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 المستخمص

بعد االطالع عمى ديواف الشاعر ابف حـز وشعره وجدت بعض            
تحقيؽ وجمع اشعار الكثير مف الشعراء األندلسييف ،  الميمة ، فبعدالمالحظ 

وظيور اكثر مف تحقيؽ لدواويف ىؤالء مما استوجب االتكاء الى دراسات نقدية 
شاعر مف شعر موازنة ليذه التحقيقات ، وىذه الدراسة في نقد التحقيؽ ل

صبحي و د. حقؽ ديوان ، اذ  ابف حـز االندلسي الشعراء االندلسييف اال وىو
عبد العزيز ابراىيـ ، فكاف ىناؾ تفاوت بيف  الكريـ ، وجمع شعرهرشاد عبد 
:  رى ، وقد جاءت الدراسة عمى قسميفخفي مادتيما مع مالحظ ا الديوانيف

  ، مع تمييد تـ التعريؼ فيو بابف حـز . االوؿ : دراسة  ، واآلخر : مستدرؾ
 .زم , مراجعات نقديةالكممات الرئيسية: الشعر االندلسي , ابن ح

 
Abstract 

     After seeing the Diwan the poet Ibn Hazm and his hair 

and I found some notable important. Upon investigation 

and collecting the poems of a large number of Andalusian 

poets, and after the publication of verifications of their 

poem collections, it was crucial to depend on some critical 

calibrating studies of such verifications. This paper aims 

the criticizing the verification of Ibn Hazm al-Andalusi’s 

Divan made by Dr. Subhi Rashad Abdulkareem, while the 

poems were collected by Abdul-Azeez Ibrahim. We notice 

a significant difference between both collections regarding 

to their materials as well as other aspects.  The thesis is 

comprised of two parts; first: a calibrating study , and the 
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second: to retract the both, in addition to an introduction 

about Ibn Hazm.  

Keywords: Andulusian Poetry, Ibn Hazim, Critical Review 

 

 : التعريف بابن حزم تمييد : 
) أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز بف غالب بف صالح بف       

خمؼ بف معداف بف سفياف بف يزيد الفارسي مولى يزيد بف أبي سفياف بف 
،  ٕ، األندلسي القرطبي الظاىري   ٔ(أمية بف عبد شمس القرشيحرب بف 

نسبة إلى األندلس ومدينة قرطبة التي ولد فييا ومذىب داود الظاىري الذي 
اصبح إماما مف أئمتو ، ) وجده يزيد أوؿ مف أسمـ مف أجداده ، وأصمو مف 

 . ٖفارس ، وجده خمؼ أوؿ مف دخؿ األندلس مف آبائو ( 
، ومنيـ مف ذكر  ٗخاقاف : ) أبو محمد عمي بف حـز (  فقط وذكر الفتح بف 

( فقط   .٘: )أبو محمد بف حـز
 

                                                           
٠ٕٚظش : خزٚج اٌّمرثس  ( ،١ٗ ٚسد ) سف١ٓ ( تذي ) سف١اْ ، ٚف 6ٙوراب طثماخ األُِ :  - 1

/  ٕ،  تغ١ح اٌٍّرّس فٟ ذاس٠خ سخاي اً٘ األٔذٌس  : ج 4ٗٗ فٟ ذاس٠خ ػٍّاء االٔذٌس  : 

، ِؼدُ األدتاء = إسشاد األس٠ة إٌٝ ِؼشفح األد٠ة   ٖٔٔ/  ٕٔ، اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح : ج ٖٗ٘

ْ ٚأٔثاء أتٕاء ،  ٚف١اخ األػ١ا  ٖٗ، اٌّؼدة فٟ ذٍخ١ص اخثاس اٌّغشب  :   ٓ٘ٙٔ/  ٗ: ج 

، اٌّؼدة فٟ ذٍخ١ص  ٖٗ٘/ ٔ، اٌّغشب فٟ زٍٝ اٌّغشب : ج ٕٖ٘/  ٖاٌضِاْ  :  ِح 

ف١اخ ٕٗٙ/ٖٕ: جٔٙا٠ح األسب فٟ فْٕٛ األدب،  ٖٗاخثاس اٌّغشب :  َٚ َٚ ، ذاس٠خ اإلسالَ 

األػالَ  : ج َٚ اٌؼثش فٟ خثش ِٓ ،  1ٗٔ/  1ٔ، س١ش اػالَ إٌثالء : ج 6ٗ/ ٓٔاٌّشا١٘ش 

 ٗ، ِساٌه األتصاس فٟ ِّاٌه األِصاس : ِح 6ٕٕ/ٖ، ذزوشج اٌسفاظ  : ج  ٕٔٗ/ٕغثش: ج

،  16/  ٗ، االزاطح فٟ اخثاس غشٔاطح : ج 4ٖ/  ٕٓ، اٌٛافٟ تاٌٛف١اخ :   ٖٖٔ/  ٙ/ ج

، ٔفر اٌط١ة ِٓ غصٓ االٔذٌس اٌشط١ة ٚروش ٚص٠ش٘ا  ٖ٘ٗطثماخ اٌسفاظ ٌٍس١ٛطٟ : 

،   6ٖ:  ٔخ اٌز٘ة فٟ أخثاس ِٓ ر٘ة  : ج، شزسا 61/  ٌٕساْ اٌذ٠ٓ تٓ اٌخط١ة : ج

 . ٕٗ٘/  ٗاالػالَ : ٌٍضسوٍٟ : ج
ٕ
، ٚشزساخ  1ٗٔ/  1ٔ، س١ش اػالَ إٌثالء : ج 6ٗ/  ٠ٕٔٓظش : ذاستخ اإلسالَ : ج - 

 . 6ٖ/ ٔاٌز٘ة : ج
ٖ
ٚف١اخ األػ١اْ ٚأٔثاء ،  ٖٗ٘/  ٕ، تغ١ح اٌٍّرّس : ج  4ٗٗخزٚج اٌّمرثس : ٠ٕظش :  - 

ء : ، س١ش اػالَ إٌثال 6ٗ/  ٓٔ، ٠ٕٚظش: : ذاستخ اإلسالَ : ج ٕٖ٘/  ٖ: ِح أتٕاء اٌضِاْ 

 .ٖٔٔ/  ٕٔ، اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح  ج 1٘ٔ/1ٔج
ٗ
 . ٠ٕ64ٕظش : ِطّر االٔفس ِٚسشذ اٌرأٔس فٟ ٍِر أً٘ األٔذٌس  :  - 
٘
 . 6ٙٔ/  ٔ/ِح ٠ٕٔظش: اٌزخ١شج فٟ ِساسٓ اً٘ اٌدض٠شج : ق - 
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 اصمو : 
) أصمو مف الفرس ، وجده األقصى في اإلسالـ اسمو يزيد ، مولى ليزيد بف   

 ٚ، وذكر صاحب المغرب اف ابف حـز  قد ادعى انو مف الفرس ٙأبي سفياف (
مف اقميـ الزاوية مف عمؿ اولو مف كورة  ٛـ،  و) اصؿ آبائو مف قرية منت نشي

، ونالوا فييا  ٓٔ( مف غرب األندلس وسكف ىو وأباؤه قرطبة Niebla)  َٜلْبَمة
) خامؿ      حب المغرب ذكر انو كاف : ، مع ذلؾ فاف صا ٔٔجاىًا عريضا(

، واظف انو يقصد قبؿ مجيء اسرتو إلى قرطبة ،  ٕٔاألبوة مف عجـ لبمو (
عمرو أحمد بف سعيد بف حـز مف احد العظماء مف وزراء )فكاف أبوه أبو 

المنصور محمد بف عبد اهلل بف أبي عامر، ووزر البنو المظفر بعده وكانا 
                                                           

ٙ
، اٌّؼدة فٟ ذٍخ١ص اخثاس  ٖٗ٘/  ٕتغ١ح اٌٍّرّس : ج ، 4ٗٗ خزٚج اٌّمرثس :  - 

 .ٖٗاٌّغشب : 
6
ِشآج اٌدٕاْ ٚػثشج ،  16/  ٗ، االزاطح فٟ اخثاس غشٔاطح : ج ٖ٘٘/  ٔاٌّغشب : ج - 

 . ٔٙ/  ٖا١ٌمظاْ فٟ ِؼشفح ِا ٠ؼرثش ِٓ زٛادز اٌضِاْ : ج
1
اٌراء اٌّثٕاج ِٓ فٛلٙا  روش اتٓ خٍىاْ أٙا : ِٕد ١ٌشُ: تفرر ا١ٌُّ ٚسىْٛ إٌْٛ ٚفرر - 

ٚوسش اٌالَ ٚسىْٛ ا١ٌاء اٌّثٕاج ِٓ ذسرٙا ٚفرر اٌش١ٓ اٌّؼدّح ٚفٟ آخش٘ا ١ُِ، ٟٚ٘ لش٠ح 

/  ِٖٓ أػّاي ٌثٍح وأد ٍِه اتٓ زضَ اٌّزوٛس، ٚواْ ٠رشدد إ١ٌٙا ، ٚف١اخ االػ١اْ : ج

ٖٕ4 -ٖٖٓ . 
4

ٔذٌس وث١شج ٠رصً ػٍّٙا تؼًّ ٌَْثٍَحُ: تفرر أٌٚٗ ثُ اٌسىْٛ، ٚالَ أخشٜ: لصثح وٛسج تاأل -

أوش١ٔٛح ٟٚ٘ ششق ِٓ أوش١ٔٛح ٚغشب ِٓ لشطثح، ت١ٕٙا ٚت١ٓ لشطثح ػٍٝ طش٠ك إشث١ٍ١ح 

خّسح أ٠اَ أستؼح ٚأستؼْٛ فشسخا، ٚت١ٓ إشث١ٍ١ح اثٕاْ ٚأستؼْٛ ١ِال، ٟٚ٘ تّش٠ّح تسش٠ح 

ف ٌثٍح غض٠شج اٌفضائً ٚاٌثّش ٚاٌضسع ٚاٌشدش ٚألدِٙا فضً ػٍٝ غ١شٖ، ٌٚٙا ِذْ، ٚذؼش

تاألٔذٌس، ٟٚ٘ ِذ٠ٕح  ٌثٍح ٚاٌسّشاء: اسُ ٌّذ٠ٕح،  ٓٔ/  ٘تاٌسّشاء ، ِؼدُ اٌثٍذاْ : ج

/  ٕلذ٠ّح ف١ٙا آثاس ػد١ثح، ٟٚ٘ ػٍٝ ٔٙش طٕرس، ٚتٙا ػ١ٓ اٌّشّة ٚػ١ٓ اٌّضاج : َ . ْ : ج

ٌثٍح ِذ٠ٕح زسٕح ِرٛسطح اٌمذس ٌٙا سٛس ١ِٕغ، ٚٔٙش٘ا ٠أذ١ٙا ِٓ ٔاز١ح اٌدثً ٚ،  ٖٔٓ

ص ػ١ٍٗ فٟ لٕطشج إٌٝ ٌثٍح، ٚتٙا أسٛاق ٚذداساخ ٚت١ٕٙا ٚت١ٓ اٌثسش اٌّس١ظ سرح أ١ِاي ٠ٚدا

ٌَْٚثٍَح :) تفرر اٌال١ِٓ، ٚت١ّٕٙا تاء ِٛزذج ، 6ٓ٘، اٌشٚض اٌّؼطاس فٟ خثش االلطاس :

 . 4ٕٖ/  ٖ، ٚف١اخ االػ١اْ : ج ساوٕح، ٚفٟ األخ١ش ٘اء ساوٕح، تٍذج تاألٔذٌس(
ٔٓ
ٚسىْٛ ثا١ٔٗ، ٚضُ اٌطاء اٌٍّّٙح أ٠ضا، ٚاٌثاء اٌّٛزذج، وٍّح لشطثح : تضُ أٌٚٗ،  - 

ف١ّا أزسة ػد١ّح س١ِٚح ٌٚٙا فٟ اٌؼشت١ح ِداي ٠دٛص أْ ٠ىْٛ ِٓ اٌمشطثح ٚ٘ٛ اٌؼذٚ 

اٌشذ٠ذ، ٟٚ٘ ِذ٠ٕح ػظ١ّح تاألٔذٌس ٚسظ تالد٘ا ٚوأد سش٠شا ٌٍّىٙا ٚلصثرٙا ٚتٙا وأد 

 ء ِٓ رٌه اٌصمغ، ٚت١ٕٙا ٚت١ٓ اٌثسش خّسح أ٠اٍَِٛن تٕٟ أ١ِح ِٚؼذْ اٌفضالء ِٕٚثغ إٌثال

 . ٕٖٗ/  ٗ، ِؼدُ اٌثٍذاْ : ج
ٔٔ
 . 4ٖ، ٠ٕٚظش : اٌّؼدة :  6ٙ – 6٘طثماخ األُِ :  - 
ٕٔ
 . ٖ٘٘/   ٔاٌّغشب : ج - 
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المدبريف لدولتيما ، وكاف ابنو الفقيو أبو محمد وزيرًا لعبد الرحمف المستظير 
 .    ٖٔباهلل بف ىشاـ بف عبد الجبار بف عبد الرحمف الناصر(

 تو :مولده ووفا
ذكر الحميدي اف : )مولده في ليمة الفطر سنة اربع وثمانيف وثالث مئة في 

، وذكر ابف فضؿ اهلل العمري في ٗٔقرطبة، ومات بعد الخمسيف واربع مئة(
، وذكر ابف خمكاف ىذا التاريخ  ٘ٔالمسالؾ اف والدتو كانت في شرؽ قرطبة

ومف ادؽ االقواؿ ،  ٙٔواضاؼ اف والدتو كانت يـو االربعاء قبؿ طموع الشمس
قاؿ َأُبو الَقاِسـِ بُف َبْشُكَواؿ الَحاِفظ ِفي الّصَمة  في والدتو ما ذكره الذىبي : )

ُوِلْدُت  َليَّ اْبُف َحْزـٍ بخطِِّو َيُقْوُؿ: َلُو: َقاَؿ الَقاِضي َصاِعُد بُف َأْحَمَد: كتب
ة َقْبؿ ُطُمْوع الشَّْمس آِخَر َلْيَمة بُقْرُطَبة ِفي الَجانب الشَّْرِقّي ِفي َرَبِض ُمنية الُمِغْيرَ 

، وذكر ابف  ٚٔ( اأَلْربَعاء آخَر َيْوـ ِمْف َرَمَضاَف َسَنَة َأْرَبٍع َوَثَماِنْيَف َوَثاَلِث ماَئة 
،  واكد ذلؾ ابف فضؿ  ٛٔػىٙ٘ٗسعيد االندلسي اف وفاتو كانت في لبمة سنة 

الده حتى انتيى الى اهلل العمري قائال : ) فاقصتو المموؾ ، وشرَّدتو عف ب
، وىذا ٜٔبادية لبمة ، فتوفي بيا في شعباف سنة ست وخمسيف واربعمائة ( 

اصح التواريخ ، وقد ذكر ابف فضؿ اهلل العمري غير ىذا التاريخ ايضًا : ) 
وتوفي في قريتو عمى خميج البحر االعظـ في جمادى االولى سنة سبع 

مف شعباف سنة ست وخمسيف  وخمسيف واربعمائة . وقيؿ : مات ليوميف بقيا

                                                           
ٖٔ
: ٔٙا٠ح األسب فٟ فْٕٛ األدب،  4ٖ، ٠ٕٚظش : اٌّؼدة :  6ٙطثماخ األُِ :    - 

  . ٕٗٙ/ٖٕج
ٔٗ
، اٌّؼدة فٟ ذٍخ١ص   ٗٗ٘/  ٕ، ٠ٕٚظش: تغ١ح اٌٍّرّس : ج ٓ٘ٗ خزٚج اٌّمرثس :  - 

،  4ٖ/  ٕٓ، اٌٛافٟ تاٌٛف١اخ :  1٘ٔ/1ٔ، س١ش اػالَ إٌثالء : ج ٙٗاخثاس اٌّغشب : 

 . 6ٕٗ، اٌٛف١اخ : التٓ لٕفز :   16/  ٗاالزاطح فٟ اخثاس غشٔاطح : ج
ٔ٘
 . ٕٖٖ/  ٙ/ ج ِٗساٌه األتصاس فٟ ِّاٌه األِصاس : ِح ٠ٕظش : - 
ٔٙ
 .  ٕٖ٘/  ٖٚف١اخ االػ١اْ : ج ٠ٕظش : - 
ٔ6
 .  1ٖٙ – 1ٖ٘/  ٖٔس١ش اػالَ إٌثالء : ج - 
ٔ1
 .  ٖ٘٘/  ٔاٌّغشب :   ج ٠ٕظش : - 
ٔ4
 .  1ٖ/ ٔ، ٠ٕٚظش : شزساخ اٌز٘ة :  ٖٖٖ/  ٙ/ ج ِٗساٌه األتصاس : ِح   - 
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، ويقصد بقريتو ) منت ليشـ ( ، وىذا ما أشار اليو ابف خمكاف  ٕٓواربعمائة ( 
بعد اف ذكر ) لبمة ( ، وذكر ايضا اف وفاتو يوـ االحد لميمتيف بقيتا مف شعباف 

ىػ ٙ٘ٗ، وقد ذكره ابف كثير فيمف توفي سنة  ٕٔسنة ست وخمسيف واربعمائة 
، ومف ادؽ ما ذكر في سنة ٕٗوكذلؾ اليافعي  ٖٕردي ، وكذلؾ ابف تغري ب ٕٕ

َقاَؿ َصاِعد: َونُقْمُت ِمْف خّط اْبِنِو َأِبي َراِفٍع َأْف َأَباُه وفاتو ما ذكره الذىبي : )
ُتُوفَِّي َعِشيَّة َيْوـ اأَلَحد ِلميمتيف بقيَتا ِمْف َشْعَباَف َسَنة ِستٍّ َوَخْمِسْيَف َوَأْرَبِع ماَئة 

 . ٕ٘ه ِإْحَدى َوَسْبِعْيَف َسَنًة َوَأْشُيرًا َرِحَمُو اهلُل ( َفَكاَف ُعُمر 
  : دراسة الاالول :  القسم

 ديوان ابن حزم : 
أواًل : ديواف ابف حـز األندلسي الظاىري ، جمع وتحقيؽ ودراسة : د. صبحي 

ىػ ٓٔٗٔ،  ٔمصر ، ط –طنطا  –رشاد عبد الكريـ ، دار الصحابة لمتراث 
صفحة ، احتوى عمى صفحة العنواف  ٓٓٔفي اكثر مف ، وقد جاء  ٜٜٓٔ -

، وتقريض لمناشر ، وفيو وصؼ لممخطوط ، وتأكيد نسبة الديواف إلى ابف 
حـز ، والصفحات األولى مصورة مف المخطوط ، ومقدمة المحقؽ ، والتعريؼ 
بابف حـز ، وتحقيؽ المخطوط  مع جمع شعر ابف حـز المتناثر في بقية 

 المصادر .
ناشر اف المخطوط البف حـز إذ : ) وردت مخطوطة الديواف في ذكر ال 

فيرس المخطوطات تحت عنواف ) ديواف ابف حـز األندلسي ( تحت رقـ ) 
( ٕٓ( صفحة كؿ صفحة تحتوي حوالي ) ٖٗٔ( وعدد صفحاتيا ) ٕٖٓٙٔ

سطرا تقريبا كؿ سطر يحتوي عمى حوالي تسع كممات ، وكتبت بخط نسخ 
                                                           

ٕٓ
زوشج ، ذ ٕٗٙ/ٖٕ: جٔٙا٠ح األسب فٟ فْٕٛ األدب،  ٖٖ٘/  ٙ/ ج ٗ: ِح َْ .     - 

 .ٖٕٔ/ٖاٌسفاظ  : ج
ٕٔ
 . 1ٕٖ/  ٠ٕٔظش : ٚف١اخ االػ١اْ : ج  - 
ٕٕ
 . 4ٕ/ٕٔاٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح : ج - 
ٕٖ

 . 6٘/  ٘إٌدَٛ اٌضا٘شج فٟ ٍِٛن ِصش ٚاٌما٘شج : ج -  
ٕٗ
 . ٔٙ/  ِٖشآج اٌدٕاْ ٚػثشج ا١ٌمظاْ فٟ ِؼشفح ِا ٠ؼرثش ِٓ زٛادز اٌضِاْ : ج - 
ٕ٘

  . 1ٖٙ/  ٖٔس١ش اػالَ إٌثالء : ج -  
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مات القميمة ، وقد ذكر الدكتور أحمد مكي في كتابو  واضح إال في بعض الكم
) دراسات عف ابف حـز وكتابو طوؽ الحمامة ( قصة ىذا المخطوط ، ومما 

( (  ٕٗ٘/  ٗيؤكد نسبة المخطوط البف حـز ما نقمو الزركمي في االعالـ ) 
ٕٙ. 

ومما يحسب لممحقؽ إيراد الصفحات األولى مف المخطوطة مصورة ، وذكر 
مقدمتو سبب تحقيقو لممخطوطة ، وىو محاولة التعريؼ بالجانب  الباحث في

األدبي الشعري البف حـز :   ) فيذا ىو الوجو األدبي لمفقيو العالـ األندلسي ، 
أبي محمد عمي بف أحمد بف حـز بف سعيد بف حـز الظاىري ، الذي شاع 

لشعر والمغرب صيتو وعممو ، يتماثؿ أمامؾ في ىذا ا ذكره وطار في المشرؽ
المحقؽ المجموع ، ففيو تعريؼ الدارسيف بآثاره األدبية التي مف أجمِّيا قصائده 
الشعرية ، ومف قديـ والناس يعرفوف البف حـز انو صاحب طوؽ الحمامة ، 

آلف نضيؼ إليو تحقيؽ ديوانو ، ونزيؿ الخفاء اوانو األثر األدبي الشعري لو ، و 
 .ٕٚونكشؼ اإللباس عما بو وما حوى ( ، 
ومف عرؼ الباحث بابف حـز في أكثر مف تسع صفحات حاوؿ المحقؽ اف   

ُيعرِّؼ بو تعريفا وافيا ، والدتو ، حياتو ، وفاتو ... وىذا مما ُيحسب لممحقؽ ، 
لكف المالحظ اف اغمب المصادر التي اعتمدىا ىي مصادر مشرقية كالبداية 

بحث التاريخي والنياية وشذرات الذىب او حديثة كابف حـز وجيوده في ال
 والحضاري .

