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 دَُرُر الَكلِم َوغَُرُر الِحَكمِ 

 ُ ين السيوطي، َرِحَمهُ َّللاَّ يِخ جالل الد ِ مان الشَّ  إنشاُء عَالَّمِة الزَّ

 تقديم وتحقيق

 الدكتور فايز عبد النبي القيسي

قسم اللُّغة العربَّية وآدابها/ كلية العلوم 
 اإلنسانية واالجتماعية

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 

 تحقيق:مقدمة ال

يقوم هذا البحث على تحقيق واحٍد من أهم آثار جالل الدين السيوطي                 
في المواعظ والحكمة، وهو رسالة " ُدَرر الَكِلم وُغَرِر الِحَكم" (1) م( 1505هـ/911)ت

، التي وضعها في بداية حياته العلميَّة، إبَّان رحلته المكيَّة سنة تسع وستين (2) 
 . (3) لى نمط " الَكِلم النَّواِبغ" للزمخشري وثمانمئة ع

ويظهر أن السيوطي أراد من وراء هذا المصنف القصير إظهار االقتدار 
والبراعة في التأليف ومجاراة كبار العلماء، فقد أشار في مقدمة مقاماته إلى أنَّه 
وضع هذا المؤلَّف ضمن مصنفات ثالثة أخرى رغبة منه في إقناع علماء مكة 

ته على التأليف والتفنن في علوم كثيرة، وعدم العجز عن مجاراة كبار العلماء بقدر 
م، مؤلِ ف 837/1433والمفكرين، كإسماعيل بن أبي بكر المقرئ المتوفى سنة 

، (4) كتاب " عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي"
، والحريري (5) ع" الَكلِم النوابغ"م، واض1144هـ/538والزمخشري المتوفى سنة 

 .(6) م، صاحب المقامات المشهورة1122-هـ 516المتوفى سنة 
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كما رغب في الكشف عن مواهبه األدبية، فقد أراد من وراء هذا التصنيف أن 
يختبر خيول ذهنه في إنشاء هذا الضرب من المواعظ والحكم، فسار جوادها في 

ميادين اإلنشاء والتَّرسل أحسَن سير، وأحرَز  ميدان الحكم كما سار في غيرها من
بق وال ضير، فوضع هذا المصنَّف القصير الذي ُألهم إيَّاه إلهامًا ليدل  قصب الس 
على براعته، وما ُأوتي من مواهب أدبية وما له من اقتدار فنيٍ  في توليد المعاني 

 . (7) واستنباطها وصياغتها في شكل حكم ومواعظ

أراد السيوطي أن يجعل من أدبه اإلنشائي في هذه المرحلة، وزيادة على ذلك 
مًة  ومن ضمنه " ُدَرر الَكِلم َوُغَرر الحَكِم" مرآة تعكس توجهاته الفكرية، أو مقدِ 
لمشروعه الفكري في طريقه نحو إمامة العصر، فقد ارتبطت الحكمة عنده 

أمَّات مسائل بشخصيته فجاءت أداة للتعبير عن بعض مواقفه الفكريَّة، تجاه 
العصر الفكرية واالجتماعية والسياسية التي كانت تشغل بال العامَّة و الخاصة، 
وذلك أنه لم يجد طريقًا إلى اإلبانة عن هذه المواقف أقصر من طريق تنوير 

. وقد شكلت (8) المجتمع على حد قوله من خالل " َمْوِعَظة ُمنْيَرٍة في أْحُرٍف َيِسيرة"
 ضوعات التي دارت حولها الحكم.هذه المسائل المو 

ومن هذه الموضوعات رؤيته للعلوم وأهميتها، فهو يجعل علوم اللغة والفنون 
. وتمثِ ل هذه العلوم (10) ، ثم علم األخبار(9) األدبية في مرتبة تالية للعلوم الشرعية

 عنده تيار الثقافة اأَلصيلة، وهي العلوم التي تتميز بها أمة عن أخرى.

من ينظر في علمي المنطق والكالم ألنَّهما ال يوصالن إلى اليقين، إذ وهو يزجر 
هما يقومان على أمور ظنِ ية تتناقض مع كالم هللا وسنة رسوله، ومن هنا يدعو إلى 

 . (11) محاربتهما، حيث يقول: " ُصْن الَمْنِطَق والَكالم عن الَمْنِطِق والَكالم"   

 

ختلف مظاهر الفساد االجتماعي ثم هو يكشف في بعض حكمه عن نقده لم
والسياسي واألخالقي في عصره، ويعبِ ر عن توقه إلى وضع أفضل تسود فيه القيم 
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الدينية واألخالق الحسنة، وتتاح الفرصة أمام علماء الشريعة للقيام بواجبهم في 
 .(12) خدمة األمة، فهم " هدايُة الَعاَلِم كالنُّجوم"

ة موقفًا متشددًا، إذ يرى أنه " ما للعوام ولقد وقف السيوطي من سلوك العام
يِف ولو أصابهم الحْيُف" ا رأى مشاهدًة (13) غير السَّ ، ويبدو أن هذا الموقف نابع ممَّ

بالبصر، ومما سمع في األثر من مقاساة العلماء السابقين، من أمثال: الشعبي، 
ثال: الشيخ ، والعلماء المعاصرين له من أم(14) وأحمد بن حنبل، ويحيى بن َمعين

تقي الدين األوجاقي، والشيخ تاج الدين بن شرف من إنكارهم األحاديث الباطلة من 
اصين، ومن هم لهم من العامة معين  .(15) القصَّ

ولقد كان السيوطي جريئًا في إبداء آرائه الفكرية، وفي الكشف عن توجهاته 
مام المطلبي المذهبية فهو يعلن بصراحة أنَّه شافعي المذهب، حيث يقول:" اإل

افعْي زمام مطلبي الشاف ِعْي" وينطلق ذلك من إيمانه بأنَّ " فقَه محمد بِن  (16) الشَّ
ٌس أيَّ َتأسيٍس" ، ثم هو يكشف عن تمذهبه بمذهب األشعري     " (17) إدريس مؤسَّ
 .(18) فهو من شوائِب البَدع َعِري  

لكنها تكشف كما دارت بعض حكم السيوطي حول مسائل أدبية ونقدية عامة، 
عن رؤية السيوطي لبعض جوانب العمل األدبي، كاللفظ والمعنى والموهبة األدبية، 

 . (19) ومن ذلك قوله" ُربَّ أشعاٍر من اللفِظ والْمعنى في أوعاٍر"

وتعدُّ " ُدَرُر الَكِلم َوُغَرُر الِحَكِم" من مؤلفات السيوطي القصار، التي أوردها ضمن 
. وقد جاء (20) من حيث الطول، وهو" ما كان ُكرَّاسًا ونحوه"  القسم الرابع من مصنفاته

هذا الُكرَّاس قطعة نثرية دبَّجها في نسق فني جميل، تجزأت في ثالثة أقسام مختلفة، 
هي البداية أو الصدر، والمتن، ثم النهاية أو الختام. وهو بناء أو نسق شبيه بالرسالة 

جديدًا يختلف في بعض جزيئاته عما ألفناه في األدبي ة ذلك أنها اتَّخذت شكاًل فنيًا 
ه إلى طرف ما ه الخطاب فيه إلى طرف (21) الرسائل التي توجَّ ، فالسيوطي لم يوجِ 

، إلى مه إلى متلقٍ  ضمنيٍ  األمة التي يجب أن تفيد من الحكمة  آخر محدد، وإنمَّا قد 
سول الكريم، ثم في معاشها ومعادها. وقد بدأ بالبسملة والتحميد والصالة على الر 
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د فيه المكونات األساسية  باستهالل ات سم باإليجاز واالختصار الشديد والبراعة حدَّ
اِمِل للوجود، ونصلِ ي (22) للمصنَّف ، حيث يقول: " نحمدك اللَُّهمَّ على ُجوِدَك الشَّ

ِِ الَكِلم و  ُغَرِر على نبِيَك سيِ ِدَنا محمٍد المحموِد، وُنْثني عليك لما ألهمَت من ُدَرِر
 . (23)  الِحَكم، الناطقِة بمواعَظ كالسيِف الباتِر، الفائقِة لواقَط المزِن الهامر..."

ثم انتقل إلى المتن حيث سرد الِحَكم، وهو الموضوع الذي ُأنشئ من أجله هذا 
المصنَّف، من دون أن يتخلَّص من المقدمة إلى المتن بأساليب التخلص المعروفة 

 .(24) في الرسائل

شأ السيوطي ِلِحَكِمِه التبويب أو التَّقسيم والتنظيم؛ إذ يحتوي مصنفه على ولم ي
حكم شتى متجاورة، وقد ختمه بالحمد والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم، 

 وذكر سنة التأليف ومكانه.

ولقد عمد السيوطي إلى إبهام ذكر المصادر التي ولَّد منها ِحَكَمُه، واكتفى 
نيَّةبالقول إنَّه ولَّ  نيَّة، واآلثار السَّ ، وهما مصطلحان يحيل (25) دها من " األخبار السُّ

أولهما وهو خاص إلى أخبار النبي صلى هللا عليه وسلم المنبثقة من سيرته 
العطرة، ويحيل ثانيهما وهو عام إلى اآلثار العظيمة الخاصة باألعالم وأخبارهم 

موذجًا يحتذى، إذ تتضمَّن حكمًا بالغًة، وأقوالهم وأفعالهم وسلوكياتهم التي تعدُّ أن
ى بها الناس.  وأساليَب حياة يتأسَّ

ويكشف المصطلح الثاني عن مصادر متعددة ال حصر لها، وتمثِ ل نافذة واسعة 
أطل منها السيوطي على ألوان مختلفة من الثقافة العربية، وأمَّات المصادر األدبية 

دبَّر ما قاله اآلخرون، وتصفح نتائج والتاريخية، فهو كان قد أقبل عليها، وت
عقولهم، وتجاربهم وحكمهم، وولَّد من معانيها حكمًا لم تكن من كالم العرب مما 

 مضى.

