسيط   ُِّ] 

 كنػػػػػػػػا قو بلسػػػػػػػػافو ال ضػػػػػػػػم رى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 يبػػػدم ضػػػػم رى سػػػػواهي  ػػػػي الكػػػػبلـً  مػػػػا

 

ـً  أنَػػػوي  ىًخػػػ ه ن طىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت إلػػػى    قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 (ُّٕ)يبػػػدم ضػػػم رى سػػػواهي منطػػػقى القلػػػمً 

 

ّّبَ ٚاٌفظذ)  (ثبة يف اٌح
   ]الوافر ُّّ]

 كحٌمػػػػػػػػػػاـو  ػػػػػػػػػػأَف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو 
 كخٍلػػػػػػػتي أنػػػػػػػا كمػػػػػػػٍ  أىػػػػػػػواهي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 مسػػػػػػػػػػػػػػٌ رىةن بن ػػػػػػػػػػػػػػراًف الجح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  
  جنٌػػػػػػػػػػػػػػاًت الن  ػػػػػػػػػػػػػػػػمً   ػػػػػػػػػػػػػػادى لنػػػػػػػػػػػػػػا  

 

 ]الكامل  :  غًن ُّْ]
ـي لػػػػػي مػػػػػ  لوعىػػػػػػػػػ و    ػػػػػٍم ىػػػػػٌ جى الحٌمػػػػػا

 عاينػػػػػػػتي   ػػػػػػػػو سػػػػػػػػاق ان مػػػػػػػػا سَرنػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 سػػػػػػػػػػاقٍت إلػػػػػػػػػػَي صػػػػػػػػػػباب ي ك رامػػػػػػػػػػػػػػي 
ـً    ربػػػػػػػػػػػػافي بػػػػػػػػػػػػٍ  و كٌ لىػػػػػػػػػػػػٍت ًبحىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

   غًن  ]الكامل ُّٓ]
  طابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحٌمػػػػػػػام  قػػػػػػػد  ٌ بٍ ػػػػػػػوي 

  كأنٌػػػػػػوي كٍصػػػػػػلي الحب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب كخػػػػػػٌدهي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه كمػػػػػػػػػا ه صابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   نػػػػػػػػػاره مؤٌججى
 جم ػػػػػػػػا  كانػػػػػػػػا رحمػػػػػػػػ ن كع ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 البسيط     غًن  ]ُّٔ]
 ريػػحي الطب ػػًب الػػػ م مٌسػػت يػػداهي يػػػدؾ

  انػػػػػػػػػت بفانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و لػػػػػػػػػو أَف ألحاظػػػػػػػػػوي  
 

ػػػػػػدؾٍ    مػػػػػػا  ػػػػػػافن أ فلػػػػػػوي عٌمػػػػػػا بػػػػػػًو اع مى
 ثػػػػػػَم ان حػػػػػػاؾى بهػػػػػػا مػػػػػػ  رقٌػػػػػػ و  صىػػػػػػدىؾٍ 

 

 (ثبة يف اٌش٠بن ٚاألِـبِس ٚاٌضٍظ)
   ]الكامل ُّٕ]

 يػػػػػػػوـه لىػػػػػػػوي  ٍضػػػػػػػله علػػػػػػػى األيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً 
 كالبػػػػػػٍرؽي يخًفػػػػػػقي مػػػػػػٍ  خػػػػػػبلًؿ سػػػػػػحابًوً 

 المنػػػػػػػػػػػػى  ا لػػػػٍب لنفًسػػػػ ى أرب ػػػػان ىػػػػ َ 
 كٍجػػػػػػػػوى الحب ػػػػػػػػًب كمنظػػػػػػػػران مس شػػػػػػػػرقان 

 

ـي ضػػػػػػػػ ا ىهي بظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً    مىػػػػػػػػزىجى الغمػػػػػػػػا
ـً   كالغ ػػػػػػثي يقطيػػػػػػري مثػػػػػػلى دٍمػػػػػػعو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ـً   كبهػػػػػػػػػَ  تصػػػػػػػػػفو لػػػػػػػػػٌ ةي األيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ـً   (ُّٖ)كمغن  ػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػًردان ك ػػػػػػػػػأسى مػػػػػػػػػدا
 

                                                        
 كلمات مطموسة ال ٬نكن قراءهتا.    -ُّٔ
ع كيف  ايػة األرب يف ّٕ/  ٔع كهػ  بػال نسػبة يف العقػد الفريػد: َُُ/  ُالبيتاف لسعيد بن ٘نيػد يف: عيػوف األخبػار:   -ُّٕ

 منسوبة إُف اٜنمدكين.  ُِْ/  ٓفنوف األدب: 
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )م ج السحاب(ع كركاية البيت ال اين في :َّّاألبيات يف ديواف أي الفتح البسي:   -ُّٖ

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربؽ ٫نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  ك 
 

 كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم يبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼو هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٕٗ 

 ]البسيط  :  كقاؿ علٌ  بن اٛنهمُّٖ]
 أمػػػػػا تػىػػػػػرىل ال ػػػػػوـى مػػػػػا أحلػػػػػى  مائًلػػػػػػػػػػوي 
  أنٌػػػػػػػو أنػػػػػػػػت يػػػػػػػا مػػػػػػػػٍ  ال  ػػػػػػػب وى لػػػػػػػػو

 

 صػػػػػػػٍحوه ك ػػػػػػػٍ مه كإبػػػػػػػراؽه كإرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي  
 (ُّٗ)كٍصػػػػػله كىٍجػػػػػره كتقريػػػػػبه كإب ػػػػػادي 

 

 أ    72] 
 (ثبة يف اٌشٚع ٚاألص٘بس)
   ]البسيط ُّٗ]

ػػػػػػػػػػػزىهي    ػػػػػػػػػػػلُّ الرب ػػػػػػػػػػػًع أعاج ػػػػػػػػػػػبه كمن ػى
 صػػػػػػفو ان  ػػػػػػي جوانًبًػػػػػػػػػػػػوً تػػػػػػرل البهػػػػػػارى 

 

  ػػػػػػػالرٍكضي مخ ىًلػػػػػػػفه كالنَػػػػػػػػٍوري مش ىبًػػػػػػػػػوي  
 (َُْ) أنَهػػػػػػػػػا أعػػػػػػػػػ  ه تغفػػػػػػػػػي كتن بػػػػػػػػػػوي 

 

 ]البسيط : غًن   َُْ]
 حػػػػػػٌي الرب ػػػػػػعى  قػػػػػػد ح ٌػػػػػػا ببا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًر 
  أَنمػػػػػػػػػا جفنػػػػػػػػػوي بػػػػػػػػػالغنًج منف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 مػػػػػ  نػػػػػرًجيو ببهػػػػػاً  الحٍسػػػػػً  م  ػػػػػػػورً  
 (ُُْ)ال بػػًر  ػػي منػػديًل  ػػا ورً  ػػأسه مػػ  

 

 ]الطويل  :  غًن ُُْ]
 مرىٍرنػػػػػػػا علػػػػػػػى الػػػػػػػرٍكًض الػػػػػػػ م قػػػػػػػٍد تبَسػػػػػػػمت 
  لػػػػػػػػػػػم أرى  ػػػػػػػػػػػ ئان  ػػػػػػػػػػػافى أحسػػػػػػػػػػػ ي منظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران 

 

 ذراهي كأركاحي األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريًق تسفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  
 (ُِْ)مػػػ  الػػػركًض يجػػػرم دم يػػػوي كىػػػو يضػػػحى ي 

 

 ]السري   :  غًن ُِْ]
 أمػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػرل الركضىػػػػػػػػػػ ى قػػػػػػػػػػٍد نػػػػػػػػػػو رىٍت 
  أَنمػػػػػػػػػػا األٍرضي سمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ه لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كظػػػػػػػػػاىري الركضىػػػػػػػػػً  قػػػػػػػػػٍد أعشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ُّْ)نقطػػػػػػػػفي مٍنهػػػػػػػػا  و بػػػػػػػػان  و بػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ]الطويل  :  غًن ُّْ]

                                                                                                                                            
ع َٕٓ/  ِع كزهػر اآلداب كٖنػػر األلبػػاب: ّّٓ/  ْكيف صػدر البيػػت الرابػ : )كمنظػػرا مستبشػران(. كاألبيػػات للبسػػي يف: يتيمػة الػػدهر: 

ألكؿ: )مػػ ج السػػحاب(ع كيف البيػػت ال الػػ : )فاطلػػ  ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت اٖٖكهػػ  تنسػػ  أيضػػان إُف ابػػن ككيػػ  التنيسػػ  يف ديوانػػ : 
 ليومك(، كالبيت الراب : )كمغنيان غرداي( كركاية البيت ال اين في : 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربؽ ٫نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائمو  
 

 كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم يبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 

  
 .  ُِّ - ُِِالبيتاف يف: الديواف:   -ُّٗ
ع كهػو الفضػل بػن إٚناعيػل بػن صػاٌف بػن ُِٔ/  ّالبيتاف للفضل بن إٚناعيل يف: ا  كابوب كاٞنشمـو كاٞنشركب:   -َُْ

 . ُِّعل  بن عبد ا اٟنا  ع شاعر من أهل قنسرينع ترٗنت  يف: معجم الشعراء: 
ع كمسػػػػػػالك األبصػػػػػػار:                        ّْ ع كمػػػػػػن غػػػػػػاب عنػػػػػػ  اٞنطػػػػػػرب:ٕٓ/  ْالبيتػػػػػػاف ألي العػػػػػػالء السػػػػػػركم يف: يتيمػػػػػػة الػػػػػػدهر:   -ُُْ

ُٓ  /َّٓ  . 
ع كفيػػػ : صػػػدر البيػػػت األكؿ: )علػػػ  الػػػركض النػػػدم(ع َّٓ/  ُٓالبيتػػػاف ألي العػػػالء السػػػركم يف: مسػػػالك األبصػػػار:   -ُِْ

 ع كفي : ركاية البيت األكؿ: ّٗٔ/  ُُكعج  : )ربا  كأركاح...(ع ك اية األرب يف فنوف األدب: 
 الػػػػػػػػػػػػركض الػػػػػػػػػػػػ م طلَّػػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػػدل  غػػػػػػػػػػػػدكنا علػػػػػػػػػػػػ  

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحًنان كأكداج األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفك 

 

 كعج  البيت ال اين: )من النور ٩نرم(. 
ع كيتيمػػػػػػػة الػػػػػػػدهر:                    ُْع كأحسػػػػػػػن مػػػػػػػا ٚنعػػػػػػػت: ِٔالبيتػػػػػػػاف البػػػػػػػن سػػػػػػػكرة اٟنػػػػػػػا   يف: مػػػػػػػن غػػػػػػػاب عنػػػػػػػ  اٞنطػػػػػػػرب:   -ُّْ

ّ  /ّّ . 
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ْٖٗ 

 عشر ثام ال ال دد

 مػػػػػػػػػداى ي تبػػػػػػػػػرو بػػػػػػػػػٍ  ى أكراًؽ  َضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
......... 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً علػى قيضيػػبو    مخضىػَرةو مػػ  زىبػىٍرجى
ػػػدً  ػٍ  و كعىٍسجى  (ُْْ)على  رقاتو مػ  ليجى

 

 ]الطويل  :  غًن ُْْ]
 تنبَػػػػػػػٍو  قػػػػػػػٍد  ػػػػػػػَق البهػػػػػػػاري مغل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 مػػػػػػػػداًى ي تٍبػػػػػػػػرو  ػػػػػػػػي أنامػػػػػػػػلى  َضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم مائمػػػػوي عػػػػ  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍورًًه  
ػػػػػدً   (ُْٓ)علػػػى أذرعو مخركمػػػ و مػػػ  زىبػىٍرجى

 

 ]البسيط  :  غًن ُْٓ]
ػػػػػػػػنى و قبَػٍل يهػػػػػػػػا  غفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان   يػػػػػػػػا رَب سوسى
 مصػػػػػػػفَرة الوٍسػػػػػػػًط مبػػػػػػػ اي جوانبيهػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كمػػػا لهػػػا   ػػػػػػػػػػػػر المسػػػً  مػػػٍ  ريػػػػػػػػػػػػػػقً  
 (ُْٔ)ػػػػػوؽً  أنَهػػا عاً ػػقه  ػػي حٍجػػًر م ش

 

 ]الطويل  :  غًن ُْٔ]
  كيػػػػػػػػوـه جػػػػػػػػبل   ػػػػػػػػو الزمػػػػػػػػافي رياضىػػػػػػػػػػػػػػوي 
  ػػػػػػػأَف ذيػػػػػػػػوؿى الجَلنػػػػػػػاًر مطلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 

 

 بػػػأنواع حلػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػوؽى أثوابًػػػًو الخٍضػػػػػرً  
 (ُْٕ) ضػػوؿي ذيػػوًؿ الغان ػػاًت مػػ  األيزرً 

 

 ب    72] 
 (ثبة يف اٌىزبثخ ٚاٌشؼش)
 ]الكامل  :أبو الفتح البسي  قاؿ ُْٕ]

ػػػػػػرى الك ٌػػػػػػاًب ال ت  َرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا   يػػػػػػا م شى
 إَف الكوا ػػػػػػبى  ػػػػػػٌ   ػػػػػػي أ را هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػ و كتصػػػػػػػػػػا ركا كتخادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا   لرئاسى
 (ُْٖ)إالٌ عطػػػػػػػػاردى حػػػػػػػػ  ى صػػػػػػػػػػػػػٌور آدـ

 

 ]البسيط  :  غًن ُْٖ]
  لػػػػػم يبػػػػػقى  ػػػػػي ه مػػػػػ  الػػػػػدن ا أسػػػػػٌر بػػػػػػوً 

 الػػػػػ ي ى لهػػػػػم علػػػػػمه كمكرمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه مػػػػػاتى 
 

 إالٌ الػػػد اترى   هػػػا الش ػػػػػػػػػػػػػػػري كالخبىػػػػػػػػػػػري  
 (ُْٗ)ك ػػػي الػػػد اتًًر مػػػٍ  أخبػػػارًًىم ًعبىػػػػػػري 

 

 ]الطويل  :  كلدعبلُْٗ]
  سأقضػػػػػي بب ػػػػػًت يحمػػػػػدي النػػػػػاسي أمػػػػػرىهي 
 يمػػػػوتي ردم  الشػػػػ ًر مػػػػ  قٍبػػػػًل أىًلػػػػوً 

 

 ليػػػػػػػػوٍ كيكثػيػػػػػػػري مػػػػػػػ  أىػػػػػػػػل الركايىػػػػػػػً  حامً  
 (َُٓ)كج ٌػػػػػػدهي يبقػػػػػػى كإٍف مػػػػػػاتى قائًليػػػػػػوٍ 

 

                                                        
)يف كصف النرجس(ع كفي : عج  البيت  األكؿ: )ٟنا عمػد  ُْ/  ْالبيت األكؿ بال نسبة يف: أماِف الشريف اٞنرتض :   -ُْْ

 ٢نركطة من زبرجد(ع كصدر البيت ال اين كلمات مطموسة َف نتمكن من قراءهتا. 
ع كالػػ خًنة يف ١ناسػػن أهػػل ُِٕالبيتػػاف أل٘نػػد بػػن ١نمػػد بػػن أي بػػرد األندلسػػ  يف: اٞنطػػرب مػػن أشػػعار أهػػل اٞنغػػرب:   -ُْٓ

ع كفيهػػا: عجػػ  البيػػت ال ػػاين: )علػػ  أذرع ٢نركطػػة(ع كيف الػػ خًنة: صػػدر البيػػت األكؿ: ِّٗ/  ّع كنفػػح الطيػػ : ُٗٓ/  ُاٛن يػػرة: 
 )تأٌمل فقد(ع كيف عج  : )عن زهر  اٝنضًل(. 

ت األكؿ: )كمػػػػػا ٟنػػػػػا غػػػػػًن نشػػػػػر                   ع كفيػػػػػ : عجػػػػػ  البيػػػػػِٕٔ/  ُُالبيتػػػػػاف بػػػػػال نسػػػػػبة يف:  ايػػػػػة األرب يف فنػػػػػوف األدب:   -ُْٔ
 اٞنسك(ع كصدر البيت ال اين: )مصفٌرة الوج (. 

 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )كيـو جال في  الربي   بياض (. ُّٗ/  ِالبيتاف ألي فراس اٜنمداين يف: الديواف:   -ُْٕ
 . ّٖٔالبيتاف يف: الديواف:   -ُْٖ
ع كفيػ : صػدر البيػت األكؿ: )تسػر بػ (ع كعجػ  : )فيهػا ٕٔٗ/  ِف للسػارؽ كاٞنسػركؽ منػ : البيتاف بال نسبة يف: اٞننصػ  -ُْٗ

(ع كصدر البيت ال اين: )صدره كمكرمة(ع كعج  : )من أخبػارهم أثػر(ع ك٨نػا بػال نسػبة أيضػان يف: االستبصػار يف عجائػ   الشعر كالسمري
 .  ِاألمصار: 

http://abu.edu.iq



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ْٗٗ 

 (ثبة يف فْٕٛ اٌفخش)
 ]الطويل  :  ٛنعفر اٜنارث َُٓ]

  كال يكشػػػػػػفي الغٌمػػػػػػا ى إالٌ ابػػػػػػ ي حػػػػػػػػػػػػػَرةو 
 نقاسػػػػػػػػمهيم أسػػػػػػػػ ا ىنا  ػػػػػػػػَر قسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

 يػػػػػرل  مػػػػػراًت المػػػػػٍوًت ثػػػػػَم يزكريىػػػػػػػػػػػػا 
 (ُُٓ) ف نػػػػا  وا ػػػػ ها ك ػػػػ هم صدكريىػػػػػا

 

 ]السري   :غًن   ُُٓ]
  دًع الهػػػػػػول كالهٍجػػػػػػرى  ػػػػػػي النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً 
 مػػػػػا الفٍخػػػػػػري إالٌ الكػػػػػرُّ يػػػػػػوـى الو ػػػػػػػػػػػػػػػػى
  النػػػػػػػػاري ال ال ػػػػػػػػػاري  كػػػػػػػػٍ   اتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 ك ػػػػػػػػَل بٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػدارً  
 ًت جػػػػػػٌرارً  ػػػػػػي جحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 (ُِٓ) ػػػػػػَر مػػػػػػ  ال ػػػػػػار إلػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً 
 

 ]الوافػػػػػػػر  :  غًن ُِٓ]
 مػػػػػؤلتي يػػػػػًدم مػػػػػ  الدن ػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراران 
 كمػػػػػػا كجبىػػػػػػٍت علػػػػػػَي ز ػػػػػػاةي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو 

 

  مػػػػػا  مػػػػػعى ال ػػػػػواذؿي  ػػػػػي اق صػػػػػػػػادم 
 (ُّٓ)كىػػػٍل تجػػػبي الز ػػػاةي علػػػى بخ ػػػػػػػلً 

 

 أ    73] 
 ]البسيط  :  كآخػرُّٓ] 

 يػػػػػػػػػػا لهػػػػػػػػػػفى نفسػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػاؿو أ ٌرقػػػػػػػػػػػػوي 
 إَف اع ػػػػػػػػػػ ارم إلػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػٍ  جػػػػػػػػػػا ى يسػػػػػػػػػػألني 
 

 علػػػػػػى المقٌل ػػػػػػػػػػػػػ ى مػػػػػػٍ  أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل المػػػػػػرك اتً  
 (ُْٓ)مػػػا لػػػ يى عنػػػًدمى لىًمػػػٍ  إحػػػدل المصػػػ باتً 

  

   كألي فراس: ]الطويل ُْٓ]
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكنٍحػػػػػػػػ ي أنػػػػػػػػاسه ال توٌسػػػػػػػػطى   عٍندى

 تهػػػػػػوفي عل نػػػػػػا  ػػػػػػي الم ػػػػػػالي نفوسينػػػػػػػػػػا
 أعػػػػزُّ بنػػػػػي الػػػػدن ا كأعلػػػػػي ذكم ال لػػػػػى

 

 لنػػػػػا الصػػػػػٍدري دكفى ال ػػػػػالم  ى أك القٍبػػػػػػػػػري  
 كمػػٍ  يخًطػػًب الحٍسػػنا ى لػػٍم يغًلػػًو المٍهػػري 

 (ُٓٓ)كأ ػرـي مػٍ   ػػوؽ ال ػراًب كال  خػػػري 
 

 ]الكامل  :  غًن ُٓٓ]

                                                                                                                                            
 من مقطوعة أكٟنا:  َِّالبيتاف يف: الديواف:   -َُٓ

 نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوين كٞنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن شامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو  
 

 كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبت مقاتليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ . 
 