كما عرؼ المحقؽ بالناحية األدبية البف حـز : ) ابف حـز أديبًا ( مف الصفحة 
 ، وقد انقسمت عمى قسميف :  ٖٖحتى الصفحة  ٙٔ

اوال : تحدث الباحث عف الجانب األدبي البف حـز ، والسيما الدراسات التي 
لتحقيؽ كػ ) تاريخ تناولت طوؽ الحمامة ، وأيضا تناولت بعض أشعارىا با

                                                           
ٕٙ
د٠ٛاْ اإلِاَ اتٓ زضَ اٌظا٘شٞ : خّغ ذسم١ك ٚدساسح : د. صثسٟ سشاد ػثذ اٌىش٠ُ :  - 

ٗ  . 
ٕ6
 -   : ْ . َ6 .  
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األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة ، والبحث الذي نشره محمد اليادي 
الطرابمسي ( ، أو أشارت إلى مخطوطة الديواف كػ ) ابف حـز األندلسي 
وجيوده في البحث التاريخي والحضاري د. عويس ، ودراسة د. أحمد مكي 

في المخطوط مف  لكتاب طوؽ الحمامة ( . وقد استخمص المحقؽ اف ما جاء
أشعار ليس لو عالقة بما جاء في طوؽ الحمامة ، واستخمص أيضا ، ) إف 
الديواف كمو ليس البف حـز ، واف اغمب مقطوعاتو وقصائده ألبي العالء 

، وقد أورد مسردًا بالقصائد التي البف حـز ، وىي عشرة نصوص  ٕٛالمعري ( 
يواف ، فكمو ألبي العالء بيتا ، ) وما عدا ذلؾ مما كتب في الد ٓ٘٘بمغت 

المعري ، وقد قمت بمراجعتو عمى ديواف أبي العالء المحقؽ بقسميو فوجدتو لو 
 .ٜٕمع اختالؼ يسير (

وقد ذكر المحقؽ أيضًا: ) وحتى تظير المالمح كاممة أضفت إلى شعر ابف 
حـز في ىذا الديواف ما نسب إليو مف شعر آخر في مصادر التاريخ واألدب 

وراجعت  ميات الشعر األندلسي كنفح الطيب ، والجذوة ، والبغية ،والتراجـ وأ
ما كتب عنو في معجـ األدباء ، والوفيات ، والبداية وغيرىا حتى عثرت عمى 

. وقد سمط ٖٓكـ مف شعره يساعد في إلقاء الضوء عمى شاعرية ابف حـز ( 
 ، المحقؽ الضوء في الدراسة األدبية عمى بعض السمات في شعر ابف حـز
والسيما السمات البالغية ، وىذا كمو يحسب لممحقؽ ، وقد ذكر في القسـ 
الخاص بالتحقيؽ وجمع الشعر اف ىذا ما وجد منسوبًا البف حـز في ديوانو 

 المخطوط وما وجد منسوبًا في بطوف الكتب .
ـ( ، ٙٗٓٔ – ٜٜٗ -ىػ ٙ٘ٗ – ٖٗٛثانيًا : ديواف ابف حـز األندلسي ) 

 . ٕٓٔٓ،  ٔبيروت ، ط –ز إبراىيـ ، دار صادر جمع وتحقيؽ عبد العزي

                                                           
ٕ1
: د. صثسٟ سشاد ػثذ اٌىش٠ُ د٠ٛاْ اإلِاَ اتٓ زضَ اٌظا٘شٞ : خّغ ذسم١ك ٚدساسح  - - 

  :ٔ4 . 
ٕ4
 -   :  ْ . َٔ4 . 
ٖٓ
 -  : ْ . َٕٔ .  
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وىو في األصؿ ُنشر عمى خمسة أقساـ في مجمة المورد بعنواف ) ذيوؿ 
 الدواويف شعر اف حـز األندلسي ( :

 . ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ/  ٕ/ العدد  ٕٙالقسـ األوؿ : المجمد  -
 . ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ/  ٗ/ العدد  ٕٙالقسـ الثاني : المجمد  -
 . ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ/  ٕ/ العدد  ٕٚ: المجمد القسـ الثالث  -
 . ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ/  ٗ/ العدد  ٕٚالقسـ الرابع : المجمد  -
 . ٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔ/  ٔ/ العدد  ٕٛالقسـ الخامس: المجمد  -
، إال انو لـ ينشر  ٕٜٜٔوقد ذكر المحقؽ انو قد أكمؿ عممو في عاـ  -

 .ٖٔإال في التواريخ أعاله 

إبراىيـ بمقدمة تحدث فييا عف ديواف شعره  ابتدأ االستاذ عبد العزيز
المفقود الذي جمعو تمميذه الحميدي صاحب كتاب جذوة المقتبس ورتبو 

، وأشار إلى اف    د. إحساف  ٕٖوفيو شعر كثير عمى حروؼ المعجـ
عباس ذكر اف ىناؾ نسخة مخطوطة منو في الخزانة التيمورية بدار 

بو ) تاريخ األدب األندلسي عصر الكتب المصرية ، وقد نشرىا ممحقًا بكتا
سيادة قرطبة ( ، وكرر االستاذ محمد اليادي الطرابمسي تحقيقيا ونشرىا 

الجامعة التونسية وعمى كال الصنيعيف فاف ديواف ابف  في مجمة حوليات
حـز لـ ُينشر تامًا ، ولـ يزؿ البحث عف األصؿ الكامؿ لمخطوطة الديواف 

 .ٖٖقائمًا (

                                                           
ٖٔ
َ( ، خّغ ٙٗٓٔ – 44ٗ -٘ـ ٙ٘ٗ – 1َٖٗ األٔذٌسٟ : ) ٠ٕظش : د٠ٛاْ اتٓ زض - 

 . ٓٔٚذسم١ك : ػثذ اٌؼض٠ض إتشا١ُ٘ : 
 . 454جذوة المقتبس :   - 32
ٖٖ
سم١ك: ػثذ َ( ، خّغ ٚذٙٗٓٔ –44ٗ -٘ـ ٙ٘ٗ – 1ٖٗ: د٠ٛاْ اتٓ زضَ األٔذٌسٟ: )  - 

 .6اٌؼض٠ض إتشا١ُ٘ : 
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إلييا ىي نفسيا التي حققيا  ااف ىذه النسخة التي أشار وأود أف ُأشير إلى 
د. صبحي رشاد عبد الكريـ ، وىي مختارات مف شعره وأغمب األشعار 

 التي جاءت فييا ىي لممعري .
 – ٛوثانيًا : انيما لـ ينشراىا كاممة ، فقد اسقطا بعض القصائد كالقطع 

 ( . ٚ)  ، وبعض القصائد لـ يورداىا كاممة كالقطعة رقـ ٓٔ – ٜ
وذكر نقاُل عف الطاىر أحمد مكي في مقدمة تحقيقو لكتاب طوؽ الحمامة 

 .ٖٗانو بصدد تحقيؽ ديوانو ونشره ، وىذا لـ يحصؿ
وأشار إلى اإلصدارات المستقبمية لدار اليقظة السورية التي اوردت فييا 
انيا ستصدر ديواف ابف حـز االندلسي بتحقيؽ : د. ممدوح حقي ، 

شر إلى اف لديو ديوانًا األفغاني الميتـ بتراث ابف حـز لـ يُ  واألستاذ سعيد
 . شعرياً 

كذلؾ ما نشره عبد الحميـ عويس في مجمة الشعر تحت عنواف : ) 
الموضوع الشعري عند ابف حـز األندلسي بيف النظرية والتطبيؽ ( ، وأشار 

 إلى اف الديواف لـ يعثر عميو أحد لحد اآلف .
لجاسر في مجمة العرب اشار إلى اف الديواف وذكر اف االستاذ حمد ا

موجود بيف مخطوطات الجامعة الميبية ، وعاد في عدد آخر فأشار إلى 
اف االستاذ سعيد األفغاني اخبره اف الديواف الموجود يحوي اشعارًا قميمة 

.  البف حـز ال تخرج عما ىو معروؼ ، وفيو شعر آخر ليس البف حـز
دمة ديوانو حجة الوداع البف حـز ذكر انو وذكر اف د. ممدوح حقي في مق

حصؿ عمى ديواف شعر البف حـز بالمكتبة اإلفريقية باستانبوؿ خمط اكثره 
 بشعر المعري .

وذكره د. إحساف عباس ، ود. عبد الكريـ خميفة في كتابو : ) ابف حـز 
 :لؾ نستنتج افمف ذ. ٖ٘ حياتو وأدبو (

                                                           
ٖٗ
 . 1: َ . ْ  ٠ٕظش :  - 
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ة التي حققيا د. صبحي رشاد اف اغمب ىذه الروايات تشير إلى النسخ -ٔ
 عبد الكريـ .

اف االستاذ عبد العزيز إبراىيـ لـ يطمع عمى ىذه النسخة سواء أكانت  -ٕ
المخطوطة أـ المحققة ، فقد ذكر االستاذ عبد العزيز إبراىيـ : ) انني 
قابمت د. ممدوح حقي وطمبت منو خالليا صورة ديواف ابف حـز ووعد 

باف الديواف ليس ذي غناء ، ولـ يِؼ بأرساؿ بالوفاء بذلؾ ، لكنو عقب 
 . ٖٙالمخطوط ( 

وعمى ىذا االساس عـز االستاذ عبد العزيز إبراىيـ عمى جمع ديواف ابف 
حـز األندلسي ، وقد أشار إلى القصائد التي وردت في المخطوط مف 
خالؿ كتاب : ) تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة ( د. إحساف 

قؽ قسمًا مف ىذه القصائد ىذا الجزء األوؿ وىو مقدمة ، الذي حٖٚعباس 
 الباحث .

والقسـ الثاني كاف بعنواف : ) شخصية ابف حـز ( القى الضوء عمى حياة 
ىذه الشخصية األندلسية ) وأغمب المصادر التي اعتمدىا اندلسية ( .) 

ٖٔ – ٔٛ . ) 
آراء بعض والقسـ اآلخر كاف دراسة لشاعرية ابف حـز األندلسي مف خالؿ 

 ( . ٕٕ – ٛٔالنقاد القدماء والمحدثيف . ) 
 ( . ٕٛ – ٕٕوخصص قسمًا لمصادر دراستو وىي : ) 

طوؽ الحمامة وأغمب أشعاره وردت في ىذا الكتاب ، مع ما حذفو  -ٔ
 الناسخ مف ىذه األشعار .

 مؤلفات ابف حـز األندلسي كالفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ . -ٕ

                                                                                                                                       
ٖ٘
َ( ، خّغ ٙٗٓٔ – 44ٗ -٘ـ ٙ٘ٗ – 1ٖٗألٔذٌسٟ : ) :  د٠ٛاْ اتٓ زضَ ا ٠ٕظش - 

 . ٓٔ – 4: سم١ك : ػثذ اٌؼض٠ض إتشا١ُ٘ ٚذ
ٖٙ
 -     ْ . َ :4 .  
ٖ6
 . ٓٔ :َ . ْ ٠ٕظش :  - 
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ء سواء أكانوا مف األندلس أـ مف المشرؽ ، كجذوة مؤلفات القدما -ٖ
المقتبس ، والمعجب ، ومطمح األنفس ، ومعجـ األدباء ، وأخبار العمماء 
لمقفطي ، ووفيات األعياف ، وتذكرة الحفاظ والعبر ، ولساف الميزاف ، 

 وطبقات الشافعية لمسبكي ، والبداية والنياية ، والنجـو الزاىرة .
ؿ كتاب األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة المشتممة ديوانو مف خال -ٗ

عمى ست مقطوعات تفاوتت في عدد أبياتيا ما بيف خمسة أبيات ، وما 
زاد عمى مئة وثالثيف بيتًا ، )وىي في ديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد 

 الكريـ عشر قطع ( .
 واف  .وفي القسـ األخير مف الدراسة أشار جامع الديواف إلى عممو في الدي

فضال عف ترتيبو عمى حروؼ المعجـ وذكر البحر الشعري واعتماده عمى 
ثالث طبعات لكتاب طوؽ الحمامة ؛ الف أغمب شعره ورد فيو ، وضبط 

 النصوص .
والقسـ األخير كاف لجمع الشعر وقد اعطى لكؿ قطعة رقمًا ، ورقـ 

طع األبيات الشعرية وذكر البحر الشعري مع التخريجات في اسفؿ الق
 والمقابمة بيف الروايات وتفسير وتوضيح ما يحتاج الى التوضيح والتفسير .
مف خالؿ ما تقدـ نممس الجيد الذي بذؿ إلخراج ديواف ابف حـز إلى 

 الناس مف خالؿ تحري أشعاره في مظانيا والدقة في النقؿ والمقابمة .
 :  نظرات ومالحظ 

أكثر مف ) ألؼ ومئتيف ذكر االستاذ عبد العزيز إبراىيـ انو جمع  -ٔ
 . ٖٛ وخمسيف بيتًا وزعت عمى مئتيف وثالث عشرة قطعة (

اما ديوانو المخطوط  بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ اشتمؿ عمى  -ٕ
( بيتا ، فأغمبيا قصائد طويمة البف حـز  ٓ٘٘عشر قصائد عدة ابياتيا ) 

                                                           
ٖ1
سم١ك : ػثذ ، خّغ ٚذَ(ٙٗٓٔ – 44ٗ -٘ـ ٙ٘ٗ – 1ٖٗ: ) د٠ٛاْ اتٓ زضَ األٔذٌسٟ - 

 .1ٕاٌؼض٠ض إتشا١ُ٘ : 
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(  ٕٛاألندلسي ، وأضاؼ إلييا ما جمعو مف بقية المصادر ، وىي ) 
( بيتا ) بعض ىذه األبيات ليست البف حـز وسنشير  ٙٚقطعة عدتيا ) 

( قطعة  ٖٛالييا في موضعيا مف الدراسة (، ليصبح المجموع الكمي ) 
( بيتًا ،  والمالحظ الفرؽ الكبير بيف التحقيقيف في عدد  ٕٙٙفي ) 

يـ األبيات والقطع ، إذ بمغت القطع في تحقيؽ األستاذ عبد العزيز إبراى
ستة أضعاؼ ما جاء في تحقيؽ         د. صبحي رشاد عبد الكريـ ، 
وكذلؾ ىي الحاؿ فيما يخص األبيات فقد بمغت الضعؼ بمرة ونصؼ ؛ 
والسبب في ذلؾ أف د. صبحي رشاد عبد الكريـ أىمؿ أشعاره التي وردت 
 في كتابو ) طوؽ الحمامة ( عادًَّا إياه شكال أدبيًا خاصًا بابف حـز ، وفيو

، في حيف اف األستاذ عبد العزيز إبراىيـ ٜٖبيت تقريبًا مف أشعاره  ٓٓٚ
 أثبت ما جاء في الطوؽ مف أشعار ابف حـز .

في ديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ بعض القطع لـ يتـ  -ٖ
( ، والبعض اآلخر لـ يتـ ترقيـ  ٘ -ٗ -ٖ -ٕترقيميا كما في القطع ) 
-ٕٕ-ٕٔ-ٜٔ-ٛٔ-ٚٔ -ٙٔ – ٘ٔ – ٗٔأبياتيا كما في القطع ) 

ٕٖ-ٕٗ-ٕ٘-ٕٙ-ٕٚ-ٖٓ-ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-ٖ٘-ٖٙ-ٖٚ-ٖٛ ، )
في حيف اف ديوانو بتحقيؽ عبد العزيز إبراىيـ رقـ فيو جميع القطع 

 واألبيات .
في ديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ لـ ُيرتِّب القطع بحسب  -ٗ

ألستاذ عبد العزيز ت ...( ، في حيف اف ا–ب –الحروؼ          ) أ 
إبراىيـ رتب القطع عمى ىذا األساس واف لـ يفصؿ بينيا بفواصؿ مثال ) 

 قافية الباء ... ( . –قافية االلؼ 
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في ديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ لـ يذكر البحر الشعري  -٘
لكؿ قطعة ، لكف األستاذ عبد العزيز إبراىيـ قاـ بذكر البحر الشعري لكؿ 

 ردت في تحقيقو لديواف ابف حـز . قطعة و 
كال المحققيف لـ يعرفا بأىـ مؤلفات ابف حـز أو بعض الدراسات التي  -ٙ

 تناولتو .
كالىما قدما دراسة وافية عف حياتو وشعره ، وربما كانت دراسة  -ٚ

األستاذ عبد العزيز إبراىيـ أشمؿ واعـ مف خالؿ الكـ الكبير مف المصادر 
 التي رجع إلييا  .

بعض ىذه القطع أو القصائد وردت كاممة في ديوانو بتحقيؽ األستاذ  -ٛ
بيتا ، وردت في  ٓٛعبد العزيز إبراىيـ ، كالقطعة رقـ واحد ، وعدتيا 
 ( ومطمعيا : ٘ٚٔديوانو بتحقيؽ االستاذ عبد العزيز إبراىيـ بالرقـ ) 

لككككككد الحمككككككد يككككككار  والشكككككككر 
 ثككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم

  

ر   لكككككككككككككد الحمكككككككككككككد يكككككككككككككا
 والشككككككككككككككككككككككككككككر ثكككككككككككككككككككككككككككم

     
   

بيتا ، وردت في ديوانو بتحقيؽ االستاذ عبد  ٖٙٔالقطعة رقـ اثنيف وعدتيا و 
 – ٘ٗ( ، وفيو وردت بزيادة بيتيف ) بعد البيت  ٚٙٔالعزيز إبراىيـ بالرقـ ) 

 ( ، ومطمعيا : ٜٗ
مكككككككككككككككككككككن المحتمكككككككككككككككككككككي   ر  
 العكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوالم

  

وديككككككككككن رسككككككككككول ا  مككككككككككن  ل 
 ىاشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم

   
في ديوانو بتحقيؽ االستاذ عبد بيتا ، وردت  ٖٔوالقطعة رقـ ثالثة وعدتيا 

 ( ،  ومطمعيا : ٖٛٔ)   العزيز إبراىيـ بالرقـ 
قكككككالوا تحنكككككظ فككككك ن النكككككاس قكككككد 
 كثكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرت

  

أقككككككككككككواليم وأقاويككككككككككككل العككككككككككككدا  
 محكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن
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أبيات ، ووردت بزيادة بيت واحد عف القطعة  ٙوالقطعة رقـ اربعة وعدتيا 
( ،   ٛٛٔىي برقـ ) نفسيا في ديوانو بتحقيؽ االستاذ عبد العزيز إبراىيـ ، و 

 ومطمعيا :
أنكككككككككككائم أنكككككككككككت  كككككككككككن كتككككككككككك  
 الحكككككككككككككككككككككككككككككككدي  ومكككككككككككككككككككككككككككككككا

  

أتكككك   ككككن المصككككطن  فينككككا مككككن 
 الكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدين

   
بيتا ، وردت في ديوانو بتحقيؽ االستاذ عبد  ٖٗوالقطعة رقـ خمسة وعدتيا 

 ( ومطمعيا : ٜٛالعزيز إبراىيـ بالرقـ ) 
أَجككككككككْل ىككككككككو ربكككككككك  قككككككككد  نتككككككككو 
 الككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككروامس

  

َوْيكككككككككككَ  -فيكككككككككككل أنكككككككككككت فيكككككككككككو
 اِبُس حككككككككككككككككككككككككككك -غيكككككككككككككككككككككككككككرد

   
ز ، وردت في ديوانو بتحقيؽ االستاذ عبد العزيبيتا ٖٛوالقطعة رقـ ستة وعدتيا 

 :( ومطمعيا ٜٛ)    إبراىيـ بالرقـ 
ُمَسككككككيقُد القمكككككك  فككككككي خدقيككككككو 
 أدمُعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوُ 

  

قككككككد طالمككككككا شككككككرقُت بالوجككككككد 
 أضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمُعوُ 

   
 

وىناؾ القطعة رقـ سبعة التي وردت بزيادة كبيرة عف تحقيؽ األستاذ عبد 
بيتا بينما  ٜ٘عزيز إبراىيـ ، فعدتيا في تحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ  ال

( ايضًا ، ٚبيتا ، وقد وردت برقـ )  ٖٙبيتا ، اي بزيادة  ٖٕعدتيا ىناؾ 
 ومطمعيا في ديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ :

أٌخ لكككككككي مْشكككككككُكُر المسكككككككا ي 
 وَسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي دٌ 

  

َتَسككككككككره بواِديككككككككِو  ذا سككككككككا د 
 القْحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
 ومطمعيا بتحقيؽ االستاذ عبد العزيز إبراىيـ :

ألكككككككككككككمق يخكككككككككككككاليني جكككككككككككككال  
 ُمَجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككّر 

  

 مكككك  أنقككككو حققككككًا بككككي العككككالم 
 الطككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ه 

   
 ( في الديواف األوؿ  . ٕوىو البيت رقـ )  
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وبقية القطع الثالثة انفرد بيا تحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ ، ولـ ترد في 
بيتا ،  ٕٙ، وىي القطعة رقـ ثمانية وعدتيا تحقيؽ عبد العزيز إبراىيـ 

 ومطمعيا :
بمغككككككككُت مككككككككن لككككككككذ  الككككككككدنيا 
 ُذَرى أَرِبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

  

فكككككككي لكككككككذِ  الَعكككككككْيِش والسكككككككمطاِن 
 والَنَشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ِ 

   
 بيتا ، ومطمعيا : ٔٔوالقطعة رقـ تسعة وعدتيا 

ويككككككوٍم كحككككككد  السككككككيِف لككككككيس 
 بثابككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتٍ 

  

  ميكككككككو جميكككككككُد ال وال متجم كككككككدُ 

   

 بيتا ، ومطمعيا : ٕٖ وعدتيا ٓٔوالقطعة رقـ  
لكككككككم أشكككككككد صكككككككدقا ولكككككككم ُأْذَ كككككككْر 
 بيجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككران

  

وال شكككككككككعرُت مكككككككككَدى دىكككككككككري 
 ِبُسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْموانِ 

   
)وقد ورد منيا سبعة ابيات في سير اعالـ النبالء( ، وقد اثبت الزيادة التي  

بحث ، وقد ال انفرد بيا د. صبحي رشاد عبد الكريـ في المستدرؾ في نياية
يدة فضال عف القصائد التي انفرد بيا ، ) اثبت موقع األبيات في كؿ قص

فضال عما استدركتو مف بقية المصادر(  ، وىذه القطع غير موجودة في 
( ورد منيا البيت األوؿ والثاني  ٜديواف أبي العالء المعري ، والقطعة رقـ ) 

