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 رواحة الحمويشعر ابن 

 الشاعر الشهيد

 جمع وتحقيق: د. سعود عبدالجابر

 عبدهللا بن رواحة الحموي 
 حياته:

هو أبو علي الحسين بن عبدهللا بن الحسين بن رواحة بن إبراهيم بن عبدهللا بن 
 .(1)رواحة بن عبيد بن محمد بن عبدهللا بن رواحة األنصاري الخزرجي

. وهو من أسرة مشهورة تناقـ  أفرادهـا (2)في حماةهـ 515ولد ابن رواحة سنة 
هـــ( ووــاه ومــا  ــ ور 561-486األدب وتوارثــوا الشــعر. ووــاه والــدم ة يــ  حمــاة )

. (3)ابن النجار البغدادي "مرموق المكانة ومن ذوي الفض  والنب  والديانة والصيانة"
لخ ابــة وقلــدم ووــاه عــاعراي مجيــداي مــدة الخليفــة المق،فــي مــرارايا وةلــع عليــ  ثيــاب ا

 .(4)أمرها بحماة
تــبدب ابــن رواحــة فــي لفول،ــ  علــف أبيــ  ورحــ  فــي عــباب  إلــف دمشــق واعــ،غ  

وي ور ابن عساكر أن  "قـد  دمشـق لالـ  علـم وأقـا  بهـا مـدة  (5)بالفق ا وسمع الحد ث
ر ـ"فاع،غ  بالفقـ  وسـماا الحـد ث. ويـ ور أيضـاي أنـ  سـمع مـن والـدم الحـاف  بـن عساكـ

ن بــن ـومــن عمــ  الصــا ن أبــي الحســين بــن عســاكر هبــة هللا بــن الحســهـــ( 499-571)
                                                           

: 3وسـير أعـ   النـب  :  264ا والمس،فاد مـن ذ ـ  تـاريغ بغـداد: 300: 2(  مفرج الكروب في أةبار بني أ وب: 1)
261. 

ــة لوايــان النقلــة: 2) ا 107ا وعقــد الجمــاه علــف ذ ــ  ابــن ةلكــاه: ورقــة 414: 1ا وتــاريغ أر:ــ : 116: 1(  ال،كمل
 .376: 1وفوان الوايان: 

 .264،فاد من ذ   تاريغ بغداد (  المس3)
 264ا والمس،فاد من تاريغ بغداد: 263: 8(  مرآة الزماه في تاريغ األعياه: 4)
 46: 10(  معجم األدبا : 5)
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ــــن عســــاكر ) ــــة هللا ب ــــن ســــليماه المــــ563-488هب ــــي ب رادي ـ( ومــــن أبــــي الحســــن عل
. وسمع بها أيضاي مـن الـورير أبـي الم فـر سـعيد بـن سـه  الفلكـي (1)( وغيرهم544)ن
د األصبهاني . وسمع باإلسكندرية من الحاف  أبي لاهر أحمد بن محم(2) هـ(560)ن

 .(3) (576السلفي )ن
ولقد نشب ابن رواحة في حمـاة ووـاه مميمـاي فيهـا. ووـاه يعمـ  فـي تعلـيم الفقـ  

 .(4)الشافعي واآلداب
وي ور العماد أن  واه ذا ح وة عند نور الد ن وأن  واه يفد علف دمشـق فـي 

ـــة العا ـــ( 5)كـــ  ســـنة ويمدحـــ  ـــديار المصـــرية ومـــدة الخليف رم د ووريــــوســـافر إلـــف ال
ووــاه مقر:ــاي مــن ابــن  (6)أحســنا إليــ  إحســاناي وبيــراي و هـــ( 557الصــالب بــن رريــ  )ن 

. وغــادر مصــر م،جهــاي إلــف (7)رريــ  الــ ي وــاه عــاعراي أد بــاي مقــدراي للشــعرا  واألدبــا 
 (8)ب د الشا  عن لريق البحر فق ع فرنج صـقلية ال ريـق عليـ  وحملـوم أسـيراي إليهـا

هـــ إذ أه 560ويبــدو أنــ  قــد أســر فــي حــدود ســنة وأمضــف مــدة لويلــة فــي األســر. 

                                                           

ومـرآة الزمـاه فـي تـاريغ األعيـاه:  305: 4ا وتهـ    تـاريغ دمشـق الكبيـر: 675: ورقـة 4(  تاريغ مد نة دمشق: 1)
 .116: 1لة: . وال،كملة لوايان النق263: 8

ا والنجــو  294: 12والبدايــة والنهايــة:  32: 3ا والعبــر: 116: 1ا وال،كملــة لوايــان النقلــة: 481: 1(  الخريــدة: 2)
 . 188: 4ا وع ارن ال ه : 370: 5الزاهرة: 

-416: 1ا والــدارف فــي تــاريغ المــدارف: 380: 5ا والنجــو  الزاهــرة: 41: 3ا العبــر: 263: 8(  مــرآة الزمــاه: 3)
 .181ا وعيوه الرو ،ين في أةبار الدول،ين: ورقة: 418

 .482: 1(  الخريدة: 4)
 .482: 1(  الخريدة: 5)
 .301: 2(  مفرج الكروب: 6)
 .482: 1(  الخريدة: 7)
 .413: 12ا الوافي بالوايان: 482: 1(  المصدر السابق: 8)
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عز الـد ن عبـدهللا قـد ولـد   علف أه ابن   ل  أجمعت المصادر جميعها ال،ي ترجمت
 .(2)سرن مع أبي  حام ي ب أ. ووانت أم  عندما (1)هـ560في األسر سنة 

ولقد تمكن ابن رواحة من الفكاك من األسر قب  ذي الحجة سنة ث ث 
وأما  في  (3)ماد قد ذور أن  قابل  في ذل  الشهر في قلعة حل وس،ين إذ أه الع

حماة وأة  يخ،لف علف دمشق مادحاي نورالد ن رنكي ووانت ل  عندم مكانة رايعة. 
هـ سافر إلف مصر 569. وأثر وفاة نور الد ن في سنة (4)"وجع  ل  إدراراي يكفي "

نة ال،ي واه يح ف بها وأقا  في ظ  ص ة الد ن ونال لدي  مكانة مماثلة للمكا
. ويبدو أه الشاعر أة  يخ،لف بين مصر والشا . وواه م رماي (5)عند نور الد ن

لص ة الد نا أثيراي لدي ا مقر:اي من  ومن وريرم القا ي الفا   ال ي واه يعج  
وواتب  العماد األصفهاني ال ي وانت تر:   ب  صداقة حميمة أعار إليها  (6)بشعرم

ح،ف ح،ف قضف عهيداي جوار ص ة الد ن في  (7)ير من الموالنالعماد في وث
 هـ.585معروة مرج عكا سنة 

 شعـره:
ابن رواحـة عـاعر مجيـدا وهـو أحـد الشـعرا  البـاررين فـي عصـرم. ولقـد نـال  

عــعرم قبــوسي حســناي عنــد البــاحثينا ورأوم صــالحاي ل س،شــهاد فضــمنوم م لفــاتهم. ولقــد 
                                                           

ا 48كمــــال: إلإكمـــال ا ا تكملـــة376: 1ا فــــوان الوايـــان: 116: 1ال،كملـــة لوايـــان النقلـــة: ( 1)
ا عقـد الجمـاه علـف ذ ـ  ابـن 24: 20ا عيـوه ال،ـواريغ: 189: 5العبر في ةبر مـن غبـر: 

 .107ةلكاه: ورقة 
 .261: 23(  سير أع   النب  : 2)
 .482: 1(  الخريدة: 3)
 .483: 1(  المصدر السابق: 4)
 .491: 1(  المصدر السابق: 5)
 .520: 3(  المقفف الكبير: 6)
 .496-481: 1الخريدة: (  7)
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صـفهاني مجموعـة وبيـرة منـ  فـي ألاة،ـار العمـاد ا اي ر ترك ابن رواحة د واه ععر وبيـ
. ويبـــدو أه يـــاقون وقـــف عليـــ  فـــبورد مجموعـــة مـــن قصـــا دم فـــي معجـــم (1)الخريـــدة
ومـــن ةـــ ل هـــ ا الشـــعر المجمـــوا  ،ضـــب أه الشـــاعر قـــد لـــرق مخ،لـــف  (2)األدبـــا 

ــــف والصــــنعة وال،عقيــــدا هــــ ا  أبــــواب الشــــعر ون ــــم فيهــــا وأه عــــعرم بعيــــد عــــن ال،كل
إلـــف عنا ،ـــ  بان،قـــا  األلفـــار وع و:ـــة الجـــرفا وو ـــوة المعـــاني وجمـــال  باإل ـــافة

الصور. ول ل  ولدن العز  علف إصـدار د وانـ  ابحثـت عنـ  بحثـاي د و:ـاي فـي و،ـ  
الفهـارف القديمـة وقـوا م المخ ولـان الحد ثــة وسـبلت عـدداي مـن دور الك،ـ  الكبــر  

و أثـــر وي هـــر أه ولكـــن ل ســـف دوه جـــدو  أو لا ـــ . ولـــم أعثـــر لـــ  علـــف ةبـــر أ
ومـن حسـن الحـ  أه  .حوادث الزمن قد أةنت علي  فضـاا مـع مـا  ـاا مـن تراثنـا

بعــا المصــنفين القــدامف قــد نقلــوا نصــيباي وبيــراي مــن عــعرم فــي مخ،لــف األغــرا ا 
وجمعــــ  بــــين دف،ــــي هــــ ا   ومــــن هنــــا بــــررن لــــدي فكــــرة جمــــع عــــ،ان عــــعرم وم،فرقــــ

ف،،بع،  في المصادر المخ،لفة  مالمجموا. و: لت أقصف ما أس، يع في تقصي ععر 
ـــداه والمجموعـــان  ـــاريغ والبل ـــرة مـــن و،ـــ  األدب واللغـــة وال، ـــف جمهـــرة وبي وعـــدن إل
الشعرية المخ ولة منها والم بوعة. لقد عدن إلف و  مـا يمكـن اسه،ـدا  إليـ  مـن 
المصادر ال،ي تح،وي علف عي  من ععر الشاعر وأهـم هـ م المصـادر المخ ولـة 

ابن رواحة ما أوردم و  من الحاف  أبي القاسم بن عساكر فـي  من حيث إ راد ععر
ك،اب  تاريغ مد نة دمشقا وابن الشعار الموصلي فـي و،ابـ  ق  ـد الجمـاه فـي فرا ـد 
ععرا  ه ا الزماها و:در الد ن الزروشي في و،اب  عقد الجماه ذ   علف تاريغ ابن 

المقدســي فــي و،ــاب  ةلكــاها والنــواجي فــي و،ابــ  صــحا ف الحســنان وعــهاب الــد ن
 عيوه الرو ،ين في أةبار الدول،ين.

                                                           

 .496-481: 1(  الخريدة: 1)
 .56-46: 10(  معجم األدبا : 2)
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بشي  من ععر ابن رواحة:  واومن القدما  ال  ن لبعت مصنفاتهم واح،ف 
عماد الد ن الكات  في و،اب  ةريدة القصر وجريدة العصرا وعهاب الد ن 
عبدالرحمن بن إسماعي  المعروف بببي عامة في و،اب  الرو ،ين في أةبار 

بو الحسن علي بن أبي الكر  المعروف بابن األثير في و،ابي  الكام  وأالدول،ين 
وال،اريغ الباهرا وجمال الد ن محمد بن سالم بن واص  في و،اب  مفرج الكروب في 
أةبار بني أ وب وسبط ابن الجوري في و،اب  مرآة الزماه في تاريغ األعياها 

ر:لي في و،اب  تاريغ أر:  وعرف الد ن أبو البروان المبارك بن أحمد اللخمي األ
وروي الد ن أبو محمد عبدالع يم المن ري في و،اب  ال،كملة لوايان النقلةا ومحمد 
بن عاكر الك،بي في و،ابي  عيوه ال،واريغا وفوان الوايانا وعمس الد ن محمد 
بن أحمد بن عثماه ال هبي في و،اب  تاريغ اإلس  ا وتقي الد ن المقريزي في 

الكبيرا وأبو الف ة عبدالحي بن العماد الحنبلي في و،اب  ع ران ك،اب  المقفف 
ال ه  في أةبار من ذه . ولقد تيسر لي بحمد هللا أه أجمع مجموعة وبيرة من 
ععرم تقع في إحد  وأر:عين قصيدة ومق وعة مورعة علف عدد من أغرا  الشعر 

احث دراسة مس،قلة عن  ،صدرها المديب النبوي والمدة والغزل والرثا . ولقد أعد الب
 ععرم.