 
 ع كبعد البيت األكؿ:َُّالبيتاف يف: الديواف:  -ُُٓ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ اٞنلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفارها  
 

 إذا َف تطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ٧نًنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 
           ٖٔٔ/  ِع كنسبت إُف ١نمد بن اٝنطاب الكالي يف: ال هرة: ّٕاألبيات لنصر بن سيار الكناين يف ديوان :  -ُِٓ
: ))أنشػػدين كامػػل بػػن مكػػـر أبػػو ِّٖع كيف: ركضػػة العقػػالء كن هػػة الفضػػالء: ُٕالبيتػػاف لبكػػر بػػن النطػػاح يف: الػػديواف:  -ُّٓ

  ... ] البيتاف   ((. العالءع أنشدين هالؿ بن العالء بن عمر الباهل
 . ْٖالبيتاف للشافع  يف ديوان :   -ُْٓ
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )كمن خط  اٜنسناء..(ع كه  من قصيدة مشهورة أكٟنا: ُِْ/  ِاألبيات يف الديواف:   -ُٓٓ

 أراؾى عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمً  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمتكى الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي  
 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى كال أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

    

http://abu.edu.iq



 
 

ََٓ 

 عشر ثام ال ال دد

  ألنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكلٍسػػػػػػػػػػػتي بشػػػػػػػػػػػاتمو أحػػػػػػػػػػػػػدان 
 إذا جى ىػػػػػػػػػػػلى اللئػػػػػػػػػػػ مي أبػػػػػػػػػػػاهي نٍصبػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 رأيٍػػػػػػتي الشػػػػػػٍ مى مػػػػػػ  ًعػػػػػػي  الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  
 (ُٔٓ)لشػػػػػػػػاًتًمًو  ػػػػػػػػدٍيتي أبػػػػػػػػي بمالػػػػػػػػػي

 

 ]الكامل  :  كآخػػرُٔٓ]
  ػػػػػلُّ األمػػػػػوًر تػػػػػزكؿي عٍنػػػػػ ى كتنقضػػػػػػػػػػػي

 كلػػػػػػػػو أنٌنػػػػػػػػي خ ٌػػػػػػػػرتي  ػػػػػػػػَل  ض لػػػػػػػػػػ و  
 

 باقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيإالٌ الثنػػػػػػػػا ي  بنَػػػػػػػػو لػػػػػػػػ ى  
ػػرى مكػػارًـً األخػػبلؽً   (ُٕٓ)مػػا اخ ػػٍرتي   ػٍ

 

 ]البسيط  :  كآخػػرُٕٓ]
 إذا ارتقػػػػػػػى منبػػػػػػػرا مػػػػػػػ  راح ػػػػػػػي قلػػػػػػػمه 

  أنٌػػػػػػػػو لػػػػػػػػي عصػػػػػػػػا موسػػػػػػػػى   ضػػػػػػػػربيوي 
 

 قر سػػػتى  ػػػي  ػػػل مػػػا يحويػػػو قر ػػػاسي  
 بب ضػػػػػػػػها  ػػػػػػػػٌل سػػػػػػػػٌجاد مػػػػػػػػ  النػػػػػػػػاسً 

 

 (ثبة يف فْٕٛ املذ٠ح)
 ]الطويل  :  ألي نواسُٖٓ]

  إذا نٍحػػػػػػػػ ي أثنٍ نػػػػػػػػػا عل ػػػػػػػػػ ى بصالػػػػػػػػػػػػػػحو 
ػػػػػػػ و  ػػػػػػػرىًت األلفػػػػػػػاظي يومػػػػػػػان بمٍدحى  كإٍف جى

 

  أنػػػػتى  مػػػػا نثنػػػػي ك ػػػػٍوؽى الػػػػ م نثنػػػػػي 
 (ُٖٓ)لغٍ ػػػًرؾى إنسػػػانان  أنػػػتى الػػػ م ن نػػػي

 

 ب    73] 
 ]الكامل  :  غًن ُٗٓ]

ػػػػػوي النػػػػػػػػػػػػػػدل   يػػػػػا مىػػػػػٍ  يريػػػػػدي بػػػػػأٍف يكل مى
ػػػػػٍ   ػػػػػي األٍرًض إالٌ  ػػػػػمه لػػػػػو لػػػػػٍم يكي  درىى

 

 بلسػػػػػػاًف قاًسػػػػػػًمًو النػػػػػػدل ي كلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
ػػػػػػػػػػػػمي  ٍح ىػػػػػػػوي ألتػػػػػػػاؾى ذاؾى الدرىى  (ُٗٓ)كمدى

 

 ]الطويل  غًن :  َُٔ]
ػػػػػػػػمه ال من هػػػػػػػػى لكبارًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   لػػػػػػػػوي ىمى
ػػػػػػػ ه لػػػػػػػو أَف م شػػػػػػػارى جوًدىػػػػػػػػػػػا  لػػػػػػػوي راحى
 كلػػػػو أَف خلػػػػقى اًه  ػػػػي مىٍسػػػػً   ػػػػػارسو 

 

 لصػػػػػغرىل أجػػػػػلُّ مػػػػػ  الدىػػػػػػػػػػرً كىٌم يػػػػػوي ا 
ػػرُّ أنٍػػدل مػػ  البٍحػػرً  ػػر   ػػافى البػى  علػػى البػى

 (َُٔ)كبػػػػػارزىهي  ػػػػػافى الخلػػػػػٌي مػػػػػ  ال ٍمػػػػػرً 
 

 ]الطويل  :   غًن ُُٔ]

                                                        
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )كلست مشإنان...(. ّٗٔالبيتاف بال نسبة يف: آّالسة كجواهر العلم:   -ُٔٓ
ع كالبيت ال اين يف: ١ناضرات األدباء ك١ناكرات الشعراء كالبلغاء: ّْٔ/  ٕالبيتاف بال نسبة يف: اٛنام  ألحكاـ القرآف:   -ُٕٓ

ُ  /ّّٕ . 
 ا يف مدح األمٌن. ع قاٟنُّٗ/  ُالبيتاف يف الديواف:   -ُٖٓ
 ع كفي  بعد البيت األكؿ: ّٕ – ّٔالبيتاف لبكر بن النطاح يف مدح أي دلف العجل ع يف: ٠نموع شعر :  -ُٗٓ

   مػػػػدح ابػػػػن عيسػػػػ  قاسػػػػم فاشػػػػدد بػػػػ  
 كلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكى الكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء األعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  

 

 كالشطر ال اين من ه ا البيت مضطرب الوزف. 
 ع كفي  بعد البيت ال ال :ِِ - ُِاألبيات لبكر بن النطاح يف مدح أي دلف العجل ع يف: ٠نموع شعر :   -َُٔ

 أبػػػػػػػػػػػػػػا دلػػػػػػػػػػػػػػفو بوركػػػػػػػػػػػػػػتى يف كػػػػػػػػػػػػػػلّْ بلػػػػػػػػػػػػػػدةو  
 

 *  كمػػػػػػػػػػػػػا بوركػػػػػػػػػػػػػت يف شػػػػػػػػػػػػػػهرها ليلػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

َُٓ 

ـي  ـي  مػػػػػػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػداؾى إذا ضػػػػػػػػػػَ  الغمػػػػػػػػػػا
  هػػػػػػ ا ين ػػػػػػلي الػػػػػػرزؽى كٍىػػػػػػوى ممنَػػػػػػػػػػػػػػػػػعه 
 كمػػػػٍ   لػػػػبى األعػػػػدا ى بالمػػػػاًؿ كالظبػػػػػا

 

ـي كعزميػػػػػ ى إٍف   ـي حسػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػَل الحسػػػػػا
ـي   كىػػػػػػػ ا يػػػػػػػردُّ الجػػػػػػػ  ى  كٍىػػػػػػػوى  لهػػػػػػػا
ـي   كبالسػػػػػػػػػٍ ًد لػػػػػػػػػم يب ػػػػػػػػػٍد عل ػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػرا

 

 ]الوافر  :   غًن ُِٔ]
  دىنػىػػػػػػٍوتى تواضػػػػػػ ان كعلػػػػػػٍوتى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدران 
  ػػػػػ اؾى الشػػػػػميي تب يػػػػػدي أف تسامػػػػػػػػػػػػػى

 

  شػػػػػػػػػػأناؾى انحػػػػػػػػػػداره كارتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي  
 (ُُٔ)يػػػػػدنو الضػػػػػو ي منهػػػػػا كالش ػػػػػػػػػاعي ك 
 

 ]البسيط  غًن :  ُّٔ]
 تغنػػػػػػػوفى عػػػػػػػ   ػػػػػػػل  تقػػػػػػػري و بفضػػػػػػػًلكيمي 

 تلػػػػػػػػػوحي  ػػػػػػػػػي دكىًؿ األيٌػػػػػػػػػاـً دكلػػػػػػػػػ يكيمٍ  
 

  نػػػػى الظبػػػػاً  عػػػػ  ال كح ػػػػًل بالكحػػػػلً  
 (ُِٔ) ػػػػػأَف ملَػػػػػ ي اإلسػػػػػبلـً  ػػػػػي الملػػػػػلً 

 

 ]البسيط  غًن :  ُْٔ]
   ػػػػػلُّ الخػػػػػبلًؿ ال ػػػػػي   هػػػػػا محاسػػػػػنيكيمٍ 
  ػػػػػأَنكيٍم  ػػػػػجىري األتػػػػػرج   ػػػػػابى م ػػػػػػػػػػػػان 

 

 تشػػػػػابػىهىٍت مػػػػػنكيمي األخػػػػػبلؽي كالًخلىػػػػػػػػػقي  
 (ُّٔ)خٍمػبلن كنػٍوران ك ػػابى ال ػودي كالػػورؽي 

 

 أ    74]
 ] الطويل  سح  بن إبراهيم يف الفضل بن سهل:  كإلُٓٔ]

  يقولػػػوفى قػػػٍل  ػػػي الفضػػػًل كاحػػػدي   الػػػو
  مػػػػا بلػػػػغى المثنػػػػى علػػػػى الفضػػػػًل  ايػػػػ ن 

 

 قػػػػد قػػػػاؿى   ػػػػو النػػػػاسي قبلػػػػي  ػػػػأ ثركاك  
 مػػػػػػػ  القػػػػػػػوًؿ إال كىػػػػػػػو   ػػػػػػػو مقص ػػػػػػػري 

 

 ]البسيط  :  كلكشاجمُٔٔ]
  يػػػػػا مٍسػػػػػًدمى ال ػػػػػٍرًؼ إسػػػػػراران كإعبلنػػػػػػػػان 
ػػػػحابى ى  قػػػػد  َرق نػػػػي  ىرىمػػػػػػػػػػػػػان   أقلػػػػٍع سى

 

 كمٍ بًػػػػػػػعى البًػػػػػػػر  كاإلحسػػػػػػػاًف إحسانػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (ُْٔ)مػػػا أدمىػػػ ى الغ ػػػثي إالٌ  ػػػافى  و انػػػا

 

 ]الطويل  :  كقاؿ أبو الفتح البسئُٕ]
ػػػػػػعى ال ل ػػػػػػا ى علمػػػػػػان كعَفػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن      ػػػػػػىن جمى
ػػػػػػعى ال ٌفػػػػػػاحي حسػػػػػػنان كنٍضػػػػػػرةن    مػػػػػػا جىمى

 

 كجػػػػػػػػػودان كبأسػػػػػػػػػان ال ييف ػػػػػػػػػقي  واقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػ ن محبوبىػػػػػػػػػ ن كم اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  (ُٓٔ)كرائحى

 

 ]الطويل  :  كقاؿ اٜنسن بن رشي ُٖٔ]
                                                        

ع كفيػػػ : صػػدر البيػػت األكؿ: )كبعػػػدتى قػػدران(ع ك٨نػػػا مػػن قصػػػيدة يف ُِْٕ/  ِالبيتػػاف ألي عبػػادة البحػػػرتم يف ديوانػػ :   -ُُٔ
 مديح إبراهيم بن اٞندبر، أكٟنا: 

 فػػػػػػػػػػػػػدٍتكى أكػػػػػػػػػػػػػفُّ قػػػػػػػػػػػػػوـو مػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػتطاعوا  
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيكى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال تستطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي  
 

 
 ع من قصيدة طويلة أكٟنا: َِِٓ/  ٓالبيتاف البن الركم  يف ديوان :   -ُِٔ

 ٣نتَّ  النفس بالسٌراء كاٛنػػػػػ ؿً   ال زلتى تبلغي أقص  الس ًؿ كاألمػػػػًل  

: ))شػجرة األتػرج تضػرب ُٗٓع كقػد قػاؿ عنهمػا ال عػالف يف: ٖنػار القلػوب: ُُٓٔ/  ْالبيتاف البن الركم  يف ديوانػ :   -ُّٔ
 ٞنن طاب أصل  كفرع ع ككل ش ء من ع كأكؿ من شب  ب  اٞنمدكح ابن الركم  فقاؿ كأحسن... ] ا لبيتاف  ((  م الن 

 ع كفي : صدر البيت ال اين: )قد غٌرقتين مننان(. ّٖٗالبيتاف يف الديواف:  -ُْٔ
 ع كفي : صدر البيت ال اين: )كما ٗن  التفاح شكالن كّٔجة(. ِٖٓالبيتاف يف الديواف:  -ُٓٔ
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َِٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 عبػػػػػػػػػوسه مقطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي لغ ػػػػػػػػػًرؾى بػػػػػػػػػٌوابه 
.............. 

 

 كبابيػػػ ى م مػػػػػػػػػػػوره بحٍسػػػ و كإحسػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 (ُٔٔ)كأعطػػػى مفػػػات ح الجنػػػاًف لرضػػػوافً 

 

 ]الطويل  :  كقاؿ ابن شرؼُٗٔ]
  لمخ لػػػػػًف الحاجػػػػػػػػػػػػػػػاًت جٍمػػػػػعه ببابًػػػػػوً 
ـً الغنػػػػػػػػػػػػػػػػى   ىًلٍلخاًمػػػػػػًل ال ل ػػػػػػا كللمٍ ػػػػػػدى

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي كىػػػػػػ ا لػػػػػػوي  ػػػػػػ ُّ  هػػػػػػ ا لػػػػػػوي  ػػ 
 (ُٕٔ)كللمٍ ًنًب ال ٍ بىى كللخػاًئًف األٍمػ ي 

 

 ]البسيط  :  كأل٘ند بن عبد رب َُٕ]
  يػػػػػػا مىػػػػػػٍ  عل ػػػػػػًو ردا ي البػػػػػػأًس كالجػػػػػػودً 
 لٌمػػػػا تبػػػػَديتى  ػػػػي يػػػػوـً الخمػػػػ ًي لنػػػػػػػػا
 تبػػػػػادىرىٍت نحػػػػػوىؾى األٍبصػػػػػاري  ا  حلىػػػػػتٍ 

 

  ػػي ال ػػودً مػٍ  جػػوًد  ف ػ ى يجػػرم المػا ي  
 كالنػػاسي حولىػػ ى  ػػي ع ػػػػد بػػبل ع ػػػػػػػػػػػػػػػدً 

 (ُٖٔ)بحٍسػػً  يوسيػػفى  ػػي محػػراًب داكد
 

 ]الكامل  :  كل  أيضان ُُٕ]
  اهي جػػػػػػػػػػَرد للنػػػػػػػػػػدل كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً 

 

 سػػػػػػػػػػ فان  قلَػػػػػػػػػػدىهي أبػػػػػػػػػػا ال بٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  
 

 ب   74] 
  سك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه كٍجػػػػػػوه عل ػػػػػػًو مػػػػػػ  الح ػػػػػػا  

 كإذا أحػػػػػػػػػػػَب اهي يومػػػػػػػػػػػان عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي 
 

 كمحبَػػػػػػػ ه تجػػػػػػػرم مػػػػػػػع األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  
 (ُٗٔ)ألقػػػػػػػػػػى عل ػػػػػػػػػػًو محبَػػػػػػػػػػ ن للنػػػػػػػػػػاسً 

 

 (ثبة يف املضبٌت)
 ]البسيط  قاؿ األخطػػػػل:  ُِٕ]

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي    قػػػػػػوـه إذا أ لػػػػػػوا أخفىػػػػػػٍوا  بلمىهي
 اسػػػػػػ ٍنبىحى األضػػػػػػ اؼى  لػػػػػػبػيهيمي قػػػػػػوـه إذا 

 ال يقػػػػػػبيي الجػػػػػػاري مػػػػػػ   ضػػػػػػًل نػػػػػػارًًىمي 
 

 كاسػػػػػ وثىقوا مػػػػػ  رتػػػػػاًج البػػػػػاًب كالػػػػػدارً  
 قػػػػػػػالوا ألٌمًهػػػػػػػمي بػػػػػػػولي علػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػػػػػارً 

 (َُٕ)كال تكػػػفُّ يػػػده عػػػ  حرمىػػػً  الجػػػارً 
 

 ]الطويل  :  كقاؿ بشػػػػػػػػارُّٕ]

                                                        
 َف ٤ندها يف ديواف ابن رشي  القًنكاينع كيف صدر البيت ال اين كلمات مطموسة َف نتمكن من قراءهتا.    -ُٔٔ
 . ُُّع كالنتف من شعر ابن رشي  كابن شرؼ القًنكانيٌن: ٗٗالبيتاف يف: الديواف:  -ُٕٔ
يػػ : صػػدر البيػػت ال ػػاين: )ٞنػػا تطٌلعػػت(ع ع قاٟنػػا يف الناصػػر لػػدين ا يػػـو البيعػػة لػػ  يف قرطبػػةع كفْٓاألبيػػات يف الػػديواف:  -ُٖٔ

 كصدر البيت ال ال : )كبادرت ٥نوؾ األبصار كاكتحلت(. 
 ع قاٟنا يف مدح أي العباس القائدع كفيها بعد البيت األكؿ: ّٗاألبيات يف الديواف:  -ُٗٔ

 ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه إذا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبلت غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة كجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبض الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ركح اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  
 

 
 ع قاٟنا يف هجاء بين كلي  من قصيدة مطلعها: َِْاألبيات يف الديواف:  -َُٕ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿ فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط اٝنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل معلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 

 كيف كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 

ع منسػػوبة إُف بعػػض آؿ اٞنهلػػ ع كهػػو )عبػػد ا بػػن عبػػد الػػر٘ننع كلقبػػ  أبػػػو ْْ/  ْكهػػ  يف ٘ناسػػة أي ٕنػػاـ )شػػرح التربيػػ م(: 
 األنوار(. 

http://abu.edu.iq



 

 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

َّٓ 

ٍنػػػػػتى خػػػػػٌواضى  ىٍمػػػػػرىةو    أبػػػػػا مخلىػػػػػدو قػػػػػٍد  ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو  سػػػػػػػٌنوًر   عبػػػػػػػد اًه ب ػػػػػػػعى بدٍرىى

 

 صػػػغ ران  لٌمػػػا ً ػػػٍبتى خَ ٍمػػػتى بالشا ػػػػي 
 (ُُٕ)صػػػػغ ران  لٌمػػػػا  ػػػػَب ب ػػػػعى بق ػػػػػراطً 

 