، وىذا دليؿ عمى اف ىذه القطع ىي لو ٓٗفي المسالؾ منسوباف إلى ابف حـز 
ذا لـ ينشرىا د. إحساف عباس مع بقية القطع في كتابو : ) ، وال أدري لما

 تاريخ األدب األندلسي ، عصر سيادة قرطبة ( .  
بالنسبة لمقسـ المجموع في ديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ   -ٜ 

وردت وحدات شعرية غير صحيحة النسبة إلى ابف حـز وانما ىي لشعراء 
 :القسـ اآلخر مشكوؾ النسبة إليو ،مثاًل و  آخريف استشيد ابف حـز بشعرىـ

 ( : ٗٔقولو في رسالة الرد عمى الياتؼ في القطعة رقـ )  -أ
                                                           

ٗٓ
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  كككككككككككككوى ليكككككككككككككروع البكككككككككككككدرا

 ومككككككككككككا كمكككككككككككك  وان نبحككككككككككككا  

   
عمؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ قائال : ) ولـ ينسبو الحد فقرب اف يكوف 

 لنفسو (. 
قؿ الشاىد مف رسائمو ، ( وقد ن ٘ٔفي مثاؿ آخر أيضا القطعة رقـ )  -ب

واألشعار التي وردت في رسائمو قميمة عمى سبيؿ االستشياد ، ففي رسالة 
 التوقيؼ عمى) شارع النجاة( :

ومكككككككا ىكككككككذه الكككككككدنيا سكككككككوى ككككككككر 
 لحظككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة

  

يعكككككككد بيكككككككا الماضكككككككي ومكككككككا لكككككككم 
 يحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن بعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدُ 

   
ال شككككككي  ىككككككي الككككككزمن الموجككككككود 

 غيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككره

  

ومككككككا مككككككرق وااتككككككي  ككككككديمان يككككككا 
ٔٗد كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدُ 

 

   
، وعمؽ المحقؽ عمييما في ٕٗبميما قولو : ) وكما يقوؿ يحيى ( وقد ورد ق

اليامش قائال :       ) ولعؿ الشاعر ىو يحيى بف حكـ الجياني الممقب 
ذا ُقرئت المفظة ) نحف ( وىو األرجح  بالغزاؿ ، وىو شاعر أندلسي حكيـ ، وا 

 : ، وىذا الكالـ فيو نظر ٖٗفالبيتاف البف حـز نفسو وىما شبيياف بشعره(
أواًل : أف ابف حـز نص في رسائمو اف ىذيف البيتيف ىما لشخص اسمو يحيى 

. 
حمد الغزاؿ بتحقيؽ د. ميحيى بف حكـ في ديواف  ورداثانيًا : اف البيتيف 

( ضمف مالحؽ الديواف نقال عف رسائؿ ابف ٕٛفي الصفحة )رضواف الداية 
نسبتيما لو وانما  حـز بتحقيؽ الدكتور احساف عباس: ولـ يرجح محقؽ الديواف

ذكر تعميؽ الدكتور احساف عباس عمييما قائال: ) ولعؿ الشاعر ىو يحيى بف 

                                                           
ٗٔ
: د. صثسٟ سشاد ػثذ اٌىش٠ُ د٠ٛاْ اإلِاَ اتٓ زضَ اٌظا٘شٞ : خّغ ٚذسم١ك ٚدساسح   - 

 . 82رضوان الداية : يحيى بن حكم الغزال : تحقيق : د. محمد  ديوان  ،  14: 
ٕٗ
 . ٕٖٔ/ٖسسائً اتٓ زضَ األٔذٌسٟ :  - 
ٖٗ
 -    :   ْ . َٖ  /ٖٕٔ    .  
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ىناؾ اكثر  مع اف ٗٗوىو شاعر اندلسي حكيـ( . حكـ الجياني الممقب بالغزاؿ 
مف شاعر اندلسي مشيور اسمو يحيى ، مثال : ) يحيى بف ىذيؿ االندلسي ( 

الذي ىو تحقيؽ : عمي الغريب الشناوي ، كما انيما لـ يردا في شعر الغزاؿ ب
    .بيت  ٖٓٓافضؿ منى ىذا التحقيؽ فقد زاد عميو بأكثر مف 

ح في نياية المطاؼ أنيما البف حـز األندلسي ؛ ألنيما أقرب إلى  ثالثًا : رجَّ
 نفسو ، ولـ يستند عمى أساس عممي في ىذا الترجيح .

  تاذ عبد العزيز إبراىيـ .رابعًا : انيما لـ يردا في ديوانو بتحقيؽ األس
( قاؿ الحميدي أيضًا : أنشدني أبو محمد  ٖٕما ورد في القطعة رقـ )   -ت

 عمي بف أحمد بف حـز :
 ان كانككككككككت االبككككككككدان بائنككككككككة

فننكككككككككككوس أىكككككككككككل الظكككككككككككرف   
 تككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك تمفُ 

   
يككككككككككككا ر ق منتككككككككككككرقين قككككككككككككد 
 ُجمعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتْ 

  

 قمبييمككككككا ااقككككككالم والصككككككحفُ 

   

عياف البف خمكاف وعند الرجوع إلى وقد خرَّج األبيات مف كتاب وفيات اال
الكتاب المذكور ظير اف الكالـ الذي قبؿ األبيات فيو قطع فقد ورد بيذه 
 –الصيغة : ) قاؿ الحميدي أيضًا أنشدني أبو محمد عمي بف أحمد بف حـز 

، أي أف ىذه األبيات لعبد الممؾ بف ٘ٗلعبد الممؾ بف جيور ( –يعني المذكور 
؛ لذلؾ فيذه األبيات ليست البف حـز ، كذلؾ كاف جيور وليست البف حـز 

لزاما عمى المحقؽ الرجوع إلى كتاب الحميدي جذوة المقتبس وليس إلى وفيات 
األعياف لتوثيؽ كالـ الحميدي ، فقد ورد البيتاف في جذوة المقتبس في ترجمة 
ابف جيور وعمؽ عمييما الحميدي قائال : وانشدني لو ) اي البف جيور(  ابو 

                                                           
44
 . 82رضوان الداية : ينظر : ديوان يحيى بن حكم الغزال : تحقيق : د. محمد  - 
ٗ٘
 . 6ٕٖ/  ٖ: ِح    ٚف١اخ األػ١اْ ٚأٔثاء أتٕاء اٌضِاْ - 
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) اي ابف حـز ( ، وىما موجوداف أيضا في بغية  ٙٗمد عمي بف أحمد مح
، وفي دولة االسالـ في ٛٗ، وفي ذيؿ تاريخ  بغداد البف الدبيثيٚٗالممتمس
، والوحيد الذي نسب ىذه األبيات إلى ابف حـز ىو صاحب كتاب ٜٗاألندلس 

 ) روى الحميدي ألبي محمد عمي األموي في        مجاني األدب ، قاؿ : 
د ٓ٘االفتراؽ (  ، وىو مصدر حديث نسبيًا ال يمكف الركوف إليو إذا لـ ُيعضَّ

فيما ُينسب لو  مف ذكر البيتيف بمصدر قديـ ؛ لذلؾ فإف كاف وال بد فال مناص
 ولغيره .
 ( : ٖٗكذلؾ قولو أيضًا في القطعة رقـ )  -ث

ترجككككككككك  ربيككككككككك  أن سكككككككككتحيا 
 صكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككغارىا

  

بخيكككككككر وقكككككككد أ يكككككككا ربيعكككككككًا 
 كبارىككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

   
نقؿ د. صبحي رشاد عبد الكريـ ىذا البيت مف كتاب ابف حـز الفصؿ  وقد

، وعمؽ عميو قائاًل:) وقد ورد في ديوانو  ٔ٘في الممؿ واألىواء والنحؿ
، وورد منسوبًا  ٖ٘، وىذا بيت مشيور لمفرزدؽٕ٘قصيدة عمى ىذا الروي (

لمفرزدؽ في : شرح ديوانو ، وطبقات الشعراء ، ومعجـ الشعراء وأنساب 
 شراؼ ، والبياف والتبييف ، والشعر والشعراء .األ
 ( : ٖ٘كذلؾ قولو في القطعة رقـ )  -ج

                                                           
ٗٙ
) ٔائ١ح ( تذي )  د ف١ٗ : ، ٚٚس ٙٓٗ :  خزٚج اٌّمرثس فٟ روش ٚالج األٔذٌس٠ٕظش :  - 

تائٕح ( ، ٚاتٓ خٙٛس ٘ٛ ػثذ اٌٍّه تٓ خٙٛس ، اتٛ ِشٚاْ ، ٚص٠ٌش خ١ًٍ ، أد٠ٌة واذٌة 

/  ٕ، ٠ٕٚظش : تغ١ح اٌٍّرّس : ج ٙٓٗشاػٌش فٟ ا٠اَ ػثذ اٌشزّٓ إٌاصش ، ٠ٕظش : َ.ْ : 

ٗ14-ٗ4ٓ . 
ٗ6
، ٚٚسد ف١ٗ : ) ٔائ١ح  4ٓٗ/  ٕ: ج تغ١ح اٌٍّرّس فٟ ذاس٠خ سخاي أً٘ األٔذٌس٠ٕظش :  - 

 ( تذي ) تائٕح (
ٗ1
 . 1ٖٗ/  ٔ:    ر٠ً ذاس٠خ ِذ٠ٕح اٌسال٠َٕظش :  - 
ٗ4
 . 41ٙ/  ٔ : ٠ٕظش : دٌٚح اإلسالَ فٟ األٔذٌس  - 
٘ٓ
 . 4ٙٔ/ ٕ:   ِدأٟ األدب فٟ زذائك اٌؼشب - 
٘ٔ
 . 4ٓٔ/  ٔ : ٠ٕظش : اٌفصً فٟ اًٌٍّ ٚاأل٘ٛاء ٚإٌسً  - 
ٕ٘
 ٓٓٔٞ : خّغ ٚذسم١ك ٚدساسح : د. صثسٟ سشاد ػثذ اٌىش٠ُ : د٠ٛاْ اتٓ زضَ اٌظا٘ش - 

. 
ٖ٘
 ، ٚلذ ٚسد فٟ د٠ٛأٗ ) أذشخٛ ( تذي )ذشخٝ ( . 6ٗٗ/ ٔششذ د٠ٛاْ اٌفشصدق :  - 
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 تمكككككككككن يمكككككككككذ المسكككككككككتيام بمثمكككككككككو

ن ككككككككككان ال يغنكككككككككي فتكككككككككيال    وا 
 وال يجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدي

   
وغككككككيظ  مكككككك  اايككككككام كالنككككككار فككككككي 
 الحشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

ولكنككككككو غككككككيظ ااسككككككير  مكككككك  
 القكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدِ 

   
في الممؿ واألىواء  وقد نقميما د. صبحي رشاد عبد الكريـ مف كتابو : الفصؿ

اليامش:)ويظير أف ىذه األبيات  ،  وعمؽ عمييما قائاًل في  ٗ٘والنحؿ
، وال أدري لماذا ذكرىما في ديوانو إذا كاف ٘٘لالستشياد بيا وليست مف شعره( 

 يشؾ في نسبتيما إليو .
وأنا أقوؿ انو كاف محقًا في شكِّو ذاؾ ، فالبيتاف ألبي الطيب المتنبي ) 

 .ٙ٘ىػ(ٖٗ٘سيف ت أحمد بف الح
 ( : ٖٙأيضًا قولو في القطعة رقـ )  -ح

 أ جككككك  مكككككا فكككككي خالكككككد وجيكككككو

 فقككككككس  مكككككك  الغائكككككك  بالشككككككاىدِ   

   
 وىذا البيت لدعبؿ الخزاعي وقد ورد في شعره بيذه الصيغة :

أحسكككككككن مكككككككا فكككككككي صكككككككال  
 وجيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

  

فقكككككككككككككس  مككككككككككككك  الغائككككككككككككك  
ٚ٘بالشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاىدِ 

 

   
  راء : وفي المثؿ :وقد ورد في كتاب محاضرات األدباء ومحاورات الشع 

وأحسككككككككن مككككككككا فككككككككي خالككككككككد 
 وجيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

  

وفيككككككككككككو سككككككككككككتعمم الغائكككككككككككك  
 ٛ٘بالشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاىدِ 

   

                                                           
٘ٗ
 .  4ٓٔ - 1ٓٔ/  ٠ٕٔظش : اٌفصً فٟ اًٌٍّ ٚاأل٘ٛاء ٚإٌسً :  - 
٘٘
ثذ اٌىش٠ُ : د٠ٛاْ اتٓ زضَ اٌظا٘شٞ : خّغ ٚذسم١ك ٚدساسح : د. صثسٟ سشاد ػ   - 

ٔٓٓ . 
٘ٙ
 . ٕٙٔ/  ٕششذ د٠ٛاْ اٌّرٕثٟ ، ضثطٗ ػثذ اٌشزّٓ اٌثشلٛلٟ :  - 
٘6
 .  ٖٖٔ(  :  ٕٙٗ-1ٗٔشؼش دػثً تٓ ػٍٟ اٌخضاػٟ )  - 
٘1
 . ٕٖٗ/  ِٔساضشاخ األدتاء :  - 
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اما بقية األبيات التي جمعيا محقؽ الديواف د. صبحي رشاد عبد الكريـ  -ٓٔ
فيي ثابتة النسبة البف حـز وقد وردت في ديوانو بتحقيؽ األستاذ عبد العزيز 

القطع واألبيات وفي تخريجيا مف إبراىيـ الذي اتبع منيجًا دقيقًا في ترقيـ 
خالؿ الرجوع إلى أكثر مف مصدر واثبات نسبتيا إلى ابف حـز األندلسي ، 
لكنيا وردت في الديوانيف مع بعض االختالؼ في الروايات وزيادة في 
التخريجات ونقص بعض االلفاظ واالختالؼ في تدوير األبيات ، وكما سنبيف 

 بالتفصيؿ :  
( بيتَا مف الشعر  ٔٔيؽ د. صبحي رشاد في القطعة رقـ ) في ديوانو بتحق  -أ

، وىذا  ٚقاـ المحقؽ بتخريجيا مف كتاب أعراؼ في الشعر العربي : ص
مصدر حديث والمنيج العممي ال يسوغ ىذا األمر ، فيجب تخريج ىذا النص 

 مف المصادر القديمة ، وال بأس في ذكر ىذا المصدر معيا ىذا أواًل .
ستاذ عبد العزيز إبراىيـ أورد ىذا البيت ومعو ستة أبيات أخرى في ثانيًا اف األ

( وتسمسؿ ىذا البيت فييا ىو الخامس ، وقد قاـ  ٔٔٔ)     القطعة رقـ    
 ، والبيت ىو : ٗٔٔ-ٖٔٔبتخريجيا مف كتاب ابف حـز طوؽ الحمامة : ص

ابككككككْت  ككككككن دنككككككي  الوصككككككف ضككككككربة 
 الز 

  

كمكككككككككا أبكككككككككت النعكككككككككل الحكككككككككروف 
 الخكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوافض

   
وردت ، وقد ( أربعة أبيات  ٕٔوقد ورد في القطعة التي بعدىا )رقـ   -ب

( ، وقد خرجيا د.  ٜٚرقـ ) لألستاذ عبد العزيز إبراىيـ ببتحقيؽ الديواف 
، وذكر بعدىا األوؿ  ٕٛ/  ٕصبحي رشاد عبد الكريـ مف نفح الطيب : 

عزيز ، اي في موضعيف في حيف نجد األستاذ عبد ال ٕٜٔ/  ٖوالثاني : 
، ومعجـ  ٔٚٔ/ٔ/ٔإبراىيـ خرَّج ىذه القطعة مف أكثر مف مصدر كالذخيرة : 

، واإلحاطة  ٖ-ٕ-ٔ، األبيات :  ٕٛ/ٕ، ونفح الطيب :  ٕٕ٘/ ٕٔاألدباء 
، وىذه حالو مع بقية القطع ، فالدكتور صبحي رشاد عبد الكريـ لـ  ٙٔٔ/ٗ: 
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يز إبراىيـ الذي يحاوؿ يتوسع كثيرا في ىذا األمر عمى عكس األستاذ عبد العز 
 جاىدا تتبع ىذه القطع في مظانيا ، ومطمع ىذه القطعة :

فكككككككككككككان تحرقكككككككككككككوا القرطكككككككككككككاس ال 
 تحرقكككككككككككككككككككككككككككككككككككوا الكككككككككككككككككككككككككككككككككككذي

  

تضككككككمنو القرطككككككاس بككككككل ىككككككو فككككككي 
 صككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدري

   
وقد وردت ىذه القطعة في سير اعالـ النبالء خمسة ابيات اي بزيادة بيت 

القسـ الثاني مف  .في ٜ٘واحد في نياية القطعة وقد ذكرتو في المستدرؾ 
 البحث .

 ( في تحقيؽ د. صبحي رشاد ، ومطمعيا : ٖٔوالقطعة رقـ )  -ت 
لككككككككككككئن سككككككككككككترتد بطككككككككككككون 
 المحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككود

  

 فوجككككككككدي بعككككككككدد ال ُيسككككككككترُ 

   

،  ٜ٘ٔ – ٗ٘ٔخرَّج ىذه القطعة مف ) ابف حـز : د. عويس عف المقتبس :
العزيز ولـ يرجع إلى المقتبس ، وىذه القطعة وردت في تحقيؽ األستاذ عبد 

( ، وخرجيا مف كتاب ابف حـز )  طوؽ الحمامة ( :  ٜٗإبراىيـ بالرقـ ) 
،  والمالحظ في ىذه القطعة  ٕٕٓ، والقاسمي :  ٕٗٙ/ٔ، الرسائؿ :  ٜ٘ٔ

والتي قبميا انيا موجودة في كتابو ) طوؽ الحمامة ( الذي ذكر محقؽ ديوانو 
، واف الجزء الذي  د. صبحي رشاد عبد الكريـ انو أىمؿ ما فيو مف أشعار

حققو مختمؼ تماما عف أشعاره في الطوؽ ، ولكنو لـ يذكر ىذا األمر بالنسبة 
 لمشعر المجموع ، فكاف األولى اف يعود إلى الطوؽ في شعره المجموع أيضًا .

( في تحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ ، والتي  ٚٔوفي القطعة رقـ )  -ث
 مطمعيا :

 يتتبقكككككككككْ  سكككككككككواي امكككككككككرًأ يبتغككككككككك
 سككككككككككبابد ان ىككككككككككواد السككككككككككبا ُ   

   
( ، وفييا ) تََبٌع ( ،  ٔٔوردت في تحقيؽ األستاذ عبد العزيز إبراىيـ بالرقـ ) 

وىذا البيت مف المتقارب ، واعتقد اف الوزف ال يستقيـ ىنا وما طرحو د. 
                                                           

٘4
 . ٕ٘ٓ/  ٠ٔ1ٕظش : س١ش اػالَ إٌثالء : ج - 
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صبحي رشاد يتوافؽ مع ذلؾ الوزف ، وفي ىذه القطعة نفسيا أورد رسائؿ بينو 
لمغيرة بف حـز ، فأورد الرسائؿ كما جاءت في مصادرىا نقال وابف عمو أبو ا

عف المغرب في حمى المغرب ، فأورد كالمًا نثريًا ، ومف ثـ القطعة البائية 
السابقة ، وقبميا قوؿ ابف حـز : وأقوؿ ، ومف ثـ أورد ىذه القطعة الرائية 

 مباشرة ، وأيضًا قبميا ، وأقوؿ ) أي ابف حـز ( ، ومطمعيا :
ي ذككككككككر النكككككككاس لكككككككي كنكككككككان

 ومككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ثري

  

ومالكككككككككد فكككككككككييم يكككككككككا ابكككككككككن 
  مككككككككككككككككككككككككككككي ذاكككككككككككككككككككككككككككككرُ 

   
،بتحقيؽ د.  ٓٛ-ٜٚ/ ٕ، ونفح الطيب :  ٖٙ٘/ٔوخرَّجيا مف المغرب :  

بيروت ، ولـ يذكر كتاب الذخيرة مع انو قابؿ –إحساف عباس ، دار صادر 
النصوص في اليامش وذكر ىذا المصدر الذي رجع إليو األستاذ عبد العزيز 

ـ مع المصدريف السابقيف ، فجاءت ىذه القطعة خمسة أبيات ، وىي في إبراىي
التحقيؽ األوؿ ثالثة أبيات ىما أألوؿ والثاني والخامس في تحقيؽ األستاذ عبد 
العزيز إبراىيـ ، والبيتاف المذاف لـ يذكرىما د. صبحي رشاد عبد الكريـ ، قولو 

: 
ومالكككككككد فكككككككييم مكككككككن  كككككككدو 
 فيتقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

  

 ومالكككككد فكككككييم مكككككن صكككككدي 
 ُيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاثرُ 

   
وقكككككككككككككولي مسكككككككككككككموع لكككككككككككككو 
 ومصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد 

  

وقولككككككد منبككككككت مكككككك  الككككككري  
 طكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككائرُ 

   
، ولـ يرقـ  ٕٕٓ/  ٗوقد ورد أيضا ثالثة مف ىذه األبيات في لساف الميزاف : 

د. صبحي األبيات في ىذا النص ، ومف ثـ أورد رد ابف عمو عميو بقطعة 
 مطمعيا :

نعقكككككَت ولكككككم تكككككدر كيكككككف يككككككون 
 الجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوا ُ 

  

سككككككككككاد وأخطكككككككككك ت حتكككككككككك  أن
 الصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوا ُ 

   
 وبعدىا مباشرة قولو : وأقوؿ ، وأورد نصًا آخر مطمعو :
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وغاصكككككككككك  حكككككككككك   أوبقتككككككككككو 
 المقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككادر

  

يككككككككككككذك رني حككككككككككككاميم والككككككككككككرم  )
60جرُ شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

 

   
ح اف تكوف ىذه األبيات ) ألبي المغيرة ابف عـ ابف  وعمَّؽ عمييا قائاًل : ) وارجِّ

ُيؤذف انيا مف كالـ  حـز (  فميست فييا روح ابف حـز ابو محمد ، والسياؽ
ولـ يرقـ ىذه النصوص أيضًا ، وأقوؿ اف تعميؽ المحقؽ ىو  ،ٔٙأبي المغيرة ( 

الصواب ؛ ألف سياؽ مجيء النص بعد النص السابؽ وقوؿ أبي المغيرة : 
وأقوؿ ، وبعدىا جاء ىذا النص أي اف النص ليس البف حـز األندلسي ، لكف 