ولقد نسقت الشعر المجموا حس  القوافي علف حروف الهجا  واب،دأن 
بالروي المضمو  فالمف،وة فالمكسورا وقمت ب،خريج ععرم وتصنيف  و ب   وعرة 
ما غما من ا وعرفت باألع   الواردة بالنص. وقابلت بين الروايان ووارنت بينها 

عبة دوه إثقال للنص. ورتبت الشعر ال ي عثرن علي  وعرحت األلفار اللغوية الص
مجزأ وأبياتاي م،ناثرةا وراعيت في ال،رتي  المعنف ال هنيا واج،هدن في ذل  حسبما 

 رأ ت أن  صواب.
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-1- 
 قال:

 
 َ ـــــــــرمقت لمـــــــــن يمـــــــــون بـــــــــ  عـــــــــهيداي  -1
ــــــــــور َعــــــــــده   -2 لَم أنــــــــــ  مــــــــــن ح   لمــــــــــَ،عن

____________ 

 ويهجـــــــــــــــــر دا مـــــــــــــــــاي أهـــــــــــــــــ  البقـــــــــــــــــا 
 صـــــــــــــــــالم م بعـــــــــــــــــد الفنــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــال  وم 

 
 ال،خريج:

 519: 3ا والمقفف الكبير: 416: 12الوافي بالوايان:  
 في المقفف الكبير "يجود بدسي من  رق". -1

-2- 

زاي: ل منار م لنغم  وقال في الج 
ومــــــي  لَبينضــــــةم باســــــ    -1  ومــــــا تــــــاج  ر 
 ت ناســـــــــ   أقـــــــــرا  الـــــــــدت وكم ذ  ولهـــــــــا -2
َفراه َتَعل قـــــــــ -3  تن لهـــــــــا بـــــــــالَن وـــــــــالز عن
ــــغاراي بالخــــدود عــــبي م مــــا -4  َحَك،نهــــا صم
داي  -5 ـــــــد  َب ـــــــق  م   اذا ف رمَلـــــــتن فهـــــــي العقي

____________ 

 عليهــــــــــــــــا دَ  إذ َفل َل،نهــــــــــــــــا المَضــــــــــــــــارب  
ـــــري  منهـــــا مناســـــ    ـــــرنف  لل،شن  كمـــــا الع 
ا وواكــــــــ     بـــــــ  مـــــــن عـــــــرار  أو ن َضـــــــار 
ــــــــــــالنتهودم الكواعــــــــــــ    ــــــــــــاراي ب  َحَك،نهــــــــــــا ومب

د  بــــــــــالث   ــــــــــَفتن فالشــــــــــهن  لج ذا ــــــــــ   وإه ر عم
 

 ال،خريج: 
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 488: 1الخريدة: 
 488: 1ذور العماد أه ابن رواحة أنشدم ه م األبيان لنفس . المصدر السابق: 

 النضار: ال ه  -3
 العقيق:  رب من الفصوص -5

 

-3- 
 وقال:

 س  ـــــــــــــر  َغليلـــــــــــــي  ي يـــــــــــــا مـــــــــــــال -1
ــــــــــــ   منــــــــــــ  هجــــــــــــري  -2  َتَعل ــــــــــــَم ال  ين
مع  فــــــــوق ةــــــــدي -3 ــــــــد   وــــــــم و،ــــــــَ  ال
 بــــــــــاَب الوصــــــــــال دونــــــــــي أغلقــــــــــتَ  -4
ــــــــــدين  ظ لنمــــــــــي -5 ــــــــــو ل  اه وــــــــــاه يحل
ــــــــــي -6 ــــــــــوَف بين ــــــــــ   الوق  عســــــــــف ي  ي

____________ 

داي ســــــــــــــــــــــــــو  ســــــــــــــــــــــــــرابم  ــــــــــــــــــــــــــ  ومرن  َلَدين
 فــــــــــــــــــــــــــــــ  أرام بــــــــــــــــــــــــــــــ  اج،نــــــــــــــــــــــــــــــاب
ـــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــكو  ب  إلي
ـــــــــــــــــــــبر وـــــــــــــــــــــ ت بـــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــد  للص   فس 
ــــــــــــي عــــــــــــ ابي ــــــــــــزمدن مــــــــــــن الهجــــــــــــر ف  ف
 وَ:يننـــــــــــــــــــــــــ  هللا  فـــــــــــــــــــــــــي الحســـــــــــــــــــــــــاب

 
 ال،خريج:
" في معجم 6ا5ا وورد البي،اه "483: 1الخريدة:  وردن األبيان واملة في 
: 12ا وفي الوافي بالوايان: 376: 1ا وفي فوان الوايان: 55: 10األدبا ؛ 

ا وفي تاريغ 109ا وفي د واه الصبابة: 107ا وفي عقد الجماه: ورقة 414
 .138ا وفي تاريغ حماة: 215اإلس  : 

فس  في قلعة حل  سنة ث ث قال العماد: أنشدني ابن رواحة ه م األبيان لن
 .483وس،ين في ذي الحجة. الخريدة: 
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وفي فوان الوايان وفي الوافي بالوايانا وفي عقد  معجم األدبا في  -5
الجماها وفي د واه الصبابةا وفي تاريغ اإلس  ا وفي تاريغ حماة: "إه واه يحلو 

 لدي  ق،لي بدسي من ظلمي".
-4- 

 وقال:
ـــــــ -1 ـــــــلم تـــــــ  فـــــــدعا قلبـــــــي إلـــــــف ح     م َوصن
 فكي  اص باري عن  لو وـاه م سـممعي -2

____________ 

ـــ  م  ـــوم َ نهـــف عـــن الح   وعهـــدي بمـــا  ،ل 
نـــــــاَ  الَغـــــــوانمي مـــــــن م قب لـــــــ م الَعـــــــ نبم   غم

 
 ال،خريج:
 416: 12ا والوافي بالوايان: 487: 1الخريدة: 

 :1قال العماد أنشدني ل  في صبي مقرئ في سنة سبع وس،ين.  المصدر السابق: 
481 

-5- 

 وقال:
 مــــــــــررن  بعســــــــــق ه وقــــــــــد َرَم،نهــــــــــا -1
 فــــــــــببك،ني علــــــــــف اإلســــــــــ   د نــــــــــاي  -2
ــــي ال،تــــرنب فيهــــا مــــن عــــهيد   -3  ووــــم ف

____________ 

  ـــــــــــــد  الَحـــــــــــــَدثاه بالســـــــــــــهم المصـــــــــــــي م 
 ةـــــــ ف ب كـــــــا الم حـــــــ  م علـــــــف الحبيـــــــ 
 ووـــــــم فـــــــي األســـــــر فيهـــــــا مـــــــن غريـــــــ 

 

 ال،خريج:
 215ا وتاريغ اإلس  : 413: 1تاريغ أر: : 

 قال ه م األبيان وقد مر بعسق ه ورار قبور الشهدا  حين توج  إلف مصر.

-6- 
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 وقال:
ها -1  وــبني ســبلت  الــر ميَب عــن لــين َقـــد م
ا ي جيـــــ   ذا -2 ــــم  وجـــــود  لن  لــــ  ســـــا م ي عم
ــــــــــــق   -3  فـــــــــــ ا بنــــــــــــوال  للم  الــــــــــــف م نن م

____________ 

 فهــــز نن قضــــيَ  البــــاب لــــي حــــين َهب ــــتم 
 َتَثبتــــــــتم علــــــــف َعَجــــــــ   منــــــــ ا وذا عــــــــن 

ــــــــــــــــــكمتم  ــــــــــــــــــال  للم خــــــــــــــــــالفم م سن  وذا بمَق
 

 ال،خريج:
 .487ا 486: 1الخريدة: 

 

-7- 
 وقال:

ــــــــــــدا  ــــــــــــنغَ  -1 ــــــــــــي َلــــــــــــ    ات إذا ب ف  َلرن
ـــــــــــــــــــــــــرأ أبصـــــــــــــــــــــــــار نا -2  وبنمـــــــــــــــــــــــــا تقن

____________ 

فــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــن آفــــــــــــــــــــة اآلفــــــــــــــــــــانم   لَخون
دانم   مـــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــ  آيـــــــــــــــــانم َســـــــــــــــــجن

 
 ال،خريج:

 520: 3المقفف الكبير: 
-8- 

 وقال:
وه َعـــــون  -1 ن  تـــــودت  لـــــيكمإديا لـــــو َقـــــَدرن
نــــــي الهــــــو   -2 َم ولمــــــا جر   وــــــبن ي َســــــهن

____________ 

ـــــق ،ي ـــــين ع  ـــــي الَب ـــــدار ف ق ـــــد المم ـــــد أبنَع  وق
َصــــــــــتم إ  لــــــــــيكم رم،نــــــــــي الحادثــــــــــان فبقن

 
 ال،خريج:
 486: 1الخريدة: 

 486: 1أنشدم ه  ن البي،ين ل . المصدر السابق:  ةقال العماد: إه ابن رواح
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-9- 
 وقال:

ــــــــييــــــــا ةــــــــاتَم  -1  الر ســــــــ م ســــــــ  هللا ل
ــــــــــــــــــــــر َده   ــــــــــــــــــــــدي بعــــــــــــــــــــــدما -2  وس َت

____________ 

ـــــــــــــــــــــــــة َب  ةاتمـــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــودَة العا م
 مـــــــــــــــــــــــــددت ها مس،شـــــــــــــــــــــــــفعاي ةا بـــــــــــــــــــــــــة

 
 ال،خريج:

 301: 2مفرج الكروب في أةبار بني أ وب: 
ذور ابن واص  أه ابن رواحة حج إلف بيت هللا تعالفا ورار قبر النبي صلف هللا 

 به  ن البي،ين. وذور أن  قا  فرأ  النبي صلف هللا علي  وسلما وأن  ودا رسول هللا
علي  وسلم وهو يقول ل : "قبلت يا بن رواحة". فقب  هللا عفاعة رسول  اي ا و بض  

 301: 2عهيداي إلي  بمرج عكا. المصدر السابق: 
-10- 

 وقال:
ا -1 ـــــــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــــــا َدَرون  سم 
 إه وـــــــــــــــــــاه وصـــــــــــــــــــ ي فـــــــــــــــــــالم َنف -2

____________ 

ـــــــــــــــــــــــعادةأه الهـــــــــــــــــــــــو  ســـــــــــــــــــــــ  ب   الس 
ـــــــــــــــــــــــــراي فالشـــــــــــــــــــــــــهاَدة  أو وـــــــــــــــــــــــــاه َهجن

 
 ال،خريج:

: 12      ا والوافي بالوايان: 376: 1ا وفوان الوايان: 55: 10معجم األدبا : 
: 1ا والغيث المسجم في عرة سمية العجم: 107ا وعقد الجماه: ورقة 414
 519: 3ا والمقفف الكبير 215وتاريغ اإلس    ا258ا ود واه الصبابة: 166

 .138وتاريغ حماة: 
 في المقفف الكبير: "نلت هجراي بدسي من واه هجراي". -2

-11- 
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 وقال:
 َدان العــــيس فــــي َلــــي م الفــــ  تبلــــ  الَمــــَد  -1
ــــر   -2 ــــدم عــــن جــــاذبم الست  لقــــد َغنمَيــــتن بالَقصن
 ر  ـت َســــَرنن فــــرأن ليــــَ  المعــــر ف فــــي الســــ -3
ــــــــــــدت لهــــــــــــا فــــــــــــي َ بنضــــــــــــ،مي ببنــــــــــــاملي -4  أع 
 األيـــــــــــا م  ومـــــــــــاي مباروـــــــــــاي ولـــــــــــم أَر فـــــــــــي  -5
 وإه  رســــــــــــــــــــــــوَل هللام أكــــــــــــــــــــــــر   عــــــــــــــــــــــــافع   -6

____________ 

ـــــــد  ـــــــف ه  ـــــــتن أه المســـــــيَر عل َم ـــــــد ألنهم  فق
ــــدا ق عــــن ســــا قم الحم لتن بالَشــــون ــــغم  كمــــا ع 

 مــس مــورداخم وَعــد نن ظمــا ال،بويــ  فــي ال
ـــــــــرمب   ـــــــــدا ـــــــــف  ث ـــــــــدايا ولمـــــــــا ألقـــــــــتن إل   
ن  ايــــــــــــــــ  محمــــــــــــــــدا رن  علـــــــــــــــي  ويــــــــــــــــو   ر 

ـــــــــــــــز  ـــــــــــــــف أه    ـــــــــــــــد  وأول  اَر وي قنصـــــــــــــــدالوفن
 

 
 ال،خريج:

ا ووردن 301: 2وردن األبيان جميعاي في مفرج الكروب في أةبار بني أ وب: 
. 518: 3       " علف ه ا ال،رتي  في و،اب المقفف الكبير: 5ا2ا4ا1األبيان: "

هللا  فوذور ابن واص  أه ابن رواحة حج إلف بيت هللا تعالفا ورار قبر النبي صل
   بقصيدة أولها ه م األبيان.علي  وسلم وام،دح

حدها أعيسا ارةا و قب  األبيا يخالط بيا ها بشي  من الشإلالعيس: ا  -1
 واألنثف عيسا  بينة العيس.