 ]آّت   :  كقاؿ الصايُْٕ]
  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جام ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿً 
  ىميٍلػػػػػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػل  نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصو 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أَف للجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل  خصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يى تيحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىقب  
  قػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد تكامٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى نقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 (ُِٕ)لكٍنػػػػػػػػػػػػػػتى للجهػػػػػػػػػػػػػػًل  خصػػػػػػػػػػػػػػا
 

   كقاؿ مسلم بن الوليد: ]الكامل ُٕٓ]
  أٌمػػػػػػا الهجػػػػػػا   ػػػػػػدٌؽ عرضػػػػػػ  دكنػػػػػػػػو
ػػػػػٍب  أنػػػػػتى  ل ػػػػػػقي عٍرًضػػػػػ ى إنَػػػػػػوي    اذىى

 

 كالمػػػػدحي عنػػػػ ى  مػػػػػا علٍمػػػػتى جل ػػػػػػػػػػلي  
 (ُّٕ)ذل ػػػػػلي عػػػػػرضه عػػػػػززتى بًػػػػػًو كأنػػػػػتى 

 

 ]الطويل  كقاؿ أبو نواس:  ُٕٔ]
  لقػػػػػػػػٍد  َرنػػػػػػػػي مػػػػػػػػ  ج فىػػػػػػػػرو حٍسػػػػػػػػ ي مػػػػػػػػا بًػػػػػػػػوً 
 كلٍسػػػػػػػػتي كإف أخطػػػػػػػػػأتي  ػػػػػػػػي مػػػػػػػػػدًح ج فػػػػػػػػػرو 

 

 كلػػػػػػػػػػػػم أٍدًر أَف اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـى حشػػػػػػػػػػػػوي إىابًػػػػػػػػػػػػوً  
 (ُٕٓ) ػػػػػػي ث ابػػػػػػوً (ُْٕ)بػػػػػػأٌكؿ  إنسػػػػػػافو خػػػػػػرل 

 

 : ]السري  (ُٕٔ)  كقاؿ األصبهاينُٕٕ]
  تؤذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػبلً  اسػػػػػػػػكٍت كال

ػػػػػػػػدو نسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن   كتػػػػػػػػَدعي  ػػػػػػػػػػػػػػػػي أسى
 

ػػػػػػػػًب البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًردً    بشػػػػػػػػٍ ً  ىػػػػػػػػ ا الَنسى
 ال تػيٍقبىػػػػػػػػلي الدعػػػػػػػػػػػػػػػػول بػػػػػػػػبل  اًىػػػػػػػػػػػػدً 

 

 أ    75]
 أًقػػػػػػػػػػػػٍم لنػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةه أكالن 

 

 (ُٕٕ)ي حػػػػَل مػػػػ  الوالًػػػػػػػػػػػػػػػػػدً كأنػػػػتى  ػػػػ 
 

 ]اٞنتقارب  :  كقاؿ دعبلُٖٕ]
   ًصػػػػػػػٍرتي البػػػػػػػً  عمػػػػػػػركو  ألفٍ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
  باتػػػػػػػػػػت ج ػػػػػػػادم علػػػػػػػى بابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 مػػػػػػػػػػػرياى المػػػػػػػػػػػرك ىًة مل اثىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػلي أركاثىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  (ُٖٕ)تػػػػػػػػػػػػركثي كتأ ي

 

 ]اٞننسرح  :  كألي العتاهيةُٕٗ]

                                                        
ع كفيها: صػدر البيػت األكؿ: َُٗ/  ٔع ككفيات األعياف: ُُْع كيف ٖنار القلوب: ٔٗ – ٓٗ/  ْالبيتاف يف الديواف:  -ُُٕ

 )أبا خالد ما زلت سٌباح غمرة(.
 .  ّّٕ – ّّٔ/  ِاألبيات يف يتيمة الدهر:  -ُِٕ
 . ّّْالبيتاف يف: الديواف:  -ُّٕ
 يف اٞن طوط: )خل و خار(ع كال يستقيم الوزف مع .  -ُْٕ
 . ُُٕ/  ِالبيتاف يف الديواف:  -ُٕٓ
 . َّٓ/  ّهو عبداف األصبهاين اٞنعركؼ باٝنوزمع من شعراء اليتيمةع ترٗنت  يف يتيمة الدهر:  -ُٕٔ
يف هجػػػػاء أي العػػػػالء األسػػػػدمع كفيػػػػ : عجػػػػ  البيػػػػت ال ػػػػاين: )ال ت بػػػػت                   ّّٓ – ِّٓ/  ّاألبيػػػػات يف يتيمػػػػة الػػػػدهر:  -ُٕٕ

 الدعول(.  
 ع كركايتهما: َُُالبيتاف يف: الديواف:   -ُٖٕ

 أتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف يف حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  
 تظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً   

 

 هويّْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اٝنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  فالتاثهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركثي كتأكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي أركاثهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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َْٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 أصػػػػػػػػػػبىٍحتى ال ت ػػػػػػػػػػًرؼي الجم ػػػػػػػػػػلى كال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ    إَف الػػػػػػػ م يرتىجػػػػػػػػي نػػػػػػػداؾى  مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً    تػىٍفػػػػػػػػًرؽي بػػػػػػػػ  ى القبػػػػػػػػ ًح كالحىسى
ًة اللػػػػبى ً  ػػػػٍهوى  (ُٕٗ)يٍحًلػػػػبي ت سػػػػان مػػػػ   ى

 

   غًن : ]الوافػػػػػػر َُٖ]
  ػػػػػػرابي ى  ػػػػػػي السػػػػػػحاًب إذا ظىًمٍئنػػػػػػػػػػا 
 كمػػػػػػػػػا رَكٍح ىنػػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػ َب عنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػزيؾى عٍنػػػػػػدى منقطػػػػػػًع السحػػػػػػػػػػػػػػػػػابً    كخيبػٍ
 (َُٖ)كلكػػػػػػػٍ  خفػػػػػػػتى مرزئػػػػػػػً  الػػػػػػػ بابً 

 

 ]الوافػػػػػػر  :  غًن ُُٖ]
 أبػػػػػػػػو نػػػػػػػػوحو نزٍلػػػػػػػػتي علٍ ػػػػػػػػًو يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 كجػػػػػػػػا ى بلٍحػػػػػػػػًم ال  ػػػػػػػػي  سم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  
 يػػػػػػػدم سقانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  لٌمػػػػػػػا أٍف ر ػىٍ ػػػػػػػتي 

  كػػػػػػػػػافى  مػػػػػػػػػٍ  سػػػػػػػػػقى الظمػػػػػػػػػآفى آال
 

ـً   ػػػػػػػػػػػػػً  الط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   غػػػػػػػػػػػػػٌ اًني برائحى
  قَدمىػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػى  بىػػػػػػػػػًق الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً 
ـً    ؤكسػػػػػػػان حشػػػػػػػػوىا ريػػػػػػػػحي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

ـً  ػػػػٍ  تغػػػػٌدل  ػػػػي المنػػػػػػا  (ُُٖ)ك ٍنػػػػتي  مى
 

 ]الطويػل  :  كقاؿ الناشمُِٖ]
 زعىٍمػػػػػػػػػػػتى أبػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػٍهلو بأنَػػػػػػػػػػػ ى جامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه 
 كىٍبػػػػػػػػػػػػػ ى تقػػػػػػػػػػػػػػوؿي الحػػػػػػػػػػػػػَق أم  ض لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 

 

 ضركبػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػ ى اآلداًب يجمى يهػػػػػػػػػػا الكٍهػػػػػػػػػػػلي  
 (ُِٖ)تكػػػػػوفي لػػػػػ م الفضػػػػػػًل كلػػػػػ يى لػػػػػو عقػػػػػػلي 

 

   كقاؿ دعبل: ]اٞنتقارب ُّٖ]
 تػىزىٍلزىلىػػػػػػػػػػػػػػػًت األٍرضي زًٍلزالىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 مشػػػػػػػى ذا الثق ػػػػػػػلي علػػػػػػػى ظٍهرًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ً ًهٍم مػػػػػػػػا لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    قػػػػػػػػالوا بػػػػػػػػأجمى
ػػػػػػػػػػػػػػًت األٍرضي أثقالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  (ُّٖ) أخرىجى

 

   كقاؿ غًن : ]السري  ُْٖ]
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن أٍىػػػػػػػػػػدل مغ ػػػػػػػػػػثه قطَػػػػػػػػػػ ن لقمػػػػػػػػػػػػ

  بػػػػػػػػادىرى القػػػػػػػػطُّ إلػػػػػػػػى د ًنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً   ػػػػػػػػػًو األبخى ػػػػػػػػػلىها مػػػػػػػػػٍ   ىم   أرسى
 (ُْٖ)يحسػػػػػبيها ب ػػػػػػاى مػػػػػػا قػػػػػػٍد خػػػػػػرم

 

 ب   75]

                                                        
ع كفيػ : صػدر البيػت ال ػاين: )إف مػن بػات يرْنيػك كمػن(ع كتنسػ  ُٔع كاٞننتحػل: ٔٓٔالبيتاف يف: ديػواف أي العتاهيػة:  -ُٕٗ

: ))قػاؿ ُِٖ – ُِٕع كيف كتػاب الػب الء لل طيػ  البغػدادم: ّٖٕإُف كالبة بن اٜنبػاب يف: ٖنػار القلػوب يف اٞنضػاؼ كاٞننسػوب: 
 ف  ((. ابن درستوي : أنشدنا اٞنربد:... ] البيتا

ع قاٟنػا يف هجػاء جعفػر بػن أي زهػًنع ككػاف أبػو الشػمقم  ضػيفان عليػ ع كفيػ : صػدر ِٗالبيتاف ألي الشمقم  يف ديوان :  -َُٖ
 – ٕٓٔ/  ُالبيػػت األكؿ: )إذا عطشػػنا(ع كعجػػ  : )عنػػد منقطػػ  الػػرتاب(ع كالبيتػػاف منسػػوباف إُف أي الشػػي  يف: ١ناضػػرات األدبػػاء: 

 ع كَف ٤ند٨نا يف ديوانيهما. َُِع كألي نواس يف: ااسن كاألضداد للجاحه: ٕٔٔ
منسػػوبة إُف بعػػض اػػدثٌنع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ: )فغػػٌداين(ع كركايػػة عجػػ   ِٕٖ/  ّاألبيػػات يف: عيػػوف األخبػػار:   -ُُٖ

(ع كهػ  بػال نسػبة يف: العقػد الفريػد )بػاب مػا قالػت الشػعراء يف طعػاـ  ُٖٖ – ُٕٖ/  ٔ: البيت ال الػ : )مػدامان بعػد ذلػك بػال مػداـً
 الب يل(ع كفي : صدر البيت األكؿ: )أتيت إلي  يوما(ع كعج   )فغٌداين(ع كركاية البيت ال اين: 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٜنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ٚنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان   
 

 أكلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً  
 

 
 ع كَف نع ر علي  يف ديوان . ِٕٖ/  ّالبيتاف للناشم األكرب يف هجاء سهل بن نوِنت يف: زهر اآلداب يف ٖنر األلباب:  -ُِٖ
( ِ( كى أىٍخرىجىًت األىٍرض أىثٍػقىاٟنىىا)ًُإذىا زيٍل ًلىًت األىٍرض زًٍل ىاٟنىا)ع كيف الن  إشارة إُف قول  تعاُف: ))ِّٕالبيتاف يف: الديواف:  -ُّٖ

 ((.   في مىا ٟنىاااالنس كى قىاؿى 
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )أهدل مغي ه هرة...(. ّْٖ/  ِالبيتاف بال نسبة يف: ال خًنة يف ١ناسن أهل اٛن يرة:  -ُْٖ
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

َٓٓ 

  :  كقاؿ ابن الركم ُٖٓ]
.........................  ............................(ُٖٓ) 

 ]البسيط  أيضان:  كقاؿ ُٖٔ]
 قػػػالوا ىجػػػاؾى أبػػػو حٍفػػػصو  قٍلػػػتي لهػػػٍم 
  ػػٍم مػػَرةن سػػجىدى الكٍشػػحافي تىٍحػػتى يػػدم

 

ػػػػدهٍ   ػػػػػػػػػػػػرى الحىسى  ال تػػػدخلوا ب نىنػػػا يػػػا مٍ شى
ًمػػػدىهٍ  ػػػٍ  حى ػػػًمعى اهي ًلمى  (ُٖٔ)كلػػػم يقػػػٍل سى

 

 ]السري   كقاؿ أيضان:  ُٕٖ]
  ػػػػػػػ خه لنػػػػػػػا يٍ ػػػػػػػرىؼ بالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردم 
 ادخلنػػػػػػػػػػػػي يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان إلػػػػػػػػػػػػى دارًهً 

 

 لػػػػػػػ يى لىػػػػػػػوي ىػػػػػػػمي ًسػػػػػػػول المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردً  
 (ُٕٖ) نػػػػػػا ني كاأليٍػػػػػػػري ًمػػػػػػٍ  عنػػػػػػػػػػػػػػػػدم

 

 ]البسيط  : غًن   ُٖٖ]
 ظػػػػػَل السػػػػػبلميُّ يهجػػػػػوني  قلػػػػػتي لػػػػػػػػػوي 

 تكػػػػػٍ  ذا ػػػػػران بػػػػػالرم  صحبى ىنػػػػػػالػػػػو لػػػػػم 
 

 حب ػػػػػػػػػػػػػػػبي قلبػػػػي كم شػػػػوقي كأسػػػػ اذم 
 (ُٖٖ) اذ ٍر ضرا ى ى مػٍ  تح ػي ببغػداذً 

 

 ]الوافػػػػػػر  غًن :  ُٖٗ]
ـ  أب نػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًس     ىٍبػػػػػػتي علػػػػػػى حػػػػػػر  أ
 كصػػػػػػٌ رتي الك ػػػػػػابى عل ػػػػػػو كقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 ان كحطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأبػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادو كىػػػػػػٌواز  
 (ُٖٗ) ػػػػبٍف ىػػػػٍم   َػػػػركهي عرٍ ػػػػتي خطٌػػػػػػػػي

 

 غًن :        َُٗ]
 صىػػػػػػفي مػػػػػػ  الث ػػػػػػػراًف  ػػػػػػي مجلػػػػػػػػػػػػػػيو 
 مػػػػػا أحػػػػػوجى النػػػػػاسي إلػػػػػػػػػػػى حرثًًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 

  ػػػػػَر مػػػػػ  القاضػػػػػي إلػػػػػى الكاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 ػػػػػػػػػػبً عنػػػػػػػدى نػػػػػػػػزكًؿ المطػػػػػػػػػػػػػػػػػًر الساً ػػػػػػ

 

 ]الطويل  :  غًن ُُٗ]
 ألػػػػػػػػػٍم تػىػػػػػػػػػرى أَف اهى أعطػػػػػػػػػاؾى لح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن 
  بٍ هػػػػػػا ثمػػػػػػودى الػػػػػػػزؽ  إٍف  ٍنػػػػػػتى بائ ػػػػػػػان 

 

  أنَػػػػػػ ى منهػػػػػػا قاعػػػػػػده  ػػػػػػي جوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً  
 (َُٗ)كإالٌ  بق هػػػػػػػػػا ك نػػػػػػػػػػػػػًي البنػػػػػػػػػادؽً 

 

 (ثبة يف اٌٙضي ٚاملجْٛ)
 أ    76] 

                                                        
 كلمات مطموسة َف نتمكن من قراءهتا.   -ُٖٓ
اف ٓنػت يػدم(ع كبعػد البيػت ع كفي : صدر البيت ال ػاين: )كػم ركعػة ركػ  الصػفعِٕٔ/  ِالبيتاف يف: ديواف ابن الركم :  -ُٖٔ

 األكؿ: 
 مػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػتأثرت دكنكػػػػػػػػػم كفػػػػػػػػػٌ  بصلعتػػػػػػػػػػػػػ   

 
 فتحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكين عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة   

 

 
ع كفيػػ : صػػػدر البيػػػت األكؿ: )أديبنػػػا اٞنعػػػركؼ بػػػالكردم(ع ِِٔ/  ْالبيتػػاف ألي الفػػػتح بػػػن العميػػػد يف: معجػػػم األدبػػػاء:  -ُٕٖ

 كعج   : )مول  بالغلماف كاٞنرًد(، 
ع كفيػػػ : عجػػػ  البيػػػت األكؿ:                 ُْٓ/  ّالبيتػػػاف ألي دلػػػف اٝن رجػػػ  الينبػػػوع ع مػػػن شػػػعراء اليتيمػػػةع يف: يتيمػػػة الػػػدهر:   -ُٖٖ

 )حييت قلف(ع كصدر البيت ال اين: )إف َف تكن(. 
 . َّّالبيتاف ألي زنبور يف هجاء أي نواسع يف: ملح  األغاين )أخبار أي نواس(:  -ُٖٗ
ع كركايػػػػػػػة الشػػػػػػػطر                  ّْٖ/  ُع كتػػػػػػػاج العػػػػػػػركس: ُّٕ/  ُألكؿ أنشػػػػػػػد  ابػػػػػػػن السػػػػػػػكيت يف: لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب: البيػػػػػػػت ا -َُٗ

 بال نسبة. َِِ/  ُاألكؿ: )كأنت امرؤ قد ك أت لك ٜنية(ع كالبيت األكؿ بلفظ  كمعنا  يف: ديواف اٞنعاين: 
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َٓٔ 

 عشر ثام ال ال دد

   البن اٞنعت : ]الطويل   ُِٗ] 
 رأيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ب وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ل لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ 
  لػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم أرى ديباجػػػػػػػػػػػػػػػػػان كلػػػػػػػػػػػػػػػػػم أرى سندسػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 كزي ػػػػػػػػػػػػػ ى  ػػػػػػػػػػػػػ هَ  بالو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًي كالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزً  
ػػػػػػ ى  ػػػػػػػي داًر الكػػػػػػريًم مػػػػػػػ  الخبػػػػػػػزً   (ُُٗ)بأحسى

 

 السري    ] :  غًن  ُّٗ]
 يػػػػػػػػػػػػػػا ذاىبػػػػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػػػػي دارًًه جائ ػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ػػػػػَ  أضػػػػػ ا ي ى مػػػػػٍ    جوًعًهػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ قىػػػػػٍد جي
 

هٍ    بغ ػػػػػػػػر م نػػػػػػػػىن كبػػػػػػػػبل  ائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
هٍ   (ُِٗ) ػػػػػػػاقرأ علػػػػػػػ ًهٍم سػػػػػػػورىةى المائًػػػػػػػػػدى

 

 السري    ] :  غًن  ُْٗ] 
 عىػػػػػػػػػػػػدىٍدتي ألوانػػػػػػػػػػػػان ل ػػػػػػػػػػػػوـً الًقػػػػػػػػػػػػػػػػرل

ػػػػػػزى يػػػػػػا س  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  ـٍ إلٍ نػػػػػػا الخبػٍ  قػػػػػػد 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽً مػػػػػػػػػٍ  بػىٍ ػػػػػػػػػًد إرعػػػػػػػػػادو كإبػػػػ 
 (ُّٗ)كأنٍػػػػػػتى  ػػػػػػي حػػػػػػَل مػػػػػػ  الباقػػػػػػػػػػي

 

 السري    ] :  غًن  ُٓٗ] 
ػػػػػػػػػػػػػػا يومػػػػػػػػػػػػػػان كأبصٍرتيهػػػػػػػػػػػػػػػػا   قٍلػػػػػػػػػػػػػػتي لىهى

 مػػػػػػػا أقػػػػػػػبحى البخػػػػػػػػلى قالػػػػػػػٍت ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 

  اكيَػػػػػػػػ ن  ػػػػػػػػػي  ف هػػػػػػػػػا نرًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي  
 (ُْٗ)أقػػػػػػػػػػبىحي مٍنػػػػػػػػػػوي عا ػػػػػػػػػػقه مفلػػػػػػػػػػيي 

 