 رأيو وترؾ لمقاريء ىذه المسألة .الباحث لـ يقطع الشؾ باليقيف ، فأورد 
( في ديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ ٛٔوفي القطعة رقـ )  -ج

 :لوالثاني منيما قو  ،احتوت عمى بيتيف
يسككككككككب  الكمكككككككك  وثبككككككككة الميكككككككك  
 فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككي العكككككككككككككككككككككككككككككككككككككد

  

ويعمككككككككككككو النهحككككككككككككاُل فككككككككككككو  
 المبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ُ 

   
، في  ٘ٚٛ، والتكممة :  ٛٔٔ/  ٗ،  ٗٛ/ٕوقاـ بتخريجو مف نفح الطيب : 

حيف اف األستاذ عبد العزيز إبراىيـ لـ يخرجو سوى مف النفح ، وورد بيذه 
 الصيغة :

                                                           
طمحة في معركة الجمؿ ، كما الشطر الثاني مف البيت تضميف ، وىو لقاتؿ محمد بف  - 64

،وفي نياية االرب: ٖٙٔ،وفي مجمع االمثاؿ: ٕٚٔ-ٕٙٔفي كتاب االمثاؿ البف سالـ : 
، والشطر الثاني لمبيت : فيال تال حاميـ قبؿ التقدـ ، وقد اختمفت المصادر في  ٙٗ/ٕٓ

ىو قاتؿ نسبتو ، فقد ورد في: فصؿ المقاؿ في شرح كتاب االمثاؿ: اختمؼ في قائمو، وقائمو 
محمد بف طمحة رضي اهلل عنيما، قتمو يـو الجمؿ، فقيؿ ىو عصاـ بف المقشعر، وقيؿ بؿ 
ىو شريح بف أوفى العبسي، وقيؿ: ىو األشتر النخعي: فصؿ المقاؿ في شرح كتاب 

،وفي تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر نسبو الى: شريح بف أوفى  ٖٖٔاالمثاؿ :
 . العبسي فقط

ٙٔ
اإلِاَ اتٓ زضَ األٔذٌسٟ : خّغ ٚذسم١ك ٚدساسح : د. صثسٟ سشاد ػثذ اٌىش٠ُ :  د٠ٛاْ - 

4ٕ . 
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يسكككككككب  الكمكككككككك  وثبككككككككة الميكككككككك  
 فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككي العكككككككككككككككككككككككككككككككككككككد

  

و ويعمككككككككككو النهخككككككككككاُل فككككككككككو  
 المبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ُ 

   
 والرواية التي أوردىا األستاذ عبد العزيز أنسب لمسياؽ والوزف . 
د عبد الكريـ ورد فييا ( في تحقيؽ د. صبحي رشا ٜٔوفي القطعة رقـ )  -ح

( في تحقيؽ األستاذ عبد العزيز إبراىيـ ،  ٖٙٔبيتاف ، وقد وردت بالرقـ ) 
 :، والبيت االوؿ  ٕٛ/  ٕالطيب : وقد قاما بتخريج القطعة مف نفح 

فمككككككو كانككككككت الككككككدنيا دوينككككككد 
 لجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة

  

وفكككككككي الجكككككككو صكككككككع  دائكككككككم 
 وحريكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
، يز إبراىيـ ) دونيؾ (ذ عبد العز وردت لفظة ) دوينؾ ( في تحقيؽ األستا

 والرواية األولى أصح .
( في ديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ  ٕٓوفي القطعة رقـ )  -خ

 وىي مف بيتيف االوؿ :
ال تشكككككككككككتمن حاسكككككككككككدي ان نكبكككككككككككة 
  رضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت

  

فالككككككدىر لككككككيس  مكككككك  حككككككال 
 بمتككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرد

   
فييا ) ( و  ٖٗٔوفي ديوانو بتحقيؽ األستاذ عبد العزيز إبراىيـ وردت بالرقـ ) 

ال تشمتف ( ، وىو األنسب لمسياؽ وقد خرجيا د. صبحي مف جذوة المقتبس 
، فضال عما  ٕٛ/ ٕ، ونفح الطيب :  ٕٙٗ/ٕٔ، ومعجـ األدباء :  ٖٓٔ:

،  ٗٚٔ/ ٔ/مجٔالذخيرة : ؽسبؽ فقد خرجيما األستاذ عبد العزيز إبراىيـ مف 
ري : تح ابو ، شرح مقامات الحري ٛٗ، والمعجب :  ٜٙرايات المبرزيف : 

) ومطمح    ،  ٕٕٛ، ومطمح االنفس ) الشوابكة ( :    ٕٕٙ/٘الفضؿ : 
 . ٖٚ٘:  ٗ-ٖ، ج  ٓٔاالنفس ( ، د. ىدى شوكة بيناـ : المورد ، مج

 اربعة ت( بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ ورد ٕٔوفي القطعة رقـ )  -د
 مطمعيا : أبيات

نككككككككي غيككككككككر سككككككككوى بمككككككككد واانككككككا العمكككككك  الككككككذي ال  يكككككك  
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 فيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

 طككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاري  

   
( في ديوانو األستاذ عبد العزيز ، وقد ورد فييا ) بمدي (  ٛٚوردت بالرقـ ) 

بدؿ ) بمد ( ، وفي البيت الثاني ) تقر لي العراؽ ( بدؿ ) تقر العراؽ ( ، وفي 
) سطح ( ، وكالىما خرجا األبيات مف معجـ   البيت الرابع ) سطع ( بدؿ 

 . ٕٙٗ/  ٕٔاألدباء : 
( في ديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد فييا ثالثة  ٕٕالقطعة رقـ ) وفي  -ذ

 أبيات مطمعيا :
مكككككككن  كككككككذيري مكككككككن ُأنكككككككاٍس 
 جيمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوا

  

 ثككككم ظنهككككوا انيككككم أىككككل النظككككر

   

( مف أربعة  ٖٜوردت في ديوانو بتحقيؽ األستاذ عبد العزيز إبراىيـ بالرقـ ) 
 : وأبيات ، والبيت الثاني لـ يرد في تحقيؽ د. صبحي رشاد وى

 ركبكككككوا الكككككرأي  نكككككادًا فسكككككروا

فككككككي ظككككككالم تككككككاه فيككككككو مككككككن   
 غبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرْ 

   
ث تحقيؽ االستاذ عبد العزيز في البيت الثاني بتحقيؽ د. صبحي ، وىو الثال 

 ) طريؽ الحؽ ( بدؿ ) طريؽ الرشد ( .ورد 
( في تحقيؽ د. صبحي ورد بيت واحد فقط خرَّجو  ٕٗوفي القطعة رقـ )  -ر

حيف ورد قبمو بيت آخر في تحقيؽ األستاذ عبد ، في  ٖٙ٘/ٔمف المغرب : 
 العزيز وىو :

 ككككككككككككابوا الككككككككككككذي أ شككككككككككككقو 
 بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالنحول

  

فمكككككككككم أطككككككككك  فيكككككككككو مقكككككككككال 
 العككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذول

   
 . ٖٚ٘/  ٔ، والُمغرب :  ٓٚوخرَّجيما مف رايات المبرزيف : 

( في تحقيؽ د. صبحي لـ يرقـ ىذه القطعة وىي ٕ٘وفي القطعة رقـ )  -ز
 مف بيتيف مطمعيما :
وانشكككككككككرىا فكككككككككي ككككككككككل بكككككككككاٍد الككككككدنيا  مككككككوم  منككككككاي مككككككن
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 أبثهيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

 وحاضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرُ   

   
يراِع  ـوقد خرَّجيا مف البغية ولـ يذكر رقـ الصفحة ، ومف الصمة والجذوة ول

تحقيؽ األستاذ عبد التسمسؿ التاريخي في إيراد المصادر ، وقد وردا في ديوانو ب
منابي ( ، وقد وؿ ورد ) ومناي ( بدؿ ) ( وفي البيت اال ٚٛ)  العزيز بالرقـ

وردا في سير اعالـ النبالء بزيادة اربعة ابيات وقد اثبت الزيادة في المستدرؾ 
. 

ف خرَّجيما مف جذوة بتحقيؽ د. صبحي ورد بيتا(  ٕٙوفي القطعة رقـ )  -س
،  ٖ٘ٓ، وبغية الممتمس :  ٗٚٔ/ ٔ/ٔ، والذخيرة :  ٕٜٗ/ٕالمقتبس : 
 . ٕٚ٘/  ٕٔ، ومعجـ األدباء :  ٘ٔٔ/ٗواإلحاطة : 

 خمسة أبيات ومطمعيا : ( بتحقيؽ د.  صبحي ٕٚوفي القطعة رقـ )  -ش
 ك نكككككد بكككككالزوار لكككككي قكككككد تبكككككادروا

وقيكككككككل ليكككككككم أودى  مكككككككي ابكككككككن   
 أحمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد

   
( ورد في البيت  ٘ٗوردت في ديوانو بتحقيؽ األستاذ عبد العزيز بالرقـ ) 

وخدٍّ محدَّد ( ، وقد  الثاني ) وكـ ادمع تذرى وخدٍّ ُمخدَّد( بدؿ ) وكـ ادمع ترزى
، في  ٕٗ٘-ٖٕ٘/  ٓٔ، ومعجـ األدباء :  ٕٚٔ/ٔ/ٔخّرجيا مف الذخيرة : 

 حيف اف د. صبحي خرَّجيا مف معجـ األدباء فقط .
( في ديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ  ٕٛفي القطعة رقـ )  -ص

 التي تعدادىا أربعة أبيات ، ومطمعيا :
وذي  كككككككذل فكككككككيمن سكككككككباني 
 حسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككنو

  

ُيطيكككككل سكككككالمي فكككككي اليكككككوى 
 ويقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككولُ 

   
( في ديوانو بتحقيؽ األستاذ عبد العزيز إبراىيـ ، في  ٚٗٔوردت بالرقـ ) 

) كيؼ الجسـ أنت عميؿ ( بدؿ ) كيؼ الحسف أنت       البيت الثاني ورد 
قتيؿ ( ، وفي البيت الثالث ) فاتئد ... فعندي رد لو أشاء طويؿ ( بدؿ ) 

لو أردت طويؿ ( ، وفي البيت الرابع ) ما أرى ( بدؿ ) ظالما ...وعندي رد 
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، ومعجـ األدباء :  ٕٛ/ٕمف نفح الطيب : د. صبحي  خرَّجيا ما بدا ( ، وقد
، وشذرات  ٕٖٚ/ٖ، والوفيات :  ٖٙ٘/ٔ، والمغرب :  ٕٗٗ-ٖٕٗ/  ٕٔ

، والمالحظ انو لـ يتبع التسمسؿ التاريخي في إيراد المصادر  ٖٓٓ/ٖالذىب : 
،  ٕٛ/ٕنفح الطيب :  ؾ ىي الحاؿ في تحقيؽ األستاذ عبد العزيز : ، وكذل

،  ٕٔٛ، مطمح االنفس :  ٘ٚٔ/ٔ/ٔ، الذخيرة :  ٖٙ٘/ٔوالمغرب : 
،  ووفيات األعياف :  ٓٛ/  ٖ، مرآة الجناف :  ٘ٔٔ-ٗٔٔ/  ٗاإلحاطة : 

، وشذرات الذىب :  ٗٔٗ-ٖٔٗ/  ٔ، وشرح مقامات الحريري :  ٕٖٚ/ٖ
، فيو أيضًا لـ يتبع التسمسؿ  ٕٗٗ-ٖٕٗ/  ٕٔـ األدباء : ، ومعج  ٖٓٓ/ٖ

ال وفقًا ىذه المسألة بأنو كاف يتبع تسمس التاريخي لممصادر ، وقد أشار إلى
لرؤيتو لمنص في ذلؾ المصدر ، والمالحظ أيضًا اف األستاذ عبد العزيز 
يحاوؿ جيده استقصاء النصوص في مظانيا أكثر مف د. صبحي ، ففي ىذا 

خرَّجو مف عشرة مصادر بينما د. صبحي قاـ بتخريجو مف خمسة النص 
 مصادر .

 ٜٕفي ديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ وردت القطعة رقـ )  -ض
 ( مف ستة أبيات ، ومطمعيا :

ىككككككل الككككككدىر  ال مككككككا  رفنككككككا 
 وأدركنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

فجائعككككككككككو تبقكككككككككك  ولذقاتككككككككككو 
 تننكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

   
( في  ٜٚٔلعزيز إبراىيـ بالرقـ ) وقد وردت في ديوانو بتحقيؽ األستاذ عبد ا

ستة أبيات أيضًا ، وفي البيت الثاني مف التحقيؽ األوؿ وردت ) منو ( بدؿ ) 
فيو ( ، وفي البيت الثالث ) تود ( بدؿ ) نود ( ، والرابع ) نمذ ( بدؿ ) نمد ( ، 

، ومعجـ  ٙٔٗ، والبغية :  ٜٖٓوقد خرجيا د. صبحي مف : الجذوة : 
، واألستاذ عبد العزيز خرَّجيا فضال عما سبؽ مف :  ٕٗٗ/ٕٔاألدباء : 
، ومطمح  ٚٗ، والمعجب :  ٙٔٗ/  ٕ، والصمة :  ٕٚٔ/ٔ/ٔالذخيرة : 
 .  ٗٔٔ/ٗ، واإلحاطة :  ٕٔٛاألنفس :  



  

 

22 
 

( في تحقيؽ د. صبحي رشاد وردت قطعة مف  ٖٓفي القطعة رقـ )  -ط
 : ابيتيف مطمعي

لككككككككككئن أصككككككككككبحت مككككككككككرتحاًل 
 بجسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمي

  

أبكككككككككككدًا  فروحكككككككككككي  نكككككككككككدكم
 سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككقيمُ 

   
والجذوة : ،  ٗٔ/ٖوالوفيات : وقد خرَّجيا مف البغية ولـ يذكر رقـ الصفحة ،  

، وقد وردت في  ٕٙٗ/  ٕٔومعجـ األدباء : ،  ٕٛ/ٕ: ونفح الطيب ، ٖٓٔ
مصدرًا  ٜٔوقد خرَّجيا مف (  ٙٚٔتحقيؽ األستاذ عبد العزيز إبراىيـ بالرقـ ) 

ذلؾ ىي الحاؿ بالنسبة لمقطعة التي بعدىا ، ولـ يراِع التسمسؿ التاريخي، ك
نقال عف  ٖٓٓ/ ٖ( نقميا مف شذرات الذىب :  ٕٖوالتي بعدىا بالرقـ ) 

 الحميدي ولـ يرجع إلى كتابو الجذوة .
( بتحقيؽ د. صبح رشاد عبد الكريـ وردت قطعة  ٖٖوفي القطعة رقـ )  -ظ

 يعقوب وبنيو : :وقاؿ في الرد عمى مف زعـ اف األمـ تخدـمف بيت واحد 
قككككككككككككككد حصككككككككككككككمت  مكككككككككككككك  
 الصكككككككككككككككككككككككككغار يقينكككككككككككككككككككككككككا

  

واامكككككككككككككككككككككاني بضكككككككككككككككككككككائ  
 السككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككخنا 

   
والمالحظ انو لـ يخرِّج ىذا البيت ولـ يذكر مف أي مصدر أخذه ، وقد ورد في 

 ( مع بعض االختالؼ : ٕديوانو بتحقيؽ األستاذ عبد العزيز إبراىيـ برقـ ) 
قككككككككد حصككككككككمتم  مكككككككك  الصككككككككغار 
 قكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككديما

  

 خنا واامكككككككككاني بضكككككككككائ  السككككككككك

   

،  ٜٕٕ/  ٔمف كتاب ابف حـز الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ : خرَّجو وقد 
 التي بعدىا أيضًا كذلؾ .القطعة و 
( في تحقيؽ د. صبحي رشاد وردت قطعة مف  ٖٚوفي القطعة رقـ )  -ع

 تسعة أبيات مطمعيا :
  نمككككككككككككا العقككككككككككككل أسككككككككككككاس

 فوقكككككككككككو ااخكككككككككككال  سكككككككككككور  
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ردت في ديوانو بتحقيؽ األستاذ عبد العزيز وقد وردت مف غير تخريج ، وو 
/  ٔ( وىي تسعة أبيات وقد خرَّجيا مف رسائؿ ابف حـز :  ٛٙإبراىيـ بالرقـ ) 

ٖٛٓ . 
وردت  ( بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ  ٖٛوفي القطعة رقـ )  -غ

 ثالثة أبيات مطمعيا:
 زمككككككككككككام جميكككككككككككك  النضككككككككككككا

ئككككككككل  ككككككككدل وفيككككككككم وجككككككككود   
 وبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاس

   
في  لوزف بيا لوجد كممة ساقطة وخمؿ في تدوير البيت ، وقد وردتوال يستقيـ ا

بيذه  البيت فييا ورد وقد، (  ٓٓٔتحقيؽ األستاذ عبد العزيز إبراىيـ بالرقـ ) 
 الصيغة :

زمككككككككككككام أصككككككككككككول جميكككككككككككك  
 كالنضائكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

  

ل  ككككككككدل وفيككككككككم وجككككككككود ككككككككك
 وبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاس

   
 وىو  األصح . 

 القسم الثاني :االستدراد
 ) اليمز  (

 (ٔ ) 
                                             بف أحمد األندلسي : قاؿ عمي 
 ) الكامل (

بكككككككيض كبكككككككيِض الِيْنكككككككِد فكككككككي  -ٔ
 أفعاِليككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

فمككككككككذاَد قيككككككككَل ُظبككككككككًا وقيككككككككَل 
 ظبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ُ 

   
فتككككككككككرى محاِسككككككككككَنيا تككككككككككروُ   -ٕ

 ك نقمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

نشككككككككككَرْت  مييككككككككككا َوْشككككككككككَييا 
 َصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْنَعا ُ 

   
، يتمة  ٕٗٔر أىؿ األندلس : التخريج والتوثيؽ : كتاب التشبييات مف أشعا

 . ٛٙ/  ٕالدىر في محاسف أىؿ العصر : 
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 في التشبييات : ورد ) فمذلؾ ( بدؿ ) فمذاؾ ( . -ٔ
 ) البا  ( 

 (ٕ  ) 
( في ديوانو بتحقيؽ عبد العزيز إبراىيـ ىي قصيدة عدتيا )  ٚالقطعة رقـ ) 

حي رشاد ، وقد وردت في ديوانو بتحقيؽ د. صب  ٖ٘ – ٖٗ( بيتا صفحة  ٖٕ
( بيتا ، وسأثبت الزيادة مع بياف  ٜ٘)        ( وعدتيا  ٚعبد الكريـ برقـ ) 

 موقع كؿ بيت في القصيدة   : 
                                                        قبؿ  البيت األوؿ : 

 ) الطويل (
أٌخ لكككككككككككككككككككككككككي مْشكككككككككككككككككككككككككُكوُر  -ٔ

 المَسكككككككككككككككككككككككككككككككاِ ي وَسكككككككككككككككككككككككككككككككي دٌ 

  

اَ د َتَسككككككككره بواِديككككككككو  ذا سكككككككك
كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْح ُ   الصق

   
 وبعده :

ُيَطككككككاِلُ  فككككككي ُسككككككبِل البالغككككككِة  -ٕ
 َمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذىبي

  

وَىكككككْل َيْسكككككَتوي منيكككككا لكككككي الَحكككككْزُن 
 والسقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْي ُ 

   
وكيككككككككف أنككككككككا فييككككككككا  ذا مككككككككا  -ٖ

 تشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككعقبتْ 

  

وضكككككككاَ   مككككككك  ُطالبيكككككككا المكككككككنيُ  
 الرْحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
يككككككككَت َغْنككككككككل  -ٗ فمحككككككككت لككككككككو ِخر 

 وَمْجَيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلٍ 

  

يَضككككككككككله لديككككككككككو الككككككككككنجُم والَقَشككككككككككُم 
 نْككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ ال

   
فيككككككككككككككا اييككككككككككككككا القاضككككككككككككككي  -٘

 المبجككككككككككككككككككككككككككككككككل والككككككككككككككككككككككككككككككككذي

  

مكككككككككككوارُده مكككككككككككن سكككككككككككرى البكككككككككككارِد 
 والعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذ ُ 

   
وَمكككككككككْن داَن أربكككككككككاُ  العمكككككككككوم  -ٙ

 ب ْسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرِىم

  

 لكككككو بصكككككري  الكككككر  وىكككككو ليكككككم َر ه 

   

 وبعد البيت الثاني :
ننوَسككككككككككككيم َسكككككككككككككْعيا وَككككككككككككككدقىم ومثمكككككككككي  ذا جكككككككككدق الرجكككككككككاُل  -ٚ
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 وأْتعبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوا

 الَخْطككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ   

   
قا ثانيككككككككا ِمككككككككْن تقككككككككدم َسككككككككبْ  -ٛ

 َ َناِنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوِ 

  

وَغكككككاَدَر َمكككككْن َجكككككارَاه فكككككي َرْىجكككككِو 
 يكبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

   
 وبعد البيت الرابع في القصيدة :

وأنكككككككت الكككككككذي يمقككككككك  الخنيكككككككاِت  -ٜ
 ظكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاىراً 

  

بعككككككيِن ُنيككككككً  لككككككم تُككككككْرَ  ِمككككككْن ُدوِنيككككككا 
 الُحْجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
فكيككككككككف بمككككككككا َواَزى الَجيككككككككوَل  -ٓٔ

 َتمكهنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاً 

  

َذوو العمككككككككِم فيككككككككو واسككككككككتوى السهككككككككوُد 
كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْي ُ   والصه

   
 وبعد البيت العاشر في القصيدة :

َتَظكككككككككله ُفنكككككككككوُن الِعْمكككككككككِم تْجَمككككككككك   -ٔٔ
  ذا َغككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَدتْ 

  

ِب ْيكككككككِدي رجكككككككاٍل وىكككككككي َمْنجولكككككككٌة 
 ُ ْضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
ومكككككككككككككا  زقنكككككككككككككي والحمكككككككككككككد    -ٕٔ

 َمْطَمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ٌ 

  

ككككككا أْبَقككككككْت الُعْجككككككُم  مككككككن العمككككككِم ِممق
 والُعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْر ُ 

   
حمينككككككككككككي وُمْحيكككككككككككككي ىمتكككككككككككككي  -ٖٔ

 ومنيُرىكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

فككككككككُ  ذكككككككككري حيثمككككككككا اتصككككككككل ورا
 الرككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
وأنِسككككككككككككككككَي مككككككككككككككككذ خمككككككككككككككككس  -ٗٔ