 السر : المسير باللي . قال تعالف: سبحاه ال ي أسر  بعبدم لي ي.  -2
 في المقفف الكبير: -

 غنيــــت بالوجــــد عـــن جــــاذب البــــرالقـــد " 
 

 لحــدا"كمــا عــغلت بالشــوق عــن عــا ق ا
 

 ال،عريس: نزول القو  في السفر من آةر اللي . -3
 ال،بوي  : أه تسير النهار أجمع وتنزل اللي .

 ب . أه ترعف ث ثة أيا  وترد اليو  الرابع.إلالخمس: الخمس بالكسر من أظمب ا
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 في المقفف الكبير: -4
 "أنــــــــــص لهــــــــــا فــــــــــي ســــــــــيرها ببنــــــــــاملي

 
ـــــــرب  ـــــــدا" ـــــــف  ث ـــــــدا ولمـــــــا نصـــــــت إل   

 

-12- 
 وقال:

ـــــــ -1 ـــــــمن فـــــــي َســـــــب مك من ق  وافا إنك    ن للـــــــر 
ـــــ ت ألجلهـــــم -2  مثـــــ   النصـــــار  س َنس 

_____________ 

ــــــ ــــــا َعَل ب ن ــــــد أهــــــَ  الهــــــد  مــــــع ح   م اله 
ــــــــي  محمــــــــدا ــــــــد ســــــــبوا النب  عيســــــــفا وق

 
 ال،خريج:
 414: 12ا والوافي بالوايان: 491ا 490ا 1الخريدة: 

 حبنا".في الوافي بالوايان: "في حبكم علم الهد  بدس من مع  -1

-13- 
 وقال:

 حبيــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــــــار واســـــــــــــــــــــ،عد  -1
ــــــــــــــــف -2 ــــــــــــــــد   ــــــــــــــــد  مــــــــــــــــا أةف  وأب
 أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وهللا س أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو -3
 وهــــــــــــ   ر ــــــــــــف أةــــــــــــو اإلســــــــــــ  -4

__________ 

 علــــــــــــــــــــــــــــــــف عاعــــــــــــــــــــــــــــــــق  عمــــــــــــــــــــــــــــــــداي 
ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــــا أب  وأةف
ســـــــــــــــــــــــــــــــــعني ب عـــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــو أون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    أه يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَب م رَت

 
 ال،خريج:

 518: 3المقفف الكبير: 
-14- 

 وقال:
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ـــــبنَب  -1 ـــــمقمـــــَر أعـــــاَر الصت ـــــَن َتَبست سن  ح 
ـــــــــي -2 ل ، ـــــــــاه لغ  َضـــــــــر  عـــــــــار:   اب  واةن
ـــــــــــ َ  -3  وم،ـــــــــــف   بـــــــــــاة  لعاعـــــــــــمي  م قب 

__________ 

دم  ـــــــــــَن لـــــــــــيَن تـــــــــــبوت  وأعـــــــــــار منـــــــــــ  الغ صن
رمدم  و  حـــــوَل الَمـــــون  منـــــ  اةضـــــرار  الـــــر 
جــــــــدم  ر م فــــــــي اليــــــــاقون تحــــــــت َرَ:رن  كالــــــــدت

 

 ال،خريج:
 484: 1الخريدة: 

     ن قصيدة في الع ار. المصدر السابق: قال العماد: أنشدني ابن رواحة ل  م
1 :484. 
 ر:رجد: حجر وريما لون  أةضر. -3

-15- 
ـــــــــــــر  الـــــــــــــ ي -1 ا وَنشن دم  أقـــــــــــــول للـــــــــــــَورن
ــــــــر ليبــــــــاي فلــــــــم -2 َ،  فــــــــي الن شن ــــــــَبهن  أعن

__________ 

دم   أهــــــــــــــدام لــــــــــــــي أذوــــــــــــــف مــــــــــــــن الــــــــــــــَورن
 ةالفَ،ــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــي الحفــــــــــــــــــ  للعهــــــــــــــــــدم 

 
 ال،خريج:
 487: 1الخريدة: 

: 1     ل  ورداي. المصدر السابق  ابن رواحة ل  في غ   أهد قال العماد: أنشدني
487 

-16- 
 وقال:

ـــــــن ة   -1 كـــــــي األسم َيـــــــَد س َتحن َ ـــــــ  وأغن  لحن
ــــــــــــدم -2 ــــــــــــقا  لب عن ب  الس   تــــــــــــبل فني قــــــــــــرن
ــــ -3 ثل    صــــباحي إذا مــــا رارنــــي ايــــ  مم

__________ 

م ــــــــــــــــيت لينــــــــــــــــاي بقــــــــــــــــد م لــــــــــــــــ   الَخ  م  وس َيمن
ـــــــــــــ   الغـــــــــــــَرا  لمَصـــــــــــــد م   موةـــــــــــــالفني َوصن

م ـــــــي بضـــــــد م  وَعينشـــــــي إذا مـــــــا صـــــــد  عن
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 ال،خريج:
 .415ا 414: 12ا والوافي بالوايان: 489ا 488: 1الخريدة: 

 .488: 1قال العماد: قال ابن رواحة في مليب اسم  مبارك. المصدر السابق: 
 في الوافي بالوايان: "بصدم بدس من لصدم". -2

-17- 
 وقال:

ثـــــَ  ب عـــــ -1 ـــــي مم ـــــدتباعـــــَد عن م  الص   بر  و 
 عـا ن دووي  أةاف  البحَر اـيكما فم ـ -2
ـــــــا -3 ـــــــا بن ر  أيامن ـــــــدن ـــــــدي َغ  تعـــــــاظم عن
ـــــــدةي َ  -4 ـــــــاي تقضـــــــت حمي قات  فبعـــــــَ،اق  أون
رنـــــــــي مـــــــــن فراقـــــــــ  إنـــــــــ  -5  تقـــــــــول  أجن
ـــــم يكـــــنن  -6 ـــــ  ل ـــــوس الَ،رح   فقلـــــت  لهـــــا: ل
ــ  -7  َدعينــي بب عــدي عنــ  أســ،كم   الع 
 وس   ، قــــــــف للــــــــدهر صــــــــرَف فــــــــ نني -8
ــــــد حولــــــ بــــــدا لــــــي واأل -9  ب ــــــال  واألسن

 مقـــب ي فبهويـــت  عـــن ظهـــر الجـــوادم  -10
 َســرنج  فــبةلف لفضــ   س ةــ  منــ   -11
 وقـــــال الـــــ ي لـــــوس ان،حـــــالي لقل،ـــــ  -12

__________ 

ــ نر   ــتت عــوقاي نحــووم وــاه لــي ع   فلــو م 
 بـــي الَبـــينن  عـــنك من صـــار م ني،ـــي البحـــر  
ر   نـــــــــ   إذ لـــــــــم يكـــــــــنن مـــــــــنك م  الَغـــــــــدن  َوهو 

ــدن  ــم ي عم هر  عــاد بهــا الــإذا ل  كنر    م َ ها الــد 
دم منـــــ  لهـــــا  ـــــالَعون مـــــاَ  فهـــــ  ب ـــــر  بم حم  شن

 لي ســــفَر عــــن قصــــدم المكــــار  لــــي َفجــــر  
ــــدر   ــــم يكمــــ  الب ــــراق الشــــمس ل ــــوس ف  فل
هر    بقصــــــد َتقــــــي م الــــــد ن ســــــاَلمَني الــــــد 
ــــــــــر   ــــــــــَنم  عليــــــــــ  مــــــــــن مهاب،ــــــــــ م البشن  ف
ـــــــــَع الن مســـــــــر   ـــــــــ  َوَق  روـــــــــاَب جـــــــــواد  دون

 ا الفقـــــر  ومـــــد   ـــــداي مـــــن بعـــــا أمواتهـــــ
" ــــــر  بن  "فلمــــــا ال،قينــــــا صــــــغ ر الَخَبــــــَر الخ 

 
 ال،خريج:

 417ا 416: 1تاريغ أر: : 

: أنشدنا والدي وقد اج،مع بعمر بن عاهنشام تقي ةقال عبدهللا بن الحسين بن رواح
 الد ن فنزل ل  عن فرس  وأنشدم.
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واه تقي الد ن: هو عمر بن عاهنشام بن أ وبا تقي الد ن الملق  بالم فر. و  -8
صاح  حماةا وهو ابن أةي السل اه ص ة الد ن وواه عجاعاي م فرايا ل  
مواقف مع األفرنجا ولد بالفيو  بمصر وولي الوسيانا وناب عن عم  في الديار 

من نواحي )هـ فسكنها. وحاصر قلعة منارورد 582المصريةا ثم أع ام حماة سنة 
دفن في حماة. قال أبو الفدا : هـ. و 587ة  ( ليبة ها. ف،وفي علف أبوابها سنة 

كاه الم فر روناي ع يماي من أرواه البيت األ و:ي. وواه عندم فض  وأدب. ول  
 .47: 5ا واألع  : 383: 1ععر حسن. وايان األعياه: 

 

-18- 
 وقال:

ني -1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني وإس  فعم  ع 
 ل  عنــــــــــــــــــــــديصــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــاريغ  وَ  -2
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    -3  وإه  هم

__________ 

 إهن صــــــــــــــــــــــــــب  جســــــــــــــــــــــــــمي تــــــــــــــــــــــــــزور  
ـــــــــــــــــــــــــهور   ـــــــــــــــــــــــــ   ع  ـــــــــــــــــــــــــمن أَنلن ـــــــــــــــــــــــــ  َل  م 
 علـــــــــــــــــــــــــــــــف المحــــــــــــــــــــــــــــــــ  م وثيــــــــــــــــــــــــــــــــر  

 
 ال،خريج:
 490: 1الخريدة: 

-19- 
 وقال:

 مــــــــــــــــــــــــــن لمعيننــــــــــــــــــــــــــي  بــــــــــــــــــــــــــالكر   -1
 لــــــــــــــــــــــــــال عهــــــــــــــــــــــــــدي فعــــــــــــــــــــــــــاد -2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ،قت  أه أرا -3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اعن  ولم 
 يـــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــ سي و:انـــــــــــــــــــــــــــــــة -4
 لـــــــــــــــم أب ــــــــــــــــب بــــــــــــــــالهو  الخفــــــــــــــــي م  -5

 فــــــــــــــــــــــــــبر  ال يــــــــــــــــــــــــــَ  إه ســــــــــــــــــــــــــر  
ـــــــــــــــــــــــــــــــرا فـــــــــــــــــــــــــــــــي م خب م  قلنبـــــــــــــــــــــــــــــــي لمَ رن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ال، فكت  راك ألل

را د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن  وَوثيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي وج 
 ة،يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهجراا
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ـــــــــــــــــــق م نـــــــــــــــــــم  عنـــــــــــــــــــ  -6  إنمـــــــــــــــــــا الس 
 أنــــــــــــــت أبــــــــــــــد ت لــــــــــــــي بوجهــــــــــــــ  -7
قـــــــــــــــت بـــــــــــــــي -8  ن أجفـــــــــــــــاهأنـــــــــــــــت فر 
ينَ  َلثمـــــــــــــــــــــاي  -9 ـــــــــــــــــــــد  ا َة ـــــــــــــــــــــَود م  َدان ن 

ـــــــــــــــــــــــ ا-10 ـــــــــــــــــــــــ  العم  قبـــــــــــــــــــــــ  أه يكمن
__________ 

 ودمعــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــف ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ راي إل  ع 
َنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    َعين
 وإه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت منن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــر    ر  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 
 ل،خريج:ا

 .484ا 483: 1الخريدة: 
-20- 

 وقال:
ــــــرا -1 ــــــَ  الهــــــو  قسن ــــــ   َدان عنن  يــــــا قلن
رانمــــــــــــــــــ م  -2 َيــــــــــــــــــاَك بهجن نن َت د   أَ ــــــــــــــــــعن

__________ 

ــــــــــــــــَرا ــــــــــــــــَد أمن ـــــــــــــــ   َحامم نن ــــــــــــــــَت مم  مـــــــــــــــا أنن
ـــــــــَر   ـــــــــ ي َ ـــــــــاَعتم األةن ـــــــــَت َوصن  إهن نملن

 

 ال،خريج:
: 1      يان: ا وفوان الوا413: 12ا والوافي بالوايان: 55: 10معجم األدبا : 

ا 107رقة و وعقد الجماه:  166: 1ا والغيث المسجم في عرة سمية العجم: 376
 .519: 3      . والمقفف الكبير: 215. وتاريغ اإلس  : 258ة: ـود واه الصباب

في الوافي بالوايانا وفي فوان الوايانا وفي عقد الجماها وفي د واه  -2
 دنياي بدس من دنياك".الصبابة وفي تاريغ اإلس  : "أ عت 

 في المقفف الكبير: "بهجرانهم بدسي من بهجران ".