 ]السري   :  غًن  ُٔٗ] 
ػػػػػػػٍت ًقػػػػػػػٍدره ًبمٍطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورىةو   لػػػػػػػو  ب خى
 كأنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  لوا ٍ  ىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 بػػػػػػػػالركـً أك أقصػػػػػػػػى بػػػػػػػػبلًد الثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػورً  
 (ُٓٗ)يػػػا عػػػاًلمى الغٍ ػػػًب ًبمػػػا  ػػػي القػػػدكرً 

 

 السري    ] :غًن     ُٕٗ] 
 قىػػػػػٍد ًصػػػػػٍرتي مػػػػػ  سػػػػػٌكاًف دىل ز ػػػػػػػػػػػػػػٍم 

 كمػػػػدًحي لكػػػػػػػػػػػػػػػمٍ أ لػػػػي مػػػػ  السػػػػوًؽ 
 

 ك ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػتي ال آكم الدىال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا 
 (ُٔٗ)تلػػػػػػػػ ى لى ىٍمػػػػػػػػرم قسػػػػػػػػم ه ض ػػػػػػػػػػزا

 

ً  ِٓ اٌحغٓ)  (ثبة يف عّ
   ]الطويػػل  ُٖٗ] 

ػػػػػػٍ ًديَ ي الحشػػػػػػػػػػػػػػا    نان َػػػػػػ ي األ ػػػػػػراًؼ سى
 لهػػػػػػػا حٍلػػػػػػػمي لقمػػػػػػػافو كصػػػػػػػورىةي يوسػػػػػػػفو 

 

 الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً ىبلل َػػػػػػػػ ي ال  نػػػػػػػػٍ ً   ائ َػػػػػػػػ ي  
ػػػػػػػػػػػػػ ي داكدو كعَفػػػػػػػػػػػػػ ي مريػػػػػػػػػػػػػػمً   (ُٕٗ)كنغمى

 

                                                        
 ج  البيت األكؿ: )كزٌين ما فيهن(. ع يف كصف النارن ع كفي :  عَّّ/  ّالبيتاف يف: الديواف:   -ُُٗ
ع ككفيػػػػػػػات األعيػػػػػػػاف:                 َٗ/  ّع كيتيمػػػػػػػة الػػػػػػػدهر: ُْٔالبيتػػػػػػػاف البػػػػػػػن اٜنجػػػػػػػاج يف: الػػػػػػػب الء لل طيػػػػػػػ  البغػػػػػػػدادم:   -ُِٗ

 ع كَف ٤ند٨نا يف ديوان . َُٕ/  ِ
 . ُٗٓالبيتاف ألي الفضل اٞنيكاِف يف ديوان :   -ُّٗ
 . ُُْع كأخبار أي نواس لألصفهاين: ْٓع كأخبار أي نواس البن هفاف: ٕٖ/  ُن : البيتاف ألي نواس يف ديوا  -ُْٗ
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )أك أقص  حدكد ال غوٍر(.َُٓ/  ْالبيتاف ألي ١نمد السٌلم  يف: يتيمة الدهر:  -ُٓٗ
 كَف ٤ند٨نا يف ديوان ع كركاية البيتٌن في :  ُِٕالبيتاف ألي الشمقم  يف: الب الء للبغدادم:  -ُٔٗ

 آكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت دهليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  
 خبػػػػػػػػػػػ م مػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػوؽ كمدحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػػػػم  

 

 كَف أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن آكم الدهاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا 
 تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم قسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا

 

 .  ّٖٕ/  ُٔكه  منسوبة ألي الينبع    العباس بن طرخاف يف الوايف بالوفيات: 
 ع كَف ٤ندها يف ديوان . ِْٕ/  ٓالبيتاف البن الرقاع العامل  يف: ربي  األبرار:  -ُٕٗ
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

َٕٓ 

 ب  76]
 ]الكامل  :  كللصاح ُٗٗ]

 ر ػػػػػػأ  ػػػػػػدا كجػػػػػػػػػػػػػػػدم عل ػػػػػػو  ًرٍدً ػػػػػػًو 
 ك ػػػػػػأَف يىػػػػػػوـى كصػػػػػػاًلًو مػػػػػػ  كىٍجًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
ٍمػػػػػػران ًخٍل يهػػػػػػا مػػػػػػٍ  رًيًقػػػػػػػػػػػػوً   إٍف ذٍقػػػػػتي خى

 بحٍسنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً كإذا تكبَػػػػػػػػػػرى كاسػػػػػػػػػ ىطاؿى 
 

 ك ػػػػدا اصػػػػػطبارم  ػػػػػي ىػػػػػواهي  خٍصػػػػػرًهً  
ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًهً  ٍجػػػػػػػرًًه مػػػػػػػ   ى  ك ػػػػػػػأَف ل لىػػػػػػػ ى ىى
 أك ريٍمػػػػػتي ًمٍسػػػػػكان نًٍل يػػػػػوي مػػػػػ  نىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًهً 

 (ُٖٗ)  ػػػػػػػػ اري عاًرًضػػػػػػػػًو يقػػػػػػػػوـي ب ػػػػػػػػ رًهً 
 

   ] الطويػػل   ََِ] 
 بنفًسػػػػػػيى مىػػػػػػٍ  لىػػػػػػٍو مػػػػػػَر بػىػػػػػػٍردي بنانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو 
 كمػػػػػٍ  ىػػػػػابني  ػػػػػي  ػػػػػل   ػػػػػي و كىٍب ىػػػػػوي 

 

 علػػػػػى  بػػػػػدم  انىػػػػػٍت  ػػػػػفا ن أنامليػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
 (ُٗٗ) ػػػػبل ىػػػػوى ي ط نػػػػي كال أنػػػػا سػػػػائًليوٍ 

 

 (ثبة يف اٌشؼش ٚاٌؼزاس ٚاٌخ١الْ)
   ] البسيط   َُِ] 

 بػػػػػٍدره تىمايىػػػػػلى  ػػػػػي أعطػػػػػاًؼ مخمػػػػػػػػػػػػوًر 
 يريػػػػػ ى ضػػػػػَدٍيً   ػػػػػي خٍلقىٍ ًهمػػػػػا عىجػػػػػبه 
  أَنمػػػػػا الصػػػػػدغي  ػػػػػػي مبػػػػػ ا  كجن ًػػػػػػػػػػوً 

 

 ذك عٍقػػػػرىبو بف  ػػػػًت المٍسػػػػً  مٍسطػػػػػػػورً  
 صػػػػػػػبحان ت ػػػػػػػَرضى  ػػػػػػػي أثنػػػػػػػاً  دٍيجػػػػػػػورً 
 خػػػػطي مػػػػ  الل ػػػػًل  ػػػػي أرضو مػػػػ  النػػػػورً 

 

 (ثبة يف اٌؼ١ْٛ)
 ] السري    :  للصاح  َِِ] 

  ييٍكثًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػٍ  قػىػػػػػػػػٍوًؿ الك ػػػػػػػػاًدفو 
نػػػػػػػػػي  ىٍر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   قٍلػػػػػػػػػتي كقػػػػػػػػػد تَ مى

 

 أٍكقىػػػػػعى  ػػػػػػي قلبػػػػػػي ضػػػػػػركبى البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل 
 (ََِ)ىػػػػػػػػػ ا ىػػػػػػػػػوى السػػػػػػػػػحري كإالٌ  ػػػػػػػػػبل

 

 (ثبة يف اٌخذٚد)
   ] الوافػػػر   َِّ] 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف يكل منػػػػػػػػػػي كيٍ بىػػػػػػػػػػثي بالبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كقػػػػػػػػد لىً ػػػػػػػػبى الح ػػػػػػػػا ي بوجن ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 مػػػػػػػ  ال كريػػػػػػػًر مػػػػػػػن اُّ اللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 (َُِ)  ػػػػػػػػػػػػػادى ب اضيػػػػػػػػػػػػػها  ػػػػػػػػػػػػػاألرجوافً 

 

 أ   77] 
 (ثبة يف اٌضغٛس ٚاٌشػبة)

   ] اٝنفيف   َِْ] 
 نًٍلػػػػػػػػتي كاًه منػػػػػػػػوي أ  ػػػػػػػػبي مٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً   قٍلػػػػػتي للكػػػػػأًس كىػػػػػوى يكػػػػػرىعي   هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

                                                        
 . ِّّالبيتاف يف: الديواف:  -ُٖٗ
 . ْٓالبيتاف لي يد بن الط رية يف: ٠نموع شعر :  -ُٗٗ
 ع كفي : عج  البيت األكؿ: )أكق  قلف يف(.ُِٕف: البيتاف يف: الديوا  -ََِ
ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ:                 ِْٕ/  ُْالبيتػػاف لل ليفػػة هػػاركف الرشػػيد يف: تػػأريخ اإلسػػالـ ككفيػػات اٞنشػػاهًن كاألعػػالـ:   -َُِ

 )من التشويش منكسر اللساف(ع عج  البيت ال اين: )فصار بياضها(.  
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َٖٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 مٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه  أنػػػػػػًت خمػػػػػػره ك ػػػػػػي ثنايػػػػػػاؾً 
 

ٍمػػػػػرو كمٍسػػػػػػػػػػػػػػػ ً   (َِِ)خب رينػػػػػي بػػػػػ   خى
 

 (ثبة يف إٌٙٛد ٚاٌمذٚد)
   ] الكامل   َِٓ] 

 قػػػػػد قٍلػػػػػتي لٌمػػػػػا أف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا م ىبىٍخ ًػػػػػران 
 يػػػػػا مىػػػػػٍ  يسػػػػػل مي خصػػػػػرىهي مػػػػػ  رٍدً ػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

ٍلًفػػػػػوً كالػػػػػردؼي    يجػػػػػً بي ًخٍصػػػػػرىهي مػػػػػٍ  خى
 (َِّ)سػػػػػػٌلم  ػػػػػػؤادى محب ػػػػػػًو مػػػػػػ   رً ػػػػػػػػػوً 

 

 (ثبة يف املحّجخ)
   ] اٝنفيف   َِٔ] 

 صػػػػػػاًبًر الحػػػػػػَب ال يصػػػػػػَدٍن ى عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 عر ضىػػػػػػػٍ  للػػػػػػػ م تحػػػػػػػبُّ بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَ 

 

 مػػػػػػ  حب ػػػػػػبو تجٌهػػػػػػمه كعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسي  
 (َِْ)يركضيػػػػػػػػػػػوي إبلػػػػػػػػػػػ يي ثػػػػػػػػػػػَم دٍعػػػػػػػػػػػوي 

 

 ] البسيط   :  غًن  َِٕ] 
 ضىػػمىٍمتي حبٌػػػي إلػػى قلبػػػي كًصػػٍحتي بًػػػًو 
 ىػػػ ا الػػػ م  ػػػي سػػػواً  القلػػػًب مسكنيػػػػوي 
ػػػٍل صبػػػػػػػػػػران بػػػبل  ػػػدرو   ىػػػ ا الػػػ م لػػػم يىمي

 

 يػػا قلػػبي ىػػ ا الػػ م مػػا زٍلػػتى تهػػػػػػػػػػػػػػػػواهي  
 ىػػػ ا الػػػ م  ػػػي محػػػل  الػػػدٍمًع مثػػػػػػػػػػػػواهي 

 النػػػػػػػػػاسي ح ػػػػػػػػػى حبَػػػػػػػػػوي اهي  مػػػػػػػػػا حبَػػػػػػػػػوي 
 

 ] الكامل  :   غًن  َِٖ] 
 ال تظًهػػػػػػػػػػػرىَف محبَػػػػػػػػػػػ ن لحب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب 
 أٍ لىٍ ػػػػتي مػػػػ  أىػػػػول علػػػػى حبٌػػػػي لػػػػػػػػػوي 

 

   ػػػػػػرل ب  نًػػػػػػ ى مٍنػػػػػػوي  ػػػػػػَل عج ػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 (َِٓ) أخػػػػػ تي مػػػػػ  ىجرانًػػػػػًو بنصػػػػػ بً 

 

 ] البسيط   :  غًن  َِٗ] 
 أسػػػػػػػػػػػ غًفري اهى إالٌ مػػػػػػػػػػػ  محَب ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو 
 قػػػػػالوا أتنسػػػػػاهي  ػػػػػي سػػػػػَر  قلػػػػػتي لهػػػػػػػػمٍ 
ػػػػػػنىتٍ   ك  ػػػػػػفن أنسػػػػػػاهي كالػػػػػػدن ا بًػػػػػػًو حىسي

 

  بنَهػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػناتي يػػػػػػػػػػوـى ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي  
 أنسػػػػػػػاًنيى اهي ركحػػػػػػػي يػػػػػػػوـى أنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي 

 (َِٔ)مػػػ  المحػػػاًؿ تناسػػػي ال بػػػدى مػػػوالهي 
 

 ] اٝنفيف   :  كقاؿ عل  بن اٛنهم َُِ] 
 ب   77] 

                                                        
ع كفيػػ : عجػػ  البيػػت األكؿ: )ذقػػت كا(ع عجػػ  البيػػت ال ػػاين: ََْ/  ُتػػ  بػػا العباسػػ  يف ديوانػػ : البيتػػاف البػػن اٞنع  -َِِ
 )خرٌبينا(. 
 ع كفي : صدر البيت األكؿ: )قد قلت إذ أبصرت  متمايالن(. ََْ – ّٗٗالبيتاف ٝنالد الكات  يف ديوان :   -َِّ
 . ُّّالبيتاف ألي حف  الشطر٤ن  يف: لباب اآلداب:   -َِْ
ع كفيػػػػػ : صػػػػػدر البيػػػػػت األكؿ: )ال تظهػػػػػرفَّ مػػػػػودَّةن( كصػػػػػدر البيػػػػػت ال ػػػػػاين:                    ّٕٓالبيتػػػػػاف بػػػػػال نسػػػػػبة يف: صػػػػػيد اٝنػػػػػاطر:   -َِٓ

 )أظهرت يوما للحبي  موٌديت(. 
 ع كفي : )أستغفر ا إال من مودتكم(ع كبعد : ِٖٓالبيت األكؿ يف: ديواف العباس بن األحنف:   -َِٔ

 فَّ اٜنػػػػػػػػػػػػػػػ َّ معصػػػػػػػػػػػػػػػيةن فػػػػػػػػػػػػػػػإف زعمػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػأ
 

 فاٜنػػػػػػػػػػػٌ  أحسػػػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػػػا يعصػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػ  اي  
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

َٓٗ 

 أنفػػػػػػػػػػيه حػػػػػػػػػػَرةه كنحػػػػػػػػػػ ي عب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
 لػػػػػػي حب ػػػػػػبه نػػػػػػأل الهجػػػػػػري عنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 إَف ذَؿ الهػػػػػػػػػػػول لػػػػػػػػػػػ ؿي  ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 (َِٕ)كأ ػػػػػػٌد الهػػػػػػول القريػػػػػػبي الب  ػػػػػػػدي 

 

 ] الكامل   :  كقاؿ ٗنيل بن معمر ُُِ] 
 ؿ مػػػػػػػا يكػػػػػػػوفي لجاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه الحػػػػػػػبُّ أكٌ 

 ح ٌػػػػى إذا اقػػػػ حىمى الف ػػػػى لجػػػػجى الهػػػػول
 

 تػػػػػػػػػػأتي بػػػػػػػػػػًو كتسػػػػػػػػػػوقيوي األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري  
 (َِٖ)جػػػػػػػا ٍت أمػػػػػػػوره ال تطػػػػػػػاؽي  بػػػػػػػار

 

 ] البسيط   :  غًن  ُِِ] 
 مػػػػػا ضػػػػػَ  عنػػػػػ ى بموجػػػػػودو كال بًخػػػػػػػػػبل 
 يحكػػػي المطايػػػا حن نػػػان كالهج ػػػرى جػػػول

 

 الػػػػػنفيي ال ػػػػػي بػػػػػػ الأعػػػػػز مػػػػػ  عنػػػػػدهي  
 (َِٗ)كالغ ثى دم ػان كأ ػبلؿ الػديار بلػى

 

 (ثبة يف اٌخـبة)
   ]الوافر ُِّ]

 رسػػػػػولي   ػػػػػف قػػػػػاؿى لػػػػػ ى الحب ػػػػػػػػػػػػبي 
  قػػػػػػاؿى لػػػػػػيى الرسػػػػػػوؿ رأيػػػػػػت ظب ػػػػػػػػػػػػػػان  

  قلػػػػػػػػتي م ز يػػػػػػػػان نفسػػػػػػػػي بب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو 
 عسػػػػى الكػػػػػرب الػػػػ م أمسػػػػػٍ تى   ػػػػػػػػػو

 

  ئ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كقػػػػػػػػػػػد أعلم ىػػػػػػػػػػػوي أنػػػػػػػػػػػي   
 ألظػػػػػػػػػػػػٌ  إلػػػػػػػػػػػػى كصػػػػػػػػػػػػالًو ال يغ ػػػػػػػػػػػػبي 
 بػػػػػػػػػػػديعو قالىػػػػػػػػػػػوي  ىًطػػػػػػػػػػػ ه لب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي 

 (َُِ)يكػػػػػػػػػػػػوفي كرا هي  ػػػػػػػػػػػػرجه قريػػػػػػػػػػػػبي 
 

   (ثبة يف اٌؼزبة)
   ]الطويل ُِْ]

 جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كتجنٌػػػػػػػػػػػػػى كالفػػػػػػػػػػػػػؤادي يط  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 الػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػم تسػػػػػػػػػي ي الظػػػػػػػػػَ  بػػػػػػػػػي م جر مػػػػػػػػػػان  

 أحببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾى كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان كاه ال 
 كإٍف لػػػػػػػػم تكػػػػػػػػػػٍ  عنػػػػػػػػدم  سػػػػػػػػم ي كنػػػػػػػػاظرم
 كإنَػػػػػػػ ى أحلػػػػػػػى  ػػػػػػػي جفػػػػػػػوني مػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػرل

 

   ػػػػػػػػأم  أف يجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عل ػػػػػػػػًو  مػػػػػػػػا يجنػػػػػػػػػػي 
  أنسػػػػػػبي سػػػػػػو ى الظػػػػػػػػػػػػػػػػػ   منػػػػػػ ى إلػػػػػػى الضػػػػػػ   

 يأل َػػػػػػػػػػػ ى بػػػػػػػػػػػَر ال تيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼي  نس ثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػًم ىٍت أذنػػػػػػػي   ػػػػػػػبل نظىػػػػػػػرىٍت ع نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كال سى

 (ُُِ)كأعػػػػ ب  م ػػػػان  ػػػػي  ػػػػؤادم مػػػػ  األمػػػػ ً 
 

 ] الكامل   :  غًن ُِٓ]
                                                        

ع كركايػػة عجػػ  ِِٗ/  ِع كالبيتػػاف يف: زهػػر األكػػم يف األم ػػاؿ كاٜنكػػم: ُِْالبيػػت األكؿ يف ديػػواف علػػ  بػػن اٛنهػػم:   -َِٕ
 البيت ال اين في : )إٌف رؽ اٟنول لرؽّّ شديد(. 