 و شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككرين حجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككة

  

أروح وأغكككككككككدو وىكككككككككي صكككككككككارمي 
 الَعْضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
وخطقتكككككككي الُعْميكككككككا التكككككككي لسكككككككُت  -٘ٔ

 أتقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

  

حيككككككاتي منيككككككا العككككككزُل مككككككا رتكككككك  
ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ه   الضق

   
 وبعد البيت الثاني عشر :

 مكككككككك  أنكككككككككو لككككككككو شكككككككككئُت قمكككككككككت  -ٙٔ
 مصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدقا

  

 الِكككككْذ ُ وأقككككبُ  َقككككْوٍل مككككا أَلككككمق بككككو 

   

رَغككككككا فكككككككي مبانيككككككو وضْعَضكككككككعيا ولكنككككككو مككككككن لككككككم ُيِشككككككْد مككككككا َحككككككال   -ٚٔ



  

 

21 
 

 لكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

 السقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْق ُ   

   
فككككككك ْن شكككككككئت فكككككككي  مكككككككم الديانكككككككة  -ٛٔ

 َتْمَقِنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

  

نقابكككككا لكككككو لكككككم يخكككككف  نكككككي لكككككو 
 َنْقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

   
 وأمككككككككا أَفككككككككانيُن الحككككككككديِ  فكككككككك نقني -ٜٔ

أنككككككا بحُرىككككككا الطقككككككامي ويْنُبوُ يككككككا   
 السقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
ت مككككككككن ُفْتَيككككككككا َذِوي الِنْقككككككككِو َوَقيقككككككككدْ  -ٕٓ

 َضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاِبَطا

  

بحنظكككككي مكككككا طالكككككت بكككككو قبميكككككا 
 الُحْقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
ْن الَذ طكككككككككككككككككككككككالُ  الكككككككككككككككككككككككككالم  -ٕٔ وا 

 بجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككانبي

  

 فككككككك نقي سكككككككاقييم وكمهيكككككككم َشكككككككْر ُ 

   

و ْمِمككككككي بمككككككا فككككككي ِسككككككر  َخْصككككككمي  -ٕٕ
 كعممكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

  

فمككككككككا غككككككككاَ  َ ن ككككككككي سككككككككيٌل وال 
 َصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْع ُ 

   
ن تكككككككككذكُر ااشكككككككككعاُر لكككككككككم يكككككككككد  -ٖٕ وا 

 خارجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاً 

  

أمككككككامي جريككككككر فككككككي الككككككدىان وال 
 كعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
ومكككككككككككككككككا ضكككككككككككككككككرق ِشكككككككككككككككككعري أن  -ٕٗ

 َمُنوَشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْير والككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدي

  

ولكككككم يحكككككظ أبكككككي ُ ْمَيكككككا َتمكككككيم وال 
 َكْمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
كككككككا تسكككككككائل بالمغكككككككاِت ونحوىكككككككا -ٕ٘ مق  َوا 

فمككككككا صككككككارمي فييككككككا  ذا  ككككككددت   
 ينبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

   
ومككككككككككا  نق َشكككككككككك ِني  نككككككككككد ذلككككككككككد  -ٕٙ

 سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاب ٌ 

  

 مككككك  أننكككككي لكككككم يغرنكككككي التقْعكككككُ  
 ْطكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ والوَ 

   
وحسككككككككككككككككككبد بككككككككككككككككككي فككككككككككككككككككي ذي -ٕٚ

 اا ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاريض َمْقَنعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

 ذا ُ ككككككككككدْت ااوتككككككككككاُد والشقككككككككككْطر 
كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْر ُ   والضق

   
 وبعد البيت الثالث عشر :

وال شكككككككذق ُدونكككككككي أمكككككككُر ِسكككككككْمم وال فمكككككا غكككككا   نكككككي أمكككككُر َممكككككٍد  -ٕٛ



  

 

21 
 

 وُسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْوقة

 َحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْر ُ   

   
سكككككككوا   مككككككك  ِذْككككككككرى قريكككككككٌ   -ٜٕ

 ونكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككازحٌ 

  

ومككككككككككككن حممككككككككككككْت أرٌض ومككككككككككككن 
 ْر ُ ضكككككككككككككككككككككككككككككككككمو التهككككككككككككككككككككككككككككككككك

   
ن تكككككككككذكر اانسكككككككككا  كنكككككككككت  -ٖٓ وا 

 نقيَبيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

ولككككككم يخككككككف  ككككككن ذكككككككراي َحككككككي  
 وال ِشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْع ُ 

   
ولككككككككككو أن رسككككككككككطاليس حككككككككككي  -ٖٔ

 َبزْزتُككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

  

ومككككككككككا  ككككككككككاَش  ال وىككككككككككو لككككككككككي 
 بكككككككككككككككككككككككككككككككككالحرى ِتكككككككككككككككككككككككككككككككككْر ُ 

   
 وبعد البيت الرابع عشر :

 محمتككككككككككككو صككككككككككككْدِري ومسكككككككككككككن  مككككككككككككره -ٕٖ

  
 بحيككككككككككك  التقككككككككككك  منكككككككككككي الترائكككككككككككُ  والت كككككككككككْر ُ 

   
الُجنكككككككككككككوُ  اسكككككككككككككتوط ْت فكككككككككككككي   ذا مكككككككككككككا-ٖٖ

 ضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككجاِ يا

  
 فعنككككككككو َنَبككككككككا  ككككككككن َمْضككككككككجعي من ككككككككي الَجْنكككككككك ُ 

   
 وبعد البيت الثالث والعشريف ) األخير ( :

ولكككككككككككو أننكككككككككككي َخاَطْبكككككككككككُت فكككككككككككي -ٖٗ
 النككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاِس جككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاِىال

  

لقيككككككل : د ككككككاٍو ال يقككككككوُم ليككككككا 
 ُطْنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
ولكننكككككككي َخاَطْبكككككككُت أْ َمكككككككم َمكككككككْن  -ٖ٘

 َمشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

  

و لنككككا وَمككككْن ُكككككل  ِ ْمككككم فيككككو فيكككك
 َحْسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
يصككككككككدقني فككككككككي َوْصككككككككِنِو ُكككككككككله  -ٖٙ

 سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاِم ٍ 

  

َيِقينككككككككًا وال  َيكككككككك َب  ِلسككككككككاٌن وال 
 َقْمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ 

   
  ٛٚ – ٖٚديوانو بتحقيؽ : د. صبحي رشاد عبد الكريـ :  التخريج والتوثيؽ :

 . 
   (ٖ  )  
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      َحاِفُظ ِلَنْفِسِو :أنشد َأُبو ُمَحمٍَّد َعِميُّ ْبُف َأْحَمَد ْبِف َسِعيٍد ابف حـز الظاىري الْ 
 ) المجت  (

َمككككككككْن َلككككككككْم َيككككككككَر اْلِعْمككككككككَم  -ٔ
 َأْ َمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

  

 ِمكككككككْن ُككككككككل  َشكككككككْيٍ  ُيَصكككككككا ُ 

   

 َلككككككككككْيَس ُيْنِمككككككككككُ  َحتقكككككككككك  -ٕ

 يحثكككككككككككك  َ َمْيككككككككككككِو التهككككككككككككرَا   

   
/  ٕ، إنباه الرواة عمى أنباه النحاة  :  ٖٙ٘التخريج والتوثيؽ : معجـ السفر : 

 . ٗٔٔندلسية مستخرجة مف معجـ السفر لمسمفي  : ، أخبار وتراجـ أ ٖٖٕ
  في انباه الرواة : ) أغمى ( بدؿ ) أعمى ( . -ٔ

     (ٗ ) 
                                    ) حديث عف النفس ( قاؿ رضي اهلل عنو :

 ) البسيط (
بمغككككككككككُت مككككككككككن لككككككككككذ  الككككككككككدنيا ُذَرى  -ٔ

 َأَرِبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

  

فككككككككككي لككككككككككذِ  الَعككككككككككْيِش والسككككككككككْمَطاِن 
 َشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ِ والنَ 

   
 ف ذىبكككككككككككْت دوُل اايكككككككككككاِم َمْنزلتكككككككككككي -ٕ

 وزاد فقككككككككِدَي المكككككككككذاِت فكككككككككي َكَربكككككككككي  

   
 وكككككككككان مككككككككالي ليككككككككذا ُكمهككككككككو تبعككككككككاً  -ٖ

بككككككل صككككككار  ونكككككككًا ا ككككككدائي  مككككككك    
 َطَمبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

   
لككككككككن رجعكككككككت وقكككككككد جكككككككد الزمكككككككان  -ٗ

  لككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

  

 كنككككككز مككككككن العمككككككم وااخككككككال  وااَد ِ 

   

فكككككككككككككك  جز الككككككككككككككدىَر أن يككككككككككككككودي  -٘
 بواحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد ٍ 

  

قصكككككككككككر  ن كككككككككككَي واىكككككككككككي منيكككككككككككا وأ
 السقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَب ِ 

   
ال أختشكككككككككككككككي تضككككككككككككككك  اايكككككككككككككككام  -ٙ

 منزلتككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

  

مكككككككككدى الزمكككككككككان و نكككككككككدي أغَمكككككككككُ  
 الطقَمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ِ 

   
ال يسكككككككككككككتطيعون َ ْزلكككككككككككككَي  كككككككككككككن  -ٚ

 واليتيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

 ْذ ُكككككككككككله واٍل ليككككككككككم بككككككككككالَعْزل فككككككككككي 
 اُلُعقُكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ِ 

   



  

 

22 
 

 ىككككككذا بككككككال ُكْمَنككككككٍة ِمن ككككككي وال حككككككرسٍ  -ٛ

 وال  ديككككككككككككٍد وال  ننككككككككككككاِ  مكَتَسكككككككككككك ِ   

   
وكككككككككككم أخ ِلكككككككككككَي ُمْصكككككككككككٍف غيكككككككككككِر  -ٜ

 مضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككطر ٍ 

  

 ان مكككككا فيكككككو  خككككك  غيكككككُر مضكككككطَر ِ 

   

وككككككككل مكككككككن ككككككككان فكككككككي دنيكككككككاي  -ٓٔ
 َيْصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَحُبني

  

 ناَدْيتُككككككو حككككككين خككككككانْتِني فمككككككم ُيِجكككككك ِ 

   

كككككككككككالُم َمككككككككككْن َجككككككككككرق  اامككككككككككرين  -ٔٔ
 واننتحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتْ 

  

 لكككككو المكككككذاىُ  مكككككن جكككككدق ومكككككن َلِعككككك ِ 

   

أنكككككككككا ابكككككككككُن مكككككككككن َدبقكككككككككر الكككككككككدنيا  -ٕٔ
 بخاَتمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

  

 شكككككككرين  امكككككككا و شكككككككر بعكككككككد لكككككككم 
 َيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِر ِ 

   
ن منزلتكككككككككككككككي فكككككككككككككككي العمكككككككككككككككم  -ٖٔ وا 

 منزلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككةٌ 

  

فككككككي الممككككككد َخككككككط  كَخككككككط  الصككككككادِ  
 النقَسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ِ 

   
 مككككككا زلككككككُت أْدُخككككككره دىككككككري وأنِنقُككككككو -ٗٔ

كنعمكككككككككو فكككككككككي المهجكككككككككْين المْحكككككككككِض   
 والككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذقَى ِ 

   
ننككككككككككككي لبخيككككككككككككٌل بالسككككككككككككالم  ذا -٘ٔ  وا 

بخمكككككككُت بكككككككالعمم ِمكككككككْن َلْنظكككككككي وِمكككككككْن   
 كتبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

   
لكككككككو اسكككككككتطعت منحكككككككُت النكككككككاس  -ٙٔ

 ُكم يككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم

  

مكككككا قكككككد تجمككككك  فكككككي حنظكككككي وفكككككي 
 كَسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبي

   
أأبككككككككككذُل المككككككككككاَل ُيننككككككككككي البككككككككككذُل  -ٚٔ

 حاصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَمو

  

ولسككككككككت أبككككككككُذُل مككككككككا ينمككككككككي  مكككككككك  
 النقيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ِ 

   
وكيككككككككف أسككككككككتُر ُمْعمككككككككي ُرْتبتككككككككي  -ٛٔ

 أبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدا

  

 ومككككككن يخمككككككُد ِذْكككككككِري  خككككككَر الُحقُكككككك ِ 

   

 وَمككككككككْن يكث ككككككككُر أْىمككككككككي ويجعُمنككككككككي -ٜٔ

صكككككككدي  َمكككككككْن شكككككككئُت مكككككككن ُ ْجكككككككم   
 ومككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن َ ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَر ِ 
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أنككككككككيُس روحككككككككي  ذا مككككككككا الككككككككدىر  -ٕٓ
 أوحَشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِني

  

كككككَة النَكككككك ِ   ونكككككوُر  قمكككككي وجكككككالي ُغمق

   

سككككككككائل بكككككككك ي   مككككككككوِم العككككككككالميَن  -ٕٔ
 َتِجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدْ 

  

 نكككككككككدي ينكككككككككابيُ  ذاَد العمكككككككككِم مكككككككككن 
 كتككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ِ 

   
ال أنثنكككككككككككككي لسكككككككككككككوى البرىكككككككككككككان  -ٕٕ

 أسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُلو

  

  ِ وال  لكككككككك  مقككككككككاِل الباحككككككككِ  المِجكككككككك
   

لكككككككككككككككككن  ذا أشكككككككككككككككككمت دنيككككككككككككككككا  -ٖٕ
ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمةٌ   ُمَعض 

  

قابمُتيكككككككككا بَسكككككككككَنا ِذْىنكككككككككي وحسكككككككككُبد 
 بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي 

   
مككككككككككن فكرتككككككككككي لككككككككككي  ككككككككككيٌن ال  -ٕٗ

 تغكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيُض ومكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن

  

ماِضككككككككككي لسككككككككككاِني مككككككككككا يمضككككككككككي 
 مضككككككككككككككككككككككككككككككككككك  الشهكككككككككككككككككككككككككككككككككككي ِ 

   
فكككككككك ن أضككككككككْنُت  لكككككككك  ذا الَحطككككككككظ  -ٕ٘

 مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن  ممككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

  

 شكككككيئا أفكككككوز بكككككو فكككككي يكككككوم ُمْنَقَمككككك ِ 

   

 فقكككككككككد حصكككككككككْمُت  مككككككككك  اامكككككككككالِ  -ٕٙ
 أجمعيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

وخكككككا  مكككككن فكككككي سكككككوى ذا ككككككان ذا 
 َتعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ِ 

   
،  ٔٛ – ٜٚديوانو بتحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ :  :التخريج والتوثيؽ 

 وقد أخؿ بيا ديوانو بتحقيؽ : عبد العزيز إبراىيـ .
  (٘  ) 

                              وقاؿ رضي اهلل عنو في وصؼ يـو :          
 ) الطويل (

يككككككككككوٍم كحككككككككككد  السككككككككككيِف لككككككككككيس و  -ٔ
 بثابككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتٍ 

  

  ميككككككككككككو جميككككككككككككٌد ال وال متجم ككككككككككككدُ 

   

لقيكككككككككككُت شكككككككككككباه وىكككككككككككو َجمكككككككككككٌر  -ٕ
 مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك جق ٌ 

  

 وأقمعكككككُت  نكككككو وىكككككو َفْجكككككٌر ُمَخمّكككككدُ 

   

  مكككككيين سكككككرباٌل مكككككن الميكككككِل أْكَبكككككدُ أمكككككككككككككككوٌر كككككككككككككككك موا  البحكككككككككككككككوِر  -ٖ
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 َتصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككادمتْ 

  
   

 بككككككك ُت لكككككككو جسكككككككرًا مكككككككن الحكككككككزم  -ٗ
 محكمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

 وقّكككككككككككدُ ومصكككككككككككباح رأي نكككككككككككورُه يت

   

ف نقكككككككككككككذُت غرقاىكككككككككككككا ونكككككككككككككورت  -٘
 ليَميكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

 وقربككككُت منيككككا كككككلق مككككا كككككان َيْبعككككدُ 

   

سككككككككككك ْفن  فيكككككككككككْل حكككككككككككي   مككككككككككك  -ٙ
 اارض خالككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدٌ 

  

وينقككككككككككُل  ككككككككككن يككككككككككومي و ككككككككككن 
 امسككككككككككككككككككككككككككككككككككككي الغككككككككككككككككككككككككككككككككككككدُ 

   
أحاديكككككككككَ  فكككككككككي جيكككككككككِد الزمكككككككككاِن  -ٚ

 نظاُميككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

 ومنيكككككا  مككككك  الكككككدنيا ِنثَكككككاٌر مبكككككدقدُ 

   

ليككككككا غككككككرق  فككككككي صككككككنحة الككككككدىر  -ٛ
 ياَوْسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمُ 

  

 وفكككككي  كككككاِت  اايقكككككاِم سكككككيٌف ُمَقمقكككككدُ 

   

وطالبككككككككككككككككُت نيجككككككككككككككككًا لككككككككككككككككيس  -ٜ
 يصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككحبني بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

  

مككككككككككككككن النككككككككككككككاس  ال الَناِضككككككككككككككُل 
 المتجم ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدُ 

   
ف ْخِسككككككككككككككْس بككككككككككككككدنيا نْمُتيككككككككككككككا  -ٓٔ

 ومشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاركي

  

لككككككككدييا ِخسككككككككاٌس فككككككككي القبككككككككائ  
 ُورقدُ 

   
وأْنِبككككككككككْل بحككككككككككاٍل أىُميككككككككككا ُكككككككككككله  -ٔٔ

 راغككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ٍ 

  

ِكككككككككككرَام المَسككككككككككاِ ي وىككككككككككو فككككككككككي 
 ْضككككككككككككككككككككككككككككككككككل يزىككككككككككككككككككككككككككككككككككدُ الن

   
 ٖٛ – ٕٛالتخريج والتوثيؽ : ديوانو بتحقيؽ : د. صبحي رشاد عبد الكريـ : 

، وقد أخؿ بيا ديوانو بتحقيؽ : عبد العزيز إبراىيـ ، مسالؾ األبصار في 
 ، فقط . ٕ – ٔ، البيتاف  ٖٖٛ/  ٙ/ ج ٗممالؾ األمصار : مج

  في ديوانو : ) فخر ( بدؿ ) فجر ( . -ٕ
                                                   (ٙ )  

                                                                    وقولو :
 ) الطويل (
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ككككككككككككٌة ال  -ٔ أياديككككككككككككَد  نككككككككككككدي َجمق
 ا كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدهىا

  

كنككككككككككاَد ا تككككككككككذارًا أننككككككككككي لككككككككككد 
  بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدىا

   
أمككككككككككوالي قككككككككككْد أودى العتككككككككككاُ   -ٕ

 بميجتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

  

ٌ  ولكككككيس سكككككوى اا تكككككا  شكككككي
 يردهىكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

   
/  ٙ/ ج ٗالتخريج والتوثيؽ : مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار : مج

 ، ىذه النتفة اخؿ بيا الديواناف .  ٖٖٛ
   (ٚ ) 

                                                قاؿ ابف حـز  عند احراؽ كتبو :
 ) الطويل (

َككككككككككككَذاَد النقَصكككككككككككاَرى َيْحِرقُكككككككككككْوَن  -ٔ
 َمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتْ ِ َذا  َ 

  

َأكنهيككككككم القُككككككْر َن ِفككككككي ُمككككككُدِن 
 الثقْغككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرِ 

   
، وىي قطعة مف  ٕ٘ٓ/  ٛٔخريج والتوثيؽ : سير اعالـ النبالء : جتال

خمسة ابيات ورد في الديوانيف االبيات االربعة االولى منيا ، ولـ يرد ىذا 
 البيت فييما .

  (ٛ ) 
                              والبف حـز قولو :                                   

 ) الطويؿ (
َوأَلككككككككككككككزُم َأطككككككككككككككرَاَف الثهُغككككككككككككككْوِر  -ٔ

 ُمَجاِىكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككداً 

  

ُل  ِ َذا ىيعككككككككككٌة ثَككككككككككاَرْت َفككككككككككَ وق
 َنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاِفرِ 

   
ْلَقكككككككك  ِحَمككككككككاِمي ُمْقككككككككِباًل َغْيككككككككَر -ٕ َا

 مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدبرٍ 

  

َقككككككككاِ   ِبُسككككككككْمِر الَعككككككككَواِلي َوالر 
 الَبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَواِترِ 

   
ِكَناحكككككككككككًا َمكككككككككككَ  الُكنقكككككككككككاِر ِفكككككككككككي -ٖ
 ْوَمككككككككككككككككككككككككككككككككككككِة الككككككككككككككككككككككككككككككككككككَوَغ حَ 

  

َوَأْككككككككَرُم مكككككككوٍت ِلْمنتككككككك  َقْتكككككككُل 
 َكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاِفرِ 

   
َواَل َتْجَعَمن كككككككككي ِمكككككككككْن َقِطكككككككككْيِن َفَيكككككككككككا َر   اَل َتْجَعكككككككككككْل ِحَمكككككككككككاِمي -ٗ
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 ِبَغْيرَِىكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

 الَمَقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاِبرِ   

   
، قطعة مف ستة ابيات  ٕٙٓ/  ٛٔالتخريج والتوثيؽ : سير اعمـ النبالء : ج

 ٜٚفقط في ديوانو بتحقيؽ عبد العزيز ابراىيـ : ورد منيا البيت االوؿ والثاني 
 . 