-21- 
 وقال:

 لكــــــــــــــــاه من ــــــــــــــــر م  َ نبيــــــــــــــــ  بــــــــــــــــالخبرم  لـــــــو لـــــــم يكـــــــن ايـــــــ  آيـــــــاَن مبينـــــــةَ  -1
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__________  
 ال،خريج:

 119المخ ة: 

-22- 
 وقال:

ـــــ -1 من  س ببـــــدر مـــــوارداي وردنـــــا علـــــف ةم
 َعـــفينا بهـــا نـــاَر الغليـــ  ومـــا حـــو   -2
عـــــة  وأبـــــ -3  دنن لنـــــا آثارهـــــا وصـــــَف َوقن
 تَخب ــــــر عمــــــن بــــــاا فــــــي هللا نفســــــ  -4

__________ 

ــــــفا صــــــفا  حكــــــف ليبهــــــا عيشــــــاي لنــــــا بالص 
ــَ،فف ــر واعن  بهــا المصــ فف نصــراي علــف الك فن
ــــــــــــــــاي  ف ر   أبانــــــــــــــــتن ســــــــــــــــ وراي بــــــــــــــــالقبور وأحن
 وعاهـــــــــــدم نصـــــــــــراي فمـــــــــــان علـــــــــــف الوفـــــــــــا

 
 ال،خريج:

 .413/: 1تاريغ أر: : 
 بن رواحة: أنشدنا والدي لنفس  حين ورد بدراي.قال عبدهللا بن الحسين 

 ظما .إلالخمس: هو ا -1
-23- 

 وقال:
ـــــــراق  مـــــــدامعي أه تـــــــ نرمفا -1  أمـــــــَر الف
فــــي حــــب ك من فــــي  -2  ر:كم  قــــقــــد ونــــت أةن
َنف   -3 ـــــاب لمـــــدن  هـــــ  مـــــن عـــــفا   باإلي
ـــــم  ـــــدان  -4 ـــــف ل ـــــد َتَقض   آهـــــاي لعـــــيض  ق
 أنفقـــــــت  ايـــــــ  مـــــــن الشـــــــباب بميـــــــة -5

__________ 

ــــــــَوه  مــــــــا يكــــــــوه  إذا وفــــــــفوالــــــــد    مع  أةن
 َرَمنـــــــــــــاي حـــــــــــــين نـــــــــــــب ، م  َبـــــــــــــَرة الَخفـــــــــــــا
ــــــف َعــــــفا ــــــزار  عل ــــــ  َعــــــط  الَم  مــــــا رال م 
ـــــــــــــــــفا  لـــــــــــــــــي منـــــــــــــــــ  إس حســـــــــــــــــرةي وتبست
 كانــــــت مـــــــن األيـــــــا  آةــــــر مـــــــا وصـــــــفا

 
 ال،خريج:
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 414: 1تاريغ أر: : 
 قال عبدهللا بن الحسين بن رواحة: أنشدنا والدي لنفس .

-24- 
 وقال:

وَب األغـــانيأحكمـــتن عم  -1 ـــر  ـــ      رس 
 وَتَمن ــــــــــتن عليـــــــــــ  وـــــــــــ   الم هـــــــــــي -2
ـــــــــــكن    -3 ـــــــــــاي لمَش ـــــــــــم  وَناي  فقضـــــــــــيباي سسن

__________ 

 مــــــــــــن ثقيــــــــــــ   فــــــــــــي رأســــــــــــ  وَةفميــــــــــــ م 
يــــــــــــــــ م  ــــــــــــــــفي ل م ــــــــــــــــَدم  لمعن ــــــــــــــــَرم  وحن  َغين
ي م  ـــــــــــــــــــــــحم ـــــــــــــــــــــــر م وال، صن ـــــــــــــــــــــــاي للَج  وَرَ:اب

 
 ال،خريج:
 .415: 12ا والوافي بالوايان: 490: 1الخريدة: 

ه ابن رواحة هجا في ه م األبيان إنساناي في مصر. المصدر قال الصفدي: إ
 .415: 12السابق: 

-25- 
 وقال:

ـــــــــــــــــاري جميعـــــــــــــــــاي  -1 ـــــــــــــــــورم والب ننب   وللمز 
 ولكــــــــن َبـــــــــينَن مــــــــا يصـــــــــ اد  َبـــــــــار -2

__________ 

نمحــــــــــــــ ــــــــــــــق   ةَ لــــــــــــــَد  ال يــــــــــــــراه أجن  وَةفن
ق   ـــــــــــــــور  فـــــــــــــــرن ننب م  الز  ـــــــــــــــ اد   ومـــــــــــــــا يصن

 
 ال،خريج:

 56: 10معجم األدبا : 
-26- 

 ال:وق
ــــــــ  صــــــــنيعة   -1 ت ــــــــ  م شــــــــ،اقاي لمنين  َدَعون
ــــتن بعزمــــ  لــــم تكــــن -2 ل  قــــد  ح   ووــــم ع 

ـــــــــوقا فكنــــــــتَ   إلــــــــف بـــــــــ ل الصــــــــنا ع أعن
قـــــــــــا ـــــــــــواك وس ر  ـــــــــــنن سم  ت َحـــــــــــ ت بعـــــــــــز   مم
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 تفــــا َل نــــور  الـــــد ن باســــم  مثلمـــــا -3
لــــ م الم خلــــَد ةالــــداي  -4  فبصــــبَب فــــي الم 

__________ 

،ــــــاي فــــــي األمــــــور م َحق قــــــا  حــــــو  بــــــ  َنعن
 م َوف قــــــاوــــــاه فــــــي الــــــرأي الســــــعيد  كمــــــا

 
 ال،خريج:
 .461: 12. وعيوه ال،واريغ: 486ا 485: 1الخريدة: 

قال العماد: أنشدني ابن رواحة لنفس  في موفق الد ن ةالد بن الميسراني مس،وفف 
 نور الد ن.

 .486ا 485: 1المصدر السابق: 
-27- 

 وقال:
ل   -1 ــــلنواه عنــــ  َمَعــــو   مــــالي علــــف الست
ة  ــــــــــزداد   -2 ــــــــــَ  وــــــــــ    ــــــــــو  جــــــــــد  بت  ح 
ـــــــــ  م َوجَنـــــــــة -3  أصـــــــــبحت نـــــــــاراي للم حم
 لــ  لــين  أغصــاه النقــا لــو لمنــَت لــي -4
 يــــــا راعــــــقاي َهــــــَدَف القلــــــوبم ببســــــهم -5
 مــــــا للوعــــــاة َســــــعوا بنــــــا يــــــا ليــــــ،همن  -6
 ا وقـــــالوا غيـــــرمون عَ جحـــــدوا الـــــ ي َســـــ -7
دوا -8 عـــــــدوا وتهـــــــد  ـــــــ  أون  َهـــــــ ن أه أهل
 ويـــــ م  مـــــنهم يشـــــفقوه عليـــــ  مـــــنن  -9

 مـــالي أعـــا ن  وجـــَ  وَدَك م عر ـــاي  -10
__________ 

ل   ـــــــــــد   فـــــــــــ سَ   ،نعـــــــــــ   فـــــــــــي هـــــــــــواك الع 
ل    ووــــــــــــــــــــــــــبه  آةـــــــــــــــــــــــــــَرم بقلبـــــــــــــــــــــــــــي أو 
ـــــــر  َغضـــــــاي وريقـــــــ  َسلنَســـــــ    اك َجمن  َةـــــــد 
ل   ـــــــــــدم هـــــــــــا لـــــــــــو َتعن  ولـــــــــــ  اع،ـــــــــــدال  َقوامم

فمــــــــ  أق،ـــــــــ    ةــــــــ  م  ر  لرن ـــــــــحن ــــــــهاَ  فسم  الس م
ــــــــــــوا ــــــــــــد أثكل ــــــــــــ، مهم ومــــــــــــا ق ــــــــــــوا أحب  ثكمل

ــــــــــــــو اولــــــــــــــو أنهــــــــــــــم س يســــــــــــــم  عوه تق مول
 ن ذاك أو مـــــــن يقبـــــــ   مـــــــَمـــــــنن َ رنعـــــــوي 

ـــــــــــــــي وإعـــــــــــــــفاقي أعـــــــــــــــد  وأكمـــــــــــــــ    ل  أجن
بـــــــــــ    ـــــــــــ   ود ي م قن قيـــــــــــ  ووجن  َحـــــــــــَ َر الر 

 
 ال،خريج:
 518: 3" في المقفف الكبير: 2ا 1ا وورد البي،اه: "485ا 484: 1الخريدة: 
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       قال العماد: أنشدني ابن رواحة لنفس  سنة أر:ع وس،ين. المصدر السابق:
1-484 
 في المقفف الكبير: "فكبه آةرم لقلبي أول". -2
ر يخفوما وإه سمعوا عراي أذيعا وإه لم يسمعوا ي ريد البيت إه يسمعوا الخ -7

 ك بوا.

-28- 
 وقال:

ــــــــوع  مــــــــن واعــــــــ    -1  إذا ســــــــمعت ال
ــــــــة -2 وج   فــــــــالقوف  ترمــــــــي الســــــــهم معن

__________ 

ـــــــــــــــــ ن وإه ةـــــــــــــــــالف مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــاف  ساقَب
 سوقـــــــــــــــــد يصـــــــــــــــــي  الســـــــــــــــــهم  آجـــــــــــــــــا

 
 ال،خريج:

 519: 3المقفف الكبير: 
-29- 

 وقال:
ـــــــــــ    -1  س ت ـــــــــــنن ةالـــــــــــ   نقـــــــــــط ممسن
 س  نــــــــــــور وجــــــــــــ  حبيبــــــــــــيألذاك  -2

__________ 

 راَد فــــــــــــــي الوجــــــــــــــ م بهجــــــــــــــةي وجمــــــــــــــاس
 صــــــــــــاَر ايــــــــــــ  إنســــــــــــاه  رأيــــــــــــ  ةــــــــــــاس

 
 ال،خريج:

 .53صحا ف الحسنان: ورقة 
-30- 

 وقال:
ــــــــــــاف فــــــــــــي قمــــــــــــيص   -1  بــــــــــــررَن للن
ــــــــــن وــــــــــ -2 سن ــــــــــ  مــــــــــن الح  ــــــــــن م اي     ف

فمـــــــــــــــــ  الكحيـــــــــــــــــ م  َحــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــن لرن  أكن
ــــــــــــــــــــولم   وايــــــــــــــــــــ  للــــــــــــــــــــنفس وــــــــــــــــــــ ت س 
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ـــــــــــداَد لبنســـــــــــا -3 َن الحم  ويـــــــــــ  اتخـــــــــــ ن
__________ 

 ولســــــــــــــــَت تبســـــــــــــــــي علــــــــــــــــف الق،يـــــــــــــــــ 
 

 ال،خريج:
 485: 1الخريدة: 

 قال العماد: أنشدني في غ   لبس الكحلي

-31- 
 وقال:

ـــعن  -1 ـــ م العلـــف والفضـــا  م  يذرا الس   فـــي َنين
 إن ــــــــي معينــــــــ  وقــــــــوس لســــــــاري البــــــــرق  -2
ـــــــــــقم  -3 ـــــــــــدم وتمزي ـــــــــــابم ال ـــــــــــ   لمَفقن لنب  جم
لمنن بــ  فــي البعــد واســ،وقف الثــر   -4  فــبعن
َجف -5 ـم الـدت  وق ن غـاَب بـدر  الـ،م عـن أننج 
 ومــــا وــــاه إس البحــــَر غــــاَر ومــــن   ــــردن  -6
ــــــــ  -7 َواتم ــــــــ،م علَمــــــــ   عــــــــن ر  من روين ــــــــبك   وهن

__________ 

ــــ م  واحم ــــنن إليــــ  وــــاَه َعــــدت الر   مضــــف َم
ـــــحن   َهَوالـــــ م  بنـــــارم   أســـــفي أو دمـــــعم س 

 ورحـــــــــرة رعـــــــــد  مثـــــــــ  حســـــــــرةم بالـــــــــ م 
ــــــــي الَمراجــــــــ م  ــــــــ م َغلن  ل  بـــــــ  مــــــــن قبن
ـــــــــــ م  من بعـــــــــــَدم  وـــــــــــ ت آفم  وأعـــــــــــرَق مـــــــــــنه 

ــــــــَر الجــــــــداولم لَ ســــــــواحم  ــــــــَق غي ــــــــم  ل    ل
 بنــــــــــــوارلم   م ولـــــــــــيس عــــــــــــوالي صـــــــــــحب

 
 ال،خريج:

ا وتاريغ مد نة دمشق 679-675: ورقة 4تاريغ مد نة دمشق "المخ و " 
ا ووردن 307-305: 4وته    تاريغ دمشق الكبير:  85-82: 14وا" "الم ب

ا 31ا 28باس،ثنا  األبيان: " 55-48: 10جميع األبيان في معجم األدبا : 
 ".52ا 44ا 43ا 42ا 41ا 40ا 35

قال ولد الحاف : لما بل  ابن رواحة مون والدي و،  إلينا قصيدة رثام بها 
دمشق. وذور ياقون أه ذل  واه في سنة إحد  قد  علينا فبنشدنا إياها بجامع ثم 
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ا وته    تاريغ دمشق: 675: ورقة 4وسبعين وةمسما ة. تاريغ مد نة دمشق: 
 .48-10ا ومعجم األدبا : 305: 4

 في معجم األدبا  "ذرا بدس من ذو ". -1

 في المصدر السابق: -3
 "وتمزيــــــــــــــــق جلبــــــــــــــــاب العــــــــــــــــزا  لفقــــــــــــــــدم

 
ـــــــــــــــاك أو لجســـــــــــــــرة ثاكـــــــــــــــ " ـــــــــــــــرة ب  بزف

 
 …حير: ال،نفس بشدةالز  -
 في المصدر السابق: -4

 علن بـــــــ  للروـــــــ  واســـــــ،وقف الســـــــر  ب"فـــــــ
 

 لقصــــــــادم مــــــــن قبــــــــ  لــــــــي المراحــــــــ "
 

 
ـــــــــــَد  بوفاتـــــــــــ م  -8  فقـــــــــــد فـــــــــــاَتك من نـــــــــــور  اله 
ــــ   َصــــارم م  -9 ــــر م  َنصن ــــد َغ ــــ ت مــــنن ق  ومــــا َح

ـــــــــــَو  بـــــــــــلي -10 ـــــــــــنن رآم وإهن َح ـــــــــــ  َم   م علي
ــر  عاجــ -11 ــ   العمن   ي ـويقضــف أســفي مــن فاَت
ــــــــــــــز ة  فن أســــــــــــــ -12 وَ  أعم ــــــــــــــد  جــــــــــــــا مي ق   ت  إلرن
ــــــــــ م  -13 ثلم َراكم مم وا بــــــــــ دن ــــــــــار  ــــــــــمن ف ــــــــــو أن ه   ول
مــــــــــد   -14 ــــــــــن ة أحن ــــــــــم  س  ــــــــــا لم صــــــــــاب  َع  َاَي
 ةـــ  الشـــا   مـــن ةيـــر  ةلـــتن وـــ ت بلـــدة   -15
 وأصـــــبَب بعـــــد الحـــــاف م الـــــد ن  مهمـــــ ي  -16

 __________ 

ـــــــب  الوســـــــا  م  ـــــــف منـــــــ  ون جن ـــــــر ال،ق  وف
ـــــــَرم  مـــــــن غمـــــــ  دمم والنحَما ـــــــ م َرَجـــــــا َنصن

ـــــــــــــــــــ  ق  ـــــــــــــــــــ م   هـــــــــــــــــــدام ببيـــــــــــــــــــا   لَدين
ــــــــــ م  ي،ــــــــــ م والفــــــــــور  فــــــــــي وــــــــــ  م آجم  بر  ن
ــــــــــــــويفي بعــــــــــــــا   لقابــــــــــــــ  ــــــــــــــ م وتسن  علين
ــــــبا باألَماثمــــــ م  ــــــن م الص م ــــــف سم ا عل َرون  ألرن

ــــــــــــ    م راو  وناقــــــــــــ م و:اعــــــــــــَدَها مــــــــــــن و 
ــــــنن ن يــــــر  فــــــي الحيــــــاةم مماثــــــ م   لــــــ  مم
ــــــــ  حــــــــاف    ــــــــدعو بكــــــــاف  وناقــــــــ     ب

 
 مثبت عن معجم األدبا . باألص  "مدام" وال -10
 في المصدر السابق:  -11
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 "فات  الفض  عاج ي بر ي،  والفور في و  آج ".   
 في المصدر السابق:  -12

 "وتسوي  إلف عا  قاب ".    
 في المصدر السابق:  -14

 "وأحر  منها و  راو  وناق ".    
 في المصدر السابق:  -15

 "من ن ير ل ما  مماث ".   
 المصدر السابق: في  -16

 ب  حاف   ه   ب  و  باق   وأصبب بعد الحاف  العلم عاغراي  
 

ـــــــــــ    -17 ـــــــــــ   جاه  ـــــــــــو  ق  بعـــــــــــالم  لمـــــــــــا أَه ث
ـــــنن َدب م ناصـــــر   -18 َ،ـــــارم مم ـــــن ة الم خن  ةلـــــتن س 
 نحـــــــــــــــا لممــــــــــــــــا  الشـــــــــــــــافعي م مقالــــــــــــــــة -19
ـــــــــــــــــن ة   -20 ـــــــــــــــــوَل األعـــــــــــــــــعري بس  ـــــــــــــــــَد ق  وأ  
    َفـــــووــــم قـــــد أبـــــاَه الحــــق  فـــــي وـــــ  م َمحن  -21
 وســـــــــد  مـــــــــن ال،جســـــــــيم بـــــــــاَب  ـــــــــ لة   -22
َد  فكـــــــــــــم مـــــــــــــن أســـــــــــــن ة   -23  وإهن يـــــــــــــ   أون
 وإهن مـــــــــاَل قــــــــــوَ  واســـــــــ،مالوا رمعــــــــــاَعه م -24
ــــــ -25    وس أر  ـأر  األجــــــَر فــــــي نــــــوحي علي
 ولـــــــــيس الــــــــــ ي  بكـــــــــي إمامــــــــــاي لد نــــــــــ  -26

___________ 

ـــــــــــــ ت ةامـــــــــــــ م   وهلل لمــــــــــــا أه مضـــــــــــــف و 
ــــــــــة جاهــــــــــ م   فــــــــــبقرب  مــــــــــا غشــــــــــام بدعن

ـــــــــ ـــــــــ   مجـــــــــادلم فبصـــــــــبَب  ثن ـــــــــ  و   ي عن
ــــــــــــتن عليــــــــــــ  مــــــــــــنن أَدل م الــــــــــــدس  م   فكان
ــــــــــ م  َو  ممــــــــــا أرو  ظمــــــــــب المحاف  فــــــــــبرن
ـــــــــــــبنَهة بالـــــــــــــ م   ورد  مـــــــــــــن ال،شـــــــــــــبي م ع 
لمــــــــــــ م فــــــــــــي عوامــــــــــــ م  ــــــــــــنن قون َبــــــــــــة  مم  م رو 
 ببلســـــــــــــــنهم عنــــــــــــــــ  فلســـــــــــــــت  بما ــــــــــــــــ م 

  م ـســـو  األثــــم فـــي نــــوة البـــواكي الثواكــــ
ننَيام ذهـــــــــــــــاب المبا ـــــــــــــــ م  ـــــــــــــــاك  لـــــــــــــــد   كب

 
 ابق: في المصدر الس -17

 وقد  لما أه أمضف و  ةام ".  "ووم من نبي     م مان جاه  
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 في المصدر السابق: -18
 "فبيسر ما سق،  بدعة جاه ". 

 ذب: دفاا: -
 في المصدر السابق: "نحف بدسي من نحا" -19

  ثني:  بعد -
 في المصدر السابق:  -21

 "فبرو  بما  روي ظما  المحاف ". 
ة من الم حدة  ثيروه من القول ما يفهم من  تجسيم ال،جسيم: قول ل ا ف -22

 ال ان العلية.

 عوام : جمع عام  وهو صدر الرمب. والك   علف ال،جور.  -23
 في المصدر السابق:  -24

 "ب   لهم عن  فلست بما  ". 
 في المصدر السابق:  -26

 "كباك لدنيام علف فقد راح ". 

ـــــــــــــل   بـــــــــــــبع م رحمـــــــــــــة   -27 ـــــــــــــ   واصم  أيـــــــــــــا قلن
ــــــر  -28 ــــــا دمــــــع  له  ــــــموي ــــــاَن جارعــــــاي  إث  مــــــن ب
ــــــــــــــــــة   -29 ــــــــــــــــــر  بلغــــــــــــــــــة  أعــــــــــــــــــد  تحي  ويــــــــــــــــــا قب
ــــــــــــــ  -30 ــــــــــــــي علــــــــــــــف نــــــــــــــوحي عليــــــــــــــ  ف ن   أعنم
 أَغـــــــــــرَن قلـــــــــــوَب النـــــــــــاف ح،ـــــــــــف حوي،ـــــــــــ    -31
ــــــــــن ايــــــــــ  الســــــــــبي   لحب مـــــــــــ -32   م ولــــــــــو لــــــــــم يك 
  ي ـمضـــف َمـــن حـــد ث  المصـــ فف وـــاه عاغـــ -33
 ةَ لقــــــــــــــد عــــــــــــــمَ  اإلســــــــــــــ َ  منــــــــــــــ  َرريــــــــــــــ -34
 ا   مـــــــن َعـــــــ ب  مشـــــــرام لقـــــــد ةلـــــــتن األعـــــــد -35

 ويــــــــــا عــــــــــين  أبكيــــــــــ  بــــــــــبعزرم وابــــــــــ م 
 علف ذي غنف باهللم عـن ل هـر غاسـ م 
ـــــــــحف واألصـــــــــا  م  رة  عنـــــــــَد الضت  م كـــــــــر 
ــــــــــــادلم  ــــــــــــالثر  والجن ــــــــــــا   ب ــــــــــــ   تن  قري
ـــــــارلم  ـــــــف المن  ووانـــــــت لنـــــــزل  منـــــــ  أول
ـــــــــف لحديـــــــــ  وـــــــــ ت باةـــــــــ م   لَضـــــــــن  عل

 ايــــــ  عــــــن وــــــ   عــــــاغ م  لــــــ  باج،هــــــاد  
 ووـــــــاه لـــــــ  بالنتصـــــــب أفضـــــــَ  عـــــــام 
 مـــن الشـــرام س  ر ـــف لـــ  وـــ   داغـــ م 
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ــــــــــــــــ  -36 ــــــــــــــــالفين ال ع  ــــــــــــــــ  بــــــــــــــــين الس   وفض 
___________ 

 علــيهم فــبلقف الــنقَص عــن وــ  م فا ــ م 
 

 في المصدر السابق:  -27
 وياعين فاسمي ".… "يا قل  

 في المصدر السابق:  -29
 ثرام الدهر أهنف تحية". ا"وحي 

 في المصدر السابق:  -30
 ر  والجنادل"."قري  ثوا  في الث 
 ثوا : إقامةا والثر : ال،رابا والجنادل: األحجار الضخمة. 