 ع كقبلهما: ُٕالبيتاف يف: الديواف:   -َِٖ
 الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ب ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدموع عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك درة كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اري  

 

 
ع كالتػ كرة اٜنمدكنيػة: ُُٕع كخػاص اٝنػاص: ْٕٗ/  ِع كيتيمػة الػدهر: ٖٖالبيتاف ألي اٜنسن السالم  يف: ديوانػ :   -َِٗ

 ع كفيها: عج  البيت األكؿ )أع  ما عند (ع كعج  البيت ال اين: )كاٞن ف دمعان(. ٖٗ/  ٔ
َُِ-   :  ع من قصيدة أكٟنا: ٗٓالبيت الراب  يف ٠نموع شعر هدبة بن اٝنشـر

 طربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أحيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركب  
 

 ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌلؾ اٞنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ي  
 

 
ع كفي : عج  البيت ال اين: )كأنس (ع صدر البيػت الرابػ : )فػإف َف تكػن ّّْ/  ِاألبيات للشريف الرض  يف ديوان :   -ُُِ
 عندم(. 
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َُٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 لػػو  ٍنػػتى ت لىػػمي مػػا الػػ م صىػػنىعى الهػػػول 
 

 كالشػػػػػوؽي بالجسػػػػػًم النح ػػػػػًل البالػػػػػػػػػػػػػي 
 

 أ   78] 
 لهجػػػػػػػػػػػػػرتى ىجػػػػػػػػػػػػػػرمى كاج نٍبػػػػػػػػػػػػػػتى تجٌنبػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 (ُِِ)الصػػػػػػػدكًد كصػػػػػػػاليككصػػػػػػٍلتى مػػػػػػػ  ب ػػػػػػػًد  
 

 ] البسيط   (:نفس اٞنعىن)  غًن   ُِٔ] 
ـي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كلػػػػػػي  ػػػػػػؤاده إذا  ػػػػػػاؿى الغػػػػػػرا

 يفػػػدي ى بػػػالنفًي صػػػبي لػػػو يكػػػوف لىػػػػػوي  
 

بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً    ىػػػػػػاجى ا ػػػػػػ  اقان إلػػػػػػى لق ػػػػػػا م   
 (ُِّ)أعػػػزُّ مػػػ  نفًسػػػػًو  ػػػي ه  ػػػداؾى بػػػػو

 

 ]الطويل  :  غًن ُِٕ]
ػػػػػػػػػٍت أسػػػػػػػػػبابي مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػافى ب ننػػػػػػػػػػػػػا   لػػػػػػػػػئٍ  ديًرسى
ػػػػػػػػػػػػػػًع اهي ب نىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كال أنػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػٍ  أٍف يجمى
 أمػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػ  يري ال هػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػ م  ػػػػػػػػػػافى ب ننػػػػػػػػػػػػا

 

 مػػػػػػػ  الوصػػػػػػػًل مػػػػػػػا  ػػػػػػػوًقي إلٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى بػػػػػػػداًرسً  
 بأحسػػػػػػػػػػً  مػػػػػػػػػػا  نٌػػػػػػػػػػا عل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو ب ائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً 

 (ُِْ)كأنػػػػػت ضػػػػػج  ي  ػػػػػي الل ػػػػػالي الحنػػػػػادسً 
 

 (ثبة يف اٌشىٜٛ ٚاالعزؼـبف)
   ]البسيط ُِٖ]

ػػػػػػػػػػػػػػػوي   لػػػػػػػو  ٍنػػػػػػػتى تػػػػػػػٍرحىمي مػػػػػػػٍ  أصػػػػػػػبىٍحتى تىٍمًلكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  ػػػػػػػػػػػوى النػػػػػػػػػػػوري إال أنَػػػػػػػػػػػو بشى  يػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػٍ  ىي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ٍنػػػػػػػتى قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى كركًد المػػػػػػػٍوًت تدرً ي  لكي
 (ُِٓ)ال  ػػػػػػي ى  ػػػػػػي جػػػػػػوىىًر األ ػػػػػػ اً  يشػػػػػػر يوي 

 

 كللتنوخ : ]الطويل   ُِٗ]
 رضػػػػػػػاؾى  ػػػػػػػبابه ال يل ػػػػػػػًو مش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي 
  أنَػػػػػ ى مػػػػػ   ػػػػػل  النفػػػػػوًس مرَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػبه 

 

 كسػػػػػػخطي ى دا ه لػػػػػػ يى مٍنػػػػػػوي  ب ػػػػػػػػػػػػػبي  
 (ُِٔ) أنٍػػػػتى إلػػػػى  ػػػػل  القلػػػػوًب حب ػػػػبي 

 

 ]الوافر  :  كقاؿ الصاح َِِ]
 تر َػػػػػػػػػػػٍق أيُّهػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػولى ب ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو 
 كأسػػػػػػػكٍرتى ال قػػػػػػػوؿى  لٍسػػػػػػػتى تػػػػػػػدرم

 

نىػػػػػػٍت لوًحظيػػػػػػ ى النفوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    قػػػػػػٍد أ ػٍ
 (ُِٕ)أًسػػػػػػػٍحران مػػػػػػػا تسػػػػػػػقي أـ  ؤكسػػػػػػػػػا

 

 ]الكامل  :  غًن ُِِ]
ػػػػػًغٍلتي بهىٍجػػػػػرًًه ككصالًػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو   يػػػػػا مىػػػػػٍ   ي
 كاًه مػػػػػػػا ال قىػػػػػػػًت الجفػػػػػػػوفي بنظػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو 

 

ػػػػػػمي المنػػػػػػى كنسػػػػػػ تي يػػػػػػوـى م ػػػػػػ   ادمًىمى
 (ُِٖ)إالٌ كذ ػػػػػػػػػرؾى حاضػػػػػػػػػره بفػػػػػػػػػؤادم

 

                                                        
ع كفيػػػػػػػ : صػػػػػػػدر البيػػػػػػػت األكؿ: )لػػػػػػػو كنػػػػػػػت تػػػػػػػدرم(ع كعجػػػػػػػ  :                 ُِٕ/  ّيف يتيمػػػػػػػة الػػػػػػػدهر:  البيتػػػػػػػاف البػػػػػػػن اٜنجػػػػػػػاج  -ُِِ

 )كالشوؽ باٛنسد(ع كَف نع ر عل  البيتٌن يف ديوان . 
ع كفيػػ : صػػدر البيػػت األكؿ: )طػػاؿ العػػ اب بػػ (ع كعجػػ  : )طػػار اشػػتياقا( ك٨نػػا يف َّّ/  ُالبيتػاف للبحػػرتم يف ديوانػػ :   -ُِّ
 ع إُف أي العتاهيةع كَف ٤ند٨نا يف ديوان . ِّ/  ِع كنسبهما الراغ  األصفهاين يف ١ناضرات األدباء ْٓكاء الدمشق : ديواف الوأ

 .  ُْ/  ٓع كالفرج بعد الشدة: َِٗ( بال نسبة يف: اٞننتحل: ِع ُالبيتاف )  -ُِْ
ددت موتػػػا كػػػاد يدركػػػ (ع كصػػػدر البيػػػت ع كفيػػػ : عجػػػ  البيػػػت األكؿ: )لكنػػػت أر َِِالبيتػػػاف ٝنالػػػد الكاتػػػ  يف ديوانػػػ :   -ُِٓ

 ال اين: )يا من هو اٜنسن(ع كعج  : )يف جوهر األنوار(. 
 . ُّٗالبيتاف يف: خاص اٝناص:   -ُِٔ
إُف أي العبػػاس أ٘نػد بػػن  ِٕٔ/  َُٓف ٤نػد٨نا يف ديػواف الصػػاح  بػن عبػػادع كنسػبهما العمػرم يف: مسػػالك األبصػار:   -ُِٕ

 إبراهيم الضف. 
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )إالٌ كذكرؾى خاطره يف ف ادم(. ٕٕالبيتاف لقيس بن اٞنلوح يف ديوان :   -ُِٖ
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ُُٓ 

 ]اٝنفيف  :  غًن ِِِ]
 يػػػػػػػا حب بػػػػػػػان رمػػػػػػػى  ػػػػػػػؤادم ببٍىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 أنػػػػػػػػتى تػػػػػػػػدرم بػػػػػػػػأَف ىجػػػػػػػػرىؾى  ػػػػػػػػي ه 

 

ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً    ؿو بسػػػػػػػػػٍهًم الف ػػػػػػػػػوًر مػػػػػػػػػ  مقلى ػى
 لػػػػػػ يى يٍقػػػػػػوىل نحػػػػػػوؿي جسػػػػػػمي عل ػػػػػػوً 

 

 ب  78]
ًد الوصػػػػػػلى يػػػػػػا مػػػػػػٍ    ارضى عنٌػػػػػػي كجػػػػػػد 

 

 يس ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري منػػػػػػػػػػوي إل ػػػػػػػػػػػػػػوً عبػػػػػػػػػػده  
 

 (ثبة يف اٌغضي ٌٚٙٛ اٌحذ٠ش) 
   ] الطويل   ِِّ]  

ػػػػػٍكرىل مػػػػػ  الصػػػػػبا  ػػػػػٍكرىل اللحػػػػػً  سى  ك ػػػػػ ًهَ  سى
ػػػػػػػػػػبلًؼ حديًثهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أدارىٍت علٍ نػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػ  سي

 

 ت اتًػػػػػػػبي حلػػػػػػػو اللفػػػػػػػً  حلػػػػػػػو الشمائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  
 (ُِٗ)ًت الخبلخػػػػػػػػػػلً  ؤكسػػػػػػػػػػان ك َن نػػػػػػػػػػا بصػػػػػػػػػػوٍ 

 

 (ثبة يف اٌؼٕبِق ٚاٌمجً)
   ] اٞنتقارب   ِِْ] 

ٍ ًو عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا  ػػػػػػػفى ػى  ترَ ػػػػػػػٍفتي مػػػػػػػٍ   ى
 كعانٍقػػػػػػػػػتي مٍنهػػػػػػػػػا  ث بػػػػػػػػػان مه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
 كأٍبصىػػػػػٍرتي مػػػػػ  نػػػػػورًًه  ػػػػػي الظػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً 

 

ًه    جٌلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراكقبَػٍلػػػػػػػتي مػػػػػػػ  خػػػػػػػد 
 ك ٍصػػػػػػػػنان ر  بػػػػػػػػان كبػػػػػػػػٍدران أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا

 (َِِ)بكػػػػػػػػػل  مكػػػػػػػػػافو بل ػػػػػػػػػلو نهػػػػػػػػػػػػػػػػارا
 

 ] اٝنفيف   :  غًن  للمنفتل ِِٓ]  
 لػػػػػو تقاسػػػػػي مػػػػػ  الهػػػػػول مػػػػػا أقاسػػػػػػػػي 
  نػػػػػتي أدعػػػػػوؾى لل نػػػػػاًؽ كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ 

 

 أَف قلبىػػػػػػػػ ى قاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل  َقٍنػػػػػػػػت  
 (ُِِ)أتٌقػػػػػػي أف تػػػػػػ كبى مػػػػػػ  أنفاسػػػػػػي

 

 ] الوافػػػػر   :كألي فراس   ِِٔ]  
 تبَسػػػػػػػػمى إذ تبَسػػػػػػػػػمى عػػػػػػػػ  أقاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 كأتحىفىنػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػراحو مػػػػػػػػػ  رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو 
  ًمػػػػػػػػػػػػػٍ  ألالً   َرتًػػػػػػػػػػػػػًو صباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 يػػػػػػا مػػػػػػوالمى كٍصًلػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػبف يٍمًكٍنػػػػػػ ى 
 

 كأسػػػػػػػفىرى حػػػػػػػ  ى أسػػػػػػػفىرى عػػػػػػػ  صبػػػػػػػػػػػػاحً  
 كراحو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػَد كراحً 
 كًمػػػػػػػػػػٍ  صػػػػػػػػػػهباً  ريق ًػػػػػػػػػػًو اصػػػػػػػػػػطباحي

 (ِِِ) ػػػبل تبخػػػٍل بشػػػي و مػػػ  صػػػػبلحي
 

                                                        
 ع كفي : عج  البيت ال اين: )فعاتٍ (. ٖٗ – ٖٖالبيتاف ألي اٜنسن السالم  يف ديوان :   -ُِٗ
 ع كبعد البيت األكؿ: ُْٗاألبيات ٝنالد الكات  يف ديوان :   -َِِ

 لياٚنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػػػػػػػػافحت مػػػػػػػػػػػػػػػن ٥نػػػػػػػػػػػػػػػر  ا
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورد كال هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا 
 

  
كفي : عج  البيػت  ٕٗٓ/  ِالبيتاف ألي ١نمد عبد الع ي  القرطف اٞنعركؼ باٞننفتل يف: ال خًنة يف ١ناسن أهل اٛن يرة:   -ُِِ

 األكؿ: )ما ٕننيت أٌف قلبك...(. 
ين: )كأٓنفػػين بكػػأس(ع كعجػػ   )ككػػأس مػػن جػػىن(ع كبعػػد البيػػت ع كفيػػ : صػػدر البيػػت ال ػػإٔ/  ِاألبيػػات يف الػػديواف:   -ِِِ

 ال ال : بأم حالة كج  اٌطراحػػ      كما ِف عن كدادم من بػػػػػػػػػػػػػػػػراحً 
 كبعد البيت الراب :

 كال تعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إُف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 فمػػػػػػػػػػػػػويت فيػػػػػػػػػػػػػك أيسػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػراح  
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ُِٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 ] اٞنتقارب   :كالبن شهيد   ِِٕ] 
ػػػػػػػػػػػػؤلَ مػػػػػػػػػػػػ  سيٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًًه   كلٌمػػػػػػػػػػػػا تمى

 علػػػػػػػػػى بػيٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدهً  دىنػىػػػػػػػػػٍوتي إلٍ ػػػػػػػػػوً 
 أدبُّ إلٍ ػػػػػػػػػػًو دب ػػػػػػػػػػبى الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل
 كبػػػػػػػػػػتُّ بػػػػػػػػػػًو ل ل ػػػػػػػػػػي ناعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 أقب ػػػػػػػػػلي مٍنػػػػػػػػػوي ب ػػػػػػػػػاضى الطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ     مػػػػػػاؿى كنامىػػػػػػٍت ع ػػػػػػوفي ال ىسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  دنػػػػػػػَو ر  ػػػػػػػقو   درل مػػػػػػػا ال مى

 كأسػػػػػػػمو إل ػػػػػػػػًو سػػػػػػػػمَو النَػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 
 إلػػػػػػػػى أٍف تبَسػػػػػػػػمى ثػىٍغػػػػػػػػري الغىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 

ػػػػػػػػفي مٍنػػػػػػػػوي سػػػػػػػػوادى الل ػػػػػػػػيٍ   (ِِّ)كأر ي
 

 أ   79] 
 ] الوافػػػػر   :كالبن ككيػػ    ِِٖ] 

لىػػػػػػػػػ و مٍنػػػػػػػػوي اخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلسا   ظىفىػػػػػػػػٍرتي بًقيبػٍ
 ألػػػػػػػ ُّ مػػػػػػػ ى الصػػػػػػػبوًح علػػػػػػػى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو 

 

 ك ٍنػػػػػػتي مػػػػػػ  الرق ػػػػػػًب علػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػ ارً  
 (ِِْ)كمػػػػػٍ  بػىػػػػػٍرًد النسػػػػػ ًم علػػػػػى خيمػػػػػارً 

 

 (ثبة يف اٌزٛد٠رغ)
   ] اٞنتقارب   ِِٗ] 

ػػػػػػػٍت لًٍلًفػػػػػػػراًؽ كقػػػػػػػٍد راعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   بىكى
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػأَف الػػػػػػػدموعى علػػػػػػػى خد 

 

 بكػػػػػػػا ي الحب ػػػػػػػًب لًبػيٍ ػػػػػػػًد الديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 (ِِٓ)بق َػػػػػػػػػ ي  ػػػػػػػػػَل علػػػػػػػػػى جٌلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً 

 

 ] البسيػػػط   :  غًن  َِّ] 
ػػػػػػػػػػٍ ً  أكج ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    قالىػػػػػػػػػػٍت كىقىػػػػػػػػػػٍد نالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها للبػى

  قػػػػػػػٍد ضىػػػػػػػ يفىتٍ اج ػػػػػػػٍل يػػػػػػػدىٍي ى علػػػػػػػى قلبػػػػػػػي 
 كاعطػػػػػػػػػػٍف علػػػػػػػػػػَي المطايػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػاع ن   سػػػػػػػػػػى
  ػػػػػػػػػػأنَني يػػػػػػػػػػوـى كلَػػػػػػػػػػٍت حسػػػػػػػػػػرىةن كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 كالبػػػػػػٍ  ي صػػػػػػٍ به علػػػػػػى األحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب موًق يػػػػػػوي  
 قػػػػػػػػواهي عػػػػػػػػٍ  حٍمػػػػػػػػًل مػػػػػػػػا   ػػػػػػػػًو كأضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي يوي 
 مػػػػػػ   ػػػػػػٌت  ػػػػػػملى الهػػػػػػول بالوٍصػػػػػػًل يجمى يػػػػػػوي 

 (ِِٔ)ل الشػػػػػػػػا ي كيىٍمنػى يػػػػػػػػػوي  ريػػػػػػػػقي بىٍحػػػػػػػػرو يػػػػػػػػر 
 

 ] البسيػػػط   :كألي الفرج الوأكاء   ُِّ] 
ػػػػػٍت   نػػػػػا لوًحظيهػػػػػػػػػػػػػػا   قالػػػػػٍت كقػػػػػد  ػى ىكى
ػػػػػلىٍت لؤلػػػػػؤان مػػػػػ  نػػػػػرًجيو كسػػػػػقىتٍ    أرسى

 

 مػػا إف أرل لق  ػػًل الحػػػػػػػػػػػػػػػػب  مػػ  قػػػػػػػوىدً  
 (ِِٕ)كردان كعَضٍت على ال ٌناًب بالبػىرىدً 

 ] البسيػػػط   :كلكشاجم   ِِّ] 

                                                        
 عكفي : عج  البيت األكؿ: )فناـ كنامت(، كالبيت اٝنامس متقدـ عل  البيت الراب . َُِاألبيات يف: الديواف:   -ِِّ
 . ٕٓالبيتاف يف الديواف:   -ِِْ
ـع كهػػػ  للناشػػم األكسػػػط يف: التػػػ كرة ُّٖٗع ِع جُُعمػػ ّع ٠نلػػة اٞنػػػوردع ؽّٕالبيتػػاف للناشػػػم األكػػرب يف ديوانػػػ :   -ِِٓ

 . ّٕٖ/  ِا بال نسبة يف: اٞنستطرؼ من كل فن مستظرؼ: ع ك٨نِٗ/  ٔاٜنمدكنية: 
 . َِٔاألبيات لتميم بن اٞنع  لدين ا الفاطم  يف ديوان :   -ِِٔ
 . ْٖالبيتاف يف: الديواف:   -ِِٕ
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 )م  علما  القرف السادس للهجرة(  ركض  األني كبهج  النفي" لمحمد ب  خلف السرقسطي 
 

ُّٓ 

 يػػا نفػػيي مػػوتي  قػػٍد جػػَد األسػػى مػػوتي 
 يػػػػػوـي الفػػػػػراًؽ رمػػػػػى  ػػػػػٍمًلي  شَ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 بكػػػػى إلػػػػَي  ػػػػداةى البػػػػٍ ً  ح ػػػػػػػػػػػػػػػػ ى رأل
ػػػػػػػػػػػػػبو    ػػػدم  ي ذكبي يػػػاقوتو علػػػى ذىىى

 

 مػػا  ٍنػػػتي أَكؿى صػػَب   ػػػرى مبخػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتً  
 كتش  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  رمػػػػػػػاهي ربػػػػػػػي ب فريػػػػػػػقو 

 دم ػػػي يفػػػ اي كحػػػالي حػػػاؿي مبهػػػػػػػػػػػوتً 
 (ِِٖ)كدٍم يػػػػػػوي ذكبي دَر  ػػػػػػوؽى ياقػػػػػػػػػوتً 

 

(ّٟٕ  (ثبة يف اٌٙجش ٚاٌزج
   ]الطويل ِّّ]

 أىػػػػابي كاسػػػػ حي كأرقيػػػػػػػػػػػػػبي كٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي 
 ىػػػو الشػػػميي مجراىػػػا ب  ػػػده كضػػػو ىا 
 

 ال أنػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػػأؿي  ػػػػػبل ىػػػػػوى يبػػػػػػػػػػػػػػػداني ك  
 (ِِٗ)قريػػػػػػػبه كقلبػػػػػػػي بالب  ػػػػػػػًد مو ػػػػػػػػػلي 

 

 ب   79] 
 (ثبة يف إٌَٛ ٚاٌخ١بي)
   ]الطويل ِّْ]

 أتػػػػاني الكػػػػرل لػػػػ بلن بشػػػػٍخصو أحبُّػػػػػػػػػػػوي 
  كَلمنػػػػػي  ػػػػػي النػػػػػوـً   ػػػػػرى مغاضػػػػػػػػػػػبو 