وثمَّة مصدر ثالث أشار إليه السيوطي في مقدمة مقاماته هو" الكلم النوابغ" 
بيًا للزمخشري، الذي بلغ مكانة أدبية رفيعة بين األدباء، بحيث أصبح أنموذجًا أد
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يحتذى، مما دفع السيوطي إلى أن يؤلِ ف على منواله وينسج على أنموذجه، بل 
 . (26) يحاول أن يتفوق عليه

ومهما يكن من أمر، فإن استنطاق نصوص حكم السيوطي تكشف عن مصادر 
متعددة وروافد ثقافية مختلفة، وينابيع متنوعة تنوُّع المعارف والعلوم والفنون التي 

َر فيهاَرزق هللا السي ، غير أن السيوطي لم يولِ د هذه الحكم باعتماد (27) وطيَّ التَّبحُّ
ثقافته التراثية الموسوعية فحسب، بل استقى مادتها من مجريات الحياة، ووقائع 
العصر، ووقوفه عليها وتفاعله معها، وأثراها بمعاني السابقين وصاغها بلغته 

لثقافي، والواقع  الحياتي المعيش، والرؤية وصوره وأساليبه؛ أي أنَّه جمع بين الرافد ا
 الذاتية لألمور، والموهبة اأَلدبيَّة الفذ ة.

وعلى الرغم من أن السيوطي يعد أحد أعالم مدرسة النثر المقفَّى التي عمودها 
السجع المصنوع وتكلُّف األلوان البديعية المختلفة، فإن ه لم يخضع في بناء حكمته 

ولم يجار أترابه ُكتَّاب العصر في األخذ بالمثل األعلى لمقاييس العصر الفنية، 
 .(28) السائد

ولقد كان السيوطي كاتبًا مقتدرًا في صياغة الكالم على أساليب العرب الرفيعة، 
وال سيما إذا كان األمر يتصل بموضوع خطير، يسعى من ورائه إلى تحقيق أهداف 

سيوطي إلى خلق التوازن جليلة وغايات عظيمة كفن الحكمة؛ لذا، فقد سعى ال
الخالق بين متطلبات المعنى وجماليات التعبير؛ أي أنه أحسن توظيف السجع 
واأللوان البديعية األخرى توظيفًا مضمونيًا وجماليًا، على نحو أصبح هذا االستخدام 
جزءًا  من نسيج الحكم، فلقد عمد السيوطي إلى استخدام االزدواج في بناء حكمته، 

 . (29) دواج أقرب إلى طبيعة اإلنسان وأبعد عن التكلف والتصنعذلك ألن االز 

وقد جاء بناء هيكل الحكمة عند السيوطي على االزدواج، بمعنى أن كل حكمة 
مكونة من جملتين فاصلتين تتكامالن في المعنى، وتتفقان بقافية موحدة. وحكم 

سبيل المثال:  السيوطي كلها تسير على هذا النمط من البناء، يقول السيوطي على
 .(30) "فاز من تبوَّأ من التقوى ُنْزَله، وحاز الراحة من تبوَّأ الُعْزَلة"
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 النسخ الخطية:

اعتمد الباحث في تحقيق نص " ُغَرر الِحَكِم وُدَرِر الَكِلِم" على ست نسخ خطية 
 هي:

(، وردت النسخة ضمن مجموع 564نسخة مكتبة اإلسكوريال، ذات الرقم) -1
ن رسالة ومقامة للسيوطي، وعدد أوراق هذا المجموع يضم إحدى وثالثي

أوراق، نسخها محمد صفي الدين الحكوي. وتقع هذه النسخة ضمن  305
. والمجموع كله مكتوب بخط نسخي واضح، ومتوسط 186-183األوراق 

عدد السطور في الصفحة الواحدة ثالثة وعشرون سطرًا، ومتوسط عدد 
 مات.الكلمات في الصفحة الواحدة ست كل

ولما كانت هذه النسخة على درجة عالية من التثبت والصحة، واألقرب 
عهدًا إلى تاريخ وفاة المؤلف؛ إذ كتبت بعد اثنتين وسبعين سنة من وفاة 
السيوطي، وربما نقلها الناسخ عن نسخة المؤلف نفسه، فقد اتخذتها أصاًل 

إليها في الحواشي  في تحقيق نص " ُغَرر الِحَكِم وُدَرِر الَكِلِم" وقد رمزت
 بـ)س(.

(، وردت هذه النسخة 3972نسخة المكتبة الوطنية بباريس ذات الرقم) -2
ضمن مجموع يضم عددًا من مقامات السيوطي، وهي نسخة جيدة مكتوبة 
بخط نسخي جميل، وهي قليلة األخطاء وتتضمَّن بعض التَّصويبات في 

ف، وتشغل هذه الحواشي، وهي مجهولة الناسخ، كتبت سنة سبع بعد األل
، ومتوسط عدد السطور في الصفحة 3-1النسحة ثالث ورقات من 

الواحدة تسعة عشر سطرًا، وفي السطر الواحد إحدى عشرة كلمة. وقد 
 رمزت إليها في الحواشي بـ)ب(.

(، وردت هذه النسخة ضمن مجموع 435/6نسخة مكتبة ليدن ذات الرقم ) -3
على الورقة األولى بخط يضم اثنتي عشرة مقامة للسيوطي، وقد كتب 

مميز عن الخط الذي كتبت به هذه النسخة" هذا الكتاب جميعه تأليف 
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السيوطي، هذا الكتاب يشتمل على اثنتي عشرة رسالة للسيوطي رضى هللا 
عنه". وكتبت هذه النسخة بخط نسخي شديد الوضوح، وهي نسخة غفل 

ر الهجري. وتشغل من تاريخ النسخ والناسخ، ويبدو أنها تعود للقرن العاش
، ومتوسط عدد سطور الصفحة الواحدة ثالثة 54-52النسخة األوراق من

وعشرون سطرًا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد اثنتا عشرة 
كلمة، وهي كاملة النقط قليلة التحريفات، وقد رمزت إليها في الحواشي بـ 

 )ل(.

وهي تقع ضمن  (،3861نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق ذات الرقم) -4
مجموع يضم عددًا من مؤلفات السيوطي، أوله كتاب " الدرر المنتثرة في 
األحاديث المشتهرة"، وهي نسخة جيدة مكتوبة بخط نسخي جميل، كتبت 

هـ، وهي مجهولة الناسخ، وتقع هذه النسخة في ثالث ورقات 1178سنة 
رون ، ومتوسط عدد السطور في الصفحة الواحدة ثمانية وعش30-28من 

سطرًا، وفي السطر الواحد ثماني عشرة كلمة، وقد رمزت إليها في 
 (.1الحواشي بـ )ظ

(، وهي تقع 13531نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق، ذات الرقم ) -5
ضمن مجموع يضم عددًا من مؤلفات السيوطي، وتشغل هذه النسخة 

، وهي مكتوبة بخط نسخي معتاد قليل اإلعجام، 201-199األوراق من 
هـ، 951اسخها هو محمد جار هللا بن عبد العزيز الهاشمي المتوفى سنة ون

 (.2وقد رمزت إليها في الحواشي بـ)ظ

(، وردت هذه النسخة 5022نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم )  -6
ضمن مجموع يضم عددًا من مؤلفات السيوطي، وتشغل هذه النسخة 

وقد ورد في  ، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح،39-38الورقتين من 
الصفحة الخامسة من المجموع أن الناسخ هو محمد بن الحاج يوسف 
الرشيدي بلدًا الحنفي مذهبًا، ويبدو أنها تعود إلى القرن الحادي عشر. 
ومتوسط عدد السطور في الصفحة الواحدة واحد وعشرون سطرًا، وفي 
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      السطر الواحد إحدى عشرة كلمة، وقد رمزت إليها في الحواشي      
 بـ )م(.

 المنهج المتبع في تحقيق النص:

اتخذت من نسخة مكتبة اإلسكوريال أصاًل الكتمالها وقلة تحريفاتها، وقرب 
 تاريخ نسخها من وفاة السيوطي، وقابلت عليها النسخ األخرى مقابلة دقيقة.

وأثبت الفروق في القراءات بين هذه النسخ في الحواشي. أما إذ تفردت 
نين نسخة بزيادة  وكانت متسقة مع سياق النص فإنني جعلتها بين قوسين مركَّ

 كما أنني نبهت على الخطأ الواقع فيها.

وقد اجتهدت في ضبط النص وتقديمه، واتبعت خطة مطردة في ضبط 
الفروق في القراءات وشرح المفردات المستهجنة، واإلشارة إلى بعض المصادر 

 التي ول د منها السيوطي حكمته.

 

 

 

 

 

 

 فاتيح الرموز المستخدمة في المتن والحواشيم

 الرمز                                      الداللة
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مخطوط درر الكلم وغرر الحكم، نسخة المكتبة  (ب)
 (.3972الوطنية بباريس، رقم )

 مخطوط درر الكلم وغرر الحكم، نسخة مكتبة  (س)
 (.465اإلسكوريال، رقم )

 ، نسخة المكتبة مخطوط درر الكلم وغرر الحكم    1ظ
 (.3861الظاهرية بدمشق، رقم)    

 مخطوط درر الكلم وغرر الحكم، نسخة المكتبة     2ظ
 (.3531الظاهرية، بدمشق، )    

 مخطوط درر الكلم وغرر الحكم، نسخة مكتبة (ل)
 (.435/6ليدن، رقم )

مخطوط درر الكلم وغرر الحكم، نسخة دار  (م)
 (.5022الكتب المصرية مجموع رقم )

 لورقة من المخطوط.وجه ا (و)
 )ظ(                         ظهر الورقة من المخطوط.

 عالمة زيادة من نسخة أخرى من غير     ]  [
 نسخة األصل.    

ما ورد في الحواشي من إحاالت إلى درر الكلم وغرر الحكم، فالمقصود بها 
 النسخة المحققة المذكورة تاليًا.