 في المصدر السابق:  -32
 لضن علف لحد ب  و  باة ". "ولم لم يكن بالدمع سي  لحب  

 في المصدر السابق:  -35
 "ف ب النقص بدسي من فبلقف النقص". 

 
 وأصــــــبَب فــــــي علــــــم األســــــامي وغيرهــــــا -37
ــــــــــــــَق جامعــــــــــــــاي  وأكمــــــــــــــ  تاريخــــــــــــــاي  -38  لجل 
ــــــر  فبر:ــــــت علــــــف بغــــــداَد ايــــــ  ولــــــو  -39   
ـــــقَ  -40 ـــــول  الم صـــــ فف أرَ  جل ـــــاه ب  أب
 ولـــــو أنصـــــف،  أر ف  النـــــاف لـــــم يســـــر -41
  وس و،بــــــــــــــت ة ــــــــــــــاي بغيــــــــــــــر ذبابـــــــــــــــ -42
ـــــدموا وإه يكـــــن -43  وس اســـــ،م رن غيـــــَر ال
 فـــــــــــــــــــــ،هم دعـــــــــــــــــــــا موإه أناســـــــــــــــــــــاي س يَ  -44
 لـــو  المـــون  منـــ  العلـــَم والزتهـــَد والنهـــف -45

ـــــــوَر  وم ســـــــاج م   بغيـــــــرم مســـــــا   فـــــــي ال
ــــــــــر وامــــــــــ م   لمــــــــــن حل هــــــــــا يالي،ــــــــــ   غي
ــــــ   وــــــاَه أة ــــــَ  قا ــــــ م   ســــــنام الخ ي
ـــــــــ م   وأصـــــــــحاب  فخـــــــــراي لهـــــــــا غيـــــــــر را 
ــــــــــ م  ــــــــــام ب ا  ــــــــــ  مــــــــــن جن ــــــــــد عدم،  وق
ـــــــــــــــــت أق مهـــــــــــــــــا باألنامـــــــــــــــــ م   وس حمل
ـــــ م  ـــــ  جـــــر  دمـــــع  الســـــحابم الحواف  علي

ســـــــــــف  موعـــــــــــ  أو رس  لم ر بعر ـــــــــــةم ة 
ـــــــــ  اَب األراذلم ووســـــــــَ  المعـــــــــالي واج،ن
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__________  
 في المصدر السابق: -37

 بغير ن ير في الور  ومساج "  "وأصبب في نقد الرجال ممـيزاي  
 في المصدر السابق: -38

 "لمن جلها من و  عهم ووام ". 
 في المصدر السابق: -39

 بخ ب،  في الك،  أة   قا  "  "فبرر  ب،اريغ الخ ي  وقد غدا 
 في المصدر السابق: -45

 ب الرذا  "."واج،نا 
ـــــــــــــ  العـــــــــــــالميَن بماجـــــــــــــد   -46  وفجـــــــــــــع من
 وإه عبــــــــــور أصــــــــــاب د ــــــــــَن محمــــــــــد   -47
 حــور مــن أحبــ  والح،ــف أعــرف صــا ن   -48
 ولـــم أر نقـــَص األر   ومـــاي ونقصـــها -49
 أبـــــــــا القاســـــــــم األيـــــــــا   قســـــــــمة حـــــــــاكم   -50
 المســــــــــــلميَن وس أر   ي بمــــــــــــاذا أعــــــــــــز  -51
 ولــــم َتســــ  عنــــ  الــــنفس  غيــــر يقينهــــا -52
 هللام مـــــــا ان،فـــــــَع الـــــــَوَر   عليـــــــ  ســـــــ     -53

__________ 

،ــــــاةم ح  حــــــ م  ــــــد الع   صــــــبور علــــــف وي
 بحـــــــق   سحمـــــــف مـــــــن عـــــــجاا مقاتـــــــ م 
ــــــــــــــبع َم صــــــــــــــا  م  ــــــــــــــ  ب  واتبعــــــــــــــ  من
 بموتهمـــــــــــــــا بـــــــــــــــاسن وا  الفضـــــــــــــــا  م 
 قضــــــــف بالفنــــــــا فينــــــــا قضــــــــية عــــــــادلم 
 عــزا ي ســـو  مـــا نلــت مـــن غيـــر لا ـــ م 
ــــزَن مــــن أجــــر وعفــــو مواصــــ م   بمــــا ح 

ـــــــــ،علف عــــــــن الم ، ـــــــــ ــــــــَ  واسن لم بعلمم  اوم
 

 في المصدر السابق: -46
 صبور علف حرب الض ل ح ح " "وأفجـع فيـ  العالمـين بمقـد 

 المقدا  الجسور. ي الح ح : الجر  
 في المصدر السابق: -47

 وأدفـع عنـ  من عجـاا مقاتـ ". وواه غيوراي ذب عن د ن أحمـد"
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: سخنة في العين تبكيها.  بنر   العبر والع 
 لسابق:في المصدر ا -48

 ل  ولدفـع الزيـ  أع ـم صا ـ "   "وأحر  من  الد ن أعرف صا ـن
  ابن عساكر واه ـالصا ن: هو صا ن الد ن هبة هللا ابن الحسن أةو الحاف

 هـ.563محدثاي فقيهايا وتوفي سنة 
 في المصدر السابق: -49

 "بمون إما  عالم ذي فضا  ". 
 في المصدر السابق: -51

 ضف من أفا  "."عزا  سو  من قد م 

-32- 
 وقال:

 وــــــبه  النــــــواعير ال،ــــــي ي ع،نــــــف بهــــــا -1
 تغن ـــــت فهـــــزن ر:عهــــــا مثـــــ  هزهــــــا -2

__________ 

ــــــدوة لمــــــا ترن مــــــا ــــــر ال ــــــوة لي  حكــــــتن ن
َما  غصــــــوناي فلـــــــم أعجـــــــ  لهـــــــا أه تهـــــــد 

 
 ال،خريج:

 .519: 3المقفف الكبير: 
وانت قول  ه ا من قصيدة يمدة بها الصالب ابن رري  وي،شوق فيها حماةا و 

 توالت عليها الزسل فهدمت مع مها فعر  ب ل  في ععرم.
-33- 

 وقال:
 نزلنــــــــا فــــــــي النخيــــــــ  بــــــــبر  بــــــــدر -1
ــــــــــــ  تحكــــــــــــ -2  نســــــــــــيما يعــــــــــــ  ف  ل
د ةو ـــــــــــ  َروحـــــــــــاي فبمســـــــــــف -3  تعـــــــــــو 
 وـــــــــبه الشـــــــــمس منـــــــــ  لنـــــــــا رقيـــــــــ َ  -4

 ه بنـــــــــــــــا أبـــــــــــــــر  مـــــــــــــــن الخيـــــــــــــــا اووـــــــــــــــ
كــــــــــــَ  مــــــــــــن وــــــــــــرب المقــــــــــــا     ــــــــــــريب الر 
 م ريحــــــــــــــــــــــــــاي للك يـــــــــــــــــــــــــــ  الم ســـــــــــــــــــــــــــ،ها 
 ي  العنـــــــــــــــــــــــــا وي حجـــــــــــــــــــــــــ   بالَغمـــــــــــــــــــــــــا 
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ــــــــــــربَ  -5  وجاوَرنــــــــــــا مــــــــــــن الولــــــــــــداه سم
 َســــــــــــــــــقونا مــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــاهلهم ر سس -6
 أوامــــــــــاي فلــــــــــم يشــــــــــفم الــــــــــورود  لنــــــــــا  -7
 ولــــــــــــــو أوفــــــــــــــوا بنســــــــــــــب،هم للبنــــــــــــــا -8

__________ 

ـــــــــــــــــواح  والكـــــــــــــــــ    لهـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــحر  الل
ــــــــــــــــــــدا  ــــــــــــــــــــَ  الم   فبســــــــــــــــــــكرنا بهــــــــــــــــــــم قب
 بمقـــــــــــــــــــدار المثـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــرا 

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــواهم بال ــــــــــــــــــــاي مــــــــــــــــــــن َه  ما   م أمان
 

 خريج:ال،
 414: 1تاريغ أر: : 

 قال عبدهللا بن رواحة: أنشدنا والدي لنفس  حين ورد بدراي.
-34- 

 وقال:
 أتيـــــــت مـــــــن أهـــــــوام عكـــــــَس اســـــــمم م  -1
م -2 ـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــد  لمـــــــــــــــــــــا ألعَمن  وو 

__________ 

 ســــــــــــــو  اسســــــــــــــممنــــــــــــــ  فلــــــــــــــم أنــــــــــــــ ن 
 عـــــــــــــــاد بـــــــــــــــ  ال، ميـــــــــــــــ   إلـــــــــــــــف الرســـــــــــــــم

 

 ال،خريج:
 415: 11ا الوافي بالوايان: 1:489الخريد: 

 .415: 11المصدر السابق:  ال في اسم الياف.ق

-35- 
 وقال:

ـــــــــاني -1 ـــــــــراب  وجف ني بعـــــــــد اق،  صـــــــــد 
 لســــــــت  أدعــــــــو باســــــــم   ــــــــن اي بــــــــ  -2
ــــــــــــــــرم -3  َظم ــــــــــــــــي ايــــــــــــــــ  َظمــــــــــــــــب آةم

___________ 

 قمــــــــــــــــــَر يخجــــــــــــــــــ   منــــــــــــــــــ  القمــــــــــــــــــراهم 
ـــــــــــ  وـــــــــــاهم  ـــــــــــ ي أةفي ـــــــــــي بال ـــــــــــر أن  غي
 لي،نــــــــــــــــــــي أول ــــــــــــــــــــ  ممــــــــــــــــــــا َعرانــــــــــــــــــــي

 

 ال،خريج:
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 414: 12ايان: ا والوافي بالو 488: 1الخريد: 
 في الوافي: "دا ن بدس من واه". -2

 .414: 12ا والوافي 488: 1قال ه م األبيان في مليب اسم  إبراهيم. الخريدة: 
 
 
 
 
 
 

-36- 
 وقال:

ـــــدن  عنهـــــا فـــــي الشـــــباب لمعـــــزة   -1  َتجل 
ــــت: أرهــــداي فــــي عــــباب  ور بــــة -2  فقال

_________ 

ل ـــــــــة مف،ـــــــــوهم  ـــــــــي  ذم  وأبـــــــــد ت  بعـــــــــد الش 
 ا المشــ،اق  وأنــت ابــن فضــلوهم بشــي   أنــ

 
 ال،خريج:
 .490: 1الخريد: 

ابن فضلوه: واه من الزهدة العبدةا يق،ره اسم  بقصص وثيرة عا عة في  -2
 الحياة العامة.

