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يتضمن كشافات
َّ
املصادر يف احلاشية
 .1البديع (بالغة عرب َّية) .2 .ابن األبزر ،حسني بن كامل الدين ،يِّ
1097هجري--نقد
توف بعد
ّ
1391هجري --حم ِّقق .ب .العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة.
االشكوري ،جعفر،
وتفسري .الف .احلسيني
ّ
ّ
قسم شؤون املعارف اإلسالم َّية واإلنسان َّية .ج .العنوان
BJ6161 .I2 2017
مركز الفهرسة ونظم املعلومات
الكتابُ :درر الكالم ويواقيت النظام.
ِ
احلسيني احل يِّ ّل.
تأليف :الس ِّيد حسني بن كامل الدين ابن األبزر
ّ
االشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ِّيد جعفر
ّ
ّ
ِ
مراجعة وضبط وتعليق :مركز تراث احل َّلة ،قسم شؤون املعارف اإلسالم َّية واإلنسان َّية.
جهة اإلصدار :العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة ،قسم شؤون املعارف اإلسالم َّية واإلنسان َّية.
ال َّطبعة :األُوىل.
املطبعة :دار الكفيل لل ِّطباعة والنَّرش والتَّوزيع.
سنة ال َّطبع1438 :هـ2017/م.
رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )1006لسنة 2017م

كلمة املركز
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أفصح الفصحاء ،من أويت جوامع
الكلم ،نبي الرمحة حمم ٍد ،وعىل آله الطيبني الطاهرين.
وبعد-:
ا خطو  ،ويف كل يو نم نستويف من ما ماء اهلل لننيا

فام زلنا نستقيص التاع ا
من خمطوطات قدْ ُح ِحلظت لنا لنزيح غحلار النيزمن عنهنيا وفنيا ملء صنينحليها ،منين هنية،
ومن أخرى لنرش فكر أهل الحليت(ع يه السالم) الذي تضمنت هذه ا صنحلات.
واليوم قد أ ْكم ْت جلن ُة التحقيا ثحلل ومرا عنية كتنياب(درر الكـال ِم ويواقِيـت

(حي ملا نة 1097هني) الذي حققني السنييد عحلنير

النظا ِم) البن األبزر ا سين ا
ِ
جلنيا  -أعنني جلننية التحقينيا  -التصنيحيف
االمكوري ،وقد ا توى عىل نيوق معا مل
والتحريف ،وثحلل النص واألبيات الشعرية ،وكالم ال ُحلصحاء وال ُحل غاء ،ومن ثني
عنينيرج عنينيىل فهر نينية الكتنينياب ليكتمنينيل ن ًّينينيا يف هنينيذه ا ُ نينية الت ني بنينيني ينينيدي القنينيار
ا حت  ،وا ثقف عىل حدٍّ واء.

ال أريد أ أ تويف الكالم يف الكتنياب ومصنينحل فعنصنينير الحلجنياء والدهشنية ال
يتنينيأتب بعرثنينينا لحلحنينيوى هنينيذا ا صنينينف بنينيل بقراءتنيني منينين القنينيار ال حلينينيب وي
االختصاص ،ويكحل أ

ناب الدكتور الحلاثنيل عني عحلنيا
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األعر ني قنيد بنيذل

هدمل ا وأي ن
هد يف قراء الكتاب وإثافة التع يقات ا همة الت لو تركت تعد هن ملة
من ِ
النات الع مية ،ولكن بحمد اهلل تعاىل صار الكتاب من الكتنيب الع مينية التني
ُيشار لا بالحلنا .
وقد قام ننياب ا حلضنيال أ نيد ا ني "دام توفيقني " بمرا عنية الكتنياب ومنينه
حتقيق وإصالح ما اعوج من بحمد اهلل تعاىل وبربكة آل حممد صىل اهلل ع ي وآل .
ويف هذه ا قدمة ال يسعنا إال أ نتقدم بوافر االمتنا إىل امحة ا توّل الشنيرع
ل عتحلة العحلا ية السيد أ د الصنيايف نيا لني منين أثنير كحلنيري يف هند نية األعنيامل التني
نضط ع عىل القيام هبا ،وتو يهها نحو الكامل.
ُّ
والشكر موصول إىل الشيخ عنيامر النيالّل النيذي كنيا لتو يهاتني السنيديد بنيال
السحلر ا ه .
األثر يف إخراج هذا ِّ
وال أنسب أ أتقدم ألخواين العام ني بالشكر اجلزينيل  ،وإىل كنيل منين د .نيالم
عحلد عو اجلمل و د .عياد ز مهيد ،و د .حممد مناثل عحلا

زاه ااهلل عنني

خري ،وا مد هلل رب العا ني.

صادق اخلويلد ّي
مدير مركز تراث احللّة
 /22ذ.ق 8341
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حقِيقِ يف املركز
جنَةِ التَّ ْ
دمَ ُة لَ ْ
مُقَ ِّ
البديع وعلومه ،ومكانة الكتاب
أثر يف الحلالغة العربية ،فهو مل
فضال عن ا رتحلة الت ُحظ هبا بعد
ل حلديع ني كا م ني ٌ
ا عنينياين والحلينينيا إال أن ني قنينيد ينينيدخل يف بعني ن
نيا منينين األحينينيا يف داللنينية التاكينينيب تحل ملع نيا
معرا وهذا التأخري ا ْرتِحل ال يمنع كون ع ملام مس ًّ
نيتقال
نثرا كا أم مل
أل وب ا نظوم مل
ومقسام ألخوي .
مل
وع ني ُ الحلنينيديع منير بمراحنينيل عنيد حتنينيب ا نيتوى عنينيىل نيوق هبنينيذا العنيدد يف زمنينين
الصحل ا (ت 752هني) ومن تاله من ع امء كتحلوا في وبرزوا عديده ني ومل يكن ابن
األبزر وى مق ند لني كنيام نيتالح ني فنييمكن أ ن قني نظنير عنيىل ال ُكتنياب النيذين
صنحلوا يف الحلديع ،وعىل النحو اآليت:
 .1أول من ألف في ابن ا عتز (ت 292هني) وقد كر في

نوعا.
حلعة عرش مل

 .2من بعده وهو ابن عحلنير ،قدامنية(ت 327هنيني) النيذي أثنيا لنيا فكاننيت العنيد
نوعا.
ثالثني مل
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ِ
ناعتني
الصني
 .3وتاله أبو هالل العسنيكري(ت بعنيد 402هنيني) يف كتابني الرائنيعِّ :
()1

فجمع من

نوعا.
حلعة وثالثني مل

 .4وينينيأيت منينين بعنينيده ويف القنينير نحلس ني ابنينين رمنينييا القنينيريواين(ت 458ه نيني) ،وقنينيد
نوعا ،يف بعضها و هة نظر بانضاممها إىل هذا الع العتيا.
أثا ثالث ملة وثالثني مل
 .5وبقحلز كحلري ننتقل إىل عصنير أيب يعقوب السنيكاك (ت 222هنيني) النيذي كنيا
نوعا.
مقتض ملحلا يف كتاب (ا حلتاح) فقد اقترص عىل تسعة وعرشين مل
نوعا.
 .2أما رش الدين ال ِّتيحلاش(ت 251هني) فقد ب هبا حلعني مل
 .7وابن أيب األصحلع ا رصي(ت 254هني) الذي قحلز بالحلديع عال مليا بتعنيداد أنواعني
نوعا.
وا تكناه دالئ  ،فصار الحلديع يف زمن تسعني مل
 .8مرح ة الصحل ا
ث ني

نوعا.
الذي أصل ع وم الحلديع إىل مئة وأربعني مل

الس نييوط (ت 911ه نيني)،وعائشة الحلاعوني نية(ت 922ه نيني)،
نينياء بعنينيده العالمنينية ِّ

وغريه فام أثافوا إال ق مليال.
أما ابن األبزر ا

فعىل الرغ من أ مخصيت الع مينية قنيد توثنيحت ق مل
نييال يف هنيذا

الكتاب إال أ الكتاب كعنوان عحلار عن( ُدرر= التقاطات) بالغية وأدبينية رسيعنية يف ع ني

( )1ا شنينيهور أ وفات ني (395ه نيني) ولكنينين أ نينيتا نا النينيدكتور ع ني ا ش نينيري«ر ني اهلل»حقنينيا وفات ني بعنينيد نينينة
(402ه نيني) فقنينيد التقنينيب أبنينيو هنينيالل بأ نينيتا ه الرشنينييف ا رتض نينيب يف ا و ني يف هنينيذه السنينينة( .د .ع ني عحلنينيا
األعر

).

01

مقدمة لجنة التحقيق
الحلنيديع ،أتحلعهنيا بعينيوب الكنيالم ،وكثنيريا منيا كنيا يمنيزج بنيني العينيوب األدبينية والسنينيرقات
ومحلاحنينيا النقنينيد األديب الت ني لنينيا ا نينيتقالل خنينياص عننينيد الحلالغي نيني والنُّقنينياد فالننينيا ر إىل
كتاب(منهنينينياج الحل غنينينياء ورساج األدبنينينياء) نينينيازم القرطنينينيا ن (ت 284هنينينيني) ،وكتنينينياب
(ا يضاح يف ع وم الحلالغة) ل قزوين (ت 739هني) ي ح بوثوح ما نروم قول .
فكثريا ما تتداخل منيع
أما من ناحية ا صط حات(األبواب) ا ستعم ة يف هذا الكتاب
مل
أبنينينيواب ُأخنينينير فالننينينيا ر إىل بديعينينينية الحلاعونينينينية أو بديعينينينية الناب سنينينيني (ت 1143هنينينيني)
(نحلحات األزهار) جتد أ ابن األبزر ِ
نيكل كحل ن
قد اثطرب بش ن
نيري يف تعرينيف األبنيواب فقنيد
مزج بعا التعريحلات ،واقتضب يف أخرى.
والنيذي ممنيد لني تو يهني ل شنيواهد ال ُقرآنينية ِّ
والشنيعرية فهنيو قنيد أثحلنيت مكانتني
األدبية يف التح يل ،ومقدرت النقدية يف نقد األمعار ،كينيف ال وهنيو األدينيب ا حلنيوه
الذي امتدح ابن معصوم يف الفت  ،أدي ملحلا وب ي ملغا.

أ.م.د عليّ األعرجيّ
مركز تُراث احللّة
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مقدِّمةُ التّحقِيق

عناكب النسيا بو اطة
لع امء ا مامية م لحلات يف خمت ف الع وم قد نسج ْت ع يها
ُ
السوء أو اجله ة.
ا كام اجلائرين ،أو غحل ة أصحاب ُّ
منها هذا الكتاب الذي بني يدي القار الكري الذي ألحل أحد ع امء القر ا ادي
عرش يف ع الحلديع .
م لف هذا األثر القي هو السني ِّيد حسنيني بنين كنيامل النيدِّ ين األ ْبنيرز ا ُسنيين ا ني ،
وإليك جممل ترمجت  ،وهو ما عثرنا ع ي من ا صادر:
 .1نَسَبُه ونِسبتُهُ:
هو الس ِّيد ُحسني بن كامل الدين األ ْبزر ا ُسين ا

 ،كنيام وصنيف نحلسني هكنيذا يف

ا صادر الت بأيدينا بخط الرشيف.
وقد ُ كر ا ني «األبنيزر» يف أكثنير ا صنيادر بعننيوا
واألبزر لحل «ابن» ،ولكن ال نالح يف خل ا ت

نيدِّ ه وأثنيافوا بنيني كنيامل النيدين
ل هذه النِّسحلة ،وحتب يف ا واثع

بحسنينيني األ ْبنيزر
التني مل ينينيذ ُكر فيهنينيا ا ني والنينيده تننينيب كنينير لحلني ابنينين و ُيعنينير نحلسني ُ
ا ُسين ا

.

وأما ورود هذا ال حل بعنوا «األ ْبرز» ني بتقدي الراء عىل الزاء نيني فهنيو خطنيأ ارتكحلني
بعا ا حققني .
()1

()1انظر مقدمة كتاب (زبد األقوال) ،ا طحلوع يف م سة دار ا ديا.
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وقد ثحلط صاحب « الفة العصنير» وقنيال :واألب ُنيزر ني بحلنيتح المنيز و نيكو الحلنياء ا وحنيد
وث الزاي وبعدها راء مهم ة ،هكذا ينطا ب وال أعر معناه .
()1

ويف املراد من هذا اللفظ احتامالن:
أ .احتمنينيل ا رحنينيوم الشنينييخ آقنينيا ُبني ُنيزر الطهنينيراين يف الروثنينية النضنينير الصنيحيحلة
()125يف ترمجة ا لف ،بأن من أححلنياد السني ِّيد عنيز النيدين حسنين بنين عني بنين
حممد بن ع بن األبزر ا ُسين ت ميذ ميب بن عيدا

وا ُجاز من وهنيذا

االحتامل نشأ من صور إ از ا حقا ا ني ل سنييد عنيز النيدين حسنين ا نيذكور
الوارد كرها  ،وأصل هذه ا
()2

از مو ود اآل عىل نسخة من كتنياب «هنني

الحلالغة» يف مكتحلة الس ِّيد ا رعش بنيالرق ( ،)5290وقنيد قنيال ا حقنيا ا ني يف
وصنينيف ا جنينياز«:السنيني ِّيد األ نينيل األوحنينيد ،العابنينيد الصنينيالح العنينيامل عزالنينيدين
ا سن بن ع بن حممد بن ع ا عرو بابن األ ْب ُزر ا ُسين » كام يرى القار ُ
يف صور هذه ا از أ ا حقا ا قنيد وثنيع ا عنيراب عنيىل ال حلني
يقرأ صحيحا ،فاحتامل أ لحل (األبزر) ا ألحد أ داده غري ن
بعيد.
مل
ُ

أل

ب .وأما إ ا ُقر هذا ال حل بحلتح الزاي وتقديم عىل الراء ني أي األ ْبزر ني فهو ا
كا من توابع مرياز ،ومما يدل عىل لك موردا :
 .1يف نسنينيخة منينين كتنينياب «ا ختصنينير» النينيذي ألحلني عني بنينين حممنيد بنينين عحلنينيداهلل
ا تطحلب األبزري يف نة (792هني)  ،كر ا لنيف تنياريخ التنيأليف والكتابنية يف
( )1الفة العرص .538
( )2رياض الع امء  227/1ني .228
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هناينينية الكتنينياب ،وقنينيال« :وقنينيد ف ِر ْغنيني ُت منينين تنينيأليحل هنينيذا ا سنينيمب با ختصنينينير
) إحدى قرى ب د أبزر من توابع منيرياز

وكتابت  ...يف حلل قريةوه ( كام

يف زما خروج م ك يقال ل  :تيمور «گوركا » .
()1

 .2ورد يف كتاب «دائر ا عار ا

المية الكربى » يف ثمن ترمجة عمينيد النيدين

أيب نرص أ عد بن نصنير األنصاري ،الحلاّل ،األبزري بأ مكا والدت يف قرينية أبنيزر
(وا شهور اآل  :األفزر من توابع مدينة فريوزآباد فار ) .
()3

()2

وبننينيا ملء عنينيىل االحتاملنينيني ا نينيذكورين يصنينيح نسنينيحلة ال حلني إىل ا لنينيف باعتحلنينيار أ أحنينيد
غرايف يسمب باألبزر.

باألبزر ،أو أن منسوب إىل مكا
أ داده كا يسمب
ُ

وأما نسحلت إىل «ا ُسين » فواثنيح يف انتامئني إىل السنيادات ا ُسنيينية ،لكننيا ال نع ني
أ امء أ داده لعدم العثور عىل مجرت يف الن ِ
سب .
()4

وقد كره ثقة ا

السنيالفة» ثني
الم التربيزي يف كتاب «مرآ الكتب» ونقنيل منيا يف « ُّ

قال :أقول « :بنو األبزر مجاعنية منين السنيادات الزيدينية منين نسنيل عيسنيب بنين مينيب بنين

( )1فهر

مكتحلة جم س الشورى .307/2

( )2عىل محلدأ إبدال الصوامت فقد ُتحلدل الحلاء من الحلاء .كام مصل يف معظني ال غنيات السنيامية .مثنيل:
(فقد) ُيقال فيها( :بقد) .ينظر :فق ال غات السامية ،باب إبدال الصوامت( .د :ع األعر
( )3دائر ا عار ا

).

المية الكربى  574/2ني .575

معارصا لسمي حسني بن كامل الدين ا ُسين منين
( )4وهو من أرس آل كامل الدين ا ُسين  ،وكا
مل
بن

ز ا توف نة( 1072هني) ،وهو من الساد الذين ينتمو إىل زيد بن عني بنين ا سنيني« ع نييه

السالم» (د .ع عحلا

األعر

).
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ا سني ي الدُّ معة ابن زيد الشهيد ابنين عني زينين العابنيدين ع يني السنيالم ،كنيره يف
«عمد الطالب» وقال :ل بقية يف ا ة» .
()1

وأما نسحلت « :ا

()2

» فألنا نع بأن كا يف العراق أواخر أيام عمنيره ني عنيىل منيا نياء

يف ا صادر ني ولع قىض أواخر حيات يف ا ة ،وإ ا ُق نا إ أ داده كنيانوا منين ا قيمنيني
أيضا.
يف ا ة فتصح هذه النسحلة إلي مل
نيت منين تنياريخ حياتني
ومل أ دْ تاريخ والدت ومكان يف ا صادر ،وأول ما عرف ُ

نينة

(1020هني) الت ا تنسخ فيهنيا نسنيخة منين « نيامع األقنيوال» يف اجلزائنير  ،ولع ني منين
()3

مواليد أواخر القر العارش.
أيضنيا منينين بنيدايات أخني ِنيذه الع نيوم ،ومكنيا حتصنينيي وأ نياتيذه يف خمت نينيف
وال أع ني مل
ا راحل الدرا ية.

( )1عمد الطالنيب  ،225والصنيحيح أ نسنيحلة ا نيت

الصنيحيحة إىل نيده السني ِّيد الشنينيريف حممنيد

ا ُسين الع وي ا قب بني(األبزر) ابن محلضل بن أيب طالب حممد و ع العني ا قب بني(عرقالة) نيد
بن عرقالة ،ابن ا سن ا حل وج ابن حممد الغ ا ( د بن الغ نيا) ابنين أ نيد بنين ا سنين بنين أ نيد بنين
عيسب بن ميب بن ا سني ي الدمعة ابن زيد الشهيد ابن ا مام زين العابنيدين عني بنين ا سنيني بنين
ع بن أيب طالب (ع ي السالم) «الس ِّيد عحلد الستار ا سن ».
( )2مرآ الكتب .137/2
( )3هني يف ننينيوب العنينيراق الشنينيرق وتعنينير بنيني(الوحلايه) ومنينين نواحيهنينيا الصنيحلاغية وا ُديننينية (بالتصنينيغري)،
وكانت فيها مضارب بن أ د وخزيمة ومجاعة من الع ويني «الس ِّيد عحلد الستار ا سن ».

18

2ـ أَساتِذَتُهُ وَشُيوخُهُ
صادر بذكر ا راحل الع مية الت قطعها ا لف ،ولكن منين ا سني
مل ْ ُتسعحلنا ا
ُ

بني

أن من تالميذ الشيخ هباء الدِّ ين حممد بن ا سني العنيام (ت 1030هنيني) ،وقنيد رصح
بت مذت عنده يف مواثع:
منها :ما كر يف آخر كتاب «زبد األقوال» يف كر الطرق ا نتهية إىل العالمة ا ني ،
والشيخ ال ُّطويس إ ْ قال:
(وأنا أقول[ :إ ] ّل طر ملقا إىل العالمة عديد  ،أخصني ُرها ما رويت عنين منييخ وأ نيتا ي،
ومن ع ي بالع وم الدينية اعتامدي ،هبنياء ا نية والنيدين ،منييخنا ومعتمنيدنا الشنييخ هباءالنيدِّ ين،
عن والده عمد ا جتهدين الشيخ حسني بن عحلدالصمد العام ا ارث ) .
()1

ومنها :أ ا ت

ل قد قابل نسخة من كتاب «هتذيب األحكام» مع نسنيخة بخ ِّ
نيل

حسني بن عحلدالصمد العام (والد الحلهنيائ ) النيذي قنيرأه عنيىل منييخ الشنيهيد الثنياين،
وقال يف هناية كتاب الصوم من هذه النُّسخة:
مل
وتصحيحا من نسخة ميخنا الحلهائ ني أيده اهلل تعاىل ني الت ه بخنيل
قحلاال
«ث ب
مل
والده ،الت قرأها عىل والده ،ووالده قرأها عىل الشهيد الثاين».

( )1زبد األقوال.529 :
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ث

كر يف هناية الكتاب بعد فراغ من مقاب ة النُّسخة بعد وفا أ تا ه الحلهائ :
«ثني ب ني قحل مل
نياال منين كتنياب الزكنيا  ..منين نسنيخة منييخنا الحلهنيائ ني تغمنيده اهلل تعنياىل

برثوان ني الت ه بخل والده ا قروء عىل الشهيد الثاين ..و كر ّل أ والده ني قنيد
رسه ني نق ها من ِّ
خل الشيخ ال ُّطويس»...
وما حص ُت عىل أ امء مشاخي غري ا ذكور ،ومل ِ
يرش ا ت

ل يف إ ازات الت

حتت أيدينا إىل أ امء مشاخي وأ اتيذه.
3ـ تَالمذَتُهُ والرّاوونَ عَ ْنهُ
هذا ما حص ت ع ي من أ امء بعا تالميذه ،أو ا جازين من :
أ .عحلد ع بن حممد اخلامييس النجحل
إ ْ أ از ت ميذه الشيخ نا

بنين عني ا صنييناوي النجحلني يف نينة 1082هنيني،

ورصح فيها بأ ابن األبزر ني ا ت

ل ني من مشاخي يف ا

از .
()1

السكري احلل
ب .إبراهيم بن عل ُّ

()2

قرأ عنده نسخة من كتاب «اال تحلصنيار» وكتنيب لني إهننياءات يف هناينية كتنياب الطهنيار
والصال وا ني منهنيا ،آخرهنيا يف ينيوم االثننيني  18ي القعنيد نينة 1041هنيني ،وقنيد
وصحل فيها بقول « :الشيخ العامل ،العامل ،الحلاثل ،الكامل ،التق  ،النق . »..
()3

( )1الذريعة .202/1
( )2إمتام ملا ل حلائد

السكري ت ميذ ابن األبنيزر ا ني ِّ  ،منيع
نذكر ما كتحل األ تا أ د ع ا ِّ حول ُّ

مج ة من إ ازات بخط الرشيف ،ينظر ا حا آخر الكتاب(.د .ع عحلا
( )3مكتحلة الس ِّيد ا رعش برق .)189/12 ( 4227
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األعر

).

ت .عبد العايل بن حممد بن عل بن نارص اجلزائري
قرأ عنده نسخة من كتنياب «خالصنية األقنيوال» ل عالمنية ا ني  ،وأ نيازه يف 27
ر ب 1049هني ،ووصحل فيها بقول « :الشنييخ ،التقني  ،النقني  ،الزكني  ،النيويف،
العامل العامل ،الشيخ. »..
()1

ث .حممود بن شاهني
قرأ عننيده نسنيخة منين «هتنيذيب األحكنيام» وكتنيب لني إهن ِ
نياءين يف بداينية النُّسنيخة
وهنايتها يف نة 1048هني ،و نة1050هني فوصحل فيها بقولني « :منييخنا التقني
النق  ،الزك  ،الويف ،العامل العامل ،الحلاثل الكامل ،األخ الودود. »..
()2

سفَارُهُ
4ـ أَ ْ
يتحلني مما يف أيدينا أ ا ت

ل ُ قد كنيا يف نينة(1020هنيني )يف اجلزائنير نيني منطقنية يف

نوب العراق ني وا تنسخ هنا نسخة من كتاب « امع األقوال» يف يوم الثالثنياء 11
معحلا

نة 1020هني .
()3

ث نع ني بو نيوده يف نينة (1030هنيني) يف مديننية أصنيحلها إ ْ قابنيل يف هنيذه السنينة
نسخ ملة من «هتذيب األحكام» مع نسخة حسني بن عحلدالصمد العام ا ارث  -والنيد
الشيخ الحلهائ  -وفرغ منها يف يوم األحد  9ي القعد (1030هني) يف أصحلها .
()4

( )1مكتحلة امعة طهرا بالرق .)527/2 ( 990
( )2مكتحلة الحلحول القزوين بالرق .187
( )3مكتحلة م ك الوطنية 193/1
( )4مكتحلة الس ِّيد ا رعش بالرق .)270/23 ( 9132
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وكا يف نة(1047هني) يف مدينة النجف األرش  ،فقد قابل فيها نسخة من «الكايف»
وفرغ منها يف  17ي القعد من ت ك السنة .
()1

5ـ مَا قِيلَ فِيهِ
أول من مدح ا ت

ل  ،و كره يف كتاب هو السني ِّيد عني خنيا ا نيدين ِّ
الشنيريازي يف

كتاب القي « الفة العرص» (ا لف نة هني 1081ني 1082هني) إ ْ قال:
« يدٌ اد باجلدِّ ِ
واجلدِّ  ،و د يف اكتساب ا عاّل فقطع طمع الالحا ب و د ،و نيعب
إىل نيل غايات الحلضائل ودأب ،وأنشد لسا حال :
أبنينينيب اهللُ أ ْ أ ْ نيني ُنيمو بِنينيني ُأم نوال أ ِ
ب
وما ودتْن ِ هام ٌ ع ْن ِوراث نة
()2

()3

وهو يف األدب عمد أرباب  ،ومنار األححلة ُ
وجلة عحلاب . »..
()4

ومن الطريف أ الس ِّيد ع خنيا ا نيدين اختنياره منين مج نية األدبنياء ُّ
والشنيعراء ا و نيودين
آنذا يف العراق و كره يف كتاب  ،وهذا يدل عىل ِعظ مأن و اللة مكان يف األدب.

( )1مكتحلة مركز إحياء التاع ا

الم بالرق .)129/4 ( 1299

( )2هذا الحليت من الطويل وهو مأخو من قول أيب الطحليل العامري عىل ما أححل
وما ودتْن ِ ع ِام ٌر ع ْن ِوراث نة أبب اهللُ أ ْ أ ْ ُمو بِ ُأ ٍّم وال أ ِ
ب
«الس ِّيد عحلد الستار ا سن ».
()3الحليت مأخو من بيت لعامر بن الطحليل .ديوا عامر بن الطحليل ،دار صادر -بريوت1979 ،ص13
فام ودتْن ِ ع ِامر عن قر ن
ابة
ٌ ْ

أبب اهللُ أ ْ أ ْ ُمو بِ ُأ ٍّم وال أ ِ
ب

( )4الفة العرص  537ني .538
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ثنينيني مدحنينيني الشنينينييخ حممنينينيد بنينينين ا سنينينين ،ا نينينير العنينينيام يف كتابنينيني «أمنينينيل اآلمنينينيل»
(ا لف نة  1097هني) وقال« :عامل ،فقي ُ ،حمدِّ ع ،يل ،ماعر ،معارص» .
()1

ث كره يف موثع آخر ،وقال يف وصحل « :عامل ٌ ٌيل» .
وننينيرى يف ا صنينيادر التني ُألحلنينيت بعنينيد هنينيذين ا صني ِ
نيدرين أهنني نق نينيوا ننينيص عحلنينيار الكتنينيابني
()2

ا ذكورين فذكر ا ريزا عحلداهلل األفندي األصحلهاين يف كتابني «رينياض الع نيامء» منيا يف
()3

السنيالفة»
«أمل اآلمل» ،وا ريزا حممد حسن الزنوزي يف كتاب «رياض اجلنة» منيا يف « ُّ
()4

و«األمل» ،و كر ا رحوم ا امقاين يف كتاب «تنقيح ا قال» ما يف األمنيل ،ونقنيل السني ِّيد
()5

السنيالفة ،والسني ِّيد حمسنين
حسن الصدر الكا م يف كتاب «تكم ة أمل اآلمل» منيا يف ُّ
()2

األمنينيني العنينيام يف «أعينينيا ِّ
الس نيالفة ،وأمنينيا الشنينييخ عحل نيا
الش نييعة» منينيا يف ُّ
«الحلوائد الرثوية» ِ
فقد اكتحلب بخالصة ما فيهام ،والشيخ آقا ُب ُزر الطهنيراين يف كتابني

القم ني يف

()7

()8

( )1أمل اآلمل .82/2
( )2أمل اآلمل .100/2
( )3رياض الع امء  2/2و.129
( )4رياض اجلنة  431/2ني .432
( )5تنقيح ا قال .209/21
( )2تكم ة أمل اآلمل  499/2ني .500
( )7أعيا الشيعة .138/2
( )8الحلوائد الرثوية .128
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«الروثة النضنير » اختصنينير منيا يف الكت ِ
نيابني وأثنيا يف آخنير ترمجتني بأنني  :لع ني منين
()1

أححلاد الس ِّيد عز الدين حسن بن ع بن حممد ا عرو بابن األبنيزر ا ُسنيين  ،وأمنيار
الس ِّيد أبو القا

ا و وي اخلوئ يف كتاب «معج ر ال ا ديا» إىل ما يف األمل.
()2

والعالمة الوالد السيد أ د ا ُسين االمكوري يف كتاب «ترا

الر ال» قد كنير

ِ
ميذين حصال عىل إ از من  ،وأمار إىل مقاب ة ا نيت
ت

نسنيخ ملة منين كتنياب

ل مت

()3

«اال تحلصار».
6ـ مُؤلّفَاتُهُ
م لحلات ا ذكور يف ا صادر ،عىل النحو اآليت:
أ .درر الكالم ويواقيت النظام
يرش إىل تاريخ
وهو الكتاب الذي نحن بصدد حتقيق ني ألحل يف ع الحلديع ومل ْ
التأليف ومكان  ،و أمار يف مقدمة الكتاب إىل منيا دعنياه إىل لنيك ،وقنيال « :نيا
أراد أ يزور أحد أعالم عصنيره ني و مل يشني ْر إىل ا م ني مل د ما ي يا بحال من
الدية أحسن من تصنيف كتاب يف ع ني العربينية ،ومل ْ يعثنير يف هنيذا الحلنين عنيىل
كتاب الئا أحسن من كتاب «ا قائا والدقائا»  ،ولكن مل ُ
خيل من التطويل
()4

( )1الروثة النرض .125
( )2معج ر ال ا ديا .175/5
( )3ترا

الر ال .298/1

( )4مل أعثر عىل كر هذا الكتاب و ال م لحل يف ا صادر.
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لسحلب كثر التمثيل ،فحذا يف الكتنياب ا نياح حنيذوه وأخنيذ منين حما نين منيا
ا تشهد ب ذوه ،و رتحل يف أبواب غري مرق ن
مة».
وقنينيد وصنينيف ا ُهنينيدى إليني بقولني  « :نيا رأينينيت ننينياب موالننينيا ا نتصنينير ..فرينينيد
العصنير ووحيد الدهر ،ا وىل ا عظ والس ِّيد ا حتش ا وىل ،بدر حمل الر ال،
وخمي اآلمال ،ومال األخيار ،ومقصو ملدا من مجيع األقطار»..
وا لنينيف بنينيدأ كتابني بنينيذكر ا حا نينين يف الكنينيالم ،ثني رشع يف كنينير ا عاينينيب يف
الكالم ليحتز عنها و كر ما هو الغالب يف اال تعامل.
ب .ديوان األشعار
كره الشيخ آقا ُب ُزر الطهراين  ،ولع ا تند في إىل كنيالم صنياحب نيالفة
()1

العرص إ كر ل بعا ِّ
الشعر.
ت .زبدة األقوال يف علم الرجال (كتاب الرجال)

()7

والنسخة الوحيد من هذا األثر تو د يف مكتحلة مدر ة ا مام الصادق «ع ي
السالم» (نوربخه) يف برو رد برق (ِّ ،)57
بخل ا ِّلف ،وقد قام صنيديقنا
الحلاثل الس ِّيد جمتحلب الصححل بتحقيق و نرشه يف ثمن مطحلوعنيات م سنية
دار ا ديا.

( )1الذريعة .250/9
( )2قد كره ا رالعام يف أمل اآلمل  82/2و الشيخ الطهراين يف الذريعة .83/10

25

ث .كتاب يف النحو
كر الشيخ حممد ا ر العام

()1

بأ ل م لف كتا ملبا يف النحو.

دفَنُهُ
7ـ وَفَاتُهُ وَمَ ْ
ال أع من تاريخ وفات ومدفن مي ملئا ،ولكن كا ح ًّيا إىل نينة 1050هنيني التني أ نياز فيهنيا
حمود بن ماهني عىل نسخة من كتاب «هتنيذيب األحكنيام» وا سنيتظهر منين كنيالم صنياحب
السالفة بنيني نينت ( 1082 - 1081هنيني) فالظنياهر
« الفة العصنير» معارصت ل وقد ألف ُّ
حيا ا ت

ل إىل هذه السنة ،أثف إىل لنيك تصنينيريح ا نير العنيام بمعارصتني لني  ،وكنيا

تأليف أمل اآلمل يف نة 1097هني إ ال يحلعد امتداد حيا ا ِّ لف إىل هذه السنة.
()2

حقِيقِ
8ـ مَ ْنهَجِي فِي التَّ ْ
النُّسخة الوحيد من هذا الكتاب مو ود بخل ا لف يف مكتحلة جم س الشورى
ا

الم برق ( ،)2823وقد عرفتها يف فهر

ا كتحلة ( ،)282/20وهذه النسخة

ه األصل يف حتقيق لذا الكتاب ،وكا العمل عىل النحو اآليت:
قمت بتصحيحها ،و لك عن طريا
أ .بعد ا تنساخها وتنضيد حروفها
ُ
مقاب تها مع ا ستنسخ.
ب .ا تخر ُت ما نقل في من أقوال ُ
الشعراء واألدباء.
( )1أمل اآلمل .82/2
( )2يف مجادى كام رصح بذلك يف هناية الكتاب ،ني وبحسحلا ا عارص ا شار إليها يف طينيات الكتنياب ني
فع ي يمكننا أ نقول إن كا ح ًّيا نة 1097هني( .د .ع عحلا
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).

وأرشت إىل االختالفات ا و ود في مع ما يف
كرت ا صادر يف الامه
ت.
ُ
ُ
ا صادر ،وإ ا حص ُت عىل ن
قول مل ِ
كرت ا
يرش ا لف إىل قائ ،
ُ

القائل

مشريا إىل مأخذه.
يف الامه
مل
ع .عاجلت التصحيحلات ا و ود يف متن الكتاب.
ج .لتسهيل األمر عىل القار أمك ُت األمعار واألمثال وا ِ ك لصحة القراء .
ح .خر ُت بعا األلحلاظ الصعحلة ،والغريحلة من ا عجامت العربية.
مت كل ن
باب من أبواب الكتاب.
خ .رق ُ
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الشُّكْرُ والتَّقْدِيرُ

ويف ِ
اخلتام أو ُّد أ أهدي مكري اخلالص العاطر إىل:
امحة الشيخ الحلاثل صادق اخلوي دي مدير مركز تراع ا نية و نيائر ا خنيو العنيام ني يف
مركز تراع ا ة.
واأل تا أ د ع جميد ا
والدكتور عني عحلنيا

السحلر إىل النُّور.
 ،عىل مرا عت و عي يف إخراج هذا ِّ

األعر ني عنيىل منيا بذلني منين توثينيا وتع يقنيات نافنيت عنيىل ا ئنية

وعشنيرين تع يقة.
الحلاحثني :الم عحلد عو اجلمل ،وعياد ز مهيد ،وحممد مناثل عحلا .
والشيخ حممد حسني النجحل لتشكي األبيات الشعرية.
ُّ
والشكر موصول أل نيتا نا العالمنية ومنييخنا يف ا

نياز ا حقنيا ا نيدقا السني ِّيد عحلنيد السنيتار

ا سن الذي زين الكتاب هبوامش القيمة ،وأمتنب من اهلل الع القدير أ يمن ع نييه بطنيول
العمر مع دوام الصحة والعافية فإن أرح الرا ني ،و الم عىل عحلاده ا خ صني.

قمّ املقدّسة ـ عيد الغدير سنة  1437هـ
السَّيِّد جعفر احلُسيينّ االشكوريّ

99

الصحلحة األوىل من ا خطوطة ِّ
بخل ا لف

01

الصحلحة األخري من ا خطوطة بخل ا لف

00

إ از ميب بن عيد ا

ل حسن بن ع ا عرو بابن األبزر ا ُسين

09

م
حمنِ الرَّحِي ِ
بِ ْسمِ ال ّلهِ الرَّ ْ
وبِ ِه ن ِ
ستعني
ا مدُ هلل الذي أ هنير حكمتني بحلينيا بنيدائع خ قتني  ،وأفنياض عنيىل الربينية نيواب
نعمت  ،واختص ا نسا بحلض  ،وخ ا كنيل ن
شء أل ني  ،والصنيال والسنيالم عنيىل
أفضل ر

 ،وأمني وحي  ،ومعد رسه ،الصادع بنهي وأمره ،حممد خات النحلينيني،

وآل الطيحلني الطاهرين.
وبعد:
فيقول الحلقري إىل اهلل الغن ُ ،حسني بن كامل الدِّ ين األبزر ا ُسين ا

ني أحسن

رأيت ناب موالنا ا نتصنينير ا قصنيود
اهلل تعاىل إلي ورزق اخلري وأعان ع ي  -:نيا ُ
بقول :
نين
أننينيب ُيحلنينياخ ُر أو يطنينياو ُل مني ْ

لحلخ ني ِنير ِه ْ
أ ْث نينيحب ُي ِق ني ُّنير ْ
الحلخ ني ُنير

()3

( )1الحليت منسوب يف (كتاب الحلديع يف نقد الشعر -أ امة بن منقذ) إىل ماعر ُيدعب ابن حيدر .
الحلديع يف نقد الشعر -أ امة بن منقذ ،تح :أ د حممد بدوي وحامد عحلد ا جينيد ،اجلمهورينية العربينية
ا تحد  ،وزار الثقافة وا رماد القوم  -ا ق ي اجلنويب(مرص) ا دار العامة ل ثقافة ،طحلنيع رشكنية
مصطحلب الحلايب ا حل يف مرص ،ص.22

01

فريد العصنير ووحيد الدهر ،ا وىل ا عظ والسني ِّيد ا حتشني ا نيوىل ،بنيدر حمنيل الرحنيال
وخمي اآلمال ومال األخيار ،ومقصو ملدا من مجيع األقطار ،ا شار إلي بقول :
ُهو منْه ُل اآلم ِ
ال أ ْبنا ُء النُّهب

ِ
نين ُكني ِّنيل ُق ْطني ننير ما ِ نيني ِع
ي ِر ُد ْوننيني ُ مني ْ

ما ح من م ِمي ِ نيود بنانِني ِ
ْ ْ ْ ُ ْ ُ

ات أحد ِ
اع الزما ِ الال ِ ِع
لسع ُ ْ

أه مل
ال أ يزار و ُيرتكب أل

األخطار ،عزمنا عىل ا سري إلي والتس ي ع يني  ،فنظنير ِ
ت

العني ،ف جتد مي ملئا هيدى إلي من العني ،فخطر بالحلال قول من قال :
ُ
()1

نيال ف ْ ُيسنيني ِنيع ِد النُّ ْط نيني ُنيا إِ ْ مل ُي ْسنيني ِنيع ِد ا نيني ُ
ال خ ْي نينينيل ِعنْ نينينيد ْهت نيني ِنيد ْهيا وال م نيني ُ
نيال

()7

ث مل أ د ني بعد الدُ عاء ني ما ي يا بحال منين الدينية أحسنين منين تصنينيف كت ن
نياب يف ع ني
كتاب ن
أعثر يف هذا الحلن عىل ن
الئا أحسنين منين كتنياب( :ا قنيائا والنيدقائا) ،
العربية ،ومل ْ
()1

نيريا منين ا حا نين قنيد
ألن ثحلل ما بددوه ،وحذ ما رددوه ،وفصل ما أمج وه ،وأ نيا كث مل
أمه نينيوه ،لكنني منينيع هنينيذا مل خيني ُنيل منينين التطوينينيل لسنيحلب كثنينير التمثينينيل أل الحل ينينيد ال ينحلعني

( )1ديوا ا تنحل  ،تح :عحلد الوهاب عزام ،جلنة التأليف والتمجة والنرش ،مرص ،د.ت ،ص502:
( )2هذا الحليت من الحلسيل وهو أليب الطيب ا تنحل يف مط نيع إحنيدى قصنيائده ،وقنيد عينيب ع يني هنيذا
ا ط ع «العالمة ا سن ».
( )3قد يكو كتاب (الدقائا وا قنيائا) وفنيا النيدين أيب القا ني الشنينيربين األ نيكندري( 550ني229هنيني)،
وهو من األدباء ا حل قني ول ديوا معر( .د .ع عحلا األعر
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).

يت ع ي التورا وا نجيل ،والذك يحله بتمثيل ما إدراك عىل الغحل كنياد
التطويل ،ولو ت ْ
أ يكو مستحيل .
()3

نيذوه،

نيذت منين حما نين منيا ا تشنيهد بني
فحذوت يف هذا ا خترص حذوه ،وأخ ُ
ُ
و ميت « :درر الكال ِم وي ِ
يت النِّظا ِم» ،وما أنا بإهدائ هذا ا ختصنينير إىل اجلننياب
واق ُ
ُ ُ
ب األينيام وال ينياّل ،منيع كنيامل معرفتني ِ
الغاّل ،الزال حمرو مل ا من ُنو ِ
وحنيد فطنتني إال
موا ،ولكن أعتنيذر بقنيول م ِ
نين اعتنيذر عننيد
هدوا ،وإىل السامء ًّ
كمهدي إىل األرض ًّ
ٍّ
إهداء مثل هذا ا خترص:
ِ
ِ
ِ
ال ُتنْكنينينير ْ ْ
إهنينينيداءنا لنينينيك منْط ملقنينينيا منْ نينينينيك ا ْ نينينينيتحلدْ نا ُح ْس نينينينين ُ ونظام نينينيني ُ
ِ
ِ
نين ي ْت ُ نينينينينينيو ع ْينينينينينينيني و ْحي نينينينينيني ُ وكالمنينينينينينيني ُ
فنياهللُ ني عزو نيل ني ي ْشني ُك ُر ف ْعنيل مني ْ

()2

وإ ت قاه بالقحلول فهو ا أمول ،وإال فالعذر عن التقصري عننيده مقحلنيول ،وهنيا أننيا
معتذر عند مهت الع ية عن ق ة ما مع من الدية:
اع ُت نيني ِنيرب ْت ح نيني ِ
نياب
أمني ْنيوالي ُعني ْنيذ ملرا ِمنينين هني ِنيديت الت ني
إا ْ
نياّل ف نينيني ْيس ُتع نيني ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
نياب
ول ني ْنيو أهن نينيا ع ْين ِنيني  ،ل ُق ْ ني ُ
نيت :وإِن نينيام هدي نينينينيني ُة م نينينينيني ْث مدْ ح نينينينيني ٌة وكت نينينيني ُ
وها أنا أرشع يف تحلصيل أبواب هذا الكتاب مستمدًّ ا ا عونة من ا الك الوهاب.

( )1كذا ،والصواب« :مستحيال» ،لكن ال يت مع السجع.
( )2الشاعر هو أبو ا سن حممد بن أ د بن إبراهي طحلاطحلا األصنيحلهاين  ،والنيوايف بالوفينيات ،ج  ،2ص  57ني
تنكرا) وكالمها صحيح موزو كقولني تعنياىل :لنسـف اعا
 ،58كام كره يف الغدير ،ج  ،3ص 342وفي ( :ال مل
بالناصية أعيا الشيعة ،ج  ،9ص .79
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[]1
بَابٌ فِي تَ ْعريفِ الْبَالغَةِ وَالفَصَاحَةِ

نياز بنيال إخ ن
فالبالغة :ه أ يحل الر ل بعحلارتني ُكنني منيا يف ق حلني منيع إ ن
نيالل ،أو
ن
ن
إمالل ،كام قال ا تنحل :
إطالة يف غري
ف ُي ْو ِ ُز لنينينينيكن ُ ال ُخيِنينينيني ْل

ِ
ب لنيكِن ال ُيمنينينيني ْل
و ُي ْطن ُ

وكيف ُيم ْل وت ْوفِ ْي ُا م ْن

أفاد ال ُع ُقول ع ي ي ِم ْل
()1

()2

وحاصلها :حسن ال حل يف صحة ا عنب ،وما نذكره من أنواع الحلديع آلتها وأدواهتا.
والفصاحة :ه خ وص الكالم من التعقيد ،مأخو من الحلصنييح ،وهنيو :ال نيحلن
أخذت من الرغو .
إا
ْ
()3

نيت لغتني منين ال كننية
وأفصح العجم فصاح ملة ،فهو
فصيح :إ ا انط نيا لسنيان  ،وخ ُص ْ
ٌ
حن ،وليس ه با تعامل الشوارد الت ال تحله  ،وإنام ه قصنيد منيا يقنيرب
و ادت ومل ت ْ
فهم  ،ويعذب نظم  ،وتدل مطالع عىل مقاطع  ،وتن محلادي عىل نوائ .

( )1يف يتيمة الدهر« :الع وم».
( )2يتيمة الدهر ،ج  ،4ص  355وقال« :إ الشاعر هو أبوالحلتح ع بن حممد الكاتب الحلست ».
( )3الصحاح ،ج  ،1ص  391معج مقاييس ال غة ،ج  ،4ص  507لسا العرب ،ج  ،2ص .510
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[]2
بَابُ حُ ْسنِ الْمَطْلَعِ
ن
ن
مصنوعة رشيحل ننية ،ومعنيا ن مطحلوع ننية لطيحل ننية.
بألحلاظ
ومعناه :حتسني محلدأ القصيد
وينحلغ أ ُمتز في من األلحلاظ الت ُيتشاءم هبا و ُيعمنيل منيا يتحلنياءل بتكيحلهنيا ألنني
أول ن
بيت يدخل ا سامع ويستدل ب عىل قو ِ طحلع النا والسا ع ،
()1

وأحسن ما قال في ا تنحل  ،حيا قال :
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْجنينيدُ ُعني ْنيويف ُمني ْنيذ ُع ْوف ْينينيت والكنينير ُم وزال عنْنينينينينينينيك إىل أ ْعنينينينينينينيدائك األمل ُ
ومنينينينينيا أ ُخ ُّصنينينينينيك ِيف ُبنينينيني ْنير نء بِت ْهنِئنينينيني ننية إِ ا ني ِ ْمت ف ُكني ُّنيل الننينيا ِ قنينيدْ ني ُموا
()2

()3

()4

( )1ولذا قالوا :الشاعر من أ اد ا ط ع ،والناثر من أ اد ا قطع «العالمة ا سن ».
( )2ديوا ا تنحل ،ص.324 :
( )3يف ا صادر« :إ ».
( )4أعيا الشيعة ،ج  ،2ص  521يتيمة الدهر ،ج  ،1ص  218و.272
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وأثر سي ٌ  ،قيل :مدح بعا ُّ
الشعراء ابن العالء
و سن ا ط ع مأ ٌ عظي ٌ ٌ ،
بقصيد فأنشده منها بيتملا وهو :
د ِع ِ
الع نيني ْيس ت ني ْنيذر ُع ع ني ْنيرض الحل نينيال إِىل ا ْبنينينينينيني ِ
نين العنينينينينينينيال ِء ،وإال فنينينينينينينيال
()1

()3

()2

دع عنك إنشاد بقية القصيد فإ ائز هذا الحليت عندي ألف دين ن
نيار،
فقال ل ْ :
ولو كانت أبيات القصيد كذلك لزمن ِ يف كل ن
بيت ألف دين ن
نيار ،ولنييس يف خزانتني
ما يحل هبا ،ف ُخ ِذ األلف ،وال تنشد الحلقية.

( )1يف وفيات األعيا  :ابن خ كا  -تح إحسا عْحلا  ،ج ،5دار صادر -بريوت1977،م ،ص.258:
(ِ )2
العيس _ بكرس العني ا هم ة وآخرها السني ا هم ة_  :ا بل الحلنييا التني خينيالل بياثنيها شء
من الشقر  ،واحدها :أعيس ،واألنثب :عيساء «العالمة ا سن ».
( )3يف وفيات االعيا – ابن خ كا  ،ج ،5ص.258 :
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[] 0
بَابُ التَّ ْشبِيبِ وَالْمُتَشَ ِّببِ
ومعناه :وصف حال ا ححلوب أو شء آخر يف محلاد القصائد ،ث يتخ ص إىل ا دح.
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[]4
ب التَّخَلُّصِ
بَا ُ
ومعناه :اخلروج عن التشحليب إىل ا دح بسال ة ال حل ونحلا ة ا عننيب ،وأحسنين
ن
أ يكو التشحليب وا دح يف ن
واحد ،وأ يكنيو ل تشنيحليب تع ٌنيا با نيدح ،مثنيال
بيت
أحسن قول ا تنحل :
()1

ُننينينينيودعه والنينينينيحلني فِينينينينا كنيأن قنا اب ِن أ ِيب اليج ِ
اء ِيف ق ْ ِ
ب ف ْي ِا
ْ
ْ
ُ
ُْ ْ
ِّ ُ ُ ْ
ن
فإن مجع بني التشحليب وا دح يف ن
واحد ،والحلي ا هو اجليه نيم بني ألنني
بيت
()2

يحل ا من قصده.
()3

أيضا من نسحلة ا ححلوب إىل نسحلة ا مدوح بقول :
وكام خرج مل
منينينير ْت بِننينينينينيا بني ْني تِنينيني ْرب ْيهنينيا ،ف ُقنينيني ْ نيني ُت لنيا:
ِمنينينين أينينين نينيانس هنينينيذا الشنينيني ِ
اد ُ العربنينيا
ْ ْ
فنينينيا ت ْضنيحك ْتُ ،ثني قالنيني ْت كنينينيا ُ ِغيني ِ
ا ينينيرى
ْ
ْ
ل ْيا الشنينينيرى و ْهنينينيو ِمني ْن ِعنينيني ْج نل إِ ا ا ْن ُت ِسحلنينينيا
()4

()5

()2

( )1ديوا ا تنحل  ،ص.342 :
( )2أعيا الشيعة ،ج  ،2ص  521يتيمة الدهر ،ج  ،1ص .219
( )3يحل ا( :يشا)
( )4ديوا ا تنحل ،ص.98 :

( )5في تورية لطيحلة ،فقول ِ :
(م ْن ِع ْجل) يعن  :من قحلي ة بنني عجنيل بنين جلنيي بنين صنيعب بنين بكنير بنين وائنيل
الذي ه بطن من ربيعة بن نزار ،والعجل :ابن الحلقر  ،وال يا :من أك ة وم الحلقر «العالمة ا سن ».
()2الشعر ل متنحل كام يف :أعيا الشيعة ،ج  ،2ص  553يتيمة الدهر ،ج  ،1ص .218
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هذا إ ا كا ا دح مرتحل ملطا بالتشحليب ،أما إ ا مل يكن مرتحل ملطا [فني]يسمب اقتضا ملبا ،وهو
االنقطاع واالرحتال ،مثال قول أيب متام :
()1

لني ْنيو رأى اهللُ أ ِيف الشنيني ْي ِ
نيريا
ب خني ْ مل

()2

اور ْت ني ُ األ ْبنينير ُار ِيف اخلُ ْ ني ِنيد ِم ني ْيحلا

()3

ث انتقل من هذا الكالم إىل ما ال يالئم  ،فقال :
()4

ِ
رصو ُ ال يني ِ
نياّل ُخنينينيني ُ ملقا ِمنينينيني ْن أ ِيب ِعنيني ْي ند رغ ْيحلنينينيملا
ُكنينيل يني ْنيو نم ُت ْحلنينيدي ُ ُ

( )1ديوا أيب متام ،رشح اخلطيب التربيزي ،قدم ل ووثنيع هوامشني  ،را ني األ نيمر ،دار الكتنياب
العريب ،بريوت-لحلنا ،1994 ،2 ،ج ،1ص.93:
( )2يف الشهاب يف الشيب والشحلاب ل سيد ا رتىض ا طحلوعة يف ر ائل الشنينيريف ا رتضنينيب ،ج  ،4ص153
واألماّل ل أيض ملا ،ج  ،3ص  27ورشح هن الحلالغة البن أيب ا ديد ،ج  ،20ص :231فضالمل.
( )3أعيا الشيعة ،ج  ،4ص  444خمترص ا عاين ،ص .317
( )4ديوا أيب متام:ص.93 :
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[]5
بَابُ حُ ْسنِ الْمَقْطَعِ
بحليت حسن الس ِ
ن
حلك طيب ا عنب ألنني آخنير منيا
ومعناه :أ خيت الشاعر قصيدت
يحلقب يف ِّ
الذهن ،مثال قول ا تنحل

()1

:

قدْ رش اهللُ أ ْر ملثا أنْت اكِنُها

ورش النا

إِ ْ وا إِنْسانا

()2

وقول [آخر] :
()3

ب ِقيت بقاء الده ِر يا كهف أه ِ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ

وهنينينينينيذا ُدعنينيا ٌء ل ِ ْ ِربي ِة منينينينينيني ِام ُل

()4

( )1ديوا ا تنحل  ،ص.184 :
( )2تنينياريخ ا

نينيالم ل نينيذهحل  ،ج  ،22ص  107أعينينيا الشنينييعة ،ج  ،2ص  520يتيمنينية النينيدهر ،ج ،1

ص.374
اهرا ،ويف حامية الد وق « :ا عري».
( )3يف األصل «الغزي»
مل
( )4حامية الد وق  ،ج  ،4ص  497خمترص ا عاين ،ص .318
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[]6
بَابُ حُ ْسنِ الطَّلَبِ
معناهُ :ط ب العطية من ا مدوح بحسنين التعنيريا ورفنيا رعاينية األدب ،مثالني
قول ا تنحل

()1

:

و ِيف ال نينين ْحل ِ
نيات وفِ ْي نينيك فطاننينيني ٌة
س حا ني ٌ

ِ
ِ
ُ ني ُك ِ
نياب
ويت بينينيا ٌ عنْنينيدها وخطني ُ
()2

وقول ال ُحلحتي :
()3

اب خطني ِ
نياين ُ ني ْنيو ُد ُه و ْهنينيو ُم ْسنينيحلِ ُل
نينيح ٌ
رش ملق نينيا وم ْغ ِر ملب نينيا
وب نينيدْ ٌر أث نينياء األ ْرض ْ

وب ْح ٌر عداين ف ْي ُض ُ وهنيو ُم ْحلعني ُ
ِ ِ
ِ
ِ
وم ْوث ُع ر ْ منْ ُ أ ْ و ُد ُم ْظ ُ

( )1ديوا ا تنحل  ،ص.481:
( )2يف بعا ا صادر« :كالم».
( )3ديوا الحلحتي ،تح :حسن كامل الصرييف ،دار ا عار  -مصنير،1923 ،3 -ج ،3ص.1980 :
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[]7
ل
بَابُ التَّ ْعلِي ِ
ومعناه :أ يأيت بوصحلني أحدمها ع ة لآلخر.
مثال قول بعضه :
فنينيإِ ْ زيننينيني ْت بيتِنينيني حما ِ نينين و هنينينيِ ِ
ُ ْ
ْ
فال غرو ِمنْ ُ ف ْهو ِيف ُح ْسن ِ ِ م ْم ُس
()1

( )1خ ل( :عز قل) وما يف ا تن حتريف (رغو) ،والصواب ما أثحلتناه.
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[]8
بَابُ التَّ ْرصِيعِ
ِ
راعني مسنيتوية األوزا مجيعهنيا أو بعضنيها،
ومعناه :أ تصري ألحلنياظ القنيرينتني أو ا صنيني
وهب متحلقة األعجاز ،مثال منين القنيرآ

  :إِن أاأل أبـرار ل ِفـي ن ِعـي ٍم َ وإِن ا ألفجـار ل ِفـي ج ِحـي ٍم

()1

نياء

بإزاء األبرار الحلجار ،والنعي اجلحي .
قول بعا الحل غاء ني وهو العالمة الزخمشنيري نيني)منين كانني ْت نِعم ُتني و ِ
ومن ِ
اصنيحل ملة
ْ ُ
ْ
()2

كان ْت طاع ُت ُ وا ِ حل ملة) فنعمت وطاعت  ،وواصحلة ووا حلة من .