 

 أضػػػػػا ىٍت لػػػػػيى اآل ػػػػػاؽي كالل ػػػػػلي مظلػػػػػػػمي  
 (َِّ)كعهػػػػػػدم بًػػػػػػًو يقظػػػػػػافي ال يػػػػػػ كَلمي 

 

 ]الوافػػػػر  :  كالبن األحنفِّٓ]
 خ الػػػػػً  حػػػػػ  ى أرقػػػػػدى نٍصػػػػػبى ع نػػػػػػػػػػػػػي 
 كلػػػػػػػػٍ يى يزكرينػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػل ن كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ 

 

 إلػػػػػػػى كٍقػػػػػػػًت ان بػػػػػػػاًىي ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿي  
 (ُِّ)حػػديثي الػػنٍفًي عٍنػػ ى بًػػًو الوصػػوؿي 

 

 (ثبة يف اٌشلجبء ٚاٌؼّزاي)
   ] الوافػػػػر   ِّٔ] 

 لسػػػػػٍهًم الحػػػػػب  جػػػػػرحه  ػػػػػي  ػػػػػػػػػػػؤادم 
ػػػػػػػػلي ناظريٍػػػػػػػػًو بنػػػػػػػػا كيٍحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  يو  
 كلػػػػػو سػػػػػقىطى الرق ػػػػػبي مػػػػػ ى الثريٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كىلىػػػػػٍو عىًمػػػػػيى الرق ػػػػػبي بغٍ ػػػػػًر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َ 

 

 كذاؾى الجػػػػػرحي مػػػػػٍ  عػػػػػٍ ً  الَرق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبً مكػػػػػافى الحػػػػػا ظ  ى علػػػػػى ال ن

 لىصىػػػػػَب علػػػػػى محػػػػػَب أك حب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً 
 ألٍبصىػػػػػػػػػرى قلبيػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػي القلػػػػػػػػػوبً 

 

 ] الكامل   :  كالبن األحنف ِّٕ] 
 اهي ي لػػػػػػػػػػػػمي مػػػػػػػػػػػػا أرٍدتي بهٍجرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم 
 كعلٍمػػػػػػػتي أَف تباعػػػػػػػدم كتس ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم

 

ػػػ ى ال ػػػدك     الكاً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً إالٌ مكاتىمى
 (ِِّ)أك ػػػى لوصػػػًل  مػػػ  دنػػػَو  اضػػػػحً 

 

 ] الوافػػػػر   :كالبن اٞنعت    ِّٖ] 
                                                        

مػا عػدا    ُِِ/  ِع كيتيمة الػدهر: ُّع كتنس  إُف أي بكر اٝنالدم يف ديواف اٝنالديٌن: ٔٓاألبيات يف: الديواف:   -ِِٖ
 بيت ال اين.  ال

 . ُٗٓالبيتاف ٜنميد بن سعيد يف: ٚنط الةِف يف شرح أماِف القاِف:   -ِِٗ
 . َِْ/  ِالبيتاف للم مل بن اميل ااري يف:  اية األرب يف فنوف األدب:   -َِّ
 . ُِّالبيتاف يف: الديواف:   -ُِّ
 . ْٕالبيتاف يف: الديواف:   -ِِّ
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ُْٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 يقػػػػػػػػوؿي ال ػػػػػػػػاذلوفى تسػػػػػػػػَل عٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 ك  ػػػػػػفى كب ػػػػػػعي كصػػػػػػلو منػػػػػػوي أ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 ػػػػػػػػػػػو  كداًك  ل ػػػػػػػػلى قلبًػػػػػػػػ ى بالسلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (ِّّ)إلػػػػػػػػػػَي مػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػماتىً  بال ػػػػػػػػػػدك  

 

 (ثبة يف اٌىزّبْ)
   ]الطويل ِّٗ]

 أال يػػػػػا  ػػػػػفا ى الػػػػػنفًي لػػػػػ يى ب الػػػػػػػػػػػػػػػػػمو 
 سػػػػول رجمهػػػػم بػػػػالظ   كالظػػػػ ُّ  ػػػػاذبي 

 

 بػػ ى النػػاسي ح ٌػػى ي لمػػوا ل لىػػ ى القػػػػػػػػػػػػػػٍدرً  
 (ِّْ)مراران ك  هم م  يص بي كال يػدرم

 

 ] الطويل  :  غًن َِْ]
[80   

 إذا مػػػػػػػػػا ال قٍ نػػػػػػػػػا كال  ػػػػػػػػػوفي نواظػػػػػػػػػػػػػػػػػره 
 كتحػػػػػتى اسػػػػػ راًؽ اللحػػػػػً  منٌػػػػػا مػػػػػوَدةه  
 

  ألسػػػػنينا حػػػػربه كألحاظينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سلػػػػػػػػػػػمي  
   (ِّٓ)تطلٌػػػعي سػػػٌران ح ػػػثي ال يبليػػػغي الػػػوٍىمي 

 (ثبة يف ؤٚطبف اٌخّشح)
   ] الوافػػػػر   ُِْ] 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه كصػػػػػػػا  ى و لهػػػػػػػا  ػػػػػػػي الػػػػػػػرأًس ل 
  ػػػػػػػػأَف يػػػػػػػػدى النػػػػػػػػديًم تػػػػػػػػديري منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كلكػػػػػٍ   ػػػػػي النفػػػػػوًس لهػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي  
 (ِّٔ) ػػػػػػػ اعان ال تحػػػػػػػ طي عل ػػػػػػػو  ػػػػػػػاسي 

 

 ] الطويل  :   غًن  ِِْ] 
 كحمػػػػػػرا  مػػػػػػ  مػػػػػػاً  الكػػػػػػركـً  أنَهػػػػػػػػػػػػػػػا 
  ػػػػػأَف الحبػػػػػابى المسػػػػػ ديرى ًبطىٍوًقهػػػػػػػػػػػػػػا

 المػػػػػا ى ح ٌػػػػػى ت َوضىػػػػػتٍ صىػػػػػبىٍبتي علٍ ػػػػػًو 
 

  ػػػػػػراؽي عػػػػػػدَك أك لقػػػػػػاً  صديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً  
  وا ػػػػػبي دَر  ػػػػػي سػػػػػماً  عق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً 

 (ِّٕ)قمػػػ صى بهػػػارو مػػػ  قمػػػ ًص  ػػػق قً 
 

 ] الطويل  :   غًن  ِّْ] 
 ك ػػػػػػػأسو بػػػػػػػنجًح الوعػػػػػػػًد مٌمػػػػػػػ  أحبٌػػػػػػػوي 

 
 ػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػأَف عناق ػػػػػػػدى الكػػػػػػػركـً كظَلهػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 تناكٍل يهػػػػػا مٍنػػػػػوي علػػػػػى   ػػػػػػػػر موعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  
 علػػػػى كٍجػػػػًو م شػػػػوًؽ الشػػػػماًئًل أ  ىػػػػػػػدً 

ػػػػدً  ػػٍ دو  ػػي سػػماً  زىبػىٍرجى  (ِّٖ) وا ػػبي سى
 

 ] الكامل   :  كالبن الركم  ِْْ] 

                                                        
، كتنسػ  إلبػراهيم بػن اٞنػدبر يف: آّمػوع ِٓٓ  لػ  يف: اٞننصػف للسػارؽ كاٞنسػركؽ: َف ٤ندها يف ديواف ابػن اٞنعتػ ، كهػ  -ِّّ

 . ُِْاللفيف: 
إُف  ُِٗ/  ُِ، كقػد نسػبها البغػدادم يف: تػأريخ بغػداد: ََُٓ/  ْالبيتاف بال نسبة يف: زهػر اآلداب كٖنػر األلبػاب:   -ِّْ

 م احم العقيل  كَف ٤ندها يف ديوان . 
  . ٖٔٓ/  ِع كمعجم األدباء: ْٕٖ/  ِوسف الكات  يف: زهر اآلداب كٖنر األلباب: البيتاف أل٘ند بن ي  -ِّٓ
 . ِٕالبيتاف لعل  بن جبلة يف ديوان :   -ِّٔ
(. ٔٗاألبيات البن ككي  التنيس  يف ديوان :   -ِّٕ  ع كفي : صدر البيت األكؿ: )كصفراء من ٤نل الكرـك
 ي : عج  البيت ال ال : )كواك  در(. ع كفِٓاألبيات البن ككي  التنيس  يف ديوان :   -ِّٖ
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ُٓٓ 

 كاًه مػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػٍدرم أليَػػػػػػػػػً  علَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 أى لريًحهػػػػا كلركحهػػػػا تحػػػػتى الحشػػػػػػػػػى  
 

 يػػػػدعونىها  ػػػػي الػػػػراًح باسػػػػًم الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراحً  
 (ِّٗ)أـ الرت ػػػػػػػػػػاًح نػػػػػػػػػػديمها المرتػػػػػػػػػػاحً 

 

 ] اٝنفيف   :  غًن  ِْٓ] 
 صىػػػرىخى الػػػدي ي  ػػػي الػػػدجى  اسقن هػػػػػػا 
 لٍسػػػػػػػتى تػػػػػػػدرم لرقَػػػػػػػ و كصفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ً 

 

ةن ت ػػػػػػػػريؾي الحلػػػػػػػػ مى سف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   قهػػػػػػػػوى
 (َِْ)أك الكػػػأسي   هػػػاىػػػيى  ػػػي  أًسػػػها 

 

 (ثبة يف إٌذاِٝ ٚؤ٠بَ األٔظ)
 ] الطويل   :  غًن  ِْٔ] 

 أقوؿي ًلصىٍحبو ضَمًت الكأسي  ىٍملىهيٍم 
 خػػػػػ كا   بنصػػػػػ بو مػػػػػ  ن ػػػػػ مو كلػػػػػَ ةو  

 

 كداعػػػػي حسػػػػاباًت الهػػػػول ي رنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
 (ُِْ) كػػػػػلي كإف  ػػػػػاؿى الهػػػػػول ي صػػػػػَرـي 

 

 ] انته    
  :اىغاحٍث

 . .كأصحاب  أٗنعٌن عكآل  عكالصالة كالسالـ عل  ١نمد عاٜنمد  رب العاٞنٌن
 أما بعد   

الػػػ ين  مػػػن ٓنقيػػػ  هػػػ ا السػػػفر اٛنليػػػل لواحػػػد مػػػن اٞنصػػػنفٌن األندلسػػػيٌن –بفضػػػل ا  –فقػػػد انتهينػػػا 
كقػد بػ لنا فيػ  ٠نهػودان كبػًنان  عكاألدب عكالػرتاث عمن الػ ين خػدموا العلػم ععاشوا يف القرف السادس للهجرة

مستعينٌن بعدد كبػًن مػن اٞنصػادر كدكاكيػن  عكنسبتها إُف أصحأّا عكٔنر٩نها عيف قراءة النصوص، كتوثيقها
 . .الشعراء يف ٢نتلف العصور كالبقاع كاألمكنة

خر كسعان يف كَف ندٌ  عكحسبنا أننا َف نأؿ جهدان  عحسبنا أننا خدمنا تراثنا بإخراج ه ا الكتاب إُف النور
  .كإف كاف جد اٞنقل كغاية اٞنستطي  عٓنقيق 

 .كآخر دعوانا أف اٜنمد  رب العاٞنٌن
  :اىٍهادر واىٍؽاسغ

 القرآف الكرمي .ُ
 عالقػػػاهرة عاٟنيئػػػة اٞنصػػػرية العامػػػة للكتػػػاب عد. عبػػػد اٜنلػػػيم ١نمػػػود عإبػػػراهيم بػػػن أدهػػػم شػػػيخ الصػػػوفية .ِ

  .ـُّٕٗ

                                                        
 ع من قصيدة أكٟنا: ّٓٓ/  ٓالبيتاف يف: الديواف:   -ِّٗ

 كمدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اٞنصبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح  
 

 يلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اٞنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء إناؤهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بصبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً  
 

  
 ع كفي : صدر البيت األكؿ )هتف الصبح بالدج (. َّْ/  ِالبيتاف لكشاجم يف ديوان :   -َِْ
 . ُّٔ/  ُع كالنجـو ال اهرة: ِٕٖ/  ّالبيتاف لي يد بن معاكية يف: كفيات األعياف:  -ُِْ
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ُٓٔ 

 عشر ثام ال ال دد

مطبعػة جامعػة  عدار اٞنػالح للطباعػة كالنشػر ع  د. شػكرم فيصػلٓنقيػ عأشعار  كأخبػار  عأبو العتاهية .ّ
  .ـُٓٔٗ عدمش 

  .ـَُٖٗ عبًنكت عدار األندلس عُط عد. ١نمد مرس  اٝنوِف عأبو الفتح البسي حيات  كشعر  .ْ
١نمد بن عبد ا بن سعيد الغرناط  اٞنعركؼ بلساف الدين بػن اٝنطيػ   عاإلحاطة يف أخبار غرناطة .ٓ

 .ـََِِ عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط عٓنقي  يوسف عل  طويل عهػ(ٕٕٔ)ت
ٓنقيػ  خليػل  ع(هػػِْٗت)أبو منصور عبػد اٞنلػك بػن ١نمػد بػن إٚناعيػل ال عػالف  عأحسن ما ٚنعت .ٔ

  .ـَََِ عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط ععمراف اٞننصور
ٓنقي  عل  مهنػا كٚنػًن  عهػ(ّٔٓت)أبو الفرج األصفهاين  (عملح  كتاب األغاين)أخبار أي نواس  .ٕ

  .لبناف عبًنكت عدار الفكر عجابر
ٓنقيػ  عبػد السػتار  عهػػ(ِٕٓت)أبو هٌفاف عبد ا بػن أ٘نػد بػن حػرب السػمهرم  عأخبار أي نواس .ٖ

  .د.ت عالقاهرة عدار مصر للطباعة عأ٘ند فراج
بػن أي بكػر السػيوط  االزدهار فيما عقد  الشعراء من األحادي  كاآلثار، جالؿ الدين عبػد الػر٘نن  .ٗ

  .مصر عالقاهرة عهػ(ُُٗت)
ٓنقي  سعد زغلوؿ  (عت يف القرف السادس للهجرة)م لف ٠نهوؿ  عاالستبصار يف عجائ  األمصار .َُ

  .ـُٖٔٗ عبغداد عدار الش كف ال قافية العامة ععبد اٜنميد
 عُط عإبراهيم صاٌف :ٓنقي  عأبو منصور عبد اٞنلك بن ١نمد بن إٚناعيل ال عالف عاإلعجاز كاإل٩ناز .ُُ

  .ـََِٗ عدمش  عدار البشائر
عػػىن  عهػػػ(ّٔٓت)أبػػو علػػ  إٚناعيػػل بػػن القاسػػم بػػن عبػػدكف بػػن هػػاركف القػػاِف البغػػدادم  عاألمػػاِف .ُِ

  .ـُِٔٗ عالقاهرة عدار الكت  اٞنصرية عِط عبوضعها كترتيبها ١نمد عبد اٛنواد األصمع 
صػػحح   (عهػػػّْٔت)كؼ بالشػػريف اٞنرتضػػ  الشػػريف أبػػو القاسػػم علػػ  بػػن الطػػاهر اٞنعػػر  عاألمػػاِف .ُّ

 عالقػػػاهرة عمطبعػػػة السػػػعادة عُط عكضػػػبط ألفاظػػػ  كعلػػػ  علػػػ  حواشػػػي  أ٘نػػػد بػػػن األمػػػٌن الشػػػنقيط 
  .ـَُٕٗ

ٓنقيػ  بسػاـ  عهػػ(ّْٔت)أبو بكر أ٘ند بن عل  بن ثابت بن مهػدم اٝنطيػ  البغػدادم  عالب الء .ُْ
  .ـَََِ عدار ابن حـ  عُط ععبد الوهاب اٛناي

ٗنػػػاؿ الػػػدين أبػػػو الفػػػرج عبػػػد الػػػر٘نن بػػػن أي اٜنسػػػن البغػػػدادم  عالػػػواعظٌن كريػػػاض السػػػامعٌنبسػػػتاف  .ُٓ
 عبػػًنكت عم سسػػة الكتػػ  ال قافيػػة عِط عٓنقيػػ  أ٬نػػن البحػػًنم عهػػػ(ٕٗٓت)اٞنعػػركؼ بػػابن اٛنػػوزم 

  .ـُٖٗٗ
جػػػػػػالؿ الػػػػػدين عبػػػػػد الػػػػػر٘نن بػػػػػن أي بكػػػػػر السػػػػػػيوط   عبغيػػػػػة الوعػػػػػاة يف طبقػػػػػات اللغػػػػػويٌن كالنحػػػػػاة .ُٔ

  .بًنكت عصيدا عاٞنكتبة العصرية عٓنقي  ١نمد أبو الفضل إبراهيم عػ(هُُٗت)
أبػػو عمػػر يوسػػف بػػن عبػػد ا بػػن ١نمػػد بػػن  عّٔجػػة آّػػالس كأنػػس آّػػالس كشػػح  الػػ اهن كاٟنػػاجس .ُٕ

  .بًنكت عدار الكت  العلمية عٓنقي  ١نمد مرس  اٝنوِف عهػ(ّْٔت)عبد الرب القرطف 
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ُٕٓ 

دار  عُط عٓنقيػػ  فػػوزم عطػػػوم (عهػػػػِٓٓت)اٛنػػاحه  ك بػػػن ُنػػرع مػػاف عمػػر  وأبػػػ عالبيػػاف كالتبيػػٌن .ُٖ
  .ـُٖٔٗ عبًنكت عصع 

 عهػػ(َُِٓت)١نمػد بػن ١نمػد بػن عبػد الػرزاؽ اٞنرتضػ  ال بيػدم  عتاج العركس مػن جػواهر القػاموس .ُٗ
  .ت .د عبًنكت عدار اٟنداية عٓنقي  ٠نموعة من اٞن لفٌن

 ػس الػدين ١نمػد بػن أ٘نػد بػن ع مػاف بػن قا٬نػاز الػ هف  عتأريخ اإلسالـ ككفيات اٞنشػاهًن كاألعػالـ .َِ
  .ـُٕٖٗ عبًنكت عدار الكتاب العري عُط عٓنقي  د. عمر عبد السالـ تدمرم عهػ(ْٖٕ)ت

ٓنقيػػ   عهػػػ(ُٕٓت)أبػػو القاسػػم علػػ  بػػن اٜنسػػن بػن هبػػة ا اٞنعػػركؼ بػػابن عسػػاكر  عتػأريخ دمشػػ  .ُِ
  .ـُٓٗٗ عنشر كالتوزي دار الفكر للطباعة كال ععمرك بن غرامة العمركم

هػ( ٓنقيػ  د. ِٔٓت)تصنيف ابن ٘ندكف   ١نمد بن اٜنسن بن ١نمد بن عل   عالت كرة اٜنمدكنية .ِِ
  .ـُٔٗٗ عبًنكت عدار صادر عُط عإحساف عباس كبكر عباس

ابػػػن األبػػػار، ١نمػػػد بػػػن عبػػػد ا بػػػن أي بكػػػر القضػػػاع  البلنسػػػ  )اٞنتػػػوىف:  عالتكملػػػة لكتػػػاب الصػػػلة .ِّ
 ـُٓٗٗ -هػُُْٓع لبناف –دار الفكر للطباعة ععبد السالـ اٟنراس هػ( ٓنقي ٖٓٔ

ٓنقيػػ  عبػػد الفتػػاح ١نمػػد  عأبػػو منصػػور عبػػد اٞنلػػك بػػن ١نمػػد بػػن إٚناعيػػل ال عػػالف عالتم يػػل كااضػػرة .ِْ
  .ـُُٖٗ عالقاهرة عالدار العربية للكتاب عِط عاٜنلو

ٓنقيػػ   عمػػد بػػن إٚناعيػػل ال عػػالفأبػػو منصػػور عبػػد اٞنلػػك بػػن ١ن عٖنػػار القلػػوب يف اٞنضػػاؼ كاٞننسػػوب .ِٓ
  .القاهرة عدار اٞنعارؼ ع١نمد أبو الفضل إبراهيم