 

 مِ ُدَرُر الَكلِم َوُغَرُر الِحكَ 

ين السيوطي، َرِحَمُه للا ُ  يِخ جالل الدِ  مان الشَّ  ظ(183.//)(31) إنشاُء َعالَّمِة الزَّ
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  (32) بسم هللا الرحمن الرحيم

امِل للوجوِد، وُنصلِ ي على نبيِ ك سيِ ِدنا          (33) َنْحَمُدَك اللَُّهمَّ على ُجوِدَك الشَّ
ٍد  َِ من ُدَرر الَكِلِم، وُغَرِر (35) ا َأْلَهْمتَ المحموِد، َوُنْثني َعَلْيَك ِلمَ (34) ُمَحمَّ

ْيِف الباتِر، الفائقة ، النَّاطقِة ِبَمواِعَظ كالسَّ ِِ َكِم ِِ الُمْزِن  (37) لواِقطَ  (36) الِح
نِ يَّةِ  نيَّةِ (38) الَهاِمِر.َولَّْدُتها من األخباِر السُّ  (40) ، وَأْتحْفُت بها(39) ، واآلثاِر السَّ

ُِ َسِليِم الِفْطَرةِ  ْخرِة. َفَتَح للاَُّ بها (41) ، َوَصَدْعُت بهاُكلَّ  (42) ُكلَّ َقْلٍب كصميِم الصَّ
ًا، َوُقُلوبًا ُبْكَمًا، َوَوف َقَنا ُلهُ  (43) آذانًا ُصمَّ  ِمن َجنَِّتِه. (44) ِلْلَعَمِل ِبُسنَّتِه َوَرَزَقنا ما نؤمِ 

               (47)  َمْن َتبَّوأ، وحاز الرَّاحةَ (46) من التَّْقَوى ُنْزَلهُ (45) َفاَز َمْن تبوَّأ
. ِصلةُ  النَّاس ليس(48) الُعْزَلَة   الفوائِد، َمْن  (50) لها عائٌد، َوَمْعِرَفُتهُم نزرةُ  (49) َِ

. ُربَّ امرئ (51) َعَرَف النَّاس ُخصَّ بالبالِء، وَأَحاَط به الرِ قُّ والوالءُ  ٍِ أَوَلْيَتُه (52) ُِ
نَّك(55) حميالً  (54) لك (53) جمياًل، فكان باإلسَاَءةِ   (56) . الِكَتاَب الِكَتاَب وال َيُصدَّ

نََّة ولو(57) الِعَتابُ  نََّة السُّ ريعِة فإنَُّه  (59) َعَلْتَك اأَلِسنَِّة. عليك(58) ، والسُّ ِبِعْلِم الشَّ
. (62) العربية، والفنوِن اأَلدبيَِّة    (61) . ُخْض في ِعْلمِ (60) إلى للاَّ َأْقَوى الذ ريعةِ 

 (65) والَكاَلَم عن (64) . ُصْن الَمْنِطقَ (63) والَمْنِطَق فهو آفُة اْلَقْلِب والَمْنطقِ إيَّاك 
ِ في (67) الَكاَلم فَراَرك ِمْن األَسد (66) الَمْنِطِق والَكاَلِم. ِفرَّ من ، واْسُلك إلى للاَّ

ين َأْزهى وَأْزَهُر، وَعْيُن اليقيِن أَ 184الطَّريِق/) . ِعْلُم الدَّ ْبَهى و َأْبَهُر، و( األَسدِ 
نيا ُر الَفاِضَل، َوَتبًَّا            ِلْلعليا (68) ُأفٍ  للدُّ ُم الَجاِهَل، وتؤخِ  يفوُتها  (69) ُتقدِ 

ابقُ  . لم َيَزْل الناقُص َيُذمُّ (71) والناضل (70) السَّ ) َيْذَأمُ  (73) الَكاِمَل، والقالُص  (72) ُِ

امل(74 . في(75) الشَّ . الكريُم (77) ْعَلُم، ومنهم َكاِمٌل وأكملُ اْلَخْلِق َعاِلٌم وأَ  (76) َِ
َلَك  (79) . اللئيُم إذا َأْحَسْنَت إليِه أسا وأفاه (78) َيرى أليَم الَكاَلِم أشدَّ من ألم الِكالم

ٍِ  (81) . ربَّ (80) من األسا ِِ . النَّاُس (84) الطَّليعةِ  (83) ُمِطيَعٍة أمرُّ من (82) َطْلعٍة
داً  (85) َيطَِّلعون على عيوِب النَّاسِ  أوقعوه في ُهوٍَّة.  (86) من ُكوٍَّة، َوَمْن رأوه ُمَسدَّ

َزايا اِع الثََّنايا أْرزوه بَأعظِم الرَّ . سطوُة َجاِهٍل على َعاِلٍم راسٍخ (87) ُربَّ عالٍم لم 
الِخ (88) أمرُّ من َلْسِع   من ناطٍق،  (90) . ُربَّ ساكٍت أعظمُ (89) األْسوِد السَّ

َأْوَهى ِمْن  (93) ، وهو(92) ٌق. ُربَّ رُجٍل َأْزَهى من ذبابٍ ٍِ َلْيَس له بار (91) وساكبٍ 
. (96) في الَمَحاِفلِ  (95) . َقْطُع الرؤوِس لدى الَعاقِل أَْهَوُن من االنقطاع (94) َسَرابٍ 
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َلْيَس له ِحٌب  (97) َكْم في النَّاس من جاِحٍد للمعروف ناٍس. ُربَّ َقْلٍب ِمُلَئ وزراً 
َئ    ِِ ) أنوُر. َومن الغزاِل أْنَفرُ  (99) بَّ أغيَد ِمْن           الغزالةِبرًَّا. رُ (98) ِمُل

افعيْ (101) . ُربَّ ذي َجَمال وظرفةٍ (100 ٍة. اإلماُم الُمطَّلبي الشَّ ) ، َربُّ جالٍل َوِعفَّ

ظ( 184بالَحَسَناِت//) (104) .َمأَل للا ُ َطاِئَرَنا(103) ِزَماُم َمْطلبي الشاِف عْي  (102
ريعة [األْرِض . (105) ]َطَبق[أَل بعْلم َعالم قريٍش َيْوَم الَعرض، كما مَ  ُعَلَماُء الشَّ

ريعة (107) َتْحَت اأَلْقَدام  (106) َفْوَق اأَلْعالِم، َوُقَدماُء الفالسفةِ  ِِ (108) . علماُء الشَّ
. َقبََّح (110) غوايٌة لها الَعَالُم رَجومٌ  (109) هدايُة الَعالِم كالنُّجوم، وحكماُء الفالسفةِ 

فَة، َوَتمثَّل ِبُعلُوِم الفلسفِة. َمْن َتروَّى للا ُ َمنْ  ِبُعُلوِم الَفْلَسفِة   (111)  َجِهَل العلوَم الُمشرَّ
َفِه َوَجَب أْجُرهُ  (113) َوَجَب َهْجُرُه، َوَمن َتَصدَّى أُلس  ِ  (112)  ) . َمْن تحلَّم(114) السَّ

ريعِة             فعارضهُ  (115 كلَّم بالفلسفِة ، َوَمْن ت(117) َمْسُجومٌ   (116) بالشَّ
ْيِف، ولو َأَصاَبُهم الَحيُف.اْلَعَواُم  (118) ِفلساُنُه  َمْلُجوٌم. ما لَلَعوام َغيُر السَّ

، وال كلُّ واعٍظ (119) كاألنعام، بل َأَضلُّ وَأْجَحُد لإلْنَعاِم. ما كلُّ خطيٍب مصقعٌ 
ين. سجعت(121) . ُربَّ خطيب ال ُيْحسُن تأليَف كلمتين وال ترصيَف (120) ِمْصدعٌ 

عٌ  (123) بيٍت ُمْصرَّع بنظيم(122) ُربَّ  َوُربَّ َأشعاٍر من اللفظ . (124)  الدُّرِ  ُمَرصَّ
ببيٍت َأْسنى منزلٍة، وماهٍر في  (126) .  ُربَّ َشاعٍر نال(125) والمعنى في َأْوَعارٍ 
. قبَّحَ  للا ُ زمانًا تضيُع فيه (128) يؤبه له             (127) العلوم في بيٍت ال

، (132) . ربَّ َعَلم َطاهر(131) فيه شذا الرذائِل  (130) ، ويضوع(129) الفضائلُ 
، وسيف باتٍر، وَحْليٍ  فاخٍر، وليٍث باقرٍ  ٍِ ) ونجٍم زاهٍر، وبدٍر باهٍر، وبحٍر زاخٍر

، ومثٍل (135) و( ناضٍر 185، وجواٍد ماهٍر، وروٍض//)(134) ، وغيٍث   هامرٍ (133
 من ناصر.(136) سائٍر، ُيَظلُم فال يِجُد         له

ِِ . َحْسُب الَعاِلِم ِرْفَعًة َسْبُقُه في   (138) في الَماَلِحم (137) ِلَساُن الَعاِلم سنانٌ 
ُر َمن كان في رداِء اْلَجْهِل رافلٌ  ، (140) . َكْم ناصٍح فاضحٍ (139) الَمَحاِفِل، َوَتَأخُّ

 (143) . الِ لقاُء بوجه ُمْشرق خيٌر من الِقرى (142) ٍِ بالِحْكَمِة ناضحٍ (141) وحافل 
. ال (146) ، ووْجٍه ِعْلُمُه غيُر صحيحٍ (145) . َكْم َفْدٍم لَساُنُه فصيحٌ (144) رقٍ بوجه فَ 

نيا نَّ َعْيَنْيَك إلى َزْهرِة الدُّ ) الُعْليا   (149) الزُّْهرةَ (148)  ، واْقُصْر َيَدْيَك )تنِل((147) َتُمدَّ
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ُل (151) . ُربَّ َصغيٍر يفوُق األكابَر بَأصغريه(150 ه. ُربَّ اأَلكالُب علي، وكبير ُيَفضَّ
لِيْم. (154) بالعذاِب األليم، وصحابٍة ُتْعدي (153) ُتْرِدي (152) َسَحابةٍ   القلَب السَّ

             (156) ، واْغُضْض عن الَخْلقِ (155) اْعُضْض على الحقِ  بناجذيك
. َخيُر الَكاَلم ِكالُم األخيار، َوَخيُر العلماء َعالمُ (157) شاِهَدْيك األخبار.  (158) َِ

ِديُق وافْق َصديَقَك  في نهيه وَأْمره، َوُكْن َمَعُه في َخْيِرِه َوَشرِ ِه. ِنْعَم الرفيُق الصَّ
ِيُق. دِ   الصِ 

دى اتِ باُعُه َهَوى َنْفِسهِ  . ُربَّ (159) ِمن الَعَذاِب صحبُة المرِء غيَر ِجْنِسْه، َوِمن الرَّ
             َربَّاُت الِحَجاِل، النَّاُس من (161) ِمن الرِ جال َأْصَمْتهُ  (160) صميمٍ 

وا منه الَجَناَح، َوَمن َأْدناُهم أْدَنْوه//) (162) َأْقَصاُهم  . (163) ظ( إلى الِكَفاحِ 185َقصُّ
اِحُب ذيَل الوفاِء. فاِء السَّ اِحُب ذو الصَّ  َحبَّذا الصَّ

عيَف الَمهينَ  . َأال ُأْخِبُركم (165) ، َيُذْق َأشدَّ الَعَذاِب الُمهينِ (164) َمن َيْظلم الضَّ ِِ
ال من الَعالميَن استحقَّ  (166) ِم المشقَِّة َعاِلٌم لم ُيوفَّ َحقَُّه. َمن َلِعَبْت بَأعظ به الُجهَّ