ِ
كامء( :م ْن أطاع غضحل ُ أثاع أدب ُ ) فأطاع ،وأثاع ،وغضنيحل ،
وقول بعا ا
()3

وأدب من التصيع.

( )1ا نحلطار 13 :ني .14
( )2الك النواب ( مطحلوع مع النع السنيواب يف رشح الك ني النوابني لسنيعد النيدين التحلتنيازاين) ،أبنيو
القا

حممود بن عمرو بن أ د الزخمرشي ،ار اهلل(ت 538هني) مطحلعة وادي النيل ،القاهر ،1 ،

 1282هني  ،ص.)12/1( :
( )3والق نينيول أليب الحلنينينيتح الحلس نينيت كنينينيام يف وفي نينيات األعي نينيا  ،ج  ،3ص 372والكن نينيب واأللقنينينياب ،ج ،2
ص ،82ويتيمة الدهر ،ج  ،4ص .348
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ومن النظ قول أيب فرا

ا مداين :
()1

ِ ِ ِ
اب
وأ ْموا ُل ُ ل ْ طالحلِ ْني هن ُ

وأ ْفعا ُل بِالر ِ
اغحلِ ْني ك ِر ِيم ٌة
ُ

ترصيع .
(أفعال ) ،و(أموال ) ،و(الراغحلني) ،و(الطالحلني)،
ٌ
وبعضه مل يشت ِ التسوية يف الوز مثل قنيول النحلنيب ني صنيىل اهلل ع يني وآلني نيني :
«ال ُه تقحل ْل ت ْوبتِ  ،و ْ
اغ ِس ْل ح ْوبتِ » فهذا متحلا األعجاز غري مستوي األوزا .
ُ
ومثال ِرعاية ا وازنة قول بعضه :
()2

()3

()4

و رائِ ٌ أ ْلق ْي ُتها ُمتو ِّرعا

ربعنينينينيا
فمكني ِار ٌم ْأوليْ ُتها ُمت ِّ
فإن

متور ملعا).
اء بمقاب ة (مكارم ،رائ ) ،و(أوليتها ،ألقيتها) ،و(مترب ملعاِّ ،

( )1ديوا أيب فرا ا منيداين ،رشح بعنيا ألحلا ني نخ ني ق حلنيا  ،ا طحلعنية األدبينية ،بنيريوت ،لحلننيا ،1910
ص.40:
(ترصيع بالرفع).
( )2كذا يف األصل ،والصواب:
ٌ
( )3يف ا جازات النحلوينية ،ص« :271رب تقحلنيل تنيوبت  ،واغسنيل عنني حنيوبت » .ويف بحنيار األننيوار ،ج ،94
ص  253ومسنينينيند أ نينينيد ،ج  ،1ص  227و نينينينن ابنينينين ما نينينية ،ج  ،2ص  1259و نينينينن أيب داود ،ج ،1
ص  338وغريه« :رب تقحلل توبت  ،واغسل حوبت ».
( )4الحليت مذكور يف ا ثل السائر،ثياء الدين أبن األثري(ت  237هنيني) ،تنيح :حممنيد حمني النيدين عحلنيد
ا ميد(ت 1392هني) ،ج ،1مصطحلب الحلايب ا حل  ،القاهر  -مرص1939 -م،ص.224 :
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[]9
جنِيسِ
ع مَعَ التَّ ْ
بَابُ التَّ ْرصِي ِ
معناه :اجلمع بني التصيع وبني نو نع من أنواع التجنيس:
أيضا ،منين قنيول الحل غنياء« :إِ ا ق ني ِ
ت
األول :التجنيس الالحا ،ويقال ل  :اخلط
مل
األ ْنصار ك ِ
ت األ ْبص ُار»  ،فني(ك ني ْت) منيع (ق ني ْت) جتننييس الحنيا أو خطني  ،وكنيذا:
ُ
(الرش ِائع بم ِ
سائ ِها ،والرش ِاي ُع بم ِ
ساي ِها)  ،ومها تاما .
ُ
()1

()2

[ومن] النظ قول برها الدين ا طرزي من قصيد ن ل :
()3

وزنْدٌ ندى فو ِ
اث ِ و ِري

ورنْدٌ ربب ِ
فواث ُ ن ِض ْ ُري
ُ

ني
و ُدر حنينينيال ُل ُ أبنينينيدمل ا ث ِمني ْ ُ

ودر ننينينينيوا ُل ُ أبنينينينيدمل ا غ ِز ُير

ناقص.
الحا أو خط  ،والدُّ ر مع الدر
جتنيس
فالزند مع الرند
ٌ
جتنيس ٌ
ٌ
ٌ
اق ِم ْن ِي ن غ ِري غس ن
وقول العالمة الزخمشنيري( :ما ل ِ ْ ُحلس ِ
اق و ِي ن ) فال ُحلساق
()4

جتنيس مشوش ،وا مي  ،وا مي جتنيس تام.
مع الغساق
ٌ

( )1فيا القدير ل مناوي ،ج  ،1ص .401
( )2يعن  :الرشائع تكو بالس االت ،أما الرشايع فمواثع ا ياه تكو بمواثع السيل فيها ،ولنييس
).

كالمها عىل التحقيا .حتقيا المز( .د.ع األعر

( )3الحليت مذكور يف وفيات األعيا  ،ابن خ كا  ،ج ،5ص . 375
( )4الك النواب  ،ص.)13/1( :
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وقول و ي الدولة:
إِ أ نينينينينييافنا ِ
العضنينينينينياب الرو ِامنينينينيني
ْ

نيت ُم ْ كننينينينيا قنينيني ِنير ْين النينينينيدوا ِم
تركنينيني ْ

مل ننينينينينيز ْل نحنينينينينين ِيف ِ نينينينينيد ِ
اد ُث ُغنينينيني ن
نيور
ْ ُ
ْ

ال ِمن و ِ
اصطِال ِم ْاال ْبط ِ
نيل ال ِم
و ْ
ْ ْ

ال ِمنينين و ْقني ِ
ِ
نيت حنينيا ِم
وا ْقتحنينيا ِم ْاال ْهنينيو ِ ْ

نيوال ِمنين و ْق ِ
ِ
نيت نينيا ِم
وا ْقتسنيا ِم األ ْم ِ ْ

()1

وا قصنينيود هنينيو الحلينينيت األخنينيري ،فنينيإ في ني جتنيسنينيني منينيركحلني منينيع التصنينييع ومهنينيا:
واقتحام األهوال ني أي :ارتكاهبا نيني  ،منين وقنيت حنيام أي :منين زمنيا حنيام بنين ننيوح
ني ع ي السالم ني  ،فإ وقت ،وحام مركب.
وكذا اقتسام ...من وقت ام أي :من زما

ام بن نوح ني ع ي السالم.

( )1يتيمة الدهر يف حما ن أبناء العصنير ،ج  ،4ص .129-128
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[]11
س
جنِي ِ
حوَالِ التَّ ْ
بَابُ أَ ْ
وهي عرشة أنواع:
األول :التجنيس الزائد ،ومعناه :أ تزاد إحدى الك متني متجانسنيتني بحنير
أيضا.
يف آخرها ،ويسمب ا ُذيل مل
()1

(ه نيو ح نيا نم ح ِام ني ٌل أل ْعحل ني ِاء األُ ُم ني ِ
ور ،ك نيا ن كافِ ني ٌل ِص ني ِ
الح
مثال ني منينين قنينيول الحل غنينياءُ :
اجلم ُه ِ
ور) فإ (حا نم وحامل) متجانسا مع زياد الالم يف الثاين ،وكذا (كا ن كافل).
ْ
ومن النظ قول أيب متام :
()2

ِ
اص عو ِ
نين أ ْي ننيد عنيو ن
اصني ِ
ي ُمدُّ و م ْ

اض قو ِ
اث ِ
ول بِأ ْ يا ن قو ن
ت ُص ُ
ب

()3

ن
ن
نيواض)
نيواص وعواص ني ) متجانسنينيا بزينينياد ا نينيي يف الث نياين ،وكنينيذا (قني
فنينيإ (عني
و(قواثب) مع زياد الحلاء يف الثاين.

( )1كقول الصحل ا

هامل ِ
 :أبيت والدمع ها نم ٌ
رس ُب واجلس يف إث ن

فقول ) :هام هامل) من ا ذيل) (د .ع عحلا

األعر

ٌ عىل وث ِ

).

( )2ديوا أيب متام ،ج ،1ص.114 :
( )3رشح هن الحلالغنية البنين أيب ا دينيد ،ج  ،8ص  281أعينيا الشنييعة ،ج  ،4ص  432خمتصنينير
ا عاين،ص  289ني  290خزانة األدب ،ج  ،1ص .344
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وقول يف الرباعية :
()1

ال نينينينينيورد بِو نتي نينينينينيك ن
زاه ز ِ
اه نينينيني ُنير
ْ ُ ْ ْ

الس ْح ُر بِ ُم ْق ت ْيك وا ن وافِ ُر
و ِّ

نيني ناه نينينيني ِ
اهنيني ُر

ي ْر ُ و وخيا ُ ف ْهو ما ن ماكِ ُر

والعني ِ
ام ُا ِيف هوا

()7

فإ (زاه) و(زاهر) و(وا ) و(وافر) و( اه) و( نياهر) و(منيا ) و(منياكر)
جتنيس زائد بزياد الراء يف األواخر.
ٌ
وقد

معرا:
ء بزياد يف ا شو كقول ا طوع
مل
إِىل ر ْو ِ
ض جم ْ ند ِيف السام ِح ُجم ِّو ِد

أ ُخو كر نم ي ْحلضنيِ الورى ِمن بِساطِ ِ
ْ
ُ

()1

وا راد [بني]ا جد وهو الع و ،وا جود وهو ا مطور ،فإهنام متجانسا مع زياد
الواو يف حشو جمود.

( )1من الدوبيت.
( )2وفيات األعيا  ،ج  ،4ص  22منسوب ملا إىل الشهاب فتيا الشاغوري.
( )3هو أبو ححلص عمرو بن ا طوع ا اك  ،وقد ورد الحليت يف يتيمة الدهر يف حما ن أهنيل العصنينير ،ج ،5
ص  193هكذا:
إىل ر ِ
وض جمنينينينينيني ند بالسنينينينينينيام ِح جمُ نينينينينيني ِّو ِد

أرى حضنير السني طا يِ ِ
حلضنيني عحلاهتنيا
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الزينياد بحنيرفني
الزياد بحرفني أو أكثر من هنيذا الحلنياب ،مثنيال ِّ
والقدماء ع وا ِّ
قول الحلحتي :
()3

ديدُ الثرى ْحتت الصحلا والص ِ
حلائ ِح

فيالك ِم ْن ح ْز نم وع ْز نم طو ُامها

فإ (الصحلا) و(الصحلائح) متجانسا مع زياد حرفني ومها :الياء وا اء يف
الصحلائح.
وا تأخرو مل يعدوه من التجنيس الزائد ،لكن إ ا اتحلا كرمها بال فصل ني كام يف
هذا ا ثال ني عدوه من التجنيس ا كرر كام يأيت.
أيضـا ،ومعنـاه :أ
الثاين :التجنيس التام ويسـمى (املسـتوى) و(الصـحيح) ا
اعر يف النظ بك متني متحلقتني لحل ملظا وخ ًّطنيا وخمت حلتنيني
ء
ُ
الكاتب يف النثر ،أو الش ُ
معنب ،وهو مثال ا تعامل األلحلاظ ا شتكة ،مثال من التنزيل :وي أوم تقوم السـاعة
مل
ي أق ِسم ا أمل أج ِرمون ما لبِثوا غ أْي ساع ٍة فالساعة األُوىل يوم القيامة مع الساعة الثانية
()7

جتنيس تام.
وه الزما اليسري،
ٌ
ومن قول  -أي :بعنيا الحل غنياء« : -وال منيأل الراحنية منين ا نيتوطن الراحنية»،
فإهنام متحلقتا يف ال حل وخمت حلتا يف ا عنب أل معنب األُوىل بطن الكنيف ،والثانينية
بمعنب اال تاحة.

( )1ديوا الحلحتي ،ص.181 :
( )2الروم (.55 :)30
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ومن النظ قول أي ملضا :
()3

أ ْخِنينيدْ بِ ِح ْ ِمك منينيا ي ْذكِي ِ ُ و نيحل ن
ُ ْ
ِ
اصحل ْح إ ْ نب ِاين
ع ْن ن ِار غ ْيظك و ْ
فا ِ ْ أ ْفنيض ُل منينيا ْازدا ال حلِيب بِ ِ
ْ ُ
ُ
ِ ()2
واأل ُ
خذ بِالنينيع ْحل ِو أ ْحىل منينينيا نب ا
فاألول من اجلناية ،والثاين من اجلنْ وهو القطع.
الثال ـ  :التجنــيس الن ـاقص ،ومعنــاه  :كالتنينيام إال أن ني خيالحلني[ نيني ] يف تحلنينياوت
أيضا.
ا ركات ،ويسمب (ا خت ف) مل
نين
حس ْ
مثال قنيول النحلنيب ني صنيىل اهلل ع يني وآلني نيني « :ال هني كنيام حسنينت خ ْ قني ف ِّ
ُخ ْ ق » فاألول بحلتح اخلاء من (اخل ْ قة) ،والثاين بض اخلاء وه (اخل يقة).
()1

حمتكر ُب ٍّر» فاألول بكسنير الحلاء (اخلري)،
تكر بِ ٍّر ال
ُ
ومن قول الحل غاء« :اجلواد ُحم ُ
والثاين بض الحلاء (ا ِ نطة).
()4

( )1رشح مقامات ا ريري ،أليب حممد ا ريري الحلرصي ،رشح أيب العحلا

الرشيث  ،تح :حممد أبنيو

الحلضل إبراهي  ،ا طحلعة العرصية ،بريوت،1992 ،ج ،5ص ،278ا قامة ا جرية.
( )2زهر الرياض البن طاوو

ا طحلوع يف جم ة تراثنا ،العدد ،ج ،18ص.218

( )3حتف العقول ،ص  11مكارم األخالق ،ص  29بحار األنوار ،ج  ،74ص  25فتح الحلاري،
ج ،10ص  380صحيح ابن ححلا  ،ج  ،3ص  239كنز العامل ،ج  ،3ص .12
( )4الكالم أليب بكر حممد بن العحلا

اخلوارزم كام يف يتيمة الدهر ،ج  ،4ص .224
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ومن النظ قول الرميد الكاتب:
ِ ْوالننينينينيا ُفنينينينيال ُ النينينينيد ْي ِن جم ْنينينينيدٌ

ِ
نيب عني ن
نيال و ِعنينيز ْ
أم ني ُّ ومنْصني ٌ

ِ
ب ِ نينينينيوار ُه ُز ْه ُر ا نينينينينيع ِاّل
ُحتنينينينيني ُّ

ك ُحنينينيب ُكثنيني ِّ ن
نيري ِجلنينينيو ِار عنينينيز ْ

فاألُوىل من العز الت ه ثد ِّ
الذلة ،والثاين ا

امرأ ن مشهور ن وه معشوقة

ٌ
أصل يف هذا الحلاب.
ُكثري ،و«مث ا قطرب»
()3

الرابــع :التجنــيس املكــرر ،ويســمى املـ ِ
زدوج ،واملـردد ،واملرجـع ،واملحبـب
أيضا ،ومعناه :أ يأيت ا تك ب حلظني متجانسني أحدمها ثميمة اآلخر.
ا
مثال من القرآ  :إِن رَّب أم َِّبِ أم ي أومئِ ٍذ َلبِْي. 
()7

من ط ب و د و د ،وم ْن طنيرق با ملبنيا ولني ولني
ومن قول الحل غاءْ « :

()1

 ،ول ِسنيا ُ

التقصري قصري»

()4

( )1هو حمد بن ا ستنري ال غوي النحوي من تالمذ

يحلوي  ،وهو حلب ت قيحل بنيني(قطرب) عنيىل منيا

يف الحلال «العالمة ا سن » ،وقطرب ُدويحلة ن
ليل ،قال يحلوي عندما نياءه ل مل
نييال حنيني ا تعصنيت ع يني
ليل) وتنطا ُقطرب ِ
وق ِ
مسألة( :إنام أنت قطرب ن
طرب (د .ع عحلا األعر ).
ُ
( )2العاديات (.11 :)100
( )3كر الثعالحل يف يتيمة الدهر ،ج  ،5ص  224من قول أيب بكر ع بن ا سن القهسنيتاين هكنيذا:
من ط ب ميئ ملا و د و د ،ومن قرع باب ملا ول ول .
( )4يف عيو ا ك وا واع  ،ص« :420لسا ا قرص قصنيري» ،ويف يتيمنية النيدهر ،ج  ،4ص 458
كام يف ا تن ،وعده الثعالحل من قول أيب النرص حممد بن عحلداجلحلار العتحل .
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فنيإِن رَّب أم َِّبِ أم ك متنيني متجانسنيني أحنيدمها ثنيميمة األُخنيرى ،وكنيذا ( نيد)
()3

و( د) فاألول من اجلد وهو التعب ،والثاين خمحل ملحلا منين ا

نياد ،وكنيذا (التقصنيري)

و(قصري).
ومن النظ قول بعضه :
()7

ثن ِائ عىل تِ ْ ك ا ْلعوار ِ و ِار ُ

فتب حلق ْت ِمنْ ُ لدي عو ِار ُ
أيض ملا من .
أيضا من :
وقول اآلخر مل
ِ
أهنيني ُ ها
وال ُمنع ْت د ٌار والعز ْ

ِمن الننينيا ِ إال بِالقننينيا والقننينيابِ ِل

()1

( )1كذا يف األصل ،والصواب :ك متا متجانستا إحدامها.
( )2هذا الحليت ورد كره يف خزانة األدب وغاية األرب ،ابن حجة ا منيوي ،رشح :عصنيام منيعيتو،
دار ومكتحلة الالل ،بريوت ،1987 ،1 ،ج ،1ص.84 :
وك

حلقت من إّل عوار ُ

ثنائ عىل ت ك العوار وار

( )3يف أصل الديوا (وما) ،و(القنا) الرماح ،واحدها قنا  ،والقنابل :مجع قنحل نية ،وهني الطائحلنية منين
الن نينيا

أو اخلي نينيل ،دي نينيوا الطرم نينياح (ب نينين حك نينيي ) ،ت نينيح :د:ع نينيز حس نينين ،دار الش نينينيرق الع نينيريب،

بريوت -لحلنا 1994 ،2 ،م ،ص.209:
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اَلامس :التجنيس املركب ،ومعناه :أ يتكب إحدى الك متني من ك متني أو
متجانس خ ًّطا ولحل ملظا ،ومتشاب لحل ملظنيا
أكثر حتب توازي صاححلتها ،وهو عىل حبني:
ٌ
ال خ ًّطا ،واألخري يسمب محلرو ملقا .
()3

غاد ،فصنْع اهللِ رائنيح أوغني ِ
مثال األول من قول الحل غاء( :إ ْ ع ْت دول ُة أو ِ
ادي)،
ٌ ْ
ُ ُ
ْ ْ
فاألول مجنيع (وغنيد) وهنيو النيزني  ،والثنياين مركنيب منين (أو)[،و](غنياد) ،وهنيو منين
الغدو.
ومن النظ قول الحلست :
نيك مل ي ُكنينينينينينينين ا ِهحلنينينينينينيني ْة فد ْع نينينينينينينينيني فدول ُتنينينينينينينينينيني ِ
ِ ِ
اهحلنينينينينينينينينيني ْة
ُ
ُ ْ
ْ
إ ا م نينينينينيني ٌ ْ

()7

فنينياألُوىل مركحلنينية منينين( ا) بمعننينيب صنينياحب ،و(هحلنينية) وه ني العطينينية أي :صنينياحب
العطية ،والثانية محلرد من الذهاب الذي هو ثد ا ياب.

( )1أمجل ماهد عىل لك قول الشاعر:
ال تعنينيرثن عىل الروا قصيد

منينيا مل تكن بنيالغت يف هتذيحلهنيا

فإ ا عرثت الشعر غري مهذ ن
ب

عدوه منك و او مل ا هتذي هبا

(د .ع عحلا

األعر

).

( )2ديوا أيب الحلتح الحلست  ،تح :درينية اخلطينيب ،لطحلني الصنيقال ،مطحلوعنيات جممنيع ال غنية العربينية،
دمشا1989 ،م ،د ، .ص.40:
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ومثال ا ركب ا حلروق ني وهو ا شاهبة لحلظ ملا ال خ ًّطا ني قول بعا الشعراء:
ُك ُّ ُك ْ قدْ أخذ اجلام وال ام لنا

ما ال ِذي ح ُم ِد ْير اجلا ِم ل ْو ام نا

()3

فنينيإ ( نينيام لننينيا) األول مشنينياب الثنينياين لحلظني ملا ال خ ًّطنينيا أل منينيي « نينيام لننينيا» األول
محلصولة عن الالم ،والثانية متص ة هبا و زء منها .
()7

والثاين :أ ترفو التجنيس بض ِّ حر ن إلي يف أول أو يف آخنيره ،مثنيال منيا يف أول
الك مة قول الشاعر :
()1

نيب ِيف هنينينينينينينيوا ُه ف ِعنْنينينينينينينيد ُه فر ْي نيني ٌنيا و ِعنْ نيني ِنيدي ُم نينيني ْعحل ٌة وف ِر ْي نيني ُنيا
تحلنينينينينينينيرق ق ْحلِنينينينينيني ْ
ِِ
نين ر ٌاح لنينينيد ْيك ف ِر ْينينيني ُا
إِ ا ِمينيني ْ
نيت ن ْحلسنينينينيِ أ ُقنيني ْنيو ُل لنينيني ُ  :ا ْ نينينيقن فنينينيإِ ْ مل ْ ي ُكنيني ْ
فإ يف (فريا) الثاين الحلاء زائد مل ألهنا ص ة ن
ريا.

( )1خمتصنير ا عاين ،ص  .289محلتنياح الع نيوم  ،أبنيو يعقنيوب يو نيف ابنين أيب بكنينير بنينين عنيني السنينيكاك (ت
222هني) ،تع يا :نعي زرزور ،دار الكتب الع مية بريوت ،1987 ،2 ،ص ،430 :ومل ينسحل إىل قائل.
( )2وقد أفرد ا امت يف ح ية ا حاح  142/1فص مل
ال بعنوا ( :أحسنين منيا قينيل يف ا جانسنية وهني
اتحلاق ال حل واختال ا عنب)( .د .ع عحلا

األعر

).

( )3الحليتا منسوبا إىل األمري حممد بن الكيال ا عرو بنيأيب الحلضنيل الكينيال ،كنيام منيذكور يف النيوايف
بالوفيات ،صالح الدين الصحلدي ،تح :أ د األرنأو وترك مصنيطحلب ،دار إحينياء النيتاع العنيريب،
بريوت -لحلنا  ،2000 ،1 ،ج ،19ص.235-234 :
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ومثال ما يف آخر الك مة قول :
()3

ِ
عنيني ْ ُت هنينيديت لنينيني ُك ُ

()7

ِ نينيواكا

ولنينينيني ْ أ ْق ِصنينينيدْ بِ ِ أحنينينيدمل ا ِ نيواكنينينينيا

ِ
أع نينينينيني ْنيود وأ ْ أراك نينينينينينيا
نين أرا ن ر نينينينينينيا ملء أ ْ ُ
بع ْث نيني ُ
نيت إِل ْي نينينيك ُع نيني ْنيو ملدا م نيني ْ
(السوا ) األول ا نحلت مشهور ،وهو ما ُيتم ْسو ُ ب  ،والثاين بمعنب غري،
()1

و(الكا ) كا اخلطاب زائد عن أصل الك مة.
أيضا ،ومعناه :أ ال ختت ف
السادس :التجنيس املطرف  ،ويسمى املضارع ا
()4

ن
الك متا إال بحر ن
واحد من ا رو ا تقاربنية ا خنيرج ،إمنيا يف أول الك منية أو يف
حشوها ،أو يف آخرها.
مثال األول قول بعا ُّ
الشعراء:
العحل ني ِ
ِعنينيامد ال نينيدى أ ْننينيت خ نينيري ِ
نياد
ُ
ُْ
ِ
فخنينينينيني ْنيري ِ
مهنينينينينيني ُ
الربينينينينينينية منينينينيني ْ
نين ُّ
ُ

نيك خ نينينينيري ِ
ين وا ُ ْ نينيني ِ
ول ِ ْ نينينينيدِّ ِ
العنينينينينيام ِد
ُْ
القينينينينيني ِ
لِنينينينينينيد ْف ِع الحل ِينينينينيني ِنية نينينينينينيه ُل ِ
نياد
ْ

وا قصنينيد (العنينيامد )منينيع (العحلنينياد) و(الربينينية) و(الحل ينينية) فإهننينيا خمت حلنينيات األو نينيل
متحلقات فيام عداه.

( )1تنسب هذه األبيات إىل أيب عحلد الر ن بن دو ت كام يف يتيمة الدهر ،ج ،4ص.492 :
( )2يف األصل( :لكموا) ،وما أثحلتناه من يتيمة الدهر.
( )3يتيمة الدهر ،ج  ،4ص  492من قول أيب عد عحلدالر ن بن حممد بن دو ت النيسابوري.
( )4ويسمب أيضا( :ا رد والناقص)( .د .ع عحلا
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األعر

).

ول ثالا قولني تعنياىل :وإِذا جـاءه أم أ أمـر ِمـن أاأل أم ِ
ـن متجانسنيني منيع خمالحلنية
()2

()1

أحدمها.
وقنينيول النحل ني ني صنينيىل اهلل ع يني وآل ني ني ني « :اَل ـْي معقـود بن ـ ِ
واص اَل أي ـ ِل إِىل ي ـ أو ِم
أ
ِ
القيام ِة» فا قصد(اخليل) و(اخلري) فإهنام متجانسا مع خمالحلة ا ر األخري.
()3

الســـابع :التجنـــيس الالحـــق ،وهنينيو مثنينيل ا طنينير بأقسنينيام الثالثنينية ،إال أ
االختال يقع يف حرو غري متقاربة ا خرج.
خي ِحلني ُر ِمني ِام »  ،فنيإ
مثال ما يف أول قول ا ريري« :وال ُأ ْعطِ ِزمني ِام
نين ال ْ
ْ
( ِزمام ) و( ِمام ) متجانسا مع اختال أولام واتحلاق الحلواق .
()4

( )1كذا يف األصل ،والصحيح« :ول ثاين» .أو نيس ا لف مثال الثاين.
( )2النساء (.83 :)4
( )3الكنينيايف ،ج  ،5ص  9ثنينيواب األعنينيامل ،ص  190و نينيائل الشنينييعة ،ج  ،11ص  427بحنينيار
األنوار ،ج ،21ص  127صحيح الحلخاري ،ج  ،4ص 187

نن ابن ما ة ،ج  ،2ص .932

( )4كذا يف األصل وليس معناه بمتج  ،وربام كا األصل «:ن خيحلنير منيام » بحنيذ «ال» «العالمنية
ا سن ».
ا عنب (ال أعط زمنيام نين ال أمنين ّل معني  ،وال منير

نيريا ّل)،
متني ) ،أو (ال أعطني زمنيام نين لنييس جم مل

نيتقيام
فاخلافر هو اآلمن وا جري لقنيول ا منيام السنيجاد (ع يني السنيالم) :و(خحلنيري يني منن ) فنيالكالم يكنيو مس مل
(د .ع عحلا األعر

).
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ومن النظ قول بعضه :
ع ْينينينينينينينينيك بِنينينينينينينينيالِع ْ ِ فنينينينينينينينياد ِخ ْر ُه ف ِعن نينينينينينينيد ُه الحل ْض نينينينينيني ُنيل والك نينينينينينينيام ُل
نيال وإ ْ حوي نينينينينينيت ِ
فنينينيني ِ
الغن نينينينينينيب مج نينينينيني ُ
نيالع ْ ُ إمنينينينينيا افتقنينينيني ْنيرت منينينيني ٌ
نيال
ْ
و(اجلامل) و(الكامل) متجانسا مع اختال أولام .وقول اآلخر:
()1

نياز ِور نار و ُجما مل نينينينينينينينيا عس نينينينينينينيني ْ ت ُ ب ُأ نينينينينينيني ِ
نياج
ال ُتقابِنينينينينينيل ِزينينينينينينيار ِيت بنينينينيني ْ

()2

ومثال ما يف أو ط قول ابن بابك :
تكنينينينينيشحل ْت عنين معنينينينيانِي ِ معنينينينيا ُ ِ وصنينينيرح ْت عنينينينينينين معنينينينينينينينيالِي ِ معنينينينيانِي ِ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
فنينينيام تقنينينيارص بنينينياع أ ْننينينيت با ِ نينيني ُط وال هت نينينينينينيدم جم ْنينينينينينيدٌ أ ْن نينينينينينيت بانِي نينينينينيني ِ
ْ
ُ
ٌ
()3

وا قصود (ا عاّل) مع (ا عاين) ،وأما (ا عاين) مع ا عامل فمن القس الثالا.
ومثال ما آخره قول الشاعر :
ِ
ِ
نين تني ِ
نياليف تنينياليف
هني ْنيل نينيا فنينيات مني ْ
()4

ن ِ
ِ
نين الصنينينينيحلاب ِة منينيني ِ
نيايف
أ ْم لشنينينينيا منينيني ْ

متجانسني مع اختال آخرمها.

( )1دينينيوا الصنينياحب بنينين عحلنينياد  ،تنينيح :حممنينيد حسنينين آل يا نينيني ،مطحلعنينية ا عنينيار  ،بغنينيداد،1925 ،1 ،
ص.171-170 :
( )2يتيمة الدهر ،ج  ،3ص  437من قول أيب القا

عحلدالصمد بن بابك.

( )3األبيات مو ود يف كتاب الحلديع يف نقد الشعر ،ابن منقذ ،تح :أ د أ د بنيدوي ،مطحلعنية مصنيطحلب الحلنيايب
ا حل  ،القاهر  -مرص ،ص.24 :
( )4الحليت ل حلحتي يف الديوا  ،ص .1385 :وبدايت «أ ا فات من»...
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الثامن :التجنيس اَلطي ،ويقال لـه :املصـحف ،ومعنـاه :أ يني تب بك متنيني
متشاهبتني خ ًّطا ال لحل ملظنيا ،مثالني قولني تعنياىل :وال ِـذي هـو ي أط ِعمنِـي وي أس ِـق ِ
ني َ وإِذا
م ِر أضت فهو ي أش ِف ِ
ني ، فإ يشحلني ويسقني متجانسا خ ًّطا ال لحل ملظا.
()1

وقول أمري ا منني« :ق ِّصني ْر ِم ْن ث ْوبِك فإنني ُ أ ْتقنيب وأ ْنقنيب وأ ْبقنيب»( ،)2واتحلنيا الح ملقنيا
أيضا.
مل
ُ
قول بعضه :
ومن النظ
()3

أطال ا ِ ل ُ بقاء ا ِ ْيك

وتنيني ْأ ِييد ُه ُث تنيني ْس ِديد ُه

ف ِحل ُكنينينينيني ِّل يو نم بِإِ ْقحلال ِ ِ
ْ

يرى ع ْحلدُ ُه ِعنْد ُه ِع ْيد ُه

فني(عحلده)و(عنده) متحلقا خ ًّطا خمت حلا لحل ملظا ،وأما (عحلنيده) و(عينيده) فمنين بنياب
التجنيس ا شوش ،كام يأيت.

( )1الشعراء ( 79 :)22ني .80
( )2يف عيو ا ك وا واع  ،ص« 82:ارفع ثوبك ،فإن أتقب لك ،وأنقب لق حلك ،وأبقنيب ع ينيك».
ويف مسند الطيالسني  ،ص  125والسنن الكربى ل نسائ  ،ج  ،5ص  484عن النحل إن قال لر ل:
«ارفع ثوبك،فإن أتقب وأنقب».
( )3األبيات مذكور يف كتاب :خاص اخلاص ل ثعالحل (430هني) ،رشح :مأمو بن حم النيدين ،دار
الكتب الع مية ،بريوت،1094 ،1 ،ص 272 :واالبينيات منسنيوبة إىل «الشنييخ السني ِّيد أبنيو ا سنين
مسافر بن ا سن» ويف الحليت األول اختال يف ا حلردات:
أطال ا ِ ل ُ بقاء األمري

وتوفيق ُ ثنيني تأييد ُه
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التاسع :التجنيس املشـو ،،ومعنـاه :أ ما يني جتنيسنيا عنيىل اعتحلنيارين ،فنيال
يمكن إطالق أحدمها ع ي .
َي ِسـنون صـنأ اعا فنياالختال بنيالت حل
َيسبون أَّن أم أ
مثال من التنزيل :وه أم أ
()1

ي حق يف اخلط  ،واالختال ي حق بالناقص.
ومن السنة قول « :عليك أم باأل أبك ِ
ار؛ فإَِّنن أشدُّ ح ًّبا وأق ُّل غ ابا» .
()1()7

ومن قول الحل غاء« :فال صد عن وصدعن ِ »  ،فنيإ النظنير ل تكينيب يقتضنيني
()4

كونني مرك ملحلنينيا ،والنظنينير إىل اخنينيتال ا عنينيراب يف التشنينيديد وعدمني ي حقني بالن نياقص
وعدم  ،فيحلقب ُمذبذ ملبا بني التجنيسني.

( )1الكهف (.104 :)18
( )2كذا يف األصل ،والصواب خحلا ،وهو ِ
اخلداع أي إهنن ق يالت اخلداع ،أوال خيادعن(.د .ع عحلا
مل
األعر

).

أفواهنيا،
( )3حتحل األحو ي ،ج  ،4ص  ،191ويف أكثر ا صادر ورد هكذا« :ع نييك باألبكنيار فنيإهنن أعنيذب مل
وأنتا أرحا ملما ،وأرىض باليسري» ،ا غن البن قدامنية ،ج  ،7ص  ،428مسنيتدر الو نيائل ،ج  ،14ص ،179
عنينيواّل النينيآلّل ،ج  ،1ص  ،258نينينن ابنينين ما نينية ،ج  ،1ص  ،598السنينينن الكنينيربى ،ج  ،7ص  ،81جممنينيع
الزوائد ،ج ،4ص .259
( )4يتيمة الدهر ،ج  ،1ص  80من قول أيب فرا  :و دت في اتحلاق وء صد عن مثل صدعن .
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ومن النظ قول ا ريري :
()3

نيب بِقنينينيني ننيد ي ُقنينينينينيدُّ
زيننينينيني ْ
نيت ز ْيننينينيني ٌ

وتنينينينينيال ُه و ْي نينينينينيال ُه هنْنينينينينيدٌ هيِنينينينينيدُّ
نياعس ننينيني ِ
ِ
نياع ٌه بِخنينينينيدٍّ خيِنينينينيدُّ
بنينيني ٌ

ِ يدُ ها ُ ْننيدُ ها وط ْنير ٌ و ْنير ٌ

(الطر ) و( ر ) و(الحلاعس) و(الناعه) إما هو مطر أو خط  ،والحلقية منين
ا شوش.
العاش :جتنيس اإلشارة ،ومعناه :أ يشار إىل التجنيس التام من غري إ هار
ال حل  ،كقول من قال :
()7

نيم ِ
نيت ِ ينيني ُة مو نينيب بِا ني ِ
ِ
ْ
ُح قني ْ ْ ُ

نيارو إِ ا م نينينينينينينيا ُق ِحل نينينينينينينيا
و ِهب نينينينينيني ُ

()1

( )1الحليت يف رشح ا قامنيات ،ا رينيري ،أليب العحلنيا

القيسنيني الرشيشنيني  ،تنيح :حممنيد أبنيو الحلضنيل

ابراهي  ،ا كتحلة العرصية ،بريوت ،1992 ،ج ،5ص.228 :
( )2الحليت منسوب أليب العتاهية كام يف الصناعتني ،أليب هنيالل العسنيكري ( ت  395هنيني) تنيح :عني
حممد الحلجاوي وحممنيد أبنيو الحلضنيل إبنيراهي  ،ا كتحلنية العصنينيرية ،بنيريوت 1419 ،ه ،،ج ،430 ،1ومل
نجده يف ديوا أيب العتاهية.
( )3أي( :بالنور ) الت يزال هبا الشعر ،وه مق وبة يف ال حلني منين (هنيرو ) عنيىل الر ني القنيدي يف
كتابت بال ألف «العالمة ا سن ».
والر

القدي كا متأثرا باخلل الكويف ني يف رفع األلف إ كانت و ملطا ني الذي هنيو بنيدوره قنيد أخنيذ

هذه الصحلة من اخلل الرسياين(.د .ع عحلا

األعر
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).

جتنيسا تا ًّما ف ام قنيال
قت ية مو ب بمو ب) لكا
ف و رصح بذكر ا م فقالُ ( :ح ْ
مل
با م فقد أمار إىل التجنيس ،وبعضه عد هذا الحلاب من ا هبام ،كام يج ء.
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[]11
جنِيسِ الْمُطَرَّفِ
بَابُ التَّ ْ

()3

ومعناه :وقوع الك مة جمانسة ا قحل ها و ا بعدها.
مثال قول أيب متام:
ف أ ْصنينيد ُق أ ْنحلنينيا ملء ِمنينين ال ُك ُتني ِ
ب
السني ْي ُ

بِحنينينيدِّ ِه ا نينينيد بنيني ْنيني ِ
اجلنينينيدِّ وال ِعنيني ِ
نيب

()7

جمانسا ا قحل و ا بعده.
فإ ا د ا تو ل وقع
مل

( )1خ ل :التطريف.
( )2رشح ديوا أيب متام ،ج ،1ص.32 :
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[]12
ق
بَابُ االشْتِقَا ِ

ن
أيضا ،ومعناه :أ يأيت ا تك
بألحلاظ معها أص ٌنيل واحنيدٌ
ويسمب (االقتضاب) مل
يف ال غة.
مثال من التنزيل :فأقِ أم و أجهك لِلـد ِ
ين ا ألقـي ِم  ، فنيإ (أقني ) و(القنيي ) امنيتقاقهام
()3

واحد.
وكنينيذاَ :يـــافون يومـــا تتقلـــب فِيـ ِ
ــه ا ألقلـــوب و أاأل أبصـــار ، فنينيإ (تتق نينيب)
أا
()7

و(الق وب)امتقاقهام واحد.
وقول النحل [صىل اهللُ ع ي ِ وآل ] « :ال ُّظ ألم ظلامت يو ِم ِ
القيام ِة» .
أ
ِّ
()1

ومن النظ قول أيب متام :
()4

عممت اخل ْ ا بِالنع ِ
امء حتب
ْ
ْ

غنينيدا الثنينيقال ِ ِمنْها ُم ْثقنيني ْ ِ
ني

( )1الروم (.43 :)30
( )2النور (.37 :)24
( )3ا جمنينيوع ل ننينيووي ،ج  ،2ص 242
وفي « :إتقواالظ فإن

نينيحلل السنينيالم ،ج  ،4ص  183الكنينيايف ،ج  ،2ص 332

امت يوم القيامة» ،ومث يف و ائل الشيعة ،ج  ،12ص  ،42عواّل ال ئاّل،

ج  ،1ص  ،324مسندأ د ،ج  ،2ص  ،152نينن النيدارم  ،ج  ،2ص  240وفيني  :إينياك والظ ني
فإ الظ

امت يوم القيامة،صحيح الحلخاري ،ج  ،3ص .99

( )4رشح ديوا أيب متام ،التربيزي ،ج ،2ص.152 :
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وا راد (بالثقال ) اجلن وا نس.
والقدماء عدوا االمتقاق وا شاهبة من باب التجنيس وليسا يف ن
شء منني فنيإهنام
ُ
أقل رتحل ملة من أ ي حقا بالتجنيس.
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[]13
ب الْمُشَابَهَةِ
بَا ُ
وهو أ يشحل االمتقاق وليس من أل ا شاهبة تستغن ع ِ
الر نيوع إىل أصنيل
نين ُّ
ن
واحد ،وإنام ُيكتحلب يف محل االمتقاق بتكرار حرو أحد ال حلظني يف اآلخر ،فيشتحل
ن
ن
واحد يف ال غة.
أصل
أهنام من
اجلنت أ ِ
مثال من التنزيل :وجنى أ
أيضا :وأ أسـل أمت مـع سـل أيامن، 
ني ، ومن مل
()7

()3

ويا أسفى عىل يوسف. 
()1

اجلنت ْ ِ
وقول بعا الوزراء( :ل ِي ُك ْن كال ُمك حا ني ملة أ ْو ُحجني ملة) فنيإ و ننيب ْ
نيني

ن
ن
واحد ،وكذا وأ أسل أمت مع سل أيامن ،وكذا يا أسـفى عـىل
أصل
متشاهبة ليس من
يوسف ،وكذا (حا ة) أو (حجة).
أي خ ن
يل خال ِمن اخل ِل ،فإ (خال) و(خ يل)
وقول من اعتذر عن ا خوا ُّ ( :
ن
ن
واحد.
أصل
متشاهبني يف ال حل  ،وليسا مشتقا من
()4

()5

( )1الر ن (.54 :)55
( )2النمل (.44 :)27
( )3يو ف (.84 :)12
( )4كذا ،والصواب« :متشاهبا » ،خرب (إ )( .د .ع عحلا
( )5كذا والصواب« :مشتقني» ،خرب(ليس)(.د .ع عحلا
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األعر
األعر

).
).

ومن النظ :
()3

ب
إِ هذا الربِيع م ْب ٌء ع ِج ْي ُ

كاء الس ِ
تضنينينينيح ُك األرض ِمن ب ِ
امء
ْ ُ
ْ
ُْ

ب ح ْينينيثنيُام ه ْحلننينينينيا و ُدر
هنيني ٌ

حنينيي ُا درننينيا وفِضنيني ٌة ِيف الحلض ِ
اء
ْ ُْ

أيضا.
( هب) و( هحلنا) و(در) و( ُدرنا) ،و(فضة) و(الحلضاء) من مل
وقول بعضه يف عز النحلس :
()7

نين ر ُ نينيال ِر ْ ُ نيني ُ ِيف الث نينيرى
ف ُكني ْ
فنينينينينيإِ إِراقنينينينينية منينينيني ِ
نياء ا ينينينينينيا

وهنينينينيام ُة ِمهنينينينيتِ ِ ِيف ال ُّثرينينينينينينينينينينيا
ُد ْوين إِراق ِة منينينينينينيني ِاء ا ُحينينينينينيا
()1

()4

أيضا.
فإ (ر ال) و( ِر ال) و(الثرى) و(الثريا) و(هامة) و(مهت ) من مل

( )1الحليتا مو ودا يف كتاب الحلديع يف نقد الشعر ص.37 :
( )2يف معج األدباء ،ياقوت ا موي،تح :إحسا عحلا  ،دار الغنيرب ا

نيالم  ،بنيريوت ،ج،3

ص ،1131 :منسوبا إىل ا سنيني بنين عحلنيد السنيالم أبنيو عحلنيد اهلل ا صنينيري ا عنيرو باجلمنيل( ،رقني
التمجة  ،)388ويف يتيمة الدهر منسو ملبا لني أيب ا سن النعيم  ،ج ،5ص.78 :
( )3يف كنينيل التخر نينيات (دو ) وا صنينينف كنينيره(دوين) وبنيني يسنينيتقي الحلحنينير الشنينيعري ألننيني منينين
ا تقارب(.د .ع عحلا

األعر

).

( )4رشح هننيني الحلالغنينية البنينين أيب ا دينينيد ،ج  ،19ص  ،321تنينياريخ بغنينيداد ،ج  ،11ص  331نا نيني ملحلا أليب
أيضنيا ،لسنيا ا ينيزا  ،ج  ،4ص ،203
ا سن النعيم  ،ري أعالم الننيحلالء ،ج  ،17ص  442نا نيحل ملا ل نعيمني مل
األنساب ل سمعاين ،ج  ،5ص  ،511الوايف بالوفيات ،ج  ،20ص  ،87يتيمة الدهر ،ج  ،5ص .78
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[]14
ع
سجَا ِ
بَابُ األَ ْ
وهــو ثالثــة أنــواعٍ -:وهــو ســوت الّصــيع ـ ـ وهــو(:املتــوازي)(،املطــرف)

()3

و(املتوازن) فاألول معناه :رعاية [الني] ك متني األخريتنيني منين القنيرينتني يف النيوز
خمصوص يف ِّ
الشنيعر ،ومعننياه
والروي ،و كر الروي يف النثر تو عة يف الكالم ألن
ٌ
هنا الك متا األخريتا ا تحدتا يف ا ر األخري من ك امت القرينتني.
مثال من التنزيل :فِيها ُسر م أرفوعة َ وأكأواب م أوضوعة ؛ فمرفوعة مع
()7

موثوعة متحدا يف ا ر األخري ني وهو العني ني .
ط منف اقا خل افا ،وأع ِ
وقول النحل « :اللهم أع ِ
ط ُم أ ِسكاا تل افا» واتحلا الح ملقا.
أ
أ
ِ
الورد.
وقول الحل غاء :هو أبرد من الرب ِد يف زمن
()1

وأما الثاين  -وهو (املطرف) -:فمعناه :اتحلاق الك متني األخريتني يف ا ر
األخري دو الوز  ،وهو أقل رتحلة من األول.

( (0يف األصل(ا تطر ) والصواب ما أثحلتناه .انظر قول (:وأما الثنياين ،وهنيو ا طنير ( .)...د .عني
عحلا

األعر

).

( )2الغامية (13 :)88ني .14
( )3مغننيني ا حتنينياج ،ج  ،3ص  ،123الكنينيايف ،ج  ،4ص  42و نينيائل الشنينييعة ،ج  ،21ص 547
مسنيتدر الو نينيائل ،ج  ،15ص  ،223مسنيند أ نينيد ،ج  ،2ص  ،302صنيحيح الحلخنينياري ،ج  ،2ص
 ،120صحيح مس  ،ج  ،3ص .84
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مثال يف التنزيل :ما لك أم ال ت أرجون هللِ وق اارا َ وقدأ خلقك أم أ أطو اارا. 
حال ،وخمي اآلم ِ
حمل الر ِ
وقول الكاتب « :نا ُب ُ ِّ
ال» .
()3

()7

وأمـا الثالِـ  - :وهــو (املتـوازن)؛ فمعنــاه :اتحلنينياق ك نيامت القنينيرينتني أو ألحلنينياظ
ا رصاعني يف الوز دو ا ر األخري عىل عكس ا طر .
مثال من التنزيل :وآت أيناُها ا ألكِتاب ا أمل أستبِني َ وهد أيناُها الصـراط ا أمل أست ِقيم. 
()1

ومن كالم الحل غاءِ « :
قد اتسع ا ُ
جال بعد التضا ُي ِا ،واجت ا ُرا ُد بعد التام ُن ِع».
ومتب ات ِ
امت يف الوز وا ر األخري فهنيو التصنييع ،وقنيد قينيل :ك ُّنيل
حلقت الك ُ
ترصي نع موازن ٌة ،وال ينعكس.
مثالا مع التجنيس ا طر :
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ارص
فمنينيا ّل نيوا ُه يف الربية ننيني ٌ

ِ
وما ّل ِ واه ِيف ِ ِ
ب
الربية صاح ُ
ُ

وقد يواز أحد الحليتني يف اآلخر مع ترصيع أحدمها بصاححل  ،مثال قول الشاعر:
وي ْطني ِنيوي ُخ ْ ُقنينيك ا ن ُْشنينيور ط ًّينينيا وينْشنيُ ُر ُل ْط ُحلنيك ا ْط ِنيوي ن ْشنينيرا
ِ
نيرب ُل ْط ُحلنينيك ا ك ُْسنينيور ني ْنيربا
ويكْسنيني ُر ُعنْ ُحلنينيك ا ْج ُحلنينيور ك ْس نينيرا و ْ ني ُ ُ

( )1نوح ( 13 :)71ني .14
( . )2كره النويري يف هناية ا رب ،105/7 :والق قشندي يف صحلح األعشب.305/2 :
( )3الصافات ( 117 :)37ني .118
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فإن راعب ا وازنة يف ٍّ
كل منين الحليتنيني عنيىل أ األخنيري منينهام مرصني ملعا ثني واز
()3

أحدمها باآلخر مع صحلة التحلديل وا طابقة.
وأما ترصيع أحدمها باآلخر قول غريه :
()7

ُخ ِنينيني ُقوا ومنينيا ُخ ِنيني ُقوا ِنينينينيك ُْرم نة
ُر ِز ُقنينيوا وما ُر ِز ُقنينينيوا منينينياح ي ند

فكنينينينيأهنُ ْ ُخ ِ ُقنينينينيوا ومنينينينيا ُخ ِ ُقنينينينيوا
فك نينينينيأهنُ ْ ُر ِز ُق نينينينيوا وم نينينينيا ُر ِز ُق نينينينيوا

ومثالام م ملعا ني أي :التصيع وا وازنة ني قول الشاعر:
لك ِيف اخلُ ُط ِ
وب إِ ا تطاول ل ْي ُها

ر ْأيِ ،ثينينينياء الصحلنينيحِ دو ِثينيني ِائ ِ
ُ ُّ ْ ُ ْ
ٌ

لك ِيف ا ُ ُر ِ
وب إِ ا تطنينياول خ ْي ُها

ف دو مض ِائ ِ
ِ
عنيني ْز ٌم ،مضنينيا ُء الس ْينيني ُ ْ

فا رصاعا األوال وقعا ترصي ملعا ،واألخريا موازن ملة.
واع أ من رش السا ع أ يكو لحلظ تاب ملعا ل معنب ،وأ يكو كل واح ننيد
من القرينتني ا سجوعتني دالة عىل معنب غري الت

()1

دلت ع ي أختهنيا ،و لنيك بعنيد

رعاية محلنيردات األلحلنياظ منين الركينيك والوحشنيني  ،ثني حتسنيني تنيركيحلهام بالسال نية
ا حضة فحك ا ت ال الطحلع أو رعاية ن
شء من بدائع الصنعة من غري ُك ن
حلة.

( )1كذا والصواب(مرص ٌع) ألن خرب (إ ).
( )2الحليتا مذكورا يف خزانة األدب وغاية األرب ،ج ،1ص.159 :
( )3كذا والصواب( :الذي).
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ث االختيار بيدي السا ع بني أ يرسد األ جاع عىل حر واحد كام يف ور
(ط ) و(ق) و(القمر) ،وكام يف قول « :استحيوا من اهلل حق احلياء ،قالوا :إنا نستحيي
من اهلل يا رسول اهلل ،فقال :ليس ذلك ولكن االستحياء من اهلل أن َيفظ الرأس ما وعى،

والبطن ما حوت ،وتذكر املوت والبىل ،ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدُّ نيا» .
()3

وقول « :أفشوا السالم ،وأطعموا الطعام ،وصلوا بالليل و الناس نيام ،تدخلوا اجلنة
بسالم» .
()7

ِ
ِ
وبني أ يأيت بأ جاع خمت حلة بعد االتحلاق يف ِّ
القرينتني أق هام ك امت،
قرينتني ،وخري
كل
واألصل فيهام االعتدال كل ك متني بك متني ،وثالع بثالع ،وأربعة بأربعة

()1

وإ ا

اثطر إىل تطويل إحدى القرينتني ف يطول الثانية عىل األُوىل ال عىل العكس.

( )1قنينيرب ا

نينيناد ،ص  ،23األمنينياّل ل صنينيدوق ،ص  ،714الزهنينيد ل كنينيويف ،ص  ،45عنينيواّل ال ئنينياّل ،ج ،1

ص 242ني  ،247بحار األنوار ،ج  ،28ص  ،333مسنيند أ نيد ،ج  ،1ص  ،387نينن التمنيذي ،ج  ،4ص
،54ا عج األو ل ،ج  ،7ص  222مع اختال يسري يف بعا الك امت.
( )2ا جموع ل نووي ،ج  ،4ص  ،593الكايف ،ج  ،2ص  ،245دعنيائ ا
و ائل الشيعة ،ج  ،12ص  ،59مشكا األنوار ،ص .345
( )3كذا ،والصواب« :وأرب نع بأرب نع».
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نيالم ،ج  ،1ص ،211

[]15
ضمِنيِ
ب التَّ ْ
بَا ُ
معناه :أ يدرج الشاعر يف معره مرصاع غريه ،أو بيتملا ،أو بيتني عىل و
العارية ال عىل حليل الرسقة كالتمثيل ب  ،وحق أ ينحل ع ي .
مثال قول بعضه ني وقد ثمن مرصاع ا تنحل :
إِ ا حتو ْلنينيت ع ْن أ ْر ن
ض بك ْت أ حلنينيا

وإِ ْ أقنينيني ْمت ِهبا بنياه ْت أمنينينياكِنُها

كأنام ُكنْنينيت م ْق ُصنينينينينينيو ملدا بِق ْو ِلنينينيني ُ :

قنينيدْ رش اهللُ أ ْر ملثا أنْت اكِنُها

()3

رفوا.
وقد يسمب تضمني ا رصاع ،وما دون مل
ومن النثر تضمني ا ثل ،أو تضمني معر غريه إيرا ملدا وت حلي ملقا ،وهو عىل حبنيني:
معرا ي يا با عنب فيستشهد بني فهنيذا
إما أ يذكر ا عنب وتقريره ث يورد مثاالمل ،أو مل
والشعر أحد مسطور كالمني تكم مل
يسمب (ا يراد) ،و عل ا ثل ِّ
نييال نيراده منين غنيري
ابقة الحليت ع ي  ،وهذا يسمب (الت حليا) ،وهو أحسنين وأع نيا بالق نيب وأدل عنيىل
رص يف أ اليب الحلالغة.
لطف الطحلع ،وقو اخلاطر والت ُّ

( )1تضمني الحليت من ديوا ا تنحل  ،184 :الح عجز الحليت الثاين.
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[]16
بَابُ االقْتِبَاسِ
نييحا
ومعناه :التضمني من القرآ بأ يأخذ آية أو أكثر أو أقل ،فيستعم ها ترم مل
()3

ل كالم وترتي ملحلا ل نِّظام ،وهو أحسن من هذه الو وه يف هذه الصنعة.
مثال قول أيب العتاهية يف ا هدي ابن ا نصور :
أتنينينينينيتْ ِ
اخلنينينينيالف ُة ُمنْقاد مل إِل ْينينيني ِ ُجتنينينينينينيني ِّر ُر أ ْ ينيالنينينينيا
ُ
ف ني ْ تنيني ُك ت ْصنيني ُ ُح إِال ل ُ ومل ْ ي ُك ي ْصني ُ ُح إِال لنينينينينينيا
ولنينينينينيو رامها أحدٌ غريه ل ُز ْل ِزل ِ
ت األ ْر ُض ِز ْلنيزالا
ُُْ
ْ
()7

()4

()1

( )1األوىل أ يقول« :األخذ أو ا فاد » ،بدال من لحل التضمني .وقد قصنيره ابنين معصنيوم يف أننيوار
الربيع عىل القرآ الكري  .أنوار الربيع(.232/2 :د .ع عحلا

األعر

).

