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ُطبع على نفقة

وزارة الثقافة والأبحاث العلمية التابعة لألمانيا االت ّـحـادية
ال�شرقية في بيروت
ب�إ�شراف المعهد الألماني للأبحاث
ّ
في مطبعة الدار العربية للعلوم نا�شرون ،بيروت – لبنان

� ّأوالً� :أبو من�صور الثعالبي

م�صادر ترجمته

كثيرة هي الم�صادر والمراجع التي ترجمت لأبي من�صور الثعالبي ،الأمر الذي يغنينا
المقدمة على ذكر الم�صادر التي ترجمت
عن �إيراد ترجمة طويلة له .ولذا �ستقت�صر هذه
ّ
له وبع�ض ما ي ّت�صل بحياته وثقافته ،مع ح�صر م�ؤ ّلفاته المطبوعة والمخطوطة.

تاريخيا بح�سب وفيات
أهم الم�صادر التي ترجمت للثعالبي مر ّتبة
وفيما يلي ثبت ب� ّ
ًّ
م ؤ� ّلفيها:
للح�صري القيرواني (ت .128-127 :1 ،)1022/413
زهر الآداب وثمار الألباب
ّ
دمية الق�صر وع�صرة �أهل الع�صر للباخرزي (ت .967-966 :2 ،)1075/467
الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة لل�شنتريني (ت .583-560 :8 ،)1147/542
نزهة ال ّألباء في طبقات الأدباء البن الأنباري (ت .365 ،)1181/577
�إحكام �صنعة الكالم للكالعي (ت القرن ال�ساد�س/الثاني ع�شر).225-224 ،
وفيات الأعيان البن خلكان (ت .180-178 :3 ،)1282/681
المخت�صر في �أخبار الب�شر لأبي الفداء (ت .232:2 ،)1331/732
العبر في خبر من غبر للذهبي (ت .172 :3 ،)1348/748
�سير �أعالم النبالء للذهبي (ت .438-437 :17 ،)1348/748
تاريخ الإ�سالم للذهبي (ت .293-291 :29 ،)1348/748
الوافي بالوفيات لل�صفدي (ت .134-130 :19 ،)1363/764
عيون التواريخ للكتبي (ت 179 :13 ،)1363/764ب181-ب.
مر�آة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي (ت .54-53 :3 ،)1367/768
حياة الحيوان الكبرى للدميري (ت .224-223 :1 ،)1405/808
هـ

للعبا�س��ي (ت -266 ،)1556/963
معاه��د التن�صي���ص عل��ى �شواهد التلخي�ص ّ

.271

ك�شف الظنون لحاجي خليفة (ت ،981 ،483 ،238 ،120 ،)1657/1067

2049 ،1989 ،19111 ،1582 ،1554 ،1445 ،1288

حياته وثقافته

(((

الني�سابوري ،ولد بني�سابور
محمد بن �إ�سماعيل الثعالبي
هو �أبو من�صور عبد الملك بن
ّ
ّ
�سنة  961/351وتوفّي فيها �سنة � 1038/429أو  .1039/430وهو من �أُ�سرة لم ت�شتهر

في كتب الأدب �أو التاريخ؛ ولي�س من دليل في الم�صادر ُي�سعف على تحديد �أ�صل تلك
ا أُ
فار�س��يّ � .أم��ا ت�سميته بالثعالبي فن�سبة �إلى مهن��ة خياطة جلود الثعالب،
أعرب��ي �أم
ل�س��رة �
ّ
ّ

والحق
الم ْح َدثين((( �إل��ى اعتبارها مهنته الأولى.
ّ
ولع��لّ ه��ذا م��ا حدا بابن خلكان وبع�ض ُ
(((
� ْأن ال دليل في الم�صادر �أو في م�ص ّنفات الثعالبي على أ� ّنه قد امتهن هذا العمل  .ويذكر
ّ
ال�صفدي ،ومن جاء بعده ،أ� ّنه عمل «م�ؤ ّدب �صبيان» ،لك ّننا ال نجد في الم�صادر
المبكرة
ّ

لي �سوى أ� ّنه در�س على يد «الك ّتاب»(((.
ما يدعم هذا القول ،وال نعرف عن تعليمه ال ّأو ّ
مقدماته
�سيما ّ
معظ��م م��ا و�صلن��ا عن حياة الثعالبي و�أ�سفاره م�ستق��ى من كتبه ،وال ّ

و�إهداءاته((( .وخال�صة ما نعرفه أ� ّنه �أم�ضى جلّ عمره في الدويالت الواقعة �شرق الدولة
ّ
محمد عبد اهلل الجادر ،الثعالبي ناقداً
لالطالع على تفا�صيل حياة الثعالبي وثقافته وم�صادرها ،انظر:
(((
ّ
ً
تطرق �إلى هذا
وقد
.190-179/2
الرابع
القرن
في
ي
ن
الف
النثر
مبارك،
وزكي
132-15؛
ا
أديب
�
و
ّ
ّ
ممن حقّقوا كتبه ،ومن ه�ؤالء :هالل ناجي وعبد الف ّتاح الحلو ويون�س مدغري
نفر كثير ّ
المو�ضوع ٌ
عطية .ومن �أبرز
و�أحمد عبد الف ّتاح ّ
تمام و�إبراهيم الإبياري وح�سن ال�صيرفي وابت�سام ال�صفّار وجليل ّ
أوروبية:
الذين بحثوا في هذا المجال باللغات ال
ّ

(((
(((
(((
(((

E. Rowson, “al-Tha‘ālibī”, EI 2 X: 426a-427b; C. Brockelmann, GAL I, 284-6, S
I, 499-502; C. E. Bosworth (tr.), The Laṭā’if al-Ma‘ārif of Tha‘ālibī [The
Book of Curious and Entertaining Information], 1-16; B. Orfali, The Art of
Anthology: Al-Tha‘ālibī and His Yatīmat al-dahr, 19-39.

المنهجي عند العرب 313؛ وم�صطفى ال�شكعة ،مناهج
محمد مندور ،النقد
انظر على �سبيل المثال:
ّ
ّ
ومقدمة يون�س مدغري لمر�آة المروءات .19
الت�أليف ،ق�سم الأدب275/؛
ّ
لقب لوالد �أبي من�صور ،ولذا
يرى الجادر ،ا�ستناداً �إلى ّ
ن�ص للثعالبي في نثر النظم� ،أنّ “الثعالبي” ٌ
ً
ً
فال�صواب �أنّ �أبا من�صور هو “ابن الثعالبي الني�سابوري” ،انظر :الثعالبي ناقدا و�أديبا .22
انظر الظرائف واللطائف .25
مقدمات الثعالبي ُ
لك ُتبه ،انظر:
لدرا�سة عن ّ
B. Orfali, “The Art of the Muqaddima”, 181-202.

و

ال�سامانية وا ّت�صل بالأ�سرة
ثم تن ّقل في �أرجاء الدولة
ا�سية .فقد عا�ش �صباه في ني�سابور ّ
ّ
العب ّ
ّ
اخت�ص بالأمير �أبي الف�ضل
الني�سابورية في ذلك الزمن .وقد
أهم الأ�سر
ّ
ّ
الميكالية ،وهي من � ّ
ّ

وا�ستمرت �صداقتهما ح ّتى وفاة
الميكال��ي (ت  ،)1045/436و�أه��داه ع��دداً من كتبه،
ّ

الخوارزمي (ت  )993/383وروى
الثعالبي .والتقى الثعالبي في ني�سابور �أي�ض ًا �أبا بكر
ّ
أخباري �أبو �سهل بن
وممن أ� ّثر في الثعالبي وت�أ ّثر به الأدي��ب وال
ّ
عن��ه ف��ي معظ��م كتب��هّ .

أمد الثعالبي بالكثير من الكتب والدواوين التي حازها خالل رحل َتيه �إلى
المرزبان الذي � ّ
بغ��داد .وف��ي �سن��ة  993/383على وجه التقري��ب بد أ� الثعالبي �سل�سل ًة من الأ�سفار غالب ًا
وممن التقاهم في �أ�سفاره تل��ك بديع الزمان الهمذاني
م��ا تخ ّللته��ا ع��ودة �إل��ى ني�سابورّ .
(ت  ،)1008/398و�أب��و الفت��ح الب�ستي (ت  )1010/400وقابو�س بن و�شمكير (ت

مم��ن روى له��م وعنه��م في يتيم��ة الدهر وغيرها من
 ،)1012/403وغيره��م الكثي��ر ّ

والجرجانية وغزنة وهراة ،ومدح
كتب��ه .وق��د زار الثعالبي بخارى وجرجان و�إ�سفرائي��ن
ّ
والقواد ،و�أهدى لهم ع��دداً غير ي�سير من كتبه .ومن �أبرز
فيه��ا ع��دداً كبي��راً من الأمراء
ّ
العبا�س م�أمون بن م�أمون (ت  ،)1017/407و�أبو المظ ّفر ن�صر
ه�ؤالء الخوارزم�شاه �أبو ّ
الحمدوني/الحمدوي (ت ؟)،
بن نا�صر الدين �سبكتكين (ت  ،)1021/412و�أبو �سهل
َ
وقابو�س بن و�شمكير (ت .)1012/403

التعليمي للثعالبي ،غير � ّأن من الثابت �أ ّنه اعتاد قراءة
ول�سنا نعرف الكثير عن الن�شاط
ّ
أدبيةّ ،
ن�ص للميكالي زاده على يتيمة الدهر
يدل على ذلك ّ
كتابه يتيمة الدهر في مجال�س � ّ

و�أج��ازه الثعالب��ي عل��ى ذل��ك((( .ويذكر ياقوت الحموي أ� ّن��ه ر�أى ن�سخة من يتيمة الدهر

الني�سابوري (ت  )1081/474قراء ًة على
محم��د
عليه��ا تعليق��ات يعقوب بن �أحمد بن
ّ
ّ
محمد بن
وي�صرح الثعالبي نف�سه �أ ّنه قد قر أ� اليتيمة مع �أبي المحا�سن �سعد بن
الثعالبي(((.
ّ
ّ
تتمة اليتيمة(((ّ � .أما البيهقي (ت  )1077/470فيذكر
من�صور� ،أحد الذين ترجم لهم في ّ

ن�ص هذه الإجازة في يتيمة الدهر “ :450 :4وهذه زيادة �ألحقها الأمير �أبو الف�ضل عبيد اهلل بن �أحمد
(((
ّ
الميكالي رحمه اهلل تعالى ّ
بخطه في �آخر المج ّلدة الرابعة من ن�سخته على ل�سان الم�ؤلف ،ولقد قال
ال�شيخ �أبو من�صور رحمه اهلل تعالى لبع�ض تالمذته �أوان القراءة :قد �أجزت ما فعله الأمير ،و�إن �شئت
�أن تثبته في مو�ضعه من الكتاب ف�ٱفعل فقد �أجزتك بذلك”.
((( معجم الأدباء  .701ويذكر ياقوت �أنّه قد ر�أى ن�سخ ًة �أخرى لليتيمة ّ
البحاثي،
محمد بن �إ�سحاق ّ
بخط ّ
ين�ص على قراءته اليتيم َة على الثعالبي؛ انظر
تتمة اليتيمة ،إ� ّال �أنّه لم ّ
�أحد الذين ترجم لهم الثعالبي في ّ
تتمة اليتيمة 212؛ ودمية الق�صر .1374
معجم الأدباء  ،2427وترجمة ّ
البحاثي في ّ
تتمة اليتيمة 165؛ وانظر �أي�ض ًا ترجمة �أبي المحا�سن في تاريخ جرجان 226 :1؛ ودمية
((( انظرّ :
الق�صر .575-573

ز

�أ ّنه روى �أخباراً عن الثعالبي في ني�سابور ،و� ّأما الواحدي (ت حوالى  )1075/469فيثبت
في كتابه الدعوات والف�صول بع�ض الأ�شعار �إن�شاداً عن الثعالبي((( .و�إلى ذلك ،تنتهي �إلى

أزدي (ت  )1216/613في البدائع والبدائه(((.
علي بن ظافر ال ّ
الثعالبي بع�ض �أ�سانيد ّ
وي��ورد الثعالب��ي ف��ي كتب��ه ع��دداً ال ب�أ�س به م��ن الن�صو�ص التي ا�ستقاه��ا مبا�شر ًة من
الم�صادر ،فهو غالب ًا ما ينقل دون �إ�سناد عن الجاحظ (ت  ،)869-868/255وابن قتيبة
والمب��رد (ت  ،)989/286وال�صول��ي (ت  ،)869/335والقا�ض��ي
(ت ،)889/276
ّ
الهجريين .غير
الجرجان��ي (ت  ،)1002/392وغيره��م م��ن �أدباء القرني��ن الثالث والرابع
ّ
ّ
ج��ل اعتم��اده كان عل��ى الم�سم��وع من الروايات ،وال ري��ب �أنّ هذا مر ُّده �إلى اهتمامه
�أنّ
ب�أدب �أهل ع�صره.

�آثاره

(((

متع��ددة� ،إذ ُعني بال�شعر،
و�ض��ع الثعالب��ي ع�ش��رات الكتب والر�سائل في مجاالت
ّ

أدبي ،عالو ًة على النقد وت�أريخ الأدب((( .ومن
والنث��ر
الفن��ي ،واللغ��ة ،وكتب االختيار ال ّ
ّ
((( الدعوات والف�صول .121 ،114 ،91
((( البدائع والبدائه .130
ّ
((( يورد بع�ض محقّقي كتب الثعالبي ودار�سيه قوائم ب�آثاره المطبوعة والمخطوطة ،لعل �أ�شملها و�أدقّها
قائمة الجادر في كتابه الثعالبي ناقداً و�أديباً ،وقد حاول فيها االهتداء �إلى الت�سل�سل الزمني لم�ؤ ّلفات
توثيقية في م�ؤ ّلفات
الثعالبي .وزاد الجادر ما ّدة جديدة على درا�سته هذه في مقالة بعنوان "درا�سة
ّ
وتحقيقية" ،إ� ّال �أنّه قد ظهرت منذ ن�شر تلك
توثيقية
الثعالبي" نُ�شرت �ضمن كتاب عنوانه "درا�سات
ّ
ّ
ّ
ولما ك ّنا قد اطلعنا
المقالة مخطوطات جديدة من�سوبة للثعالبي كما نُ�شر عدد من كتبه محقّقاًّ .
زائفه،
تبين �صحيح ن�سبتها من
ميزنا في ثبت
على عدد من المخطوطات المن�سوبة له وحاولنا ُّ
ّ
مرة،
ت�صح وما ال
�أعماله بين ما
ت�صح ن�سبته �إليه .وحيث �إنّ معظم �آثار الثعالبي قد نُ�شر ُ
ّ
ّ
وحقّق غير ّ
و�أحيان ًا بعناوين مختلفة ،فقد ارت�أينا �أ ّال نذكر تفا�صيل الن�شر في هذه الدرا�سة مكتفين ب�إيراد العناوين
المختلفة للكتاب الواحد كما ترد في مطبوعات الكتاب �أو مخطوطاته .وقد نُ�شرت م�ؤخّ راً درا�س ٌة
يف�صل فيها الحديث عن كتب الثعالبي ،المطبوع
بالإنكليز ّية لأحد مح ّققَي الكتاب الذي بين �أيدينا ّ
منها والمخطوط والمفقود ،وال�صحيحة ن�سب ُته �أو الزائفة ،مع و�صف لمحتوى ّ
كتاب وتفا�صيل
كل
ٍ
�صحة ن�سبة الكتب للثعالبي
ن�شره �أو �أماكن وجود مخطوطاته؛ وفي تلك الدرا�سة محاولة للتحقّق من ّ
تت�ضمن الدرا�سة و�صف ًا لمنهج الثعالبي في الت�أليف
�أو ن�سبتها �إلى غيره حيثما �أمكن ذلك .و�إلى هذا
ّ
ثبت بالأعالم
أهم الدرا�سات التي ُعنيت بم�ؤلّفاته مع ٍ
(�أو �إعادة الت�أليف في بع�ض الأحيان) ،وذكراً ل ّ
الذين �أهدى لهم الثعالبي كتبه؛ انظر:
B. Orfali, “The Works of Abū Manṣūr al-Thaʿālibī (350-429/961-1039)”.

والعلمية التي ُعني بها الثعالبي ،انظر:
الفنية
ّ
((( لتف�صيل الجوانب ّ

B. Orfali, The Art of Anthology, 31-39.

ح

ويظهر هذا التكرار براعته
يكرر الخبر الواحد في غير م�ؤ َّل��فُ ،
الوا�ض��ح ف��ي �آث��اره �أ ّن��ه ّ
عدة �أوجه ،وقدرته على تنويع الجهة التي تجيز له ت�ضمين
في اال�ستفادة من ما ّدته على ّ
(((
تم�سك بالت�أليف
الم��ا ّدة ف��ي م�ؤ َّلفات جديدة .ويبدو � ّأن الثعالبي ،على �إتقانه
الفار�سية ّ ،
ّ
العربية اليوم ع�شرات الكتب المخطوطة �أو المن�شورة من�سوب ًة له،
بالعربية .وفي المكتبة
ّ
ّ
� ّإما ن�سبة �صحيحة و� ّإما ن�سبة خاطئة؛ وفيما يلي الئحة بعناوين هذه الكتب:

المطبوع
الخوارزميات
الملوكي =
�آداب الملوك = �سراج الملوك =
ّ
ّ
الطيب
الطيب
المتنبي و�أخباره
ّ
المتنبي ما له وما عليه = �أبو ّ
ّ
�أبو ّ
�أجنا�س التجني�س = المت�شابه = المت�شابه لفظ ًا وخطًّا = تف�صيل ال�سعر في تف�ضيل
ال�شعر
(((

�سمعت من ال�شعر والنثر = اللآلئ والدرر
�سمعت = �أح�سن ما
�أح�سن ما
ُ
ُ
الإعج��از والإيج��از = الإيج��از والإعجاز = غ��رر البالغة في النظم والنثر = غرر
البالغة وطرف البراعة

االقتبا�س من القر�آن

الأني�س في غرر التجني�س

برد الأكباد في الأعداد = الأعداد

تتمة اليتيمة
تتمة يتيمة الدهر = ّ
ّ
تح�سين القبيح وتقبيح الح�سن = التح�سين والتقبيح

التمثيل والمحا�ضرة = التم ّثل والمحا�ضرة = حلية المحا�ضرة = المحا�سن والأ�ضداد
التوفيق للتلفيق

ثمار القلوب في الم�ضاف والمن�سوب = الم�ضاف والمن�سوب

الخا�ص
خا�ص
ّ
ّ
زاد �سفر الملوك (وهو هذا الكتاب)

والفار�سية ،ويورد في بع�ض كتبه
بالعربية
ممن نظم
((( يذكر الثعالبي في يتيمة الدهر بع�ض ال�شعراء ّ
ّ
ّ
العربية و�آدابها .لتف�صيل ا�ستعمال الثعالبي
فار�سية في �سياق الحديث عن
الأخرى عبارات �أو كلمات
ّ
ّ
للفار�سية في يتيمة الدهر ،على �سبيل المثال ،انظر:
ّ
B. Orfali, The Art of Anthology, 237 ff.

((( ت�شير العالمة (=) �إلى التفاوت في عناوين مخطوطات الكتاب الواحد.

ط

و�سر البراعة
�سحر البالغة
ّ
الظرائ��ف واللطائ��ف = اللطائ��ف والظرائ��ف = الطرائ��ف واللطائف = المحا�سن
والأ�ضداد

�سر الأدب في مجاري كالم العرب = �شم�س الأدب =
و�سر
فقه اللغة
ّ
العربية = ّ
ّ
الر َتب في ما ورد من كالم العرب = المنتخل من �سنن العرب
ال�شم�س = معرفة ُّ
فن الكناية = ُ
الكنى
الكناية والتعري�ض = النهاية في الكناية = النهاية في ّ
�سر الأدب في مجاري كالم العرب
لباب الآداب = ّ
لطائف الظرفاء من طبقات الف�ضالء = لطائف ال�صحابة والتابعين = لطائف اللطف
(((

لطائف المعارف

اللطف واللطائف

المتنبي و�سيف الدولة
ما جرى بين
ّ
المبهج
مر�آة المروءات و�أعمال الح�سنات

المنتحل = كنز الك ّتاب = منتخب الثعالبي
من غاب عنه المطرب = من �أعوزه المطرب

نثر النظم وحلّ العقد = نظم النثر وحلّ العقد = حلّ العقد
ن�سيم ال�سحر = خ�صائ�ص اللغة

يتيمة الدهر في محا�سن �أهل الع�صر

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

المطبوع الم�شكوك بن�سبته له
الأ�شباه والنظائر

ت�أري��خ غ��رر ال�سي��ر = الغرر في �سير الملوك و�أخبارهم = غرر �أخبار ملوك الفر�س
و�سيرهم = غرر ملوك الفر�س = طبقات الملوك
تحفة الوزراء
ترجمة الكاتب في �أدب ال�صاحب
َر ْوح الروح

العربية” (انظر �أعاله).
و�سر
ّ
((( ورد هذا العنوان �أي�ض ًا تحت “فقه اللغة ّ

ي

ال ُّنهية في الطرد وال ُغنية

المخطوط
�أحا�سن المحا�سن
�أ�سماء الأ�ضداد

الأمثال واال�ست�شهادات
الأمثال والت�شبيهات

�سجعيات الثعالبي = قرا�ضة الذهب
�سجع المنثور = ر�سالة
ّ
غرر البالغة ودرر الف�صاحة
كتاب دون عنوان (مخطوطة باري�س )2/4201

المخطوط الم�شكوك في ن�سبته له
�إنجاز المعروف وعمدة الملهوف

البرية
البهية في تعريف مقامات ف�صحاء
الأنوار
ّ
ّ
جواهر الحكم

حلية المحا�ضرة وعنوان المذاكرة وميدان الم�سامرة
وملح البراعة
�سر البالغة ُ
ّ
�سر الحقيقة
ّ
الع�شرة المختارة

مكارم الأخالق ومحا�سن الآداب وبدائع الأو�صاف وغرائب الت�شبيهات

موا�سم العمر

م�ؤن�س الوحيد

نزهة الألباب وعمدة الك ّتاب = عمدة الك ّتاب

ما ُن�سب له خط�أً
الآداب (مطبوع)

الجاهلية وملوك الإ�سالم (مطبوع)
النبي وال�صحابة والتابعين وملوك
�أحا�سن كلم
ّ
ّ
الأن�س والعر�س = �أن�س الوحيد (مطبوع)
النبي (مخطوط)
الأنوار في �آيات
ّ

ك

الم�سمى بالنقي�ض (مطبوع)
البرق الومي�ض على البغي�ض
ّ
تحفة الظرفاء وفاكهة اللطفاء = الدعوات والف�صول (مطبوع)
التدلّي في الت�س ّلي (مخطوط)
تراجم ال�شعراء (مخطوط)
التهاني والتعازي (مطبوع)
الجواهر الح�سان في تف�سير القر�آن = تف�سير الثعلبي (مطبوع)
والذم (مطبوع)
الحمد
ّ
درر ِ
الح َكم (مطبوع)
ر�سوم البالغة (مخطوط)
رو�ضة الف�صاحة (مطبوع)
ال�شكوى والعتاب وما للخالّن والأ�صحاب (مطبوع)
طرائف ُّ
الطرف (مخطوط)
الغلمان (مخطوط)

الفرائد والقالئد = الأمثال = �أحا�سن المحا�سن = العقد النفي�س ونزهة الجلي�س (مطبوع)
مكارم الأخالق (مطبوع)

(((

المنتخب في محا�سن �أ�شعار العرب (مطبوع)

م�ؤن�س الوحيد ونزهة الم�ستفيد (مطبوع)

(((

نتائج المذاكرة (مطبوع)

المفقود الذي و�صلتنا منه مقتطفات
ح�شو ال َّل ْوزينج
اللحام
ديوان �أبي الح�سن ّ
ديوان الثعالبي
ال�سيا�سة
غرر النوادر
التغزل بمائتي غالم
الغلمان = �ألف غالم =
ّ
الغ�ضة
اللمع
ّ
((( هو غير "مكارم الأخالق ومحا�سن الآداب "...المذكور �أعاله.
((( هو غير "م�ؤن�س الوحيد" المذكور �أعاله.

ل

المفقود
�أحا�سن من بدائع البلغاء

مما للنا�س فيه �أرب
الأدب ّ
الأ�صول في الف�صول
�أفراد المعاني

�أن�س الم�سافر

الإهداء واال�ستهداء
البراعة في التك ّلم وال�صناعة

بهجة الم�شتاق

تحفة الأرواح وموائد ال�سرور والأفراح

الت ّفاحة

وتن�صل المعتذرين
تف�ضل المقتدرين
ّ
ّ
الثلج والمطر

جوامع الكلم
حجة العقل
ّ

خ�صائ�ص البلدان
خ�صائ�ص الف�ضائل

الخوارزميات
ّ
�سر البيان
ّ
�سر ال�صناعة
ّ
�سر الوزارة
ّ
ال�شم�س

�صنعة ال�شعر والنثر

ُّ
الط َرف من �شعر الب�ستي
الفرائد والقالئد
الف�صول
الفار�سية
ّ

ف�ضل من ا�سمه الف�ضل

م

عنوان المعارف
عيون الآداب
عيون النوادر
غرر الم�ضاحك
لباب الأحا�سن
اللطيف في الطيب
وذمه
مدح ال�شيء ّ

(((

المديح

الم�شرق (الم�شوق؟)
مفتاح الف�صاحة
الملح النوادر
الملح والطرف
منادمة الملوك
من غاب عنه الم�ؤن�س
ن�سيم الأن�س
النوادر والبوادر
الورد

ثانياً :كتاب زاد �سفر الملوك

مخطوطة الكتاب
ت�ستند طبعة الكتاب �إلى مخطوطة وحيدة هي مخطوطة ت�ش�ستربتي (الرقم .)5067
ٍ
ائي((( ،كما
أعده قا�سم
وق��د ورد ذك��ر هذه المخطوطة في
ثب��ت ب�أعمال الثعالبي � ّ
ّ
ال�سامر ّ
ا�ستخدمها هالل ناجي في م�ستدركه على ديوان الثعالبي ،فن�شر منها بع�ض الأبيات التي
ن�سبها الثعالبي لنف�سه في الكتاب(((.

ال�صفدي عنوان ًا م�ستق ً
ال عن "اليواقيت في بع�ض المواقيت" الوارد ذكره �أعاله.
(((	�أفرد له
ّ
((( Q. al-Samarrai, “Some Biographical Notes on al-Tha‘ālibī”, 186.
((( هالل ناجي" ،الم�ستدرك على �شعر الثعالبي".210-199 ،

ن

وت�ضم هذه المخطوطة �أربعة م�ؤ َّلفات ،هي:
ّ
( )1ر�سالة في علم ال�سلوك لنجم الدين الكبرى (ت .25-1 :)1221/618
()2
الدر المنظوم من نفائ�س العلوم لم�ؤ ّلف مجهول.39-26 :
ّ

( )3زاد �سفر الملوك لأبي من�صور الثعالبي (ت .74-40 :)1038/429
()4
حوا�ش على كتاب المواقف للإيجي (ت .197-75 :)1355/756
ٍ

ّ
ن�سخي �شخ�صان اثنان لم ُيذكر ا�سماهما ،ويرجع تاريخ
بخط
ن�سخ المخطوطة
وقد َ
ّ
(((
ن�سخ الق�سم المتع ّلق بزاد �سفر الملوك – بح�سب �آربري � -إلى القرن الثامن الهجري/
الرابع ع�شر الميالدي.

وذمه و�أحا�سن
� ّأما عنوان الكتاب الكامل فهو :زاد �سفر الملوك في ال�سفر ومدحه ّ
الأخ�لاق في��ه .وق��د ورد �صراح�� ًة في ال�صفح��ة الأولى � ّأن الكتاب "ت�ألي��ف الأ�ستاذ �أبي
يت�ضمن
م�صدر بثبت
الني�ساب��وري" .والكتاب
من�ص��ور عب��د المل��ك بن �إ�سماعيل الثعالبي
ّ
ّ
ّ
جليا � ّأن خط�أً قد ح�صل في الن�سخ (ال في
عناوي��ن �أبواب��ه .وبالمقارن��ة مع محتواه يظهر ًّ
ترتيب الأوراق) �إذ يرد الباب الحادي ع�شر ح ّتى الخم�سين بعد الباب الرابع (انظر الورقة
�45أ)� ،إ ّال � ّأن النا�س��خ ت��دارك ذل��ك بع��د الباب الخم�سين حيث �أثب��ت الأبواب الناق�صة
(الخام�س ح ّتى العا�شر).

مو�ضوع الكتاب
مو�ضوعه
أدبية ،وه��و م ّت�صل من حيث
ُ
زاد �سف��ر المل��وك م��ن كتب االختيارات ال ّ

أدبي��ة ثالثة هي" :ن�صيح��ة الملوك" و"دليل ال�سفر" و"الحنين �إلى الأوطان" .وال
ب�أن��واع � ّ
أدبية الثالثة.
أهمية الكتاب تعود �إلى جمعه ،في م�ؤ َّلف واحد ،هذه الأنواع ال ّ
ريب � ّأن � ّ

وبخا�صة الثالث منها نظراً لكثرة م�صادره وعالقته الوثيقة
وفيما يلي �شرح لهذه الأنواع،
ّ
بكتابنا هذا.

أ�  -ن�صيحة الملوك
توجه للحاك��م �أو الوزير �أو
أدبي��ة
ن�صائح َّ
َ
ّ
يت�ضم��ن ه��ذا الن��وع م��ن االختيارات ال ّ

القا�ض��ي �أو الكات��ب ،وه��و �شائع في كثير من الح�ضارات واللغ��ات ،وقد القى انت�شاراً
((( انظر و�صف المخطوطة في:
A. Arberry, The Chester Beatty Library: A Handlist of The Arabic Manuscripts VII: 22.

س

والفار�سية((( .و ُتظه��ر الالئحة المثبتة �أعاله � ّأن الثعالبي قد �ص ّنف غير
العربي��ة
وا�سع�� ًا ف��ي
ّ
ّ

ٍ
عملية
الفن� ،إ ّال �أ ّنه في زاد �سفر الملوك يجمع بين �آداب ال�سفر ون�صائح
كتاب في هذا ّ
ّ
ت ّت�صل بتدبير ال�سفر ،وما َي ْعر�ض للمرء خالله من مر�ض وتعب ومخاطر وغيرها.

ب  -دليل ال�سفر
طب ّية للم�سافر ،وق��د �أ ّلف فيه اليونان
أدبي عل��ى جمع ن�صائح ّ
يق��وم ه��ذا الن��وع ال ّ

أطباء مدينة كار�ستو�س) المتوفّى �سنة  360ق.م(((.
ّ
خا�صة ،ولعلّ � ّأولهم ديوقلي�س (�أحد � ّ
وين�س��ب اب��ن الندي��م �إلى روف�س (وهو طبيب من مدينة �أف�س�س توفّي �أواخر القرن ال ّأول
للمي�لاد) مقال�� ًة بعنوان «كتاب في تدبير الم�سافر»((( ،وقد و�صلنا منها مقتطفات ذكرها
ابن المبارك في كتاب «المنقذ من الهلكة في دفع
بالعربية
م�ضار ال�سمائم المهلكة"(((ّ � .أما
ّ
ّ

الطب ّية �أق�سام ُتعنى بعالج الم�سافر وتوجيه الن�صح له ،ومن ذلك ما نقع
ففي بع�ض الكتب ّ
ربن الطبري (ت حوالى ،)864/250
لعلي بن �سهل ّ
عليه في كتاب فردو�س الحكمة ّ
الطب للرازي (ت حوال��ى � 925/313أو  ،)935/323وكتاب
وكت��اب الح��اوي في
ّ

الطب البن �سينا
قرة ،وكتاب القانون في
الذخيرة في علم
ّ
ّ
الطب المن�سوب �إلى ثابت بن ّ
لمحمد بن عبد اهلل
ال�صحة في الف�صول
(ت  ،)1037/428وكتاب الو�صول في حفظ
ّ
ّ

بن الخطيب (ت  .)1375/776ولعلّ �أكثر الكتب تف�صي ً
وتخ�ص�ص ًا في هذا المو�ضوع
ال
ّ
محمد الح�سن بن
الر�سالة التي كتبها ق�سطا بن لوقا البعلبكي (ت  )912/300للوزير �أبي
ّ

الجزار (ت
الحج» ،وزاد الم�سافر وق��وت الحا�ضر البن
مخل��د وعنوانه��ا «تدبي��ر �سفر
ّ
ّ
(((
 ،)1005/395ور�سالة لم ت�صلنا في تدبير الم�سافر البن مندويه (ت . )1019/410
ولع��لّ �أق��رب �أب��واب كتابن��ا �إل��ى �أن يكون دلي ً
�لا للم�سافر تلك الت��ي ُتعنى بتدبير
أخالقية ،ومنها كتب “ن�صيحة الملوك” ،ما يلي:
((( من الدرا�سات التي ُعنيت بالكتابة ال
ّ

(((

D. Gutas, “Ethische Schriften im Islam”, 346-65; idem. Greek Wisdom Literature
in Arabic Translation; idem. “Classical Arabic Wisdom Literature: Nature and
;Scope”, 49-86; F.R.C. Bagley, Ghazālī’s Book of Counsel for Kings, ix-xvi
H. Busse, “Fürstenspiegel und Fürstenethik im Islam”, 12-19; G. Richter,
Studien zur Geschichte der älteren arabischen Fürstenspiegel.
M. Wellmann, Die Fragmente der sikelischen, Ärtze Akron, Philistion und des Diokles
    von Karystos, 142.

((( فهر�ست ابن النديم.350 ،
((( M. Wellmann, Die Fragmente, 5.
((( F. Sezgin, GAS III: 329

ع

الحر وت�سكين
وتتعر���ض لم�سائ��ل من مثل دف��ع �ضرر المياه واالحترا�س م��ن
الم�ساف��ر،
ّ
ّ
العط�ش وعالج قمر العين والإعياء؛ ومعظم هذه الأبواب ي�أتي متتابع ًا من الباب الع�شرين
�إلى التا�سع والع�شرين.

ج  -الحنين �إلى الأوطان
أدبي على ال�سفر وما يثيره من م�شاعر ال�شوق والحنين والغربة.
يدور هذا النوع ال ّ
والمعتاد في الكتب �أو في الف�صول الم�ص َّنفة فيه �أن تجمع �شواهده الم�ستقاة من القر�آن
الم�سجعة� ،إلخ.
الكري��م �أو الحدي��ث ال�شري��ف وال�شع��ر والحكم والأمث��ال والعب��ارات
ّ
(((
أدبيا قائم ًا بذاته ح ّتى
َ
والمالح��ظ � ّأن مو�ض��وع "الحني��ن �إلى الأوطان" لم ي�ستقلّ نوع ًا � ًّ

الهج��ري ،حي��ن ُجمعت الأبي��ات المتع ّلقة بال�سفر والغرب��ة وما �إليها في
الق��رن الثال��ث
ّ
خا�صة �أو �ضمن مجموعات �أ�شمل مو�ضوعاً.
مجموعات
ّ
والغال��ب عل��ى وا�ضع��ي كت��ب المختارات الت��ي تندرج تحت ب��اب «الحنين �إلى

تنم عن الحكمة والنبل والمروءة ورفعة الن�سب،
الأوطان» أ� ّنهم ّ
يعدون ذلك الحنين ف�ضيلة ّ
ّ
ّ
وال�ضياع والفقر والخ�سارة .ومن هنا
بالذل والهوان
ويحطون من �ش�أن الغربة فيقرنونها
ّ
وذم ال�سفر
مدح الوطن والبق��ا ِء فيه ُّ
ن��رى � ّأن ال�صف��ة الغالب��ة عل��ى هذه المخت��ارات هي ُ
وال�سيما منها كتب "المحا�سن والم�ساوئ"
والغرب��ة .ولئ��ن وقعن��ا في بع�ض الم�ؤ َّلفات –
ّ

ذم
و"تح�سين القبيح وتقبيح الح�سن" – على �صورة مغايرة لهذا الواقع �أحياناً� ،أي على ّ
يغيبن عن بالن��ا � ّأن هذه ال�صورة بتركيزها على ارتباط
الوط��ن وم��دح ال�سف��ر والغربة ،ال
ّ
ال�سفر بالحاجة �إلى الك�سب وتح�صيل الرزق ،تجعله مذموم ًا بهذا االعتبار .و� ّأما الموا�ضع

التي ُيمدح فيها ال�سفر مدح ًا خال�ص ًا في �ش ّتى �ضروب الت�أليف ،فتلك التي تقرنه بطلب
أحبة وال�صحبة.
والحج والجهاد
العلم
ّ
ّ
والتجدد واالكت�شاف وتغيير الجيران وال ّ
العربية التالية :الحنين
عام ًة الدرا�سات
((( من الدرا�سات الجا ّدة التي عالجت مو�ضوع الحنين والغربة ّ
ّ
العربي ح ّتى نهاية الع�صر
الجبوري ،والحنين �إلى الوطن في الأدب
والغربة في ال�شعر العربي ليحيى ّ
ّ
أموي لفاطمة ال�سويدي ،والغربة في ال�شعر
ل
ا
ال�شعر
في
واالغتراب
حور،
أموي
ّ
ال ّ
لمحمد �إبراهيم َّ
ّ
أهمها:
أجنبية في هذا المو�ضوع ف� ّ
الجاهلي لعبد الر ّزاق الخ�شرومّ � .أما المراجع ال ّ
ّ
W. Qadi, “Dislocation and nostalgia: al-ḥanīn ilā l-awṭān: Expressions of Alienation
in Early Arabic Literature”, 3-31; K. Müller, “al-Ḥanīn ilā l-awṭān in Early
Adab Literature”, 33-58; A. Arazi, “al-ḥanīn ilā al-awṭān entre la Ğāhiliyya
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تتطرق �إليها مختارات "الحنين �إلى الأوطان" ،وفي
وتتع��دد المعان��ي
ّ
ّ
ال�شعري��ة التي ّ
مقدم��ة تل��ك المعان��ي �أثر ال�سفر والرحيل في الم�سافر ،وم��ا َي ْعر�ض له من غربة وحنين
ّ
و�شوق ووح�شة وروع و�أرق وعذاب .ويندرج تحت تلك المعاني �أي�ض ًا ما ُي ْحدثه ال�سفر
لمن يخ ّلفه الم�سافر من رفيق �أو حبيب �أو �أهل �أو قبيلة؛ وما ي�صادفه الم�سافر في �سفره
طبيعية  -كالمط��ر والندى والرياح والحم��ام والبرق  -فيذكّ ره
م��ن حي��وان �أو مظاه��ر
ّ
أحب��ة؛ وم��ا يفتق��ده من �أهل وديار ومنازل ومرات��ع �صبا وذكريات؛ وما ي ّت�صل ب�آداب
بال ّ
ال�سفر والرحيل واال�ستقبال.
ويغل��ب ِ
والنثري��ة في مختارات "الحنين �إلى الأوطان"،
ال�شعرية
الق َ�ص��ر على الآثار
ّ
ّ
ِ َ
مي م��ن �أقوال الأنبياء والحكماء ،والتراث
كم��ا
ّ
تتع��دد م�صادرها :فمنها المخزون الحك ّ
الإ�سالم��ي م��ن � ٍ
والطب.
اليوناني في الفل�سفة
آي��ات و�أحاديث و�أقوال لل�صحابة ،والتراث
ّ
ّ
ّ
على
إ�سالمي
ل
وا
الجاهلي
ال�شعر
من
تها
د
ما
المختارات
هذه
ت�ستقي
ذلك
و�إلى
حد �سواء،
ٍّ
ّ
ّ
ّ
الجاهلي تلك المعان��ي المتع ّلقة بالبكاء عل��ى الأطالل والخيال
فيكث��ر فيه��ا م��ن ال�شع��ر
ّ
أموي مظاهر البداوة وال�صحراء ،هذا �إلى �أبيات الحنين
ورحل��ة الظواع��ن ،ومن ال�شعر ال ّ
واالغتراب في �شعر المغازي والثغور ،والأبيات التي تتع ّلق بال�سفر وال�شوق �إلى المحبوب
والنثرية في كتابنا هذا م�ستقاة
ال�شعرية
وجلي � ّأن الما ّدة
ا�سية.
ف��ي الق�صائ��د الأمويّ��ة
ّ
ّ
والعب ّ
ّ
ٌّ
من هذه الم�صادر جميعاً.

� ّأما الم�ؤلّفون الذين �أفردوا �أبواب ًا وف�صو ًال في كتبهم لمو�ضوع "الحنين �إلى الأوطان"
مما �أورده �سابقوهم ويزيدون عليه من �شعر معا�صريهم،
فغالب ًا ما كان مت� ّأخروهم يفيدون ّ
يق�سمونها تق�سيم ًا �أكثر تف�صي ً
ال من ال�سابق.
�أو ي�أتون بترتيب جديد لأبواب م�ؤ َّلفاتهم� ،أو ّ
ولعلّ من المفيد �أن ُندرج فيما يلي الكتب والف�صول التي ُخ ّ�ص�صت للحنين �إلى الأوطان
الهام الذي ي�شغله هذا المو�ضوع في التراث
الحيز
منذ القرن الثالث
ّ
ّ
الهجري ت�أكيداً على ّ
العربي:
أدبي
ّ
ال ّ
الك�سروي (من علماء القرن الثالث)
الحنين �إلى الأوطان لمو�سى بن عي�سى
ّ
عيون الأخبار البن قتيبة (ت )276

باب الوداع
مخت�صر كتاب البلدان البن الفقيه (ت )290
حب الأوطان
ذكر ّ
محمد بن داود الأ�صبهاني (ت )297
الزهرة لأبي بكر
ّ
للبال
تعر�ض َ
من تج ّلد على النوى فقد ّ
ص

في الوداع قبل الفراق بالغ �إلى وقت التالق
ما ُخلق الفراق �إال لتعذيب الع�شاق
من غاب قرينه كثر حنينه
من لم يلحق بالمحمول بكى على الطلول
المحا�سن والم�ساوئ للبيهقي (ت بداية القرن الرابع)
محا�سن طلب الرزق
م�ساوئ طلب الرزق
محا�سن الحنين �إلى الوطن
ذكر من اختار الوطن على الثروة
م�ساوئ من كره الوطن
محا�سن الدعاء للم�سافر
م�ساوئ الدعاء للم�سافر
المحا�سن والأ�ضداد المن�سوب للجاحظ (من م�ؤ ّلفات القرن الرابع)
محا�سن حب الوطن
محا�سن طلب الرزق
الت�شبيهات البن �أبي عون (ت )322
في نحول الم�سافرين
للخرائطي (ت )327
اعتالل القلوب
ّ
باب الجزع ورقّة ال�شكوى لفرقة الأحباب
ربه (ت )327
العقد الفريد البن عبد ّ
باب في الحركة وال�سكون
باب التما�س الرزق
الحنين �إلى الأوطان البن المرزبان (ت حوالى )345
ال�شوق والفراق البن المرزبان
�أدب الغرباء المن�سوب لأبي الفرج الإ�صفهاني (ت )356
الريا�ضي (من م�ؤ ّلفات القرن الرابع)
الي�سر
تلقيح العقول َلبرِ َّية بن �أبي ُ
ّ
ذم الغربة
فيما يتم ّثل به في ّ
تمام والبحتري للآمدي (ت )370
الموازنة بين �شعر �أبي ّ
والترحل عن الديار والبكاء على الظاعنين
ذكر الفراق والوداع
ّ
ق

للحاتمي (ت )378
حلية المحا�ضرة في �صناعة ال�شعر
ّ
حب الأوطان
ّ
الع�سكري (ت )383
الحكم والأمثال لأبي �أحمد الح�سن بن عبد اهلل
ّ
الأنوار ومحا�سن الأ�شعار لل�شم�شاطي (ت )392
البر والإبل والظعن والبحر والمركب وال�سفن
في ّ
ديوان المعاني لأبي هالل الع�سكري (ت )395
ما جاء في الدعاء للخارج من ال�سفر
الدعاء للقادم من ال�سفر
في ذكر الإبل و�سيرها وما يجري مع ذلك من و�صف �أحوالها
في ذكر الفلوات والظالل وال�سير والنعا�س
زهر الآداب وثمر الألباب للح�صري (ت )413
مما يبعث على الرحيل
ّ
من الو�صايا لمن اعتزم ال�سفر
ِفقَر في مدح ال�سفر

في ذم ال�سفر والغربة
الأزمنة والأمكنة للمرزوقي (ت )421
والتلهف عليه والحنين �إلى الأالّف والأوطان
في تذكّ ر طيب الزمان
ّ
الأن�س والعر�س للآبي (ت )421
ائتالف القلوب وتقاربها و�إن تباعدت الأج�سام
العيادة والتهنئة بال�سالمة
والع�شاق
عيادة الأحباب
ّ
تح�سين القبيح وتقبيح الح�سن للثعالبي (ت )429
تح�سين الفراق
التمثيل والمحا�ضرة للثعالبي
مدح ال�سفر والغربة
ذم ال�سفر والغربة
ّ
زاد �سفر الملوك للثعالبي (وهو هذا الكتاب)
الظرائف واللطائف واليواقيت في بع�ض المواقيت للثعالبي
باب مدح ال�سفر
ر

ذم ال�سفر
باب ّ
باب مدح الغربة
ذم الغربة
باب ّ
باب مدح الفراق
ذم الفراق
باب ّ
لباب الآداب للثعالبي
و�صف ال�شوق والحنين
�سوء �أثر الفراق واال�شتياق
ذكر الوداع
ذكر � ّأيام اللقاء وو�صفها
الدعاء بتي�سير اللقاء
الجواب عن و�صف ال�شوق
المبهج للثعالبي
في ذكر ال�سفر
مر�آة المروءات و�أعمال الح�سنات للثعالبي
والحج
ف�صل في مروءة ال�سفر
ّ
المنتحل للثعالبي
في ال
إخوانيات وذكر ال�شوق والفراق
ّ
من غاب عنه المطرب للثعالبي
ف�صل في ال�شوق و�سوء �أثر الفراق وما يت�صل بذلك
ف�صل ينا�سبه نظم ًا
نثر النظم وحلّ العقد للثعالبي
باب في الغربة
باب في كراهة الغربة
المنتخل للميكالي (ت )436
إخوانيات وما فيها من ذكر ال�شوق والفراق والمو ّدة واال�ستزادة
في ال
ّ
َر ْوح الروح لم ؤ� ّلف من القرن الخام�س الهجري
في و�صف الوداع
في و�صف الفراق
ش

في و�صف و�شك الفراق بعد اللقاء
في و�صف ال�شوق
في و�صف الجواب عن ال�شوق
تحب ولقاء من تبغ�ض
في و�صف فراق من
ّ
في و�صف الحنين �إلى الوطن
ذم الغربة
في و�صف ّ
في و�صف مدح الغربة
في و�صف �صعوبة ال�سفرّ ،براً وبحراً
غرر البالغة لأبي الح�سين ال�صابئ
في ال�شوق
بهجة المجال�س و�أن�س المجال�س و�شحذ الذاهن والهاج�س البن عبد البر القرطبي
(ت )463
باب ال�سفر واالغتراب
ّ
الذل
التحول عن مواطن
باب
ّ
باب التوديع والفراق
باب الزيارة والعيادة
الدعوات والف�صول للواحدي (ت )468
في التهنئة بالقدوم
ف�صل م�شتمل على ما ُيحتاج �إليه في الوداع
محا�ضرات الأدباء ومحاورات ال�شعراء والبلغاء للراغب الأ�صفهاني (ت )502
ومما جاء في التوديع والفراق
ّ
ومما جاء في الهجران
ّ
ومما جاء في ال�شوق والحنين والنحول
ّ
ومما جاء في ال�سفر
ّ
ومما جاء في الحنين �إلى الأوطان
ّ
ومما جاء في الزيارة
ّ
ربيع الأبرار للزمخ�شري (ت )538
ب��اب ال�سف��ر وال�سير والفراق وذكر الرحيل والقدوم والوداع والبعد والقرب
والذهاب والمجيء ونحوها
ت

أحبة
باب ال�شوق والحنين �إلى الأوطان وو�صف النزاع والوله �إلى الأهل وال ّ
ال�شجري (ت )542
ال�شجرية البن
الحما�سة
ّ
ّ
الحنين �إلى الأوطان
الحمدونية البن حمدون (ت )562
التذكرة
ّ
ما جاء في الأ�سفار واالغتراب
المنازل والديار لأ�سامة بن منقذ (ت )584
محا�ضرة الأبرار وم�سامرة الأخيار البن العربي (ت )638
نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري (ت )733
مما فيه ذكر البحر
ذكر ما يتم ّثل به ّ
مما قيل في و�صف البحر وت�شبيهه
ذكر �شيء ّ
حب الأوطان
مما قيل في ّ
ذكر �شيء ّ
ومما قيل في الفراق والبين
ّ
ومما قيل في مفارقة الأ�صحاب
ّ
ومما قيل في التوديع
ّ
ال�صد والهجران
في
قيل
ا
ومم
ّ
ّ
ومما قيل في الزيارة
ّ
فن م�ستظرف للأب�شيهي (ت )852
الم�ستطرف في كلّ ّ
والحث على
فيم��ا ج��اء ف��ي الأ�سفار واالغتراب وما قيل في الوداع والفراق
ّ
وحب الوطن والحنين �إليه
ترك الإقامة بدار الهوان
ّ
ومما فُقد من الكتب المتع ّلقة بالحنين �إلى الأوطان:
ّ
حب الوطن للجاحظ (ت )255
ّ
ال�شوق �إلى الأوطان لأبي حاتم ال�سج�ستاني (ت )255
حب الأوطان لأبي الف�ضل �أحمد بن �أبي طاهر طيفور (ت )280
ّ
الو�شاء (ت )325
الطيب
محمد بن �أحمد ّ
ّ
الحنين �إلى الأوطان لأبي ّ
حنين الإبل �إلى الأوطان لربيعة الب�صري
(((

الجبوري ( )16-14ومن
((( ا�ستفدنا هذه الالئحة من كتاب الحنين والغربة في ال�شعر العربي ليحيى ّ
العطية لتحقيقه كتاب الحنين �إلى الأوطان ()10-9؛ وفي كال المرجعين �إ�شارات �إلى
مقدمة جليل
ّ
ّ
الم�صادر التي وردت فيها عناوين الكتب المدرجة �أعاله .وانظر �أي�ضاً:
arabischen

zur

Studien

Dichtkunst:

ث

und

E. von Grunebaum, Kritik
Literaturgeschichte, 39.

G.

اللقاء والت�سليم لأبي بكر ال�صولي (ت )336
الوداع والفراق لأبي حاتم الب�ستي (ت )354
المناه��ل والأعط��ان والحنين �إلى الأوطان للح�سن بن عبد الرحمن بن خالّد
الرامهرمزي (ت )360
كتاب الت�سليم والزيارة لأبي عبيد اهلل محمد بن عمران المرزباني (ت )384
حيان التوحيدي (ت )418
الحنين �إلى الأوطان لأبي ّ
محمد ال�سمعاني (ت )562
النزوع �إلى الأوطان لأبي �سعد عبد الكريم بن
ّ

محتوى الكتاب
وي َع ّد بذلك �أ�شمل ما و�صلنا من كتب
يقع كتاب زاد �سفر الملوك في خم�سين باباًُ ،
العربي القديم.
االختيارات التي ُعنيت بمو�ضوع ال�سفر والحنين �إلى الأوطان في الأدب
ّ
أدبية الموروثة والن�صائح
ويب��دو � ّأن الثعالب��ي �أراد �أن يجم��ع ف��ي كتابه هذا بين الم��ا ّدة ال ّ
العملي��ة الت��ي تجع��ل من كتابه دلي ً
�لا ي�صلح �أن ُيحمل في ال�سفر .ويالحظ القارئ �صنعة
ّ
ومنطقيا ،فهو يبد أ� م�ص َّنفه بما
جيا
الثعالبي كم�ص ّنف في ترتيبه � َ
أبواب الكتاب ترتيب ًا ّ
ًّ
تدر ًّ
هو �سابق على ال�سفر ،فيذكر ما قيل في مدح ال�سفر والعزم عليه والتفا�ؤل للم�سافر؛ ُيتبع
ثم ينتقل �إلى
ذلك بذكر ال�شروع في ال�سفر ،وفيه ف�صول ّ
تف�صل وداع الم�سافر وت�شييعه؛ ّ
فيف�صل غيب��ة الم�سافر ،فالحديث عن ال�شوق وما قيل فيه،
�أب��واب ت�ص��ف م�س��ار ال�سفر،
ّ
ثم ينتقل �إلى تدبير ال�سفر وما
وذمه ومدحهّ ،
فالفراق ّ
فذم ال�سفر ،و�آدابه ،و�أمثاله؛ ومن ّ
َي ْعر���ض للم�ساف��ر ف��ي �سفره من مخاطر وم�صاعب ،ويفرد �أبواب ًا منف�صلة لمنازل الع�سكر
ثم ي�أتي على و�صف طري��ق ال�سفر فيذكر المفاوز
ورك��وب البح��ر وفق��ه ال�سف��ر وغزله؛ ّ
والط��رق ال�شاقّ��ة؛ يل��ي ذلك و�صف ح��ال الم�سافر بعد و�صوله �إل��ى مق�صده ،والأبواب
المتع ّلق��ة بالغرب��ة و�أح��وال الم�ساف��ر والحنين �إلى الوطن ،وتذكّ ر ال ّأي��ام ال�سالفة ،و�إهداء
أحبة ،والدعاء بتي�سير اللق��اء ،والمكاتبات ال�شعريّة في ال�سفر؛ وبعد ذلك
ال�س�لام �إل��ى ال ّ
آدابه وتهنئ َة القادم و�إهداءه.
تف�صل َ
ك ّله �أبواب ّ
قرب اللقاء و� َ

م�صادر الثعالبي في الكتاب
ي�صع��ب تحدي��د الم�ص��ادر المكتوبة التي ا�ستعان بها الثعالب��ي في زاد �سفر الملوك،
وخا�صة ابن المرزبان في
الظن �أ ّنه اعتمد على من كتب قبله في الحنين �إلى الأوطان
ّ
و�أغلب ّ
كتاب ْـيه "ال�شوق والفراق" و"الحنين �إلى الأوطان" ،والبيهقي في المحا�سن والم�ساوئ .ومن
َ
ّ
ً
�سيما تلك التي يورد فيها ف�صوال تتعلق
َ
هي �أن ي�ستعين الثعالبي �أي�ض ًا بكتبه الأخرى وال ّ
الب َد ّ
خ

م�صادر له إ� ّال كتابه "المبهج"
ي�صرح بالكتب التي ا�ستخدمها
َ
بالمو�ضوع نف�سه� .إ ّال �أ ّنه لم ّ
(الفق��رات  )105 ،96 ،15 ،6وكت��اب "مفاخر خرا�سان" للكعبي (الفقرة  ،)170وهو
مفقود .ولع ّله قد �أفاد من كثير من الم�صادر التي �سبقته ،فهو �إن لم َي ْ�س َت ِق منها على نحوٍ
ونثرية و�أخبار
�شعرية
أمدته ب�شواهد
مبا�شر يمكن �إثباته في تحديد م�صادرهَ ،ل ِمن الراجح �أ ّنها � ّ
ّ
ّ

ومرويات كثيرةّ � .أما عبارة "�أن�شدني ال�صولي" الواردة في الفقرتين رقم  147و 198فلع ّله
ّ
ال�صولي المتوفّى �سنة
ال�صولي �أخذاً مبا�شراً ،وذلك أ� ّنه لم يلتق
نقلها من م�صدر �أخذ عن
ّ
ّ

مروي عنهم مبا�شرة،
فنرجح أ� ّنه
ّ
335هـ .و� ّأما ما يرويه الثعالبي عن معا�صريه الذين التقاهم ّ

الحامدي"
محمد بن حامد
وه��و
ّ
ي�ص��رح �أحيان�� ًا بذل��ك فيقول مثالً�" :أن�شدني �أبو عبد اهلل ّ
ّ

(الفقرة � )169أو "�أن�شدني �أبو الفتح الب�ستي" (الفقرتان .)181 ،176

الطب ّي��ة ،فالراجح � ّأن الثعالبي �أفاد م��ن الر�سائل والف�صول
� ّأم��ا م��ن حي��ث الم�صادر ّ
الهجريين ،غير أ� ّنه لم
الطب التي أُ�لِّفت في القرنين الرابع والخام�س
المبثوث��ة ف��ي كت��ب
ّ
ّ

ي�ص��رح بم�ص��ادره إ� ّال ف��ي ذك��ره �أبا بكر الرازي (الفقرة  .)129ومن المالحظ �أي�ض ًا � ّأن
ّ
الن�صائح
مما نقع عليه في بع�ض
الطبية التي �أوردها الثعالبي في بع�ض �أبواب كتابه قريبة ّ
ّ
وبخا�صة ل ّأن
�أبواب كتاب القانون البن �سينا .ولعلّ الثعالبي قد �أفاد من تلك الأبواب،
ّ

اب��ن �سين��ا �أق��ام ف��ي غزنة طويالً ،وقد يكون الثعالب��ي التقاه فيها �أو في غيرها من المدن

(((
المرجح � ّأن
�صح � ّأن الثعالب��ي �أفاد من كتاب القانون ،فمن
ّ
الت��ي زاره��ا كالهم��ا  .و�إذا ّ
�إفادته كانت من الأبواب التالية(((:

 -1في تدارك �أعرا�ض تنذر ب�أمرا�ض

ٌ -2
قول ك ّل ّي في تدبير الم�سافر
الحر وخ�صو�ص ًا في ال�سفر وتدبير من ي�سافر فيه
 -3في توقّي
ّ
 -4في تدبير من ي�سافر في البرد

 -5في حفظ الأطراف عن �ضرر البرد
 -6في حفظ اللون في ال�سفر
م�ضرة المياه المختلفة
 -7في توقّي الم�سافر
ّ
 -8في تدبير راكب البحر
الذاتية التي �أكملها تلميذه �أبو عبيد الجوزجاني:
((( انظر تفا�صيل حياة ابن �سينا وتنقّالته في �سيرته
ّ

W.E. Gohlman, The Life of Ibn Sina: A Critical Edition and Annotated Translation.