 (ٜ ) 
                            وقولو :                                              

                    ) الطويل (                                                                                                               
لقكككككككد بغتتنكككككككي ككككككككرقُ  البكككككككيِن  -ٔ

 فجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ً 

  

بشككككككمٍس وغصككككككٍن يسككككككتقله بككككككو 
 د كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُص 

   
ومكككككككا كْنكككككككُت اخشككككككك  قبكككككككَل  -ٕ

 ذا ننثاِتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوِ 

  

ولككككككككككنق دىكككككككككري فكككككككككي تتقمهِبكككككككككو 
 ِلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككصه 

   
بُحكككككك   غككككككزاٍل قمُبككككككُو الصككككككخُر -ٖ

 قسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو ً 

  

ُيحكككككيُط بكككككو مكككككن جسكككككمِو نكككككا ٌم 
 رخكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُص 

   
أظنككككككككد لككككككككو ادركككككككككَت أيككككككككام  -ٗ
 سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفٍ يو 

  

لمكككككككككككا جا نكككككككككككا  ال بصكككككككككككورتَد 
 الككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككنقصه 

   
/  ٙ/ ج ٗالتخريج والتوثيؽ : مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار : مج

، ىذه المقطوعة اخؿ بيا الديواناف ، ولـ نذكر البيت الثالث منيا   ٜٖٖ
 لوروده في الديواف ومعو بيت آخر، وىو قولو : 

حنيككككككُت  ككككككن اابصككككككاِر والوجككككككُد 
 ظككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاىرٌ 

  

ا راض تبككككككككيُن وال فا جكككككككك  بكككككككك
 شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككخُص 

   
غكككككككككدا النمكككككككككُد الكككككككككدوقاُر حمقكككككككككَة 
 خكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاتمٍ 

  

محكككككككيٌط بمكككككككا فيكككككككو وانكككككككت لكككككككو 
 فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككصه 

   
، وقد ورد في  ٜٗديواف ابف حـز األندلسي ، تحقيؽ عبد العزيز إبراىيـ : 

) خفيت ( بدؿ ) حفيت ( ، ورواية المسالؾ تتالئـ       مسالؾ األبصار    
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و والوجد ظاىٌر ، وكذلؾ وردت ) بقيف ( بدؿ مع السياؽ ومعنى البيت في قول
 ) تبيُف ( ورواية الديواف تتالئـ مع السياؽ ومعنى البيت .

 (ٔٓ ) 
                         وقولو في االستعتا  :                             

 ) الطويل (
 لنكككككككككا فكككككككككي ذمكككككككككام الكككككككككود  مكككككككككا يوجكككككككككُ  الر ضكككككككككا -ٔ

  
 نحطه فيعطككككككككككككككككككككككُف مكككككككككككككككككككككك موٌل وُيرَفككككككككككككككككككككككُ  ُمكككككككككككككككككككككك

   
 ولمعنكككككككككككككككو شكككككككككككككككرٌط فكككككككككككككككي الككككككككككككككككراِم م كقكككككككككككككككدٌ  -ٕ

  
 ومككككككككككا فككككككككككي صككككككككككواِ  الُحكككككككككككِم أن ُيككككككككككنَقَص الشقككككككككككرطُ 

   
 لقكككككككككككد َحكككككككككككلق ذنكككككككككككٌ  ضكككككككككككا   نُكككككككككككوَد ُدوَنكككككككككككوُ  -ٖ

  
  مككككككككككك  أنقنكككككككككككي مكككككككككككا ككككككككككككان لكككككككككككي قبمكككككككككككُو سكككككككككككقطُ 

   
 ونككككككككككككككككككككافرتني حتكككككككككككككككككككك  ككككككككككككككككككككك نق َخالئقككككككككككككككككككككي -ٗ

  
 أفكككككككككككككككككككاٍع َتُمككككككككككككككككككك ه السهكككككككككككككككككككمق ُمكككككككككككككككككككذكرٌ  ُرْقكككككككككككككككككككطُ 

   
/  ٙ/ ج ٗثيؽ : مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار : مجالتخريج والتو 

، ىذه المقطوعة اخؿ بيا الديواناف ، وىي قطعة مف خمسة أبيات لـ   ٖٖٛ
نذكر البيت األخير مع بقية األبيات  لوروده في ديوانو بتحقيؽ عبد العزيز 
إبراىيـ في قطعة عمى الروي نفسو مف خمسة أبيات أيضا وقد ورد فييا 

 . والبيت ىو قولو :  ٜٚ(  :    ٕؿ رقـ ) بالتسمس
تكككككككككككككرُه الَعْتككككككككككككَ  اليسككككككككككككير 
 سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككجي تي

  

 مككككك  أنقكككككو قكككككد  يكككككَ  فكككككي القعكككككِر 
 الككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَوْخطُ 

   
 (ٔٔ ) 
                                        وقولو :                            

                     ) المتقار  (
  لككككككككككك  بمكككككككككككٍد نكككككككككككازٍح شاسككككككككككك ِ احقككككككككككا تُكككككككككككرى أن يطكككككككككككول  -ٔ
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 المغيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

  
   

ولككككككككككككم ترنككككككككككككي اسككككككككككككتح ه  -ٕ
 الكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوداعَ 

  

 )ف(يكككككككا لكككككككوداٍد مضككككككك  ضكككككككائ ِ 

   

ومككككككككا لككككككككد  ككككككككذٌر سككككككككوى  -ٖ
 واحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدٍ 

  

نجككككككككككوُت )أنككككككككككا( مككككككككككن حمكككككككككك  
 القكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاط ِ 

   
/  ٙ/ ج ٗالتخريج والتوثيؽ : مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار : مج

مف  خمسة أبيات ورد ، ىذه األبيات اخؿ بيا الديواناف ، وىي مقطوعة   ٖٖٛ
 منيا في الديوانيف البيتاف الرابع والخامس ، لذلؾ لـ نذكرىما .

 معقوفيف لتماـ الوزف .الما بيف الشطر الثاني غير موزوف و  -ٕ
 الشطر الثاني غير موزوف وما بيف المعقوفيف لتماـ الوزف -ٖ

 (ٕٔ ) 
                                              وقولو :                          

 ) البسيط (
لكككككككككككيَس شكككككككككككيٌ  فكككككككككككي الكككككككككككدقىِر  -ٔ

 أحمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  وأشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي 

  

 مكككككن  نكككككاٍ  يككككككوُن يكككككوَم تالقكككككي

   

 لكككككككيَس يكككككككدرْي لكككككككذادَ  العكككككككيِش  ال -ٕ

 مككككن جككككرى فككككي ميككككاِدِن الُعشقككككا ِ   

   
/  ٙ/ ج ٗالتخريج والتوثيؽ : مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار : مج

 بيا الديواناف . ، ىذه النتفة أخؿَّ   ٜٖٖ
 (ٖٔ ) 

ويقصد أستاذه ابف د اليزيدي(*وىذا ما أنشدنيو اإلماـ أبو محم:)الحميديقاؿ 
 ) السري  (: حـز
صكككككككككككاَر نيكككككككككككاري بعكككككككككككَدُكم  -ٔ

 مظمًمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

 وكككككككككان ليمككككككككي مَعُكككككككككْم ُمشككككككككرقا

   

 والغكككككرُ  قكككككد ككككككان بككككككم َمشكككككرقاوالشككككككككككككككككرُ   ذ بو ككككككككككككككككدتم  -ٕ
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 مغكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر ٌ 

  
أ كككككككككككككده شكككككككككككككبرًا  كككككككككككككذركم  -ٖ

 اواسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككعً 
  

 والجكككككككككوه مكككككككككن بعكككككككككِدُكم ضكككككككككّيقا

   

 نكككككككككي مكككككككككن وجكككككككككٍد بككككككككككْم  -ٗ
 نككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككازلٌ 

  

 فككككككي منككككككزٍل مككككككا فوَقككككككُو مرتقككككككا

   

 .  ٜٖٗ: تسييؿ السبيؿ إلى تعمـ الترسيؿ  :  التخريج والتوثيؽ
بف سعيد  أبو محمد عمي بف أحمدذكر السمعاني في االنساب : )  -*

، قيؿ  لو اليزيدي الف جده اليزيدي االندلسي الحافظ، المعروؼ بابف حـز
/  ٘( ، االنساب : لمسمعاني : ج االعمى كاف مف موالي يزيد بف أبي سفياف

 . ٕٔٗ/ ٖ، وينظر المباب في تيذيب االنساب : ج ٜٗٙ
 (ٔٗ  ) 

                                                       وقاؿ عمي بف أحمد : 
 ) البسيط ( 

يككككككككككا َتْبِغككككككككككي القيككككككككككام َفَتْثِني -ٔ
 رواِدُفيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

َمككككككْت مككككككنينق أوَسككككككاَقا  ك نقمككككككا ُحم 

   

ك نقمككككككككككككككككا ُمْقَمتَاَىككككككككككككككككا دوَن  -ٕ
 سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككائرىا

  

قككككككككد أنحَمككككككككْت َخْصككككككككَرىا َوْجككككككككدًا 
شككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَناقا  وا 

   
 . ٛٗٔالتخريج والتوثيؽ : التشبييات مف اشعار أىؿ األندلس : 

                          
 ) البسيط (                  ( ٘ٔ) 

مثكككككككُل حب كككككككي لمكككككككْن أىكككككككواُه  مكككككككا -ٔ
 أ مُمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوُ 

  

 وال َكوحشكككككِتِو فكككككي جكككككانبي َمثَكككككلُ 

   

حاشككككككككك  الكككككككككوزيَر أبكككككككككا مكككككككككروان  -ٕ
  نق بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

  

فيمككككككا امتحنقككككككا بككككككو مككككككا ضككككككمقني 
 السهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبلُ 
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قكككككككد ىكككككككاَم ِ شكككككككقا بكككككككُدنيا لكككككككيس  -ٖ
 ُيْعِجُبيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

لقككككككًا وليسككككككْت ليككككككا فككككككي وصككككككِمِو 
 أمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلُ 

   
كككككككككد  يطمُبكككككككككوُ  -ٗ  فرغَبكككككككككٌة بقكككككككككراِر الض 

كككككداِن يكككككا    ِضكككككد  فيكككككل يمتقكككككي الض 
 رجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلُ 

   
حينكككككككا ب  كككككككداِم قاضكككككككي الِمصكككككككَر  -٘

 يطمبيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

َنعكككككككْم وبالكككككككد يِن  ن ضكككككككاقت بكككككككو 
 الحيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككل

   
 يُبككككككله بككككككالقطر فككككككاُه  نككككككد َظم ِتككككككو -ٙ

 فكككككككال  صكككككككوٌ  بَكنقيكككككككِو وال بَمكككككككلُ   

   
/  ٙ/ ج ٗالتخريج والتوثيؽ : مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار : مج

 اف ذه المقطوعة اخؿ بيا الديوان، ى  ٜٖٖ
 (ٔٙ ) 

أنشد أبو عبد اهلل محمد بف أبي نصر الحميدي، قاؿ: أنشدنا أبو محمد عمي 
 ) الطويل (      بف أحمد لنفسو:

سكككككككككككككككالٌم  مككككككككككككككك  دىكككككككككككككككر -ٔ
 التالقككككككككككككككككككككككككككككككي مككككككككككككككككككككككككككككككردداً 

  

وال لقككككككككككككك  التنريككككككككككككك  أىكككككككككككككاًل وال 
 سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيال

   
ويكككككا بكككككين بكككككن  نكككككا ذميمكككككًا -ٕ

 مبعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككداً 

  

نعيكككككككد  ويكككككككا دىكككككككر قكككككككرٌ  كالكككككككذي
 الوصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككال

   
أقكككككككككول وقكككككككككد ىكككككككككم النككككككككك اد -ٖ

 برحمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككةٍ 

  

ولككككككككن رجكككككككا  الوصكككككككل قكككككككال لكككككككو 
 ميكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككال

   
لعكككككككل الكككككككذي يكككككككدني ويبعكككككككد -ٗ

 والككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذي

  

قضكككككك  بنككككككرا  الشككككككمل أن يجمكككككك  
 الشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمال

   
 . ٖٜ٘/ ٖالتخريج والتوثيؽ : ذيؿ تاريخ مدينة السالـ : ج

 (ٔٚ ) 
                                                   قاؿ ابو محمد بف حـز : 

 ) السري  (
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اَل تمُحككككككككككُو فككككككككككي ُحب ككككككككككو أن  -ٔ
 َبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدا

  

شكككككككككككاِح  َلكككككككككككْوٍن قكككككككككككد  كككككككككككراه 
 النهُحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككول

   
نق غصكككككككككككنا لكككككككككككم تَكككككككككككَزْل  -ٕ وا 

 دائمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

  ميكككككككو شكككككككمس لحكككككككٍر بالكككككككذهُبول

   

  . ٜٔٔ – ٛٔٔ التخريج والتوثيؽ : السحر والشعر :
ورد مكاف البيت يا ، وقد وردت )و( زائدة قبؿ )ال ( وال يستقيـ الوزف ب -ٔ

االوؿ بيت آخر في الديواف وورد البيت الثاني ببعض االختالؼ عمَّا ىنا ، 
 ، البيت الثاني فقط : ٖٚ٘/  ٔ، والمغرب :  ٓٚنقال عف رايات المبرزيف : 

 كككككككككككككككابوا الكككككككككككككككذي ا شكككككككككككككككقو 
 بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالنحول

  

 فمكككككم أطككككك  فيكككككو مقكككككال العكككككذول

   

ن غصكككككككككككنا أبكككككككككككدا ال تكككككككككككزول  وا 

 لكككككككذبول ميكككككككو شكككككككمس لحكككككككر با  

   
  . ٕٕٔديوانو : تحقيؽ عبد العزيز ابراىيـ :  

   (ٔٛ ) 
                               وقاؿ حيف بمغو اف ابا الوليد الباجي تناولو :   

 ) الطويل (
وقككككككككككككككالوا سككككككككككككككميماٌن يككككككككككككككُذمهَد  -ٔ

 جاىكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدا

  

 فقمكككككُت د كككككواُه  نقكككككُو غيكككككُر طائكككككلِ 

   

ىككككككو المككككككرُ  ال ُي سكككككك  لمطمككككككِ   -ٕ
كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككةٍ   ِذمق

  

 وال لثنككككككاٍ  منككككككُو ُبشككككككرى لعاقككككككلِ 

   

ف  البيتاف ، ىذا ٖٖٙ/  ٙ/ ج ٗمسالؾ األبصار  : مج : التخريج والتوثيؽ
 اخؿ بيما الديواناف .

 ) الميم ( 
 (ٜٔ ) 
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                                                       وقاؿ عمي بف أحمد :
 ) الطويل (

ر ككككككككك  اُ  أياًمكككككككككا خمكككككككككوَن  -ٔ
 مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاك نق 

  

ُخمقكككككككككككَن لسكككككككككككا اِت السكككككككككككروِر 
 مواسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككما

   
 . ٕٚٙالتخريج والتوثيؽ : التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس : 

 ) النون (
 (ٕٓ ) 

                  قاؿ ابف حـز مف قصيدة إذ اكثر الناس في عذلو وتأنيبو : 
 ) البسيط (

 لكككككككو بيككككككك  ذككككككككري  مككككككك  مكككككككا قكككككككد تككككككككاثر مككككككككن -ٔ

  
 رى لكككككككككككككككو َثَمكككككككككككككككنُ ُطاّلبكككككككككككككككِو لكككككككككككككككم َيككككككككككككككككْن ُيكككككككككككككككد

   
/  ٙ/ ج ٗالتخريج والتوثيؽ : مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار : مج

بيتا ، وردت في ديوانو بتحقيؽ د.  ٖٔ، ىذا البيت مف قصيدة عدتيا   ٖٖٙ
وقد اخمت القصيدة بيذا البيت وموضعو  ٖٙصبحي رشاد عبد الكريـ صفحة 

انو بتحقيؽ عبد العزيز بعد البيت العاشر فييا ، وكذلؾ ىي الحاؿ في ديو 
  ،وقد اخمت بيذا البيت. ٘ٗٔإبراىيـ إذ وردت القصيدة في الصفحة 

 
 

 (ٕٔ ) 
                                                               والبف حـز : 
 ) الخنيف (

ُأْشكككككككككككككككككِيُد اَ  َوالَماَلِئكككككككككككككككككَد -ٔ
 َأن كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

  

اَل َأَرى الككككككككككككككككرقْأَي َوالَمَقككككككككككككككككاِيْيَس 
 ْينككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاً دِ 

   
َجكككككككككاَ  ِفكككككككككي الكككككككككنقص  َوالُيكككككككككَدى َحككككككككككككككككككاَش ِ  َأْن َأقُككككككككككككككككككْوَل -ٕ
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 ِسككككككككككككككككككككككككككككككككككككَوى َمككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

 ُمْسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَتِبْيَنا  

   
َكْيكككككككككككككَف َيخَنكككككككككككككك  َ َمكككككككككككككك  -ٖ

 الَبَصكككككككككككككككككككككككككككككككاِئِر َىكككككككككككككككككككككككككككككككَذا

  

 َوُىككككككَو َكالشقككككككْمِس ُشككككككْيَرً  َوَيقيَنككككككا

   

 . ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/  ٛٔالتخريج والتوثيؽ :  سير أعالـ النبالء  : ج
 (ٕٕ ) 

             ى :                                              وقولو مف اخر 
 ) الطويؿ (

وددُت بككككككككككككك نق ُود ي فيكككككككككككككد  -ٔ
 من ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

  

را لككككككككد بالعيككككككككانِ    ليككككككككَد مصككككككككوق

   

 فتعمُمككككككُو ُمعاينككككككًة كمككككككا قككككككد -ٕ

  ممكككككككَت يقكككككككيَن ذلكككككككد بالمعكككككككاني  

   
وليكككككككككككككَت القمككككككككككككك  ُشككككككككككككك ق  -ٖ

 وصككككككككككككككككككككككككككككككككرت فيككككككككككككككككككككككككككككككككو

  

بجسككككككككككمَد ثُككككككككككمق اطبككككككككككَ  فككككككككككي 
 المكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككانِ 

   
فغبككككككُت  كككككككن البريقكككككككة فيكككككككو  -ٗ

 طكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرقا

  

 وُدمنكككككككككا ىككككككككككذا امكككككككككَد الزمكككككككككانِ 

   

/  ٙ/ ج ٗالتخريج والتوثيؽ : مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار : مج
 ىذه المقطوعة اخؿ بيا الديواناف ،   ٖٖٛ

  (ٕٖ ) 
                             وقاؿ رضي اهلل عنو في وصؼ صديؽ :       

 ) البسيط ( 
لككككككككم أشككككككككد َصككككككككدقًا ولككككككككم أْذَ ككككككككْر  -ٔ

 بيجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككران

  

 وال شككككككعرُت مككككككَدى دْىككككككري ِبُسككككككْموانِ 

   

أسككككككككككككماُ  لككككككككككككم أْدر معناىككككككككككككا وال  -ٕ
 خطكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرت

  

 يومكككككككا  مكككككككي وال جالكككككككْت بمْيكككككككداني

   

  مككككككككيق أرواُحككككككككو ِقككككككككْدمًا ف ْ َيككككككككاِنيلكنقمككككككككككككا داِئككككككككككككَي ااْدوى الككككككككككككذي  -ٖ
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 َ َصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككنتْ 

  
 تنكككككرق  لككككككم تككككككزْل تسككككككري طواِرقُككككككو -ٗ

  لككككككككيق بجككككككككاِمِ  أحبككككككككابي وخالنككككككككي  

   
ك نمكككككككا البكككككككيُن بكككككككي يككككككك تمه حيككككككك   -٘

 رأى

  

لكككككككككككي مكككككككككككذىبا فيكككككككككككو يْبمُكككككككككككوني 
 وَيْغشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاني

   
قكككككككككككد كنكككككككككككت أحسككككككككككك   نكككككككككككدي  -ٙ

 لمنقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوى جمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدا

  

 ذا َ َنكككككككك  فككككككككي فكككككككك اِدي شككككككككجوىا 
 العككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاِني

   
 فقككككككككابمْتني بكككككككك لوان غككككككككدْوُت بيككككككككا -ٚ

 مقككككككككاَبال مككككككككن صككككككككَباَباتي بكككككككك لوانِ   

   
  أخكككككككككا ِلكككككككككَي قكككككككككد بكككككككككا  أْنَسككككككككك -ٛ

 لِيجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت بكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

  

ننسككككككككككككككي تحككككككككككككككدثُني أن لككككككككككككككيس 
 ينسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاني

   
فككككككك ن يككككككككن فيكككككككو ظنكككككككي صكككككككادقًا  -ٜ

 فمقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد

  

  يكككككدُت ظن كككككي قكككككديما غيكككككر َخكككككوقانِ 

   

ىككككككككككذا  مكككككككككك  قسككككككككككمِة اايككككككككككاِم  -ٓٔ
 لككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيس  مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

  

 أن ككككككي أخككككككاف  ميككككككو َطْبكككككك  ِنْسككككككيانِ 

   

قككككككد كنككككككت ألَقكككككك  زمككككككاني منككككككو  -ٔٔ
 ُمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدقرِ اً 

  

ِل أيكككككككككامي   وأزمكككككككككاني مككككككككك  َتَغكككككككككو 

   

در كككككككككككًا يقكككككككككككول الكككككككككككرَدى مكككككككككككن -ٕٔ
 أْجِميكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا َحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَذرًا

  

مككككككا شكككككك ُند اليككككككوم يككككككا ىككككككذا ومككككككا 
 شككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاني 

   
 فكككككككاان أظممكككككككت الكككككككدنيا لغيبتكككككككو -ٖٔ

فالميككككككككككُل  نككككككككككدي وغيككككككككككر الميككككككككككل   
 ِسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيقانِ 

   
وُحكككككككك ق لككككككككي ذاد  ْذ فككككككككي كككككككككل  -ٗٔ

 شككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككارقةٍ 

  

كانككككككككككككت تمُككككككككككككوُح لعينككككككككككككي منككككككككككككو 
 شْمسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككانِ 

   
ا فكككككككككككاان أْ كككككككككككَدمني أضكككككككككككواُىم -٘ٔ

 قكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدرٌ 

  

 جكككككككرى ب حكامكككككككو فينكككككككا الجديكككككككدانِ 
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 لكننكككككككككي قائكككككككككل قكككككككككوال يحق قكككككككككو -ٙٔ

 ُككككككككله البريكككككككة  كككككككن نكككككككور وبرىكككككككانِ   

   
 جبكككككككككككككت من كككككككككككككي  ذا أشككككككككككككككو  -ٚٔ

َشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو  َتوحه

  

ا غيككككككككككر  وأسككككككككككن  الككككككككككدم  َسككككككككككحق
 َضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككنقانِ 

   
ووجَيككككككككو ُنْصكككككككككَ  َ ْيِنكككككككككي مكككككككككا  -ٛٔ

 ينككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككارفني

  

وطينُكككككككككو م ِنسكككككككككي فكككككككككي نصكككككككككِنو 
 الثكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاني

   
ي  نككككككككككككده والقمككككككككككككُ  وميجتكككككككككككك -ٜٔ

 مسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَكُنو

  

ىككككككككككذا وجككككككككككدهد  ككككككككككيُن الحاضككككككككككر 
 الككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككداني

   
وشخصكككككككو قائكككككككٌل فكككككككي نكككككككاظري  -ٕٓ

 أبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككداً 

  