 .(168) ]َمن عمل لليوِم اآلخر فهو الكيِ ُس الفاُخر [الَعاِلِميَن.  (167) الرَّْحَمَة من

ماِء. ُربَّ رحٍب  (169) الَجاِهُلوَن أْعداؤهم العلماء ياطين َأعداؤهم نجوُم السَّ  كالشَّ
رَّ  (171) ، َوَصْدٍر َوِسيٍع لم َيسعِ (170) كبحر َبرٍ   . لَيْحَذِر المرُء صديَقُه؛ (172) السِ 

نَّة أحَمد(173) فإنَّه لن ُيطيَقهُ  ك ِبسُّ فهو من النَّاِس َأْحمُد. جانْب ، (174) . َمن تمسَّ
و من فه ،(176) َدْع. َتَمْذَهْب بمذهب اأَلْشَعري ِ  (175) أهَل الِبَدِع، وأَهَل االِرتيابِ 

افعي  (178) .فقُه أحمد بِن إدريس(177) شواِئِب الِبَدع َعِري   ٌس أيَّ تأسيٍس. الشَّ مؤسَّ
. زينُة (179) بالت قدم َأْولى وَأْحرى، َوِقْدمًا قد قيل َصاِحُب البيِت              َأْدَرى 

ِمينَة.، َترَ (181) أحسُن زينٍة، وال َيْستُر  (180) اإلخالصِ  ِِ رَة الثَّ َدُف الدُّ َأَس الصَّ
نيَّة( (183) ، وتلبََّس (182) بالمناِصِب الَعليََّة َقْوٌم فوضعوها  (184)  بالمراِتِب )الدَّ

ْلِم. كلُّ  (185) ]والِحْلمِ [آخرون فرفعوها. ِنْعَم َأخو اْلِعْلِم  في حالتي الَحْرِب والسَّ
ِِ ِمنه بقيٌة. َوَمْن يؤذوا َسريَّهم ُكْن و( فَ 186)               (186) َسَلٍف في َخَلِف

 . ُربَّ َمْوِعَظٍة ُمنْيَرٍة في َأْحُرٍف َيَسيرٍة.(187) ِمنهم على َتقيَّةٍ 
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ِ َوْحَده، َوَصلَّى للاَُّ وَسلَّم على َسيِ دنا وآِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم تسليمًا كثيرًا  والحمُد لِل 
ين  ظ(.186.//)(188) إلى يوم الدِ 

فيَس في يوِم اأَلحِد سادِس ذي قعدِة الحراٍم قال مؤلِ فُه َوَضْعُت هذا التَّأليَف الن   [
فَها للا ُ  َمِة شرَّ  . (189) ]َسَنَة ِتسٍع وستين وثمانمائٍة، بمكة الُمكرَّ
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لست أرى من الضروري أن أخصَّ حياة جالل الدين عبد الرحمن  -1
السيوطي بدراسة في مقدمة تحقيق درر الكلم وغرر الحكم، فقد ترجم له 
عدد من كتاب التراجم العرب القدامى. كما كتب عنه عدد آخر من 
الباحثين المحدثين دراسات كثيرة، انظر على سبيل المثال: ترجمة 
السيوطي لنفسه في حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق 

، 1967، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
؛ السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد 335-334، ص1ج

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، اثنا عشر م(، 1496هـ/902الرحمن)ت
 ،4، ج2،م1992، دار الجيل، بيروت، 1جزءًا في تسعة مجلدات، ط

؛ " سمير الدروبي"، ترجمة الشعراني لشيخه السيوطي"، مؤتة 65ص
واالجتماعية(، جامعة مؤتة،  للبحوث والدراسات)السلسلة أ: العلوم اإلنسانية

؛ الكت اني، عبد الحي بن عبد 292-219، ص1993، 6، ع8المجلد 
الكبير، فهرس الفهارس واإلثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والسلسالت، 

، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 2ج، باعتناء د. إحسان عبَّاس، ط3
سيوطي: ؛ عمر موسى باشا، " الجالل ال1022-1010، ص2، ج1982

شخصيته وموسوعية فكره"، في اإلمام جالل الدين السيوطي: بحوث الندوة 
التي عقدتها المنظمة اإْلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، بالتعاون 

م، 1993أبريل 5-3هـ/1413شوال  3-11مع جامعة األزهر، القاهرة، 
، إيسيسكو، منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

 .32-25، ص1م، ج1995هـ/1416

ورد ذكر " درر الكلم وغرر الحكم" في : سمير محمود الدروبي               -2
"السيوطي ورسالته فهرست مؤلفاتي: علوم اللغة والنحو والبالغة واألدب 
والتاريخ"، بحث مقبول للنشر في مجلة مجمع اللغة العربية األردني، 

م(، 1505هـ/911الل الدين عبد الرحمن )ت؛ السيوطي، ج36، ص1999
التحدث بنعمة هللا، تحقيق إليزبث ماري سارتن، المطبعة العربية الحديثة، 

( ص 1؛ السيوطي، حسن المحاضرة، ج )116، ص2م، ج1972القاهرة، 
؛ السيوطي، شرح مقامات الجالل السيوطي، تحقيق سمير الدروبي، 344



 173 

، حاجي خليفة، 223، ص1ج، 1989، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ط
م(، كشف الظنون عن أسامي 1656هـ/1067مصطفى بن عبدهللا )ت

؛ البغدادي، 748، ص1الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد، )د.ت(، ج
م(، هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار 1608هـ/1017إسماعيل باشا)ت

، 1، ج1992المصنفين من كشف الظنون، دار الكتب العلمية، بيروت، 
(، 11-10؛ كارل بروكلمان، تاريخ األدب العربي، القسم السادس)539ص

نقله إلى العربية محمود فهمي حجازي، وحسن محمود إسماعيل، الهيئة 
؛ أحمد الخازندار، ومحمد 1679، ص1995العامة للكتاب، القاهرة، 

، مكتبة ابن 1الشيباني، دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها، ط
؛ أحمد الشرقاوي إقبال، مكتبة الجالل 196، ص1983، الكويت، تيمية

السيوطي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 
 .190-189م، ص1977هـ/1397

ولعل من المفيد اإلشارة إلى أن صاحب هذا البحث كان قد َأنجز دراسة 
حكمة عند تحليلية لرسالة درر الكلم وغرر الحكم عنوانها" أدب ال

مها للنشر في مجلة  السيوطي: درر الكلم وغرر الحكم أنموذجًا"، وقد قدَّ
 مؤتة للبحوث والدراسات.

 .223، ص1انظر: السيوطي، شرح مقامات السيوطي، ج -3

 ، قطر، د.ت.4نشر بتحقيق عبدهللا إبراهيم األنصاري، ط -4

، 5، السنة9نشر هذا المصنف بتحقيق بهيجة الحسني، في العرب، ج -5
، 1971هـ1391، 5، س10؛ وج844-836م، ص1971هـ/1391

. كما نشر بتحقيق صالح الدين البستاني بعنوان نوابغ 932-915ص
، دار العرب 5الكلم مع كتاب أمثال الشرق والغرب ليوسف البستاني، ط

 . 1987للبستاني، بيروت، 

 .223، ص1انظر: السيوطي، شرح مقامات السيوطي، ج -6
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؛ درر 223-222ات الجالل السيوطي، صانظر: السيوطي، شرح مقام -7
 .8الكلم وغرر الحكم، ص

 .10السيوطي، درر الكلم وغرر الحكم، ص -8

ريعِة فإنَُّه إلى هللا َأْقَوى الذ ريعِة. ُخْض   -9 يقول السيوطي: " عليك ِبِعْلِم الشَّ
 .8في ِعْلِم العربيَِّة، والفنوِن األدبيَِّة، المصدر السابق نفسه، ص

ابق نفسه، ص السيوطي، المصدر -10 . لقد أشار السيوطي في حكمه 10السَّ
إلى علم األخبار مادحًا المشتغلين به قائاًل: " َخيُر الَكالِم كالُم األخياِر، 

 .10وخْيُر العلماِء عالُم األخبار:، درر الكلم وغرر الحكم، ص

. لعل من المفيد اإلشارة إلى أن 8السيوطي، المصدر السابق نفسه، ص -11
في كتابه " صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم"  السيوطي يذكر

أنه كان قديمًا في سنة سبع أو ثمان وستين وثمانمئة ألَّف كتابًا في تحريم 
اه " القول المشرق في تحريم االشتغال بالمنطق"،  االشتغال بفن المنطق سم 

ث بما أنعم 888ومضى على ذلك عشرون سنة، فلما كان في سنة  هـ، تحدَّ
هللا به عليه من الوصول إلى رتبة االجتهاد، وما كان من مهاجمة بعض 
أعدائه له بأنه ال يتقن المنطق، وهو شرط من شروط االجتهاد، مما دعاه 
إلى أن يصنف كتابًا في تحريم االشتغال بفن المنطق والكالم لما بينهما 

اه " صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم" ، انظر: من التالزم سم 
صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم نشره وعلَّق عليه علي 

 .4-1م، ص1947، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1سامي النشار، ط

 .9السيوطي، درر الكلم وغرر الحكم، ص -12

. كان السيوطي قد نقد العامة في 9السيوطي، المصدر السابق نفسه، ص -13
اعين للحديث، مقاماته وكتبه التي وضعها لمحاربة الق اصين والوضَّ صَّ

انظر على سبيل المثال: " تحذير الخواص من أكاذيب القصاص"، حققه 
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، المكتب 2وقدم له وعلق عليه وأعد فهارسه محمد بن لطفي الصباغ، ط
م؛ ومقامة الدوران الفلكي على ابن الكركي؛ 1984اإلسالمي، بيروت، 

القمامة؛ ومقامة الفتاش على ومقامة طرز العمامة في التفرقة بين المقامة و 
؛ 419-370، ص1القشاش، انظر شرح مقامات الجالل السيوطي، ج

 .886-856؛ 817-616، ص2ج

 .875، ص2انظر: السيوطي، شرح مقامات الجالل السيوطي، ج -14

 .872، ص2انظر: السيوطي، المصدر السابق نفسه، ج -15

 .9السيوطي، درر الكلم وغرر الحكم، ص -16

 .10بق نفسه، صالسيوطي، المصدر السا -17

 .10السيوطي، المصدر السابق نفسه، ص -18

 .9السيوطي، المصدر السابق نفسه، ص -19

 .115، ص1السيوطي، التحدث بنعمة هللا، ج -20

م(، البيان والتبيين، 868هـ/255انظر: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر)ت -21
، 6، ص2، ج1960تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