( )2هذه األبيات مشهور يف النسحلة أليب العتاهية ولكنها غري مو ود يف ديوانني !! ،وهني منيذكور يف كتنياب
«أبو العتاهية أمعاره وأخحلاره» ،تح :مكري فيصل ،مطحلعة امعة دمشا ،1925 ،ص.212 :
( )3يف األصل« :نالا» ،ويف أكثر ا صادر كام كر.
( )4تاريخ بغداد ،ج  ،2ص  ،255تاريخ مدينة دمشنيا البنين عسنياكر ،ج  ،9ص  ،102لسنيا ا ينيزا  ،ج
 ،1ص ،428وفيات األعينيا  ،ج  ،1ص  ،221النيوايف بالوفينيات ،ج  ،9ص  ،112أعينيا الشنييعة ،ج ،3
ص .394
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وربام يتزين الحليت بمرصاعي من القرآ  ،مثال قول أيب نوا :
فقنينيرا ُم ْعني ِنملا لِينيني ْصدع ق ْ نينيحلِ

والوى ي ْصد ُع ال ُحل اد ا ِزينا
ِ
نين فنينيذا الذي ينينينينيدُ ُّع اليتِيام

()3

أرأ ْيت النيني ِذي ُينيك ِّذ ِ
ب بِنيالدِّ يني

()7

واألخذ من ا ديا النحلوي داخل يف االقتحلا

()1

معرا:
 ،مثال
مل

ُطحل ْينينينينينيني ِ ينينينيني ُ ُّم اخلُحلنينينينينيْز أنب

رآ ُه ولنينينينينيني ْو رآ ُه عىل اتِّحلنينينينينينينينينينيا ِع

محل ْ ِمن األ ْخحلنينينيني ِار إال
وال ْ

ب ولنيني ْو ُد ِع ْي ُت عىل ُكرا ِع
أ ينيني ُ

()4

()6

()5

( )1يف إعجاز القرآ  ،ص« :52السقيام».
( )2إعجاز القنيرآ ل حلنياقالين ،ص  ،52أخحلنيار أيب ننيوا  ،ج  ،2ص  ،53متهينيد األوائنيل وت خنييص
الدالئل ،ص ، 182هذا الحليتا مو ودا يف طحلقات الشعراء ،ابن ا عتز ،تح :عحلد الستار أ د فنيرح،
دار ا عار  ،القاهر  ،د.ت ،3 ،ج ،1ص..202 :
( )3كر لك ا ناوي يف كتاب  :التوقيف عىل مهامت التعريف(.81/2 :د .ع عحلا

األعر

).

( )4يف ا صدر( :يحلاع).
( )5يف ا صدر( :يروي)  ،وهو الصحيح ،وفي التخ ص من زم ا رفوع من غري مو ب ل جزم.
( )2يتيمة الدهر ،ج  ،2ص  444من قول أيب الورد.
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[]17
بَابُ التَّلْمِيحِ وَالتَّفْقِريِ

()3

وهو أ يأيت يف كالم يف ِ
الحلقر ني وه مجع فقر ني وأصل هذه الك مة يف الوثنيع
نيازا ،ومعنامهنيا :أ يشنيري يف أثننياء كالمني إىل
خلرز الظهر ،ث ا تعم ت يف غريها جم مل
معنب مثل مشهور أو قصة معروفة من غري أ يذكرها.
مثال من النظ قول بعضه :
()7

كا ُ ْست ِج ِري ِمن الر ْمض ِاء بِالن ِار

نيرو ِعنْ نينينيد ُكربتِ نينيني ِ
ا ُ ْست ِج نينينينيري بِع ْم نيني ن
ْ
ُ

()1

()4

أمار في إىل حديا ك يب يوم قتل سا  ،وا تغاثت بعمرو بن ا ارع.

( )1و امه ابن ا عتز خمتع األول(حسن التضمني) ،و نيامه الحلخنير الرازي(الت نيويح) .ينظنير :رشح
الكافية الحلديعية328:ني (.329د .ع عحلا

األعر

).

( )2هذا الحليت ار مسار ا ثل ومل يثحلت نسحلت إىل قائل حمدد.
( )3وقد ُيروى( :من الدعصاء بالنار)( .د .ع عحلا

األعر

).

( )4خمترص ا عاين ،ص  ،312يتيمة الدهر ،ج  ،3ص  22من قول أيب عحلنيداهلل ا سنين بنين أ نيد بنين
ا جاج ،خزانة األدب ،ج  ،1ص  ،314أعيا الشيعة ،ج  ،5ص .444
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وقول بعضه يف ا سد :
()3

و ُع ْصحل نة بنينينيات فِينينيها النينينينيغ ْي ُ ُمت ِقنينيد ملا

اق ِ
إِ ْ ِمدْ ت ِّل ف ْوق أ ْعن ِ
العدى رتحلا

ف ُكن ُْت ُي ْو ُ ف واأل ْ حلا ُ ُه ْ وأ ُب ْوالني

أ ْ حلنينينينينيا ِ أ ْننينينيت ود ْعو ُاهنينيني دمنيملنيا ك ِذبا

()7

إمار إىل قصة يو ف ،وحسد إخوت إياه.

( )1الحليتا منسوبا إىل أيب طالب عحلد السالم بن ا سن ا أموين من أوالد ا نيأمو العحلنيايس ،كنيام يف
يتيمة الدهر ،ج .183 ،4لكنهام عىل غري هذا التتيب.
( )2نينيري أعنينيالم الننينيحلالء ،ج  ،12ص  ،502تنينياريخ ا

نينيالم ل نينيذهحل  ،ج  ،22ص  ،283النينيوايف

بالوفيات ،ج ،18ص  ،252فوات الوفيات ،ج  ،1ص  ،220يتيمة الدهر ،ج  ،4ص .184
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[]18
بَابُ الْمَقْ ُلوبَاتِ
وه خسة أنواع:
األول :مقلوب البعض ،ومعناه :أ يق ب يف بعا حنيرو الك منية ،مثالني منين
التنزيل:فر أقت ب أني بنِي إِ أُسائِيل ، وا راد :بين وبني بن إرسائيل.
اسّ ع أورتنا ،و ِآم أن ر أوعتنا» .
وقول النحل « :اللهم أ
وقول بعا األدباء« :الساخر ِ
ُ
والكامل ٌ
ممدوح».
مالك ،وا حمو ُد
خارس،
ٌ
ُ
ٌ
()3

()7

ومن النظ قول أيب متام:
ِ
ُم ُت نيني ِ ِ
الري نيني ِ
نيب
نيوهنن نينينيال ُء الش نينينيك و ِّ

بِي ُا الصحل ِائ ِح ال ود الصح ِائ ِ
ف ِ[يف]
ُ ْ ُ
ْ

()1

وعكسنيا كقولني  :أراننيا ا لني
[الثاين] :وقد يكو ا صنينيراع الواحنيد يقنيرأ طنير ملدا
مل
مل
هالال أنارا ،فإ (أنار) مق وب (أرانا) والالل مق وب ا ل .

( )1ط (.94 :)20
( )2التحليا  ،ج  ،8ص  ،320ويف مكارم األخالق ،ص  101وإقحلال األعنيامل ،ج  ،2ص  298وا صنيحلاح
ل كحلعمنيني  ،ص  101وبحنينيار األننينيوار ،ج  ،83ص  82وجممنينيع الزوائنينيد ،ج  ،10ص  175وا عجنيني
الكحلري ،ج ،4ص  82وكنز العامل ،ج  ،2ص  182ورد« :ال ه ا تعوريت وآمن روعت ».
( )3ينظر :رشح ديوا أيب متام ل تربيزي ،ج ،1ص.32:
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[الثال ] :وقد يقع الق ب بني ك متني ،مثال :
()3

نيف
لحلق نينينيا أ ْقحل نينينيل فِ ْي نينيني ِ هي نيني ٌ

ُكنيل منيا أ ْمني ُك أ ْ نا ِهحل

()1( )7

فكل ك مة تق ب بام بعدها إال هحل فإهنا وحدها تق ب.
[الرابع] :وقد مصل من ق ب كل مرصاع ا رصاع ،مثال قول بعضه :
()4

ُع ْ تن ْ ُق ْربنيك د ْعنيدٌ ِآمننيا

نيع
نيرب نق ُمنْتج نينيني ْ
إِن نينينينيام د ْع نينينينيدٌ ك نينيني ْ

فإ (منتجع) إ ا ق حلتها يصري (ع تنين ) ،وكنيربق (قربنيك) ،ودعنيد بنيني( ُأختهنيا)،
و(إنام) بني(آمنا).
[اَلامس] :وبعا القدماء عدوا بعا ا ق وبات منين التجنيسنيات ،وخ طوهنيا
هبا و موها جتنيس العكس ،وا تأخرو مل يعدوها منها .
()5

( )1مل نجنينيده يف دينينيوا ابنينين النحلي ني  ،النينيذي اعتننينيب بألحلا ني عحلنينيد اهلل بامنينيا فكنينيري ،ومل نجنينيده يف النينيوايف
بالوفيات كام هو مكتوب يف أ حلل الصحلحة.
( )2يف ا صدر :إ ْ غنب هحل  ،وهو الصحيح.
( )3الشعر البن النحلي  ،كام كره الصحلدي يف الوايف بالوفيات ،ج  ،2ص .294
( )4الحليت مذكور يف خزانة األدب -ابن حجة ا موي،ج ،2ص 37:ومل ينسحل اىل ماعر معرو .
( )5وقد كر لك الصحل ا

يف رشح الكافية الحلديعية(.27:د .ع عحلا
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األعر

).

[]19
درِ
جزِ عَلَى الصَّ ْ
بَابُ أَ ْنوَاعِ رَ ِّد الْعَ ْ
ويسمب ا طابا ،وا صدر ،والتشعيب ،وهو تة أقسام:
األول :أ يعاد يف عجز الحليت أو الكنيالم غنيري منيا كنيا يف صنيدره لحل ملظنيا ومعنملنيب،
مثال قول النحل ِّ « :ا ألق أتل أ أنفى لِ ألق أت ِل» .
وقول ا كامء( :ا ي ُة ِيف ت ْر ِ ا ِ ي ِة ،و ِ
ائل ال ئي ْير ِ ْع ود ْم ُع ُ ِائ ٌل).
()3

ومن الن ْظ ِ :
()7

كْرا ُ نيك ُْر هنيو ملى و ُ نيك ُْر صنيحلاب نة

()1

أننيب ي ِحلنينينيي ُا بِنيححل ِ
ُ ِّ
ُ ْ

()4

نيني ْكنينينيرا ُ

والثاين :أ يتحلقا لحل ملظا وخيت ِحلا معنملب ،مثال من النظ قول الرميد الكاتب:
ات بِ ُحنينينينيك ِْم ِ و ا إِ ا عنينينيد ْت ُعنينيال ُه ينيني ِس ْ ُري
ت ِسنيني ْ ُري النُّنينينينيني ُجو ُم الد ِائر ُ
فاألول من (ا سري) ،والثاين من (الق يل) فإهنام متشاهبا ِ يف ال حل خمت حلا ِ يف ا عنب.
( )1ا جموع ل نووي ،ج  ،18ص  350من قول بعا العرب اجلاه ية ،ا حلسو ل رسخسني ،
ج ،10ص  219رشح هن ني الحلالغنينية البنينين أيب ا دينينيد ،ج  ،7ص  ،215التحلينينيا  ،ج  ،2ص ،105
جممع الحليا  ،ج  ،1ص ،491فق القرآ ل راوندي ،ج  ،2ص  .402وقد ورد( :القتل أوقب ل قتنيل)
وهذا ا أثور ليس حديثا نحلو ًّيا ،كام كر يف ا تن( .د .ع عحلا

األعر

).

( )2ديوا ديك اجلن ،تح :أ د مط وب وعحلد اهلل اجلحلوري ،د.ت ،دار الثقافة ،بريوت ،ص.194:
( )3يف ا صادر« :مدامة».
( )4يف ا صادر«:فتب ب ».
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وقول غريه :
ِ
ب ُ ْو ٌد كالعن ِاق ْي ِد ُأ ْر ِ ْت
وائ ُ
()3

ِ
ِ ِ
ِ
ب
وب وائ ُ
فم ْن أ ْ ها منا ال ُق ُ ُ

فإ الذوائب األُوىل مجع ُ ؤابة وه (اخلصي ة من الشعر) ،والذوائب الثانية
مجع ائب وهو (ا ائع ثد اجلامد).
الثال  :معناه أ ُيعاد يف العجز ما كا يف حشو ا رصاع األول ،مثال من النظ :
فأمسنينيب و ِحينينيدمل ا ِيف ُفنُنينيو ِ الحلضني ِ
نيائ ِل
لقدْ حاز أ ْقسام الحلضائِ ِل ُك ها
ْ
ْ
ْ
فإ (الحلضائل) الت يف ا رصاع األول أعادها يف آخر مرصاع الثاين.
الرابع :أ يتحلقا كذلك ،إال أهنُام خيت حلا يف ا عنب.
مثال من النظ قول بعا الشعراء :
ْف الحلالبِل بِاحتِس ِ
فان ِ
اء بالبِ ِل
وإِ ا الحلنينيالبِ ُل أ ْفصنيح ْت بِ ُغ ِاهتا
ْ
()7

فالحلالبل األول مجع( ب حلل) ني وهو طائر معرو

ني  ،والثاين الموم ،والثالا مجع

(ب حل ة) ني وه ف ا بريا ني  ،فإ األلحلاظ متجانسة وا عنب خمت ف.
اَلامس :أ يتحلقا امتقا ملقا ،وخيت حلا صور مل ،وهو نوعا ِ :

ِ
ـارا ، فنيإ
ـم إِنـه كـان غف ا
أحدمها :صدري ،مثال من التنزيل  :أاستغأفروا ربك أ
ِ
االمتقاق.
(غحل ملارا) ،و(ا تغحلروا) متحلقا ِ يف
()1

( )1الحلينينيت مو نينيود يف خزاننينية األدب ،ج ،5ص ،252:منينين خنينيالل السنينيياق لع نيني يكنينيو منسنينيو ملبا
ل طغرائ لكن مل أ ده يف ديوان ا حقا.
( )2ديوا الثعالحل أبو منصور عحلد ا ك بن إ امعيل ،تنيح:د .حممنيود اجلنيادر ،دار الشني و الثقافينية
العامة آفاق عربية ،بغداد  ،1 ،1990ص.105 :
( )3نوح (.10 :)71
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واآلخر :حشو ني وهو القس الساد ني مثال من التنزيل :ولق ِد أاست أه ِزئ بِرس ٍل
ِمن قبلِك فحاق بِال ِذين س ِ
خروا ِمنأه أم مـا كـانوا بِ ِـه ي أسـت أه ِزءون ، فنيإ (ا نيتهز )
أ أ
()3

األول وقع يف حشو الكالم ،والثاين يف آخره.
ومن النظ قول الشاعر :
ِ
ِ ِ
ِ
نين
وما إِ ْ م ْحل ُت م ْن ك نرب ولك ْ
()7

نيت ِم نينين األ ِححل ني ِنية م نينيا أم نينيابا
ل ِق ْي ني ُ

أيضا.
من مل
نيا ا شنينياهبة ال منينين حيني ُ
السـادس :أ يتحلقنينيا كنينيذلك منينين حيني ُ
نيا االمنينيتقاق ،وهنينيو
دري :أ يكنيو يف صنينيدر الحلينينيت ،وا شنينيوي أ
نوعنيا  :صنينيدري وحشنينيوي فالصني ُّ
يكو يف أثنائ .
مثال األول من النظ :
()1

ف ْس نينينا ن نينيرى ل نينيك فِ ْيه نينيا ِ
ح ْيحل نينيا

ِ
نيب أ ْب نينينيد ْعتها ِيف الس نينينيام ِح
حائ نيني ُ

فاألول :مجع (حب) ،وهو النوع ،والثاين :مجع (حب) وهو ا ثل.

( )1األنعام (.10 :)2
( )2الحليت يف ديوا أيب فرا ا مداين ،مجنيع ورشح وتع ينيا ،نيام النيدها  ،بنيريوت1944،م ،عنيىل نحلقنية
نيت) وهني يف النيديوا :
ا عهد الحلرنيس بدمشا ل درا ات العربية ،ج ،2ص ،13:مع اختال يف لحلظنية( :لقي ُ
(رأيت).
ُ
( )3الحليت يف ديوا السنيري الرفاء ،رشح أكنيرم الحلسنيتاين ،ومرا عنية ناهنيد عحلنير ،دار صنيادر ،بنيريوت،1 ،
 ،1992ص.81 :
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الثاين :قول أيب فرا

()3

:
إِ ا نينينينينيار ْت من ْحناهنينينينينيا ا ِ رابنينينينينيا

من ْحناه نينينينيا ا ر ِائ نينينينيب غ نينيني ْنيري أن نينينينيا

()7

فاألول :مجع (حريحلة) ،والثاين :مجع (حربة) و ه

( )1يف األصل( أيب نوا ).
( )2ديوا أيب فرا  ،ج  ،2ص .13
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الرمح.
نا ُّ

[]21
بَابُ التَّشبِيهاتِ
وهي سبعة :
()3

األول :التشحلي ا ط ا .وفي ُتستعمل آالت التشحلي كالكا وأمثال .
مثال قول تعاىل :كرم ٍ
اد أاشتد أت بِ ِه الريح. 
()7

ا يوم نوال ِ ِ  ،وكال ي ِ
وقول الحل غاء« :هو كالغي ِ
ا و ْقت نِزال ِ ِ ».
ُ
ْ
ْ
ور الز ِ
ور الز ِ
اهر ِ ،وأ ُك ُّحل ُه ْ كال ُحل ُح ِ
وه ُه ْ كال ُحلدُ ِ
اخر ِ».
ومن مل
أيضاُ « :و ُ
ومن النظ قول بعضه :
()1

كحلدْ ِر الدُّ ب ،كالش ْم ِ
الضحب
س ،كا ْلحل ْج ِر ،ك ُّ
ا ،كال ي ِ
كصنير ِ الردى ،كالغي ِ
ا ،كا ْلحل ْح ِر
ْ
ْ
ْ
ٍ
شط.
الثاين :تشبيه الشء بالشء عىل
مثال من قول الحل غاء «:هو كالحلدر يف ارتحلاع قدره ،وكالحلحر يف اتساع صدره لنيو
أ الحلحر ال يتغري ماؤه والحلنيدر ال ينينقص ثنيياؤه ،وو هني[نيني ] كالعينيد لنيو أ العينيد
تحلقب ميامن وتدوم حما ن ».
( ) 1كذا كرها ا ِّلف ،ومل يذكر النوع السابع من التشحليهات.
( )2إبراهي (.18 :)14
( )3ديوا ابن هانئ األندليس ،دار بريوت ل طحلاعة والنرش ،بنيريوت  ،1980ص ،158 :منيع تغينيري
موثع لحلظة( :كال يا) وتوثع يف مكا لحلظة( :كالغيا).
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ومن النظ :
عزما ُتنينيني ُ ِم ْثنيني ُنيل الن ُُّجنيني ْنيو ِم ثو ِاقحلنينينيا
()3

اقحلنينيني ِ
لنينينينيو مل ي ُكنينينينين ل ِ ث ِ
نيات ُأ ُفنينينينيو ُل
ْ
ْ ْ

الثال  :تشبيه الكناية .ومعناه :أ يكنب عن ا شحل ب من غري أدا التشحلي  ،مثال
من النظ قول أيب الحلرج الدِّ مشق
فا ْ ت ْمطر ْت ُل ْ ُل مل ا ِم ْن ن ْر ِ س ،و ق ْت
وقول ا ريري :
()7

:

و ْرد ملا ،وعض ْت عىل العن ِ
اب بِالرب ِد

()1

فز ْحزح ْت محل ملقا غشب نا قم نر

و اقط ْت ُل ْ ُل مل ا ِم ْن خات ن عطِ ِر

تشحليها واحدمل ا وعىل
الرابع :تشبيه التسوية .ومعناه :تشحلي الشيئني فصاعدمل ا
مل
ن
واحد ويسوي بني ا شحل هبام
العكس فيسوي بني الشيئني يف التشحلي إيامها بشء
كقول :
كِال ُمهنينينينينينينينينينينينينيا كال ينينينينينينينينينينينيني ِ
نياّل

صنينينيدْ ُغ ا حلِ ْينيني ِ
نيب وحنيني ِ
نياّل

()4

( )1الحليت منسوب اىل مجال الدين الوطوا (ت 578هني ) كام يف كتاب كشا اصطالحات الحلننيو
والع وم ،حمد بن ع الحلاروق ا نحل  ،تح :د .ع دمنيردوج  ،ترمجنية د.عحلنيد اهلل اخلالنيدي ،مكتحلنية
لحلنا نارشو  ،بريوت ،1992 ،1 ،ج،1ص.441:
( )2الحليت ل وأواء الدمشنيق  ،مجنيع واعتننيب بتصنيحيح اغننياطيو

كراتشنيحلو فيسنيك  ،طحلنيع مطحلعنية

بريل ،ليد  ،1913 ،ص 47 :مع تصنيحيح لحلظنية( :فا نيتمطرت) ب حلظنية( :وأمطنيرت) ،ويف دينيوا
الوأواء الدمشق  ،تح :ام الدها  ،بريوت ،بريوت ،دار صادر ،بريوت ،1993 ،2 ،ص.84:
( )3مقامات ا ريري( ا قامة ا وانية) ص 21:النسخة ا ونة.
( )4خمترص ا عاين ،ص  ،202تاج العرو  ،ج  ،12ص .41
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اَلامس :التشبيه املجمل .ومعناه :ما مل ُيذك ْر و ُه  ،وهو عنيىل قسنيمني :و هني
اهر ،وو ه خحل .
ٌ
أحد نحو( :زيدٌ كاأل د) ،أل كل ن
كل ن
فالظاهر :يحلهم ُّ
أحد يعر و

التشحلي .

واَلفي :ال يدركني إال اخلاصنية كقنيول بعضنيه ني واخت نيف يف القائنيل فالشنييخ
ُّ
()3

عحلدالقاهر اجلر اين إن قال :من قنيول منين وصنيف بنني ا ه نيب ل حجنياج نيا نيأل
عنه فقال( :ه كا قة ا ُ ِ
حلرغة ال ُيدرى أينين طرفاهنيا)  ،أي :هني متنا نيحلو يف
()7

مل
فاثال ،وبعضه أفضل من .
الرش يمتنع تعيني بعضه
وقيل :قول فاطمة بنت ا ارع لنيام مدحت بنيها وه  :ربيع ،و الكامل ،وعامر
أوالد زينياد العحلنينييس ،و لنيك حنيني

والوهاب ،وقيس ،وا نياف  ،وأننييس الحلنيوار

نيت( :ثك ني ُت ُه إ
ُ ئ ْت عن بنيها :أهي أفضل؟ فقالت( :عامر ال ْبل ُفال ٌ ) ،ث قال ْ
كنت أعر ُ أهي أفضل ،ه كا قة ا حلرغة) .
ُ
()1

هذا إ ا كر في وصنيف ا شنيحل بني وحنيده ،أل قولني ( :كا قنية ا حلرغنية ال ينيدرى أينين
طرفاها) فإ وصف ا قة بكوهنا محلرغة غري مع ومة الط ِ
رفني مشعر بو الشحل ِ .

( )1وا شهور هو لحلاطمة بنت اخلرمب األنامرية(.د .ع عحلا

األعر

).

( )2الكامل البن األثري ،ج  ،4ص  ،441الوايف بالوفيات ،ج  ،24ص  ،221تنياريخ ابنين خ نيدو  ،ج ،3
ص ،121لسا العرب ،ج  ،10ص  ،22خمترص ا عاين ،ص  ،207تاج العرو  ،ج  ،12ص .52
( )3رشح مواهد الكشا  ،حب الدين األفندي ،ص  ،422تحلسري الحلحر ا حنييل ،ج  ،8ص ،21
خمترصا عاين ،ص  ،207خزانة األدب ،ج  ،4ص .13
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ومثال من النظ قول النابغة الذبياين :
()3

ِ
ب
إ ا ط ع ْت مل ْ ي ْحلدُ من ُْهن ك ْوك ُ

ِ
ب
فإِنك م ْم ٌس وا ُ ُ و ُ كواك ٌ

وصف ا شحل ب ني وهو الشمس ني وا شحل ني وهو الضمري يف إنك ني .
وأما إ ا كر في وصحلهام ني أي وصف ا شحل وا شحل ب ني مثال قول أيب متام :
()7

ِ ِ
الرثا ِيف اع ِة الغض ِ
ب
كث ْ ِري ك ِْر ِّ
عننينينيِ  ،فعنينينياود ُه ِّن ف خيِنينينيني ِ
ب

ُتصحلِح ِ
الع ْي ُس ِيب وال ْي ُل ِعنْد فت ملب
ْ ُ
ِ
ِ
صنينيد ْف ُت عنْ ُ ومل ْ ت ْصنينيد ْ منيواه ُحل ُ
ِ
كنينينيالغ ْيا إ ْ ِ ْئتنيني ُ وافنينينينيا ِريق ُت ُ

وإ ْ ترحنينينيني ْ ُت عنْ ُ د ِيف الط ِ
ب

وصف ا مدوح بأن عطاياه فائضة ع ي أعرض عن أم مل يعرض ،وكذا وصنيف
الغيا بأن يصنييحلك إ ْ ئتني أو ترح نيت عنني  ،وهنيذا الوصنيحلا ِ مشنيعرا ِ بالشنيحل ِ
ُ
ُ
وو هنيني ني أعننيني  :ا فاثنينية نينيني يف حالنينية الط نينيب وعدمنيني  ،وحنينيالت ا قحلنينيال ع ينيني
وا عراض عن .
السادس :التشبيه املفصل .ومعناه :منيا كنير يف و هني  ،كقولني  :وثغنيره يف صنيحلاء
وأدمع كالآللئ.

( )1ديوا النابغة الذبياين ،رشح وتقنيدي  :عحلنيا

عحلنيد السنياتر ،دار الكتنيب الع مينية ،بنيريوت،3 ،

 ،1992ص.28:
( )2رشح ديوا أيب متام ،ج ،1ص.29 :
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[]21
بَابُ سِيَاقَةِ األَ ْعدَادِ
أيضـا ،ومعنـاه :إيقنياع األعنيداد منين األ نيامء ا حلنيرد يف النينظ
ويسمى التعديد
ا
ن
والنثر عىل ن
واحد ،فإ ْ روع يف لك التجنيس ،أو التضنيا ِّد ،أو التنا ُ نيب ،أو
ياق
()3

غريها فذلك الغاية يف ا سن .
()7

مثالني منينين قنينيول بعنينيا الحل غنينياء( :رفعننينيا إليني ووثنينيعنا بنينيني يديني ا نينيل والعقنينيد،
والقحلنينيول والنينيرد ،واألمنينير والنهني  ،وا بنينيرام والنينينقا ،والحلسنينيل والقنينيحلا ،والنينيدم
والحلناء ،وا نع والعطاء).
ومن النظ قول ا تنحل

()1

:

فاخل ْينينينينينيني ُل ،وال ْينيني ُل ،والحل ْينينيدا ُء ت ْع ِر ُفن ِنيني
ِ
والط ُ
عن ،والضني ْر ُب ،والق ْرطا ُ  ،و الق ُ
()4

( )1وهذه التسمية وردت يف رشح الكافية الحلديعية ل صحل ا
( )2هذه عحلار الصحل ا

نصا( .د .ع عحلا
ًّ

األعر

(.302 :د .ع عحلا

األعر

).

).

( )3ديوا ا تنحل  ،ص .332 :والحلاء يف ك منية (فاخلينيل) هني زينياد وال أصنيل لنيا يف النيديوا وكنيذلك لحلظتنيا
(الطعن) (الضنيرب) ال أصل لام واألصل يف الديوا هو ( :والسيف والرمح والقرطا
( )4كذا يف األصل ،ويف بعا ا صادر :و(ا رب) ،أو :و(السيف).
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والق ُ ).

[]22
بَابُ تَ ْنسِيقِ الصِّفَاتِ

صحلات متوالية ،مثال من التنزيل قو ُل تعنياىل :هـو اهلل ال ِـذي ال إِلـه إِال
ومعناه:
ٌ
هو ع ِاِل ا ألغ أي ِ
ب والشهاد ِة. 
وقول النحل « :أال أ أخ ِبكم بِأحبكم إيل وأ أقربكم ِمني مالس اة يوم ِ
القيامـ ِة؟ قـالوا:
أ
أ
أ
بىل ،قال :أحسنكم أ أخال اقا املوطؤون أ أكنا افا ِ
الذين ي أألفون وي أؤلِفون» .
أ
أ
()3

()7

نيب ،ز ِ
نيالق ،ط ني ِ
ومنينين قنينيول الحل غنينياء( :ط ِّي نيب األ ْع نيراق ،ك نيري األخني ِ
اه ُر النسني ِ
اه ني ُر
ُ
ا س ِ
ب ،يدُ الش ِ
امئل ،ك ُثري الحلض ِائ ِل).
ومن النظ قول حسا بن ثابت :
()1

ِ
الو ُ ْوه ك ِر ْيم ٌة ْ
بِ ْي ُا ُ
اهب ْ
أحس ُ ُ

ُم ُّ األُ ُن ْو ِ ِمن ال ِّطر ِاز األو ِل

()4

( )1ا رش (.22 :)59
( )2الك نينيايف ،ج  ،2ص  ،102و نينيائل الش نينييعة ،ج  ،12ص  ،158مس نينيتدر الو نينيائل ،ج  ،8ص ،450
كتاب الزهد ل كويف ،ص  ،30ا عج األو ل ،ج  ،7ص .350
( )3ديوا حسا بن ثابت ،تح :د .وليد عرفات  ،دار صادر ،بريوت ،2002 ،ج ،1ص.74 :
( )4يف بعا ا صادر( :أنساهب ).
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[]23
بَابُ االعْتِرَاضِ فِي الْكَال ِم قَ ْبلَ التَّمَا ِم

()3

ن
بشء يت الغرض النيذي
ويسمى احلشو ،ومعناه :أ ْ يعتض قحلل متام الكالم
هو األص ُّ بدون  ،وال يحلوت بحلوات  ،وهو عىل ثالثة أنواع:
حشو مليح ـ ويسـمى لطي افـا ــ  :وهنيو يحلينيد ا عننيب اللني ملة ،ويزينيد بني النينظ
حالو مل والكالم طالو مل .
وحشو متو ل ،وحشو قحليح.
مثال األول من التنزيل:وأد ِخ أل يدك ِيف جيبِك َتأرج بيضاء ِمن غ ِْي س ٍ
وء. 
أ
أ أ
أ أ
أ
()7

ومن النظ قول ا تنحل
و ِ
احتِقنينينيار ُجمنينينينير ن
ب
متنينيق ُر الدُّ نْينينينيا ْ
ْ
()1

:

يرى ُكل ما فِ ْيها ني وحاما ني فانِيا

فإ (حاما ) حشو ،واحتز ب عن الحلناء.
ومثال الثاين قول بعضه :
أرش ُ م ْن حوى
وأنْت ني لع ْم ُر ا ْ ْج ِد ني ْ

ِ ِ
ب ا ْج ِد
ني عىل ر ْغ ِ آنا العدى ني قص ُ

( )1و نينيامه قدامنينية بنينين عحلر(التحلاتنينيا) ،نقنينيد الشنينيعر .53 :وهنينيو لنينييس بصنينيحيح ل حلنينيرق الواثنينيح بنينيني
االلتحلات واالعتاض(.د .ع عحلا

األعر

).

( )2النمل (.12 :)27
( )3ديوا ا تنحل  ،ص ،444 :مع تغيري يف أول الصدر فه يف األصل ( :حتتقر) وليس ( :متقر).
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ِ
العدى) و(لعمر ا جد) حشوا متو طا .
فقول ( :عىل رغ آنا
ومثال الثالا قول ا اميس :
()3

در الش ْمس طالِع ملة
أ ْبغ ْ فتا ُك ت ُّ

ي ْوم ملا ترى الد ْهر إال ح ْأو نحلعا

فقولني ( :طالعنينية) حشنينيو قحلنينييح ال فائنيد فيني  ،أل قنينيول ( :درت الشنينيمس) أي:
ط عت ،ولذا يقال :حشو الكالم من لكنة ا رء وإ ازه من ا حسا .
ومن أنواع االعتاض أنك تذكر مي ملئا مل تر ع عن إىل غريه ،والقدماء يسمون
()7

الر وع ،مثال من النظ قول بعضه معر ملا :
فكنينينيا ُنوها ولكِن لِألعنينينينيني ِ
و ْ
إخنينينيوا ٌ ح ِس ْحل ُت ُه ُ ُد ُر ْو ملعا
اد ْي
ْ
ْ
فصاروها ولكِن ِيف ُفنينينينينيني ِ
و ِخ ْ ُته ِ هاما ص ِائحلنينيني ن
اد ْي
ات
ْ
ُ ْ
مل
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
فقدْ صد ُقوا ،ولك ْن ع ْن ِوداد ْي
وب
فقا ُلوا :قدْ صحل ْت منا ُق ُ ٌ
()1

()1

يو ملما من الدهر إال خر أو نقصا

أبغ فتب مل تذر الشمس طالعة

هذا هو الحليت األصل كام يف الحلديع يف نقد الشعر.143 :
والظاهر أ الرواية الصحيحة ل حليت ه ما ورد يف كتاب الصناعتني:48/1 :
الشمس طالِع ملة
أنعب فتملب مل تذر
ُ

يو ملما من الدهر إال ح أو نحلعا

(د .حممد الكروي ،وم.م حممد مناثل عحلا ).
( )2هذه الك مة(:ث ) ،وليس( :مل) كذا عرف الصحل ا
(هو أ تذكر ميئا ث تر ع عن )( .د .ع عحلا

األعر

يف رشح الكافية الحلديعية ،331 :بقولني :
).

( )3األبيات البن الروم ع بن العحلا بن ريح ،تح :د .حسني نصار ،2003 ،3 ،مطحلعنية دار الكتنيب
والوثائا القومية ،القاهر  ،ج ،2ص ،809 :مع تغنيريات يف ال حلظنية الثانينية منين الصنيدر يف الحلينيت األول ،فهني
يف الديوا ( :ختذهت ُ ) وكذلك يف العجز من الحليت الثاين يف أول  ،وه يف األصل( :فكانوها).
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والتبديل من شعبه ،ومعناه :أ يأيت بجم ة حتقا ما قحل ها.
مثال من التنزيل :إِن اهلل أاشّت ِمن ا ألـم أؤ ِمنِني أنأفسه أم ث حقق بقول :
وم أن أ أوى بِع أه ِد ِه ِمن اهللِ. 
()3

()7

( )1التوبة (.111 :)9
( )2التوبة (.111 :)9
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[]24
بَابُ التَّضَادِّ
ومعناه :اجلمع بني ا تضادينِ ،
أو األثداد يف الكالم .
()3

الرقود.
مثال من التنزيل :و أحتسبه أم أ أيقا اظا وه أم رقود ، فإ ا يقاظ ثد ُّ
()7

وكذا :أ أضحك وأ أبكى

()1

ومن النظ قول ا اميس :
أما وال ِذي أ ْبكب وأ ْثحك ،وال ِذي
()4

أحيب ،وال ِذي أ ْم ُر ُه األ ْم ُر
أمات و ْ

ومتب روعني التقا ُبنيل يف مجينيع ك نيامت القنيرائن ،أو ألحلنياظ الحلينيت نيم ا قاب نية
وا طابقة ،والتطحليا ،وال ِّطحلاق ،والتكا ُف والتشطري .
ِ
مثال ني منينين التنزينينيل :ف ألي أضــحكوا قلِـ ا
ـْيا ، فإن ني
ـيال و ألي أبكــوا كثـ ا
()5

()6

نينياء بمقاب نينية

(كثريا).
(يضحكوا) (يحلكوا) ،ويف مقاب ة (ق مليال)
مل
أيضا فكأ ا تك طابا الضد بالضد( .د .ع عحلا
( )1ويسمب الطحلاق مل

األعر

).

( )2الكهف (.18 :)18
( )3النج (.43 :)53
( )4هذا الحليت منسوب إىل أيب صخر الذّل كام يف رشح ديوا ا ام ة ل مرزوق (ت  421هني) تنيح:
غريد الشيخ ،دار الكتب الع مية ،بريوت ،2003 ،1 ،ص .822 :ومل نجده يف ديوا الذليني.
( )5والتشطري ليس من فكالم هنا غري تام فالتشنيطري أ يقسني الشنياعر بيتني منيطرين ثني يصنينيرع كنيل منيطر
منهام ،لكن يأيت بكل ن
مطر من بيت خمال ملحلا لقافية اآلخر ليتميز من أخي ( .د .ع عحلا األعر
( )2التوبة (.82 :)9
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).

وقول لألنصار« :إنك لتق و عند الحلزع ،وتكثرو عند الطمع» .
()3

ومن قول الحل غاء( :من أقعدت نكاية األيام ،أقامت إغاثة الكرام) .
()7

ومن التشحلي  :من ألحلس ال يل ثوب امئ نزع النهار عن بضيائ .
()1

ومن النظ قول بعضه :
()4

و ُي ْمننينينينينينينينينيا ب ِارقنينينينينينينينيني ٌة ْهتطِنينينينينينينيني ُنيل
نينينيت وال ْحت ِمني ُنيل األ ْر ُض منينيا ْحت ِمني ُنيل

فيسنينينينينينيْرا صنينينيني ِ
نياعق ٌة ُتتقنينينينينيب
ُ
نيع اجلنينيو منينيا قنينيدْ و ِ ْعنينيني
فنينيام يسني ُ

فا راد الحليت األول ،فإن أتب بمقاب ة يرسا يمنا  ،وبمقاب ة صاعقة بارقة .
()5

( )1تحلسنينيري القرطحلنيني  ،ج  ،5ص  247وفينيني  :إنكنيني لتق نينيو عننينيد الطمنينيع وتكثنينيرو عننينيد الحلنينيزع،
و يف (ج  ،4ص )315إمتنينياع األ نينيامع ،ج  ،2ص  ،222الحلنينيائا يف غرينينيب ا نينيديا ،ج  ،3ص:29
(إنك لتكثرو عند الحلزع وتق و عند الطمع)  ،رشح هن الحلالغة البنين أيب ا دينيد ،ج  ،2ص ،105
الصحاح ل جوهري ،ج  ،3ص ،1258النهاية يف غريب ا ديا ،ج  ،3ص .443
( )2يتيمة الدهر ،ج  ،4ص  28من قول قابو

بن وممكري.

( )3يتيمة الدهر ،ج  ،4ص  28من قول قابو

بن وممكري.

()4الحليتا مذكورا يف كتاب الحلديع يف نقد الشعر ال ام بن منقذ ،ص ،129 :وغري منسوبني.
( )5هنا جتوز من يف ا تعامل ا صط ح فا قاب ة غري األثداد فالكاتب يف طور كتابة ل نخحلة ،كنيا األ ْوىل لني
مراعا ا صط حات(.د .ع عحلا األعر

) .ويف الحلرق بينهام ينظر :رشح الكافية الحلديعية.75 :
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[]25
بَابُ اإلِ ْعنَاتِ
ويسمب لزوم ما ال ي زم  ،ومعناه :التضييا والتشديد ،وهو أ يعنت نحلس من
التنينيزام رديني ن
نيل ،أو حنينير ن خمصني ن
نيف ،أو دخيني ن
وي[أو الحلاصني ة]
نيوص قحلنينيل حنينير النينير ِّ
أيضنيا
كالاء يف قول تعاىل :فأما ا أليتِيم فال ت أقه أر َ وأما السائِل فـال تنأه أـر واتحلنيا مل
()1

()7

()1

الح ملقا.
وكذا الواو يف قول « :ال ه بك أحاول وبك أطاول» .
()4

حلن خالع» .
وكالالم يف قول « :رش ما يف الر ل مح هالع ،و ٌ
()5

ومن كالم الحلصحاء« :و ه و ي  ،وفض

سي » .
()6

( )1والبن الروم اليدُ الطوىل يف هذا النوع من الشعر ،وقد عمل ا عري ديوانا امه ( لنيزوم منيا ال ي نيزم).
(د .ع عحلا

األعر

).

( )2زياد اقتضاها السياق ،فالقرآ ليس في روي( .د .ع عحلا

األعر

).

( )3الضحب ( 9 :)93ني .10
( )4الحل نينيائا يف غري نينيب ا نينيديا ،ج  ،2ص  ،311النهاي نينية يف غري نينيب ا نينيديا ،ج  ،3ص ،145
لسا العرب ،ج ،11ص .414
( )5ا جنينينيازات النحلوينينينية ،ص« :292منينينين رش منينينيا أعطنينينيب العحلنينينيد منينينيح هنينينيالع أو نينينيحلن خنينينيالع»،
مستدر الو ائل ،ج  ،7ص  ،32مسند أ د ،ج  ،2ص  ،302نن أيب داود ،ج  ،1ص .524
( )2يتيمة الدهر ،ج  ،3ص  283ل صاحب بن عحلاد.
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ومن النظ قول ا ريري :
()3

نين ث نينينينيام ُ أو ث نينينينيار ُه د ْه نينيني ُنير ُه
م نينيني ْ

ف ْ ي ْق ِصنينينيني ِنيد القنينينيني ِ
نياْ ِيف صنينينينيني ْعد ْه

نين ق ْحل نينينينينينيني ُ
نينينينينينينيام ُح ُ أ ْزرى بِمنينينينينيني ْ

نين ب ْع نينينينينيد ْه
وعدْ ُل نينينينيني ُ أتْع نينينينينيب م نينينيني ْ

وال زوم في العني يف صعده ،وبعده.

( )1مقامات ا ريري ،ا قامنية الصنيعيدية ،طحلنيع دار صنيادر ص ،328 :ويف رشح مقامنيات ا رينيري
ل تربيزي يف ج ،5ص.249 :
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[]26
ضمِنيِ الْمُ ْزدَوِجِ
بَابُ تَ ْ
ِ
مزدو نيا بعنيد مراعنيا
ومعناه :أ يضمن قرائن النظ أو النثر لحلظا مسجعا
حدود األ جاع والقوايف األص ية كقول تعاىل :و ِجئأتك ِم أن سبإٍ بِنبإٍ ي ِق ٍ
ني. 
()3

وقول « :املؤمنون هينون لينون» .
()7

وكقول بعا الحل غاء« :فال ٌ رفع دعامنية ا ج ِنيد وا منيد بإحسنيانِ  ،وبنيرز ِ
باجلنيدِّ
واجلدِّ عىل أقران ».
ُ
قول الرميد الكاتب :
ومن النظ
()1

ب والن ْه ِ
ُيع ِّو ُد ر ْ الو ْه ِ
ب ِيف ال ُعال
ِ
ِ
ِ
وهذا و ْقت ال ُّ ْطف وال ُعنْف د ْأ ُب ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
فحل ال ُّ ْطنينيف أ ْرز ُاق العحلنينينياد هحلا ُتنيني ُ
ِ
ِ
ِ
اح العحلنينينينياد هتا ُبنيني ُ
و ِيف ال ُعنْنينيف ْأرو ُ
مزدوج.
ِِ
فإ الوهب والنهب وال طف ،والعنف تضمني

( )1النمل (.22 :)27
( )2الكايف ،ج  ،2ص  ،234و ائل الشيعة ،ج  ،12ص  ،159عيو ا ك وا واع  ،ص .143
( )3الحليت األول مو ود يف معج التعريحلات ل جر اين ،تح :حممد صديا ا نشاوي ،دار الحلضي ة،
القاهر  ،د.ت ،ص  55:ومل ينسحل  ،أما الحليت اآلخر ف نجده.
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[]27
بَابُ االزْدِوَاجِ
ومعناه :أ يزدوج بني ال حلظني ،وليس من رشط أ يكوننيا مسنيجع ْ ِ
ني ،كقنيول
مع التنا ب :
()3

خيا ُل ِك ِيف ع ْين ِ  ،و ِك ُْر ِيف ف ِم

ِ
وح ُّحلك ِيف ق ْحلِ
و ُن ْط ُقك ِيف ْمع ُ ،

ومع التضاد ُ
قول بعضه :
ِوصا ُلك ِّل ه ْج ٌر ،و ُححلُّك ِّل قِ ملىل

وو ْص ُك ِّل صد ،و ِ ْ ُمك ِّل ح ْر ُب

فإن زاوج بني الك متني يف الحليتني :خيالك يف عين و كر  ..إىل آخره.

( )1الحليت منسوب إىل (أبو ا ك بن غ ندور األمحلي ) كام يف معج األدباء ،ترمجنية (  ،)421ج،3
ص ،1194 :وهو يف األصل بخال ألحلاظ ما هو مكتوب.
ومثوا يف ق حل  ،فأين تغيب؟

خيالك يف ومه و كر يف فم
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[]28
بَابُ االسْتِعَارَةِ

()3

ومعناها :كر ا زوم وإراد الالزم كام إ ا كنيرت األ نيد وأردت ُّ
الشنيجاع ،أو
ا امر وأردت ب الحل يد ،ا أ الشجاعة والحلالد من لوازم األ د وا امر.
والكناية عىل عكس اال تعار  ،وه كر الالزم وإراد ا زوم كام لو كرت طوينيل
()7

نجاد السيف وأردت طويل القامة ،أو كثر الرماد وأردت ب كون مضيا ملفا وا ملدا.
ن
وبعضه فرق بني الكناية وا مار فقال :ا مار إىل ِّ
حسن ،والكناينية عنين
كل
ـارصات الطـر ِ
ـيهن ق ِ
نييح ،كقولني تعنياىل :فِ ِ
ٍّ
كل قحل ن
ف إمنيار إىل عحلنيافهن ،وقولني
أ
تعاىل :كانا ي أأكال ِن الطعام كناية عن قضاء ا ا ة.
()1

()4

( )1وه أ تذكر أحد طريف التشحلي وتريد الطر اآلخر ،أو ه
التشحلي ( .د .ع عحلا

األعر

ع ك الشء ل شء ل محلالغنية يف

).

( )2والكناية ه تر الترصيح بذكر الشء إىل ما ي زم لينتقل من ا ذكور اىل ا نيتو  ،كنيام نقنيول:
فنينيال كثنينيري الرمنينياد لتنتقنينيل من ني إىل منينيا هنينيو م زوم ني وهنينيو كثنينير الطنينيحلخ ل ضنينييو ( .د .ع ني عحلنينيا
األعر

).

( )3الر ن (.52 :)55
( )4ا ائد (.75 :)5
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ث اال تعار تو ُّ ٌع الكالم عىل ا نيتك  ،وحتني ال حلني  ،وجتني ِزل ا عننيب ،وت كنيد
اخ ِفـ أ
ـض ُــام جنــاُّ الـ ُّـذل ِمــن الر أمحـ ِـة، 
مقصنينيود الالفني  ،مثالنينيا منينين التنزينينيل :و أ
()3

وكذا :و أاشتعل الر أأس ش أي ابا. 
()7

ومن كالم النحل ِ « :
الف أتنة نائِمة لعن اهلل م أن أ أيقظها» .
()3

فإن ا تعار اجلناح ل خحلا ،واالمتعال ل رأ  ،والنوم وا يقاظ ل حلتنة.
ن
ُ
رير :
قول
ومن النظ
()4

رمتْننينيِ بِس ْه ن ِر ْي ُش ُ الكنيني ْح ُل مل ْ ُي ِضنيني ْر
و ِ
اهر ِ ْ ِدي ،و ْهو ِيف الق ْ ِ
ب ِار ُح
رمح اال تعار برم السه ريه الكحل ،ث أمار بريه الكحل إىل أ
السه هو اظ العني فجمع بني ترميح اال تعار وا مار .
()5

( )1األرساء (.24 :)17
( )2مري (.4 :)19
( )3اجلامع الصغري ل سيوط  ،ج  ،2ص  ،230كنز العنيامل ،ج  ،11ص  ،127فنييا القنيدير رشح
اجلامع الصغري ،ج  ،4ص .202
( )4الحليت مو ود يف ديوا مجيل بثينة -معر ا ب العذري ،تح :حسني نصار ،دار مرصني ل طحلاعنية،
د.ت ،ص ،53 :بتغيري بسيل( :فهو يف الق ب) ،بدل ( :وهو يف الق ب).
()5خ ل:

.
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[]29
دحِ والذَّ ِّم الْمُوَجَّهِ
بَابُ الْمَ ْ

()3

ومعناه :ا دح بجهة مصل يف ثمنها مدح آخر فيحصل ا دح بصنيحلتني ،مثالني
قول ا تنحل

()7

:

ِ
هن ْحلنينيت منينين األ ْعنينيام ِر منينيا لني ْنيو حو ْيت ني ُ

لنيُننيِّنيئنينيني ِ
ت النينيدُّ نْيا بِأننينيك خالِنينيدُ

مدح بالشجاعة وكثر قتل األعداء ث بالكرم حيا قال( :ما لو حويت  ،إيذا ملنا
بأن ال موي ما ينهحل ) ،ث بالعدل حيا أمار إىل أ الدُّ نيا حتب بقاءه ودوامني  ،ثني
برش النحلس ،حيا قال :لنئت الدنيا بخ ود  ،وما قال :لنئت باخل ود فيها.
وقول  :وقد أكد مدح بالشجاعة يمدح بالسامحة :
()1

ُعمنيْ ُر العدُ ِّو إ ا القنيا ُه ِيف رهني ن
ِ
موي إ ا هنحلا
أق ُّل م ْن ُع ْم ِر ما ْ

()4

( )1وهنينيذا الننينيوع منينين مسنينيتخر ات ابنينين أيب االصنينيحلع ،ينظنينير :حترينينير التححلنينيري.207 ،592 ،550 :
( 25د .ع عحلا

األعر

).

( )2ديوا ا تنحل  ،ص.321 :
( )3ديوا ا تنحل  ،ص ،98 :مع تحلديل يف القافية من ( :هنحلا) إىل ( :وهحلا) وهو الصواب.
( )4أعيا الشيعة ،ج  ،2ص  ،555يتيمة الدهر ،ج  ،1ص  229من قول ا تنحل  ،وفيهام( :إ ا وهحلا).
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[]31
حتَمِلِ للضِّدَّ ْينِ
بَابُ الْمُ ْ

()3

ويقال ل  ( :و الو هني) ،وهو كال ٌم متمل ا دح والذم منين غنيري تعي ِ
نيني ال حلني
كام قال ماعر يف خيا أعور :
()7

ل ْينينيت ع ْينينينيْ ِ واء

خا ِّل ع ْم ٌر ْو قحلاء

()4

()1

( )1وهو عند الحلديعيني يسمب( :ا هبام).
( )2الحليت منسوب يف كتاب ( زهر األك يف األمثال وا ك ) إىل بشار بن برد ،ا سن اليويس ،تنيح:
حممنينيد حج ني وحممنينيد األخض نينير ،دار الثقافنينية -ا غنينيرب ،1981 ،1 ،ج ،2ص ،234 :وكنينيذلك يف
خزانة األدب ج ،1ص ،179 :من دو نسحلت إىل بشار بن بنيرد ،وقنيد نسنيحل يف حترينير التححلنيري،597:
ونحلحات االزهار 27:ل وطوا ( .د .ع عحلا

األعر

)

( )3ويف بعنينيا الرواينينيات( :زينينيدٌ ) مكنينيا ( :عمنينيرو) ،كنينيام يف رواينينية األصنينيمع ( .د .عنيني عحلنينيا
األعر

).

( )4فالكالم هنا متمل الو هني ،ا دح والذم ،أو ْ
قل :دعا ٌء ل أو ع ي ( .د .ع عحلا
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األعر

).

[]31
دحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ
بَابُ التَّأْكِيدِ لِلْمَ ْ

()3

الر نيوع عنين ا نيدح إىل
ومعناه :العدول عن صحلة ا دح إىل صحلة أخرى فيشحل ُّ
الذم ،وما هو إال تأكيد ل مدح ،كقول الحلديع المداين :
()7

ِ
رضغا ُم لكِن ُ الو ْب ُل
وى أن ُ ال ْ

هو الحلدْ ر إال أن الحلحر ز ِ
اخ ٌر
ُ
ُ ُْ
ُ
وقول غريه :
()1

فتنينيب ك ُمني ْت ْ
أخنيال ُق ُ غ ْنيري أن ُ

نيوا ٌد فام ُي ْحلني ِق عنينيىل ا ني ِ
ال ب ِاقينيا

ِ
ِ ِ
فتنينيب ت ف ْينيني ما ي ُسني ُّنير صد ْيقني ُ

عنيىل أ فِينيني ِ ما ينينيسوء ْاألعني ِ
ادينيا
ْ
ُ ُْ

فإن لنيمنيا قال« :هو الحلدر» ،ث قال «:إال أن  »..توه السامع أن را ع إىل م ،
ومراده تأكيد ا دح ،وكذا الحلواق .

( )1وهذا النوع من مستخر ات ابن ا عتز ،كقول النابغة الذبياين:
وال عيب فيه غري أ
(د .ع عحلا

األعر

يوفه

هبن ف ول من قراع الكتائب.

).

( )2ديوا بديع الزما المذاين ،تح :يرسي عحلد الغن عحلد اهلل ،منشورات حممد ع بيضو  ،دار الكتنيب
الع مية ،بريوت ،2003 ،3 ،ص.120 :
( )3ديوا النابغة اجلعدي ،تح :د .واثح الصمد ،دار صادر ،بريوت ،1998 ،1 ،ص.188 :
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[]32
ب االلْتِفَاتِ
بَا ُ

()3

وهو عىل نوعني:
أحدُها :العدول عن الغيحلة إىل اخلطاب كقول اهلل تعاىل :مالِ ِ
ك ي أـو ِم الـد ِ
ين َ
()7

نيات منين
إِياك ن أعبد ، فإ قول  :مالك إخحلار عن الغائب ،وقولني  :إيـاك التحل ٌ
()1

الغيحلة إىل اخلطاب.
وعن اخلطاب إىل الغيحلة كقول عز و ل :حتى إِذا كنأتم ِيف ا ألف أل ِ
ك وجر أين َِّبِ أـم، 
أ
()4

فقول  :كنأت أم خماطب ،وقول  :جر أين َِّبِ أم التحلات من اخلطاب إىل الغيحلة.
كقول تعاىل :واهلل ال ِذي أ أرسل الرياُّ فتثِْي سـحا ابا فسـ أقناه

ومن الغيحلة إىل ا تك
ٍ ٍ
نيار عنين الغائنيب ،وقولني  :فسـ أقناه
إِىل بلد ميت ، فنيإ قولني  :أ أرسـل الريـاُّ إخحل ٌ
()5

()6

التحلات إىل ا تك .
ٌ

( )1و امه بعضه بني(االنرصا )( .د .ع عحلا

األعر

).

( )2ورأي السنينينينيكاك أ ُينقنينينينيل كنينينينيل منينينينين النينينينيتك واخلطنينينينياب ،والغيحلنينينينية مط ملقنينينينيا اىل اآلخنينينينير.
(د .ع عحلا

األعر

).

( )3الحلاحتة ( 4 :)1ني .5
( )4يونس (.22 :)10
( )5وهذا األمر موثع نظر عند الصحل ا

( .د .ع عحلا

( )2فاطر (.9 :)35
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األعر

).

ن
بدعاء أو مثل.
والثاين :أ يت ا تك ا عنب ،ث ي تحلت إلي ويك م وي كده
مثنينيال النينيدُّ عاء قولنيني تعنينياىل :ثــم انأصـــرفوا رصف اهلل قلــوَّب أم ، فنينيإ قولنيني :
()3

انأَصفوا ث ا عنب ب فقول  :رصف اهلل قلوَّب أم التحلات.
ومثال ا ثل قول تعاىل :وق أل جـاء أ
احل ُّـق وزهـق ا ألباطِـل تني الكنيالم ثني أكنيده
بقول  :إِن ا ألباطِل كان زهو اقا. 
()7

ومن النظ قول رير :
ت ِ
إ ا ب نينيد ِ
اخلي نينيا ُم بِ ني ِنيذي ُط ُ ني ن
نيوح
()1

ت الغينينينيا أي ُتهنينينيا ِ
نينيني ِقي ِ
اخلينينينيا ُم
ْ
ْ

فهذا مثال الدُّ عاء.
ومثال ا ثل قول غريه :
()4

نينيار الزمنينينيا ُ ع ينيْنا ِيف تصنيرفِ ِ
ُّ

أي د ْهني نر عىل ْاال ْحنير ِار مل ْ ُ ني ِر
و ُّ
ِعن ِْدي ِمن الد ْه ِر ما ل ْو أ أ ْيرس ُه
ُي ْقب عىل الحل ِك الدو ِار مل ْ يدُ ِر

فا راد ب الحليت األول فإ قول  :وأي(دهر) مث ٌل.