الطب .250-245
((( انظر القانون في
ّ

ذ

تحقيق ن�سبة الكتاب للثعالبي
للثعالب��ي كتاب ًا له عنوانه "زاد �سف��ر الملوك" ،ولم ُي�شر
مم��ن ترجم
ل��م يذك��ر � ٌّأي ّ
ّ

فنقطع بن�سبته �إليه .و�إلى ذلك لم َيرد ذكر �أبي �سعيد
�إلي��ه الثعالب��ي ف��ي م�ص َّنفاته الأخرى
َ
الح�سن بن �سهل – وهو من أُ�لِّف الكتاب له – في كتب الثعالبي الأخرى �أو في م�صادر

أمر يحتاج �إلى
القرني��ن الراب��ع والخام���س
ّ
الهجريين .ولذا ف� ّإن ن�سبة الكتاب �إلى الثعالبي � ٌ
التريث في تلك
ّبينة وبرهان.
والمالحظ � ّأن ما ّ
َ
تقدم من �إ�شارات – و�إن كان يدعو �إلى ّ
الن�سبة وعدم القطع بها – �إ ّنما ي ّت�سم بغياب الدليل ال ب�إثباته .وبالمقابل فقد اجتمع لدينا
عد ٌد
أهمها ما يلي:
وافر من الأد ّلة التي ّ
ترجح ن�سبة الكتاب �إلى الثعالبي ،و� ّ
ٌ
م�صدرة بالعبارة التالية:
ال من كتاب "المبهج"
� ّأوالًّ � :أن م�ؤلّف الكتاب يورد �أقوا ً
ّ

"وقل��ت ف��ي كت��اب المبهج" (انظر الفقرات )105 ،96 ،15 ،6؛ ولعلّ هذا هو
�صحة ن�سبة
الدلي��ل الأق��وى عل��ى ن�سبة كتابنا ه��ذا للثعالبي� ،إذ لم
َّ
ي�شك � ٌ
أح��د في ّ
"المبهج" �إليه.

ال�شعرية التي ين�سبها الثعالبي
ثاني��اًّ � :أن م�ؤلّ��ف الكت��اب ين�سب لنف�سه بع�ض الأبيات
ّ
لنف�سه في بع�ض م�ؤ َّلفاته (انظر الفقرات .)206 ،205 ،162 ،149
والنثرية التي ترد في زاد �سفر الملوك يرد �أي�ض ًا
ال�شعرية
ثالثاًّ � :أن كثيراً من ال�شواهد
ّ
ّ
�سيما في الف�صول التي تعنى بال�سفر والحنين �إلى الأوطان.
في كتب الثعالبي الأخرى ،وال ّ
ولعلّ نظر ًة عجلى �إلى حوا�شي تحقيقنا لزاد �سفر الملوك تُظهر مدى تطابق ما ّدته مع كتب
الثعالب��ي �صحيح��ة الن�سب��ة ،نحو يتيمة الدهر ،ومن غاب عن��ه المطرب ،وتح�سين القبيح

وتقبيح الح�سن ،والتمثيل والمحا�ضرة ،وثمار القلوب ،والمنتحل ،و�أح�سن ما �سمعت.

رابعاًّ � :أن كثيراً من العبارات والعناوين التي ترد في زاد �سفر الملوك يرد �أي�ض ًا في
كتب الثعالبي الأخرى ،من ذلك مثالً:
مما ا�شتهر به الثعالبي،
َ��ي "ومن �أح�سن ما �سمعت" �أو "و�أح�سن ما قيل فيه" هما ّ
�	-1أنّ عبارت ْ
وقد �أوردهما في عددٍ من كتبه ،كما ا�ستقى منهما عنوانين لم ؤ� َّلفَيه المو�سو َم ْين بـ "�أح�سن

م��ا �سمع��ت" و"�أحا�سن المحا�سن" .وق��د �أح�صينا في كتابنا هذا اثني��ن وع�شرين مو�ضع ًا
مما يرد �أي�ض ًا في كتاب �أح�سن
ّ
�صدره��ا الم�ص ِّنف بعبارات مماثلة ،وبع�ض هذه الموا�ضع ّ
ما �سمعت.

�	-2أنّ العنواني��ن "مدح الف��راق" و"ذ ّم الفراق" الواردين في الكتاب هم��ا �أي�ض ًا عنوانان في
أدبي القائم على
كت��اب الظرائف واللطائف؛ ومن الالفت اهتمام الثعالبي به��ذا النوع ال ّ
ض

وذمه��ا� ،إذ إ� ّنه و�ضع فيه كتب ًا منه��ا – �إلى الظرائ��ف واللطائف – يواقيت
م��دح الأ�شي��اء ّ
متفرقة في كتاب��ه تح�سين القبيح
المواقي��ت ،وم��دح ال�شيء ّ
وذم��ه ،عالوة على ف�ص��ول ّ
وتقبيح الح�سن.
ّ
م�ستقل
كتاب
 -3عنوان الباب "�أبيات التم ّثل والمحا�ضرة" في "زاد �سفر الملوك" هو عنوان ٍ
للثعالب��ي وفيه ف�صالن عن��وان �أحدهما "مدح ال�سفر والغربة" وعن��وان الآخر "ذ ّم ال�سفر
والغربة".

�	-4أنّ ف��ي الب��اب ال ّأول م��ن الكتاب �أي ب��اب "مدح ال�سف��ر" مجموعة كبيرة م��ن الأ�شياء
لما ُعرف ُعود
الم�ضاف��ة والمن�سوبة �إلى �أ�شياء مختلفة؛ وذلك في قوله" :ولوال ال�سفرّ ...
قم."...
الهن��د وم�سك ال ُّت َّبت وعنب��ر ال�شِّ ْحر وكافور قي�صور وماء ورد فار���س وزعفران ّ
وقد ُعرف الثعالبي با�ستعماله مثل هذه العبارات في كتبه ،و�أفرد لها عم ً
ال �ضخم ًا بعنوان
ثم��ار القلوب في الم�ض��اف والمن�سوب .ويق��ع معظم ما �ساقه الم�ص ِّن��ف من الم�ضاف
والمن�س��وب ف��ي "زاد �سفر الملوك" في نطاق خ�صائ�ص البل��دان .وجدير بالمالحظة �أنّ
كثي��راً من عبارات الم�ضاف والمن�سوب الواردة ف��ي كتابنا (انظر الفقرة  )5يرد �أي�ض ًا في
الف�صل الأخير من كتاب الثعالبي "لطائف المعارف".

�سيما من حيث
مقدمة زاد �سفر الملوك ت�شبه ّ
خام�ساًّ � :أن ّ
مقدمات الثعالبي ًّ
عامة وال ّ
المقدمات ،نحو قوله "عبودتي له
الأ�سلوب ،ح ّتى � ّإن فيها عبارات مماثلة لما في تلك
ّ
مقدمات كتبه
مقدمة كتابنا هذا ،فق��د ورد لها نظائر في ّ
واخت�صا�ص��ي ب��ه" ال��واردة في ّ
الأخرى مثل التوفيق للتلفيق ومر�آة المروءات ولطائف اللطف .ويالحظ �أي�ض ًا � ّأن كتابنا،
م�صدر بثبت بالف�صول التي ي�شتمل عليها.
ككثير من كتب الثعالبي،
َّ

�شعرية �سماع ًا من �أدب��اء القرنين الرابع
�ساد�س��اًّ � :أن �صاح��ب الكت��اب ي��ورد �أبيات�� ًا
ّ
والخام�س
ممن
ّ
الهجريين ك�أبي الفتح الب�ستي والخوارزمي وابن حبيب المذكّ ر ،وه�ؤالء ّ
التقى بهم الثعالبي وترجم لهم في يتيمة الدهر.

قويا .ولع ّله
تعزز ن�سبة الكتاب للثعالبي
� ّإن هذه الدالئل جميع ًا ّ
ّ
وترجحها ترجيح ًا ًّ
تفرق في كتب��ه الأخرى من �أقوال في ال�سفر والغربة.
�أراد ف��ي كتاب��ه ه��ذا �أن يجم��ع ما ّ
ول�سن��ا نع��رف مت��ى �أُ ّل��ف الكت��اب على وجه ال�ضب��ط ،و�إن ك ّنا نعلم �أ ّن��ه أُ�لِّف في غزنة
مقدمته .والثابت � ّأن الثعالبي �أقام
و�أه��دي �إل��ى �أب��ي �سعيد الح�سن بن �سهل كما ورد في ّ
بغزن��ة فت��رة غي��ر ق�صيرة بع��د �أن غادر
الجرجانية ،و أ� ّنه التقى خالل �إقامته فيها عدداً من
ّ
الأعالم الذين رعوا م�ص ّنفاته ،ومنهم ال�سلطان محمود الغزنوي (ت  ،)1030/421وقد
يك��ون ه��و ال��ذي �أهدى �إليه لطائف المعارف ،و�أخوه الأمير �أبو المظ ّفر ن�صر بن نا�صر
ظ

الدي��ن �سبكتكي��ن (ت  )1021/412الذي �أهدى �إلي��ه يواقيت المواقيت ،و�أبو الح�سن
محمد ب��ن عي�س��ى
الكرج��ي الذي �أهدى �إليه تح�سين القبيح وتقبيح الح�سن(((؛ وقد �سبق
ّ
ّ
�أن �أ�شرنا �إلى الت�شابه بين «زاد �سفر الملوك» وهذه الكتب.

ثالثاً :تحقيق الكتاب
فق�سمناه
الن�ص على نحوٍ
لقد حاولنا جهدنا في تحقيق الكتاب �أن ن�ضبط ّ
منهجيّ ،
ّ
�سيما في الفهار�س .و�إلى ذلك
فق��رات ر ّتبناه��ا مت�سل�سل�� ًة ح ّتى ت�سهل الإ�ش��ارة �إليها وال ّ
وال�شعرية حيثما �أمك��ن ذلك ،ور ّتبنا الم�صادر في الحوا�شي ترتيب ًا
النثرية
خرجن��ا الم��ا ّدة
ّ
ّ
ّ
تاريخي��ا ،مكتفي��ن بم��ا ر�أينا �ضرورة ذكره من الرواي��ات المختلفة� ،أو موا�ضع التحريف
ًّ
والت�صحيف الواقعة في المخطوط� ،أو تراجم الأعالم الوارد ذكرهم في المتن .وكذلك
�ألحقن��ا بالكت��اب فهار���س بالآي��ات الكريمة ،والأحادي��ث والأثر ،والأ�شع��ار ،والأعالم
والجماعات ،والأماكن ،والنباتات والأدوية وما �إليها.

()2

ولي التوفيق
واهلل ّ

املحقّقان
أمريكية يف بريوت
اجلامعة ال ّ
�شباط 2011

((( لتفا�صيل �إقامة الثعالبي في غزنة و�إهدائه هذه الكتب ،انظر:
B. Orfali, The Art of Anthology, 23-24.

ال�شرقية في بيروت ،الدكتور �ستيفان ليدر ،ن�سخ ًة من
ألماني للأبحاث
((( بعد �أن َ�س َّل ْمنا
ّ
َ
مدير المعهد ال ّ
ً
ً
تحقيقنا هذا تمهيدا لطبعه� ،أطل َعنا م�شكورا على تحقيق للكتاب �أ�صدره هالل ناجي (�أو :بن ناجي
كما جاء في �صفحة العنوان) منذ �أ�سابيع (دم�شق :دار الهالل .)2009 ،وقد ّ
اطلعنا على هذا التحقيق
والم�صادر
للن�ص
الم�ستخدمة في ذلك �أوفى كثيراً من تخريجه وم�صادره ،و�أنّ
َ
فوجدنا �أنّ تخريجنا ّ
َ
مقدمة الدكتور ناجي
خلو من كثير من الأوهام التي وقعت في تحقيقه .و�إلى ذلك ف�إنّ ّ
ّ
ن�صنا نف�سه ٌ
تتو�سع في تحقيق ن�سبة
للكتاب – على فائدتها – تقت�صر على ترجمة للثعالبي ،في حين �أنّ ّ
مقدمتنا ّ
الكتاب له وتبرز مكانة الكتاب في �سياق الت�أليف الم ّت�صل بال�سفر والغربة والحنين �إلى الأوطان.
ونورد فيما يلي نماذج من الأوهام والتحريفات التي وقعت في تحقيق الدكتور ناجي – خالف ًا
المطبعية التي ال تكاد تخلو منها �صفحة من
عو َدناه في تحقيقاته – دون �أن ن�شير �إلى الأخطاء
لما َّ
ّ
�صفحات الكتاب� ،أو �إلى الت�ضارب العجيب بين �أرقام الحوا�شي في المتون وموا�ضع تلك الحوا�شي،
أمر من �ش�أنه ت�ضليل القارئ ،والمرا ُد في الأ�صل هدايته �إلى ال�صواب .ونورد هذه النماذج =
وهو � ٌ

غ

..................................................................
=

بح�سب ت�سل�سل الفقرات في ترقيمنا نحن مع ذكر ما يقابلها من �صفحات في ن�سخة ناجي:

-1

الفقرة ( :)3القرطا�س والأنفا�س (�ص  33من تحقيق ناجي)؛ �صوابه :القرطا�س والأنقا�س.

-2

وي�شد الأب��دان وين�شّ ط
الفقرة ( :)5وين�شّ ط الأب��دان وين�شّ ط الك�سالن (�ص )34؛ �صوابه:
ّ
الك�سالن.

-3

الفقرة ( :)5وخزوز الن�سو�س (�ص )35؛ �صوابه :وخزوز ال�سو�س.

-4

الفقرة (� :)5صوابه :ن�صول الرو�سن (�ص )35؛ �صوابه :ن�صول الرو�س.

-5

ما�سكان.
الفقرة ( :)5وقانيد ما �سكان (�ص )35؛ �صوابه :وفانيد َ

-6

الفقرة ( :)5وق�شم�ش قراة (�ص )35؛ �صوابه :وقِ�شْ ِم�ش َهراة.

-7
-8

�سيما) من البيت الثالث من مقطوعة
البرقعي (�ص .)36
الفقرة (� :)8سقطت (ال ّ
ّ
الفقرة (� :)11إنّ العقود (�ص )37؛ �صوابه� :إنّ القعود.

-9

ور�سي�س (�ص )38؛ �صوابه :ظاعن.
الفقرة ( :)18طاعن بين لوعة
ِ

-10

المو�صلي (�ص  :)38لي�ست كلمة (الرفّاء) في المخطوط.
ال�سري الرفّاء
الفقرة ( :)19في طريقة
ّ
ّ

-11
-12

إقبال وال َّن َظ ُر (�ص )86؛ �صوابه :وال ُ
الفقرة ( :)32وال ُ
إقبال َّ
والظف َُر.

لكالغمد( ...وهو وا�ضح في المخطوط).
الغمد يوم الروع (�ص )87؛ �صوابه:
الفقرة ( :)38كما
ِ
ِ

-13

الفقرة ( :)44و ّدع �أبو العالية (�ص )88؛ �صوابه مثبت في هام�ش المخطوط« :و ّدع �أبو العتاهية»،
والبيت في ديوانه والم�صادر.

-15

الفقرة ( :)47ت�ؤذن بالبين ب�سرعة قلعة (�ص  :)89لي�ست كلمة (قلعة) في المخطوط في هذا
كررها المحقّق لورودها في عبارة �سابقة.
المو�ضع ،بل ّ
الفقرة ( :)48من مخ ّلع الب�سيط (�ص )89؛ �صوابه :من مجزوء الكامل.

-16

الفقرة (� :)48إنّي خ�شيت َم ْو ِقف ًا (�ص )89؛ �صوابهَ :موا ِقفاً ،وبه ي�ستقيم الوزن.

-14

-17

الفقرة ( :)52لم َيقُم ذا منه (�ص )90؛ �صوابه كما �أراده النا�سخ بال�شطب والت�صويب :لم َيقُم
�س ذا.
�أُ ْن ُ

-19

الفقرة ( :)70في كل �أهواله (�ص )94؛ �صوابه :في كل �أحواله.
ّ
غير المحقّق ّ
الفقرة (ّ :)77
(حل) فجعلها
(يحل) ولم ُي ِ�ش ْر �إلى ذلك
يحل بي يا �أخي (�ص )41؛ ّ
ولعل ال�صواب[ :قد] ّ
التغيير؛ ّ
حل.

-21

غبت بالر�ضية (�ص )41؛ �صوابه :بالرا�ضية ،وبه ي�ستقيم الوزن.
الفقرة (� :)79إذا َ

-18

-20

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

-22

الفقرة ( :)80هول ال�سياق �أهون من الفراق (�ص )41؛ لي�ست كلمة (هول) في المخطوط بل
ينبه على ذلك.
زادها المحقّق ولم ّ

أأ

..................................................................
-23

أ�صح :من َم ْع َت ِب.
الفقرة ( :)100وما على النا�صح من ُم ْع ِت ِب (�ص )47؛ ال ّ

-25

الفقرة ( :)105من �سار فاز (�ص )48؛ �صوابه :من �سار مار.

-26

المواميا؛ وقد جاء في هام�ش
بالمقترين المراميا (�ص )49؛ �صوابهَ :
الفقرة ( :)109وترمي النوى ُ
المخطوط :جمع موماة وهي الفالة.

-24

الفقرة ( :)101وقال (�شاعر) في المه ّلب (�ص )47؛ في المخطوط :وقال المعت ّز؛ تحريف،
�صوابه المغيرة.

-27

الفقرة ( :)126وكذلك من الكوا�سج (�ص )54؛ �صوابه :الكوامخ.

-28

الفقرة ( :)131ونحوها من �آفات (�ص )56؛ �صوابه كما هو في المخطوط :ونحوها من الآفات.

-29

كنين من الريح.
الفقرة ( :)134في مو�ضع من الريح (�ص )57؛ �صوابه :في
مو�ضع ٍ
ٍ

-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36

(ليناً) �إذ لم يح�سن قراءة
الفقرة (ّ :)135
(لينا) (�ص  :)57زاد المحقّق كلمة ّ
تمرخ تمريخ ًا ّ
ثم َّ
الأ�صل ،وهـو :تمريخ ًا ِن ِع ّما.

خديه العيافي (�ص )62؛ �صوابه :ت َُم ِّ�سك [وهي وا�ضحة في
فم�سك ور َد ّ
الفقرة (ّ :)149
خديه الفيافي.
المخطوط] ور َد ّ
ُ
وجف
والليل
الفقرة ( :)153تج�شّ م ُتها
ف.
جناحه (�ص )63؛ �صوابهَ :و ْح ٌ
ٌ
ُ

ينبه على
أحرك َ
بالح ّجاج (�ص )64؛ �أخذ المحقّق هذه الرواية من الم�صادر ولم ِّ
الفقرة (َّ � :)158
ذلك متجاوزاً
بالحجاج.
ف
أخو
�
وفيه:
المخطوط،
ّ
َّ
ويوم كت ّنور الطواهي َ�س َج ْرنَه.
الفقرة ( :)161ويوم كتنور الطواهي �شجر (�ص )64؛ �صوابهٍ :

الخ ْ�ضر.
الخ ْ�ضر (�ص )66؛ �صوابه :خليف ُة ِ
الفقرة ( :)167خلفة ِ
تمام
ُأ�بدل مو�ضع العبارتين
ِّ
الم�صدرتين للفقرتين  167و�( 168ص  ،)66ف�صارت �أبيات �أبي ّ
تمام.
للبحتري و�أبيات
ّ
ّ
البحتري لأبي ّ

-37

الفقرة ( :)169وذالك ر�أ ُيك �شورى بين �آراء (�ص )67؛ �صوابه :وذاك ر�أ ُيك ،...وبه ي�ستقيم
الوزن.

-39

بالخ َل ْي�صاء.
الفقرة ( :)169ويوما بالخليطاء (�ص )67؛ �صوابه :ويوم ًا ُ
بم ْر ٍو.
الفقرة (� :)170أنظرينا �إذا مررنا بمردٍ (�ص )67؛ �صوابهَ :

-38
-40
-41

الفقرة ( :)169قريب عرمه (�ص )67؛ �صوابه قريب عزمه.

الفقرة ( :)179الفقرتان  179و 180ترتيبهما معكو�س في التحقيق (�ص  )69خالف ًا لما هما
عليه في المخطوط.

-42

ينبه على �أنّه مزيد على
الفقرة (�( :)215ص  )77زاد المحقّق بيت ًا ثالث ًا لي�س في المخطوط ،ولم ّ
الأ�صل.

-44

وافق.
الفقرة ( :)219ولفق دخوله �إياها مطرة (�ص )78؛ �صوابهَ :

-43

«وللبحتري» عبارة :في �أبي نه�شل بن ُحميد.
الفقرة (�( :)216ص � )77سقطت بعد
ّ

بب

..................................................................
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الفقرة (� :)235سقطت كلمتان (�ص � )83أوالهما «وكتب» في مطلع الفقرة ،وثانيتهما «عر�ض»
في قوله« :خلو�ص عر�ض الح�شايا».
بم َثل �أو َم َثلين
و�إلى ذلك ففي حوا�شي التحقيق �أخطاء ج�سيمة ،نذكر منها النماذج التالية مكتفين َ
في ّ
كل منها:

� -1أنّ المحقّق لم يهتد �إلى ن�سبة بع�ض الأبيات ال�شعر ّية �أو الأقوال �إلى �أ�صحابها :مثال ذلك
الفقرة ( 46يقابلها �ص  88بتحقيق ناجي) ،فقد جاء في الحا�شية الرابعة« :لم �أعرف قائله»،
أزدي في معجم الأدباء وفي ديوانه نق ً
ال عن ياقوت؛ والفقرة 111
والبيتان البن دريد ال ّ
(يقابلها �ص  49والحا�شية الأولى من �ص  50بتحقيق ناجي) ،فالبيت (ف�ألقت ع�صاها)...
من�سوب في الم�صادر خالف ًا لما ذكره المحقّق.
ممن له ترجمة في الم�صادر.
ذكرهم في ّ
الن�ص ّ
 -2أ�نّه لم يقف على ترجمة بع�ض الأعالم الوارد ُ
مثال ذلك الفقرة ( 63يقابلها �ص  92بتحقيق ناجي) ،فقد جاء في الحا�شية الرابعة[« :ابن]
ّ
المذكر ،وهو مذكور في
حبيب المدكر :لم �أقف على ترجمته» ،وال�صواب أ�نّه ابن حبيب
يتيمة الدهر.
الن�ص ،و َم َر ّد ذلك �أنّه اكتفى بتحقيق
� -3أنّه لم يعثر في الدواوين على بع�ض ال�شعر الوارد في ّ
واحد في ّ
كل حالة .مثال ذلك بيتا ابن المعت ّز الواردان في الفقرة ( 165يقابلها �ص 65
بتحقيق ناجي) وبيتا �أبي نوا�س الواردان في الفقرة ( 110يقابلها �ص  49بتحقيق ناجي).

 -4أ�نّه لم يقف على معنى بع�ض المفردات وهي مذكورة في الم�صادر .مثال ذلك الفقرة 132
الح ْل ِتيت ،والكلمة مذكورة
(يقابلها �ص  56بتحقيق ناجي) ،فقد ذكر أ�نّه لم يقف على معنى ِ
في الم�صادر ومنها المعجمات كالقامو�س والل�سان والتاج� ،إلخ.
ّ
يتنبه �إلى الخط أ� الواقع في المخطوطة ،وهو
ولعل �أ�سو أ� ما وقع في التحقيق من خلل �أنّ المحقّق لم ّ
مقدمة تحقيقنا �أنّ الأبواب الحادي
خط�أ نا�شئ عن الن�سخ ال عن ترتيب الأوراق .وقد ذكرنا في ّ
ع�شر ح ّتى الخم�سين تقع بعد الباب الرابع ،وقد تدارك النا�سخ ذلك بعد الباب الخم�سين حيث �أثبت
يتنبه �إلى هذا الأمر ،جاءت نهاية
الأبواب الناق�صة من الخام�س ح ّتى العا�شر .و�إذ �إنّ المحقّق لم ّ
الكتاب في تحقيقه مبتورةً ،وقد �أ�سقط منها ال�سطرين الأخيرين من ال�صفحة ما قبل الأخيرة وعدداً
من الأ�سطر من ال�صفحة التي تليها (انظر الفقرتين  71و 72من تحقيقنا).
وعالو ًة على ذلك� ،أ�سقط المحقّق خاتمة الكتاب ك َّلها (انظر الفقرة  238من تحقيقنا) .والغريب
تت�ضمن تلك الخاتمة) مثبتة في تحقيق ناجي �أنموذج ًا
�أنّ �صورة الورقة الأخيرة من المخطوط (وهي
ّ
ل�صفحات المخطوط!

تت

الورقة 40ب من مخطوطة ت�ش�ستربتي 5067
ثث

الورقة  41من مخطوطة ت�ش�ستربتي 5067
جج

الورقة  73من مخطوطة ت�ش�ستربتي 5067
حح

مقدمة الكاتب
ّ
║ بسم اهلل الرحمن الرحيم
العلي العظيم
وما توفيقي إالّ باهلل
ّ

 40ب

محم��د بن �إ�سماعيل �إلى �أب��ي �سعيد الح�سن بن
( )1كت��ب عب��د المل��ك بن
ّ

�سهل عند دخوله الح�ضرة ب َغ ْزنة:

وقالئد ِم َن ِنه في عنقي� ،أ ّنه
أمره عندي
َ
من �أيادي ال�شيخ �أدام اهلل ّ
عزه و�أعلى � َ
ذكّ رني في حال �شخو�صه بالطائر الأ�سنح وقدومه بالطالع الأنجح ،ما �أن�ستنيه ال ّأيام

الركاب بهم في �ضمان ال ُّن ْجح
من ُح ِّر الكالم في �أ�سفار ال�سادة الكبراء ،وا�ستقالل ِّ
��راء ،وتودي��ع �أ�صاغرهم العافي�� َة بوداعهم ،في مفارقة �أوليائهم العي�ش َة الرا�ضية
َّ
وال�س ّ
دنو
بفراقهم ،وم�سير �أنف�سهم معهم و�إن ت� ّأخرت �أبدانهم عنهم ،و َت َع ُّللهم ب� ّأن
الدنو ُّ
َّ

دنو ال�شخو�ص ،و� ّأن االعتماد على تقارب القلوب مع تباعد الج�سوم،
النفو�س ال ّ
وت�شييعه��م � ّإياه��م بالدعاء الأح�سن والف�أل الأيمن ،وت�شبيههم �أنف�سهم بعدهم ٍ
بنبت

ت�صرفهم في الإف�صاح عن
ليل غاب
ذاب��ل �أم�س��ك
مط��ره ،و�ساري ٍ
ُ
ُ
قم��ره ،وح�سن ّ

يهب
ثم ا�سترواحهم لما ّ
�سائ��ر الأح��وال ف��ي الأ�سفار وما ي ّت�ص��ل بها من الأطوارّ ،
الحلي �إلى
كع ْود
م��ن
ِ
ن�سي��م ق ُْر ِبه��م ويظهر م��ن تبا�شير َع ْو ِدهم �إلى َمراكن ّ
عزه��م َ
ّ

العاط��ل والغي��ث �إل��ى الرو�ض الماحل ،وو�صفهم ال�س��رور ║ بقدومهم الذي فيه

ا�ستمليت من
حياة الآمال((( و�صالح الأحوال ،و�إياب اليمن والبركة ب�إيابهم ،ح ّتى
ُ
كتابا ب�ٱ�سمه
ت�صحيف��ة م��والي ال�شيخ� ،أدام اهلل ت�أييده وعبودتي له واخت�صا�صي بهً ،
ف��ي ال�سف��ر و�أو�صاف��ه و�آدابه و�أمثاله و�سائر �أحواله وما يتع ّلق به وينخرط في �سلكه

من �أح�سن ما تح ّفظته �سال ًفا وتذكّ رته �آن ًفا.
((( في الأ�صل :الأمل.
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بابا ،وهذا ثبت مو َدعاتها على الوالء:
( )2و�أخرج ُته في خم�سين ً

مدح ال�سفر
		
1
االغتراب [واال�ضطراب] لطلب الرزق والذكر
		
2
العزم على ال�سفر و�أخذ الأهبة
		
3
التفا�ؤل للم�سافر والدعاء له
		
4
		�أحا�سن ال�شعر في الدعاء للم�سافر
5
		
6
وداع ال�سادة الر�ؤ�ساء
أحباء
		
7
وداع الإخوان والأ�صدقاء وال ّ
[ذكر الت�شييع]
		
8
		
9
أحباء]
[غيبة الر�ؤ�ساء والأ�صدقاء وال ّ
التالقي بالنفو�س مع تباين الج�سوم [و]الترائي بالقلوب دون العيون
10
11
ال�شوق على قرب العهد وي�سر الفرقة
�سائر الأحا�سن في ال�شوق
12
ذ ّم الفراق
13
14
مدح الفراق
التزام اللوم عند الفراق
15
ذ ّم ال�سفر
16
�	17أدب ال�سفر
[�أمثال ال�سفر]
18
�	19أبيات التم ّثل والمحا�ضرة في ال�سفر [وما يتع ّلق به]
20
تدبير الم�سافر
ورداء ِتها
21
دفع �ضرر المياه َ
الحر وتالفي �ضرره بالم�سافر]
22
[االحترا�س من ّ
ال�سموم وعالج ما يحدث من نكايتها ║
23
 41ب
االحترا�س من َّ
م�ضاره
[في] ت�سكين العط�ش ودفع
24
ّ
في تدبير الم�سافر في البرد [ال�شديد والثلج الكثير]
25
عالج من �أ�صابه جمود من البرد
26
[حفظ الأطراف من البرد]
27
عالج ق ََمر العين من كثرة النظر �إلى الثلج
28
عالج التعب والإعياء ال�شديد
29

2

اختيار منازل الع�سكر
30
تدبير راكب البحر
31
نكت في ركوب البحر
32
33
فقه ال�سفر
غزل ال�سفر
34
(((
والحر والمطر
�	35أحا�سن ما قيل في المفاوز و�أحوال ال�سفر وذكر ال�سراب
ّ
�	36إدامة ال�سفر وكثرة التق ّلب في البالد وقطع الطرق ال�شاقّة
التع ّلل بتح�سين الغربة
37
ذ ّم الغربة
38
الحنين �إلى الوطن
39
ُّ
تذكر الأ ّيام ال�سالفة
40
�	41إهداء ال�سالم
(((
[الدعاء] بتي�سير االلتقاء
42
43
لطائف المكاتبات بال�شعر
قرب اللقاء وو�شك القدوم
44
ذكر القدوم
45
التهاني بالقدوم
46
بالحج
التهنئة
47
ّ
48
الآداب في الإياب
زيارة القادم والت�سليم عليه
49
(((
�	50إهداء القادمين من ال�سفر

ال�شيخ من بركات هذا الكتاب الجديد ما ي�ستغرق
يعرف
َ
( )3وال َّلـ َه �أ�س�أل �أن ّ
القرطا���س والأنقا���س((( وي�ستنفد الأقالم بل الكالم وال يبلغ التمام ،و�أن يقرن قدومه

ِ
الخا�صة والكفاي��ة ال�شاملة والبهجة الكاملة ،و�أن ال يخ ّل َيه
التام��ة وال�سعادة
ّ
بالخي��رة ّ

مت�صرفات��ه من ال�صنع الجميل والنجح
ف��ي �سَفَ��ره وحَ�ضَ��ره ومُقامه ║ وظعنه وكافّة
ّ
(((
(((
(((
(((

عنوان الباب في مو�ضعه� :أح�سن ما قيل...
عنوان الباب في مو�ضعه :الدعاء بتي�سير اللقاء.
العنوان في بابه� :إهداء القادم من ال�سفر.
المداد.
الأنقا�س :جمع ِنقْ�س ،وهو ِ

3
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القريب ،و�أن ُيح�سن �إمتاعه بمحا�سنه التي �أ�صبح بها فر َد ع�صره ،ومعاليه التي جازها
للتقرب �إلى ح�ضرت��ه وتزجية باقي العمر في خدمته
دون �أه��ل ده��ره ،و�أن يوفّقن��ي
ّ

و�شكر نعمته ،وهذا حين �سياقة الأبواب واهلل تعالى الموفّق لل�صواب بحفظه ولطفه.

4

الباب ال ّأول
مدح السفر
( )4قد مدح اهلل تعالى الم�سافرين ،فقال تعالى} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ{((( .و�أمر �سبحانه بال�سفر فقال} :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
(((
ع��ز وج��لّ } :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭯ ﭰ ﭱ{  .وق��ال ّ

(((
أجد ْد
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ{  .وف��ي الت��وراة :ي��ا ابن �آدم َج ِّ
�سفرا � ّ
��د ْد ً
(((
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :سافروا تغنموا و�صوموا
ت�صحوا»(((.
ّ
لك رزقًا  .وقال ّ

( )5وقالت الحكماء :ال�سفر �أحد �أ�سباب المعا�ش التي بها قوامه ونظامه،

فرقها
ل ّأن اهلل �سبحانه وتعالى لم يجمع منافع الدنيا كلَّها في �أر�ض واحدة ،بل ّ
بع�ضها �إلى بع�ض((( .وم��ن ف�ضله � ّأن �صاحبه يرى
أحوج َ
ف��ي الأَ َر�ضي��ن كلِّه��ا و� َ
علما بقدرة اهلل
من عجائب الأم�صار وبدائع الأقطار ومحا�سن الآثار ما يزيده ً
وي ْك ِ�سب التجارب،
وي ْ�س ِمع العجائب ُ
تعالى وحكمته ،ويدعوه �إلى �شكر نعمتهُ ،
(((
(((
(((
(((

(((

(((

�سورة الم ّز ّمل.20 :
�سورة الجمعة.11 :
�سورة الملك.15 :
المحا�سن والأ�ضداد 109؛ والمحا�سن والم�ساوئ 268/1؛ والحكم والأمثال 180؛ والتمثيل
والمحا�ضرة 399؛ والظرائف واللطائف 329؛ وبهجة المجال�س  ،222/1وانظر تف�سير القرطبي
.151/5
الجزء ال ّأول من الحديث في المحا�سن والم�ساوئ 268/1؛ وزهر الآداب 385/1؛ والم�ستطرف
أي�ضا في الظرائف
19/2؛ ومحا�ضرات الأدباء 565/4؛ والتذكرة
الحمدونية 116/8؛ والحديث � ً
ّ
واللطائف 329؛ والتمثيل والمحا�ضرة 399؛ وبهجة المجال�س  ،221/1وفيها جمي ًعا�« :سافروا
ت�صحوا وتغنموا»؛ وانظر روايات �أخرى في المعجم الأو�سط 246/7؛ وال�سنن الكبرى للبيهقي
ّ
العمال 701/6؛ وك�شف الخفاء .445/1
وكنز
102/7؛
ّ
زهر الآداب 386-285/1؛ والتمثيل والمحا�ضرة 399؛ والظرائف واللطائف .330
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وين�شط الك�سالن،
وي�شد الأبدان
 42ب وال�سفر يفتح المذاهب ويجلب ║ المكا�سب،
ّ
ّ

ويحط َ�س��ورة ِ
ّ
الك ْبر ويبعث
وي�شهي الطعام،
وي�سلّ��ي الث��كالن ويطرد الأ�سق��ام
ّ
على طلب الذِّ كْ ر((( .ولوال ال�سفر لبطلت التجارب والمكا�سب ،وانقطع الجلب

والمنافع ،ولما ُح ِّ�صلت خ�صائ�ص البلدان ال�شريفة ،وما ُجمعت فوائد الأ�صقاع
والبحرية ،ول ََما ُعرف ُعود الهند
البر ّية
ّ
الغريبة ،وما ُ�ض ّم الرحل في ن�شر الأمتعة ّ

(((
قم،
الت َّب��ت وعنب��ر ِّ
وم�س��ك ُّ
ال�ش ْحر وكافور قي�صور وماء ورد فار�س وزعفران ّ
وخزوز ال�سو���س وديباج الروم وحرير
وال ا�س ُتمت��ع بب��رود اليم��ن و�أردية م�صر ُ

ال�صي��ن وعمائم الأُ ُبلّ��ة((( و ِت َكك((( �أرمينية وجوارب قزوين و�سنجاب خرخير
البلغار وجلود نمور البرب��ر و�أَ َدم الطائف ،ولَما ذُكر
الج ْ
وثعال��ب َ
��زر َ
و�س ُّم��ور ُ

(((

(((
ّ
ن�ص��ول الرو���س و ِق ِ�س ّي ال�شا���ش ورماح
ولما اق ُترح
��ر ُزور ّ ،
الخط و�ستور َ�ش ْه َ
(((
ّ
ما�سكان
ورطَ ب العراق
و�سكر الأه��واز وع�سل �إ�صفهان وفانيد َ
ت ّف��اح ال�ش��ام ُ

ال��ري و�سفرجل ني�سابور وتين ُحلوان وبطّ ي��خ �أ�صفر خوارزم و�إجا�ص
ورم��ان
ّ
ّ
وع ّناب جرجان و ِق ْ�ش ِم�ش((( هراة
وكمون كَ ْرمان وكَ َر ْويا َب ْر َدعة((( ،ولما
ُب ْ�ست ُ
ّ
(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

(((

الحكم والأمثال 181؛ والتمثيل والمحا�ضرة 399؛ والظرائف واللطائف  ،399 ،330وانظر زهر
الآداب  286/1باختالف.
متميزة من بالد ال�صين والغالب عليهم ِح ْم َير ،انظر :الرو�ض
ّتبت :في بالد الترك وهي مملكة
ّ
المعطار .131-130
الأب ّلة :مدينة بالعراق بينها وبين الب�صرة �أربعة فرا�سخ ،انظر :الرو�ض المعطار .9-8
ال�سراويل.
ِت َكك :جمع ِت ّكة ،وهي رباط َّ
خرخير :ا�سم ناحية تجاور ال�صين كثيرة الخ�صب والم�ساكن ،انظر :الرو�ض المعطار .214
في الأ�صل �شهزرور .و�شهرزور :في جهة حلوان وبقرب كوثى من بابل هاروت وماروت ،وكانت
م�ضمومة �إلى المو�صل ح ّتى فرقت في �آخر خالفة الر�شيد ،انظر :الرو�ض المعطار .351-350
ما�سكان :بلد بالنواحي المجاورة لمكران وراء �سج�ستان ،انظر :معجم البلدان .42/5
في الل�سان :الك�شم�ش �ضرب من العنب وهو كثير بال�سراة؛ وفي القامو�س :عنب �صغار ال عجم له
�ألين من العنب و� ّ
خروجا؛ وانظر ثمار القلوب  ،780/2ولطائف المعارف ،119
قب�ضا و�أ�سهل
أقل ً
ً
والمعرب .343
ّ
أي�ضا» :مدينة �أرمينية ح�صينة ذات �أنهار و�أ�شجار ومياه كثيرة ،وهي �أ ّم بالد
بردعة «بالدال وبالذال � ً
الران ،انظر :الرو�ض المعطار .87
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(((
و�سنا ّ
مك ّي وطين
و�س ْقمو ِنيا((( �
كابلي((( و�أفيتمون
ُو�صف �إهليلج
أنطاكي َ
رومي َ
ّ
ّ
ّ
تركي.
أرمني و�شيح
ّ
� ّ

( )6وقال ابن المعتزّ في ف�صوله الق�صار((( ║ � :أ�شقى من الم�سافر من قعد

��ر ال�سفر على القعود �أَ ْحرِ به �أن
ف��ي الي�أ���س(((.
ُ
وقل��ت في كتاب «المبهج» :من �آ َث َ
يعود ُمورِ َق العود(((.
و�سويداء قلبك قول
بني انق�ش في �صدرك ُ
( )7وق��ال بع���ض الأدب��اء البنه :يا ّ

ال�شاعر [من الطويل](((:

الغ َنى
ف�س ْر في ب�لاد اهلل
والتم�س ِ
ِ
ِ

تموت ف ُتعذرا
�ش ذا ي�سارٍ �أو
ت َِع ْ
َ

الطائي وهو من الأمث��ال ال�صائرة عن الأبيات ال�سائرة
تن���س ق��ول حات��م
وال َ
ّ

[من الطويل](((:

البيوت َو َج� ْ�د َت� ُ�ه��م
ا�س
�إذا َل� ِ
َ
��ز َم ال ّن ُ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

(((

كا�سب
الم
ِ
ُعما ًة عن الأخبارِ ُخ� ْ�ر َق َ

كابل :من ثغور خرا�سان ،وقيل في بالد الترك ،وقيل من مدن الهند المجاورة لبالد طخار�ستان،
انظر :الرو�ض المعطار .489
الأفيتمون �أو الأفيثمون «وهو بالثاء �أ�شهر» :نبات �شبيه بال�صعتر ،انظر :تنقيح الجامع .29
والكليات في
ال�سقْمو ِنيا :نبات له �أغ�صان َمخرجها من �أ�صل واحد ،انظر :تنقيح الجامع 192؛
َّ
ّ
الطب .626
ال�سامرائي بعنوان :من
لم يرد القول فيما ُجمع من كتاب الف�صول الق�صار البن المعت ّز «ن�شره يون�س
ّ
ف�صول ابن المعت ّز ور�سائله».
الظرائف واللطائف  ،330وفيه« :من قعد في النا�س عن العمل».
المبهج  ،93والظرائف واللطائف  ،331وفيه« :ف�أحراه �أن».
ال�سندي في الأغاني ،244/17
البيت في ديوان عروة بن الورد  ،44وهو من�سوب �إلى �أبي العطاء
ّ
والدر الفريد 191/4؛ وورد بدون ن�سبة في
و�إلى النابغة في لباب الآداب «�أ�سامة بن منقذ» 27؛
ّ
عيون الأخبار 243/1؛ والزهرة 662/2؛ والمحا�سن والم�ساوئ 268/1؛ والمحا�سن والأ�ضداد
109؛ والحكم والأمثال 182؛ والب�صائر والذخائر  175/4و105/9؛ والظرائف واللطائف
329؛ وبهجة المجال�س .226/1
ديوان حاتم 4؛ والو�ساطة  ،201وفيه�« :إذا �أوطن القوم البيوت»؛ والتمثيل والمحا�ضرة 55؛
والظرائف واللطائف 330؛ ولباب الآداب للثعالبي 20/2؛ وبهجة المجال�س  ،234/1وورد بدون
ن�سبة في المنتحل .182
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البحتري [من الكامل](((:
ولك �أُ�سو ٌة في قول
ّ
و�إذا ال��زم��انُ َك�����س� َ
�س لها ُح � َل� َ
�اك ُح � َّل � َة ُم� ْ�ع� ِ�د ٍم
�ل ال � َّن� َ�وى و َت � َغ� َّ�ر ِب
َ
فالب ْ
وقدو ٌة بمن قال [من الب�سيط](((:
الغ َنى َ�سفَرا
لي�س ارتحا ُلك في ك�سب ِ

ال�سف َُر
ِ
ب��ل ال� ُ�م��ق��ام على ف��ق� ٍ�ر ه��و َّ

البحتري 79/1؛ والتمثيل والمحا�ضرة 400؛ والمنتحل 79؛ والمنتخل 326/1؛ وبهجة
((( ديوان
ّ
المجال�س .222/1
((( الحكم والأمثال 181؛ والتمثيل والمحا�ضرة 400؛ والظرائف واللطائف 331؛ وفي زهر الآداب
386/1؛ وبهجة المجال�س .224/1
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الباب الثاني
االغتراب واالضطراب لطلب الرزق والذكر
ُعي((( [من المتقارب](((:
( )8من �أح�سن ما قيل في ذلك قول ُ
الب ْرق ّ
فما ال��ح� ّ
مول
ارت�ضى
أدي���ب
�إذا ما ال
بالخ ِ
ُ
َ
الم�ستفاد
�ظ ف��ي الأدب
ِ
ُ
ي�ضيق
أدب �أن
وع���ج��� ٌز ب���ذي � ٍ
َ

ل�اد
ب���ه رز ُق������ه ب��ي��ن ُو�� ْ���س����ع ال���ب� ِ

ُ
�ب
����ر َب ال�
����رزق ع��ن ط��ال� ٍ
وم���ا غَ � َ
وف��ي االغ��ت��راب وف��ي اال���ض��ط��راب

االرت���ي���اد]
��ن
ِ
وال ���س� ّ�ي��م��ا َ
[ح�����َ��س� ُ
م���ن� ُ
ُ
��راد
��ال ال��م��ن��ى
وب���ل���وغ ال���م� ِ

النهو�ض
ول���و ي�ستوي ب��ال��ق��ع��ود
ُ

َ
ال��ج��ه��اد
ف�����ض��ل
ل��م��ا ذك����ر اهلل
ِ

ال���ن���ار ����ض� َ
���ده���ا
�إذا
��اق ب��ه��ا َز ْن ُ
ُ

ففُ�سْحَتُها ف��ي قِ���راع ال���زِّن���ادِ ║  43ب

وذمها قوله [من المتقارب](((:
( )9و�أح�سن ما قيل في القناعة ّ
ر�أت َع � َزم��ات��ي وف� َ
َ
���رط انكما�شي
وط����ول ال��ت��م��ل��م��ل ف���وق ال��ف��را�� ِ�ش
ف���ق���ال���تَ � :
���م��� ٍة
أراك �أخ������ا ِه ّ

ّ
ت��غ��ت��رب
أق����م����ت ول�����م
ف���ه�ل�ا �
َ
ْ

���س� َ�ي� ْ�ب � ُل��غ��ه��ا ف��� ُت���رى ذا ان��ت��ع��ا�� ِ�ش

�ت :ال��ق��ن��اع � ُة ط��ب� ُ�ع الموا�شي
ف��ق��ل� ُ

الح��ث على االغتراب قول القا�ضي �أبي الح�سن
( )10و�أح�س��ن م��ا قيل في
ّ

�شاعرا ،ت بعد
أديبا
محمد
علي بن �أحمد بن
(((
ّ
البرقعي الملقّب بال�شيخ القرمطي� ،أمير القرامطة ،كان � ً
ً
ّ
ّ
290هـ.
((( نُ�سبت الأبيات �إلى بع�ض المغاربة في بهجة المجال�س 236/1؛ ونُ�سب البيتان ال ّأول والثاني �إلى
البرقعي في الحكم والأمثال
البحتري في معجم الأدباء 22/1؛ ونُ�سب البيتان الرابع وال�ساد�س �إلى
ّ
ّ
189-188؛ والظرائف واللطائف 334؛ ونثر النظم 100؛ وفي الم�صادر جمي ًعا« :فراق الزناد».
البرقعي في �أح�سن ما �سمعت 122؛ وتح�سين القبيح  ،101وفيهما« :فه ّ
ال
((( نُ�سبت الأبيات �إلى
ّ
قنعت».
َ
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علي بن عبد العزيز
الجرجاني [من الوافر](((:
ّ
ّ
(((
فد ْعها
�إذا م��ا
�لات على َوج��اه��ا
أر����ض َ
��ث ال� َ�ي� ْ�ع� َ�م ِ
وح� َّ
�ضقت ف��ي � ٍ
َ
ُ
���ر ْر َك ح� ُّ
��ظ �أخ��ي��ك منها
وق���د خ��اب��ت يمي ُنك م��ن َج��داه��ا
وال َي���� ْغ� ُ
يما
ونف�سك ُف � ْز بها �إن ِخف َ
ْت َ�ض ً
ُ
واج�����د �أر�� ً���ض����ا ب����أر�� ٍ��ض
ف����إ ّن���ك
ٌ

ِّ
��ح���زنُ َم���ن َبكاها
وخ���ل
ال����دار َت� ْ
َ
أر����ض���ا ���س��واه��ا
�ت ب���واج���دٍ � ً
ول�����س� َ

بني � ّإن القعود عن طلب الرزق وح�سن
( )11وق��ال بع���ض المهالبة البن��ه :يا ّ

والبركات في الحركات .وقد ن�صح من قال [من الكامل]:
الذكر من �أخالق العجائز،
ُ
َ
ت�صيب غنيم ًة
بنف�سك كي
خاطر
َ

قبيح
�إنّ ال��ج��ل��و���س م��ع ال��ع��ي��ال
ُ

نف�سك ،و� ِ
�ش
أوح ْ
اهج ْر وطنك �إذا َن َب ْ
( )12وق��ال بع���ض الحكم��اءُ :
��ت عنه ُ
�أهلك �إن كان في وح�شتهم ُ�أ ْن ُ�سك(((.
( )13وقال بع�ضهم [من الوافر](((:
�ن
�أرى وط��ن��ي ك��ع���� ٍّ�ش ل���ي ول��ك� ْ
فر�ض
ال��ق��وت
ك�سب
ول���وال �أنّ
ٌ
ِ
َ
� 44أ

�أ���س��اف��ر ع��ن��ه ف��ي ط��ل��ب ال��م��ع��ا�� ِ�ش

�شا�ش
���ر َح
ال��ف��راخ م��ن ِ
ُ
لما َب� ِ
الع ِ

( )14و�أح�سن منه قول �أبي فرا�س الجُهَن ّ
ي((( ║ [من الكامل]:
بكا�سب ف��ي �أر�ِ��ض� ِ�ه
وال��م��رء لي�س
ٍ
(((

(((
(((
(((
(((

���ر ِه
كال�صق ِْر لي�س ب�صائدٍ ف��ي َو ْك ِ
َّ

الحمدونية  ،123/8وفيه« :تنعى من
ن�سب البيتان الثاني والثالث لأبي الح�سن بن منقذ في التذكرة
ّ
نف�سا �سواها»؛ ولأبي القا�سم ابن المغربي في تاريخ مدينة دم�شق -422/41
بناها» و«ول�ست بواجدٍ ً
 ،423وفيه« :تندب من بكاها».
باطن
والفر�س
الوجا :الحفاَ ،و ِج َيت الدا ّبة تَوجى َو ًجا؛ وقيل :الوجا �أن ي�شتكي البعير باطن خُ فّه
َ
ُ
حافره.
المحا�سن والأ�ضداد 82؛ والمحا�سن والم�ساوئ 290/1؛ والحكم والأمثال 189؛ وزهر الآداب
386/1؛ والتمثيل والمحا�ضرة 400؛ والظرائف واللطائف .334
الظريفي الأبيوردي في الظرائف واللطائف 335؛ ويتيمة الدهر  .134/4والظريفي
البيتان لأبي ن�صر
ّ
ّ
من �شعراء اليتيمة� ،أديب و�شاعر تولى البريد في �أبيورد.
كذا في الأ�صل المخطوط ،وربما كان من �سهو النا�سخ ،والبيت في ديوان �أبي فرا�س الحمداني 143
«ببالغ»؛ والحكم والأمثال 188؛ ون�شوار المحا�ضرة 256/2؛ والتمثيل والمحا�ضرة 367؛ والظرائف
ٍ
واللطائف 335؛ ويتيمة الدهر 74/1؛ وورد بدون ن�سبة في المنتحل 101؛ والمنتخل .683/1
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بلدك فا�ستعر خافي َة ال ُغراب في
()15
وقل��ت ف��ي كت��اب المبهج� :إذا نبا بك ُ
ُ
العقاب في اقتحام ِ
فربما �أ�سفر ال�سفر عن َّ
الظ َفر وتعذّ ر
العقابّ ،
االغتراب وقادم َة ُ
الو َطر(((.
في الوطن
ُ
ق�ضاء َ

((( المبهج 93؛ والق�سم الثاني من العبارة «فر ّبما ...الوطر» في الحكم والأمثال 181؛ وزهر الآداب
386/1؛ والتمثيل والمحا�ضرة 400؛ والظرائف واللطائف 331؛ وبهجة المجال�س ،222/1
وفيه« :فر ّبما ...الظفر» دون �سائر العبارة.
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الباب الثالث
العزم على السفر وأخذ األهبة له
ُ
ثم الم�سير،
( )16كان يق��ال :ال�سف��ر ث�لاث غيب��ات ،العزم ّ
ثم �أخذ األهب�ة ّ

َ
وقل��ت� :إذا �
ت�سهيل الع�سير
ف�س ِل اهلل تعال��ى
والع��زم �أ�صعبه��ا.
ُ
َ
أزمع��ت على ال�سفر َ

نثرا قول ال�صاحب بن
وتي�سي��ر الي�سي��ر((( .وم��ن �أح�سن ما
ُ
�سمعت في ه��ذا الباب ً
الهم والعقيدة(((.
النية وم�سافر ّ
عباد :كتابي و�أنا �سائر العزيمة ناه�ض ّ
ّ
فيوما
وف�ص��ل للبدي��ع
��ر فيها ال�صال َة لجازً ،
الهمذان��ي� :أقام على حال ٍة لو ق ََ�ص َ
ّ

ويوما يلتم�س الجواز.
َي ُع ُّد الجهاز
ً
(((
لعل��ي ب��ن القا�سم
وف�ص��ل
علي دالئل ال َّنوى وبعثت
القا�شاني  :قد َه َج َم ْ
ّ
ّ
��ت ّ
(((
ٌ
ٌ
وجمال ُت َز ّم.
رحال ُت َر ّم
الجوى م ّني
كامن َ
َ
أجم��ع َنقَ��د ُة ال�شع��ر عل��ى � ّأن �أح�سن و�أبلغ ما قيل في �إجماع ال�سفر
( )17و�
َ

والت� ّأهب للم�سير قول الحارث بن ِح ّلزة
الي�شكري [من الخفيف](((:
ّ

 44ب

فلما
�أج��م��ع��وا �أم���ره���م ِع�����ش��ا ًء ّ
مجيب وم��ن ت َْ�صـ
م��ن ُم��ن��ادٍ وم��ن
ٍ

�ضو�ضاء
�أ�صبحوا �أ�صبحت لهم
ُ
غ����اء
خ��ي��ل خ��ل�ال ذاك ُر
ـ��ه��ال
ٍ
ُ

( )18وم��ن �إح�س��ان البحت��ريّ الم�شهور قوله لأب��ي نه�شل((( يودّعه ║ [من

((( المبهج .93
((( نثر النظم .43
علي بن القا�سم القا�شاني ،من �أدباء اليتيمة ،ترجم له الثعالبي �ضمن ك ّتاب بني بويه الذين
(((	�أبو القا�سم ّ
يجرون مجرى الوزراء.
((( في الأ�صل :من؛ تحريف.
ّ
خا�ص
وانظر
،381-380
الع�شر
الق�صائد
و�شرح
158؛
ال�سبع
قات
ل
المع
((( الديوان 68؛ و�شرح
ّ
الخا�ص 77؛ ولباب الآداب للثعالبي .172/2
ّ
بابك
لقتال
هه
وج
أمون،
الم
اد
قو
أحد
حميد
بن
د
محم
نه�شل
(((	�أبو
الخرمي ،ت 210هـ.
�
�
الطو�سي،
ّ
ّ
ّ
ّ
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الخفيف](((:
��ق��ي��م
ن������داء ُم
ن��ه�����ش��ل
ي���ا �أب�����ا
ٍ
َ
ٍ
(((
�ي �أبكا
َف � ْق� ُ�د َك ُ
ال��م ُّ
��ر ي��ا اب��ن ع� ّ�م� َ

ور���س��ي�����س
ظ���اع���ن ب��ي��ن ل���وع���ة
ٍ
ِ
��ب ول��م��ي����ِ�س
ْ���د زي���ن� ٍ
���ي ال فَ���ق ُ
ن� َ

ت����راب ال���ع���راق بالعنبر ال��ور
م��ا
����اء دج���ل��� ٍة ب� َ�م�����س��و�� ِ�س
ُ
ِد وال م� ُ
الم�سو�س :ماء الحيوان((( يحيي َمن َم َّ�سه
َ
خ��ر ب���غ���دا َد ف�����ض� َ
غ��ي��ر أ� ّن�����ي م��خ � ِّل��ف م��ن��ك ف���ي �آ
نفي�س
�ل ِع��� ْل���قٍ
ِ
ف�������س�ل�ا ٌم ع��ل��ى ج��ن��اب��ك وال��م��ن��ـ
ـ��ه��ل ف��ي��ه ورب���ع���ك ال���م����أن���و�� ِ��س
��ع ُ
��ل الأ ّي�����ام لي�س بمذمو
ٍم ووج����� ُه الأ ّي������ام
غ��ي��ر ع��ب��و�� ِ�س
ح��ي��ث ِف ْ
ُ

المو�صلي((( حيث قال
ال�سري
( )19واحتذى على تمثيله فجرى في طريقة
ّ
ّ
[من الخفيف](((:
�ت ع��زم��ت��ي ال���ع� َ
��راق ف�س ّلت
ل��ح��ظ� ْ
ف�������س�ل�ا ٌم ع��ل��ى ج���ن���اب� َ
��ك وال��م��ن��ـ

�ف اع��ت��زام��ي
ه� ّ�م��ت��ي ب��ال��رح��ي��ل ���س��ي� َ
ّ
الج�سام
وال��ظ��ل والأي�����ادي
ـ��ه� ِ�ل
ِ

((( الديوان  ،1141/2وفيه« :وداع مقيم»؛ والبيتان الخام�س وال�ساد�س في ثمار القلوب 498/1؛
والمنتحل 225؛ ويتيمة الدهر 134/2؛ والمنتخل .810/2
((( في الأ�صل :فقدك المرء؛ تحريف.
((( المراد بالحيوان :الحياة.
ال�سري الكندي الرفّاء المو�صلي� ،شاعر م�شهور ق�صد �سيف الدولة
بن
أحمد
ال�سري بن �
(((	�أبو الح�سن
ّ
ّ
وانتقل بعد وفاته �إلى بغداد ومدح الوزير المه ّلبي ،ت 366هـ.
ال�سري الرفّاء  694/2للح�سني؛ و 441للب�ستاني؛ ويتيمة الدهر .134/2
((( ديوان
ّ
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الباب الرابع
التفاؤل للمسافر والدعاء له
��د الأر�ش��د ،الإقبال �صاحب��ك ،و�صنع اهلل
والج ّ
( )20عل��ى الطائ��ر الأ�سع��د َ

م�صاحب��ك ،ال ُّن ْج��ح زميل��ك ،وال�صنع نزيلك ،في ظ��لّ الإقبال وكنف ذي الجالل
على �أيمن ف�أل و�أحمده و�أ�سنح طائر و�أ�سعده.