م(، صبح 1418هـ/821قشندي، أبو العباس أحمد بن علي)ت؛ القل62
، 6األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب المصرية، القاهرة، )د.ت(، ج

 .275ص

يذكر شهاب الدين الحلبي أن براعة االستهالل تعني "أن يأتي الناظم أو  -22
الناثر في ابتداء كالمه ببينة أو قرينة تدل على مراده في القصيدة، أو 

م(، حسن 1324هـ/725الة أو معظم مراده"، شهاب الدين الحلبي)تالرس
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التوسل إلى صناعة الترسل، تحقيق ودراسة أكرم عثمان يوسف، وزارة 
 .251-250، ص1980الثقافة، بغداد، 

 .8السيوطي، درر الكلم وغرر الحكم، ص -23

انظر: الكالعي، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور) من أعالم القرن  -24
جري/ الثاني عشر الميالدي(، إحكام صنعة الكالم، تحقيق السادس اله

 .81-78م، ص1985محمد رضوان الداية، عالم الكتب، بيروت، 

 .8السيوطي، درر الكلم وغرر الحكم، ص -25

لقد حظي الكلم النوابغ باهتمام عدد من األدباء، فقد شرحه مؤيد الدين ابن  -26
ن عبد الغفار القونوي الموفق في منتصف القرن السابع الهجري، وبايزيد ب

هـ( 1001هـ، والمولى محمد المنشئ  )ت983الذي فرغ من شرحه سنة 
شيخ الحرم بالمدينة المنورة، والعالمة سعد الدين التفتازاني الذي سمى 
شرحه بـ" النعم السوابغ في شرح النوابغ"، انظر الزمخشري، الكلم 

، كشف ؛ حاجي خليفة841-840(، )مقدمة المحقق(، ص1النوابغ)
 .748، ص1الظنون، ج

لقد كان السيوطي من العلماء القالئل في عصره الذين استطاعوا أن  -27
يجمعوا المعرفة العلمية في عدد من الفنون المختلفة، وأن يتبحروا بها حتى 
ُعد  جباًل في سائر الفنون والمعارف. حول ثقافة السيوطي الموسوعية، 

؛ التحدث بنعمة هللا، 338، ص1انظر: السيوطي، حسن المحاضرة، ج
؛ سمير الدروبي " ظاهرة التعدد والكثرة في مؤلفات 203، ص2ج

، 4السيوطي"، المنارة)العلوم اإلنسانية: اللغة العربية(، جامعة آل البيت م
؛" الدروبي، ترجمة 112-108، ص166-101م، ص1999، 3ع

؛ عمرموسى باشا، "الجالل 326الشعراني لشيخه السيوطي"، ص
؛ محمد علي 34-25، ص1: شخصيته وموسوعية فكره"، جالسيوطي

مصطفى الصليبي، ثقافة اإلمام السيوطي"، في اإلمام جالل الدين 
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السيوطي: بحوث الندوة التي عقدتها المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
شوال 13-11إيسيسكو، بالتعاون مع جامعة األزهر، القاهرة،  -والثقافة
، منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 1993أبريل 5-3هـ، 1413
 .106-81، ص1م،ج1995هـ/1416إيسيسكو،  -والثقافة

انظر: محمد رجب النجار، النثر العربي القديم: من الشفاهية إلى   -28
، 1991، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الكويت، 1الكتابية، ط

كاتبًا أديبًا"،  ؛ مصطفى الشكعة، " السيوطي469-468، 383-367ص
في جالل الدين السيوطي: بحوث ألقيت في الندوة التي أقامها المجلس 
األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، باالشتراك مع الجمعية 

م، الهيئة 1976مارس، 10-6المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة، 
 .396-395، ص433-389م، ص1978المصرية العامة للكتاب، 

. لعله من المفيد اإلشارة إلى 28، ص4انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ج  -29
أن الفرق بين السجع والمزدوج هو التكلف الموجود في السجع، والمنعدم 
في المزدوج؛ ذلك أن المزدوج تنتهي فيه التقفية بعد جملتين، كما يدل على 

يد من التفصيل ذلك مسماه، أما السجع فيبدأ حيث ينتهي المزدوج، لمز 
انظر: محمد الصغير بناني، النظريات اللسانية والبالغية عند العرب، 

 .180-179، ص1986، دار الحداثة، بيروت، 1ط

 .8السيوطي، درر الكلم وغرر الحكم، ص  -30

(: بعد العنوان: "تأليف اإلمام الحجة الهمام 2(. وفي )ظ1سقطت من )ظ  -31
ين أبي الفضل عبد الرحمن جالل الحافظ الرَّحلة شيخ السنة مفتي المسلم

الدين ابن الشيخ العالَّمة )فراغ قدر كلمة( كمال الدين أبي بكر السيوطي 
القاهري الشافعي رحمة هللا عليه". وفي)م(: "لحافظ عصره الجالل 
السيوطي، نفع هللا بعلومه في الدنيا واآلخرة، آمين". وفي )ب(: تأليف 

الدين السيوطي الشافعي، تغمَّده هللا  الشيخ العالَّمة عمدة الحفاظ جالل
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برحمته، آمين". وفي )ل(:" تصنيف الشيخ اإلمام العالم العالمة جالل 
الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي، تغمَّده هللا برحمته، وأسكنه فسيح 

 جنته، آمين يارب العالمين".

وحيد  (:" وبه نستعين": قال الشيخ اإلمام العالم المحقق،1بعدها في ظ)  -32
دهره، وفريد عصره، شيخ اإلسالم والمسلمين، جالل الدين أبو الفضل عبد 
الرحمن السيوطي الشافعي، تغمَّده هللا برحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح 

(" وصلى هللا على سيِ دنا محمد وآله وصحبه وسل م، قال 2جناته. وفي )ظ
حة( جالل الدين عبد الشيخ اإلمام العالَّمة المحقق الُمدقِ ق) كلمة غير واض

الرحمن ابن الشيخ العالمة معنى المسلمين جمال الدين أبي بكر السيوطي 
الشافعي، رحمة هللا عليه". وفي )ل(: " وبه نستعين". وفي )ب(: " من 
ُممدِ  الكون أستمدُّ الَعْون". وفي )م(: " الحمدلِل  وكفى، سالم على عباده 

وموالنا اإلمام الحافظ الجالل الذين اصطفى، وبعد، فيقوُل سيِ دنا 
 السيوطي، عفا هللا عنه".

 ( و)ل(.2(، و)ظ1سقطت من )ظ  -33

 سقطت من )ل(.  -34

 في )م( " ما التمست" بدل " لما ألهمت".  -35

 سقطت من )م(. وفي )ل(: "لواحظ ".  -36

لواقط: اللَّقط َبْقَلٌة طيِ َبٌة تشتدُّ خضرتها وارتفاعها وتتبعها الدواب فتأكلها   -37
ربما اْنَتَنَقها الرجل فناولها بعيره، انظر: الزبيدي، تاج العروس، لطيبها، و 

 مادة " لقط ".

نة النبوية، وهي ما ُأثر عن النبي من قول أو فعل   -38 نيَّة: نسبة إلى السُّ السُّ
أو تقرير أو صفة َخْلقية أو ُخلقية أو سيرة، انظر: التهانوي، كشاف 

 .981-979، ص1اصطالحات الفنون والعلوم، ج
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فعة والسمو. انظر: ابن   -39 ِنيِ  وهو الشيُء ذو الرِ  نَّية نسبة إلى السَّ السَّ
 منظور، لسان العرب، مادة)َسَنَن(.

 (: "به ".2في )ظ  -40

 (: "به".2في )ظ  -41

 ( و)ل(و)ب(: "لها ".2في )ظ  -42

 في )ل(: " ووقفا " وهو تصحيف.  -43

 في )م(: " ما نؤمل في".  -44

 (: " تبوََّء".1رسمت )ظ  -45

قال النُُّزل والنَّْزل وهو ما ُهيئ للضيف إذا نزل عليه. انظر: ابن ُنَزُلُه: يُ   -46
 منظور، لسان العرب، مادة "نزل".

 (: َتنوََّء وهو تصحيف.1ُرسمت في )ظ  -47

الُعزلة: االنعزال، يقال ِبَمْعزل عن كذا وكذا؛ أي كنت بموضع ُعْزلة منه.   -48
 انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة "عزل".

 ل(.سقطت من )  -49

 في )م(: "ندرة".  -50

الر قُّ والوالء: الِملُك والعبوديَّة، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادتي "   -51
 رقق" و"ولي".

 رسمت في )س(و)ب(: " امرٍء "، وفي )م( " امر ".  -52
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 (: " باالماءه".1رسمت في )ل(: " ماإلساءت جمياًل"، وفي )ظ  -53

 ( و)م(: " إليك ".1في )ظ  -54

المحمول، والَحميُل من السيل هو الغثاُء الذي يحمله حميل: الحميُل هو   -55
ويأتي به من طين وغيره. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة             

 "حمل".

 (: " يصدعنك".2في )ظ  -56

 في )ل(: " العقاب ".  -57

 في )ل(: " وال ".  -58

 في "م" ولو علقك األلسنُة فعليك.  -59

ل، انظر: ابن الذَّريعة: الوسيلُة، يقال، تذرَّع فال  -60 ن بذريعة؛ أي توسَّ
 منظور، لسان العرب، مادة "ذرع".

 (: " العلوم".2(و)ظ1في )ل( و)م(: " علوم. وفي )ظ  -61

جعل الزمخشري الفنون األدبيَّة ترتقي إلى اثني عشر صنفًا، هي: علم   -62
اللغة، وعلم األبنية، وعلم االشتقاق، وعلم اإلعراب، وعلم المعاني، وعلم 

م العروض، وعلم إنشاء النثر، وقرض الشعر، والكتابة البيان، وعل
والمحاضرات، انظر: الزمخشري، الفسطاس في علم العروض،             

 .16-15ص

 سقطت من )م(.  -63

 في )م(: " النطق".  -64

 في )م(: "على".  -65
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 سقطت من )ل(.  -66

: من سد    -67 " والطريق األسدُّ سقطت من )ل( الحكمة " فرَّ من الكالم...األسدِ 
، أي صواب قويم انظر: ا : استقام على اتجاه سديد فهو أسد  ألمر واستدَّ

ابن منظور، لسان العرب مادة "َسَدَد". وقوله " فر من الكالم فرارك من 
األسد مأخوذ من قول النبي صلى هللا عليه وسلم " فرَّ من المجذوم فرارك 

 .218، ص7من األسد"، في: البيهقي السنن الكبرى، ج

نيا".في )ل(:   -68  " فالدُّ

 في )م(: "للعليا ".  -69

ابق: الرجُل الُمجلِ ي في ميدانه، يقال السابق من الخيل أو خيل   -70 السَّ
 الحلبة، وهو الُمجلِ ي. انظر: ابن منظور لسان العرب، مادة "سبق ".