( )1التوبة (.127 :)9
( )2ا رساء (.81 :)17
( )3ديوا

رير ،تح :نعام حممد أمنيني طني  ،رشح :حممنيد بنين ححلينيب ،دار ا عنيار  -مصنينير ،3 ،د.ت،

ج ،2ص ،278 :مع تغيري يف الحليت يف أول محلردتني من صدر الحليت ( متب كا ) بدل ( :إ ا بدت).
( )4الحليتا من منيعر اخلحلنيزأرزي( نصنينير النيدين أ نيد الحلصنينيري) ت (  330هنيني) ،ا طحلنيوع يف جم نية ا جمنيع
الع م العراق  ،بغداد ،1989 ،م  ،40ج ،2ص 125 :بتحقيا الشيخ حممدحسن آل يا ني.
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[]33
إل ْيهَامِ
بَابُ ا ِ
ويقال له :التخييل والتورية واملغالطة .ومعنـاه :أ ينيأيت ا نيتك بألحلنياظ لنيا معنينيا :
أحدمها قريب واآلخر بعيد فإ

معها إنسا

حلا فهم إىل القريب ،وا راد الحلعيد.

ِ
ِ
نيريو الق ْ نيب ،و ُيم ُطنيو
مثال قول ا ريري( :مل ْ يز ْل أ ْهني ُ
م نيو الصنيدْ ر ،ويس ُ
ِ
باجلوارح  ،وانق نيب ه ملنيرا
األعضاد ،وفجع
الظ ْهر ،و ُيو ُلو اليد ف ام ْأردى الد ْهر ْ
نيني ،و ُف ِقنيد ِ
ِ
ت الراحني ُة ،وصني د الزنْنيدُ  ،ووهننيت
ب ،و هحلت الع ْ ُ
لحل ْط نن ،و حلا ا ا ِ ُ
ِ
ِ
ناب) ....
ا ْليم ُن ،وثاع اليس ُار ،وبانت ا راف ُا ،ومل ي ْحلا ثني ٌة وال ٌ
()3

()7

()1

()4

فكل م ْن مع هذه األلحلاظ ا شتكة بادر ومه إىل األعضاء وا راد غريهنيا أل
معنب (م و الصدر) أي :صدر ا ج س( ،ويسنيريو الق نيب) أي :ق نيب اجلنييه،
و(الظهر) :ما يركب وممل ،و(اليد) :ه النعمة ،و(الظهر) :األعضنياد والقحلائنيل،
و(اجلوارح) أي :الكوا ب ،و(انق ب هر ملا لحلطن) يف ا ثنيل عحلنيار عنين انتقالني منين
حنينيال إىل حنينيال ،و(ا نيا ب) :ا نيانع ،و(العنيني) :ا نيال ،و(النينيراحة) :اال تاحنية،

(( )1اجلوارح األكحلاد)
( )2وبعدها( :نحلا النا ِ ُر)
( )3يحلا( :لنا)
( )4رشح مقامات ا ريري ،ج ،2ص.114 :
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و(ص د الزند) أي :مل ِ
يور وهو عحلار عن تعذر ا ط وب ،و(الثنية) :معروفة من
ا بل ،و(الناب) :القارح من ا بل.
ومن النظ قول ا عري :
()3

إِ ا صدق اجلدُّ ا ْقتنب الع ُّ ل ِ ْ حلتب
وا راد بني (اجلد) :ا

حتنيَص ،وإ ْ كذب اخل ُال
فض ِائل ال ُ ْ

والسعد ،و(الع ) :أراد ب العامة ،و(اخلال) :أراد ب الظن ،ومل

يرد ب األقارب.
وبعضه فرق بني ا هينيام وا غالطنية بحلنيرق دقينيا فقنيال« :ا هينيام :كنيالم لني معنينيا :
قريب وبعيد ،ويمكن متشية كنيل واح ننيد منهنيا إال أ ا نيراد يتع نيا بالقرينيب فيني دى بإهينيام
القرب.
وا غالطة ال يمكن متشية إحدى ا عنيني ،غري أ السنيامع يغ نيل يف تحلهني ا عننيب
الذي هو مراد ا تك

زا ة ا عنب اآلخر» .
()7

( )1قل الزند ،أبو العالء ا عري ،دار بريوت ،ودار صادر ،بريوت  ،1957 ،ص.233 :
بعا نوع (التو ي ) يف هذا النوع وهو ليس كذلك لسحلحلني:
( )2وقد أدخل ٌ
أ .إ التورية تكو بال حلظة ا شتكة ،والتو ي بال حل ا صط ح.
ب .التورية تكو بال حلظة الواحد والتو ي ال يص ُح إال بعد ألحلاظ متالئمة(.د .ع عحلا
األعر

).
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[]34
بَابُ الْمُتَلوِّنِ
ومعناه :بيت يمكن إنشاده من بحرين أو أكثر ،مثال قول القائل:
إِنام الدُّ نْيا فدا ُه د ُار ُه

وبنُو الدُّ نْيا فدا ُه ُأ ْرس ُت ْ

فإ ا مددت فداه من ا رصاعني فالحليت من الرمل ،وإال فهو مديد.
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[]35
بَابُ األَ ْمثَا ِ
ل
وهو ستة أنواع ،ومعناه :أ يأيت الشاعر يف ن
بيت بمثل أو مث ْني إىل تة أمثال .
()3

األول :إر ال مثل ،مثال قول أيب فرا
ون ْحنينيني ُن ُأنا ٌ ال تو ُّ ل ب ْيننا

()7

:

ِ
رب
لننينينيا الصنيدْ ُر ُد ْو العنينينيا ْني أ ِو القنيني ْ ُ

()1

وم ْن ط ِب ا ْسناء مل ْ ُي ْغ ِها ا ْه ُر

ُهت ْو ُ ع ْينينينا بِا عنيني ِاّل ُن ُحل ْو ُ نا

()5

()4

وا راد الثاين فإ قول ( :من ط ب ا سناء مل يغ ها ا هر ،مث ٌل).
وقول ا تنحل

()6

:
إِ ا عنيني ُظ ا ْطنينيني ُوب قنينينيل ا ُسنينيني ِ
اعدُ
ُ

اخلال ِ ِيف ُك ِّل ب ْد ن
و ِحيد ملا ِمن ِ
ْ
فإ ا رصاع الثاين مث ٌل مشهور.

( )1هذا بحسب التطحليا ،وا صداق أما التعريف االصنيطالح لني فهنيو أ ينيأيت ا نيتك بنيام مسنين
التمثل ب ( .د .ع عحلا
( )2ديوا أيب فرا

األعر

).

ا مداين ،ج ،2ص.214 :

( )3يف الديوا « :عندنا»
( )4يف الديوا « :يف ا عاّل».
( )5يف الديوا « :خطب».
( )2ديوا ا تنحل  ،ص.319 :
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الثاين :إر ال مث ْني ،مثال قول ا تنحل

()3

ِ
ب
و ُك ُّل ا ْم ِر ن ُي ْو ِّل اجلم ْيل ُحمحل ٌ

:
ِ
ن
ب
و ُك ُّل مكا ُينْحلِت العز ط ِّي ُ

فإ ا رصاع األول والثاين مث ْني مشهور ْين .
()7

الثال  :إر ال ثالثة أمثال ،مثال قول عحلداهلل بن ا عتز :
()1

والعنينيي ْني ُه هنيني  ،وا نيني ْو ُت ُمنينير

ُمسنينيْتكْر ٌه ،وا ُننينينينيب خنينيني ُ
الل

ِ
ص ُل ،وال ُحلنيني ْخ ُل فقنيْ ٌر
وا نيني ْر ُ

وآفنينينينيني ُة النني ِائنينينينينيني ِل ا ِطنينينينينيني ُال

()4

فإ يف كل بيت ثالثة أمثال مشهور .
الرابع :إر ال أربعة أمثال ،مثال قول ا تنحل
ا نينيني ْر ُء ي ْأمنينينيني ُل وا ينينينيا ُ منيني ِهي ٌة

()5

:

ب أ ْوق ُر والشحلِ ْيحل ُة أنْز ُق
والش ْي ُ

( )1ديوا ا تنحل  ،ص.428 :
( )2كذا ،والصواب« :مثال مشهورا ».
( )3مل نجد هذين الحليتني بشكل تام لكن يف (بستا الواعظني ورياض السامعني) ،ابن اجلوزي ،تح:
أيمن الحلحريي ،م سة الكتب الثقافية ،بريوت ،2 ،1998 ،ج ،1ص ،172 :والحليت األول عىل
غري هذا النظ .
( )4خ ل« :خيال».
( )5ديوا ا تنحل  ،ص.28 :
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اَلامس :إر ال خسة أمثال ،مثال قول :
()3

خاطِر ت ِحلدْ  ،وارتدْ ِ
حتدْ  ،واك ِْر ْم ت ُسدْ
ْ
ْ
ِ
اصغ ْر تعدُ األ ْكنيني ِرب
وا ْبعنينينيدْ تحلنينيدْ  ،و ْ
السادس :إر ال تة أمثال ،مثال :
()7

ُخ ِذ الع ْحلو ،وائْحلب الذم ،وا ْ تن ِ ِ
ب ْاأل ى
وأ ْر ِ
ض ت ُسدْ  ،وا ْرف ْا تن ْل ،وا ْ خ ُ ْحتم ِد

( )1زهر األك يف األمثال وا ك  ،ج ،1ص .54 :دو أ ينسحل إىل قائل.
( )2ديوا ابن رميا القريواين ،مجنيع وحتقينيا :د .عحلنيد النير ن ينياغ  ،دار الثقافنية ،بنيريوت ،1989 ،ص:
ِ
ِ
(أغا).
و(أرض ) بني:
 .25وفي تغيري بعا األلحلاظ( :وائحلب الذم) بني( :وائب الضي )،
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[]36
بَابُ ذِي الْقَوَافِي
وهو نوعا  :ألن إما أ يكو

ِ
قافيتني أو ثالثنية ،ومعننياه :أ ي تنيزم الشنياعر
و
()3

قافي ملة أخرى فيأيت قحليل األص ية ،مثال األول قول ا تنحل
فِر ٌاق وم ْن فار ْق ُت غ ْ ُري ُمذم ِ

()7

:

نيري ُمنييم ِ
وأم وم ْن يم ْم ُت خ ْ ُ

ل خري مع غري قافية أخرى ،وا ذم وا يم ه األص ية ،واتحلنيا فيني جتنيسنيا :
األول مطر  ،والثاين الحا يف االمتقاق يف ا رصعني .
ومثال الثاين قول الرميد الكاتب:
وجمْنينيدُ م ْشنينيدُ ْو ُد النطني ِ
نياق أثِ ْيني ُنيل

ف ِح ْ ُمك ممْدُ ْو ُد النيرو ِاق أ ِصني ْي ُل

فمشدود بمقاب ة ممدود ،والنطاق بإزاء الرواق ،وأثيل بإزاء األصيل.
أيضا:
ومن مل
ينينيا منينين بِجاملِنيني ِ كحلنينيدْ نر ز ِ
اهني ِنير
ْ

ينينيا منينين بِنوال ِ ني ِ كحلحني ننير ز ِ
اخني ِنير
ْ
ْ

( )1كذا ،والصواب « :ا قافيتني».
( )2ديوا ا تنحل  ،ص.459 :
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[]37
بَابُ تَجَاهُلِ الْعَارِفِ

()3

ومعناه :أ يقول ا تك  :ال أدري ،مع أن يستحله وهو يعر  ،وهو ٌ
نمل عجينيب.
ف والنرش :وإِنا أ أو إِياك أم لعىل هدا ت أ أو ِيف ضال ٍل مبِ ٍ
ني. 
مثال من التنزيل مع ال ِّ
()7

زاخر أم يمينُ ُ » اتحلا مرص ملعا.
وبحر ٌ
زاهر أم حلينُ ُ ٌ ،
ومن قول الحل غاء« :ال أدري أبدْ ٌر ٌ
ومن النظ قول من قال :
()1

أث نيني ْيغ ٌ أ ْم غ نينيز ٌال ا أ ْم بش نينيني ُر

نيت ِ أ ْم قمني ُنير
مني ْنيم ٌس تزيني ْ
نيت بِني ِنيز ِّي الني ُّ ْ

لق نينيدْ حت نينيري وص ني ِنيحل ِيف ح ِقيقتِ نيني ِ
ْ
ْ

كنينينينينيام حتنينينينينيري ِيف أ ْ حلانِنينينينيني ِ ا نينينينينيو ُر

()4

( )1امه بذلك ابن ا عتز ،انظر :كتاب الحلديع ،22 :والسنيكاك
(د .ع عحلا

األعر

نيامه ( نيوق ا ع نيوم مسنياق غنيريه).

).

( )2حلأ (.24 :)34
( )3هذا الحليتا مذكورا يف الحلديع يف نقد الشعر أل امة بن منقذ ،ص 99 :من غري ن
نسحلة.
( )4يتيمة الدهر ،ج  ،3ص  474من قول أيب ع ا سن بن حممد الضحليع .
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[]38
ل وَالْجَوَابِ
بَابُ السُّؤَا ِ
مثال مع االقتحلا

قول الشاعر :
()3

يس ُء اخلُنينيني ْ ِا فنينينينيد ِار ْه
قنينيال ِّل :إ ر ِق ْيحلِنينيني
ِّ
ُق ْ ُت :د ْعن ِ  ،و ْ ُهك ْ
اجلن ُة ُححل ْت بِا ك ِار ْه
فإ أول ا رصاع

()7

واب.
ٌال ،والثاين
ٌ

( )1ديوا الصاحب بن عحلاد (ا ستدر ) ص.230 :
( )2الوايف بالوفيات ،ج  ،9ص  83من قول صاحب ابن عحلاد ،ال معة الحليضنياء ،ص  ،582خمتصنينير
ا عاين ،ص  ،309يتيمة الدهر ،ج  ،3ص .298
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[]39
بَابُ الْمُرَبَّعِ
ومعناه :وثع بيتني أو أربعة أبيات عىل أربعة أثالع مل
وعرثا ،ويقنيرأ كنيل
طوال
مل
ن
بيت منها ني أو كل مرصا نع ني عىل االطراد ،أو عىل التنازل ،مثال :
نينينيحلاه غ نينينيز ٌال ك ُغص نيني ن ِ
نيب
نين رطي نيني ْ
ْ
ُ
ِ
نيب
نيب ححلِي ني ْ
نيب ع ِج ْي ني ٌ
نيب رط ْي ني ٌ
ربِ ْي ني ٌ

ِ
نيب
ُفنينينيني ادي نينينينيحلا ُه غنينينينيز ٌال ربِينينيني ْ
غنينينيز ٌال ك ُغ ْصنيني ن
نيب
نين ننينينيا ُه ع ِجينيني ْ
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[]41

ب التَّ ْسمِيطِ
بَا ُ

ومعناه :أ يصري كل بي ن
نيت أربعنية أقسنيام :ثالثتهنيا عنيىل نيج نع واح ننيد منيع رعاينية
القافية يف الرابع ،كقول بعضه :
ألنينينيحلا

رر،
درر ،آثنينينينينينينياره غنينينينينينينينيني ٌ
ٌ

هب
رب ،آراؤه منينينينينينينيني ُ
أفعنينينينينينيال عنينينينينينينيني ٌ

ن
مراعب فيها القافية.
فإ (درر) و(غرر) و(عرب) عىل
مل واحد ،ومهب مل
وبعضه يسم هذا جع ًّيا .
()3

وقال اخل يل« :إ السمل النيذي يف صنيدر كنيل بي ن
نيت أبينيات مشنيطور أو منهوكنية عنيىل
قافية واحد  ،ث

معها قافية خمالحلة يف الض ع اخلامس أو الرابع حتب تنقضني القصيد ».

مثال اخلمس قول العالمة برها الدين ابن ا طرزي «ر

اهلل» :
()7

إِ ْ أر ْدت النينينيراح فا ْ ع ْهنينينيا صنينينيحلاحا

ب ْع نينينينيد أ ْ ت ْص نينينينيحب أتْرا ملب نينينينيا ِمالح نينينينيا

مج ُعنينيني ْنيوا ُح ْسنينينينينملا و ُأن ملْسنينينينيا و ِمزاحنينينينيا

وغنينينينينيد ْوا كنينينينينيالحل ْح ِر ِع ْ نينينيني ملنيام و نينينينينيامحا

()1

فهو محلتاح لحلاب االبتهاج.

( )1كذا والصواب( :تسجيعا) ،وكالم هنا غري تام إ الحلرق بني التسميل والتسجيع إ أ زاء التسنيميل
غري م تزمة أ تكو عىل روي الحليت ،وكو أ زائ متزنة وعددها حمصور( .د .ع عحلا

األعر

).

( )2الحليتنينيا منينيذكورا يف فنينيوات الوفينينيات ،حممنينيد منينياكر الكتحل ني  ،تنينيح :إحسنينيا عحلنيا  ،دار صنينيادر،
بريوت ،5 ،ج ،4ص ،183 :يف ترمجة ا طرزي ونحلس ا ع ومنيات منيذكور يف النيوايف بالوفينيات يف
ترمجة ا طرزي ج ،2ص.541 :
( )3يف ا صدر« :فارشهبا».
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مثال الرابع قول ا ريري يف آخر مقامات :
()3

ِ
ِ
نيححلا
الصنينينينينينيني ُ
نينينينينينينينيو ْدت ف ْينينينينينينينيني ُّ
ع نينينينينينينينينيىل القحلِ نينينينينينينينيني ْي ِح الش نينينينينينينينينين ِ ِع

نيدب زما ملننينينينينينينينيا نينينينينينينيني حلا
أ ْننينينينينينيني ْ
ومل ْ ت نينينينينينينينينينينينينيز ْل ُم ْعتكِحل نينينينينينينينينينينينينيا
إىل آخر القصيد .

( )1مقامات ا ريري ،دار صادر ،ص.451 :
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[]41
بَابُ الْمُلَمَّعِ

معنــاه :أ يكنينيو إحنينيدى ا ص نينيراعني بالعربينينية واآلخنينير ب سنينيا ن آخنينير ،أو أحنينيد
()3

الحليتني هبا واآلخر بغريها ،مثال األول قول بعضه :
الغ نينينينيي نينينينيال ع نينينينيرائس الحلس نينينينيتا ِ
ُْ
ُْ

وا ْطنينيرب وا ْفنينيرح بِمجمنيني ِع ا ِ ْخنينيوا ِ
ْ ْ
ْ

وقت ا ت كني داد عنييه خنيود بسنيتانب
زا بنينينينييه كنينينيني باينينينينيدت ولنينينينيو نتنينينينيوانب

معنب األول بالعربية« :وقت أخذ نصيحلك من العيه» ،ومعنب الثاين «:من قحلل
أ تط ب وال تقدر».
مثال الثاين:
دى يو ف ُحسن در خراميد زدر

افتاده ب پيه رو زعشاق حنيرس

قدْ ُق ْ نيني ُت و ِيف ال ُحل ِ
اد ُ ْكنينينب آوى

نيرش
هنينيذا م نينيِ ٌك ول ْينينيس هنيذا بِحلنيني ْ

مائسا من الحلاب ،والعشاق قدام
معناه بالعربية :باألمس دخل يو ف ا سن مل
جمتمعو .
أقول :ا منيع مل ينيذكر يف كتنيب الحلنيديع بالعربينية ،وإننيام هنيو شء ا نيتنحلط بعنيا
فضالء العج ألن ال يقدر عىل هذه وا تعاملا إال العامل ب سانني .
()7

( )1كذا ،والصواب« :أحد».
( )2وهنينيو لنينييس منينين فننينيو الحلنينيديع إ ال يو نينيد منينيا ع ني فنًّ نيا ،لحلظ ملي نيا ،أو معنو ًّينينيا( .د .ع ني عحلنينيا
األعر

).
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[]42
ل
ع وَالْمُوَصِّ ِ
بَابُ الْمُقَطِّ ِ
فاألول معنـاه :أ ينيأيت ا نيتك بك نيامت حروفهنيا يتقطنيع بعضنيها منين بعنيا يف
نثرا.
نظام كا أو مل
اخلل ،مل
مثال مع التجنيس الناقص:
وي حلِسن ِمن أ ِ
يادي ِ ُب ْردا
ْ
ُ ُ

وإِ ِّنني ُيعظني ُمن ُكنينينيني ُّل ُحني ٍّر
وأدر ْ إِ ْ ُزرت دار ود ن
ود
ُ
ْ

درا و ُد ًّرا ِ
وو ْر ملدا وو ْردا

()3

وا راد الحليت الثاين.
وا و ِّصل ثده ،مثال :
ِمنينيني ْن نينيني ْحل ن ِي غنينينينينين ِ

يا نيِنيني ْحلن ِ منينيجن ِ
ي ِحلنينيني ُ

( )1حنينيدائا السنينيحر يف دقنينيائا الشنينيعر – رمنينييد النينيدين العمنينيري (وطنينيوا ) ،ترمجنينية :ابنينيراهي أمنينيني
الشواريب ،تقدي  :أ د اخلوّل ،الطحلعة الثانية  ،ا ركز القوم ل تمجة (العدد ،)2/932القاهر .
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[]43
ذفِ
بَابُ الْحَ ْ
ومعناه :أ يتك ا تك حذ حر من كالم أو أكثر.
امها «املونقة» و حلحلها أ أصنيحاب النحلني

مثال قول أمري ا منني يف خطحلت الت
كانوا جمتمعني فتذاكروا أي حر ن أكثر و و ملدا يف الكنيالم ،فنيأمجعوا عنيىل األلنيف ،فقنيام
ِ
نين نينيحلغ ْت نِ ْعم ُت ني ُ ،
أمنينيري ا ني منني وخطنينيب هنينيذه اخلطحلنينية عنينيىل الحلنينيور أولنينيا « :نينيدْ ُت مني ْ
وع ُظم ْت ِمن ُت ُ  ،وع ْت ك ِم ُت ُ ْ ،د ُم ِق ٍّر بِ ُر ُبوبِيتِ ِ  »..إىل آخرها  ،ومل يذكر فيها األلف.
()3

ِ
فجنيرب يف أنني كينيف يعنيرب عنين قنيول ْ (:ارق
وكام انب واصنيل بنين عطنياء النيراء ل ثغتني ُ
أعل واد ِ ،
ختجيال ل فقال من غري تأملُ ( :
مل
وألا قنا ) .
فر ك ،وا ْطرح رحمك)؟
()7

( )1ووردت عند الصحل ا
ا ونقة( .د .ع عحلا

 ،يف رشح الكافينية الحلديعينية 272:مصنيححل ملة (ا وفقنية) والصنيواب هنيو

األعر

).

( )2ل مزيد حول هروب واصل من ا تعامل الراء يف الكالم ينظر :الحليا والتحلينيني ل جنياح  ،اجلنيزء
األول من ( .د .ع عحلا

األعر

).
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قال العالمة الزخمرشي :
()3

جتنب ا ْب ُن عط ناء ل ْثغة الر ِاء

نع ْ  ،جتنب «ال» ِعنْد العط ِاء كام

()1

()7

()4

والظاهر أ هذا الحليت البن اخلاز من مج ة قصيد مدح فيها الصاحب ابن عحلاد.

( )1وفينينيات األعينينيا  ،ج  ،2ص  ،9أعينينيا الشنينييعة ،ج  ،3ص  ،358رشح منينيافية ابنينين ا ا نينيب،
ل رْ ا

نيتآبادي ج  ،4ص  ،299أول منين كنيره الثعنيالحل يف يتيمنية النيدهر ج ،3ص ،229 :ومل

نجد ديوا أيب حممد اخلاز صاحب األبيات.
( )2يف ا صادر« :يوم».
( )3يف بعا ا صادر«:لحلظة».
مل
واصال:
مادحا
( )4وقال بشار بن برد ،مل
و انب الراء مل يشعر ب أحدٌ
(د .ع عحلا

األعر

قحلل التصحلح وا غراق يف الط ب.

).
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[]44
ب االلْتِزَامِ
بَا ُ

()3

ومعناه :أ ي تزم الكاتب أو الشاعر حر ملفا معينملا من حرو ا عج يف كل ك م ننية
كا ي يف هذه األبيات:
ُنينيني ْنيو نل ِ ْكنُنينيني ْنيو ِ ا ححلنينيني ِنية كنينينينياتِ ِ

نيب هنيني ِ
نينينيالم ُ ِحمنينينيب منيني ِ
نيدْنف الق ْ نيني ِ
نيائ ِ
ٍّ ُ
ُ
إىل أ قال يف التخ ُّ ص:
وك نيمن ِنينيني ِمنيني ْن ُم ْق ت ْينيني ِ بِصني ِار ِم

كع ْز ِم ِعام ِد الدِّ ْي ِن ُم ْس ِدي ا كنيني ِار ِم

من ِ
اه ُ نينينينينينيني ُ منينيني ْو ُرود ٌ ومقنينينينينيني ُّر ُه

اج وم ْ جنينينيا لِعنيني ِ
املِ
منينينينينيال ٌ ُ ْحتنينيني ن

ر ْحنينينييِ ٌ ح ِنينينييْ ٌ ُمنينين ِْع ٌ ُمتطنيني ِّو ٌل
اع ِح ْم ِح ْ ر ِ
مجِي ُل ا س ِ
احنيني ِ
ْ
ُُ ُ
وأكْرم ِمن مع نن وأمال ِ برم ِ
ك ا ْلني
ُ ْ
ْ
ْ
كِنينيال ِم و ِمن م ِ
اء السنينينيام ِء وحنينياتِ ِ
ْ
إىل آخر القصيد .

( )1انظنينير :بنينياب االلتنينيزام يف رشح الكافينينية الحلديعينينية ،203 :ل صنينيحل ا نيني «ر نيني اهلل» وقنينيار ( .د .عنيني عحلنينيا
األعر

).
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[]45
بَابُ الرَّقْطَاءِ
ومعناها :أ يكو ر نيالة أو قصنييد أحنيد حنيرو الك منية منقوطنية واألُخنيرى
مهم ة مأخو من الشا الرقطاء ،وه الت فيها نقل ود وبيا.
مثال ِّ « :يدُ نا ُ و ُخ ْ نا ،وح ْ نا و ر ن و ُطر ن  ..إىل آخر كالم ».
ومن النظ :
()3

أينينينينيا فاثنيِنيني ملنيال يعنيرب؟ نينينينينيامل برقنيني

بنينينينينينيعحلوه حلنينينينينينينياق أعنينينينينينينيز فرينينينينيد

ينينينينينينيو ومنينينينينينينينيتال منينينيرمتنينيني

ننينيدى قنينينينيرب جح خنينينيص ب ينينينينيد
نينينينا برقنينيني قنينينياض لنينينينينيضوء بعينينينينيد

رياض نيجايا خ قني ات خمصنيب

( )0هذه األبيات مل أعثر نشئها ،وه غري واث ِ
نيحة ا عننيب كنيذا و نيدهتا يف النسنيخة اخلطينية ،ولنيذا
عزفت عن تشكي ها( .د .ع عحلا
السحلب
ُ

األعر
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).

[]46
باب اخلَيَفا

()3

ومعناها :أ يكو ك مة منها منقوطنية واألخنيرى مهم نية ،منيأخو منين الحلنير
اخليحلا ،وه الت تكو إحدى عينيها وداء واألخرى زرقاء.
ين ،وال ني ُم
مثال من قول ا رينيري «:الكنير ُم -ثحلنيت اهللُ ني ْيه ُ ني ُعود  -ي ِنيز ُ
غا الدهر ْحلن حس ِ
ود ي ِشني» ..الر الة إىل آخرها.
ُ
ُْ
()7

نظام :
ومن قول مل
()1

ِ
ف
نيب ِآمنينينينيني ملنيال تص نينينينينينيي ْ
وال ُختنينينينيني ْ
نيف
خحلنينينينينينيف ِيف ُ نينينينينيني ْ ل ِ ِ وعننينينينيني ْ

ا ْ نينينينيم ْح فحلنينيني ُّ
نين
نيا السنينينينيام ِح ز ْينينيني ٌ
وال جت نينينينينينينيني ْنيز رد ِي نينينينينينينينيني ن
ال
ُ
األبيات إىل آخرها.

( )1كذا يف األصل ا خطو  ،والصواب (اخليف) ،اء يف القامو ا حيل(140/3 :واخليف ،حمركنية ،يف
الحلر وغريه :زرقة إحدى العينني و واد األخرى)( .د .ع عحلا األعر

)

( )2مقامات ا ريري ،ج1ص251. :
ف) يف
ف) يف ا خطنينيو بنيني (تضنينيي ْ
( )3مقامنينيات ا رينينيري ،ا قامنينية ا حلينية ،منينيع تغينينيري محلنينيرد ( :تصنينيي ْ
ف) ص225:
ا طحلوع من ا قامة وكذلك ا تحلدال الشطر األخري بني (فنن أم يف الس ال خحل ْ
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[]47
بَابُ الْبَ ْرقَا
ومعناها :حرفا منقوطا وحرفا معطال  ،وليس يف ا قامات نظريها،
مثال :
رأ ْي نينينينيني ُت ُمه نينينينينيذ ملبا لحل نينينينينيب ملمم ِ ًّض نينينينينينيب

ورب نينينينينينينيب ُك نينينينينينينيل ِي إِر ن
ب هب نينينينينينيني ِّ

و ُلنينينينينيني ْذ ُت إِىل ُ رى قنينينينينيني ن
يس ُ ِجمنينينينينيني ملريا

فخصص نينينينينينين ُمعي نينينينيني ملنيذا ّل بِ نينينينينينيريب
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[]48
ب الْمُصَحَّفِ
بَا ُ
ِ
ومضطرب.
وهو رضبان :منتظ ٌ ،
مدحا.
فاألول محلي جتنيس اخلط  ،إال أن يقرأ هبجو أو مل
مثال قول :
نيحب والغنينينينينين ِ الحل ِ
إِ ا ُنينينينيني ِ
اخنينينينيني ُنير

ي نينيا ح ِام نينيل ال ُق ني ْنيرآ ِ أن نينيت الص نينيابِ ُر

هجوا ،و(صابر) مدح ،وكذا (الحلاخر)
فني(الصابر) تصحيحل (ثائر) ،فيكو
مل
مدح وتصحيحل (الحلا ر) وهو م.
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[]49
ضطَرِبُ
بَابُ الْمُ ْ

()3

مل
فاحشنيا كنيام قينيل
وهو البد في من فصل ا رو أو خيت ف بالتصحيف اختال ملفا
يف ا سن بن ا سني :النجيب بني النجيحلني.

( )1يف بنينياب ا صنينيحف قنينيال(:وهو حبنينيا  :مننينيتظ ومضنينيطرب) فنينيذكر ا ننينيتظ ومثنينيل لني  ،و عني ُنيل
ن
بسديد(.د .ع عحلا األعر ).
ا ضطرب با ملبا ليس
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[]51

ومعناهــا :أ ينينيت

بَابُ التَّ ْرجَمَةِ

العربينية بالحلار نينيية ،أو بنينيالعكس ،وهني يف األلسنينينة ك هنينيا،

معرا:
األول ل رميد الكاتب مل
لنينيني ُ محلنينيني ٌة ُتنينينيني ْز ِري بِنينينينيش ْه ند و ُ نينينينيك نر

وو يض ِ
اه ُح ْسنُ ُ الش ْمس والقمر
ْ ٌُ
فسنينينيا ُد ُأ ُمنينيني ِ
وري ِمنْنينينيني ُ تنينيني ْزدا ُد د ِائمنينيملا
فقدْ هنينيب النيد ُّنينيا و ِد ْين ِ عىل خنينينيط ْر

ترمجتها بالحلار ية:
اى آ ك لب تو اصل مهد ومكر ت

وى آنك رخب تو مهوو ممس وقمر ت

هر نيظ زهجنيرا تو كنينينينينينيارم بت نيت

دنينينيا منينيد وكار آخنينيرت بنينير خنينيطر ا ت

مثال آخر تقدي العجمية:
كردم بسب مالم من ز دهر خويه را

بر فعل بد وليكن مالم ننيدامت نينيود

دارد زمنيان تننيگ دىل من ز دانشنيه

خرم دىل ك دانشه آ در ميا نحلود

ترمجت بالعربية:
عنينينيذ ْل ُت زمنينيني ِاين منينينينيد مل ِيف فِعنينينينيال ِ ِ
ُ
يضي ُا صدْ ِري الدهر ب ْغ ملضا لِحلض ِ ِ
ُْ ُ
ُ ِّ

ِ
نين زمني ِ
نياين ل ني ْيس ي ْرد ُع ني ُ العني ْنيذ ُل
ولكني ْ
ف ُط ْوبب ل ْص ن
در ل ْيس يف ِث ْمن ِ ِ ف ْض ُنيل

مذكورا يف ع العربية ،ولكن وثع العج  ،كام تقدم .
وهذا الحلاب ليس
مل
()3

( )1ووثنينيع بوصنينيحل با ملب نيا منينين أبنينيواب ع ني الحلنينيديع كالنينيذي ينينيزع أ الطنينيري ولنينيد ا نينيوت( .د .ع ني عحلنينيا
األعر

).
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[]51
بَابُ الْمُعَمَّى وَالْ ُل ْغزِ

()3

فــاملعمى معنــاه :تضنينيمني ا ني ا ححلنينيوب أو ا منينيدوح أو شء آخنينير ِّ
الشني ْعر إمنينيا
ن
بق ن
تصحيف ،أو حساب.
ب ،أو
(معن) مق وب:

األول :ما قيل يف ا
ا ْ ُ م ْن م ن ِني وم ْن صنيد عنِّ

ِ
نين غيني ِْر ن ن
ْنيب و ُ ني ْر ِم
و حلني ِاين م ْ

الوص ِ
وال ِذي ثنينين بِ ِ
ال ع ْيننينيا

ِ
ب ن ْعني ِ
م ْثل ما ن ِيف الوى ق ْ ُ

()7

ء عىل طريقة الس ال ،كقول بعضه يف الشمع:

وال غز :مثل ا عمب ،إال أن
ومنينينينيا قنينينيني ِائ ٌ ِيف ال ينينينيني ِاّل لكنينينيا

د ي ُم ْو ُت ،في ْحيب بِضني ِر ِ
ب ال ُعنُ ْا؟
وكقول اآلخر يف العقرب:
منينيذ ُر الننينيا ُ ب ْطنينيش ُ
ومنينيا حينينيوا ٌ ْ

عىل أن و ِاه ال ُقوى و ِاه الحلني ْط ِ
ه

إِ ا ثاع ُحلوا نِ ْصف ا ْ ِم ِ كا ط ِائ ملرا

وإ ْ ثاع ُحلوا ب ِاق ْي ِ كا ِمن الو ْح ِ
ه

وا راد بالطائر العقعا ،وبالوحه الربرب ،وهو القطيع من الوحه.

( )1وقد يتادفا  ،كام هو عند الصحل ا
يأيت كره عند ا صنِّف( .د.ع عحلا

يف رشح عىل الكافية الحلديعية ،212 :ولكن بينهام فنيرق
األعر

).

( )2وا ثاال الثاين والثالا نسيهام ا لف.
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[]52
بَابُ الْمُوَارَدَةِ
واحد ب حلظ من غري ن
ن
أخذ وال امع ،منيأخو
ومعناه :اتحلاق الشاعرين عىل معنملب
من ورد ا حليحلني ا اء من غري مواعد  ،كقول ابن مياد :
ِ ِ
هت ل و ْاهتز ْاهتِزاز ا ُهن ِد
ُمحل ْيدٌ ومتْال ٌ إ ا ما أت ْيت ُ
()3

نياعر
فقيل :هذا ل حطيئة؟ فقال :أكذلك؟ فقنيال :نعني  ،قنيال :اآل ع منيت أين م ٌ
حيا وافق ُت عىل قول  ،وتوافا اخلواطر كتطابا ا وافر ،أما إىل آخر ا يدا فال .
()7

( )1ديوا ا طيئة برواية ورشح ابن السكيت ،درا ة ،د .محلينيد قميحنية ،دار الكتنيب الع مينية ،بنيريوت،1 ،
 ،1993ص ،70 :مع تغيري يف مط ع صدر الحليت ،مل
بدال من ك مة( :محليد) فأ يف األصل ك مة ( :كسوب).
( )2وكام رى المر القيس وطرفة يف مع قتيهام وهو:
يقولو ال هت ك أ مل ب وجتم ِل

وقوفا هبا صححل ع مطيه
وطرفة أورد الحليت مع تغيري( :وجت ِد) .وقينيل إ الينيوم النيذي نظنيام فيني الحلينيت واحنيدٌ (د.عني عحلنيا
األعر

).
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[]53
بَابُ الْمُصَالَتَةِ

()3

نيري ،وال عنيىل نيحليل ن
ومعناها :أخذ الحليت بأرسه غص ملحلا منين غنيري تغي ن
شء ،وال تضنيمني،
مثال ما حكب عن ي الرمة أن أنشد الحلرزدق قول :
()7

فام ب ْني م ْن مل ْ ُي ْ ت ْم ملعا وطاع ملة

وبنُنينيو مت ِ ْينيني ن غنيني ْ ُري نيني ِّز ا نينينيال ِق ِ

قال ل الحلرزدق :يا ا الرمة ،واهلل لتتجافن ّل عن  ،أو لتتجافن عن عرثنيك ،فقنيال
و الرمة :خذه ال بار اهلل لك في .

( )1وهو ليس من الحلديع يف ن
شء وهو من باب السنيرقات أو ا جاهر يف السنيرقة كام ورد يف التنيذكر
ا مدونية( .285/7:د.ع عحلا

األعر

).

( )2ديوا الحلرزدق ،رشح وثحلل عني فنياعور ،دار الكتنيب الع مينية ،بنيريوت ،1987 ،1 ،ص.215 :
وفي تغيري محلرد  ( :وبنو متي )( ،والصواب :وب ْني).
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[]54
بَابُ النَّقْلِ
ومعناه :نقل األُ وب والتكيب من معنب إىل آخر ،كقول بعضه :
()3

خ ُس نينينينينينينينينينينينينيو ص نينينينينينينينينينينيني ِنيد ْي ملقا بينينينينينينينينينينيْن قنينينينينينينينينينينينينينيني ن
اض و ِأمنينينينينينينينيني ْري
ِّل ْ
وح ِقنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ْ نري وخطِنينينينينينينينينينيني ْ نري وصنينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ِغ ْ نري وكحلِنينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ْري
وقال اآلخر :
()7

نياض و ِ
خ ُسنينينينينينينينينينينينينينيو صنينينينينينينينينينينينيني ِنيد ْي ملقا ب نينينينينينينينيني ْنيني ق نينينينينينينينيني ن
نيف
رشي نينينينينينينينيني ْ
ِّل ْ
نيري ولطِينينينينينينينينينينينينينينيني ن
وو ِز ْينينينينينينينينينينينينينينينينيني ننير وأ ِمنينينينينينينينينينينينينينينينيني ْ ن
نيف
نيف و ِرينينينينينينينينينينينينينينيني ْ
ْ
()1

( )1هذا الحليت مذكور يف كتاب خاص اخلاص ل ثعالحل ص ،177 :منسو ملبا ( ل عطوي حممد بن عحلد
الر ن) لكن الحليت الثاين خمالف ا هو مكتوب يف أعاله فهو كالتاّل:
( لحلسوا الدنيا ومل أخنيني

نينيني ع هب ثوب الحلقري)

( )2هذا الحليتا منسوبا إىل أيب نرص الطويس الحلقي  ،ج ،4ص ،405 :كام يف يتيمة الدهر.
( )3يف ا صدر« :وفقي ».
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[]55
بَابُ السَّلْخِ
ومعناه :أ يوثع مكا كل لحلظة ،لحلظ ملة يف معناها كقول ا طيئة :
()3

د ِع ا كنينينيني ِارم ال تنينيني ْرحل ل ِ ُحلنينينيني ْغيتِها
اع الك ِ
ِ
ايس
وا ْق ُعدْ فإِنك أنْت الط ُ

()7

أخذه غريه فقال:
د ِع ا نينينينينيآثِر ال تنينيني ْرح ْل ل ِنينينينينيط ْ حلتِها
وا ْ ُ ْس فإِنك أنْت اآلكِ ُل الالبِ ْس

()1

( )1ديوا ا طيئة ،ص.119 :
( )2أي :ا ُطع ا كسو ،عىل محلدأ التحلادل الدالّل بني الصي الرصفية( .د .ع عحلا
( )3خمترص ا عاين ،ص:303

( ر ا آثر ال تذهب بمط حلها).
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األعر

).

[]56
بَابُ الْمَ ْسخِ
ومعناه :أخذ ا عنب وتغيري بعا ال حل كقول :
()3

ِ
ِ
ِ
ومل ْ ينينيني ُ
نين كنينينينينيا ْأرحنينينينينيحل ُه ْ ِراعنينينينينيا
نيك أكْثنينينينير الحلتْينينينينيا منينينينياال ولكنينينيني ْ
خ األ جع  ،فقال :
()7

()1

ِ
نيع
ولك نينينينينينينينينين م ْع ُر ْوف نينينينينينينينيني ُ أ ْو نينينينينينينيني ُ

نيع ِه بِنينينيني ِ
ِ
نيالغنب
ولنينينينيني ْيس بِأ ْو نينينيني ْ

()4

( )1الحليت منسوب ( أليب زياج األعرايب) والصحيح هو ( :أبو زينياد األعنيرايب) كنيام يف رشح دينيوا
ا ام ة ل مرزوق األصحلهاين ،ج ،1ص.1115 :
( )2لع أمجع بن عمرو كام يأيت يف ختري الحليت ،وهوتصحيف( .د.ع عحلا

األعر

).

( )3الحليت منسوب لني (أمجع بن عمرو) وهو يمدح عحلر الربمك  ،كام يف كتاب نقد الشعر لقدامة
بن عحلر ،تح :عحلد ا نع خحلا

 ،دار الكتب الع مية ،بريوت ،د .ت ،ص .185 :وينظر كنيذلك:

يتيمة الدهر ،ج  ،4ص  ،505خزانة األدب ،ج  ،1ص .291
( )4يف بعا ا صادر :يف (الغنب) ،كام يف زهر األك يف األمثال وا ك ،ج ،2ص.152 :
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[]57
بَابُ االحْتِذَا

احلذا ،ومعناه :أخذ األُ وب إىل ُأ وب غريه من غري ِ
ويسمى ِ
أخذ معننيب وال
لحل  ،كمن يقطع من أديم مل
نعال عىل ِحذا نعل صاححل  ،كام وثع ا رينيري مقاماتني
بمقامات الحلديع .
()3

( )1يقصد بديع الزما المداين ،ل رشح الصحيحلة السجادية بالحلار ية ،تويف نينة 398هنيني .ينظنير:
أعيا الشيعة( .550/3 :د.ع عحلا

األعر

).
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[]58
ب السَّرِقَاتِ
بَا ُ

()3

منها :نقل الطويل إىل القصري ،كقول بشار :
()7

م ْن راقنيب الننيا

ِ
ِ
وفنينياز بِالط ِّيحلنينيات الحلنينينينيات ُك ال ِهنينينيني ُ

مل ي ْظ ُحلنير بِحا تِني ِ
ْ
ْ

اخترصه غريه فقال:
()1

نين راق نينينيب الننينينيا
منيني ْ

مه نينينيا
م نينينيات ًّ

()4

وفنينينينينينينينينياز بِال نينينينينينينينينيذ ِ اجل ُسنينينينينينينيني ْنيو ُر

()5

( )1هذا الحلاب ال يمكن عده من الحلديع ،فالحلنيديع منيوي ا حسنين ال حلظني وا عننيوي أمنيا السنينيرقات
فه قضية نقدية بحتة ،ويف هذين الشاهدين ال يمكن عل األمر يدور مدار السنيرقة ،حتب أ بشار
اخلارس هذا قال ( :هب ابن الحلاع ة بحليت ) ،ولكن مداره قول الشاعر:

عندما مع قول

منينينيا أرانا نقول إال ُمعارا
(د .ع عحلا

األعر

أو معادا من لحلظنا مكرورا

).

( )2ينظر :ديوا بشار بن برد ،حتقيا ورشح :طاهر بن عامور ،ج ،2ص.75 :
( )3الحليت منسوب إىل ( ُ ْ بن عمرو اخلارس) «العالمة ا سن ».
(غام).
( )4يف بعا ا صادرًّ :
( )5خمتصنير ا عاين ،ص  ،303رشح هن الحلالغنية البنين أيب ا دينيد ،ج  ،20ص  ،240تنياريخ بغنيداد ،ج ،9
ص  ،140وفيات االعيا  ،ج  ،2ص  ،352الوايف بالوفيات ،ج  ،15ص .189
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[]59
بَابُ نَقْلِ اليَسِريِ إِلَى الْكَثِريِ

()3

مثال من قول أيب نوا

()7

:

ال ُت ْسنينينيني ِد ْين إّل عنينينينينيني ِارف ملة
حتب أ ُق ْوم بِ ُشك ِْر ما

حلا

أخذه غريه فقال:
أ ْم ِسنينيني ْك حنينينيابك قنينينينيدْ غر ْقتننينينينينيا ِمنينينينيننملا
منينينينينيا أ ْدمن الغنينينينينينيني ْي ُا إِال كنينيا ُط ْوفاننينينينيا

( )1عنوا الحلاب هنا وما بعده أثحلتناه من ا لف ،والالزم أ يقول :منها نقل اليسري إىل الكثري ألنني
من أنواع الرسقات.
( )2الحليت مذكور يف كتاب (الحلاثل) أليب العحلا

ا ربد ،تح :عحلد العزيز ا يمن  ،2 ،دار الكتنيب

ا رصية ،القاهر 1995 ،م ،ص ،98 :ومل نجده يف ديوا أيب نوا .
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[]61
بَابُ النَّقْلِ الرَّدِيءِ إِلَى الْجَزِلِ
مثال قول أيب العتاهية :
()3

ض عنينينينينينينينينيىل ب ْعنينينينينينينيني ن
ِ
منينينينينينينينيني ْنيو ُت ب ْعنينينينينينينينيني ِ
نيوح
نيا الننينينينينينينينينينيا ِ ِيف األ ْر
نيا ُف ُتنينينينينينينيني ُ
أخذه ا تنحل وأ زل  ،وقال :
()7

ِ
ِ
ِ
ب قنيني ْنيو نم ِعنْنينينيد قنيني ْنيو نم فو ِائنينينيدُ
إِ ا قضنينينينينيت األينينينينينيا ُم منينينينينيا بنينينيني ْنيني أ ْه هنينينينينيا مصنينينيائ ُ
ومنها :نقل اجلزل ،مثال :
()1

د ْه نينينينيني ٌنير ع نينينينينينيال فِ ْي نينينينينيني ِ الو ِث نينينينينيني ْي ُع ك نينينينينينيام أ ْثنينينيحب الشنينينيني ِر ْي ُ
م ُّطنينيني ُ رش ُفنينيني ْ
ف ُ
نيب فِ ْينينينينينينينيني ِ ُل ْ ُلنينينينينينينيني ُ ُه
كنينينينينينينينيالحل ْح ِر ي ْر ُ نينينينينينيني ُ

نينينينيني ْحلال وت ْع ُ نينينينينيو ف ْوقنينينينيني ُ ِ ي ُحلنينينينيني ْ

( )1ديوا أيب العتاهية وأمعاره وأخحلاره ،تح :مكري فيصل ،ص.98 :
( )2ديوا ا تنحل  ،ص ،20 :مع ا تحلدال أول الصدر (بذا) بدل (إ ا).
( )3ديوا ابن الروم  ،تح :حسني نصار ،ج ،4ص ،1571 :مع ا تحلدال محلردات الحليت األول
بالصحيح وهو قول :
مط رشف
وهوى أثحب الشنيريف ُ

دهني ُنير عنينينيال قنينينينيدر النينينيوثيع ب

140

أخذه قابو

بن ومكني وقال :
()3

()7

وتنينيني ْست ِق ُّر بِأ ْقنينينينيَص قنينينيني ْع ِر ِه النينينينينيدُّ ر ُر

ف
أمنينينيا تنينينينيرى الحلنينيني ْحر تنيني ْع ُو فنينينينيني ْوق ُ ِ نينينيي ٌ

ومنها :نقل اجلزل إىل الر ل ،مثال قول امر القيس :
()1

نيت ط ِار ملق نينينينينيا و نينينيدْ ُت ِهبنينينيا طِنينيني ْي ملحلا وإ ْ مل تنينينيطي ِ
ب
أم نينينينينيا ت نينينينينير أ ِّين ُك نينينينينيام ِ ْئ نينينيني ُ
فأخذه ُكث ِّ ٌري وطول لحلظ  ،وقرص ا عنب فقال :
()4

ِ
رارها
ف نينينينيام ر ْوث نينينيني ٌة بِ نينينينيا ْز ط ِّيحل نينينيني ُة الث نينينينيرى يمنينيني ُّ الندى ْثنينينينينيجا ُثها وعنينينينينينيني ُ
ِ
نين ْأردا ِ عنينينينينيز م ْو ِهن نينينينينيا
بِأ ْطينينينينينيب م نينينيني ْ

()5

وقنينيدْ ُأ ْو ِقنينيد ْت ِيف ا نْنينيد ِل الر ْطني ِ
نيب ن ُارهنينيا

( )1كذا يف األصل ،والظاهر أن ( :وممكري).
( )2الحليت يف ديوا الشافع ( اجلوهر النحليس يف معر االمام حممد بن ادريس) اعنيداد وتع ينيا حممنيد إبنيراهي
ي  ،مكتحلة ابن ينا ،مرص -القاهر  ،د.ت ،ص ،72 :مع ا تحلدال محلرد  ( :قعره) بني ( :قاع ).
( )3ديوا أمر القيس ،برشنيح السنيكري ،ص .223 :منيع ا نيتحلدال صنيدر الحلينيت بنيني  ( :أمل ترينياين)
بدل ( :أما تر أين).
( )4ديوا كثري عز  ،مجع وحتقيا ورشح :إحسا عحلا  ،دار الثقافة ،بريوت1971 ،م ،ص.430-429:
( )5ا وهن :هو ما يقارب نصف ال يل ،وقيل :هو حني يدبر ال يل «العالمة ا سن ».
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[]61
دمِ
بَابُ الْهَ ْ
معناه :هدم الالحا كالم السابا ،مثال قول حسا بن ثابت :
()3

الو ُ ْو ِه ك ِر ْيم ٌة ْ
بِ ْي ُا ُ
أخال ُق ُه ْ
ُم ُّ األُ ُننيو ِ ِمنين ال ِّطنير ِاز األو ِل
معرا:
هدم غريه فقال مل
ِ ِ
ُ ني ْو ُد الني ُو ُ ْوه لئينينيم ٌة ْ
اهب ْ
أحسني ُ ُ
ف ْطس األُ ُنو ِ ِمن ال ِّطر ِاز ِ
اآلخ ِر
ْ
ُ

( )1ديوا حسنيا بنين ثابنيت ،تنيح :د .ولينيد عرفنيات ،دار صنيادر ،بنيريوت ،ج ،2002 ،1ص74 ، :
وكذلك ديوا حسا رشح عحلد ا هنا ،ص.184 :
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[]62
بَابُ الْمُسَاوَاةِ

()3

ومعناه :در ُة اال تواء قدا نم يف معنب الكالم ،مثال قول أيب نوا

()7

:

نيار
خيْشنينينيب وي ْر نينينيو حالت ْينينينيك النينينيردى كأننينينينينينينينينينيك اجلننينينينينينينينينيني ُة والننينينينينينينينيني ُ
ق ا تنحل بقول :
()1

فتب كسح ِ
اب اجلُ ْو ِ ُي ْر ب و ُخيْتشب

ختنيشب الصنينيو ِ
ُي ْر ب ا نييا ِمنْ ُ و ُ ْ
اع ُا

ومن :
()4

إِ ا ا نينينيرء أ ْعي نينينيب خ نينينيريه ِيف م نينينيحلابِ ِ
ُُْ
ْ ُ

ِ
نيري ِعنْنينيد م ِشنيني ْي ِ
ب
ف نيني ْ ُيني ْنيرج منْنيني ُ اخلني ْ ُ

أخذه غريه فقال :
()5

إِ ا ا نينينينيرء أ ْعي ْت نينينيني ا ُ نينينينيرو ُ ن ِ
ام نينينيني ملئا فم ْط ُحلهنينينينيا ِعنْنينينينيد ا ِشنينينيني ْي ِ
ب منينيني ِنيد ْيدُ
ُ
ُ
ْ ُ
( )1وهو ما كانت ألحلا
األطناب وا

قوالب عاني  .وقد عرف الناب يس يف نحلحات االزهار 249 :بأهنا حالة بني

از بحيا يكو ال حل مساو مليا ل معنب( .د .ع عحلا

األعر

)

( )2الحلديع يف نقد الشعر ،ص .194 :بتغييري لحلظة( :الردى) بنيني ( :الورى).
( )3ديوا ا تنحل  ،ص.77:
( )4ديوا أيب األ ود الدؤّل ،صنع السنيكري ،تنيح :حممنيد حسنيني آل يا نيني ،دار النيالل ،بنيريوت،
 ،1998 ،2ص.42 :
( )5جم ة ا ورد العراقية ،م  ،2ع ،1973 ،1ا خحلل السعدي وما تحلقب منين منيعره ،حنيات الضنيامن،
ص ، 134 :مع ا تحلدال محلرد ( :أعيب) إىل ( :أعيا).
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[]63
ب االلْتِقَاطِ
بَا ُ

()3

ومعناه :أ يكو الحليت مصاريع مأخو من بيت غريه ،مثال قول ابن هرمة :
()7

كأن نينينينيك مل ْ تس نينينينينيِ ْر بِ نينينينيحلِال ِد ن ْج نينيني ننيد ومل ْ ت ْ ُمنينينينيني ْ عنينينينينيىل الر ْبنينينينيني ِع ا ُ ِح ْينينينيني ِ
نيل
مت حلا مت قل من قول رير وغريه:
()1

كأن نينينينيك مل ْ تس نينينينينيِ ْر بِ نينينينيحلِال ِد ن ْج نينيني ننيد ومل ْ ت ْ حنينينينينينيني ْ بِننينينينينينينيا ِ ِر اخليامنينينينينينينيا
ومن قول اآلخر :
()4

أمل ْ ت ْ ُمنينينيني ْ عنينينينيىل الر ْبنينينيني ِع ا ُ ِح ْينينيني ِ
نيل بحل ْينينينينينيد ومنينينينينيا يكنينينينينيا ُد ِيف ال ُّط ُ نينينيني ْنيو ِل
فإ ا رصاع األول مأخو من قول رير ،والثاين من قول اآلخر.