النب��ي �ص ّل��ى اهلل علي��ه و�س ّلم �إذا و ّدع
كان
«زودك
م�سافرا من �أ�صحابه قالّ :
ً
ّ

� 45أ

وي�سر لك الخير حيث ما �سرت� ،أ�ستودع اهلل
اهلل التقوى ،و�أعانك على الهدىّ ،
دينك و�أمانتك وخواتيم عملك»(((║.
( )21وقال �أبو العيناء((( يو ّدع بع�ض الوزراء� :أ�ستحلف اهلل عليك و�أ�ستخلفه
عباد :ط��وى اهلل لك البعيد ول ّقاك العي�ش ال�سعي��د و�أ�صحبك ال�سالمة
من��ك .اب��ن ّ

غائبا والغنيمة � ًآيبا.
ً
وق��ال �آخ��رَ :و َ�ص َ
��ل اهلل لك حا َل ِي ال�سكون والحرك��ة باليمن والبركة .وقال
الم ْو ِكب .وكتب
�سي��دي ف��ي َح َ�ضره
الم ْح ِفل وفي َ�س َفره َ
َ
قلب َ
�صدر َ
�آخ��ر :ال زال ّ

بعيدها
�أب��و �إ�سح��ق ال�صاب��ئ :طوى اهلل لم��والي ب�ساط الأر�ض ح ّتى
ويلين
يدن��و ُ
َ
َ
(((
وتبين متو ُنها و َت ْ�س ُه َل ُحزو ُنها.
�شديدها
ُ
َ
((( م�سند �أحمد  25/2و 38و 136و358؛ و�سنن ابن ماجة 943/2؛ و�سنن �أبي داود 585/1؛ و�سنن
الترمذي 163/5؛ وال�سنن الكبرى للن�سائي 251/5؛ والمعجم الأو�سط 153/2؛ والمعجم الكبير
286/12؛ وال�سنن الكبرى للبيهقي  ،251/5وانظر �أي�ضاً :عيون الأخبار 31/3؛ وديوان المعاني
229/2؛ وربيع الأبرار 17/3؛ والعبارة الأخيرة في بهجة المجال�س 246/1؛ والدعوات والف�صول
39؛ ومحا�ضرات الأدباء .587/4
محمد بن قا�سم بن خ ّ
متر�سل ،ا�شتهر بنوادره وطول ل�سانه�ُ ،ص ّنفت كتب في
كاتب،
د،
ال
(((	�أبو العيناء
ّ
ّ
نوادره و�أخباره ،ت 283هـ.
((( وردت العبارة «طوى� ...شديدها» بدون ن�سبة في نثر النظم .188
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ممهدة(((.
بي :ال َ
زلت في �إقامة ّ
وكتب الوزير المه ّل ّ
( )22ولغيره [من الطويل](((:
�ار دون لقائنا
لئن ح��ال��ت الأ���س��ف� ُ
��و ُر ف��ي قلبي ل��ف��رط �صبابتي
ت َ
ُ�����ص َّ

�ان
ب��ع��ي��ن
ف��ن��ح��ن
ال��ف��ك��ر م��ل��ت��ق��ي� ِ
ِ
ِ
��ب ب��ك� ِّ
�ان
�ل م��ك� ِ
ك��� أ� ّن���ك ل��ي َن ْ
�����ص ٌ

المعتز [من الرجز](((:
( )23وقال ابن
ّ

وال���ت���ف���ر ِق
�إ ّن������ا ع��ل��ى ال���ب���ع���اد
ّ

ل��ن��ل��ت��ق��ي ب���ال� ِّ
��ذ ْك���ر �إن ل���م ن��ل��ت� ِ�ق

المتنبي [من الوافر](((:
الطيب
ّ
([ )24وقال] �أبو ّ
دم �أراق����ا
��ب �شاقا
و� َّأي ق��ل� ِ
��ر ْك� ِ
���ع � َّأي ٍ
���ر ْب� ُ
�أي�����دري ال� َّ
�وب ه���ذا ال� َّ
(((
��وب
ل���ن���ا ولأه�����ل�����ه �
�وم م��ا َت�ل�ا َق���ى
ً
أب���������دا ق���ل� ٌ
تَ�لاقَ��ى ف��ي ج�����س� ٍ

(((
(((
(((
(((
(((

ممهدة الح�شايا وحرك ٍة وطيئة المطايا.
كذا في الأ�صل؛ وفي يتيمة الدهر  :236/2ال زلت في �إقام ٍة ّ
وهوام�شها.
وانظر فيما يلي الفقرة ()235
َ
ال�شوق والفراق .123
الديوان 337؛ ويتيمة الدهر 195/1؛ والدعوات والف�صول .50
للمعري 115/3؛ و«العكبري» 294/2؛ و«البرقوقي» 39/3؛ ويتيمة الدهر
�شرح ديوان المت ّنبي
ّ
195/1؛ والبيت الثاني في الدعوات والف�صول .50
ح�صل خط أ� في ن�سخ المخطوط ال في ترتيب الأوراق� ،إذ يرد في الأ�صل هنا الباب الحادي ع�شر
ح ّتى الخم�سين� ،إ ّال �أنّ النا�سخ تدارك ذلك بعد الباب الخم�سين حيث �أثبت الأبواب الناق�صة من
الخام�س ح ّتى العا�شر.
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الباب الخام�س
أحاسن الشعر في الدعاء للمسافر
(ّ � )25أول من قال ذلك الأع�شى من ق�صيدة [من الب�سيط](((:
(((
�ح�لا
والو َجعا
أو�صاب
رب َج ِّن ْب �أبي ال
َ
يا ّ
ت��ق��ول بنتي وق��د ق� ّ�رب��ت ُم� ْ�ر َت� َ
َ
ُ
يت فاغتم�ضي
عليك
ن��و ًم��ا ف����إنّ بجنب ال��ب� ّ�ر ُم ْ�ض َط َجعا
ِ
مثل الذي �ص ّل ِ
المازني من
لما �أ�شخ���ص �أبا عثمان
( )26وعل��ى ذك��ر �شع��ره ،ف� ّإن الواثق ّ
ّ

ثم �س�أله عن ولده فق��ال :يا �أمير
الب�ص��رة لم�س�أل��ة ف��ي النح��و ،طاوله الحدي��ث ّ
الم�ؤمني��ن م��ا ل��ي �إال ُب َن ّي��ة ،وال �أرى الدني��ا �إال بها ،قال :فم��ا قالت الم�سكينة

العبرة
حي��ن فارقته��ا؟ ق��ال :يا �أمير الم�ؤمنين �أن�شدتني قول الأع�شى وقد خنقتها َ

[من المتقارب]:

��د ال��رح��ي��ل
ت��ق��ول اب��ن��ت��ي ح��ي��ن ج� ّ
������ت م���ن ع��ن��دن��ا
�أب����ان����ا ف�ل�ا رِ ْم� َ

 68ب

��م
�أُران��������ا �����س����وا ًء وم����ن ق���د َي��� ِت� ْ
َ������ر ْم
ف�����إ ّن����ا ب��خ��ي��ر �إذا ل����م ت ِ
�ج � َف��ى وتُ��ق َ
��م
ُد ُن� ْ
ال��ر ِح ْ
ْ��ط��ع م � ّن��ا َّ

���رت���ك ال��ب�لا
�أران�������ا �إذا �
َ
أ����ض���م َ
قلت لها الم�سكينة؟ قال :قلت قول جرير [من الوافر]:
قال :فما َ
ٌ
���ش��ري��ك
ث���ق���ي ب�����اهلل ل��ي�����س ل����ه
�اح
وم����ن ع��ن��د ال��خ��ل��ي��ف��ة ب��ال��ن��ج� ِ
فا�ستح�سن محا�ضرته و�أمر له ب�ألف دينار وخلع عليه و�صرفه مكرمًا(((║.

لمحمد ح�سين 151؛ وعيار ال�شعر 74؛ والأغاني 218/8؛
((( الديوان «ال�صبح المنير» 73؛ والديوان
ّ
وطبقات النحو ّيين 94-93؛ ومعجم الأدباء 760/2؛ وخزانة الأدب .297/2
((( في الأ�صل :الأ�سقام؛ وفي الهام�ش :الأو�صاب.
((( الخبر في العقد الفريد 101/2؛ ومراتب النحويّين 128-127؛ والأغاني 226/9؛ و�أخبار
النحويين 58؛ وطبقات النحو ّيين 94-93؛ ووفيات الأعيان 185/1؛ و�أبيات الأع�شى في الديوان
لمحمد ح�سين 91؛ وخزانة الأدب 297/2؛ ومعجم الأدباء
«ال�صبح المنير» 33؛ والديوان
ّ
لمحمد بن حبيب 89؛ =
760-759/2؛ وبيت جرير في �شرح الديوان لل�صاوي 98؛ والديوان
ّ
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(� )27شاعر [من الكامل](((:

ارح� ْ
����ل

(((

طائر
�أب���ا ِب��� ْ��ش� ٍ�ر ب ��أي��م� ِ�ن
ٍ

�زل
وع��ل��ى ال�سالمة وال�����س��ع��ادة ف ��ٱن� ِ

(� )28آخر [من الطويل](((:
ُ
م�صاحبا
الجميل
ال�صنع
ليم�ض بك
ِ
ُ
ً

ٌ
ف����إنّ دخ��ي� َ
من�صرف ع ّني
�ل ال��ه� ّ�م

البحتري عند م�سيره �إلى ال�شام وهو معه [من مجزوء
( )29وق��ال للمت��وكّ ل
ُّ
الخفيف](((:
دت ل���ن���ا ال���ـ
َ����ر ج�
ّ
����������د ْ
َ
�����س����ف ٌ
َع����������������� َزم اهلل ل���ل���خ���ل���ي���ـ

ي���ا �إم�������ا َم ال���ه���دى ال�����ذي اح��ـ
����ر ب�����س��ع��د
ال�������س���ع���ود ف��ي
ِ
ُّ
�����س ْ

واب�
��������ق ف�����ي ال�����ع����� ّز وال���� ُع���� ُل����ـ
َ

�����د ْد
�����ج� ُ
���و �أ ّي��������ا ُم��������ه ال� ُ
ـ����ل����ه� َ
����د
����ر�� َ����ش� ْ
ـ����ف����ة ف����ي����ه ع����ل����ى ال� َّ

���د
ـ�����ت�����اط
ِّ
ل����ل����دي����ن واج����ت����ه� ْ

��د
����ص���ح���ب���ة ال�����واح�����د ال�������ص���م� ْ

���������د
�����������ر الأب�
�������و ل����ن����ا �آخ�
ْ
ـ� ِّ
َ

جدا في قوله [من الكامل](((:
( )30وقد �أح�سن ابن
الرومي ًّ
ّ
ْ
تزل
عزمت على الرحيل فال
� ّإم��ا
ل��ل��م��ك��رم��ات ول��ل��ع��ل��ى �أح���ب���اال
َ
مطي ًة
�اح
�ت م��ن الأم����ور ِع��ق��اال
و ِل��م��ا ط��ل��ب� َ
ج��ع��ل الإل����� ُه ل��ك ال��ن��ج� َ
ّ
آخ���ر عهدنا
ال ك��ان ه��ذا ال��ع��ه� ُ�د � َ
=

(((
(((
(((

(((
(((

ب��ك ال وال ك���ان ال��� ِّزي���ال َزواال

ومعجم الأدباء 760/2؛ وفي بهجة المجال�س  231/1لبنت الأع�شى:
أُ�ران���������ا �إذا �أ����ض���م���رت���ك ال��ب�لا
���م
ُد ُن���ج���ف���ى و ُت���ق���ط���ع م��� ّن���ا ال� ِ
���رح� ْ
�إذا غ���ب���ت ع���� ّن����ا وخ��� ّل���ف���ت���ن���ا
��م
ف�������إنّ������ا ������س�����واء وم�������ن ق�����د ي���ت� ْ
المحا�سن والأ�ضداد 82؛ وال�شوق والفراق 48؛ والمحا�سن والم�ساوئ 301/1؛ والدعوات
ْ
«فارحل لك الب�شرى».
والدر الفريد 184/3؛ وفيه:
والف�صول 46؛
ّ
في الأ�صل :ادخل؛ تحريف.
الب�شري في �إكمال الكمال 485/1؛ والأن�ساب -360/1
آخر ْين �إلى �أبي جعفر
ّ
نُ�سب هذا البيت مع � َ
محمد بن يزيد من ولد ب�شر بن مروان� ،شاعر مليح
 361في مو�ضع ترجمة ال�شاعر .و�أبو جعفر
ّ
و�سر من ر�أى وانقطع �إلى عي�سى بن كرمان�شاه.
عا�ش في بغداد ّ
الديوان .708/2
لم ترد الأبيات في الديوان ،وهي بدون ن�سبة في المنتحل 288؛ ونُ�سبت البن الرومي في المنتخل
رحاال».
970/2؛ والدعوات والف�صول 42؛ والد ّر الفريد  ،216 ،37/5 ،269/2وفيها جمي ًعا« :وللعلى ّ
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� 69أ

المتنبي ل�سيف الدولة [من الكامل](((:
الطيب
ّ
( )31و�أح�سن منه قول �أبي ّ
َ
��ر ُح َّ
�����دار
ف��ي��ك م�������را َد َك الأق�
و�أراد
��و ُار
���ل ح��ي��ث ت ُ
ُ
َ��ح�� ُّل�� ُه ال��� ُّن� ّ
ِ���س ْ
����درار
ّ��ج��ه��ت ودي���م��� ٌة ِم
ح��ي��ث ات
ف�شيعتك �سالم ٌة
�ت
َ
و�إذا ارت��ح��ل� َ
ُ
ّ
الع َدى
ح �تّ��ى ك�����أنّ ���ص��روفَ��ه �أن�����ص��ارُ ║
و�أراك ده� َ�رك ما تحاول في ِ
أي�ضا [من الب�سيط](((:
( )32وقال
ال�سري � ً
ّ
تهوى لك الق ََد ُر
���س��ر َك اهلل فيما �أن���ت منتظر
� ِ��س� ْ�ر
فقد جرى بالذي َ
َّ
ال��ع � ّز وال�صنع والإق���ب���ال وال� َّ
و�أ���س��ع��دت َ
���ل���ت �أرب��ع�� ٌة
ْ��ك ب��م��ا � ّأم
�ظ � َف� ُ�ر
َ
الببغاء((( في ق�صيدة [من الكامل](((:
(� )33أبو الفرج ّ
��ل و�
��د ِم
ب����أع��� ِّز
�ج� ِ�م
َح َك َم ْت ِل َح ِّظ َك
أي���م���ن َم��� ْق� َ
ِ
ُ
م��رت��ح ٍ
َ
طالعات الأَ ْن� ُ

للمعري 80-79/3؛ و«العكبري» 86/2؛ و«البرقوقي» 190/2؛ ويتيمة
((( �شرح ديوان المت ّنبي
ّ
الدهر 235/1؛ والدعوات والف�صول  ،41وفيها جمي ًعا« :المقدار» ،وانظر العقد الفريد ،293/2
.200/5 ،353/3
ال�سري الرفّاء  184/2للح�سني؛ و 203للب�ستاني ،وفيهما« :و�أظفرتك»؛ و ُين�سب البيت ال ّأول
((( ديوان
ّ
لأبي �أحمد بن �أبي بكر الكاتب في المنتحل 284-283؛ والمنتخل .961/2
بالببغاء ،من �أهل ن�صيبين،
(((	�أبو الفرج عبد الواحد بن ن�صر بن
ّ
محمد المخزومي ال�شاعر المعروف ّ
خدم �سيف الدولة وتنقّل في البالد بعد وفاته ،ت 398هـ.
الببغاء بتحقيق وولف ،وال في مجموع �شعره بتحقيق هالل ناجي.
((( لم يرد البيت في ديوان �أبي الفرج ّ
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الباب ال�ساد�س
وداع السادة والرؤساء
(((
فلما �أراد �أن ين�صرف عنه قال له
( )34و ّدع الح�س��ن ب��ن �سه��ل الم�أمونّ ،

الم�أم��ونَ � :
علي من
أل��ك حاج�� ٌة يا �أبا
ّ
محمد؟ ق��ال :نعم يا �أمير الم�ؤمنين ،تحفظ ّ
قلبك ما ال �أ�ستعين على حفظه �إ ّال بك(((.

( )35ومن �أحا�سن
البحتري في الوداع قوله [من المتقارب](((:
ّ
ُ
وك� ٌّ
�
���ه
�������س
���ع� ِ
أق����������ول ل�����ه ع���ن���د ت����ودي� ِ
�������ل ب���� َع����ب����ر ِت� ِ
���ب��� ِل ُ
���ه ُم ْ
ق���ع���دت ع��ن��ك �أج�����س��ا ُم��ن��ا
ل��ئ��ن
ْ

أي�ضا [من الكامل](((:
( )36وقوله � ً

عالما
���س��أق��ي� ُ�م ب��ع� َ�دك عند غ��ي��رك
ً
(((
و�أو ّدع الإح�سانَ بعدك وال ُّل َهى

َ
م��ع��ك الأن��� ُف����� ُ��س
��رت
ل��ق��د ����س���اف� ْ

ع��ل��م ال��ح��ق��ي��ق��ة �أ ّن���ن���ي ���س��أ���ض��ي� ُ�ع
َ
�إن ك���ان م��ن��ك ال�سير وال��ت��ودي� ُ�ع

محمد الح�سن بن �سهل بن عبد اهلل ال�سرخ�سي ،تو ّلى وزارة الم�أمون بعد �أخيه الف�ضل ،ت
(((	�أبو
ّ
235هـ.
((( كتاب البديع 55؛ والعقد الفريد 132/2؛ ورو�ضة العقالء 188؛ وال�صناعتين 410؛ ووفيات
الأعيان .120/2
والدر الفريد 30/5؛
البحتري  ،1129/2وفيه« :عند توديعنا» «بحاجته»؛
((( البيتان في ديوان
ّ
ّ
�
و
409/5؛
الفريد
العقد
في
الطيامير
أبي
�
،262/2
ونهاية الأرب
محمد بن جعفر
إلى
�
إلى
ُ�سبا
ن
و
ّ
ّ
المتوكل في الوافي بالوفيات 295/2؛ ووردا بدون ن�سبة في الزهرة 262/1؛ وال�شوق
ابن
والفراق 81-80؛ وبهجة المجال�س  ،248/1وفيه« :بع�شرته» ،وورد البيت الثاني بدون ن�سبة في
محا�ضرات الأدباء .120/3
البحتري  ،1315 /2وفيه:
((( ديوان
ّ
����س����أو ّدع الإح�����س��ان ب��ع��دك وال ُّلهى
وال���ت���ودي���ع
�إذ ح�����ان م���ن���ك ال���ب���ي���ن
ُ

والمنتحل 236؛ والمنتخل 864/2؛
والدر الفريد 342/3؛ والبيتان الثاني والثالث في الدعوات
ّ
الحمدونية .136/8
والف�صول 41؛ والتذكرة
ّ
((( في الأ�صل :وال ُّنهى؛ و�صوابه من الهام�ش.
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و���س��أ���س��ت��ق� ّ
��وع �صباب ًة
�ل ل��ك ال���دم� َ

دم��وع
ول��و �ﭐنّ ِدج��ل � َة ل��ي عليك
ُ

َ
�������ك م���ث� ُ
ال��رب��ي��ع
وداع
��ل
وداع
ُ
ِ
ِ
ع��ل��ي��ك ال�����َّ��س�ل�ا ُم ف��ك��م م���ن وف���ا ٍء

وفَ���قْ���دُك م��ث �لُ اف��ت��ق��اد ال���دِّيَ���مْ ║

( )37ومن م�شهور هذا الباب و�سائره قول دعبل((( [من المتقارب](((:
� 70أ

�أف����ارق����ه م���ن� َ
��ك ال

(((

����ر ْم
م���ن َك� َ

( )38وقال م�سلم بن الوليد [من الطويل](((:
(((
و إ� ّن����ي و�إ���س��م��اع��ي� َ
���ه
�ل ي����وم
وداع ِ
ِ
(((
��م
ف�إن � َ
أغ�ش قو ًما بعدهم �أو �أَ ُز ْر ُه ُ

ال��ر ْوع زا َي� َل� ُه ال َّن ْ�ص ُل
لكالغمد يوم
ِ
َّ
الم ْح ُل
فكالوح�ش ُيدنيها من الأَ َن�س َ

()39
وللمتنبي في �سيف الدولة [من المن�سرح](((:
ّ
ا ُك ُّ
ي���ا راح���ل�� ً
�����ل م���ن ي����و ِّد ُع���� ُه
ُم��������������و ِّد ٌع دي����� َن�����ه ودن�����ي�����ا ُه
(((
����د ف������������زا َد َك ُ
���ر ٍم
اهلل
ف���ي���ك م�����زي� ٌ
�إن ك���ان ف��ي��م��ا ن���راه م��ن َك َ
(((	�أبو علي دعبل بن علي بن رزين بن �سليمان الخزاعي ال�شاعر الم�شهور� ،أ�صله من الكوفة و�أقام
ببغداد� ،أولع بالهجاء ،ت 246هـ.
((( ديوان دعبل لطراد 136؛ ولنجم 137؛ وعيون الأخبار 32/3؛ وال�شوق والفراق  ،80وفيها
جمي ًعا« :نفارقه منك �أو من كر ْم»؛ والعقد الفريد 413/5؛ والحكم والأمثال 179؛ والب�صائر
والذخائر  84/8ونُ�سبا فيه لل�صولي؛ وزهر الآداب 967/2؛ والمنتحل 235؛ والمنتخل 862/2؛
وروح الروح 607/2؛ وبهجة المجال�س 248/1؛ و�أمالي ابن ال�شجري 141/2؛ ومحا�ضرات
الحمدونية
التميمي؛ والتذكرة
الأدباء 119/3؛ وربيع الأبرار  7/3ونُ�سبا فيه لإ�سحاق بن �إبراهيم
ّ
ّ
والدر الفريد  ،278/5 ،188/4وفيها جمي ًعا« :فراق الحياة»؛ وفي
 136/8ونُ�سبا فيه لل�صولي؛
ّ
الم�صون في الأدب « 131وداع الحياة».
ّ
((( كذا في الأ�صل؛
ولعل ال�صواب�« :أو من َك َر ْم».
((( �شرح الديوان 333-332؛ والبيان والتبيين 48/4؛ وال�شعر وال�شعراء 713/2؛ وعيون الأخبار
33/3؛ وطبقات ال�شعراء 236؛ وكتاب الورقة 24؛ والزهرة « 466/1بدون ن�سبة»؛ وال�شوق
والفراق  ،80وفيه« :لكالجفن»؛ وعيار ال�شعر 89؛ و�أمالي القالي 167/1؛ والأوائل 439؛ وديوان
المعاني 71/1؛ وزهر الآداب 799/2؛ والمنتحل 252؛ والمنتخل 834-833/2؛ وروح الروح
الحمدونية .260/4
608/2؛ والحما�سة ال�شجر ّية 892/2؛ والتذكرة
ّ
((( في الأ�صل :عند؛ وفي الهام�ش :يوم.
أزورهم».
((( في الأ�صل� :أو �أزورهم؛ والوجه الجزم؛ وفي بع�ض الم�صادر «و� ُ
المتنبي
بين
والو�ساطة
401/4؛
و«البرقوقي»
للمعري 534/2؛ و«العكبري» 265/4؛
((( �شرح ديوان المت ّنبي
ّ
ّ
وخ�صومه 107؛ والمنتحل 234؛ والمنتخل 860/2؛ ويتيمة الدهر 205/1؛ وروح الروح .609/2
((( في الأ�صل :فيمن؛ و�صوابه في الهام�ش.
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( )40وللنامي((( [من الطويل](((:
�أو ِّدع ال �أ ّن�����ي �أو ِّدع ط��ائ � ًع��ا
رع��اك ال��ذي ي��رع��ى

(((

ب�سيفك دي َنه

�صاحبا
أرجع ال �ألقى �سوى الوجد
و� ُ
ً

و�أعطي َ
كنت مانعا
بك ْرهي الدهر ما
ُ
أخ�ضر يانعا
ولقّاك
رو���ض العي�ش �
َ
َ
لفيت بالنف�س راجعا
ْ�سي �إن ُ�أ ُ
ل َنف َ

( )41ولل�صاحب في ابن العميد [من الوافر](((:
�اب
�أو ّدع م��ن��ك �أن������واء ال�����س��ح� ِ
���ص ال��ده� َ�ر ب��ي خ��ي� ً�را فح�سبي
ف���أَ ْو ِ

وال ب���ل

(((

خيرا
�أو�ِ��ص��ن��ي ب��ال��ده��ر
ً

����ب �أح����دا َث����ه ق���د ���س��ال� َ�م� ْت��ن��ي
َ
وه� ْ

رح����اب
وع��ي�����ش��ا ب��ي��ن �أف���ن���ي��� ٍة
ِ
ً
�ق�لاب
�ب ال��ده��ر وا�� ٍ���ش ذو ان�
ِ
ف��ق��ل� ُ
ف��ق��د غ����ادر ُت����ه ي��خ�����ش��ى ِع��ق��اب��ي
�اب
�ج��ن� ِ
�أل��ي�����س �أ���س��ي� ُ�ر ع��ن ه���ذا ال� َ

( )42و�أح�سن و�أظرف قوله �أي�ضًا ║ [من المتقارب](((:
�أو ّدع ح�������ض���رت���ك ال���ع���ال���ي��� ْه
��ن��اب
ال��ج
وم���ن ذا ي�����ودّع ه���ذا
َ
َ

��ي ال �أدم����ع����ي ه��ام��ي�� ْه
ون���ف�������س� َ
��ه���ن���ا ُه ِم����ن ب���ع���ده ال��ع��اف��ي�� ْه
ف��� َت� ْ

ال��ط��ري��ق
����د
ِ
�ت ج������وا َدك َم َّ
���س��ب��ق� ُ

����دي ال��غ��ا���ش��ي � ْه
و����س���رت وف����ي ي� َ
ُ

�����ن�����اب رح����ي����ب ب�����ه َج��� ّن���ة
َج
ٌ
الم�سير
و�إن كنت ت����أذن ل��ي ف��ي
ِ

ٌ
ُ�����ط�����وف م���ك���ارم���ه���ا دان����ي���� ْه
ق
�إذا رح���ل���ت ُج��م��ل��ة ال��ح��ا���ش��ي � ْه

خوا�ص �شعراء �سيف الدولة ،ت 399هـ.
محمد النامي ،من
العبا�س �أحمد بن
ّ
ّ
(((	�أبو ّ
((( نُ�سبت الأبيات للنا�شئ الأ�صغر في يتيمة الدهر 248/1؛ ووفيات الأعيان  ،370/3وفيه« :و�أرجع ال
أُ�لفي» .والنا�شئ الأ�صغر �أبو الح�سين علي بن عبد اهلل بن و�صيف ،م�ضى �إلى الكوفة و�أملى بجامعها
ثم ق�صد ح�ضرة �سيف الدولة ،ت 366هـ.
حيث كان المتنبي يح�ضر مجل�سهّ ،
((( في الأ�صل :ا�سترعى؛ و�صوابه في الهام�ش.
((( لم ترد الأبيات في الديوان ،وهي من�سوبة لل�صاحب باختالف في المنتحل 236؛ والمنتخل
والدر الفريد .10/3
864/2؛
ّ
((( في الأ�صل :وال بك؛ تحريف.
((( الأبيات لل�صاحب في الديوان 303-302؛ ويتيمة الدهر  ،163-162/3وفيهما�« :إذا �سرت في
جملة الحا�شية».
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� 70أ

الباب ال�سابع
وداع اإلخوان واألصدقاء
الب�صري �صديقًا له وعيناه تفي�ض((( من الدمع وقال [من
( )43و ّدع الح�سن
ّ
الطويل](((:
وم��ا ال��ده� ُ�ر والأ ّي����ا ُم �إ ّال كما ترى
(((
ثم بك��ى و�أن�شد [من
ودع �أب��و العتاهي��ة((( �سعي��د ب��ن وهب
(ّ )44
ّ
الخفيف](((:
رزِ ّي������ ُة م����الٍ

حبيب
وداع
�أو
ِ
ُ

ـ��غ� َ
نجتمع و�إال فما �أ�شـ
نع�ش
�إنْ
ْ
أن���ام
��ات ع��ن
�ل م��ن م� َ
ْ
جميع ال ِ
ِ
تمام بع�ض �إخوانه في �شهر رم�ضان [من الكامل](((:
( )45وو ّدع �أبو ّ
ث����م ت���دم���ع مقلتي
لأو ّدع����� ّن�����ك
�إنّ ال��دم��وع ه��ي ال����وداع الثاني
ّ

و�أ���ص��وم بعدك عن �سواك و�أغتدي
�ان
��دا ���ص��و َم��ي��ن ف���ي رم�����ض� ِ
م��ت��ق�� ّل ً
ومما ُين�سب �إلى نفر من ال�شعراء لح�سنه وطيبه [من المن�سرح](((:
(ّ )46

((( كذا في الأ�صل ،والوجه التثنية.
العذري (وفي الل�سان :رتب ،والبيان والتبيين  244/3أ�نّه زيادة بن زياد،
((( ُين�سب لزياد بن زيد
ّ
وهو ابن �أخت ُهدبة بن الخ�شرم) في الزهرة 283/1؛ ولباب الآداب للثعالبي 45/2؛ والتمثيل
والمحا�ضرة 66؛ والمنتخل 586/2؛ ونهاية الأرب 68/3؛ و ُين�سب لأبي الأ�سود في الم�ستطرف
60/2؛ وورد بدون ن�سبة في بالغات الن�ساء 218؛ والعقد الفريد 241/3؛ والمنتحل 193؛
ومحا�ضرات الأدباء  ،122/3وفيه« :فراق خليل».
((( في الأ�صل� :أبو العالية؛ وال�صواب من الهام�ش.
ثم �صار ببغداد،
(((	�أبو عثمان �سعيد بن وهب
ت�صرف مع
ّ
الب�صري الكاتب ،مولده ومن�ش�أه بالب�صرة ّ
ّ
البرامكة ومات أ� ّيام الم�أمون.
((( ديوان �أبي العتاهية 400؛ ورو�ضة العقالء 117؛ والأغاني 22/4؛ ون�شوار المحا�ضرة 197/5
«بدون ن�سبة»؛ وبهجة المجال�س .255/1
((( الديوان «�شرح ال�صولي» 48/3؛ و«�شرح التبريزي» 340/3؛ روح الروح .605/2
=
((( ين�سب هذان البيتان البن دريد الأزدي في معجم الأدباء  ،92/1وفيه:
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ال ت���و ّدع���ه

و ّدع����ن����ي ح����ي����ن
������م ت�����و ّل�����ى ول�����ل�����ف������ؤاد ب��ه
ث� ّ
(((

روح�����ي ول��ك�� ّن��ه��ا ت�����س��ي��ر َم��� َع��� ْه

�ق م��ك��انٍ ول��ل��دم��وع((( � َ��س� َع� ْه
���ض��ي� ُ

( )47ف�صل لعليّ بن القا�سم� :ألفيتُه في مجل�س قلعة ت�ؤذن للبين ب�سرعة║ 70 ،ب
علي اللُّكنة و�أ�سكتتني
ح ّت��ى �إذا ّ
م��د ي��ده �إلى التوديع ملكتني الحي��رة وا�ستولت ّ

ال ُغ ّمة فلم �أدر ما �أقول ،غير �أ ّني قمت من مجل�سه وقد َ�ش ِجيت بزفرتي
وخمت
ّ
عل��ى قلب��ي كُ ربت��ي وملكتني لفرقته ُحرقة تتغلغل بي��ن اللهاة والتراقي ،وخنقتني

�شفيت غليلي بما ا�ستدرر ُته من
ثم
ُ
تحيرت بين الجفون والم�آقيّ ،
لوداع��ه غي��رة ّ
�أ�س��راب الدم��وع
الب َرحاء بما امتري ُته من �أخالفها
عني َ
المتحيرة ،وخ ّف ُ
فت ّ
بع�ض ُ
ّ
المتحدرة.
ّ

أحبة،
( )48و�سمع��ت �أب��ا بكر
الخوارزم��ي يقول� :أنا ال �أو ّدع الأ�صدقاء وال ّ
ّ

البحتري ،وهو القائل لبع�ض �إخوانه وقد خرج
�سيدنا
ّ
ل ّأن �إمامي في ترك الوداع ّ
�سر من ر�أى فلم يو ّدعه [من مجزوء الكامل](((:
�إلى ّ
ُ
ج��������ار َك ف����ي ان���ط�ل�ا ِق ْ
���ك
اهلل
ُ
����ذ َل����� ّن�����ي ف�����ي م�����س��ي��ـ
����ع� ِ
ال َت� ْ
��ت َم�����وا ِق����� ًف�����ا
إ� ّن�������ي َخ�������ش���ي� ُ

(((

وذك�����������رت((( م����ا ي��ل��ق��ى ال��م��و
ُ
=

(((
(((
(((

(((
(((

��ام� َ
��ك �أو ع���را ِق ْ
���ك
��اء ����ش� ِ
ِت���ل���ق� َ
���ر َت ول���م �أال ِق ْ
����ك
ـ��ي��رك ي���وم ِ
����س ْ

�����ر َب م��ا ِق ْ
��ك
��ي ِ
َ�����س��ف ُ
ِل َ
��ن ت ْ
��ل��ب ْ
َ��ح غَ ْ
���ض��م��ك واع��ت��ن��ا ِق ْ
��ك
ِد ُع ع��ن��د
ّ

ث����م اف��ت��رق��ن��ا وف����ي ال���ق���ل���وب له
ّ
وهما في ديوانه  30نق ً
الحمدونية 134/8؛ ونهاية
ال عن ياقوت ،كما وردا بدون ن�سبة في التذكرة
ّ
الأرب  263/2برواية قريبة من رواية ياقوت.
في الهام�ش :حيث.
في الأ�صل :وللهموم؛ وفي الهام�ش :وللدموع.
لم ترد الأبيات في ديوان البحتري ،وهي له في عيون الأخبار 34/3؛ والزهرة 260/1؛ ورو�ضة
العقالء 117؛ و�أمالي القالي 166/1؛ والدعوات والف�صول 44؛ ومحا�ضرات الأدباء 116/3؛
ونهاية الأرب .266-265/2
في الأ�صلُ :موا ِفقًا؛ تحريف.
في الأ�صل :وعلمت؛ و�صوابه من الهام�ش.
���ض��ي��ق م���ك���ان وف����ي ال����دم����وع �سعه
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�أنّ

�������ت
وع��������رف�
ُ
����ت ذاك
ف�����ت�����رك� ُ
(((

� 71أ

ب���ك���اءن���ا
����دا
ت����ع����م ً
ُّ

��ب ا���ش��ت��ي��اق��ي وا���ش��ت��ي��ا ِق� ْ
�ك
َح���� َ���س� َ
�����رب م���ن ف���را ِق� ْ
��ك
وخ���رج���ت �أه�
ُ
ُ

( )49ومن ُم َلح هذا الباب قول ابن النا�صر [من المتقارب](((:
أب������ت
���م����ا �
��ب
وداع ال��ح��ب��ي��ب وق��ل��ب��ي َو ِ
َ
ْ
���ص ْ
��ي ل� ّ
ك���������أن ي���م���ي���ن� َ
ِّ
�ن اب���ن ع���م���رانَ ع��ن��د الع�صا
ح��ي��ةً ت�����ض��ط��ربْ ║
ي��م��ي� ُ
وق���د حُ��ول��ت َّ
()50
وقلت من ق�صيدة [من الطويل](((:
ُ
ف��اق��د
م�����ش��ت��اق وز ّل������ة
وج��� ّن���ة
ٍ
��م���ا وق��ف��ن��ا ب��ي��ن زف����رة واج���دٍ
ِ
ول� ّ
عاند
م�ستروحا به
حللت عقو َد الدمع
فما فا�ض لكن غا�ض ِف ْع َل ُم ِ
ُ
ً
َ
الباع م ّني مو ِّد ًعا
ب�سط
�ت
فما �ساعدتْني عند ذل��ك �ساعدي
وح��اول� ُ
ِ

((( في الأ�صل :وعلمت؛ و�صوابه من الهام�ش.
البلدي في يتيمة الدهر 209/2؛ وروح الروح [ 609/2من
للخباز
((( �شبيه بهذين البيتين بيتان
ّ
ّ
الطويل]:
ح��اول��ت ب�سطها
ك����أن يميني حين
ُ

ُ
���ذرف الدمعا
ل��ت��ودي��ع �إل��ف��ي وال��ه��وى ي�

يمين اب��ن ع��م��ران وق��د ح��اول الع�صا
ح��ي�� ًة ت�سعى
ُ
وق���د ُج��ع��ل��ت ت��ل��ك الع�صا ّ
فاقد».
((( الأبيات في الم�ستدرك على �شعر الثعالبي  ،201وفيه« :وح ّنة
ٍ
م�شتاق و�أنّة ِ
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الباب الثامن
ذكر التشييع
(((
�شيع حميد
فلما بلغ نهاية
الطو�سي الم� َ
أمون عند �شخو�صه �إلى �سفرّ ،
(ّ )51
ّ
الم�شيع �صرفه وتم ّثل بقول ال�شاعر [من الكامل](((:
َّ

ّ
يتقط ُع
وخ�� ّل��ف ك��ي��ف ال
���س��اروا ُ

��م �أح���ب���ا ُب���ه
ع��ج��ب��ا
ِ
��ي� ٍ
ً
ل��ق��ل��ب م���ت� َّ
تبعت ركا َبنا
فح ْ�س ُبك م��ا
�أنّ ال��م�����ش� َّ�ي��ع ال م��ح��ال�� َة ي��رج� ُ�ع
َ
��ع َ
ارج� ْ
دي((( قوله [من الخفيف](((:
الب َل ّ
(ّ )52
ومما ُي�ستظرف لأبي بكر َ
���ص��دن��ي ع���ن ح��ل��اوة ال��ت�����ش��ي��ي� ِ�ع
ّ
ال���ت���ودي���ع
�إج���ت���ن���اب���ي م���������رار َة
ِ
َ
ُ��م ُ�أ ْن����� ُ��س ذا ب��وح�����ش� ِ�ة ه��ذا
الجميع
ت���رك
ال�����ص��واب
��ت
ف���ر�أي� ُ
َ
ل��م َي��ق ْ
ِ
المجتث](((:
وقلت ل�صديق لي [من
()53
ّ
ُ
��������رح���������ل ع����� ّن�����ي
ل�������م�������ا ت�
ّ
ّ
�����ي������ع������ ُت������ه ب����ب����ك����ائ����ي
�������ش� ّ

����م�����ام����� ُة الأ�������ص������دق������ا ِء
������ش� ّ

وح��������رق��������ت��������ي ودع�������ائ�������ي
ُ

للمهمات ،ت 210هـ.
قواد الم�أمون وكان يندبه
((( من كبار ّ
ّ
«ركائبا» ،والبيت ال ّأول في
«يت�صد ُع»
((( الخبر والبيتان في تاريخ مدينة دم�شق  ،286/33وفيه:
ّ
ً
يت�صدع».
ال�شوق والفراق  ،90وفيه« :ال
ّ
دي ن�سبة �إلى َب َلد وهي مدينة بالجزيرة،
محمد بن �أحمد بن حمدان المعروف
(((	�أبو بكر
الب َل ّ
ّ
بالخباز َ
ّ
ً
حافظا للقر�آن.
من �شعراء اليتيمة ،وكان � ّأم ًّيا
َ
دي ،34
دي في يتيمة الدهر 212/2؛
البل ّ
الب َل ّ
ّ
الخباز َ
للخباز َ
والدر الفريد  ،27/4وانظر �شعر ّ
((( البيتان ّ
وهما بدون ن�سبة في المنتحل 213؛ والمنتخل 774/2؛ والدعوات والف�صول 45؛ ونُ�سبا لأبي
جعفر �أحمد بن الح�سين بن خلف في وفيات الأعيان .132/7
((( الم�ستدرك على ديوان الثعالبي .200
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الباب التا�سع
غيبة الرؤساء واألصدقاء واألح ّباء
البرمكي
مي((( قوله ف��ي يحيى بن خالد
(ّ )54
مم��ا ُي�ستح�س��ن لأ�شج��ع ُّ
ال�س َل ّ
ّ
[من المن�سرح](((:
��دا
ق��د غ��اب يحيى فما �أرى �أح� ً
�ت
 71ب ل���وال
رج����اء الإي�����اب الن�����ص��دع� ْ
ُ

��ن
ي����أن�������س �إ ّال ب���ذك���ره
�����س ِ
َ
ال��ح َ
ق��ل��وبُ��ن��ا ب��ع��ده م���ن ال����حَ����زَنِ ║

( )55وم��ن �أح�س��ن ما قيل في ه��ذا الباب قول مالك بن ِم ْ�س َمع((( للأحنف
ح�ضرت ،وال �أنتفع بالحا�ضر
الغائ��ب �إذا
ب��ن قي���س((( :ي��ا �أبا بحر واهلل ما �أ�شتاق
َ
َ

(((
العبا�س حيث يقول
�إذا َ
غبت  .وقد �أخذ ال�شعراء معناه ف�أكثروا ،منهم �إبراهيم بن ّ
[من المتقارب](((:

و�أن����ت ه���وى ال��ن��ف�����س م��ن بينهم
ف��م��ا ب���ك �إن َب���� ُع����دوا وح����د ٌة

�اع
�ب و�أن����ت ال��م��ط� ُ
و�أن����ت ال��ح��ب��ي� ُ
�اع
وال م��ع��ه��م �إن ب��ع��دت اج��ت��م� ُ

ارا ،ولد باليمامة ون� أش� بالب�صرة وانتقل �إلى
(((	�أبو الوليد �أ�شجع بن عمرو ال�سلمي� ،شاعر فحل عا�صر ب�شّ ً
وا�ستقر ببغداد ،مدح البرامكة والر�شيد ،ت بعد 205هـ.
الرقّة
ّ
ال�سلمي حياته و�شعره 267؛ وال�شعر وال�شعراء 758/2؛ و�أخبار ال�شعراء 117؛ والمنتحل
((( الأ�شجع
ّ
244؛ والمنتخل .846/2
النبي وهلك
عهد
في
ولد
زمانه،
في
ربيعة
د
�سي
الربعي،
البكري
�شيبان
بن
غ�سان مالك بن م�سمع
(((	�أبو ّ
ّ
ّ
في � ّأول خالفة عبد الملك بن مروان �سنة 73هـ.
�سيد تميمُ ،ي�ضرب به المثل في
المري ال�سعدي ِ
الم ْنقريّ ،
((( الأحنف بن قي�س بن معاوية بن ُح�صين ّ
الحلم ،ولد في الب�صرة ،وولي خرا�سان ،ت 72هـ.
((( زهر الآداب .1021/2
أدبية» 146؛ والب�صائر والذخائر 56/3؛ وزهر الآداب
((( البيتان في ديوان ال�صولي «�ضمن الطرائف ال ّ
1021/2؛ والمنتحل 251؛ ومحا�ضرات الأدباء .87 ،53/3
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الع َل ّ ِ
اني((( يقول [من المتقارب](((:
( )56ومنهم َ
وي الح ّم ّ
ك��ن��ت ل���م �أف���ق���د ال��غ��ائ��ب��ي��ن
�إذا
ف��ري��دا وح��ي��دا
�ت
ً
َ
�ت ك��ن� ُ
و�إن غ��ب� َ
��د َت
َ��ب��اع ُ
��د نف�سي �إذا م��ا َب��� ُع� ْ
ت َ

ف��ل��ي�����س��ت ت��ع��ود �إل����ى �أن ت��ع��ودا

( )57ومنهم
البحتري وناهيك بقوله [من الطويل](((:
ّ
ب�لا ق��م� ٍ�ر َي� ْ
ِت
َل ِغ ْب َت
الغياهب
��ذ ُم���م ���س��وا َد
ِ
مغيب البدر ع ّنا ومن َيب ْ
َ
رحلت فلم ن�أن�س
غائب
بغيبة
�ح� ِ�ف��ل
بم�شهد �شاهدٍ
ِ
ِ
ِ
َ
و�أُ ْب� َ
����ت فلم َن� ْ

( )58ولم يح�سن
ال�صنوبري في قوله [من الطويل](((:
ّ
�إذا غ��اب م��ن �أحببته غ��اب و ُّد ُه
�ب
��رب م � ّن��ي ال����و ُّد وه���و ق��ري� ُ
َو َي��� ْق� ُ
ُّ
ال�شم�س في الأر�ض ظ َّله
ك�شخ�ص تُريك
يغيب
الظل حين
ف ��إن غ��اب غ��اب
ٍ
ُ
ُ
( )59و�أح�سن ك�شاجم في معناه [من ال�سريع](((:

ق��ل��ت وق����ال����وا غ����اب �أح���ب���ا ُب��� ُه
(((
واهلل م��ا ّ
�ب
�شطت ن��وى ���ص��اح� ٍ

وا���س��ت��ب��دل��وا ال��ب��ع�دَ م��ن ال��ق��ربِ ║

�ب
��ار م���ن ال��ع��ي��ن �إل�����ى ال��ق��ل� ِ
����س� َ
ال�صنوبري في «غيبة الو ّد مع غيبة ال�شخ�ص» يزيد
وممن �سلك طريقة
ّ
(ّ )60
(((
و�صير البيت الآخر متم ّث ً
بي
ابن
ال في قوله [مجزوء الوافر](((:
ّ
ّ
محمد المه ّل ّ

�إذا م�����ا ا����س���ت���ب���دل ال����وام����ـ
�����وى ال���ت���ذك���ا
ول������م ي���ب���ق ِ
������س َ

ب���ال���ق���رب
����د ال��������دار
ِ
����ع� َ
ُق ُب� ْ
ر والإخ��������ب��������ار ب����ال� َ
���ب
���ك���� ْت� ِ

اني� ،شاعر ،من �أهل الكوفة ،ت 301هـ.
وي
علي بن
الكوفي ِ
محمد بن جعفر ال َع َل ّ
ّ
الح ّم ّ
ّ
(((	�أبو الح�سين ّ
((( البيتان في الديوان 52؛ وديوان المعاني  ،231/1وفيهما« :فلي�ست تعاود ح ّتى تعودا» ،ووردا بدون
بت».
ن�سبة في المنتحل  ،251وفيه�« :إذا أُ� َ
((( الديوان  ،91-90/1وفيه« :فلم �آن�س ...فلم �أحفل»؛ والمنتحل 232؛ والمنتخل ،855-854/2
وفيهما« :فلم نحزن لغيبة».
((( لم يرد البيتان في ديوان ال�صنوبري.
((( لم يرد البيتان في الديوان ونُ�سبا له في كتاب �أح�سن ما �سمعت .37
((( في الأ�صل :راحل؛ وفي الهام�ش� :صاحب.
محمد بن المه ّلب بن المغيرة� ،شاعر مح�سن ،من �أهل الب�صرة ،ا�شتهر ومات
(((	�أبو خالد يزيد بن
ّ
ّ
ببغداد ،اتّ�صل بالمتوكل ونادمه ومدحه ورثاه ،ت 259هـ.
((( الأبيات بدون ن�سبة في المنتحل 250؛ والمنتخل  ،829/2وفيهما:
ول�������م ي����ب����ق ������س�����وى الأخ�����ب�����ا

ر والأر������������س�����������ال وال����ك����ت����ب
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� 72أ

ف���ق���د ر ّث�������ت ق������وى ال���و����ص���ل
وم��������ن غ��������اب ع������ن ال���ع���ي���ن

ال���ح���ب
ك���م���ا ر ّث��������ت ق������وى
ِّ
ال���ق���ل���ب
ف����ق����د غ�������اب ع������ن
ِ

( )61واهلل �أنا �أ�ستح�سن قول ابن طباطبا((( [من الكامل](((:
ال��ف��داء لغائب ع��ن ناظري
نف�سي
ُ
ل�����وال ت���م��� ّت���ع م��ق��ل��ت��ي ب��ل��ق��ائ��ه
ف� ّإن الحركة((( تقارب البركة.