( و)م( و)ل(: " الفاضل". الناضل: يقال نضل الرجُل َرَمى 2( و)ظ1في )ظ -71
 ابن منظور، لسان العرب، مادة: " نضل ".بالنَّبل فهو ناضل. انظر: 

 في )ل( "مذل ".  -72

في )ل(: " القائض". القالص: الناقص، يقال َقَلَص  الشيء يقلص ُقُلوصًا   -73
تدانى بعضه من بعض، َفَقُصَر كالثوب بعد الغسل فِإنَّه ينكمش ويشم ر. 

 انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة " قلص".

أُمُه ذأمًا حقَّره وَذمَّه وعابه. انظر: ابن منظور، لسان يذأم: َذَأم الرجَل َيذْ   -74
 العرب، مادة "ذأم".

 في )م(: " والقادر يذم السائل " بدل من" والقالص َيذأم الشامل".  -75

 في )م(: " وفي".  -76
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( و)م( و)ل(: كامل وأعلم، المثبت ما ورد 2( و)ظ1في األصل )س( و)ظ -77
 في )ل(.

ال العربية " َكْلم اللسان أنكى من َكلم وفي هذا المعنى ما جاء في األمث  -78
، التوحيدي، 257، ص2الُحسام". انظر: العسكري، جمهرة األمثال، ج

 .154، ص1البصائر والذخائر ، ج

أفاه: يقال فاه الرجُل بكالم يفوه َفْوهًا أي نطق به من فمه. انظر: ابن   -79
 منظور، لسان العرب، مادة " فوه".

(" أساء وأفاظك من 1األسى". وفي )ظفي )م(: " أساء وأناطك من   -80
 (:" أساء وأنافك من األسى".2األسى"، وفي )ظ

 سقطت من )م(.  -81

طلعة: يقال طلعة الرجل أي شخصُه وما طلع منه. انظر، ابن منظور،   -82
 لسان العرب، مادة "طلع".

 في )م(: " في ".  -83

واحدة في )ل(: "الطبيعة ". الطليعة: القوم يبعثون لمطالعة خبر العدو، ال  -84
والجمع منه سواء. وطليعة الجيش الذي َيْطلُع من الجيش، يبعث ليطَّلع 

ْلُع. انظر: ابن منظور، لسان العرب مادة " طلع".   َطِلْيَع العدو، فهو الط 

 (: " المرء ".2(و)ظ1في )م(و)ظ  -85

بيدي، تاج العروس، مادة    -86 د وهو العيب مجازًا. انظر الزُّ د: من السَّ َمَسدَّ
 "َسَدد".

(: "أذوه  2( " أودوه، وفي )ظ1في )ل(: "أودوه تعلموا الرزايا"، وفي )ظ  -87
 وفي )ب(: أوروه أعظم".
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 (: "لذع"، وفي )ل(: " الشمع"، وفي )ب( "َلْسَعَه".1في )ظ  -88

الخ: األسود من الحيات، ويقال له أسود 2في )ظ  -89 الح". األسود السَّ (: " السَّ
منظور، لسان العرب، مادة " سالٌخ ألنه يسلخ جلده كل عام. انظر ابن 

 سلخ ".

 في األصل)س( و)ب(و)ل(: "أعظم، والمثبت ما ورد في بقية النسخ".  -90

 في )ل(: " ساكت".  -91

مأخوذ من المثل العربي " أزهى من ذباب". انظر: الميداني، مجمع   -92
؛ حمزة 151، ص1؛ والزمخشري، المستقصى، ج327، ص1األمثال، ج

 .213، ص1األصفهاني، الدرة الفاخرة، ج

 (.2سقطت من )ظ  -93

راب". وهو ما تألأل منه،   -94 مستفاد من المثل العربي " أرقُّ ِمن َرْقَراق السَّ
، 1وكل شيء له تأللؤ فهو رقراق. انظر: الميداني، مجمع األمثال، ج

، الزمخشري، 209، ص1؛ حمزة األصفاني، الدرة الفاخرة، ج316ص
 143، ص1المستقصى، ج

". االنقطاع في الخصومة هو أن ينقطع أحد  في )ل(: " االنقطاع عن  -95
المتخاصمين عن تقديم الدالئل إثباتًا لحججه، مثل انقطاع ماء السيل. 

 انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة " قطع".

 سقطت الحكمة " قطع الرؤوس...المحافل" من )م(.  -96

(، و)ل( و: ُدر ًا، والمثبت هنا من )م(، 2( و)ظ1في األصل)س(، و)ظ  -97
 في )ب(:" دو ًا ".و 

 رسمت في )ل(: "مأل ".  -98
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 في )م(: " العزلة ".  -99

مأخوذ من المثل العربي " أنفر من ظبي ". انظر: الزمخشري،  -100
، 2؛ حمزة األصفهاني، الدرة الفاخرة، ج397،ص1المستقصى، ج

 .298، ص2؛ العسكري، جمهرة األمثال، ج391ص

ِء أو في اإلنسان هي في )م(: " وظرف". الظَّْرفُة والظ رافُة في الشي -101
حسن الهيئة ورقتها، وظرافة الكالم ُحْسُنُه ورقته في الظاهر، وفي 

 المعنى. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة " ظرف".

الشافعي هو: محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي  -102
م(، أحد األئمة األربعة عند أهل السنة، وإليه 819هـ/204المطلبي)ت
عية، كان من أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات، من تنسب الشاف

مؤلفاته المسند، والرسالة في أصول الفقه، وأحكام القرآن. انظر: ترجمته 
؛ السبكي، طبقات 447، ص1في : ابن خلكان، وفيات األعيان، ج

 .27-26، ص6؛ الزركلي، األعالم، ج185، ص1الشافعية، ج 

". وفي الحاشية في )ب(: "عي" أمر َوَعى رسمت في )م(: " الشافعي  -103
 يعي وإثبات الياء إلتمام المجانسة.

طائرنا: الطائر العمل، ومن ذلك ما جاء في اآلية الكريمة "وكلُّ إنسان  -104
(. والطائر هنا هو العمل 13ألزمناه طائره في ُعُنِقِه " )سورة اإلسراء، اآلية
 العرب، مادة         "طير". الذي ُقلِ ده اإلنسان. انظر: ابن منظور، لسان

( و)ب( والزيادة من 2( و)ظ1سقطت من األصل )س( و)م( و)ظ -105
)ل(. انظر قول النبي صلى هللا عليه وسلم: " ال تسبوا قريشًا فإن عالمها 

، 1يمأل طباق األرض علما" أورده أبو داود الطيالسي، مسند أبي داوود، ج
العالم القرشي نزله ، وجاء في فيض الغدير ما نصه " ثم ذلك 39ص

وغيره على الشافعية فال أحد بعد تصرم عصر الصحب اتفق الناس على 
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، 2تقديمه علمًا وعماًل، وأنه من قريش سواه: المناوي، فيض الغدير، ج
 .105ص

 في )ل(: " الفالفسة". -106

 سقطت من األصل )س( والزيادة من بقية النسخ. -107

رع".2(و)ظ1في )ظ -108  ( و)م(:"الشَّ

 لسفة".(: "الف2في )ظ -109

 في)م(:"غواية العالم رجوم". -110

تروَّى: يقال تروَّى في األمر فك ر فيه وتأمل ولم يعجل. انظر: ابن  -111
 منظور، لسان العرب، مادة "روي".

ى بعلم الفلسفة". -112  سقطت من )ل(. وفي )م( و)ظ(: "تردَّ

ُأس: األساس للبناء، أو هو ما يقوم عليه الشيُء، واألس عمومًا هو  -113
 بن منظور، لسان، مادة "أسس".األصل، انظر: ا

نة وجب أجره". -114  في )م(:" ألمر السُّ

تحلَّم: يقال َحُلم ِحْلَمًا أي صار حليمًا، ومنه أيضًا حلَّمُه تحليمًا جعله  -115
حليمًا؛ أي إن الشريعة تأمرهم بالحلم واأَلناة والعقل. انظر: ابن منظور، 

 لسان العرب، مادة "حلم".

حا -116 ُب الُمعترُض في األُفق. انظر: ابن عارضه: العاِرُض هو السَّ
 منظور، لسان العرب، مادة "عرض".

َمْسُجوم: المْسجوم من الدموع ومن المياه هو المصبوُب المتواصُل، أي  -117
 ماء السحابة المسجوم. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: "سجم".
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 سقطت من)ل(. -118

غة في خطيب ِمصْفع: خطيب بليغ، وقيل هو من رفع الصقع البال -119
الكالم والوقوع على المعاني. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة:         

 "صقع".

(: يصدع يقال واعظ ِمْصدع أي بليغ 2( و)ظ1في )ل( و)م( و)ظ -120
جريء في الكالم ماهر في وعظه. انظر: ابن منظور، لسان العرب، 

 مادة: " صدع ".

ْيِء َبْعِضِه إلى بَ  -121 ْعٍض. انظر: ابن منظور، رصف: الرَّْصُف نظم الشَّ
 لسان العرب، مادة "رصف".

122- ."  في)ب(: "ُكل 

 ( و)م(: "بنظم".2في )ظ -123

 في )م(: "ترصيع". -124

أوعار جمع واعر، يقال َوَعر المكان َيعير َوْعرًا كان واِعرًا؛ أي غير  -125
سهل وفيه حجارة وتضاريس. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة " 

 وعر ".

 يتًا ". وفي )م(: " قال بيت ".في )ب( و)ل(: " نال ب -126

 (.1سقطت من )ظ -127

في )م(: " تؤبه له". وفي )ل( "ال لجة " له، وفي حاشية )ل( توضيح  -128
 " أي ال باب له".

 في )ب(: " األفاضْل". -129
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 في )م(: " وتضوع". وفي )ب(: " وتضوع نعمة". -130

 في هامش )ب(" لعله األراذل " لتنسجم مع األفاضل كما ورد سابقًا. -131

 (: " علم ظاهر".2)ظفي )م( و -132

( ورد تقديم وتأخير في الحكم. وذلك على النحو التالي: 2في )م( و)ظ -133
" رب علم ظاهر، وبدر باهر، ونجم زاهر، وبحر زاخر، وحلي فاخر، 

 وسيف باتر، وليث باقر...".