ٓنقيػ  أ٘نػد  (عقُٕٔت)أبو عبػد ا ١نمػد بػن أ٘نػد بػن أي بكػر القػرطف  عاٛنام  ألحكاـ القرآف .ِٔ
  .ـُْٔٗ عالقاهرة عدار الكت  اٞنصرية عِط عالربدكين كإبراهيم اطيمش

٠نلػة  عٗن  كدراسػة كٓنقيػ  د. عبػاس هػاين اٛنػراخ عكما تبق  من شعر  جعفر بن علبة اٜنارث  حيات  .ِٕ
  .ـ ََُِ عٗٔع عدي عمرك  ٗنعة اٞناجد عآفاؽ ال قافة كالرتاث

أبو الفرج اٞنعاىف بن زكريا بػن ٪نػٍن اٜنريػرم النهػركاين  عاٛنليس الصاٌف الكايف كاألنيس الناصح الشايف .ِٖ
  .ـََِٓ عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط عمٓنقي  عبد الكرمي سام  اٛنند عهػ(َّٗ)ت

  .ـُّٖٗ عالقاهرة ع س الدين بن ١نمد النواج  عحلبة الكميت .ِٗ
 عهػػ(ٖٓٔت)أبو عبد ا ١نمد بن عبد ا بن أي بكر بن األبار البلنس  القضػاع   عاٜنٌلة السًناء .َّ

  .ـُٖٓٗ عالقاهرة عدار اٞنعارؼ عِط عٓنقي  د. حسٌن م نس
دار  عٓنقيػػ  حسػػن األمػػٌن عأبػػو منصػػور عبػػد اٞنلػػك بػػن ١نمػػد بػػن إٚناعيػػل ال عػػالف عخػػاص اٝنػػاص .ُّ

  .لبناف عبًنكت عكمكتبة اٜنياة
ٓنقيػػ  عبػػد السػػالـ ١نمػػد  ععبػػد القػػادر بػػن عمػػر البغػػدادم عخ انػػة األدب كلػػ  لبػػاب لسػػاف العػػرب .ِّ

 . ـُٕٗٗ عالقاهرة عمكتبة اٝنا٤ن  عْط عهاركف
ٓنقيػػػ  د. علػػػ  جػػػواد  عاختيػػػار هبػػػة ا بػػػدي  ال مػػػاف االسػػػطرالي عدرٌة التػػػاج مػػػن شػػػعر ابػػػن اٜنجػػػاج .ّّ

  .ـََِٗ عبغداد عأٞنانيا –كولونيا   عالطاهر

http://abu.edu.iq



 
 

ُٖٓ 

 عشر ثام ال ال دد

 عدار الكت  العلمية عُط عٗنع  كحقق  كشرح  د. يوسف عل  طويل عديواف ابن اٜنٌداد األندلس  .ّْ
  .ـ َُٗٗ عبًنكت

دار الكت   عّط عقي  د. حسٌن نٌصارٓن عأبو اٜنسن عل  بن العباس بن جريح عديواف ابن الركم  .ّٓ
  .ـََِّ عالقاهرة عكالوثائ  القومية

 . ـََِٔ علبناف عبًنكت عدار اٞنعرفة عُط عٓنقي  عبد ا سندة عديواف ابن خفاجة األندلس  .ّٔ
  .ـُٖٗٗ علبناف عبًنكت عدار ال قافية عحقق  كٗنع  عبد الر٘نن باغ  عديواف ابن رشي  القًنكاين .ّٕ
ٓنقيػػ  د. حسػػن  عهػػػ(َْٔت)ديػػواف ابػػن شػػرؼ القػػًنكاين   أبػػو عبػػد ا ١نمػػد بػػن شػػرؼ القػػًنكاين  .ّٖ

  .د.ت عدار مصر للطباعة عمكتبة الكليات األزهرية عذكرل حسن
دار الكاتػ   عراجعػ  د. ١نمػود علػ  مكػ  عٗنعػ  كحققػ  يعقػوب زكػ  عديواف ابػن شػهيد األندلسػ  .ّٗ

  .د.ت عالقاهرة عالعري
 عبػػًنكت عم سسػػة الرسػػالة عُط عٗنعػػ  كحققػػ  كشػػرح  د. ١نمػػد رضػػواف الدايػػة ععبػػد ربػػ ديػػواف ابػػن  .َْ

  .ـُٕٗٗ
  .ـُٕٕٗ عبغداد عٓنقي  عبد األمًن مهدم الطائ  عديواف ابن نباتة السعدم .ُْ
 عالقػػػػاهرة عدار اٞنعػػػػارؼ عْط عٓنقيػػػػ  ١نمػػػػد عبػػػػدة عػػػػ اـ عشػػػػرح اٝنطيػػػػ  التربيػػػػ م عديػػػػواف أي ٕنػػػػاـ .ِْ

  .ـُُٓٗ
 عدار الكتػػػ  العلميػػػة عُط عٗنعػػػ  كحققػػػ  كشػػػرح  د. كاضػػػح ١نمػػػد الصػػػمد عشػػػمقم ديػػػواف أي ال .ّْ

  .ـُٓٗٗ عبًنكت
  .ـُْٖٗ عبًنكت عاٞنكت  اإلسالم  عصنعة عبد ا اٛنبورم عديواف أي الشي  اٝن اع  كأخبار  .ْْ
  .ـُٖٔٗ عدار بًنكت للطباعة كالنشر عديواف أي العتاهية .ْٓ
 عبػػػًنكت عاٞنعهػػػد الفرنسػػػ  بدمشػػػ  ععػػػىن َنمعػػػ  كنشػػػر  سػػػام  الػػػدهاف عديػػػواف أي فػػػراس اٜنمػػػداين .ْٔ

  .ـُْْٗ
 عدار كالكس شفارتس فرالغع ُطعٓنقي  إيفالد فاغنر عديواف أي نواس   اٜنسن بن هانم اٜنكم  .ْٕ

  .ـََِّ علبناف عبًنكت عمطبعة م سسة الرسالة-برلٌن 
  .ت .د علبناف عبًنكت عدار صادر عديواف أي نواس .ْٖ
  .ـَُٕٗ عبغداد عمطبعة اإل٬ناف عُط عدراسة كٓنقي  ماجد أ٘ند العٌ م عإسح  اٞنوصل ديواف  .ْٗ
 عمكتبػة اآلداب باٛنمػامي  عٓنقيػ  د. ١نمػد ١نمػػد حسػٌن عديواف األعش  الكبًن   ميمػوف بػن قػيس .َٓ

  .القاهرة
دار الصػػحابة  عٗنػػ  كٓنقيػػ  كدراسػػة د. صػػبح  رشػػاد عبػػد الكػػرمي عديػػواف اإلمػػاـ ابػػن حػػـ  الظػػاهرم .ُٓ

  .د.ت عطنطا عللرتاث
 عشػرح  كضػبط نصوصػ  عمػر فػاركؽ الطبػاع عديواف اإلماـ الشافع    أي عبػد ا ١نمػد بػن إدريػس .ِٓ

  .ـُٓٗٗ علبناف عبًنكت عدار األرقم بن أي األرقم
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ُٓٗ 

 عدار اٞنعرفة عّط عاعتىن ب  عبد الر٘نن اٞنصطاكم (عرض  ا عن )عل  بن أي طال  اإلماـ ديواف  .ّٓ
  .ـََِٓ ع، لبنافبًنكت

 عدار اٞنعػػػارؼ عّط ععػػػىن بتحقيقػػػ  كشػػػرح  كالتعليػػػ  عليػػػ  حسػػػن كامػػػل الصػػػًنيف عديػػػواف البحػػػرتم .ْٓ
 .القاهرة

منشػورات ١نمػد علػػ   عّط عدراسػة كٓنقيػ  يسػػرم عبػد الغػين عبػػد ا عديػواف بػدي  ال مػاف اٟنمػػداين .ٓٓ
  .ـََِّ عبًنكت عدار الكت  العلمية عبيضوف

 عمطبعػة ٛننػة التػأليف كالرتٗنػة كالنشػر عشػرح كتكميػل ١نمػد الطػاهر بػن عاشػور عبػرد ديواف بشار بن .ٔٓ
 .ـُٔٔٗ عالقاهرة

١نمػد حسػن األعظمػ  كأ٘نػد يوسػف  :ٓنقيػ  (عهػػّْٕت)ديواف ٕنػيم بػن اٞنعػ  لػدين ا الفػاطم   .ٕٓ
 . ـُٕٓٗ عالقاهرة عدار الكت  اٞنصرية عُط ع٤نايت ك١نمد عل  النجار ك١نمد كامل حسٌن

دراسػة كٓنقيػ  د. ١نمػود عبػد  عديواف ال عالف   أبو منصور عبد اٞنلك بن ١نمد بن إٚناعيػل ال عػالف .ٖٓ
  .ـَُٗٗ عبغداد عدار الش كف ال قافية العامة عُط عا اٛنادر

 علبنػاف عبػًنكت عدار صػادر عُط عٗنع  كحقق  كشػرح  جػاف عبػد ا تومػا عديواف جحظة الربمك  .ٗٓ
  .ـُٔٗٗ

  .ـُِٖٗ عبًنكت عدار بًنكت للطباعة كالنشر عِط عٓنقي  بطرس البستاين ع ينةديواف ٗنيل ب .َٔ
 عُط عٓنقيػػ  هػػالؿ نػػاج  عهػػػ(ّّٗت)ديػػواف اٜنسػػن بػػن علػػ  الضػػف الشػػهًن بػػابن ككيػػ  التنيسػػ   .ُٔ

  .ـُُٗٗ عبًنكت عدار اٛنيل
 عدمشػ  عمنشػورات كزارة ال قافػة عدراسة كٓنقي  د. كارين صادر عهػ(ِِٔت)ديواف خالد الكات   .ِٔ

  .ـََِٔ عسوريا
 .د. ت عدمش  عمطبعة ٠نم  اللغة الغربية بدمش  عٗنع  د. سام  الدهاف عديواف اٝنالديٌن .ّٔ
 عبػػػًنكت عديػػواف ديػػػك اٛنػػػن اٜنمصػػػ ، ٓنقيػػػ  د. أ٘نػػػد مطلػػػوب كد. عبػػػد ا اٛنبػػػورم، دار ال قافػػػة .ْٔ

  .ـُْٔٗ
دار  عِط عهارسػػ  ٠نيػػد طػػػرٌادكتػػ  مقدمتػػ  كهوامشػػ  كف  عشػػرح اٝنطيػػ  التربيػػ م عديػػواف ذم الرمػػة .ٓٔ

 . ـُٔٗٗ علبناف عبًنكت عالكتاب العري
 عبػػًنكت عدار صػػادر عُط عمراجعػػة ناهػػد جعفػػر عتقػػدمي كشػػرح كػػـر البسػػتاين عديػػواف السػػرم الرفػػاء .ٔٔ

  .ـُٔٗٗ
دار األرقػم بػن  عُط عشرح  كعل  علي  كضبط  د. ١نمود مصطف  حػالكم عديواف الشريف الرض  .ٕٔ

  .ـُٗٗٗ عبنافل عبًنكت عأي األرقم
مكتبػػػػة  علبنػػػػاف –بػػػًنكت  عدار القلػػػػم عٓنقيػػػ  ١نمػػػػد حسػػػػن آؿ ياسػػػٌن عديػػػواف الصػػػػاح  بػػػن عبٌػػػػاد .ٖٔ

 . د.ت عبغداد -بًنكت  عالنهضة
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 عشر ثام ال ال دد

دار  عتػػأليف كٗنػػ  كٓنقيػػ  عبػػد ا اٝنطيػػ  عهػػػ(ُٕٔت)ديػػواف صػػاٌف بػػن عبػػد القػػدكس البصػػرم  .ٗٔ
 .ـُٕٔٗ عبغداد عمنشورات البصرم

، إدارة ِط عٓنقي  د. دريٌػة اٝنطيػ  كلطفػ  الصػقاؿ عشرح األعلم الشنتمرم عديواف طرفة بن العبد .َٕ
  .ـَََِ علبناف عبًنكت عاٞن سسة العربية عالبحرين عال قافة كالفنوف

 علبناف عبًنكت عدار صادر عُط عٓنقي  حساف فالح أكغل  عشرح األصمع  عديواف طفيل الغنوم .ُٕ
 .ـُٕٗٗ

 عالقػاهرة عمطبعػة دار الكتػ  اٞنصػرية ع  د. عاتكػة اٝن رجػ شػرح كٓنقيػ عديواف العباس بػن األحنػف .ِٕ
  .ـُْٓٗ

الوفػاء  عّطعٗن  كٓنقي  كدراسة د. ٠ناهد مصطف  ّٔجت عهػ(ُُٖت)ديواف عبد ا بن اٞنبارؾ  .ّٕ
  .ـُِٗٗ عمصر عاٞننصورة عللطباعة كالنشر

 (هػػػُِٗت)بركايػػة عػػن أي العبػاس أ٘نػػد بػػن ٪نػٍن اٞنعػػركؼ ب علػػ   عديػواف عػػدم بػػن الرقػاع العػػامل  .ْٕ
  .ـُٕٖٗ عمطبعة آّم  العلم  العراق  عٓنقي  د. نورم ٘نودم القيس  كد. حامت صاٌف الضامن

دار اٛنمهوريػػػة للطباعػػػة كالنشػػػر  عحققػػػ  كٗنعػػػ  ١نمػػػد جبػػػار اٞنعيبػػػد عديػػػواف عػػػدم بػػػن زيػػػد العبػػػادم .ٕٓ
  .ـُٓٔٗ عبغداد عكالتوزي 

 عبػًنكت عمنشػورات دار اآلفػاؽ اٛنديػدة عِط ععىن بتحقيق  خليل مردـ بك عواف عل  بن اٛنهمدي .ٕٔ
  .ـَُٖٗ

 عُط عدراسػة كتعليػ  يسػرم عبػد الغػين عركايػة أي بكػر الػوالف (ع٠ننػوف ليلػ )ديواف قيس بػن اٞنلػٌوح  .ٕٕ
  .ـُٗٗٗ عبًنكت عدار الكت  العلمية عمنشورات ١نمد عل  بيضوف

دراسػػػة كشػػػرح كٓنقيػػػ  د. النبػػػوم عبػػػد الواحػػػد  عهػػػػ(َّٔت)مػػػود بػػػن اٜنسػػػٌن ديػػػواف كشػػػاجم   ١ن .ٖٕ
  .ـُٕٗٗ عالقاهرة ع، مكتبة اٝنا٤ن ُط عشعالف

الػػدار  عدار ال قافػػة عُط عصػػنع  كحققػػ  كقػػدـ لػػ  د. ١نمػػد مفتػػاح عديػػواف لسػػاف الػػدين بػػن اٝنطيػػ  .ٕٗ
  .ـُٖٗٗ عالبيضاء

 عُط عد. يػونس أ٘نػد السػػامرائ  ععباسػيوفشػعراء  :ضػػمن كتػاب عديػواف ١نمػد بػن كهيػ  اٜنمػًنم .َٖ
  .ـُٕٖٗ عبًنكت ععاَف الكت 

م سسػة  عُط عٗنػ  كدراسػة كٓنقيػ  د. كليػد القصػاب عديواف ١نمود الوراؽ شاعر اٜنكمة كاٞنوعظة .ُٖ
  .ـُُٗٗ عاإلمارات العربية اٞنتحدة ععجماف عالفنوف

ٓنقيػ  أ٘نػد حسػػن  عهػػػ(ّٓٗت)أبػو هػػالؿ اٜنسػن بػن عبػػد ا بػن سػهل العسػكرم  عديػواف اٞنعػاين .ِٖ
  .ـُْٗٗ عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط عبس 

 عٗنػ  كٓنقيػ  د. خليػل العطيػة عهػػ(ّْٔديواف اٞنيكاِف أبو الفضل عبيػد ا بػن أ٘نػد بػن علػ  )ت .ّٖ
  .ـُٖٓٗ عبًنكت ععاَف الكت  عُط
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ُِٓ 

 عبغػػداد عكف ال قافيػػة٠نلػػة تصػػدرها دار الشػػ   ع٠نلػػة اٞنػػورد عٓنقيػػ  هػػالؿ نػػاج  عديػػواف الناشػػم األكػػرب .ْٖ
  .ـ ُّٖٗ - ُِٖٗ عِع عُُم 

  .ـُِٕٗ عبغداد عٓنقي  عبد ا اٝنطي  عديواف نصر بن سيار .ٖٓ
 عدمشػػػػ  عمطبوعػػػػات آّمػػػػ  العلمػػػػ  العػػػػري عٓنقيػػػػ  د. سػػػػام  الػػػػدهاف عديػػػػواف الػػػػوأكاء الدمشػػػػق  .ٖٔ

  .ـَُٓٗ
 عُط عٓنقي  د. إحساف عباس عأبو اٜنسن عل  بن بٌساـ الشنرتيين عال خًنة يف ١ناسن أهل اٛن يرة .ٕٖ

  .ـُُٖٗ عتونس –ليبيا  عالدار العربية للكتاب
 عُهػػػ( طّٖٓت)أبػػو القاسػػم جػػار ا ١نمػػود بػػن عمػػر ال ٢نشػػرم  عربيػػ  األبػػرار كنصػػوص األخيػػار .ٖٖ

  .هػُُِْ عبًنكت عم سسة األعلم 
قيػػ  ١نمػػد هػػػ(، ٓنََُٕت)رحلػػة الشػػتاء كالصػػيف، ١نمػػد بػػن عبػػد ا بػػن ١نمػػد اٞنعػػركؼ بكربيػػت  .ٖٗ

  .هػُّٖٓ عبًنكت عاٞنكت  اإلسالم  للطباعة كالنشر عِط عسعيد الطنطاكم
 عهػػػػ(ّْٓت)إبػػػراهيم بػػػن علػػ  بػػػن ٕنػػيم أبػػػو إسػػػح  اٜنصػػرم القػػػًنكاين  عزهػػر اآلداب كٖنػػػر األلبػػاب .َٗ

 . بًنكت عدار اٛنيل عُط عمراجعة د. زك  مبارؾ عٓنقي  ١نمد ١ني  الدين عبد اٜنميد
ٓنقيػ  ١نمػد  عهػػ(َُُِاٜنسن بػن مسػعود نػور الػدين اليوسػ  )ت  عاألم اؿ كاٜنكمزهر األكم يف  .ُٗ

  .ـُُٖٗ عاٞنغرب عالدار البيضاء عدار ال قافة عُط عحج  ك١نمد األخضر
 عٓنقي  د. إبراهيم السامرائ  ك د. نورم ٘نودم القيسػ  عأبو بكر ١نمد بن داكد األصبهاين عال هرة .ِٗ

 . ـُٖٓٗ عردفاأل عال رقاء عمكتبة اٞننار ِط
عبػػػػػػد اٜنػػػػػػ  بػػػػػػن أ٘نػػػػػػد بػػػػػػن ١نمػػػػػػد بػػػػػػن العمػػػػػػاد اٜننبلػػػػػػ   عشػػػػػػ رات الػػػػػػ ه  يف أخبػػػػػػار مػػػػػػن ذهػػػػػػ  .ّٗ

  .ـُٖٔٗ عبًنكت عدمش  عدار ابن ك ًن عُط عٓنقي  ١نمود األرناؤكط (عهػَُٖٗت)
  .بًنكت ععاَف الكت  عشرح الشيخ أي زكريا ٪نٍن بن عل  التربي م عشرح ديواف اٜنماسة ألي ٕناـ .ْٗ
 عّط عٓنقي  د. سام  الدهاف عهػ(َِٖت)واف صري  الغواين   مسلم بن الوليد األنصارم شرح دي .ٓٗ

  .القاهرة عدار اٞنعارؼ
ركايػة عػن أي جعفػر ١نمػد بػن  عصػنعة السػكرم عشعر األخطل   أبو مالك غياث بن غػوث التغلػف .ٔٗ