وم��ح� ُّل��ه ف��ي القلب دون حجاب ِِه

ِ���ه
ل��وه��ب�� ُت��ه��ا
ّ
ل��م��ب�����ش��ري ب����إي���اب ِ

( )62و�أن�شدني �أبو بكر
الخوارزمي [من ال�سريع](((:
ّ
غ��اب��وا ف�صار الج�سم م��ن بعدهم
ف��ي��ا
م����ا ت��ع��م��ل ال�����ش��م�����س ل����ه ّ
ّ����اه����م
ب������������ ّأي وج��������ه �أت����ل����ق
ح��ي��ا
�إذا ر�أون���������ي ب���ع���ده���م
ُ
ّ

واخ��ج��ل��ت��ي م��ن��ه��م وم����ن ق��ول��ه��م
��د ل���ن���ا ���ش� ّ�ي��ا
���رك ال���ف���ق� ُ
م����ا �����ض� ّ
( )63و�أن�شدني ابن حبيب المذكّ ر((( [من ال�سريع]:
�ن
 72ب �أ�����س����ت�
ُ
ح��ب��ي��ب��ا ظ��ع� ْ
���ودع اهلل َ
ً
�إن غ����اب ع���ن
ع��ي��ن��ي ت��م��ث��ا ُل��ه
َ

�ألّ����ف م��ا بيني وب��ي��ن ال���حَ���زَنْ ║

ّ
��ب
ع��ل��ي ف��ي��ه��ا
و����ض���اق
ك���ل رح� ٍ
ّ

�ق
وك���ي���ف وق����د ن���أي��ت��م ال ت�����ض��ي� ُ

ُّ
��ن
���ه
���رن����ي� ِ
�����س ْ
ك����ل ����ش���يء َح َ
َذ َّك� َ
( )64و�أن�شدني غيره لبع�ض الك ّتاب [من الوافر]:
وق� ّ
�وح�����ش��ت ال��م��دي��ن��ة ح��ي��ن غبتم
�ق
���ل ب��ه��ا ال��م�لاط��ف وال�����ص��دي� ُ
ت� ّ
محمد بن �أحمد بن طباطبا ،عالم بالأدب� ،شاعر ،مولده ووفاته في
العلوي �أبو الح�سن
((( ابن طباطبا
ّ
ّ
�إ�صبهان ،ت 322هـ.
((( لم يرد البيتان في مجموع �شعر ابن طباطبا «جمع عالونة» وهما في ديوان ابن طباطبا «جمع
الخاني»  ،28ون�سبا له في الب�صائر والذخائر 220/5؛ و�أح�سن ما �سمعت 38؛ والإعجاز والإيجاز
الخا�ص 106؛ ولطائف الظرفاء �55أ؛ ومن غاب عنه المطرب 224؛ ونثر النظم
وخا�ص
243؛
ّ
ّ
الحمدونية 134/8؛ وهما بدون ن�سبة في المنتحل 220؛
والتذكرة
794/2؛
والمنتخل
188؛
ّ
ونهاية الأرب  ،126/8وفيه« :لمب�شّ ري بكتابه».
((( في الأ�صل الرقّة؛ و�صوابه من الهام�ش.
((( هذه الأبيات ،ب�إن�شاد ثعلب ،في معجم الأدباء 47/1؛ وم�صارع الع�شّ اق  ،260/2وفيهما« :ما تنظر
العين».
(((	�أبو القا�سم بن حبيب المذكر الفقيه ،ذكره الثعالبي في نهاية الباب العا�شر من الق�سم الرابع في يتيمة
�شعرا.
الدهر ولم يورد له ً
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وقلت [من مخ ّلع الب�سيط](((:
()65
ُ
��ب���ا ع����ن �����س����واد ع��ي��ن��ي
ال�����س��وادا
��ت م���ن ُم��ه��ج��ت��ي
َح��� َل��� ْل� َ
َّ
ي����ا غ���ائ� ً
���ت ع���ن ن���اظ���ري ول��ك��ن
ال���رق���ادا
���ت ع���ن ن���اظ���ري
���ب َ
���ب َ
غَ َّ
م���ا ِغ ْ
���ي ْ
ُّ

((( الم�ستدرك على ديوان الثعالبي .201
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الباب العا�شر
التالقي بالنفوس مع تباين الجسوم
والترائي بالقلوب دون العيون
( )66ف�ص��ل الب��ن العمي��د :نح��ن في الظاهر على افت��راق وفي الباطن على
ٍ
تالق ،ولئن تفارقت الأ�شباح لقد تعانقت الأرواح(((.
ّ
و�شط الم��زار نتناجى
عب��اد :نح��ن على بع��د الديار
( )67ال�صاح��ب ب��ن ّ

البعد
بال�ضمائ��ر ونتخاط��ب بال�سرائر ،و�إذا ح�ض��رتَ
َ
القرب بالإخال�ص لم َي ُ�ض َّر ُ
بالأ�شخا�ص.
أي�ض��ا :قد �سارت نف�س��ي بم�سيرك ،فهي نازلة لديك موقوفة بالإخال�ص
ول��ه � ً

� 73أ

عليك ،و�أنا �أناجيك بخواطر قلبي ،و�إن كان قد غُ ّيب �شخ�صك ع ّني.
الببغ��اء� :إن تراخ��ى اللق��اء ف�إ ّن��ا نتالقى على البعاد ،ويتالق��ى نظر العين بنظر

الف�ؤاد║ .

( )68ال�صابئ :التالقي بالقلوب غر�ض الإخوان ،كما � ّأن التالقي بالنفو�س
غر���ض((( الع�ش��اق ،والعا�شق يقنع بالر�ؤية مع الإعرا�ض ،وال�صديق يحتمل الفرقة
م��ع الإخال���ص .وف��ي هذا المعنى يق��ول من�صور الفقيه((( [م��ن مجزوء الكامل
المر َّفل](((:
((( زهر الآداب  ،771/2والقول من دون ن�سبة في كتاب من غاب عنه المطرب .223-222
((( في الأ�صل :عر�ض؛ ت�صحيف.
(((	�أبو الح�سن من�صور بن �إ�سماعيل بن عمر التميمي ،فقيه �شافعي من ال�شعراء� ،ضرير� ،سافر �إلى بغداد
ثم �سكن م�صر وتوفي فيها �سنة 306هـ.
ومدح بها الخليفة المعت ّزّ ،
الخا�ص 107؛ ومعجم الأدباء
وخا�ص
244؛
إيجاز
ل
وا
إعجاز
ل
وا
((( البيتان في الديوان 176؛
ّ
ّ
2726/6؛ وهما بدون ن�سبة في المنتخل 858/2؛ والبيت الثاني بدون ن�سبة في المنتحل 215؛
ونهاية الأرب .128/2
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���م����ا �أن ���ش��ك��ت
ق����د ق����ل� ُ
���ت ل� ّ
�إنّ

���ر
���د ال َي ُ
ال����ت����ب����اع� َ
�������ض ْ

���وب
َ�����رك�����ي زي����ارتَ����ه����ا َخ����ل� ُ
ت ْ
��وب
ُر �إذا ت����ق����ارب� ِ
���ت ال���ق���ل� ُ

بي((([من الب�سيط](((:
( )69و�أح�سن ما قيل في هذا المعنى قول �أبي عيينة المه ّل ّ

عندكم
ج�سمي معي غير �أنّ الروح
ُ
النا�س م ّني �أنّ لي بدنًا
فليعجب
ِ
ُ

وطن
فالروح في غُ ْربة والج�سم في
ِ
�دن
روح فيه ول��ي
ال
روح ب�لا ب� ِ
ٌ
َ

ابي((( [من الطويل](((:
( )70وقول الثاني وهو الع ّت ّ
�إذا � َ
النوى
وزاي��ل طرفي طرفَه ق��ام في َوهمي
أ�شحطتني عن �أخي غُ ْرب ُة َ
(((
ُ
��وره ف��ي القلب ح� ّت��ى ك�أ ّنما
يحيط به في ك� ّ
�ل �أح��وال��ه ِعلمي
�أُ� َ���ص� ِّ
(((
ّ
العرا�ضة
( )71وكت��ب �أب��و
الخط��اب ال�صابئ  :مع رقعتي ه��ذه قُرا�ضة من ُ

ِ
عل��ي وحام ً
ال لي
منعما
يتق��دم �إلى الغلم��ان يت�س ّلمها،
التذك��رة ،وم��والي
بر�س��م
ّ
ً
ّ
عل��ى ر�س��م العب��د مع مواله ║ في ا�ستعم��ال االقت�صار ،واالقت�صاد دون المكاثرة  73ب
واالحت�شاد �إن �شاء اهلل.
( )72وكت��ب بع���ض الظرف��اء �إل��ى بع���ض الظرفاء م��ع خاتم �أه��داه له [من
هجاء ،من
(((	�أبو عيينة بن
محمد بن �أبي عيينة بن المه ّلب بن �أبي ُ�صفرة� ،شاعر مطبوع ظريف ِ
غزل ّ
ّ
ا�سية و�ساكني الب�صرة ،ت في بداية القرن الثالث للهجرة.
العب ّ
�شعراء الدولة ّ
والمحب والمحبوب 175/2؛ و�أح�سن ما
((( البيتان في الحنين �إلى الأوطان 86؛ والأغاني 49/20؛
ّ
الخا�ص 116؛ ولطائف الظرفاء �52أ؛ ولطائف
وخا�ص
�سمعت 37؛ والإعجاز والإيجاز 215؛
ّ
ّ
اللطف 136؛ والمنتحل 219؛ ولباب الآداب للثعالبي 73/2؛ والدعوات والف�صول 41-40؛
محمد بن �صالح في اعتالل القلوب 285؛ ووردا بدون ن�سبة في المنتخل
ونُ�سب البيتان �إلى
ّ
ومحمد بن �صالح بن عبد اهلل العلوي الطالبي� ،أمير
792-791/2؛ وم�صارع الع�شّ اق .260/2
ّ
ّ
من ال�شعراء النبالء ،ولي المدينة للواثق �سنة 229هـ ،وعزله
المتوكل ،ت 248هـ.
((( الع ّتابي :كلثوم بن عمرو� ،شاعر مدح الر�شيد وغيره من الخلفاء وانقطع �إلى البرامكة ،ت 220هـ.
((( ال�شوق والفراق .110
((( في الأ�صل �أ�ضيف هنا� :شكري وي�ستره و�ضوح عذري!
الخا�ص،
وخا�ص
آداب،
ل
ا
وزهر
وال�صديق،
متفرقة في ال�صداقة
ّ
ّ
((( لم نعثر على ترجمة له ،وله �أقوال ّ
ّ
الخطاب مف�ضل بن ثابت ال�صابئ
الحمدونية ،ونهاية الأرب؛ ولع ّله �أبو
وثمار القلوب ،والتذكرة
ّ
�سر الف�صاحة  197وقد ح�ضر مجل�س ع ّز الدولة بختيار بن مع ّز الدولة.
المذكور في ّ
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المن�سرح](((:
��م ل�����س� ّ�ي��دن��ا ال��ـ
ُع��را���ض��ت��ي خ���ات� ٌ
��ت م��ق��ل�� ٌة ب��ن��اظ��ره��ا
ل���و َن��� َق�����َ��ش� ْ

���ه
م�����ش��ك��ورِ م���ن ع���ب���ده
وخ���ادم ِ
ِ
ل��� ُ��ص� ِّ�ي��ر ال��ن��ق���� ُ�ش ف����� َّ��ص((( خ��ا َت� ِ�م� ِ�ه

(((	�أح�سن ما �سمعت  ،138ونثر النظم  ،117وفيهما:
أدب
ه���د ّي���ت���ي
خ����ات����م ل������ذي � ٍ
ٌ
�صوبه في الهام�ش.
ثم ّ
((( في الأ�صل :نق�شّ ،
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ْ
ع����ه����د و ّد خ����ادم����ه
�������ره
ُم�
َ
�������ذ ِك� ُ

الباب الحادي ع�شر
الشوق على قرب العهد ويسير الفرقة
الحرقة،
لت مع ي�سير ال ُفرقة
تحم ُ
عظيم ُ
عباد :قد ّ
َ
([ )73قال] ال�صاحب بن ّ
بج�سم
انثنيت
الو ْج��د ،ح ّتى
وبت من �صبري  45ب
ٍ
ٍ
ُ
ناح��ل ُّ
وم��ع قلي��ل البع��د ║ كبي��ر َ
�سرت مي ً
ال
بعيدا ح ّت��ى �أ�صحب ُت َك من نف�سي فريقًا ،وال
عل��ى مراح��ل ،م��ا فارق ُتك ً
ُ

جميعا(((.
من ج�سمي ح ّتى مال �صبري
ً
( )74ويقال � ّإن �أغزل ٍ
بيت قاله ملك قول يزيد بن معاوية [من الطويل](((:
(((
�سرت مي ً
ال لو َن َع ْي ُت حمام ًة
�إذا
الحب من أ� ّم خالد
دعتني دواعي
ُ
ّ
كثيرا [من الطويل](((:
( )75ولبع�ض العرب ،وهو ما ُيتم ّثل به ً

(((

غير ليل ٍة
�أ���ش��و ًق��ا ول� ّ�م��ا
ِ
تم�ض ل��ي ُ

(((
(((
(((
(((
(((

(((

المطي بنا َع ْ�شرا
فكيف �إذا �سار
ُّ

(((

ورد في لباب الآداب للثعالبي  199/1بدون ن�سبة وباختالف.
مجموع �شعره 8؛ واعتالل القلوب  ،281وفيه�« :أ ّم نافع»؛ و�أن�ساب الأ�شراف 288/1/4؛ وتاريخ
والدر الفريد .327/1
مدينة دم�شق 112/69؛
ّ
فت �ساعةً».
كذا في الأ�صل ،وقد ُيقر�أ :لو
بغيت؛ وفي مجموع ديوانه و�أن�ساب الأ�شراف «�أو تخ ّل ُ
ُ
في الأ�صل :مالك؛ و�صوابه من الهام�ش.
الدر الفريد  ،141/2وانظر عيون الأخبار 33/3؛ والمنتحل 217؛
البيت ل�سحيم بن وثيل في ّ
والمنتخل 787/2؛ ومحا�ضرات الأدباء  .131/3و�سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي اليربوعي
الحنظلي التميمي� ،شاعر مخ�ضرم ،عا�ش في
الجاهلية والإ�سالم ،ت نحو 60هـ.
ّ
في الأ�صل� :شهرا؛ وال�صواب من الهام�ش.
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الباب الثاني ع�شر
سائر األحاسن في الشوق
�سمير ِذك��ري و َن ِج ُّي ِفكري
( )76ف�ص��ول البلغ��اء
الع�صريي��ن :ال�شوق �إليك
ّ
ُ
وج َن َح على
��ر َح جوانح��ي َ
وزادي ف��ي َ�س َف��ري وعت��ادي ف��ي َح َ�ض��ري� ،شوقٌ َج َ
جوارح��ي� ،ش��وقٌ بران��ي َب ْر َي ِ
ا�شتياق
محق اله�لال� ،أنا �أ�شتاقك
الخالل ومحقني
َ
َ
الرو�ض الماحل �إلى الغيث الهاطل(((.
( )77ل�شاعر [من الب�سيط]:

� 46أ

[قد] ّ
ال�شوق
�شدة
ِ
حل بي يا �أخي من ّ

بالــغ مـــا
إ� ّني و�إن طال و�صفي غير
ِ
�إنّ ال���ف���راق ل��ه ك����أ�� ٌ��س م��رار ُت��ه��ا
الذوق
تحكي مرار َة ك�أ�س الموت في
ِ
الجرجاني [من الطويل](((:
( )78وللقا�ضي عبد العزيز
ّ
ك�شوق عرف ُته
فدي ُتك م��ا �شوقي
ٍ
ٌ
عاقل
التخليد في النار
نكر
َ
فال ُي ِ

وال ذا الهوى من جن�س ما كنتُ �أعهدُ ║
���ي ف���ي ن����ار ال���غ���رام م��خ � َّل� ُ�د
ف�����إ ّن� َ

���ر َك م����ا ع���ي�������ش��� ٌة ع��ذب��ة
ل����ع����م� ُ
و�إ ّن������ي �إل����ى وج��ه��ك الم�ستنيـ
خائـ��ف
ـ��ف
ٍ
ــد َن ٍ
ـــ��و ُق مـــ��ن ُم ْ
لأَ ْ�ش َ

��ت ب��ال��را���ض��ي�� ْه
��ي �إذا غ���ب� َ
ع���ل� ّ
رِ ف���ي ظ��ل��م��ة ال��ل��ي��ل��ة ال��داج��ي�� ْه

( )79ومن �شعر الخفيف الروح [من المتقارب](((:

ال���ح���م���ام �إل�����ى ال��ع��اف��ي�� ْه
ل���ق���اء
ِ
َ

((( لباب الآداب  199/1باختالف في الرواية.
((( البيت الثاني مع �آخر من�سوب للقا�ضي �أبي الح�سن [الجرجاني] في ثمار القلوب  ،835/2ولذا
علي بن عبد العزيز الجرجاني ،وقد �سبق ذكره في الفقرة (.)10
فالراجح �أنّ البيتين لأبي الح�سن ّ
والمحب والمحبوب .208-207/1
((( ال�صداقة وال�صديق 175؛
ّ

34

الباب الثالث ع�شر
ذم الفراق
ّ
الع�شاق((( .وقال بع�ضهم:
ال لتعذيب
( )80كان ُيقال :ما ُخلق الفراق �إ ّ
ّ
(((
حق الفراق �أن تطير له القلوب
فراق الأحباب َ�سقام الألباب .وقال �آخرّ :
وتطي�ش معه العقول وتطيح منه النفو�س((( .وقال �آخر :فراق الحبيب ُي�شيب

(((
ال�سياق �أهون م��ن الفراق((( .وقال
الولي��د ُ
ويذي��ب الحدي��د  .وقال �آخرِّ :
وله��دت الجبال ،ول ََح ُّر
النظّ ��ام((( :ل��و كان للف��راق �صورة لراعت القلوب
ّ

توه ًجا من ناره ،ولو عذّ ب اهلل �أهل النار بالفراق ال�ستراحوا
الف�ضاء((( �أقلُّ
ّ
�إلى ما قبله من العذاب(((.
( )81وقال ال�شاعر [من الكامل](((:
ُ
نجوى الهوى
عالما
مالك
لو كان
َ
ً

��اق
وفَ���ع���ال���ه ب����أ����ض���ال���ع ال���ع�����ّ��ش� ِ

م��ا ع� ّ
�ار �إ ّال بالهــوى
��ذب ال��ك � ّف� َ

ب��ف��راق
ف������إذا ا���س��ت��غ��اث��وا غ��اث��ه��م
ِ

محمد بن داود الإ�صبهاني؛ وورد بدون ن�سبة في
((( نُ�سب القول في الإعجاز والإيجاز � 171إلى
ّ
الزهرة 268/1؛ والحكم والأمثال 196؛ والتمثيل والمحا�ضرة 209؛ والظرائف واللطائف .341
((( الحكم والأمثال 196؛ والظرائف واللطائف .341
((( الظرائف واللطائف .341
((( الحكم والأمثال 196؛ الظرائف واللطائف .341
وال�سياق :نزع الروح.
((( الظرائف واللطائف 341؛
ّ
والمو�شى ِّ ،247
(((	�أبو �إ�سحق �إبراهيم ّ
أئمة المعتزلة ومن �شيوخ الجاحظ ،ت 231هـ.
النظام من � ّ
((( كذا في الأ�صل ،ولع ّله:
َ�ضى.
ولحر الغ َ
ُّ
((( ال�شوق والفراق 98-97؛ وتف�سير الثعلبي 309/2؛ والظرائف واللطائف 341؛ ووفيات الأعيان
.275/4
«ع ِّذب الع�شّ ُ
اق».
((( الظرائف واللطائف 341؛ والم�ستطرف  ،24/2وفيهُ :
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 46ب

( )82وقال �أبو تمّام ║ [من الكامل](((:

��دا وال معقوال
ُ��ب ِ
��ق ل��ي َج��� َل� ً
ل��م ت ْ
غ��ي� َ�ر ال��ف��راق �إل���ى ال��ن��ف��و���س دليال

�ت طويال
ي���و َم ال��ف��راق ل��ق��د ُخ��ل��ق� َ
ل��و ح���ار م��رت��ا ُد ال��م��ن� ّ�ي��ة ل��م يجد
َ
ال�سبيل �إل���ى العزا
�أت��ظ� ّن��ن��ي �أج���د

���ي �سبيال
����د
ِ
َو َج َ
ال��ح��م��ا ُم �إ ًذا �إل� ّ

����ن �إل���������ى ال����ف����را
ال ت�����رك�����ن� ّ
وال�������ش���م�������س ع����ن����د م��غ��ي��ب��ه��ا

ال�����م�����ذاق
������ر
ِ
ِق ف�������إ ّن������ه م� ُّ
ال����ف����راق
��ر م����ن �أل�������م
ِ
ت�������ص���ف� ّ

( )83وقال
المتنبي [من الب�سيط](((:
ّ
�دت
ل��ه��ا ال��م��ن��اي��ا �إل���ى �أرواح���ن���ا ُ�س ُبال
ل��وال مفارق ُة الأح��ب��اب ما وج� ْ
( )84وقال �أحمد بن �إبراهيم
ال�ضب ّي((( [من مجزوء الكامل](((:
ّ

((( الديوان «�شرح ال�صولي» 290/2؛ و«�شرح التبريزي» 66/3؛ والزهرة  ،274/1وفيه« :من حار
المنية لم ُيرد»؛ وال�شوق والفراق  ،43وفيه« :عز ًما وال مقوال» «لو حاد» «على النفو�س»؛
من قاد
ّ
محمد في بهجة المجال�س 252/1؛
علي بن
وروح الروح 602/2؛ ون�سب البيتان ال ّأوالن
ّ
ّ
للعلوي ّ
وفي الظرائف واللطائف  342رواية �أخرى غير من�سوبة.
للمعري 60/1؛ و«العكبري» 162/3؛ و«البرقوقي» 282/3؛ والحكم
((( �شرح ديوان المت ّنبي
ّ
والأمثال 196؛ والظرائف واللطائف 342؛ ومحا�ضرات الأدباء .123/3
ال�ضبي الملقّب بالكافي الأوحد ،الوزير بعد ال�صاحب لفخر الدولة
العبا�س �أحمد بن �إبراهيم
ّ
(((	�أبو ّ
البويهي ،ت 399هـ.
((( الحكم والأمثال 196؛ والإعجاز والإيجاز 276؛ والظرائف واللطائف  ،342وفيه« :خوف
الفراق»؛ ويتيمة الدهر 295/3؛ روح الروح 616/2؛ ومعجم الأدباء  ،176/1وفيها« :ف ََرق
الفراق».
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الباب الرابع ع�شر
مدح الفراق
بع�ض ال�سلف الظرفاء :في الفراق م�صافحة الت�سليم ورجاء الأَوبة
( )85قال ُ
وعمارة القلب بال�شوق والأن�س بالمكاتبة(((.
المالل َ
وال�سالمة من َ

تمام [من الوافر](((:
( )86وقال �أبو ّ
�أظ� َّ
��راق
أ� آ� ِل�����ف����� َة
اج��ت��م��اع
�����ل ف���ك���ان داع����ي���� َة
ال��ن��ح��ي��ب ك���م اف���ت� ٍ
ِ
ِ
�������ات �إال
ول��ي�����س��ت ف���رح��� ُة الأوب�
ال�����وداع
�����رح
ل���م���وق� ٍ
ِ
ِ
��وف ع��ل��ى ُب َ

وعبرة،
( )87وكتب بع�ض الك ّتاب :جزى اهلل
َ
خيرا ،ف�إ ّنما هو زفرة َ
الفراق ً
م�سرة لحظة
ث��م اعت�ص��ام وت��وكّ لّ ،
ّ
ث��م ت�أميل وتوقّعّ ،
وقبح اهلل التالق��ي ،ف�إ ّنما هو ّ
(((
وم�ساءة � ّأيام ،وابتهاج �ساعة واكتئاب زمان .
وكت��ب �آخ��ر :إ� ّن��ي لأكره االجتم��اع وال �أكره االفت��راق ،ل ّأن مع االجتماع

محاذرة االفتراق وق�صور ال�سرور[ ،و] مع الفراق ║ غُ ّمة يخ ّففها توقّع �إ�سعاف
النوى وت�أميل الأوبة والرجعى(((.
َ
(((
(((

(((

(((

ال�شوق والفراق  68باختالف؛ وديوان المعاني 283/1؛ وتح�سين القبيح 57؛ والظرائف واللطائف
339؛ ونهاية الأرب .258/2
الديوان «�شرح ال�صولي» 21/2؛ و«�شرح التبريزي» 336/2؛ وعيون الأخبار 234/1؛ والزهرة
والدر الفريد
ال�شدة 72/5؛ والتمثيل والمحا�ضرة 95؛
252/1؛ وال�صناعتين 220؛ والفرج بعد
ّ
ّ
اجي 57؛ والموازنة 74؛ والثاني في الظرائف واللطائف
195/1؛ والبيت ال ّأول في �أمالي ّ
الزج ّ
 ،339وفي جميعها« :ت ََرح الوداع».
جي الكاتب في تح�سين القبيح  ،57وورد من�سو ًبا لبع�ض الك ّتاب في
نُ�سب �إلى �أبي عبد اهلل ال َّز ْن ّ
نجي �أبو عبد اهلل
محمد بن �إ�سماعيل بن يحيى الكاتب الملقّب
ّ
الظرائف واللطائف  .339وال َّز ّ
ا�سي،
نجي ،المتوفّى �سنة  ،324كاتب �أبي الح�سن ابن الفرات وزير المقتدر ّ
العب ّ
بال َّز ّ
نجي �أو ابن ال َّز ّ
وله من الكتب :كتاب ر�سائل وكتاب الك ّتاب وال�صناعة.
نُ�سب �إلى �أحمد بن �سعد في تح�سين القبيح  ،57وورد بدون ن�سبة في الظرائف واللطائف .339
و�أبو الح�سين �أحمد بن �سعد الكاتب من �أهالي �إ�صبهان ،نُدب �أ ّيام القاهر باهلل �إلى عمل الخراج
عدة م�ص ّنفات.
وعزل �سنة  324وله ّ
ب�إ�صبهان �سنة ُ 321
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( )88وقال بع�ضهم [من الخفيف](((:
غم
لي�س عندي �شحط النوى فيه ٌّ
م���ن ي��ك��ن ي��ك��ره ال���ف���راق ف���إ ّن��ي

ب��ل ل��ن��ا ف��ي��ه ك�شف ك� ّ
�وم
��ل ال��ه��م� ِ
�أ���ش��ت��ه��ي��ه ل��م��و���ض��ع ال��ت�����س��ل��ي� ِ�م

������وداع
�إنّ ف���ي���ه اع���ت���ن���اق��� ًة ل�
ل���ق���دوم
���ار اع���ت���ن���اق��� ٍة
ِ
ٍ
وان����ت����ظ� َ
وللب ْين ُحرق ًة
( )89وق��ال بع���ض
ال�صوفي��ة :لو قلت �إ ّني لم �أجد للرحيل � ً
ألما َ
ّ
معدوما � ّأيام االجتماع(((.
نلت من اللقاء ُأ�ن�س العناق ما كان
لقلت ح ًّقا ،لأ ّني ُ
ُ
ً

البحتري [من الطويل](((:
ومما يليق بهذا المعنى في هذا الباب قول
ّ
(ّ )90
وا�شج
بالدمع
والدمع
ح�س ْن بنا
�د ُم ْل َ�ص ُق
ُي��م��ازِ ُج�� ُه
و أَ� ِ
وال��خ��د ب��ال��خ� ِّ
ُّ
ُ
ٌ
ِ
�ضمنا َو��ْ�ش� ُ
�ك التالقي ولفَّنا
وق��د
�ق
���م � َ��ض� ِّ�ي� ُ
َّ
ِع���ن���اقٌ ع��ل��ى �أع��ن��ا ِق��ن��ا َث ّ
ب�����ش��ك��وى و�إ ّال َع���ب���ر ًة ت��ت��رق� ُ
ِ��را ع��ن �صباب ٍة
�رق
��ر �إ ّال ُم ْ
��خ��ب ً
ف��ل��م ت� َ
وم��ن ُق� َ�ب� ٍ�ل َق� ْ�ب� َ
��د ُه
تكاد بها م��ن ���ش� ّ�دة ال َّل ْثم ت َْ�ش َر ُق
��ع َ
�ل الت�شاكي و َب ْ

فلو ف��ه� َ�م ال��ن��ا�� ُ�س التالقي وح�س َنه
التفر ُق
��ل التالقي
لح ّب َب م��ن �أج� ِ
ُ
ّ
( )91وقال �آخر لم�شتاق [من الخفيف](((:

��اق
����ر دم���ع���ة
ال��ع�����ش ِ
ّ
� ِآه م���ن َح� ِّ
ّ
�ب
��ي���ن ح��ب��ي� ٍ
ل����ذة ال���دم���ع ع��ن��د َب� ْ

(((

(((
(((
(((

م���ا � ّ
��راق
أل�����ذ ال��ب��ك��اء ع��ن��د ال���ف� ِ

ك��اع��ت��ن��اق ال��ح��ب��ي��ب ع��ن��د ال��ت�لاق��ي

محمد
ولمحمد بن �أبي
لمحمد بن عبد اهلل بن طاهر في ديوان المعاني 270/1؛
نُ�سبت الأبيات
ّ
ّ
ّ
المحب
اليزيدي في تح�سين القبيح 58؛ والبيتان الثاني والثالث لأبي حف�ص ال�شطرنجي في
ّ
ّ
والمحبوب  ،20/2وفيه« :لع ّلة الت�سليم»؛ ونهاية الأرب 243/2؛ ووردا بدون ن�سبة في ال�شوق
والفراق 72؛ والظرائف واللطائف 339؛ وهما بدون ن�سبة في الزهرة 260/1؛ والحكم والأمثال
195؛ وبهجة المجال�س 249/1؛ والبيتان ال ّأول والثالث بدون ن�سبة في محا�ضرات الأدباء
.116/3
ورد بدون ن�سبة في تح�سين القبيح 58-57؛ ولبع�ض الظرفاء من الك ّتاب في الظرائف واللطائف
.340
البحتري 1535-1534/2؛ والزهرة 260/1؛ والظرائف واللطائف 340؛ ومحا�ضرات
ديوان
ّ
الحمدونية 83/6؛ والبيت الأخير في الحكم والأمثال .195
الأدباء 117-116/3؛ والتذكرة
ّ
الظرائف واللطائف  ،340وفيه« :وقت التالقي».
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الباب الخام�س ع�شر
التزام اللوم عند الفراق
( )92من �أح�سن ما قيل في ذلك قول ب�شّار ║ [من الكامل](((:
تطوي ال��م��ن� َ
دائبا
�ازل ع��ن حبيبك
ً

ه� ّ
�ت ول��و على جمر الغ�ضا
لا �أق��م� َ
( )93وقال �آخر [من الطويل](((:

تحبه
عمن
�أت��رح��ل
َ
ط��وع النف�س ّ
ّ

ّ
���س��اج��م
ب���دم���ع
وت���ظ���ل ت��ب��ك��ي��ه
ٍ
ِ
�ارم
�ت �أو
ِّ
ُق � ِّل� ْ�ب� َ
ح��د الح�سام ال�����ص� ِ
قهر
وتبكي كما يبكي المفارِ ُق عن ِ

ت�س ْر وال��ه� ُّ�م عنك بمعزلٍ
�أ ِق���م ال ِ
( )94و�أملح منه قول
اليزيدي((( [من الخفيف]:
ّ

باق في جفونك ال يذري
ودم ُعك ٍ

مقيم
�����ب
م��ا م�����س��ي��ري وم���ن أُ� ِح� ُّ
ُ

�ن ب�������أنّ م�����س��ي��ري
�أن�����ا م�����س��ت��ي��ق� ٌ

���ر والإل�������ه ع���ن���دي ع��ظ��ي� ُ�م
َخ� ِ
���ط� ٌ
و ُم����ق����ا َم ال��ح��ب��ي��ب ال ي�����س��ت��ق��ي� ُ�م

((( البيتان لي�سا في ديوان ب�شّ ار؛ وهما بدون ن�سبة في الأمالي «القالي» 167/1؛ والأ�شباه والنظائر
والدر الفريد .105/2
28/2؛ ويتيمة الدهر 229/2؛ وروح الروح 603/2؛
ّ
عباد كما في يتيمة
((( نُ�سب البيتان لأبي الح�سن
ّ
البريدي في المنتحل 222؛ وهو ابن ّ
عمة ال�صاحب بن ّ
لليزيدي في المنتخل 802/2؛ ووردا بدون ن�سبة في الزهرة  ،254/1وفيه:
الدهر 208/3؛ وهما
ّ
«�أتظعن» «عن ُ�ص ْغر»؛ و�أمالي القالي  167/1باختالف ،والأ�شباه والنظائر  ،29/2وفيه�« :أقم ال
ت َِر ْم والحزم منك بمعزل»؛ ومحا�ضرات الأدباء  ،129/3وفيه« :الحزن عنك» ،ونُ�سبا لأعرابي في
الدر الفريد 223/1؛ وفي جميع هذه الم�صادر« :ال يجري».
ّ
أمون،
الم
ندماء
من
�شاعر
أديب
اليزيدي
المبارك
بن
يحيى
بن
إبراهيم
�
�
ب�صري
�
�
العدوي،
إ�سحق
(((	�أبو
ّ
كتبا منها «النقط وال�شكل» ،و«ما اتّفق لفظه واختلف معناه» ،و«بناء الكعبة
�سكن بغداد ،و�ص ّنف ً
و�أخبارها».
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الباب ال�ساد�س ع�شر
ذم السفر
ّ
( )95ف��ي الحدي��ث المرف��وع «� ّإن الم�ساف��ر ومتاعه على َق َل ٍ
��ت �إ ّال ما وقَى
اهلل»(((� ،أي على هالك .وقيل لبع�ض الحكماء � ّإن ال�سفر قطعة من العذاب ،فقال:

بل العذاب ك ّله قطعة من ال�سفر((( .ونظمه من قال [من الرجز](((:

ك� ّ
��ل ال���ع���ذاب قطعة م��ن ال��� َّ��س � َف� ْ�ر
الح َ�ض ْر
يا ّ
رب ف�� ْٱر ُد ْدن��ي �إلى ريف َ
الحج��اج يق��ول :ل��وال فرح��ة الإي��اب لما عذّ ب��ت �أعدائي �إ ّال
( )96وكان
ّ
بال�سفر(((.

وق��ال بع���ض الحكماء :ال�سقم وال�سفر والقت��ال �أثالث متقاربة ،ال�سفر �سفينة
� 48أ

الأذى ،وال�سقم حريق الج�سد ،والقتال ║ َم ْنبِت المنايا((( .وقال �آخر :ال�سفر ُمتعب
يق�صره وي�س ّلي كَ ْر َبه(((.
ُمكرب ،والحديث ّ

وقلت في كتاب "المبهج"ُ :ر ّب َ�س َفرٍ كت�صحيفه يعني َ�سقَر(((.
ُ

(((	�أدب الكاتب 66؛ والبيان والتبيين 105/2؛ والتمثيل والمحا�ضرة 401؛ والظرائف واللطائف
332؛ والنهاية  ،98/4وفيه« :وم�آله».
((( الحكم والأمثال 182؛ والتمثيل والمحا�ضرة 401؛ والظرائف واللطائف 332؛ والم�ستطرف
27-26/2؛ والجزء ال ّأول من القول في البيان والتبيين 105/2؛ وبهجة المجال�س 221/1؛ وربيع
الحمدونية .116/8
الأبرار 10/3؛ والتذكرة
ّ
((( الحكم والأمثال 182؛ والتمثيل والمحا�ضرة 401؛ والظرائف واللطائف 332؛ وربيع الأبرار
10/3؛ والم�ستطرف  ،27/2وفيه« :خير الح�ضر».
((( الظرائف واللطائف .332
((( نُ�سب �إلى قباذ بن فيروز في الإعجاز والإيجاز  ،64وانظر زهر الآداب 386/1؛ والتمثيل
والمحا�ضرة 401؛ والظرائف واللطائف 332؛ وهو بدون ن�سبة في الحكم والأمثال .182
((( الحكم والأمثال 183؛ والظرائف واللطائف .332
((( الظرائف واللطائف 333؛ والمبهج  ،93وانظر محا�ضرات الأدباء .572/4
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الباب ال�سابع ع�شر
أدب السفر
(((
أح��ب ال ّأيام �إلى ر�سول اهلل
(� )97أب��و �صال��ح ع��ن �أبي هريرة قال« :كان � ّ
�ص ّل��ى اهلل علي��ه و�س ّل��م �أن ي�سافر فيه يوم الجمع��ة لقول اهلل تعالى} :ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ{(((»((( .وقال بع�ضهم :االنت�شار في الأر�ض يوم ال�سبت
غير نافع.

(((
�سفرا �ص ّلى
عن ابن عمر قال :كان ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �إذا �أراد ً
ثم قال} :ﭶ ﭷ
ف��ي بيت��ه ركعتي��ن قب��ل �أن يخرج ّ
كب��ر ثال ًثا ّ
ثم �إذا ركب ّ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ * ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{(((.
(((
البر والتقوى ،وم��ن العمل ما
ث��م ق��ال:
تحب وتر�ضى،
ّ
ّ
ّ
الله��م إ� ّني �أ�س�ألك ّ

اللهم إ� ّن��ي �أ�س�ألك ال�صحبة في
ه��ون علين��ا ال�سفر واط��وِ لنا((( ُبعد الأر�ض،
الله��م ّ
ّ
ّ

ال�سفر والخالفة في الأهل والمال والولد(((.

«اللهم إ� ّن��ي �أعوذ بك
( )98وعن��ه �ص ّل��ى اهلل علي��ه و�س ّل��م �أ ّن��ه كان يقول:
ّ
والح ْور بع��د َ
الك ْور ،و�سوء المنظر في الأهل
م��ن وعث��اء ال�سف��ر ،وك�آبة المنقَلبَ ،
الغطفانية ،من كبار علماء �أهل المدينة ،ت 101هـ.
ال�سمان مولى جويرية
(((	�أبو �صالح
ّ
ّ
((( �سورة الجمعة.10 :
((( ُروي الحديث عن �أن�س في مكارم الأخالق للطبر�سي .241
الخطاب ،هاجر �إلى المدينة مع �أبيه ،وهو �آخر من توفّي ّ
ّ
بمكة من ال�صحابة،
((( عبد اهلل بن عمر بن
وذلك �سنة 73هـ.
((( �سورة الزخرف.14-13 :
((( في الأ�صل :بما.
((( ُ�ص ّححت في الهام�ش :ع ّنا به.
((( ورد هذا الحديث عن ابن عمر باختالفات في �صحيح م�سلم 104/3؛ وم�سند �أحمد 150/2؛
الترمذي 165/5؛ وال�سنن الكبرى للن�سائي .252/5
و�سنن �أبي داود 585/1؛ و�سنن
ّ
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والمال»(((.
رب ال�سموات وما
وم��ن دعائ��ه �ص ّل��ى اهلل عليه و�س ّلم �إذا دخل قرية:
«اللهم َّ
ّ

ورب الأَرَ�ضين وما �أقللن ،ن�س�ألك خير هذه القرية ║ وخير �أهلها ،ونعوذ
 48ب �أظلَلن
َّ
�شرها
و�شر �أهلها»(((.
ّ
بك من ّ

ويروى � ّأن رج ً
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم فقال :يا ر�سول
ال جاء �إلى
(ُ )99
ّ
�سفرا ف�أو�صني ،قال�» :أو�صيك بتقوى اهلل والتكبير عند كلّ َ�ش َرف»(((.
اهلل �إ ّني �أريد ً

اللهم �أنزلنا ُم ْن َز ًال
وعن��ه �ص ّل��ى اهلل علي��ه و�س ّلم �أ ّنه كان �إذا نزل منز ًال كان يقولّ » :

(((
�شر ما
ثم يقول�« :أعوذ بكلمات اهلل ّ
مباركً ا و�أنت خير ُ
الم ْنزِ لين» ّ ،
التامات من ّ
خلق وذر�أ وبر�أ»(((.

المح��اق .وعن بع�ض
وكان
النب��ي �ص ّل��ى اهلل علي��ه و�س ّل��م يك��ره ال�سفر في َ
ّ
ال�سلف :ال ت�سافروا والقمر في العقرب(((.
( )100وقال
المرادي((( للأمير نوح بن ن�صر((( [من ال�سريع]:
ّ
��ح له
ق��ل لأم��ي��ر ال�����ش��رق
�ب
وم���ا ع��ل��ى ال��ن��ا���ص��ح م��ن َم� ْ�ع � َت� ِ
َ
وان�����ص ْ
ّ
الموط�أ 977/2؛ وم�سند �أحمد 83-82/5 ،433/2 ،150/2؛ و�سنن الدارمي 287/2؛ و�صحيح
(((
الترمذي 160/5؛
م�سلم 5-104/4؛ و�سنن ابن ماجة 1280/2؛ و�سنن �أبي داود 584/1؛ و�سنن
ّ
للن�سائي 459/4؛ وال�سنن الكبرى للبيهقي ،334/5
الن�سائي 274-272/8؛ وال�سنن الكبرى
و�سنن
ّ
ّ
أي�ضا الظرائف واللطائف 333؛ ومحا�ضرات الأدباء 587/4؛ وربيع الأبرار 5/3؛ والتذكرة
�
وانظر
ً
الحمدونية .116/8
ّ
((( ورد باختالف في ال�سيرة النبوية 793/3؛ وال�سنن الكبرى للن�سائي 139/6 ،257/5؛ والمعجم
الكبير 34/8؛ وال�سنن الكبرى للبيهقي .252/5
الترمذي .163/5
و�سنن
926/2؛
ماجة
ابن
و�سنن
((( م�سند �أحمد 476 ،443 ،332 ،325/2؛
ّ
(((
(((
(((
(((
(((

}ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{ [�سورة الم�ؤمنون.]29 :
ورد باختالف في المعجم الأو�سط 376/2؛ وكنز العمال .191/2
عليا ر�ضي اهلل عنه كان ال يغزو غزاة والقمر في العقرب ،وفي الأزمنة
في زهر الآداب � :481/1إنّ ًّ
والأمكنة  :20/2من ولد والقمر في العقرب فهو نح�س.
المرادي من �شعراء بخارى ،ذكره
محمد
في الأ�صل:
ّ
ّ
محمد بن ّ
المراري؛ تحريف .وهو �أبو الح�سين ّ
الثعالبي في اليتيمة ،ت بعد 331هـ.
محمد نوح بن ن�صر بن �أحمد ال�ساماني الأمير الحامد� ،أقام في بخارى وتوفي فيها
هو الأمير �أبو
ّ
�سنة 343هـ.
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��ه��� ٍة
ال ت ْ
�رب
وال��ق��م��ر ال��ن��اق�����ص ف���ي ال��ع��ق� ِ
���ر ِج االث��ن��ي��ن ف��ي ُو ْج� َ
َ���خ ُ
ُ
( )101وفي الخبر :راكب الفالة وحده �شيطان ،واالثنان �شيطانان ،والثالثة
�سفر ،والأربعة �صحبة ،والخم�سة رفقةُ .يقال :الطالقة في ال�سفر من �أخالق الكرام.
وكذلك قال المغيرة((( في المه َّلب((( [من الب�سيط](((:

تزيده الحرب وال ُ
ح�ضرت
أهوال �إنْ
ال�سفر
وجهه
عز ًما وحز ًما ويجلو
ْ
َ
ُ
( )102و�أُن�شد
للعطوي((( [من الب�سيط](((:
ّ
ال�سفر
�أك��رم رفيقك ح ّتى ينق�ضي
ُ

�ضجرا
�ام �أظ��ه��روا
وال تكن ك��ل��ئ� ٍ
ً

�سينت�شر
�إنّ ال���ذي �أن���ت م���واله
ُ
إ�نّ اللئام �إذا ما �سافروا �ضجروا ║

(((
�سفراّ � :إياك �أن ت�سير
( )103وق��ال ن�ص��ر ب��ن ّ
�سيار لرجل من �أ�صحابه �أراد ً

ٍ
�سيما ف��ي الليل ،و� ّإي��اك �أن تبول في نفق من
�شب��را ف��ي الأر���ض و�أن��ت
حاف ال ّ
ً

الأر�ض ،و�إياك �أن ت�أكل �شي ًئا ح ّتى تذوقه وتعرفه ،و� ّإياك �أن ت�ست�صحب من ال تعرفه

�أو ت�ستر�سل �إلى من تنكره ،و� ّإياك �أن تنفرد عن الرفقة ،و�أن ت�سير بال �سالح ولو
ع�صا ،و�إيّاك �أن تبخل في َ�س ْفرتك َبب ْ�سط ُ�س ْفرتك.
ً

ترافقن في ال�سفر �أكثر َن َ�ش ًبا منك� ،إن �ساويته
( )104وقال بع�ض الحكماء :ال
ّ

تف�ضل عليك ا�ستذللت به(((.
أ�ضر بك و�إن ّ
في النفقة � ّ

((( في الأ�صل :المعت ّز؛ تحريف .والمغيرة بن عمرو بن ربيعة الحنظلي التميمي المعروف بابن حبناء
�شاعر �إ�سالمي من رجال المه ّلب بن �أبي ُ�صفرة ،ت 91هـ.
((( المه ّلب بن �أبي ُ�صفرة ظالم بن �سراق الأزدي العتكي ،ن� أش� بالب�صرة ووفد المدينة في �أ ّيام عمر ،ولي
�إمارة الب�صرة لم�صعب بن الزبير ،وو ّاله عبد الملك بن مروان والية خرا�سان فمات فيها �سنة 79هـ.
((( الأغاني .84/13
ب�صري
ا�سي
عب
ة،
عطي
بن
د
محم
وقيل
ة
عطي
أبي
�
بن
الرحمن
عبد
بن
د
محم
العطوي
(((	�أبو عبد الرحمن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ومراث.
المولد والمن�ش�أ ،اتّ�صل ب�أحمد بن �أبي د�ؤاد وله فيه مدائح
ٍ
((( محا�ضرات الأدباء  ،575/4وفيه�« :أنت موليه»؛ والبيت الثاني في ثمار القلوب .970/2
ثم ولي
((( ن�صر بن َ�س ّيار بن رافع بن َح ِّري بن ربيعة الكناني ،كان �شيخ م�ضر بخرا�سان ووالي بلخّ ،
خرا�سان له�شام بن عبد الملك ،ت 131هـ.
يتكرم عليك ،ف�إن �ساويته
((( في وفيات الأعيان  389/2من�سو ًبا �إلى �سفيان الثوري« :ال ت�صحب من
ّ
تف�ضل عليك ا�ستذ ّلك».
أ�ضر بك ،و�إن ّ
في النفقة � ّ

43

� 49أ

الباب الثامن ع�شر
أمثال السفر
(((
(((
الم ْن َب َّت
ثم الطريق  .البركة في الحركة � .أوغلوا برفق «ف� ّإن ُ
( )105الرفيق ّ
(((
�ش��ر ال�سير الحقحقة((( .ال�سالم �سريع((( .طول
ال � ً
أر�ض��ا قط��ع وال ً
ظهرا �أبقى» ّ .

ال�سف��ر مالل��ة ،وكث��رة المنى �ضاللة((( .ال ُفرقة ُحرقة وال ُغرب��ة كُ ربة وال ُّنقلة ُمثلة(((.

تخف م�ش ّقة
لأن تم�ش��ي وت��دوم خي��ر من �أن تعدو وتقوم((( .بطيب ع�شرة الرفيق
ّ
��زل ف�إن َن َق َل ْت و�إال د ّلت
الب ُ
الطري��ق .ال�صحب��ة ف��ي ال�سفر قرابة� .سافروا بالجمال ُ

ال�س ُب��ل .م��ن �سار مار ومن جال نال ومن ثق��ل تث ّقل ومن �سعى رعى ومن
عل��ى ُّ
(((

(((
(((

(((

(((
(((
(((
(((

العقد الفريد 115/3؛ ومجمع الأمثال 303/1؛ والم�ستق�صى  ،323/1وفيها جمي ًعا« :الرفيق
الحمدونية 331/3؛ والم�ستطرف  ،42/1وفيهما�« :سل عن الرفيق قبل
قبل الطريق»؛ والتذكرة
ّ
الطريق».
الحمدونية 243/1؛ وروايته في التمثيل والمحا�ضرة
التذكرة
في
طالب
أبي
�
بن
علي
إلى
نُ�سب �
ّ
ّ
399؛ وبهجة المجال�س « 222/1البركات في الحركات».
الحديث في كتاب العين 110/8؛ والبخالء 186؛ وعيون الأخبار 138/1؛ والكامل 143/1؛
والعقد الفريد 114 ،66 ،64/3 ،370/2؛ وديوان المعاني 124/1؛ وال�صناعتين 8؛ والب�صائر
والذخائر 55/1؛ والإعجاز والإيجاز 27؛ والتمثيل والمحا�ضرة 22؛ والتذكرة
الحمدونية 55/7؛
ّ
العمال 36/3؛ وك�شف الخفاء .257 ،271/1
وكنز ّ
في الأ�صل :القحقحة ،وانظر القول في البخالء 186؛ والبيان والتبيين 254/3؛ وعيون الأخبار
138/1؛ والكامل 143-142/1؛ والعقد الفريد 111/3 ،371/2؛ و�أمالي القالي 98/2؛
وديوان المعاني 124/1؛ والب�صائر والذخائر 222/5؛ والأزمنة والأمكنة 69/2؛ ومجمع الأمثال
الحمدونية 56/7؛ والنهاية 412/1؛ ومحا�ضرات الأدباء 580/4؛ والم�ستق�صى
359/1؛ والتذكرة
ّ
�شدة ال�سير.
 .129/2والحقحقةّ :
مجمع الأمثال  ،357/1وفيه« :ال�سالم �سريع الأوبة».
رو�ضة العقالء 211؛ والظرائف واللطائف .333
زهر الآداب 386/1؛ والظرائف واللطائف 336؛ والتمثيل والمحا�ضرة .401
جمهرة الأمثال  ،482/1وفيه« :وال تقوم».
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(((
(((
�سفرا لأ ّنه َي ْ�س ِفر عن
ن��ام ل��زم الأحالم  .ال�سف��ر ميزان القوم  .إ� ّنما ّ
�سمي ال�سفر ً
�أخ�لاق النا���س((( .وف��ي كتاب ║ المبهج :ال
تكونن َ�صرور ًة �إ ّال عن �ضرورة((( 49 .ب
ّ
وفيه :طوبى لمن كانت له ِح ّجة في كلّ ِح ّجة(((.

(((
(((
(((
(((
(((

الخا�ص 13؛ وفي المحا�سن والأ�ضداد 109؛ والمحا�سن والم�ساوئ
وخا�ص
الإعجاز والإيجاز 64؛
ّ
ّ
« :268/1من لزم المنام ر�أى الأحالم».
لعلي بن �أبي طالب في عيون الأخبار 134/1؛ وجمهرة الأمثال 106/1؛ وديوان المعاني
نُ�سب ّ
90/2؛ وال�صناعتين  ،277وورد بدون ن�سبة في محا�ضرات الأدباء .575/4
ورد باختالف في زهر الآداب 386/1؛ ومحا�ضرات الأدباء 575/4؛ وربيع الأبرار 11/3؛
الحمدونية 131/8؛ والم�ستطرف .19/2
والتذكرة
ّ
وال�صرورة من لم َي ُح َّج ُّ
قط «الل�سان» .وانظر المبهج 33؛ والتمثيل
تحريف.
�ضرورة؛
أ�صل:
في ال
َّ
والمحا�ضرة .331/3
المبهج .33
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الباب التا�سع ع�شر
ّ
التمثل والمحاضرات
أبيات
في السفر وما يتع ّلق به
( )106تم ّثل عبد الملك بن مروان ببيت الأع�شى [من المتقارب](((:
�أَف���ي ال� َّ
ال��ردى
علي
�ت
�وف ِخ � ْف� ِ
�ط� ِ
َّ
َّ
(((
َ
����ر ْم
وك���م ِم���ن َردٍ �أ ْه��� َل���ه ل��م َي� ِ
( )107وتم ّثل المن�صور في �سفرٍ بهذا البيت [من الطويل](((:
ب� ٌ
الم�سافر هل له
لعمر َك ما ي��دري
راج��ع
ل�اغ وم��ا ي���دري متى ه��و
ُ
ُ
ُ

فلما �أراد الركوب قالت له امر�أته ،متى الرجوع؟
�سفراّ ،
(� )108أراد الحطيئ ُة ً

ف�أن�ش�أ يقول [من الكامل]:

ارتحلت لرجعتي
ال�سنين �إذا
ُع� ِّ
ُ
�دي ِّ
فقالت على البديهة [من الكامل]:
اذك����ر ���ص��ب��ا َب��ت��ن��ا �إل��ي��ك و���ش��و َق��ن��ا
ْ
(((
ّ
فحط رحله ولم يخرج .