 في )ب(: " وجواد ناهر". -134

 ( " وروض ناظر".2في )م(: " وروض ناصر"، وفي )ظ -135

 له".سقط من )م(: "فال يجد  -136

ب في أعاله. انظر: ابن منظور، لسان  -137 سنان: هو نصل الرمح مركَّ
 العرب، مادة " سنن".

المالحم: جمع َملَحمة وهي الحرُب وموضع القتال. انظر: ابن  -138
 منظور، لسان العرب، مادة " لحم ".

سقطت من )م( الحكم من قوله:" حسب العالم...رافل". وورد في  -139
دوس والرفل التمايل في المشي جرِ  جرِ  الحاشية في )ظ(:" قال في الفر 

 ذيل من وراء".

 في )م( :" فاضح". -140

 ( و)ب(:" حامل" وفي )م(:" خامل".1في )ظ -141

( "ناصح"، وفي )ب(:"حامل للحكمة 2في )م(: "فاضح"، وفي )ظ -142
 قاصح".
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القرى: يقال قرى الرجُل َيْقري ضيفه قرًى أطعمه وأضافه. انظر: ابن  -143
 " َقَرى".منظور، لسان العرب، مادة 

َفِرق: ُيقال ِفرَق أي َفِزَع شديد الفزع. انظر: ابن منظور، لسان العرب،  -144
 مادة " فرق".

 (: " وضيح".2في )ظ -145

 (: "صبيح".2( و)ظ1في )ب( و)م( و)ظ -146

نيا: بهجتها ونضارتها وحسنها. انظر: ابن منظور، لسان  -147 َزْهَرة الدُّ
وال تمدن  عينيك إلى العرب، مادة " زهر". وقوله مأخوذ من قوله تعالى:" 

ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى "، 
 .131سورة طه، اآلية 

 سقطت من األصل )س(، والزيادة من بقية النسخ. -148

الزُّهرة العليا: نجم من الكواكب السيَّارة. انظر: ابن منظور، لسان  -149
 العرب، مادة "زهر".

 سقطت من )م(. -150

 ران: اللسان والعقل، قال بعضهم:األصغ -151

رُ    وما المرُء إال األصغران: لساُنُه     ومْعُقولُه والجسم َخْلٌق ُمصوَّ

 .43انظر: األمين: معجم األلفاظ المثناة، ص

 في )م(:" سحاب". -152
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ى الرجُل عدوه  -153 ي تسقط في هوة أو بئر، يقال ردَّ في )ب(: "تروي". ُتردِ 
ي أسقطه في هوة أو بئر. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة  ُيَردِ 

 "ردي".

ي: أي تصيبه بالعدوة. انظر: ابن  -154 ٍِ ٍِ في )م(:" وسحابة تغذي". ُتعدِ 
 منظور، لسان العرب، مادة: "عدي".

الناجذان: السنَّان اللتان َتْطلعان للرجل من أقصى األضراس في الفك،  -155
 .470إذا أسنَّ . انظر: األمين، معجم األَلفاظ المثناة، ص 

156- ."  في )ل(:" الحق 

 الشاهدان: الحلُّ واإلحرام. قال بعضهم: -157

 والشاهدان: الِحلُّ واإلحرام   تُثني على َأيامك األيامُ 

 .241انظر: األمين، معجم األَلفاظ المثناة، ص

 (: "علماء األحبار". وفي )ب(: علماءُ 1في )ب(: و)ظ -158

انظر:  وفي هذا المعنى جاء في أمثال العرب:" هلك من تبع هواه"، -159
 .410، ص2الميداني، مجمع األمثال، ج

ه، ويقال للرجل هو من  -160 ميم من الشيِء لبُُّه وحقيقته وأشد  صميم: الص 
صميم قومه إذ كان من خالصهم، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة " 

 صمم".

أْصَمْتُه: يقال أصمَّ هللا فالنًا جعله أصم. والعرب تقول أَصمَّ هللا َصَدى  -161
 ي أهلكه. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة " صمم".فالن أ
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ْيَء ُيقصيه أبعده. انظر: ابن منظور،  -162 أقصاهم: يقال أقصى الرجُل الشَّ
 لسان العرب، مادة " قصا". 

الِكَفاح: مصدر كافح مكافحًة، وهو المواجهة ليس دونها حجاب وال  -163
ن األشياء في رسول. وفي الحديث "أعطيت محمدًا ِكفاحًا"؛ أي كثيرًا م

 الدنيا واآلخرة. انظر رضا، معجم متن اللغة، مادة " كفح".

 الَمهين: الرجل الَمهين: القليل القدر، انظر: ابن منظور، مادة "هون". -164

الُمهين: من الُهون وهو الشديد المخزي، قال تعالى:" فأخذتهم صاعقة  -165
لت، اآلية ) لسان  (. وانظر: ابن منظور،17العذاب الُهون"، سورة فص 

 العرب، مادة " هون".

 في )م( : " لقيت". -166

 في )م(: " بين". -167

(. 1(، و)ل( و)ب(. والزيادة من )م( و)ظ2" سقطت من)س( و)ظ -168
والحكم من " رب صميم...فهو الكيِ س الفاخر"، سقطت من )م( في هذا 
..." وقول السيوطي هنا مأخوذ من قول  الموقع ووردت بعد " لم يسع السرُّ

 عليه وسلم:" الكيِ س من دان نفسه وعمل لما بعد الموت"، النبي صلى هللا
 .638، ص4رواه الترمذي، سنن الترمذي، ج

 سقطت من )م(. -169

 في )م(:" لتحرير"، وفي )ب(:" كبحرين". -170

 في )م( "لم تسعه". -171

 في )م( يتلوها الحكم من " رب صميم...الكيِ س الفاخر". -172
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 في )م( تتلوها الحكمة " الناس من أقصاهم...".  -173

 المراد هنا بسنة أحمد سنة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم. -174

أهل االرتياب: أهل الشك، ُيقال تريَّب الرجل به ومنه تريُّبًا ظن منه  -175
السوء فتخوف منه واتَّهمه. وارتاب الرجُل يرتاب ارتيابًا في األمر دخلته 
ريبة أي شك وتهمة وخشية. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: " 

 ريب".

األشعري: هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحق، من نسل  -176
الصحابي أبي موسى األشعري، مؤسس مذهب األشاعرة، كان من األئمة 
المتكلمين المجيدين، ولد بالبصرة، وتلقى مذهب المعتزلة ثم رجع وجادل 

م، وقد قيل إن مصنفاته بلغت 941هـ/ 330بخالفهم توفي في بغداد سنة 
كتاب، منها مقاالت اإلسالميين، واللمع في الرد على أهل الزيغ ثالثمئة 

والبدع، والرد على المجسمة، وغيرها، انظر ترجمته في : ابن خلكان، 
، 2، السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ح326، ص1وفيات األعيان، ج

 .263، ص4؛ الزركلي، األعالم، ج245ص

ْيء تجرَّ  -177 : يقال َعرَي الرجُل من الشَّ د منه، وَعِرَي الرجُل من العيب عري 
 خال منه. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "عرا".

 في األصل)س(: "أحمد بن إدريس"، وهو خطأ. -178

مأخوذ من المثل العربي " صاحب البيت أْدرى بالذي فيه"  -179
 .139، ص1انظر: اليوسي، زهر األكم، ج

 في حاشية)ب(: لعله زينة األكياس. -180

 في )م(:" يستو". -181
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 في)ل(:" فتصغرها". -182

تلبَّس: اعتلق به،. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة  -183
 "لبس".

( 1سقطت من األصل )س( و)ل( و)ب( و)م( والزيادة من )ظ -184
 (.2و)ظ

سقطت من األصل )س( و)ل( و)ب( والزيادة من )م(              -185
 (.2(و)ظ1و )ظ

ري: صاحب المروءة والشرف، انظر: اب -186 ن بياض في )م(. السَّ
 منظور، لسان العرب، مادة "سرو".

في )م(: بقية وهو تصحيف، ويتلوها في )م(: " ما رأيت قومًا  -187
تسبوا الذي )بياض( رأوه مسدد أوقعوه في هوَّة" . والتقية: هي 
التَّوقي أي اتِ قاء الخطر بالظهور بمظهر يخالف الباطن، ويقال 

منظور، لسان  توقَّى الرجُل عدوه؛ أي تحفظ منه وحذره. انظر: ابن
 العرب، مادة " َوَقى".

في)م(:" وهللا أعلم وصلى هللا على سيَّدنا محمد وعلى آله  -188
وصحبه وسلَّم تسليمًا دائمًا إلى يوم الدين. تمَّ وكمل".وفي)ب(:          

 "تمت الحكم والحمدهلل على كلِ  حال".

( و)م(، والزيادة 2سقطت من األصل )س( و)ب( و)ل( و)ظ -189
من هجرة  1178تلوها تم  بعون هللا وتوفيقه في سنة (، وي1من)ظ

ين مع آله وصحبه  سيِ د المرسلين صل ى هللا وسل م عليه إلى يوم الدِ 
أجمعين. وفي )ب(: "تمت الحكم والحمدهلل على كل حال: قال 
منشئه رحمه هللا وضعت هذه األحرف اليسيرة يوم األحد سادس 

( وهكذا ورد 889ثمانمئة)ذي القعدة الحرام سنة تسع وثمانين و 
الرقم فوق الكتابة بمكة المشرَّفة شرَّفها هللا تعالى. وبه القوة 

 والحول، وله المنَّة والطول".
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 المصادر والمراجع

 أواًل: المصادر المخطوطة:

م(: ُدرر الَكِلم 1505هـ/911جالل الدين عبد الرحمن)ت السيوطي،  -1
 (.564اإلسكوريال رقم) وُغَرُر الِحَكم، نسخة مكتبة

م(: ُدَرُر الَكِلم 1505هـ/911جالل الدين عبد الرحمن)ت  السيوطي، -2
 (.3972وُغَرُر الِحَكم، المكتبة الوطنية بباريس، رقم )
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م(: ُدَرُر الَكِلم 1505هـ/911جالل الدين عبد الرحمن)تالسيوطي،  -3
 (.64335وُغَرُر الِحَكم، نسخة مكتبة ليدن، رقم )

م(: ُدَرُر الَكِلم 1505هـ/911ل الدين عبد الرحمن)تجالالسيوطي،  -4
 (.13531وُغَرُر الِحَكم، نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق، رقم)

م(: ُدَرُر الَكِلم 1505هـ/911جالل الدين عبد الرحمن)تالسيوطي،  -5
 (.3861وُغَرُر الِحَكم، نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق، رقم)