وفكككككككككي ضكككككككككميري  ذا مكككككككككا ِغكككككككككْبَن 
 أجنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاني

   
 أد كككككككوه د كككككككو  مرتكككككككاح لر يتكككككككو -ٕٔ

حْسكككككككككَ  ارتيكككككككككاحي لكككككككككو  ْذ ككككككككككان   
 يمقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاني

   
يككككككا  ككككككذَر دىككككككري مككككككن ماضككككككي -ٕٕ

  سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا تو

  

وَمكككككككككككْن تسكككككككككككاَوى َولي كككككككككككي فيكككككككككككو 
 انيوالشقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

   
كالىمككككككككككا حاسككككككككككٌد لككككككككككي مككككككككككن  -ٖٕ

ِتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو  ُأُخوق

  

 مكككككككككك  ُ ككككككككككال الككككككككككدىر موصككككككككككوال 
 برضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوانِ 

   
قككككككد كككككككان منككككككد فكككككك ادي حاسككككككدا -ٕٗ

 بصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككري

  

 واان يحسككككككد فيككككككد القمككككككَ   ينككككككانِ 

   

حتككككككككك  لقكككككككككد صكككككككككاَردىري فيكككككككككد -ٕ٘
 يحُسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدني

  

 فَبككككككككككاَن  نككككككككككي مغموبككككككككككًا وأْنكككككككككك ني

   

َ كككككككذْرُت فيكككككككد لعمكككككككري ُككككككككلق ذي  -ٕٙ
 َحَسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدٍ 

  

يس يحسككككككككد فككككككككي دنيككككككككا َمككككككككْن لكككككككك
 سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككميماِن 

   
َوُحككككككك ق لكككككككي  كككككككذُرىم  ذا صكككككككرُت -ٕٚ

 أ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرفُ 

  

مْقكككككككككَداَر الكككككككككذي منكككككككككد ككككككككككان ا  
 أْوالِنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي
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لقكككككككككككد حَبكككككككككككاِنَي حظكككككككككككًا مكككككككككككن  -ٕٛ
  خائككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد ال

  

 ُيْجكككككككَزى بسكككككككْتٍر وال ُيْمَقككككككك  بكنكككككككرانِ 

   

لكككككككو كانكككككككت اارض حاشكككككككاه مكككككككا -ٜٕ
 غنيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتْ 

  

ن ككككككككي بككككككككو  ككككككككن غيككككككككره  ُرْوحككككككككي وا 
 غككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاِني

   
ٌص ننكككككككككيٌس خطيكككككككككٌر لكككككككككو شكككككككككخ-ٖٓ

 بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدْلُت بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

  

ننسكككككي أخكككككذُت الكككككذي يبقككككك   مككككك  
 النككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاني

   
ذاد الكككككككككككذي لسكككككككككككُت أدِري مكككككككككككا  -ٖٔ

 أقاِبمُككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

  

بكككككككككو مكككككككككن الشكككككككككد فكككككككككي سكككككككككر ي 
 وا  النككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

   
واسكككككككككمْم وُدْم ِلكككككككككَي فكككككككككي  كككككككككز  -ٕٖ

 وفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي َدَ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككةٍ 

  

كككككككككِة الخضكككككككككرِا  مكككككككككا الَح فكككككككككي الهمجق
 بَنْجَمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككانِ 

   
 ٙٛ – ٗٛد. صبحي رشاد عبد الكريـ    التخريج والتوثيؽ : ديوانو : بتحقيؽ

، االبيات السبعة االولى ، ، وقد أخؿ  ٕٔٔ/  ٛٔ، سير اعالـ النبالء : ج
 بيا ديوانو بتحقيؽ عبد العزيز إبراىيـ .

 في سير اعالـ النبالء : ) اذعف ( بدؿ ) اذعر ( .  -ٔ
 في سير اعالـ النبالء : ) الى مجامع ( بدؿ ) إليَّ بجامع ( .  -ٗ
 في سير اعالـ النبالء : ) يْتموني ( بدؿ ) يْبموني ( . -٘
في سير اعالـ النبالء : ) وكنت ( بدؿ ) قد كنت ( ، و ) داٌء عنا ( بدؿ  -ٙ

) اذا عنى ( ، وفي ديوانو تحقيؽ د. صبحي رشاد عبد الكريـ : ) بوادي ( 
 بدؿ ) فؤادي ( .  

 (ٕٗ ) 
                      ث عمى طمبو : وقاؿ رحمو اهلل في مدح كتب الحديث والح

 ) البسيط ( 
ىييككككككات رأى امككككككر  مككككككن وحكككككككي -ٔ

 خالقنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

 قيػػػػػػػػػاس ىػػػػػػػػػذا بػػػػػػػػػذا رأي المجػػػػػػػػػانيفِ 
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، مف  ٗٙديوانو بتحقيؽ : د. صبحي رشاد عبد الكريـ :  التخريج والتوثيؽ :
أبيات ، وقد ورد ىذا البيت بعد البيت الثالث ، وقد وردت  ٙمقطوعة عدتيا 

 أبيات لـ يرد فييا ىذا البيت . ٘نو بتحقيؽ : عبد العزيز إبراىيـ مف في ديوا
 (ٕ٘ ) 

                    :                       وروى لو الحميدي اي البف حـز 
 ) الوافر (

 أقمنككككككا سككككككا ة ثككككككّم ارتحمنككككككا-ٔ

ومكككككككا يغنكككككككي المشكككككككو  وقكككككككوف   
 سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا و

   
كككككككك ن الّشككككككككمل لكككككككم يككككككككد ذا -ٕ

 اجتمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاع

  

 البككككككين اجتما ككككككو ذا مككككككا شككككككّتت 

   

، وفيات االعياف  ٜٚ/  ٘٘:  : البف عساكر ؽتاريخ دمشالتخريج والتوثيؽ : 
 ٔٙ/  ٖ: ج مرآة الجناف  ، ٜٛ/  ٕٓ، الوافي بالوفيات : ج  ٕٖٚ/  ٖ: ج

 . ٕٕٗ/  ٘شذرات الذىب : ج ،   ٕٙٔ/  ٖٕ،مختصر تاريخ دمشؽ : 
ا ( بدؿ ) ارتحمنا ( ، تاريخ دمشؽ ومختصر تاريخ دمشؽ : ) افترقنفي  -ٔ

 الوافي بالوفيات : ) وما يعني ( بدؿ ) وما يغني ( .وفي 
 : ) الدىر ( بدؿ ) البيف ( .ومختصر تاريخ دمشؽ في تاريخ دمشؽ  -ٕ
 
 
 

  ما ُينس  لو ولغيره :
 (ٔ ) 

                              وقال :                                        
 ) الكامل (

  اّل وردق اافكككككككككَ  ِمرطكككككككككًا أحمكككككككككراأمكككككككن الُبكككككككرا  التكككككككاح بكككككككر  مكككككككا  -ٔ
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 سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرى

  
   

 أتبعتُككككككككُو نظككككككككَر المشككككككككوِ  بمقمككككككككةٍ  -ٕ

لككككم تككككدِر مككككذ  يككككد ااثيمككككِة مككككا   
 الَككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَرى

   
كككككككقِر صكككككككنقَ  طكككككككائراً  -ٖ   اينتُكككككككُو كالصق

 فغكككككدت غرابيككككككُ  الكككككدياجي ننقككككككرا  

   
وسككككككككككممُت مككككككككككن نككككككككككاِر الصككككككككككبابِة  -ٗ

 صككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككارماً 

  

مككككككن وفككككككد التصككككككابي وجككككككررُت 
  سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا

   
 ومشكككككيُت منَسكككككابًا فُقكككككْل فكككككي أرقكككككم -٘

وضكككككككككَ  النيككككككككككاُر لككككككككككو فعككككككككككاَد   
 غَضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككننرا

   
بتنكككككككككككا, وبكككككككككككاَت المسكككككككككككُد فينكككككككككككا  -ٙ

 واشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككياً 

  

 بمكاِننككككككا, والُحْمككككككي  نككككككا مخِبككككككرا

   

 ورنكككككككت ب لحككككككككاٍظ تكككككككديُر ك وسككككككككيا -ٚ

 فينككككككا فنشككككككربيا حككككككالاًل ُمْسكككككككرا  

   
 دهج والميكككككككُل ُيمحننكككككككي َسكككككككرابيل الككككككك -ٛ

جيكككككككاًل وقكككككككْد  انقكككككككُت ُصكككككككْبحًا   
 ُمْسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِنرا

   
 لككككككو جئتنككككككا لرأيككككككَت أ جككككككَ  منظككككككرٍ  -ٜ

 أسكككككٌد توسقكككككَد ككككككفق ظبكككككي أْ َنكككككرا  

   
ولقكككككككككككد رأيكككككككككككت مكككككككككككن الحمككككككككككك   -ٓٔ

 أ المككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوُ 

  

كككككككا شكككككككمُتُو متغي كككككككرا  وشكككككككككُت لمق

   

 لككككككككم ألككككككككَ   ال َمْشككككككككَرفيقا أبيضككككككككاً  -ٔٔ

 مكككككككن دونكككككككِو أو زَاغبيكككككككًا أْسكككككككمرا  

   
تككككككككككككرى المنصككككككككككككور تحككككككككككككَت   ال -ٕٔ

 لواِئككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوِ 

  

تمكككككككككَ  ابَنكككككككككو طمككككككككك  اليكككككككككديِن 
 مظنقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا

   
أو ال تجكككككككْد فكككككككي الحنكككككككل  اقكككككككد  -ٖٔ

 حْبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَو ٍ 

  

 ُىكككككودًا ف نقكككككا قكككككد وجكككككدنا ِحْمَيكككككرا

   

أو تنتقككككككككككككد َصمَصككككككككككككامَ  مككككككككككككٍرو -ٗٔ
 فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي الكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَوَغ 

  

 فمقككككككْد َسككككككممنا ذا النقككككككاِر مككككككذكقرا
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ال غكككككككرو جئكككككككُت البحكككككككَر  ذ َبِخكككككككَل -٘ٔ
 الحيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

أيككككككككُت يحيكككككككك  حككككككككيَن لككككككككم أَر ور 
 ُمنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِذرا

   
فككككككككككك ذا د ونكككككككككككا َمكككككككككككْن ُيِجيكككككككككككُ   -ٙٔ

 لنكبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككةٍ 

  

لبقككككككككْت تجيككككككككُ  فخمُتيككككككككا سككككككككياًل 
 َجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَرى

   
شككككككيٌم َغككككككَدْت قُككككككْرَط الزمككككككاِن فمككككككم  -ٚٔ

 أَنككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمْ 

  

حتككككككك  نظمكككككككُت  ميكككككككو شكككككككعري 
 َجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوَىرا

   
   درهَد والرمككككككككككككككككككاُح شككككككككككككككككككوارعٌ  -ٛٔ

را    والبكككككيُض تقطكككككُ  امكككككًة وَسكككككنوق

   
امككككككٍة لككككككد فككككككي اا ككككككادي قككككككْد ومق-ٜٔ

 َحَمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتْ 

  

 أيككككككككاَم قككككككككوم قبَميككككككككا أْن تُككككككككذَكرا

   

كككككككككككان المسككككككككككان بيككككككككككا الحسككككككككككاَم -ٕٓ
 المنتضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

  

والمنبكككككككككككككر العكككككككككككككالي ااغكككككككككككككرق 
 ااشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككقرا

   
غككككككككككككككادرت أحشككككككككككككككاَ  البنككككككككككككككوِد  -ٕٔ

 خواِفقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاً 

  

 فييككككككا وُمككككككرقاَن الوشككككككيِ  مكسقككككككرا

   

أنسكككككككككككككككيتنا جكككككككككككككككذَل الطعكككككككككككككككاِن  -ٕٕ
 و ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككامراً 

  

الحبكككككككككككككاِ  وُ تيبكككككككككككككًة وابكككككككككككككن 
 ومسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيرا

   
فكككككككك ذا أتيتككككككككد مادحككككككككًا لككككككككد لككككككككم  -ٖٕ

 يجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي 

  

شكككككككككعري ليسككككككككك ل بكككككككككل أتكككككككككاد 
 لينخككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا

   
غيككككككككري الككككككككذي اتخككككككككذ المككككككككدائَ   -ٕٗ

 مكسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككباً 

  

وسكككككككواي َمكككككككْن جعكككككككَل القكككككككوافي 
 َمْتَجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا

   
أنككككككككككا مككككككككككا َشككككككككككعرُت ان أَنب ككككككككككَو  -ٕ٘

 خككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككامالً 

  

 لككككككن امنككككك  شكككككا رًا أن يْشكككككُعرا

   

/  ٙ/ ج ٗألبصار في ممالؾ األمصار : مج: مسالؾ ا التخري  والتوثي 
، منسوبة   ٓٛٔ-ٛٚٔ/ ٔ/مجٔؽ، وقد وردت في الذخيرة : ٖٗٗ – ٖٖٗ
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(  ، وىي غير  ٔٔإلى أبي المغيرة عبد الوىاب بف حـز فيما عدا البيت رقـ ) 
 موجودة في ديواف ابف حـز  .

 ( . في المسالؾ : ) التاج ( بدؿ ) التاح -ٔ
 نت ( .نت ( بدؿ ) ور في المسالؾ : ) ود -ٚ

 في الذخيرة : ) رقيت ( بدؿ ) رأيُت ( . -ٓٔ
 في الذخيرة : ) الجبيف ( بدؿ ) اليديف ( .  -ٕٔ
 في الذخيرة : ) أجمى ( بدؿ ) بخؿ ( . -٘ٔ
 في الذخيرة : ) ليا ( بدؿ ) بيا ( . -ٕٓ
 في الذخيرة : ) بف الحارثي ( بدؿ ) وابف الحباب ( . -ٕٕ
 : ) حاماًل ( بدؿ ) خاماًل ( . في المسالؾ – ٕ٘

 (ٕ ) 
                                   ومن شعره أيضًا قولو:                   

 ) الطويل (
أحكككككككككاجيُكُم: َمكككككككككْن َ مقكككككككككَ  القمكككككككككَر  -ٔ

  -الُقْرَطككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا 
  

وأسككككككككك لكْم: مكككككككككن ألَحكككككككككَف الُغُصكككككككككَن  
  -الِمْرَطككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا 

   
فمكككككككا َجَزِ كككككككي  ْن جكككككككاوَز الَجكككككككْزَع  -ٕ

 اً ظا نككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
  

وال سككككككككككككككاقٌط ُحزنككككككككككككككي  ذا جككككككككككككككاوَز 
ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْقَطا  الس 

   
  ومنيا:

   
 وليكككككدُ  سكككككر  المكككككدِح تبكككككذخ نخكككككو ً  -ٖ

وقكككككككد  ُظَمكككككككْت َمْجكككككككَدًا وقكككككككد كُرمكككككككْت   
 َرْىَطككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

   
ولكككككككككْم تكككككككككرَض بكككككككككالجوزاِ  ِ ْقكككككككككدًا  -ٗ

 وُدممجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاً 

  

 وال قنعكككككككت بكككككككالنجم ِشكككككككننًا وال ُقْرَطكككككككا

   

تقنقْصككككككككككككككككُتيا والعمككككككككككككككككُر فككككككككككككككككي  -٘
 ُ ننوانككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوِ 

  

ِتككككككككككي  فككككككككككال ُغصككككككككككني أحتكككككككككك  وال لمق
 َشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككْمَطا
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وليكككككككككككٍل َغطككككككككككك  والكككككككككككنقجُم فكككككككككككي  -ٙ
 اافككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِ  َحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككائرٌ 

  

فغطقكككككك   مكككككك  اا ككككككالِم منككككككو الككككككذي 
 غطقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

   
ولكككككككيس وشكككككككاحي غيكككككككر َ ْضكككككككٍ   -ٚ

 مينقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدٍ 

  

 أبكككككك  حككككككدهُه أن يسكككككك َم الَقككككككدق والقطقككككككا

   

تشككككككككككككككابَو  زمككككككككككككككي والحسككككككككككككككاُم  -ٛ
ِتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي  وىمق

  

 ْسككككككككَط ثالثككككككككُة أسككككككككياٍف ب مثاليككككككككا يُ 

   

/  ٙ/ ج ٗمسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار : مج التخري  والتوثي  :
، إلى أبي  ٘ٚٔ/  ٔؽ /مجٔ، وقد نسبيا ابف بساـ في الذخيرة :  ٖٔٗ

 المغيرة عبد الوىاب بف حـز ، وىي غير موجودة في ديواف ابف حـز .
 في الذخيرة : ) قمَّد ( بدؿ ) عمَّؽ ( . -ٔ
 ) المجد ( بدؿ ) المدح ( .في الذخيرة :  -ٖ
 في الذخيرة : ) أحنى ( بدؿ ) أحتى ( . -ٙ

 (ٖ ) 
                                   وقولو :                                  

 ) الطويل (
َسكككككككَرْت ِمكككككككْن ِلكككككككَوى خْبكككككككٍت  لينكككككككا  -ٔ

 تعسقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفُ 

  

َمَياِمكككككككككككُو ذاِت الجيكككككككككككِل والجكككككككككككوه 
 أكمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفُ 

   
ي ااْرَطكككككك  وقككككككد َبككككككاَت َتِبْيككككككُت بككككككذ -ٕ

 َطْيُنَيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

 لنكككككا صكككككنمًا نحنكككككو  ميكككككو ونعِككككككفُ 

   

َىِبْيككككككككككِد َسككككككككككَرْيِت الميككككككككككَل فرُ ككككككككككد  -ٖ
 أسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَحمٌ 

  

 وثغككككككُرِد بسقككككككاٌم, ولحُظككككككِد أوَطككككككفُ 

   

َفككككككككك نق  أطقكككككككككِت المْشكككككككككَي, قكككككككككدهِد  -ٗ
 َماِئكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدٌ 

  

وردفُككككككككككككِد رجكككككككككككككراٌ , وَخْصكككككككككككككُرِد 
 أىَيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفُ 

   
لكككككككككككي الكبكككككككككككد الحكككككككككككرقى, ربيكككككككككككٌ  سككككككككق  ربَعككككككككد المكككككككك لوف, حيكككككككك   -٘
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 تْ تصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدق 
 وصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي فُ   

   
فككككككككككْم لكككككككككي فيكككككككككو مكككككككككن جَنكككككككككاٍ   -ٙ

 وطئتُككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوُ 

  

 كريمكككككككًا فككككككككال  سككككككك  وال أت سقككككككككفُ 

   

وقككككككككككد شككككككككككقققُت فيككككككككككو الِجيككككككككككوُ   -ٚ
 جيوَبيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

وباتككككككككْت  مييككككككككا أدمككككككككُ  الغيككككككككِ  
 تككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذرفُ 

   
 ليككككككالَي بككككككاَت البككككككاُن فككككككو  كثيِبككككككو -ٛ

  مكككككككيق بككككككك نواِع الجَنككككككك  يتعطقكككككككفُ   

   
ا ارتككككككككك ق مكككككككككن  طكككككككككٍف كثيكككككككككٌ   ذ -ٜ

 مرجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر ٌ 

  

َد مكككككن قكككككد  قضكككككيٌ  مينيكككككفُ   تككككك وق

   

 ُيَمكككككككده  مينكككككككا لمسكككككككحاِ  سكككككككراد ٌ  -ٓٔ

 وُيسككككككحُ  فينككككككا لمجنائككككككِ  مطككككككرفُ   

   
 و  در ي مككككككككككككككككا أدرق مككككككككككككككككدامعي -ٔٔ

 ذا سكككككككككجعْت ِورٌ   مككككككككك  اايكككككككككِد   
 ىتقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفُ 

   
بككككككَدا العمككككككُم النككككككرُد الككككككذي كنككككككُت  -ٕٔ

  المككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاً 

  

َعكككككْرُف الكككككذي كنكككككُت بكككككو, وسكككككرى ال
 أ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرفُ 

   
ُيكككككككذك رِني ُسكككككككْعداَي بكككككككالغوِر مكككككككا  -ٖٔ

 َتِنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيْ 

  

مسككككككككككككككككككككا دً   ذ ال َصككككككككككككككككككككدوفَي 
 َتْصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُدفُ 

   
وِ  سككككككككككككككمَم  يككككككككككككككوَم أىككككككككككككككَدى  -ٗٔ

 َسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالَميا

  

بككككككككككذي َسككككككككككَمٍم نحككككككككككوي البنككككككككككاُن 
 المطكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرقفُ 

   
ومككككككككككا َظبيككككككككككٌة أدمككككككككككاُ  أ ككككككككككُرو  -٘ٔ

 أراَكيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

  

 وتعطكككككو وقكككككد واَفككككك  َبِرْيكككككٌر وُ مقكككككفُ 

   

ب حسكككككككككَن منيكككككككككا يكككككككككوَم ريعكككككككككْت  -ٙٔ
 لزوَرِتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي

  

فُ   فراَغككككككككْت  لكككككككك  أتراِبَيككككككككا َتَتشككككككككوق

   

وقالككككككككككْت: أمككككككككككا َتثنيككككككككككَد ِرْقَبككككككككككُة  -ٚٔ
 حكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككارسٍ 

  

وأنيككككككككككاُ  ليككككككككككٍ  فككككككككككي الَعِريَنككككككككككِة 
  -َتْصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُرُف 
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ْمككككككككككككَت أجككككككككككككرُد  -ٛٔ ودوَن الككككككككككككذي أمق
 سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاب 

  

 وأسككككككمُر  ككككككرقاٌص وأبككككككيُض مرىككككككفُ 

   

فقمككككككككككت ليككككككككككا: بعككككككككككَض الككككككككككذي  -ٜٔ
 د, فانثنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتْ بككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

  

فُ   وأنجكككككككَز ميعكككككككادًا بخيكككككككٌل مسكككككككو 

   

ونمكككككككككُت سكككككككككقاطًا مكككككككككن حكككككككككديٍ   -ٕٓ
 و كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاقني

  

 تنكككككككزهه ُحكككككككر   كككككككن خنكككككككًا وتعنهكككككككفُ 

   

ُيسكككككككككككا دني تحكككككككككككَت النقكككككككككككابيِن  -ٕٔ
 منظككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر

  

وُيسككككككككككككعدني تحككككككككككككَت المثككككككككككككاميِن 
 ِمرَشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفُ 

   
ورككككككككككٍ  سكككككككككروا والميكككككككككُل ُمكككككككككْرٍخ  -ٕٕ

  مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككييمُ 

  