�ار
و َذري ال��� ُّ��ش��ه��ور ف���إ َّن ّ
��ه��ن ِق�����ص� ُ
�����ر ب��ن��ا ِت َ
�ار
��ك �إ َّن
َّ
���ه���ن � ِ��ص��غ� ُ
واذك� ْ

( )109وتم ّث��ل الزبي��ر ب��ن ّ
ب��كار((( بهذا البيت وقد ع��زم على ال�سفر [من

(((
(((
(((
(((

(((

لمحمد ح�سين 91؛ وعيار ال�شعر  ،40وفيها جمي ًعا:
الديوان «ال�صبح المنير» 33؛ والديوان
ّ
«الطرف».
ب�ضم الياء.
أ�صل
ل
ا
�ضبطه في
ّ
نُ�سب �إلى لبيد في لباب الآداب للثعالبي .33/2
لي�س بيت الحطيئة في ديوانه؛ والخبر في عيون الأخبار 140/1؛ والحكم والأمثال 180؛ وبهجة
المجال�س 227/1؛ وربيع الأبرار 15/3؛ ووفيات الأعيان 68/7؛ والم�ستطرف  ،53/1وفيها
وت�صبري».
«عدي ال�سنين لغيبتي
جمي ًعاّ :
ّ
ّ
الزبير بن ّ
بكار بن عبد اهلل القر�شي الأ�سدي
العوام ،ولد في المدينة،
المكي ،من �أحفاد الزبير بن ّ
ّ
عدة ت�صانيف م�شهورة.
وولي ق�ضاء مكة وتوفي فيها �سنة 256هـ ،وله ّ

46

الطويل](((:
يقيم ال��رج��ال المكثرون ب�أر�ضهم
المواميا
وترمي النوى
بالم ْق ِترين َ
ُ
( )110وكان �أبو نوا�س ُين�شد قوله وهو بم�صر [من الطويل](((:
�إذا ُذك��رت ب��غ��دا ُد [ل���ي]((( فك�أ ّنما
�ان
���ر َك ف��ي قلبي َ���ش��ب��ا ُة � ِ��س��ن� ِ
ت َ
َ���ح َّ

(((

����م
و�أوب������� ُة م�����ش��ت��اق ب��غ��ي��ر دراه� ٍ

ث��ان
��د ِ
ال��ح َ
�إل���ى �أه��ل��ه م��ن �أع��ظ��م َ

فتطير
(ّ )111لم��ا خط��ب ال�س ّفاح
َ
النا�س � ّأول خطب ٍة� ،سقط الق�ضيب من يده ّ
فيه ،ف�أخذه رجل وم�سحه بكمّه وناوله �إيّاه وتمثّل بقول ال�شاعر ║ [من الطويل](((:
النوى
ف�ألقت ع�صاها
الم�سافر
ق��ر عي ًنا ب��الإي��اب
كما
وا�ستقرت بها َ
ّ
ُ
ّ
ولما نزل �أمر له ب�ألف دينار.
ف�س ِّر َي عنه ُ
و�س ّر بهّ ،
ُ
(((
(((
( )112وكان ابن عائ�شة
القر�شي ين�شد في �أ�سفاره [من الطويل] :
ّ

((( نُ�سب هذا البيت في الم�صادر �إلى �إيا�س بن القائف ويروى «المراميا» ،انظر :الحما�سة «�شرح
الحمدونية 120/8؛ و�سمط اللآلي  ،373/1ونُ�سب �إلى �أبي �سعد
المرزوقي» 1133؛ والتذكرة
ّ
محمد بن خلف الهمذاني في ن�شوار المحا�ضرة  ،174/5وورد بدون ن�سبة في المعاني
علي بن
ّ
ّ
الكبير 497؛ وبهجة المجال�س 233/1؛ ومعجم الأدباء  .1137/3ولم نقف على ترجمة لإيا�س
ابن القائف ،و� ّأما �أبو �سعد الهمذاني فكاتب �شاعر خدم في ديوان بني بويه ببغداد واتّ�صل ببهاء الدولة
والتتمة ،ت 414هـ.
ممن ترجم لهم الثعالبي في اليتيمة
ّ
ابن ع�ضد الدولة ،وهو ّ
((( في هام�ش المخطوط :جمع موماة وهي الفالة.
((( الديوان 4/1؛ والبيت الثاني بهذه الن�سبة في التمثيل والمحا�ضرة 80؛ والمنتحل 174؛ والدر الفريد
263 :5؛ ون�سب �إلى �أبي عيينة في المنتخل 613/2؛ وورد بدون ن�سبة في الحنين �إلى الأوطان
.59
((( �سقطت من الأ�صل ،وا�س ُتدركت من الديوان.
البارقي في
المزني في بهجة المجال�س 228/1؛ ولمعقّر بن حمار
((( نُ�سب البيت للأحمر بن �سالم
ّ
ّ
ّ
بي في
الم�ؤتلف 92؛ والب�صائر والذخائر 24/2؛ والتذكرة
ّ
الحمدونية 126/8؛ ولأبي عيينة المهل ّ
محا�ضرات الأدباء 586-858/4؛ وتر ّدد �صاحب نهاية الأرب  59/5في ن�سبته بين معقّر بن حمار
الطرماح.
والطرماح بن حكيم ،ولم يرد البيت في ديوان
ّ
ّ
التيمي
القر�شي
مو�سى
بن
عمر
بن
حف�ص
بن
د
محم
بن
اهلل
عبيد
الرحمن
عبد
(((	�أبو
أخباري
الب�صري ال
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المعروف بابن عائ�شة ،روى عنه �أبو داود ،ت 228هـ.
والدر الفريد  ،296/1ولي�سا في ديوانه؛ ولأحمد
((( نُ�سبا �إلى ابن المعت ّز في محا�ضرات الأدباء 27/3؛
ّ
المو�شى 37؛ وتزيين الأ�سواق 289/2؛ ووردا بدون ن�سبة في ال�صداقة وال�صديق ،60
ابن يحيى في
ّ
وفيه�« :صاحبت الرجال».
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�إذا �أن��ت رافقت الرجال فكن ف ًتى

ك�����أ ّن����ك م���م���ل� ٌ
��وك ل���ك� ّ
��ل
رف��ي��ق
ِ

وك��ن َ
مثل طعم الماء عذ ًبا وب��ار ًدا

على َ
ّ
�صديق
لكل
�ح� َّ�رى
ِ
الكبِد ال� َ

الو�صي((( رحمه اهلل يوم رحيله
الهمداني
الح�سيني
( )113و�أن�شد �أبو الح�سن
ّ
ّ
ّ

للعبا�س ابن الأحنف [من الوافر](((:
من ني�سابور �إلى بخارىّ ،
��ره���ي���ن ب���ه���ا ف��ل� ّ�م��ا
�أق���م���ن���ا م���ك� َ

ح����ب ال���ب�ل�اد ب��ن��ا ول��ك��ن
وم����ا
ُّ

�أ ِل���ف���ن���اه���ا خ���رج���ن���ا م��ك� َ�ره��ي��ن��ا

َ
�����ر ال��ع��ي���� َ�ش ف���رق��� ُة م���ن َه��وي��ن��ا
أ� َم� َّ

الخوارزمي [من الطويل](((:
( )114و�أن�شد �أبو بكر
ّ
أق��م��ت ت َُ�س ُّرنا
ت��ق��ول ُ�سليمى ل��و �
أط����و ُ
َ
ف
ول���م ت���درِ �أ ّن����ي ل��ل� ُ�م��ق��ام � ّ
أي�ضا [من الوافر](((:
( )115و�أن�شد � ً
��اع ك��ال�� ُّث��ر ّي��ا
وك��� ّن���ا ف���ي اج���ت���م� ٍ

��ات ن��ع����ِ�ش
ف�����ص��رن��ا ف���رق��� ًة ك���ب���ن� ِ

( )116و�أن�شد ابن �أبي عون الكاتب((( [من الطويل](((:
الفقر بالفتيان ح ّتى ك�أ ّنهم
رم��ى
ُ

�����اق ال���ب�ل�اد ن��ج��و ُم
ب�����أط����راف �آف� ِ

الو�صي ،من رواة الثعالبي في يتيمة الدهر،
الهمداني
الح�سيني
العلوي
محمد
علي بن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
(((	�أبو الح�سن ّ
عباد.
كان في بالط ال�صاحب بن ّ
العبا�س بن الأحنف ،وهما بدون ن�سبة في كتاب الزهرة 364/1؛ والمحا�سن
((( لم يرد البيتان في ديوان ّ
والم�ساوئ 296/1؛ ومحا�ضرات الأدباء 591/4؛ ووفيات الأعيان .283/3
((( البيت لعروة بن الورد في ديوانه 51؛ والزهرة 341/1؛ والكامل 118؛ والو�ساطة 234؛ والتذكرة
الحمدونية 118/8؛ وبدون ن�سبة في عيون الأخبار 234/1؛ وال�صناعتين 220؛ والأغاني 78/3؛
والأ�شباه والنظائر 78/1؛ والب�صائر والذخائر 59/5؛ والتمثيل المحا�ضرة 400؛ وربيع الأبرار
.464/3
ت�شاهد جهة القطب
((( التمثيل والمحا�ضرة 234؛ ونهاية الأرب  .58/1وبنات نع�ش� :سبعة كواكب
َ
بح َملة النع�ش.
ال�شمالي� ،شُ ِّبهت َ
محمد بن �أبي عون �أحمد بن
(((	�أبو �إ�سحق �إبراهيم بن
المنجم ،من �أ�شياع ال�شلمغاني وثقاته ببغداد ،له
ّ
ّ
عدة ت�صانيف ،ت 322هـ.
ّ
((( ورد بدون ن�سبة في البيان والتبيين 53/4؛ والزهرة  ،657/2وفيهما« :ب�أقطار»؛ والت�شبيهات 337؛
والتذكرة الحمدونية .120/8
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الب�ستي لنف�سه [من الب�سيط](((:
( )117و�أن�شد �أبو الفتح
ّ
و��صِ��رتُ بعد ث��واءٍ ره �نَ �أ�سفارِ ║  50ب
�ت م��ن دارٍ �إل����ى دارِ
ل��ئ��ن ت��ن � ّق��ل� ُ
والنف�س في ك� ّ
النف�س
حيث َث َوى
حر عزي ُز
�رج
ذات �أن��وارِ
ُ
ِ
ُ
ُ
�ل ب� ٍ
ُ
فالح ّر ٌّ
أي�ضا لنف�سه [من الخفيف](((:
( )118و�أن�شد � ً

��ت عنهم
��رح���ل� ُ
ب����أب���ي �إخ�������و ٌة ت� ّ
ف���ارق���ون���ي ف���� ّأرق���ون���ي و� َ
�������وا
أذك
ْ

�ت ع��ن ����س���روري و�أن�����س��ي
�رح��ل� ُ
ف��ت� ّ
� ُ��ش� َع� َ
ال��و ْج��د ف��ي خ��واط��ر نف�سي
�ل َ

����س���ه���رت ح��� ّت���ى ك��������أنّ ع��ي��ن��ي
ُ
����وم
م�����ا ذاك �إال
ل���ب���ع���د ق� ٍ
ُ

��ون
ق����د ُو
ه����ب����ت ل����ي ب��ل�ا ج���ف� ِ
ْ
�������م ف����ارق����ون����ي ف����� ّأرق����ون����ي
ُه
ْ

( )119و�أن�شدني في هذه ال�صفة [من مخ ّلع الب�سيط](((:

((( البيتان في الديوان 94؛ والحكم والأمثال 189؛ وزهر الآداب 398/1؛ والتمثيل والمحا�ضرة
229؛ والظرائف واللطائف 335؛ والمنتحل 53؛ ويتيمة الدهر 333/4؛ والمنتخل 265/1؛
والدر الفريد  ،29/5وفيها جمي ًعا« :وال�شم�س
وروح الروح 760/2؛ وبهجة المجال�س 234/1؛
ّ
في ّ
الحمدونية .123/8
معزو ْين في التذكرة
كل برج» ،ووردا غير
َّ
ّ
والدر الفريد .57/3
((( الديوان 107؛
ّ
((( الديوان  184-183وفيه:
�أرق�������ت ح���ت���ى ح�����س��ب��ت ع��ي��ن��ي

ق����د خُ ���ل���ق���ت ل����ي ب��ل�ا ج���ف���ونِ

أن���ا����س
و���س��ام��ن��ي ال��ب��ع��د ع���ن �
ٍ

ه�����م ف����ارق����ون����ي ف����� ّأرق����ون����ي

وانظر يتيمة الدهر .322/4
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الباب الع�شرون
تدبير المسافر
يقدم على م�سيره الف�صد
أطب��اء :ينبغ��ي لمن عزم ال�سف��ر �أن ّ
( )120قال��ت ال ّ

نقي لم
والإ�سه��ال ،ال ّ
�سيم��ا �إذا كان بعي��د العهد بهما ،ف��� ّإن من �سافر وبدنه غير ّ
الح َّميات ،و�إن تخ ّل�ص منها في حالة لتح ّلل بدنه و�سخافة جلده،
يكد يتخ ّل�ص من ُ
الخ َراجات والبثور و�صنوف الأورام و�سائر الأعرا�ض.
لم يتخ ّل�ص من ُ

يتج��رد �إل��ى نقل عادت��ه التي يلج�أ �إلى تغييرها في �سفره من غذاء
وينبغ��ي �أن
ّ

ال�سرى �أخذ نف�سه قبل ذلك باعتبار ال�سهر
ون��وم .و�إن كان يحت��اج ف��ي �سفره �إلى ُّ

� 51أ

قلي� ً
لا قلي�لاً .وينبغ��ي �أن ينقل وقت الغداء الذي اعت��اده �إلى الوقت الذي يعلم �أن

تك��ون في��ه راحت��ه في �أيّام �سفره ،وي�أخذ نف�س��ه بالت�صبّر على التمتّع ║ ،ويجتنب
جيد
الأغذي��ة الت��ي ل��م يعتد �أكلها ببلده وال ي�أكل منها الب ّتة .وليجعل غذاءه
ً
طعاما ّ

بد((( فليق ّلل وال
الغ��ذاء قلي��ل
الكمي��ة ،وال ي�أكل �إ ّال �أن ينزل وي�ستريح و�إن كان ال ّ
ّ
أكلن �أك ً
ي�ستوفين الغذاء �إ ّال بعد نزوله .ولينحرف عن البقول والفواكه
تاما وال
ّ
ي� ّ
ال ًّ
اللهم �إ ّال �أن يحتاج
وردية،
أخالطانية
ل بطنه من غير كثير غذاء وتولّد فيه �
ف إ� ّنها تم أ
ّ
ّ
ّ

حار فيتناولها على ال�شريطة التي يجيء و�صفها.
�إليها في زمان ّ
أبدا
و�إن كان��ت الحرك��ة بالليل فال ينبغ��ي �أن ّ
يتع�شى ،ي� ّؤخر اال�ستيفاء للغذاء � ً
التج�شم وال�سير والحركة على امتالء
�إلى الوقت الذي تطول فيه الراحة .وليحذر
ّ
ولي�ستحم �إذا قدر عليه.
وخ َراجات،
أوراما ُ
من البطن ،ف� ّإن ذلك يو ّلد � ً
َّ

((( في الأ�صل :فال ُب ّد.
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الباب الحادي والع�شرون
دفع ضرر المياه ورَداءتِها
يتزود من طين بلدته فيلقي
أطباء على �أ ّنه ينبغي للم�سافر �أن ّ
(� )121أجمعت ال ّ

ثم ي�شربها ،و�أن
منه في المياه المختلفة التي
ي�ضطر �إلى �شربها ،ويتركها ح ّتى ت�صفو ّ
ّ

ّ
يم��زج م��اء ّ
والخل.
والخ�س
كل من��زل بماء المنزل الذي قبله و�أن ينال من الب�صل
ّ
و� ّأما الماء َ
يروق
مرارا من �إناء �إلى �إناء� ،أو َّ
الك ِدر الغليظ ،فينبغي �أن ُي�ص ّفى بتحويله ً
يبرد║ .
براووقٍ ملطّخٍ بكعكٍ مبلول .وممّا ي�صفّي الماءَ الكَدِر �أن يُغلى غَلَيات ثمّ َّ
اليماني الم�سحوق.
ال�شب
أي�ضا �أن ُيطرح فيه �شيء ي�سير من
ومما ي�ص ّفيه � ً
ّ
ّ
ّ
(((
ّ
خ��ر ٍ
وب �أو ُيمزج بماء
فلي�شرب
و� ّأم��ا الم��اء المال��ح ُ
بالخ��ل �أو ُي ْل َق فيه قليل ّ

بجالّب ،ولي�ؤكل عليه
فلي�ش��رب ُ
ال�سفرج��ل ف�إ ّن��ه يدف��ع �ضرره .و� ّأما الذي فيه مرارة ُ
(((
ويجعل فوقها عيدان
فليجعل في ِقدر نظيف��ة ُ
ال ُ
أ�شي��اء الحل��وة .و� ّأم��ا الم��اء ال ُّزعاق ُ
ويع�صر
ويجع��ل على جمر ُي�شعلُ ،
نقي ُ
معتر�ض��ة ُ
ويط��رح فيه��ا ِج َزز �صوف منفو�ش ّ

فليمزج ُبربوب
ُب��رد الع�صارة وتُ�صفّى .و� ّأما الم��اء الذي فيه عفونة ُ
ذل��ك ال�ص��وف وت ّ

الحارة ما دام
الردية
والرمان والتفّاح ،ول ُتهجر الأغذية
كر ّب الح�صرم
ّ
ّ
ّ
الفواكه القاب�ضة ُ
الرمان ِ
و�س َك ْن َجبِين((( .و� ّأما الذي
فلي�شرب مع ُر ّب ّ
ال�شرب منه .و� ّأما الماء الذي ُيغثي ُ

(((
�سيما �إذا
فيه ح�شائ�ش لها رداءة
ّ
وحدة فينبغي �أن ُي�صفّى وال ُي�شرب �إال ِبفدام  ،وال ّ
وبال�ضد.
تعهد معه الأغذية القاب�ضة للبطن
كان فيه َع َلق .و� ّأما الذي ُي ْط ِلق
ّ
فلي ّ
َ
البطن ُ

(((
(((
(((
(((

في الأ�صلُ :يلقى.
الم ّر الغليظ ال ُيطاق �شربه من �أجوجته «الل�سان :زعق».
الماء ال ُّزعاقُ :
ّ
ّ
َّ
الفار�سية
ألفاظ
ل
ا
انظر:
حلو،
حام�ض
كل
به
راد
ي
و
ل،
�س
وع
خل
من
ب
مرك
�شراب
ال�س َك ْن َجبِين:
ُ
َ َ
ِّ
ّ
المعربة .92
َّ
الفدام ،ج ف ُُدم :م�صفاة �صغيرة �أو خرقة تُجعل على فم الإبريق ُلي�صفّى بها ما فيه «الل�سان :ف ََدم».
ِ
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الباب الثاني والع�شرون
االحتراس من الحرّ وتالفي ضرره بالمسافر
حر �شدي��د فينبغي �أن ال يكون ممتل ًئا من الطعام وال
( )122م��ن �ساف��ر ف��ي ّ

خاليا من الطعام
مخم��ورا وال
ً
ً
�شارب��ا م��ن ال�ش��راب ،وال ينبغ��ي �أن يكون خاويً��ا ً
� 52أ

متخم��ا ،والأج��ود ل��ه �أن ال ي�سير �إذا كان
الله��م �إال �أن يك��ون
وال�ش��راب الب ّت��ة،
ً
ّ

كذل��ك ،و�أن ي�سك��ن ويطي��ل النوم ║ ح ّتى
متخما
يخ��ف ما به .ف� ّأما �إن لم يكن
ّ
ً

بل ي�شتهي الطعام ولو �أدنى �شهوة ،فلي�أكل �أك ً
ال معتد ًال �إلى الق ّلة ،ما هو من �أغذية
(((
ّ
م�سكن��ة للعط�ش كالقَري�ض
ب��اردة مطفئ��ة
والهالم((( وم��اء الح�صرم وخلّ الزبيب
ُ
ونحوها من البوارد.

و�إن كان ال ي�شتهي الطعام �أو يجد ف�ضل حرارة وعط�ش ،فلي�شرب من َ�سويق

ّ
ي�سيرن �ساع َة يفرغ من ذلك ،بل يتوقّف قلي ً
وخا�صة �إن
ال
ثم ال
ّ
ّ
ب�سكر وماء باردّ ،
تحرك على المكان تخ�ضخ�ض الطعام في معدته
�ش��رب م��ن الماء ف�ض�لاً ،لأ ّنه �إن ّ

بدا فلي�شرب قلي ً
ال قليالً ،وال َي ْع ُنف
ونفخ��ه و�س��اء
ه�ضم��ه ،و�إن ل��م يجد من ذلك ًّ
ُ
في الحركة ُمديد ًة ما.

��وقِّ �أع�ض��اءه ك ّلها والر� َأ�س
خا�ص�� ًة من ال�شم�س .والعادة في هذا
ّ
ولي َ
(ُ )123
للحر والبرد والتعب �أقوى و�أ�صبر
الب��اب خط��ر عظيم وذلك � ّأن الأب��دان المعتادة
ّ

وهي ٌن عليها و�أقلّ نكاي ًة منها في التي لم تعتد ذلك .ف�إذا قطع م�سير ًة فلي�سترح
عليها ّ
((( في المخطوط :القري�ض «بال�ضاد»؛ وهو في بع�ض الم�صادر بال�صاد .وجاء في الأدوية المفردة البن
ّ
الخل وال طعام مخ ّلل كالقري�ض والهالم في
البيطار  157/1عن الرازي أ�نّه" :ال ُيجمع الأرز مع
�أكلة" .وفي الجامع لمفردات الأدوية والأغذية البن البيطار � 60/1أنّ الأنجرة هو القري�ص ...له
ورق خ�شن وزهر �أ�صفر و�شوك دقيق.
المبرد الم�صفّى من الدهن.
ال�سكباج
((( ُ
الهالم :مرق ِّ
ّ
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ثم يغت�سل بماء عذب ال ٍ
المبردة
ثم ي�أكل من الفواكه والأغذية
بارد بل فاترّ ،
هنيهة ّ
ِّ
ِّ
داعا عالجه بما ِء
مو�ضع
��م ف��ي
ٍ
ري��ح وليجتنب الباه .و�إن وج��د ُ�ص ً
ِ
ولي َن ْ
المرطب��ةَ ،

ورد و ُده��ن ٍ
ٍ
ِّ
وخ��ل خم��رٍ  ،وزاد في االغت�سال ،وجعل َم ْي َل �أغذيته �إلى البرودة
ورد
ويتن�شق ُدهن البنف�سج و ُدهن القرع و ُدهن ِ
الخالف((( ،وليكن �سيره
والرطوبة �أكثر،
ّ

أ�شد و�أبلغ .ولي�أخذ قبل م�سيره  52ب
�أ�سك��ن ،وتوقي��ه لل�شم���س �أكثر واحترا�سه ║ منها � ّ
ِ
القوي ِ
ك�سويق ال�شعير والماء الب��ارد �أو لعاب بزرقطونا((( �أو
��ة
م��ن الأ�شي��اء
ّ
التطفئ��ة َ
المبردة والألبان� ،إن لم يكن
الجالّب �أو ماء ال�شعير ،ويغتذي عند نزوله بالفواكه
ُ
ِّ
حمى.
حدثت ّ

((( الخالف� :صنف من ال�صف�صاف ،انظر :تنقيح الجامع .146
((( نبات له ورق ...عليه َزغَ ب وق�ضبان طولها نحو �شبر ،انظر :تنقيح الجامع .64
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الباب الثالث والع�شرون
السموم
االحتراس من َّ
(((

وعالج ما يحدث من نكايتها

ُ
ا�ضط ّر �إلى الم�سير في �شم�س ال�صيف فينبغي �أن ي�أكل �أك ً
ال معتد ًال
( )124من
م��ن �ش��يء َد ِ�سم ،وال يكثر من �ش��رب الماء عليه ،وليتل ّثم بعمام ٍة وليحتمل كربها،
ويتن�شق من ُدهن القرع
ويتم�ضم�ض بالماء كلّ �ساع ٍة ،وال ُي�سيغه �إال �أن يكون بار ًدا،
ّ

ي�سيرا ،ويطلي بطنه
�صالحا �أو من ُدهن اللوز الحلو ،ويتب ّلع منه �شي ًئا
تن�شقًا
الحلو ّ
ً
ً
بدهن قرع
و�ص��دره قب��ل الم�سي��ر ب ُلعاب بزرقطونا �أو ع�صير بقلة الحمقاء
م�ضروبا ُ
ً
جدا ،وال
وبيا���ض بي�ض��ة .و�إن حم��ل معه ق�ضبان بقلة الحمق��اء
وامت�ص منها َن َف َعه ًّ
ّ

�سيما �إن �أكل منها قبل �أن ي�سير �أك ً
مطبوخا بالرائب وال�سمن �أو بالم�صل،
كثيرا
ً
ّ
ال ً
(((
ومذهب للعط�ش.
ف�إ ّنه طعام دافع
ال�سموم ُ
لم�ضرة َّ
ّ
ال�سموم �أن ُي ّ
يوما
قطع الب�صل ُ
وينقع في الرائب ً
(ّ )125
ومم��ا ُيذه��ب عادية َّ

� 53أ

وي�شرب من ذلك الرائب عليه .و�إذا نزل
ثم ي�ؤكل منه قبل الم�سير ُ
وليلة بماء بارد ّ
ثم ُي�سيغ منه قلي ً
ال
العط�ش��ان ف�لا ي�س��ارع �إلى �شرب الماء بل يتم�ضم�ض منه ُهنيه ًة ّ
م�صا.
ثم ي�شرب الماء عليه ًّ
مبر ًدا ّ
ثمّ ي�أكل ║ �شي ًئا ِّ

((( في الأ�صل :نكايته؛ وال�صواب عن الفقرة ( )2في مطلع الكتاب.
((( في الأ�صل :نافع؛ تحريف.
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الباب الرابع والع�شرون
في تسكين العطش ودفع مضارّه
( )126ينبغي لمن خاف العط�ش في طريقه �أن ال ي�ستوفي طعامه قبل م�سيره،
ّ
وال�سويق
ال�سكر
بل ي�أكل �شي ًئا من البقول الباردة والبوارد الحام�ضة ،وي�شرب من
َّ
بلي��غ الب��ار َد ،وليحذر الأكل م��ن المالح والحل��و ِ
والح ّريف وال�سمك
بم��ا ٍء كثي��رٍ
ٍ

طري��ه ومالح��ه وممقوره((( ومن جميع �ضروبه ف�إ ّنه ِّ
معط�ش((( ،وكذلك من
ّ
خا�ص��ة ّ

(((
الكوام��خ((( والروا�صي��ر((( المالحة َ
والك َبر
خا�ص��ة والزيتون .وينبغي �أن ال َي ُخ ّب
ّ
الخ َبب والعجلة في الحركة ُتلجئ �إلى تواتر
وال ي�ستعجل في ال�سير بل يترفّق ف� ّإن َ

وع ْظمه((( ،وذلك من �أبلغ �شيء في تهييج العط�ش.
ال َّن َف�س ُ

( )127ويج��ب �أن ال يكث��ر م��ن الكالم ،ف� ّإن الإكثار منه ّ
أي�ضا .ف�إن
يعط�ش � ً
ا�ضطر �إليه فليخف�ض ال�صوت ما �أمكن ،ل ّأن ال�صياح ِّ
ويهيج الحرارة والعط�ش
يعط�ش َ
ّ

ّ
مدة طويلة � ُ
أخذ الرائب الحام�ض وبقلة الحمقاء
ومما يدفع العط�ش
وي�سكنه ّ
ًّ
جداّ .
والخيار والب ِّطيخ غير الحلو ُ
والخ�س والقرع ِ
والك َّم ْثرى الكثير الماء القليل القب�ض
ّ

والرم��ان والت ّفاح ونحوهما م��ن الفواكه الحام�ضة
�إذا كان غي��ر �ص��ادق الح�لاوة
ّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((

المقْر� :إنقاع ال�سمك المالح في الماء «الل�سان :مقر».
َ
في الأ�صل :معط�س؛ تحريف.
معرب كا َمه ،انظر� :شفاء
في الأ�صل :الكوامج .والكوامخ مفرده كا َمخ ،وهو مخ ّلل ّ
ي�شهي الطعامّ ،
الغليل .257
المقلية في الدهن ،الملقاة في الأ�شياء الحام�ضة
الروا�صير �صباغ ي ّتخذ من البقول الم�سلوقة في الماء،
ّ
مع الأبازير ،انظر :بحر الجواهر .143
َ
الك َبر� :شُ جيرة لها ورق كورق ال�سفرجل وثمر �شبيه بالزيتون ،انظر :تنقيح الجامع .302
ّ
وع ْظم الأمر معظمه «الل�سان»،
وع َظ ِمه.
ولعل ال�صوابِ :
كذا وال�ضبط عن الأ�صلُ .
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ُ
��ر ّج ِ
والريبا���س((( وال ّإجا�ص الياب�س ،فهذه �إذا أ�ُخذت قبل
ُ
وح ّما���ض الأ ْت ُ
والح ْ�صرِ م ِّ
الم�سير منعت هيجان العط�ش.
 53ب

( )128وممّ��ا يُمْ�سَ��ك في الف��م ويُتعلّل به عند الم�سير فيُدفع به العط�ش ║
رمان حام�ض
ال ّإجا�ص الياب�س الحام�ض ُيالك واحدة واحدة وتمر هندي �أو ّ
حب ّ
بع�ض النف��ع �أن ُتم�سك في الفم قطع ُة ب ّلور �أو
�سم��اق ونحوهم��ا .وينف��ع � ً
أي�ضا َ
�أو ّ

تن�شق اله��واء بالفم �أ�ص ً
ال ما
�ض��م ال�شفتان ،وال ُي ّ
�ص��دف �أو ّ
نقية و ُت ّ
ف�ض��ة خال�ص��ة ّ
�ش��م �ساع�� ًة بعد �ساعة من بع�ض الرياحين الباردة .و�إن كان في الماء ق ّلة
�أمك��نُ ،
وي ّ

ٍ
حينئذ يبلغ من ت�سكين العط�ش مبل ًغا .وينبغي �أن ُيغتذى
فليم��زج بالخ��لّ ف��� ّإن قليله
ُ
بالأغذية المم�سكات للعط�ش
مهيجات ُه.
َ
وتحذر ّ
ّ
وت�سكن العط���ش وتنفع من
( )129وه��ذه �صف��ة �أقرا���ص تطف��ئ الح��رارة
الحب ُة
الح َّمي��ات
ُ
ّ
الح��ارة غاي�� َة النفع وتمنع العط�شُ ،ي�ؤخذ منها قبل الم�سير وبعده ّ

الحبة في الفم ،فتقطع العط�ش غاي َة القطع و ُتطفئ اللهب والحرارة وهي من
بعد
ّ
زكريا الرازي:
محمد بن
و�صف
ّ
ّ

خ�س وبزر بقلة ُفيدقّ
ي�ؤخذ من بزر ِخيار وبزر قرع َّ
جزء ٌ
مق�شرين ٌ
جزء ،وبزر ّ
وي�ؤخذ منها عند الم�سير
أقرا�صا
وي ّتخذ � ً
�صغاراُ ،
ويجم��ع بلعاب بزرقطونا ُ
وينخ��ل ُ
ُ
ً
ال قلي ً
واحد ٌة بعد واحدة في الفم ،وال ُيم�ضغ بل يترك ح ّتى َي ْن َحلَّ قلي ً
ال ويذوب.
بجالّب �أو �شراب بنف�سج .وهذه
و�إن كان في ال�صدر خ�شونة ُ�أخذت قبل الم�سير ُ
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الأقرا�ص تنفع من ُحرقة البول غاي َة النفع(((.
( )130وم��ن �أ�صاب��ه العط���ش ف��ي طريقه فينبغي �أن ال يَ��رْوَى ║ من �ساعة

ويتجرع منه قلي ً
ال قلي�لاً ،وي�ضع �أطرافه فيه
ي�ص��ادف الم��اء ،ب��ل يتم�ضم���ض �ساع ًة
ّ

أحب ذلك وال ي�شرب منه �إال �أقلّ ما يقدر عليه
ويغ�س��ل وجه��ه ،ويدخ��ل في��ه �إن � ّ
غ�ضة حمراء �إلى الخ�ضرة ...وطعم ع�ساليجها حلو بحمو�ضة ،انظر:
الريبا�س :بقلة ذات ع�ساليج ّ
((( ِّ
تنقيح الجامع .173
الطب للرازي  105-92/5ن�صو�ص تتع ّلق بتطفئة الحرارة وت�سكين العط�ش وال
((( في الحاوي في
ّ
ن�ص الثعالبي.
تطابق بينها وبين ّ
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الجرع�� َة بع��د الجرع��ة ،بل ي�أكل بع�ض الأغذي��ة المو�صوفة ويزيد في ال�شرب قلي ً
ال

قلي�لاً ،ف�إ ّن��ه بهذا التدبي��ر يمكنه �أن ي�سلم من العط�ش المهلك ،ومن �سائر �أعرا�ض
ال�سوء التابعة له �إن �شاء اهلل تعالى.
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الباب الخام�س والع�شرون
تدبير المسافر في البرد الشديد والثلج الكثير
الحر ال�شديد
( )131قال��ت الأطب��اء� :إ ّن��ه كما َي ْعرِ �ض من الم�سير الطويل في
ّ

والح ّميات ونحوها من الآفات ،كذلك َيعر�ض من
ف البدن وذبوله وال�صداع
ق ََ�ش ُ
ُ
والع�شا وال�سكتة واال�سترخاء ُ
والكزاز
الم�سير في البرد ال�شديد �آفات منها :الجمود َ
وع َف��ن الأط��راف .وم��ن ُ�ألجئ �إلى الم�سير في الب��رد ال�شديد فينبغي �أن يمتلئ من
َ

الطعام وينال من ال�شراب ني ً
ويم�سك عن الحركة هنيه ًة بقدر ما َي ْ�س ُخن
ال
ً
�صالحاُ ،
القوة في البدن.
الطعام َ
وي ْ�س ُكن ما ُيحدثه من ّ

�شديدا واحتاج �أن ي�سير
معا .و�إن كان البرد
حارة
ً
بالقوة والفعل ً
ولتكن �أغذية ّ
ّ
ي�صب عليه قلي ً
الحار بق َْدر
ال من الماء
وي�شربه ِ�ص ْرفًا �أو
ال�شراب
�ساع َة �أك ِله ،فليف ِّترِ
َ
ْ
َّ
ّ

قويا ال لطيفًا وال قب�ض في��ه وال حمو�ضة .وليتلثّم ║
 54ب م��ا يَفْتُ��ر ب��ه .وليك��ن �شرابه ًّ

تهب
رياح((( باردة مقابلة لوجهه ،وليحتر�س منها
ٌ
�سيم��ا �إن كانت ّ
تل ّث ًم��ا وثيقً��ا ال ّ
�أكثر �إذا كانت ب�صدره ع ّلة وخ�شونة �أو ِ�سلعة� ،أو كان �ضعيف ال�صدر والرئة ،ف� ّإن
ٌ
دم.
تن�شق الهواء البارد
ه�ؤالء ُي�سرع �إليهم ِمن ُّ
�سعال �شديد و َن ْف ُث ٍ
ومم��ا ينبغ��ي �أن ُي� َ
الم َّت َخذ
ؤخ��ذ قبل الم�سير في البرد ال�شديد
ُ
الطعام ُ
(ّ )132

تامة
بالج��وز والث��وم والب�ص��ل وال�سمن .وللثوم
خا�صية في هذا المعنى ،وله ف�ضيلة ّ
ّ
الغريزي��ة ح ّتى ينب�سط في جميع البدن،
وي ْ�ش ِعل الحرارة
��ن
َ
البدن ُ
ّ
وذل��ك أ� ّن��ه ُي ْ�س ِخ ُ

ال عن ن�صف البدن .وكذلك يفعل ِ
ويكثر((( ف�ض ً
الح ْلتيت((( �إذا أُ�خذ منه وزن درهم
رياحا؛ تحريف.
((( في الأ�صلً :
((( كذا ر�سمه في الأ�صل؛ وقد ُيقر�أَ " :ي ْك ِنز"� ،أي يملأ.
ثم يخرج من و�سطه ق ََ�صبة ت�سمو في ر�أ�سها ُك ْع ُبرة «الل�سان :حلت» ،وانظر
الحلتيت :نبات َي ْ�س َل ِ
((( ِ
نطح ّ
تنقيح الجامع .126
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أي�ض��ا �إذا �أُكثر منه في الطعام �أو
م��ع رط��ل �ش��راب
ق��وي �أو بماء الع�سل؛ والفلفل � ً
ّ
(((
ُ
المطيبة
��راث والإ�سفيذاجات
َّ
ُ�ش��رِ َب ف��ي ماء الع�سل؛ وكذلك الب�صل النيء والك ّ
الكثيرة التوابل.
( )133و�إذا قط��ع م�سي��ره ون��زل ،فال ينبغي �أن يبادر �إلى اال�صطالء وال �إلى
ثم يقرب
ّ
الحمام وال �إلى النوم ،ولك ّنه يتر ّدد ُ�سويعة في مو�ضع دفيء قد أُ�وقد فيهّ ،

تدرج قلي ً
الحمام وي�ستطيل اللبث فيه ويتد ّلك ،ف� ْإن
ال قليالً ،ويدخل
من النار على ّ
ّ
تحمر ب�شرته.
ثم يتدلّك هنالك ح ّتى
فلي َّ
حم ً
لم يجد ّ
�سخن له بيت الوقود فيهّ ،
اما ُ
ّ

الن��وم في فرا�ش وطيء ودثار دفيء ف�إ ّن��ه َي�سلم ب�إذن اهلل �سبحانه وتعالى
ث��م ُلي ِط��ل
َ
ّ
من الحُمّيات║.

((( في الأ�صل :والإ�سفيذباجات؛ تحريف .والإ�سفيذاج م�ستخدم في كثير من الأدوية ،وتف�صيل ذلك في
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية البن البيطار .31/1
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الباب ال�ساد�س والع�شرون
عالج من أصابه جمود من البرد
مو�ضع
�سخن له
حد الي�أ�س منه ،فينبغي �أن ُي ّ
( )134من �أ�صابه ذلك ولم َيبلغ ّ
ٌ
ً
�سريعا
جي ًدا
ث��م ُي ْد َلك فيه بالأيدي الكبيرة
ٌ
ً
ّ
كني��ن م��ن الريح بالوقودّ ،
الحارة دلكا ّ
كمد ِ
م�سخنة ،ح ّتى �إذا
بخ َرق
َّ
ّلي ًنا ُيغمر به جميع بدنه خال الر� َأ�س ف�إ ّنه ينبغي �أن ُي ّ

ولي�ؤخذ
حارة ت�ضاجعه
ُد ِلك
ّ
ً
ناعما �أُلزم �أبدا ًنا ّ
�سيما البطن والظهرُ ،
وتما�س بدنه ال ّ
ق��وي ،ومن ماء اللحم ح ّتى �إذا ثابت
�ش��يء م��ن الحلتي��ت ومن الفلفل في �شراب
ّ

(((
وم ّهد له
و�سقي
ً
�شرابا لي�س بالكثير ُ
�إليه نف�سه قليالً ،غُ ذّ ي بها وبالإ�سفيذباجات ُ ،
حارا،
ووطي و ُد ّثر
ُ
حم ً
ً
اما ًّ
ناعما و�أُمر بطول النوم ،ح ّتى �إذا �صلح و�أفاق فليدخل ّ
بدهن �سو�سن �أو ُدهن نرج�س قد
ويكثر التدلّك
ولي ِط��ل
َ
ويمرخ بدنه ُ
المك��ث في��ه ُ
ُ
ِّ

فُتق فيه ق ُْ�سط((( وجندبيذ�ستر((( وم�سك وفرفيون(((.

(((
(((
(((
(((

راجع :الفقرة (.)132
القُ�سط :عود ُيجاء به من الهند ُيجعل في البخور والدواء «الل�سان :ق�سط» .وفي تنقيح الجامع 287
الطب .643
والكليات في
أي�ضا ،وانظر القانون 705-704/1؛
�أنّه الق ُْ�س ُط�س � ً
ّ
ّ
َر ْ�س ُمه كذا بالذال؛ والم�شهور جندبيد�ستر «وجندباد�ستر» ،وهو خ�صية حيوان البحر؛ وفي القانون
الطب .607
الكليات في
لماهيته وفوائده ،وانظر فهار�س
 451/1تف�صيل
ّ
ّ
ّ
ماهيته وطريقة ا�ستخراجه
فرفيون «وفربيون و�أوفربيون»� :صمغ �شجرة �شبيهة بالق ّثاء في �شكلها؛ وانظر ّ
وفوائده في القانون .683-682/1
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الباب ال�سابع والع�شرون
حفظ األطراف من البرد
تمريخا ِن ِع ّما بزيت عتيق،
تمرخ
ً
( )135ينبغي �أن ُت ْد َلك � ُ
أ�صابع الرجلين ّ
ثم َّ
ب�ش ْعر((( ّلين،
ث��م ُت َل ّ
الم ْ�شط ك ّله َ
��ف ُ
ويجم��ع ما بينها وما تحتها وما فوقها وتحت ُ
ّ
توق �أن
فلي َّ
الخ ُّ
ِ�س ُ
ث��م ُتدخ��ل في الجوارب الرقيق��ة الوطيئة .ف�إن ُلب َ
ّ
ف وكان بار ًدا ُ

الحارة
ومما ُتم�سح به الأطراف فيدفع �آفة البرد عنها جميع الأدهان
َي ْب َتلّ َ
ّ
وي ْر ُطبّ .
كدُه��ن الزنب��ق ║ والبان و ُدهن الغ��ار وال�سو�سن ،والق َِطران �أقواها ك ِّلها فع ً
ال في  55ب
والم�شي والدلك.
الدثار
الرجل
تغيير ِّ
ذلك ف�إ ّنه يمنع البرد والعفنّ .
ُ
ومما ينفع ِّ
ُ

((( في الأ�صل� :شعر.
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الباب الثامن والع�شرون
عالج َق َمر((( العين من كثرة النظر إلى الثلج
ولي ْع َت َّم ِبعمامة �سوداء
( )136من يخ�شى �أن َت ْق َم َر عينه فليكن لبا�سه �سوا ًداَ ،
��د تح��ت عين��ه ِع�صاب��ة �سوداء حيث تقع العين عليه��ا ،وي�أخذ خرق ًة �سوداء
�أو َي ُ�ش َّ

ومما ينفع غاي َة
ويدم��ن النظ��ر �إليه��ا ،وليكن من ي�سايره من حواليه عليهم ال�سوادّ .

المن�سوج من ال�شعر الأ�سود من �أذناب الخيل من
النفع �أن ُي َ�ش َّد على العينين ذلك
ُ
الدواب الذي ي�ستعمله الأتراك في �أ�سفارهم.
ّ

قمر بالعين؛ وهو خالف ما ورد في الفقرة ( .)2والق ََمر �أن تعر�ض للعين فترة وف�ساد
((( في الأ�صلٌ :
من كثرة النظر �إلى الثلج ،انظر :فقه اللغة .147
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الباب التا�سع والع�شرون
عالج التعب واإلعياء الشديد
ثم
( )137م��ن تع��ب و�أعي��ا ولق��ي من �سفره َن َ�ص ًبا فلي�ست��رح �إذا نزل �ساعة ّ
لين
الحمام ،ف�إن لم ي�صادف
ليدخل
حار هنيه ًة بق َْدر ما َت ُ
الحمام فليدخل في ماء ّ
ّ
ّ
ً
بدهن قد
ب�شر ُت��ه وت��كاد
يتمر ْخ ُ
ولي ْغ ِم ْز مفا�ص َله ّ
تحم��رّ ،
ثم يتد ّلك تد ّلكا ّلي ًن��اَ ،
ثم ّ
ّ

�شتاء(((.
ُطبخ فيه �إذا كان الزمان
ً

بن�ص �شبيه لأبي بكر الرازي في من ال يح�ضره الطبيب .119
((( قارن ّ
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الباب الثالثون
اختيار منازل العسكر

� 56أ

َ
والروابي ،وي�ستقبلوا بوجوه الخيام
التالل
( )138ينبغي �أن ينزلوا في ال�صيف
َ
َ
بال�ضد .ولينزلوا
الدواب .و� ّأما في ال�شتاء فليكن التدبير في ذلك
ال�شمال ويباعدوا
ّ
ّ

ِ
يفرقوا الخيام بع�ضها
الأغوارَ و�أ�صولَ الآكامِ ║
والجبال ،وي�ستقبلوا الجنوب وال ّ
الدواب.
من بع�ض وكذلك
ّ
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الباب الحادي والثالثون
تدبير راكب البحر
يتزود من ُرب��وب الفواكه ومن
( )139ينبغ��ي لم��ن يري��د رك��وب البحر �أن ّ
اما ويجع َله م��ن المعونة للمعدة .وال
الأدوي��ة المعت��ادةُ ،
وي ِق��لَّ غذاءه قب��ل ذلك � ّأي ً

ّ
الم�سكنة للمعدة من ال َغ ْثي كالطين
ينظر �إلى الماء يوم يركب ،ولي�أخذ من الأ�شياء
فليتقي أ�
والزعرور ،ف�إن لم َي ْ�س ُكن ال َغ ْث ُي
را�ساني
الخ
ُ
وال�س ّماق ُّ
ّ
وحب ّ
الرمان الحام�ض ُّ
ّ
ّ
ثم ي�أخذ ُربوب الفواكه.
مرات ّ
ّ
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الباب الثاني والثالثون
نكت في ركوب البحر
( )140كان ُيقال :البحر خلق عظيم َر ِك َبه
خلق �ضعيف ،دو ٌد على عود(((.
ٌ
أيت �أعجب من عجائب البحر ،قال� :سالمتي
وقيل لبع�ض ركّ اب البحرّ � :أي �شي ٍء ر� َ

�شيء من �أمور بني �آدم � َ
خطرا من �شيئين :ركوب
أعظم
منه(((ُ .يقال :لي�س
ٌ
أهول و� َ
ً
البح��ر وح�ض��ور الح��رب .وقال بع�ض العلماء :لم ُي ْب ِق غاي ًة من الحر�ص َمن َر ِك َب
البحر.

( )141وم��ن �أح�س��ن ما قيل في ال�شفاع��ة لراكب البحر �إلى الممدوح قول

(((
ال�س ْند [من الكامل](((:
بي وهو على ِّ
�أبي ُعيينة لب�شر بن يزداد المه ّل ّ

��ط��� َف���ت �إل���ي���ك به
�إنّ ام������ر ًءا َخ� ِ

ال����ري����اح ب���ه ف��ت��ح� ِ�م � ُل��ه
ت���ج���ري
ُ
 56ب وي���رى ال��م��ن� ّ�ي � َة ك � ّل��م��ا ع�����ص��ف��ت

ف��ي ال��ب��ح��ر غ��ي� ُ�ر م��راك��ب ال��ب��ح� ِ�ر
وت ُ
����ف �أح���ي���انً���ا ف�ل�ا ت��ج��ري
َ����ك ُّ

(((

ري�����حٌ ب���ه ل��ل��ه��ول وال����ذع����رِ ║

��ق ب��������أن ت�������ز ِّوده
َل��� ْل���م�������س���ت� ِ
��ح� ُّ

���ب الأم������ان ل���ه م���ن ال��ف��ق� ِ�ر
ُك��� ُت َ

(((

(((
(((
(((
(((

البيان والتبيين 78/3 ،113/2؛ وعيون الأخبار 137/1؛ والعقد الفريد 89/1؛ والأنوار ومحا�سن
محمد يو�سف» 18/2؛ والتمثيل والمحا�ضرة
الأ�شعار «تحقيق العزاوي» 201؛ و«تحقيق ال�سيد
ّ
259؛ ومحا�ضرات الأدباء .451/4
التمثيل والمحا�ضرة 259؛ وثمار القلوب 817/2؛ وربيع الأبرار .422/3
لم نعثر على ترجمة له.
البيان والتبيين  ،75/4وفيه« :قذفت �إليك ...بع�ض مراكب»؛ وطبقات ال�شعراء  ،291وفيه« :له
للخوف والذعر»؛ والمذاكرة في �ألقاب ال�شعراء .183
في الأ�صل :عطفت؛ و�صوابه من الهام�ش.
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التيمي((( [من الطويل](((:
لمحمد بن عمران
( )142و�أح�سن منه قول ِدعبل
ّ
ّ
البحر لي�س يجو ُزه
وق��د ك��ان ه��ذا
خاطر
النا�س �إ ّال خائف �أو ُم
من
ِ
ُ
ُ
أني�سا بابتنا ِئ َك ع��ام� ً�را
ك������أنّ ل���ه الآم������ال ف��ي��ه ال��ق��ن��اط� ُ�ر
ف� َ
أ�ضحى � ً

أمية ،له فقه وعلم و�أدب ،وروي عنه �شيء من الحديث.
محمد بن عمران
(((
ّ
التيمي� ،آخر ق�ضاة بني � ّ
ّ
ال�سند:
((( لم يرد البيتان في ديوان دعبل ،وفي الت�شبيهات  248لدعبل في رجل ولي ِّ
وق��د ك��ان ه��ذا البحر لي�س يجوزه

��ف م���ن ذن��ب��ه �أو م��خ��اط� ِ�ر
���س��وى خ���ائ� ٍ

عامرا
ينتاب ج���و َدك
ف�أ�ضحى لمن
ُ
ً
		 والبيتان في المنتحل  74لأبي الهول:

ال��ق��ن��اط��ر
ك��������أنّ ع��ل��ي��ه ُم���ح���ك���م���ات
ِ

وق��د ك��ان ه��ذا البحر لي�س يجوزه

���س��وى خ��ائ��ف م���ن ذن��ب��ه �أو م��خ��اط� ِ�ر

ف�أ�ضحى بمن بالباب ب��اب��ك غ��ام� ً�را

ال��ق��ن��اط��ر
ك��������أنّ ع��ل��ي��ه م��ح��ك��م��ات
ِ

غامرا».
أي�ضا« :لي�س بجوده» «ف�أ�ضحى بمن ينتاب بابك
		 وفي المنتخل  317/1لأبي الهول � ً
ً
عبا�سي ُمجيد ،له مدائح في المهدي والهادي
و�أبو الهول الحميري ،عامر بن عبد الرحمن� ،شاعر ّ
والر�شيد والأمين.
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الباب الثالث والثالثون
فقه السفر
فرائ�ضه.
يحب �أن ُتقبل ُر َخ ُ�صه كما ُت� ّؤدى
( )143في الخبر � ّأن اهلل تعالى
ُ
ّ
(((
قلت لعمر بن الخطّ اب ر�ضي اهلل عنهّ � :إن اهلل تعالى
أمية قالُ :
وعن يعلى بن � ّ
يقول} :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ{((( وقد �أَ ِم ّنا .فقال
النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم فقالَ « :ق ْ�ص ُر
ألت
مما
عمر:
عجبت منه .ف�س� ُ
َ
ُ
عجبت ّ
ّ
ال�صالة في ال�سفر �صدق ٌة
ت�صد َق اهلل ُ بها عليكم فاقبلوا �صدقته»(((.
ّ

الرخ�صة م��ن اهلل تعالى �صدقة فال تر ّدوها
( )144وكان اب��ن ّ
عبا���س يق��ولُّ :

الح َ�ضر �أربع ركعات وفي
علي��ه .وعن��ه ر�ض��ي اهلل عنهّ � :إن اهلل فر�ض ال�صالة ف��ي َ
ال�سفر ركعتين وفي الخوف ركعة ،وال خالف بين الفقهاء في جواز ق�صر ال�صالة
في ال�سفر ما خال �صالتي ال�صبح والمغرب ،وذلك تخفيف من اهلل تعالى ورحمة،
الع�سر((( لعباده.
الي�سر ال ُ
�أراد منه ُ
( )145وقال بع�ض الأعراب [من الخفيف]:
� 57أ

ل��ي��ت��ن��ي ف���ي ال��م�����س��اف��ري��ن ح��ي��ات��ي

ب��ال��ت��رح��ال
ال���م���ق���ا َم
ال ن���ري���د
ِ
ُ
وث�ل�اث���ي���ن ال ت���م���رّ ب���ب���ال���ي ║

�ت
�ح م��ن��ه��ن � ِ��س� ٌّ
ب��ل بخم�س َت��ط��ي� ُ
�ست ركعات ،والثالثين يعني �شهر رم�ضان.
يعني خم�س �صلوات يذهب منها ّ
(((
(((
(((

(((

�صحابي ا�ستعمله عمر
أمية بن �أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظليّ � ،أول من � ّأرخ الكتب،
يعلى بن � ّ
ّ
على نجران ،وا�ستعمله عثمان على اليمن ،و�شهد وقعة الجمل ،ت 37هـ.
�سورة الن�ساء.101 :
الحديث في م�سند �أحمد 25/1؛ و�صحيح م�سلم 143/2؛ و�سنن ابن ماجة 339/1؛ و�سنن
�أبي داود 269/1؛ و�سنن الترمذي 309/4؛ و�سنن الن�سائي  ،117/3وال�سنن الكبرى للن�سائي
حبان 450/6؛ وال�سنن الكبرى للبيهقي .134/3
583/1؛ و�صحيح ابن ّ
في الأ�صل :للي�سر ال للع�سر؛ تحريف.
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التيمم عنـد عـدم الماء ،كما قال اهلل تعالى:
( )146ومـن ُر َخ�ص ال�سفر
ّ
}ﭷ((( ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ{(((.

النبي �صلّى اهلل
والتيم��م �ضربت��ان� :ضربة للوجه و�أخرى لليدي��ن .ومن ُر َخ�ص
ّ
ّ
يوما
عليه و�سلّم الم�سح على ُ
الخ ّفين مكان غ�سل الرجلين في الو�ضوء للمقيم ً
ال�صيام في
البر
ُ
وليل��ة ،وللم�ساف��ر ثالثة � ّأيام ولياليها .وفي الحديث« :لي�س من ّ

ال�سفر»(((.