-37- 
 وقال:

ســـــن  ظنـــــي -1 ــــن بعـــــد َ ــــن مَ  ح   أيحس 
ـــــــ  بعـــــــد فـــــــون   -2  ومـــــــا َنفعـــــــي بع فم
ـــــــــ  م  -3  أألمـــــــــع  أه أكـــــــــوه عـــــــــهيَد ح 

 فـــــــــــــــبجمَع بــــــــــــــــين يبســــــــــــــــي وال،منــــــــــــــــي
 كرمقـــــــــــــة عـــــــــــــامت  مـــــــــــــن بعـــــــــــــد دفـــــــــــــن
ــــــــــــــاي َبعــــــــــــــده  فبصــــــــــــــحَ  منــــــــــــــ  حوري
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ــــــــــ -4 ــــــــــي  أجف ــــــــــيملكــــــــــَت عل  اني وقلب
ـــــو  َســـــمعي -5 ـــــَت غيـــــر الل  فكـــــم أرعي
 صــــددَن ومــــا ســــو  إفــــرا  َوجــــدي -6
ســــــن   -7  لقــــــد أبــــــد َت لــــــي فــــــي وــــــ  م ح 

__________ 

 فببعــــــــــــــدَن الَكــــــــــــــَر  والعــــــــــــــ َل عن ــــــــــــــي
 ووــــــــــم أوعيــــــــــَت غيــــــــــر النــــــــــو  جفنــــــــــي

 ل،جن ـــــــــــيلـــــــــــ  الـــــــــــداعي إلـــــــــــف فـــــــــــر  ا
ــــــــــي وــــــــــ    ــــــــــزه   ــــــــــرو:اي أبــــــــــدعتن ل  ح 

 
 ال،خريج:

"ا ووردن 25باس،ثنا  البيت " 496-493: 1وردن األبيان جميعها في الخريدة: 
ا 19ا 18ا 17ا 46ا 44ا 43ا 42ا 40األبيان " 270: 1في الرو ،ين: 

ا 43ا 42ا 40األبيان " 48-46: 10". ووردن في معجم األدبا : 25ا 21
: 12" ووردن في الوافي بالوايان: 26ا 25ا 21ا 19ا 18ا 17ا 46ا 44

ا 14ا 13ا 12ا 11ا 10ا 9ا 8ا 7ا 6ا 5ا 4ا 32ا 1األبيان " 416ا 415
 ".45ا 44ا 43ا 15

قال العماد: ثم ةرج المل  الناصر ص ة الد ن بن أ وب إلف مرج فاقوف من  
د وصلت أعمال مصر الشر ية إلرهاب العدوا ومصممين علف الغزاة إلف غزةا وق

أسالي  ثغري دميا  واإلسكندرية بسبي الكفارا وقد أوفت علف ألف رأف عدة من 
وص  في قيد اإلسارا فحضر ابن رواحة منشداي مهن اي بعيد النحر سنة اثن،ين وسبعين 

 .493: 1ومعر اي بما وهب  المل  الناصر من اإلما  والعبيد. الخريدة: 

 فكـــــــــم فـــــــــن  مـــــــــن البلـــــــــو  َعرانـــــــــي -8
مـــــــــَت أه أســـــــــلوَك ح،ـــــــــف وبنــــــــ  -9  ر 

ـــــــــ  األقمـــــــــاَر تمـــــــــا -10  فـــــــــبلبَس وجه 
 رمـــاني فـــي هـــواك لمـــاة  لرفـــي -11
ـــــي -12  فكـــــم دمـــــع َحملـــــت  عليـــــ  عين

 لعشــــــــــق الوصــــــــــف منــــــــــ  بكــــــــــ  م فــــــــــن م 
ــــــــــب  فــــــــــي بــــــــــدر وغ صــــــــــن  أقمــــــــــت  الش م
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــدتك البـــــــــــــــــــاَه ال،ثن م  وعل 

ســــــــــن   ــــــــــف ح  ــــــــــي إل ــــــــــ  ظن ــــــــــبةلف اي  ف
ــــــــــــني ــــــــــــد  قرعــــــــــــت  عليــــــــــــ  سم  ووــــــــــــم َن
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ـــــَت ســـــو  وفـــــا    -13  غـــــدرَن ومـــــا رأ 
 ولـــــــو حكـــــــم الهـــــــو  فينـــــــا بعـــــــدل   -14
 أقمــَت المــوَن لــي َرصــداي فبةشــف -15
 ومـــا رصــــد العــــد  فـــي وــــ    ــــو  -16
ــــــ  وــــــال ي  يَ  -17 ــــــَروه ةيال  ســــــري َ 

___________ 

 فهــــــــــــ  قبــــــــــــ  ي غلـــــــــــــق  ايــــــــــــ  َرهنـــــــــــــي
ن ـــــــــــــــي ـــــــــــــــَت أحـــــــــــــــق  بال،عـــــــــــــــ    مم  لكن
رنـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــم َ ز  ـــــــــــــــــ  وإه يـــــــــــــــــ  ل  ريارَت
ـــــــــزه  ـــــــــه   وَح ـــــــــي َس ـــــــــد ن ف  صـــــــــ ة  ال

ــــــــــــو  َهَجعــــــــــــوا أتــــــــــــاهم بعــــــــــــد وهــــــــــــن فل
 

الوهن: الهزيع من اللي . وفي ه ا البيت رجع إلف المل  الناصر ص ة  -17
 الد ن.

 
 

ف  فبمسف -18  أباَده م  َتخوت
 تمل َ  حولهم عرقاي وغر:اي  -19
 م من و   فج  هألاف علي -20
 أقا  بآل أ وب رم:الاي  -21
نيا جبالَ  -22  فهم للد  ن والدت
 عوا ل  عزماي ورأياي إذا تب -23
 وإه ناد  َنزال  فلن   بالوا -24
لم  منه م -25  رجا أقصف الملوك الس 
لَم بعد الحربم َورهاي  -26  فبلقف الس 
 وةاف،هم ملوك الناف جمعاي  -27
 لهم من ببس  ر كَن عد دَ  -28

___________ 

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــو   بي م نــــــــــــــــــــاه م ل  هم بــــــــــــــــــــبمن،م 
ــــــــــــاص  تحــــــــــــت َرهــــــــــــنم   فصــــــــــــاروا سق،ن

 ه بغيــــــــــــــــــرم وهــــــــــــــــــنم  با ــــــــــــــــــَ  ي قبلــــــــــــــــــو 
ـــــــــــجنم  ـــــــــــرنج  مضـــــــــــيَق سم  رأن منـــــــــــ  الَف

هــــــــــــــــــــــنم ت ــــــــــــــــــــــرواف  س   ر  أبــــــــــــــــــــــداي وعم
 َغنـــوا فــــي الحــــرب عــــن َ ــــرب  ولعــــنم 
 ق،ــــــــــــــــــــــــــــالهم  إلنــــــــــــــــــــــــــــس  أو لجــــــــــــــــــــــــــــن م 
هــــــــدم  فــــــــي البــــــــبف ي غنــــــــي  ولــــــــم  ــــــــر ج 
ــــــــي نــــــــام  ســــــــو  ال،من م ــــــــم  ــــــــَر مــــــــن م   ول
جــــــــــــن م  ــــــــــــ  لهــــــــــــم َظهــــــــــــَر المم ــــــــــــم تقلم  فل
ـــــــــــــــــر كنم  ـــــــــــــــــوا لممـــــــــــــــــا آَووا لم ـــــــــــــــــو ل لمب  ول

 
 األدبا : "جيشهم بدسي من حولهم" و "فصاروا بين مملوك ورهن".في معجم  -19
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 في الرو ،ين وفي معجم األدبا : "رأن من  الفرنجة  يق سجن". -21

 َره م  ح صــــــوناصــــــحــــــونن آفــــــاق  مم  -29
ـــــــــل اه  َعـــــــــدلم  -30  َغ ارفــــــــة لهـــــــــم س 
 ووــــم معنــــف مــــن اإلحســــاه فــــاقوا -31
نيا جميعـــــاي  -32  لهـــــم مـــــن  وســـــَف الـــــدت
 ال،ناســـــــغ ممصـــــــر حقـــــــاي  أر  رأي -33
ـــــــــــ  ملكـــــــــــاي جـــــــــــواداي  -34 ـــــــــــم أر مثل  ول
 غــــدا والشــــمس  ــــو  وغــــف بنقــــع -35
ي ــــــــــــــ -36  ة الكفــــــــــــــار ةافــــــــــــــتأر  داوم
ــــــت   -37 ــــــوا نســــــ  َمخافــــــة نســــــ  بن  أب
قـــــم -38  فقـــــد عقمـــــوا بـــــ  مـــــن غيـــــر ع 

 __________ 

صــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــ   حم  فكيــــــــــــــــــ  إذا أداروا و 
 َيســـــــــــــــنت لهـــــــــــــــم مكـــــــــــــــارَمهم وي ســــــــــــــــني
ــــــــــــف وعــــــــــــ   وَمعــــــــــــن ــــــــــــ  ورمــــــــــــاي عل  ب

ــــــــــــثنولـــــــــــ  يس لـــــــــــ  نصــــــــــــيَ  غيـــــــــــر  م 
ســـــــــــن ـــــــــــدل  وح  ـــــــــــف َع  بضـــــــــــم  اســـــــــــم إل
 ةزان، ـــــــــــــــــــ  قمفــــــــــــــــــــاَر وهـــــــــــــــــــو م غــــــــــــــــــــن
ــــــــــــ َ  َدجــــــــــــن  فشــــــــــــَق النــــــــــــور  منــــــــــــ  مم
ـــــــــــــــــ،ن  بـــــــــــــــــ  دا  ي ضـــــــــــــــــع مف  وـــــــــــــــــ ت َم
ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــة اب ـــــــــــــــــَنهم أو ق،ل  ت فـــــــــــــــــارق  د 
ـــــــــبن  كمـــــــــا َجبنـــــــــوا بـــــــــ  مـــــــــن غيـــــــــر ج 

 
وع : هو بن مامة اإليادي الجاهليا واه مضرب المث  في الجودا يقال:  -31

 .167: 1وع  بن مامة". مجمع األمثال: الميداني:  "أجود من

 ومــــــــــن أفنـــــــــــاهم عــــــــــدماي حقيـــــــــــقَ  -39
 لقــــــد َةبــــــر ال،جــــــارَب منــــــ  َحــــــز َ  -40
  غــــــف بمكــــــر  يَ فكــــــف  الكفــــــَر أه  -41
 فســــــاق إلــــــف الفــــــرنج الخيــــــَ  بــــــراي  -42
 لقـــــــد جلـــــــ  الجـــــــواري بـــــــالجواري  -43
ه م اج،مــــــاا  الشــــــم  ب  ســــــا -44 ــــــد   َ زي
 بليــــــــث  فمـــــــا مــــــــن ظبيـــــــة  ت فــــــــد   -45
 رهـــــــــت إســـــــــكندرية  ـــــــــوَ  ســـــــــيقوا -46
 وةير همــــــــــــا هنــــــــــــا ي مــــــــــــا أتاهــــــــــــا -47

ــــــــــــــــي  بحمــــــــــــــــد  مثلمــــــــــــــــا وجــــــــــــــــدوا ويغن
 وقل ـــــــــــــــــــَ  دهـــــــــــــــــــَرم ظهـــــــــــــــــــراي لـــــــــــــــــــب ن
ــــــــــــــــر  وــــــــــــــــ   ذي فكــــــــــــــــر  وذهــــــــــــــــن  ي حي م

ــــــــــــــــم علــــــــــــــــف بحــــــــــــــــر   ــــــــــــــــبوأدروه   نفن س 
ــــــــــــــــــــرَجحن م  َيمــــــــــــــــــــده بكــــــــــــــــــــ  م قــــــــــــــــــــد     م 

ـــــــــــــــــــره م   فممرنـــــــــــــــــــاَه تنـــــــــــــــــــوة  علـــــــــــــــــــف م 
ـــــــــــــــــــد  َرعـــــــــــــــــــب أغـــــــــــــــــــن م   وس ليـــــــــــــــــــَث فم
نيــــــــــــــــــــا بَغــــــــــــــــــــبن ميـــــــــــــــــــاَ  فمــــــــــــــــــــا م   ودم
ـــــــــــي ـــــــــــفي   هن م ل ـــــــــــ  وـــــــــــ ت ع  ـــــــــــرب المل  بق 
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ــــــــرداي بفلــــــــو ل -48  ســــــــتن بــــــــ  للفخــــــــر ب 
___________ 

 لجــــــــــــــــــــــر ن فضــــــــــــــــــــــَ  أذيــــــــــــــــــــــال  ور ده
 

 مرجحن: ما   مه،ز. -43
في افي الرو ،ين: "فمرياه  بوة علف مره". وفي معجم األدبا  والو  -44

 بالوايان:
 فمرناه  نوة علف مره"."  
 د د.المرناه: الرمب الصل  الش -
 المره: القوف الكثيرة الرنين.  -

 في الرو ،ين: "ودميا  إلف المينا بغبن". -46
 الغبن: الخديعة في البيع والشرا . والمراد هنا القهر والغل  وهو راجع لسيقوا. -

ــــــد  منــــــ  الســــــبايا -49  لقــــــد ســــــبق الَن
كــــــاري  -50 ــــــماة  عــــــن اد  ــــــ  الس   وأعجل
 نــــــــــاي ز ت خــــــــــاف  لديـــــــــ  ة ةَ فبســـــــــلح -51
 وه  بحــــراي جـــود  بحــــر  وويـــ  يصـــ -52
ـــــــــ  الم رجـــــــــف -53  وإه الناصـــــــــر المل
ـــــــــــ  وَيشـــــــــــيد  َمجـــــــــــداي  -54 ـــــــــــد  ع دات   بي
ــــــــث   -55 ــــــــد  فبعــــــــدت لي ــــــــف العم  إذا سق
   هن مـــــي الملــــــ  عيـــــداي لــــــو عــــــداك م -56