( )1هذا الحلاب والذي بعده من مظاهر الرسقات عند الشعراء.
( )2معر بن هرمة القرش ،تح :حممد نحلاع وحسني عطوا  ،مطحلوعات جممع ال غة العربية ،دمشنيا،
د.ت ،ص ،170 :منينيع تغينينيري( :بنينيحلالد نجني ننيد) إىل ( :بجننينيوب خ ني ن
نيص) ،و ( :ت م نيني ) إىل( :تربنينيع)،
و( :الربع) إىل( :الط ل).
( )3ديوا

رير ،تح :نعام حممد أمني ،دار ا عار  ،القاهر  ،3 ،د.ت ،ص ،222 :ج ،1والحليت

كام مثحلت هو
ِ
قو
) كنينيأنك مل تنينينينيرس
بجنوب ٍّ

ومل تنينينيعر بننيا ر اخلينينينينياما)

( )4نجده م تق ملطا من قول امرؤ القيس:
نحلك الديار كام بكا ابن حذام)

( عو مل ا عىل الط ل ا حيل لع نا
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[]64
ضلِ السَّابِقِ عَلَى الْمَ ْسبُوقِ
بَابُ فَ ْ
مثال قول حسا بن ثابت :
()3

ونج نينينينيا بِ نينينينير ْأ ِ طِ ِم نينينينير ن و ِجل نينينينيا ِم

ِ
ت نينينير األححل نينينية أ ْ ُيقات نينينيل ُد ْوهنُ نينيني ْ
أخذه أبو متام فقال :
()7

ِ ِ
نياّل
ُعني ْنيذ ُر الننينينييس خنينيال ُ ُعني ْنيذ ِر السني ِ ْ

ت ْر األ ِححلنينينينينينية ننينينيا ِ مليا ال نينينينينينينينينينيالِيا

( )1دينيوا حسنيا بنينين ثابنيت ،رشحني ومهنيه ع يني عحلنينيد ا هننيا ،دار الكتنينيب الع مينية ،بنينيريوت،2 ،
1994م ،ص.214 :
( )2رشح ديوا ايب متام ،اخلطيب التربيزي ،ج ،2ص ،27 :مع ا تحلدال محلرديت ( :تر ) بني ( :خ )
و (:نا مليا) بنيني ( :ا ملا).
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[]65
بَابُ رَجَحَانِ الْمَ ْسبُوقِ عَلَى السَّابِقِ
مثال قول مس بن الوليد :
()3

ِ
ِ
أمنينينيا الجنينينيا ُء فنينينيدق ع ْر ُثنينينيك ُد ْوننينيني ُ
ِ ِ
ِ
نيب فأ ْننينيت ط ْيني ُنيا ع ْرثنينيك إِننيني ُ
فا ْ هني ْ
أخذه أبو نوا

ِ ْي ُل

وا دْ ُح عنْك كام ع ِ ْمت
ِعني ْنير ٌض عنينيز ْزت بِنيني ِ وأ ْننينيت ل ِ ْيني ُنيل

فقرصه فقال :
()7

بِنينينينينينينينينينينينينينيام أ ْه ُجنينينينينينينينينينينينيني ْنيو ال أ ْد ِري
إِ ا فك نينينينينينينينينينيني ْنير ُت ِيف ِع ْر ِث نينينينينينينينينينينينيك

لِس نينينينينيني ِ
نياين فِ ْي نينينينينينينيك ال ْ نينينينينيني ِنير ْي
أ ْم نينينينينينينيحل ْق ُت ع نينينينينينينيىل ِم نينينينينينيني ْع ِر ْي

( )1رشح ديوا مس بن الوليد ( رصيع الغواين) تح :ام الدها  ،دار ا عار  ،3 ،القنياهر -
مرص ،د.ت ،ص 334 :يف يل ديوان .
( )2ديوا أيب نوا

ج ،2تح :ايحلالد فنياغنر ،دار نرشني فراننير منيتاينر1972 ،م ،مجعينية ا ستشنينيرقني،

ا انيا ،ص.81 :
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[]66
خفِيفِ
بَابُ التَّ ْثقِيلِ وَالتَّ ْ
مثال التخحليف ُ
قول أيب نوا

()3

:
ود ِاوننينيِ بِنينيالتِ كاننيني ْت ِه النينيدا ُء

د ْع عنْنينيك لني ْنيو ِم فنينيإ ال ني ْنيوم ْ
إغنينيرا ُء
أخذه أبو متام فقال :
()7

ِ
نيب أ ْرب ْينينينيت يف ال ُغ نينينيو ِاء
قنينينيدْ ائئنيني ْ

()3

( )1ديوا أيب نوا

كنينيني

()4

ت ْعنيني ِنيذ ُلو وأ ْننينيني ُت ُ ُ نينينيجرائ

ا سن بن هانئ ا كمني  ،ج ،3تنيح :ايحلالنيد فنياغنر ،بنيريوت ،2001 ،نرشني دار

الكتاب العريب ،برلني ،3 ،،ص.2:
( )2رشح ديوا أيب متام ،ج ،1ص.22 :
 .1هنينيذا الحلينينيت غنينيري واثنينيحن يف النسنينيخة األصنينيل والتصنينيويب كنينيام يف ا نينيتن( .د .عنيني عحلنينيا
األعر

).

 .2يف األصل (مل) والتصويب من الديوا (د .ع عحلا
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األعر

).

[]67
بَابُ التَّقْصِريِ
وهو أ يقرص السارق من كالم ما هو من متام  ،كقول عنت :
()7

()3

ف نينينيإِ ا ِ
نيت ف نينينيإِنن ُم ْس نينينيت ْه ِك
رش ْب نيني ُ

منينيني ِ
نياّل و ِعنينيني ْنير ِْ وافِنيني ٌنير مل ْ ي ْكنينينيني ِ ِ

نين ننيدى
وإِ ا صح ْو ُت ف ْ ُأقصني ْر ع ْ

ِ
ِ
وكنينينيام ع ْمنينينيت منينينيامئ ِ وتك ُّرمنينيني ْ

أخذمها حسا فنقص كر الصحو :
()1

و ُأ ْ نينينينينيدمل ا منينينينينينيا ُين ْهن ِ ُهننينينينينيا ال ِّ قنينينيا ُء

ت ُكننينينينينيا ُم ُ و ملكنينينينينينينيا
ونشنينينينينينينيْر ُهبا فت ْ ُ

( )1كام كرنا

حلا مل ُ عل بنياب السنينيرقات منين الحلنيديع ،وإننيام ُو ِثنيع يف م حقنيات الحلحنيا الحلالغني

والنقدي .لذلك ينظر االيضاح ل قزوين  ،باب الرسقات( .د .ع عحلا
( )2ديوا عنت  ،تح :حممد عيد مولوي ،ا كتب ا

األعر

).

الم  ،القاهر  ،1924 ،ص،208 -207 :

وه ر الة ما ستري من ك ية االداب ،امعة القاهر .
( )3دينينيوا حسنيا بنينين ثابنينيت األنصنينياري ،رشح وهتمنينييه عحلنينيد .أ .مهننينيا ،ص ،19 :وكنينيذلك دينينيوا
حسا بن ثابت ،تح :وليد عرفات ،ج ،1ص.17 :
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[]68
بَابُ التَّ ْوفِريِ
ومعناه :أ يوفر السارق كالم من كالم ا رسوق من  ،مثال قول بعضه :
ف ِيف اجلام ِل ُمق ِّطع ا ْلنينيني
إ ْ كا ُي ْو ُ ُ
نينيأي ِدي فأ ْننينينيت مق ِّطنينينينيع األكْحلنينينينينيني ِ
اد
ُ
ْ
ُ

()3

وفره غريه فقال :
()7

ِ
ِ
ي نينينينيا ُيو ُ نينينينيحل اجل نينينينيامل ع ْحل نينينينيدُ مل ْ
إِ ْ ُقنينينيد فِينينيني ِ الق ِمنينينيي ِ
نين ُد ُبنيني ننير
ص منيني ْ
ْ ُ
ْ
أ ْو قط نينينيع الن ِّْس نينينيو ُ األ ُك نينينيف فق نينينيدْ

ي ْحل نينينينيا ل نينينيني ُ ِح ْي نينينيني ٌة ِم نينينينين ا ِ ي نينيني ِ
نيل
ِ
ِ
نين ُق ُحلنينيني ِ
نيل
فحل ْينينينينيك ُقنينينينيد ال ُحلنينينيني ا ُد منينيني ْ
قطعنينيت ق ْ حلِنيني ع ينينيك ِمنينين و نيني ِ
ْ
ْ
ْ

( )1الشاعر هو مسعود بنين ا حسنين بنين ا سنين بنين عحلنيدالرزاق الحلينياْ ا نيذكور يف الكامنيل البنين
األثري ،ج ،10ص  ،101تاريخ ا

الم ،ج  ،31ص  ،272الكنب واأللقاب ،ج  ،2ص .112

( )2هذه األبيات منسوبة لشاعر يدعب ( ابن فضال) كنيام يف معجني األدبنياء ،ينياقوت ا منيوي ،ج،4
ص ،1832 :عدا الحليت الثالا.
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[]69
ق فِي الصِّفَةِ
بَابُ اإلِغْرَا ِ

()3

ومعناه :ا حلالغة يف وصف الشء عىل مصاد قول « :أحسن أ ْمينُ ُ  ،وأعذب أكذب ».
مثال قول ا تنحل

()7

:

كحلنينينيب بِ ِج ْس ِم ُننينيني ُحوال أنن ِ ر ُ نينيني ٌل

لنينيني ْوال ُخمنينينياطحلتِ إِينينينيا لنيني ْن تنينينينير ِين

()1

وقول اآلخر يف الشكر:
ت منينينينيعر ن
ولنينيو أ ِّل ِيف ُكنينينينيني ِّل منْحلنيني ِ
ْ
ْ

لِسنينينيا ملنا ي ُقنينينيو ُل ُّ
الشنينينيكْر فِ ْيك لقرصا

()4

( )1وا غنينيراق أعنينيىل منينين ا حلالغنينية وهنينيو دو الغ نينيو لكون ني وصنينيحلا بنينيام يحل ُعنينيد وقوع ني عنينياد مل( .د .ع ني عحلنينيا
األعر

).

( )2ديوا ا تنحل  ،ص.7 :
( )3ومن ل متنحل أيضا:
وثقنا بأ تعط ف و مل ُجتدْ لنا حسحلنا قد أعطيت من قو الوه ِ ( .د .ع عحلا

األعر

).

( )4الوايف بالوفيات ،ج  ،17ص  137وفي  ( :لسا ملنا يحلا الشكر كنت مقصنينيرا) ،أعينيا الشنييعة ،ج
 ،3ص.511
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[]71
بَابُ االجْتِمَاعِ

()3

ومعناه :اجلمع بني الش ِ
يئني من غري مج نع ،مثال التحلصيل يف التشحلي من قول :
()7

نيري و ْقنينينينيت نينينينيخ ِ
منينينينيا ننينينينيو ُال الغنينينينيام ِم و ْقنينينينيت ربِ ْينينينيني نع كننينينينيو ِ
ال األ ِمنينيني ْ ِ
اء
نيني وننينينينينيو ُال الربِينينينينيني ِع ق ْطنينينينينير ُ منينينيني ِ
نيري بنينينينينينيدْ ر ُ عنينينينيني ْ ن
فننينينينينينيو ُال ْاال ِمنينينينيني ْ ِ
نياء
ْ
()1

()4

( )1يف هنينيذا الننينيوع منينين الحلنينيديع ينظنينير :رشح الكافينينية الحلديعي نية .122 :وانظنينير إىل منينيواهدها القرآني نية
والشعرية( .د .ع عحلا

األعر

).

( )2الحليتا يف خزانة األدب -لياقوت ا موي ،تح :عصنيام منيعيتو ،ج ،1ص ،379 :بتغينيري بعنيا
عني) بني :ن
ا حلردات ( :وقت) بني( :يوم) ،و ( :ن
(مال) ( ،الربيع) بني( :الغامم).
( )3يف بعا ا صادر( :يوم).
( )4يف بعا ا صادر( :الغامم).
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[]71
بَابُ التَّقْسِيمِ
ويقال لهُّ :
اللف والنرش ،ومعناه :أ ت ف بني الشنييئني ثني تنيومئ بتحلسنيريمها ثقني ملة
بأ يرد السامع إىل كل ما ل .
()3

مثال من التنزيل :و ِم أن ر أمحتِ ِه جعل لكم الل أيل والنهار لِت أسكنوا فِ ِيه ولِت أبتغوا ِم أن
ف أضلِ ِه ، ف ف بني ال يل والنهار ونرش بقول  :لتسكنوا في أي :يف ال ينيل ،ولتحلتغنيوا
()7

من فض أي :بالنهار.
ومثال من النظ قول :
ِ
ِ
ِ
ُي ْحلنينينيك و ُي ْضنينينيح ُك خ ْصنينينيم ُ وولينينينيني ُ

ف وا ْلق ِ الضحو ِ الحلاكِ
بِالسي ِ
ُ ْ
ْ

ري خنينينينينينيافا ُ نينينينينيني ْود ُه
النينينينينيدُّ ُّر والنينينينينينيدُّ ُّ

فتنينينيحصنا ِيف الحلنينينينيح ِر و ْاال ْفنينينيال ِ
ْ

()1

أي :الدر يف الحلحر والدري ني وهو الكوكب ني يف األفال .

( )1أو أ ُيذكر يف الكنيالم ألحلنياظ متعنيدد غنيري تامنية ا عننيب ثني ُتقابنيل بألحلنياظ عنيىل ترتيحلهنيا منين غنيري
االثداد تتم معناها إما باجلمل وإما باأللحلاظ ا حلرد  ،وهو نوعا  :ا رتب ،وغري ا رتب ،ويسمب
أيض ملا ا شوش( .د .ع عحلا

األعر

).

( )2القصص (.73 :)28
( )3أدب ا منينيالء واال نينيتمالء ل سنينيمعاين ،ص  178منينين قنينيول أيب عحلنينيداهلل ا سنينيني بنينين إبنينيراهي
النطنزي.

152

وقول غريه :
()3

و ِو ْر ِد ِح ْشنينينينيمتِ ِ أ ْ نِنينينيني وأ ْغنينيني ِ
نيت ُ

ألسنينيت أ ْننينيت الني ِنيذي ِمنينين ور ِد نِعمتِني ِ
ْ ْ ْ
ْ
أو يتصاعد قهقرى كام يف قول :
نيف ُ
نين
ك ْيف أ ْ ُ وا وأنْنيت ِح ْق ٌ
وغ ْص ٌ

وغنينينينينيز ُال اخلُطنينينينينيا و ِر ْدفنينينينينيا وقنينينينينيدا

فإ اخلطنيا ير نيع إىل الغنيزال ،وا ِ قنيف إىل النيرد  ،والقنيد إىل الغصنين ،وفسنياد

التتيب إدخال الحلعا يف الحلعا ،فال يستوى التتيب.

( )1الحلي نينيت م نينيذكورر يف خزان نينية األدب ،ج ،1ص ،153 :ومل تنس نينيب لقائ نينيل مع نينيني ،وبتص نينيحيح:
( أ وا) بني( :أ و) ،و ( :اخلطا وردفا وقدا) بني ( :ملظا وقدا ورد ملفا).
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[]72
ق
بَابُ الْجَ ْمعِ مَعَ التَّفْرِي ِ

()3

ن
معناه :اجلمع بني الش ِ
واحد ،والتحلريا بينهام بوصحلني
يئني يف التشحلي إيامها بشء
متغايرين كقول :
فو ْ ُه نينينينيك كالش نينيني ْنيم ِ
س ِيف ث نينيني ْنيو ِئها

وق ْ حلِنينينينينينينينيني كالننينينينينينينيني ِ
نيار ِيف ح ِّرهنينينينينينينينينيا

()7

فإن مجع بني الق ب والو

()1

ِ
ِ
متغايرين ومهنيا
بوصحلني
بالشحل بالنار ،وفرق بينهام

(ثوئها) و(حرها).

( )1وكقول الشاعر:
ما نوال الغامم وقت ربينيع كنوال األمري يوم خاء.
ترب ونوال الغنيامم قطر ُ مني ِ
فننينينينيوال األمنينينينيري بدر ُ ن
نياء( .د .ع عحلا
( )2خ ل( :النار).
( )3خمترص ا عاين ،ص  ، 274الصواب( :ثوئها).
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األعر

).

[]73
بَابُ الْجَ ْمعِ مَعَ التَّقْسِيمِ

()3

معناه :مجع األمياء يف معنب ،ث قسمتها إىل أوصا ن متعدِّ د  ،مثال قول ا تنحل :
()7

ف ُمنْتظِنينيني ٌنير
النينينينيد ْه ُر ُم ْعتنينيني ِنيذ ٌر ،والسنينينيني ْي ُ

نيع
وأ ْر ُثنينيني ُنيه ْ ل نينينينيك ُم ْص نينينينيطا ٌد وم ْرتحل نينيني ُ

ل ِ س ْحلنينينيني ِ منينيا نكنينينينيني ُحوا ،والق ْتنينينينيني ِل منينيا

والننينينينيني ْه ِ
ب منيا مج ُعوا ،والن ِار ما زر ُعوا

()1

ولدُ وا
فإن مجع يف الحليت األول ،وقس يف الثاين.

( )1ينظنينينينير :رشح الكافينينينينية الحلديعينينينينية ،171 :فحلينينينيني تعرينينينينيف وا ن لنينينينيذا الننينينينيوع وم نينينينيواهده.
(د .ع عحلا

األعر

).

( )2الحليت األول مذكور يف الديوا ص ،415 :بتغيري محلرد  ( :مصنيطا ٌد) بنيني ( :مصنيطا ٌ ) ومل نجنيد
الحليت الثاين يف النسخة ا عتمد .
( )3الحليت الثاين مو ود يف ديوا ا تنحل بتع يا عحلد الوهاب عزام ،جلنة التأليف والتمجة والنرشني ،مرصني،
د .ت ،ص.303 :
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[]74
م
بَابُ الْجَ ْمعِ مَعَ التَّفْرِيقِ وَالتَّقْسِي ِ
مثال قول العالمة رش الدِّ ين ا امت :
فضنينيني ْ ت بِام ُأ ْوتِينينينينينيْت ُ ِمنينينينيني ْن فضنينيني ِائ نل
بِر ْغ ِ ِ
العدا أ ْهنينينينينينيال لا ِم ْن فضنينينيني ِائال
س واخل ْضنير ِاء واأل ْر ِ
عىل الش ْم ِ
ض وا يا
اعا وننينينينينينينينيني ِائال
نملنينينينيا و نا ملء واتِّسنينينينيني مل
اح ،وقنينينينينيدْ ُر
وو ْ ُهك وثنينينيني ٌ

نيا نم
اح ،و ِر ْفدُ
وصنينينينينينينيدْ ُر مننينينينيني ٌ

ِائال

مجع يف الحليت الثاين يف ا رصاع األول ،وفرق يف ا رصاع الثاين ،وقس يف الحليت
الثالا.
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[]75
بَابُ تَفْسِريِ الْجَليِّ

ويسمب التتمنيي  ،ومعننياه :أ تنيذكر لحل ملظنيا وتتنيوه أنني متنياج إىل تحلس ن
نيري بعي ننيد منيع
تحلسنينيريه ،كقول ني تعنينياىل :يـ أـوم يـ أـأ ِت ال تكلــم ن أفــس إِال بِإِ أذنِـ ِـه ف ِم ـنأه أم شـ ِـق عي وسـ ِـعيد
فأما ال ِذين شقوا ف ِفي الن ِار اآلية :وأما ا ل ِذين س ِعدوا ف ِفي أ
اجلن ِة اآلية.
()3

()1

()7

ومن النظ قول :
()4

ِ
غ ْي ٌا ولنينيني ْي ٌا ،فغ ْي ٌا ح ْني ت ْسنينيأ ُل ُ
ِ
حغا ُم
ُع ْر ملفا ،وليْ ٌا لدى ال ْيجاء ْ
فقول ( :غيا وليا) وحني تسأل تحلسري

.

( )1يف رشح الكافية الحلديعية(119 :التتمي  :عحلار عن ا تيا يف النظ أو النثنير بك منية أو مج نية إ ا زينيدت يف
الكالم التام أفادت حسن ملا آخر متم ملام حسان ) .وممكن

الحلرق بني التعريحلني( .د .ع عحلا األعر

).

( )2هود ( 105 :)11ني .102
( )3هود (.108 :)11
( )4معج األدباء ،ياقوت ا موي ،ج ،2ص ،518 :من قنيول أ نيد بنين منيروا ا ني دب أيب مسنيهر
الرم  ،وكذلك يف الوايف بالوفيات ،ج ،8ص.114 :
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[]76
ي
بَابُ تَفْسِريِ الْخَفِ ِّ
معناه :تحلسري ألحلاظ محلهمة من غري إعادهتا ،كقول ابن الروم

()3

:

ادث نينينينيني ِ
آر ُاؤ ُكنينينينينيني وو نينينينينينيوه ُك و نينينينينينييو ُف ُك ِيف ا ِ
نيات إ ا د نينينينيني ْنيو ُن ُج نينينينيني ْنيو ُم
ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ُْ ْ
ِمننينينينيها معنينينينينيني ِ
ات ُر ُ و ُم
نيامل ُ ل ِ ْ نينيني ُهدى ومصنينينيابِ ُح
ْجتنينيني ُ و النينينينينينينينينيدُّ ب واألُ ْخري ُ
()7

فنينيإ (معنينيامل ل هنينيدى) تحلسنينيري (آراؤكنيني )،و (مصنينيابح) تحلسنينيري (و نينيوهك ) ،و
(األخريات ر وم )تحلسري ( يوفك ).

( )1ديوا ابن الروم  ،ج ،3ص ،319 :رشح أ د حسن ،دار الكتب الع مية ،بريوت ،3 ،ص.202 :
( )2وفنينييهام قنينيال ابنينين الرومني  ( :منينيا نيحلقن اىل هنينيذا ا عننينيب أحنينيد) .وقنينيال ابنينين أيب األصنينيحلع يف حترينينير
التححلري(189 :وهذا أفضل ما معت )( .د .ع عحلا
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األعر

).

[]77
ب الْمُتَزَلْزِلِ
بَا ُ
ومعناه :كالم بني ا دح والقدح بحسب اختال ا عراب في  ،كقول :
()3

نيول اهللِ كذبنينينينينينينيني ْاألعنينينينينينيني ِ
ر ُ نينينينينينيني ُ
نيادي فو ْينينيني ٌنيل ُثنينينيني و ْينينيني ٌنيل ل ِ ُمكنينيني ِّنيذ ْب
ُ
ف و أنشدت بكسنير الذال من ا كذب با يام فهو مدح ،وإ ا أنشدت ني والعينيا
()7

وقدح.
كحلر
ٌ
باهلل ني بحلتح الذال فهو ٌ

( )1الحليت مذكور يف كتاب زهر األكني يف األمثنيال وا كني  ،ج ،2ص ،224 :منين غنيري نس ن
نيحلة ،وفيني
ِ
اجلحود)
اختال عجز الحليت بمجم بقول ( :فال جتزع بتكذيب
( )2خ ل( :فإ ا)
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[]78
بَابُ الْمُ ْردَفِ

()3

وهو معناه :معر يكو ردي ملحلا  ،والرديف كل ك م ننية أو أكثنير جتني ء بعنيد القافينية
()7

الحلتة كقول العالمة الزخمرشي :
()1

ا ُ ْ نينينينيني ُ
نيك حصنينينينينيني ُ عنينينينينينيال ُء الد ْولنينينينينينية وا ْج نينينيدُ أث نينيني ُ ع نينينيال ُء الد ْول نينيني ْة
القافية في حص وأث والرديف عالء الدولة.

( )1وهو غنيري ا ردا النيذي كنيره الصنيحل ا ني يف رشحني عنيىل كافيتني الحلديعينية( .د .عني عحلنيا
األعر

).

( )2الظاهر أ األصل« :ومعناه هو معر يكو ردي ملحلا».
( )3مل نجده يف ديوان .
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[]79
بَابُ الْحَاجِبِ

ن
ِ
القافيتني ك حلظة (خري) يف هذا الحليت:
تقع بني
معناه :كل ك مة أو أكثر ُ
ور ْ ُم ُك ُ يف الحل ْض ِ
نيري ا را ِ ني ِ
نيل خ ْ ُ

نيار ُم ُك ِيف الحلني ْنيذ ِل خني ْنيري ا كني ِ
مكني ِ
نيار ِم
ُ
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[]81
درَاكِ
بَابُ االسْتِ ْ

()3

ب ا دح ،ث يستدر ُكها فيج ء إىل تأكينيد ا نيدح هبنيا،
معناه :أ يأيت بألحلاظ تو ِ ُ
مثال قول :
()7

نين ُبش نينينينيْريا ْ
ال ت ُق نيني ْنيلُ :بش نينينينيْرى ،ولك نيني ْ

ُغنينير ُ النينيد ِ
اع ويني ْنيو ُم ا ْهر نينيا ْ

فإن ا قال :ولكن توه أن إىل القدح ،وا راد تأكيد ا دح.

لتحسنينين
( )1ورش اال نيتدرا أ تكنينيو فيني نكتنية لطيحلنينية أو ريحلنينية زائنينيد عنين معننينيب اال نينيتدرا
ِّ
وتدخ يف أقسام الحلديع( .د .ع عحلا

األعر

).

( )2الحليت يف يتيمة الدهر،ج ،1ص ،183 :وينسب البن مقاتل ،ولكننا مل نجده يف ديوان .
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[]81
بَابُ الْكَال ِم الْجَامِعِ
معناهُّ :
كل كال نم ُز ِّين با واع  ،وا ِ كني  ،واألمثنيال ،ومنيكاية النيدهر ،وقنيد قنيال
النحل « :أوتِيت جوامع ا ألكلِ ِم» .
()3

وقال« :إن ِمن الش أع ِر حل أكم اة» أراد بذلك.
()7

ول متنحل اليد ال ُّطوىل في  ،مثال قول :
ن
ن ِِ
ِ
ِ
وال ُّظ ْ ِم ْن ِمي ِ النُّ ُحل ْو ِ فإِ ْ ِ
جتدْ
اعحلنينينيني نينية ف ع نينينينينينيني نينية ال ي ْظ نينينينينينينيني نيني ُ
ُ
()1

ِِ ِ
عنينيني ْن ْه  ،وخط ُ
اب مني ْن ال ي ْحله ُ

و ِمن الحل ِي ِة عني ْذ ُل م ْن ال ي ْرعنينينيني ِوي

()4

وقول من آخر :
()5

لنينيني ْوال ا شق ُة نينياد الننينينينيا ُ ُك ُّ ُه ُ

اجلُنينيني ْو ُد ُي ْحل ِقنيني ُر ،وا ْقنيدا ُم قتنيني ُال

إننينينينينيا لنينينيني ِحل زم نن تر ُ القحلنينينينيِي ِح بِ ِ
ْ
ْ

ِ
وإمجني ُال
إحسا ٌ ْ
م ْن أكْث ِر النا ِ ْ

ِكْر الحلتب ُعمر ُه ِ
الثاين ،وحنينينيا ُت ُ
ُْ
ُ

ول الع ْي ِ
ما قات ُ  ،و ُف ُض ُ
ه ْإمغ ُال

( )1ميزا االعتدال ،ج  ،1ص  ،222النهاية يف غريب ا ديا ،ج  ،1ص .295
( )2من ال مرضه الحلقي  ،ج  ،4ص  ،379نن ابن ما ة ،ج  ،2ص  ،1235كنز العامل ،ج  ،3ص .825
( )3ديوا ا تنحل  ،ص.571 :
أيضا:
( )4ومن قول مل
ِ
كانت النُّحلو
وإ ا

كحلارا
مل

ِ
حلت يف ُمرادها األ سا ُم
تع ْ

( )5ديوا ا تنحل  ،ص.490 :
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(د .ع عحلا

األعر

).

وقال غريه :
()3

نيأح ِار
نيري ُه إال إِ ا ُمنينينينينينينينينينينينينيس بِنينينينينينينينينينينيني ْ
ِيف الن نينينينيا ِ م نينيني ْ
نين ال ُي ْرجت نينينينيب خ نينيني ْ ُ
ِ
نيع يف طِ ْيحلِنينينينينينينيني ِ إال إِ ا ُأ ْحنينينينينينينينينينيني ِنيرق ِيف الننينينينينينينينينينيني ِ
نيار
كنينينينينينينينيال ُع ْود ال ُي ْطمنينينينينينيني ُ
الر تم :
وقال أبو عيد ُّ
ِمن النا ِ من ي ْ قب ا ِزيد عىل ِ
الغنب
ْ
ْ ُ
()7

ِ ِ ِ
ِ
وُْ
منينينير ُم منينينيا ُد ْو الغننينيب فنينينينياث ٌل م ْثنينيني ْ
كنينينينيام ُأ ِْ نينينينينيق ْت و ٌاو بِنينينيع ْم ن
رو ِزينينينينياد مل
و ُثنينيني ْو ِيا بِنينينيني ْس ِ اهللِ ِيف مهنينينيْز ِ النينينينيو ْص ِل

()1

( )1ديوا ابن رميا القريواين ،ص. 78 :
( )2كذا ،وحمحلوظِ :من النا ِ م ْن ُيعطب ا زيد« ..العالمة ا سن ».
( )3حمحلو

:
نيواو مزي نينينينيد ن و ُثويِا بِس ِ اهلل يف ألِ ِ
ك نينينينيام نينينينياحموا عم نينيني ملنيرا ب نينيني ن
نيف ا ْلو ْص ِ
نيل
ْ

«العالمة ا سن ».
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[]82
ع
بَابُ اإلِ ْبدَا ِ

()3

ومعناه :اخلاّل من التك ُّ ف ،ا اّل بنيا عنب الحلنيديع ،وكنيالم الحل غنياء ال يكنيو إال
كذلك ،وقوم موه ا عراب.
مثال قول أيب متام :
()7

ِ ْك نينينينينير الن نينينينينيوى فكأهن نينينينينيا أي نينينينينيا ُم
أ ْعنينيوا ُم و ْصنيني ِك كنينيا ُينْسنينينيِ طِ ْي ُحلهنينيا
نيت ب ْأ نينينينينينيا ف ِ
خ ْ ننينينينينينيا أهننينينينينينيا أ ْعنينينينينينيوا ُم
ُثنينينيني ا ْننينينينيرب ْت أينينينينيا ُم ه ْجنينيني ننير أ ْعقحلنينيني ْ
مل
ُثنيني انْقضني ْ ِ
السنينينُو وأ ْه ُ ه نينيا فكأهننينينينينينينينيا وكنينينينينينينينيأهنُ ْ أ ْحنينينينينينينينيال ُم
نيت ت ْ نينيك ِّ
()1

( )1وهنينيو أ تكنينيو محلنينيردات الك نينيامت منينين الحلينينيت يف الشنينيعر أو الحلصنينيل منينين النثنينير أو اجلم نينية ا حلينينيد
متضمنة بدي ملعا بحيا يأيت يف الحليت الواحد أو القرينة عد حوب من الحلديع بعنيدد ك امتني أو مج ني
وربنينيام كنينيا يف الك منينية الواحنينيد حبنينيا فصنينياعدمل ا منينين الحلنينيديع ومتنينيب مل يكنينين كنينيذلك ف نينييس بإبنينيداع.
ول مزيد من الشواهد ينظر :الصحل ا

( .292 :د .ع عحلا

األعر

).

( )2رشح ديوا أيب متام ،اخلطيب التربيزي ،ج ،2ص ،33 :مع تغيري محلرد ( :طيحلهنيا) بنيني( :طولنيا)،
ومحلردات ( :أعقحلت بأ مل ا فخ نا أهنا ) بني ( :أردفت بجوى أ مل ب فكأهنا).
( )3يف أعيا الشيعة( :أعوام وصل كاد ينيس طولا).
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[]83
جبِ
بَابُ التَّعَ ُّ
معناه :أ يتعجب من شء م كدمل ا ب متم ا عنب ،كقول :
()3

أينينينينينينيا منينينينينينيمعا ي ِضنينينينينينيني ء بِنينينينينينيال انْطِحلنينينينيني ِ
نياء وينينينينيا بنينينينيدْ را ي نينيني ْنيو ُح بِنينينينيال ُحم نينيني ِ
نياق
ْ مل ُ
مل
ُ

ِ
ِ
اح ِت ِاقني ؟
ب ْ
ب انْتقنينينينينيا ؟ وأنْت الش ْنيم ُع منيا نيحل ُ
فأ ْن نينينينيت الحلنينينينينيدْ ُر م نينينينيا نينينينينيحل ُ

( )1الحليتا مذكورا يف كتاب هناية األرب يف فنو األدب ،ج ،7ص ،48 :من دو نسحلتهام إىل قائل
معني بتغيري محلرد  ( :حلب) بني( :معنب).
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[]84
بَابُ الْمُصَرَّعِ وَاخلَصَى
ومعنى املَصع :كل من يتخذ روي مرصاعي يف القافية كهذه الرباعية:
ِ
نين هنْ نينينيوا ُه م نينينيا ي نيني ْنيذ ُك ُرنا ف نينينين ْح ُن م نينينيا ننْس نينينيا ُه
إِ ْ ك نينينيا ع نينينيىل الحلع نينينياد م نيني ْ
ِ
نيرب ،ال إلنينينينينيني إِال اهللُ
قنينينينينينيدْ طنينينينينينيال تشنينينينيني ُّنيوق إِىل ُل ْقينينينينينينيا ُه كنينينينينيني ْ أ ْصنينينينيني ِ ُ
واخلَص :ثد ا رصع كهذه األخرى:
ِ ِ
ِ
ِ
السنينينيك ُْر عنينينيىل ُطرتِنينيني ِ سنينينينير ِين
بِتْن نينينينينينيا ورح ْي نينينينيني ُنيا ر ْيق نينينينينيني أ ْ نينينينينينيكرين و ُّ
قنينينينينينيدْ مومنينينينينينيها ينينينينيني ِنيدي ومل أد ِر بِنينينينينيني ِ
ْ ْ

لكِ نينينين م نيني ِ
نيم ْي راحتِنينيني خ نينينيرب ِين

فا رصاع الثالا منها هو اخلَص ،أي :منها غري مرصع.
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[]85
بَابُ الْعَكْسِ
ِ
نوعان:
وهو
أحدُها :إ ا انعكس ِ
نيت الك منية يظهنير منهنيا كنيالم صنيحيح غنيري الكنيالم النيذي يف
االطراد صور مل ومع ملنب ،كر الة ا ريري ا شتم ة عىل مائت ك مة أولنيا« :ا نسنيا
صنيعة ا حسنيا » ،فعكسنيها «:ا حسنيا صنينيعة ا نسنيا » ،إىل أ ختمهنيا بقولني :
«و وهر األحرار عند األرسار» ،عكسها« :عند األرسار وهر األحرار» .
()3

نظام:
الثاين :أ يكو معنب واحدمل ا يف الطرد والعكس كقول
مل
ِ
السنينينينينينيني ُر ْو ِر بشنينينينينينينير ِين
السنينينينينينينينيني ُر ْو ِر منْظنينينينينينيني ُنير ُه منْظنينينينيني ُنير ُه بِ ُّ
بشنينينينينينينينينيرين بِ ُّ

( )1كقول أحده وقد قيل ل ( :ال خنيري يف السنينير ) فقنيال( :ال رس يف اخلنيري)( .د .عني عحلنيا
األعر

).
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[]86
دوِي ِر
بَابُ التَّ ْ

()3

ومعناه :أ يقرأ الحليت مدورا أي ك ن
مة مئت ع تها أو ملال ،وما يسنيتقي إال إ ا
ُ مل
كانت كل ك ن
مة مستحلد مل با عنب كهذا الحليت:
ْ

أه كن
أحزنن

أق قن
أدنحلن

( )1وهنينيو قرينينيب الشنينيحل منينين فن(تشنينياب االطنينيرا ) النينيذي كنينيره الصنينيحل ا نيني يف رشحنيني عنينيىل الكافينينية
الحلديعية ،105:وقال ( :امه قوم التسحلي ).أقول :والتسحلي  :زياد حر
اجلزء( .د .ع عحلا األعر

).
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نياكن عنيىل السنيحلب اخلحلينيف يف آخنير

[]87
بَابُ الْمُكَرَّرِ
ومعناه :ما يكو ك مة القافية مرتني أو أكثر كام يف هذه الرباعية:
ال ينينينيني ُنيل و ِمنينينينيني ْع ُر ُه طو ْينينينيني ٌنيل وطوينينينيني ْنيل والط ني ْنير ُ وو ْع نينيدُ ُه ع ِ ْي ني ٌنيل وع ِي ني ْنيل
ِ
ِ
ِ
و ِ
نيرب و ِم ْث ُ نينينيني ُ ق ِ ْينينيني ٌنيل وق ِينينيني ْنيل
اجل ْس نينيني ُ وخص نينينينيْ ُر ُه نح ْي نيني ٌنيل ونحي نيني ْنيل والصنينيني ْ ُ
وقد تكرر القافية ثالع مر ن
ات كقول :
()3

ِ
ِ ن
اح كالش ْم ِ
اح
س أ ْو كالحلنيدْ ِر أ ْو كالصنيحل ْ
الصنينينينينيحل ْ
ومنينينينينياد منينينينينيا م ْث ُ نينينينيني ُ ِيف ِّ
ِّل ِم نينينينينينين ثناي نينينينينينياه و ِم نينينينينينين طرفِ نينينينينيني ِ
ُ
ْ
ْ ْ
ْ

ِ
اح
اح ور ْ
اح ور ٌ
وخ نينينينينينينينينينينينينينينينينينيدِّ ه ر ٌ

( )1يتيمة الدهر ،ج  ،4ص  501من قول أيب ححلص عمر بن ع ا طوع .
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وربام

ِ
رصاعني كقول :
ء التث يا يف ا
()3

رش ِ
اح يف ُغ نينينينيدُ نر ِوث نينيني ِ
ب ال نينينينير ِ
اح إىل الصنينينينيحل ِ
الصنينينينيحل ِ
نياح
ط ِر ْبنينيني ُ
نيت منينينينيع ِّ
اح و ُ ْ
نياري ُقنينينينينيرب ننينينينينيارن ِ
ور ن ْثنينينينيني ملنيرا و ننينينيني ِ
وكنينينينينينيا النينينينينينيث ْ ُ كالكنينينينينينيا ُف ِ
ْج ور ِ
اح
ْ
اح ِيف ص نينينينينيحل ِ
اح ِيف ص نينينينينيحل ن
اح
ح ِر ْي نينينينينينيني ٌنيا ِيف ح ِر ْي نينينينينينيني ننيا ِيف ح ِر ْي نينينينينينيني ننيا ص نينينينينيحل ٌ
()7

( )1نسحلها صاحب اليتيمة إىل عضد الدولة الحلوهي  ،ج ،2ص ،259 :وهو يف ٍّ
مك من ت ك النسحلة،
غري أ صاحب كتاب (ا ستحلاد من يل تاريخ بغداد ،ابن النجنيار وانتقنياء النيديمياط ت ( 749هنيني)
م  ،18تح :د .قيرص أبو فرح ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ص )87:نسحلها ل صاحب بنين عحلنياد ومل
نجدها يف ديوان بالتحقيقني ا شهورين.
( )2النينيوايف بالوفينينيات ،ج  ،24ص  ،22أعينينيا الشنينييعة ،ج  ،8ص  ،422يتيمنينية النينيدهر ،ج  ،2ص ،259
وفيه :
طرب نينيت إىل الص نينيحلوح م نينيع الص نينيحلاح ورشب النينينيراح والغنينينيرر ا نينينيالح
وك نينينينيا ال نينينينيث

كالك نينينينيافور نث نينينينير ملا وننينينينينينينيار عننينينينينينينيد ننينينينينينينيارن وراح

فمشنينينينينينيموم ومشنينينينينينينيروب وننينينينينينيار وصنينيحلح والصنينيحلوح منينيع الصنينيحلاح
لينينينينينينينينيب يف لينينينينينينينينيب يف لينينينينينينينينيب ص نينينينيحلاح يف ص نينينينيحلاح يف ص نينينينيحلاح
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[]88
بَابُ الْمُالئِمِ

()3

وهو ضد التنافر ،ومعناه :ما كا مسحلو األلحلاظ ،نيهل خم ِ
نيارج ا نيرو

فنيإ

ا الءمنينية عننينيده حممنينيود وه ني ا نينيتعامل األلحلنينياظ العذبنينية ا اتينينية بعضنينيها لنينيحلعا
لضنيرب من االعتدال عىل مثال ا نا حلة ،مثال قول لحليد :
()7

الشنينينينيه ِ
ومنينينينيا ا نينيني ْنير ُء إال ك ِّ
اب وثنينيني ْنيو ِئ ِ ي ُع ْو ُد رمنيا ملدا ب ْعنيد إِ ْ ُهنيو نياطِ ُع
ِ
ِ
وم نينينينيا ا نينيني ُ
نيع
نيال واأل ْه ُ نينينينيو إِال ود ْيع نينينيني ٌة و ال ُب نينيد ي ْو ملم نينيا أ ْ ُت نينيرد الودائ ني ُ
()1

وبعضه من يعد التنا ب من باب ا الءمة ،وهو منيا يضني إىل كنير الشنيني ء منيا
ي يا ب كقولنا« :موالنا الس طا ا ك ا نترص ا وىل بدر مك ا رم برمك الكنيرم
هامم الحلصاحة ،حامت السامحة ،يو حل اخل ا ،حممدي اخلُ ا ،خ نيد اهلل ُم ْ كني ،
وأ رى يف بحار االقتدار ُف ْ ك ».

( )1أو التالؤم .أقول :بحسب ا نطا األديب هنا نوعا من التالؤم ،أولام :التالؤم ا عننيوي ،وهنيو
الذي يسمب عند الحلديعيني بني(ائتال ا عنب مع ا عنب) ،وثانيهام :التالؤم ال حلظ  ،وهو الذي يسنيمب
عند الحلديعيني بني(ائتال ال حل مع ال حل )( .د .ع عحلا

األعر

).

(مور).
( )2ديوا لحليد ،رشح الطويس ،ص 111 :بتغيري محلرد  ( :يعود) بني:
ُ
( )3يف ا صادر« :مور».
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ُ
قول ا تنحل
ومن النظ

()3

:
و ِيف ن ْح ِر ِه الشعرى ،و ِيف خدِّ ِه القم ْر

نيت ِيف حلِينِنينينيني ِ
كنينينينيأ ال ُّثرينينينينيا ُع ِّ قنينيني ْ
ْ

( )1الحليت ليس ل متنحل  ،صدر الحليت البن الروم من قول :
(كأ الثريا ُع ِّقت يف حلين ِ

وبدر الد ب يف النحر صي ل ِعقدا)

دينينيوا ابنينين الرومني  ،ج ،1رشح أ نينيد حسنينين السني  ،منشنينيوررات حممنينيد عني بيضنينيو  ،دار الكتنينيب الع مينية،
بريوت ،2002 ،3 ،ص.522 :
والعجز من معر ابن عنقاء الحلزاري كام يف خزانة األدب ولب لحلاب لسا العرب( ،عحلد القادر بن عمنير
الحلغدادي) تح :عحلد السالم حممد هارو  ،كمكتحلة اخلانج 1997 ،م ،4 ،ج ،10ص.452 -451 :
( كأ الثريا ُع قت يف حلين
وقد نسحل ابن فرو

ويف خده الشعرى ويف أنحل القمر).

الربو ردي يف (الحلتح عىل أيب الحلتح) تح :عحلنيد الكنيري النيد ي  ،دار الشني و

الثقافية العامة ،بغداد1987 ،2 ،م ،ص ،28 :لشاعر يدعب بني (ابن رمي ة) يف قول :
(كأ الثريا ُع قت فوق نحره

ويف أنحل الشعرى ويف خده القمر)
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[]89
بَابُ االرْتِجَالِ وَالْبَدَاهَةِ
()3

ني ء الكنيالم منظومنيا منين غنيري زينياد ِ
مل

وهي خالف الفكرة والروية ،ومعنـاه :أ
ف ن
كر ،وهو دليل عىل ا تقامة الطب.
مثال قول ابن هرمة ل حا ب :
()1

()7

نيف بِالحلنيني ِ
نياب
نين ه ْرمنينينية و ِاقنيني ٌ
هنينينيذا ا ْبنيني ُ

بِنينينينياهللِ ر ِّبنينينينيك إِ ْ دخ ْ نينينينيت ف ُقنينيني ْنيل لنينينيني ُ
و ُرد إنسا بع ة النوم من الحلاب ،فقال يف واب الحلواب :
ِ
ِ
نيرب ِين الحلنينينينينينينيو ُ
اب أننينينينينينينيك ننينينينينينينيائ ُ وأ ْننينينيت إِ ا ا ْ نينينيت ْيق ْظت أ ْيضنينيني ملا فننينينيائ ُ
ُخينينينينينيني ِّ ُ
()4

وط ب واحدمل ا لقحل ا جد فام و ده فكتب عىل باب :
نيب ا ْج نينينينينينينينينيد وال ُأ ْد ِر ُك نينينينينينينينيني ُ
أ ْط ُ نينينينينينينيني ُ

ِ
نيري ا ِّدرا ْ
وكنينينينينينيذا ا ْجنينينينينينيدُ عسنينينينيني ْ ُ

مل
ارجتاال يف االألحلاظ :هو ابن أ ر الحلاه  ،وقد أتب ابن أ ر ف منيعره بأربعنية ألحلنياظ
( )1وأبرع من كتب الشعر
ال تعنير ف كنينيالم العنينيرب نينيمب الننيار ( :ماموســة) ،وال يعنينير
يع نينير

لنينيك و نيمب حنينيوار الناقنينية ( :بابوسـا) ،وال

ل نينيك ،وال يع نينير ( :التبنـــيس) وه نينيو وص نينيف ل حلق نينير ،،ق نينيال( :األرنـــة) م نينيا ل نينيف ع نينيىل ال نينيرأ .

(د .ع عحلا األعر

).

( )2ابن هرمة الذي توقف عنده اال تشهاد بالشعر عند ال غنيويني والنحنيا  ،ووفاتني قينيل154هنيني ،والتحقينيا
هو 159هني( .د .ع عحلا األعر

).

( )3معر ابن هرمة القرمني  ،تح :حممد نعناع وحسني عطوا  ،ص ،70 :مع تغيري محلرديت ( :ل ) بنيني ( :لنيا)،
واقف) بني( :واق ملحلا).
ٌ
و( :
( )4هذا الحليت مذكور يف كتاب إحياء ع وم الدين ،أبو حامد الغنيزاّل ،دار ا عرفنية ،بنيريوت ،ج ،1ص،357 :
دو نس نحلة.
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[]91
بَابُ الْجَزَالَةِ

()3

ومعناه :ما ُمتن ألحلا و ُزل معناه ،والسال ة :ما ُ ُسل قيا ُده و ُهل إنشا ُده .
()7

الركة.
وقيل :آفة اجلزالة التعسف ،وآفة السال ة ِّ
مثال اجلزالة قول أيب متام :
()1

إِ ْقدا ُم ع ْمرو ِيف امح ِة حاتِ ن
ِ
ح ِيب ل ُ م ْن ُد ْونني ُ
ال ُتنْك ُروا ْ
فاهللُ قدْ حب األقنيل لِنُني ْو ِر ِه

ِيف ِح ْ ِ أحنفِ ،يف ك ِ
اء إيا ِ
ْ
رش ْو ملدا ِيف الندى وإلحلا ِ
مث مل
ال ُ
ال ِمن ا ِ ْشنينينينينيكا ِ والن ِّْربا ِ
مث مل

( )1أو هنينيو ا باننينية عنينيام يف النينينحلس بألحلنينياظ نينيه ة وب يغنينية ،وبعينينيد عنينين التك نينيف والتصنينينع( .د .ع ني عحلنينيا
األعر

).

( )2وكأن هنا أراد بايب اجلزالة والسال ة فعرفهام م ملعا ث أرد كالم بإفراد بنياب ل سني س( .د .عني عحلنيا
األعر

).

( )3رشح ديوا أيب متام ،ج ،1ص.322 :
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[]91
بَابُ السَّلِسِ

()3

وهو غالب يف معر ا حدِّ ثني كقول الحلحتي :
()7

ب ِعنْد ال ِّنينينينينينينيق ِاء كنينينينينيني ِ
بِنينينينينيال حلنيني ن
الم

()1

نيت بِ ُمح ن
نيل
ف ْيس ال ِنيذي قنيدْ حرم ْ

نيت بِحنينينيرا ِم
ولنينيني ْيس النيني ِنيذي قنينينيدْ ح نيني ْ

وكقول غريه :
()4

و ِّل فنينير ٌ بِنينياخل ْ ِري ل ِ ْ خني ْ ِ
نيري ُم ْ جنيني ٌ
نين منينياء ت ْقني ِنيو ْي ِم فنينيإِين ُمقنينيو ٌم
فمني ْ

و ِّل فنينينير ٌ بِالشنينينيني ِّر ل ِ شنينينيني ِّر ُمسنينينينيْر ُج
نين منينينياء ت ْعنيني ِنيو ْ ِ فنينينيإِين ُمعنينينيو ُج
ومنيني ْ

( )1وأ ن ا راد ا قيق لحلاب السهولة يف ع الحلديع( .د .ع عحلا

األعر

).

( )2ديوا الحلحتي ،ص ،2001 -2000 :مع تغيري محلرد الصدر( :حرمت) بني( :ح تِ ) ،ومحلرد
العجز ( :ح ت) بني( :حرمت ِ ).
( )3خ ل« :ح ت».
( )4يف ( غنينيرر اخلصنينيائص الواثنينيحة وغنينيرر النقنينيائا الحلاثنينيحة) ،أبنينيو إ نينيحاق الوطنينيوا  ،ثنينيحلل
وتصحيح :إبراهي ممس الدين ،دار الكتب الع مينية ،بنيريوت2008 ،1 ،م ،ص )499 :ونسنيحل
إىل أمري ا منني ع (ع ي السالم).
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[]92
السلِسِ الْمُ ْمتَنِعِ
بَابُ َّ

()3

ومعناهُّ :
كل نظ ن أو نثر ُخيال أن
()7

ُ
هل العنا  ،وعند حمنيك االمتحنيا يتحلنيني أنني

مشكل ا نشاء والحليا  ،وهو كثري الوقوع يف أمعار الحلحتي وأيب نوا  ،ومث ابن
رسايا ،يف معر امر القيس :
()1

ِ
ِ
ِ
عنينيىل الن ْحنينير حتنينيب بنينيل د ْمعني حمْمني ْ

نيت ُد ُمني ْنيو ُع العني ْ ِ
نيني ِمنني صنينيحلاب ملة
فحلاثني ْ

( )1انظر ما كره اجلاح يف كتاب القي  :الحليا والتحلينيني 25/1 :حنيول السنيهولة يف األلحلنياظ وخ نيو
ال حل من التعقيد والتعسف يف السحلك( .د .ع عحلا

األعر

).

( )2يف األصل« :خييل».
( )3ديوا امر القيس برشح أيب عيد السكري ،ج ،1ص.177 :
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[]93
بَابُ االتِّفَاقِ
ومعناه :أ يتحلا ل شاعر معنملب ،ويعين حسب ا ال ويساعده الوقت وال يتحلنيا
إال نادر ملا ،مثال قول بعضه :
()3

اب حسنينينينينيني ٌ
ومنينينينينينينيحل ٌ
نين أ ْو ُ ُه ُهنينينينينينيني ْ

ِم نينين إي ني ِ
نين نِنينيز ِار ْب ني ِ
نياد ْب ني ِ
نين مع نينيدْ
ْ
()7

( )1الحليت من إنشاد الز اج كام يف لسا العنيرب ،أبنيو الحلضنيل ابنين منظنيور ،ج ،8منياد ( :خشنيع) يف
حر اخلاء ،دار صادر ،بريوت2008 ،م ،ص.71 :
( )2يف األصل« :نزار بن إياد».
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[]94
م
بَابُ التَّ ْتمِي ِ
اعر ا عنب بام ي كد حسن  ،وا شو ا يح وتأكينيد ا نيدح بنيام
ومعناه :أ يت الش ُ
()3

ُيشحل الذم والدُّ عاء باالعتاض داخ ة يف عموم  ،ومثال لك قول :
ومقنينينينينيا ُم الع ِز ْينينينيني ِنيز يف ب نينينيني ِنيد النينينيني ُّنيذ ِّل إِ ا أ ْمك نينينينينين الر ِح ْي نينينيني ُنيلُ ،حم نينينيني ُ
نيال
()7

()1

فقول « :إ ا أمكن الر ُ
حيل» ،تتمي .

( )1أو هو عحلار عن االتيا يف الكالم أو الشعر بك مة أو مج ة إ ا زيدت يف الكالم التا ِّم زادت حسنملا
مل
ومجاال( .د .ع عحلا

األعر

).

يح ولكن مز
( )2كل ما كره هنا م ٌ

بعضه بالتكميل والحلرق بينهام من هتني:

متم ملام ل نقص فيجعل الناقص تا ًّما والتكميل عل التام مل
كامال.
أ .إ التتمي يكو
ِّ
متم ملام عاين النحلس ال ألغراض الشعر ومقاصده ،والتكميل يكم هام م ملعا.
ب .التتمي يكو
ِّ
(د .ع عحلا

األعر

).

( )3الحليت منسوب إىل أيب دلف العجي كنيام يف تنياريخ دمشنيا -ابنين عسنياكر 571( ،هنيني) تنيح :حمنيب
النينيدين أيب نينيعيد عمنينير بنينين غرامنينية العمنينيروي ،ج ،49:دار الحلكنينير ل طحلاعنينية والنشنينير1997 ،1 ،م،
بريوت ،ص.142 :
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[]95
س
بَابُ االحْتِرَا ِ

ومعناه :أ منيت

عنين طعنين طنياعن بنيذكر اجلنيواب عنين ني ن
ال مقنيدر ،كقنيول

الشاعر :
()3

فسنينينينيقب ِدينينينينيار ِ غنينيني ْنيري ُم ْحل ِسنينيني ِنيدها
قول « :غري محلسدها» احتا

صنينيني ْنيو ُب الربِ ْينينينيني ِع و ِد ْيمنينينيني ٌة ْهت ِمنينينيني

أ ا طر الدائ يحلسدُ ها .
()7

( )1ديوا طرفة بن العحلد ،برشح األع الشنتمري ،تح :درية اخلطينيب ولطحلني الصنيقال ،ا

سنية

العربية ل دار ات والنرش ،بريوت ،دائر الثقافة والحلننيو  ،الحلحنيرين ،2000 ،2 ،ص ،104 :منيع
تغيري محلرد ( :ديار ) بني ( :بالد ).
( )2ع ني ابنينين رمنينييا منينين التتمنينيي  ،وهنينيو لنينييس من ني  ،وهنينيو منينين براعنينية النينيتخ ص( .د .ع ني عحلنينيا
األعر

).
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[]96
ب التَّ ْنكِيتِ
بَا ُ

()3

قريب من االحتا
وهو
ٌ

()7

 ،ومعناه :أ يقصد لحل ملظا ِّ
بالذكر عنب خيص كقول

تعاىل :وأنه هو ر ُّب الش أعرت. 
ُ ِئل ابن عحلا ني رْ اهلل عن نيني ِ :مل ال قنيال :رب ال ُّثرينيا؟ قنيال :هنير ر نيل يف
()1

العرب ُيقال ل  :ابن أيب كحلشة عحلد ِّ
الش ْعرى ،وقال :هو أكرب نج وأن يقطنيع و نيل
السامء ،فرد اهلل تعاىل ع ي وعىل غريه ،وأما الثريا فال ُتعحلد .
()4

ومن النظ قول اخلنساء :
()5

نيخ ملرا و أنْدُ ُب نينيني ُ ل ِ ُك نيني ِّنيل ُغ نيني ُنير ْو ِ
ب م نيني ْنيم ِ
نيوع الش نينيني ْنيم ِ
س ص نينيني ْ
س
ُي نينينينيذك ُِّر ِين ُط ُ نينيني ُ
()6

( )1أقول :هو أ يقصد ا تك إىل ن
شء بالذكر من دو

كر أمياء أخرى تسدُّ مسده لوال نكتني ٌة فيني

تر ح اختصاص بالذكر من دو أ يسد مسده شء غريه إ لوال ت ك النكتة الت انحلنيرد هبنيا لكنيا
القصد إلي دو غريه مل
اهرا عند أهل النقد( .د .ع عحلا
خطأ
مل

األعر

( )2ولكنينين بنينيا عنب الحلعينينيد ال نيني ُمتأمل أعن ني السنينيياق الزمنينياين والتنينيارخي
األعر

).
فالح ني (.د .ع ني عحلنينيا

).