((( في الأ�صل :ف�إن لم تجدوا.
((( �سورة المائدة.6 :
((( م�سند �أحمد 434/5 ،319/3؛ و�سنن الدارمي 9/2؛ و�سنن ابن ماجة 532/1؛ و�سنن �أبي داود
538/1؛ و�سنن الترمذي 107/2؛ و�سنن الن�سائي 175/4؛ وال�سنن الكبرى للن�سائي 99/2؛
حبان ،70/2
و�صحيح ابن خزيمة 254/3؛ وال�سنن الكبرى للبيهقي 243/4؛ و�صحيح ابن ّ
العمال .503/8
317/8؛ وكنز ّ
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الباب الرابع والثالثون
َغزَل السفر
(� )147أن�شدني
ال�صولي((( لأحمد بن �سليمان بن وهب((( في غالم له خرج
ّ
�إلى الكوفة لقب�ض رزقه [من الهزج](((:
دم�
���ب م�����ذروف����� ْه
ُ
��������وع ال���������ص� ّ
م���ن ال�������ش���وق �إل�����ى ال���ب���در الّ���ـ

ال�������ص���ب م�����ش��غ��وف�� ْه
ون���ف�������س
ِّ
ُ
ـ�������ذي َي� ْ
����ط����� ُل�����ع ب���ال���ك���وف��� ْه

( )148ومن �أح�سن ما قيل في م�سافر يزداد ح�س ًنا في �سفره كالهالل الذي

ينحو على �سيره وفي مثاله قول ابن طباطبا [من الخفيف](((:
ال�شم�س غَ ْي َرى
أ�صبحت له
قل لمن �
ْ
ُ
إ� ّن� َ
�سافرت ح�س ًنا
��ك ازددت حين
َ

فه َي فيما تُ�سام في الأُ ْف���ق َح ْي َرى
ْ
ال�س ْي ُر َ�ض ْيرا
لم َي ِ�س ْم ُح ْ�س َن وجهك َّ

����ب الفيافي
ُ
ف��دي��ت م�����س��اف� ً�را َر ِك� َ
�����س ُ
��دي���ه ال��ف��ي��اف��ي
��ك ور َد خ� ّ
ت َ
ُ��م ِّ

�������ر
و�أ َّث
َ
وع��ن��ب� َ�ر

ك���ازدي���اد ال���ه�ل�ال م���ن ن����وره في
� ّأول ال�شهر ك� ّل��م��ا ازداد َ�سيرا
 57ب
( )149وقلتُ في �صباي ║ [من الوافر](((:
��ف��ار
ف���ي م��ح��ا���س��ن��ه
ال�����س ُ
ِّ
�ار
���ص ْ
م�����س��ك ُ
��ي��ه ال��غ��ب� ُ
��دغَ ْ

محمد بن يحيى ال�صولي (ت
مقدمة الكتاب �أنّ الثعالبي (ت 429هـ) لم يلتق �أبا بكر
((( ذكرنا في ّ
ّ
335هـ).
(((	�أبو الف�ضل �أحمد بن �سليمان بن وهب ،كاتب له �شعر ،من �أهل بغداد ،تق ّلد �أعما ًال منها النظر في
جباية الأموال ،ت 285هـ.
((( البيتان في �أدب الك ّتاب 146؛ ومعجم الأدباء 271/1؛ والوافي بالوفيات  ،402/6وفيها جمي ًعا:
«دموع العين».
((( �شعر ابن طباطبا  ،154وفيه« :ب�أبي ازددت» «لو ت�سم وجهك الغزالة �ضيرا».
الخا�ص 180؛ ومن غاب عنه المطرب 176-175؛ ومكارم الأخالق
وخا�ص
((( ديوان الثعالبي 55؛
ّ
ّ
«فم�س َك».
للثعالبي [في باب الزيارة؛ والمخطوط غير مرقّم] ،وفيها جمي ًعا:
َّ
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البابي رحمه اهلل لنف�سه [من الطويل](((:
( )150و�أن�شد
ّ
َ
�ت ال��ع��ت��ي� ِ�ق وت� ً
�ارك��ا
الهوى لو ُز ْرتَني كان �أج� َ�درا
قتيل
���ر ال��ب��ي� ِ
َ
�أي���ا زائ� َ
ث��م تقتل عا�شقًا
��ج احت�سا ًبا
ت ُ
َ��ح ُّ
ّ

الورى
فدي ُتك ،ال ت َْح ُج ْج وال َت ْق ُت ِل َ

الببغاء [من الب�سيط](((:
(� )151أبو الفرج ّ
���ت الأح�����زانُ غ��ازي � ًة
ؤادي والأح�����ش��ا ِء حين غزا
ي��ا غ��ازيً��ا �أت� ِ
�إل��ى ف����� َ
�إن ب��ارزت� َ
تقتل ك� َّ
ْ
�ك ُك��م��ا ُة ال��روم ف�� ْٱر ِم��هِ � ُ�م
��رزا
ب�سهم عينيك
ِ
�ل من َب َ

محمد
محمد بن عبد الباقي في من غاب عنه المطرب 168-167؛ ولأبي ّ
((( نُ�سب هذان البيتان لأبي ّ
محمد النامي الخوارزمي في يتيمة الدهر .127/3
عبد اهلل بن
ّ
الببغاء «بتحقيق وولف» ،وهما في مجموع �شعره «تحقيق هالل
((( لم يرد البيتان في ديوان �أبي الفرج ّ
ناجي» 58؛ ويتيمة الدهر .276/1
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الباب الخام�س والثالثون
أحسن ما قيل((( في المفاوز وأحوال السفر
وذكر السراب والح ّر((( والمطر
�سمعت في و�صف المفاوز وطولها قول م�سعود �أخي
( )152من �أح�سن ما
ُ
الرمة [من الرجز](((:
ذي ّ
��ح
��م� ُ
وم���ه���م��� ٍه ب���ه ال�������س���راب ُي��� ْل� َ
ي����د�أب ف��ي��ه ال��ق��وم ح��ت��ى يطلحوا

(((
��ر ُح
دل���ي��� ُل���ه م���ن َه ْ
�����ول�����ه م���ط� َّ
���م ي��ظ�� ّل��ون ك������أنْ ل���م ي��ب��رح��وا
ث� ّ

ك���أ ّن��م��ا �أم�����س��وا ب��ح��ي��ث �أ���ص��ب��ح��وا

� 58أ

عباد [من الطويل](((:
( )153وقول ابن ّ
وحافر
�ف
�خ� ٍّ
غور
�اء ل��م ت ُْط َمث ب� ُ
ٍ
ول��م َي� ْ
و َت� ْ�ي��ه� َ
��درِ فيها ال َّن ْج ُم كيف َي ُ
م��ع��ال� ُ�م��ه��ا �أَ ّال
و�آي���ا ُت���ه���ا �أنّ ال� َ�م�����س��ي� َ�ر غَ
م��ع��ال��م َب� ْ�ي � َن��ه��ا
����رور
َ
ُ
فلو َ
اهتدى لها
ٱ�سقها ما
قيل
ولو جازَ مِلءَ الأر� ِض وهْيَ حَرورُ ║
ِ
للغيثِ � :
َ

(((
ت ََج َّ�ش ْم ُتها وال َّل ُ
��ر وال� َّ
جناح ُه
��ف
يل َو ْح� ٌ
�ضمير
���ظ��ل�ا ُم
ُ
ُ
���ي �� ِ��س� ٌّ
ك�����أ ّن� َ
( )154وم��ن �أح�س��ن م��ا قيل في التفا�ؤل بها قول [�أبي] �أحمد بن �أبي بكر

مرتين.
تكررت في الأ�صل ّ
((( في ما قيلّ :
والجو؛ تحريف.
((( في الأ�صل:
ّ
«مطوح»؛ وديوان المعاني 128/2؛ والتذكرة
((( الت�شبيهات 73؛ وربيع الأبرار  ،175/1وفيهما:
ّ
الحمدونية 394/5؛ ونهاية الأرب 205/1؛ وفي بهجة المجال�س � 224/1أ�شطر �شبيهة ،وهي:
ّ
�ح
وم��ه��م�� ٍه ف��ي��ه��ا ال�������س� ُ
��راب ي�����س��ب� ُ

ث�����ووا ب��ح��ي��ث �أ���ص��ب��ح��وا
ك��� أ� ّن���م���ا
َ
((( في الأ�صل :طوله؛ وفي الهام�ش :هوله.
((( نهاية الأرب .203/1
وجف؛ تحريف.
((( في الأ�صل:
ٌ
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�ح
ي�������د� ُأب ف��ي��ه ال����ق����و ُم ح��ي��ن ي�����ص � ِب� ُ
ُ
��ح
ال���ل���ي���ل �أخ����ف����ى وال���ن���ه���ار �أف�������ض� ُ

الكاتب((( [من مخ ّلع الب�سيط]:
(((
َ
ق��ط��ع��ت م���ن آ� ُم
��م���ف���از ْه
ُ
��������ل ال� َ

َق� ْ
ُ
��������ل ال���م���ف���از ْه
���ط���� ًع����ا ب����ه آ� ُم�

بينهم
��ب ت�ساقَوا على الأك���وار
َر ْك ٌ
ُ

ك����أنّ �أر� َؤ���س��ه��م وال��ن��و ُم وا�ض ُعها

ك� َأ�س َ
�سقي وال�ساقي
الكرى
َ
فانت�شى َ
الم ُّ
أعناق
على المناكب ل��م ُت� ْ�ع� َ�م��د ب� ِ

فغم�ضوا
خمر ال ُّنعا�س
ُ�سقوا
ّ
َ
ال��ك��رى �أعناقَهم ور�ؤو� َ��س��ه��م

���وار ال��ري��ا���ض ال � ّن��وائ� ِ�م
كتغمي�ض ُن� ّ
الحمائم
غ�صون الأَيك تحت
كم ْيل
ِ
ِ
َ

( )155ومن �أح�سن ما قيل في ُنعا�س الركب قول �أبي نوا�س [من الب�سيط](((:

و�سف ٍْر
َ

( )156وقول ابن
المعتز [من الطويل](((:
ّ

�أم� َ
��ال

( )157ومن �أح�سن ما قيل في نحول ال�سفر ومطاياهم وركوبهم الليل �إلى
�آمالهم [من الطويل](((:
عر�سوا
ور ْك ٍ
َ
����ب ك ��أم��ث��ال الأ���س � َّن��ة َّ
��دور ُه
لأَ ْم� ٍ
��م � ُ���ص� ُ
����ر عليهم �أن تَ�� ِت َّ

ُ
غياهب ْه
والليل ت�سطو
على مثلها
ُ

��م ع��واق� ُ�ب � ْه
ول��ي�����س عليهم �أن َت��� ِت� َّ
( )158ومن �أح�سن ما قيل في ال�سراب ُ
قول بع�ض الأعراب [من الطويل](((:

((( من �شعراء الق�سم الرابع من اليتيمة ،والده �أبو بكر بن حامد كاتب الأمير �إ�سماعيل بن �أحمد ووزير
الأمير �أحمد بن �إ�سماعيل.
(((	�آ ُمل� :أكبر مدينة بطبر�ستان ،انظر :معجم البلدان .57 :1
((( الديوان  ،266 :4 ،425 :3 ،334 :1وفيه« :ت ُْد َعم»؛ والبر�صان والعرجان  ،500وفيه« :ت ُْع َدل»؛
والزهرة  ،709/2وفيه« :قوم ت�ساقوا» «ك�أنّ هامهم» « ُي ْعقَد»؛ والت�شبيهات  ،189وفيه« :ت ُْع َدل»؛
والمحب والمحبوب  ،106-105/4وفيه« :فانثنى»
«تو�ضع»؛
الزجاجي  ،127وفيه:
َ
و�أخبار ّ
ّ
«ك�أنّ عناقهم» «ت ُْع َدل»؛ وزهر الآداب  ،241/1وفيه« :ت ُْخ َلق»؛ والدر الفريد .344 :4
((( لم يرد البيتان في ديوان ابن المعت ّز.
تمام في ديوانه «�شرح ال�صولي» 292-291/1؛ و«�شرح التبريزي» 222-221/1؛
((( البيتان لأبي ّ
والت�شبيهات 63؛ والتذكرة
الحمدونية 398/5؛ وفي عيون الأخبار 235/1؛ والعقد الفريد 23/3؛
ّ
والموازنة 21/1؛ وديوان المعاني 140/1؛ وال�صناعتين 205؛ والبديع في البديع في نقد ال�شعر
داج غياهبه».
تمام « 116والليل ٍ
305؛ ووفيات الأعيان « 85/3ك�أطراف الأ�س ّنة»؛ وفي �أخبار �أبي ّ
((( الأبيات لل ُعديل بن الفَرخ في البيان والتبيين 391/1؛ والأغاني 374/22؛ وهي بدون ن�سبة في
الحمدونية  ،394/5وفي جميعها�« :أُخَ َّوف
الت�شبيهات  ،71وفيه« :الناعجات عري�ض» ،والتذكرة
ّ
إ�سالمي ّ
مقل عا�ش في الدولة المروانية.
بالح ّجاج» .وال ُعديل �شاعر �
َ
ّ
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ُ
�ج��اج ح� ّت��ى ك ��أ َّن��م��ا
����رك ب��ال� َ
�ح� ّ
أ� َح َّ
الح ّجاج من �أن ينالني
ودونَ ي� ِ�د َ
(((

��ام��� ُه �أ����ش���ب���ا ٌه ك������أنّ ���س��را َب��ه��ا
م���ه� ِ

��ر َك ع� ْ
هي�ض
�م ف��ي ال��ف��� ِؤاد َم ُ
ت َ
�ظ� ٌ
َ��ح َّ
ٌ
عري�ض
ب�ساط لأي���دي ال� َ�ي� ْ�ع� َ�م�لات
ُ

رحي�ض
�س�لات
ُ
ُم�ل�ا ٌء ب���أي��دي ال��غ��ا�� ِ

( )159وقول �أبي نوا�س [من الوافر](((:

 58ب �إذا �ﭐنح�سرَ ال�� َّظ�لامُ ام��ت � َّد آ�لٌ ║
���و م��ا ٌء
َي
��م��وج ع��ل��ى ال�� َّن��واظ��ر ُ
ُ
وه� َ

��ار
ك�����أ ّن����ا ُد ُّر ُه
ُ
������و ال���ب���ح� ُ
وه� َ
��ار
��ح
ِ
ب��ال��ه��واج��ر ف� ُ
و َي��� ْل��� َف� ُ
��و ن� ُ
��ه� َ

الر�ستمي((( [من الطويل](((:
( )160وقول �أبي �سعيد
ّ
(((
وه���اج���ر ٍة م��ن ن���ار قلبي �شبب ُتها
الفراق مراج ُل ْه
جا�ش من َح ِّر
وقد
ِ
َ
ليت بها وال ُآل يجري كما جرى
للب ْي ِن جائ ُل ْه
الدمع في
من
ُ�ص ُ
ِ
جفني َ
َّ

حر الهجير قول عم��ر بن �أبي ربيعة [من
( )161وم��ن �أح�س��ن م��ا قي��ل في ّ

الطويل](((:

وي���وم ك��ت � ّن��ورِ ال� َّ
�ج� ْ�ر َن� ُه
ٍ
�ط��واه��ي � َ��س� َ

مومه
�ج َ�س ِ
ق��ذف� ُ
�ت بنف�سي ف��ي �أج��ي� ِ
عالما
أ�� ّؤم���ل �أن �أل��ق��ى م��ن النا�س
ً

()162
وقلت [من الخفيف](((:
ُ
ي������وم ه���������وا�ؤه ي��ت��ل� ّ
�ظ��ى
ُر َّب
ٍ

ال��ج�� ْز َل ح ّتى ت ََ�ض َّرما
و�أل� َق��ي��ن فيه
َ
ّ
�ﭐبتل ِم�شف َُرها دما
ن�س ح ّتى
وبال َع ِ
����م ُم َ�س ِّلما
ب ��أخ��ب��ارك��م �أو �أن �ُأ ِل� َّ
��ب م��ت� َّ�ي� ْ�م
ف��ي��ح��اك��ي ف�������ؤا َد � َ���ص� ٍّ
ُ

((( في الأ�صل :ك�أنّها؛ تحريف.
((( لي�س البيتان في ديوان �أبي نوا�س ،وهما في ديوان �أبي فرا�س الحمداني 125؛ كما ن�سبهما التنوخي
في ن�شوار المحا�ضرة � 157/3إلى �أبي فرا�س.
عباد ،ت بعد 385هـ.
(((	�أبو �سعيد الر�ستمي ،من �شعراء اليتيمة ،مدح ال�صاحب بن ّ
((( يتيمة الدهر .316/3
((( في الأ�صل� :شبيبها ...مراحله؛ ت�صحيف.
((( الأبيات لي�ست في ديوان عمر؛ وهي له في ثمار القلوب  ،363/1وفيه« :وال زلت ح ّتى ّ
ابتل»؛
ومن غاب عنه المطرب 96-95؛ وربيع الأبرار 134/3؛ والتذكرة
الحمدونية 415 :5؛ وهي
ّ
بدون ن�سبة في الزهرة .286/1
((( ديوان الثعالبي 120-119؛ والظرائف واللطائف 322؛ ومن غاب عنه المطرب 96؛ ونهاية
الأرب .162/1
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قلت �إن � َ��ص� َّ
«ر َّبنا ا���ص� ِ�ر ْ
��ر وجهي
ف ع ّنا
ع��ذاب جه ّن ْم»
ُ
َ
�ك َح� ُّ
��ره ُح َّ
(((
( )163ومن �أح�سن ما قيل في الناقة قول �أبي نوا�س [من الكامل] :
(((
مت ب��ي ه� َ
ِّ
ك��ل َت��ن��و َف� ٍة
��ول
ه��وج��اء ف��ي��ه��اُ ،ج������ر�أةً� ،إق������دا ُم
ّ
وتج�ش ْ
ُ

ت َ
��ي وراءه�����ا ف��ك� أ� ّن��ه��ا
����ي �إم����ا ُم
ٌّ
ال��م ِ
���ص��ف َت��� َق� َّ
��ن ْ
��د ُم� ُ
��ه� ّ
َ�����ذ ُر َ
وه� َ
��ط َّ
( )164وقول �أبي فرا�س
الحمداني [من الطويل](:((1
ّ
َ
�لال وبي َنها
��د م��ا بين
الم�سافر
ُ��ر َب ما يرجو عليها
ال��ك ِ
��ع َ
فيا ُب ْ
ُ
ويا ق ْ
( )165وقول ابن المعتزّ ║ [من الرجز](:((1

ون���اق��� ٍة ف���ي م��ه��م � ٍه رم������ى
��ب ف��ي ذهابها
��ر ْك� ِ
ْ
��ي �أم����ا َم ال� َّ
ف��ه َ
(((1

بها

ه� ٌّ�م �إذا ن��ام
ال����ورى(��� ((1س� َ�رى بها
َ
ك�����س��ط� ِ�ر ب�����س� ِ�م اهلل ف���ي ك��ت��ا ِب��ه��ا

((( الديوان 126/1؛ وطبقات ال�شعراء 212؛ والت�شبيهات  ،67وفيه« :جر�أ ٌة مقدا ُم»؛ والحما�سة
ال�شجريّة 706/2؛ والتذكرة الحمدونية 262/5؛ ووفيات الأعيان 98/2؛ ونهاية الأرب 71/10؛
والبيت الثاني في كتاب البديع 32؛ ومحا�ضرات الأدباء .683/4
((( في الأ�صل :جر�أة و�إقدام؛ تحريف.
( ((1الديوان 105؛ والإعجاز والإيجاز .256
( ((1الديوان 43؛ وديوان المعاني  ،121/2وفيهما« :رمى بها»؛ والبيت الثاني في محا�ضرات الأدباء
.683/4
( ((1في الأ�صل :رقى؛ تحريف.
( ((1في الهام�ش :ال�سرى.
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الباب ال�ساد�س والثالثون
ُ
َ
السفر وكثر ُة التق ُّلب في البالد
إدامة
وقطع الطريق الشا ّقة
بع�ض الأدباء رج ً
وجوالة في البالد،
جوابة في الآفاق
( )166و�صف ُ
ّ
ال فقالّ :

آخر مث َله فقال:
فك�أ ّنه قَذاة في عين الأر�ض يقلبها من جانب �إلى جانب .وو�صف � ُ
�ض الأر���ض .وو�صف ال�صاحب رج ً
ال فقال :ال
الخ ِ�ض��ر في ق َْط ِع َع ْر ِ
ك�أ ّن��ه خليف��ة َ
حط ال�سفر َر ْح َله ،وال ّ
يفكر �أين ّ
يبالي �أين ّ
أي�ضا فقال:
خط
الدهر َر ْب َعه .وو�صفه � ً
ُ
ُ
والم ْ�س َكن.
ي�ؤثر ال�سفر على الوطن ،وال ُغربة على ال�سكن َ
َ
أ�سرى من الخيال.
وو�صفه
الخوارزمي فقال :هو �أ ْ�س َي ُر من الأمثال و� َ
ّ
البر
وو�صف��ه البدي��ع
جوالة الب�لاد ّ
الهمذان��ي فقالّ :
جوابة الأف��قُ ،خذروفة ّ
ّ

وعمارة الطرق.
َ
تمام ف�إ ّنه يقول [من الب�سيط](((:
( )167والإمام في هذا �أبو ّ
ما ال��ي��و ُم � ّأو َل ت��ودي� ٍ�ع ه��و((( الثاني
�ن �أك��ث� َ�ر م��ن ه� ّ�م��ي و�أ�شجاني
ال� َ�ب� ْ�ي� ُ
ف�صار �أم��ل� َ
َ
�اع� َ�ده
َد ِع
بجثماني
ال��ف��راق ف����إنّ ال��ده��ر ���س� َ
�ك من روح��ي ُ
وطن
الخ ْ�ض ِر َمن َير َب ْع على
العي�س �أوط��ان��ي
فظهور
ف��ي ب��ل��د ٍة
خليف ُة ِ
ٍ
ِ
ُ
بال�شام قومي وب��غ��دا ُد ال��ه� َ�وى و�أن��ا

�اط �إخ��وان��ي
ب��ال� َّ�ر ّق � َت� ْ�ي��ن وب��ال� ُف�����س��ط� ِ

((( الديوان «�شرح ال�صولي» 25/3؛ و«�شرح التبريزي»  ،308/3وفيهما« :وال الثاني» «�أكثر من �شوقي
هيج لي �شوقي و�أحزاني» «ح ّتى
و�أحزاني»؛ والحنين �إلى الأوطان  ،79وفيه« :وال الثاني» «البين ّ
تب ّلغني»؛ والأبيات ال ّأول والثاني والخام�س في بهجة المجال�س  ،251/1وفيه« :وال الثاني» «�أكثر
الفراق ب�أنّ الدهر» و«ح ّتى ت�شافه بي �أق�صى خرا�سان»؛ والبيت الثالث
«ح ْ�س ُب
ِ
من �شوقي و�أحزاني» َ
في محا�ضرات الأدباء 576/4؛ والثالث والرابع والخام�س في ثمار القلوب 119/1؛ والثالث
الحمدونية .131/8
والرابع في ربيع الأبرار 9/3؛ والتذكرة
ّ
((( كتب تحته :وال.
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النوى
تر�ضى بما َ�ص َن َع ْت
َ
وما � ّ
أظن َ

حتّى تُبَلِّغَ بي �أق�صى خرا�سانِ ║  59ب

البحتري في هذا المعنى [من الخفيف](((:
( )168وقال
ّ
ّ
العي�س َرحلي
حط ِت
وطني حيث
���و ِم��ه��ادي
ِ
وذراع�����ي ال��و���س��ا ُد ْ
ُ
وه� َ
ف�صيرني َب� ْ�ع��ـ
�خ��� ْ��ض� ُ�ر ل��ي
ُك � ِّل��م ال� ِ
ال��ب�لاد
ـ����دك ع��ي�� ًن��ا ع��ل��ى ع��ب��اد
ِ
ِ
ّ
��ت ب��الأه��ـ
��م� َ
ل��ي��ل � ٌة ل��ي ب��ال�����ش��ام ُث� َّ

ب��ال�����س��واد
ـ�����واز ي���و ًم���ا ول���ي���ل��� ٌة
ِ

��ه َ��ب��ى ب��ي��ن �أه����وا ِء
ه���ذا ف������ؤادك ُن ْ

وذاك ر�أ ُي� َ
��ورى ب��ي��ن �آرا ِء
����ك �� ُ��ش� َ

وحدثن��ي
()169
عباد
الحام��دي((( ق��ال :ك�أ ّن��ي
ّ
ّ
بالحارث��ي ين�ش��د ابن ّ
ّ
يتزهد لها وهي [من
ق�صي��د ًة ل��ه تجمع حالوة الح�ضارة وطالوة البداوة وهو ّ
الب�سيط](((:
مقت�س ٌم
ه��واك بين العيون ال ُّن ْجل
َ

وذا ل��ع��م� ُ�رك م��ا �أ���ض��ن��اه م��ن دا ِء
قريب عز ُمه نائي
ب�شخ�ص
�أخ��رى
ٍ
ٍ

���دا و�آون����� ًة
���ج� ً
وت������ار ًة ت��ن��ت��ح��ي َن� ْ

ق�صر تيما ِء
��ورا
ِ�ش ْع َب ال َعقيق وط� ً
َ
ي��ت ع��� ّز َة تبغي و���ص��ل ع��ف��را ِء
َه ِ
��و َ

ت�سير �إل��ى
أر���ض �أو
ال
ت�ستقر ب��� ٍ
ُ
ُّ
�ح � ْز َوى وي��و ًم��ا بال َعقيق ويو
يو ًما ب� ُ
ك���ذا ت��ه��ي��م ب��� ُ��س��ع��دى ب��ره�� ًة ف����إذا

بالخ َل ْي�صا ِء
ًم��ا ب��ال � ُع� َ�ذ ْي��ب وي��و ًم��ا
ُ

(((
( )170و�أن�ش��د
علي بن
ّ
الكعب��ي في كتابه "كتاب مفاخر خرا�سان" �أبيات ّ
الجهم [من الخفيف](((:

((( الديوان  620/1بترتيب مختلف؛ والحنين �إلى الأوطان  79باختالف.
الحامدي ،من م�صادر الثعالبي في يتيمة الدهر.
محمد بن حامد
(((	�أبو عبد اهلل
ّ
ّ
محمد عبد اهلل بن �أحمد الخازن في يتيمة الدهر  195/3برواية
((( الأبيات الخم�سة الأولى لأبي
ّ
الحامدي؛ ومعجم الأدباء 702/2؛ ومعاهد التن�صي�ص  ،114/4وفي هذه الم�صادر« :داء لعمرك»
ّ
عباد ،زار العراق
بن
بال�صاحب
ين
المخت�ص
اليتيمة
�شعراء
من
الخازن
د
محم
أبو
�
و
ا».
م
يو
«وبالعذيب
ّ
ً
ّ
ّ
وال�شام �إثر عزل ال�صاحب له ،ت حوالى 383هـ.
(((	�أبو القا�سم عبد اهلل بن �أحمد بن محمود الكعبي البلخي ،من كبار المعتزلة ،ت 319هـ.
ُ
((( الأبيات با�ستثناء الرابع والخام�س في معجم البلدان  ،43-42/3وفيه في البيت ال�ساد�س�« :أ ْن ِظ َرتْنا»،
ورواية البيت الأخير فيه:
��م و�إدري������ـ
�إنْ ن��ج��ئ دي�����ار ج���ه� ٍ

��ر ون���������س�����أل الإخ�����وان�����ا
ـ�������س ب���خ���ي� ٍ
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ال��ن��ه��رب��ي��ن((( وال��ن��ه��روان��ا
ج����او َز
ُ
(((
َن َ�ش َط ْت ُع ْق َلها
وهبت
الر
َ
ّ
هبوب ّ
َ��رم��ا
أَ� ْو َر َدتْ����ن����ا ُح���ل���وانَ ُظ ً
��ه��را وق ْ

� َ��ش� َّ�د م��ا � َ��ش� َّ�م� َ�رت يناديك �أنّ الــ
��ي���ي ب��ن��ا ب��ل�اد خ��را���س��ا
� َأو ُت� َ
��ح� ِّ
ب��م��رو
ن���ظ���ري���ن���ا �إذا م���ررن���ا
�أَ ِ
ٍ

��م و�إدري����ـ
�ح� ِّ�ي��ي دي����ار َف� ْ
ك��ي ن� َ
��ه� ٍ

� َأج���� ُل����وال َي����������ؤ ُّم
��خ��� ِب���ط ال��ب��ل��دان��ا
ري����ح
ه���وج���اء َت� ْ
َ
(((

�أم ُح�� ْل��وان��ا

��ي��ن((( ل��ي� ً
�ت َه� َ�م��ذان��ا
لا و���ص� ّ�ب��ح� ْ
ِ���س َ
ـ��ريّ من قَ� ْصدِها �أو الدامَغانا ║
َّ
ِ���ب ب���أه��ل��ه��ا �إخ���وان���ا
نَ ف��� َ�أ ْح���ب ْ
���رزي����ق وال��م��اج��ان��ا
َو َو َر ْدن����������ا ال� َّ
ـ�����س ون��ح��ي��ا ون�������س���� َأل الأق���ران���ا
َ

قاطعا للط��رق ال�شاقّة فقال :م�سح �أطراف
( )171و�ص��ف البدي��ع الهمذاني
ً
وتج�شم �أهوال الموارد((( ،وركب �أكتاف المحارم و�صابر �أنياب النوائب.
المراحل،
ّ
وخوافيها
قوادمها
لح َّ�صت
العقاب َ
وو�صف �آخر فقالُ :ي َ�س ِّنم ُع ً
قابا لو ر�أتها ُ
َ
َ
وتراقيها.
ت�صاعدها
قبل �أن تكمل
َ
َ

(((
(((
(((
(((
(((

كذا في الأ�صل .وفي معجم البلدان« :جاوز النهرين» ،وال ي�ستقيم به الوزن ،وفي الديوان« :جاوزت
ط�سوج من �سواد بغداد مت�صل بنهر بوق.
نهربين»،
والنهربين ّ
ُ
َ
في الأ�صل :يا �أوم؛ وفي الديوان :ت ؤ� ُّم.
و�شدها ،و� َ
أن�شطها :ح َّلها؛ و� َ
مد �أُن�شوط َته
أن�شط ِ
العقالّ :
في الل�سان «ن�شط» :ن ََ�ش َط الأُن�شوطةََ :عق ََدها ّ
ّ
ّ
ولعل ال�صواب �أَ ْن َ�ش َطت ُع ْق َلها؛ �أو �أُ ْن ِ�ش َطت ُع ْق ُلها.
فانحل.
في الأ�صل :وقرام�سين؛ تحريف.
نثر النظم .96
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الباب ال�سابع والثالثون
التع ّلل بتحسين الغربة
( )172ق��ال بع���ض الحكم��اء :لي�س بينك وبين بلدك َن�سب ،فخير البالد ما

حمل��ك
الدهر عليك .وقال �آخر :لي�س
وجمل��ك((( ،و�أعان��ك على الدهر ولم ُي ِع ِن
ّ
َ
(((
والع ْ�سر غربة المقيم.
علي بن عبيدة  :الثروة وطن الغريب ُ
على �أديب غربة .وقال ّ

([ )173من ال�سريع](((:

ال���ف���ق���ر ف����ي �أوط����ان����ن����ا غ���رب��� ٌة
ُ
واح����د
أر���������ض ����ش���ي ٌء ك��� ُّل���ه
وال
ُ
ٌ

وال����م� ُ
��ة �أوط������انُ
���ال ف���ي ال���غ���رب� ِ
���ف ال���ج���ي���رانَ ج���ي���رانُ
���خ���� ُل� ُ
و َي� ْ

( )174وقال �آخر [من الطويل](((:
نلت في �أر�� ٍ��ض
�إذا
معا�شا وث��رو ًة
ً
َ
ف��م��ا ه���ي �إال ب���ل���د ٌة م��ث��ل ب��ل��د ٍة
(((
(((
(((

(((

الوطن
فال ت ُْكثرنْ فيها ال ِّنزاع �إل��ى
ْ
الزمن
وخيرهما ما كان عونًا على
ْ
ُ

الحكم والأمثال 188؛ وزهر الآداب 386/1؛ والتمثيل والمحا�ضرة 400؛ والظرائف واللطائف
.334
علي بن ُعبيدة الريحاني ،كاتب من البلغاء ،كان له اخت�صا�ص بالم�أمون ،اتّهم بالزندقة ،وله ت�صانيف،
ت 219هـ.
البيتان في الظرائف واللطائف 335؛ ويتيمة الدهر  81/2من�سوبين لأبي بكر ال ُّزبيدي النحوي؛
ووفيات الأعيان 373/4؛ ونفح الطيب 74/3؛ والبيت ال ّأول في ر�سالة الغفران 577؛ ومحا�ضرات
المبرد؛ وفي الحكم والأمثال
الدر الفريد  227/2ب�إن�شاد
الأدباء  261/2من�سو ًبا
للمبرد؛ وهما في ّ
ّ
ّ
189؛ وروح الروح  759/2بدون ن�سبة.
الحكم والأمثال 189؛ والظرائف واللطائف  ،335وفيه« :و�سلوةً» ،وفي الحنين �إلى الأوطان 59؛
فرجها»؛ وفي محا�ضرات الأدباء �« :571/4إذا كنت
ّ
غريبا ّ
والمو�شى �« :271إذا كنت في �أر�ض ً
َ
والدر الفريد  ،91/2وفيه« :مثل �أختها» ،والبيت الثاني في روح الروح
»؛
ت
�
أ
ن
إن
�
و
ا
ز
عزي
أر�ض
في �
َ
ْ
ً
ّ
.759/2
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( )175ومن �أح�سن ما قيل في هذا الباب قول �أبي تمّام ║ [من الطويل](((:
 60ب
ُ
الحي ُم ْخ ِل ٌق
وطول ُمقام المرء في
ت��ت��ج��د ِد
��رب
ّ
��ي��ه ف���اغ���ت� ْ
ل��دي��ب��اج�� َت ْ
ِّ

مد
ب�س ْر ِ
�إلى النا�س �أنْ لي�ست عليهم َ

محب ًة
�دت
أي��ت
ف إ� ّني ر� ُ
ال�شم�س زي� ْ
َ
ّ
تي لنف�سه [من الطويل](((:
( )176و�أن�شدني �أبو الفتح ُ
الب ْ�س ّ
ُ
��ح���ا و َم� ْ
م�ستقر ِه
وط���ول ُم��ق��ام ال��م��رء ف��ي
�ط � َع��م��ا
ي��غ��ي��ره ل���و ًن���ا وري� ً
ّ
ّ

((( الديوان «�شرح ال�صولي» 431/1؛ و«�شرح التبريزي» 23/2؛ والبيان والتبيين 187/2؛ والمحا�سن
والمو�شى 46؛
والأ�ضداد 109؛ وعيون الأخبار 233/1؛ والزهرة 252/1؛ والت�شبيهات 348؛
ّ
تمام 61؛ والمحا�سن والم�ساوئ
واعتالل القلوب 266؛ والعقد الفريد 22/3؛ و�أخبار �أبي ّ
268/1؛ ورو�ضة العقالء 123؛ والأغاني 305/16؛ وديوان المعاني 190/2؛ والأن�س والعر�س
الخا�ص 95؛ والمنتحل 197؛ ونثر النظم 130؛ والمنتخل 679/2؛ وبهجة
وخا�ص
205-204؛
ّ
ّ
الحمدونية .123/8
والتذكرة
568/4؛
،66
/3
أدباء
ل
ا
ومحا�ضرات
240/1؛
المجال�س
ّ
((( الديوان 289؛ والتمثيل والمحا�ضرة 127؛ ويتيمة الدهر 333/4؛ وبهجة المجال�س 241/1؛
ونهاية الأرب  ،111/3وفيها جمي ًعا« :وطول جمام الماء».
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الباب الثامن والثالثون
ذم الغربة
ّ
( )177ق��ال بع���ض الحكم��اء :الغريب كال َغ ْر�س ال��ذي �إن فارق �أر�ضه وفقد

�شربه هو ذاوٍ ال ُيزهر وذابل ال ُيثمر((( .وقال �آخر :الغريب كاليتيم الذي فقد �أبويه

يرق له(((.
فال � ّأم تر�أم عليه وال �أب ّ
نف�س م�ضمح ّلة((( .وقال �آخر:
وق��ال �آخ��ر :الغربة ذ ّلة ،ف���إن �أعقبتها ِق ّلة فهي ٌ

خير من ُي ْ�سرك في غربتك(((.
ُع ْ�س ُرك في بلدك ٌ
( )178وقال الأع�شى [من الطويل](((:
يغترب عن قومه ال َي � َز ْل َيرى
ومن
ْ
الحات و�إن ُي ِ�س ْئ
ال�ص
ُ
�ن منه ّ
و ُت� ْ�د َف� ُ
(((

(((
(((
(((
(((

(((
(((

ابي [من الطويل](((:
( )179وقال الع ّت ّ

مظلوم
�ارع
َم�����ص� َ
ٍ
ار
َي ُك ْن ما � َ
أ�ساء ال ّن َ

�ج� ًّ�را و َم ْ�س َحبا
َم� َ
َ (((
في ر� ِأ�س َك ْبكبا

المحا�سن والأ�ضداد 78؛ والحنين �إلى الأوطان  ،66وفيه« :كالعير»؛ والمحا�سن والم�ساوئ
288/1؛ وزهر الآداب 386/1؛ والتمثيل والمحا�ضرة 401؛ والظرائف واللطائف 336؛ وبهجة
المجال�س 224/1؛ ومحا�ضرات الأدباء 573/4؛ وربيع الأبرار .11/3
المحا�سن والم�ساوئ 288/1؛ والظرائف واللطائف  ،336وانظر �شبي ًها به في ربيع الأبرار .11/3
الحنين �إلى الأوطان 65؛ والمحا�سن والم�ساوئ .288/1
المحا�سن والأ�ضداد 78؛ والحنين �إلى الأوطان 55 ،36؛ والمحا�سن والم�ساوئ 288/1؛
والظرائف واللطائف .336
لمحمد ح�سين 163؛ وحما�سة البحتري 224؛ وعيون
الديوان «ال�صبح المنير» 88؛ والديوان
ّ
الأخبار 91/3؛ والحكم والأمثال 190؛ والظرائف واللطائف 337؛ وبهجة المجال�س 222/1؛
ومحا�ضرات الأدباء .574/4
كبكب :جبل خلف عرفات م�شرف عليها.
ماء الحناظل»؛ والظرائف واللطائف ،337
«�سقَتني بك�أ�س ال�ضيم َ
الب�صائر والذخائر  ،175/3وفيهَ :
بكف».
وفيه�« :سقتني
ّ
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تغترب �إنّ غربتي
�ن �أب��ي ال
ْ
فيا اب� َ
( )180وقال �آخر [من الطويل](((:
� 61أ

الحناظل
�سقتني بماء
ال�ضيم ك� َأ�س
َّ
ِ

�راب ال��م��ر ِء من غير ُخ ّل ٍة
و�إنّ اغ��ت� َ
فح�سب الفتى ُذ ًّال و�إن � َ
الغنى
أدرك ِ
ُ
(((
( )181و�أن�شدني �أبو الفتح
الب�ستي لنف�سه [من الب�سيط] :
ّ

لعجيب
��م��� ٍة ي�����س��م��و ل��ه��ا
ُ
وال ِه� ّ
ون���ال ث����راءً �أن يُ��ق��ال غ��ري��بُ ║

ي�ستكن ِبه
�رء ُر ْك � ًن��ا
ّ
ال َي� ْ�ع� َ�دم ال��م� ُ
وم���ن ن����أى ع��ن��ه� ُ�م ق � ّل��ت َم��ه��اب � ُت � ُه

و َم��� ْن��� َع��� ًة ب��ي��ن �أه��ل��ي��ه و�أ���ص��ح��ابِ�� ْه
�اب عن غا ِب ْه
لما غ� َ
كالليث ُي ْحق َُر ّ

الد َم ْيك في معجم الأدباء  ،2730/6وفيه:
((( ُين�سب البيتان لمن�صور بن الم�سلم المعروف بابن �أبي ُّ
بخ�سا»؛ ووردا بدون ن�سبة في المحا�سن والأ�ضداد
«من غير فاقة وال حاجة» «فح�سب الفتى
ً
 ،80وفيه« :من غير حاجة وال فاقة»؛ والحنين �إلى الأوطان 67؛ والمحا�سن والم�ساوئ 296/1
والدر الفريد
برواية مطابقة للتي في معجم الأدباء؛ وهما بدون ن�سبة في الظرائف واللطائف 337؛
ّ
256/5؛ والبيت ال ّأول في محا�ضرات الأدباء .572/4
((( الديوان 227؛ وزهر الآداب 387/1؛ والتمثيل والمحا�ضرة 351؛ وثمار القلوب  ،570/1وفيه:
ي�ستكن به» ،والظرائف واللطائف 338؛ والمنتحل 114؛ ويتيمة الدهر 332/4؛
«ولي�س يعدم ِك ًّنا
ّ
«ك ًّنا».
والمنتخل  ،715-714/2وفيها جمي ًعاِ :
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الباب التا�سع والثالثون
الحنين إلى الوطن
(((
( )182الأوط��ان للنا���س ِ
لل�سب��اع ِ
والج َحرة
كالع َ�ش�ش��ة((( للطي��ر والأَ ْو ُجر
ِّ
للح�ش��رات ،وق��د ق��رن اهلل الخروج منها بالقت��ل حين قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾((( .وكان

يقال :لوال الوطن لخربت بالد ال�سوء(((.

وق��ال بع���ض الحكم��اء :من �أم��ارات العاقل ِب ّره ب�إخوانه وحنين��ه �إلى �أوطانه

ومداراته لأهل زمانه(((.

( )183وكان ُبق��راط ي��داوي كلّ علي��ل بعقاقير بلده ،ف� ّإن الطبيعة َت ْنزِ ع �إلى
(((
الج ْدبة
غذائها  .وقال جالينو�س :ي�ستروح العاقل �إلى �أر�ضه كما ت�ستروح الأر�ض َ

�إلى �أوائل القطر(((.
(((
(((
(((
(((

(((
(((

(((

في الأ�صل :كال ُع�شي�شة.
ووجر.
كذا في الأ�صل؛ وفي الل�سان �أنّ جمع وجارِ � :
أوجرة ُ
�سورة الن�ساء.66 :
ّ
الخطاب في المحا�سن والأ�ضداد 77؛ والحنين �إلى الأوطان 40؛ والمحا�سن
نُ�سب لعمر بن
والم�ساوئ 286/1؛ وورد بدون ن�سبة في التمثيل والمحا�ضرة 298؛ وربيع الأبرار  ،288/1وفي
حب الوطن لخرب بلد ال�سوء» ،ونُ�سب �إلى الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�سلم
الم�صادر جمي ًعا« :لوال ّ
في محا�ضرات الأدباء .587/4
مما ّ
يدل على
الحنين �إلى الأوطان 40؛ وفي محا�ضرات الأدباء  :588/4وقال �أبو عمرو بن العالء ّ
متقدمي �إخوانه وبكا�ؤه على ما م�ضى من زمانه.
وحبه ّ
كرم الرجل وطيب غريزته حنينه �إلى �أوطانه ّ
الحنين �إلى الأوطان 40؛ والمحا�سن والأ�ضداد 77؛ والمحا�سن والم�ساوئ 286/1؛ والب�صائر
والذخائر 89/9؛ وربيع الأبرار 42/5؛ وعيون الأنباء  ،50وفيه« :تفزع �إلى عاداتها» ،ونُ�سب
لأفالطون في ديوان المعاني .1188/2
الحنين �إلى الأوطان .40
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الكعبي :ما زال النا�س يح ّنون �إلى �أوطانهم وال يتح ّققون �سبب
( )184وقال
ّ
الرومي و�أف�صح عن ذلك و�أجاد فقال [من الطويل](((:
الحنين ،ح ّتى جاء ابن
ّ
��ال �إل��ي��ه� ُ�م
�اب هنالكا
��ب �أوط�����انَ ال���رج� ِ
آرب ق��� ّ��ض��اه��ا ال�����ش��ب� ُ
م����� ُ
َ
��ب� َ
وح� َّ
��م
�ح� ّن��وا لذالكا
ع��ه��و َد
��رت ُ
�إذا َذ َك����روا �أوط��ا َن ُ
ِّ
ال�صبا فيها ف� َ
ْ��ه ُ
��ه��م َذ َّك َ
( )185وذك��ر بع�ضه��م وطن��ه فق��ال :ذل��ك ُع ّ�شي الذي في��ه درجت ومنه
 61ب خرج��ت((( .وذك��ر �آخ��ر فقال :مَقْطَع ُ�س َّرت��ي ومَجْمَع أ� ُْ�س َرتي ║ .و�سمع �أبو دلف
العجلي((( رج ً
ال ين�شد [من الب�سيط](((:
ّ
خف�ض العي�ش في َد َع� ٍة
ال يمنع ّنك
َ
ّ
�ت بها
َت ْلقى
بكل ب�لادٍ �إنْ َح � َل � ْل� َ

���ان
ن���زوع
أه���ل و�أوط� ِ
ٍ
ُ
نف�س �إل���ى � ٍ
�أه��ل� ً
�ران
��ل وج��ي��رانً��ا ب��ج��ي� ِ
ا ب����أه� ٍ

فقال :هذا �ألأم �شعر للعربُ ،لبعد قائله من الكرم في الحنين �إلى الأوطان.

((( البيتان في الديوان 37/5؛ وديوان المعاني 189/2؛ والم�صون في الأدب 208؛ ومعجم ال�شعراء
والمحب والمحبوب -136/2
184؛ وزهر الآداب 682/2؛ والأزمنة والأمكنة 251/2؛
ّ
137؛ والتمثيل والمحا�ضرة 101؛ والمنتحل 178؛ والمنتخل 641/2؛ وروح الروح 756/2؛
الحمدونية .122/8
ومحا�ضرات الأدباء 589/4؛ وربيع الأبرار 299/1؛ والتذكرة
ّ
((( انظر المعمرون والو�صايا 119؛ والعقد الفريد 83/6؛ وجمهرة الأمثال 572-571/1؛
الحمدونية
ومحا�ضرات الأدباء 415/3؛ ومجمع الأمثال 263/2؛ وربيع الأبرار 249/5؛ والتذكرة
ّ
343/3؛ والم�ستطرف .294/2
(((	�أبو ُد َلف العجلي ،القا�سم بن عي�سى بن �إدري�س بن َم ْع ِقل� ،أمير الكرخ ،ق ّلده الر�شيد �أعمال الجبل،
عدة ت�صانيف ،ت 226هـ.
ثم كان من قادة جي�ش الم�أمون ،له ّ
ّ
تمام في الحنين �إلى الأوطان 59؛ والمحا�سن والم�ساوئ 291/1؛ والظرائف واللطائف
((( البيتان لأبي ّ
334؛ وبهجة المجال�س 244/1؛ والتذكرة
العبا�س ال�صولي
الحمدونية 121/8؛ ون�سبا لإبراهيم بن ّ
ّ
في روح الروح  ،760/2وفيه�« :أه ً
والدر الفريد
أهل و�إخوانًا ب�إخوانِ »؛ ومعجم الأدباء 83/1؛
ال ب� ٍ
ّ
457/5 ،164/3؛ وتر ّدد �صاحب وفيات الأعيان  46/1في ن�سبتهما بين �إبراهيم ال�صولي وم�سلم
ابن الوليد ،وهما في �شرح ديوان �صريع الغواني 341؛ ووردا بدون ن�سبة في المحا�سن والأ�ضداد
82؛ وعيون الأخبار  ،234/1والمو�شى 271؛ والحما�سة «�شرح المرزوقي»  277/1رقم 82؛
وهما مع الخبر في ديوان المعاني 186/2؛ والبيت الثاني مع الخبر في محا�ضرات الأدباء 588/4؛
تبدل �أوطانًا ب�أوطانِ » و«�أه ً
أهل و�إخوانًا ب�إخوانِ ».
والعقد الفريد  ،23/3وفيه« :من �أن ّ
ال ب� ٍ
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الباب الأربعون
ذكر((( األيّام السالفة
تمام [من الطويل](((:
( )186من �أح�سن ما قيل في ذلك قول �أبي ّ
ك��ن��ت �إ ّال َم��واه��ب��ا
أ��أ ّي���ا َم���ن���ا م��ا
�اف
الحبيب حبايبا
ِ
ِ
وك��ن� ِ
�ت ب��إ���س��ع� ِ

البكا
تجديدا
�س ُن ْغ ِر ُب
�ت ف��ي الأ ّي����ام �إ ّال غرائبا
ِ
ً
فما ك��ن� ِ
لعهدك في ُ
الرومي [من الطويل](((:
( )187وقال ابن
ّ
����ر �أ ّي�����ا ًم�����ا ل���ن���ا ول��ي��ال��ي��ا
محا�س ُنها
الد ْج ِن
و�ض في ُ�صبحة َّ
كالر ِ
�أت�����ذك� ُ
َّ
ّ
��ت م��ح��م��ود ًة وك ��أ ّن��ه��ا
��ن
معا َنق ُة
ال��ل��ذ ِ
ات ف��ي ُح � ّل��ة الأم� ِ
ع��ه��و ٌد َخ�� َل ْ
( )188وقال ابن طباطبا [من الكامل](((:

هلل أ� ّي�����������ا ُم ال����ل����ق����اء ك��� أ� ّن���ه���ا
عي�ش رح��م� ًة لأخ��ي ه� ً�وى
ل��و دام
ٌ

عي�شنا المفقو َد ُخ��ذ من ُعمرنا
يا
َ

أي�ضا [من الكامل](((:
( )189وقال � ً

بطيبها
������ام ف
ْ��ي��ا لأ ّي
ُ��ج��ع��ت ِ
ُ
ٍ
ُ���س��ق ً
ذك��راك��م
��د ال��ي��وم م��ن
��ع َ
ف��ك���أنّ ُب ْ
ُ
(((
(((
(((
(((

(((

���ره���ا �أح�لام��ا
ك��ان��ت ل�����س��رع� ِ�ة َم ّ
ال�����س��رور ودام���ا
لأق����ام ل��ي ذاك
ُ

ور َّد م���ن ال��� ِّ��ص��ب��ا �أ ّي���ام���ا
ع���ا ًم���ا ُ

قَ�صُرَت فمرّت مثل لحظِ الأعيُنِ ║
�م��ا ع��ن��دك��م ل��م �أظ��ع��ن
ٍ
ث����او ،م��ق��ي� ً

عنوان الباب في الفقرة (� )2أعالهُّ :
تذكر الأ ّيام ال�سالفة.
الديوان «�شرح ال�صولي» 238/1؛ و«�شرح التبريزي» 138/1؛ وال�شوق والفراق 86؛ وديوان
المعاني 196/2؛ الو�ساطة 21؛ ومن غاب عنه المطرب .146
الديوان 488/6؛ وثمار القلوب  ،866/2وفيه « :أَ� َت ْن َ�س ْي َن �أيّا ًما».
«عي�ش قبلها»؛ وال�شوق والفراق  ،101وفيه:
�شعر ابن طباطبا  ،197وفيه�« :أيّام ال�سرور ك�أنّها»
ٌ
هوى» ،ومن غاب عنه المطرب 146؛ ووفيات الأعيان  ،130/1وفيه « :أ� ّيام ال�سرور
«لذي ً
ك�أنّما».
لم ترد الأبيات في مجموع �شعر ابن طباطبا.
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� 62أ

وك����أ ّن���ن���ي ع��ن��د ال��ح��ن��ي��ن �إل��ي��ك� ُ�م
( )190ف�صل البن العميد:

أح���ن �إل���ى �صباي وموطني
�أب� ً
���دا � ّ

أعالم المطارف
�سقى اهلل � ّأي َامنا التي جازت � ّأي َام ال�شباب ح�س ًنا ور ّق ًة ،وفاقت � َ
الح َلل ،و�ساعا ِتنا
لي ًن��ا ودقّ��ة،
وليالينا التي ُتخجل خ��دود الريا�ض وتف�ضح حوا�شي ُ
َ

وعي�شن��ا الذي ُين�سي �سكر َة
الت��ي ه��ي �ألط��ف من م�شارف��ة النظر ومخال�سة الق َُبل،
َ

ال�صب��ا وزفرة الع�شق وطيب الو�صل ونع�س��ة الرقيب وغيبة الحافظ
الح��ب وغفل��ة ِّ
ّ

تم��ر الليالي
و�إ�سع��اف الحبي��ب وزي��ارة الموم��وق وحفظ العه��د و�إنجاز الوعد،
ّ
وال�شهور وال ندري(((.
( )191ف�صل لل�صاحب:
ظهائرنا �أ�سحار وليالينا
ي��ا �أ�سف��ي عل��ى غَ َفالت العي�ش ولحظات الأن���س� ،إذ
ُ
نهار ،و�شهورنا � ّأيام ِ
و�سنوننا ق�صار ،ن�أخذ ما �شئنا وندع ونلعب كما �أردنا ،ونرتع
(((
حين الدهر غالم ِ
أي�ضا:
والحلم حرام  .وف�صل له � ً

يا �أ�س ًفا على رداء من ال ّأيام رقيقٍ ما لب�سناه ح ّتى خلعناه ،ورو�ض من الزمان
أي�ضا:
َمريع ما حللناه ح ّتى فارقناه .ف�صل له � ً

ونعيما
ور ْو ًحا وريحا ًنا
وعي�شا
ون�سيما
��رت � ّأيامن��ا فتذكّ رت َ�س َح ًرا
ً
تذكّ ُ
�سليما َ
ً
ً
ً

(((
اما َح ُ�س َنت فك�أ ّنها �أعرا�س،
وابتهاجا
عميم��ا
وخي��را
ً
مقيما  .ولغيره� :سق��ى اهلل � ّأي ً
ً
ً
ً
(((
 62ب وقَ�صُرَت فك�أنّها �أنفا�س ║.