__________ 

 فكــــــــــــم َعــــــــــــزب  ببهــــــــــــ   بــــــــــــان َ بنــــــــــــي
ـــــــــــــــن م  ـــــــــــــــر َم ـــــــــــــــن  بغي ـــــــــــــــام َم ـــــــــــــــو ألق  ول
ـــــــــــــــــر ةـــــــــــــــــزه  ـــــــــــــــــر  بغي  وأمـــــــــــــــــواَل ت ي

ن ـــــــــــــــــــــــــةي   هألخ  وةـــــــــــــــــــــــــد ايحمـــــــــــــــــــــــــ  مم
ـــــــــــــاي بهـــــــــــــ،نم   ألولـــــــــــــف مـــــــــــــن َولـــــــــــــي حي 
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــي حــــــــــــــــين ي قن ن  آللم فهــــــــــــــــو ي فن

ـــــــــــــــزه َســـــــــــــــبَ فَ وإه َبـــــــــــــــَ ل النـــــــــــــــد    بت م 
 لمـــــــــــــــــا ظفـــــــــــــــــَر الم هن ـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالم هن ي

 

-38- 
 وقال:

 يـــا رب م ن عمـــاك س ت حصـــف علـــف أحـــد   -1
 يـة،مـــت لـــي لـــول عمـــري بالهدايـــة فـــ -2

فــــرما ويــــ  مــــن تهــــدي إليمــــاه  فــــي و 
ــــالحج م عــــن فضــــ   وإمكــــاه  اإلســــ   ب
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ــــي  بقصــــد المصــــ فف ا -3 ــــفــــامن ن عل   ب
ـــــــــــ  تســـــــــــليمي م شـــــــــــا -4  فهةَدعنـــــــــــي أبلغن
ـــــــط لديـــــــ  لســـــــاني فـــــــي مدا حـــــــ م  -5  وابس 
 أنــــــــت الكـــــــــريم  وقــــــــد أكرمـــــــــَت وافـــــــــدم -6

__________ 

ـــر ي وإع نـــي ـــ  الحمـــد  فـــي سم  صـــفا ل
ـــــفاعة ي قضـــــي لـــــي بغفـــــراه ـــــف الش   عل
ــــــــــاه  ح،ــــــــــف أفــــــــــوَر وجــــــــــد ي أو وحس 
ـــــــــــدي عنـــــــــــ  بحرمـــــــــــاه ـــــــــــرد  َ   فـــــــــــ  َت

 
 ل،خريج:ا

 413: 1تاريغ أر: : 
قال عبدهللا بن الحسين بن رواحة: أنشدني والدي لنفس  حين قصد مكة حرسها هللا 

 تعالف.
 .413: 1المصدر السابق: 

-39- 
 وقال:

ب ـــــــ م  -1  أســـــــمر  عيـــــــَ  الصـــــــبر  فـــــــي ح 
 إه عــــــــــــــ َت أه تعرمفــــــــــــــ  باســــــــــــــمم  -2
ــــــــــ   ليلــــــــــة -3  لــــــــــو:ف لمــــــــــن بــــــــــان ل

___________ 

ســــــــن مــــــــ  ن م شــــــــب م لــــــــيس لــــــــ  فــــــــي الح 
ــــــــــــــرمدم مــــــــــــــن رابــــــــــــــعم حــــــــــــــرف  بــــــــــــــ   أف
ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  لهــــــــــــــــــــو  قلب  عكــــــــــــــــــــس أبي

 
 ال،خريج:
 .489الخريد: 

 ذور العماد أه ابن رواحة قال ه م األبيان في إسماعي  بن بكار
 489: 1المصدر السابق: 

-40- 
 وقال:

مم  -1 ــــــدم ــــــف اســــــَم وال ــــــال مــــــن َيحي ــــــن ن  اأيقنــــــــــــــــــــــــت  حقــــــــــــــــــــــــاي أنــــــــــــــــــــــــ  يحيــــــــــــــــــــــــ َم
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 ومـــــــــــــن ابـــــــــــــ، م ب ـــــــــــــول همجرتـــــــــــــ  -2
_________ 

ــــــــــــا ــــــــــــي األحي ــــــــــــيس ف ــــــــــــ  فل ــــــــــــا علي  وجف
 

 ال،خريج:
 .489: 1الخريد: 

-41- 
 وقال:

ــــــــــ  م  -1 ــــــــــَ  م حم ــــــــــ  قل  س تلومــــــــــوا علي
ر الخــــــــــــ -2 ـــــــــــ ارم لـــــــــــر  ـــــــــــوا عم  س ت ن 
ــــــــــــــــــــ  أراَق دمــــــــــــــــــــا ي  -3  انمــــــــــــــــــــا لح  
ـــــــــــــــا -4  فـــــــــــــــرأ  َورَدهـــــــــــــــا بق،لـــــــــــــــي  نم 
 ف،يقنــــــــــــت  أننــــــــــــي  ــــــــــــاا ثــــــــــــبري  -5

_________ 

ـــــــــــــــــ   فجميـــــــــــــــــع  القلـــــــــــــــــوبم َلـــــــــــــــــونا  َ َدين
 ذا اف،قـــــــــــــــــار  إليـــــــــــــــــ د  فمـــــــــــــــــا وـــــــــــــــــاه 

 و:ـــــــــــــــــــدا أثرهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــف وجَنَ،يـــــــــــــــــــ 
 مـــــــــــــــاي فـــــــــــــــبولف بنفســـــــــــــــجاي عارم ـــــــــــــــَي 
ـــــــــي عليـــــــــ  ـــــــــم  بـــــــــق عـــــــــاهَد ل  حـــــــــين ل

 
 ال،خريج:
 486: 1الخريد: 

 قال العماد: أنشدني لنفس  في الع ار.
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 ثبت المصادر والمراجع

 
 المخ ولانأواًل: 

بن  هبة هللا نالحاف  أبو القاسم علي بن الحسن ب –تاريغ مد نة دمشق  -1
صورة عن نسخة المك،بة ال اهرية  –عبدهللا المعروف بابن عساكر 

 دار البشير. –بدمشق
 .767ميكروفيلم رقم  –الجامعة األردنية  –ي جالنوا –صحا ف الحسنان  -2
الجامعة  –بدر الد ن الزروشي  –عقد الجماه علف ذ   ابن ةلكاه  -3

 .1843ميكروفيلم رقم  –مروز الوثا ق  –األردنية
–عهاب الد ن محمد المقدسي –لرو ،ين في أةبار الدول،ين عيوه ا -4

 .1856ميكروفيلم رقم 
نسخة  –ابن الشعار الموصلي  –ق  د الجماه في ععرا  ه ا الزماه  -5

 – ميةـمعهد تاريغ العلو  العر:ية واإلس –إصدار ف اد سزوين  –مصورة 
 .1990ألمانيا 

 
 ثانيًا: الكتب المطبوعة

 – 4  –بيرون  –دار العلم للم  ين  –د ن الزرولي ةير ال –األع    -6
1979. 

 بيرون.  –مك،بة المعارف  –الحاف  بن وثير الدمشقي  –البداية والنهاية  -7
 –عرف الد ن أبو البروان المبارك بن أحمد اللخمي األر:لي –تاريغ أر:    -8

–بيرون  –المروز العر:ي لل باعة والنشر –تحقيق د. سامي الصقار 
1974. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 47 

الحاف  عمس الد ن محمد بن  –تاريغ اإلس   ووايان المشاهير واألع     -9
دار  –تحقيق د. عمر بن عبدالس   تدمري  –أحمد بن عثماه ال هبي 

 .1996 –الك،اب العر:ي 
علي بن أبي الكر  محمد بن محمد  –ال،اريغ الباهر في الدولة األتابكية  -10

 –تحقيق عبدالقادر أحمد لليمان –ير الجزري الشيباني المعروف بابن األث
 دار الك،  الحد ثة القاهرة.

 حماة. –الم بعة األهلية  –أحمد الصابوني  –تاريغ حماة  -11
الحاف  أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا بن  –تاريغ مد نة دمشق  -12

ح  دراسة وتحقيق م –الجز  الرابع عشر  –عبدهللا المعروف بابن عساكر 
 دمشق. –دار الفكر  –الد ن أبي سعيد عمر العمروي 

جمال الد ن أبو  –تكملة إكمال اإلكمال في األنساب واألسما  واأللقاب  -13
تحقيق د.  –حامد محمد بن علي المحمودي المعروف بابن الصابوني 

 .1957 –م بعة المجمع العلمي العراقي  –مص فف جواد 
روي الد ن أبو محمد عبدالع يم بن عبدالقوي  –ال،كملة لوايان النقلة  -14

 .1988 – 4  –م سسة الرسالة  –تحقيق بشار عواد معروف  –المن ري 
قسم ععرا   –العماد األصفهاني الكات   –ةريدة القصر وجريدة العصر  -15

 .1995 –دمشق  –الم بعة الهاعمية  –تحقيق د. عكري ايص   –الشا  
تحقيق جعفر –عبدالقادر بن محمد النعيمي  –ف الدارف في تاريغ المدار  -16

 بدمشق. –م بعة ال،رقي  –الحسني 
بآةر و،اب تزيين  –عهاب الد ن أحمد بن حجلة المغر:ي  –د واه الصبابة  -17

 دار حمد ومحيو. –داود األن اكي  –أةبار العشاق  في األعواق
الرحمن بن عهاب الد ن أبو محمد عبد –الرو ،ين في أةبار الدول،ين  -18

 بيرون. –دار الجي   اإسماعي  المقدسي
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تحقيق بشار  –عمس الد ن محمد بن عثماه ال هبي  –سير أع   النب    -19
 .1985 –م سسة الرسالة  –ي ه ل السرحاه يعواد معروف والدو،ور مح

تحقيق أبي هاجر محمد السعيد  –الحاف  ال هبي  –العبر في ةبر من غبر  -20
 بيرون. –دار الك،  العلمية  –غلول بن بسيوني ر 

تحقيق د. ص ة الد ن  –الحاف  ال هبي  –العبر في ةبر من غبر  -21
 .1966 –م بعة الكويت  – 5ج –المنجد

تحقيق د. ايص  السامر ونبيلة  –ي بمحمد بن عاكر الك، –عيوه ال،واريغ  -22
 .12ج –عبدالمنعم داود 

تحقيق د. ايص  السامر ونبيلة  –لك،بي محمد بن عاكر ا –عيوه ال،واريغ  -23
 .1980 –دار الرعيد للنشر  – 20ج –عبدالمنعم  داود 

ص ة الد ن ةلي  بن أ ب  الصفدي  –الغيث المسجم في عرة سمية العجم  -24
 .1975 –بيرون  –دار الك،  العلمية  –

 دار –تحقيق د. إحساه عباف  –محمد بن عاكر الك،بي  –فوان الوايان  -25
 بيرون. –صادر 

 .1978 –بيرون  –دار الفكر  –ابن األثير  –الكام  في ال،اريغ  -26
 بيرون. –دار المعرفة  –بها  الد ن العاملي  –المخ ة  -27
م بعة مجلس دا رة  –ط ابن  الجوري بس-مرآة الزماه في تاريغ األعياه  -28

 الهند. –حيدر آباد الدون  –المعارف العثمانية 
 –الحاف  مح  الد ن بن النجار البغدادي  –،فاد من ذ   تاريغ بغداد المس -29

م سسة الرسالة  –ف بشار عواد معروف اإعر  –تحقيق محمد مولود ةلف 
– 1986. 

 بيرون. –دار إحيا  ال،راث العر:ي  –ياقون الحموي  –معجم األدبا   -30
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الم بن واص  جمال الد ن محمد بن س –في أةبار بني أ وب  بمفرج الكرو  -31
 .1957 –الم بعة األميرية بالقاهرة –تحقيق الدو،ور جمال الد ن الشيال  –

دار الغرب  –تحقيق محمد اليع وي  –تقي الد ن المقريزي  –المقفف الكبير  -32
 اإلس مي.

جمال الد ن أبو المحاسن  وسف بن  –النجو  الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  -33
 .1992 –بيرون  –دار الك،  العلمية  –تغري بردي األتابكي 

تحقيق رمضاه  –ص ة الد ن ةلي  بن أ ب  الصفدي  –الوافي بالوايان  -34
 .1979 –دار النشر فرانز ع،ا نر بفيسباده  –عبدال،واب 

محمد بن أبي بكر بن  نأبو العباف عمس الد ن أحمد ب –وايان األعياه  -35
 بيرون. –صادر  دار –تحقيق د. إحساه عباف  –ةلكاه 
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