( )3النج (.49 :)53
( )4بحار األنوار ،ج  ،20ص  ،388اال نيتيعاب البنين عحلنيد النيرب ،ج  ،4ص  ،1738تحلسنيري الحلحنير
ا حيل ،ج ،8ص  ،125الربها ل زركش ،ج  ،3ص  ،380إكامل الكنيامل ،ج  ،4ص  ،179تنياريخ
مدينة دمشا البن عساكر ،ج  ،23ص .431
( )5ديوا اخلنساء ،اعتنب ب ورشح

دو طام  ،دار ا عرفة ،بريوت2004 ،2 ،م ،ص.72 :

( )2يف بعا ا صادر :و«أ كره بكل».
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فقينينيل :مل خصنينيت ط نينيوع الشنينيمس وغروهبنينيا؟ فقنينيال :أل ط نينيوع الشنيمس وقنينيت
ومدحا بأن
مقر الضيحلا فذكرت فيهام دمل ا ل
مل
الركوب إىل الغارات وغروهبا وقت ِّ
كا يغري عىل أعدائ ويقري أثياف .
ومتمل ختصيصها بط وع الشمس وغروهبا ل مداومة ع ي  ،كام يف قولني تعنياىل:
وسبحوه بكأر اة وأ ِص ايال. 
()3

( )1األحزاب (.42 :)33
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[]97
جزِئَةِ
بَابُ التَّ ْ
وه قريحلة من التقسي  ،وقد مر كرها ،ومعناها :جتزئة الحليت ثالثة أ نيزاء أو
()3

أربعة مثال األول قول بعضه :
()7

أ ْننينينيت بنينينيدْ ٌر ُح ْسنينينينملا ،ومنيني ْنيم ٌس ُع ُ نيني ًّنيوا و ُحسنينينينينيا ٌم ع ْز ملم نينينينينيا ،وب ْح نينينيني ٌنير ن نينينينينيواال
ومن يف تر الني ُمدام :
نيت:
ع ْريتنِنينينينينيني تنينينينيني ْنير ا ُنينينينينينيدا ِم ،وقالنينينينيني ْ
ِهنينينيني ْحتنينينينيت الظنينينينيال ِم ُننينيني ْنيو ٌر و ِيف األ ْكنينينينيني
نيت :ي نينينيا ه نيني ِنيذ ِه ع نينينيد ْل ِ
ت ع نيني ِ
الر ْم نينينيني
ُق ْ نيني ُ
نين ُّ
إِهننينينينينينينيا ل ِ ُّسنينينينينينيني ُت ْو ِر ه ْتنينينينينيني ٌ
نيك ،وبِاأل ْل نينينينينينينيني
()1

( )1لكن التجزئة أ

ِ
ِ
نيب
هنينيني ْنيل حلاهنينينينيا منينينينين الكنينينينيرا ِم لحلِ ْينينيني ُ
ِ
ِ
نيب
الص نينينينيدُ ْو ِر ل ْي نينيني ُ
ني نينينينيحلاد ب نينيني ْنير ٌد و ِيف ُّ
()4

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب
نينينينيد أمنينينيا ل رمنينينياد ف ْينينينيك نصنينيني ْي ُ
ويف ا ع نيني ِ
نيكِ ،
ني نينينيحل ِ
اب ف ْت نيني ٌ
نياد ُ ُننينيني ْنيو ُب
()5

()6

()2

ز الشاعر الحليت مجيع أ زا ملء عروثي ملة ويسجعها ك هنيا عنيىل روينيني خمت حلنيني

ز ملء بجزء األول منهام عىل روي خيالف روي الحليت والثاين ع ملال روي الحليت( .ع األعر

)،

( )2الحلينينيت منسنينيوب أليب أ نينيد عحلنينيد اهلل ابنينين ورقنينياء كنينيام يف (اليتيمنينية) ج ،1ص ،122 :ومنينيذكور يف
(الحلديع يف نقد الشعر) ص ،23 :لكن من غري نسحلة.
( )3األبيات لألمري أيب الحلضل عحليد اهلل بن أ د ا كياّل كام يف يتيمنية النيدهر ،ج ،4ص 431 :بتغينيري
محلرد ( :الرمد) بني  ( :النصح).
( )4يف ا صدر :و (يف اخلدود).
( )5يف ا صدر( :عن النصح).
( )2يف األصل( :منك).
( )7يتيمة الدهر ،ج  ،4ص  431من قول األمري أيب الحلضل عحليد اهلل بن أ د ا يكاّل.
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الثاين قول :
()3

فاخل ْ ُا أ ْب ُ  ،وا هاب ُة ُتنيتقب
()7

ِ
ب ُ ْجتم ُع
و ا ُال ُينْث ُر ،وا ناق ُ

()1

نرش).
( )1الحليت مذكور يف كتاب الحلديع يف نقد الشعر ،أ امة بن منقذ ،ص 22 :بتغيري محلرد ( ُي ُ
نثر) بني( ُي ُ
( )2كذا يف األصل ،والظاهر أ الصحيح« :فا ُّا أب ».
( )3ومن قول ابن حجة عىل ما قرأت:
هندية ظاهتا ،خطية خطراهتا داري ٌة نحلحاهتا«.مدورا»( .د .ع عحلا
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األعر

).

[]98
بَابُ التَّطْرِي ِز
ومعناه :أ يراعب يف األمعار طر ملزا ِ
طراز  ،مثال
واحدمل ا فيج ء بالقصيد كأن
ٌ
ُ
ْ
()3

قول أيب حيدر :
()7

نين [/45ب]
أنب ُيحلاخ ُر أ ْو ُيطنياو ُل م ْ
وإِم نينينينينينينينيام وا ِ ْقحل نينينينينينيني ُ ِ
نيال خيْد ُم نينينينينينينيني ُ
ُ
صنينينينينينينيدق ْت فِرا نينينينينينيني ُت ُ وم ْول ِنينينينينينينيدُ ُه
وغنينينينينينينينيدا و ُد ْو حم ِّ نينينينينينينيني ُزحنينينينينينيني ٌنيل
وأقنينينينينينير عجنينينينينينيز ملا عنينينينينينين نينينينينينيامحتِ ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
نش نينينينينينينينينير ْت فض نينينينينينينينيائ ُ مناقحل نينينينينينينيني ُ
ِ
ِ
ِ
ُت ْغن ْي نينينينينينينيني ِيف األ ْع نينينينينينينينيداء ه ْيحل ُت نينينينينينينيني ُ
ِ
ُمتو ِّرع نينينينينينينينينيني ملا تنْه نينينينينينينينينينيا ُه مه ُت نينينينينينينينينيني ُ
ِ ِ
ُت ْ ِه ْينينينينينينينينيني ق ْحل ُتنينينينينينينينيني ُ و ُم ْصنينينينينينينينينيح ُحل ُ

أ ْثنينينينينيحب ُي ِقنينينيني ُّنير لِحل ْخنينينيني ِنير ِه الحل ْخنينينيني ُنير
وا ِ
ف واأل ْم نينينينيني ُنير
اث نينينينينينييا ِ الس نينينينينيني ْي ُ
وا ُنْ نينينينينيني ِنيذرا ِ الحل نينينينينيني ُ
نيال والز ْ نينينينينيني ُنير
والننينينينينيني ِّنيريا ِ الشنينينينينيني ْنيم ُس والحلنينينينينينينيدْ ُر
األ ْ نينينينينينيودا ِ الغ ْي نينينينيني ُ
نيا والحل ْح نينينينيني ُنير
والس نينينينينيني ِ
نيائرا ِ ال نينينينينينينين ْظ ُ والن ْث نينينينينيني ُنير
ال ا ُ ْغنِي نينينينينينينيا ِ الك ْي نينينينينينينيدُ وا ْكنينينينينينيني ُنير
والزا ِ نينينينينينيرا ِ ال نينينينينينيدِّ ْي ِن والقنينينينينينينيدْ ُر
ال ا ُ ْص نينينينينينيحلِيا ِ ال ْه نينينينيني ُنيو واخل ْم نينينينيني ُنير

ِ
ِ
ِ
نيرب
وي ِز ْي نينينينينينينينيدُ ُه رشف نينينينينينينيني ملا تو ُ
اث نينينينينينينيني ُع ُ ال الحلانينينينينينينينينيا ال ِّت ْينينينينينينينيني ُ والكنينينينينينيني ْ ُ
م نينينينينينينينيكر ْت ل ِ ِس نينينينينينيني ْنيريتِ ِ ر ِعي ُت نينينينينينينيني ُ واألُمتنينينينينينينيا ِ الحلنينينينينينينيدْ ُو وا ْضنينينينينينينيني ُر

( )1وهذا تعريف ليس ام ملعا ل حلاب فالتطريز أ يحلتد الشاعر بذكر ن
مجيل من الذوات غري محلص نة
ن
بصحلة واحد ن منين الصنيحلات مكنيرر بحسنيب العنيدد النيذي قنيدره يف ت نيك اجلُمنيل األُول
ث خيرب عنها
تقديرا ،واجلمل متعدد لحل ملظا( .د .ع عحلا
فتكو الذوات يف كل مج ة متعدد
مل

األعر

( )2األبيات مذكور يف كتاب الحلديع يف نقد الشعر ،أ امة بن منقذ ،ص.27 -22 :
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[]99
بَابُ االسْتِطْرَادِ

()3

ن
بشء يرى أن يت كالم وكنيل غرثني
ومعناه :أ يحلدأ بالكالم ث يأيت يف اآلخر
ما بآخر الكالم  ،مثال قول ا اميس :
()7

وإِننينينيا لقنينينيوم ال ننينينيرى الق ْتنينينيل نينينيحل ملة إ ا م نينينينينيا رأ ْت نينينينيني ع نينينيني ِ
نيام ٌر و نينينينيني ُ ُ
ول
ُ
ْ ٌ
يق نينيرب ح نينيب ا نينيو ِ
ت آ الن نينيا لن نينيا وتكْر ُهنينينينينينيني ُ آ نينينينينيني ُ
نيال ُ ْ فت ُطنينينينينينينيو ُل
ْ
ُ ِّ ُ ُ ُّ
()4

()1

مدح نحلس وقحلي ت بع و المة ،وا تطرد بحام ت القحلي تني ،وما كا غرث منين
االبتداء إال هجو القحلي ِ
تني.

( )1وأكثر ما يقع يف الجنياء ،وفيني فنيرق عنين بنياب "االطنيراد" يطنيول ا قنيام بنيذكره( .د .عني عحلنيا
األعر

).

( )2ينظر :رشح ا ة أيب متام ل مرزوق .141/1 :
( )3يف بعا ا صادر« :يقرص».
( )4األبيات ل سموأل يف الميتني ا شنيهور  ،دينيوا السنيموأل ،تنيح :عيسنيب نيابا ،مكتحلنية دار صنيادر،
بريوت ،ومطحلعة ا ناهل ،1951 ،ص.12 :
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[]111
خدَا ِم
بَابُ االسْتِ ْ

()3

ِ
ِ
بقرينتني كقول :
عنيني
ومعناه :أ تأيت الك مة الواحد
()7

إِ ا ننينينينينيزل السنينينينينيام ُء بِنينينينينيأ ْر ِ
ض قنينينيني ْنيو نم رع ْيننينينينينينينينيا ُه وإِ ْ كنينينينينينينينيا ُنوا ِغضنينينينينينينينيابا
()1

والسامء يستعمل ل مطر والنحلات ،فا تخدم ل معنيني :ل مطنير بقريننية الننيزول،
ول نحلات بقرينة الرع

()4

.

( )1وهو باب مديد االلتحلنيا

بالتورينية وق نيام تك حلني ب يني وصنيح معني بشنينيروط لصنيعوبت وق نية
األعر

انقياده وانزياح إىل انب التورية( .د .ع عحلا

).

( )2الحليت منسوب إىل (معاوية بن مالك العنيامري معنيود ا كنيامء) كنيام يف ( رشح أدب الكتنياب ل جنيواليق ،
موهوب اجلواليق  ،تح :طيحلة د بودي ،مطحلوعات امعنية الكوينيت ،1995 ،1 ،الكوينيت  ،ص،151 :
وعحلد القادر الحلغنيدادي يف خزاننية األدب  ،تنيح :عحلنيد السنيالم حممنيد هنيارو  ،ج ،9ص ،233 :نسنيحل جلرينير ومل
نجده يف ديوان  .والعمد يف حما ن الشعر وآداب  ،ابن رميا ،تح :حممنيد حمني النيدين عحلنيد ا مينيد ،دار اجلينيل،
 ،1981 ،5وريا ،دمشا ،ج ،1ص ،222 :لكننا مل نجده يف ديوان .
( )3يف بعا ا صادر« :إ ا قل السامء».
نيمري يعنيود إىل ت نيك ال حلظنية ا شنيتكة ،وهنيو منين
( )4وأصح اال تخدام ما كا يف القرينة األخري ث ٌ
رشو اال تخدام( .د .ع عحلا

األعر

).
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[]111
م
بَابُ التَّ ْوهِي ِ

()3

ومعناه :أ يستعمل ك مة توه تصحيحلها كقول ا تنحل
()7

()1

:

ِ
ِ
فنينينينينينينينيإِ الحلئنينينينينينينينيام النينينينينينينينيذي ح ْولنينينينينينينيني ُ لت ْح ُسنينينينينينينينينيدُ أ ْر ُ هنينينينينينينينينيا األ ْر ُؤ ُ

()4

فذكر األر ل توه القيام ني بالقا ني وإنام هو الحلئام ني بالحلاء ني ومعناه اجلامعات .
()5

( )1خ ل« :التوه ».
( )2أي أراد تصنينيحيحلها أو حتريحلهنينيا بنينياختال بعنينيا إعراهبنينيا أو اخنينيتال معناهنينيا أو امنينيتا لغتهنينيا
بأخرى ،أو و ملها من و وه االختال ( .د .ع عحلا

األعر

).

( )3ديوا ا تنحل  ،تصحيح ومقارننية د .عحلنيد الوهنياب عنيزام ،طحلنيع جلننية التنيأليف والتمجنية والنشنينير،
ن
بتغيري في :
ص ، ،511:وديوا ا تنحل  ،دار بريوت ص،532 :
لتحسد أقدامها األرؤ

وإ القيام الت حول
( )4يتيمة الدهر ،ج  ،1ص .178

( )5وهو اجلامعات من النا  ،وال واحد ل من لحلظ ( .د .ع عحلا
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األعر

).

[]112
بَابُ النَّفي
ومعناه :أ ينحل ا تك

الشنيني ء بإثحلنيات منيا هنيو فوقني [ ،و] ِّ
الشنيعر مسني وك

()3

مثال قول عدي(:)7
ومنينينينيا ُخمْنينيني ِنيدر ورد ير ِّمنينيني ِ
نيح منينينيني ْحل ُ
ُ
ٌ ْ ٌُ

بِخحل نينيا ق نينيدْ أ ْ نينيب مجِ ْي نينيع ا نينينيو ِار ِد

ِ ِ
ِ
بِ نينينيأ ْمنع منْ نينيني ُ م نيني ْنيوئ ملال ح نيني ْنيني ت ْ ق نينيني ُ

إ ا ا ْر ُب أ ْبد ْت ع ْن ح ِري ِ اخلر ِائ ِد

فهذا من حيا ال حل نحل  ،ومن حيا ا عنب نسحلة تحلصيل وإغراق ،فا راد
بخحلا موثع كثري السحلاع ثارية آ اده ،يقال يف ا ثل« :أمجع من ن
ليا
]بني[نيخحلا »(.)1

( )1هاتا الك متا غري واثحتني يف ا خطو  ،والصواب هو ا ثحلت إ هنيذا الحلنياب أغ نيب طريقني
الشعر ،وكا األ ْوىل أ يقول :الشعر مس ك ( .د .ع عحلا

األعر

).

( )2هذه األبيات نسحلها صاحب كتاب الحلديع يف نقد الشنيعر ،أ نيامة بنين منقنيذ ،لعنيدي بنين الرقنياع (  95هنيني)،
ص.123 :
( )3وقد وردت عحلار (أمجع من ليا )...يف ثالثة أمثنيال( :أمنيجع منين لينيا عريسنية ،أمنيجع منين
ليا بخحلا  ،أمجع منين لينيا عحلنيرين) :مجهنير األمثنيال ،538/1:واألخنيري أمنيهر( .د .عني عحلنيا
األعر

).

189

[]113
م
ب التَّ ْسهِي ِ
بَا ُ

()3

ومعناه :أ يكو أول الحليت ما يدل عىل قافيت ( ،)7مثال (:)1
ول نينيني ْيس ال نيني ِنيذي ح ْ ت نينيني ُ بِ ُمح ِّ نيني ن
نيل

ولنينيني ْيس النيني ِنيذي حر ْمتنينيني ُ بِحنينينيرا ِم

()4

(ُ )1أ ِخ نيذت التسنينيمية منينين الثنينيوب ا سنينيه وهنينيو النينيذي ينينيدل أح نيد نينيهام عنينيىل النينيذي ي ي ني ( .د .ع ني عحلنينيا
األعر

).

( )2امه قدامة ابن عحلر ،وأبنيو هنيالل العسنيكري :التومنييح ،نقنيد الشنيعر ،23 :الصنيناعتني،382:
و نينينينيامه ابنينينينين األثنينينينيري والقزويننينينيني  :ا ِ رصنينينينياد .ا ثنينينينيل السنينينينيائر ،348/2 :ا يضنينينينياح.17/4:
(د.ع األعر

).

( )3ديوا الحلحتي ،تح :حسن كامل الصنيرييف ،ا ج نيد  ،3ص2001 :م ،بتغينيري محلنيرد ( :ولنييس)
إىل( :ف يس).
( )4إعجاز القرآ ل حلاقالين ،ص  ،92تحلسري الحلحر ا حيل ،ج  ،4ص  141وفي « :بمحرم» ،أعينيا
الشيعة ،ج ،8ص .425
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[]114
ل وَالعَقْدِ
بَابُ الْحَ ِّ
نثرا فهو العقد ،وفيهام يتحلاثنيل األفضنيل،
نظام هو ا ل ،وتنظ مل
ومعناه :أ تنثر مل
مثال قول هارو الرميد« :لو مجد اخلمر لكا

خرا».
ه ملحلا ،أو انحل الذهب لكا مل

فنظم غريه(:)3
كالنينينيني ْت لننينينيا هحلنينينينينيملا نينينينينينينينيني ِائال

وزننينيا لنينينيا هحلنينينينينينيملا نينينينينينينينينينينيني ِامدمل ا

قنيال عحلنيداهلل بنين النيزبري لنينيام قتنيل أخنيوه( )7ني وهنيو مصنيعب ني « :إ التسني ي

ِ ُني ُز ِم

الر ال ،وإ اجلزع ل ِربات ا جال».
ِّ
فعقده أبو متام فقال(:)1
و تِ ْ نينينيك الغ نينينيو ِاين ل ِ ْ ُحلك نينينيا وا نينينيآتِ ِ

ُخ ِ ْقن نينيا ِر نينياالمل ل ِ تج ُّ ني ِنيد واأل نينيب

( )1نسنينيحل الثعنينيالحل يف يتيمنينية النينيدهر البنينين ا عتنينيز ومل نجنينيده يف ديوانني  ،يتيمنينية النينيدهر ،ج ،3ص،98 :
ونسحلها أ امة بن منقذ يف الحلديع يف نقد الشعر ص 193 :البن ا عتز ومل نجده يف ديوان .
( )2هو أخوه ألبي وليس مقيق «العالمة ا سن ».
( )3الحليت ألمري ا منني ع ( ع يني السنيالم) كنيام يف دينيوا ا منيام عني  ،مجنيع وثنيحلل ورشح نعنيي
زرزور ،دار الكتب الع مية ،بريوت ،د.ت ص.182 :
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[]115
بَابُ اإلِ ْيجَا ِز
وهو عىل رضبني:
إجيــاز قصــْي( ،)3وهنينيو تق ينينيل ال حل ني وتكثنينيري ا عننينيب ،مثنينيل كنينيالم اهلل نينيحلحان :
اصد أع بِام ت أؤمر )7(ثالع ك امت حتتوي عىل معا ن مج نة.
ف أ
وكذا قول ر نيول اهلل ني صنيىل اهلل ع يني وآلني نيني « :القتـل أنفـى للقتـل»( ،)1ثنيالع
حتتوي عىل معا ن كثري .
()4
ذكر ،كحذ ا ضا وإقامة
وإجياز حرف  ،ومعناه :اال تغناء با ذكور عام مل ُي ْ

ا ضا إلي مقام  .مثال قول تعاىل :و أاسأ ِل ا ألق أرية )5(أي :أهل القرية.
وكحذ اجلواب كقول تعاىل :ول أـو أن ق أرآناـا سـْي أت بِ ِـه أِ
ـت بِ ِـه
اجلبـال أ أو قطع أ
ِ
()6
نييام لشنيأن ،
أاأل أرض أ أو كلم بِه ا أمل أوتى ، واجلواب ا حذو  :لكا هذا القرآ تحلخ مل
وحذ

أيضا.
واب القس من مل

( )1وا عرو ا شهور هو إ از قرص( .د .ع عحلا

األعر

).

( )2ا جر (.94 :)15
األعر

( )3مر يف باب (أنواع رد العجز عىل الصدر) ،ولنا تع يا ع ي ( .د .ع عحلا

).

( )4كذا يف االصل ،والصنيواب( :حنيذ ) ،ويف إ نياز القصنينير اختصنيار األلحلنياظ ،ويف إ نياز ا نيذ
اال تغناء عن بعا األلحلاظ إيذا ملنا بمعرفة ا ت ق ( .د .ع عحلا
( )5يو ف (.82 :)12
( )2الرعد (.31 :)13
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األعر

).

[]116
بَابُ التَّأْكِيدِ
ن
تكرار.
ومعناه :تقوية ا عنب إما بربها ن  ،أو قس ن  ،أو
مثال األول :قنيول ومنيمكري( )3ني وهنيو ا نيك منيمس ا عنياّل صنياحب ر نيا نيني
وكا من فضالء زمان (:)7
ُق ْل ل ِ ِنيذي بِ ُصني ُنيرو ِ النيد ْه ِر عريننيا:

نين لني ُ خط ُنير؟
ه ْل عاند النيد ْه ُر إال م ْ

نيف
أمنينيا تنينيرى الحل ْحنينير ت ْع ُ نينيو ف ْوقني ُ ِ يني ٌ
نين نشنينيحل ْت أ ْيني ِنيدي الزمنينيا ِ بِننينيا
وإِ ْ ي ُكني ْ
ف ِحلنيني السنينيام ِء ُن ُجني ْنيو ٌم منينيا لنينيا عنينيد ٌد

ف إال الش ْم ُس والقم ُنير
ول ْيس ُيكْس ُ

و ي ْسنينينيت ِق ُّر بِأ ْقصنينينينيب ق ْعنيني ِنير ِه النينينيدُّ ر ُر
و مسنينينا ِمنينين عنينيو ِ
ادي ُب ْ ِ نيني ِ ح ُر
ْ

وكقول غريه:
ِ
نياب فِ ْعني ُنيل العاطِني ِ
نيل
نيرب وا ِ ْعجني ُ
الكني ْ ُ
ات دن نينينيني ْنيو ل ِ ْ ُمتن نينينيني ِ
نياو ِل
وا ُ ْث ِم نينينينينير ُ

نين ُمنينيىل بِنينيال ُعىل
وأ ُخنينيو التو ُ
اثنيني ِع مني ْ
ت ْع ُ نينيو ال ُغ ُصني ْنيو ُ إِ ا ُعني ِنيد ْمن ثِامرهنينيا
مت ِ
ت ا حا ُن.

و ا وقع الحلنيراغ منين كنير ا حا نين ،رشعننيا يف ] كنير ا عاينيب[ ليحنيتز عنهنيا يف
الكالم ،ولنيام مل يكن ا حاطة ممكنة كرنا ما هو الغالب يف اال تعامل.

( )1يف األصل :و«مكري».
( )2الشعر منسوب لألمري قابو  ،كام يف كتاب زهر األك يف األمثال وا ك  ،نور النيدين الينيويس،
تح :حممد حج وحممد األخرض ،دار الثقافة ،الدار الحليضاء1981 ،1 ،م ،ج ،3ص.99 :
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[]117
بَابُ التَّنَافُرِ

()3

وهو رضبان :يف اللفظ( )7تار اة ،ويف املعنى أخرت.
فاألول معناه :أ يسنيتعمل األلحلنياظ الوحشنيية أو العسنيري ا خنيارج منيع تقارهبنيا
أيضنيا ،وأنشنيدوا لني بي ملتنيا
حتب يصعب النيت حل هبنيا عنيىل النيورى ،ويسنيمب ا
نيتكراها مل
مل
زعموا أن جلن (:)1
نيرب حنينينيني ْنير ن
ب بِمكنينينينينيا ن ق ْحلنينينيني ِنير
وقنينينيني ْ ُ

ب قنيني ْ ِ
ولنينيني ْيس ُقنيني ْنيرب قنيني ْ ِ
نيرب حنيني ْنير ن
نيرب

نوعا يقال ل  :النياتف ،صنياح واحنيدٌ
كر يف «عجائب ا خ وقات» :إ من اجلن مل
منه عىل حرب بن أمية فامت ،فقال لك اجلن .
والثاين :أ ال يرتحلل عجز الكالم بصدره ليتنافر يف ا عنب(.)4

( )1وهو من باب الحلصاحة ال الحلالغة( .د .ع عحلا

األعر

).

( )2كقول األعرايب الذي ُ ئل عن ناقت قال( :تركتها ترعب العخع)( .د .ع عحلا

األعر

).

( )3الحليا والتحليني ،أبو عمرو اجلاح  ،تح :عحلنيد السنيالم حممنيد هنيارو  ،مكتحلنية اخلنيانج  ،القنياهر ،
 ،7ج ،1998 ،1ص25 :
( )4وقول هذا ليس دقي ملقا إ التنافر ا عنوي يكنيو عننيدما ال ُتحلهني العحلنيار أو حتتمنيل معنينيني بعنيدم
و ود قرينة صارفة وغريها مما يطول ا قام بذكره ،ومن أمث ت ما ورد عن عيسب بن عمر حني نيقل
عن نياره( :منيا لكني تكأكنيأت عني كنيام تتكنيأك و عنيىل ي ننية ،افرنقعنيوا عنني )( .د .عني عحلنيا
األعر

).
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[]118
ح
بَابُ الْحَ ْشوِ الْقَبِي ِ
وقنينيد منينير تحلسنينيريه( )3منينيع كنينير ا شنينيو ا نينييح ،وا تو نينيل داخنينيل يف ا حا نينين تحل ملعنينيا
ألخوي  ،مثال قول الشاعر:
ِ ِم ْثنينينينيني ُنيل الصنينينينيني ِ
نيار ِم الع ْضنينينينيني ِ
نيب

فنينينينينينيال ُي ْشنينينينيني ِنيحل ُصنينينينينينيداع النينينينينينير ْأ

ِ
ِ
فذ ْك ُر الرأ ِ
ب.
الصداع ال يكو إال يف الرأ  ،والصار ُم هو الع ْض ُ
حشو مذمو ٌم إ ُّ
ٌ

أيضنينيا( .د .عنيني عحلنينيا
( )1يف بنينياب (االعنينيتاض يف الكنينيالم قحلنينيل النينيتامم) النينيذي يسنينيمب حشني ملنيوا مل
األعر

).
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[]119
بَابُ التّهْجِنيِ
قحليحا خالل ألحلاظ حسنة ف ُيحلسد قحلح ُحسنها
ومعناه :أ يستعمل ا تك لحل ملظا مل
كمدح بعضه عحلداهلل الحلج بقول (:)3
نيال عحلنينينينينينيدُ اهللِ ِمنينينينينينين ب ِجي نينينينينينية نِعنينينينيني الحلتنينينينينيب وبِ ْئسنينينيني ِ
نيت القحلِ ْي نينينينيني ْة
ْ
ْ ْ
ُيقنينينينيني ُ ْ
فقال عحلداهلل :ما ُم ِدح م ْن ُه ِج ق ْو ُم ُ (.)7
وقول اآلخر(:)1
م نينيا ك نينيا يعط نينيب ِم ْث ُ نيني ِم نينين ِم ْث ِه نينيا إِال كنينينينينيني ِنيري ِ
اخلنينينينينينيني ْي ِ أ ْو جمْنُنينينينينيني ْنيو ُ
ُ ْ
ُْ
ْ ُ

( )1يف العقد الحلريد -ابن عحلد ربني األندليسني ،دار الكتنيب الع مينية ،بنيريوت 1402 ،1 ،هنيني ،ج،3
اء هذا الحليت هكذا:
نع الحلتب أو بئست القحلي ة)

(لوال رير ه كت بجي ة

أيضا يف الوايف بالوفيات ،ج ،11ص.59 :
ومل ينسحل لقائل معني .و كر الحليت مل
( )2وقيل إ القائل هو عمر بن اخلطاب(.د .ع عحلا

األعر

).

( )3الحليت لني( عحليد بن أيوب العنربي) كام يف رشح ديوا ا تنحل  -أبنيو ا سنين الواحنيدي ،بنيرلني،
 1277هني يف رشح لحليت ا تنحل ص،21:
(حتب يقول النا

ما ا مل
عاقال

ويقول بيت ا ال ما ا مس ام).
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[]111
بَابُ الْمُخَالَفَةِ
ومعناه :اخلروج عن مذهب ُّ
الشعراء بأ يستعمل معنب خال
أل

ما ا تعم وه

( ،)3كقول ُنصيْ ن
ب يف رد ا ححلوب(:)7
الزينينيار ِ ،فني ْار ِ ِع بِسال ِم
و ْقت ِّ

طرقتْك ص ِائد ُ ال ُق ُ ْو ِ
ب ول ْيس ا

وهذا ثد ما فطرت ع ي طحلاع ا ححلني من احتامل األ ى ممن محلون  ،كام قال
غريه(:)1
رأ ْت ُ عينينيْن ِ متنينينيزق ْت ُحجنيني ِج

ل ِنينيني ُحجنيني ٌ يف م ِغ ْيحلِ ِ فإِ ا
ولسديد ا ك ا سن (:)4
[ ْ ن ِ ني ] في ْعني ِنير ُ منينيا ْ ن ِ ني ف ني ُأنْكِ ُر ُه
نيت عنينيىل
وكني ْ مقنينيا نم ِنينيا ُي ْر ِثني ْيك ُق ْمني ُ

( )1الحلصيح« :من أ

وينينينينيد ِع أننينينيني ُ ا ُ ْسنينينينينب فنينينينيأ ْع ِت ُ
نيف
مج ِر الغضا ،و ْهو ِعن ِْدي ر ْو ُث ُ األُ ُن ُ
ْ

».

( )2الحليت جلرير يف ديوان  ،دار بريوت ل طحلاعة والنرش ،بريوت1982 ،م ،ص.452 :
( )3هذا الحليت مذكور يف الحلديع يف نقد الشعر ص ،127 :من دو نسحلت إىل قائنيل معنيني ،منيع تغينيري
محلرد ّ( :ل) إىل ( :يف).
( )4تاريخ مدينة دمشا -ابن عساكر ،تح :حمب الدين العمروي ،دار الحلكر ،بريوت،1992 ،1 ،
ج ،34ص ،251 :من قنيول إيب ا سنين عني بنين مق نيد ا عنيرو  ،بنيني نيديد ا نيك صنياحب منييزر –
ميزار ،-مع تغيري محلرد ( :فيعر ) إىل ( :ويعر ).
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ومل ِ
يزل ُّ
الشعراء مرصو عنيىل كنير ا ححلنيوبني وطنيول حمحلنيته كقنيول قنييس بنين
ريح(:)3
ِ
ِ
نيرش
و يا ْ و ال ُعشاق م ْوعنيدُ ا ني ْ ُ

وينينينيا ُححلهنينينيا ِز ْد ِين نيني ملنيوى وصنينينيحلاب ملة
وقول أيب الشيص(:)7

ُح ًّحلنينينينيا لِنينيني ِنيذك ِْر ف ْ ي ُ ْمنِنينينيني ا ْل ُ نينينينيو ُم

أ ِ نينينينيدُ ا المنينينينية ِيف هنينينينيوا ل ِذ ْينينينينيذ مل

وقول ِ
من ا تصغر اخلطر يف لقاء ا ححلوب(:)1
قنينيا ُلوا :تنينيوق ِر
نيت :إ د ِمنيني
ف ُق ْ ني ُ

ع ْينمل نينيا ع ْي نينيك إِ ا م نينيا نِ ْم نينيت مل ت نينين ِ

نينيال ا نيني ِّ إ لُنيني ْ
أ ْقصنينينيب منينير ِام ِه

و ما غ ْت ن ْظر ٌ ِمن ُْه ْ بِس ْحل ِك د ِمني

ُ

فخالف ه الء الحلحول يف مذهحله .

( )1ديوا قيس بن ا وح -رواية أيب بكر النيوالحل  ،درا نية وتع ينيا يسنينيري عحلنيد الغنني  ،منشنيورات
حممد ع بيضو  ،بريوت ،1999 ،1 ،ص ،85 :مع تغيري محلردات( :ويا) بني( :فيا) ،و ( :صنيحلاب ملة)
بني ( :كل لي نة) ،و ( :العشاق) بني( :األيام).
( )2ديوا أيب الشيص اخلزاعني وأخحلنياره ،صنينعة عحلنيد اهلل اجلحلنيوري ،ا كتنيب ا

نيالم  ،بنيريوت/

دمشا ،1984 ،1 ،ص.102 :
( )3الحلديع يف نقد الشعر ،ص 170 :مع ا تحلدال محلرد ( :مرامه ) بني( :مراده ).
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[]111
بَابُ الرَّذَالَةِ
ومعناها :أ يكو ال يزاد ا عنب مل
أصال ،كقول يف زياد بن عمرو(:)3
نين ع ْمنيرو ع ْينُني ُ ْحتنيت حا ِ حلِني ْ
ِزيا ُد ْب ُ

وأ ْ نينينا ُن ُ بِ نيني ْي ٌا وق نينيدْ ُط نينير م ني ِ
نيار ُب ْ

( )1الحلديع يف نقد الشعر ،ص ،124 :مع تغيري محلرد ( :عمرو) بني( :عني).
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[]112
بَابُ الْعَبَثِ
كر من غري فائد ن ،كقول الن ِ
بالذ ِ
ومعناه :ختصيص الشء ِّ
ابغة(:)3
فكأنك ال ْي ُل ال ِذي ُهو ُمدْ ِركِ ........
وال ُيل والنهار يف لك واء.

( )1ديوا النابغة الذبياين ،ص ،52 :مع تغيري محلرديت( :فكأنك ال يل) بني( :فإننيك كال ينيل) ،وعجنيز
الحليت هو( :وإ ِخ ْ ُت أ ا نتأى عنك وا ُع).
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[]113
ب االنْتِكَاثِ
بَا ُ
ومعناه يف اللغة( :النقا) ،وهو نقا الشاعر قول األول ،مثال منيا عينيب عنيىل
امر القيس من قول (:)3
فنينيني ْو أ منيا أ ْ نيعب ِأل ْدنب مني ِع ْيش نة

ب ق ِني ْي ٌل(ِ )7منين ا ِ
ال
كحلني ِاين ومل ْ أ ْطني ُ ْ

ولكِنينينينينينن ِ أ ْ نينينيعب ِنينيني ْج ِد ُمنينيني ث نل

نيجد ا ُنينيني ث ُل أ ْمثنينيني ِ
نياّل
وقنينينيدْ ُينيدْ ِر ُ ا ني ْ

ث قال يف قصيدت األُخرى(:)1
ِ
ِ
لننينينينينينيا غنينينينينينين ٌ ت ُسنينينينينينيو ُقها( )4غنينينينينينيز ُار ك نينينينينينيأ ُق نينينينيني ُنير ْو ُ ته نينينينينينيا العص نينينينينينينيِ ُّ
ِ
ِ
فنينينينينينيت ْم ُ
نين ِغننينينينينيب منينينينينيحل ٌع ور ُّي
أل ب ْيتننينينينينينيا أقطنينينينينيني ملا و نينينينيني ْنيمن ملا وح ْسنينينينيني ُحلك منينينيني ْ

( )1ديوا امر القيس ،تح :حممد أبو الحلضل إبنيراهي  ،دار ا عنيار  ،مصنينير ،القنياهر  ،4 ،د.ت،
ص 39 :مع تغيري محلرد ( :ولكنن ) بني( :ولكنام).
( )2كذا والصواب« :ق مليال».
( )3الحليتا مذكورا يف كتاب -هبجة ا جالس وأنس ا جالس ومحذ الذاهن والا س -أيب عمرو
النمري القرطحل  ،تح :حممد مريس اخلوّل ،دار الكتب الع مية ،بريوت ،2 ،د.ت ،م  ،1ص:
 ،128منسوبا المر القيس  ،وو دنا يف ديوا ا تنحل فقل العجز من الحليت األول وهو كالتاّل:
ِ
عيص)
(أال إ ال تكن إبل فمعزى كأ قرو
تها ال ُّ
أما الحليت الثاين ف نجده ،وهو منسوب يف اليتيمة المر القيس ج ،4ص.312 :
( )4يف بعا ا صادرُ « :نس ِّو ُقها».
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فإن نسب نحلس أوال بع و المة ،ونسحلت إىل األمور العظيمة ،فحلينام هو كذلك إ
والر ِّي ال ذا ( )3ي حقا العقالء بالحلهائ
ر ع وانحل إىل حضيا القناعة بالشحل ِع ِّ
ويمكن أ يعتذر ل بأ ا االت تتحلدل فيحك عام هو في .

( )1كذا والصواب« :ال ذين».
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[]114
بَابٌ فِي عُيوبِ الْقَافِيَةِ
وهي مخسة:
األول :اإليطـاء ،ومعنــاه :تكنيرار القافينينية بمعننيب واحني ننيد كالر نيل و (الر نينيل) يف
جتنيسا تا ًّما ،وهو من
قصيد ن واحد ن إ ا كا بمعنب واحد ،أما إ ا كانا عنيني فيكونا
مل
مج ة ا حا ن ،أو بني القافيتني حلعة أبيات فال عيب.
الثاين :التضمني ،ومعناه :أ تتع ا قافية الحليت األول يف الحليت الثاين كقول (:)3
ِ
لق ْين ُ
اه ُ كيْف ن ْقر ُ ُهب ْ

و ِائ ْل هو ِاز عنا إِ ا ما

وأول مرصاع األول فسعد فسائ ه والرباب.
الثال  :اإلقواء ،ومعناه :اختال حركة ما قحلل الروي يف قصيد واحنيد نحنيو:
يد واألُ ود.

( )1هذا الشطرا من قصيد لحلرش بن أيب خازم -الديوا برش بن أيب خازم ،رشح جميد طنيراد ،دار
الكتاب العريب ،بريوت1994 ،1 ،م ،ص:134 :
ِ
نياب
وكع ملحل نينينينينينينينينيا فس نينينينينينينينينيائ ه ُ والرب نينينينينينينيني ُ

و نينينينينينينيائِل هنينينينينيني ِ
نيوزا عننينينينينينينيا إ ا م نينينينينينينيا

لقين نينينينينينينينينينينياه كي نينينينينينينينينينينيف ُنع نينينينينينينينينينينييه

بيض نينينينينينينيا وهام نينينينينينينيا
ب نينينينينينينيواتِر يحل نينينينينينينيرين مل
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الرابع :النحلاد ،ومعناه :أ تأيت القافية مر مردفة ،ومر غري مردفنية كقولني « :تقصني منيع
توص » ،أو تأيت مر م نسة ومر غري م نسة مثل« :أ
ينينيا دار ني ْ مب فا ْ ني ِم ُث ني ا ني م

مع العامل» يف قول الشاعر (:)3

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

ث قال:
....................

فخحلنينينينيني يف هامنينينينينية ا عنينينينينيا

()7

فإ ا رصاع األول م نس ،والثاين غري م نس .
مع وينحلنيو عنهنيا
اَلامس :اإلكفـاء ،ومعنـاه :ا نيتعامل األلحلنياظ التني يمجهنيا السني ُ
الطحلع كقول ا تنحل الشاعر (:)1
نيب ك ني ِنير ْي ُ ِ
اجل ِرم نينيبِ ،
ُمحلنينينينيار ُ اال ْ نينينيني ِ  ،أغنينيني ُّنير ال قنينيني ْ
نيب
رش ْي ني ُ
نيف النس ني ْ
فإ ِ
اجل ِرمب يف ال غة ا ل نحلس لكن يمجها السمع ،وينحلو عنها الطحلع.

()4

( )1الشطر األول مذكور يف ديوا العجاج برواية األصمع  ،تنيح :د .عحلنيد ا حلنيي السنيط  ،توزينيع
مكتحلة أط س – دمشا ،1929 ،ج ،1ص ،442:والشطر الثاين مذكور يف الديوا ج ،1ص،422 :
بتغيري ( :فخندو ُ هامة هذا العاملِ) كام يف الديوا .
( )2رشح الشنينينيافية لنينينيرْ األ نينينيتآبادي ،ج  ،4ص  ،428لسنينينيا العنينينيرب ،ج  ،2ص  ،14تنينينياج
العرو  ،ج  ،12ص  ،322من قول العجاج ،ويف األصل« :فخند ُ هام ُة هذا العاملِ».
( )3ديوا ا تنحل ص ،432 :والديوا بتحقيا عحلد الوهاب عزام ص.432 :
( )4خمترص ا عاين ،ص  ،12أعيا الشيعة ،ج  ،2ص .512
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[]115
بَابُ التَّعَ ُّسفِ
وهو التك ُّ ف يف إكثار الحلديع ،حتب خيرج الكالم عن حد اجلزالة والسال نية إىل
حدِّ الر الة والركاكة ،و لنيك بنيأ

عنيل النظنير أص ملنيال وا عننيب تحل ملعنيا ،وهنيذا خنيال

موثوع الحلالغة ،أما إ ا كا ق مليال تاب ملعا ل معنب فال ينسنيب إىل أنني طحلنيع يف الشنياعر
نيارت
نيرت ص ْ
وقدر ل ع ي  ،وإ ا كثر عيب بمنزلة ال ثغة ق ي ها مستحسن فنيإ ا كث ْ
يئني ،والحلضي ة بني الر ي ِ
خر مل ا ،فخري األمور أو طها ،وا سنة بني الش ِ
تني.
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[]116
بَابُ الرَّكَاكَةِ
مث ُ ها يف ا نيتعامل ألحلنياظ عائحل ننية مهم نية فيكنيو نسنيج ثنيعي ملحلا ِّ
والشنيعر ركيكملنيا
كقول (:)3
ِ
ِ
الص ْ ِ
ني
لو ْار ْت م ْن ححلك م ْحل ُه ْو ملتا إىل ِّ
ِ
الص ْحلنيحِ ْأو ِح ْني ُتصنينيني ِّ ْ ِ
ني
لواف ْيتُك ق ْحلل ُّ

( )1هذا بيتا محلصوال كام يف الحلديع يف نقد الشعر ،ص،125 :
ولنيو أر ت من ححلك

ِ
الصني
محلهوتملا إىل

لوافينيتك قحلنيل الصنيحلح

أو قحلنينينيل تنيص يني ِ
نين

202

[]117
بَابُ فَسَادِ الْمُجَاوَرَةِ
كقول امر القيس(:)3
ك نينينينيأ ِّين مل أرك نينينينيب نينينينيوادا لِغ نينينينيار ن وال أمتط نينينينيأ ك ِ
اع ملحل نينينينيا ات خ ْ خ نينيني ِ
نيال
مل
ْ
ْ ْ
ومل أ نينينيحلأ النينينيزق النينينير ِوي ،ومل أ ُقنيني ْنيل ِخلنينيني ْي ِ ُ :كنينينيري كنينينير مل ب ْعنينينيد إ ْ حلنيني ِ
نيال
ِّ
ْ ْ
ْ
عنينيل التعزينينيل جمنينياور الشنينيجاعة ،والصنينيواب جمنينياور الشنينيجاعة ل شنينيجاعة،
والتعزيل ل تعزيل أل ل رعاية ا جانسة.
واعتذر عن هذا الحلساد ا تنحل حني اعتث
ت منيك لِو ِاق ن
وق ْحلت ومنيا ِيف ا نيو ِ
نيف
ْ

يف الدولة بقول خماط ملحلا ل (:)7

ِ
وو ْ ُهنينيك وثني ٌ
نياح وث ْغني ُنير با نيني ُ
ِ
كأننينيك ِيف عني ْ ِ
نيني النينيردى و ْهنينيو ننينيائ ُ

مت ُني ُّنير بِنينيك ْاأل ْبطني ُ
نيال ك ْ منينيب ه ِز ْيمنيني ملة

فقال :هذا فا د ا جاور فإنك أتيت بالتشحلي قحلل كر ا شحل واأل ود أ
تقول:
ِ
كأنك ِيف ْحل ِن الردى و ْهو نائ ُ
ِ
وو ْ ُه نينيك وث ني ٌ
نياح وث ْغ ني ُنير با نيني ُ

ت مك لِو ِاق ن
وق ْحلت وما ِيف ا و ِ
ف
ْ
مت ُني ُّنير بِنينيك ْاأل ْبطني ُ
نيال ك ْ منينيب ه ِز ْيمنيني ملة

( )1ديوا امر القيس برشح السكري ،درا ة وحتقينيا ،أننيور ع ينيا وحممنيد عني الشنيوايكة،1 ،
 ،2000مركز زايد ل نيتاع والتنياريخ ،ا منيارات ،ج ،1ص 341 :منيع تغينيري محلنيرديت ( :لِغنيار ن) لنيني:
(لذ ن) ،و( :أمتطأ) بني( :أتحلطن).
( )2هذه القصة مذكوار يف ديوا ا تنحل  ،تح :عحلد الوهنياب عنيزام ،ص ،378-377 :لكنين ا نياتن قنيد ق نيب
هذه القصة ،فالحليتني األولني مها من صناعة يف الدولة يف تصحيح لقول ا تنحل وليسا من صناعة ا تنحل .
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فقال ا تنحل  :أيد اهلل موالنا إ صح ع الذي ا تدر عىل امر القيس هذا
فقد أخطأ وأخطأت ،وموالنا أعر أ الثوب ال يعرف الحلزاز معرفة ا ائك أل
الحلزاز يعر

مج ت  ،وا ائك يعر

مج ت وتحلاصي  ،وإنام قر امرؤ القيس لذ

النساء ل ذ الركوب إىل الصيد ،وقر السامحة إىل رشب اخلمر لألثيا
بالشجاعة يف منازلة األعداء ،وأنا لنيام كرت من ا وت أتحلعت بذكر الروي إ هو
ا وت لتجانس  ،و لنيام كا اجلريح ا نهزم ال خي و من أ يكو عحلو مل ا وعين من أ
تكو باكية ق ت( :وو هك وثاح وثغر با

) ألمجع بني األثداد فأعجب

الص ة قيمتها خسامئة دينار(.)3
دينارا من دنانري ِّ
يف الدولة ووص بخمسني مل

( )1ينظر :يتيمة الدهر.44/1 :
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[]118
بَابُ الْغَلَطِ
وهو تار اة يقع يف اللفظ ،وتار اة يف املعنى.
مثنيال النينيذي يف ال حلني قولني  :وبيضنينيا منين نسني ابنينين داود )3(..الحلينينيت فإنني غ نينيل
بالنسحلة فإ الدرع كانت من نس داود ال ابن .
ومثال ما يف ا عنب قول الحلرزدق(:)7
اج وحب بِالن ِ
واق ْي ِ
ص ْو ُت الد ِ
س
ْ ٌ

نيت ِهب نينينينيا إال وأرقن ِ نينينيني
وم نينينينيا نز ْل نينيني ُ

فإ األرق ال يكو إال يف أول ال يل ،والديو تصيح يف آخر ال يل ،والصياح
ل ديو ال ل د اج.
ويمكن اجلواب عن بأ الد اج يط ا عىل ُّ
الذكور وا ننياع ،والنيدُّ يو تصنييح
يف أول ال يل وآخره ،فال يكو غ ملطا.

( )1أعيا الشيعة ،ج  ،4ص .24
( )2الحليت هو جلرير يف ديوان  ،دار بريوت ل طحلاعة ،بريوت ،1982 ،ص ،249 :لكن عىل نظ خمت ف
نينيا تنينيذكرت بالنينينيديرين أرقننينيني
كذلك رشح ديوا

وقرع بالنواقيس
صوت الد اج
ُ
ُ

رير ،حتقيا حممد إ نيامعيل الصنياوي ،1 ،القنياهر  ،د.ت ،ص ،321 :وعنيىل

نحلس نظ الديوا .
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[]119
بَابُ التَّفْرِيطِ
ومعناه :أ تزيد ا حلالغة ،فتأيت ب حل خيل هبا ،فيكو تحلري ملطنيا ،كقنيول حسنيا بنين
ثابت (:)3
ِ
نين ن ْحني ِنير ِه دمنينيا
وأ ْ نينييا ُفنا ي ْق ُطني ْنير مني ْ

الضنيحب
ات ال ُغ ِّنير ي ْ م ْعنين بِ ُّ
لنا اجلحلن ُ

فإ قول  ( :حلنات) تحلريل فإ هذا الوز ا دو العرش وحقني أ يقنيال :حلنيا ،
بالضنيحب ،وحقني
وكذا قول الغر فإ اجلحلا السود أمدح كا الدهن ،وكنيذا ي معنين ُّ
أ يكو بال يل ،وكذا يقطر ألن دليل الق ة وحق أ يسكن أو رين.

( )1ديوا حسا بن ثابت ،تح :د .وليد عرفات ،دار صنيادر ،بنيريوت2002 ،م ،ج ،1ص 35 :منيع
تغيري محلرد ( :نحره) بني( :نجد ن).

210

[]121
بَابُ التَّ ْوسِيعِ
وحق أ يكو ال حل أطول من ا عنب ،مثال قول العرب(:)3
ِ
ِ
نيح
نين ُهنينيو ما ني ُ
ومسنينيح باأل ْركنينيا مني ْ
ِ
ِ
ِ
نيح
ومل ْ ينْ ُظني ِنير الغنينيادي النينيذي ُهنينيو رائني ُ
و نينيال ْت بِأ ْعنني ِ
نياق ا طِنيني ِّ ْاألبنينياطِ ُح

ِ
نين ِمننينيب ُكنينيل حا ني ننية
و نينيا قضنيني ْينا مني ْ
اثوا لِي ْو ِم الحل ْح ِر ِم ْن ُك ِّنيل ِو ْ ه ننية
وف ُ
اديني ِ
ِ
ِ
نيا ب ْينن نينيا
أخني ْنيذنا بِنينيأ ْطرا ْاألح ْ

ومعناه :ا حججنا ر عنا وحتدثنا يف الطريا.

( )1األبينينيات أول منينيا كرت يف كتنينياب الشنينيعر والشنينيعراء ،ابنينين قتيحلنينية ،تنينيح :أ نينيد حممنينيود منينياكر ،دار
ا عار  ،القاهر  ،د.ت ،ج ،1ص ،22 :وفي خال هذا الحليت وهو كالتاّل:
رائح
وال ينظر الغادي الذي هو ُ

ومدت عىل حدب ا هاري رحالنا

ومل ينسحلها لقائل حمدد ،ولكن ا حقا نسحلها لني ا رضب – عقحلة بن كعب بن زهري بن أيب
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مب.

[]121
ق
ضيِي ِ
بَابُ التَّ ْ
وهو ضدُّ التوسيع،
مثال قول (:)3
بِ ِعنينيني ِّنيز ِه ُ عنينينينيز ْزت ،فنينينينيإِ ْ ُأ ِ ُّلنينينينيوا

فنينينينيني ُنيذ ُّل ُ ُ أنال نينينينينينيك م نينينينينينيا أن نينينينينينياال

فإ «أنالك ما أناال» إمار إىل أمياء كثري  ،ويف عد هنيذا منين العينيب نظنير أل
ـن يتوك أـل عـىل اهللِ فهـو ح أسـبه
نيريا كقولني تعنياىل :وم أ
مثل هذا ورد يف القرآ كث مل

()7

ِ
ِ
()1
نظام(:)4
فيها ما ت أشت ِهيه أاألنأفس وتل ُّذ أاأل أعني ، وقول بعا الحلضالء مل
فال ْمنينينينينينيني ُكر ع ِزينينينينينينينيز نِعمتِنينينينينينيني ِ
ْ
ْ

حتنينينيب أ ُمنيني ْنيوت وف ْضنينيني ُ ُ الحل ْضنيني ُنيل

وقول غريه:
أ ْننينينينيت ُّ
اع إ ا ُهنينينيني ُ نز ُلنينينينيوا
الشنينينينيج ُ

ِعنْ نينينيد ا ِض نينينيي ِا وفِع ُ نينينيك ِ
الحل ْع نيني ُنيل
ْ
ْ

( )1الحلينينيت المنينير القنينييس ،النينيديوا  ،تنينيح :حممنينيد أبنينيو الحلضنينيل إبنينيراهي  ،4 ،دار ا عنينيار  ،القنينياهر  ،د.ت،
( يف زيادات م حا الطويس من ا نحول الثاين) ص .311 :بتغيري محلردات ( :فإ أ لو) بني ( :وإ يذلوا).
( )2الطالق (.3 :)25
( )3الزخر (.71 :)43
( )4الحليت نينينيا منس نينينيوبا ( ل مس نينينييب ب نينينين ع نينينيس) ك نينينيام يف الحل نينينيديع يف نق نينينيد الش نينينيعر ص.152 :
بتغيري محلرد ( :عزيز) بني( :غريب).
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[]122
بَابُ االكتِثَارِ وَاالخْتِصَارِ
إننينيام ي ينينيا كنينيل منينينهام بموثنينيع  ،فحل ني التغينينيب والتهينينيب ،وإصنينيالح العشنينيائر
وا نذار با رب يستحسن ا كثار ،وفيام عدا لك فخنيري الكنيالم منيا قنيل ودل ،ال
يام يف جمالسة ا و وحماوراهت والقصص ا رفوعة إليه فإن ُيتوخب التخحلينيف
واالختصار ال حمالة.
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[]123
م
بَابُ التَّ ْثلي ِ

()3

الشنيعر ،والنيذي ي ِّ
ومعناه :تغيري األلحلاظ عن موثنيوعاهتا لضنينيرور ِّ
نيرخص ل شنياعر
قصنينير ا منينيدود ،ووصنينيل ألنينيف القطنينيع ،وختحلينينيف ا شنينيدد يف القافينينية دو حشني ِنيو الحلينينيت،
وحذ التنوين اللتقاء الساكنني ،وحذ النُّو الساكنة ،وحذ ألف والم التعريف.
ومنه من وز حذ حر وا تشهد بقول العجاج:
«قواطِ ُن( )7مكة ِم ْن ِو ْر ِق ا ِ ام»( ،)1وا راد ا امم.
وحذ ا رفني كقول ع قمة« :يقدم حلا الكتاب مث وم» ،يريد حلائب.
وحذ النو من تثنية الذي ومجعها كقول األخطل(:)4
أبن ِ نينيني ْ ُك ْي نيني ن
نيب إِ ع ِّم نينيني ال نينينيذا

قنينينينيتال ا ُ ُ نينينينيو وفككنينينينيا األ ْغنينينينيالال

( )1وهنا ال حل هو التث نيي ولنييس التئ نيي  ،والنيث اقتطنياع نيزء منين ال حلني ليسنيتقي النيوز (.د .عني عحلنيا
األعر

).

( )2يف ا صدر( :قواطنا).
( )3لسنينيا العنينيرب ،ج  ،15ص  ،293صنينيحاح ال غنينية ،ج  ،5ص  ،1902وصنينيدر الحلينينيت هكنينيذا:
(ورب هذا الحل د ا حرم) .
( )4ديوا األخطل ،رشح وتصنيف ،مهدي حممد نارص الدين ،دار الكتنيب الع مينية ،بنيريوت،2 ،
 ،1994ص.242 :
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يريد( :ال ذا ).
واجلمع مثال يف قول يحلوي (:)3
ُهنيني ُ القني ْنيو ُم ُكني ُّنيل القني ْنيو ِم ينينيا ُأم خالِني ِنيد

نياؤ ُه
نيت بِحل ْ ني ن د ِم ُ
وإِ ال ِنيذي حان ْ
يريد( :إ الذين).

و وز حذ الحلاء من واب اجلزاء كقول الشاعر(:)7
ومن ي ْحلع ِل ا سن ِ
ات اهللُ ي ْش ُك ُرها
ْ
أل الحلاء من ا

بالرش ِعنْد اهللِ ِم ْثال ِ ]
الرش ِّ
[و ُ

()1

اجلاللة حمذو  ،أل حق أ يقول( :فاهلل).