(((
(((
(((
(((

من غاب عنه المطرب .145
من غاب عنه المطرب .144
زهر الآداب 133/1؛ ولباب الآداب للثعالبي 200/1؛ ومن غاب عنه المطرب .144
لباب الآداب للثعالبي 200/1؛ ومن غاب عنه المطرب .145
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الباب الحادي والأربعون
إهداء السالم
أنفا�س ال�شمال،
(� )192أُه��دي ل��ه ال�سالم ًّ
غ�ضا ًّ
أحمله � َ
جني��ا ،و� ِّ
طريا وور ًدا ًّ
ال�صبا فطال ما �سافرت
دت بين مع�شوق وعا�شق ،و�أ�ستودعه
فط��ال م��ا ت��ر ّد ْ
ن�سي��م َّ
َ

أخ�صه من ال�سالم
بين َم ُ�شوق و�شائق،
ٌ
�سالم ك�أنفا�س الأحباب ،بل ك� ّأيام ال�شبابّ � ،
أخ�صه من
ب�أوفر الأق�سام و�أجزل ال�سهام ،و�أ�ستديم اهلل ّ
مد َته مدى الليالي وال ّأيامّ � ،

ال�سالم بما ي�ضاهي محا�سنه كثرة ،و�أ�شكو قلقًا لفراقه وح�سرة(((.
( )193وقال بع�ضهم [من الطويل](((:
�سال ٌم كما ّ
ال�صبا
رق الن�سيم على َّ
( )194وقال �آخر [من الطويل](((:

�ورد
وب��اح
ن�سيم ال��ورد في زم��ن ال� ِ
َ
ُ

ع��ل��ي��ك ����س�ل�ا ُم اهلل � ّأم�����ا ق��ل��و ُب��ن��ا
( )195وقال �آخر [من الطويل](((:

ف�صحيح
ف��م��ر� َ��ض��ى و� ّأم�����ا ُو ُّدن�����ا
ُ

��زلٍ
عليك ���س�لا ُم اهلل ي��ا خ��ي� َ�ر َم�� ْن ِ
( )196وقال �آخر [من الطويل](((:

ّ
اللذات وال َّلهو
�سال ٌم على

(((

(((
(((
(((
(((

(((
(((

وال�صبا
ِّ

ذم��ي��م
��ر
ِ
رح��ل��ن��ا وخ��� ّل���ف���ن���اه غ���ي� َ
ُ����دوم
وداع ال ����س�ل�ا َم ق
����س�ل�ا َم
ِ
ٍ

لباب الآداب .201/1
الدر الفريد  372/3ولي�س في ديوانه؛ وهو بدون ن�سبة في المنتحل
تمام في ّ
نُ�سب البيت لأبي ّ
 ،230وفيهما« :وجاء ر�سول الورد».
والدر الفريد .94/4
والمو�شى 239؛ وال�صداقة وال�صديق 253؛ والمنتحل 224؛
الزهرة 305/1؛
ّ
ّ
الورزنيني في معجم ال�شعراء 186؛ وربيع الأبرار 300/1؛ وهو من كبار
محمد
لعلي بن
ّ
ّ
نُ�سب ّ
ا�سي ،قتل �سنة 270هـ؛ وهو بال ن�سبة في المحا�سن والأ�ضداد 80؛
�أ�صحاب الفتن في الع�صر ّ
العب ّ
الحمدونية .142/8
والتذكرة
141/8؛
والذخائر
والب�صائر
296/1؛
والمحا�سن والم�ساوئ
ّ
ديوان ابن المعت ّز 399؛ والمده�ش .201
في الأ�صل :والأن�س؛ وتحته :وال َّلهو.
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الباب الثاني والأربعون
الدعاء بتيسير اللقاء

� 41أ

ينتق��م من � ّأي��ام الوداع بر ّد � ّأيام اال�ستمتاع باالجتماع،
(� )197أ�س���أل اهلل �أن
َ
واهلل يعي��ن عل��ى تعجي��ل الأوبة وتخفيف � ّأيام الغيبة .جمع اهلل �شمل �سروري بك،

وعَمُ��ر عُم��ري بالنظ��ر ║ �إلي��كّ � .إن من �أتاح لي م��ن و ّدك ،وهو �أكرم موهوب،

يي�سر لي قربك ،وه��و �أنف�س مطلوب ،واهلل يحر�س مو ّدتك ويطيل
ق��ادر عل��ى �أن ّ
باقي عي�شي معك(((.
ُم َّدتك ويجعل َ

((( لباب الآداب  200/1باختالف.
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الباب الثالث والأربعون
لطائف المكاتبات بالشعر
ال�صولي((( ُلعبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر((( [من ال�سريع](((:
(� )198أن�شدني
ّ
ال��ه��وى
ح���ق ال��ت��ن��ائ��ي ب��ي��ن �أه����ل
ال��ن��وى
ع��ي��ن
��خ��ن
�����س ِ
ُّ
ٌ
َ
َ
َ
ت��ك��ات��ب ُي ْ

�����زاور َي��� ْ��ش��ف��ي غ��ل��ي� َ
وف���ي ال��ت��دان��ي ال ان��ق��� َ��ض��ى ع��م� ُ�ر ُه
ال��ج��وى
�ل
ت�
ٌ
َ
()199
كتابا هذه الأبيات [من الطويل](((:
و�ضمن بع�ضهم ً
ّ
أ�سباب ما ك��ان بيننا
بدار�س
من الو�صل ما �شوقي �إليك
ِ
لئن در� َ��س� ْ
�ت � ُ
يجمع اهلل بيننا
وم��ا �أن���ا م��ن �أن
ك ��أح�����س� ِ�ن م���ا ك�� ّن��ا ع��ل��ي��ه ب ��آي����ِ�س
َ
()200
و�ضمن �آخر كتابه [من المن�سرح](((:
ّ
ُ
وال�شوق ُم ْم ٍل
�ت الكتاب
لي�س ير�ضى في القول بالمي�سورِ
قد �أط��ل� ُ
َ
م��ن��زل ال�����ش��ي��خ غي ًثا
أر�������ض ن��ي�����س��اب��ورِ
و���س��قَ��ى اهلل ُ � َ
ف�����س� َق��ى اهلل ُ

( )201وكتب �أبو الفتح
الب�ستي [من المتقارب](((:
ّ
�إذا ن�����س��ي اهلل َ �أه� ُ
�����ل ال�����وداد
���وا ُن����ه����ا
وخ��������انَ ال������م������و ّد َة َخ� ّ
ال��غ��ائ��ب��ي��ن
����ي
��������ر َك ُع��ن��وا ُن��ه��ا
���ص��ح��ائ��ف ِذ ْك�
ُ
َ
ُ
ف��ع��ن��دي لإخ�����وان� َ
((( انظر الهام�ش في � ّأول الباب الرابع والثالثين «غَ َزل ال�سفر».
((( عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر بن الح�سين الخزاعي� ،أمير ،من الأدباء ال�شعراء ،ولي �شرطة بغداد،
عدة ت�صانيف ،ت 300هـ.
ومولده ووفاته فيها ،له ّ
(((	�أدب الك ّتاب  ،166و�أ�شعار �أوالد الخلفاء .37
((( الزهرة « 282/1على ُج ْم ِل ما ك ّنا»؛ و�أمالي القالي 191/2؛ وال�شوق والفراق  ،90وفيه« :على
ال�شدة 41/5؛ والمنتحل  ،219وفيه« :ب�أح�سن ما كان عليه»؛ والمنتخل
مثل ما ك ّنا»؛ والفرج بعد
ّ
الدر الفريد .29/5
 .791/2و�أن�شد البيتين �إبراهيم بن عرفة في ّ
يملي»
«وال�شوق
((( المنتحل 285؛ والمنتخل  ،963/2وفيهما:
دارا».
«ال�شيخ
ً
((( الديوان 183؛ و�أح�سن ما �سمعت 43؛ وفي المنتحل 231؛ ويتيمة الدهر 320/4؛ والمنتخل
�« 852/2إذا ن�سي النا�س �إخوانهم».
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عباد [من مجزوء الكامل](((:
( )202وكتب �أبو �إ�سحق ال�صابئ �إلى ابن ّ
���ت ���ص��ح��ي��ف��ت��ي
�����ف ر����س���و ِل���ه���ا
���ن ك� ِّ
ل����م����ا و�����ض����ع� ُ
ف�����ي ب����ط� ِ
ّ

ل���ت���م�������س���ه���ا
����ب�����ل����� ُت�����ه�����ا
َّ
 63ب ق� ّ

�ﭐق������ـ
وت���������و ّد ع���ي���ن���ي �أ ّن������ه������ا
ْ
�����رى م���ن وج����هِ � َ
���ك ال��ـ
ح��� ّت���ى َت� َ

يُ����م����ن����اكَ ع���ن���د و����ص���ولِ���ه���ا ║

ـ���ت���رن���ت ب���ب���ع�������ض ف�����ص��و ِل��ه��ا
����س���و ِل���ه���ا
ـ���م���ي���م���ون غ�����اي����� َة ُ

( )203وكتب �أبو الفتح
الب�ستي �إلى �أبي ن�صر بن �أبي زيد((( [من الب�سيط](((:
ّ
عن ّ
مبت�سم
ك��ت��اب م��ن��ك
ل� ّ�م��ا �أت��ان��ي
محدود
غير
ح�سن
كل
ِ
وف�ضل ِ
ٍ
ٌ
ٍ
ٌ
َح� َ
معانيه ف��ي �أث��ن��اء �أ���س��ط� ِ�ر ِه
�ت
ود
��ارك
ِ
َ
ال�س ِ
�ك� ْ
�آث� َ
�ي ُّ
البي�ض في �أح��وال� َ
( )204وكتب ال�صاحب �إلى �أبي الح�سن بن عبد العزيز [من الب�سيط](((:

َ��خ ُّ
��ط به
ب���اهلل ق��ل ل��ي أ� ِق
��رط��ا���س ت ُ
ٌ
لفظك ه��ذا ���س� َ
ب��اهلل ُ
�ال م��ن َع َ�س ٍل

�صببت على �ألفاظك ال َع َ�سال
�أم قد
َ

َ
ت���ب���ارك اهلل ُ ما
���س��ب��ح��انَ ر ّب�����ي

�أ���ش��ب�� َه ب��ع����َ�ض ال���ك�ل�ام ب��ال � َع��� َ��س� ِ�ل

م��ن ُح�� ّل�� ٍة ه��و �أم �أل� َ�ب��� ْ��س � َت � ُه ُح َلال

()205
جوابا عن كتاب �إليه [من
الميكالي
وكتبت((( �إلى الأمير �أبي الف�ضل
ُ
ً
ّ
المن�سرح](((:
(((
(((
(((

(((
(((
(((

الخا�ص 130؛ ويتيمة الدهر  ،276/2وفيه « :أ�نّها ق ُِرنت»؛
وخا�ص
الإعجاز والإيجاز 274؛
ّ
ّ
ومعجم الأدباء  ،152/1وفيه « :أ�نّها اكتحلت».
لم نقف على ترجمة له ،وهو وزير الر�ضي نا�صر الدين �أبي من�صور كما جاء في الإعجاز والإيجاز
.123
ولفظ»؛ والإعجاز
«بر
«بر
ٍ
ٍ
وف�ضل»؛ وزهر الآداب  ،135/1وفيهٍّ :
الديوان  ،242-241وفيهٍّ :
الخا�ص 197؛ ولباب الآداب
وخا�ص
وبر»؛ والتوفيق للتلفيق 76؛
والإيجاز  ،301وفيه:
ٍ
ّ
ّ
«ف�ضل ٍّ
الحمدونية
126-125/2؛ والمنتحل 22؛ ويتيمة الدهر 310/4؛ والمنتخل 80/1؛ والتذكرة
ّ
«بر
وفيه:
،217/3
وبر» 125/8؛ ومعاهد التن�صي�ص
139/8؛ ونهاية الأرب ،وفيه:
ٍ
ٍّ
«ف�ضل ٍّ
وف�ضل».
ٍ
نثر النظم 10؛ وفي المنتحل 14؛ ومن غاب عنه المطرب 54-53؛ ويتيمة الدهر 262/3؛
والمنتخل �« :67/1أفواهنا ع�سال».
في الأ�صل :وكتب؛ تحريف.
الأبيات للثعالبي في من غاب عنه المطرب 54؛ ودرج الغرر 50؛ وهي غير من�سوبة في يتيمة الدهر
356/4؛ وانظر ديوان الثعالبي .110
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والرقَى
وال�س ْح ِر
والم ْ�س ِك
وابنة الـ
ِ
ِ
ِّ
ُّ
م���ث� ُ
����ر
��ل ك�
��دن��ا
���س��ي ِ
��ل��ام الأم�����ي� ِ
ِ
ّ

َ
�ح � َل� ِ�ل
��ي ال��ح�����س� ِ
�ان وال� ُ
��رم َ
وح�� ْل ِ
ـ��ك ْ
��ل
ون���ث���را ي�����س��ي� ُ�ر
ن��ظ��م��ا
ك��ال��م�� َث ِ
ً
َ
ً

غائب
كيف وقلبي ح��ا���ض� ٌ�ر مثل
ٍ
كنت �أَ ْر َج��ى من حيا ٍة ومهج ٍة
وما
ُ

رائب
�ار ا�شتياقي في الح�شا وال َّت ِ
ون� ُ
م��ك� َّ�درةٍ بين النوى وال��ن��وائ�بِ((( ║

الحامدي [من ال�سريع](((:
( )206و�إلى
ّ
إ� ّن������ي �أرى �أل����ف� َ
َع َّ
���اظ� َ
ُ���را
ال���ي���اق���وت
���ت
وال�������د ّرا
���ط��� َل ِ
ُّ
َ
���ك ال���غ ّ
ال��ج��م ي��ا م��ن غ��دا
ل��ك ال���ك�ل�ا ُم
����را
ت�����س��ت��ع��ب��د
�أف����ع����ا ُل����ه
ُ
ُ
ُّ
ال����ح ّ
تبي((( من ق�صيدة [من الطويل]:
( )207و�إلى �أبي ن�صر ُ
الع ّ

( )208وكتب �إليه [من الطويل]:

ُ
وك ْت ُبك حولي ما تفارق َم ْ�ض َجعي
��ي م��ل��ح� ٌ
�ن نظر ًة
�وظ م��ن ال��ج� ّ
ك�� أ� ّن َ
( )209وكتب ابن يحيى
المنجم((( [من الكامل](((:
ّ
ُ
�اب
إع��ت��اب
�ح��ه ال
ب��ي��ن��ي وب��ي��ن ال���ده� ِ
��ر ف��ي��ك ع��ت� ُ
ُ
�سيطول �إنْ ل��م َي� ْ�م� ُ
�ج��ى م��ن غ��ي��ب� َت� ْ�ي� َ
���ب����ا((( ب����م����زاره وك��ت��اب��ه
إي���اب
�ك � ُ
ه��ل ُي��رت� َ
ي���ا غ����ائ� ً
َي���ِ��ص� ُ
���ر ِج الإل����ه فر ّبما
�اب
�وع و َي��� ْق� َ
�ل ال � َق��ط� ُ
��دم ال � ُغ� ّ�ي� ُ
ال َت����أْ�� َ��س م��ن َف� َ
وف��ي��ه��ا ���ش��ف��ا ٌء ل��ل��ذي �أن����ا ك��ات� ُ�م
��رق���ى وال��ت��م��ائ� ُ�م
وه� ّ
��ي ال� ُّ
���ن ح���وال� ّ

الحر»؛ وهما غير
((( البيتان للثعالبي في من غاب عنه المطرب 55؛ ودرج الغرر  50وفيه« :الكالم
ّ
من�سوبين في يتيمة الدهر 356/4؛ وانظر ديوان الثعالبي .59
الجبار ال ُعتبي ،تو ّلى الكتابة للأمير �
ثم للأمير �أبي من�صور
ّر
ف
المظ
علي
أبي
(((	�أبو ن�صر
ّ
ّ
محمد بن عبد ّ
ّ
أهم م�ص ّنفاته اليميني في �شرح
ثم لمحمود الغزنوي ،ا�ستوطن ني�سابور ح ّتى وفاته ،من � ّ
�سبكتكين ّ
�أخبار ال�سلطان يمين الدولة ،ت 427هـ �أو 431هـ.
ُ
بدا من �ضبط "�أَ ْرجى" على هذا الوجه ،لأنّ بناء الفعل للمجهول « أ� ْر َجى» ال ينا�سب المعنى،
((( لم ن ََر ًّ
ور ِج َي َي ْر َجى بمعنى يرجو «الل�سان».
َ
يحيى
بن
علي
بن
هارون
بن
علي
الح�سن
أبو
(((	�
المنجم ،من ندماء الخلفاء ،له مجال�س مع ال�صاحب
ّ
ّ
ّ
عباد ،ت 352هـ.
ابن ّ
الخا�ص 140؛ والمنتحل 229
خا�ص
ال�شدة 27/5؛ والإعجاز والإيجاز 285؛ وفي
((( الفرج بعد
ّ
ّ
ّ
وكتابه»
«بو�صاله
روى
ي
و
إله»،
«ر ْوح ال
و«ر ْوح الإله» في ن�شوار المحا�ضرة 203/3؛ ويتيمة الدهر
ُ
َ
َ
121/3؛ ومعجم الأدباء 1993-1992/5؛ ووفيات الأعيان .375/3
((( في الهام�ش :يا نائيا.
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الباب الرابع والأربعون
قرب اللقاء ووشك القدوم
المو�صلي((( [من الوافر](((:
( )210قال �إ�سحق
ّ
ب��ت �إل���ى الأُ� َ��ص� ْ�ي � ِب� َ�ي� ِ�ة ال�صغارِ
ِ
ط��ر ُ
ال��م��زارِ
َ
���ر ُب َ
ل��ي ال��ه��وى ُق� ْ
وه���اج َ
وك� ُّ
���ش��وقً��ا
م�����س��اف��ر ي�������زدا ُد
����ل
ٍ
�����ت
��دي���ارِ
�إذا َد َن ِ
ي���ار م��ن ال� ِّ
ِّ
ْ
ال���د ُ
كتابا بهذه الأبيات [من الوافر](((:
()211
ّ
و�صدر ال�صاحب ً
ُ
ال��م��ن��ازل زا َد �شوقي
دن���ت
�إذا
ِ
وال � ِ��س� َ�ي��م��ا �إذا ب����دت ال��خ��ي��ا ُم
�شهر
�ي
ف � َل� ْ�م� ُ
ٌ
�ح ال � َع� ْ�ي� ِ�ن دون ال��ح� ّ

َّ
��ر ِف دون ال�شهر ع��ا ُم
���ع
ور ْج ُ
َ
ال��ط ْ

كتابا [من الوافر](((:
()212
و�صدر � ً
ّ
أي�ضا ً
�إل����ى ب��ل��دٍ َح� َ
��اب ب��� َ��س� ْ�ي� ِ�ر �أَ ْر َوى
��ط� ْ
��ت ب���ه خيامي
��رك� ُ
��ط� ُ
ت��ح� ّ�دث��ت ال� ِّ
���ش��وق �إل��ي��ه��ا
��ر م��ن
ٍ
���م���ام
ال���ح
���ة
ُ
ب����ق����ادم���� ٍة ك����ق����ادم� ِ
َ
ِ
ف��ك��دت �أط���ي� ُ
 64ب

( )213وف�صل له :قد �شارفت النوى �أن تنح�سم والم�سرّة �أن تنتظم ║� ،أنا
أباعده ب�إذن اهلل وم�شيئته.
�شائم من لوامع اللقاء ما �أرجو �أن ت�صدق
رواعده ،وتدنو � ُ
ُ
ٌ
(((
(((

(((
(((

المو�صلي.
في الأ�صل� :أبو �إ�سحق
ّ
منهم قرب»؛ وال�شوق والفراق 35؛
عيون الأخبار 141/1؛ والزهرة  ،293/1وفيه« :وهاجك
ُ
منهم قرب»؛ و�أمالي القالي 55/1؛ وزهر الآداب 510/1؛
«حننت» «و�شاقك
والأغاني 326/3
ُ
ُ
ولباب الآداب للثعالبي 84/2؛ وبهجة المجال�س 227/1؛ وروايته في الزهرة وال�شوق والفراق
والأغاني و�أمالي القالي «و�أبرح ما يكون ال�شوق يو ًما».
البيتان من دون ن�سبة في المنتحل 209؛ ويتيمة الدهر 25/1؛ والمنتخل  ،754/2وفيها جمي ًعا:
«دون ال�سير عا ُم»؛ والبيت ال ّأول بدون ن�سبة في المده�ش  ،143وفيه« :دنت الخيام».
نُ�سب البيتان لل�صاحب في يتيمة الدهر 254/3؛ وهما من دون ن�سبة في المنتحل 209؛ والمنتخل
754/2؛ ومعجم الأدباء .709/2
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إلي
وف�ص��ل ل��ه � ً
هب ن�سيم القرب ،وبدا حاجب الو�صل َ
أي�ض��ا :قد ّ
وخ َل َ�صت � ّ
وب�شرت بمنى النف�س.
َ�صبا نجد ّ
الخوارزمي:
للهمذاني �إلى
( )214ف�صل
ّ
ّ
الخمر» ،ومن
الن�شوان مالت به
�إ ّن��ا نط��رب بقرب دار الأ�ست��اذ «كما َطرِ َب
ُ
ُ

القطر»((( ،ومن االمتزاج لوالئه «كما
الع�صفور ب ّلله
االرتي��اح للقائ��ه «كم��ا انتف�ض
ُ
ُ

اهتز تحت البارح
ال�صهب��اء والب��ار ُد
التق��ت
العذب» ،ومن االهتزاز لم��زاره «كما ّ
ُ
ُ
الرطب»((( ((.
ال ُغ ُ�ص ُن
ُ

ّ
ولعل �أ�صله من قول �أبي �صخر الهذلي [من الطويل]:
((( ُين�سب هذا ال�شطر لعدد من ال�شعراء،

���راك ه��� ّزة
ك��م��ا ان��ت��ف�����ض ال��ع�����ص��ف��ور ب � ّل��ل��ه ال��ق��ط� ُ�ر
و�إنّ������ي ل��ت��ع��رون��ي ل����ذك� ِ
انظر الزهرة 373/1؛ والت�شبيهات 213؛ والأغاني 170/5؛ وفي ال�شعر وال�شعراء �« :468/2إذا
ذُكرت يرتاح قلبي لذكرها» .و ِن�سب ُته لمجنون ليلى في �أمالي القالي 148/1؛ ولأبي �ضمر في عيون
الأخبار .138/4
الحمدونية
((( �صدره :وت�أخذه عند المكارم ه ّزة ،انظر :عيون الأخبار 5/3؛ والكامل 110؛ والتذكرة
ّ
.93/4
((( ف َْ�صل الهمذاني هذا في ك�شف المعاني والبيان 129-128؛ وزهر الآداب 464/1؛ ويتيمة الدهر
243/4؛ ومعجم الأدباء 237-236/1؛ و�صبح الأع�شى .281-280/1
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الباب الخام�س والأربعون
ذكر ُ
القدوم
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �إذا قفل من غزوة له ا�ستقبله �صبيان
( )215كان
ّ
المدينة ين�شدون [من مجزوء الرمل]:
َ
����در ع��ل��ي��ن��ا
   ط����ل����ع ال�����ب� ُ
   وج�����ب ال�����ش��ك��ر علينا
َ

�������وداع    
��ي���ات ال�
ْ
م����ن ث���ن� ّ
داع    
م�����ا دع�������ا هلل
ْ

وللبحتري في �أبي نه�شل بن ُحميد [من ال�سريع](((:
()216
ّ
�أه���ل�� ً
��ق��ب��ل
ال��م
ا ب���ه���ذا ال���م���ل� ِ
ج���اء
م��ج��يء ال��ع��ار���ض ال� ُ�م��� ْ��س � ِب� ِ�ل
ِ
��ك ُ
َ
ّ
ال��ث��رى
ف��اب��ت��ل ي��ب��ي���� ُ�س
���ت
الم ْم ِح ِل
واخ�ضر رو�� ُ���ض((( البلد
َق� ِ
���د ْم� َ
ُ
َ
َّ
أي�ضا [من الطويل](((:
( )217وله � ً

� 65أ

ُ
الر�ضا
الندى
قدمت كما جاء َ
َ
يحمل ِّ
محر ًكا
�ت كما ج��اء ال��رب��ي� ُ�ع
وج��ئ� َ
ِّ

�إل��ى ّ
عاتب
كل غ�ضبانٍ على الدهر
ِ
ي��دي��ك

(((

بال�سحائب
أخ�لاق تفي
ب ��
ٍ
ِ

����را ك�أ ّنما
ف��ع��ادت ب��ك الأ ّي����ام ُز ْه ً
�سر من ر�أى [من الطويل](((:
( )218وقال للمتوكّ ل وقد رجع من �سفرٍ �إلى ّ
وف��ي ك� ّ
جعفر
َل��ع��م��ري لقد �آب الخليف ُة
نف�س ح��اج� ٌة م��ن قُفو ِل ِه
�ل
ٍ
ٌ
راء ف�ٱنكفا
دعا ُه
الهوى من ُ�س َّر من َ
َ
(((
(((
(((
(((
(((
(((

جال الدهرُ فيها عن خدود((( الكواعبِ ║

�اء ِغي ِل ِه
�اء الليث ِت��ل��ق� َ
�إل��ي��ه��ا ان��ك��ف� َ

«جئت مجيء».
والدر الفريد  ،19/3وفيهما:
البحتري 1846/3؛
ديوان
ّ
َ
ّ
في الأ�صل :ع�شب ،وال�صواب من الهام�ش.
أقدمت الندى».
«قدمت ف�
البحتري 91/1؛ وديوان المعاني  ،194/2وفيهما:
ديوان
ّ
َ
َ
في الأ�صل :لديك؛ تحريف.
في الأ�صل :حدود؛ ت�صحيف.
البحتري .1635/3
ديوان
ّ
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���دل ِط ُيبها
على �أ ّن��ه��ا ق��د ك��ان ُب ِّ

ف� ُ
إفراطها ف��ي القبح عند ُخروجه

محم ًدا
ِل� َ�ي� ْ�ه� ِ�ن اب � َن��ه خ��ي� َ�ر البنين
ّ
غ��دا وه��و ف��ر ٌد ف��ي الف�ضائل ك ّلها

�����س��ه��ا ب��رح��ي� ِل� ِ�ه
ُ
ور ِّح�����ل ع��ن��ه��ا �أُ ْن ُ

ك�إفراطها في الح�سن عند دخو ِل ِه

(((

�ح� ِّ
�ل جلي ِل ِه
ق���دو ُم � ٍأب ع��ال��ي ال� َ�م� َ

�خ � ِب� ٌ�ر ع��ن مثله �أو عدي ِل ِه
فهل ُم� ْ
ولم��ا دخ��ل عب��د اهلل بن طاهر((( ني�ساب��ور ،وافق دخو َله � ّإياها مطر ٌة
(ّ )219

جاءت بعد قحطة �شديدة ،فقام �إليه رجل و�أن�شده [من المن�سرح](((:
��ح� َ
ال��ن��ا���س ف���ي زم��ان��ه� ُ�م
��ط
ق���د ُق� ِ
ُ
��دم���ا
��ي���ث� ِ
��ان ف���ي ���س��اع�� ٍة ل��ن��ا َق� ِ
غَ � ْ

بالمطر
�ت
ِ
�ت ج��ئ� َ
ح � ّت��ى �إذا ج��ئ� َ

��ر
��ب���ا ب���الأم���ي���ر وال���م���ط� ِ
ف���م���رح� ً
فا�ستح�سنهم��ا عب��د اهلل لموافقة الحال ،فقال له� :أ�شاعر �أنت؟ قال :ال ،قال:

ب��زاز �أ�صلح اهلل الأمير .قال :ف�أ ّنى لك
�أفراوي��ة؟ ق��ال :ال ،ق��ال :فماذا �أنت؟ قالّ :

�سمعت رج� ً
م��ا �أن�شدت��ه؟ قال:
�شترى له �شيء
ُ
لا بالرقّة ين�شده فحفظته .ف�أمر ب�أ ّال ُي َ
الب ّز �إال منه �أو على يديه.
من َ

( )220ومن �أح�سن ما قيل في هذا الباب قول ابن
الرومي [من الطويل](((:
ّ
(((
عود ِه
الغيث
قدمت ق��دو َم
ِ
بيت ُ�س ِ
و�أم���رُكَ ع��الٍ �صاعدٌ ك�صعودِهِ ║  65ب
َ
َ
�ت اع��ت�لاء ُه
لب�ست � َ��س��ن��ا ُه واع��ت��ل��ي� َ
َ

ون��� ُ
�ود ِه
أم��ل �أن تَحظى بمثل خ��ل� ِ

( )221وقد َظ ُر َ
اجي((( في قوله لأبي الفتح بن العميد [من ال�سريع]:
ف
ّ
الحج ّ

������رت ب����ه ع��ي��ن��ي
ي����ا ق�����اد ًم�����ا ق� ّ

ال��ب��ي��ن
�������ت ع��� ّن���ي وح�������ش���ة
�أزل�
ِ
َ

((( في الأ�صل :نزوله؛ وفي الهام�ش :دخوله.
العبا�س عبد اهلل بن طاهر بن الح�سين بن م�صعب ابن زريق الخزاعي بالوالء� ،أمير خرا�سان،
((( هو �أبو ّ
العبا�سي ،ت 230هـ.
الع�صر
في
الوالة
ومن �أ�شهر
ّ
((( البيتان بدون ن�سبة في وفيات الأعيان 84/3؛ والوافي بالوفيات  ،220/17وفيهما« :جئت بالدرر».
الحمدونية 182/4؛
((( الديوان 420/2؛ والمنتخل 91/1؛ والدعوات والف�صول 36؛ والتذكرة
ّ
والبيت ال ّأول في المنتحل  ،27وفي الم�صادر جمي ًعا« :قدوم البدر».
((( في الأ�صل :البدر؛ وفي الهام�ش :الغيث.
محمد بن جعفر ابن
(((	�أبو عبد اهلل ح�سين بن �أحمد بن
الحجاج� ،شاعر بويهي ،غلب عليه الهزل
ّ
ّ
عباد وابن العميد ،ت 391هـ.
وال�سخف ،اتّ�صل بالوزير المه ّلبي وع�ضد الدولة وال�صاحب بن ّ
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أي�ضا له [من المن�سرح]:
( )222و� ً
�ل��ا و���س��ه� ً
�أه� ً
ِ��ه ال��ق��م� ِ�ر
ب��م ْ
�����ش��ب ِ
لا ُ

�أه��ل� ً
ا ب��ب��درٍ َج�ل�ا ُد َج����ى ب�صري
م�������س���اف���را م��ع��ه
وك������ان ق��ل��ب��ي
والآن ع����ادا م�� ًع��ا م���ن ال�����س��ف� ِ�ر
ً
مزيد على قول ال�صاحب البن العميد [من مجزوء الكامل](((:
( )223وال
َ
َ�������د ْم
ق�����ال�����وا رب����ي���� ُع����ك ق�����د ق
ِ
���ع �أب�������و ال�����ش��ت��ا
ق����ل� ُ
���ت ال����رب����ي� ُ

ق�������ال�������وا ال�����������ذي ب����� َن�����وال�����ه

َف����� َل� َ
��م
����ك ال���� ِب���������ش����ار ُة ب���ال��� ِّن��� َع� ْ
َ
���ر ْم
ِء � ِأم ال���رب���ي���ع �أخ�����و ال����ك� َ
��ح���ي���ي ال���م���ق� َّ
����د ْم
��ل م����ن ال���� َع َ
ُي� ْ

���م
ق���ل���ت ال���رئ���ي����� ُ��س اب�����ن ال��ع��م��ي��ـ
ـ� ِ
����د �إ ًذا ف���ق���ال���وا ل����ي َن��� َع ْ
المتنبي [من الكامل](((:
( )224ومن ذلك قول
ّ
��ت �إ ّال ُمقل ٌة
َ�سهِ َد ْت ووج� ُ�ه��ك نو ُمها والإ ْث� ِ�م� ُ�د
��ب� َ
م��ا َم�� ْن��ب ٌ
ِ��ج م��ذ ِغ� ْ
ف��ال��ل��ي� ُ
�ت عنها �أ���س��و ُد
�ت فيها �أب��ي����ٌ�ض
وال�صبح منذ رح��ل� َ
�ل م��ن��ذ ط��ل��ع� َ
ُ
���ي تَعلو ِع��� ّز ًة
����وارى ف��ي َث��راه��ا ال��ف��رق� ُ�د
م��ا زل� َ
��ت ت��دن��و ْ
ح � ّت��ى َت� َ
وه َ

((( الديوان 250-249؛ ويتيمة الدهر 162/3؛ والدعوات والف�صول 37؛ والتدوين في �أخبار قزوين
ّ
َّ
المقل من العدم»،
المقل عن العدم»؛ ومعاهد التن�صي�ص  ،118/2وفيه« :يغني
 ،84/2وفيهُ « :ي ْغني
وفي الم�صادر جمي ًعا «�أخو ال�شتاء».
للمعري 182-181/1؛ و«العكبري» 332/1؛ و«البرقوقي»  ،57/2وفيها:
((( �شرح ديوان المت ّنبي
ّ
«حين قدمت فيها».
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الباب ال�ساد�س والأربعون
التهاني بالقدوم
�سالما ،و�أ�شكر اهلل
�سيدي
ً
( )225ق��ال �أب��و �إ�سح��ق� :أنا �أه ّنئ نف�سي بق��دوم ّ

دائما يوجب له فيه دوام التمكين والت�أييد وا ّت�صال الما ّدة والمزيد.
�شكرا ً
ً
الببغ��اء :غيبة المكارم مقرون��ة بغيبتك ،و�أوبة ال ِّن َعم
(� )226أب��و الف��رج ║ ّ
فو َ�ص َ
م�سيرك
قدوم��ك من الكرامة ب�أ�ضع��اف ما قرن به
��ل اهلل ُ
َ
مو�صول��ة ب�أوبت��كَ ،
َ

محابك(((.
إيابك وب ّلغك
من ال�سالمة ،وه ّن�أك � َ
َّ
أن�سا ،ولل�شوق
ف�صل له :ما ُ
زلت � ّأي َام غيبتك ،ال �أوح�ش اهلل ُ منك ،بذكرك م�ست� ً

لدي
�إلي��ك
��ن اهلل ُ م��ن �أوبتك بما عظمت به النعم��ة ،وج ّلت ّ
مجال�س��ا �إل��ى �أن َم ّ
ً
َ
معه المنحة(((،
فو�صل اهلل ُ بال�سالمة نه�ضا ِتك وبال�سعادة حركا ِتك ،وبالتوفيق �آراءك
وع َزما ِتك.
َ
قربك ،كان من نف�سه
وقطب
( )227ف�صل له :من كان نهاي َة �أمنيته
م�سرته ُ
َ
ّ
بالنية معك
م�سافرا ،وبا ّت�صال الذكر والفكر لك
ً
م�ستوح�ش��ا م��ع ُبع��دك ،وما زلت ّ
ً
ّ
َ
و�سكن ناف��ر قلقي بعودتك،
مالقي��ا� ،إل��ى َ�أ ْن
�شم��ل �س��روري ب�أوبتك،
جم��ع اهلل ُ
َ
ً

محرو�س��ا ،وللإقبال مقاب ً
ال
بم ْق َدم��ك� ،سع��اد ًة تك��ون بها من الزمان
ً
ف�أ�سع��دك اهلل َ

باع المجد بم ّنه ولطفه(((.
وبالأماني
ظافرا ،وال �أوح�ش منك � َ
أوطان الف�ضل ورِ َ
ً

((( زهر الآداب 1056/2؛ والدعوات والف�صول .35
((( الدعوات والف�صول .5
((( زهر الآداب .1057-1056/2
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الباب ال�سابع والأربعون
بالحج
التهنئة
ّ
تمام في �أبي �سعيد
( )228ل��م �أ�سم��ع ف��ي مدح
ّ
الحاج �أح�سن من قول �أبي ّ
غري((( [من الب�سيط](((:
ال َّث ّ
����د ال� َ�م��ه��اري � َّأي مكرم ٍة
هلل َو ْخ ُ
خير ال ّ
هم ُت ُه
أخ�ل�اء
خير ال ِ
أر����ض ّ
ُ
ُ

مجل�سه
َح َّط ْت �إلى تربة الإ�سالم
َ

(((

ل���ب���ى م���ن���اد َي���ه
��ب� ً
��ي���ا ط���ال���م���ا ّ
 66ب م���ل� ّ
�ت �أر��ُ�ض العراق له
و ُم ْح ِر ًما �أح� َ�ر َم� ْ

�ج ف��ي َ�س َن ٍة
��م ِ
��رات ال��ح� ِّ
ورام��ي��ا َج َ
ً
ً
و�سافكا لدماء ال� ُ�ب� ْ�دن قد ُ�س ِفكت
( )229ف�صل لل�صاحب:

قلقلت َخ ِ�ض ِل
�ام
ْ
ه�� ّزت و� َّأي غ��م� ٍ
الر ْك ِب ينوي � َ
و� ُ
ال�س ُب ِل
أف�ضل ُّ
أف�ضل َّ
وال�شم�س قد نف�ضت َو ْر ً�سا على الأُ ُ�ص ِل
ُ

�إلى الوغى غيرَ رِعْديدٍ وال وَكَلِ ║

الب َخ ِل
من الندى
ْ
واكت�ست ثو ًبا من َ
اليوم ذي ال�شُّ َع ِل
رات
رمى بها َج َم ِ
ِ

�ح� ِ�ل
ب��ه
دم���اء ذوي الإل��ح��اد وال � ِّن� َ
ُ

وح َر ِم ا ِ
هلل الذي
مواهب اهلل لديك في
خ�صتني
الحج الذي �أ ّد َ
قد ّ
يت فر�ضهَ ،
ُ
ّ
وطئت �أر�ضه ،والمقام الكريم [الذي] قم َته ،والحجر الأ�سود الذي ا�ستلم َته ،ح ّتى
َ
(((
قت ب�أ�ستار الكعبة ،
و�سفرت بين
وقف��ت بالموق��ف العظيم،
َ
والحطيم ،وتع ّل َ
َ
َ
زمزم َ

م�شافها
�ساعيا ،وزرت قبر الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
ونظمت ال�صفا �إلى المروة
َ
ً
ً
وما�شيا بين قبره ومنبره،
وم�شاهدا لمبد�أه ومح�ضره،
ومبا�ش��را لم�سجده،
لم�شه��ده
ً
ً
ً
قواد حميد الطو�سي،
(((	�أبو �سعيد
محمد بن يو�سف الثغري الطائي الحميدي ،من �أهل مرو ،كان من ّ
ّ
تمام كان في مجل�سه ،ت 236هـ.
ويروى �أنّ لقاء البحتري و�أبي ّ
((( الديوان «�شرح ال�صولي» 233-232/2؛ و«�شرح التبريزي»  92-91/3باختالف.
أرح ُله.
((( رواية ال�شطر في الديوانُ :ح َّطت �إلى عمدة الإ�سالم � ُ
ّ
"�ساعيا" في ال�سجعة.
"باكيا" لتنا�سب
ولعل بعدها كلمة من�صوبة على الحال نحو
((( كذا في الأ�صل،
ً
ً
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وثوابك م�سطور
وعدت
العظمى،
وم�ص ّل ًي��ا علي��ه حيث �ص ّلى،
َ
ُ
ومتقر ًبا �إليه بالقربة ُ
ّ
وذنبك مغفور وتجارتك ال تبور رابحة والبركات �إليك غادية ورائحة(((.
أي�ضا:
( )230ف�صل له � ً
ُأ�
والفج العميق ،فهو
الحج �إلى البي��ت العتيق
ي�س��ره اهلل لك من
َ
ّ
ّ
ربح��ت بم��ا ّ

المقربين �صلوات اهلل عليهم �أجمعين،
وم ْهبِط المالئك��ة
موق��ف الأنبي��اء الطاهرين َ
ّ
كيوم ولدته
والمن�ص��رِ ف عن��ه كم��ا �أتى به الأثر وبظاهر الخبر ب��ريء من الذنوب
ِ
� ُّأم��ه ،وق��د عظ��م �أجره ووُ�ضع عن��ه وِزره ║ و�إثمه ،واهلل يوفّقك ل�شكر ما �أو َلى
لك و َأ� َجلَّ النعم َة عليك.

((( زهر الآداب .1027/2
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الباب الثامن والأربعون
اآلداب في اإلياب
النب��ي �ص ّل��ى اهلل علي��ه و�س ّلم �إذا قدم من ال�سفر قال�« :آيبون �إن
( )231كان
ّ

لربنا حامدون»((( .وعنه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :إذا طالت
�شاء اهلل تائبون �شاكرون ّ
يطرقن �أهله ليالً»(((.
غيبة �أحدكم عن وطنه فال
ّ
الفار�سي على عمر ر�ضي اهلل عنهما قال عمر :ام�ضوا بنا
ولم��ا ق��دم �سلم��ان
ّ
ّ

�ضمه ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل
الطيار من الطائف ّ
ن�ستقب��ل �سلم��انّ .
ولما رجع جعف��ر ّ
وقبل بين عينيه وقال« :ما �أدري ب� ّأيهما �أُ َ�س ّر :بقدوم جعفر
عليه و�س ّلم �إلى �صدره ّ

�أم بفتح خيبر»(((.

والعرب تقول للقادم :أَ� ْوبة َ
طيب .وقال
وط ْوبة� ،أي أُ� َ
بت �إلى �أهلك في عي�ش ّ
(((
أ�سر الأ�شياء عندي قفلة على غفلة(((.
الريب ّ � :
مالك بن َّ

(((
(((
(((
(((
(((

العمال .737/6
ورد باختالف في م�سند �أحمد 10/2؛ و�صحيح البخاري 39/4؛ وكنز ّ
ورد باختالف في الم�ص ّنف 727/7؛ وم�سند �أبي يعلى .408/3
المعارف 205؛ والمعجم ال�صغير 19/1؛ و�أ�سد الغابة 287/1؛ وتاريخ الإ�سالم 197/1؛ وكنز
العمال .323/13
ّ
مالك بن الريب بن حوط بن قرط المازني التميمي� ،شاعر من الظرفاء� ،أموي ،ت حوالى 60هـ.
نُ�سب ليزيد بن �أ�سد في عيون الأخبار 259/1؛ وورد بدون ن�سبة في ربيع الأبرار  .244/4ويزيد
ابن �أ�سد بن ُك َرز البجلي الق�سري ،قائد يماني ،كان في المدينة �أ ّيام عمر ،من ثقات معاوية �أر�سله
قائدا لأهل دم�شق ،ت حوالى 55هـ.
ً
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الباب التا�سع والأربعون
زيارة القادم والتسليم عليه
( )232قال الجاحظ :قدم علينا جعفر بن القا�سم
الها�شمي((( الب�صرة ،فق�صد ُته
ّ

غدا كان
م��ن يوم��ه
أحب �أن ي�سبقني � ٌ
أحد �إلي��ك ،فقال :لو جئتني ً
ُ
وقل��ت له :لم � َّ
للعامة.
لخا�صته والثالث
يوم للقادم لنف�سه و�أهله ،والثاني
أ�شهى للحديث ،ل ّأن � ّأول ٍ
� َ
ّ
ّ
( )233ول��م �أ�سم��ع ف��ي االعتذار عن ت� ّأخر زيارة القادم �أح�سن من قول ابن

الرومي [من الكامل](((:
ّ
ي��ا م��ن �أ�ؤ ِّم ُ
������ل دونَ ك� ّ
��ل ك��ري� ِ�م

�����رت ت�سليمي عليك ك��راه � ًة
� ّأخ
ُ
�ت ق�سم َتك التحفّي بينهم
وع��رف� ُ

ف�صبرت عنك �إلى انك�سار غُ مارِ هم
ُ
��رئ ُيعطي ال��م��و ّد َة حقَّها
�صبر ام� ٍ
َ

وتحب نف�سي دونَ ك� ّ
ل حميمِ ║  67ب
ُّ
َ
بالت�سليم
ي��ل��ق��اك
���ام م���ن
ِل� ِ
���زح� ِ
ِ
ّ
ك���ل ك��ري� ِ�م
ع��ن��د ال��ل��ق��اء ك��ف��ع� ِ�ل
َ
التحويم
���م
�ب
وال��ق��ل� ُ
ِ
ح��ول��ك دائ� ُ

لئيم
��وم
ِ
ال ���ص��ب� َ�ر م���ذم� ِ
ال��ح��ف��اظ ِ

ف�صيحا
الها�شمي ،ولي �إمارة الب�صرة للواثق ،وكان
علي
ً
ّ
((( جعفر بن القا�سم بن جعفر بن �سليمان بن ّ
خطيبا.
ً
((( الديوان  ،18-17/6وفيه« :للت�سليم» «وذكرت ق�سمتك» «انح�سار غمارهم»؛ والمنتحل 32؛
والمنتخل .104/1
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الباب الخم�سون
إهداء القادم من السفر
(((
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :إذا خرج �أحدكم
( )234عروة عن عائ�شة عن ّ

وليظهر فيهم ولو حجارة»(((.
�إلى �سفر ّ
فلي ْه ِد لأهله ولإخوانه ُ
ثم قدم ُ
العبا�س بن جرير((( �إلى
محمد بن عبد اهلل بن طاهر(((� :أنا في المواالة
ّ
وكتب ّ

(((
كي ِد ِه ،وفي االخت�صا�ص به ك�أحد((( �أهله ،و إ� ّنما �أُ ْل ِط ُفه
للأمير ك َن ْف ِ�س ِه ،وفي الطاعة َ
بعثت بما يخدمه في �سفرته.
من ف�ضله و أُ�هدي �إليه ما هو من عنده وقد
ُ

( )235وكت��ب �أب��و �إ�سح��ق ال�صابئ وقد ُحمل �إلى عبد العزيز بن يو�سف(((:

(((
قد ُحمل من �أحد منز َلي الأ�ستاذ �إلى الآخر ُعرا�ضة
هدية المحتفل
المالطف ال ّ
ُ
والنف�س له والمال منه(((.

بقليل
العرا�ضة
وكت��ب اب��ن المرزبان :وق��د
ٍ
ُ
�سيدنا من ر�س��م ُ
خدمت غلمان ّ
يوفّره خلو�ص عر�ض الح�شايا �أو حركة وطيئة المطايا(.((1
العوام الأ�سدي القر�شي� ،أحد الفقهاء ال�سبعة بالمدينة ،ت 93هـ.
((( عروة بن الزبير بن ّ
((( مكارم الأخالق للطبر�سي .266
(((
العبا�س بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد اهلل البجلي ،ا�ستعمله الر�شيد على �أرمينية.
ّ
ّ
المتوكل ،ت 253هـ.
محمد بن عبد اهلل بن طاهر� ،أمير ،ولي نيابة بغداد في أ� ّيام
العبا�س
ّ
(((	�أبو ّ
((( في الأ�صل� :أنا في المواالة كالمواالة كنف�سه؛ والت�صويب من الهام�ش.
((( في الأ�صل :كبع�ض؛ وفي الهام�ش :ك�أحد.
ّ
الجكار ،وزير ،من الك ّتاب ال�شعراء الذين ذكرهم الثعالبي
(((	�أبو القا�سم عبد العزيز بن يو�سف ال�شيرازي
عدة دفعات لبع�ض �أوالده ،ت
ثم ولي الوزارة ّ
في اليتيمة ،تق ّلد ديوان الر�سائل لع�ضد الدولة البويهيّ ،
388هـ.
قدم من ال�سفر «الل�سان :عر�ض».
إذا
�
الرجل
يهديها
ة
ي
الهد
را�ضة:
((( ال ُع
ِ
ّ
((( ورد باختالف في زهر الآداب 1005/2؛ ولباب الآداب للثعالبي .209/1
( ((1في هوام�ش الفقرة ( )21عبارة �شبيهة منقولة عن يتيمة الدهر.
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ومقيما
وغائبا
حا�ض��را
( )236وكت��ب �آخ��ر� :أ�س���أل اهلل �أن يحر���س موالي
ً
ً
ً

و� ًآيب��ا ،و�أن يزي��ح ه��ذه ال ُغ َمم المطيفة((( بنواحي �سف��ره ،ويرجع �ضياء المجد �إلى
وطنه بل �إلى بلده.
الببغ��اء :وفّ��ق اهلل عزم��ك و�أنج��ح �سعيك
( )237وكت��ب �أب��و الف��رج ║ ّ
قدم اهلل لك الخير ِ
والخيرة
وحفظك فيما تح�ضره وفيما تغيب عنه .وكتب غيرهّ :

في نهو�ضك وقدومك وجعل عليك واقية باقية في م�شهدك ومغيبك.