سكككككككككككككككتورًا مكككككككككككككككن الظممكككككككككككككككاِ  ال 
 تتكشقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفُ 

   
خبطكككككككككككككككككُت بيكككككككككككككككككم أكناَفكككككككككككككككككُو  -ٖٕ

 ونجوُمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوُ 

  

 روائكككككُم  ظكككككاٍر  مككككك  البكككككدِر ُ كقكككككفُ 

   

 مككككككككككك  ككككككككككككل قنعكككككككككككاٍس كككككككككككك ن  -ٕٗ
 ثغامكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوُ 

  

قطكككككككٌن  -وقكككككككد سكككككككئم ا رقكككككككال  -
 ُمَنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدقفُ 

   
ىككككككككدايا خطككككككككو  بككككككككات ينحُرىككككككككا  -ٕ٘

 السهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَرى

  

ولكنقيككككككككككا مككككككككككن بككككككككككاطِن الخككككككككككف  
 َترَ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفُ 

   
 لككككككككككككككك  أْن أنكككككككككككككككاَف الصكككككككككككككككبُ  -ٕٙ

 يكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككننُض  رَفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوُ 

  

 وطكككككائُرُه فكككككي ُغكككككرقِ  النجكككككِر ييِتكككككفُ 

   

فمكككككككككا أنشككككككككك   ال  كككككككككن منكككككككككادي -ٕٚ
 ابككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن منككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذر

  

نكككككككككذيرًا بصكككككككككرف  كككككككككاقيم  نكككككككككو 
 يصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرف

   
ويكككككككككا ُر ق ميكككككككككداٍن أتككككككككك  فيكككككككككو  -ٕٛ

 سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككابقاً 

  

 وغككككككودَر منكوتككككككًا ىجككككككيٌن وُمْقككككككِرفُ 

   

 فيككككا ىككككَي ِ ْقككككٌد فككككي يديككككو ُمَ لقككككفُ ومكككككككا نكككككككام حتككككككك  لكككككككمق منتكككككككِرُ   -ٜٕ
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 الُعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككال

  
 يكككككككككاٌس وبسكككككككككطاُم بكككككككككُن قكككككككككيس  -ٖٓ

 وحكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاتمٌ 

  

وقكككككككككككس  ولقمكككككككككككاُن بكككككككككككُن  كككككككككككاٍد 
 وأْحَنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككفُ 

   
 ومككككككككا ىككككككككذه اايككككككككاُم  ال مقككككككككاولٌ  -ٖٔ

تمكككككككْت ُسكككككككورًا مكككككككن َمْجكككككككدِه وىكككككككو   
 ُمْصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَحفُ 

   
 ذا مضكككككككككككككُر الحمكككككككككككككراُ  أدلكككككككككككككْت -ٕٖ

 بمْجككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِدىا

  

وجكككككككككرقْت ذيكككككككككوَل النخكككككككككِر قكككككككككيٌس 
 وِخْنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُدفُ 

   
سكككككككككما لكككككككككد قحطكككككككككاٌن ببنيكككككككككاِن  -ٖٖ

 سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ددٍ 

  

نيككككككككككُف  مكككككككككك  تمككككككككككد المَبككككككككككاني ي
 وُيْشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِرفُ 

   
/  ٙ/ ج ٗالتخريج والتوثيؽ : مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار : مج

 ٛٚٔ – ٙٚٔ/  ٔ/مج ٔؽ، وقد نسبيا ابف بساـ في الذخيرة : ٖٖٗ – ٕٖٗ
ي غير موجودة في ديواف ابف حـز ، إلى أبي المغيرة عبد الوىاب بف حـز ، وى

. 
 ( . رجراج( بدؿ )ـبسَّا: ) في المسالؾ -ٗ
في الذخيرة : ) البروؽ ( بدؿ ) الجيوب ( ، و) عمينا ادمع الغيث ( بدؿ  -ٚ

 ) عمييا ادمع العيف ( .
 في الذخيرة : ) ردؼ ( بدؿ ) عطؼ ( . -ٜ

 . ذخيرة : ) تعرو ( بدؿ ) أعرو ( في ال – ٘ٔ
 في الذخيرة : ) الظمماء ( بدؿ ) االظالـ ( . -ٕٕ
 ) لغامو ( بدؿ ) ثغامو ( .في الذخيرة :  -ٕٗ

  (ٗ ) 
                       وروى الحميدي البي محمد عمي االموي في االفتراؽ :

  ) الكامل (
 ان كانكككككككت االبكككككككداُن نائيكككككككةً  -ٔ

 فننككككككوُس أىككككككل الظهككككككرِف تكككككك تمفُ   
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يكككككككككككا ُر ق منتكككككككككككرقيِن قكككككككككككد  -ٕ
 َجَمَعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتْ 

  

 قمبييمككككككككككا ااقككككككككككالُم والصككككككككككحفُ 

   

، نسب  ٜٙٔ/  ٕ: مجاني األدب في حدائؽ العرب : جالتخريج والتوثيؽ 
ىذيف البيتيف البف حـز نقال عف الحميدي في جذوة المقتبس مع اف الحميدي 

،  ٙٓٗنسبيما الى ابف جيور وقد وردا في ترجمتو ، ٌينظر : جذوة المقتبس : 
في ذيؿ تاريخ مدينة ، و  ٜٓٗ/  ٕوىما البف جيور في بغية الممتمس : ج

، وفي دولة االسالـ  ٕٖٚ/  ٖفي وفيات االعياف : مج ، ٖٛٗ/  ٛ السالـ :
 . ٜٛٙ/  ٔفي االندلس : ج

 في المصادر التي نسبتيما الى ابف جيور : ) نائية ( بدؿ ) نائية ( .  -ٔ
 في مجاني األدب : ) قمبيما ( وال يستقيـ بيا الوزف . -ٕ
 

 المصادر والمراج  :
 

من معجم السنر لمسمني , أبو أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة   -ٔ
َمني أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن  براىيم ِسَمَنو  طاىر الس 

َمني ااصبياني )المتوف :  ىك(  , تحق : د . حسان  باس ٙٚ٘الس 
 . ٖٜٙٔلبنان ,  –, دار الثقافة, بيروت 

اا الم ,  خير الدين بن محمود بن محمد بن  مي بن فارس,   -ٕ
 –ىك( , دار العمم لمماليين ٜٖٙٔقي )المتوف : الزركمي الدمش

 م . ٕٕٓٓ,  ٘ٔبيروت , ط
 البغدادي اليروي ا   بد بن ساّلم بن القاسم ُ بيد أبو ,اامثال -ٖ

 دار ,قطامش المجيد  بد الدكتور: , تحقي  (ىكٕٕٗ: المتوف )
 .م ٜٓٛٔ - ىك ٓٓٗٔ لمترا , الم مون
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الدين أبو الحسن  مي بن   نباه الروا   م  أنباه النحا  , جمال -ٗ
ىك( , المكتبة العصرية, بيروت , ٙٗٙيوسف القنطي )المتوف : 

 . ىك ٕٗٗٔ,  ٔط
اانسا  ,  أبو سعد السمعاني , تقديم وتعمي :  بد ا   مر   -٘

 . ٜٛٛٔ – ٛٓٗٔالبارودي , دار الجنان ,  
أبو الندا   سما يل بن  مر بن كثير القرشي  البداية والنياية , : -ٙ

ىك , تحقي  :  مي شيري , ٗٚٚبصري ثم الدمشقي )المتوف : ال
م,  ٜٛٛٔ -, ىك ٛٓٗٔ,  ٔبيروت , ط -دار  حيا  الترا  العربي

 ٕٔ  /ٖٔٔ . 
بغية الممتمس في تاريخ رجال اىل ااندلس , لمضب ي المتوف  سنة   -ٚ

 –ىك ( , تحقي  :  براىيم االبياري , دار الكتا  المبناني ٜٜ٘) 
 -ىك ٓٔٗٔ,  ٔالقاىر  , ط – الكتا  المصري بيروت , دار

ٜٜٔٛ. 
تاريخ ا سالم َوَوفيات المشاىير َواا الم , شمس الدين أبو  بد   -ٛ

ىك( ٛٗٚا  محمد بن أحمد بن  ثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوف : 
 -, تحقي : الدكتور بشار  ّواد معروف , دار الغر  ا سالمي

 م . ٖٕٓٓ, ٔبيروت , ط
دمش  , أبو القاسم  مي بن الحسن بن ىبة ا  المعروف تاريخ  -ٜ

ىك( , تحقي :  مرو بن غرامة ٔٚ٘بابن  ساكر )المتوف : 
 -ىك  ٘ٔٗٔالعمروي , دار النكر لمطبا ة والنشر والتوزي  ,  

 م . ٜٜ٘ٔ
   جاز وبيان والنثر الشعر صنا ة في التحبير تحرير -ٓٔ

 العدواني, ا صب  أبي ابن ظافر بن الواحد بن العظيم  بد ,القر ن
 الدكتور: وتحقي  تقديم, (ىكٗ٘ٙ: المتوف ) المصري ثم البغدادي
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 لجنة - ا سالمية لمشئون اا م  المجمس ,شرف محمد حنني
 .ا سالمي الترا   حيا 

تذكر  الحناظ , شمس الدين أبو  بد ا  محمد بن أحمد بن  -ٔٔ
ار الكت  العممية ىك( , دٛٗٚ ثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوف : 

 مٜٜٛٔ -ىكٜٔٗٔ,  ٔلبنان , ط-بيروت
تسييل السبيل  ل  تعمم الترسيل : البي  بد ا  الحميدي )  -ٕٔ

) اطروحة دكتوراه (  , أحمد  بد ا  دراسة وتحقي :ىك( ٛٛٗت
كمية التربية لمعموم ا نسانية  – بد  باس الدليمي , جامعة االنبار 

  ٖٕٔٓ-ىكٖٗٗٔ بيد الجباوي ,  , باشراف : أ.م.د. محمد فتاح 
جذو  المقتبس في تاريخ  مما  االندلس , البي  بد ا     -ٖٔ

ىك( , ٛٛٗمحمد بن فتوح بن  بد ا  الحميدي المتوف  سنة ) 
حققو و م   ميو : بشار  واد معروف و محمد بشار  واد , دار 

 م  .ٕٛٓٓ-ىكٜٕٗٔ,  ٔتونس , ط –الغر  ا سالمي 
محمد  بد ا   نان الم رخ  ااندلس ,دولة ا سالم في  -ٗٔ

, ٗ , طالقاىر   -ىك( , مكتبة الخانجيٙٓٗٔالمصري )المتوف : 
 م  . ٜٜٚٔ -ىك  ٚٔٗٔ

 – ٜٜٗ -ىك ٙ٘ٗ – ٖٗٛديوان ابن حزم ااندلسي : )  -٘ٔ
 –م( , جم  وتحقي  :  بد العزيز  براىيم , دار صادر ٙٗٓٔ

 .   ٕٓٔٓ,  ٔبيروت , ط
م الظاىري : جم  تحقي  ودراسة : د. ديوان ا مام ابن حز   -ٙٔ

ىك ٓٔٗٔ,  ٔمصر , ط –صبحي رشاد  بد الكريم , دار الصحابة 
- ٜٜٔٓ   . 
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. د:  جمعو وحققو وشرحو:  الغزال حكم بن يحي  ديوان -ٚٔ
-بيروت, دار النكر-, دار النكر المعاصر الداية رضوان محمد

 . ٖٜٜٔ-هٖٔٗٔ,  ٔدمش  , ط
  , ابو الحسن  مي بن بسام الذخير  في محاسن اىل الجزير  -ٛٔ

ىك( , تحقي  :  حسان  باس , الدار ٕٗ٘الشنتريني المتوف  ) 
   ٜٔٛٔ, ٔتونس , ط –ليبيا  –العربية لمكتا  

أبو  بد ا  محمد بن سعيد ابن , ذيل تاريخ مدينة السالم -ٜٔ
دار الغر   ,د. بشار  واد معروف , تحقي :ىك( ٖٚٙالدبيثي )
 .م ٕٙٓٓ -ىك  ٕٚٗٔ, ٔط, ا سالمي

رسائل ابن حزم ااندلسي , أبو  رسائل ابن حزم ااندلسي : -ٕٓ
محمد  مي بن أحمد بن سعيد بن حزم ااندلسي القرطبي الظاىري 

ىك( , تحقي :  حسان  باس , الم سسة العربية ٙ٘ٗ)المتوف : 
 .  ٜٔٛٔ, ٔبيروت  , ط  -لبنان  -لمدراسات والنشر 

أبو  بد ا  محمد بن الروض المعطار في خبر ااقطار  ,  -ٕٔ
ىك( , تحقي  : ٜٓٓ بد ا  بن  بد المنعم الِحميرى )المتوف : 

 ٜٓٛٔ,  ٕ, ط -بيروت  - حسان  باس , م سسة ناصر لمثقافة 
 . م
سير أ الم النبال  , شمس الدين أبو  بد ا  محمد بن  -ٕٕ

ىك( , تحقي  : ٛٗٚأحمد بن  ثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوف  :) 
ة من المحققين ب شراف الشيخ شعي  اارنا وط , م سسة مجمو 
 م . ٜ٘ٛٔىك /  ٘ٓٗٔ,  ٖبيروت , ط –الرسالة 

شذرات الذى  في أخبار من ذى  ,  بد الحي بن أحمد بن  -ٖٕ
, (ىك ٜٛٓٔمحمد ابن العماد الَعكري الحنبمي, أبو النالح )المتوف : 
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ارنا وط ,  حققو: محمود اارنا وط  , خر  أحاديثو:  بد القادر ا
 م . ٜٙٛٔ -ىك  ٙٓٗٔ,  ٔبيروت , ط –دار ابن كثير, دمش  

شرح ديوان النرزد  , ضبط وشرح :  يميا الحاوي , دار  -ٕٗ
 . ٖٜٛٔ,  ٔبيروت , ط –الكتا  المبناني 

شرح ديوان المتنبي , ضبطو  بد الرحمن البرقوقي, دار  -ٕ٘
 . ٜٙٛٔ -ىك ٚٓٗٔ,  ٕبيروت , ط –الكتا  العربي 

( , صنعة :  ٕٙٗ-ٛٗٔبن  مي الخزا ي )  شعر د بل -ٕٙ
 ٕد.  بد الكريم ااشتر , مطبو ات مجم  المغة العربية بدمش  , ط

 . ٖٜٛٔ -ىك ٖٓٗٔ, 
طبقات الحناظ ,  بد الرحمن بن أبي بكر, جالل الدين  -ٕٚ

,  ٔبيروت , ط –ىك( , دار الكت  العممية ٜٔٔالسيوطي )المتوف : 
ٖٔٗٓ  . 

مس الدين محمد بن أحمد بن العبر في خبر من غبر , ش -ٕٛ
ىك ( , تحقي  د. صالح الدين ٛٗٚ المتوف    ثمان الذىبي )

 . ٜٗٛٔالكويت ,   –المنجد , مطبعة حكومة الكويت 
بو محمد  مي بن أحمد النصل في الممل وااىوا  والنحل , أ -ٜٕ

 , ىك(ٙ٘ٗبن سعيد بن حزم ااندلسي القرطبي الظاىري )المتوف : 
 . لقاىر   ا –مكتبة الخانجي 

 بن ا   بد  بيد أبو ,اامثال كتا  شرح في المقال فصل -ٖٓ
: , تحقي (ىكٚٛٗ: المتوف ) ااندلسي البكري محمد بن العزيز  بد

 بيروت - الرسالة م سسة,   ابدين المجيد  بد .د , باس  حسان
 . ٖٜٛٔ ,  ٖ, ط

كتا  التشبييات من أشعار أىل ااندلس , أبو  بد ا   -ٖٔ
ىك( , تحق : ٕٓٗلحسن الكتاني الطبي  )المتوف : نحو محمد بن ا
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 ٜٔٛٔ, ٕالقاىر  , ط –بيروت  -د.  حسان  باس , دار الشرو 
 م .

كتا  السحر والشعر , لسان الدين بن الخطي  )المتوف    -ٕٖ
ىك,( , حققو : المستشر  االسباني  .م كونتنتو بيرير , ٙٚٚ

ا ة والتوزي  والنشر راجعو ودققو : محمد سعيد  سبر , بدايات لمطب
 .   ٕٙٓٓ,  ٔسوريا , ط –
كتا  طبقات اامم , لمقاضي ابي القاسم صا د بن احمد   -ٖٖ

ىك ( , نشره وذيمو ٕٙٗبن صا د االندلسي المتوف  سنة ) 
بالحواشي واردفو بالروايات والنيارس اا  لويس شيخو اليسو ي , 

 . ٕٜٔٔبيروت ,  –المطبعة الكاثوليكية لالبا  اليسو يين 
المبا  في تيذي  اانسا  , أبو الحسن  مي بن أبي الكرم  -ٖٗ

محمد بن محمد بن  بد الكريم بن  بد الواحد الشيباني الجزري, 
 بيروت . –ىك( , دار صادرٖٓٙ ز الدين ابن ااثير )المتوف : 

رز  ا  بن يوسف بن ,  مجاني ااد  في حدائ  العر  -ٖ٘
مطبعة اابا  ,  ىك(ٖٙٗٔ  بد المسي  بن يعقو  شيخو )المتوف :

 .م  ٖٜٔٔ ,بيروت-اليسو يين 
محاضرات اادبا  , أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف  -ٖٙ

ىك( , شركة دار اارقم بن أبي اارقم  ٕٓ٘بالراغ  ااصنياني )ت 
 ىك .ٕٓٗٔ,  ٔبيروت , ط –
مختصر تاريخ دمش  البن  ساكر , محمد بن مكرم بن  -ٖٚ

لدين ابن منظور االنصاري الروينع   م , أبو النضل, جمال ا
ىك( , تحقي : روحية النحاس, رياض  بد ٔٔٚا فريق  )المتوف : 

الحميد مراد, محمد مطي  , دار النكر لمطبا ة والتوزي  والنشر, 
 م .ٜٗٛٔ -ىك  ٕٓٗٔ, ٔسوريا , ط –دمش  
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مر   الجنان و بر  اليقظان في معرفة ما يعتبر من حواد   -ٖٛ
مد  نيف الدين  بد ا  بن أسعد بن  مي بن الزمان , أبو مح

ىك ( , وض  حواشيو: خميل ٛٙٚسميمان اليافعي )المتوف : 
 -ىك  ٚٔٗٔ,  ٔلبنان , ط –المنصور, دار الكت  العممية, بيروت 

 م . ٜٜٚٔ
مسالد اابصار في ممالد اامصار , البن فضل ا  العمري  -ٜٖ

ىك ( , تحقي  : ٜٗٚ) شيا  الدين أحمد بن يحي  المتوف  سنة 
,  ٔبيروت , ط –كامل سممان الجبوري , دار الكت  العممية 

ٕٓٔٓ    . 
مطم  االننس ومسرح الت نس في مم  أىل ااندلس , البي  -ٓٗ

نصر النت  بن محمد بن  بيد ا  بن خاقان بن  بد ا  القيسي 
ىك ( تحقي  : محمد  مي الشوابكة , ٜٕٗاالشبيمي المتوف  سنة ) 

 .   ٖٜٛٔ -ىك ٕٔٗٔ,  ٖم سسة الرسالة , ط– دار  مار
معجم البمدان , شيا  الدين أبو  بد ا  ياقوت بن  بد ا   -ٔٗ

 ٜٜ٘ٔىك( , دار صادر, بيروت , ٕٙٙالرومي الحموي )المتوف : 
 م .

َمني أحمد بن  -ٕٗ معجم السنر , صدر الدين, أبو طاىر الس 
ني )المتوف : محمد بن أحمد بن محمد بن  براىيم ِسَمَنو ااصبيا

مكة  -ىك( , تحق :  بد ا   مر البارودي , المكتبة التجارية ٙٚ٘
 . المكرمة

م  المغر  , ابو الحسن  مي بن موس  بن المغر  في ح -ٖٗ
ىك ( , تحقي  : د.شوقي ٘ٛٙسعيد المغربي االندلسي المتوف  ) 

 . ٜ٘٘ٔ,  ٖالقاىر  , ط –ضيف , دار المعارف 
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صر والقاىر  , يوسف بن تغري النجوم الزاىر  في ممود م -ٗٗ
بردي بن  بد ا  الظاىري الحنني, أبو المحاسن, جمال الدين 

ىك( , وزار  الثقافة وا رشاد القومي, دار الكت , ٗٚٛ)المتوف : 
 مصر .

ذكر وزيرىا لسان ن  الطي  من غصن االندلس الرطي  و ن -٘ٗ
ي محمد المقري التممسان الدين بن الخطي , شيا  الدين أحمد بن

 –دار صادر  ىك( , تحقي  :  حسان  باس ,ٔٗٓٔ )المتوف  
 .  ٜٜٚٔ,  ٔبيروت , ط

  بد بن أحمد الدين شيا :  ااد  فنون في اار  نياية -ٙٗ
 العممية الكت  دار, وجما ة  قمحية منيد:  تحقي  ,النويري الوىا 

 .م ٕٗٓٓ - ىك ٕٗٗٔ , ٔ, ط بيروت -
بن أيبد بن  بد ا  الوافي بالوفيات ,  صالح الدين خميل  -ٚٗ

ىك( , تحقي : أحمد اارنا وط وتركي ٗٙٚالصندي )المتوف : 
 . مٕٓٓٓ -ىكٕٓٗٔبيروت , –مصطن  , دار  حيا  الترا  

الوفيات )معجم زمني لمصحابة وأ الم المحدثين والنقيا   -ٛٗ
والم لنين( , أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطي  الشيير بابن 

ىك(, تحقي :  ادل نوييض, دار ٓٔٛ : قننذ القسنطيني )المتوف
 م. ٖٜٛٔ -ىك  ٖٓٗٔ,  ٗاافا  الجديد , بيروت , ط

أبو العباس شمس  , وفيات اا يان وأنبا  أبنا  الزمان -ٜٗ
الدين أحمد بن محمد بن  براىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي 

 –دار صادر  , د.  حسان  باس , ىك(ٔٛٙا ربمي )المتوف : 
 . ٜٓٚٔبيروت , 

يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر ,  بد الممد بن محمد  -ٓ٘
ىك( , تحق : د. ٜٕٗبن  سما يل أبو منصور الثعالبي )المتوف : 
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,  ٔلبنان , ط -بيروت –منيد محمد قمحية , دار الكت  العممية 
 . مٖٜٛٔىكٖٓٗٔ

  
 

  
  

 
 
 
 

  