واب القس وغريه ،وحذ الياء والتاء من ال وايت كقول :
وحذ
منينينينينينينين أنينينينينينيني ننيا ِمنينينينينينينين ال نينينينينينينيوا ....................................
يريد( :من ال وايت).
وحذ الياء من الذي كقول :
فا ْط ُ نينيب ِيف ِمنيني ْع ِر مني ِ
نين الني ِنيذ ك ْينينيدا
أو حذ الياء من الت كقول :

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

( )1الحليت منسوب لألمهب بن رمي ة كام يف أوثح ا سالك إىل ألحلية ابن مالك -البن هشنيام ،تنيح:
يو ف الشيخ حممد الحلقاع  ،دار الحلكر ،بريوت ،د .ت ،د ، .ج ،1ص.144 :
( )2هذا الحليت نسحل

نييحلوي يف الكتنياب سنيا بنين ثابنيت ،كتنياب نييحلوي  ،تنيح :عحلنيد السنيالم حممنيد

هارو  ،مطحلعة اخلانج  ،القاهر  ،3 ،1988 ،ج ،3ص ،25 :ومل نجده يف ديوان .
( )3ما بني ا عقوفني من ا صادر.
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نيت ل ِ ني ِ
نيت ُت ْ ِز ْمنينيك :إ ن ْحلسنينينيِ
ُق ْ ني ُ

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

 ......عننينيد الكنينيوفيني ،وحنينيذ حركنينية
وحنينيذ ا ننينيادى ،وتنينير رص منينيا ينص نينير
ا عراب ل رضور  ،وإدخال الحلاء يف واب اجلواب ،والنصب هبا عىل إثنيامر أ ،
قال طرفة(:)3
لننينيا ه ْضنينيحل ٌة ال ينْني ِنيز ُل الني ُّنيذ ُّل و ْ نينيطها وينينينيني ْأ ِوي إل ْيهنينينينيا ا ُ ْسنينينينيت ِج ْ ُري ف ُي ْعصنينينينيام

()7

فنصب الحلاء ()1عىل واب ألف الوصل.
واجلزم بحر  ،وخطاب الواحد بخطاب االثنني ،أو اجلامعة ،إىل غري لك.
أيضا في نظر ،أل أغ ب ما كر فيني ورد يف القنيرآ  ،واهلل
وعد هذا من العيوب مل
أع بالصواب وإلي ا ر ع وا آب.
تم الكتاب ونسخه مؤلفه الفقْي إىل اهلل الغني حسني األبزر احلسيني احلل

( )1الحليت يف ديوا طرفة بن العحلد ،رشح األع الشنتمري ،تنيح :درينية اخلطينيب ولطحلني الصنيقال،
دار الثقافة ،الحلحنيرين ،ا

سنية العربينية ( بنيريوت) 2000م ،ص .183 :بتغينيري محلنيرد  ( :ال يننيزل)

بني ( :ال يدخل).
( )2جممع الحليا  ،ج  ،1ص  ،321لسا العرب ،ج  ،10ص  ،427خزانة األدب ،ج  ،8ص .341
( )3والصواب( :فنصب بالحلاء عىل واب أ الوص ية) .ويف لك ينظر :كتاب يحلوي .39-37/3:
(د .ع عحلا األعر

).
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مُلحق الكتاب

من علماء احللّة املغمورين
الشّيخ إبراهيم ابن احلاج عليّ السُّكّريّ احللّيّ
(كان حيًّا سنة 1171هـ)
ين احللّيّ
 تلميذ السَّيِّد حسني بن كمال الدين األْبْزُر احلُسي ّ(كان حيًّا سنة 1149هـ)

()1

درِهِ)
(إِجَازَاتُهُ ـ جَلَالَ ُة قَ ْ
بق  :أ د ع جميد ا

( )1قد كر ا ر العام معارصت ل يف آمل اآلمل 82/2 :وكا تأليف الكتاب بتاريخ أول مجادى
اآلخر

نة 1097هني (.د .ع عحلا

األعر

).

رب العا ني ،والصال والسال ُم عىل أرش ِ األنحلينياء وا ر ني ني ،أيب القا ني
ا مد هلل ِّ
ِ
عن الدائ عىل أعدائه أمجعني.
حممد ا صطحلب وعىل آل الطيحلني الطاهرين ،وال ُ
وبعد :فال خيحلب عىل وي الع والحلضي ة ما ل نسخ اخلطية الت
من أهل الع والتحقيا والتدقيا من ن
دور مه يف تثحليت التا

طرها ال ُكم ُل
ن أراد أ يسنيرب

غور مجعها و مة مم ها .واخلحلري ال يستطيع أ يسرب هذا الغور والكن إال بمتابعة
كل ما دو يف النسخ اخلطية ،وا طحلوعات ا جرية منها وا رفية ،وأننيب لني بنيذلك
مع ق ة الم و ُمح األيدي وق ة الكادر ا تخصص الذي ي قب عىل عاتق تنحليذ هذه
أيضا تنيوافر عنيد مواصنيحلات وممينيزات ،كالعشنيا
ا همة العظيمة ،وهذا ما يستدع
مل
والغري والدقة والنيذكاء والتواثنيع والصنيرب واألماننية ،والنيذوق الرمنييا وااللتنيزام
الدين واال تِعانة بأهل اخلرب  ،وغري لك.
ونجد لزا ملما أ نقول :إننا بالقدر الذي ننيدعو فيني إىل إحينياء النيتاع ،ننيدعو إىل السنيع
ا ثيا لتدعي

انب التصنيف والتأليف يف التا

من هذا الحلاب ال غريه.

والتمجة ا اث ة بني يديك جترب ٌة تغنيك عن الكنيالم عنيام ُيسنيتحلاد يف النيتا
النُّسخ اخلطية ا و ود يف ا كتحلات العامة واخلاصة فق ِنيد ا ُتخ صنيت التمجني ُة هنيذه

منين

من خمطوطتني نحليستني مو نيودتني يف ا كتحلنية ا رعشنيية ،وال نيحليل ل حصنيول عنيىل
مع ومني ن
نيات زينينياد عنينيىل منينيا كنينيرت فيهنينيا لق نينية ا صنينيادر ،وق نينية منينيا ُكتنينيب عننيني يف
(طحلقات أعالم الشيعة ،وترا

الر نيال ،ومو نيوعة طحلقنيات الحلقهنياء ،ومسنيتدر

متكرر ال يتعدى بضعة طور.
أعيا الشيعة) فقل ،وأكثر ما ُكتب عن
ٌ
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السني ا هم ة ،وفنيتح الكنيا ا شنيدد ويف
السكري ني صاحب العنوا ني  :بض ِّ
و ُّ
السكر وعم  ،و ُعر ب مجاعة .وبكرس السني و كو
آخرها الراء ،نسحلة إىل بيع ُ
الكا ويف آخرها الراء  -نسحلة إىل ِ كْر وهنيو نيد أيب ا سنين عني بنين ا سنين بنين
طاوو

السكري الديرعاقوّل( ،)3والظاهر أ ا نيت
بن ِ كْر بن عحلد اهلل الواع
ُّ

نسحلة إىل األول.
ُ
السكري ا
والشيخ إبراهي ُّ

ٌ
مغمور من ع امء ا ة الحليحنياء ،لني
فاثل
ٌ
 :عامل ٌ

الل ٌة وقدر ،اتس بالحلقاهة والنحلاهة ،مل نعر ْ عن مي ملئا نيوى أنني قنيرأ عنيىل السني ِّيد
حسني بن كامل الدين األ ْب ُزر ا ُسين ا

(كا ح ًّيا نة 1049هنيني) اجلنيزء األول

والثاين من كتاب (اال تحلصار فيام اخت ف في من األخحلار) لشيخ الطائحلنية الطنيويس
(ت 420هني) ،وأ ازه ُأ تا ه بخط عىل النسخة بأربع إ ازات تضمنت مجل ا دح
ن
وعحلارات ُّ
تدل عىل ع و مأن ورفعة مقام .
وح ل الثناء،
وكا االبتدا ُء بقراء كتاب (اال تحلصار فنييام اخت نيف فيني منين األخحلنيار) ع يني -
األبزر بخط عنيىل و ني النسنيخة  -ينيوم األربعنياء الرابنيع
بحسب ما كتحل ُأ تا ه ابن ُ
ُ
ُ
عرش من ا حرم نة 1041هني .ونص ما كتحل « :ابتدأ ُ
الحلاثل
العامل،
ميخنا العامل ُ
ُ
الويف ،الش ُ
بن ا ا
يخ إبراهي ُ ُ
ُّ
الكامل ،التق ُّ النق ُّ  ،الزك ُّ
يف قراء ِ كتاب اال تِحلصار ،من أول يف يوم األربعاء الرابع عشنير منين منيهر عامنيور
السكري ا ني ،
ع
ُّ

ا رام من نة ا اديني[نية] واألربعني بعد األلف من الجر النحلوينية ،عنيىل مها رهنيا

( )1ال حلاب يف هتذيب األنساب.123/2 :
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نيل بمضنيمونِ ِ  ،بمنِّني ِ
ِ
متامني ِ  ،ووفقني ُ ل عم ِ
أفضل الصنيال والتحينية ني وفقني ُ اهللُ تعنياىل
ِِ
رب العا ني».
وإكرام نيني وا مدُ هلل ِّ
اإلجازات األربع:
وا ازات األربع ني ا ذكور آن ملحلا ني رأيتها بتاريخ  19مهر ربينيع األول نينة 1438هنيني
يف مكتحلة آية اهلل العظمب السيد ا رعشنيني النجحلني عنيىل نس ن
نيخة منين كتنياب (اال تحلصنيار)،
ِّ
وا رقمة بالرق ( ،)4227والت كتحلها عحلد عني (عحلنيد العني ) ابنين الشنييخ حممنيد عني ابنين
الشيخ اد ا

 ،وه منحرص ٌ يف هذه النسخة النحليسة.

ُ
نسخ كتاب الصال منها يف عصنير يوم الثالثاء
وأما تاريخ كتابة النسخة :فقد ت
ن
أوقات متعدد  ،آخرها
 12ي ا جة ا رام نة 1022هني ،ومتام الكتاب ُن ِسخ يف
هنار يوم األحد اد

ا حرم نة1022هني (كذا ،ولعل الصحيح نة 1023هني)،

والنسخة ع يها ك امت نسخ الحلدل ،وبالغات القراء  ،وهني كثنيري بحينيا ال خت نيو
كل صحلحة منها منين اثننيني أو ثالثنية ،وأكثرهنيا بخنيل أ نيتا ه ابنين األبنيزر ا ُسنيين ،
وع يها مت ُّ ك حيدر بن بشار اجلزائري ،ومت ُّ ك ميب بن أ د اهلل ني إمام مجعة خوي ني
بتاريخ مجادى األوىل نة 1302هني .
ومت ُّ ك آية اهلل العظمب الس ِّيد ا رعشني النجحل (قنيده) والنيذي كتنيب بخطني عنيىل
أولا تعري ملحلا بالنسخة .ونص « :بسم تعاىل ،كتاب اال تحلصار ،وقد ُقرأ عىل العالمة
األبزر ا ُسين ا
الس ِّيد حسني بن كامل الدين ُ

 ،وإ از ُت ُ مو ود بخط يف هنيذه

الصحلحة ،ويف و ل الكتنياب .منيهاب النيدين ا ُسنيين ا رعشنيني النجحلني » ،وحتتني
ختم الحليضوي.
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وألمهية ا

ازات هذه والت أصحلحت لنا مل
السنيكري
حليال وحيدمل ا عرفة ترمجنية ُّ

نيت أ أ كرهنينيا مجي ملعنينيا بحسنينيب تس س ني ها يف النُّسنينيخة منينيع كنينير موثنينيعها
هنينيذا أححلحلني ُ
وتارخيها ،ع ملام أن عند تعريف النُّسخة يف فهر

خمطوطات ا كتحلنية ( )189/12مل

ُيذكر منها إال اثنتني.
وقد ورد كرمها با مار فقل ،و اءت صور واحد منها يف آخر اجلزء الثاين
عرش من الحلهر  .وكذا ُ كرت يف كتاب ترا
بعا الك امت من ا

الر نيال ( 22/1ر )29منيع إينيراد

از الرابعة فقل ،ويف ( 298/1ر )578عند ترمجة أ نيتا ه

ابن األبزر ،وإليك نص ا

ازات:
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اإلجازة األوىل:
السنيكري بعنيد قراءتني ع يني (كتنياب
كتحلها السني ِّيد ابنين األبنيزر ا ُسنيين لت مينيذه ُّ
الطهار ) من كتاب (اال تحلصار) ،وتارخيها عصنير يوم اخلميس  4مهر ربيع اآلخر
نة 1041هني ،ونص ا

از :

نييخ األ ُّنيل ،التقني ُّ النقني ُّ  ،الش ُ
«أهنب كتاب الطهار  ،من أول ِ ِ إىل آخ ِنير ِه الش ُ
نييخ
السكري ،قراء مل مهذب ملة ،ت ُّ
نيدل عنيىل فضني ِ ِ وتحلح ِنير ِه،
إبراهي ُ بن ا رحوم ا ا ع
ُ
ِ
ِ
حتقيا ا عاين.
تصحيح ا حلاين ،بل ِام ملعا بين ُ وبني
غري مقتص ننير عىل
ِ
بطرق ا نتهية إىل مصنِّحل (رثوا ُ اهلل تعنياىل ع يني ) ،
وقدْ أ ْز ُت ل ِروايت ُ عن
مشت ملطا ع ي ما ْام ُ ِت ع من األخ ِذ باالحتيا ِ التا ِم ،وألنيت ِم ُس منْني ُ أ ال ينسنياين
ِمن الدُّ ِ
اب الص و ِ
ات ا قد ِ
عاء الصال ِ ِح يف ا رض ِ
وأعق ِ
ات ،كام ُهو مأين ل ُ  ،إ ْ
ات ْ
ماء اهللُ تعاىل.
بيد ِه الحلانِي ِة اجلانِي ِةِ ،
وكتب ِ
نين ك ِ
نيامل ال ِ
نيدين األب ُنيزر
الحلق ْ ُري إىل اهللِ الغنِني  :حس ُ
نيني ب ُ
ِ
نين م ِ
عصنيني ِر ينيو ِم اخل ِمني ْي ِ
إحنيدى
نيهر ربيني ِع الثنياين نينة ْ
س الرابِني ِع م ْ
ا ُسين ا ني  ،يف ْ
ِ
األلف ،ح ِامدمل ا هللِ ،و ُمص ًّيا عىل نحلِ ِّي ِ وآل ».
و ْأربعني ب ْعد
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اإلجازة الثانية:
السنيكري بعنيد قراءتني ع يني (كتنياب
كتحلها السني ِّيد ابنين األبنيزر ا ُسنيين لت مينيذه ُّ
الصال ) من كتاب (اال تحلصار) ني اجلزء األول من الكتاب ني وتارخيهنيا ثنيحو ينيوم
اخلميس السابع من مهر ر نيب ا ر نيب نينة 1041هنيني ،وبجنيوار هنيذه ا

نياز :

ِ
الشيخ أيب ا سن الرشينيف الحلتوين العنيام ل شنييخ حممنيد عني بنين بشنيار آل
إ از
موح اخلاقاين ،ونص ا

از :

«أهنب كتاب الصال والطهنيار  ،منين أولنيام إىل آخرمهنيا ،الش ُ
نييخ العنيامل ُ العام ُنيل،
ُ
ُ
ُ
الشيخ إبراهي ُ بن ا ا
الكامل ،التق ُّ النق ُّ ،
الحلاثل
ن
مقترص عىل تص ِ
نيامع بينين ُهام
نيحيح ا حلنياين ،بنيل
تدل عىل فض ِ ِ  ،وتشهدُ بتحلح ِر ِه ،غري
ٌ
ِ
حتقيا ا عاين.
وبني
السكري ا
ع
ُّ

 ،قراء مل

زت لني ُ ني أدام اهلل إقحلالني  ،وكثنير يف الع نيامء األبنيرار أمثالني ني رواينيتهام عنني
وقد أ ُ
وات اهللِ ع نييه ني ِنيا منياء وأحنيبِ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
آخ ملنيذا
أصحاب
نتهية إىل
بطرق ا
العصمة ني صني ُ
ِ
واألخذ باالحتيا ِ التنيا ِّم،
التمس ِك بتقوى اهلل حلحان ُ وتعاىل،
ع ْي ِ ما ُأخذ ع ِمن
ُّ
ات ِمن الدُّ ع ِ
اب الص و ِ
وأ ال ينْساين يف اخل و ِ
أعق ِ
اء لِص ِ
الح الد ِارين ،كنيام ُهنيو
ات و ْ
مأين [ل ُ ] ني إ ْ ماء اهللُ تعاىل ني.
ِ
نين م ِ
ِ
نيهر اهلل األصنيب
آخرها ثحو ُ
اخلميس السنيابع م ْ
و لك يف جمالس عديد ُ ،
ِ
ِ
با ر ِ
ر ِ
األلف من الجنير ِ النحلوينية ،عنيىل
مهور ِنة إحدى وأربعني بعد
ب ِم ْن
أفضل الصال ِ
ُ
ُ
وأكمل التحي ِة.
مها ِرها
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بن ِ
كامل الدِّ ِ
األبزر ا ُسين ا
الحلقري إىل اهلل الغن :
وكتب
ين ُ
ُ
حسني ُ
ُ

حامنيدمل ا

مص ًّيا».
ِ
الشيخ أبو ا سن الرشينيف الحلتوين العام ل شيخ حممد ع بن بشار آل
إ از
موح اخلاقاين:
ُ
الشيخ أبو ا سن الرشينينيف الحلتنيوين العنيام (ت 1138هنيني) بعنيد كتنياب
وكتب
الصنينيال إ نينياز مل أليب الرثنينيا الشنينييخ حممنينيد عنيني بنينين بشنينيار آل منينيوح اخلاقنينياين
النجحل (تويف حدود نة 1120هني) خمتصنير  ،كتحلها لني بتنياريخ آخنير منيهر ا حنيرم
ا رام نة 1122هني  ،ونصها:
«بس اهلل الر ن الرحي  ،أهننيا ُه قنيراء مل وتنيدقي ملقا وحتقي ملقنيا ،الولنيدُ األع ُّنيز األع ني ُ ،
ُ
نيالح ،النيذك ُّ الزكني ُّ األ عني ُّ  ،الشنييخ حممنيد عني ولنيد
األ عدُ األرمدُ ،
الحلاثل الحل ُ
الشيخ العالمة الحلهامة الشيخ بشار آل موح  ،يف جمالس عديد  ،آخرها آخر مهر
نيزت لني أ
ا حرم ا رام من نة نيت وعرشنيين ومائنية بعنيد األلنيف الجرينية .وأ
ُ
يروي عن مراع مليا لالحتيا  .وكتحل ا قري :أبو ا سن الرشيف (عحلا اهلل عن )
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اإلجازة الثالثة:
السنينيكري بعنينيد قراءتني ع يني (كتنينياب
كتحلهنينيا السني ِّيد ابنينين األبنينيزر ا ُسنينيين لت مينينيذه ُّ
الصوم) من كتاب (اال تحلصار) ،وه غري م رخة ،وه قط ملعا يف نينة 1041هنيني
ألهنا حمصور بني تاريخ ا
 ،وتنينياريخ ا
ا

از الثانية ا رخة يف  7مهر ر ب من نة 1041هني

نينياز الرابعنينية ا رخنينية يف  18ي القعنينيد منينين نينينة 1041هنيني ،وننينيص

از :
«ث أهنا ُه قراء مل من أول ِ ِ إىل هنا قراء مل معترب مل تشهدُ بحلض ِ ِ  ،وت ُّ
نيدل عنيىل تحلح ِنير ِه،

ن
ن
ن
مقترص عىل تص ِ
نيامع بينني ُ وبنيني حتقي ِنيا
نيحيح ا حلنياين ،بنيل
وتدقيا ،غري
حتقيا
قراء
ٌ
ا عاين.
زت ل أ ير ِوي ِ عن بِ ِ
طرق ا ِ
ِ
نيحاب العصنيم ِة  -نيال ُم اهللِ
نتهي ِنية إىل أص
ْ ْ
وقدْ أ ُ ُ
تعاىل ع يه  -ن ماء وأحبِ ،
آخ ملذا ع ْي ِ ما ُأ ِخذ ع ِمن ْ
باالحتِينيا ِ التنيا ِّم،
األخ ِذ
ْ
ِ
وأعقاب صني واتِ ِ  ،كنيام ُهنيو منيأين [لني ]،
وأ ْ ال ينْساين ِمن صال ِ ِح ُدع ِائ ِ يف خ واتِ ِ ،
إ ْ ماء اهللُ تعاىل.
األبزر ا ُسين ا
الحلقري إىل اهلل الغن ِ :
وكتب
حسني ُ
ُ
ُ
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».

اإلجازة الرابعة:
السكري بعد قراءتني ع يني (كتنياب ا ني ) منين
كتحلها الس ِّيد ابن األبزر ا ُسين لت ميذه ُّ
كتاب (اال تحلصار) ني اجلزء الثاين من الكتاب ني وفيها أن قرأ ع ي (كتنياب ا ني واجلهنياد)،
وتارخيها يوم االثنني  18ي القعد ا رام نة 1041هني ،ونص اإلجازة:
«بس اهلل الر ن الرحي  ،أهنب كتاب العحلادات من اال تحلصار من أولا إىل آخر
نيويف ،العنيامل ُ العام ُنيل ،الحلاث ُنيل
كتاب اجلهاد الشيخ األ نيل ،التقني ُّ النقني ُّ  ،الزكني ُّ ال ُّ
الكامل ،ي الق ِ
ُ
ب الس ي ِ  ،والطحل ِع ا ستقي ِ  ،النيذك ُّ األ عني ُّ  ،الش ُ
نين
نييخ إبنيراهي ُ ب ُ
ِ ِ
السنيكر[ي] ا ني  ،قنيراء حتقي ننيا وت ن
نيدقيا ،ت ُّ
نيدل عنيىل فهمني  ،وتشنيهدُ لني ُ
ا اج عني ُّ ُّ
ِ
ن
ِ
حتقيا ا عاين.
امع بينها وب ْني
تصحيح ا حلاين ،بل
مقترص عىل
بتحلح ِر ِه ،غري
ٌ
ُّ
ميخ الط ِائ ِ
ِ
بطرق ا نت ِهي ِة إىل ُمصن ِِّحل ِ ِ
حلة  -قنيد
وقدْ أ ْز ُت ل ِروايتها عنِّ
تربت الزكية ،وأفاض ع يها ا ِ
راح الربانِي ِة ْ -ن ماء وأحب ،بل أ ْز ُت ل ُ ِرواينية
ُ
ب األربعني[نية] التِ ع يها ا دار يف ِ
بقي ِة ال ُك ُت ِ
أعن ِ ( :الكايف ،والحلق ْي ،
هذ ِه األعص ِار ني ْ
ْ
ُ

اهللُ

آخ ملذا ع ي ِ ما ُأ ِخذ ع ِمن ْ ِ
والته ِذيب ،وبقية اال تِحلص ِار)ِ ،
االحتِينيا ِ التنيا ِّم،
األخذ بِ ْ
ْ ْ
ْ
ات يف ا ضنينير ِ
اب الص و ِ
ات يف اخل و ِ
وأ ْ ال ينْس ِاين ِمن صال ِ ِح الدعو ِ
ات ،وأ ْعق ِ
ات
ْ
ا قد ِ
ات ،كام ُهو م ِأين ل ُ ني إ ماء اهللُ تعاىل.
القعنيد ِ
ِ
ِ
ِ
آخرها يو ُم االثنني اليوم الثامن عرش من مهر ي ْ
و لك يف عد جمالس ُ
ِ
وأربعني بعد األلف.
ا رام نة إحدى ْ
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وكتب ِ
نين ك ِ
نيامل النيدِّ ْي ِن األب ُنيزر
الحلقري إىل اهلل الغن ِّ :
بيد ِه اجلاني ُة الحلانِي ُة،
ُ
حسني ب ُ
ُ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
رب
ا ُسين ا  ،حامدمل ا ُمصني ًّيا عنيىل ر نيول  ،صنيىل اهللُ ع ْيني وآلني  ،وا منيدُ هللِ ِّ
العا ني».
جاللة قدره:
هرت لنا اللة قدره من مدح ُأ نيتا ه ابنين األبنيزر ا ُسنيين عننيد قراءتني ع يني
الكتاب ني آنف الذكر ،ويضا لذلك منيهادت منيع مجني نع منين أعينيا عصنينيره يف نينة
 1071هني أثناء جماورت يف الغري يف حا عامد الدين ،أيب اخلري حممد حكي بن عحلد
اهلل الحلنينيافق باال تهنينياد والتقنينيوى ،ومنينيهادهت ت نينيك تنينيدل عنينيىل عظنينيي إكحلنينياره ل ني ،
و ينيل مكانتني يف نحلو نينيه  ،فهني منيهدوا با تهنينياده يف ا نينيتنحلا األحكنينيام الحلقهينينية
وتقدم يف الع وم وا عار ا

نيالمية ،وقطعني ألمنيوا بعينيد يف هتنيذيب النينحلس

والسري والس و  ،والزهد والتقوى ،و امعيت يف الحلنو  ،ومجنيال خطني وتحلحنيره يف
أنواع اخلطو .
والحلافق هذا كام كر ترمج الس ِّيد أ د ا ُسين االمكوري يف ترا

الر نيال

ِ
نيامالت الصنينيورية
نيامع ل حلننينيو الع مينينية والكني
( 218/3ر« :)2251عنينيامل ٌ كحلنينيري ،ني ٌ
والزهنينيد
وا عنوينينية ،مرمنينيوق ا كاننينية بنينيني الع نينيامء واألفاثنينيل ،معنينيرو ٌ بنينيالورع ُّ
وا عراض عن زخار الدُّ نيا ،أقام خس نوات بالنجف األرش مدر مل ا ،وكا
ُيدر

كل يوم يف ت ك ا د خسة عشنير در مل نيا يف ا عقنيول وا نقنيول ،وتت منيذ ع يني

السنينينة القنينياطنني آننينيذا
با ثنينيافة إىل ع نينيامء وطنينيالب الشنينييعة بعنينيا أفاثنينيل أهنينيل ُّ
بالنجف األرش ».

230

ومهادت ت ك مو ود يف مكتحلة آية اهلل الس ِّيد ا رعشني يف جمموعة يتيمة نحليسنية
فت يف رؤيتهنيا بسنيع األخ الحلاثنيل
دًّ ا ،وا رقمنية بنيالرق ( ، )8451وقنيد تشنينير ُ
()1

الشيخ أبو الحلضل حافظينيا (دام توفيقني )  ،وهني يف عشنينير أوراق ،وعنيدد الع نيامء
واألعيا الذين كتحلوا مهادهت فيها ( )32ع ملام ،ودوننيت منيا كتحلني يف ت نيك الشنيهاد
وقد ُكتحلت با نيداد األ نير ،وإلينيك صنيورهتا« :موثنيع صنيور خنيل الشنييخ اجل ينيل،
السنيكري ني دام ني ني ( :ا زبنيور ا نيم
الحلقيني الصنيالح ا تقني [ ،الني]نينيشيخ إبنيراهي ُّ
السام أعاله كام وصنيف ،وأ نيل منين أ يوصنيف ،وقنيد انتحلنيع منني

ني غحلنيري منين

ا خ صني يف أمور الدولة والدين ،بام يوافا رشيعة يد ا ر ني ني .وكتنيب إبنيراهي
السكري».
بن ع
ُ
وقد تر ل ُسكري الشيخ آقا ُب ُزر الطهراين (ت 1389هني) يف طحلقات أعنيالم
الشيعة( )7/8عىل ثوء مهادت هذه دو كر ا والده وإ ازاتني ِ ني آنحلنية النيذكر ني
األمر الذي يدل عىل عدم اطالع (ره) عىل نسنيخة كتنياب (اال تحلصنيار) ا رعشنيية،
وا تظهر الطهراين (ره) يف ترمجت أن بعين (إبراهي اليشنيكري) ،والنيذي تنير

لني

بعد عد صحلحات يف كتابني طحلقنيات أعنيالم الشنييعة ( ، )14/8و نياء يف ترمجتني منيا
نص « :إبراهي اليشكري :ابن أ د بن مهاب ،الذي كتب يف رفادقا يف رمضا

()1وتو د منها نسخة أخرى يف ا كتحلة ا ركزية بتربيز ثمن جمموعة كتحلت يف نة 1081هني ،
مشكورا الحلاثل ا جة الشيخ حسني الواثق ( دام عي وفض يف إحياء التاع
زودين بمصورهتا
مل
الشيع ف

دره وعىل اهلل أ ره).

231

نة 1052هني لنحلس جمموعة ر الية فيها :القس األول من (هناية اآلمال يف ترتيب
خالصة األقوال) ،و(ر ال ابن داود) ،والنسخة عند الل الدين ا حدع(.»)3
فيكو اال تظهار هذا يف غري حم
وال قب والحل د بني ا ت

ِا كرت من اختال ن يف ا امء األب واجلنيد

السكري ا ني ) وبنيني (إبنيراهي بنين
ل (إبراهي بن ع
ُّ

أ د بن مهاب اليشكري اجلرفادقاين) ،وما ا تظهار الشيخ الطهراين (ره) هنيذا إال
السكري(.)7
لق ة ا صادر عن ُ
واحلمد هلل رب العاملني

( )1وا جموعة هذه اليوم مو ود ٌ يف مركز إحياء التاع ا
ينظر :فهر

خمطوطات مركز إحياء التاع ا

الم  ،وبالرق (.)3793

الم .309/9 :

( )2لك أ تذهب هناية هذا الكتاب يف ا حا فحليني نسنيخ منين خنيل ابنين األبنيزر وت مينيذه السنيكري
(د .ع عحلا

األعر

).
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صور اإلجازات واإلَّناءات التي مر ذكرها يف امللحق
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235

232

237

238

239
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940

السورة

رقم اآلية

الصفحة

ا آلية

نوح

10

82

النج

43

94

إِن أاأل أبرار ل ِفي ن ِعي ٍم َ وإِن ...

االنحلطار

 13ني 14

47

إِن اهلل أاشّت ِمن املأ أؤ ِمنِني ...

التوبة

111

94

العاديات

11

55

ثم انأصـرفوا رصف اهلل قلوَّب أم

التوبة

127

102

حتى إِذا كنأتم ِيف ا ألف أل ِ
ك وجر أين ِ َِّب أم
أ

يونس

22

105

اصد أع بِام ت أؤمر
ف أ

ا جر

94

191

فأقِ أم و أجهك لِلد ِ
ين ا ألقي ِم 

الروم

43

22

فأما ال ِذين شقوا ف ِفي الن ِار

هود

102

157

الضحب

10 - 9

97

ط

94

80

 أاستغ ِأفروا ربك أم إِنه كان غف اارا
أ أضحك وأ أبكى

إِن رَّب أم َِّبِ أم ي أومئِ ٍذ َلبِْي

فأما ا أليتِيم فال ت أقه أر َوأما السائِل...
فر أقت ب أني بنِي إِ أُسائِيل

940

السورة

رقم اآلية

الصفحة

ا آلية
ف ألي أضحكوا قلِ ايال و ألي أبكوا كثِ اْيا

التوبة

82

95

فِيها ُسر م أرفوعة َ وأكأواب ...

الغامية

14-13

71

فِيها ما ت أشت ِه ِيه أاألنأفس وتل ُّذ أاأل أعني

الزخر

71

212

ارصات الطر ِ
يهن ق ِ
ف ِ ِ
ف
أ

الر ن

52

101

كانا ي أأكال ِن الطعام

ا ائد

75

101

كرم ٍ
اد أاشتد أت بِ ِه الريح

إبراهي

18

82

نوح

 13ني 14

71

مالِ ِ
ك ي أو ِم الد ِ
ين َ إِياك ن أعبد

الحلاحتة

5 -4

102

هو اهلل ال ِذي ال إِله إِال هو ع ِ
اِل ...

ا رش

22

91

وآت أيناُها ا ألكِتاب املأ أستبِني َ ...

الصافات

117ني 118

72

اخ ِف أض ُام جناُّ ُّ
الذل ِمن ...
و أ

األرساء

24

102

وأ أد ِخ أل يدك ِيف ج أيبِك َتأر أج ...

النمل

12

92

وإِذا جاءه أم أ أمر ِمن أاأل أم ِن

النساء

83

20

و أاسأ ِل ا ألق أرية

يو ف

82

192

ما لك أم ال ت أرجون هللِ وق ااراَوقدأ ...

244

السورة

رقم اآلية

الصفحة

ا آلية
وأ أسل أمت مع سل أيامن

النمل

44

29

و أاشتعل الر أأس ش أي ابا

مري

4

102

الشعراء

 79ني 80

22

واهلل ال ِذي أ أرسل الرياُّ فتثِْي ...

فاطر

9

102

وأما ا ل ِذين س ِعدوا ف ِفي أ
اجلن ِة

هود

108

157

حلأ

24

115

وأنه هو ر ُّب الش أعرت

النج

49

180

وحتأسبه أم أ أيقا اظا وه أم رقود

الكهف

18

95

اجلنت أ ِ
وجنى أ
ني

الر ن

54

29

و ِجئأتك ِم أن سبإٍ بِنبإٍ ي ِق ٍ
ني

النمل

22

99

وسبحوه بكأر اة وأ ِص ايال

األحزاب

42

182

وق أل جاء أ
احل ُّق وزهق ا ألباطِل

ا رساء

81

107

ولق ِد أاست أه ِزئ بِرس ٍل ِم أن ق أبلِك...

األنعام

10

84

ت بِ ِه أِ
اجلبال أ أو ...
ول أو أن ق أرآناا سْي أ

الرعد

31

192

وال ِذي هو ي أط ِعمنِي وي أس ِق ِ
ني َ و...

وإِنا أ أو إِياك أم لعىل هدا ت أ أو ِيف ...

245

السورة

رقم اآلية

الصفحة

ا آلية

التوبة

111

94

و ِم أن ر أمحتِ ِه جعل لكم الل أيل و...

القصص

73

152

وم أن يتوك أل عىل اهللِ فهو ح أسبه

الطالق

3

212

َي ِسنون صنأ اعا
َيسبون أَّن أم أ
وه أم أ

الكهف

104

23

وي أوم تقوم الساعة ي أق ِسم ...

الروم

55

53

يا أسفى عىل يوسف

يو ف

84

28

هود

105

152

النور

37

22

وم أن أ أوى بِع أه ِد ِه ِمن اهللِ

يوم ي أأ ِ
ت ال تكلم ن أفس إِال بِإِ أذنِ ِه ...
أ
َيافون ي أو اما تتقلب فِ ِيه ا ألقلوب...

242

القائل

احلدي واألثر

الصفحة

(أ)
رب ُك ْ بِأح ِّحل ُك ْ إّل وأ ْقربِ ُك ْ ِمنِّ »...
«أال ُأ ْخ ِ ُ

النحل حممد()

91

«ا تحيوا من اهلل حا ا ياء»...،

النحل حممد()

74

«أفشوا السالم ،وأطعموا الطعام»...
يت وامع ا ْلك ِ ِ »
« ُأوتِ ُ

النحل حممد()

74

النحل حممد()

123

(خ)
«خحلري ي منن »
«اخلري مع ُقود بنوا ِ اخلي ِل إِىل يو ِم ِ
القيام ِة»
ْ
ْ
ُ ْ ٌ

ا مام السجاد))

20

النحل حممد()

20

()،
النحل حممد()

حلن خالع»
«رش ما يف الر ل مح هالع ،و ٌ

97

(ظ)
امت يو ِم ِ
القيامة»
«ال ُّظ ْ ُ ُ ُ ُ ْ

النحل حممد()

27

(ف)
« ِ
هلل م ْن أ ْيقظها»
الحلتْن ُة ن ِائم ٌة لعن ا ُ

النحل حممد()

102

(ق)
«ا ْلقت ُْل أنْحلب ل ِ ْقت ِْل»
«ق ِّص ْنير ِم ْن ث ْوبِك»

النحل حممد()

192 ،82

األمام ع بن ايب

22

طالب ))
(ل)
ت ع ْورتنا ،و ِآم ْن ر ْوعتنا»
«ال ه ا ُ ْ
ْل منحل ملقا خ ملحلا ،وأع ِ
ِ
ْل ُمم ْ ِسكملا ت ملحلا»
«ال ه أع ُ
947

النحل حممد()

80

النحل حممد()

71

احلدي واألثر
حس ْن ُخ ُق »
«ال ه كام حسنت خ ْق ف ِّ

القائل

الصفحة

النحل حممد()

54

(م)
النحل حممد()

«ا منو هينو لينو »

248

99

النجار
ابن ّ

(أ)
الطهراين
آقا بزرك
ّ

احلموي
حجة
ّ
ابن ّ

231 ،25 ،16،23

يب
إبراهيم أمني الشوار ّ
احلل
الس ّ
عيل ُ
كري يّ ّ
إبراهيم بن ّ

184 ،81 ،73 ،56

120

ابن حيدرة

35

،143 ،20

ابن خلكَان

49 ،40

232 ،230 ،229 ،223 ،222 ،219
إبراهيم شمس الدين

171

القرياوين
ابن رشيق
ّ

180،187 ،10

176

ابن رسايا

177

ابن أيب األصبع = عبد العظيم بن الواحد ،10

ابن ع ّباس

181

ابن َع ْبد ر ّبه
األندليس
ّ

196

ابن عساكر

179

ابن فروجه
الربوجردي
ّ

173

ابن فضال

149

ابن قتيبة

211

ابن معصوم = صاحب سالفة العرص

،11

158 ،103
ابن أيب احلديد

51 ،43

ابن أيب كبشة َع ْبد ّْ
الشعرى

181

ابن أمحد بن شهاب

230

الباهيل
ابن أمحر
ّ

174

اجلوزي
ابن
ّ

112

ابن اخلازن

123

76 ،26 ،25 ،16

ابن العالء

40

ابن مقاتل

162

املعتز
ابن ّ

105 ،78 ،77 ،9

ابن النبيه

81

ابن م ّيادة

132

ابن هرمة

174 ،144

249

22

ابن هشام

215

العامري
ابو الطفيل
ّ

ابو أمحد عبداهلل ابن ورقاء

183

املأموين 79
أبو طالب عبدالسالم بن احلسن
ّ

الغزا ّيل
أبو أمحد ّ

17

أبو بكر
الوالبي
ّ

198

أبو مت ّام

ابو الطيب املتن ّبي

،75 ،42 ،39 ،36

،150 ،143 ،140 ،113 ،112 ،111 ،103
208 ،207 ،204 ،188 ،173 ،163

،147 ،145 ،80 ،66 ،51 ،43

191 ،175 ،165

أبوالعباسأمحدبنعبداملؤمن
الرشيثي 108،54
ّ

العاميل ،الشيخ 227 ،226
الفتوين
أبو احلسن
ّ
ّ

أبو عبدالرمحن بن دوست
النيسابوري
ّ

59

احلسني = سديد
عيل بن مق ّلد
ّ
ابو احلسن ّ

أبو عبداهلل احلسني بن إبراهيم
النطنزي
ّ

153

امللك

197

140 ،76 ،64

أبو العتاهية

النعيمي
ابو احلسن
ّ

70

الواحدي
أبو احلسن
ّ

196

األشبييل
أبو حكم بن غلندور
ّ

100

أبو حيدرة

185

العجييل
أبو دلف
ّ

179

يب
أبو زياد األعرا ّ

136

أبو الفضل حافظيان

الرستمي
أبو سعيد
ّ

164

أبو الفضل ابن منظور

الشكري
أبو سعيد
ّ

177

ابو الشيص

198

الرشبيني
أبو القاسم
اإلسكندري
ّ
ّ

36

أبو القاسم بن عبد الصمد بن بابك

61

95

أبو القاسم املوسوي
اخلوئي ،الس ّيد
ّ

24

أبو صخر اهلذ ّيل

الضبيعي
حممد
ّ
عيل احلسن بن ّ
أبو ّ

115

القرطبي
النمري
أبو عمرو
ّ
ّ

201

الفزاري
أبو عنقاء
ّ

173

البستي
أبو فتح
ّ
احلمداين
أبو فراس
ّ

250

57 ،48 ،47
111 ،85 ،63 ،48
230
201 ،178

حممد اخلازن
أبو ّ

123

أمحد حممود شاكر

211

احلريري
البرصي =
احلريري
حممد
ّ
ّ
ّ
أبو ّ

،54

الرميل
أمحد بن مروان املؤ ّدب
ّ

157

137 ،126 ،108 ،98 ،64 ،60

أمحد مطلوب

82

األنصاري ،الفا ّيل،
أبو نرص أسعد بن نرص
ّ

أمحد بن املؤمل

50

17

ري
َ
األبز ّ

الطويس
أبونرص
ّ

األخطل

134

أسامة بن منقذ

أبو نؤاس = احلسن بن هاين
احلكمي ،77
ّ

أبو يعقوب السكّاكي

أشجع بن عمرو

190 ،64 ،9

أبو الورد

106 ،58 ،10

إحسان ع ّباس 141 ،118 ،70 ،49 ،40
أمحد األرنأوط
احلسيني
أمحد
األشكوري ،الس ّيد
ّ
ّ

24

أمحد اخلو ّيل
الصايف ،الس ّيد
أمحد
ّ
أمحد حسن السج
احلل
عيل يّ ّ
أمحد ّ
البدوي
حممد
ّ
أمحد ّ

136

األشهب ابن رميلة

77

58

،185 ،184 ،35،61

191 ،190

177 ،147 ،146 ،143 ،139 ،85
العسكري
ابو هالل
ّ

214

األصمعي
ّ

104

الشنتمري
األعلم
ّ

180

اغناطيوس كراتشفوفيسكي

87

البستاين
أكرم
ّ

84

خوي
إمام مجعة
ّ

121

امرئ القيس

8

215 ،173

223
،201 ،177 ،144 ،141

212 ،208 ،207

173 ،158

أمري ايب الفضل عبيد اهلل بن أمحد امليكا ّيل = أبو

61 ،35

171

الفضل الكيال

29،219 ،20 ،8

الديمياطي
انتقاء
ّ
251

183 ،58

أنور عل ّيان
العبيس
أنيس الفوارس بن زياد
ّ
إيفالد فاغنر

207

(ث)

88

الثعالبي = أبو منصور عبد امللك بن
ّ
إسامعيل

147 ،146

البحريي
أيمن
ّ

123 ،83 ،62 ،55 ،50
(ج)

112
اجلاحظ

(ب)
البافقي
ّ

جرير

230

البحرتي
ّ

137 ،105

رزي
برهان الدين أبن امل ّط ّ
ّ
بشار بن برد

209 ،197 ،187 ،144 ،102

جعفر
األشكوري ،الس ّيد
ّ

177 ،176 ،61 ،53

اهلمداين
البديع
ّ

194 ،177

118 ،49

جعفر
الربمكي
ّ

136

جالل الدين املحدّ ث
األرموي
ّ

232

مجال الوطواط = إبو أسحاق

123،138 ،104

230 ،29 ،7

176 ،87

(ح)

موحي
بشارة آل
ّ

227

برش ابن أيب خازم

203

حاتم الضامن

البواب
ّ

174

احلامتي
ّ

58

احلاجب

174

(ت)

143

القرطاجني
حازم
ّ

10

العبيس
احلافظ بن زياد
ّ

88

تركي مصطفى

58

حام بن نوح

50

تيمور = كَوركان

17

حامد عبد املجيد

35

التربيزي
ّ

،80 ،67 ،66 ،51 ،42 ،18

165 ،145

252

حسان بن ثابت

215 ،210 ،145 ،142

احلجاج
احلسن بن أمحد بن ّ
احلسن بن احلسني

محدو طماّ س

181

78

اجلزائري
حيدر بن بشارة
ّ

223

129

(خ)

األبزر
عيل بن
َ
عيل بن ّ
حممد بن ّ
حسن بن ّ

احلسيني
ّ

اخلنساء

24 ،16

(د)

الصرييف
حسن كامل
ّ

190 ،45

اليويس
احلسن
ّ

درية اخلطيب

104

احلسني بن عبدالسالم = اجلمل

70

احلارثي
العاميل
الصمد
حسني بن عبد َّ
ّ
ّ

،19

الذهبي
ّ

راجي األسمر

174 ،144

ربيع بن زياد
العبيس
ّ

88

العمري الوطواط
رشيد الدين
ّ

12
123

(ز)

،229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،223 ،219
230

احلطيئة

191 ،66 ،51 ،43

اإلسرتآبادي
ريض
ّ
ّ

،216 ،35 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20

حسني
الواثقي
ّ

44
(ر)

حسني بن كامل الدين ابن األبزر
احلسيني
ّ
ِ
احل يِّ ّل ،19 ،17 ،16 ،15 ،11 ،10 ،9 ،7

نصار
حسني ّ

216 ،180 ،75
(ذ)

21 ،20

حسني عطوان

181

140 ،102 ،93
231

الزجاج
ّ

178

زياد بن عمرو

199

عيل بن احلسني(عليهم السالم) 17
زيد بن ّ

135 ،132
253

الصفدي
صالح الدين
ّ

(س)
50

سام بن نوح
الدهان
سامي ّ

(ط)

146 ،87 ،84

طاهر بن عاشور

138

طرفة بن العبد

216

سعد الدين
التفتازاين
ّ

47

سالم عبد عون اجلمل

29 ،8

ُسلم بن عمرو اخلارس

138

الطويس ،الشيخ
ّ

السموأل

186

طيبة محد بودي

سيبويه

الطغرائي
ّ

208 ،207
(ش)

رشف الدين
التيفايش
ّ
شكري فيصل

83
222 ،20 ،19
187
(ع)

215 ،55

سيف الدولة

81 ،58

10

عائشة الباعون ّية

10

ع ّباس ال ّق ّم ّي

23

ع ّباس عبد الساتر

89

عبد .أ .مهنّا

140 ،76

148

الشهيدالثاين=زينالدينبن يّ
علالعاميل 20،19

السطيل
عبد احلفيظ
ّ

214 ،204

(ص)

عبدالرمحن ،الدكتور

113

عبدالستّار أمحد فرح

77

الصاحب ابن ع ّباد
صادق
اخلويلدي
ّ

الصفي ِ
احل يِّ ّل
ّ

171 ،123 ،116

احلسني ،العلاّ مة
عبد الستّار
ّ

29 ،8

،22 ،18

،64 ،60 ،55 ،42 ،40 ،39 ،36 ،29

،93 ،90 ،81 ،51 ،10 ،9

191 ،164 ،141 ،138

169 ،165 ،160 ،131 ،124 ،122 ،106
254

حممد هارون ،194 ،187 ،173
عبد السالم ّ

215

العنربي
عبيد بن أ ّيوب
ّ

196

عيل بن نارص
حممد بن
عبد العايل بن ّ
ّ

العجاج
ّ

204

َعدي بن الر ّقاع

189

21

اجلزائري
ّ

امليمني
عبد العزيز
ّ

139

عزة حسن
ّ

عيل ابن الشيخ
عبد
العيل ابن الشيخ ّ
حممد ّ
ّ
محاد ِ
223
احل يِّ ّل
ّ
عبد يّ
النجفي
اخلامييس
حممد
ّ
عل بن ّ
ّ

20

اجلرجاين
عبدالقادر
ّ

87

البغدادي
عبد القادر بن عمر
ّ
الدجييل
عبد الكريم
ّ
عزام
الوهاب ّ
عبد ّ

عصام شعيتو

151 ،73 ،56

عضد الدولة
البوهيي
ّ

171

عقبة بن كعب بن زهري بن أيب سلمى 211
العلاّ مة ِ
احل يِّ ّل

173 ،187

21 ،19

السيوطي
العلاّ مة
ّ

173

10

احلامتي
العلاّ مة رشف الدين
ّ

،188 ،155 ،36

األعرجي
عيل
ّ
ّ

207 ،204

األفندي
عبداهلل
األصفهاين
ّ
ّ

56

156

،20 ،17 ،11 ،9 ،7

،59 ،58 ،57 ،55 ،51 ،49 ،36 ،29 ،26

23

،78 ،76 ،71 ،70 ،69 ،68 ،64 ،63 ،60

196

،100 ،97 ،96 ،95 ،93 ،92 ،90 ،82 ،81

اجلبوري
عبداهلل
ّ

198 ،82

،111 ،109 ،106 ،105 ،104 ،103 ،101

عبداهلل
اخلالدي
ّ

87

عبداهلل باشا فكري

81

البجيل
عبداهلل
ّ

،125 ،124 ،123 ،122 ،120 ،118 ،115
،135 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،126
،150 ،148 ،147 ،143 ،138 ،137 ،136

عبداهلل بن الزبري

191

،162 ،158 ،157 ،155 ،154 ،152 ،151

املعتز
عبداهلل بن ّ

112

،175 ،174 ،172 ،169 ،168 ،165 ،163
255

،184 ،183 ،181 ،180 ،179 ،177 ،176

(غ)

،192 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185

غريد الشيخ

232 ،219 ،216 ،214 ،195 ،194

(ف)

عيل بن احلسن بن طاووس بن ِسكْر الواعظ
ّ
الديرعاقو ّيل

222

القهستاين ،أبو بكر
عيل بن احلسني
ّ
ّ

55

الشريازي
املدين
عيل خان
ّ
ّ
ّ

22

عيل دمردوج
ّ

87

الرومي
عيل بن الع ّباس ،أبن
ّ
ّ

،97 ،93

ري
حممد املتط ّبب َ
األبز ّ
عيل بن ّ
ّ
البستاين
حممد الكاتب
عيل بن ّ
ّ

38

املرشي
عيل
ّ
ّ

9

عماّ ر اهلال ّيل ،الشيخ

8

العبيس
عامرة بن زياد
ّ

88

عمر بن اخلطاب
عي ،أبو حفص
عمرو بن ّ
املطو ّ
ع ّياد محزة شهيد

فاطمة بنت اخلرشب األنامر ّية

88

فتيان
الشاغوري ،الشهاب
ّ

52

الفخر
الرازي
ّ

78
209 ،133
(ق)

قابوس بن وشمكري

133
17

فاطمة بنت احلارث

88

الفرزدق

173 ،158
عيل فاعور
ّ

95

193 ،141 ،96
92 ،9

قدامة بن جعفر
القلقشندي
ّ

72
198

قيس بن ذريح
قيس بن زياد
العبيس
ّ

88
171

قيرص أبو فرح
(ك)

196

الكامل بن زياد
العبيس
ّ

170 ،52
29 ،8
256

88

(ل)
لبيد

حممد حسن آل ياسني ،الشيخ 143 ،107
172

لطفي الص ّقال

احلر
العاميل ،26 ،25 ،23
حممد بن احلسنّ ،
ّ

219

216 ،180 ،57

نوزي
حممد حسن ّ
الز ّ
ّ

23

املامقاين
ّ

23

حممد حسني
النجفي
ّ

29

مأمون بن حمي الدين

62

احلسيني
حممد
العلوي األبزر
ّ
ّ

18

جمتبى
الصحفي
ّ

25

حممد سعيد
مولوي
ّ

148

203

حممد شاكر
الكتبي
ّ
ّ

118

(م)

جميد طراد

حممد صدّ يق
املنشاوي
ّ
ّ

99

حممد بن الع ّباس
اخلوارزمي
ّ
ّ

54

األفندي
حمب الدين
ّ
ّ

88

حممد بن عبداجلبار العتبي ،أيب النرص
ّ

55

العاميل
حمسن األمني
ّ

23

حممد بن عبد الرمحن =
القزويني
ّ
ّ

10

حممد بن إبراهيم سليم
ّ

141

حمب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة
ّ
العمروي
ّ

197 ،179

حممد بن عبد الرمحن،
العطوي
ّ
ّ
البجاوي
عل
ّ
ّ
حممد يّ ّ

حممد بن أمحد بن إبراهيم طباطبا
ّ

األصبهاين
ّ

حممد األخرض
ّ

37

حممد إسامعيل
الصاوي
ّ
ّ
حممد بن حبيب
ّ

107

احلج ّي
حممد ّ
ّ

64

موحي
عيل بن بشارة آل
حممد بن
ّ
ّ
ّ

193 ،104
209

134

227 ،226

اخلاقاين

حممد بن يّ
احلنفي
الفاروقي
عل
ّ
ّ
ّ
عيل بيضون
ّ
حممد ّ

193 ،104
257

عيل الشوايكة
ّ
حممد ّ

87

198 ،173 ،105
207

مصعب بن الزبري

191

حممد أبو الفضل إبراهيم
ّ

212 ،64 ، 54

حممد حمي الدين عبد احلميد
ّ

187

معاوية بن مالط
العامري
ّ

187

حممد مريس اخلو ّيل
ّ

201

حممد قحيمة
مفيد ّ

اللغوي
حممد بن املستنري
النحوي
ّ
ّ
ّ

55

حممد مناضل ع ّباس
ّ

132 ،52 ،50
77 ،49

املناوي
ّ
حممد نارص الدين
ّ
مهدي ّ

29 ،8

214

حممد نافع

144

املهدي بن املنصور
ّ

76

حممد نعناع
ّ

174

اجلواليقي
موهوب
ّ

187

حممود اجلادر

83

حممود بن شاهني

(ن)
النابغة
الذبياين
ّ

26 ،21

حممود بن عمرو بن أمحد،
الزخمرشي
ّ

النابليس
ّ

،47

160 ،123 ،49

النجفي ،آية اهلل الس ّيد
املرعيش
ّ
ّ
املرتىض ،الس ّيد
مسافر ابن احلسن

200 ،105
143

النجفي
احلصيناوي
عل
ّ
ّ
ناجي بن يّ ّ

20

224 ،223

ناهد جعفر

8

43 ،9

نزار بن أياد

178

62

البرصي = اخلبز
نرص الدين أمحد
أرزي 107
ّ
ّ

الرزاق
مسعود بن املحسن بن احلسن بن عبد ّ
البيايض
ّ

149

مسلم بن الوليد

146

املس ّيب بن عيل

212

حممد أمني طه
نعامن ّ
نعيم زرزور

258

144 ،107
191 ،58

اليويس
نور الدين
ّ

19

النويري
ّ

72

(و)
87

الدمشقي
الوأواء
ّ
واضح الصمد

105

وجيه الدولة

50

وليد عرفات

210 ،148 ،142 ،91

الوهاب بن زياد
العبيس
ّ
ّ

88

(ي)
ياقوت احلموي ّ

157 ،149 ،70

حييى بن أسد اهلل

223

حييى بن سعيد ِ
احل يِّ ّل
يرسي عبدالغني عبداهلل
يوسف (ع)
حممد
البقاعي
يوسف الشيخ ّ
ّ

16
198 ،105
79
215

259

(ر)

(أ)
سيني
آل كامل الدين احلُ ّ
أهل البيت (ع)

ربيعة

17
7

(ع)
العلو ّيني

(ب)
بنو األبزر

18

بنو أسد

18

بنو محزة

17

بنو عجل

42

بنو ا ُملهلب

88
(ح)

سيني
ا ُ
حل ّ

17
(خ)

خزيمة

18
(ز)

الزيد ّية

42

18

261

18

(ت)

(أ)
أبزر =األفزر
َ

تربيز

17 ،16

اإلمارات

(ج)

207
جرفادقان

(ب)
البحرين
برلني
بروجرد
بغداد
بريوت

231

231

اجلزائر = اجلبايش

216 ،180

21 ،18
(ح)

147 ،19
ِ
احل َّلة

25

222 ،18

173 ،107 ،83 ،61

(د)

،51 ،50 ،49 ،48 ،43 ،40 ،22

يب
دار إحياء الرتاث العر ّ

،82 ،73 ،70 ،66 ،64 ،62 ،58 ،56 ،54

الدار البيضاء

،108 ،105 ،95 ،91 ،87،89 ،86 ،84

دار الثقافة

،132 ،126 ،118 ،113 ،112 ،109

58
193
،113 ،104 ،82

216 ،193 ،164 ،141

،147 ،143 ،142 ،141 ،136 ،133
،176 ،174 ،173 ،171 ،164 ،158

دار اجليل

،188 ،186 ،181 ،180 ،179 ،177

يب
دار الرشق العر ّ

،201 ،200 ،198 ،197 ،196 ،191

دار الشؤون الثقاف ّية العامة

216 ،215 ،214 ،210 ،209 ،203
263

187
56
173 ،83

اإلسالمي
دار الغرب
ّ

70

دار ومكتبة اهلالل

دار الفضيلة

99

دائرة الثقافة والفنون

دار الفكر

دمشق

215 ،197 ،179

يب
دار الكتاب العر ّ

،147 ،66 ،51 ،43

،89 ،62 ،58 ،50

احللبي 61 ،48 ،35
يب
رشكة مصطفى البا ّ
ّ

200 ،201 ،214 ،196 ،191 ،176

شرياز

139

دار الكتب املرص ّية
دار الكتب والوثائق القوم ّية

93
الصباغ ّية

212 ،211 ،201 ،146

18
(ع)