((( في الأ�صل :المطفية؛ تحريف.
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خاتمة الكاتب
ت��م الكت��اب وه��و يجمع منافع كثيرة في ال�سفر منها �س ّنة ر�سول اهلل
(ّ )238

�ص ّل��ى اهلل علي��ه و�س ّل��م في ال�سفر والقفول والرحيل والنزول و�أقوال
المنجمين في
ّ
الحر والبرد و�أدوية ذلك و�س ّنة
ت�صرف �أحوال الم�سافرين من
ذلك و�أقوال
ّ
الطب في ّ
ّ

الكرام في ذلك و�أمثال الملوك وغيرهم المتداولة في �أ�سفارهم بالأ�شعار ويحتوي
تفرج به واهلل يوفّق العامل فيه ِ
التامة
مما ُي ّ
تنزه فيه ُ
للخيرة ّ
�أقوال ال�شعراء والك ّتاب ّ
وي ّ
النبي و�آله و�سالمه.
محمد
�سيدنا
ّ
بم ّنه وف�ضله والحمد هلل و�صلواته على ّ
ّ
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الفهارس

(((

 -1فهر�س الآيات الكريمة
 -2فهر�س الحديث والأثر
 -3فهر�س الأ�شعار
 -4فهر�س الأعالم والجماعات
 -5فهر�س الأماكن والبلدان
 -6فهر�س النباتات والأطعمة والأدوية وما �إليها
 -7الم�صادر والمراجع
� -8أبواب الكتاب

الم ْث َبتة في الفهار�س ت�شير �إلى الفقرات ال �إلى �صفحات الكتاب.
((( الأرقام ُ
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 -1فهرس اآليات الكريمة
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المزمل
ّ

20

4

 -2فهرس الحديث واألثر
�آيبون �إن �شاء اهلل تائبون �شاكرون لر ّبنا حامدون231 :

وليظهر فيهم ولو حجارة234 :
�إذا خرج �أحدكم �إلى �سفر ّ
فلي ْه ِد لأهله ولإخوانه ُ
ثم قدم ُ
يطرقن �أهله لي ً
ال231 :
�إذا طالت غيبة �أحدكم عن وطنه فال
ّ
�شر ما خلق وذر�أ وبر�أ99 :
�أعوذ بكلمات اهلل ّ
التامات من ّ
�إنّ الم�سافر ومتاعه على َق َل ٍت �إ ّال ما وقى اهلل95 :
�أو�صيك بتقوى اهلل والتكبير عند ّ
كل َ�ش َرف99 :

وي�سر لك الخير حيث ما �س��رت� ،أ�ستودع اهلل دينك
ّ
زودك اهلل التق��وى و�أعان��ك على اله��دى ّ
و�أمانتك وخواتيم عملك20 :

ت�صحوا4 :
�سافروا تغنموا و�صوموا ّ

ظهرا �أبقى105 :
نبت ال � ً
الم َّ
ف�إنّ ُ
أر�ضا قطع وال ً

ت�صد َق اهلل ُ بها عليكم فاقبلوا �صدقته143 :
ق َْ�ص ُر ال�صالة في ال�سفر �صدق ٌة ّ

أح��ب الأ ّي��ام �إلى ر�سول اهلل ُ ﷺ �أن ي�سافر فيه يوم الجمع��ة لقول اهلل تعالىَ  :ف�إِ َذا ق ُِ�ض َي ِت
كان � ّ
ال ُة فَا ْن َت ِ�شروا ِفي ا َ
ال�ص َ
�ض97 :...
لأ ْر ِ
َّ
ُ
ً
مباركا و�أنت خير المنزلين99 :
اللهم �أنزلنا ُم ْن َز ًال
ّ

واطو لنا
هون علينا ال�سفر ِ
البر والتقوى وم��ن العمل ما ّ
اللهم ّ
تحب وتر�ضىّ ،
ّ
الله��م �إ ّني �أ�س�ألك ّ

اللهم إ� ّني �أ�س�ألك ال�صحبة في ال�سفر والخالفة في الأهل والمال والولد97 :
ُبعد الأر�ضّ ،
والح ْور بعد َ
الك ْور و�سوء المنظر في الأهل
اللهم �إ ّني �أعوذ بك من وعثاء ال�سفر وك�آبة المنقلب َ
ّ
والمال98 :

ورب الأر�ضين وما �أقللن ،ن�س�ألك خير هذه القرية وخير �أهلها،
رب ال�سموات وما �أظللن ّ
اللهم ّ
ّ
و�شر �أهلها98 :
�شرها ّ
ونعوذ بك من ّ

البر ال�صيام في ال�سفر146 :
لي�س من ّ
ما �أدري ب�أيّهما أُ� َ�س ّر :بقدوم جعفر �أم بفتح خيبر231 :
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 -3فهرس األشعار

المطلع

القافية

البحر

عدد الأبيات

ا�سم ال�شاعر

رقم الفقرة

الهمزة
�أجمعوا

�ضو�ضاء
ُ

2
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ّ
الأحنف

113

جاو َز

ُح ْلوانا

7

الخفيف

علي بن الجهم
ّ

170

الفقر
ُ

�أوطانُ

2

ال�سريع

[�أبو بكر
المبرد]
ال ُّزبيديّ ،

173

�إذا ن�سي

َخ ّوانُها

2

المتقارب

الب�ستي
�أبو الفتح
ّ

201

لئن حالت

ملتقيانِ

2

الطويل

121

22

المطلع

القافية

البحر

عدد الأبيات

ا�سم ال�شاعر

رقم الفقرة

ليم�ض
ِ

ع ّني

1

الطويل

[�أبو جعفر
الب�شري]
ّ

28

�إذا ذكرت

نان
ِ�س ِ

2

الطويل

�أبو نوا�س�[ ،أبو
عيينة]

110

أتذكر
� ُ

الد ْج ِن
َّ

2

الطويل

الرومي
ابن
ّ

187

ج�سمي

وطن
ِ

2

الب�سيط

بي،
�أبو عيينة المه ّل ّ
[محمد بن
ّ
�صالح]

69

�سهرت
ُ

جفونِ

2

مخ ّلع
الب�سيط

�أبو الفتح الب�ستي

119

ما اليوم

و�أ�شجاني

5

الب�سيط

تمام
�أبو ّ

167

ال يمنع ّنك

و�أوطانِ

2

الب�سيط

تمام،
[�أبو ّ
العبا�س
�إبراهيم بن ّ
ال�صولي ،م�سلم
بن الوليد]

185

لأو ّدع ّنك

الثاني

2

الكامل

تمام
�أبو ّ

45

ُ�سق ًْيا

أعي ِن
ال ُ

3

الكامل

ابن طباطبا

189

يا قاد ًما

البين
ِ

1

ال�سريع

اجي
ّ
الحج ّ

221

قد غاب

الح َ�س ِن
َ

2

المن�سرح

�أ�شجع ال�سلمي

54

�إذا ما �ضقت

وجاها

4

الهاء
الوافر

122

علي
�أبو الح�سن ّ
بن عبد العزيز
الجرجاني
ّ

10

القافية

المطلع

البحر

عدد الأبيات

يا راح ً
ال

ودنيا ُه

2

حق
ُّ

النوى

2

يقيم

المواميا
َ

1

الطويل

غابوا

ّفيا

3

ال�سريع

�أو ّدع

هامي ْه

5

المتقارب

لعمر َك
ُ

بالرا�ضي ْه

3

المتقارب

المن�سرح

ا�سم ال�شاعر
المتنبي
ّ

رقم الفقرة
39

الواو
ال�سريع

عبيد اهلل بن عبد
اهلل بن طاهر

198

الياء

123

[�إيا�س بن القائف،
علي بن
�أبو �سعد ّ
محمد بن خلف
ّ
الهمذاني]

109

62
عباد
ال�صاحب بن ّ

42
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ال�صول��ي،55 ،)37( :
العبا���س
�إبراهي��م ب��ن ّ
ّ

الأمين142 :

�إبراهيم بن عرفة)199( :

�إيا�س بن القائف)109( :

198 ،)185( ،147

�أحمد بن �إبراهيم
ال�ضب ّي84 :
ّ
�أحمد بن �إ�سماعيل)154( :

�أن�س بن مالك)97( :
بابك
مي)18( :
ّ
الخر ّ
البابي150 :
ّ

�أبو �أحمد بن �أبي بكر الكاتب154 ،)32( :

الببغاء
الببغاء :انظر �أبو الفرج ّ
ّ
البحت��ري،)35( ،35 ،29 ،18 ،)8( ،7 :
ّ
،216 ،168 ،90 ،57 ،48 ،36

�أحمد بن يحيى)112( :

الهمذاني
الهمذاني:
البديع
ّ
ّ
البرامكة)70( ،54 ،)44( :

�أحمد بن �أبي د�ؤاد)102( :
�أحمد بن �سعد)87( :

�أحمد بن �سليمان بن وهب147 :
الأحمر بن �سالم
المزني)111( :
ّ
الأحنف بن قي�س55 :

�إدري�س170 :

�أبو �إ�سحق225 :

�إ�سحق بن �إبراهيم
التميمي)37( :
ّ
�أب��و �إ�سح��ق �إبراهي��م ب��ن يحيى ب��ن المبارك
اليزيدي
العدوي)94( :
ّ
ّ
�أبو �إ�سحق ال�صابئ235 ،202 ،67 ،21 :

�إ�سحق
المو�صلي210 :
ّ
�إ�سماعيل38 :

�إ�سماعيل بن �أحمد)154( :
�أبو الأ�سود)43( :

�أ�شجع
ال�سلمي54 :
ّ
أطباء131 ،121 ،120 :
ال ّ

الأع�شى178 ،106 ،26 ،25 :
�أفالطون)183( :

)228( ،217

البربر5 :

ُعي)9( ،8 :
ُ
الب ْرق ّ
ب�شار بن برد92 ،)54( :
ّ
�أبو ب�شر27 :

بي141 :
ب�شر بن يزداد المه ّل ّ
ُبقراط183 :
البلدي
الخباز
دي :انظر
ّ
الب َل ّ
�أبو بكر َ
ّ

�أب��و بك��ر
الخوارزم��ي،114 ،62 ،48 :
ّ
214 ،166 ،115

النحوي)173( :
الزبيدي
�أبو بكر
ّ
ّ
البلغار5 :

بنت الأع�شى26 :

بهاء الدولة)109( :
الترك136 ،5 :

تم��ام،167 ،)157( ،86 ،82 ،45 :
�أب��و ّ

125

228 ،186 ،)185( ،175

204 ،78 ،10

الثعالبي،63 ،53 ،50 ،16 ،15 ،6 ،1 :
ّ
،149 ،119 ،105 ،96 ،65 ،64

علي بن يحيى
علي بن هارون بن ّ
�أبو الح�سن ّ
المنجم)209( :
ّ

ثعلب)62( :

الحطيئة108 :

()206( ،)205( ،)162

الجاحظ232 ،)80( :

�أبو الح�سن بن منقذ)10( :

ال�شطرنجي)88( :
�أبو حف�ص
ّ
الحكماء5 :

جالينو�س183 :

جرير26 :

�أبو جعفر �أحمد بن الح�سين بن خلف)52( :
�أبو جعفر الب�شري)28( :
الطيار231 :
جعفر ّ
جعفر بن القا�سم232 :

الطو�سي)228( ،51 :
حميد
ّ
� ّأم خالد (زوجة يزيد بن معاوية الأموي)74 :
دي52 ،)49( :
الب َل ّ
الخباز َ
ّ
الخ�ضر168 ،167 ،166 :
ّ
الخطاب ال�صابئ71 :
�أبو

جهم)170( :

الخوارزمي
الخوارزمي :انظر �أبو بكر
ّ
ّ
�أبو داود)112( :

الغطفانية)97( :
جويرية
ّ
الطائي7 :
حاتم
ّ
الي�شكري17 :
الحارث بن ِح ّلزة
ّ

الحارثي169 :
ّ
محمد بن حامد
اهلل
عبد
أبو
�
انظر
:
الحامدي
ّ
ّ
الحامدي
ّ

ابن حبيب المذكّ ر63 :

أزدي)46( :
ابن دريد ال ّ
دعبل)142( ،142 ،37 :
العجلي185 :
�أبو دلف
ّ
ابن �أبي الدميك)180( :

ر�سول اهلل ﷺ :انظر
محمد ر�سول اهلل
ّ
الر�شي��د،)185( ،142 ،)70( ،)54( :
()234

الحجاج158 ،96 :
ّ

اجي222 ،221 :
ّ
الحج ّ
البريدي)93( :
�أبو الح�سن
ّ

الب�صري43 :
الح�سن
ّ
الهمداني
الح�سيني
�أبو الح�سن
الو�صي113 :
ّ
ّ
ّ
ال�سرخ�سي34 :
الح�سن بن �سهل بن عبد اهلل
ّ
�أبو الح�سن بن الفرات)87( :

�أب��و الح�س��ن بن عبد العزيز :انظر �أبو الح�سن
الجرجاني
علي بن عبد العزيز
ّ
ّ
الجرجاني:
علي بن عب��د العزيز
ّ
�أب��و الح�سن ّ

126

الر�ضي نا�صر الدين)203( :
ّ
الرمة152 :
ذو ّ
الرو�س5 :

الروم5 :

الرومي233 ،220 ،187 ،184 ،30 :
ابن
ّ
الزبير بن ّ
بكار109 :
العوام)109( :
الزبير بن ّ
العذري)43( :
زياد بن زيد
ّ
�سحيم بن وثيل الرياحي التميمي)75( :

ال�سري الرفّاء32 ،19 :
ّ
المو�صلي :انظر ال�سري الرفّاء
ال�سري
ّ
ّ

الهمذاني:
محمد بن خلف
علي بن
ّ
ّ
�أبو �سعد ّ
()109
ُ�سعدى169 :
الثغري228 :
�أبو �سعيد
ّ

189 ،188

الطرماح بن حكيم)111( :
ّ
�أبو الطيامير)35( :

المتنبي
المتنبي :انظر
الطيب
ّ
ّ
�أبو ّ
عائ�شة "�أم الم�ؤمنين"234 :

�أبو �سعيد الح�سن بن �سهل1 :

القر�شي112 :
ابن عائ�شة
ّ
عباد
عباد :انظر ال�صاحب بن ّ
ابن ّ
عبا�س144 :
ابن ّ

الثوري)104( :
�سفيان
ّ

عبد العزيز الجرجاني78 :

الر�ستمي160 :
�أبو �سعيد
ّ
الب�صري44 :
�سعيد بن وهب
ّ
ال�س ّفاح111 :
الفار�سي231 :
�سلمان
ّ
�سليمى114 :

�سي��ف الدول��ة،39 ،)33( ،31 ،)19( :
()40

ال�شلمغاني)116( :
ّ
ال�صابئ :انظر �أبو �إ�سحق ال�صابئ

عب��اد،42 ،41 ،21 ،16 :
ال�صاح��ب ب��ن ّ
،)160( ،)93( ،)84( ،73 ،67
،202 ،191 ،169 ،153 ،166

،)221( ،212 ،211 ،)209( ،204

230 ،229 ،223

ال�سمان97 :
�أبو �صالح
ّ
�صبيان المدينة215 :

الهذلي)214( :
�أبو �صخر
ّ
�صريع الغواني)185( :

ال�صنوبري60 ،58 :
ّ
ال�صولي
العبا�س
ال�صولي :انظر �إبراهيم بن ّ
ّ
ّ
�أبو �ضمر)214( :

محمد ب��ن �أحمد،148 ،61 :
اب��ن طباطبا،
ّ

العبا�س بن الأحنف113 :
ّ
العبا�س بن جرير234 :
ّ

عبد العزيز بن يو�سف235 :
الزنجي)87( :
�أبو عبد اهلل
ّ
عبد اهلل بن طاهر219 :

الحامدي:
�أب��و عب��د اهلل محم��د ب��ن حام��د
ّ
206 ،169

عب��د المل��ك بن محم��د ب��ن �إ�سماعيل :انظر
الثعالبي
ّ
عبد الملك بن مروان106 ،)101( ،)55( :

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر198 :
ابي ،كلثوم بن عمرو179 ،70 :
الع ّت ّ
�أبو العتاهية44 :
عثمان بن ع ّفان143 :

المازني26 :
�أبو عثمان
ّ
العديل بن ال َفرخ)158( :
ُ
العوام234 :
عروة بن الزبير بن ّ
عروة بن الورد)114( ،)7( :

معز الدولة)71( :
عز الدولة بختيار بن ّ
ّ
عزة169 :
ّ
ع�ضد الدولة البويهي)235( ،)221( :
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237 ،227

ال�سندي)7( :
�أبو العطاء
ّ
العطوي102 :
ّ

الميكالي205 :
�أبو الف�ضل
ّ
فهم170 :

عفراء169 :

البلخي184 ،)170( :
الكعبي
�أبو القا�سم
ّ
ّ
المغربي)10( :
�أبو القا�سم بن
ّ

اني)82( ،56 :
العلوي
ّ
ّ
الحم ّ
علي بن �أبي طالب)105( ،)99( :
ّ

القاهر باهلل)87( :

علي بن الجهم170 :
ّ
علي بن عبيدة172 :
ّ

القا�شاني47 ،16 :
علي بن القا�سم
ّ
ّ
اني
العلوي
العلوي :انظر
محمد
علي بن
ّ
ّ
ّ
ّ
الحم ّ
ّ
الورزنيني)195( :
محمد
علي بن
ّ
ّ
ّ
علي المظ ّفر)207( :
�أبو ّ

ّ
الخطاب97 :
ابن عمر ،عبد اهلل بن عمر بن

عمر بن �أبي ربيعة161 :
ّ
الخط��اب،143 ،)101( ،)97( :
عم��ر بن
(231 ،)182

ابن عمران49 :

�أبو عمرو بن العالء)182( :

ابن العميد223 ،221 ،190 ،66 ،41 :
ابن �أبي عون الكاتب116 :

عي�سى بن كرمان�شاه)28( :

محمد بن قا�سم21 :
�أبو العيناء،
ّ
ب��ي،)111( ،)110( ،69 :
�أب��و عيينة المه ّل ّ
141

الب�ست��ي،119 ،118 ،117 :
�أب��و الفت��ح
ّ
203 ،201 ،181 ،176
�أبو الفتح بن العميد :انظر ابن العميد

البويهي)84( :
فخر الدولة
ّ
الحمداني
الجهمي :انظر �أبو فرا�س
�أبو فرا�س
ّ
ّ
الحمداني164 ،)159( ،14 :
�أبو فرا�س
ّ

الببغاء،226 ،151 ،67 ،33 :
�أب��و الف��رج ّ

128

قباذ بن فيروز)96( :
ك�شاجم59 :

البلخي
الكعبي
الكعبي :انظر �أبو القا�سم
ّ
ّ
ّ
لبيد)107( :

الريب231 :
مالك بن َّ
مالك بن ِم ْ�س َمع55 :
الم�أم��ون،)69( ،51 ،)44( ،34 ،)18( :
()185( ،)172( ،)94

المبرد)173( :
ّ
المتنبي224 ،83 ،)40( ،39 ،31 ،24 :
ّ
المتوكّ ل)234( ،218 ،)69( ،)60( ،29 :
مجنون ليلى)214( :

محم��د ر�س��ول اهلل ﷺ،)55( ،20 ،4 :
ّ
،146 ،143 ،)105( ،99 ،98 ،97
(،234 ،231 ،229 ،215 ،)182
238

محمد بن جعفر ابن المتوكّ ل)35( :
ّ
محمد الخازن)169( :
�أبو
ّ
إ�صفهاني)80( :
محمد بن داود ال
ّ
ّ
الرازي129 :
محمد بن زكريا
ّ
ّ
الطالبي)69( :
�صالح
بن
د
محم
ّ
ّ

محمد بن عبد الباقي)150( :
�أبو
ّ
محمد عبد اهلل بن �أحمد الخازن)169( :
�أبو
ّ
محمد بن عبد اهلل بن طاهر234 ،)88( :
ّ

محم��د النام��ي
محم��د عب��د اهلل ب��ن
�أب��و
ّ
ّ
الخوارزمي)150( :
ّ
التيمي142 :
محمد بن عمران
ّ
ّ
اليزيدي)88( :
محمد بن �أبي محمد
ّ
ّ
الغزنوي)207( :
محمود
ّ
المرادي "�أبو الح�سين محمد"100 :
ّ
ابن المرزبان235 :
الرمة152 :
م�سعود �أخو ذي ّ

م�سلم بن الوليد)185( ،38 :
م�صعب بن الزبير)101( :
معاوية)231( :
المعتز)68( :
ّ

المعتز،165 ،156 ،)112( ،23 ،6 :
ابن
ّ
()196

البارقي)111( :
معقّر بن حمار
ّ
المغيرة بن عمرو التميمي101 :
المقتدر)87( :

المن�صور107 :

�أبو من�صور �سبكتكين)207( :
من�صور الفقيه68 :

من�صور بن الم�سلم)180( :

المهدي142 :
ّ
المه ّلب بن �أبي ُ�صفرة101 :
محم��د،21 ،)19( :
ب��ي ،الح�س��ن بن
ّ
المه ّل ّ
()221

النابغة الذبياني)7( :

علي بن عبد اهلل)40( :
النا�شئ الأ�صغرّ ،

ابن النا�صر49 :
محمد40 :
النامي� ،أحمد بن
ّ
محمد ر�سول اهلل ﷺ
النبي :انظر
ّ
ّ
الطو�سي،)205( :
�أبو ن�صر الروذباري الفقيه
ّ
()206
�أبو ن�صر بن �أبي زيد203 :
�سيار103 :
ن�صر بن ّ
أبيوردي)13( :
الظريفي ال
�أبو ن�صر
ّ
ّ
العتبي207 :
�أبو ن�صر
ّ
ّ
النظام� ،أبو �إ�سحق �إبراهيم المعتزلي80 :
�أبو نه�شل بن حميد216 ،18 :
�أبو نوا�س163 ،159 ،155 ،110 :
نوح بن ن�صر ال�ساماني100 :

الهادي)142( :
�أبو هريرة97 :
ه�شام بن عبد الملك)103( :
الهمذان��ي ،بديع الزمان،171 ،166 ،16 :
ّ
214
�أبو الهول)142( :
الواثق)69( ،26 :
البرمكي54 :
يحيى بن خالد
ّ
المنجم209 :
ابن يحيى
ّ
البجلي)231( :
يزيد بن �أ�سد بن كُ َرز
ّ
بي60 :
يزيد بن محمد المه ّل ّ
يزيد بن معاوية74 :
اليزيدي94 ،)93( :
ّ
أمية143 :
يعلى بن � ّ
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الأب ّلة5 :
�أبيورد)13( :
�أرمينية)234( ،5 :

�إ�صبهان (�إ�صفهان))87( ،)61( ،5 :
�أنطاكية5 :
الأهواز168 ،5 :

بابل)5( :
بخارى113 ،)100( :
َب ْر َدعه5 :
ُب ْ�ست5 :
الب�صرة،)60( ،)55( ،)54( ،)44( ،)5( :
(232 ،)101( ،)94( ،)69
بغداد،)54( ،)44( ،)37( ،)28( ،)19( :
(،)147( ،110 ،)94( ،)68( ،)60
)234( ،)198( ،167
بلخ)103( :
بلد)52( :
ال ُّت َّبت5 :
تيماء169 :
الجبل)185( :
جرجان5 :
الج ْزر5 :
َ
الجزيرة)52( :
جلوالء170 :
زوى169 :
ُح َ

ُحلْوان170 ،5 ،)5( :
خرا�س��ان،)103( ،)101( ،)55( ،)5( :
170 ،167
خرخير5 :
ّ
الخط5 :
الخ َل ْي�صاء169 :
ُ
خوارزم5 :
خيبر231 :
الدامغان170 :
دجلة36 :
دم�شق)231( :
الرزيق170 :
َّ
الرقّة219 ،)54( :
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الم�صادر والمراجع
�أ  -الم�صادر
و�سيد عا�صم ،بيروت :م� ّؤ�س�سة
�أح�سن ما �سمعت لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق �أحمد ّ
تمام ّ
الثقافية .1994
الكتب
ّ

محمد ر�ضوان الداية ،بيروت :عالم الكتب،
للكالعي ،تحقيق
�إحكام �صنعة الكالم
ّ
ّ
بيروت .1985
تمام لل�صولي ،تحقيق خليل محمود ع�ساكر ،بيروت :المكتب التجاري
�أخبار �أبي ّ
.1967
الزجاجي ،تحقيق عبد الح�سين المبارك ،بغداد :دار الحرية .1980
�أخبار ّ

�أخبار ال�شعراء لل�صولي (وهو جزء من كتاب الأوراق) ،تحقيق هيورث دن ،القاهرة ،مكتبة
الخانجي .1934
ومحمد خفاجي ،القاهرة ،البابي
�أخبار النحويين الب�صر ّيين لل�سيرافي ،تحقيق طه الزيني
ّ
الحلبي .1955
محمد محيـي الدين عبد الحميد ،بيروت ،دار الجيل
�أدب الكاتب البن قتيبة ،تحقيق
ّ
.1963
العربية .1922
محمد بهجة الأثري ،بغداد ،المكتبة
�أدب الك ّتاب لل�صولي ،ت�صحيح
ّ
ّ

الأزمنة والأمكنة لأبي علي المرزوقي ،حيدر �آباد الدكن ،مطبعة مجل�س دائرة المعارف
.1913
�أ�سد الغابة البن الأثير ،تحقيق عبد القادر �أحمد طليمات ،بيروت ،دار الكتاب العربي
.1969
المتقدمين والجاهلية والمخ�ضرمين للخالديّين ،تحقيق ال�سيد
الأ�شباه والنظائر من �أ�شعار
ّ
محمد يو�سف ،القاهرة ،مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر .1958
ّ
�أ�شجع ال�سلمي ،حياته و�شعره لخليل بنيان الح�سون ،بيروت ،دار الم�سيرة .1981

�أ�شعار �أوالد الخلفاء و�أخبارهم من كتاب الأوراق لل�صولي ،عني بن�شره هيورث دن،
بيروت ،دار الم�سيرة .1982
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العلمية .2001
اعتالل القلوب للخرائطي ،تحقيق غريد ال�شيخ ،بيروت ،دار الكتب
ّ

الإعجاز والإيجاز لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق �إبراهيم �صالح ،دم�شق ،دار الب�شائر
.2001

الأغاني لأبي الفرج الإ�صفهاني ،بيروت ،دار الثقافة .1990
عبا�س ،القاهرة ،دار الكتاب الإ�سالمي ،د.ت.
�إكمال الكمال البن ماكوال ،تحقيق نايف ّ
الكاثوليكية .1908
المعربة لأ ّدي �شير ،بيروت ،المطبعة
الفار�سية
الألفاظ
ّ
ّ
ّ
الخمي�سية) ،بيروت ،عالم الكتب ،د.ت.
الأمالي البن ال�شجري (الأمالي
ّ

الزجاجي ،تحقيق عبد ال�سالم هارون ،بيروت ،دار الجيل .1987
الأمالي لأبي القا�سم ّ

الأن�س والعر�س للآبي ،تحقيق �إيڤيلين فريد يارد ،دم�شق ،دار النمير .1999

الأن�ساب لل�سمعاني ،تحقيق وتعليق عبد اهلل عمر البارودي ،بيروت ،دار الجنان .1988
�أن�ساب الأ�شراف للبالذري ،بيروت ،المعهد الألماني للأبحاث ال�شرقية .1979
محمد يو�سف ،الكويت ،مطبعة
الأنوار ومحا�سن الأ�شعار لل�شم�شاطي ،تحقيق ال�سيد
ّ
حكومة الكويت .1978
الأنوار ومحا�سن الأ�شعار لل�شم�شاطي ،تحقيق �صالح مهدي العزاوي ،بغداد ،وزارة الإعالم
.1976
ال�سيد الوكيل ،القاهرة ،دار
الأوائل لأبي هالل الع�سكري ،تحقيق و�ضبط وتعليق
ّ
محمد ّ
الب�شير .1987
الببغاء عبد الواحد بن ن�صر المخزومي (حياته  -ديوانه  -ر�سائله  -ق�ص�صه) ،جمع
ّ
وتحقيق هالل ناجي ،بيروت ،عالم الكتب .1998
لمحمد بن
واليونانية
والالطينية
العربية
الطبية من
بحر الجواهر في تحقيق الم�صطلحات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يو�سف الطبيب الهروي ،تحقيق حكيم عبد المجيد ،كالكوتا ،مطبعة حكيم عبد
المجيد .1830
البخالء للجاحظ ،تحقيق طه الحاجري ،القاهرة ،دار المعارف .1967
البديع البن المعت ّز ،اعتنى بن�شره وتعليق
المقدمة والفهار�س �إغناطيو�س كرات�شقوف�سكي،
ّ
بغداد ،مكتبة المث ّنى .1979

البديع في البديع في نقد ال�شعر لأ�سامة بن منقذ ،تحقيق عبد �آ .علي مه ّنا ،بيروت ،دار
العلمية .1987
الكتب
ّ

البر�صان والعرجان والعميان والحوالن للجاحظ ،تحقيق عبد ال�سالم هارون ،بيروت ،دار
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الجيل .1990
التوحيدي ،تحقيق وداد القا�ضي ،بيروت ،دار �صادر .1988
حيان
ّ
الب�صائر والذخائر لأبي ّ
بالغات الن�ساء البن طيفور ،بيروت ،دار الحداثة .1987

محمد
بهجة المجال�س و�أن�س المجال�س و�شحذ الذاهن والهاج�س البن عبد البر ،تحقيق
ّ
مر�سي الخولي ،بيروت ،دار الكتب العلمية .1982
البيان والتبيين للجاحظ ،تحقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة ،لجنة الت�أليف والترجمة
.1950-1948
تاريخ الإ�سالم للذهبي ،تحقيق عمر عبد ال�سالم تدمري ،بيروت ،دار الكتاب العربي
.1987
تاريخ جرجان لل�سهمي الجرجاني ،بيروت ،عالم الكتب .1981
تاريخ مدينة دم�شق البن ع�ساكر ،بيروت ،دار الفكر .2000-1995
العلمية .1983
محمد قميحة ،بيروت ،دار الكتب
تتمة اليتيمة للثعالبي ،تحقيق مفيد
ّ
ّ
ّ

تح�سين القبيح وتقبيح الح�سن لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق �شاكر العا�شور ،بغداد ،وزارة
الدينية .1981
الأوقاف وال�ش�ؤون
ّ

محمد الرافعي القزويني ،تحقيق عزيز اهلل
التدوين في �أخبار قزوين لعبد الكريم بن
ّ
العلمية .1987
العطاردي ،بيروت ،دار الكتب
ّ

عبا�س ،بيروت ،دار �صادر
التذكرة
الحمدونية البن حمدون ،تحقيق �إح�سان عبا�س وبكر ّ
ّ
.1996
محمد �ألتونجي ،بيروت،
تزيين الأ�سواق بتف�صيل �أ�شواق الع�شّ اق لداود الأنطاكي ،تحقيق
ّ
عالم الكتب .1993
محمد عبد المعيد خان ،كمبردج ،مطبعة
الت�شبيهات البن �أبي عون ،عني بت�صحيحه
ّ
جامعة كمبردج .1950
تف�سير الثعلبي (الك�شف والبيان عن تف�سير القر�آن) ،مراجعة وتدقيق نظير ال�ساعدي،
بيروت ،دار �إحياء التراث العربي .2002
تف�سير القرطبي (الجامع لأحكام القر�آن) ،القاهرة ،دار القلم .1966
التمثيل والمحا�ضرة لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق عبد الف ّتاح الحلو ،القاهرة ،دار �إحياء
العربية .1961
الكتب
ّ

محمد العربي
تنقيح الجامع لمفردات الأدوية والأغذية البن البيطار ،عني بتحقيقه وتهذيبه
ّ
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ّ
الخطابي ،بيروت ،دار الغرب الإ�سالمي .1990
ثمار القلوب في الم�ضاف والمن�سوب لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق و�شرح �إبراهيم �صالح،
بيروت ،دار الب�شائر .1994
الجامع لأحكام القر�آن = تف�سير القرطبي.
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية البن البيطار ،بغداد ،مكتبة المثنى .1874
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم وعبد المجيد
جمهرة الأمثال لأبي هالل الع�سكري ،تحقيق
ّ
قطام�ش ،القاهرة ،ال�شركة العربية الحديثة .1964
الرازي ،حيدر �آباد الدكن ،مطبعة مجل�س دائرة المعارف
الطب لأبي بكر
الحاوي في
ّ
ّ
العثمانية .1955
محمد د ّبو�س و�أحمد
الع�سكري ،تحقيق
الحكم والأمثال لأبي �أحمد الح�سن بن عبد اهلل
ّ
ّ
العامة للكتاب .2006
مهدلي وعفاف عمران ،القاهرة ،الهيئة الم�صر ّية
ّ

حور و�أحمد
الحما�سة للبحتري ،تحقيق
محمد عبيد� ،أبو ظبي ،المجمع
محمد �إبراهيم ّ
ّ
ّ
الثقافي .2007
الحما�سة ال�شجر ّية البن ال�شجري ،تحقيق عبد المعين الم ّلوحي و�أ�سماء الحم�صي ،دم�شق،
من�شورات وزارة الثقافة .1970

لمحمد بن �سهل بن المرزبان ،تحقيق جليل العطية ،بيروت ،عالم
الحنين �إلى الأوطان
ّ
الكتب .1987
الحنين �إلى الأوطان لمو�سى بن عي�سى الك�سروي (نُ�شر من�سو ًبا �إلى الجاحظ)� ،ضمن
ر�سائل الجاحظ ،تحقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة ،مكتبة الخانجي .1994
للدميري ،دم�شق ،دار طال�س .1989
حياة الحيوان الكبرى
ّ

خا�ص
الخا�ص لأبي من�صور الثعالبي ،عني بت�صحيحه محمود ال�سمكري ،القاهرة ،مطبعة
ّ
ّ
ال�سعادة .1908
ولب لباب ل�سان العرب لعبد القادر البغدادي ،تحقيق و�شرح عبد ال�سالم
خزانة الأدب ّ
هارون ،القاهرة ،مكتبة الخانجي .1967

العطية ،بيروت ،عالم
المطوعي ،تحقيق جليل
علي
َد ْرج الغُرر و ُد ْرج ُّ
ّ
ّ
الدرر لعمر بن ّ
الكتب .1986
لمحمد بن �أيدمر (مخطوط) ،فرانكفورت ،ت�صوير معهد تاريخ
الدر الفريد وبيت الق�صيد
ّ
ّ
إ�سالمية .1989-1988
العربية وال
العلوم
ّ
ّ
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الدعوات والف�صول للواحدي ،تحقيق عادل الفريجات ،دم�شق ،وزارة الإعالم .2005
محمد �ألتونجي ،بيروت ،دار الجيل
للباخرزي ،تحقيق
دمية الق�صر وع�صرة �أهل الع�صر
ّ
ّ
.1993
وخرجه عبد العزيز
�صححه
أدبيةّ ،
العبا�س ال�صولي� ،ضمن الطرائف ال ّ
ديوان �إبراهيم بن ّ
ّ
الميمني ،القاهرة ،مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر .1937
ديوان ابن دريد ،درا�سة وتحقيق عمر ابن �سالم ،تون�س ،الدار التون�سية .1973
ديوان ابن الرومي ،تحقيق مجيد طراد و�آخرين ،بيروت ،دار الجيل .1998
ديوان ابن طباطبا العلوي ،جمع وتحقيق جابر الخاني ،بغداد ،دار الحرية .1975
ديوان ابن المعت ّز ،بيروت ،دار بيروت .1980

محمد عبده ع ّزام ،القاهرة ،دار المعارف
تمام ب�شرح الخطيب التبريزي ،تحقيق
ّ
ديوان �أبي ّ
.1987
ديوان �أبي العتاهية ،بيروت ،دار بيروت .1964
ديوان �أبي الفتح الب�ستي ،تحقيق در ّية الخطيب ولطفي ال�صقّال ،دم�شق ،مطبوعات مجمع
اللغة العربية .1989
ديوان �أبي فرا�س الحمداني ،بيروت ،دار �صادر .1995
الببغاء ،ت�صنيف فيليب وولف ،اليبزك .1834
ديوان �أبي الفرج ّ

ديوان �أبي نوا�س الح�سن بن هانئ الحكمي ،تحقيق �إيڤالد فاغنر ،بيروت ،المعهد الألماني
للأبحاث ال�شرقية .2006-2001
محمد ح�سين ،بيروت ،دار النه�ضة العربية .1972
محمد
ديوان الأع�شى الكبير ،تحقيق
ّ
ّ
ديوان البحتري ،تحقيق ح�سن كامل ال�صيرفي ،القاهرة ،دار المعارف .1963

محمد الطاهر ابن عا�شور ،القاهرة ،لجنة الت�أليف والترجمة
ديوان ب�شّ ار بن برد ،تحقيق
ّ
.1954
ديوان الثعالبي ،درا�سة وتحقيق محمود عبد اهلل الجادر ،بغداد ،عالم الكتب .1988
محمد بن حبيب ،تحقيق نعمان
ديوان جرير ب�شرح
محمد �أمين طه ،القاهرة ،دار
ّ
ّ
المعارف .1986
ديوان حاتم الطائي ،بيروت ،دار �صادر .1963
الي�شكري� ،صنعه مروان
ديوان الحارث بن ح ّلزة
العطية ،دم�شق ،دار الإمام النووي
ّ
ّ
.1994
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محمد يو�سف نجم ،بيروت ،دار الثقافة
علي الخزاعي ،جمعه وحققه
ّ
ديوان دعبل بن ّ
.1962
علي الخزاعي� ،شرح مجيد طراد ،بيروت ،دار الجيل .1998
ديوان دعبل بن ّ

ال�سري الرفّاء ،تحقيق حبيب ح�سين الح�سني ،بغداد ،وزارة الثقافة والإعالم ،دار
ديوان
ّ
الر�شيد للن�شر .1981

ال�سري الرفّاء ،تقديم و�شرح كرم الب�ستاني ،بيروت ،دار �صادر .1996
ديوان
ّ

محمد ح�سن �آل يا�سين ،بغداد ،مكتبة النه�ضة .1965
عباد ،تحقيق
ّ
ديوان ال�صاحب بن ّ
عبا�س ،بيروت ،دار �صادر .1998
ديوان ال�صنوبري ،تحقيق �إح�سان ّ

الطرماح ،تحقيق ع ّزة ح�سن ،دم�شق ،وزارة الثقافة وال�سياحة والإر�شاد القومي
ديوان
ّ
.1968
العبا�س بن الأحنف ،بيروت ،دار �صادر .1965
ديوان ّ

ديوان عروة بن الورد وال�سمو�أل ،بيروت ،دار �صادر ،د.ت.
ديوان عمر بن �أبي ربيعة ،بيروت ،دار �صادر ،د.ت.
العامة للكتاب .1978
ديوان عمر بن �أبي ربيعة ،القاهرة ،الهيئة الم�صر ّية
ّ
ديوان ك�شاجم ،تقديم و�شرح مجيد طراد ،بيروت ،دار �صادر .1997

ديوان المعاني لأبي هالل الع�سكري ،بيروت ،دار الجيل ،د.ت.
ديوان من�صور الفقيه ،جمع ودرا�سة مقتدى ح�سن ،مج ّلة المجمع العلمي الهندي 2-1
(.188-136 ،)1977
قرة ،فرانكفورت ،معهد تاريخ العلوم
الذخيرة في علم
ّ
الطب المن�سوب �إلى ثابت بن ّ
إ�سالمية .1996
العربية وال
ّ
ّ

عبا�س ،بيروت ،دار الثقافة
الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة لل�شنتريني ،تحقيق �إح�سان ّ
.1979
ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخبار للزمخ�شري ،تحقيق عبد الأمير مهنا ،بيروت ،م� ّؤ�س�سة
الأعلمي .1992
المعري ،تحقيق عائ�شة عبد الرحمن بنت ال�شاطئ ،القاهرة ،دار
ر�سالة الغفران لأبي العالء
ّ
المعارف .1993
الحج لق�سطا بن لوقا البعلبكي ،تحقيق غيرت بوز ،ليدن ،بريل
ر�سالة في تدبير �سفر
ّ
.1992
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الهجري ،تحقيق �إبراهيم �صالح� ،أبو ظبي،
َروح الروح لم�ؤ ّلف مجهول من القرن الخام�س
ّ
هيئة �أبو ظبي للثقافة والتراث .2009
لمحمد بن عبد المنعم الحميري ،تحقيق �إح�سان عبا�س،
الرو�ض المعطار في خبر الأقطار
ّ
بيروت ،مكتبة لبنان .1984
محمد
الب�ستي ،تحقيق وت�صحيح
رو�ضة العقالء ونزهة الف�ضالء لأبي حاتم
ّ
ّ
حبان ُ
محمد بن ّ
ومحمد حامد الفقي ،القاهرة،
ومحمد عبد الر ّزاق حمزة
محيي الدين عبد الحميد
ّ
ّ
المحمديّة .1949
مطبعة ال�س ّنة
ّ
زاد الم�سافر وقوت الحا�ضر البن الج ّزار ،فرانكفورت ،معهد تاريخ العلوم
العربية
ّ
إ�سالمية .1996
وال
ّ

محمد البجاوي ،القاهرة ،البابي الحلبي
زهر الآداب وثمر الألباب للح�صري ،تحقيق علي
ّ
.1970

ال�سامرائي ،الزرقاء  -الأردن،
محمد بن داود الأ�صبهاني ،تحقيق �إبراهيم
الزهرة لأبي بكر
ّ
ّ
دار المنار .1985
�صححه وع ّلق عليه عبد المتعال ال�صعيدي ،القاهرة،
�سر الف�صاحة البن �سنان الخفاجيّ ،
ّ
محمد علي �صبيح .1953
مكتبة ومطبعة
ّ

�سمط اللآلي في �شرح �أمالي القالي لأبي عبيد البكري ،تحقيق عبد العزيز الميمني،
القاهرة ،مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر .1936
محمد ف�ؤاد عبد الباقي ،بيروت ،دار الفكر .1995
�سنن ابن ماجة ،تحقيق وترقيم وتعليق
ّ
اللحام ،بيروت ،دار الفكر .1990
�سنن �أبي داود ،تحقيق وتعليق �سعيد
محمد ّ
ّ

الوهاب عبد اللطيف ،بيروت ،دار الفكر .1983
�سنن الترمذي ،تحقيق وت�صحيح عبد ّ
الدارمي ،دم�شق ،مطبعة االعتدال  1349هـ.
�سنن
ّ

ال�سنن الكبرى للبيهقي ،بيروت ،دار الفكر ،د.ت.

و�سيد ك�سروي ح�سن،
البنداري
ال�سنن الكبرى للن�سائي ،تحقيق عبد الغفّار �سليمان
ّ
ّ
العلمية .1991
بيروت ،دار الكتب
ّ
�سنن الن�سائي ،بيروت ،دار الفكر .1930

�سير �أعالم النبالء
للذهبي ،تحقيق �شعيب الأرنا�ؤوط ،بيروت ،م� ّؤ�س�سة الر�سالة -1990
ّ
.1992
محمد محيي الدين عبد الحميد ،القاهرة،
ال�سيرة النبو ّية البن ه�شام ،تحقيق و�ضبط وتعليق
ّ
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محمد علي �صبيح و�أوالده .1963
مكتبة
ّ

محمد �إ�سماعيل عبد اهلل ال�صاوي ،القاهرة ،المكتبة التجار ّية
�شرح ديوان جرير ،ت�أليف
ّ
الكبرى ،د.ت.
�شرح ديوان الحما�سة للمرزوقي ،تحقيق �أحمد �أمين وعبد ال�سالم هارون ،بيروت ،دار
الجيل .1991
الدهان ،القاهرة ،دار المعارف .1985
�شرح ديوان �صريع الغواني ،تحقيق �سامي ّ

المتنبي لأبي البقاء العكبري ،تحقيق م�صطفى ال�سقا و�إبراهيم الأبياري وعبد
�شرح ديوان
ّ
الحفيظ �شلبي ،القاهرة ،البابي الحلبي .1936
المعري ،تحقيق ودرا�سة عبد المجيد دياب ،القاهرة ،دار
المتنبي لأبي العالء
�شرح ديوان
ّ
ّ
المعارف .1992
�شرح ديوان
المتنبي للبرقوقي ،بيروت ،دار الكتاب العربي .1986
ّ

تمام ،تحقيق خلف ر�شيد نعمان ،بغداد ،وزارة الإعالم .1978
�شرح ال�صولي لديوان �أبي ّ

�شرح الق�صائد الع�شر للخطيب التبريزي ،تحقيق فخر الدين قباوة ،بيروت ،دار الآفاق
الجديدة .1980
�شرح المع ّلقات ال�سبع للزوزني ،بيروت ،دار �صادر .2002
�شعر ابن طباطبا
عمان ،جامعة البتراء
ّ
العلوي الأ�صبهاني ،جمعه وحقّقه �شريف عالونةّ ،
.2002
محمد ال�صولي ،درا�سة وتحقيق يون�س ال�سامرائي ،بغداد،
�شعر ابن المعت ّز� ،صنعة �أبي بكر
ّ
وزارة الإعالم .1978
الخباز البلدي ،جمع وتحقيق �صبيح رديف ،بغداد ،مطبعة الجامعة .1973
�شعر ّ

المنجد ،بيروت ،دار
�شعر يزيد بن معاوية بن �أبي �سفيان ،جمعه وحقّقه �صالح الدين
ّ
الكتاب الجديد .1982
ال�شعر وال�شعراء البن قتيبة ،بيروت ،دار الثقافة ،د.ت.
محمد
�صححه
�شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل ل�شهاب الدين الخفاجيّ ،
ّ
ك�شّ ا�ش ،بيروت ،دار الكتب العلمية .1998

العطية ،بيروت ،دار الغرب
لمحمد بن �سهل بن المرزبان ،تحقيق جليل
ال�شوق والفراق،
ّ
ّ
الإ�سالمي .1988
العامة .1964
�صبح الأع�شى في �صناعة الإن�شا للقلق�شندي ،القاهرة ،الم� ّؤ�س�سة الم�صريّة
ّ
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ال�صبح المنير في �شعر �أبي ب�صير ميمون بن قي�س بن جندل الأع�شى والأع�شين الآخرين،
حرره رودلف جاير ،يانة ،مطبعة �أودلف هلزهو�سن .1928-1927
ّ

�صحيح البخاري ،بيروت ،دار الفكر ( 1981طبعة بالأوف�ست عن طبعة دار الطباعة
العامرة ب�إ�ستانبول).

حبان ،تحقيق �شعيب الأرن�ؤوط ،بيروت ،م� ّؤ�س�سة الر�سالة .1993
�صحيح ابن ّ

محمد م�صطفى الأعظمي ،بيروت ،المكتب الإ�سالمي
�صحيح ابن خزيمة ،تحقيق
ّ
.1992

التركية).
(م�صور عن الطبعة
�صحيح م�سلم ،بيروت ،دار الفكر ،د.ت.
ّ
ّ

حيان التوحيدي ،تحقيق �إبراهيم الكيالني ،دم�شق ،دار الفكر
ال�صداقة وال�صديق لأبي ّ
.1964
ومحمد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
محمد البجاوي
الع�سكري ،تحقيق علي
ال�صناعتين لأبي هالل
ّ
ّ
ّ
العربية .1952
القاهرة ،دار �إحياء الكتب
ّ

فراج ،القاهرة ،دار المعارف،
طبقات ال�شعراء البن المعت ّز ،تحقيق عبد ال�س ّتار �أحمد ّ
د.ت.
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة،
الزبيدي ،تحقيق
طبقات النحو ّيين واللغو ّيين لأبي بكر
ّ
ّ
مكتبة الخانجي .1954
الظرائف واللطائف واليواقيت في بع�ض المواقيت لأبي من�صور الثعالبي ،جمعها �أبو ن�صر
محمد جاد ،القاهرة ،مطبعة دار الكتب والوثائق
محمدي
المقد�سي ،تحقيق نا�صر
ّ
ّ
القومية .2006
ّ

المو�شى.
الظرف والظرفاء =
ّ

للذهبي ،الكويت ،دار المطبوعات والن�شر .1986-1960
العبر في خبر من غبر
ّ

العقد الفريد البن عبد ر ّبه ،تحقيق �أحمد �أمين و�أحمد الزين و�إبراهيم الأبياري ،القاهرة،
مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر .1956
ومحمد زغلول �س ّ
الم ،القاهرة ،المكتبة
عيار ال�شعر البن طباطبا ،تحقيق طه الحاجري
ّ
التجار ّية الكبرى .1956

ال�سامرائي ،قم،
العين للخليل بن �أحمد الفراهيدي ،تحقيق مهدي المخزومي و�إبراهيم
ّ
م� ّؤ�س�سة دار الهجرة .1985
العامة للت�أليف والترجمة
عيون الأخبار البن قتيبة الدينوري ،القاهرة ،الم� ّؤ�س�سة الم�صر ّية
ّ
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والطباعة والن�شر .1964
أطباء البن �أبي �أ�صيبعة� ،شرح وتحقيق نزار ر�ضا ،بيروت،
عيون الأنباء في طبقات ال ّ
من�شورات دار مكتبة الحياة ،د.ت.
عيون التواريخ للكتبي ،مخطوطة الظاهر ّية (الرقم .)45

غرر البالغة لأبي الح�سين ال�صابئ ،تحقيق �أ�سعد ذبيان ،بيروت ،دار الكلمة .1983
ال�صديقي ،فرانكفورت،
محمد زبير
لعلي بن �سهل بن ر ّبن
ّ
ّ
الطبري ،تحقيق ّ
فردو�س الحكمة ّ
إ�سالمية .1996
العربية وال
معهد تاريخ العلوم
ّ
ّ
فقه اللغة للثعالبي ،تحقيق يا�سين الأيـّـوبي� ،صيدا – بيروت ،المكتبة الع�صرية .2000
تجدد ،بيروت ،دار الم�سيرة .1988
الفهر�ست البن النديم ،تحقيق ر�ضا ّ

الق�ش ،بيروت ،م� ّؤ�س�سة ع ّز الدين
القانون في
الطب البن �سينا ،حقّقه وو�ضع فهار�سه �إدوار ّ
ّ
للطباعة والن�شر .1987
للمبرد ،بيروت ،مكتبة المعارف ،د.ت.
الكامل في اللغة والأدب
ّ
العلمية .1988
ك�شف الخفاء للعجلوني ،بيروت ،دار الكتب
ّ

لحاجي خليفة ،بغداد ،مطبعة المث ّنى .1972
ك�شف الظنون عن �أ�سماء الكتب والفنون
ّ

ك�شف المعاني والبيان عن ر�سائل بديع الزمان ،تحقيق �إبراهيم الأحدب الطرابل�سي،
الكاثوليكية .1890
بيروت ،المطبعة
ّ

لمحمد عابد الجابري ،بيروت،
ومقدمة و�شروح
الطب البن ر�شد ،مع مدخل
الكليات في
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية .1999
الوحدة
درا�سات
مركز
ّ

و�صححه وو�ضع فهار�سه
حياني،
ّ
كنز ّ
العمال للم ّتقي الهندي� ،ضبطه ّ
وف�سر غريبه بكري ّ
�صفوة ال�سقّا ،بيروت ،م� ّؤ�س�سة الر�سالة .1985

لباب الآداب لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق قحطان ر�شيد �صالح ،بغداد ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية .1988
ال�سلفية .1987
لباب الآداب لأ�سامة بن منقذ ،تحقيق �أحمد محمد �شاكر ،القاهرة ،الدار
ّ

لطائف الظرفاء لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق قا�سم ال�سامرائي ،ليدن ،بريل .1978

لطائف اللطف لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق عمر الأ�سعد ،بيروت ،دار الم�سيرة .1987
لطائف المعارف لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق �إبراهيم الإبياري وح�سن كامل ال�صيرفي،
القاهرة ،البابي الحلبي .1960
المبهج لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق �إبراهيم �صالح ،دم�شق ،دار الب�شائر .1999
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محمد محيي الدين عبد الحميد ،القاهرة ،مكتبة ال�س ّنة
مجمع الأمثال للميداني ،تحقيق
ّ
المحمدية .1955
ّ
المحا�سن والأ�ضداد المن�سوب للجاحظ ،القاهرة ،مكتبة الخانجي .1994
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة ،دار المعارف
المحا�سن والم�ساوئ للبيهقي ،تحقيق
ّ
.1991
محا�ضرات الأدباء ومحاورات ال�شعراء والبلغاء للراغب الأ�صفهاني ،تحقيق ريا�ض عبد
الحميد مراد ،بيروت ،دار �صادر ،د.ت.
أدبيات والنوادر والأخبار البن العربي ،بيروت،
محا�ضرة الأبرار وم�سامرة الأخيار في ال ّ
دار اليقظة
العربية .1968
ّ

لل�سري الرفّاء ،تحقيق م�صباح غالونجي،
المحب والمحبوب والم�شموم والم�شروب
ّ
ّ
العربية .1986
دم�شق ،مجمع اللغة
ّ
المخت�صر في �أخبار الب�شر لأبي الفداء ،بغداد ،مكتبة المث ّنى .1968

إ�سالمية
العربية وال
مخت�صر كتاب البلدان البن الفقيه ،فرانكفورت ،معهد تاريخ العلوم
ّ
ّ
.1992

العالمية .1973
المده�ش البن الجوزي ،بيروت ،الم� ّؤ�س�سة
ّ

المذاكرة في �ألقاب ال�شعراء لأ�سعد بن �إبراهيم ال�شيباني الإربلي ،تحقيق �شاكر عا�شور،
بغداد ،دار ال�ش�ؤون الثقافية .1989
مر�آة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي ،بيروت ،م� ّؤ�س�سة الأعلمي .1970

مر�آة المروءات للثعالبي ،تحقيق يون�س المدغري ،بيروت ،دار لبنان .2003
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة ،دار
اللغوي ،تحقيق
الطيب
ّ
ّ
مراتب النحو ّيين لأبي ّ
نه�ضة م�صر .1974
الم�ستدرك على �شعر الثعالبي� ،صنعه هالل ناجي ،المورد .210-198 ،)1986( 15

الم�ستطرف في ّ
فن م�ستظرف ل�شهاب الدين الأب�شيهي ،بيروت ،دار مكتبة الحياة،
كل ّ
د.ت.
الم�ستق�صى في �أمثال العرب للزمخ�شري ،حيدر �آباد الدكن ،مطبعة مجل�س دائرة المعارف
العثمانية .1962
م�سند �أبي يعلى ،تحقيق ح�سين �سليم �أ�سد ،دم�شق ،دار الم�أمون للتراث .1986
م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،بيروت ،دار �صادر .1969
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ال�سراج القارئ ،بيروت ،دار �صادر .1990
م�صارع الع�شّ اق البن
ّ

اللحام ،بيروت ،دار الفكر للطباعة
الم�ص َّنف البن �أبي �شيبة الكوفي ،تحقيق وتعليق �سعيد ّ
والن�شر والتوزيع .1989
الم�صون في الأدب لأبي �أحمد الع�سكري ،تحقيق عبد ال�سالم هارون ،الكويت ،مطبعة
حكومة الكويت .1960
العامة للكتاب
المعارف البن قتيبة ،تحقيق ثروت عكا�شة ،القاهرة ،الهيئة الم�صر ّية
ّ
.1992

المعاني الكبير في �أبيات المعاني البن قتيبة الدينوري ،تحقيق فريت�س كرنكو ،حيدر �آباد
الدكن ،دائرة المعارف العثمانية .1950-1945
محمد محيي الدين
العبا�سي ،تحقيق
ّ
معاهد التن�صي�ص على �شواهد التلخي�ص لعبد الرحيم ّ
عبد الحميد ،بيروت ،عالم الكتب .1947
عبا�س،
معجم الأدباء لياقوت الحموي (�إر�شاد الأريب �إلى معرفة الأديب) ،تحقيق �إح�سان ّ
بيروت ،دار الغرب الإ�سالمي .1993
المعجم الأو�سط للطبراني ،تحقيق طارق بن عو�ض اهلل وعبد المح�سن بن �إبراهيم
الح�سيني ،القاهرة ،دار الحرمين .1995
معجم البلدان لياقوت الحموي ،بيروت ،دار �صادر .1977
معجم ال�شعراء لأبي عبيد اهلل المرزباني ،تحقيق فاروق �أ�سلم ،بيروت ،دار �صادر .2005
المعجم ال�صغير للطبراني ،بيروت ،دار الكتب العلمية .1983
المعجم الكبير للطبراني ،تحقيق حمدي عبد المجيد ال�سلفي ،بيروت ،دار �إحياء التراث
العربي ،د.ت.
المعرب من الكالم الأعجمي على حروف المعجم لأبي من�صور الجواليقي ،تحقيق و�شرح
ّ
محمد �شاكر ،القاهرة ،مطبعة دار الكتب .1969
أحمد
�
ّ

المعمرون والو�صايا لأبي حاتم ال�سج�ستاني ،تحقيق عبد المنعم عامر ،القاهرة ،البابي
ّ
الحلبي .1961
مكارم الأخالق المن�سوب للثعالبي ،مخطوطة ليدن .300
مكارم الأخالق للطبر�سي ،قم ،من�شورات ال�شريف
الر�ضي .1972
ّ

المنازل والديار لأ�سامة بن منقذ ،تحقيق م�صطفى حجازي ،القاهرة ،المجل�س الأعلى
إ�سالمية .1968
لل�ش�ؤون ال
ّ
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المنتحل لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق �أحمد �أبو علي ،الإ�سكندر ّية ،المطبعة التجار ّية
.1901
المنتخل لأبي الف�ضل الميكالي ،تحقيق يحيى وهيب الجبوري ،بيروت ،دار الغرب
الإ�سالمي .2000
من ف�صول ابن المعت ّز ور�سائله ون�صو�ص من كتبه المفقودة و�أخباره ،جمع وتحقيق يون�س
العامة .2002
الثقافية
ال�سامرائي ،بغداد ،دار ال�ش�ؤون
ّ
ّ
ّ
محمد �أمين ال�ض ّناوي ،بيروت ،دار
من ال يح�ضره الطبيب لأبي بكر الرازي ،ع ّلق عليه
ّ
العلمية .1999
الكتب
ّ

تمام والبحتري للآمدي ،تحقيق �أحمد �صقر ،القاهرة ،دار المعارف
الموازنة بين �شعر �أبي ّ
.1992
الو�شاء ،بيروت ،دار �صادر .1965
الطيب ّ
ّ
المو�شى لأبي ّ
ّ
الموط�أ لمالك بن �أن�س ،ت�صحيح وتعليق
محمد ف�ؤاد عبد الباقي ،بيروت ،دار �إحياء التراث
ّ
العربي .1985

ّ
تمام ،بيروت،
نثر النظم
وحل العقد لأبي من�صور الثعالبي ،عني بن�شره �أحمد عبد الفتاح ّ
م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية .1990
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة،
نزهة ال ّألباء في طبقات الأدباء البن الأنباري ،تحقيق
ّ
دار نه�ضة م�صر .1967
عبود ال�شالجي ،بيروت ،دار �صادر .1995
ن�شوار المحا�ضرة للتنوخي ،تحقيق ّ

عبا�س،
نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب للمقّري التلم�ساني ،تحقيق �إح�سان ّ
بيروت ،دار �صادر .1997

العلمية .2004
نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري ،بيروت ،دار الكتب
ّ

محمد
النهاية في غريب الحديث والأثر البن الأثير ،تحقيق طاهر �أحمد الزاوي ومحمود
ّ
الطناحي ،القاهرة ،البابي الحلبي .1965-1963

الوافي بالوفيات لل�صفدي ،تحقيق ريتر و�آخرين ،من�شورات المعهد الألماني للأبحاث
ال�شرقية في بيروت .2008-1962
الوافي بالوفيات لل�صفدي (ج  ،)19تحقيق �أحمد الأرنا�ؤوط وتركي م�صطفى ،بيروت،
دار �إحياء التراث العربي .2000
فراج ،القاهرة ،دار
الورقة البن
الجراح ،تحقيق عبد ّ
الوهاب ع ّزام وعبد ال�س ّتار �أحمد ّ
ّ
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المعارف .1967

محمد �أبو
لعلي بن عبد العزيز الجرجاني ،تحقيق و�شرح
الو�ساطة بين
ّ
ّ
المتنبي وخ�صومه ّ
العربية .1945
محمد البجاوي ،القاهرة ،دار �إحياء الكتب
وعلي
الف�ضل �إبراهيم
ّ
ّ
ّ
ال�صحة في الف�صول لل�سان الدين بن الخطيب ،تحقيق ماريا فازكيز دي
الو�صول في حفظ
ّ
بنيتو� ،سالمنكا ،جامعة �سالمنكا .1984
عبا�س ،بيروت ،دار �صادر
وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان البن خ ّلكان ،تحقيق �إح�سان ّ
.1972-1968

محمد محيي الدين عبد الحميد ،القاهرة ،مطبعة
يتيمة الدهر لأبي من�صور الثعالبي ،تحقيق
ّ
ال�سعادة .1956

العربية
ب – المراجع
ّ

أموي لفاطمة ال�سويدي ،القاهرة ،مكتبة مدبولي .1997
االغتراب في ال�شعر ال ّ
لمحمد عبد اهلل الجادر ،بيروت ،دار الن�ضال .1991
ناقدا و�أديب ًا
الثعالبي ً
ّ

حور،
أموي
الحنين �إلى الوطن في الأدب
العربي ح ّتى نهاية الع�صر ال ّ
لمحمد �إبراهيم َّ
ّ
ّ
القاهرة ،دار نه�ضة م�صر للطبع والن�شر .1973

عمان ،مجدالوي للن�شر والتوزيع
الحنين والغربة في ال�شعر العربي ليحيى
الجبوريّ ،
ّ
.2008
لمحمد عبد اهلل الجادر ،ن�شر �ضمن درا�سات
توثيقية في م�ؤ ّلفات الثعالبي"
"درا�سة
توثيقية
ّ
ّ
ّ
وتحقيقية في م�صادر التراث ،بغداد ،جامعة بغداد .1990
ّ

الجاهلي لعبد الر ّزاق الخ�شروم ،دم�شق ،اتحاد الكتاب العرب .1982
الغربة في ال�شعر
ّ

مناهج الت�أليف عند العلماء العرب لم�صطفى ال�شكعة ،بيروت ،دار العلم للماليين .1974

النثر الف ّني في القرن الرابع الهجري لزكي مبارك ،القاهرة ،المكتبة التجار ّية الكبرى
.1957

لمحمد مندور ،القاهرة ،دار نه�ضة م�صر ،د.ت.
النقد المنهجي عند العرب
ّ
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