م(: ُدرُر الَكِلم 1505هـ/911حمن)تجالل الدين عبدالر السيوطي،  -6
 (.5022وُغَرُر الِحَكم، نسخة دار الكتب المصرية، مجموع رقم)

م(: ُدَرُر الَكِلم 1505هـ/911جالل الدين عبد الرحمن)تالسيوطي،  -7
 (.3307وُغَرُر الِحَكم، نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، رقم )

 

 

 

 

 ثانيًا: المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. .1

م(: الدرة الفاخرة في 962هـ/ 351)ت نحو صفهاني، حمزة بن الحسناأل .2
األمثال السائرة، حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه عبد المجيد قطامش، 

 دار المعارف بمصر،)د.ت(.
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، دار للماليين، 1معجم األلفاظ المثناه )المثنيان(، ط األمين، شريف يحيى: .3
 .1982بيروت،

(، نقله إلى 11-10األدب العربي، القسم السادس، )تاريخ  بروكلمان، كارل، .4
العربية محمود فهمي حجازي، وحسن محمود إسماعيل، الهيئة المصرية 

 م.1995العامة للكتاب، القاهرة، 

م(: هدية العارفين: أسماء المؤلفين 1608هـ/1017)البغدادي، إسماعيل باشا .5
 م.1992يروت، وآثار المصنفين في كشف الظنون، دار الكتب العلمية، ب

: النظريات اللسانية والبالغية عند العرب، دار بناني، محمد الصغير .6
 م.1986الحداثة، بيروت،

م(: سنن البيهقي الكبرى، مكتبة 1065هـ/458)تالبيهقي، أحمد بن الحسين .7
 م.1994هـ/1414الباز، مكة المكرمة، 

م(: سنن الترمذي، دار إحياء 892هـ/297)تالترمذي، محمد بن عيسى .8
 التراث العربي، بيروت،)د.ت(.

م(: كشاف اصطالحات الفنون 1744هـ/1157)ت بعد التهانوي، محمد علي .9
والعلوم، تحقيق علي دحروج، تقديم ومراجعة رفيق العجم، مكتبة لبنان، 

 م.1990بيروت،

م(: 1023هـ/414)تالتوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن العباس .10
 ضي، دار صادر، بيروت)د.ت(.البصائر والذخائر، تحقيق وداد القا

م(: البيان والتبيين، 868هـ/255)تالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر .11
 م.1960تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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م(: كشف الظنون 1656هـ/1067)ت حاجي خليفة، مصطفى بن عبدهللا .12
 عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد، بيروت)د.ت(.

م(: حسن التوسل إلى صناعة 1324هـ/725)تالحلبي، شهاب الدين محمود .13
 م.1980الترسل، تحقيق ودراسة أكرم عثمان يوسف، وزارة الثقافة، بغداد، 

: دليل مخطوطات السيوطي وأماكن الخازندار، أحمد، ومحمد الشيباني .14
 م.1983، مكتبة ابن تيمية، الكويت، 1وجودها، ط

م(: وفيات 819هـ/681)ت مد بن محمدابن خلكان، شمس الدين أح .15
االعيان وأنباء أبناء الزمان، حققه إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

 م.1978

م(: مسند أبي داوود  819هـ/204)ت أبو داوود، سليمان بن داود الطيالسي .16
 الطيالسي، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(.

مؤتة للبحوث " ترجمة الشعراني لشيخه السيوطي"، في  الدروبي، سمير: .17
، 8والدراسات)السلسلة أ: العلوم اإلنسانية واالجتماعية(، جامعة مؤتة، المجلد 

 .292-219م، ص1993، 6ع

: "السيوطي ورسالته فهرست مؤلفاتي: علوم اللغة والنحو الدروبي، سمير .18
البالغة واألدب والتاريخ"، بحث مخطوط مقبول للنشر في مجلة مجمع اللغة 

 م.1999العربية األردني،

:" ظاهرة التعدد والكثرة في مؤلفات السيوطي"، في المنارة) الدروبي، سمير  .19
م، 1999،   3،ع4العلوم اإلنسانية، اللغة العربية(، جامعة آل البيت، م

 .166-101ص

 م.1960: معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، رضا، أحمد .20
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 الحسيني الزبيدي، أبو الفضل محب الدين السيد محمد مرتضى .21
 م(: تاج العروس، دار الفكر، بيروت،)د.ت(.1790هـ/1205)ت

 م.1984، دار العلم للماليين، بيروت، 2، األعالم، طالزركلي، خير الدين .22

م(: المستقصى من 1143هـ/538)تالزمخشري، جار هللا محمود بن عمر .23
 م.1977، دار الكتب العلمية، بيروت، 2أمثال العرب، ط

م(: الفسطاس في عمل 1143هـ/538)تمحمود بن عمرالزمخشري، جارهللا  .24
ين قباوة، ط  م.1989دار المعارف، بيروت،  /2العروض، تحقيق فخر الد 

، (1)الكلم النوابغم(: 1143هـ/538)تالزمخشري، جارهللا محمود بن عمر .25
م، 1971هـ/1391، 5، السنة 9تحقيق بهيجة الحسني، في العرب، ج

السنة  1،ج932-915، ص10(، ج2؛ الكلم النوابغ)844-836ص
 م.1971هـ/1391

م(: نوابغ الكلم، تحقيق 1143هـ/538)تالزمخشري، جارهللا محمود بن عمر .26
صالح الدين البستاني ُنشر مع كتاب أمثال الشرق والغرب للشيخ يوسف 

 م.1987، دار العرب للبستاني، بيروت، 1البستاني، ط

ت الشافعية الكبرى، م(: طبقا1369هـ/771)السبكي، عبد الوهاب بن علي .27
، عيسى البابي الحلبي، 1تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمد الطَّناحي، ط

 م.1964القاهرة، 

م(، الضوء 1496هـ/902)تالسخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن .28
، دار 1الالمع ألهل القرن التاسع، اثنا عشر جزءًا في تسعة مجلدات، ط

 .1992الجيل، بيروت، 

م(: التحدث بنعمة هللا، 1505هـ/911)تالدين عبد الرحمن السيوطي، جالل .29
 م.1972تحقيق اليزابث ماري سارتن، المطبعة الحديثة، القاهرة، 
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م(: تحذير الخواص من 1505هـ/911)تالسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن .30
، المكتب اإلسالمي، بيروت، 2أكاذيب القصاص، تحقيق محمد الصباغ، ط

 م.1392

م(: حسن المحاضرة 1505هـ/911)تالدين عبد الرحمنالسيوطي، جالل  .31
، 1في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،          ط

 م.1967دار إحياء الكتب القاهرة، 

م(: شرح مقامات 1505هـ/911)تالسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن .32
الة، ، مؤسسة الرس1الجالل السيوطي، تحقيق سمير محمود الدروبي، ط

 م.1989بيروت، 

م(: صون المنطق 1505هـ/911)تالسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن .33
، 1والكالم عن فن المنطق والكالم، نشره وعل ق عليه علي سامي النشار، ط

 م.1947مكتبة الخانجي، القاهرة، 

: مكتبة الجالل السيوطي، مطبوعات دار المغرب الشرقاوي، أحمد إقبال .34
 م.1977هـ/398لنشر، الرباط، للتأليف والترجمة وا

: " السيوطي كاتبًا أدبيًا"، في جالل السيوطي؛ بحوث الشكعة، مصطفى .35
ألقيت في الندوة التي أقامها المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم 
االجتماعية، باالشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة، 

م،               1978المصرية العامة للكتاب، م، الهيئة 1976مارس، 6-10
 .433-389ص

: " ثقافة اإلمام السيوطي": في اإلمام جالل الصليبي، محمد علي مصطفى .36
الدين السيوطي: بحوث الندوة التي عقدتها المنظمة اإلسالميَّة للتربية والعلوم 

ل شوا 3-11والثقافة، إيسيسكو، بالتعاون مع جامعة األزهر، القاهرة، 
م، منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 1993أبريل 5-3هـ/1413

 .106-81،ص1م، ج1995هـ/1416والثقافية، إيسيسكو، 
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م(: جمهرة 1004هـ/395)تالعسكري، أبو هالل الحسن بن عبدال له .37
، 1األمثال، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم، وعبد المجيد قطامش، ط

 م.1964القاهرة، المؤسسة العربية الحديثة، 

م(: صبح األعشى 1418هـ/821) القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي .38
 في صناعة اإلنشا، دار الكتب المصرية، القاهرة،)د.ت(.

، فهرس الفهارس واإلثبات ومعجم المعاجم الكتَّاني، عبد الحي بن عبد الكبير .39
الغرب ، دار 2ج، باعتناء د. إحسان عبَّاس، ط3والمشيخات والسلسالت، 

 م.1982اإلسالمي، بيروت،

"من أعالم القرن السادس الكالعي، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور .40
الهجري/ الثاني عشر الميالدي": إحكام صنعة الكالم، تحقيق محمد رضوان 

 م.1985الداية، عالم الكتب، بيروت، 

م(: عنوان الشرف، تحقيق 1433هـ/837)تالمقرئ، إسماعيل بن أبي بكر .41
 ، قطر)د.ت(.4 إبراهيم األنصاري، طعبدهللا

، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 1: فيض الغدير، طالمناوي، عبد الرؤوف .42
 هـ.1356

م .43 م(: 1311ه/711)ت ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرَّ
 لسان العرب، دار صادر، بيروت،)د.ت(.

ة فكرة"، في اإلمام :"الجالل السيوطي: شخصيته وموسوعيموسى باشا، عمر .44
جالل الدين السيوطي: بحوث الن دوة التي عقدتها المنظمة اإلسالميَّة للت ربية 

-11والعلوم والثقافة، إيسيسكو، بالت عاون مع جامعة اأَلزهر، القاهرة، 
. منشورات المنظمة اإلسالمية للتَّربية 1993أبريل  5-3هـ/1 413شوال3

 .32-25، ص 1م،ج1995هـ/ 1416والعلوم والثقافة، إيسيسكو، 
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م(: مجمع األمثال، 1124هـ/518)تالميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد .45
 م.1972، دار الفكر، بيروت، 3تحقيق محيي الدين عبد الحميد، ط

، دار 1، النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية، طالنجار، محمد رجب .46
 م.1996الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الكويت، 

م(: زهر األكم في األمثال والحكم، حققه 1690هـ/1102)تاليوسي، الحسن .47
، منشورات معهد األبحاث والدراسات 1محمد حجي ومحمد األخضر، ط

 م.1981هـ/1401للتعريب، دار الثقافة، الدار البيضاء، 
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