181 ،174

دار بريوت للطباعة والنرش

17 ،16
(ص)

،144 ،107 ،77 ،45

دار املعرفة

187
(ش)

،173 ،158 ،136 ،133 ،132 ،105 ،95

العراق

197 ،109 ،86

22
(ف)

،91 ،87، 84 ،49 ،40 ،22

فرانر شتاينر

،178 ،142 ،119 ،118 ،109 ،105

146
(ق)

210 ،186
دار مرص

204 ،198 ،187 ،144

سوريا

دار الكتب العلم ّية

دار صادر

180

(س)

203 ،171

دار املعارف

143 ،73 ،56

القاهرة

102

،99 ،93 ،77 ،61 ،48 ،47

،201 ،194 ،148 ،141 ،144 ،139 ،121
264

املطبعة األدب ّية

48

قرية كامسج

17

املطبعة العرص ّية

54

قم امل ّقدسة
ّ

29

مطبعة املعارف

61

مطبعة بريل

87

ك ّل ّية اآلداب -جامعة القاهرة

148

مطبعة جامعة دمشق

76

الكويت

187

مطبعة مناهل

215 ،212 ،211 ،209

(ك)

186

(ل)

مطبعة وادي النيل

لبنان

58 ،56 ،50 ،48 ،43

مطبوعات جامعة الكويت

ليدن

87

املعهد
الفرنيس بدمشق للدراسات العرب ّية 84
ّ

أملانيا

146

املغرب

104

مكّة املكر ّمة

214

(م)

47
187

ا ُملدَ ينة

18

املكتب
اإلسالمي
ّ

مدينة أصبهان

21

اإلسالمي
مكتب جملس الشورى
ّ

198 ،148
26

القومي للرتمجة
املركز
ّ

121

مكتبة ابن سينا

141

مركز زايد للرتاث والتاريخ

207

مكتبة أطلس

204

مرص

اخلانجي
مكتبة
ّ

،107 ،61 ،48 ،45 ،36 ،35

201 ،155 ،146 ،141
265

215 ،194 ،173

املرعيش 230 ،223 ،21 ،20
مكتبة الس ّيد
ّ

القزويني
مكتبة الفحول
ّ
املكتبة املركز ّية

21
231

مكتبة جامعة طهران

21

مكتبة لبنان نارشون

87

مكتبة مدرسة اإلمام الصادق (ع)

25

اإلسالمي 232 ،22
مكتبة مركز إحياء الرتاث
ّ
21

مكتبة ملك الوطن ّية
املؤسسة العرب ّية للدراسات والنرش
َّ

180

مؤسسة الكتب الثقاف ّية
َّ

112
25 ،15

مؤسسة دار احلديث
َّ
(ن)

230 ،22

النجف األرشف
(و)
وزارة الثقافة واإلرشاد

35

266

(ح)

(أ)

األستبصار فيام أخت ُِلف فيه من األخبار ،20

احلقائق والدقائق

،229 ،228 ،226 ،225 ،223 ،222 ،24

(خ)

231

أعيان الشيعة

خالصة األقوال

23

أمل اآلمل

دائرة املعارف اإلسالم ّية الكربى

10

بديع ّية الباعون ّية
النابليس
بديع ّية
ّ

10

ديوان األشعار

230 ،224 ،222 ،24

تكملة أمل اآلمل

23

تنقيح املقال

23

التهذيب

الروضة النرضة

24 ،16

رياض العلامء

23

رياض اجلنّة

23

زبدة األقوال

26 ،21 ،019

25 ،19
(س)

(ج)
جامع األقوال

رجال ابن داود

232

(ز)

229

هتذيب األحكام

25
(ر)

(ت)
الرجال
تراجم ّ

17

درر الكالم ويواقيت النظام 36 ،26 ،24 ،7

(ب)
10

21
(د)

26 ،24 ،23

اإليضاح يف علوم البالغة

36 ،24

سالفة العرص

21 ،18
267

23 ،22 ،18

(ص)
9

الصناعتني
(ط)
طبقات أعالم الشيعة

(ف)
229
23
(ك)
الكايف

229 ،22

احلج
كتاب ّ

20

كتاب الزكاة

20

كتاب الصالة

20

كتاب الطهارة

20

كتاب يف النحو

26
(م)

املخترص

مرآة الكتب
مستدرك أعيان الشيعة

222

هناية اآلمال يف ترتيب خالصة األقوال 232

18

الفوائد الرضو ّية

منهاج البلغاء ورساج األدباء

10

(ن)

(ع)

الفقيه

املفتاح

10

موسوعة طبقات الفقهاء

230 ،222

عمدة الطالب

معجم رجال احلديث

24

17
18
222
268

(أ)
أبو العتاهية أشعاره وأخباره
إحياء علوم الدين
أخبارأيب نؤاس
أدب الكتاب
للجواليقي
ّ

76
174
77

،93 ،70 ،61 ،35

البديع يف نقد الشعر

،197 ،191 ،185 ،184 ،183 ،115 ،96
212 ،206 ،199 ،198

190

االستيعاب ألبن عبد الرب

الربهان
للزركيش
ّ

181

أصطالحات الفنون والعلم

87

إعجاز القرآن الكريم للباقلاّ ّين

77

واهلاجس

إكامل الكامل

181

(ت)

أمل اآلمل

أنوار الربيع

تاريخ ابن خلدون
تاريخ اإلسالم
تاريخ اإلسالم
للذهبي
ّ

96

تاريخ بغداد

219 ،26 ،25 ،23

اإلمالء واإلستمالء
للسمعاين
ّ
األنساب
للسمعاين
ّ

تاج العروس

74 ،43

أمتاع األسامع

201

البيان والتبيان للجاحظ 194 ،177 ،122

209 ،204 ،165 ،150
إقبال األعامل

112

هبجة املجالس وأنس املجالس وشحذ الذاهن

،137 ،123 ،103 ،78 ،76 ،51 ،44 ،43
80

181

بستان الواعظني ورياض السامعني

،42 ،39 ،37 ،23

األمايل

(ب)

بحار األنوار 181 ،80 ،74 ،60 ،54 ،48

187

ِ
اإلرصاد

أعيان الشيعة

االيضاح
للقزويني
ّ

190 ،148

تاريخ دمشق البن عساكر

152

181 ،197

70

التبيان

76
269

204 ،88 ،87
88
44،149
79
138 ،76 ،70
،179 ،76
82 ،80

حترير التحبري

158 ،104 ،103

حتف العقول

54

حتفة
األحوذي
ّ

63

التذكرة احلمدون ّية

(خ)
خاص
اخلاص
ّ
ّ

خزانة األدب وغاية األرب ،73 ،55 ، 51
،153 ،151 ،136 ،88 ،83 ،81 ،78

133

تراجم الرجال

216 ،187

24

تفسري البحر املحيط

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 173

181 ،88

تفسري
القرطبي
ّ

(د)

96

تكملة أمل اآلمل

23

متهيد األوائل وتلخيص الدالئل

77

تنقيح املقال

23

التوقيف عىل مهماّ ت التعريف

77

دائرة املعارف اإلسالم ّية الكربى
ديوان األخطل

حدائق السحر يف دقائق الشعر

البحرتي
ديوان
ّ

102

121

حلية املحارضة

58

105
138

ديوان برش ابن أيب خازم
ديوان أيب متّام

203

165 ،147 ،66 ،51 ،42

ديوان جرير

144،197 ،107

ديوان مجيل بن بثينة
ديوان

السكِّيت

270

احلطيئة

،141

190 ،176 ،45

ديوان بشار بن برد

44

احلقائق والدقائق

191

ديوان بديع الزمان
اهلمداين
ّ

189

36

143

ّري
ديوان امرؤ القيس برشح السك ّ
207 ،201 ،177

(ح)
حاشية
الدسوقي
ّ

214 ،214 ،214

عيل (عليه السالم)
ديوان اإلمام ّ

(ج)
مجهرة األمثال

74

ديوان أيب األسود الدؤ ّيل

60

اجلامع الصغري
للسيوطي
ّ

17

دعائم اإلسالم

(ث)

ثواب األعامل

134 ،62

102
برواية

ورشح

ابن

135 ،132

حسان بن ثابت
ديوان ّ

210 ،148

،145 ،142 ،91

حسان رشح عبد املهنّا
ديوان ّ

ديوان لبيد رشح
الطويس
ّ

181

ديوان ديك اجل ّن

الرومي
ديوان ابن
ّ

عزة
ديوان كثري ّ

142

ديوان اخلنساء

القريواين
ديوان ابن رشيق
ّ

ديوان قيس ابن
امللوح
ّ

ديوان لزوم ماال يلزم

82

ديوان املتن ّبي

ديوان النابغة
اجلعدي
ّ

109

ديوان النابغة
الذبياين
ّ

ديوان
الشافعي = اجلوهر النفيس يف شعر اإلمام
ّ
اخلزاعي وأخباره
ديوان أيب الشيص
ّ

141

ديوان ابن النبيه

198

ديوان أيب نواس

56

ديوان الطر ّماح بن حكيم
ديوان عامر بن الطفيل

ديوان أيب العتاهية
ديوان عنرتة

ديوان أيب الفتح
البستي
ّ

ديوان الفرزدق

ديوان أيب فراس
احلمداين
ّ

86
95
87

(ذ)

الذريعة

64

العجاج برواية
األصمعي
ديوان ّ
ّ

146 ،139

ديوان الوأواء
الدمشقي
ّ

22

105
81

ديوان اهلذل ّيني

216 ،180

123
200 ،89

ديوان البن هانئ
األندليس
ّ

ديوان الصاحب بن عباد (املستدرك) 116 ،61
ديوان طرفة بن العبد

97

،75 ،45 ،44 ،42 ،39 ،36

حممد اخلازن
ديوان أيب ّ

84

حممد بن ادريس
ّ

172

207 ،201 ،188 ،163 ،155

173 ،58 ،140

ديوان سقط الزند

141

،150 ،114 ،112 ،111 ،103 ،92 ،90

164 ،113

الرسي الرفاء
ديوان ّ

198

25 ،20

204

(ر)

148

رسائل الرشيف املرتىض

43

57

الروضة النرضة

24

133

رياض العلامء

85 ،84 ،48

رياض اجلنة
271

23 ،16
23

رشح ديوان ايب متام 175 ،147 ،89 ،80 ،67

(ز)
زبدة األقوال

19 ،15

الزهد
للكويف
ّ

91 ،74

رشح ديوان املتن ّبي

204 ،196

رشح شافية ابن احلاجب

زهر األكم يف األمثال واحلكم ،113 ،104
193 ،159 ،136

(س)

رشح شواهد الكشاف

88

رشح مقامات
احلريري
ّ

98 ،54

رشح هنج البالغة البن حديد

سبل السالم

67

138 ،96 ،82 ،70

سالفة العرص

16

سنن ابن ماجة

163 ،63 ،60 ،48

شعر بن هرمة
القريش
ّ

سنن
الرتمذي
ّ

74

الشهاب يف الشيب والشباب

سنن
الدارمي
ّ

ِسيرَ أعالم النبالء

الشعر والشعراء

67

السنن الكربى

رشح الصحيفة
السجاد ّية
ّ
رشح الكافية البديع ّية

43

79 ،70

الصحاح = صحاح اللغة = الصحاح

72

للجوهري
ّ

214 ،96 ،38

صحيح ابن ح ّبان

54

صحيح
البخاري
ّ

204

71 ،67 ،60

صحيح مسلم

137

71

الصناعتني

،96 ،93 ،90 ،81

190
(ض)

للمرزوقي = رشح ديوان
رشح محاسة أيب متّام
ّ

ضياء الدين ابن األثري

186 ،136 ،95

48

(ط)

رشح ديوان مسلم بن الوليد = رصيع

الغواين

211

63 ،62

169 ،157 ،155 ،151 ،131 ،124 ،122
احلامسة

174 ،144

صبح األعشى

216

لريض
رشح الشافية
األسرتآبادي
ّ
ّ

،51 ،43

(ص)

(ش)

رشح األعلم
الشنتمري
ّ

123

طبقات الشعراء

14
272

77

(ع)

قرب اإلسناد

العقد الفريد

196

عمدة الطالب

18

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه

74
(ك)

الكايف

99 ،91 ،74 ،71 ،67 ،60

الكافية البديع ّية

187

160 ،78

عوايل اللئايل

74 ،67 ،63

الكامل البن األثري

عيون احلكم واملواعظ

99 ،62 ،55

كتاب سيبوبه

216 ،215

الكلم النوابغ

49 ،47

(غ)
الغدير

كنز العماّ ل

37
176

فتح الباري
فقه القرآن
للرواندي
َ

82

فهرس مكتبة جملس الشورى

لسان امليزان

املبسوط
للرسخيس
ّ
املجازات النبو ّية

49

العلمي
جم ّلة املجمع
العراقي
ّ
ّ

102

جملة املورد العراق ّية

126

جممع الزوائد

(ق)
القاموس املحيط

116
(م)

23

فيض القدير رشح اجلامع الصغري

17

اللمعة البيضاء

118 ،81 ،79

فيض القدير

76 ،70

اللغات السام ّية

17

الفوائد الرضو ّية

222

لسان العرب 216 ،214 ،204 ،97 ،88 ،38

97 ،96
54

فوات الوفيات

اللباب يف هتذيب االنساب

139

الفائق يف غريب احلديث

149 ،47
(ل)

(ف)
ربد
الفاضل أليب الع ّباس امل ّ

163 ،102 ،80 ،54

الكنى واأللقاب

غرر اخلصائص الواضحة وغرر النقائض

الفاضحة

149 ،88

جممع البيان
273

82
97 ،48
107
143
216 ،82
80 ،63

للنووي
املجموع
ّ

حممد حسن آل ياسني
ّ

61

املخ ّبل
السعدي وماتب ّقى من شعره
ّ
خمترص املعاين

مكارم االخالق

82 ،74 ،67
143

من الحيرضه الفقيه

163

ميزان االعتدال

163

،78 ،58 ،51 ،44 ،43

(ن)

204 ،154 ،138 ،135 ،116 ،88 ،87
مرآة الكتب
مستدرك الوسائل

104
166 ،72

النهاية يف غريب احلديث

163 ،97 ،96

(و)
الوايف بالوفيات

،79 ،76 ،70 ،58 ،37

74

196 ،171 ،157 ،150 ،138 ،116 ،88

80

وسائل الشيعة

99 ،91 ،74 ،71 ،67 ،60

157 ،149 ،100 ،70

وسنن أيب داود

97 ،48

91 ،74

وفيات األعيان

،76 ،52 ،49 ،47 ،40

املعجم األوسط
معجم التعريفات
للجرجاين
ّ
معجم رجال احلديث

171

47

190 ،136 ،92

هناية األرب

62

مشكاة األنوار
معجم األدباء

215

نقد الشعر

97 ،74 ،71 ،67 ،48

مسند
الطياليس
ّ

للكفعمي
املصباح
ّ

نفحات األزهار للوطواط

97 ،91 ،71 ،63

املستفاد من ذيل تاريخ بغداد
مسند أمحد

النعم السوابغ يف رشح الكلم النوابغ

18

املسالك إىل ألفية ابن مالك

80 ،54

138 ،123

99

(ي)

24

معجم مقاييس اللغة

38

ُمغني ا ُملحتاج

71

ا ُملغني البن قدامة

63

مفتاح العلوم

58

يتيمة الدهر

،47 ،44 ،42 ،39 ،38

،77 ،70 ،63 ،59،61 ،55 ،54 ،50،52
،123 ،116 ،115 ،103 ،97 ،96 ،79 ،78

،191 ،188 ،183 ،170 ،162 ،136 ،134

208

مقامات
احلريري 137 ،126 ،119 ،98 ،64
ّ
274

البيت الشعري
ب
إِ هذا الربِيع م ْب ٌء ع ِج ْي ُ
خا ِّل ع ْم ٌر ْو قحلاء
د ْع عنْك ل ْو ِم فإ ال ْوم إغْرا ُء
ما نو ُال الغام ِم و ْقت ربِ ْي نع
نع ْ  ،جتنب «ال» ِعنْد العط ِاء كام
ت ُكننينينينينيا ُم ُ و ملكنينينينينينينيا
ونشنينينينينينينيْر ُهبا فت ْ ُ

الشاعر

الصفحة

أخر البيت

قافية اُمزة
الس ِ
جمهول
امء

70

واء

جمهول

104

النينيدا ُء
خ ِ
اء

أيب نوا

147

جمهول

154 ،151

الر ِاء

جمهول

123

حسا بن ثابت

148

ال ِّقنينينيا ُء
قافية االلف

در الش ْمس طالِع ملة
أ ْبغ ْ فتا ُك ت ُّ

نحلعا

ا اميس

93

أبغ فتب مل تذر الشمس طالعة
الشمس طالِعة
أنعب فتملب مل تذر
ُ
أبن ِ ْ ُك ْي ن
ب إِ ع ِّم ال ذا
أتنينينينيني ْت ِ
اخلنينينينيالف ُة ُمنْقاد مل
ُ
إِ ا حتو ْلنينيت ع ْن أ ْر ن
ض بك ْت أ حلنينيا

نقصا

جمهول

93

نحلعا

ا اميس

93

األ ْغالال

األخطل

214

أ ْ ينيالنيا
أماكِنُها

أبو العتاهية

72

ا تنحل

75

إِ ا نزل السام ُء بِأ ْر ِ
ض ق ْو نم
أ ْم ِسنيني ْ
نيك حنينينيابك قنينينينيدْ غر ْقتننينينينينيا
إِ ْ أر ْدت الراح فا ْ ع ْها صحلاحا

ِغضابا

جمهول

187

ُط ْوفانا
ِمالحا

جمهول

139

جمهول

118

أنْت بدْ ٌر ُح ْسنملا ،وم ْم ٌس ُع ُ ًّوا

نواال

جمهول

183

حلا

الص ُححلا
ُّ

ا ريري

119

أناال

جمهول

212

ِ نيواكا

جمهول

59

ْدب زمانملا
أن ْ
بِ ِعزِّ ِه ُ عززْ ت ،فإِ ْ ُأ ِ ُّلوا
عنيني ْ ُت هني ِنيديت لنينيني ُك ُ ِ نينيواكا

971

حتب يقول النا ما ا مل
عاقال
ح ِق ْت ِ ي ُة مو ب بِا ِم ِ
ُ
ْ
ْ ُ
ُخ ِنينيني ُقوا ومنينيا ُخ ِنيني ُقوا ِنينينينيك ُْرم نة
د ِع ِ
الع ْيس ت ْذر ُع ع ْرض الحلال
ِ
ب أ ْبدعْتها ِيف السامحِ
حائ ُ
ُع ْمني ُر العدُ ِّو إ ا القنيا ُه ِيف رهني ن

مس ام

ا تنحل

ُق ِحلا

جمهول

24

ُخ ِ ُقوا

جمهول

72

فال

جمهول

40

ِ
ح ْيحلا

جمهول

84

هنحلا
ع ِ
نيادينيا

ا تنحل

103

جمهول

105

فضائِال

العالمة رش الدِّين ا امت

152

ا ِزينا

أبو نوا

77

ال ُّثرينينينيا

جمهول

70

فام ر ْوث ٌة بِا زْ ِ ط ِّيحل ُة الثرى

عرارها
ُ

جمهول

141

فمك ِ
ربعنينينينيا
نيار ٌم ْأول ْي ُتها ُمت ِّ

فو ْ ُهك كالش ْم ِ
س ِيف ث ْوئِها
قدْ رش اهللُ أ ْر ملثا أنْت اكِنُها
كأ الثريا ُع ِّقت يف حلين ِ

ُمتو ِّرعا

جمهول

48

ح ِّرها

جمهول

154

إِنْسانا
ِعقدا

ا تنحل

ِ
ِ ِ
فتنينيب ت ف ْينيني ما ي ُسني ُّنير صد ْيقني ُ
فض ْت بِام ُأ ْوتِ ْيت ُ ِم ْن فضائِ نل
ِ
نيصدع ق ْنينيحلِ
فقنينيرا ُم ْعني ِنملا ليني ْ
ف ُك ْن ر ُ ال ِر ْ ُ ُ ِيف الثرى

البن الروم

192

44
173

كأنك مل ْ تسني ِْر بِحلِال ِد ن ْج ند

اخلياما

رير

144

ِ
قو
كنينيأنك مل تنينينينيرس
بجنوب ٍّ
ِ
رصو ُ ال ي ِاّل
ُكل ي ْو نم ُت ْحلدي ُ ُ

اخلينياما

رير

144

رغ ْيحلنينينيملا

أبو متام

43

ام نا

جمهول

58

ق دا

جمهول

153

حلا
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رم ْتنني ِني بِس ْه ن ِر ْي ُش ُ الكني ْ

ِ
ار ُح
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أث ْيغ ٌ أ ْم غز ٌال ا أ ْم بشني ُر
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أمنينينيا تنينينينيرى الحلنيني ْ

النينينينينيدُّرر

قابو

أنب ُيحلاخ ُر أو يطاو ُل م ْن
ات بِحنينينينيك ِْم ِ
ِ
ِ
نيجو ُم الدائر ُ ُ
نيري النُّنينينيني ُ
تسني ْ ُ
نينيار الزمنينينيا ُ ع ينيْنا ِيف تصنيرفِ ِ
ُّ

ابن حيدر

قم ُر

جمهول

115

األ ْم ُر

ا اميس

95
بن ومكني

141

جمهول

107

خاطِر ت ِحلدْ  ،وارتدْ ِ
حتدْ  ،واك ِْر ْم ت ُسدْ
ْ
ْ

ا ْ
لحلخر
يني ِ
نيس ْ ُري
ُ ِنير
األ ْكني ِ
نيرب

جمهول

113

دى يو ف ُحسن در خراميد زدر
ِ ِ
ُ ْنيو ُد ال ُنيو ُ ْوه لئينينيم ٌة ْ
نياهب ْ
أحس ُ ُ

حنيرس
ِ
اآلخ ِر

جمهول

120

جمهول

142

عطِ ِر

ا ريري

87

ِيف النا ِ م ْن ال ُي ْرجتب خ ْ ُري ُه
ُق ْل ل ِ ِذي بِصنيُ ُرو ِ الد ْه ِر عرينا:
كأ ال ُّثريا ُع ِّق ْت ِيف حلِينِ ِ
ْ

أح ِار
بِ ْ

جمهول

124

خط ُر

جمهول

193

القم ْر

ا تنحل

173

كحل ِ
س ،كا ْلحل ِ
دْر الدُّ ب ،كالش ْم ِ
الضحب
جر،ك ُّ

كا ْلحل ْح ِر

جمهول

82

لحلسوا الدنيا ومل أخنيني

الحلقري

جمهول

134

لنينيني ُ محلنينيني ٌة ُتنينينينيزْ ِري بِنينينينيش ْه ند و ُ نينينينيك نر

القمر

جمهول

130

فز ْحزح ْت محل ملقا غشب نا قم نر

280

الرميد الكاتب

185 ،35
82

ِّل خ ُْسو ص ِد ْي ملقا
رو ِعنْد ُكربتِ ِ
ا ُ ْست ِجنيري بِع ْم ن
ْ
ُ

ِ
نيري
أمنينينينينينينيني ْ
بِالنار

مها
م ْن راقب النا مات ًّ
الورد بِو نتيك ن
زاه ز ِ
اه ُر
ْ ُ ْ ْ
وزنْدٌ ندى فو ِ
اث ِ و ِري
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أما الجا ُء فدق ع ْر ُثك ُد ْون ُ
أنْت ُّ
اع إ ا ُه ُ نز ُلوا
الشج ُ
ب ِقيت بقاء الد ْه ِر يا كهف أ ْه ِ ِ
ْ
ْ
ِ
الو ُ ْوه ك ِر ْيم ٌة ْ
بِ ْي ُا ُ
اهب ْ
أحس ُ ُ
الو ُ ْو ِه ك ِر ْيم ٌة ْ
بِ ْي ُا ُ
أخال ُق ُه ْ

عزما ُت ُ ِم ْث ُل الن ُُّج ْو ِم ثو ِاقحلا

اخل ُال

ا عري
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ال ُّط ُ ْو ِل
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ِ ْي ُل

مس

بن الوليد
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ِ
الحل ْع ُل
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مامل

الغزي
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األو ِل

حسا بن ثابت
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األو ِل

حسا بن ثابت

142

ُأ ُف ُ
ول

جمهول
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نياين منينينينيد مل ِيف فِعنينينينيالِ ِ
عنينينيذ ْل ُت زمنيني ِ ُ
ع ْيك ِبالِع ْ ِ فاد ِخ ْر ُه
ف ِح ْ ُمك ممْدُ ْو ُد الرو ِاق أ ِص ْي ُل
فال ْم ُكر ع ِزيز نِعمتِ ِ
ْ ْ
فنينيني و أ منيا أ نيعب ِألدنب م ِ
نيع ْيش نة
ْ
ْ
ْ
فيسنيْرا ص ِ
اعق ٌة ُتتقب
ُ
ف ُي ْو ِ زُ لنينينينيكن ُ ال ُخيِنينيني ْنيل

الع ْذ ُل

جمهول
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الكام ُل
أثِ ْي ُل
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ا ِ
ال
ْهتطِ ُل

امرؤ القيس
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ا تنحل

38

ُيمنينيني ْنيل
ا ُ ِح ْي ِل

ابن هرمة

144

خ ْخ ِ
ال

امرؤالقيس

207

ا ْلو ْص ِل
الحلضائِ ِل

جمهول
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جمهول
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لنيني ْنيوال ا شق ُة نينياد الننينينينيا ُ ُك ُّ ُه ُ
ُهو الحلدْ ر إال أن الحلحر ز ِ
اخ ٌر
ُ ُْ
ُ
اث ِع م ْن ُمىل بِال ُعىل
وأ ُخو التو ُ

قتني ُ
نيال

جمهول
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الو ْب ُل
العاطِ ِل

الحلديع المداين
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وإِ ا الحلنينيالبِ ُل أ ْفصنيح ْت بِ ُغ ِاهتا

بالبِ ِل

جمهول
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وإِنا لق ْو ٌم ال نرى القتْل حل ملة

ُ ُ
ول

جمهول

182

ت ُمنينير
والعنينييني ُْه هنيني  ،وا ني ْنيو ُ

خنيني ُ
نيالل

عحلداهلل بن ا عتز

112

وقوفا هبا صححل ع مطيه
وال ُمنِع ْت د ٌار والعز ْأهنيني ُها
ومقا ُم الع ِز ْي ِز يف ب ِد ُّ
الذ ِّل

جتم ِل

جمهول

132

القننينيابِ ِل

جمهول
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ُحم ُال

جمهول

179

كأنك مل ْ تسني ْر بِحلِال ِد ن ْج ند
كأ ِّين مل أركب وادا لِغار ن
مل
ْ ْ ْ
بواو مزيد ن
كام احموا عمر ملا ن

لقدْ حاز أ ْقسام الحلضائِ ِل ُك ها

قافية ا ي
أ ِ دُ ا المة ِيف هوا ل ِذ ْيذ مل
ت ِ
إ ا بد ِ
اخليا ُم بِ ِذي ُط ُ وحن

ا ْل ُ وم
ِ
اخليا ُم
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أبو الشيص
رير

198
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آراؤُ ُك ْ و ُو ُ ْو ُه ُك ْ و ُ يُ ْو ُف ُك ْ
ا ْ ُ م ْن م نِني وم ْن صنيد عنِّ
أ ْعوا ُم و ْص ِك كا ُينْسنيِ طِ ْي ُحلها
إِ أ يافنا ِ
العضاب الرو ِام
ْ

ابن الروم

158

ُن ُج ْو ُم
ُ ْنير ِم

جمهول

131

أيا ُم

أبو متام
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الدوا ِم

و ي الدولة

ِ
تر األححلة أ ْ ُيقاتل ُد ْوهن ُ ْ
ُخ ِ ْقنا ِر اال ل ِ تج ُّ ِد واأل ب

ِجلا ِم
ا آتِ ِ

حسا بن ثابت

145

جمهول
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ف ُمنْتظِ ٌر
الد ْه ُر ُم ْعت ِذ ٌر ،والس ْي ُ
رأ ْي ُت ُمهذ ملبا لحلب ملمم ِ ًّضنيب
اب خط ِاين ُ ْو ُد ُه و ْهو ُم ْسحلِ ُل
ح ٌ

م ْرتحل ُع

ا تنحل

155

جمهول
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هب ِّ

50

ُم ْحلع ُ
بِسال ِم

جمهول
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حذام

امرؤ القيس
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حغا ُم
ْ
كْني ِِ

جمهول
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عنت
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فِر ٌاق وم ْن فار ْق ُت غ ْ ُري ُمذم ِ

الق ُ

ا تنحل
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ُميم ِ

ا تنحل
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فام ب ْني م ْن مل ْ ُي ْ ت ْم ملعا وطاع ملة
قا ُلوا :توق ِر ال ا ِّ إ ل ُ ْ

ا نينينيال ِق ِ

الحلرزدق

133

تن ِ

جمهول
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طرقتْك صائِد ُ ال ُق ُ ْو ِ
ب ول ْيس ا

عو مل ا عىل الط ل ا حيل لع نا
ِ
غ ْي ٌا ولنينيني ْي ٌا ،فغ ْي ٌا ح ْني ت ْسنينيأ ُل ُ
فإِ ا ِ
رش ْب ُت فإِنن ُم ْست ْه ِك
فاخل ْينينينينيني ُنيل ،وال ْيني ُنيل ،والحل ْينينيدا ُء ت ْع ِر ُفنِنيني

ا ْجدُ ُع ْو ِيف ُم ْذ ُع ْوفِ ْيت والكر ُم
ار ُم ُك ِيف الحل ْذ ِل خ ْري ا ك ِ
مك ِ
ار ِم
ُ
ِ
كحلارا
كانت النُّحلو
وإ ا
مل
و ائِ ْل هو ِاز عنا إِ ا ما
وال ُّظ ْ ُ ِم ْن ِمي ِ النُّ ُحل ْو ِ فإِ ْ ِ
جتدْ
ت مك لِو ِاق ن
وق ْحلت وما ِيف ا و ِ
ف
ْ

الحلحتي

األمل ُ
ا را ِ ِ

جمهول
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األ سا ُم

جمهول
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ن ْقر ُ ُهب ْ
ِ
ي ْظ ُ
ِ
با ُ

جمهول
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ا تنحل
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ا تنحل

207

284

ا تنحل

45

39

ت مك لِو ِاق ن
وق ْحلت وما ِيف ا و ِ
ف
ْ
وك نيمنِنينيني ِمنيني ْن ُم ْق ت ْينيني ِ بِص ِ
نيار ِم
ول ْيس ال ِذي ح ْت ُ بِ ُمح ِّ نل
ِ
رب ِين الحلو ُ
اب أنك نائ ُ
ُخي ِّ ُ

ِ
نائ ُ

ا تنحل
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ا كني ِ
نيار ِم

جمهول
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بِحرا ِم
ِ
فنائ ُ

جمهول
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جمهول
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قافية النو
كْر صحلاب نة
كْرا ُ ك ُْر هو ملى و ُ ُ
ال ت ُق ْلُ :بشنيْرى ،ولك ْن ُبشنيْريا ْ
ِ
ِ
الص ْ ِ
ني
لو ْار ْت م ْن ححلك م ْحل ُه ْوتملا إىل ِّ
ما كا ُي ْعطب ِمثْ ُ ُ ِم ْن ِمثْ ِها
ومن ي ْحلع ِل ا سن ِ
ات اهللُ ي ْش ُك ُرها
ْ

نيني ْكنينينيرا ُ
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ا ْهر ا ْ
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ُتصنينيني ِّ ْ ِ
ني
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جمْنُ ْو ُ
ِم ْثال ِ

جمهول
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جمهول
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قافية الاء
أطال ا ِ ل ُ بقاء األمري
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تني ْ
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ننْسا ُه
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ِ
ِ ِ
نين معنينينينيان ْي معنينينينيا ُ ُ
تكنينينينينيشحل ْت ع ْ
د ْه ٌر عال فِ ْي ِ الو ِث ْي ُع كام

ُأ ْرس ُت ْ
معنينينينيانِي ِ
ْ

جمهول
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رش ُف ْ
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دهني ُنير عال قدر الوثيع ب

رشف

جمهول
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ِزيا ُد ْب ُن ع ْم ن
رو ع ْينُ ُ حتْت حا ِ حلِ ْ
ِ
يس ُء اخلُنينيني ْ ِا فنينينينيد ِار ْه
قنينيال ِّل :إ رق ْيحلِنينيني ِّ
إهداءنا لك منْطِ ملقا
ال ُتنْكِر ْ ْ

م ِ
ار ُب ْ

زياد بن عمرو
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بِا ك ِ
ار ْه

جمهول
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نظام ُ
ِهحل

حممد بن طحلاطحلا األصحلهاين

12

جمهول
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ص ْعد ْه

ا ريري
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أطال ا ِ ل ُ بقاء ا ِ ْيك
إِ ْ كا عىل الحل ِ
عاد م ْن هنْوا ُه
إِنام الدُّ نْيا فدا ُه د ُار ُه

ف
لحلقا أ ْقحلل فِ ْي ِ هي ٌ
م ْن ثام ُ أو ثار ُه د ْه ُر ُه
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ب والن ْه ِ
ُيع ِّو ُد ر ْ الو ْه ِ
ب ِيف ال ُعال
أح ْت د ِم ِم ْن غ ْ ِري ُ ْر نم وحرم ْت
أ ْخِنينيدْ بِ ِح ْ ِمك منينيا ي ْذ ِكي ِ ُو نيحل ن
ُ ْ
بِتْنا ور ِح ْي ُا ر ْي ِق ِ أ ْ كر ِين
بشنير ِين بِالسني ُُّر ْو ِر منْظ ُر ُه

د ْأ ُب ُ

الرميد الكاتب

قافية الياء
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الحلحتي
الم
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بشنير ِين
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بِام أ ْه ُج ْو ال أ ْد ِري
ت ْر األ ِححلنينينينينينية ننينينيا ِ مليا ال نينينينينينينينيالِيا
خيا ُل ِ
ك ِيف ع ْينِ  ،و ِك ُْر ِيف ف ِم
د ِع ا كنينيني ِ
نيارم ال تنينيني ْرحل ل ِ ُحلنينينينيغْيتِها

ْ ِر ْي

أبو نوا
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اّل
الس ِ ْ
ق ْحلِ

أبو متام
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الك ِ
ايس
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جمهول

150

ُحجني ِ
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الر تم
أبو عيد ُّ
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الغي ال عرائس الحلستا ِ
ُْ
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فسقب ِديار ِ غ ْري ُم ْحل ِس ِدها
فحلاث ْت ُد ُم ْو ُع الع ْ ِ
ني ِمن صحلاب ملة
ِ
ب أ ْرب ْيت يف ال ُغ و ِاء
قدْ ائئ ْ
ِ
نيحوال أنن ِ ر ُ نيني ٌنيل
كحلنينينيب بِ ِج ْسم ُننيني ُ
لِنينيني ُحجنيني ٌ يف م ِغ ْيحلِ ِ فإِ ا
ِمن النا ِ من ي ْقب ا ِزيد عىل ِ
الغنب
ْ
ْ ُ
ُننينينينيود ُعه والنينينينيحل ُ ِ
ني ف ْينينينينا كنيأن ُ
ْ
ِّ ُ ْ
ه ْل ِا فات ِم ْن ت ِ
اليف تاليف
و ْ
إخنينينيوا ٌ ح ِس ْحل ُت ُه ُ ُد ُر ْوعملا
ِ
ِ
ِ
ُي ْحلنينينيك و ُي ْضنينينيح ُك خ ْصنينينيم ُ وولينينينيني ُ

في ا

ا تنحل
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ابن بابك

21

جمهول

93

جمهول

152

لألعنينينيني ِ
نياد ْي
الحلاكِ
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 .21ديوا أيب األ ود الدؤّل ،صنع السكري ،تح :حممد حسني آل يا ني ،دار الالل ،بريوت،
.1998 ،2
 .22ديوا أيب الشيص اخلزاع وأخحلاره ،صنعة عحلد اهلل اجلحلوري ،ا كتب ا

الم  ،بريوت/

دمشا1984 ،1 ،
 .23ديوا أيب الحلتح الحلست  ،تح :درية اخلطيب ،لطحل الصقال ،مطحلوعات جممع ال غة العربية،
دمشا1989 ،م ،د. .
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 .24ديوا أيب متام ،رشح اخلطيب التربيزي ،قدم ل ووثع هوامش  ،را

األ مر ،دار الكتاب

العريب ،بريوت-لحلنا ،1994 ،2 ،ج.1
 .25ديوا أيب فرا ا مداين ،مجع ورشح وتع يا ،ام الدها  ،بريوت1944،م ،عىل نحلقة ا عهد
الحلرنسني بدمشا ل درا ات العربية ،ج.2
 .22ديوا أيب فرا ا مداين ،رشح بعا ألحلا  :نخ ة ق حلا  ،ا طحلعة األدبية ،بريوت ،لحلنا .1910
 .27ديوا أيب نوا

ا سن بن هانئ ا كم  ،ج ،3تح :ايحلالد فاغنر ،بريوت ،2001 ،نشنير دار

الكتاب العريب ،برلني.3 ،،
 .28ديوا األخطل ،رشح وتصنيف ،مهدي حممد نارص الدين ،دار الكتب الع مية ،بريوت،
.1994 ،2
 .29ديوا ا مام ع  ،مجع وثحلل ورشح نعي زرزور ،دار الكتب الع مية ،بريوت ،د.ت .
 .30ديوا ال ُحلحتي ،تح :حسن كامل الصرييف ،دار ا عار  -مصنير.1923 ،3 -
 .31ديوا الثعالحل أبو منصور عحلد ا ك بن إ امعيل ،تح:د .حممود اجلادر ،دار الش و الثقافية
العامة آفاق عربية ،بغداد .1 ،1990
 .32ديوا ا طيئة برواية ورشح ابن السكيت ،درا ة ،د .محليد قميحة ،دار الكتب الع مية ،بريوت،
1993 ،1
 .33ديوا اخلنساء ،اعتنب ب ورشح

دو طام  ،دار ا عرفة ،بريوت2004 ،2 ،م.

 .34ديوا السنيري الرفاء ،رشح أكرم الحلستاين ،ومرا عة ناهد عحلر ،دار صادر ،بريوت.1992 ،1 ،
 .35ديوا السموأل ،تح :عيسب ابا ،مكتحلة دار صادر ،بريوت ،ومطحلعة ا ناهل.1951 ،
 .32ديوا الشافع ( اجلوهر النحليس يف معر االمام حممد بن ادريس) اعداد وتع يا حممد إبراهي
مكتحلة ابن ينا ،مرص -القاهر  ،د.ت.
 .37ديوا الصاحب بن عحلاد  ،تح :حممد حسن آل يا ني ،مطحلعة ا عار  ،بغداد،1925 ،1 ،
 .38ديوا الطرماح (بن حكي )،تح:د.عز حسن ،دار الشنيرق العريب ،بريوت  -لحلنا ،2 ،
1994م.
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 .39ديوا العجاج برواية األصمع  ،تح :د .عحلد ا حلي السط  ،توزيع مكتحلة أط س – دمشا،
.1929
 .40ديوا الحلرزدق ،رشح وثحلل ع فاعور ،دار الكتب الع مية ،بريوت1987 ،1 ،
 .41ديوا ا تنحل  ،تح :عحلد الوهاب عزام ،جلنة التأليف والتمجة والنرش ،مرص ،د.ت.
 .42ديوا النابغة اجلعدي ،تح :د .واثح الصمد ،دار صادر ،بريوت.1998 ،1 ،
 .43ديوا النابغة الذبياين ،رشح وتقدي  :عحلا

عحلد الساتر ،دار الكتب الع مية ،بريوت،3 ،

.1992
 .44ديوا الوأواء الدمشق  ،تح :ام الدها  ،بريوت ،بريوت ،دار صادر ،بريوت،2 ،
.1993
 .45ديوا الوأواء الدمشق  ،مجع واعتنب بتصحيح اغناطيو

كراتشحلو فيسك  ،طحلع مطحلعة

بريل ،ليد 1913 ،
 .42ديوا امر القيس بشنيرح السكري ،درا ة وحتقيا ،أنور ع يا وحممد ع الشوايكة ،مركز
زايد ل تاع والتاريخ ،ا مارات.2000 ،1 ،
 .47ديوا امر القيس ،تح :حممد أبو الحلضل إبراهي  ،دار ا عار  ،مصنير ،القاهر  ،4 ،د.ت.
 .48ديوا بديع الزما المذاين ،تح :يسنيري عحلد الغن عحلد اهلل ،منشورات حممد ع بيضو  ،دار
الكتب الع مية ،بريوت.2003 ،3 ،
 .49ديوا بشار بن برد ،حتقيا ورشح :طاهر بن عامور ،جلنة التأليف ل طحلاعة والنرش ،القاهر ،
1954 ،1م.
 .50ديوا برش بن أيب خازم ،رشح جميد طراد ،دار الكتاب العريب ،بريوت1994 ،1 ،م
 .51ديوا

رير ،تح :نعام حممد أمني ط  ،رشح :حممد بن ححليب ،دار ا عار  -مرص ،3 ،د.ت.

 .52ديوا مجيل بثينة -معر ا ب العذري ،تح :حسني نصار ،دار مصنير ل طحلاعة ،د.ت
 .53ديوا حسا بن ثابت ،تح :د .وليد عرفات ،دار صادر ،بريوت ،ج2002 ،1

290

 .54ديوا حسا بن ثابت ،رشح ومهه ع ي عحلد ا هنا ،دار الكتب الع مية ،بريوت،2 ،
1994م.
 .55ديوا ديك اجلن ،تح :أ د مط وب وعحلد اهلل اجلحلوري ،د.ت ،دار الثقافة ،بريوت.
 .52ديوا طرفة بن العحلد ،بشنيرح األع الشنتمري ،تح :درية اخلطيب ولطحل الصقال،
ا

سة العربية ل دار ات والنرش ،بريوت ،دائر الثقافة والحلنو  ،الحلحرين.2000 ،2 ،

 .57ديوا عامر بن الطحليل ،دار صادر -بريوت1979 ،
 .58ديوا عنت  ،تح :حممد عيد مولوي ،ا كتب ا

الم  ،القاهر  ،1924 ،وه ر الة

ما ستري من ك ية االداب ،امعة القاهر .
 .59ديوا قيس بن ا وح -رواية أيب بكر الوالحل  ،درا ة وتع يا يسنيري عحلد الغن  ،منشورات
حممد ع بيضو  ،بريوت1999 ،1 ،
 .20ديوا كثري عز  ،مجع وحتقيا ورشح :إحسا عحلا  ،دار الثقافة ،بريوت1971 ،م.
 .21زهر األك يف األمثال وا ك  ،نور الدين اليويس ،تح :حممد حج وحممد األخضنير ،دار
الثقافة ،الدار الحليضاء1981 ،1 ،م
 .22زهر الرياض البن طاوو

ا طحلوع يف جم ة تراثنا ،العدد ،ج.18

 .23قل الزند ،أبو العالء ا عري ،دار بريوت ،ودار صادر ،بريوت .1957 ،
 .24رشح أدب الكتاب ل جواليق  ،موهوب اجلواليق  ،تح :طيحلة د بودي ،مطحلوعات امعة
الكويت ،1995 ،1 ،الكويت .
 .25رشح ديوا أيب متام ،ل تربيزي ،قدم ل را

األ مر ،دار الكتاب العريب ،بريوت.1994 ،2 ،

 .22رشح ديوا ا ام ة ل مرزوق (ت  421هني) تح :غريد الشيخ ،دار الكتب الع مية،
بريوت.2003 ،1 ،
 .27رشح ديوا ا تنحل  -أبو ا سن الواحدي ،برلني 1277 ،هني .
 .28رشح ديوا

رير ،حتقيا حممد إ امعيل الصاوي ،1 ،القاهر  ،د.ت.
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 .29رشح ديوا مس بن الوليد ( رصيع الغواين) تح :ام الدها  ،دار ا عار ،3 ،
القاهر -مرص ،د.ت.
 .70رشح مقامات ا ريري ،أليب حممد ا ريري الحلصنيري ،رشح أيب العحلا

الشنيريث  ،تح:

حممد أبو الحلضل إبراهي  ،ا طحلعة العرصية ،بريوت.1992 ،
 .71معر اخلحلزأرزي( نصنير النيدين أ نيد الحلصنينيري) ت (  330هنيني) ،ا طحلنيوع يف جم نية ا جمنيع الع مني
العراق  ،بغداد ،1989 ،م  ،40ج2حتقيا الشيخ حممد حسن آل يا ني.
 .72معر بن هرمة القرش ،تح :حممد نحلاع وحسني عطوا  ،مطحلوعات جممع ال غة العربية،
دمشا ،د1929، .م.
 .73الشعر والشعراء ،ابن قتيحلة ،تح :أ د حممود ماكر ،دار ا عار  ،القاهر  ،د.ت.
 .74الصناعتني ،أليب هالل العسكري ( ت  395هني) تح :ع حممد الحلجاوي وحممد أبو الحلضل
إبراهي  ،ا كتحلة العصنيرية ،بريوت 1419 ،هنيني.
 .75طحلقات الشعراء ،ابن ا عتز ،تح :عحلد الستار أ د فرح ،دار ا عار  ،القاهر  ،د.ت.3 ،
 .72العقد الحلريد -ابن عحلد رب األندليس ،دار الكتب الع مية ،بريوت 1402 ،1 ،هني
 .77العمد يف حما ن الشعر وآداب  ،ابن رميا ،تح :حممد حم الدين عحلد ا ميد ،دار اجليل،5 ،
 ،1981وريا ،دمشا
 .78غرر اخلصائص الواثحة وغرر النقائا الحلاثحة ،أبو إ حاق الوطوا  ،ثحلل
وتصحيح :إبراهي ممس الدين ،دار الكتب الع مية ،بريوت2008 ،1 ،م.
 .79الحلاثل ،أليب العحلا

ا ربد ،تح :عحلد العزيز ا يمن  ،2 ،دار الكتب ا رصية ،القاهر ،

1995م.
 .80كتاب يحلوي  ،تح :عحلد السالم حممد هارو  ،مطحلعة اخلانج  ،القاهر 3 ،1988 ،
 .81كشا اصطالحات الحلنو والع وم ،حمد بن ع الحلاروق ا نحل  ،تح :د .ع دمردوج
 ،ترمجة د.عحلد اهلل اخلالدي ،مكتحلة لحلنا نارشو  ،بريوت.1992 ،1 ،

292

 .82الك النواب ( مطحلوع مع النع السواب يف رشح الك النواب لسعد الدين التحلتازاين) ،أبو
القا

حممود بن عمرو بن أ د الزخمرشي ،ار اهلل(ت 538هني) مطحلعة وادي النيل،

القاهر  1282 ،1 ،هني.
 .83لسا العرب ،أبو الحلضل ابن منظور ،دار صادر ،بريوت2008 ،م.
 .84ا ثل السائر،ثياء الدين أبن األثري(ت  237هني) ،تح :حممد حم الدين عحلد ا ميد(ت
1392هني)  ،مصطحلب الحلايب ا حل  ،القاهر  -مرص1939 -م.
 .85حممد ماكر الكتحل  ،تح :احسا عحلا  ،دار صادر ،بريوت5 ،
 .82ا خحلل السعدي وما تحلقب من معره ،جم ة ا ورد العراقية ،م  ،2ع ،1973 ،1حات
الضامن.
 .87معج األدباء ،ياقوت ا موي،تح :إحسا عحلا  ،دار الغرب ا

الم  ،بريوت

 .88معج التعريحلات ل جر اين ،تح :حممد صديا ا نشاوي ،دار الحلضي ة ،القاهر  ،د.ت.
 .89محلتنياح الع نيوم  ،أبنيو يعقنيوب يو ف ابن أيب بكنير بنين عني السنيكاك (ت 222هني) ،تع يا :نعي
زرزور ،دار الكتب الع مية بريوت.1987 ،2 ،
 .90مقامات ا ريري ،أليب العحلا أ د بن عحلد ا من القيسني الشنيريشني  ،تح :حممد أبو الحلضل
إبراهي  ،ج ،1ا كتحلة العرصية ،بريوت 1992 ،م .
 .91نقد الشعر لقدامة بن عحلر ،تح :عحلد ا نع خحلا

 ،دار الكتب الع مية ،بريوت ،د .ت

 .92الوايف بالوفيات ،صالح الدين الصحلدي ،تح :أ د األرنأو وترك مصطحلب ،دار إحياء
التاع العريب ،بريوت -لحلنا . ،2000 ،1 ،
 .93وفيات االعيا – ابن خ كا  ،تح :إحسا عحلا  ،دار صادر ،بريوت1977 ،م.
 .94يتيمة الدهر يف حما ن أبناء العصنير ،الثعالحل تح :محليد حممد قميحة ،دار الكتب الع مية،
بريوت -لحلنا .1983 ،1 ،
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منشوراتنا
ترش مركنيزُ ت ِ
نيراع ا ِ نية التنيابع لقسني ا عنيار ا

نيالمية وا نسنيانية يف العتحلنية العحلا نيية ا قد نية

بتحقيا ومرا عة ونرش الكتب اآلتية:
 .1معاين أفعال الصال وأقوالا.
تأليف :الشيخ أ د ابن فهد ا ِ ِّ (ت 841هني).
ِ
تراع ا ِ ة.
حتقيا وتع يا وثحلل :مركزُ
 .2خمترص ا را الع وية.
تأليف :ا حقا ا ِ  ،عحلر بن ا سن ال ُنيهذّل (ت 272هني).
حتقيا :أ د ع جميد ا ِ .
ِ
تراع ا ِ ة.
را ع وأخر  :مركزُ
 .3التأصيل والتجديد يف مدر ة ا ِ ة الع مية -درا ة حت ي ية.
تأليف :الدكتور حلار كا ا ال.
ِ
تراع ا ِ ة.
را ع وثحلط  :مركزُ
 .4مدر ة ا ِ ة وترا

ع امئهاِ ،من النشوء إىل القمة.

تأليف :السيد حيدر السيد مو ب وتوت ا سين .
ِ
تراع ا ِ ة.
را ع وثحلط  :مركزُ
 .5ا نه التارخي يف كتايب العالمة ا ِ ِّ (ت 722هني) وابن داود (ح ًّيا نة 707هني) يف ع ني
الر ال.
.

تأليف :أ.م.د .ام ود ا اج ا
ِ
تراع ا ِ ة.
را ع وثحلط  :مركزُ
 .2التاع ا ِ يف جم ة فق أهل الحليت.
أعده وثحلط  :مركز تراع ا ِ ة.
010

 .7رشح مواهد قطر الندى.
تأليف :الس ِّيد صادق الحلحام (ت 1205هني).
درا ة وحتقيا :أ.م.د .نارص عحلد ا ل دوش.
ِ
تراع ا ِ ة.
مرا عة وثحلل :مركزُ
 .8مراصد التدقيا ومقاصد التحقيا.
تأليف :ا سن بن يو ف بن ع بن ال ُنيمطهر ،العالمة ا ِ ِّ (ت 722هني).
حتقيا :د .الشيخ حممد غحلوري نژاد.
ِ
تراع ا ِ ة.
را ع وثحلط  :مركزُ
 .9درر الكالم ويواقيت النظام.
تأليف :السيد حسني بن كامل الدين بن األبزر ا سين ا ِ (بعد 1023هني).
حتقيا :السيد عحلر ا سين االمكوري.
ِ
تراع ا ِ ة.
را ع وثحلط  :مركزُ

وسيصدر قري ابا
وتطور ا ركة الحلكرية يف ا ِ ة.
 .10فقهاء الحليحاء
ُّ
تأليف :السيد هادي د آل كامل الدين ا سين (ت 1405هني).
حتقيا :أ.م.د .ع عحلا

األعر

.

 .11مو وعة تراع ا ة ا صور .
ِ
تراع ا ِ ة.
إعداد :وحد ا عالم .مركز
 .12مو وعة ال غو ِّيني ا ِ ِّ ِّيني
تأليف :أ.م.د .هام

عحلر حسني ا و وي.
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منشوراتنا
ومن األعامل التي قيد التحقيق ،بمراجعة وضبط مركز تراث ِ
احللة
 .13إ ازات ا ديا ا ية.
مجع وحتقيا :أ .حممد كا
 .14ا

ر ت .

از الكحلري .

تأليف :ا سن بن يو ف بن ع بن ال ُنيمطهر العالمة ا ِ ِّ (ت  722هني).
حتقيا :ا رحوم كا

عحلود الحلتالوي.

 .15حتصيل النجا يف أصول الدين.
تأليف :فخر ا حققني حممد بن ا سن بن يو ف ابن ا طهر ا ِ ِّ (ت 771هني).
حتقيا :الشيخ مصطحلب األ دي.
 .12التحقيا ا حلني يف رشح هن ا ستمدين.
تأليف :الشيخ خرض بن حممد ا حل رودي ا ِ ِّ (ت 850هني).
 .17حامية إرماد األ ها .
تأليف :الشيخ هري الدين ع بن يو ف الني (ح ًّيا نة 777هني).
حتقيا :السيد حسني ا و وي الربو ردي.
 .18العالمة ا ِ ِّ (ت722هني).
تأليف :د .حممد محليد آل يا ني.
 .19الحلوائد ا ِ ِّية.
تأليف :أ د ع جميد ا ِ ِّ .
 .20كافية ي ا رب يف رشح اخلطب.
تأليف :الشيخ هري الدين ع بن يو ف الني (كا ح ًّيا نة 777هني).
 .21كشف اخلحلا يف رشح الشحلا.
تأليف :ا سن بن يو ف ابن ا طهر ،العالمة ا ِ ِّ (ت722هني).
حتقيا :الشيخ جميد هادي زاده.
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 .22ا ختار من حديا ا ختار.
تأليف :أ د بن حممد ابن ا داد الحلج ا ِ ِّ (بعد  745هني).
حتقيا :مركز تراع ا ة.
 .23مزارات ا ِ ة الحليحاء ومراقد ع امئها.
تأليف :السيد حيدر السيد مو ب وتوت.
 .24منتهب الس ول يف رشح معرب الحلصول.
تأليف :الشيخ هري الدين ع بن يو ف الني (ح ًّيا نة 777هني).
حتقيا :الدكتور يد عطائ نظري.
 .25منه القصاد يف رشح بانت عاد.
تأليف :أ د بن حممد ابن ا داد الحلج ا ِ ِّ (بعد  745هني).
حتقيا :د .ع عحلا

األعر

.

 .22ا و وعة الر الية ل عالمة ا ِ ِّ (ت 722هني).
وتشتمل :حتقيا كتاب (خالصة األقوال) ،مع إثافة حواش ٍّ
كل ِمن :الشنيهيد الثنياين،
والشيخ حسن صاحب ا عامل ،والشيخ الحلهائ  ،وحتقيا كتاب (إيضنياح االمنيتحلاه)،
وتأليف كتاب بعنوا ( :ا حلاين الر الية ل عالمة ا ِ ِّ يف كتحل األخرى).
حتقيا :الشيخ حممد باقر م كيا .
 .27موصل الطالحلني إىل رشح هن ا ستمدين.
تأليف :الشيخ نصري الدين ع بن حممد القاش ا ِ ِّ (ت 755هني).
ن
نسخة كتحلها ت ميذ العالمنية ا ِ ني ِّ
 .28هن الحلالغةُ ،يطحلع بالحلاكس ميل عىل
مقام صاحب الزما  يف ا ِ ة.
 .29هن ا ستمدين.
تأليف :العالمة ا ِ ِّ ا سن بن يو ف ابن ا طهر ا ِ ِّ (ت 722هني).
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نينة (277هنيني) يف