  .ـُٔٗٗ عدمش  عدار الفكر عْط عحبي ، ٓنقي  د. ف ر الدين قباكة
دار  عدراسة كٓنقي  د. يونس أ٘ند السامرائ  عصنعة أي بكر ١نمد بن ٪نٍن الصوِف عاٞنعت شعر ابن  .ٕٗ

  .ـُٖٕٗ عبغداد عاٜنرية للطباعة
  .ـُٕٓٗ عبغداد عمطبعة اٞنعارؼ عصنعة د. حامت صاٌف الضامن عشعر بكر بن النطاح .ٖٗ
بوعػػات ٠نمػػ  مط عِط عصػػنعة د. عبػػد الكػػرمي األشػػرت عهػػػ(ِْٔت)شػػعر دعبػػل بػػن علػػ  اٝن اعػػ   .ٗٗ

  .ـُّٖٗ عدمش  عاللغة العربية
دار الوفػاء لػدنيا  عُط عدراسػة كٗنػ  كٓنقيػ  د. بػدر ضػيف عشعر ساب  بػن عبػد ا الرببػرم .ََُ

  .ـََِْ عاإلسكندرية عالطباعة كالنشر
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 عشر ثام ال ال دد

 عهػػػ(ّّٗشػػعر السػػالم    أبػػو اٜنسػػن ١نمػػد بػػن عبػػد ا بػػن ١نمػػد اٞن  كمػػ  السػػالم  )ت .َُُ
  .ـُُٕٗ عبغداد عمطبعة اإل٬ناف عٗن  كٓنقي  صبيح رديف

سػػاعد آّمػػ  العلمػػػ   عحققػػ  كقػػػدـ لػػ  د. زهػػًن غػػازم زاهػػػد عشػػعر عبػػد الصػػمد بػػػن اٞنعػػ ؿ .َُِ
  .ـَُٕٗ عالعراق  عل  طبع ، بغداد

 عبغػػػػػداد عدار الرتبيػػػػػة للطباعػػػػػة كالنشػػػػػر عصػػػػػنعة د. ٪نػػػػػٍن اٛنبػػػػػورم عشػػػػػعر عبػػػػػدة بػػػػػن الطبيػػػػػ  .َُّ
  .ـُُٕٗ

 عّط عٓنقيػػ  كٗنػػ  د. حسػػٌن عطػػواف (عهػػػُِّت)شػػعر علػػ  بػػن جبلػػة اٞنعػػركؼ بػػالعكٌوؾ  .َُْ
  .القاهرة عدار اٞنعارؼ

جامعة الدكؿ  عٓنقي  د. نورم ٘نودم القيس  كد. حامت صاٌف الضامن عشعر م احم العقيل  .َُٓ
  .هػ ُّٔٗ عالقاهرة عالعربية

 عالكويػػػػػت عدار القلػػػػػم عِط عٓنقيػػػػػ  د. ٪نػػػػػٍن اٛنبػػػػػورم عشػػػػػعر هدبػػػػػة بػػػػػن اٝنشػػػػػـر العػػػػػ رم .َُٔ
  .ـُٖٔٗ

  .د.ت عبغداد عمطبعة أسعد عصنعة د. حامت صاٌف الضامن عشعر ي يد بن الط رية .َُٕ
ٓنقيػػ   عهػػػ(ُِٖت )أ٘نػػد بػػن علػػ  الفػػ ارم القلقشػػندم  عصػػبح األعشػػ  يف صػػناعة اإلنشػػا .َُٖ

  .ـُٕٖٗ عبًنكت عدار الكت  العلميةع ١نمد حسٌن  س الدين
 عهػػ(ٕٗٓت)و الفرج عبد الر٘نن بن علػ  بػن ١نمػد بػن اٛنػوزم ٗناؿ الدين أب عصيد اٝناطر .َُٗ

  .ـََِْ عدمش  عدار القلم عُط عٓنقي  حسن اٞنساح  سويداف
ٓنقيػ    عهػػ(ِّٓت )١نمد بن أ٘نػد بػن إسػح  بػن ٪نػٍن اٞنعػركؼ بالوشػاء  عالظرؼ كالظرفاء .َُُ

  .ـُّٓٗ عالقاهرة عمكتبة اٝنا٤ن  عِط عكماؿ مصطف 
شػرح  أ٘نػد أمػٌن  عهػػ(ِّٖأبو عمر أ٘ند بن ١نمد بن عبد رب  األندلس  )ت عالعقد الفريد .ُُُ

  .ـُُٕٗ عالقاهرة عمطبعة ٛننة التأليف كالرتٗنة كالنشر عّط عكأ٘ند ال ين كإبراهيم اإلبيارم
موف  الدين أبو اٜنسن عل  بن اٜنسن بػن أي بكػر  عالعقود الل ل ية يف تاريخ الدكلة الرسولية .ُُِ

 ععػىن بتصػحيح  كتنقيحػ  ١نمػد بسػيوين عسػل عهػ(ُِٖت)اس اٝن رج  ال بيدم بن اٜنسن بن كه
  .ـُّٖٗ عبًنكت عدار اآلداب عصنعاء عمرك  الدراسات كالبحوث اليمين عُط

ٓنقيػ  د.  عهػػ(ِٕٔأبو ١نمد عبد ا بػن مسػلم بػن قتيبػة الػدينورم )اٞنتػوىف:  ععيوف األخبار .ُُّ
  .هػ ُُْٖ ،كتبًن  عدار الكت  العلمية عيوسف عل  طويل

هػػػػ( ِّٔت)علػػػ  بػػػن ظػػػافر األزدم اٞنصػػػرم  عغرائػػػ  التنبيهػػػات علػػػ  عجائػػػ  التشػػػبيهات .ُُْ
  .مصر عالقاهرة عدار اٞنعارؼ عٓنقي  د. ١نمد زغلوؿ سالـ كمصطف  الصاكم اٛنويين

أبو إسح  برهاف الػدين ١نمػد بػن إبػراهيم  عغرر اٝنصائ  الواضحة كعرر النقائض الفاضحة .ُُٓ
 عدار الكتػػ  العلميػػة عُط عٓنقيػػ  إبػػراهيم  ػػس الػػدين عهػػػ(ُٖٕت)بػػالوطواط  بػػن ٪نػػٍن اٞنعػػركؼ

  .ـََِٖ عبًنكت
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 (عهػػػّْٖت)أبػػو علػػ  اسػػن بػػن علػػ  بػػن أي الفهػػد التنػػوخ  البصػػرم  عالفػػرج بعػػد الشػػدة .ُُٔ
  .ـُٖٕٗ عبًنكت عدار صادر عٓنقي  عبود الشاٛن 

ٓنقيػػػ  د.  عهػػػ(ْٕٔت)١نمػػد بػػن شػػاكر بػػن أ٘نػػد بػػن عبػػد الػػر٘نن الكتػػف  عفػػوات الوفيػػات .ُُٕ
  .ـُّٕٗ عبًنكت عدار صادر عُط عإحساف عباس

أبػػو إسػػح  إبػػراهيم بػػن القاسػػم اٞنعػػركؼ بػػالرقي  القػػًنكاين  عقطػػ  السػػركر يف أكصػػاؼ اٝنمػػور .ُُٖ
  .ـُٗٔٗ ع٠نم  اللغة العربية بدمش  عٓنقي  أ٘ند اٛنندم (هػِْٓت )
 عٓنقي  ١نمد أبو الفضل إبػراهيم عهػ(ِٖٓت)١نمد بن ي يد اٞنربٌد  عاللغة كاألدب الكامل يف .ُُٗ

  .ـُٕٗٗ عالقاهرة عدار الفكر العري عّط
ٓنقيػػػ  أ٘نػػػد حسػػػن  عأبػػػو منصػػػور عبػػػد اٞنلػػػك بػػػن ١نمػػػد بػػػن إٚناعيػػػل ال عػػػالف علبػػػاب اآلداب .َُِ

  .ـُٕٗٗ عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط عبس 
، ُط عهػػػ(ُُٕت)ٗنػػاؿ الػػدين ١نمػػد بػػن مكػـر بػػن منظػػور اإلفريقػػ  اٞنصػػرم  علسػاف العػػرب .ُُِ

 .ـُٓٓٗ علبناف عبًنكت عدار صادر
دار ابػػن  عُط عأبػػو بكػػر أ٘نػػد بػػن مػػركاف الػػدينورم القاضػػ  اٞنػػالك  عآّالسػػة كجػػواهر العلػػم .ُِِ

  .ـََِِ عبًنكت، لبناف عحـ 
ٓنقيػ   (عهػػُٖٓت)داين النيسابورم أبو الفضل أ٘ند بن ١نمد بن إبراهيم اٞني ع٠نم  األم اؿ .ُِّ

  .بًنكت عدار اٞنعرفة ع١نمد ١ني  الدين عبد اٜنميد
أمٌن الدكلة ١نمػد بػن ١نمػد بػن  (ع٢نتارات تراثية يف األدب كالفكر كاٜنضارة)آّموع اللفيف  .ُِْ

دار الغػػرب  عُط عٓنقيػػ  د. ٪نػػٍن اٛنبػػورم عهػػػ(ُٓٓت بعػػد )هبػػة ا العلػػوم اٜنسػػيين الطرابلسػػ  
  .هػُِْٓ عبًنكت عسالم اإل

دار كمكتبػػة  عٓنقيػػ  علػػ  بػػو ملحػػم عأبػػو ع مػػاف عمػػرك بػػن ُنػػر اٛنػػاحه عااسػػن كاألضػػداد .ُِٓ
  .هػُِّْ عبًنكت عاٟنالؿ

١ناضرات األدباء ك١ناكرات البلغاء كالشعراء، أبو القاسم اٜنسٌن بن ١نمد الراغ  األصفهاين  .ُِٔ
  .هػَُِْ علبناف عبًنكت عدار األرقم بن أي األرقم عُط عهػ( ٓنقي  د. عمر الطباعَِٓت)
ٓنقيػػػػ  د. ٪نػػػػٍن  عجػػػػالؿ الػػػػدين عبػػػػد الػػػػر٘نن بػػػػن أي بكػػػػر السػػػػيوط  عااضػػػػرات كاػػػػاكرات .ُِٕ

  .ـََِِ عبًنكت ع، دار الغرب اإلسالم ُط عاٛنبورم
ٓنقي  ماجد حسن  عهػ(ِّٔت)السرم بن أ٘ند الرفاء  عا  كابوب كاٞنشمـو كاٞنشركب .ُِٖ

  .ـُٖٔٗ عدمش  عال هف
أبػػو ١نمػػد عبػػد اٜنػػ  بػػن غالػػ  بػػن عطيػػة األندلسػػ   عاػػرر الػػوجي  يف تفسػػًن الكتػػاب الع يػػ  .ُِٗ

 عبػػػًنكت عدار الكتػػػ  العلميػػػة عُط عٓنقيػػػ  عبػػػد السػػػالـ عبػػػد الشػػػايف ١نمػػػد عهػػػػ(ِْٓت)اػػػاري 
  .هػُِِْ
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 عشر ثام ال ال دد

 عٓنقيػ  ١نمػد قاسػم عمن كتاب األنواء١نمد بن كناسة األسدم حيات  كشعر ، نصوص باقية  .َُّ
  .ـُٕٓٗ عجامعة اٞنوصل

شرح أبو طاهر إٚناعيل بن أ٘ند بن زيادة التجيػف  عاختيار اٝنالديٌن عاٞن تار من شعر بشار .ُُّ
 عمطبعػة االعتمػاد عاعتػىن بنسػ   كتصػحيح  ككضػ  فهارسػ  السػيد ١نمػد بػدر الػدين العلػوم عالربق 

  .ـُّْٗ عالقاهرة عٛننة التأليف كالرتٗنة كالنشر
عفيف الدين أبو ١نمد عبػد  عمرآة اٛنناف كعربة اليقظاف يف معرفة ما يعترب من حوادث ال ماف .ُِّ

 عدار الكتػػػ  العلميػػػة عُط عٓنقيػػػ  خليػػػل اٞننصػػػور عهػػػػ(ٖٕٔت)ا بػػػن أسػػػعد بػػػن علػػػ  اليػػػافع  
  .ـُٕٗٗ عبًنكت

 عهػػػ(ُٓٔت)موفػػ  الػدين أبػػو ١نمػد بػػن عبػد الػػر٘نن الشػافع   عمرشػد الػ ٌكار إُف قبػػور األبػرار .ُّّ
  .هػُُْٓ عالقاهرة عالدار اٞنصرية اللبنانية عُط

  .ـَُٖٗ عالقاهرة عدار اٞنعارؼ ع٤ني  العقيق  عاٞنستشرقوف .ُّْ
شػػػػهاب الػػػػدين ١نمػػػػد بػػػػن أ٘نػػػػد بػػػػن منصػػػػور األبشػػػػيه   عاٞنسػػػػتطرؼ يف كػػػػل فػػػػن مسػػػػتظرؼ .ُّٓ
  .هػُُْٗ عبًنكت ععاَف الكت  عُط عهػ( ٓنقي  سعيد ١نمد اللحاـِٖٓت)
دار  عِط عأبػػػو القاسػػػم جػػػار ا ١نمػػػود بػػػن عمػػػر ال ٢نشػػػرم عاٞنستقصػػػ  مػػػن أم ػػػاؿ العػػػرب .ُّٔ

  .ـُٕٖٗ عبًنكت عالكت  العلمية
أبػو اٝنطػاب عمػر بػن حسػن األندلسػ  اٞنعػركؼ بػابن دحيػة  عاٞنطرب من أشعار أهل اٞنغػرب .ُّٕ

دار العلػػػػم  عكحامػػػػد عبػػػد آّيػػػػد كأ٘نػػػد أ٘نػػػػػد بػػػدكمٓنقيػػػ  إبػػػػراهيم اإلبيػػػارم  (عهػػػػػّّٔت)الكلػػػف 
  .ـُٓٓٗ عبًنكت عللجمي 

عبػػػد الػػػرحيم بػػػن عبػػػد الػػػر٘نن بػػػن أ٘نػػػد العباسػػػ   عمعاهػػػد التنصػػػي  علػػػ  شػػػواهد التل ػػػي  .ُّٖ
  .بًنكت ععاَف الكت  عٓنقي  ١نمد ١ني  الدين عبد اٜنميد (هػّٔٗت)
شهاب الدين أبو عبد ا ياقوف بػن  عمعجم األدباء اٞنسم  إرشاد األري  إُف معرفة األدي  .ُّٗ

 عبػػػػًنكت عدار الغػػػرب اإلسػػػالم  عُط عٓنقيػػػ  د. إحسػػػاف عبػػػػاس عهػػػػػ(ِٔٔت)عبػػػد ا اٜنمػػػوم 
  .ـُّٗٗ

دار  عِط عهػػػػ(ِٔٔت)أبػػػو عبػػػد ا يػػػاقوت بػػػن عبػػػد ا الركمػػػ  اٜنمػػػوم  عمعجػػػم البلػػػداف .َُْ
  .ـُٓٗٗ عبًنكت عصادر

  .تصػػػػحيح كتعليػػػػ  ؼ (عهػػػػّْٖت)ٞنرزبػػػػاين أبػػػو عبيػػػػد ١نمػػػػد بػػػن عمػػػػراف ا عمعجػػػم الشػػػػعراء .ُُْ
  .ـُِٖٗ عبًنكت عدار الكت  العلمية عمكتبة القدس  عِط عكرنكو

 عمدريػػػػػد عاٞنعهػػػػػد اإلسػػػػػباين العػػػػػري لل قافػػػػػة عمكتبػػػػػة األسػػػػػكولاير اٞنلكيػػػػػة ك٢نطوطاهتػػػػػا العربيػػػػػة .ُِْ
 .ـُٖٕٗ

 عاٞنطبعػة األدبيػة عأبو منصور عبد اٞنلك بن ١نمد بن إٚناعيل ال عػالف عمن غاب عن  اٞنطرب .ُّْ
  .هػ َُّٗ عبًنكت
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ِٓٓ 

 عٓنقيػ  الشػيخ أ٘نػد أبػو علػ  عأبو منصور عبد اٞنلك بن ١نمد بن إٚناعيػل ال عػالف عاٞننتحل .ُْْ
  .ـَُُٗ عاإلسكندرية عاٞنطبعة التجارية

ٓنقيػػ   عاٜنسػن بػن علػػ  الضػف اٞنعػركؼ بػابن ككيػ  التنيسػ  عاٞننصػف للسػارؽ كاٞنسػركؽ منػ  .ُْٓ
  .ـُْٗٗ عليبيا عبنغازم عجامعة قار يونس عُط ععمر خليفة بن إدريس

اٞنطبعة  عصنعة عبد الع ي  اٞنيمين الراجكويت عالنتف من شعر ابن رشي  كابن شرؼ القًنكانيٌن .ُْٔ
  .هػُّّْ عالسلفية، القاهرة

ٗنػػاؿ الػدين أبػو ااسػػن يوسػف بػن تغػػرم بػردم بػػن  عالنجػـو ال اهػرة يف ملػػوؾ مصػر كالقػاهرة .ُْٕ
  .ـُّٔٗ عمصر عدار الكت  عكزارة ال قافة كاإلرشاد القوم  عهػ(ْٕٖت)اٜننف  عبد ا الظاهرم 

شػػػهاب  عنفػػح الطيػػػ  مػػن غصػػػن األنػػدلس الرطيػػػ  كذكػػر كزيرهػػػا لسػػاف الػػػدين بػػن اٝنطيػػػ  .ُْٖ
 عدار صػػػػادر عٓنقيػػػػ  د. إحسػػػػاف عبػػػػاس عهػػػػػ(َُُْت)الػػػػدين أ٘نػػػػد بػػػػن ١نمػػػػد اٞنقػػػػٌرم التلمسػػػػاين 

  .ـُٖٔٗ عبًنكت
أ٘ند بن ١نمد بن عل  بن إبراهيم األنصارم الشركاين  عؿ ب كر  الشجننفحة اليمن فيما ي ك  .ُْٗ
  .هػُِّْ عالقاهرة عمطبعة التقدـ العلمية عُهػ( طُِّٓت)
أ٘نػػد بػن عبػػد الوهػاب بػػن ١نمػد بػػن عبػد الػػدائم شػهاب الػػدين  ع ايػة األرب يف فنػوف األدب .َُٓ

  .هػُِّْ عالقاهرة عدار الكت  كالوثائ  القومية عُط عهػ(ّّٕت)النويرم 
مطبعػػػة ٛننػػػة التػػػأليف  عّط ع١نمػػػد عبػػػد ا عنػػػاف عكتػػػأريخ العػػػرب اٞنتنصػػػرين  ايػػػة األنػػػدلس .ُُٓ

  .ـُٔٔٗ عالقاهرة عكالرتٗنة كالنشر
مكتبػػة كمطبعػػة مصػػطف  البػػاي اٜنلػػف  عِط ععبػػد السػػالـ ١نمػػد هػػاركف عنػػوادر اٞن طوطػػات .ُِٓ

  .ـُّٕٗ عالقاهرة عكأكالد 
ٓنقيػػ  أ٘نػػد  عٓج عهػػػ(ْٕٔخليػػل بػػن أيبػػك الصػػفدم )تصػػالح الػػدين  عالػػوايف بالوفيػػات .ُّٓ

  .ـَََِ عبًنكت عدار إحياء الرتاث العري عُط عاألرناؤكط كترك  مصطف 
أبػػػو العبػػػاس  ػػػس الػػػدين أ٘نػػػد بػػػن ١نمػػػد بػػػن خلكػػػاف  عكفيػػػات األعيػػػاف كأنبػػػاء أبنػػػاء ال مػػػاف .ُْٓ
  .لبناف عبًنكت عدار صادر عٓنقي  د. إحساف عباس عهػ(ُٖٔت)
الػػدهر يف ١ناسػػن أهػػل العصػػر، أبػػو منصػػور عبػػد اٞنلػػك بػػن ١نمػػد بػػن إٚناعيػػل ال عػػالف، يتيمػػة  .ُٓٓ

  .ـُّٖٗ علبناف عبًنكت عدار الكت  العلمية عُط عشرح كٓنقي  د. مفيد ١نمد قميحة
  :اىٍهادر االسِت٘ث
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